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 خالصه :

 میاد پیش که سوالی اما؛ کنند شروع آرمانی و خوب زندگی یه قراره و رسیدند هم به هامدت از بعد بهار و رامتین

 ؟باشه وفادار بهارش به تونهمی و مونهمی قرارش و قول سر رامتین واقعا آیا که اینه

 ...رایان و

 ؟چیه زندگیش داستان؟ نمیده ازدواج به تن و مونهمی مجرد ابد تا آیا که این و پنهانش رازهای و رایان زندگی داستان

 .صاعقه آخرین دوم جلد در سواالت این همگی پاسخ

 .(مجزاست تقریباً دوم جلد چون؛ کنند شروع رو دوم جلد تونندمی هم نخوندند رو یک جلد که دوستانی)

 

 ".ندارد سندیت و بوده نویسنده خیاالت و تصورات همگی هاشخصیت سرگذشت"
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 :مقدمه

 دلِ آدمی به هنگامِ بهار

 خواهدزمستان را می

 و به وقتِ زمستان بهار را؛

 شوددلتنگ می

 برای هر آنچه که دور است

 هم رسید؟آیا باید همیشه به

 !بیخیال شو

 بعضی چیزها وقتی که نیستند،

 !زیبایند

*** 

 «فصل اول»

 .ی مناش کردم. طعمش بد نبود. به هر حال قهوه بود، نوشیدنی مورد عالقهمزهام رو برداشتم و مزهماگ قهوه

رفتم که این نوع موسیقی رو پخش کنند؛ اما االن هایی میی زیادم به موسیقی جز اکثر اوقات به کافی شاپبه دلیل عالقه

 .خاطر کمبود وقت مجبور شدم، توی ماشین بخورمبه

کرد، ای که توش خودنمایی میجا شدم و شناسنامه رو از روی کنسول برداشتم و به اسم بیگانهبهدلی ماشین جاروی صن

 "امیر مدد خانی"خیره شدم: 

*** 

 :بهار

 نکن-

 :ای گفتم و بلندتر تکرار کردمکشیده "نوچ"

 !نکن-

باز سرم رو از روی بالش های نیمهشمکردم خوابم نبره، با چی ریزش رو مخم بود. درحالی که سعی میصدای خنده

 :برداشتم و بهش نگاه کردم. لبخند کم رنگی زد و گفت

 بیدار شدی؟-

 .های بزرگش رو جلو آورد و شکمم رو قلقلک دادهام رو جمع کردم و دوباره سرم رو روی بالش انداختم. دوباره دستلب

 :تر از قبل گفتمکالفه
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 !هازنمترامتین نکن، می-

 :دار خندیدر صدااین با

 !قدر زور داریخوای من رو بزنی جوجه؟ اصالً پاشو بزن ببینم چهتو می-

 .با حرص به طرفش برگشتم و مشتم رو توی شکمش کوبیدم که از درد خم شد و توی خودش مچاله شد

 :با آه و ناله گفت

 زنه؟و میقدر سنگینه، آخ آخ آدم روز اول عروسیش دومادش ربهارغلط کردم، دستت چه -

 :ی سرخ شد از دردش نگاه کردمدستم رو زیر سرم ستون کردم و به چهره

 .اگه دومادش اذیتش کنه، آره-

 :نفسش رو به بیرون فوت کرد و گفت

 !ها ها ها، اصالً هم درد نداشت-

 .و با گفتن این جمله پا به فرار گذاشت

ساعت یک ظهر بود؛ اما من از خستگی هنوز هم دلم نثارش کردم و از تخت دل کندم.  "شیطونی"خندیدم و زیر لب 

 .خواست بخوابممی

بعد از اینکه به دستشویی که دقیقاً توی اتاق خواب قرار داشت، رفتم و دست و صورتم رو شستم؛ شونه رو از روی میز 

 .کشیدم، رامتین توی درگاه نمایان شدطور که روی موهام میآرایش برداشتم و همین

 .زنیم، بیا صبحونهنمیاگه دوباره -

 :به طرفش برگشتم

 .قدر زور داری، وگرنه من که اصالً دلم نمیاد تو رو بزنمخودت گفتی بزن ببینم چه-

 :نفس راحتی کشید و گفت

 .ای برات حاضر کردهبیا ببین آقا رامتین چه صبحونه-

 .چرا این کار رو کردی؟ االن دیگه وقت ناهار بود-

 .حاال کو تا ناهار-

 .هام رو با کش بستم و دنبالش به راه افتادممو

 .یه ویالی دویست متری با دو تا اتاق خواب و یه آشپزخونه بود. نقلی بود؛ اما من خیلی ازش خوشم اومده بود

ره زدند. تکه نونی برداشتم، روش کروی صندلی پشت میز جا گرفتیم. کره و مربا و عسل و پنیر به منِ گرسنه چشمک می

 .بعد از این که غرق در عسلش کردم، با ولع به سمت معده هدایتش کردم مالیدم و

 :ذاشت، گفترامتین درحالی که دو فنجون چای رو روی میز می
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 ات بود، نه؟خیلی گرسنه-

 . با دهن پر سر تکون دادم

 .ش واسه خودتهیواش بخور عزیزم، همه-

 .ود که نتونم، حتی یه کلمه هم حرف بزنمخواستم اعتراض کنم؛ اما نشد؛ لقمه به قدر کافی بزرگ ب

ی رامتین خالی کردم، دستی به شکمم کشیدم و به صندلی تکیه های خیرهبعد از این که همه چیزهای میز رو، زیر نگاه

 .دادم

 . کرد. برخالف من، رامتین هنوز هیچی نخورده بودحس انفجار بعد از این همه خوردن، اذیتم می

 :کرد یه نخود پنیر توی ظرف پیدا کنه، گفتداشت و درحالی که سعی میاولین تکه نون رو بر

 .پاشو حاضر شو بریم دریا-

 :پریدم گفتمطور که باال و پایین میکشیدم و همین "هینی"از شوق 

 آوردی شمال؟من رو -

 :پوفی کشید و با افسوس گفت

 .مون به تو نرهخداکنه بچه-

 :شدم که ادامه دادجنب و جوش بهش خیره حرکت و بیبی

 !ترسم ترورش کننخواد ضریب هوشیش مثل تو بشه، میآخه اصالً دلم نمی-

 .دستم رو به کمرم زدم

 کی گفته من ضریب هوشیم پایینه؟-

 :کرد، جواب دادمزه میطور که با خونسردی چاییش رو مزههمین

خوندم؛ حتماً دانشگاه بهشتی قبول وز درس میرفتم و شب و رقدر کالس کنکور میکامالً مشخصه دیگه! من اگه اون-

 ...شدم، اون وقت تومی

 !کرد؟های گرد شده نگاهش کردم، اون داشت من رو تحقیر میبا چشم

 :ام رو کشیدکنم، حرفش رو قطع کرد، لبخندی زد و گونهوقتی دید دارم خیره خیره نگاهش می

 !خاطر همین خنگ بودنت دوست دارمولی من تو رو به-

 کس بهم نگفته بود؟کرد. واقعاً من خنگ بودم؟ پس چرا تا حاال هیچهام رو برچیدم، شوخی نمیلب

 .با شنیدن صداش از فکر بیرون اومدم

 .پاشو دیگه-

 .گفتم و آهسته به سمت اتاق قدم برداشتم "چشمی"زیر لب 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 7 

 .هاش رو عوض کردلباستوجه به حضور من هام، رامتین هم توی اتاق اومد و بیبعد از تعویض لباس

 .تفاوت شونه باال انداختم و همراهش از ویال خارج شدمبی

هر  داشت و منمیهاش رو خیلی بلند بربه پیشنهاد من قرار شد بدون ماشین بریم و تا اون جا قدم بزنیم. رامتین قدم

بره؛ اما اون من رو هم با خودش هم  ترموندم. بازوش رو گرفتم و وادارش کردم که آرومرفتم، باز هم جا میطوری می

 .قدم کرد

 رامتین؟-

 .تر کرد و منتظر بهم نگاه کرد تا حرفم رو بزنمهاش رو آرومبا شنیدن صدام قدم

 این جا کجاست؟-

 .بندر انزلی-

 :کردند، گفتمسواری میهایی بود که دوچرخهطور که نگاهم به خانمهمین

 !خیلی قشنگه-

 .کرد با سر حرفم رو تایید

 .اراده جیغی کشیدم و به سمتش دویدم. رامتین با دو خودش رو بهم رسوندبا دیدن دریا بی

 !کجا؟ دریا خطرناکه-

 .انگیز روی دریا خیره شدمهای وسوسههام رو برچیدم و با حسرت به موجلب

 جا که زجرکشم کنی؟پس من رو آوردی این-

 :جواب نداد و به جاش گفت

 تونی براش صدف جمع کنی؟ریوم خالی هست، میتوی ویال یه آکوا-

 .هام رو به هم کوبیدملبخند گشادی زدم و دست

 .تونم، اتفاقاً با خودم پالستیک آوردم که صدف جمع کنممعلومه که می-

 .ای که با دریا فاصله زیادی نداشت، نشستروی صخره

 .پس جمع کن-

 .رامتین دادمپالستیک رو از توی کیفم در آوردم و کیفم رو به 

کم به سمت دریا کشیده شدم. از برخورد آب گرم به پاهام حس خوبی بهم منتقل داشتم کمطور که صدف برمیهمین

 .شده بود

 :رامتین از روی صخره صداش رو بلندتر کرد و گفت

 .آروم میری جلوترفکر نکن نفهمیدم که داری آروم-
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 .تم و کنارش روی صخره نشستمپوفی کشیدم و به این تیزیش غبطه خوردم. برگش

 .دادمهای رامتین هم گوش میهای جمع شده توی پالستیک بودم، به حرفکردن به صدفطور که در حال نگاههمین

 .ذارم بری توی آب هم همینهاین جا خیلی شلوغه و دلیل این که نمی-

 :سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم که ادامه داد

 .خواد کسی با نگاهش اذیتت کنهچسبه، اصالً دلم نمیدنت میتوی آب لباست به ب-

هایی که گفته بود، شعار دارم داد که دوستتقدر روم حساس بود، خوشحال بودم. این نشون میاز این که رامتین اون

  .نبود

 .های یاشار رو با خودم دوره کردمروم رو برگردوندم و به دریای مواج خیره شدم و حرف

د رامتین فقط روی کسی که دوستش داره، غیرتی میشه. گفته بود اگه بعد از شمال برگشتم عمارت و دیدم باهام گفته بو

 .زنه؛ یعنی دوستم داره و دقیقاً اون شب این اتفاق افتادبد حرف می

 .زدبه خودم که اومدم، یک ساعت گذشته بود و رامتین مدام صدام می

 :کالفه نگاهش کردم

 زنی؟قدر صدام میچرا اونچیه رامتین، -

 !زدمدادی یه بار صدات میاگه بار اول جوابم رو می-

 خیلی خب، چی شده؟-

 .ام، دیشب نخوابیدمبریم ویال؟ من خیلی خسته-

 .مردد سر تکون دادم و به سختی از دریا دل کندم

 .ال پاهام تاول زدتوی راه برگشت، واقعاً پشیمون شدم از این که گفتم پیاده بریم. تا رسیدن به وی

 .راست رفت توی اتاق و ده دقیقه بعد به خواب عمیقی فرو رفترامتین یک

 .چرخیدم. پشت ویال یه حیاط سرسبز و پر از دار و درخت قرار داشتحوصله توی ویال میام سر رفته بود و بیحوصله

ه کردم. خیلی برام جالب بود؛ چون کرد، برداشتم و بهش نگاحلزون درشتی رو که روی برگ درختی آروم حرکت می

 .اش غیرعادی بزرگ بود و من تا حاال حلزون به این اندازه ندیده بودمجثه

 .حلزون رو برداشتم و به داخل ساختمون رفتم

و  ها رو آوردماش نه خیلی بزرگ بود، نه خیلی کوچیک. صدفی خاموش پیدا کردم. اندازهآکواریوم خالی رو کنار شومینه

 .ها گذاشتمکواریوم خالی کردم و حلزون رو روی صدفتوی آ

 کنی؟چی کار می-

 .دار شده بود، نگاه کردمهاش پف کرده بود و صداش خشبرگشتم و به رامتین که چشم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 9 

 .ام سر رفتقدر خوابیدی، من حوصلههیچی از بیکاری آکواریوم رو راست و ریست کردم، چه-

 :خورد به سمتم اومد. کنارم روی سرامیک نشستطور که تلوتلو میهمین ام انداخت وهای برچیدهنگاهی به لب

 .ببخشید، خیلی خسته بودم-

 :نگاهی به صورت مهربونش انداختم

 .اشکال نداره عشقم االن جبران کن-

 .متری جلو آوردی میلیصورتش رو با فاصله

 طوری؟چه-

  .تر بردمصورتم رو عقب

 .بیا بریم والیبال بازی-

 از کجا بیاریم؟توپ -

 :گونه گفتماعتراض

 !نزن ها اه رامتین خودم توی حیاط پشتی دیدم، خودت رو به اون راه _

 .اش کشید و به سمت باال شونه زددستی توی موهای آشفته

 .خیلی خوب بریم-

رو  . منم خودماش گذاشت و بهم نگاه کرداش رو بوسیدم. شوکه شده دستش رو روی گونهبلندی گفتم و گونه "جونآخ"

 .به اون راه زدم و به سمت حیاط دویدم

 .توپ رو برداشتم و با دست به رو به روم اشاره کردم

 .جارامتین وایسا این-

رو به جایگاه رسوند. ژست ورزشکارها رو گرفتم و توپ رو به سمتش پرتاب کردم و بازی آغاز  با چند قدم بلند خودش

 .شد

قدر محکم پرت کردم که توی خندیدم. توپ رو اونشد و من ریز میگرفتم، عصبانی میزدم و توپ رو میوقتی جر می

 .ویالی همسایه افتاد

 :با عجز گفتم

 !افتاد-

 :رامتین که انگار از خداش بود، عقبگرد کرد و گفت

 .توپمونم از دست رفت، من رفتم داخل-

 .لی هم بلند نیستنگاهی به ارتفاع دیوار انداختم و به این نتیجه رسیدم که خی
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 :رفتم، گفتمطور که از دیوار باال میهمین

 .االن میارمش-

 .با این حرف یهو رامتین برگشت و بهم نگاه کرد

 !هاافتیبهار نرو باال، بیا پایین، می-

 :کردم تعادلم رو حفظ کنم، گفتمطور که سعی میهمین

 .نترس من عادت دارم-

 .هر دو دستش رو به کمرش زد

 !روشنچشمم -

دار خندیدم و از دیوار پایین پریدم. دختر همسایه از توی پنجره من رو دید. دستی براش تکون دادم و بعد از صدا

 .برداشتن توپ دوباره از دیوار باال رفتم

 .هاش رو باز کردرامتین از اون ور دیوار دست

 .گیرمتبیا من می-

 :تر گفتنشستم و خواستم بپرم که بلند

 .این جامیگم بیا -

های بازش انداختم و به همون سمتی که رامتین ایستاده بود، رفتم و خودم رو پرت کردم. از شدّت مردد نگاهی به دست

 .ضربه هر دو پخش زمین شدیم

 :خندید، گفترامتین درحالی که با درد می

 .طوری بپر؟ زدی داغونمون کردیبعد من میگم خنگی میگی نه! من بهت گفتم این-

 .اش فرو رفت و دادش به هوا رفت. مثل این که واقعاً خنگ بودمم از روش بلند بشم که آرنجم توی کلیهخواست

 :با بغض نگاهش کردم که اخمی کرد و جدی گفت

 کنی؟چرا گریه می-

 :ام جاری شد، با دست پاک کردم و گفتماشکی رو که از چشم چپم روی گونه

هم گفته بودی، من لیاقت تو رو ندارم رامتین. از قدیم راست گفتن؛ کبوتر با تو راست میگی، من خنگم. کاش از اول ب-

 .کبوتر، باز با باز

 .رامتین اشک دومم رو با سر انگشتش گرفت

 .کردم دختر خوبخوریم؟ داشتم شوخی مینازک شدی؟ کی گفته ما به هم نمیقدر دلتو چرا اون-

 :ام کاشت و گفتای روی گونهبا دید تار نگاهش کردم که بو*سه
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 دیگه گریه نکن، باشه؟-

 .گفتم "باشه"سرم رو پایین انداختم و زیر لب 

 :تکوند، گفتطور که لباسش رو میاز روی زمین بلند شد و همین

 !هات رو هم بخوریپاشو بریم یه جوجه کبابی بهت بدم انگشت-

 .به زور لبخندی زدم و همراهش به داخل رفتم

تیکه رفت و من هم به دنبالش رفتم. از توی یخچال مرغی بیرون کشید و با قیچی مشغول تیکهراست به آشپزخونه یک

 .کردنش شد

 رامتین؟-

 هوم؟-

 .هاش متوقف شدزنم، حرکت دستوقتی دید حرفی نمی

 .نگاه کرد "گفت جانمقبل از عروسی می"سرش رو باال آورد و به من که شدیداً توی فکر این بودم که 

 خوای؟؟ چی میجانم بهار-

 :خیالم راحت شد. لبخندی زدم و گفتم

 من چی کار کنم؟-

 .وقتی دید کار مهمی ندارم، با خیالی آسوده دوباره مشغول کارش شد

 .هیچی، بیا بشین پشت میز باهم حرف بزنیم-

یره نشینش خطور که به صورت دلام گذاشتم و همینبا کمال میل روی صندلی رو به روش نشستم؛ دستم رو زیر چونه

 :بودم، گفتم

 !قدر جذاب میشیکنی چهوقتی مرغ تیکه می-

 !اش ضعف رفتخندید و من دلم برای چال گونه

 بهار؟-

 .تر به سمتش متمایل شدمام برداشتم و بیشدستم رو از زیر چونه

 جان بهار؟-

 خوای بری دانشگاه؟می-

 .با اطمینان سر تکون دادم

 بشه؟خوای بری دانشگاه که چی می-

 .جوری باشم که به تو بخورمخوام پیشرفت کنم، روانشناس بشم، یهخب می-
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 .ی آخرم اخمش غلیظ شدبا جمله

 !اتبهار اگه کسی چیزی بهت گفته به من بگو، از صبح خیلی رو نِروِ منه این جمله-

 .گفتم و از آشپزخونه بیرون اومدم "نه"ای با صدای خفه

 .اومدمی صدای زنگ گوشیم از توی اتاق

 .به سمت اتاق پا تند کردم و قبل از قطع کردن تماس رو برقرار کردم

 .بفرمایید-

 .صدای بابا توی گوشی پیچید

 سالم دخترم، خوبی عزیزم؟-

 .روی تخت نشستم

 سالم بابا جون، بله خوبم ممنون شما خوبی؟-

 گذره؟خوبم، چه خبر؟ خوش می -

 .بله، جای شما خالی-

 کنه؟نمی رامتین که اذیتت-

 شناسی؟وا بابا این چه حرفیه؟ رامتین رو نمی-

 .نفسش رو آسوده بیرون داد

 خداروشکر، زنگ زدم که از حال خوبت مطمئن بشم، کاری نداری گل دخترم؟-

 .نه، لطف کردی. خدانگهدار-

 .قطع کردم و روی تخت ولو شدم "خداحافظ"بعد از شنیدن 

 "نکنه نذاره برم دانشگاه؟". رفتاش یه سوال توی ذهنم رژه میهمه

 بهار؟-

 .از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

 جانم؟-

 :برد، گفتها رو به بالکن میطور که سیخهمین

 خوای شوهر عزیزت رو همراهی کنی؟نمی-

 .قند توی دلم آب شد "شوهر"از لفظ 

 !فراموش کرده بودم که رامتین شوهر منه

 :با لبخند جواب دادم
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 !ا کمال میلب-

 .مثل جوجه اردک دنبالش رفتم

 .ای زیر پای خودش گذاشت و نشستای زیر پای من و چهار پایهچهار پایه

 :ی چشم نگاهم کرد و گفتتر گر بگیرند، از گوشهزد تا سریعها رو باد میطور که زغالهمین

 پس چرا نمیگی؟ -

 .م؛ اما چیزی دستگیرم نشدگفتبه مغزم فشار آوردم تا یادم بیاد چی رو باید می

 چی رو؟-

 :کرد صداش دخترونه باشه، گفتیه تای ابروش رو باال انداخت و درحالی که سعی می

 !زنی خیلی جذاب میشیوقتی زغال باد می-

 .هاش خندیدم و به بازوش زدمبه این دیوونه بازی

خوردن رو دیر ناهار خورده بودیم، قید شامهای شیرینش به من گذشت. چون خیلی های رامتین و توجهناهار با شوخی

 .زدیم

 .کار روی مبل نشسته بودم که رامتین وارد سالن شدبی

 بهار؟-

 :به سمتش برگشتم که گفت

 خوای زن من بشی؟تو نمی-

 .کردم "نوچی"ابرو باال انداختم و هم زمان 

 :آمیز گفتمتقابالً ابرو باال انداخت و جلوتر اومد و با لحنی تهدید

 .چی گفتی؟ نشنیدم-

 .تفاوت شونه باال انداختم و روم رو برگردوندمبی

 .فرما بود. خواستم برگردم و ببینم رامتین کجا رفته که یهو بین زمین و هوا معلق شدمسکوت عجیبی حکم

 هایو تقالها اش رو پشت گردنم گذاشته بود و به دست و پا زدنهاش رو زیر زانوهام و دست دیگهرامتین یکی از دست

 .کردتوجهی میمن بی

 !، هاکه زن من نمیشی-

 :خوردنم، بریده بریده شده بود، گفتمبا صدایی که به خاطر تکون

 .م... میشم... باش.. شه ... تورو خدا... بذارم... زمین-

 :ای گفتبا لحن کشیده
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 .ای به چشم-

 .تا به خودم بیام من رو روی تخت انداخت

 :کردم، لبخندی زد و گفتهای منتظر نگاهش میوابید و به من که با چشمخودش هم روی تخت خ

 !شوخی کردم، بگیر بخواب-

 :هام دوخت و گفتهای شیطونش رو به لبی وارفته نگاهش کردم که چشمبا قیافه

 خواست؟کی دلش نمی-

 .نگاهم رو به سقف دوختم و خودم رو به اون راه زدم

 .دونم کی بودنمی-

 .ی خیلی نزدیک حس کردمم به سقف اتاق بود که حضورش رو از فاصلههنوز نگاه

 :سرش رو نزدیک آورد و زیر گوشم نجوا کرد

 .دونیآهان، که نمی-

 .سرم رو چرخوندم با شیطنت ابرو باال انداختم

 .نوچ-

 .هام رو به شماره انداختتر کرد و نفسسرش رو نزدیک

 :زیر لب زمزمه کردم

 رامتین؟-

 :زدند، در رفت و آمد بود. زمزمه کردهام که با تمام وجود خواستنش رو فریادمیلب و چشم نگاهش بین

 اجازه هست خانم؟-

 ...تر شد وهاش بلندهام رو بستم، لبخند محوی نثارش کردم که صدای نفسچشم

 هایتلمس نفس"

 ضربان قلبم را

 اندازدبه شماره می

 تو

 آرام آرام نفس بکش

 من

 "...شومات میدیوانهلحظه به لحظه 
*** 
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 :رایان

های شناسنامه خیره بودم که درِ سمت شاگرد باز شد و مهران وارد شد. روی صندلی های ریزشده به نوشتهبا چشم

 :ابروهای پهنش رو باال انداخت و گفت .نشست و نگاه مشکوکی به شناسنامه انداخت

 .بده ببینم-

 .شناسنامه رو بستم و توی جیب کتم گذاشتم

 چیزی نیست، بریم؟-

 .ی لعنتی بودهنوز راضی نشده بود و چشمش دنبال اون شناسنامه

بدون این که منتظر جوابی از جانبش باشم، استارت زدم و به سمت آموزشگاه روندم. به تازگی آموزشگاه موسیقی زده 

 .شناختیمهمدیگه رو میهام بود و چند سال بود که بودم و حسابی باهاش سرگرم بودم. مهران مدیر برنامه

قدر معطل شدند، هاشون مشخص بود چههایی که از چهرهمقابل در آموزشگاه پارک کردم و وارد شدم. با دیدن هنرجو

 .خواهی کوتاه به سمت جایگاهم رفتمنامحسوس لب پایینم رو به دندون گرفتم و با یه معذرت

 "!بازم بدقولی کرده بودم"

*** 

خاطر همین ها رو خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم. امروز کلی کار سرم ریخته بود، بهچراغ تیشرتم رو در آوردم،

 .خیلی خسته شده بودم

 .شدشد و به دنبالش کار من هم بیشتر میتعداد هنرجوها روز به روز بیشتر می

رقرار کنم، هر چند مدّت زیادی تر باهاشون ارتباط بشد تا راحتبیشتر هنرجوها ایرانی بودند و این موضوع باعث می

 .زندگی خارج از ایران، فارسی رو تا حدودی از خاطرم برده بود

 زدنهام رو توی هم کشیدم، االن چه وقت زنگی ناشناس اخمبا صدای زنگ گوشی از فکر بیرون اومدم. با دیدن شماره

 بود؟

 .دممنتظر جواب ش "الو"برقرار کردم و بعد از گفتن  خواستم جواب ندم؛ اما گفتم شاید کار مهمی داشته باشن. تماس رو

 الو رایان؟-

 .ششناختماش به فکر فرو رفتم؛ اما چیزی دستگیرم نشد؛ مثل این که واقعاً نمیبا شنیدن صدای ظریف و دخترونه

 بفرمایید، شما؟-

 .هاتمن دنیام دیگه، یکی از فن-

 .ابرویی باال انداختم

 هام؟فن-
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 هات رو به دیوار اتاقم زدم، تا حاال کسی بهت گفته خیلی جذابی؟ی عکسهبله دیگه، من هم-

 .تماس رو قطع کردم "لطفا مزاحم نشید"پوفی کشیدم و بعد از گفتن 

 .خیالی به خواب فرو رفتمگوشی رو خاموش کردم و با بی

*** 

 :بهار

 حالت خوب نیست؟-

 .حال باال آوردم و بهش نگاه کردمهام رو بیچشم

 .خوبم چرا-

 .ام انداخت و سکوت کردنگاهی موشکافانه به صورت زردشده

 .با صدای زنگ در، رامتین از کنارم بلند شد و به سمت در رفت

 .احتماالً آیفون خراب بود؛ چون بهش اعتنایی نکرد و از ساختمون بیرون رفت

 .چند دقیقه طول کشید تا در باز شد و صدای سالمـگفتن دختری توی سالن پیچید

 .از روی مبل بلند شدم و به سمت صدا برگشتم

 :با دیدن دختری که توی ویالی بغل دیده بودم، لبخندی زدم و جلو رفتم. دستش رو فشردم و زیر لب گفتم

 .سالم-

 .به روم لبخندی پاشید و بشقابی جلوم گرفت

 این دیگه چیه؟-

 !حلوا، مامان گفت شما تازه عروسی باید تقویت بشی-

 :کرد، انداختم و گفتماش رو کنترل مینگاهی به رامتین که خندهزیر چشمی 

 .ممنون خیلی لطف کردی، بیا بشین-

 .نه مرسی من باید برم-

 .دستش رو گرفتم و به سمت مبل بردمش

 .خوای بری؟ بیا بشین یکم باهم حرف بزنیمکجا می-

 .با خجالت نگاهی به رامتین انداخت

 مزاحم نباشم یه وقت؟-

 .ا مراحمی عزیزمنه باب-

 .با چشم به رامتین اشاره کردم تا بره. نامحسوس سر تکون داد و رفت
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 :رو به دخترِ پرسیدم

 اسمت چیه؟-

 .الله-

 :لبخند کمرنگی زدم و گفتم

 .خوشبختم، من بهارم-

 .نگاهش رو یک دور دور سالن چرخوند

 از زندگیت راضی هستی؟-

 :تردید جواب دادمبی

 .کنمبا یه دنیا عوض نمیمعلومه، رامتین رو -

 .نیمچه لبخندی تحویلم داد و از روی مبل بلند شد

 کجا میری الله جون؟-

 .باید برگردم ویال، کلی کار سرم ریخته، ببخشید که مزاحم خلوتتون شدم-

 .اجازه نداد حرفی بزنم و سریع از ویال بیرون رفت

 .به پذیرایی اومدکرد به محض رفتنش، رامتین درحالی که با گوشیش صحبت می

 .خودش که میگه خوبم؛ ولی رنگش خیلی زرده-

 .پرسی، صبر کن گوشی رو بدم به بهار از خودش بپرسقدر سوال میدونم نمی دونم، اه مامان چهنمی-

 :گوشی رو به سمتم گرفت و لب زد

 .مامانه-

 سری تکون دادم و گوشی رو از دستش گرفتم

 .سالم-

 .صدای شادش توی گوشی پیچید

 سالم دختر گلم خوبی؟ یه خبرایی شنیدم، راسته؟-

 مرسی خوبم، چه خبرایی؟-

 !رامتین میگه قراره برامون نی نی بیاری-

 .خندیدهای گردشده به رامتین نگاه کردم که ریز میبا چشم

 طور بگم؟اِم، خاله چیزه ... اِم؛ یعنی چه-

 .هام داغ شده بودسوخت و گونهزدم. تمام بدنم میمیحدساش رو ی رامتین بلند شد و من دلیل خندهصدای قهقهه
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 .دونم دخترم، رامتین همه چیز رو بهم گفت، الزم نیست خجالت بکشی. واسه نی نی هم شوخی کردممی-

هایی رو که برام ردیف ی دستورالعملزده خداحافظی سرسری کردم و سعی کردم همهنفس راحتی کشیدم و خجالت

 .بسپرم کرد به حافظهمی

 :هام و لحنم ریختم و رو به رامتین گفتمبعد از اتمام تماس، تمام حرصم رو توی چشم

 !دهن لق-

 .لبخند کجی زد و کنارم نشست

 .خواستم مشکلی برات پیش نیاد عزیزممی-

 کنی؟به این جور مسائل با مامانت صحبت میکشی راجعطور روت شد؟ خجالت نمیاصالً تو چه-

 .وهام فرو بردسرش رو توی م

 .وقتی پای تو وسط باشه، خجالت معنی نداره-

ای حلوا رو از روی میز برداشتم و به رنگ زرد و قشنگش خیره شدم. روی حلوا رو با پسته و گردو تزئین کرده بود و جلوه

 .ا کردمی خوبش رو چشیدم و به جونشون دعخاص و قشنگ بهش بخشیده بود. با ناخن یه ذره ازش برداشتم و مزه

*** 

 :رایان

 .عزیزدل شما نوع نشستنت ایراد داره-

 .دستم رو به سمت کمرش بردم و راستش کردم

 .های خمار نگاهم کرداش ریخت و با چشمموهای بلوندش رو یه طرف روی شونه

 .بعد از یه نگاه عاقل اندرسفیه، پوفی کشیدم و بعد از تکون دادن سر به طرفین از کنارش گذاشتم

 .رو لمس کردم "مامان"رو از توی جیبم بیرون کشیدم و اسم گوشی 

 .بعد از حدود پنج بوق باالخره جواب داد

 الو؟-

 .آلود بود و من باز هم اختالف ساعت ایران و کانادا رو فراموش کرده بودمصداش خواب

 سالم مامان، ببخشید بد موقع زنگ زدم، خواب بودی؟-

 .سالم پسر گلم، تو همیشه مراحمی-

 :نشستم، گفتمطور که روی صندلی یکی از هنرجوها میلبخند محوی زدم و همین

 چه خبر؟ خوبی؟ رامتین خوبه؟-

 .همه خوبیم عزیزم، رامتین هم فعالً سرش گرم بهاره-
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 .با دست روی صندلی ضرب گرفتم

 .بهار دختر خوبیه، امیدوارم رامتین قدرش رو بدونه-

 :زمه کردبا این حرف مامان نگران شد و زم

 !ترسم رامتین باز هم فیلش یاد هندوستان کنهخیلی نگرانشم رایان، می-

 :اما برخالف افکار منفی توی ذهنم، پرسیدم "کنه.حتما فیلش یاد هندوستان می"موهام رو مرتب کردم و با خودم گفتم 

 تنهایی؟-

  .نه عزیزم، عطیه و چند تا از پسرها هستن، نگران نباش-

 .ه خیالم از بابت همه چیز راحت شد، تماس رو قطع کردمبعد از این ک

؛ اش رو آنالیز کردمام احساس کردم و به سمتش برگشتم. به دختر جوون مقابلم خیره شدم و چهرهدستی رو روی شونه

دی نهای کوچیک و صورتی رنگ و بینی معمولی. با لبخعسلی، لب_ایهای قهوههای طالیی، چشمای با ریشهموهای قهوه

 .روی لب بهم خیره شده بود. انگار که توی یه عالم دیگه بود. دستم رو جلوش تکون دادم

 خانم؟-

 .از بهت در اومد و سالم کرد

 .اش نگاه کردم و با کمی مکث دستش رو فشردمبه دست کشیده

 .سالم، بفرمایید-

 :مقدمه گفتبی

 .من دنیام-

 .دمهام رو ریز کردم و روی تن صداش تمرکز کرچشم

 .شناسمنمی-

 :گذروند، گفتطور که با وسواس اعضای صورتم رو از نظر میدنیا لبی برچید و همین

 .ها باشیتر از این حرفکردم مردمیفکر می-

 :شدم، گفتمطور که ازش دور مییکی از ابروهام رو باال دادم، از روی صندلی بلند شدم و همین

 .دونی؟ بهتره زیاد دور و بر من پیدات نشهشناسم، میو نمیاون بحثش سواست، به هر حال من شما ر-

آدامسی از جیبم بیرون آوردم، توی دهنم گذاشتم و شروع به جویدن کردم. هیچ چیز توی دنیا به جز آدامس جویدن به 

 .دادمن آرامش نمی

 .رایان-

 "!ایعجب دختر کنه"هام رو عصبی بستم. چشم
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 .رایان با شمام-

 .ت بیرون دادم و به سمتش برگشتمنفسم رو به شدّ

 ...ببین خانم-

 .دنیا-

 .هاش خیره شدمپوفی کشیدم و به چشم

 .من قصد ازدواج ندارم-

 .از سر تا نوک پام رو از نظر گذروند

 کی گفته من قصد ازدواج دارم؟-

 :مگذاشتم، گفتهام رو توی جیبم میهام رو روی سقف تنظیم کردم و درحالی که یکی از دستچشم

 تونه باشه؟چسبی، چی میپس دلیل این که این همه به من می-

 :هاش دوختم و تهدیدکنان ادامه دادمبدون این که منتظر جوابش باشم ،چشم هام رو به چشم

 .خواد موقع خواب صدات رو بشنومدر ضمن اصالً دلم نمی-

 :خندی زد و خونسرد گفتاومد که ناراحت شده باشه. لباش دقیق شدم، اصالً بهش نمیتوی چهره

 .اصالً بهت نمیاد بداخالق باشی-

از حرص گوشت لبم رو از داخل گاز گرفتم و خواستم چیزی بگم که مهران از دور صدام زد. پیراهن آبی روشنی پوشیده 

 .دادتر نشون میبود که هیکلش رو چاق

 :به سمتش رفتم که گفت

 .ها منتظرتنهکنی؟ دوساعته بچرایان تو این جا چی کار می-

 .نگاهی به ساعت انداختم و کالفه به سمت کالسم رفتم

*** 

 .مهران غذا گرفته بود و منتظر من بود

 یآخرین هنرجو رو هم رد کردم و به سمت اتاق کوچیکی که مختص استراحتمون بود، رفتم. مهران روی مبل یک نفره

 .قدر مشغول کارش شده بود که متوجه ورود من نشدبنفش رنگ لم داده بود و سرش رو توی گوشیش کرده بود.اون

 :روی مبل کناری مهران نشستم و گفتم .تر شده بودجدیداً وسواسم بیش .دستی توی موهام کشیدم و مرتبشون کردم

 کو غذا؟-

 .سرش رو باال آورد و با تعجب نگاهم کرد

 تو کی اومدی؟-
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 .بیزی)مشغول( بودی، متوجه نشدی-

 .شدن بودمخاروند و غذاهایی که گرفته بود رو روی میز گذاشت. از گرسنگی در حال تلفموهای پشت سرش رو 

 :با دیدن غذا هر دو ابروهام رو باال انداختم و با هیجان گفتم

 واو قیمه؟-

 :با لبخند سر تکون داد و من با ناباوری گفتم

 .یعنی کف کردم! دمت گرم قیمه گرفتی-

 .مشغول غذاخوردن شد "کنمخواهش می"مهران لبخندی زد و بعد از گفتن

 .نون توی خورشم ریختم و با ولع مشغول خوردن شدم

 !ی زندگیمقیمه قسمتی از زندگی من بود؛ شاید هم همه

 .کردداد و حالم رو بد میخوردم، به محض خوردن احساس چاقی بهم دست میبرنج نمی

گفتم. دنیا که دو ماگ قهوه توی دستش بود،  "بفرمایید"زدم و  با صدای تق تق در، ظرف غذام رو که نصفه شده بود کنار

 .وارد اتاق شد و کنارم نشست

 :ماگ قهوه رو به دستم داد و گفت

 .برات کافی گرفتم-

 قهوه رو از دستش گرفتم 

 ممنون واقعاً، به چه دلیل؟-

 :سری کج کرد و با ناز گفت

 .خوامیه چیزی ازت می-

 .اخمی بین ابروهام نشست

 ی؟چ-

 .هام زل زددستش رو روی بازوم گذاشت و توی چشم

 !چشمک بزن-

 .از اتاق بیرون رفت "ممنون"حواس چشمکی نثارش کردم که خندید و بعد از گفتن بی

 .اطالع شونه باال انداختمتوی هوا تاب بود و من بی "چشه"مهران که شاهد ماجرا بود، دستش رو به معنی 

*** 

 :بهار

خاطر دل درد شدیدی که داشتم به سختی از روی تخت بلند یدار شدم، متوجهِ نبود رامتین شدم. بهصبح که از خواب ب
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شدم و بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفتم. برای خودم کره و عسل رو روی میز گذاشتم و مشغول خوردن 

 .شدم

قدر به گوشیش زنگ زدم، متین کجا رفته.هر چهمردم، معلوم نبود راتا غروب برای خودم چرخیدم، داشتم از استرس می

 .جواب نداد

 .ور شدم؛ ولی با دیدن اسم آیین نفسم رو کالفه به بیرون فوت کردمبا صدای زنگ گوشی به سمتش حمله

 .جانم-

 سالم عروس خانم خوبی؟-

 :حوصله گفتمنگاهی به اطراف انداختم و بی

 .سالم-

 .صدای نگرانش توی گوشی پیچید

 ی شده؟ چرا صدات گرفته؟ رامتین کجاست؟بهار،چ-

 .مانند بیرون دادمنفسم رو آه

 .دونمنمی-

 .یهو براق شد و بهم توپید

خوایی دونی؟ پسرِ تو رو تنها گذاشته و رفته، اون وقت تو نباید به من، به داداشت خبر بدی؟ تا کی مییعنی چی که نمی-

 مشکالتت رو از من پنهان کنی؟

 :ریختم، گفتممی طور که اشکهمین

 .خاطرش بهت زنگ بزنم، رامتین هم کسی نیست که زیر قول و قرارش بزنهبه خدا چیزی نبود که به-

 .اگه تا فردا نیومد، میام دنبالت. اگه خبری ازش شد، بهم خبر بده-

 .زیر لبی گفتم و تماس رو قطع کردم "چشمی"ام رو پاک کردم و بعد اشک روی گونه

 .و لقمه کره و عسل هیچی نخورده بودم؛ اما اصالً گرسنه نبودماز صبح به جز د

وجه به تبا دیدن رامتین که سرش رو پایین انداخته بود و بی. با صدای باز شدن در، به سرعت باد از روی مبل بلند شدم

یم برگشته، حتی ناز صبح معلوم نیست کجا رفته، االن هم که . من وارد اتاق خواب شد، عصبانیت جای نگرانی رو گرفت

های بیرون روی تخت با همون لباس .به سمت اتاق خواب رفتم و با کمی مکث در رو باز کردم. نگاهی هم بهم ننداخته

لرزید، جلو رفتم و آروم صداش با پاهایی که از خشم می. هاش گذاشته بوددراز کشیده بود و ساعد دستش رو روی چشم

 .زدم

 رامتین؟-
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 :توی همون حالت گفت

 .ام، لطفاً هیچی نگوبهار خسته-

 .ای لرزون به سمت تخت رفتمبغض کرده با چونه

 .بالشم رو برداشتم و خواستم برم که مچ دستم توسط رامتین اسیر شد

 کجا؟-

 .خوام مزاحمت نباشممی-

 .هاش رو روی هم فشرداشکم روی دستش چکید که عصبی چشم

 شام خوردی؟. دیگه بخوابام، نگفتم که برو یه جای من گفتم خسته-

 .آب بینیم رو با سر و صدا باال کشیدم

 .اشتها نداشتم-

 .دستی توی موهاش کشید و من رو به سمت خودش کشوند

 .بیا این جا، خدا من رو لعنت کنه-

 .خودم رو بهش چسبوندم و توی دلم اعتراف کردم که واقعا دلم براش تنگ شده بود

 برم برات غذا بگیرم؟-

 .حرکت موندم تا هر دومون به خواب رفتیمقدر بیباال دادم و سرم رو روی بازوش گذاشتم و اون "نه"ه معنی سرم رو ب

*** 

 :رایان

به محض ورودم کتِ تنگ و ناراحتم رو از تنم بیرون کشیدم و روی کاناپه انداختم و . در خونه رو باز کردم و وارد شدم

زیر لب ناسزایی گفتم و به . زیادی نگذشته بود که صدای زنگ در بلند شدهنوز مدّت . خودم هم روی کاناپه ولو شدم

 .هام رو تو هم کشیدماخم. به محض باز شدن در، دنیا لبخند شیطونی زد و بهم خیره شد. سختی از کاناپه دل کندم

 کنی؟تو این جا چی کار می-

 :کشید تا خونه رو کامل دید بزنه، گفتدر حالی که گردن می

 .هااری بیام تو؟ دم در بدهذنمی-

 .پوفی کشیدم و از جلوی در کنار رفتم

طور که به طور کامل خونه رو اش گذاشته بود، روی کاناپه انداخت و نشست و همینکیفش رو که به صورت کج روی شونه

 :زد، گفتدید می

 !ی قشنگی داریخونه-
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 .فنجون رو مقابلش روی میز گذاشتم. برگشتمبه سمت آشپزخونه رفتم و دو فنجون قهوه ریختم و به سالن 

 ی من رو پیدا کردی؟از کجا خونه-

 .دستش رو دور فنجون حلقه کرد

 .تعقیبت کردم عزیزم-

 .هام رو محکم روی هم گذاشتمپلک "عزیزم"از شنیدن لفظ 

 چی شدی عزیزم؟-

ه با چشم و ابرو به فنجون قهو. ، نگاه کردمهام رو باز کردم و به دنیا که سرش رو میلی متری صورتم نگه داشته بودچشم

 :اشاره کردم و گفتم

 .تونید بریدبعد از کافی می-

 .از روی مبل بلند شدم و به اتاق خواب رفتم

 .شدم؛ اما االن نهشاید اگه چند سال قبل بود، خامش می. کردپیچید و من رو کالفه میهنوز هم صداش توی گوشم می

 .االن همه چیز فرق کرده

 دستی توی موهام "امیر مدد خانی"دستی روی اسمش کشیدم . شناسنامه رو از توی کشوی پا تختی بیرون کشیدم

با شنیدن صدای در روم رو برگردوندم و به دنیا که ساکت و صامت مقابلم . کشیدم و لب پایینم رو به دندون گرفتم

 .با زبون لب پایینش رو تر کرد. ایستاده بود، نگاه کردم

 .خشید مزاحم شدم، بابت قهوه ممنونبب-

شناسنامه رو سرجاش گذاشتم و تا دم در . آرومی گفتم که عقب گرد کرد و از در بیرون رفت "کنمخواهش می"

 .همراهیش کردم

*** 

 :بهار

 رامتین عزیزم همه چیز رو برداشتی؟-

 .از توی سالن صداش رو باالتر برد

 . تر بیا، دیر شدآره فقط سریع-

 .یت سرعت وسایل باقی مونده رو توی چمدون گذاشتم و از در بیرون رفتمبا نها

 اممن آماده-

بعد از اون شب رفتارش تغییر کرده  .ها رو ازم گرفت و به سمت ماشین رفتچمدون. نگاهی بهم انداخت و سر تکون داد

 !بود و من جرأت سوال پرسیدن راجع بهش رو نداشتم
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 .قدر دل کندن از این ویالی نقلی و قشنگ سخت بودچه. ها رو قفل کردمها رو خاموش و دری چراغهمه

ی آخر الله رو دیدم که از ویالشون بیرون اومد و برام لحظه .با صدای بوق ماشین سریع سوار شدم و کمربندم رو بستم

 . دست تکون داد و من هم متقابالً دست تکون دادم

ی چشم نگاهش کردم، حواسش از گوشه .هم به رانندگیش عادت نکرده بودم روند و من هنوزرامتین طبق معمول تند می

 .اش هیچی نمیشد تشخیص دادبه رانندگیش بود و از چهره

طور که به ابروهای آب دهنم رو قورت دادم و همین. ام سر رفته بوداز این که چند روز بود سکوت کرده بود، حوصله

 :مرتبش خیره بودم، صداش زدم

 رامتین؟-

 :بدون این که نیم نگاهی بهم بندازه، گفت

 هوم؟-

حوصله باز هم بی"گفتم و روم رو برگردوندم و به این فکر کردم که  "هیچی"هام خود به خود برچیده شد، زیر لب لب

 "!شده

خواست و اشرف خانم تنها کسی دلم یه آغوش مادرانه می. به محض رسیدن به عمارت به سمت ساختمون پرواز کردم

مثل چسب دوقلو بهش چسبیده بودم و اون هم شوکه شده، چند ضربه . تونست جای مامان رو برای من پر کنهبود که می

 .تر کردمهام رو تنگی دستبه کمرم زد و خواست من رو از خودش جدا کنه که حلقه

 بهار عزیزم خوبی؟ چیزی شده؟-

 :لرزید، گفتمبا صدایی که از بغض می

 .شده نه فقط دلم تنگ-

داد و من هنوز هم دروغی در کار نبود، من واقعاً دل تنگ بودم؛ دل تنگ مردی که چند روز بود که به زور جوابم رو می

 .دونستمدلیلش رو نمی

 .ای روی سرم زد و من رو به سمت مبل هدایت کردسه*بو

 .بیا عزیزم، بیا بشین به عطیه بگم برات شربت بیاره-

 :توجه به حرفش گفتمبی

 میشه بهتون بگم مامان؟-

 .های گرد شده نگاهم کردبا چشم

 مگه نمیگی؟-

 .سر تکون دادم "نه"به معنی 
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 .خواست حرفی بزنه که عطیه با سینی شربت وارد شد

 .قدر رنگ پوستت باز شدهقدر ناز شدی، چههزار ماشاهلل بهار خانم چشمم کف پات، چه-

 .زیر لبی، لیوان شربت رو از توی سینی برداشتم نیمچه لبخندی تحویلش دادم و بعد از تشکر

 آقا رامتین کجاست؟-

 .هام دور کردملیوان رو از لب

 .ممکنه رفته باشه شرکت. دونم، موقعی که من رو رسوند، سریع پیاده شدمنمی-

 .اشرف خانم که از لحنم متوجه ناراحتیم شده بود، روی مبل کناریم نشست و دستش رو روی بازوم گذاشت

 اتفاقی افتاده دخترم؟-

 .بغضم رو قورت دادم و سرم رو پایین انداختم

 .نه-

 .اگه چیزی هست به من بگو-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اتون من برم استراحت کنمبا اجازه. نه چیزی نیست-

 .اشرف خانم که معلوم بود راضی نشده، مردد سر تکون داد

 .انگار توی اتاق بمب ترکیده بود و همه چیز به هم ریخته بود. کردمی باال رفتم و در اتاق رامتین رو باز به طبقه

های رامتین شروع کردم که تقریباً اول از لباس. برای فرار از افکار منفی، تصمیم گرفتم سر و سامانی به اتاق بدم

 .کردمهایی که چروک شده بودن رو اتو همه رو توی کمد آویزون کردم و لباس. همشون روی تخت ولو بودن

 .های خودم رو هم توی کمد کناری گذاشتملباس

 .موند و من هم مخالفتی نداشتمی مستقل بگیریم؛ چون تنها میخاطر اشرف خانم نمیشد خونهبه

 .ی ما باشن تا بابا تنها نمونهآیین هم قرار شده بود با فرناز خونه

های سیگار بود و با خودم فکر تخت پر از بطری و جعبهزیر . مشغول مرتب کردن زیر تخت بودم که آه از نهادم بلند شد

خیال زیر تخت شدم و خودم رو روی تخت رها بی. کردم که اگر قرار بود برای همیشه ترک بشن، االن زیر تخت نبودن

 .کردم

و تازه   اوردسالم کردم که سرش رو باال. تر نگذشته بود که در باز شد و رامتین سر به زیر وارد شدهنوز چند دقیقه بیش

 :با لحنی خسته و صدای خش دار گفت. سه ای روی موهام زد*جواب سالمم رو داد و بو. متوجه من شد

 خوبی عزیزم؟-

 : تنها لب زدم
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 خوبم-

ن پوشید و مهمیشه زیر لباسش رکابی می. های پیرهنش رو با یک دست باز کرد و با یه حرکت از تنش درش اورددکمه

 .اومدخوشم می از این اخالقش خیلی

 .به سمت تخت اومد و خودش رو روی تخت پرت کرد

سیگار نکشیده بود؛ اما بوی  .خواستم مطمئن بشم که سیگار نکشیدهبینیم رو تیز کردم و کمی نزدیکش شدم، می

 .ام جمع بشهعطرش خیلی شدید بود و باعث شد چهره

 .مبا تعجب به حرکاتم خیره بود که زیر نگاه مچ گیرش ذوب شد

 چیزی شده بهار؟-

 !قدر عطر زدیچه-

 .ابرو باال انداخت

 ایرادی داره؟-

 :توجه به سوالش پرسیدمبی

 کجا بودی؟-

 :ایش رو زیر ساعد دستش پنهان کرد و گفتهای قهوهچشم

 .بیرون، کار داشتم-

 .دستی رو که روی تخت بود، توی دستم گرفتم و بوسیدم

 .؟ ناهارم که هیچی نخوردیخوای برات یه چیزی بیارم بخوریمی-

 :به سمتم چرخید و گفت

 .نه مرسی عزیزم، گرسنه نیستم -

 .هاش بخونمتونستم حرفش رو از توی چشمبا وجود نزدیکی زیادمون هنوز هم نمی. هاش خیره شدمبه چشم

بود و این  هاش تیره شدهای چشمقهوه. هام خیره شددستش رو زیر سرش گذاشت و بدون، حتی پلک زدنی به چشم

 .گیرهطوری شدم و این شک و تردید از کجا نشأت میدونستم چرا اینخودم هم نمی. ترسوندمن رو می

 :اش در هم شد، شتاب زده گفتمیهو چهره

 .چی شد؟ رامتین؟ چته؟ تو رو خدا حرف بزن-

 :با درد لب زد

 .میشه برام یه مسکن بیاری؟ سرم درد می کنه-

هاش رو بعد از خوردن مسکن چشم .ایین پریدم و از اتاق بیرون رفتم تا براش مسکن بیارمبدون فوت وقت از تخت پ
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 .هاش آروم شد و به خواب عمیقی فرو رفتبست، طولی نکشید که نفس

*** 
 :رایان

 .ی محبوبم از حمید حامی رو پلی کردمهام رو توی گوشم گذاشتم و ترانههندزفری

 .چند وقت بود که ندیده بودمش و حسابی دلم براش تنگ شده بود. بودماز پشت شیشه منتظر اومدن بهروز 

وقتی از این . هام رو ریز کردم و دقیق نگاهش کردمچشم. اومداز دور مرد قد بلند و الغر اندامی رو دیدم که به سمتم می

 . که خودشه اطمینان پیدا کردم، به سمتش دویدم و توی آغوشم فشردمش

 طوری بِروز؟چه-

 .د ضربه به پشتم زدچن

 طوری؟خوبم عزیزم تو چه-

 .سرم رو باال گرفتم تا درست بتونم ببینمش

 .مرسی قربونت برم، دلم برات تنگ شده بود-

 :کوبید، گفتطور که پشت دست راستش رو به کف دست چپش میلبخندی زد و همین

 .آقا همه جا گفتم االنم میگم، منم دلم برات تنگ شده بود-

 .به در خروجی فرودگاه اشاره کردم خندیدم و

 ردیفی بریم بیرون؟-

 :چشمکی زد و گفت

 .بریم-

 .همراه هم به سمت ماشین قدم برداشتیم

شدم، در صورتی که قدم اصالً کوتاه نبود و به بهروز قدش خیلی بلند بود و من در مقابلش یه مرد قد کوتاه محسوب می

 .تونم بگم که قد بلند بودمجرأت می

تر نگذشته بود که توی ترافیک گیر افتادیم و هنوز چند دقیقه بیش. ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم سوار

 .بهروز نگاهی به مانیتورهای توی شهر انداخت. بارون گرفت

 !شهر قشنگیه-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .جا رو شبیه نیویورک درست کردن دیگهاین-

 .مرکز خرید؟ من برای شب لباس ندارم رایان جان عزیزم میشه بری یه-
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 :شدم، گفتمطور که وارد خیابون یانگ میهمین

 .اتفاقاً من خودم هم لباس ندارم. خواد بخرریم ایتن سنتر، هر چی دلت میچشم االن می-

ل لباس به دلیبعد از خرید .کردمایتن سنتر یکی از بزرگترین مراکز خرید تورنتو بود و من معموالً از اون جا خرید می

امشب قرار بود من و بهروز کنسرت داشته باشیم و دلیل اومدن بهروز . کمبود وقت یک راست به سمت سالن اجرا روندم

 .به تورنتو هم همین بود

هامون رو توی رختکن عوض کردیم و بعد از این که کلی به خودمون رسیدیم با خونده شدن اسممون روی استیج لباس

 .براشون دست تکون دادم و بـ ـوسـ فرستادم. ون با حجم عظیمی از مردم رو به رو شدیمبا ورودم. رفتیم

 .دیگه به این کارها عادت کرده بودم

پشت یکی از میزها نشستم و برای خودم نوشیدنی . بعد از اجرای چند آهنگ برای استراحت از استیج پایین اومدم

شم به اطراف دوختم که با دیدن دنیا که موهاش رو به طرز زیبایی فر چ . اش کردمای نوشیدم و مزه مزهریختم، جرعه

 !این دختر عجیب جذاب شده بود. هاش انداخته بود به سرفه افتادمدرشت کرده بود و روی شونه

 .اش بهم جلب شد و تا به خودم بیام، ضربات ریز دستش رو پشت کمرم حس کردمام توجهبا صدای سرفه

 .باال اوردم "بسه"دستم رو به معنی  ی محکمبا چند سرفه

 :دنیا رو به روم قرار گرفت و درحالی که نگرانی توی نگاهش و لحنش مشهود بود، گفت

 خوب شدی؟-

 .خواستم با این کار آرومش کنمدستش رو گرفتم و دعوت به نشستنش کردم، می

 .با کمال میل پذیرفت و روی صندلی کناریم نشست

 .خوبم عزیزدل-

ناگفته نماند من هم به همون اندازه . هاش برق زد و نگاهش روی تک تک اجزای صورتم چرخیدحرف چشمبا این 

 "!تا حاال به زیباییش پی نبرده بودم"نگاهش کردم و به این فکر کردم که 

 .یک تکیه کالم بود و بس "عزیزدل"وقت نفهمید که اما دنیا هیچ

 .ا گرفتمی مصلحتی بهروز چشم از دنیبا شنیدن سرفه

 .بهروز لبخند کجی زد و با چشم به دنیا اشاره کرد

 کنی؟معرفی نمی-

 :ها رو مزه مزه کردم و در آخر پاسخ دادمتوی ذهنم واژه

 .یکی از دوستان -

. اش افتادبا لبخندش نگاهم به چال گونه .کرد، دست دادسر تکون داد و با دنیا که با لبخند گشادی روی لبش نگاهش می
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 .ام رو لمس کردمام نشست و چال گونهآگاه دستم روی گونهناخود

با همشون تک تک عکس گرفتم و در جواب سوال یکی از . با هجوم دخترها و پسرها دور میز از هپروت بیرون اومدم

 :دخترها که به دنیا اشاره کرد و گفت

 ایشون کی هستن؟-

 :گفتم

 .نامزدم-

 .حتی لبخندی زدم و به خودم نزدیکش کردمکرد که مصلدنیا مات و مبهوت نگاهم می

 :ش باز کردم و با لحنی عادی گفتم*ر*م*بعد از این که دورمون خلوت شد، دستم رو از دور ک

 .خواستم از دست این دخترها راحت شمفقط می -

 .اش به سمت استیج رفتمی پوکر و وا رفتهتوجه به چهرهبی

*** 

 :بهار

 :با دیدن شلوارکش پقی زیر خنده زدم که گفت. کرد اون قدر در زدم تا در رو باز

 خندی؟هر هر هر به چی می-

 :خندیدم، گفتمطور که دستم رو روی دلم گذاشته بودم و میهمین

 .آیین با این شلوارک و شومیزی که پوشیدی خیلی تیپت ضایع شده-

 :نگاهی به خودش انداخت و با حرص گفت

 .اونی که تیپش ضایعه رامتینه-

 .م رو برچیدملب

 .اِ چی کار داری شوهرم رو-

 .ای رفت و از جلوی در کنار رفتچشم غره

 .بیا تو کارت دارم-

 مطیع و سر به. خواست از اون شب بپرسهدونستم باهام چی کار داره؛ حتماً میمی. لبم رو نامحسوس به دندون گرفتم

 .زیر وارد اتاقش شدم و روی تخت نشستم

 .ی کارت دارم، پس شروع کندونی چخودت خوب می-

 .ای و قشنگش نگاه کردمهای تیلهسرم رو آروم آروم باال اوردم و به چشم

 چی بگم؟-
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 رامتین کجا بود؟-

 .هاش برداشتم و به سیب گلوش دادمنگاهم رو از چشم

 .نپرسیدم-

 .تا چند دقیقه صداش در نیومد

 :رو عصبی بست و گفت هاشنگاهم رو باال کشیدم که دیدم صورتش قرمز شده، چشم

 .برو بیرون بهار-

 : اش کشیدم که لب زددستی رو گونه

 .کنمخواهش می-

 .از روی تخت بلند شدم و از اتاقش بیرون رفتم و حتی فراموش کردم که برای چی دم در اتاقش اومدم

 .با صدای زنگ آیفون به سمتش دویدم

 کیه؟-

 !عشقت-

 .سرعتی خودش رو بهم رسوند و خودش رو توی آغوشم انداختدونم با چه خندیدم و در رو زدم، نمی

 .ام رو پر سر و صدا بوسیدگونه

 ها، حواست هست؟کنیمعرفت؟ شوهر کردی دیگه آدم حسابم نمیطوری بیچه-

 :به صورتش که جدیداً تپل شده بود نگاه کردم و گفتم

 .من که اصالً تهران نبودم-

 :سر تکون داد و گفت

 آیین هست؟-

 .کنم بهش نزدیک نشی، فعالً قاطی کردهو اتاقشه؛ ولی پیشنهاد میت-

 :فرناز دستش رو به کمرش زد و طلبکار گفت

 باز چی کارش کردی؟-

 .برای عوض کردن بحث دستش رو گرفتم و با خودم به سالن بردم و وادارش کردم روی مبل بشینه

 ها، خبریه؟فرناز چاغ شدی-

 کردم خیلی مشکوکه؟نگاهش رو باال اورد، چرا حس می نگاهی به خودش انداخت و آروم

 .کردها شده بود که کار اشتباهی مینگاهش مثل اون وقت

 :هام از تعجب گشاد شده بود، پرسیدمام کوبیدم و درحالی که چشمآروم روی گونه. یهو ذهنم جرقه زد
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 ای؟حامله-

 .لب پایینش رو که به دندون گرفت، شکم به یقین تبدیل شد

 .اخمی چاشنی صورتم کردم

 خوای چی کار کنی؟این چه کاری بود شما دو تا کردین؟ آخه توی دوران عقد حامله میشن؟ حاال می-

 .قدر محکم توی لب پایینش فرو کرده بود که من هم دردم گرفتهاش رو اوندندون

 خب میگی چی کار کنم؟ تقصیر من که نبوده، اصالً مگه از عمد کردم؟-

 .از روی مبل بلند شدم و جلوی پاش زانو زدم. ها اعصابم متشنج شده بودبغضش آتیش گرفتم، تازگی با دیدن

 بخشی؟فرناز جونم ببخشید، غلط کردم، خیلی تند رفتم، من رو می-

 .آب بینیش رو با سر و صدا باال داد

 حاال چی کار کنم؟-

 .کنیمهمین امشب تاریخ عروسی رو تعیین می-

 .با شوق سرم رو به شکمش چسبوندم. گفت و من تازه فهمیدم دارم عمه میشم "دببخشی"زیر لب 

 !وای فری من دارم عمه می شم-

 .با غم خندید

 !آره به جمع فحش خورا خوش اومدی-

 (.خوامها معذرت میاز تمامی عمه)

 .با حرص نیشگونی از بازوش گرفتم که جیغش در اومد

 .بینمو هم میخودتم عمه میشی که، اون موقع تو ر-

 .روی مبل لم داد

 .خدا وکیلی کی به این فراز سگ اخالق زن میده-

 .با صدای آیین هر دو به سمتش برگشتیم

 طوره؟سرندی پیتی من چه-

 :فرناز پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت

 .خوبم-

 .نگاهی دقیق و موشکافانه به آیین انداختم، خداروشکر دیگه عصبانی نبود

 .لیته نگاهی به اطراف انداختفرناز فرما

 بابا و رامتین کجان؟-
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 :آیین جواب داد

 ...بابا حمومه، رامتین هم-

 :نگاه طوالنی بهم انداخت و ادامه داد

 .دونمنمی-

برای این که سوء تفاهمی پیش نیاد، گوشیم . اعتماد شده بود، حس بدی داشتماز این که آیین در این حد به رامتین بی

 .بعد از چند بوق جواب داد. رو لمس کردم "رامتین"بم در اوردم و اسم رو از توی جی

 جانم بهار؟-

 .با شنیدن صداش ضربان قلبم باال رفت، آب دهنم رو نامحسوس قورت دادم

 سالم کجایی؟-

 .شرکتم کارم طول کشیده، اگه دیر اومدم شما شام بخورین، منتظر من نمونین-

 . دو تا گوش شده بود، انداختم زیر چشمی نگاهی به آیین، که شبیه

 .منتظرتیم، خداحافظ-

 :گوشی رو قطع کردم و گفتم

 .شرکته، گفت ممکنه دیر بیاد، منتظرش نمونیم-

 .صدای بابا از انتهای سالن اومد

 .زنه تا رامتین هم بیادیعنی چی که منتظرش نمونیم؟ هیچ کس لب به غذا نمی-

بابا روی سرش رو بوسید و با خوش رویی جواب سالمش رو . با رفت و سالم کردفرناز از روی مبل بلند شد و به سمت با

خودم به رامتین گفته بودم که اشرف خانم رو هم بیاره؛ . بعد از حدود یک ساعت رامتین به همراه اشرف خانم اومد. داد

 .دلم نمی خواست تنها بمونه

 .مها جا گرفتیمیز شام رو به کمک فرناز چیدیم و روی صندلی

 خوری عزیزم؟چی می-

 .خورد و مور مورم میشدهاش به گوشم مینفس

 :ام کردم و گفتمسرم رو نزدیک شونه

 خوری؟تو چی می-

 .رامتین نگاهش رو از من گرفت و به سمت میز سوق داد

 .کوبیده-

 .پس برای منم کوبیده بذار-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 34 

چند تا کوبیده هم روی برنج  .وش برنج کشیدیک بشقاب برداشت و ت. عمیق نگاهم کرد و کف گیر رو به دست گرفت

 .گذاشت و بشقاب رو وسط دوتامون گذاشت

 :با تعجب گفتم

 توی یه بشقاب غذا بخوریم؟-

 .هاش رو به معنی تایید باز و بسته کردلبخندی زد و چشم

 .اتفاقی نگاهم به آیین افتاد که چهار چشمی به من و رامتین زل زده بود و قصد شام خوردن نداشت

 :رامتین قاشق و چنگالی توی دستم جا داد و زیر لب گفت

 .بخور-

 .زیر نگاه سنگین آیین مشغول غذا خوردن شدم

 .ها رو بشوریم و هممون رو به سالن پذیرایی هدایت کردبعد از شام بابا اجازه نداد ظرف

*** 

 :رایان

بهروز محو سریال شده بود اما . مشغول دیدن شدیمسریال مورد عالقه ام رو از توی کامپیوتر پلی کردم و همراه بهروز 

 !من فکرم خیلی درگیر اون شناسنامه بود و تقریبا هیچی از فیلم رو متوجه نشدم

 .شناسنامه رو از توی کمد بیرون کشیدم و مردد توی دستم جا به جا کردم. از کنار بهروز بلند شدم و به اتاق خوابم رفتم

ها و بعد از دو بوق جواب داد، بعد از احوالپرسی. و برداشتم و شماره ی مامان رو گرفتمگوشی ر. دیگه امروز وقتش بود

 :ای همیشه، پرسیدمهای کلیشهسوال

 مامان امیرمدد خانی کیه؟-

ند چ. کرد با پرسیدن این سوال نطقش بند رفتداد و یه ریز صحبت میی حرف زدن بهم نمیمامان که تا اون موقع اجازه

 :زدم که گفتبار صداش 

 پرسی؟برای چی می-

 .دستی توی موهام کشیدم

 .اش دست منهشناسنامه-

 :جیغ کشید

 کنه؟اش دست تو چی کار میچی؟ شناسنامه-

 .شناسیشپس می-

 شاید، میشه مشخصات دقیقش رو بگی؟-
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 :ی اول خوندمشناسنامه رو برداشتم، از روی صفحه

 ...اه و نه، نام پدر هوشنگامیر مدد خانی، متولد هزار و سیصد و پنج-

 .مامان سکوت کرده بود و این موضوع من رو هم کنجکاو و هم عصبی کرده بود

 کنه؟اش دست من چی کار میخوای چیزی بگی؟ این کیه که دو سال از من بزرگتره؟ شناسنامهمامان نمی-

 اش دستته؟از کی شناسنامه-

 .شناسنامه توی چمدونم بود آخرین باری که اومدم ایران، وقتی برگشتم این-

چرا . با تعجب به گوشی نگاه کردم .گفت و خداحافظی سرسری کرد و تماس رو قطع کرد "ایعجیبه"شنیدم که زیر لب 

 رفت؟قطع کرد؟ چرا از زیر جواب دادن در می

 .با اومدن بهروز از فکر بیرون اومدم

 .دوستت اومده-

 :ابرو باال انداختم

 کدوم دوستم؟-

 .خانمههمون -

 دنیا؟-

 :اش گذاشت و بعد از کمی فکر کردن جواب داددستش رو زیر چونه

 .آره-

 :های از حدقه درومده گفتنگاهش که به شناسنامه افتاد جلو اومد و با چشم

 خوای عقدش کنی؟می-

 :حواس گفتمبی

 کی رو؟ -

 .همین دخترِ رو-

 .هدایت کردم شناسنامه رو توی کشوی میز گذاشتم و بهروز رو به بیرون

 .نه بابا اون فقط یه طرفداره-

 واسه همینه که هرجا میری هستش؟-

 .ی بینیم رو لمس کردمتیغه

 .آره-

ه جوابش رو دادم و اشاره کردم ک. با صدای دنیا به سمتش برگشتم، از روی مبل بلند شده بود و منتظر جواب سالمش بود
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 .بشینه

 .بفرمایید-

دار آبی رنگ همراه شلوار کتان مشکی پوشیده بود و انیه آنالیزش کردم، پیرهن آستینتوی چند ث. تشکر کرد و نشست

 .موهاش رو کج روی صورتش ریخته بود

 .بهروز قبلًا زحمت قهوه رو کشیده بود و دیگه الزم نبود درست کنم

 .روی مبل، درست مقابلش نشستم

 چیزی شده؟-

 .اش رو روی میز گذاشتفنجون قهوه

 .برات تنگ شده بودنه فقط دلم -

تالشش برای به دست اوردن من تحسین برانگیز؛ اما . پیرهنم رو تا جایی که راه داشت پایین کشیدم و مرتبش کردم

 :از روی مبل بلند شدم و خطاب بهش گفتم. فایده بودبی

 .با من بیا-

 .و به سمت اتاق خوابم رفتم

 .وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست

 :ز توی کشو در اوردم و گفتمشناسنامه رو ا

 .ببین دنیا من خیلی سردرگمم-

 :شناسنامه رو جلوش گرفتم و گفتم

دونم این رو کی گذاشته و قصد و این شناسنامه رو بعد از این که به تورنتو اومدم توی چمدونم پیدا کردم، اصالً نمی-

هام رو نگیرم، نه با تو نه با که جواب سوالدونم امیر مدد خانی کیه، پس تا زمانی هدفش چی بوده، من حتی نمی

ها رو واسه کسی خرج کن که قدرت خوره، برو اینهای تو هم به درد من نمیاین محبت. کنمکس دیگه ازدواج نمیهیچ

 .رو بدونه

 .شناسنامه رو از دستش بیرون کشیدم. ی اول شناسنامه خیره بودهای من به صفحهتوجه به حرفدنیا بی

 با منه؟ حواست-

 ...اگه یه کاری کنم که بتونی این شخص رو پیدا کنی-

 :توی حرفش پریدم
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 .کنمباهات ازدواج می-

 :های از حدقه در اومده، ناباور لب زدبا چشم

 !چی؟-

 .کنمتو به من کمک کن این شخص رو پیدا کنم، من باهات ازدواج می-

 :هام نگاه کرد و بعد از کمی مکث گفتوی چشمآب دهنش رو قورت داد و موهاش رو پشت گوشش فرستاد، ت

 .ریم ایرانباشه، پس وسایلت رو جمع کن، چند روز دیگه می-

بعد از صدای تق تق در . بدون این که منتظر جوابی از جانب من باشه، زیر لب خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت

 .بهروز وارد اتاق شد

 چی شد؟ چرا رفت؟-

 .مدستی توی موهام کشید

 !به گمونم رفت ساک ببنده، برای یه مسافرت دو نفره-

 :با ابروهای باال رفته و لحنی سرشار از شیطنت گفت

 خوای عقدش کنی؟آقا این رو قبالً گفتم، دوباره هم میگم، می-

 :ابرو باال انداختم و گفتم

طور که انگشتش رو توی هوا زد و همینپوزخندی ! اگه موفق بشه کاری که ازش خواستم رو انجام بده، چرا که نه؟ اکیِ-

 :داد، گفتتاب می

 .خوای عقدش کنیدیدی گفتم می-

 .به لحن مچ گیرش خندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم

*** 

 :بهار

انگار که فقط برای من و رامتین یک شب پیش هم خوابیدن، . برخالف تصورم، بابا از خبر باردار بودن فرناز عصبی نشد

 .قرار شد عروسی رو دو هفته دیگه برگذار کنیم و با این اوضاع وقت زیادی نداشتیم .ننگ بود

موهای . با دیدنش لبخندی زدم و سالم کردم. توی پاساژها به تنهایی مشغول گشتن بودم که با الله برخورد کردم

 .مشکیش رو از توی صورتش کنار زد
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 .سالم-

 :نگاهی به دور و برم انداخت و گفت

 متین نیست؟آقا را-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .نه، کار داشت مجبور شدم تنها بیام-

 .توجه بهش شونه باال انداختزیر لب گفت و من بی "ایعجیبه"

 :دستم رو گرفت و گفت

 منم خرید دارم و از تنها خریدکردن خوشم نمیاد، میشه همراهت باشم؟-

 :شتم، لبخندی زدم و جواب دادممن که برای خریدکردن به سلیقه و تایید دیگران نیاز دا

 .البته، خوش حال میشم-

 .متقابالً لبخندی زد و به سمت بوتیک به راه افتاد

اه خورد، نگاش سنگ کار شده بود و دامنش روی زمین میای رنگ که دکلته و روی قسمت سینهبه لباس مجلسی نقره

 .کردم

 .اگه خوشت اومده برو امتحانش کن-

با  .شد بپوشمشل خوره به جونم افتاده بود؛ اما این مدل زیادی باز بود و اصالً دلم راضی نمیی پوشیدنش مثوسوسه

 .ام زد، به سمتش برگشتمای که الله به شونهضربه

 پوشی؟چرا نمی-

 .دوباره برگشتم و به رنگ دوست داشتنیش خیره شدم

 .خیلی بازه-

 .آقا رامتین که مشکلی نداره-

 .برگشتمبه سرعت برق به سمتش 

 دونی؟تو از کجا می-

 :دونم چرا رنگش پرید؛ اما سریع موضعش رو حفظ کرد و با من من گفتنمی
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 .اشون و تیپشون مشخصهاز چهره... خب... خب-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .خیال شد؛ چون واقعاً سختهیه مدت گیر داده بود باید چادر بزنی، خداروشکر بی-

 .به لباس اشاره کرد

 . تحانش کن فوقش شال میندازی روشبرو ام-

 .فکر بدی هم نبود

 :رو به مردی که پشت پیشخوان ایستاده بود، گفتم

 ببخشید آقا، میشه این لباس رو بدین؟-

 !نگاهی دقیق و موشکافانه به اندامم انداخت که توی خودم جمع شدم؛ مردک هیز

 .ر لبی لباس رو برداشتم و به سمت اتاق پرو رفتمبا تشکر زی. از روی رگال، لباس رو در اورد و به سمتم گرفت

 .های رامتین بازم نتونستم ازش بگذرملباس توی تنم فوق العاده بود و با وجود حساسیت

ی خریدهاش رو کرد و بعد از اون از هم جدا شدیم و من با دست پر به عمارت الله خیلی مشکل پسند نبود و سریع همه

 .برگشتم

 .اشرف خانم مشغول صحبت با تلفن بود. جا گذاشتمهای خرید رو همونام باز کردم و پاکتدر سالن رو با پاه

 .شنومچی گفتی؟ نمی-

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد از اون فریاد زد

 چی؟ داری میایی ایران؟ راست میگی؟-

بعد از اتمام تماسش گوشی . بود  داد، رایان تماس گرفتهطور که شواهد نشون میهر دو تا ابروهام رو باال انداختم، این

 .رو روی میز گذاشت و به سمتم برگشت

 اِ اومدی؟ چیزی خریدی؟-

 :فرستادم، جواب دادمزدم و به هوای گرم این روزها لعنت میطور که خودم رو باد میهمین

 .قدر هوا گرمهدونی چهآره همه رو خریدم، وای مامان نمی-

 .به مبل اشاره کرد
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 .ه بشین برات یه چیز خنک بیارمبیا دو دقیق-

 .نه زحمت نکش-

 .به سمت آشپزخونه رفت "بشین"لبخندی زد و بعد از گفتن 

 "آخیش"ها راه نفسم باز شد و زیر لب به محض در اوردن جوراب. هام رو از پام در اوردمروی مبل ولو شدم و جوراب

 .های خریدم رفتمسمت پاکت شربت خاکشیر رو تا ته سر کشیدم و با انرژی مضاعف به. گفتم

 :اشرف خانم گفت

 .نبرشون باال، اول بیار من ببینم-

 .ها رو کشون کشون به سالن بردمگفتم و پاکت "چشمی"

 مامان تلفن کی بود؟-

 .رایان، گفت داره میاد ایران-

خداروشکر کردم از این های اشرف خانم با دیدنش درخشید و من چشم. سر تکون دادم و لباسم رو از توی کاور دراوردم

 .کرددادم و اون هم مدام تعریف و تمجید میها رو نشونش مییکی یکی خرید. ام خوشش اومده بودکه از سلیقه

 .تر بگذرند و من طعم عروسی تنها برادرم رو بچشمخواست روزها سریعدلم می

تا به خودش بیاد توی آغوشش پرتاب  .ویدمبا صدای در و شنیدن صدای رامتین ذوق زده از جا بلند شدم و به سمتش د

 .روی سرم رو بوسید. شدم و بوی خوبش رو بلعیدم

 طوره؟ رفتی بازار؟حالت چه-

 .میلی ازش جدا شدمبا بی

 .خوبم، بازار هم رفتم-

 .دستم رو دراز کردم و کیفش رو از دستش گرفتم

 تنهایی خرید کردن سخت نبود؟-

 .تنها نبودم-

 .هاش نگاهم کردی چشمای تیرهد و با قهوههاش رو ریز کرچشم

 ...پس-
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 .توی حرفش پریدم

 .با الله بودم-

 .دستی توی موهاش کشید

 الله؟-

 .اتفاقی دیدمش، وقتی دید تنهام همراهم شد-

 .دستش رو توی جیب شلوارش گذاشت

 چیزی نگفت؟-

 .سرم رو کج کردم

 مثالً چی؟-

 :و گفتهای لبش کشید انگشت سبابه و شستش روگوشه

 .هیچی-

 .ی باال رفتبعد از سالم به اشرف خانم به طبقه

 .هاش رو عوض کرد و روی تخت نشستلباس. دنبالش رفتم و کیفش رو روی میز گذاشتم

  .قدر هوا گرم شدهالمصب چه-

 :تفاوت گفتمبا لحنی بی

 آره -

 .هاش رو باال اوردطور که سرش پایین بود، چشمهمین

 نگفته؟ مطمئنی الله چیزی-

 .با این حرفش دیگه مطمئن شدم که رامتین یه چیزیش هست

  .گفتچرا یه چیزهایی می-

 : مالید، گفتدرحالی که گردنش رو می

 .کنهقدر درد میدونم چرا اینچی؟ بهار میشه یه ذره ماساژ بدی گردنم رو؟ نمی-

 .روی تخت پشت سرش نشستم و شروع به مالیدن کردم
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 .های باز و این چیزا گیر نمیدیگفت؛ مثالً این که زیاد به لباسبه تو میخیلی چیزها راجع -

 .شباهت به نفس راحت نبودنفس عمیقی کشید که بی

 .خوب ما با هم همسایه بودیم، باید روی هم تا حدودی شناخت داشته باشیم-

 .حرفش منطقی بود؛ اما قانع نشدم

 .ی زانوهاش قرار گرفتتوی فکر بودم که یهو دستم کشیده شد و سرم رو

 کنی؟به چی فکرمی-

  .به تو-

 :یکی از ابروهاش رو باال داد و با شیطنت گفت

 اِ؟ به من؟-

 .هام رو غنچه کردملب

 .اوهوم-

 ! ...هام ثابت شد، قلبم به تپش افتاد و لبخند محوی زدم که سرش آروم پایین اومد ونگاهش که روی لب

*** 

 .در رو باز کردم و وارد شدم "بفرمایید"بعد از شنیدن. ستادم و چند تقه به در زدممقابل در اتاق اشرف خانم ای

 .سرش رو با روسری بسته بود و روی تخت دراز کشیده بود

 مامان نمیایی شام بخوری؟-

  .هاش رو تا نیمه باز کردچشم

 .کنه، بخوابم بهترهنه دخترم، سرم درد می-

 :ردم که گفتای زیر لب گفتم و عقب گرد ک "باشه"

 .راستی به رامتین بگو رایان داره میاد، یهو شوکه نشه-

  .چکیداش انداخته بود و از موهاش آب میای روی شونهرامتین حوله. دستگیره رو کشیدم و از در بیرون رفتم

 !هاخوریچرا خشک نکردی موهات رو؟ سرما می-

 :رفت، گفتطور که به سمت سالن غذا خوری میهمین

 این جهنم، سرما کجا بود؟ توی-
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 .عطیه به کمک چند نفر دیگه میز رو چیده بود. سری از روی تاسف تکون دادم و به دنبالش وارد سالن شدم

سفارش اشرف خانم بود؛ دستور داده بود موقعی که من و رامتین تنها هستیم، هیچ . با ورودمون همه سالن رو ترک کردن

 .کس دور و برمون آفتابی نشه

 .عمیقی کشیدم که بوی شامپو توی بینیم پیچید نفس

سنگینی نگاهم رو حس کرد و روش رو . کشید خیره شدمسرم رو کج کردم و به رامتین که برای خودش و من برنج می

  .به طرفم برگردوند

 :لپم رو کشید و گفت

 !طوری نگام نکن، من آمادگی پدر شدن ندارماین-

 :خندیدم

  .ادب غذات رو بخوربی-

 :سرش رو میلی متری صورتم اورد و پچ پچ وار گفت

  .چشم هر چی شما بگی-

 .و ازم دور شد

قاشق اول رو توی دهنم . ام رو بیرون دادم، هنوز هم به این کارهاش عادت نکرده بودمنامحسوس نفس حبس شده

 .داد به منکارهای سخت رو می اشرف خانم هم همیشه. ی اومدن رایان رو نگفتمگذاشتم که یادم اومد به رامتین قضیه

  .هام رو در هم پیچیدانگشت

 رامتین؟... ام-

 :بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد

 جانم؟-

 ...رایان-

 :یهو حرفم رو قطع کرد و با تلخی گفت

 رایان چی؟-

 .داره میاد ایران-
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  .هاش رو توی هم کشیداخم

 چی؟ رایان داره میاد ایران؟-

 .نداختمتفاوت شونه باال ابی

 آره مگه چیه؟-

 تر شداخمش غلیظ

 خواد بیاد؟واسه چی می-

 .ی عصبیش انداختم و زدم زیر خندهنگاهی به چهره

 .اش رنگ تعجب گرفتچهره

 خندی؟چرا می-

 .کنیچون داری حسودی می-

 .قاشقش رو پر از برنج کرد و به سمت دهنش برد

 .اون تو رو ندارهچرا باید حسودی کنم، وقتی من تو رو دارم؛ اما -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ترین مرد دنیاییپس تو خوشبخت-

 .هاگیریخیلی خودت رو تحویل می-

 .خودم رو بهش چسبوندم

 مگه غیر از اینه عزیزم؟-

 .ی چشم نگاهم کرد و لبخند زداز گوشه

 .قاشق پر از برنج رو به سمتم گرفت

 .بگو آ-

 :جوییدم، گفتمها رو میز کردم. همین طور که برنجنثارش کردم و دهنم رو با "ایدیوونه"

 کی بریم برای تو لباس بگیریم؟-

 واسه چی؟-
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 :شاکی نگاهش کردم و گفتم

 .هارامتین؟ عروسی آیین و فرنازه-

 .با دست محکم به پیشونیش کوبید

 .ای وای فراموش کرده بودم، توی این روزها هم اصالً وقت ندارم-

 :فکر کردن بود، توی هم کشید و بعد از چند دقیقه فکر کردن گفت هاش رو که ناشی ازاخم

 .پوشمکت و شلوار عروسیمون رو می-

 .هام رو برچیدملب

 تکراری؟-

 .لیوان آب رو یه نفس سر کشید

 سخت نگیر، مامان کجاست؟-

 .کرد، قبل از اومدن تو رفت خوابیدسرش درد می-

 .پوفی کشید

 حاال کی میاد؟-

 کی؟مامان؟-

 .ه، رایانن-

الن از س "ببخشید"ی گوشیش انداخت و بعد از یه من توی صدای زنگ گوشیش گم شد. نگاهی به صفحه "دونمنمی"

 .بیرون رفت

*** 

 :رایان

ام رو داغ سر کشیدم و کالفه به سمتش دنیا مدام غر میزد که چرا از دیشب وسایلم رو آماده نکردم. فنجون قهوه

 .برگشتم

 .زنی، دو دقیقه صبر کن من تمرکز کنم چیزی جا نذارماز صبح داری یه ریز غر می دنیا جون به خدا-

 :ام رو مهار کنم، گفتمکردم خندهی پوکرش خیره شدم و درحالی که سعی میبه چهره

 چیه؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 46 

 .مونیمهیچی فقط اگه دو ساعت دیگه فرودگاه نباشیم از پرواز جا می-

 .گفتم "وای"م و زیر لب به ساعت صفحه مشکی روی دستم نگاه کرد

های پرادام رو پوشیدم که دیدم دنیا هام رو پام کردم و کفشهام رو با کمک دنیا توی چمدون گذاشتم. جورابلباس

 :هام انداختم و گفتمهای منه. نگاهی به کفشتمام حواسش به کفش

 کنی؟به چی نگاه می-

 .پوشهوراب نمیهات رو در بیاری؟ هیچ کس زیر این کفش جمیشه جوراب-

هام رو در اوردم و همراه هم از خونه خارج شدیم. برای جا نموندن از پرواز با نهایت سرعت به پوفی کشیدم و جوراب

 .سمت فرودگاه روندم

*** 

 .ها باال رفتمها باال بره و به دنبالش از پلهبه طرف هواپیما رفتیم. کنار ایستادم تا دنیا اول از پله

 .و پیدا کردیم و نشستیمهامون رصندلی

 .صندلی من کنار پنجره بود و از این موضوع بسیار خوش حال شدم

 .های زیادم باز هم ته دلم خالی شد. نگاهی به دنیا انداختم، رنگش پریده بودبه محض تیک آف با وجود مسافرت

 .هامون برگشتکم کم همه چیز عادی شد و رنگ به صورت

 بار اولته میری ایران؟-

 .های روشنش بهم خیره شدگشت و با چشمبر

 .تر نرفتمبعد مهاجرتمون از ایران دو، سه بار بیش-

 :هاش رو روی هم گذاشت و گفتگفتم. دنیا چشم "آهان"ابرو باال انداختم و هم زمان 

 من خیلی خوابم میاد دیشب از استرس خوابم نبرد-

 .اش زدمهای بستهلبخندی به چشم

 .بخواب-

ام برگشتم که دیدم دنیا سرش رو روی زش گرفتم و از پنجره به ابرها خیره شدم. با برخورد چیزی به شونهنگاهم رو ا

 .ام گذاشته؛ چون خواب بود، دلم نیومد بیدارش کنم. ناگفته نماند که از این نزدیکی خیلی هم بدم نیومده بودشونه

 .نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر مالیمش توی بینیم پیچید
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 .هام رو بستمظریفش رو توی دستم گرفتم و با آرامش چشم دست

*** 

 :بهار

ن کردم رامتیی بابا رفتم. فکر نمیبا این که برام سخت بود؛ اما شب قبل از عروسی از رامتین اجازه گرفتم و به خونه

 .قبول کنه؛ اما قبول کرد. قرار شده بود که من با فرناز برم آرایشگاه

 .شدمدادم و روی صندلی توی آشپزخونه نشستم؛ همیشه از آشپزی کردن سریع خسته میکش و قوسی به بدنم 

 .خسته نباشی بابا-

 :دادمنگاهم رو به سمت بابا سوق دادم، لبخندی به روش پاشیدم و جواب

 .ممنون-

 .اش اشاره کردمبه صورت شیش تیغ شده

 !چه خوشگل شدی امشب-

 :اش کشید و گفتدستی روی گونه

 .ه دیگهعروسی-

 .از روی صندلی بلند شدم و بوسیدمش

 .قربونت برم الهی که همیشه خوشتیپی-

 .ام رو بوسیدمتقابالً گونه

 .خدانکنه گل دخترم-

 .ای به هم میدنبه به پدر و دختر چه دل و قلوه-

 .شرت سفید و گشادش انداختمنگاهی به تی

 حسودیت میشه؟-

 .ش بشهمن که نه؛ ولی احتماالً رامتین حسودی-

 .آیین به میز اشاره کرد

 اس؟جا این همه به هم ریختهچه خبره؟ مگه چی کار کردی که این-

 .آشپزی-
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کنه، اون وقت تو توی ده دقیقه این جا رو اش رو مرتب میجا توی ده دقیقه همهفرناز نصف توِ، موقعی که میاد این-

 .کردی بازار شام

 .تفاوت شونه باال انداختمبی

 .فرناز دو سه سال از من بزرگتره و نصف من نیست، دوماً اون به این کارها عالقه داره، من ندارماوالً -

 .هاش رو به حالت تسلیم باال برددست

 .باشه بابا من تسلیمم-

 :رو به بابا گفت

 .طوری نبودها، با رامتین گشته گرگ شدهدخترت این-

 .باز گفت رامتین

 تو چه مشکلی با رامتین داری؟-

 .بابا با اعتراض هر دوتامون رو صدا کرد و ما هم به اجبار سکوت کردیم

 :ها جا گرفتیم. بابا زیر چشمی نگاهی به آیین انداخت و گفتبا کمک بابا میز رو چیدم و هر سه روی صندلی

 یعنی فردا دوماد میشی؟-

 .آیین صداش رو توی گلو داد

 .بله دیگه-

 :جوییدم، گفتمیی توی دهنم رو مطور که لقمههمین

 .گرفتیم، یه داداشه دیگهای عروسی نمیقدر سریع و عجلهکاش این -

 .بابا با چنگالش به آیین اشاره کرد

 .اسهمش تقصیر این پدر سوخته-

 :آیین لبخند دندون نمایی زد و من بهش چشم غره رفتم. غذاش رو پایین داد و گفت

 .از عمد که نبود-

خودم رو با "کنه ؟االن رامتین کجاست و چی کار می"ل کل باهاش شدم و با فکر این که خیال کچه رویی داشت. بی

 .غذام مشغول کردم
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 .ها به سالن رفتم. نگاهی به آیین که با هیجان مشغول فوتبال دیدن بود انداختمبعد از صرف غذا و شستن ظرف

 .دستم رو به کمرم زدم

 .ببری آرایشگاه آیین پاشو برو بخواب فردا باید فرناز رو-

 .خونسرد پاهاش رو روی میز گذاشت

 خوابم حاال، حیف نیست فوتبال به این خوبی رو ول کنم برم بخوابم؟می-

 .کنهببین مسی چه می

ی این اتاق خاطره به اتاق سابقم رفتم. از نقطه به نقطه "شب بخیر"سری از روی تاسف تکون دادم و بعد از گفتن 

گفتم از اون جا برش داره. کاش به بابا نمیعکس خانوادگیمون روی دیوار کامالً حس میشد. ایداشتم. جای خالی قاب 

  .نگاهی به تخت انداختم و ناخودآگاه لبخند زدم

 .یاد روز خواستگاری افتادم، رامتین کاری کرد که من با خجالت اتاق رو ترک کنم

 .گوشی رو برداشتم و بهش پیام دادم

 "ست دارم؟قدر دودونی چهمی"

 ".رسهقدر هم باشه به پای من نمیهر چه"تر نگذشته بود که جواب داد هنوز چند دقیقه بیش

 .ام چسبوندم. داشتن رامتین چه حس خوبی بودلبخند محوی زدم و گوشی رو روی سینه

*** 

 :کالفه گفتم

 .اه فرناز دو دقیقه تکون نخور خانم کارش رو بکنه-

 کنه توی تخم چشمم؟ش رو میبینی داره مدادمگه نمی-

 .آرایشگر نگاهی بهم انداخت و سرش رو با تاسف تکون داد

 .تر شده بودند، نگاه کردماز توی آینه به ابروهام که نازک

 بهار؟ -

 :بدون این که چشم از تصویر دختر چشم آبی توی آینه بگیرم، جواب دادم

 جان؟-

 آیین خالف مالف که نکرده قبالًها؟-
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 .رگشتمبه سمتش ب

 تو از کی دیدیش؟-

 :هاش رو غنچه کرد و بعد از کمی فکر کردن، گفتلب

 ...همون موقع که اومده بود عمارت اشرف خانم، تو با من قهر بودی، فکر کردی که من-

 .ای کردمادامه نداد و برزخی نگاهم کرد. تک خنده

که یه جوری حرف زدی من فکر کردم رامتین رو  خوای فراموش کنی اون موضوع رو؟ تقصیر خودت بودخیلی خب تو نمی-

 .دوست داری

 :چاره کرد و پرسیدنثار رامتین بی "قزمیتی"زیر لب 

 نگفتی خالف مالف کرده یا نه؟-

 :دوباره به سمت آینه برگشتم و گفتم

 .خبرم، گذشته که رفته آینده رو دریاباش بیمنم همون موقع که تو دیدی دیدمش، از گذشته-

 .متفکری به خودش گرفت و با دست آرایشگر رو که مشغول سایه زدن بود، کنار زدی چهره

 یعنی ممکنه قبالً دوست دختر داشته؟-

 .شونه باال انداختم

  .همه چیز ممکنه-

 .با ضرب از روی صندلی بلند شد

 خوام، گوشیم کجاست؟آقا من نمی-

 .گوشیش رو از توی جیبم بیرون اوردم و به دستش دادم

 .ی آیین رو گرفتصبانیت شمارهبا ع

 الو؟-

 سالم و زهر مار کجا بودی؟-

 :هایی گرد شده نگاهش کردم، ادامه دادبا چشم

 تو دوست دختر داری؟-
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 مطمئنی؟-

 .هاش نشستیهو اخمش از بین رفت و لبخندی روی لب

 .صبرانه منتظر دیدارتم، بایها، بیزدمراست میگی عشقم؟ ببخشید من بد حرف-

 :رو به دستم داد و روی صندلی نشست. با خوشرویی به آرایشگر گفتگوشی 

 .بیا فدات شم، زودتر کارت رو انجام بده که کلی کار داریم-

 .ام رو خاروندم و با بهت به فرناز زل زدمموهای کنار شقیقه

، دوباره مشغول کارش کرد و با تشری که از سمت فرناز خوردچاره ماتش برده بود و با تعجب نگاهش میآرایشگر بی

 .شد

 .بعد از این که آیین دنبال فرناز اومد و با هم رفتن، با رامتین تماس گرفتم و ازش خواستم دنبالم بیاد

ام آسیب نبینن، روی سرم گذاشتم. آرایشگر به خاطر رنگ لباسم شالم رو با احتیاط و طوری که موهای آرایش شده

 .تر از حد معمول نشون داده بشنهام درشتث شده بود چشمای کرده بود و باعپشت پلکم رو نقره

 .هام بندازمخداروشکر رامتین به لباسم گیر نداد، البته به شرطی که شالم رو روی شونه

 .با تک زنگ رامتین کیفم رو برداشتم و از آرایشگاه بیرون رفتم. چشم چرخوندم تا ماشین رو پیدا کردم

وی دلم آب شد. مثل عروسیمون شیک پوش و جذاب شده بود. خم شد و در رو برام باز با دیدن رامتین پشت رل، قند ت

هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم که صداش رو میلی کرد. سوار ماشین که شدم بوی عطرش توی بینیم پیچید. چشم

 .متری گوشم شنیدم

 !چه خوشکل شدی عشقم-

 . هام رو باز کردملبخندی زدم و چشم

 .ام کاشت و سرجاش نشستی گونهای روبو*سه

 :کامل به طرفش برگشتم و گفتم

 .ترینمتر شدی عشقتو که خوشکل-

ای کرد و با اش فرو کردم. تک خندهاش رو که به نمایش گذاشت، تاب نیاوردم و انگشتم رو توی چال گونهچال گونه

 :شیطنت گفت
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 .هااین جا جاش نیست-

 .ارش کردمی نث "بدجنس"مشتی به بازوش زدم و 

 :مسیر برام آشنا نبود، رو به رامتین گفتم

 .رامتین تاالر از این ور نیست، فکرکنم داری اشتباه میری-

 :کرد، گفتطور که از توی آینه به پشت سرش نگاه میهمین

 .تاالر نمیرم، دارم میرم آتلیه چند تا عکس بگیریم باهم عروسک چشم آبی-

 .ایچَشم عروسک چِشم قهوه-

 .ی چشم نگاهم کرد که دست به سینه نشستم و به رو به رو زل زدموشهاز گ

 .هات مشکیهگیرم چشمحرفم رو پس می-

 .لبخند کجی زد و فرمون رو پیچوند

 .بعد از آتلیه به تاالر رفتیم

م از دوستان شناختم؛ چون همه از فامیل های فرناز بودن . دو سه نفر از آقایون هکس رو نمیبه معنای واقعی کلمه هیچ

 .قدر توی این دنیا تنها بودیمآیین بودن، همین و بس. آه کشیدم، ما چه

با دیدن آرشین که کنار بابک ایستاده بود، گل از گلم شکفت. خیلی وقت بود که ندیده بودمش. به سمتش پا تند کردم و 

 .تا به خودش بیاد توی بغلش پریدم

 .با دیدنم جیغی کشید

 کجا بودی دل من برات یه ذره شده بود؟بهار؟ قربونت برم -

 :کردم، گفتمطور که با عشق صورت گرد و کوچولوش رو نگاه میهمین

 مگه پسر دایی عزیز شما یه لحظه اجازه میده ازش دور بشم؟-

 .هاش رو دور تا دور سالن چرخونداز پشت سرم سرک کشید و چشم

 کجاست؟-

 .ستش رو ول کردم و اومدم این جادونم من به محض این که تو رو دیدم دنمی-

 .با صدای بابک که با رامتین سالم و احوالپرسی کرد به سمتشون برگشتم. برای بابک سر تکون دادم
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 سالم آقا بابک خوبین؟-

  .سالم کرد و زیر لب تشکر کرد

 .ای گفت و یهو از رامتین آویزون شد "با اجازه"آرشین 

 :ود به اجبار آرشین رو از خودش جدا کرد و گفترامتین درحالی که صورتش مچاله شده ب

 ها رو ترک نکردی؟تو هنوز عادت این بغل کردن-

 :رو به بابک با اخمی مصلحتی گفت

 .بیا زنت رو جمع کن بابا-

 .ای کرد و ک*م*ر آرشین رو گرفت و از رامتین دورش کردبابک تک خنده

 .زدرامتین زیر لب غر می

 .کتم چروک شدی ببین چی کار کرد، همه-

کنارش ایستادم و بعد از یه معذرت خواهی دست رامتین رو گرفتم و به سمت جایگاه عروس و داماد رفتم. به 

 .تر بودند و میشد نم اشک رو توشون دیدهاش از همیشه براقچشم .هردوتاشون تبریک گفتم و کنار آیین ایستادم

 :سرم رو کنار گوشش بردم و زمزمه کردم

 کنی؟میچرا گریه -

 :هام نگاه کرد، فقط لب زدبرگشت و به چشم

 .مامان-

اش کاشتم. خواستم دلداریش بدم؛ اما ای روی گونهام اومده بود با سرانگشت گرفتم و بو*سهاشکی رو که تا روی مژه

 .کنه که دلداری دادن به کسی، موقعی که دل خودت خونِ چه کار سختیهدونه و درک میهر کسی این رو می

 .ی فرناز به سمتش رفتم و گوشم رو نزدیک دهنش بردمبا اشاره

 بهار من گشنمه کی شام میدن؟-

 .لب پایینم رو به دندون گرفتم

 .خورنها که شام نمیخجالت بکش تو عروسی، عروس-

 .پریدن رنگش از پشت اون همه آرایش هم مشخص بود
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 .خندیدم

 .شوخی کردم دیوونه، یه ذره دیگه تحمل کن-

 .راحتی کشید و چیزی به آیین گفت که نشنیدم نفس

های بعد از صرف شام و ر*ق*ص دو نفرشون برای خداحافظی پیش قدم شدیم. بعد از کلی روبوسی و اشک تمساح

 .هامون شدیمفرناز همگی راهی خونه

*** 

 :رایان

 .ماشین درآوردیمها رو با کمک دنیا از صندوق عقب تاکسی فرودگاه جلوی در عمارت توقف کرد. چمدون

 .موقعنگاهی به ساعت انداختم، دو نصف شب بود، چه بی

 :دنیا نگاهی به ساختمون عمارت انداخت و گفت

 به نظرت بیدارن؟ -

 :ام کشیدم و لب پایینم رو روی لب باالییم گذاشتم. بعد از کمی مکث گفتمدستی روی گونه

 .وخواب باشن یا بیدار باشن، باالخره که باید بریم ت-

 :سر تکون داد و نگاهش رو به زمین دوخت. آیفون رو زدم و منتظر موندم، بعد از گذشت تقریباً سه دقیقه کسی جواب داد

 بله؟-

 .سرم رو به آیفون نزدیک کردم

 .رایانم-

 .های سنگین رو بار دیگه به دست گرفتیم و به سمت ساختمون راهی شدیمدر با صدای تیکی باز شد، چمدون

 .ر صبر کردیم کسی به استقبالمون نیومد و این موضوع من رو هم ناراحت کرده بود و هم متعجبقدهر چه

 .باالخره در ورودی باز شد وعطیه، خواب آلود جلوی در ظاهر شد. با دیدنم لبخندی زد جلوتر اومد

 .سالم آقا خوش اومدین، صفا اوردین، شما کجا این جا کجا؟ راه گم کردین-

 .کردبه دنیا اشاره 

 ایم؟سر و صدا نامزد کردین ما رو با خبر نکردین؟ مگه ما غریبهخانم کی هستن؟ بی-

 "!زنهچقدر فک می "هام رو کالفه توی حدقه چرخوندم و به این فکر کردم که چشم
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 : ی سکوت باال اوردم که بیچاره نطقش بند رفت. جلوتر رفتم و گفتمدستم رو به نشونه

م زدی، من اصالً سواالت رو یادقدر تند تند حرفدونی؟ ماشاهلل اینات نفس بکشی بد نیست، میهعطیه خانم بین حرف-

 .رفت

 .به دنیا اشاره کردم

 .ایشون هم یکی از دوستان من هستن و قراره باهم یه کاری انجام بدیم-

 :دنیا دستش رو جلو اورد و با عطیه دست داد و زیر لب گفت

 !خوشبختم-

 :طاب به عطیه گفتمچشم چرخوندم و خ

 مامان، رامتین، بهار کجان؟-

 مگه خبر ندارین؟-

 .ابرو باال انداختم

 چی رو؟-

 :ای گل دارش رو روی سرش مرتب کرد و جواب دادعطیه روسری قهوه

 امشب عروسی آقا آیین، برادر بهار خانمه. همشون اونجا هستن، البته االناست که دیگه پیداشون بشه-

 .ایید تکون دادمسری به نشونه ی ت

 .بینیمریم بخوابیم؛ خیلی خسته ایم فردا همدیگه رو میپس ما می-

 .عطیه به راه پله اشاره کرد

 بفرمایید، فقط چیزی احتیاج ندارین؟ من برم بخوابم؟-

 :موهام رو که اصرار داشتن توی صورتم بریزند، با تکون دادن سر کنار زدم و گفتم

 .نه، بفرمایید استراحت کنید-

 .تشکر کرد و ما به طبقه ی باال رفتیم

ی خوابند و تنها اتاقها کجا میدونستم رامتین و بهار شببه اتاقم رفتم، دنیا هم پشت سرم وارد شد و در رو بست. نمی

 هاشوندادم توی اتاقکه احتمال خالی بودنش بود، اتاق سابق بهار یا اتاق سابق رامتین بود و من به خودم اجازه نمی
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 .سرک بکشم

 :ام انداختم و نگاهی به دنیا. دنیا که متوجه وخامت اوضاع شده بود، گفتنگاهی به تخت دو نفره

 .خوابممن پایین می-

به دنبال این حرف شالش رو از روی سرش برداشت و دستی توی موهای خوش رنگش کشید. رنگ موهاش خاص بود؛ 

 .های طالییای با ریشهقهوه

 :کنه. سریعاً چشم ازش گرفتم و گفتم، متوجه شدم دنیا خیلی وقته داره با شیطنت نگاهم میتا به خودم اومدم

 :ای به تخت اضافه کردم و گفتمتخت به این بزرگی رو برای دو نفر ساختن، بالش دیگه-

 .خوابیم، البته برعکسکنار هم می-

 .هاش سنگین شده صدای نفسی تخت خزید و طولی نکشید کای گفت و روی تخت اومد. گوشه "باشه"

 .قدر خوب بود که این همه به من اعتماد داشتچه

هام رو با یک رکابی و شلوارک عوض کردم، بالشم رو در جهت مخالفش روی تخت گذاشتم و با فاصله ازش دراز لباس

  .کشیدم

رو  دمر خوابیده بود و یه پاش ام چشم باز کردم. با دیدن دنیا کهی سینهصبح با حس سنگینی چیزی، درست روی قفسه

 .ام انداخته بود، آروم خندیدمروی سینه

 . به خاطر فنری بودن تخت، تخت باال و پایین شد؛ اما دنیا بیدار نشد

 .مثل این که خوابش سنگین بود

 .پاش رو با احتیاط روی تخت گذاشتم و از تخت پایین اومدم

 .وت و کور بودساعت نزدیک به نه صبح بود و عمارت هنوز هم س

 .دادم که هنوز هم خواب باشن؛ چون تا دیر وقت بیرون بودنبهشون حق می

 .های باز دنیا جا خوردمبعد از شستن دست و صورتم به اتاق برگشتم تا لباس مناسبی بپوشم که با دیدن چشم

 :با من من پرسیدم

 تو... بیداری؟ -

 .عث میشد تا کمی معذب بشمهاش رو روی من زوم کرده بود و این موضوع باچشم
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 :دونم چی توی نگاهم دید که روش رو برگردوند و با صدای خش داری گفتنمی

 .راحت باش من روم اونوره-

 .هام رو عوض کردمطور که شش دونگ حواسم به دنیا بود که برنگرده، تند تند لباسنفس راحتی کشیدم و همین

 .تونی برگردیمی-

 :انداخت و با ابروهای باال رفته، گفتآروم چرخید و نگاهی بهم 

 !خوشتیپیا-

 .نگاهی به خودم انداختم

  .ممنون-

 :رفت، گفتطور که از در بیرون میاز روی تخت بلند شد و از توی چمدونش یک دست لباس برداشت و همین

 سرویس بهداشتی کجاست؟-

  .توی راهرو در رو به رو-

 .زیر لب تشکر کرد و از در بیرون رفت

 .ی تخت نشستم و صبر کردم تا دنیا هم برگرده و بعد از اون همراه هم به سالن غذا خوری رفتیمرو

  .عطیه با دیدنمون لبخندی زد و جلو اومد

 صبح بخیر آقا، خوب خوابیدین؟-

 .وار توی موهام کشیدمدستی شانه

 .بله، ممنون-

 چی بیارم براتون؟ مثل همیشه بسکوییت و قهوه؟-

 .دنیا بیرون کشیدم و خودم هم کنارش نشستم صندلی رو برای

  .برای من آره؛ اما برای دنیا خانم از هر چی که داری بیار-

 :دنیا سریع گفت

  .خورمخوره، منم میهر چی که رایان می-

 .عطیه میز رو چید. بعد از صرف صبحانه از آشپزخونه بیرون رفتیم
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 .همزمان با خروج ما، مامان از اتاقش خارج شد

 .ا دیدنم ناباور چند بار پلک زدب

 .با بهت اسمم رو صدا زد

 رایان؟-

 .لبخندی زدم و به آغوش کشیدمش و بوی خوبش رو بلعیدم

 .اش زدم و ازش جدا شدمای روی شونهبـ ــوسه

 کی اومدی؟-

  .دیشب-

 .تازه چشم مامان به دنیا افتاد

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 کنی؟معرفی نمی-

 .ی ک*م*ر دنیا گذاشتم و جلوتر کشیدمشدستم رو رو

  .دنیا یکی از دوستانه-

 .مامان لبخندی به روش پاشید و دست دنیا رو فشرد

 .خوش اومدی عزیزم-

 .دنیا متقابالً لبخند زد و تشکر کرد

  .مامان به سالن پذیرایی اشاره کرد

  .بفرمایید توی سالن، سر پا نایستید-

 .ها جا گرفتیمی مبلهر دو به سمت سالن رفتیم و رو

 .رایان نگفته بودی مامان به این مهربونی داری-

  .ام گذاشتم و روی مبل لم دادمیکی از پاهام رو روی پای دیگه

 .دونیمدونی؟ آشنایی ما باهم سر جمع یک هفته هم طول نکشید و ما تقریباً هیچی از هم نمیفرصت نشد، می-

 :نگاهش رو به فرش دوخت و گفت
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 .کنمکیانی بیست سالمه و تورنتو زندگی میدنیا -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 کنی دختر خوب؟مگه داری چت می-

 :توجه به لحن شوخم، ادامه دادبی

پدر و مادرم همیشه با هم اختالف نظر داشتن، مادرم یه زن مذهبی بود و پدرم عشق امریکا. همیشه با هم دعوا داشتن -

 .حضانت من به پدرم واگذار شد و ما به امریکا مهاجرت کردیم و آخر هم از هم جدا شدن،

 .کردتوی صداش بغضی پنهان خودنمایی می

 .خواستم لب باز کنم و حرفی بزنم که رامتین کیف به دست به سالن اومد. با دیدنم بهت زده ایستاد و بهم خیره شد

 .کم کم ابروهاش در هم رفت و جلوتر اومد

 کی اومدی؟-

 .با این سنش هنوز هم سالم کردن بلد نبود لبخند زدم

 .سالم، دیشب-

 .در جواب سالمم سر تکون داد

 !...دونم چه دشمنی با من داشت، من که دیگه قرار نبود بهارش رو ازش بگیرم، پسنمی

ی وخواست به آغوش بکشمش، شاید اون دلش برای من تنگ نمیشد؛ اما من همیشه دلتنگش بودم. جلو رفتم و تدلم می

 :اش انداختم و گفتمآغوشم فشردمش و چند ضربه به کمرش زدم. نگاهی به موهای اصالح شده

 .عروسی برادر خانمت مبارک-

 .لبخند کجی زد

 .ممنون-

 .ی مبل نشسته بود و سرش رو پایین انداخته بودتازه نگاهش به دنیا افتاد که گوشه

 این دیگه کیه؟-

 .ست منهرامتین مودب باش، دنیا بهترین دو-

 :رامتین پوزخندی زد و گفت
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 !چه دوست خوشکلی-

 :و خطاب به دنیا گفت

 سالم بلد نیستی؟-

 .دنیا سر به زیر با لحن آرومی سالم کرد

 .رامتین بعد از یک نگاه طوالنی و معنی دار به من و دنیا از سالن خارج شد

 .پوفی کشیدم و کنار دنیا نشستم

 داداشت بود؟-

 .س کردم و سر تکون دادمی بینیم رو لمتیغه

 چرا این جوری بود؟-

 .نفسم رو آه مانند بیرون دادم

 !خودم هم نمی دونم چه مشکلی با من داره-

 .سالم-

ی بهار چشم از دنیا گرفتم و به بهار نگاه کردم. بدون فوت وقت از روی مبل بلند شدم و به سمتش با صدای ذوق زده

هاش آروم باال اومد و روی کمرم قرار گرفت. ازش جدا شدم که با هیجان سترفتم. برادرانه به آغوش کشیدمش که د

 .شروع به حرف زدن کرد

 !وای آقا رایان شما کی اومدین؟ چرا من متوجه نشدم؟ آه خدا، چه سوپرایزی-

 .نگاهی به دنیا که حاال کنارم ایستاده بود، انداخت و باهاش دست داد

 سالم من بهارم و شما؟-

 .دنیا-

 .هی بهم انداخت و لبخند شیرینی زدنگا

 دین نامزد کردین؟قدر غریبه شدیم که خبر نمیآقا رایان داشتیم؟ حاال ما اون-

  :دوباره از سر تا پام رو از نظر گذروند و گفت

 !قدر چاغ شدینچه-
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 .متقابالً لبخند زدم

 .خورمبه خاطر پروتئینیِ که می-

 .نه، قراره یه کارهایی باهم انجام بدیمدنیا قراره چند روز رو با ما زندگی ک

 .های آبی براقش بهم زل زدبا چشم

 چه کارهایی؟-

 به وقتش متوجه میشی، میشه یه خواهشی ازت بکنم؟-

 . با اطمینان سر تکون داد

 .دنیا این جا خیلی تنهاست، این چند روز که این جاست هواش رو داشته باش-

 :تدست دنیا رو گرفت و با لحن التی گف

 .چشم، ما چاکر دنیا خانم هم هستیم-

 "!رامتین لیاقت بهار رو نداره"زیر لبی گفتم و با خودم فکر کردم که  "ممنون"

*** 

 :بهار

اش شده بودم، البته هر کسی هم بود با وجود اخالق هنوز از دیدن دنیا توی شوک بودم. از نگاهش به رایان متوجه عالقه

 .امیدوار بودم که رایان هم بهش عالقه مند بشه؛ چون واقعا به دلم نشسته بود .دخوب رایان بهش عالقه مند میش

 :نگاهش رو یک دور دور اتاق مشترک من و رامتین چرخوند و گفت

 .اتاق قشنگیه-

 .ی رامتینهسلیقه-

 :حواس گفتبی

 آها همون آقا بداخالقه؟-

 .د و لب پایینش رو به دندون گرفتهای گرد شده نگاهش کردم که یهو متوجه حرفی که زد شبا چشم

 .ببخشید حواسم نبود-

 .اش پقی زدم زیر خندهبا دیدن رنگ پریده

 طور متوجه اخالقش شدی؟توی چند ثانیه چه-
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 :دستی توی موهای خوش رنگش کشید و گفت

 .من که معذرت خواهی کردم-

 .فقط سوال پرسیدم-

 .با رایان خیلی بد برخورد کرد-

 :انداختم و گفتمخودم رو روی تخت 

 .یه ذره حسوده-

 .گفت و گوشیش رو از توی جیب لباسش بیرون کشید "اوهومی"

اش بود. چوب لباسی که زیر تخت ای از تخت انداخته بود. پوفی کشیدم، کار همیشههاش رو گوشهرامتین نیمی از لباس

 .ها رو بهش آویزون کردمافتاده بود رو برداشتم و لباس

تونم بگم تقریبا هم قد خورد هم سن و سال من باشه. قدش متوسط بود و مینگاه کردم. بهش می از پشت به دنیا

 :بودیم. محو موهای قشنگش شده بودم که برگشت و با تعجب گفت

 چیه؟-

 تو موهات رو رنگ کردی؟-

 .ای از موهاش رو توی دستم گرفتم و دقیق و موشکافانه بهش خیره شدمطره

 .نه-

 .منحصر به فردهخیلی رنگشون -

م ترسیدم از این که بپرسای بینشون هست؛ اما میخیلی کنجکاو بودم که بدونم دنیا برای چی با رایان اومده و چه رابطه

 .و جوابی نگیرم

 .وقتی به خودم اومدم که گوشی دنیا زنگ خورد و از در بیرون رفت

رف خانم حسابی با دنیا گرم گرفته بود و من خداروشکر چوب لباس رو توی کمد آویزون کردم و از اتاق بیرون رفتم. اش

 .کردم که مثل رامتین حسود نبودممی

 .رامتین جدیداً طرح چند کاله و شال گردن بهم داده بود و هنوز دست به کار نشده بودم

 .قبل از هر کاری به آیین و فرناز زنگ زدم و روز اول زندگی مشترکشون رو تبریک گفتم
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رنگ رو زیر بغل زدم و به سالن پذیرایی رفتم. رایان هم کنار اشرف خانم و دنیا نشسته بود، با دیدنم کامواهای رنگا

 . ی بینیش رو لمس کردکمرش رو راست کرد و تیغه

 بافی؟به به بهار جون، هنوز هم شال می-

 .رامتین ازم خواسته-

 :به مبل کناریش اشاره کرد و ازم خواست بشینم. نشستم که گفت

 .ن که خیلی از اون شال گردن راضی بودم، هم شیک بود هم جدیدم-

 .هایی بود که بینشون رد و بدل میشدلبخندی از روی رضایت زدم و مشغول بافتن شدم؛ اما تمام حواسم به حرف

 .دهاشرف خانم سعی داشت رایان رو از یه کاری منع کنه؛ اما رایان سر سختانه اصرار داشت که اون کار رو انجام ب

ای شیکش که قهوه_رامتین با پیرهن کرم .با صدای در ورودی چشم از کاموای زرد رنگ برداشتم و به سمت در برگشتم

 .هاش رو تا آرنج تا زده بود و کیف سامسونت توی دستش کنار در ایستاده بودآستین

 .کردقراری میافتاد و براش بیهنوز هم با دیدنش قلبم به تپش می

 .ام رو بوسید و با خوش رویی جوابم رو دادبلند شدم، به سمتش رفتم و سالم کردم. جلو اومد و گونهاز روی مبل 

 ".کنهرامتین هرگز جلوی جمع از این کارها نمی"های گرد شده نگاهش کردم و با خودم فکر کردم که با چشم

 .د، لبخند محوی زدمهای رایان که میخ ما بوبرگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که با دیدن چشم

 .رامتین همیشه نگران از دست دادن من بود و هنوز هم متوجه نشده بود که هیچ کس برای من اون نمیشه

 :اشرف خانم از توی سالن صداش رو باالتر برد و خطاب به رامتین گفت

 .خواییم برای ناهار بریم بیرونهات رو عوض کن میرامتین عزیزم برو دوش بگیر و لباس-

 :امتین آروم و پچ پچ وار، طوری که فقط من بشنوم، گفتر

 نمیشه ما نریم؟-

 .های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 رامتین؟-

ی ها باال رفت. سری از روی تاسف تکون دادم و به دنبالش به طبقهسریعی گفت و عصبی از پله "باشه"پوفی کشید و 

 .باال رفتم
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بیرون کشیدم و همراه شال صورتی کم رنگم پوشیدم. آرایش مالیمی روی صورتم مانتوی جین جلو بازم رو از توی کمد 

هام روحی در بیام. به لطف تشرهای فرناز یاد گرفته بودم خط چشم بکشم و این باعث میشد چشمنشوندم تا از این بی

 .تر به نظر بیانتر و کشیدهدرشت

ی کوچیک روی سرش وارد شد و طبق معمول مشغول با حوله با صدای باز شدن در اتاق، چشم از آینه گرفتم. رامتین

 .خالی کردن حرصش روی موهاش بود

 .هاش زل زدمهاش رو گرفتم . توی چشمجلو رفتم و جلوی حرکت دست

 .حواست به موهات باشه، من موهات رو دوست دارم-

 .هام انداختهام رو گرفت و پایین اورد. نگاهی به لبدست

 .رژت-

 چشه؟-

 .دی پر رنگهزیا-

 :آروم گفتم

 .کنمپاکش می-

 .کنمخودم پاکش می-

 .یهو سرش رو جلو اورد و خودش زحمت پاک کردنش رو کشید

 .های گرد شده نگاهش کردم که خندیدبا چشم

 .آها االن قشنگ شدی-

 .ام رو مهار کنم، مشتی نثار بازوش کردم و خودم رو به آینه رسوندمکردم خندهدرحالی که تالش می

 .هام کشیدمهام باقی مونده باشه. رژم رو برداشتم و خیلی کم رنگ روی لبدریغ از یک نقطه رژ که روی لب

 .موهای رامتین رو براش سشوار کشیدم و همراه هم از اتاق خارج شدیم

ای ند سورمهرایان هم تی شرت آستین بل .دنیا مانتوی کرم رنگی پوشیده بود و شال زرد رنگی روی موهاش انداخته بود

 .پوشیده بود و کنار دنیا ایستاده بود

 "!قدر به هم میانچه"توی دلم گفتم
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با خروج اشرف خانم از اتاق، همگی از عمارت بیرون رفتیم و با ماشین رامتین به سمت رستورانی که اشرف خانم آدرس 

 .داد، حرکت کردیم

ز تر غذاهاشون هم سنتی بود و ااستفاده کرده بودند. بیش محیط رستوران شبیه باغ بود و به جای میز و صندلی از تخت

 .شدیشدی، از بوی خوب غذاها مدهوش میدو فرسخی رستوران که رد می

 .کردها نگاه میها و دار و درختدنیا که مشخص بود خیلی وقته ایران نبوده با هیجان به خیابون

ا تر بشینیم که توی کادر جو ازمون خواست تا جمع به محض نشستن، گوشیش رو از توی کیف دستیش بیرون کشید

 .بشیم. عکس هنری و زیبایی شد و دنیا با این کارش اون لحظه رو برای همیشه ثبت کرد

 .با صدای جیغ یه دختر همه حواسمون جمعش شد. آرشین با دو خودش رو بهمون رسوند و با هممون سالم کرد

 :سیدهاش رو گرد کرد و پربا دیدن رایان چشم

 تو این جا چی کار میکنی؟-

 :به دنیا اشاره کرد و ادامه داد

 !شعوریمعرفتی نباید به من یه خبر بدی که داری میایی؟ تو هم مثل رامتین بیاین خانم خوشکله کیه؟ رایان خیلی بی-

 :دستم رو جلوی دهنم گرفتم و ریز خندیدم. رامتین با اخم گفت

 دم به من فحش میدی؟ساکت باش ببینم، من چی کارت کر-

 :های آرشین رو شنیده بود، خطاب به رامتین گفتبابک هم به جمعمون اضافه شد و چون حرف

 .ببخشید داداش آرشین منظوری نداشت، راستی سالم-

 :همه جواب سالمش رو دادیم که به رایان اشاره کرد و گفت

 .نگفته بودی رایان اومده-

 :بود، جواب داد هاش توی همرامتین که هنوز هم اخم

 .البد مهم نبود که نگفتم-

هام رو با حرص روی هم فشار دادم، رامتین هم دیگه شورش رو در اورده بود. اشرف خانم برای برقراری صلح به لب

 :تخت اشاره کرد و خطاب به بابک و آرشین گفت

 .چرا سر پا ایستادین؟ بفرمایین بشینین-
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 :گفتمبازوی رامتین رو گرفتم و زیر گوشش 

 .کردبسه دیگه عزیزم، آرشین داشت شوخی می-

 .تر شد؛ اما کامل از بین نرفتها نگاهم کرد که لبخندی به روش پاشیدم. کم کم اخمش کم رنگبا همون اخم

 .با قرار گرفتن غذا روی تخت آتش بس شد و همگی شروع به خوردن کردیم

 .دادگذاشت و به خوردم میرو توی نون میای از جوجه کبابش گاهی رامتین دور از چشم همه تکه

 ای نگاههاش پر از اشک شده بود به نقطهمشغول جوییدن غذا بودم که یهو رامتین به سرفه افتاد و درحالی که چشم

هام سست شد و از روی کمر کوبیدم، رد نگاهش رو گرفتم، با دیدنش دستطور که با مشت به کمرش میکرد. همینمی

 .ن افتاد. اون باز هم اومده بود، السارامتین پایی

 .همراه یه آقای شیک پوش که تقریبا چهل ساله میزد، اومد و تخت رو به روی ما رو انتخاب کرد و نشست

 .سر تا پا مشکی پوشیده بود و من پیش خودم اعتراف کردم که زیادی شیک پوشه

 .ی رامتین نشدهیچ کس به جز رایان متوجه دلیل سرفه

ی حس حقارت، بغضی که توی گلوم وری از روی تخت پایین اومدم و به طرف در خروجی به راه افتادم. به عالوهخبا دل

دیدم من کنار همسرم نشستم و همسرم هنوز هم کردم، وقتی میکرد. احساس پوچی و خواری میام میبود داشت خفه

 .چشمش دنبال عشق قدیمیشه

زنه. با کشیده شدن بازوم که متوجه نشدم رایان پشت سرمه و داره صدام میقدر توی حال و هوای خودم بودم اون

 .رامتین نگران و چهار چشمی به ما زل زده بود .توسط رایان از حرکت ایستادم و برگشتم

 :رایان آب دهنش رو طبق عادت قورت داد و گفت

 هنوز بهش اعتماد نداری؟-

 .کردم ای توی آسمون ثابتنگاهم رو روی ابرهای پنبه

 .داشتم؛ ولی االن ندارم-

 .اش کشیدی چشم دیدم که دستش رو روی گونهاز گوشه

خوای حرصش بدیم تا بفهمه این خوای یه کاری کنیم که رامتین حس تو رو درک کنه؟ میکنم، میمن کامالً درکت می-

 لحظه چی به تو گذشت؟
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 :ن و رایان زل زده بود، اشاره کردم و گفتمدونستم منظورش چیه، به دنیا که غمگین و وا رفته به ممی

 .خورهنه، اون وقت دنیا حرص می-

 .با این حرفم برگشت و به پشت سرش نگاه کرد

 .بعد از کمی مکث سرش رو دوباره به سمتم برگردوند

 .یه فرصت دیگه بهش بده، برو کنارش بشین، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده-

 .گفتم و سر به زیر به سمت تخت رفتم و نشستم "چشمی"یر لب به اجبار سر تکون دادم، ز

اشرف خانم خواست چیزی بگه که رایان توی گوشش چیزی گفت و اون رو به سکوت دعوت کرد. به اجبار یه ذره دیگه 

 .آور دور شدمهام از اون محیط خفقانی شستن دستغذا خوردم و به بهانه

خواست زار بزنم و از خدا کمک بخوام؛ اما آب به صورتم پاشیدم. دلم می توجه به خراب شدن آرایشم چند مشتبی

 .تونستم جلوی این همه آدم خودم رو خرد کنمجا جاش نبود. من نمیاون

ام نشست از توی آینه به فرد پشت سرم نگاه کردم. دنیا بود که با لبخندی هر چند مصنوعی بهم با دستی که روی شونه

 .کردنگاه می

 دختر کیه؟اون -

 .خواستم جلوی شکستن بغضم رو بگیرمهام رو روی هم فشار دادم، شاید با این کار میلب

 .هام در هم پیچیدندسرم رو پایین انداختم و ناخودآگاه دستم

اسمش الساست؛ یه دختر قد و مغرور، چند سال پیش دختر شریک بابای رامتین بود و از این طریق پاش به زندگی -

اش سعی کرد رامتین محبت ندیده رو خام خودش کنه و موفق هم شد. رامتین ز شد. با ادا و اطوارهای دخترونهرامتین با

دید؛ اما السا ی من رو نمیهای عاشقانهقدر السا چشمش رو کور کرده بود که نگاهپرستید. اوناون رو مثل یک بت می

متین حسابش رو گذاشت کف دستش و از زندگیش بیرونش کرد. فقط دنبال پول رامتین بود. بعد از خیانتی که کرد، را

 .ازش متنفر شده بود؛ اما االن با دیدنش به سرفه افتاد

 .ام فرود اومد راه رو برای قطرات پی در پی باز کردقطره اشکی که روی گونه

 .هام رو پاک کردمدنیا دستمالی به سمتم گرفت، ازش گرفتم و اشک

 :م و با بغض گفتمهام اشاره کردبه لباس
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؛ دادی؟ السا یه آرایشگره ماهرهام؟ السا خیلی شیک پوش بود، نه؟ تو بودی حق رو به رامتین میدنیا؟ من خیلی شلخته-

 .اما من به زور زن داداشم تازه یاد گرفتم خط چشم بکشم. من هیچ جذابیتی برای رامتین ندارم

 .دنیا دستش رو روی بازوم گذاشت

 .کنی؟ معلومه که تو بهتریقدر خودت رو اذیت میرا اونقربونت برم، چ-

 کنی؟خودی اون رو قضاوت میآقا رامتین که فقط سرفه کرد، شاید انتظار نداشته اون رو ببینه. چرا بی

 شناسم، اون هنوزم فراموشش نکرده، کیه که عشق اولش رو فراموش کنه؟تر خودم میمن رامتین رو بیش-

 .کوت کردنفس عمیقی کشید و س

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 خیلی رایان رو دوست داری؟-

 .تر از من دوست دارهتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی؛ اما اون تو رو بیشبیش-

 .های اشکی لبخند محوی زدمبا چشم

 .حس ما خواهر برادریه، خیالت راحت باشه-

 .بردزمزمه کرد و من رو با خودش پیش بقیه  "امیدوارم"زیر لب 

*** 

 :رایان

 .کرداومد و به السا نگاه میهاش باال میخورد، نشستم. هر از گاهی چشمقیدی ناهار میکنار رامتین که با بی

 .سرم رو کنار گوشش بردم

 .حواست به بهار بود؟ خیلی کم غذا خورد-

 :بدون این که نگاهم کنه، خونسرد گفت

 تو رو سننه؟-

 .گرفتم و دستم رو مشت کردم تا مشت نشه توی صورتش گوشت لبم رو از داخل به دندون

های دنیا و بهار چشم از رامتین گرفتم. دنیا نامحسوس چشمکی زد که متوجه شدم بهار رو آروم کرده. با صدای کفش

 .کرددنیا مسکنی توی وجودش داشت که هر کسی رو آروم می

 .بهار کنار رامتین نشست و دنیا کنار من
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 .ین رفت و کمک کرد تا آرشین هم پایین بیاد و بعد از یک خداحافظی مختصر، جمعمون رو ترک کردنبابک از تخت پای

 :قدر تحت فشاره، پس رو به مامان گفتمدونستم بهار چهمی

 .اگه غذاتون رو خوردین برگردیم، من خیلی خوابم میاد-

 .ور برگشت دادمامان به هممون نگاهی انداخت و وقتی مخالفتی از جانب ما ندید، دست

 .ی آقا ارسالن رفت و من تازه اون موقع بود که عمق ناراحتیش رو درک کردمی تبریک به برادرش به خونهبهار به بهانه

 .همراه دنیا به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. دنیا کنارم نشست

 چرا لباست رو عوض نکردی؟-

 .هام گذاشتمساعد دستم رو روی چشم

 .یستحالم خوب ن-

 :صداش دلخور شد و پرسید

 به خاطر بهار؟ -

 .اوهوم-

 !ی باباش، برادرتم که اصالً انگار نه انگارحق داشت که بره خونه-

 :هام برداشتم و گفتمدستم رو از روی چشم

 .خوام بخوابمدونی؟ میام، میدنیا من االن خسته-

 .بیرون رفتای گفت و بعد از برداشتن لباس از چمدونش از اتاق  "باشه"

 .تر نگذشته بود که صدای تق تق در بلند شدهنوز چند دقیقه بیش

 .گفتم "بفرمایید"با صدای خواب آلود 

 :کرد، گفتمی "نچ نچ"عطیه با جارو برقی وارد اتاق شد و در حالی که 

 .آقا اگه اجازه بدین اینجا رو جارو بزنم، کثافت گرفته همه جا رو-

 :کالفه گفتم

 اً؟نمیشه بعد -

 .ام پشیمون شدمهاش رو جوری باال آورد و بهم نگاه کرد که از گفتهچشم
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 :رفتم، گفتمطور که از اتاق بیرون میاز روی تخت پایین اومدم و همین

 .اوکی جارو بزن-

گذشتم که متوجه باز بودن در اتاق سابق بهار شدم. دنیا توی اتاق بود و داشت با گوشیش حرف داشتم از راهرو می

 .زدمی

 .هاش رها کرده بودپیرهن آستین بلند چسبون همراه با شلوار جین آبی پوشیده بود و موهاش رو آزادانه روی شونه

 .ها موهاشون رو باز بذارن، این طوری جذابیتشون حداقل ده برابر میشدهمیشه دوست داشتم خانم

 .با صدای بلند دنیا از فکر بیرون اومدم

 .یش رایانم، ای بابا، رایان دیگه، همون خواننده که چند وقت پیش رفتیم کنسرتشمرگ، دارم جدی میگم پ-

 :سر و صدا از پشت نزدیکش شدم، سرم رو به گوشش نزدیک کردم و پچ پچ وار گفتمابرو باال انداختم و آروم و بی

 به کی پز میدی؟-

 .کشید و گوشی از دستش افتاد "هینی"با شنیدن صدام 

 .هاش رو بستگذاشت و چشم دستش رو روی قلبش

 :هام رو توی جیبم فرو کردم و گفتمیکی از دست

 چی شد خانم؟ ترسیدی؟-

 .هاش رو کامل توی دهنش فرو برد و سر تکون دادلب

 :با صدای آرومی گفت

 مگه تو خواب نبودی؟-

 :دستی توی موهام کشیدم و گفتم

 .رقیشاومدم ده دقیقه بخوابم عطیه کوفتم کرد با اون جارو ب-

 .هاش رو توی صورتم چرخوند و دقیق نگاهم کردریز خندید و چشم

 .ی یه خط تیره شده بودن و تکلمم مشکل پیدا کرده بودهام از خواب به اندازهچشم

 :به تخت اشاره کرد و گفت

 .بیا بخواب، من نگهبانی میدم کسی بیدارت نکنه-
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 .و بستمهام رخودم رو روی تخت انداختم و با کمال میل چشم

 .قدر خسته بودم که به سه شماره نرسیده خوابم برد. بعد از دو ساعت خواب از تخت پایین اومدماون

 .دنیا توی اتاق نبود. تمام عمارت رو دنبالش گشتم؛ اما نه خبری از مامان بود و نه خبری از دنیا

 .رامتین شدم؛ اما اون منو ندیده بودتوی حیاط بودم که صدای در تراس رو شنیدم. سرم رو برگردوندم که متوجه 

 .نگاهش به رو به رو بود و توی دستش سیگار بود

 .کشیدکردم، واقعاً سیگار میتر نگاهش کردم. من اشتباه نمیهام رو ریز کردم و دقیقچشم

 .های سرخش رو ببینمتونستم چشمی دور هم میهام، از این فاصلهبا وجود استیگمات بودن چشم

 .م چه اتفاقی افتاده بود که رامتین این همه به هم ریخته بوددوننمی

با صدای باز شدن در عمارت، چشم از رامتین گرفتم و برگشتم. مامان و دنیا همراه هم وارد عمارت شدن و مقابلم 

 .ایستادن

 کجا بودین؟-

 :مامان جواب داد

 .اش سر رفته بودبا دنیا رفتیم یه چرخی زدیم، حوصله-

 :ن رو ازش گرفتم و گفتمکیف ماما

 .دستتون درد نکنه، زحمت کشیدین-

 :هاش رو توی هوا تاب داد و گفتدست

 کنم عزیزم، چه زحمتی؟وا خواهش می-

 .هاش نقش بسته بود، انداختم و به داخل اشاره کردمنگاهی به دنیا که لبخندی روی لب

 .بفرمایید داخل هوا گرمه-

 :نشست، گفتطور که دنیا روی مبل میبعد از اون من هم داخل رفتم. همینمنتظر شدم تا کامل داخل رفتن و 

 .ها؛ ولی دوست دارم تو یادم بدیرایان به من گیتار یاد میدی؟ یه ذره بلدم-

 .پیرهنم رو پایین کشیدم و روی مبل جا به جا شدم

 اُکی؛ ولی گیتار از کجا بیارم؟-
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 .توی همون اتاقی که خوابیدی دیدم-

 :جلوتر کشیدم و طوری که مامان نشنوه، گفتم خودم رو

 .ی سازها رو یادت میدمتو کمک کن یه سر نخ از امیر مدد خانی پیدا کنم، من همه-

 :سرش رو پایین انداخت و بعد از کمی فکر کردن، گفت

 .قبوله-

 . و از روی مبل بلند شد

 کجا؟-

 .خوام برم سر نخ پیدا کنممی-

 . نه رفتمسر تکون دادم و به آشپزخو

 :رو به عطیه که مشغول هم زدن غذا بود گفتم

 کافی میدی؟-

 .گفت و غذا رو به یکی دیگه سپرد "چشمی"

چون از قبل حاضر کرده بود، خیلی زود قهوه روی میز قرار گرفت. فنجون رو نزدیک بینیم بردم و بوی خوبش رو بلعیدم. 

 .رو از توی جیب شلوارم بیرون کشیدمبا صدای زنگ گوشی فنجون رو روی میز گذاشتم و گوشی 

 .با دیدن اسم مهران بدون فوت وقت جواب دادم

 .سالم-

 سالم رایان جان، تو کجایی؟-

 :آب دهنم رو قورت دادم و جواب دادم

 .ایران-

 یهو بهم توپید

عالً ه هنرجوهات بگم فقدر کار سرمون ریخته بود؟ نباید یه خبر به من بدی که بکنی؟ مگه ندیدی چهتو ایران چی کار می-

 .نیان؟ بنده خداها دو ساعته منتظر توان

تونی یه قدر با درایتی که میخوام، فراموش کردم بهتون خبر بدم، شما هم ماشاهلل اونخیلی خوب، من معذرت می-
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  .جوری این وضع رو جمع و جور کنی

 .قطع کرد "باشه "پوفی کشید و بعد از یه

 .دم و از آشپزخونه بیرون رفتمام رو الجرعه سر کشیقهوه

 .صدای دنیا باعث شد به سمت راه پله تغییر مسیر بدم

  .رایان یه دقیقه بیا-

 :رفتم، گفتمها باال میطور که از پلههمین

 جونم چی شده؟-

 :ای رو جلوم گرفت و گفتبرگه

 .این رو توی اتاقت پیدا کردم-

 .دستم رو به سمتش دراز کردم

 .بده ببینم-

 .تر میشدهام گردتر و گشادبرگه رو باز کردم و مشغول خوندن نامه شدم. با خوندن هر خط از نامه، چشمتای 

 .هام حلقه زدبه امضا و اسم شمسی خانم خیره شدم و اشک توی چشم

 .ها ازمون جدا بشهخواست به این زودیپس گذاشتن اون شناسنامه کار خودش بوده. خانم خوبی بود و دلم نمی

 .حس دست دنیا روی بازوم بغضم رو قورت دادم و با دیدی تار بهش نگاه کردمبا 

 خوای چی کار کنی؟حاال می-

 .نگاهی دوباره به متن نامه انداختم

 .ریم الهیجانوسایلت رو جمع کن، فردا می-

 :تر شد و آروم گفتبهم نزدیک

 خوای به مامانت چی بگی؟می-

 :و درمانده گفتم دستی به ته ریش تازه درومدم کشیدم

 .کنیمسر و صدا وسایلت رو جمع کن، بعداً براش یه فکری میدونم فعالً بینمی-

 .سر تکون داد و عقب گرد کرد که بره؛ اما دوباره برگشت
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 مطمئنی خوبی؟-

 :های مهربونش انداختم، روی موهاش رو بوسیدم و لب زدمنگاهی به چشم

 .خوبم-

اش به اتاقم رفتم. خودم رو روی تخت انداختم و متن نامه رو صد باره و هزار باره ت زدهی متعجب و بهتوجه به چهرهبی

خوندم.باور کردنش سخت بود، بعد از این همه سال مگه چنین چیزی امکان داشت؟ چرا من باید از این راز سر به مهر 

 آوردم؟سر در می

*** 

 :بهار

تر عنوان همسر کار درستی بوده یا نه، شاید باید بیشتخاب رامتین بهدونستم اندلم خیلی پر بود. سردرگم بودم و نمی

 .خواستم آتو دستشون بدمخواست تنها باشم؛ اما نمیکردم. دلم میفکر می

با حفظ ظاهر وارد سالن پذیرایی شدم که با دیدن آیین و فرناز که نزدیک بود از شدت نزدیکی توی هم حل بشن، با 

 .اختیار خندیدمیوجود ناراحتی زیادم ب

 :آیین بدون اینکه سرش رو از گردن فرناز جدا کنه، گفت

 خندی؟به چی می-

 .اش داشتفرناز خواست ازش جدا بشه که آیین نگه

 .کجا؟ هنوز کارم تموم نشده-

 :فرناز نالید

 .کشی بسه دیگهخیال شو، تو رو خدا، دو ساعته داری بو میآیین بی-

 .و بکشمخواد بمال خودمی دلم می-

 .پوفی کشیدم و بازوی آیین رو گرفتم

 .اس هاآیین اذیتش نکن، حامله-

 .آیین کالفه ازش فاصله گرفت و روی مبل کناری نشست

 مگه تو خودت خونه نداری اومدی این جا؟-

 .لبم رو برچیدم و سعی کردم بغض نکنم
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 خواست؟کس من رو نمیچرا هیچ

 :م رو از بر شده بود، ابرو باال انداخت و گفتفرناز که توی این چند سال تمام حرکات

 بهار؟ حالت خوبه؟-

 .در جوابش فقط سر تکون دادم، ترسیدم حرف بزنم و بغض توی صدام شکسته بشه

 .هایی پر وارد خونه شدآیین خواست حرفی بزنه که صدای در اومد و بابا با دست

ی هاش برق زد، لبخندو به سمت بابا رفتم. بابا با دیدنم چشمهای مچ گیرشون از روی مبل بلند شدم برای فرار از نگاه

 :زدم و گفتم

 .خسته نباشی بابایی-

 .های خریدش رو به دستم دادپالستیک

 سالمت باشی دخترم تو کجا این جا کجا؟-

 .اومدم یه سر به آیین و فرناز بزنم-

 پدر سوخته پس من چی؟-

 .سرم رو کج کردم و صدام رو به حداقل رسوندم

 .شما اصلین من اون دو تا رو گفتم که دلشون خوش بشه-

 .ی باال رفتنثارم کرد و به طبقه "پدر سوخته ای"خندید و زیر لب دوباره 

 .رفتمهام گها رو کشون کشون به سمت آشپزخونه بردم و همون جا روی صندلی نشستم و سرم رو بین دستپالستیک

 چی شده بابا؟-

 .تمای وای، همین رو کم داش

 .هام بیرون اوردمبا کمی مکث سرم رو از بین دست

  .کنههیچی بابا جون یه ذره سرم درد می-

 مسکن بخور پس، رامتین کجاست بابا؟-

 رامتین؟-

 :ها رو مزه مزه کردم و گفتمتوی ذهنم واژه
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 .رامتین یکم ناخوش احوال بود، واسه همین خودم تنها اومدم-

 .تر اومدتوی هم کشید و نزدیکهاش رو با این حرف بابا اخم

 جا؟یعنی چی که شوهرت ناخوش احوال بوده و تو اومدی این-

 .بازوم رو گرفت و از روی صندلی بلندم کرد

 .پاشو حاضر شو به آیین بگم برسونتت-

هام رو اسکالفه به سمت اتاقم رفتم و لب .ی مخالفت رو از من گرفتبعد از این جمله از آشپزخونه بیرون رفت و اجازه

 پوشیدم. فرناز خیلی اصرار کرد بمونم؛ اما مگه میشد روی حرف بابا حرف زد؟

 .آیین تا دم در عمارت باهام اومد و هر چی اصرار کردم داخل نیومد

 .در رو با دسته کلیدم باز کردم و وارد شدم. ساعت حدود دوازده شب بود و عمارت خلوت بود

اقمون رفتم. دستگیره رو آروم کشیدم و باز کردم. با ورودم بوی سیگار توی بینیم پیچید. ها باال رفتم و به سمت اتاز پله

 .شوکه شده به رامتین که با وضع شلخته و فجیعی روی تخت طاق باز خوابش برده بود، نگاه کردم

 .هاش؛ اما خودم رو به اون راه زده بودمدونستم باز هم میره سراغ گنده کاریدونستم؛ میمی

 .ون این که حتی یک قدم دیگه به سمت اتاق بردارم برگشتم و به اتاق سابقم رفتمبد

 .با باز شدن در دنیا از تخت پایین پرید

 .وای بهار تو کی اومدی؟ سکته رو زدم-

 .حال همون جا کنار در نشستمبی

 .دونستم تو این جاییببخشید نمی-

جا، تو چرا ها، منم مجبور شدم بیام ایننامحرمیم و این حرف اشرف خانم گفت نباید من و رایان کنار هم باشیم،-

 جایی؟این

 .منم مجبور شدم-

 :دار شده بود، گفتماشکم رو پاک کردم و با صدایی که خش

 .بینم گند زده به زندگیممن با اون حال رفتم خونه بابام، آقا عین خیالشم نبوده، حاال هم که برگشتم می-

 .ام گذاشتروی شونه کنارم نشست و دستش رو

 چی شده؟-

قدر از سیگار متنفرم؛ اما باز هم توی اتاقمون کشید، اون قول داده بود دیگه لب نزنه، قول داده بود دونه من چهاون می-

 .بینمها رو بزنه؛ اما االن بطری نصفه شده کنار تختمون میقید اون زهرماری

 .هق زدم و توی آغوشش خزیدم
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 .م همه چیز درست میشهنگران نباش عزیز-

 .آب بینیم رو باال کشیدم

 .خوام ببینمشدیگه نمی-

 :اش انداختم و گفتمنگاهی به چمدون بسته شده

 خوای بری؟جایی می-

 طوره تو رو هم ببریم؟با رایان قراره بریم الهیجان، اصالً چه-

 .نه بابا من بیام چی کار؟ شما برید خوش باشید-

 .ای پیش اومده که شاید الزم باشه تو هم باشیریم، یه مسئلهی نمیما هم برای خوش گذرون-

 :برگشتم و با بهت پرسیدم

 ای؟من هم باشم؟ چه مسئله-

 ...دونم منم خیلی سر در نیاوردم مثل این کهرایان باید در این مورد تصمیم بگیره، نمی-

 :با کنجکاوی پرسیدم

 مثل این که چی؟-

 :د و بعد از کمی فکر کردن و صرفاً برای عوض کردن بحث پرسیدهاش رو توی دهنش فرو کرلب

 طور ممکنه؟تو واقعاً عاشق آقا رامتین شدی؟ چه-

 .عاشقش شدم، بودم و هستم، فقط کارهاش من رو عذاب میده-

 .پوفی کشید و از کنارم بلند شد

 .تشک و بالشی از کمد بیرون کشید و کنار تخت پهن کرد و روش دراز کشید

 ا بلند شدماز ج

 کنی؟ برو روی تخت بخواب، چرا این جا خوابیدی؟چی کار می-

 :طور که روی بالش مشت میزد، گفتهمین

 مگه این جا اتاق تو نیست؟-

 .تونم کنار رامتین نباشمنه اتاق من رو به روی اینجاست، من اشتباه کردم اومدم، من نمی-

 .ی دنیا از اتاق بیرون رفتمی بهت زدههاکیفم رو از کنار در برداشتم و در مقابل چشم

ی سیگار وارد اتاق مشترکمون شدم و کیفم رو روی میز گذاشتم. در تراس رو باز کردم تا بوی مزخرف و آزار دهنده

ی رامتین جایی برای خودم باز کردم و جنین وار هام از بین دست و پای پهن شدهبیرون بره و بعد از تعویض لباس

 .و رامتین با یه نفس عمیق بیدار شدخوابیدم که یه
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هیچ تغییری توی حالت خوابیدنم ندادم و ساکت و صامت موندم. دستی روی موهام کشید و با صدای دو رگه شده 

 :پرسید

 بهار تویی؟-

 .اکتفا کردم که یهو توی یه جای گرم فرو رفتم "آره"فقط به گفتن

کرد؛ اما حاضر نشدم ازش جدا بشم و خودم رو از ام میشت خفهبا این که بوی سیگاری که به لباسش چسبیده بود دا

 .آغوشش محروم کنم. روی سرم رو بوسید

 ی بابات باشی شب؟چرا اومدی؟ قرار بود خونه-

 :توجه به سوالش گفتمبی

 چرا سیگار کشیدی؟-

 :طور که مرتب پلک میزد تا من رو واضح ببینه، گفتمن رو از خودش جدا کرد و همین

 .دونم، یادم نمیادنمی-

 .هام رو بستمنفسم رو آه مانند بیرون دادم و چشم

 .کنهمیشه لباست رو عوض کنی؟ بوش داره اذیتم می-

 .اش از اتاق بیرون رفتهنوز حرفم رو کامل نگفته بودم که از تخت پایین رفت و بعد از برداشتن یک دست لباس و حوله

بودم  قدر خستهگرده بیدار بمونم؛ اما اونمیخواستم تا وقتی که بربستم، می هام روسرم رو روی بالشم گذاشتم و چشم

 .که به سه شماره نرسیده خوابم برد

***** 

 :هاش رو توی هم قالب کرد و خطاب به رامتین گفترایان دست

 .رامتین یه موضوعی پیش اومده که باید بهار با ما بیاد الهیجان-

 .هاش رو توی هم کشیدیدن این جمله اخمرامتین طبق تصورم، به محض شن

 .جا نمیرهبهار بدون من هیچ-

 .پس تو هم مجبوری بیایی-

 .ابرو باال انداخت و پوزخند زد

 هه مجبور؟-

 .نفسش رو کالفه به بیرون فوت کرد

 .قدر منطقی صحبت کردن با رامتین کار سختی بودچه

 .هار هم همراه ما بیادرامتین جان عزیزم، این وصیته شمسی خانمه، باید ب-
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 به چه دلیل؟-

 .رایان دستی روی پیشونیش کشید

 .دونم، واقعاً گیج شدم، فقط توی نامه نوشته بود که بهار رو هم باید ببریننمی-

 :ها رو طی کرد. رایان گفتهایی بلند پلهرامتین کالفه دستی توی موهای لـ ـختـ و خوش حالتش کشید و با قدم

 .ش و راضیش کن که با ما بیادبهار برو دنبال-

 .سر تکون دادم و دنبالش رفتم

هاش گرفته بود. با ورودم سرش رو باال اورد و نفسش رو به بیرون فوت روی تخت نشسته بود و سرش رو بین دست

 .کرد

 خوای بری بهار؟ پس من چی؟تو واقعا می-

 .کنارش روی تخت نشستم

 .میرمجا نتو هم میایی؛ چون من بدون تو هیچ-

 .هام زل زدهام رو گرفت و توی چشمدست

من این جا کار دارم، تو برو من قول میدم زود بهت ملحق بشم. همین روزها قراره توی الهیجان شوی لباس برگذار -

 .کنم

م نتونستم رامتین رو این جا تنها بذارم؟ از طرفی هم کنجکاو بودم که بدوطور میاشک توی چشمم حلقه زده بود، من چه

 مامان برای چی به رایان گفته من رو با خودش ببره الهیجان؟

 .با کشیده شدن دستم از فکر بیرون اومدم و توی آغوشش پرت شدم. روی سرم رو بوسید

 .دورت بگردم زودی میام، وسایلت رو جمع کن داره دیر میشه-

 .گفتم "چشم"اش رو بوسیدم و زیر لب روی سینه

ها بود توی رایان ماشینش رو که سال .که نیم ساعت هم طول نکشید از اتاق بیرون رفتمبعد از جمع کردن وسایلم 

  .خورد راست و ریست کرده بود و قرار بود با اون بریمپارکینگ عمارت خاک می

 !ماشین رامتین پرادوی مشکی رنگی بود و ماشین رایان آ او دی سفید رنگ

 .رامتین چمدونم رو تا توی حیاط برام آورد

مقدمه بغلم کرد و به هام جمع شده بود رو کنترل کردم که یهو بیهاش خیره شدم و اشکی که توی چشمتوی چشم

 .خودش فشارم داد

 .زیر گوشم پچ پچ کرد

 .دلم برات تنگ میشه-
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 :با این حرفش بغضم ترکید و بریده بریده گفتم

 رام... رامتین من نمی... رم-

 .روی موهام رو بوسید

 .نکن دیگه، فردا پس فردا منم میام هیس گریه-

 .ازش جدا شدم

 .پس منم با تو میام-

 .اخمی کرد و دستش رو پشتم گذاشت

 .برو دیگه دیرتون شد-

 .ای گفتم و بعد از خداحافظی با اشرف خانم سوار ماشین شدم "باشه"زیر لب 

الم رفت و از این بابت خیان نسبتاً آروم میبه سمت الهیجان حرکت کردیم. رایان و دنیا جلو نشسته بودن و من عقب. رای

 .راحت بود

 :دنیا سرش رو به عقب برگردوند و گفت

 طور آقا رامتین رو راضی کردی؟بهار چه-

 :شونه باال انداختم و جواب دادم

 .خواستم بیامخودش گفت برو، من چیزی نگفتم. در اصل موضوع من نمی-

 :رو به رایان گفتم

 ین توی اون نامه چی نوشته شده بود؟حاال میشه لطفاً بگ-

 :از توی آینه نگاهی بهم انداخت و بعد از کمی مکث گفت

 ."امیر مدد خانی"ی بعد از این که برگشتم تورنتو یه شناسنامه پیدا کردم، شناسنامه-

دا کرد. ن نامه رو پیبرگشتم ایران تا بفهمم امیر مدد خانی کیه و کی اون شناسنامه رو توی وسایل من گذاشته که دنیا او

مامانت نوشته بود که گذاشتن اون شناسنامه کار خودش بوده و اگر مایلم بفهمم اون شخص کیه به همراه تو برم 

ی کسی به اسم حاج عباس دیبا، اسمش به گوش تو الهیجان؛ حتی آدرسی هم ننوشته، فقط نوشته شده باید بریم خونه

 نخورده؟

 :و بعد از کمی فکر کردن جواب دادم ام گذاشتمدستم رو زیر چونه

 .نه-

بعد از حدود یک ساعت رانندگی رایان کنار زد و از ماشین بیرون رفت. من و دنیا هم پیاده شدیم تا هوایی تازه کنیم و 

 :دنیا کنارم اومد و گفت .خستگی پاهامون رو به در کنیم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 81 

 .فهمم، دلیل رفتارهات رو نمیفهممت بهارواقعاً نمی-

 .های روشنش خیره شدمچشمتوی 

 زنی؟از چی حرف می-

کردم از خدات باشه با ما بیایی؛ اما با اون رفتاری که ازت دیدم فهمیدم که تو واقعاً عاشقشی؛ چون رفتارها و فکر می-

 .کردمبینی، من اگه جات بودم یک ثانیه هم تحملش نمیهای بدش رو نمیاخالق

 .موند هامون ناتمومبا اومدن رایان حرف

 .ماگ قهوه رو به دستم داد

 .بخور عزیز دلم-

 .هاش انداختم و تشکر کردمنگاهی به چشم

 :کرد، داد و گفتبه دنیا هم که مات و مبهوت به من و رایان نگاه می

 .خوام دیر برسیمسوار شید، نمی-

دست داد؛ اما با گوشیم و دیدن هر دو اطاعت کردیم و نشستیم، رایان آهنگ مالیمی گذاشته بود که احساس خواب بهم 

 .های خودم و رامتین خودم رو سرگرم کردمعکس

 .بعد از چند ساعت به الهیجان رسیدیم و بعد از کلی جست و جو تونستیم آدرسی از حاج عباس دیبا پیدا کنیم

 .شناختنش و کار ما راحت شدظاهراً یکی از خیرین روستا بود و همه می

خوردیم و رایان ما رو به هتل برد. من و دنیا توی یه اتاق رفتیم و رایان هم اتاق کناری رو شام رو توی یه رستوران 

 .جا نریم و فردا صبح به دیدنش بریمبرداشت و به اون جا رفت تا استراحت کنه. رایان اصرار داشت شبانه به اون

رو انتخاب کردم و روش ولو شدم.دنیا های اتاق شدم. یکی از تختهای طوالنی خسته میهمیشه از طی کردن مسافت

 .هاش رو عوض کرد و بعدش دراز کشیدکه وضعش از من خیلی بهتر بود، لباس

 .طولی نکشید که پلک هام سنگین شد و به خواب رفتم

*** 
 .تونستم چشم از اون روستای سرسبز و چشم نواز بگیرمنمی

 .های شدید ماشین حالت تهوع گرفته بودمکونرفت و من به خاطر ترایان تمام مدت رو از راه خاکی می

  .ای ویالیی بینش ساخته شده بودی پر از دار و درخت که خونهبا توقف ماشین نگاهی دقیق به اطراف انداختم. یه منطقه

ای که سقفش شیروانی بود و از نوع معماری که ی دو طبقههر سه از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم. خونه

 .رش به کار رفته بود، میشد فهمید که بیش از هشتاد سال قدمت دارهد

 .رایان جلوتر از ما رفت و زنگ خونه رو فشرد
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 .طولی نکشید که زنی میانسال با هیکلی توپر غر غر کنان از خونه بیرون اومد و در فلزی رو باز کرد

 :حوصلگی گفتبا بی

 ها بله؟ -

 .رفت رایان پیرهنش رو مرتب کرد و جلوتر

 ببخشید ما با حاج عباس دیبا کار داشتیم، منزلشون این جاست؟-

 هاش رو روی هم فشار داد لب

 .ها ایجنیه-

 :جلو رفتم و گفتم

 میشه ببینیمشون؟-

 .دستی به لباسش کشید و از در کنار رفت

 .بفرمایید-

 :جلوتر از ما حرکت کرد و شنیدم که گفت

 .ر دارنحاج عباس چند جوون اومدن با شما کا-

 .کرد، فارسی صحبت کرده بودهر سه نگاهی بهم انداختیم، اون که تا حاال با لهجه صحبت می

 :با صدای بلندی رو به ما گفت

 بفرمایید دیگه معطل چی هستین؟-

 .وقت خودش داخل شدرایان به داخل اشاره کرد و منتظر موند تا من و دنیا وارد بشیم، اون

 .ه کاشته شده بود، مست و مدهوشمون کرده بودهایی که اطراف خونبوی گل

 .ام رو تحریک کردوارد ساختمون که شدیم بوی خوب خورش سبزی فسنجان توی بینیم پیچید و معده

های قرمز مزین شده بود و انتهای سالن چند پشتی با همین ترکیب های دست بافت سفید با گلسالن پذیرایی با قالی

 .رنگ چیده شده بود

  .دید زدن خونه برداشتیم و با پیرمردی که با خوش رویی بهمون سالم کرد، سالم کردیم دست از

اشاره کرد که بشینیم و تا خواستیم بشینیم پیرزنی که چادر سفیدی به سر داشت وارد سالن شد و با سر به رایان سالم 

نی رو که چند وقت بود بوی مادرم رو حس داد و حال مکرد و من و دنیا رو مادرانه به آغوش کشید. بوی مادرها رو می

 .میلی ازش جدا شدم و کنار دنیا نشستمنکرده بودم، دگرگون کرد. با بی

 .های خوش رنگ و لعاب مقابلمون قرار گرفتطولی نکشید که چای

*** 
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 :رایان

 پسرم چه کاری از دست من ساخته ست؟-

 :تمی آخر نوشیدم و گفچای خوش رنگ و خوش طعمم رو تا قطره

 .گردم که شاید شما بشناسیدشمن دنبال یه نفر می-

 :حاج عباس ابرویی باال انداخت و گفت

 .شناسمگردین؟ من تمام مردم این روستا رو میدنبال کی می-

شناسنامه رو از توی جیبم بیرون کشیدم و به سمتش گرفتم. حاج عباس شناسنامه رو از دستم گرفت و شروع به وارسی 

 .کرد

 :اش جاری نشد. شنیدم که زیر لب گفتهاش پر از اشک شد؛ اما اشکی روی گونهچند ثانیه چشم در عرض

 چرا از اول نفهمیدم؟-

 .تا به خودم بیام توی آغوشش فرو رفتم

 .من رو به خودش فشرد

 .ات به نظرم آشنا اومد. تو خیلی شبیه باباتیی اول که وارد شدی چهرهاز همون ثانیه-

 :ن اومدم و پرسیدماز آغوشش بیرو

 شناسیدش؟امیر مدد خانی کیه؟ شما می-

 .هاش کشیدسر تکون داد و دستی به چشم

 .شناسیششناسمش، در حقیقت تو هم میمن می-

 :با بهت گفتم

 من؟-

عد تونم باور کنم بی دختری من هستی. تو پسر دختر بزرگم مهری هستی و من هنوزم نمیامیر مدد خانی تویی و تو نوه-

 .تونم برای آخرین بار دخترم رو ببینماز این همه سال پیدات کردم و می

 .های از حدقه درومده نگاهش کردمبا چشم

 کرد؟هام توی هم رفت، اون مرد داشت من رو مسخره میاخم

 :از جام بلند شدم و خطاب بهش گفتم

 .دونی؟ من بچه نیستمنمایش جالبی بود؛ ولی می-

 :ر ادامه دادمو خطاب به دنیا و بها

 .پاشین بریم-
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 .هاشون توجه نکردمگفتن "امیر ... امیر"و از در بیرون رفتم و به 

 .هه امیر! من رایان اعتمادی بودم، نه امیر مدد خانی

 .ها پناه بردمدنیا و بهار رو بدون حتی یک کلمه حرف به هتل بردم و خودم به خیابون

زدم و دور از چشم مردم اشک ه هر کاری بزنم. توی سختی فقط قدم میکسی نبودم که با آروم کردن خودم، دست ب

قدر سخت بود یه عمر کسی باشی که نیستی، اگر من امیر نبودم، پس شمسی خانم چرا اصرار داشت من ریختم. چهمی

 به اون خونه برم؟

 .رفته بودی واضح دیدن رو ازم گهام حلقه زده بود، اجازههایی که توی چشمشب شده بود، اشک

 .های در حال حرکت گرفتم و گوشی رو از توی جیب شلوارم بیرون کشیدمبا صدای زنگ گوشی چشم از ماشین

 :صدام رو صاف کردم و جواب دادم

 جونم دنیا؟-

 :صدای نگرانش توی گوشی پیچید

 الو رایان؟ تو کجا رفتی؟ چرا ما رو تنها گذاشتی؟-

 .هام رو عصبی بستمچشم

 .م، حالم خوب نیست، درک کنخوامعذرت می-

 .دیم سراغی ازت نگیریمپاشو بیا هتل، قول می-

 .ای گفتم و تماس رو قطع کردم "باشه"نگاهم رو به آسفالت دوختم و بعد از کمی مکث 

 .کس سراغم رو نگرفتی دنیا تا دو روز هیچطبق گفته

 .ش کوتاهم از اتاق بیرون رفتمروز دوم گوشیم رو روشن کردم و بعد از یک دوش مختصر و زدن ته ری

ها بود و من اشتباه کرده بودم، تصمیم گرفته بودم به اون خونه برگردم و ازشون توضیح بخوام، شاید واقعاً حق با اون

 .شاید من رایان اعتمادی نبودم

 .مقابل در اتاق دخترها ایستادم و چند تقه به در زدم

 .هاش نیمه باز بود، مقابل در ظاهر شدیچیده در حالی که چشمهای پف کرده و موهای در هم پدنیا با چشم

 .با دیدنم جیغی کشید و بهم آویزون شد

 رایان؟ باالخره اومدی؟-

رد شده های گدستم رو به کمرش گرفتم که نیوفته، وارد اتاق شدم و در رو با پام بستم که چشمم به بهار افتاد. با چشم

شدم توی چه وضعیتی هستم! دنیا رو از خودم دور کردم و درحالی که لبخندی روی کرد و من تازه متوجه نگاهمون می

 :هام بود رو به بهار گفتملب
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 .ببخشید دیگه یکم احساسیه-

 :حال گفتبا این حرف بهار یهو به خودش اومد و بی

 .بینمتونخوشحالم که خندون می-

 :هام رو توی هم کشیدم و خطاب به دنیا زیر لب گفتماخم

 چشه؟-

 .آقا رامتین گفته بود میاد الهیجان؛ اما هنوز خبری ازش نیست-

 .به بهار نگاه کردم

 های رامتین عادت نکردی؟آره بهار؟ تو هنوز به بدقولی-

 .های دستش ور رفتسرش رو پایین انداخت و با انگشت

 .آخه گفت توی الهیجان برنامه داره-

 زنگ زدی بهش؟-

 .خوام مزاحمش بشمنمی-

 .تونستم بزنمشی توی موهام کشیدم، کاش میدست

 .قدر مظلوم بودن نفرت انگیز بوددیگه اون

 .گوشیم رو از توی جیبم بیرون کشیدم و اسم رامتین رو لمس کردم

 بعد از سه بوق صداش ضعیف و خسته، توی گوشی پیچید

 بله؟-

 :بدون هیچ مالیمتی گفتم

 کجایی؟-

 .خونسرد جواب داد

 ه؟به شما ربطی دار-

 روی تخت کنار بهار نشستم

 .به من نه؛ ولی به زنت چرا-

  .گوشی رو به سمت بهار گرفتم

 .بهار آب بینیش رو باال کشید و گوشی رو گرفت

 الو رامتین؟ تو کجایی ؟ چرا نمیایی؟-

 .اوهوم... اوهوم... باشه خداحافظ-
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 :گفت. با حرص گفتم "ممنون"گوشی رو به سمتم گرفت و زیر لب 

 .طوری خودت رو عذاب میدیخرت باشه اینبار آ-

 :هایی برچیده سر تکون داد که پرسیدمبا لب

 چی گفت؟-

 .گفت کارم طول کشیده، فردا میام-

 .خیلی خب، پاشین حاضر شین بریم خونه حاج عباس-

تی که دنیا و بهار ای سفارش دادم و تا وققهوه .های گرد شده از تعجبشون انداختم و از اتاق بیرون رفتمنگاهی به چشم

 .حاضر بشن، نوشیدم. برای رو به رو شدن با حقیقت تردید داشتم

 .قدر به زنگ زل زدم که دنیا پیش قدم شد و خودش زنگ رو فشرداون

هاش از حدقه بیرون زد. نگاهی بهمون انداخت و اخم کرد و خواست در رو باز هم اون زن توپر در رو باز کرد که چشم

 .رو به در گرفتمببنده که دستم 

 .من باید ببینمش-

 تر شدن؟قدر افسردهدونی آقا و خانم از اون روز به بعد چهخوای بیایی جمع رو متشنج کنی؟ میچیه؟ باز می-

 .دستی توی موهام کشیدم و به داخل سرک کشیدم

 .دونی؟ تا نبینمش از این جا نمیرماما من باید ببینمش، می-

ها مقدم ترند و خودم قدر استرس داشتم که فراموش کردم خانمو از جلوی در کنار رفت. اون هاش رو کالفه باد کردلپ

 .جلو رفتم

چند تقه به در زدم و وارد شدم. حاج عباس با دیدنم فنجون چاییش رو روی نعلبکی گذاشت و خونسرد، طوری که انگار 

 :از برگشت من خبر داشته، گفت

 از اینورها؟-

 .ختم و مقابلش نشستمسرم رو پایین اندا

 .خورمخوام؛ ولی تا حقیقت رو نشنوم از این جا جم نمیمعذرت می-

 خوای بدونی؟چی می-
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 :طور که محو گل زیبای فرش شده بودم، گفتمهمین

 .از مادرم بگین-

ش و پاش رو کرده بود توی یه کف .مهری دختر بزرگم توی سن پونزده سالگی عاشق شد، عاشق مردی به نام فردین-

گفت یا فردین یا هیچ کس، با این که دلم رضا نبود؛ اما ترتیب ازدواجشون رو دادم و به دو سال نشده مهری از می

لیاقت و خوش گذرون بود و با کارهاش مهری رو فراری داد. اون به تهران پناه برد. الهیجان فرار کرد. پدرت یه مرد بی

ی طالق رو امضا مست کرده بود و هیچی حالیش نبود، مجبورش کردیم برگه غافل از این که بارداره، یه روز که شوهرش

کنه. بعد از چند سال مهری برگشت، احتماالً خبر فوت فردین رو شنیده بود که برگشته بود. جسته و گریخته خبر داشتیم 

ت. پسر عموش خاطر قدر اصرار کردیم که بگه اون بچه کجاست، نگفت که نگفاز این که باردار بوده؛ ولی هر چه

خواهش بود و من تصمیم داشتم این دو تا رو به عقد هم در بیارم؛ اما مهری مخالفت کرد و گفت که اومده خبر ازدواجش 

 .خواست قبول کردم؛ اما یه شرط گذاشتمبا یه مرد پولدار تهرانی رو بده و از ما کسب اجازه کنه. با اینکه اصالً دلم نمی

 :م و پرسیدمتوی جام جا به جا شد

 چه شرطی؟-

اش دارم؛ اما اون تونم نگهطوری میکردم ایناین که بعد از ازدواج برن و پشت سرشون رو هم نگاه نکنن. فکر می-

 .قدر عاشق بود که برای همیشه رفتاون

 .هاش گرفت و سرش رو پایین انداختنم اشک رو از پلک

 هامریختند. دستی پشت پلکدشون جمع شده بودن و آروم اشک میای توی خونگاهی به دنیا و بهار انداختم، گوشه

 کردم؟کشیدم، پس چرا من گریه نمی

کنارم نشست و من رو توی  .ریختاختیار به سمتش برگشت؛ مثل ابر بهار اشک میبا صدای حاج خانم سرم بی

 :ریخت، گفتطور که اشک میآغوشش گرفت و همین

 قدر نگرانت شدم؟دونی چهامیرم، تو کجا بودی عزیزم؟ می-

 .شدم که من شبیه مردی به نام فردین هستم. باور کردنش سخت بود و من آدم محتاطی بودمباید مطمئن می

 :توجه به سوالش، مردد پرسیدمبی

 عکس از پدرم دارین؟-
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 :نثارش کرد و گفت "گور به گوری"زیر لب 

 .آره دارم-

 .صداش رو باال برد

 فرنگیس... فرنگیس؟-

 .فرنگیس یا همون خانم توپر ،هن هن کنان به سالن اومد

 بله خانم جان؟-

 .برو عکس فردین رو از الی کتابی که توی اتاق حاجی بیار-

 .فرنگیس چشمی گفت و از سالن بیرون رفت

 مکی بینیم رو لمس کردم. نگاهی به سقف کنده کاری شده انداختم و توی دلم از خدا کبغضم رو قورت دادم و تیغه

 .خواستم

 .تا وقتی که فرنگیس به سالن بیاد به سقف خیره موندم

 .بفرما-

نگاهم رو به سمت عکسی که توی دست حاج خانم بود، سوق دادم و با تردید به دست گرفتم. با دیدن مردی که با من 

 .هام از کاسه در اومدنمو نمیزد، چشم

 :حاج عباس گفت

 .مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشن-

 :نگاهی به حاج عباس انداختم و با ناباوری گفتم

 .بله خیلی شبیهه-

کردن و گاهی هم های گشاد شده، همدیگه رو نگاه میدنیا و بهار به سمتم اومدن و عکس رو نگاه کردن. هر دو با چشم

 .کردنمن رو با عکس پدرم مقایسه می

دونستم، همسر اول مامانم فوت شده بود؛ ولی که می جاییعجیب بود! یعنی من پسر شوهر اول مادرم بودم؟ تا اون

 .اسمش فردین نبود

از سالن بیرون رفتم. کنار درختی نشستم و اسم مامان رو لمس  "ببخشید"گوشی رو از جیبم بیرون کشیدم و بعد از یه 
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 .کردم

 جانم؟-

 :لب پایینم رو روی لب باالییم گذاشتم و با کمی مکث صداش زدم

 مامان؟-

 سرم؟جانم پ-

 اسم و فامیل شوهر اولت چی بود؟-

 :با نگرانی پرسید

 تو کجایی؟-

 گین اسم و فامیل رو؟الهیجان، حاال می-

 .هوشنگ مددخانی-

 :نفس راحتی کشیدم و با خوش خیالی گفتم

 یعنی تو اسمت مهریه؟-

 !نه-

 .از جا بلند شدم

 گین؟یعنی چی نه؟ چرا حقیقت رو به من نمی-

 .ی تووشنگ مددخانی فقط یه اسمه توی شناسنامهتونم بگم هفقط می-

 .و قطع کرد

د دستگاه مشترک مور"ی شنیدم جملهبعد از اون چند بار گرفتمش؛ اما جواب نداد و چند دقیقه بعد هم تنها چیزی که می

 .بود "باشد.نظر خاموش می

 ".ی تومه توی شناسنامههوشنگ مددخانی فقط یه اس "ی مامان رو توی ذهنم مرور کردم چند بار جمله

یعنی مادر و پدر واقعی من مهری و فردین بودن؟ مهری کیه و االن کجاست؟ چرا موقعی که فرار کرده من رو خودش 

 بزرگ نکرده؟ من از کجا باید پیداش کنم؟

*** 

 :بهار



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 90 

 .دست از پا درازتر به هتل برگشتیم

 .جا مقاومت کرد و ما رو به هتل رسوندندن به اونرایان در برابر اصرارهای حاج عباس و حاج خانم برای مو

 .ی خستگی و چرتی کوتاه به اتاقش رفتهنوز برای ناهار خوردن زود بود. رایان به بهانه

 .کردمهای حاج عباس رو مرور میروی تختم نشسته بودم و به تلویزیون کوچیک اتاق زل زده بودم و حرف

 .ری و اون مرد تهرانی باهم ازدواج کنن یه شرط گذاشتهگفت برای این که رضایت بده مهاون می

های بابا، روزی که رفته بودیم سر خاک مامان یادم به مغزم فشار اوردم تا شرطش رو به یاد بیارم؛ اما به جاش حرف

 .اومد

 ه با زور وخواست به اجبار با پسر عموش ازدواج کنه تا این کعاشقش بودم، باباش با وصلتمون مخالفت کرد، می- "

 .التماس باباش رو راضی کردیم؛ اما یه شرط گذاشت

 چه شرطی؟-

 ".اش نذاریمبعد از ازدواج پامون رو خونه-

 بهار؟ بهار با توام؟-

آب دهنم رو قورت دادم، قلبم به تپش افتاده بود و این موضوع باعث شد تا به نفس . با صدای دنیا از فکر بیرون اومدم

 :های گشادشده گفتمیا رو گرفتم و با چشمبازوی دن. نفس بیفتم

 .کیه... مهری... فهمیدم ... من... دنیا... د-

 .کنارم نشست

 شناسیش؟خب بگو کیه؟ از کجا می-

 .مامانمه-

 :جیغ کشید

 چی؟ مامان تو؟-

 .توجه به سوال دنیا از اتاق بیرون رفتم و مقابل در اتاق رایان ایستادمبی

 "هینی"اش ی برهنه و موهای به هم ریختهبا دیدن باال تنه. زدم که یهو در باز شدمی زدم و صداشتند تند در می

 :هام بسته بود، گفتمطور که چشمهمین. کشیدم
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 .آقا رایان تو رو خدا برید لباس بپوشید، کارتون دارم-

 .کرد و داخل رفت "نوچی"

 :بعد از چند دقیقه گفت

 .بیا داخل-

 .در رو هل دادم و وارد شدم

 .رو به روش، روی تخت نشستم. زدن موهاش بودرایان روی تختش نشسته بود و مشغول شونه

 آقا رایان؟-

 .کشید و نگاهش به آینه بود، جواب دادطور که شونه رو روی موهاش میهمین

 جونم؟-

 به ازدواج دومش؟ی زندگی مادرتون رو بگین؟ راجعمیشه دوباره قصه... ام-

 .الت گذاشت و برگشتشونه رو روی میز تو

 طور؟ی حاج عباس نذارن، چهدار تهرانی ازدواج کرده به شرط این که دیگه پاشون رو خونهبا یه مرد پول-

 :کردم، گفتمی ناخنم رو دنبال میطور که با چشم گوشههام رو توی هم پیچوندم و همیندست

 .ین داستانی رو برام تعریف کردآخه بابام روزی که با هم رفته بودیم سرخاک مامانم، یه همچ-

 .هام رو گرفتبا این حرفم یهو چهار زانو شد و جلوتر اومد و شونه

 .گفت؟ بهم بگو، شاید اون تنها سر نخ ما باشهبابات چی می-

 .اش انداختم و نفسم رو به بیرون فوت کردمی آشفتهنگاهی به چهره

 !مهری مامانمه-

 :کرد، گفتی اجزای صورتم رو کنکاش میطور که همههمین. جدا شد هامهاش شل شد و از شونهیهو دست

 گفتی؟... تو چی ... ت-

 میشه بگی مامان دقیقاً توی اون نامه چی نوشته بود؟-

هاش نامه رو بیرون کشید و به دستم ی تایید تکون داد و از توی جیب یکی از کتزده چند بار سرش رو به نشونهشتاب

اولش رو که خوندم، شکم به یقین تبدیل . هام سرازیر شد و دیدم رو تار کردخط مامان اشک از چشمبا دیدن دست . داد
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 .شد

  ".سالم پسرم"

 :آب بینیم رو باال کشیدم و به رایان گفتم

 بینی؟خودشه، نوشته پسرم، می-

 :امیدی گفترایان با نا

 .گفت پسرمجا که یادمه مامانت به همه میتا اون-

های کش لبخندی زدم و به رایان که با تعجب به لب. و وارفته به نامه نگاه کردم که یهو ذهنم جرقه زد پوفی کشیدم

 :کرد، گفتممیام نگاهاومده

داد بغلش کنه؛ ولی شما توی فرودگاه بغلش کردین، یادتونه؟ من همون اول هم شک ولی به هیچ نامحرمی اجازه نمی-

 .یستی گیر کردهکردم؛ اما گفتم شاید توی رودربا

 :بعد از چند دقیقه گفت. ی تخت خیره بودرایان با اخمی که ناشی از فکر کردن بود به گوشه

 .اما اسم مامانت مهری نبود-

 :هام رو غنچه کردم و با کمی مکث گفتملب

 .پرسمزنم به بابا و ازش میآهان فهمیدم، االن زنگ می-

 :از این که سالم و احوالپرسی کردیم و خبر دادم که الهیجانم، ازش پرسیدم بعد. گوشی رو برداشتم و به بابا زنگ زدم

 بابا،اسم مامان چی بود؟-

 دونی؟تو اسم مامانت رو نمی-

 .لبم رو به دندون گرفتم

 .خوام از زبون شما بشنوممی-

 :تفاوت گفتبی

 .خب معلومه مهری-

 .هام سیاهی رفت و گوشی از دستم افتادیهو چشم

 .اومدهای بابا میگفتن "الو...وال"صدای 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 93 

 .هام رو پر کردی چشمای نامعلوم خیره شدم و اشک کاسهبه نقطه

گوشیم دستش بود و احتماالً تماس رو قطع . حال مردمک چشمم رو به سمت رایان چرخوندمصدای بابا که قطع شد، بی

 .کرده بود

 چی گفت بهار؟ تو رو خدا حرف بزن، گفت اسم مامانت چیه؟-

 :هام رو به سختی از هم باز کردم و لب زدملب

 .مهری-

مات و مبهوت به رو به روش زل زد و بعد از چند ثانیه دراز کشید؛ چون در رو کامل . حال اون هم خیلی بهتر از من نبود

 .اش زد و جلو آومدبا دیدن وضعیت ما آروم روی گونه. نبسته بودم، یهو باز شد و دنیا وارد شد

 کردین شما دو تا با خودتون؟چی کار -

 .اش زد و چند بار صداش زدباال سر رایان نشست و چند ضربه آروم به گونه

 شنوی؟رایان؟ عزیزم صدای من رو می-

 :دنیا خطاب به من گفت

 چی شد؟ چی بهش گفتی؟-

 .اون واقعاً پسر مامانمه و برادر ناتنی من-

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد

 واقعاً؟-

 .جوابش به تکون دادن سر اکتفا کردمدر 

ها گرفتهروی صورت رایان که خم شد، موهاش روی صورتش ریخت، با این کار رایان از شوک در اومد و مثل برق

 :رو به دنیا با یه من اخم گفت. نشست

 کنی؟کار میچی-

 .دنیا خودش رو جلوتر کشید

 خواستم از شوک درت بیارم، چی شد؟فقط می-

 :توجه به سوال دنیا رو به من گفترایان بی
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 خانم؟گفت شمسیپس چرا مامان بهش می-

 چرا به فکر خودم نرسیده بود؟. با دهن باز نگاهش کردم

 .گیج نگاهش کردم که با ناامیدی نگاهش رو به سمت دنیا سوق داد

 جا؟واسه چی اومدی این-

 :اش رو خاروند و گفتدنیا یهو شقیقه

 .بهار پاشو بیا اتاقمون، رامتینت اومده اه به کل یادم رفت،-

ردن آستین کبا دیدن رامتین که مشغول مرتب. با شنیدن اسمش؛ مثل فنر از تخت پایین پریدم و به سمت اتاقمون رفتم

 .کشیدم و بهش آویزون شدم "هینی"پیرهن یشمی رنگش توی آینه بود، از خوشحالی 

آرامش من اومده بود و با . بینیم رو به لباسش چسبوندم و بو کشیدم. داد جم بخورممحکم گرفته بودم و اجازه نمی

 .دستش که نوازش گونه پشت کمرم کشیده میشد متوقف شد و ازم جدا شد. معنی بودوجودش هر تنش و اضطرابی بی

 :لبخندی زد و گفت

 خوبی عزیزم؟-

 .سر تکون دادم

  .االن آره-

 .اهاش بشینمدستم رو گرفت و کشید و مجبورم کرد روی پ

 :خوری گفتماش رو قاب گرفتم و با دلهام صورت شیش تیغ شدهبا دست

 .تو که گفتی فردا میام-

 خوای برگردم؟تر از این منتظرت بذارم، میخواستم بیشنمی-

 :خودم رو بهش چسبوندم و تند تند گفتم

 .اومدی دلم خیلی برات تنگ شده بودنه نه اصالً، کاش زودتر می-

 :هاش انداختم و گفتمبه چشمنگاهی 

 تو هم دلت تنگ شده بود؟-

 .چند دقیقه فقط نگاهم کرد، فقط نگاه
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 !بغض گلوم رو فشرد، اون دلش برای من تنگ نشده بود و این یعنی فاجعه

 :های لبش کشید و گفتهاش رو توی صورتم چرخوند، انگشت سبابه و شستش رو گوشهچشم

 زدم کههام باهات حرف میتونستم با زبون بیانش کنم، داشتم با چشمقدر زیاد که نمیآره خیلی هم تنگ شده بود؛ اون-

... 

 :کرد لبخندش رو مهار کنه، گفتدر حالی که سعی می

 .تو بازم خنگ بازی در آوردی و نفهمیدی-

 .نثارش کردم "بدجنسی"مشتی به بازوش زدم و 

 .ها از رامتین جدا شدمگلوی یه نفر مثل برق گرفتهاش گذاشتم که با صدای صاف کردن سرم رو روی شونه

 .یعنی نداشتیم... ما داشتیم... چیزه... ام-

 .رایان دستش رو به معنی سکوت باال اورد

 .الزم نیست توضیح بدی بهار جون-

 :خطاب به رامتین ادامه داد

 چی شد دل کندی از تهران؟-

 :رامتین برزخی به رایان نگاه کرد و گفت

 .ای به این شهر کوچیک ندارمی عشقم تنگ شده بود واسه همین اومدم وگرنه عالقهدلم برا-

 .دونستم برای کم کردن روی رایان این حرف رو زدبا لبخند نگاهی به رامتین انداختم، با این که می

و  ر آخر تسلیم شدکرد؛ اما دکرد و مخالفت میرایان مدام تشکر می. با صدای زنگ گوشی رایان، چشم از رامتین گرفتم

 :سوالی نگاهش کردم که گفت. تماس رو قطع کرد ".شیمچشم مزاحم می"بعد از گفتن 

 .حاج عباس بود، زنگ زد و برای ناهار دعوتمون کرد-

 :رامتین پرسید

 حاج عباس کیه؟-

 :رایان گفت

 .پدر بزرگ من و پدر بزرگ بهار-

 .خیره شد و بعد از چند دقیقه اخم غلیظی بین ابروهاش نشسترامتین مات و مبهوت بهمون 
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 یعنی چی؟-

 :رایان نگاهی به دنیا انداخت و گفت

 عزیزم میشه با بهار برین اتاق من تا براش توضیح بدم؟-

 .من و دنیا به اتاق رایان رفتیم و منتظر موندیم

*** 

اش رامتین نشستم و دستم رو روی دستش گذاشتم و حلقهکنار . دنیا پشت میز نشسته بود و مشغول اتو زدن موهاش بود

 .ام حلقه کرددستش رو دور شونه. رو لمس کردم

 تو چرا آماده نمیشی؟-

 .نگاهم رو به پارکت دوختم

 .اش خوشحال نمیشهاش رونده، پس قطعاً از بودن من توی خونهحاج عباس مامان و بابای من رو از خونه-

 :ید و گفترامتین دستی توی موهاش کش

 ... این که مامانت از-

 :مکث کرد و ادامه داد

 .امیر خواسته که تو رو با خودش ببره، حتماً دلیلش آشتی با حاج عباس بوده-

 :رایان نگاهی به رامتین انداخت و گفت

 .خواهشاً من رو امیر صدا نکن، دوست دارم رایان بمونم-

 :گفترامتین به تکون دادن سر اکتفا کرد و رو به من 

 !باالخره باید بفهمن تو نوه شونی، منم همسر عزیزت-

 .ی چشم نگاهش کردم که لبخند کمرنگی زد و بازوم رو گرفت و بلندم کرداز گوشه

  .ها معطل نشنسریع آماده شو، بچه-

که ما  می کسی بذارخواست پا به خونهکرد؟ من دلم نمیچرا هیچ کس درک نمی. پوفی کشیدم و به سمت وسایلم رفتم

 .زننرو این همه سال توی بدبختی و تنهایی رها کردن و دم از خَیِر بودن می

های رامتین رضایت رو خوندم، بعد از این همه مدّت زندگی باهاش، هنوز مانتوی بلندی انتخاب کردم و پوشیدم و از چشم

 .های سختش برای منههم نفهمیدم چرا فقط قانون
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 .شدمد و من خداروشکر کردم که دیگه سربار و مزاحم دنیا و رایان نمیرامتین با ماشینش اومده بو

 .ردکرفت و رامتین با فاصله دنبالش میرایان جلوتر می. دلم برای ماشین مشکی و غول پیکرش هم تنگ شده بود

بروهای بلند و ا موهای مرتب که به سمت باال زده بود و پیشونی. به صندلیم تکیه دادم و به نیم رخ جذابش چشم دوختم

ی دید هاش رو زیر عینک قایم کرده بود و اجازهچشم. مرتبش که دست نخورده بود و همین هم جذاب ترش کرده بود

 :ی من روی خودش بود، گفتهای خیرهرامتین که خیلی وقت بود شاهد نگاه. زدنشون رو ازم صلب کرده بود

 ...وزنم کنار اگه پنج دقیقه دیگه بهم خیره بشی می-

 :حرفش رو قطع کردم و اسمش رو شاکی صدا زدم

 .رامتین-

و  لب پایینم رو به دندون گرفتم "!بزنه کنار خیلی هم بد نمیشه"اش انداختم و فکر کردم که های کش اومدهنگاهی به لب

 .سرم رو از خجالت پایین انداختم

 نگاهی به اطراف. رامتین از ماشین پیاده شدی ناخنم بودم، ماشین توقف کرد و طور که مشغول کشیدن گوشههمین

ردم سوالی نگاهش ک. چند دقیقه بعد رامتین با گل و شیرینی داخل ماشین شد. ی حاج عباس رو ندیدمانداختم؛ اما خونه

 :که گفت

 .برای اولین باره دارم میرم خونه ی پدر بزرگ زنم، زشته دست خالی بریم-

 .اش نشوندم و تشکر کردمی سریعی روی گونهیابون بـ ــوسهلبخندی زدم و با از نظر گذروندن خ

 .داد و دوباره به راه افتاددر جواب تشکرم سر تکون

 .با توقف رایان ما هم ایستادیم و از ماشین پیاده شدیم

 :رایان زنگ رو زد و در جواب کیه، گفت

 .رایان -

 .یان باشه، نه امیرخواست با این کارش تاکید کنه که دوست داره رااحتماالً می

نگاهی به چهار نفرمون انداخت و بعد از کمی مکث از . چهار ساله در رو باز کرد_پسری الغر اندام و حدودا بیست و سه 

 .جلوی در کنار رفت

 .بفرمایید، خیلی خوش اومدین-
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 .باال انداختمتفاوت شونه کرد، انداختم و بینیم نگاهی به رامتین که به پسره به چشم یه قاتل نگاه می

  .قدر منتظر موندم تا به دست پسره برسه، نرسیدگل و شیرینی دست رامتین بود و هر چه

 :تر باشه رو به پسره گفتتر از مامان، کوچیکخورد دو سال یا بیشخانمی که بهش می

 .امیرارسالن تعارف کن بیان تو-

 .امیر به داخل اشاره کرد

 .جا بودکاش مامانم االن ایننبود، سالم و روبوسی کردم و آرزو کردم که ایشباهت به مامان با خانمی که بی

 .صدای حاج عباس از پشت سر شنیده شد

 .دخترم، ماهرخ خانم-

 ی من بود؟یعنی ماهرخ خانم خاله ".اش به اسمش میادقدر چهرهچه"اش انداختم و توی دلم گفتم نگاهی دقیق به چهره

 .رامتین گل رو به دست حاج خانم داد و کنار من نشست. والپرسی کردیم و نشستیمبا حاج خانم هم سالم و اح

 :حاج عباس رو به رایان گفت

 .امروز گفتم بیایین اینجا تا با هم آشنا بشیم-

 :به حاج خانم اشاره کرد و گفت

 .ایشون که حاج خانم ماه بانو، تاج سر ما-

 .به ماهرخ خانم یا همون خاله ماهرخ اشاره کرد

 .رخ خانم هم داریم که االن سر کارهدخترم ماهرخ خانم، البته یه گل-

 .امیر ارسالن هم که در رو براتون باز کرد، پسر ماهرخ خانمِ

داد، دستم رو روی دست مشت هاش رو نامحسوس روی هم فشار میزیر چشمی به رامتین نگاه کردم که دندون

با اشاره بهش گفتم چشه؟ که اونم ابرو باال انداخت و دوباره نگاه ازم . رداش گذاشتم که آروم برگشت و بهم نگاه کشده

 .به دنیا اشاره کرد. تر کشیدرایان جلوتر رفت و پیرهنش رو پایین .گرفت

 .دنیا خانم-

 .به من نگاه کرد

 .بهار خانم و رامتین جان برادرم-
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 .رایان اضافه کرد. ت کردههاش درخشید و من متوجه شدم که اشتباه برداشحاج عباس یهو چشم

 !برادر ناتنی من-

حاج عباس وا رفته سرجاش نشست و من توی دلم نور امیدی روشن شد که اگر متوجه هویت من بشه خیلی هم ناراحت 

 .نمیشه

 :حاج خانم چادر سفیدش رو روی سرش مرتب کرد و رو به خاله ماهرخ گفت

 دخترم میایی کمک من سفره بندازیم؟-

توی جام نیم خیز شدم که رامتین بدون اینکه نگاهم کنه . ا بلند شد و به همراه حاج خانم به آشپزخونه رفتماهرخ از ج

 :سرم رو نزدیک گوشش بردم و زمزمه کردم .دستش رو روی پام گذاشت و من رو نشوند

 .خوام برم کمکشونمی-

 :کردن بهم آروم گفتباز هم بدون نگاه

 .الزم نکرده-

 .کنمخواهش می-

های رامتین، بغ کرده ها و سخت گیریکالفه از این حسادت. گرفتام میباز هم نگاهم نکرد، دیگه کم کم داشت گریه

 .هام افتادمنشستم و به جون ناخن

 .متوجه نگاه رامتین شده بودم؛ اما نگاهش نکردم، دیگه از رفتارهاش خسته شده بودم

طور که به حاج عباس که مشغول صحبت با برداشته شد و همینفشار دستش آروم آروم کم شد تا این که کامل 

 :گفت گوشیش بود خیره بود،

 .برو-

 .لبخند کم رنگی زدم و تقریباً به سمت آشپزخونه پرواز کردم

 .آشپزخونه بسیار کوچیک بود و با رفتن من ظرفیتش تکمیل شد

 کاری هست من انجام بدم؟-

 .رگشتنحاج خانم و ماهرخ با لبخند به سمتم ب

 :حاج خانم با مهربونی گفت
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 .دیمزحمت نکش دخترم، خودمون انجام می-

 :ی سیر ترشی و زیتون پرورده بود، انداختم و گفتمهایی که کنار شیشهنگاهی به کاسه

 ترشی بکشم؟-

 .حاج خانم مردد سر تکون داد و تشکر کرد

 .شدمی سیر ترشی و زیتون پرورده رفتم و مشغول کشیدن به سمت شیشه

 .ام سوختاز بوی سرکه آب دهنم راه افتاد و معده

 :ها می کشید، گفتطور که برنج توی دیسماهرخ همین

 رایان که درست و حسابی شما رو معرفی نکرد، میشه بگی چه نسبتی باهاش داری؟-

ر گم خواهر رایان یا همسدونستم چی بگم، بنگاهم رو از زیتون درشت و وسوسه انگیز گرفتم و به ماهرخ نگاه کردم، نمی

 رامتین؟

 :ریختم، گفتمطور که ترشی توی کاسه میخیال لو دادن حقیقت شدم و همینبی

 .همسر رامتین اعتمادی، برادر رایان جان-

 .گفت "آهان "ماهرخ ابرویی باال انداخت و هم زمان

 .حاج خانم امیر ارسالن رو صدا زد

 .زخونه نمایان شدبه سه شماره نرسیده امیر توی درگاه آشپ

 جانم حاج خانم؟-

 .حاج خانم سفره رو به دستش داد

 .عزیزم این رو پهن کن، وسایل رو بچینیم روش-

 .گفت و بعد از نیم نگاه سریعی به من از آشپزخونه بیرون رفت "چشمی"امیر ارسالن 

 .حاج خانم دستش رو پشت کمرم گذاشت و به بیرون اشاره کرد

دیم، فرنگیس هم تا ده دقیقه دیگه اش رو انجام میدی، شما برو بشین دیگه خودمون بقیهدخترم خیلی زحمت کشی-

 .میرسه

 .سینی ترشی رو برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم
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 .به طرفم اومد و سینی رو ازم گرفت. امیر ارسالن سفره رو پهن کرده بود

 .های ریز شده و رگ متورم گردنش رو ببینمچشم تونستمیه لحظه چشمم به رامتین افتاد، از فاصله ی دور هم می

 .برای جلوگیری از کشته نشدن امیر توسط رامتین، سریع ازش دور شدم و کنار رامتین نشستم

 .ام از درد جمع شددستش رو روی پام گذاشت و فشاری بهش وارد کرد که چهره

 .زیر گوشم غرید

 .ره بپلکیوای به حالت بهار، وای به حالت دور و بر این پس-

ی چشمش رسوند و ادامه های گرد شده نگاهش کردم که مردمک چشمش رو تا جایی که راه داشت به گوشهبا چشم

 :داد

 !عزیزم-

 .هام رو روی هم فشار دادم و چشم ازش گرفتمبا حرص لب

 .طولی نکشید که غذاهای رنگارنگ و خوش بو روی سفره قرار گرفت

 .خوردن شدیم همگی دور سفره نشستیم و مشغول

 .دادمداد تا از ناراحتی درم بیاره؛ اما من محلش نمیرامتین مدام بهم سرویس می

 .ها هم یه نیت خاص داشتالبته پشت این سرویس دادن

 .کردامیرارسالن رو به روی ما نشسته بود و به دستور حاج عباس مدام بهمون تعارف می

 .ی وجودم رو در برگرفتیدم و خواب آلودگی همهبا دست پخت خوب حاج خانم به مرز انفجار رس

 :های نیمه بازم، گفتحاج عباس با دیدن چشم

 .دخترم اگه خوابت میاد برو باال-

 .رامتین سریع جواب داد

 .نه ممنون ما باید برگردیم هتل-

 :حاجی اخمی کرد و گفت

 مگه من مردم که شما برین هتل؟-

 :رامتین گفتزمزمه کردیم که  "دور از جونی "همگی 
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 .اما ما وسایلمون رو توی هتل گذاشتیم و اومدیم-

 :حاج عباس به باال اشاره کرد و گفت

 .فعالً برین استراحت کنین، بعد از اون وسایلتون رو برین بیارین-

 .هام ریختمنگاهی به رامتین انداختم و هر چی التماس داشتم توی چشم

 .م تا هتل برمتونستواقعاً در حال غش کردن بودم و نمی

 :هام رو دید، نوچی کرد و گفترامتین که چشم

 ما باید کجا بخوابیم؟-

 :ماهرخ از جا بلند شد و خطاب به ما گفت

 .بفرمایید باال-

ها ی باال چهار تا اتاق خواب داشت که ماهرخ یکی از درطبقه. ی باال رفتیمبه دنبالش به طبقه. و جلوتر از ما حرکت کرد

اتفاقی چشمم به رامتین افتاد که . های نیمه باز وارد اتاق و روی تخت یه نفره ولو شدمبا چشم. از کردرو برامون ب

وقتی . شدم که اون بخوابهبه هیچ وجه از روی تخت بلند نمی. هاش رو روی کمرش گذاشته بود و بهم زل زده بوددست

هام سنگین ت جا داد که من بر اثر له شدگی چشمکنم، خودش جلو اومد و یه طوری خودش رو روی تخدید کاری نمی

 .شد و به خواب رفتم

*** 

 :رایان

صاحب صدا دختری تقریباً بیست و چند ساله بود؛ الغر اندام با قدی . گفتن کسی به سمتش برگشتم "سالم"با صدای 

دنیا دور بازوم دست از  با حلقه شدن دست. هایی معمولیهایی بلند، بینی عملی و لبهای مشکی و مژهمتوسط، چشم

 .کرد، لبخند زدمآنالیز کردنش برداشتم و به دنیا که اخم کرده بود و خصمانه نگاهم می

 .با دیدن لبخندم، ابرو باال انداخت

 چیه؟-

 :حاج خانم رو به دختر گفت. بسنده کردم "هیچی"ی بینیم رو لمس کردم و به گفتنتیغه

 .ه ناهار گذاشتمرخ جون، عزیزم برات توی آشپزخونگل-

 :رفت، گفتهای تسبیح ور میطور که با دانهحاج عباس همین. رخ تشکر کرد و به سمت آشپزخونه رفتگل
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 .دختر کوچیکم بود-

 :ام اشاره کرد و گفتدنیا به یقه. لبخند زدم و هم زمان سر تکون دادم

 .ات رو ببند لطفاًیقه -

 اش رو که شنیدم، سری به طرفین تکون دادم و ، صدای نفس آسودهی باالی پیرهنم رو بستمخندیدم و دو دکمه

های سنتی و بعضی هایی که بعضی عکستابلو. هایی که به دیوار نصب بود رفتماز جا بلند شدم و به سمت تابلو

 .شتماهرخ سینی چای رو آورد و روی زمین گذا. هایی از قرآن رو در بر گرفته بودهایی؛ مثل شعر یا آیهنوشته

 ی بسکوییتم رو همراهاز خونه بیرون رفتم و از توی ماشین جعبه "ببخشید"با یه . خواستدلم قهوه و بسکوییت می

ها بود به فرنگیس که مشغول آب دادن به گل. ی فوری که توی داشبورد گذاشته بودم، برداشتم و به خونه برگشتمقهوه

 :گفتم

 د؟ببخشید، میشه برای من آب جوش درست کنی-

ای مچاله نگاهم کرد و بعد از کمی مکث سر تکون داد و بعد از این که شیلنگ رو با غیظ روی زمین انداخت، به با چهره

 .همراه با لبخند سر تکون دادم و به داخل رفتم. داخل رفت

 .ی کوچیکی پهن کرده بود و از هر چیزی برای خودش کشیده بود و مشغول خوردن بودرخ سفرهگل

 .نم به سفره اشاره کردبا دید

 .بفرما-

 :دنیا که بهم چشم غره رفت، سرم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم. تشکر کردم و جایی نزدیک بهش نشستم

 .خالمه دنیا جون-

 :با صدایی که حرص توش موج میزد، گفت

  .قدر به دخترها نزدیک میشی متنفرمهر چی، من از این که این-

 .لبخند کجی زدم

 ای؟ما چی کارهاون وقت ش-

 .با این حرفم یهو ماتش برد و شوکه شده بهم نگاه کرد

همین یه سوال کافی بود تا برای چند روز هم که شده . کمرم رو راست کردم و به بالش قرمز رنگ تکیه دادم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 104 

یم، نتو گذاشتکرد؟ با یادآوری قراری که با هم توی تورهاش رو کم میاصالً چرا باید حساسیت. هاش رو کم کنهحساسیت

 .ام زددر حالی که به فرش خیره بودم کسی به شونه. لب گزیدم و ماتم برد

 .از بهت در اومدم با گیجی به اطراف نگاه کردم که متوجه آب جوشی که مقابلم قرار داشت، شدم

 .گفتن"نوش جان  "ی غلیظی درست کردم و به همه تعارف کردم که به جز دنیا همه تشکر کردن وقهوه

 .مشخص بود دلش خیلی گرفته و من از این موضوع ناراحت بودم

 :بازوم رو به بازوش زدم و گفتم

 .حسودی کار خوبی نیست عزیز دلم-

 :هام خیره شد و گفتنگاهش رو توی صورتم چرخوند و در آخر توی چشم. سریع برگشت و نگاهم کرد

 .من فقط به آذر شیوا حسودیم میشه-

 ی من؟ر کنم؛ دنیا به آذر شیوا حسودیش میشد؟ به بازیگر مورد عالقهنتونستم لبخندم رو مها

برای دل جویی، لیوان رو به سمت دهنش گرفتم و مجبورش کردم . لبخندم رو که دید لب برچید و صورتش رو برگردوند

من بعید بود؛ اما  کاری که از. ی قهوه رو یه نفس سر کشیدمای از قهوه بنوشه و خودم از همون قسمت لیوان، همهجرعه

 .به خاطر وسواسی که داشتم مجبور شدم

ته تر از رفتنش نگذشبه طبقه ی باال رفت و هنوز چند دقیقه بیش. اسرخ معذرت خواهی کرد و گفت که خیلی خستهگل

 :طور که نفس نفس میزد و دستش رو روی دهنش گذاشته بود، گفتهمین .بود که جیغش به هوا رفت و پایین اومد

 ای وای چرا نگفتین توی اتاقم کسی هست؟-

 :رخ گفتاش زد و خطاب به گلماهرخ آروم به گونه

 .رفتی تو اتاقت؟ یادم رفت بگم نرو-

 :رخ که از خجالت سرخ شده بود رو به حاج عباس گفتگل

 .اگه اجازه بدین من برم توی اتاقتون بخوابم-

 .خ بدون فوت وقت از اون جا دور شدرتکون داد و گل "برو"حاج عباس دستش رو به معنی 

 :بعد از چند بوق جواب داد. رو لمس کردم"مامان "گوشی رو در اوردم و اسم 

 بله؟-
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 :شدم، گفتمطور که از در خارج میاز جا بلند شدم و همین

 سالم مامان خوبی؟-

 سالم پسرم، مرسی، چه خبر؟-

 .الً مشخص بود دنبال چه خبریهش خیلی بودار بود و جوری ادا شده بود که کام"چه خبر"

 .ها گذاشته شده بود، نشستمروی صندلی متحرکی که رو به روی درخت

 .من و بهار خواهر و برادر ناتنی هستیم-

 .صدای نفس عمیقی که کشید رو شنیدم و سرم رو پایین انداختم

 .نهخوام که زودتر بهت نگفتم، قرار بود این راز تا ابد سر به مهر بمومعذرت می-

 دونم بهم توضیح کامل بدین؟شه االن که تقریباً همه چیز رو میچرا من رو مامان خودم بزرگ نکرد؟ می-

دار نمیشد و مهری وقتی این موضوع رو سر پناه، هوشنگ شوهرم بچهمهری وقتی به تهران اومد که مطلقه بود و بی-

ر داشت که حتماً اسم خودش جای مادر باشه؛ چون واقعاً اش رو به من بده، البته خیلی اصرامتوجه شد، حاضر شد بچه

ای کوتاه بینشون خونده بشه و بعد از این که تو رو به ما داد، با ارسالن ازدواج بچه دوست داشتم، قبول کردم که صیغه

وستان با کمک د. بعد از فوت هوشنگ با یکی از شرکای ارسالن ازدواج کردم و حاصل اون ازدواج رامتین بود. کرد

 .اعتمادی تو از امیر مدد خانی تبدیل شدی به رایان اعتمادی و پسر من

 :ای داشتیم، بعد از چند دقیقه گفتما چه داستان پیچیده. نفسم رو به بیرون فوت کردم 

 بهار و رامتین خوبن؟-

 :کوتاه گفتم

 .خوبن-

 .رفتمشدم خداحافظی کردم و به فکر فروطور که از روی صندلی بلند میهمین

*** 

 فصل دوم

 :آیین

مثل همیشه با دست پسم زد که عصبی . سرم رو به گوشش نزدیک کردم و عطری رو که به خودش زده بود، بلعیدم

 .هام با تعجب برگشت و بهم نگاه کردبه دلیل عوض شدن ریتم نفس. هام رو روی هم گذاشتمچشم
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 چیه؟-

 :هاش دوختم و گفتمنگاهم رو لب

 کنی؟می چرا این کار رو-

 .کالفه آلبوم عروسیمون رو روی میز کوبید

 کدوم کار؟-

 زنی؟چرا من رو پس می-

 .کنمخیر سرم دارم عکس نگاه می-

هاش انداختم و از روی مبل بلند شدم، کتم رو از روی چوب لباس برداشتم و خواستم برم بیرون که نگاه طوالنی به چشم

 .دستش دور کمرم حلقه شد

 !انرو، تو رو خد-

دکتر گفته بود نباید بهش استرس وارد بشه و من توی این شرایط باز هم به . طاقت برگشتمبا شنیدن لحن ملتمسش بی

  .روی سرش رو بوسیدم و مجبورش کردم کنارم روی مبل بشینه. فکر خودم بودم

 :برای عوض کردن حال و هواش گفتم

 . عکس های رامتین و بهار رو هم گرفتم-

 :با شوق گفت

 های عروسیشون؟عکس-

 .من وا رفت و به پشتی مبل تکیه داد "نه"با گفتن 

 پس چی؟-

 .ای که ما رفتیمما رفتن به همون آتلیه روز عروسی -

ها رو در میاورد زیر لب با خودش طور که عکسهمین. ها رو به سمتش گرفتم و فرناز روی هوا قاپیدشونپاکت عکس

 .میزدحرف

 خوان بهش بگن؟اشون اینا رو ببینه، چی میکنن یه وقت بچهکشن، خدا وکیلی فکر نمیمینگاه نگاه خجالتم ن-

 .دادکردم که یهو دستش رو جلوم تکونمیبا لبخندی کج نگاهش
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 شنوی؟ جلبک؟آقای عزیز؟ الو؟ صدای من رو می-

 .از بهت دراومدم "جلبک"با شنیدن 

 چی گفتی؟-

 .یهو محکم به پیشونیش کوبید

 .اس که خوندمجدیده رماناش تقصیر این د عشقم، همهببخشی-

در قی فرناز اینهای رامتین و بهار به گفتهعکس. خوندن نداشت که رمانی جنبه. ی تاسف تکون دادمسرم رو به نشونه

اکی ها بیرون آورد و شاز روی مبل که بلند شدم فرناز سرش رو از توی عکس. مثبت هیجده بودن که من نتونستم ببینم

 :گفت

 کجا به سالمتی؟-

 .چپ چپ نگاهش کردم

 .خوام برم سرکار اگه اجازه بدیمی-

 .هاش رو برچیدلب

 .مونمنرو من تنها می-

 .زنگ بزن آرشینی کسی بیاد پیشت-

 .و به حالت قهر برگردوندروش ر

 .خواممن تو رو می-

 :رفتم، گفتمطور که از در بیرون میی موندن به سرم بزنه، کتم رو پوشیدم و همینتا قبل از این که وسوسه

 .هاست که پیداش بشه، خداحافظبابا هم االن-

توی  اشد بوق صدای خواب آلود و خستهی بهار رو گرفتم، بعد از چنو از خونه بیرون رفتم، توی ماشین نشستم و شماره

 .گوشی پیچید

 الو؟-

 .استارت زدم

 زنم؟بهار کجایی از صبح دارم بهت زنگ می-

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/


 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 108 

 .زدمبا جوابی که داد، فریاد

 اس رفتی الهیجان، االن داری به من میگی؟ رفتی اون جا چی کار؟چی؟ تو یک هفته-

 :تر جواب دادخسته

 .ن که به کمکت نیاز دارم، سعی کن چند روز مرخصی بگیری و بیایی اینجابعدا بهت میگم، فقط این رو بدو-

 .منتظر جواب شدم؛ اما بهار باز هم طفره رفت و جوابم رو نداد "چی شده؟"کالفه پوفی کشیدم و بعد از گفتن 

 .جا توی ماشین نشستمبه شرکت که رسیدم، ماشین رو پارک کردم و همون

 "یجان سر در آورده بود؟ نکنه بازم رامتین اذیتش کرده؟ از من چه کمکی بر میاد؟چی شده بود که بهار از اله "

در ماشین رو باز کردم و به سمت شرکت . کردنرفتن و من رو آشفته میها همه افکاری بودن که توی ذهنم رژه میاین

 .رفتم و با دنیایی از فکر و خیال شروع به کار کردم

*** 

 .ی نرفتن به ماه عسل، تونستم یکی دو هفته مرخصی بگیرمبا تالش فراوان و بهانه

خورد، مشغول نگاه کردن به طور که بستنی میفرناز روی کاناپه لم داده بود و همین. در خونه رو باز کردم و وارد شدم

 :با خودم گفتم. تلویزیون بود

 .آومدترها به استقبالم میحداقل قبل-

با دیدنم گل از گلش شکفت و تا خواست از سرجاش . جلو رفتم و رو به روش ایستادمکیفم رو جایی کنار در گذاشتم و 

ام ی خسته و داغونم انداخت و سرش رو روی سینهنگاهی به چهره. بلند بشه، اجازه ندادم و خودم هم کنارش ولو شدم

 :کرد، روی سرش رو بوسیدم و پرسیدمهام رو آروم باز میطور که دکمههمین. گذاشت

 آرشین اومد؟-

 .ی مامانش بود، نشد بیادبابک رفته الهیجان، خونه-

 :ام دور کردم و با تعجب پرسیدمسرش رو از سینه

 الهیجان؟-

 .تفاوت شونه باال انداختبی

چرخوندم به این نتیجه رسیدم که طور که نگاهم رو دور تا دور خونه میگوشت لبم رو از داخل به دندون گرفتم و همین

 .تر به الهیجان برمباید هر چه سریعحتماً 
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 :بازوی فرناز رو توی دستم گرفتم و گفتم

 .فرناز مرخصی گرفتم، بریم مسافرت-

 .با ابروهای باال رفته نگاهم کرد که سرم رو پایین انداختم

 .طوری نگاه نکن دیگه، یهویی شداین-

 .ا بود، جیغش به هوا رفتکشداری گفت؛ ولی به محض شنیدن وقتش که فرد "باشه"پوفی کشید و 

 تو االن باید به من بگی؟-

 .گفتم که یهویی شد-

 .خواست باز هم چیزی بگه که در باز شد و بابا وارد شد

 .فرناز از روی کاناپه بلند شد و به سمت بابا رفت. ای سالم کرد، هر دو جوابش رو دادیم با صدای خسته 

 .صورتش رو بوسید و کیفش رو ازش گرفت

ی باال رفتم و در اتاق رو با آرامشی بالفاصله به طبقه. ی باال رفتص نگاهش کردم که لبخند ژکوندی زد و به طبقهبا حر

 .ساختگی باز کردم و وارد اتاق شدم

 کردم؟قدر ترسناک نگاهش میقدر عقب عقب رفت تا به دیوار خورد، واقعاً من اینبا دیدنم سیخ ایستاد و اون

 .قدر جلو رفتم که بینیم به بینیش خوردیده، اونوقتی دیدم ازم ترس

 دیدی رو کاناپه و نمیایی استقبال؟ چرا من رو نبوسیدی؟من میام خونه لم می-

 .قدر بهش چسبیدم که مجبور شد ببوسهتر شدم و اونهای گرد شده نگاهم کرد که نزدیکبا چشم

 .ای زدم و ازش جدا شدملبخند پیروزمندانه

 .فرناز هم متقابالً لباس برداشت و توی ساک و چمدون ریخت. ردم و چند دست لباس برداشتمکمدم رو باز ک

 .به اتاقش رفت و دیگه هم بیرون نیومد "خوش باشید"زدم و ازش خواستم با ما بیاد؛ اما اون با گفتن با بابا هم حرف

*** 

 :بهار

 .ش رو پیدا کرده بودخداروشکر همه چیز به خیر و خوشی تموم شده بود و رایان هویت

هاش از خجالت قرمز میشه و سرش رو تا حد یقه بینه لپرخ بی هوا وارد اتاق شد، هر وقت ما رو میاز اون روز که گل

 .برهپایین می
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 .توی این مدت با همه صمیمی شدیم و همه رو خوب شناختیم

با آیین تماس گرفتم و ازش خواستم خودش برای همین . تنها مشکل ما فاش نشدن و سر به مهر موندن هویت من بود

کرد ،خیره بود، حتی من هم کف حاج عباس با ریز بینی به رایان که معذب به این طرف و اون طرف نگاه می. رو برسونه

 !هام عرق کرده بود، چه برسه به رایاندست

 .تر کرد و کنار گوشم پچ پچ کرددنیا کمی خودش رو بهم نزدیک

 حاال چی میشه؟-

 .افته؛ اما نتونستمخواستم آرومش کنم و بهش اطمینان بدم که اتفاقی نمیهام، میا باز و بسته کردن چشمب

 :حاج عباس تسبیحش رو دور دستش پیچوند و گفت

گین محرم نیستین؟ شما خورین، تازه دارین میخوابین و میاس دارین کنار هم میکشین؟ دو هفتهها خجالت نمیشما-

 ؟ مسلمون نیستین؟دین ندارین

 .ام در هم رفت و با اینکه من مجرم نبودم؛ اما فشار من هم افتاده بوداز صدای بلندش چهره

 .هامون افتادبه رامتین چسبیدم و دستش رو محکم توی دستم گرفتم که حاج عباس نگاهش به دست

 :خطاب به من گفت

 چیه نکنه شما هم محرم نیستین؟-

 .قدر عصبانی ندیده بودمحاال هیچ کس رو این زبونم بند اومده بود، تا

 :رامتین که دید جواب نمیدم، به جای من با آرامش جواب داد

 .چرا حاج آقا، ما به تازگی ازدواج کردیم-

 .های سرخش رو به سمت رایان و دنیا چرخوندحاج عباس نفس راحتی کشید و چشم

 :هاش رو توی هم قالب کرد و گفترایان دست

هایی رو هم که توی یه اتاق بودیم، من یه طرف اتاق بودم و دنیا طرف که کار خالف شرعی نکردیم، تمام شب حاجی ما-

 .ها هنوز پهن هستن توی اتاقباور ندارین برین ببینین، تشک. مخالف

 .ی تهدید باال برد و فریاد زداش رو به نشونهحاج عباس انگشت سبابه

 ...اگه نوه ی من نبودی! حرف نباشه، وای به روزگارتون-
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  .ی حرفش رو زیر لب گفت و نگاهش رو به فرش دوختادامه

 .اش رو نشناسهی دیگهترسیدم خدایی نکرده سکته کنه و دو تا نوهمی

 .به آشپزخونه رفتم "با اجازه"از جا بلند شدم و با گفتن 

مشغول صحبت کردن با گوشیش بود و از لحن . دیدامیر ارسالن توی آشپزخونه بود و طوری ایستاده بود که من رو نمی

 .کرد لهجه نداشته باشه، میشد فهمید که دخترهمیصحبت کردنش که سعی

 .باشه عزیزم، چشم-

 !هامون رو گرفتهقدر گیره، االنم پاچه دو تا از مهموندونی حاج عباس چهتو که می-

قدر توی حال و هوای خودش بود یستادم؛ اما اون اونریز خندیدم و با قدم هایی آروم جلو رفتم و درست پشت سرش ا

 .که متوجه من نشد

 .صدای دختره که با لحنی لوس صداش زد رو شنیدم و آروم اوق زدم

 .صدام رو شنید و دستپاچه برگشت و تماس رو قطع کرد

به گوشی توی دستش . هایی از حدقه دراومده و رنگی پریده نگاهم کرد و آب دهنش رو با سر و صدا قورت دادبا چشم

 .نگاه کردم که آروم اون رو توی جیبش گذاشت و مخفیش کرد

 .ی رامتین از جا پریدممنتظر نگاهش کردم تا توضیح بده که با تک سرفه

 :پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 !همین رو کم داشتم-

 :یهو گوش رامتین مقابل دهنم قرار گرفت و گفت

 چی؟-

قدر روی دونستم چهمی. اکتفا کردم "هیچی"سریع گوشش رو بوسیدم و به گفتن برای پرت کردن حواسش تند و

دستش رو روی گوشش گذاشته بود، . ای نداشتمگوشش حساسه و حاال تمام بدنش داره سوزن سوزن میشه؛ اما چاره

 .کشیدنفس عمیق می

هاش کمتر شده بود؛ اما رامتین همیشه از وقتی فهمیده بود من و رایان هر چند ناتنی باهم خواهر و برادریم حساسیت

 .تراشید و اونم امیر ارسالن بودبرای خودش یه جنگ اعصاب می
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 ...امیر ارسالن از این موقعیت استفاده کرد و داشت آروم آروم به سمت در می رفت که

 کجا؟-

 .هاش رو بست و دوباره سر جاش برگشتچشم

 .به طرفش گرفتم توجه به حضور رامتین جلو رفتم و دستم روبی

 .گوشی-

 .کالفه گوشی رو کف دستم گذاشت

 :با دیدن رمز ورود که یه کلمه بود، آه از نهادم بلند شد؛ اما خودم رو نباختم و گفتم

 رمز ورودش چیه؟-

 .زنمبده خودم می-

 .وقتی دید گوشی رو بهش نمیدم، نامحسوس با پا روی زمین کوبید

 .نیوشا-

 .م؛ پس اسمش نیوشا بودلبخندی به پهنای صورت زد

تر از این اذیتش نکردم و گوشی رو بهش برگردوندم که جا خورد؛ ولی یهو به خودش اومد و گوشی رو از دستم بیش

 .قاپید و در رفت

طور که من رو جلو رامتین جلو اومد و همین. هاش رو مهار کنه، انداختمی روی لبکرد خندهنگاهی به رامتین که سعی می

 :،گفتکشیدمی

 .فکر کنم یه عروسی دیگه افتادیم-

 :ی پیرهنش رو درست کردم و پرسیدمبا دست یقه

 طور؟چه-

 .خندیدم و سر تکون دادم. گیرهاین حاج عباسی که من دیدم، تا اینا رو عقد نکنه آروم نمی-

 .همراه هم به پذیرایی رفتیم که با حرفی که حاج عباس زد، پاهامون روی زمین خشک شد

 .ی بابات رو بگیر و بده به منارهشم-

 .این جمله رو به دنیا گفته بود
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 .حاج عباس از زمین بلند شد و به حیاط رفت. هایی لرزون شماره رو گرفت و به دست حاج عباس داددنیا با دست

 .کردحال بغل رایان افتاده بود و رایان توی گوشش یه چیزهایی زمزمه میدنیا بی

های تونستم عالمت سوال رو توی چشممی. اج عباس وارد شد و گوشی رو به دست دنیا دادبعد از چند دقیقه ح

 .هردوشون ببینم

 :حاج عباس سر جای همیشگیش نشست و گفت

 .کنید؛ بدون چون و چراتوی همین هفته عقد می. ات رو از پدرت گرفتماجازه-

 همه چی جدی شد؟دهنم باز مونده بود؛ یعنی چی که عقد کنن؟ یعنی الکی الکی 

 .هر دو هاج و واج به همدیگه زل زده بودن. سرم رو به سمت دنیا و رایان برگردوندم

***  
*** 

 :آیین

دست بابا رو بوسیدم و بعد از سفارشات الزم که حواسش به خودش و خورد و خوراکش باشه و کلی اصرار برای با ما 

 .اومدن به راه افتادیم

 .ع به غرزدن کرد و من مثل همیشه صبوری پیشه کردمفرناز از همون اول راه شرو

تنها خصلت خوبی که داره . هارفتمام سر رفت، کاش با اون رامتین قزمیت میقدر آروم میری، حوصلهوای آیین چه-

 .تندرفتنه

 :چند دقیقه بعد با حرص گفت

 !اه سبقت بگیر دیگه جلبک-

پوفی کشیدم و به خودم لعنت فرستادم که براش گوشی . تتیز نگاهش کردم که ساکت شد و توی صندلی فرو رف

چند دقیقه در سکوت گذشت و من فکر کردم که . ها، من باور نکردماستجنبهگفت براش نگیر بیفراز می. گرفتم

 !ی خوبیههم کلمه "جلبک"

 "هین" فرناز. لویی له بشههوا سبقت گرفت که نزدیک بود زیر دست و پای ماشین جروندم که یهو پراید بیبا آرامش می

از  .خیز شد و تا وقتی که از صحت و سالمت بودن پراید مطمئن نشد، سرجاش ننشستبلندی کشید و توی جاش نیم

 .ی چشم دیدم که دستی به پیشونیش کشید و نفسش رو به بیرون فوت کردگوشه
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 خرن؟خداوکیلی چی تو فکرشونه که پراید می-

 :حوصله گفتمبی

 .هیچیهبهتر از -

  .ور؛ ولی سوار پراید نشمور و اونمن حاضرم با اون موتور درب و داغون بابام برم این-

 کردنش که اشکال نداشت، داشت؟یه ذره اذیت. لبخند کجی زدم

 :بالفاصله گفت. گیرمخواستم برات پراید بگیرم، دیگه نمیباشه من می-

 .غلط کردم-

 .ام بگیرهمبادا خنده هام رو محکم روی هم فشار دادم تالب

 .هام رو کامل در اختیارش گذاشتمبا صدای زنگ گوشی فرناز، یکی از گوش

 الو مامان خوبی؟ -

 .مرسی آیین هم خوبه، در حال مسافرتیم-

 .ی چشم دیدم که اخم کرداز گوشه

 .اش بیرونهچاره بابا ارسالن همهوا مامان ما که همیشه تنهاییم، بی-

ی پر پیچ و خم بود، طور که حواسم به جادههمین. ی گفت و بعد از خداحافظی سرسری قطع کردا "باشه"با تلخی 

 :پرسیدم

 چی شده؟-

 .ی خودتون، شما به تنهایی نیاز دارین و این حرفارین توی خونههر دفعه مامان میگه چرا نمی-

 .آرنج دستم رو به پنجره تکیه دادم و دستی توی موهام کشیدم

کاش  ای. دونی تنها مشکل من باباستی جدا بگیرم، وقتی بابام تنهاست؟ فرناز تو خودتم میطور برم خونهآخه من چه-

 .مامان زنده بود

 .فرناز دستش رو روی بازوم گذاشت

 .ات به پدرت خبر دارم و کامال حق رو به تو میدمدونم و از عالقهقربونت برم، منم این رو می-

 .اومدی مشکالت من کنار میقدر خوب بود که فرناز با همهچه لبخندی از روی رضایت زدم،
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به دلیل محدودبودن وقت، چهار تا ساندویچ گرفتم و پالستیکش رو روی پاهای . به ساعتم نگاه کردم؛ وقت ناهار بود

 :فرناز گذاشتم که با تعجب گفت

 خوره؟ چه خبره؟کی اینا رو می -

 .بادی به غبغب انداختم

 .من-

 :ه زیر لب گفتشنیدم ک

 !نترکی-

 .ی چپش کردم و دوباره به راه افتادملبخندی زدم و ساندویچی برداشتم و توی چند دقیقه یه لقمه

وقتی فهمید به این زودی حرفش رو گوش کردم و . نزدیکی الهیجان به بهار گفتم که آدرس رو برام اس ام اس کنه 

 .رفتم خیلی خوشحال شد و کلی ازم تشکر کرد

برگشتم و به فرناز کمک کردم تا از  .ای ویالیی و دو طبقه، با معماری قدیمی ایستادم و زنگ رو فشردمخونه جلوی

 :گفتم "ها چی؟پس ساک"ماشین پیاده بشه و در جواب 

 .گردیم میاریمشون بعداًبرمی-

شت کمرش گذاشتم دستم رو پ. با بازشدن در، کسی خودش رو توی آغوشم پرت کرد که حدسش خیلی هم سخت نبود

 :از خودم جداش کردم و گفتم. و نوازشش کردم

 نکنه رامتین اذیتت کرده؟-

 :هام دوخت و گفتهای آبی و قشنگش رو توی چشمچشم

 .نه، فقط دلم برات تنگ شده بود-

 .نثارش کردم و دوباره به آغوش کشیدمش "مهربونی"

دستش رو . با دیدن رایان جا خوردم. همراه هم داخل رفتیمرامتین بیرون اومد و با هم سالم و احوالپرسی کردیم و 

 :فشردم و گفتم

 کنی؟تو اینجا چی کار می-

 .به پیرمردی که با فاصله از ما ایستاده بود، اشاره کرد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 !پدر بزرگم هستن؛ حاج عباس-

 :ابرو باال انداختم و رو به رامتین گفتم

 چی شده اومدی به پدربزرگت سر بزنی؟-

 :رایان گفت

 .پدربزرگ منه، نه رامتین -

 :جفت ابروهام به باال پریدند

 جان؟-

بعد از این که با همه آشنا شدیم، دور هم نشستیم و . ای گفت و تعارف کرد که بشینیم"اش مفصلهقضیه"زیر گوشم 

 .مشغول گفت و گو شدیم

است بهار رو تنها گیر بیارم و ازش خودلم می. فهمیدمی خوب و مهربونی بودند، فقط ربطشون به ما رو نمیخانواده

 .خوردبپرسم؛ چون فکرش مثل خوره داشت مغزم رو می

*** 

 :بهار

 .دستش رو توی دستم گرفتم

 شو لباستون خوب بود؟ چرا نذاشتی منم بیام؟-

 :رامتین به سمتم برگشت و گفت

اب بده؛ اما این طور که از شواهد منتظر بودم تا سوال دومم رو جو. آره خوب بود و خیلی خوب هم ازش استقبال شد-

 .دستش رو باال آوردم و بوسیدم. رفتمعلوم بود داشت طفره می

 رامتین؟-

 جانم؟-

 :ای تیره یا شایدم مشکیش زل زدم و گفتمهای قهوهتوی چشم

 چرا نذاشتی من بیام؟-

 .ی اتاق دوختنفس عمیقی کشید و نگاهش رو به در بسته

 .خواستم اذیت بشینمی-
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 .و باال انداختمابر

 اذیت، چرا؟-

  :کالفه به سمتم برگشت و گفت

 .شدیدیدیش، اذیت میجا بود که اگه مییکی اون-

 :بغضی که توی گلوم اومد رو با قورت دادن آب دهنم پایین دادم و لب زدم

 السا؟-

ش رو به معنی تایید تکون سر. کردم بهم دروغ بگه؛ اما اون راست گفتکردم؛ التماس میهام بهش التماس میبا چشم

خواست تا باهاش درد و دل کنم؛ اما با خودم فکر کردم من ازدواج دلم یه همدم می. داد و دنیا رو روی سرم آوار کرد

دستش رو روی سرم . هوا خودم رو توی آغوشش پرت کردم و های های گریه کردمبی. کردم تا یه همدم داشته باشم

 .آب بینیم رو محکم باال کشیدم که یهو من رو از خودش جدا کرد. م رو نوازش کردگذاشت و بدون هیچ حرفی موها

 .لباسم رو کثیف نکنی-

 .های شیطونش نگاه کردم و میان اون همه اشک لبخندی زدم که خیالش راحت شد و بـ ــوسه بارونم کردبه چشم

 ها رو چیزی جز دوست داشتن تلقی کرد؟مگه میشد این بـ ــوسه

  .رسیدبه ساعت انداختم، طبق محاسبات من آیین االن دیگه باید می نگاهی

  .دست و صورتم رو شستم و از ساختمون بیرون رفتم

با دیدن آیین به سمتش پرواز . تر برداشتم و به سمت در رفتم و بازش کردمهام رو تندبا شنیدن صدای ماشین قدم

 :شه آیین متوجه ناراحتیم شد و همون سوال همیشگی رو پرسیدمثل همی .کردم و خودم رو توی آغوشش پرتاب کردم

 نکنه رامتین اذیتت کرده؟-

 :هول و دستپاچه گفتم

 .نه، فقط دلم برات تنگ شده بود-

فرناز رو کنار کشیدم و به . های اون جمع محرمهدونست که به تک تک خانمآیین رو با خانواده آشنا کردیم، هنوز نمی

 :دستی روی شکمش کشیدم و لب زدم. بود، خیره شدم شکمش که برجسته شده

 .باران-
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 :فرناز شنید و گفت

 حاال کی گفته دختره؟-

 :ای و درشتش خیره شدم و گفتمهای قهوهبه چشم

 .دختره و مثل مامانش سرندی پیتی باباش میشه -

 .فرناز لبخند شیرینی زد و دستش رو روی دستم که روی شکمش بود، گذاشت

 .قدر حس خوبی داشته باشه؛شده یه تکیه از جونم، نباشه منم نیستمکردم مادر بودن ایننمی اصالً فکر-

با  فراموش کرده بودم رامتین! تر دوستم داشت؛ اما نهشاید اگه منم باردار بودم رامتین بیش. نفسم رو عمیق بیرون دادم

 .کنه و گاهی شیرینهها اذیت میگاهی این تفاوت. همه فرق داره

 :های خواب آلودش کنارمون نشست و رو به فرناز گفترخ با چشملگ

 چند ماهته؟-

 :فرناز مکث کرد و بعد از کمی فکر کردن، جواب داد

 .سه ماه-

 .گفت "به سالمتی"رخ لبخندی زد و زیر لب گل

یین کنار هم نشسته رایان و رامتین و آ .کردهنوز هم با ما احساس راحتی نمی. دنیا هم ساکت و آروم کنارمون نشست

حاج عباس هم معذرت خواهی . هاشون پیش اومدههاشون مشخص بود که باز هم بحث کار و در آمدبودن و از چهره

این چند روز که کنارش بودم، متوجه شدم سر ساعت خوابش . کرد، از جمع جدا شد و به سمت اتاقش رفت تا بخوابه

حاج خانم مشغول پذیرایی بود و خاله ماهرخ هم کمکش . ابهخوخیلی حساسه و تحت هر شرایطی سر ساعت می

اشون رفته بود که پدرش تنها نباشه و خاله ماهرخ ارسالن هم به خونه. فرنگیس هم که گاهی بود و گاهی نبود. کردمی

 .پیش حاج خانم مونده بود که کمک دستش باشه

 :کشید گفتمای یک بار خمیازه میرخ که هر دقیقهرو به گل

 .پاشو برو بخواب اگه خوابت میاد -

 :مردد گفت

 زشت نیست؟-
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 .ابروهام رو تو هم کشیدم

 .نه بابا چه زشتی؟ تو که نباید به خاطر ما اذیت بشی-

چاره از اون موقع که ما بی. زیر لب تشکر کرد و بعد از یه معذرت خواهی به سمت اتاق حاج خانم و حاج عباس رفت

 .داومده بودیم آواره شده بو

 :وقتی که همه رفتن و ما تنها موندیم کنار آیین نشستم و گفتم

 .آیین ما باید یه چیزی بهت بگیم-

 .سر تکون داد

 .شنوممی-

 .هاش رو توی هم قالب کردرایان خودش رو جلو کشید و دست

 اسم مامانت چی بود؟-

 .خب معلومه؛ مهری-

 :ابروهام خود به خود باال رفتن و پرسیدم

 زدن شمسی خانم؟اش میپس چرا صد-

 :آیین طبق عادتش لبخند کجی زد و گفت

دهنم باز مونده بود و شکم به یقین تبدیل شده . احتماالً برای رد گم کنی؛ یادت که نرفته ما همگی تحت تعقیب بودیم-

 بود؛ یعنی واقعاً رایان برادر من و آیین بود؟

 :رایان گفت

 طور بگم؟یه شناسنامه توی چمدونم انداخته بود، چه ومامانت یه نامه برای من نوشته بود  -

 :هاش رو توی هم پیچید و بعد از قورت دادن آب دهنش ادامه داددست

 .من پسر مهری هستم و برادر تو-

 .مات و مبهوت به رایان خیره شده بود و مهر سکوت بر لب زده بود. برگشتم و به عکس العمل آیین نگاه کردم

*** 

 :آیین

کردم که تر ابهامات توی ذهنم برطرف میشد؛ اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیداد، بیشتر توضیح میدر بیشقهر چه
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حاج عباس هم همون مردی بود که یه عمر مامان از این که ترکش کرد حسرت خورد؛ اما اون عاشق . رایان برادر ما باشه

 .دیدمریخت رو میکه پنهانی توی خلوت می هاییگاهی اوقات اشک. شده بود و توی دو راهی گیر کرده بود

مخالفتی نداشتم و مطمئن بودم که قصد و نیت مامان هم همین . بهار اصرار داشت که حاج عباس رو در جریان بذاریم

 .بوده

از توی ماشین وسایلمون رو اوردم و از توش یک دست لباس . اتاق کوچیکی رو در اختیار ما گذاشتن تا استراحت کنیم

های سنگینش اش و نفسهای بستهها دراز کشیده بود و از چشمفرناز با همون لباس. تی برداشتم و پوشیدمراح

هام کنارش دراز کشیدم و چشم. روی صورتش خم شدم و پیشونیش رو عمیق و طوالنی بوسیدم. مشخص بود که خوابه

 .قدر خسته بودم که به سه شماره نرسیده خوابم برداون. رو بستم

موهای لـ ـختـ و قشنگش . فرناز خودش رو روم انداخته بود و داشت صدام میزد. حس سنگینی چیزی چشم باز کردم با

 .رو از توی صورتش کنار زدم

 .صبح بخیر-

 :خندید و آروم گفت

 .صبح بخیر-

 .گوشیم رو برداشتم و نگاهی به ساعت انداختم

 .هام گرد شدبا دیدن ساعت که حدود یازده بود، چشم

 .قدر خوابیدم، ابروم رفتچه-

 .فرناز خندید و از روم بلند شد

 .پاشو بریم صبحونه بخوریم من نخوردم که با تو بخورم-

 .توی جام نیم خیز شدم و دستی به سر و صورتم کشیدم

 .جا خیلی آرومه، آرامش داره، درست مثل آغوش ماماناین-

 ولو شد و گفتهنوز حرفم کامل تموم نشده بود که یهو توی بغلم 

 یعنی ما آرامش نداریم؟-

 .روی سرش رو بوسیدم
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 .شما دو تا تمام زندگی منید-

 .شما هم تمام زندگی ما دوتایی-

 :های مهربونش نگاه کردم و بعد از چند ثانیه بلند شدم و پرسیدمدر سکوت به چشم

 دستشویی کجاست؟-

*** 

همه چیز رو گفتم؛ مو به مو، کلمه . ود و زبونشون بند اومده بودهاشون حلقه زده بحاج عباس و حاج خانم اشک توی چشم

 :حاج خانم دستم رو فشرد و با لحنی ملتمس گفت. به کلمه

 بری پیش مامانت؟پسرم ما رو می-

بغضم رو قورت دادم و نگاهی کوتاه به بهار . اومد جلوی جمع گریه کنمکم پیش می. هام نشستلبخند تلخی روی لب

های منتظر حاج عباس و حاج خانم نگاه کردم به چشم. کردتوی بغل رامتین قایم شده بود و احتماالً گریه میانداختم که 

 :و با کمی مکث گفتم

 .چند وقت پیش فوت کردن-

مقدمه گفتم قدر بیجمع متشنج شده بود و من از اینکه این. رفتنصدای جیغ اومد و یکی پس از دیگری از حال می

 بعد از گذشت یکی دو ساعت. صدای برخورد قاشق به لیوان مملو از آب قند سکوت خونه رو شکسته بود. پشیمون بودم

 .که همه تقریباً آروم شدن، حاج عباس از سالن بیرون رفت و چندی بعد با سند برگشت و نشست

 :رو به من و بهار گفت

 .بودین ها تقسیم کردم، فقط شما موندهقبل از اومدن شما ارثم رو بین بچه-

 :های نم دارش کشید و سند رو مقابلمون گذاشت و ادامه داددستی به چشم

 !، برای شما و رایاناستسند یه مجتمع سه طبقه-

 !زدطور صداش میقدر عجیب بود که حاج عباس اسم رایان رو پذیرفته بود و اینچه

 .توی فکر بودم که با صدای حاج عباس با تعجب به سمت رایان برگشتم

 .تا وقتی که با دنیا ازدواج نکردی از سهمت خبری نیست-

*** 
 فصل سوم
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 :رایان

ون من ا. ای گیر افتاده بودمتوی بد مخمصه. هام پوشوندمعصبی وارد اتاق شدم، روی تخت نشستم و سرم رو با دست

 .زدم و نگاهی به سقف انداختم موهام رو از توی صورتم کنار. کردم بتونه کمکم کنهدادم ؛چون فکر نمیروز به دنیا قول

 طور بهشون بگم زن دارم؟خدایا این چه مصیبتی بود سر من آوردی؟ حاال من چه-

 .ام کشیدمنفسم رو کالفه بیرون دادم، با شنیدن صدای تق تق در لباسم رو مرتب کردم و دستی به موهای آشفته

 .من، در باز شد و رامتین داخل شد "بفرمایید"با 

هام رو باال اوردم و بهش نگاه کرد که پوزخندی تحویلم داد و کنارم روی تخت که سرم پایین بود چشمطور همین

 :طور که نگاهش به رو به رو بود، گفتهمین. نشست

 خوای چی کار کنی؟حاال می-

 : نفسم رو به بیرون فوت کردم و لب زدم

 .دونمنمی-

 .دیکردی، نکراون موقع که باید فکر اینجاش رو می-

 :کرد از روی تخت بلند شدم و رو به رامتین گفتمسرم درد می

 .پاشو بریم کافی شاپ من کافی الزم شدم-

هام رو عوض کردم و همراه رامتین از خونه خارج لباس. حرف از اتاق بیرون رفتسری از روی تاسف تکون داد و بی

یجه تر به نتاشتم که فکر کنم؛ اما هر چی فکر کردم کمتوی راه هیچ حرفی بینمون زده نشد و من فرصت این رو د. شدم

فارش دو تا قهوه س. رامتین دنبالم اومد و پشت میز نشست. مقابل کافی شاپ ایستادم و از ماشین پیاده شدم. رسیدم

 .تاب به پیشخوان زل زدمدادم و بی

 جا که زل بزنی به پیشخوان؟من رو آوردی این-

 :دی و عصبی رامتین برگردوندم و گفتمی جنگاهم رو به سمت قیافه

 به نظرت اگه بقیه بدونن من ازدواج کردم چی میشه؟. دونم چی کار کنمای افتادم رامتین، نمیتوی بد مخمصه-

 .از اون پوزخندهای همیشگیش تحویلم داد

 گیری که چی میگم؟ می. اوفتی کف زمینهیچی، فقط از آسمون می-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 123 

 .ایان میرسهیعنی دوره ی حکومت تو به پ

 .فکر کنم مامان از دستت خیلی ناراحت بشه-

 :بعد یهو دستش رو روی دهنش گذاشت و تحقیر آمیز گفت

 .یادم نبود مامان من، مامان تو نیست-

 .ای رو که فقط دو ثانیه بود که روی میز قرار گرفته بود رو سر کشیدمبغضم رو قورت دادم و قهوه

مهم این بود که من رو به روی کسی نشسته بودم و ازش کمک . وند؛ اما مهم نبودام رو سوزقهوه داغ بود و معده

 :موهام رو با دست به سمت باال شونه زدم و گفتم. خواستم که همیشه دنبال یه فرصت بود تا من رو زمین بزنهمی

انگار که مشت . شدم من االن گیج. ببین رامتین این یه بار رو به حرمت تمام بچگی که باهم گذروندیم کمکم کن-

  .خوردم، توی سرم سکوته

منتظر نگاهش کردم که با کمی مکث . هاش برق میزد از اشک یا عصبانیت؛ نمی دونماش رو مزه مزه کرد، چشمقهوه

 .شروع به صحبت کرد

ری ای بخوروندن، وقتی گفتی میتر دوست داشتن و من رو از خودشون میهمیشه بهت حسودیم میشد، همه تو رو بیش-

تورنتو خوشحال شدم؛ اما وقتی به مسئولیت سنگینی که روی دوشم گذاشته شده بود فکر کردم، هر کاری کردم که نری؛ 

 .اما تو تصمیمت رو گرفته بودی

 :اش رو نوشید و ادامه دادای از قهوهی دیگهجرعه

لی کنی، وقتی فهمیدم از طریق اون دختره خواستی بری تا از زیر بار مسئولیت شونه خاتو می. تر ازت بدم اومدبیش-

 .خوای اقامت بگیری خوشحال شدم که ازت آتو داشتم؛ اما تو ازم قول گرفتی که به احدی حرفی نزنممی

 .ابرو باال انداخت

 .زنمخب منم نزدم و هرگز نمی-

 .ها شریک جرم تو بودمتونم تهمت بشنوم که من هم اون موقعمن نمی

ل کردم کنترچند نفس عمیق کشیدم و با صدایی که سعی می. دادمدادم و پاهام رو تکون میفشار میهام رو روی هم لب

 :شده باشه، گفتم

کرد که برم تا تو مرد بار مامان مدام اصرار می. دونستم همین بودمن اون موقع بچه بودم و تنها راهی که برای رفتن می-
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 .بتش فکر نکردم؛ اما االن دارم تقاص پس میدماون موقع به عاق. من هم عقدش کردم. بیایی

 :اش گذاشت و گفتبعد از اتمام حرفم یکی از پاهاش رو روی پای دیگه

 بعد از این همه سال، هنوز طالقش ندادی؟-

 گفتم؟چی می. لب باالییم رو روی لب پایینیم گذاشتم

 .ام خیره شدمبه فنجون قهوه

 .شیما طبق قوانین کانادا ما دیگه زن و شوهر محسوب نمینه، مدارک ازدواجمون هنوز دستشه؛ ام-

 .رامتین دستی توی موهاش کشید

 .تو که دیگه رایان اعتمادی نیستی. خواد راجع به این مسئله چیزی بگیپس مشکلی نداره، نمی-

*** 

ی و توی یه تصمیم آننتونستم چیزی رو پنهان کنم . هام رو توی جیب شلوارم فرو کردمسرم رو پایین انداختم و دست

 .کردن، انداختمزیر چشمی نگاهی به همه که مات و مبهوت بهم نگاه می. همه چیز رو تعریف کردم

خور متعلق تنها نگاه اشکی و دل .روی پیشونیم عرق سردی نشسته بود و زیر سنگینی نگاهشون در حال ذوب شدن بودم

 :گفتحاج خانم به حرف اومد و رو به بقیه . به دنیا بود

 .طوری نگاه نکنین پسرم رو، یه اشتباهی کرده االنم پشیمونهاین-

 :حاج عباس با عصبانیت گفت

 یعنی کی چی که زن گرفتی برای اقامت؟ خجالت نکشیدی؟-

 :ی جمع و ادامه دادرو کرد به همه

 رید؟تونید اون رو به شوخی بگیطور میچه. کشید؟ ازدواج پاک و مقدسهواقعاً شما خجالت نمی-

 :دوباره خطاب به من گفت

 طور تونستی با احساساتش بازی کنی؟کنه؟ چهاون دختر االن کجاست؟ چی کار می-

 :طور که سرم پایین بود با لحنی که توش شرمندگی و خجالت مشهود بود، گفتمهمین

 !انسان جایز الخطاست. دونم کجاست، حاجی هر کسی ممکنه اشتباه کنهنمی-

 .طور شد از ازدواج خبری نیستها رو به زبونت نیار که من همش رو حفظم، حاال که اینب المثلخود این ضربی-

 :رو به دنیا گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 125 

 .گردی به همون جایی که بودی، پسر ما لیاقت تو رو ندارهفردا بر می-

 .قحس عصبانیت، ناراحتی، شرمندگی، دوست داشتن یا حتی عش. با همین یه جمله؛ چیزی درونم فرو ریخت

ید، طلبهای رامتین رو میها و شاخ و شونه کشیدناین لحظه فقط پوزخند. خواست رامتین بودمتوی این لحظه دلم می

های دیگران بشم، حاال که خواست باز هم تسلیم خواستهدلم نمی. کاری که من هیچ وقت توی زندگیم انجام ندادم

رم س. دوست داشتن قوی که شاید میشد اسمش رو عشق گذاشتیه . کنم من واقعا دنیا رو دوست داشتمفکرش رو می

 :رو باال آوردم و خطاب به حاج عباس گفتم

 .خوام باهاش ازدواج کنمزنم؛ اما من دنیا رو دوست دارم و میخوام که روی حرفتون حرف میمعذرت می-

کرد، از حدقه در آومده نگاهم می هاییی چشم به دنیا که مات و مبهوت با چشمبعد از اتمام حرفم نگاهی از گوشه

خواستم برای یک بار هم که شده رامتین باشم؛ پس به سمت دنیا رفتم و دستش رو گرفتم، از جا بلند شد و می. انداختم

 .همراهم به حیاط اومد

ـت یانچرا چیزی گفتی که امکان پذیر نیست؟ چرا نگفتی زن داری؟ من این همه مدت داشتم ناخواسته به زنت خــ ـ-

 .کردممی

 بین بازوهام نگهش داشتم . های اشکیش انداختم و با یه حرکت به سمت خودم کشیدمشنگاهی به چشم

دونی؟ می. هیس آروم باش، اون دیگه زن من نیست، ما یک سال بعد از ازدواجمون دیگه زن و شوهر محسوب نشدیم-

 .این از قوانین کاناداست

 .ر بهم چسبیدتآب بینیش رو باال کشید و بیش

 :اش افتاده بود رو روی موهاش انداختم و گفتمشالش رو که از سرش سُر خورده بود و روی شونه

خواد زندگی جدیدم رو با دروغ شروع فهمیدی، من دلم نمیخوام که ناراحتت کردم؛ اما باید همه چیز رو میمعذرت می-

 .؛ اما با اومدن تو مسیر زندگیم عوض شددونی؟ من قصد داشتم تا آخر عمرم ازدواج نکنممی. کنم

 دنیا تو حاضری با من ازدواج کنی؟

 .هام زل زد و بعد از چند دقیقه من رو تنها گذاشت و به داخل رفتازم فاصله گرفت و در سکوت توی چشم

 :گفت هنوز خیلی نگذشته بود که بهار به حیاط اومد و. عجب مصیبتی بود. پوفی کشیدم و موهام رو مرتب کردم

 میشه بیایی داخل؟-
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 .واسه چی بیام؟ اونایی که داخلن چشم دیدنم رو ندارن-

های درشت شده نگاهش کردم که فرصت با ابروهایی باال رفته و چشم. لبخند شیرینی زد، جلوتر اومد و دستم رو گرفت

اج عباس نشسته بود و شنیدم که دنیا سر به زیر رو به روی ح. تجزیه و تحلیل بهم نداد و من رو با خودش داخل کشوند

 :حاج عباس بهش گفت

 .پس دخترم پاشو زنگ بزن به بابات، بگو اجازه نامه رو تنظیم کنه بفرسته ایران تا بریم محضر-

هاش رو یک بار باز و با ناباوری به بهار نگاه کردم که دوباره لبخندی تحویلم داد و چشم. هام اعتماد نداشتمبه گوش

با صدای کِل حاج خانم از بهت دراومدم . های رامتین سرجام خشک شدماستم بغلش کنم که با دیدن اخمخو. بسته کرد

 . های رامتین، لبخند دندون نمایی زدمتوجه به اخمو بی

*** 

 :بهار

 .شدیطوری نمیلگد کم خوردی دیگه، وگرنه این-

 :رخ گفتملب پایینم رو به دندون گرفتم و رو به گل

 .کنه، ناراحت نشیخی میببخشید شو-

 :هاش رو توی هم کشید و گفتفرناز اخم

 .کنماصالً هم شوخی نمی-

 :با تشر اسمش رو صدا زدم که عصبی گفت

 .بینه نی قلیونبه من میگه چاغ و بد قواره، خودش رو نمی-

شد و با حالت قهر به رخ از جا بلند گل. پوفی کشیدم و به فرناز که اصالً قصد معذرت خواهی نداشت، نگاه کردم

 :ی فرناز گذاشتم و نصیحت وارانه گفتمدستم رو روی شونه. آشپزخونه رفت

 ادب باشه؟زنی؟ تو دیگه مادر شدی، دوست داری دخترت بیقدر بد حرف میعزیزم چرا این-

 :روش رو برگردوند که ادامه دادم

 .شاید تو بدت نیاد؛ ولی مطمئنا آیین بدش میاد-

 :فم برگردوند و با حرص گفتروش رو به طر

 چسبونی؟طوری آمپر نمییکی به تو بگه چاغ این-
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 :هام رو غنچه کردم و بعد از کمی فکر کردن، گفتملب

 .ناراحت میشم؛ ولی منم متقابالً همون کار رو انجام نمیدم-

 :ای به خودش گرفت و گفتی مسخرهقیافه

 .کنیکار خوبی می-

ین که مثل ا. زدن که با دیدنم نطقشون بند رفترایان و دنیا داشتن باهم حرف می. د شدمپوفی کشیدم و از کنارش بلن

 هاشونخیلی سریع از کنارشون گذشتم تا به حرف. های رایان بود که همیشه از ته گرفته شده بودنبحث سر ناخن

و بی سر و صدا باز کرده بودم توی اتاقمون پیداش کردم، پشتش به در بود و چون در ر. برسن و دنبال رامتین گشتم

داشت با گوشیش حرف میزد، همین که برگشت و من رو دید به تته پته افتاد و سریع . متوجه اومدنم نشده بود

 :جلو اومد و گفت. خداحافظی سرسری کرد و قطع کرد

 تو از کی اینجایی؟-

 :اش کردم و گفتمنگاهی به رنگ پریده

 طور مگه؟خیلی نیست، چه-

 .ستی توی موهاش کشیدکالفه د

 .هیچی-

 :نگاهی به اطراف انداخت و گفت. های مشکیش زل زدمنفسم رو با حرص بیرون دادم و به چشم

 .شنیدمشدم و سرکوفت میقدر زود همه ازدواج رایان رو قبول کردن، حاال اگه من بودم تا آخر عمر سرزنش میچه-

 .رو عوض کردبا ابروهای باال رفته نگاهش کردم، چه خوب بحث 

 :مثل همیشه بیخیال از کنارش گذشتم و گفتم

 .خوای برو یه زن دیگه بگیر، منم به همه میگم اذیتت نکنن و اشتباهت رو قبول کننحاال اگه می-

 تو چی؟-

 من چی؟-

 بخشی؟کنی؟ منو میاگه زن گرفتم اشتباهم رو قبول می-

های جدی و شوخیش رو بعد از این همه مدت فرق حرف لب پایینم رو به دندون گرفتم، رامتین جدی بود و من
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 :زبونم رو توی دهنم چرخوندم و گفتم. فهمیدممی

 .رایان مجبور بوده... خب... خب-

 اگه منم مجبور شده بودم چی؟-

 :رفتم، گفتمطور که به سمت در میچشم ازش برداشتم و همین. کردام میدیگه داشت کم کم کالفه

 .جام اومدم ایناصالً من غلط کرد-

رخ گل .زدم به سالن رفتمپوست کنار ناخنم رو کشیدم و در حالی که زیر لب با خودم حرف می. بیرون رفتم و در رو بستم

 .سرش توی لپ تاپش بود و اصالً متوجه نشستنم کنارش نشد

 :گفتمرخ کشیدم و رو به گل "هینی"ی سمت راست لپ تاپش افتاده بود با دیدن تاریخ که گوشه

 رخ تو بلدی بری توی سایت ببینی من دانشگاه در اومدم یا نه؟گل-

 :ذاشت، گفتطور که دستش رو روی قلبش میرخ یهو از ترس تکونی خورد و همینگل

 .تو کی اومدی؟ ترسیدم-

 .ی زمزمه کردم "ببخشید"سرم رو پایین انداختم و زیر لب 

 .کنم، چی گفتی؟ یادم رفتخواهش می-

 .کنکورنتایج -

 ام هر دو تا ابروهاشگل رخ با دیدن رتبه. اطالعاتم رو بهش گفتم و منتظر شدم. گفت و به سایت سنجش رفت "آهانی"

 :رو باال انداخت و گفت

 .قدر درست خوب باشهکردم اینباریک اهلل فکر نمی-

 :با گیجی گفتم

 با منی؟ -

 .ات عالی شدهآره دیگه، رتبه-

رامتین که تازه به . دونستم چه عکس العملی نشون بدمدیوونه شده بودم و نمی! قهقهه زدماخم کردم، لبخند زدم، 

 :سالن اومده بود با تعجب به دهن بازم نگاه کرد و گفت

 چی شده بهار؟-
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 :آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و با ناباوری گفتم

 .قبول شدم-

بعد از چند ثانیه ابرو باال انداخت و لبخند . کورم رو فراموش کرده بودی کنشاید هم قضیه. اول با شک و تردید نگاهم کرد

 .کجی زد

 !باریک اهلل خانم-

 .زیر گوشم پچ پچ کرد. با شوق لبم رو زیر دندونم کشیدم که یهو توی آغوشش فرو رفتم

 .کنم عزیزمبهت افتخار می-

درحالی که از این حرکت رامتین از خجالت سرخ خواست جیغ بکشم؛ اما خودم رو کنترل کردم و از خوشحالی دلم می

 !کردن که انگار قتل کردیم، حاال خوبه زن و شوهر بودیم، واالهمه یه طوری نگاهمون می. شده بودم، ازش جدا شدم

 :آیین گفت

 خوای شیرینی بدی؟رامتین نمی-

 :هاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد و گفترامتین یکی از دست

 .مدیشیرینی هم می-

 .ش رو پر سر و صدا بوسیدمرخ نشستم و گونهکنار گل

 :با تعجب گفت

 چیه؟-

 :گرفتمش گفتمطور که توی آغوشم میدستام رو باز کردم و همین

 .عاشقتم خاله جون-

*** 

چه رامتین گیتارش رو آورد و با رایان هماهنگ کرد که . خواستن بخونههمه رایان رو دوره کرده بودن و یک صدا ازش می

کردم رامتین به همین راحتی قبول کنه جلوی جمع بخونه؛ اما صداش رو صاف کرد و فکر نمی. خوان بخوننای میترانه

 :های پایین آهنگ رو خوندقسمت

 تو اون شام مهتاب کنارم نشستی-

 وار به پایم شکستیعجب شاخه گل
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 آفرینیقلم زد نگاهت به نقش

 که صورتگری را نبود این چنینی

 آسا کشیدیو مهزاد عشقپری

 خدا را به شور تماشا کشیدی

 :رایان نگاهی به دنیا انداخت و خوند

 باورم منتو دونسته بودی چه خوش-

 شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من

 تابتا گفتم کی هستی؟ تو گفتی یه بی

 تا گفتم دلت کو؟ تو گفتی که دریاب

 ترینیقسم خوردی بر ماه که عاشق

 ترینی، تو صادقتوی جمع عاشق

 و آشفت همون لحظه ابری رخ ماه

 مبادا دروغ گفت! به خود گفتم ای وای

 .یا بهتره بگم برادرم و همسرم. دادمام گذاشته بودم و به هنرنمایی دو برادر گوش میدستم رو زیر چونه

 .اش میرهربون صدقهتونستم حدس بزنم که داره توی دلش قدنیا هم با لبخند به رایان زل زده بود و من می

گویان به سمت اتاقش حاج عباس اخمی کرد و استغفراهلل. های رامتین روی گیتار خشک شدبا ورود حاج عباس دست

 !همه به هم نگاه کردیم و از خنده منفجر شدیم. رفت

*** 

جاهای دیدنی الهیجان رو داد و پیشنهاد داد که همه با هم به گردش بریم و طبق قرار، رامتین باید به همه شیرینی می

ها جا شدیم؛ اما به شاید خیلی سخت همه توی ماشین. رو داد "قزمیت تورلیدر "ببینیم و فرناز هم لطف کرد و بهش لقب 

قدر دیر بهش داشتن خانواده نعمت بود و من چه. ترین سفری بود که تا حاال داشتمتونم بگم این شیرینجرأت می

 .رسیدم

چه حس خوبی بود، . آیین هم از زیرش در رفت و به بعد موکولش کرد. به عهده گرفت و رایان شام رورامتین ناهار رو 

تر از همه این بود که رایان هم کردند و جالبمن دو تا برادر داشتم که یکی از یکی بهتر بودند و همیشه ازم حمایت می
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 .برادر من بود و هم برادر رامتین

کردیم رسید، همه در تکاپو بودند تا این مراسم رو زیبا و باشکوه برگذار کنند؛ اما که فکر مینامه زودتر از اونی اجازه

 .رایان اصرار داشت عقد توی یه محضر جمع و جور باشه

 نویسی؟باز داری می-

 .گشت، نگاه کردمهام رو مالیدم و به رامتین که تازه از حمام اومده بود و دنبال سشوار میچشم

 .وارم این دفعه دیگه نخونیشآره، امید-

 .وار توی موهاش کشید و از توی آینه بهم نگاه کرددستی شانه

 چرا؟ نکنه ازم بد نوشتی؟-

 :و بدون اینکه منتظر جواب من باشه ادامه داد

 این سشواره کجاست؟-

 .به چمدونش اشاره کردم، به سمت چمدون رفت و درش إورد

 :کرد و با خودش گفت "نچ نچی"

 .جا بودجایی که نگشتم همینتنها -

 .وقتی سشوار رو روشن کرد، دفترم رو برداشتم و توی چمدونم گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم

*** 

 :رایان

ی لبم سوخت؛ اما توجهی نکردم و باز هم کارم رو تکرار گوشه. ام رو برداشتم و جلوی آینه ایستادم و مشغول شدمتیغه

 .رنگم رو برداشتم و پوشیدماز جلوی آینه کنار رفتم و کت و شلوار آبی بعد از تمیزشدن صورتم،. کردم

آرایش مالیمی روی صورتش نشونده بود که . مشغول زدن عطر محبوبم، هرمس، بودم که در اتاق باز شد و دنیا وارد شد

هر چی . داده بود کت و دامن سفیدی پوشیده بود و موهاش رو خیلی ساده مدل. دادتر نشون میاش رو دلنشینچهره

منتظر بودم تا به کانادا برگردم و یه جشن . اصرار کردم بره آرایشگاه نرفت و گفت که فرناز آرایشش رو به عهده گرفته

 .اش براش بگیرممفصل در کنار خانواده

هاش دستهاش روی لبم خیره شده بود، طور که چشمی دلفریبش شده بودم، جلو اومد و همینطور که محو چهرههمین

 .رو باال آورد
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 .هام رو باز کردمبا صدای نگرانش با ترس چشم. ی لبم نشست، دلم لرزیددستش که گوشه. هام رو بستمچشم

 این چیه رایان؟ خونِ؟-

 :اش که خونی شده بود، انداختم و گفتمنگاهی به انگشت سبابه

 ...تو... فکر کردم که... خونی شده بود؟ من-

 .کرد و یکی از ابروهاش رو باال داده بودبا شیطنت نگاهم می

 :کردم لبخندم رو مهار کنم، گفتمدر حالی که سعی می

 کنی؟طوری نگام میچیه؟ چرا این-

 .شونه باال انداخت و به ساعتش اشاره کرد

 .داره دیر میشه-

 :یهو گفتم

 !خیلی خوشگل شدی -

 .م و از اتاق بیرون رفتماش لبخند زدم و از کنارش گذشتهای گر شدهدر مقابل چشم

*** 
هنوز جای گازی که از انگشتم موقع گذاشتن عسل توی دهنش گرفته بود، . هام خیره مونده بودنگاهم روی دست

شست؛ اما نبرای بار دوم بود که حلقه توی انگشتم می. ای که توی انگشتم نشسته بود، افتادچشمم به حلقه. سوختمی

فهمیدم و تازه معنی تاهل و تعهد رو می. اش نکرده بودمه انگار تا حاال هیچ وقت تجربهقدر برام تازگی داشت کاین

 .کردمداشتن رو با تمام وجودم حس میعشق و دوست

هاش رو باال آورد و با لبخند چشم. موهای دنیا رو که روی پاهام پخش شده بودند، نوازش کردم و پیشونیش رو بوسیدم

هاش رو از توی چتری. اش توی خودش بودی عقد خونده شد، خیلی آروم شده بود و همههاز وقتی خطب. نگاهم کرد

 :صورتش کنار زدم و گفتم

 چیزی شده عزیز دلم؟-

 :آهی کشید و گفت

تا قبل از این که از نزدیک . کنم که من کار درستی انجام دادم یا نهاش دارم فکر مینه؛ ولی یه حس عجیبی دارم، همه-

لی شور داشتم که یه بار هم که شده بغلت کنم و شاید یواشکی ببوسم؛ اما االن یه حالی دارم؛ حالی که خودم ببینمت خی
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 .کنمهم درکش نمی

 .خندیحالت برای روز اول طبیعیه، چند وقت دیگه به حال امروزت می-

 .از روی پاهام بلند شد و دستش رو دور گردنم حلقه کرد

 .ترینمکنم خوشگلمیمن برای خوشحالیت هر کاری -

 :خندیدم و گفتم

 چرا؟-

 .جاست، مطمئنم که کار درستی انجام دادمبینم تردیدم بیکنم، میی زندگی منی، االن که فکر میچون تو همه-

 :هاش خیره شدم و گفتمتوی چشم

 .من از خدای خودم ممنونم که تو رو بهم داد-

 .جا بود، توی همین لحظهعیدم، زندگی اینبه خودم فشارش دادم و عطر موهاش رو با ولع بل

*** 

 :بهار

 .افتادمترین حرکتشون یاد رامتین میهای رایان و دنیا شروع شده بود و من با دیدن کوچکنامزدبازی

قدر شدم، یاد اون روزهایی که ایناش خیره میها به چال گونهکرد و من مدتهایی که با لبخند نگاهم مییاد اون موقع

ر کرد و من غرق دآمیزی که نثارم میکردم که خودش باشه، یاد کلمات محبتکم داشتم شک میون شده بود که کممهرب

 .شدمآرامش می

 کنی؟به چی نگاه می-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .به تو-

ان شیرینی آیین به عنو. امروز جاده شلوغ بود؛ ولی ترافیک نشده بود. تر به جاده خیره شدابرو باال انداخت و دقیق

تا حاال مشهد نرفته بودم و از اعماق قلبم خوشحال بودم که قراره به حرم امام رضا . مون رو به مشهد دعوت کردهمه

 :با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم و به رامتین نگاه کردم. هام شنیده بودمتعریفش رو خیلی از دوست. برم

 چی شد؟-

 .بگردهخواد دنبال هتل فکر کنم آیین می-
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لوغ قدر شگفت به خاطر تولد امام رضا اینرامتین می. یک ساعت توی خیابون عالف بودیم، آخرش هم هتل پیدا نکردیم

 :آیین دست از پا درازتر برگشت و گفت. تونیم هتلی که نزدیک حرم باشه بگیریموجه نمیشده و ما به هیچ

داشته باشن، اون وقت مجبوریم هر کدوممون توی یه هتل جداگانه  ها ممکنه یه اتاقگیرم نیومد، توی این اوضاع، هتل-

 .باشیم

 :بعد به فکر فرو رفت، یهو بشکنی زد و گفت

 .چرا بریم هتل؟ من یه فکر بهتر دارم-

 .گوشیش رو از توی جیبش بیرون کشید و با یکی تماس گرفت

 خوای؟الو حاجی؟ مهمون ناخونده نمی-

 .پس ما میام، خداحافظ-

 .ه اشاره کردبه هم

 .سوار شید بریم-

 .هامون شدیم و دنبال آیین به راه افتادیمهمگی سوار ماشین

 .قدر خلوت بودها اینی خیابونعجیب بود که خیابونش نسبت به بقیه. جلوی یه خونه نگه داشت

مثل قوم مغول به خونه  صالح صداش زد، در رو برامون باز کرد و همهمردی که آیین حاج. آیین جلو رفت و زنگ رو فشرد

ی خودش ها رو پدرخونده و مادرخوندهحاج صالح و خانمش با خوشرویی ازمون استقبال کردند و آیین اون .هجوم بردیم

 .معرفی کرد

 .تر از همه تحویل گرفتن و کلی از کماالت و زیباییش تعریف کردن که رامتین گوشه چشمی بهم نشون دادفرناز رو بیش

؛ اش درهم شدچاره رامتین چهرهبی. قدر سعی کردم نخندم و چه نیشگون محکمی از رامتین گرفتمونه چهدفقط خدا می

 .اما صدایی ازش در نیومد

 .ی محبتش شدیمحاج خانم شام حاضر کرده بود و ما کلی شرمنده

 .زدنهاشون رو مدام توی هم گره میسر میز رایان و دنیا کنار هم نشسته بودن و دست

 :م که دنیا خطاب به رایان گفتشنید

 اون دست بند آبیه کو؟-
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 :رایان نگاهی به دستش انداخت و گفت

 .از بس هولم کردی جا موند تورنتو-

داشت با آیین صحبت . اشون شدم و سرم رو به طرف حاج صالح برگردوندمی محرمانهخیال گوش دادن به مکالمهبی

جا و همه کس مشغول شام خیال از همهرامتین بی. نسته برای عروسیش بیادکرد که نتوکرد و ازش معذرت خواهی میمی

بعد از . همیشه از رانندگی زیاد خسته میشد. استقدر خستهخوردن بود و از نحوه ی خوردنش میشد حدس زد که چه

 .چند دقیقه باالخره دست از دید زدن بقیه برداشتم و مشغول شام خوردن شدم

حاج صالح شروع کرده بود به گفتن خاطرات . ای رنگ نشستیمحیاط رفتیم و دور میز گرد و شیشهبعد از شام همگی به 

 .ی اصلی پیرمرد مهربان بودحاج صالح نمونه. کردقدیمی و حاج خانم هم گاهی همراهیش می

 :حاج صالح رو به آیین گفت

 ها رو یادته؟آیین اون الک پشت-

 .رو محکم گرفته بود، چرخوندم نگاهم رو به سمت آیین که دست فرناز

 .آره، شده بودن برام یه هم بازی-

 :حاج خانم سری به طرفین تکون داد و خطاب به همه گفت

 .قدر مغرور بود که جلوی ما اشکش در نیاد؛ اما من شب صدای هق هقش رو شنیدموقتی مردن هم گریه نکرد، این-

 :صالح رو به رامتین گفتحاج . آیین لبخند کجی زد و سرش رو پایین انداخت

 کنید؟کجا زندگی می-

 :اش انداخت و گفترامتین یکی از پاهاش رو روی پای دیگه

 .کنیم، کنار مادرممن و بهار خونه ی پدرم زندگی می-

 :آیین خندید و گفت

 .کنیم، کنار پدرمی پدرم زندگی میما هم خونه -

 :ث گفتکرد، بعد از کمی مکحاج صالح با تعجب نگاهمون می

 .کنیدی پدریتون زندگی میطور که معلومه شما به اجبار خونهاین! جالبه-

 :هاش رو توی هم گره زدآیین دست
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 ای دارید؟شما فکر دیگه-

  :حاج صالح به گفتن یک کلمه اکتفا کرد

 .ازدواج-

صندلی روی زمین توجه  هاش رو توی هم کشید و طوری از روی صندلی بلند شد که با صدای سابیده شدنرامتین اخم

 : توجه به نگاه خشمگین رامتین ادامه دادحاج صالح بی. همه رو جلب کرد

هر دوشون . حتماً هردوشون خیلی سختی کشیدن و سرد و گرم روزگار رو چشیدن، دیگه وقتشه که به آرامش برسن-

 ی کنید؟تونید بدون همسراتون زندگچند ساله که تنهان، خودتون رو بذارید جاشون، می

هایی شنیدم، برگشتم و ملتمس نگاهش کردم؛ اما اون اصالً من رو ندید و با قدمهای عصبی رامتین رو میصدای نفس

 .از همه معذرت خواهی کردم و دنبالش رفتم. بلند داخل رفت

تم که اش گذاشکنارش نشستم و دست روی شونه. ای نامعلوم خیره بودای عبوس و بداخالق نشسته بود و به نقطهگوشه

اش رو باال آورد و لب باز کردم تا چیزی بگم که انگشت اشاره. های سرخ شده از خشمش نگاهم کردبرگشت و با چشم

 :گفت

 .خوام چیزی بگم که بعداً پشیمون بشمنمی. هیچی نگو بهار، عصبانیم-

 .آغوشش گرفت ی خودش استفاده کرد و من رو تویخوری نگاهش کردم که باز هم از شیوهبا دل

 :زیر گوشم آروم زمزمه کرد

 ریم خونمون؟دلم خیلی برات تنگ شده، پس کی می-

 :دستم رو روی دستش که دورم حلقه شده بود، گذاشتم و گفتم

 .هر وقت که تو بخوای-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .فردا-

 .گفتم "چشم"وسیدم و زیر لب روی دستش رو ب. تونستم مخالفت کنم؛ چون در اون صورت حرفم دو تا میشدنمی

 :سرش رو پایین آورد و طوری که با ته ریشش قلقلکم بده، زیر گوشم گفت

 .البته بعد از زیارت-
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 .برگشتم و ناباور بهش نگاه کردم که چشمکی به سمتم پرتاب کرد

 .تر توی آغوشش خزیدملبخند پهنی زدم و بیش

*** 

یون دیده توی تلویز. گنبد طالیی و زیبایی وصف ناپذیرش خیره شده بودم هایی که اشک توشون حلقه زده بود بهبا چشم

های بزرگ و شلوغ و پر رفت و آمدش عظمت حرم و امام صحن. ای بودبودمش؛ اما واقعی و از نزدیک دیدنش چیز دیگه

 .کشیدندرضا رو به رخ می

هام دست رامتین رو محکم گرفته بودم و چشم. جا اومده بودنبرام جالب بود که از هر قشر و ملیتی برای زیارت اون

 .پاییداطراف رو می

 .شدمدر هر صورت داشتم توی گرما بخار پز می. اش خنک بودتابید؛ اما سایهآفتاب داغ و سوزان می

 :به رامتین چسبیدم و گفتم "ورودی خواهران"با خوندن تابلوی 

 حاال چی کار کنیم؟ -

 :بود دستی توی موهاش کشید و گفتطور که نگاهش به تابلو همین

 جا تو برو، من از ورودی برادران میرم، بعدش برگرد همین-

 :ترسیده نگاهش کردم و گفتم

 .من که بلد نیستم؛ گم میشم-

 .اش ادامه دادهای لبش کشید و تا پایین چونهانگشت سبابه و شستش رو گوشه

اهات، اصالً حواسم نبود که از یه جایی به بعد زنونه و مردونه گفتم فرنازم بیاد بای نیست، کاش میی دیگهچاره-

 .جداست

 .شدن با حسرت نگاه کردمهایی که دو نفری یا سه نفری دست در دست هم وارد میلب برچیدم و به خانم

 :رامتین سرش رو پایین اورد و گفت

 .به یکی از این خانم ها بچسب باهاش هم برگرد-

 .ید سر تکون دادم، رامتین بعد از یه فشار کوتاه به دستم، دستم رو رها کرد و رفتفکر خوبی بود، برای تای

نفس عمیقی کشیدم و بوی خوبش رو توی . به محض ورود هوای خنک به صورتم خورد و بوی عطر روحم رو نوازش داد

 .کردمه نمیگشتیم و من دیگه این حال خوب رو تجربقدر حیف که امروز بر میچه. هام ذخیره کردمریه
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بوسیدمش و بدون این که مجال فکر  .با هر زور و التماسی بود، از بین جمعیت رد شدم و خودم رو به ضریح رسوندم

 .هام رو داشته باشم، توسط جمعیت به بیرون پرتاب شدمکردن به آرزوها و خواسته

ی توی اون لحظه ذهنم ته. شون مستجاب میشهجا میان، دعاهااز حاج خانم شنیده بودم که کسایی که بار اولشونه به این

های خودم جایی توی پستوهای های دیگران توی ذهنم پررنگ شده بودن و خواستهبود و خالی از هر چیزی، خواسته

برای همه دعا کردم و در آخر برای خودم و رامتین، برای زندگیمون و اعتمادی که نسبت به هم . ذهنم کز کرده بودند

 .داشتیم

با دیدن رامتین که . ای رو داشتم که از قفس آزاد شدهحس پرنده. کردمجا بیرون اومدم، احساس سبکی میاز اون وقتی

 :زیر لب غر زد. هاش درگیر بود به سمتش پا تند کردمی پشت نیم بوتبا لبه

 .لعنت به من که هر دفعه یادم میره پاشنه کش رو بیارم-

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 خوای؟کمک نمی-

نظیرش که از های بیمسخ شده از رنگ چشم. ای و خوش رنگش بهم خیره شدهای قهوهسرش رو باال آورد و با چشم

 :تر بود، گفتمهمیشه روشن

 .ممنون بابت همه چی-

 :هاش درگیر شد و زیر لب گفتلبخند کمرنگی زد و دوباره با کفش

 .چادر بهت میاد-

 "!باز شروع کرد":و در دل نالیدم  نگاهی به چادر روی سرم انداختم

 خواست برم، دلمدلم نمی. آوردتر به گلوم هجوم میشدیم، قلبم مچاله میشد و بغض بیشتر میهر لحظه که از حرم دور

با کشیده شدن بازوم توسط رامتین . خواست تا ابد اون جا بمونم و از اون حال و هوای معنوی نهایت استفاده رو ببرممی

 .بیرون پریدم از فکر

 :زیر گوشم با حرص گفت

 حواست کجاست؟ -

 :با گیجی نگاهش کردم که ادامه داد
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 .کشیدمت کنار، رفته بودی تو شکم پسرهاگه نمی-

رامتین هم دیگه چیزی نگفت و به . هام دیده میشدلب گزیدم و سعی کردم که نخندم؛ اما باز هم آثاری از لبخند روی لب

 .سمت ماشین رفت

 .ریم، همگی دمغ شده بودنشب که خبر داده بودیم فردا میاز دی

 .کنهدونستم االن توی فکرش، خودش رو توی تختمون تصور میروند و خوب میرامتین تند می

رامتین یه راست به سمت هتلی که قبالً مستقر شده بودیم رفت و اتاق . بعد از چند ساعت رانندگی به الهیجان رسیدیم

 .ای گرفتدو نفره

 .اش گذاشتمکنارش نشستم و دستم رو روی سینه. هاش رو بستروی تخت ولو شد و با درد چشم

 رامتین؟-

 :آروم گفتم. لب زد "جانم"های بسته چیزی شبیه به با همون چشم

 کنه؟کجات درد می-

 .چیز مهمی نیست-

 .هیچ وقت دردهاش رو به من نگفت؛ هیچ وقت. هام رو روی هم فشار دادملب

 :اش انداختم و گفتمهای بستههی به چشمنگا

 کمرت؟-

قدر کمرش رو ماساژ دادم تا این. با زور و اصرار من دمر خوابید. ای جمع شده از درد، به معنی تایید سر تکون دادبا چهره

 .زیر لب خدا رو شکر گفتم و طوری که بیدار نشه کنارش خوابیدم. هاش سنگین شدهاش بسته شد و صدای نفسچشم

*** 

 فصل چهارم

 :رامتین

ایش های قلوهرژ لب جیگریش رو حریصانه روی لب. تر کرده بودتر و خواستنیاش رو جذابآرایش بیش از حدش چهره

 منتظر نگاهش. های مبل تکیه دادمهام رو از دو طرف به لبهبه مبل تکیه دادم و دست. هاش رو روی هم سابیدکشید و لب

ام رو بوی عطرش که به بینیم خورد، چهره .خواد من رو منتظر بذاره و با کارهاش آتیشم بزنهکی میکردم که ببینم تا می

از  .صد بار بهش گفتم که از این عطر نزنه؛ اما گوشش بدهکار نبود. جمع کردم و با دست بوی شیرینش رو پس زدم
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 :حوصله گفتمبی. همیشه لجبازتر و قدتر شده بود

 .ترسهبهار بیدار میشه ببینه من نیستم مییکم سریع تر، االن -

 :برگشت و بعد از پشت چشم نازک کردن گفت

 از کی تا حاال مرد خانواده شدی؟-

 .ام رو از مبل برداشتمتکیه

 .کم چرت و پرت بگو-

 :با حرص کوله و چمدونش رو برداشت و گفت

 .بریم-

 :ریموت باز کردم و گفتمدر ماشین رو با . از روی مبل بلند شدم و از در بیرون رفتم

 .برو بشین تو ماشین تا بیام

 :به طرف البی رفتم؛ اما برگشتم و رو به السا که نزدیک ماشین ایستاده بود، گفتم

 .جا جای بهارهنشینی جلو، اون-

 .پوفی کشیدم و به اتاقمون رفتم. برزخی نگاهم کرد و با حرص در عقب رو باز کرد و نشست

موهای طالیی . جلو رفتم و کنارش روی تخت نشستم. ده بود و پتو رو از روی خودش انداخته بودبهار جنین وار خوابی

. هام به صورتش چشم باز کرداز برخورد نفس. رنگش رو از جلوی صورتش کنار زدم و سرم رو نزدیک صورتش بردم

 .م خفه شدای که ازش بردش توی بـ ــوسه "صبح به خیر". خمار نگاهم کرد و لبخند محوی زد

 :از کنارش بلند شدم و گفتم

 .پاشو وسایل و جمع کن بریم-

 .ای گفتی خفه "باشه"ی آرومی کشید و خمیازه

 .مانتوش رو از روی چوب لباسی برداشتم و به سمتش گرفتم

ه ک سریع چند بار ببخشید گفتم. ها رو جلوی در گذاشتم و برگشتم که ببینم بهار کجاست که یهو خوردم توشچمدون

 :با ابروهای باال رفته گفتم .اش افتادهای پوشیدهتازه چشمم به لباس

 آماده شدی؟-
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 .ی کش داری گفت و بسکوییتی به سمتم گرفت "بله"

 خوری؟می-

 :رفتم، گفتمطور که بیرون میها رو برداشتم و همینچمدون

 .نه، نوش جون-

با خودم اومده بود و . ای نبودطوری بشه؛ اما چارهخواست اینیاصالً دلم نم. ترسیدماسترس داشتم، از واکنش بهار می

به جلوی در که رسیدم برگشتم و به بهار نگاه کردم، چشمش به ماشین بود و سرجاش . خواست با خودم هم برگردهمی

 .سیخ ایستاده بود

*** 
 :بهار

 .ل همیشه توهم زدم؛ اما واقعیت داشتکردم مثفکر می. چند بار پلک زدم. نگاهم که به ماشین افتاد، چشمم ندید

 خواست؟السا روی صندلی عقب ماشین ما چی می

 .رامتین خم شد که هم قدم بشه و نگاهش رو توی صورتم چرخوند. ام از بهت دراومدمبا حس دست کسی روی شونه

 چیه؟-

 :آب دهنم رو قورت دادم و با لکنت گفتم

 الساست؟... این ...رامتین... ر -

 :عمیق بیرون داد و خونسرد گفت نفسش رو

 .آره،بیا دیگه دیر شد-

قدر که از وجودش توی ماشین با تعجب بهش خیره شدم، با رفتار خونسردش حساسیتم رو کمتر کرده بود؛ اما نه این

 ربوی عطرش فضای ماشین رو پ. در جلو رو باز کردم و نشستم، زیر لب بهش سالم دادم؛ اما جوابی نشنیدم. اذیت نشم

 .کرده بود

 کنم، استارت زد وی چشم نگاهم کرد و وقتی دید که بهش نگاه نمیاز گوشه. رامتین بعد از چند دقیقه اومد و نشست

 .تر نرفته بودیم که صدای السا مثل مته مغزم رو سوراخ کردهنوز چند کیلومتر بیش. حرکت کرد

 .رامتین جان، سیب-

هام رو با حرص روی هم فشار دادم لب .کنده بود و به طرف رامتین گرفته بود نگاهی به دستش انداختم، سیبی رو پوست
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 :از توی آینه نگاهش کرد و گفت. و منتظر عکس العمل رامتین شدم

 .خوامنمی-

با وجود اون مزاحم تا تهران . تفاوت به صندلی عقب تکیه داد و خودش خوردمنتظر بودم تا به من هم تعارف کنه؛ اما بی

مردد نگاهی . رامتین کنار عمارت نگه داشت و ازم خواست برم داخل تا اون برگرده .ای بینمون صورت نگرفتالمههیچ مک

 .میلی وارد عمارت شدمهای شیطنت بار السا انداختم و با بیبه چشم

ابل دویدم و در مق با دیدن اشرف خانم که روی کاناپه لم داده بود و به تلویزیون خاموش زل زده بود با اشتیاق به سمتش

 .های متعجبش در آغوش گرفتمشچشم

 خبر اومدی، رامتین کجاست؟بهار خودتی؟ چه بی-

 :ازش جدا شدم و با لبخندی ساختگی گفتم

 .رفت السا رو برسونه خونشون-

 :اش رو باال انداخت و گفتاشرف خانم ابروهای قلم کشیده

 خونشون؟ -

 :داد به معنی تایید سر تکون دادم که ادامه

. پدر السا هم چند وقت پیش اعدام شد. تا اونجایی که من خبر دارم، خونشون مصادره شد و رفت برای بدهیشون-

 .مادرش هم که خیلی وقته از غم و غصه و شوکی که بهش وارد شد، مشاعرش رو از دست داد، االنم تیمارستانه

برای السا ناراحت و متاسف شدم؛ . نده بود، بهش نگاه کردمهایی گرد شده و دهنی که از تعجب و ناراحتی باز موبا چشم

طور به خاک سیاه نشسته بود، اگر السا خونه نداشت و این. چرخید اعصابم رو بهم ریخته بوداما فکری که توی سرم می

 پس االن با رامتین کجا رفت؟

وقایع اون روزهای عجیب رو از زیر  خواستکرد و سعی داشت از حال و روز رایان بشنوه و میاشرف خانم صحبت می

 .دادمکردم و تحویلش میمن هم با حواس پرتی چیزهایی سر هم می. زبون من بکشه

ای که به طور عجیبی باال و ای خسته و سینهبعد از گذشت سه ساعت و شش دقیقه، در ورودی باز شد و رامتین با چهره

 .ی باال رفتای با اشرف خانم به طبقهحوصلهی بیبعد از سالم و احوالپرس. رفت وارد شدپایین می

ی لباسش رو بست و با آخرین دکمه. ها و وسایلی رو که دم در رها کرده بود رو برداشتم و دنبالش به راه افتادمچمدون
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 :وسایل رو جایی نزدیک به در رها کردم و گفتم. زدند، بهم خیره شدهایی که خستگی رو فریاد میچشم

 ...ته بودی پدر و مادر الساچرا نگف-

 .فهمیدمی منظورم شد، دلیل پریده شدن رنگ صورتش رو نمیخودش متوجه. سکوت کردم

 :صداش رو صاف کرد و گفت

 .کی بهت گفت؟ شما که با هم حرف نزدین-

 .تفاوت شونه باال انداختمبی

 مامان، راستی اون دوستش چی شد؟-

 :امتین پیش دستی کرد و گفتکمی فکر کردم تا اسمش یادم بیاد که ر

خاطر پول به السا نزدیک شده بود با اتفاقاتی که واسه السا پیش اومد دمش رو گذاشت رو کولش و امیرسام که فقط به-

 .رفت

 :خواستم جیغ بکشم؛ اما به جاش بغضم رو قورت دادم و برای عوض کردن بحث گفتملب پایینم رو به دندون گرفتم، می

 کجا میری؟-

 :های دستش موهاش رو باال نگه داره، گفتکرد با انگشتطور که سعی میسمت آینه برگشت و همینبه 

 .دارم میرم شرکت، یه قرار مهم دارم-

 .جلو رفتم و از پشت بغلش کردم

 .یکم استراحت کن بعد برو-

زد و با شیطنت م زلهابرگشت و لبخند مهربونی به روم پاشید، توی چشم. دار شده بوداز شدت خستگی صدات خش

 :گفت

 .هایی برات دیدم بهار، فقط نخواب تا برسمصبر کن تا از شرکت بیام، یه خواب-

 .خندید "قاه قاه "با خجالت مشتی نثار بازوش کردم و اون

*** 

. متنشسایستادم و گاهی میزدم و گاهی با خدا، گاهی میگاهی با خودم حرف می. با استرس برگه رو توی مشتم فشردم

زیر لب . ترسیدمتاب بودم و از عکس العمل رامتین میقرار و بیبی. زدمبرای بار دهم از روی تخت بلند شدم و قدم

 :نالیدم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 144 

 خدایا من هنوز تکلیفم با زندگیم مشخص نیست، حاال توی این اوضاع قاراشمیش بچه چی بود گذاشتی تو دامنمون؟-

ه ای که همیشرفتم، همون رشتهفردا اولین روزی بود که به دانشگاه می .ی آزمایش خیره شدمپوفی کشید و به برگه

رایان در رابطه با ازدواج اشرف خانم و بابا خیلی با رامتین صحبت کرد؛ اما رامتین مرغش . آرزوش رو داشتم؛ روانشناسی

 !یه پا داشت

رو هم برای عروسیشون دعوت کرد؛ اما به خاطر  ما. رایان بعد از چند روز که همراه دنیا به تهران اومد، راهی کانادا شد

ی زیاد رامتین نشد بریم؛ اما اشرف خانم که هنوز هم معتقد بود رایان پسر خودشه، ایران رو ترک کرد و به مدت مشغله

 .بابا هم وقتی فهمید رایان پسر مامان بوده، همراه اشرف خانم رفت. یک ماه به کانادا رفت

قدر از این موضوع سوء قدر سرزنش شد و رامتین چهرایان برای ازدواج پنهانی که داشت، چه البته ناگفته نماند که

 .استفاده کرد

ی یه هر چند قلب شکسته. اشرف خانم هم به شرطی اون رو بخشید که زنگ بزنه به اون دختر و ازش عذرخواهی کنه

 .هربون و رئوف بود که بخشید و از گناهش گذشتقدر مدختر با عذرخواهی مثل روز اولش نمیشه؛ اما اون دختر این

های بدم مشکوک به بارداری شدم و دور از چشم رامتین امروز هفتمین روزی بود که اشرف خانم رفته بود و من از حالت

 .آزمایش دادم

ش ته ریش با برخورد. های رامتین که توی راهرو پیچید، برگه رو قایم کردم و سعی کردم خونسرد باشمبا صدای کفش

 :خندید و گفت. به پشت گردنم جیغی کشیدم و از تخت فاصله گرفتم

 .هاهنوز حساسی-

 .هاتو هم هنوز بدجنسی-

 :پوشید، گفتطور که شلوار راحتی آدیداسش رو میهمین. هاش رو عوض کردبرام نوک زبونش رو بیرون کشید و لباس

 چیه؟ چرا رنگت پریده؟ استرس داری؟-

 .هام رو گرفتی گفتم که رو به روم ایستاد و شونهای خفه"آره "

 به خاطر فردا؟-

 :خوشحال از اینکه قرار نبود من دروغی بگم سر تکون دادم که برگشت و گفت

 .است، فقط مختلطهاونجا هم مثل مدرسه-
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 .با حرفی که زد از حرکت ایستاد و آروم آروم به سمتم برگشت

 :کرد، گفتمیای ها نگاهم طور که مثل سکتههمین

 مختلطه؟ یعنی تو رو بفرستم با یه مشت پسر االف و عیاش درس بخونی؟-

 .شستن، نگاهش کردمهایی گرد شده و درحالی که توی دلم رخت میبا چشم

 یعنی چی رامتین؟-

 .هاش رو توی هم کشید و جلوتر اومداخم

 !یعنی نمیری، والسالم-

چرا . انگار غم عالم رو توی دلم ریخته بودن. د کرد و از اتاق بیرون رفتی خونه خراب کن، عقب گربعد از این جمله

 .کرد؟ قطره اشکی روی دستم چکیداالن؟ چرا االن که همه چیز خوب پیش رفته بود باید مخالفت می

 :دستم رو نامحسوس روی شکمم گذاشتم و گفتم

 .بابات خیلی بده-

 : با صدای رامتین که گفت

 بابای کی؟-

 :کونی خوردم، لب گزیدم و جواب دادماز ترس ت

 .بابای من که اجازه داد توِ خودخواه دامادش بشی-

 :هاش رو یک بار بست و باز کرد و گفتعصبی چشم. ام رو ببوسه که عقب کشیدمسرش رو جلو آورد و خواست گونه

 .ی ناموس دزد رها کنمبهار من دوست ندارم تو رو بین یه مشت موجود گرسنه-

 :زدم، گفتمی که از عصبانیت و ناراحتی نفس نفس میدر حال

 .اما تو قول دادی کمکم کنی تا برم دانشگاه-

 :کالفه دستی توی موهاش کشید و بلندتر از قبل گفت

 .اون موقع به این موضوع فکر نکرده بودم-

 .صدا اشک ریختمهام مخفی کردم و آروم و بیسرم رو با عجز بین دست

*** 

 :رامتین
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 کم. دادجواب می "نه"یا  "آره"هام رو با چند روز بود که بهار باهام سر سنگین شده بود و سوال. ر حال انفجار بودسرم د

کردم به خاطر محیط کثیفی به نام اصالً فکرش رو هم نمی. خورد، بالفاصله عق میزدخورد و هر چی هم که میغذا می

 .قدر قشقرق به پا کنهدانشگاه، بخواد این

 وم نشد؟تم-

ده لباس باز و کوتاهی پوشی. چند بار پلک زدم تا دیدم واضح بشه. ی مانیتور به سمت السا سوق دادمنگاهم رو از صفحه

جلو اومد و روی پاهام نشست، بوی شامپویی که به . بود و تمام اندامش رو سخاوتمندانه در معرض دیدم گذاشته بود

 ...وند، چه برسه به من کهپرموهاش زده بود هوش از سر هر مردی می

 :نگاهی به ساعت مچیم انداختم و گفتم. هاش که صورتم رو قاب گرفت، از خلسه بیرون پریدمدست

 .هاش رو برچیدلب. دیر شده، بهار تنهاست باید برم-

 .خب منم تنهام-

 :رفتم، گفتمطور که به سمت در میکتم رو از روی چوب لباس برداشتم و همین

 .ت دیگهباشه یه وق-

 .از خونه بیرون اومدم و یک راست به سمت عمارت روندم

دا سر و صآروم و بی. هاش رو بسته بودهاش تکیه داده بود و چشمبهار روی مبل نشسته بود، سرش رو به یکی از دست

ی که نترسه لب پایینم رو جوییدم و طور. اومدقدر رنگش پریده به نظر میچه .به سمتش رفتم و روی زمین زانو زدم

 .صداش زدم

 بهار؟-

هاش خیره شدم که چند ثانیه توی چشم. هاش کدر و مات شده بودچشم. هاش رو باز کرد و بهم نگاه کردرمق چشمبی

به سمتش رفتم و از پشت . خراشیدهاش قلبم رو میصدای عق زدن .یهو از جاش بلند شد و به سمت دستشویی دوید

زیر بازوش رو . آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و جلو رفتم. شویی تکیه داده بودحال به رونگاهش کردم که بی

 .گرفتم و آوردمش بیرون

 بریم دکتر؟-

 .سر تکون داد و به سمت مبل رفت "نه"به معنی 
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 :دقیق نگاهش کردم و گفتم

 رنگت خیلی پریده، چیزی خوردی؟-

تم بگم خواس. من شام خورده بودم و اون منتظر من بوده. م کوبیدممحکم روی پیشونی "منتظر تو بودم"ی با شنیدن جمله

 :بریم شام بخوریم؛ ولی بهار با صدای منقطع گفت

 .خوامنمی... من ... بخور... بکش... استتو آشپزخونه...ت-

ره خی اشهای ترک خوردهروی تخت گذاشتمش و به لب. هام بلندش کردم و به اتاقمون رفتمپوفی کشیدم و روی دست

 .شدم

*** 
 :بهار

 :خواستم چیزی بگم که گفت. دیدمی اشکم میرامتین رو از پشت پرده

 .قدر برات مهمه بروخیلی خب، اگه این-

 کرد برای دانشگاه به این حال و روز افتادم؟واقعاً فکرمی. با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

اول خیلی اذیت شدم و حسرت خوردم؛ اما اگه بخوام منطقی باشم شاید روز . انگار حال بد من عقلش رو زائل کرده بود

ت وقتی گفمامان همیشه می. االن وقت مناسبی برای درس خوندن نبود، مخصوصاً این که حالم نسبت به بقیه بدتر بود

ست و گوشت کردم؛ اما چند روز بود که با تمام پواون موقع حرفش رو درک نمی. سر من باردار بوده خیلی عذاب کشیده

 :های خشکم رو به هم فشردم و نالیدمبدون اینکه جواب رامتین رو بدم، لب. کردمو استخونم درک می

 آخ... میرمدارم می... آی رامتین-

 ...دونستم در این حد حالم بد نیست؛ اما خبخودم هم می

خواست رامتین تمام کرده بودم و دلم میاز وقتی باردار شده بودم کمبود محبت پیدا . من واقعاً نیاز به توجه داشتم

 .ساعات شبانه روز پیشم باشه و از کنارم جم نخوره

 :پیشونیم رو بوسید و گفت. های ریز عرق رو پاک کردرامتین، نگران دستمالی روی پیشونیم گذاشت و دونه

 ؟برم برات شام بیارم. برمت فقط خوب شوفردا خودم می. دورت بگردم، من که گفتم برو-

 .های رامتین تا صبح خوابیدمی منفی تکون دادم و زیر نوازشچون دیگه جون عق زدن نداشتم سرم رو به نشانه

*** 
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تصمیم داشتم امروز همه چیز رو بهش بگم؛ اما . رامتین خونه مونده بود تا به حال من رسیدگی کنه. حالم بهتر شده بود

اطر حال بد من هم که شده مجبورم کنه به دنیاش نیارم، شیری برای ترسیدم که بچه رو نخواد و به خترسیدم؛ میمی

به خاطر اینکه دیشب شام نخورده بودم ضعف کرده بودم، برای همین هم شیر رو . خودم ریختم و یه نفس سر کشیدم

 .رامتین وارد آشپزخونه شد. باال نیاوردم

 بهتری؟-

 .پاکت شیر رو از دستم گرفت و برای خودش شیر ریخت. های نگرانش انداختم و سر تکون دادمنگاهی به چشم

غرق در افکارم به تلویزیون خاموش خیره شده بودم که متوجه رامتین . از آشپزخونه بیرون رفتم و روی کاناپه نشستم

 :لبخند کجی زد و گفت. شدم

 !کردیحداقل روشنش می-

صداش رو . خودم تمرین کرده بودم رو مرور کردمهایی رو که با هام رو توی هم پیچیدم و حرفتوجه بهش دستبی

 :شنیدم که گفت

 امروز کالس داشتی؟-

 .نفس عمیقی کشیدم و از روی کاناپه بلند شدم

 .امسال نمیرم دانشگاه-

 .پرسیدقدر مغرور بود که نمیمنتظر توضیح بود؛ اما اون. هر دو ابروهاش رو باال انداخت و بهم خیره شد

 :شدن، انداختم و گفتمه روی هم سابیده میهام کنگاهی به ناخن

 . خورم باال میارم، با مامان درمیون گذاشتم، اونم گفت برو آزمایش بدههر چی می. چند روزه حالم بده-

 .سرم رو باال اوردم تا عکس العمل رامتین رو ببینم

 :و تند و یه نفس گفتم دوباره سرم رو پایین انداختم. اش مشخص بود که هنوز متوجه قضیه نشدهاز چهره

 .حدسمون درست بود، جواب آزمایشم مثبت بود-

 .به سرعت سرم رو باال بردم و نگاهش کردم

 :اول مات موند، بعد یهو اخم کرد و گفت

 چی؟ چی گفتی؟ -
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 .زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و قدرت تکلمم رو از دست داده بودم

 .یه قدم جلوتر اومد

 .وگفتم یه بار دیگه بگ-

 :آب دهنم رو قورت دادم و به سختی گفتم

 .مثبته... جواب آزمایشم-

 :هیجان زده گفت. هنوز کامل نگفته بودم که توی آغوشش فرو رفتم

 !بهار من دارم بابا میشم. وای خدا من دارم بابا میشم، خدایا باورم نمیشه-

 .هام زل زدد و به چشمیهو من رو از خودش جدا کر! کردخندید و گریه میزد و میفریاد می

 !کنه، مهم اینه که من دارم بابا میشمدختر باشه یا پسر؟ وای چه فرقی می-

هاش توی تک تک چشم. هاش رو پاک کردمهام رو باال بردم و اشکدست. از خوشحالی اشک من رو هم درآورده بود

 .و دوباره بغلم کردلبخندی زد . اومدچرخید و دوباره قطره اشکی پایین میاجزای صورتم می

اش گذاشتم و هق سرم رو روی شونه. تر به خودش فشردزمزمه کرد و من رو بیش "ممنونم"زیر گوشم چیزی شبیه 

. خوادقدر دلش بچه میهام رو خیس کرده بود و من هنوز هم باورم نمیشد که رامتین اینهای رامتین شونهاشک. زدم

 .ی پاهام دراز کشیددوباره روی کاناپه نشوندم و خودش رو

  :آروم لب زد. اختیار توی موهاش فرو رفتدستم بی

 چرا بهم نگفته بودی؟-

 :ی نزدیک گفتمخم شدم و پیشونیش رو بوسیدم و توی همون فاصله

  .ترسیدم ناراحت بشی-

 .تر شبیه تلخند بودپوزخندی زد که بیش

 قدر بدم؟یعنی این-

از ترس دستم رو روی قلبم گذاشتم و تند تند . دای زنگ تلفن هر دو از جا پریدیمبا ص. هام رو بستم و جواب ندادمچشم

 .رامتین تلفن رو برداشت و بعد از صاف کردن صداش جواب داد. نفس کشیدم

 بله؟-
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 نمیشه نیام؟-

 .بهار حالش خوب نیست، باید بمونم پیشش-

 .د و دوباره تکرار کرد که نمیره و تماس رو قطع کردتوجه به من اخم کربا چشم و ابرو بهش گفتم که بره؛ اما اون بی

 بینی؟چیه هی میگی برو برو؟ مگه حال و روز خودت رو نمی-

 :نگاهی به خودم انداختم و گفتم

 حال و روزم چشه؟-

 :کالفه گفت

ستم که حضور هام رو بچشم. آرومی گفتم و به کاناپه تکیه دادم "باشه". باهام بحث نکن، زنگ زدم االن ناهار میارن-

 .رامتین رو کنارم حس کردم

 .هامیگم تنهایی هم خوبه-

 :هام رو باز کردم و گفتمالی یکی از پلک

 .آره؛ ولی نه وقتی تو راهی داری-

 :آروم خندید و گفت

 .دارم کم کم قانع میشم که پدر تو و مادر من کامالً برای هم مناسبن. نه دیوونه، جدی میگم-

 .ش کردم که شونه باال انداختعاقل اندر سفیه نگاه

 .با صدای زنگ آیفون از روی کاناپه بلند شد و به بیرون رفت تا غذاها رو تحویل بگیره

*** 

 :رامتین

 .با صدای تق تق در چشم از کتاب گرفتم. ی نزدیک مشغول خوندن بودمسرم توی کتاب بود و از فاصله

از حضورش تعجب کرده بودم؛ چون . ه احترامش به سرعت بلند شدمب. با بفرماییدم در باز شد و آقا ارسالن وارد شد

 .طبق محاسبات من االن باید تورنتو بود

 .سالم، خیلی خوش اومدین-

 .زیر لبی گفت و نشست "ممنون"

 :کمی من من کرد، سپس گفت. از پشت میز بیرون اومدم و بعد از سفارش دو فنجون چای کنارش نشستم
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 کنی؟خوشبختی میقدر احساس با بهار چه-

 :موهام رو با دست شونه زدم و گفتم

 !خیلی-

 قبل از ازدواج هم این احساس رو داشتی؟-

 .هام نگاه کردمهای آبی و براقش گرفتم و به نیم بوتخواست به چی برسه؟ چشم از چشماخم ظریفی کردم، می

 .خب نه؛ یعنی آرامش و خوشبختی رو مدیون بهارم-

های چای رو مقابلمون قرار داد و رفت؛ چون آقا ارسالن عادت داشت چای رو داغ بخوره، نجونمش قاسم وارد شد و ف

 :چاییش رو یه نفس سر کشید و گفت

 پس قبول داری هر کسی به جفت نیاز داره؟-

 .بله-

 :های ریز شده نگاهش کردم و گفتمبا چشم. یهو دو هزاریم افتاد

 نید، درسته؟کشما دارین راجع به مامان من صحبت می-

 .پا روی پا انداخت و به مبل تکیه داد

مرت خوای تا آخر عتو که نمی. شما هم نیاز به تنهایی دارین. کامالً درست متوجه شدی، من و مامانت خیلی وقته تنهاییم-

 پیش مامانت بمونی؟

 .خواستم جواب بدم که دستش رو به معنی سکوت باال آورد

 .ام رو توی یه اتاق نگه داریهم بخوای اونجا بمونی، من اجازه نمیدم بچه و نوه هنوز حرفم تموم نشده، اگه تو-

 .پوفی کشیدم و سرم رو پایین انداختم

 .ی من هم نیاز نداشتنهر دوشون تصمیمشون رو گرفته بودن و به اجازه

 :چاییم رو مزه مزه کردم و گفتم

 .بسیار خب، هر کاری دوست دارین انجام بدین-

هاش رو به نمایش گذاشت و بعد از تنظیم کردن قرار و مدارهای خواستگاری از شرکت دیف سفید دندونخندید و ر

ی اتاق های یه نفر توهام رو بستم و خواستم کمی استراحت کنم که صدای تق تق کفشخسته و کالفه چشم. بیرون رفت
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 :شده بود اخم کردم و گفتماجازه وارد اتاق با دیدن الله که بی. هام رو باز کردمچشم .پیچید

 مامان و بابات یادت ندادن هر جا میری در بزنی؟-

 .کشداری گفت "نوچ"آدامسش رو ترکوند و 

 :پوفی کشیدم

 خوای؟چی می-

نگاهی به ساعت مچیم انداختم و به  .السا حالش خوب نیست، من رو فرستاد خبرت کنم هرطور شده خودت رو برسونی-

 .حالش خوب نبود و بهش قول داده بودم سریع برگردم پیششبهار هم . فکر فرو رفتم

 :پوشیدم، گفتمام رو میطور که کت پاییزهاز روی مبل بلند شدم و همین

 .تونم بیام اونجا، بهار خونه تنهاست، تو خودت برو به السا برسمن نمی-

 :ن، گفتهایی که توی آرایش خفه شده بودهام رو گرفت و با چشمیهو جلو اومد و دست

 .اما السا بهت نیاز داره، حالش اصالً خوب نیست، فکر نکنم تا صبح دووم بیاره-

م به رفتطور که به سمت در میدستم رو عصبی از دستش بیرون کشیدم و همین. بوی عطر السا توی بینیم پیچید

 .کردمهای الله هم گوش میحرف

 .کنممی تو برو پیش السا، من میرم پیش بهار و ازش مراقبت-

گوشیم رو در آوردم و به بهار زنگ زدم و  .توی دو راهی سختی قرار گرفته بودم. از حرکت ایستادم و به سمتش چرخیدم

 .ام غریدمهای کلید شدهام رو تهدید وار جلوی الله گرفتم و از الی دندونانگشت سبابه. بهش گفتم که دیرتر میام

 م و تو چرا اونجایی، طوری وانمود کن که انگار اتفاقی رفتی پیشش، گرفتی؟وای به حالت به بهار بگی من کجا رفت-

 :ادامه دادم. هام افتاد،آب دهنش رو با سر و صدا قورت داد و به معنی تایید سر تکون دادنگاهش که به چشم

 .زنهدیگه هم از اون عطر مزخرف السا نزن، حالم رو بهم می -

ی السا تر به سمت خونهتم؛ اما سریع سوار ماشین شدم و با سرعت هر چه تمامهای الله شک داشبا اینکه به حرف

های خونه همه خاموش بود و تنها روشنایی متعلق به چراغ چراغ. کلیدم رو توی قفل فرو کردم و در رو باز کردم. روندم

زدم، وارد شدم و در رو پشت می طور که صداشهمین. هالوژنی بود که روی سقف آشپزخونه، دقیقاً باالی اپن قرار داشت

 .سرم بستم
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 .السا.... السا-

 .با صدای السا به سمتش برگشتم. توی سالن ایستادم و نگاهم رو یک دور دور سالن چرخوندم

 طوری باید بکشونمت اینجا تا حداقل یه شب باهم باشیم؟حتما این-

هام خیره بود، طور که به چشمشوه جلو اومد و همینبا ناز و ع. هام رو روی هم سابیدمدستم رو مشت کردم و دندون

 پیرهن. خودش رو چسبوند بهم و مجبورم کرد روی مبل پشت سرم بشینم. ای انداختآروم آروم کتم رو در آورد و گوشه

تراشش کشید دستی روی پاهای خوش .فوق العاده باز و کوتاه مشکی پوشیده بود و صورتش رو ماهرانه آرایش کرده بود

 .و کنارم نشست

 :اخمی بین ابروهام نشوندم و سرد گفتم. هاش زل زدماش گرفتم و به چشمنگاهم رو به سختی از پاهای برنزه شده

 ....ی کثیفی بود کهاین چه حقه-

 تا به خودم. ی آتیش شده بودتمام تنم کوره. ی اول پیرهنم رو باز کردمنفسم رو کالفه به بیرون فوت کردم و دکمه

به نفس نفس افتاده بودم و کنترل . کنههام توسط السا باز شده و با لبخندی دلفریب نگاهم میدم دیدم تمام دکمهاوم

 امهام کشیدم و خواستم بلند بشم که السا دستش رو روی سینهزبونم رو روی لب. اوضاع از دستم خارج شده بود

 :با صدای مرتعشی گفت. گذاشت و اجازه نداد

 .الله که پیش بهاره، نگرانش نباش... مشب رو اینجا بمونیه ا... نرو-

رد و سرش رو خم ک. ی لعنتی باز نمیشدموندم و پام به این خونهکاش توی همون شرکت می. کالفه به اطرافم نگاه کردم

 .هاش جا خوش کردای روی لبهام که دو دو میزد انداخت و لبخند پیروزمندانهنگاهی به چشم

*** 

 :بهار

 :اس رو قطع کردم و با خودم گفتمتم

 .گردهحاال خوبه خودش قول داد سریع بر می-

پا به اتاق سابقم گذاشتم و کامواهایی رو که توی کمد گذاشته بودم رو . ها باال رفتمپوفی کشیدم و با احتیاط از پله

. و همراه کامواها از اتاق بیرون اومدم با تمام توان بغضم رو قورت دادم. با یادآوری مامانم بغض گلوم رو فشرد. درآوردم

به محض رفتن اشرف . موندمکرد که حداقل وقتی خودش نبود تنها نمیی خدمتکارها رو مرخص نمیکاش رامتین همه

 .خانم همه رو مرخص کرد که راحت باشیم و طعم تنهایی رو بچشیم؛ اما خودش هم باهاشون رفت
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، با صدای زنگ آیفون هم خوشحال شدم. ول بافتن شدم، حداقل از بیکاری بهتر بودکاموا و میل بافتنی رو برداشتم و مشغ

از روی مبل بلند شدم و به سمت آیفون . اومدانداخت و داخل میکلید می. رامتین هیچ وقت زنگ نمیزد. هم متعجب

جلوی در ورودی . ر باز شدبا کمی مکث دکمه رو زدم و د. با دیدن الله ناخودآگاه ابروهام باال پرید. تصویری رفتم

بوی عطرش برام خیلی آشنا بود؛ اما هر چی فکر کردم . ایستادم، به محض وارد شدنش خودش رو توی بغلم انداخت

 :تعارفش کردم که بشینه و خواستم برم براش شربت بیارم که گفت. یادم نیومد این بو رو کجا فهمیدم

 .بت کنیمخواد چیزی بیاری، بیا بشین یکم باهم صحنمی-

 :نگاهی به کامواها انداخت و گفت. مردد به سمتش برگشتم و نشستم

 خواستی ببافی؟چی می-

 .طرح کاله و شال گردن بچگونهای رو که از توی اینترنت پیدا کرده بودم ،از توی گوشی نشونش دادم

 :هاش برق زد و گفتبا دیدنش چشم

 ؟بافی؟ خبریهای جونم چه نازه، داری برای کی می-

 .چند بار توی کمرش زدم تا حالش بهتر شد. یهو رنگش پرید و به سرفه افتاد. لبخند کمرنگی زدم و سر تکون دادم

 :با نگرانی پرسیدم. هاش پر از اشک شده بودچشم

 چی شد؟-

 :لب پایینش رو به دندون گرفت و با کمی مکث گفت

 !فکر کنم سرما خوردم، هوای پاییزه دیگه-

 .ردم؛ اما بحث رو کش ندادمحرفش رو باور نک

 .ترسمچه کار خوبی کردی اومدی، اتفاقاً رامتین زنگ زد گفت امشب دیرتر میاد، منم که تنهایی می-

 .لبخندی زد و سکوت کرد

 .به آشپزخونه رفتم و میز شام رو چیدم

های مختلف رو تحمل از صبح توی آشپزخونه بودم و بو. وقتی رامتین گفت امشب واسه شام نمیاد، کلی حرص خوردم

 .موندنتیجه نمیهام بیحداقل با اومدن الله زحمت. کردم به خاطر اون؛ اما اون نیومد

 .ی آشپزخونه نگاهی به بیرون انداختماز توی پنجره
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ا بآسمون ابری بود. امسال هنوز بارون نیومده بود؛ اما با وجود ابرهای توی آسمون به احتمال زیاد امشب شب بارونی بود. 

 :هام انداخت و پرسیدام برگشتم. نگاهی به چشمقرار گرفتن دست الله روی شونه

 حالت خوبه؟-

 :سر تکون دادم و گفتم

 .شالت رو بردار رامتین حاال حاالها نمیاد-

 .هاش انداختای زد و شالش رو روی شونهلبخند نصفه و نیمه

 گذره؟چی توی فکرت می-

 :کشیدم، گفتمکه صندلی پشت میز رو عقب میطور شونه باال انداختم و همین

 .اینکه ممکنه امشب بارون بزنه-

 .ی دو تا بشقاب کردهاش رو به اندازهبا این حرفم چشم

 کنی که شوهرت این وقت شب کجاست؟یعنی تو اصالً به این فکر نمی-

 :ه طرفش گرفتم و گفتمهایی آروم نشست، دیس برنج رو ببه صندلی رو به روم اشاره کردم. با بهت و قدم

 حتماً کاری براش پیش اومده دیگه-

 .ابرو باال انداخت و دیس رو گرفت و برای خودش برنج کشید

بعد از شام روی کاناپه جلوی تلویزیون نشسته بودیم که با صدای صاعقه از جا پریدم. خیلی توی دلم با خودم حرف زدم 

کنم؛ اما ی گوش الله پاره شد. اول فکر کرد شوخی میی کشیدم که پردهکه نترسم؛ اما نشد. با آخرین صاعقه چنان جیغ

های خشکم رو دید همه چیز دستگیرش شد. کم کم بدنم کرخت شد و روی مبل ولو شدم. الله وقتی رنگ پریده و لب

ل رو شنیدم. مث هام داشت بسته میشد. صدای ضعیفی از اللهزد. چشمداد و اسمم رو صدا میهام رو تکون میمدام شونه

 .تر برسونهگفت که خودش رو سریعزد و میاینکه داشت با رامتین حرف می

های الله هم نتونست من رو به هوش نگه داره و از هام رو باز نگه دارم؛ اما نشد، حتی التماسخیلی سعی کردم چشم

 .ترس زیاد از هوش رفتم

*** 

 :رامتین

سا های الگفتن "رامتین...رامتین"توجه به ری ترسی که بهار از صاعقه داشت بیبا صدای صاعقه از جا پریدم. با یادآو
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روندم و چند بار نزدیک بود تصادف هام رو پوشیدم و کتم رو چنگ زدم و از خونه بیرون رفتم. با سرعت زیاد میلباس

 .فقط نگران خودش بودمکنم. حاضرم قسم بخورم توی اون لحظه باردار بودنش رو به کل فراموش کرده بودم. من 

 :طور که نفس نفس میزد، گفتبه عمارت که رسیدم الله با دو خودش رو بهم رسوند و همین

 ...کنه؛ اما وقتی لرزش بدنش رو دیدمتا صدای صاعقه رو شنید جیغ کشید، اول فکر کردم داره شوخی می-

 :زدمهوا توی گوشش زدم، صدای سیلی که خورد توی سالن پیچید. فریاد بی

 ها؟کردی اینجا؟ این بود اون مراقبش، مراقبش هستملعنتی پس تو چه غلطی می-

اش گذاشته بود و بغ کرده سرجاش ایستاده بود. از این که روش دست بلند کرده بودم، عصبی دستش رو روی گونه

 :بودم. خطاب بهش که ماتش برده بود، گفتم

 بهار کجاست؟-

 :با بغض گفت اش رو پاک کرد واشک روی گونه

 .روی کاناپه-

هاش بسته بود. سر تکون دادم و خودم رو با نهایت سرعت به سالن رسوندم. بهار روی کاناپه دراز کشیده بود و چشم

طور تونستم تنها ام رو تار کرده بود. جلوی کاناپه زانو زدم و به صورت مهربونش نگاه کردم. من خودخواه چهاشک دیده

 م و برم پی خوش گذرونیم؟توی عمارت رهاش کن

 :صدام رو صاف کردم و با نهایت قدرتم داد زدم

 .هات رو وا کنلعنت به من، لعنت به السا، لعنت به الله، بهار چشم-

 .هام رو پاک کردمهای بازش هیستریک خندیدم و اشکبا صدای بلندم تکونی خورد و چند بار پلک زد. با دیدن چشم

 خوبی دورت بگردم؟-

 :زده همه جا رو نگاه کرد و گفتوحشت

 ک... کجا بودی؟-

 .اش گذاشتمنفسم رو محکم بیرون دادم و سرم رو روی سینه

 خوای دروغ بشنوی؟می-

 .گفت. سرم رو بلند کردم و روی موهاش رو بوسیدم "نه"ای با صدای خفه
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 پس نپرس -

ا هبود، آروم بوسیدمش. بلندش کردم و از پلهتوجه به الله که چهار چشمی حواسش به ما با بغض سر تکون داد. بی

 :باالرفتم. وقتی روی تخت گذاشتمش، دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت

 .ترسمنرو، بمون پیشم، من می-

 :هاش رو با مالیمت از دور گردنم باز کردم و گفتمدست

  .اشگردم، صبر کن الله رو بفرستم خونهاالن بر می-

 :سریع گفت

 بری؟ می خوای-

 .پیشونیش رو بوسیدم

  .اشونگفتم که نه، فقط بذار برم به الله بگم بره خونه-

مردد سر تکون داد، از اتاق بیرون رفتم و دنبال الله گشتم. رفته بود و کار من رو راحت کرده بود. باید سر فرصت به السا 

 !زنگ میزدم، ازش به جای من معذرت خواهی کنه؛ سیلی محکمی خورد

 :کرد، گفتماقمون برگشتم و به بهار که منتظر نگاهم میبه ات

 اجازه هست من یه دوش بگیرم بعد بیام؟-

 .دستش رو زیر سرش گذاشت و با تکون دادن سر موافقتش رو اعالم کرد

*** 

م سصبح با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. دستم رو از زیر سر بهار بیرون کشیدم و گوشیم رو برداشتم. با دیدن ا

 .مامان، بدون فوت وقت جواب دادم

 جانم مامان؟-

 تونی بیایی فرودگاه دنبالم؟می-

 :اش رو نداشتم؛ اما گفتمنگاهی به ساعت روی دیوار انداختم. با اینکه اصالً حوصله

  .چشم االن میام-

 :هاش رو باز کرد و گفتقطع کردم. بهار که خوابش به شدت سبک بود، چشم

 مامان داره میاد؟-
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 :شدم، جواب دادمطور که آماده میروی سرش رو بوسیدم و همین

  .آره-

 .نیم خیز شد

 منم بیام؟-

 .گفتم و از در بیرون رفتم"نه"رفتم حین اینکه از اتاق بیرون می

*** 

 .هایی که توی دستش بود، انداختم. فکر کنم هر چی اونجا دیده خریدهنگاهی به ساک

 :د گفتم. لبخندی زد و گفتباهاش رو بوسی کردم و خوش آم

 !مبارک باشه-

 .ابرو باال انداختم

 ی تو ازدواج کرده، مبارک من باشه؟پسر خونده-

 .چپ چپ نگاهم کرد

 .منظورم تو راهی تون بود رامتین-

 .لب گزیدم و تشکر کردم

توی صندوق عقب  هاش روها و چمدونخندید سری از روی تاسف تکون داد و سوار ماشین شد. ساکطور که میهمین

 :های تموم نشدنیش بود، گفتمطور که حواسم به خیابون و ترافیکجا دادم و سوار شدم. همین

 .امشب قراره آقا ارسالن بیاد-

 :ی چشم نگاهش کردم. به بیرون خیره شده بود و سکوت کرده بود. ادامه دادماز گوشه

 دوستش داری؟-

 .فرمون ضرب گرفتمسرش رو پایین انداخت. پوفی کشیدم و روی 

 .خیلی خب، مثل این که قرار مدارهاتون رو باهم گذاشتین و من این وسط مترسک سر جالیزم-

 :یهو سرش رو باال اورد و گفت

خواد سر بار آیین و فرناز خوام سر بار تو و بهار باشم. ارسالن هم نمیتر به خاطر شما هاست، من نمیباور کن بیش-

 .باشه
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 :ی سکوت باال اوردم و گفتمدستم رو به نشونهسر تکون دادم و 

ی عقد من و بهار رو خوند رو هم باشه، هر کاری دوست داری انجام بده، امشب میاد خواستگاری. اون عاقدی که خطبه-

 .میارم که همین امشب دیگه سربار ما نباشین

 .ز شدن راهم، پام رو روی گاز کوبیدمهام رو روی هم فشردم و به محض باقطره اشکی از چشمش پایین چکید. دندون

*** 

 :بهار لباس سفیدی رو از توی چمدون بیرون کشید و با شوق گفت

 .وای اینو نگاه کن-

های آبیش از خوش حالی برق میزد و به جای نگاه به اون لباسی که یه وجب هم نمیشد، به بهار نگاه کردم. چشم

 :وق زیر دندون کشید و گفتلرزید. کنارش نشستم، لبش رو با ذمردمکش می

 !های این چمدون واسه فسقلیه ماستدست مامانت درد نکنه، همه-

 .هاش صورتم رو قاب گرفتاش نگران شد و با دستام انداخت. یهو چهرهی اخم آلودهبرگشت و نگاهی به چهره

 رامتین؟ نکنه تو بچه دوست نداری؟-

 :هام کشیدم و گفتمزبونم رو روی لب

 ...ابات میاد برایامشب ب-

 .اش رو بوسیدمافتاد. جلو رفتم و گونهاش که هر لحظه در هم میشد، انداختم. داشت کم کم پس مینگاهی به چهره

 چیه؟ چرا رنگت پریده عزیزم؟-

 :قطره اشکی از چشمش پایین چکید، با بغض گفت

 میاد برای چی رامتین؟-

 :ی با درد زدم و گفتمی دردناکم لبخندتوجه به رگ گردنم و شقیقهبی

 .میاد خواستگاری مامانم-

 .کم کم رنگ صورتش برگشت و آب دهنش رو با سر و صدا قورت داد

 ای؟قدر ناراحت و گرفتهواسه این این-

 :پوست لبم رو جوییدم و سر تکون دادم. لبخند مهربونی زد و خدارو شکر کرد. ابرو باال انداختم و گفتم

 چرا خداروشکر؟-
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 .هایی که مرتب توی چمدون چیده شده بودن نگاه کرداش رو توی هم پیچید و به لباسهانگشت

 .امون رو دوست نداریآخه فکر کردم بچه-

 .هوا سرم رو نزدیک شکمش بردم و روش رو بوسیدمبی

 .عشق باباشه-

ی ذهنم حال ی گوشهدستش که توی موهام پیچید آرامش به وجودم بازگشت؛ اما یه حس مزاحم، یه عذاب وجدان لعنت

 .به حمام پناه بردم "میرم آماده بشم. "خوشم رو زائل کرد. سرم رو برداشتم و با گفتن

*** 

 :بهار

 .هاهات رو ببند، باز نکنیچشم-

 :هام بردارم، گفتمهاش رو از روی چشمکردم دستطور که سعی میهمین

 .کنمهات رو بردار نگاه نمیدست-

 .قدرت به جلو هلم دادکشداری گفت و با  "نچ"

 .هام برداشتهای بزرگش رو از روی چشمدیدم. باالخره دستهیچی نمی

دیدم شوکه شده بودم و دهنم از تعجب باز مونده بود، رامتین چند بار پلک زدم تا دیدم واضح بشه. از چیزی که می

ه بود. وسایل رنگارنگ بود و رنگ دکوراسیون اتاق سابق من رو کامل عوض کرده بود و به جاش وسایل بچه گذاشت

 .هام رو دور گردنش انداختمخاصی رو توشون تکرار نکرده بود. برگشتم و دست

 .مرسی عزیزم-

 :لبخندی زد و گفت

 .وظیفه بود، ببخشید که خودم رفتم گرفتم. دلم نیومد با این حالت ببرمت بیرون-

 .اش ثابت شده بودم. نگاهم روی لبخند قشنگ و چال گونههام رو یک بار باز و بسته کردم و دوباره تشکر کردچشم

زیر لب زمزمه کرد و گوشی به دست از  "لعنتی"هاش رو بست و سرش رو جلو آورد که یهو گوشیش زنگ خورد. چشم

 .اتاق خارج شد. مات و مبهوت به جای خالیش خیره موندم و آه کشیدم

*** 

 .یارهای بارداری و از طرف دیگه رفتارهای مشکوک رامتینواقعا گیج شده بودم. از یه طرف حال بد و و
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 "خوای دروغ بشنوی؟می"کرد و یا با گفتن پرسیدم یا بحث رو عوض میحالم از این بد میشد که هر سوالی ازش می

 .کردقضیه رو حل و فصل می

دست داده بودم. چیزی روی دلم کردم رو از فرناز این روزها خیلی درگیر بود و من تنها کسی که باهاش درد و دل می

 .گرفتمذاشتم، آروم و قرار نمیکرد که تا با کسی درمیون نمیسنگینی می

دونستم اون تنها کسیه که هر وقت بهش می .تلفن رو برداشتم و به آرشین زنگ زدم و ازش خواستم یه سر بیاد عمارت

هام رو پاک کردم و در رو باز کردم. آرشین آیفون اشک احتیاج داری، سر میرسه و از زیر کار در نمیره. با صدای زنگ

 .درست مثل گذشته؛ پر انرژی و پر سر و صدا وارد شد. دست دور گردنم انداخت و بوسیدم

ام گذاشت و دقیق و های سرخم شد. نگاهم رو ازش دزدیدم که دستش رو زیر چونهسالم کرد و تازه متوجه چشم

 .موشکافانه نگاهم کرد

 کنی؟یه میداری گر-

 .سر تکون دادم

 خل شدی؟-

 :آب بینیم رو باال کشیدم و گفتم

 .سوزهنه فقط.... دلم برای خودم می-

 :ام رو بوسید و گفتگونه

 چرا عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟-

 :ی توی سالن ثابت کردم و گفتمنگاهم رو روی مجسمه

رداریه؛ اما من واقعاً بهش شک دارم و مطمئنم که اشتباه من به رامتین شک دارم، به دکتر گفتم، اونم گفت از عوارض با-

 .کنمنمی

 .دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلو هلم داد

 :نشستیم، گفتها میطور که روی مبلهمین

 واسه همین زنگ زدی من بیام پیشت؟-

 :حالی گفتبه معنی تایید سر تکون دادم و لب برچیدم. نگاهی به شکمم انداخت و لبخند زد و با خوش 
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 .خوادباورم نمیشه داری بچه دار میشی. خوش به حالت، بابک که میگه فعالً بچه نمی-

 .های برچیدش انداختم و خندیدمنگاهی به لب

 تو اومدی من رو دلداری بدی خودتم رفتی تو فاز افسردگی؟-

 :هاش رو به حالت اول برگردوند و گفتلب

 .تونم بکشم باالخوام چی کار، من هنوز تمبون خودم هم نمیی کنم، بچه میخواستم باهات همدردمن رو باش که می-

طور که قبالً اش کوبیدم. روی مبل ولو شد و وسایل خونه رو از نظر گذروند. همه چیز همونصدا دار خندیدم و روی شونه

 :ای در هم کرد و گفتبود، چیده شده بود. آرشین چهره

 .جا رو یه تغییر اساسی بدیخونه این شکلیه، تو هم که اصالً ذوق نداری اینفکر کنم بیست سالی میشه این -

 .تر توی مبل فرو رفتمبیش "خیالبی"ام رو خاروندم و بعد از گفتن موهای کنار شقیقه

*** 

 چند ماه بعد

ام تند اطر شکم برآمدهخی اتاق به سمتش پا تند کردم؛ اما چه پا تند کردنی، بهوارد بیمارستان شدم و با خوندن شماره

 .راه رفتن برام مشکل بود

ها و آقایون توی اتاق رو کنار زدم و به تخت قدر اتاق شلوغ شده بود که اصالً راه نبود من وارد بشم. به سختی خانماون

جه من شد ومورد نظر رسیدم. با دیدن آیین که پیشونی فرناز رو بوسید، قطره اشکی از چشمم پایین اومد. آیین زودتر مت

 .و به سمتم پا تند کرد. دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید

 .بهار باید ببینیش بارانم رو، قربونش برم نصفش شبیه منه، نصفش شبیه فرناز-

 .ی نازش انداختمباالسر تخت بچه ایستادم و نگاهی به چهره

 .ام رو ببینمزود بگذره و من بتونم بچه ناخودآگاه دستم روی شکمم نشست و آرزو کردم که ای کاش این چند ماه هم

 .های نیمه باز و خمار فرناز لبخند زدمبا دیدن چشم

 طوره؟حال مامان فرنازمون چه-

 :هاش گفتاش از درد جمع شد. از الی دندونهاش کشید و کمی جا به جا شد که چهرهدستی روی چشم

 .بهترم-

 .دوباره به باران نگاه کردم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 163 

اش رو بوسیدم. با ورود رامتین چشم از باران پایید. خم شدم و آروم گونهرده بود و اطرافش رو میهاش رو باز کچشم

 :گرفتم. دسته گلی که خریده بود رو به آیین داد و تبریک گفت. رامتین کنارم اومد و گفت

 ! ببینم این خوشکله رو-

 :ی نازش لبخند دندون نمایی زد و رو به من گفتبه محض دیدن چهره

 !ترها، بلکه هم بیشقدر نازه! دختر منم باید به این اندازه خوشکل باشهای جان لپاش رو نگاه، بهار چه-

 .لبخند کمرنگی زدم و سر تکون دادم

خاطر این که فرناز به مراقبت ای رو که به تازگی خریده بود، افتتاح کرد. بهبعد از این که فرناز مرخص شد، آیین خونه

ین چند ماه آخر رو با بابا و اشرف خانم زندگی کردن. خاله مریم برای مراقبت از فرناز و باران چند روزی به نیاز داشت، ا

 .ها رفتی اونخونه

 .دادها داشت روی خوشش رو بهمون نشون میرفت و زندگی بعد از مدتهمه چیز داشت خوب پیش می

 !نهی این اتفاقات آرامش قبل از طوفاغافل از این که همه

خیالی بازش کردم و نگاهی به صفحه اولش انداختم. کمد رو زیر و رو کردم تا باالخره شناسنامه رو پیدا کردم. با بی

 .دستم رو روی اسمش کشیدم

 !"رامتین اعتمادی"

 از توی "السا"ی دوم رو باز کردم؛ یک لحظه چشمم ندید و سیاهی رفت. چند بار پلک زدم تا شاید اسم منفور صفحه

مشخصات همسر حذف بشه؛ اما نشد. زانوهام سست شد و روی تخت افتادم. مات و مبهوت چند بار دیگه به اسم السا 

چرخیدن، چرخه، همه میکردم اتاق داره دور سرم میکه دقیقاً زیر اسم من نوشته شده بود، خیره شدم. احساس می

ی ریختم. چرا؟ مگه من چکرد و من مثل ابر بهار اشک میمیقراری اکسیژن توی اتاق نبود. بچه به شکمم لگد میزد و بی

 ام مونده بفهمم انتخابم اشتباه بوده؟براش کم گذاشتم؟ چرا باید االن که فقط یک ماه به، به دنیا اومدن بچه

 .ی وجودم رو در برگرفتقدر به سقف خیره موندم و اشک ریختم تا خواب همهاین

اش یه خواب بود؛ اما وقتی زبری شناسنامه رو زیر کمرم پریدم. خدا رو شکر کردم که همههای رامتین از خواب با نوازش

 .حس کردم دنیا روی سرم خراب شد

رامتین روی تخت خزید و کنارم دراز کشید. بوی عطرش همونی بود که قبل از عقد میزد و بعد از اون به خاطر این که 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر samira behdad | 2آخرین صاعقه رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 164 

 .ی خوبی نبود. صدای درونم بهم نهیب زدزده بود و این نشونهانتخاب السا بود، دیگه ازش نزد؛ اما االن 

 .گفت رامتین دیگه من رو دوست ندارهاما کسی در پستوهای قلبم بهم می "تر بیار.یه دلیل منطقی"

 :های خشکم کشیدم و صداش زدمزبونم رو روی لب

 رامتین؟-

 .روی موهام رو بوسید

 جانم عزیزم؟-

 بگی؟خوای چیزی به من تو نمی-

 :تفاوت گفتکمی توی جاش جا به جا شد و بی

 نه مثالً چی؟-

 .تر توی آغوشش خزیدمبیش

 دونی؟مطمئنی نمی-

 تو به من اعتماد داری؟-

 :هام رو روی هم فشردم، دوباره ادامه دادلب

 تو به عشق من اعتماد داری؟-

 .هام بود رو پس زدمقطره اشکی که توی چشم

 ...تا قبل از این که-

 .اسنامه رو نشونش دادمشن

 .این رو ببینم، آره-

، هام جاری شدهام که مثل سیل روی گونههاش گرد و گردتر شد و رنگش به وضوح پرید. اشکبا دیدن شناسنامه چشم

 :هاش رو باال آورد و شتاب زده گفتیهو از جا پرید و نشست. دست

 .ببین هیچی نیست، خوب؟ من بهت توضیح میدم-

 :دوندم که با عجز نالیدروم رو برگر

 .کشهتو رو خدا با من قهر نکن، با من سرد نباش، سردی تو من رو می-
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 :زدم، گفتمطور که زار میهمین

 .توضیح بده-

 .ام گذاشت، برنگشتم؛ این سری اشتباهش قابل بخشش نبوددستش رو روی شونه

 .شدمو عشق له میدونی اون روزها چی به من گذشت؟ من داشتم زیر فشار دین تو می-

پدر السا چند وقت پیش اعدام شد. مامانش هم مشاعرش رو از دست داد و به تیمارستان منتقل شد. السا تنها بود و 

خواستم اون به راه بد کشیده بشه. السا و پدرش خیلی به ای تن بده. من نمیبرای نون شبش مجبور بود به هر خواسته

 .مدیون بودممن کمک کردن و من واقعاً بهشون 

 . اما اونا باعث مرگ پدرت شده بودن-

 .صداش آروم شده بود، انگار که اصالً حواسش نبود و داشت با خودش حرف میزد

گفتم اگه من باهاش ازدواج کرده بودم اون روز که رفتیم بیرون و با یه مرد دیدمش عذاب وجدان گرفتم. با خودم می-

 .کردو بخند نمیاالن با یه مرد غریبه جلوی من بگو 

کنم، اولش قبول نکرد و گفت احتیاجی به من نداره؛ اما من مجبورش کردم؛ چون رفتم و بهش گفتم که باهاش ازدواج می

 !پدرش ازم خواسته بود؛ اما به خدا من فقط عاشق توأم بهار، عاشق تو

روم به سمتش برگشتم. نیم رخش ی اینا یه کابوس بود. بلند شدم و نشستم، آهام رو محکم بستم. کاش همهچشم

ی هاش سرخ سرخ بود. تا خواستم حرفی بزنم، قطره اشکی از گوشهسمت من بود، نگاهش به رو به رو بود و چشم

 :ای گفتمچشمش سر خورد. با صدای گرفته

  !خوام ببینمش، تنهامی-

 :دستم رو به سمتش گرفتم و گفتم

 .اشآدرس خونه-

ی جدیم رو دید پوفی کشید و روی تیکه کاغذی نوشت و به دستم داد. به سمت کمد تی چهرهحال به سمتم چرخید. وقبی

 :رفتم و لباس پوشیدم که گفت

  .حداقل بذار برسونمت-

 :ام رو به سمتش گرفتم و با گریه گفتمبه سمتش برگشتم، انگشت سبابه
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 .هیچی نگو رامتین، هیچی-

روی تخت خیره شد. عصبی در کمد رو محکم بستم و از اتاق بیرون رفتم. سرش رو پایین انداخت و به نقش و نگارهای 

هایی که قبل از عقد رایان میزد همین بود. در بست گرفتم و تا رسیدن به خونه ی السا فکر کردم. پس دلیل اون حرف

 .کردمیهمین کار رو مبخشیدم، شاید اگه من هم جای رامتین بودم گرفتم. شاید باید میتر تصمیم میشاید باید منطقی

 .رسیدمتر به نتیجه میکردم، کمسرم از فکر زیاد داشت منفجر میشد و هر چی فکر می

 .ی کذایی رفتمبا توقف ماشین از فکر بیرون اومدم. بعد از حساب کردن از ماشین پیاده شدم و به سمت اون خونه

 .نگ رو زدم و در با صدای تیکی باز شدلرزید و به زور خودم رو سر پا نگه داشته بودم. زپاهام می

ها باال رفتم. در ورودی که باز شد، روح از تنم جدا شد؛ با دیدن الله خشک شده چند تا نفس عمیق کشیدم و از پله

 :های گشاد شده پرسیدسرجام ایستادم. آب دهنش رو قورت داد و با چشم

 کنی؟تو این جا چی کار می-

 .گفت خودت رو نباز و پوزخند بزندرون بهم میبا وجود حال بدم صدایی از 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 کنی؟ی هووی من چی کار میاتفاقاً من باید بپرسم، تو توی خونه-

چرخید و قلبم توی ذهنم می "هوو"ی تر از قبل شده بودند. واژهدهنش از شدّت تعجب باز مونده بود و من پاهام سست

 .رو نشونه گرفته بود

  .عروس خانم به به-

تر میشد. با ژست خاص و ی بهت زده گرفتم و به السا نگاه کردم. لعنتی روز به روز زیباتر و جووننگاهم رو از الله

اش گذاشتم. به میل ، توی دست دراز شدهحرکات مخصوص به خودش جلو اومد و رو به روم ایستاد. دست سردم رو، بی

 :سالن اشاره کرد و گفت

 .ی شوهر خودتهخونه بفرما داخل،-

هام رو روی هم فشردم و راه افتادم. روی مبل، دقیقا رو به روی السا، نشستم. چشمم رو توی از حرص و عصبانیت دندون

 :های پر آرایشش دوختم و گفتمچشم

 از کی؟ -
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 :داد، گفتهاش رو توی هوا تاب میطور که دستبه مبل تکیه داد و همین

 از کی چی؟-

 طور دلت اومد با زندگی من این کار رو بکنی؟امتین شدی؟ چهاز کی زن ر-

 :ایش رو غنچه کرد و به طور مصلحتی فکر کرد و با کمی مکث جواب دادهای قلوهلب

یک روز بعد عروسیتون، بابای من رامتین رو احضار کرده بود تا به عنوان آخرین مالقات ببینتش و باهاش صحبت کنه و -

 .شت ما به هم گره خورداون جا بود که سرنو

 :پاهاش رو روی هم انداخت و ادامه داد

طور دلت اومد با زندگی من در ضمن یادت که نرفته، تو اومدی وسط زندگی من، پس من حق این رو دارم که بگم چه-

 این کار رو بکنی؟

 .بمخواست گلدون تزئینی روی اپن رو روی سرش بکوجوییدم. دلم میاز داخل گوشت لبم رو می

 . ام اشاره کردبه شکم برآمده

 چند ماهته؟-

 :دستی روی شکمم کشیدم و زیر لب گفتم

 .هشت-

 :کرد، گفتمبرگشتم و به الله که هنوز هم با تعجب ما رو نگاه می

 کنی؟الله این جا چی کار می -

 :السا به جای الله جواب داد

 .کنهدوستمه، به تو چه این جا چی کار می-

ام سر قطره اشکی لجوجانه از روی گونه .هام رو روی هم گذاشتم. خیلی سعی کردم قوی باشم؛ اما نشدکخوری پلبا دل

سر و ته، از های بیخورد و روی لبم فرود اومد. داغی و شوری اشک رو توی دهنم حس کردم. خسته و کالفه از حرف

 :روی مبل بلند شدم و رو به السا گفتم

فهمی؟ من که از این جا رفتم، فقط بشین و به این فکر کن که کنه. من باردارم میی فرق میببین، وضعیت من با تو خیل-

ی ما زندگی خوبی رو کردی. اگه به این نتیجه رسیدی که بمونی و در کنار جمع سه نفرهاگه جای من بودی چی کار می
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 .بگذرونی، واقعاً برات متاسفم

 :کردن، گفت لب و دهنی کج کرد و بعد از پشت چشم نازک

 .خوش اومدی-

 .سرم رو پایین انداختم و از در بیرون رفتم

گرفتم که به عمارت برگردم یا برم یه جایی که دست رامتین بهم نرسه. با هوا ابری شده بود و من باید سریعاً تصمیم می

 .لگدی که به شکمم خورد لب پایینم رو به دندون گرفتم و ناگزیر به سمت عمارت رفتم

قدر سرفه کردم که تمام صورتم قرمز شد. چشم چرخوندم اتاق رو گرفته بود. به محض ورودم به سرفه افتادم و ایندود 

کشید. جلو رفتم و سیگار رو از روی لبش بیرون کشیدم و تا رامتین رو پیدا کردم. پشت پنجره ایستاده بود و سیگار می

ای نامعلوم زوم شده بود، حتی شک دارم متوجه نبود سیگارش بین هاش روی نقطهکرد، چشمپایین انداختم. نگاهم نمی

 .هاش شده باشهلب

 رامتین؟-

ی چشمش رسوند. با صدایی که انگار از ته چاه بیرون اومد چیزی شبیه هاش رو آروم چرخوند و به گوشهمردمک چشم

دهنش رو قورت داد و با صدای خش داری اش رو از نظر گذروندم. آب زمزمه کرد. سکوت کردم و جز به جز چهره "جانم"

 :گفت

 دیدیش؟-

 .شالم رو از روی سرم برداشتم

رسید. از زندگیش راضی بود، تو مطمئنی برای بار اول به پیشنهاد ازدواجت جواب رد آره؛ اما اصالً پشیمون به نظر نمی-

 داد؟

 :هام زل زد و گفتبرگشت و بهم نزدیک شد.. توی چشم

 .دروغ نگفتم من هیچ وقت به تو-

 :ای گفتمزدم. با صدای کنترل نشدهاز عصبانیت نفس نفس می

 ...ولی پنهان کاری زیاد داشتی، رامتین تو-

با دل دردی که یهو به سراغم اومد از درد خم شدم و نطقم بند رفت. رامتین با نگرانی، دستپاچه به سمتم اومد و جلوم 
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 .زانو زد

 !چی شد بهار؟ حالت خوبه؟ یا خدا-

پیچیدم. در آخر عقلش رو به کار انداخت و به دونست چی کار کنه و من از درد به خودم میچرخید و نمیدور خودش می

 .اورژانس زنگ زد

 .رفتم، این بار تا ته تهش به هوش موندم و لحظه به لحظه آرزوی مرگ کردممن لعنتی که با یه صاعقه از هوش می

*** 

 :رامتین

 :ام کشیدم و فریاد زدمتهدستی بین موهای آشف

 چی بهش گفتی لعنتی؟-

 :شاکی گفت

 .ترین کسی هستی که تا حاال دیدماس؟ رامتین تو نامردچرا بهم نگفته بودی بهار حامله-

 .ام از خشم باال و پایین میشدسینه

 .گفت نامرد؟ من بیچاره که به خاطر پاک موندن اون مجبور به ازدواج باهاش شدمبه من می

 .که بدون هیچ عالقه و رغبتی تن به ازدواج دوم دادم منی

 :نفسی تازه کردم و بلندتر گفتم

 من نامردم؟ من؟-

 :پرستاری با اخم مقابلم ایستاد و گفت

 .چه خبرتونه آقا؟ این جا بیمارستانه تشریف ببرین بیرون لطفاً-

 :نگاه اخم آلودم رو از صورت پر از آرایشش گرفتم و زیر لب زمزمه کردم

 .تو برو صورتت رو بشور بابا-

مثل این که شنید؛ چون اخم کرد و زیر لب فحشی نثارم کرد. به حیاط بیمارستان رفتم و رو به السا که سکوت کرده بود، 

 :گفتم

 مردی؟-

 .جیغ کشید
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  .شعوری رامتینخیلی بی-

ی باغچه قرار داشت، نشستم. دههای کاشته شتماس رو قطع کرد. پوفی کشیدم و روی نیمکت سبز رنگی که کنار گل

 .رفتهای دکترش توی ذهنم رژه میحرف

 ".متاسفانه به دلیل شوکی که به مادر وارد شده، بچه نارس به دنیا میاد-"

گوشی رو برداشتم و همه چیز رو برای السا نوشتم و ارسال کردم. از این که بهار باردار بود و من بهش نگفتم خیلی از 

 .دستم شکار بود

 :داد، گفتطور که باران رو توی بغلش تکون میبا صدای آیین و فرناز چشم از گوشی گرفتم. فرناز همین

 چی شده؟ دکتر چی گفت؟-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .فعالً هیچی. باید منتظر نی نی جدید باشیم-

 .فرناز اخمی کرد که ناشی از فکر کردن بود

 مگه بهار هشت ماهش نبود؟-

ی کش دادن این موضوع رو نداشتم و واقعاً خسته بودم. نگاهی به اطراف انداختم و خطاب ید کنم، حوصلهتونستم تاینمی

 :به آیین گفتم

 مامان و آقا ارسالن کجان؟-

 :آیین کت کرم رنگش رو مرتب کرد و گفت

صدای زنگ گوشیش که خاطر همین رفتن عمارت تا لباس بیارن. اشرف خانم حدس میزد که قراره بچه به دنیا بیاد، به-

 :بلند شد، معذرت خواهی کوتاهی کرد و جواب داد. بعد از چند دقیقه گفت

 دونی بهار اون چمدون رو کجا گذاشته؟کنن، تو نمیها رو پیدا نمیرامتین لباس-

 :کمی فکر کردم اما چیزی یادم نیومد. نفسم رو کالفه به بیرون فوت کردم و گفتم

  .خبر نذارینکنم، فقط شما حواستون به بهار باشه. من رو بیرم پیداش میدونم، االن خودم مینمی-

سوار ماشین شدم و به سمت عمارت روندم. مامان و آقا ارسالن در حال قفل کردن در بودن که رسیدم و از ماشین پیاده 

 .شدم
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 :مامان گفت

 .هر جا که فکرش رو بکنی گشتیم، اصالً انگار آب شده رفته تو زمین -

 :رفتم، گفتمطور که داخل میر تکون دادم و همینس

 .شما برید بیمارستان، بهار بهتون نیاز داره-

آخرین بار توی اتاقمون دیده بودمش، پس  .تونست باشهاز پله های ایوان باال رفتم و به سالن رفتم. توی سالن که نمی

کردم و به سمت کمد رفتم.  "نچ نچی"اشی بیش از حدش جا بود. به اتاقمون رفتم، با دیدن ریخت و پحتماً االن هم اون

 .ای نبود. همه جا رو گشتم؛ اما انگار آب شده بود و رفته بود توی زمینهای خودش و من چیز دیگهبه جز لباس

کالفه نگاهم رو دور اتاق چرخوندم که چشمم به زیر تخت افتاد. چمدونی رو که تا جا داشت دور از دسترس گذاشته بود 

های بچگونه لبخند زدم که و با دستی دراز شده و تالش زیاد از زیر تخت در آوردم. درش رو باز کردم و با دیدن لباسر

اش رو باز کردم . با خطی آخرین صفحه .بردچشمم به دفتر جلد نارنجیش افتاد. کنجکاوی داشت من رو تا مرز جنون می

 :درشت نوشته بود

 "!هدوستش دارم اما دوستم ندار-"

 هایهاست؛ اما وقتی تاریخش رو دیدم که مال دو سه روز پیش بود، آه از نهادم بلند شد. صفحهگفتم شاید مال قدیم

 "!دادباز هم بوی السا می"ی صفحات ذکر شده بود که قبل هم مشابه همین جمالت نوشته شده بود و توی همه

که بدونه. من و السا همکار بودیم و طبیعی بود که هر روز کنار هم کردم هام رو با درد بستم. اصالً فکرش رو هم نمیچشم

 .کردباشیم. البته ناگفته نماند که گاهی السا برای اذیت و آزار دادن هم که شده، بهم نزدیک میشد و حالم رو آشفته می

 .تر بودن رو برداشتم و به بیمارستان رفتمپوفی کشیدم و چند دست لباس که از همه کوچیک

 .ا ورودم همه با خوش حالی به سمتم اومدن و تبریک گفتن و من مات و مبهوت بهشون خیره شدمب

 "!خدایا شکرت"

*** 

  :بهار

 خوای دختر نازت رو ببینی؟هات رو باز کن، نمیخانمی چشم-

د، کرجام درد می ای که دست پرستار بود، انداختم. همهی قنداق پیچ شدههام رو باز کردم و نگاهی به بچهحال چشمبی

های پشتم تکیه دادم. انگار که تریلی هیجده چرخ از روم رد شده بود. با آه و ناله خودم رو باال کشیدم و به بالش
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ی نازش که دقیقاً شبیه من بود، هام رو باز کردم و پرستار بچه رو توی بغلم گذاشت. ابرو باال انداختم و به چهرهدست

 .هاش آبی بود و با من مو نمیزدبیه رامتین بود؛ اما رنگ چشمهاش شخیره شدم. فرم چشم

جنس موهاش شبیه موهای رامتین بود و رنگش شبیه رنگ موهای من طالیی بود. این دختر ترکیبی از مامان و باباش بود 

 .دیدیمش میکردیم خودمون رو توی چهرهقدر خوب بود که هر وقت نگاهش میو چه

ی چشمم سر خورد و ی سرخش کاشتم و هم زمان قطره اشکی از گوشهای روی گونهبـ ــوسه هام رو جلو بردم ولب

 :های پرستار گوش دادماش افتاد. با احتیاط پاکش کردم و به حرفروی گونه

 .بهش شیر بده؛ حسابی گرسنه است-

س کردم. با هر مکی که میزد، لبخندی زدم و حس خوب مادر بودن رو از اعماق وجودم و با پوست و گوشت و استخونم ح

 .چشوندطعم خوش زندگی رو بهم می

 .طولی نکشید که مامان و بابا، آیین و فرناز و باران وارد اتاق شدن. لبخند زدم و دختر قشنگم رو نشونشون دادم

 .خوردگفتم؛ اما فکرم فقط حول و حوش یه چیز چرخ میهاش به هر دومون میزدم و از شباهتبا اشتیاق حرف می

 "رامتین کجاست؟"

  ! خواستم بپرسم؛ اما نپرسیدم. چه اهمیتی داشت؟ حتما باز هم رفته بود پیش السا

 :ام رو بوسید و گفتاشرف خانم جلو اومد و گونه

 .ای که به دنیا آوردیقربونت برم الهی، ممنون برای این فرشته-

های نیمه باز نگاهی به دست بند ور دستم بست. با چشمی مخمل قرمز رنگ توی دستش در آورد و ددست بندی از جعبه

 :زیبای طال سفیدی که با برلیان مزین شده بود انداختم و تشکر کردم. فرناز با اخمی ساختگی گفت

 .بابا ما هم آدمیم، ببینید چه باران خوشکلی براتون به دنیا آوردم، از منم تشکر کنید خب-

 :هاش رو به حالت تسلیم باال آورد و گفتهش کردن که دستاشرف خانم و بابا هر دو چپ چپ نگا

  .باشه بابا شوخی کردم -

 :آستین لباسش رو باال زد و نگاهی به دست بند روی دستش انداخت و زبونش رو تا ته بیرون کشید و رو به من گفت

 .ترهمال من قشنگ-

ای  "پدرسوخته"کرد. بابا زیر لب باران رو نوازش میکرد و کمر ی فرناز نگاه میآیین با لبخند کجی به حرکت بچگانه
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 :نثارش کرد و نگاهی پر مهر بهم انداخت. دیگه طاقت نیاوردم و پرسیدم

 رامتین کجاست؟-

 :اشرف خانم جواب داد

تونستم چمدونشون رو پیدا کنم، رامتین رفت عمارت که پیدا کنه، خواستم چند دست لباس برای بچه بیارم؛ ولی نمیمی-

 :گرده. به قنداق دخترم نگاهی انداختم و گفتماحتماالً هنوز داره می

 پس این رو از کجا آوردین؟-

 .مال بارانه-

از فرناز تشکر کردم و نگاهی به دخترم انداختم. هر وقت رفتم سونوگرافی، رامتین ازم خواهش کرد که نپرسم جنسیتش 

 .نتخاب نکرده بودیمچیه تا سوپرایز بشیم، برای همین هنوز اسمی براش ا

ین قرار سرم رو به طرفکالفه نگاهی به ساعت انداختم. اتاق خالی شده بود و تنها کسی که مونده بود اشرف خانم بود. بی

 :چرخوندم. دستم رو روی پیشونیم کشیدم و رو به اشرف خانم گفتممی

 رامتین کجاست پس؟ میشه یه زنگ بهش بزنید؟ -

گوشیش رو از پستوهای کیفش پیدا کرد. تا خواست روشنش کنه در به شدت باز شد و  اشرف خانم سر تکون داد و

ه اشرف توجه برامتین، ساک به دست، تقریباً به سمت تخت پرواز کرد. نگاهی دقیق و موشکافانه به صورتم انداخت و بی

 :مهربونی بهم انداخت و گفتتری بیرون دادم. نگاه هام رو با شدّت بیشهام رو بستم و نفسخانم بوسیدم. چشم

 خوبی؟-

 :بغضم رو قورت دادم و به معنی تایید سر تکون دادم. چشم چرخوند و گفت

 بچه کجاست؟ دختره یا پسر؟-

 :ایش انداختم و گفتمهای قهوهنگاهی به چشم

 دوست داری چی باشه؟-

باشه و من رو ناراحت کنه؛ اما وقتی دید  ترسید جواب بده و چیزی جز اونخواست جواب بده، میرفت و نمیاول طفره می

 :شم لبخند دندون نمایی زد و گفتخیال سوالم نمیمن بی

 !دختر که بشه عشق باباش-
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 :هام حلقه زده بود، گفتملبخند کمرنگی زدم و در حالی که از خوشحالی اشک توی چشم

  .دختر-

نتیجه بود و قطره اشکی برای نریختن اشکش بیهاش رو با خوشحالی بست و سرش رو باال گرفت؛ اما تالشش چشم

اش چکید و بین ته ریشش مخفی شد. اشرف خانم که خیلی وقت بود ما رو تنها گذاشته بود، همراه بچه روی گونه

ریخت و به بچه خیره شده بود. سرش رو پایین برد تا وقفه اشک میبرگشت و به طرف رامتین گرفت. رامتین بی

 :ن شد و زیر لب گفتببوستش؛ اما پشیمو

 .ته ریش دارم اذیت میشه-

 :گوشیش رو از توی جیبش بیرون کشید و به اشرف خانم گفت

 گیری؟مامان یه عکس سه نفری از ما می-

 .گوشی رو ازش گرفت و منتظر شد "البته"اشرف خانم با گفتن

 .رامتین کنارم ایستاد و بچه رو به دستم داد

 :کرد نگاهی انداختم و گفتمی میام سنگینبه دستش که روی شونه

 !بد نگذره یه وقت-

  .کشداری گفت "نچ"ام رو بوسید و هوا گونهبی

 .اشرف خانم لبخند زدیم و عکس گرفته شد "یک، دو، سه"با گفتن 

 :رامتین

 حاال اسمش رو چی بذاریم؟-

 .هام رو غنچه کردم و هم زمان شونه باال انداختملب

 .، هر دو از افکارمون به دنیای واقعی پرت شدیمبا صدای زنگ گوشی رامتین

 :رامتین نگاهی به صفحه ی گوشیش انداخت و گفت

 .رایانه-

 :نگاهی به اشرف خانم انداخت و گفت

 مامان تو خبرش کردی؟-
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ی هکرد و از چهررامتین مدام تشکر می .اشرف خانم که تایید کرد، رامتین تماس رو برقرار کرد و شروع کرد به حرف زدن

 :کرد و در آخر ازش پرسیددخترمون براش تعریف می

 .رسه، تو پیشنهاد بده شاید خوشمون اومدرایان به نظرت اسمش چی باشه؟ ما اسمی به نظرمون نمی-

تمام هیکلم گوش شده بود که ببینم رایان چی میگه؛ اما هر چی تالش کردم چیزی دستگیرم نشد. رامتین تماس رو قطع 

 :کرد. پرسیدم

 چی گفت؟-

 :خونسرد، درحالی که نگاهش به بچه بود، گفت

  .هیچی-

های پشت سرم تکیه دادم و لب برچیدم. رامتین پشت دستش رو روی صورت بچه کشید و با احساس وا رفته به بالش

 :گفت

 !دورش بگردم، چه آروم خوابیده-

 .یهو لبخندی روی لبش شکل گرفت و بشکنی زد

  .م آرامذاریفهمیدم، اسمش رو می-

 .اش بودقدر این اسم برازندهاش نگاه کردم، چههام رو غنچه کردم و به چهرهلب

 :رامتین ادامه داد

 .رسمدوست دارم مثل مامانش آروم باشه، البته اگه شوهرش مثل باباش باشه، حسابش رو می-

 :وی تخت نشست و گفتکنارم ر. دادمی حق به جانبش انداختم و سری از روی تاسف تکوننگاهی به چهره

 .قول میدم براش بابای خوبی باشم، هم بابای خوبی برای آرام و هم همسر خوبی برای تو-

خاطر کالفگی و حس مزخرف عذاب وجدانی بود که داشتم، اگه اذیت شدی توی تمام این مدّت اگه بد اخالقی کردم، به

ن همیشه فقط تو رو دوست داشتم و از این به بعد هم به خدا مجبور بودم، به جون دخترمون قسم که م. من رو ببخش

 .همیشه فقط تو رو دوست خواهم داشت

 .هاش زل بزنمام رو گرفت و سرم رو باال آورد و مجبورم کرد توی چشمبا دست چونه

 .چشم هام رو بستم
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 .دست سردم رو دست داغش احاطه کرد

 .کرد پنجه های قوی و مردونه اش رو توی پنجه های ظریفم قفل

 چشم هات رو باز کن -

 .الی پلک هامو آروم باز کردم و نگاهش کردم

 .نگاهش رو از چشم هام گرفت و به دست های گره خورده مون نگاه کرد

 .دستم رو باال آورد و بوسید

 .منو ببخش بهار، بهارم-

 .آخ برای این میم مالکیت

 .فقط یه بار دیگه. ابد بهارت بشمبگو بهارم که من تا . دلم می خواست فریاد بزنم بازم بگو

 .سوختم از حرارت عشقی که نثارم کرد. داغی لب هاش رو روی پیشونیم حس کردم و سوختم

 :لبخند محوی زدم و گفتم. دادهاش بوی صداقت میحرف

 .ای شدههات قهوهچشم-

 :چشمکی زد و گفت

 .ایهاز این به بعد همیشه قهوه-

پالک قشنگش رو که اسم بهار و  .ریف و قشنگی رو به سمتم گرفت و به گردنم بستدست توی جیبش کرد و گردنبند ظ

هاش چشم نگاهی به .گونه روش کشیدمرامتین رو به التین و با فونت ریز نوشته بود به دست گرفتم و انگشتم رو نوازش

 :انداختم و لب زدم

 !ممنونم-

*** 

دسته گلی که با خودش آورده بود رو روی میز، . ام رو توی هم کشیدمهبا دیدن السا اخم. هام رو باز کردمحال چشمبی

نگاهی به آرام که خوابیده بود انداخت و دستش . دقیقاً کنار تخت گذاشت و خودش هم روی صندلی کنار تخت نشست

 :لبخند تلخی زد و گفت. رو بوسید

 !دختر قشنگیه-

 :قطره اشکی از چشمم پایین چکید، آروم لب زدم
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 چی اومدی؟واسه -

آب دهنش رو . اش که انگار گردی از غم روش رو پوشونده بود، انداختمبه چهره. ام حس کردمدستش رو روی شونه

 :قورت داد و گفت

رامتین به من نگفته بود تو بارداری، وقتی با اون وضع . خواستم زندگیت رو خراب کنماومدم بگم واقعاً متاسفم، من نمی-

 من به اصرار پدرم و رامتین مجبور شدم به عقد رامتین دربیام. ردمام جا خواومدی خونه

 .خاطر تو و اون بچه ازش جدا شدمو االن با میل خودم و به

 .کرد، همراه با بلیط هواپیما جلوی چشمم گرفتاش رو که مهر طالق توش خودنمایی میی شناسنامهبرگه

فقط یه . دفعه جوری برم که دیگه هیچ ردی از من باقی نمونهبهت قول میدم این . ببین دارم میرم، برای همیشه-

 ...چیزی

 :ی چشمش رو پر کرده بود، گفتآب بینیش رو با سر و صدا باال کشید و در حالی که اشک کاسه

 .مراقب رامتین باش-

 .زده و ناباور من از در بیرون رفتهای بهتو در مقابل چشم

 .و رفت و رفت و دیگه هرگز پیداش نشد
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  .ممنون از همراهیتون

 :بعدی من رمان
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  .خوشحال میشم همراهی کنید

 .بهدادیان فر سمیرا
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