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 طرف از شدن انداخته دور بخاطر من زندگی تاریکی عمق

 رفیقم تنها طرف از شدن حساب هیچ بخاطر نبوده خانوادم

 وجودیتم و خودم به نداشتن باور بخاطر من زندگی نبوده

 بده نشونم رو سیاهی از باالتر تارنگی کرده رد رو تاریکی همیشه

 نکنه زندگی تنها و نشه افریده تنها که نیست انسانی. منه پوچی واون

 میکنیم زندگی توهماتمون از کابوسی تو فقط ما نره دنیا از تنها و

 تا میکنیم فرار سرمون پشت ترسهای از وبرعکس نداره انتها که

 برسیم جلمون واهی نور به

 سیاهی و ،تنهایی خودت جز نمیمونه باقی ابد تا چیز هیچ

 تکون هک لعنتی های ثانیه میگرفتم ضرب زمین رو پام با و بودم وایساده شرکت آسانسور منتظر

 عدب باالخره طوالنی سردرد یه برا بود اخطاری این و میزدن نبض شقیقهام ومیشمردم نمیخوردن

 اردو صحبتی هیچ بدون و رسیدم مدیریت طبقه به شد باز آسانسور در گذشت که زیادی مدت از

 فوق منظره که کردم حرکت اتاقم ای شیشه دیوار سمت به و گذاشتم میز روی و کیفم شدم اتاقم

 به باال این از وقتی میداد بهم قدرت و اوج حس بود مشخص اینجا از شهر کل داشت ای العاده

 ماموچش و چسبوندم شیشه خنکی به میکرد درد شدت به که و پیشونیم هستم مسلط چیز همه

 به که سالهایی بودم کرده صرف زمان براشون سالها که میشد وپایین باال ذهنم توی افکاری بستم

 دترینب با که تقاصی بدن پس رو روزا اون تقاص باید که کسایی بدست شدن سیاه و تباه سرعت

 بشه پرداخته باید بها

 قاتا وارد اجازه بی داده جرات بخودش کی ببینم ک برگردوندم شدت با سرمو شد باز یهو اتاق در

 خورد همکارم و دانشجوییم دوران رفیق به چشمم که بیرون بکشه افکارم از منو و بشه

 شد نزدیکم همیشگیش غرغر با سحر

 گرفتم تماس باهات بار هزار االن تا صبح از هستی مرگستونی کدوم هست معلوم هیچ رادمهر_

 از اخر من نذاشتی برام اعصاب هستی کجا نیست معلوم تو اونوقت داریم مهم جلسه یه امروز

 قیافه ورش مرده ای نمیکردم تحملت هم ثانیه یه نبودی اصلی دار سهام اگر میکنم سکته تو دست
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 خر این با دارم وایسادم چرا اصال وای نمیکنی درک منو استرس هیچوقت که ببرن خونسردتو

 ....نیست حالیش اینکه میکنم بحث

 از یکی افتادم دانشجوییم دوران یاد شد خارج اتاق از و برگشت در سمت به میزد غر که همینطور

 دوران یمداشت همدیگرو هوای بودیم رفیق مثل همیشه بود سحر با آشنایی زندگیم اتفاقات بهترین

 خب ولی بودم شده هنر وارد ای دیگه رشته از چون بود سخت من برا اوایلش شاید بود خوبی

 وفتسرک چقدر که نبود مهم برام پزشکی نه بود، هنر منم قسمت متفاوته کسی هر قسمت انگار

 ربهتج مثل برام همش بقیه پای به برسونم خودمو که کشیدم سختی راه این تو چقدر شنیدم

 .میارزید ولی شد تلف عمرم از سال3 که درسته گذشت زود که بود شیرینی

 زد در ب یا تقه کریمی خانم دقیقه چند از بعد اتاقم تو بیاد گفتم کریمی خانم ب برداشتم تلفنو

 دار سهام با مالقات به ای اشاره و داد نشون امروزو جلسات از لیستی شد وارد دادم اجازه وقتی

 سحر اتاق اب گرفتم تماس.کرد میشنیدم اسمشونو بود اولینبار برا که کیانی اقای گلبرگ شرکت

 میشد خارج اتاق از داشت که همونطور کریمی اتاقم،خانم بیاد گفتم بهش

 .گرفتن تماس هم حاتمی اقای که بگم رفت یادم ببخشید_

 داشته مهمی کار حتما زده زنگ بزرگمهر ک جالبه شد خارج و دادم تکون سرمو فقط

 گرفت گارد جلوم که کردم اخم فقط تو اومد کردو باز همینجوری درو دوباره سحر

 !داری مشکلی چیه هان تو؟ بیام بزنم در که هستی مهمی شخص خیلی کردی فکر نکنه چیه_

 کشیدم موهام الی انگشتامو

 ینا بگو بشین ندارم اعصاب جنگ حوصله میکنه درد بشدت سرم کن مراعات امروز یکم سحر_

 میخان چی و چیکارن گلبرگ شرکت

 واردات شرکته کیه،این سحر بفهمی که میکردم باهات کاری وگرنه سوخت برات دلم باشه_

 یا احتماال دبیا میخاد که شرکتشونه رییس اینبار ولی اومدن تبلیغاتی بنر برا باریم چند صادراته

 من البته مهمیه شرکت بهرحال کشور، از خارج تبلیغات یا گذاری سرمایه و میخان مالی کمک

 نه،میز داخل به ضربه که هستن هم چینی محصوالت واردات کار تو انگار ندارم ازشون خوبی اخبار

 یرمم زودتر جلسه این بعد من ضمن در نداره ارتباطی هیچ من ب بگیری تصمیم باید خودت حاال

 .باشی ناپدیدیم جریان در گفتم بهت بیرون برم حمید با میخام
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 کرد نگام منتظر برگشت کردم صداش بره که کرد پشتشو

 بازی ابرومون با نمیخام اصال من کنی تحقیق شرکت این مورد در بیشتر بهتره بنظرم من سحر_

 اتفاقی گرا کنیم اماده خودمونو بهتره پس نیستی حاضر توم که میدونم بیشتر قرون یه برا کنیم

 .هست خطرش احتمال بیوفته

 شد خارج و داد تکون سری

 تلفنو بشم اینکارا وارد که بود مونده همینم شد بدتر خبرا این با االن میکرد درد سرم بودم خسته

 ودشوخ به داشتم سوم دفعه نداد جواب گوشیشو معمول طبق گرفتم و بزرگمهر شماره و برداشتم

 اومد سرحالش شادو صدای ک میدادم فحش گوشیش

 ؟ مردک چطوره حالت رادی اقا به به_

 خبره؟ چه کوکه کیفت چطوره؟ تو حال بزرگان بزرگ بر سالم_

 دعوتت شام میخام امشب خب ولی نیستم خوشحال شده چپ چشمات که اونجوریام بابا نه_

 اجناقب اوردیم گیر خواهر دوتا شد فرجی شاید هم سر تو بزنیم بریم قدیما مثل دوتایی مردک کنم

 شیم خالص ترشیدگی بوی از شدیم

 ایمیخ کجا انداختم،حاال کنارش هم شور تازه ترشیدگیم بوی عاشق من نباش من فکر به تو_

 کنی مسمومم ببریم

 خوشگله دنبالت میام باش بیریختت شرکت در دم7 ساعت_

 منتظرتم پس باشه_

 که آدمی کت بود اسطوره من برای پسر این واقعا نشست لبم رو کمرنگی لبخند یه و گذاشتم تلفنو

 رمایگ کردم نزدیک لبام ب رو قهوه فنجون. ندارم کمبودی هیچ میکنم حس زندگیم تو بودنش با

 برداشتم میشد روشن خاموش روش علی اسم خورد زنگ گوشیم داشت مطبوعی

 خوبی؟ علی سالم_

 ؟ شرکتی خوبی؟تو تو راد سالم_

 یباش جلسه تو باید دیگه چندمین یه کجایی تو باشم،بعدم کجا داشتی توقع مگه چطور اره_
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 امروز خورده کجا به مخت نیست معلوم بیا پاشو جان خنگ جلسم اتاق تو من رادمهر_

 دیگه میدادی خبر میومدی زدن زنگ بجا بعد نگفتی زودتر چرا پس ابله_

 اتاق سمت به کشیدم موهام ب دست یه کردم مرتب و کتم شدم بلند کردم قطع روش تلفنو

 تمرف باشن راحت که دادم نشون دست با شدن بلند احترامم به همه کردم باز که درو رفتم جلسه

 چپم تسم و بودن نشسته علی و سحر راستم سمت بود مستطیل سر که نشستم صندلیم روی

 درمورد کردن شروع کنندس خسته همیشه که پرسی احوال و سالم بعد ویژمون مهمون

 برا میخاستن سفارشاتی چجور که دادن نشون بهمون اسالید سری یه زدن حرف شرکتشون

 قایا کردیم امضا دوطرف و کرد تنظیم علی قرارداد یه سفارشات قبول با داخلی و خارجی تبلیغات

 کرد صحبت من ب رو کیانی

 و وستد بتونیم مراتب ب شاید کنم تشکر ازتون سفارشاتمون قبول بابت میخاستم افروز جناب_

 یمبرس جاها بهترین ب بتونیم تا بدیم بها همدیگه منافع به و باهمدیگه باشیم خوبی همکار

 ولی کردین انتخاب خودتون تبلبغات برا مارو شرکت شما ک خوشحالم هم بنده کیانی اقای_

 جامعه و خودمون ب ضرر باعث که اهدافی نه بره جلو قوانین راستای در منافعمون که امیدوارم

 .بشه

 نکردم توجه کیانی شده سرخ چهره به و شدم بلند جا از

 .شدم خوشحال اشناییتون از دارم هم دیگه جلسه یه ببخشید رو بنده باید_

 فشرد دستمو سفت خیلی که کردم دراز بسمتش اکراه با دستمو

 پرریسکتر و بزرگتر کارهای امید به همینطور هم من_

 یکاف اندازه به امروز کنم لهش نزنم تا باشم مسلط خودم ب کردم سعی و کردم قفل وبهم فکم

 خانم به ور بمونم شرکت تو نمیتونستم اصال شدم خارج و رفتم در سمت به بود شده نابود اعصابم

 .بزرگمهر پیش رفتم بگو هم علی و سحر به کن کنسل قرارارو گفتم کریمی

 دهبن روی و دستم بود شده پارک ای گوشه که رفتم خفتم کرگدن سمت ب شدم پارکینگ وارد

 ودمب تونسته سخت شدم عاشقش نظر یه تو خریدمش که افتادم روزی اون یاد کشیدم مشکیش

 خفته دنکرگ این و گذاشتم ماشین نمایشگاه توی و پام تابلوم اولین فروش با و کنم جمع پوالمو

 ندکروزل این عجیب ولی کنه جلب ماشینا بقیه به منو نظر میکرد سعی خیلی مغازه صاحب دیدم رو
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 مال کرگدن این گفتم کردم امضا قرارداد وقتی خندیدن بهم چقدر بود کرده خیره و چشمام مشکی

 .بود نکرده ول منو مشکی رفیق این هنوزم و منه

 فهممب باید امروز که بریم بزن گفتم لب زیر اروم کشیدم فرمونش روی دستمو شدم کرگدن سوار

 ادح مشکل اون بعد بود درگیر ذهنم ولی بودم خیره روبرو به خوشحاله سرحالو انقدر چرا بزرگمهر

 سخت من به چقدر زمان اون برگرده تونسته چندماه تازه ولی نبود خوب زیاد بزرگمهر حال

 درد جاو برنمیومد ازم هیچکاری من و نابودیه حال در چشمام جلوی رفیقم میدیدم وقتی میگذشت

 بخاطر ناال ولی بود طوالنی و زیاد زمان نشه له غرورش تا کنی کمک رفیقت به حتی نتونی وقتیکه

 خوشحالم براش زندگیش توی طلوع این

 ایاق برا بوقی نرم خالی دست باشه بهتر شاید فکرکردم این ب شرکتش به شدنم نزدیک با

 تمام خوشرویی با اومد بیرون نگهبانیش اتاقک از زدم رحمتی

 ورودتونو؟ بدم خبر حاتمی اقای به خوشامدین افروز اقای سالم_

 کنید ارکپ ببرید و ماشینم میشه اگر ولی بشه غافلگیر میخام نداره لزومی خوبین؟نه شما سالم_

 .باال میرم بعد دارم کاری یه من

 اقا چشم_

 سمت به و گرفتم رز گل دسته یه رفتم خیابون ور اون گلفروشی سمت ب و دادم تکون سری

 شد زبا ک آسانسور میدادم ماساژ شقیقمو ارومی به شدم اسانسور سوار برگشتم شرکت ورودی

 زد حرف ای طلبکارانه لحن با کرد شروع کردن بلند سر بدون رفتم منشی میز سمت به

 .داخل برید نمیتونید هماهنگی بدون و ندارن وقت حاتمی اقای امروز _

 یگرفتم یاد تربیت یکم نبود بد ولی کردم پوشی چشم بدش لحن از و باشم خونسرد کردم سعی

 ربض بخاطر آبیش مانتوی روی ریخت چاییش و شد دمر که کوبیدم فنجونش کنار و دستم محکم

 پریده شرنگ و بود قلبش رو دستش درحالیکه کشید بلندی جیغ فنجون شکستن و دستم محکم

 آرومی صدای با و شدم خیره چشماش تو بود

 .بدی تکون و فکت کمتر کن سعی پس نشنیدم بود مگس ویز شبیه صدات االن تا_
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 دگر چشمای با و وایساده در دم دیدم ک برگشتم بزرگمهر اتاق در سمت به و زدم سردی پوزخند

 رفتم کشید نشون و خط برام و توهم رفت اخماش که زدم بهش چشمکی میکنه نگام داره شده

 سمتم برگشت بستم محکم در و داخل

 میوفتاد پس داشت بدبخت داری، که رفتاریه چه این شدی دیونه مردک_

 اراجیف کنه شروع بعد کیه ببینه کنه بلند و سرخرش اول بگیره یاد تربیت باشه اون تا حقشه_

 ببافه

 رو ای دوستانه و گرما حس بشدت دفترش گذاشتم میزش روی و گل و رفتم میزش سمت ب

 بخاطر ولی بود ای شیشه خودش میز کوتاه پایه و کرم مبلمان ست با چوب پوش کف میداد

 هوهق هم شیشه میکردی حس دید خطای بخاطر و میشد انعکاس شیشه توی رنگ اتاق چوبکاری

 .بود مشتقاتش و گرم رنگای عشق بشدت میخاست اینطور خودش بود ساده خیلی ای،

 شیدهک صورت بهم بود زده زل لبخند با کردم نگاش و برگشتم شونم روی دستی شدن گذاشته با

 دهش قایم ای شیشه دیوار پشت که سوخته ای قهوه وکشیده کوچیک چشمای سفید پوست و

 ادد تکون چشمام جلوی دستشو باشتش زده هیچوقت نمیاد یادم که پرفسوری ریش با بودن

 شد خشک چشمات بمونی خیره نمیخاد خوردی و اتاق هم و خودم هم بسه بابا باشه_

 داد ادامه و دراورد و عینکش و نشست میزش پشت رفت باخنده

 بود مونده ساعت نیم هنوز میام 7 که گفتم زدی من به سری چیشده_

 دادم تیکه پشتی ب و سرم و کردم پرت مبل روی خودمو

 خبره چه ببینم اومدم زود مشکوکی خیلی امروز_

 جلوی بزور میاد اشک داره چشماش زیاد خنده از دیدم کردم باز و چشمام الی خنده زیر زد بلند

 گرفت و خودش

 بیام خودم کنی صبر نمیاره طاقت دلت که انقدر فضولی قدیم مثل هنوزم_

 بستم و چشمام دوباره و رفتم بهش ای غره چشم
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 اشهب بهتر شاید خب ولی چینی مقدمه از میاد بدت که میدونم قیافه تریپ تو نرو حاال خب خیله_

 با که هستی هم این جریان در و چیکارس من برادر که میدونی بگم، برات ای مقدمه یه اینبار

 ما خونه آخرهفته شکوهی اقای اسمش که دوستش این دارن وساز ساخت شرکت دوستش

 تخود باشه داشته ای نقشه برام داداشم میترسم من رادمهر راستش میاره برادرزادهاشم دعوتن

 یرونب ببرمت امشب میخاستم کنم ازدواج نمیخام منم و نمیاد خوشش من از زیاد میدونی خوب که

 داری داداشم رو زیادی تاثیر تو ما خونه بیای بگم بهت بعدش

 روان یه حدیکه در میاد بدم ازدواج مغوله از خیلی من میدونست بزرگمهر بود کرده قفل مغزم

 االنشم همین تا میکنن ازدواج کسانیکه و ازدواج به نسب فوبیام تنفر دچار بود گفته بهم شناس

 نابهنجارم گذشته در ریشه شدید تنفر این و بودم اومده کنار نزدیکام ازدواج با سخت خیلی

 رانقد ولی برادرش جلو بودنش کمرو این بخاطر سرش نزنم داد تا باشم اروم کردم سعی داشت

 شستن کنارم نگران اومد سمتم ب سریع بزرگمهر شد بلند آخم که بود شده شدید شقیقهام درد

 گذاشت پیشونیم رو و دستش

 میشی؟ میگرن عصبی حمله دچار که نمیخوری موقع ب و قرصات بازم_

 دادم ماساژ و چشمام یکمی دادم تکون نه معنی ب سرمو

 از و بارش زیر میری داری عالقه بدون که خصوصن ندارم و ازدواجت تحمل و نمیتونم که میدونی_

 اطمینان بهت میام شب فردا من خانوادت جلو خصوصا کوتاه نه برا زبونت همیشه که اونجایی

 زندگی مسئولیت بار زیر بری عالقه بدون نمیذارم زندم من وقتی تا میدم

 که طورهمون شد بلند و داد فشار محکم و دستم بست نقش لباش رو آمیزی محبت و کمرنگ لبخند

 میکرد تنش و کتش داشت و بود بهم پشتش

 میخورم تورو کرگدن نرسم معدم بداد اگر و گشنمه که بریم پاشو_

 بهم و ارامش انگار بیرون برم بزرگ با که بودم این عاشق همیشه اومد کش لبام بیشتر اینبار

 رفتیم پارکینگ سمت به نشه دار خبر امشبم برنامه از میکردم کاری باید میکردن تزریق

 با ادمی بیشتر بهش وحشی گاو هرچند غوله خیلی میترسم تو کرگدن از من بریم من عروس با_

 بزنه شاخ انگار میخاد گذاشتی براش تو که جلوبندی این
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 عوضش براهمینه سفیدشه مگی عاشق میدونستم کردیم حرکت سفیدش مگان سمت به

 کنم حملت و راه زیادی نمیتونستم من ولی مدته طوالنی رانندگی عاشق بزرگ من برعکس.نمیکنه

 بری؟ میخای کجا_

 بریم؟ کجا چیه تو نظر نمیدونم راستش_

 که خونه به بده خبر بعدم شهر تئاتر بریم بعد بزنیم هم سر تو یکم خرید بریم ای پایه اگر_

 خوب خیلی جای یه امشب ببرمت میخام من خونه میای امشب

 میخندیدم قیافش به دلم تو کرد نگام مشکوک ک زدم بهش چشمکی

 بریم؟ کجا بفرما راهنما جناب خب_

 انقالب میریم بعدم کنی پارک کجا میگم بهت ولیعصر برو_

 بودم خیره روبرو به بود گرفته ماشینو فضای کالمی بی کالسیک موسیقی

 داداشته؟ شرکت معروف دار سرمایه همون شکوهی این مورد در_

 وقتی پیش چهارسال میشه وارد داره بهش عصبی فشار چه داد،میدونستم تکون سرشو آروم

 دختره من بوده نقشه این تو هم خواهرش که شد متوجه خواستگاری برن کرد مجبورش برادرش

 هب هم خیلی خونده مامایی و شهیده فرزند شدم متوجه بزرگمهر تعاریف با ولی نمیشناختم رو

 یبزرگ مشکل اون حل مقابل در ازدواج کنه معامله بود شده حاضر حدیکه در داشت عالقه بزرگمهر

 یعرضگ بی از موقع اون چقدر من و بکشه بیمارستان به کارش بارها بزرگمهر بود شده باعث که

 .شهب بازی زندگیش با که بذارم نباید بیاد پیش اشتباه این نمیذارم اینبار بودم ناراحت خودم

 کردیم روعش باهم کرد پارک فلسطین خیابون به نرسیده سنگی کوچه یه تو رسیدیم که ولیعصر به

 هک وقتایی میشد رد چشمم جلو از همشون ک بودم کرده سپری اینجا رو خوبی روزای زدن قدم ب

 میزدیم حرف کارامون درمورد و انقالب تا میرفتیم سحر با

 رو تابک ب شدیدم عالقه نمیتونستم هیچوقت شدیم فروشی کتاب وارد و گرفتم بزرگمهرو دست

 بودم عادت این ترک حال در ولی بود شکستن حال در کمر از کتابخونم اینکه با کنم کنترل

 همیشه خرید شعر کتاب هم بزرگمهر خریدم نمایشنامه دوتا فقط شدید میل وجود با براهمین
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 گهدی که بود سالها ولی بیام ذوق سر میشد باعث همیشه گفتنش شعر طبع و بود شعر عاشق

 نمیگفت شعر

 رفتیم فرانسه شیرینی سمت به

 بره زمان وایسیم تا بریم بگیریم خفن کیک یه بیا نکنیم تلف وقتو میگم بزرگ_

 زیاد ندارم حال بزن هم رو نمایش قید میگم موافقم اره_

 این ثلم برگردیم ماشین سمت ب باقلوا،تا جعبه یه با گرفتم شکالتی کیک یه دادم تکون سرمو

 شکمش رو زدم خنده با اوردیم رو باقلوا دخل ها نخورده

 شده حجیم چه ایربک این کردی چه مرد_

 میرفتم ریسه پاش هم منم خندیدن کرد شروع بلند صدای با

 سوسول تو مثل ن باشه پر ایربکش اونیکه مرد جون رادی_

 کنی آبش میبرمت بزور میگم بهت شه خوب پات بذار میگی راست که تو آره_

 نهم پیش که گفت و داداشش ب زد زنگ راه تو باش خیال همین به باشه که اومد ابرو چشمو برام

 برنمیگرده شب و

 توهم رفت قیافت گفت چی چیشد_

 کرده دعوت هفته اخر شام برا هم رو خونه،تو بریم باهم صبح گفت هیچی_

 بشه بد که نمیام خودم یهو شد بهتر اینطوری خوب چه_

 دلم زهرا بهشت سمت برو رادی..... شدم خسته خدایی پوف... هست حواست هیچ رادمهر_

 شده تنگ براشون

 به دمدا تغییر و راه حرف بدون دیدم رو بود شده جمع چشماش تو که اشکی برق سمتش برگشتم

 زهرا بهشت سمت

 و برداشت رو گالب و آب عقب صدوق از حرف بدون کردم پارک و رفتم نظر مورد قطعه سمت به

 . باهاشون کنه صحبت میخاد وقتی باشه راحت تا دادم تکیه ماشین به کرد حرکت
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 دنیای تو هرچند داشتیم جالبی دوستی دوران شدیم رفیق ساده چقدر افتادم اشناییمون اوایل یاد

 قلب چه داد نشون زیادش صبر با همیشه اسطورست من برای مرد این قلبا خب ولی مجازی

 ومادر بوده کم سنش وقتی براومده، زندگیش پس از تنهایی خودش فهمیدم وقتی داره بزرگی

 هب بارها بمونم مردی همچین درکنار که تحسینه قابل برام کردن فوت تصادف یه بخاطر پدرش

 خب ولی نشه پاک لبهاش رو از لبخند عمر یه تا بدم براش زندگیمم حاضرم که گفتم خودم

 .نیست پایدار چیزی هیچ تصورمون برخالف

 بهش مارو قدمای با میکشید قبر سرد سنگ به دستشو میلرزید شونهاش کردم نگاه بزرگمهر به

 و دوندمبرگر خودم سمت به شونشو دستم فشار با زدم زانو کنارش نکرد بلند سرشو شدم نزدیک

 دنسرازیرش از جلوگیری برا که شنیدم رو بود شده مرتعش که عمیقش نفس صدای کردم بغلش

 کشیدم کمرش روی دستمو بود اشکش

 رفیق همیم محرم تو منو بشکنه سدش بذار میشی اروم میکنی فکر اگر_

 ردیم من ولی رفت باالپایین گلوم تو سنگینی بغض شد خیس شونم تمام چنددقیقه درعرض

 نمیشد باز هیچوقت گلوم قفل این میخاستم خودمم اگر حتی کنم گریه که نبودم

 فرمون تپش که بود اون از تر خسته برگشتیم ماشین بسمت و شدیم بلند شد ارومتر بزرگ وقتی

 البته میکردم زندگی خانوادم از جدا که میشد سالی پنج حدودن کردم حرکت خونم سمت به بشینه

 و فامیل زنکی خاله حرفای اومد پیش که بدی شرایط بخاطر بودم نزدیکشون دور زیاد نه

 بجای رو مگی کردم انتخاب رو زندگی جور این نداشت تمومی هیچوقت که مادرم سرکوفتای

 وارد وقتی شه وارد بزرگمهر تا کردم باز درو انداختم کلید 12 طبقه رفتیم باهم کردم پارک کرگدن

 به ملب گوشه کردم دنبال نگاهشو و شدم نزدیکش خیرست روبرو به و وایساده بزرگ دیدم شدم

 دماور بزرگمهرو بزور من که زمان اون بود خوبی دوران بخونم فکرشو میتونستم رفت باال سمت

 بود خوبی دوران میکردیم زندگی خونه هم مثل اینجا کردم درست براش مجاورمو اتاق و خونم

 جوره همه من ولی داریم باهم چندماه اختالف فقط بودیم هم درکنار اسطورم تک منو که دورانی

 که الیخچ گذاشتم کیک نشست مبل روی داخل بره که کردم وارد فشار کمرش به میپرستیدمش

 عبهج برداشتم تختم روی از کادوشو اتاقم تو رفتم و دادم بزرگ به آب لیوان یه بگیره خودشو یکم

 هک بودم کرده تالش کادو این برا ماها کردم لمس بودو شده تزیین خاردار های شاخه با که مشکی

 .بدم بودنش تک درخور کادویی العاده فوق انسان یه به
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 کادو دبو بسته چشماش گذاشتم جلوش اوردم گذاشتم شمع کیک روی رفتم اشپزخونه سمت به

 گذاشتم کیک کنار هم رو

 ابله باشیم خوش بیا خاصیه شب امشب بزرگمهر_

 کنه باز چشماشو اینکه بدون

 خاصه میکنی فکر که ای مسخره شب چه امشب انفجاره حال در مخم شو بیخیال رادی_

 اورده بدنیا رو اسطوره یه مادرت که خاص شب یه_

 ردشوگ این انقدر کرد نگاه منو بعد رو کادو بعدم و کیک بعد کرد نگاه منو اول شده گرد چشمای با

 شدم کالفه که چشماش با داد انجام

 ایم گشنه صبح از خیرسرمون که بخوریمش کن فوت اینم کن ارزو بیا حاال بیخیال بابا_

 رو امهخ نشستم کنارش رفتم کرد فوت و شد خیره من به خبیثانه لبخند یه با بست چشماشو

 دراومد صداش دماغش به مالیدم کیک رو از برداشتم

 .......وقته باشه هرچی وقت االن_

 کادو:گفت سریع

 نچ_

 باسشول که کنه فرار پاشه اومد شد بلند بیدادش و داد صدای که کردم ماچش گرفتمش سریع بعد

 گرفتن فاصله دکمهاش کشیدم گرفتم پشت از

 بود مزاحم لباس میکرد فکر بود هرکی االن کردی بود کاری چه این مردک_

 میرفت عقب که همونطور شدم نزدیک بهش زدمو بهش چشمکی

 بگذرم من که میگذره هلویی همچین از کی میگن درست شایدم_

 پشت از رسوندم بهش و خودم بزور میدویید و میزد الکی جیغ دخترا مثل اونم کردم دنباش

 خنده با روش افتادم که گرفت پایی زیر من برا خورد، قلت زمین رو کردم پرتش گرفتمش

 مکشیدی دراز سمت یه به کدوممون هر گذشت که چنددقیقه میدادیم فحش و میزدیم رو همدیگه

 شدم بلند بود کرده پر بلندمون نفسای صدای رو فضا
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 خودته گردن خونت میگیری کشتی جوون من با شد سالت31امشب بکش خجالت پیرمرد_

 گذاشت کیک کنار اورد چنگال و دستی پیش دوتا آشپزخونه تو رفت وایساد پاشد خنده زیر زد بلند

 مبل رو نشست

 ساله30 پیرمرد کنم باز کادومو حاال میدی اجازه_

 بوی همینجام از کرد باز رو جعبه در و زد کنار هارو شاخه برداشت رو جعبه دادم تکون سرمو

 ورهمونط کرد بلند رو کتاب و کرد جعبه توی دستشو اروم کرد حس جعبه توی از میشد رو رزویاس

 کتاب درمورد دادم توضیح من میکرد برانداز اون که

 دور کار سازه دست خاص مقوای از شده ساخته هاش برگه شده درست خاصی چرم از جلدش_

 هشد نوشته ماهر خطاط یه بدست فقط گفتی خودت که توشم اشعار دادم انجام خودم حاشیشو

 رفیق بپسندی امیدوارم

 و قه،شگفتی،عال محبت میزد موج چیزی همه ایش قهوه چشمای تو کرد نگام برگشت بست کتابو

 کرد محکم دورم بازوهاشو تعجب،سفت از رگهایی

 رفیق ممنونم_

 بازوش به زدم شوخی با

 بیاد بده ماچو بیخی اینارو حاال_

 اونور کرد پرتم

 ببینمت نمیخام گمشو برو دیگه_

 نامرد نمیدی ماچ میخوری که کیکم گرفتی رو کادو اااااا_

 میزد چشمک داشت کیکه االن ولی کشیدم نقشه براش ذهنم تو باال انداخت ابروهاشو شیطنت با

 دادم ادامه بهش رو

 هیکالمون به بزنیم گند که پایم امشبو یه_

 ازب دهن با دیدم کردم بلند سر خوردن کردم شروع برداشتم نصفشو کردم نصف وسط از کیکو

 انداختم باال ای شونه میکنه نگاه کیک منو به داره
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 میخوردم خودم هم رو تیکه یکی اون شد تموم یا میخوری_

 مومت امشب نمیخاست دلم دیدیم باهم رو مودیلیانی زندگی گذاشتم فیلم یه برداشت و کیک

 روندیممیگذ وقت و میشستیم فردا درمورد فکر بدون هم کنار اینطوری همیشه میخاست دلم میشد

 نمیشد هیچوقت انگار نمیشد خب ولی

 که فحی شدم خیره سیاه اسمون به کشیدیم دراز هم کنار بالکن تو انداختیم جا من پیشنهاد با

 یه دلم چقدر بودم ای دیگه جای کاش مزین، قطبی ستاره تک یه با اسمون و تهرانه اینجا

 که آشغالی اون آدرس گفت و زد زنگ مهدی که بود صبح امروز درگیر ذهنم میخاست مسافرت

 همه هزمانیک بودم لحظه این منتظر که سالهاست کرده پیدا بود کرده جهنم زندگیمو پیش سالها

 که میکنم شروع رو بازی بزودی بکشم تباهی سمت به رو ذهنمه تو که سیاهی لیست این

 تخت که بزرگمهر برعکس نبود خبری خواب از انگار هم امشب کنه، تمومش نمیتونه هیچکس

 .میرسید گوش ب عمیقش نفسای بود خوابیده

 هن هست خواب نه که شبایی اون از میکرد درد بشدت سرم رفتم آشپزخونه سمت به شدم بلند

 برا رهب کنم تایید و فرستادن بچها که کارایی باید تاب لب پشت نشستم و خوردم مسکن آرامش،

 بزرگمهر بود شده خشک بشدت گردنم بودم کار پای صبح8 تا بود عقب کارا خیلی نصب و چاپ

 ردمک آب از پر وانو بیارم دووم شب تا نمیتونستم اینطوری رفتم حموم سمت به ودب خواب هنوز

 شد باعث خنکش بوی ریختم توش بودو داده عضالت درد برا کوروش که گیاهی معجون

 االماش بیرون اومدم و گرفتم دوش یه کشیدم دراز وان تو ساعت نیم حدود بشه کمتر سرگیجم

 اول زدم صداش چندباری سمتش رفتم کردم اماده رو صبحونه نمیشد بلند بزرگ میشد در توپم

 تسم به رفت جت مثل صبحه نه ساعت گفتم بهش وقتی ولی بخوابه بازم بذارم میکرد اصرار

 .حموم

 شبیه هک طوالنی مدت بعد کنیم شروع هم با بیاد تا میدادم انجام رو کارا ادامه بودم نشسته سرمیز

 خوردیم صبحونه باهم بیرون اومد نبود دومادی حموم به

 فایلشو شرکتت میام فرستادن برام بچها امادس سفارشاتت شرکت میام باهات امروز بزرگ_

 میرم بعدش نصب برا میان شرکته داخل نصب برا که هم سریارو یه میدم

 سریع کنیم حرکت شم بلند سریعتر کرد اشاره میجویید لقمشو داشت حالیکه در داد تکون سری

 .بیرون زدیم برداشتم و کتم تابو لب یخچال تو ریختم میزو روی وسایالی
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. بود وابیدهخ پارکینگ گوشه که افتاد خوشگلم کرگدن به چشمم شرکتش پارکینگ تو رسیدم وقتی

 رو کارا کردم هماهنگ باهاش علی زدم زنگ بودن شده جمع همکاراش بزرگمهر اتاق توی رفتیم

 لیخی براش هفته ،این شدم منتظر و بزرگمهر دفتر تو رفتم چیز همه نصب و بچها اومدن از ،بعد

 مبرادرش بخاطر خب ولی بشم کارش مزاحم نمیخاستم زیاد میومد براش جدیدی محموله بود مهم

 سما کردم نگاه صفحش به اورد خودم به منو گوشیم صدای کنه تمومه کارشو زودتر باید شده که

 دادم جواب بالفاصله بود بزرگمهر برادر بابک

 الو_

 اعتدوس تا بگو بزرگمهر به ولی دارید کار و شرکتین جفتتون خوبه؟میدونم حالت رادمهر سالم_

 بیارید معاوناتونم خاستید باشید جفتتون هر امروز جلسه تو حتما میخام من شرکت بیایین دیگه

 اهج آدم خودم مثل تو میاد خوشت سودش از دارم اطمینان که بدیم انجام شراکتی کار یه میخایم

 .منتظرتم برادرم برعکس هستی طلبی

 خودش منافع برا بوده همین همیشه کرد قطع و زد حرفاشو هم باشم زده حرفی من اینکه بدون

 اهج خودش مثل من میگفت درست شراکت برا بود کرده انتخاب کسیو بد خب ولی میکرد هرکاری

 و صتیفر همچین نباید خب ولی شم شریک چیزیو کسی با نمیشم حاضر خور تک ولی بودم طلب

 تو اومد شاد صورت با بزرگمهر دیدم برگشتم در شدن باز صدای با میدادم دست از

 توهم ،کار عالیه چیز همه شدن وارد ها محموله میره پیش خوب داره چی همه نمیشه باورم رادی_

 کردی کمکم اینکه از ممنونم نداره حرف که

 فشرد و گرفت دستمو

 بشین لحظه چند کنیم صحبت باهم باید بزرگ_

 ، کنهمی فکر چی به داره میدونستم دقیقا بود فکر توی سخت گفتم بهش برادرش تماس درمورد

 میکردم ریسک اهدافم برا من خب ولی بود سرهمشون سواستفاده

 اطمینان بهت داره وجود هم ریسک ما کار تو خب ولی بزرگ میکنی فکر چی به داری میدونم_

 اشهب اصولمون خالف بر بکنیم کاری بخوان ازمون اگر نمیشیم قانونیش غیر جریان وارد ما میدم

 تو منو از بهتر برادرت اینو نمیشناسه فامیل و خانواده کار میکنیم اعالم و مخالفتمون همونجا

 میدونه
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 وقتی ردک سفارشاتی بهش رفت منشی میز سمت ب و شد بلند ولی بود نشده متقاعد هنوز اینکه با

 میدیدم دستاشو لرزش وضوح به کرد سالم دستپاچگی با شد بلند کرد نگاه من به منشی

 وقتی. رفتیم من کرگدن با اینبار دادم تکون فقط سرمو و کرد جاخوش لبم گوشه پوزخندی

 نم و میکرد سکته داشت بزرگ هوا رفت کرگدن نعره کوبیدم گاز روی پامو بشه سوار میخاست

 منه آخر و اول عشق ماشین این میرفتم ریسه

 خنگ مردتیکه بمیری_

 دریبق طبقاتش بود تهران منطقه بهترین توی بابک میخندیدم،شرکت خوردنش حرص به فقط

 تحرک شرکت سمت به کردم پارک ماشینو میکردم نگام باالرو میگرفت درد سرم که بود زیاد

 یه وارد انگار بودم کرده تعجب بشدت ولی دارم نگه خشک و بیحالت صورتمو کردم سعی کردیم

 هب متعلق همه که ساختمونن یه تو شرکت چندین شدم متوجه که اونطور شدیم درتو تو قصر

 وشونت لوستر طالیی انعکاس که رنگ صدفی براق سرامیکی پوشای کف بزرگ، برادر و شکوهی

 چشم هب توشون بلندی میزای که بود انتها بی داالن یه میکردم نگاه که مسیرو هر بود کننده خیره

 شهشی آسانسور برد باالتر طبقات به مارو منشی بود خودش کار مشغول سخت هرکسی میخورد

 وساختمون تمامی ما میشد باعث و بودتش کرده تجاری مرکز یه مثل بود ساختمون مرکز که ای

 رهاس تمامی که کردم باز درو کردیم حرکت چوبی در دو یه سمت به منشی دست اشاره ببینیم،با

 کرد معرفی مارو همه به رو شد بلند بابک برگشت ما سمت به

 گفتم خدمتتون که افروز اقای میکنم معرفی خانوادگیمونو دوست و برادرم_

 شروع بحث تا شدیم منتظر مشکوک، لبخند والبته خیره نگاهای با و شدن بلند احتراممون به همه

 با جوگندمی موهای شناختم رو شکوهی کردم دقت که بیشتر بود زن 3 و مرد7 شامل جمع.بشه

 بود مصمم محکم خیلی صورتش ولی ، تیره پوست و سبز چشمای

 راه دبی تو تجاری مجتمع یه که شدن جمع هم دور این برا گروه این شدم متوجه من که اونطور

 و میشد گذاشته بزرگ عهده به صادرات و واردات فقط بود شده انجام کارها همه کنن اندازی

 تمونساخ کلی طرح برا که گروهی تو که خاستن بودم هم دیزاینر من که اونجایی از بامن تبلیغات

 هک فهمیدم نفر چند اون رمزی نگاهای از و نگرفتیم قرار کار جریان در زیاد ما کنم شرکت میخان

 باشیم جریان در ما نمیخان یا بیوفته اتفاقی قراره حتما
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 دورتا دور فقط بود خالی تقریبا اتاق شدیم دیگه اتاق یه وارد شکوهی و بابک،بزرگمهر همراه به

 کرد شروع بابک تا نشستیم مبلها روی بود شده چیده سفید مبل

 که فعتونهن به البته کنید فکر که میدم زمان رو مدتی یه بهتون من سواله از پر ذهنتون تو میدونم_

 میخام داریم مهمونی یه هفته اخر میونه در طرفه دو کالن سود یه حال بهر باشید باهامون

 معارفه یه باید میکنن زندگی پیشش که برادرزادهاش همچنین کنم اشنا مسعود دختر با شماهارو

 پر کار یه باهم قراره که مکانی تو اونم کردین قبول شماها وقتی البته بذاریم همکارا بین هم بزرگ

 کنیم شروع سودو

 رهخی میزد شرارت برق چشماش که مسعودی به باز نیش با بابک صورتیکه در بود هم تو اخمام

 .میداد فشار بهم و دستاش و بودم پایین سرش کردم نگاه بزرگمهر به و برگشتم بود شده

 فعر بزرگمهر منو اجازه با آقایون ببینمتون هفته آخر میشم خوشحال میکنیم فکر کار درمورد_

 میکنیم زحمت

 احساس بیرون خنک هوای برخورد با دراوردم کتمو که بود گرمم انقدر شدیم خارج و دادیم دست

 اعتس تقریبا بود بدتر من از حالش بزرگ میکشیدم نفس داشتم اسید معرض تو االن تا کردم

 ولی ودب شیکی جای بود خالی تقریبا رستوران رفتم مناطق همون تو رستوران یه سمت به بود سه

 مبه افکار مشغول دومون هر نشستم گورستونی کدوم نبود مهم بود مشغول ذهنم که منی برا

 ردمک نگاه بزرگ چشمای به گذاشتم میز روی دستامو دادم سفارش گارسون به بودیم ریختمون

 کنه نگام منتظر و برگرده سمتم ب شد باعث نگام سنگینی

 میدادن تحویل نیشخند و میزدن حرف رمزی باهم اونا که اونطور سرشونه تو چی میکنی فکر_

 دارن ای نقشه دارم اطمینان

 تازه بودم، شده خالص تازه بشم بازیا این وارد نمیخام من رادی_

 مه موندم بابک دستوری لحن بین هم درسته کاری چه نمیدونستم خودمم بگم نداشتم چیزی

 بزرگمهر ملتمس چشمای

 یه بگذره ازش نتونه که میکنم پیشنهاد بهش رو دیگه کسی تو بجای میزنم حرف برادرت با_

 کنیم صبر باید فعال بیرون میکشم قضیه این از تورو جوری
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 الزم چیو همه میدونی بهتر کنه؟خودت شراکت تو با واقعا میخاد میکنی چی؟فکر خودت پس_

 بگم برات من نیست

 این دمور در بیخیال رو نقشه،اینا این تو بمونم بهتره که دارم ای دیگه کارای من ولی میدونم اره_

 ببینم بزن حرف شکوهی

 پیش ماه6 حدود هستن بابک شریکای هردو برادرشم و شکوهی جریانم در من که اونجایی تا_

 دوتا نمیکن تصادف کامیون با که مسافرت میرفتن داشتن دختراش دوتا همسرو با شکوهی سعید

 برادرشو دخترای مسعود بعد به اون از میکنن فوت همسرش و خودش ولی میمونن زنده دختراش

 با نذاشته میون در ماهم جلوی نکرده صحبت ما با کارش درمورد هیچوقت خودش پیش میاره

 بابک

 افتادیم عقب زندگی از امروز زودتر بریم باید بخور ناهارتو بیخیال باشه اینطور که_

 اراک تواین که داشتم نیاز یکی به اینباره در میزدم حرف محسن با باید بود شده درگیر ذهنم

 .باشه داشته سررشته

 درانق بود خالی ذهنم بازم ولی کردم فکر هرچیزی به راه توی کردم پیاده شرکتش دم و بزرگمهر

 با مسأله این مورد در باید بگیرم تصمیم و کنم فکر درست نمیتونم که شده پیچیده بهم چیز همه

 پشت و شد بلند کریمی خانم رفتم دفترم سمت به کردم پارک ماشینو بزنم حرف هم سحر و علی

 شرکت میرسه دیرتر علی امروز گفت و داد امروز کارای از لیستی شد اتاق وارد سرم

 اینجا بیاد بگید سحر به رفتید_

 دادم جواب ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم

 خوبه؟ حالتون افروز اقای سالم_

 نیوردم جا به ببخشید ممنون، سالم_

 اولین افتتاحیه فردا نکردین که شدم،فراموش مزاحمتون گالری برای هستم سلیمی بنده_

 گالریتونه

 پرتی حواس این برا پیشونیم رو زدم

 میزنم سر یه میام حتما امروز نبود یادم زیاده درگیریم روزا این ببخشید منو_
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 دکنی دعوت مهمون ظرفیت اندازه به کنید لطف خصوصیه گالری چون فقط هستم متوجه بله_

 یاداوری برا ممنونم حتما بله_

 خدانگهدار منتظریم میکنم خواهش_

 یحت رو گالری نبود یادم چرا خورده گره بهم چی همه میشد هم بدتر این از وای کردم قطع و تلفن

 سرحالش صدای گرفتم رو سارا شماره برداشتم رو گوشی سریع بودم نکرده پخش هم رو کارتا

 اومد

 چطوری؟ خلم داداش زده زنگ کی ببین به به_

 چطورین؟ ابلهت نامزد و تو خوبم من خلم کوچیک خواهر بر فراوان درود_

 سرورتم من بکن بکنی توهین اون به میخای نداشتیما دیگه_

 اولویتی خودته جور همه میاد خوشم_

 برم باید بگو کارتو کردی من یاد چیشده حاال کردی فکر چی پس_

 ردارب اونارو هست مشکی دعوت کارت دسته یه تختم کنار میز کشو تو من خونه برو پاشو سارا_

 از ات سه دویا داشتی دوست شرکت بیار بردار بقیشو مامان بده یکیشم بردار خودت و یکیش

 کنی دعوت میتونی دوستاتم

 چین؟ برا کارتا خبریه_

 جدیدمه گالری افتتاحیه نگفتم؟هیچی هم تو به_

 یامم دیگه دوساعت تا من پس باشه بزنی هم گالری تونستی دوندگی کلی بعد داداش خان بههه_

 من کردن االف دقیقه ده از بعد سحر بندازه جلو کارو هست سارا حداقل خوبه کردم قطع تلفنو

 زدن غر کنه شروع اینکه از قبل اتاق تو اومد

 نزن غر خواهشا امروزو یه پس میشم منفجر بزنی کبریت انفجارم حد در امروز سحر_

 ابروی چشمو جوگندمی پوست بود زیبایی دختر جلوم نشست طلبکار و رفت بهم غره چشم

 رگهای با بلند مشکی موهای صورتش متناسب و کوچیک دماغ لبو کشیده صورت مشکی کشیده

 یهقض از براش کردم شروع کشیدمو عمیقی نفس. میومد صورتش به خیلی که مسی الیت های
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 اب و شد بلند جاش از اخرش میپرید وضوح به صورتش رنگ میگذشت که لحظه هر گفتم امروز

 زد داد بلندی صدای

 راب شرکتا اسم از بخان واقعا اینا اگر میدونی میکنی غلطی چه داری میفهمی خودت هیچ رادمهر_

 که تو راب شرکت این مگه بعدم فکر بی اینقدر چرا تو پسر وای میشیم بدبخت کنن استفاده سو،

 بیام منم نگفتی اصال چرا بکنی مشورت یه بیای نباید تو چیکارم اینجا من کردی قبول

 یدونمم منم بود صحبت فقط کردم امضا چیزیو نه کردم قبول نه من دختر کن صبر دودقیقه سحر_

 ناسیمیش و بابک توکه ولی کنن خارج دور از تونستن اینجوری شرکتو چندتا ریسکیه پر کار چه

 چیه نظرت ببینم بزنم حرف تو با که اومدم منم همکاری برا من به داده گیر

 کنی فکر موضوع این به حتی که میکردی قبول نباید تو منفی جوابم معلومه احمق اخه_

 اه برو نمیخام بسه بشم تر سگ میکنی کاری داری کردن کمک بجا سحر کن بس وای_

 دودستی اومد در محکم صدای بعدم میره داره سریع که میومد هاش پاشنه صدای کردم پشتمو

 داد جواب گرفتم و محسن شماره میکشیدن وحشتناکی تیر دادم فشار شقیقهامو روی

 راه دبی تو تجاری مجتمع یه که شدن جمع هم دور این برا گروه این شدم متوجه من که اونطور

 و میشد گذاشته بزرگ عهده به صادرات و واردات فقط بود شده انجام کارها همه کنن اندازی

 تمونساخ کلی طرح برا که گروهی تو که خاستن بودم هم دیزاینر من که اونجایی از بامن تبلیغات

 هک فهمیدم نفر چند اون رمزی نگاهای از و نگرفتیم قرار کار جریان در زیاد ما کنم شرکت میخان

 بیوفته اتفاقی قراره حتما

 بلم تادور دور فقط بود خالی تقریبا اتاق شدیم دیگه اتاق یه وارد شکوهی و بابک،بزرگ همراه به

 کرد شروع بابک تا نشستیم مبلها روی بود شده چیده سفید

 که فعتونهن به البته کنید فکر که میدم زمان رو مدتی یه بهتون من سواله از پر ذهنتون تو میدونم_

 میخام داریم مهمونی یه هفته اخر میونه در طرفه دو کالن سود یه حال بهر باشید باهامون

 معارفه یه باید میکنن زندگی پیشش که برادرزادهاش همچنین کنم اشنا مسعود دختر با شماهارو

 پر کار یه باهم قراره که مکانی تو اونم کردین قبول شماها وقتی البته بذاریم همکارا بین هم بزرگ

 کنیم شروع سودو
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 رهخی میزد شرارت برق چشماش که مسعودی به باز نیش با بابک صورتیکه در بود هم تو اخمام

 .میداد فشار بهم و دستاش و بودم پایین سرش کردم نگاه بزرگمهر به و برگشتم بود شده

 فعر بزرگمهر منو اجازه با آقایون ببینمتون هفته آخر میشم خوشحال میکنیم فکر کار درمورد_

 میکنیم زحمت

 احساس بیرون خنک هوای برخورد با دراوردم کتمو که بود گرمم انقدر شدیم خارج و دادیم دست

 اعتس تقریبا بود بدتر من از حالش بزرگ میکشیدم نفس داشتم اسید معرض تو االن تا کردم

 ولی ودب شیکی جای بود خالی تقریبا رستوران رفتم مناطق همون تو رستوران یه سمت به بود سه

 مبه افکار مشغول دومون هر نشستم گورستونی کدوم نبود مهم بود مشغول ذهنم که منی برا

 ردمک نگاه بزرگ چشمای به گذاشتم میز روی دستامو دادم سفارش گارسون به بودیم ریختمون

 کنه نگام منتظر و برگرده سمتم ب شد باعث نگام سنگینی

 میدادن تحویل نیشخند و میزدن حرف رمزی باهم اونا که اونطور سرشونه تو چی میکنی فکر_

 دارن ای نقشه دارم اطمینان

 تازه بودم شده خالص تازه بشم بازیا این وارد نمیخام من رادی_

 مه موندم بابک دستوری لحن بین هم درسته کاری چه نمیدونستم خودمم بگم نداشتم چیزی

 بزرگمهر ملتمس چشمای

 تورو یجور یه بگذره ازش نتونه که میکنم پیشنهاد بهش کسیو تو بجای میزنم حرف برادرت با_

 کنیم صبر باید فعال بیرون میکشم قضیه این از

 الزم چیو همه میدونی بهتر کنه؟خودت شراکت تو با واقعا میخاد میکنی چی؟فکر خودت پس_

 بگم برات من نیست

 این دمور در بیخیال رو نقشه،اینا این تو بمونم بهتره که دارم ای دیگه کارای من ولی میدونم اره_

 ببینم بزن حرف شکوهی

 پیش ماه6 حدود هستن بابک شریکای هردو برادرشم و شکوهی جریانم در من که اونجایی تا_

 دوتا نمیکن تصادف کامیون با که مسافرت میرفتن داشتن دختراش دوتا همسرو با شکوهی سعید

 برادرشو دخترای مسعود بعد به اون از میکنن فوت همسرش و خودش ولی میمونن زنده دختراش
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 با نذاشته میون در ماهم جلوی نکرده صحبت ما با کارش درمورد هیچوقت خودش پیش میاره

 بابک

 افتادیم عقب زندگی از امروز زودتر بریم باید بخور ناهارتو بیخیال باشه اینطور که_

 اراک تواین که داشتم نیاز یکی به اینباره در میزدم حرف محسن با باید بود شده درگیر ذهنم

 .باشه داشته سررشته

 درانق بود خالی ذهنم بازم ولی کردم فکر هرچیزی به راه توی کردم پیاده شرکتش دم و بزرگمهر

 با مسأله این مورد در باید بگیرم تصمیم و کنم فکر درست نمیتونم که شده پیچیده بهم چیز همه

 پشت و شد بلند کریمی خانم رفتم دفترم سمت به کردم پارک ماشینو بزنم حرف هم سحر و علی

 شرکت میرسه دیرتر علی امروز گفت و داد امروز کارای از لیستی شد اتاق وارد سرم

 اینجا بیاد بگید سحر به رفتید_

 دادم جواب ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم

 خوبه؟ حالتون افروز اقای سالم_

 نیوردم جا به ببخشید ممنون سالم_

 اولین افتتاحیه فردا نکردین که شدم،فراموش مزاحمتون گالری برای هستم سلیمی بنده_

 گالریتونه

 پرتی حواس این برا پیشونیم رو زدم

 میزنم سر یه میام حتما امروز نبود یادم زیاده درگیریم روزا این ببخشید منو_

 دکنی دعوت مهمون ظرفیت اندازه به کنید لطف خصوصیه گالری چون فقط هستم متوجه بله_

 یاداوری برا ممنونم حتما بله_

 خدانگهدار منتظریم میکنم خواهش_

 یحت رو گالری نبود یادم چرا خورده گره بهم چی همه میشد هم بدتر این از وای کردم قطع و تلفن

 سرحالش صدای گرفتم رو سارا شماره برداشتم رو گوشی سریع بودم نکرده پخش هم رو کارتا

 اومد
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 چطوری؟ خلم داداش زده زنگ کی ببین به به_

 چطورین؟ ابلهت نامزد و تو خوبم من خلم کوچیک خواهر بر فراوان درود_

 سرورتم من بکن بکنی توهین اون به میخای نداشتیما دیگه_

 اولویتی خودته جور همه میاد خوشم_

 برم باید بگو کارتو کردی من یاد چیشده حاال کردی فکر چی پس_

 ردارب اونارو هست مشکی دعوت کارت دسته یه تختم کنار میز کشو تو من خونه برو پاشو سارا_

 از ات سه دویا داشتی دوست شرکت بیار بردار بقیشو مامان بده یکیشم بردار خودت یکیشو

 کنی دعوت میتونی دوستاتم

 چین؟ برا کارتا خبریه_

 جدیدمه گالری افتتاحیه نگفتم؟هیچی هم تو به_

 یامم دیگه دوساعت تا من پس باشه بزنی هم گالری تونستی دوندگی کلی بعد داداش خان به_

 من کردن االف دقیقه ده از بعد سحر بندازه جلو کارو هست سارا حداقل خوبه کردم قطع تلفنو

 زدن غر کنه شروع اینکه از قبل اتاق تو اومد

 نزن غر خواهشا امروزو یه پس میشم منفجر بزنی کبریت انفجارم حد در امروز سحر_

 ابروی چشمو جوگندمی پوست بود زیبایی دختر جلوم نشست طلبکار و رفت بهم غره چشم

 رگهای با بلند مشکی موهای صورتش متناسب و کوچیک دماغ لبو کشیده صورت مشکی کشیده

 یهقض از براش کردم شروع کشیدمو عمیقی نفس. میومد صورتش به خیلی که مسی الیت های

 اب و شد بلند جاش از اخرش میپرید وضوح به صورتش رنگ میگذشت که لحظه هر گفتم امروز

 زد داد بلندی صدای

 راب شرکتا اسم از بخان واقعا اینا اگر میدونی میکنی غلطی چه داری میفهمی خودت هیچ رادمهر_

 که تو راب شرکت این مگه بعدم فکر بی اینقدر چرا تو پسر وای میشیم بدبخت کنن استفاده ، سو

 بیام منم نگفتی اصال چرا بکنی مشورت یه بیای نباید تو چیکارم اینجا من کردی قبول
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 یدونمم منم بود صحبت فقط کردم امضا چیزیو نه کردم قبول نه من دختر کن صبر دودقیقه سحر_

 شناسیمی و بابک توکه ولی کنن خارج دور از تونستن اینجوری و شرکت چندتا ریسکیه پر کار چه

 چیه نظرت ببینم بزنم حرف تو با که اومدم منم همکاری برا من به داده گیر

 کنی فکر موضوع این به حتی که میکردی قبول نباید تو منفی جوابم معلومه احمق اخه_

 اه برو نمیخام بسه بشم تر سگ میکنی کاری داری کردن کمک بجا سحر کن بس وای_

 دودستی اومد در محکم صدای بعدم میره داره سریع که میومد هاش پاشنه صدای کردم پشتمو

 گرفتم و محسن شماره میکشیدن وحشتناکی تیر دادم فشار شقیقهامو روی

 کردی فقیرا ما از یادی رادی اقا سالم_

 شرکت بیا پاشو ریخته بهم شدید اعصابم نزدم زنگ کردن تیکه تعارف برا محسن_

 میام االن باشه_

 تقه صدای دادم قورت آب بدون مسکنامو از یکی شدم خیره تهران ای قهوه آسمون به کردم قطع

 اب بود اومده فسقلم خواهر که خوبه تنش همه این بعد تو اومد سارا برگردونم سرمو شد باعث در

 موهای گندمی پوست روشن و کشیده چشمای کمونی ابروهای کردم نگاه گردش صورت به دقت

 اومد تنیس هم شبیه هیچیتون نیستین برادر خواهر شماها میگفت میدید مارو هرکسی طالیی فر

 نشست میز روی جلوم

 نداره کیلوییتو هزار وزن تحمل میز نشین اینطوری گفتم بهت بار هزار سارا_

 باربین تو دخترای دوست البد کیلوم هزار من میکشمت رااااااااااااااااادی_

 میگی کدومو نمیدونم دارم کلکسیون اینکه نه آخه لعنت برمنکرش_

 نمیاد طرفت دختری هیچ بخاری بی که بس از_

 دادی؟ انجام و خاستم ازت که نمیان،کاری که خداروشکر_

 بیارن باخودشون همراه یه میتونن هرکدوم گفتم بهشونم کردم دعوت هم رو بچها از چندتا اره_

 خلم داداش گالریتو میترکونیم

 رو پاکتا بده دختر تو دست از_
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 گذاشت میز رو اورد در کیفش از رو پاکتا

 دلخوره ناراحتو انقدر گفتی چی سحر به باز_

 دعوامون مزخرفی موضوع چه سر کنم فکر این به نمیخام اصلن خورده خیلی اعصابم سارا_

 کیه؟ عروسی مراسم ببینم شده،بگو

 میشی خالص دستم از بزودی ولی دقیق نمیدونم_

 خوشگله خالصم االنم من_

 میریم بعد کنه احوال حال باتو اینجا میاد گذاشتم قرار باهاش میشی پرو داری خیلی دیگه_

 میکنیم صبر بیاد تا پس باشه_

 ودمب کارم سرگرم کردم چک دوباره و بدیم تحویل بود قرار امروز که فایالیی و کردم باز تابمو لب

 داشت و سارا کنار نشست دادم دست باهاش شدم بلند اومد دیوید کی نشدم متوجه اصال که

 شنیخ صورت بشدت دیویدومیترسید میدید هرکسی شدم خیره صورتش به میگفت بهش چیزی

 هی زمین خوردن با که بشر این احساساتی حدی در داشت مهربونی قلب ظاهرش برعکس داشت

 چلک عشق اسمونی آبی چشمای اروپایی سفید پوست داشت بلندی قد میومد در اشکش بچه

 شک واهرمخ سلیقه به وقتا بعضی.بود بور ولی نمیکرد کن بلند موهاتو میگفتیم چی هر داشت بودن

 کرد روبهم بزنه حرف فارسی میکرد سعی که سختی با دیوید میکنم

 بیاییم شما گالری به میشوم خوشحال رادمهر_

 بیایین میشم خوشحال منم_

 راه سحر اتاق سمت به خسته بود شدن تموم به رو شرکتم کاری ساعت رفتن سارا همراه به

 میزد حرف تلفن با داشت تو رفتم کردم باز میزددر غر بلند بلند داشت معمول طبق افتادم

 میگم چی من هست مهم برات اصال میاد بدم گفتم بهت بار هزار حمید_

_...... 

 ریخته بهم کارا ونمنمیت من االن هفته اخر، بگو مامانت به بیشور خری خیلی حمییییییییییییییییید_

 بذارم تنهاش نمیتونم همیشس از تر عصبی هم رادمهر
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_...... 

 اون سر کمتر خونه برو زودتر توم بشی مزاحمم کمتر کن سعی خونه برم میخام حاال خب_

 خداحافظ باش ساختمون

 اومدی؟ کی تو:پرسید بعد شد خیره بهم تعجب با اول سمتم برگشت کرد وقطع تلفن

 شده؟ دعوات حمید با بازم اومدم تازه_

 ....خوندین کور نمیتونین ولی دادنین دستور عشق مردا شما فقط نشده دعوام خیرم نه_

 داشت چیکار حاال میدونم باشه_

 ور عروسی مدارای قرار خونمون بیان هفته اخر میخان میگم نامزدمی،باشه منو فضول توچه به_

 بذارن

 گرام دوست مرغا قاطی رفتی پس_

 میکشمت خودم باشی داشته منم به نسبت و تنفرت اون بخوای اگر بخدا رادمهر_

 حرفام این از تر بخار بی نترس_

 نگاش الیسو بهش برگشتم گرفت لباسمو استین بیرون میرفتم در از داشتم کردم بهش پشتمو

 کردم

 میرسی بنظر خسته شده چیزی رادی_

 بیا خانواده و حمید با فرداست گالری کارت این راستی درگیره ذهنم سحر خستم خیلی اره_

 تچ بگو راه تو برسون منو نیوردم ماشین امروز من بردارم کیفمو بذار بری اینطوری نمیذارم_

 میترکه داره مخت مشخصه خونت چشمای از شده

 منتظرم باشه_

 کلش یه به روزش هر داشتم یکنواختی و مسخره زندگی میداشتم بر قدم اروم اسانسور سمت به

 به نتقامما تشنه االن نقشه سالها بعد بودم تشنه میکردم رو و سیاهم لیست زودتر باید میگذشت

 ماشین وت.  کنم بازی یکم بود وقتش گذشت مشکیم چشمای تو از برقی کردم نگاه آیینه تو خودم

 هدیه زنش و یزدی حسن اقا حاج بود اسم دوتا قفل من ذهن ولی میکرد صحبت دری هر از سحر
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 تنشس لبم گوشه پوزخندی راه تو سومی و دارن پسر بوددوتا گفته برام مهدی که اونطور عبدی

 نیم هی سمتش برگشتم کشید جیغ گوشم کنار سحر.زمین بزنمش باهاش که داشت چیزا خیلی

 بهش انداختم نگاه

 تیداش بگو هان میزنم فک دارم کی برا ساعته سه گورستونیه کدوم حواست هست معلوم هیچ_

 خری ؟جدیده؟خیلی میکردی فکر دخترت دوست کدوم به

 دهنش زندگیم وارد دختری ساله چند االنم نبوده زیاد من زندگی تو دختر میدونی بهتر که تو_

 بشنوم صداتو نمیخام نزن حرف _

 کافه بریم دانشجوییمون دوران مثل میای سحر_

 بدی بهم خفن چیز یه باید فقط میام اره_

 هک من برعکس میشد رفع دلخوریش چیزی کوچکترین با دختر این خندیدم بچگانش ذوق به

 فارشس میشناختن مارو همه اونجا دیگه دانشگاهمون نزدیک کافه رفتیم هم با بودم شتری کینه

 نقشه آیندمون مورد در و میشستیم کافه این تو بود خوب دوران اون چقدر اوردن رو همیشگی

 اون یمنشست هم روبروی که االن رسیدیم میخاستیم که هرچیزی به تقریبا حاال ولی میکشیدیم

 نکیخ این باال شقیقم فشار همیشه منیکه برا چسبوندم سرم خنکوبه لیوان بود رفته سالها

 کردم نگاه بهش گرفت قرار دستم روی سحر دست بود هرچیزی از دلچسبتر

 بزن حرف من با پسر چیشده میشناسم و کالفگی این سال همه این بعد من رادمهر_

 زدم حرف باهات درموردش که شرکتیه همون سر نیست خاصی چیز_

 مبخونی و شرکت و خودمون فاتحه باید بشیم ها گنده کله این بازی وارد اگر که میدونی رادمهر_

 نمیکنم موضوع این وارد تورو و شرکت من سحر میدونم_

 کرد نگام تعجب با شد شل دستاش

 بشی تشکیالتشون وارد تنها خودت میخای که نگو..... نگو....نه_

 اشاره بهش چشم با بود شده خیره بهم ناباور هنوز خوردن کردم شروع و دادم تکون سرمو فقط

 رو هیچوقت من بود فکر مشغول سخت خودم مثل اونم نزد حرفی اخر تا دیگه کنه شروع کردم
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 رکتشونش توی جلو میرفتم تنها خودم باید بود نابودی به قرار اگر نمیکردم ریسک سحر و شرکت

 پردهس دوستامم از یکی به کردن ریزی برنامه اونا که چیزی اون نه میرفتم شریک عنوان به باید

 ازب و درماشین رسوندم رو سحر. بشه شرکتشون وارد بزرگمهر برا جایگزین عنوان به که بودم

 آروم کردم بسته بازو چشمامو اطمینان با میزد موج نگرانی چشماش تو سمتم برگشت کرد

 فتمر تهران نقطه باالترین سمت ،به خونه برم نمیخاست دلم امشب اصال.رفت و کرد خداحافظی

 از چندتا اوردم در کتمو شدم خیره پام زیر شهر به و وایسادم دره لب خودم کردم پارک و ماشین

 دیدن با خورد زنگ تلفنم چنددقیقه بعد برسه استخونامم به سرما میخاست دلم کردم باز دکمهامم

 داشتم تنهایی به نیاز نبود وقتش االن بستم و چشمام مهدی اسم

 کن قطع خودت وگرنه دارم خوب خبرای شنیدن به نیاز هرچیزی از بیشتر االن مهدی_

 میشه تشکیل دادگاهش آینده روز چند تو افتاده تله به شکار دارم خوب خبرای از بهتر _

 میبرن براش چی_

 نباش نگران تو بشه پخ پخ که هست اونقدری_

 زنشه که عفریتس اون من اصلی هدف که میدونی_

 بزن خط لیستت از رو دیگه یکی گرفتن ازش پسراشم حتی شد همه از بدتر که اونم برا_

 هب ببینم و شدنشون خورد خودم چشمای با میخام دنبالم بیا دادگاهش برا ولی نمیتونم فردا_

 خودت بدونن موش اگرخاستن ولی بدن رضایت مبادا که بده میخان هرچقدر هم یارو اون خانواده

 کنی چیکار میدونی بهتر

 اورد بدنیا مرده بچشو امروز راستی هست حواسم چشم_

 کن دنبال هم رو بعدی میدی انجام اینو کارای که نیست،همینطور مهم بدرک_

 بیارم؟ دخلشو کردم،چطوری پیداش_

 .بشه له کن کاری فقط خوشایندتره مرگی چطور ادما اینطور برا میدونی بهتر خودت_

 هیستریک خنده صدای درمقابل اومد، در موبایلم تق صدای که دادم فشار محکم انقدر دستامو

 مینداخت اعصابم رو خط که میشنیدم رو مهدی
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 باش خوب خبرای منتظر خوراکمه که میدونی_

 زودتر بمیر،_

 تیشآ از نمیتونست هم هوا سرما حتی زدن قدم کردم شروع ماشین تو انداختم گوشیو کردم قطع

 یرونب آتیش داره گوشام و دماغم از میکردم حس که بود باال حرارتم انقدر کنه کم چیزیو انتقامم

 هر یدمکش بلندی نعره دره سمت برگشتم میزدن نبض شقیقهام میلرزیدن بشدت دستام میزنه

 این بعد باالخره داییش، دختر منو با کاراش ،همه میشد رد چشمام جلو از زن اون صورت لحظه

 سوار بدن پس تقاص باید بمیرن باید ببینم چشمام با باید نشده تموم هنوزم و تونستم سال همه

 اتیش درحال خودم مثل ماشینمم میکردم حس میروندم اوری سرسام سرعت با شدم کرگدنم

 یچیه رفتم اتاقم مخفی کمد سمت به شدم خونه وارد میفهمیدم خرناسش صدای از اینو گرفتن

 منع و خوردنش دکترم که نداشت اهمیتی کوچیکترین برام نمیکرد ارومم االن نوشیدن اندازه به

 در و ملباس بالکن تو رفتم برداشتم رو شیشها از یکی داشتم ارامش کمی به نیاز االن بود کرده

 رو ریتاثی هیچ کشیدم سر رو شیشه چسبوندم خنک دیوار به و کمرم نشستم یخ زمین رو اوردم

 اثری ولی میخوردم تلوتلو بلندشدم کنه مهار و خشم این نمیتونست هم سرما این نداشت بدنم

 موج خوردم باهم همرو و معدم قرصای بردم دست کردم پرت کاناپه روی و خودم روم، نمیکرد

 زمزمه اروم خودم با دادم فشار چشمام روی و دستام توهم رفت اخمام شد رد معدم از دردی

 میکردم

 شد گرم چشمام کم کم باش آروم میخوابی االن بیار دووم بیار دووم

 ونخ ازشون میکردن وحشتناکی درد که کردم نگاه دستام به میدیدم خشک جنگل یه تو خودمو

 ساکت یلیخ جنگل کنم حس نمیونستم و انگشتام بود شده بسته سفید باند با بود جاری مشکی

 زن یه جیغ صدای برمیداشتم قدم هدف بدون که همینطور نمیومد ای جنبنده هیچ صدای بود

 عرق آویزونه شده قطع نوزاد یه سر درخت شاخه هر به دیدم باال گرفتم سرمو کرد جلب و توجهم

 زن چندتا انگار میومد جیغ و ناله صدای میدوییدم تقریبا جلو سمت به نشست پیشونیم رو سردی

 همه کردم نگاه تنم به میمومد تعفن بوی بود گرفته قرمز رنگ جارو همه میدادن شکنجه داشتن و

 شکمم محتویات کل کشیدم روشکمم و دستم پیچید شکمم تو بدی درد بود زخم از پر جاش

 ودب تاریک جا همه کردم نگاه اطرافم به پریدم خواب از داد با کنم تحمل نتونستم پام جلو ریخت

 ساعت به شم، بلند جام از شد باعث معدم وحشتناک درد خودمم خونه تو که شدم متوجه کم کم

 یول شد بهتر سردردم تقریبا ربع یه بعد نشستم وان تو رفتم بود صبح6 نزدیکای کردم نگاه
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 موج با کنم تحمل و معدم درد نمیتونستم میکشت خودشو داشت تلفنم بود نپریده سرم از هنوزم

 موندم حالت همون تو ساعت یه شد جاری خون دماغم از اوردم باال بودم خورده هرچی بعدی

 قهوه ودب زده زنگ بزرگمهر برداشتم و گوشیم رفتم، ساز قهوه سمت به بود شده بهتر تقریبا حالم

 اومد شاکیش صدای و برداشت بوق اولین با گرفتم و شمارش کردم شیرین خیلی رو

 نمیدی جواب و گوشیت چرا رادمهر کجایی هست معلوم هیچ_

 نیومد صدا بودم حموم تو توخوبی؟هیچی خوبم سالم_

 شده؟ اینطوری چرا حمومی؟صدات تو ساعته یه_

 شده چیزی بود حموم تو ساعت یه اره_

 بریم باهم دنبالت میام شدم نگرانت دیشب از هیچی گالریته افتتاحیه سرت خیر_

 بیا باشه_

 وسکاب یاد بمونم سرپا که خوردم قرص دوتا میکشید تیر معدم کشیدم سر رو قهوه کردم قطع

 وسایکاب یا نمیخوابیدم یا نداشتم آرامش هم شبها حتی کردم نگاه دستام کف به افتادم دیشب

 تدس. برد خوابم میز رو گذاشتم و سرم اور کسل زندگی این از شدم خسته میدیدم وحشتناک

 صدای که کردم بلند سرمو میکرد صدا اروم اسممو یکی میشدو کشیده موهام روی نوازشگری

 شده خیره من به نگرانی با که کردم نگاه بزرگمهر به کرد بیداد گردنم های مهره شدن خورد

 ای قیافه چه نخوابیدی؟این رادمهر_

 بخوابم نمیتونم میدونی که تو_

 خنگ؟ مردتیکه ؟اره خوردی و کوفتی اون _

_......... 

 عدت؟اخهم کرده خونریزی ببینم بگو بخوری نباید نمیدونی مگه تو خنگی چقدر اخه سرت تو بزنم_

 مضره خوردنش معده زخم برا نگفتن بهت مگه

 گفتن چرا_

 فکری بی خیلی که واقعا نیار جوش به خونمو رادمهر_
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 داد ادامه خودش داد تکون دستشو که بگم چیزی اومدم

 کوروش مطب میریم بپوش لباستو زودتر_

 نمیام من بزرگ نه_

 چیه نمیتونستم که بود کسی تنها کنم مخالفت باهاش نمیتونستم شدم ساکت زد که دادی با

 هک زد زنگ بهش بزرگ راه توی رفتیم کوروش مطب سمت به باهم کرد تنم لباسامو بگم بهش

 اومد من سمت به زیاد نگرانی با کوروش رسیدیم وقتی.مطبش بیاد سریعتر هرچه

 شدی ریختی این چرا رادمهر چیشده_

 کردم پیداش خونه تو ریخت همین با صبح منم خورده دوباره_

 میشه تحریک معدت نمیدونی مگه احمق_

 شیدمک دراز تو رفتم هردوشون کمک به میرفت گیج خیلی سرم دیگه نمیکشیدم نگفتم هیچی

 داد ادامه بزرگمهر به رو زد سرم سریع کوروش بودم بسته درد زور از چشمامو

 یمارستانب بره باید بکنه خونریزی بازم اگر سرپابمونه بتونه تا زدم دارو بهش فعال نمیشه اینجا_

 بشه بستری

 کرده؟ خونریزی مگه بعدم کوروش، نکشه بیمارستان به کار که اینجا اوردمش من _

 کرده خونریزی که میدم احتمال_

 صبح؟ داشتی خونریزی رادمهر: پرسید من به رو

 کردم باز و شدم قفل فک زحمت با

 اومده خون دماغم از فقط نه_

 قدرچ نمیدونم برد خوابم کرد و اثرش مسکن چنددقیقه بعد بیرون رفتن باهم و داد تکون سری

 ادمد تشخیص کوروش و بزرگمهر قیافه کردم باز و چشمام بزور میکرد صدام یکی که بود گذشته

 پرسیدم دار خش صدای با

 خوابیدم؟ چقدر_
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 خنده زیر زد پقی کوروش

 کنم خیس و شلوارم نزدیکه که انقدر شده خفن بدجور صدات و قیافت رادمهر وای_

 الموح که کوروش کشید تیر معدم سر که شدم بلند و دادم تکیه ارنجم به میخندید هم بزرگمهر

 بود شده خیره بهم نگرانی با اورد برام لگن یه سریع دید

 نیست خوب حالش بیمارستان ببری باید حتما اینو بزرگمهر_

 چیشده چرا_

 باال اورد و هیکلش کل کن نگاه بیا_

 چندش بزنن گندت اه_

 باشم خوابیده انقدر نمیشد باورم بود2 ساعت کردم نگاه ساعتم به

 افتتاحیه نمیرسیم بریم شو بلند بزرگ_

 میتونی حتما حالت این با_

 کارم از بدنیم ضعف جلوی که نبودم کسی من ولی میرفت گیج یکم سرم بلندشم کردم سعی

 متس به باهم گرفت و بغلم زیر بزرگمهر بیرون رفتم مطب از دادوبیدادشون به توجه بدون بگذرم

 کرد نگام برگشت زیاد تهدید با رفتیم ماشینش

 اتپ کف به االن تا فشارت حتما بخور بگیر شکالتم این نگی شد بد حالت اگر مدیونی رادمهر_

 رسیده

 برو سریعتر فقط باشه_

 ولی شهبا کم مهمونا تعداد میکردم فکر بود وایساده زیادی جمعیت نسبتا رفتیم گالری سمت به

 سمتمون به اومدن سارا و سحر کردم حرکت ورودی در سمت به زیادن همراها انگار

 شدی ها مرده شبیه چرا ای قیافه چه این رادمهر:سحر

 افتاده؟ ؟فشارت خوبه حالت داداشم رادی:سارا

 میدم توضیح براتون مراسم بعد بذارین نیست چیزیش:بزرگمهر
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 شبمدی اومده؟ پیش مشکلی سخنرانی، میرم من نمیتونه اگر هست چیزیش یه معلومه اخه:سحر

 نبود خوب حالت میرفتی رادمهر

 بره خودش باید مهمه براش چقدر که میدونی کار این خوبه خانم سحر نه:بزرگمهر

 مکرد سعی برگشتم جمعیت به رو کردم حرکت ای شیشه درب سمت به کردم نگاش قدردانانه

 ودب روم که فشاری دردو متوجه کسی که کردم جیبم توی دستمو دوتا کنم برطرف و صدام خش

 کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس نشه

 وناکثریتت که همونطور کردین قبول گالریم اولین بازدید برا منو دعوت اینکه بخاطر ممنونم_

 راومدهد نمایش به امروز دودلم کارای از سری یه بگیرم مجوز تونستم بسیار تالشای بعد میدونید

 امتم منه، شده برگذار خصوصی گالری اولین این برپاست مضمون این با گالری این هفته یه

 و نوادمخا از کنید سپری اینجا رو خوبی اوقات که امیدوارم هستن فروشی ببر تابلوی بجز تابلوها

 بفرمایید میکنم خواهش. جانبشون همه حمایتای بخاطر ممنونم دوستانم

 النس به شد پخش کالمی بی کالسیک شده انتخاب اهنگ شدم وارد و گرفتم فاصله در کنار از

 ارک میکرد خودنمایی بزرگیش بود همه سر که ببر تابلوی ورود، با بود خودم طراحی کردم نگاه

 جنگل فضای تو که بنگال ببرای از جمعیتی بود جزییات تو دودل و اکلریک و روغن رنگ از تلفیقی

 النهاس چرخیدن با که جوری بودن گرفته قرار دورانی دوتاسالن تو تابلوها بقیه بود شده کشیده

 درمیومد ببر تابلوی روبروی انتها در و میشد وصل بهم

 سمت هب میدادن نظر و میکردن نگاه تابلوها به دقت با که کردم نگاه مردمی به و نشستم ای گوشه

 شههمی از پوستم کردم نگاه آیینه تو بخودم زدم بصورتم اب بار چند رفتم بهداشتی سرویس

 زیرش و ودب رفته گود چشمام بود ریخته پیشونیم رو کوتاهم مشکی موهای میرسید بنظر سفیدتر

 میمیرم دارم بود معلوم گم،قشنگ توش چشمم بودن مشکی که بود قرمز انقدر توشم سیاه،

 مرتبشون و کشیدم موهام تو دستمو کردم صاف کمرمو. هیچوقت میمیرم؟ من کی؟ زدم پوزخند

 با میکنه امنگ داره بزرگمهر دیدم برگشتم کرد سنگینی روم کسی نگاه برگشتم که سالن تو کردم

 جوانی نسبتا مرد یه رفتم مدیریت سمت به دادم تکون براش سری خوبم پرسید ازم اشاره

 روعش پرسی احوال و سالم بعد کردم نگاش شد بلند جاش از من دیدن با میز پشت بود نشسته

 گفتن کارا و گالری از کرد
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 بعد به این از باشید مایل اگر میکنیم پشتیبانی رو شما اثار که افروز اقای ماست افتخار باعث_

 باشه زیاد باید کارا تعداد که میدونید البته بذاریم و کاراتون مطرح های گالری تو بتونیم

 گالری ره کنید ذکر و بدین بهم بشه اگر رو گفتید که ای برنامه این فقط میشم خوشحال منم بله_

 میشم ممنون میخاد تابلو تعداد چه بذارم نمایش به توش کارمو بخوام من که

 لوشج بلندشدم من جلوی اومد اورد در ابی پوشه یه کشو تو از میزش پشت رفت شد بلند سریع

 گرفتم رو پوشه و ایستادم

 باشید جریان در خاستم کارا فروش برا اینجا روز هر میاد دوستانم از یکی ممنونم_

 خوش روزتون افروز اقای هستم خبرتونم منتظر باشه_

 روزخوش_

 بلند که نبود خوب حالم نشستم گوشه یه گالری ساعت شدن تموم تا برگشتم سالن به دوباره

 شه ختهفرو باید ببر تابلو که بودن مصمم خیلیا و میکردن سواالیی نفر چند چندگاهی از هر. شدم

 تعلقم تکم اثار باشه خودم برا باید باشه سر بنظرم که کاری داشتم خودمو خاص قوانین منم ولی

 یکش از یکی سمت به دوستان و خانواده همراه شد خالی سالن تقریبا وقتی کسی، نه خودمن به

 از باز روی با منم موفقیت این برا میخاستن توپ شیرینی یه ازم همه رفتیم شهر رستورانای ترین

 میخوردم و غذام اروم منم میکردن صحبت دری هر از همه رستوران توی کردم استقبال کار این

 جدید تابلو برای هم خالی وقت یه شب هر باید گالری هم شده خوب شرکت کارای هم که االن

 تو نقدرا باید نیوردم بدست من که داره وجود چیزا خیلی هنوزم میگذشتم ارزوهام از نباید میذاشتم

 معج تو شهرت یه میخاستم من که چیزی بشم دیگم کشورای وارد بتونم که بشم خبره راه این

 ویر دستی که میرفتم منم داشتم رفتن خونشون سمت به همه شام صرف بعد. نبود خانوادگی

 میکنه نگام منتظر بزرگمهر دیدم برگشتم گرفت قرار شونم

 بزرگ چیشده_

 میبرید تشریف جایی_

 خونه دیگه اره_

 خوابیده خونست کرگدن اونوقت چی با_
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 میریم تو عروس با پس به به_

 کنم دفنت ببرم مردی وقت یه اگر میمونم خونت من امشب و دقیقا_

 میزدن حرفی هیچ راه توی رفتیم مگی سمت به ای دیگه حرف هیچ بدون میگفت اخم با اینارو همه

 شکستم رو سنگین فضا خودم بود توهم اخماش

 کردی؟ فکر بابک پیشنهاد درمورد بزرگمهر_

 کردم فکرامو اره_

 چیه نتیجش خب_

 میکنم مطرحش مهمونی تو هفته اخر بشم بازیاش وارد نمیخام میکنم رد_

 کنار بری بهتره بنظرم کردی خوبی فکر خوبه_

 کنی؟ همکاری باهاش میخای تو چی؟مگه یعنی_

 رس میخام خب ولی برن دست از سحر و شرکت نمیخام شرکتم اسم با نه همکار، عنوان به اره_

 دربیارم داداشت کارای از

 چیز همه میکنی فکر کنی بازی خاله میخای ای بچه مگه فکریه، چه این شدی دیونه رادمهر_

 ای کله بی تو انقدر چرا اخه شوخیه

 میکنم چیکار میدونم من بزرگ_

 احمق مردک میگذره فکرت اون تو چی باز_

 خوب ،خیلی خوب چیزای_

 رو لباسم کردن عوض بدون میپیچید شکمم توی درد هنوزم شدیم خونه وارد نگفت چیزی دیگه

 بود بزرگ لیوان یه دستش توی تو اومد بزرگمهر چنددقیقه بعد کشیدم دراز تخت

 نخوردی درست که شامتم میکنه بهتر و معدت گیاهی جوشونده یه بخور اینو بلندشو_

 رو تگذاش آرنجشو کشید دراز کنارم میداد خوبی مزه خوردمش گرفتم دستش از لیوانو شدم بلند

 کن صدام داشتی کاری:گفت آروم چشماش
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 بودم تهخس سالها این تمام اندازه به بخوابم یکم میتونستم امشب میخاست دلم بستم چشمامو

 شد سنگین پلکام

 رگشتمب بدم تکون و پاهام نمیتونستم میزدم نفس نفس بیرون کشیدم آب تو از باشدت سرمو

 میکنه تیکه تیکه پاهامو داره برندش و بزرگ آروارهای با بزرگ سفید کوسه یه دیدم آب توی

 بین زا بودن خورده و دستام خوار گوشت ماهیای ولی کنم پیدا نجات دستش از تا کنم تقال خاستم

 از نوم محکمی سیلی صدای میکردم تقال میپیچیدم خودم به درد از بیرون میومدن شکمم دندهامو

 سفتدستامو نشسته شکمم رو که دیدم بزرگمهرو کردم نگاه اطرافم به گنگی با کرد بیدار خواب

 داشته نگه

 نباش نگران اینجام من دیدی کابوس باش آروم پسر نیست چیزی_

 میکرد قراری بی سینش تو قلبش بغلش تو گرفت سرمو نشست کنارم

 راچ میلرزیدی چطوری نمیدونی شده چیزیت کردم فکر کشیدی که دادی با رادمهر منو کشتی_

 پس ندارن تمومی کابوسات این

 واقعیت تو انگار میلرزیدم بخودم بود گرفته سردی عرق و تنم کل میکشید سرم روی دستشو اروم

 یخبر بی عالم وارد دوباره دستش اروم حرکت با میخوردن داشتن و تنم گوشت که میکردم حس

 شدم

 که توساع کردم بازوبسته و چشمم چندبار باال اوردم دستمو بود روشن اتاقم کردم باز پلکمو الی

 تنم تمام شدم نیمخیز میبودم شرکت صبح7 باید من بود صبح10 ساعت پرید سرم از برق دیدم

 تو از هربزرگم صدای که رفتم آشپزخونه سمت به باشن زده کتکم غول صدتا انگار بود شده کوفته

 کنارم اومد کرد جلب و توجهم هال

 شدی بلند جات از خوبه؟چرا حالت_

 نرفتی چرا خودت بزرگ نکردی بیدارم چرا_

 رس بهت دوبار پدرش و کوروش صبح از نبود خوب اصلن حالت بعدم بشی بیدار تو شدم منتظر_

 میگفتی هذیون انگار ولی بلندشدی زدن

 شدم بیدار کابوس درد از که دیشب بجز نمیاد یادم چیزی_
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 ینمیتون که سحر به زدم زنگ امروز بخور چیزی یه بریم بهتری؟بیا االن نیست مهم کن ولش_

 میکنه خودش کارارو گفت اونم بری

 بیوفتم پس نیستم بچه که من سرکارت برو بیا بعدم بزرگ تنهاس، دست حال بهر_

 بردی سکته مرز تا منو دیشب ببند رادمهر_

 بیا کاریم از فارغ امروز بخورم هم رو درسته گاو یه میتونم که بخوریم بده مرد نیمرو یه بیا حاال_

 ولگردی بریم

 کنی استراحت خونه تو بشینی باید عمرا_

 توکه بخریم اورده جدید چیزای سری یه نزدیک این بریم حداقل بیا نداره راه میدونی که تو_

 تزیینیم وسایل کردن جمع کلکسیون عشق من میدونی

 میزنن لگو مامانشونو سر که شدی هایی بچه پسر شبیه میریم کن کوفت بشین بیا خب خیله_

 کنم کوفت که بگیر لقمه یه برام بیا حاال مامان شدیا،میگم زرنگ خیلی فهمیدی کجا از_

 سبک جلف مردتیکه بمیر رااااااااااااااااد_

 زا میکنم عشق دیگس چیز یه خوردنش حرص باشه تک هرچیزیش مرد این خنده زیر زدم بلند

 قدی آیینه جلو. اوردیم و مرغ تخم شونه یه دخل شوخی و خنده با. میخوره خونشو خون اینکه

 تا واستینش پوشیدم سوخته ای قهوه لباس یه درمیومدم پا از نباید زودی این به وایسادم اتاقم

 نگایر سفیدم پوست بخاطر گذاشتم باز لباسمو یقه کردم پام کتونی کرم شلوار باال زدم آرنجم

 .میومد بهم خیلی تیره

 بابک جلو فردا پس برا میخاست دلم رفتیم خونم نزدیک تجاری مراکز از یکی به بزرگ همراه

 شیک مه بزرگمهر میخاستم بودن مشکی خودم کتای اکثر خب ولی میرسیدم نظر به شیک خیلی

 بزرگمهر منو زیبای شانس از شدیم مغازها از یکی وارد باشه متشکر خود از شکوهی اون جلو

 هک دخترا از یکی. بلعکس و زنه فروشنده اقایون پوشاک برا که جالبه برام بودن زن فروشندها

 نهک نگاه کتارو رفت کرد پشتشو که بزرگ وایساد جلوم اومد لباسش اوضاع بود داغون بشدت

 کرد شروع زیاد خیلی عشوه با دختره

 برمیاد ازم کمکی عزیزم_
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 ندتاچ اعصاب رو بود وقت خیلی میکردیم تفریح ماهم یکم نبود بعد باال انداختم ابرومو لنگه یه

 بودم نرفته راه دختر

 بزنه سینتون به رد دست نمیاد دلش کسی هستین کمک به مایل شما که اینطور_

 نزدیکتر اومد زد کنار صورتیشو موهای بود کرده دلقکترش بنظر که زیاد ناز با

 کنی امتحان و تیرمون لباسای بهتره عزیزم داری تو که سفیدی پوست این با خب_

 تیرتون لباسای این هست کجا حتما_

 اونوره بیا دنبالم میکنن، صدا لیلی منو باش راحت_

 کشیدم ودستش انداختم باال ابرو خبیثانه میکرد نگام داشت باز فک با که بزرگمهر سمت برگشتم

 انداختم لباسا به نگاهی کنارش وایسادم داد نشون و رگال دستش با لیلی بردم خودم دنبال

 بودن چرک رنگای اکثرشون نکرد جلب نظرمو هیچکدوم

 فیدس چهارخونه که افتاد تیره ابی سبز پیرهن به چشمم یهو کردم نگاه رو رگاال بقیه برگشتم

 گبزر رو روبه بیرون اومدم پوشیدم پرو اتاق تو رفتم برداشتمش بود شده کار توش کمرنگی

 زیر دز پقی که دادم تحویلش مسخره خنده یه کردم باز مدال مثل پاهامو گرفتم کمرم به ،دستمو

 اومد حرف به باالخره هیکلم رو بود شده زوم برانگیز تحسین نگاه با هم لیلی دیدم خنده

 تو هب چی همه انگار ولی میاد تیره روشن پوستای به میکردم فکر میاد بهت خیلی رنگ این وای_

 میاد

 هک کردم نگاه بزرگمهر به در صدای با نیومد خوشم ولی کردم امتحان هم دیگه لباس دست چند

 بی که نظرمب میومد بهش خیلی شکالتی کتوشلوار با بود کرده تنش نفتی ابی لباس یه بیرون اومد

 کرد نگاه بهم اورد در کتو بود شده نظیر

 چیه وت بگیریم،نظر زن زودتر باید تو منو شد بلند ترشی بو که بریم دار ور بزرگ عالیه بنظرم_

 لیلی؟

 دارم خیلی بخت دم دوستای من باشین داشته دوست اگر همینه، منم نظر عزیزم اره_

 ور عملی هیوالی این کی اخه بود گرفته خندم بود شده سرخ خجالت از که بزرگ سمت برگشتم

 ارایش خروار این با میگرفت
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 جیبم تو کرد نرم دستشو وایساد ازم کمی فاصله با لیلی که میکردم خدافظی داشتم کردیم حساب

 سطل انداختم اوردم در کارتو کردم جیبم توی دستمو شدیم خارج مغازه از وقتی کرد خدافظی و

 مرکز زا داشتیم.بیارم گیر خوبی کت نتونستم بازم شدیم دیگه مغازه یه وارد بزرگ همراه اشغال

 سمت ونا به کشیدم و بزرگ افتاد تزیینی و قدیمی لوازم مغازه به چشمم که بیرون میومدیم خرید

 هنوزم لیو داشتم کلکسیون اینکه با بگذرم وسایل جور این از نمیتونستم نبود خودم دست اصال

 ککوچی قدیمی تایپ ماشین یه و چشمم ولی بود چیز همه مغازه ،تو بود بهترینا دنبال چشمم

 و بودن ای شیشه بودن، العاده فوق رفت سرم از هوش دیدم که و پیپ و فندک ست یه ، گرفت

 بود شیپو شیک خیلی پیرزن یه فروشنده بود رنگ سرخ بود شده کار توشون که ریزی لوازم تمام

 شمایچ کرد نگاه بهم گذاشتم جلوش و فندک تایپو ماشین جلو رفتم زد بلندی سوت دید که مارو

 تقریبا طالییش موهای بود شده مخفی گردش عینک پشت که داشت ای رورفته و رنگ و ریز

 یاهس که یکی بجز دندوناش تمام دیدم بزنه حرف کرد باز که دهنشو بود مشکیش روسری بیرون

 بودن ،طالیی بود

 بینی یزت هنرمندو چشم بگم باید بگیره چشمشو فروشی آشغال این قلب شد پیدا یکی باالخره_

 الاشغ این اونا دیدن با باشی داشته دوست کنم فکر ندیدی که هست چیزا خیلی خب ولی داری

 چیه؟ نظرت کنی خالی برام و دونی

 میده گوش داره ما بحث به کالفه بزرگمهر دیدم برگشتم

 میام من بشین ماشین تو برو بزرگمهر_

 میکرد نگام داشت زشتی لبخند با که پیرزنه سمت به برگشتم رفت، و داد تکون سری

 این جزب میفروشم کم بهای با تزیینی وسایل اینجا فروشم عتیقه ،من رفت فرستادیش که خوبه_

 خب لیو نداری کاری میدونم قیمتش به خاصیه سنگ توشم و شده ساخته کریستال از که فندک

 ببینی بیارم بهتریو چیزای انبارم از برم من کن صبر لحظه چند

 قعاش من فهمید کجا از این که بودم این دنبال ذهنم تو بودم شده خیره رفتنش به که همونطور

 کرد ازب رو جعبه در گذاشت خاص نقوش با سفید جعبه یه جلوم برگشت فرز و تر خیلی چیزام این

 چندتا هرکدوم تو که اومد بیرون مختلفی کشوهای جعبه از بود العاده فوق موند خیره چشمام

 شگذاشت بست و درش سریع بود شده تزیین خاصی چیزای با هرکدوم که ماسکایی بود ماسک

 توش هم خوشرنگی ماده یه بود شده حک روش زیبایی الهه بدن اورد کوچیک عطر جای یه کنار،
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 از هک افتاد اژدهایی ی مجسمه به چشمم بود طالیی توش که کرد باز مشکی مخمل جعبه ،یه بود

 چوبش کردم نگاه جعبه روی طرح به گرفت جلوم کوچیکتر جعبه ،یه بود شده ساخته فیل عاج

 ردمک باز که و ساعت بود یشمی سبز رنگ بود شکل دایره جیبی ساعت یه توش بود رنگ سرخ

 یه برم،ب چرخندنهاش بین و کوچیکم انگشت میتونستم ای شیشه هیچ بدون کشید سوت مخم

 داشت سرخ گل حکاکی روشم بود شده ساخته چوب از که گذاشت جلوم کوچیک واگن فولوکس

 کردم ازب درشو بود شده کشیده صلیب دوتا روش که داشت بهم زرد نارنجی شکل بیضی جعبه یه

 چشمم.براق و بود سیاه وسطی ولی بودن شده ساخته نقره از تاش6 که بود توش اسکلت سر تا7

 کرد شروع پیرزن خود ولی بگم چی نمیدونستم دیگه بود مونده خیره زیبایی همه این از

 مونده آخرینش_

 یشهش بزرگ کشتی یه که کرد فوت توش بطری سر از گرفتمش گرفت جلوم رنگ ابی بطری به

 زا نمیتونستم بودم نشده زده هیجان انقدر حاال تا افتاد فکم شد مشخص و کرد بخار توش ای

 زیاد هیجان با روبهش بگذرم هیچکدومشون

 جا یه همرو میخام همرو_

 یه تو داد جاشون و کرد جمع همرو شدم خیره بهش جدیت با من ولی خندیدن کرد شروع پیرزن

 بزرگ جعبه

 بهت میدم همشونو شرط یه به_

 کرد دنبال دستمو خطوط جلوش گرفت راستمو دست

 یکی همیکن خلق رو برترینا دست این و طوالنی عمر و میشی قدرتمند میکنم حس من که اونطور_

 زیباترینشون بزرگترینشون بیار برام مخلوقاتتو از

 نوشت خونشو آدرس توش برداشت هم کاغذ یه دستم کف گذاشت کارتشو

 گرا شاید میگیری هم اینارو دادی که رو تابلو باشه خودم صورت مخلوقت این میخام خونم بیا_

 هم رو تایپ ماشین و فندک این کنم اشنات بیشتری عتیقهای با حتی باشه زیباترین مخلوقت

 باش تنها میای وقتی همینا کنار میذارم

 البج خیلی برام نداشتم برخورد ادمایی همچین یه با زندگیم تو حاال تا نمیکرد یاری اصال ذهنم

 افهقی با میکرد نگام و بود وایساده ماشین کنار بزرگ افتادم راه کرگدنم سمت به هست، و بود
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 ثلم اونم کردم تعریف براش رو ماجرا تمام فرمون پشت نشست داد، نشون بهم و ساعت طلبکار

 بود دراومده شاخش من

 خونشا بری پاشی نگیره گاز مغزتو خر وقت یه_

 زدم زل بهش نیشخند یه با

 رادمهر تو دست از_

 هیچه اونا درمقابل بهاش کشیدن تابلو یه داشت چیزایی چه کنی درک میتونی بزرگ_

 در ابلوت یه باش،هیچکس مراقب ولی داره پا یه مرغت بگیرم جلوتو نمیتونم منکه میدونی خودت_

 نمیده گفتی که چیزایی این ازای

 دستشونب میتونم ببینم پیشش میرم روز یه تو دیگه هفته اولویته تو فردا پس مهمونی که حاال_

 یانه بیارم

 بدیم صفا شکما این به بریم کجا حاال باشه_

 کنیم حال فرحزاد بریم بیا_

 کرگدنت این با انگار توم شوفر امروز من بریم باشه مردک بترکی_

 دست این گفت قدرتمند؟چرا گفت چرا بود پیرزنه حرفای درگیر ذهنم هنوزم ولی بهش خندیدم

 ولی مکن باور رو فالگیرا حرف که نبودم ادمایی دسته اون ؟از طوالنی میکنه؟عمر رو کارا بزرگترین

 میکرد صحبت جوری یه

 نشستیم تخت دورترین رفتیم بزرگ با

 بگو شکوهی خانواده از برام بزرگمهر_

 رشمبراد خودشو گرفته بازرگانی مدیریت تو و لیسانسش تازه که داره دختر یه خودش راستش_

 هی مسعود دختر از که میدونم ندیدمشون من خب ولی دوقلون برادرزادهاشم همسان، بودن دوقلو

 مامایی داروسازیه،ساره رشتش که بزرگس سایه فوق برا میخونن درس ،دارن بزرگترن سال

 هی مثل سایه از خصوصن نمیاد خوشش ازشون زیاد مسعود میگفت داداشم که اونطور میخونه

 داشته نگه سعیده شبیه خیلی چون هم رو ساره سرکشه، اسب
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 میشم باجناق خواهرن نیستا بدم البته دخترارو بیخیال خب_

 گرفت جبهه و شد سرخ سریع بزرگمهر

 حاال میبینیش میری خودت نچسبه خیلی مسعود دختر خدایی ولی زشته، رادمهر کن بس_

 مجبورش که کردم هرکار کرد حرکت خونه سمت به بزرگ خوردیم جوری جمو چیز یه اینکه از بعد

 ویزونا لباسارو خوابید تختشو تو رفت راست یه خونه رسیدیم خستم، نه گفت بازار بریم کنم

 نگر نمیکردم تنم هرجایی که داشتم خاصی مشکی شلوار کتو یه کردم نگاه که کمدم به کردم

 بخودم لفنت صدای با داره چنته تو چی شکوهی مسعود ببینیم بریم بود کننده خیره مشکیش براق

 نشده بلند بزرگ تا دارم برش سریع که زدم شیرجه سمتش به سریع اومدم

 بفرمایید الو_

 خوبی؟ جان رادمهر سالم_

 چطورین شما ممنون خان بابک سالم_

 ، امروز بودی ندار حال رفت پیش موفقیت با گالریت شنیدم بزرگ از خوبم خداروشکر_

 بوده؟ خوبی؟پیشت

  ممنون بهترم االنم نبود بد درسته بله_

 داشته هم ما کارگروهی تو پشتکارو همینقدر امیدوارم و میره پیش کارات همه که خوبه خب_

 باشی

 گیوتین زیر میذاشت بیخ تا ادمو بود خراب جنسش خیلی بابک این

 بربیام هم کار اون پس از امیدوارم_

 توی و مهمونی میخاییم راستش اینجا بیایین فردا از بگم میخاستم ضمن داری،در امید که خوبه_

 سرمایه زا دیگه یکی جباری اقای و شکوهی خانواده برمیگردیم صبح شنبه بگیریم من چالوس باغ

 بگو هم بزرگمهر به میاد هم دبی تجاری شرکتای و من مشترک دارای

 حتما باشه_
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 ونا اومد یادم یهو بکنه باید سحر خدا بنده البد که کارامم مسافرت رفتم نشده هیچی کرد قطع

 ارایک از چندتا کار پای نشستم کردم اماده و شام وسایل سرهمی خودشه مراسمای درگیر بیچاره

 رفتم9 ساعت کردم نگاه فیلم نشستم گذشت ساعتی3 کردم تصحیح چندتاییم دادم انجام کرولو

 نشستم تخت رو کنارش میخونه کتاب داره نشسته بیدار دیدم بزرگمهر اتاق تو

 میخونی چی مرد هی_

 بیدارم وقته خیلی تورو نمایشنامهای از یکی_

 مونده؟ چقدرش_

 شد تموم گفت بست کتابو

 بخوریم کنیم سرخ خوابوندم مواد تو مرغ تیکه چندتا بریم پاشو_

 و بابک حرفای از ای خالصه گفتم بزرگمهر به افتادم بابک تماس یاد اشپزخونه تو رفتیم پاشدیم

 اومد صداش دقیقه چند بعد تلفن سراغ رفت

 خوبی داداش سالم_

_........... 

 شه تموم باشه مهمونی ساعت چند یه نبود قرار مگه_

_...... 

 هستین متوجه دارم کار من_

_........ 

 میان؟ هم زیبا و رویا ببینم_

_......... 

 میگی بهم االن نمیشه باورم من خدای_

 که ندهرچ باشن مهمونی اون تو خواهراشم اینکه از نمیاد خوشش میدونستم میز رو کوبید تلفنو

 میز سر اومد کردم صداش کردم سرخ مرغارو بزرگترن ازش خیلی
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 داره یبدبخت کارو اینم نمیگن نمیشن قائل ارزش آدم برای یکم چرا کردن خستم رادی میبینی_

 هتب چقدر یادته زدنم شرکت قبل که بکشی دست خانوادت از نمیتونی مجبوری بهرحال بزرگ_

 دیگه کشور یه بریم باهم بیا کن زندگی من پیش بیا کردم التماس

 باالمنبر رفتی من برا تو پرم خودم االن کن بس رادمهر_

 رفت و کرد لبی زیر تشکر داد قورت بزور رو تیکه دوتا بزرگ بود شده کوفتم غذا نزدم حرفی دیگه

 دست دچن برداشتم کوچیک دستی ساک یه اتاقم تو رفتم شستم ظرفارو کردم جمع میزو اتاق تو

 ودمب خسته انقدر دادم ماساژ و گردنم یکم کشیدم دراز حموم وان تو رفتم توش گذاشتم لباس

 میومد بزرگمهر صدای کردم باز چشمامو میخورد در به که باصدایی برد خوابم آب تو که

 هدوبار خودم که باشی مرده اگر کن باز درو این بیا میکنی غلطی چه داری تو اون بمیری رادمهر_

 میکشمت

 بیشور لختم من بعدم شکستیش قفله در که اولن تو نیا بزرگ هی_

 اخه هن یا دیدی کابوس بازم ببینم بزنم سر بهت اومدم خوابیدنه جای تو اون نفهم مردتیکه اخه_

 ابی؟ تو چندساعته صبحه4 ساعت خدا خنگ

 میخورم سرما االن صبحه؟وای4چیییییییییییییییییییییییی؟_

 که رونبی رفتم پیچیدم حوله دورم بود زده یخ اب میکشیدن تیر پهلوهام کردم باز گرمو اب سریع

 بود شب2 ساعت کردم نگا ساعت به برگشتم میکنه نگام داره خندون قیافه با بزرگ دیدم

 میبندی خالی داری مرض مردتیکه_

 تویی اون ساعته3 بهرحال داره فرقی چه_

 برو بیا باشه پوف_

 گیمسرماخورد قرص یه کردم تنم بافتنی سرم رو گرفتم دراوردم جعبش تو از و مصرف بی سشوار

 مهمین روز فردا پس و فردا بخورم سرما نباید پتو زیر رفتم خوردم

 مرسیدی اخر لحظه بابک خونه سمت به رفتیم شدم بلند بزرگ شده دیر دادوبیدادای با صبح

 ومشخان و دوتاپسراش و بابک من کنار نشست اومد بعد کرد پارک پارکینگ تو رو مگی بزرگمهر
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 وکن آزرا و سفید پرادو یه کرج تو چالوس سمت افتادیم راه باهم شدن ایش نسکافه بنز سوار هم

 کردم نگاه بزرگمهر به شدن ملحق بهمون مدادی

 جباری همون مسعوده،آزرا پرادو_

 هداد رو پنجره بود برده خوابش بزرگمهر بودم گذاشته مالیمی اهنگای راه توی دادم تکون سری

 بکشم فسن میتونستم پوستمم طریق از انگار بیرون بذارم دستمو که بودم این عاشق پایین بودم

 از یکی برام هنوزم ولی بودم اومده رو جاده این بارها اینکه با و شمال مطبوع و خنک هوای

 اعتس نیم بعد رفتیم میانبر یه از جلوم پرادو راهنما با میومد حساب به دیدنی مناطق زیباترین

 که اییسایبون زیر و ماشین داد نشون خودشو سفید و بزرگ خیلی ویالی یه فرعی جاده تو رانندگی

 اب داشت بابک شدیم پیاده کردم صدا بزرگمهرو کردم پارک بود شده درست ماشین پارک برا

 تا4 پرادو از که بودم داده تکیه کرگدنم به بود کنارش هم مسعود میکرد احوال حال جباری اقای

 رفتهگ سفت چادرشو انقدر بود پیرتر مسعود همسر میزدم حدص که شون یکی شدن پیاده خانم

 ریباتق بود وایساده کنارش که دختری بود چاق خیلی ولی نمیدیدم صورتش از هیچی من که بود

 ودب مادرش همرنگ چشماشم و داشت تندی سبزه پوست بود مادرش مثل نقش ریز بود باحجاب

 نکرد جلب نظرمو بودن وایساده فاصله با اونا از که دختری دوتا نداشت پدرش زیبایی از هیچی

 بیرون الشش از یکم مشکیش موهای طوسی شلوار و شال با بود تنش کلفتی سفید مانتو یکیشون

 حتی نمیزد مو باهم صورتاشون مسعود زن سفتی به نه ولی بود چادری یکی اون بود ریخته

 چادریه اون بود چشماشون رنگ تفاوتشون تنها فقط بود شده کپی هم رو از قدوهیکلشونم

 هب نگاه نیم بود خالی تو و طوسی چشماش یکی اون ولی بود مسعود رنگ هم تقریبا چشماش

 و بابک زن با صحبت حال در زنش ولی بودن وایساده کنارش پسراش دوتا انداختم جباری خانواده

 هک یکیشون بودن خودش ریخت هم تقریبا پسراشم بود کوتاهی و خپل مرد جباری بود مسعود

 شونبه شدیم نزدیکتر بزرگمهر منو کرد اشاره دستش با بابک دماغش، اون با بود زیبایی خدای

 و خانوادگیمون اشنای و دوست اینم بزرگمهر برادرم این امیر اشناس بچها با که مسعود:بابک

 رادمهر جدیدمون همکار

 همه کپی خوشحالم،دوقلویین؟اسماتون اشناییتون از:امیر

 بودم نکرده دقت حاال تا من جالب چه:مسعود

 اسمیه تشابه یه فقط این نه:بابک
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 صادفیهت کامال تشابه یه میفرمایند درست اقا حاج بله جباری اقای خوشحالم اشناییتون از منم_

 امر این

 سجاد کوچیکم پسر و مجتبی بزرگم پسر بشین اشنا پسرام با:امیر

 داشته هم ما کارگروهی تو پشتکارو همینقدر امیدوارم و میره پیش کارات همه که خوبه خب_

 باشی

 گیوتین زیر میذاشت بیخ تا ادمو بود خراب جنسش خیلی بابک این

 بربیام هم کار اون پس از امیدوارم_

 توی و مهمونی میخاییم راستش اینجا بیایین فردا از بگم میخاستم ضمن داری،در امید که خوبه_

 سرمایه زا دیگه یکی جباری اقای و شکوهی خانواده برمیگردیم صبح شنبه بگیریم من چالوس باغ

 بگو هم بزرگمهر به میاد هم دبی تجاری شرکتای و من مشترک دارای

 حتما باشه_

 ونا اومد یادم یهو بکنه باید سحر خدا بنده البد که کارامم مسافرت رفتم نشده هیچی کرد قطع

 ارایک از چندتا کار پای نشستم کردم اماده و شام وسایل سرهمی خودشه مراسمای درگیر بیچاره

 رفتم9 ساعت کردم نگاه فیلم نشستم گذشت ساعتی3 کردم تصحیح چندتاییم دادم انجام کرولو

 نشستم تخت رو کنارش میخونه کتاب داره نشسته بیدار دیدم بزرگمهر اتاق تو

 میخونی چی مرد هی_

 بیدارم وقته خیلی تورو نمایشنامهای از یکی_

 مونده؟ چقدرش_

 شد تموم گفت بست کتابو

 بخوریم کنیم سرخ خوابوندم مواد تو مرغ تیکه چندتا بریم پاشو_

 و بابک حرفای از ای خالصه گفتم بزرگمهر به افتادم بابک تماس یاد اشپزخونه تو رفتیم پاشدیم

 اومد صداش دقیقه چند بعد تلفن سراغ رفت

 خوبی داداش سالم_
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_........... 

 شه تموم باشه مهمونی ساعت چند یه نبود قرار مگه_

_...... 

 هستین متوجه دارم کار من_

_........ 

 میان؟ هم زیبا و رویا ببینم_

_......... 

 میگی بهم االن نمیشه باورم من خدای_

 که ندهرچ باشن مهمونی اون تو خواهراشم اینکه از نمیاد خوشش میدونستم میز رو کوبید تلفنو

 میز سر اومد کردم صداش کردم سرخ مرغارو بزرگترن ازش خیلی

 داره یبدبخت کارو اینم نمیگن نمیشن قائل ارزش آدم برای یکم چرا کردن خستم رادی میبینی_

 هتب چقدر یادته زدنم شرکت قبل که بکشی دست خانوادت از نمیتونی مجبوری بهرحال بزرگ_

 دیگه کشور یه بریم باهم بیا کن زندگی من پیش بیا کردم التماس

 باالمنبر رفتی من برا تو پرم خودم االن کن بس رادمهر_

 رفت و کرد لبی زیر تشکر داد قورت بزور رو تیکه دوتا بزرگ بود شده کوفتم غذا نزدم حرفی دیگه

 دست دچن برداشتم کوچیک دستی ساک یه اتاقم تو رفتم شستم ظرفارو کردم جمع میزو اتاق تو

 ودمب خسته انقدر دادم ماساژ و گردنم یکم کشیدم دراز حموم وان تو رفتم توش گذاشتم لباس

 میومد بزرگمهر صدای کردم باز چشمامو میخورد در به که باصدایی برد خوابم آب تو که

 هدوبار خودم که باشی مرده اگر کن باز درو این بیا میکنی غلطی چه داری تو اون بمیری رادمهر_

 میکشمت

 بیشور لختم من بعدم شکستیش قفله در که اولن تو نیا بزرگ هی_

 اخه هن یا دیدی کابوس بازم ببینم بزنم سر بهت اومدم خوابیدنه جای تو اون نفهم مردتیکه اخه_

 ابی؟ تو چندساعته صبحه4 ساعت خدا خنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

48 

 

 میخورم سرما االن صبحه؟وای4چیییییییییییییییییییییییی؟_

 که رونبی رفتم پیچیدم حوله دورم بود زده یخ اب میکشیدن تیر پهلوهام کردم باز گرمو اب سریع

 بود شب2 ساعت کردم نگا ساعت به برگشتم میکنه نگام داره خندون قیافه با بزرگ دیدم

 میبندی خالی داری مرض مردتیکه_

 تویی اون ساعته3 بهرحال داره فرقی چه_

 برو بیا باشه پوف_

 گیمسرماخورد قرص یه کردم تنم بافتنی سرم رو گرفتم دراوردم جعبش تو از و مصرف بی سشوار

 مهمین روز فردا پس و فردا بخورم سرما نباید پتو زیر رفتم خوردم

 مرسیدی اخر لحظه بابک خونه سمت به رفتیم شدم بلند بزرگ شده دیر دادوبیدادای با صبح

 ومشخان و دوتاپسراش و بابک من کنار نشست اومد بعد کرد پارک پارکینگ تو رو مگی بزرگمهر

 وکن آزرا و سفید پرادو یه کرج تو چالوس سمت افتادیم راه باهم شدن ایش نسکافه بنز سوار هم

 کردم نگاه بزرگمهر به شدن ملحق بهمون مدادی

 جباری همون مسعوده،آزرا پرادو_

 هداد رو پنجره بود برده خوابش بزرگمهر بودم گذاشته مالیمی اهنگای راه توی دادم تکون سری

 بکشم فسن میتونستم پوستمم طریق از انگار بیرون بذارم دستمو که بودم این عاشق پایین بودم

 از یکی برام هنوزم ولی بودم اومده رو جاده این بارها اینکه با و شمال مطبوع و خنک هوای

 اعتس نیم بعد رفتیم میانبر یه از جلوم پرادو راهنما با میومد حساب به دیدنی مناطق زیباترین

 که اییسایبون زیر و ماشین داد نشون خودشو سفید و بزرگ خیلی ویالی یه فرعی جاده تو رانندگی

 اب داشت بابک شدیم پیاده کردم صدا بزرگمهرو کردم پارک بود شده درست ماشین پارک برا

 تا4 پرادو از که بودم داده تکیه کرگدنم به بود کنارش هم مسعود میکرد احوال حال جباری اقای

 رفتهگ سفت چادرشو انقدر بود پیرتر مسعود همسر میزدم حدص که شون یکی شدن پیاده خانم

 ریباتق بود وایساده کنارش که دختری بود چاق خیلی ولی نمیدیدم صورتش از هیچی من که بود

 ودب مادرش همرنگ چشماشم و داشت تندی سبزه پوست بود مادرش مثل نقش ریز بود باحجاب

 نکرد جلب نظرمو بودن وایساده فاصله با اونا از که دختری دوتا نداشت پدرش زیبایی از هیچی

 بیرون الشش از یکم مشکیش موهای طوسی شلوار و شال با بود تنش کلفتی سفید مانتو یکیشون
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 حتی نمیزد مو باهم صورتاشون مسعود زن سفتی به نه ولی بود چادری یکی اون بود ریخته

 چادریه اون بود چشماشون رنگ تفاوتشون تنها فقط بود شده کپی هم رو از قدوهیکلشونم

 هب نگاه نیم بود خالی تو و طوسی چشماش یکی اون ولی بود مسعود رنگ هم تقریبا چشماش

 و بابک زن با صحبت حال در زنش ولی بودن وایساده کنارش پسراش دوتا انداختم جباری خانواده

 هک یکیشون بودن خودش ریخت هم تقریبا پسراشم بود کوتاهی و خپل مرد جباری بود مسعود

 شونبه شدیم نزدیکتر بزرگمهر منو کرد اشاره دستش با بابک دماغش، اون با بود زیبایی خدای

 و خانوادگیمون اشنای و دوست اینم بزرگمهر برادرم این امیر اشناس بچها با که مسعود:بابک

 رادمهر جدیدمون همکار

 همه کپی خوشحالم،دوقلویین؟اسماتون اشناییتون از:امیر

 بودم نکرده دقت حاال تا من جالب چه:مسعود

 اسمیه تشابه یه فقط این نه:بابک

 صادفیهت کامال تشابه یه میفرمایند درست اقا حاج بله جباری اقای خوشحالم اشناییتون از منم_

 امر این

 سجاد کوچیکم پسر و مجتبی بزرگم پسر بشین اشنا پسرام با:امیر

 رو هیز چشمای این چشماشون خصوصا نمیومد خوشم قیافشون از کال دادیم دست باهاشون

 یباییز خیلی جای شدیم بزرگش ویالی وارد بابک اشاره با.بدم تشخیص خوب خیلی میتونستم

 ،روی دیوار کنج تو زیادی های عتیقه فرش تابلو از بود پر همه دیوارا بود شاهانه چیز همه داشت

 چپ سمت که میرسید بزرگ خیلی پذیرایی یه به ورودی میخورد چشم به شده کاری منبت میزای

 به ور بابک شدن خیره زیاد احترام با بابک به و بیرون اومدن خدمتکار دوتا داشت وجود آشپزخونه

 برگشت ما

 اقایات میکنن انتخاب خودشون بچهاست برا دوم طبقه داره وجود طبقه دو باال سمت به پله راه از_

 .میریم وامیر مسعود منو هم اول طبقه بده نشون رو اتاق بزرگمهر هست زیادیم

 با اواقع دوم طبقه ولی بزنم دید و اول طبقه نشد کردیم حرکت باال سمت به بزرگمهر سر پشت

 بقیه سمت به برگشت بزرگمهر داشت وجود اتاق تا8 میکرد صدق بابک گفته
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 چپ سمت سالن انتها خانما شما برا اون خالی اتاق دوتا رادمهر منو اتاق کنار مجتبی و سجاد_

 کنین استفاده میخاستین که هرکدومو دیگس اتاق تا4

 به ردم یه مریض فکر هه کرد نگاه رفتنشون به گرفته خون چشمای با سجاد دیدم رفتن که دخترا

 دید وقتی برگردوندنم خودم سمت به و توجهش بلندی پوزخند با برسه میتونه بخاد که هرچیزی

 تمبرگش رفت اتاقش سمت به کریحی لبخند با نیورد خودش روی به شدم هیزش چشمای متوجه

 یوقت مسافرت اومدیم کیا با باش مارو بست و در شد اتاقش وارد کرده پشتشو بزرگمهر دیدم

 که دمدی خانمارو برگشتم پله راه سمت به نیوردم ماشین تو از ساکمو شدم متوجه شدم اتاق وارد

 هک کردم حرکت ورودی در سمت به شدم رد کنارشون از کوتاه ببخشید یه با شدن اول طبقه وارد

 بابک صدای شنیدم کردم معطل کمی میاد صداهایی یه راست سمت شدم متوجه

 میدونی خوب داریم نیاز بهش میکنم راضیش من مسعود:بابک

 خفه رغیبامون مثل و استادامون تو منو داره باد سرش میندازه خودمون جوونی یاد منو:مسعود

 بیوفته براخودمون اتفاقی همچیم یه نمیخام کردیم

 کنه غلطی بخاد اگر میچینم دمشو نترس:بابک

 کرد حل رو چیزا این نمیشه اینجا بشنوه شه رد کسی شاید کنین تمومش بهتره:امیر

 حرفایی مشغول فکرم شدم خارج صدا سرو بدون و کردم باز درو رفتم ورودی در سمت به اروم

 ننمیز حرف کدوممون درمورد دارن چی یعنی بفهمم نمیتونم سخته برام باورش شنیدم که شد

 هک نگاهی با داره خان امیر دیدم برگشتم نشست روشونم دستی کردن جمع اینجا اصال مارو چرا

 میکنه نگام فهمید نمیشد هیچی ازشون

 بیرون اومدی خان رادمهر چیشده_

 قربان میگیرم اجازه بعد به این از شده بد خیلی اگر ولی زندان نه مسافرت اومدیم فکرکردم_

 داد ادامه شد تموم کریحش خندهای وقتی زدن قهقهه کرد شروع بلند

 جلوبندیش این با خصوصن خوشگلیه داری،ماشین تندی زبون پسر_

 کرگدنه اسمش ممنون_

 حاضره میز که بخوریم ناهار بریم بیا بیخیال اینارو ،حاال گذاشتی روش اسم جالب چه_
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 میاد برمیدارم بودم گذاشته جا که ساکمو منم بفرمایید شما بله_

 ایینپ میرفتن داشتن همه دوم طبقه رفتم برداشتم بزرگمهرو خودمو ساک برگشت ویال سمت به

 کردم نگاه بزرگمهر به

 بریم بیا کردن صدامون ناهار برا بودی جاگذاشته ساکتو بیا_

 پایین به االب از متکبری حالت با و بود نشسته سر خودش که نشستیم بابک شاهانه میز سر رفتیم

 بود نشسته مسعود دختر دقیقا من روبروی کرد نگاه بهمون

 ونوخودم کوچیک معرفی یه بهتره جدید ادمای خصوصا نمیشناسیم همو اکثرمون چون خب:بابک

 خان دمسعو دختر میکنیم شروع فرد کوچیکترین از خب نشستیم شام میز سر که حاال بکنیم

 بگو خودت عزیزم شهرزاد

 کارم به مشغول پدرم شرکت تو گرفتم مدیریت لیسانس تازه سالمه25 شهرزادم من خب_

 طرحمم گذروندن درحال و خوندم مامایی و سالمه 26 ساره_

 داروسازی 26 سایه_

 میکنم کار بابا شرکت تو و خوندم حسابداری سالمه28 سجاد_

 هستم بابا شرکت معاون ولی خوندم برق سالمه29_

 بزرگترین؟ کدومتون االن خب:گفت خنده با انداخت بزرگمهر منو بین نگاهی بابک

 کردم صاف صدامو

 فوق تصویری، ارتباط لیسانس کوچیکترم بزرگمهر از دوماه اختالف با ساله30 هستم رادمهر_

 هشد تاسیس تازه گالری با دارم تبلیغاتی شرکت یه دارم هنر پژوهش دکترا و سازی تصویر

 البته شنیدم که اونطور خوندی پزشکی سالم6 میکردم فکر من رادمهر:بابک

 شنیدین درست_

 که کردی غارت رو همه باشی نداشته ای دیگه مدرک امیدوارم خب:بابک

 دادم تحویلش نیشخندی
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 مهندسی لیسانس تحصیلی فارغ بعد ولی خوندم پزشکی دندون ساله31 بزرگمهر:بزرگمهر

 دارم پزشکی لوازم صادرات واردات شرکت االنم گفتم پزشکی

 که جالبه خیلی برام ولی جمع این شود چه بابک کردی جمع دکتره و مهندس هرچی اوه اوه:امیر

 هنر سمت بره پزشکی از ادم یه

 نکردین دعوت گالریتون برا مارو چرا خان رادمهر حاال داد ادامه من به رو

 بیارید تشریف میخایین بازه دوشنبه تا دارین اختیار_

 چیه تو نظر مسعود میام حتما من جالب مسافرت این بعد خوب چه:امیر

 وسرم کردم حس روم نگاهی سنگینی کردن خوردن به شروع همه داد تکون سری فقط با مسعود

 عدب کردم گرم غذام به سرمو شدم نگاهش متوجه اینکه از شد دستپاچه شهرزاد دیدم کردم بلند

 زمی سمت برگشت حواسم کشیدم دراز تخت روی برگشتن اتاقاشون سمت به همه ناهار صرف

 من سال همه این بعد ساره به بزرگمهر دار معنی نگاهای و شهرزاد خیره نگاهای معرفی و ناهار

 به ندباریچ. خبره چه بشم متوجه کنم سعی باید میوفته داره اتفاقی یه میدونم میشناسم و رفیقم

 برخورد من با اینطوری حاال تا هیچوقت باشم تنها میخام گفت ولی رفتم بزرگمهر اتاق سمت

 نگاه منظره به و وایسادم عمیق دره کنار شدم خارج ویال از چیشده بفهمم نمیتونستم بود نکرده

 تنداش وجود ترس برای چیزی ولی میشد بیشتر حیونا ،صدای میرفت تاریک به رو که هوا کردم

 هک جایی سمت به ساره همراه که دیدم شهرزادو برگشتم عقب به پایی صدای با بود عالی هوای

 شنیدم شهرزادو صدای ولی باشن راحتتر که گرفتم فاصله کمی میومدن بودم من

 هستیم اینجا ما چرا میدونید شما رادمهر اقا:شهرزاد

 یحت که زدم حرفمو محکم سردو انقدر دیدم دستشو لرزش چشمی زیر نه گفتم کالم یه فقط

 مرمع تو که چیزی تنها شدم خیره دوباره بینظیر منظره به رفتم، و برگشتم شد شوکه هم ساره

 تمنمیخاس دیگه که ازشون بودم خورده انقدر بود زندگیم تو مونث جنس میومد بدم ازش همیشه

 انگیزن نفرت بقیشون ولی هست و بوده متفاوت سحر و سارا جنس هرچند کنم وارد هیچکسو

 هدیم شماره و اوردم در موبایلمو رفتم کرگدنم سمت به بودم اونا مدیون سیاهمو سرتاسر زندگی

 گرفتم رو

 جون رادی خودم عشق به سالم به به_
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 خبرا چه مردتیکه بمیر_

 بگم کدومشون از سالمتیت_

 کن شروع اولیش از_

 یبود خاسته که همونطور دنبالت میام که شنبس سه دیگه هفته یارو این چشمام،دادگاه برو_

 به هک چکی با منه دستای تو زندگیش کل االن کردم استخدام شرکت تو هم رو داییه دختر شوهر

 نگارا نیست خوب اصلن حالش کردن بستری روانی بیمارستان بردن رو هدیه. داده ضمانت عنوان

 خب ولی میکنه بازی داره ، نه یا واقعیشه خواهر ندارم اطمینان هنوز زینبه اسمش داره خواهر یه

 کوچولوه خیلی

 ناو به راجع برات دردسری هیچ بدون میکنم آب زیر کلشو کرد موس موس زیادی اگر اینکارا برا

 بالیی چه نمیدونه که احمقه انقدر سیاه پیش بردمش خریدمش شوهرش از هم گفتم که زنه

 میشه،اینا مشخص بدنش پوست رو ایدز آثار ماه9 بعد ولی کمپ بردنش فعال اوردیم سرش

 گلم بود خوبم خبرای

 دانشگاهن استاد کنی اضافه لیست به میخام که هستن دونفر فقط مهدی نداره حرف کارت_

 فعال رانته تو یکیشون میکنه زندگی مشهد تو یکیشون میفرستم برات اسماشونوعکسشونو

 شن له چطوری میخام میگم برات بعدا کن پیداشون

 ردیبرگ مسافرت از تو تا اسماشونو بفرست میزنی حرف پشه درمورد داری انگار رادمهر عاشقتم_

 عشقی کردم پیداشون من

 کرد قطع گوشی و زد قهقهه بلند

 یرینش طعم من برای ولی میرفت فرو بیشتر هرچه سیاهی تو من سیاه زندگی کردم مشت دستامو

 نمیکردم عوضش چیز هیچ با هرگز که بود ای دیگه چیز انتقام

 که سالن انتهای به داره دیدنی چیزای چه ببینم بگردم سفیدو ویالی این میخاستم دوم طبقه رفتم

 تادورو دور بود هال یه تقریبا راست سمت ولی بود اتاقاشون چپ سمت رسیدم بود دخترا اتاق

 وطرفد سرخ فیل دوتا بود شده کار قشنگی شومینه وسطشم بود شده چیده رنگی فیلی مبالی

 دیدم تمبرگش شد باز اتاقا از یکی شدم خیره شومینه تو اتیش به نشستم مبل روی بود شومینه

 الشش ابی انعکاس بود نکرده سرش شالشو درست بود ندیده منو هنوز شد خارج اتاقش از سایه
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 ادموایس شدم بلند کشید ارومی جیغ یهو شه رد من کنار از خاست میکرد پخش رنگ چشماش تو

 کردم پشتمو کردم نگاش لحظه یه بیرون پرید حجاب بدون سایه جیغ از خواهرش ساره

 میزنی؟ جیغ چرا سایه چیشده:ساره

 کن نگاه وضعت توبه برو ساره:سایه

 ملب گوشه که همونطور مسخرس که واقعا هه تو رفت کشیدو کوتاهی جیغ خواهرش مثل هم ساره

 وایساده طلبکارانه حالت به سایه دیدم که برم برگشتم باال بود رفته پوزخند بخاطر

 کردین وپشتتون که ممنونم و بیوفته خواهرم به چشمتون شدم باعث و کشیدم جیغ که ببخشید_

 دادم گردش صورتش تو چشمامو زدم آمیزی تمسخر پوزخند لحظه یه شد کبود صورتش

 خانم سایه میاد بهتون کبود از بیشتر سفید رنگ_

 ارتد نیش زبون این با هستی افعی چه معلومه تعاریفشون از عمو، میگفت درست حقا که واقعا_

 نمیاری که ،کمم

 یا و هاله هی فقط اسمتون مثل کنم فکر اشناییتون از خوشوقتم و تعاریف این شنیدن از خوشحالم_

 ونجنسات وهم شما امثال خصوصا شناختن منو همه که باشم خوشحال باید باشین، چیزی روحی

 سراغت بیاییم دخترا ما که جذابیتی خدای کردی فکر نکنه_

 میدن گوش ما بحث به دارن و بازه تقریبا مجاورت دواتاق میبینی که حاال_

 اریصداد پوزخند من طرف برگشت شدن بسته که اومد اتاقا در صدای که برگردوند سرشو سریع

 و دندوناش ساییش صدای افتادم راه بزرگمهر اتاق سمت به شدم رد کنارش از زدم قیافش به

 هه وکوچول نیستی چیزی من برا براهمه باشی سرکش اسب هرچقدرم میشنیدم تندشو نفسای

 اب نشده من متوجه شده خیره سقف به هپروت عالم تو بزرگمهر دیدم تو رفتم یهو کردم باز درو

 هووووووووووووووووووووووی:گفتم بلندی صدای

 گذاشت قلبش رو دستشو هوا پرید متر سه جاش از

 خلوت تمداش نمیبینی نداری شعور تو اخه وضعشه چه این میکنم سکته نمیگی نفهم مردتیکه_

 .... با ذهنم تو میکردم
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 بگو عزیزم کی با_

 بود خودم با منظورم نبود منظورم کسی با هیچی_

 نه یا بود کسی با منظورت باالخره_

 نشستم تخت رو پیشش رفتم کرد پرت سمتم به بالشتو

 اخه شمال تو خونه اومدیم تهران خونه تو از بخوریم هوا یکم بیرون بریم بلندشو بزرگمهر_

 زیاده وحشی حیون اینجام شده تاریک هوا دورشیم زیاد نمیتونیم ولی بریم باشه_

 بریم پاشو باشه_

 االب گرفتن سرشونو ما اومدن با میکردن بازی تخته داشتن امیر و بابک پایین طبقه رفتیم

 بالل و کباب با بخوریم بیرون و شام امشب میخاییم بیرون اومدین اتاقاتون از باالخره به به:بابک

 ؟ چطورین

 اومدن هم سجاد و مجتبی موقع همون دادم تکون موافقت نشونه به سرمو

 میان دارن گفتم بهشون:سجاد

 میاییم االن ماهم پشتی باغ تو برید خب خیله:مسعود

 نجاای شد گرد چشمام بیرون رفتیم پشتی در از نمیومد خوشم سجاد و مجتبی این از جوره هیچ

 یه ودب زیبا خیلی بودن دراورده باغ شکل به درختکاری با و بزرگی قسمت یه بود، ویال این کجای

 هب اومدن هم دخترا نشستم بزرگمهر کنار بودن کرده روشن صندلی چندتا وسط بزرگ اتیش

 سمتش به سرمو مجتبی حرف با بوده خواب امیر خانم انگار ولی مسعود و بابک همسر همراه

 برگردوندم

 کردی ول و دندون چرا بزرگ:مجتبی

 کردش ایجاب اینطور هستم،موقعیتم بزرگمهر:بزرگمهر

 نیست مشکلی شاید گفتم میکنه صدات ،بزرگ رادمهر دیدم اخه:مجتبی

 نداره مشکلی رادی برا:بزرگمهر
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 خجالت از داشت بیچاره دختره و میداد قورت رو ساره داشت که برادرش مجتبی شدن کنف بعد

 زدن حرف کرد شروع میشد آب

 کردین صحبت شغلتون مورد در همه از کمتر شما خانم سایه خب_

 خواهرم کفشای تو من صورت کنید نگاه من به کردین سوال من از شما اینکه همه از اول:سایه

 میکردم مطرحش موقع همون بود کسی به مرتبط اگر ضمن در نمیشه پیدا

 یول کرد نگاه سایه صورت به و برگشت بود شده شوکه سایه زدن حرف طرز از حسابی که سجاد

 داره نگه خیره نگاهشو نتونست بود برنده و تیز سایه چشمای انقدر

 یزدمم باد کبابارو داشتم و بودم فکر تو کردن درست کباب کردیم شروع باالخره اقایون اومدن با

 که یوقت هوا بی سجاد دیدم شد حبس سینم تو نفسم چسبید دستم به داغ سیخ یه هوا بی که

 زد داد بزرگمهر گذاشت دستم رو کنارم سینی بجا و سیخ بود سایه به حواسش

 کجاست حواست سجاد_

 مبکش داد مبادا که دادم فشار دیگه بهم و دندونام برداشت دستم رو از سیخو اومد بخودش سجاد

 بهمون همه شد بلند آخم ناخاسته کرد یخ و نوشابه پارچ تو دستمو نشست کنارم سریع بزرگمهر

 میگرفت اتیش داشت دستم نمیکردم حس اصال و پارچ تو یخ سرمای میکردن نگاه

 نداره تاثیر کن ولش بزرگ_

 سوخت چطوردستت رادمهر اخه یهو چیشد:امیر

 لیو میکرد نگام نگرانی و تعجب با اول سایه،سایه به بعدم کردم نگاه سجاد به زیاد تمسخر با

 برگردوند روشو برافروخته صورت با دید رو سجاد خیرگی وقتی

 بود دیگه جای به باشه کارش به حواسش اینکه بجا کردن لطف سجاد اقا هیچی:بزرگمهر

 بشه اینطوری نداشتم قصد رادمهر متاسفم واقعا من: سجاد

 نیست مشکلی_

 میزد ارغوانی کبودی به سیخ جای میکردن نگاه دستم به همه اوردم در پارچ تو از دستمو

 داریم سوختگی پماد ببینم کنم صدا سلمازو بذار سوخته ناجور خیلی وای:بابک
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 فیدس بخاطر کنم فکر خدا،رادمهر بنده دست با کردی چیکار ببین پرتی حواس خیلی سجاد:امیر

 میزنه ذوق تو کبودی بدتر بودنت

 رو ومدا سمتم به نقشی ریز دختر ویال تو رفتم شدم بلند میومد ور داغ روغن رو داشت انگار دستم

 نشستم صندلی

 ببینم بذارید دستتونو اقا:سلماز

 ستمد روی اروم خودم گرفتم ازش دیدم دستش تو رنگی سفید پماد یه پام روی گذاشتم دستمو

 پمادو شد تموم که کارم باشه فریاد دادو باعث که نبود حدی در ولی میسوخت خیلی زدم پمادو

 مولیمع خیلی دختر شدم خیره صورتش به اخم با میکرد نگام خیره داشت که گرفتم سلماز جلو

 نگام وایساده سایه دیدم برگشتم اومد پوزخندی صدای بود شهر همین بچهای از احتماال بود

 میکنه

 نه همینان میگفتی که دخترایی اون:سایه

 مسافرت یه خدا ای کرد خواهی عذر هی هم پشت شد بلند اومد بخودش سلماز رفت برگشت

 نگفره ماشاال بودن خوردن مشغول همه برگشتم باغ به چنددقیقه بعد ، اخه وضعیه چه این اومدم

 نارشک بشقاب یه انداخت نگاهی دستم به نشستم بزرگمهر کنار برگرده آدم کنن صبر ندارن هم

 سرمو کردن بلند حوصله ولی کرد جلب نظرمو بابک صدای که بود درگیر ذهنم دستم داد بود

 نداشتم

 بشین خوشحال دیدنشون از کنم فکر میشن ملحق بهمون هم خواهرام فردا_

 میان دارن داماداتم پس جالب چه:امیر

 باشن برامون خوبی حامیای میتونن فراز و فریدون میشه هم خوب اتفاقا:مسعود

 کرد بهم نگاه یه مجتبی تو رفتن خانماشون و مردا

 شده؟ بهتر دستت رادمهر_

 بهترم اره_

 میسوخت دستت چقدر نبود معلوم وگرنه بود پماد خوبه:سجاد
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 هست که هرچی موقعتون اون دقت هدف ،امیدوارم شما داغ سیخ از و عزیز پماد از ممنونم بله_

 هه برسید بهش

 وهمت رفت اخماش دید که و نگاهم مسیر سجاد بهم، میداد فشار دستاشو که کردم نگاه سایه به

 میشناختین همدیگرو قبال شما:سجاد

 نیست جناب به توضیح بر دلیلی بشناسیم اگرم_

 داره ربطی چه شما به بعدم نکردم مالقات قبال رو اقا این من نه:سایه

 سرکش خانم میکنه پیدا ربط ایشاال:سجاد

 به امیز تحقیر نگاه یه وایساد سجاد نزدیک اومد شد بلند نمیومد در سایه خون میزدی کارد

 داد ادامه و کرد سجاد سرتاپای

 هم مسواک حتی فرهنگیش بی از داره خودمو قد نصف که نمیذارم مردی دوش رو جنازمم من_

 دهانش بوی از نشن خفه اطرافش ادمای که نمیزنه

 انداخت سایه پاهای به هیزشو نگاه و شد خیره رفتنش به سجاد رفت بلندی قدمای با بعدم

 اتاقش تو رفتیم شدیم بلند گرفتم دستشو میداد تکون عصبی پاهاشو بزرگمهر

 این زودتر میخاد دلم حیاس بی خیلی مریضه چشماش ه*ز*ر*ه پسره دیدی رادمهر وای_

 بیرون بیام اتاق از نمیخاد دلم اصال بشه تموم لعنتی مسافرت

 هخست مسافرت این از میاد خوشش ساره از بزرگمهر میکردم فکر که بود اشتباه من فکر پس

 شده

 خوشحال باید میان دارن خواهرات که فردا مسافرت، این میشه تموم کنی تحمل دیگه یکم_

 باشی

 منگنه گوشم بیخ به شهرزادو حتما بیاد زیبا اگر میدونی دستت جای سوخته مخت کنم فکر رادی_

 میکنه

 خوبیه دختر نگی بگی همچین نیستا بدم امممم_

 کنم ازدواج نیومده خوشم کسی از وقتی تا نمیخام ندارم بودنش خوب به کاری من_
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 ولی میشه گفته اورده همرو بخاطرش بابک که ای برنامه اون حتما فردا بزرگ کن ول اینارو_

 نمیکنم درک اینو اوردن بچهاشونو چرا نمیدونم

 باباشونن شرکتای تو همشون خب_

 نیستن رفتن کجا بابک پسرای راستی_

 بیارن خواهرامو اونارفتن_

 میشه جالب داره موضوع_

 بخوابه میخاد خستس بود مشخص چشماش از کشید دراز تختش رو بزرگمهر

 یکم رداشتمب مسافرتی پتو اتاقم تو رفتم بشینم شومینه کنار میخاست دلم اومدم بیرون اتاقش از

 ومینهش طالیی اتیش به انقدر کشیدم دراز مبل رو پهلو به شومینه روبروی کردم باز رو پنجره الی

 برد خوابم کم کم که شدم خیره

 از یکی اتاق در شدم نیمخیز جام تو بود نبرده هوشم کامل هنوز میومد دونفر اروم صحبت صدای

 میومد مجتبی صدای بود شهرزاد اتاق کردم که دقت بود باز دخترا

 من نمیخوره هم آب پدرت اجازه بدون بابام که میدونی کردم تالشمو تمام من بخدا شهرزادم_

 کنم چیکار من میگی داره نظر در بزرگمهر برا تورو خان بابک چیکارکنم

 میکشم خودمو من کن کاری یه نباش ترسو انقدر تروخدا مجتبی:شهرزاد

 ابامب اگر حتی تورومیخام میگم میشم بلند من کردن مطرح اگر فردا باشه عزیزم، آروم:مجتبی

 بزنه سرمو

 دلداریش بودو کرده بغلش میدیدم من که اونجوری بود گرفته اوج صداش میکرد گریه شهرزاد

 زدرا مبل روی دوباره اتاقش سمت به رفت و زد شهرزاد پیشونی به ای ه*س*و*ب ،مجتبی میداد

 این از کنم منصرف و بابک کنم سعی باید داره وجود خانواده این تو جالبی سرنوشتای چه کشیدم

 با گوشم تو تمگذاش اهنگی میبینم کابوس بازم ببره خوابم عمیق میدونستم اتاقم تو برگشتم اتفاق

 از بهتر ولی میپریدم بار یه دقیقه ده هر میشدم کش زجر نمیرفتم عمیق خواب به اهنگ صدای

 ههم رفتم عمیقی خواب به شدو چیره بهم خستگی رانندگی بخاطر اهنگ وجود با بود دادوبیداد

 بود ت*خ*ل بچه پسر یه میخوره تکون چیزی کردم حس بغلم تو میدیدم سفید سیاه جارو
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 سلبا دست یه با بابک کردم نگاه روبروم به سایه چشمای همرنگ بود طوسی ای نقره چشماش

 به ودب بابک دست تو چاقویی بود کنارش ویلچر رو چادری زن یه میکرد گریه بود وایساده سفید

 داوم فرود سایه و ساره شکم تو شد دوتا چاقو دیدم برگشتم شد رد ازم ولی کرد پرت من سمت

 گردن تمام خونسردی با اومد سمتم به سجاد لرزیدن کرد شروع پام زیر زمین بودن حامله که

 قیافه هک کنم نگاه سجاد به برگشتم میکرد نگاه من به وحشت ترسو با نوزاد برید بغلمو تو نوزاد

 شبعد تو اومد بزرگمهر شد باز شدت به اتاقم در پریدم خواب از بلندی نسبتا داد با دیدم خودمو

 میداد ماساژ شونهامو اروم بزرگ ندیدمشون که دخترا از دوتا و اومد سجاد

 نیست چیزی دیدی کابوس بازم پسر باش اروم رادی نیست هیچی:بزرگمهر

 شکنجس سالن تو افراد به شبیه دادت که میبینی کابوسی چجور:سجاد

 بخواب برو بده توضیح تو به نمیبینه الزم میبینه که هرچی_

 و گرد ایچشم با که کردم نگاه سایه به کردم بلند سرمو گرفت جلوم آبی لیوان اومد سمتم به یکی

 لومگ راه دادم قورت ازش قلوپ چند بزور گرفتم لرزونم دستای با لیوانو بود زده زل بهم ایش نقره

 مسکن بزور کشیدم دراز اتاقاشون تو برگشتن و کرد تشکر ازشون بزرگمهر بود شده سخت

 خوابیدم و خوردم

 سایه

 ای لحظه حتی نمیخاستم اتاقم تو اومدم راست یه نفهم سجاد انگیزه نفرت برخورد از بعد

 رو راضی خود از رادمهر اون حال موقعش زشتش،به قیافه اون با هیز مردتیکه کنم تحمل ریختشو

 یب چاکشن سینه عاشق همه میکنه فکر ندونه هرکی افتاده فیل دماغ از کرده فکر میگیرم هم

 خاصیت

 درو یال شدم اتاقم در زیر از ای سایه شدن رد متوجه که میگفتم بدوبیراه بهش داشتم همینطوری

 نهم عاشق دوتا این میدونستم میومد شهرزاد و مجتبی صدای در پشت نشستم کردم باز اروم

 شنوایی مشکل که منم نمیومد واضح صداشون نمیکردم درک رادمهرو به شهرزاد نگاهای ولی

 هی دیدم کردم باز درو رفت مجتبی دقیقه چند بعد میکنن میخان غلطی هر که بدرک اصال دارم

 تاقشا سمت به رفت اروم شد بلند رادمهره دیدم کردم دقت که بیشتر افتاده شومینه کنار سایه

 شنیده شهرزادو و مجتبی حرفای بوده چی دنبال یعنی کردم نگاه شومینه به نشستم مبل رو رفتم

 خود از خیلی نظرم به میزد حرف خودش درمورد تکبر و غرور با چقدر کردم فکر میز سر امروز ؟به
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 انبخ که نیستن هم شبیه دخترا همه بشه متوجه بدم بهش حسابی درس یه که خوبه ممنونه

 منو فرن یه بلند داد صدای برم که شدم بلند مبل رو بودم نشسته دقیقه چهل یه کنن التماسش

 از زیاد پرتی حواس با سریع بزرگمهر پسرا، اتاق سمت به برگشتم بفهمم اینکه بدون اورد بخودم

 زد خشک وضعیت اون تو رادمهر دیدن با رفت، شیرجه رادمهر اتاق سمت به بیرون اومد اتاقش

 نگارا باشه صبح رادمهر گشاد چشمای و پریده رنگ صورت این با ادم این نمیکردم فکرشم اصال

 کردم حل و مسکنام وقتی بردم آب براش سوخت براش دلم یکم داشت ای دیگه چهره یه شبا

 ذهن تاثیر شب کابوسای میدونستم بود مشخص وضوح به بزرگش دستای لرزش دادم بهش

 ودب شده تنگ بابا برای دلم چقدر کشیدم دراز تخت رو برگشتم اتاقم سمت به درگیره، و خراب

 به از دبو شده تنگ سعیدم بابا نوازشگر دست برا بوددلم بهتر رفتارش هم مسعود عمو بود وقتی

 یه وت میشه نظیر بی مسافرت یه میکردیم فکر درمیاد لرزه به تنم تمام اونروز خاطرات اوردن یاد

 ابوخو تو رانندش میومد روبرو از که کامیونی تاریک و بود شب جاده پیچ توی افتاد اتفاق لحظه

 هب قصد روی از کامیون اون که داشتم اطمینان من نداشت فایده زد بوق هرچی بابا بود بیداری

 روی مه کامیون شد سرازیر پایین به عقب از ماشین دره تو رفت ما ماشین و کوبید ماشین بدنه

 دمب نجات رو ساره تونستم بودم من ندید زیادی اسیب که کسی تنها اومد فرو جلو سرنشینای

 هچشمم جلوی هنوز صحنهاش تمام سوختن کامیون اون همراه عزیزترازجونم مادر سعید بابا ولی

 نم نداد تصادف اون مورد در و چیزی هیچ پیگیری اجازه مسعود عمو شدم دیونه من میکردن فکر

 از یلیس پیگیریم این بخاطر حتی بود کرده اجیر دارو کامیون اون قصد رو از یکی که میدونستم

 .میکنم روشن چیزو همه روز یه باالخره ولی خوردم عمو

 شد ردوا ساره بعدش اومد اتاقم در صدای میکردم گریه و پنجره پایین بودم نشسته صبح خود تا

 کردی؟ گریه چرا چیشده؟...... عزیزم خواهر سایه_

 شدی رادمهر داد متوجه دیشب تو نیست،راستی چیزی_

 بیرون بیام میترسیدم که میدونی خب ولی اره_

 نزدیکن بهم خیلی فکرکنم بود ترسیده خان بابک برادر همه از بیشتر دیشب_

 صمیمین دوست که ساله7 یا6 حدود که شنیدم عمو از منم اره_

 گشنمه خیلی که بخوریم چیزی یه پایین بریم بیا باشه_
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 اقاات حتی بود لوکس و زیبا شدت به ویال این سرویس سمت به رفتم نشست تختم رو ساره

 به داشتیم شدیم خارج اتاق از ساره همراه زدم خنک اب صورتم به داشتن هم جدا سرویس

 کاوکنج تو دویید یهو بعد کرد باز رادمهرو اتاق در که دیدم رو بزرگمهر که میرفتیم پله راه سمت

 میومد صداشون شده خبر چه ببینم شدم

 دیدم خالیتو جای وقتی پسر؟ترسیدم خوبه حالت رادی:بزرگمهر

 راچ داشت مهمی امر من با خلیفه نیستی متوجه باشم ارامش تو من نمیذاری چرا پسرم:رادمهر

 چی همه رفت بند میکنی، قال داد

 ادهوایس ساره دیدم برگردم و بگیرم فاصله اتاقشون در از سریع شد باعث بزرگمهر خنده صدای

 میخورن تکون شونهاش اروم و گرفته خندشو جلو بزور

 زرگمهرب اقا با خیلی اینکه مثل باشن شوخ انقدر رادمهر اقا نمیکردم فکرشو اصال سایه وای:ساره

 راحتن

 ایکبری راضی خود از میگیره خودشو زیادی ماها برا هستش که هرچی_

 چشم بودن هنشست میز دور همه تقریبا رفتیم پایین سمت به باهم سریع خندید بلندتر ساره اینبار

 یکنهم نگاه من به داره نچسبش قیافه و شل نیش با سجاد دیدم کنم پیدا رو عمو زن که چرخوندم

 باهم بزرگمهر و رادمهر دیدم بعدش کرد سالم بهمون خوش باروی که نشستیم عمو زن کنار

 از نبود مشخص زیاد که چندسانت اندازه به رادمهر کردم نگاشون چشمی زیر پایین اومدن

 جالب ینا برام همه از بیشتر داشتن معمولی قیافه تر ورزیده هیکل نسبت به بود بلندتر بزرگمهر

 ای یدهکش صورت سفیدتر دیگه مردا به نسبت ولی نبود شیربرنج سفیده خیلی رادمهر که بود

 اکثرن که مشکی و خمار چشمای خورده ضرب بود مشخص که داشت قوس یکم دماغش داشت

 شدیده خوابی بی از بود معلوم چشمش زیر گودی با بود قرمز

 بابک خونه بودم دیده مادرشو عکس من داشت کشیده و ریز چشمای رادمهر برعکس بزرگمهر

 با دنبو مادرشون شبیه بیشتر خان بابک و بزرگمهر ندیدم پدرشون از عکسی هیچوقت ولی خان

 شد ایشون متوجه نگاها همه خان بابک صدای

 اوردن تشریف خواهرام که بگم میخاستم بخیر صبحتون سالم دوستان خب_
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 ژنور با بود خان بابک و بزرگمهر صورت از ترکیبی قیافشون شدن وارد چادری و مسن خانم دوتا

 ندختراشو داشتم اطالع که اونجاهم تا دارن پسر یه و دختر یه هرکدوم که میدونستم شده مونث

 شدن وارد خان بابک خواهرای ورود بعد پسر تا4 بودن کرده ازدواج

 و دحام دیگم دوتای حسین،اون امیر و علی امیر منن پسرای راست سمت پسر دوتا اون خب:بابک

 کنید معرفی خودتونو بشینید پسرا بیایید حسام

 ینحس امیر نشستن مادرشون کنار سریع علی امیر و حسین امیر نشستیم میز پشت همگی

 شبیه خیلی بود بزرگتر من از فقط سال یه ولی امیرعلی سجاد همسن بزرگتره میدونستم

 نرفتن خانوادشون به انگار اصال نبودن خانوادشون

 چادر اب حتی پوش شیک بود زیبا اسمشون مثل واقعا خانم زیبا کردم نگاه خان بابک خواهرای به

 به بود پدرش شبیه خیلی حامد بود کنارشون هم حامد پسرشون بود وایساده مسنی اقای کنار

 الغری و بلندی قد همون

 استثنا هب بود مادرش شبیه کامال هم حسام بود تفاوت بی خیلی صورتش داشت قدبلندی خانم رویا

 بود تر قیافه خوش حسام همشون بین بنظرم وآبی بود باباش شبیه که چشماش

 یمعرف خودمونو دوباره ما نداشت تمومی بینشون که ای مسخره معارفه به کرد شروع خان بابک

 هم علی امیر و حامد و حسام که شدم متوجه بین اون تو کردن شروع هم وارد تازه پسرای کردیم

 با بود ولمشغ پدرش ساز و ساخت کار تو ولی حسین امیر میکنن کار پدراشون شرکت تو بقیه مثل

 زدن حرف کرد شروع همه به رو عمو که میکردم نگاه عمو و خان بابک به داشتم تعجب

 رو خاصی پروزه ما راستش زدین حدص چیزایی یه االن تا همتون که هستم متوجه خب:مسعود

 کنیم تاسیس شرکتی هتل یه میخایم اون درکنار و دبی تو توریستی تجاری مرکز یه کردیم قبول

 کنیم ول لیاص شعبه که ایران تو کارمونو نمیتونیم ما راستش باشه ارتباطی پل دبی و ایران بین که

 که گیریمب کمک میخاستیم شماها از همین برا داشتیم احتیاج پشتیبان و جوون نیروی به همین برا

   دبی تو دیگمون شعبه برای بشید تیمی

 رادمهر

 تا که هبچ مشت یه کنیم چیکار دقیقا میخان ما از اینا میشد پایین باال ذهنم تو مسعود های حرف

 ای پروژه همچین اونم بزنن شعبه یه میخان االن کردن رشد خرپولشون پدرای بال زیر االن
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 داشتم سوال ببخشید_

 سمتم برگشتن همه

 بگو میکنم خواهش:مسعود

 نه دارم پشتوانه نه هنوز شده تاسیس شرکتم ساله3 من شکوهی اقای میکنم شروع خودم از_

 که گروهی همچین شما نظر از دارم نگه و شرکت که کردم سعی اینجا تا ولی گرفته اونچنان کارم

 !برسونه ثمر به رو ای پروژه همچین یه میتونه مفیدی اطالعات نه داره کافی تجربه

 دارم اطمینان بزرگترین همه از بزرگمهر و تو داریم اعتماد شما تک تک به ما جان رادمهر:بابک

 چیزو همه کنید اداره میتونید

 من نظورم کنین انتخاب و بزرگ منو شما و بده دستور کیا به کی که نبود این به بنده منظور اصال_

 باشه هداشت حضور هم اصلی شعبه از سرپرستی بهتره بریم تیم یه عنوان به قراره ما اگر که اینه

 میریم باهاشون امیر یا من بابک،.باهات موافقم: مسعود

 رو شد دبلن سایه. بابک خواهرای پسرای و بابک،امیر پسرای حتی خبره چه میدونستن همه تقریبا

 داد ادامه جمع به

 یتونمم شرکتن و اداری کار تو پسر چه دختر چه اینجاهستن که کسایی تمام جان عمو ببخشید_

 کردید احضار رو ساره منو چرا بپرسم

 هوسار تو رشته میگی درست که اوال باشید پروژه این تو باید هم ساره و تو جان سایه:مسعود

 بد ارود صادرات واردات بزنیم ای شعبه میخاییم تجاری مرکز و هتل کنار در گفتم من ولی نمیخوره

 باشن کنارمون هم دکتر دوتا نیست

 نشست سرجاش اروم بعد کرد نگاه خواهرش به برگشت گشاد چشمای با سایه

 اینجا باشیم این از بیشتر ما باشه نیاز میکنی فکر بابک:رویا

 کارا برا میمونن ما پیش مدتی تا حامد و حسام بود معارفه من قصد نه:بابک

 مشبا دوباره باید بگیریم مرخصی زیاد نتونستیم هم ما بهرحال نیستن بچه نداره عیبی:رویا

 برگردیم
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 امیر، بابک و مسعود بودیم شده جمع همه ما رفتن همسرانشون همراه خانم رویا،زیبا اینکه از بعد

 وضوعم این به خوبی حس ولی نمیدونم میخندیدن و میزدن حرف بلند بلند داشتن و بودن هم کنار

 تدوس نه هستم شما فامیل نه من بزرگ:گفتم بود نشسته کنارم که بزرگمهر به رو نداشتم

 خاسته کار این برا منو برادرت چرا میکنی فکر خانوادگی

 داد جواب بحرفه بزرگمهر خاست تا حسام

 ما ایدنی تو میزنه الو حرف تبلیغات که میدونی داشته نظرت تحت دایی قبل از دیدم کاراتو من_

 ادمی پیش چی نیست مشخص البته دیگه کسی تا کار این برا مناسبتری تو میکنن فکر

 بود تفاوت بی کردم نگاه صورتش به

 رمزهق االنشم نکن تر رنگین و خونت کردن تصاحب جایگاه نه خودشه سود دنبال هرکسی اینجا_

 اب سالمتی به خب شد طوفانی تقریبا چشماش ابی زد زل چشمام تو و خوردن گره بهم ابروهاش

 شدم دشمن هم دیگه یکی

 دشمن ات باشیم دوست باهم میدم ترجیح کنیم همکاری باهمدیگه بخاییم باشه قرار اگر:بزرگمهر

 یکی اون سر تو بکوبیم رو همدیگه هی بخاییم که

 یفتعر ازت خیلی دایی رادمهر، راستش بشناسیم رو همدیگه بیشتر دارم دوست خیلی من:حامد

 نیس فضولی اگر البته کنی صحبت برامون یکم خودت درمورد داری دوست همیشه، میکنه

 هک اونطور من نمیاد بدمم میشه دوستی شروع باعث من مورد در کنجکاوی اگر حرفیه چه این نه_

 نیستم خشکی ادم میرسه بنظر

 دادم ادامه و زدم لبخند حامد به رو زد، پوزخندی حسام

 ......68متولد افروز رادمهر که اسمم خب_

 هستی ماهی چه حرفت وسط ببخشید:حامد

 بشناسی؟ منو تولدم ماه رو از شهریور،میخای_

 بده ادامه حاال نه که چرا:حامد
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 یشناس روان اول سال داشتم پزشکی رشته به زیادی عالقه بود تجربی رشتم راستش من خب_

 دوستن هنر همشون ما خانواده میکرد مخالفت من رشته با اول از مادرم خب ولی شدم قبول

 میکنن؟ هنری کارای خانوادتم یعنی:حامد

 لمق سیاه پدرم میکشه پرتره مادرم نقاشه خالم شاه دوره تو بوده ساز شومینه پدرمادرم خب اره_

 تعریف نخام اگر البته خودم من داره دوست فرش طراحی خواهرمم مجروحیتش قبل میکرد کار

 میکنم کار و دارم دوست رو نقاشی و گرافیک از تلفیق کنم

 میگفتی رشتتو خب خانوادتن هنرین خدای خوب چقدر:حامد

 خب ولی نوشتن هم هنر کنکور منو تجربی کنکور همراه مخفیانه مادرم و خالم اول سال خب اره_

 هم پزشکی سوم سال خوندم هنر ازاد دانشگاه مخفیانه من نشه دار خبر فامیل اینکه برا

 برام دیب خیلی اتفاق پزشکی اخر سال کردم ول هنرو گرفتم که تصویری ارتباط رفتم،لیسانس

 و دادم تدس از پزشکیو رشته شدم اشنا داییت با هم سال همون تو کرد تغییر خیلی زندگیم افتاد

 قسمت ینا از راضیم خیلیم میبینم که االن کردم خوبی خیلی پیشرفت شد هنر قسمتم دوباره خب

 خدمتونم در االنم زندگیم

 منونم خب ولی حرفی کم میگفت دایی که همونطور گفتی مفید مختصر خیلی ولی جالب چه:حامد

 سالگیم28 شرف در همتون کوچیک هستم حامد که منم خب.کردی اعتماد بهمون همینقدر که

 یچ امممم بندازم راه قانونیشو کارای که کردن گروه این وارد این برا منو احتمالن خوندم وکالت

 کنید کمک دوستان بگم باید دیگه

 نیستی ایران متولد شنیدم که اونطور اخه بزن حرف دختراتم دوست درمورد میخای:مجتبی

 میکنیم زندگی اونجا پدرم کار بخاطر ما ایرانه متولد خواهرم ولی اومدم بدنیا لندن من نه:حامد

 دارم داشتمو بخاد دلت تا هم دختر دوست نمیگذره سخت زیاد کنارمونن اینا خاله چون خب ولی

 و دختر دوست معمولی دوست حد در اونجا ما من برادر منحرفه ذهنت که اونجوری نه خب ولی

 با داره النما کنم،بیاه خطا پا از دست نمیذاره بزرگمه داداش مثل حسام این بگم باید البته میبینیم

 میکنه سالخی منو چشماش

 نیومدم تا حامد ببند:حسام

 کردم نگاه من به برگشت خنده زیر زد بزرگمهر
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 هم کله سرو تو میزنن انقدر منوتون جوون ورژن:بزرگمهر

 اشنا دارن دوست اگر البته بکنه شروع خانما از یکی زدن حرف اقا دوتا که حاال خب خب:حامد

 بشیم

 هب شمارو خیر به مارو بعدم اجباریه گروهی کار یه مدت یه نیست شدن اشنا برا دلیلی:سایه

 سالمت

 به من بگیرید جون حسام سمت به رو اسلحه لوله این خانم سایه ببخشید خشن چه اوه اوه:حامد

 ندارم سهمگینو ضربات طاقت شخصه

 میخوره حرص داره خودراضی از دختره این میبردم لذت حسابی داشتم منم خنده زیر زدن همه

 خوابید خیلی نمک آب تو انگار ماشاال:سایه

 مداو کم هروقت میکنم حمل نمک باخودم من کارا این شده قدیمی نفرمایید حرفیه چه این:حامد

 دربیارم جیبام از

 خوندم داروسازی سالمه26 اس سایه که اسمم نمکدون خب خیلی:سایه

 خانم اروح خوشبختم منم:گفت زیاد شیطنت با و انداخت باال ابرویی حامد

 میکنم چیکار که میدونی کنی عصبانی منو نکن سعی حامد:سایه

 شدم حامد سریع چه جون سایه میگم پسرخالشم من نکنید تعجب بچها:حامد

 شد خیره حامد چشمای تو تمام پروگی با سایه کشید خجالت خواهرش جای به ساره دیدم

 ندارم سیک با رودربایستی پس بربیاییم گروهی کار از بتونیم و بشیم صمیمی نیست قرار مگه_

 بیشتر میشه خانم ارواح خب ولی جون دخترخاله اومد خوشم خیلی ازت من خودشه ایول:حامد

 بزنی حرف خودت درمورد

 زندگی عموم با ما و مردن تصادف یه تو مادروپدرم میدونید اکثرا عمه پسر هستم سایه:سایه

 ایشونه خاطر به اجباری توفیق این و میکنیم

 دونب سایه زد پهلوش به ساره شدن خیره بهش همه گفت خاصی تنفر با اخرشو جمله این انقدر

 رفت شد بلند حرفی هیچ
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 متاسفم برات که واقعا بکش خجالت خان حسام بیاه:حامد

 داد ادامه همینطور حامد ولی کردن نگاه حامد به گرد چشمای با همه

 هرز بهش و زندگی اخالقت این نگفتم نکن رفتار بد انقدر مردم دختر با حسام گفتم بهت هی_

 ........نباید نازکه دل دختر این نپرس خانوادش از گفتم هی میکنه

 شووووووووووووو خفه حااااااااااااااااااااااااااااااااااااامد:حسام

 چشم:حامد

 نه بود خودت وصف در گفتی که اینایی همه االن حامد:بزرگمهر

 هشب خیره همینطور ماها میکرد سخنرانی داشت برامون اشاره با و داد تکون سرشو تند تند حامد

 کاراش از نمیفهمیدیم هیچی بودیمو

 نمیفهمم هیچی من بچه گرفتی اللمونی چرا:بزرگمهر

 زا که سایه میکرد سالخی حامدو چشماش با داشت سرخ صورت با که کرد اشاره حسام به حامد

 میخندید و بود برگشته بود شنیده حرفارو راه وسطای

 میکشمت بزنی مفت زر حامد فقط نشی خفه میتونی:حسام

 میزنم گرون حرف برادرمن حتما بله:حامد

 گرفت بازومو من کنار نشست پاشد بلندی جیغ با حامد که برداشت خیز حسام

 بهم باشه دنیا ولی باشه خودش نمیخام که جون رادی جون به جون حسی نباشه تو جون به_

 درد دلم که خندیدم انقدر ترکیدیم خنده از همگیمون بخورتت غوله رادی میگم بخوره دستت

 نمیشد خسته حرف از میورد کم هرچی از بشر این بود گرفته

 دلقک ترکیدم دیگه کن بس حامد بابا:امیرعلی

 دارم دوست جونمو من کن سیرش ببر بردار رو هیوال این قربونت جون علی: حامد

 گرفت درد فکم خنده از مردم بچها دیگه بسه:بزرگمهر

 وگرنه میشم خفه نمیتونم بکنم صحبت باید من داشتیم دایی:حامد
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 میکنی راحت هم مارو بهتر:حسام

 هی حسام که بزنه حرف خاست حسام سمت برگشت بعد ساختگی ترس با کرد نگاه من به حامد

 دراومد آخم صورتم وسط خورد درست سیب کشید منو هم حامد کرد پرت حامد سمت به سیب

 سینت رو میذارم سرتو حسام جای خودم االن شد نیمرو صورتم حامد_

 دخترا مثل الکی میزد جیغ وسبک بود الغر چون کولم رو انداختمش گرفتمش کمر از شه بلند اومد

 حامد هوا بی یهو کنم خاک حامدو که میکردن تشویقم همه شد باز چهرش باالخره هم حسام

 ومعدم قسمت دستم زمین گذاشتمش اروم هدف به زد قشنگم کوبید شکمم تو محکم زانوشو

 دموسرمع کردم حس دهنم تو از خونو باریکی گرمی میشم رسوا االن میدونستم نشستم گرفت

 یصتشخ بزرگمهرو صدای بود لعنتیم معده زخم ضعفم نقطه نمیشنیدم صداهارو میدادم فشار

 خوردم و قرصام کردم باز چشمامو دادم

 زدمش؟ من چیشد دایی:حامد

 دخل بزنی که شدی کار رزمی رفتی بود کاری چه این اخه کردی چیکار ببین جلف حامد:حسام

 بیاری مردمو

 بهتره حالش انگار:سجاد

 خوبه؟ حالت رادمهر.چطوره حالش ببینم بذارید باشید اروم ها بچه:بزرگمهر

 آره_

 یهو شد چت رادمهر: امیرحسین

 متاسفم من بچها نیست خاصی چیز_

 زدم؟ محکم خیلی یهو چیشد اخه:حامد

 ...... راستش من حامد نه_

 معدش سر به زدی درست داره معده زخم ،رادمهر حامد:بزرگمهر

 میشدم مواجهه ترحم با االن بودم متنفر میکردن نگاه همدیگه به همه شد حبس نفسشون
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 مومت اومد کوچیکی خون یه حاال خب داره سرطان میگید االن گفتم بابا اوه:خنده زیر زد پقی حامد

 شد

 .نبود ای دیگه کسی ممنونم خیلی ممنونم:گفت برگشت حامد حامد سر پس کوبید محکم حسام

 زد دیگه یکی هم حسین امیر

 بزنه بیاد نکنه تعارف هست دیگم کسی من جان:حامد

 بزن یکی شو بلند بزرگ_

 دارمن امادگیشو من ولی دیگس چیز یه دایی کتک: دادمیزد بلند همونطور فرار به گذاشت پا حامد

 بدرووووووووود دوستان

 که اد،سج سجاد سمت به تموم شیفتگی با برگشت نشست سجاد کنار برگشت دوباره نرفته

 ادسج اونور نشست هم امیرعلی بره مجتبی سمت به یکمی کرد سعی بود شده گیج حسابی

 یشخندن سایه میکرد نگاه چپ سمت به بار یه راست سمت به بار یه سجاد رفت شد بلند مجتبی

 دیدم بلندشد سجاد دادوهوار صدای یهو میگذشت شر دوتا این سر تو چی نبود معلوم میزد

 تنم موهای سجاد مزخرف جیغ صدای از میدن قلقلکش مرگ حد تا دارن روش افتادن دوتایی

 از ابیحس انگار کرد صداشون حسام خندیدن کلی بعد باالخره داشت گوهی صدای خیلی شد سیخ

 بخندل که امیرعلی و حامد میزد داری معنی لبخند میکرد نگاه من به بزرگمهر میبرن حساب حسام

 ردمک نگاه بزرگمهر به نشستن بزرگ منو پای جلو اومدن کوچولوها بچه این مثل دیدن بزرگمهرو

 ناشناخته انسان دوتا این سمت برگشتم میزد گاز رو مبال خنده از داشت دوتا این دیدن با که

 میکنین نگاه اینطوری چرا چیه_

 میکردین چیکار شماها زد بهت دار معنی لبخند چرا دایی:حامد

 یرهخ بهمون هنوزم بچه دوتا این شدیم اروم که یکم بزرگمهر همراه به ترکیدم خنده از میگی منو

 بودن

 هم موجود این منو افتادم رادی خودمو یاد امیر توو ادااصوالی با هیچی بچه نمیری حامد:بزرگمهر

 کرد اجرا روم نمونشو یه گرفت تولد برام که پیش روز چند خصوصا درمیاریم اداها این از
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 خنده و شوخی کلی بعد باالخره گفتن تبریک کردن شروع بزرگمهر به همه شد شل نیشش حامد

 یلیخ حامد باشیم اتاقا تو چندنفری شد قرار بود شده زیاد پسرا تعداد چون خوردیم ناهار رفتیم

 وایسادیم اتاقم در دم بزرگ پیش رفتن امیرحسین و حسام من پیش بیاد داشت دوست

 باشم اتاق یه تو کسی با نمیتونم من متاسفم:سجاد

 من اتاق بیاد میتونه داره دوست کدومتون هر:مجتبی

 میرم بابام با من:گفت چسبید من به سریع حامد

 میرسم حسابتو بعدا باشه حامد خونته تو نامردی:امیرعلی

 همه با میتونست زود خیلی بود خوبی خیلی پسر حامد رفتیم اتاقامون سمت به کدوممون هر باخنده

 نشستم صندلی رو منم کشید دراز تخت رو بشه جور

 امروزا بودم خسته چقدر اخییییش:حامد

 دلم اصال هبیوفت اتفاق اون دیشب مثل امشبم نمیخاستم اومد عمیقش نفسای صدای چنددقیقه بعد

 سحر مال اولی بچها طرف از بود پیام چندتا کردم باز موبایلمو سراغم بیاد کابوس بازم نمیخاست

 بود نوشته بود

 بگم بهت اگر کردم گیر توش که زندگی این با بکنن خودم خودتو برسر خاک نفهم بیشعور رادمهر

 بیوفته من با اتفاق این باید چرا اخه نمیشه باورت

 شوریخت نمیخام دیگه زدم بهم حمید با نامزدیمو بزن زنگ بهم حتما رادمهر. بود سحر مال بعدیم

 ببینم

 اخه چرا شده چی سحر کردم تایپ براش سریع میشه مگه چی یعنی بیرون زد حدقه از چشمام

 اومده پیش بینتون چیزی مگه خورد بهم

 بود مهدی طرف از بعدی پیام بهش بزنم زنگ نمیتونستم شب دونصفه االن

 باهاشون کنم چیکار کن امر افتادن چنگمون به استاد دو رییس اقای
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 هرهش کن کاری مشهده اونیکه ولی باش نداشته باهاش کاری زیاد تهرانه اونیکه نوشتم براش

 خاصی مشخصات عسل اسمش بعدی ولی میدونی بهتر خودت نکن داغش زیاد باشه خاص و عام

 ندارم ازش عکس وچندتا شماره یه بجز

 کن امر فقط تو میکنم پیداش داد پیام مهدی چنددقیقه بعد

 دش قطع باری دوسه بهش زدم زنگ سالن ته رفتم شدم بلند نداد پیام سحر شدم منتظر هرچی

 بود گرفته صداش داد گوشیوجواب چهارم دفعه

 بگو برام دختر شده چی سحر الو_

 نه بدبختم خیلی من رادی_

 خوب دختر دراومد جونم دیگه بگو سحر_

 رفتیم مادرم با خونمون زد زنگ یهو خونمون میومدن داشتن بود معرفت بی خیلی رادمهر_

 اخه نهم تقصیر میزد داد همش بیمارستان تو مرد مادرش بود کرده تصادف ماشینشون بیمارستان

 شدم باعث من مگه بودم نگران خب میرسن کی ببینم میزدم زنگ همش من بودن کرده دیر

 بمیره مادرش

 نداشته لیاقت نکن گریه باش اروم عزیزم جان سحر_

 شد اینطوری حاال عاشقمه کرد ادعا همه این رادمهر_

 میکنم خواهش ازت نداره گریه ارزش میزنم حرف مفصل میام فردا من جان سحر نداره عیبی_

 نکن گریه

 بیا زودتر تونستی فردا میرم من باشه_

 بخیر شبت فدات حتما باشه_

 و هروشن متقابل اتاق و افتاده دخترا از یکی اتاق در رو ای سایه شدم متوجه کردم قطع که گوشی

 تو فتمر و شدم کنجکاوی بیخیال شد بسته اتاق در یهو که میرفتم سمت اون به داشتم بازه درش

 الغر یه منو برسه چه میشدن جا نفر3 که بود بزرگ انقدر تخت کشیدم دراز تخت گوشه اتاقم

 این تو کنم شروع کار و بدم سفارش جدید بومای میخاست دلم بودم غرق خودم فکر تو اندام

 مدت
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 نارک زن یه میومد صدا فقط بود متلق سیاهی نمیدیدم هیچی برد خوابم که بود صبح نزدیکای

 میزد حرف گوشم

 که ثیحب اینجا تو و کردم کورت چون نمیفهمی هیچوقتم نمیدونی نه رادمهر اقای کیم من میدونی_

 .بشی شکنجه عمرت اخر تا

 شالق و اومد آب شلپ صدای بعد دورتر رفته فهمیدم پاشنش صدای از شد تموم که حرفش

 داد صورتم تو بلند یکی خوردم شدیدی تکونای میپیچید بدنم بند بند تو درد که میزد محکم انقدر

 چشمام به دست کرده کورم واقعا کردم فکر میدیدم سیاه و تار اولش کردم باز چشمامو زد

 شستمن کشیدمو بلندی پوف میکنه نگام داره و شده خم روم حامد دیدم کردم بازشون بعد کشیدم

 میبرم رنج چی از من بفهمه هم حامد که بود مونده همینم

 شده بیدار نماز برا احتماال کنم صدا رو دایی برم خوبه حالت رادمهر:حامد

 نمیخاد نه_

 خشک تتن میکنی پیدا تشنج حالت انگار شدم متوجه بدنت تکون از من میلرزیدی بد خیلی:حامد

 دیدی؟ کابوس بود شده

 بیار اب برام برو میشه اگر حامد_

 خورد حسام به دیدم اتاق در جلو بیرون رفت برداشت و پارچ سریع حامد

 چیشد صبح امروز نمیدونی حسام وای:حامد

 خوردی رادمهرو مخ زنک خاله چیشده:حسام

 کرد تشنج خواب تو کابوس دیدن از رادمهر دیدم االن نه:حامد

 دایی بیا دایی داااااااااااااااااااااااااااااایی:زد داد اومد شیرجه اتاق سمت به حسام یهو

 میکنه سکته بزرگ االن کردین بزرگش انقدر که نمیرین ای_

 گذاشتین سرتون روی رو خونه صبح6 چیشده چیه خواهرزادهام این با کنن برسرم خاک:بزرگمهر

 مرد رادمهر بابا بیا دایی:حامد
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 کفت موکت هردومون من به خورد اتاق تو بیاد بدو اومد شد گچ بزرگمهر رنگ دیدم بودم در جلو

 نشست بلندشد شدیم اتاق

 دستت از شم خالص االن گفتم مردی گفتن که اینا:بزرگمهر

 عزیز دوست بستم ریشت بیخ هنوز نه_

 دوستان خیزن سحر خیلی انگار بودن نشسته همه سرمیز پایین رفتیم باهم شدیم بلند

 حتمالنا میشید جمع من شرکت تو همتون دیگه شنبه بود مفیدی و کوتاه سفر دوستان خب:بابک

 موندگارید اونجا کنم فکر طوالنی مدت دبی برید میتونید و میشه جور دیگه دوماه تا کارا

 که کنید جمع وسایلتونو هست بهترم بشه بزرگتر گروهمون که بیاره همکار یه میتونه هرکدومتونم

 اب کابوسام هم بود شده عوض جام هم میسوخت چشمام بودم خسته خیلی بریم یوفتیمم راه

 دکتر میرفتم دوباره باید بودن شده شروع بیشتری شدت

 شنیدم رو سایه صدای که پایین برم ها پله از میخاستم کردیم جمع وسایالرو زود خیلی

 میرسی بهش زودتر میری االن دلتنگته سحر عشقت نباش ناراحت اوخی:سایه

 زدم خندپوز و کردم شل و نیشم بسوزه بذار بود خانم این بود وایساده فالگوش دیشب اونیکه پس

 قبع علی امیر و حامد منو بود فرمون پشت حسام نشستم توماشین رفت، شد رد سریع کنارم از

 جلو بزرگمهر

 کردی کار روش که هم سیستمایی غوالم این عاشق منم رادمهر داری خوشگلی ماشین:حسام

 بشم صمیمی دوست عشق این با بتونم کنم فکر عالیه

 باش مراقب ای وحشیه پسر یانه داره دوست میفهمی کنی رانندگی باهاش وقتی کرگدنه اسمش_

 بود هبرید امونمو تهوع حالت باشم راحت بتونم که بود بزرگ انقدر ماشین خنده زیر زدن بلند همه

 بخورم نتونستم صبحونم حتی

 زده لک دلم شمال میرفتیم میشد کاش:حامد

 شمال رمب میخاد دلم خیلی منم بریم بذاریم مسافرت یه برسه دوماه اون تا بیایین میگم:امیرعلی

 خوبه هم هوا که بریم تیر اوایل خوبیه جای تو ما ویال موافقم باهاتون اینبار:حسام
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 موافقید چیه شما نظر دایی:حامد

 خوبه بنظرم اره:بزرگمهر

 زانو با میارمش خودم نیاد حله که هم رادمهر:حامد

 زدم چرت خیلی من ،البته اومدن برعکس نموند خشک امیرعلی و حامد شوخیای و ها خنده با جو

 خونه دم رسیدیم که بودم بیداری خوابو تو اونقدر شد دلقک دوتا این شادی و خنده موجب که

 رفتن کردن خافظی زود جباری و شکوهی خانواده شدیم پیاده همه بابک

 نبود؟ خوب جات دوشب این ای خسته خیلی معلومه رادمهر:بابک

 میکنم عادت سخت بود شده عوض جام خان بابک نه_

 برو بعد کن استراحت یکم باال بریم بیا باشه_

 بهتره خودم خونه برم ممنون نه_

 بشینی فرمون پشت میتونی اینطوری_

 خونمه تا ساعت نیم یه نیست دور زیاد راه_

 میمونم خونش شبم خب میرم باهاش من:بزرگمهر

 بزنم حرف کلمه چند رادمهر با میخام باال برید بعدم دارم کار امروز باهات بمون نه:بابک

 دوست رپس ببینیم همدیگرو بیشتر دادم قول بهش موند بغلم تو بیشتر حامد دادم دست بچها با

 بابک سمت داشتنیه،برگشتم

 دیگران حرف که نیستم ادم من بدی جوابمو رک و جدی دارم دوست دارم ازت سوال یه:بابک

 هرزادش بنظرت میشناسی و بزرگمهر هرکسی از بهتر تو مورد این تو ولی باشه داشته ارزش برام

 یانه هست براش ازدواج مناسب

 نیست که میدم اطمینان بهتون_

 باالخره دبی بره تنها نمیخاد کنه ازدواج دخترش زودتر میخاست مسعود چون شد حیف:بابک

 باشه سرش باال مرد باید دختره
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 خانم شهرزاد برا دارم نظر مد کسیو میخایید منو نظر اگر_

 خانمه و خوبیه دختر ازش اومده خوشت خودت نکنه کی:بابک

 براشون بهتره خان امیر پسر جباری مجتبی بنظرم خان بابک نه_

 شدی موضوع این متوجه امری چه رو از:بابک

 یادم خوشش ازشون هم مجتبی که شدم متوجه من میفهمیم بهتر خودمونو سنای هم ما باالخره_

 میخورن دیگه بهم موقعیت و سنی نظر از اینکه هم

 رددرمو هستم خوبت خبرای منتظر باش خودت مراقب ممنون بهرحال میگم امیر به پیشنهادتو_

 جدیدمون شراکت

 به کنم استراحت کاملو روز یه میخاست دلم کردم حرکت خونه سمت به و دادم دست باهاش

 نشم کابوسا متوجه که خوردم اور خواب دوتا کشیدم دراز تخت رو و گرفتم دوش رسیدن محض

 کردم روشن رو اشپزخونه چراغ بود شده تاریک خونه هوای کردم باز چشمامو تلفن صدای با

 گرم دمم عجب خوابیدم، کله یه بودم اومده که صبح از بود شب نصفه12 خورد ساعت به چشمم

 دادم جواب میکرد خودکشی داشت که رو بیچاره تلفن زکی گفتم خرس به

 به دمز زنگ انقدر صبح از کردم سکته بودی گورستانی کدوم گاومیش بیشور احمق نفهم رادمهر_

 بزن زنگ بهش نگرانته هم بزرگمهر بیچاره گوشیت خونتو

 توخوبی خوبم من جان سحر سالم_

 احمق عالیم اره درد_

 اخه بودم کرده هوا فیل تااالن خوابیدم خونه اومدم میزنم زنگ بهش االن_

 شرکت بیا زودتر فردا خب خیله_

 خدافظ باشه_

 دیدم یانه برمیداره ببینم کنم امتحان نداره ضرر ولی خوابه میدونستم گرفتم بزرگمهرو شماره

 رو ارک برا بود زده لک ،دلم نمونه نگران تا دادم بهش پیام یه نزدم زنگ دیگه برنداشتن اولینبار

 یه ارمد دوست که کارایی سراغ برم بود خوبی وقت نمیخابم صبح تا میدونستم که حاال کردن بوم
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 الاص میکردم بندی ترکیب خودم رو خاص صورت یه میخاست دلم پایه رو گذاشتم70در100 بوم

 بعضی یدمکش کنم ترسیم کسیو اینکه بدون همینطوری بکشم رو از خاصیو شخص نمیخاستم دلم

 زیمرمو به چشماش رنگ میخاست دلم گذاشتم رنگ بودم کشیده که تنشو نیم و صورت جاهای

 بشه افهاض کار پیچیدگی به که کردم اضافه جزییات سری یه کردمش سیر بنفش باشه لبخندش

 ینهزم پس میخاستم که جاهاش سری یه طاووس پرای با ماسک یه زیر بردم صورتشو نصف بعد

 از دمش بلند زدم رنگ اکلریک با هم نظرو مورد جاهای ریختم اکلین کردم خیس باشه داشته رنگ

 کارای ولی میکردم انتخابش دستی دم کارای برای براهمین میشد خشک زود اکلریک کار رو

 بد صورتکها بذارم اسمشونو رو سری این کارای اصال شاید میزدم روغن رنگ با خاص بزرگمو

 صبح ات کردم اضافه رو ای دیگه جزییات راپید با کار سر برگشتم خوردم سرهمی شام یه نمیشد

 کنم تموم تونستم هم رو دیگه دوتا بودم نشسته

 بودن پکر جفتشون اومدن علی و سحر بیرون رفتن اتاق تو از کریمی خانم اینکه از بعد

 خوردم شکسته لشکریان بر فراوان درووود به به_

 گرفتس حسابی حالمون که پسر بیخیال رادمهر_

 چیزی یه بگی و سحر باز چرا تو_

 مسافرت رفتی که و خوشگذرون تو نه میگم سحرو منم ابله انسان اخه_

 بود کار برا فکتو ببند علی_

 میدونم بله_

 کنی؟ تعریف برامون بزنی؟میخای حرف میتونی سحر_

 دادم توضیح برات هم تلفن پشت که من رادمهر:سحر

 بگو جزییات با اینبار_

 نوم لیاقت تو گمشو گفتم بهش منم کرد خانوادم منو بار خاست چی هر اومد بعدم بود همونا:سحر

 دادی نشون خودتو ازدواج قبل که بهتر همون نداری

 وننش حساس موقعیت تو و خودشون ادما خب ولی خوبیه پسر میکردم فکر هرچند گفتی خوب_

 میدن
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 که خادمی خارجی شرکت یه اینبار بیام،راستش کنار میتونم راحت که میدونی کن ول اینارو:سحر

 میاد پیش برامون داره بزرگ اتفاق این کسی واسطه به انگار بدیم انجام کاری براشون

 ؟ کی واسطه به چی یعنی چی_

 تحویل بهشون کارو بهترین اگر رادمهر میدونی کرده معرفی بهشون رو ما شرکت حامی بابک_

 میشه چی بدیم

 استنخ ازمون پروپیمونی و سخت کار که بگم بهت باید فقط میشه چی میدونه خوب خیلی اره:علی

 خان رادمهر

 نه ببینی منو سگ روی اون بستی همت کمر اینکه مثل امروز علی_

 وردمخ زنگ تلفن انداختم نگاهی جلوم پرونده به بیرون رفتن سحر همراه به باال گرفت دستاشو

 کریمی خانم بله_

 داخل بیان قرار بدون میتونن میگن ولی ندارن مالقات قرار اوردن تشریف اقایونی افروز اقای_

 اسمشون_

 هستن حامی اقای های خواهرزاده میگن_

 بیارن هم قهوه بگین داخل بفرستشون بله_

 بله_

 از بزرگ گل سبد یه دستش توی حامد تو اومدن حامد و حسام شدم بلند جام از شد زده اتاقم در

 بود سفید رزای

 شدیم اوقاتتون مزاحم و نداشتیم مالقات قرار ببخشید افروز اقای به به:حامد

 خوبی؟ رادمهر سالم:حسام

 شد تنگ برام دلتون روزه یه میکشتم گاوی یه میدادین خبر اومدین خوش سالم_

 عزیزم بدیم شدنتو دبخت خبر اومدیم خیر نه:حامد

 نمیشم متوجه چی یعنی_
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 دایی و میخاد کار ازتون خارجی شرکت یه که دادن خبر بهت االن تا میکنم فکر خب:حسام

 بوده معرفتون

 میدونید کجا از شما ولی اره_

 ربهت اینطوری شاید خاستم اینو معاونشم منکه واقع در و منه بابای مال شرکت اون خب:حسام

 چیه؟ تو نظر اصلی،حاال پروژه اون برا کنیم جور باهم شرکتاروهم حتی بتونیم

 بشیم مطرح جاهایی یه تا نمیاد بدم جالبیه و خوب پیشنهاد ولی شدم شوکه راستش_

 میشه تبلیغ ما کاالهای ایرانم تو چون میشه بهترم اینطوری:حسام

 وسط نکشم شرکتمو پای من بذاره نمیخاد انگار بابک این بودم فکر تو خوردن هاشونو قهوه

 بکشه پایین منجالب تو خرخره تا منو میخاد

 بدی نشون گالریتو این ما به نمیخای رادمهر:حامد

 ور النا که گالری:گفتم بدم بهشون کارتو تا میرفتم میزم سمت به که همونطور شدم بلند جام از

 میده نشون بهت خودشو خودش بری ادرس این تا بتونی اگر ولی بدم نشونت نیست دستم

 یبیع نگی وقت یه تعارفی انقدر بستی پشت از حسامم منو دست نوازی مهمون خیلی بابا:حامد

 میبرمتون خودم حاال نداره

 نبودم ایران بچه منم اتفاقا فهمیدی کجا از افرین_

 عزیزم؟ پس کجایی مال جدن اااا_

 شمشاد بوته_

 تو اومد یهو علی خندیدن بلند بلند کرد شروع

 خنگول دیگه بردار زدن زنگ گالریت از رادمهر:علی

 زدم زنگ روش بود افتاده رفته دست از تماس چند که رفتم تلفنم سمت به

 گرفتم رو شماره

 سالم الو_
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 خوبید افروز اقای سالم_

 چطورین شما ممنون_

 گرفتم تماس گالریتون از افروز اقای هستم کلبادی_

 اومده پیش مشکلی بفرمایید شناختم بله_

 میشه خوب خیلی بیایید امروز بتونید اگر دارم خوبی خبرای اتفاقا نه_

 دیگه دوساعت تا میام حتما بله_

 میکنن نگاه من دهن به منتظر چشم جفت سه دیدم برگشتم کردم قطع تلفنو

 باشیدن نگران نیوفتاده بدی اتفاق بعدم گالری برم میخام االن شانسی خوش خیلی حامد که اوال_

 میکنم ردیفشون صبح تا بده شب تا برام فایالرو علی

 الفع پیش بچهای عین بود خوشحال خیلی حامد کردیم حرکت گالریم سمت به حسام و حامد با

 بود سرخوشی بسیار انسان کال میکرد شیطنت هی

 ارهند رو کارا این که گالری یه میکردم نگاه دوربینا به تعجب با من هوا رو رفت سالن ورودمون با

 اتاق تو برد بزور منو که گشتم کلبادی دنبال خبره چه اینجا

 رپاب مزایده یه اینجا تقریبا و اومدن حمایتتون برا هنر مهم اشخاص از یکی راستش افروز اقای_

 کردن

 نداره رو حرفا این گالری یه چی برا مزایده اخه کی_

 دراومد چشمام دیدنش با که برگشتم اومد سرم پشت از صدایی

 داشت ارزششو من نظر از اتفاقا_

 میکنین چیکار اینجا شما.... شما استاد_

 نشدی خوشحال دیدنم از اااا_

 شاگردتونم من شماست به متعلق داره قرار توش که چیزی هر و اینجا استاد حرفیه چه این_

 میدی انجام میگم من که کارایی بعد به این از پس خوبه_
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 حتما استاد بله_

 هتب باشه مونده یادت قرارمون نمیکردم فکر نمیفروشی رو راس اونیکه اثارت تو که شنیدم_

 رو زیبری داریو چنته تو هرچی نباید شروع برا ولی بود کوچیک و کم البته پسرم میکنم افتخار

 دایره

 میدیم پس درس ما استاد بله_

 میشه تموم کی کارات بعدی سری_

 صورتکهاس اسمش دادم انجام تاشو3 تازه استاد_

 کارات از خیلی االنم کاراتو بچرخونی باید فروش برا نذار سریع بعد به این از ولی خب خیله_

 هنر چهاب بین خودمون دانشگاه تو بیوفتی زبونا سر که انداختم راه بازی یه فقط من نرفتن فروش

 بذاری اجرا به میتونی هم

 بگید شما هرچی استاد بله_

 بده خبرشو بهم زدی جدیدی گالری هر میرم من خب خیله_

 بیایید میشم خوشحال حتما_

 همیشه که بود دانشجوییم دوران استادای بهترین از یکی رفتم فرو خودم تو بازم رفت استاد وقتی

 یکاف میگفت خودش ولی گرفتم یاد میخاستم بودو الزم که چیزی اون هر پیشش داشت هوامو

 همتوج کجا از یهو االن ولی کنم باز حساب کمکش رو بخام زمان هر میتونم میدونستم نیست

 باشم مدیون بهشون حرفا این از بیشتر نمیخاستم شدن

 حسام و حامد پیش رفتم

 رو دیتعدا یه میگفت بزرگمهر ببینم بیشترشونو میخام من ترکوندی خان رادی ایول بابا:حامد

 اینجا اوردی

 سری هر تو میکنه قبول رو خاصی تعداد یه گالری هر خب اره_

 رچنده باشی داشته هم هنری روحیه همچین یه خشک شرکت کنار نمیدونستم کارات خوبه:حسام

 اینجا میاد الکی نداره فهم قابلیت که سی من نظر به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

82 

 

 ینجاا و داره برداشتی یه هنر از هرکسی باالخره دوستیم هنر فطرتن ما همه نداره ربطی اتفاقا نه_

 کارا این مورد در بیانشون برا ازادن همه

 ماروهم زدی دید اینبار شدیم خوشحال میریم دیگه ما خب. باهات اینبار موافقم درسته:حسام

 بکن دعوت

 میبرمتون شرکت تا بیایید حتما باشه_

 بزنیم سر هم دایی به بریم میخاستیم نیومدیم ماشین با:حسام

 نیستش دور زیاد میبرمتون نیست مشکلی باشه_

 یحترج شلوغه سرش میدونستم رفتم خونه سمت به و کردم پیاده بزرگمهر شرکت دم پسرارو

 یه حس میشناختم خودمو بکشم کار دیگه سری چند و جلو بندازم شرکتو کارای خونه بیام دادم

 سراغم بیاد کار

 لیخی اخالق شدس تموم برام دیگه کنار بذارمش اگر کنم استفاده ازش میتونم هست وقتی تا

 شدن ول نصفه چقدرشون سوزوندم کارامو از چقدر میخورد حرص چقدر سارا بیچاره دارم بدی

 برده پی خودم بودن خل به دقیقا من خلن و دارن خاص اخالقای هنریا میگن میکردم فکر اوایل

 بودم

 هم شب که پیتزا دوتا هم اوردن فالفل برام هم زدم زنگ بود کرده فالفل س*و*ه شدید دلم

 همیشه که کاری سراغ رفتم بعد دادم انجام شرکتو کارای اول معده ضرر و جهنم بخورم خاستم

 نداره خارجی وجود که کسی یا چیزی خلق بودم عاشقش

 سفارش هک بومایی باشه داشته تزیینات برای مانور جای میتونست بیشتر زن ظریف صورت بنظرم

 اچر رسید ذهنم به فکری یه یهو بودم خوشحال خیلی دیدنشون از و بود رسیده امروز بودم داده

 رنگ یه هرکدومو رو بقیه کنار گذاشتم و سفید بوم تا5 بکشم اون رو و باشه سفید بوم همش

 خاستمی دلم کردم مشکیش کلن برداشتم رو بود بزرگتر همه به نسبت که بوم یه زدم سرتاسر

 صفحه یه برای خودم روح بی صورت اندازه به هیچی شایدم باشه عکس این تو خاص صورت یه

 بی چشمامم بودم رخ سه بود حالت بهترین کردم نگاه گوشیم تو عکسم به نباشه خوب مشکی

 شماموچ جیگری قرمز و طالیی با کشیدم صورتمو سفید کنته با بود خیره نقطه یه به خمار و حالت

 ورتمص جلوی پشتو هایی دنده چرخ بود نشده کامل برام هنوز ولی کردم اضافه تزییناتی زدم رنگ
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 یاهیس داشت زیاد کار میزد ذوق تو هنوز میکردم نگاه که پشت تیره فضای به کردم کار طالیی با

 ذهنم به دممیکر صبر باید بالکن تو رفتم بلندشدم میکردم کمترش باید چهره برا بود عمیق خیلی

 اصخ چیز یه میبود باید کردم جایگزین و بود ذهنم تو که هراونچیزی دادم ترسیم و تجسم اجازه

 باالخره چندساعت صرف بعد کردم حرکت تابلو سمت به ذهنم تو چیزی زدن جرقه با باشه

 . شد میخاستم که چیزی اون کنم تمومش تونستم

 بودیم اومده بچها و استادم همراه امروز کردم جدیدم طرحای و شرکت کارای صرف رو هفته تمام

 زمانمو خیلی بود کار تا70 حدود بود اومده هم خان بابک اینبار حتی ببینیم گالریمو یکی این تا

 هاومد کسی همراه استادم میکردم نگاه و میچرخیدم دور بقیه همراه داشت ارزششو ولی گرفتن

 بودن وایساده خودم صورت تابلو جلو که پیششون رفتم بود

 خوبین استاد سالم_

 هستن افتخاری خانم میکنم چطوری؟معرفی تو ممنون جان رادمهر سالم_

 اومدین خوش خیلی خانم سالم_

 میناناط ولی نشه استقبال شاید ایران تو کردین شروع رو بزرگی ریسک میگم تبریک بهتون_

 برسید بزرگی پیشرفتای به میتونید خوب خیلی ایران از خارج تو دارم

 شروع راه این از کردم سعی دارم معرفی به نیاز فعال من ولی لطفتونه نظر افتخاری خانم ممنونم_

 کنم

 موسوی استاد شاگردای بهترین از یکی شما که خصوصا دارم بهتری پیشنهادات براتون من_

 هستین

 چیه پیشنهادتون بپرسم میتونم_

 چهرتون درمورد توضیحی برام دارم دوست خیلی االن ولی میدم توضیح براتون موقعش به_

 انقدر چرخدنده؟چرا خون؟چرا رنگ و خشم شعله با چشمایی چرا مشکی؟ بگراند چرا. بدید

 مشکی؟ بگراند اعماق در سفید عمق چرا پیچیده؟و

 ینندهب یه سواالت به نمیتونم و نمیخام من بینندس عهده به راستش سیاهه انتقام تابلو اسم_

 خالقشم فقط من میکنید نقد که شمایید این چون بدم جواب
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 اومد خوشم_

 و کار ینا به زدم شرکتو اینکه از بیشتر کردم کارام مجموعه به کلی نگاه یه گرفتم فاصله ازشون

 نمیکشم دست کار این از بدم دستم از هرچیزیو نیست مهم برام میکنم افتخار هنر این

 مه مارو صورتای نکنه درد دستت کردی چیکار رفیق مریزاد دست:گفت و شونم رو زد محکم حامد

 باشم گفته میخاما صورتمو من ولی نیست معلوم اونچنان ولی کشیدی

 نمیدمشون هیچکس به شده توپ خیلی مجموعه این عمرا_

 تسم به کردم خدافظی همه از گفتن تبریک بهم هرکدوم اوناهم رفتیم بچها سمت به باهمدیگه

 ششونپی رفتم بود کنارشون هم افتخاری خانم برگشتم استاد صدای با که کردم حرکت کرگدنم

 افتاده اتفاقی استاد_

 داریم پیشنهادی برات ما جان رادمهر نه_

 جوانان برای که من هنر خانه تو میشم خوشحال که بگم بهتون میخاستم من افروز اقای بله_

 دربیاد نمایش به کاراتون پاریس تو ایرانی هنرمند

 افتخاری خانم منه افتخار باعث_

 سری یه و قرارداد البته و بفرستی کاراتو که میکنم هماهنگ موسوی اقای با پس عالی هم خیلی_

 بسپاری ما به رو کارا بتونی راحت خیال با که میشه امضا بینمون کاغذ

 راحته میکنن معرفی که کسانی و استاد بابت از خیالم من باشه_

 بیایید نمیتونید میدونم گالری هر برا ولی الزمه معرفی برا شما حضور_

 باشید داشته خوبی شب. همراهیتون بخاطر استاد ممنونم کمکاتون بابت ممنون_

 یه نم ولی بود خوب شرکت بشم قدرتمند و مشهور میخاست دلم همیشه داشتم متضادی حسای

 یکنزد میخام که زندگی اون به دارم لحظه هر االن تبلیغی و شرکتی نه میخاستم هنری زندگی

 زن ردمک فراموشش چطور خورد چشمم به کارتی که میگشتم کیفم تو فلش دنبال داشتم میشم

 اومد خانم همون صدای خوردن بوق چندتا بعد گرفتم رو شماره دراوردم موبایلمو فروشو عتیقه
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 شونن عتیقهاتونو کلکسیون بهم تجاری مرکز تو که هستم مردی همون من ببخشید خانم سالم_

 دادین

 کردی فراموشم میکردم فکر چطوره حالت هنرمند اقای سالم_

 کنم فراموش نمیتونم بخامم که عتیقها بود برانگیز وسوسه انقدر راستش_

 اینجا بیای میخای کی منتظرتم من_

 خونتون میام صبح فردا کسی همراه من بدین اجازه اگر یهویی کردن اعتماد سخته راستش_

 بوم بدون بیار کردنتم خلق وسایل فقط بیا داری که ادرسو باشه_

 شده حتی بیارم بدست عتیقهارو اون بتونم هستش که جوری هر شده که هرطور میخاست دلم

 میشد کشش باعث وجودم تو طمع جور یه بیشترشتون

 بود نفر هی داشتم کامل اطمینان بهش که کسی تنها کردم نگاه وسایلم کیف به نشستم تخت روی

 شدم منتظر و گرفتم رو شماره

 ساالر خودم جاودان عشق بر سالم_

 میره پیش چطور کارا خوبی سالم_

 کار باهاش هنوز مشهد استاد شده اخراج و کرده پیدا اخالقی پرونده تهران استاد خوب خوبه_

 کردم پیدا برات رو عسل اینکه و دارم

 ؟ کیه دادگاه راستی باشی همراهم میخام برم میخام ندارم اعتماد که جایی یه فردا من مهدی_

 میام باشه.حتمیه دیگه دوروز ولی دادگاهو بودن انداخته عقب حالش بخاطر_

 که وقتی از شدیم عوض هممون چقدر میداد دلگرمی بهم مهدی وجود ولی بودم زده هیجان یکمی

 ازشون ردی نتونستیم هنوزم دزدیدن دخترشو تک آیسان و کشتن همسرشو شغلش بخاطر

 قامانت گناهی بی و گناهکار هر از بود حاضر که بود شده سیاه انقدر من مثل حاال بیاریم بدست

 نشسته پذیرایی تو مهدی شدم بیدار وقتی 8 ساعت صبح برد خوابم که بودم فکرا توهمین بگیره

 ندمیجوگ تقریبا موهاش بود شده شکسته کردم نگاه صورتش به بود شده خیره نقطه یه به بود
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 رو از میشد شروع موهاش از چاقویی زخم خط جای بود همیشه از تر تیره چشماش بود شده

 نشستم کنارش میرسید گوشش پایین به میشد رد راستش چشم

 اومدی کی مهدی_

 پسر بریم بپوش اومدم تازه_

 میریم بخوریم چیزی یه بریم بیا االن_

 فقط تلخ قهوه_

 چشم حتما بله_

 رینبهت از یکی کردیم حرکت و شدیم مشکیش زانتیا سوار خوردیم صبحونه باهم و شدم حاضر

 کشید طوالنی سوت مهدی پیرزنه خونه بود تهران های منطقه

 میپری خرپول چروکای با حتی گرم دمت_

 بریم ،پاشو ببینا و خر بیشور_

 باز در زدم و زنگ خونس همون فهمیدم پالک شماره رو از که کردیم حرکت درسفیدی سمت به

 قفل مسین تو نفسم انگار شدیم که خونه وارد کرد راهنمایی مارو و اومد فرم لباس با اقایی یه شد

 بودن هداد طالیی و سفید،شیری بین هارمونی انگار زیبا بود بزرگ بابک خونه دوبرابر خونش کرد

 سمت هب مارو مرد کنم نگاه هرکدومشون به و وایسم تک تک نمیتونستم که بود زیاد عتیقه انقدر

 مجلو تر متفاوت خیلی ظاهری با اینبار اما بود نشسته پیرزن همون مبل رو کرد راهنمایی چپ

 عنیی نمیکردم باور میکردم نگاش مات من برداشت و بود صورتش رو که پوستی ماسک و وایساد

 تنش تیهف یقه سفید تیشرت بود جوون دختر یه این نشدم متوجه و گیریمش که بودم خنگ انقدر

 شمایچ با بو کرده اسبی دم بلندشو موهای کرم چسب شلوار با طالیی، زیاد گردنبندای با که بود

 بود فروشی عتیقه تو زنه همون این نمیشد باورم بود مونده خیره بهم وحشیش عسلی تیز

 تأتر بازیگر هم گریمورم هم من نداره ایرادی خب ولی کردی تعجب خیلی که میبینم_

 بیاد گیرت چی که انداختی راه رو بازی این جالب چه_

 با منو هنرمندی هر میخام بکشی میکشی، که سبکی همون با منو میخام نمیاد گیرم چیزی هیچی_

 باشم داشته کلکسیون و بکشه خودش سبک
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 کنیم شروع کارو زودتر بهتره ندارم خوبی احساس اینجا من خب خیله جالب چه_

 میام میشم حاضر میرم منم میکنه اماده و وسایلت برات کامی باش داشته صبر باش اروم_

 اورد ودستش که بزنم حرف اومدم میکنه نگاه منو عصبانیت با داره مهدی دیدم که مبل رو نشستم

 باال

 بشینیم تله تو بیاییم اینکه نه درمیوردم برات و تهش میگفتی زودتر کاش_

 علومم داشت افقی حالت که بود بزرگی بوم بلند پایه میز دوتا با اوردن بوم و پایه اومدن نفر چند

 هب که بستم کمرم به کاور یه اوردم در و لباسم چیندم میزا رو و وسایل میخاست ازم چی نبود

 رگشتمب کفش پاشنه صدای با نرسه اسیب لباسم به که بود تنم هم رکابی نپاشه رنگ شلوارم

 ارایش صورتش نبود کردنی باور میدیدم زیبایی الهه یه انگار میکرد حرکت کندتر زمان انگار عقب

 برق چشماش عسلی بود زده سایه طالیی ای قهوه و چشماش ولی بود ملیح ارایشش بود کرده

 نازکی حریر بود توشون سفید الیت های بود ریخته دورش باز و طالییش موهای داشت خاصی

 واهراتج میومدن باال ضبدری رونش تا بلنداش که بود پاش طالیی بلند پاشنه کفش بود، تنش

 کردم سعی سختی به وایساد جلوم اومد بود باشکوهی تاج سرش روی بود گردنش به خاصی

 کرد حرکت مخمل تخت سمت به و برگشت زد نمایی دندون لبخند بدم نشون خشک و صورتم

 میخای ژستی چطور بگو خالقی تو:گفت

 هدیم به برگشتم بود نشسته پیشونیم رو سردی عرق نمیکرد کمک ذهنم کردم نگاه اطراف به

 مذهن به چیزی راستش نمیدونم: گفتم بود سختی هر با بود الهه به خیره اونم که کردم نگاه

 نمیرسه

 قبلیا اون همراه میدم بهت هم رو تاج این بیاد در عالی و نقص بی کار اگر برسه بهتره_

 ثلم بقیش ولی بود شده کار تراشی خوش الماس وسطش بود طالیی ای نقره کردم نگاه تاج به

 بود شده بافته بهم خورده تاب زنجیر

 کنی پولم وسوسه نیستم گدا_

 بستم و چشمام کردم نگاه اطرافم به

 دارید حوض یا ابنما شبیه چیزی اینجا_
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 دنبالم بیا اره_

 شوندور سرخ گل که ستونهایی بود رویایی حالت یه رفتیم پایین طبقه به کردیم حرکت باهم

 داخلش اب که بود حوض یه وسطش میداد انعکاس و نور که طالیی پوش کف بود شده پیچیده

 بود یشمی سبز توش موزاییکای بخاطر

 پای نک تنظیم شونت روی رو گلی چپ به کن متمایل سرتو ستون به بده تکیه بشین حوض لب_

 دار نگه باال به مایل راستتو

 باد کردم باز همرو اونجا قدی بزرگ های پنجره سمت به رفتم اوردن و بوم برام سریع خدمتکارا

 دراوردم و دوربینم حرکته درحال لباسش دیدم برگشتم میوزید مالیمی

 میگیرم اطمینان برا عکس یه کنه تغییر حالت ممکنه_

 کنی پاکش باید بعد_

 باشه_

 یهرچ برا دادم تکیش صندلی به و کردم بلندش پایه رو از بود بلند خیلی چون چرخوندم و بوم

 ردمک دستم دستکش بود خیس عرق از تنم کل کردم شروع و کارم اینجا از شدن خالص سریعتر

 باال یخیل و پاش چون میلرزه داره تنش کردم احساس شد تموم که پایه کار نزنه، ضربه بوم به که

 بود داشته نگه

 .بزنم رو سایه و رنگ بتونم که نخور تکون فقط شده تموم طراحیم کاره باش راحت_

 هبش خشک تا نشستم دقیقه چند گذاشتم رنگ بود زده عالمت ذهنم که رو شده مشخص جاهای

 یکم تهسخ خیلی شد بیشتر ترسم رسید که جزییات به نوبت گذاشتم رنگ و کاری ریز ، حاشیه

 نگاش طرف هر از برگشتم کردم نگاه تاجش به جلو رفتم کشیدم عمیقی نفسای کردم مکث

 کردم

 طالیی

 الماس

 چهره نمایش گریم
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 ابریشم مثل نرم و نازک

 خورده تراش

 عسلی چشمای

 درخشان موهای

 سرخ گل

 سبز حوض

 طال تاج

 طمع

 زدم ربهض کشیدم و وایسادم اونجا ساعت چندین نمیدونم گذشت چقدر نمیدونم سرکار برگشتم

 خاص قلم اومد بیرون سینم تو از راحتی نفس رفتم عقب به قدم یه و کشیدم و دستم وقتی ولی

 نوشتم زیرش و زدم امضا و کردم باز و قرمزم خاص رنگ دراوردم و سرخیم چوب

 طمع الهه

 ودب چشماش تو خاصی برق یه کارم به شدم خیره منم تصویر، به شد خیره کنارم اومد شد بلند

 کرد لمس دستمو خطوط گرفت و راستم دست سمتم برگشت

 جعبه یه شد وارد مردی برداشت سرش رو از و تاج باش مراقبش خیلی باش دست این مراقب_

 گذاشت جلوم رو جعبه توش گذاشت تاجو کرد باز درشو دختر اورد، و چرخدار

 ونممیت فکرمیکنی که هرزمان و بدم بهت یادگاری یه میخام موندم قولم سر من ها عتیقه اینم_

 بگیری تماس باهام کافی کنم کاری

 و تامانگش و دستم کف گذاشت کردوبستش نگاهش کرد باز و توش کرد باز گردنش از گردنبندی

 منه؟ متناسب طمع الهه: کرد زمزمه گوشم کنار بست

 دادم تکون و سرم

 .بخشنده خورشید ست، الهه اسمم_
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 نمیکنم درک واقعا عجیبه اینجا خیلی میدونست کجا از و اسمم معنی

 یه هغریب از اونم میکنم قبول بها این با هایی هدیه نه بخششم و بذر اهل نه من خانم ببخشید_

 شهب مشخص اینکه هم کنم استفاده ازش باید آثارم ثبت برا من اولن که هست بازی کاغذ سری

 ماش ولی نمیدونم رو قیمتشون بردم نام رو عتیقها من شده کشیده و تابل این چیزی چه گرو در

 میکشم رو ای دیگه و تابل براتون اونا مطابق من بفرمایید

 میشه حل تا سه یا دیگه تابلوی دوتا کشیدن با میدونی صالح اینطور اگر خب_

 که بدید اجازه باید و من هم کنید امضا شما هم و قرارداد این ولی میام دیگه روز3 من خب خیله_

 باشم داشته عکسی تابلوهام از من

 حتما بله_

 شب7 نزدیک کردم نگاه ساعت به انداخت عکس و تابل از جهت چند از برداشت و دوربین مهدی

 بودم شده غرق خیلی مشخصه بود

 هی هرچند کردم نگاه عمارت به برگشتم که بشم میخاستم ماشین سوار بیرون اومدیم خونه از

 اه تابلو اون که حیف میکردم هرکاری جعبه توی قیمتیهای اون برای من ولی میلنگید کار جای

 چشماش کردم نگاه مهدی به و زدم نیشخندی کرد کاری بشه شاید خب ولی نمیموندن من برای

 بود حالت بی

 کیه این ببینم بیار در برام مهدی_

 بودم فکر همین تو_

 چیه؟ قصدش میکنی فکر_

 اشهب نذاشته کار اینا تو چیزی ببینیم باید بچها سری یه پیش میریم االن ولی نمیدونم_

 انهبین ریز خیلی بودن تجسس بچهای جزوه بودن اونجا دوستاش از دوتا رسیدیم مهدی خونه به

 .نبود خاصی چیز ولی گشتن چیو همه

 که نممیک مدیریت و زمان فردا ازش بکشم چی فردا که میکردم فکر این به بودم نشسته خونه تو

 جون حاجی دادگاه بعد بذارمش باید نشد اگر بکشم ازش دوتا بتونم
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 برداشتم خورد زنگ گوشیم

 الو_

 بخشنده خورشید سالم_

 خانم الهه سالم_

 اوردین جا به که ممنون_

 شدم متوجه شدن خطاب اینطور با میکنم خواهش_

 بگم چیزی میخاستم راستش_

 بفرمایید_

 چطور اینکه یا بپوشم باید چی حتی نمیدونم االن بود و تابل یه و روز یه برای ریزیم برنامه من_

 بشم ظاهر

 فردا میکنم انتخاب براتون من بدید اجازه اگر نیست مشکلی نداره عیبی_

 بنظرم هست بهترم اینطوری_

 من بی میگذره خوش معرفت بی:فرستادم بزرگمهر برای پیام یه کشیدم دراز تختم روی

 داد جواب دقیقه چند بعد

 نیست خالی اصال جاتم حسام، و حامد با نه که چرا اره_

 دیوار ترک از حتی میزدیم حرف هم برای و بودیم هم کنار ساعتها سالها اون مثل میخاست دلم

 دخور زنگ تلفن لحظه چند بعد.فرستادم روهم تابلو عکس نوشتم خالص امروزو قضیه ،براش

 نیست درست لباسش کشیدی که اینی کردی غلطی چه هست معلوم هیچ رادمهر_

 پوشیدهاس مال فقط هنر مگه خب_

 نشسته جلوت اونم بودی تنها اینه منظورم_

 کردی هل که میکشم مدل این با ادم اولمه دفعه مگه دوما بودن دیگم مرد دونفر که اوال بزرگ_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

92 

 

 رو قهاعتی این بشه پیدا یکی میشه مگه بری؟ میخای بازم چرا رفتی؟ چرا درک به لباسش اصال_

 تابلو چهارتا ازای در بده بتو

 بگذرم ازشون نمیتونستم نمیدونم_

 پسر خنگی تو انقدر نکنه چیکارت بگم خدا رادمهر وای_

 میدیم پس درس شما پیش ما استاد نفرمایید_

 خدافظ بمیر دودستی برسرت خاک_

 انقدر برام چرا گذاشتم طمع اسمشو چرا نداشتم بدی حس ولی بودم کرده محض خریت واقعا

 رسید ذهنم به فکر این ،یهو بود گرفته که هم ای قیافه حتی بود کلمه این کننده تداعی جواهراتش

 این چندجا بذاره بخام ازش میتونم نکشم گناه7 این از مجموعه یه چرا کبیرس گناه7 از یکی طمع

 .بشه خودش مال بعد بدم نشون کارارو

 رمب تنهایی خودم شدم مجبور دادگاه بریم دنبالم میاد فردا و بیاد نمیتونه که گفت مهدی صبح

 برد باال طبقات سمت به منو مردی داخل رفتم بودم بلد و راه خودم چون اینبار

 اینجام من بیا جان رادمهر_

 بود کمد دورتادور فقط بود ای ساده اتاق شدم اتاق وارد

 خوبی؟ سالم_

 بگو و نظرت کن نگاه لباسارو دور یه بیا ممنون سالم_

 باشه_

 دکلته هی بودن شیک خیلی لباساش بود، زیاد لباس انقدر بودم شده شب لباس مزون یه وارد انگار

 یه تا دبو باز جلوش و داشت بلندی دنباله پشتش که پفکی دامن و پهن مشکی کمربند با قرمز

 گرفت و چشمم زانو باالی وجب

 دارم برات پیشنهاد یه من ببین الهه_

 دادم ادامه کردم نگاه منتظرش چشمای به
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 اومد میاد بعدش طمع الهه گفتم تابلو اون به چرا میکردم فکر این به داشتم دیشب من راستش_

 هنمیش ایران تو ولی کنم شروع مضمون این با مجموع یه کردم فکر باخودم گناهه7 از یکی طمع

 بیاریم در نمایش به کشور از خارج تو بتونیم که دارم سراغ رو جاهایی ولی داد نمایشش

 بکشی؟ من از دیگه کار تا6 میخای یعنی_

 بدم نمایش کارارو این که بدی اجازه هم بکشم هم_

 نفروشیش خوبی قیمت با بعدم کارارو ببرن هست تضمینی چه خب نمیدونم_

 تاش3 میمونه فروختم تاشو4 تو به قبال من_

 منم بذاری که اینه دیگمم شرط و بدی خودم به هم رو تا3 اون باید کنم قبول میخای اگر نه_

 بذاری نمایش به جایی اینارو میخای وقتی بیام همراهت

 قرمزو باسل این فعال نمیدونم بیام ظهر شایدم بیام نمیتونم فردا من فقط نیست مشکلی باشه_

 بدم نشون و خشم بتونم که بپوش

 بیرون اومد دقیقه چند بعد مجاور اتاقک یه تو رفت گرفت لباسو

 زینتی گیس،ارایش،وسایل ،کاله کفش میمونه خب_

 بیا دنبالم باشه_

 خابانت رو بندی جلو چرم ،بوت بود شده چیده مختلفی کفشای طبقش تو کرد باز رو اتاقک یه در

 نگشر کردم انتخاب و بود کمر پایین تا بلندیش که فر ،موی گیساش کاله بین پوشید و کردم

 شارایش به پشتش نشستم میزد خاصی برق نور تو که سرخی چوب رگهای با مشکی بود عالی

 شدم خیره

 باشه؟ غلیظ ارایشم_

 داری؟ قرمز نارنجی لنز کن سیاه چشماتو اره_

 ببین میذارم االن اره_

 فرم نمیخاستم میرسید نظر به عصبانی و خشن واقعا صورتش سمتم برگشت دقیقه چند بعد

 سمش رفتم شدم بلند کاره، تا7 مدل ادم یه که بشن متوجه همه میخاستم بده تغییر صورتشو
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 میمونه طفق کنم اضافه باید و شالق میخای مشکی چرمی بلند دستکش ننداز گوشواره گردنبند_

 سبتن تاریکتر که دارید اتاقی اینجا کن تزیینش سرخ وسایل با میدونی که هرجور خودت موهات

 باشه بقیه به

 بیا کامی وایسا، اره_

 خانم بله_

 اونجا بیارید وسایلشم داره بلند مخمل پردهای که اتاقی کن همرایی رادمهرو_

 کرد لبج نظرمو دیگه اتاق یه که میشدیم نظر مورد اتاق وارد داشتیم رفتم دیگه اتاق یه انتهای به

 بود وایساده من به پشت و وسط که شدم دیگه خانم یه متوجه کردم باز درو نزدیکش رفتم

 شدم ارومش زمزمه متوجه بود آیینه دورتادورش بود صورتش به ماسک

 خرهباال رسیدم قدمیش یه به میبینی؟ میکنی؟ نگام داری باال اون از من عشق اینجاست االن_

 میشه اشکار براش بدونه باید که چیزی اون

 این وت نمیخاستم میشدم نگران داشتم کم کم میزنن حرف کی درمورد اینا گرفتم فاصله در از

 کنم تموم کارارو زودتر بیارم فشار خودم به باید بمونم لعنتی خونه

 ردیوا بود دورتادور ای شاهانه صندلیای تیره دیواریای کاغذ با و بود بزرگ شدم اتاق وارد سریع

 شد قاتا وارد الهه میشد کشیده موزاییک رو که بلند مخملی پرده یه با بود سرتاسرپنجره روبرو

 نشیت یه میشد باعث اتاق سرخ رنگ نگاهشو بجاش نبود جذاب اصال اینبار میکرد نگاهم منتظر

 ورین کم چراغ کشیدم پردهارو پنجره جلو وگذاشتم کشیدم صندلیارو از یکی بیاد وجود به توم

 کردم روشن

 کیهت سرتو ارنجت یه به پاهات جلو بنداز دار نگه طرف یه از دامنتو ادامه صندلی این رو بشین_

 شالق رحالد انگار که بگیر باال به مایل تقریبا دستتم یکی اون کن نگاه روبرو به اخم و خشم با بده

 زدنی

 میادن خوشم ژستش از نگاهش از اینبار کردم شروع روبروش نشستم داد انجام گفتم که هر وقتی

 حس ابروهامو گره شدن سخت میشد خودم گیر گریبان همیشه که بود گناهایی از یکی خشم

 باش آروم:میکردم تکرار باخودم رفتم راه اتاقو عرض و طول شد تموم که اولیش طراحی میکردم

 باش خونسرد نیست چیزی اروم پسر
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 نمیاد خوشت کار این از اینبار میاد بنظر_

 میشم وحشی گاو مثل سرخ رنگ و میذاره زیادی تاثیر من رو خشم فقط نه_

 بشیم خالص که کن تمومش زودتر بیا نمیاد خوشم منم اوه اوه_

 ونخ بزرگ های لکه با زدم براق مشکی پاشو زیر فضای نبود الود وهم فضا میخاستم که اونطور

 اتیش زبونه که کشیدم ای حلقه بزرگ زنجیرای با شالقو بود خودم دست دیگه اینجاهاش

 چکیدمی خون سفیدش و بزرگ دندونای از که گذاشتم پاش پایین بزرگی و سیاه سگ میکشید

 میک گذاشتم بود شده سیاه و زننده خیلی کار بود سیاه و سرخ نوری هیچ بدون پشتش فضای

 سرخی و بود خشم اتیش نظرم به چیز همه تمامن اینبار کردم حرکت سمتش به بشن خشک

 الهه صورت تابلو تو دار جریان نوری لکه تک که کشیدم سفید حد از بیشتر صورتشو چشماش

 که نیروش هر کنم ریسک نمیتونستم کردم شروع روشن قرمز با تزییناتو سگ دندونای و باشه

 شدم بلند کار پای از میبرد بین از خشمو مفهوم میبردم بکار

 نیومده خوشم خودم من چطوره ببین بیا الهه_

 بلیق به نسبت این ولی نمیدونستم خودم شدم خشن چقدر معرکس رادمهر شده خوبی این به_

 چرا؟ کمتره تزییناتش

 بدم مانور زیاد نمیتونم چون_

 کردی تمومش زود خیلی عالین کارات من بنظر_

 میکشم دیگم یکی امروز موافقی اگر اره_

 بدی نشون میخای چیو باشه_

 خوبه اونجا آیینه اتاق دیدم رو دیگه اتاق یه اتاق این میومدم تکبر،داشتم_

 کدومهیچ کردم نگاه و لباساش میکرد پاک و ارایشش داشت برگشتیم لباس اتاق سمت به باهم

 میشدم عصبانی داشتم کم کم میخاست دلم که نبودن اونی بنفشش لباسای از

 زشتن همه اینا باشه خاص نداری بنفش رنگ لباس الهه_

 میکنه فرق بنفشش رنگ این ببین یکیو این بیا خب بهترینان جدن؟اینا_
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 برگردوندم و روم نگاه اولین با دراورد لباس یه پیشش رفتم

 افتضاحه_

 پسر ای سلیقه سخت چقدر وای_

 نشست کنارم اومد

 عصبانی؟ چیزی از_

 رگال هی یهو نمیکردم درک کالفگیمم این میشدم کالفه داشتم نمیشد اینطوری بلندشدم جام از

 ختلفم قسمتای تو زیرش خاص و بود توری بود پررنگ بنفش لباس یه جلو رفتم گرفت و چشمم

 بود شده کار یاسی پارچه ضبدری

 تنت تو ببینم میخام سریع بپوش اینو_

 نمیگرفتم خوبی حس چشماش از کرد نگاه بهم یکم گرفت لباسو

 باشه_

 نگاه بهش عصبانیت با کرد تنش تمام ارامش با و بنفش لباس دراورد و قبلیش لباس خودم جلو

 کرد رامم بشه اینطوری که مرداییم اون از من کرده فکر واقعا هه میکردم

 و بود سفید دونه یه کردم، نگاه گیسا کاله به نداشت الزم کفش که بود انقدر لباس بلندی

 برداشت همونو کردم اشاره بهش میشد کشیده زمین رو که انقدری بلند خیلی. ت*خ*ل

 خاص که داری ای آیینه اگر دستبند تاج بلند گوشواره کن اویزون خودت به میتونی هرچقدر_

 بیار دستی و کوچیک باشه،

 اومد ینهبش که نبود جایی اینبار بود اتاق تو زیادی نور بیاد تا شدم منتظر اتاق همون تو رفتم خودم

 اسیی لبش رژ و سایه بود گذاشته خوشرنگی لنز مرموز ولی چشماش بود ملیح ارایشش اتاق، تو

 بودن

 بخندل با باشه من سمت به بیشتر صورت دار نگه من سمت به مایل رو آیینه وایسا اتاق وسط_

 بده تاب ابروهاتو باشه مرموز کن نگام خاصی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

97 

 

 یدمکش خودشو بازتاب دوطرف ولی گذاشتم خالی و پشتش های ایینه کردم شروع وایساد وقتی

 با ولی یدمکش صورتشو کوچیک آیینه تو و اصلی عنصر کنم تکرار بودم مجبور مرتبه سه من یعنی

 آب ور بود وایساده روش که ،زمینی سیاه و شده گشاد چشمای و هیوالیی دندونای فاحشی تفاوت

 یذاشتمم رنگ داشتم گرفته و آب سیاهی سایه ولی نیوفتاده آب روی بدنش از تابی باز که کشیدم

 شخواه بیار دووم نیست زمانش االن نه کردم نگاه راستم دست به شدم دستم لرزش متوجه که

 ببرم بکار ریزارو کجا بدونم که کردم اضافه تزیینم کلیات گذاشتم رنگارو سریع میکنم

 بیاره گرم آب و حوله یه برام بگو یکی به فقط ببینی بیای میتونی الهه_

 کشیدی که اینی ترسناکه چقدر چرا؟وای شده چیزی_

 الهه بجم_

 بیار براشون و گفتن که هرچی بیا کامی_

 و ممسکنا از یکی پیچیدم دورش رو حوله دادم ماساژ و حلقم انگشت بردم فرو گرم اب تو دستمو

 خوردم

 بگی میشه رادمهر چیشده_

 هم کنار بیار رو تابلو دوتا نیست چیزی_

 نمیکنم کاری هیچ من نگی تا_

 داری چیکار تو بگه نیست یکی کشیدم بلندی پوف

 میشه کبود میکشم زیاد کار ازش وقتی خورده شدیدی ضربه راستم دست گذشته تو_

 بکنی مراقبتارو بهترین دستات از باید نمیدونی راستت؟مگه دست چی؟_

 بیار تابلوهارو بیخیال بسه_

 دقی و موضوعشون مو کرد امضا زیرشون دراوردم و خاصم قلم کردم نگاه تابلوها به دقیقه40 یه

 نگاه سنگینی بهشون میکردیم نگاه و بودیم نشسته الهه با کردم تموم هم رو سوم و تابل کردم

 کامال صورتش میکنه نگام داره بودم دیده که زنی همون دیدم برگشتم کردم حس و کسی

 رفت شد رد سریع نمیدیدم هیچی من بود شده پوشیده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

 میکنه زندگی اینجا کی خودت بجز الهه_

 میکنه زندگی من با خواندم مادر...... یعنی... هیچکس..... چی...امم_

 ببینمشون نمیتونم جالبه_

 کنن مالقات کسیو نمیخان هرگز نه_

 کاله شمبک میخام و حسادت اینبار بذارم وقت میتونم یکی برا بیام اگر فردا میرم دیگه من باشه_

 .رفته بکار چشم توشون که جواهراتی هر و سبز لباس و کن انتخاب طالیی گیس

 کردم هرکاریتم رفت زمان که االن دیگه نگیرم وقتتو که کنار بذارم االن از کنیم انتخاب باهم بیا_

 بمون شام نخوردی ناهار

 خونه میرم نمیشم مزاحم نمیمونم شام ولی موافقم باهات و کردن انتخاب_

 نمیخوریمت نمیشه چیزی گنده مرد نداره ناز انقدر شام یه حاال_

 معلوم کجا از خوردین شایدم_

 خیلی گشنمه من زودتر کنیم انتخاب بیا نکن ناز حاال_

 حس ینا چیه سر و چرا نمیدونستم خودمم داشتم بدی حس یه تخت رو نشست اتاق تو برگشتیم

 کجان حریرت لباسای الهه_

 خاصن جای یه اونا_

 باشه بهتر حریر کنم فکر این برای_

 میکرد نگاه بهم خاصی حالت بایه که کردم نگاش برگشتم

 کنارین اتاقک این تو بیا دنبالم_

 نتخابا کاربنی آبی رنگ با بود تیکه تیکه که حریر لباس یه بود تنگی اتاق تو رفتم کرد دروباز

 اومد صداش که بود سرخابی رنگ به چیزی دنبال کردم

 هستی؟ خاصی چیز دنبال_

 سرخابی خب اره_
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 میدم بهت االن بذار باشه_

 کرف دخترا بعضی که جالبه بود عادی برام خورد بهم شه رد من جلو از اینکه برا راه باریکی بخاطر

 رد کنارم زا سریع شدم خیره بهش تمسخر با کنن رام منو مثل کسی میتونن ترفندا این با میکنن

 رتیصو یکیش کردم نگاه دقت با دستش لباس دوتا به شدیم خارج بیرون اورد و لباس دوتا شد

 رو وشنیر سبز لباسا بین برگشتم بود سرخابی و چرک صورتی بین یکی اون ولی بود ای مسخره

 هپارچ میشدن رد هم از بافتا که جاها بعضی بود شده کار ای شده بافته پارچهای روش برداشتم

 بود جذاب و جالب ریش ریش و بود شده پاره

 مونهمی کردی انتخاب هم پرستی وت،شکم*حسادت،شه برا کشیدی رو طمع،تکبر،خشم تو االن_

 چی؟

 تنبلی_

 ؟ بدی نشون میخای چی با اینو_

 سخته خیلی این واقعا نمیدونم_

 باشه ولو تخت یه رو بعدم نمیرسه بخودش که تنبل ادم چون ساده لباس یه بنظرم خب_

 بیار اسمونی ابی یا سفید سادت لباسای از یکی خوبه_

 کن انتخاب گیسارو کاله میاییم بعد بخوریم شام بریم بیا باشه_

 دربیاره پا زا منو نمیتونست الزانیا اندازه به چیزی هیچ بودن چیده ای شاهانه شام میز پایین رفتیم

 کردم شروع و برداشتم بزرگ تیکه یه

 غذایی این عاشق که میبینم_

 منن زندگی عشق ماکارونی و الزانیا اره_

 بحالشون خوش_

 کردی اعتماد بهم چرا بعد میشناختی کجا از منو بگی برام نمیخای خب_

 اب دیدم وقتی نکردم شروع اینکارو هم هدفی رو از نمیشناسمت شخصه به من رادمهر راستش_

 بدم یزبرانگ وسوسه پیشنهاد یه بهت گفتم میکنی نگاه وسایل به داری ویترین از خاصی عشق
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 میکشم من که میدونستی ولی نمیشناختی منو جدن؟چطور_

 داری؟ اعتقاد اینا و فال به میکنم بینیم کف من میدونی خب_

 باشه داشته درامد برات چیزا این کولیای مثل نمیخوره بهت ندارم نه_

 بلندی اقبال دستت کف من راستش داره و خودش خاص هنر بنظرم اینکار پسر نکن توهین_

 نم طمعه منم ه*ا*ن*گ بدونی بهتر داره عمیقی تاثیر روت خشم شدم متوجه معروفیت و دیدم

 اینو اینده در و هیچه تابلو7 این درمقابل دادم بهت که هایی عتیقه بگذرم ساده هرچیزی از نمیتونم

 میفهمی خوب

 بودی؟ پیرزن شبیه چرا_

 میکردی؟ قبول میدادم و پیشنهاد این بهت قیافه همین با اگر میکنی فکر_

 کردم اعتماد چطور نمیدونم تقریبا، پشیمونم االنم من_

 باشم خواهانش من نداری خاصی چیز که االن اخه_

 بازی این تمومه نمایششون و تابلوها این بعد_

 گرفت و دستم کنارم اومد ای مسخره خنده با

 رادمهر بازی چه_

 میدونستی؟ کجا از اسممو_

 کرد صدات دوستت مغازه تو_

 کردم نگاه بهش میلرزه سرما از داره دستش میکردم احساس

 ؟ کردی یخ یهو چرا چیشده_

 اتاق تو برم میکنی کمکم نشسته لرز بهم نمیدونم_

 یهو ودب شده تاریک انقدر جا همه یهو چرا نمیدونم باال طبقه رفتیم گرفتم و بازوش زیر شدم بلند

 یاد بود دهش سفیدتر خیلی تاریکی تو رنگش کنارش نشستم زمین افتاد خورد سر الهه کردم حس

 دتش به قلبم گرفتم اتیش یهو کردم حس میدیدم رو مرده ادمای تاریکی تو که افتادم کابوسام
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 که اتاقش در به شد مچاله بیشتر کردم حس کردم بغل رو الهه سریع میکوبید سینم دیواره به

 شنیدم سرم پشت و زنی صدای رسیدم

 اینده در انتظارته در چی میدونی هیچ_

 شستمن بستم درو اتاق تو رفتم باز، میشم تشنج دچار االن خدا وای نبود پشتم کسی برگشتم

 کنم ترلکن و خودم نمیتونستم میزد بیشتری شدت با قلبم میدادم فشار بهم و چشمام پشتش

 میکرد نگاه بهم الهه کردم باز و چشمام گرفت قرار صورتم رو سردی دست

 میزنه تند قلبت انقدر چرا.میکنم چیکار اینجا من چیشده رادمهر_

 بیان گیرممی تماس االنم نمیام دیگه کشوندین اینجا منو چرا نیست معلوم نمیام اینجا دیگه من_

 خودت مال عتیقهاتم ببرن هارو تابلو

 چیشده رادمهر میگی چی_

 نیس کسی برمیگردم بعد میزنه زر گوشم بغل اومده زن یه میکردم سکته داشتم چیشده؟_

 خوابن همه خوابه االن مادرم میزنی حرف چی از نمیدونم من_

 اینجا نمیام دیگه زدم حرفمو_

 چیشد یهو نفهمیدم اصال میکرد گریه شدم شوکه الهه حرکت با که بلندشم اومدم

 میکنی گریه داری چرا میکنی چیکار الهه_

 رمماد شوهر نمیکنه امد و رفت اینجا به کسی هیچوقت راستش شدم خسته راستش من.... من_

 نرو نممیک خواهش شده بهتر چی همه اومدی تو وقتی از زندونیم خونه تو تقریبا ما و میفرسته پول

 رادمهر

 هی بزرگی این به خونه این تو سوخت براش دلم کردن گریه به کرد شروع تری بلند صدای با

 بیاد غبا تو نداره اجازه شدم متوجه حتی امروز بیرون نمیاد اصال و نیست معلوم صورتش که مادری

 مداد اجازه خاصه، شوهرمادرش شغل حتما بود زیاد باغ تو هم نگهبان نبینه و صورتش کسی تا

 بود شده ها بچه دختر شبیه زانوش رو گذاشت سرشو کرد جمع خودشو شد ارومتر وقتی کنه گریه

 بشه اینطوری نمیخاستم رادمهر ببخشید_
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 نقو نق ببینمت حاال نداره عیبی_

 ودب شده شسته انگار چشماش کشیدم دماغشو شده قرمز دماغش نوک دیدم باال اورد صورتشو

 بودن شده روشن عسلی

 بودی ترسیده انقدر چرا رادمهر_

 اینه مانند جیغ صداهای و تاریکی به ارادیم غیر واکنش فقط نمیترسم من_

 میترسی؟ تاریکی از_

 تشنج وابخ تو اکثرن شده تشنج بهشون واکنشم میبینم وحشتناکی کابوسای خیلی چون من نه_

 میکنم

 ببخش منو متاسفم_

 خانم پرو نشه تکرار دیگه میکنم خواهش_

 خنده به افتادم مسخرم فکر با زد نمایی دندون لبخند

 میخندی چی به_

 بکشم پاک الهه یه ازت بشینم مظلومت قیافه این با کردم فکر خودم با اینکه به_

 خوبیه فکر این مسخره گناهای اون بعد موافقم باهات من_

 شرط یه به_

 ؟ چی_

 باشه من برای تابلو این_

 میزدن خاصی برق چشماش عسلی شد خیره چشمام به

 بریم باشه_

 ادهس خیلی بپوش سفید ساده لباس یه فقط همینجان که وسایلم بریم نیست الزم جا هیچ_

 با بود مایل سرش میخورد موهاش به مالیمی باد نشست اتاقش بالکن لب کرد تنش شیری لباس

 عوض و پشتش ولی بود ساده خیلی کردم تموم و کارم زود خیلی میکرد نگاه بهم ملیحی لبخند
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 ودب گذاشته زیبایی اثر چشمش و موهاش طالیی روی خورشید طلوع بود صبح شب جا به کردم

 درختی ات بردم کادر گوشه به بود نشسته روش که درختی شاخه و کشیدم پشتش سفید بال دوتا

 باشه خودش کار کل نباشه دیده

 نم نامردیه که میکرد تکرار همش بود اومده خوشش خیلی باشه خودش این نمیشد باورش اولش

 نکهای از گفت سختش زندگی از برام زدیم حرف باهم صبح تا. باشم داشته براخودم رو تابلو این

 صبح شده شب لباس شوی خیاط بعد بوده مانکن مدت یه زیاد فقر بخاطر فروخته اونو مادرش

 برمیگردم ظهر من که گذاشتم یادداشتی براش بود خواب میرفتم داشتم وقتی

 دادگاه شروع به بود مونده خیلی هنوز گرفتم و ادرس و زدم زنگ مهدی به بیرون زدم خونشون از

 گرفتم و نظرم مورد شماره

 بفرمایید الو_

 خانم؟ ریحانه سالم_

 هستم خودم بله_

 شناختین هستم رادمهر_

 دندوناش خوردن بهم حتی میومد نفساش شدن سنگین صدای

 ......میدونی کحا از یعنی....کجا از منو....چطوری...تو...تو_

 خودتو زودتر میتونی انتقام دیدن برا تمومه چیز همه امروز بدم خبر بهت خاستم نکن هول_

 نیست مهم برام نمیای اگرم برسونی

 داد تکون دست برام که دیدم رو مهدی اصلی در دم فرستادم براش و ادرس کردم قطع روش

 کنارش رفتم

 خبر چه خوبی سالم_

 بریم بیا خوب خبرای سالم_

 میریم بعد میکنیم صبر ساعت نیم نه_

 کی؟ منتظر باشه_
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 ادما این دیدن از میشه خوشحال که خاص فرد یه_

 نگارا فقط بودمش دیده پیش سالها که بود شکلی همون شد پیداش باالخره کردم صبر ربع یه

 هب حاملس میگفت مهدی که اینطور هرچند بود کرده ورم بیشتر بود ساخته بهش کردن شوهر

 جلو اومدش کردم اشاره بهش بود شده خیره بهم زیادی ترس با که کردم نگاه قیافش

 اونجا برسیم که نداریم وقت فردا تا بیا راه تندتر_

 تادو که در کنار دیدم رو نقشی ریز مرد یه اتاقا از یکی سمت به رفتیم کرد اشاره بهمون مهدی

 شد خیره ریحانه به بعدشم کرد نگام بهت با باال اورد و سرش بودن کنارش سرباز

 و عمرم از سال6 که ای ه*ز*هر همون هدیه دیدمش برگشتم شدم زن یه گریه و داد متوجه

 برد و ابروم کرد زهرم

 یهمونطور کرد التماسشون نشست چندنفر پای جلو اومد شد بلند میداد فحش و میزد و خودش

 حقش کرد دفاع من از من شوهر کنه، تعارض میخاسته تو شوهر میزد داد بود مونده زشت و کوتاه

 نکنین تروخدا میشن یتیم پسرام بشه اعدام نیست

 رفتن بلندشدن اونام داد تحویلشون و لبخنداش از یکی مهدی کرد نگاه مهدی به برگشت زن

 شد شوکه دید که رو ریحانه اول شد جلب ما سمت به نظرش هدیه

 شدم بدبخت دیدی دایی دختر دیدی _

 رسید من به و گرفت و نگاهش رد هدیه شد خیره من به و داد تحویلش پوزخند یه ریحانه

 هدار بدنم انقدر میکردم احساس گرفت و بدنم خشم تمام میشد گشادتر ناباروری از چشماش

 بجا کسبرع میشد تزریق رگام تک تک به انتقام حس میسوزه االن لباسم که میکنه تولید حرارت

 ردمک نگاش خوب شدم نزدیک بهش قدم چند درونم اتیش برا بود هیزم باشه اتیش رو اب اینکه

 غریدم شدم قفل فک الی از شدم خیره چشماش تو ترحم، با

 کاری شهب اتیش زندگیم کنی کاری بودم گفته بهت گذاشتی کسی بد دم رو پا بودم گفته بهت_

 روز دیدم و اشکیش شوهرت کشتن قبل االن اشک یکیش باشه خون چشمت یه همیشه میکنم

 . ببینم و چشمات تو خون که میام شدنشم اویز حلقه

 تا ریختن همه کردن کف به کرد شروع کرد غش و باالرفتن چشماش سیاهی لرزید بخودش

 کنارش رفتم شد خیره بهم بهت با شوهرش بیرون ببرنش
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 یابرو و یکی درخونه دم اوردی پلیس کردی تهدید زدی زنگ که روزی یادته زندگیتونو اول سال_

 .رسیدیم بهم گرده زمین اقا کنه،حاج سکته شدی باعث بردی و پدرش

 تداش حق بود شده خیره من به تعجب با مدت تمام بردش اومد ریحانه شوهر نشستم ماشین تو

 نشست کنارم مهدی دوساعت بعد میشد چیره بهم اینطور خشم موقعی کمتر من

 کنم استراحت برم میخام برو و بده خبر فقط_

 برو بعد باش اروم میلرزه عصبانیت زور از هنوزم دستات رادمهر_

 بگو_

 دیگس ماه اخر اعدامش_

 عالیه_

 یاسمن_

 بیابون تو کنین ولش بود عمرش اخرای کن زندونیش زمین زیر_

 کنم چیکار رو عسل_

 کیه؟ فروشه عتیقه این دارم،فهمیدی خاصی برنامه اون با_

 ولی پوله خر شوهره گرفتتش سرپرستی به انگار ایرانی مادرش ولی خارجی انگار دختره اره_

 یخاص چیز داشته نگه پنهون اینارو شغلش بودن حساس بخاطر اینکه مثل اینا پیش نمیاد

 نیس درموردشون

 خوبه_

 گل تو رفته خرخره تا کردم درست پاپوش براش مشهد استاد اون راستی کیه بعدی نفر_

 چقدر_

 کیفش تو شیشه گرم چند_

 میکنم باز برات و اسامی بقیه بعدا خوبن همینا فعال اوکی_

 خدافظ پس باشه_
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 هبفرست برام کارارو تا زدم زنگ هم علی به کردم چک و شرکت وضعیت کریمی خانم با زدم زنگ

 خورده گره بهم چیز همه میشد جمع کارا زودتر میخاست دلم خیلی نداشتم و رفتن شرکت حال

 کشیدم دراز وان تو خونه رسیدم تا داشتم، ارامش کمی به نیاز میکردم کالفگی احساس بود

 زدن حرف بلند کردم شروع خودم با نبود گرفتم گر بدن تسکین اب اندازه به هیچی

 رشته و پاشید خانوادت برد آبروتو گرفت ازت عزیزو یه که کسی عسله نوبت االن رادمهر ببینم بگو

 گرفت و خانوادت عالقه مورد

 کنه زندش دوباره و بکشتش هرروز ممکنه که بالیی بدترین دادم جواب خودم به

 مینهه معرکس این عالیه این خندیدم بلند بلند شد فشرده چشماش ذهنم تو چیزی زدن جرقه با

 گرفتم مهدی شماره بیرون اومدم و پوشیدم لباس سری

 فهمیدم مهدی_

 خونت؟ بیام رادمهر چیشده_

 نهک کاری ولی دومه دست جنس بگو امیر به گنده شکم عرب یه به بفروش و عسل بده گوش نه_

 کنن روحیش شکنجه هرروزم که

 میشه چی میدونی دیگه تهشه این خوبه حالت رادمهر_

 بدترینا بکشه عذابارو بدترین باید ادم این گفتم براهمین میدونم خوب اره_

 بخای تو هرچی_

 جلوش رفتم بود قرمز و کرده پف چشماش شدم الهه خونه وارد

 کردی؟ گریه الهه چیشده_

 دارم مهمی کار امروز من کن شروع زودتر میشه اگر نیس مهمی چیز نه_

 برم مزاحمم اگر_

 حالش انقدر که افتاده براش داره اتفاقاتی یه دختر این میلرزید چونش کرد نگام کرد بلند سرشو

 بده

 نکن اذیتم میکنم خواهش رادمهر_
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 کردم حرکت دنبالش باال طبقه رفت

 بکشم رو غصه و غم الهه باشه بهتر فکرکنم چشمات این با_

 بخورم میخاد دلم خیلی هرچند خونه چشماشون پرخور ادمای بکش و پرستی شکم_

 باش راحت بخوری میتونی نداره عیبی_

 دم رزنجی چی هر ای نسکافه ای قهوه بود کوتاه موهاش که برداشت گیسی کاله پوشید لباسشو

 تندی موسیقی نیست خودش حال تو بود معلوم کرد اویزون پاهاش و دست به بود دستش

 میزد چشم تو چشماش سرخی هنوز بازم کرد بهم رو شد بلند گذاشت

 ........صرف به ببر مارو خانم الهه خب_

 منتظر مانند دایره کاناپه یه رو نشست کرد پر گیالس دوتا دراورد شیشه چندتا باال طبقه رفتیم

 پشت بود خورده و تاگیالس3 شد خود بی خود از دقیقه چند بعد بگیره خودش به حالت یه بودم

 ریهگ زیر میزد سریع بعد میخندید سرخوشانه میشد کشیده صداش انداختم عکس ازش هم سر

 چیه.... ازادی.... معنی.... نمیدونم..... نبوده زندگیم..... توی..... مردی هیچ.... راد میدونی.... هع_

 مخفی ازم... و خودش.....خواندم مادر.....باشم... مهم.... کسی برای......میخاست دلم... همیشه....

 راهم سر که هرکسی.....بده بها بهم یکی.....میخاست دلم.....عتیقس قاچاقچی بابام......میکنه

 ربا یه.....بودمت دیده.....کرد حل منو.....متلقشون سیاهی چشمات.....مغازه تو اومدی......شد سبز

 ........رفتی ولی......بشناسمت بیشتر میخاست دلم......دانشگاهتون.......بودم اومده گریم برا که

 حموم تو بشه بلند نمیتونست کرده روی زیاده انقدر اولینباره بود معلوم لرزیدن بخودش کرد شروع

 کردم پر و حموم وان بیاره باال خورده که الکلی کل کردم صبر دادم بهش خنک اب لیوان اتاق

 کشیدنش به کردم شروع گذاشتم جلوم عکسو بیاد بخودش تا بیرون رفتم توش نشوندمش

 های شاخه دورشو بود ریخته لباسش موهاشو روی گیالس لباسش بود ریخته دورش موهاش

 ندیمان دایره جعبه به رو کاناپه میخندید سرخوشانه بود شده خم عقب به سرش کشیدم انگور

 فتمر گذاشتم که رنگ بده مطبوعی گرما حس که کردم چوبی دیوارای پشتشم فضای دادم تغییر

 سراغش

 چیشد میترکه داره سرم رادمهر_

 بیرون بیا بگیر دوش کردم پیدا رو حوله این من فقط نیست مهمی چیز_
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 تو موردو یه همین زندگیم تو بود مونده همینم گرفتم دستام بین و سرم شدم خارج حموم از

 برم نمک تموم کارو زودتر باید دیده ضربه شده مند عالقه بهم که کسی هر داشتم کم کلکسیونم

 میرم زودتر ،هرچه چیز همه بشه تموم زودتر میخام فقط میدم نشون رو مجموعه این فقط بار یه

 بشه راحت بیچاره دختر این که

 ششک دیگه امروز کشید دراز و تختش به رسید میخورد تلوتلو گرفتم باال و سرم پاهاش صدای با

 یدمد برگشتم بقیه کنار گذاشتمش زدم امضا کردم اضافه و جزییات کار پای نشستم نداشت

 راب بودم خالی از تر تهی شدم خارج خونه از و کشیدم روش رو پتو نزدیکش رفتم بود خواب خواب

 بودن اهدافم بودن مهم برام چیزاییکه فقط االن حسی دادن نشون

 کشید بلندی فریاد دیدنم با علی کردم حرکت شرکت سمت به

 انسانی بگو نه ادم اخه انسانی تو نمیاد روز چند میکنه ول شرکت رییس اخه_

 کافیمه ادم همون نه_

 پرویی انقدر بترک_

 میکنم رسیدگی بیار بردار باشه_

 اینجاست صبح از امروز بست کشت خودشو بزرگمهر که بیا_

 ؟جدن؟ چی_

 هب تعجب با حسام و حامد میره راه داره عصبی حالت با بزرگمهر دیدم که شدم اتاقم وارد سریع

 لرزوند و ساختمون کل بزرگمهر داد یهو میکنن نگاه اون منو

 رااااااااااااااااااااااااااااااااادمهر_

 دلش جان_

 سبک احمق مردتیکه بمیر_

 دیگه امر حتما بله_

 بود افتاده خون چشماش پشتم دیوار به کوبیدتم گرفت یقمو جلو اومد

 بده توضیح ندارم شوخی باهات من رادمهر_
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 ستد با نمیره جلو بزرگمهر این از بیشتر میدونستم کنم جدامون که کمک میومدن داشتن همه

 وایسن عقب کردم اشاره

 میدم توضیح برات بخای هرچیو بگو_

 به ادمی بود شاد چی سر یادمه پیش دفعه شاده دیدمش بود اومده مهدی شرکتت اومدم امروز_

 گرم نمیشه شاد هیچوقت دزدیدن بچشو و کشتن جلوش زنشو که موادمخدر پلیس یه خشنی

 لعنتی میکنی چیکار داری بگو بریزه خون اینکه

 از چرخید چپ به صورتم برق مثل زدم پوزخندی شد رگام وارد انتقام شیرینی کردم احساس

 شنگاه برگشتم کردم حس شد جاری دماغم از که و خون گرمی کشید صوت گوشم سیلی صدای

 میشد باالپایین سینش سختی به بود کرده باد گردنش رگ بود شده کبود میلرزید دستاش کردم

 ....قلبت بزرگمهر_

 زدم جنگ لباسشو زمین کوبیدم خودمو دوزانو رو کرد سقوط پایین سمت به که نشد تموم حرفم

 زدم ادد بلند دهنش تو گذاشتم کردم پیدا قرصشو گشتم جیباشو تو نخوره زمین به سرش که

 اورژانس بزنید زنگ _

 بزرگمهر بکشم درد بشم زنده بمیرم روز هر حاضرم نه خودم،بزرگمهر طرف برگردوندم صورتش

 کتحر صورتم رو از سمج اشک قطره یه چسبوندم سینم به سرشو کن رحم بهش نشه چیزیش

 موهاش روی افتاد کرد

 اومد شدکتر طوالنی زمان بعد اتاق، یه تو بردنش نباشم کنارش نمیتونستم رفتم اورژانس همراه

 رفتم شیرجه سمتش به بیرون

 چطوره حالش دکتر_

 بستگانشین از شما_

 برادرمه بله_

 نیس،از خوب براشون عصبانیت استرس هیجان نیس خوب حالشون کردن خفیف سکته متاسفانه_

 دارید؟ خبر مریضیشون
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 خوردم رس دیوار کنار میشه سنگینتر نفسم میکردم حس لحظه هر بزرگمهر، سکته، نمیشد باورم

 همه دمبع نمیومد صدایی ولی میدیدم تارشو صورت بود نشسته کنارم دکتره افتادم خس خس به

 شد سیاه چیز

 میومد سحر صدای میسوخت گلوم نمیذاشت نور ولی کنم باز چشمامو میخاستم بزور

 علی میاد بهوش داره_

 شد بهتر دیدم تا زدم پلک چندبار کردم باز بزور چشمامو

 بزن حرف تروخدا خوبی رادمهر:سحر

 کرده غش نکرده که زایمان بابا باش اروم سحر:علی

 شده اینطوری چرا میدونی بهتر که تو فکتو ببند_

 ببندین فکو مین دو_

 بشنو فحش بیاه:علی

 ؟ چطوره ،بزرگمهر سحر_

 مراقبته بخش تو فقط بهوشه خوبه حالش سالمتره تو از اون:سحر

 یتونستمنم انگار دادم فشار سینم به باال اوردم دستمو میسوخت ام ریه نشستم جام تو بلندشدم

 لندیب داد اومد، سرش بال این بود لعنتی منه بخاطر کنم خالص خودمو میخاست دلم بکشم نفس

 لیو تو اومدن پرستار چندتا میسوزه و میشه سوراخ ام ریه بازدم و دم هر با میکردم حس کشیدم

 رستارپ چندتا پرستارا سفید روپوش رو زد فواره خون کشیدم بد انقدر دستمو نرسید بهم زورشون

 سیاهی دوباره و شدم اروم تقال دقیقه چند بعد زدن پام به رو بزرگی امپول اومدن مرد

 ممبفه و بیوفته راه که کشید طول ذهنم چرخوندم سرمو بود تاریک جا همه کردم باز چشمامو اروم

 ژناکسی ماسک زیر بود پیچی بودوباند شده کبود راستم دست شدم بلند اروم شده چی و کجام

 بود

 اومدی؟ بهوش باالخره_

 نزدیکتر اومد بود بزرگمهر صدا سمت برگشتم
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 مردیم؟ یا میبینم خواب دارم_

 جون سگ و ایم زنده هردومون کدوم هیچ_

 اینجام روزه چند_

 بیهوشی روزه سه_

 شدی بلند کی تو زیاد چقدر_

 بیای بهوش موندم منتظر خودم اوردی خودت سر بالیی چه فهمیدم وقتی صبح امروز_

 بزرگمهر متاسفم من....راستش...من_

 رادمهر نمیخوره بدردم بودنت متاسف_

 گرفت اروم دستمو تختم کنار نشست

 کن نگاه من به رادمهر_

 کرد نگاه چشمام به بعد شد خیره گونم به اول کردم نگاه بهش

 ور عزیزه برات که هرکسی و زندگی این بگو بهم بعدم مونده جاش ببخش منو سیلی بخاطر_

 روش نبدتری با خودت به برمیگرده بعدش نگیر تقاص ولی انتقام؟نبخش برا میکنی سیاه داری

 دیش وارد ناخاسته هرچند تیغ زیر ببری یکیو میخای فهمیدم مهدی زدم ،زنگ بدی پسش باید

 هک هرکسی و من خانوادت خواهرت بخاطر رادمهر ولی نیست تو تقصیر سازی صحنه کار میدونم

 بگذر کن، بس داری دوسشون

 بوده من کار هم سازی صحنه اون تصورت برعکس_

 شده مترب صدای با میکنه کنترل خودشو داره فهمیدم میداد دستم به که فشاری از بست چشماشو

 داد ادامه

 نکن بعد به این از نیست مهم کردی هرکار االن تا باشه_

 خم وقتی لرزید وجودم تمام بود ارزشترین با من برای برادر این رفیق این کردم نگاه چشماش به

 فکمو شد حجیم گلوم توی بغض چرخید سرم دور دنیا سکته، گفت دکتر وقتی افتاد زمین رو شد

 شونم رو گذاشت دستشو بشینم کرد کمکم نشست تخت لب شد بلند دادم فشار بهم
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 بریزن بذار میشی اروم اگر_

 به یشونیموپ بغضموبشکونم که نمیشد یعنی نمیتونستم میسوخت گلوم بیرون دادم سخت نفسمو

 بود و بودم عاشقش که میکرد زمزمه لب زیر رو شعری دادم تکیه شونش

 گذشتم، کوچه آن از باز شبی،مهتاب تو، بی

 گشتم، تو دنبال به خیره شدم، چشم تن همه

 وجودم، جام از شد لبریز تو دیدار شوق

 .بودم که دیوانه عاشق آن شدم

 درخشید تو، یاد گل جانم، نهانخانۀ در

 خندید، خاطره صد باغ

 :پیچید خاطره صد عطر

 گذشتیم کوچه آن از باهم شبی که آمد یادم

 گشتیم خواستهدل خلوت آن در و گشودیم پر

 .نشستیم جوی آن لب بر ساعتی

 .سیاهت چشم در ریخته جهان راز همه تو،

 .نگاهت تماشای محو همه، من

 آرام شب و صاف آسمان

 رام زمان و خندان بخت

 آب در فروریخته ماه خوشۀ

 مهتاب به برآورده دست هاشاخه

 سنگ و گل و صحرا و شب

 شباهنگ آواز به داده دل همه
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 :گفتی من به تو آید، یادم

 !کن حذر عشق این از» ـ

 کن، نظر آب این بر چند ایلحظه

 است، گذران عشق آیینۀ آب،

 است، نگران نگاهی به نگاهت امروز که تو

 !است دگران با دلت که فردا، باش

 !«کن سفر شهر این از چندی کنی، فراموش تا

 ندانم - ؟!عشق از حذر» :گفتم تو با

 نتوانم، هرگز تو؟ پیش از سفر

 !نتوانم

 زد، پر تو تمنای به من دل که اول، روز

 نشستم تو بام لب کبوتر، چون

 . . .« گسستم نه رمیدم، نه من زدی، سنگ من به تو

 دشتم آهوی من و صیادی تو: » که گفتم باز

 گشتم و گشتم جا همه درافتم تو دام به تا

 نتوانم ندانم، عشق از حذر

 ریخت فرو شاخه از اشکی

 . . . بگریخت و زد تلخی نالۀ شب، مرغ

 لرزید، تو چشم در اشک

 خندید تو عشق بر ماه

 نشنیدم جوابی تو از دگر: که آید یادم
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 کشیدم اندوه دامن در پای

 نرمیدم نگسستم،

 هم، دگر هایشب و شب آن غم، ظلمت در رفت

 هم، خبر آزرده عاشق از دگر گرفتی نه

 . . . هم گذر کوچه آن از دیگر کُنی نه

 !گذشتم کوچه آن از من حالی چه به اما، تو، بی

 زدم زنگ الهه به اول الهه و مهدی طرف از تماس چندین برداشتم گوشیمو

 رادمهر؟ الو_

 سالم_

 نمیدادی جواب چرا شده چیزی کجایی_

 بهت میگم بکشم، رو دیگه دوتای که میام امروز نیست چیزی_

 ناراحتی من از کردم فکر_

 نه_

 میبینمت باشه_

 قیافم کردم نگاه خودمو ایینه تو رفتم الهه خونه سمت به برنداشت زدم زنگ مهدی به هرچی

 رنگ بی صورت سیاه چشمای ،پای شده پاره لب بود دیدنی

 لبش رو لبخند پریدو رنگش بعدش ولی سمتم به میومد داشت خوشحال اول الهه داخل رفتم

 شد خشک

 شدی شکلی این چیشده؟چرا_

 بهتره نزنیم حرف درموردش کردم دعوا_

 نداشتم توضیح اعصاب اصال ولی بود شده خیره بهم کنجکاوی با
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 وقتی یبکش تونستی چطور ولی شد خوبی تابلوی خیلی اینکه و کردی کمکم اونشب که ممنونم_

 بودم مست من

 نباش نگران کردم پاکش ولی راستش گرفتم عکس_

 میکنی شروع کدومو راستی باال بیا توم بشم حاضر میرم من خب ممنون_

 میکشم دوتارو امروز کن تنت رو داری دوست هرکدوم_

 نیار فشار بخودت نمیاد خوب بنظر حالت ولی_

 رهب وگرنه بدم انجامش نرفته تا باید بیاد من تو کاری حس اگر دارم خاصی اخالقای من راستش_

 میمونن نصفه ابد تا

 بدی اخالق چه_

 موافقم_

 باشه؟ حسادت و تنبلی االن باشه اخری شهوت_

 باشه_

 دکتر یحرفا رفتم باال هارو پله اروم میکشیدم نفس هنوز سختی به کردم حرکت دنبالش باال رفت

 ذهنم تو اومد

 باشید پیوند دنبال باید افروز اقای بدین ادامه همینطوری

 نیست مهم بدرک هه

 فتل وقت دوختش برا بزور انگار دراورد ای قهوه لباس تواتاقش بود اورده طوسی بزرگ کاناپه یه

 رهخی بهش کاناپه رو کشید دراز نداشت زیادی ارایش کرد هپلی خودشو طالیی موهای بودن کرده

 میورد در ادا بیشتر شدم

 هرچی خدا وای کن نگام کالفگی با بذار موهات الی دستتو بریز دورت موهاتو کن رها خودتو الهه_

 تنبلی اال کرد برداشت این از میشه

 شکمش رو گذاشتم برداشتم بشقابیو
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 این تزیینات، موهاش الی کاناپه رو میوه پوست کشیدم اشغال اطرافشم و دور کشیدمش

 متمس اومد الهه زمین رو نشستم افتاد خس خس به سینم گذاشتم که رنگ شود چه اشغالدونی

 ردمک اشاره بهش میشدم خفه داشتم االن ولی نمیکرد اذیتم اکلریک بوی هیچوقت کشیدم دراز

 مداو سرجاش نفسم دقیقه چند بعد بود گرفته دستمو خوردم دراوردم قرصمو کنه باز رو پنجره

 میکنی گریه که نمردم دختر هی_

 یهو شد چت_

 نماال میده نشون واکنش هرچیزی به بچه حساسه یکم من ریه الودس خیلی تهران هوا مدته یه_

 بود اکلریک بوی

 بکشیشون میخای چطور پس_

 نباش اون نگران_

 نمیکشم دیگه بیرون برم خونه این از امروز میدونستم گذاشتم بعدیو بوم شدم بلند

 سبکتره برام بشه تموم امروز یهو میکشم همرو امروز الهه_

 فردا برا بذار میکنم خواهش نه_

 چرا_

 اینجا؟ نمیای دیگه یعنی_

 میکنم استفاده مدل عنوان به ازت هم بعدها هستیم خوبی دوستای منوتو بابا نه_

 ینتر سخت حسادت کرد عوض ارایششو لباسو رفت سریع درخشید خوشحالی برق چشماش تو

 ومدا پله راه یکی اون از نشستم ها پله لب پایین رفتم بیاد تا زدم و بود همراهم که ماسکی بود

 ارایش مدمیو خیلی موهاش پوستشو رنگ به سبز لباس بود شده زیبا واقعا کردم نگاه بهش پایین

 این دمیش سخت چقدر بشه سبز به متمایل بیشتر چشماش عسلی بود شده باعث پررنگ سبز

 زااج تمام میکنم نگاه صورتش به بیشتری دقت با که االن داد نشون حسادت رو زیبایی همه

 نزدیکم ،اومد هستن هم متناسب صورتش

 داد نشون میشه چطور حسادت بنظرت رادمهر_
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 نداری؟ نظری هیچ تو نمیدونم واقعیتش_

 رارق چی کنار چی بدی تشخیص که سخته خیلی نمیومده خوشم سازی تصویر از هیچوقت من_

 بگیره

 کف بشه در پلها از کسی بشی مانع که جوری بده تکیه پله راه کنار دیوار به بیا. بیخیال نمیدونم_

 به باال از چپ سمت به کن مایل صورتتو باشه من به رو یکی اون دیوار به بچسبون دستتو یه

 کن نگام پایین

 چشم یه بودو من به رو که دستش کف بود بیشتر نبودن که اجزایی اینبار ولی کشیدم رو اجزا تمام

 شد ادزی خیلی کاریش ریز کردم تزیین چشم انواع با دیوارو کل زرد رگهای با کشیدم بزرگ سبز

 جز هب کسی که بود بار اولین این نشست کنارم الهه کردم تموم اصلی عنصر با کارو همین برا

 وقتی میسوخت چشمام دیگه اخراش برد زیادی زمان میکشم من میدیدن بزرگمهر و خواهرم

 واسمش و زدم امضا زیرش شدن بهترین طمع اینو عقب از انداختم بهش کلی نگاه یه شد تموم

 میکنه نگاهش خیرگی با هم الهه دیدم برگشتم نوشتم

 دوییجا تابلو قلمت ضرب و میکنی اضافه کارات به خودت که جزییاتی و ریزکاریا اون با بنظرم_

 میکشی زیبا خیلی بنظرم نمیشم سیر میکنم نگاه رو تابلو گوشه هر میشه

 چنده؟ ساعت راستی.لطفته نظر این ممنونم_

 شبه8_

 اخرینو بکشم واقعا نمیشه انگار جالب چه_

 نرته از میبرم لذت و میگذره زود خیلی زمان اینجایی وقتی بکشی بمونی میتونی بخای اگر_

 تیشا به دیدی یهو میشم متنفر بیشتر نزنیم حرف درموردش کن ولش ندارم قبولش خودم من_

 کشیدمشون

 گفتم کامی به رو کردم حاضر جدیدو بوم اتاقش تو رفت خندید بلند

 ؟ نه داره مسلما استخر اینجا_

 بیایید دنبالم بله_
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 هم زا همه اونوقت ،پولی ای خونه همچین یه بود جالب بود بزرگی استخر رفتیم پایین طبقه یه

 افسرده و فراری

 رادمهر حاضرم من_

 حریر یآب مشکی غلیظ سایه با سیاه چشمای شبح مشکی موهای بود کننده خیره واقعا برگشتم

 بود تنش

 فقط تصورت بخواب سکو روی بیرون بیا شد خیس لباست کل وقتی اب تو بری که بهتره بنظرم_

 کردی شنا کنه فکر ببینده که بشن خیس انقدر نباید میدارم نگه من موهاتم نشه خیس

 کشید دراز سکو روی رفت کردم خیس موهاشو از دسته تا چند بیرون اومد که اب از

 تمش موهات توی ببر کن خم دستتو یه کن خمار چشماتو بچرخون من سمت به کامل صورتتو_

 که یختمر صورتش روی اب مشت یه گرفت ژستشو وقتی پات رو بذار دستتو یکی اون باال بیار کن

 دکشی طول چهارساعت نزدیک سخته خیلی کشیدن خیسو پارچه موهاو باشه عرق دهنده نشون

 کوس از دادم کار به حواسمو برگردوند ازم روشو کردم شروع جزییاتو وقتی زدنش رنگ و کشیدن

 بود ناراحت چشماش میشدن متمایل الهه سمت به که کشیدم و متحرکی و زمخت دستهای

 باالخره شدم خیره تابلوها به اتاقش تو رفتیم هم با کردم تموم کارو نقاشی، عنوان اینکه برعکس

 بودم کشیده ازش ارایش بدون که بود فرشته اون همشون سر ولی شدن تموم

 الهه چیه تو نظر داره خودشو خاص زیبایی هرکدومشون بنظرم_

 خوبن خیلی اره_

 نشستم کنارش بود کرده عوض لباسشو برگشتم

 کشیدمت اینکه از بشی خوشحال میکردم فکر بداخالق خانم چیشده_

 کشیدی مجموعه یه ازم یکی بجا که خوشحالم خیلی خب اره_

 بکشم بازم شاید و_

 ببریشون میای کی_

 ناراحتی؟_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 پرسیدم فقط نه_

 بیایی باهام که میرم کی میدم هم خبرشو بهت میبریمشون میام استادم با فردا_

 نداره ایراد نظرت از اگر دادم و قابشون سفارش من باشه خوبه_

 خودتن تابلوهای اینا باشه خودت سلیقه به نه_

 شد لندب سریع من حرکت از که شدم بلند بود صبح نزدیکای رفت فرو خودش تو بیشتر نزد حرفی

 زدم زل بهش اخم با چونش زیر گذاشتم انگشتامو سر داشت خاصی تشویش یه

 نگرانی چرا الهه شده کن،چی نگاه من به_

 کردم عالقه ابراز بهت..... بهت......اومد یادم..... نبود خودم توحال که شب اون....من...من_

 داری عالقه نگفتی میومده خوشت ازمن گفتی فقط تو نمیاد یادم چیزی من_

 االن شد این چطور اول روز غرور از پر صورت اون شد خیس اشک از صورتش

 من دادم دست از حال اون تو غرورمو من کنم حقیر و خودم که نیستم بدبختی دختر من رادمهر_

 خالیم تو مترسک یه قیافم برعکس بریدم زندگی این از ندارم باختن برا هیچی

 ریعترس اون ولی دوییدم سمتش به دیدم که و تیغ برق رفت توالتش میز سمت به برگشت سریع

 هب کامی من داد با شد قرمز ثانیه چند عرض در طالییش لباس کل کشید دستش رگ روی من از

 وییدمد مبل رو گذاشتمش هال تو رفتم بغلم تو گرفتمش نمیرسید ذهنم به هیچی اورد هجوم اتاق

 بخیه ستشود کردم ضدعفونی الکل با سوزنو بیرون ریختم وسایلشو سریع اوردم کیفمو ماشینم تا

 نشت لباس سریع بود داده دست از خون کلی بود رقیق خیلی خونش بستمش باند و گاز با زدم

 لویج رفتم بیمارستان اولین سمت به هوا رفت کرگدنم نعره من گاز با شدیم ماشین سوار کردن

 زا اون کردم چیکار من بود پریده رنگش تخت رو گذاشتمش اورژانس بردمش بود خونی لباسم

 لرزید تنم تمام الهه از این بزرگمهر

 که رسیدم من وقتی و زد وان تو رگشو وقتی غزاله جلوچشمم، اورد هجومی رو خاطراتی یهو ذهم

 کردم نگاه بهش دکتر صدای با دادم فشار شقیقهامو بود مرده

 زده براش بخیه کی داده دست از زیادی خون همسرتون جوون اقای_
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 دکتر زدم من_

 هستی؟ دکتر_

 بلدم رو اولیه های کمک نه_

 ی؟بد خون بهش میتونی تو. چیه گروه ببینیم گرفتیم نمونه بشه تزریق خون بهش باید_

 خونم مثبته ب من_

 زدیم سرم بهش فعال_

 میشد رد چشمم جلو از اوری عذاب خاطرات کردم نگاه صورتش به رفت دکتر

 کردم نگام پرستار

 یکیه خونیتون گروه گفت دکتر بدی خون بهش میتونی_

 چندجای کردم نگاه دستاش به داشته هم خونی کم زد بهش و گرفت خون ازم رفتم همراهش

 نارشک نشستم ساعت یه شد تموم خون کیسه سرمشو کشیدم عمیقی نفس بود هم تیغ دیگه

 ابحس رفتم نکرد نگاه بهم شد شرمنده کرده چیکار فهمید بعد بود گیج اول اومد بهوش باالخره

 به دش که ماشین سوار کردم کمکش گرفتم بود داده دکتر خونیشم کم برا قرص سری یه کردم

 کردم حرکت خونم سمت

 رادمهر میشه نگران مادرم خونه ببر منو میکنم خواهش_

 ساکت_

 تو فرستادمش کردم باز رو خونه در مسیر اخر تا نگفت هیچی دیگه

 کن باز درو نه بده جواب و تلفن نه برمیگردم دیگه ساعت نیم من بشین_

 کنارش هخوابید کاناپه رو دیدم برگشتم نکشید طول زیاد کارم رفتم جیگرکی سمت به بستم درو

 نشستم

 شو بیدار الهه_

 نشست کرد باز چشماشو
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 اشپزخونه تو بیا_

 دراوردم هم نون جلوش گذاشتم ظرفو نشست

 تو با میدونم من بمونه تیکش یه_

 نشستم ترسیده چرا کنم فکر نیست نیازی ریختیم چه سگم وقتی میدونم خودمم نمیگفت هیچی

 کردم ازب بودو فرستاده علی که فایالیی زدم عینکمو میسوخت چشمام کردم باز تابمو لب روبروش

 مونده دوتاش فرستادم براش کردم برطرف و داشت ایراد اوناییکه کردن کار روشون کرد شروع

 بود معذب کردم نگاه بهش پرید صندلی رو از الهه من حرکت با بستم تابو لب که بود

 خونتون میبرمت بعد کن استراحت من اتاق تو ساعت چند بیا_

 تاقا تو رفتم برداشتم لباس و حوله کشید دراز تخت رو دراورد وشالشو پالتو اتاق تو اومد همراهم

 استاد زدم زنگ بیرون اومدم ساعت نیم بعد کردم استفاده اون اتاق حموم از بزرگمهر

 خوبین استاد سالم_

 خوبی تو ممنون جان رادمهر سالم_

 گرفتم تماس زحمتی برا ،استاد میگذره_

 پسرم بگو زحمتی چه_

 مخان همراه امروز بتونید اگر دوستانمه از یکی خونه خب ولی کشیدم کار مجموع یه من استاد_

 بفرستم هم رو مجموع این میخام میشم ممنون ببینید بیایید افتخاری

 میرسیم 2 قبل ما بده ادرسو حتما_

 کنارش نشستم بود کرده بغل هم رو بالشتا از یکی بود خواب الهه اتاقم تو رفتم

 بریم باید بیدارشو الهه......الهه_

 بخوابم میخوام من_

 خونتون بیاد میخاد استادم پاشو تو حاال باشه_

 کردم نگاه بهم نگرانی با شد بلند
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 خانوادت برا تهدیدین نه میزنن حرفی کسی به نه نترس_

 وقتی ودنب نگرانش همه خدمه تو رفتیم من کمک با رفتیم خونشون سمت به باهم پوشید لباساشو

 که بود نگران واقعا چقدر بده خبر مادرش به رفت یکیشون و شدن خوشحال همه دیدنش سالم

 ودنشونب گذاشته پذیرایی تو اماده بودن کرده قابشون نبودیم ما که صبح انگار ببینه خودش بیاد

 و ساعت یک.میان خانمی و استادم که بود شده هماهنگ نگهبانا با میزد چرت داشت مبل رو الهه

 جلو دناوم بعد میکرد نگاه رو الهه منو مشکوک افتخاری خانم اومدن باالخره بودیم منتظرشون نیم

 رستد کارمو بفهمم که بود کافی من برای چشماش برق که کردم نگاه استادم به ،منتظر تابلوها

 دادم انجام

 موضوعشونو دارم من که اینطور براومدی پسشون از عالی میگم تبریک بهت واقعا رادمهر_

 کبیرس؟ گناه7 مجموعت میخونم

 استاد بله_

 چیه؟ شما نظر افتخاری خانم_

 نه؟ بوده خانم همین ،مدلت شدن کار عالی هرکدومشون معرکن اینا_

 بله_

 بدی نشون اینارو زودتر چه هر بدم پیشنهاد بهت میخام. مناسبیه و زیبا مدل_

 نمیشه ایران_

 بود اونور منظورم میدونم_

 یارمم کارامو من بگید شما که زمان هر بیایید شما همین برا میخاستم داشتم فکرو همین من _

 میبریم یهو کشیدی که اونارو میخایی هم تایی10 مجموعه یه کردی کار مجموعه تا سه االن تا تو

 زدنت نمایشگاه بعد بخرمشون ازت میخاد دلم راستش مجموعت این ولی کاراتو

 االن همین فروختم رو اینا راستش افتخاری خانم متاسفم_

 ؟ کی به_

 مدلم به_
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 به حرفا بعدش دادن، تکون سری کردن نگاه والهه من به تعجب با افتخاری خانم و استادم

 قهوه صرف و رفت حاشیه

 دراز تخت رو الهه اتاق رفتم. برد تابلوهارو و اومد سفیدش نیسان وانت با زدم زنگ مهدی به

 بود کشیده

 بیداری؟ الهه_

 بیا اره_

 میزنم سر بهت میام بازم باش خودت مراقب دختر میرم دارم من _

 نوشتم خونمو ادرس پشتشم میزش رو گذاشتم کارتمو

 بزن سر بهم داشتی دوست وقت هر_

 رفتم دنبالش بیرون رفت اتاقش از شد بلند جاش از بزور

 نمیکنی فراموشم بده قول ببینیم همو نشد دیگه یا ندیدمت روزی یه اگر رادمهر_

 شدم خیره بهش اخم با

 شه تموم میخام خستم زندگی این از من _

 ایینپ اوردم دستمو میلرزید جوجه یه مثل کرد جمع خودشو صورتش تو بزنم که باال بردم دستمو

 کردم لمس و گرفتم موهاشو از ای دسته دادم تکونش شونش رو گذاشتم

 نشو تسلیم دارم، االن که هرچیزی برا جنگیدم ولی داشتم و جایگاه این روزی منم_

 ریعس بود گرفته قرار جلوم بسته چشمای با که کردم نگاش گشاد چشمای با موند نصفه حرفم

 کرد بود کاری چه این کرد قفل ذهنم رفتم عقبکی قدم دو. بست و در اتاقش تو رفت شد جدا

 ،با مگه نم رفتار از بود کرده برداشتی چه بود ممکن رفتار ترین بچگانه کشیدم صورتم رو و دستم

 هیچوقت همنیک لعنتی خونه اون به برگردم نمیخاستم دیگه بیرون زدم خونه از برگشتم عصبانیت

 دره سمت رفتم پیشونیم رو کوبیدم محکم.....ولی االن بشه حریمم وارد دختری نمیذاشتم

 .میرسوند ارامش به منو که همیشگیم
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 روز هر نداشتم مجموعه انجام توانایی و بودم خسته گذروندم خونه و شرکت بین و روز سه دو

 از مداشت کردم عوض لباسمو تختم رو از شدم بلند زندگی، شده روتین خیلی میشدم تر کسل

 شماره به کردن نگاه بدون برداشتم برگشتم خورد زنگ خونه تلفن که بیرون میومدم خونه

 بله_

 نامرد رادمهر بال و بله_

 عزیز خل حامد سالم به_

 بس از تو من به داری لطف_

 کردی؟ من از یادی چیشده_

 نامرد معرفتی بی که تویی یادتیم به همیشه که ما_

 میفرمایی درست بله_

 بابک دایی خونه بیای میتونی امروز بیخی اینارو حاال_

 خبریه؟ چرا_

 بیا اره اونکه_

 میام االن باشه_

 کردم حرکت بابک خونه سمت به ، رفتم شرکت نمیام گفتم علی به زدم زنگ

 بوده خبری واقعا انگار بودن جمع جوونا همه

 کنینمی ما یاد که گرمه حوریایی چه به سرت نیست معلوم معرفتی بی خیلی داداش چطوری:حامد

 ارند زهر یکم شد نزدیکشون نمیشه خب ولی زیادن هم حوریان البته شما سری تاج نفرمایید_

 بریم کی نیمببی که بیای گفتیم راستش بچینیم میخاییم شمال برنامه گفتیم یادته رادمهر:حسام

 کردین زابراه منو بود این مهمتون کار_

 پسر بده در دم بشین رادمهر:بزرگمهر
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 ودب مدتی بزرگ منو میکردن نگامون همه نشستم بود کرده اشاره که جایی به نزدیکش رفتم

 بودم شرمنده ازش من و بودیم سرسنگین

 شکرد چیکار افتادین شما نمیدونی بچس هنوز نمیفهمه کرد،خامه جوونی ببخشش دایی:حامد

 ردمک مشتشون محکم براهمین کرد خفیفی لرزش دستام کرد قفل فکم اتفاق اون اوردن یاد به با

 بده ادامه جان حسام شد خطری اوضاع:حامد

 نجاای امشب جان رادمهر البته دیگه جمعه تا بیوفتیم راه جمعه یعنی هفته اخر میخاییم ما خب_

 خانمه شهرزاد و مجتبی نامزدی بمون

 خوشحالن و نشستن هم کنار دیدم که چرخوندم چشممو

 به ودهب شما پیشنهاد گفتش بابام راستش کنم تشکر ازتون چطوری نمیدونم رادمهر اقا:مجتبی

 موه بود وقت خیلی ما کنن خواستگاریش بزرگمهر اقا برا میخاستن اینکه مثل اخه خان بابک

 داشتیم دوست

 بزرگمهر حتی من، سمت برگشت متعجب نگاهای همه

 بهم نگفتی چرا:بزرگمهر

 ریکتب بهتون حال باشه،بهر داشته برو حرفم نمیکردم فکرشو اینکه هم رفت یادم هم راستش_

 بشید خوشبخت میگم

 چی من پس:حامد

 بهت دیمب کنیم پیدا وسطشون از خل یه بتونیم که کمه گروه تو دختر فقط میگیریم زن براتوم_

 بریمب ماشین چندتا اینکه و بشه مشخص تعدادمون باید فقط میریم جمعه بچها پس خب:حسام

 و مجتبی.سجاد.حامد.خودم.امیرعلی.امیرحسین.رادمهر.بزرگمهر دایی.میبینم من که اینطور

 فکرکنم کافیه ببریم ماشین تا3درسته؟ تاخانم3

 ماشین چی خانما امیرحسین پرادو با ببریم اون بزرگه هم رادمهر ماشین خوبه اره:بزرگمهر

 میارید؟

 عمو سفید سانتافه:سایه
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 کن اضافه هم سحر و خواهرموشوهرش_

 بریم که باشید اینجا شنبه5 از فقط شد حل خب. میشن اضافه نفرم سه اینطوری باشه:حسام

 مجهز ویالی یه تو نیاریدا،میریم اینا پتو بیوفتیم راه بخریم نیازو مورد لوازم

 خستس ذهنم میکردم احساس نداشتم رو هیچی حوصله من ولی خنده زیر زدن بلند همگی

 مکاری مجموع یه مدل و شدم اشنا باهاش تازگی که کنم معرفی بهتون و دوست یه بچها میخام_

 شده

 دادم نشون تابلوهارو عکس

 بیاریا باخودت اینو نداری حق:بزرگمهر

 رو هلویی همچین یه نیاره چرا دایی اوا:حامد

 بیارمش میخام دوست عنوان به بزرگ_

 رادی نمیاد خوشم ازش:بزرگمهر

 پسرید و پدر انگار میکنین رفتار جوری خب بیارتش بذار دایی:حسام

 هوا سربه و مالحظه بی بوده همین همیشه:بزرگمهر

 انتخابت به ایول خوشگله:سجاد

 بیارمش نمیخام مریضته ذهن تو که چیزی برا_

 میگن ای دیگه چیز بومات ولی_

 باش مریضت ذهن فکر به شما سیره چشمم_

 اتاقش تو کشوندتم و گرفت دستمو بزرگ که برم در سمت به شدم بلند

 جباری پسر سجاده، این میکنی چیکار میفهمی هیچ رادی_

 ......هیزه مردتیکه جدوابادش هفت و باباش و خودش گور_

 میاری اگر رو دختره این کن تمومش نداره ربطی تو من به هست که هرچی بیشور شو ساکت_

 بیاد درست بگو بهش
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 نیس بدی دختر وگرنه میپوشید اونطوری شدن مدل برا نباش نگران_

 کرده؟ گیر گلوت_

 بخورم من؟غلط_

 باالخره میفهمم_

 بمونم؟ یا برم باشه_

 مهمه حضورت بمون_

 نای بابت فرستادم الهه برا پیام یه زد حرف دری از کسی هر نشستیم و سالن تو برگشتیم

 داد جواب سریع بدونم نظرشو تا مسافرت

 میام ولی بزن زنگ یه بهم تونستی شب_

 بهش زدم زنگ بزرگمهر اتاق تو رفتم عذرخواهی یه با

 سالم_

 االن نه شب گفتم سالم_

 چیشده؟ نداره فرقی_

 ذرتمع کردن غلبه من به احساساتم یهو کنم عذرخواهی قضیه اون بابت میخاستم راستش خب_

 میخوام

 گذشت نیست مهم نداره عیبی_

 نمیکنه فرقی هیچ تو برا انگار خب ولی بود مهم من برا_

 دنبالت میام شنبه5 باش اماده کن ول اینارو الهه_

 نیست حرکت جمعه مگه_

 کنن لوازموجمع شنبه5 از میخان بچها ولی چرا_

 دیگه فرداست همین خب شنبه5 میگی هی چرا_
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 چییییییییییییییییییییی_

 نکن هول_

 نگفتن بهم چرا خرا این ببینم پایین برم بذار میزنم زنگ بهت حاال باشه_

 بیرون زدم بزرگ اتاق از سریع

 خدا خنگ اخه شنبس5فردا نگفتی چرا حسام_

 کرد نگاه من به بهت با حسام

 نمیکنی؟ که شوخی:حسام

 فرداست؟ جدن نه:بزرگمهر

 کخا وای بگید نزدین زنگ زودتر چرا خدا خنگای اخه مسافرت بریم میخاییم کیا با باش مارو_

 کنن برسرتون

 میخندیدن بهشون هم دخترا میچرخیدن خودشون دور شدن بلند جاشون از سریع همه

 رو وتاد این نامزدی شیرینی الاقل بذارید کنید کاری نمیتونید که االن گنده خرسای بشینید_

 بردمن فنی معاینه و کرگدن که خودم برسر خاک ای سرخودتون تو بزنید خونه برید بعد بخوریم

 میکنیم تقسیم پولشو بعدا بکنید خریدارو شما میام دیرتر فردا من

 گرفتن همی دور مراسم یه اومدن امیر و مسعود وقتی نشستیم و کردن موافقت همه

 که ابیممیخو اینجا شب فردا ممکنه اگر میکنیم خریدارو فردا گذاشتیم قرارو بچها با ما دایی:حسام

 کنیم حرکت صبح

 از وت باشید،بزرگمهر مراقب فقط بگذره خوش بهتون خودتونه خونه اینجا حسام نداره عیبی:بابک

 رو بچها مسپارم تو به بزرگتری همشون

 احیانا نیستیما بچه ما دایی:حسام

 کنید جمع وسایلتونو برید هم حاال هستید حتما:بابک

 بود الهه شماره خورد زنگ تلفنم رفتم ماشین سمت به و کردم خدافظی منم
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 الو_

 دقیقا کنم چیکار باید االن من رادمهر_

 الهه نرفتی مسافرت حاال تا_

 نه راستش خب_

 باشه خوشایند برات خیلی اولینبار برا دریا دیدن کنم فکر پس_

 بیام باهات داده اجازه مادرم دارم ذوق خب اره_

 هم باشه سرت شال باید هم تو کنی ظاهرتوحفظ یکم باید بریم میخاییم که اینایی با ببین خب_

 بیار مناسب لباسای ممکن حد تا نباشه چسب اینکه و بلند لباس

 میبری منم که ممنونم میکنم جمع االن باشه_

 اونجام10 تا معاینه و ماشین میبرم زود صبح فردا من_

 کمه جمعیت این برا تا3 میاییم خودمون ماشین با ما گفت کردم هماهنگ سارا با اول خونه رسیدم

 شد راضی باالخره ولی اینا نمیاد که زد غر کلی اولش سحر زدم زنگ بعدم

 چندتابوم داشت جا کلی که ماشین این بکشم اونجا جدیدمو مجموعه بتونم شاید

 ستد چند برداشتم بزرگی نسبتا ساک مخصوص، کیف تو گذاشتم وسایلمم برداشتم70در50

 گوشی رد دم گذاشتم بومارو و ساک توش گذاشتم وسایالمم کیف تابو لب برداشتم شلوار و لباس

 برداشتم خورد زنگ خونه

 رادمهر الو_

 چیشده؟ حامد سالم_

 داری؟ ترسناک فیلم رادمهر_

 چطور زیاد اره_

 بترکونیم که بیار_

 ها ترسناکه خیلی_
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 حاال بیار تو بهتر_

 باشه_

 ارشک ماشین نمایندگی به زدم زنگ گرفتم دوش صبح کنه اذیت همرو که داره کرم فقط بشر این

 هبااینک بزنه برق که بردمش کارواشم یه بود همیشه از سالمتر من کرگدن نکشید طول زیاد

 اشهب پوش شیک همیشه باید پسر این ولی ببرمش دوباره باید مسافرت از برگردم میدونستم

 ضعو راه شد متوجه که حرکت از دقیقه چند بعد کردم سوار اونو اول بود نزدیکتر اینا سحر خونه

 کرد سوال ازم معترض شده

 میریم کجا_

 میشد متعجب بیشتر لحظه هر گفتم خالصه رو الهه قضیه براش

 رادمهر نداشتم ازت انتظاریو همچین واقعا بیاری باخودت میخای رو غریبه یه احمقی خیلی_

 ونخونش دم رسیدیم میارمش دارم و کردم اعتماد چرا نمیدونستم خودمم راستش نگفتم هیچی

 سحر به شد سوار عقب گذاشتم ساکشو اومد دقیقه چند بعد زدم رو خونه در زنگ شدم پیاده

 گفت که زدم زنگ سارا به زدن حرف کردن شروع دیگه هم با نشست عقب رفت سحر کرد سالم

 راهن تو

 شدم پیاده بیرونن چرا شنبس5 که امروز بودن وایساده بیرون همه اینا بزرگمهر خونه در دم

 چیشده_

 بیشتر هست بهترم اینجوری راستش کنیم حرکت امروز گرفته تصمیم دایی رادمهر:حسام

 دیگه شد حاال اونجاییم

 خریدین؟ هارو وسیله بریم شید سوار نیست مشکلی باشه_

 کردن خرید اونا بیاد خانم سایه منتظریم: بزرگمهر

 بودن اومده شوهرشم و سارا اومدن باالخره ساعت، نیم شدیم منتظر

 رادمهر بشینه کجا کی خب_

 میشن جا من ماشین تو دیگه نفر4 من پیش بیا تو سارا ماشین تو برن خانمش و مجتبی_
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 تو ماخان بیاد شما با هم سجاد تو ماشین تو بذاریم وسایالرو بیشتر کنیم کاری یه خب: حسام

 ماشین یه امیرعلی و امیرحسین و حامد منو خانم سایه ماشین

 نیست مشکلی باشه_

 رخرخ افتادیم راه تا بود اخری من ماشین بود جلو حسین امیر ماشین کردیم حرکت شدیم سوار

 سرم هم میکشیدم خجالت ازش هم کنم نگاه بزرگ به برگردم حتی نمیتونستم شد بلند سجاد

 و بطض فرمون پشت بشینم بتونم که نخوردم قرص نداشتم هیچیو حوصله میکرد درد حسابی

 وقفه بی که بود دوساعتی بود موسیقی و ریتم مهم نمیدادم گوش اصال اهنگ متن به کردم روشن

 میکشید تیر سرم بودم کرده رانندگی

 شده قرمز صورتت کنار بزن رادمهر_

 بیخیالش_

 رادمهر_

 رموس شدم پیاده اومدن پشتمون بقیم جاده کنار خاکی تو بردم ماشینو امیرحسین برا زدم چراغ

 میکوبید صورتم تو شدید افتاب دادم فشار چشمامو باال گرفتم

 دایی چیشده:حسام

 میشینم من اومده فشار بهش خیلی رادمهر میکنم فکر:بزرگمهر

 کنه نندگیرا نمیتونه عمو من ماشین پشت بشین تو حسام میشینم من بذارید عمو نه:امیرحسین

 نیست بد حالم من میکنید بزرگش که هم انقدرا_

 شد خیره بهم بزرگمهر

 بخوابی؟ نمیتونی بازم هستی، وضعی چه تو مشخصه خونت چشمای از:بزرگمهر

 هترب دیگه ماشین تو رفت شد پیاده کرد استفاده فرصت از سجاد نشستم ماشین عقب رفتم

 میومد بزرگمهر و امیرحسین صدای بودم هوشیار نیمه تقریبا کشیدم دراز عقب کم شرش

 شد؟ همینطوری بابا ویالی تو شبم اون بخوابه نمیتونه رادمهر چرا عمو_
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 دباریچن خواب تو که انقدر کابوساشو کرده بدتر افسردگی و عصبی میگرن اشفتس بخاطرذهن_

 جلو دونممی االنم بخوابه خوب بتونه ندیدم بزنن مسکن بهش که وقتی بجز حاال تا من کرده تشنج

 نخوابه میگیره خودشو

 میکشه عذاب که اینطوری بد چقدر_

 شورهب خون با و خون اینه دنبال میکنه بدتر تازه نشده حل مشکلش رفته هم دکتر ولی میدونم_

 نشستم بلندشدم شد بلند اخم شقیقهام کشیدن تیر با

 چیشده رادمهر_

 هیچی_

 چیشد نفهمیدم که کردن عمل سریع انقدر خوردم همزمان قرص چندتا خوابوندم عقبو صندلی

 کردم باز چشمامو کرگدن موتور شدن خاموش با

 بخوریم ناهار اومدیم بلندشو رادمهر:بزرگمهر

 یکردم درد سرم همونقدر بودم نخوابیده انگار میدیدم تار چیو همه میکرد درد سرم جام تو نشستم

 بودیم نرفته فقط بزرگمهر منو بودن نشسته بقیه رستوران تو رفتیم باهم

 رو چشما اوه اوه:حامد

 چیشده رادی وای:سارا

 بود خنک خیلی گرفت صورتمو ظریفش دستای با کنارم اومد شد بلند سریع

 میسوزه تب تو داره اینکه خدا وای:سارا

 هم وت رفت اخمام بروم رو نشست پیشونیم، رو گذاشت دستشو سمتم برگشت سریع بزرگمهر

 باال اوردم سرمو میره داره قرمزی به رو صورتم کردم حس کشید تیر بیشتر سرم

 بدید سفارشتونو_

 بزرگمهر جز شدن شوکه خشکم و دستوری لحن از همه

 ست الهه دیدم کردم نگاه نشست جاش دیگه یکی دیوید کنار رفت شد بلند سارا
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 شدی؟ شکلی این چرا خوبه حالت رادمهر_

 بخور غذاتو ندارم، هیچی حوصله االن هیس_

 زدم گره ربیشت اخمامو ایش نقره چشمای تو شدم خیره میکنه نگام پوزخند با سایه دیدم برگشتم

 اب خاستن که هرجور میتونن کردن فکر هه دوخت غذاش به نگاهشو و شد متعجب چهرش کم کم

 میگرفتم تهوع حات میخورد دماغم به بوشم دادن سفارش کباب اکثرن کنن نگاهم تحقیر

 کنی تحمل نمیتونی مونده راه خیلی بخورم میتونی هرچقدرشو:بزرگمهر

 احساسات ابراز افتاب نور وقتی بودن کرده روشن اتیش انگار چشمام تو خوردم تیکه چندتا

 بستم درد با چشمامو

 حساسه افتاب نور به اشامه خون این داداش جون:حامد

 دلقکه خیلی احمق این اومد کش لبم منم هوا رو رفت بعد شد ساکت جمع یهو

 چیه ومهمعل که سفیدش پوست و قرمز چشمای از درمیاد نیشاش ببینم ببرم دستمو من بذار:حامد

 حامد نکن اذیتش:حسام

 میدن نشون حساسیت افتاب نور به دارن حاد میگرن که کسایی نمکدون توجهت قابل:سایه

 میاره هممونو دخل االن کردم فکر بگو پس اهان:حامد

 تو گفتم امیرحسین به که وایسادیم ماشینا گنار بود گرفته خوابش امیرحسین شدن بلند خنده با

 یناروماش میترکونن بشینن نیست اعتمادی وحامد امیرعلی به میشینم من کن استراحت یکم

 رکمت افتاب و خورد بهم که خنک هوا شدم بهتر شدیم که کوهستانی قسمت وارد کردیم حرکت

 پایین دادم پنجرهارو کشیدم نفس عمیق رسید تعادلش حد به فشارم کردم حس شد

 کنیم تصادف بود نزدیک زدیم هم سروکله تو چقدر اومدیم همدیگه با بار یه بزرگمهر یادته_

 مردک جلفی که بس از یادمه اره_

 اومده باهم افتادم گذشته خاطرات یاد میکرد نگاه روبروش به تموم ارامش با کردم نگاش برگشتم

 نستمیدو شم خیس تا آب تو کشید منم و شد شاکی که کردم خیسش انقدر آب لب شمال بودیم

 خنده زیر زدم بلند لحظه اون اوردن یاد به از متنفرم شدن خیس از
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 خوابیده برادرزادم مردک_

 کردم آبت خیس یادته بزرگ وای_

 نه؟ نبودیم قراضه انقدر موقع اون بود خوبی روزای اره_

 هستی؟ که خودت مراقب_

 رادی کن ولش_

 شدم خیره رو به رو به دادم فشار سفت و فرمون بست چشماشو داد تکیه صندلی به سرشو

 حیف صد و حیف رفتن برق سرعت به که روزایی اون کجاست

 امیر به میچسبونه کنارشون میاد پسر پر پژو یه دیدم کرد جلب توجهمو پشتم سانتافه چراغ

 زدم راهنما خودمم خاکی تو بره کردم اشاره حسین

 خانما به دادن گیر پسر چندتا بزرگمهر_

 گازشو سریع هست دیگم ماشین تا3 سانتافه همراه دیدن تا پسرا شدم پیاده داشتم نگه ماشینو

 رفتن گرفتن

 مونده راه از چقدر حسام دختره پره ماشین اون تو نمیشه اینطوری_

 مونده خیلی:حسام

 حسین امیر ماشین تو برن هم خانما از دوتا خانما ماشین تو برید علی امیر و حامد_

 بودن ترسیده همشون سایه بجز کردم نگاه دخترا به

 کردن زر زر زیادی فقط بربیام پسشون از میتونستم:سایه

 مبه حسام شدیم شهر وارد شدیم سوار میریخت بهم اعصابمو خدایی بود پرو خیلی دختر این

 تهراح زیادی من کرگدن ماشاال بود خوابیده هم بزرگمهر میرسیم دیگه مین چهل تا گفت زد زنگ

 مرفتی دنبالش ماهم پیچید حسام خلوتی و دنج جای شدیم خارج شهر از انگارتقریبا خواب برا

 دوتا و بودن وایساده بلند سیاه سگ تا4 شد باز در زد بوق چندتا وایساد بزرگی سفید در روبروی

 باغ دادیم حرکت سنگی جاده از ماشینارو دادن ورود اجازه حسام دیدن با بودن در جلو غول مرد

 فضا خیلی میکردن نگاه اطرافو دورو ذوق با بچها کردیم پارک رو ماشینا ویال روبروی بود قشنگی
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 اروم اشپزخونه در دم دارم سن خانم دوتا ویال داخل رفتیم برداشت وسایلشو هرکی بود قشنگی

 و وایساد حسام که کنیم اشپزی نمیخاییم خودمون پولداری، اون به معلومه خب میکردم نگاه

 ما سمت برگشت

 که دومک هر بقیه قفله ،حامد ،امیرعلی ،امیرحسین دایی منو اتاق بزرگه خیلی ویال این بچها خب_

 بردارید میتونید داشتین دوست

  کرد باز اتاقش در دوم طبقه رفتم دنبالش کرد اشاره بود کنارم بزرگمهر

 بهم بگو افتاد اتفاقی هر کردم انتخابش تو برا خالیه من کناری اتاق رادمهر_

 یالو این بزرگ چقدر ببینم میخاست دلم تخت کنار گذاشتم و ساک تو، رفتم دادم تکون سری

 باال مرفت دیگه طبقه یه بودن طبقه این تو مجتبی و سجاد امیرعلی امیرحسین دوم طبقه رفتم

 تو فتمر میکنه اشاره بهم الهه دیدم که برمیگشتم داشتم بود بزرگ خیلی واقعا بودن اینجا دخترا

 اتاقش

 خوشگلیه خیلی ویالی هم اینجا بود قشنگ خیلی جاده رادمهر وای_

 خوبه خیلی موافقم منم اره_

 ببینم رو دریا میخاد دلم خیلی ببینیم هم رو بیرون بریم میای_

 باشه_

 میده تکون پاشو و نشسته حسام دیدم که رفتیم پایین سمت به هم با

 بریم باهم بیا میخای ببینیم رو بیرون بریم میخاییم ما حسام_

 بعدا حاال میام من برید شما نه_

 به ددویی بود بیشتر ذوقش من از الهه خورد دریا به چشمم که شدیم رد باغ کنار از بیرون رفتیم

 دریا سمت

 دختر بدو اروم الهه_

 رت عقب باال زدم شلوارمو پاچه وایساد اب توی رفت زانو تا میکرد ذوق کوچولو بچها دختر شبیه

 شد بدنم وارد پاهام از خنکی حس بود هرچیزی از تر بخش ارامش دریا صدای وایسادم
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 کنم چیکار بنظرت کنم شروع دیگه مجموع یه میخام الهه_

 بکشی اومدنو که کسایی میتونی خب_

 باشه؟ صورت همش_

 خب اره_

 نمیدونم_

 شده غروب رو اونجا_

 گاشن سمتش برگشتم نشست دستم رو الهه سرد دستای بود شده سرخ کردم نگاه اسمون به

 بهش من میدونستم بود شده خیره بهم بود مشخص چشماش تو اسمون سرخی انعکاس کردم

 داشت مسافرت این بیاد خاستم چرا نمیدونم ولی ندارم عالقه

 ........یعنی...... من به نسبت توم میکنم حس همش من کن صبر رادمهر_

 احمقانس چقدر بکنه فکری همچین بود شده باعث من رفتار واقعا

 الهه ندارم بحث حوصله ویال تو میریم_

 ماشچش از کردم نگاه بهم بزرگمهر باال رفت سریع الهه ویال داخل رفتیم باهم نگفت هیچی دیگه

 شدن ظاهر جلوم سریع خانما دوتا اون که اشپزخونه سمت رفتم نمیخوندم هیچی

 میخایین چیزی اقا_

 بخورم میخاستم آب بدید اجازه اگر بله_

 توش بخوره گند زندگیم میشن باعث که دختران این همیشه سرکشیدم، و آب

 اینجا بیا رادمهر:بزرگمهر

 هی دیدم برگردوندم سرمو میکرد اشاره ور یه به دستش با که بهش بودم نرسیده هال تو رفتم

 کشیدم روش دستمو کردم حرکت سمتش به میکنه خودنمایی داره پنجره کنار خوشگل سفید پیانو

 پشستش نشستم بود خوشگل خیلی

 رادمهر؟ بزنی بلدی:حامد
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 میزد برام شب هر بودیم خونه هم وقتی اره:بزرگمهر

 کنه توجه بهش کسی اینکه بدون افتاده اینجا سالهاست غریب عروس این که بزن:حسام

 نیدنمیش گوشم بود، کوک نبود غریب میگفتن که اینطور دادم حرکت کلیداش روی انگشتامو

 وردمیخ بهم مالیمی باد زدم رو قطعه چندتا وقفه بی دادم حرکت دستمو لذت با و بستم چشمامو

 انگار دکلی هر لمس با بود من طرح اماده سفید بوم یه مثل ولی بود خالی ذهنم بود شیرینی خلسه

 ومب به شد تموم وقتی میشدم لذت غرق رنگ هارمونی این از من و میشد پاشیده بوم به رنگ یه

 امنگ بهت با همه دیدم برگشتم کشید بیرون خلسه از منو تشویق صدای شدم خیره ذهنم تو

 میزنه دست بزرگمهر میکنن

 بود عالی پسر وای بودم نرفته پیانو زنده کنسرت تاحاال:حسام

 هستی کی دیگه تو برید کفم:حامد

 میزنید هم پیانو نمیدونستیم بود عالی:شهرزاد

 کنید رو دارید هم ای دیگه هنر اگر:امیرحسین

 ای حرفه نه بلدم همینجوری همیناهم نه_

 کردیم باور ما گفتی توم اره:حامد

 پیانو سمت برگشتم بالبخند

 هب نازیه دختر بزنه حرف میخاد بعد کرده گریه ساعتها که ای بچه مثل داشت خش صداش اولش_

 خوشگلیه سفید عروس ولی نمیرسه من رعد پای

 کیه؟ رعد:حسام

 پیانوشه:بزرگمهر

 نه داره اسم چیت همه کال:حامد

 اداراهو برا بزنیم دوتایی امشب بیا میزنم گیتار من اینطوری خوبه:داد ادامه حامد که شدم بلند

 نخوردم ناهارم منکه برسیم گشنه شکمای این به بریم االن ولی باشه_
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 وجاشوج و ،شماله میکشیم دندون به میریم گذاشتن جوجه میکنیم درست آب لب اتیش یه:حسام

 کردن تدرس اتیش شدم خیره سیاه آب به نشستیم بودن گذاشته صندلی آب لب افتادیم راه باهم

 مجتبی پشت رفت زد جیغ شهرزاد اومد سگ دوتا صدای یهو پسرا

 نه خوشگلن جویی و لویی منن پسرای اینا بچها:حسام

 بو وهیکلم کل اول لویی جلو رفتم داشتم نگه دستم تو رو جوجه تیکه یه بودن وایساده عقب همه

 ارومی پسرای زد لیس دستمو جلو اومد هم جویی بهش دادم رو جوجه زد لیس دستمو بعد کرد

 دراومد بزرگمهر صدای که میکردم نوازششون دودستی بودن

 بزنم دست تو به عمرن من اه نزن دست بهشون انقدر رادی:بزرگمهر

 جلو بیا خوبین پسرای ندارن کاری که میبینی بزرگ_

 جلو برید شما اول خانم شهرزاد ارومن خیلی اره:حامد

 سمت اون به کردن بلند سرشونو سگا که زد جیغ دوباره شهرزاد

 حساسه گوششون اینا اروم:حسام

 جلو میام دخترا نماینده عنوان به من نداره ترس: سایه

 بازوشو کنه،که فرار بدو اومد کردن حرکت سمتش به سگا که جلو اومد ای احمقانه شجاعت با

 شد خیره بهم ترس با گرفتم

 زشونا بترسی چون میدون دنبالت کنی فرار میکنن حس نترس کنن بوت میخان فقط باش اروم_

 شکاری میکنن فکر

 کونت دمشو لویی سر رو گذاشتم گرفتم دستشو میفهمیدم بازوشو روی از لرزششو ولی شد اروم

 نبزن لیس نمیذاشت البته کردن بازی باهاشون کرد شروع شد اروم دید رفتارشو که سایه داد

 یچشما شده خیره اخم با بهم الهه دیدم که برگردم اومدم شستم، دستمو آب لب رفتم دستشو

 بود شده ای قهوه طالییش

 الهه چیشده_

 سایه دختره این_
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 خب_

 میچسبه بهت انقدر چرا_

 دوستم بااونم دوستیم منوتو که همونطور_

 بشه نزدیک بهت انقدر نداره حق رادمهر بشنوم نمیخام_

 رو مالکیت حس بگه اینکه از میکرد فکر چرا نشست سحر کنار صندلی رو رفت اونور کرد روشو

 که لحظه اون کردم اعتراف بخودم بشم مند عالقه بهش میشه باعث یا میاد خوشم داره من

 بلند بلند دحام بودن گرفته اتیش تو جوجشونو سیخ همه نشستیم بقیه کنار.اوردمش کردم اشتباه

 لیک از بعد میگرفت ضرب براشون سینی با حسام بود صداش زیر هم امیرعلی میخوند اراجیف

 کرد صدام بزرگمهر اتاق در دم رفتیم ویال سمت به همه گفتن پرت و چرت و خندیدن

 کن صدام شد هرچی رادمهر_

 بده خبری شد بد حالت اگر توم_

 پیرمرد دارم جون تا7 من نترس_

 دارم منم میدونم که اونو_

 بخیر شب بخوابی کن سعی_

 روم یاد به البالو مارک با شبت_

 باسمول بخوابم ای دیگه جور هیچ نمیتونستم اینکار جز به خوردم باهم قرص چندتا تو رفت خندید

 برد خوابم دقیقه چند بعد کشیدم دراز و دراوردم

 چشم کجام نشدم متوجه اولش کردم باز چشمامو میشد کشیده صورتم روی یکی دست

 از شدم بلند جام از بود صورتم رو مردی دست پوشیدن سفید همه که دیدم رو بچها چرخوندم

 مخود به داشت بهش کمی شباهت بزرگمهر کنار رفت خندید فقط هستی کی تو پرسیدم مرده

 وشیدهپ سرخ جلوم اومد بابک شد بسته دستام یهو بعد بودم پوشیده مشکی سرتاپا کردم نگاه

 ستنمیخا همه راستم دست مچ رو وگذاشت ساتور میخندید بلند بلند بود ساتور یه دستش بود

 شدت با زدم داد شد قطع دستم مچ اورد فشار بابک نمیذاشت ای شیشه مانع یه ولی کمکم بیان

 میدادم فشار بودم گرفته دستم تو راستمو دست شد باز به اتاق در شدم بلند خواب از زیاد
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 رادمهر چیشده:حسام

 چیشده بزن حرف رادمهر:حامد

 ونمدند الی از بود کرده قفل فکم میخورد تکون دورانی سرم گرفت صورتمو دستاش با بزرگمهر

 کرد....قطع........دستم......بابک:گفتم بزور

 همه و بیرون زد دماغم از خون کشید تیر یهو سرم بودن اومده هم دخترا میکردن نگام شوکه همه

 شد سیاه چیز

 بزرگمهر

 که ودمب نگران بیشتر زیاد بودم نشده خسته من امروز نمیبرد خوابم کشیدم دراز خوردم و قرصام

 زا رادمهر داد صدای یهو که میکردم جور و جمع ذهنم تو کارامو داشتم نه یا بخوابه میتونه رادمهر

 ازب درو میرن اتاقش سمت به و شدن بیدار همه دیدم که رفتم اتاقش سمت به سریع پروندم جا

 ارفش راستشو دست بود زیاد خیلی تنش لرزش نشسته تخت رو ها زده جن عین دیدم که کردم

 دو چشماش گرفتم صورتشو نشستم تخت رو جلوش رفتم میخورد شدیدی تکونای سرش میداد

 فک از هک بیارم قرصشو شم بلند خاستم بذاره سر پشت رو حمله یه که االنه میدونستم میزد دو

 اومد بیرون کلماتی شدش قفل

 کردم.....قطع........دستم.........بابک_

 ونخ میدیدم تاریکی وجود با حتی شد تیره صورتش لرزیدن کرد شروع بیشتری شدت با بعد

 میاد دماغش از داره زیادی

 بدو بیار تختمو کنار مشکی کیف اتاقم تو برو حامد خدا یا_

 گرفت نبضشو کنارم دویید سایه نمیومد بند ریزیش خون خوابوندمش

 باالس خیلی فشارش که میکنم فکر بزرگمهر اقا_

 زده هک راستش دست رگ کردم پرش دراوردم سرنگ بیرون ریختم کیفو وسایل نمیکرد کار ذهنم

 کیی شکست سوزن که بود سف انقدر دستش کردم رگش وارد سرنگو سریع دیدم بیرونو بود

 بدنش رو کامل نکوبه جایی به که داشتم نگه سرشو کردم پوستش وارد اروم برداشتم دیگه

 خوابیدم
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 ههم به خودشو داره حمله وقتی بودم دیده قبال شد شروع بدنش لرزش دارید نگه پاهاشو زدم داد

 خون هیکلم کل شدم بلند روش از نمیلرزید دیگه تنش شد اروم باالخره دقیقه ده بعد میکوبه جا

 تخت لبه نشستم برگشتم بود شده

 باید نیدبک امشب به اشاره تون یکی کافی میبینید ازش رو اخالقا بدترین بیاد بهوش که فردا از_

 زندگیش وت زیادی اتفاقات بدم توضیح کامل براتون نمیتونم من متنفره ترحم از بخونید و فاتحتون

 میشه چطوری میده دست حمله بهش که میدونه هرکسی از بهتر خودش حاله این به که افتاده

 ترحم ای غم باشید چشماتون مراقب فقط نیست یادتون یا نشده چیزی یا که کنید انکار نمیخاد

 بکنید خوب باهاش رابطتونو نمیتونید هیچوقت دیگه ببینه

 بشه بستری روانی بیمار همچین نیست بهتر:سجاد

 ودوب گرفته نشات کجا از نمیدونم که مشتی ترین محکم شدم بلند گرفت چشمامو جلو خون

 گونش به کوبیدم

 مردتیکه باتو میدونم من کنی تکرار زرتو دیگه بار یه کافیه دیگه بار یه_

 بودن شده خیره بهم همه

 بیروووووووووون_

 اتاق از بقیه همراه و برگشت شد اشک خیس صورتش کرد نگاش رادمهر کنار رفت الهه دیدم

 نشده خونی که قسمتش اون کردم پارش برداشتم رو بود شده خونی که ای ملحفه شدن خارج

 یششپ برگشتم گرفتم سرهمی دوش اتاقم برگشتم کردم تمییز صورتشو کردم خیس رو بود

 درازکشیدم و کردم تنش لباس

 از همش رادمهر کرد بارش خاست هرچی زد زنگ بابک بودیم خونه یادمه قشنگ حملشو اولین

 دیوار هب میکوبید سرشو داد جر لباسشو میزد داد شکوند چیو همه کرد قطع وقتی میکرد دفاع من

 قتیو کشتنه، قصد به میزنه خودشو وقتی نیست خودش دست که فهمیدم اومدم خودم به وقتی

 نزد جالبی حرفای بهم دکترش شد بستری

 هست چیزی یه درگیره ذهنش همیشه داره همراه به اتفاقاتی که ناخدااگاهش ضمیر اون بخاطر_

 خاطرب کابوسا این شده وارد سرش به زیادی اسیب گذشته تو فهمیدیم ای ار ام با نمیاد یادش که

 متقس اون که بوده شدید انقدر ضربه ولی بیاره یاد به که میخاد رفته دست از که قسمتی همون
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 هشد باعث سرشه تو که انتقامی و افسردگیش این عظیمی، شوک با مگر برنمیگرده حافظه

 نجتش خواب تو اگر میده نشون واکنش بدنش بگیره بخودش ترس و وحشیانه حالت کابوساش

 هست مرگ و مغزی سکته احتمال بپره کابوس از اینکه قبل کنه

 برسه جااون به نمیخاستم کنم بلندش میدید کابوس اگر که میموندم کنارش اوقات اکثر براهمین

 بود حسام بلندشدم شد زده اتاق در بخوابم نتونستم ،تاصبح

 نخوابیدین؟ دایی_

 نتونستم_

 چطوره؟ حالش_

 نشده بیدار هنوز_

 دایی؟ میشه خوب_

 برسه ارامش به روحش حسام کن دعا_

 داره مشکلو این کم، سن این تو که چیه اصلیش مشکل نمیدونید شما_

 کرده فراموش که ای گذشته به مربوط هست هرچی_

 داده؟ دست از چی؟حافظشو_

 پیش سالها خیلی اره_

 نمیپرسین پدرش و مادر از چرا خب_

 نگفتن هم دکترش به حتی نمیگن_

 عجیب چه_

 شمشچ تو بود افتاده خون کرد باز چشمشو الی سختی به سمتش برگشتم رادمهر دست تکون با

 سعی هست دلم تو بزرگی درد چه نفهمه که کردم نگاش مصمم خورد گره ابروهاش شد خیره بهم

 میکرد نگاش عادی داشت خداروشکر که کردم نگاه حسام به کردم کمکش شه بلند کرد

 بریم بخوریم صبحونه زودتر بیایید آب لب بریم میخاییم ظهره لنگه خان رادمهر:حسام
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 بزرگمهر:رادمهر

 جانم_

 بود؟ حمله_

 اره_

 رسیدم حدش به_

 برات زدم سریع چون بود کوتاه اینبار خب ولی اره_

 میام منم برید شما ممنون_

 کردم گاشونن اخم با که سمتم به برگشتن نگرانی با همه پایین رفتیم حسام با نگفتم هیچی دیگه

 خوبه؟ حالش:سارا

 نکنید نگاش اینطوری ولی پایین میاد االن خوبه بله_

 نرده کمک با داره رادمهر ، بود کرده ورم گونش که کردم نگاه سجاد به دادن تکون سرشونو همه

 مهه از که دیوید کنن شروع و بشینن کردم اشاره بهش که بشه بلند خاست حامد پایین میاد

 بود تر معقول بنظرم

 آب لب بریم ساعته3 منتظرتیم ما خوابیدی گرفتی گرامی زن برادر_

 رادمهر

 دادم قورت دهنمو اب کردم نگاهش و برداشتم اخر پله از چشممو دیوید باحرف

 بود نگرفته جلوتونو کسی میرفتید_

 ردنمیک هرکاریم هه بودن مونده مات بقیه ولی خندید سرخوشانه داشت خبر من لحن از که دیوید

 شدن وردخ صدای که نشستم میز سر میداد لوشون چشماشون کنن مخفی ترحمو اون نمیتونستن

 که بود ممعد حاال ولی برگشت دهنم مزه کشیدم سر آب لیوان کشیدم عمیقی نفس شد بلند کمرم

 حکمترم لیوان دور انگشتام شد منقبض سختی به براهمین اب لیوان یه فقط که بود کرده تعجب

 شد خورد دستم رو همش تقی صدای با که شد
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 ...... دستت میکنی چیکار رادمهر:بزرگمهر

 دستمو و اوردم در رو ها شیشه موچین با بستم درو اتاقم تو رفتم حرفاشون به توجه بی شدم بلند

 وردخ مشامم به اشنایی بوی میکرد نوازش صورتمو دستی کشیدم دراز تخت رو کردم ضدعفونی

 یچیه منم نمیگفت هیچی میکنه نوازش موهامو و کشیده دراز کنارم سارا دیدم کردم باز چشمامو

 رفتم اتاق از بود بهتر خیلی حالم بود تاریک هوا شدم بلند که اینبار برد خوابم بازم و نمیگفتم

 حامد و شدن جمع هم دور دیدم پایین رفتم میومد گیتار صدای بود خاموش چراغا همه بیرون

 کارش هک حامد نگفتم چیزی گرفت دستمو که نشستم بود خالی جا الهه کنار میزنه گیتار براشون

 داد قر وسط شد بلند شد تموم

 عدب شد خودمم قسمت شاید بخونم اهنگ زوجین برا میخام نمیخاد، اهنگ کسی درخاستی خب_

 زد داد بلند شه سفید و سرخ نبود دختری که سحرم داد نشون سحرو اول دستش با

 مردنی اسکلت خوندی کور بشم خرفتی همچین زن من اگه عمرا گفتی چی_

 خنده از ترکیدن بقیه که میکرد نگاش بهت با حامد

 تره بلند کی ببینیم بگیریم قد بیا کوچولو اسکلتم من_

 قلیون نی نداشتت هیکل سر فرق بخوره قدتت_

 هرز مسافرت نمیخاستم خندیدن کردم شروع منم که بود دار خنده و بامزه مگوهاشون بگو انقدر

 بهم درشتش چشمای با نشست جلوم اومد کرد ول سحرو خورد من به چشمش تا حامد بشه

 شد خیره

 میخای چی شرک گریه چیه_

 موشت همکار خصوصا کنن کف همه بزنیم خوشگل اهنگ یه باهم بیا_

 به رگشتمب بزنم چی نمیدونم که افتاد یادم ولی نشستم پیانو پشت رفتم شد بلند سحر غرغرای

 کردم نگاه حامد

 کنی هماهنگ من با بتونی تو که بزنم چی عزیزم خب_

 میزنه ویلون اینجا کی بچها خب میگی راست_
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 تادو همزمان ولی میزنم خودم میخای:گفتم خنده با حامد به دادن تکون طرفین به سرشونو همه

 باشم گفته نمیتونم سازو

 بلدی اونم که نگو_

 میرفتم کالساشو تازه نمیزنم خوب خیلی اونو خدایی نه_

 کنیم حال بزن رو دونه یه خودت بیا وللش خب_

 هک همونطور کردم شروع بزنم شوپن والست از میخاست دلم کشیدم عروس کلیدای رو دستمو

 همه این که باشه این از بهتر میتونست چی ماشین تو بومای پیش رفت ذهنم میکرد حرکت دستم

 چی ذارمب دودل تزیینات اخالقشون از شناختم با و بکشم صورتشونو میتونستم اینجاست مدل

 انگشتامو نرم بشه کمتر دردش از شاید میدادم تکون سرمو ریتم شدن تند با این از بهتر

 تموم ،با نظرم به نداشت موسیقی الت هیچ رو پیانو صدای زیبایی بود شیرینی خلسه میکشیدم

 میبردن لذت صدا این از من مثل اونام دیدم برگشتم کردم بلند دستامو قطعه شدن

 بذارم میون در چیزیو باهاتون میخاستم دوستان خب_

 بدم ادامه تا شدن خیره بهم همه

 ارجخ در دوستان از یکی برا بفرستم که دارم کم مجموعه یه کارام شدن تکمیل برا من راستش_

 بکشم صورتاتونو بدید اجازه بخام ازتون میخاستم بذاره نمایش به کارامو بتونه تا

 بلندشد حامد بیداد دادو صدای همه از اول

 بگی که وقت هر حاضرم اقامن عالیه:حامد

 ردنک قبول هم وامیرعلی ،بزرگمهر،سحر،سارا،دیوید،مجتبی،شهرزاد،الهه،سجاد،امیرحسین حسام

 کردم نگاه ساره و سایه به

 میکنم قبول منم:سایه

 نکنم قبول من میشه اگر:ساره

 داد ادامه شد تیره چشماش روشن سبز که کردم نگاهش سوالی

 میترسم هم میکشم خجالت هم من راستش_
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 ونوصورتت فقط من بشید ظاهر خاستید هرجور که مختارید شما میترسید بودن مدل بخاطر اگر_

 بکشم خاستم

 موافقم منم نیست مشکلی اینطوره اگر خب اهان_

 که کردم باز عقبو صندوق سریع اوردم بوم تا10 من نفرن14اینا افتاد یادم که ماشین سمت رفتم

 زمین رو گذاشتم بومارو خونه تو رفتم داشتم برش اوردم بومارو از تایی15 بسته یه شدم متوجه

 ممنون بیار اونو هست سرخی چوب کیف یه چمدون تو اتاقم تو بپر حامد_

 انداختم نگاه یه همگی به بیاد بره حامد تا

 نظرتون به کنم شروع کی از خب_

 ترن مقدم که خانما از یا کن شروع کوچیک از میگم:بزرگمهر

 گفتی باحال خیلی دایی:حسام

 بازش داشت تاشدن خاصیت که دراوردم رو پایه داد کیفمو برگشت حامد خندیدن کردن شروع

 نبود نشسته تقریبا هم کنار که کردم نگاه خانما به برداشتم مداد روش گذاشتم بومو کردم

 کنین نگاه دارین دوست که هرجارو خانم شهرزاد میکشم کوچیکتر از_

 و مکرد درست جامو میکشه خجالت بود مشخص شد خیره پایین نقطه یه به و چرخوند چشماشو

 صورتش کشیدن کردم شروع

 ونازت عکس یه میکشم مداد با صورتتونو اول لحظه هر بگیرم وقتتونو نمیخام چون دوستان_

 میذارم جزییاتو رنگو بعد میگیرم

 استمخ سایه از نشستن سایه.الهه.ساره.سحر. سارا ترتیب به همینطور دادن تکون سرشونو همه

 رتصو رسید پسرا نوبت بعدش بود شده خیره بهم خاصی نفس به اعتماد با که بگیرم عکس

 شدم کبودش گونه متوجه سجاد صورت تو کشیدم اوناروهم

 چیشده گونت سجاد_

 شد این سزاش کردم دخالت دایی خان کار یه تو هیچی_

 پسر کردی پیدا بزن دست بزرگمهر_
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 ردنمیک نگاه خودشون صورتای به همه کشیدم هم رو پسرا صورت داد تکون فقط سرشو بزرگمهر

 الهه کمک با عالقشون مورد رنگ و بنویسن خودشونو خصوصیات برگه یه تو خاستم ازشون

 شد مانعم الهه که برگردم خاستم اتاق تو بردم وسایلمو

 عزیزم رفتم سکته مرز تا دیشب رادمهر_

 نزنیم حرف درموردش بهتره الهه_

 من از رو بقیه رادمهر فقط بهتری که خوشحالم خیلی االن اتفاقا بزنم حرف نمیخام اصال نه_

 نکش خوشگلتر

 نقره چشمای برق بود سایه شد رد سریع نفر یه که در سمت به برگشتم شدم کسی نگاه متوجه

 میدرخشید انقدر تاریکی تو اون ای

 ازش که تمومی پروگی با سحرم میکرد اذیت سحرو خیلی حامد بودن شده جمع میز دور همگی

 خودش تو کردم نگاه بزرگمهر به میخوردن غذا سکوت تو همه میکرد کل کل باهاش داشتم سراغ

 نمیزد حرفی و بود

 لمد من بعدم ببینیم رو چندجایی یه بریم خب حبس خونه تو اینجاییم روزه3 ما اقایون:شهرزاد

 چی یعنی خرید برم میخاد

 بریم موافقم منم:حامد

 تو نه بچه خرید میرن خانمها:حسام

 دورواطرافو این ببینم برم دارم دوست منم:ساره

 اونجا ببر فردا خانمارو داشت خوبی مغازهای خرید رفتیم اومدیم دفعه اون رادمهر:بزرگمهر

 میرم باهاش منم:حامد

 میام منم بذارید اگر: مجتبی

 میتونه نفر یه فقط بندازم راه عقبو تای6 اگر نفر7بنده با هستن خانم تا6 که کنین دقت دوستان_

 بیاد باهام

 رفت و شد تموم گفتم اول من:حامد
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 از حامد کردیم حرکت صبحانه بعد که بود9 ساعت کردم تموم نفرو4 صورت و بودم بیدار صبح تا

 نتعدادمو داشتم هواشونو پشت از. کردم پارک پهن کوچهای از یکی تو داشت ذوق بیشتر دخترا

 یشپ برگردن کردم گمشون اگر که باشه یادشون رو کوچه که بودم کرده تاکیید بهشون نبود کم

 یدمد که سارا پیش رفتم رفتن ور یه هرکدومشون که شدیم پاساژ وارد بگیرن تماس یا ماشین

 شدیم فروشی شال وارد کشید دستمو الهه میکنه رو زیر زیوراالتو داره

 چطوریه ببین سرم رو شالو این رادمهر_

 رشب میومد صورتشم به بود خوشگل بود بوتچقه ورش یه پایین که بود زیتونی سبز شال یه

 بیرون اومدیم و کردم حساب داشت

 بگردن قدران میتونستن چطور نمیکردم درک رو زنا حس واقعا میگشتیم گیجا مثل تقریبا حامد منو

 حوالی اون تو رستوران یه بردمشون دادن رضایت باالخره گشتوگذار ساعت4 بعد وایسن پا رو و

 تو افراد تمام حامد های شوخی با بخورم زیاد نمیتونستم من بخوریم پیتزا که بودن موافق همه

 اتفاق بود قرار انگار داشتم بدی حس نداشتم و کاری هیچ حوصله سمتمون برمیگشتن رستوران

 صدای هک برم بگیرم رو ویال راه میخاستم رفتیم ماشین سمت به بچها کندن دل با بیوفته بدی

 اومد سایه

 اونجا بریم میشه رادمهر:سایه

 بودن جمع همه که بود دریا از عمومی قسمت یه کردم نگاه کرد اشاره که جایی به

 دریا لب میریم بچها با اونجا ویال برمیگردیم سایه نه_

 دیگه بریم میده حال هستن همه که اینجا رادمهر اقا:شهرزاد

 اارومن دریا رفتن دریا سمت به همه پارک بعد رفتم سمت اون به شد بیشتر مانندم دلشوره حس

 ساحل به میخورد محکم دریا موجای ولی بود صاف هوا بود

 اصلهف با سایه و ساره دیدم چرخوندم چشم میخندیدن میگفتن و بودن حامد کنار اکثرشون دخترا

 رفتم روش نشستن بچه چندتا دیدم برگشتم اومد ماشینم دزدگیر صدای وایسادن تری دور

 مدید برگشتم کرد جلب توجهمو جیغی صدای که جلوتر برم خاستم شدن دور سریع طرفشون

 یدمرس که دوییدم چطوری نمیدونم میشن جمع دارن میزنه جیغ و نشسته ساره که اونجایی همه

 زدم داد بلند میزد، خودشو شهرزاد بغل تو ساره میزد شدت به قلبم اونجا
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 چیشده بزن حرف ساره چیشده_

 نیست ولی آب تو رفت همراهشون خانم گفت مردی یه

 میرفت شدن ابری به رو هوا بود طوفانی کردم نگاه آب به کردم بلند سرمو

 دختر بگو رفت، سمت کدوم از بگو ساره_

 کردم اشاره روبرو به کرد بلند دستشو

 خواهرم،سایه تروخدا رادمهر اقا_

 جلوتر هرچی کردم شنا زدم شیرجه بگیرن جلومو که اومدن مرد چندتا کردم حرکت اب سمت به

 مکن از چشمام بود تاریک جا همه آب زیر رفتم میخورد صورتم به محکمتری شدت با آب میرفتم

 رفتم باز گرفتم نفس بودن امانت من دست دخترا این میمرد نمیکردم پیداش اگر میسوخت زیاد

 چپم بازو رو شدیدی سوزش احساس جایی به کوبیدتم محکم کرد بلندم موجی یهو اب زیر

 مشببین شد باعث سفیدش مانتو کردم شنا سمت اون به خورد چیزی یه به چشمم یهو میکردم

 به میرسیدم زودتر هرچه باید شونم رو گذاشتم سرشو کردم بغلش پشت از خودم با باال اوردمش

 یدممیکش رو سایه سختی به بود شده کرخت تنم کردم شنا ساحل سمت به میمرد وگرنه ساحل

 سایه برا رو اولیه کمکای همینطور اورژانس اومدن پسراهم دیدم شدیم نزدیک ساحل به وقتی

 خاطر اسودگی با چشمامو کرد سرفه سایه وقتی کردم نگاه پریدش رنگ صورت به دادن انجام

 بستم

 داره خونریزی چپش سمت بازو شده مسدوم هم اقا این اینجا بیایید_

 نگاه دستم هب بود بسته چشماش سایه کنار اورژانس ماشین تو نشستم شدم بلند کرد کمکم یکی

 شدیم هپیاد که ماشین از بستنش و زدن بخیش بازوم رو بود افتاده عمیق خیلی بریدگی یه کردم

 کنارم اومدن پسرا

 میکشتی خودتو داشتی رادمهر احمقی خیلی:حامد

 پوشیدم و کردم نگاش تشکر با اورد کت یه برام سارا

 چیشد یهو رادمهر:حسام

 دارم سوالو همین منم_
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 دادی نجاتش تو چی یعنی:مجتبی

 نیست یهسا دیدم اومدم شنیدم رو ساره جیغ فقط چیشد نمیدونم من بیاد بهوش کنیم صبر باید_

 انداخت پایین سرشو برگشتن ساره سمت به همه

 شراست بودم دور ازش من آب تو کرد وپرت گرفت سریع کیفشو سایه سمت اومد پسری یه:ساره

 لیز گاران که کنم منصرفش خاستم آب تو رفت ولی نیست بلد شنا براهمین میترسه آب از سایه

 دیگه ندیدمش و خورد

 نرفت ساره همراه وحسام بزرگمهر کرد کاری همچین بچه یه از نیوردن کم و کیف یه بخاطر یعنی

 خیسی نای از و بودم هنوزخیس بود گرفته دستمو سارا و بودم نشسته صندلی رو من پلیس پیش

 دیگم طرف اومد کردم اشاره بهش بود اشک خیس صورتش کردم نگاه الهه به میشد چندشم

 گرفت دستش توی دستمو نشست

 آب تو رفتی شدی دیونه یهو چرا بودم ترسیده خیلی ترسیدم رادمهر_

 تمام لمث نمیکردم کاری بود غریبه اگر نمیرفتم؟بعدم بود افتاده آب توی ما دوستان از یکی الهه_

 بیاد جنازش تا وایسم تفاوت بی نمیتونستم ولی دیدن رو سایه شدن غرق و وایسادن که کسایی

 آب رو

 چی میشد چیزیت هم تو نکرده خدایی اگر_

 شد خیس اشک از صورتش بازم

 که بودیم هنشست دراتاقش ،پشت اومده سایه سر بالیی چه ببینیم تا بیمارستان رفتیم بچها همراه

 کنارم اومد دکتر شدیم بلند شد باز بود بستری سایه که اتاقی در

 چطوره؟ حالش دکتر_

 ات فکرکنم خوبه وضعیتش درکل ولی داره خفگی حس و آبه اش ریه تو هنوز اوردینش موقع به_

 ببریدش بتونید بشه بهتر فردا

 یعنی؟ نیومده بهوش هنوز_

 هنوز نه_
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 اب عفونی ضد و زخمم و کرد عوض باندو نوشت مسکن و کن خشک چرک چندتا رفتم دکتر همراه

 ویال برگشتیم دنبالشون بیان صبح بمونه خواهرش پیش ساره شد قرار زدم حرف بزرگمهر

 چرکه تنم میکردم احساس اتاق تو رفتم نداشت کاریو دماغ دلو هیچکس

 کنم چیکار و زخم این حموم برم میخوام من بزرگمهر_

 نگیر آب زیر دستتم این زیاد ببندم کیسه دورش بذار_

 ابمخو سریع گذاشت باز و اتاقم در ولی اتاقش تو رفت بزرگمهر خوابیدم و گرفتم سریعی دوش

 نخوابم بشه باعث کابوس که بودم این از تر خسته خیلی برد

 سایه

 دمیوم آشنایی صدای میکرد اذیتم نور کردم باز و چشمام داشت درد و کوفتگی حس تنم تمام

 ببینمت کن باز چشماتو عزیزم خواهر سایه_

 آب بگم تونستم فقط بود خشک گلوم ولی بزنم حرف کردم سعی

 اون فعالیت به کرد شروع ذهنم بیمارستانم شدم متوجه کردم باز کامل چشمامو

 دریا ته ومیرفتم میشدم غرق پسره،کیفم،دریا،داشتم

 چیشده؟ ساره_

 باش اروم دلم عزیز نیست هیچی_

 کردم پیدا نجات چطوری_

 میگم و چیز همه برات_

 شسفار و دارو کلی با بریم میتونیم خوبه وضعیتم که گفت روبهم کرد چکم داخل اومد دکتری

 نزدیکم اومد دنبالمون بود اومده حسام که بیرون رفتیم باهم

 کنم؟ خوبی؟بهتری؟کمکت سایه_

 بیام میتونم خوبم اره_
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 شستهن هال تو همه ویال ،برگشتیم سوارشدیم بنظرم بود حد از بیش نگرانیش کردم نگاه بهش

 طورچ بدونم میخاستم میزد، موج همه صورت تو نگرانی سمتمون به برگشتن همه ما ورود با بودن

 بودم کرده پیدا نجات

 چیشد کردم پیدا نجات چطور من_

 آب تو رفتی چطور داریم شما از و سوال همین ماهم:بزرگمهر

 کردم اینکارو مسخره غرور رو از پایین سرموانداختم

 کلی ریاد تو کرد پرت و کیف که دنبالش برم خاستم زد و کیفم شد رد کنارم از سرعت به پسر یه_

 میدونم، ودب بچگانه رفتارم برخورد بهم خیلی منم دریا تو برم نمیتونم و ترسوم که کرد بارم تیکه

 متاسفم

 نبودی اینجا االن نجاتت میومدن تر دیر اگر میدونی:ساره

 میومد کی_

 بعد دریا تو رفت رادمهر دیدم یهو فقط شدن جمع زیادیم مردم بودیم شوکه ماهمه:حامد

 اورد رو تو چنددقیقه

 کردم نگاه بهش نمیشدم مدیون آدم این به میمردم میخاست دلم وای داده نجات منو رادمهر چی

 ههال دستای متوجه بود زده یخ مرد این من ناجی واقعا یعنی بود شده خیره بهم حسی هر از خالی

 زدم پوزخندی شد جمع بازوش دور که شدم

 جونم نجات برا افروز جناب ممنونم_

 اقات در شدن باز با داشتم تنگی نفس حس یکم هنوز کشیدم دراز اتاقم تو رفتم شدم بلند

 زده زل بهم آتیشی چشمای با ساره دیدم برگشتم

 بخیه تا10 چپش بازو طوفانی دریا تو زد تو بخاطر بیچاره اون شدم ناراحت رفتارت از خیلی_

 میکنی تشکر ازش اونطوری تو اونوقت خورد

 بدرک میمردم میذاشت اصال بده نجات و جونم و آب تو بخاطرم بپر نگفتم من_

 شدم خیره ساره به بهت با خورد صورتم تو محکمی سیلی
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 مرد اون جلوی پدرمون و مادر جای من مرد تصادف اون بعد من خواهر اون واقعا وقیحی، خیلی_

 کشیدم خجالت

 نقدرا زدم حرف بد انقدر یعنی بود صورتم روی دستم هنوز بیرون اتاق از رفت و بهم کرد پشتشو

 شد منفجر االن ساره که شده بد رفتارم

 عدب باال میاوردم دستمو هی بزنم در میترسیدم وایسادم رادمهر اتاق در جلو پایین طبقه رفتم

 زدم در دریا به زدم دلو میشدم پشیمون

 بفرمایید_

 به یکنهم کار بوماش از یکی روی من به پشت صندلی رو نشسته مشکی رکابی با دیدم شدم داخل

 بود باندپیچی که کردم نگاه بازوش

 انگار شدم مزاحم ببخشید_

 بود خورده تکون مخش انگار ولی ببینه منو نداشت انتظار کنم فکر کرد نگام برگشت باصدام

 افتاد بوم هب چشمم پیشش نشستم رفتم کرد اشاره کنارش صندلی به و کرد نثارم لبخندی نیمچه

 بود من صورت

 ؟ بهتره حالت_

 گرانین باعث که بچگانم رفتار و خودم از بود بد خیلی پیشم ساعت چند رفتار راستش خوبم بله_

 کردم خالی سرشما و بودم ناراحت بود شده خیلیا

 رو ربهتج این شدی باعث که ممنون بدم نجات کسیو بودم نرفته دریا تو تاحاال منم نداره عیبی_

 بیارم بدست

 سر میخاست دلم چقدر میومد صحبتی خوش آدم تصورم برعکس گرفت خندم شوخش لحن از

 میوفتاد برام اتفاقی چه نبود معلوم نبود اگر میکنم فکر االن ولی نباشه تنش به

 نچو کردم انتخاب برات و بنفش رنگ من بدم ادامش چطور بنظرت:داد ادامه و کرد اشاره تابلو به

 مرموز زیادی هم مغروری هم

 بیرون میزنه آتیش توش از که میکشیدم یخ کوه یه بکشم رو شما میتونستم منم اگر_
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 زد بزرگی لبخند

 ور شعله یخ کوه چرا بگی میشه حاال تشبیهی عجب_

 تنده خیلی آتیشت هم خونسردی خیلی هم اینکه برا_

 باشم جفتش همزمان که نمیشه_

 باشی تونستی بنظرم چرا_

 بکشی منو بتونی تا بدم درس بهت شاگرد اخرین و اولین عنوان به حاضرم خب_

 منم کردین انتخاب مجموعه که شما ندارم استعداد ولی هنر از میبرم لذت فقط من راستش_

 دبذاری من تشبیه با خودتونو صورت باشه کی گلش مجموع این تو میخایید دیدم و کاراتون

 خوبت پیشنهاد از ممنون نیست فکریم بد_

 داشتم سوال یه راستش امممم_

 بله_

 چیشد دستتون_

 به نوم انگار و کرد بلندم بزرگ موج یه شد ابری هوا تو دنبال اومدم وقتی نیست، مهمی چیز این_

 برداشت عمیقی و بزرگ زخم بازوم براهمین کوبیده سنگی تخته

 بود من تقصیر همش متاسفم_

 وتاد خندید من همراه اونم خنده زیر زدم دراورد ادامو مسخره خیلی کشید کجکی شالمو شوخی به

 بحث کارش درمورد داشتیم بودم نشده متوجه حاال تا داشت خندش خط دوطرف کوچولو چاله

 عشقشو میکنه فکر االن اوه اوه داخل اومد شده سرخ صورت با الهه شد باز اتاق در که میکردیم

 تو ولی بود خوشگل رادمهر تابلوهای تو هرچند نمیومد خوشم نچسبش قیافه از ولی دزدیدم

 بود هیوال مثل درون از و واقعیت

 نمیگذره که بد گرفته رو ویال کل خندتون صدای:الهه

 گذشت خوش توهم به شاید بیا توم عزیزم اصال نه_
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 البد هبیچار میکرد نگاش خونسرد خیلی رادمهر بود عصبانی خیلی نمیومد در خونش میزنی کارد

 زده شتربی اونا بچسبه مردا به بیشتر هرچقدر نمیدونه بدبخت میخنده من با اقاشون شده غیرتی

 میشن

 .....باش اروم الهه:رادمهر

 خودم برا متاسفم واقعا رادمهر باش ساکت:الهه

 اشهب بد خیلی کنم فکر کردم خیس شلوارو الهه بجا من که کرد اخمی چنان کردم نگاه رادمهر به

 .باش ساکت گفت بهش من جلو

 شروع بعد کرد نگاش تعجب با اول الهه من صورت کردن تکمیل به کرد شروع برگردوند روشو

 ترف سریع هم الهه برنگشت حتی رادمهر ولی کرد استفاده مخفی سالح از بله کردن گریه کرد

 مامت محبت با داره انگار بود جالب بود خیره بوم به که نیمرخش رادمهر سمت به برگشتم بیرون

 میزد وپیان وقتی حتی کنم درک رو هنرمندا نتونستم هیچوقت میبره لذت و میکنه نگاه بچش به

 خودشون برا دارن خلسه جور یه انگار نیست خودش هوای و حال تو معلومه

 سشوح داشتم دوست میکرد بودولمس شده ریخته انگشتاش رو که رنگی کردم نگاه دستاش به

 میگی برام:گفتم مقدمه بدون همین برا بدونم

 چیو:گفت بود خیره که همونطور برنگردوند سمتم به صورتشو

 نم میزنی پیانو وقتی میکنی فکر چی به بهش میشی خیره اینطور که داره حسی چه اینکه_

 کنم درک هنرمندو یه نمیتونم

 به میشه محسوب هنر کنی نگاه قلبت دیده با که رو و چیزی اون هر آدما، ما تو ذاتیه هنر درک_

 به ههنر داره وجود ما زندگی تو که هرچیزی میبینی توش هنرو کنی نگاه بیشتر عمق با هرچیزی

 برخوردشون با یا نکردن برخورد بهم ولی شدن رد هم کنار از خطوط ترین ظریف کن نگاه دستات

 که اینه نره بکشم کنم اراده میتونم من که نیست این فقط هنر میکنن طی رو معینی مسیر امتداد

 یگمم خواهرم به همیشه من برسی دیدنی اثار به مواد از خیلی ترکیب با میتونی کنی اراده توهم

 و قهسلی به بسته. نیست محض زیبایی فقط هنر کن نگاه کنارته که چیزی اون هر به عمیقتر

 هک نبود نجار یه اگر میدیم ادامه یا ابداع رو هنر یه گذاشته ما کدوم هر وجود در خدا که استعدادی

 این میتونستم چطور من درجه تفاوت همه این با اونم بسازه رنگ که کسی یا بسازه من برای پایه
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 که یکنمم فکر اجزا تک تک با میکشم وقتی من.ابداع یا استفادس تو فقط ما فرق بکشم رو تابلو

 که کنم تلفیق و بندی ترکیب هم خودمو ضرب هم میتونم چطور من و میسازن رو عنصر یه چطور

 ازادانه که وموجل سفید سرتاسر بوم یه میزنم پیانو وقتی ولی بیاد وجود به بصری زیبایی با اثر یه

 کنم رفتار تر ازادانه میشه باعث این میپاشم رنگ روش

 خدایی من بگم چی االن اومد بند زبونم_

 زیبایی همه این از ببری لذت که اینه مهم بدی جواب باید حتما مگه_

 هست بیرون که زیبایی از میکنی محروم خودتو داری اتاق تو نشستی تو چرا پس باشه_

 پوشید لباسش و شد بلند

 بریم پاشو موافقم_

  کنم صدا رو بقیه پس میرم من باشه_

 حاال تا میکردم فکر حرفاش و عقایدش به باال میرفتم که همونطور پایین رفت حرفی هیچ بدون

 باال طبقه همون داره وجود چی همه تو هنر بفهمم که بودم نکرده دقت چیز همه به عمیق انقدر

 بیرون پریدن شوکه همه ساحل لب بیریم بیرون بیایید کشیدم داد بلند حلقم ته انداختم صدامو

 یه بودن منتظر اقایون همه در دم کردم فرار دوییدم بودن نشده خراب سرم تا خندیدم موذیانه

 ورگهد تقریبا حسام داشتن شرقی قیافه تقریبا همشون حسام بجز انداختم بهشون کلی نگاه

 کرف تو میشدم متوجه هم نگاهش رو از میکرد نگاه بهم شده شل نیش با سجاد میشد محسوب

 میگذره داره چی مریضش

 برمیداشتیم قدم باهم شد نزدیک بهم یکم اومد حسام سرم پشت بیرون اومدم همه از زودتر

 زدن حرف به کرد شروع خودش

 چیه؟ تو نظر شده زیباتر و کرده تغییر اینجا بودم نیومده که میشد چندسالی_

 دارید زیبایی ویالی همینطوره بله_

 ،چرا؟ سرکار برید نمیدن اجازه عموتون که میگفتن بابک دایی کارید به مشغول کجا شما_

 عموم چرند عقاید بخاطر حسام سواالی از نه شد مشت دستام
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 اطربخ اگر هرچند چشم بگم ایشون عقاید به منم داره انتظار من عمو همینطوره متاسفانه بله_

 نبودیم خونه اون تو االن نبود خواهرم

 چیه مگه عقایدشون_

 کرده ازدواج داشته هم کمی سن که خواهرتون چرا میکنید فکر چی خودتون_

 کنه ازدواج زود داشت دوست خودش من خواهر_

 میکنن مجبور ماروهم بزودی شهرزاد مثل ولی ندارم دوست من ولی_

 کنی؟ ازدواج نداری دوست_

 روژهپ اون راستش موقعیته بهترین االن بدم دست از و ازادیم یا کنم ازدواج نمیخاد دلم هرگز نه_

 اینجا برنمیگردم دیگه بگیره دبی تو اگر

 نای نداشتن ارزشی کوچکترین برام ناراحت هم بود عصبانی هم شدم خیره آبیش چشمای تو

 عمو شه زندگیم وارد مردی نمیذارم دیگه بود خواهد و بوده پدرم فقط زندگیم تو مذکر موجودات

 کنه کاری به مجبور منو نمیتونست هم

 برگشتیم همه سجاد صدای با میبردیم لذت دریا از داشتیم و بودیم وایساده ساحل لب همه

 بودم من مخاطبش سمتش

 سایه_

 خانم سایه_

 جیکی تو جیک باهاشون که رادمهر و حسام خصوصا میکنن صدات سایه که همه چرا؟_

 میکردن نگاه ما به هم بقیه کردم نگاه زدنش حرف لحن به تعجب با

 خانم یه با بزنی حرف درست سجاد نیست بهتر:حسام

 که میدونی خانما با باشم مودب نمیتونم شما مثل من بله اوه:سجاد

 زدنه حرف طرز چه این شده چیزی داداش:مجتبی
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 به شما خانم ساره چیه شما نظر بدونید همتون بهتره نگم االن چرا خوبم خیلیم نه:سجاد

 بگید خواهرتون

 شماها میگید چی_

 دارید نگه و احترامتون بهتره سجاد اقا:ساره

 ضمری یه بخاطر خوردم جمعتون بزرگ از که مشت یه بکنید میتونید چیکار نخوام مثال:سجاد

 روانی

 هربزرگم بود مشخص نبضشونم حتی بودن کرده باد شقیقش کنار رگای کردم نگاه رادمهر به

 گرفتتش امیرحسین که کنه حمله طرفش به خاست

 نکرش صدای با شب هر که بکشید روانی این بخاطر منو میخایید همتون االن اوه اوه:سجاد

 بخوابیم نمیذاره

 اشغال فکتو ببندم یا سجاد میشی خفه:حامد

 ینپای سرشو رادمهر بودیم وایساده تر عقب منودخترا جمعمون تو بیاد پیش دعوا نمیشد باورم

 تنسوخ براش دلم شکسته جسمیش ضعف دادن نشون بخاطر غرورش بود مشخص بود گرفته

 ارهس بغل تو افتادم و چرخید سرم دور دنیا سجاد حرف با ببینمش خمیده انقدر نمیخاستم ولی

 بالتهدن چشمم وقته خیلی هرچند داده بهم قولتو عموت باشی اماده سایه برگشتیم بهتره:سجاد

 همب داشت انگار آب تو خفگی حس بود بد خیلی حالم شد گالویز باهاش حسام که لرزیدم بخودم

 رموس کرد بلندم یکی یهو بکنم ریم وارد بتونم رو هوا که میکشیدم گلوم به چنگ میکرد غلبه

 دیدممی پشتش از بکش نفس باش اروم میگفت بهم هی میداد ماساژ پشتمو شونش رو گذاشت

 دلم هت از روشونش گذاشتم سرمو اومد باال نفسم بغضم شکستن با میکنن حمله بهم دارن همه

 ستد حتی میکرد حقم در عمو که کاری بخاطر بودنم بدبخت بخاطر کسیم بی بخاطر کردم گریه

 بودم خسته نمیکرد خوب حالمو هم رادمهر نوازشگر

 میزدم داد سینش به میکوبیدم مشت با اینه تقصیر اره بود رادمهر تقصیر

 مبمیر خودم کسی بی تو نذاشتی چرا اشغال دادی نجاتم چراااااااااااا بمیرم نذاشتی چرا لعنتی
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 بی تنم کرد خفه همرو کرد خفم اون بلندتر صدای میزدم داد هنوزم داشت نگه صورتمو محکم

 ولی دمب نشون ضعف نمیخاستم کنم کنترل خودمو نتونستم میکرد حرکت رادمهر صورت شد حس

 رفتم حال از

 رادمهر

 مه بزرگمهر شد بدتر ولی کنن جداشون که رفتن همه سجاد و حسام بین شد شروع دعوا وقتی

 بود کرده بغل رو سایه که افتاد ساره به چشمم کنم حرکت نمیتونستم سجاد زدن به کرد شروع

 اشهب دعوا از دور که جلوتر بردم کردم بلندش داره خفگی حالت دیدم جلو رفتم میکرد تقال سایه

 بهم بودم منم سجاد حرف با کردن گریه به کرد شروع یهو که کمرش دادن ماساژ به کردم شروع

 یرهبم نذاشتم منه تقصیر میگفت من زدن به کرد شروع سایه لحظه چند بعد میشد وارد شوک

 شوکه صدام از همه زدم بلندی داد زندس برااینکه بدونه منومقصر نمیکردم فکرشو هیچوقت

 شده داج هم از پسرا میکردن گریه دخترا شم بلند حتی نمیتونستم شد بیهوش سایه بعد شدن

 سمتم اومد حالش اون با بود خون صورتش تمام سجاد بودن

 روانی مریض بشه چی که گرفتی منو زن:سجاد

 شو فهخ فقط میکنم چیکار باال بزنه بودنم روانی وقتی میدم نشون بهت وگرنه شو خفه سجاد_

 استمر دست رو بود افتاده سایه سر نشست روبروم حسام ویال تو بردش گرفتتش بزور مجتبی

 تسوخ بودنش تنها برا دلم میوفتم ها لحظه اون یاد بود شده مچاله ترسیده بچه دختر یه مثل

 گنگی خاطره یه شم بلند نمیتونستم ویال تو ببرتش کنه بلندش کردم اشاره بهش کرد نگام حسام

 کشید تیر بشدت سرم گرفت شکل ذهنم تو

 به ودب خونی همشون سر بود افتاده دیگه بچه یه کنارم کوچیک بچه یه بود بغلم یکی االن مثل

 منم صورت بودم زمین رو بچهای همون سن هم انگار بود کوچولو دستم کشیدم دست صورتم

 رادمهر زد داد داخل اومد مرد یه بود خونی

 ندهک گنگ خاطرات از میگفت اسممو کردم نگاه میداد تکونم و بود نشسته کنارم که بزرگمهر به

 دیدم بود چی اینا. شدم

 تو بریم پسر بلندشو رادمهر_

 بود خیس چشماش نشست کنارم سارا
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 ندارن نا پاهام کنیم نگاه دریا به یکم بشین بزرگمهر بشین_

 آسمون و آب بین مرز به شدم خیره و گرفتم بزرگمهرو دست دادم تکیه خودم به رو سارا

 رفتیم ویال سمت به شدیم بلند بعد نشستیم ساعت چند

 یدد وقتی میکرد گریه و سرش باال بود نشسته ساره شدم وارد زدم در سایه اتاق سمت به رفتم

 نشست صاف منم

 کنمب کاری نمیتونم میشه طوریش یه سایه وقتی کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم رادمهر اقا_

 برگردونید بهم دوباره خواهرمو که ممنونم واقعا میکنم گم پامو و دست

 کرد بغلش و نشست ساره کنار سارا کندم کوه میکردم احساس بدم تکون سرمو تونستم فقط

 شدن اتاق وارد هم حسام و بزرگمهر دیدم کردن گریه کرد شروع بازم بود اشاره منتظر که ساره

 دهب تشخیص نگاهش از و مرد یه حس میتونه فقط مرد یه نشست سایه کنار نگرانی با حسام

 یتوننم دارم اطمینان بیاره بدست رو سایه بتونه اگر بود خوبی پسر داشت عالقه سایه به حسام

 ارهس زیبایی و نجابت شدم متوجه شمال اومدیم وقتی از کردم نگاه بزرگمهر به بشن خوشبخت

 قتهو خیلی بابک مورد این در میزنم حرف بابک با برگردیم که مسافرت این از برده رفیقمو دل هم

 کنه ازدواج بزرگمهر میخاد

 تشونفر میتونستم داشت خاصی برق یه شد قفل سایه خیره چشمای تو چشمم حسام باصدای

 و ودنب نشسته بچها هال تو رفتم بیرون اتاقش از و کشیدم عمیقی نفس ببینم خودم به نسبت

 ودب زخم چندتا جای صورتاشون همشون نشست دیوید کنار رفت سارا بودن خودشون تو هرکدوم

 مسافرت تو خورد گند:حامد

 موافقم باهات سخت اینبار:امیرحسین

 یعنی؟ برگردیم:امیرعلی

 مسافرتو بقیه کنیم خراب چرا نفر یه بازی بیشعور بخاطر:سحر

 موافقم کوچیکمون عضو با من:حامد

 شخصیت بی میشکونم میزنم خودم نشکوندن که رو سالمت گونه اون_
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 میکنی اذیت رو بیچاره چقدر حامد:امیرعلی

 همینی لنگه که نزن حرف یکی تو_

 بانو چشم حتما بله:امیرعلی

 چطوره حالش رادمهر:امیرحسین

 اومده بهوش ولی اتاقش از بیرون بیام دادم ترجیح راستش نمیدونم_

 خاسته؟می آژانس کسی گفت ما به رو چنددقیقه بعد برداشت گوشیو خدمه از یکی خورد زنگ تلفن

 اومد سجاد صدای بعد کردم نگاه بچها به برگشتم

 خاستم من بله_

 مک شرت گفتن ارومی صدای با حامدوامیرعلی که برگشتم. رفت ما به نگاهی کوچکترین بدون

 یحساب برادرش رفتار بخاطر بود معلوم میکرد نگاش نگرانی با شهرزاد بود خودش تو مجتبی

 دمش خیره و نشستم سنگی تخت رو ساحل لب رفتم بود سنگین خیلی خونه هوای زدس خجالت

 شخ صدای نمیاد یادم که افتاده گذشته تو اتفاقی یعنی اومد یادم که بود ای خاطره چه اون آب به

 بهش آروم درختی کنده رو نشسته من از زیاد فاصله با الهه دیدم برگشتم دراورد فکر از منو خشی

 اب شناخت منو ک بزنه جیغ اومد برگشت من صدای با میکرد پر پر و گل یه داشت شدم نزدیک

 گلو کهستیری حالت با که کردم نگاه دستاش به زمین رو نشستم پاش جلوی برگردوند روشو اخم

 میکرد نگام بااخم شدم خیره صورتش به گرفتم دستاشو میکرد له

 طمع الهه نداره زیبایی هیچ که میشه ای قهوه چشمات طالیی رنگ عصبانی وقتی_

 بشه بارونی که میرفت چشماش شد باز اخماش

 آروم و خونسردن اینقدر چشمات باشم عصبانی ازت نمیتونم میکنی نگاه اینطوری چرا رادمهر_

 یخاص بوی کشیدم بو داشت خوشی عطر موهاش شونم رو گذاشت سرشو و نشست پایین اومد

 نهمی کرد بغلم تار چهره با زنی شد رد چشمام جلو محوی خاطره آشنا بوی قدیمی بوی یه میداد

 باش برادرات مراقب عزیزم رادمهر کرد زمزمه آروم میداد رو بو

 کرد نگام نگرانی با الهه نشستم صاف ها گرفته برق عین یهو
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 چیشد رادمهر_

 چیزی یه یاد منو موهات بوی االن گنگ خاطرات یه میاد یادم گذشته از خاطراتی یه انگار الهه_

 انداخت

 بودی؟ کسی با قبال تو_

 بودم بچه وقتی دور خاطره میگم سوالی چه این بعدم که نبود این منظورم نه نه_

 چیزاست این وقت االن رادمهر کن ول_

 نذاشت شم بلند اومدم

 تو بریم پاشو دیگه نیست وقتش خب_

 میزد برق چشماش

 عالقه ابراز از نمیاد خوشم زیاد من گذشتم اونبار ببین الهه هی هی_

 کشیدیمی منو وقتی بعدم نیستی سنگ از که تو میشه مگه نده نشون خشک خودتو انقدر رادمهر_

 عزیزم دیدم حستو

 میکشیدم رو تو جز جز باید من نکن برداشت بد من دید از الهه_

 رادمهر نکن توجیح خودتو_

 الهه میگم دارم حقیقتو من_

 مند عالقه نمیخاستم بود کرده اخم گردوندم برش گرفتم دستشو میرفت داشت برگردوند روشو

 بشکنم دلشو نمیتونستمم ولی زده یخ مدتهاست قلبم که میدونستم بشم

 بشه بهتر کنم سعی حداقل میدم قول من الهه_

 ..... تو ولی_

 کی یاد منو خودکشیش و مظلومیتش این که متنفرم چرا که بگم نمیخاستمم بگم نمیتونستم چیزی

 مینداخت

 بودن جمع همه ویال تو رفتیم
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 گذشت خوش دوماد شاه به به:حامد

 احتماال رادمهر عروسی من عروسی بعد:مجتبی

 نیست الهه موافق اصال میدونستم میکرد نگاه بهم اخم با بزرگمهر

 باشید ترسناک فیلم پایه امشب بیخیال اینارو اقا:حامد

 بچه نکنی خیس شلوارتو تو:سحر

 دش ظاهر پشتم سایه دیدم که برمیگشتم داشتم اتاق تو رفتم ، خنده زیر زد بلند امیرعلی

 میدونی متنفرم ازت_

 خوبه؟ حالت سایه_

 بمونم زنده شدی باعث تو_

 ودب دیگم هرکسی خب فقط، کنم کمکت میخاستم من خوب دختر میکنی اینطوری چرا سایه_

 بمیری که کنم صبر نمیتونستم میداد نجاتت

 میدونستی کنه اذیتم میخاد سجاد که داشتی خبر تو_

 باشم داشته خبر باید کجا از اخه من_

 سجاد برا دادی پیشنهاد منم احتماال و شهرزاد و مجتبی گفتی بابک به تو_

 دبو مرده روحش انگار نمیکرد هیچکاری شد خیره بهم سرد خیلی گرفتم شونهاشو جلو رفتم

 رفیقم نمیخاستم دیدم و شهرزاد و مجتبی من اینا بابک خونه اومدیم که شب اون من سایه_

 ور تو که داشتم دلیلی چه دادم پیشنهاد براهمین داشتن دوست همو اینا بعدم بشه بدبخت

 فطرت پست اون به بدم پیشنهاد

 کرد خواستگاری ازم هم حسام_

 تیره طوسی بود شده کدر چشماش ای نقره شد شل دستام

 میخامن من کنم انتخاب رو یکی مجبورم کنه استفاده ساره از بخاد عموم جلو بیان جفتشون اگر_

 میکشم خودمو کنم ازدواج
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 لرزید تنم حرفش با که برگرده میخاست گرفت فاصله ازم میشد اکو سرم تو صداش

 کن کمکم ولی تو پیش اومدم چرا نمیدونم_

 حامد پایین رفتم برداشتم رو سیدی پایین رفت دویید سریع میدرخشید چشماش کردم نگاش

 گذاشت و فیلم وسط ریخت چیپس و پفک کرد خاموش چراغارو تمام

 نباید تممیگش نقشه یه دنبال داشتم ذهنم تو بود مونده تلویزیون پایین به چشمم بودم فکر تو

 نه یا ادمی خوشش حسام از ببینم که میزدم حرف باهاشم باید نمیدونم بشه اذیت انقدر میذاشتم

 کنم کمکش میخاستم چرا اصال.

 ینا بود شده بچه دختر بدن وارد آبیزو که بود جایی افتاد تلوزیون به چشمم بچها جیغ باصدای

 ازوموسفتب الهه میکرد بدتر و کابوسام نکنم نگاه بود گفته دکترم چقدر بودم دیده بار هزار و فیلم

 تادماف خاطراتش از یکی یاد کردم نگاه بزرگمهر به ساحل لب بودن رفته دیوید و سارا بود گرفته

 صدتا انگار شنیدم و صداش وقتی خندیدم چقدر بود جن درمورد کرد تعریف برامون روم تو که

 بود خورده جوش آب لیوان

 میخندی تو میکنیم سکته داریم ما کوفت:حامد

 داری فیلمایی چه این رادمهر بابا:امیرعلی

 روانی رادمهر داره برت خدا:سحر

 جای هب بترسونمشون میخاستم شدن خیره بهم ترس با همه که خندیدن کردم شروع بلند بلند

 ردنک شروع همه شد بلند فیلم وحشتناک داد صدای کردم قطع خندمو یهو رسید که فیلم حساس

 فتمر میکرد نگاه بهم داشت که افتاد بزرگمهر صورت به چشمم میخندیدم ریز ریز منم زدن جیغ

 ارهس دراوردم جیبش از قرصشو میزد زیادی شدت با نبضش گذاشتم دستش رو دستمو پیشش

 شد خیره بزرگمهر به نگرانی با بود کنارم

 کن خاموش حامد_

 رو دستمو کنه اثر قرص تا پام رو گذاشتم سرشو خوابوندم و بزرگمهر سمتم برگشتن همه

 تو تممیریخ قاشق با بود اورده قند آب که کردم نگاه ساره به بود افتاده فشارش گذاشتم صورتش

 نشست کردم کمکش شد بهتر که حالش دهنش
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 چی وسکاب تو میپرسم خودم از بعد میبینی تو چیه فیلما این اخه رادمهر نکنه چیکارت بگم خدا_

 میخندی اینا به که ایناس از فراتر حتما میزنی داد که میبینی

 سایه هب داشتم نگه و حسام باال رفتن همه اکثرا باال رفت کرد کمکش امیرحسین زدم لبخند بهش

 وت رفتیم خوابیدن اوناهم اومد بیرون از هم سارا نبود ما به حواسش کسی بمونه کردم اشاره هم

 نشستن بود، پایین که اتاقایی از یکی

 درسته؟ خاستی کمکی من از سایه_

 میمونه خودمون بین میکردم فکر:سایه

 کردی خواستگاری ازش که شنیدم ازش کنه ازدواج نمیخاد ،سایه حسام_

 گفتم خودشم به هستم هم رکی آدم شدم مند عالقه بهش مدت این تو من اره:حسام

 برا نممیبی که روشی تنها من کنه جلب نظرتو بتونه شاید بهش بدی فرصت نمیخای چرا سایه_

 مه اگر بدید شناخت فرصت دیگه بهم میتونید هم حسام با نامزدی عموت و سجاد دست از نجات

 منم رگردیب نباشه الزم دیگه کنم فکر اونجا شید جدا دبی رفتیم وقتی نمیخورید دیگه بهم دیدید

 کنم کار بابک مخ رو میتونم

 بابک به و رخب همه این میتونم چطور ببینم کنم فکر خوب بشینم باید شد متفکر جفتشون قیافه

 بذارم تاثیر روش چطور و بدم

 یخوامم حسام ولی بشم خالص لعنتی سجاد دست از بتونم که روشی تنها این میکنم فکر:سایه

 نده معذاب میکنم خواهش بشم مند عالقه نمیتونمم کنم ازدواج نمیخام من که بدونی اولش همین

 بذاره تاثیر روت عالقم که میکنم سعیمو من سایه:حسام

 من نیک کمکم میتونی اگر شم خالص عموم و سجاد شر از میخام فقط نمیخام چون نمیتونی:سایه

 میکنم قبول

 یسور ازدواج یه نه کنیم ازدواج میکنی قبول اگر میخاستم من کنم فکر باید راستش:حسام

 بشم مند عالقه نمیخام و نمیتونم میکنم رد جفتتونو من کن فراموشش پس:سایه

 میکنم فراهم بخایی چیزی هر من سایه چرا اخه:حسام
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 نمیخام حسام نمیخام:سایه

 بیرون رفت و شد بلند پایین سر با حسام

 نبود خوب اصال رفتارت سایه_

 گرفتی بابامو جای نکنه_

 باشه ربهت شاید میکنه عالقه ابراز و کنار میذاره غرورشو مرد یه وقتی ولی نیستم کسی جای من_

 نکنی خورد قلبشم اینطوری

 دایص بیرون بردم باخودم و کشیدم دستشو داده تکیه دیوار به حسام دیدم بیرون رفتم پاشدم

 میشد آرامشم باعث دریا

 از بود هغزال اسمش داشتم دوست دختریو میرسه بنظر پیش خیلی من برای ،شایدم پیش سالها_

 دهاشخن سرمیخوردیم سراشیبی از میشوندمش دوچرخم جلو یادمه بودیم شده بزرگ باهم بچگی

 یمداشت هم درکنار خوبی روزای زالل آبی بود تو چشمای آبی به چشماش بود شیرین خیلی برام

 لبمق به که دردی برا کم خیلی بود کم سنم براهمیشه رفته دادن خبر بهم که بود سالم18 یادمه

 تحصیلی افت!  چرا نگفت بهم کسی ولی بودن مونده خانوادش بود رفته اون فقط شد وارد

 پزشکی وارد بعدش. بتونم تا کشید طول دوسال کنار گذاشتمش اومدم خودم به کردم شدیدی

 برنمیگشت هیچوقت کاش ولی برگشت گذشت سال5 میخونه پرستاری میشنیدم دورادور شدم

 فتگ بهم غزاله بود کرده جهنم و زندگیم عسل اسم به دختری بود واقعی جهنم ،زندگیم هیچوقت

 هرچند ببخشمش نتونستم من به نرسیده هاش نامه از هیچکدوم و بره کرده مجبورش باباش

 رو هضرب بدترین عسل موقعها همون کردیم نامزد کردن مجبورم باباش و بابام نداشت تقصیری

 با غزاله شدم ویلچری عمرم تصادف بدترین کردم تصادف بد حال با بیرون رفتم زدریا، بهم

 ازش گفتم بهش شد دعوامون بودم مرده یه مثل من ولی میکرد تروخشکم زیادی خیلی محبت

 دینامز رفته دادن خبر بهم رفت شد بد حالش چقدر که دیدم شب اون شد سیاه چشماش متنفرم

 بود خاک زیر جنازم االن نبود داییت اگر راستش بودم شده تهی رسید پوچی به زندگیم خورد بهم

 گمهربزر اگر بود بدبختیام این قسمت بهترین داییت با دوستی احمقانه خودکشیای اون بخاطر

 یگرفتمم رو رویه همین بازم عقب برمیگشتم اگر میکردم درک نه میدونستم نه رو چیزا خیلی نبود

 حال اب برگشت غزاله بعد سال یه نباشن گذشته اشتباهات که بشه حذف بزرگمهر نبودم حاضر

 الیخ احساسی هر از نمیزد قلبم نمیخاستمش ولی نزدم پسش بود شده پیر سالها انگار خراب
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 اکخ مثل عقدش مراسم رفتم عقدشه داد خبر دوستم علی که بود گذشته اومدنش از چندماه بودم

 شاشک های قطره بود شده خیره من به آیینه تو بود شده سیاه خاصش آبی چشمای بود سپاری

 گفت که رو بله چشم، رنگ اون با من دیدار آخرین بود بار آخرین اون و برگردوند چشماشو رنگ

 نتونستم فرداش تاصبح بود شده تموم چیز همه ولی بگیرم جلوشو که میزنه محکم قلبم که شنیدم

 عقدش فردای صبح بود کرده ازدواج قاچاقچی یه با بودم شنیده بود، روم فشار انقدر بخوابم

 فهمیدم تازه و رفتم داده که ادرسی به برم گفت زد زنگ بهم علی زن مهتاب صمیمیش دوست

 خورده زخم قلبم دوروز تو میشد مگه ولی بده تسکینم میخاست بود کرده بغلم علی قانونی پزشکی

 که بود اونجا دادم دستش از چرا که میفرستادم لعنت خودم به کرد آروم عمیقش،منو اونم بود

 بود کرده مجبوش عقد قبل بود شوهرش که آشغال اون بود شده سیاه چشماش چرا فهمیدم

 دهز کتکش انگار بوده کبود بدنش میگفتن رفته کرده ولش هم شب کرده ازدواج باهاش براهمین

 رس بوده، مرده پیشش بره خواهرش که صبح تا و زده رگشو داغ آب پراز حموم وان تو شب نصفه

 هر که دادم قول خودم به بگیرم انتقام دادم قول خودم به دیدم روحشو بی صورت وقتی خاکش

 ببرم نابودی تا رو زده ضربه بهم کسی

 دادم ادامه متعجب چشماش و بود خیس صورتش کردم نگاش برگشتم

 رفسط دو عشقت کردی حس اگر بدونی گفتم اینارو بسوزه حالم به دلت که نگفتم بهت اینارو_

 باعث و داری دوست طرفه یه نفرو یه که میدونی اگر ولی اوردنش بدست برا بکن کاری هر

 نیست جفتت اون بدون بیاری بدست نمیتونی و عذابش

 روبهترینا لیاقت خوبیه پسر حسام کردم بغلش مردونه جلو رفتم داد، تکون و سرش آروم فقط

 برسه میخاد که هرچیزی به بتونه امیدوارم داشت

 شد قرار بحص تا کردم تمومشون و ها تابلو پای نشستم برگشتم دقیقه چند بعد منم ویال برگشت

 خودمو ورتص نتونستم بگردیم رو چندجا و شیم سوار تلکابین نمکابرود بریم و کنیم جمع وسایالرو

 بود گفته سایه که تشبیهاتی با بکشم

 تبرگش کرد قطع که چنددقیقه بعد خورد زنگ دیوید تلفن که بودیم وایساده ماشینا نزدیک

 سمتمون

 ینا بود شده بچه دختر بدن وارد آبیزو که بود جایی افتاد تلوزیون به چشمم بچها جیغ باصدای

 ازوموسفتب الهه میکرد بدتر و کابوسام نکنم نگاه بود گفته دکترم چقدر بودم دیده بار هزار و فیلم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

168 

 

 تادماف خاطراتش از یکی یاد کردم نگاه بزرگمهر به ساحل لب بودن رفته دیوید و سارا بود گرفته

 صدتا انگار شنیدم و صداش وقتی خندیدم چقدر بود جن درمورد کرد تعریف برامون روم تو که

 بود خورده جوش آب لیوان

 میخندی تو میکنیم سکته داریم ما کوفت:حامد

 داری فیلمایی چه این رادمهر بابا:امیرعلی

 روانی رادمهر داره برت خدا:سحر

 جای هب بترسونمشون میخاستم شدن خیره بهم ترس با همه که خندیدن کردم شروع بلند بلند

 ردنک شروع همه شد بلند فیلم وحشتناک داد صدای کردم قطع خندمو یهو رسید که فیلم حساس

 فتمر میکرد نگاه بهم داشت که افتاد بزرگمهر صورت به چشمم میخندیدم ریز ریز منم زدن جیغ

 ارهس دراوردم جیبش از قرصشو میزد زیادی شدت با نبضش گذاشتم دستش رو دستمو پیشش

 شد خیره بزرگمهر به نگرانی با بود کنارم

 کن خاموش حامد_

 رو دستمو کنه اثر قرص تا پام رو گذاشتم سرشو خوابوندم و بزرگمهر سمتم برگشتن همه

 تو تممیریخ قاشق با بود اورده قند آب که کردم نگاه ساره به بود افتاده فشارش گذاشتم صورتش

 نشست کردم کمکش شد بهتر که حالش دهنش

 چی وسکاب تو میپرسم خودم از بعد میبینی تو چیه فیلما این اخه رادمهر نکنه چیکارت بگم خدا_

 میخندی اینا به که ایناس از فراتر حتما میزنی داد که میبینی

 سایه هب داشتم نگه و حسام باال رفتن همه اکثرا باال رفت کرد کمکش امیرحسین زدم لبخند بهش

 وت رفتیم خوابیدن اوناهم اومد بیرون از هم سارا نبود ما به حواسش کسی بمونه کردم اشاره هم

 نشستن بود، پایین که اتاقایی از یکی

 درسته؟ خاستی کمکی من از سایه_

 میمونه خودمون بین میکردم فکر:سایه

 کردی خواستگاری ازش که شنیدم ازش کنه ازدواج نمیخاد ،سایه حسام_

 گفتم خودشم به هستم هم رکی آدم شدم مند عالقه بهش مدت این تو من اره:حسام
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 برا نممیبی که روشی تنها من کنه جلب نظرتو بتونه شاید بهش بدی فرصت نمیخای چرا سایه_

 مه اگر بدید شناخت فرصت دیگه بهم میتونید هم حسام با نامزدی عموت و سجاد دست از نجات

 منم رگردیب نباشه الزم دیگه کنم فکر اونجا شید جدا دبی رفتیم وقتی نمیخورید دیگه بهم دیدید

 کنم کار بابک مخ رو میتونم

 بابک به و رخب همه این میتونم چطور ببینم کنم فکر خوب بشینم باید شد متفکر جفتشون قیافه

 بذارم تاثیر روش چطور و بدم

 یخوامم حسام ولی بشم خالص لعنتی سجاد دست از بتونم که روشی تنها این میکنم فکر:سایه

 نده معذاب میکنم خواهش بشم مند عالقه نمیتونمم کنم ازدواج نمیخام من که بدونی اولش همین

 بذاره تاثیر روت عالقم که میکنم سعیمو من سایه:حسام

 من نیک کمکم میتونی اگر شم خالص عموم و سجاد شر از میخام فقط نمیخام چون نمیتونی:سایه

 میکنم قبول

 یسور ازدواج یه نه کنیم ازدواج میکنی قبول اگر میخاستم من کنم فکر باید راستش:حسام

 بشم مند عالقه نمیخام و نمیتونم میکنم رد جفتتونو من کن فراموشش پس:سایه

 میکنم فراهم بخایی چیزی هر من سایه چرا اخه:حسام

 نمیخام حسام نمیخام:سایه

 بیرون رفت و شد بلند پایین سر با حسام

 نبود خوب اصال رفتارت سایه_

 گرفتی بابامو جای نکنه_

 باشه ربهت شاید میکنه عالقه ابراز و کنار میذاره غرورشو مرد یه وقتی ولی نیستم کسی جای من_

 نکنی خورد قلبشم اینطوری

 دایص بیرون بردم باخودم و کشیدم دستشو داده تکیه دیوار به حسام دیدم بیرون رفتم پاشدم

 میشد آرامشم باعث دریا
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 از بود هغزال اسمش داشتم دوست دختریو میرسه بنظر پیش خیلی من برای ،شایدم پیش سالها_

 دهاشخن سرمیخوردیم سراشیبی از میشوندمش دوچرخم جلو یادمه بودیم شده بزرگ باهم بچگی

 یمداشت هم درکنار خوبی روزای زالل آبی بود تو چشمای آبی به چشماش بود شیرین خیلی برام

 لبمق به که دردی برا کم خیلی بود کم سنم براهمیشه رفته دادن خبر بهم که بود سالم18 یادمه

 تحصیلی افت!  چرا نگفت بهم کسی ولی بودن مونده خانوادش بود رفته اون فقط شد وارد

 پزشکی وارد بعدش. بتونم تا کشید طول دوسال کنار گذاشتمش اومدم خودم به کردم شدیدی

 برنمیگشت هیچوقت کاش ولی برگشت گذشت سال5 میخونه پرستاری میشنیدم دورادور شدم

 فتگ بهم غزاله بود کرده جهنم و زندگیم عسل اسم به دختری بود واقعی جهنم ،زندگیم هیچوقت

 هرچند ببخشمش نتونستم من به نرسیده هاش نامه از هیچکدوم و بره کرده مجبورش باباش

 رو هضرب بدترین عسل موقعها همون کردیم نامزد کردن مجبورم باباش و بابام نداشت تقصیری

 با غزاله شدم ویلچری عمرم تصادف بدترین کردم تصادف بد حال با بیرون رفتم زدریا، بهم

 ازش گفتم بهش شد دعوامون بودم مرده یه مثل من ولی میکرد تروخشکم زیادی خیلی محبت

 دینامز رفته دادن خبر بهم رفت شد بد حالش چقدر که دیدم شب اون شد سیاه چشماش متنفرم

 بود خاک زیر جنازم االن نبود داییت اگر راستش بودم شده تهی رسید پوچی به زندگیم خورد بهم

 گمهربزر اگر بود بدبختیام این قسمت بهترین داییت با دوستی احمقانه خودکشیای اون بخاطر

 یگرفتمم رو رویه همین بازم عقب برمیگشتم اگر میکردم درک نه میدونستم نه رو چیزا خیلی نبود

 حال اب برگشت غزاله بعد سال یه نباشن گذشته اشتباهات که بشه حذف بزرگمهر نبودم حاضر

 الیخ احساسی هر از نمیزد قلبم نمیخاستمش ولی نزدم پسش بود شده پیر سالها انگار خراب

 اکخ مثل عقدش مراسم رفتم عقدشه داد خبر دوستم علی که بود گذشته اومدنش از چندماه بودم

 شاشک های قطره بود شده خیره من به آیینه تو بود شده سیاه خاصش آبی چشمای بود سپاری

 گفت که رو بله چشم، رنگ اون با من دیدار آخرین بود بار آخرین اون و برگردوند چشماشو رنگ

 نتونستم فرداش تاصبح بود شده تموم چیز همه ولی بگیرم جلوشو که میزنه محکم قلبم که شنیدم

 عقدش فردای صبح بود کرده ازدواج قاچاقچی یه با بودم شنیده بود، روم فشار انقدر بخوابم

 فهمیدم تازه و رفتم داده که ادرسی به برم گفت زد زنگ بهم علی زن مهتاب صمیمیش دوست

 خورده زخم قلبم دوروز تو میشد مگه ولی بده تسکینم میخاست بود کرده بغلم علی قانونی پزشکی

 که بود اونجا دادم دستش از چرا که میفرستادم لعنت خودم به کرد آروم عمیقش،منو اونم بود

 بود کرده مجبوش عقد قبل بود شوهرش که آشغال اون بود شده سیاه چشماش چرا فهمیدم

 دهز کتکش انگار بوده کبود بدنش میگفتن رفته کرده ولش هم شب کرده ازدواج باهاش براهمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 رس بوده، مرده پیشش بره خواهرش که صبح تا و زده رگشو داغ آب پراز حموم وان تو شب نصفه

 هر که دادم قول خودم به بگیرم انتقام دادم قول خودم به دیدم روحشو بی صورت وقتی خاکش

 ببرم نابودی تا رو زده ضربه بهم کسی

 دادم ادامه متعجب چشماش و بود خیس صورتش کردم نگاش برگشتم

 رفسط دو عشقت کردی حس اگر بدونی گفتم اینارو بسوزه حالم به دلت که نگفتم بهت اینارو_

 باعث و داری دوست طرفه یه نفرو یه که میدونی اگر ولی اوردنش بدست برا بکن کاری هر

 نیست جفتت اون بدون بیاری بدست نمیتونی و عذابش

 روبهترینا لیاقت خوبیه پسر حسام کردم بغلش مردونه جلو رفتم داد، تکون و سرش آروم فقط

 برسه میخاد که هرچیزی به بتونه امیدوارم داشت

 شد قرار بحص تا کردم تمومشون و ها تابلو پای نشستم برگشتم دقیقه چند بعد منم ویال برگشت

 خودمو ورتص نتونستم بگردیم رو چندجا و شیم سوار تلکابین نمکابرود بریم و کنیم جمع وسایالرو

 بود گفته سایه که تشبیهاتی با بکشم

 تبرگش کرد قطع که چنددقیقه بعد خورد زنگ دیوید تلفن که بودیم وایساده ماشینا نزدیک

 سمتمون

 ندنل بعدم و تهران برگردم باید بیام مسافرت ادامه به باهاتون دیگه نمیتونم من دوستان:دیوید

 اومده پیش مهمی کار

 جان دیوید نیوفتاده که بدی اتفاق_

 کاریه نه:دیوید

 دیوید میام باهات منم:سارا

 دوستان با بمونید داری دوست اگر جان سارا_

 میام نه_

 باشید خودتون مراقب پس باشه_

 مجتبی؟ نه مونده خریدامون از خیلی برگردیم ماهم میشه اگر میگم:شهرزاد
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 باشه اره،:مجتبی

 برگردیم همه کال میخای بزرگمهر میگم پاشید جمع کال جالب چه_

 رادی جارو سپاردم میریم ما نه:بزرگمهر

 لمد ولی بود شده سبک جمعمون که خوبه نشدم ناراحت شهرزاد و مجتبی رفتن از اصال راستش

 شستن بزرگمهر اینبار همسرشه با بیشتر میکنه ازدواج هرکسی خب ولی باشه خواهرم میخاست

 یخیل میکردم حس کردم فکر سایه به شد جدا ازمون بوق یه با دیوید کرد حرکت همه از تر جلو و

 جا یه میخاست دلم خیلی میکردم حرکت بزرگ پشت و بودم نشسته سانتافه تو من هفشار تحت

 حرف هک میومد ساره و سحر صدای ذهنشه تو چی که بیرون بکشم بزرگمهر زبون زیر از میتونستم

 میزدن

 نکردی ازدواج هنوز چیشده جان ساره_

 نه چراکه باشم و باشه قبولم مورد اگر گرنه و نیومده پیش شرایطش راستش_

 بود سبوندهچ شیشه به سرشو کردم نگاش بود نشسته بغلم پیچید ماشین تو سایه پوزخند صدای

 کرده خطابش ساره میکرد نگاه و بیرون و

 خوبه سجاد اقا البد هست اون از بهتر کی اقایی اون به حسام ؟اقا مرگته چه سایه_

 میکنه فرق عقایدش خواهرت شاید جان ساره_

 نماال تا اس سایه دنبال چشمش سجاد اقا که میدونستم بود زده حرف من با قبال ،عمو سحر نه_

 نشه جنگ تا داشتم نگه ساکت رو عمو

 عقب برگشت تهاجمی حالت با سایه

 دیفهمی نیستی خواهرم دیگه تو موندی ادم اون خونه تو نگفتی هیچی میدونستی نامرد توی_

 ولی مبخواب کوچه تو برم حاضرم بگم بهت اینم نداری لیاقت حتی ولی مرحممی میکردم فکر ساره

 ومار خونش تو بجاش گرفت ارثمونو سهم کل اونیکه نمونم فطرت پست عمو اون پیش دیگه

 کار هر کن شوهر کن سرت چادر بزور خونش تو بکن میخای غلطی هر ساره میفهمی کرده حبس

 نیستم تو من.  بکن عشقته
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 سکوت ادمد ترجیح نزنه داد که کرد کنترل عصبانیتشو ساره دیدم میکشید نفس تند تند برگشت

 نکنم دخالت خانوادگیشون موضوعات تو و کنم

 و یمگرفت بلیط میزدن سرهمدیگه تو همش حامد و امیرعلی رسیدیم کردن رانندگی دوساعت بعد

 رسح بودن کوچیک و الغر بخاطر که شدن سوار ،امیرعلی ،امیرحسین حامد باال رفتیم ها پله از

 کمی کردم باز پنجرشو شدم دوال شدیم بعدی سوار ،بزرگ ،سایه منوساره رفتن کرد جا حامد اونم

 میکرد دعوام هم بزرگ میزدن جیغ ساره و سایه واگنو دادم تکون

 مسافرتا اومدیم اید قیافه تو همتون بابا چیه_

 جلف مردک بترکی رادی داری سرخوشی دل_

 میکرد نگاشون تعجب با بزرگ خنده زیر زدن سایه و ساره بزرگ کالم تیکه از

 ببرید بکار و جالب کلمات این که بودم ندیده تاحاال:ساره

 میاد رادمهر به اتفاقا بود بامزه خیلی:سایه

 نبش آشنا خانمها بگو هم رو ها تیکه بقیه میخای بزرگ دارید لطف بهم همتون ممنونم خیلی_

 خورد گزن سایه موبایل که بخوریم گرفتیم گرم آش رفتیم باهم پایین، برعکس خیلی بود سرد

 بود دوستاش از یکی بلندگو رو زد اشتباهی

 خنگتو قل اون و تولدتو بهت بروبچ با زدیم زنگ کودن چطوری خودمون احمق سایه سالم_

 نکبت شمال میری میزنی تور پسر ما بدون حاال کچل سوسول بگیم تبریک

 یهسا که چسبید بهم تر سفت الهه بود کرده تور هم ای عتیقه پسرای چه هوا رو رفت یهو ما جمع

 کرد صحبت تلفن با و شد دور جمع از پوزخند با

 خانم ساره تولدتونه پس خب_

 بله_

 سایه دنبال رفت ساره گفتیم تبریک بهشون همگی

 نرن دنیا از ناکام بگیریم اینا برا تولدم یه بیایید اینجاییم فعال ماکه میگم بچها:حامد
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 هاشار اخمو این به که بود کسی حامد مگه ولی بزنه حرف درست کرد اشاره بهش اخم با بزرگمهر

 شه ادب ها

 کنیم چیکار رو کادو فقط موافقم منم:حسام

 یرگ رفتنتون برا بهونه یه بخرید برید شماها ویال میبرمشون میدم بهشون تابلوهارو همون من_

 میارم

 وایه به بزرگمهر گرفتن عکس کلی و گذار و گشت بعد شدیم ساکت هممون ساره و سایه ورود با

 هک ماشین تو نشستیم سحر و سایه و ساره منو بچها پیش رفت اطراف این نشناختن و خرید

 سایه به رو بودن شده صمیمی خوب خیلی بودن زدن حرف گرم باهم ساره و سحر ویال برگردیم

 کنی چیکار میخای کنه مجبورت عموت و کنی رد هم رو حسام اگر:کردم سوال اروم

 هپیش عاشق حسام با نه میکنم ازدواج هیز سجاد با نه من کنه مجبور منو نمیتونه خری هیچ_

 ممنونم میاد طرفم انگار کمتر زدی حرف باهاش که شب اون بعد هرچند

 نباش خاموش شمع سوخته پروانه گفتم بهش فقط من_

 اسروصد بی رسیدن بچها که بود شب طرفای اتاقاشون تو رفتن همه رسیدیم نزد حرفی دیگه

 اوردم گیر و بزرگمهر گوشه یه چیدن وسیله شدن مشغول و اومدن

 بزرگمهر؟_

 جانم_

 رفیق؟ دادی یار گرو در دل_

 کرد نگام گرد چشمای با

 رادی میگی چی_

 میبینم تغییراتتو رفیقتم من نکن خر منو بابا_

 سنی دیگه خب ولی یانه عالقس اسمش نمیدونم اومده خوشم ازش میکنم فکر بگم چی خب_

 سلیقم کج چقدر که میدونی بعدم گذشته ازم

 نیس شکی ساره بودن کج در بله بله_
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 سرم پس زد محکم

 خریدی چی براش حاال_

 دستبنده نیستن، خاصی چیز راستش خب_

 کنه دومادت زودتر بزنیم حرف بابک با بشینیم باید_

 بهت جوره هیچ بیخیال رو الهه این میکنم خواهش هستی نیستی؟اگر ازدواج فکر تو رادمهر_

 هست چیکاره اومده کجا از نیست معلوم اصال نمیخوره

 بگیره گاز مخمو برسه چه نمیاد طرفم خر شماها مثل من بابا نه_

 ذوق با بچها مثل امیرعلی و حامد باورودشون بیارنشون که فرستادیم و سحر بودن اماده همه بچها

 به بهت با هردوشون بود دیدنی ساره و سایه چشمای خوندن تولد اهنگ کردن روشن فشفشه

 تنوب کردن فوت کیکو اینکه بعد جمعی دسته و تکی انداختم عکس ازشون میکردن نگاه ماها

 داد فسقلیشو کادو و جلو رفت خاصی ژست با حامد رسید کادوها

 دونس یه نکنه شک کسی تا کنید تقسیم خودتون بین رو ذره یه همین کنید سعی:حامد

 نبود هیچی جعبه تو کرد باز رو کادو و خندید سایه

 سرکاریه؟ حامد:سایه

 زیبایی کادوی چه به به:ساره

 کوره بصیرتت چشم سایه:حامد

 داد ادامه حامد کردنش باز وقتی گذاشت جلوشون برد بزرگتر کادو یه بعد

 امیرعلی منو طرف از گنده کادو این خب_َ

 ادزی شگفتی با ساره بود خوشگل میزدن چنگ هم کنار دوقلو زن دوتا که بود بزرگ مجسمه یه

 بود خیرش هنوز سایه ولی کرد تشکر

 خوشگله خیلی:سایه
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 خریده ای نقره طرحای و سیاه حاشیه با سفید روسری یه سایه برا داد کادوشو جلو رفت حسام

 روشن سبز ریز طرحای و لجنی سبز روسری ساره برای بود

 داد کادو بهشون کتاب دوتا امیرحسین

 داد داشت ماهی حکاکی که چوبی تابلوی دوتا بهشون هم الهه

 ونا کرد ساره گردن یکیو نصف میشدن وصل بهم اویزاشون که بود خریده گردنبند دوتا سحر

 سایه گردن یکیو

 هتونب صورتتونو عکس موقع اون چون گالریم تا کنید صبر که بگم باید منه نوبت که حاال خب_

 میدم هدیه

 فتهر چیزی عجب بیشعور موند دستبندا به چشمم همینجا از منم داد کادوشو و جلو رفت بزرگمهر

 خریده

 میکرد نگه دستبند به خیرگی با ساره

 کردین لطف خیلی ممنونم خوشگلن اینا خیلی بزرگمهر اقا_

 زیبان خیلی ممنونم:سایه

 بدید کیکو گشنمه من بسه بسه:حامد

 گرفت درد فکم که دراورد بازی مسخره انقدر چاقو ص*ق**ر اجرای به کرد شروع شد بلند بعد

 به اکثرن کردن جمع رو جا همه خدمه بودن ولو گوشه یه همه خوردیم که کیک خندیدم انقدر

 ور کسی شدم متوجه که بستم و در و شدم اتاقم وارد کنن استراحت که رفتن اتاقاشون سمت

 کشیده دراز تختم رو سفید خواب لباس یه با الهه کنار زدم نیمه تا رو پتو جلو رفتم خوابیده تختم

 بود

 میکنی چیکار اینجا الهه_

 منتظرتم وقته خیلی من رادمهر_

 بود فتهگر گر بدنم آب تو رفتم دوییدم سره یه ساحل تا بیرون رفتم اتاق از عقب برگشتم سریع
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 نمم میومد شدیدی سوز بیرون اومدم آب از ساعت نیم بعد میبینم دارم خواب میکردم حس همش

 رو رسمب نمیتونستم ولی کردم حرکت ویال سمت به اومد بدم زارم حال از میلرزید تنم بودم خیس

 ونجاهم ساعتها بود ستاره از پر آسمونش تهران برعکس اینجا شدم خیره آسمون به افتادم زمین

 نمیتونستم نمیاد خوشم طالیی رنگ از دیگه دیدم هم رو افتاب طلوع حتی بودم کشیده دراز

 بوی ریاد بوی میومد خوشی بوی میشد کشیده صورتم رو مالیمی باد بود شده خشک تنم بلندشم

 نمیشد واضح برام صورتش هیچوقت که کسی میدیدم رویاهام تو که غریب زن همون

 یچه با ارامشش حس میشد رد گردنم زیر از دریا آب میگردن دنبالم که میشنیدم رو بچها صدای

 گرفت قرار صورتم روی ظریفی دستای بعد شنیدم جیغ صدای نبود وصف و درک قابل چیزی

 جفت یه به چشمم بجاش ولی ببینم رو طمع های طالیی اون نمیخاست دلم کردم باز چشمامو

 بحال ات چرا نمیشنیدم من ولی میزد حرف بود زده زل بهم نگرانی با که افتاد ای نقره طوسی چشم

 ولی باشم خیره بهش ساعتها میتونستم میشد که االن زیباست انقدر سایه بودم نشده متوجه

 محکم دستای کن ول زخمیو جسم این خستم روح میخاست دلم میکرد درد بدنم بودم خسته

 فک نکن بلندم میکردن سعی بزرگمهر و حسام چرخوندم چشممو شد حلقه شونم دور دیگه کسی

 نه: گفتم فقط و کردم باز شدمو قفل

 مه الهه که دیدم بشن تموم لحظات این نمیخاستم شد خیره بهم نگرانی با بزرگمهر حرفم از

 زدم داد بلند بسرعت میشد پمپاژ بدنم تمام به خون انگار گرفت گر تنم یهو میاد داره

 اون به زدی گند باورام همه به زدی گند ببینمت هیچوقت نمیخام دیگه میفهمی ببینمت نمیخام_

 بیای باهامم نمیخام چیز همه سوال زیر بردی چیزو همه بدم اجازه خودم به میخاستم که چیزی

 باشه تو مثل کسی دست اثرام تابلوهام نمیخام میدم پولشو یا میدم پس یا عتیقهاتو پاریس

 ببینمت نمیخام میفهمی

 رادمهر چیشده:بزرگمهر

 کردی چیکار تو چیشده الهه:سحر

 رادمهر میگه چی نمیدونم منم.....من:الهه

 کنم قاومتم نمیتونستم دیگه خوردم سرما میدونستم میکشید تیر گوشم افتاد خس خس به سینم

 بکشه دراز دوباره
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 خورده سرما سخت میدم احتمال میسوزه تب تو داره رادی بیار و ماشین برو حسام:بزرگمهر

 اینجایی کی از ،رادمهر

 کرد تکرار سوالشو دوباره ندادم جوابی

 دیشب از_

 و بزرگمهر،حسام همراه نشستم ماشین تو کردن کمکم بودن زده زل بهم ناباور چشمای با همه

 اینممع دکتر بودم کشیده دراز اورژانس تخت رو گرفتن ویلچر بدم حال بخاطر رفتیم امیرحسین

 کرد

 هک نوشتم امپول چندتا برات بودی دریا و سرد هوا تو زیادیم زمان شده کوفته عضالتت پسرم_

 سروقت قرصاتم نشو بلند جات از زیادم بزن خاستی هروقت هست هم سرم دوتا بزن تاشو3 االن

 بخور

 ودنب زده زل بهمون نگرانی با همه خونه برگشتیم دیگه شدم فلج کردم حس زدن که امپول برام

 تهنشس کنارش هم سحر بود کرده گریه میکرد نگام خون چشمای با که افتاد الهه به باز چشمم

 باال برم هارو پله نمیتونستم بود

 کنم عوض لباستو باید باال ببرمت بیا رادمهر: بزرگمهر

 زدرا بزرگ، کمک به کردم عوض لباسمو و گرفتم مختصری دوش باال رفتیم بود سختی هر به

 بود هکاس یه دستش تو اومد سایه شد زده اتاق در میپیچیدم بخودم بود عرق خیس تنم کشیدم

 بشه کم دینم از یکم اوردم سوپو این االن دادین نجات جونمو دوبار رادمهر اقا میگم_

 بخورم نمیتونم ولی ممنون_

 میسوخت معدم ولی بود خوب بوش دهنم جلو گرفت قاشق یه تمام سماجت با جلوم نشست

 زشا رو کاسه خاستم بود طعم خوش کردم باز و دهنم نمیره رو از دیدم وقتی بخورم نمیتونستم

 بگیرم

 میدم بهت خودم داری نگه رو کاسه میخای اونوقت میلرزه بید شبیه دستت_

 خیره چشماش به دوباره بود زده بیرون مشکیش ت*خ*ل موهای از ای تره شدم خیره بهش

 میکردن نگام داشتن که شدم
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 بیارم؟ برات بازم میخای شد تموم سوپ امم_

 بود کافی همین ممنونم نه_

 شد خیره ای گوشه به بره نشد بلند

 نیست فضولی اگر البته بکنم سوال یه رادمهر_

 نیس مشکلی بپرس_

 آب تو رفتی صبح تا که چیشد_

 اوردم کردم اشتباه خوبیه ادم میکردم فکر که رو دوست این میکنم احساس راستش_

 الهه؟ کی_

 اره_

 کردن چیکار مگه خب چرا_

 اقیاتف یا بشه شکسته حرمتی نمیخاستم منم گذاشت باالتر معمولی دوست یه حد از پاشو_

 بیرون زدم براهمین بیوفته

 باشیا مردا این از نمیخوره بهت زیاد شخصیت، با چه اوه_

 صرفا رو اونا فقط مردا ما میکنن فکر مونث جنس که جالبه کردم نگاه بهش خنده زیر زد الکی بعد

 میخاییم استفاده برای

 کرد جور و جمع خودشو میزنم حرفی نه میخندم نه دید وقتی

 کنه اذیتم چطور میخاد عموم بنظرت برگشتیم وقتی_

 کنی ازدواج نمیخای بگی بهش بهتره کنی زندگی ازاد میخای اگر بربیای پسش از بتونی باید_

 شپی از و کنی کار خودت برا میتونی هم کرده رد رو قانونی سنت هم چون کنه مجبورت نمیتونه

 نیک ازدواج نمیخای بگی بهش که باش داشته اینو توانایی ولی میکنم کمکت بخای بری عموت
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 یخادم ولی کنه زورم نمیخاد گفت روش گذاشتی تاثیر خیلی انگار زد حرف باهام حسام راستش_

 پیش از زیاد احتمال کنم اجاره خونه و کنم پیدا کار بتونم اگر نمیدونم کنه علنی رو خواستگاری

 کنه دق ساره میترسم ولی میرم عموم

 میشه مشخص چیز همه برگشتیم وقتی فردا باش داشته صبر فعال_

 گذشت زود خیلی_

 شد تموم زود خیلی اره:الهه

 نشدیم متوجه میایید صدا سرو بی خانم الهه به به_

 بشم زدنتون گپ مزاحم نمیخاستم اخه_

 نبدی بهشون که نبودید شما البته بودم اورده سوپ اخالقمون خوش مریض برا حرفیه چه این_

 بدم انجام خطیرو وظیفه این شدم مجبور من

 زد داد لندب ولی بگیرم فاصله کردم سعی بدم حال با که نشست تختم کنار اومد بود شده کبود الهه

 میگیری فاصله هی که نیستم نجس من رادمهر_

 کردم محکم مشتمو نزنم داد که کردم کنترل خودمو

 ممتابلوها میدم پس عتیقهاتو تهران برگشتیم ببینمت نمیخام نزدم داد تا بیرون برو الهه_

 برمیدارم

 بکشی منو دادم اجازه من نداری حقی همچین تو_

 ببینمت نمیخوام دیگه میزنم اتیششون جهنم به بدرک_

 رادمهر دارم دوست احمق من عاشقتم که وقته خیلی چون باشی دوست باهام نمیخام چون چرا_

 میزنی انقدرپس چرا میکنی چیکار بامن داری ببین ولی

 ماس به چیزی تو:کرد زمزمه اروم خیلی بود شده خیره الهه به تعجب با که افتاد سایه به چشمم

 بدبخت داری غرور

 تقریبا هاله شدن درگیر باهم کرد حمله سایه سمت به شد بلند بشه منفجر الهه که بود کافی همین

 ندبل جام از کردم سعی الهه گوشه تو خوابوند محکم هم سایه کرد پاره رو سایه شال لباسو کل
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 وریخ میوه چاقو تیزی کرد نگاه دورش به شد بلند الهه کرد پرت رو الهه حرکت یه تو سایه بشم

 ستد با رو چاقو سایه شکم نزدیکی تو کرد حمله سایه سمت به الهه جنبیدم خودم به دیدم که

 زد مانگشتا الی از خون که کنه سایه بدن وارد رو چاقو میخاست فشار با انقدر الهه گرفتم راستم

 دستمو تنشس کنارم سایه کشید جیغ الهه زمین نشستم زانو رو کرد غلبه بهم شدید ضعف بیرون

 بود عمیقی زخم بود پرخون دستم کرد از گرفت

 برمیگردم االن من خب باش اروم میشنوی صدامو رادمهر_

 بیرون زد سریع سایه جلو اومدن خونی دست و من دیدن با تو اومدن حامد و حسام لحظه همون

 امتم خورد بخیه کردن ضدعفونی و شستن ظرف یه تو دستمو اومدن باخواهرش دقیقه چند بعد

 مدست به ترس با که زدم زل الهه به میکردن نگام همه باال اوردم سرمو کردم نگاه دستم به مدت

 دیدش جلو باال گرفتم دستمو میکرد نگاه

 و مذهن قلبم از که چیزی اون هر باهاش میتونم که چیزی تمام منه دارایی تمام این میبینیش_

 تمام میلرزه رچطو ببین ولی بکشه بتونه مهارت ترین ریز با تا بفرستم بندبندش به میگذره چشمم

 پارس؟ بندبندش که چیزی با چی با بگو من به ولی شدنه مشهور هنرمند من آرزوی

 به که تمداش نیاز زدم کنارشون ولی بگیرن جلومو خاستن شدم بلند بدم حال با شد بیشتر گریش

 ازش آتیش تنم ولی بود تنم نازک لباس یه بودن بریده امونمو عطسه و سرفه برسم آرامش

 اطراتخ کننده تداعی برام دریا آبی رسیدم که دریا لب به برسم آرامش به منم میخاستم میبارید

 نه عذابی هیچ بدون فکری هیچ بدون بودم ساکت و اروم جا یه میخاست دلم خیلی بود خوبی

 تبرگش و تکرار دکمه چیز همه کاش نامعلوم آینده نه ای شده فراموش قسمت نه دردناک گذشته

 خیلی باعث میتونستم میشدم راها این وارد و میشد چی میدونستم اول از اگر شاید داشت عقب به

 اگر وفتادنمی هم خوب اتفاقات شاید نمیذاشتم و میدونستم اگر که هست اینم خب ولی نشم اتفاقا

 زیبایی مه تیرگی روشنی درکنار نمیدادن معنی هیچوقت نمیگرفتن قرار هم کنار سیاهی و سفیدی

 بالعکس همینطور میبخشه

 بودم دریا آب به خیره هنوز من و کنن تموم دقایقو که میدوییدن ها ثانیه

 مونه سنگ تخت روی میدیدشون تار چشمم میومدن سمتم به ها بچه عقب برگشتم پا صدای با

 میخورد زنگ گوشم و بود شده بدتر مریضیم بخاطر سردردم نشستم نزدیکی

 میکنیم حرکت زودم صبح فردا تو بریم بیا خوردی سرما نکن لج خودت با رادی:بزرگمهر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

182 

 

 بچها ندارم برگشتمون به خوبی حس زیاد من واقعا مسافرتی عجب:حامد

 نداری خوبی حس تو کنم ازدواج بزور قراره من چون چرا:سایه

  میشه چیز همه بخای خودت اگر کنه مجبورت نمیتونه کسی:حسام

 دادیم استراحت خودمون به خیلی دیگه میکنیم حرکت صبح فردا:بزرگمهر

 باشیم خوش درنیاریم بازیا چلغوز این از دیگه دبی رفتیم میگم گذشت زود چقدر:حامد

 چی؟ یعنی میگی که چرندیاتی این:امیرعلی

 نیار فشار خودت به تو هیچی:حامد

 رو دمبو نشسته دریا لب بیان بردارن رو دستشونه دم هرچی گرفتن تصمیم بود آخر شب امشب

 ادری به رو نشست کنارم بود بزرگمهر کردم بلند سرمو کردم حس روم نفرو یه سایه که شنا

 گذاشتم زانوم رو چونمو

 چطوره حالت_

 رفیق چطوره تو حال خوبه من حال_

 رفیق خوبه که سالهاست منم حال_

 گرفتی سخت ولی بگذرن بذاری کردم التماس بهت که اونایی یا سختتره روزا این_

 مرد نداره زدن لگد مرده رادی_

 خودمون؟ اال زنیم بیل همه برا میزنی من به چرا نداره اگر_

 همینطوره احتماال_

 میکشه منو خونسردیت و بیخیالی این_

 نمیدم بروز چیزی فقط نیستم خونسرد من_

 نه؟ کنی صحبت که سرشکستگیه باعث البد میشناسمت_

 برم شم بلند بزنی طعنه میخای_
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 چیشده بگو پوسکنده و رک پس_

 نمیچرخه هیچوقت که اونایی از تو منو چرخ میشه خراب میزنم دست هرچی به شدم خسته_

 کردم نگاه بهش

 بزرگ چیشده_

 نیوفته شایدم میوفته اتفاق خب ولی نیوفتاده اتفاق هنوز یعنی نیست خاصی چیز_

 بگو پوسکنده بپیچونی؟خب داری دوست کال_

 دیگه بریدم بیرون بیام بابک خونه از میخام شدم خسته رادی_

 پیشم بیا گفتم چقدر_

 یمندار شک بهم تو منو تنها خونه تو مرد دوتا بینن دهن چقدرم مهمه براشون چقدر که میدونی_

 گرفتن مجردی خونه میگن کرد مراعات باید شده که مردمم دهن بخاطر وقتا بعضی ولی

 بری کنی ازدواج زودتر میخای چیه_

 سرکوفتا همه بشه تموم که میکردم قبول اره بود سادگی همین به اگر_

 تیاد که و شهرزاد شه خالص شرت از زودتر میخاد دلش اونم میزنم حرف بابک با برگردیم بذار_

 خالص برادرزادهاش دست از داره دوست خیلی مسعود همین خودشن لنگه رفیقاشم هرچند نرفته

 بشه

 از خترد دوتا این سایه و ساره نمیکنه فرقی گفته سجاد گفته بابک به امیر که اینه جالبیش_

 شد جور جنس شیم باجناق باهم بیا رادی ،میگم ترن اقبال بد منوتوهم

 وعشر دید مارو دور از حامد گرفتن کشتی کردیم شروع روش افتادم شد شل نیشم شوخیش با

 پرتش بردم کشون کشون ازش بیارم کم نمیخاستم ولی داشتم شدیدی ضعف کردن تشویق کرد

 عدب همدیگه کردن خیس کردیم شروع آب تو اومدن پسرام کشید پشت از هم منو که آب تو کردم

 کنه ازدواج بزرگمهر که میترسیدم این از همیشه شدم خیره آسمون به و خوابیدم آب رو دقیقه چند

 ابکب یادمه خوب خیلی داره اولویت برام خوشحالیش و خوشبختیش ولی میترسم هنوزم یعنی

 اج بابک دل تو خودمو باید بزرگمهر به کمک برا میدونستم اومد خوشش ازمن طلبیم جاه بخاطر
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 هرچی و فرزند خانواده ثروت داشتن وجود با بنظرم بود ناپذیری نفوذ و سخت خیلی مرد بابک کنم

 جاشب نبره لذت و نبینه رو هیچی میشد باعث بود وجودش تو که طمعی اون نمیبرد لذت هیچوقت

 لیخا خودش مثل همه میخاد براهمین خالیه تو همیشه کنم حس بود شده باعث زیاد خاستن این

 من از براهمین افتاد گیرش بدتر مراتب به حتی خودش لنگه یکی هه باشن خوشی و لذت حس از

 مثل دوباره اورده گیر کسیو یه زیبا میدونستم میان دوباره خواهراش که بودم شنیده نمیاد بدش

 ابکب اگر که بود این میدونستم من که چیزی اون ولی باشه خانوادشون حد و شان در که خودشون

 برادر حرف رو میده رضایت بوده همکارش دختر ادم اون و کنه ازدواج میخاد بزرگمهر بدونه

 بزنن حرف خواهرا نمیتونن هم بزرگتر

 دلم نبود نشسته اتیش کنار ساحل لب همه کردم عوض لباسمو و گرفتم دوش ویال تو برگشتم

 برد خوابم و کشیدم دراز تخت رو میکرد درد بدنم خیلی بخوابم میخاست

 سایه

 ونا با چطور نمیدونستم بیرون اومد آب از رادمهر دیدم که بودیم نشسته آتیش کنار ساحل لب

 چاقو گرا کردم نگاه دستش به لرز و تب از میمیره حتما آب تو بره و باشه سرپا میتونه بازم حالش

 امیر برداشت عمیق زخم دستی همچین که حیف ولی بودم کجا االن نبود معلوم نمیگرفت رو

 بشینم نمیخاست دلم شدم بلند منم کنم رانندگی بتونم فردا میخوابم من گفت شد بلند حسین

 بعد لهها که شد جلب این به نظرم بیشتر بکنم حسابی و درست حموم یه اتاقم تو برم میخاستم

 کرد جلب نظرمو کسی شدن رد که میرفتم اتاقم سمت به جمع تو نیومد احمقانش کار اون

 ودب شده تحریک خیلی فضولیم حس میره رادمهر اتاق سمت به داره الهه دیدم شدم که نزدیکتر

 وارد لهها وقتی شدم قایم نزدیکی اون و ستون پشت رفتم نرم که کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 میرسید گوش به خوب خیلی اینجا از صداش بزرگمهر و رادمهر اتاق بین رفتم سریع شد اتاق

 هتب اینطور بخام که میشدم مند عالقه بهت اینطور نباید هیچوقت عزیزم متاسفم من رادمهر_

 بهت سایه شدن نزدیک با بزنم ضربه

 میکنه یکارچ ببینم بتونم تا بشم در نزدیک صدایی بدون کردم سعی شد بیشتر خیلی فضولیم

 زد کنار بود شده پخش صورتش رو که رادمهر موهای اروم
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 کردمی نگاه عکسشونو داشت که خانم بار یه فقط ندیدمش منم پدرتی شبیه چقدر میدونی_

 شیدهک صورت خمار چشمای همین میکنه نگاشون شیفته خانم اینطور که بوده جذابی مرد دیدمش

 سکته ودب نزدیک دید عکستو خانم اول بار برا وقتی گوشتی لبای زبر مشکی موهای سفید پوست

 رموزم خانواده اون از چطور تو نمیدونم منم نبود خانوادت اعضا از هیچکدوم بین شباهت انقدر کنه

 خادمی دلم خیلی نمیذاشتی تو ولی شم نزدیک بهت که کردن سفارش بهم بارها خانم شدی جدا

 نمیدونی خودت ولی میشی دست به دست داری اینا بین که هستی کی واقعا بدونم

 هبچ رادمهر یعنی چی یعنی گفت که اینایی بودم شده خشک نمیفهمیدم هیچی الهه حرفای از

 تو شباهتی همچین گفت چرا میکنه؟پس نگاه عکسشو که پدرشه عاشق زن یه دیگس؟یا یکی

 گرفت خون خفه فکرم الهه حرفای ادامه با نیست خانوادتون

 ور بوده الزم که چیزایی اون بودی مردا خیلی از تر سرسخت ولی بود بهت نزدیکی من ماموریت_

 زیزمع میشی چیزا خیلی متوجه برسه که زمانش نکنیم مالقات همدیگرو دیگه بهتره دادم انجام

 ببخشی منو امیدوارم

 اتاق تو خودمو سریع من بشه خارج اتاق از اومد شد بلند بوسید رادمهرو زخمی دست که دیدم

 ردمک نگاه رادمهر به بیرون اومدم اتاق از شنیدم تندشو پاهای صدای این از بعد انداختم بزرگمهر

 همه این ولی باشه اروم اینطور میتونه زیاد مسکن با فقط بود معلوم بود خوابیده تموم ارامش با که

 زندگی سال30 بعد باشم جاش نمیخام اصال من وای بیاد پیش چطوری و کی بود قرار اتفاقات

 هی انگار بود شده درگیر خیلی ذهنم دیگس زن عشق پدرم اصال یا دیگم خانواده یه بچه بفهمم

 دمیش دستگیرم چیزی کمتر میکردم نگاه بهش بیشتر هرچی بود تخت رو جلوم خفته معما

 افتاد حسام به چشمم برم که برگشتم

 نگرانشی؟_

 اصال نه......من_

 نداشتم قبلمو بودن محکم چرا نمیدونم زد زل چشمام به

 هاومد دیگه دختر یه با که رادمهری کی به اونم طرفه یه عالقه سایه، گرفتی منو جای زود چقدر_

 ربطی هیچ من به الهه بعدم داشت نخواهم ندارم ادم این به ای عالقه هیچ من خان حسام اوال_

 یارهب خدا بنده این سر بالیی شاید بمونم بگیره انتقام میخاد االن گفتم منم اینجا اومد نداره
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 یه مثل درون تو حس این نگرانشی چطور میکنی نگاش چطور میبینم من نزن گول منو سایه_

 شاتی چشماش حرارت از تنت کی نمیفهمی که میده ریشه انقدر بعد میشه وارد ساکت ویروس

 عالقه این به دادن جدید ریشه برا میگیره جون قلبت و میگیره

 خودت برا میبافی چرندیات انقدر چرا کن بس حسام_

 یچیز من برای رادمهر شب اون سایه ببین منو: انداختم کنارش دیوار به چشممو نزدیکتر اومد

 حاال عدب میده تسکین انتقام خون با دردو این دیدم و عمیقش درد من شکافت قلبشو کرد تعریف

 رصتف خودم و تو به که گرفتم تصمیم خودم بخاطر شب اون من میشی مند عالقه کی به داری تو

 کنه سروری قلبت توی کی میذاری داری من به دادن فرصت جا به تو اونوقت بدم

 زدم زل چشماش تو محکم و برگشتم شدم پشیمون ولی بهش کردم پشتمو

 چوقتهی نمیخام و متنفرم مردا همه از منم انتقام برا شده سیاه قلبش اون که همونطور بدون اینو_

 قطف من داد نجات دوبار منو جون اون بشه نزدیک من به بده اجازه خودش به یکیشون زندگیم تو

 دلیلی رنهوگ نکنی برداشت بد که دادم توضیح برات اینم یانه میکنه تهدیدش خطری ببینم اومدم

 خوش شب بشنوم عشق چرندیات این از نمیخام دیگم بدونی چیزی من کارای از تو نداره

 خالیه کردم حس ولی شدم رد خاموش چراغ و بود باز الهه اتاق در دوییدم ها پله سمت به

 ماموریتش و ماموره باالخره هه رفته احتماال نبود وسایلشم نبود هیچکس زدم چراغو برگشتم

 خاص صورتش بست نقش چشمام جلو رادمهر صورت حسام حرفای اوردن یاد به با شده تموم

 ازش گذاشتم قلبم رو دستمو چشماش خصوصا بود جذاب ولی نداشت گیریم نفس زیبایی نبود

 دوش هی رفتم اتاق سرویس سمت به نه یعنی این میزد خونسرد میشی؟خیلی عاشق تو پرسیدم

 مسخرس واقعا عشق هه کردم فکر حسام و الهه حرفای به و کشیدم دراز تخت رو گرفتم طوالنی

 نمم کرده دوستیش انسان وظیفه رو از بشم چاکش سینه عاشق نیست قرار داده نجاتم دودفعه

 برد خوابم که بودم فکرا همین تو میدادم انجام بودم

 تساع به خوابیدم کم خیلی من بهش لعنت اه شدم بلند جام از اه شدم کور میزد صورتم رو نور

 خمیازه داشتم مسافرتم من اومد یادم اهاااااااااا خورد چشمم چمدون به بود11 کردم نگاه

 ها پله زا کردم تنم لباس شستم صورتمو شدم بلند سریع حرکته امروز افتاد یادم که میکشیدم

 کرد نگام خوردم سحر به که پایین میرفتیم

 خوبی؟ بخیر صبح خانم سحر سالم_
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 خوبی؟ تو مرسی_

 شکر؟ خدارو مرده کسی ریختی این چرا اره_

 نامیرحسی و حسام با میفهمه بزرگمهر صبح نزدیکای کرده شدید لرز و تب رادمهر ولی هنوز نه_

 بیمارستان بردنش

 عنیی زدن کرد شروع بیشتری شدت با قلبم. خداروشکر میمیره، داره کی گفتم چی من زد خشکم

 گذشت کنارم از سحر! بمیره میخاست دلم

 ولی بوده نمای از بدتر نباش نگران میریم میوفتیم راه برگشتن کن جمع وسایلتو برو نزنه خشکت_

 نمرده

 اکوس کردم جمع وسایلمو اتاقم سمت برگشتم ناراحتم من چرا اصال چه من به نمیمیره که بدرک

 در دم گذاشتم چمدونو میز، سر میزنن حرف نشستن سحر و ساره دیدم که پایین بردم

 و امحس خستس چقدر بود معلوم صورتش از تو اومد بزرگمهر اول برگشتیم هممون کلید صدای با

 گچ از صورتش بود سرخ دماغش کردم نگاه صورتش به بودن داشته نگه و رادمهر امیرحسین

 مباور شد ولو که نشوندنش کاناپه رو بود شده گودوسیاه چشماش پای بود سفیدتر هم دیوار

 دراومده پا از اینطور که خورده سرما سخت انقدر یعنی نمیشه

 کردین شروع رو صبحونه من بدون همگان بر درووووووووووود: حامد

 بزن حرف ارومتر حامد:بزرگمهر

 حاال کنیم چیکار دایی:حسام

 تهران برگردیم سریع توقف بدون مجبوریم:امیرحسین

 چیشده خبره چه:حامد

 پرسید من بجا سحر یعنی؟ بود چیشده نمیفهمم بود کالفه حسابی بزرگمهر

 بزرگمهر چیشده_

 دبای کرد زمزمه اروم خیلی گرفت رادمهرو دست نباشه خودش حال تو که انگار توجه بی بزرگمهر

 پله راه سمت به رفت شد بلند بعد برگردیم
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 دیگه بزنید زر مرگتونه چه:پرسید حامد ولی بپرسم حسام از نمیخاستم

 ملع قبال اینکه مثل شده بدتر انگار اب تو رفته که دیشبم بوده شدید سرماخوردگیش:حسام

 و شده معدش زخم تشدید باعث سرماخوردگی عفونت داره شدید مشکل معدش داشته

 نخورده قرصاشم نخورده درست غذا اینجاست که چندروزه ایشون بعدم داره خونریزی

 تروقسم دستش بود بسته درد از چشماش که کردم نگاه رادمهر به بود ور یه هرکسی بلندشدم

 اثیرت تحت بیشتر میدونستم ولی نبوده عادی سرماخوردگی یه پس بود شده مشت شکمش چپ

 که ادمی همچین اونم میکنه تحمل رو عصبی بیماری دونوع بود جالب برام قرصاشه نخوردن

 وسایلشونو سریع هم بقیه اورد رو رادمهر خودشو ساک بزرگمهر عصبی تا بود خونسرد بنظرم

 لیخی سرعت با بزرگمهر ماشینش عقب بود خوابیده رادمهر شدیم ماشینا سوار بودن کرده جمع

 دقیقه دچن بعد نمیرفتیم خونه سمت به رسیدیم، اومدنمون از سریعتر خیلی میکرد حرکت زیادی

 میکنیم حرکت داریم بیمارستان سمت به که شدم متوجه

 باال هطبق رفتیم ماهم بردن تخت رو رادمهرو اومدن پرستار چندتا میشناختن و بزرگمهر انگار اونجا

 میگن چی شنیدم شدیم که نزدیکتر میزد حرف باهاش داشت بزرگمهر سال و سن هم مرد یه

 نمیدونم من کوروش_

 دتبخو بخای اگر نیست این از بهتر وضعت خودت تو افتاده براش اتفاق این بارها این بزرگمهر_

 کنه لهت بزنه بیاد حالش اون با شه بلند که میگم بهش میرم بیاری فشار

 فتر کوروش اسمش فهمیدم که مردی اون وقتی نشستیم ماهم صندلی رو نشست اروم بزرگمهر

 پوشوند دستش با صورتشو بزرگمهر اتاق تو

 دارید استرس انقدر چرا نمیگین ما به چرا دایی:حامد

 نمیشه چیزی دایی:حسام

 فهمیدین چطور شما عمو چیشد یهو اخه:امیرعلی

 باشید ساکت فقط هیس:بزرگمهر

 ساحسا بود زیاد فشار تحت انگار همینجاشم تا بگه رفیقش از چیزی نمیخاد دیگه بود معلوم

 حسی بدترین ندونستن و خبری بی بودیم نشسته عمل اتاق پشت انگار میاد کش زمان میکردم
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 لندب بزرگمهر اومد کوروش باالخره شدت، به میدادم تکون پاهامو بودم کرده تجربه حاال تا که بود

 شد

 خوبه حالش که بگو پسرات جون_

 تو زا هست بهوشم تازه خوبه اره دیگه بود تخلیه بوده عمل اتاق انگار میگی همچین بزرگمهر اوه_

 درنیار جیغشو شده خروسی صداش خورده سرما فقط تر سرحال

 اورده بیرون بزرگمهر برا زبونشو رادمهر دیدم بیرون اوردن رو تختی شد جدا بزرگمهر از خنده با

 نقدرا میشد حسودیم رفاقتشون به خیلی نبود خوب حالش اصال اینکه با خنده زیر زد بزرگمهر

 نزدیکی همچین هم ساره منو حتی ناراحت هم درد با بودن شاد هم خوشحالی با که بودن نزدیک

 اهاروم گفت امیرحسین به بزرگمهر کرد بیرونمون پرستار و دیدیمش اینکه ،بعد نداشتیم رو

 با یول رادمهر ببینه چشمام تو و ترحم نمیخاستم میمونه رادمهر پیش بگه بابک به و برسونه

 چون شد دلخور ازم خیلی فکرکنم سوخت براش دلم ناخداگاه جسمیش وضعیت و الهه حرفای

 هک میدونستم خودم ولی کنم خوردش نمیخاستم برگردوند ازم روشو و بست درد با چشماشو

 کردم

 هیچ بدون روز، هر دعوا روز هر تکراری و مسخره روزای میشد شروع بازم عمو خونه رسوندن مارو

 موهامو داشت درد انقدر چرا بود بستم چشمای جلو رادمهر صورت همش اتاقم تو رفتم حرفی

 زیاد انیتعصب با نمیخاستم، برگردوند روشو درد با چقدر بیاد یادم نمیخاستم بیاد دردم تا کشیدم

 تو، ومدنمی میمردمم عمو نبود خونه ساره و عمو جز به کسی کوبیدم آیینه تو خوابو چراغ شدم بلند

 زدم داد بلند بهش رو که بیاد خاست ساره

 کنم جمعش بذار شد خورد افتاد دستم از لیوان نیا_

 کن باز اتاقتو در سایه نگو دروغ_

 میکنم خواهش ساره باشم تنها میخام برو_

 حمقما چقدر اینکه به بدبختیم به میکردم گریه خودم حال به گذاشتم اهنگ نیومد صداش دیگه

 قدران که متنفرم خودم از کنن کمکم میخان که میکنم اذیت رو کسایی ولی هستم همه بازیچه

 ذلیلم و بدبخت
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 خاموش و چراغ کردم جمع بود شکسته که رو شیشه و اینه شد تاریک هوا که کردم گریه انقدر

 کردم

 رادمهر

 ومدها اینجا تخلیه بخاطر بارها بود تکراری صحنه این چقدر موند پیشم بزرگمهر رفتن که ها بچه

 اصال برم کن مرخص کوروش:گفتم کوروش به رو شد تموم که سرم بمونم نمیخاستم بودم

 بمونم نمیتونم

 میکنم کارو همین دارم میدونم_

 نیس خوب هنوز حالش رادمهر کوروش ولی_

 ببر دار ورش بزرگمهر سالمتره توم و من از_

 که من برعکس سایه که هرچند سایه و ساره هم میرفت دست از بزرگمهر هم میکردم صبر اگر

 رفیقم برا اول میکنم سعیمو من ولی میشه خیره ترحم با من به کنم کمکش میخام

 شدیم ماشین سوار

 بابک خونه برو بزرگمهر_

 فردا تا میمونم اونجا منم خودت خونه ببرمت میخام_

 کنم صبر فردا تا نمیتونم که دارم مهمی کار بابک با_

 اخه_

 کن اعتماد بهم برو_

 هیچ ابکب جلو باشم محکم کردم سعی باال رفتیم باهم کرد پارک بابک خونه پارکینگ تو ماشینمو

 اخم که شدن خیره بهم نگران حسین امیر و امیرعلی حسام حامد ما ورود با نداره توجیح چیزی

 کردم غلیظی

 چطوره؟ حالتون خان بابک سالم_

 نبودن درست خبرا زیاد انگار خب ولی نداری حال یکم شنیدم رادمهر اومدی خوش:بابک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 روپاست کردی چیکار بشر این با دایی:حامد

 داشت ضعف یکم بود خوب حامد،رادمهر:بزرگمهر

 شد گرد چشماشون تایی4

 رفع بعدش داشتم خصوصی و کوتاه صحبت یه نشم مزاحم زیاد میدید اجازه اگر خان بابک_

 راه تو دارید مهمون که میدونم میکنم زحمت

 شد بلند ازجاش تحسین با زد برق بابک چشمای

 ریمب بیا نمیمونی خبر بی دورت اتفاقات کوچکترین از من مثل هم تو که میبینم خودمی مثل_

 برو فردا پریده رنگت یکم بمون شب بعدم کتابخونه

 شد اردو میبودم باید بودم، مسلط بخودم ولی داشتم استرس یکم رفتیم کتابخونه سمت به باهم

 بستم در و رفتم پشتش منم

 گوشم سرتاپا خب_

 کنم شروع مقدمه بدون میخام رکید و شناختمتون که اونجایی از_

 داد تکون سرشو

 کنه ازدواج بزرگمهر باشه وقتش که میکنم فکر من_

 شد شل نیشش

 کاندیدن کیا بگو بهم حاال بدی بهم خوبو خبر این بودم منتظر بود وقت خیلی_

 نفر یه فقط_

 خوشبخت دختر اون کیه_

 االنتون همکار زاده خواهر و سابقتون همکار دختر_

 میگی؟ رو سایه و ساره_

 دادم تکون سرمو
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 دخترای من خواهرای و خودشه پسرای هول امیر انقدر نیوفتاد خودم فکر به چرا نیست بدم_

 زرگمهرب برا باشه بهتر ساره فکرکنم ندیدم رو نزدیکتره همه از که کسی میکنن معرفی جورواجور

 خترد سرسختم رقیب بذارم نباید مسعود به میزنم زنگ امشب همین من پسر بود عالی خبر ن

 هست خودمم بزرگ پسر هرچند کنن خواستگاری رو سایه میتونن هرچند بگیره رفیقمو

 پسرم هم میرم برادرم خواستگاری هم اینطوری عالیه وااااای:داد ادامه زیاد خوشحالی با شد بلند

 امیرحسین

 با یدمد که رفتم دنبالش پذیرایی تو رفت زیاد خوشحالی با کرد فکر هم سایه به یهو شدم شوکه

 وکش بابک صدای بودن شده خیره ما به بهت با همه گرفت شماره برداشت تلفنو زیاد خوشحالی

 بود بعدی

 چطوری؟ مسعود گلم رفیق سالم به به_

_.......... 

 نده خبر هم امیر به خونتون میاییم خیر امر برا شب فردا ما کن ول و سالمتی چاق مسعود_

 فهمیدی

_................. 

 ابر که بدون ولی چیه قضیه میگم دیدمت که فرداشب مهمترم من و احمق اون بیخیال مرد اوه_

 میشیم مزاحمت ساره

 ریعس بابک زمین نشستم دادم دست از تعادلم بودم کرده شدید ضعف که من پرید بزرگمهر رنگ

 شدیدی تهوع حالت بود هل بابک این چقدر من وای کرد قطع رو گوشیو برگشت من سمت به

 و دبودونبو چی هر نبود خون جز هیچی معدم تو دستشویی سمت به دوییدم سریع کرد غلبه بهم

 دنیا دب خیلی بود بدی حس دارم نگه خودمو نمیتونستم بود واردشده بهم زیادی استرس اوردم باال

 ولی بیرون رفتم شستم و صورتم اومدم خودم به در به بزرگمهر ضربات با میچرخید سرم دور

 نشستم همونجا

 بودن خوشحال جای میکنی قش تو شه دوماد رفیقت قرار رادمهر بابا ای:بابک

 یهو مبود داده تکیه بزرگ شونه به میخندیدم وحشتناک و بلند خنده زیر زدم درد و زیاد استرس از

 شدم ساکت
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 انگار بده حالش خیلی:بابک

 دارم استرس هم خوشحالم هم فقط خوبم نه_

 معلومه اره:حامد

 چیه سایه درمورد نظرش بپرسم حسین امیر از میخاستم بیخیال حاال:بابک

 یشمامادگ میکنم حس نمیخام و نمیتونم من االن بودم زده حرف قبال شما با من بابا:امیرحسین

 ندارم

 خب خیله:بابک

 و نامیرحسی انگار کال افتاد حسام به چشمش که بابک بود شده کبود که افتاد حسام به چشمم

 کرد فراموش

 چیه نظرت تو حسام عالیه حسام اره:بابک

 باشن اینا مادرم باید دایی نمیدونم: حسام

 امش بریم پاشید خب میشه دیدنی امیر حال شود چه شد حل چی همه پس من با میان فردا:بابک

 بخوریم

 بودن خیره من به همه رفت شد بلند

 رادی کردی چیکار:بزرگمهر

 حرفات به دایی میده نشون واکنش سریع چه رادمهر ایول:حامد

 دادی؟ تو رو سایه پیشنهاد:حسام

 دوختن بریدن یهو خودشون گفتم بزرگمهر برا رو ساره فقط من نه_

 میزنید حرف دارید کاال درمورد انگار میکنین رفتار جوری:بزرگمهر

 که یدید دختر دوتا اون به کمک باشه تو به کمک که کنم کاری میخاستم فقط بزرگ نیستن کاال_

 تو زا میفهمونه بهت نگاهش با ساره وقتی نجاتش برا میدونست مقصر منو کرد چیکار شمال تو

 جلو بری نباید چرا میاد خوشش
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 میشدی هم سایه نگاهای متوجه کاش کرد زمزمه اروم حسام

 میاد؟ خوشش کسی از هم سایه مگه_

 بود گیج واونم کردم نگاه بزرگ به رفت بلندشد سریع و اومد خودش به

 رادی میندازه راه جنگ سایه دارم اطمینان شب فردا:بزرگمهر

 میک کردم سعی اتاق تو رفت کرد عذرخواهی بدش حال بخاطر بابک خانم سرمیز رفتیم هم همراه

 تو اکثرن ولی حاملم که میکرد مسخرم هی حامد میخورد بهم حالم قاشق هر با ولی بخورم غذا

 یزچ همه سریع انقدر باشم خواستگاری برا فردا که موندم بابک پیشنهاد به بودن خودشون حال

 سیدم،تر نمیترسیدم کردن ریسک از هیچوقت منیکه ترسیدم لحظه یه که میرفت پیش داشت

 مفشار که من عکس بود گرم گرفتم دستشو قدیم عادت طبق بودم کشیده دراز بزرگمهر کنار

 تنهایی همه این از دلم من ولی خستس خوابه بود مشخص میکشید عمیق نفس بود پایین

 برو ببری فامیل تو مارو ابروی کنی ازدواج نمیخای گفت مادرم که افتادم روزی یاد گرفت جفتمون

 که زمانی کردم نگاه بزرگمهر ،به فقط میبینمشون دور از که هست چندسالی االن برنگرد دیگم

 چندین بغض کنن گریه نباید مردا میگه کی گرفتم محکمتر دستشو میزد بهش سرکوفت بابک

 با االن ولی بدم دست از نفرم یه همین نمیخاست دلم بکشم نفس نمیذاشت گلوم توی ساله

 خاص هنرمند یه میگفت افتادم استادم حرف یاد میکنه ازدواج داره کردم چیکار خودم حرف

 چیزایی هب انزوا تو یا تنهان هنرمندا اکثر براهمین کنه قسمت کسی با خودشو وجودیت منه نمیتونه

 بشه نزدیک بهشون تره خالی تو که دیگه کسی نمیذاره شدن تهی حس که میبرن پی

 بزرگمهر با وقتی از ولی نشد ایجاد تغییری هیچ ازدواجش با ولی دارم دوست خیلی خواهرمو من

 هست که اینم از بره وقتی جنسه هم دوتا رفاقت متقابل نقطه ازدواج کردم حس شدم صمیمی

 دیگه مددرمیو گودال یه شبیه چشمم جلوی تنهاییم حجم وقتی ولی بود تاریک اتاق میشم تر تنها

 شد زبا نفسم راه باالخره لغزید چشمم از تمام سماجت با اشکی قطره نداشت معنی اتاق سیاهی

 کنم اریک میتونم دبی بریم و کنه ازدواج اگر بسوزه هم بزرگمهر بذارم نباید کشیدم عمیقی نفس

 باشه دور بابک از ابد تا

 بحص تا میدادم فشار چشمم رو مشتمو خوابیدم بهش پشت و پهلو به دادم فشار گلوم رو دستمو

 کرد صدام بزرگمهر نداشتم ضعف هم اونچنان بود شده کمتر معدم درد موندم حالت همون تو

 کردم نگاه بهش
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 انگار ندیدی کابوس خوابیدی؟دیشب_

 نخوابیدم چون ندیدم اره_

 چرا_

 هیچی_

 قرار ولی گذشتی خانوادت از تنفر این بخاطر میدونمم ازدواج از میاد بدت میدونم ببین منو رادی_

 دادن زن من به حاال مگه احمق بعدم کنم فراموشت من یا بره بین از تو منو رفاقت نیست

 از کردم نگاه خودم به آیینه تو شستم صورتمو رفتم شدم بلند دادم تحویل بهش پوزخند یه فقط

 ینما نمیشد باز اصال که شدید قرمزی از چشمام قیافم بود شده بدتر بودمم سرماخورده که روزی

 ریختیم این رفیقم خواستگاری روز منه شانس

 و کت با سفید مردونه لباس بود پوشیده شیک کردم نگاه بزرگمهر به گذشت سرعت به زمان

 کرد نگاه آیینه از من به مشکی شلوار

 نپوشی مشکی ،میشه نمردم من_

 فتمر اونور کرد روشو دلخوری با بعد کرد نگام کردم تنم دراوردم نفتی آبی لباس یه چمدونم تو از

 پیشش

 میکنی قهر چیه_

 بپوش رو روشه قشنگی چهارخونه که ای فیروزه آبی لباس اون_

 رمهس شلوار نباشه مشخص زیاد تا زدم تاش بود چروک استیناش کردم تنم دراوردم اونو برگشتم

 رو کیلویی200 وزنه کردم احساس میکرد نگام لبخند با که کردم نگاه بزرگمهر به پوشیدم هم ای

 تخت رو نشستم گذاشتن قلبم

 بابا گرفت رو تو سایه چشم شاید بریم پاشو شدی خوشگلی این به رادیاتور چیشد رادی_

 ابد تا بمونه سرجاش رفاقتمون میدی قول_

 دادم فشارش خودم به محکمتر که کرد بغلم شدم بلند کشید دستمو

 میدم مردونه قول_
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 دمش مزاحم موقع بد زکی به........همه دیگه بریم بیایید بابا:زدن داد کرد شروع تو اومد یهو حامد

 انگار

 کلش پس زدم محکم یکی که میکرد نگاه بزرگ و من به چپکی حامد شد جدا ازم خنده با بزرگ

 منو میزنی چرا ااااا_

 بریم بدو نکنی نگاه بد داییت به باشی تو تا_

 گیبزر خونه رسیدیم مسعود خونه به زود خیلی شدم سوار بچها پیش منم شدیم ماشینا سوار

 ودمب کرده مشت دستامو نشستم بزرگمهر کنار بودن منتظر پذیرایی تو خانمش و خودش داشت

 بیشتر میزدن حرف بابک و مسعود

 کارت این با بابک کردی شوکم_

 انداخت ذهنم تو فکرو این که باشم رادمهر ممنون باید مسعود_

 بدم جواب نگاهشو خونسردی با کردم سعی منم که شد خیره بهم مسعود

 صحبت دری هر از همه اوردن چایی برامون خدمه اومدن هم ساره و سایه شهرزاد موقع همون

 نای وقتی میکردن سوال تحصیلشون و خانوادشون درمورد سایه و ساره از رویا و زیبا میکردن

 استرس بزرگمهر کنن صحبت برن بزرگمهر و ساره داد پیشنهاد بابک شد تموم اعصاب جنگ

 دادم فشار دستشو طرفش شدم خم داشت زیادی

 نیست خوب قلبتم برا باش نداشته استرس انقدر مرد_

 کرد شروع بازم بابک رفتن دادو تکون سری

 در و دخترت یکی اون هم حسام برا که بگم میخاستم فرستادیم که رو دوتا اون جان مسعود خب_

 بزنن حرف برن هم اینا چطوره دارم نظر

 بود انفجار درحال که انداخت سایه به نگاهی سریع مسعود شد کبود صورتش سایه

 اریخواستگ حتی کنه ازدواج نمیخاد بود گفته من به سایه بابک نداشتم اینو انتظار راستش_

 بود کرده رد هم رو سجاد

 باشه راضی خواهرمم امیدوارم البته نداره مشکلی که زدن حرف حاال_
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 بابک تحکم مقابل کرد سکوت نیست راضی بود معلوم که رویا

 هیچ النا من که بگم باید قائلم عموم و شما برا که احترامی تمام با:گفت سایه که شد بلند حسام

 ندارم امادگیشو و ندارم ازدواج به تمایلی

 کشید شمشیر پسرش تک برا اینجا رویا

 خادب که بشه موندگار ایران نمیخاد پسرم که دارم اطمینان منم کنیم صبر فعال بهتره داداش_

 دیگه فرصت یه سر بذار بکنه ازدواج

 ایهس به و کرد مشت دستاشو مسعودم شد خیره مسعود به برخورده بهش میکردم حس که بابک

 طول ساره و بزرگمهر حرفای میپیچه خودش به خشم از سایه که میدیدم وضوح به کرد نگاه

 نتیجه وگفتگ این که میخاست دلم از گوشه یه بود جفتشون لب به لبخند برگشتن وقتی کشید

 شترانگ زیبا نشه دیده لکه اون که بود انقدری قلبم خوشحالی وسعت ولی باشه نداشته خوبی

 گذاشتن زیادی سرعت با هم رو عقد مدار قرار کرد پخش شیرینی شهرزاد کرد ساره دست نشون

 کردن قبول مخالفتی هیچ بدون وبابک مسعود که باشه سکه14 مهرم میخام توافق با گفت ساره

 شد گذاشته دیگه دوهفته عقد قرار

 هیچی متوجه گذشت سریع زمان نمیکردم حس رو هیچی که انگار داشتم بودن خالی تو حس

 هک نشدم متوجه حتی نفهمیدم هیچی میذاشتن که قرارایی خندهاشون نه حرفاشون نه نشدم

 ور گنگی با دستمو وایسادم کرگدن کنار االن من و اینا بابک خونه به رسیدیم و خوردیم شام

 کشیدم بدنش

 موندیم تو منو رفت رفیقمم اخرین رفیق دیدی_

 رادی رفتم من گفته کی_

 گلودردمیکرد بود سنگین قلبم برنگشتم

 بزرگ شد تموم زود چیز همه_

 ازدواج از همه نمردم که من ناراحتی انقدر چرا کنم درکت نمیتونم من رادی شد تموم چی_

 ولی میشن شاد برادرشون رفیقشون

 نمیشم من ولی_
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 چرا_

 میدونی بهتر خودت_

 برسی آبت اونور نمایشگاه و شرکت به باید فردا کن استراحت خونه برو_

 برگشتم ها گرفته برق مثل یهو

 رفت کجا چیشد الهه تهران برگشتیم بود بد حالم بزرگ،من_

 حرفی هیچ بدون رفت گرفت آژانس که دیدم شبش من شد بد حالت که روز همون_

 بدرک_

 نیست تو وصله گفتم بهت_

 میکنم اشتباه همیشه اره_

 رادی برون آروم باش خودت مراقب_

 بخیر شب باشه مبارکت باشه_

 واقعا یا میکردم حس اینطور من نمیدونم کردم حرکت و شدم سوار. رفت و داد دست باهام

 اهنگ در جلوی تابلوهای به خونه رسیدم میکرد حرکت اروم خیلی بود ناراحت من مثل هم کرگدن

 گرفتم رو الهه شماره برداشتم و تلفن بود کنارشون که ای جعبه و کردم

 الو_

 بفرمایید_

 هست؟ الهه_

 شما؟_

 دوستانشون از یکی_

 کاری تمییز برا ماهم رفتن که میکردن زندگی اینجا خانم دوتا اقا شده خالی دیروز خونه این_

 هستین افروز اقای شما اومدیم

 بله_
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 توشه ای نامه و خودتونه مال ها عتیقه اون بگیم بهتون گفتن_

 زشبا چرخیدم جعبه سمت به مینداخت اعصابم رو خط بوقش و شدم تلفن به خیره من کرد قطع

 داشتم برش دیدم رو ای نامه کردم

 و شدم مند عالقه بهت من کردی تعجب خدمتکار حرف و نامه این از میدونم عزیز رادمهر سالم_

 یدکل من بشه کشیده ه*ا*ن*گ به نذاشتی که ممنونم میکنم حفظ رو عالقه این عمرم آخر تا

 من ستد و تو به متعلق جهبه این عتیقها جعبه با بذارم رو نامه این بتونم تا داشتم خونتو زاپاس

 که زمان هر امیدوارم ولی بدم توضیح این از بیشتر نمیتونم بکنم جذب رو تو بتونم تا بود امانت

 به منو هک گذارم سپاس ازت بسیار و بودم وسیله یه فقط من ببخشید منو شد روشن برات حقیقت

 قموف امیددیدار به باشم داشته که گرفتم عکس ازشون اجازت با کردی انتخاب کارت مدل عنوان

 عزیزم باشی

 یچه بدون نفهمیدم هیچی ولی خوندم رو نامه چندبار داشتم برش افتاد نامه وسط از خونه کلید

 رد لباسامو میرفتم اتاق سمت به که همونطور خوردم مسکن چندتا یخچال سمت به رفتم حسی

 ک خفگی مرز تا آب زیر کردم سرمو چندبار شدم خیره آب تو خودم به کردم پر و وان اوردم

 ازدر حوله با بیرون اومدم و گرفتم دوش هیچی، ولی کردم تکرار چندبار بیرون میومدم میرفتم

 هک خورد زنگ سماجت با باری چند دارم برش نداشتم حس من ولی میخورد زنگ تلفنم کشیدم

 برداشتم و شدم کالفه

 هان_

 مسافرت گذشت خوش بداخالق، اقای به_

 کنی ول من مخ تو گوله یه میشه کن ول لیستو اون همه مهدی_

 چیشده میگی چرند چرا رادمهر_

 میومد بدم ازت چقدر کردی ازدواج وقتی یادته_

 کردی سرویس دهنمو یادمه خوب اره_

 بود نامزدیش امشب بزرگمهر_

 فعالید چقدر عزیزم بعد بشه خشک عرقتون برگردین میذاشتین جااااااااااااااااااااااااااااااان_
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 زد هوا رو اونم دادم بابک به پیشنهاد خودم_

 چاه تو فرستادی و رفیقت خودت_

 ای زنده یادگاریش تنها دخترت عشق به هنوز و بودی عاشقش که مهدی؟تو چاه تو رفتی تو_

 بود چیزم همه داشتم دوسش واقعا بدم ندارم بهت جوابی میگی راست_

 بگو خب_

 الخوشح گفتم امیر به رو عسل وقتی. کردم خاستی که کاری هم رو استاده مرگه، به رو یاسمن_

 اخر خارج ببرتش میخاد و عاشقشه امیر که شیرین خیال فکرو تو دختراس بقیه پیش االن شد

 میشن عازم هفته

 خوبه_

 جون رادی کیه بعدی نفر_

 هیچکس_

 شد؟ تموم سرعت این به لیستت_

 دبی ممیری بگردم که پاریس به سفرم بعد کن زوم اصلیت کار اون رو توم هیچکس، فعال ولی نه_

 بودم گفته بهت که ای پروژه برا

 بشم نزدیک بهشون میتونم اینطوری میشه خوب خیلی_

 پس کن اماده خودتو اره_

 باشه_

 برد خوابم و کردن اثر کم کم مسکنا

 نگز خوردم مفصل صبحونه یه و کشیدم خونه روی برو به دست شدم بلند بهتری حال با صبح

 ایج رفتم کنم، درست کارامو سریعتر دادم ترجیح منم نداریم خاصی قرار امروز گفت که علی زدم

 دنز بار هارو تابلو تمام بیاد بار حمل ماشین زدم زنگ کردن قاب هم رو شمال تابلوهای همیشگی

 میاد افتخاری خانم همراه به که گفت اونم کردم هماهنگ استاد با قبل از
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 صدای که بودم کارام به خیره میکرد خودنمایی جا یه مجموعه هر بود پر من کارای از سالن کل

 شنیدم افتخاریو خانم استادمو

 پسرم دیدار ؟مشتاق خوبی جان رادمهر سالم_

 چطورید شما ممنون سالم_

 تمومه کارا قربونت_

 میکنم فکر اینطور_

 میگم نظرمو میزنم دور یه من افروز اقای خب_

 بفرمایید_

 وایسادن جلوم تابلوها به کلیشون نگاهای از بعد بودم خیره بهشون

 بگی کارتو یه میخام و نداره راس صورتات مجموعه فقط عالین کارات مجموع رادمهرجان خب_

 دومشونوک باشه فرد به منحصر تابلو یه باید بذاریم اینا همه راس اونو که باشه تو مشخصه اون که

 اینکار؟ برا میکنی انتخاب

 هیچکدوم_

 بکش پس_

 بدین وقت هفته یه_

 کنی تموم رو کار دوتا اون تا برات میدارم نگه اینجا و کارات من موقع اون تا باشه_

 افتخاری خانم دارم سوال یه_

 عزیزم بله_

 نم در چی بگید من به حاال بشناسید میتونید شنیدم رفتارش و ظاهر رو از هنرمندو هر شما_

 بکشمش کارام راس من که میده نشون منو وجودیت مشخصه که میبینید

 بودنت پرواز وبلند غرورت_

 زد لبخند افتخاری خانم که داشت چشمام تو انعکاس ذهنم تو جرقه
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 ممنونم_

 ور بزرگی بوم سفارش نمیکردم خرید بیشتر جا یه از.  کردم خدافظی افتخاری خانم و استاد از

 دومتر بوم یه میشه حاضر فردا تا گفت سالن همون ببرن که دادم

 بوم ایج همه رو اتیش های شعله افتادم سایه یاد برداشتم رو بوم بزرگترین صورتم کارای سر برا

 با و گذاشتم سفید و کمرنگ آبی رنگ ها شعله الی والبه روش بشه خشک کردم صبر کشیدم

 هب موقع اون تو و بشه خشک صبرکردم گذاشتم ترک چندجا بده محوی حالت که کشیدم کاردک

 یه ردمک نگاه روبرو به گرفتم پایین به رو صورتمو شدم خیره آیینه تو خودم به کردم فکر صورتم

 که سرخی چوب روشن چشمای با اونم رخمو یه فقط ولی کردم اجرا همونو گرفتم خودم از عکس

 ات گذاشتم سرد و خشک حسی هیچ بدون کشیدم ساده رخمو یکی اون مشخصن توش شعلها

 بخورم چیزی یه رفتم و بشه خشک

 شد رد ذهنم از فکرایی شدم خیره یخچال روی لکه به بشه سرخ انداختم گوشت تیکه چندتا

 گند میخاست دلم بودم خسته کردم اضافه هم جزیاییت کار پای ؛رفتم بزنم پسشون کردم سعی

 برم یافتخار خانم و استاد کمک با بتونم اگر باختم چیو همه میکنم احساس چیزا خیلی به بزنم

 اینجا برنمیگشتم دیگه

 بودن کسی بودن اورده رو جدید بوم گالری رسیدم وقتی کردم قاب و جدید تابلو و رفتم زود صبح

 شدمی تشکیل زیادی جزییات از بود ذهنم تو که طرحی گذاشتم میز رو وسایلمو دراوردم لباسمو

 میکردم شروع کارمو فشرده باید میبرد کار خیلی

 ویر باز نیم دمشو کشیدم خودم سمت به مایل سرشو نشسته درخت کنده روی بزرگ طاووس یه

 این یخاستم کی کار تو ولی نبود بیشتر کلمه چندتا ذهنم تو میشدم ،بدبخت گل باغ پشتش زمین

 دنش زیبا برا میشد خشک دیر خیلی روغن رنگ میکردم شروع تر سریع ،باید بیاره در گلو همه

 بکنم استفاده مدیا میکس این از بودم مجبور کار

 بهو بستم چشمامو رنگام به بعد کردم نگاه کار به دراوردم و طرح باالخره متوالی چندساعت بعد

 ایدب کردم عوض لباسامو و کشیدم بوم روی رو پارچه بکنم استفاده رو رنگایی چه کردم فکر این

 مروح کردم حس جدید رنگای دیدن از رسیدم که نظر مورد مغازه به میخریدم رنگ چندتا میرفتم

 جااین از که بود سالها میکنه کار پدرش درکنار میدیدم که بود جوونی دختر فروشنده شده تازه

 میکردم خرید
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 اومدین خوش افروز اقای سالم_

 ممنون سالم_

 کنید امتحانشون سریعتر هرچه باید که بنظرم دیدید؟ و جدید رنگای شماهم_

 یزیچ اگر خب ولی میدید سفارش خاص مشتریای برا و نمیذارید دید تو رو خاصا اون که میدونم_

 میل کمال با ببرمش حاضرم من هست تهش

 یچندتای کرد باز جلوم رو بزرگی جعبه شدیم انبار وارد برم دنبالش کرد اشاره دست با و خندید

 که ودب صدفی سفید کرد جلب نظرمو همه از بیشتر که یکیشون اوردمشون در بود توش جدید رنگ

 اورد برام هم دیگه جعبه دوتا بود برفی براق سفید یکی اون و دید میشد توش رو یاسی برق

 گذاشت برام ماشین تو رو ها جعبه میکرد کار براشون که پسری

 راپید برا جدید اوردید چی جوهر نیازی خانم خب_

 ییک اون کاربنی آبی یکیش که اوردن جدید رنگ چندتایی یه ولی دارید خودتون رنگارو اکثر_

 ببینید میارم االن خاصیه سبز

 تاخریدم سه کدوم هر از بود رنگ از بیشتر جوهرم مصرف

 گذاشته خودش حال به رو بچه این بود وقت خیلی رفتم شرکت سمت به که بود ظهر نزدیکای

 نبود من وجود به خاصی نیاز سحر و علی وجود با خب ولی بودم

 برگشت سمتم به سحر شدم که وارد

 میکنی چیکار اینجا رادمهر_

 بزنم سر شرکت به اومدم خب برم، ناراحتی اگر شرمنده_

 نمیومدی نبود خوب حالت اینه منظورم نه_

 بده؟ حالش چرا چیشده:پرسید شد کنجکاو که علی

 بده حالم من نظرتون به االن_

 که نیست خاصی کار میکردی استراحت بود بهتر داشتی حالی چه دیدی خودت رادمهر_
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 سحر و یعل به شرکتمو سهم بود بهتر شاید گذاشتم میز رو سرمو اتاق تو رفتم کرد نگاه بهم علی

 سیقیمو به و میشستم بوم روبروی میخاست دلم مدت تمام نمیخورم کار این بدرد من میفروختم

 میدادم گوش

 امضا و گذاشت جلوم کاغذ سری یه داخل اومد کریمی خانم کردم بلند سرمو در به ای تقه با

 علی ودب فرش و روسری مانتو تبلیغات از کلی کاتالوگ یه کردم نگاه عکسا و کاغذا به رفت گرفت

 شد وارد بلند صدای با

 میزنه غر روند یه میکنی تحمل و سحر این چطور رادی_

 باز چیشده_

 مچینه داشتیم که تبلیغاتی تمام از هم ما نیست بد بنظرم دیدی و کاتالوگ کن،این ولش هیچی_

 کنیم درست رو چیزی

 بذار کن گلچین رو بهترینا خوبه اره_

 کسلی انقدر خوبه؟چرا حالت_

 برم و بهتون بفروشم و سهمم میکنم فکر دارم راستش خستم فقط نه_

 اتاق تو اومد هم سحر که میگی چی گفت بلند انقدر

 میگه؟ چی کی گذاشتی، سرت رو شرکت کل چیه_

 کرد نگاه سحر به دوباره بعد من سمت به برگشت عصبانی خیلی علی

 کنه ول رو منوتو میخاد احمق این_

 کنه ول چی یعنی_

 بره میخاد ما، به بفروشه سهمشو میخاد_

 زدن جیغ کرد شروع کرد بلند صداشو هم سحر اینبار

 رکتیمش تو علی منو نامردی خیلی رادمهر بود این دادیم بهم که قولی بود این نفهم بیشور احمق_

 یکور کرد، باد بودنت احمق رگ دوباره نمیوفته راه کارمون که نکنی درست تو رو فایال اگر ولی

 فکر گرانمدی به خودت از غیر به شده که بارم یه نمیخای چرا میکنیم پیشرفتی چه داریم نمیبینی
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 مجبوریم ام بری تو میکنن کار دارن هم دیگه خیلیا نیستیم علی منو فقط که شرکت این کل کنی

 اذیت انقدر چرا هان بدی سکته میخای منو چرا نمیرسه شعورت چرا تو بخوابونیم شرکتو کل

 منو میکنی

 قند بآ براش کریمی خانم بود گفته هم پشت رو همه انقدر اومد بند نفسش نشست صندلی روی

 برگردوند روشو که نشستم کنارش اورد

 شاید مکرد جاپر فقط اینجا گفتم شرکت تو نباشه من به نیازی دیگه که میکردم فکر من سحر_

 ینا و شرکت به چندانی عالقه که میدونی میام زور به روزشم یه هفته کل از من باشه بهتر برم

 میدادم انجام خونه تو رو کارا براهمین ندارم ها برنامه

 میرم خودمم و میفروشم کال شرکتو این من بری نده میخای بده گوش میخای زدم حرفامو من_

 میکنم شوهر

 میخندید ریز ریز که کردم نگاه علی به رفت بلندشد باقهر

 خودکشی با مساوی یعنی میکنم شوهر اینطوری میگه وقتی نمیشناسی اینو تو مرگ_

 خنده زیر زد بلند علی

 سپردم علی به بقیشو و کردیم انتخاب کارامونو بهترین جلسه اتاق تو رفتیم

 روبغ تا صبحها جدیدم کار بخاطر رنگی کمی و تکراری میرفت پیش شکل یه به هرروزم تقریبا

 کردممی فکرشو که همونطور میکردم تموم شرکتو کارای برمیگشتم شبها میکردم کار بوم روی

 مزاحم نمیخاستم هرچند نزدم زنگ منم نزد زنگ بارم یه بزرگمهر میشد دوری باعث ازدواج

 یباغ عقد جشن برا مسعود که بودم شنیده دورادور بود فشار تحت طرفی هر از االن بشم کاراش

 میگرفتن و مراسم جمعه دختراس مال واالن بوده برادرش مال که گرفته نظر در رو

 مامت عجله با هرچند بود شده تموم امیزی رنگ ریز به ریز کار شدم خیره بوم به شدم گالری وارد

 بشه خشک میکردم صبر باید که تزییانش میموند بود شده خوب ولی بودم داده انجام

 اومد پشتم از افتخاری خانم صدای

 خوبی؟ جان رادمهر سالم_

 میان سمتم به دارن دختری همراه شدم متوجه که سمتشون برگشتم
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 خوبید افتخاری خانم سالم_

 ملیسا شو آشنا دخترم با راستی بزنم سری بهت اومدم پسرم ممنون_

 تراشیده هیکل و بلند قد ولی داشت مادرش مثل نافذی ای قهوه چشمای کردم نگاه ملیسا به

 دادم دست باهاش جلو اورد دستشو میرفت راه اوناهم مثل حتی مانکنا عین درست

 رادمهر خوشبختم_

 همچنین_

 ببینمش کردی؟بذار تمومش چیشد:پرسید بهم رو افتخاری خانم

 تابلو جلو از کنار رفتم

 اینجا هالبت کنم صبر یکم باید میشه خشک دیر رنگ چون مونده هنور ریزکاریا اون متاسفانه نه_

 دارن کردنو خشک وظیفه اینا کار سر نمیام من که زمانی گذاشتن پنکه دوتا

 میکرد براندازم تحسین با که کردم نگاه افتخاری خانم به

 کردم نگاه بهشون لبخند با

 نیستما تابلو من افتخاری خانم_

 هیچوقت کردی سوالو اون ازم وقتی العادس فوق کار این رادمهر میبینم تو در بزرگی آینده من_

 ننگامو غرور سر از داره که ای پرنده این کنی انتخاب رو طاووس یه زیبایی و غرور نمیکردم فکر

 خودته آیینه واقعا میکنه

 رو ابلوت این میتونستم ،کاش کشیدیش سیاهی همون به:داد ادامه و کرد نگاه چشمام به برگشت

 بکشی رو بهترینا تا داری زمان خیلی ولی بخرم ازت

 رفتم همراشون ورودی در کنار تا ملیسا همراه

 اشب آماده پاریس برا داری بلیط شنبه هم تو کنن بندی بسته تابلوهاتو که میان شب فردا_

 ارشوک بیام که فردا کردم روشن رو پنکه اونا رفتن بعد دادم تکون سرمو و کردم نگاه بهش فقط

 بود شده خشک میکردم تموم
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 کرد لو همینطوری نمیشد ولی بودم خسته خیلی میومد ریخته بهم خیلی بنظرم شدم خونه وارد

 زدم جارو رو خونه میپخت فر تو اون تا کردم درست براخودم توپ الزانیا یه شستم ظرفارو اول

 دوست ریخته بهم و شلوغ همینطوری همیشه موردو یه این شدم کارم اتاق وارد کردم وگردگیری

 داشتم

 نمیخاستم بود مرتبی و منظم آدم همیشه دادم تکیه در به شدم بزرگمهر اتاق وارد و بستم درو

 عشق ذاغ این الزانیا سر نشستم و گرفتم ،دوش شده تموم چیز همه اینکه به کنم فکر و بشینم

 هی شاید اصال بود بومام از یکی اینم انگار کردم نگاه شاهکارم به تموم لذت با بود من زندگی

 نای مثل خالی خونه تو خندم انعکاس ولی خنده زیر زدم فکرم این با کشیدم کار یه ازش روزی

 شده کوفتم میکردم حس خوردم بزور قاشق دوتا میخنده بهم داره درونم تنهایی دیوار که بود

 گذاشتم یخچال تو بقیشو

 تو همرو بود شده قاطی باهم بود چرک و نو لباس هرچی تخت رو نشستم و کردم باز کمدارو در

 ای قهوه ارکتوشلو بود رفیقم بهترین عقد فردا پس کردم نگاه کتام به چپوندم لباسشویی ماشین

 پوشیدی مشکی چرا بگه بازم نمیخاستم نخورده دست و بود نو اوردم در رو سوخته

 شمارشو مبرداشت و تلفن نمیرسید نظرم به ای دیگه چیز بدم سکه میتونستم فقط کادو عنوان به

 شنیدم صداشو وقتی بود، گرفته بود دبی وقتی عکسو این افتاد گوشی صفحه رو عکسش گرفتم

 چسبوندم گوشم به رو گوشی

 جلف سبک مردک چطوری خودم نامرد معرفت بی رفیق بر سالم_

 توخوبی مرسی سالم_

 نخوابیدی بازم مردک خستس صدات چرا رادیکال_

 نمیشه رفع خستگی خب ولی خوابیدم چرا_

 هستی ای خسته موجود کال نداره عیبی_

 خوبن خانم میره پیش چطور کارا_

 نیست بد کارا اره نه، دیگه بود تیکه_

 هست مشکلی کردم حس
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 چیشده ببینم بگو درست بزرگ_

 بابا نیس چیزی هیچی_

 بابک خونه میام وگرنه بگو خر من احمق من_

 میام من خونت بمون نه_

 گاهن صورتش به تو اومد که شدم منتظرش ساعت نیم بود افتاده اتفاقی جدی جدی اینکه مثل

 نمیکرد منتقل رو خوبی حس اصال صورتش ازدواجشون برا خوشحالن که همه برعکس کردم

 شد خیره بهم اوردم چایی براش

 مقدمه بدون یا کنم شروع مقدمه با خب_

 بدونش_

 نمیزنه دم غرورشه از که میدونستم بگه نمیتونست میداد فشار بهم دستاشو

 بعدم بدهی اون گذاشتم سر پشت سختو مرحله یه تازگیا که هستی درجریان خوب خودت_

 ولی نیستم ناراضی ازدواج از االن راستش وضعیتم

 بده ادامه تا کردم سکوت پایین انداخت سرشو

 خیلی و تو بخاطر اگر شاید باشه گرم بودنش به دلم که مادری نه بگیره دستمو که دارم پدری نه_

 دشای بفروشم شرکتمو سهم میخام راستش ولی نداشتم هم رو شرکت همون االن نبود بچها از

 یدونیم بگذرونم اموراتمو اون با دارم پزشکی دندون مدرک من بعدم بگیرم کوچیک جا یه تونستم

 همب ساره امروز نمیاد رحم به چیزا این برا دلش هیچوقت پدرمه جای که بزرگترم برادر بابک که

 میدونمن باشه خودش پای رو باید بزرگمهر گفته بهش مسعود که بگیره سهمشو میخاسته گفت

 رادی نمیتونستم یعنی نشد خب ولی بزنم زنگ بهت میخاستم

 حس بستم درد با چشمامو میپیچید گوشم تو دندونام ساییش صدای میدادم فشار بهم دستامو

 لندیب صدای با کردم نگاش برگشتم کشیدم موهام تو دستمو محکم میشم منفجر االن میکردم

 زدم داد

 میدونین مگه نیستیم رفیق باهم منوتو مگه چیم من بگو من به بزرگمهر چیم وسط این من پس_

 رس جا همه به تو اونوقت بکنم تو برا کاری هر حاضرم من نمیدونی مگه داری ارزشی چه من برای
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 نببی...... تو.......... ولی بدم جونمم حاضرم من تو نظر از رفاقت اینه دستتم بغل منیکه اال زدی

....... 

 کرده بود کاری چه این اخه باشم اروم کردم سعی جام از شدم بلند

 فقط بدم خبر بهت اومدم من که کنی کمکم تو نیومدم من باش اروم رادمهر_

 شدم خیره بهش غلیظی اخم با سمتش برگشتم

 و تو میکنم خالی رو خونه این نداری،من حق فهمیدی کنی فکر سهمت فروختن به نداری حق_

 اینجا میایید عروسیتون بعد ساره

 توهم رفت اخماش اونم بودم عصبانی دستش از خیلی بود شده خیره بهم بهت با

 ببخشی کیسه از بهم که نیومدم من _

 تونستی هروقت میکنم خالی روهم اینجا میدی شرکتو اون پول خورد خورد داری نبخشیدم من_

 تو نمیبرم هیچی اخرم خودم و خودمم داره ارزش برام پول ن دارم پول طمع نه من میدی پولشو

 کنم خالی رو خونه این چرا اصال میکنم پوالم با بکشه عشقم هرکار پس قبر

 رفت توهم بیشتر اخماش بزرگمهر که کرد خطور ذهنم به بهتری فکر

 فکرته تو چی رادی_

 بغلیمم واحد این نیست بیشتر واحد تا دو هستم من که ای طبقه تو اخه اومد یادم االن چرا_

 یدمم اجارش تو به بکنم استفاده تابلوهام انبار عنوان به بتونم یا بدم اجارش یا که بودم خریده

 بزرگه خیلی اینجا بعدم میخریدم خونه که داشتم اگر من رادمهر_

 زده شمرنگ تازه بود تمییز و بودن کرده خالیش که بود وقت خیلی بغلی واحد بردم گرفتم دستشو

 بودن

 بید پروژه بعدم بدی پس میتونی بگیره شرکتت کار میگیرم ازت پولشو خورد خورد رو خونه_

 ،برا میخود بغلم دیگه اینطوری بعدم ای خونه مراقب اینجایی تو سفر میرم که وقتایی منم مونده

 که زیمجهی بگیریم وام میتونیم میکنی جورش باهم اونور و ور این بری نمیخاد هم خونه تو وسایل

 مسعوده بعهده
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 کنه رد که میکنه فکر این به داره میدونستم میکرد نگاه خونه به داشت

 برا ارهک کمترین بنظرم هرچند نمیمونی من دین زیر نترس میدی پس کن طی بیخیالی بزرگ_

 زمان ونا نیست بابام پول گرفتم شرکت و تابلوها بافروختن روهم خونه دوتا این که میدونی رفیقم

 رمب میخام شنبه من نگفتم بهت راستی خریدن خوب رو تابلوها میزدیم سحر با دونفره کار که

 میبرم کارامم تمام پاریس

 بیام نتونم من که میگی االن مردک خوب چه جدن_

 مبگ میکرد اشاره بهم هی بزرگ افتخاری خانم زدم زنگ سریع باشه هم بزرگمهر اینکه فکر با

 ردمک قطع میده انجام و نیست مشکلی که گفت افتخاری خانم بگیرن دیگه بلیط تا3 چیشده؛

 تا3 چرا_

 چونکه_

 هسای خود اولش کنه زندگی ما پیش هم سایه عروسی بعد که کرد خواهش خیلی ساره میدونی_

 شاید بریم تایی4 نیست بعد گفتم االنم کردیم قبول جفتمون ساره خواهشای با ولی نکرد قبول هم

 بکنمت خودم باجناق تونستم

 میزنه تیر با سایمو که سایه کی با اونم ازدواج منو عمرن بابا ببند_

 اشیمب هم کنار که کرده اجاره اینجارو بزرگ که بگیم شد قرار و ببینه رو خونه میخاست ساره فردا

 بود شده تنگ داشتیم دونفره که زمانایی این برا دلم.  دارم رو خونه این من نداشت خبر هیچکس

 همدیگه کله سرو تو زدیم صبح تا

 ور اینجا بیار رو ساره برو بزن چرت یه توم نمیکشه طول زیاد اخری کار این سر میرم من بزرگ_

 ببینه

 دنبالشون میرم ظهر من برگردی زودتر کن سعی پس_

 باشه_

 نگاه کارارو و میچرخه سالن دور داره ملیسا دیدم رسیدم وقتی کردم حرکت و پوشیدم لباس

 نگاه میومدن میخاستن هروقت فکرکنم بود افتخاری خانم خونه زیر بزرگ سالن این میکنه

 بهش چوب چهارتا این به میدم بهایی چه گرفت خندم خودمم حرف از ها عتیقه این به میکردن
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 صاف موهاش بود خاصی جور یه میرسید کمرش زیر تا که داشت ای قهوه بلند یموها کردم نگاه

 دایص با صورتی تاپ با بود پاش قرمزی تنگ شلوار میشد دار حالت میرسید که پایین به بود

 برسم تا کرد صبر سینه به دست ریلکس خیلی و برگشت من کفش

 خانم ملیسا سالم_

 باش راحت رادمهر سالم_

 نه نمیکردین زندگی ایران_

 مدلینگه شغلمم میکنم زندگی پاریس تو من نه_

 کنم تموم اخریو کار بااجازتون اومدم بله_

 کنم نگاه کاراتونو من نداره عیبی اگر باشه_

 میکنم خواهش نه_

 ناستی دراوردم لباسمو عادت طبق کردم خاموش هارو پنکه بود شده خشک رفتم تابلو سمت به

 بلق از رو ،راپیدا میکردم تنم رکابی میکردم کار وقتی همیشه براهمین بود ازارم باعث لباسام

 نشدم اطرافم و زمان متوجه کار به کردم شروع داشتم وقت خیلی ظهر تا بودم کرده اماده

 ارانگ بود العاده فوق و بود شده تموم شدم خیره بهش شدم دور تابلو از خاطر رضایت با باالخره

 ووسایلم که برگشتم کردم امضا و دراوردم و قلمم داشته وجود طاووس خود با اول از تزیینات که

 پشتم صندلی رو نشسته ملیسا دیدم که کنم جمع

 میکردم تماشا اجازه بی اگر متاسفم_

 نیست تماشایی چیز هرچند باش راحت نه_

 کیف تو گذاشتم وسایلمو و کردم تنم لباسمو شد خیره طاووس به و نگفت هیچی

 شد تموم کارم بگو و کن تشکر مادر از دیگه برم بااجازت من خب_

 میموندی ناهار برا_

 دارم کار جایی نه_
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 ظهره بعداز6 ساعت پرواز باش اینجا ظهر شنبه پس باشه_

 کیفمو اومد بغلیم واحد از بچها صدای شدم که طبقه وارد رفتم خونه سمت به و کردم خدافظی

 کردم صبر زدم در اول بغلی واحد تو رفتم و خونه تو گذاشتم

 بزرگ منم_

 تو بیا_

 دادم دست بزرگ به داخل رفتم

 کنم تشکر چطوری نمیدونم رادمهر اقا:ساره

 بدم اسطورم به میشه که بهایی کمترین این نیست الزم تشکر_

 بزرگتره شما خونه از میگفت بزرگمهر که اینطور خوبیه بزرگو خونه خیلی:سایه

 داره تاخواب4 اینجا بله_

 رادی پسندیدن که خانما:بزرگمهر

 کنید سپری اینجا باهم رو خوبی روزای امیدوارم خوبه خیلی خب_

 هنوز نگفتم شنبه مورد در بهشون راستی_

 میکردن نگاه بزرگ به تعجب با سایه و ساره

 از یرونمای برا پاریس بریم هنرمند اقای همراه قراره شنبه گرخیدم بابا نکنین نگام اینطوری_

 بزنن نمایشگاه براش میخان خانمه اون و استادش که کاراش

 یشوخ به میدونستم ولی میشه هم عروسی قبل عسل ماه یه گفت بزرگ شدن خوشحال خیلی

 زدیم همی دور غذایی و نزدیک رستوران یه بردمشون میگه

 باغ بریم میای ما با یا میدونی و ادرس خودت رادی_

 بیام بچها با باشه بهتر شاید نمیشناسم و کرج حسابی درست که من راستش_

 میریم باهم فردا بمون بابک خونه امشب بیار وسایلتو پس خب_

 باشه_
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 درشتی و ریز چهارخونه که کردم انتخاب رو کرمی لباس خونه رفتم منم برد دخترارو بزرگمهر

 ودب شده بلند موهام جلو یکم کردم اصالح صورتمو حموم رفتم کردم خالی روشون عطرمو داشت

 بودم مونده تو اون انقدر بود شب8 ساعت بیرون اومدم که ازحموم نداشتم ارایشگاه حوصله ولی

 رفت دستم از زمان

 اشینوم بابک خونه سمت افتادم راه برداشتم وشلوار کت کاور و کیف تو گذاشتم رو سکها ساعتمو

 بغلم پرید حامد کردم پارک که

 عخشم بود شده تنگ برات دلم چندتا میدونی_

 گنده خرس زدی بهم حالمو اه اه_

 خوشحال هم بشدت بودن جمع همه خونه تو رفتیم گرفتم دستشو برگردوند روشو قهر حالت با

 یرفتمم االن اینکه یا نمیومدم میخاست دلم جمع این تو غریبم میکردم حس اومد سمتم به بابک

 ادمد دست بابک با جلو به داد هلم بودو پشتم حامد که برم برداشتم قدم عقب سمت به ناخداگاه

 جمعشون تو برگشتم و گذاشتم وسایلمو بزرگ اتاق تو رفتم

 میکنه ازدواج داره کوچیکمم برادر باالخره که خوشحالم و جمعیم هممون که خوبه خیلی:بابک

 یباز و رویا دیدم چپ سمت چرخوندم سرمو نگاهی سنگینی با توهم رفت اخمام که زد نیشخندی

 وت رفتم خواهی عذر یه با کردم نگاه بقیه به خواهر دوتا این نگاهای از نمیومد خوشم زدن زل بهم

 متنها درسته میچسبونم خودمو جا همه چرا دوستم یه فقط منکه اینجا اومدم من چرا بزرگ اتاق

 نجرهپ میومدم صبح کاش میکنم جا جمعشون تو خودمو اینجوری که نیستم خوار و بدبخت ولی

 روی دستی که بودم فکر تو کرد التهابم از یکم خورد صورتم به خنکی هوای کردم باز اتاقشو

 بود حامد برگشتم گرفت قرار شونم

 رادمهر چیشده_

 دنبای من ولی هستین هم خانواده اعضای از همه شماها بهرحال اومدنم از پشیمونم حامد راستش_

 کردم جا خودمو که انگار میومدم امشب

 بهت دخترامو دوست عکس میخام بریم بیا پسر تو داری ای احمقانه فکر طرز چه این رادی وای_

 بدم نشون

 گرفته شوخیت موقعیت این توی توم بترکی ای_
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 یدتای مادرمم شدم ترشی دیگه چیه بشم کار به دست زودتر میخام منم دیگه داییمه عروسی_

 بگیرم ایرانی زن من داره دوست مادرم رویا خاله برعکس ولی کرده

 ببینم دخترت دوست این هست کی حاال خب_

 بهش بشم نزدیک میخام میاد خوشم ازش خب ولی نیست دخترم دوست چیزه امم_

 ساختس؟ من از کاری_

 تویی کاری اصل_

 کنی ازدواج باهام نمیشه پسرم من_

 بکنی اصلیو کار باید تو اینه منظورم درد_

 بدبخت دختر این کیه دیگه بگو خب_

 شرکتتون تو همکارته_

 میگه سحرو نکنه شد گرد چشمام

 ....س.....س..... س_

 میگم سحرو اره بابا نری دنیا از الل اااااا_

 همین لنگه جفتتون هرچند بگیری اونو شی خل میخای ابله کوفت مرض_

 میبارید ازش شرارت کردم نگاه شیطونش قیافه به

 بزنی مخشو میخای چطوری ببینم بگو حاال شرکتو گربه چشمای اون ببند_

 میجوم_

 ادامس؟_

 مخشو نه_

 باشه جزوشون هم بدبخت این بده شفا مریضاتو همه خدایا_

 آمین_
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 بنال خب_

 دبی بیاریش تو که میزنم وقتی مخشو هیچی باشه اها_

 بیارم سحرو زیادی مدت نمیتونم بگردونه شرکتو کی پس میگی چی_

 لکیا زاری گریه به کرد شروع پوشوند بادستاش صورتشو تخت لب نشست توهم رفت قیافش

 اتاق تو اومدن امیرعلی و حسام میریخت تمساح اشک میزد داد

 زدت رادمهر حامد، چیشده:حسام

 کرد پرت حسام بغل تو خودشو شنید اینو که حامد گرفت خندم حسام جدی حرف با

 پیشم عاشق دل تو زد گند جون رادی جون حسی:حامد

 شدم خفه بوت از من بغل تو افتادی اسکلتی گنده خرس گمشو:حسام

 توش بیام منم عمه پسر داره جا چقدر پیشت عاشق دل:امیرعلی

 نمیکنه درک منو هیچکس درد:حامد

 تو بعد کنه ازدواج حاال داییت بذار انقدر نده جو حامد_

 میکردن نگاه من به شوکه امیرعلی و حسام

 خب اومده خوشش یکی از حامدخان چیه_

 باحالیه خیلی دختر سحر بخدا اره:گفت سریع حامد که توهم رفت اخماش حسام

 بیایید شام برا میگن:گفت حامد به سایه ولی کرد نگاه بهش حسام اومد سایه موقع همون

 حسام و حامد کنارم نشستیم ماهم بودن نشسته دورش همه کردیم حرکت میز سمت به باهم

 پرسید مقدمه بی یهو بابک بودم

 خبر؟ چه خانوادت از رادمهر_

 قاشق فلز تو عکسم به موند خیره چشمم بشقاب تو افتاد دستم از قاشق

 دارن سالم_
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 با قطف نمیزنی سر بهشون سالهاست بیچاره میگفت دیدم پدرتو پیش روز چند باشن سالمت_

 داری تماس خواهرت

 برام نیروا جنگ میخاد بابک میدونستم میکنن نگاه بهم تعجب با همه دیدم که باال گرفتم سرمو

 بسازه

 حنجرم به فرستادم لحنمو ترین محکم

 ندارم مادری و پدر وقته خیلی هم میکنم زندگی جدا هم من شنیدین درست_

 یکننم فکر که کسایی از نفرتمو حد بذار زدم زل بهش بانفرت و محکم منم کرد نگام خیره بابک

 وبرومر شخص طوسی چشمای به نگاهم مسعود سرفه با ببینه کنن خورد جمع تو اعصابم میتونن

 میکردن نگام اینطوری همه یعنی هه میکرد نگاه بهم بهت با خورد گره

 خب باش پدرت و مادر کنار دارن ه*ا*ن*گ نیست خوب جان رادمهر:مسعود

 ندارم نیازی_

 رفتی کنی ازدواج خاستن ازت اینکه بخاطر فقط:بابک

 بگم داشتن دلیلی بدم توضیح نمیدیدم دلیلی ولی نبود همین فقط نه بست نقش جلوم مادرم یهو

 هام مهع بارها که بگم نمیخاستم باشم درکنارشون نمیخاستن و بودن متنفرم من از خانوادم که

 از نمک فرار میخاستم میلرزیدن و شد مشت دستام گمشو زودتر هم حاال بودی سرراهی بچه گفتن

 بود تار یا بود شده حذف کجاش نمیاد یادم هیچوقت که سرنوشتی این از اونجا

 داداش نکن اذیتش بابک:رویا

 درموردش کنه صحبت نمیخاد شاید:زیبا

 تمنمیخاس میکنن دفاع خودشون درمقابل من از حاال که شدم کس بی چقدر تنهایی از کردم حس

 بود شامکان نه داشتم ازدواج شرایط نه من:گفتم شدم قفل فک بین از بدم انجام ای بچگانه رفتار

 پدرت بدی تشکیل زندگی توهم باشه وقتش کرده ازدواج هم بزرگمهر که االن شاید خب:بابک

 دیدنت از بشن خوشحال فکرکنم بزنی خونتون سر یه بگم بهت خاست ازمن
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 هک هست چیزی یه گلوم تو میکردم حس دادم تکون سرمو فقط میرسیدم انفجار حد به داشتم

 ستمنمیتون شدم خیره بشقابم به کردن خوردن به شروع همه بابک بفرمایید با میکنه خفم داره

 ننمیذاشت بدم ادامه و هنر نمیذاشتن و میوردن فشار بهم خانوادم که سختی روزای بخورم هیچی

 ک بودن خوشحال بابام خانواده چقدر چیزو همه بیام و بذارم تونستم چطور بگیرم تصمیم خودم

 خوردن به تمایلی هیچ من ولی کشید غذا برام اومدم خودم به حامد حرکت با شدم گموگور من

 کردم ریش آرومی به چنگال با رو جوجه میزدن حرف فردا درمورد بقیه نداشتم هیچی

 وارد سرم به شدیدی ضربه سالگیم6 تو فهمیدن که بود سالم9 برگشتم تر دور های گذشته به

 موقع همون از کابوسام ندادن جواب سواالم به هیچوقت ای ضربه چه نفهمیدم هیچوقت شده

 تمنمیتونس میرسید تاریک جای یه به ذهنم بیارم یاد به رو گذشته میخاستم هروقت شد شروع

 دوتا شکنار که بلند قد پسر یه مرد و زن یه میدیدم ادمو چندتا سایه فقط تیکه اون به کنم نفوذ

 ککوچی بچه تا سه سایه دورتری فاصله با بعد میدیدم رو آدما این از محوی سایه وایسادن دختر

 میوفتن پرتگاه یه از اونا ولی میکنه صداشون زن دور از میکنن فرار و میدون که

 اب یکی میدوییدم من کرد حرکت چشمم جلو ای صحنه یه یهو کشیدن تیر به کرد شروع سرم

 الکنب کوچیک دستای کردم نگاه خودم به بالکن لب رفتم میخاست مادرشو و میزد داد بلند صدای

 و زد غجی کرد نگام برگشت گرفتم دستشو بودن اویزون کوچیک بچه دوتا بود شده کنده نردهاش

 رد چشمم جلو از ها صحنه شدیم پرت تا3 هر داد هلم پشت از نفر یه شد یکی من جیغ با جیغش

 شسر دوتا اون از یکی شدم بلند چرخوندم صورتمو بودم خورده زمین به سر پشت و کمر با شد

 از و صورتش گرفت لباسمو تمام خون کردم بغلش بود شکافته و بود خورده باغچه سنگای به

 رمس پشت بود افتاده باغچه خاکای تو که کردم نگاه بچه یکی اون به بود شبیهم کردم پاک خون

 کردم نگاه بهش حامد صدای با کشیدم بهش دستمو کشید تیر

 میکنم صدات دارم ساعته سه کجاست حواست رادمهر_

 چیشده_

 میکرد صدات دایی_

 شدم یرهخ دوباره بشقاب به بگم چیزی نمیتونستم زده زل بهم نگرانی با که کردم نگاه بزرگمهر به

 ذهنم تو چیزی هیچ ولی داروهاته عوارض از میگه میپیچونه منو میدونستم بپرسم بابام از برم باید

 از محو دهش تند فیلم مثل فقط یادمه من بگم قطعیت به نمیتونستم بود محو چیز همه خیلی نبود
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 پشت شدم کمرم رو بزرگی زخم جای متوجه میرفتم شنا وقتی خاطرات، این میشدن رد جلوم

 رهمی بین از مرور به میگفت دکتر بود افتاده بزرگ و عمیق خط یه کمرم ولی بود موهام که سرم

 هست هنوزم ولی شده کوچیکاتر االن اضافش گوشت

 حالتای بازم ورگنه میوردم فشار یهو انقدر نباید بدم ارامش اشفتم ذهنم به یکم کردم سعی

 ستهنش تخت رو کشیدم دراز و اوردم در لباسمو بودیم بزرگمهر اتاق تو برام میومد پیش عصبی

 بود

 پیششون برگرد خانوادتن بهرحال رادمهر_

 سرراهی من که گفتن عمهام نمیگن رو حقیقت من به سالهاست که میدونی هرکسی از بهتر_

 نگن هیچی که مصرا ولی بودم

 زیر زا بتونیم شاید میریم باهم مراسم بعد دارن حق گردنت به کردن بزرگت بهرحال ولی میدونم_

 بیرون بکشیم زبونشون

 مهمترن اهدافم پاریس به رفتن اولویتم فعال_

 بود گفتن من از بری باید حال بهر میکنه ثابت خودخواهیتو این_

 اه..... میخاست فردا اومده یادم به چیا بگم بهش که کنم راضی خودمو نتونستم کردم فکر هرچقدر

 بخوابم کردم سعی و دادم فشار بهم چشمامو بدرک چی همه

 کم مه پسرا بودم نشسته بودمو کرده عوض لباسمو من میرسیدن کاراشون به داشتن همه صبح

 اماده زا بعد خونه بودن اورده ارایشگر کشید طول بیشتر خانما کار نشستن کنارم شدن حاضر کم

 بابک پیش نمیخاستم برم سریع رسوندمشون برگشتن که بردم ماشینمو افتادیم راه همه شدن

 مسعود زا بودن کرده تزیین زیبا خیلی رو باغ برسیم تا کشید طول دوساعت ترافیک با بمونم زیاد

 قلبم رو وزنه میکردم حس میشدیم نزدیکتر مراسم به که لحظه هر نمیرفت انتظار اینم از کمتر

 بود شده تهگذاش باغ وسط که ای سفره به بودم شده خیره و بودم نشسته گوشه یه میشه سنگینتر

 نتظرم بود مشخص خب ولی بودن چادری خانما اکثر میکردن کارشونو داشتن بردار فیلم و عکاس

 همه این میز رو بودم گرفته ضرب انگشتام با اوردم در کتمو داخل برن شه تموم مراسم بودن

 ببینم و بشینم نمیتونستم قلب ته از من ولی بود باغ این تو زیبایی
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 وقتی هیادم کنار میذاشتم امر این برا رفیقامو تمام میورد فشار خودم به بیشتر ازدواج از من تنفر

 بدتر که اون با کرد ازدواج کوروش شد عادی برام وقتی نمیدادم جوابشو سالها کرد ازدواج علی

 مشکل نای کنم کاری نمیتونستم نذارم کنار رو بزرگمهر تا میگرفتم خودمو جلو بزور داشتم کردم

 این ارهس به نسبت خداروشکر خب ولی باشم متنفر هم دختر اون از که میشد شدیدتر درونم وقتی

 نداشتم تنفرو

 ردمک نگاه بهشون کمی فاصله با شدم بلند نشستن ساره و بزرگمهر دیدم زدن دست صدای با

 حس دوتا میدونستم فقط نمیشنیدم زیادی چیز میومد عاقد صدای میسابید قند سرشون باال سایه

 کنهمی غلبه بهش باالخره تنهایی تاریکی او میدونستم ولی میجنگن باهم دارن درونم مختلف

 با دیدم نه کردم حس نه رو رنگی زندگیم تو سیاهی از باالتر من بود رنگ یه همیشه من زندگی

 در رو ای جعبه کتش جیب از شدم خیره بزرگمهر به میخاد لفظی زیر عروس که خانوما صدای

 ساره دست داد اورد

 بله..... مجلس بزرگترا همه و پدرم و مادر اجازه با:ساره

 هخوشبخت رفیقم کردم حس که بود بخش ارامش و دلنشین برام بزرگمهر لب روی لبخند انقدر

 شدن بلند بزرگمهر همراه خانوما همه داد رو بله اونم شدم خیره بهش شد ساکت تنفرم حس

 شدم خیره شیرینیم به نشستم گوشه یه فقط که بودم خسته انقدر داخل رفتن

 سایه

 شب حرفای به داخل میرفت بزرگمهر همراه داشت وقتی بودم خوشحال قلبم ته از خواهرم برای

 شب بشه مند عالقه کسی به خواهرم نمیکردم فکرشم هیچوقت کردم فکر خواستگاریش

 به نقدرا میکردم فکر بابک به داده پیشنهاد رادمهر فهمیدم وقتی کردم تعجب بیشتر خواستگاری

 کنهمی پیدا میکنن ازدواج که ادمای از که تنفری اون با کنه ازدواج نمیذاره که داره عالقه رفیقش

 که دیشب از داره دوست خودش از بیشتر رو بزرگمهر فهمیدم داد بزرگمهر به رو خونش وقتی

 یه همش میکنم نگاهش که االنم میپیچه بخودش و ناراحته چطوره میدیدم بابک خونه اومد

 فکره تو گوشس

 وشحالشخ رفیقش خوشحالی نمیتونست حتی که بود متنفر ازدواج از چرا براش سخته انقدر یعنی

 وشمخ اصال لعنتی اه شده خیره بهم حسام دیدم بچرخونم چشم شد باعث نگاهی سنگینی کنه

 ینهمچ عروس بعدم بشم مند عالقه بهش باید که میکنه فکر چرا میزد زل بهم اینطوری نمیومد
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 م،رفت که نکردی شاخی کار اوردی بدنیا پسر یه حاال میخورد منو خواستگاری شب داشت مادری

 این از انقدر اه بخونه بودن اورده رو خانمی یه برقصن نمیزنن خانواده این میدونستم داخل

 دکر بلندشون اومد عکاس نکرد جونش شوهر خواهرای با مخالفتی ساره ولی میومد بدم مجالس

 دممیکر خالی خودمو کلی خواهرم تک عروسی تو میخاست دلم بندازن عکس تا دیگه اتاق یه برد

 چهب دختر دوتا صدای بود خاطرات از پر برام اینجا باغ تو بیرون رفتم نداشت راه اصال انگار ولی

 برگشتم سرم پشت از شنیدم رو

 بوسید موچشما بغلش تو گرفت منو جلو از بابا میکرد دنبالمون مامان میدوییدم که بودیم ساره منو

 بابایی عشق تو خوشگلم سایه میدونی_

 بود کرده بغل رو ساره مامان و میخندیدم من

 نذار فرق بچها بین سعید_

 میکنه دیونم چشماش براهمین خودته کپی سایه این خانم نمیدونی که تو_

 کرد عقد ساره االن گرفت دلم شیرین، دور خاطرات اون از بودم دور چقدر من و میخندید مامان

 سعید میبینم توش رو تو چون سارم چشمای رنگ عاشق منم بگه بهش که نبود مامان ولی

 کردم گریه تونستم تا ساختمون پشت حوض لب رفتم ترکید بغضم

 و ردمک باز دستیمو کیف شستمش آب با بود هیوال یه مثل آب تو صورتم انعکاس اومدم خودم به

 ششناختم بیرون اومد درخت پشت از وقتی عقب برگشتم پایی صدای با کردم ترمیم ارایشمو

 جلومو ولی خونه داخل برم که کردم حرکت مخالف سمت به بود دعوت هم لعنتی این بود سجاد

 گرفت

  خوشگلم کوچولوی کجا_

 دیگه گمشو جونم از میخای چی سجاد شو خفه_

 هستن همیشه خوشگال اون کن توجه من به شده بارم یه میخام خودتو_

 میزنید مشنگ که هم شماها کنید ولم بابا پسر کدوم احمق میگی چی_

 خودمی مال تو خونده کور میخادت حسام که شنیدم_
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 ندارید ارزشی کمترین برام هیچکدومتون خودمم مال من_

 باشی دوم دست اگر حتی میخامت شده هرجور نخوای چه بخوای چه منی مال ولی_

 چند مزد توصورتش محکمی سیلی داشتم که قدرتی تمام با برگشتم اومد جوش به رگام تو خون

 خادب نکنه لرزیدم بخودم ترس از شد خیره بهم گرفته خون چشمای با برگشت رفت عقب به قدم

 ادمافت کرد گیر پام زیر دامنم که بدوم خاستم خواهرم، مراسم تو اونم بکنه رو ذهنمه تو که کاری

 لیو زدم جیغ میکردم تقال احساسات ابراز چندکیلوییش وزن با کردم حس که برگشتم زمین

 رو نشست نمیخورد تکون ولی شکمش تو زدم زانوم با بود روشن بلندگوا همه نمیرسید صدام

 دمیخور بهم دستش اگر میکشتم خودمو زدم جیغ دلم ته از دستام رو گذاشت زانوهاشو شکمم،

 دیدم هک کردم باز وحشت با چشمامو شد برداشته بدنم رو از وزن یهو ولی نبینم که بستم چشمامو

 متشس به سریع شدم بلند گندش هیکل زیر افتاده که سجاد صورت تو میزنه مشت با داره رادمهر

 کشیدمش رفت

 راااااااااادمهر........... اینجا میریزن همه االن شو بلند کشتیش رادمهر_

 عربده دبلن سجاد رو از بلندشد نمیدید منو اصال انگار میبارید اتیش چشماش از سمتم برگشت

 رادمهر صدای شدم جمع خودم تو خجالت و درد از ریختن ههم که نکشید طول دقیقه چند کشید

 میومد

 میشد حثیت بی رفیقت زاده خواهر االن میرسیدم دیرتر بگیر تحویل خان امیر_

 جلوم اومد حسام میلرزیدم خودم به زد زانو سجاد کنار خان امیر رفت بلندی قدمای با بعدم

 نشست

 شد چیزیت خوبه حالت سایه_

 زیر زدم کردم، التماسش زدم جیغ چقدر بودم ضعیف چقدر میخورد بهم خودم بودن دختر از حالم

 بهش یدادم بابامو بوی کردمش بو بغلش تو کشید منو نشست کنارم یکی میزدم ضجه بلند گریه

 میکرد بغل منو عمو که بود بار برااولین میومد عمو صدای کردم گریه بیشتر و زدم چنگ

 نداره عیبی دخترم باش اروم_

 سالمی خداروشکر کرد زمزمه باخودش اروم خیلی
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 اومد و فهمید کجا از اصال شده من ناجی رادمهر روزا این چقدر کردم نگاه زندگیم به

 هم ارهس از بیشتر حتی من کردم قایم سینش تو سرمو کرد بلندم بغلش تو عمو شدم که آرومتر

 رفت باال سمت به عمو ولی خونه تو رفتیم بود، بابام قل چون بودم متنفر ازش هم داشتم دوسش

 تمودس بود بابام زمرد همون میزد برق شدم خیره چشماش به نشست کنارم تخت رو گذاشت منو

 بابا کردم زمزمه اروم بردم صورتش سمت به اراده بی

 گرفتم دستشو بره که شد بلند شد سخت چشماش

 میکنم خواهش میاد بازم اون نرو_

 کشید صورتم روی دستشو سمتم برگشت

 چیشد سایه_

 بابا_

 سایه مرده سعید_

 چسبیدم عمو به هیستریک شنیدم که درو صدای شکست دوباره بغضم

 چطوره حالش_

 کردم نگاه بهش و شدم جدا عمو از بود رادمهر صدای

 بیارم براش چیزی یه پایین برم من اینجا بشین رادمهر_

 ستمنمیخا زانوم رو گذاشتم سرمو و شدم بلند میکرد نگاه بهم روبروم صندلی رو نشست رادمهر

 ببینه گریمو

 رسیدی چطور_

 ببینم باغتونو تا میرفتم راه داشتم نزدیکی اون چون شنیدم جیغتو صدای_

 ممنون_
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 هک شنیدم و صداش بود سرد و میشد تاریک داشت هوا شدم جمع خودم تو بیشتر نگفت هیچی

 قرار ونمش رو چیزی یه ولی رفته کردم فکر نیومد پاش صدا وقتی نکردم بلند سرمو ولی شد بلند

 روم بود انداخته کتشو کردم بلند سرمو گرفت

 رفتن بترسی که نیست چیزی دیگه_

 تو ربیشت اگر سجادو میکشت کردم احساس اونجا نبود خونی به دیگه چشماش کردم نگاه بهش

 گفتم اراده بی میموند حالت اون

 میکشتیش داشتی بود خون چشمات_

 کرد زمزمه خودش با اروم

 کشت باید کثافتارو اینجور _

 سرم وت خنکیش بود خوشبو و خنک عطرش بوی برد خوابم زود خیلی کشیدم دراز دستش فشار با

 افتادم داشتم بابا مامان با که خوشی خاطرات یاد پیچید

 رادمهر

 ای لحظه اون یاد کردم نگاه بهش خوابیده فهمیدم اومد مرتبش نفسای صدای چنددقیقه بعد

 شدچی نفهمیدم دیگه دیدم رو غزاله دوباره انگار بست چشماشو و شد سجاد تسلیم که افتادم

 راشب سجاد روزیم چه بیرون دادم نفسمو حرص با بکشم کشته رو غزاله اونیکه میخاستم فقط

 تخت رو میشد چی نبود معلوم نمیدادم تشخیص جیغشو صدای اگر بود ساخته رو ماجرا این

 شده خمز کردم باز دستشو انگشتم با بود شده ،کبود بیرون بود اومده کتم زیر از دستش نشستم

 نگاه رو بیرون پنجره از شدم میکردم،بلند لمس و رز گل گلبرگ انگار بود ظریف خیلی دستاش بود،

 وییدمید پله رو که پا صدای شد خالی دقیقه چند عرض در باغ میرفتن، داشتن مهمونا اکثر کردم

 هکرد مچاله تخت گوشه خودشو شد بیدار صدا سرو از سایه اتاق تو ریختن همه بعدش شنیدم

 میکرد گریه و بود کرده بغلش ساره بود زده زل بقیه به گرد چشمای با بود

 اونو زندگی سیاهی میکردم حس بود من شبیه زندگیش عجیب دختر این جیبم تو کردم دستامو

 داد قرار مخاطبم بزرگمهر داده قورت هم

 چیشده بگی میخای رادمهر_
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 سجاد که اومدم وقتی شنیدم رو سایه جیغ صدا که میزدم قدم باغ تو میکرد درد سرم_

 بست چشماشو درد با هم سایه کردم سکوت دیدم چی که نگفتم

 اومدن بقیه بعدم زدمش خورد تا کردم بلندش هیچی_

 خارج پشتشون منم شدن خارج اتاق از همه بدن دلداری رو سایه و ساره میکردن سعی خانوما

 شدم

 بودن نشسته مبل رو مردا همه

 خونیه دستت رادمهر:حامد

 به ربیشت اونجا شستم دستمو و رفتم بود سجاد خون کردم نگاه راستم دست به کردن نگام همه

 شستمن بزرگمهر کنار بود برگشته امیر برگشتم وقتی بود خون آثار لباسمم رو کردم نگاه خودم

 ناای کنی جمع میخای چطور رو ریزی ابرو این بگو من به اومدی؟ که بگی میخای چی امیر:مسعود

 ودممسع من امیر من به کن نگاه کرد چیکار پسرت ببین خواهرش ازدواج شب تو منن برادر امانت

 میکردم غلطی چه من نمیفهمید رادمهر اگر بسوزه دلش که سعید نه

 نمیتونست ولی کنه اروم و مسعود میکرد سعی بابک

 بالم ودست زیر ماریو همچین نمیدونستم بیامرز خدا تووسعید ،شرمنده شرمندتم من مسعود:امیر

 دادم پرورش

 کردی چیکار شهرزادم با نرفته یادم هنوز شو ساکت امیر_

 امیر خود داشته کاری اونم دختر با بودیم زده بهت همه

 داره تاثیری چه االن رو گذشته بودیم جوون وقتی بود قدیم برای اون مسعود_

 شد بلند گرفتها برق مثل مسعود

 دختر که االنم بود اشتباه چیش کردی اذیت منو زن وقتی بگو کن نگاه من چشمای تو امیر_

 یختتور نمیخام دیگه بیرون خونه این از گمشو لعنتی نیستی پسرت آینده تو بگو من به برادرم

 تمنتونس ببخشمت نتونستم ولی گذشتن سعید و شیرین چون گذشتم ماجرا اون از ببینم
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 ذشتهگ تو رفت فرو مبل رو گوشه یه رفت بابک بیرون زد خونه از عصبانی امیر بودیم شوکه ماهمه

 ادگش چشماش همه مثل که کردم نگاه بزرگمهر به کین شهرزاد و شیرین بود چی مرد تا سه این

 کرد فرار اینجا از زودتر میشد کاش بود سنگین خیلی جوه باغ تو رفتم بلندشدم بود شده

 بود افتاده توش کامل ماه قرص حوض کنار رفتم

 مبرگشت بزنن حرفی که بودن اون از تر خسته تهران سمت به کردیم حرکت همه بعد چندساعت

 که مداشت ارامش به نیاز کشیدم دراز گرم اب وان تو رفتم خودمم ماشین تو انداختم لباسمو خونه

 بده آرامشو این بهم میتونست آب فقط

 بگم بزرگ به زدم زنگ دارم پرواز 6 ساعت من که افتاد یادم افتخاری خانم پیغام شنیدن با صبح

 که چمدون بودم شده حواس بی انقدر چطور کردم حاضر وسایلمو منم اونجان2 ساعت تا گفت که

 بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم کردم اماده

 الو_

 رادمهر سالم_

 خوبن خانواده خوبین مسعود اقا سالم_

 اشهب سایه به خصوصن حواست بکنم بهت سفارش میخاستم فقط راستش خوبن همه ممنون_

 االن ولی بوده برنامش قبل از که میدونم میکنه عوض حالشو مسافرت این کردی خوبی کار

 باشه بهشون حواست توم بیاد کرده مجبورش بزرگمهر

 حتما بله_

 خانم شد 3 ساعت اومدن دیر اینا بزرگمهر منتظر و شدم اماده کرد قطع سفارش کلی بعد

 یدیمرس وقتی اومد آژانس زدم زنگ منتظریم اونجا فرودگاه بیایید خودتون گفت زد زنگ افتخاری

 انتظار سالن تو دادیم تحویل ساکارو کردیم پیداشون بابدختی زدم زنگ افتخاری خانم به فرودگاه

 نشستیم

 شهنمی گفتن کنی درست رو نمایشگاه و بری خودت باید اونجا فرستادم تابلوهاتو جان رادمهر_

 زد دیوار به ایناروهمینطوری هنرمند خود بدون

 نداره اشکالی باشه_
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 عوتد کارات دادن نشون برا چندجا از بره پیش میخاییم که اونطور اگر هفتس یه نمایشگاه این_

 سالم کارا هک میدن ضمانت تو به میکنه قبول که آژانسی اون البته بچرخن کارا بفرستی باید میشه

 برگرده و بره

 هگفت با بود راه اول تازه این بگیرم اوج که میکنم باز باالمو دارم میکردم حس بودم زده هیجان

 ردرگی بیاد نمیتونست ولی بودم گفته هم سارا به میومد دیگه دوروز استادمم افتخاری خانم

 خانم دنش بلند با بزنه زندگیشو قید من بخاطر که کنم مجبورش نمیتونستم من و بودن کاراشون

 ارهاش بهش بودم بزرگمهر کنار کردم نگاه که صندلیو شماره افتادیم راه دنبالش ماهم افتخاری

 بخوابم یکم که خوردم قرص بود زیاد پرواز ساعت5 نشست من کنار سایه بشینه ساره کنار کردم

 بود شده خیره بیرون به ذوق با نشست پنجره کنار اون سایه خود خاسته با

 رفتی پاریس حاال تا تو رادمهر_

 رفتی تو. نرفتم نه حقیقتش_

 بابا مامان همراه پیش وقت خیلی اره_

 راستش نیست مسافرت اهل زیاد من_

 میگذره خوش خیلی بری شده که کارتم بخاطر بعد به این از باید خلی پس خیلی_

 برد خوابم و شد سنگین سرم بود چیشده دیشب انگار نه انگار کردم تحسین بودنشو جنگجو

 شدم بیدار زمین به چیزی یه برخورد صدایی با که گذشت چقدر نفهمیدم

 خوابی؟ خوش انقدر سفر تو همیشه_

 خوابیدم چقدر مگه_

 نشست هواپیما االنم محترم اقای سفرو کل_

 بودم نخوابیده بود شب چند بودم خسته_

 انگار لیو بود برداشته شالشو ورود همون از ملیسا رفتیم بیرون سمت به گرفتیم تحویل ساکارو

 ونمنتظرم بزرگ ماشین دوتا بود، خودشون تصمیم بهرحال نداشتن اینکارو قصد ساره و سایه

 ماشین تو نشستیم و جلورفت افتخاری خانم بودن
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 میکنین زندگی چندساله اینجا افتخاری خانم_

 استاد با صمیمی دوستای چون ولی کردم ازدواج و خوندم درس همینجا من فرانسوی من همسر_

 باید من چرا که برات مطرحه سوال این میدونم میزدم سر بهش چندگاهی از هر بودم موسوی

 اون گرا و کنه تربیت شاگرد اون که گذاشتیم قرار باهم ناصر منو رادمهر راستش بکنم کمک بهت

 ایران تو پسند قابل هنری هر میدونم اینجا بیارمش من اوج جای و داشت خاص استعداد شاگرد

 ادم حال بهر کردی دوندگی سال چند مهم گالری یه زدن برای که میدونی خوب خودتم نیست

 الهس چندین ناصر منو راستش داری رو شرکتت تو نشد فوقشم میکنه امتحان شانسشو جا همه

 ورایکش هم دادی نشون ایران کارتو هم تو چون نه فرار نذار اسمشو البته میدیم انجام اینکارو که

 به نفر یه شد باعش فقط ناصر منو زحمتای این نتیجه ولی شکوفایی این نیست فرار این دیگه

 اینجا یطوالن مدت باید بگیره کارت اگر داریم اینجا کارا خیلی ما میبینیش که برسه باال درجه اون

 بمونی

 بمونه ثمر بی تالشم میذاشتم نباید کردم نگاه بچها به و دادم تکون سرمو

 بود وایساده کنارم بزرگمهر شدیم پیاده هممون وایساد ماشین

 رادی تشکیالتو همه این میره کی برو و قصر_

 کن باور تو منو_

 ازب دراش بود شده ساخته طبقه سه بزرگ خونه یه بود کاری درخت همش که اصلی خیابون یه تو

 غلب رو افتخاری خانم مرد، بود زد خشکمون ماها بیرون اومد هیکل خوش برنزه بلند قد مرد یه شد

 کرد ما به رو بوسید رو ملیسا بعدم کرد

 کنی معرفی نمیخای عزیزم_

 سمتم اومد افتخاری خانم

 مه ببینی؟اینا کردی وقت فرستادم کاراشو و کردم تعریف برات که هستن رادمهر اقا این عزیزم_

 همراهانشونن و دوستان

 ناای کنی جمع میخای چطور رو ریزی ابرو این بگو من به اومدی؟ که بگی میخای چی امیر:مسعود

 ودممسع من امیر من به کن نگاه کرد چیکار پسرت ببین خواهرش ازدواج شب تو منن برادر امانت

 میکردم غلطی چه من نمیفهمید رادمهر اگر بسوزه دلش که سعید نه
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 نمیتونست ولی کنه اروم و مسعود میکرد سعی بابک

 بالم ودست زیر ماریو همچین نمیدونستم بیامرز خدا تووسعید ،شرمنده شرمندتم من مسعود:امیر

 دادم پرورش

 کردی چیکار شهرزادم با نرفته یادم هنوز شو ساکت امیر_

 امیر خود داشته کاری اونم دختر با بودیم زده بهت همه

 داره تاثیری چه االن رو گذشته بودیم جوون وقتی بود قدیم برای اون مسعود_

 شد بلند گرفتها برق مثل مسعود

 دختر که االنم بود اشتباه چیش کردی اذیت منو زن وقتی بگو کن نگاه من چشمای تو امیر_

 یختتور نمیخام دیگه بیرون خونه این از گمشو لعنتی نیستی پسرت آینده تو بگو من به برادرم

 تمنتونس ببخشمت نتونستم ولی گذشتن سعید و شیرین چون گذشتم ماجرا اون از ببینم

 ذشتهگ تو رفت فرو مبل رو گوشه یه رفت بابک بیرون زد خونه از عصبانی امیر بودیم شوکه ماهمه

 ادگش چشماش همه مثل که کردم نگاه بزرگمهر به کین شهرزاد و شیرین بود چی مرد تا سه این

 کرد فرار اینجا از زودتر میشد کاش بود سنگین خیلی جوه باغ تو رفتم بلندشدم بود شده

 بود افتاده توش کامل ماه قرص حوض کنار رفتم

 مبرگشت بزنن حرفی که بودن اون از تر خسته تهران سمت به کردیم حرکت همه بعد چندساعت

 که مداشت ارامش به نیاز کشیدم دراز گرم اب وان تو رفتم خودمم ماشین تو انداختم لباسمو خونه

 بده آرامشو این بهم میتونست آب فقط

 بگم بزرگ به زدم زنگ دارم پرواز 6 ساعت من که افتاد یادم افتخاری خانم پیغام شنیدن با صبح

 که چمدون بودم شده حواس بی انقدر چطور کردم حاضر وسایلمو منم اونجان2 ساعت تا گفت که

 بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم کردم اماده

 الو_

 رادمهر سالم_

 خوبن خانواده خوبین مسعود اقا سالم_
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 اشهب سایه به خصوصن حواست بکنم بهت سفارش میخاستم فقط راستش خوبن همه ممنون_

 االن ولی بوده برنامش قبل از که میدونم میکنه عوض حالشو مسافرت این کردی خوبی کار

 باشه بهشون حواست توم بیاد کرده مجبورش بزرگمهر

 حتما بله_

 خانم شد 3 ساعت اومدن دیر اینا بزرگمهر منتظر و شدم اماده کرد قطع سفارش کلی بعد

 یدیمرس وقتی اومد آژانس زدم زنگ منتظریم اونجا فرودگاه بیایید خودتون گفت زد زنگ افتخاری

 انتظار سالن تو دادیم تحویل ساکارو کردیم پیداشون بابدختی زدم زنگ افتخاری خانم به فرودگاه

 نشستیم

 شهنمی گفتن کنی درست رو نمایشگاه و بری خودت باید اونجا فرستادم تابلوهاتو جان رادمهر_

 زد دیوار به ایناروهمینطوری هنرمند خود بدون

 نداره اشکالی باشه_

 عوتد کارات دادن نشون برا چندجا از بره پیش میخاییم که اونطور اگر هفتس یه نمایشگاه این_

 سالم کارا هک میدن ضمانت تو به میکنه قبول که آژانسی اون البته بچرخن کارا بفرستی باید میشه

 برگرده و بره

 هگفت با بود راه اول تازه این بگیرم اوج که میکنم باز باالمو دارم میکردم حس بودم زده هیجان

 ردرگی بیاد نمیتونست ولی بودم گفته هم سارا به میومد دیگه دوروز استادمم افتخاری خانم

 خانم دنش بلند با بزنه زندگیشو قید من بخاطر که کنم مجبورش نمیتونستم من و بودن کاراشون

 ارهاش بهش بودم بزرگمهر کنار کردم نگاه که صندلیو شماره افتادیم راه دنبالش ماهم افتخاری

 بخوابم یکم که خوردم قرص بود زیاد پرواز ساعت5 نشست من کنار سایه بشینه ساره کنار کردم

 بود شده خیره بیرون به ذوق با نشست پنجره کنار اون سایه خود خاسته با

 رفتی پاریس حاال تا تو رادمهر_

 رفتی تو. نرفتم نه حقیقتش_

 بابا مامان همراه پیش وقت خیلی اره_

 راستش نیست مسافرت اهل زیاد من_
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 میگذره خوش خیلی بری شده که کارتم بخاطر بعد به این از باید خلی پس خیلی_

 برد خوابم و شد سنگین سرم بود چیشده دیشب انگار نه انگار کردم تحسین بودنشو جنگجو

 شدم بیدار زمین به چیزی یه برخورد صدایی با که گذشت چقدر نفهمیدم

 خوابی؟ خوش انقدر سفر تو همیشه_

 خوابیدم چقدر مگه_

 نشست هواپیما االنم محترم اقای سفرو کل_

 بودم نخوابیده بود شب چند بودم خسته_

 انگار لیو بود برداشته شالشو ورود همون از ملیسا رفتیم بیرون سمت به گرفتیم تحویل ساکارو

 ونمنتظرم بزرگ ماشین دوتا بود، خودشون تصمیم بهرحال نداشتن اینکارو قصد ساره و سایه

 ماشین تو نشستیم و جلورفت افتخاری خانم بودن

 میکنین زندگی چندساله اینجا افتخاری خانم_

 استاد با صمیمی دوستای چون ولی کردم ازدواج و خوندم درس همینجا من فرانسوی من همسر_

 باید من چرا که برات مطرحه سوال این میدونم میزدم سر بهش چندگاهی از هر بودم موسوی

 اون گرا و کنه تربیت شاگرد اون که گذاشتیم قرار باهم ناصر منو رادمهر راستش بکنم کمک بهت

 ایران تو پسند قابل هنری هر میدونم اینجا بیارمش من اوج جای و داشت خاص استعداد شاگرد

 ادم حال بهر کردی دوندگی سال چند مهم گالری یه زدن برای که میدونی خوب خودتم نیست

 الهس چندین ناصر منو راستش داری رو شرکتت تو نشد فوقشم میکنه امتحان شانسشو جا همه

 ورایکش هم دادی نشون ایران کارتو هم تو چون نه فرار نذار اسمشو البته میدیم انجام اینکارو که

 به نفر یه شد باعش فقط ناصر منو زحمتای این نتیجه ولی شکوفایی این نیست فرار این دیگه

 اینجا یطوالن مدت باید بگیره کارت اگر داریم اینجا کارا خیلی ما میبینیش که برسه باال درجه اون

 بمونی

 بمونه ثمر بی تالشم میذاشتم نباید کردم نگاه بچها به و دادم تکون سرمو

 بود وایساده کنارم بزرگمهر شدیم پیاده هممون وایساد ماشین

 رادی تشکیالتو همه این میره کی برو و قصر_
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 کن باور تو منو_

 ازب دراش بود شده ساخته طبقه سه بزرگ خونه یه بود کاری درخت همش که اصلی خیابون یه تو

 غلب رو افتخاری خانم مرد، بود زد خشکمون ماها بیرون اومد هیکل خوش برنزه بلند قد مرد یه شد

 کرد ما به رو بوسید رو ملیسا بعدم کرد

 کنی معرفی نمیخای عزیزم_

 سمتم اومد افتخاری خانم

 مه ببینی؟اینا کردی وقت فرستادم کاراشو و کردم تعریف برات که هستن رادمهر اقا این عزیزم_

 همراهانشونن و دوستان

 ناای کنی جمع میخای چطور رو ریزی ابرو این بگو من به اومدی؟ که بگی میخای چی امیر:مسعود

 ودممسع من امیر من به کن نگاه کرد چیکار پسرت ببین خواهرش ازدواج شب تو منن برادر امانت

 میکردم غلطی چه من نمیفهمید رادمهر اگر بسوزه دلش که سعید نه

 نمیتونست ولی کنه اروم و مسعود میکرد سعی بابک

 بالم ودست زیر ماریو همچین نمیدونستم بیامرز خدا تووسعید ،شرمنده شرمندتم من مسعود:امیر

 دادم پرورش

 کردی چیکار شهرزادم با نرفته یادم هنوز شو ساکت امیر_

 امیر خود داشته کاری اونم دختر با بودیم زده بهت همه

 داره تاثیری چه االن رو گذشته بودیم جوون وقتی بود قدیم برای اون مسعود_

 شد بلند گرفتها برق مثل مسعود

 دختر که االنم بود اشتباه چیش کردی اذیت منو زن وقتی بگو کن نگاه من چشمای تو امیر_

 یختتور نمیخام دیگه بیرون خونه این از گمشو لعنتی نیستی پسرت آینده تو بگو من به برادرم

 تمنتونس ببخشمت نتونستم ولی گذشتن سعید و شیرین چون گذشتم ماجرا اون از ببینم
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 ذشتهگ تو رفت فرو مبل رو گوشه یه رفت بابک بیرون زد خونه از عصبانی امیر بودیم شوکه ماهمه

 ادگش چشماش همه مثل که کردم نگاه بزرگمهر به کین شهرزاد و شیرین بود چی مرد تا سه این

 کرد فرار اینجا از زودتر میشد کاش بود سنگین خیلی جوه باغ تو رفتم بلندشدم بود شده

 بود افتاده توش کامل ماه قرص حوض کنار رفتم

 مبرگشت بزنن حرفی که بودن اون از تر خسته تهران سمت به کردیم حرکت همه بعد چندساعت

 که مداشت ارامش به نیاز کشیدم دراز گرم اب وان تو رفتم خودمم ماشین تو انداختم لباسمو خونه

 بده آرامشو این بهم میتونست آب فقط

 بگم بزرگ به زدم زنگ دارم پرواز 6 ساعت من که افتاد یادم افتخاری خانم پیغام شنیدن با صبح

 که چمدون بودم شده حواس بی انقدر چطور کردم حاضر وسایلمو منم اونجان2 ساعت تا گفت که

 بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم کردم اماده

 الو_

 رادمهر سالم_

 خوبن خانواده خوبین مسعود اقا سالم_

 اشهب سایه به خصوصن حواست بکنم بهت سفارش میخاستم فقط راستش خوبن همه ممنون_

 االن ولی بوده برنامش قبل از که میدونم میکنه عوض حالشو مسافرت این کردی خوبی کار

 باشه بهشون حواست توم بیاد کرده مجبورش بزرگمهر

 حتما بله_

 خانم شد 3 ساعت اومدن دیر اینا بزرگمهر منتظر و شدم اماده کرد قطع سفارش کلی بعد

 یدیمرس وقتی اومد آژانس زدم زنگ منتظریم اونجا فرودگاه بیایید خودتون گفت زد زنگ افتخاری

 انتظار سالن تو دادیم تحویل ساکارو کردیم پیداشون بابدختی زدم زنگ افتخاری خانم به فرودگاه

 نشستیم

 شهنمی گفتن کنی درست رو نمایشگاه و بری خودت باید اونجا فرستادم تابلوهاتو جان رادمهر_

 زد دیوار به ایناروهمینطوری هنرمند خود بدون

 نداره اشکالی باشه_
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 عوتد کارات دادن نشون برا چندجا از بره پیش میخاییم که اونطور اگر هفتس یه نمایشگاه این_

 سالم کارا هک میدن ضمانت تو به میکنه قبول که آژانسی اون البته بچرخن کارا بفرستی باید میشه

 برگرده و بره

 هگفت با بود راه اول تازه این بگیرم اوج که میکنم باز باالمو دارم میکردم حس بودم زده هیجان

 ردرگی بیاد نمیتونست ولی بودم گفته هم سارا به میومد دیگه دوروز استادمم افتخاری خانم

 خانم دنش بلند با بزنه زندگیشو قید من بخاطر که کنم مجبورش نمیتونستم من و بودن کاراشون

 ارهاش بهش بودم بزرگمهر کنار کردم نگاه که صندلیو شماره افتادیم راه دنبالش ماهم افتخاری

 بخوابم یکم که خوردم قرص بود زیاد پرواز ساعت5 نشست من کنار سایه بشینه ساره کنار کردم

 بود شده خیره بیرون به ذوق با نشست پنجره کنار اون سایه خود خاسته با

 رفتی پاریس حاال تا تو رادمهر_

 رفتی تو. نرفتم نه حقیقتش_

 بابا مامان همراه پیش وقت خیلی اره_

 راستش نیست مسافرت اهل زیاد من_

 میگذره خوش خیلی بری شده که کارتم بخاطر بعد به این از باید خلی پس خیلی_

 برد خوابم و شد سنگین سرم بود چیشده دیشب انگار نه انگار کردم تحسین بودنشو جنگجو

 شدم بیدار زمین به چیزی یه برخورد صدایی با که گذشت چقدر نفهمیدم

 خوابی؟ خوش انقدر سفر تو همیشه_

 خوابیدم چقدر مگه_

 نشست هواپیما االنم محترم اقای سفرو کل_

 بودم نخوابیده بود شب چند بودم خسته_

 انگار لیو بود برداشته شالشو ورود همون از ملیسا رفتیم بیرون سمت به گرفتیم تحویل ساکارو

 ونمنتظرم بزرگ ماشین دوتا بود، خودشون تصمیم بهرحال نداشتن اینکارو قصد ساره و سایه

 ماشین تو نشستیم و جلورفت افتخاری خانم بودن
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 میکنین زندگی چندساله اینجا افتخاری خانم_

 استاد با صمیمی دوستای چون ولی کردم ازدواج و خوندم درس همینجا من فرانسوی من همسر_

 باید من چرا که برات مطرحه سوال این میدونم میزدم سر بهش چندگاهی از هر بودم موسوی

 اون گرا و کنه تربیت شاگرد اون که گذاشتیم قرار باهم ناصر منو رادمهر راستش بکنم کمک بهت

 ایران تو پسند قابل هنری هر میدونم اینجا بیارمش من اوج جای و داشت خاص استعداد شاگرد

 ادم حال بهر کردی دوندگی سال چند مهم گالری یه زدن برای که میدونی خوب خودتم نیست

 الهس چندین ناصر منو راستش داری رو شرکتت تو نشد فوقشم میکنه امتحان شانسشو جا همه

 ورایکش هم دادی نشون ایران کارتو هم تو چون نه فرار نذار اسمشو البته میدیم انجام اینکارو که

 به نفر یه شد باعش فقط ناصر منو زحمتای این نتیجه ولی شکوفایی این نیست فرار این دیگه

 اینجا یطوالن مدت باید بگیره کارت اگر داریم اینجا کارا خیلی ما میبینیش که برسه باال درجه اون

 بمونی

 بمونه ثمر بی تالشم میذاشتم نباید کردم نگاه بچها به و دادم تکون سرمو

 بود وایساده کنارم بزرگمهر شدیم پیاده هممون وایساد ماشین

 رادی تشکیالتو همه این میره کی برو و قصر_

 کن باور تو منو_

 ازب دراش بود شده ساخته طبقه سه بزرگ خونه یه بود کاری درخت همش که اصلی خیابون یه تو

 غلب رو افتخاری خانم مرد، بود زد خشکمون ماها بیرون اومد هیکل خوش برنزه بلند قد مرد یه شد

 کرد ما به رو بوسید رو ملیسا بعدم کرد

 کنی معرفی نمیخای عزیزم_

 سمتم اومد افتخاری خانم

 مه ببینی؟اینا کردی وقت فرستادم کاراشو و کردم تعریف برات که هستن رادمهر اقا این عزیزم_

 همراهانشونن و دوستان

 ناای کنی جمع میخای چطور رو ریزی ابرو این بگو من به اومدی؟ که بگی میخای چی امیر:مسعود

 ودممسع من امیر من به کن نگاه کرد چیکار پسرت ببین خواهرش ازدواج شب تو منن برادر امانت

 میکردم غلطی چه من نمیفهمید رادمهر اگر بسوزه دلش که سعید نه
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 نمیتونست ولی کنه اروم و مسعود میکرد سعی بابک

 بالم ودست زیر ماریو همچین نمیدونستم بیامرز خدا تووسعید ،شرمنده شرمندتم من مسعود:امیر

 دادم پرورش

 کردی چیکار شهرزادم با نرفته یادم هنوز شو ساکت امیر_

 امیر خود داشته کاری اونم دختر با بودیم زده بهت همه

 داره تاثیری چه االن رو گذشته بودیم جوون وقتی بود قدیم برای اون مسعود_

 شد بلند گرفتها برق مثل مسعود

 دختر که االنم بود اشتباه چیش کردی اذیت منو زن وقتی بگو کن نگاه من چشمای تو امیر_

 یختتور نمیخام دیگه بیرون خونه این از گمشو لعنتی نیستی پسرت آینده تو بگو من به برادرم

 ماجرا اون از ببینم ریختتو نمیخام دیگه بیرون خونه این از گمشو گذشلعنتی ماجرا اون از ببینم

 نتونستم ببخشمت نتونستم ولی گذشتن سعید و شیرین چون گذشتم

 ذشتهگ تو رفت فرو مبل رو گوشه یه رفت بابک بیرون زد خونه از عصبانی امیر بودیم شوکه ماهمه

 ادگش چشماش همه مثل که کردم نگاه بزرگمهر به کین شهرزاد و شیرین بود چی مرد تا سه این

 کرد فرار اینجا از زودتر میشد کاش بود سنگین خیلی جوه باغ تو رفتم بلندشدم بود شده

 بود افتاده توش کامل ماه قرص حوض کنار رفتم

 مبرگشت بزنن حرفی که بودن اون از تر خسته تهران سمت به کردیم حرکت همه بعد چندساعت

 که مداشت ارامش به نیاز کشیدم دراز گرم اب وان تو رفتم خودمم ماشین تو انداختم لباسمو خونه

 بده آرامشو این بهم میتونست آب فقط

 بگم بزرگ به زدم زنگ دارم پرواز 6 ساعت من که افتاد یادم افتخاری خانم پیغام شنیدن با صبح

 که چمدون بودم شده حواس بی انقدر چطور کردم حاضر وسایلمو منم اونجان2 ساعت تا گفت که

 بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم کردم اماده

 الو_

 رادمهر سالم_
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 خوبن خانواده خوبین مسعود اقا سالم_

 اشهب سایه به خصوصن حواست بکنم بهت سفارش میخاستم فقط راستش خوبن همه ممنون_

 االن ولی بوده برنامش قبل از که میدونم میکنه عوض حالشو مسافرت این کردی خوبی کار

 باشه بهشون حواست توم بیاد کرده مجبورش بزرگمهر

 حتما بله_

 خانم شد 3 ساعت اومدن دیر اینا بزرگمهر منتظر و شدم اماده کرد قطع سفارش کلی بعد

 یدیمرس وقتی اومد آژانس زدم زنگ منتظریم اونجا فرودگاه بیایید خودتون گفت زد زنگ افتخاری

 انتظار سالن تو دادیم تحویل ساکارو کردیم پیداشون بابدختی زدم زنگ افتخاری خانم به فرودگاه

 نشستیم

 شهنمی گفتن کنی درست رو نمایشگاه و بری خودت باید اونجا فرستادم تابلوهاتو جان رادمهر_

 زد دیوار به ایناروهمینطوری هنرمند خود بدون

 نداره اشکالی باشه_

 عوتد کارات دادن نشون برا چندجا از بره پیش میخاییم که اونطور اگر هفتس یه نمایشگاه این_

 سالم کارا هک میدن ضمانت تو به میکنه قبول که آژانسی اون البته بچرخن کارا بفرستی باید میشه

 برگرده و بره

 هگفت با بود راه اول تازه این بگیرم اوج که میکنم باز باالمو دارم میکردم حس بودم زده هیجان

 ردرگی بیاد نمیتونست ولی بودم گفته هم سارا به میومد دیگه دوروز استادمم افتخاری خانم

 خانم دنش بلند با بزنه زندگیشو قید من بخاطر که کنم مجبورش نمیتونستم من و بودن کاراشون

 ارهاش بهش بودم بزرگمهر کنار کردم نگاه که صندلیو شماره افتادیم راه دنبالش ماهم افتخاری

 بخوابم یکم که خوردم قرص بود زیاد پرواز ساعت5 نشست من کنار سایه بشینه ساره کنار کردم

 بود شده خیره بیرون به ذوق با نشست پنجره کنار اون سایه خود خاسته با

 رفتی پاریس حاال تا تو رادمهر_

 رفتی تو. نرفتم نه حقیقتش_

 بابا مامان همراه پیش وقت خیلی اره_
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 راستش نیست مسافرت اهل زیاد من_

 میگذره خوش خیلی بری شده که کارتم بخاطر بعد به این از باید خلی پس خیلی_

 برد خوابم و شد سنگین سرم بود چیشده دیشب انگار نه انگار کردم تحسین بودنشو جنگجو

 شدم بیدار زمین به چیزی یه برخورد صدایی با که گذشت چقدر نفهمیدم

 خوابی؟ خوش انقدر سفر تو همیشه_

 خوابیدم چقدر مگه_

 نشست هواپیما االنم محترم اقای سفرو کل_

 بودم نخوابیده بود شب چند بودم خسته_

 انگار لیو بود برداشته شالشو ورود همون از ملیسا رفتیم بیرون سمت به گرفتیم تحویل ساکارو

 ونمنتظرم بزرگ ماشین دوتا بود، خودشون تصمیم بهرحال نداشتن اینکارو قصد ساره و سایه

 ماشین تو نشستیم و جلورفت افتخاری خانم بودن

 میکنین زندگی چندساله اینجا افتخاری خانم_

 استاد با صمیمی دوستای چون ولی کردم ازدواج و خوندم درس همینجا من فرانسوی من همسر_

 باید من چرا که برات مطرحه سوال این میدونم میزدم سر بهش چندگاهی از هر بودم موسوی

 اون گرا و کنه تربیت شاگرد اون که گذاشتیم قرار باهم ناصر منو رادمهر راستش بکنم کمک بهت

 ایران تو پسند قابل هنری هر میدونم اینجا بیارمش من اوج جای و داشت خاص استعداد شاگرد

 ادم حال بهر کردی دوندگی سال چند مهم گالری یه زدن برای که میدونی خوب خودتم نیست

 الهس چندین ناصر منو راستش داری رو شرکتت تو نشد فوقشم میکنه امتحان شانسشو جا همه

 ورایکش هم دادی نشون ایران کارتو هم تو چون نه فرار نذار اسمشو البته میدیم انجام اینکارو که

 به نفر یه شد باعش فقط ناصر منو زحمتای این نتیجه ولی شکوفایی این نیست فرار این دیگه

 اینجا یطوالن مدت باید بگیره کارت اگر داریم اینجا کارا خیلی ما میبینیش که برسه باال درجه اون

 بمونی

 بمونه ثمر بی تالشم میذاشتم نباید کردم نگاه بچها به و دادم تکون سرمو

 بود وایساده کنارم بزرگمهر شدیم پیاده هممون وایساد ماشین
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 رادی تشکیالتو همه این میره کی برو و قصر_

 کن باور تو منو_

 ازب دراش بود شده ساخته طبقه سه بزرگ خونه یه بود کاری درخت همش که اصلی خیابون یه تو

 غلب رو افتخاری خانم مرد، بود زد خشکمون ماها بیرون اومد هیکل خوش برنزه بلند قد مرد یه شد

 کرد ما به رو بوسید رو ملیسا بعدم کرد

 کنی معرفی نمیخای عزیزم_

 سمتم اومد افتخاری خانم

 مه ببینی؟اینا کردی وقت فرستادم کاراشو و کردم تعریف برات که هستن رادمهر اقا این عزیزم_

 همراهانشونن و دوستان

 توق عزیزم:گفت زیاد خوشحالی و ذوق با کرد بغل سفت منو سمتم به اومد زد برق چشماش مرد

 وایسادید چرا طاووس اون خصوصا ای معرکه تو پسر شدم خیره بهشون ساعتها نشستم چیه؟

 سرپان مهمونامون تو بریم

 خنده زیر زدن همه که کردم نگاه بقیه به برگشتم بود گرفته سفت منو

 که نمیکنه فرار کردی له رو رادمهر عزیزم_

 خودش بیاد تا نمایشگاه ببرن و طاووس نذاشتم بده توضیح برام میخام من میکنه فرار چرا_

 میگید طاووس کدوم درمورد:بزرگمهر

 میبینی میای االن_

 وشر لوسترا نور بود شده وصل روبرومون من تابلوی که شدیم بیضیشون بزرگ پذیرایی وارد

 تمرف بودن خیره بهش همه بود ابی مشکی چوب قابش بود کرده دوچندان زیباییشو و بود افتاده

 اومد افتخاری خانم همسر صدای لحظه همون نزدیکتر

 ببینمت برگرد رادمهر_

 بودم درحرکت تابلو منو بین چشمش کردم نگاهش خنثی حالت با برگردوندم سرمو
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 چیکار بده توضیح میاد خوشم جسارتت از کشیدی طاووس برا خودتو چشمای تو من خدای_

 بدو بگو میکنی

 ...اقای میگم_

 گرفتم یاد رو فارسی مهربونم همسر کمک به البته هستم لودویک_

 اقای میگم_

 بگو فقط اسممو_

 میرن حال از دارن برسی همراهام به میشه میگم لودویک بله اهان_

 دندا نشون رو اتاقا باال بردن مارو اومدن خدمتکار چندتا که میزد حرف فرانسوی به دستش رو زد

 پایین مرفت خوردم آب لیوان یه بودم خوابیده کافی اندازه به نبودم خسته اتاق تو گذاشتم وسایلمو

 شبیه یسامل کنم درک میتونستم بیشتر االن کنارم اومد افتخاری خانم بود طاووس به خیره لودویک

 بود کی

 وبیشتری وآدمای بدم ادامه اینکار به بازم که میده انگیزه بهم شکست هر بعد اون هنره عاشق_

 اینجا بیارم

 برگشتم سمتش به لودویک صدای با

 دارن ظرین چه دوستام بدونم میخام میندازیم راه نمایشگاهتو فردا همین ببینم کشیدنتو میخام_

 داشتم دوست رو گناه7 و طاووس بیشتر من

 داشتم مدل کبیره گناه7_

 بود اسم یه مجموعه دوتا کاش کمه تعدادش ولی ادمه یه مشخصه_

 نداشتم ای دیگه مدل_

 شد خیره بهم لبخند با

 ولی خوبن صورتاهم از کردی خلق که اثراتی باشه داشته مدل باید تو مثل کسی میارم برات مدل_

 باشه هنرمند یه باید که چیزی همون میکشی خاص ظرافت با رو زن مدل انگار

 وایساد باباش کنار اومد ملیسا که نگفتم چیزی
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 خودشه_

 چی گفتی باهم افتخاری خانم منو

 بابا؟ چیه ،نظرت باشه هم نقاشی مدل میتونه مدلینگه که ملیسا_

 کرد نگاه من به ملیسا

 اگر بودی اورده در زیبایی به زنو اون ظرافت کوچکترین که انگار بودی کشیده دیدنی رو و گناه7_

 میشم مدلت بیاری در منو بتونی

 نداشتم تکراری چیزای کشیدن اعصاب بود درگیر ذهنم من ولی میکرد ذوق من جا به لودویک

 کن صبر لودویک:گفت بلند و کرد نگاه بهم افتخاری خانم

 جان آنی چیشده_

 شدم خیره طاووس به کردن نگاه بهم سه هر کرد اشاره من به

 همینطوری که بکنم ای دیگه کار میتونم گناه7 بجای ولی کنم کار نمیتونم تکراری موضوع رو من_

 برسه نظر به رویایی

 چشم با وقلمت ضرب مشتاقم خیلی من بکشی برامون دونه یه امشب میتونی: کرد نگاه بهم لودویک

 تابلو به هن بوده خیره دستت به فقط که میکشی ریز نرمو انقدر میگفت ملیسا که اونطور ببینم

 بابا:ملیسا

 بکشم یکی امشب میتونم بله دارن لطف ایشون_

 بود لباس سرتاسر که شدیم اتاق یه وارد کشید رو ملیسا منو دست لودویک

 بکشی چی میخای بگو_

 یونان های الهه_

 داد آسمونی آبی لباس یه ملیسا به

 هولی انقدر چرا نظرشه مد ای الهه چه بگه بذار اول چیه این بابا:ملیسا

 داد ادامه من به رو
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 ای الهه چه رادمهر خب_

 آب_

 االن میام منم برید شما استخر لب بریم مجبوریم پس خب_

 باز ور استخر بیارم خودم با بودم نتونسته زیادی چیز برداشتم کیفمو من رفتیم لودویک همراه

 اولی زرو یاد بیا ملیسا شدم منتظر و نشستم کردن تنظیم برام رو بوم همونجا داشتن زیبایی

 یباییشز ولی ببینمش حتی نمیخاستم دیگه ولی نظرم در میدرخشید چقدر شد وارد الهه که افتادم

 یه ومدا ملیسا کنم فکر این از بیشتر بهش نمیخاستم بیرون اومدم الهه فکر از بود کننده خیره

 ورشد آزادانه بلندشو موهای بود انداخته جواهرات بیشتر بود پوشیده چسبون ماکسی سبز دامن

 آب تو کرد دامن با پاهاشو استخر لب نشست بود ریخته

 میگیرن ژست خودشون یا کنن چیکار میگی مدالت به خودت خب_

 میدونی بهتر مدلی خودت تو ولی میگفتم بهش خودم که نداشتم بیشتر اندامی مدل یه_

 رو موهاش خوابید پایش رو پشت از و کشید خودش سمت به تختارو از یکی داد تکون سرشو

 مجسم طرحیو ذهنم تو شدم خیره بهش بود زده زل بهم چشماش با بود ریخته تخت و تنش

 میکردم

 میکنی؟ فکر چطوری و ذهنته تو چی بگی برامون میشه:لودویک

 میگیرن جا براخودشونه تصویر تو که جاهای اونا بعد میکنم فکر کلمات به من_

 کوه مثل محکم براق ای قهوه چشم

 آب امواج مثل دار حالت موهای

 تیره سبز بلند دم

 سپید صخره

 رنگ آبی دریا

 ابر بدون صاف آسمون

 الهه دایره نیم دست حرکت با آب روی از شده بلند امواجی
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 جواهرات برق

 لیو میدادم انجام انتها در کنم تکمیل میخاستمم اگر بود چیز همه کردم شروع برداشتم و قلمم

 مبپوشون جواهرات از رو سپیده صخره اینکه فکر با ولی نیومده پیش برام اتفاق این هیچوقت

 رافتظ که الهه برعکس داشت خودشو خاص پیچیدگی ملیسا بدن دادم کارام به بیشتری سرعت

 تموم هم گذاشتن رنگ کار میشد دیده هم عضالتش خط حتی بود پیچیده و کشیده ملیسا داشت

 کرد

 بلندشی میتونی ملیسا_

 ترینبیش سفید با کردم باز راپیدامو مخصوص کیف کردم نگاه کار به بشه خشک تا کردم صبر

 اشاره راستای در راستم دست که بود عادتم شدم نزدیک بوم به زدم عینکمو دادم انجام کارو

 با گرفتم فاصله ازش شد تموم که کار میکرد عمل اهرم یه مثل چپم دست کنه حرکت چپم دست

 و نشستن همه دیدم که برگشتم زدم امضا و دراوردم مخصوصمو قلم کردم نگاه کارم به افتخار

 میکنن نگاه

 اومدین کی احیانا_

 گرفت دستامو کنار اومد شد بلند افتخاری خانم

 اینجاییم وقته خیلی ما عزیزم_

 میکردن صحبت همسرش و افتخاری خانم نشستم میز سر شستم دستامو داخل رفتیم باهم

 بزنیم رو نمایشگاه نه یا کنه تموم رادمهر تا کنیم صبر آنی_

 بپرسیم خودش از بهتره نمیدونم_

 برگشت من سمت به لودویک

 بکشی گناها اندازه به تا7 بنظرم بکشی میخای چندتا بعدم بکشه طول چقدر میکنی فکر رادمهر_

 بهتره

 کمان،شب،زراعت،گل،حیوانات باد،جنگل،نور،رعد،رنگین میتونم کشیدم رو آب االن نمیدونم_

 پسر میشه خیلی اینکه اوه اوه_
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 بیدارم اکثرا صبحم تا شبا من هرچند بکشم تارو3 روزی میتونم بیارم فشار خودم به یکم_

 بگیریم رو افتتاحیه برات دیگه چندروز بتونیم که میکنیم شروع فشرده بصورت پس_

 کرد زمزمه اروم بود کنارم بزرگمهر

 بیاری فشار میشه چی دستت که میدونی رادی_

 یتاذ خیلی دیدم اگر که اوردم آتل بدم دست از فرصتو این نمیخام نیست ای چاره ولی میدونم_

 میبندمش میکنه

 دوتا شب بود قرار شد حاضر اتاقش رفت ملیسا بود 12 تقریبا دادساعت تکون تاسف رو از سری

 ملیسا زا کشیدم رو طرحا سریع خیلی کنم شروع فردا دوباره کنه استراحت ملیسا بعد بکشیم رو

 مینهز پس و بود کشیده گردباد یه وسط بادو الهه کردم نگاه عکسا به خوابید رفت انداختم عکس

 هی رو ملیسا خود اینجا جنگل سراغ رفتم بشه خشک تا روش گذاشتم رنگ حاصل بی و خشک

 شاخه موهاشم بودن شده کشیده ریشه مثل دستاش و داشت دست تا6 که بودم کشیده درخت

 در که بود دودرختی ریشه بود رسیده زمین به که دستاش از تا2 بود کرده نگاه پایین به بود

 سریع بود نداده هشدار دستم هنوز کشید طول خیلی این گذاری رنگ داشت قرار طرفینش

 تزییناتوگذاشتم

 کشیدمشون بودم ندیده حاال تا خودم از که زمانی سریعترین با بود حاضر جفتش عقب اومدم

 بشه افتتاح نمایشگاه سریعتر که داشتن هیجان دستامم انگار

 و خالقا هندسی اشکال با گرفتم تصمیم تابستون یه افتادم گذشته یاد کردم دقت ریزکاریا به

 مشونمیکش دستی االن ولی داشتم زیاد زمان اون شابلون چقدر بدم نشون اطرافیانمو خصوصیات

 اینطور ای قاعده هیچ بدون خودم من ولی ماندالست اسم به تزیینی طرح یه این میگفتن

 شمار به بزرگی پیشرفت من برای این که کنم رنگشون و طراحی وارد تونستم بعدها میکشیدم

 رفتم هوش از کی نفهمیدم که بودم خسته انقدر رفتم اتاقم سمت به میاد

 بود ایستاده ملیسا کنارشم بود خدمه شدم بیدار خواب از دری تقه صدای با

 ندهمو خیلی سرکار بریم سریعتر باید بشورن برات ببرن بده لباسارو بگیر دوش یه رادمهر_

 باشه اماده کارا باید فردا گفتن زدن زنگ بابا به راستش
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 تمرف گرفتم دوش سریع اتاق تو رفتم کنم تموم شبه یه اونارو همه چطور اخه من فردا زد خشکم

 مراهه بود ساکت و میدیدن استرسم هم همه بگم چیزی نمیتونستم بودن من منتظر همه پایین

 بود کرده اویزون اماده لباساشو اتاقش رفتم ملیسا

 گذاشتن خط به برات رو بوما ببین رادمهر_

 هر عدب من بگیره عکس ازت بیاد میگیم یکی به میکشم سریع طرحارو من دیشب مثل بیا اره_

 بعدی سراغ برم بشه خشک تا گذاشتم رنگ که کدوم

 ییطال بودحریر اسمون سمت به دستش کف باال اورد دستاشو کرد من به پشتشو بود نور الهه

 دم اب رنگ طالیی پرنده دستشم کف بود ایستاده ابر روی که کشیدمش آسمون توی بود تنش

 برای که میرفت ملیسا عکس رو از میذاشتم رو رنگ من تا بود باز منقارش و بود نشسته بزرگی

 بشه اماده بعدی

 اشاره با که بوم چپ سمت گوشه بلند سیاه صخره روی سفید موهای و اخم با خشن رعد الهه

 بودن کرده برخورد زمین به آذرخش وچندتا بود خورد ترک سیاه اسمون انگشتش

 که یهای پروانه پوشوندم بدنشو روی مار حرکت با بجاش بذارم تنش لباس نمیشد حیوانات الهه

 نگیر سرخ پرنده و کشیدم پاش پایین حیون چندتایی و میکردن حرکت حریرش موهای الی الب

 بود نشسته دستش روی که

 موهاشو و بود نشسته راست به مایل بوم وسط بود تنش کمرنگی صورتی لباس کمان رنگین الهه

 اکلیل و رنگ پور با باید کارو این و کشیدم کمان رنگین باال سمت به موهاشو ادامه که میکرد شونه

 میکردم تکمیل

 وت کردم کار برچسته رو ای قهوه و کشاورزی زمین بود کشیده دراز تقریبا زمین روی زراعت الهه

 طالیی خوشهای با تنش و بود شده پخش زمین روی که بود رنگ طالیی گندم های دونه دستش

 بود شده پوشیده گندم

 باسل بودن کرده رشد روش متفاوت رنگهای با رز گالی که بود نشسته حصیری سبد روی گل الهه

 کردم کار گلی کاه دیوار و گل پشتشم و اطرافش سیاه بزرگ رز دستش و بود تنش سرخی
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 یمهن طوسی رو موهاش کشیدم سفید با رو ملیسا کنن سیاه رو بوم بودم گفته قبل از شب الهه

 بود دهنش وجل دستشم کرده سیاه رو بوم ملیسا لباس دامن انگار که کشیدم افتابی رو بوم پایینی

 میشدن آسمون پخش ها ستاره که کرد فوت رو ای نقره گرده و

 درد دتش به دستم بشه خشک تا بودن گذاشته پنجره مقابل رو بوما همه بودن نشسته سالن تو

 دهش جمع تنم درد از بود شده تموم سرعت به هم زمان بودم کشیده و بودم وایساده بکوب میکرد

 اومد در صدای میزد زنگ هی و میرفت راه هال تو افتخاری خانم بودم کشیده دراز کاناپه رو بود

 دمکشی داد و پیچید تنم تو بدی درد یهو میکرد معاینه دستمو و نشست کنارم مردی یه بعدم

 بود دررفته انگشتت شد تموم جان پسر باش اروم_

 نشست کنارم نگرانی با افتخاری خانم

 کنیم چیکار باید دکتر_

 ببندم دستشو که اوردم آتل من دادین شما که توضیحاتی با_

 شدم بلند عصبی حالت با

 بکنم تموم کارمو باید من دستمو ببندید نمیتونید نه نه _

 بشه بسته سریعتر باید دیده آسیب دستت این پسرجان_

 یریدبگ کچ حتی که میذارم بعد کنم تموم تابلوهارو کار من بدین وقت ساعت یه بهم نمیتونم_

 باخودم.داشتم نگه چپم دست با سفت و دستم کار، پای نشستم میکرد درد دستم بودن نگران همه

 میزدم حرف

 وومد اینبارو فقط میدم قول نمیارم فشار بهت دیگه هیچوقت بیار دووم میکنم خواهش پسر هی_

 بیار

 امضاش و شد تموم که اخری میوردم بهش فشار محکم ولی میلرزید خیلی دستم کردم شروع

 وارد همب داشت زیادی فشار بود بد خیلی حالم بود شده کبود دستم بود شده ساعتونیم یک کردم

 شدم بیهوش و شده سنگین سرم چقدر نفهمیدم زمین رو نشستم میشد

 اطرافم همه و بودم کاناپه رو بود میش و گرگ هوا کردم باز چشمامو وقتی
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 لودویک اومد بهوش:آنی

 پسر؟ خوبی رادی:بزرگمهر

 نشست کنارم لودویک

 دیده اسیب قبال دستت این بودی نگفته چرا کشتی مارو که تو پسر_

 میشه اینطور میدونستم نکن گفتم بهت چقدر رادی:بزرگمهر

 جونم انگار دمب تکونش نمیتونستم بدتر دستمم میکشید تیر سرم بشینم شم بلند کردم سعی

 بودم شده خیره بهش بهت با بودنش گرفته گچ کردم نگاه دستم به درمیومد داشت

 دستم.......وای...... نمیتونم من...........کی بگیرن گچ داد اجازه کی...... کی......نه... نه_

 منو کردنمی سعی بمونه تو این میخاست دستم اگر میشد تموم برام چیز همه پایین انداختم سرمو

 نداشت ای نتیجه ولی کنن آروم

 میکردم نگاه بهش نفرت با سرم باال اومد دکتر

 و رفته در سنی تو چون نمیشه خوب این بخاطر شدید شکستگی این نشو خیره اینطوری من به_

 تونیب که گرفتم گچ این برا فقط االنم بوده نکرده رشد کامل هنوز استخونات که ننداختنش جا

 دست این میخاد عمل یه وگرنه کنی کار باهاش دیگه دوماه

 ههم این و بودم ساخته خودم برا که هنری دنیای نمیشد خوب دستم اگر لرزید بدنم فکرشم از

 معدم تا کشیدم دراز شکمم رو شدم بلند جام از زیاد درد با میشد خراب بودم کرده براش تالش

 شستن کنارم نگرانی با دکتر کنم، تحمل دردو همه این نمیتونستم نکشه تیر این از بیشتر

 میپیچی بخودت داری چرا میکنه درد جاییت چیشده_

 .....معدم........دستم........سرم_

 چی یعنی نمیفهمم من_

 بشه تشدید میگرنش و معدش زخم درد شده باعث دستش درد کنم فکر دکتر:بزرگمهر

 ایپ رو سرم برگردوندن منو فقط کرد چیکار ندیدم دراورد رو سرنگی کیفش تو از دکتر سریع

 رفتم بخواب که بود نگذشته زیادی زمان کردم حس و سوزن سوزش بود بزرگ
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 بزرگمهر

 گذاشتم سرش روی دستمو بود پام رو سرش کردم نگاه پریدش رنگ صورت به بودم نگرانش

 ستد این نکن رادی نکن گفتم چقدر فشاره تحت خیلی که میداد نشون شقیقهاش تند نبض

 بودن نگران همه دیده آسیب انقدر که اومده پیش چی گذشته تو نمیدونم باشه نباید فشار تحت

 مشد خم برسه میخاست هرچیزی به راحت خیال با میتونست کاش بود خوابیده آروم رادمهر ولی

 گذاشتم سرش رو اروم سرمو بعد بوسیدم پیشونیشو و

 مرد شو خوب

 میکرد نگاه بهم نگرانی با که بود ساره کردم بلند سرمو گرفت قرار دستم روی دستی

 میشه خوب حالش نکن اذیت خودتو بزرگمهر_

 نشست سایه ساره کنار دادم ارومی فشار دستشو

 میشه؟ خوب حالش بزرگمهر_

 حرفاس این از تر سرسخت_

 کردم نگاه بهشون میومد افتخاری خانم و لودویک صحبت صدای

 کنیم چیکار صبحه5 االن افتتاحیشه10 ساعت آنی_

 افتتاحیه ببریمش دست این با نیست خوب اصال حالش نمیبینی لودویک_

 پیدا رو کیی که حاال کنن جلب نظرشونو بودن نتونسته قبلیا که میدونی میره دست از اینم نره اگر_

 من نمیاد پیش براش دیگه میدونی بشینه؟ ثمر به نمیخایی کرده رشد ناصر و تو نظر زیر که کردی

 میبرن هم رو ها تابلو این میان االن زدم زنگ

 هک میخوره دردش چه به دیگه موقعیت این نشه خوب دستش اگر اینکه به کردم فکر رادمهر به

 تگذش ساعت نیم بردن تابلوهارو اومدن نشستم اونجا همونجوری ساعت یه بیاره فشار بخودش

 خوابیدم و دادم تکیه مبل به سرمو شد سنگین پلکام که

 رادمهر
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 که کنم بلند اومدم دستمو بود شده بهتر سرم درد کردم باز چشمامو اطرافم صدای سرو از

 با که شدم بلندش اومد یادم یهو چیز همه که کردم نگاه بهش نتونستم بدم ماساژ چشمامو

 پرید خواب از بزرگمهر من حرکت

 چیشده هااااااااااااان_

 شدی بیدار خواب از بابا هیچکس_

 افتتاحیس دیگه دوساعت شی اماده سریعتر هرچه بهتره رادمهر:لودویک

 شد لندب جاش از عصبانی بزرگ مبل رو نشستم رفت گیج سرم که شدم بلند ها گرفته برق مثل

 اییمبی سریع کنم کمک بهت بریم پاشو بلندشی ارومتر حداقل نمیتونی بگم چی تو به من_

 و ردیمک بندی ته یه پایین رفتیم و کردم عوض لباسمو سریع اتاق تو رفتیم بزرگمهر کمک به

 نیوردی، دووم پسر هی میکردم زمزمه خودم با اروم شدم خیره دستم به شدیم ماشینا سوار

 ارمک منم بری بین از تو اگر میدونی نبودیم راه نیمه رفیق منوتو! معرفت بی بود این قرارمون

 تمومه

 یادیز جمعیت بین از ماشین رسیدیم کوتاهی مدت یه بعد دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو

 خانم طرف به سوالی بود خبر چه اینجا مگه نمیدیدن مارو بودن دودی بخاطر که کرد حرکت

 برگشتم افتخاری

 خبره چه اینجا افتخاری خانم_

 به جهان استادی برترین از تا6 جلو کاراتو رو تو ما مسابقس یه اینجا رادمهر کن صدام آنی_

 به میکنم معرفی رو بچها از یکی سال هر من ولی بگم بهت نمیخاستم راستش دراوردیم نمایش

 مسابقه این

 مسابقه............من شد بیشتر استرسم

 نگفتین چرا اخه بعدم نکردم کار مسابقات اینطور حد در منکه اخه_

 تداشتیم نظر زیر میداد درس بهت ناصر که روزی همون از میتونی که میدونیم ما رادمهر:لودویک

 بتونی وت که میخاییم ما استاداس این بین االن که شد برتر شاگردامون از سال همه این تو نفر یه

 برسی اون جایگاه به و
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 رفتهگ دستمو بزرگ بودم جانبه همه فشار تحت بوده استاد شاگرد اینجا داورای از یکی افتاد فکم

 برتر استاد تا6 جمعیت همه این جلو کن فکر بود نگران اونم ولی بود

 بدن؟ نشون کارشونو که اومدن چندنفر_

 بیای االن تونستی تو پارسا معرفی باوجود اونم بیان میتونن نفر 4 فقط_

 ماشینی مثل بزرگ ماشین تا 3ایستاد ساختمون پشت ماشین بگم هیچی نمیتونستم کردم سکوت

 بود اونجا بودیم سوار ما که

 یکردم صحبت انگلیسی به بیرون اومد سفید شلوار کت با پوش شیک پیرمرد یه شدیم پیاده

 بیان من جلوی منتخب نفر4

 نرفت مرد سمت به دختر یه و دیگه پسر دوتا کردم نگاه طرف اون به جلو رفتم داد هلم بزرگمهر

 میکنم شروع راست از_

 افروز رادمهر

 پل آنتوان

 اشلین ویلیام تامس

 جووانی لوییچی

 مونه به خوندم اسماتونو که ترتیبی به شمارهاتون بیان داخل به شما با میتونن همراهانتون_

 بیان داورا تا بشید کاراتون سالن وارد ترتیب

 بقیه همراه نبود مزیت ولی بود بیشتر سنم بقیشون به نسبت من میزد تند قلبم داخل رفت خودش

 بعد بود باریک راه یه اول شدن سالناشون وارد هم بقیه حرفی هیچ بدون شدم1 شماره سالن وارد

 اولین رو بود شده چیده کارام ترتیب به بعد دیدم طاووسو اول راهرو ته میشد بزرگ دایره یه

 کنه بهتر حالمو نمیتونست هیچی شدم خم جلو سمت به و نشستم صندلی

 میکرد بیشتر اضطرابمو شدت قدمهایی صدای بودم اول نفر من و میگذشت کندی به زمان

  تمومه کارت داری استرس هولی بفهمن رادمهر_
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 میکرد نگاه سالن ته به غرور و اراده با مصمم کردم نگاه طاووس به برداشتم چشم لودویک از

 ایستاده انداختن من به نگاهی شدن وارد زن یه همراه مرد تا5 لحظه همون کشیدم عمیقی نفس

 ایسادو کنار بزرگمهر کرد سوالی داشت غلیظی لهجه که یکیشون میکردم نگاشون مصمم و بودم

 باشه شکسته اصلیش ابزار کاراش دادن نشون روز که ندیدم رو هنرمندی میگه_

 جلوم گرفتم دستمو

 باشه راه نیمه رفیق نیست قرار وگرنه میکنه استراحت ابزارم بگو_

 احوال لودویک و آنی با و جلو اومد بود تر جوون که یکیشون شد خیره بهم بزرگمهر جواب با مرد

 میشدن رد تابلو هر کنار از افتادن راه باهم بعد بود 40 نزدیک تقریبا اینه پارسا فهمیدم کرد پرسی

 نداری دهی نظر یا دخالت حق تو که میدونی:آنی

 میکرد نقد اینطوری کارامونو همیشه استاد میدونم_

 بهم استرس خیلی یهو بودم شکلی همین کال نداشتم حس هیچ دیگه انگار نشستم صندلی رو

 میزدن حرف و میکردن بررسی دقت با که بهشون شدم خیره میشدم یخ بعد میورد فشار

 بکشی هم رو گفتم ازت که تصوری اون نمیکردم فکرشم:سایه

 نظرت؟ به حاال چطوره_

 کشیدی وجودتو روی دو دقیقا_

 بیاد در همون کردم سعی خیلی اره_

 کردم نگاه دستم به

 بخوابه تو این مهم ابزار این باید دوماه حاال ولی_

 کن امتحانش حتما نداشت ریسک عملش اگر میشه خوب زود_

 نمیدونست یعنی کردم نگاش برگشتم

 ارایید تمام بره بین از دست این اگر میکنم قمار زندگیم تمام رو من سایه میگی چی میفهمی_

 میشه نابود باهاش منم
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 حد نهمی تا نمیارم فشار بهش بگی اینکه نه باش سرمایت تنها درمان فکر به میگم من رادمهر_

 له دستت تابلو11 کشیدن با تو ولی کنی تالش بیشتر باید خب بشی کار این وارد اگر کنه کار کم

 شد

 تنها نوم رفیقم این بازم میشه چی بکشی سالمه که دستت از کار همه این توم بدونم میخاد دلم_

 هنوز دارم کار خیلی من نمیذاره تنهام بعدم به این از کرد تحمل بازم دردش وجود با نذاشت

 مبه اوناهم کردم نگاه چندثانیه هرکدوم به وایسادن روبروم وایسادم بعدش گذشت ساعت چند

 نزدیکم اومد پارسا شدن خارج بعدش میکردن نگاه دستم به و بودن خیره

 بهت و باش مراقبش دستش............. چیز یه فقط چیزه یه به هنرمند یه ارزش وجودیت بها_

 هنر و استعداد این بخاطر میگم تبریک

 یه کردم نگاه دستم به زدم لبخند و کردم باز اخمامو کردم نگاه بقیه به رفت و دادم دست بهش

 نک افتخار بخودمون ولی نه یا شدیم موفق که نیست مشخص هنوزم هست زیادی راه هنوز رفیق

 نشستم صندلی همون رو بزرگمهر کنار بیرون رفتن همسرش و دخترش آنی

 بزرگ بفهمن بهاشو و ببینن اینارو که اومدم جایی یه به و نمردم_

 باالتر و میرسی چیزا خیلی به بعدم به این از نکنه خدا_

 برسم باید و میرسم درسته_

 رادمهر اقا میگم تبریک بهتون:ساره

 داداشمی زن دیگه االن ساره باش راحت_

 شدیم فامیل االن خانم اقا هی دیگه اره:سایه

 کنی چیکار میخای شی قبول اگه رادی خب:بزرگمهر

 کنم ارچیک من بگن باید اینا بعدم بشه خوب حالش کنم صبر باید گچه تو همراهم فعال نمیدونم_

 بهم رو برگشت آنی

 ببینید رو همدیگه کارهای که میخان بیرون بریم باید بلندشو رادمهر_
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 به بودم ایستاده داورا کنار یه من شدن من سالن وارد اول شدن خارج همه همراها بلندشدم

 به نفرشون4 که دیدم شدیم وارد وقتی میکردن نگاه کارامو چطور که کردم نگاه بقیه حرکات

 رهن تو درس اولین کردن نگام برگشتن بعد وایسادن اون جلوی ربع یه حدود شدن خیره طاووس

 جلو نز داور کردن حرکت کنم برخورد دوستانه نمیتونستم که شدیده انقدر رقابت بودنه خودخواه

 وایساد گناه7

 داشتی؟ مدل_

 بله_

 بدی نشون ظرافتو این تونستی خوب و دیدنیه ظرافتش زیباییه مدل_

 کنارم اومد پارسا

 نه؟ نفرن یه همشون ولی داده هویت تغییر انگار مدلت_

 نفرن یه بله_

 نه؟ نفره یه هم یونان الهه مدالی_

 خنده با زن داور دادم تکون سرمو

 مرموزی و حرف کم هنرمند چه_

 سالن بعد رفت همراهش زدو لبخندی طاووس،پارسا وچشمای کرد اشاره خودش چشمای به بعد

 لیو داشت بلندی قد وایساد گوشه اسماشونو نموند یادم حتی شدیم پسرا از یکی سال وارد من

 بود ردهک کار اکلین و شیمیایی مواد با تقریبا کردم نگاه کاراش به بود پوش خوش بود کم سنش

 نکرده انتخاب عنصر که بود جالب برام بود سوزونده و بوم رو بو کرده آب رو مس و طال ورق انگار

 مینه هنرمندا از خیلی کارای بنظرم هرچند بیاد کنه راضی خودشو تونسته مواد ترکیب با فقط

 اریمک راس نپسندیدم زیاد ،من بود کرده قاطی فقط ریزی برنامه بدون انگار این ولی بود سبک

 ندیدم ازش

 لندب نارنجی قرمز موهای با بود چاق داشت خاصی قیافه یه کارا این صاحب شدیم بعدی اتاق وارد

 وت که چیزی هر بود رئال تقریبا کارش سبک بود سخت خیلی بودنش پسر تشخیص هرچند

 اگرم ای نمیکشه سبکی این کسی مدرن دنیا تو االن خب ولی بود کشیده ماهرانه بود دیده طبیعت
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 زیبا خیلی جدن ولی بدن جلوه مدرن کارشونو تلفیق یا متفاوت زدن قلم با میکنن سعی بکشه

 برام و یهچ برای نگاها این میدونستم میکرد نگام خشک خیلی که برگشتم سمتش به بود کشیده

 میشیم خیره بهم اینطوری هممون که بود جالب

 بود یدهکش فقط باال به تنه نیم کردم نگاه کاراش به بود نقشی ریز دختر شدیم بعدی سالن وارد

 این هب متعلق کارا بهترین بنظرم خیسه بوم میکردی حس بود کشیده جالب بودن آب زیر هم همه

 ایجاد رو ای هاله تنش دور بلندش موهای که آب تو بود کشیده خودشو کاراش راس در بود دختر

 بود روشن و ساده زمینه پس و آب بود تیره بنفش موهاش بودم کرده

 قشنگیه کار منم نظر ؛به کنارم اومد پارسا

 همینطوره بله_

 ایستاد داورا جلو سفید کت مرد اون همراهامون کنار وایسادیم رفتن خروجی در سمت به همه

 به میشه گفته دیگه روز3 و میشه انتخاب اصلی نفر نفر3 اون بین و میشه حذف شما بین از نفر یه_

 حذفی آنتوان.......... کرد اشاره بلند قد پسر

 نبود مهمی چیز اصال انگار کرد برخورد خشک خیلی

 بودن خوشحال خیلی لودویک و آنی انگار شدیم ماشین سوار

 داوراست قبول مورد اینبار رادمهر که دارم اطمینان من:آنی

 مطمءنم منم:لودویک

 راستش بود تر قوی دختره اون میکنم فکر من ولی_

 ببازم خودمو که نداشتن انتظار شاید کردن نگاه بهم برگشتن همه

 نگیریم کم دست کسیم که بهتره ولی نباختم خودمو من_

 اومدیم اینجا تا که حاال لیزه شانزه بریم بیایین بابا بیخیال اینارو:ملیسا

 بکنیم حسابی خرید یه میتونیم موافقم منم:آنی

 توگش اومدیم که حاال نمیومد بدمم ولی نداشتم انچنانی ذوق من کردن موافقت هم ساره و سایه

 بریم بودیم مجبور ماهم میشدن مغازها همه وارد خانما بکنیم گذاری
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 آنی روپ اتاق دم لودویکم و بود ساره پیش بزرگمهر موندیم بیشتر خیلی شب لباس مغازه یه تو

 کسر هی که بود خانمی فروشنده شد باز بود توش سایه که پرو اتاق بودم وایساده بیکار منم

 کرد اشاره من به دید رو سایه وقتی چطورن لباسا ببینه میکشید

 ببینید رو خانم لباس نمیایید اونوقت شما جفتشونن کنار همه مسیو_

 دهنش من متوجه کردم نگاه بهش وایسادم سایه روبرو کشید دستمو که کردم نگاش شوکه من

 برگشت بود پشتش بود

 .......چطو ببین ساره_

 قدران نمیکردم فکر بود ت*خ*ل پارچش بود براق مشکی بو شده دوخته اون برازنده انگار لباس

 هب و میشد دوبند لباس میزد ای نقره به میشد عوض پارچه رنگ میکرد که حرکت بیاد بهش

 بود باز کمر وسط ولی میشد بسته گردنش

 شدی العاده فوق لباس این تو سایه_

 مرسی چیزی مممم اااا _

 شوکه ددی منو تا بیرون اورد سرشو کرد دروباز نیمه چنددقیقه بعد بود انداخته گل لپاش بست درو

 شد

 اینجایی؟ هنوز_

 باش راحت میرم_

 بود خاص آبیش رنگ بنظر بود پوشیده آبی دکلته لباس اینبار کرد باز درو ولی گرفت رنگ صورتش

 موهای و سفید پوست به بود آبی تن یه الیش هر که الیه چند و میشد حریر دامن کمر رو از

 میومد خیلی مشکیش

 میشی بهتر قبلم از میپوشی هرچی_

 بود چشماشم تو برقش حتی زد قشنگی لبخند اینبار

 ببینی بپوشم هم رو دیگه دوتای اون بذار میگی جدی_

 کنه عوض تا وایسادم همونجا
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 بود هشد کاری سنگ که بود یاسی تور باالش بود کرده تنش بادمجونی بنفش لباس یه اینبار

 اخوردهت پیلیسه مثل داشت بلندی دامن بودن دامنش رنگ سنگاش میومد انگشتاش تا استینش

 دادم بهش چرخ یه و گرفتم دستم تو گذاشت ظریفش دست کردم دراز سمتش به دستمو بود

 دامنش از بود اومده خوشش خودشم شد باز دامن

 یاهس تور نوع یه از کمرش دور زانو، روی تا بود کوتاه دامنش بود شکالتی پوشید که بعدی لباس

 بود زیبایی لباس سینش، رو همینطور بود شده کار

 ردمک اینکارو چرا که زد غر خیلی سایه ولی کردم حساب من پر دستای با بودن منتظر بیرون همه

 ،خاص رنگ سفید لباس یه گرفت چشممو ویترینش قبلی مغازه که شدن بعدی مغازه وارد همه

 شکیم حاشیه که بود شده کار رنگی ای نقره پارچه با ضبدری طرح سینش رو فقط بود ساده خیلی

 فروشنده به مغازه اون تو کشیدم گرفتم رو سایه دست شدن مغازه اون وارد همه وقتی داشت

 اومد دقیقه نددچ بعد تنش تو ببینم کنه پرو تا گرفتم وسایلشو ببرن، لباسو اون سایه سایز گفتم

 بیرون

 بلیاق اون از بیشتر صدبرابر ای نقره های حاشیه لباس ساده رنگ این میکردم فکر که همونطور

 همب معناداری نگاه ابرو چشمو با بزرگمهر بقیه پیش رفتیم و کردیم حساب سریع میومد بهش

 زدم لبخند بهش فقط من ولی انداخت

 بیا رادمهر_

 بود شده خیره کیفا به که سایه کنار رفتم

 ای نقره این یا میاد لباس اون به سفیده این ببین_

 اوردم بیرون لباسو پارچه کاور تو از کردم نگاه یکم

 کفشش ست هم میاد بهش بیشتر سفیده کیف هم بنظرم_

 کردمی امتحان رو کالها که کردم نگاه آنی به شکالتی دستی کوچیک کیف یه با برداشت همونو

 سرش بذاره و خوشگل کالهای این میتونه خوشبحالش_

 سرت بذار توم برو خب گفتی حسرت با چقدر سایه خدا وای_

 میاد بدم کاله از من_
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 بحالش خوش میگی چرا پس_

 داره ای سلیقه چه هنریت چشم فهمیدم تازه ببینیم کفشارو بریم بیا رادمهر بیخیال_

 به چشمم ارهد دوست کفشو کدوم ببینم نشستم و گرفتم دستش از وسیالرو دنبالش رفتم خنده با

 میدونستم نمیومد خوشش خرید از بود شده کالفه که افتاد بزرگمهر

 رفیقتو نه ببین منو رادمهر هی_

 ماماخ بود زمختی سنگای روش که بود پوشیده ای دنده پاشنه یاسی کفش کردم نگاه پاش به

 توهم رفت

 پسندیدی معلومه قیافت از_

 بدنش گرفت چشممو کردم نگاه کفش اخرین به نبودن خاص هیچکدوم کردم نگاه ها قفسه به

 دبو خوب خورش پا پوشید اوردن براش اونو سایز بود شکالتی کفش نوک پاشنشو بود کرم

 راحتی_

 نمک حساب باهات همیناروهم باید نمیخرم چیزی دیگه ولی برمیدارم همینو هست خوشگلم اره_

 سایه ببند_

 مغازه به که داشت اصرار خیلی آنی بود گرفته درد فکم بازیاش مسخره دست از دراورد و ادام

 و ردمک نگاه بزرگ خودمو به نیاد خوشش که خانمی کدوم خب بود چکمه پالتو اونجا بریم روبرویی

 خنده زیر زدم

 عوضی سبک جلف مردتیکه مرگ درد مرض کوفت_

 بده فحش بازم بود کم میگم دیدنی بزرگ وای_

 عزیز باجناق حاال میبینمت_

 دوستیم فقط سایه منو بزرگ درد_

 میاری باراشو دستتم اون با میبینم دوستیت فقط اره_
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 اشم که همش بخریم لباس کی مردا ما پس عزیزم:کرد اعتراض لودویک که بودیم مغازه نزدیک

 باشم بارکش اینکه نه کنما خرید دارم دوست منم شدین

 مردونس لباس همش بریم ومخالف راه این کن صبر عزیزم: بوسید صورتشو آنی

 نیومده زن تا3 با تاحاال خنده از بودم مرده رفتن سمت یه به کدوم هر شدیم که پالتو مغازه وارد

 تا4 برسه چه بودن کشته مارو تاهم3 همین دوستاش پیش رفت راه وسط که ملیسا خرید بودم

 باشن

 بود مسخره و جلف خیلی میکرد نگاه خودش به هی بود کرده پاش مشکی بلند چکمه سایه

 میخوره کاباره تو زنای بدرد_

 زدی ذوقم تو که رادمهر بترکی_

 فتگر چشممو تیره طوسی یه که میزدم قدم داشتم پالتوها بین نبودن قشنگ اصال چکمهاش

 بیا سایه_

 اطربخ پوشید من اصرار بخاطر ولی نیومد خوشش رنگش از که کردم اشاره پالتو به کنارم اومد

 دید هم ساره اتفاقا بود خوشگل بنظر وایمیساد پایینش که حالتی پشتشو چاک

 مشکی چکمه یه با قشنگه خیلی تنت تو سایه_

 شونهم کردم نگاه چکمها سمت رفت نیورد در رو پالتو کرد نگاه خودش به بیشتری دقت با سایه

 هی و بود دایره نیم کنارش داشتم برش بود اونجا کدر سفید چکمه دونه یه بودن زشت و ساده

 ازش ذوق با ساره کرد پاش دادم سایه به اونو بود شده کار روش مشکی حاشیه با طوسی سنگ

 گذاشتن ماشین تو خریدارو و اومد ماشین زد زنگ آنی کردن حساب بعد میکرد تعریف

 مرفت دنبالشون ولی نانداشتم دیگه شخصه به من میدویید مغازها سمت به لودویک بار این

 بپسندما لباس برات منه نوبته اینبار_

 گچ این با نمیره تنم منکه_

 نشه رد استین که نیست کلفت خیلی گچت نیار بهانه_
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 سایه چشمای طوسی ای نقره همرنگ خورد گردنبند یه به چشمم شدیم رد جواهرات مغازه یه از

 هک برامنی ولی بود زیاد خیلی قیمتش مغازه داخل رفتم میورد وجود به من تو زیادی کشش بود

 ودب گرون سنگ قاب و زنجیر بودن سفید طال بخاطر بود خوب میخاستم رو ترینا خاص همیشه

 پیشش رفتم سریع که بود من دنبال چشم با سایه

 زد غیبت کجا_

 بودم ورا همین_

 ببین لباسارو این بیا_

 خدایی سایه ای بدسلیقه_

 بگی نمیخاد میدونم خودم_

 نذاشتم که بره میخاست سرجاش گذاشت رو لباسا قهر حالت با

 لباسارو ببینم بچرخیم بیا_

 بیرون اومدیم بود نخوری بدرد مغازه کال نگرفت و چشمم هیچی

 جنساش و مغازش بود افتضاح:آنی

 موافقم:ساره

 مردونه فروشی کفش اون بریم_

 بیچس مردونه صندل یه و ای قهوه یه مشکی کفش دوتا لباس تا داشتم نیاز کفش به بیشتر

 بود زده زل کتونی یه به سایه خریدم

 میخاییش؟ خودت_

 میشه چی بپوشی تو ببینم میخام نه_

 میپوشم خب_

 بود شده کار روش مشکی رگهای و بود سرخی چوب بود ای گنده کتونی

 میکنی امضا که مخصوصته قلم اون همرنگ_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

259 

 

 شدم خیره بهش بیشتری دقت با اینبار میگفت راست

 خوشرنگه اره_

 میاد بهت خیلی رنگ این اره_

 ماشین تو خریدارو نکرد قبول کرد اصرار آنی که هرچقدرم دراومد بزرگمهر صدای که بود 5ساعت

 رسیدیم چندطبقه باز رستوران یه به که تو برد ای کوچه یه از رو ما لودویک و گذاشتیم

 دیگه جاهای ببرمتون بعدش بدن بر بزنیم بریم معرکس پیازش سوپای اینجا_

 دوتا هک بودیم نشسته هم روبرو منوسایه داشت فقط دونفره کوچیک میزای رستوران تو رفتیم

 گذاشتن جلومون گنده کاسه

 پیازم عاشق_

 دارم دوست خیلی منم_

 تفاهمو_

 بدم تحصیل ادامه میخام من_

 میگیره رو تو کی پرو دختره_

 عمت_

 دهش راحت شکمش از خیالش که بزرگمهر اوردن کباب برامون بعدم خوردیم سوپو خنده باشوخی

 هک کردیم حرکت خیابون غرب سمت به بزنه دید رو ها مغازه بازم آنی گذاشت و نزد غر دیگه بود

 حرکت که ماشین دنبالمون اومد ماشین گرفتیم عکس اونجا چندتاییم رسیدیم پیروزی تاق به

 ریت لوکس فضای شب انگار بود شده چراغونی دوطرف درختای شدیم رد کنکورد میدون از میکرد

 و پایین رفتن لودویک همراه مرد دوتا دیدم وایساد مغازه یه کناره ماشین میداد خیابون این به

 گرفتن کوچیک جعبه چندتا

 یه متونببر جلوتر بریم تا داره خوردن بستنی این که رگ تو خودتون بقول بزنید بستنی ها بچه_

 بخوریم قهوه اقسام انواع صبح تا که جایی
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 دستمو درد کال که بود خوشمزه و لذیذ بستنی انقدر بودن بیدار همه نداشت معنی اینجا شب انگار

 کردم فراموش

 یرفتنم مشتریا و بود شیشه سرتاسر که بود کوچیکی مغازه یه شدیم پیاده ایستاد که ماشین

 هاشار دست با زدن حرف و دادن دست باهم لودویک سمت به اومد پیشخون پشت از یکی پایین

 وچیکک فنجونای جلومون نشستیم روبروش ماها بود نشسته دار سن مرد یه اونجا باال رفتیم کرد

 بود

 گفت چیزی فرانسوی به مرد

 بکشید سر نفس یه پرکردم لب به لب که و فنجونتون میگه:لودویک

 نداره؟ که الکل:بزرگمهر

 حاال شبه یه بخور پسر کمه خیلی درصدش ولی برات نریزه میگم بهش_

 و گس هنمد تو مزش کم کم ولی کشید تیر استخونم مغز تا تلخیش کشیدیم سر کرد پر فنجونارو

 شد طعم خوش

 میریزه هم کم کنید مزه آروم آروم رو یکی این_

 بود قهوه قوی طعم با نارگیلی شده آب شکالت انگار بود خوشمزه خیلی یکی این

 وانیلی بستنی با غلیظه خیلی سفیده و شیری قهوه این_

 یوردم قهوه برام مرد این و میشستم ابد تا میخاست دلم قاشق با گذاشتن جلومون اینبار لیوان

 خودشون خاص عصاره و دارچین شیر با ترک اصیل قهوه اخری این_

 میپسندیدمش من ولی تند بودو محشر انقدر بگم نمیتونستم رو یکی این طعم

 طعمه خوش خیلی_

 بود تند خیلی بخوری تونستی چطور:بزرگمهر

 نتونستم منم اره:سایه

 میداد خوشایندی حس من به ولی_
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 زد حرف انگلیسی به زد لبخندی دید و صورتم که مرد

 داری تندی و گرم مزاج معلومه بخوره رو قهوه این نمیتونه هرکسی_

 دارم دوست رو تند طعم خیلی من بله_

 نیستی مزاج سرد ولی سفیدتری آسیاییا به نسبت هست بودنتم سفید بخاطر_

 داد بهم اژدها طرح با آهنی بطری یه

 بخور کم مقدار به ولی دهندس ارامش بخورش هست بتری این توی قهوه این از_

 داد بهم هم کوچیک کاغذ یه

 خوند کاغذو توی لودویک که بیرون رفتیم

 یه رمتبب فردا باید بیاری گیر جایی هر از نمیتونی موادشو خب ولی نوشته عملشو دستور برات_

 خاص جای

 هاش قهوه بود توپ خیلی دیگه، نمیکنه درد شده خالی سرم میکنم احساس_

 ببینن رو جاها بقیه میبریمشون فردا خستن بچها دیگه خونه بریم:آنی

 ردنک عوض لباس حوصله نه اتاق تو رفتن و برداشتن خریداشونو همه برگشتیم ویال سمت به

 خوابیدم همونطوری حموم نه داشتم

 شرتتی یه کردم کیسه تو دستمو گرفتم سری سر دوش یه شدم بیدار بقیه صدا سرو با صبح

 بحانهص داشتن همه فقط نبودن ساره و بزرگ پایین رفتم ورزشی شلوار و پوشیدم مشکی معمولی

 کرد روعش آنی که میکردم فکر بربری به داشتم شدم خیره نیمرو به و نشستم کنارشون میخوردن

 زدن حرف

 مجموع هم گالری دوتا اومده خوششون خیلی رادمهر کارای از میگفت زد زنگ پارسا صبح:آنی

 ادامه من به رو.  بودن زده هم دانشگاه تو بروشور تو حتی کردن درخاست گناهشو7 و الهه کارای

 ودترز فامیلتو نام نه گذاشتن رو هنریت اسم جا همه میگفت پارسا زدی سر اینستات به رادمهر داد

 کش تویی حتما امسالشون برنده میگفت پارسا میشی مشهور بکنی فکرشو که چیزی اون از

 باش نداشته
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 خاست آنی اینجا به میرسم میدونستم بودم خوشحال خیلی کرد نگام برگشت باخوشحالی سایه

 وت دستم وقتی دردمیخوره چه به موفقیت این االن خب شدم خیره دستم به که بده دست باهام

 گچه

 نمیومد موفقیت من به سرجام نشستم

 نداره که ررض ببینتش متخصص یه که بهتره شاید دکتر بریم گرفتم وقت یه دستت برا رادمهر:آنی

 نمیرسم هیچی به نباشه دستم اگر آنی_

 گالری سمت به شدنمون حاضر از بعد اومدن هم ساره و بزرگ گرفت محکم چپمو دست سایه

 بدگن به چشمم شدنمون وارد با پاساژگردی ببره مارو میخاست بازم آنی کردیم حرکت الفایت

 تا یمبرگرد ماشین دم که گذاشتیم قرار باهم داشت زیبایی معماری واقعا خورد بزرگش ای شیشه

 باشیم باهم تایی4 داد ترجیح بزرگ بهم بزنیم زنگ یا دیگه ساعت3

 خنجر یه بازموند فکم افتاد فروشی عتیقه یه به چشمم کمی فاصله از میشدیم رد فروشگاها کنار از

 بقیه هک رفتم سمت اون به گرفت چشممو بود شده کاری سنگ که مسی دسته با ای نقره کوچیک

 شدن کشیده دنبالم هم

 جیگریه چه پسر وااااااااااای_

 چیزی ای نقره لبهای با سیاه پیپ یه و خنجر اون بجز مغازش تو بود پیرمرد یه فروشنده تو رفتم

 نگرفت چشممو

 اهمب کنارش رفت سایه بود شده خیره بهشون خاصی عالقه با ساره بودیم بچه لباس مغازه روبرو

 برگشت ساره جلو رفتیم بزرگ منو میزدن حرف بود مشخص ویترین از که لباس دوتا درمورد

 خوشگلن چه ببین نوزادن لباس بخریم قرمزو و صورتی لباس اون میشه بزرگمهر_

 شدن مغازه وارد باهم زد نمایی دندون لبخند بزرگمهر

 میخای چیزی ببین برو داری دوست توم سایه میگم_

 نمیکنم ازدواج که میدونم من_

 تو بریم بیا گرفت گاز مختو خر شاید حاال_
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 بریم بیان بخرن بذار بیخیالش نمیخوام نه_

 یخاص چیز دادیم ادامه گشتن به اومدن که ساره و بزرگ تو، بره نمیخاست نداشت فایده اصرارم

 در وزادون لباس ساره بیارن و سفارش تا بودیم نشسته شاپا کافی از یکی تو نگرفت چشممونو

 بودن خریده هم جوراب بچگونه کفش اونا بجز میکرد تعریف سایه برا زیاد عالقه با اورد

 شدنو پدر حس داری دوست پرسیدم ازت روم تو بار یه یادته_

 یادمه اره_

 حس این به شدی نزدیک چقدر_

 امیدوارم_

 شی بدبخت بده بهت دختر جین دو یه امیدوارم_

 خدامه از من_

 کشیدیم حرف از دست اوردن که سفارشارو خنده زیر زدیم باهم

 رو هسای دست ساره که مخالف مسیر از برمیگشتیم داشتیم نبود هیچی ولی زدیم پرسه بازم

 روشو هک کردم نگاه بزرگمهر به برگشتم بود خواب لباس کردم نگاه مسیرشون به کشید گرفت

 کمرش به زدم اونور کرد

 بکنه برات دلبری جوری یه باید که بهرحال باشه مرد، نداره عیبی_

 نبندم خودم نمیکنم تضمین وگرنه رادی ببند_

 زد هک کردم نگاه بزرگ به خنده با پره جفتشون دست دیدم برگردن تا کردیم صبر خندیدم ریز

 سرم پس

 اومدن ادند رضایت باالخره زدیم زنگ بیاد آنی تا شدیم منتظر نشستیم ماشین تو بیرون رفتیم

 دمش خیره سن رود به کنارش از شدیم رد روش از شدیم پیاده برد نئوف پل نزدیک مارو ماشین

 تیمبرگش روش روی پیاده از بعد داشت گیری نفس زیبایی دید هم رو ایفل برج نزدیک اون میشد

 ماشین تو
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 کساندرال پل کنار سواری قایق میریم قبلش ولی گارنیه کاخ تو اپرا بریم کردم رزرو جا امشب:آنی

 و سلطنتی جواهرات که لوور موزه میبرمتون اول فردام هست پل اون رو زیبایی های مجسمه سوم

 ایفل برج بعدش نتردام کلیسای بعدم ببینید

 توریستی سفر اومدیم ما نمایشگاه بجا که شد اینگونه_

 جون پسر باشه خداتم از:آنی

 استاد هستش اونکه_

 پل کنار جایی یه از میکردیم حرکت لودویک و آنی پشت شدیم پیاده داشت نگه پل یه کنار ماشین

 کیشی سوار ولودویک آنی،دخترش. رود لب بود وایساده هدایتگرش که چوبی قایقای پایین رفتیم

 دیگه یکی سوار نفرم 4 ما شدن

 مسافرت این بود خوبی خیلی تجربه کرد حرکت آرومی به قایق

 بودی؟ اومده پاریس بزرگ_

 بودم شده رد گذری فقط گردشگری برا بودم نیومده نه راستش_

 بود مونده یادم رو ایفل برج فقط شخص به من خب ولی اومدیم بود سالمون8 وقتی منوساره:سایه

 رمب مسافرت بیشتر میکنم سعی بعد به این از بود جالبی تجربه بودم نیومده حاال تا منم_

 داشت نگه رود اونور و زد دور قایق بود خنک خیلی آب، رود تو کردم دستمو خنده زیر زدن همشون

 شدم پیاده من کرد کمک ساره به و شد پیاده بزرگ

 کنما کمکت میتونم داری دوس سایه_

 میزنی ملنگ امروز رادمهر کوفت_

 احساسات ابراز چپمو دست که بیوفته بود نزدیک سایه خورد تکون قایق که شه پیاده خاست

 میزد کوچولو گنجشک یه مثل قلبش بغلم تو افتاد کردم

 سایه خوبی_

 باصدای بود ندیده رو ها نقره این نزدیک از انقدر حاال تا کردم نگاه چشماش به باال اورد سرشو

 کردم باز سایه کمر دور از دستمو بزرگمهر
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 رادمهر چیشد_

 گرفتمش میوفتاد داشت سایه هیچی_

 نشد؟ که خوبی؟چیزی سایه_

 بود زده خشکش چرا نمیدونم سایه کنار رفت ساره

 هب دراوردن اداواصول کلی بعد گرفتیم عکس اوردیم در و بیل دسته بود مجسمه چندتا پل روی

 موسیقی اون و بودم اپرا عاشق برسیم زودتر میخاست دلم خیلی کردیم حرکت اپرا سمت

 کالسیکش

 معماری یانقاش بود گیر نفس زیباییش واقعا میکشید منو بزرگ که بودم سالن زیبایی محو انقدر

 دنمیز حرف آنی با غلیظ آرایش با مسن خانم دوتا باال طبقه رفتیم آنی دنبال فرد به منحصر

 براهمین میخونن اپرا و هستن آنی دوستای خانما این داره خاصی زیبایی هنر دنیای:لودویک

 بگیریم رو جا بهترین تونستیم

 محو که بود ازیب اجراشون و لباسا انقدر بود موزیکال تائتر شبیه بیشتر بشه شروع تا شدیم منتظر

 به کردن شروع حباب شدن باز با بودن بزرگی حباب توی که زن دوتا آخرش بودم شده سن

 تشویق همه خوندنشون بعد میلرزید سالن ستونای انگار داشت خاصی زنگ صداشون خوندن

 کردن

 مسخرس خیلی صداشون متنفرم اپرا از:ملیسا

 خرسمس هم شما رفتن راه باشه اینطور اگر کنی توهین دیگه هنر یه به نداری حق تو ملیسا:آنی

 سن رو

 بود عالی اومد خوشم خیلی منکه:بزرگمهر

 بود العاده فوق بیشتر، هم عالی از_

 موافقم بیشتر ملیسا با من راستش:سایه

 باال انداخت ای شونه که کردم نگاه سایه به سرزنش حالت به

 میده جون داره بیچاره معدم اینجاییم ساعته3االن که بریم بلندشید:لودویک
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 با اینجا تزاپی داد سفارش خودش بود نزدیکی اون که ایتالیایی رستوران رفتیم لودویک پیشنهاد با

 هر خاستممی نبود ای چاره ولی بخورم اسفناج کنم فکر نمیتونستم بازم ولی متفاوته خیلی تهران

 کنم امتحان اینجا هست که چیزی

 عموق همون میگن رو نتیجه که بریم باید فردا پس گفت گرفت تماس باهام ،پارسا رادمهر:آنی

 ولی باشیم اونجا باید ببینن امسالو برنده بیان که عموم برا میشه باز سالن

 چی ولی_

 کرد نگاه لودویک به

 کشیب کار یه همونجا باید تو بعدم گرفته گچ دسته با هنرمند یه عموم تو بار اولین برا خب ولی_

 شدم خیره آنی به

 باشم برنده من اصال معلوم کجا از_

 خترد اون االن نداشتن نواوری اونا اینکه هم شدی وارد قوی تو اینکه هم نیست سختی کار دیگه_

 کنه باز دستتو گچ شب فردا که میاد گرفتم تماس دکتر با من ولی میشه، چی دید باید

 کنید باز نباید بکنید اینکارو نمیتونید:بزرگمهر

 بیاد شکلی این نمیتونه مجبوریم ما بزرگمهر_

 نخورده جوش هنوز افتاده جا تازه خورده شدید ضرب االن دست این_

 خسته یخیل بگم نداشتم چیزی یعنی بگم هیچی نمیخاستم بودم ساکت گرفت باال خیلی بحث

 اوصاف این با حاال و نمیشدم محروم لذتام همه از کاش نداشت و مشکل این دستم کاش بودم

 یکنمم باز هم رو گچ ببینه دستمو دکتر اون که میام امشب من آنی کنید تمومش میکنم خواهش_

 دستم به نیارم فشار میدم قول ،بزرگمهر

 نظر مورد دکتر اون مطب رفتیم رستوران بعد برگردوند روشو بزرگمهر

 میبینم و لودویک فکرکردم شدیم که وارد

 دوستان لوکاس برادرم:لودویک
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 اشناییتون از خوشبختم:لوکاس

 عکس ریبردا عکس اتاق تو رفتم دنبالش کرد باز دستمو گچ بودم لوکاس جلوی من بقیه نشستن

 گرفت نور جلو اورد عکسارو بیاد تا بقیه پیش نشستم گرفت

 رادمهر دارم ازت سوال چندتا:لوکاس

 بله_

 بده شرح برام شده تشدید ولی نیست حال زمان مال شکستگی و درفتگی این_

 دیوار هب مشتم یا کردم دعوا چندباری ولی افتاده اتفاقی چه کودکیم تو نمیدونم دقیق من راستش_

 شده این باعث که زدم

 باشه مفصلی اتل تو ماه3 باید ولی نداره خاصی ریسک که داره احتیاج عمل به دستت ببین_

 لودویک نگشتها عمقی فلکسور کندگی با همراه شکستگی میبینم من که اونطور فیزیوتراپی بعدشم

 شد ومتم کارت که فردا پس میبندم اتل االنم میدم دارو بهت من بکشی باید فردا پس گفت برام

 ینا وگرنه بدی ادامه هنریت کار به بتونی و بشه خوب براهمیشه دستت که میدیم انجام رو عمل

 نیست سنگین هم عملش نمیاره دووم بیشتر دیگه چندسال تا دست

 صفر ماشین یه مثل عمل بعد قرار که بودم خوشحال و نداره ریسک شد راحت خیالم حداقل

 سخرسم کنم کار دیگه نمیتونم عمل برم کردم وفکر گرفتم سرسری تااالن چرا کنه کار کیلومتر

 بودم ترسو انقدر که

 شکالتای انقدر میگشت خاص های ادویه اون دنبال اونجا مانند بازار جای یه بردتمون لودویک

 هک خوردیم خریدیمو انقدر بخورم همشونو میخاست دلم دراومد معدم صدای که بود اونجا مختلف

 شد خالی جیبام اونجاهم بود بهتر همه از ترشش پاستیالی میدیدم شکالتی جارو همه دیگه

 مکرد نگاه ساره و بزرگ به بودن جفت جفت اونجا همه نشستیم سن رود نزدیک رفتیم بعدش

 بود شده خیره آب به که کردم نگاه سایه به برگشتم بودم خوشحال براش خیلی

 ببینیم میتونیم و خوشبختیشون که خوبه خیلی بنظرم_

 داره لیاقتشو اون خوشحالم خواهرم برا خیلی منم اوهوم_

 نداری؟ تو_
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 نیست حسام که منظورت_

 دقیقا چرا_

 نمیاد خوشم ازش اصال راستش ندارم حسام به ای عالقه من برسی چی به میخای رادمهر_

 نداره اون دارم و داشتم ذهنم تو مرد یه از من که معیارایی

 چیه؟ معیارات_

 درد مثل بود چیزی یه چشماش تو کرد نگام برگردوند سرشو

 خواستگاریش میرم خودم بگو داشت وجود اگر بابامه شبیه مردی معیارم_

 با بود شب نصفه 1 نزدیک کردم نگاه ساعت به نشه ناراحت این از بیشتر تا ندادم ادامه دیگه

 شده کبود دمیکر درد که قسمتی پوست کردم نگاه دستم به توماشین رفتیم شدیم بلند آنی صدای

 بود

 سایه

 که مکرد نگاه ساره به داشت درد خیلی کنم فکر بود رفته کبودی به رو دستش کردم نگاه بهش

 صبح یاد میشد تر قوی داشت و بود طرفه دو عالقشون که بود کرده پیدا کسیو بود خوشحال چقدر

 تنذاش رادمهر وقتی چرا نمیدونم ولی میومد بدم بود نزدیکیم تو مردی اینکه از همیشه افتادم

 نشد بد محال میخورد صورتم به نفساش که بود نزدیکم انقدر رفت باال انقدر قلبم ضربان بیوفتم

 رهخاط نظرم به باهاش هم دیروز کردن خرید حتی بشه نزدیک بهم میخاست سجاد که زمانی مثل

 لیو خرید، تو بود حوصله بی بزرگمهر مثل بابام بودم نرفته خرید مردی با حاال تا بود خوبی ای

 یه هب داشت که انگار نمیکرد اذیت نگاهش ولی میکرد نگاه خیره میداد نظر دقت با رادمهر بنظرم

 آدمی میومد جالب بنظرم میشناختمش بیشتر میخاست دلم میگفت ریزشو به ریز میکرد نگاه تابلو

 داورا تیوق ولی میلرزید دستاشم حتی یادمه بره مسابقه برا میخاست وقتی شکله یه هرلحظه که

 یرهخ اپرا سر بود شاد میخندید میگفت خرید تو بود زده زل بهشون زده یخ انسان یه انگار اومدن

 هک شیطون بچه پسر یه دیدم دیگشو جنبه یه امروز حتی بود مشخص چشماش تو شگفتی و

 سح لحظه اون زد کشتن مرز تا سجادو که نبود زمانی ترسناکی به جا هیچ ولی شکالته عاشق

 نمببی جنبشو اون دیگه نمیخاست دلم نداره بردن بین از بجز حسی هیچ دیگه چشماش کردم

 کرد نرمش میشد اگر بود خوبی خیلی دوست بنظرم
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 زدمی بلند قلبت گرفتت صبح میگفتی االن که باشه؟تو خوبی دوست زدم پوزخند خودم به

 رفت رژه چشمم جلو ای صحنه یهو نمیخام، من بذارم نباید نه نه دارم؟ عالقه بهش من نکنه

 نمیذارم نمیخام نه گرفت منو آهش سرعت این به یعنی نه وای طرفه یه عشق حرفاش و حسام

 میکنم دوری ازش بعد به این از کنم پیدا حسی که بدم اجازه نباید من

 بود گذاشته چونش زیر دستشو و میکرد نگاه بیرونو داشت که کردم نگاه رادمهر به

 این کاش میکردم پیدا راهی یه باید اتاق تو رفتم سریع رسیدیم وقتی برگردوندم سرمو سریع

 میشد تموم زودتر مسافرت

 بشه؟ تموم مسافرت این میخای واقعا پرسید خودم از سریع صدایی

 کردم نگاه خریدا به بودن زندگیم روزای بهترین روزا این والدینم فوت بعد شاید نمیخاستم واقعا

 مدمیو بهم خیلی هم داشتم دوسش ولی بود ای ساده خیلی لباس اوردم در کاور از و سفید لباس

 توجه ینهم بخاطر شاید کاور تو گذاشتم لباسو بود پسندیده برام لباس خودم بجز یکی اینکه هم

 و حبتم یه سر که حقیرم و بدبخت انقدر یعنی میکنه اینطوری من جنبه بی قلب کوچیکشه های

 علشش آتیش ولی بسوزونن که تنور تو میبرن و ادم انگار بدیه حس چه لعنتی بشم عاشق توجه

 زار مخود حال به نشستم اتاق گوشه کشیدم و ،موهام میترکه و میزنه تاول پوستم زجر با و کمه

 دور ونمنمیت اینطوری میبینمش بشه هرزمان یعنی اونجا برم باید منم ساره عروسی سفر بعد زدم

 شه خالص شرم از زودتر میخاد بمونم هم عمو پیش اگر کنم فراموشش تا ازش بمونم

 منکه میگرفت آتیش قلبم شد دوبرابر بغضم کردم حس چی بمونه بخواد و بگیره اینجا کارش اگر

 شد ردخو بغضم خودم حرف با نمیبینمش دیگه اینجا بمونه خوبه که االن شم دور ازش میخاستم

 پیچید گوشم تو حرفم میداد عذابم بیشتر تنهایی حس

 (خواستگاریش میرم خودم بشه پیدا بابام شبیه کسی اگه)

 قلب و مخود به یعنی میدم نشون بهش فردا میشم سرد باهاش بعد به این از بکنم سعیمو باید نه

 برهب خوابم تا بخواب زدم و خودم بزور بره، این از تر جلو نداره حق که میدم نشون گسیختم افسار

 تداش ترس از قلبم وسینم گردنم رو گذاشتم دستمو نشستم تخت رو ای زده وحشت باحالت

 تو کبود بچه اون کرده سرایت منم به رادمهر کابوسای دیدم که بود کابوسی چه این بیرون میزد

 بودم خونی خودمم و تخت بود چی بغلم
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 شونه موهامو که همونطور بود صبح7 خورد ساعت به چشمم که رفتم حموم سمت به شدم بلند

 کرف مسافرت به فقط قلبم دربیاره بازی جنبه بی بازم نذارم امروز که دادم قول خودم به میکردم

 موقع ونا تا بود مونده دبی پروژه ولی نبینمش دیگه شاید برگردیم باید ما رادمهر عمل بعد میکنم

 منم ادد سالم بهم سر با که کردم نگاش اختیار بی بودن همه پایین رفتم میکردم فراموشش من

 تیره خیلی بادمجونی بوده کرده کرم امروز بود تنش مشکی همیشه تقریبا دادم تکون سرمو فقط

 بود پوشیده

 برمیگردی؟ توهم برگردن باید عملت بعد روز دیگس روز3 بچها برگشت بلیط رادمهر:آنی

 بود زده زل دستش به که کردم نگاه رادمهر به

 رمیگردمب نشم قبول اگر ولی میمونم بکنم کاری بخان و بشم قبول اگر بگن اونا باید اینو:رادمهر

 مه طرفی از ولی برسه میخاست که چیزایی اون به داشتم دوست طرف یه از داد تکون سرشو آنی

 بگیرم فاصله ازش میخاستم

 یخاستم دلم بود دیدنی برام بازم ولی قبال بودم دیده رو ای شیشه هرم این ببینیم رو موزه رفتیم

 مبری تا وایسادیم صف تو بود خنک و خوب بشدت هم هوا میموندم قشنگ شهر این تو بیشتر

 بودم وایساده آنی کنار داخل

 ؟ داره وجود هم شهر این از زیباتر بنظرت سایه:آنی

 کنیم زندگی اینجا میشد کاش اومد خوشم خیلی که من نکنم فکر راستش_

 ینجاا میتونین شماهم بعدش بیاره هم رو و بزرگمهر میکنم فکر شه موندگار بتونه رادمهر اگر اره_

 کنید زندگی

 بزرگمهروهم میره هرجا رادمهر که بودم نکرده و فکراینجاش وای موندم خیره روبرو به زده بهت

 بگیرم فاصله بشر این از من نمیشد چرا برم باید منم طبع به میبره

 قطف کال که حیف ولی برم ساره با میتونستم کاش رفت باهمراهش هرکی شدیم که سالن وارد

 میبینه عشقشو چشمش

 میخای شوهر فکرمیکنه ندونه هرکی شدی خیره بهشون همچین:رادمهر
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 منداشت موزه به چندانی عالقه نمیزد حرفی ولی میومد پشتم دادم ادامه راهم به و کردم اخم بهش

 بینمب جواهراتو و مونالیزا زودتر میخاست دلم بودن خورده تراش زیبا خیلی بنظرم ها مجسمه ولی

 رسیدم جواهرات به باالخره سمتی یه به افتادم راه بود نقشه مثل کردم نگاه دستم کاغذ به

 وشگلخ گردنبنده یه براخودم میتونستم بودم که اینجا کاش میکردم تماشاشون و بودم وایساده

 اومد پشتم ای غریبه مرد صدای بخرم

 نه؟ خانم هستین ایرانی_

 دادم تکون سرمو بودن وایساده دوستش با بود بلندی قد و درشت پسر برگشتم

 نیست گشت دیگه که اینجا نکردی حجاب کشف چرا حاال خجالتین اینجام بیخیال بابا_

 عیفض نباید شد غیب چرا نبود پشتم رادمهر مگه گرفت دلم خنده زیر زدن بلند دوستش خودشو

 کنم تماشا رو بقیه رفتم و شدم رد کنارشون از باشم

 ببینیم رو موزه بریم باهم بیا باهات، نیست که کسی میری کجا حاال_

 اومد رادمهر صدای که بزنم حرفی خاستم

 نیست همراهش کسی گفته کی_

 من سمت برگشت بعدم کرد نگاه رادمهر به برگشت پسره

 رش دنبال پسراهم انگار نگفتم هیچی بود کرده غلیظی اخم پیشش رفتم کرد اشاره بهم رادمهر

 رفتن نبودن

 پیدات متونست بدبختی با شدی گم یهو جمعیت تو نمیدی گوش بریم باهم بیا میگم بهت وقتی_

 سایه تو ای دنده یه انقدر چرا بکنم

 نخواستم سرخر اونور و اینور برم تنها میخام مربوطه خودم به_

 بانیعص و ناراحت چقدر ببینم میتونستم شد سخت صورتش گفتم چی فهمیدم اومدم خودم به

 اهر بزنه حرفی اینکه بدون بود کرده کمکم اون ولی گفتم خاستم هرچی و بود واشده دهنم شده

 نمک عذرخواهی نمیخاستم ولی بودم زده حرف بد خیلی نگفتم چیزی و افتادم راه دنبالش افتاد

 ردیمک صبر بود وایساده زیادی جمعیت مونالیزا جلو دیگه سمت یه به افتاد راه دیدیم که جواهراتو

 تابلو به بود شده خیره جلو رفتیم بشن کم که
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 زدم حرف بد خیلی ببخشید.....من....چیزه رادمهر_

 مباش سرد میخاستم خودم باشه سرد انقدر نمیخاستم کردم نگاه نیمرخش به نگفت هیچی

 نادیده بذاره نمیتونست هم توجهش کوچولو یه همون انگار ولی کنم فراموشش تا باهاش

 بگیرمش

 شد تموم زود خیلی موزه از بازدید

 همونجا یابریم ایفل شلوغه خیلی االن لودویک میگم:آنی

 خیابونی هنرمندای جمع از رادمهر فکرکنم بعدم دیدن برا هست مغازه کلی همونجا بریم:ملیسا

 بیاد خوشش اونجا

 تاحاال که کردم تجربه رو بدی حس یه داد رو ملیسا جواب لبخند با که کردم نگاه رادمهر به

 سادتح نمیخاستم کنه توجه ای دیگه کسی به خودم از غیر به رادمهر که نمیخاستم انگار نداشتم

 نگم هیچی و باشم اروم کردم سعی بشه اضافه عالقه به هم

 به خونم میشد باعث که میداد نشون رادمهر به زیادی توجه ملیسا رفتیم همدیگه با اینبار رسیدیم

 یول بود زیاد فروشی جواهر رسیدم ارزوم به اونجا اه اه کنه میچسبه انقدر چی یعنی بیاد جوش

 یه لوج میشدم کشیده دنبالشون فقط منم بده نظر براش رادمهر داشت دوست خیلی ملیسا انگار

 و وایسم میخام میرن که بدرک داشتم دوست جواهراتو و سنگ طال از بیشتر زد خشکم ویترین

 رعکسب بود قشنگی انگشتر بود خورده برش تموم مهارت با که آبی سنگ به شدم خیره کنم نگاه

 ارشدهک سفید نگین کجکی تزیین برا دورتادورشم بود شده کار ظریف خیلی بود مشکی رینگش

 بود

 چی دمش گیج که بود بزرگ انقدر مغازه توی میبرتم داره رادمهر دیدم برگشتم شد کشیده دستم

 و دستم کردم اورد دار مغازه بود گرفته چشممو که انگشتری مغازه تو اومدن هم بقیه میخاستم

 باال اوردمش

 سایه میاد خیلی بدستت_

 اگر داره سرویس انگشتر این:زد حرف انگلیسی زیاد لهجه با بود میانسالی مرد که دار مغازه

 بیارم میخایید
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 برگشت مرد میکرد نگاه رو مغازه بقیه بینی ریز با داشت رادمهر رفت مرد و دادم تکون سرمو

 احاالت بود کرده خیره چشممو بدجوری سنگ رنگ این بود خوشگلتر خودشم از سرویسش بنظرم

 و ساره چیه نظرش ببینم که برگشتم رادمهر سمت به بودم ندیده رو خاص مشکی آبی این

 کنارش بودن وایساده هم بزرگمهر

 بزرگمهر چیه تو نظر میاد بهت خیلی عزیزم سایه وای_

 میاد بهش واقعا اره_

 نزدیکتر اومد رادمهر

 میاد بهت و خوشگله خیلی میکنه مسخ ادمو آبیش رنگ که انگار_

 و رگشتمب ندم نشونش لبخندمو نتونستم خوشحالی از میکردن حل قند کیلو کیلو انگار دلم تو

 یهبق برام کرد بندیش بسته سنگ رنگ همون مخصوص جعبه یه تو دار مغازه دراوردم سرویسو

 رهنق روتنیمو فلز از باشمش داشته میخاست دلم ولی بود گرونی سرویس بودن مشغول هنوز

 بود براق و مشکی براهمین بود شده درست

 ببینم کن دستت اینم سایه_

 یرنگ شیری نگین میشد گودال هرجاش و داشت حکاکی روش که بود سفید ظریف انگشتر یه

 میومد وسطم انگشت به کردم دستم بود پهن رینگش بود شده کار توش

 میکشه منو عمو میکنیم خالیش بمونیم اینجا بیشتر رادمهر_

 نمیکشه نه_

 خب ولی بودم زده حرف بد خیلی کردم نگاه ویترین بقیه به دراوردم انگشترو بود سرد باهام هنوز

 ناراحته هنوزم چرا پس کردم عذرخواهی پرید دهنم از

 دستبند دوتا با برداشتم خوشگل میخی تاگوشواره5 بودن خوشگل کردم نگاه میخی گوشوارهای به

 اومد رادمهر که صندوق کنار رفتم

 رادمهر کنی حساب نداری حق_

 کنارم اومد بیان بقیه تا وایسادم بیرون رفتم که کرد اخم بهم
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 نبود خوب رفتارمنم االن ولی موزه برا دلخورم یکم دستت از_

 برج اسانسور ،سوار تو نرفتیم رو ها مغازه بقیه دادم دست بهش کنیم آشتی که جلو اورد دستشو

 باال رفتیم شدیم ایفل

 الیپو خودتو خوراک داره آنتیک مغازه یه میریم که طبقه این ای عتیقه عشق شنیدم رادمهر:آنی

 جیبت

 خدایی شدم ورشکسته:رادمهر

 این ومدنمی پیش دیگه شاید بودم خوشحال خیلی من ولی بدیدا ندید عین بودیم کرده خرج خیلی

 داد نشون راستو سمت سالن ته رادمهر به آنی و شدن جدا بقیه که طبقه تو رفتیم مسافرت

 برو ساره با نمیخای اگر ببینیم بریم بیا داری دوست_

 بریم میام نه_

 چیزی ساده یدست کیف یه جز به اینجا میگفتن گذاشتیم ماشین تو باال بیاییم اینکه قبل خریدارو

 جادوگرا شبیه بهشون نداشتم خوبی حس بودن نشسته توش پیرزن دوتا بود بزرگی مغازه نیارین

 دوتا که لوج رفتم عتیقه تا بیشتر بود فروشی اشغال شبیه نظرم به مغازه تو میچرخید رادمهر بودن

 اومدن سمتم به پیرزن

 خوشگلی چقدر تو عزیزم اوه_

 خوشگله واقعا انجی موافقم باهات منم_

 شوهرته؟ همراهته اونکه_

 براکارش مسافرت اومدیم و دوستیم ماباهم نه_

 میخندیدن باهمدیگه

 رسواتو چشم قلبو یا بزنی گول میخای مارو تو عزیزم_

 نداره حد که میاد بدم چرندیات و فالگیرا این از انقدر میگن چی اینا شدم خیره بهشون

 گرفت دستمو یه هرکدومشون

 داره سیاهی اینده و ،حال گذشته مرد این بگیر فاصله ازش عزیزم_
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 میبلعه هم رو تو زندگی بمونی درکنارش اگر تو بیچاره کوچولوی دختر_

 میگفتن روانیا این بود چی چرندیات این میکردم بازی کمدی فیلم یه تو داشتم انگار

 ندارم اعتقادی بینی کف و فال به من خانما_

 گرفتن فاصله بهت با زن دوتا رادمهر صدای با

 میکنی چیکار سایه_

 میزدم گپ خانما این با داشتم هیچی_

 ور گذاشت که بود رادمهر دست چیز چندتا بودن زده زل رادمهر به اوناهم نگاه پیرزنا به مشکوک

 بدریض بعدم وسیلهارو کرد جاسازی کیفش توی بیرون رفتیم و کردن حساب براش پیرزنا میز

 بودن نشسته شیک رستوران یه تو بچها پیش رفتیم دوشش رو انداخت

 ببینیم رو هنرمندا میریم بعدش العادن فوق فروشی عطر چندتا میریم اینجا بعد:آنی

 ندگیز وارد بیشتر هرچند بودن داده تحویل بهم چرندیات که بود دیونه دوتا اون پی حواسم بیشتر

 ودالگ یه به که حسی بود کشش حس یه مثل بدونم درموردش میخاستم بیشتر میشدم رادمهر

 میکنه حل خودش تو تورو که داری سیاهی

 بود عطر و آرایشی لوازم مغازه دوتا پایین طبقات رفتیم غذا خوردن از بعد

 کشیدم رادمهرو دست و کردم ذوق بچها مثل بخرم الک و رژ چی هر تو بپرم زودتر میخاست دلم

 که ردمک پیدا یکیو االن ولی بخرم چیزی نمیذاشت و میزد غر میومدیم بابا با که افتادم زمانی یاد

 بود مونده باز فکم کردم نگاه الکا سرتاسر قفسه به میده هم نظر بلکه نمیزنه غر تنها نه

 حاال ذوق از نکنی سکته دختر باش اروم کن نگاه فکو_

 کنم چیکار زیادن خیلی رادمهر وایی_

 بخر خریدی که لباسایی رنگ بیا_

 بخرم بیشتر کمه نه_

 همین ودب گفته بهم آنی برداشتم کوچیک سبد یه نزدیک اومد دار مغازه خانمای از یکی خندید بلند

 سمتق رفتیم کرد انتخاب رنگ چندتا کنه انتخاب تا رادمهر کنار بودم وایساده داره الک فقط مغازه
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 عطر غیر به بود فروشی عطر مغازه سمت اون کردم انتخاب خودم قسمتو این که آرایشی لوازم

 کردیم حساب برداشت چی رادمهر ندیدم برداشتم مدل همون از براهمین نمیزدم چیزی خودم

 حرکت لودویک دنبال توش گذاشتیم وسایلو دوباره بود پارک رو پیاده کنار ماشین پایین رفتیم

 کردیم

 ودب جالب برام میزدن موزیسینا بودن زده چادر و میکرد کاری یه هرکسی رسیدیم قسمت یه به

 نگاه ونبهش خاصی ذوق با رادمهر کردن خطی خط با یکی میکشید نقاشی انگشتش ضرب با یکی

 آدما اینطور دارن فازی چه نمیکردم درک من راستش میکرد

 یرتح درکمال بعد زدن حرف باهم نشست میکشید نقاشی انگشتش ضربه با اونیکه کنار رادمهر

 با لیو میورد فشار دستش به نباید باال زد استینشو بزرگمهر دست داد اورد در کتشو رادمهر دیدم

 شیشه روی اونم هنرمند اون دست حرکت با همزمان برداشت چپش دست با رنگو دیدم حیرت

 نگاه حیرت با من مثل هم لودویک و آنی شدن جمع دورشون بیشتر جمعیت زد ضربه و رنگ

 میکرد تقلید ازش هم رادمهر میکشید طبیعت هنرمند انگاراون بودن گذاشته مسابقه باهم میکردن

 رو سرعت به رادمهر انگشت دوتا شدم نزدیکتر منم که میکردن تشویق شوق شورو با همه انقدر

 تشونجف شد تموم کارشون وقتی باشه راست دست میکردم فکر میکشید و میزد ضربه شیشه

 بودیم زده حیرت ما ولی میزدن دست مردم کردن تعظیم بهم

 رادمهر

 نگر میتونستم ولی نمیکشیدم چپم دست با هیچوقت من شده زنده روحم دوباره میکردم حس

 شدن خیره بهم متعجب چشمای با دیدم که بچها سمت برگشتم بزنم

 بکشی دستت دو هر با میتونی که بودی نگفته چطور:آنی

 بزنم رنگ میتونم فقط کنم طراحی چپم دست با نمیتونم من_

 کنه استفاده دستش دو از بتونه که هست هنرمندی کمتر:لودویک

 داد بهم کاراشو از یکی سمتم به اومد شدم همراه باهاش که هنرمند همون که بریم میخاستیم

 داری نگه یادگاری ازم اینو میشم خوشحال_

 بلند ابشار با بود مهتابی شب یه تصویر کردم نگاه شیشه به رفت و دادیم دست باهم
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 نبود مشکلی خب ولی داشتم فردا برا استرس یکم برگردیم که شدیم ماشین سوار

 بود نگفته ناصر میکنی زده شگفت منو میگذره که روز هر رادمهر:آنی

 حکم بیشتر چپم دست میدم ترجیح خلوتمو نمیکشم دیگران جلو راستش من نمیدونه استاد_

 بگیرم کمک چپمم دست از کردم سعی گرفت درد راستم دست وقتی بار اولین برام داره اهرم

 نبراهمی کنم طراحی باهاش نمیتونم میدونستم کردم شروع چپم دست با رو زدن رنگ براهمین

 گرفتم یاد و دست ضرب

 میومد عادی اینا همه نظرم به من ولی میکرد نگاه بهم خوشحالی با آنی

 ردمک لوله لباسارو چمدون کنار نشستم گرفتم دوش اتاقاشون تو رفتن همه شدیم که خونه وارد

 زا بیشتر کردم نگاه بودم خریده امروز که عتیقها جعبه به بودم اورده بزرگی چمدون خوبه بازم

 خاص خیلی داشت خاصی سیاهی گرفت چشممو بود تنیس توپ اندازه که کوچیک گوی یه همه

 تو اورد سرشو سایه خورد در به ای تقه گذاشتم چمدون تو رو کفشا بجز وسایلو همه

 بریم شام برا کنم صدات بیام گفتن رادمهر_

 میرفت راه اضطراب با آنی نشستم میز سر پایین رفتم همراهش شدم بلند

 آنی چیشده_

 میرسه صبح هرچند میاد ناصر امشب راستی نگرانم نیست خاصی چیز هیچی_

 رساست یکم عمل بعدم بگن رو جوابا که میرفتیم اول باید فردا بخوابیم رفتیم و خوردیم شام

 نخوابم بشه باعث که اونقدری نه ولی داشتم

 هم دیگه دونفر اون رفتیم نمایشگاه اون سمت به هم همراه رسید استاد که بود صبح7 ساعت

 بودن وایساده درا پشت هم زیادی جمعیت بکنن اعالم و بیان تا بودیم وایساده بودن اومده

 و یامب بتونم که نمیکردم فکرشم هیچوقت ولی اینجا میشه برگزار زیادی مسابقات میدونستم

 کنم شرکت و ببینم رو رقابتی همچین

 داورا نمیکرد عوض لباسشم رنگ حتی بیرون اومد سفید شلوار کت مرد همون سالن در شدم باز با

 یرهخ بهشون و جیبم تو کردم دستامو بود دستش میکروفن کاغذو بودن وایساده سرش پشت هم

 کرد نگاه نفرمون3 هر به مرد شدم
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 بشه تدریس بهش جهانی مسابقات برا باال بیاد میتونه فقط نفر یه_

 بزرگتر برا بفرستن کوچیک مسابقه این از میخاستن اینا پس اهان

 افروز رادمهر ایران کشور از کننده شرکت_

 ردنک منتقل بهم خوبی حس میکردم فکرشو که اونقدر راستش اومد کمی ادمای تشویق صدای

 فتر استاد سمت به پارسا شد باز سالنا در رفتن سریع دیگه دونفر اون دادم تکون سرمو فقط

 هک بود خوبی حس کرد بغلم بزرگمهر ببینم اونم سبک میخاست دلم خیلی میزدن حرف باهم

 بود شیرین برام که بود اون حمایت حس شدن قبول از بیشتر شاید اینجاس

 ممونه جای پارسا نداشتم و واکنش اینطور انتظار راستش کردن حمله عکسبردارا که داخل رفتیم

 نگاه ارامک به مردم که ببینم میتونستم اونجا از بود ای شیشه که سالن پشت رفتیم میداد جواب

 میگیرن عکس میکنن

 میکردن خوشحالی ابراز همه میدادم بروز نباید بودم کرده مشت دستامو ولی داشتم استرس

 دوربین جلو بریم که شی اماده باید:پارسا

 بعد مرحله بری که خودته کارای کنی ثابت بتونی که بکشی جلوشون که میخوان ازت بعدم:آنی

 ببینن که اومدن دونفر

 جلوم اومد استاد کشیدم عمیقی نفس دادم فشار دستمو

 ودشونخ کشور تو فقط بهترینا که بدونن بذار کن سربلندم میری حرفا این از باالتر که میدونم_

 نیست

 داورا کنار رفتم شد روشن دوربینا فالش دوباره بیرون رفتیم پارسا همراه دادم تکون سرمو

 بعد دمدا جواب سواال به فقط میگفت چی کی نبود مهم برام بودن دیگم مرد دوتا روبروم و نشستم

 شک انگار ولی بودم اورده وسیله کنم کار بودم گذاشته اونجا که بومی روی که خواستن ازم

 دادن رنگ و قلم خودشون جادویین قلمام داشتن

 ییشباال تنه نیم کرده باز دستاشو که زنی گذاشتم عنصر یه بوم وسط ولی کردم نیم دو و بوم

 پس بکشم خاص پولکشو و بالهاش کردم سعی که ماهی دم پایینیش تنه نیم ولی آب از بیرون

 نرم لیو میلرزید یکم دستم بذارم هندسیم اشکال از دایره یه بتونم تا داشتم نگه ساده رو زمینه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

279 

 

 زده زل بهم نگرانی با پارسا باال اوردم و چشمم لحظه یه بهش نیاد فشار که بودم داشته نگه قلمو

 بود خشک صورتش ولی بود

 ستفادها خودم وسیلهای از که خاستم ندارن گفتن ولی خاستم راپید شد تموم وقتی گذاشتم رنگو

 داده بهم هک قلمی نازکترین بود نشسته صورتم رو عرق میشدم عصبی داشتم کم کم نذاشتن کنم

 یدنمیرس راپید ظریفی و ریزی به کردم اضافه ریزکاری محدود رنگای همون با برداشتم رو بودن

 کیشومش موهای بود گرفته و بوم کل که کشیدم بازوباشکوه انقدر زنو باالی بود تحمل قابل ولی

 دقیقه 40 تقریبا زدم امضا و کردم قاطی جلومو رنگ چندتا شد تموم که کار کشیدم شناور آب روی

 بود کشیده طول

 حملت دستمو درد نمیتونستم بود روم زیادی فشار نشه مشخص لرزشش تا کردم مشت دستمو

 ستمد رو نامه دعوت شدم بلند خدافظی برا منم شدن بلند کار کردن نقد و زدن حرف کلی بعد کنم

 ودندونام شدم ولو اول صندلی همون ای شیشه سالن همون تو رفتیم پارسا با رفتن بعدم دادن

 میدادم فشار بهم

 دستم خدا آخ_

 اومده فشار دستش به خیلی بریم سریعتر چه هر بهتره:پارسا

 کردیم وحرکت رسیدیم ماشین تا چطور نفهمیدم

 کار قبل میزدیم مسکن بهش باید میسوزه تب تو داره:بزرگمهر

 نظر وردم بیمارستان رفتیم بود لوکاس پیش لودویک نیاد در دادم که میدادم فشار محکم دندونامو

 اسکم وقتی بود وحشتناک دردش بود شده پخش کبودیش کردم نگاه دستم به میبردنم تخت رو

 شد بسته چشمام گذاشتن دهنم رو و

 سایه

 ددراوم دماغش از بود شده کبود دستش میپیچید خودش به درد از عمل اتاق تو میبردنش وقتی

 بود راننگ بزرگمهر همه از بیشتر بودن منتظر و بودن نشسته همه بود اورده بدست که پیروزی این

 بده هادام کاراش به میتونست میشد بهتر حالش کاش اتاق اون از بیرون بیاد سالم میخاست دلم

 حرف هیچکسم دیگه میرفت گیج سرم بودم زده زل ها عقربه به میکرد حرکت کندی به ساعت

 دمش خوشحال لبخندش دیدن با برداشت ماسکشو بود لوکاس شدن بلند همه در صدای با نمیزد
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 ودب روش رادمهر که تختی موقع همون رفته پیش خوبی به چیز همه بفهمیم که بود کافی همون

 بیرون اوردن

 اتاق تو بردنش بود بزرگی اتل تو دستش

 بود بخو میکنم چکش بعد بیاد بهوش که االناس هرچند بیاد بهوش تا بمونید میتونید:لوکاس

 کنارش بمونه میتونه همراهم یه بره صبح فردا میتونه

 بیرون رفت کرد چکش بود وایساده کنارش پرستارم بود باز چشماش اتاق تو رفتیم

 بود پریده رنگ خیلی صورتش

 خوبی؟ رادی:بزرگمهر

 منم میخاست دلم گرفت چپشو دست نشست کنارش رفت زد بزرگمهر به کمرنگ لبخند یه فقط

 من نه داشت نیاز بزرگمهر به بیشتر االن ولی بدم قلب قوت بهش و بگیرم دستشو میتونستم

 غریبه

 زدن مسکن بهش انگار بود شده سنگین چشماش

 بخواب چشماتو ببند:بزرگمهر

 تگرف دلم دنبالشون میان فردا که گفت بزرگمهر به آنی شدیم خارج اتاق از برد خوابش وقتی

 نارشک میتونستم میخاست دلم برمیگشتیم ما فرداشب بعدم نمیومد خونه اون تو امشب یعنی

 ببینم کاراشو باشم

 رادمهر

 برا دلم میپیچیدم خودم به درد از میومد کش استخونم انگار میشدم بلند بار یه دقیقه چند هر

 که بود صبح نزدیکای میکرد خبر پرستارو و بود بهم حواسش مدت تمام میسوخت بزرگمهر

 اومدن لودویک و لوکاس گذشت ساعتی چند نکنم تحمل که نبود اونقدر درد برد خوابش

 کردی اشغال اینجارم بابا برو شو بلند پسر خوبه حالت:لوکاس

 بود یادز خیلی آتل سنگینی کردن اویزون گردنم به دستمو کردن مرخصم شوخی و بازی مسخره با

 نگاه تمدس به همه نشستم وقتی بود اومده هم پارسا حتی بودن منتظر سالن تو همه رسیدیم وقتی
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 اممانگشت حتی بود اتل تو تماما دستم بودم کنده کوه انگار دادم تکیه پشتی به سرمو کردن

 نبود مشخص

 تو تتدس و کردی تصادف یه تو که گفتم سربسته براشون من رادمهر بدونی شرایطو باید:پارسا

 امروز کنی شرکت مسابقات از یکی توی آینده سال باید تو دادن ماهه3 زمان یه بهمون گچه

 میخان تصور فرای چیزی یه مسابقه تو ازت اونا بشه بررسی تا اونجا میره من نظر زیر کارات

 چند تا من باشه راس باید جدا دونه یه که تایی20 مجموعه یه کنی اراءه میتونی مجموعه یه فقطم

 و رنگ دبع نه یا خوبه میگیریم تصمیم باهم بعدش کنی فکر روش بهتره تو ایران میام دیگه ماه

 بقاتمسا برا بشی قبول رو مسابقه این اگر برات مشاورم یه فقط من باخودته دیگه تزییناتش

 دبای میشی معروفترینا از یکی تو بعدش بشه انتخاب نفر200 بین که میره کارت برترین سالیانه

 میکنی رقابت داری نفر10 بین ضمن در کنی رد مرحله دوتا این

 ایران؟ برم امشب پس_

 باید فعال ایران میاییم لودویک وخانواده لوکاس منو دیگه ماه 3 بعدم کن استراحت خوب برو اره_

 باشی داشته مطلق استراحت

 دادم تکون سرمو

 نیدک زندگی پیشمون اینجا میشد کاش بودم کرده عادت بچها این به من گذشت زود خیلی:آنی

 اینجا میاییم احتمالن بشه درست کارم اگر_

 رادی میحرفی کی قول از:بزرگمهر

 میرم جایی تو بدون من کردی فکر نکنه خانوادت و خودت خودمو_

 خنده زیر زد آنی

 کنن زندگی هم از جدا نمیتونن که میزنید حرف ادمایی مثل اید بامزه خیلی پسرا وای_

 مونمب و برم جایی اون بدون نمیتونم که براهمینه ندارم کسیو بزرگمهر جز من پس نمیدونست

 رازد همش میخواستم کالفه و بودم کسل بودم کرده جمع قبل از وسایلمو کردم استراحت عصر تا

 دارم نگه سرمو نمیتونستم ماشینم تو بکشم
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 داری؟ درد رادمهر:سایه

 مچشما دادم تکیه ماشین خنک شیشه به سرمو خوردم داد قرص یه بهم بزرگ دادم تکون سرمو

 رو رمس هم انتظار سالن تو دادم بختم به بود فحش هرچی دلم تو رسیدیم که میشد بسته داشت

 میزدم چرت بود بزرگ شونه

 سیروم کل بازم شدیم وسوار کردم خدافظی بقیه با سری سر خیلی شدم بلند بزرگمهر حرکت با

 شدم مجبور بازم میشه له داره محکمی فشار زیر دستم میکردم حس بودم بیداری خوابو تو

 رو مدوناچ بشه تموم که میدویید زمان انگار نشدم متوجه چیزی شدیمم پیاده وقتی بخورم مسکن

 گرفتیم

 پرید رنگشون من دیدن با ولی استقبال اومدن حامد و حسام شدم متوجه

 میدین تحویل مرده اینو چرا شدیم برسر خاک وای:حامد

 شد اخم به تبدیل استخونم درد با که گرفت خندم بدم حال اون با

 دایی؟ چیشده:حسام

 میگم براتون وایسه سرپا نمیتونه بریم بیایید: بزرگمهر

 میرن بابک خونه سمت به دیدم شدم ماشین سوار

 خونم میرم من بزرگ_

 باشه کنارت یکی باید حالت این با کردی بیجا_

 ببینه شکلی این منو بابک نمیخاستم خونم برم میخاستم ولی نگفتم چیزی

 دادم تکون سر براش مونده خیره بهم سایه نگران چشمای دیدم که رسوندن دخترارو اول

 زد خودشو حامد مثل دید منو که امیرعلی نبود بابک خونه، رسیدیم

 شده برسرمون خاک گفتم من نگو:حامد

 جنازس چرا این:امیرعلی

 خاک زیر کردینش اتله تو دستش فقط بدبخت این بیشورا:حسام
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 وییدد افتاد بود دستش تو چی هر بزرگ افتادم دمر و کاناپه رو نشستم که بحثو دادن کش انقدر

 سمتم

 هدوروز بخوابه،رادمهر نبردینش یکیتون نیست خوب حالش میگم هی اونارو ببندین:بزرگمهر

 بیارم داریم چیزی ببینم بذار کردی عملم نخوردی هیچی

 بخوابم میخوام بزرگ نمیخورم_

 دبر خوابم کم کم و کردم نگاه کوچیکش گلدون به بزرگمهر تخت رو کشیدم دراز کردن کمکم

 دایص داشتم درد انقدر بخورم تکون نتونستم بود تاریک هوا شدم بیدار بود نزدیک که باصدایی

 بود بزرگمهر و بابک

 بزرگمهر افتاده دستش برا اتفاقی چه_

 نیوفتاده خاصی اتفاق_

 آتله تو چرا پس_

 بوده کوچیک تصادف یه_

 بگیم ونبهت چیزارو سری یه باید اومدن امیر و مسعود پایین بیایید زودتر کن بیدارش فقط باشه_

 بود شده بهتر دستم درد بشینم جام تو کردم سعی شد خارج اتاق از بابک اینکه از بعد

 کردیم؟ بیدارت_

 میخان جونمون از چی دوستان این ببینیم پایین بریم بیا بودم بیدار نه_

 نبودیم منوبزرگمهر فقط انگار بودن اومده همه

 به اینکه احتمال همه از اول بزنیم حرف پروژه درمورد باید شدین جمع همتون که حاال خب:بابک

 که دیگه یکارا و بفروشیم خریدارو مرکز بندازیم راه کارو تابتونیم خیلیه بمونید اونجا طوالنی مدت

 ور خریده مرکز و شرکت اون چون کنن زندگی همونجا باید منوامیر پسرای ماست عهده به اوناش

 کنن اداره باید

 داد ادامه بابک.  کرد نگاه حامد و ،بزرگمهر،حسام من به مسعود
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 میاره بدست سهمی اونجا هرکدومتون بهرحال خودتونه با راضین خانوادهاتون حسام و حامد_

 ونبینت شرکتارو سهام ساختمونا ساخت هم بدیم کارمزد برای هم جا یه پول نمیتونیم ما چون

 میکنیم تقسیم

 وجهت این به میشه چی کنیم ول شرکتامونو رادمهر منو اگر اومده پیش برام سوال یه من:بزرگمهر

 کردین

 اونجا بمونید بخوایید اگر البته بزنید دیگه شعبه میتونید بخوایید اگر:مسعود

 کرف تو همه برم و بزنم چیو همه قید تنهایی خودم نمیتونستم میزدم حرف علی و سحر با باید

 بودن

 بریم؟ باید کی_

 و ریادا مراحل بعدش کنیم چک چیزو همه اول اونجا میریم بعدش بگیرید تصمیم باید اول:بابک

 برید میتونید اونوقت دیگه کارای

 شدن بلند شام برا همه بابک خانم باصدای

 بشینیم یاب بعدم برسم کارا به باید خونه ببر فرداصبح منو پسر:گفتم بزرگمهر به رو ارومی باصدای

 بریزیم سرمون بر باید خاکی چه ببینم بگیریم تصمیم

 میذاشتم رو لیع اینجا بزنم تبلیغاتی شرکت دیگم جاهای میتونستیم نمیومد بدمم نشستیم سرمیز

 دیگه میشد خوب هم بزرگمهر برا بدم ادامه رو حرفه این نمیخاستم که خودمم سحر اونجاهم

 بعد مبمون دبی نمیخاستم من میکردم مطرح خودش با باید اول ولی نمیموند بابک نزدیک اینجا

 خودم کارای سراغ برم پروژه شدن انجام

 پسر چیشده دستت رادمهر:امیر

 نیست خاصی چیز_

 دیگه داره جوابم ناحق زدن باالخره:سجاد

 کرد نگاه سمتش به تیرآتشی مثل سایه

 باشیا زیادی فشار تحت کنم فکر اونجا کنی کار میتونی رادمهر حاال ، شو ساکت سجاد:امیر
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 آتلو میکنم باز دیگه ماه3 تا_

 کنم مشخص و موندنتون جای و اقامت کار من که بگید بهم هفته این ولی خوبه خیلی:بابک

 بودیم نشسته اتاقش تو منوبزرگمهر رفتن زود خیلی وامیر مسعود شام بعد

 زیر یگهد بعدم باشی داشته همزمان شعبه دوتا بتونی فکرکن بهش پسر خوبیه فرصت بزرگمهر_

 طبم میتونی باالخره ولی داره سختی پاریس میریم بشه جور منم کارای نمیمونی بابک سلطه

 باال بریم مابتونیم اینکه برا شده پله اینا همه شرکت بجا بزنی

 به ور اینجا شرکت بعدم بکنم دل چطور بیام نمیتونم دارم دوست رو اینجا من که میدونی رادی_

 نمیذارن نمیشه پایین بره گلوم از خوش آب میام بدرک چیز همه بدرک اصال بسپارم کی

 نفهمیدم هک بود زیاد انقدر مسکنا اثر افتاد روهم پلکام ناخاسته بیاد کنار خودش با میذاشتم باید

 ای دیگه چیزی

 دیگه پاشو قطبی خرس.....رادپیما....رادیوگرافی....رادیکال.....رودخونه....رودی....رادی....راد_

 نخندم بچگونش لحن از نشد باعث دستمم درد حتی زیرخنده زدم بلند

 میخندی هرهر چی به گنده مردک_

 وبهخ البته بودی نکرده صدام اینطوری بودیم روم تو که روزایی اون بعد باحالی خیلی بزرگ وای_

 نکردی صدام دیگه زبانای به

 کرد نگام مشکوک باخنده

 ای پایه بخوریم سیرابی و پیراشکی بریم بیا رادی میگم_

 داری دوست انقدر آشغالو این که بزنن گندت اه اه_

 شستم صورتم دستو شدم بلند کلم پس زد یکی

 دیره که بریم بپوش_

 چنده مگه ساعت_

_12 
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 نکردی بیدارم زودتر چرا وای وای_

 میچسبه سیرابی بجاش االن نداره عیبی_

 ردک پارک و ماشین حلقم تو میاد رودم و دل میدونستم االن از میکرد حرکت پزی کله سمت به

 یخاص ولع با که کردم نگاه بزرگمهر به بشه بدتر سردردم میشد باعث بوشم حتی تو رفتیم

 بهمن میومد شدیدی برف بعدازظهر یه بود بدتر زمان هر از حالش که افتادم موقعی یاد میخورد

 میچسبه باهم خوردنش پیراشکی و سیرابی هوا این تو رادی میگفت میکرد اذیتم بود ماه

 زنشسر خودمو کنم کمکت نمیتونستم اینکه بخاطر چقدر گذشت طوالنی و سخت چقدر یادته_

 صبح تا میکردی مخفی ازم چندماه و هستی شرایطی چه تو فهمیدم که شبی اون میکردم

 هیچوقت ولی کنم کمکت بودی پشتم همیشه که تو مثل بتونم که کنم چیکار کنم فکر که نخوابیدم

 تو ولی گیرمب دستتو کنم کمکت رفاقتمونه شایسته که اونطور بتونم که نشد هیچوقت نتونستم

 ادعام که منی بودم ندیده بیچاره خودمو روز اون اندازه به هیچوقت حاال تا داشتی هوامو همیشه

 میدونین میکردم تماشات فقط من و میشدی نابود داشتی بکنم برات نتونستم غلطی هیچ میشد

 گذشت سخت بهم روزا اون چقدر

 نشسته خونه تو من وقتی شد رد چشمم جلو از روزا اون تمام دادم فشار چشمم روی انگشتامو

 میکشید زجر داشت اونور رفیقم بودم

 ببین منو رادی_

 ببینمش نمیذاره و شده جمع چشمم تو غلیظی مه یه میکردم احساس

 میکنی قبر نبش چرا شد تموم روزا اون_

 کنم کمک بهت ای ذره نتونستم حتی اینکه بخاطر ببخشیم خودمو نمیتونم هیچوقت_

 گذاشت دستم رو دستشو

 هنوز خداروشکر بازم باش بیخیال پس بتازید میگه که جلومونه روشنی آینده االن دیگه گذشت_

 هستیم

 بکشم نفس میتونم دوباره کردم حس بیرون اومدیم که پزی کله از

 شدم خفه تو اون بوی از پسر نمیری_
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 اخه نمیخوری آبگوشت جیگر سیرابی پاچه کله که هستی سوسولی مرد چه تو_

 دیگه کرده غدغن برات دکتر براهمینه میخوری چیه اشغاال این اخه سرتا پس میزنم_

 بریم بیا نیوردی در دماغم از تا حاال_

 رگ تو بزنیم خونه رفتیم که خرید بستنی شد پیاده من غر کلی با که افتادیم راه خونه سمت به

 المس باال بلند رعد به کشیدم سرک جاشو همه رسیدم تا که بود شده تنگ خونم برا دلم انقدر

 حموم رمب که پیچیدم دستم دور پالستیک کمکش با میخندید من به بود نشسته هم بزرگ کردم

 زیاد لیخی وزنشم نشه خیس که حوله جای رو بودم گذاشته مایل دستمو بعدم بود سخت دستی یه

 جلوشه هم بستنی من منتظر نشسته بزرگ دیدم بیرون رفتم وقتی بود

 شد آب شدی خیره بدبخت اون به تو که اونطوری_

 کردم نگاش بس از مردم دیگه بیا_

 گردنمون رو انداخته داداشت که کاری این درمورد بزنیم حرف هم همزمان کن شروع باشه_

 ؟ همونجا بریم بنظرت_

 میکنیم ارک اونا شرکتا تو میریم کنی ول و شرکت این میخاستی اخرش توکه بریم، بهتره بنظرم_

 یستن الزم دیگم میزنی مطبتو تو و اونجا میریم باهم بگیره پاریس تو من کار اگر اینکه بعدم

 بده ونهخ بهمون میخاد پروژه پایان تا که داداشتم میفروشیم هارو خونه جفت بگیریم اینجا وسیله

 بریم میخاییم منوتو که بعدشم بهتر این از چی

 میگیری ساده چقدر رادمهر_

 وتاد این منم عروسیت مراسم و برس شرکت کارای به تو گفتمه که سادگی همین به کن باور_

 فروش برا میذارم واحد

 که روژهپ پایان تا میمونیم اونجا و میریم ما که میگم بابک به خونه میرم که فردا من پس باشه_

 نکنه حساب ما رو بعدشو دیگه

 گفته ارساپ که کاری به راجع بودم نکرده وقت حتی خوردم مسکن یه شدم بلند میکشید تیر دستم

 بزنم حرف بود
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 بگیرم نظر در چی گفت پارسا که تایی20مجموع اون برا نظرت به بزرگمهر_

 کنم دخالت تو کارای تو بتونم عمرا من که نپرس من از سخت سخت سواالی_

 ای مسابقه همچین اونم باشه مسابقه یه درخور که بدم ارائه چی شد درگیرش خیلی ذهنم

 بیاییم حال بلکه ببینیم بذار توپ فیلم یه بیا رادی_

 شد باز نیشم

 شدی حال اهل گرفتی زن اره هم تو کلک_

 هتوت سرو نه، که اونجوری فیلم احمق بکشی خجالت که بگم بهت چی نمیدونم بخدا بمیری ای_

 بکپیم بریم پاشو نمیخام بیشوری بزنن

 گند کلمهی دوباره منکه کنم اماده وسایلو من تا بخر و مینویسم که اینایی برج پایین برو پاشو_

 روش امشبم جلو اومد شکمم توش خورد

 طرف یه از مکن چیکار که بگیرم تصمیم درست نمیتونستم اصال مبل رو نشستم رفت که بزرگمهر

 دیگهباهم کار همه این به چطور میکشید تیر سرم شرکت و ،تهران پروژه و ،دبی مسابقه و پاریس

 برسم

 پس نشستی چرا رادمهر_

 برگشتی زود چه_

 بود بغل همین خب_

 کنم خورد نمیتونم منکه اشپزخونه تو بریم بیا_

 ماکروفر وت گذاشتم ریختم پنیر روش الشو البه کردیم چیپسا مخلوط کرد خورد وسایلو بدبختی با

 خوب من حال دیگه ماه3 اگر ببین نمیرسم ای نتیجه هیچ به راستش کردم فکر خیلی من بزرگ_

 اهم تا حداقل بدیم انجام رو کارا سریعتر بهتره باشم مسابقه برا امد و رفت تو باید همش شه

 باشیم شده مستقر اونجا که دیگه دوماه یا دیگه

 فهمیدی؟ گرفتن خانوادگی دورهمی نبودیم ما که رو مجتبی عروسی_
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 موجودیه چه امیر این بابا جدن؟عجب_

 اونجا همیشه برا پسراش میخاد امیر چون بدن زن هم رو سجاد رفتنمون قبل میخان حتی اره_

 کنن جمع رو شرکتا و بمونن

 ؟جریانی در تو گفت زنشو قضیه مسعود ولی رفیقن چطوری امیر و مسعود داره سوال جای برام_

 داد توضیح برام ساره راستش_

 ببینم بگو خب_

 قضا زا که شهرزاد و شیرین به مند عالقه مسافرت یه تو بودن قلو دو سعید و مسعود که میدونی_

 ودنب صمیمی خیلی دوستای امیر،مسعود،سعیدوبابک زمان اون راستش میشن بودن دوقلو اونام

 کرد تعریف سربسته خیلی بشه انجام زمان یه تو بود قرار دوقلوها عقد بزرگتره همشون از بابک

 مونه ساره خاله شهرزاد، داره اخالقی چه میبینی رو سایه بگیره قرار فشار تحت زیاد نمیخاستم

 خیلی هکن خیانت مسعود به نمیخاسته شهرزاد ولی میبنده دل بهش هم امیر براهمین بوده شکلی

 مسعود صورت تو ابرویی بی انگ تا میکشه خودشو شهرزاد براهمین سجادبوده از تر وحشی

 ونستهت اون چون ولی نداشته خاصی دلیل میشه متنفر هم سعید از شهرزاد مرگ بعد مسعود نخوره

 و دمسعو مادرشون بعدها میکرده حسادت بچه دوتا بشه زندگیشون ثمر و باشه داشته عشقشو

 یدسع اینکه از بعد میذاره شهرزاد عشق به دخترشم اسم بگیره خالشو دختر که میکنه مجبور

 سعودم که شبم اون میگیره سرپرستیشونو شهرزاد به ساره و سایه زیاد شباهت بخاطر میمیره

 بوده گذشته یاداوری بخاطر میکنم فکر رفت در کوره از اونطور و شد سایه نگران

 باباش نداشته چشم دار شوهر زن به سجاد خوبه باز اینکارن تو پسر پدرو فعالن واقعا چقدر_

 قبال زده و رکوردش

 ببینیم فیلمو بخوریم بیار پختیو که کوفتی اون برو پاشو داره ه*ا*ن*گ رادی درنیار بازی مسخره_

 داریم کار خیلی فردا بکپیم بعدش که

 پرسیدم میرفتم اشپزخونه سمت به که همونطور

 فردا؟ برا چیه برنامت خب_

 هک نه نگو میای توم خرید بریم باید هیچی کرده حل گفت بابک که و موضوعات این و سالن_

 دهنت تو میخوابونم
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 خب اصال چیکارم من بابا باشه_

 کارارو کنیم روراستش که من، شرکت اول میریم شد وقت اگر هیچی_

 بیام چرا دیگه من خب_

 سهم اونیکه به کنیم واگذار و مدیریت بتونیم که نصفشو بفروشم تو به میخام و سهمم چون_

 بیخیال پس کارو میسپرم همون به خوبیه خیلی مرد میرشفیعی اقای البته داره بیشتری

 بکنیم عملی کدومو بگو بعد بکن فکراتو باخودت اول باشه_

 بخوریم؟ منوتو رو همه این کرده چیکار ببین اوف_

 شدم دراکوال بدبخت من نمیشه چاق اون البته سحر با میخوردیم همینا از ما کاری کجای_

 افتاد آب دهنم اااا دیگه بخوریم بشین کوکاکوال شبه دراکوال بمیری_

 کن شروع تو بیارم نوشابه برم بذار گفتی شد خوب_

 از اقبتمر انگار بود شده خسته خیلی بیچاره خوابید اتاق تو رفت سریع بزرگ شد تموم که فیلم

 شدم خیره رعد به کردم جمع رو ظرفا. بود کرده خستش بابک طرف از فشار همه این و من

 رگدنک یاد بودم راه نیمه رفیق که ببخش منو بودی خوبی خیلی رفیق بفروشمت باید پسر هی_

 بفروشم عزیزو دوتا این باید واقعا یعنی میخورد خاک داشت و بود پارکینگ تو االن که افتادم

 وشمشونبفر نمیتونم ساخت برام امین و کردم طراحی خودم که پیانویی کشیدم پیانوم رو دستمو

 گرفتم افتخاری خانم شماره برداشتم تلفنو ببرمشون خودم با باید

 رادمهر الو_

 خوبی؟ آنی سالم_

 بهتره؟ دستت چطوری تو ممنون_

 میشم بهتر ولی خوبه گفت نمیشه هی_

 کردی ما از یادی چیشده پس خوبه_

 بیشتر داشتم خواهش یه راستش_
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 باشه هرچی عزیزم بگو_

 کردم تعریف سربسته و دبی قضیه آنی برا

 ساختس من از کاری چه عزیزم خب_

 اون عدب دبی ببرم نمیخامم بفروشم نمیتونم که دارم ارزش با خیلی وسایل سری یه من راستش_

 تا دارید ننگهشو و بکشید شما زحمتو این میخاستم براهمین شما پیش بیام میخاستم مسابقات

 بیام بتونم من

 هستن چی حاال بکنم بهت بتونم کمکی میشم هم خوشحال عزیزم حتما_

 جاته عتیقه سری یه و پیانو.ماشینم_

 همراه اممیخ هفته اخر تا من عزیزم باشه داری، دوس پیانوتو ماشینتو خیلی بودم شنیده ناصر از_

 تخیال تو نداره نشد ولی بردنشون داره دوندگی یکم ولی دارم کارا سری یه ایران برگردم ناصر

 راحت

 نمیکنم فراموش شمارو لطفای هیچوقت ممنون_

 برام الهه که ای نخورده دست جعبه به برام، اینجا از بود سخت یکم کندن دل نمیومد خوابم

 کنار از مشکی بزرگ چمدون یه. بوده خودت برای اولم از اینا بود گفته چرا کردم نگاه بود فرستاده

 ارزشی با و قدیمی وسایل تمام خورد تکون مخفی در زدم رمزو کردم باز کمدو بیرون اوردم کمدم

 چمدون این بودن خاصی ضربه ضد های جعبه تو همشون اوردم در بودم کرده پنهان اینجا که

 عتیقه کردم باز پاریسم سفر چمدون بود جادار توش بودم کرده انتخاب روزا همین برا رو خاص

 قرهن چشمای همرنگ سنگش که افتاد گردنبندی به چشمم توش گذاشتم بودمم خریده که هایی

 چشما اون صاحب زبون نیش برعکس درست بود خنک و سرد کردم لمسش بود سایه ای

 یآب گردنبند اون چقدر بود کننده خیره سفید لباس اون تو چقدر چشمم جلو اومد سفر خاطرات

 بخندشل میشد بانمک قیافش میخرید الک وقتی چقدر داشت همخونی سفیدش پوست با کاربنی

 بود همیشه از تر واقعی

 فکر دارم دختر این به اصال چرا خریدم اینو اصال چرا گذاشتم کنار گردنبندو و اومدم خودم به

 یانوپ کنار کردم قفله چند درشو چمدون تو کردم جاسازی بودم گرفته الهه از که اوناییم.  میکنم
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 تمداش انگار کردم بلند هاشو پایه بزور اوردم در هم رو پیانو وکلفت چرمی روکش گذاشتم عزیزم

 میکردم لباس بچم تن دستی یه

 ودب کارا از یکی سازی تصویر مشغول اون میزدیم دونفره طرح سحر با که افتادم زمانی اون یاد

 با که بعدن بودن مشکی دست یه هاش پایه که کشیدم دودی ای شیشه پیانو یه خودم برا من

 نگر مسی داخلیشو اجزا تمام ساخت برام اینو خانوادش خودشو کشیدن ازای به شدم آشنا امین

 مبفروش خوشمو روزای یادگار این میخاستم چطور بود نوشته کنارش اسمم حتی بود کرده کار

 زیبایی کوچکترین به چشمشونو که آدمایی زندگی تا تر متفاوت خیلی هنر دنیای تو زندگی بنظرم

 بود شده تر خالی خیلی انگار عتیقها بدون تقریبا خونم کشیدم روکشو زیپ. میبندن

 برد خوابم نامعلوم آینده خیال با کشیدم دراز و خوردم مسکن

 تو فتمر منگی با بودم نخوابیده اصال انگار بود سنگین سرم شدم بلند آشپزخونه تو سروصدا با

 پذیرایی

 صبح7 میکنی چیکار داری بزرگ_

 تنبل خان رادمهر سالم_

 میکرد چیکار اینجا این کردم نگاه سایه به کردم باز چشمامو

 میگشتم لیوان دنبال داشتم کردم بیدارت ببخشید:ساره

 کوش بزرگ نیست مشکلی نه_

 خرید رفته نبود یخچالت تو هیچی_

 نفجرم توش دستم داشت انگار بدم جر اتلو میخاست دلم مبل رو نشستم دستم کشیدن تیر با

 میشد

 میکنه درد دستت رادمهر چیشد:سایه

 میارم مسکن برات االن:ساره

 بیاد بزرگ میکنیم صبر فعال میترکه معدم بخورم خالی شکم نه_

 زد زل پیانو به نشست جلوم سایه آشپزخونه تو رفت ساره
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 کردی جمع وسایلتو سرعت همین به_

 بفروشم هارو خونه زودتر میخام اره_

 برگرده بخاد چی؟ بزرگمهر پس برگردی نمیخای مگه چرا_

 گرفتیم اینباره در تصمیماتی بزرگمهر منو_

 خونه تو اومد بزرگمهر بزنه حرفی خاست تا شد خیره بهم کنجکاوی با

 شدی؟ بیدار باالخره قطبی خرس_

 که بخوابم بیشتر نشد_

 خوابیدی دیرتر چرا تو خوابیدم زود من که دیشب_

 چرخوند چشمشو تازه کردم اشاره خالی ویترین دیواراو و پیانو ساکو به

 بیشور؟ کردی دستی یه کار همه این دیشب_

 ینا معطل رفتن دم نمیخام میبره زمان کلی خودش فروختن خونه همین بعدم نمیبرد خوابم اره_

 میبره وسایلمو خورده سری یه و ،کرگدن پیانو میاد آنی دیگه روز دو بعدم بمونیم قضیه

 بودن زده زل بهم گشاد چشمای با تاشون سه هر

 کردی؟ دیشب رو اینکارو همه رادی_

 چیه مگه خب اره_

 بکنید چیکار میخایید ماهم به بگید میشه:ساره

 دبی کار عدب و گرفتیم تصمیماتی چه که داد توضیح براشون بزرگ همونجا صبحونه میز سر رفتیم

 بید نیست قرار که شدن خوشحال خیلی دخترا بزرگ منو تصور برعکس پاریس بریم میخاییم

 بمونیم

 باشه تیسخ خیلی کار کنم فکر ولی گرفتن اقامت قشنگیه خیلی شهر پاریس عالیه خیلی:ساره

 راب کنم فکر ولی نمیشه سخت زیاد میاد پیش رادمهر برا که کاری و لودویک وجود با:بزرگمهر

 بیاد پیش مشکل سایه
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 میکنیم حلش طوری یه اونموقع تا حاال_

 تو رانگا نداشت حسی که کردم نگاه دستم به اتاق تو رفت شد دور ما از خورد زنگ بزرگمهر تلفن

 شده حبس جایی یه

 میکنه؟ درد:سایه

 میشه له داره دستم گوشت انگار فقط نه_

 برگشتیم بزرگ صدای با

 ولی بمونیم اخرش تا نمیخاییم که خورد جا یکم گفتم تصمیمونو خاست جواب رادمهر بود بابک_

 بستن قرارداد پسر فشارن تحت هم ها بیچاره این بود، هول خیلی کنم فکر نگفت چیزی

 انگار داده وقت بهمون ماه یه بزور بابک حرفا این با که بریم بپوش باشه_

 نمزو شدیم متوجه بعدش کرد حرکت بزرگ میداد ادرس ساره که سمتی به شدیم ماشین سوار

 ساره بخاطر ولی بود معذب یکم بزرگمهر میگردونه رو اونجا دوستشون که عروسه لباس

 خونه یه یهشب تقریبا میرفتیم عقب فاصله با بزرگ منو رفتن جلو خانومها بگه چیزی نمیتونست

 از بود دهپوشی که ای پاشنه اون با فکرکنم بیرون اومد توخونه از بلندی قد دختر بود بزرگ ویالیی

 نگاه زرگب به بود پوشیده شلوارک و تاب بود کمرش از پایینتر تا بلوندش موهای بود بلندتر منم

 بود دیگه هپروت یه تو کال که کردم

 باغو نه ببین رو جلو هلو اون هی_

 میسوزم دارم خودم که رادی ببند_

 رفته؟ کاله سرت اینکه از_

 کنه قطع کلمو اینکه جای کنم سکوت دادم ترجیح تیزش نگاه با

 رسیدیم بهشون

 هستن رادمهر اقاهم این همسرم بزرگمهر ایشونم رومینا عزیزم دوست:ساره

 نیورد جلو دستشو کرد تردید دختره

 بفرمایید اقایون خوشبختم:رومینا
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 تاسرسر کردم نگاه بزرگ، خیلی اتاق یه به کرد هدایتمون بود خالی تقریبا که شدیم سالنا وارد

 هب دادم تکیه سرمو نشستم خودمم بپردازن انتخابشون به تایی3 گذاشتم بود عروس لباس رگال

 اومد هسای ناراحت صدای که میکردم تموم استفاده جام بودن نرم از داشتم بستم چشمامو صندلی

 زرگب بگه که دادم پیشنهاد ساره به سلیقت بخاطر کنی استراحت که اینجا نیوردیمت رادمهر_

 بیاره توروهم

 هشب دقیق بود دراورده چادرشو ساره شدم بلند میده گوش ساره به گیج که کردم نگاه بزرگ به

 دادم قرارش خطاب و کردم نگاه

 میپسندی رو عروس لباس از مدلی چه ساره_

 خوشگل و شیک ساده ندارم دوست هم پفی دامن نمیاد خوشم برق و زرق از زیاد خب_

 دیگه اتاق یه در زدم چرخ بیشتر نمیشد پیدا میخاستم اونیکه لباسا بین چرخیدم و دادم تکون سر

 زد خشکم یهو که جلو رفتم بود مانکن تن سریا یه ولی بود عروس لباس هم اونجا کردم باز هم رو

 دوخته ریز توری پارچه مانوری سینش رو بود دکلته بلند عروس لباس یه چرخیدم راستم سمت به

 یه و داشت ادامه پایین تا تور همون بود متصل باز و ت*خ*ل سفید دامن به سره یه بود شده

 دایره دیسفی گل شبیه و بود شده باز دامن بود پوشونده میرفت عقب سمت به که دامنو از قسمتی

 نه،سی رو شده دوخته تور همون دیدم کردم نگاه لباس باالتنه به دوباره بود کرده احاطه دورلباسو

 پوشونده رو بازه کامال که لباس پشت و سینه پارچه زیر از کرده درست رو آستین

 فهمیدم ساره چشم برق دیدن با کردم اشاره لباس به اومدن تاشون سه هر کردم صدا رو بچها

 اومده خوشش که

 نیست؟ بازه، خیلی:بزرگمهر

 تور تشپش و استین ببینی جلو از باید بعدم جداست که مردونه زنونه سراتو تو بزنم نذار بزرگ_

 شده کار

 اومد رومینا که کردن بررسی لباسو

 بریم یاب رسیده تازه که بهترینامونه از یکی این گفت احسنت باید سلیقت به عزیزم ساره:رومینا

 ببینه نباید که هم داماد خواهرت، همراه کن پرو
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 میزد دید رو ساره داشت زیاد کنجکاوی با که کردم نگاه بزرگ به رفتن باهم

 پسر دیگه عروسی تو میبینیش باالخره نباش هول_

 مگه؟ میشد چی میدیدم االن میخاست دلم خب_

 نمیشی زده ذوق بیاریش ارایشگاه از میخای دیگه _

 مرگ درد کوفت_

 من برادر ممنونم مرسی بله_

 اومدن کردن ول خانما باالخره تا نشستیم دقیقه چهل یه

 راستی؟ کیه میبریش؟عروسیت امروز عزیزم خب:رومینا

 کرد نگاه بزرگمهر به ساره

 دیگه هفته دو تقریبا:بزرگمهر

 میکنید اجاره یا بخرین میخایین خب_

 حرف با ولی کردین اجاره یا خریدین لباسو این بگن برگردن همه عروسی تو داشت افت خیلی

 مالی نظر از بزرگ بود پریده رنگش ساره بود نجومی لباس قیمت شد چهارتا چشمام رومینا

 بود زیاد قیمتش خیلی دیگه ولی نداشت مشکلی

 زیاده؟ قیمتش انقدر چرا رومینا:سایه

 یکننم اجاره اکثر راستش قیمتش اینقدر خاصشه تور بخاطر اوردن برامون تازه که گفتم عزیزم_

 اجاره یکنمم پیشنهاد منم فایدس بی خریدنش نمیکنیم عروسی بیشتر که بار یه اخه لباسارو این

 کنید

 میکنه فکر چی به میدونستم کردم نگاه بزرگمهر به

 میبخشنش بود فایده بی روزی اگر میخریمش_

 نصف کشید کارت اون پولو نصف شونش رو گذاشتم دستمو کرد نگاه بهم من حرف با بزرگ

 کرد شروع ساره نشستیم که ماشین تو دادن بهمون جعبه تو لباسو کشیدم من دیگشم
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 میکردیم حساب خودمون بزرگمهر و من کردین حساب شما چرا رادمهر اقا_

 اهمب اینارو همه بزرگمهر منو اینکه بعدم میکنین دخالت مردا کار تو نیست خوب اوال خانم ساره_

 بکنید کیفتون تو دست شما میکردیم نگاه باید حتما میکنیم حساب

 ها گذشته بازیا الت این دوره:سایه

 نباشید نگران شما میکنیم حساب باهم رفیقم منو بهرحال بذاره غیرت رگ نخاست کسی_

 بود شده خیره رو به رو به عصبانیت با که کردم نگاه بزرگمهر به

 کنی چیکار ماشینو میخای بزرگمهر_

 بزنید گل و مگان نمیخایید مگه:ساره

 شده که مردمم دهن برا باید هستی نامی به خانواده تو وقتی که هست چیزا سری یه ساره_

 کنید مومت رو عروسی سریعتر که میذاره منگنه الی شمارو داره بابک چرا میکنید فکر کنی رعایتش

 کرده عروسی سالن باغو خانواده بزرگتر پسر کادو عنوان به خودش و

 نمیدونم من خب_

 بود گرفته رو ساره دست همدردی با سایه کردم نگاه بهشون

 یممیکن اجاره ازش و خوب ماشین یه هستش بچها از یکی اونجا ماشین نمایشگاه بریم بهتره_

 نیک خرید داره نظر در بابک که دبی خونه برا بتونی تا فروختیش که بگو بعدش هفته یه ولی

 راگ یا فروش برا بذار هم و مگانت بفروشیم دوباره و بخریم ماشین تا تره صرفه به اینطوری

 کنیم ردش کرگدن مثل میخای

 دارم نیاز پولش به میفروشمش نه_

 خاطرب رو ساره لباس رنگ ببینیم شلوار و کت بزرگمهر برا که رفتیم اول نزدن حرفی هیچکدوم

 تقریبا تپوس به بپوشه بزرگ دادم و کردم پیداش لباسا بین بود خاصی روشن سفید بودم سپرده

 میومد روشنش

 بپوشی؟ مشکی کت میخای بازم بزرگ_

 بپوشم رنگی چه پس دیگه اره_
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 مشکیه به مایل تیره طوسی بپوش اینو بیا_

 بود مشکی از بهتر میومد بهش خیلی بود کرده ذوق خیلی ساره پوشید وقتی

 جفتتون برا کفش میمونه خب_

 نمیکردیم پیدا ساره برا ولی اومد گیر بزرگ برا کفش میچرخیدیم فروشی کفش مغازهای تو

 نبود لندب پاشنش خیلی ولی شد پیدا بلند پاشنه کفش سفید رنگ همون شانسش از مغازه اخرین

 الط طالیی، رنگ از اصال نمیومد خوشم فروشی طال از اصال ولی کریمخان رفتیم سایه اصرار به

 میومد بدم

 بود دورتر که بزرگ کنار رفتم میکردن نگاه طالها به ویترینا از

 چیشده بزرگ_

 کنن چیکار االن از میخان گرام خواهران که میدونم_

 میگذره پسر نگیر سخت_

 برام ندارن ارزش اینا از هیچکدوم که میدونی بدم سرویس یه پول کلی باید االنم همین_

 باشه داشته دوس ساره شاید کردی ازدواج که باالخره باشن داشته_

 جلوتر رفتن بریم بیا بیخیال، بگم چی_

 جلو رفتیم ساره اشاره با کردم نگاه مغازها به میرفتم راه بزرگ کنار

 انگشتره اون خوشگله ببین بزرگمهر_

 سنگ کلی با بود برق و پرزربق انگشتر یه کردم نگاه منم

 بتونی شینهب حلقت رو که باشه بلریان باشه اگرم باشه نخورده سنگ که بپسند یکی بنظرم ساره_

 کنی دستت هم کنار

 اساژپ تو چرخیدن چقدر بود ونیم سه کردم نگاه ساعت به کردن نگاه رو بعدی مغازهای رفتن بازم

 سفید هی زنجیرطالیی دوتا بکنه امتحانش نیومد بدم منم که دید سرویس یه میگرفت و ادم زمان
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 تبرداش همونو بود خوشگل هم میرسید سنگین نظر به هم بودن شده پیچیده هم دور مسی یه و

 مغازها تو چرخیدیم بازم بود پسند سخت خیلی ولی کرد امتحان انگشتراروهم از سری یه

 کشوندم هم رو بزرگ جلوش رفتم گرفت چشممو فروشی ساعت یه

 عروسیت تو کنی دستت بازم و بیریختت ساعتای که نمیخای_

 بیخیال رادی_

 تو بریم بیا من جان عروسیت برا کادومنن اصال_

 دستش که بزرگ بیاره گفتم بود گرفته چشممو که مستطیلی مشکی صفحه ساعتی ،اون تو رفتیم

 بود خوشگل خیلی دستش رو کرده

 دست به مشکی ساعت بابا زیبا، دست بابا دست، مچ بابا_

 بیرون اومدیم کردم حساب من و زدیم هم سروکله تو دار مغازه جلو برگشت لبخندش باالخره

 خندیدم بودنشون خل به دیگه ویترین یه هم سایه بود ویترین یه جلو ساره

 خانما که نداره کارارو این انگشتر یه بابا_

 ایناهاش پسندیدم که من:ساره

 پسندیدم منم:سایه

 نظرشون مورد مغازه تو رفتن جفتشون بعد

 بشی فامیل خال این با گفتم بهت که من یا کردی اشتباهی تو نظرت به بزرگ_

 مردک بستونی زن من برا گفت بهت کی میکردم و زندگیم داشتم که من توه تقصیر همش_

 خر از کیوی این میرم منم دیگه بریم بیار هم سروتهشو خاسته چی ببین دریاب زنتو برو بیا باشه_

 پایین بیارم

 بود سایه که ای مغازه داخل رفتم

 ببین اینو بیا رادمهر_

 بود خورده ریزم پالک یه سفید بود ظریف بود دستنبد یه دستش دور
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 میخای؟ خودت برا نیست خوشگل نچ_

 دیگه عروسیش خواهرم به بدم کادو میخام نه_

 دادم نشون اونو بود بهش که خوشگلی برف دونه با بود برفکی دستبند یه چرخوندم چشم یکم

 ندیدش چشمم خودم چرا خوشگله اوهوم_

 بودن بیرون هم ساره و بزرگ که بیرون رفتیم و کرد حساب رفتم غره چشم بهش

 خریدین؟_

 نداریم کاری دیگه بریم اره:ساره

 خوب رستوران یه بریم بعد نزدیکه کنم ردیف ماشینو اول بریم بیا_

 جلو داوم دویید در دم دیدم منو تا رضا ماشین نمایشگاه به رسیدیم ای دقیقه ده روی پیاده یه با

 نمیزنی هم سر یه دیگه میری راه نیمه رفیق ای_

 کرد نگاه دستم منو به تعجب با دید دستمو وقتی ولی کرد دراز دستشو

 اخر؟ ترکوندیش زدی پسر_

 واهرخ و ساره همسرشون هم خانمها این میشناسی بزرگمهروکه حاال بشینیم بیا رضا باش اروم_

 هستن سایه همسرشون

 گممی االن بشینید رفت یادم چی همه دیدم که و رفیقم این اومدین خوش خیلی ببخشید وای_

 نداره خبر مدتیه ازت هم علی کردی چیکار دستو این ببینم بگو ،رادمهر بیارن چایی براتون

 میکنه بزرگ چیو همه زیادی داداشت این بابا_

 اورد چایی برامون شاگردش و نشستیم

 دستت چیشده خب_

 دمش مجبور اومد فشار بهم کردم شرکت مسابقه یه تو دستم داشت مشکل من میدونی توکه_

 کنم عمل
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 بدبختی شهبک نتونه دیگه اگر دستو؟میدونی کردی عمل احمق چیییییییییییییییی: زد داد بلند

 خدا وای نمیفهمی نه میفهمی

 بود داده اطمینان بهم لوکاس ولی بود خودمم ترس این رفتن راه کرد شروع

 اینجا اومدم دستم از مهمتری کار برا بشین رضا_

 خب نداشتی،بگو خودتو هوای هیچوقت که نکنه چیکارت بگم خدا_

 بزرگمهره عروسی دیگه هفته چند تقریبا ببین_

 بزرگمهر باشه مبارک بسالمتی_

 کرد تشکر و داد تکون سری بزرگمهر

 بگیریم دوهفته برا ماشیناتو از یکی میخاستیم_

 میخایین کدومو نیست مشکلی باشه_

 ....رو بشه هرچی البته دیگه عروساتو از یکی_

 روز چند یه من عروسی کادو باشه اینم عزیزه برام خودت مثل هم بزرگمهر نزن حرفشم_

 نیست مشکلی دیگه میخایینش

 اورد در کاغذ چندتا میزش پشت نشست رضا

 ولی ستنی خوبه؟صفر ببینین بندازین بهش نگاه یه هست نمایشگاه ته اون سفید جولیتا یه_

 نداره خوردگی ضرب

 اومده خوشش خیلی که دیدم دور از ببینتش رفت شد بلند بزرگمهر

 دارم دوست ماشینو این چقدر که میدونی رادی توپه خیلی_

 نمیاد کارت به اینجا بگیری میتونی پاریس رفتیم اره_

 کردن امضا کاغذ سری یه رضا پیش رفت داد تکون سرشو

 بگیرید وقت میخایین ارایشگاه کجا_

 هست بابکم خونه نزدیک خوبه خیلی هست یکی:بزرگمهر
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 اشینوم االن از باشه بهتر شاید ولی میسپاریم همونجا فروشی گل میبری هم و ماشین خب خیله_

 نکن استفاده ازش ولی ببینه داداشت که ببریم

 و ینماش بزرگ که خونه رفتیم توافقشون با میروند رو مگان هم سایه شد جولیتا سوار بزرگمهر

 بخوریم ناهار همونجا شد باعث بابک خانم اصرار پارکینگ تو بذاره

 فردا برا بذاریم بهتره شرکت دیگه بریم نمیرسیم بزرگمهر_

 بریم باهم فردا بمون اینجا امشب باشه_

 نباش ننگرا چسبیدم دلت بیخ من بابا نرم در کنی قفلم میخای هی بابک خونه میام من چرا بابا_

 عزیزم

 جلف مردتیکه درد_

 شماها دارید محبت بهم انقدر همیشه:سایه

 میکنم محبت همینقدر راد به نسبت من ولی همیشه نه_

 بزرگ اتاق تو رفتم شدم بلند بود علی اسم خورد زنگ گوشیم

 چطوری علی اقا سالم به_

 نمیبینی مارو انگار بهتری تو خوبم_

 گوگولی باال زده مبارکت روی اون که میبینم اوه اوه_

 تهنشس کنارم هم سحر باخودت کردی چیکار گفت زد زنگ رضا ندارم حوصله اصال رادمهر کوفت_

 توضیحیم منتظر ما

 و گردمبرنمی دیگه برم اگر اینکه و دبی پروژه تا بزرگ عروسی و گفتم مسافرت قضیه از براشون

 کنم زندگی پاریس که میرم طرف اون از

 بگی؟ اینارو باید االن رادمهر_

 تو زنیمب همونجا و دیگمون شعبه که کنم مشورت شما با و بگم بیام میخاستم فردا علی کن باور_

 استمخ من بعدش بکنه شرکتو اون کارای اونجا که بیاد من با سحر میمونی اینجاست خانوادت که

 میکنه کار خاست همونجا یا تو پیش برمیگرده یا برم
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 نم میاد بدش خیلی میدونستم میداد بهم فحش اونور از که شد بلند یهو سحر داد و جیغ صدای

 کنم تالش اهدافم و زندگیم برا بودم مجبور ولی بدم انجام رو کاری خودسر

 من هک میدونی اینم و میده سروسامون رو کارا من از بهتر علی که میدونی بده گوش من به سحر_

 بدم انجام کننده خسته و نواخت یه کار یه نمیتونم من دختر، نمیخورم شرکت تو کردن کار بدرد

 که نهک درکم میتونست کاش کشیدم دراز بزرگمهر تخت رو شد قطع هم تلفن سحر بلند جیغ با

 و بودم تهرف راه انقدر بزنم خیلیا برا رو چیزا خیلی قید بودم مجبورم بشم وارد اینکار تو مجبورم من

 برد خوابم که بودم خسته

 خونه رسیدیم6 نشده؟ماکه غروب هنوز یعنی بود گرگومیش هوا کردم باز چشمامو ریزی صدای با

 با و بود نشسته سرسجاده که کردم نگاه بزرگمهر به بود 6 به ربع یه ساعت کردم نگاه ساعت به

 باشه قبول گفتم بهش ای گرفته صدای با بود شده خیره پنجره به ارامش

 خسته؟ مرد خوابیدی خوب باشه حق قبول_

 خوابیدم چقدر_

 میاد حساب به بعد روز صبح که االن تا ظهر از بعد دیروز از_

 نکردی بیدارم چرا بابا نه_

 بودی خسته بدجوری انگار ولی کردم صدات چندبار_

 میکنم تصاحب تختو میام همش شرمندتم_

 لیو میکشیدیم دراز هم کنار بالکن تو که روزایی اون مثل بودم خوابیده دستت بغل همون منم_

 بودی خوابیده من از زودتر تو اینبار

 تخت رو از شدم بلند کشیدم خمیازه

 دید؟ ماشینو بابک_

 خوردم تیکشم دیدن هم رویا و زیبا اره_

 نبودم بیدار که حیف_

 بود قرمز چشماش نشستم کنارش داد تکون سرشو زیاد باخستگی
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 نه؟ صبح تا نخوابیدی بزرگ_

 نخوابیدم راستش نه_

 میریم داریم کن تحمل دیگه یکم میشه تموم داره_

 بود نشسته بابک که میز سر رفتیم باهم کرد جمع جانمازشو و زد بهم ای خسته لبخند

 نیستی خسته معلومه کردی تو که خوابی با رادمهر هرچند شدین خیز سحر_

 نکن خسته خودتو صبحی اول تیکه بیخیال بابک بخیر صبح_

 سرویس و لباس ماشین برا کردین خرج انقدر چرا_

 اتل وت راستمم دست کردم حس که کردم مشت دستمو زد بزرگ به امیزی تمسخر نیشخند بعدم

 میشه له داره

 که اینه از بهتر باشه خودش پای رو میکنه عروسی بار یه ادم میدونید بهتر که شما خان بابک_

 خونش تو بره باباش پول با اینکه یا باشه خواهرش و برادر مدیون

 اتاقش تو رفت آهسته و شد بلند شدم خیره سیاهش چشمای تو منم شد خیره بهم بابک

 عدشمب اونجاییم عروسیت تا من خونه میریم کن جمع لباساتو خوردی تو صبحانه که االن بزرگ_

 باشی اینجا نمیخام دیگه خالص دبی بریم میخاییم که

 اینطوری که نمیشه باش اروم رادی_

 کرد توهین هرچقدر بسه باشی اینجا نمیخام دیگه بجم گفتم که همینی_

 ذاشتگ لباساشو کرد باز چمدونو چندتا اومد دنبالم اتاقش تو رفتم بشینم میز سر اینکه بدون

 من یکیو بست رو چمدونا بود من خونه وسایالش اکثر میلرزیدم خودم به خشم شدت از توش

 شدیم روبرو ماشین دوتا با که پارکینگ تو رفتیم برداشت اون دوتاشو اوردم

 میارم مگیو من جولیتا پشت بشین_

 بستس دستت چطوری اخه رادمهر_

 اوردم در گردنم اویز توی از دستمو اروم
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 میخامن بجم فاصلس مین ده اینجا با که من خونه بشین تو کنم عوض دنده میتونم فشارش با_

 کنه بارمون باز تیکه الکی بیاد بابک

 ولی شیدمیک تیر دستم اینکار بار هر با کنم عوض دنده میتونستم سخت کردیم حرکت و شد سوار

 فرمون، ور کوبیدم محکم برادرش جلو اونم بشه حقیر رفیقم ببینم که نبود قلبم تو درد از بیشتر

 کرگدن نارک رو جولیتا بزرگ. کن صبر فقط طرفی کی با میدم نشونت بد خیلی میبینی بد بابک

 زبا لگد با رو خونه در باال بردیم رو چمدونا کرد پارک محوطه تو هم رو مگان شد پیاده کرد پارک

 کردم رتپ لیوانارو اشپزخونه تو رفتم میکرد درد شدیدن دستم میرفتم راه رو پذیرایی عرض کردم

 زدم داد بلندتر خودم بلندی، صدای با شدن خورد که سینک تو

 مرد میکنم خواهش باش آروم من جون سارا جون خدا ترو رادمهر_

 رو جاهمون و خوردم اب بدون مسکنو دوتا دودستشه بین سرش مبل رو نشسته دیدم که برگشتم

 نشستم سرامیک سنگ

 ونشخ گوشتو از مگه باشه رحم بی باشه انصاف بی انقدر میتونه؟ چطور بزرگمهر میتونه چطور_

 بیاره سرت الب همه اون تونست چطور بکنه اینکارارو میتونه چرا لعنتی نیستی برادرش مگه نیستی

 همونجا بستم درد با چشمامو اومد خونه در محکم صدای بعدشم و شدم ساکت پاهاش صدای با

 اشغال سطل تو ریختم هارو شیشه شدم بلند بود شده کرخت پاهام نشستم دوساعت نزدیک

 دیوارو کنار طوسی ای کیسه ساک بود ریخته بهم خیلی کارم اتاق تو رفتم و دراوردم لباسمو

 تو تمگذاش برداشتم قلمام کیف و رنگا ساک بیرون بردم رو بوما گذاشتم توش رنگارو برداشتم

 کثیف قطف و بود ریخته رنگ جاهاش بقیه بیرون بردم کشیدم اونم که میموند کار میز یه فقط اتاقم

 و میز ، بلم یه بقیش بزرگ منو اتاق میموند فقط کردم نگاه کلش به نداشتم فرش خونم تو من بود

 تلویزیون

 داده تکیه ستون به ولی اومده دیدم برگشتم اومد راهرو تو از صداش که بزرگ گوشی زدم زنگ

 بده در دم بشین بیا_

 بزور دش بلند گرفتم دستشو میومد سیل کردم نگاه بیرون به بود خیس تنش مبل رو نشست

 چالویخ تو ماشین تو انداختم خودم لباسای با بیرون انداخت که لباساشو حموم تو فرستادمش

 بستم محکم درشو نداشتم هیچی کردم نگاه
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 میدم سفارش بدرک_

 به داشتمن هم رو لعنتی شرکت حوصله نمونیم گشنه براناهار که دادم سفارش غذا برداشتم تلفنو

 به ک بود گذشته سال چند خانوادم از نفری 4 عکس کردم نگاه تلویزیون میز کنار عکس قاب

 ندسالیچ االن مادر بهش میگفتم کسیکه یعنی کردم نگاه مادرم صورت به بودم نرفته دیدنشون

 نیستم خانواده اون از بودم فهمیده که بود

 لما اسمت فقط میگفت بابام افروز خانواده به دادن منو چرا خانوادم کدوم از من بستم چشمامو

 از منو میگفتن ولی پرسیدم ازشون بارها نداشتم ای خانواده و هویت هیچ من یعنی خودته

 ورتص با زن همون به برگشت گذشته شده محو خاطرات سمت به ذهنم دوباره نگرفتن پرورشگاه

 مبرگردوند سرمو اومد کنارم از ای بچه پسر صدای میکشید صورتم روی دست میکردم نگاه تار

 رو الدی داداش همش چرا مامان گفت خودش مخصوص بچگونه زبون با بود تار اوناهم صورت

 داری دوست

 خیلی بود واضح نبود تار بقیه برعکس مرد اون صورت کردم نگاه بهش اومد دور از مرد یه صدای

 دمر به شیفتگی با زن نشست زن همون کنار جوگندمی موهای با ولی بود من االن انگار واضح

 یرت سرم کنارشون بچه دوتا با بشه واضح برام زن صورت که اوردم فشار خودم به بود شده خیره

 تقریبا یکیشون کردم نگاه بچه دوتا صورت به میشدن واضح داشتن اوردم فشار بیشتر میکشید

 میشدن دورتر ولی اوردم فشار بیشتر بود خودم شبیه

 درانق چرا بودن من شبیه که بودن کی بچه و مرد اون اورد خودم به منو لبم پشت شدن گرم حس

 جلو صحنه همون بازم میشد رد سرم از تندی برق انگار ولی کردم سعی دوباره میشن دور ازم

 به سرمو کشید تیر سرم پشت از دوباره درد و شدم پرت دوتا اون با بالکن از که اومد چشمم

 دادم تکون شدت

 لوج میان که کین اینا میشن رد چشمم جلو از که چیه خاطرات این کیم من بگو میکنم خواهش_

 چشمم

 چیشده رادی_

 بود پشتم بزرگمهر برگشتم
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 میشم پرت خودم سن هم بچه دوتا همراه بالکن یه از که میبینم همش من کن کاری یه بزرگ_

 باالتر سن تو بودم خودم انگار دیدم سالو میان مرد یه االن و پیشم میاد تار صورت با زن یه پایین

 باید اعصابه مغزو متخصص که دوستام از یکی پیش سر یه میریم حتما رادمهر باش اروم_

 دیش دماغ خون بشور صورتتو پاشو ،حاال میده عذابت انقدر داره که بوده گذشتت تو چی بفهمیم

 یلیخ میترکه داره مخم انگار شدم اینطوری من االن که چیشده خانوادم کدوم از میفهمیدم کاش_

 بدیه حس

 میاد یشپ براهمه باالخره نیست واضح ولی میشیم پرت جایی یه از که میبینم خواب منم راستش_

 لیخی چون دادی دست از حافظتو که گفتن بهت بعدم باشن داشته رو جایی از افتادن کابوس که

 نمیاد یادت نبوده مهم و بودی بچه

 برگشت بزرگ زنگ صدای با

 بودی؟ کسی منتظر_

 دادم سفارش غذا نه_

 خونه تو برگشتم و کردم حساب کردم باز درو رفتم و شدم بلند

 جون الدن دادی سفارش چی گرسنه شکمای این برا حاال خب_

 بدن بر بزنیم میز رو بشین کبابه الدن میگی میاد بدم کوفت_

 خانم الدن باشه_

 کوچیکمهر درررررررررررررررررررررررد_

 گرفتم جلوش گرفتمو اتل دست که بیوفته میخاست دنبالم

 شکسته دست سوخت برات دلم بشین_

 کردم نگاه چمدونا به و مبل رو بودم نشسته خوردیم کبابو بازی مسخره و شوخی باکلی

 اگر یا رهبب رو خونه وسایل که میارم داللم یه فروشه برا خونه دوتا این که بسپارم امالکی به باید_

 ببره بزرگ وسایل میخوره بدردش ببینه بیاد کن معرفی داره احتیاج جهیزیه به که میشناسی کسیو

 نمیشه پول برام ریزا خورده این
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 وسایلو ببینه بیاد میگم محتاجتر اونیکه به باشه میشناسم زیاد آره_

 دو ساعت تازه االنم که بیکاریم کنیم چیکار شب تا نظرت به خب_

 کردی؟ جمع چیو همه_

 بکنیم تمییزش یه کثیفه خیلی کارم اتاق بیا پاشو راستش نه_

 تنداش هم پرده حتی وسایلم و میز بجز نداشت هیچی اتاق این کارم اتاق تو رفتیم بزرگ همراه

 ؟ اینا میره مگه زنی رنگ کارگاه شبیه رادمهر وای_

 روعش بیارم دستمال بذار تراشیدش میشه شده خشک تازه میره آب با که اکلریکه اکثرش اره_

 کنیم

 تچندساع بعد دیوارارو اون میکردم پاک زمینو من اتاق کردن تمییز کردیم شروع بزرگمهر همراه

 شد تمییز اتاق

 بزرگ بودمش ندیده تمییز انقدر تاحاال_

 لکش رنگا بعضی کنی دقت االنم ولی بود همینطوری اتاق این خونت اومدم من هم اول از اره_

 مونده

 هک نداره ربطی تو منو به ایناش میزنه رنگ و میبینه میاد بخره میخاد اونیکه نیست مهم_

 آشپزخونه تو رفتیم

 خالیه انقدر من خونه چرا بنظرت بزرگ_

 همینارو تو خوبه باز نداشتم هم رو تخته تیرو تا4 همین که بودم من تنهاست مرد یه خونه چون_

 گذاشتی

 زندگی شیک خیلی یخچال یه مبل تا 4 کنم جمع بخام نمیمونه هیچی بریم بخاییم کن باور_

 بشه خلوتر ببره آنی به بده سریارو یه که امالکی به بگم هفته اخر بذارم میگم.میکنم

 میدونی خودت که هرجور_
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 سحروعلی که در سمت رفتم انداخت باال ای شونه بزرگ کرد متعجبم خونه در زنگ صدای

 خونه تو رفت زنان داد من توجه بدون سحر کردم باز درو کنه خیر به خدا وای بودن وخانمش

 اومدی خوش علی سالم_

 با هک کردم نگاه بهشون پذیرایی توی نشستن تو اومدن بچها همراه مهتاب داد تکون سری فقط

 میکردن نگاه پیانو و چمدون به کنجکاوی

 مشدی معاف ایشون کثیف کار اتاق کار از االن همین هم رادمهر منو دوستان اوردین صفا:بزرگمهر

 نمیگی هیچی االن ولی میکنی چیکار داری میگفتی بهمون قبال رادمهر:مهتاب

 باز درو برگردوند روشو کردم نگاه علی به هم تو رفت اخمام اینبار اومد صداش باز خونه در زنگ

 تو اومدن خانماشون با ،کوروش محسن و مهدی کردم

 میکردم نگاه اخم با بهشون که پذیرایی تو رفتیم

 دادین تشکیل جلسه دوباره که چیشده بگین_

 نمیگفت چیزی ولی بود کرده تعجب من مثل بزرگ

 نای ولی تقریبا شدیم جدا هم از درسته بودیم کودکی دوران دوستای مهدی منوتو رادمهر:محسن

 نبود رسمش

 کنم سکوت نمیتونم بخاد محسن که میدونی تقصیرم بی من رادی:مهدی

 کردم محکمتر ابروهامو گره

 شی نزدیک بهش فقط بود قرار بشی بابک بازیای وارد نبود قرار تو رادمهر:علی

 پنجره کنار رفتم شدم بلند اتاق تو بردن رو بچها شدن بلند خانما

 پیچیدس و گسترده سازمانشون چقدر که میدونی کسی هر از بهتر خودت:محسن

 دمش خیره محسن به برگشتم معنی با بود پایین سرش که کردم نگاه بزرگمهر به برگشتم

 میدونه کسی هر از بهتر بزرگمهر خود:علی
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 چه اردو داریم میدونستین کسی هر از بهتر خودتونم نمیدونم و اومدنتون دلیل ولی میدونم خودم_

 اون یرمبگ و بزرگ انتقام باید ولی ندارم دادن دست از برا چیزی من کنین نگاه من به میشیم بازی

 اگه چی بقیتون شدی وارد چی برا تو مهدی بگو من به بکنه اینکارو برادرش با نداشت حق

 بگیرید جلومو بخایین االن که کردین شروع چرا نمیخاستین

 ازمانس اون به شدن وارد باشیم پشتت که اومدیم ما رادمهر بگیریم جلوتو که نیومدین ما: محسن

 عاونم که امیری! کی اونم نداری، خوبی رابطه سجاد با تو که االن مخصوصا خیلی خطرناکه خیلی

  بابکه

 نیبک کاری باید دارن هواتو دور از دبی میان تو با گروهی یه رادمهر گرفتیم تصمیماتی ما:مهدی

 شید ارجخ سریع باید رفتیم لو کنیم حس که زمان هر باشی تنها اونجا نباید تو شم وارد بتونم من

 بشیم عمل وارد بتونیم تا

 و دمکر اصرار بهش خیلی بشم وارد خودم میخاستم بود زانوش رو دستش کردم نگاه بزرگمهر به

 تیح میدونستم بشه قربانی راه این تو حتما بزرگمهر میخاست بابک ولی نباشه کردم سعی

 برادرش یا خواهرزادهاش برسه چه نیستن مهم براش پسراشم

 شرط این به فقط کنه خارج رو بقیه و بزرگمهر نجات موقع که میبرم رو مهدی فقط من_

 کردم نگاشون خیره و باال بردم دستمو که کنه توجیح خاست محسن

 هی میدم فراری رو باشه باهاشون که هرکی و بزرگمهر بگی تو که هرزمان میکنم قبول من:مهدی

 امن جای

 وقتی تا شید پنهان ممکنه که جایی تا خودتونم ببریشون کجا که میگم بهت موقع اون تا_

 گیر کیی اگر کنید قربانی خودتونو و وسط بیاد ندارید حق هیچکدومتون نرفتن بین از نفهمیدید

 افتاد

 میقیع نفس بودم خودم بیوفته گیر بود ممکن که ای گزینه تنها شدن خیره بهم نگرانی با همه

 علی کنار نشستم و کشیدم

 و یممجبور چیزا خیلی برا مجبوریم ولی میکنیم خطرناکی کار داریم میدونم نگرانید میدونم_

 وظیفمونه

 بیرون اومدن اتاق از خانما بودن کرده سکوت همه
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 کنید راضیش نتونستید مشخصه هاتون قیافه از:سحر

 انگار کنه راضی بشرو این نمیتونه هیچکس:محسن

 برم فرار برا باهاش من کرده قبول فقط:مهدی

 بچرخونه میتونه علی رو اینجا شرکت این میام منم:سحر

 حواسمو تمام نمیتونستم باشه کنارم که سحر به داشتم نیاز من ولی شد بلند همه اعتراض صدای

 کار به بدم

 بامن میاد سحر_

 میگی چی میفهمی هیچ:علی

 داره زیادی ریسک رادی:محسن

 مبرس دیگم کار دوتا به من تا بده انجام رو تبلیغاتی کارای بتونه که دارم نیاز کسی به من_

 میام من خب:علی

 علی:مهتاب

 که بیاری باخودت نمیتونی داری بچه زنو تو علی_

 شماها نقشه بااین کنه رحم بهمون خدا:کوروش

 کجاست؟ داریوش راستی_

 باهاشه هم بابا دبی برده گروهو:مهدی

 ما از زودتر چقدر_

 آره_

 کنی؟ کار میتونی دست این با:محسن

 میاد در توه این ماه3 نشده که قطع_
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 پسرش برعکس بودن شده شیطونتر خیلی علی دخترای اوردن غذا زدم زنگ موندن تاشب بچها

 میسوزوندن اتیش علی دخترای پای هم هم کوروش قلوهای3 مادرشه بغل اروم همیشه که

 خالیم خونه تو بود نیومده مهمون همه این جا یه تاحاال_

 میز ماس به چیزی بخورن دستشون بدیم و بکشیم غذا بشقاب تو مجبورشدیم خنده زیر زدن همه

 نداشتم فرش یا

 مینداختن بهم تیکه و بودن کردن جمع مشغول خانما خوردیم که رو شام

 رد رو 30 بگیری زن میخای کی کردن ازدواج دورتن که همه بکش خجالت بابا رادمهر:مهتاب

 موندی کپک هنو تو گرفت زن جونتم رفیق حتی بابا کردیا

 داوم گیرش دختری همچین که اورد شانس خیلی بزرگمهر خدایی خوبیه دختر خیلی ساره:سحر

 نظر رد رادی برا خوبیه دختر میبینید اگر میگم داره خواهر یه ساره که شنیدیم سحر از اره:سالله

 بگیریم

 باشن کنارمون نشینی شب تو میان دارن اتفاقا زدم زنگ:بزرگمهر

 نه؟ نمیشه نباشین من دادن زن فکر به شما خدا وای_

 نه گفتن صدا یه باهم همه

 بچسبونن جور یه منو همش میخاستن دخترا گرفت باال بیشتر بحث سایه و ساره اومدن با

 خونه از بیرون میندازمتون وگرنه کنین تمومش دخترا_

 .بشین مردا بقیه کنار کن سکوت بدی نظر نمیخاد تو:مهتاب

 داد ادامه سایه به رو

 کنی؟ ازدواج نمیخای تو عزیزم_

 برگردوند خواهرش سمت به سرشو شده سرخ صورت با سایه

 نمیشه من مثل خرابی کله زنه، عاقلی ادم وگرنه کنن اذیتت میخان فقط اینا نکن توجه تو سایه_
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 هدیگ حرفم بعد میکنه نگام خیره طوری یه سایه شدم متوجه ولی سرم ریختن کوروش و علی

 میداد اشاره بهم همش مهتاب بادخترا نمیکرد خوشوبش

 برخورد خانم یه با درست بار یه ادم این ندیدم شدم محسن زن من که وقتی از کنین باور:مژده

 بدبخت مردم دختر نگیره زن بهتر همون غرقن خودشون تو کال هنریا میگن درست باشه داشته

 میدونن بهتر خونشن هم که بزرگمهر و مهدی ، محسن کنه زندگی آدمی همچین کنار در میشه

 متفاوته تجربه یه هنری آدم یه با کردن زندگی که بگم باید تفکرتون برعکس:بزرگمهر

 خاص رفیق یه داشتن از متفاوت تجربه یه شاید:مهدی

 ردهد هم بهترین جنساش هم برا ناشناختس، و نفوذ قابل غیر چیزی مخالف جنس برا اگر:محسن

 متفاوته هرکسی با داره وجودش تو رادمهر که چیزایی

 نترکه میکنید تعریف ازش انقدر اوه:مهتاب

 تره امعنیب رفیقام کنار در زندگی بنظرم بودن پشتم زمانی هر تو که کردم نگاه رفیقام بهترین به

 زندگی بااینکه بکنم رفیقا این برا هرکاری حاضرم من نداره مفهومی هیچ برام که عشق تا

 داشتیم رو خوشی دوران باهم که مجردین آدمای همون برامن هنوزم ولی دارن خودشونو

 بگید چیزی نمیخایید وعلی کوروش:سالله

 وت رادمهر موافقم همشون با بگم باید ولی نیستم غریب موجودات این جنس هم اینکه با:سحر

 هک من برا حتی میذاره مایع جوره همه که دیدم رفاقتش تو باشه انعطاف قابل غیر و سخت هرچی

 از تربیش پاشو ندیدم هیچوقت ولی ارتباطمون و ما از میکردن برداشت بد همه اینکه با بودم دختر

 برداره بودن رفیق حد همون

 رنگ سال همه این بعد بود دلخور هنوز که کردم نگاه سحر به زیاد تشکر با دراومد دخترا صدای

 میشناختم هرکدومشونو نگاه

 بار زیر خیلی محسن و مهدی میکردم حس داشت ادامه هنوزم ما زدن حرف ولی خوابیدن بچها

 باید که اخر لحظه اون بخاطر بیشتر ولی بودم نگران منم بودن نگران نمیگن چیزی ولی فشارن

 رفت لو چیز همه وقتی میدادم فراری رو همه
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 ودب الگو اون ولی بودن رکابم هم همه داشت فرق بقیه با برام رفیق این کردم نگاه بزرگمهر به

 هباش داشته ارامش از پر زندگی یه میخاستم میکردم هرکاری جونش نجات برای باید بود خاص

 به اگر حتی برسونن آزاری بهش خانوادشن میکردن ادعا که ای خانواده اون دیگه نمیخاستم

 کشیده نقشه ها بچه همراه که بود چندسال میکردم اینکارو بود، زندگیم دادن دست از قیمت

 برای قامانت رنگ از باالتر بگیره منو هدف جلوی نمیتونه کسی ولی نمیذاشت بزرگمهر اوایل بودیم

 از شده روشن توم دوباره جنون آتیش شعله همون بازم کردم حس نداشت معنی چیزی هیچ من

 بود جلوم بابک االن میخاست دلم خیلی میرسید چشمم به میگذشت رگام

 زدی زل بهش خشم با اینطور که دیدی چی زمین تو رادمهر:محسن

 کلمه آرومم و دورگه صدای با شد خشک لبش رو خنده چشماش تو زدم زل کردم بلند سرمو

 یرفتم استخونم مغز تا باد کردم باز رو پنجره کارم اتاق تو رفتم شدم بلند و کردم تکرار و انتقام

 کیتاری به زدم زل کردم باز هامو دکمه نمیشد خاموش جنون آتیش این ولی میکشید تیر دستم

 آسمون

 علهش آتیش تو رنگ از باالتر بگو من به تر سیاه تو از من یا تری سیاه من از تو من به کن نگاه_

 دبختیب و سیاهی همه این با منو اینکه از هدفت بگو آفریدی؟ منو چرا بگو من به نیست؟ انتقامم

 ارمد پول من میشنوم بگو اره افریدیشون؟ بدبخت که کسایی اون تموم سر بشم که افریدی،

 که ندارم قلبم تو چیز یه ولی دارم شرکت دارم استعداد دارم رو رفیقا بهترین دارم خواب جای

 وت حتی شده قرمز مادرشون عشق رنگ از که قلبی حداقل داشتن فقیرات و گداها تمام کنم فکر

 دادم اجازه احمقم خود که بخند ریشم به اره جنس همین از خوردم ضربه و شدم خورد هم آینده

 حاال نداریم که هستیم چیزایی گدای ما چون شدم جنس این محبت گدای چون دادم اجازه اره

 وایسادم حاال زد رنگ قلبمو دورچشمش سیاه مداد با کردم گدایی ازش که هرکسی کن، نگام

 آتیش وت خودمم انتقام این تو میدونم من نفر اخرین خودمو نابودی برا میکشم نقشه دارم و اینجا

 رقم اشبر تقدیرو این که رو حیونی این جلو میتونی چی با چطوری ببینم میخام میسوزم جنونم

 بگیری زدی

 تمام به مفکرکرد زخمام به باشه نمیخاستم ولی بود سفید روزنه یه قلبم تو میلرزید شدت به تنم

 نمسی قلبم تو زدن خنجر با کردن چیکار ولی گذاشتم، براشون چیم همه رو پا که عوضیای اون

 میکردن نگام همه پذیرایی تو رفتم میکوبید زیادی باشدت قلبمم میسوخت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

315 

 

 ببریم باید شو بلند مهدی_

 شدی سرخ انقدر چرا چیشده رادمهر:محسن

 باشین راحت خودتونه خونه برم، جایی باید من_

 شآتی میخام میکردم حس میرفتیم کرگدن سمت به میومد پشتم مهدی شدم خارج در از سریع

 میدیدمشون باید. بگیرم

 خودم چشمای با ببینم نشستن سیاه خاک به که رو عسل و یاسمن میخام برو_

 کامپل پشت متلق سیاهی به فقط چشمم کرد موتورش بلندی غرش کرگدن پدال دادن فشار با

 زیادی شارف با خون که میترکید داشت انگار قلبم کنم تفکیک هیچیو نمیتونستم بود شده خیره

 دیمبو قدیمی گاراژ یه جلوی تهران بیرون کردم باز چشمامو ماشین ترمز صدای با بیرون بریزه

 فقط تمنداش خاصی حس هیچ داخل رفتیم کردم تنم کاپشنو استین کردم باز آتلو اویز شدم پیاده

 چشمم جلوی اومد نفهما این بخاطر میکشیدم درد که شبایی و روزا اون

 نریم میخای انگار، نیست خوب حالت رادمهر_

 بده نشون راهو_

 رسیدیم آهنی در اتاقای به رفت جلو مهدی

 بستریه یاسمن اینجا رادمهر_

 با دچرخون سرشو بود کنارش سفیدی پتو بود کشیده دراز نحیف بدن یه تخت یه رو شدیم وارد

 لرزیدن به کرد شروع بدنش من دیدن

 ....راد.....تو.....و......ت_

 آشناس؟ برات خیلی اسم این رادمهر مرگتم فرشته اره_

 اوردی سرم رو بال این تو_

 حرفیه چه این عزیزم نه_

 بود شده باز چرکی زخمای جای تنش تمام کنارش رفتم
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 عزیزم نزدی پسش معمول طبق توم گذاشتم جلوت پسر یه فقط من کردی اینجوری خودت_

 زد جیغ جونش مایه ته و گریه با شد بیشتر تنش لرزش

 میکنی؟ باهام اینطوری که کردم چیکارت مگه عوضی_

 کردی چیکار میفهمی آشغال گذشته به برگرد_

 برگشتم مهدی به رو

 کنه؟ تموم مونده چقدر_

 دیش احساس بی انقدر چطور کنم تموم بگی میتونی چطور بودم مهم برات زمانی یه من لعنتی_

 بچه خودم مثل چون داشتم بهت محبت و دلسوزی حس فقط نبودی هیچی برامن زمانم اون تو_

 دوست هم حاال بردی حیثیتمو تو ولی نداشتم خاصی حس بهت هیچوقت ولی نبودی خانوادت

 نه؟ بیاد مهمونمونم بگیم چطوره کنم مزه مزه شدنتو له و ببینمت داشتم

 تو اورد پوشو ژنده معتاد و خیکی مرد یه و بیرون رفت کردم اشاره مهدی به

 جعفر شوهرشه:مهدی

 اوردید منو چرا اقا:جعفر

 وایسادی همینطوری چرا بده نجات منو اشغال:یاسمن

 معتاد ادوت دنبال کسی آب زیر بکنم سرتو میتونم توروهم نرفته که یادت دادم دوبرابر پول بهت_

 گمشو بردار زنتو نمیگرده شده گم

 از که دمیز جیغ ،داشت یاسمن رو وافتاد شد نعشه ولی کرد بلند حرکت یه تو یاسمنو رفت سریع

 چشمای تو اومدن مهدی آدمای از دوتا بده تکون جعفرو هیکل نمیتونست ولی شه بلند روش

 زدم حرف اونا به رو ولی شدم خیره یاسمن ترسون

 مردن اوردوز از کنن فکر کردن پیدا نعششونو که بهشون بزنین انقدر_

 ردمیک التماس بیرون بردنشون بود شده گشاد ترس از چشماش لرزید سخت خودش به یاسمن

 رفتیم بغلی اتاق سمت به باشم داشته بخشش ای ذره نمیتونستم من ولی
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 باش مراقب وحشیه هاریه دختر خیلی رادمهر_

 اتاق گوشه بود نشسته شدیم اتاق وارد دیگه نفر3 همراه

 گمشییییید برم میخوام من اینجا اوردید منو چرا لجنا_

 یرهخ من رو برگشت دوباره که چرخید چشماش صورتا بین کرد بلند سرشو که کردم روشن چراغو

 موند

 باشه اشغال تو سر زیر اینا همه نمیشه باورم خدایا من وای_

 کردم اهنگ بهش نشستم صندلی رو و رفتم ارامش با داشتن نگهش دونفر کنه حمله که شد بلند

 خودم اشغال این بخاطر هه داشت رو عسلی دریده چشمای و پیوسته ابروهای همون هنوزم

 انداختم روز اون به رو وغزاله

 دارم دوست خیلی بگو برام هه المانیت شوهر دوقلوت بچهای چطوره احوالت خانم عسل خب_

 بدونم

 با جوری کردم اشاره بود داشته نگهش که اونایی از یکی به میداد رکیک فحشای میزدو جیغ

 شد خورد دندوناش و خون که عسل دهن تو کوبید گندش دستای

 بدم تحویلت منتظرته که شیخی به سالم نمیتونم وگرنه باشی ادب با بهتره_

 بود زده زل بهم ناباوری با چشماش

 میزنی زری چه داری فطرت پست عوضی هان میگی چی تو......چی....تو_

 هباش دوم دسته نیست مهم گفته و دیده عکستو که عربی شیخ یه به میفروشیمت هیچی_

 که ودمب روز این منتظر چقدر نشست لبم رو لبخندی من برعکس ولی میزد جیغ دلش ته از و بلند

 برد بزرگمهرو منو ابروی اونطوری وقتی میشه له چطور ببینم

 خوشگله داری حسی چه_

 میکنه پیدام ادمی میخاد منو هنوزم قبلیم شوهر کنی کاری نمیتونی میان دنبالم خانوادم نمیتونی تو_

 شدن خالص تو دست از که خوشحالن خانوادت عزیزم_
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 نمیکرد نگاه من به نزدیکش رفتم شدم بلند

 خانم عسل کن نگام_

 کنه نگام شد مجبور و عقب کشیدم شدت به موهاشو نمیکرد نگام و میچرخوند سرشو

 زرگب منو امثال دادن بازی از اوردی بدست چی اینکه به حتی کن فکر چی همه به رفتی که اونجا_

 باشه روت داغ این ابد تا که میکنم باهات اینکارو

 کردم پاک صورتمو دستم پشت با زدم لبخند صورتم تو کرد تف

 حرکتشونه فردا بود که همونجایی امیر پیش ببرش امشب مهدی_

 میکرد گریه و بود خیره بهم فقط بیرون بردنش مردا نگفت هیچی

 بازم رو حس اون میتونستم ولی بود خوابیده جنونم داشتم خوشایندی حس ماشین سمت به رفتم

 کنم تجربه

 بینمب التماس و زجه درحال اینطور رو بقیه اینکه برا تشنم هنوزم وگرنه میریم داریم که حیف_

 ببرم بین از اونو میخام هم رفتن قبل مهدی کن پیدا و مهناز

 بود محسن بلندگو رو گذاشت خورد زنگ مهدی تلفن که بودیم برگشت راه تو

 شده چش رادمهر کجایید مهدی_

 وت زدیم دور اومدیم داشت نیاز تازه هوای به یکم خونه برمیگردیم داریم پسر خوبیم محسن_

 نباش نگران

 زود شدن زنده و مردن نگرانی از همه بچها میمیرم میکنم سکته رادمهر این دست از من خدایا_

 بیا

 بود گذشته انگار زیادی زمان بود صبح6 نزدیکای تقریبا تلفنو کرد قطع

 خالیه یخچالم میخرم وسیله سری یه منم بخر نون برو سرراه مهدی_

 و شور همه اون انگار داخل رفتم وقتی بود در پشت انگار محسن خونه، رفتیم خرید از بعد

 ستمد که دراوردم کاپشنو آشپزخونه تو گذاشتم رو ها وسیله ریلکس بود شده خالی نشاطشون

 کشید تیر دردناک خیلی
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 دستم خدا آخ ندارم سالم جای یه که بمیرم ای_

 شدن جمع دورم نفر چند نشستم زمین رو

 کردین؟ کاری کتک دستش چیشد:محسن

 چیشد رادی:مهدی

 نری میمیردی:علی

 شیییییییییییییید خفههههههههههه_

 ناشوناستخو نرسه بهشون مواد که معتادا عین تنم رو بود نشسته سردی عرق میکردن نگام فقط

 میشد له داشت دستم میشه خورد

 اوردی درش آویز از چرا اخه بهش بزنیم بیارم مسکن من تا بکشه دراز باید کنید بلندش:بزرگمهر

 احمق دستت کنه تحمل نمیتونه سنگینی اون به آتل اون

 دنبو دور صداها بچرخونم سرمو شد باعث دستم سوزش میچرخید سرم دور سقف اتاق تو بردنم

 شدم خودم تاریکی دنیای وارد میشد تاریکتر تصویرشون و

 شدی بزرگ چقدر پسرم رادمهر_

 داشت جوگندمی موهای ولی بود خودم شبیه درست که بود مردی همون کردم نگاه روبروم مرد به

 هستین کی شما_

 پسرم زیاد شباهت همه این با نمیشناسی منو_

 دادم تکون بشدت سرمو میدیدم خواب داشتم میشد اکو سرم تو پسرم کلمه

 کنم آشنا کسی با رو تو میخام پسر باش اروم_

 ودب شبیهم تقریبا صورتش فرم موهاش و پوست رنگ بجز جلوم اومد خودم قدوهیکل هم پسری

 کیه ونا هنوز نفهمیدن چطور انقدر بشه شبیهت رادمهر که بابا نمیکردم فکرشم شبیهین چقدر_

 میشه آشکار چی همه زود خیلی ولی میکنن سکوت منافعشون بخاطر ولی پسرم فهمیدن_

 زدم داد بلند جلو اومدن جفتشون
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 هستید کی اصال نمیگید هیچی چرا خبره چه اینجا_

 سرم تو رو خوبیو و خنک حس هجوم گذاشت سرم رو دستشو بود شبیهم که باال سن مرد اون

 ای دهنده آزار چیز هر از بود شده خالی انگار کردم حس

 سرمپ باش مراقب فقط میشه روشن برات بکنی فکرشو چیزیکه اون از زودتر میفهمی زود خیلی_

 بود بزرگمهر برگشتم نفر یه صدای با

 شو بلند بلندشو رادمهر_

 کردم باز چشمامو سریع شد خیس صورتم

 میکردم سکته داشتم من خدای اوف_

 بودن بزرگمهر و سایه اتاق تو چرخوندم چشمامو

 کردی بیدارم اینطوری چرا چیشده_

 بلندشی که صورتت تو ریختم آب سریع زدی که لبخند رادمهر نمیشی بیدار دوشبه االن_

 که افتادیم عقب زندگی همه از من دوشبه؟وای_

 نذاشت بزرگمهر که شم بلند اومدم

 هرچی هست اینجا سایه اومدی بهوش بدم خبر هم ها بچه به ساره دنبال برم من بخواب_

 بگو بهش خاستی

 تخت رو نشستم میکرد درد سرم شد خارج اتاق از

 شدی اینطوری چرا رادمهر شد چت یهو_

 گشنمه فقط که االن نیست چیزی_

 بخوری بیارم مونده خریدی که حلیمی اون از_

 متنفرم حلیم از نه_

 بخوری بیارم بذار خوبه برات االن خیلی_
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 اشپزخونه میام_

 اخه_

 بخورم چیزی تخت رو میاد بدم_

 انگار دهش سبک سرم میکردم حس بدم تکیه دیوار به سنگینیمو کردم سعی شدم بلند کرد کمکم

 اشودست و شده خیره سینک به سایه دیدم نشستم صندلی رو نداشتم اول از مخ اسم به چیزی

 میلرزید دستاش کرده مشت

 سایه_

 قلبش رو گذاشت دستشو پرید

 چیشده چیه_

 کردم نگاش مشکوک

 ؟ شده چت تو_

 کار نم برا نیومده تو به شدم، بلند میکنه قهر ما برا اینم پوف بیرون رفت آشپزخونه از کرد اخم

 ودمب متنفر ازش بچگی از اه اوردم در بیریختو حلیم یخچال از میز رو گذاشتم شکرو و کاسه کنی

 احتمالن شباهت اون با بودن کی اونا دیدم بود خوابی چه اون اپن رو شدم خم بشه گرم گذاشتم

 یاالتیخ من یا مردن یا نداشت بیشتر احتمال یه خوابشون دیدن ولی باشن بوده پدروبرادرم باید

 شدم

 مزشو از میشد چندشم دادم قورت همشو جوییدن بدون روش ریختم شکرو برداشتم حلیمو

 کنم درست اخالقمو این که بهم میزدن غر چقدر بودم غذا بد خیلی قیافش

 خوردی؟ کردی داغ خودت_

 نشروش تیوی جلو نشستم یخچال گذاشتم هم حیلمو زدم آب رو کاسه شدم بلند نکردم نگاشم

 نیارم خودم روی به داره انتظار بعدم میکنه برخورد میکشه عشقش هرجور کردم

 قهری تو االن_
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 الهاستس برسه شکمم به یکی کنم صبر که نیستم فلجم نیستم بلد رو ها بچه اداواصول من_

 روش امروزم تنهام

 معمول طبق نداشت هیچی ولی کردم باالپایین رو کاناال نکردم نگاش بازم روبروم نشست

 شتشپ خونه تو اومد بزرگمهر که اتاق تو برمیگشتم داشتم خوردم قرصامو برگشتم کردم خاموش

 شدن وارد جوونی مردپیرودختر یه و ساره

 شدی بلند که خوبی رادمهر سالم_

 کنارم اومد کردم نگاش سوالی و داد تکون سرمو

 بعدش هستیم دیگه دوهفته تا ما گفتم بهشون ببینن وسایلو اوردم گفتم که خانوادن ایناهمون_

 ببرن بیان میتونن

 لیخی دختره بودن بالکن تو هم سایه و ساره کردم نگاشون و نشستم نزنم حرفی دادم ترجیح

 نگاه اشباب روبه کنه چیکار میخاد ببینم کردم نگاش رفت پیانو سمت به چون انگار، بود کنجکاو

 بلند هک کنه بازش میخاست میکشید چرمیش روکش روی دستشو پیانو سمت برگشت بعد کرد

 خودمن مال فقط و خاصن چیزاییکه اون به نداشت حق کسی عقب برگشت قدمام صدای از شدم

 بزنه دست

 میخوام معذرت اقا متاسفم واقعا من_

 شده برزخی قیافم خیلی فهمیدم ترسیدش قیافه و صداش لرزش از

 نیست وسایل جزوه این_

 ببخشید شدم جذبش براهمین بودش، خاص فقط متوجهم بله_

 اومد سرم پشت از سایه صدای شد رد کنارم از سریع بعدم

 میکردم سکته بودم منم رفتی سمتش به تو که اونطور_

 زده یدد جارو همه بود خوشحال خیلی مرد ازش، بودم عصبانی کافی اندازه به کنم نگاش برنگشتم

 بود
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 سپ از بودم نتونسته منه اخر دختر این باشه خدا با اجرتون ایشاال ممنونم خیلی افروز اقای_

 دارن ارزش خیلی بدید میخایید که چیزاییم همین ممنونم بربیام جهیزیش

 براشون میفرستادم وسایل میکردیم تخلیه که دیگه هفته چند تا رفت و دادم دست باهاش

 نشستیم رفتیم کرد اشاره بهم بزرگ رفتنشون از بعد

 اون وت نمیخاستم دیگه ولی شدن ناراحت خیلی میرشفیعی اقای به فروختم سهممو من رادمهر_

 دارم کار یه هک فعال کنم خرج بتونم شد احتیاج بعدا که بگیرم پولو کال بود این ترجیحمم باشم کار

 اهمم بهتره فکرکنم بکنه اماده رو چیزا سری یه اونجا بره میخاد شنبه2 که زد زنگ بهم بابک بعدم

 اینا که اینطور کنه ردیف رو مجتبی و سجاد خونه بتونه تا رفت امروز امیر البته بریم همراهشون

 بریم باید من عروسی شب فکرکنم میدن انجام زود رو کارا دارن

 مهم خب ولی اصل در خودشونه برا البته میدن انجام کارامونو دارن سریع انقدر که جالب چقدر_

 بسپارم رو خونه من امالکی بریم بلندشو نیست

 بریم پاشو باشه_

 برداشتم خورد زنگ تلفنم

 الو_

 خوبی جان رادمهر سالم_

 خوبی تو ممنون آنی سالم_

 خونش ایلووس بیاری میتونی خاستی اگر برگشتیم ناصر منو بدم خبر بهت خواستم عزیزم ممنونم_

 کنم خبرت سریعتر خاستم براهمین میمونم اینجا دوروز ببرمش بتونم من تا

 مشکل به که بامدارکشون استاد خونه میارمشون امروز میکنی حقم در بزرگی لطف ممنونم_

 برنخوری

 از کیی به زدم زنگ میکردم درست رو کارا زودتر باید ولی میکوبید حسابی سرم کردم قطع تلفن

 پیانو بردن برا بیان که بارا حمل
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 آنی هک استادم خونه ببرم باید رو ها وسیله این برمیگردیم آژانس با بعدش بریم شو اماده بزرگ_

 بکنم دل اینا از نمیتونم بده انتقالشونو ترتیب

 مهمه؟ پیانو این انقدر:سایه

 بکنی فکرشو که چیزی اون از بیشتر_

 دوقصن گذاشتم برداشتم خودم چمدونو برداشتن هارو تابلو و پیانو اومد کامیون بعد دقیقه 40

 خونه اب زیادی فاصله کردیم حرکت استاد خونه سمت به نشست ماشین پشت بزرگ کرگدن عقب

 اطحی تو رو تابلوها و پیانو کرد باز پارکینگو درب اومد استادم زدم رو خونه در زنگ نداشت خودم

 اومد خونه از هم آنی کرد پارک حیاط تو کرگدن بزرگمهر رفتن و باهاشون کردم حساب گذاشتن

 بیرون

 بشم سفر هم خوشگالیی چه با قراره من باش اینجارو:آنی

 میشد فلزی ماشین این تنگ دلم میکردم حس االنم از کرگدن چراغ رو گذاشتم دستمو

  عقبه صندوق تو هم عتیقها چمدون خودمن از ارزشتر با من برای اینا_

 آنی دست دادم و دراوردم پوشه یه کیفم تو از

 حساسه خیلی اون باش رعد مراقب همه از بیشتر برخوردی مشکلی به اگر مدارکشونه اینام_

 ای شیشه

 کیه رعد_

 بشه مشخص بدنش تا کشیدم رو پیانو روکش زیپ

 داری خوشگله وسیله چی هر ولی پسری که تو رادمهر توه مال خوشگله این_

 میکنید کمکم اینکه از ممنون نیست بد احتیاط بازم ولی داره مقاومی شیشه_

 زیادی افسوس با کرد راستم دست به نگاه و اومد جلو استاد

 ببینیم ازت العاده فوق کارای بتونیم بازم و بشه خوب زودتر امیدوارم رادمهر_

 ینا شما زحمتای نتیجه استاد بشم افتخارتون باعث و بشه خوب بزودی که میدم قول بهتون_

 نمیشه آتل توی دست
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 روشف برای واحدو دوتا سپردم امالکی به رفتم خونه نزدیک برگشتیم اژانس با و کردیم خدافظی

 کردم امضا کاغذم سری یه بذاره

 چی تو بخورم بزرگ پیتزا یه میخاد دلم بزرگ_

 میکنی ویار تو جیگرمیخورم خون دارم موقعیت این تو من که بگیری کوفت_

 میتونم که گنده بیاره مشتی تا4 سیب بزنم زنگ میخورن هم دخترا اگر ببین نباش ضدحال_

 بخورم دوتاشو

 شکمو پیتزا بجا بخوری کوفت درد_

 اخر هلحظ که رفتم شیرجه اسانسور سمت به دویید دنبالم جلو شد پرت که کمرش تو محکم زدم

 رادی میکشمت گفت که شنیدم دادشو صدای که موند در پشت بزرگ میشد بسته داشت

 گاهن میت یه به داشتم انگار بود شده مردها شبیه صورتم چقدر زدم زل آیینه تو خودم به خنده با

 بود سیاه حلقه یه چشمم دور میکردم

 سوارشد بزرگمهر و پایین رفت اسانسور کی نشدم متوجه اصال

 آتله تو بدبخت اون از تر سنگین که چپت دست شد جابجا فقراتم ستون مردتیکه_

 بزرگ_

 مبنویس اسممو رکوردا تو میتونم االن شدن جابجا شکمم داخلی اعضا میگفتم داشتم مرگ_

 زندم اختالالت این با برااینکه

 بزرگ_

 من اسم اول بخش به دادی گیر بزرگ کوفتو بزرگ مرگو_

 مهر_

 توش بزنی گند میخای دومو بخش حاال مرگ مهرو_

 بزنی حرف میتونی انقدر کردی کوفت چی صبح امروز_

 نباف اراجیف انقدر شو پیاده خوردم چی چه تو به_
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 میبافی بافتنی خودت_

 غذا برامون زدم زنگ موافقتشون اعالم با بودن کردن تمییز مشغول سایه و ساره خونه تو رفتیم

 بیارن

 چندشنبس امروز_

 شنبه:بزرگمهر

 خونه در زنگ صدای حتی بودم کشیده دراز تخت رو میخوابیدم هم رو روز دو این میخاست دلم

 بهم چی ههم انقدر ولی بود درگیر ذهنم بخوابم میخاست دلم بودم خسته کنه بلندم نمیتونست هم

 بودم دیوار گوشه به خیره فقط فکرکنم کدوم به باید نمیفهمیدم که بود خورده گره بد

 اوردن هم رو غذا اومده مهدی بیا بلندشو رادی_

 نگاه عدر خالی جای به پذیرایی تو رفتم پوشیدم راحتی لباس گرفتم سرسری دوش یه بلندشم

 اخلد بیشتر که لحظه هر میکردم احساس بود پر باوجودش همیشه راستم سمت گوشه که کردم

 میزد حرف داشت مهدی میشدم تر تنها بیشتر میرفتم فرو چاه

 شدن مستقر که بچها پیش میرم امشب من رادمهر_

 کردم نگاه پیتزا به میلی بی با دادم تکون سرمو

 شدی شکلی این چرا پسر شده چت تو رادمهر_

 دارم کرختی احساس خیلی روزوخستم دو این کل بخوابم میخاد دلم_

 خوابیدم اتاق تو رفتم بلندشدم نخوردم زیادی چیز میکردن نگاه همدیگه به مهدی و بزرگمهر

 

 سایه

 همشکوکان و بودن جمع اینجا دوستاش همه که شب اون از اون بود کرده تغییر خیلی رادمهر رفتار

 بودن نگرانش همه نبود خودش حال تو اصال انگار اومدنش بهوش از اینم مهدی با بیرون رفت

 کردم تیز گوشامو میکردن صحبت باهم داشتن بزرگمهر و مهدی
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 میزنه یهو نداره حسابی درست عقل که میدونی باش مراقبش خیلی میرم دارم من بزرگمهر_

 نبود خوب اصال حالش بیرون بردمش که شبی اون میکنه نابود رو همه خودشو

 میسوزونه خودشم آتیش این بده ادامه میخاد کی تا میکرد تمومش کاش_

 میشه بدتر هی داره نمیشد بازی این وارد بود بهتر بنظرم_

 میدونی بهتر خودت بریم جلو نمیتونستیم اصلیه مهره که رادی وجود بدون_

 بهم نقدرا رادمهر که کنن چیکار میخاستن اینا بدم گوش وایسم دیگه نتونستم اه کرد صدام ساره

 که شب اون بود درگیرش فکرم میکشیدم دستمال رو ها شیشه داشتم که مدت تمام بود ریخته

 زد شکوفه وجودم تو جدید حس یه بشم رادمهر زن من بودن داده گیر دیگه خانمای و مهتاب

 نمک فراموش بهش عالقمو میکردم سعی داشتم ولی یانه باشم همراهش که میخام نمیدونستم

 دراوردم بازی احمق امروز چقدر میشد سرازیر دوباره قلبم تو حسی میدیدمش که بار هر ولی

 نمک توجیح خودمو تا پریدم بهش کردنش کمک بجا شد رد ازم فاز سه برق گرفتم که دستشو

 ........الکی

 کجایی هست معلوم هیچ سایه_

 دارم بدی خیلی حس یه من ساره_

 مگه چیشده_

 دارم خاصی شوره دل بیوفته اتفاقی قراره فکرمیکنم دبی بریم نمیخام نمیدونم_

 دیگه جای بریم سریع میخاییم که بعدش نده راه بدلت بد الکی_

 بودن کاری چه تو عمو و بابا میدونی بهتر که تو میکنن ولمون راحتی همین به فکرمیکنی ساره_

 بیرون اومد رادمهر اتاق از بزرگمهر

 خونه میرسونمتون شید حاضر خانما_

 چطوره؟ رادمهر حال بزرگمهر_

 انداخت ساره به نگاهی تاسف با بزرگمهر
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 فشار داره بهمون خیلی اینطوری ببرم باال کارو سرعت میخام بشه اگر راستش نیست خوب زیاد_

 اساختمون ساز و ساخت کار شنیدم بابک از من که اینطور اینجا میزنیم درجا داریم فقطم میاد

 بدیم کارا به زیادی سرعت میتونیم ما خوبه خیلی اینطوری میشه تموم داره تقریبا

 بدین انجام کاریو هولکی وهول سریع انقدر که نیست الزم بدین فرصت خودتون به یکم_

 وت نظرم به خیلی بود خواب که انداختم نگاهی رادمهر به و شدم حاضر کرد نگام فقط بزرگمهر

 تکون میک آتلش تو دست میکشید نفس اروم شدم نزدیکش اختیار بی بود مظلومتر آرومترو خواب

 باال همیر قلبم ضربان میبینمش بار هر که داره چی شدم مند عالقه بهش چرا بود آروم ولی میخورد

 رفیقاشم هب کردنش محبت حتی بشه مند عالقه کسی به بتونه آدم این که کنم حس نمیتونم حتی

 وخشن بود خاص

 بریم بیا سایه_

 سرمو بود شده خیره بهم دار معنی بزرگمهر شدم خارج اتاق از و اومدم خودم به ساره صدای با

 ونهخ نزدیکای بودیم ساکت تامون سه هر مسیر طول تموم. خونه از شدیم خارج و پایین انداختم

 که شد راحت خیالم بابک اسم اومدن با ولی شدم نگران خورد زنگ بزرگمهر تلفن که بودیم

 نیس رادمهر

 باشه صبح دوشنبه برا_

_........ 

 حاضریم تقریبا نیست مشکلی نه_

_....... 

 نیست خوب حالش زیاد میمونم رادمهر پیش_

_...... 

 رفتن برا نیست مشکلی نه_

  نداره خوبی حال و حس هم ساره میکردم حس بود نگران اونم انگار رفت سریع و کرد پیاده مارو

 رادمهر
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 تونستمنمی ولی بلندشم خاستم بود تاریک هوا شدم بیدار خواب از سینم قفسه سنگینی حس با

 شی بیدار روته که چیزی اون با نمیتونی نکن سعی_

 درد از نمسی تو میکرد پنجشو قوا تمام با گرگ یه که کردم نگاه سینم به گرفت نور اتاقو کل یهو

 میوردم باال خون بگم چیزی میکردم باز دهنمو هربار بخورم تکون نمیتونستم زیاد

 کشتیش باش اروم دخترم_

 کشیدم بلندی داد قلبم شدن کشیده بیرون با گرگه یه دخترش بود بابک کردم نگاه صدا صاحب به

 نگاه دمکر روشن چراغو شدم بلند بود خیس کشیدم سینم رو دستمو شدم بلند شدیدی تکون با

 این دارهن دختر که بابک میرفت گیج سرم پذیرایی رفتم بودم کرده عرق نبود خون دستم به کردم

 درازکشیدم موزاییک رو جلوش کردم باز بالکن در شدم خیاالتی گرگی دختر بود کابوسی چه

 کباب دم با کردن بازی با میدادم کشتن به خودمو شد حالم شدن بهتر باعث سنگ و هوا خنکی

 اومد خونه در صدای

 شدی؟ بیدار رادی_

 در ایصد بعد شنیدم تندشو قدمای صدای بدم بهش جوابی نتونستم که بود خشک گلوم انقدر

 زد داد میشد نزدیک من به همونطور اتاق

 زمین؟ افتادی رادمهر من خدای وای_

 کشیدم دراز_

 سکابو بازم کردی تب توکه من وای ای کردی باز درو چرا میاد سوز بیرونم بلندشو سرده زمین_

 دیدی؟

 کیم من که بگو برام کنیم صحبت قدیم درمورد بیا بزرگ_

 وقت رو افرد فقط کنم جمع من یا کن جمع وسایلتو بریم بیا میگی چی نمیفهمی شدی خل دوباره_

 دیدن اومدن که کسی همون خونه ببره ایناروهم بیاد اساسیه اسباب ماشین میگم که داریم

 پس بمونیم کجا دبی از برگشتیم_

 پسر حالت این با میترسونی منو بریم شو بلند تو حاال میکنم فکراونجاشو_
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 رو اسالب تخت رو ریخت رو کشو تو های وسیله تمام اتاقش تو رفتیم جام از شدم بلند کرد کمکم

 و کردمشون تا اول از دوباره کردم خالی رو همه چمدوناش کنار زمین رو نشستم دراورد کمد تو از

 تیوی وت از لباسو کردن لوله اینکار حموم رفت شد بلند که چمدون تو میچیندم داشتم کردم لوله

 کردم جمع آروم و سرفرصت نمیشد چروک هم اونچنان میگرفت جا کمتر خیلی بودم دیده

 بیرون اومد حموم از که وسایلشو

 ضروری وسایل برا بذار هم دستی دم ساک یه_

 نشست تخت رو و داد تکون سرشو

 ساده زندگی بزنم مطب منم پاریس بریم بزنیم اینکارو قید بیا میگم میشه؟ چی میکنی فکر رادی_

 دیب تشکیل خوبی زندگی بتونی شاید موندی مجرد هرچقدر بسه بنظرم تازه کنیم شروع رو

 به میک عمو بگن بهم تو های بچه داره ای دیگه مزه میدونی کنیم لمس و پدرشدن حس میتونیم

 کسی اب نمیخای چطور آینده تو ولی باشی نداشته گذشته تو خانواده تو شاید فکرکن چیزام این

 رهدو بزنی بهم چشم نداریم فرصت زیاد پسر کن فکر اینا به یکم بده ارامش بهت که باشی

 میشه شروع میانسالیمون

 دارمن خانواده که حاال فکرنکردم این به چرا میخاستم چی زندگی از من واقعا شدم خیره دستام به

 شنب بدبخت بچهام خودم مثل که میترسیدم همیشه ولی بسازم بهتری خانواده خودم کنم سعی

 نخواهم بهتری زندگی نکنم تکرار اونا برا رو دادن انجام قبالم در که اشتباهاتی همون اگر ولی

 داشت؟

 اینکه هن دارم پوچی حس وقته خیلی ناراحتم تنهایی این از وقته خیلی راستش بزرگمهر نمیدونم_

 یه عدب که میدونی بهتر تو ولی میده آزارم روحی خال این ولی زندگیم تو باشم زن یه محتاج فقط

 یا یزندگ برا نیومده خوشم دختری از تاحاال اصال ببندم دل هیچکس به نتونستم دیگه من دوره

 میرسم ارامش به باهاش کنم حس اینکه

 چطور بیان طرفت حتی ندادی اجازه نکردی اعتماد دختری به اصال اتفاقات اون بعد تو خب_

 یانه میتونن که بفهمی اینو میخاستی

 میشد تکرار اتفاقات همون دوباره شاید میدادم اجازه اگر خب_
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 تباهاش گفتم بهت بودم من هم رو سریا یه حتی گفتم بهت بارها رادی میکنی اشتباه انتخابای_

 مرد نرفت خرجت به ندادی گوش ولی نکن

 مردونه قول میدم گوش حرفت به من بگو تو اینبار_

 نشست لباش رو نمایی دندون لبخند

 قطف من که خدمتت بگم باید بازه نیشت تو که داشت شادی انقدر من برا گرفتن زن االن چیه_

 نمیکنم ازدواج شناخت بدون ولی کنه ثابت خودشو که میدم دختریو به ورود اجازه

 اوردم بدست زمینه این تو پیشرفت کلی یعنی دادی اجازه همینکه نداره عیبی اصال_

 کلک کن سیاه خودتو برو پاشو_

 کنی جمع لباساتو کنم کمکت بریم پاشو_

 میکنم جمع خودم نیستم خسته خوابیدم انقدر من بخواب تو نمیخاد_

 تیهزیس ساده آدم من مثل اونم نبود اتاق تو هیچی پرده تختشو بجز دیگه بیرون اومدم اتاقش از

 کردم ازب کمدمو در باشیم رفیق تونستیم سال همه این بزرگ منو که شباهتاس همین بخاطر کال

 دلم ومحم تو رفتم و تخت رو گذاشتم مشکی شلوار و زرد مشکی تیشرت یه نداشتم زیادی لباس

 آوار وبارهد انگار دستم دیدن با شنا برم و کنم خالی وقتمو میتونستم کاش بود شده ذره یه شنا برا

 شد خراب سرم رو

 عده هی میتونست چی ولی بعدی مسابقه برا میدادم انجام اساسی کار یه باید کشیدم دراز وان تو

 بکنه زده شگفت آدمو

 بود چی بودم مند عالقه همیشه بهشون من که چیزایی اون

 سیاهی

 تاریکی

 مشکی رنگ

 شیشه و فلزات بودن براق

 تنهایی
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 انزوا و سکوت

 باهم وهمگون متفاوت بافت و ریتم

 یدادمم نشون واقعیمو خود بود بهتر شاید کنم بندی جمع رو اینا همه بتونم تا اوردم فشار ذهنم به

 چشماش تو انتقام آتش سیاه قلبی با ای شیشه غاب تو رو تنها مرد یه زندگی

 فکر تدق با و میشستم کلیش تصاویر درمورد باید ولی نبود بدیم فکر نشست لبم رو لبخند

 به همونطور و کردم لباسام کردن جمع صرف رو طوالنی ساعت و بیرون اومدم حموم از میکردم

 با ودب جلوم تختم و بودم نشسته هنوزم من ولی بود شده صبح میکردم فکر کارم سازی تصویر

 بکشم تصوراتمو از ای هاله بودم تونسته چپ دست

 بودی؟ نشسته صبح تا رادی_

 بدم تحویل باید که بعدی مجموعه به فکرکردن نشستم کردم جمع وسایالمو راستش نه_

 ببینمش بذار_

 دستم ییک این با بکشم خوب نمیتونم آتله تو هنوز دستم چون نیست مشخص خاصی چیز هیچ_

 بیاد اساسیه اسباب ماشین تا بزنیم رگ تو چیزی یه بریم پاشو باشه_

 سابیح میخاست دلم شد خشک دستاش شد روبرو خالیم یخچال با وقتی ولی آشپزخونه تو رفتیم

 از و شیدپو لباس که دیدم نشستم مبل رو نداشتم چندانی حوصله حالو ولی بخندم بهش بشینم

 هه انگیزه خاطره برام دیوارا سفیدی این چقدر زدم زل دیوار به حالت توهمون بیرون زد خونه

 هادام من سگی زندگی پدری مثال خونه تو میشد رفتار باهام برده و زندانی یه عین که روزایی

 بچه نبربیا بچه پس از نمیتونن میدونن که هایی خانواده چرا میپرسم خودم از وقتا بعضی داشت

 زیر زا تونستم گذشت ولی بود طوالنی کنن، رفتار باهاش حیون یه عین یا سرراه بذارن که میارن

 ثالم حرفای دست از توسرم بزنه نتونه میکرد هرکاری که بیرون بیام پدر مثال مرد اون منت بار

 رتس تو میکوبید و چوب میکرد گذشتتو و سوال زیر میبرد شخصیتتو دلسوزی رو از که مادری

 و بود جنون دچار روحم هنوزم ولی بود شده تموم من شکنجه و شدن له سالها تنش، سالها

 روزا اون زخمی جسمم

 حس دردی میکرد خودنمایی پوستم رو روزا اون خطهای جای هنوزم کردم نگاه چپم دست به

 فتهنر بین از سالها همه این بعد که داشت زخم بودن عمیق از نشون اضافه گوشت ولی نمیکردم
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 درس با کنم فرار که میکردم سعی سخت که روزایی بود روزا اون یادگاری هم معده زخم بود

 تونستن هیچکدوم ولی دانشگاه سرکار بیرون برم میکردم سعی میخوردم بسته در به ولی خوندن

 سرم پشت های پل همه دیدم برگشتم زمانی یه بیاره خونه اونه تو احترام و ارامش من برای

 دبو مغرور و سرکش ازم قسمتی شده چیده آجر اسمون تا پشتش که درایی جلوم های راه خرابن

 سرم تو بخوره هم جوب توی مرگ و معتادی نمیخاستم میرفتم کجا ولی کن فرار میگفت و

 بکش دتوخو میگفت هم دیگه قسمتی بگیرم نادیده غرورمو نمیتونستم کنم کارگری نمیخاستم

 سرراه اولم از باشی داشته میتونی نه داری خانواده نه که تو کی برای چی برای بجنگی شی خالص

 یمتسل شدم، تسلیم منم خودتو کن خالص میشه سنگ میزنی دست هرچی به که االنم بودی

 خرخره تا بودن مادربزرگم خونه همشون که شبی بود اورده سرم بال جوره همه که سرنوشتی

 حس دستمو رو گرمی وقتی دستم رو میشد کشیده پر مثل تیغ نشستم حموم تو و خوردم قرص

 برمب دستمو که میداد انگیزه بیشتر بهم شدم سبک اینکه حس داشتم خوشایندی حال کردم

 جایی هی به منو داشت که بالی سبک پر اون وزن کنن تحمل نتونستن انگشتام دیگه که تاجایی

 بهوش انبیمارست تو وقتی بمیرم که نداشتم شانس انقدر ولی نکشم رو عذابا این دیگه که میبرد

 ترحم این ولی دکتر بردنم سوخت حالم به دلشون هه داده نجاتم کوروش که فهمیدم اومدم

 شدم نره وارد وقتی اون از بعد بشه کوبیده سرم تو که بود خوبی تیکه بجاش بود کم خیلی مدتش

 ونا به زدم چنگ بیشتر براهمین شد باز روبروم خاصی در و گرفت شکل توم جدیدی شخصیت

 نروشو تو که روزی شدم خالص جهنمی، خونه اون از برم تونستم کنم جدا خودمو تونستم طناب

 بود مونده باز همیشه باکاراشون که قلبم چرکین زخم گذاشتم روز اون نمیره یادم وایسادم

 بودم هکرد تالش بودن کاشته من وجود تو که بود چیزی اون همه نفرت کینه، انتقام، کنه خونریزی

 و نتوهی بود فحش بود شده من نصیب که چیزایی تنها ولی باشم داشته احترام خونه اون تو که

 کردم درو براشون بودن کاشته که هرچی بیرون بیاد درونم حیون گذاشتم روز اون کاری کتک

 لیو موند یادگاری کبودیایی شدو خشک صورتم رو خون مثل چیزایی شنیدم توهین دادم فحش

 وخاطرات بدترین من برای همیشه که رو صورتاییو و دستا کردم کبود و ریختم خون منم بجاش

 به چیزی که االن خوردم مشت ولی کردم طلب رو حق من میکردم تکرار باخودم داشت بدنبال

 به شتریبی قدرت بود گرفته بدنمو تمام لحظه اون که جنونی نگیرم انتقام من چرا نیست حق اسم

 دهن و دست جز نبودم هیچی من که انگار میداد دستام

 و االب میرفت فشارم لحظه هر من و میتازوند خاطرات تو ذهنم ولی بودم خیره هنوز سفید دیوار به

 خنده زیر زدم بلند میزد شقیقهام نبض

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

334 

 

 به میدی جرات خودت به که سرراهی بچه مردی من برای االن از تو گفتی بهم آخر روز یادته هه_

 کنی توهین من مادر

 دممیکوبی سرمو زنت اصطالح به حرفای درد از که بود روزایی لرزوند و تنم پدرم جمالت این چقدر

 خانواده روانی شوهر و زن یه که کردم چیکار من مگه من چرا میزدم داد آسمون به رو دیوار به

 منن

 دادم تکون شدت به سرمو

 یگهد وقته خیلی مردن وقته خیلی اونا کن بس لعنتی ذهن کن بس میکنم خواهش رادمهر بسه_

 کن بس مردن برات ندارن وجود

 فسن پاهام، رو شد خورد پنجره شیشه به کوبیدم محکم مشتم و شدم بلند کشیدم عربده بلند

 کردن فکر با بازم نمیخاستم بود کشیده لجن به و گذشتم انگیز نفرت خاطرات اون میزدم نفس

 کنم جهنم االنمم زندگی بهشون

 چیشده؟ رادمهر_

 زد خشکش دیدنم با برگشتم میومد سرم پشت از بزرگمهر قدمای صدای

 کردی چیکار بیرون، رفتم دومین شدی روانی باز_

 رو منشست و جلو رفتم اروم نبود هیچی قلبم سوزش درمقابل پاهام و دست سوزش نگفتم هیچی

 رو بود کرده ایجاد قشنگی هارمونی چه کردم نگاه میرفت پاهام دستمو از که خونی به مبل

 سفید موزاییک

 برگشتم دور گذشته به بستم چشممو دادم تکیه مبل به سرمو کرد بلند پامو نشست کنارم بزرگ

 دستی یه بود کرده بلند پاهاشو میخندید دل ته از قرمزش دوچرخه روی ای پسربچه دور خیلی

 مانز اون میشد رد صورتش رو از خنک نسیمی خلوت، خیابون کنار درختای به میداد پز و میروند

 موکوچیک روح میورد وجد به خنک نسیم یه با که آزادی میکردم آزادی احساس که بود موقعی تنها

 شده داغون راستیه مثل چپت دست ولی نبریدن عمیق_

 درک_

 ادب بی_
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 توش اینا از هیچکدوم که شدم بزرگ ای خونه تو چون تربیت بی هم ادبم بی هم من درسته_

 میکشیدن رخت به بازو زور و توهین میخاستی تا برعکس نمیشد خیرات

 افتادی گذشته یاد باز_

 ساخته انگیزو ترحم موجود این من از االن که لجنی گذشته_

 ننیست زندگیت تو دیگه و میکنی زندگیتو داری که االن نیست مهم پسر نکن فکر بهش_

 میمونه ابد تا کردن وارد بهم که روحی عذاب و کاراشون ولی بدرک خودشون_

 خونه زنگ صدای که کمکش برم که اومدم کرد جمع هارو خورده شیشه و وسایل شد بلند بزرگ

 کردم باز درو برگشتم در سمت به شد بلند

 افروز؟ اقای_

 خودمم بله_

 بندازیم نگاه یه رو ها خونه اومدیم شهرک امالکی از_

 داخل بفرمایید_

 تا شدم منتظر و برداشتم کلیدو اتاقم تو رفتم منم شدن خونه وارد بودن همراهش هم مرد زنو یه

 سرک جا همه به زیاد کنجکاوی با که کردم نگاه زن به کناری واحد بریم بزنن دید رو خونه

 شدم خونه این تیکه همین عاشق منم جالبه هه بود وایساده بالکن کنار مرد ولی میکشید

 ببینیم؟ رو کناری واحد میشه افروز اقای_

 کردمی انتقاد شوهرش از زیاد فضولی با که میومد زن صدای ولی کردم حرکت جلوتر و شدم بلند

 پوله خر معلومه داره بزرگی این به واحد تا دو ولی توه از کمتر سنشم مجرده میبینی_

 هانداز به هرکسی بشن ترشی باباشون خونه همون لیاقتشونه متنفرم بین دهن زنای این از

 داره وسعش

 داشتن بالکن ولی بود قبلی از بزرگتر واحد این بود تر خوشحال خیلی زن اینبار شدیم واحد وارد

 یامالک میده جون داره قفسی تو که میداد بهم رو ای پرنده حس بود خونه قدی پنجره به خیره مرد
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 دخالتی خانمش نظر برعکس بود اومده خوشش من واحد از مرد ولی براشون ریخت زبون خیلی

 بزرگ پیش برگشتم رفتنشون از بعد نکردم

 اومد خوششون کدوم از خب_

 من خونه از مرده اومد خوشش تو خونه از زنه نمیدونم_

 بودم خریده انگار تو خونه میگی همچین_

 توه مال یعنی باشه براتو بود قرار وقتی_

 ببرن اسبابتو میان االن بخور، بیا بابا باشه_

 بره؟ بفرستی میخای زودی این به و وسایل بکپیم کجا شب_

 مسعود خونه_

 میام اون خونه من کردی فکر چییییییییییییییییی؟چرا_

 یخالص بره فروش هم خونه میکشه طول خیلی کار دوشنبه بریم که میدونمم و میگم من چون_

 مسعود خونه میریم برگشتیم بازم

 اخه اونجا چرا_

 ازهت میشیم باجناقم تو برای نیست اون از بهتر اس سایه بشناسیش میخام که دختری چون_

 نیس خوبی شوخی_

 تو نه من نه زیرش بزنی اینه تصمیمم منم من به سپردی نبود شوخی_

 بمونم حرفم رو بودم مجبور میکرد نگاه بهم تموم جدیت با شدم خیره چشماش تو

 من مبود تلوزیون سیاه صفحه به خیره منم ماشین تو برد چمدونارو بزرگمهر خوردیم رو صبحانه

 روانی کالتمش من کنم بدبخت کسیو نمیتونستم کنم ازدواج نمیخاستم کنم ازدواج نمیتونستم

 باید بگم منمیخاست و بودم نگفته کسی به که دلیلی و کنه درک اینو نمیخاست بزرگمهر ولی داشتم

 متنفره من از سایه که بفهمه کنم کاری یه
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 نخاسته الاص بودم نکرده توجه سایه ،به دقت با تاحاال کنم ثابت اینو بتونم که متنفره مگه اخه ولی

 میخاستمن بابام رفتارای آیینه خودم و باشه مادرم زنم، که میترسیدم بدم تشکیل خانواده که بودم

 اون وبارهد که بود این ترسم بزرگترین میترسیدم بشه زنده دوران اون دوباره نمیخاستم باشم اونا

 ندارم دیگه تحملشو کنم تجربه لجنو زندگی

 ببرن وسایالرو اومدن رادمهر_

 تنگ براش دلم نداشتم زیادی وسایل شد خالی ساعت نیم عرض در خونه شدم بلند مبل رو از

 اینجا تنهایی بزرگ با بودن خونه هم خاطرات میبرم باخودم اینجا از خوبیو خاطرات ولی میشد

 کشیدم که تابلوهایی اشرافی، زندان اون به داشت شرف

 ممنون:کردم زمزمه اروم لب زیر کشیدم در رو دستمو کردم قفل و واحد در بیرون اومدم خونه از

 کردی تحملم اینجا تا که

 و زمان انگار داشت خاصی قراری بی بود تنگ من دل ولی میرفت مسعود خونه سمت به بزرگ

 اکو صدارو که خالی دیوار روربروی و پیانوم کنار بودم توخونم هنوز من و میومد کش مسافت

 یدیممیکش دونفره کار و میشستیم زمین رو سحر با که زمانی بود رنگارنگ که کارم اتاق میکرد

 همیشه مثل میزد غر اون و میکردم رنگیش

 میشد داپی کم که داشتم رفیقایی و همراها ولی داشتم بدی گذشته میکردم نگاه منصفانه که حاال

 و اشتمد معرفتی با رفقای نداشتم خانواده اگر باشم منصف باید اره شدم خیره بزرگ به و برگشتم

 دارم

 کردی تحمل منو که رفیق ممنون_

 کرد نگاه بهم تعجب با بزرگ

 رادمهر چیشده_

 الس همه این کردی تحمل منو مثل عصبی و مشنگ ادم که باشم ممنونت خاستم فقط هیچی_

 وناستقبالم اومد مسعود خانم شدم مسعود خونه وارد دنبالش شد پیاده ماشین از سرم تو زد آروم

 نمیکرد نگامون هم تکبر با اونطوری بود متینی و اروم خانم کردم دقت بهش بیشتر اینبار

 بشینید بیایین هستش هم مجتبی اتفاقا پسرا اومدید خوش_
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 نشستیم و کردیم پرسی احوال باهاشون بودن نشسته ساره و ،شهرزاد مجتبی توپذیرایی

 شدی شکلی این کردی نابود خودتو زدی بازم رادمهر:مجتبی

 بود نگاشون هدف دوتادستم سمتم برگشت چشما همه

 شکست دستم تو لیوان نبود حواسم نیست مهمی چیز_

 گذشتن من مواخذه خیر از و برگشتن همه سایه صدای با

 خونه صاب اهای نیست کسی خونه اهل بر دروووووووووووووووود_

 اومده شوهرخواهرت که عمو دختر بیا:شهرزاد

 بیلش دسته با:مجتبی

 شد ظاهر دید تو سایه که بودم اروم منم میخندیدن بزرگ و ساره

 گالبم گل خواهر شوهر بر سالم به به_

 باشم اروم کردم سعی ولی کردن تعجب همه کرد خشکی سالم و انداخت نگاه نیم یه من به

 دادم تکون سرمو و ندادم جوابشو

 نمیوردم و همراهم داره دعوا خونه صاحب میدونستم:بزرگمهر

 خاستمنمی شد خیره سایه به برگشت و کرد تغییر قیافش ساره شده ناراحت بزرگمهر که فهمیدم

 شدم بلند جام از بودم غریبه فقط من بهرحال بیاد پیش دعوا هاشون خانواده بین

 میبینمتون فردا ایشاال هتل میرم شب فردا تا من بحثه این باعث من بودن اگر ببخشید_

 خانم بشه تلخ بزرگ زندگی من وجود بخاطر نمیخاستم فقط برداشتم بلندی قدمای در سمت به

 ودنب چمدونا بردن به نیازی بود همراهم وسایلم برگردم نمیخاستم ولی میکرد صدام شکوهی

 یکردمم سر زمینش رو شبم یه خونم برمیگشتم نمیکرد فرقی پس اینجا میومدم صبح دوباره

 میدویید دنبالم داشت که میومد بزرگمهر صدای نمیشد چیزی

 لحظه یه کن صبر رادمهر_

 چرخید سرم دور چیز همه شدم کوبیده زانوهام رو که کشید تیری چنان دستم کشید شونمو
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 رادی میکنم خواهش ببین منو رادی رادمهر وای کشیدم راستتو دست من خدای وای_

 بزرگ و مجتبی بودن شده جمع سرم باال همه کردم بازشون اروم بودم بسته چشمامو درد از

 کشیدم دراز تخت مثل جایی یه کردن کمکم

 برات؟ بزنم مسکن داری درد خیلی رادمهر_

 توهم رفت اخمام سایه دیدن با دیدم خانمارو پشتش رفت شد بلند که بزرگ دادم تکون سرمو

 گرا باشم مزاحم براش من اینطوری نمیکردم فکر دوستیم حداقل میکردم فکر برگردوندم رومو

 میکردم حالیش منم میخاست اینطور

 بریا کنی قهر نمیکردیم فکر رادی:مجتبی

 غریدم شدم چفت دندونای بین از

 همه بخام که فامیل نه خانوادم این جزوه نه من ولی دربیارم بازی بچه که نیستم بچه من_

 ها غریبه تا میبینه نامهربونی بیشتر دوست از آدم هرچند کنن رفتار دوستانه اعضاش

 و غرور با سایه انداخت سایه به نگاهی و برگشت مجتبی که کردم نگاه سایه به کج ابروی با

 چاکشم سینه عاشق انگار پرو دختره کیه کرده فکر زدم پوزخند بیرون زد اتاق از عصبانیت

 ببخشید خواهرم رفتار بخاطر رادمهر متاسفم من:ساره

 وابیدممیخ جا یه شب یه حاال بشم بزرگمهر و تو ناراحتی باعث نمیخاستم منم ساره نیست مهم_

 هک بزرگمهر رو مسکن براهمین خواهرتم، خاطر تکدر باعث بیشتر بمونم ولی اونچنان نبود مهم

 میرم زد

 شنید رو مکالمه اخرای بود شده اتاق وارد تازه که بزرگمهر

 میکنیم کم و زحمت فردام کردن دعوت مارو خودشون شکوهی اقای بعدم بری کردی غلط تو_

 ممیخواب شبه یه نمیشه چیزی غریبه منم ای خانواده این داماد تو ولی دارن لطف شکوهی اقای_

 میام صبح

 کرد مداخله شکوهی خانم
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 کردین خانواده این به محبت کم من پسر بزرگمهر و مجتبی مثل نداشتم پسر جای توم پسرم_

 یباش میخوام تو از من بمون ما خونه بدون قابل شب یه نداره رو حرفا این خانوادگی دوست بعدم

 و وردما فرود تسلیم سر بود کرده خواهش ازم وقتی مادرانه اینطور بگم چیزی دیگه نمیتونستم

 الهاس من که چیزی بود مادرانه هم نگاهش باشه داشته پسر داشته دوست خیلی انگار کردم قبول

 ایینپ باال گلوم تو شده کالف بغض اون بود خشم و کینه برق فقط بجاش ندیدم مادرم چشم تو

 کشید ازدر کنارم زد که مسکنو بودیم مونده بزرگ منو بیرون رفتن بترکه که نمیشد ولی میرفت

 قدیم مثل

 شکلی این روزه چند رادی چته_

 بود زنی چطور مادرت میکنی تعریف برام_

 نداشت نظیر بود فرشته گفتم که برات_

 رو درانهما محبت میتونستم منم میخاست دلم بود شده بسته نفسم راه شد تر سنگین بغضم

 وردخ سر چشمم گوشه از سمجی اشک قطره ولی کردم کنترل خودمو نشد نتونستم ولی بچشم

 شده چت بدونم بزنی حرف میخای رادمهر_

 بود روم که فشاری همه اون بدبختیم کسی بی یاد افتادم گذشته یاد_

 ونا از تر مزخرف خیلی من زندگی بنظرم بزرگ میدونی. کردم نگاه دستام به نشستم تخت رو

 مبعد گذاشتن سرراهم اینطور که بودم نخور بدرد اولم از میکنم حس خودم میاد بنظر چیزیکه

 بذارن حتراما بهم نمیتونستن اینکه وقتا بعضی میدونی ولی گذاشتن کم برام نمیگم ،من اینطوری

 نمیکنه دوا دردی گفتنش که دیگه اتفاقات خیلی و میداد عذابم کارشون برا میذاشتن منت

 بازیمب خودمونو اینطوری نمیشه دلیل داریم مشکالت میکنیم دعوا داریم درد زندگیمون تو ما همه_

 شهبا داشته امید خودت به باالتر درجات به میری گرفته هنرت بدی تشکیل زندگی قراره بعدم

 رسمب میخام که چیزی اون به مونده پله یه وقتی حتی نداشتم زمانی هیچ که چیزیه تنها امید_

 بود مجتبی سمت اون به برگشتم در تقه باصدای

 پایین بیایید بچها_
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 بودن تهنشس مسعود و بابک زد خشکم روبروم صحنه بادیدن که پایین طبقه رفتیم بزرگمهر همراه

 میکرد نگاه بهم سرد اونم شد بلند من دیدن با روبروشون بابامم رومبل

 ریمی داری ندادی بهشون خبر خودت چرا بود دنبالت بابات رادمهر خب رمانتیکی صحنه چه:بابک

 ایران از کال

 یکردمم حس نگاهشونو سنگینی و بودن همه نشستم و کردم حرکت مبل سمت به خشکی حالت با

 بود خشک خیلی اومد بابام صدای

 کنن درمانت تونستن دکترا داری؟فکرمیکردم زنی خود جنون هنوز ندیدمت وقته خیلی_

 دهاوم فقط ادم همه این جلو اونم چطوری میدونست کنه تحریکم میخاست شد مشت چپم دست

 که بود سالها بود ساخته ازم که حیونی اون مینداخت خش اعصابم رو صداش کنه خوارم بود

 رواب نمیخاستم میداد نشون واکنش مرد این صدای به نسبت ولی بودم داشته نگهش خاموش

 درست و خمیدگیم و تدافعی حالت کردم سعی طرفن جانی یه با فکرکنن نمیخاستم بکنم ریزی

 بگه میخاد چی دیگه ببینم تا زدم زل چشماش تو کنم

 از وت ببینمت نمیخام و مردی من برای سالهاست میری گورستونی کدوم نیست مهم من برای_

 اقعیتوو که بهت بگم اومدم االنم ریختم پات به تصورت از بیشتر خیلی نیستی خونمم و گوشت

 سپرد ما به مرد یه رو تو نداره بهایی کوچکترین خانواده این جلو خودت و ابروت برامم بدونی

 یا عالقه وگرنه موندی ما دست رو تو و مرد بعدش میداد اون زمانی یه تا خرجیتم قدیمیم دوست

 زنم ومن بدونی خاستم شدیم راحت ماهم رفتی کردی جمع خودت اینکه تا نداشتیم نگهداریت به

 هک هرخری حاال دادم تغییرش پارتی وجود با بازم ولی بخاطرت بودیم کرده عوض شناسناممونم

 باشی میتونی میخای

 نوزمه بود شده له پتک با که داشتم جسمیو یه حس رفت و کرد خدافظی بابک با توهیناش از بعد

 به خودمو دردناک قدمای با و شدم بلند توانم اخرین با میکردم حس ترحمو موج و نگاه سنگینی

 از حس بی تنم بود خالی ذهنم میکرد روشن رو جا همه وبرق رعد و بود ابری هوا رسوندم حیاط

 دنیا این از بودم شده کنده انگار نمیکردن درد قلبمم و غرور حتی دردی هیچ

 چمه؟ پس نباشم اونا از جزوی دیگه که نبودم همین دنبال مگه خب
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 همشون ادم همه این جلوی پسر رفت بین از غرورت آبروت باش راست رو باخودت رادمهر

 من؟ هستم کی اصال نصبی، و اصل بی فهمیدن

 به ودب زده میخ االن ولی بودم متنفر بارون از قبال نداشتم حسی هیچ ولی بود کرده خیسم بارون

 بود رفته باال ازش گلی بوته که بودم دیوار به خیره ولی بود خالی ذهنم پاهام

 میچرخید ذهنم تو سواال این سالها

 اون چرا دردیه؟ هر درمون پول مگه اینطورم من چرا زندگیمه؟ این من چرا هست خدایی اگر

 تنمنمیخواس براینکه میشدم؟فرض داده ای خانواده همچین به باید چرا برنمیگرده؟ حافظم بخش

 اوردن؟ بدنیا اصال چرا

 برم یخاستمم کرد نفوذ فقراتم ستون باال تا سرماش نشستم خیس پله روی میکشید تیر شقیقهام

 انگار رومما انقدر چرا پس کنم خالی خشممو بتونم نباشه رسم تیر تو کسی باشم تنها که جایی یه

 هم دعوا برا جنونی حتی کنم کاری نمیخام چرا شده ول االن که بوده وصل بهم اضافی نخ یه

 غرورم شکستن سر از دردی نه خشمی نه ندارم باهاش

 برگردم نمیخاستم ولی شنیدم رو قدمایی صدای

 داخل بریم بلندشو شدی خالی خیس رادمهر:حامد

 بینیه پیش قابل غیر خیلی بابک رادمهر متاسفم من:بزرگمهر

 رخیدچ سمتم به نگاها همه ورودم با داخل رفتم و شدم بلند حرف بی میخاست عجیب سکوتی دلم

 شبه حالت بی و خشک بود شده خیره بهم داشت مسخرگی نمای بیشتر که لبخندی با بابک

 شمخ جنون من اگر اینکارت با رسیدی چی به االن چی که خب میچرخید فقط ذهنم تو شدم خیره

 حس شد خشک لبش رو لبخند که زدم زل بهش حالت بی همونطور انقدر روانی مریض تو دارم

 شده رهخی بهش مجسمه مثل فقط ولی کنم نابودش میخاستم وهمه یه فقط نمیبینمش میکردم

 توهم رفت اخماش بودم

 موندی؟ بهم خیره که ندیدی تاحاال منو چته رادمهر_

 شدم خیره بهش داد تکونم کرد حرکت سمتم به شد بابک تنش متوجه مسعود

 نیست مشکلی جان پسر باش اروم_
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 به دمدا حرکت خستمو تن بود شده قفل فکم بین سخت من زبون ولی کنه عوض حالمو کرد سعی

 کیی میدونستم خودمم میکردن نگاه بهت با بهم همه بزرگ، زد مسکن بهم که اتاقی همون سمت

 رو بزنم رفح کسی با نمیخاستم اینبار ولی بود طوفان یه قبل بستنم یخ ولی عصبیمه حالتای از

 میومدم واضح صداشون نشه خیس تخت که کشیدم دراز زمین

 بود چی قصدت مرد اون اوردن از واقعا بابک:مسعود

 بدم توضیح نمیبینم دلیلی:بابک

 بکنه کار براتون رادمهر اینطوری میخایین اونوقت دایی:حسام

 ببره خانوادش از که خوبه_

 که ودهب چی زندگیش تو نمیدونیم ما شده مجسمه عین نمیبینی زدی گند بابک که واقعا:مسعود

 باشه عادی حالت میدونم بعید بود این باباش حرفای به واکنشش

 کردی اینکارو چرا نداره خانوادش با خوبی رابطه رادمهر میدونستی که تو داداش:بزرگمهر

 میکنیم حرکت فردا باشید حاضر مربوطه خودم به:بابک

 کاسه یه ساره کردم نگاه پسرا و ساره به شد روشن چراغا شد باز اتاق در شد دور صداها بعدم

 ایینپ انداخت سرشو کردم نگاه بهش نشست کنارم بزرگ بیرون رفت و بزرگ به داد بود دستش

 زدم زل سقف به

 بحرف ما با بیا بابا خورده موش و زبونت رادی:حامد

 بچه نریز نمک:حسام

 میخورد سر صورتم رو از آب قطرات بود کوفته تنم نشستم و شدم بلند

 میچاد االن بدنت بگیری دوش یه بیارم لباس برات میرم:بزرگمهر

 راچ ولی گرفت درد گذاشت دستم رو دستشو حامد شدم خیره چپم دست باند به رفت بلندشدو

 کنم اعتراض که نبود جوری حالم من

 کردم نگاه بهش بازم

 رادمهر بگو چیزی یه ادمو میترسونی ،یهو زد یخ نگاهت انقدر چرا_
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 حتی نمیشنیدم صداشونو من ولی میزدن حرف شده خم کمرم میکردم حس کردم خم سرمو

 تلخی دبو افتاده شدید فشارم کنم نگاش تونستم فقط ولی داد تکونم و اومد بزرگ کی نفهمیدم

 بودم بهوش هنوز لی و میدید تار چشمام تخت رو خوابیدم و شد شل بدنم برا،م بود زهرمار دهنم

 میشه داره چی بفهمم تا کنم غیرفعال گوشام بجز حسامو همه کردم سعی

 بیاد چیزی دکتری یه بزن زنگ دایی خدا وای:حامد

 اینجا بیایید شکوهی اقای شکوهی، اقای:حسام

 میکنه نوازش صورتمو یکی میکردم حس فقط بودم خسته چقدر من و میومد دوییدن صدای

 شدی ضعیف انقدر چیشده نبودی اینجوری که تو پسر بیار دووم:بزرگمهر

 اطرافیانم هم میکنم وارد خودم به هم که عذابیه چه کردم چیکار میخورد سر صورتم روی قطراتی

 اومد مسعود صدای

 اینجا وقعم به بیاد نمیتونه دوستم میاد که سیلی این تو بیمارستان ببریمش کنین بلندش_

 باباش؟ حرف بخاطر فقط شد اینطوری چرا دفعه یه چیشد:سایه

 میلرزید که شد بلند بزرگمهر داد صدای

 بعد کنن بیرونت ای اضافه بگن بعد کنن بزرگت ای خانواده کمه سایه همین کمه میکنی فکر_

 کمهههههه؟ کمممممممه؟؟؟؟؟؟؟بگو......کنن عوض شناسنامشونو بودی سرراهی بگن

 برا انبیمارست میرفت دوباره نباید اون من بدبختی بخاطر بیاره فشار خودش به میذاشتم نباید

 شکخ گلوم میکردن نگاه من سمت به همه کردم باز چشمامو بدم تکون سرمو کردم سعی قلبش

 کیمت بخودش گرفت شونهامو بزرگ گلوم خشکی از شد خیز نیم و کردم سختی سرفه بود شده

 قورت دهنمو آب چندبار بزنم حرف کردم سعی خوردم ازش یکم گرفت جلوم آبیو لیوان حامد داد

 مرد اون االن حرف برا من روحی آسیب که بدونن نمیخاستم شدم خورد بدونن نمیخاستم دادم

 شم خورد که نمیخاستم االن ولی میشدم روحی شکنجه که بود سالها نبود

 ....سرما........بارون.....زیر........من........م_

 عوض لباسمو کردن کمکم نشست کنارم کرد بیرون رو خانما مسعود شد بیشتر خشکم سرفهای

 گذاشت پیشونیم رو دستشو کردم
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 بریم میخاییم فرداهم شود چه زیاد، احتمال خورده سرما بچه این دکتر بریم باید بزرگمهر_

 که مسافرت

 ارب یه هرچندسال سرمانمیخوردم یا که داشتم بدنایی مدل اون از بخورم سرما نمیخاستم اصال

 داشتم لرز میوفتادم، گاو مثل میخوردم ولی

 راشب خودم کنه تهیه داروهارو بتونه سایه اگر بنظرم ببینید رو هوا نمیشه که االن خان مسعود_

 میشه بهتر بخوره قرصاروهم میزنم

 از نمک نگاش نمیخاستم بود کنارش هم سایه اتاق تو اومد سینی یه با شکوهی خانم موقع همون

 انمخ داشتم شدید لرز تبو نیست مهم برام دیگه ولی داره فرق میکردم فکر بود افتاده چشمم

 کردم جور و جمع خودمو نشست کنارم خاصی محبت با شکوهی

 میکنی غش زود انقدر که ضعیفه بدنت پسرم:گفت باخنده

 رفک کردن نگام همه که خنده زیر زدم بلند گرفت خندم بود قاطیش نگرانی که شوخش لحن از

 شدم خل میکردن

 وایسادم بارون زیر خوردم سرما فقط نیستم ضعیف من شکوهی خانم_

 دادم ادامه قاطعیت با و زدم زل چشمش تو

 شدم خودم نداشتم خانواده اول از که اومدم کنار باهاش و مردم اونا برای که سالهاست من_

 ونچ ریخته بهم روحیم حال من که باشید نگران نداره لزومی پس رفیقام بهترین و خودم خانواده

 شام میز سر میام شما با االنم ندارن برام خاصی اهمیت اصال

 بلند کردم خوار غرورمو خودمو انقدر بود بس ولی میرفت گیج سرم کردم اویزون تخت از پاهامو

 یرونب رفتم و برداشتم کوتاهی قدمای شد بهتر سرگیجم کردم حس وقتی بستم چشمامو شدم

 ذاشوغ راحت خیال با و بود نشسته سر که افتاد بابک به چشمم بقیه منتظر و بودن میز سر همه

 میخورد

 پرسید نگرانی با ولی برگردوندم ازش رومو شد بلند سایه

 رادمهر؟ بهتری_

 ممنون بله_
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 میز پشت نشستن هم بقیه نشستم

 خانوادت دادن دست از برا بمونی دار غصه اینا از بیشتر میکردم فکر:بابک

 زدم نیشخند و برگردوندم سمتش به تقریبا صورتمو

 لبط جاه مقام و کار تو نمیتونه میذاره ارزش خانواده برای که کسی اقا حاج کردین فکر اشتباه_

 باشه

 زد خاصی برق چشماش که کردم نگاش داده تاب ابرویی با

 و برادرم برعکس پذیری ریسک اینکه و بودنت شخصیتی چند این رادمهر ازت میاد خوشم_

 مقامو باالترین میتونستیم میشد بهتر اینطوری وارثم و میبودی پسرم تو داشتم دوست بچهام

 بیاریم بدست

 غول نر شیر دوتا برا جا جنگل یه که بفهمی مونده هنوز خان بابک کاری کجای زدم پوزخند دلم تو

 نداره پیکر

 خان بابک رکاب هم تا میخوریم روبرو جناح دو به بیشتر_

 یه با مدار که میدونستم من ولی بودن کرده تعجب ما مکالمه از همه خندید وحشتناک و بلند اینبار

 بخورم و سوپ میتونستم بزور نکرد پیدا ادامه بحثمون دیگه میکنم بازی تجربه با شیر

 قطف بودم خوب ولی سرماخوردگی تا بود عصبی حمله بیشتر انگار نبود شدیدی سرماخوردگی

 رفتن خواهرزادهاش و پسراش ، بابک غذا از بعد بود ریخته بهم معدم

 بزنم حرف باهاتون باید بشینید لحظه چند بچها:مسعود

 بخوابه بود رفته که شکوهی خانم بجز نشستیم پذیرایی تو ما

 نزدیک خوب منطقه تو باید اونجا شماها از کدوم هر اینکه همه از اول من به کنید گوش خوب_

 من که یهسا و ساره میمونه گرفته سوییت دوتا پسراش برا امیر کنید زندگی کنارهم و شرکت محل

 که ادمهرر میمونه فقط کنید زندگی اونجا میتونید که دیدم خوب طبقه دو سوییت یه محله همون تو

 البته نکن زندگی میخان باهم که گرفته خونه یه پسرا برا هم بابک کنه چیکار میخاد نمیدونم من

 اییماونج اوقات اکثر هم امیر منو باخودتونه بهرحال باشه اونا کنار هم رادمهر که داد پیشنهاد بابک

 روسیع برگشتیم شماها شدن مستقر و بازدید برا میریم ما شده تموم سازی ساختمون کار تازه
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 فعهن به این گرفته زن براش سجاد نکردن خالف بخاطر امیر که شنیدم من تازه ساره، و بزرگمهر

 از صلهفا با گرفتیم نظر در براتون بابک منو که ای خونه همین برای نگرانم بازم ولی هست سایه

 بگیرید رو اصلی تصمیمات خودتون فردا حاال اوناس

 صمیمت براهمه که بودم اضافه کال من انگار بود گرفته خندم کرد نگام سوالی برگشت من سمت به

 وسط این بودم مونده من و بود شده گرفته

 نباشین من نگران شما میکنم پیدا باالخره جارو یه میگردم خونه دنبال رفتیم که اونجا_

 اونجا کنن خطا باشه پیششون باال سن یه که خوبه بهرحال پسرا پیش بری توم که اینه منظورم_

 موقع هک هم به باشین نزدیک باید و مجردین پسر چندتا باالخره بیوفته خطر به ابرومون نمیخام

 باشین داشته همو هوا بتونید لزوم

 کردم اخم میکرد نگاه دخترا به و بود شده نگران نگاهشم رنگ حتی بود دار بو مسعود حرفای

 خان مسعود نگرانیتونه باعث چی_

 که زود خیلی میشید متوجه کرد زمزمه فقط و سمتمون برگشت ولی بره شد بلند کرد نگام عمیق

 شدید بازی چه وارد

 یشیمم بدی بازی وارد داریم که میدونستیم بود شده خیره من به متعجب بزرگ بودن نگران دخترا

 بگه اینارو نگرانی با برگرده اینطوری مسعود که نمیکردم فکر هیچوقت ولی

 موقع تا کنیم هماهنگ بقیه با باید بزرگمهر بسنجیم جوانبو تمام کار این قبل باشه بهتر شاید_

 برین سریع زنت خواهر زنتو با بتونی لزوم

 نمک فرار من شی قربانی و بمونی تو بذارم داری انتظار البد چی خودت پس رادی میگی چرند چرا_

 کردم بازش بود غریبه شماره کردم نگاه گوشیم به رفتم اتاق سمت به شدم بلند حرفی هیچ بدون

 کن گذاری نشانه شد مشخص مکانت فردا شدیم مستقر ما بود نوشته بود مهدی

 ابر چیزی چون براخودم نه بودم نگران میکنن شروع دارن بچها شم متوجه که بود کافی همین

 شایدم و سحر،حامد،حسام،امیرحسین،امیرعلی میوفتاد خطر به نباید بزرگمهر ولی نداشتم باختن

 ایدب قولم و شده هم بزرگمهر بخاطر بودن شده قاطی خود بی که بودن گناهی بی ادمای اینا سایه

 بود سایه برگشتم در تقه صدای با دارم نگه دور هم اینارو
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 بزنه حرفی تا شدم منتظر و کردم نگاهش

 سرماخوردگیه بخور رو قرصا این خب.... این...... چیزه.... بگم اومدم راستش خب_

 ممنون_

 گرفتم ازش لیوانو بشقابو شدم بلند بود شده خیره بهم توهم رفت اخماش

 میکنی برخورد اینطوری که نیستم کلفتت من_

 شکوهی؟ خانم داشتم بدی رفتار کردم تشکر منم_

 رهب نمیخاست کنه اعتراض نمیذاشت غرورش ولی میلرزید ایش نقره مردمک شد خیره بهم ناباور

 جلوم اومد و کوبید زمین رو پاهاشو تخت رو نشستم نگاهش از شدم کالفه من ولی

 رفتارت این چی یعنی میکنی برخورد اینطوری چرا_

 مینداخت خونه از منو داشت چطوری که رفته یادش بعدازظهرش رفتار یعنی کردم نگاه بهش

 کردم نگاه لیوان به دوباره بیرون

 بکنی محلی بی اینطوری نداری حق میزنم حرف تو با رادمهر_

 ابطهر همون فکرکردم کنید بیرون خونه از منو میخاستید که اونجایی از محترم خانم متاسفم_

 انگار براتون بهتره بشه تموم دوستی

 ودب شده کدر طوسی چشماش کردم نگاش میلرزید عصبانیت و درد از صداش میزد نفس نفس

 شم جذب که غرورم سیاهی جذابی به نه ولی جذاب و بود خاص رنگشون

 لعنتی احمق کبراست مار نیش از تر سمی کالمت نیش_

 گنمی همه خانم دختر آره کشیدم سر و آب بیرون رفت میکوبید زمین به محکمی قدمای با بعدم

 و غرور میدونم هرکسی از بهتر خودم من وگرنه نباشه حالیش احترام که میزنم کسی به نیشمو من

 ردممیک فکر و میذارم رفیقام برا معرفت که حیف میکنه سیاه و درونت چطور و میاد چی از تکبر

 رفیقمی

 سوزوندیش؟ بود چش_
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 ارزش براش و میدونستم خودم دوست اونو من رفیقیم میکردم فکر من بزرگ خودشه مشکل_

 نمیذاره ادم به احترام اون ولی میذاشتم

 مدلی هی کال تو برعکس همینطور و باشه پسر یه رفیق نمیتونه دختر یه همینه تو اشتباه رادی_

 میگی چی من به تو اونوقت کن نگاه بهش زندگی زن عنوان به میگم من هستی

 این سایه و تو همسر ساره با نتونم چرا باشم رفیق سحر با تونستم چطور پس نمیتونم من بزرگ_

 باشم

 میده ای دیگه خاص معنی یه انگار تو برا رفیق بعدم مذکر جنس ما با میکنه فرق جنس این چون_

 پات زیر میذاری رفیق برای چیو همه اینطور که

 چیه تو برا مگه_

 وت چیو همه و میکنی روی زیاده رفیقات برا تو ولی میدارم نگه خودش حد تو چیزیو هر من خب_

 باش بین واقع یکم میدونی بازی رفیق همین

 همین تنهام من بگی نمیتونی تو همدیگه تکمیل برا مرد زنو و شدیم افریده بودن جفت برا آدما ما

 میاد ارفش جسمت به بعد میکنی سیاهش داری چون عذابه تو روحت انقدر که تنهاییته بخاطر االنم

 تنهاییه بخاطر بنظرم عصبی و روانی فشارای همین

 تو یتنهای بخاطر روحمم نیست رفیقام به وابسته زندگیم من نمیکنم درک من بزرگ کن بس_

 تنهاییمم عاشق من اتفاقا نیست عذاب

 ازدواج روزی اگر تری عاطفی من از تو مراتب به بنظرم سال همه این بعد نمیکنم حس اینطور_

 تره قوی تو احساسات چون من، تا بدی تشکیل زندگی میتونی بهتر بچهات زنو برا کنی

 هب احساساتشو همزمان نمیتونه که هنرمند مرد یه نمیخورم زندگی بدرد من که اینه من نظر_

 ود سگ باید بچه زنو بخاطر که زندگی تا میکنم انتخاب کارمو من و تابلوهاش و بده خانوادش

 بزنی

 بخوابی خوب انگار جوره هیچ بدم تغییر نظرتو نمیتونم_
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 زرگمهرب بدم تشکیل زندگی نمیتونستم میخاستمم اگر حتی من بیرون رفت و دادم تکون سرمو

 ولی ممیگ بهش کنه مجبورم که زمانی مگر بفهمه هیچوقت نمیخامم و کنه درک نمیتونه هیچوقت

 بدونه کسی که نمیخاستم و نمیشد االن

 بخوابم تونستم قبل از سریعتر مسکن بودن اور خواب بخاطر کشیدم دراز تخت روی

 بهم تشنگی بود تاریک هوا هنوز نخوابیدم اصال میکردم حس شدم بلند خواب از عجیبی سردرد با

 یینپا طبقه اتاق این کردم باز اتاقو در بود عرق خیس تنم تمام دراوردم و بلیزم اورد زیادی فشار

 هک میکشیدم موزاییک رو پام کف افتادم راه آشپزخونه سمت به بودن باال بقیه ولی فقط، بود

 هآشپزخون چراغ رفتم نور سمت به اروم کرد جلب توجهمو ضعیفی نور کرد بهتر حالمو خنکیش

 رشس طرف دو اش شده بافته مشکی موهای کردم نگاه بود بهم پشتش که دختری به بود روشن

 اروم یکنهم چیکار نمیدیدم سفید شلوار با بود پوشیده سفیدی تاب احتمالن بود سایه بود اویزون

 کیک بزرگ تیکه یه دستش تو و بود شکالتی دهنش دور زد خشکش که چرخید من سمت به

 شکالت کیکو تا ترشیجاتن خوردن عشق دخترا میکردم فکر_

 که پایین انداخت سرشو شد سرخ صورتش یهو تر پایین رفت صورتم از که بود مونده بهم خیره

 دمترسی پاش زیر رفت بلندش شلوار که شه رد کنارم از بدو اومد سریع افتاد خودش به چشمش

 که رفتمشگ سریع میکنن برداشت اشتباه ببینن وضعیت این تو اینو منو بیان همه االن بیوفته

 هیجان یا تهخجال از نمیدونستم میکردم حس قلبشو کوبنده ضربان بغلم تو رفت بجاش ولی نیوفته

 باز دورش از دستمو داره استرس خیلی فهمیدم نشست پوست رو که یخش دست من از فرار

 لیصند رو نشوندمش گرفتم شونهاشو میلرزن پاهاش دیدم که گرفتم فاصله ازش یکم کردم

 برگشتم اتاق سمت به بیرون زدم اشپزخونه از سریع خودمم

 حساساتما بودم نذاشته حاال تا من میزنه تند قلبم میکردم حس خودمم که بودم برگشته تند انقدر

 دممیکر حس خودمم بودم نشده نزدیک کسی به حد این تا هم تاحاال ولی بکنه غلبه منطقم به

 کردم فضولی و وایسادم کردم اشتباه کشیدم خجالت

 دید دکشی خجالتیم چه گرفت خندم نمیبرد خوابم دیگه بود صبح نزدیکای کشیدم دراز تخت رو

 وت اونیکه نه داره زیبایی و هنری جنبه چیز همه من برا که نمیدونست ولی دیدمش اینطوری من

 لیو نمیدونم بود کرده برداشت بد شاید کنم حمله بهش سجاد مثل بخاطرش بخام که تصورشه
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 میدم،ن توضیحی هیچکس برا کال یعنی بدم توضیح براش اونجا دوباره برم که نبود مهم انقدری

 کردم تنم لباسمو

 که برخورده بهش خیلی دیشب انگار برم دنبالش کرد اشاره و کرد سالم سر با اتاق تو اومد بزرگ

 ستهنش همه میز سر فقط، بده اشاره اینطوری که نبود کسی بزرگ وگرنه میکنه برخورد اینطوری

 بود فراری ازم سایه کردیم بندی ته سرهمی چیز یه بود شده جمع در دم زیادی چمدونای و بودن

 این دبو جالب برام بود برده چمدونارو دیگه یکی و بود حیاط تو ماشین دوتا نمیکرد نگاهمم حتی

 نهمیک خرج انقدر که برسه چی به قراره بدونم داشتم دوست خیلی افرادش و بابک کردنای بازی

 بهمون هم ای دیگه ماشینای شدم متوجه راه توی بذاره کار ما روی رو اولش تله میخاد و ما برای

 ونشدنم پیاده از بعد شدیم جدا باند یه وارد خاصی در از ولی رفتیم فرودگاه سمت به شد اضافه

 ودمب مشتاق و بودم کرده تعجب ببره شخصیش هواپیمای با مارو بابک شده قرار که شدم متوجه

 بشه چی قراره بدونم که

 گاران ولی کنم کنجکاوی بیشتر که بود شده باعث هیجان یکمم ولی داشتم ترس و دلهره حس

 یلیخ کردم اشاره حامد به بودن مشغول خودشون به و بودن نشسته بقیه داشتم هیجان فقط من

 بود نشسته ساکت

 رفتیگ بغلت تو غصه غمو نشستی بگیری کار به مخشو اینکه بجا اوردم و سحر تو بخاطر منکه_

 خاصیه دختر سرسخته خیلی رفیقت این رادی_

 باید ولی باشی پسندش مورد که میسازم چیزیو اون ازت ولی نمیکنه جذبش پسری هر اره_

 سرسخته خیلی سحر بخای خودتم

 بکش منو نمیتونم، سخته خیلی کن باور ژون رادی_

 و تنش اون امیرعلی و حامد بخاطر تقریبا شکست جمع یخ که حامد دراورد بازی مسخره انقدر

 این تو بدم گوش آهنگ دادم ترجیح بود خودش تو عجیب بابک ولی بود شده کمتر ترس

 ببینه نوم نمیخاست اسمش مثل که هم سایه بزرگمهر، با نداشتم بحث حوصله برسیم تا دوساعت

 حاالتش و دختر این بود عجیب برام

 و یپت نظر از جالب آدمای تعداد سری یه رسیدیم شد سپری برامن که طوالنی زمان تقریبا از بعد

 بیشتر رامب بینشون دختری نمیشناختشون هم امیرحسین حتی بابک استقبال بودن اومده قیافه
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 از کباب ولی بودن شده خیره بابک به جالبی طرز به که بود بور قدبلند مرد یه همراه که بود جذاب

 میکنه ارک ادمایی با که جالبه بود بابک به شبیه دختره نگاه خیرگی بود فراری بهشون کردن نگاه

 خودشن شبیه ظاهری تیپ نظر از حتی که

 بود هاومد که اونایی از یکی عمارت افتادیم راه بابک پشت گوسفند مثل ما تعارف و دعوت کلی با

 پوسیده درون از که بود زیبا پرنسسی شبیه بیشتر نمیومد خوشم زیاد دبی کشور از بابک استقبال

 ببینیم اول هارو خونه که میریم مسعود همراه ما و میرن اونا فهمیدم بابک حرفای از که اونطور

 تو نیمک استراحت رسیدیم راه از اینکه تا بشیم مستقر زود ما برااینکه داشتن عجله خیلی انگار

 یاد جارواین مسیر میشد بعدنم ببندم چشمامو دادم ترجیح که بود شدید سردردم انقدر مسیر طول

 گرفت

 بنظر بزرگ که بیرون از بود ساحل کنار خوشگل ویالیی خونه یه کردم باز چشمام ماشین توقف با

 باز درو انانگهب نبودن باما پسراش و امیر خوشبختانه بود شیری ای تخته شکالت یه مثل میرسید

 وجود با بنظرم شدیم پیاده همه شدن پارک ویال راست سمت باز دل حیاط تو ماشینا و کردن

 داوم هم مسعود صدای میشدیم وارد که همونطور نبود بعید عمارتی همچین داشتن بابک ثروت

 وجود اب گرفتیم تصمیم االن ولی کنید زندگی جدا که بود این تصمیمون اول بابک منو راستش_

 هب بهتره خیلی اینطوری زدیم، که تفریحی مجتمع به نزدیک و داره زیادی اتاقای که عمارت این

 ما نظر

 مشغول مه بقیه کردن انتخاب رو باال اتاقای سایه و سحر باشیم جدا اینکه برا نکرد شکایت کسی

 یه مرفت که سمت اون به کرد جذبم ویال دیگه سمت داالنی یه ویال غربی ضلع تو بودن خودشون

 از یک خب ولی برنمیداشتم اتاقو این باشم منصف میخاستم اگر بود ساحل ویو با بزرگ اتاق

 تقرمس وقتی نداشت حرف کشیدنمم کار برای اتاق این اینکه و بودم مهم خودم میزد حرف انصاف

 به هک بیرون بریزن وسایلمو میخاستن اذیت برا رفته سرشون کالهی چه فهمیدن بقیه و شدم

 برا ریمب بعدش باشیم داشته استراحتی بود قرار سرشون تو میزدم و بود آتل تو که دستی شوخی

 هنوز که هرچند میدادم خبر هم مهدی به باید کارامون شروع و اداری کارای فردا و ساحل لب شام

 اعتماد این جلب برا دارم طوالنی راه و نداره اعتماد بهم بابک میدونستم و بود ناقص اطالعاتم
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 شمبک میخاستم که شد ای مجموعه مشغول ذهنم میکردن استراحت داشتن بچها که مدتی اون تو

 کسع و بکشم میخاستم که شرحی از ای خالصه و کردم باز تابو لب بودم، نکرده فکر هنوزم ولی

 بود سخت خیلی زخمی چپ دست با تایپ که هرچند فرستادم پارسا برا اتودو

 کرده انتخاب من که اتاقی بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند بزنم دید هم رو ویال بقیه میخاست دلم

 لوزیونت و بودن نشسته هم کنار سایه و سحر رفتم باال رو ها پله بود ویال مکان ترین گوشه بودم

 میدیدن

 کردی انتخاب و اتاق کدوم سحر_

 کشوند خودش دنبال منو دارن ذوق که هایی بچه دختر مثل و شد بلند من دیدن با سحر

 بود من مال وگرنه برداشتین وبزرگمهر تو رو اتاقا بزرگترین که حیف_

 خوبه که توم اتاق دختر نزن غر_

 بدم تغییر ور چیزا سری یه باید شدیم که مستقر فقط ببینم رو جا همه میتونم قشنگ میبینی اره_

 کناریش اتاق به شدم کشیده سحر دنبال

 براهمین دارن خواب تخت جور یه و رنگن یه اتاقا تمام کرده انتخاب سایه هم رو اینجا ببین_

 بذاره خان بابک اگر البته کنم عوض میخام میگم

 میپرسم ازش_

 میکنه فرار اینطوری چرا زد زل سحر به دید نگاهمو تا سایه سمت برگشتم

 راحتین؟ شما شکوهی خانم_

 اشچشم تو دلخوری موج یه ولی نبود عصبانی کردم نگاه سایه به شد خیره بهم تعجب با سحر

 رفت دنبالش سحرهم پایین رفت و داد تکون سرشو فقط داشت وجود

 بود کرده انتخاب بزرگمهر که اتاقی تا سحروسایه اتاق بین داشت بزرگ سالن یه باال

 اهامب نزدن حرف و ندادن محل با بود گرفته تصمیم فعال نشم بزرگمهر اتاق نزدیک دادم ترجیح

 زدواجا باید داره شرایطشو کسی هر که خودم بنظر کنم قبول باید حرفاشو و دلخوره که بده نشون
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 عمرمو نمیخاست دلم من بگیر زن برام میخام عروسک من مامان بگه الکی همینجوری نه کنه

 برگشتم و گرفتم پنجره بیرون منظره از چشممو سایه صدای با کنم تلف هنرمو

 میگی فامیلیمو هی که کنی ثابت میخای چیو_

 هیچی_

 انقدر نگو فامیلیمو کن لطفی یه پس_

 بگم چیزی یه باید کردنتون خطاب برا فرارین که شما محترم خانم چرا_

 و دش خونسرد یهو بفهمم میتونستم دماغش شده گشاد های پره رو از اینو بود عصبانی خیلی

 نشن روانی اینطوری بده شفا مردمو خودت خدایا رفت و کرد بهم پشتشو زد مرموزی لبخند

 خارج هخون از و پایین رفتم گرفته قرار باالتر یکم که ساحله کجای ویال این بدونم میخاست دلم

 دیدم که ویال پشت رفتم شد جالب گرفته زندانی بابک پس اوه برگشتن من دیدن با نگهبانا شدم

 باعث مپشت از زمختی صدای که پایین برم ها پله از میخاستم هستیم سنگی شکن موج یه رو ما

 برگردم شد

 برید اونوری نمیتونید اقا_

 چرا_

 ساحل رکنا روی پیاده برا که نیست ساعتی االنم باشن ویال تو همه برگردن تا فرمودن خان بابک_

 باشه مناسب

 رفتارش این بپرسم بابک از حتما باید بود پوشیده مشکی وشلوار کت بود درشت کردم نگاه بهش

 اومدیم کار برا نیستیم زندانی اینجا ما میده معنی چه

 ما صدای اب بود نگهبانا بقیه کنار دیدم بود فرودگاه تو که دختریو همون که خونه سمت به برگشتم

 لیو داخل برم که کردم کج راهمو کرد نگاه سرم پشت نگهبانه به اخم با بعدم من به اول برگشت

 گرفت حرفش مخاطب منو

 کنید سالم جلوتونه خانم یه ندادن یاد ادب بهتون_

 ندادن نه_
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 نمیرفت ایم دیگه انتظار خوبه_

 کوچولو شدی چی مثال ببینم بده نشون دادن یاد ادب که تو به_

 تلخی گوشت خیلی انگار ولی هستی ادمی چجور بودن گفته برام حامی جناب رادمهر اوه_

 چشماشم شکالتی موهای و داشت تندی سبزه پوست وایساد کمی فاصله با جلوم کرد حرکت

 روی ودستش بود پوشیده کرم شلوار و کت بود تراش خوش ولی نداشت چندانی زیبایی بود سیاه

 گذاشت گرفتم آتل دست

 شینبا نداشته خانواده فکرکنم چیه؟اخه فامیلیتون نمیدونم یعنی نه هوم افروز اقای چیشده_

 ردمک پیدا و بابک نزدیک خیلی ارتباطی راه یه تر خفن این از سوتی باال انداختم ابرومو تای یه

 حتما میشه مهدی برا خوبی سوژه

 رسونده عرضتون به بابک که همونطور ندارم خانواده بله کن صدا افروز همون شما_

 الب جوجه شم همکار کیا با قراره بدونم بشم آشنا دوستان بقیه با میخام که داخل بریم بیا_

 شکسته

 طرف این از ذغالی بانوی میکنم خواهش_

 تداش ناخوناش اخه نیومده خوشش اصال گفتم که ذغالی از میکردم حس ولی گرفت چپمو بازوی

 نمیدونم ور خانما البته میکردن نگاه فوتبال داشتن و بودن نشسته بچها اکثر میکرد سوراخ بازومو

 هب زیادی غرور با وایساد صاف و کرد ول دستمو دختره همون که سمتمون برگشتن همه بودن کجا

 شد خیره بقیه

 کمک بهتون قراره حامی اقای شرکت تو که گذارایی سرمایه از یکی هستم روژان من دوستان_

 دنب بیشتری توضیح و بیان ایشون تا کنم معرفی خودمو که بودم اومده بیشتر هرچند کنه

 وشمخ ازش اصال من بود نچسبی و خشک دختر خیلی کردن معرفی خودشونو و شدن بلند هم بقیه

 هدیم خود میکردم صبر باید مهدی نه بود پارسا از خبری نه ولی رفتم ور یکم گوشیم با نمیومد

 .میگیرم تماس محسن با ایران برگشتیم وقتی یا بده خبری

 میکنن تماشا فوتبالو هیجانی چه با که دادم پسرا به حواسمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

356 

 

 انگیزه هیجان انقدر توپ یه دنبال دوییدن نمیفهمم من دیگه بسه:ساره

 عزیزم میکردی شک عقلشون به باید که نداشت هیجان اینا برا اگر:سحر

 ندارین مردا ما شعور از درکی زنا شما هیس:حامد

 ودمب نشسته وسط اون منم میکردن شلیک تیکه بهم که شدن جبهه تا تو مثل گرفت باال بحث

 میشدن باریکه وارد داشتن دیگه میکردم ایفا و کیفی ناظر حکم

 بسه_

 سمتم برگشتن همشون

 به باید دمیا هم بابک االن بکشید سنتون از خجالت همدیگه به توهین بشه تهش باید فوتبال یه_

 بچگونه دعوای این بجا برسیم کارا

 خوبی بابای چه افرین:روژان

 یاروباز بچه این کشش اعصابم اتاق تو رفتم شدم بلند مزه بی این از میکردم داغ داشتم دیگه

 شمبک کار بازم میتونستم میکردم باز دستمو میخاست دلم ولی نبود زیادی زمان مدت نداشت

 و بوم منشست زانو چهار برداشتم کوچیک بوم یه زمین رو گذاشتم رنگامو چمدونام سمت برگشتم

 زا بیاد سرجاش حالم بخوره دستم پوست به رنگ که میخاست دلم فقط کردم چفت پاهام بین

 میخورد بهم حالم کننده خسته و نواخت یه زندگی این

 نگر دوباره میشد خشک میشدم که خیره بهش بعد میذاشتم بوم رو رنگ فقط انگشت ضرب با

 من باید چرا بشه اینطور من دست باید چرا اونور کردم پرتش بود شده الیه الیه انگار میذاشتم

 خیلی ولی کنم طراحی چپم دست با کردم سعی و برداشتم کاغذ باشم محروم هرچیزی از فقط

 دراز حالت همون تو همونجا دقیقه چند شدم خسته که کردم پاره و کشیدم انقدر بود سخت

 بود حسام سرموچرخوندم اومد اتاق در صدای کشیدم

 بیا داری دوست اومده دایی خان_

 کنه شروع تا نشستم فقط بودن من منتظر انگار بیرون رفتم و شستم دستامو

 تاچند که اداری ساختمون یه که بگم بهتون باید شرکت میریم صبح فردا دوستان خب:بابک

 حیتفری ساختمون دوتا اون میمونه بشه خاصی قسمت مسول کدومتون هر داره قرار توش شرکت
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 دبای رو تجاری و کامل طور به نشده تموم هنوز میکنن ساز و ساخت دارن رو تفریحی که تجاری و

 باید رادمهر همراه که میبوسه گروهیو دسته که دادیم اجارشون ما وگرنه بشه دیزاین و طراحی

 ور تبلیغاتی راهای بهترین سحر و رادمهر که دارم انتظار من و کنن شروع کارشونو تا اونجا برن

 رجاد بزرگمهر عروسی از بعد بهتره پس کنم تلف وقتو نمیخام اونقدری من کنن درست ما برای

 چندماه ام کنید مطالعه بردارید کدومتونه هر مال میزه رو که هایی پوشه کنید شروع و اینجا بیایید

 میفهمید دبخونی خودتون بدم توضیح بیشتر من نداره لزومی دیگه میکنیم اینکار صرف وقت داریم

 محفوظه شماهم حقوق که میکنیم امضا فردا رو کاری و اداری قراردادای و

 سواله من برای چیزایی یه ولی بپرسیم باید خوندن بعد میدونم که سواالتو_

 رادمهر بگو_

 زندانیم؟ اینجا ما_

 چطور نه_

 کردم نگاش پوزخند با روژان سمت برگشتم

 ینبکن ازمون محافظت میخای اگر بهتره هستیم انگار میکنن برخورد نگهبانا که اینطور ولی_

 کنیم عوض میخاییم که اونجور رو اتاقا میتونیم ما دیگه سوال یه و باشه درست

 هفته ات میکنم مشخص نگهبانا برا االنم اختیارتونه در اینجایید شما که زمان هر تا ویال این بله_

 شدن هبست بخاطر فقط برمیگردین بعدش شد برگذار مراسم که برمیگردیم شنبه5 اینجایید دیگه

 هستن رپس گله یه بین سحر و سایه که هرچند بیایید بعد شه تشکیل مراسم میخام که مردم دهن

 بشین اذیت که نیست ایران دیگه ،ولی اینجا

 خوندن مشغول اکثرا ولی چیندن میزو برامون روژان همراه رفت هم بابک نزد حرفی کسی دیگه

 طرفه دو ضرر و سود بود داد قرار بیشترش اوردم در رو کاغذا بودن داده بهشون که بودن پوشه

 رو یتفریح و خرید مجموعه دوتا که میخاستن بودن داده من به و تبلیغات قسمت اینکه برا عالوه

 اردو دکوراسیون طراح عنوان به مهدی میتونستم زد جرقه ذهنم تو فکری باشم داشته نظر زیر هم

 بهتره اینجوری باشه نزدیکم تا بکنم کار

 شدم خسته االن از من سخته چقدر:حامد

 نخودی ای کاره هیچ اصال توکه:حسام
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 جدا باشه فعال قدر این بابا نمیکردم فکر:امیرعلی

 جالبه منم برای:بزرگمهر

 سپرده چی تو به بابات بدونم میخاد دلم خیلی امیرحسین:حسام

 بابکه ارشد پسر باالخره امیرحسین سمت برگشتن همه

 ساختمون کل مدیریتی امور:امیرحسین

 رییس توییم دست زیر ما عمال پس اوه:حامد

 نیمیدو اونوقت ازم داره توقع چقدر بابا میدونی خوب حامد نیستم خوشحال اصال من:امیرحسین

 نم نام به و شرکت این که بود گفته من به قبل از ،مامان من گردن میوفته چی همه برم خطا اگر

 کنم کار شما کنار در میخاستم فقط من ولی کنم ادارش من میخاد و زده

 و ایم هوسیل فقط که ما میکردین اداره رو اینا باید امیرعلی تو اخرش دایی پسر نگیر سخت:حسام

 کنیم کمک اومدیم

 قتیو مشخصه خب رفت خودش تو بیشتر امیرعلی رفت و شد بلند بود کالفه خیلی امیرحسین

 میشه چی بدن انجام باباشونو عوامل نتونن

 شدی اینکار وارد بود چی نظرش تو بابای حامد_

 مه حسام منو که همینه برا دایی خان کارای تو شریکن هم حسام منو بابای نمیدونی تو زکی_

 بریم نپاشی بزنن گندش اه بکنه اداری کار که میخونه حقوق خری کدوم وگرنه باشیم که مجبوریم

 حسام نبرن شورتو مرده شد کوفتم زندگی کال شد کوفتم هم شام بخوابیم

 انگار دارن همو گذاشتن سر سربه عشق نفر دو این کال میدوییدن هم دنبال حامد و حسام

 خداروشکر نشده داده خاصی کار من به بزرگمهر:ساره

 کنم کار باید واردات تو ندارم خاصی کار منم:بزرگمهر

 واردی مواد ازمایشی امور برا همونجام منم:سایه

 سپردن چی تو به کلک رادی:حامد
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 سمتم برگشت سرهمه

 چی تو تبلیغات فقط شده نوشته من برا رادمهر:سحر

 باشم من حسین امیر از بعد تر بدبخت همه از فکرکنم_

 چی یعنی:بزرگمهر

 هاینک بدبختی مجموعه دوتا مال ساختمونی دکوراسیون طراحی هم تبلیغات هم اینکه یعنی_

 چند ایدب بکنم طراحیشو نمیتونم من که کارا این به برسه چه سخته خودش تبلیغات همون ساخت

 بیاریم دکوراسیون طراح نفر

 رسما شدی بدبخت اومد در کارت:حامد

 واقعا موافقم_

 ودب شومینه کنار بزرگی کتابخونه اتاقاشون تو رفتن شدن بلند همه شام سرهمی خوردن بعد

 مهم اشیای جزوه برام کتابامم چون ولی بود شده تنگ خوندن نمایشنامه برا دلم وایسادم کنارش

 ینا بودم دونا مک کارای عاشق خورد بالشتی مرد کتاب به چشمم رفت فرستادم ها عتیقه با بود

 منمیتونست میومد خوندن حس االنم که العادس فوق انقدر ولی خوندم بار چندین شاید و کتاب

 شومینه کنار صندلی رو نشستم و داشتم برش بگذرم ازش

 مرمک شدم بلند کرده، روشن رو جا همه افتاب نور نمیشد باورم که بودم داده لفت خوندنشو انقدر

 طوالنی مدت انقدر که نمیشم آدم میمردم درد گردن این با اخرم نشستم دوباره بود شده خشک

 حموم رفتم اتاق تو برگشتم گذاشتم سرجاش و کتاب نشینم جا یه

 

 سایه

 کتاب کرد شروع و صندلی رو نشست میکنه چیکار رادمهر ببینم برگشتم اتاقشون تو رفتن که همه

 خجالت چقدر خدا وای افتادم شب اون یاد نمیخورد تکون اصال بود نشسته همینطوری خوندن

 نمیفهمیدم وضع، اون با اونم میکرد چیکار اونجا میپرسم خودم از هرچی کشیدم

 کنم فرار منمیتون حتی بهش نسبت میشد بیشتر کنم کم قلبم تو عالقه از که میکردم کاری هر چرا

 به اونم کنمن سعی چرا کنم کم عالقم از نمیتونستم که حاال اتاقم تو برگشتم شدم بلند دستش از
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 یقاشرف مثل منو میکنم احساس همش داره که رفتاری این با هرچند بکشه عذاب و بیوفته من حال

 میکنه عمل دوستانه و میبینه

 کردم هنگا آیینه تو خودم به کشیدم بینشون وار شونه انگشتامو کردم باز موهام و دراوردم شالمو

 کشیدم خودم عکس روی انگشتمو بود شده تنگ خیلی براش دلم افتادم مامانم یاد

 و وت شبیه ساره و من سرنوشت انقدر چرا میگفتی وخواهرت خودتو عالقه از برام همیشه مامان_

 سح دوتا االن ولی کنم ازدواج نمیخام اینکه از متنفرم مردا از میگفتم بهت همیشه یادته خالس

 بودی کنارم کاش کنم چیکار باید من کردن پا به جنگ درونم تو متفاوت

 شد زده اتاقم در

 بله؟_

 تو بیام سایه منم_

 بیا اره_

 کرد نوازش و گرفت موهامو از ای تره وایساد کنارم داخل اومد ساره

 بزنی؟ حرف باهام میخای خواهرم هستی حالی یه روزا این عزیزم سایه_

 اباب مامان میکردم حس کردم بوش کردم بغلش داشت رو بابا نگاه برق کردم نگاه چشماش به

 شدن سرازیر اختیار بی اشکام میکردم لمس رو ساره وقتی زندن هنوز

 کنم فرار میخام..... میکنه درد قلبم........نیست خوب حالم ساره_

 بزنیم حرف باهم بشین عزیزم چیشده_

 که وقتی مثل آروم برداشت رو شونه برداشت و شالش خودشم نشستیم تخت رو کشید دستمو

 باید اصال کنم شروع کجا از نمیدونستم کردم قفل هم تو انگشتامو کرد شونه موهامو بودیم بچه

 بشم مطمئن اول خودم از باید یا ساره به بگم

 میوفته داره اتفاقاتی چه میخام چی دقیق نمیدونم هنوز شده چم نمیدونم هنوز من ساره_

 یبگ کی به میخای ندونم من خواهرتم من بگو میخای که جاش ازهر تو عزیزم سایه نداره عیبی_

 یرگ گوشه بودم ندیده حاال تا حتی شده عوض حالتات تو که میفهمم من قلوییم دو تو و ،من پس
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 برام یشد مظلوم رفتن بابا مامان که وقتی مثل االن ولی پرخاشگر و بودی شیطون همیشه بشی

 بشی سبک شاید بگو

 عتمادا خواهرم تک به میتونم که میدونستم میشدن سرازیر صورتم از هم پشت تند تند اشکام

 بکنم

 چطوری یهو اصال چیشد شدی بزرگمهر عاشق چطوری که بگو برام تو اول ساره راستش خب_

 ؟ کسی به شده مند عالقه که بفهمه میتونه آدم

 و بزرگمهر بار اولین من شد زیاد خونمون تو بابک آمد و رفت که وقتی از سایه راستش خب_

 بابک که فهمیدم و میکردن توهین بهش همه حتی وقتی اومد خوشم منشش و متانت از دیدم

 کردم پیدا بهش خاصی عالقه که شدم متوجه اونجا نمیکنه احترامی بی ،ولی خورده حقشو

 باال لبمق ضربان انگار عمو خونه یا خونمون بیان میخاستن وقت هر ولی چطوریه بفهمم نمیتونستم

 حس ورج یه دید میشه رفتارو این کمتر پسرا از میکرد رفتار وار متانت و زیر به سر خیلی میرفت

 نستمنمیتو خب ولی میگیره فرا وجودمو تمام داره میکردم حس که بود گرفته شکل درونم تو خاص

 یتیم حس مامان و بابا تصادف بعد نمیذاشت محل بهم بزرگمهر اصال یا بزنم حرفی یا بکنم کاری

 خواهان مقلب ته هنوزم میدونستم ولی کنار گذاشتمش کم کم کرد غلبه طرفه یه عالقه اون به بودن

 زمان یه تو که بود این قسمتم انگار ولی کرد کاری نمیشد ولی کنه تصاحبش تونسته که مردیه

 تولد اون با هرچند نمونه دور رادمهر تیز چشمای از من عالقه مسافرت اون وجود با گذری و کوتاه

 نتونستم من که همونطور میدونی خب ولی میاد خوشش من از هم بزرگمهر که فهمیدم توجه و

 زرگمهرب که نمیدونستم و بابک رضایت جلب برا داریم پیش در سختی راه میدونستم. کنم بیان

 خیلی هسای میدونی بگم برم میتونستم من نه بگه من به که میومد اون نه چون کنه چیکار میخاد

 داره ردد نمیشه ولی بکنی کاری میخای و طرفس دو که میفهمی وقتی میشی عاشق وقتی سخته

 و مدختر که من ، میکشیدم خجالت ولی نبود غرور رو از میدونی خب ولی بگم میخاستم بارها من

 دستب االنمو آرامش من بود نفر دو ما از بیشتر واسطه یه شهامت انگار ولی جلو برم تر شکننده

 آدمم اون مدیون و میخوامش قلب ته از که مردی اوردن

 و باشه شده مند عالقه اینطوری خواهرم نمیکردم فکر هیچوقت کشید حلقش روی انگشتشو

 میومده خوشش بزرگمهر از بابا و مامان فوت قبل از که نمیدونستم

 نیستن؟ جور معیارام با میگفتی و میکردی رد رو خواستگارا که بود براهمین پس_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

362 

 

 گرفتم دستشو زد گوشش پشت طالییشو موهای و داد تکون اروم سرشو

 هک نشدم متوجه نبودم برات خوبی خواهر که ببخش منو خوشحالم خیلی برات خوبم خواهر ساره_

 من باشی خوشبخت همیشه میخاد دلم رسیدی آرزوت به که حاال ولی میاد خوشت کسی از تو

 و عشق مامان مثل میتونی خوب خیلی که اینه بخاطر شاید نیستی خوشحال تو میکردم فکر همش

 توجهم هم تو حتی که رسوام خیلی انگار من ولی داری نگه همسرت برا فقط و کنی پنهان و عالقت

 شدی من تغییرات

 بشه؟ قلبت وارد تونسته مردی که کنم باور سایه_

 این من کردی، صبر و میخاستی رو بزرگمهر که تو برعکس نمیخام رو عالقه این من ساره_

 نمیخام رو شده پا به درونم تو که آتیشی

 بود داشته نگه محکم دستامم بود شده خیره بهم زده هیجان ساره

 حسام؟... فضولی از مردم سایه کی بگو_

 اخه میزنی مثال چرا اونو بابا نه اه_

 تونست باالخره کردم فکر اخه_

 نیار اسمشو ازش نمیاد خوشمم ساره نیست اون نه_

 که طوراین میخاد و سحر میدونم که حامد و امیرحسین بجز کوچیکترن ازمون تقریبا که بقیه خب_

 میده نشون ضایع

 اصال، بشم مند عالقه بهش بخام که بودم کرده توجه امیرحسین به کی من اخه سرش تو زدم

 کنه فکر بیشتر کردم اشاره بهش

 ........ بخای که نمیمونه ای دیگه پسر دیگه سایه اخه_

 ودستم موند باز فکش بیرون میزنه حدقه از االن کردم فکر که بزرگ انقدر شد درشت چشماش

 بستم و فکش زیر گذاشتم

 برسونه عشقت به به رو تو تونست که گری واسطه همون نکن نگام اینطوری_

 ......... نمیشه باورم......... خدایی... نه........ سایه.........یه.......سا_
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 یهو کرد بغلم دادم تکون سرمو

 یوچ همه باید کنی، تعریف برام همشو اول از باید یهو چیشد اخه چطوری نمیشه باورم سایه وای_

 زدواجا پسر دوتا با بتونیم خاله و مامان مثل نمیشه باورم اصال باش زود بدونم میخام من بگی،

 باهم برادرن مثل که کنیم

 نم بعدم عزیزم میگی اینطوری نیستم رادمهر زن که من آبجی میکنی تنم میبری چیو ساره_

 بشه مند عالقه من به و بیاد که نیست قرار اونم شم زنش نخاستم

 شد پکر قیافش شدن شل دستاش

 کنین ازدواج نمیخای چرا باشین باهم نباید چرا پس داری؟ دوسش نمیگی مگه چی یعنی_

 فکر مردیه چطور رادمهر هستی متوجه اصال من؟ خواهر میگیری ساده انقدر چیو همه چرا ساره_

 میکنه فرق خیلی مرد این نیست دنیا این تو اصال بده؟ عاشقی عشقو و ازدواج به تن واقعا میکنی

 ریدخ پاریس داشتم که روزی میبینه هنری تابلو داره انگار دیگست جور یه زن به نگاهش حتی

 دوست میداد نظر خوب انقدر برعکس میزنه دید داره و هیزه نمیکردم حس اصال من میکردیم

 داره القهع من به بفهمم نمیتونم کردنشم توجه روی از حتی اونور اینورو برم بیشتر باهاش داشتم

 روی از رفتارش که انگار رفیقشم انگار میکنه توجه توهم حتی و خواهرش و سحر به اخه نه یا

 بتونم کن مکمک ساره بدم تشخیص نمیتونم بفهمم نمیتونم همینه برا فراتر نه دوستانس ی عالقه

 ونستمنت شد دوبرابر عالقم پاریس تو کنم تحمل نمیتونم کنار بذارمش بتونم کنم فراموشش

 ذارمشب بتونم تا کنم توجه بهش نمیخام من ولی بشیم همکار قراره که االنم کنم کنترل خودمو

 ساره شدم گیج کنم چیکار میتازونه میخاد هرجور قلبم سرکش اسب انگار ولی کنار

 چهی انگار بشم مرد این به مند عالقه باید آدم همه این بین چرا آخه گرفتم دستام بین سرمو

 هشب فقط که االن میشه خالصه هنرش تو فقط احساساتش همه نداره مرد یه عنوان به احساسی

 به هشتوج تمام که کنم تحمل نمیتونم سختتره بشم ادم این زندگی وارد بخام اینکه دارم عالقه

 تابلوهاشه

 هنمیکن توجه زن به اصال مرد عنوان به آدم این وقتی ساره سختتره باهاش کردن زندگی حتما_

 نمک زندگی ادم این با میتونم چطور من میشه خالصه تابلوهاش تو زندگیش کل فکرکنم حتی

 طرز این میکشونم کجاها تا دارم میترکه داره مخم خدا وای بشیم هم دار بچه اصال بگیر فرض

 کنم فکر بهش اصال نمیخام مسخرمو تفکر
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 میشدم دیونه داشتم کشیدم و گرفتم موهامو

 حسی تونهمی اصال بشیم متوجه تا کنیم امتحانش میکنیم سعی باهمدیگه باش اروم عزیزم سایه_

 این نیمک سعی خودمون باید تو منو نمیگم هم بزرگمهر به حتی کن اطمینان بهم یانه باشه داشته

 کنی مندش القهع بزور که نمیخاییم یانه داره توجهی بهت ببینی میتونی ببینیم تا کنیم کشف مردو

 خوشگلم خواهر نموندی که دستم رو بگیرتت بیاد و

 تعجب با ساره منو شد کوبیده دیوار به و شد باز اتاق در یهو بوسید موهامو روی و کرد بغلم

 وایساده خوشحالی با در درگاهی تو سحر دیدم عقب برگشتیم

 نداره حقیقت شنیدم که اینایی بگید:سحر

 نشد خواب بی همه امشب چرا بود وایساده فالگوش خانم فضول این سرم تو کوبیدم دستی دو

 من شانس از اخه

 سینه به دست ساره بود دوخته چشم ساره منو به منتظر پرید تخت ،رو تو اومد دویید سحر

 کرد پشتشو

 دره کردن باز طرز چه بعدم وایسادی فالگوش نکردی درستی کار خانم سحر_

 نمک فراموش بهش عالقمو میخام میگفتی داشتی که تهش این بودم واینساده فالگوش من اوال_

 هک کیه بدبخت مرد اون خب شنیدم کنینو امتحانش باید که ساره حرف اخرای و کنار بذارمش و

 بگو بدو برده مارو جون سایه دل

 کنم؟ تعریف توم برا بشینم یعنی باید االن_

 چشماشم تو شیطنتش برق که داشت هیجان انقدر زد زل من به مشکیش و درشت چشمای با

 که رشاخ میشد تر متعجب لحظه هر اونم گفتیم ساره با چیا که گفتم خالصه براش بود نشسته

 زد داد تقریبا و شد بلند جاش از یهو دانشگاهیشه رفیق متوجه منظورم همه فهمید

 سایه شدی احمق_

 اینجا میان همه االن سحر هیس_

 انسانه؟ رادمهر اخه نوبرش سراغ رفتی بود کم مرد خدا خنگ اخه_
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 اینو دوستش کنندس ناراحت ولی بودم شاکی رفتارش بخاطر خودمم درسته توهم رفت اخمام

 بگه بهش راجع

 دوستشی میکردم فکر_

 شکیلت برا کردن تکیه و زندگی مرد اصال مرد این که گفتم این لحاظ از من نزنه باال غیرتت رگ_

 ......که داره خاصی روحیات بعدم نیست خانواده

 داد ادامه و کرد بغل سحرو و برگشت ذوق با یهو ساره

 و شناسیب و رادمهر بهتر بتونی که بکنه بهمون اصلیو کمک میتونه سحر اینطوری سایه عالیه وای_

 نه؟ یا داره حسی بفهمی

 شکا چشمش از که خندید انقدر خنده زیر زد بلند یهو بعد میکرد نگاه منوساره به تعجب با سحر

 میومد

 سحر میخندی چرا_

 داره؟ عالقه سایه به رادمهر میکنید فکر بده شفاتون خدا بابا_

 بفهمیم میخاییم فقط نه_

 توجه مهمن براش که کسایی تمام به جور به رادمهر بفهمید میخایید کجا از خدا خنگای خب_

 با نیمیک فکر االن کنار میذارتش بیوفته چشمش از کسی اگر و هممونه سر که بزرگمهر بجز داره

 سایه؟ توه خسته دل عاشق یعنی پاریس خرید دوتا

 کردم فکر یکم

 دیده توجه خرم قلب چون شدم احساساتی اخه خب ولی نمیکنم فکرو این راستش _

 ینا به بگذره مدتی میداد نظر همینطوری خرید میرفتم باهاش منم که بگم بهت بذار پس خب_

 یگهد کار کردن رفتار دوستانه بجز ندیدم تاحاال من نیست عشق این ولی میکنی عادت اخالقش

 بکنه تر دراز گلیمش از پاشو یا بکنه ای

 دریا به زدم دلمو ولی نه یا بگم نمیدونستم میترکید داشت مخم تخت رو کشیدم دراز

 هست دیگم چیز یه_
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 شدن خیره بهم مشتاق

 به پزخونهآش رفتم شبش من بود مسعود عمو خونه رادمهر که شبی دبی بیاییم اینکه قبل راستش_

 میکنم کرف اینطور من نمیدونم میکنه نگام و وایساده دیدم برگشتم وقتی که بزنم برد دست کیک

 وقتی ولی بکنه اذیتم میخاست انگار شده متفاوت چشماش رنگ میکردم حس بود اینطور واقعا یا

 بود دیگه جور یه نزدیک فاصله اون از کرد بغلم و میخوردم لیز داشتم

 بهشون ممیگفت باید چرا اصال شدم عصبی میکنن نگام منتظر که کردم نگاه سحر و ساره قیافه به

 کردم قفل درو حموم تو رفتم شدم بلند

 بهش میکنم فکر هنوزم بود خوشایند لحظه اون حس اون برام چرا که میفهمیدن اونا باید چرا

 شده حیا بی رانقد کنم فراموش نمیتونستم گذاشتم سینم رو دستمو میزنه بیشتری شدت با قلبم

 یشآت از تا وایسادم زیرش لباس با و کردم باز سردو آب میکردم فکر چیز همه به داشتم که بودم

 اشک کنم دور چشمام جلوی از کمو فاصله اون تو نگاهش تصور نمیتونستم ولی بشه کم درونم

 بدم دست از خودمو زود انقدر نمیخاستم بود درد این برای درمونی

 زورب بخان تا نیستن که بودم خوشحال نبود اتاق تو کسی بیرون اومدم وقتی دادم طولش خیلی

 خورد مجواهرات جعبه به چشمم که کردم باز چمدونمو کنم تحمل دیگه نمیتونستم بکشن حرف ازم

 اون سمت برگشت ذهنم دوباره بودیم خریده رادمهر با که بود آبی سنگ همون کردم باز درشو

 ریمب میتونستیم بازم برمیگشت زمان اون میخاست دلم چقدر شدن تموم سریع که کوتاه روزا

 که ما جنبه بی انقدر من و بود نشسته دلم به بدجور طرفداریش بودیم که موزه حتی بیرون باهم

 عالقس از میکردم فکر

 نقدرا نمیخاستم شد اشکی چشمام میکردم نگاه گردنبندو که همونطور سوخت خودم حال به دلم

 وهایم بترکه بغضم که بود کافی حرفم همین نداشت عیبی که خودم خلوت تو ولی باشم ضعیف

 چه این میزدم خودمو میخاست دلم کشیدمشون فشار و درد رو از صورتم به بود چسبیده خیسم

 بودم داده انجام من که بود خریتی

 دوستن باهم ادم این و بزرگمهر که میدونستم اگر موقع اون عقب زمان به برگردم میشد کاش

 بهش؟ بزنم گند اونو خوشبختی خودم بخاطر چی ساره پس........باهاشون اصال
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 سحر کمک با باید میکردم صبر باید کردم خشک موهامو بود شده صبح تقریبا کردم تنم لباس

 نادیده تمنمیتونس مردیه چجور بدونم اینکه برا میکردم پیدا راهی جفتشون کمک با و میشناختمش

 بود کردنش فراموش از آسونتر راه این بگیرمش

 بیداری؟ سایه_

 اره_

 جلوش رفتم شدم بلند کرده گریه بود مشخص بود قرمز چشماش شد وارد ساره

 حتما فهمیده بزرگمهر که اینطوری ساره_

 محکم دادم تکونش میومد سرم داشت میترسیدم که چیزی اون از نگفت هیچی

 گفتی؟ چیو همه بهش کردی چیکار تو ساره_

 ریهگ دیشب خانوادمون از دوری بخاطر منوتو میکنه فکر فقط نگفتم بهش هیچی من سایه نه_

 کن باور نگفتم بهش عالقت از چیزی کردیم

 دمیفهمی بزرگمهر اگر میشدم بدبخت گذشت گوشم بیخ از وای دادم بیرون سنگین نفسمو

 بخوریم صبحونه بریم بشور صورتتو بیا باشه_

 از عدب بود اماده میز ولی بودیم رفته زود خیلی انگار نبود کسی پایین رفتیم سحر و ساره همراه

 اراشوک سخت خیلی دستی یه کردم نگاه رادمهر به میز دور شدن جمع هم بقیه دقیقه چند گذشت

 بلند تینآس تیشرت یه بود چیشده دقیقا نمیدونستم بود باند تو چپش دست که االنم میداد انجام

 وشگلخ بیشتر میپوشید تر تیره هرچی انگار میومد بهش خیلی بود پوشیده بادمجونی مشکی

 میشد

 بخور صبحونتو پایین بنداز سرتو خوشگله میگم که بدیدم ندید چقدر برسرم خاک

 ات رادمهر جا به شدم خیره نون ظرف به وقته خیلی شدم متوجه تازه که زد بهم ای سقلمه سحر

 کردم جور جمعو خودمو بود نفهمیده کسی

 دارن هعجل کار سر بریم که دنبالمون میان ماشینا گفت زد زنگ بابک شید حاضر بعدش:بزرگمهر

 انگار
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 فکرکنم برگردوند ازش روشو بزرگمهر ولی شد خیره بهش رادمهر زد ای مسخره پوزخند بعدم

 بود دلخور ازش بزرگمهر اینطوری که بود شده دعواشون

 میشیم جدید دایی پسر یا دایی دختر صاحب ما کی عروسیتون بعد میگم دایی:حامد

 شد ندبل سریع بزرگمهر برزخی قیافه دیدن با حامد بود شده سرخ بناگوش تا کردم نگاه ساره به

 فیدس شلوار و شال با پوشیدم رنگی طوسی تونیک اتاقم تو برگشتم منم شه حاضر تا رفت

 ست وهاشم الیت های با که بود تنش مسی بلند استین لباس بود نشسته سحر پایین برگشتم

 کرد لباسم به بعدم شالم به نگاه یه نشستم کنارش بود

 نمیگیری حجاب اینطوری ساره و تو چطور ولی داشتین آزادی خانواده شما که بودم شنیده قبال_

 نیستش ایران دیگه که اینجا بابا

 نیستش چیزی یه میکنم حس اونم بدون ولی نیستم راحت شال با خودمم راستش خب_

 عزیزم راحتی و میخای خودت هرطور_

 بیان بقیه تا شدیم ماشین سوار اومدن که ساره و بزرگمهر دادم تکون سرمو

 کنید امضا قراردادو بعد بخونید خوب بهتره:بزرگمهر

 ولی میشد ردوبدل بینشون چیزی انگار کرد نگاه بزرگمهر به و شد سوار رادمهر موقع همون

 ماشین اومدن هم بچها میکردیم نگاه دیگه بهم ساره و ،سحر من کرد اونور روشو رادمهر بعدش

 دقیقه بیست فقط شاید بود نکرده حرکت ماشین و چندانی فاصله کردم نگاه بیرون به کرد حرکت

 و بکبا دستگاه و دم همه این که بود جالب برام شدیم پیاده خراش آسمون یه پارکینگ تو ما ولی

 تباهاش بنظرم کنن کمکشون میخاستن بقیه چرا نمیفهمیدم اصال چیکار میخان مارو دارن عمو

 بود محض

 رادمهر

 دادمی هم توضیح میرفت راه که همونطوری ساختمون تو رفتیم همراهش و پارکینگ تو اومد روژان

 میشه اتاقایی چه شامل قسمتی هر که

 اتاق زیرش طبقه و مدیریته12 طبقه داره وجود سقف رو هم فرود باند یه انباره، آخر طبقه5_

 تمونساخ این طبقات تو میبرمتون دادا قرار کردن امضا و الزم توضیحات بعد اونجا میریم جلسات
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 اینش بکنید باید استخدام فردا پس و فردا از داره کمی خیلی کارمندای شده، افتتاح تازه

 بدین تشکیل خودتونو گروه و کنید چک رزومه که باشماست

 درودیوارش بود صدا ضد که شدیم بزرگ اتاق یه وارد

 مدناو هم دیگه مرد چندتا شدیم اضافه بهشون هم ما بودن نشسته پسراش و مسعود،بابک،امیر

 شدن بلند امضاهمگی اولیه پول چک گرفتن و خوندن از بعد که اوردن کاغذ سری یه اتاق تو

 7طبقه رفتیم و شدیم آسانسور سوار سحر منو بود طبقه یه شماره که دادن دستمون ،کاغذی

 خلوت و بزرگه خیلی اینجا دارم استرس یکم من رادی_

 نباش نگرانش میشه خر تو خر بزودی_

 برسیم میخاییم که اونجایی به بتونیم امیدوارم_

 ما یدند با بود شده خیره دیوار به و بود نشسته فقط خانم منشی یه رسیدیم نظر مورد طبقه به

 میزد حرف انگلیسی زبون به سمتش رفتم شد بلند

 هستم کلودی من افروز اقای سالم_

 شدم اتاقا وارد داشت قرار اتاق دوتا بود منشی که سمتی طبقه اون تو براش دادم تکون سرمو

 لودیک صدای میدادیم انجام داخلیشم طراحی خودمون باید انگار بود ای وسیله هیچ بدونی و خالی

 اومد

 بوده خالی شما ورود قبل طبقه این اخه طراحیش خودتونه عهده به که گفتن حامی اقای_

 شهن این مشغول ما ذهن میخاست فقط نیست بود مشخص نیست نوساز شرکت این پس جالبه

 ای یشهش آسانسور پشت برگشتم نبوده مشخص امری چه به حاال میشده استفاده قبال اینجا که

 میکردن کار اینجا باید تعدادی احتماال صندلی و میز از پر بود بزرگی فضای یه کردم نگاه رو

 دراورد تبلتشو سحر روش نشستم بود صندلی دوتا میزش روبروی منشی سمت برگشتم

 کنیم شروع کجا از باید میکنی فکر سحر خب_

 قطف برسیم خودمون طبقه سرووضع به بهتره رزومه دادن نشون برا میان فردا گفتن که اینطور_

 ور مشتری بکنیم جلب باید اینجا بدی مشکی سفید تم دوباره نداری حق باشم گفته بهت
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 پس میپسندی خودت که هرجور_

 ببین ونوستاش کردم نگاه میفروشن اداری لوازم که سایتای این تو االن من بیا نمیشه که تنهایی_

 میتونیم ماورد کارامونو قبلی کاتالوگ من بدیم پروبال یکم هستو هم منشی که اینجایی باید بعدم

 بیاد میخاد کسی هر باشه دید تو که کنن چاپ برامون بدیم

 نارک تبلتو حوصلگی بی با بودن دهاتی در همشون بنظرم میکردم نگاه من و میزد رو عکسا سحر

 زدم

 نخورن بدرد سحر هیچکدومش_

 رادمهر شدی تر پسند سخت منم از که تو وای_

 بگرد رو دیگه سایتای توی زشتن خیلی اینا بیخیال_

 ما طبقه وت آسانسور کنه پیدا چیزی یه که میگشت رو سایتا بین سحر و نشستیم همونجا مدتی

 بلندشدیم بودن مسعود و بابک برگشتم وایساد

 میره؟ پیش خوب:بابک

 بابک چرا نداره هیچی طبقه این:مسعود

 هست سحرم و من سوال این_

 تبلیغاتن مسول چون خودشونو طبقه بکنن طراحی خودشون میخاستم اینکه بخاطر:بابک

 ببینیم که نمیذارن بهتریناشونو هم سایتا و نمیشناسیم رو اینجا ما حال بهر_

 که میارن بعدازظهر تا بدین سفارش میخایین هرچی میاد نادر االن نگیر چیزی سایت از نه_

 میارن صبح فردا که نشد اگر باشه اماده فردا برای که بچینن

 نگفتم دیگه چیزی انداخت باال ای شونه کردم نگاه سحر به

 افتادن جا بچها ببینیم بیاد نادر تا بریم بیایید: مسعود

 که ور ما میرفت اونور اینورو همش بزرگمهر بودن نشسته سایه و ،ساره بزرگمهر ما پایین طبقه

 هم تو رفت اخماش دید
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 دارن فتشری خنگ خیلی ازمایشگاه مسولین بعدم ریختس بهم انقدر اینجا نگفتی چرا من برادر_

 جا همینطوریه اول روزای اومدین تازه شماها میشه براه رو چی همه بزرگمهر باش اروم:بابک

 میوفتین

 با هک کردم نگاه سایه به میکرد نگاه بهش نگرانی با ساره شد ولو صندلی رو خسته بزرگمهر

 خورد زنگ بابک تلفن میکرد صحبت منشیشون

 6طبقه بیا_

 بود کی:مسعود

 کنن انتخاب سحر و رادمهر بیاد تا بزرگمهر اتاق تو بشینیم اومد نادر_

 کنن انتخاب چیو:بزرگمهر

 صندلی نه میز نه نداره هیچی ما طبقه:سحر

 چرا؟ میشه؟اخه مگه:ساره

 میکنین پیچ سوال چقدر تو بریم:بابک

 یشر بود سفید طالیی موهاش شد خارج آسانسور از بزرگ دفتر یه با سالی میان مرد موقع همون

 مدادی نوک شلوار و کت با داشت کوتاهیم

 تو هک چیزایی همه انقدر گذاشت سحر منو جلوی دفترشو نادر بزرگمهر اتاق تو رفتیم بابک همراه

 یخانم همه دید وقتی بابک کنن انتخاب میخاستن و بودن شده دوال هم دخترا بود زیبا بود دفترش

 مبگیری زرد ست که داشت زیادی اصرار سحر اومدن بچها بقیه زد زنگ بدن ویال برا سفارشاتی

 کدوممون هر شدیم مجبور بود اومده خوشم بودم دیده عکسا تو که سرخی چوب ست از من ولی

 قیهب دادم سفارش مشکی طراحی میز و تخت یه هم ویال خونه برای کنه طراحی جدا کاریشو دفتر

 بودن انتخاب مشغول سخت هم

 شتیندا دوست میفروشه چیزا این تابلو مبل خونه لوازم که پاساژبزرگی یه خیابون اونور:مسعود

 بچینین خودتون که بیاره بزنه بار وسایلو نادر تا بکنید نگاه یه برید میتونین

 دادن نشون هیجان خیلی که سایه و ساره
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 چوب رو برامون بدیم تبلیغاتیمونو کارای بهترین کنیم انتخاب جایی یه باید رادمهر بنظرم:سحر

 واحد ورودی راهرو تو بزنیم که بگیرن پرینت

 میارم سفارشاتتون با میکنم چاپ براتون من من به بدین:نادر

 نادر به داد و کرد جدا میخاستیمو که اونایی سحر

 اینجا نداریم کاری ماکه بریم شو بلند بزرگمهر: ساره

 حسام و حامد بجاش شد پکر حسابی ساره برگردوند ساره سمت خستشو صورت بزرگمهر

 کردمن نگاه بهم که بزرگمهر کنار رفتم کشید رو سایه و ساره دست هم سحر شدن بلند شنگول

 کرده گناهی چه زنت ولی نبینی ریختمو نمیام من قهری من با االن_

 بدی نشون سایه به خودتو مهمه چقدر که نمیفهمی تو برعکس اتفاقا_

 بزرگ مثال بشه چی که خب_

 به شدم کوبیده و کرد گیر پام نبود حواسم چون گرفت یقمو و شد بلند دفعه یه حمله حالت به

 دیوار

 میکنی چیکار دایی:حامد

 بزرگمهر:ساره

 و گردن رگ بود خون چشماش اخه یهو چیشد بود رفتاری چه این بودم شده خیره بزرگ به

 بودی نگفته بهم چرا:غرید بهم رو شدش قفل فک بین از بود زده بیرون پیشونیش

 نگه داد فشار و گذاشت راستم کتف رو دستشو کوبیدتم دوباره دیوار به که بزنم حرف خاستم

 عقب رفتن همه زد که ای نعره با ولی کنن جداش که جلو اومدن حسام حامدو بودم کرده

 نگفتم بهت چیو چیشده بزرگمهر_

 ردک نگاه دستاش به صندلی رو نشست رفت سفیدی به رو صورتش شد خاموش آتیشش یهو

 میکنم چیکار دارم من_

 بود شده آروم کرد نگاه من به
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 کردم؟ چیکار باهات شده چم من رادمهر_

 بود افتاده فشارش گرفتم دستشو کنارش نشستم

 کجاست؟ قرصاش بیار قند آب برو حامد_

 بخوره دادم اورد آب سریع حامد داد کیفش از و بزرگ قرصای نشست کنارم اضطراب با ساره

 داشتم نگه براش لیوانو خودم میلرزید دستاش

 میاری فشار خودت به چرا عزیزم یهو چیشد:ساره

 هب و بریم گفت اروم وایساد شد بلند برگشت که روش و رنگ بود مونده خیره من به بزرگمهر

 افتاد راه اسانسور سمت

 کنه استراحت ویال برگردیم بیا بریم نمیخاد بزرگمهر:ساره

 بودن ناراحت همه رفتیم دنبالش هم ما پایین رفت بقیه حرفای به توجه بدون بزرگ ولی

 وارد تمیریخ بهم انقدر میدید منو بزرگ که بود افتاده خاصی اتفاق حتما بود چیشده نمیفهمیدم

 بزرگمهر نزدیک پشت از اروم شدن ها مغازه تو گشتن مشغول و رفت یادشون همه شدیم پاساژ

 گرفتم دستشو میکرد نگاه ساره به که شدم

 میده ازارت منم دیدن حتی که چیشده رفیق برنگردون رو ازم اینطوری_

 رفت و کشید بیرون دستشو اروم که اوردم فشار دستش به یکم نچرخوند سرشم حتی نکرد نگام

 یه طفق بود بزرگمهر مدلی این سکوت حقم که بودم کرده چیکار وایساد تپش از قلبم کردم حس

 که اشتباهی اعتماد بخاطر کرد بیرون منو و بودیم روم تو که وقتی بودم دیده ازش و رفتار این بار

 راه دمخو برای الکی خیابونا تو بیرون زدم پاساژ از بشه متوجه کسی اینکه بدون. داشتم همه به

 رفتم دافتا ساحل به چشمم میرفتم و مستقیم راه یه فقط رو اینجاها نمیشناختم اصال میرفتم

 آب لب بزرگ سنگ تخت یه روی میخندیدن میگفتن و بود تنشون و مای تقریبا همه آب نزدیک

 نشستم

 که بود زیاد انقدر ناراحتیش بود ناراحت دستم از اینطوری که زدم حرف بد روز اون انقدر یعنی

 نادیده اینطوری میتونه چطور چقدره ارزشش من برای میدونه اونکه ببینه و ریختم حتی نمیخاست

 کنم درک نمیتونستم میزنم، حرف باهاش وقتی بگیره
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 وزر چند این و گذشته تو افکارم آب تو میکردم پرتشون اروم برداشتم زمین رو از ریزو سنگای

 میخوردم بسته در به همش ولی ناراحته چی از بده نشون که بودم مدرک یه دنبال میگذشت

 میکردن بازی شن باهم بچه پسر دوتا شدم خیره روبروم به بودم نشسته همونجا ساعتها

 و حسادت حس دلم تو بار اولین برا میشدن آویزون هم گردن از و آب تو میدادن هل همدیگرو

 توق رفیق یه با میخام که اونطور نشد هیچوقت چرا نداشتم برادر چرا اینکه حسرت کردم لمس

 نمیکرد کم درونم درد از چیزی ولی کشیدم عمیقی نفس بگذرونم

 هب رو هوا وقتی رفت در دستم از زمان گذشت بودم کردنشون بازی محو شدم خیره بهشون دوباره

 ایج هیچ من افتاد یادم تازه بردشون و بچه پسر دوتا دنبال اومد دار سن مرد یه میرفت تاریکی

 فرقی چه خب میبرد تاریکی سمت به هم اونو هوا تیرگی که کردم نگاه آب به نمیشناسم رو اینجا

 منو قتیو بودم اینجا بزرگمهر برای من میکرد فرقیم مگه باشم شده گم یا باشم غریبه که میکرد

 ستد که من کنم زندگی و بدم زحمت خودم به چرا برگردم چرا اصال میزنه پسم وقتی نمیخاست

 و خواهر نه عشقی نه دوستی نه داری خانواده نه وقتی چیه فایدش زندگی این اصال ندارم هم

 زندگی این زودتر میشد کاش کی؟ برای میجنگم دارم چی برای زندم چرا استعدادی نه و برادری

 میکردن انتخاب مرگشون زمان خودشون آدما میشد کاش بشه تموم لعنتی

 میرسی چی به بکشی خودتو االن بدبخت خب اومد درونم از ندایی یه بودم رفته آب توی زانو تا

 زدی اج ترسو توی چون میوفته خطر به زندگیشون همه میوفته تله تو بزرگ میکنه کارشو بابک

 احمق

 نای تا من شد گرد چشمام ساعت دیدن با اول دراوردم گوشیمو کرد جلب توجهمو گوشیم ویبره

 میگفتم؟ اراجیف خودم با داشتم و بودم اینجا شب وقت

 هه بزرگمهر از تماس یه از دریغ ولی بودن زده زنگ بهم خطا همه از کردم نگاه شد قطع بود حامد

 نمیشه تو نگران هیچوقت اون داری توقعی

 ایدب نمیدونستم من و میکردن ترور منو داشتن درونم تو جبهه دوتا نشناس؟ نمک نمیشد واقعا

 برداشتم گوشیو زد زنگ حسام اینبار بکنم چیکار

 مگه ستیه مرگستونی کدوم نمیدی جواب گوشیو چرا ابله مردتیکه خاصیت بی نفهم لعنتی احمق_

 رفتی گذاشتی همینطوری بلدی رو اینجا

 بدم جوابشو شد خالی که خوب گذاشتم
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 حسام_

 گذشته االن تا دایی به چی میدونی زدیم رو سکته هممون حسام و مرض درد_

 کجام بپرسه ازم حسام میخاست که میومد هم سحر کرده بغض صدای

 حاال کجایی شدیم مرگ دق هممون رادمهر میشنوی صداشونو_

 نمیدونم_

 نک نگاه برتو دورو یکم پسر فکر بی انقدر که تو دست از خدا ای برسه من مرگ بگیری درد ای_

 دنبالت میاییم فهمیدن و ادرس اینجاست هم روژان

 مدتی میفرسته یکیو االن کفت روژان که خوندم رو تابلو و مغازه چندتا کردم نگاه اطرافم به

 یمدت بعد میشد دستم و سرم شدیدتر درد باعث سوز و میکرد درد شدید سرم وایسادم همونجا

 رو غلیظی اخم بار اولین برا حامد بود خیس صورتش سحر دادم تشخیص و حامد و سحر صورت

 شد پشیمون که کنه حمله بهم میخاست نزدیکتر اومد بود صورتش

 رادمهر رفتاریه چه این شدی گم و کردی قهر بچه مگه کردی چیکار میدونی_

 کالتش یه سحر نشستم کردیم حرکت ماشین سمت به بود شده قفل بهم فکم شدید سردرد از

 بود سحر نگران بیشتر حامد کردم نگاه بهشون شدم که بهتر دهنم گذاشت

 ترسوندمتون اینطور که میخام معذرت_

 و ودب شناخته منو که بودم ممنونش نگه چیزی کرد اشاره سحر که کنه بارم بازم میخاست حامد

 حرکت ماشین وقتی بستم چشمامو وخیمیه این به حالم وقتی بدم توضیح نمیتونم میدونست

 نگاه بهشون وقتی بودن نشسته منتظر همه داخل رفتیم و شدیم پیاده کردم باز چشمامو وایساد

 ومدا سمتم به بزرگمهر سایه، از حتی میکردم دریافت که بود حسی بیشترین نگرانی میکردم

 رد میکردم حس که سفت انقدر کرد بغلم محکم برعکس ولی اتفاقی هر برای کردم اماده خودمو

 بود داشته نگه مشتش تو سرمو پشت موهای شدنم له شرف

 خداروشکر_

 هیچکس من، اتاق تو رفتیم شد جدا ازم و داد فشار کمرمو گرفتم محکم لباسشو چپم دست با

 کشید دراز که تخت رو نشستم نکرد اعتراضی
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 رادی بزنیم حرف بتونیم که بخواب_

 یزیچ میترسیدم بود شده سخت نفسم داشتم بدی حس بزنه حرف که شدم منتظر و کشیدم دراز

 بدم دست از خاصمم رفیق تک یه همین نمیخاستم بشه بدتر چی همه و بگه

 بابات به زدم زنگ من راستش بشه تموم حرفم تا نگو چیزی تو رادمهر میکنم شروع خودم_

 ابر که کنم مشورت باهاش میخاستم و باهات کرد رفتار اونطور بود شده چی بدونم میخاستم

 با لیو شد روشن برام چی همه تقریبا بابات حرفای با خب ولی بیان رفتن خواستگاری یا ازدواجت

 چیزیو همچین ازم نمیکردم فکر خورد سرم تو سنگینی وزنه یه که کردم احساس آخرش حرف

 صالا و کرد حساب اونا روی نمیشه دیگه که کردم پیدا اطمینان پدرت مادر حرفای با. کنی مخفی

 میزنم حرف صراحت با انقدر که رادمهر ببخش منو ببیننت دیگه نمیخان

 ریختی بهم اینطور که گفت چی خب_

 شدم بلند ازش تبعیت به منم روبروم نشست شد بلند

 بگم چطوری نمیدونم راستش_

 زندگیم تو نیستن دیگه اونا که نیست مهم برام من میخای هرجور بگو راحت خیلی_

 اخرش و شدم پاپیچش خیلی منم بدی تشکیل خانواده اینکه از شم منصرف گفت بابات راستش_

 نمیتونی چرا گفت

 نباشه اینطوری کنه خدا ذهنمه تو اونیکه گفته بهش نکنه شد حبس سینه تو نفسم

 گفتن چی بزرگ بگو_

 نمیشی دار بچه...................... تو گفتن رادمهر_

 حس کردن من با کاری همچین کنم باور نمیتونستم بودم شده خشک گفتن بهش نمیشد باورم

 نداشتم هم زدن حرف قدرت حتی بکنم حرکتی یا کاری نمیتونستم بسته یخ رگام تو خون میکردم

 گفتن دروغ که بگو رادمهر_

 طورچ بود خارج توانم از کوفتس خیلی بدنم میکردم حس کشیدم دراز میکرد حرکت دورانی سرم

 میخاستم بود خودشون تقصیر صورتیکه در گفتن رفیقم بهترین برای رو بزرگی این به نقص این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

377 

 

 که اومد یادم افتاد پریدش رنگ به چشمم ولی بگم چیو همه براش بعد عمیق بکشم نفس

 داره قلبی مشکل بزرگمهر

 بزرگ شنیدی درست_

 یموندم بامن همیشه بودن ناقص این درد این بکنم این بجز کاری نمیتونستم بود شده خیره بهم

 فهمیدمی اگر کنم باز براش نمیتونستم ولی بودم سرراهی اینکه بخاطر زنوشوهر یه دعوای بخاطر

 که یدادم نشون سختش کشیدنای نفس کشید دراز کنارم میشد ناراحت حرفا این از بیشتر خیلی

 هنوز نکرده باور

 بوده چی من آفرینش از هدفش میکنی فکر_

 بود نشده حرفم متوجه سمتم برگشت تعجب با

 بوده چی من مثل ناقصی موجود آفریدن از هدفش_

 شد بلند عصبانیت با

 دیگه یزایچ وخیلی نبودی یتیم نیستی کور کر فلج خیلیا مثل که کن خداروشکر میگی چی احمق_

 میگفت درست نشستم شدم بلند

 به هداد قوی شنوایی کور به میدم دیگه چیز یه بگیرم هرچیزیو نگفته مگه ولی میگی راست_

 حواسم5 نه دارم خانواده نه دارم درمونی و درست جسم نه من خب.....و باال بدنی قوای کروالل

 مصرف یب موجود یه بدردنخور نیستم هیچی کنم ثابت خودم به که اینجام االنم میکنن کار درست

 کن باور

 ولپ باشی نداشته هرچی میگن دور از خیلیا البد دیگه حقیقته هه بیرون رفت اتاق از شد بلند

 کردنش خرج از ببرم لذت نمیتونم حتی واقعا میخوره دردم چه به االن خب هست

 که االح میرقصید انگار صورتم رو باد خنکی تخت رو کشیدم دراز و کردم باز اتاق تو پنجره و رفتم

 گهدی برام نیست مهم بشه میخاد چی هر بذار نامعلوم آیندم و سیاه حالم تاره، گذشتم زندگی

 تخت رو نشستم اورد بیرونم فکر از اتاقم در صدای

 بفرمایید_
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 بود سینی یه دستش سایه اتاق تو اومدن سحر و سایه

 خونه از بیرون رفتیم وقتی از نخوردی هیچی فکرکنم:سحر

 نمیخورم نمیکشیدین زحمت ولی نه_

 باشی داشته جون فردا باید کنه کار براش نمیخاد مرده خان بابک:سایه

 ولی تنشس سایه بود کباب گرفتم سینی کنه محبت خاست یا کرد توهین االن کردم نگاه بهش

 راستم دست به نگاهم یه کردم نگاه چپم دست به بیرون رفت خورد زنگ تلفنش سحر

 کنن؟ بازش مونده چقدر_

 دیگه ماه یه تقریبا فکرکنم نمیدونم_

 کنم غلطیش چه حاال اوف کردم نگاه دستم کثیف باند به

 .......شکوه خانم_

 سایه_

 اینجا بیا لحظه یه سایه باشه_

 شدهن قلم دستم اون کاش اه ریخت بهم اعصابم اخه بگم چطوری نمیدونستم وایساد نزدیکم اومد

 رفتش بزرگمهر اصال ،چرا بود

 باشه نکرده عفونت که ببینم زخمشو و کنی عوض اینو باند این میشه_

 بود دهش کثیف زخم دور سرویس رفتیم بلندشدم اومد اولیه کمکای جعبه با بیرون رفت سریع_

 بریدتش عمیق انقدر شیشه چطوری اخه رفت ضعف دلم ریخت که بتادین نداشت عفونت ولی

 زدم غر کلی بست برام که باندو المصب نمیشد خوبم

 میزنی نق چقدر میشه تموم االن وایسا دقیقه یه رادمهر بابا_

 میگیره دردم معلومه خب میکشی سفت خیلی_

 پاچلفتی دست پسر شد تموم بریم بیا دوست جون_

 حرفت این چی یعنی_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

379 

 

 نمیشینی اروم نندازی کار از دستتم اون تا براخودت نمیذاری سالم جای یه یعنی_

 ندهخ زیر زدم پقی و کنم کنترل خودمو نتونستم درمیورد ادا مسخره که زدم زل بامزش قیافه به

 پرورده ناز پسر بخوری بدم و شامت بریم بیا حیا و شرم بی بخند عمت به هر هر_

 کرد تیکه تیکه و کباب برداشت سینی که تخت رو نشستم

 ببین حاال باهاش میخوری انگشتاتم کردم آبکش خودم برنجشو_

 شرمنده بخورم انگشتامو نمیتونم منگنن تو دستام جفت که فعال_

 خندیدم خان بامزه بگیری کوفت_

 کردن سواری میده ای مزه چه ببینم میخاستم تخت رو کردم ولو خودمو

 میدی لفتش چقدر دیگه دهنم بذار_

 سمتم برگشت شده گرد چشمای با

 فلجه دستت که خدمتکارتم مگه نمنه_

 کردنش اذیت میداد کیف خیلی خنده زیر زدم بلند

 فلجم دستی جفت فعال که میبینی نمنه خانم_

 تو پرویی انقدر که جونت نگیره مرض مرگ درد_

 خودشم البته خوردم داد رو غذا بامزش قیافه از من کردن حال و خوردنش حرص کلی بعد باالخره

 لیو بخوره خودش که بود برداشته چنگال که دستش رو زدم باندی دست با کبابم از میرفت کش

 بیاد دردش که نزدم محکم زیاد

 میخوری منو مال چرا_

 برگردوند روشو تخت رو نشست بعدم کرد نگام دلخور

 برمیخوره بهت که هست ای نقره چشم جفت یه ابروتون پاچه زیر نگفتم خوبه اوهو_

 الوچنگ نخوره یا کنم ناراحتش که نبود این قصدم شده ناراحت فکرکردم درنیومد ازش صدایی

 کرد نگام سمتم برگشت متعجب اول گرفتم دهنش جلوی رو کبابی تیکه برداشتم
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 غارو کن باز پس دارم نگهش بتونم زیاد نمیدم قول ولی نیستم فلج اونقدرام چیه_

 دهنش تو گذاشتم گوشتو تیکه کنه بارم تیکه کنه باز دهنشو اومد تا

 شدیا شبیهش گشتی سحر با غرغرو خانم جونت نوش_

 پرو پسره میپرونیا مزه خیلی رادمهر_

 محبتش بخاطر نمیکردم تشکر اگر بود زشت خیلی بره که برداشت و سینی بلندشد

 سایه_

 کرد نگام منتظر و برگشت

 دستم و غذا بابت ممنونم_

 داد تکون سرشو بود خاصی ای نقره میدرخشید چشماشم حتی زد قشنگی لبخند

 ممنونتم بیشتر من کردی کمکم جاها خیلی توم_

 خوش شبت بخوابی خوب_

 بخیر شب_

 برد خوابم تصورم از زودتر خیلی تخت رو کشیدم دراز بیرون اتاق از رفت

 ادافت یادم دیدم دستامو وقتی ولی رفتم سرویس سمت به شدم بلند خواب از گوشی صدای با

 شدی هشکست چقدر رادی اوه زدم نیشخندی کردم نگاه آیینه تو خودم به بشورم صورتمو نمیتونم

 کرد جلب توجهمو حامد صدای اتاق از بیرون رفتم دادم تکون تاسف عالمت به سرمو مرد

 چهب چشم بگو بهتره این میگم من نکن دخالت بزرگترت کارای تو حسام گفتم بهت بار هزار_

 بذارم بارت ظهر قیمه برا کنم ریزت بزنم یا حامد میبندی فکتو_

 هدف منو حامد که میز سر نشستم میکردن بحث باهم فقط خوندن کوری حد در گرفت خندم

 گرفت

 بزرگوار دیدیم رو شما ما عجب چه گوالب گل رادمهر اقا بببببببببه_

 میپرونی مزه انقدر خوابیدی نمک آب تو دیشب حامد_
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 گرفت خودش به عصبی احمقانه قیافه حامد ولی خنده زیر زد بلند حسام

 دارید من به همگیتون که لطفی همه این از مرسی_

 گذاشتید سرتون رو خونه کل خبره چه:بزرگمهر

 سکوووووووت همه میشوند، فرما تشریف اکرم و اعظم دایی خان شدیم بدبخت:حامد

 در هم حسام خنده زیر زد احمق حامد ولی میشدیم نصف وگرنه کنم کنترل خندمو کردم سعی

 بود کبودی شرف

 بخندیم نیمبشی که بزنیم کودک مهد نه کنیم کار اینحا اومدیم سرمون خیر و نیشتون ببندید مرگ_

 دوتا شما دایی خان ریش به

 کردی؟ طرفداری من از مثال االن:بزرگمهر

 کلم پس زد محکم که دادم تکون سرمو باز نیش با

 داشت دردی چه بفهمی دستتو اون بگیرن آتل_

 رو کارا عترسری باید منتظرمونه بابک بریم باید کنید جمعش زودتر بوده شده صرف قبال ممنون نه_

 کنیم شروع

 سخت و سفت اعتقادات این نمیفهمیدم هنوزم میز سر میومدن داشتن تازه که کردم نگاه دخترا به

 باید هست که جا هر آدم من نظر از بود شکلی همین هم ساره که جالبه بود چی دلیلش بزرگمهر

 سخته و دله دو سایه بود مشخص و بودن راحت اینجوری انگار خب ولی بده بها خودش راحتی به

 بپوشه بلند لباس کنه سرش روسری ما جلوی لحظه هر که براش

 دراومده بقیه از بیشتر منوتو کار کنم فکر رادمهر:سحر

 خدانکنه نگو ااا:حامد

 برگردوند من سمت به روشو اورد در و حامد ادای سحر

 رادی؟ کنی کار دستا این با میخای_
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 مراست دست به گرفت وجودمو تموم حقارت حس لحظه یه ولی نداشت خاصی منظور میدونستم

 تامدس با که بودم هنرمند یه من واقعا بود باند تو چپم دست و بود گردنم از اویزون که کردم نگاه

 شدم بلند کنم نگاه کسی به اینکه بدون میکردم اینکارو

 میری کجا رادی:سحر

 شنیدم و بزرگمهر اروم صدای

 سحر گفتی بد_

 که بدم نشون حقیر خودمو انقدر نباید کردم مشت دستمو دادم تکیه در به پشت شدم اتاق وارد

 تظرمن بودن شده سوار همه بیرون رفتم کردم عوض لباسامو برنمیام هیچکاری پس از کنن فکر

 ارسو بودیم مسیر تو کمی زمان شدم خیره بیرون به قسمت ترین گوشه نشستم بودن من

 شد بهم نزدیکتر سحر خودش قسمت رفت کسی هر شدیم که آسانسور

 نداشتم حرف اون از خاصی منظور خودم جان به رادمهر_

 اتفاقاتم این باعث خودم من نداره عیبی_

 ناو بودن اورده جدید که هایی وسیله تمام نذاشت آسانسور درب شدن باز که بده ادامه میخاست

 کردم نگاه بودن منشی کنار که مردی دوتا به بود وسط

 خاستین هرجا هارو وسیله که اومدن کمک برای اقایون این اومدین خوش افروز اقای:کلودی

 بذارید

 و نداد سفارش اتاقش برا که مبلی و میز کرد اشاره مردا از یکی به رفت ها وسیله سمت به سحر

 داخل ببرن

 تپوس مشکیف ت*خ*ل بلند موهای درشت هیکل و داشت بلندی قد کردم نگاه مرد یکی اون به

 به تر،بیش میخورد مانکنی بدرد لنزه، میشد حس ولی زیتونی عسلی چشمای با خودم مثل سفید

 زدن حرف کرد شروع فارسی به میومد خوشم جورایی یه ازش کرد حرکت سمتم

 محافظت و شما طبقه برا فرستاده و جانی منو حامی اقای هستم هورداد من افروز اقا سالم_

 شخصی

 داد دست باهام جلو بردم چپم دست
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 نیست معرفی به نیاز میشناسی که منم_

 هم رو دیواریها کاغذ شدم متوجه که خالی اتاق تو بردم دادم هل میزو همراهش داد تکون سرشو

 همه این نمیشم متوجه هنوزم ولی بابک میکرد دهی سازمان رو کارا سریع انقدر که جالبه زدن

 دستورات طبق جانی و هورداد گذاشتیم منشی میز جلوی رو ای دایره مبالی چیه برای سرعت

 خودم هب منو گوشیم صدای که بودم شده خیره گوشه یه به من میکردن وصل رو بنرا داشتن سحر

 بود مهدی اتاق تو برگشتم اورد

 الو_

 من بده گوش خوب کنیم هکش دقیقه4 میتونیم فقط داره دوربین اتاقت کن رفتار عادی رادی_

 رو اراک باید بشیم استخدام بتونیم که شرکت میاییم داخلی دکوراسیون طراح گروه یه با امروز

 فعال باش مراقب داره بستگی خودت به همش بندازی راه عادی خودت

 میکنه امنگ داره زیاد کنجکاوی با کلودی دیدم که بیرون برگشتم جیبم تو گذاشتم سریع تلفنو

 رفتی کجا چیشد:سحر

 کرد چیکار باید استخدام برا ببینم بابک بزنم زنگ بیارم گوشیمو رفتم هیچی_

 گفتم کلودی زبون به سحرو جواب قصد از میزش پشت نشست رفت کلودی

 میپرسم میزنم زنگ من بخایید اگر افروز اقای_

 حتما اره_

 وایسادم سحر کنار عادی خیلی میزد زنگ اون تا

 ههم ضمن در غریبن کن فکر استخدام برا بیان میخان بچها از چندتا و مهدی کن جمع حواستو_

 دوربینه جا

 بذاره کجا رو ها صندلی بقیه گفت بهش و هورداد پیش رفت کنارم از عادی خیلی نگفت چیزی

 عقب برگشتم کلودی صدای با

 نبهشو که دادن لیستشو من به هم رو سریا یه میان بعدازظهر تا که گفتن رییس افروز اقای_

 بیان که میزنم زنگ بگید زمان هر دادم وقت
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 بیان بگو چندتاشون به ندارم کاری که امروز_

 به کاراشون و اعضا مشخصات با بود گروه چندتا اسم اتاق تو برگشتم دستم داد کاغذ دسته یه

 رامب هه میکردم میگفتن کاری هر باید انگار بود نوشته روزانمو کارای که کردم نگاه دیگه برگه

 ودب هورداد باال اوردم سرمو در تقه صدای با دستشم عروسک من میکرد فکر بابک که بود جالب

 ردک شروع بود جالب برام صمیمانش رفتار بهش زدم زل کرد نگاه بهم مبل رو نشست داخل اومد

 شدم خیره بهش گذاشتم میز رو برگه زدن حرف به

 این هب کار اونم دستش میدن کار و میکنن اعتماد شخصی به دارن اینکه چیزا خیلی جالبه برام_

 بکنه صحبت تو مورد در حامی اقای بودم ندیده حاال تا اینکه هم غریبس هم که بزرگی

 کار هاینک مگه برم بعدم بدم انجام کاریو که اینجام من کنه اعتماد کسی به نیست قرار کسی_

 باشم اینجا من نخایین و میگی تو که چیزی اون با بکنه فرق اصلی

 انتظار اصال انگار بود خیره من به ناباور چشمای با اون ولی زدم زل صورتش تو جدی خیلی

 کردم عوض صورتمو حالت کنه شک میذاشتم باید نداشت من طرف از حرفیو همچین

 باشم؟ اینجا من نمیخای که میکنه فرق کارتون کردم ازت سوال پس، زد خشکت چرا_

 شپس از غریبه یه میتونه نمیدونم بزرگیه پروژه که بود این منظورم فقط من...... من.... نه نه_

 یانه بربیاد

 هک اینجام خب ولی نمیدادم انجام کاریو همچین بودم منم نکنین اعتماد که دارین حق البته_

 بشناسمت بیشتر بزن حرف خودت درمورد بیا بدم انجام احسنت نحو به کارمو

 ولی یکنهم فضولی انقدر که هست چیکاره این بفهمم نمیتونستم هنوزم ولی زد ای دوستانه لبخند

 نگیرم جبهه دادم ترجیح

 نوانع به بیشتر خب ولی خوندم مکانیک نخوندم انچنانی درس سنتم هم گفتم که اسممو خب_

 هم حامی اقای مدیون مهمه کار برام بیشتر ندارم و نداشتم ای خانواده بودم محافظ و کار رزمی

 گرفتن پروبالمو زیر اینکه بخاطر هستم

 کنیم کار باهم میتونیم اینکه و اشناییت از خوشبختم خوبه هوم_
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 دهب توضیح خاست زدن در بدون همینطوری داخل اومد کلودی بره که شد بلند دادم تکون سرشو

 باال اوردم دستمو عصبانیت با که

 نه نهگذاشت احترام نشانه که بزنید در داره در اتاق این که کنم مشخص براتون باید کلودی خانم_

 سریی کنید عجله انقدر نیست الزم بعدم دوطرفست احترام این هست خودتونم به من به فقط

 دیدب خبر داخل ندویید واردا تازه مثل سریع اومد کسی پس نیستن منتظر من اتاق پشت جمهور

 کردن اختراع براهمین تلفنو

 رفت اونم مکثی بعد میکرد نگاه من به هورداد بیرون رفت برگشت بود مونده باز همونطوری دهنش

 برداشتم خورد زنگ تلفن بیرون

 داخل؟ بفرستم اومده اولی کننده مراجعه افروز اقای_

 بله_

 که نبود دمبعی ازش البته نباشن بلد هم کردن کار که بابک بفرسته برام ادمی چندتا نمیکردم فکر

 اومد در صدای باشه کم اطمینانش قابل ادمای دایره

 بفرمایید_

 جالب نظرم به زیاد بودن پوشیده دست یه ست شدن وارد خانم تا3 شد باز که کردم نگاه در به

 تر ورب که دختری نشست جلوشون و اومد دقیقه چند از بعد هم سحر پوشیدنشون لباس طرز نبود

 بود مشخص بود کرده عرق دستاشون میکرد نگاه سحر به زدن حرف به کرد شروع بود بقیه از

 دمنش ناراحت سحرن به خیره اینطور که براشون اوره استرس بیشتر مرد یه وجود و دارن استرس

 ندارن هک باشن داشته نفس به اعتماد باید کنن کار میخاستن اگر ولی بود اومده پیش خودمم برا

 من نداشتن هم کاری سابقه بودن نداده انجام جالبی کارای زیاد کردم نگاه کاریشون رزومه به

 که حرفاشون بشن ظاهر بهتری رزومه با حداقل میتونستن ولی نداشتم کاری سابقه با مشکلی

 میکرد زمزمه فارسی به اروم کردم نگاه سحر به شد تموم

 میچش زیر ولی خوبیه دانشگاه از مدرکشون منن از بدتر خجالتین چقدر نکنن برسرشون خاک_

 بخورن بابک سنگین پروژه بدرد نمیکنم فکر میدیدم رزومشونو داشتم

 موافقم_

 نمیاد بر من از کن ردشون خودت خب_
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 یشترب استرسش دید خودش متوجه خیرمو نگاه وقتی بود نشسته وسط که شدم خیره بلونده به

 شد

 دارم ادتیپیشنهاد بهتون میکنیم مشابه کار تقریبا چون ولی اوردین تشریف اینکه بخاطر ممنون_

 بهترینا نبدی ارائه کارتونو و برید میتونید که شما میکنم عرض دوستانه اینم بعدیتون مراجعه برا

 اینکه نه یرنبگ قرار تاثیر تخت بقیه که کنید صحبت باال نفس به اعتماد با که خوبه بعدم ببرید رو

 کرده غلبه شما به استرس بشن متوجه

 اینکه گهم کردن کار برا میفرستن که کین اینا اخه بود پریده رنگشون میوفتادن پس داشتن علنا

 مدیگ گروه تا دو داشت ادامه همونطوری کارمون رفتن تشکر با شدن بلند کنه اذیت بخاد بابک

 نشونزد حرف طرز اینکه نه داشتن درستی رزومه نه اینکه با بودن متشکر خود از خیلی ولی اومدن

 میزد داد بود کرده قاطی سحر میخورد اداری کار بدرد

 کاری یچه به نمیتونیم میکنیم رد ما که اینطوری نمیخورن هیچکاری بدرد اینا رادمهر شدم خسته_

 جون اخرش تا اول از خودمون باید اینطوری کنیم اصالح کنن کار که نداریم دست زیر حتی برسیم

 اخه برامون میشه سخت چقدر میدونی اونوقت بکنیم

 به استمیخ دلم بیشتر میره پیش چطور نمیکرد فرقی برام بودم مونده خیره دستم تو خودکار به

 ریز یه سحر بودن سپرده بهم که کاری اون اال میزد چرخ جا همه ذهنم فکرکنم خودم هنری کار

 نداشتم باهاش کردن بحث برا اعصاب ولی میزد غر

 پشتش شد وارد جدیدی خیلی ظاهر با مهدی شدم خیره در به کنه سکوت شد باعث در صدای

 اماین: گفت فارسی به سمتم برگشت قضیه بودن عادی برا سحر شدن وارد دختر تا3 و پسر تا4

 قبلیا مثل

 رفتار یجور مهدی گذاشتن میز رو رزومهاشونو بدن ارائه میخان چی ببینیم شدیم منتظر نشستن

 ولی مبودی داده انجام بحثارو این قبل از دادن توضیح کرد شروع و نیست بلد فارسی انگار میکرد

 رپ دست با ادمای همچین اینکه از میشدیم زده شگفت االن کننده خسته روز یه بعد باید خب

 اومدن

 مثال ات بپیچونمش میکردم سعی که میپرسید سواالتی من به رو مهدی اورد قهوه براشون کلودی

 وطرفید برا میکردم بازی فیلم باید ولی بودم اصلی نقش خودم من هه بهشون نکنه درز اطالعاتی

 مزخرفتری بازی جاسوس چه و ای مسخره های جبهه میکنم کار خودشون برا من میکردن فکر که
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 بکنیم کار باهم بتونیم و ما کاری رزومه باشه قبولتون مورد که امیدوارم افروز اقای_

 ساعت برداشت کیفشو سحر شدم خارج اتاق از رفتن، و گذاشتن رزومشونو دادم تکون سرمو

 بودیم اونجا زیادی

 میکنن چیکار ناهارو ببینیم اینا بزرگمهر طبقه بریم بهتره_

 احمقا اون دست از بود ترکیده مخم که من گفتی وای_

 گرفتن وقت امروز دیگه گروه تا برمیگردین؟دو ناهار بعد قربان:کلودی

 3 قبل تا میاییم اره_

 ویمبشن صداشو بتونیم تا داشتم نگه سحرو دیدم سجادو که پایین میرفتم داشتم ها پله از

 از خوب بتونیم باید سپرده بهمون بابا بشیما بدبخت بفهمه زنت مبدا مجتبی کن جمع حواستو_

 برسن اینکه زا قبل بریم پیش سریعتر باید میره دست از داریم که همیناییم وگرنه بربیاییم پسش

 ایدب میرسید؟ باید چی نمیشدم منظورشون متوجه دادیم ادامه حرکتمون به پا صدای شنیدن با

 شدم رد سجاد کنار از شم نزدیک ادما این به میکردم سعی بیشتر باید باشه؟ چی به حواسشون

 خونده کور ولی کنه تحریک منو میخاد هه شنیدم انداختنشو تف صدای که

 خاکبرسر بدبخت حده همین در تربیتت:سحر

 بچشی توم میخای البد میکردم چیکار سایه با داشتم که دیدی حده همین در دقیقا اره:سجاد

 دیگه سمت به برگشتم حامد داد صدای با ولی کنم پارش لتو بزنم که برگشتم

 بگم میاد حیفم مرده هم تو اسم غیرت بی بزنی سحر به دست میخندی خودت بگور گوه:حامد

 خرفت نداری شعور اوناهم حد در تو دارن شعور اونا بازم حیونی

 اومدن اتاقشون از ساره و بزرگمهر داشت نگهش مجتبی که کنه حمله حامد به میخاست سجاد

 بیرون

 چیشده:بزرگمهر

 بود شده کم خونش کتک اشغال این هیچی:حامد
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 ننه بچه بخور گوه:سجاد

 داری؟ چیکار من طبقه تو سجاد جفتتونم با شید ساکت:بزرگمهر

 کنم نصب سنج فضول بودم اومده:سجاد

 هرری میره باالتر درجش بذاری کار خودت رو بهتره_

 بود خیره من به سجاد ولی میکشیدش مجتبی

 یبیوفت کردن التماس به که روزیو اون میدم نشون بهت بد خیلی میبینی بد روزی یه رادمهر_

 یکنمنم التماس صفت خوک توی به بمیرم یا بکنم جون بشم شکنجه توم دست زیر اگر من هه_

 میبینیم_

 بود شده مسلط خودش به که کردم ول و حامد

 میکشتمش میذاشتی باید_

 بود راننگ که کردم نگاه بزرگمهر به بود روانی ادم این کرده بغل سفت سحرو سایه دیدم برگشتم

 میزد موج پشیمونی چهرش مایه ته و

 که ها یافهق این با بخوریم چیزی یه جا یه ناهار بریم بگم میخاستم گرفتین بغل غم زانو بابا بسه_

 بخوریم چیزی بتونیم عمرا

 اومده فشار بهمون امروز خیلی که میگفتم سایه به داشتم بیایین شما اینکه قبل موافقم منم:ساره

 کنیم عوض هوایی حالو بریم

 عقب برگشتم صدایی با

 بخورید غذا آب لب بتونید که ساحلی رستوران یه ببرمتون میتونم:هورداد

 خوبیه پیشنهاد_

 بذاره ما از محافظت برا و هورداد بابک نمیکردم فکر:بزرگمهر

 یکردیمم احتیاط خیلی باید میزنیم حرف بعدا که کردم اشاره بهش گفت گوشم دم اروم خیلی اینو
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 تقریبا ودب کم خیلی ساحل تا ساختمون فاصله ساحل کنار رفتیم میروند هورداد شدیم ماشین سوار

 دنمش گموگور نگران رفتم هرجا نباشه الزم که زودتر میگرفتم یاد باید بود نزدیک هم خونه به

 باشم

 نشستیم کردن انتخاب ساحل به نزدیک و دنج جای یه رستوران تو رفتیم

 نم انتخاب به اینبارو میام خیلی اینجا من نه اگر کنید انتخاب میخورید چیزی اگر خب:هورداد

 بخورید

 روت میارم باال که نده سفارش دریایی فقط_

 بیاره باال رادمهر زودتر که میخام دریایی من نه:حامد

 گشنمه االن بزنید حرف معدتون اومده باال محتویات مورد در بعدن میشه حاال: ساره

 مسخرشون بحثای این با میزنن بهم ادمو حال مردا این که واقعا:سایه

 میکنه اداره دوستانم از یکی رو اینجا:هورداد

 وتاهک و تنگ لباس با بلند قد خانم یه کردیم نگاه سمت همون به داد تکون دستشو و شد بلند

 و پوستش به لباسش بود برازنده خیلی که بنظرم بود فر شرابی موهاش کنارمون اومد صورتی

 میزد حرف انگلیسی لهجه با و کنارمون نشست داشت هم کمی ارایش میومد، موهاش

 هترینب براتون االن ببینم هوردادو دوستان بار یه تونستم من و اینجا اومدید که خوشحالم خیلی_

 بیارن میگم رو اینجا فصل غذا

 چیزایی یه بهش باشه المانی فکرمیکنم که دیگه زبون یه به بعد و کرد اشاره گارسونا از یکی به

 سریع لیخی بود تونسته بود مشرب خوش خیلی هورداد میکردن نگاه ها منظره به داشتن بقیه گفت

 کنه جا خودشو پسرا دل تو

 میزد حرف اروم تقریبا شد نزدیک بهم بزرگمهر

 پشتی در تو هم دیگه اتاقک یه شدم متوجه ولی ازمایشگاه بردن اوردن، مواد سری یه امروز_

 سر از یکی باشه هورداد به خیلی حواست داره وجود مواد داری نگه محله که ازمایشگاه اهنی

 بابکه محافظای
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 کردم باز ایمیلمو صفحه چیز، همه میشه داره جالب شدم خیره گوشیم صفحه به دادم تکون سرمو

 بود داده جواب پارسا

 باید لیو نیست شخصیتت خود معرفی به شباهت بی هرچند کارت افسردس و تیره خیلی بنظرم_

 بعق بودم نگران چپت دست با کنی کار رنگی میتونی اینکه از خوشحالم و بشه طراحی خوب

 هفته3 لوکاس منو راستی بنداز عکس برام بازم کن کار روشون حاال بهتره خیلی االن ولی بیوفتی

 باشیم ارتباط در باهات بتونیم تا بده خودت از تماس شماره تونستی دبی میاییم دیگه

 بخونه که بزرگ جلو گذاشتم گوشیو

 خالصی شده باز دستتم کنی تحمل دیگه ذره یه خوبه خیلی_

 ؟ چیشده:سایه

 گفت براشون رو قضیه خوشحالی با هم بزرگمهر ما سمت برگشتن همه

 خوشحالم خیلی رادی بشه باز دستت میشه خوب چقدر:سحر

 بشه باز جهان مرد ترین قوی دست وقتی اونجوری میشیم بدبخت:حامد

 میکنیا باز نوشابه صورتش تو انقدر چشمش میترکه اوه:حسام

 میومدن ما سمت به دیگه مرد دوتا با عقب برگشتیم امیرعلی صدای با

 دیدیم ما رو ها شما عجب چه:بزرگمهر

 سرمون ریخته کار خیلی بابا عمو شرمنده:امیرحسین

 تادو اون به چشم با که کردم نگاه هورداد به میخندیدن باهم حامد سر تو میزد نرسیده امیرعلی

 رفک و بود عجیب رفتارشون برام یکم بودن وایساده سیخ اوناهم میکرد هایی اشاره دیگه مرد

 میشه رفتار باهامون زندانیا مثل که میشیم متوجه ما نمیکردم

 و طرح بیشتر بودن چیده سرویس سلف جلومون انگار شدن غذا مشغول همه میز شدن چیده با

 میخوریم داریم تا بده توضیح برامون که بود اورده آشپزو طعمشون تا میکرد جذبم رنگاشون

 دیگه محافظ دوتا کنار که بود هورداد پیش حواسش مغزم از نیمی ولی بود ترم جذاب اینطوری

 میومد درمیون کار پای وقتی میشد جدی و سخت صورتش میداد دستور بهشون بود وایساده
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 تراس سمت میز به میفهموند بهم داشت اروم و ریلکس خیلی رفت سحر اشاره سمت به حواسم

 که محسن فهمیدم کردم دقت بیشتر میخورن غذا اروم دارن و نشستن مرد زنو یه دیدم کنم نگاه

 یکس تا کردم نگاه چپم دست به میکنه اشاراتی اونم ولی میخوره غذا داره و داده قیافه تغییر

 شد کثیف باند کل شد چپه دستم رو سس زدم نبود حواسش

 بهش زدم گند کنیم عوض باندو این بریم شو بلند بزرگمهر_

 سمتمون برگشت هورداد ما شدن بلند با

 شدیم در محسن میز کنار از بیرون رفت محافظا با برگشت میریم دستشویی سمت به دید وقتی

 شدم خم پام به خورد شه بلند که چرخید نامحسوس و اروم زنه

 نشد که چیزیتون ببخشید اقا وای_

 گذاشت دستم گردنی اویز تو چیزی و شد خم سمتم به

 ببخشید خانم نه_

 میکرد نگام تعجب با بزرگ نباشه دوربین کردم چک یه کردم قفل درو رفتیم دستشویی سمت به

 به ادمد بود کوچیک گوشی یه کردم نگاه گردنم اویز به کرد باز چپمو دست باند کردم اشاره بهش

 ستمود باند بزرگ دستم، اتل تو دوباره گذاشتمش بود توش کارت سیم تا سه کنه بازش که بزرگ

 خندیدنمی میگفتن داشتن بقیه بودن نشسته هنوز هم اینا محسن میز سر برگشتیم کرد عوض

 کنارشون نشتسم

 بقیه نیمببی اینجاییم که خوبه بگردیم یکم بریم دادن پیشنهاد دوستان ظهر بعداز بزرگمهر:ساره

 فقط نیومدیم که کار برای جاهاشو

 میخاد چی جون شادی جناب ببینیم تا موافقم من خوبیه خیلی فکر:بزرگمهر

 عزیزم عمته شادی_

 ؟ کیه شادی:سایه

 میگم رو شادی ضد رادی:بزرگمهر

 رمتونمیب خودم بعدم برسید کارا بقیه به که شرکت برگردیم کردین میل اگر دوستان خب:هورداد
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 تعداد هی شدم شوکه شدیم که خودمون طبقه وارد شرکت برگشتیم و شدیم بلند نزد حرفی کسی

 بود شده تر دیدنی منم از سحر قیافه حتی بودن نشسته ادم از زیادی

 گروهن تا4 جزو همشون اینا نکنین تعجب افروز اقای:کلودی

 که نیستم بیشتر6 ساعت تا من بیان امروز میگفتین کمتر انقدرن میدونستید خب_

 نمیشه تکرار دیگه ببخشید_

 بودن منشی تو دارید کار سابقه هم شما خود ببینم باید من_

 ودترز میخاست دلم بود گرفته درد سرم داخل اومدن ترتیب به ها گروه اتاق تو رفتم پرید رنگش

 داخل یادب گفتم کلودی به برداشتم تلفن شد ولو مبل رو سحر بیرون رفت که اخر گروه بشن تموم

 سحر روبرو نشست

 ادامه برا باشن کافی میکنم فکر که کردم انتخاب گروهو تا4 بینشون از من بگیر لیستو این_

 باشه نخودشو با یا بگن استخدامشونو روند بگو کردن تایید بده نشون حامی اقای به ببر کارمون

 بود منتظر و برگشت کردم صداش که بره خاست گرفت ازم لیستو شد بلند

 منشی بدم یاد شما به وایسم باید من بره پیش اینطوری بیارید خودتونم کاری سابقه برام فردا_

 کنم مشخص وظیفتونو و داره کارایی چه بودن

 یمنش قبال من میگید درست بله دارم احتیاج خیلی کار این به من افروز اقای میکنم خواهش_

 ازم فرصتو این میگیرم یاد زود خیلی ولی نبودم

 نگیرید

 اومد هورداد صدای اون شدن خارج با بره زودتر تا دادم تکون سرمو

 بزن غر که کرد باز دهن سحر شمان منتظر پایین بچها دیگه بریم شین بلند رادمهر_

 ندارم کشش واقعا میکشم خودمو بزنی غر میکنم خواهش سحر_

 کنیم پیدا رو اعضا تونستیم بزور که میوفتم خودمون شرکت اول روزای یاد

 فقط نمیام بگم میخاستم مرگ_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

393 

 

 پایین رفتیم هورداد دنبال کشیدم و گرفتم دستشو

 پس دادین لفتش انقدر چرا بابا:حامد

 مومت روز یه تو روز دو کار که بود داده وقت انقدر نبوده منشی تاحاال منه دفتر تو که منشی این_

 شد

 دیدن؟ هم رو دیگه ساختمون دوتا اون شماها راستی سخته خیلی کار استارت اره:امیرعلی

 هستش کجا نه_

 بریم فردا پس فردا کنم فکر شیکیه خیلی جای مارینا دبی دوم فاز_

 میریم؟ کجا االن_

 اکواریومش خصوصا خوشگلیه جای مال دبی:هورداد

 بیاد خوشت خیلی ساره فکرکنم اومدم قبال من اره:بزرگمهر

 هک افتاد اکواریوم به چشمم اول ورودی روبروی همون تو رفتیم کرد پارک پارکینگ تو ماشینو

 بود خرید مرکز وسط ای استوانه

 بریم چندتا چندتا یا بریم هم همراه میخایین خب:هورداد

 طبقه ندچ میکردی نگاه کلی بریم همدیگه همراه گرفتیم تصمیم ماهم باشین باهم میخاستن دخترا

 مه همه بود توش آبزیا انواع کردم نگاه ماهیا به وایسادم آکواریوم به ،نزدیک مغازه کلی با بود

 من نزدیک اومد اورد در بیلو دسته حامد ما، دیدن برا زندانی

 بندازیم انداز خویش عزیز آکواریوم با وایسید بیایید_

 وت بزنم نمیشد خب ولی بود بازی جلف یکم بنظرم گرفتیم عکس و وایسادیم هم نزدیک همه

 دوییدن فروشی لباس مغازه سمت به دخترا بعد بقیه جلو سرش

 اینا دارن خرید به عشق چطور نمیشه باورم_

 کن باور دارم منم:حامد

 میاد بدت چی از تو مرگ:حسام
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 نمیگم هیچی هی ااا بکشمتون نزدم تا بسه:بزرگمهر

 روش نشستم دیدم که صندلی تو رفتم منم مغازه تو بردش گرفت و بزرگمهر دست اومد ساره

 میومد یهال الیه لباس دامن میکرد نگاه خودشو قدی آیینه جلو بود پوشیده لیمویی لباس یه سحر

 شده شتربی زیباییش بنظرم لختش شونهای رو بود پخش مسیشم موهای میشد بلندتر و پایین

 بود

 نمیکنم حال مدلش با زیاد ولی میاد خیلی رنگش بهت سحر_

 ودب خوشگل جلوش لباس پشت برعکس زد چرخ جلوم برداشت قدم اروم و برگشت من صدای با

 بود شده کار کمرش دور بود سینش رو که ای پارچه بود پروک مدل

 شده محشر اوه:حامد

 یچ عاشق یه چشم نمیدونم راستش خب میکشید موهاش الی دستشو که کردم نگاه حامد به

 میدیدم دوستمو زیبایی فقط من ولی میبینه

 پوشیدی چی ببینم میخام دیگه بیرون بیا سایه:سحر

 ولی سایه پوشیده چی ببینم بودم مشتاق تو کشید سرک سحر کرد باز پرو اتاق در سایه

 دیدمش باالخره دستش شدن کشیده با ولی نه یا بیرون میاد مرد همه این جلو نمیدونستم

 سینه طوس میشد ریش ریش ها شونه سر رو از که بود هفتی یقه بود پوشیده بلندی مشکی لباس

 نشون زیباییشو بیشتر که بود پاش رون روی بلند چاک یه براق و لباس بود تنگ میشدن بسته

 نپایی تا ولی داشت ای شاخه حالت یقش مثل هم پشتش داد ور یه موهاشو کرد پشتشو میداد

 نگام شتبرگ سایه میکشیدم همشونو میدادن بوم وگرنه آتله تو دستم که حیف لباس بود باز کمر

 آنالیز نمذه تو که میپوشه چی کی دیگه ببینم چرخوندم سرمو ولی دادم تکون سرمو لبخند با کرد

 میاد بهم ترکیباتی چه کنم

 بودی نگفته هیزیا رادمهر:امیرعلی

 چی؟_

 میکنی نگاه دقت با اینطور که هیزی میگم_
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 تا باییشوزی ببینم ترکیباتو چشمم با که دادن یاد من به نیستم هیز من جان امیرعلی بابا نه اوه_

 بگم دیدم نقصی اگر و کنم استفاده اومد کارم به بعدن

 هیزی بهرحال_

 هیزی ه*ز*ی*ر*غ چی همه هه نمیومد خوشم اصال مردا جور این تفکر طرز از رفت خندید بلند

 و شده تموم کارشون دیدم که کردم نگاه سحر و سایه سمت به نمیدیدن رو فراتر چیزی

 پرو اتاق چارچوب تو ولی میدن نظر ساره برا وایسادن

 دیگه بریم بیایین مغازه همه این بابا کردین شروع مغازه اولین از:بزرگمهر

 باش اروم پسر مونده خیلی هنوز بزرگ میزنی غر داری االن از_

 لباس یه برای وایسن میتونن چقدر اخه داریم مگه_

 پرو بچه میای سرحال حتما بپسندی لباس توم بریم بیا شدیا بلند دنده اون از امروز اوه_

 بابا لباس برسه چه ندارم خودمم حوصله بیخیال_

 بابا چهب که دیگم وقت چند شدی متاهل پسر شد تموم دیگه عروسیته دیگه هفته نباش بداخالق_

 میشی

 با بیام کنار بودم نتونسته هنوزم میرفت رفیقم زود انقدر نمیخاست دلم شد خیره بهم و برگشت

 هم که من برای ولی میشه حجیم زندگیش فقط بابا نمیمیره من برا طرف ازدواج با که مسئله این

 ومدمی هضم قابل غیر خیلی مقوله این بود خورده بهم نامزدیم هم بودم خورده شکست خانواده تو

 کنم کاری نمیتونستم ولی

 نه؟؟ کنار بذاری تنفرتو اون نمیتونی هنوز_

 نمیتونم متاسفانه نه _

 هب زندگی به شه عوض نظرت شاید بدی تشکیل زندگی توم بتونی که اینه حلش راه رادمهر_

 دادن تشکیل خانواده

 چیه نظرم که میدونی نکن شروع میکنم خواهش بزرگمهر_
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 به بود اسکی وسایل مغازه یه روبروش بیرون اومدم مغازه از ساره کنار رفت داد تکون سرشو

 برگشتم بچها صدای با گذاشتن کاله از نمیومد خوشم هیچوقت کردم نگاه کالهاش

 یدکن گلچین رو بهترینا بعد کنید نگاه رو همه کنید خرید برید که نیست الزم رو مغازها همه_

 بخرید میریم میاییم اخرش

 میدیدم ص*ق**ر لباس مغازه که بود جالب برام بود بدهکار گوشش کی ولی

 صورتیم رنگ عاشق من نازه و گوگولی چه سایه ببین رو صورتی باله لباس اون وای:سحر

 کردی؟ کار باله ص*ق**ر:سایه

 بوده خالم مربیم اره_

 منمیتونست که بود دوماهی دستم بخاطر که کردم نگاه خودم به کشیدن سرک مغازم اون تو حی

 بدترم این زا کار سر برم بپوشم کت نمیتونستم حتی بود طوری یه لباساشم بپوشم مردونه لباس

 میشد مگه

 رو بمجی دوتا بود خورده سفید گرد دکمهای گرفت چشممو بود مانکن تن که مخملی مشکی بلیز

 ببرم هن کنم پروش میتونستم نه ولی بود شیک بود شده کار دکمه روش دکوری که داشت سینش

 میکنه نگام خیره که دیدم رو سایه برم که برگشتم حیف بپوشم که

 تو نمیری چرا که خوشگله خیلی_

 نمیشه رد آستینش از دستم آتل این با که اینه مشکلم_

 هک بزرگ مغازه یه جلوتر رفتیم داد تکون سرشو اروم بعدش کرد نگاه مدت یه راستم دستم به

 همونجا رفتیم هممون گرفت چشممو بود مرموز ویترینش همه از بیشتر خیلی

 ای؟ مغازه چه میکنید فکر_

 تو بریم بیایین نمیزنه حدس کسی:حامد

 ولی یرونب رفتن بقیه عاشقشم من که چیزی ودکوری بود تزیینی وسیله بیشتر شدیم مغازه وارد

 نداشت زیادی بخور بدرد چیزای ولی مغازه تو بمونم بیشتر میخاست دلم

 اقا میگردین چی دنبال_
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 بود کرده دقت حرکاتم به که کردم نگاه فروشنده پیرمرد به

 خاصترینم دنبال باشه خاصی شی اگر_

 شدنبال کرد اشاره بهم میخوردم مرموز ادمای به جاها جور این تو اوقات بیشتر برداشت عینکشو

 کرد بازش بود پیشخون کنار بزرگ کمد رفتم

 خب ولی اینجان خاصترینام_

 قدراون ولی نبودن بد انداختم نگاهی کمد داخل به و زدم پوزخند داد نشون پولو عالمت دستش با

 منتظر شسمت برگشتم بدم گزاف پول بابتش بتونم که کنه سیر منو حریص چشم که نبود خاص

 بود

 اینا از خاصتر خیلی_

 ایوسم انگار خب ولی باشه داشته جالبی چیز ویترین اون با میکردم فکر زد ای مسخره نیشخند

 جلوش رفتم کرد صدام که برم برگشتم بودم شده

 اینجا میان کم تو مثل خریدارایی_

 خاصتریناست دنبال چشمش کسی کمتر_

 کلکسیونری؟_

 شکیم کشیده و دراز جعبه یه دستش برگشت وقتی مشکی دیوار یه پشت رفت دادم تکون سرمو

 پارچه توی که چیزایی یه بیرون زد توش از خاصی بوی یه آروم، کرد بازش میز رو گذاشت بود

 اندازه کردم نگاه مجسمه به برداشت پارچشو برداشت یکیشو بود خوابیده جعبه تو بودن مشکی

 مرنگک آبی و یاسی رنگای دستش تو میچرخوندش پیرمرد وقتی که خاصی سفید بود دستم کف

 میشد مشخص توش

 خاصترینم اینم تولده ماهای مجسمه_

 خریدن از بعد همیشه اومد وجود به دوباره وجودم تو شیرینی حس تک به تک کرد چکشون

 یزچ خودشون ارزش من برای ولی داشت زیادی قیمت میگرفت شکل وجودم تو حس این بهترینا

 وندمچرخ چشم دور یه با ساختتشون ژاپنی ساز مجسمه یه شدم متوجه داد خریدو برگه بود دیگه

 شدن دستم تو پاکت متوجه که رسیدم بهشون بودن جلوتر مغازه چندتا که دیدم رو بچها
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 خریدی؟ چی:حامد

 درازه انقدر که چیه اره:حسام

 ندارین دوست شماها که چیزایی مجسمن_

 دیب نشون بهمون باید داری رو سلیقه بهترین میدونم دیدم و کلکسیونت من کردی غلط:سحر

 حساسن خیلی چون خونه رفتیم وقتی ولی باشه_

 کارین محافظ چقدرم:ساره

 کردن نگاه سمت اون به ها مایو به امیرعلی دست اشاره با

 آب تو بری بپوشی بیکینی میخای البد:امیرحسین

 پایشم من:حامد

 مردین خیرسرتون اه:سحر

 اقا ذوقید بی چقدر کنیم کیف آب تو بریم بخریم مایو میخاستم بابا:امیرعلی

 دیدیم اولو طبقه فقط ما مونده دیگه خیلی بریم بیایین نپرونین مزه:بزرگمهر

 ینیدبب امشب همین رو همه بیارید فشار خودتون به که نیست الزم بیایید میتونید بازم: هورداد

 شتربی دوم طبقه شب اخر تا داشتیم وقت خیلی بودیم گشته دوساعت تازه کردم نگاه ساعت به

 سطو دوطبقه میموند رستوراناس فقط اخرم طبقه که میدونستیم فروشگاه و بود خونگی لوازم

 هم ماخانو میکردن خفه خودشونو داشتن مردونه لباس تو که کردم نگاه پسرا به و بودم نشسته

 بودن فروشی دامن ویترین تماشای محو

 نمیکنیم؟ کاری منوتو فقط بزرگ_

 خریدی که تو فکتو ببند_

 کنم پروش نمیتونستم ولی گرفتش چشمم دیدم لباس یه_

 موهام رو کشید دستشو کرد نگاه بهم محبت با
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 میخرم برات میام شد خوب شده اوف دستت بابا کوچولوی پسر نداره عیبی_

 شد چندشم ایی زدنه حرف طرز چه این گنده مردک درد_

 سبک جلف هیز مردک تو تقصیر همش شد چندشم خودمم میگی راست_

 داشت ربطی چه هیز االن_

 بیای حال گفتم قافیش کبود برا_

 میکنه اشاره بهت داره زنت که بریم پاشو_

 با مغازه تو برم میکنه اشاره من به هم سایه که شدم متوجه مغازه تو رفت غر غر با شد بلند

 داخل رفتم شدم بلند کنجکاوی

 دیب نظر اینا درمورد میخام بعدم باشه حواست وسایلمون به وایسا اینجا لحظه یه بیا رادمهر_

 یه االب اوردم سرمو پرو اتاق در صدای با میزدم ضربه ها کیسه به کفشم با وسایل کنار نشستم

 سرمو دادم ترجیح که بود داغون انقدر بود پوشیده سنگ پر شیری لباس یه با پرچین سبز دامن

 برگردونم

 باشه بخور بدرد نداره هیچی مغازه این بیار در سریع اینو_

 پرو تو رفت و برگردوند روشو برخورد انگار بهش خیلی

 شهم بعدش بود نیومده خوششون اونام انگار بودن بیرون هم وساره سحر برداشتم رو ها کیسه

 یه باال قهطب هورداد گفته به بود شده پر دستشون هم پسرا باال طبقه رفتیم بچگونه لباس میشد

 نقدرا نمیفهمیدم من ولی کنن خرید میخان هرچی میتونستن بود بزرگ خیلی شب لباس مزون

 میکنن خفه خودشونو دارن که اخه میشد الزم کجا شب لباس

 دیدهن لباس حاال تا که انگار شد گشاد چشماشون افتاد مزون به چشمشون باال رفتیم همینکه

 مغازه بیرون بودن نشسته که محافظا دوتا کنار گذاشت بودیمو خریده که هایی وسیله هورداد بودن

 کشید دستمو نزدیکم اومد سایه

 رادمهر بده نظر تو و اینبار_
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 امیرحسین و ،امیرعلی حسام میداد نشون خودشو باید سحر پیش بره که کردم اشاره حامد به

 جالب امبر بود شده گذاشته مغازه تو که بود مانکنا تن لباسا بیشتر میزدن حرف هورداد با داشتن

 وخورش تن میخاستن انگار بود تنشون لباس که بود مانکن دوتا رگال یه عقب و جلوی که بود

 میگفتم میگفت هرچی بود کالفه سایه بود نگرفته چشممو ولی کردم نگاه چندتاشون به بدن نشون

 نه

 بودم ندیده ای سلیقه سخت این به مرد تاحاال_

 پس دیدی که خوبه_

 هستی راضیم خود از خیلی_

 گفتنشون تو فقط نیاری کم دارم زیاد بد خصوصیات_

 جلو رفتم گرفت چشممو کمرنگ صورتی لباس یه دیگه رگال یه طرف به برگردوند سرشو کالفه

 دامن دمیش ریز برسه شکم به تا میشد شروع بزرگ ضبدری احساسات ابراز از باالتنش کل مانکن

 بود بهتر رنگش همین میومد زانو روی تا داشت آزادیم

 ببینم بیام کن صدام کن پرو اینو بیا سایه_

 ارچشپ به بود بلند سفید لباس یه کردم نگاه کناریشو رگال رفت برداشت لباسو نگفت چیزی

 بند وتاد بود شده کار ریزی سنگای سینش رو بود بسته دکلته مدل میومد خنک نظر به زدم دست

 ینپای که بود شده کار روش شکم رو تا گردن خفت از بلند حریر تور یه یقه بجا بود خورده نازک

 هسای برا هم مدل این از که کردم اشاره فروشنده به بود شده کار سینه روی دوزی سنگ چیناش

 یششپ رفتم سایه صدای با نمیگرفت چیزیو چشمم ولی میکردم نگاه بقیه به همینطوری ببره

 یومدم بهش خیلی رنگشم بنظرم زد چرخ بود شده خوشگل خیلی بودنش دوخته اون برازنده انگار

 سبز باسل یه ببینم رو بقیه برم که برگشتم بپوشه بعدی تا بست درو خوشحال که زدم لبخندی

 ویر ولی دامن رنگ سنگای با بود سفید سینه تا رون روی از نزدیکش رفتم گرفت چشممو آبی

 یدسف پارچه به نرسیده تا داشت بلندی چاک چپ سمت دامنش بود کوتاه و باز خیلی سینش

 بردن براش اونم بود آبی سبز دوالیه حریر دامنشم پارچه

 خوشگله سفیده خیلی بودم ندیده مدلی این حاال تا توپه چه این ببین رادمهر_
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 تمنشس پرو اتاق تو رفت داشت خاصی مدل میومد بهش خیلی میگفت راست انداختم نگاه بهش

 که فتادا ای نقره طوسی لباس به چشمم نمیشد انگار ولی نپسندم چیزی دیگه بپوشه بعدی که

 سینش رو بود خورده تاب پارچش ای حلقه گوشواره حالت پهلوهاش باستان روم لباسای مثل

 بود شده کار ای حلقه حالتای سینه رو دامنش طوسی پارچه از ولی بود شده کار ای نقره پارچه

 موچشم کردم سعی میرفت کمرنگی به رو پارچه رنگ میشد نزدیک دامن پایین به هرچی انگار

 چی هر من میشه ورشکست زدم زل پرو اتاق به دیگه ولی برداشتن براش اونم کنم منحرف

 بخره بپسندم

 بود خوب خورش تن خیلی بود پوشیده رو آبی سبز لباس بیرون اومد

 شو مانکن برو خوبه خیلی نزن دست اصال هیکلتو میگم سایه_

 میذارن نمایش به خودشونو که میاد بدم مانکنا از_

 دیگه بود شده برعکس انگار ولی میاد خوشش ازش کردم تعریف میکردم فکر اتاقک تو رفت

 نیستم من انگار میکرد برخورد جوری بعدشم ببینم آخرو لباس نذاشت

 واسم قیافه تو بری الکی بدم نظر بیام نبودم بیکار بعدم کنم تعریف ازت خاستم من_

 سیبر کارات به بری میتونی حاالهم گرفتم وقتتم ببخشید دادی نظر اومدی که ممنون خیلی_

 ونشمآویز من انگار برخورد بهم خیلی بود ریخته بهم انقدر بودم گفته چی مگه بود آور تعجب برام

 با مغازه زا کنار میندازه استفادش میشه تموم که بعدم میخاد نظر نیاز موقع میکنه برخورد اینجوری

 عیس میکنه برخورد اینجوری که هستش کی میکرد فکر پرو دختره بدرک بیرون زدم عصبانیت

 دادهور بیرون اومدن که دخترا نبره پی بودنم عصبانی به کسی تا باشم مسلط خودم به کردم

 خونه وبرگردیم بخوریم شام باال بریم داد پیشنهاد

 اینبارم نمبشی منم نشستن هرجا نکنم نگاه رستوران به کال دادم ترجیح که بود خورد اعصابم انقدر

 داد سفارش هورداد

 رستورانارو بهترینای بتونیم تا ببریم باخودمون هوردادو باید بیوفتیم راه تا کال ما اینکه مثل:حسام

 بدیم سفارش

 خوشگله نداشتی اخالقو این قبال تازگی به شدی انداز تیکه:حامد
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 زدنت زر طرز این با شد چندشم احمق مرگ_

 میزنی حرف اینطوری میشی جیگر خیلی حسام دیگه میگه راست:امیرعلی

 جفتتون بگیرین مرگ_

 میگیرن و مرگ نمیدونستم بله بله:حامد

 بودن حسام دادن آزار عشق میخندیدن میگفتن خودشون

 بدی آزار و حسام داری دوست کال حامد:سحر

 چیم پس وسط این من میکنی طرفداری اون از چرا تو ببینم وایسا گفته من؟کی جاااااان:حامد

 بگیریم رو پرو بچه تو طرف بخاییم که بربیاد تو زبون پس از میتونه کی:سایه

 سایه میگی درست که حقا نوشت طال با رو حرفا این باید ایول:حسام

 زدنشون حرف بود کننده خسته میدادم گوش بحثشون به حوصله بی خیلی

 بدونم دارم دوست خیلی بگه زودتر هرکدومتون هستین ماهی چه ببینم میخام بیخیال اینارو:ساره

 بزنی؟زرنگیا حدص شخصیتمونو تولدمون ماه از که:حامد

 میزنی حرف چقدر تو بچه نزدمت تا بگو فقط حامد:بزرگمهر

 دی:حامد

 اردیبهشت.پرحرفین خیلی شده برعکس ولی که احساساتین میگن شود چه اوه اوه:سحر

 عزیزم بخاد دلت خیلیم اومدیم دنیا به روزم یه تو علی امیر با تازه_

 حامد مرگ_

 میبندن جمع مرگ با منو همه چرا_

 حامد،بهمن ببند:حسام

 تیر که منوخواهرمم:سایه

 خرداد:بزرگمهر
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 مردادم منم بزرگمهر میخوره تولدت ماه به شخصیتت واقعا جالب چه:هورداد

 فروردین:امیرحسین

 به ارهد اعتقاد که کسی برا البته میشه تر جالب بنظرم نمیکردم نگاهتون اینطوری حاال تا:ساره

 میکنه مشخص ادمو خصوصیات از خیلی تولد ماه اینکه

 میکنی گیری گوشه چرا دیگه بگو توم رادی:سحر

 دادم تکون حوصلگی بی با سرمو من سمت همه برگشتن

 شهریور_

 پیشه ماه اینکه:ساره

 بزور باید خودم منو تولد باشه مونده یادش داره انتظار کسی چه از اوه بزرگمهر سمت برگشت

 بگه بهم خالی و خشک تبریک یه که مینداختم یادش

 مینه انگار گذشت اشناییمون از زود چه اا میگرفتیم تولد رادمهر برا نگفتی چرا پس دایی:حامد

 چه شه سالت 31 مونده هنوز دوماه اختالف با میگفتش دایی خان ویال بودیم رفته که بود دیروز

 بود دورانی

 ببره آب مارو ماهی دی بشی احساساتی نمیخاد حاال:حسام

 رو ذاغ نداشتم کنندشونو خسته بحث به دادن گوش حوصله جمعیت بقیه سمت برگردوندم سرمو

 وربز بودن نشسته دورتر مردی زنو نمیومد خوشم مزش از بخورم نمیخاست دلم ولی بودن اورده

 کنه ابمج رو کوچیکتره میکرد سعی بزرگتره که جالبه برام بدن غذا پسرشون دوتا به میخاستن

 بجل توجهمو که نبود جالبی چیز هیچ چرخوندم چشممو نمیومد خوشش زیاد خودشم ولی بخوره

 میشدم کالفه داشتم کم کم کشید طول خیلی خوردنشون شام کنه

 برگردیم زودتر میشه _

 بگردیما اومدیم رادمهر چیشده:حامد

 رادمهر میکنی بداخالقی چرا:سحر

 برگردوندم هورداد سمت به سرمو
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 یکهت که بعدشم بودم گذاشته سر پشت سختیو روز من برگردونه منو محافظا اون از یکی بگو_

 چندانی سود یاداوریش و گذشت که تولدی حاالهم کردم تحمل لباس انتخاب بعد خانمی یه های

 نداشت

 یکی تمانداخ نگاهی نیم اومد پشتم نفر یه رفتم در سمت به و شدم بلند که بزنه حرفی اومد سایه

 ادی خوب مسیرو کردم سعی میرفت خونه سمت به داشت شدیم ماشین سوار بود محافظا همون از

 قد دمر دوتا کنار که دیدم روژانو کردم حرکت پشتی حیاط سمت به شدم پیاده رسیدیم بگیرم

 پیشش رفت محافظ کرد نگاه من به تعجب با بود وایساده بلند

 برگشتی زود انقدر که نگذشت خوش بهت:روژان

 میومد دنبالم ولی بدم جوابشو نمیخاستم دادم ادامه رفتنم به

 میشی خسته زود انقدر چرا خوشگله خیلی دبی بابا پسر چته توم با رادمهر_

 همش ولی بگیرم پاچه میخاستم که بودم اخالقم مود اون رو منم میزد حرف روند یه همینطوری

 ولی بشم رد کنارش از خاستم وایساد یهو جلوم اومد نگم چیزی که میگرفتم خودمو جلوی

 شدم خیره چشماش تو زیاد عصبانیت با نمیذاشت

 بزنن شاخ یهو میخان که میوفته ادم وحشی گاوای اون یاد اوه اوه_

 گمشو شو خفه پس باشم تنها میخام بذار دمم رو پا شدی سیر جونت از اگر روژان_

 بزنی حرف من با اینطوری نداری حق_

 هستی کی جدن؟مثال_

 رییست و مافوقت فعال_

 عددی چون کن اخراجم میتونی اگر کار محل از خارج اینجا بعدم بود نشده ذکر دادم قرار تو_

 چشمم جلو از گمشو زودترم برام نیستی

 چه ونهمیت زن یه بیاد جا حالت کنیم مبارزه میخای دستی یه میکنی خرج کپنت از بیشتر داری_

 بکنه کارایی

 بودنت زن و خودت بابای گور_
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 گرفتم گارد بیرون کشیدم آویز از ضرب به راستمم دست دادم جر دندونم با چپمو دست باند

 سوخته سیاه ضعیفه ببینم کن حمله_

 لق خونم منم میگیره خودشو جلوی داره ولی کنه دعوا میخاد بود مشخص بود شده تند نفسش

 وکسب کیس یه به باید بجاش انگار ولی آب لب ببرم عصبانیتمو میخاست دلم رگام تو میخورد

 رستهد بره در بود منتظر انگار هه رفت و برگشت اسمش اومدن با ولی تخلیه برا بزنم ضربه سیاه

 بشه من حریف بتونه نمیشد دلیل ولی آتله تو دستم یه

 هتخت روی بودن کرده روشنش چراغا نور انعکاس فقط بود سیاه سیاه کردم حرکت آب سمت به

 نبود اطراف اون کسی عقب برگشتم بود12 کردم نگاه ساعت به زدم زل آب به و نشستم سنگی

 اروم اینطوری که بود مهمش افراد از یکی روژان اینکه احتماال باشم نظر زیر میدادم احتمال ولی

 اون ودب شده آرومتر اعصابم گذاشتم آب تو وپاهامو نشستم اونجا همنطوری دوساعت یکی میپایید

 روپ دختره افتادم سایه رفتار یاد بود شده ساکت چیز همه به بزنه آتیش میرفت که جنونم خوی

 ررفتا میکنم حس حتی میدم نشونش اورد جوش مخم دوباره میکرد رفتار خدمتکارش با انگار

 هه بگید تولدتونو اهای خودشیرینی برا مسخره دختره شده عوضتر اومده ساره وقتی از بزرگمهر

 این خیلی انگار کیه رفیقش تولد نمیاد یادش بزرگ که عمیقی دوستی چه وای بگن بعدشم که

 بدن سرسامون رو پروژه یه بتونن تا شدن جمع هم دور ننه بچه ننر بچه مشت یه داره بها چیزا

 اشتباه در سخت ولی مزخرفه ازدواج از بیشتر عمقش رفاقت میکنم فکر همیشه که مسخرس

 تنهایی میذاشتم خودم نمیشدم بازی این وارد بود بهتر میشدن عوض کردن ازدواج با ادما بودم

 خونه یه تو االن هم بزرگمهر نمیوفتاد خطر به جونشون بچها بود شرکت تو سحر پاریس میرفتم

 قهایشقی ابلهم، چقدر میکنم فکر احمقانه چقدر باش منو هه میکرد زندگی زنش با داشت بود جدا

 زدم داد بلندی صدای با گرفتن نبض لعنتیم

 دهنده آزار فکرای این با بدی عذاب خودتو میخای چقدر بسه احمق_

 به لندشدمب میاره فشار بهم که کنم فکر چیزایی به نمیخام دیگه بسه بسه سرم تو میزدم بامشت

 ردمک قفل اتاقو در شدم اتاقم بالکن وارد پشتی در از میومد ماشین صدای برگشتم ویال سمت

 نوم میخاست مخم که بود شبا اون از خوردم همزمان مسکن چندتا حموم تو رفتم دراوردم لباسامو

 التهاب از تا گذاشتم باز یخو آب کشیدم دراز وان تو باشم منگ میدادم ترجیح ببره دیونگی مرز تا
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 گردش نگارا بشه کرخت بدنم که کردم تحمل کشیدن تیر سینوسام که بود یخ انقدر بشه کم بدنم

 بود رفته بین از درونم گرمای میکردم حس آب زیر کردم چندبار سرمو بود شده کم خونم

 اریوک یه رادمهر کن فکر باخودت بهم بود شده خیره حالتم بی ،صورت کردم نگاه روبروم آیینه به

 ودتخ برید لو اگر داره بستگی تو به کارن تو که آدمایی زندگی تمام خطرناک کار یه کردی شروع

 ات کسی کردن باز حساب روت اونا محسن مهدی رفیقات بزرگمهر میمیرن زیادی آدمای هیچ که

 دست زا برا چیزی که تو بره بین از تالش همه این نذار کنه نفوذ بابک گروه به بود نتونسته حاال

 قتیو نمیخاستی مگه باشی داشته آرتیستی مرگ یه میخای نمیگفتی همیشه مگه نداری دادن

 رپس سنگه یه فقط که بمیری االن ولی ببرن نام ازش سالها تا همه که بمونه اسمی ازت مردی

 دیب نشون کس همه و جا همه به که باشی داشته هنری نمیخاستی مگه نمیخاستی شهرت مگه

 به ومعرفتت بقیه میدن آزارت بقیه بدرک ندارن بقیه باش داشته باور خودت به زدی جا چیشد حاال

 وت نمیجوشه هنوز مگه انتقامت، خودت برا مهمی که خودت پسر جهنم به درک به میگیرن سخره

 زدی جا هان زدی جا که رسیدی اهدافت به مگه شده تموم لیستت مگه اوردی کم چرا پس خونت

 ترسو احمق

 اون نه کرختی اون نه نمیکردم حس هیچی شده جوش یخ آب میکردم حس باال رفت فشارم

 روشنش اوردم در رو گوشی دستم گردنی آویز از میکرد القا بهم پوستم روی یخی که آرامشی

 ناشناس شماره یه طرف از بود اسمس چندتا کردم

 ایدب ما بابک پیش رفته لیست گفتن زدن زنگ ما به بود خوب کارمون امروز هستم مهدی رادمهر،_

 دوربین تاچند فرستادیم برات که گوشی کیف تو باشه باید خیلی حواست سری، یه اون پیش بریم

 هم رو نهخو بتونیم ما که بذارش امد و پررفت خیلی که جاهایی تو میتونی اگر که متحرکن کوچیک

 واستح حسابی باید هورداد اسمش که پسریم اون نگهبانا اتاقک خصوصا باشیم داشته نظر تحت

 تهسردس که میکنه حس خطرو بیشترین تو طرف از نداره اعتمادی هیچ تو به بابک باشه بهش

 هک گذاشتن کار برات هم شنود یه باش مراقب پس نظری زیر جا همه گذاشته تو برا محافظینشو

 که جایی ولی بذاریم برات ردیاب یه باید سر یه حتما علی پیش برو ایران برگشتی بذار لباست تو

 دتخو مراقب پسر توییم عالمت منتظر همه اینجا هست بهت حواسشون عمو و بابا نفهمه کسی

 به اشرکت کار بجز بتونیم که کنی جلب و روژان یا هورداد توجه باید نداریم چندانی اطالعات باش

 کنیم پیدا راه باند
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 موقعیتی باید کردم تایپ براش بود کوچولو ای تیله دوربین تا 6 کردم نگاه گوشی همراه کیف به

 نمیشه روژان ولی هورداد کنه اعتماد من به بتونه که بیوفته اتفاقی بیاد پیش

 دبختیب دشمنم افراد از یکی با صمیمیت و ریختن دوستی طرح میشه جالب بیرون رفتم حموم از

 کاری یاونطور نمیتونم بشیم صمیمی اونقدر اگر بذارم حدومرزی رفیقام برا نمیتونم من که اینه

 هنمذ کشیدم دراز تخت رو مسخرس اونم افتادن گیر نگران تاره االن هه بیوفته گیر اونم که کنم

 کنه شره تمگذاش و بتادین شستم بدبختی با دستامو شد صبح کی نشدم متوجه که بود درگیر انقدر

 بود سخت خیلی روش گذاشتم برعکس دستمو زد چسب گازو کردم خشکش دستمال با روش

 ارکن بود نشسته هم روژان بودن میز دور بچها اکثر کردم عوض لباسمو کردن، اینکارو تنهایی

 اشتمند کسیو با بحث حوصله نکردم نگاه کسی به میشد بیشتر نفراتمون روز هر انگار هورداد

 لجیف میخاستی که گفتم دوستان برا میگرفتی پاچه همش که دیشب رادمهر شدی سرحال:روژان

 بجنگی من با

 پرید بود روبروم سحر میز وسط پرت و قاشق اومد جوش به خونم

 میبینی بد نرو رژه اعصابم رو هستم سگ کافی اندازه به روژان_

 اب نشستم ماشین تو رفتم شدم بلند باشه ساکت کرد اشاره بهش هورداد که بده جواب اومد

 دلم بذاره آهنگ کردم اشاره بهش بود منتظر هم راننده شیشه رو بودم گرفته ضرب انگشتام

 کنم فکر کمتر تا بکوبه مغزم تو اهنگ میخاست

 بودم خاسته که گروهی چندتا نمیزدم حرف هم سحر با حتی میگرفتم کناره همه از روز طول کل

 راغس میرفتم بعد اولیه مرحله تو بدن نشون خودشونو میکردم صبر باید و بودن شده استخدام

 خورد در به ای تقه میکردم نگاه ها بچه کارای به بودم نشسته دفتر تو کارا بقیه

 بفرمایید_

 وایساد جلوم اومد برداشتم تاب لب رو از سرمو تو اومد هورداد

 شدی جوری یه دیشب از شده چت رادمهر_

 خورده اعصابم نیست مهمی چیز_

 بزنیم حرف میتونیم بخای اگر خب_
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 میذاشت اختیارم در داشت خودش که بود خوبی فرصت

 نیممیز حرف اونجا بندازم مرکزا دوتا به ببرم و گروه اینکه قبل کلی نگاه یه ببری منو بهتره_

 ببری پیش رو کارا زودتر میتونی اینطوری خوبیه فکر اتفاقا_

 میزنن حرف دارن دیدم و سحر و مهدی که بیرون رفتم اتاق از همراهش

 میرید کجا:سحر

 میاییم بشه عوض حالش یکم میبرمش:هورداد

 شصورت کردم نگاه مهدی به کنه پنهان چیزیو هر میتونست بیخیال اینطور که بود جالب برام

 ایینپ رفتیم نپرسید چیزی دیگه سحر نگرانه بود مشخص ولی نمیفهمه هیچی که بود بیخیال

 جا و بترسم که اونقدر نه ولی بودم شده نگران خب بود پارک ساختمون پشت شخصیش ماشین

 واقعی هایب میدونستم ولی بشم گروه وارد بتونم که بشیم نزدیکتر بهم میخاستم بیشتر بزنم

 کنم عتمادا میتونم میکردم حس اگر ولی میشد تموم گرون برام این و واقعیمه حقیقت گفتن اعتماد

 دشمنم به حتی میکردم اینکارو

 رو جا همه بمونه یادم که کردم نگاه مسیر به دقیق

 برسیم تا بگو برام رادمهر خب_

 من درمورد کنجکاوی انقدر چرا تو هورداد بگم باید رو چی _

 میشناسم رو بقیه اینکه بخاطر شاید_

 ستینی زیادی شدن آشنا اهل توم زیاد کردم که توجه من ولی نمیشناسی که هستن خیلیا خب_

 بزرگتریم سوال عالمت برات من انگار ولی

 باید یعنی میشناسم و همراهت پسرای تموم من بدونی باید اینکه و همینطوره شاید خب_

 همه میخان حامی اقای کنم فراهم شمارو آسایش بتونم و باشه مربوط کارم به حدیکه در بشناسم

 هخطر در همیشه شغلیش موقعیت و مقامش بخاطر که میدونی البته بره پیش خوبی به چیز

 مونث جنس از زیاد خب ولی داریم هواتونو خیلی براهمین هم ما خطرن در بهتریناشم براهمین

 نمیشم نزدیکشون براهمین نمیاد خوشم
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 متنفرم هم ازدواج از حتی نمیاد خوشم منم تفاهمی چه و جالب چه_

 به نوم و نمیخاستن چرا که متنفرم ندیدمشون هیچوقت که والدینمم از حتی نمیاد خوشم منم_

 کنن ولم بعدم اوردن وجود

 مشترکه بودنمونم خانواده بی درد خوبه هه_

 کرد نگاه خیابون به سریع خیلی ولی کرد نگام برگشت

 داری خانواده میکردم فکر چرا پس_

 کردن قبولم سرپرستی به بودم یتیم و راهی سر منم خب ولی دارم اره_

 بودین خیابونا تو بوده بازم اینا همه و پول پدر و مادر سقف یه داشتی سرپناهی یه تو خوبه بازم_

 صورتم تو کرد پیدا نمود انگار ولی خندیدم بهش دلم تو

 میخندی؟ چی به_

 از دهش حاال تا نبودشه از بهتر چقدر اینا داشتن و بودم نعمت و ناز تو من میکنی فکر اینکه به_

 بهتر؟ زندگی یه داشتن برای میدیم پس دنیا به چیو بهای داریم ما بپرسی خودت

 میپردازیم؟ بهایی ما مگه نه راستش_

 گزافه خیلی اره_

 میگی اینو که چیشده مگه_

 هرچقدر که رسونده باور این به منو دروغین خانواده یه داشتن برای پرداختم من که بهایی_

 روز یه تونیب تا بدی باالتر بهایی باید بکشی سختی بیشتر باید باشی تر اقبال بد و تر بدبخت

 میدونه چی کی هفته4 تو روز یه شایدم حاال ببینی هفتت روز 7 بین خوش

 میزنی حرف گنگ یکم رادمهر نمیشم منظورت متوجه اصال من راستش_

 هستم چی که میشی متوجه بمرور نداره عیبی_

 آدمیزادی؟ از غیر مگه چیه هستی چی از منظورت_
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 امیز جنون خوی و ظاهرم بودن انسان بجز که نکردم دقت بهش حاال تا باشم شایدم نمیدونم_

 باشم میتونم چی دیگه خوابیده که درونم

 زدنت حرف طرز این با میترسونی و آدم یکم........یکم_

 بگو خودت از داری دوست تو کن فراموشش_

 یبچها که پیر خانم یه خونه تو و میکردم کار بچگی از من گفتم بهت که حدودیشو یه تا خب_

 خوندن ،درس پایین دست کار یه بعدم بمیره که وقتی تا میکردم زندگی میداد سرپناه رو خیابونی

 به که بعدشم بکشم دست ازش نذاشت هیچوقت سازی بدن ورزش به عشقم خب ولی زورکی

 باالتر اومدم هی و شدم استخدام محافظ عنوان

 نه؟ مفید و خالصه_

 داد ادامه زدن حرف به ولی شد خیره جلو به و زد نیشخندی

 هنرمندی شنیدم که جالبه برام_

 جالبه برات چیش_

 اشهب هنرمند یه دیدم که رفتارایی این با و بداخالق سخت آدم یه ندیدم که جالبه اینش شاید_

 هنری؟ و لطیف و اخالقن خوش همه هنرمندا مگه_

 باشه باید میگن اینطور خب_

 کلن بی همه هنرمندا میکنم نقض من چون چرنده خب_

 باشی کله بی نمیاد بهت ولی_

 باشم کله با کرده مجبورم موقعیت شاید_

 راستش دارم ازت ای خاسته یه_

 دراوردی منو بودن هنری توی ته براهمین پس اهان_

 نه هم اره هم_

 میشنوم بگو خب_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

411 

 

 افظممح گندس هیکلم درسته نزن زل بهم اینطوری بکشم نقاشی داشتم دوست خیلی من خب_

 تگف میشه یعنی دارم دوست و هنر خیلی بعدم که باشم نداشته قلب نمیشه دلیل خب ولی

 مبکن زمینه این تو پیشرفتی بتونم که نیومده پیش این فرصت هیچوقت ولی عاشقشم

 بدم و پیشنهاد این میتونم کردم فکر...... راستش.....بعدش

 که ارهد خنده برام یکم بشی من شاگرد میخای تو بعد ضعیفم خودم من میکنم فکر دارم من نه_

 بدم یاد تو به که دارم توان اونقدری یا میتونم من کردی فکر

 دادن نشون ها بچه کاراتو عکس میکنی کاری چوب داری دیگه_

 نبوده توجهی قابل چیز دارن لطف_

 نبود مشکلی اگر یا کن فکر بهش تونستی اگر_

 باشه_

 رسیدیم تقریبا دیگه خب_

 بود کاره هنصف که ساختمونا بقیه مثل تقریبا بود مارپیچی و بلند کردم نگاه روبروم ساختمون به

 فقط؟ است دونه یه این_

 رستوران بعدشم تفریحی بعدیش دوطبقه خرید مرکز اولش طبقه 6 اره_

 کنه طراحی رو اینا همه میرسه کی بابا زیاده چقدر اوه_

 اجاره رو اونجا که کسایی عهده به که مغازه هر کنی مدیریت باید ساختمونو داخلی طراحی تو_

 میشی راحت افتاده راه بزنی بهم چشم نخور حرص زیاد کردن

 بشه تموم زود میگی که همینجوری امیدوارم_

 که ای سرمایه این با بود کرده خودکشی بابک بود مغازه کلی طبقه هر تو باال رفتیم رو برقیا پله

 نطوراو خب ولی داشت پول ابد تا همینطوریم کنه پارو پول چقدر قراره نبود معلوم میذاشت جا همه

 طماعترن ترو گدا خرپوال مزخرفم زندگی این تو بودم فهمیده من که

 بگیرم؟ یاد پیشت بیام که میکنی فکر بهش حاال_

 گیره لجن تو انگار راستم دست ولی ندارم مشکلی من_
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 دستت شد بهتر وقتی اینه منظورم نه خب،_

 هستی سطحی چه در دید باید بعدم میکشی چی ببینم بیایی میتونی حتی اره_

 صفر کن فکر تو_

 میکنن رفک یا اجبارمیان به اوناییکه ولی میبرن دست عشقی هنرن عاشق ذاتی اوناییکه نمیشه_

 پسر نداره وجود هنر برا مطلق صفر بگیرن یاد تا میرن کالس هم میتونن

 ببینی میارم برات باشه_

 همون تربیش ساز تصویر گفت نمیشه بکارمم خب ولی نیستم نقاش من که بدونی باید البته _

 میشه گفته نقاشی

 زدی؟ دید حاال کنیم چیکار خب_

 بریم؟ ساحل نزدیک کافه داره جایی بخورم یخ چیز یه میخاد دلم ولی اره_

 ؟سرکار برگردی نمیخای ولی دنجیه جای بیاد خوشت کنم فکر اتفاقا دارم سراغ خوب جای یه_

 دارمن عالقه کار این به میکنی فکر که اونقدرام باشم من نیست الزم زیاد هست سحر وقتی نه_

 چین؟ عالیقت پس_

 تفاهمی دنبال خواستگاریم بیای میخای چیه_

 بود شده زده جن انگار میشد اکو خالی ساختمون تو صدای خنده زیر زد بلند

 خواستگاریت نمیام نترس نه رادی باحالی خیلی_

 دممی انجام زورکی هرچند نمیخوره بهم چیزا این و شرکتی کار ولی بکشم دارم دوست راستش_

 کنده کوه کاه از هم بابک نداشت خاصی کار ماشینش تو برگشتیم داد تکون تفهیم معنی سرشوبه

 باشه داشته میتونست رو بهترینا وگرنه اینجا اورده الکی هم مارو بود

 کافست از بهتر رادمهر بدم نشونت و خونم بریم بیا_

 شدیم ماشین سوار و دادم تکون سرمو
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 بخاد که کردم فکر این به میرسید نظر به تر طوالنی خیلی شرکت و خودمون خونه نسبت به مسیر

 اهنگ شلوغ خیابونای به ندارم دادن دست از برا چیزی افتاد یادم ولی کنم چه کنم آب زیر سرمو

 یه و برن راه طرف یه از ندارن اینو فرهنگ حتی که بهتره ایران از بنظرم هست چی هر هه کردم

 بهش ولی میدویید مادرش دنبال که شدم خیره ای بچه دختر به وایساد قرمز چراغ پشت جهت

 ودب مشخص بغضش اینجام از اطرافش به کرد نگاه و وایساد خیابون وسط همونطوری نمیرسید

 رو بچه دختر اون هورداد_

 اشناس؟ چیشده کدوم_

 یکردم صدام که میومد هورداد صدای شدم پیاده ماشین از بشه سبز میرفت که کردم نگاه چراغ به

 احساس انگار کردم بغل رو بچه دختر مینداخت خط اعصابم رو ماشینا ممتد بوق صدای وایسم

 سمتم هب داشت کرد پارک جلوتر ماشینو هورداد وایسادم رو پیاده گوشه بترسه که نمیکرد غریبی

 هق هق بچه دختر کردم حرکت سمت همون به دیدم خیابون اونور پریشونو زن یه که میومد

 بود داشته نگه مشتاش تو بلیزمو و بغلم تو میکرد

 میکنی اینطوری بچه یه خاطر به رادمهر_

 با که بود من شده فراموش ضمیر اون بود نسوخته بچه دختر این برای دلم من که نمیدونست ولی

 زرگب کوچه یه تو بچه پسر دوتا کردن پلی رو شده تار فیلم بود کرده شروع دوباره بچه این دیدن

 عقب برگشت بود کوچولو خودم مثل کردم نگاه دستش به میزدن قدم هم کنار پهن و

 بدوییم؟ کوچه اخر تا راد و من مامان_

 دستمو ودب من کپی که ای بچه پسر داد تکون خنده با سرشو بود تار همیشه زنیکه سمت برگشتم

 میزد داد بلند میومد زن همون صدای دوییدم دنبالش منم دویید و کرد ول

 کنید صبر دادمهر بچها نشین دورتر بدو ارومتر رادمهر_

 .......اسم با دوقلویی داشتم دوقلو یه من وایسادم سرجام

 هشب دخترشو بود رسیده بهم زن اطرافم محیط به برگشت حواسم خورد تکون بغلم تو دختربچه

 دورتر خاطره تو من ولی رفت و کرد تشکر زن میزد حرف عربی داشت و بود کنارم هورداد دادم

 هگری بودیم خیابون تو نبود مشخص هیچکس و چیز هیچ که بودیم شده دور انقدر بودم مونده

 نگه رمونکنا ماشینی بودیم شده خیس میومد اسایی سیل بودم نشسته جدول لبه من ولی میکرد
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 دمشبو دیده خوابم تو که بود همونی نشست کنارمون بود بلند قد مردی کردم بلند سرمو داشت

 کرد بغلمون

 شده نگرانتون خیلی حتما مادرتون شدید دور خیلی خونه از پسرا_

 زل بهم اننگر و بود گرفته شونهامو هورداد کنم کاری نتونستم که شدید انقدر کشید تیر سرم یهو

 هورداد باشم داشته حمله اگر نبود وقتش االن میسوزن دارن چشمام میکردم حس بود زده

 راتخاط نبود همراهم قرصام از هیچکدوم کنه کمکم تونست زیادش زور با کنه کاری نمیتونست

 چه بدم تشخیص نمیتونستم میشدن رد چشمم جلو از سریع خیلی تصاویر نبودن کن ول لعنتی

 ینک واقعیم خانواده بفهمم میتونستم کاش سردرگمی این از بودم شده خسته هستن کسایی

 ردادهو بود شده باز فکم کردم باز چشمامو میشم خنک دارم کردم حس پایین اومد فشارم کم کم

 دادم گوش حرفاش به میروند اورد سرسام

 ببرمش نمیدونم هرچند نزدیکتره اونجا خونه میام ،دارم یهو چیشد نمیدونم من بزرگمهر_

 بیمارستان؟

_............ 

 خونه میام دارم باشه_

_........ 

 ببینمش بذار_

 پشتی ب مداد تکیه سرمو نتونستم ولی کنم باز فکمو کردم سعی کردم نگاه بهش سمتم برگشت

 میکشید زوزه ماشینش داد گاز وبیشتر کرد قطع و تلفن صندلی

 گهم چته تو چیشد اصال بود مهم انقدر بچه دختر یه نمیفهمم من یهو شدی اینطوری چرا رادمهر_

 بود مسخره گرفت خندم وضعیت اون تو دارم العالج بیماری انگار میگفت جوری

 زا یکی پیش ببرمت هستی راضی اگر ولی نزد حرفی هم بزرگمهر چته تو نمیدونم من رادمهر_

 دوستام
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 از ونما رفتم دکتر پیش بارها من نمیام نه که کنم بحث باهاش بتونم که نمیدیدم خودم تو اصال

 ورد جای یه به داشت تقریبا وضعم این از بودم شده خسته خودمم کرد برداشت رضایت سکوتم

 منظره ولی میدید تار چشمام شد مشخص تپه رو شیک ویالیی خونه یه دور از میرفت دست

 نهمیک پرسی احوال مردی یه با داره هورداد که دیدم کرد پارک خونه جلوی و ماشین داشت زیبایی

 همب چندبار چشمامو اومد سمتم به مرد بود شده کرخت پاهام گرفتم مناظر از ،چشممو فارسی به

 ببینم ازش بهتری تصویر بتونم که زدم

 میبینی؟ تار_

 داخل خونش بیرونی ظاهر برعکس خونه تو رفتیم اهسته و گرفت بازمو زیر دادم تکون سرمو

 نشوند منو صندلی یه رو بود تاریک خیلی خونه

 خیلی انگار نداشتم خوشایندی زیاد حس دادم فشار چشمم رو انگشتامو رفتن هورداد همراه

 اومد قدماشون صدای اینجا اوردن منو که بدبختم و ضعیف

 نگران دادم خبر هم بچها به خونه میرم من روانکاو کامران دوستم نکردم معرفی رادمهر:هورداد

 باشید تنها شماهم نباشن

 نشست کمی فاصله با جلوم اومد کامران کرده قفل فکم هنوزم میکردم حس رفت زود خیلی

 نمیکنی؟ پرسیم احوال رادمهر؟سالم نمیزنی حرف چرا_

 هن گفتم دندونام الی از و اوردم فشار بخودم یکم ابله مردک میکشید حرف بچه از داشت انگار

 زشا لیوانو داشت نگه لبم نزدیک و برداشت میز روی از رو لیوانی لبش رو نشست ملیحی خنده

 گردش به خونم کردم حس بود غلیظی شکالت میداد انرژی بهم شیرینیش خوردمش و گرفتم

 دراومد

 هر و کنی معرفی خودتو دارم دوست کنیم شروع باهم اول از بیا داری عالئم سری یه شنیدم خب_

 ازارته باعث که چیزی

 اسشن روان و مشاور پیش چندباری برگردم اولیم خاطرات به کردم سعی کشیدم عمیقی نفس

 نداشت تاثیری ولی بودم رفته
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 و مد کلی با بودم بستری تخت یه تو سال سنو کم که وقتیه میاد یادم که ای خاطره اولین من_

 یبیعج سردرد بود باالسرم دکتری و میکردن نگاهم و بودن نشسته کنارم مردی زنو یه دستگاه

 اونجا راچ نمیدونستم حتی نمیشناختم و هیچکدوم من بود گچ تو االن مثل راستمم دست داشتم

 میگفتن بهم همیشه مادرپدرمن اونا گفتن بهم دادم دست از و حافظم شدن متوجه وقتی بودم

 که مشد متوجه چندسال بعد دعواهاشون تو بعدها شد تصادف که میکردی بازی دوستات با داشتی

 من زا خونه تو راستش نبود خوبی دوران بودن کرده قبول سرپرستی به منو نبودم اینا بچه من

 واده،خان برم بذارم یا کنم فرار که کنن وادار منو جوری میکردن سعی همیشه بودن متنفر خیلی

 کابوسام تو درد و کابوس همش شب تو دعوا و خوردی اعصاب همیشه روز در بود زایی تنش

 بخ ولی دوقلو برادر و کپیشم قیافه نظر از که پدری داشتم ای دیگه خانواده من که شدم متوجه

 میام اویزونن بالکنی از بچه دوتا دیدم خواب بار یه وقتی چون نیستن زنده میکنم احساس

 کافش سرش بوده خودم شبیه اونیکه میده هولمون پشت از یکی باال بکشمشون و بگیرمشون

 ونما دستم از حافظمو که میدونم من باغچه تو یکی اون و میوفتم دستم رو من برمیداره بزرگی

 بیعجی سردرد کنم پیدا دست بهشون میخام وقت هر ولی کیه خانوادم میگه من به که قسمتی

 تیح خاطراته این به رسیدن راه سر بزرگی مانع که انگار بیارم یاد به نمیخام که انگار میگیرم

 هیچی نمیگن بهم االنمم خانواده

 صورتم اشتد دقت با کردم نگاه بهش شدن سبک تا اینا گفتن با میکردم سنگینی احساس بیشتر

 طرافا به داشتم بود شده بهتر حالم تند، سبزه پوست با و داشت طالیی موهای میکرد کنکاش و

 بلم رو میداد سوخته چوب تلخی بوی خودشم حتی بود چوب خونش دکوراسیون کل میکردم نگاه

 میومد صداش دادم تکون پشتیش به سرمو نشستم

 هر کنه ککم بهت تا پیشش رفتی دکتر عنوان به که نیستم کسی اولین من احتمالن که میدونم_

 لیو بخای نکنم فکر که باشه تو اجازه باید هرچند کرد نفوذ سد اون به کردن خواب با میشه چند

 بیاد یادت کم کم کنیم کاری همدیگه با میتونیم

 بکنی کاری بتونی میکنی فکر_

 به دبای وقتا بعضی خواباتو بگو برام مثال کنی کمک خودتم باید هرچند دارم اطمینان نه فکر_

 چون لیو بیاد یادت قسمتا بعضی شده باعث کابوسا شوک هرچند بیاد یادت تا بیاری فشار خودت

 افتاده که بدی اتفاق بخاطر میدم احتمال ولی باشه رفته بین از اصال خیلیاش ممکنه بوده کم سنت

 یگرنم حمله بر عالوه احتماال دارم برات گیاهیم دارو سری یه بیاری بیاد نمیخاد ضمیرناخوداگاهت
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 ممیا من یا بذار رو زمانی یه روز هر میشی بدتر میذاره تاثیر روش هم فراموشی و عصبی فشار

 هورداد با اینجا بیا تو یا پیشت

 کساع قاب به شومینه نزدیک رفتم شدم بلند میدیدمش جا همین از اشپزخونه تو رفت شد بلند

 موخود یاد بود هم کنار عکساشون چندجا بودن نزدیک بهم خیلی انگار هورداد و کامران کردم نگاه

 خوبه خیلی صمیمی این به رفیق یه داشتن افتادم بزرگمهر

 شدیم بزرگ هم با بچگی از یعنی پیشه سالها مال دوستیمون_

 میندازی بزرگمهر خودمو یاد منو_

 خوبه خیلی برادر همراه یه داشتن ولی نمیشناسمش_

 نکنه ازدواج که وقتی تا ولی خوبه خیلی اره_

 دیگه زندگیه از بخشی یه ازدواجم چی یعنی_

 خاطرب رفیقمو من رفاقته متقابل نقطه ازدواج که میدونم اینم و متنفرم امر این از که من برای نه_

 نمیاد خوشم ساره از براهمین نامردیه ته این دادم دست از دختر یه

 خیلی جالبه خیلی برام_

 دارم ازدواج از تنفر اینکه چی-

 به هن ولی بود همین اونم واکنش کردم ازدواج منم وقتی همین شبیه انقدر هورداد و تو اینکه نه_

 اشقع منم میشه بچش زنو برا تمامن وقتش میکنه ازدواج کسیکه که موافقم خب ولی شدت این

 داره دوست اونو هوردادم هستم ترانه عاشق پدرانه من که همونقدر میدونم االن ولی دخترمم

 تنها و مجردی میکردم فکر_

 نشست بزرگی غم چشماش تو کشید عمیقی آه

 اونجا منتونست دیگه ایرانیم مال هورداد منو اصالتا دادم دست از نگارمو تصادف یه تو پیش سالها_

 تو زرگب غم این با تنهایی رو ترانه نمیتونستم اینجا بیاد میخاست کارش بخاطر هوردادم بمونم

 اومدم باهاش منم همین برای کنم بزرگ دلم

 کجاست االن دخترت_
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 پرستارش پیش باالست االن اینجا اومدیم ساله5 هورداد منو_

 نیست مشکلی اگر ببینم پرنسستو بیار خب_

 بیا دنبالم_

 بود صورتی که اونی از که داشت وجود در دوتا فقط داشت سفیدی راهرو باال طبقه رفتیم باهم

 این راب دلم جریان، تو زندگی باال این ولی بود مردها خونه پایین طبقه انگار دخترشه اتاق فهمیدم

 هرگزم و کرد نخواهم حس رو پدری حس من که جالبه کردن زندگی اینطوری سخته سوخت مرد

 با کوچولو بچه دختر یه انداختم اطراف دور به نگاه یه کرد باز و اتاق در کامران نمیشم عاشق

 میکرد نگاه ما به ایش قهوه و درشت چشمای با بود نشسته اتاق وسط طالیی بلند موهای

 نگاه تپلش انگشتای به نشستم ترانه کنار بود پایین سرش ولی بود نشسته کنارش هم پرستارش

 داشته نگه رو باربی چطوری که کردم

 خونتون مهمونی اومدم باباتم دوست من خوشگله خانم سالم_

 شد قایم پرستارش پشت رفت و پایین انداخت سرشو شد گلی لباش کشید خجالت

 بگی؟ بهم نمیخای اسمتم_

 یکشنزد اصال کامران ولی بود بامزه گرفت خندم میکرد قایم پرستارش پشت سرشو هی خنده با

 شده چیزی میکردم حس نمیکرد نگاهش کامران ولی بره سمتش به خاست ترانه چندباری نمیشد

 دمز اتاق از و شدم بلند میکرد نگاه کامران به اخم با همش پرستارش روبرمیگردونه بچش از که

 ادیدهن نمیتونستم ولی باشم عاطفه بی میکردم سعی درسته میسوخت بچه اون برا دلم بیرون

 بزرگ تابلو یه کنار دنبالم بیاد دادم هورداد به پیام میومد قدماش صدای سرم پشت بگیرم

 مادرش مال ترانه ای قهوه و درشت چشمای پس بود شده نقاشی روش زن یه عکس که وایسادم

 بود

 کرده ترکم میکنم حس رفت زود خیلی زیباست خیلی زیبا میبینیش_

 زخیمبر قیافه به تعجب با شدم خیره بهش و برگشتم مرد این بودن احمق از گرفت گر تنم تمام

 شد خیره

 کلیهش این عصبی فشار و درد از یکی روانی بیمار یه بیمارم یه تو چشم به من کن نگاه من به_

 یا خانواده تو که اینه ترانه امثال های بچه منو درد چیه دردا این اصلی منشا بگم بهت بذار ولی
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 تریدک تو بگیر فرض نشیم والدین ازار باعث تا میموندیم گوشه باید همیشه که شدیم بزرگ

 هر روز هر سال هر و سالمه31 کن نگاه من به ولی کنی خوب منو امثال میخای و شعور و بافهمی

 چه کنهنمی نگاهتم اون وقتی افتادی پدرت چشم از وقتی گذشته عذاب با ثانیم هر دقیقه هر ساعت

 مادرش مرگ مقصر اونو تو وقتی باشه داشته انتظاری چه باید بچه این داری اطرافت از توقعی

 دست از یکی توم مقصره زنش میکنم فکر و دادم دست از رفیقمو منم نیستم احمق من میدونی

 خامنمی و چیشده نمیدونم من داره ربط جورایی یه یا اومده تازه که کسی تقصیر میندازی میدی

 رچنده کنی مراقبت خوب یادگارش از بهتره رفته عشقت رفته زنت اگر کن فکر باخودت ولی بدونم

 متفاوته اسمون تا زمین عمل با حرف خب ولی شدم خر دخترتی عاشق که اولت حرف اون با من

 نرم نجهپ دستو بدبختی این با ابد تا اینه ترجیحم من کنه خوب بیمارو یه حال بیمار یه قراره اگر

 داشت قمنط نه خودش ولی بقیه برا داشت ادعا فقط که بابام مثل یکی دست زیر برم اینکه تا کنم

 ماهاروش بیشعوری تقاص باید ماهم و میدیدن رشد امثالمو منو که شماهایین امثال همین شعور نه

 خوش روز بدیم پس

 برام ترانه و بود وایساده پرستارش کردم نگاه باال پنجره به بیرون زدم خونه در از و کردم پشتمو

 یرومس از قسمتی یه شنیدن اوناهم کشیدم که هایی عربده اون با دادم احتمال میداد تکون دست

 هب نمیخاسته دلم انقدر هیچوقت بوده چی گذشته اون که بیارم بیاد میخاست دلم رفتم پیاده

 انگار ودب رنگ بنفش گرفت چشممو گلی یه کردم نگاه گلها و ها صخره به کنم پیدا دست حقیقت

 شدم کشیده گذشته به زیاد سرعت با

 باغچه تو بکاریمش باهم بیا خریدم جدید گل یه امروز ببین بیا پسرم رادمهر_

 کوچیک دستای با میکرد نگاه بهم زیادی خیلی محبت با بود من شبیه که نشستم مردی همون کنار

 خوابیدم خاک رو بعدم کنم کمکش تا بیشتر میکردم پال پخشو خاکارو

 اکخ عشق انقدر تو چرا نمیدونم من بگیر یاد دادمهر از یکم پسر کن کمک من به بازی خاک بجا_

 بچه بازی

 ازب درو سرایدار اومد زنگ صدای میکرد کمک مرد اون با داشت که دادمهر کنار نشستم شدم بلند

 داخل اومدن مرد دوتا پشتشونم داخل اومدن تار صورتای با چادری و بلند قدر دختر دوتا کرد

 ردک بغل رو دخترا و شد بلند. نه یا بود من پدرواقعی بود کنارم که مردی این نمیدونستم هنوزم

 صورتاشونو من فاحش سنی اختالف همه این ولی خواهرامن باال سن دخترای اون شدم متوجه
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 حس وجودشونو از نفرت حس شد قایم من پشت دادمهر شدن ما نزدیک وقتی ولی نمیدیدم

 بود نشسته ای دیگه پسربچه یه من پای رو بودیم شده جمع میز یه دور داخل رفتیم همه میکردم

 وتاد اون کردم نگاه که روبرو به میومد دعوا صدای میکرد بازی بود نشسته کنارم که دادمهر با که

 زیادی چیز میکردن دعوا بود من شبیه که مردی با داشتن باالتر پسرسن یه همراه دختر

 پرت نم سمت برداشت بزرگ گلدون یه بزرگتر پسر میکردن اشاره ماها به دخترا ولی نمیفهمیدم

 کرد

 تمساف یه انگار نداشت انتها که خیابونی بود رنگی سیاه شب شدم خیره روبرو به زد خشکم

 هرهچ فقط چرا نمیدیدم چهرهاشونو چرا ولی داشتم پرجمعیتی خانواده چه بودم دوییده رو طوالنی

 ادمی یهو همش کاش نشستم خیابون کنار. میدیدم و بغلم کوچیک پسربچه اون و دادمهر پدرم،

 بازی نگاس خورده با بود پایین سرم رفتم مسیرو پیاده شدم بلند بشم کش زجر اینطوری نه میومد

 ترزود بود بزرگمهر کنارش ولی بود هورداد ماشین کرد جلب توجهمو ماشینی بوق صدای میکردم

 اومد سمتم به و شد پیاده

 شدیم نگران چقدر میدونی نموندی کامران خونه چرا_

 فقط تمنیس بدبخت و ضعیف انقدرام من بابا بزنم زار دخترا مثل خودم حال به بشینم میخاست دلم

 نمیکرد درک کسی انگار ولی خستم

 نمیگی؟ هیچی و ساکتی چرا حاال_

 گفتم حال همون تو ماشین سمت رفتم و کنار زدم دستاشو لحظه یه اومد بجوش خونم

 نمونه تنها تکو وقت یه برس زنت به تو_

 اسارت احساس چیز همه بشه تموم زودتر میخاست دلم فقط بستم چشمامم عقب نشستم

 هم ابکب بودن نشسته میز دور تو همه رسیدم وقتی نکرد صحبت هیچکس خونه برسیم تا میکردم

 نشستم فاصله با کنارشون و کشیدم عمیقی نفس بود

 ناخوشی بودم شنیده رادمهر بود چیشده:بابک

 نمردم هنوز روشن چشمت_

 شونه و شاخ بتونم که بده نشون قرمز پارچه یکی میخاست دلم توهم رفت اخمام که خندید بلند

 میخاست کتکاری دلش بدجور بابک انگار بکشم
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 میکنی نگام قاتل یه عین چرا باش اروم پسر اوه_

 دیدی زیاد نزدیک از پس قاتل_

 آدمکشش پس هه میکرد نگاه بهش خونسردی به هورداد کرد هورداد به معناداری نگاه بابک

 هورداده

 بهتری؟ حاال رادمهر:ساره

 رتنف با گرفت ازم و رفیقم کسیکه این برا جلو رفتم و شدم احمق چطوری که کردم بهش نگاه

 توهم رفت بزرگ اخمای دیدم که گرفتم ازش چشم

 بدم خبر بهتون اومدم تهران برمیگردیم هفته این اخر:بابک

 ،بدنبالش هم هورداد رفت بلندشد بعدم اره گفت کالم یه فقط بابک که بزنه حرف اومد بزرگمهر

 کردم نگاش نشم بلند که گرفت دستمو حامد ولی اتاق تو برم که شدم بلند

 شده؟ چت روزه چند بذاری درمیون باما بهتره ایم خانواده یه االن ما بشین رادمهر_

 هک منی برا ولی بودن نگران خیلی انگار میکردن نگام همینطوری بقیه بین چرخوندم چشم

 میرسه بنظر عادی غیر خیلی نه که یک باشن نگرانم که نداشتم بزرگی خانواده هیچوقت

 شدین نگرانم که متاسفم من_

 رادمهر؟ همین:حامد

 چین؟ داری که هایی حمله این بدی توضیح ما برای میشه:حسام

 خانوادتیم جزوه هم ما اگر البته:امیرعلی

 دوستین باهاش سالهاست که شما بگین شما دایی:حامد

 بی نهمیک نگاه غریبه یه به داره که انگار نمیشناسه منو که انگار بود شده خیره من به بزرگمهر

 نای بخاطر اگر شد قفل فکم میکرد نگاه بهش نگران و بود نشسته کنارش ،ساره تهی و حس

 نبندم هایتن پیله دوباره و باشم داشته کنارم رفیقمو میتونستم قدیم مثل هنوزم االن نبود دختر

 توهم رفت اخمام

 کردم؟ کاری من رادمهر:ساره
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 همونم من شده چیزیم من میکنید فکر چرا نمیدونم نه_

 شهمی حاال خب دکتر پیش رفتین گفت هورداد نیستیم دوساله بچه هیچکدوممون ما رادمهر:حامد

 چیشده؟ بگی

 هب منو افروز و دارم ای دیگه خانواده یه من قبال بودید فهمیده خودتونم که همونطور ببینید_

 وبیخ اتفاقات اینکه بخاطر میگه کامران که شده پاک خاطراتمم سری یه کرده قبول سرپرستی

 و مبیار بدست حافظمو من که میکنیم سعی داریم حاال بیارم بیاد نمیخاد من ذهن و نیوفتاده

 نیست خاصی چیز کنم خانوادموپیدا

 نظرت؟ از نیست خاصی چیز گفتی که اینایی همه:حسام

 برسیم عروسی به بهتره فعال نیست خودم بنظر نه_

 خودم دستای با خودم اینکه از بودم پشیمون بود شده سرخ هم ساره کردم نگاه بزرگمهر به

 ونوحرفاش حوصله اصال اتاق تو رفتم برگشت صندلی شدم بلند ضرب با دادم دست از رفیقمو

 نداشتم

 هم حین همین تو بودن شرکت کارای و خرید درگیر همه گذشت سرعت به مونده باقی روز چهار

 نداشتم بیخو حس برگردیم بود قرار امشب دیگه کشورای برا بزنیم تبلیغاتی بنر چندتا تونستم

 مهدی طریق از بود جوری یه هم هورداد رفتارای ولی چرا نمیدونم بزرگمهر عروسی به اصال

 اومدم فکر از اتاق در باصدای. باشه معارفی مهمونی یه بزرگ عروسی قراره که بودم فهمیده

 بیرون

 بفرمایید_

 دیدم در چارچوب تو رو لوکاس

 هست؟ اجازه_

 کردی؟ استراحت خوب_

 بریم ای اماده ممنون اره_

 نیستش مشکلی بریم اره_
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 منتظرتیم بیرون پس_

 اومده همراهش هم لودویک و آنی کنه باز دستمو کچ که بود اومده دیشب شدم خیره رفتنش به

 نارک هورداد رفتیم، و شدیم بلند من دیدن با بودن نشسته بزرگمهر و حسام بیرون رفتم بودن

 بود وایساده لودویک و لوکاس

 شدی خالص باالخره کنه افتتاح راستشو دست قراره ما هنرمند امروز به به:لودویک

 میشم خالص باالخره اره_

 کار هنمون سریعتر بود خاسته و بود زده زنگ پارسا بود سمتی همه به فکرم شدیم ماشین سوار

 ترمهم همه از ولی بیارم یاد به رو قسمتایی یه کنه کمکم بود کرده سعی کامران بکشم براش

 ارانگ داشتم بدی حس من ولی بود خوشحال کردم نگاه بهش بود بزرگمهر عروسی درگیر فکرم

 رو هم ساره از نمیزدم حرف باهاش اصال مدت این قصد بدون و میداد دست از رفیقمو داشتم

 بدم نداشتم توضیحی ولی شدم شکلی این من چرا که بودن شاکی همه برمیگردوندم

 چون برگردی هنریت کار به بتونی و باشه رفته پیش خوب چی همه که امیدوارم رادمهر:لوکاس

 داری زمان کم خیلی

 بیعص ولی نداشتم استرس داشت نگه خصوصی کلینیک جلو ماشین هورداد دادم تکون سرمو

 و لودویک بودم نشسته حسام و بزرگ کنار مدت این بعد چیشده دستم اینکه از ونگران بودم

 بودم نگران یکم میزد حرف دکتری یه با داشت لوکاس موندن ماشین تو بیرون هورداد

 مکرد نگاه بهش داد فشار و گذاشت دستم رو اروم دستشو بزرگمهر میدادم تکون دستموپاهامو

 بود خیلی هم بودش همینکه بود امیز محبت و گرم نگاهش هنوزم

 بریم باید بلندشو رادمهر:لوکاس

 چروک بود شده سفید دستم پوست کرد باز دستمو گچ شدم عکسبرداری اتاق وارد همراهش

 چی دکتره نمیفهمیدم که من مجاورش اتاق تو رفتیم گرفت که عکس ظاهرش از شد چندشم

 میداد تکون سرشو لوکاس ولی میگفت

 نیک صبر باید مدتی یه نکش کار دستت از زیادم بیای هرروز باید داری تمیرنات سری یه رادمهر_

 چیزی نکش حتی
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 میکردم کرف اونیکه از بیرون رفتیم و بست آتل انگشتامو داد تکونش یکم کرد معاینه دستمو دکتر

 خر دادممی تکونشون کنم حس انگشتامو میتونستم داشت خوبی حس ولی روندش بود تر مسخره

 میشدم ذوق

 بودها وصل بهت ندیدی ساله یه دستتو انگار میکنی ذوق همچین اوه:حسام

 دارم خوبی حس چه کنی درکم بتونی عمرا_

 زیبات حس این مناسبت به میدی کی شیرینیشو حاال_

 میخاست دلم ببره بین از حسمو نمیتونست حسام بازیای جلف و بودم خوشحال خنده زیر زدن

 باید کهاین فکر با ولی داشتم زیادی اشتیاق حس.ببرم فرو رنگ تو دستمو حاال همین میتونستم

 احساسم تموم رو ریختن یخ اب انگار شد تموم خوشیام تمام عروسی برم

 ودمب مجبور و اومد بابک وقتی فقط ببینم هیچکسو نمیخاستم بودم مونده اتاق توی روز تموم

 میکرد نگام جوری یه هم سحر حتی میکرد نگاه بهم نگرانی با حامد رفتم بیرون

 پروازه دم سپیده طرفای که بریم بردارید وسایلو که بگم اومدم خب:بابک

 که دمش بلند بدم گوش نداشتم میلی کردن صحبت ساره و بزرگمهر با نشست داد که خبرو این

 شدن مانع حامد و هورداد که اتاقم تو برم بازم

 رادمهر میدن چی اتاقت اون تو:حامد

 رادمهر خودت تو بری انقدر شده باعث چی:هورداد

 باشم تنها میخام فقط_

 بری نمیذاریم نگی تا و شده چیزی یه_

 زدم داد بلندی تقریبا صدای با میدادن گیر خیلی بودم شده عصبی میگرفتم گر داشتم

 تموم داره دونفریمون خاطرات اون تموم اینکه از ناراحتم میکنه عروسی داره رفیقم اینکه از_

 نقطه رفاقت میدونه کسی هر بدم دستش از شدم باعث خودم کردم خودم ولی ناراحتم میشه

 ازدواجه مقابل
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 بگه یزیچ کسی که واینسادم پایین انداخت سرشو کردم نگاش زیاد نفرت با ساره سمت برگشتم

 بود شده تحریک اعصابم اتاق تو میشد منعکس صداش بستم درو زیادی فشار با اتاق تو رفتم

 درونم وت عجیبی حسای کشیدم موهام بین انگشتامو میلرزید بشدت دستم کردم باز دستمو آتل

 برگشتم اومد اتاق در صدای میجنگیدن باهم داشتن

 باشم تنها میخام برید نمیام عروسیم ببینم کسیو نمیخام_

 خانواده تو اومدم چرا اصال شدم حقیر انقدر کی گذاشتم زانوهام رو سرمو تخت پشت نشستم

 قید میشد کاش میکنم خانوادش تو توجه و محبت گدایی چرا میکنم بازیارو این دارم چرا بزرگمهر

 ارهد دوست خانوادشه عاشق اون میکنم تحمیل بزرگ به خودمو انقدر چرا اصال برم بزنم چیو همه

 تنیس اونی بابک اصال شاید میکنم زهر کامش به چیو همه تموم خودخواهی با دارم من چرا زنشو

 روبروم پاهای به چشمم دادم تکون شدت به سرمو کردیم اشتباه ما شاید میکردم فکر من که

  بود بزرگمهر کردم نگاه باال به افتاد

 بزنیم؟ حرف_

 تدس بودیم ساکت جفتمون طوالنی زمان مدت نشست روبروم گذاشتم، زانوهام رو سرمو دوباره

 دستمو بود داده تکیه تخت به کنارم برام بست آتلو کردم بلند سرمو شد کشیده نرمی به راستم

 داشت نگه

 که هعواطفت همین از میدونم احساساتی خیلی که میدونم رادی میشناسمت که هست زیادی زمان_

 راتب که بوده مشکالتی سری یه بخاطر ازدواج از تنفرت دلیل میدونم حتی خوردی ضربه همیشه

 بهت کنیمی فکر و میشی ناراحت بیشتر سکوتم از میدونم حتی میکنم درک اینارو همه اومده پیش

 دوست زنمو من میگی راست درسته خودش، جای چیزی هر رادی نیست اینطوری ولی نمیدم بها

 این رب مبنی این ولی بدم خانواده تشکیل دارم دوست راستش من خوبیه خیلی دختر اتفاقا دارم

 که وریاینط اصال زنم بشه خانوادم فقط بکشمو دست همه از اینکه بدم دست از رفیقمو که نیست

 کرد طهراب قطع کال میشه مگه ولی باشیم گرفته فاصله هم از روزا این شاید نیست میکنی فکر

 بخاطر فقط من اینکه نه خودش مشکالت درگیر هممون فشاریم تحت هممون روزا رادمهر؟این

 ارید که میدونم هرچند نمیای من طرف اصال ببین هم رو خودت باشم گرفته فاصله ازت عروسیم

 هک ممنونته چقدر که گفته من به ساره بارها کن باور ولی میدی نشون تنفرتو حس اون ساره به
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 هک شدی ما رسیدن باعث ناخواسته میومده خوشش من از قبل از انگار اونم شدی کار این باعث

 نیای من عروسی جلف مردک کردی بیجا بعدم.میخاستیم همو

 صبر اب اروم انقدر ولی بودم دلخور یکم هنوز شکمش تو کشید منو و کرد حلقه گردنم دور دستشو

 کردن خاموش برا بودن ساخته و بزرگمهر که انگار میشد خاموش درونیم خشم که میزد حرف

 ولی هباش داشته خانواده داشت دوست رفیقم حال بهر بیام کنار میکردم سعی باید من جوش نقطه

 قبلیم وادهخان حتی یا شم اونا مثل نمیخاستم میترسیدم مشترک زندگی از تلخم تجربه بخاطر من

 کردن ول منو که

 بشنوم زیباتو صدای بزنی حرف نمیخای اخمالو شادی حاال_

 مرگ_

 همونی هنوزم که میبینم افرین_

 عمتم پ ن پ_

 بگی چی نیست مهم بحرف تو قبوله باشه خب ولی ندارم_

 کنیم حرکت باید فرمودن دایی خان ولی میزنم بهم و خلوتون ببخشید اقایون:حامد

 یزچ نداشتم حوصله نمیموندیم زیاد برداشتم دستیمو ساک حامد همراه بیرون زد زودتر بزرگمهر

 پایین انداخت سرشو شد سرخ دید منو تا ساره بودن پذیرایی تو ساره و سایه بردارم خاصی

 که یهسا نشستم روبروشون صبور و ساکت بود بزرگمهر مثل دقیقا ساره بودم رفته تند خیلی

 بود طلبکار

 ونچ و دارم ازدواج به خاصی تنفر من گفته بهت بزرگمهر میدونم و رفتم تند میدونم من ساره_

 تشدس از سخت برام و برادرمه بودنم رفیق بر عالوه بزرگمهر نداشتم خانوادم تو کسیو سارا بجز

 کردم ناراحتت ببخشید بدم

 این یول کنم ناراحتش نمیخاستم داشت لب به ملیحی لبخند ساره ولی کرد نگام بهت با سایه

 مش عصبی میشد باعث میدم دست از دارم داراییامم تنها و تنهاییم به محکوم ابد تا که حس

 که هم ادمایی معدود همین ولی باشم تنها داشتم دوست همیشه کنم مهار رفتارمم این نمیتونستم

 باشه بایدن فردیکه یا بودم تنها همیشه منیکه برا بدم دست از نمیخاستم و بودن تنهاییام شریک
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 یول بدم نشون تنها و بدبخت انقدر خودمو نمیخام هرچند مهمن خیلی نفرات تک این اضافس و

 داره جدایی ارزش برام بزرگمهر خب

 ینا زودتر میخاستم فقط باشه نداشته کارم به کار کسی تا بخوابم کردم سعی مسیرو تمام

 چه قرار که بود موضوع این درگیر ذهنم عذابمه مایه انگار خاصی جور یه بشه تموم عروسی

 شک ربخاط ولی بودن محسن یا مهدی کاش ولی بیاد هم علی بود قرار مهمونی تو بیوفته اتفاقاتی

 همراهمون هم هورداد کنم نزدیک مهمونا به خودمو امشب میکردم سعی باید نیومدن بابک نکردن

 ورترد بخوابم بتونم اینکه برا من میزدن حرف باهم که میومد بابک و مسعود اروم صدای بود اومده

 بودم بقیه از

 بکنی کارایی چه باید که میدونی بره پیش خوب خیلی چیز همه باید مسعود_

 نیست که اولینبار بابک میره پیش خوب چیز همه_

 یانیدرجر که بقیم کار تو بیان پسرامم کنم کاری یه باید دورمونن بچه عالمه یه اولینبار ولی_

 نداره هم اهمیتی_

 سپردم هم هورداد به بره پیش خوب باید رسیدیم تقریبا_

 چه مبفهم تا هورداد یا باشم بابک نزدیک خیلی باید مهمه براش انقدر عروسی این که جالبه برام

 رفت سحر راه سر بودن منتظرمون ماشین دوتا شدیم پیاده اومدم خودم به حامد صدای با خبره

 هرانت شلوغ خیابونای تو رانندگی چندساعت بعد برم بقیه همراه بودم مجبور من ولی خونشون

 داییه همراه اومدن خواهراشونم که شدم متوجه بابک تلفنای از راه تو بابک خونه رسیدیم

 نتیلع بودم نرفته هم کوروش و علی عروسی حتی من داشتم عروسی این به تنفر حس بزرگمهر،

 کردم پیدا فکر وسواس الهی عذاب انگار بهشم فکر حتی

 شده متاهل داییم حال بهر دیگه کن استراحت من اتاق بیا رادمهر:حامد

 هبقی کنار از دادم تکون سرمو اوردم در گچ از تازه راستم دست رفت یادم حتی شد مشت دستام

 روشونم گذاشت دستشو بزرگمهر که برم حامد همراه خاستم و شدم رد

 االن نه عروسیمه شب، بعدم رادمهر برا اتاقم داره جا هنوزم حامد_
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 جلو یا خاطره از دوری تصویر نبینه نفرتمو که بستم چشمامو کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 دست رمونکنا ما از کوچیکتر پسربچه بودیم نشسته دوقلوم برادر منو گرفت شکل بستم چشمای

 شد مشخص چارچوب تو ای ساله20 پسر برگشتم شد باز بلندی صدای با اتاق در میزد پا و

 تونوریخت نمیخام اومده من سر بالهایی چه شماها اومدن با میدونید متنفرم ازتون چقدر میدونید_

 هیچی و من به میزنید زل فقط خنگا عین کمه سنتون االن البته بمیرید زودتر دارم دوست ببینم

 نمیشه حالیتون

 ایسادو عقبتر کرد بغل کوچیکترو پسر دوقلوم، وایسادم جلوتر شدم بلند بست درو اتاق تو اومد

 مجبور کنم ازدواج زودتر شدم مجبور شما وجود بخاطر من وایسی من جلوی میخای تو کوچولو_

 سمنمیر جا هیچ به من شماها وجود با ولی نشه کم پدر توجه تا بمالم تنم به چیزو همه پی شدم

 نه کنم خالصتون خودم اصال چطوره

 ختت تاج به کوبیدم گرفت گردنمو بودم کوچیکتر قد و چثه نظر از خیلی کرد حمله سمتم به

 میشدم خفه داشتم دستش زیر میزد داد و دویید دوقلوم که دیدم گذاشت شکم رو زانوشو

 من و منی شبیه خیلی چشممی تو بدجوری میفهمی؟تو رادمهر متنفرم دوتا اون از بیشتر تو از_

 لعنتی بشی حذف زودتر باید ندارم خودمو مثل یکی تحمل

 شدم بیهوش و اتاق تو ریختن نفر چند دیدم که سیاهی و تار صحنه اخرین

 ستهخ نداشت روحی دیگه انگار بود خالی خالی اتاقش تو رفتم دنبالش میکرد اشاره بهم بزرگمهر

 دادم نشتکو یکم اوردم در آتل از دستمو چیشده ها خونه تکلیف ببینم برم زودتر میخاستم نبودم

 موگردن نگاهش سنگینی ولی نزنه حرفی بزرگمهر که دادم نشون مشغول خودمو مدت تمام ولی

 بود دوخته چشم بهم دلخور که کردم بلند سرمو کرد خم

 سخته؟ برات انقدر رادمهر یعنی_

 چی_

 تمظاهر تو خلقیت کج که انگیزه نفرت اطرافیانت یا من ازدواج انقدر رادی، کن نگاه چشمام به_

 عروسی اینی نکنم مجبورت میگه خدا بنده که میکنی نگاه ساره به نفرت با انقدر میشه داده نشون

 نمیام مزاحمم اگر نترس هه_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

429 

 

 نکنه بیداد دادو سرم میکنه کنترل خودشو داره که میداد این از نشون عمیقش نفس

 بره نبی از رفاقتمون قراره نه بمیرم قراره نه من بگم بهت چجوری دیگه نمیدونم من رادی ببین_

 مخوش زنا از متنفرم ازدواج از فقط ندارم ترسی اصال ندارم رو اینا ترس من بزرگ بده گوش تو_

 دموخو بزنم باید دیگه بشی مهدی شبیه توم کافیه فقط خوردم کافی اندازه به دخترا از نمیاد

 و مجردی دنیای اصال مرد منم رفیق مرد وقتی ولی نه یا بود خوب مهدی زن ندارم کاری من بکشم

 باید عنیی میکنه تغییر فکرتم طرز نیستی بزرگمهر اون تو دیگه بعد به امشب از متفاوته متاهلی

 کنم بحث نمیخام من کن ولش اصال اه همونم من ولی بکنه

 کرد صدام بابک که بیرون برم هم خونه از میخاستم بیرون زدم اتاق از ندادم فرصت بهش

 میری کجا رادمهر_

 فروش بودم گذاشته چیشد خونم ببینم برم میخام_

 برو هورداد با_

 داره نگه زندانی منو داره قصد واقعا تهرانم تو ببینم میخاستم شدم خیره بابک به

 برم؟ هورداد با داره دلیلی_

 سگم خیلی که فهمید شد خیره چشمام تو ثانیه چند_

 گفتم نداری ماشین اینکه برا نه_

 بیاد هورداد تا بیرون زدم خونه از

 خوبه؟ حالت رادمهر_

 بهش میخاستم شدیم ماشین سوار نداشتم اینم با بحث و زدن حرف اعصاب کردم نگاه بهش

 نبوده اینجا ساله5 میگم رو کجا میدونه اصال این خب کردم مکث لحظه یه که بدم ادرس

 بری طرف کدوم از میگم بهت راه تو کن حرکت_

 شدم واردش بود باز امالکی رسیدیم زود
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 ردینبرگ شما تا موندیم منتظر ما البته دارم براتون خوبی خبرای اومدین خوش افروز اقای سالم_

 بدیم انجام تکمیلیشو مراحل بعد

 مگه؟ رفت فروش جفتش_

 بزنید نام به بریم که بیان بزنم زنگ موافقید اگر بله_

 بشه پیدا ای دیگه وقت که نمیمونم زیاد منم بهتر زودتر هرچه_

 هی حدود بعد بود وایساده ماشینش کنار بیرون که کردم نگاه هورداد به منم تلفنش سراغ رفت

 اه خونه از برسیم خونه دفتر به کشید طول ساعتم نیم اومدن خانواده دوتا شدن معطل ساعت

 ناشونز های تیکه حتی نداشتم هیچیو حوصله ولی کردن سوال من از کلیم میکردن تعریف خیلی

 دیمش ماشین سوار چک گرفتن و کردن امضا بعد خونه دوتا داشتن و میدیدن سنمو احمقا عین که

 خونه برگردیم که

 بابک خونه برم نمیخام بچرخ خیابونا تو یکم هورداد_

 ناراحتی رفیقت ازدواج از من مثل گفت برام کامران_

 میکنه اونطوری بچش با بعد بوده زنش عاشق مشنگتره هم منوتو از کامران_

 ولی نه یا بگم که درستیه کار نمیدونم_

 بچش تقصیر که بهانس همش ولی افتاده براش اتفاقی چه که نیست مربوط من به بگی نمیخاد_

 کنه محروم پدری عشق از اونو و بندازه

 تهرانه از خارج باغ کنیم حرکت و بخوریم ناهار بریم باید ظهره نزدیکه خب ولی حرفیه اینم_

 میدی دست از زمانو

 بشه تموم زود امشب کاش فقط اه برگرد باشه_

 سعی شنیدم که نیوردم خودم روی به ، بشه تموم دارم دوست خیلی منم کرد زمزمه اروم خیلی

 اشهب هورداد به حواسم باید مدت تمام بود داده پیام بهم مهدی پرواز قبل کنم متمرکز ذهنمو کردم

 هورداد اب باید یکم بیان پسراشم و امیر بود قرار باشم مسعود و بابک کنار لحظه هر نمیتونستم

 میشدم تر صمیمی
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 ؟ کرده ازدواج کامران میومد بدت چرا تو_

 هی و برادرمه میکردم حس همین برا بودیم باهم همیشه درواقع بودیم یتیم جفتمون اون منو_

 بهرحال نمیمونه یادم اسمشم ازش مید بدم انقدر حتی اه اون، شد وارد خب وقتی ایم خانواده

 دروبرا دوتا که قوی انقدر عشق بدونم میخاستم میگذروندن وقت باهم خیلی کردن ازدواج وقتی

 ودش عرض چه عشق البته خوردم شکست خب ولی کنم پیداش کردم سعی منم براهمین کنه جدا

 دمش خوشحال مرد وقتی بهرحال دادن تشکیل زندگی تا کارم میخورد بازی دختر دوست به بیشتر

 خیلی شد خور خود و منزوی ادم یه برعکس متاهل، مرد اون نه شد من برادر نه کامران خب ولی

 یشهم شروع زایمانش درد میکرده رانندگی داشته وقتی نشد ولی بشه بهتر ترانه با کردم سعی

 خب لیو میشینه فرمون پشت وضع اون با اخه کی بوده خودش تقصیر که بنظرمن میکنه تصادف

 هک ابلهانس خیلی البته اومده وقتی بی زمان چه که متنفره بچش از کامی و مرد که شد اینجوری

 دیگه لبتها بچه تقصیر میندازه انداخت خطر به خودشو تموم بیخیالی با اون که ندیده زنش تقصیر

 مرور به و شدم سرد منم کرد دوری اون وقتی راستش ندارم امد و رفت کامی با زیاد منم

 دارم بخام هرچی نداره خاصی اهمیت برام هیچی االن دیگه کنار گذاشتمش

 نه؟ کاره فقط منظورت هرچی_

 ناز نیست مهم براش بودونبودت که رفیقی و کردن ولت که ای خانواده داشتن به میارزه همونش_

 میخورن کنی حروم وقت بدرد نمیخورن زندگی بدرد من نظر به که هم

 واقعا ای نظریه چه_

 هنر به قبال که درونی حس اون دیدم رو تو وقتی از خب ولی مرداشم نوع این از من دیگه اره_

 برسم عالیقم به دارم پول کارمو که حاال میخاد دلم شد زنده دوباره داشتم

 تونستیم دشای معلوم کجا از میکنیم کار باهم بیا تو یا خونت میام بود فرصتش زمان هر برگشتیم_

 امونه سلیقه البته میدادیم انجام نفره دو کار قبال سحر منو بدیم انجام گروهیم کار چندتا باهم

 هست و بوده متفاوت اسمون تا زمین

 بیرون میبرد بودیمو کرده کرایه باهم که ماشینی داشت بزرگمهر شد جلب روبرو به توجهم

 داره ماشینی همچین بود نگفته بزرگمهر_
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 اتاق تو رفتم بشن اماده زودتر که بودن خودشون هوای و حال تو همه داخل رفتیم شدم پیاده

 داشتم برش بود یادداشت یه تختش رو بزرگمهر

 تموم قدیمی رفاقت یا بشه عوض چیزی نیست قرار بعدم بیا من بخاطر رادی_

 باز تمودس آتل نمیام میکنه فکر که میکنم وارد فشار بهش دارم چقدر ببین بیشعوریم آدم واقعا

 وردها پررنگ طوسی شلوار و کت میاد بدش مشکی رنگ از میدونستم گرفتم مفصلی دوش کردم

 دمیچرخی خودش دور داشت حامد ولی بود حاضر هم حسام نشستم بیرون رفتم و شدم آماده بودم

 ندیدی خفنمو مشکی جوراب لنگه این جون حسی شدم بدبخت وای_

 دیگه بودم نشنیده خفن جوراب گرفت خندم بود شده سرخ حسام

 بیااااااااااااا میگیری بستر زخم بابا نشین کن کمکم بیا فرزندم تونم با حسی_

 حامد ببند_

 کنارم نشست جوراب لنگه یه و گرفته قیافه با اومد سمتمون به حامد

 گناهی چه من مگه میکنه اینکارو من با بنظرت اخه چرا بده من به جوراب نمیاد حس جونم رادی_

 ام کرده درگاهش در

 کن پیداش برو خودت ببند حامد مرگ_

 بودم جونم رادی با من_

 میشه بزرگ کی بچه این خدایا_

 نی گل وقت_

 نشدی هم اماده هنوز تو کنم پیدا برات بگردم من بریم بیا حامد_

 کردم جمع رو لباسا حموم تو رفت اتاقش بود شده خونه دیونه عین اتاق تو رفتم همراهش

 گاهن لباساش به ای شلخته مدل چه دیگه این خدایا بود کتش تو جورابش لنگه تخت رو گذاشتم

 داشت تک کت فقط کردم

 داری تک کت فقط که تو حامد_
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 میام االن میدونم اره_

 بود حرکت در تختش منو بین چشمش بشن فرما تشریف اقا تا نشستم دقیقه ده یه

 کردی؟ جمعش تنهایی خودت خدایی_

 کرد کمکم عمتم نه_

 ایرانه؟ مگه عمم_

 بپوشی میخای چی ببند حامد_

 بودم ندیده تر خز این از افتاد فکم چهارخونه ای قهوه کت یه با برداشت بنفش پیرهن یه اومد

 گرفتم دستش از رو لباسا

 کاراش این با ببره هم سحر دل میخای مثال میکنی ست چیه اشغاال این بشین_

 من کنم چه پس_

 کرد نگاه ما به خنده با اتاق تو اومد هم حسام

 حسام چیشده_

 بپوشه میخاد چی ببینم اومدم هیچی_

 لیو برداشتم شلوارشم همرنگ تک کت بپوشه تا کردم پرت سمتش به رو لی شلوارای از یکی

 هبپوش دادم رنگ کرم جلیقه و یافتم اسمونیم آبی پیرهن لباساش بین بود پررنگتر کمی

 شدم جیگری چه به به_

 شی جیگر بپوشی بده رادمهر اینکه مگه_

 بشه نرم دلش یکم سحر امیدوارم میومد چشماشم به رنگ تم این انداختم سرتاپاش به نگاه یه

 ببینید حاال بردم االن از سحرو دل_

 باشی موفق باشه_

 بهم حامد میومدن خودشون بقیه ببره وامیرعلی ،حامد،حسام،امیرحسین من هورداد، شد قرار

 چسبید
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 نه یا میاد سحر ببینی بزنی زنگ میشه رادی_

 نچ_

 خدا ترو رادی_

 میورد در کردن گریه ادای که کردم نگاه مسخرش قیافه به

 برداشت بوق چندتا بعد گرفتم و سحر شماره و دراوردم گوشیمو

 ببینم شمارتو باید ببینمتم نمیخام چیه هان_

 چپکی دنده سالم_

 میخای چی مرگ_

 یانه؟ میای کجایی_

 نمیام نه_

 سحر_

 میام سایه با هستن ساره و سایه که آرایشگاهیم همون_

 نکن خوشگل زیادی_

 دربیاد چشت کردم ارایش خرخره تا اتفاقا_

 االن از دراومد باشه_

  متنفرم ازتم بمیر برو بدرک_

 سیرم طول تو نگفتم حامد به چیزی ولی بود خلق بد انقدر چرا میدادم احتمال کرد قطع روم و تلفن

 کسایی چه بیارم در سر تا کنم نزدیک بهشون خودمو باید چطور که میکردم فکر این به فقط

 داختمان اطرافم دور به نگاه شد کم سرعتش که ،ماشین باشن عروسی تو خاسته بابک که هستن

 شستمن بود شده چیده صندلی باغ کل بود مختلط کنم فکر میداد بودنش بزرگ از نشون باغ ورودی

 شدن، جمع باغ تو زیادی جمعیت کم کم بودن خودشون مشغول بقیه صندلی نزدیکترین رو

 سرمو کشیدن کل به کردن شروع و باال رفت خانما صدای که بودم شیرینی کردن له مشغول
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 بیشتر رنزدیکت رفتم شدم بلند شد پارک بود خورده رز سفید گالی که بزرگمهر ماشین برگردوندم

 همراه بود سرش ای پوشیده و بلند شنل ساره داشتم خستگی حس باشم خوشحال اینکه از

 ارکن بابک میریختن نقل روسرشون بزرگمهر خواهرای که میرفتن صندلی سمت به بزرگمهر

 ور سایه و سحر چرخوندم چشم میکرد نگاهشون داشت زیاد سرخوشی با و بود وایساده مسعود

 همون سایه بود موهاش مش رنگ تن هم تقریبا که بود پوشیده تنگی قرمز لباس سحر دیدم

 یختهر شونهاش رو آزادانه موهاشم بود کرده تنش پاریس بودم پسندیده که ای ساده سفید لباس

 نزدیکشون رفتم بود

 ندیدیم مشکی کت تو شمارو ما عجب چه رادمهر اقا به به:سحر

 شدین زیبا هم شما جون سحر به به:حامد

 وسط پرید نخود این باز:حسام

 بشینیم بریم بیایید وایسادیم اینجا زشته:سایه

 در تموک میدادن رقصیدن و زدن اجازه اینجا انگار عقد مراسم برعکس نشستیم میز یه دور رفتیم

 بودن وسط همه بقیه بستم چشمامو میومد بدم عروسی از همیشه کنندس کسل و گرم اوردم

 بود هورداد کردم باز چشمامو نشست شونم رو دستی

 داری؟ احتیاج چیزی به خوبه حالت پسر_

 چطور ممنون نه_

 نه یا راهی به رو ببینم خاستم برمیگردم بخورم هوایی یه میرم من هیچی_

 به داره چرا ،ولی میکنه پنهان چیزیو داره بود معلوم پیشونیش رو عرق و کردم نگاه چشماش به

 امیر و ،بابک مسعود کردم نگاه اطراف به رفت دادم تکون سرمو خوری؟ هوا بره میخاد میگه من

 کن کاری یه بجم رادمهر کردم نگاه اطراف به زود، چه بود شده شروع پس نشستم صاف نبودن

 میزد دست و بود نشسته کنارم که افتاد سایه به چشمم.... فکری یه

 سایه؟_

 بله_

 گذاشتن کالسیک آهنگ که حاال برقص توم بریم بیا_
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 مرفتی گرفتم رو سایه دست بره برقصه نفره دو میخاست کسی هر که بودن کرده کم رو چراغا

 صندلی پشت راهی یه انداختم نگاهی و اطراف چشمی زیر میرقصیدیم که همونطور وسط

 نور شاخها الی البه از ولی میرسید درختا از انبوهی به تهش که بود داماد و عروس مخصوص

 بردم سایه نزدیک صورتمو میشد تموم داشت آهنگ بود مشخص

 نیست خوب حالت انگار که بگیر خودت به حالتی یه آهنگ شدن تموم بعد سایه_

 چیشده رادمهر_

 بده انجام گفتم که کاریو و بده گوش فقط_

 تنیس خوب اصال حالم رادمهر وای:گفت بلند تقریبا و کرد شل خودشو سایه آهنگ شدن تموم با

 نزدیکمون اومد بزرگمهر خواهرای از یکی

 عزیزم جان سایه چیشده_

 کجاست؟ سرویس میره گیج سرم یکم_

 بیام؟ همراهت من_

 برسید مهمونا به شما میرم رادمهر با_

 جمع خودشو سایه شدیم پنهون که دید از میزد نور که سمتی همون به بردمش گرفتم بازوشو زیر

 هی پشت بیوفته، راه که کردم اشاره فقط دهنش جلوی گرفتم دستمو که بزنه حرف خاست کرد

 نزدیک کلبه تپش به اروم خیلی بود نشسته بیرون نفر یه بود کلبه یه باغ ته تقریبا بلند ساختمون

 نشست کنارم هم سایه دادم گوش صداها به بود باز که پنجره زیر نشستیم شدیم

 ختس مامورا خریدن که میدونی گمرکی تو مونده بارمون میکنی تلف وقتو داری خیلی خان بابک_

 کنه ردش برامون بتونه مقامی یه با باشه یکی باید گرونن و شده

 ودتونمخ بدین ضررشو باید شما و میشه لغو قراردادمون بکنید تلف وقتو اینطوری بخایین اگر_

 نه؟ میشه چقدر میدونید بهتر

 شدنشونو رد ترتیب دبی برگشتیم برادرمه عروسی فعال میکنید تهدید کیو دارید بدونید بهتره:بابک

 میکنم کار شماها با که باریه اخرین این باشید مطمئن ولی میدم
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 فروش بشه ات کنیم رد اینارو اشنایی با بتونیم تا بشه ایران وارد تبلیغات که بودیم منتظر ما:مسعود

 داشت خوبی

 خودتونه با هرچیشد دیگه بعدش میکنیم صبر موقع اون تا ما پس_

 بتونن تا مگرفت فیلم و پنجره لب گذاشتم داشتو دوربین که سرش فقط دراوردم گوشیمو شدم بلند

 میکرد ارهاش نگهبان سمت به سمتش برگشتم زد شونهام رو سایه کنن شناسایی صورتشونو بعدا

 به کشیدم و گرفتم رو سایه دست میدید مارو برمیگشت بود کافی ببینه، و جلوتر میرفت داشت که

 شکست پام زیر ای شاخه بدمون شانس از باغ، دیگه سمت

 اونجاست کی_

 داشتن دید و بود شب ولی میشه نزدیک داره ما به بدم تشخیص میتونستم ولی بود دور صداش

 وت قلبم صدای میلرزید اونم میدادم فشار خودم به رو سایه شدیم قایم بزرگ درخت یه پشت

 بود تهنشس ای بوته کنار گربه یه کردم نگاه اطراف به بود تموم کارمون میدید مارو اگر میزد حلقم

 کرد فرار شدو بلند صداش کردم پرت سمتش به برداشتم سنگی شدم خم

 فقط بود گربه یه بمیری اه_

 چه مداشتی استرس جفتمون بود داشته نگه محکم لباسمو سایه اومد درخت اونور از واضح صداش

 اطرافو برگشتم اومد شد دور که قدماش صدای اوردم باخودم رو سایه کردم ای احمقانه کار

 دستمو ایهس شدیم که بقیه نزدیک زدیم دور و باغ تقریبا برمیداشتیم قدم احتیاط با کردم نگاهی

 نبود خوب زیاد حالش بود پریده رنگش کردم نگاش برگشتم گرفت

 ممیترس من میکنیم؟ کمکشون چی تو داریم ما میکنه چیکار داره عمو بود خبر چه اونجا رادمهر_

 بود ترسیده انگار خیلی گرفتم بازوهاشو

 داره نیاز بهت اون خواهرت پیش بری باید االن میگم چیو همه برات وقتش به باش اروم سایه_

 کردی کمکم که ممنونم

 دلیصن رو و رفتم ساره کنار رفت و پایین انداخت سرشو شد متفاوت نگاهش رنگ شد خیره بهم

 مدحا سر اخر میجنگیدن باهم معمول طبق داشتن که کردم نگاه حسام و حامد به نشستم خودم

 هباش اومده حامد نمیشد باورم شد پخش رپ و تند اهنگ یه میذاشت اهنگو که جایی سمت رفت
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 شستهن پیری خانم یه کنار پیشش رفتم کرد اشاره بهم بزرگمهر بزنه تکنو داییش عروسی وسط

 بود

 هستن من داییه خانم این رادمهر_

 دیده آشنا انگار جورایی یه کردم احساس بود شده خیره من به خاصی جور کردم نگاه بهشون

 دیدمت جایی قبال انگار من پسرم_

 میبینمتون بار اولین یعنی نمیارم جا به شمارو من ولی_

 پسرم آشنا خیلی آشناس برام اسمتم حتی_

 با ونمیشناسمش اینکه بر مبنی نکردم پیدا چیزی ولی گشتم بود ذهنم هرکجای شدم خیره بهش

 از بعد بود خوشحال خیلی کردم نگاه بزرگ به شد پرت من از حواسش بزرگمهر خواهرای اومدن

 رجامس نشستم رفتم میکرد خوشوبش امیرحسین با داشت خوشحاله آدم این دیدم باالخره مدتی

 معج تو اومدن هورداد و ،مسعود بابک برقص بزنو ساعت یه بعد بکنم خراب اوقاتشو نمیخاستم

 داشت کبودی چندجای دستشم بود رفته توهم صورتش نشست کنارم هورداد

 نه؟هه اورده فشار بهت خیلی انگار خوری هوا_

 برگردوند من مخالف سمت به سرشو کردم حفظ پوزخندمو کرد نگاه بهم

 پسر گوشه یه کردی کز رادمهر میگذره خوش بهت:بابک

 خان بابک میگذره خوش بیشتر شما به_

 زندگیش سر رفت شد متاهل دیگه برادرمه عروسی خب اره_

 افتاده راه که شرکت کیه تا ما قرارداد راستی شدین راحت شماهم اره_

 سیلهو به باید زدم پوزخند دلم تو رفت و داد تکون سرشو انداخت مسعود به طوالنی نگاه یه بابک

 مچرخوند چشم کنن چیکار میخان میفهمیدم که میشدم نزدیک انقدر بهش هنر به هورداد عشق

 شیدک دستمو حامد که دربیارم تلفنمو خاستم نکردم پیداش اومده علی ببینم تا جمعیت بین

 بابا بده تکون یه توم وسط بیا رادی_

 کن ولم حامد نیستم بلد من_
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 بدی قر یه من دل واس باید نچ_

 نیست حالیم ص*ق**ر از هیچی من تو جان_

 میگرفتی قلوه میدادی دل سایه با چطور دیدم اره_

 دست از تونستم جمعیت وسط باالخره میچرخیدن دوماد عروس دور داشتن و بودن وسط اکثرن

 هک بدم فحشش میخاستم سوم دفعه نداد جواب ولی گرفتم دوبار علی شماره شم خالص حامد

 میومد بود عروسی تو که اهنگ صدای همون برداشت

 دنبالتم تو کجایی علی_

 نمیبینی منو تو وسطم همین من_

 تیمگرف فاصله جمعیت از کمی کردم اشاره بهش میزنه بال بال داره دیدم جمعیت سمت برگشتم

 ببر موگوشی اینجام که اخرینباری اینم میاد پیش چی نمیدونم من بده گوش حرفام به خوب علی_

 برسون بهش زود ولی چیه که میدم پیام مهدی به هست توش فیلم یه

 بزنه حرف میک اون تا مهتاب پیش رفتیم علی با میکرد نگاه بهم هورداد ببره بویی کسی نمیخاستم

 اینا که مبزن حدص نمیتونستم کردم نگاه زیرچشمی بودن بابک کنار که دومردی به شیم مشغول و

 نه یا میزدن حرف باهاش داشتن که همونایین

 رادمهر:مهتاب

 بله_

 خداروشکر؟ خبریه میرقصیدی سایه با دیدم_

 ساده؟ ص*ق**ر یه با باشه خبری باید بنظرت مهتاب_

 مهتاب نمیشه بلند بخاری هیچ این از واال:علی

 کن نگاش گلی خوبی اون به دختر مسخره میکنی دست دست انقدر چرا وقتشه دیگه رادمهر_

 همرو میدی دست از خنگ توی بعد میدرخشه اونکه خواهرش ،بعد اصال امشب

 بگیرم زن و کنم درست خانواده بخام که نیستم زندگی مرد من_
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 لوج تو اگر ولی نیست خاصی چیز کرد تحمل میشه اخالقتو حاال داری پولم داری کار کمه چیت_

 بکنم نخورت بدرد زندگی این حال به فکری خودم من نمیری

 دادی من به گیری چه نمیدونم من ،مهتاب مجردی زندگی با میکنم حال ممنون نمیخام_

 .......غزا مرگ بعد تو رادمهر_

 بسه_

 چرا دونمنمی بیاد زندگیم تو غزاله از اسمی دیگه نمیخاستم بزرگمهر پیش رفتم و کردم و پشتم

 نگاه یهسا به راحتترم اینطوری میدونن وقتی بزنن باال آستین من برا اینن عشق من رفیقای زن

 بهش خیلی لباس این میکردم تصور که همونطور بود ساره و سحر با بگوبخند درحال که کردم

 بود پوشیده پسندیدمو من که لباسی امشب چرا که بود جالب برام جورایی یه میومد

 داماد اقا میگذره خوش_

 میگرفتم نگاهش از هم ای دیگه حس خوشحالی بجز انداخت نگاهی بهم بزرگمهر

 نیومدی من نزدیک اصال مراسم شروع از رادمهر مرسی_

 نشم مزاحم شلوغه دورت گفتم دیگه_

 ودیمب نزدیک مراسم انتها به پس بودن چیده و شام میز تقریبا عقب برگشتیم بابک صدای با

 ینندهب فقط و نباشم چشم تو کردم سعی مراسم اخر تا میشه تموم داره عروسی که بودم خوشحال

 ردردوس پیشش برم میخاست هم بزرگمهر حتی بریزم بهم مراسمو خلقی کج با نمیخاستم باشم

 بود مونده باقی خودمون جمع تقریبا و شدن کم مهمونا که بود یک طرفای میکردم بهانه

 و بزرگمهر باشی خوشبخت امیدوارم شد برگزار مراسم این خوبی به که خوشحالم خب:بابک

 فوری کار من برمیگردیم امشب همین چون کنید تحمل پروازو باید دوساعتی یه بگم باید اینکه

 اومده پیش برام

 چرا بود عجیب برام چیزی یه ولی میزد موج هممون قیافه تو خستگی شد بلند نهادشون از آه همه

 .برگرده زودتر چه هر میخاست بابک

 ها بچه بیارم بدست مفیدی چیز بودم نتونسته من و میگذشت بزرگمهر عروسی از ماهی یه تقریبا

 و یلوکاس،آن همراه پارسا بود این افتاد که خوبی اتفاق تنها همه از ناامیدتر من و بودن عصبی همه
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 برعکس هم استاد بود اورده پسرشم میگرفت سخت بهم خیلی پارسا دیدنم بودن اومده استاد

 یتونستمم بود شده بهتر خیلی فیزیوتراپی با دستم میکرد تایید رو پارسا سختگیریای همیشه

 دونب هورداد بود تعجبم باعث خیلی که چیزی نبود دیگه شدید درد اون ولی ساعتها بکشم راحت

 شدم جدا هپروت عالم از پارسا صدای با بود شده غیب که بود هفته چند خبری هیچ

 کنی شرکت مسابقه بزرگترین تو میخای اینطوری_

 یمکن تموم هم تابلو یه نتونستیم هنوز ما شدم خسته خدایی میگیری سخت خیلی پارسا_

 کنی تمومش که برسی ای درجه به خودت نمیتونی تو نداره وجود مایی_

 بدم انجام میخامو که کاری نمیذاری ازاد منو تو چون_

 نیستی؟ نقاش تو نشدی متوجه هنوز_

 میدم انجام کار تلفیقی دارم من نیستم گفت نمیشه_

 برا و مجموع این تو بدی نشون خودتو باید تو تصویرگر نه داری بودنو نقاش قسمت بدون پس_

 کنی تصویرگری زندگیتو و خودت،شخصیتت باید کار این

 کنم چیکار باید نمیدونم واقعا نمیکشه مخم دیگه من_

 بود رسیده جوشش نقطه به عصبانیتم زدم زل دیوار به شد خارج اتاق از و کرد بهم پشتشو

 باز تاقا در دیوار به بزنم بردارم بومو که شدم بلند بشکونم رو دستمه جلو هرچی بزنم میخاستم

 من لمث روانی حاال تا میزد سکته داشت بچه کردم نگاه گردشدش چشمای به بود پارسا پسر شد

 انگار بوده ندیده

 میشکونید؟ بومو بکشید نمیتونید وقتی بابام مثل هم شما عمو_

 خنده زیر زدم بلند میشکنه بوم خونسرد پارساه نکرد کار مخم اول

 میشه؟ عصبانی اصال میگی؟بابات جدی پویا_

 پام رو نشوندمش کردم بلندش کنارم اومد نیستم عصبانی دیگه اینکه از خوشحالی با

 مامان لیو بکشه منو میخاد که میکشم نقاشی کاراش رو من وقتی میشه عصبانی خیلیم عمو اره_

 نمیذاره
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 رو لموق گذاشتم پایه رو بومو بود گرفته سخت بهم پارسا رفت یادم که میکرد تعریف جذاب انقدر

 جلوش کشیدم هم رنگارو دستش دادم

 میدم اجازه من بکش عشقته هرچی نیست بابات که حاال_

 فکر خودم به میداد حرکت بوم رو و قلم اون که همونطور برد قرمز رنگ تو رو قلمو زیاد ذوق با

 بود رمگ شخصیتش رنگای که پویا برعکس بکشم خودم باید چطور اینکه و پارسا حرفای به کردم

 بودن سرد و خنثی رنگای من برای

 میکشی؟ چی داری پویا_

 آسونه چقدر ببینی که بکشم رو تو میخام میکردین دعوا بابا و شما شنیدم_

 بریزه رنگ بود گذاشته جاهاهم بعضی بود قرمز کار کل کردم نگاه کارش به

 نظرت؟ از قرمزم من پویا_

 که دبو جالب برام ولی ببرم سوال زیر کسیو هنری کار نداشتم حق من شد ناراحت یکم سوالم از

 گرفتتش بچه این که من تو داره وجود گرم رنگ همه این

 داره تشریف خنگ یکم عمو اخه کنی تعریف کارت از برام میخاستم جان پویا ببخشید_

 قرمز کنار تازه کردم پخش رنگارو خب ولی بدنته بقیش سرته گذاشتم سفید که اینجا عمو ببین_

 دیدی؟ کردم استفاده ایم قهوه

 ندیدم من زدی کی_

 میکنی چیکار اینجا تو پویا_

 هوا پرید متر سه ترسش از بچه بیچاره

 چیه مشکلش پارسا بیاد خاستم ازش من_

 میکشید نقاشی باهم دارید اونوقت کارت درمورد کنی فکر بشینی خودت باید تو_

 کشیدم رو عمو نکشیدم نقاشی من بابا_
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 به کردم عوض لباسمو بود گیر سخت خیلی دراومد کفرم حسابی رفت و کرد بغل رو پویا پارسا

 مینه بخاطر هم پارسا بفرستم کارامو داشتم فرصت دیگه ماه یه از کمتر کردم حرکت خونه سمت

 رکتش کارای حوصله اصال موقعیت این تو من میداد انجام سحر رو کارا بیشتر بود شاکی موضوع

 بهم هنذ این با نمیتونستم من ولی بود اون روی فشارا تمام که بود نامردی نداشتم رو دیگه یکی

 ببرم پیش رو کارا ریخته

 چنده ساعت ببخشید آقا_

 چرخیدم صدا سمت به میزد آشنا خیلی صدا کردم احساس که کنم نگاه ساعتم به اومدم

 تویی؟ هورداد_

 عممه پس نه_

 و دماغش رو بود پیچی باند دستاشم دوتا بود سوختگی جای زیرچونش شدم دقیق صورتش به

 میرفت کبودی به صورتشم پوست عمیق زخم جای گونش

 کردی پیدا ای قیافه چه این پس_

 بخورم آب لیوان یه تو ببر مارو بیا حاال پسر مفصله_

 شدیم آشپزخونه وارد باهم نبود خونه هیچکس

 شده چی بگی دقیق میشه اومدی قیافه این با االن بعدم زد غیبت کجا یهو بود سوال برام_

 بود کوچیک دعوا یه ماموریت بودم رفته نیست خاصی چیز_

 میز ور کوبیدم جلوش آبو لیوان کنم باور دروغو اراجیف این میخاست واقعا شدم خیره چشماش به

 بند خالی جان نوش_

 به بگو گیب نمیخای متنفرم بپیچوننم میخان که آدمایی از داره سروکار نفهم یه یا بچه با کرده فکر

 کنی برخورد شکلی این نمیشه دلیل نداره ربطی تو

 بابا نکن قهر پسر بیا رادی.........رادمهر_

 طیغل هر میتونی خوردی شم فرض خر نیستم احمقم کنم قهر نیستم ساله2 بچه من فکتو ببند_

 بخوابم میخام من بکنی میخای
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 رگشتمب داشت نگه رو دستگیره که ببندم خاستم اتاقو در میاد دنبالم داره که میومد پاش صدای

 یحترج بود من دوبرابر برزخیش قیافه دیدن با شدم منصرف ولی کنم بارش چیزی فحشی که

 مسابقه برا دارم نگه دستمو فعال میدادم

 خورده؟ گوشت به شخصی حریم اسم به چیزی_

 نه فتمر خبری هیچ بدون وقته چند اصال چرا بدونی ریختیم؟میخای این چرا بدونی میخای ولی نه_

 بیا دنبالم فقط شو ساکت نمیدونی هیچی

 بدونم نمیخام دیگه_

 مجبوری_

 و تهرف در کوره از که حاال میاد پیش داره چی بفهمم که نبود بدی موقعیت کشید و گرفت دستمو

 جدید ایج یه برد منو خونه بریم اینکه بجا نگیرم سخت من نیست بد بگه رو چیزا سری یه میخاد

 بود نخورده قبرستون به مسیرم تاحاال یعنی بودمش ندیده حاال تا که

 اینجا اومدیم چرا_

 حقیقت دنبال برم که شد باعث چی بدم نشون بهت تا_

 صالا میگی هذیون میای شدی غیب که مدتی بعد هورداد نمیکنم درکت من حقیقتی ؟چه حقیقت_

 خوبه؟ حالت

 به ارشکن رفتم وایساد یکی کنار باالخره میکرد رد یکی یکی رو قبرا میزدم حرف من که همینطور

 هب برگشتم میکردم درک چیو باید من االن خب بود شده نوشته خانم یه اسم کردم نگاه قبر

 رقب کنار نشست و شد خم زانوهاش خورد سر صورتش کنار از اشکی قطره کردم نگاه نیمرخش

 نمیشد باورم

 ینب که بود صدایی تنها باد زوزه چیشد یهو نمیکرد یاری ذهنم اصال بودم مونده خیره رو روبه به

 بودم خالی گاران ولی کردم تصور و میتونستم که هرچیزی بستم چشمامو میپیچید قبرا بلند سنگای

 بودم ندیده رو قوی بنظر مرد یه شدن خورد نزدیک از انقدر حاال تا

 هامونبا کار این تو قراره کیا که گفت برام خودش یعنی بودم شنیده بابک از زندگیتو داستان_

 هستی یک ببینم میخاستم براهمین باشه تو به حواسشون همه فقط که میخاست همه بین باشن
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 ور ای دیگه کامران کردم حس دیدم رو بزرگمهر با رفاقتت وقتی کردم تحقیق درموردت بیشتر

 باشه همراهم تونست دوست یه فقط بودم تنها همیشه تقریبا زندگیم تو من کنم پیدا تونستم

 این کنم باورش نمیتونستم که حقیقتی کنه پیدا برام خانوادمو تونست بابک شدم کار وارد وقتی

 بیرون ممیش پرت من میکنه تصادف کامیون یه با ما ماشین وقتی اونم داشتم خواهر یه فقط که بود

 ولی یگهد جای یه منم دیگه، بهزیستی یه بردنش بوده کوچیک خیلی که خواهرم و میمیرن والدینم

 ار،ک تو داره نگه پایبند منو بابک که آویز دست شد داشت برام زیادیم ضررای خواهرم شدن پیدا

 اجازدو بعدش نمیشم قضایا این وارد کنه اعتماد بهشون موقعیتش با میشد پیدا کمی آدمای

 داشته زندگی منم میخاستم کنم گیری کناره بابک کار از میخاستم ای دیگه واتفاقات بود کامران

 وبیخ به زندگیم از سال یه گرفتم زن کرد موافقت اولش بابک باشم داشته کنارم خواهرمو باشم

 یه داوم پیش تصادف یه راه تو بریم مهمونی یه به زنم همراه بود قرار که شبی اینکه تا گذشت

 زنم چون ولی نرسید زیادی آسیب من به کنم مقاومت نتونستم کردن حمله بهمون آدم سری

 موندم زنده منم مرد خونریزی از خودشم شد خفه بچه کنه تحمل نتونست بود حامله

 گوش یخاستمم فقط ببینم چشم با شدنشو خورد این از بیشتر نمیتونستم کنم نگاش برنگشتم

 بشه خالی و بده ادامه آرامش با بتونه بخوابه صداش لرزش تا کردم صبر بیننده نه باشم

 مرد ودمب کرده پیدا مدت اون تو که درونم حس تمام بود بابک کنم پیدا تونستم که دلیلی تنها_

 دالیل به من میبره بین از خواهرمم برنگردم داد هشدار بهم بابک شد دفن الی همراه شب همون

 فحذ که نمیخاست ولی میومدم حساب به براش خطر انگار ولی کشیدم بیرون کارش از خاصی

 هربزرگم عروسی تو میکنم اطاعت دستوراتش از که باشم متحرک مرده یه میخاست فقط بشم

 طفق بابک ولی ببینم بار یه خواهرمو بده اجازه تا بذارم فشار تحت و بابک که رسید خبر بهم

 شده کشته همسرم که شبی همون خواهرمم که شدم متوجه نفوذی اون وجود با ومن کرد تهدید

....... 

 بهتجر حاال تا رو حس این چون میکنم درکت بگم که نمیخاستم بود افتاده شماره به نفساش

 برگشتم زهبلر تنم تمام میشد باعث مرگشم خبر یا بشه کشته سارا چشمام جلو اینکه بودم نکرده

 شستمن کنارش میلرزید شونهاش و قبر سمت به بود شده خم وضعیتیه چه تو ببینم تا سمتش

 البج برام این فقط بشه آرامشش باعث که بگم نداشتم چیزی هیچ گذاشتم شونش رو دستمو

 برده بین از خانوادشو فهمیده که حاال مونده بابک کنار چرا که بود

 موندی؟ چرا پس هورداد_
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 اشک از خیس صورتش و بود خون چشماش برگردوند سمتم به صورتشو

 انتقام................اومدی بخاطرش تو که چیزی همون برا_

 کباب که باشه اینطور اگر اومدم چی برا من میدونست هورداد یعنی شد باز چشمام زیاد تعجب از

 شدیم وارد بفهمه کسی اینکه بدون ما میکردم فکر فهمیده هم

 و نمم داشته نظرت زیر خیلی که کسی چون نمیدونه بابک نه رادمهر میکنی فکر چی به میدونم_

 من همیکن فکر بابک درواقع مردن برده بین از خواهرمو بابک بودن داده خبر من به که کسایی تمام

 .کنن چیکار میخان و اومدن باهات کیا حتی میدونم من خواهرم جون حفظ بخاطر کنارشم

 که میداد برخ مهدی به باید گرفتم فاصله ازش کنم باورم نمیتونستم برداشتم شونش رو از دستمو

 از ریعس و برگردم میخاستم بود خطر در همه جونه اینجا از میرفتیم سریعتر چه هر باید رفتیم لو

 ره بود زخمی شیر یه مثل شدیم درگیر باهم گرفت یقمو اورد هجوم سمتم به ولی شم دور اونجا

 شکمم رو گذاشت زانوشو زمینو کوبید منو نمیرسید بهش زورم میکردم کاری

 احمق هورداد کن ولم_

 کمک من به باید تو نشو خیره من به اعتماد بی و نگران چشمای اون با رادمهر شوووووووو خفه_

 رادمهر کنی کمک من به باید تو میفهمی کنی فرار نداری حق بگیرم انتقاممو کنی

 راهی دو بین تره قوی منم از اون انتقام حس فهمید میشد حتی میشد پخش صورتم تو نفساش

 یتونمم اینکه هم بفهمم رو چیزا خیلی هورداد کمک با میتونستم اینکه هم بودن کرده گیر حسام

 بودیم نشسته روبروهم بشه بلند روم از دادم هلش یکم کنم، کمک بهش

 سرته تو چی بگو بهم_

 االن جسدش کردن پیدا نه بود خواهرم دادن فراری برا ولی داشتم یعنی ندارم ای نقشه هیچ_

 برن بین از روژان و بابک میخام فقط نیست مهم نمردنمم یا مردن

 وسط این چیکارس چرا روژان؟اون_

 داره خانواده هم اینجا ،بابک بابکه دوم زن دختر روژان رادمهر نمیدونی رو چیزا خیلی تو هه_

 امیرحسین،امیرعلی داشتن بر عالوه
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 کرف چی خانمش بیچاره داره زن دوتا بابک میگفت چی داشت این کردم نگاه هورداد به ناباوری با

 بابک درمورد میکرد

 هم تو و براتون بیارم و میخایید که اطالعاتی اون میتونم و گروهم تو من اینه دارم که فکری تنها_

 بکشید نقشه صحنه پشت از گروهت با

 رد قبلی محموله بود عروسی پرت شما حواس وقتی دیگس ماه یه زمانش بعدی محموله هرچند

 همراهت که کسایی تمام و تو اصلی بار شدن رد با ممکنه لحظه هر که بدونی باید و بود شده

 عالف راضیه خیلی بابک و مجموعه این اندازی راه برا بودید قربانی شما آب زیر بره سرتون اومدن

 کاراتون از

 برقرار ارتباط مهدی با زودتر چه هر باید ،من میگفتی اینارو همه بعد کنم هضم رو قبلیا میذاشتی_

 هستم مسابقه کارای درگیر بدجوری فعال ولی کنم

 رارف جای میره لو چیز همه که موقعی بدونی باید میام همراهت منم مسابقه برا مسافرت این تو_

 اینجا و ایران نه نرسه کسی ذهن به که شهری اونم و اولویته تو

 فتیگ زندگیتو کردی دردودل اومدی یهو نمیگنجه مخم اصال شدم گیج خیلی من بده فرصت یکم_

 نمیتونم اصال میکشن مارو بره بار میگی بعد اینجاییم چی برا و هستیم کی ما داری خبر میگی بعد

 کنم درک

 ودیاشوخ از خیلی بابک که خودیا توسط اونم بره لو باید محموله این اینکه فقط رادمهر وقتش به_

 باید زمین بکوبم رو مجموعه یه تنها دست نمیتونستم چون گفتم تو به من بشه تنها باید کنه حذف

 کنیم شروع پسراش و امیر از

 بابک به نزدیکتر که مسعود_

 ماست با مسعود رادمهر نکن اشتباه نه_

 چییییییییییییییییی؟_

 و ودنب بابک قربانی همسرشم و سعید بود مسعود داد رو تو بودن پیشنهاد بابک به که کسی_

 کباب کنار که سالهاست خب ولی نفوذیه هم مسعود که همینه برای امیر س*و*ه قربانی شهرزاد

 ورود برا رو راهی که شد داده ما به فرصت این پلیس و مهدی وجود با بوده فرصت دنبال و مونده
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 تمنتونس نشد ولی میکردم جلب اعتمادتو اروم اروم مسعود دستور طبق باید من کنیم باز شما

 کنی درکم میتونی که میدونم

 اووووووووووف پسر میشه مگه جا یه اونم حقیقت همه این بترکه مخم که االناس همین کن باور_

 خمم میکردم حس میزدیم حرف بودیم نشسته بارون زیر ما بود شده تاریک هوا که بود وقت خیلی

 هیچی مسیر از من که هرچند رسوند منو بگم مهدی به چطوری حرفو همه این کرده داغ حسابی

 بودنمی درجریان باید میزدم حرف یکی با باید حرفی هیچ بدون رفت سریع خودش بعدم نفهمیدم

 میگفتم یک به ولی

 شدیم نگرانت بودی کجا االن تا رادمهر_

 بود دروایساده چارچوب نزدیک که کردم نگاه بزرگمهر به

 بزنم حرف باهات باید ساحل لب بریم بیا ببند و در بزرگمهر_

 بخور چیزی یه اول بیا مرد اخه االن_

 بزنم حرف باهات باید بریم بیا فقط نمیتونم نه_

 ختهت از آمد و رفت برا نمیدادن خاصی گیر میشناختن مارو نگهبانا دیگه نکرد ای دیگه صحبت

 نشست کنارم هم بزرگمهر نشستم بود آب به نزدیک که یکی رو و رفتم باال سنگا

 یچیه وسطش اینکه و کن فکر خوب بده گوش خوب که بگم بهت باید کنم شروع اینکه از قبال_

 حقیقته همش ولی میکنی تعجب خیلی که میدونم و نگو

 ستممیدون ولی نمیکردم نگاه بهش گفتم هوردادو حرفای و پارسا خونه بعد افتاد که اتفاقات تمام

 بزنه رفیح نمیتونست انگار اونم کنم نگاش نتونستم حرفامم شدن تموم بعد حتی و داره حالی چه

 ماعصاب رو مینداخت خط معمول طبق بزرگمهر سکوت ولی میکرد آرومم کمی آب دلنشین صدای

 ردهبرگ من سمت به کرد مجبورش نگاهم سنگینی بود آب به خیره و متفکر سمتش برگشتم

 که باری اون هن یا بکنه اعتماد شاید بابک تا کنیم صبر بخاییم اگر خوبیه خیلی فرصت منکه بنظر_

 رزودت هرچه و بذاری میون در مهدی با بهتره میکنیم مالقات همو دنیا اون ما همه و میشه رد گفته

 میره دست از چیزا خیلی رادمهر وگرنه جلو بیوفته کارا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

449 

 

 زودتر رچهه باید میدونم و شم وارد من کنیم صبر اینکه تا بهتره اینکار میدونم همینه منم مشکل_

 ینا به اطمینان حس نمیتونم انگار رفته وجودم تمام تو نگرانی حس یه ولی بدم خبر مهدی به

 ندهک پوست و رک یکی کاش فشارم تحت طرف همه از انگار شدم گیج نمیدونم کنم پیدا شراکت

 کن چیکار میگفت بهم

 گیج تیح منم االن برسی بکارات میتونی و میشه آرومتر ذهنت کنی استراحت یکم بریم بلندشو_

 گفته اینارو و کرده اعتماد بهت اومده هورداد یهو که میاد مسخره یکم بنظرم ولی شدم

 باشه نقشه داره امکان بزرگمهر بندازم خطر به رو همه جون نمیتونم کنیم صبر باید_

 میدونم اره_

 بگیرم فاصله ساره از بودم کرده سعی تاحاال عروسیشون از عقب برگشتیم ساره صدای با

 تو بیایید سرده اینجایید حاال تا کی از اقایون_

 این راگ شدم رد کنارشون از کنم نگاه بهش حتی نمیخاستم کنارش رفت خوشرویی با بزرگمهر

 این سببم که بود خودم تقصیر ولی کنیم تموم دردسری بدون و راحت کارارو میتونستیم نبودن زنا

 کنم کم سرعتم از شد باعث ساره آروم صدای اینکار از راضیم دلم ته هنوزم هرچند شدم ازدواج

 بنظرت متنفره من از رادمهر انقدر یعنی بزرگمهر_

 نشو ناراحت تو داره زمان به نیاز_

 اوردم در و بود داده بهم مهدی که گوشی میشد آب از پر داشت کم کم که شدم خیره آب وان به

 داشتم زیادی کوفتگی حس امروز اومده پیش جزییات درمورد کردم تایپ براش کوتاهی جمالت

 خیلیا جون اینجوری و دارم نگه طرفو هر نمیتونستم اینطوری کنم تموم رو مسابقه کار زودتر باید

 صدای کنن زندگی خطر تو ادم همه این بوم تا4 بخاطر کنم ریسک نمیتونستم من و بود خطر تو

 حموم به برگردوند منو گوشی

 میکنی غلطی چه داری معلومه هیچ رادمهر_

 رفتیم لو باشه اینطوری اگر موندم من و گفت اینارو اومد هورداد خود نکردم کاری من مهدی_

 رفتین لو شماها کنیم تموم ماموریتو زودتر چه هر باید رادمهر_
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 کنیم خراب چیزو همه که نیومدیم پیش اینجا تا ما مهدی_

 موقیتین چه تو نمیدونن که هستن خیلیایی زنو تا3اونجا رادمهر میکنی غلطی چه میفهمی هیچ_

 باشه کمک برا خوبی گزینه میتونه هم هورداد میکنم حس من مهدی_

 احمق میشه چی بیوفتین گیر و نباشه اگر میفهمی هیچ میدی فنا به رو همه داری رادمهر_

 میمیریم هممون میدونم اره_

 نفهم احمق میترکوندم مختو میزدم بودی وردستم کاش خدا وای_

 کنیم رصب باید ولی دارم فکرایی یه باش مطمئن کنی فکر منطقی یکم کارت از جدا میشه مهدی_

 ریسکی چیز همه بزنیم محک رو هورداد باید کنم خارج رو ها بچه یهویی االن نمیتونم من

 دارن ازمون هورداد و مسعود که اطالعاتی این با چون نه میگم من رفته لو میگی تو که همونطور

 چی برا ام نفهمه این از بیشتر که گذاشتن سرپوش بابک جلو که بریم لو ما نمیخاستن مشخصه

 رنب میفرستم هارو بچه شد که اصلی بار رفتن لو نزدیک من باش داشته صبر یکم اینجاییم

 کنی غلطی چه میخای اونجا تو ایران برم عملیات تو باید که منم برن اونا رادمهر چی خودت_

 میبریم بدر سالم جون جاهم همون تا ببینیم بذار بار به نه داره به نه هنوز_

 احمق شو خفه_

 یوفتهب میتونه اتفاقی هر میکنم حس که رسیدم جایی یه به میدادم گوش خط اونور ممتد صدای به

 چشمم جلو اومد چهرهاشون تک تک ولی نداشتم دادن دست از برا چیزی بریم بین از هممون که

 بودنه پدر حس عاشق و کرده ازدواج تازه که بزرگمهری

 کرده پیدا سحر به داشتن دوست اسم به حسی تازه که حامد

 هیوالییه چه نمیدونن که اومدن اینجا پدری امید به امیرعلی و امیرحسین

 چی یزندگ از پسر این و سایه نمیدونم خب ولی برسه میخاست کسی به میتونست کاش حسام

 میخان

 هر بشن نابود چشمم جلو اینا همه شم باعث میتونستم مگه دانشگاهم ساله چند رفیق سحر

 سالم..................... برن آدما این باید ولی میپردازم خودم باشه بهایی
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 و میکردم جمعشون باید کردم کار بوما رو صبح نزدیکای تا بیرون اومدم گرفتم دوش

 نشده راگ که باشم داشته نظر زیر هوردادو که میذاشتم وقتمو تمام و مسابقه برا میفرستادمشون

 بریم کرد اعتماد بهش

 گرفتم رو پارسا شماره انداختم اخرو نگاه بوما به

 پارسا سالم_

 رادی چطوری_

 کارشونو کردم تموم رو بوما من راستش ممنون_

 من؟ نظارت بدون_

 همینطوره_

 اونجا میام دارم نبود شکی بودنت روانی در_

 منتظرم_

 یالو انگار اتاقم تو اومد خاصی سروصدای بدون دیدم حیاط تو رو پارسا دقیقه بیست حدود از بعد

 بود خالی

 ببینمشون_

 بودم کرده تمومشون من کرد نگاه بهشون زیاد دقت با و وایساد تابلوها جلو کردم اشاره بهش

 بود گذشته دیگه بکنه میخاست هرکار

 مسابقه؟ برا میفرستی همینارو_

 ولی بدم نشون قیافم تو تردیدو و شک میخاستم که قاطع و محکم انقدر زد زل چشمام تو

 میکردم اینکارو میشد آدما اون زندگی فدای آینده این اگر حتی نمیرسیدم

 اره_

 پاریس میریم کن جمع پس_

 بیام؟ باید منم_
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 اهر خودت دنبال آدمو قشون یه دوباره تنها فقط البته صد و باشی داشته حضور باید حتمی اره_

 ننداز

 بیام تنها تنهای نمیتونم_

 نفر دو فقط اوکی_

 و کردن بندی بسته هارو تابلو اتاق تو اومدن هایی وسیله با مرد دوتا ثانیه چند بعد دراورد تلفنشو

 بردن

 میریم باش اماده فردا تا میدم بهت فردا توضیحاتو بقیه_

 چی من که انگار داشتم بدی حس میبردم باخودم رو کیا حاال شد خارج اتاق از دادم تکون سرمو

 که کردم صبر ناهار وقت تا. اینجاست مهدی که نمیکنم فکر این به میمونن تنها اینا برم که هستم

 نگارا میخندیدن میگفتن و بودن خوشحال همه بذارم درمیون باهاشون بتونم تا خونه بیان بقیه

 بودم من نگران و بود خودش تو فقط که کسی تنها

 ببینیم؟ میز این دور رو تو که داشتیم اینو سعادت باالخره ما رادمهر:حامد

 شده؟ چیزی ببند،رادمهر حامد:حسام

 نببینمشو دیگه نتونم و برم نکنه کردم نگاه دور یه همشون به چرخید من سمت به نگاها همه

 کشیدم عمیقی آه نباشه یکیشون شد تموم چی همه اینکه بعد نکنه

 برمب باخودم نفرو دو میتونم فقط ارائشون برا پاریس برم باید فردا کردم تموم تابلوهارو من_

 اونجاییم کی تا اینکه و نمیدونم دقیقشم زمان

 لیمشک بیان نمیخاستن اگر خب بود حرکت درحال جمع تو نگاهشون که کردم نگاه اکثریت به

 بلندشد هورداد میتونستم تنهاییم نبود

 شاهد و بیام نزدیک از میخاد دلم خیلی هنرم عاشق بودم گفته بهت قبال من رادمهر راستش_

 باشم

 وقتی یول داشتم انتظار شایدم شه بلند بزرگمهر نداشتم انتظار اتاقم تو رفتم دادم تکون سرمو

 وقتهیچ بگم که نامردیه هرچند بمونه براش نمیکنم فکر زیادی وقت میره سرکار و داره زن دیگه
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 یادیز توقع همیشه خب ولی باشه نمیخاست کسی وقتی بود اون جاها خیلی نداشته وقت من برا

 دارم

 تو بیام میتونم_

 بیا اتاقه داخل نصفت که تو_

 جالتخ میدیدم بود اولینبار بود زده گره بهم دستاشو نشست تخت رو کنارم و شد اتاق وارد سایه

 میکشه

 شده چیزی سایه_

 نه هم اره راستش خب.......هوم_

 شده چی بدونم بگو خب_

 تو قتیو حتی نمیکنم خاصی کار اصال من اینجا بعدم بود خوب خیلی پاریس پیش دفعه راستش_

 بیام؟ منم میشه خونم

 وعشر چونشو بود گرفته خندم میزد برق چشماش ای نقره شد خیره بهم و کرد مظلوم چشماشو

 بود خلوچل خیلی دختر این خدا وای لرزوندن کرد

 میشی؟ شرک گریه بیاری رحم منو دل اینکه برا سایه باحالی خیلی_

 بیام؟ حاال میشه اوهوم_

 کن جمع لباساتو برو میشه اره_

 ادبی بهش میگفتم خودم داره دوست و پاریس انقدر میدونستم اگر شد خوشحال زد جیغ کلی

 بزنه حرفشو تا شدم منتظر کردم نگاه بهش اتاق در دم اومد هورداد

 بریم باید صبح فردا میری کی رادمهر_

 نیستم درکنارت مدت تمام ولی بکنی رو کارایی چه باید کنم یاداوری بهت که میام_

 نیست مشکلی باشه_
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 اقعاو شاید میره تحلیل داره بدنشم میرسید بنظر حنی بود شده تر افتاده رفت و عقب برگشت

 امید یه ولی شه تموم خوب چیز همه میخاست دلم نشستم اتاق پنجره کنار میگفت حقیقتو داشت

 داشتمبر شماره به کردن نگاه بدون میکرد ایجاد میز رو زیادی صدای گوشی ویبره نبود بیش واهی

 بله_

 خوبی رادمهر سالم_

 خبر خوبی؟چه تو آنی سالم_

 جوان هنرمند ما، دیار به میای داری شنیدم تو پیش که خبرا_

 میاییم فردا اره_

 مبدی کوچیکی هدیه بهت زیادت پیشرفت این برا میخاییم لودویک و ،ناصر من راستش خب_

 ای؟ هدیه چه_

 ببینی بیای باید خودت دیگه_

 آنی میکنی اذیت_

 گرفته نظر در برام چی استاد بدونم داشتم دوست پیچوند باز منو و خنده زیر زد بلند

 یخوندمم کتاب بودم نشسته بود دقیقه دو انگار بشه صبح سرعت این با نمیکردم فکرشم حتی

 صدای با بود در جلو اماده هم سایه چمدون تو ریختم و دستم دم لباسای شدم بلند سریع

 اشینم وقتی ولی کنم خدافظی بقیه از نبود وقت بیرون رفتیم سریع هورداد ماشین الستیکای

 دلم ته ولی داد تکون برام دست دیدم پنجره پشت و بزرگمهر بیرون میرفت حیاط از داشت

 حالش ختس که وقتی از بذارم تنهاش میترسیدم که بود سالها شاید گذاشتنش تنها از میترسیدم

 نگاه برادرم و رفیق تک به طوالنی و گذاشتم،عمیق تنهاش احمقا عین منم میزد پس منو و بود بد

 شدم سوار شد قرص که دلم داد تکون سرشو اطمینان با کردم

 رو پویا دور از بود برگشته زودتر آنی چرا نمیدونم موندیم خانوادش و پارسا منتظر انتظار سالن تو

 بود بانمکی بچه پسر کردم بغلش دویید سمتم به دادم تکون دست براش دیدم

 کشیدب خودتونو تونستید شما خوشحالم خیلی من باالخره خونه میریم داریم خوبین عمو سالم_
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 زبونی شیرین انقدر که پسر تو قربون_

 میپرید باالپایین بغلم تو

 اییدمیخ خودتون با ای گربه چشم خانم یه که خصوصا کنید معرفی دوستاتونو نمیخایید عمو_

 بیارید

 میخندید داشت که سایه سمت برگشتم

 چیه؟ شما اسم هستم، سایه من کوچک مرد سالم_

 بوسید نمایشی و گرفت رو سایه دست پایین پرید من بغل از پویا

 هستم پویا من لیدی سالم_

 ویاپ شدیم که هواپیما سوار بود بانمک و شیطون خیلی پسر این خندید هم پارسا بار اولین برا

 پارسا سمت برگشتم اسمم شنیدن با باشه سایه کنار داشت اصرار

 گذاشتن نمایش به کجاها کاراتو ببینیم بریم باید اونجاییم روز5 تقریبا رادمهر_

 نیست مشکلی باشه_

 یکردمم فکر بابک و هورداد به داشتم من میرفت پایین باال پارسا ذهن تو که هایی نقشه برعکس

 یباز مشغول کردم نگاه سایه به بود قضیه همین فقط داشت اولویت برام که چیزی تنها االن

 میذاشتم زمین رو و پام بودم خوشحال خفه هوای و پرواز چندساعت از بعد بود پویا با کردن

 اومدن آنی خاله مامانمو اونجارو عمو_

 بودن وایساده منتظر جوانی خانم و لودویک همراه آنی کردم نگاه میکرد اشاره که سمتی به

 برا بیاد نتونست موند خونه تو بود مریض یکم ناصر اومدی خوش خیلی عزیزم رادمهر:آنی

 استقبالت

 چطوره؟ حالشون حاال_

 رادمهر باشه بد حالش ناصر میشه مگه:لودویک

 کرد احوال حال میشه هم خونه تو نمونیم اینجا زیاد:پارسا
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 ماهین این به که بچت زنو شدی اخالق بد انقدر کی از پارسا نمیدونم دقیقا من:آنی

 کشید رو پویا دست و کرد پشتشو پارسا

 پارسا، داره خوبی اخالق که اونجایی از خب ولی شارلوت پارساست، همسر خانم این رادمهر_

 آشتین باهم

 خندب بگو مشغول سخت سایه با آنی شدیم لودویک ماشین سوار کرد ای دوستانه خنده شارلوت

 بشه منحرف ذهنم که بدم گوش حرفاشون به کردم سعی بودن

 خانوادم اب قبال اینکه هم انگیزه خاطره خیلی برام اینجا برگشتم که خوشحالم چقدر نمیدونی آنی_

 دوستان با اینکه هم بودم اومده

 دارم دوست دخترم مثل میبینمت عزیزم خوشحالم منم_

 بود عالی نمیکنم فراموش اصال و کردنمون خرید_

 پایم که من میریم بازم باشی داشته دوست اگر_

 هستم من باشن پایه جیبامونم اگر اره_

 بی و خشکن خانوادتن نمیداد نشون اشتیاقی ولی بود کنارشون هم شارلوت خنده زیر زدن بلند

 اینا دست از میکشه چی پویا بیچاره من دست رو زدن حس

 پسر باشی خوشحال کلی باید کن نگاه منو رادمهر_

 بهش نگو آنی:پارسا

 بدونه باید اخه چرا:لودویک

 بدونم باید چیو_

 میدی دست از خودتو:پارسا

 ببازم خودمو نشدم که ونگوک_
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 نبالد خبرنگارا از خیلی و زدن و کارات مختلف نمایشگاهای تو درگیره باخودشم کن ولش اینو:آنی

 دادیم ترتیب چی نمیاد کلمش بابا ای دادیم ترتیب چیزی یه ماهم آثارن این پشت هنرمند

 بود چی لودویک

 عزیزم پیرترم تو از من_

 پیررررررررررم؟ من لودویک_

 دادین ترتیب مصاحبه یه عزیزم آنی:سایه

 برا رستادف ببینیم نذاشت پارسا فرستادی که کاراتم بشن آشنا باهات همه باید همینه اره افرین_

 نامرده خیلی مسابقه

 ببین بیا گرفتم ازشون عکس_

 کردم من که هرکاری تو بزن گند کال:پارسا

 استادمن هم اینا نگیر سخت پارسا_

 نگر اصلیشو بیس کارا بیشتر میکرد نگاه بود شده خم هم سایه دادم نشون آنی به عکسارو

 یول مرگه و عزا برا فقط مشکی که اعتقادن این بر خیلیا بودم رنگ این عاشق من بود مشکی

 قدرته رنگه رنگ این بنظرمن

 کرد جلب توجهمو گوشیم زنگ صدای

 بفرمایید بله_

 پسر نزدی زنگ چرا رسیدی سالم خوبی رادمهر_

 رسیدیم تازه خوبم اره تویی بزرگمهر_

 رفتی خدافظی بدون شدن ناراحت خیلی همه پسر باش خودت مراقب_

 باشید خیلی خودتون مراقب دیگه روز5 یه میام که بمیرم نرفتم بگو بهشون_

 میرسونن سالم همه بده خبر بهمون شد هرچی بیشتر تو_

 باشین سالمت_
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 بود نگران که کردم نگاه سایه به

 رفتیم خدافظی بدون بودن شده ناراحت_

 پیششون برمیگردیم زودی نمیمونیم زیاد ولی میدونم اره_

 اگر مهرراد ولی بترسونمتون زیاد نخاستم بکشه طول کارا شاید نباشید خیال خوش زیادم:پارسا

 یه اگر رنهوگ بشناسنت جا همه که بفرستی بکشی انقدر باید کنی تالش خیلی باید آیندته این

 میکنن فراموشت و میشی آب زود خیلی بزرگ شعله یه با باشی کوچیک شمع

 نتخابا رو اونا دوستانم خانواده و هنر بین کنم انتخاب باید که برسم جایی به اگر نگفتم چیزی

 اب چشماشو کردم نگاه هورداد به گرفت قرار دستم رو دستی برنمیگردن دیگه اینا چون میکنم

 امبی بر مسئولیت همه این پس از بتونم بودم امیدوارم داد تکون سرشو و بست زیاد اطمینان

 میشدم نابود منم میرفت بین از هرکدومشون وگرنه

 این بود زده لک براش دلم دیدم ورودی در نزدیک و استادم شدیم پیاده همه ماشین وایسادن با

 بود اصلی مشوق همیشه من برا مرد

 معروف و مشهور هنرمند بشه کی اونوقت پسر میگیری شدم مریض نکن بغلم رادمهر_

 شماست بخاطر همش بشم چیم هر من استاد_

 بود خودت همت بخاطر همش ولی باشم داده هلت فقط من شاید_

 مردم گشنگی از شما بجا من که بخوریم ناهار بریم شده تموم کردنتون تعارف اگر حاال:آنی

 نا کشیدم دراز تخت رو زیاد خستگی با داد هورداد و ،سایه من به هم کنار اتاق تا3 خدمتکار

 میز سر برم نداشتم

 

 سایه

 یه نکردم نگاه بهش شد خارج اتاق از من با همزمان هورداد پایین رفتم و کردم عوض لباسامو

 در هب که پایین میرفتم ها پله از داشتم داشت، رادمهر به خاصی شباهت میترسیدم ازش جورایی

 با داشت هک نشستم آنی کنار پایین بیاد نداشت قصد انگار انداختم نگاهی نیم رادمهر بسته اتاق

 حرف نه بامن کاریمون مخفی اون و عروسی از بعد بودم رادمهر نگران میزد حرف رادمهر استاد
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 مثل ونما گذاشتم درمیون ساره با وقتی بود توخودش بیشتر جورایی یه خونه میومد زیاد نه بود زده

 نمیزدن حرف باهم زیاد اونا ولی داشت خبر بزرگمهر که بود این جالبتر همه از و بود نگران من

 وجود هب درونم حس این تازه که االن نمیخاستم بیوفته بدی خیلی اتفاق باشه قرار میترسیدم

 بدم دستش از اومده

 نمیخوری غذاتو چرا عزیزم سایه_

 بخوره چیزی نمیاد رادمهر چرا میکردم فکر داشتم میخورم االن ممنون چرا_

 شد نزدیکم آنی نمیداد گوش ما به کسی کرد داری معنی خنده آنی

 میفهمه کسی هر عزیزم میکنی عمل ضایع تو که اینطور سایه_

 میفهمه کی چیو_

 مهمه برات رادمهر اینکه_

 اهر تو نخورده چیزی چون فقط مهمه برامن گفته کی بعدم آنی نمیکنم کاری اصال که ؟من من_

 گفتم

 بود؟ مهم برات نمیخورد چیزی راه تو هوردادم اگر_

 مشخصه رفتارام تو خیلی انگار ولی برم لو زود انقدر نمیخاستم پایین انداختم سرمو

 بهم مخیلی اتفاقا پایین انداختی سرتو که نیست ه*ا*ن*گ بیاد خوشت کسی از اینکه عزیزم_

 کم مدت این تو من که اونطور رادمهر فقط میایید

 دوستانس باهمه رفتارش ولی میشه باز یخش سخت یکم شناختمش

 دوستشم میکنه فکر همینه منم مشکل_

 میکشیم حسابی نقشه یه اینجایید که حاال عزیزم میکنم کمک بهت من_

 کاراش و خودش تو خیلی که مردایی اون از رادمهر ولی کردیم سعی سحر و خواهرم با هم دبی_

 غرقه

 عزیزم نگیر دل به تو چلن و خل هنریا این یکم_
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 میکرد توهین داشت خودشم به یعنی گرفت خندم

 گفتم هنرمندو مردای دارن فرق خانوما نکن فکر اینطوری اوه_

 بهم آنی ولی اتاق تو میرفتم میخاست دلم کردن بحث کردن شروع مردا و خوردن غذاشونو همه

 آشپزخونه تو رفتم دنبالش زد چشمک

 بلند بخاری مردا این از اتاقش تو ببر رو سینی این بیا شکمشونه تو حسشون تمام مردا عزیزم_

 بشیم بکار دست باید خودمون نمیشه

 اشکی من میکرد اینکارا از کنه اذیت و سعید بابا میخاست که افتادم مادرم شیطنتای یاد ناخوداگاه

 کرد نگاه بهم تعجب با آنی نشست چشمام تو

 عزیزم چیشده_

 افتادم مادرم یاد ببخشید هیچی_

 ایج چقدر گرفتم سفت کمرشو کرد بغلم حرفی هیچ بدون نزدیکم اومد و گذاشت میز رو سینی

 االن که هرچند بود شده کم آنی وجود با پناهیم بی حس میومد چشم به عزیزم مامان خالی

 داشتم بزرگتری خانواده

 میبری و خان رادمهر دل این کی ببینیم تا ببر اینو بیا خب_

 زدم رد به تقه چندتا کردم حرکت اتاقش سمت به کنم توجه جلب اینکه بدون برداشتم و سینی

 یزم رو سینی من به پشت ولی بود تختش رو شدم داخل و کردم باز آروم و در نیومد صدایی ولی

 نمک بلندش نیومد دلم عمیقیه خواب تو میداد نشون عمیقش نفسای شدم نزدیکش گذاشتم

 بیرون برم میخاستم غذا اوردن از شدم منصرف میخوابید سخت خیلی بودم فهمیده قبال که اونطور

 دمش نزدیکش بود صورتش رو نامنظرم موهاش شدم خیره صورتش به میشد مانع چیزی یه ولی

 کارچی داشتم وای زد خشکم شد باز چشماش که کنار بزنم موهاشو و کنم دراز دستمو میخاستم

 مردمک حتی نمیکرد حرکتی هیچ بود خیره بهم شدم پاچه دست میکنه فکر چی االن میکردم

 بود ثابت چشمشم

 دیدم ولی ببخشید اوردم غذا برات نیومد صدایی زدم در چندبار.....ببخشید.....رادمهر.....ام_

 ...... ولی کنم بیدارت که اومدم یعنی..... کنم بیدارت نخاستم خوابی
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 نشست تخت رو و شد بلند بودن کرده عرق دستام

 غذا برا ممنون شم بلند نداشتم حال ولی اومدی شدم متوجه بودم نخوابیده_

 شیدمیک نفس عمیق انقدر چطور نبود خواب اگر داد فشار چشماش رو انگشتاشو زیاد خستگی با

 شم راحت بده مرگ منو خدا دادم سوتی چه واااااای شد بلند کردم دراز دستمو تا چرا پس

 دیگه برم من جونت نوش دیگه خب_

 دم آنی بیرون اومدم اتاقش از. بود کاری چه این اخه بد، زدم گند یعنی اه داد تکون سرشو فقط

 نق و حساس انقدر من کردم کنترل خودمو ولی بترکه بغضم میخاست بود وایساده منتظر اتاقم در

 نبودم و نق

 سایه چیشد_

 بیخیال آنی زدم گند_

 درموردش بزنیم حرف میخای_

 بخوابم یکم میشه اگر نه_

 حتما عزیزم باشه_

 و ختبدب انقدر چرا کنم نابود خودمو بزنم میخاستم انداختم ای گوشه یه لباسامو بستم که درو

 وجیحت بچگانمو رفتار نمیتونستم ولی دارم دوسش که خودم پیش نمیکنم انکار من شدم احمق

 شد ارت چشمم جلو کم کم بشه چی که اصال میکردم اینکارو داشتم چرا بود بعید من از واقعا کنم

 کنه تولید اشک میخاد هرچقدر اشکیم مجاری گذاشتم و کردم فرو بالشت تو سرمو

 خوب دختر بلندشو جان سایه عزیزم سایه_

 مالیدم چشمامو و بلندشدم کرختی با دادم تشخیص رو آنی تار صورت کردم باز پلکمو الی

 آنی؟ چیشده_

 صبحه11 ساعت عزیزم هیچی_

 کردم نگاش منگا مثل آنی گفت چی نفهمیدم اصال کرد هنگ لحظه یه مخم
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 امروز تا خوابیدی اومدین که سه ساعت دیروز از انگار بودی خسته خیلی عزیزم_

 زدم جیغ بلندی صدای با_

 چیشده دختر بگیر آروم سایه_

 نداره امکان اصال خوابیدم انقدر نمیشه باورم وای_

 پیش رفته لودویکم نیست خونه هیچکسم مصاحبه برا رفتن پارسا و رادمهر کن ول اینارو_

 بگردیم یکم بریم بیا نیست دوماه تا که دخترمم داداشش

 نمیبینیم؟ رو مصاحبه ما یعنی خب_

 هستی پایه حاال نمیدونم، کنن پخش شاید_

 میام سریع بگیرم دوش یه من شو حاضر برو تو اره_

 خیلی اوایلش داره و مادرم سن آنی که نمیکردم حس اصال شد خارج اتاق از شادی با و بلندشد

 وهقه لباس گرفتم دوش سریع خیلی داشتم، دوسش بود گرمی خون ادم ولی بود خشک و سخت

 دنبندیگر با و پوشیدم پررنگی آبی شلوار دورم ریختم ازادانه موهامو پوشیدم بلندی استین و ای

 بود پسندیده رادمهر که

 زدن حرف به کرد شروع شدیم سوارکه دیدم بلندی شاسی ماشین کنار حیاط تو رو آنی

 به بعدم گرفتیم نظر در براش کادو یه ناصر و من ولی نگفتم رادمهر به چیزی من ببین سایه_

 میشه مطرح داره هنری جامعه تو اینکه مناسبت

 کادوش همراه بدیم میخاییم مهمونی یه

 کادوییه؟ چه کادو،_

 بعد اینجا خریدیم براش شیک خونه یه گذاشتیم پول پارسا و ،لودویک من،ناصر راستش_

 اینجا یدبیای دبی تو کارتون بعد شاید بشه خوشحال خیلی فکرکنم بدیم بهش میخاییم مهمونی

 کنید زندگی

 اینجا بیام دارم دوست خیلی خدامه از منکه_

 میشه تنگ اصلت برا دلت هم باشی هرجا هرچند_
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 کاراشو هک کوچیک مسافرت یه میکردم فکر نیوردم مجلسی لباس اصال من چیزی یه موافقم،ولی_

 بیاد بده

 بکش رادمهر لباس میخریم باهم میریم عزیزم نداره عیبی_

 کلی یمهمون اون تو بعدم نیومد خوشش پسندیدم من رفتیم خرید هربار آنی پسنده سخت خیلی_

 هست دختر

 میسازم چیزی ازت اونشب نباش نگران خانم خوشگل شدی غیرتی نشده صاحب هنوز اوه اوه_

 ونمهم اینکه مگر نیستن خوشگل زیاد فرانسویا دخترای نترس بعدم برداره چشم ازت نتونه

 یانه میشه یافت توم از خوشگلتر دید باید موقع اون باشیم داشته خارجی

 برسم خودم به مدتها بعد نمیومد بدم گرفت، خندش قیافم از که کردم نگاش زیاد حرص با

 وپت رستوران یه ببرمت بگردیم بریم بعدم فردا برا میگیریم آرایشگاه وقت میریم اول خب_

 النا رادمهر بدونم داشتم دوست بود زیبایی شهر شلوغیش بجز خیابونا سمت برگردوندم سرمو

 میره چطور کاراش و میکنه چیکار داره

 سایه میکنی فکر چی به_

 رفت پیش چطور کاراشون اینکه_

 یشپ خوب خیلی داره چیز همه بعدم نباش نگران تو بدن خبر بزنن زنگ بهم شد تموم سپردم_

 میخاد منمیدونی فقط خوبه خیلی شدنش شناخته برا و میان خیلیا میترکونیم که شب فردا میره

 تصویرساز یا بده ادامه نقاش یه عنوان به کارشو

 خودشه تو همش اونچنان، نمیزنه حرف هیچکس با_

 بریم بدو رسیدیم بیاه ، ندارن تخته هنری مردای که گفتم_

 ودب خوشگل و شیک خیلی که البیش شدیم بزرگ ساختمون یه وارد کرد پارک سریع و ماشین

 چی دمنش متوجه کرد حرکت یکیشون سمت به آنی بودن میزا پشت خانم چندتا بود دایره دکورش

 تو یزاچ سری یه کردن وارد از بعد زنه کنه چیکار میخاد ببینم تا شدم منتظر گفتن فرانسوی به

 داد چیزی آنی به کامپیوترش
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 آنی؟ چیشد_

 میشه شروع5 ساعت از مهمونی البته نداشت وقت ظهر صبح فردا برا گرفتم وقت هیچی_

 میندازی تالطم به منم داریا استرس خیلی_

 اینکارم عاشق که بخریم لباس بریم بدو که خوبه_

 بریم؟ بعد نخوریم ناهار سرظهره میگم_

 بخرم ذوق با دیگه نمیتونم من میشیم سنگین نه_

 نقدرا دیگه من بسته پشت از خریده عشق زنه چی هر دست دیگه زدم لبخند بچگانش اشتیاق به

 کردن خرید ندارم دوست

 ودمخ یعنی بیاد رادمهر دید به که نمیکردم پیدا چیزی هیچ من ولی میکشید سرک ای مغازه هر تو

 اتاق نارک صندلی رو نشستم کوفته و خسته کنم نگاه اون چشمای از میکردم سعی ولی میپسندم

 شهری از کال میخاست دلم میکشیدم و بودم داشته نگه موهامو دنباله بود داخلش آنی که پروی

 میشد پیدا من برا لباسم یه میشد کاش بکنمشون

 چطوره تنم تو ببین سایه_

 نیست یچیه شدم خسته من کنی انتخاب راحتی به میتونی لباساتو که خوبه خیلی خوشگله خیلی_

 انگار

 سایه نگیر سخت_

 بیام چشم به میخام اگر بگیرم سخت مجبورم_

 بیاد چشم به میخاد جون سایه میکنه چه_

 بگیره چشممو که نبود هیچی ولی کردم نگاه اطراف به بازم دوباره اتاق تو رفت و زد چشمکی

 همب چیزی ولی زد زنگ یکی به راه تو بده غذا گرسنمون شکمای به گرفت تصمیم آنی باالخره

 نیستن اینا رادمهر که فهمیدم ولی نگفت

 به ممیرفت دنبالش منم رفت مسیر اون به کسی دیدن با و چرخوند چشم شدیم که رستوران وارد

 کردم اشاره آنی به اخرش نمیفهمیدم زبونشونو من رسیدیم سالی میان خانم یه
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 فتمگ داره مزون یه دوستامه ترین صمیمی از یکی می بگم کردم فراموش عزیزم سایه ببخشید_

 بخریم اونجا از بریم پسندیدی ببینی رو ارشیو بیاره برات

 لیو شدم لباسا به کردم نگاه مشغول منم داد رو غذا سفارش آنی گذاشتن چلوم بزرگ آلبوم یه

 از بستم البومو کنم گریه بشینم میخاستم عالیه این وای بگم که نبود خوب اونقدر هیچکدومشون

 لخوشگ خیلی بنظرم موند خیره لباسی یه به چشمم اوردن که رو غذا کردن نگاه کردم شروع ته

 اومد

 بدو اینو ببین آنی_

 ازش بود اومده خوشم خیلی خودمم زد برق چشماش چیه نظرش ببینم تا شدم خیره آنی قیافه به

 بلندی چاک بود سفید گیپور باالش به سینه زیر از ولی بود رنگی فیلی بلند و ت*خ*ل ماکسی

 ای حلقه یکی اون داشت آستین طرفش یه پا رون رو داشت

 کنم پروش زودتر داشتم ذوق خیلی کردیم حرکت می مزون سمت به خوردیم غذا اینکه از بعد

 نظرم از خوشگل و شیک ولی بود ساده

 همه قتد با نتونستم زیاد داشتن شو که انگار میرسیدن کاری یه به داشتن همه بود شلوغ خیلی

 همب نگاهی یه می رسیدیم لباسا رگال به میکشید و بیچارم دست آنی که انقدر کنم نگاه جارو

 داد سایزمو بعد انداخت

 یکننم عوض لباساشونو سریع وسط همین همه نداره پرو اینجا کناری اتاق بریم باید بیا سایه_

 آنی مکک به دراوردم لباسمو وایسادیم گوشه یه بود دیواری آیینه از پر شدیم بزرگتر اتاق یه وارد

 بود اومده خوشم خورش تن از خیلی که خودم پوشیدمش

 چیه نظرت آنی_

 الیت هایت موهاتو بگم میکنم فکر این به دارم خوبه خیلی سلیقت واقعا خوشگله خیلی سایه_

 شب فردا شود چه میاد خیلی چشماتم رنگ به بکنن رنگی همین

 نیوردم ولی داشتم سفید هرچند باشم اینا کفش دنبال ندارم حال دیگه ولی_

 اگر مبرمیداری دخترم های وسیله از یا سفید کفش و کیف باشم داشته من شاید خونه بریم بیا_

 میزنید سایز هم تقریبا اخه باشه اندازت
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 نگن نجومی قیمت امیدوارم فقط باشه_

 خورد زنگ گوشیش که بزنه حرفی اومد آنی

 پسران سایه سایه_

 بشنوم منم بلندگو رو گذاشت

 چیشد لودویک سالم_

 عالی خیلی رفت پیش عالی چی همه عزیزم سالم_

 نکردم سکته تا کن تعریف درست_

 مدیگ نفر چند از البته شده رد اول مرحله از که کسی عنوان به بدن نشون رو مصاحبه شد قرار_

 رموردد کردن پیچش سوال بس از گرفت سردرد بیچاره البته شد رادمهر نفع به خیلی ولی گرفتن

 بفهمه بردیمش لحظه همون فردا بذار نگفتیم بهش چیزی فرداشبم مهمونی

 لودویک دادی توضیح بد خیلی ولی باشه_

 شما کجایید میگم مفصل خونه میام عزیزم_

 بود نیورده لباس باخودش سایه بودیم خرید خونه برمیگردیم داریم ماهم_

 نه یا اورده رادمهر نمیدونیم حاال_

 نبرید شلوار و کت برید جایی مردا شما میشه مگه_

 عزیزم میبینمت_

 ابکب برا نبود الزم دیگه میرسید میخاست که چیزی اون به داشت بودم خوشحال رادمهر برا خیلی

 کارکنه

 نداره خبر هم پارسا تازه کردیم خرید ببینن نمیخام خونه میان دارن بریم بدو سایه_

 باشه_

 اردو وقتی ولی رسیدیم اونا از زودتر میکرد حرکت نور سرعت مثل آنی کردم حساب سریع خیلی

 تتخ زیر لباسو جعبه اتاق تو انداختم و خودم بدو اومد زنگ صدای بعدش دقیقه دو شدیم خونه
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 یه رو هال تو بودن نشسته همه پایین رفتم اومد سرجاش که نفسم کردم عوض لباسامو گذاشتم

 نشستم تک مبل

 نیست که بار اولین میکنی سوال چقدر آنی نبود بد:پارسا

 میکشه چی تو دست از زنت بیچاره:لودویک

 باال اومده یکی ناصر شاگردای از دوباره که خوشحالم خیلی من نمیکنی درک تو پارسا:آنی

 مبدون موشو به مو میخام بگو فقط کامل چیشد بگو خودت عزیزم ،رادمهر رفتی تو که همونطور

 آرومش و بم صدای با شده خسته خیلی بود معلوم بود شده قرمز چشماش کردم نگاه رادمهر به

 زدن حرف کرد شروع

 اشونمهم از چندتا با مصاحبه بعد گرفتن عکس سرمون ریختن خبرنگارا رفتیم هیچی جان آنی_

 تنمیخاس ازم خیلیم خاستن هرکدومشون مورد در کوتاهی توضیح و گرفتن عکس ازم کارام کنار

 یزچ همین گفتم اسمشو فقط خب ولی فرستادم مسابقه برا که بگم جدیدم مجموع درمورد که

 نشد خاصی

 چالیخ تو از آبو پارچ آشپزخونه سمت رفتم و بلندشدم بود شده تخصصی حرفاشون بیشتر

 وارد سنیم خانم میکشیدم بو ها گشنه عین داشتم که همونطور میومد شیرینی خوب بوی برداشتم

 از رو پارچه رفت و زد لبخند گذاشت جلوم خوشگلی سبد بجاش نشدم متوجه گفت هرچی شد

 که بود وشمزهخ انقدر برداشتم یکیشو بود سبد تو خوشگلی و کوچیک بیسکوبیتای برداشتم روش

 ورحض متوجه که بودم شده مزشون از بردن لذت مشغول سخت بخورم همشو بشینم میتونستم

 نشدم رادمهر

 میخوری دولوپی داری چی_

 سرفه زا برام ریخت آب و کمرم به زد یکم میشدم خفه داشتم گلوم تو پرید بیسکوییت ترسم از

 بود شده جمع چشمام تو اشک زیاد

 کردی خفه خودتو نگفتم چیزی منکه خودت برا همش اصال باش اروم دختر_

 دزدکی و سبد سمت اورد اروم دستشو اخه میدم سوتی این جلو من چقدر نامرد میکرد مسخرم

 که بخوری نمیخاستی نمیری تو اره بود گرفته خندم ازشون برداشت
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 بدم شیرم بهت پاشم میخاد دلت حاال بخوری نمیخاستی که تو میگم_

 بیار اینم اوردی که ناهارمو دیروز کلفت نیست فکری بد اره_

 بیتربیت عمته کلفت_

 هک بود کرده جمع لباشو باخودش کرده فکر چی پرو پسره میترکیدم داشتم حرص و خشم زور از

 میوفتاد تپش از داشت زیادی ضرب با صندلی که برم بلندشم اومدم میکنه کنترل خندشو داره مثال

 که زمین میوفتادم چپکی داشتم و کرد گیر پایش به پام نشه جلب کسی توجه که بیگیرمش اومدم

 شد احساسات ابراز دستش

 ودنب پاچلفتی دست همه این از قصدت االن بده توضیح شی نیمرو کنم ولت اینکه قبل میگم_

 !چیه؟

 هررادم از میپرسید ازم کسی اگه االن همین توش برم کنه باز دهن زمین لحظه اون میخاست دلم

 برم هکن ازاد دستشو که برگردم اومدم کردم صاف و صندلی ازش متنفرم نه میگفتم میاد خوشت

 فسشن قشنگ شد خم سمتم به بودم رسیده انفجار حد به خنده زیر زد پقی سینش تو رفتم صاف

 میپیچید گوشم تو

 اتاقم تو بیار هم منو شام این کلفت بانوی نیست زحمتی اگر میگم_

 ادب یب بشه کر گوشاش که میکشیدم بنفش جیغ یه بود جاش اگر رفت شد رد کنارم از خنده با

 کلفت بانوی چی؟ اونم کلفت میگه من به تربیت بی

 آنی که میرفتم اتاقم سمت به و زمین میکوبیدم و پام حرص با داشتم بیرون زدم آشپزخونه از

 کرد صدام

 عزیزم چیشده سایه_

 نیست چیزی_

 میاد بدست چی ببینیم من مانکن مثال دختر این اتاق بریم بیا خب_

 باشه_
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 یبزرگ کمد سمت به و کرد باز اتاقشو در بود ملیسا اتاق بود توش ما اتاقای که راهرویی انتهای

 میکرد خودنمایی اتاقش تو که رفت

 بیار لباستو کاور یواشکی برو میگردم من تا خب_

 کردم نمت و دراوردیم لباسو نبینه کسی که دوییدم دوباره و برداشتم لباسو بدو اتاق تو برگشتم

 تمبرداش کوچیکم دستی کیف یه بهش میاد کدوم شدم گیج ملیسا داشت سفید کفش انقدر

 لباسو من االنم زود میریم8 رو بذار و گوشیت زنگ هم فردا نفهمه هیچکس باشه حواست سایه_

 غافلگیر ررادمه میخاییم بفهمه نباید کسی فقط توش بذار میخای هرچی ببر و کیف میبرم کفشتو

 بشه

 چشم حتما باشه_

 ور گوشی نزد زنگم یه حتی اومدم معرفت بی شد تنگ ساره برا دلم لحظه یه شدم که اتاقم وارد

 برداشت بوق چندتا بعد گرفتم شمارشو برداشتم

 میگذره خوش خوبی جان سایه سالم_

 خیلی عزیزم خواهر پرسیای احوال از_

 ناراحتی؟ سایه_

 یانه رسیدم زنده نگفتی اصال که خوشحالم پس نه_

 خوبین که گفتش بهش رادمهر زد زنگ بزرگمهر عزیزم اخه_

 بزنی زنگ میتونستی خودتم باشه_

 میره پیش چطور کارا میگذره خوش ببینم بگو ببخشید حاال_

 خالی جاتون گرفتن مهمونی افتخارش به فردام عالی که رادمهر کارای خوبه_

 عزیزم دارم برات خبر یه سایه_

 همه خوبن ساره چیشده_

 خوبن همه اره_
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 دراومد جونم دیگه بگو چیشده پس خب_

 غذا وب و داشتم شدید تهوع حالت که هفتس یه تقریبا یعنی بگم چطور نمیدونم راستش خب_

 بزرگمهر منو راستش بودم نشده مسموم خب ولی دکتر رفتم میکرد اذیتم

 میگی؟ راست داری ساره نمیشه باورم_

 میشی خاله داری سایه اره_

 شدین کار به دست زود چقدر عزیزم میموندی فیریزر تو یکم_

 نگفتم بزرگمهر به هنوز من نکن اذیت سایه ااا_

 میگی من به زرت اومدی نگفتی شویت به سرت تو خاک وا_

 بودی اینجا کاش بگم بهش چطوری نمیدونم خب اره_

 چتب بگو میرسید مو به کار داشت دیگه بپوش اتشین قرمز رنگ لباس برس خودت به هیچی_

 شدن بابا از خوشحال هم بهش بشه ضدحال هم بود گفتن من از ها میشه اذیت

 نمیکنم اینطوری من خیرم نه سایه نامردی خیلی_

 میشین دار بچه دارین بشه خوشحال دیگه بگو برو ذوقی بی خیلی_

 نکرده خدای کنه سکته میگم بهش یهو االن باشه_

 کلی بیام تا باش خاله نخود اون و خودت مراقب توم شام برا میکنن صدام دارن دیگه برم من_

 کنیم خرید براش بریم

 هولی که نیستش مشخص جنسیتش هنوز سایه_

 نیستم هول شوهرت و تو اندازه به_

 بخیر شبت بیشعور برو_

 گلی مامان خدافظ_

 به ردمک شروع نکردنی باور اشتهای با شام میز به برسم تا هارو پله دوییدم مضاعف خوشحالی با

 خوردن غذا
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 بودی؟ گشنه عزیزم سایه:آنی

 نخورد برا دارم اضافه جای میکنم حس االن ولی بودم خورده شیرینی کلی قبلش راستش نه_

 بخوره بذار رو بچه کن ول آنی دخترم جانت نوش:لودویک

 خیلی بخوابه رفت و کرد عذرخواهی رادمهر کردن شروع و هنر درمورد بحث دوباره معمول طبق

 تا دنمیش ولی میشه عمو داره میدونست باید میدادم و خوب خبر این بهش میرفتم میخاست دلم

 چکسهی بازم ولی کردم گرم تلویزیون های برنامه با سرمو ساعتی یه برم بلندشم منم رفته اون

 تو فتم،ر برم نمیشد بود راهرو تو بیرون هورداد باال رفتم و گفتم بخیر شب همه به بره نشد بلند

 اشتد علف که زمانی دقیقا نشستم چندمین یه بفهمم رفت هورداد تا گذاشتم باز درو ولی اتاقم

 دمش اتاق در نزدیک بدم بهش و خوش خبر برم بتونم من بمیره بره گرفت تصمیم میشد سبز

 نزدیک کورمال بود تاریک کامال کردم باز اتاقشو در آروم میاد عجیبی صداهای یه کردم حس

 هلب میکنه تقال تخت رو داره دیدم کرد عادت تاریکی به که چشمم میومد هاش ناله صدای شدم

 نمیشد بیدار دادم تکونش بود داغ داغه کشیدم پیشونیش رو و دستم نشستم تخت

 رادمهر شو بلند تروخدا رادمهر_

 یول شد باز چشماش صورتش تو پاشیدم آبو پر لیوان بود فایده بی زدم صداش بلند هرچقدر

 پاش رو نشستم گرفتم محکم صورتشو میکرد نگاه اطراف به هدف بدون

 چی مهه میدیدی کابوس داشتی فقط خب خوبه، حالت میشناسی منو سایه منم ببین منو رادمهر_

 عزیزم باش آروم شد تموم

 میشد باعث کابوساش بعضی ولی درمانه تحت که بود گفته برامون میلرزید ولی بود زده زل من به

 ورتشص ولی بود سرد تنش میلرزیدن شونهاش کردم ول آروم صورتشو باشه داشته میگرن حمله

 بود عرق قطرات از پر

 بودن شده کشته.......همه.........دیدم..........من..............من_

 بود شده بریده سراتون......حامد........حسام.......ساره......بزرگ.....تو

 میدونستمن حتی بشه بهتر کنم چیکار باید نمیدونستم میلرزید بیشتر میگفت که کلمه هر با

 یشپیشون رو کوبید دستش با محکم بود شده جمع که کردم نگاه صورتش به کجاست قرصاش

 داشتم نگه دستشو
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 کنم چیکار باید وضعیت این تو نمیدونم اصال من کجاست قرصت رادمهر باش اروم_

 باشم خودم حال تو بذار بدونه کسی نمیخام بخورم نمیخام بمیرم میخام کن ولم_

 شبغل ارادی غیر کنم کمکش نمیذاشت اگر چی میورد سرخودش بالیی اگر بلندشه میخاست

 آزادم میخاست دستاش با دادم فشار بخودم سرشو و کردم حلقه احساسات ابراز دستامو کردم

 بود من نفع به و نداشت جون زیاد انگار ولی کنه

 من بعدش باش آروم فقط تو خب میدم قول عزیزم نمیکنم هیچکاری من باش آروم رادمهر_

 میدم قول میرم

 شموها بین وار شونه انگشتامو و کردم زمزمه میخوندو برامون بچگی تو همیشه مادرم که آوایی

 شده شل بدنش و پایین اومده تبش کردم حس کم کم بود افتاده بدنش طرف دو دستاش کشیدم

 ختت کنار مالفه با گذاشتم بالشت رو سرشو اروم افتاد عقب به سرش کردم باز دستامو حلقه

 ودب شده متعادل بدنش دمای گرفتم دستشو زدم کنار صورتش رو از موهاشو کردم پاک صورتشو

 که تداش چی ؟ بود کرده جذب منو آدم این چرا کنم نگاش و بشینم کنارش صبح تا میخاست دلم

 ؟ بود وجهی چند شخصیتش چرا ؟ متفاوته دیگه آدمای به نسبت میکردم حس

 چشماش به بود گرفته دوش خواب قبل انگار میداد خنکی عطر بوی موهاش جلوتر بردم سرمو

 ستید دو شد خیره چشما این به همیشه میشد کاش داشتم بدی حس بود بسته وقتی کردم نگاه

 داشتم نگه دستشو

 قتحقی به عشق آرزوی به رسیدن که میدونم کنار بذارم حسو این نمیتونم رادمهر کنم هرکاری_

 دادن تشکیل خانواده و زن ازدواج از که هستی مردی تو و نمیشه که میدونم هیچوقت، نمیرسه

 دهکر رشد وجودم کل تو هاش ریشه انگار بزنم پس حسو این نمیتونم من رادمهر ولی متنفری

 مکن فراموش حسو این تا میخوردمش نداری حسی هیچ میدونستم اگر داشت وجود دارویی کاش

 چی واقعا که بگم نمیتونم کنم توصیفش برات نمیتونم شیرینه برام حس این جوراییم یه ولی

 ستیمیتون و داشتی رو حسا این توم که میشد فقط کاش نداره حالمو توصیف قدرت کلمات هست

 برات نمنمیتو باشه داشته سرانجامی طرفه یه عالقه این فکرنمیکنم من حیف ولی کنی درکشون

 بکنی درکم میتونستی کاش میسوزم آتیشی چه تو دارم که بگم
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 نای ولی زدم حرف اینکه از داشتم بهتری احساس بود خواب هنوز کردم نگاه بستش چشمای به

 که ختمت به بیرون اومدم اتاق از اروم و بوسیدم دستشو پشت نمیشنید اون که بود وقتی جسارت

 بود هوا رو که زندگیم رادمهر بد حال خودم، دل برا شد سرازیر اشکام رسیدم

 رادمهر

 هک نشدم متوجه اصال میداد عطرشو بوی اتاق هنوزم کردم باز چشمامو در صدای شنیدن از بعد

 مخم تو درهم چی همه داد نجاتم طوالنی کابوس اون از و کرد بیدارم که چیشد اتاق تو اومد چرا

 نزدیک از اینقدر حاال تا زد عالقش از که حرفاش خوند کردنم اروم برا که آوایی میخورد گیج

 رخاکزی از انگار یهو نداشت وجود درونم تاحاال که متفاوتی حسای بودم ندیده اصال بودم نشنیده

 ننک عالقه ابراز بهم دخترایی که بود اومده پیش زندگیم تو میکنن خودنمایی دارن و شدن بلند

 ردهخو شکست بارها بود مدتی کوتاه وابستگی برا فقط صرفا یا داشتن سودی یا هرکدوم ولی

 یمن داره حسی من به االن مردا به نسبت گیریش جبهه اون با سایه که بود جالب برام ولی بودم

 چطور بود این وقت االن اخه کنم باور نمیتونستم میکرد درد شدت به سرم شدم تخت رو خیز

 به شده عالقشم و دل بخاطر من بگیم فوقش اصال باشه دراومده درست بزرگ حرف ممکنه

 ریعس بتونم تا میکنم مالی ماست رو مسابقه دارم که وسط این چی؟ حسام بدم فرصت خودمون

 ............. بمیره یکیمون فوقش اگر بدم فراریشون تر

 داشت زچی همه بگیرم تصمیم نمیتونستم بیاد اتاق تو آزاد هوای تا کردم باز رو پنجره شدم بلند

 گول ودموخ نمیتونستم ولی کردم فکر چیز همه به و نشستم پنجره پایین صبح تا میخورد گره بهم

 یترسیدمم حتی نمیدونستم چی به ولی ذهنم، بود مشغول فقط میکردم فکر پوچی به که انگار بزنم

 نگاه مدست پشت به دختر این بکنه فرق شاید کنم کوتاه رو دیوارا که داری حسی بپرسم قلبم از

 وعشر دوباره داشتن سرجنگ همیشه درونم که دوحسیم بود مونده هنوز رژش کمرنگ رد که کردم

 کردن زدن حرف به

 پاتو وجل بچه زنو برسی باالتر درجات به میخای داری هنریتو زندگی تو پسر باش بین واقع رادمهر

 میگیرن

 دارن زندگی نیستن تنها هم باال شهرت با و موفق هنرمندای حتی کن فکر خوب چیز همه به

 یاریب بار هنرمند های بچه میتونین کنه بیشتر رو رشد انگیزه درونت بتونه شاید حتی خانواده
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 ثلم تاشب صبح از کردن کار میشه انگیزش البد باشه داشته بچه نمیتونه اون کردی فراموش

 خودش و هخودش فقط نباشن اینا وقتی ولی بده خریداشو پول پرکنه زنو همین شکم بتونه که سگ

 بکنه بخاد هرچی صرف میتونه پولو تمام و

 خودشه جای چیزی هر دراوردن؟ پول قلب صمیم از داره دوست که کسی با زندگی فقط مگه

 القب در تو کرده گناهی چه دختر این سایه به بده فرصت خودت به سالها بعد شده بارم یه رادمهر

 مسئولی کرده پیدا بهت که حسی

 یهبق انتخاب جور بیاد این شد مند عالقه بهش هرکی نیست قرار مربوطه خودش به حسش و اون

 هک درجاتی اون به بتونی تا برداری دست چیز همه از باید تو کن نگاه زندگیت به منطقی بده رو

 برسی میخای

 درست خودت برا که تاریکی پیله و تنهایی این تو کنه فکر منطقی فقط و باشه تنها باید کی تا

 نیست بد بیاد منطق این توی احساسات یکم داری همراه یه به نیاز میشی نابود داری کردی

 نیستش سیاهت پیله از ترسناکتر دادن تشکیل خانواده

 با که روانی خانواده به دادنش و کردن ولش که خانوادش مثل بشه یکی که بده تشکیل خانواده

 نمیارزه ریسکش به چی؟ بیاد خودش زندگی سر آینده تو اتفاق همین اگر کردن بازی روحش

 ترگیج فقط بشه روشن برام راه نمیشد باعث دوتا این دعوای هیچوقت دادم تکون بشدت سرمو

 جشن و استاد تولد میخاستن امروز بود صبح7 افتاد ساعت به چشمم گوشیم باصدای میشدم

 شتو نشستم و کردم پر وانو داشتم وقت چندساعت هنوز ولی میشدم آماده زودتر باید بگیرن

 تنهایی که میدیدم بینانه واقع اگر ولی داشتم قبول دوتاشونو حرفای میگرفت تنمو کرختی خنکیش

 به اریکت پیله این که بود وقت خیلی بدم سایه و خودم به فرصتی میشد شاید میبرتم بین از داره

 ودب شده بیشتر دومم خانواده اذیتای و خانوادم نبود با که بود بزرگی خال بود کرده نفوذ درونمم

 یسکر شم خالص میخاستم و کردم فکر مرگ به بارها میشد بیشتر عمقش میرفت جلوتر هرچقدر

 چی که اخرش خب ولی کنم اعتماد دختری به بخام دوباره اینکه بود زندگیم و برامن بزرگی

 هک ندارم ای خانواده حتی االن ولی نمونه سنگ یه فقط ازم میمیرم وقتی میخاست دلم همیشه

 کنن تکرار بارها اسمو این حداقل مردم
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 ولی یاطح تو رفتم و خوردم بندی سرهم یه نبود کسی پایین طبقه رفتم اماده و پوشیدم لباسامو

 هنوشت آنی داد بهم کاغذی نزدیکم اومد ای خدمه رفتن من بدون بود جالب برام نبود کسی بازم

 مهمونی تو میبینیمت رفتیم جایی کدوم هر ما میاد دنبالت ماشینی که بود

 مسیر کل سوارشدم زد بوق برام اومد ماشینی شد باز ورودی در رفتن کردن ول تنها منو زکی

 ورتمص تو مالیمی باد پایین دادم ماشینو شیشه ابری و بود بارونی هوا بود گذاشته ملویی آهنگ

 یشترب حسش درمورد میشدم نزدیک سایه به بیشتر یکم مهمونی تو امشب نبود بد شاید میزد

 خلوت خیابون یه وارد نکشید طول بیشتر دقیقه10 بود نزدیک خیلی نظرم به بودم،مسیر کنجکاو

 در جلو غول نگهبان دوتا داشت نگه مشکی بزرگ در یه جلوی بود درخت از پر توش که شدیم

 بودن هیچکس رفتم دنبالش کرد اشاره دست با یکیشون دادم و مهمونی کارت شدم پیاده بودن

 بیرون رفت بعدم اتاق یه تو برد منو میکشنم روم میریزن االن گفتم نبود خبریم هیچ

 نیایید بیرون و بمونید منتظر همینجا اقا_

 خودم مسخرم حرفای از برسونن قتل به اینجا اوردن منو دراوردم کتمو کردم رد ناقصو سکته

 سرمو میخان و شدم دزدیده زیاد شهرت از چیزیم ونگوکی که کردم حس مثال االن گرفت خندم

 یرممیگ منم بیاد کسی نمیخاد که حاال کشیدم دراز روش بود اتاق تو کاناپ یه کنن جدا تنم از

 میخوابم

 سایه

 صبح ات که دیشبم بودیم اینجا زود صبح از بود شده خورد خیلی اعصابم بودم آرایشگر دست زیر

 میدونمن من بدم خبرو اون بهش نتونستم اخرم میومد چشمم جلو صورتش همش بخوابم نتونستم

 دناوم از همیشه بدن تحویل عروس حد در منو بود گفته بهشون آنی که میبینه ناخنامو کی اخه

 هر از کنن هیوال شبیه ادمو نیستن ایرانی خوبه حاال میکنن تلف ادمو عمر میومده بدم آرایشگاه

 گهدی یکی ناخنمم بود یکی دست زیر صورتم بودن گذاشته رنگ موهامو بودم فشار تحت طرف

 رارق خریدن براش که ای خونه اون رفته رادمهر بود گفته بهم آنی بیرون، میکشید ریشه از داشت

 ترضای براهمین بیام چشمش به ای دیگه جور یه امشب میخاست دلم باشه همونجا مهمونی بود

 بودم داده اور شکنجه اعمال این به

 کردین چه منو دختر ببینم_

 رفتم بهش ای غره چشم هیس گفت سریع ارایشگر بزنم حرف اومدم سرم باال اومد آنی
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 خودم پسر برا اون به بدمش چرا اصال بشه رادمهر کوفت شدی تر خوشگل بودی ماه عزیزم_

 طوریاین باشه خوندم پسر میتونه رادمهر نداره عیبی ولی ندادا بهم خدا پسر که هرچند میگیرمت

 نمیسوزه دلم

 شد شروع غرغراش ارایشگر که اومد کش لبخندم

 رفتن اکثریت میریم دیگه تمومه کنن درست موهاتو کن تحمل عزیزم_

 رفت و کرد ولم ساعت نیم بعد بود نشسته صورتم رو که اینیم شد تموم دستام کار رفت بعدش

 بود مجهزی و بزرگ خیلی ارایشگاه خدایی میومد خوشم مو شستن برا ها کاسه این از انقدر

 اشتمد بودن ناز خیلی بود اومده خوشم خیلی مشکیم موهای بین جدید رنگای از شستن که موهامو

 درست درشت فر موهامو کال حالن ضد اه بزنن سشوار بردن کشیدن دستمو که میکردم ذوق

 موهام بین هم ریز گالی سری یه میداد گوش من به کی ولی باشه ت*خ*ل میخاستم من کردن

 شدم بلند زد زل بهم راضی ارایشگره شدم که اماده گذاشتن

 چه اباب بشی مانکن توم ملیسا پیش ببرمت بیا رادمهر این بیخیال میگم کردن چه دخترمو وای_

 کنی شوهر کاریه

 ستمیخا دلم داشتم هم خاصی ذوق یه بود اومده خوشم خیلی خودمم پوشیدم لباسو آنی کمک با

 زودتر برم میخام براهمینه میکنه توجه من به خیلی اینکه نه ببینتم هم رادمهر برم زودتر

 و محس تمام رفت هم تو قیافم میدونستم رو داستان واقعیت ولی بگیرم خودمو حال نمیخاستم

  حسرت شد جشن کل برا داشتم که ذوقی

 !نیستی خوشحال یهو، چیشد عزیزم سایه_

 دادم تکون سرمو فقط و دادم قورت بغضمو

 خوشگله میکنی اینطوری چرا دخترم ببینم اینجا بیا_

 چه دونمنمی نبودم شکننده و احساساتی انقدر من نبود خشک و سرد انقدر کاش میسوزه دلم آنی_

 رممتنف مردا از گفتم حتی قدرت تمام با زدم پسش کرد عالقه ابراز بهم حسام وقتی شده مرگم

 نمیتونم و رسیدم اینجا به که چیشد نمیدونم حتی گرفت شکل عالقه این کی از نمیدونم حتی ولی

 کنم بیرون قلبم از حسو این

 زد زل چشمام تو گرفت دستامو
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 ردهم این کنی، صبر باید ولی لطیفه چقدر احساساتت میدونم دختری تو کن گوش خوب عزیزم_

 خونگرم و شیطون خیلی نبود سرد لودویک خب ولی داشتم تورو حسای زمانی منم جلو بیاد باید که

 یه مرده این یخ دیگه باهم عزیزم دارم و هوات من نداره عیبی ولی شده دوبرابر تو کار حاال بود

 شده دیر خیلی که بریم بپوش حاال میکنیم اب رو ای تخته

 تمداش دلشوره جور یه شه تموم امشب میخاست دلم بود خیابونا به فقط حواسم مسیر طول کل

 بودم خوشحال براش بود رسیده هاش خاسته به که بود خوبی حس ولی

 رین خالی خالی بندازی بیارم خانومانه زیورآالت سری یه برات گفتم نیوردی هیچی دیدم سایه_

 به انداختم بود هم ست گوشواره و دستبند یه گرفتم دستش از رو جعبه خنده زیر زد بلند خودش

 بهش دسعی بابا همیشه که افتادم مادرم یاد بودن کشیده خیلی چشمامو کردم نگه آیینه تو خودم

 جنبس بی من قلب خانم نکن آرایش اینطوری میگفت

 منم همیش یعنی که دارم اینو حسرت االن ولی نیستن دیگه چرا که میخوردم حسرت مرگشون بعد

 میشد کاش باشم داشته پدرم مادرو مثل عاشقانه زندگی یه

 شده شلوغ که بریم پایین بپر رسیدیم سایه_

 ورودی بود این رادمهر کادوی یعنی روم روبه ویالیی ساختمون و کردم نگه زیاد جمعیت به

 بین که دیدم رو پویا آشناگشتم دنبال بود خنک هوا حیاط تو برگشتیم و دادیم رو پالتو ساختمون

 میدویید میزا

 پویا... پویا_

 شدین خوشگل چه جون خاله سالم_

 کجان بقیه عزیزم بشم فدات_

 خوشگله خیلی عموهم اونجان دنبالم بیایین_

 ردک حس نگاهمو سنگینی شدم خیره بهش بود شده تیپ خوش خیلی بینشون دیدم رادمهرو

 تحرک سمتشون به کرد اشاره بهم زد نمایی دندون خند لب زد دید سرتاپامو کرد نگام برگشت

 کنارش گرفت دستمو ظاهرم از اومده خوشش که میشد آب داشت قند کیلوکیلو دلم تو کردم

 میکردن صحبت داشتن و بود وایساده جلوش مردی یه وایسادم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

478 

 

 افروز اقای نمیکنید معرفی_

 شکوهی خانم هستن بنده همراه ایشون چرا_

 خانم اشناییتون از خوشوقتم_

 همینطور منم_

 انداخت بهم نگاهی نیمرخ از کردیم حرکت آنی سمت به و برگشتیم

 کلفت بانوی میرسی خودت به وقتی میکنی تغییر انقدر نمیدونستم_

 میکنم پلت و شل میزنم مهمونی وسط وگرنه نکن اذیت رادمهر_

 داد ارفش دستمو میکرد شل نیشو این انقدر کنم سکته من داشت قصد امشب زد بزرگی لبخند

 خریدی کی لباسو سایه شدی العاده فوق شوخی بی_

 گرفتی کم دست منو سلیقه دیگه بماند_

 باشه کردنت خرید افتضاحی به میکردم فکر ولی نگرفتم نه_

 برگردوندم رومو و رفتم ای غره چشم بهش

 تازه باش داشته صبر بدی نباید که همرو جواب رادمهر مارو کشتی بابا اومدین ها بچه:لودویک

 بزنه حرف بیاد میخاد استاد باش داشته مهمونیه شروع االن

 شدن ساکت همه زد میکروفون رو چندبار باال رفت بودن کرده درست که سکویی از رادمهر استاد

 سمتش برگشتن و

 هباش عزیزم شاگرد و مراسم درمورد صحبت کمی با جشن شروع میخاستم دوستان ببخشید_

 یراهنمای و ادما این تربیت به هم بعدش حتی و رادمهر از قبل من و بودیم لحظه این منتظر سالها

 امروز االح و برسه نتیجه به تا میذاره مایه دل و جون از میبینم که وقته خیلی میدم ادامه کردنشون

 در امیدوارم عزیز رادمهر ،پسرم شاگردم برای بگیریم جشن رو موفقیت این که هستیم اینجا ما

 جوان نسل برای بهترینا ارزوی با باشی موفق زندگیت مراحل تمام
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 یدبوس پیشونیشو پدرانه هم استادش کرد بغل و استادش و جلو رفت رادمهر ولی زدیم دست همه

 تداش رو کسایی اینکه بود خوشحالی مایه واقعا ها صحنه این دیدن داشتم دوسش که من برای

 اوردن رو بزرگی کیک بگیرن جشن موفقیتشو و باشن کنارش که

 چیه؟ سرکاری مهمونی این بگید من جان:رادمهر

 چیه برای مهمونی که بودن داده لو بود گرفته خندشون همه

 بشی غافلگیر میخاستیم رادمهر کن باور:آنی

 خریدین کیک تولده مگه حاال ، غافلگیرین مود رو برام همه اومدم وقتی از کال من_

 بزرگمون هنرمند افتخار به بزرگ کیک یه از بهتر چی شیرین دهنمونو جوری یه گفتیم_

 نبود اینکارا به نیاز نکنید شرمندم انقدر آنی_

 حاال مونده هنوز:لودویک

 طحیا نور و شد پخش ملویی آهنگ لودویک اشاره با بلند میزای رو گذاشتن و دادن برش کیکو

 میکردم نگاه رو بقیه و بودم وایساده میزی کنار عروسی مجلس بودیم اومده انگار کمتر

 وسط بریم بیا پارتنر میکنی نگاه چرا_

 افتضاحم من خوبه همینجا بیخیال رادمهر_

 اون مرقصیدی بار اولین برا افتادم بزرگمهر عروسی یاد زد چشمک بهم آنی کشید و گرفت دستمو

 جاسوسی میخاد که فهمیدم ولی داره حسی شاید که بودم کرده ذوق زمان اون بود فاصله با موقع

 زیاد نزدیکی انقدر کنم، برداشت چی نمیدونستم رفتارش از نیست چیزی هیچ که االن ولی کنه

 بودم شده خیره دکمش به فقط بیاره در بازی جنبه بی قلبم میشد باعث

 لباسم میده خیرات_

 شد خم سمتم به یکم چرخوندم دیگه سمت به سرمو گرفته رنگ هام گونه میکردم حس

 دختر میکشی خجالت که نیستم غریبه ببین منو سایه_

 حالت هبفهم نذار بده نشونش همونو هستی سرکشی و مغرور دختر تو سایه کشیدم عمیقی نفس

 شدم خیره چشماش تو کردم پیدا که جدید نفس به اعتماد با دگرگونه
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 نگفتی هیچی داشتی خبر مهمونی این از توم ببینم بگو خب خوب دختر افرین_

 کنن غافلگیرت میخاستن بگم نمیتونستم خب ولی راستش اره_

 کردی غافلگیرم جدیدت ظاهر این با توم_

 بود نگرفته کمرمو سفت اگر بود شده مهربون خاصی جور یه امشب شدم خیره چشماش تو

 میوفتادم پس همونجا

 نشدم متفاوت اونقدرام ولی رادمهر مرسی_

 ازت داشتم سوال یه راستی نگیر کم دست خودتو بابا چرا_

 خب بپرس_

 اتاقم تو اومدی که چیشد دیشب_

 بدم بهت خبری میخاستم راستش اومدم اجازه بدون که ببخشید_

 خبری؟ چه_

 من گردن میوفته وسط این میشی شوکه بگم یهو االن میگم بهت برمیگشتیم داشتیم شب بذار_

 خونت

 خطریه؟ خبرت انقدر_

 ودشوخ زیاد اینکه با بود فضول خیلی کردم کشف کنم فکر اخالقاشم از یکی بود گرفته خندم

 نمیداد نشون کنجکاو

 میفهمی خان فضول_

 کرد ریز چشماشو و داد تاب ابروهاشو

 خانم؟ سایه داشتیم_

 میشه تموم داره آهنگ دیگه بریم بیا بعدم داشتیم که میبینی دیگه اره_

 موقعش به میرسم حسابت به ولی کن فرار باشه_

 بودن خودم سنای هم تقریبا جوون، ولی بودن کنارش خانم دوتا که آنی کنار رفتیم
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 و سماآ ، خوندن نقاشی جفتشونم هستن من زاده خواهر اینا اینجا بیایین رادمهرعزیزم و سایه:آنی

 آیدا

 حقارت چشم با نزدیکمون اومدن کردن پرسی احوال خشک خیلی من با ولی دادن دست رادمهر با

 چرا آخه گذاشت تنهامون هم آنی نمیومد خوشم نگاه ترور نوع این از اصال میکردن نگاه من به

 جونمون به مینداخت االن اینارو باید

 خوشم میکنی کار که سبکی نوع این از خیلی دیدم کاراتو من میگم تبریک خیلی بهت رادمهر:آیدا

 بزنیم هم نفره3 حتی یا دونفره کار بتونیم شاید میاد

 ندارن،همسرته؟ خانواده برا وقت زیاد هنریا که میدونی ولی نیست شلوغ سرت اگر البته:آسما

 کنی معرفی رو خانم نمیخای نداری که حلقه باشی کرده ازدواج نمیاد نظر به البته:آیدا

 هک انگار رادمهر حرف با ولی کرده عرق هیکلم کل شدن تحقیر و عصبانیت شدت از میکردم حس

 روم ریختن سرد آب

 ایدب خب ولی نبود حلقه خرید امکان نبود جور شرایط چون خب ولی تازگی به کردیم نامزد بله_

 هکشید تباهی به برعکس نمیخوره دردی هیچ به همراهش وجود بدون هنرمند یه دنیای که گفت

 که ونمممن ولی دارم اعتقاد نفره تک کار به بیشتر نمیکشم کار گروهی اصوال من راستش میشه

 قیهب به و بریم ما اجازتون با ببینم هم رو شما کارای دارم دوست شد و بود زمانی اگر دیدید کارامو

 ببرید لذت مهمونی بکنیم،از ادبی عرض

 ینطوریا نداشتم توقع نداشتم ازشون کمی دست منم میکردن نگاه ما به داشتن درشت چشمای با

 رفتیم خانمش و پارسا سمت به و کشید دستمو رادمهر کنه رفتار

 تمنداش دوست اصال راستش ولی گفتم دروغ و کردم خطابت اینطور اینکه از سایه متاسفم من_

 ببخشید بگیره قرار توهین مورد خانوادم اعضای از یکی

 حاال سهبر ثمر به عالقم میکردم ارزو داشتم دیشب بگم هیچی نمیتونستم بودم شوکه هنوزم من

 شدم خطاب چی داشتم دوسش که کسی توسط امروز

 کردن اینکارو که مهمی براشون خیلی انگار تو مثل شدم غافلگیر منم:پارسا

 نباش خلق بد امشب یه پارسا:رادمهر
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 من یدمیکن ازدواج کی پس شما عمو ، بزرگن همه اینجا ندارم دید باال از میکنید بغل منو عمو: پویا

 کنم بازی بچتون با

 سخت خیلی برام رادمهر دارشدن بچه و کردنش ازدواج تصور حتی شد مشت ناخوداگاه دستام

 بود

 کنی پیدا همبازی تو بشم کار به دست زود میدم قول من بگیر زن من برا تو عمو_

 شما مهمونی برا اومدن خوشگل دختر کلی نمیکنی نگاه خوب دورتو چرا خب عمو_

 کردی فکری عجب پسر_

 پویا سمت برگشت زد دید رو جا همه شوخی به

 گفتی که نظرو مورد دختر نیافتم زدم دید رو جا همه من جون عمو_

 خوشگلترها همه از چیه رقصیدین باهاش که دختری درمورد نظرتون عمو_

 همون میخاست دلم زد بهم چشمک خبیثانه پویا کردن نگاه من به همزمان دو هر رادمهر و پارسا

 رفتم و برگشتم خجالت از میشم آب االن کردم حس اخه، میگه چی بچه این وای بمیرم لحظه

 کشید یا گوشه منو سریع دیدتم که آنی وایسم پیششون این از بیشتر نمیخاست دلم آنی سمت

 ریختن بهم انقدر رادمهر گفت چی جونتون به انداختم رو دوتا اون قصد رو از بگو چیشد سایه_

 بردتت بعدم

 میکردی؟ نگاه داشتی تو آنی_

 بگو حاال ولی کردم اینکارم هرچند کنم رسیدگی مهمونا به وایسادم نه پس_

 راشب بستمش کرد باز فکشو اخرش میشد بزرگتر چشماش لحظه هر گفتم براش رادمهرو حرفای

 رو داره حسی تو به پسر این طال مخم یعنی طال دستم کردم فکری خوب چ ایول سایه وای_

 برید کجا کنم چه حاال باشین تنها دیگه باهم بچپونمتون جا یه باید باش داشته نمیکنه

 داشتم نگه بازوهاشون میگشت خودش دور داشت همینطوری
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 وت افتخاری خانم همون نمیشه باورم خدایی میکنی رفتار ها بچه دختر شبیه چرا باش اروم آنی_

 یه چی یعنی بعدم باشیم موقعیت تو اینکه نه بگه خودش باید باشه حسی اگر بعدم باشی ایران

 کجاست هورداد راستی میکنم حالش به فکری یه بشه تموم امشب بذار حاال تنها جا

 مهمونی بیاد نتونست خونه میاد شب ولی دارم کار جایی گفت نمیدونم_

 برس کارا به برو تو باشه_

 همون از بیشتر نمیکنم فکر میده جواب داره و کردن دورش خیلیا که کردم نگاه رادمهر به

 له کوکی داشتم چنگال با رفتم خالی میزای از یکی سمت به باشه، داشته ای دیگه وقت ص*ق**ر

 زا نهک شروع بازم میخاد االن خدا وای بود آیدا کردم بلند سر افتاد میز رو نفر یه سایه که میکردم

 هاست کنه اون

 میخای میرسه جایی به داره تا طوسی چشم خوشگله پوف کرده ولت تخیلیت نامزد عزیزم_

 ای چیکاره میدونم کنیم درک همو جنس میتونیم خوب زنا ما هرچند کنی تورش

 سواال هب بتونه تا کنار اومدم االنم نیست خورده شیشه شخصیتم تو من عزیزم گرفتی اشتباه_

 هستی چی کنی فکر داره برت هوا نمیخام خب ولی بدم تورو جواب ندارم نیازی هرچند بده جواب

 اومد رادمهر صدای که بگه اراجیف بازم و بشه نزدیک میخاست

 عزیزم بشی آشنا مهمونا با باید بریم بیا سایه_

 شدیم هک دور کشید دستمو کنه لطیفش نتونست تهشم عزیزم اون که جملشو گفت محکم انقدر

 کردنم توبیخ کرد شروع آیدا از

 مهم شخص یه بریم بیا میخوری جم من کنار از چرا کنه اذیتت میخاد طرف میبینی که تو سایه_

 انگار بیاد قراره

 هست کی_

 راستش نمیشناسمش_

 لندب موی با خوشگل خیلی دختر یه ثانیه چند بعد بیاد مهم مهمون این تا وایسادیم بقیه کنار

 صورتشم و بود سرش رو بلندی شال که پوشی مشکی خانم همراه عسلی چشمای و طالیی

 ای خاطره اشناس خیلی دختره میکردم حس میشدن نزدیکتر که هرچقدر شدن وارد بود پوشونده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

484 

 

 اینکه من خدای وای............ گرفت رو چاقو بخاطرم رادمهر دعوا شب اون شد مرور ذهنم تو

 ست الهه............

 نزدیکش رفتم میکرد نگاه بهشون داشت شده درشت چشمای با رادمهر سمت برگشتم

 است الهه اینکه رادمهر_

 دمهررا منو میزدن حرف باهاشون دوستانه خیلی پارسا و آنی موندم کنارش داد تکون سرشو فقط

 بود هم سر پشت سواالشون دورمون ریختن آدم گله یه یهو بودیم شوکه خیلی

 میشناختین؟ رو کلبادی خانم شما افروز اقای_

 شدین؟ آشنا چطور_

 دادین؟ قرار گناه7 مدل دخترشونو که چیشد_

 جواب سواال به زیادی خیلی عشوه با الهه میشه برافروخته داره صورتش رادمهر میکردم حس

 ببینم قهاشوشقی نبض نزدیک اون از میتونستم بیوفته رادمهر برا اتفاقی وسط این میترسیدم میداد

 کردم زمزمه بشنوه خودش حدیکه در فقط اروم

 حتت زندگیتو دختر این بدی اجازه نباید ببازی خودتو نباید حساس موقعیت این تو االن رادمهر_

 بشه تموم بگو چیزی یه بده قرار خودش شعاع

 داد فشار بودو دستش تو که دستم انداخت بهم عمیقی نگاه رادمهر

 ور ایشون وسایلی خرید مقابل در و شدم آشنا کاری قرارداد طی کلبادی خانم دختر با من بله_

 نبود ایشون با کارکردن و داد قرار یه از فراتر چیزی دادم قرار خودم مدل

 وتیخل جای به تقریبا میداد فشار زیاد خیلی دستمو گرفت فاصله جمع از و کرد پشتشو بعدم

 نبود جمعیت که رسیدیم

 کنم چیکار خدا وای اخه، شد پیدا کجا از دختره این انداختن ای تله چه تو منو ببین لعنتیا_

 مبرگشتی قدمی صدای با بودم شده شوکه الهه دیدن از خودمم بشه اروم بگم چی نمیدونستم

 عقب
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 وقتی اونم راستش بودمش ندیده الهه همون دخترش کلبادی خانم نمیدونستم من رادمهر: آنی

 الماع کارات نمایشگاه اخرین تو ولی مرموزیه و دار تو زن کال دخترشه مدل این نگفت دید کاراتو

 کردیم قبول براهمین خوبه تو برا دیدیم نفوذیه با زن بشه اسپانسر میخاد کرد

 باشه کننده غافلگیر نباید که چیز همه میکردی مشورت من با قبلش نباید تو آنی_

 دیگه نمیبینی اونم شد تموم خب بوده کاری قرارداد یه گفتی االن که تو عصبی چرا رادمهر_

 آنی اینجا میخاد چی این االن اینه مشکلم نیست مادرش با مشکلم من_

 ببخشی منو که اومدم من رادمهر:الهه

 قراری بی سینم تو قلبم بودن نزدیکمون مادرش و الهه صدا سمت برگشتیم متعجب هممون

 میرفت سرخی به رو صورتش بشه خراب امشب و بکنه حرکتی رادمهر میترسیدم میکرد

 تایدوس میتونیم ما کن درک منو میکنم خواهش میکردم کاری یه باید فقط من رادمهر کن گوش_

 باشیم خوبی

 تمگرف یقشو و جلوش رفتم ارادی غیر بود خون چشماش ببره یورش سمتش به میخاست رادمهر

 زدم زل چشماش تو ملتمسانه بشه درگیر من با که باال اورد دستشو

 یبکن کاری اینجا اگر کن فکر استادت به کردی تالش که سالهایی به خودت به رادمهر تروخدا_

 میکنم خواهش میشه دود همه بره ابروت

 تامودس انتها بی و عمیق چاه یه تو میوفتم دارم میکردم حس که بود عمیق انقدر چشماش سیاهی

 دیگه سمت رفت و برداشت کتشو کرد ول

 میشد چی نبود معلوم نبودی اگر سایه وای:آنی

 الح نمیذاشتن چرا باشه درگیری همه این بدون نمیتونست مدت یه چرا زد حلقه چشمام تو اشک

 تاداف الهه مادر به چشمم ولی کنم دادوبیداد رادمهر جای به که برگشتم باشه داشته ادامه خوبش

 چندجا از صورتش میکرد نگاه بود رفته رادمهر که جایی به و بود زده کنار صورتشو رو تور

 رکتح ساختمون سمت به میکنن ترحم بهش دارن که ببینم نمیخاستم داشت شدید سوختگی

 کنم پیداش بتونم تا کردم
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 اتاقی تو باید رادمهر زدم حدص بود اتاق دوتا داد نشون بهم و راست سمت پله راه در جلو خدمه

 تهنشس اتاق وسط کاناپه تک رو کردم باز و در نیومد صدایی ولی زدم در بستس درش که باشه

 دادنمی نشون العملی و عکس هیچ ولی میکردم نگاه بهش چشم گوشه از نشستم کنارش بود

 کرد شروع خودش که بزنم حرف اومدم

 چرا بگو من به سایه_

 رادمهر چرا چی_

 باشه داشته خوش روز یه نمیتونه آدم یه چرا_

 نمیکنی حس رو خوشی که نباشه ناخوشی همین اگر خب_

 شونکابوس ولی کردن رهام خانوادم چرا بدونم حقیقتو میخام من واکنش و کنش فلسفه بیخیال_

 سری یه باید چرا دارن نگه منو فرزندی به کردن قبول باشم نمیخاستن دوم خانواده چرا هست

 هیچی من و شد فدا چیز همه چرا بشم جدا خودم راه از من بشن باعث که زندگیم تو میومدن ادم

 خسته کردن مبارزه این از خستس روحم خستم من مطلق تنهایی و سیاهی جز نیوردم بدست

 نمیتونم من چرا بگو بیارم بدستش نمیتونم ولی میخاد ارامش کمی دلم شدم

 زانوش رو وارنجش شد خم کشید عمیقی آه بشه اروم که بزنم حرفی علنا نمیتونستم اومد بند زبونم

 اشمب ای جمله دنبال میخاستم دادم تاب بهم انگشتامو پوشوند صورتشو دست کف با و گذاشت

 همهم براشون و دارن دوسش که کسایی هستن نیست مهم خانوادش برا اگر بدونه که بگم بهش

 کنارت داره دوست اونکه کن فکر خواهرت سارا به ولی نمیدونم خانوادهات از چیزی من رادمهر_

 ویاپ برا حتی لودویک و ،آنی استادت دیگه خیلیا و حسام و حامد سحر، دوستات بزرگمهر به بوده

 ابر و باشن نداشته دوست هم اطرافت ادمای نداری خانواده چون که نمیشه دلیل مهمی کوچولوم

 نباشی مهم کسی

 درکنار ندمز وقتی تا باید دارن دوسم که کسایی میکنم فکر اینه من مشکل شاید میگی راست تو_

 کرف میخان همو حامد و سحر داده تشکیل زندگی بزرگمهر داره زندگی سارا نمیشه ولی باشن من

 همیشه من اینه بخاطر مشکلم این و دوونده ریشه بچگی از که عمیقی تنهایی از من مشکل میکنم

 شدم هخودساخت شدم مرد سرسختم خیلی میکنم فکر خاص شرایط تو پناه بی و تنهام کردم فکر
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 تو توانی دیگه االن من و بیاره کم داره نیاز جایی یه هرکسی ولی میدم نشون هم اینطور البته و

 نمیبینم خودم

 دافاه اینا مگه چندسالته مگه بعدم شروعشه مهمونی همین االن راهی اول تازه تو نگو اینطوری_

 ازشون داری چرا پس نبودن ارزوهات و

 میکشی؟ دست

 یموها حتی فهمید صورتش سلوالی تک تک از و خستگی میشد کرد نگام و کرد بلند سرشو

 صورتش تو پریشون

 با که دیگه سال30 تا بمیرم االن میدم ترجیح بشه چی که اخرش خب ولی هدفامن اینا اره_

 گذشت که سالی30 این مثل شدن سپری بدبختی

 اشپ جلو و زدم کنار و دامنم جلوش رفتم شدم بلند میگفت چیز یه میگفتم هرچی دراومد کفرم

 کن نگام شد مجبور کردم جدا صورتش از و گرفتم محکم دستاشو نشستم

 داشتنیم دوست بابای عزیزم مادر مردن تصادف تو چشمم جلو خانوادم من رادمهر ببین منو_

 هی ولی نه اونشب من شاید نمیرسید عشقش به ساره نمیکردی عمر سالم30 همین اگر میدونی

 این به مرتبطه دیگه بهم ادما ما زندگی که میدونی میشدم ابرو بی سجاد توسط دیگه موقع

 خیلیا می،مه خیلیا برای که کن فکر این به باشی میخاد که هستی که بودی مفید شاید که فکرکن

 رادمهر

 دلم ولی جلوش باشم ضعیف نمیخاستم شد تار رادمهر صورت شد جمع چشمام تو اشک

 چونمو نرم نهنبی اشکامو که پایین انداختم سرمو کشید بیرون دستم از دستشو بیاره کم نمیخاست

 و یدکش گونم روی نرم انگشتشو زد خشکم حرکتش از نکردم نگاش ولی باال اوردم سرمو گرفت

 سرازیر اشکام بود شونش رو سرم کرد بغلم و گذاشت زمین رو زانوهاشو کرد پاک و اشک رد

 نبود ناراحت و شکسته انقدر مرد این کاش زدم چنگ لباسشو شدن

 ببخش منو شی اروم بزنم حرفی و کنم کاری میتونستم کاش_

 سایه باش اروم تونستی_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

488 

 

 دچن نمیومد بند اشکام و بودم کرده پیدا امین و گرم آغوشی تازه من ولی میکرد نوازش موهامو

 لباس دیدم که شدم بلند کشیدم دماغم به دستمو شدم ارومتر نوازشش با گذشت که دقیقه

 کرده پیدا من ارایش از سیاه لکه یه طوسیش

 لباست به زدم گند رادمهر ام_

 اب خنده زیر زد لباسش به نگاه یه کرد من به نگاه یه بود سرخ اونم چشمای سمتم برگشت

 کردم نگاش ناراحتی

 بهش زدی گند رو بابایی لباس بود گرفته دلت کوچولو دختر اوخی_

 دادم هلش و بازوش به زدم

 مهمونی برنمیگردم قیافه این با من بریم زودتر بگو برو چیزه رادمهر_

 هایین پایین زدن خوب مارک برات نرفته ازش زیادی چیز ارایشت بعدم مونده مهمونی از خیلی_

 حله بکشی مرطوب دستمال یکم داره

 به سیاهی حالت فقط بود اشک فکرکنم صورتم رو بود ریخته یکم فقط پایین رفتیم هم همراه

 پالتومم ورودی از منم بیرون رفت چپ سمت در از رادمهر من ارایش نه بود داده رادمهر لباس

 ات رادمهر و موندم آنی کنار رفتم دربیارن حرف بود مونده همین بود شده سردم بگم که پوشیدم

 لودویک و ،آنی استاد. موند خودی جمع و رفتن مهمونا اینکه از بعد نیومد کنارم مراسم اخرای

 رادمهر کنار رفتن

 ههدی بهت جمعی میخاستیم کردی سرافراز مارو اینکه و موفقیت این خاطر به عزیزم رادمهر:آنی

 بپسندی امیدوارم که بدیم ای

 بگیرم هم هدیه اینکه نه حمایتاتون بخاطر ببوسم دستتونو باید من:رادمهر

 هکن کسب موفقیت بتونه استادش برا شاگرد یه که نیست این از باالتر هیچی ولی:استاد

 بکنم شاگردیتونو که نیست این از باالتر منم برا که میدونید استاد_

 کنی قبول رو هدیه این که داریم دوست هممون ما رادمهر:لودویک

 برات گرفتیم جشن که ای خونه همین هدیمون:آنی
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 موند خیره استادش به میکرد نگاه همشون به ناباوری با رادمهر

 را؟چ اخه استاد، کنم قبولش نمیتونم من بزرگه خیلی این کردید اینکارو چرا ممکنه غیر این_

 پسرم میکنی رد مارو همه داری یعنی نکنی قبولش رادمهر_

 منم چارهبی شده غافلگیر ظرفیتش از بیشتر خیلی امشب بود معلوم پایین انداخت سرشو رادمهر

 نجاای میاد دبی کار بعد گفت بهشون رادمهر بهش کلیدا دادن از بعد میکردم سنکوب بودم جاش

 رادمهر اب مناسبتر موقعیت تو میتونستم میخاست دلم آنی خونه برگردیم که شدیم ماشینا سوار

 نبود وقتش االن ولی میشه عمو داره میگفتم بهش و میزدم حرف

 بخوابم اسیمان این شستن بدون نمیتونستم ولی بود تخت فکرم تمام برسم میخاست دلم فقط

 هک خصوصا شیرین قلبم منو برای ولی بود سختی شب تخت رو پریدم و گرفتم سریعی دوش

 رفتم خوبی خواب به فکرا این با میکردن شیرینترش لحظات اون بازسازی با ذهنم

 رادمهر

 مخودم هرچند بفرمایید گفتم بم صدای با بود شده کوفته بدنم کردم باز چشمامو در باصدای

 بود هورداد کردم نگاه بود شده خوبم خواب مزاحم که کسی به شد باز اتاق در نشنیدم

 بزنیم حرف باهم باید داشتم کارت خوابی نمیدونستم ببخشید رادمهر سالم_

 بشینه کردم اشاره بهش تخت رو نشستم

 میشنوم بگو خب ولی نیومدی دیشب که هورداد ناراحتم ازت_

 میخاد هم و امیر میره چندماهه مسافرت یه داره بابک راستش رادمهر دبی برگشتم دیشب من_

 بهت اومدم میمونه مسعود ولی ببره باخودش

 نارشونک مسعود و خوبه حالشون بقیه بدون ولی میمونم درارتباط باهات برم باید منم که بدم خبر

 ارک که دراوردم سر وقت هر کارات برا بمونی باید اینجا توهم گفت من به پارسا که اینطور هست

 رارشدهق باشم داشته نزدیکتری ارتباط دوستت مهدی با تونستم من میدم خبر بهت بود چی بابک

 کنار میمونه مهدی ولی باشم گفته درست اسمشو اگر بیاد مسافرت این به بامن هم محسن

 برم و بدم خبر بهت سریعتر اومدم باش خودت مراقب توهم مسعود

 میره کجا داره بابک چیشده_
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 هب ولی بمونه میخاد دوماهی حداقل میدونم ولی کنه چیکار میخاد نمیدونم چین میریم داریم_

 باشه نداشته خبر هم بزرگمهر حتی کنم فکر نگفته هیچکس

 شد چیا بده خبر بهم حتما باش محسن خودتو مراقب باشه_

 کنیم شروع رو کارا بتونیم برگشتیم که کن تموم کاراتو اینجا راحت خیالت باشه_

 باشی موفق باشه_

 کرده چیکار مهدی میفهمیدم باید دراوردم گوشیمو رفت سریع و دادیم دست

 سالم_

 نامرد نمیکنی قدیمی رفیقای از یادی معروف مشهور هنرمند اقای سالم به_

 بودم پیشت پیش روز سه تازه که من و میکنم لهت میزنم مهدی_

 بود روز اون مال اون_

  خبر چه کارا از بیخیال_

 بهش تو کردم فکر اتفاقی خیلی پیشم اومد دیشب هورداد خودته، دل ور اصلی منبع که خبرا_

 گفت رتمساف بره میخاد بابک که گفت زدیم حرف داشته خبر قبل از گفت برام ولی کیم من گفتی

 هادپیشن و محسن منم همراش، بفرستیم رو بچها از یکی نداریم اطمینان هنوز بهش اینکه برا

 باهم برن امروز قراره الحا کردم

 گفت همینارو برامنم اومد االن میگفت راست پس_

 و ومدشا وقتی ولی رفتیم لو میکردم فکر و داشتم شک بهش کردی تعریف تو وقتی میدونی اره_

 امیدوارم خب ولی جایی تا کرد اعتماد بهش میشه گفت هم عمو کنه کمک بهمون بود مصمم

 های بچه سری یه و رفت فرستادیمش دستگاه باکلی البته نیاد پیش محسن برا اتفاقی

 برمیگردی؟ کی پشتیبانی،تو

 چقدره؟ مسافرتش دقیق میدونی شده شروع اینجا کارام تازه نیست معلوم هنوز_

 فقط دوماه تا گفتن ماهم به نه_

 اینجاهم کارای تمومه موقع اون تا_
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 باش خودت مراقب دیگه برم من پس خوبه_

 فعال خواهشا باشه ها بچه جمع حواست مهدی_

 جون مامان چشم باشه_

 مرگ_

 رو چیزا سری یه میپرسیدم ازش باید بود هم پارسا پایین رفتم شستم دستوصورتمو

 نشستی تنها پارسا سالم_

 برسیم کارا به بریم بیاد آنی منتظرم کنم چه دیگه اره_

 بمونم اینجا باید زمانی مقدار چه و چیزو همه بگی من به دقیق میشه پارسا_

 کنم سوال ازت من باشه بهتر شاید_

 بپرس باشه_

 زمان یا مهمتره برات کار اینه سوالم اولین خب_

 برخوردارن باالیی اهمیت از موقعیت این تو جفتش_

 چیه اولویتت_

 کارم_

 تو کارت عدب شنیدم من اینکه و بگیری اقامت میتونی راحتی به شدنت شناخته با که میدونی خب_

 اتمسابق دیگه دوهفته بدی خالی خونه اون به سروسامونی بهتره پس اینجا بیای میخای دبی

 ختتامیها و افتتاحیه تو باید تو و درمیاد نمایش به نمایشگاه توی کارا موقع اون تا و میشن شروع

 اشنا ماینجاه تا چون بکشی هم ای دیگه کارای تو و نباشیم مسابقات منتظر اینه نظرم من باشی

 اگر یاددرب شورش که زیاد نه ولی مسابقه کنار در بذاری دیگم های نمایشگاه تو بتونی باهات شدن

 کنی تمومش ماه سه دویا تقریبا میتونی بدی انجام فشرده کارارو همه

 پارسا زیاده خیلی اوف_
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 جدید کار اگر و میدیم انجام رو مسابقه کارای فقط ما برس بکارات و کن بندی زمان خودت_

 کن حساب من رو دادی انجام

 زودی بره که کنیم تموم ماهه یه باید کاراشو بعدم برگرده زود باید پارسا نکن اذیت پسرمو:آنی

 ها بمونه باید هم سایه ببینم وایسا دوباره، بیاد

 بمونه که میکرد التماس داشت نگاهش تو کردم نگاه بود آنی کنار که سایه به

 آنی مزاحمیم همینطوریم ما داره، دوست خودش که هرجور_

 تونیب که خونه داخلی دکوراسیون برا میشناسم خوب جای یه من بریم پاشو ادب بی پسر هیس_

 نباش نگرانش میدم رو خدمه ترتیب خودمم بیای وقتی تا کنی جمع رو خونه

 میکنید خرج من برای دارید خیلی شماها آنی نمیشه اینطوری_

 نمیمونه خالی دستمون میکنیم سود اسپانسر عنوان به ماهم نباش نگران:پارسا

 نداری اخالق که بده خیلی پارسا:آنی

 کردم عوض لباسمو باال رفتم کشید گرفت لباسمو یقه آنی

 بدم؟ نظر منم ،میشه بخری چیا خونت برای میخای دارم ذوق کلی من بدو رادمهر:سایه

 بده نظراتشو میخاست دلش و هست که میشد خوب کردم نگاه بهش بیرون امدم اتاق از

 نیست خوب سلیقم مردم من حتما اره_

 میگی راست که تو اره_

 بدوییم رو ها پله شد باعث آنی داد صدای

 وسایلو ریس یه باشن کجا کیا میگیریم تصمیم بعدش میبینیم باهم دور یه رو ویال میریم اول:آنی

 که ونا به میسپاریم رو بعدش بیاد گفتم هم لودویک آشناهای از یکی به باخودتونه شخصی که

 کردم انتخاب خدمه برا رو خانواده یه من درضمن هان رو خونه بچینه میخاد چجوری ببینیم

 میشه دردسر زنت برا باشن جوون خانم اگر رادمهر برات بهتره اینطوری

 پس دهش سرخ اونم دیدم که شده خل واقعا آنی ببینم کردم نگاه سایه به خنده زیر زد بلند بعدش

 کرد شروع باز آنی خود که شدم خیره جلو به قاطین کال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

493 

 

 خیشو ، بکنن هم حمله بهت ممکنه بشی مشهور اخه گذاشتیم برات هم بیابونی غول تا4 هان_

 ستیرا میذاری وسیله داری که هم حاال کنه مراقبت خونه از که کسی باشه برگردی وقتی تا کردم

 داری؟ دوس سگ

 باشم داشته بزرگا سیاه این از چندتا میشد خوب خیلی عاشقشونم اره_

 کنی حال بخری بزرگ سیاه شکاریا این از توپ جا یه میبرمت بخری خاستی اگر خب_

 باهاشون میکنه حال بیشتر دزده_

 دیونه عین چل خلو هنریا این مثل رو خونه مادرت جان فقط ویالست تو پیانوتم و کرگدنت راستی_

 نچین ها

 باشه طوسی مشکی خونه طرح کل میخام اتفاقا_

 شد بلند جفتشون نهاد از آه

 باشم گفته باشه خودم عالقه به باید اتاقم ولی کردم شوخی_

 بگو کلیتو نظرات بریم بیا تو نداره عیبی_

 و شدم شنزدیک بودن کشیده روشو که افتاد ماشین یه به چشمم کرد پارک پارکینگ تو که ماشین

 نهمو زدم استارت شدم سوارش بود شده تنگ براش دلم چقدر بود کرگدن کنار زدم گوششو یه

 داشت همیشگیشو غرش صدای

 داخل ببرشون چیدی هاتو وسیله هروقت عقبشه صندوق تو چمدونه هنوز رادمهر_

 کنم جبران چطور لطفتو همه این نمیدونم آنی ممنونم_

 ببین رو خونه داخل بریم بیا حاال کردی کارای خیلی ماهم برای تو_

 یه میدیدی که چیزی اولین میشدی که وارد خونه به بودم نکرده دقت اونچنان پیش سری

 یپذیرای از دیواری با که بود آشپزخونه راست سمت داشت تراس تهش که بود بزرگی پذیرایی

 اب دیواراشو اونجا که داشت رفتگی تو یه راست سمت ولی بود راپله یه چپ سمت بود شده جدا

 اتاق ونا کنار بود ماننده شیشه اتاق یه تو اونجا پیانوم رفتم، سمت اون به بودن کرده کار شیشه

 رسیدم خالی و بزرگ سالن یه به دادم ادامه که راهرو بود دیگه پله را یه و راهرو یه
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 چیه؟ برای اینجا آنی_

 نرفتیم رو باال دوطبقه هنوز کن پرش داری دوست جور هر خودت نمیدونم_

 طبقس؟3_

 4 هراستی سمت این ولی داره بزرگ خیلی اتاق دوتا باال میره پذیرایی چپ سمت پله راه ،اون آره_

 ببینش بریم بیا حاال ولی کوچیکتره باالش طبقه داره اتاق تا

 هن داشت راهرویی نه ولی بود بزرگ اتاق دوتا چپ سمت میگفت راست آنی باال رفتیم هارو پله

 بیرون سرویس و بزرگ راهرو یه با داشت متوسط اتاق تا4 راست سمت ولی رفت راه بشه فضایی

 یه ستطبق دو ساختمون یه که انگار نداشت راه باال طبقه به خونه توی از پایین برگشتیم اتاق از

 اشتد و پایین طبقه دید همون میشدی که وارد هم طبقه این شدیم سوار داشت کوچیک آسانسور

 بزرگ خیلی اتاق یه چپ سمت که تفاوت این با اتاقا به میرفت میخورد راهرو پله راه بجا ولی

 اتاق تا3 راست سمت داشت

 استیر بزن حرف کلیات به راجع باهاش بعد بیاد دوستم که میگم رو خونه کل دیدین که حاال خب_

 کنید زندگی اینجا میخایید نفره چند

 میمونه هپیششون که هم سایه پیشمه، بعدم هست خوبم بشینه باال بیاد کنه قبول بزرگمهر اگر_

 و یرنم حامد کنه قبول هم سحر کنن زندگی بخان باما امیرعلی و امیرحسین نکنم فکر که بقیه

 باباش شرکت تو برگرده فکرکنم حسام

 رسیده فکرکنم که بریم ، نیستین زیاد پس خب_

 آنی دایص با میکرد نگاه و بیرون و بود داده تکیه دیوار به سالی میان مرد یه اول طبقه برگشتیم

 جورج اسمش فهمیدم پرسیشون احوال و سالم از سمتمون برگشت

 شوهرن و زن یه هم باال باشه اول طبقه میخاد که عزیزه رادمهر این جورج دیگه خب:آنی

 باخواهرش

 مشکلی گرا بعدش میپرسم چیزا سری یه فقط دیدم ساختمونو قبال من نیست مشکلی باشه:جورج

 میکنم چیدمان میدونم که چیزی اساس برا خودمو نیست

 خودکار با دستمون داد دراوردم کیفش تو از برگه سری یه نشستیم زمین رو
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 در هب بچسبونید بنویسید رو اونجاست نظره مد بنظرتون که چیزی هر قسمته یه مال برگه هر_

 براتون وسایل سری یه خرید برا بعد میدم انجام الزمو کارای میام فردا خودم من اتاق اون

 گیرنب تصمیم و ببینن اینارو باال بیان میخان که اقاییم خانم اون نیست بد که میارم کاتالوگ

 میکردیم نگاه بهم سایه منو بیرون رفتن آنی و جورج حرفاش از بعد

 ازش پرسب ساره بزن زنگ باال میریم بعد بگو نظرتو توهم کنیم شروع پایین از بیا سایه میگم_

 کنه انتخاب میفرستیم وسایلو عکس براش بعد

 بریم باشه خوبیه فکر_

 اتاق همیشه البته بودم نکرده اینکارارو اصال خودم خونه برا دارم خاصی ذوق یه من راستش_

 بزرگن خیلی اتاق دوتا این ولی بود جدا خوابم اتاق از کارم

 احیانا باشی نمیخای که سیاه بترکون، یکیو اون بذاری ساده یکیو میتونی خب_

 اتفاقا چرا_

 که هرچیزی بودم رنگ این عاشق من کنه اعتراض نمیتونست برگردوند قهر حالت به سرشو

 تنداش کارم اتاق برا رسید بنظرم که چیزی تنهای ولی خوابم اتاق برا نوشتم رو میومد بنظرم

 تو ممیتونست رو اینا که بذارم روش کارامو بتونم که کمدایی با بود بزرگ طراحی میز یه و قفسه

 ایهس همراه بودم کرده مشخص رو رنگ فقط من نکشید طول زیاد من طبقه کار ببینم کاتالوگ

 باال رفتم

 نکنه خاصی فکر که بکن رو سواال این جوری یه بشن غافلگیر باید سایه_

 بلندگو رو زد دراورد تلفنشو و زد ای خبیثانه لبخند

 گلم خواهر بر فراوان درود_

 زدی زنگ من به کردی گم ؟راه چطوری عزیزم سایه سالم_

 دارم سوال ازت چندتا ساره دیگه دیگه_

 بپرس عزیزم باشه_

 بگو رنگشو و باشه چطوری آیندت خونه پذیرایی داری دوست خب_
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 سوالیه این وا_

 چیه واس میگم تهش بگو تو حیاطیه سواال این کسیم یه پیش االن من_

 نکنیا اذیت ولی باشه_

 بگو تو خواهرم نه_

 پذیرایی وسایل باشه کرم راحتی مبل و چوبی ست دارم دوست چوبم عاشق که میدونی من_

 چی اشپزخونه خب_

 باشه هم نارنجی رنگش و توش میچینم که وسایلی نمیاد بدم ولی دارم دوست چوبی اونم_

 رنگ شد هم نارنجی ساره ضدحالی کال_

 کنم چیکار من میپرسی داری تو خب_

 چی شوت و خودت خواب اتاق باشه_

 داره دوست قرمز رنگ خیلی بزرگمهر میدونی خب_

 ذلیل شوهر نکن برسرت خاک_

 ببین حاال نمیدم جواب دیگه سایه_

 چی سرویسا نکن لوس خودتو بابا خب_

 مالیم سبز دستشویی باشه یاسی بنفش دارم دوست رو حموم راستش_

 بباره ارامش دستشوییتم به چی که_

 سایه بزنن گندت اه_

 برم من دردنکنه دستت دیگه باشه_

 پرسیدی براچی اینارو خب_

 بپرسم اینارو گفت فالگیر یه پیش اومدم اخه_

 کردی مسخره منو سااااااااااااااااایه_
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 گلت ابجی این با نباشی سرکار میخاستی پ چی پ_

 میچیدم خونمو ذهنم تو داشتم نکنه چیکارت بگم خدا_

 زمین گذاشتی بارتو وقتی زندگیت سر ایشاال میری نداره عیبی_

 گرفتی وقتمم دارم کار برم من دیگه خب خیلی_

 فعال برسون بچه و پدر به منو سالم_

 که ردمک نگاه سایه به تعجب با برسونه بچه و پدر به سالمشو نشدم حرفاشون اخر تیکه متوجه

 بود لباش رو خبیثانه لبخند هنوز

 خاله ارمد من که بگم بعد بنویسی اینارو اول گفتم ولی بدم خبر بهت زودتر میخاستم دیگه خب_

 عمومیشی داری تو میشم

 شونازدواج از نفرتم ساره کردم فکر بزرگمهر به نشدم سایه منظور متوجه نمیکرد کار اصال مغزم

 وقتی ولی میکرد نگام سرخوشی با داشت سایه توهم رفت اخمام هه میشن دارن دار بچه االنم

 رفت بین از خندش دید توهممو قیافه

 میشه دار بچه داره داداشت رفیقت، نشدی خوشحال چیشد رادمهر_

 کرد صدام هرچی اومد دنبالم سایه زدم محلها از هرکدوم در به رو کاغذا کردم سایه به پشتمو

 وایسادم کشید دستمو سمتش برنگشتم

 هک داشتم خواهرمو فقط و دادم دست از خانوادمو منم چیه؟ نفرتت همه این دلیل ببین منو رادمهر_

 نفرت چرا دارن خوبی زندگی انقدر که خوشحالم خیلی من تو، برعکس ولی کردم ازدواج اونم

 .دشمنت بشه دارتش که کسی نمیشه دلیل زندگیو این نداری خودت چون داری

 !میدونست برادرم به حسادت و ازدواج از من نفرت واقعا سمتش برگشتم شدم شوکه حرفاش از

 تو زا دستمو نشست لبم رو پوزخند بکنه و برداشت این رفتارم این از کسی نمیکردم فکرشم

 در زا دو به ولی بیاد دنبالم میخاست آنی بیرون زدم خونه از سرعت با و کشیدم بیرون دستش

 شده مسیر متوجه آمد و رفت دوبار این تو ولی شهر تو بودن غریبه وجود با زدم بیرون ورودی

 بین از وجودمو همه داشت خوره عین که داشتم بدی حس میزدم قدم خیابونا تو هدف بی بودم

 و اطبینمخ تو میرفتم هربار بگم چی نمیدونستم ولی میزدم حرف بزرگ با میزدم زنگ باید میبرد
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 نگه بوتراک به نشستم نیمکت رو درخت یه کنار نمیذاشت حسی یه ولی بگیرم شمارشو میخاستم

 هی فقط که منم وسرد شد تاریک هوا تا اونجا نشستم انقدر میکردن هرکاری دونه برا که کردم

 بودم پوشیده پیرهن

 زد داد سرم بلند صدای با آنی زدم رو خونه زنگ

 میکشمت خودم باال بیای رادمهر_

 نیام یعنی پس_

 بیشعور پسره تو بیا کردی غلط_

 ودب محالی امر ولی خونه به نرسم شاید تا کردم حرکت ارومی به رو خونه تا ورودی در بین مسافت

 اوردن هجوم سمتم به خونه اعضای تمام شدنم داخل با

 کردین؟ دعوا باهم شده چت نگفت هم سایه حتی رادمهر رفتی کجا معلومه هیچ:آنی

 کردیم سکته پسر رفتی کردی قهر ای بچه مگه:لودویک

 بذاری نگرانی تو مارو پسر نداشتم توقع ازت واقعا رادمهر:استاد

 دیکنز پارک همین نبودم دوری جای فکرکنم و باشم تنها کمی داشتم نیاز ببخشید شرمندم_

 بودم نشسته اینجا

 اخه چیشد یهو:آنی

 کنم عوض لباسامو برم میدید اجازه اگر متاسفم هیچی_

 دمیش روبراه خونه داشت که بود خوب کردم حرکت اتاقم سمت به آرومی به رفتن کنار سرراهم از

 خوردم نمسک دوتا بخوابم میخاستم فقط کردم قفل و اتاق در کنم کم آنی سر از و شرم میتونستم

 بودم کرده کشف که جدیدی عالقه خودمو هم بود زندگیش و بزرگ درگیر هم ذهنم کشیدم دراز و

 من رهب بین از مسخره حس این میشد کاش کنم درکشون میتونستم میشد کاش داره بهم سایه

 میگذره چی بهم داره بفهمه کنم دل و درد بزنم حرف باهاش بزنم زنگ باشم خوشحال باید االن

 رفتمگ شمارشو تلفن سمت رفتم شدم بلند بیشتر انرژی با خبر این از داره حسی چه بگه اون

 مشهور اقای چطوری رادمهر سالم_
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 تنگیده برات دلم ولی اومدما دوروزه چطوری تو خوبم قربونت پسر؟ داشتیم بزرگمهر_

 باهات میومدم میشد کاش میگذره خوش مرد همینطور منم_

 دلم رو اینجا بیا سر یه میدم خبر بهت شد اوکی کارام خلوته سرت چندماه تا شنیدم که اینطور_

 میره پیش چطور کارات میام حتما رسیده توم بگوش به پس اره_

 فحر چیز چندتا درمورد باهات باید خب ولی خالیه جات حیف ولی جلو میره داره عالی یعنی خوبه_

 بزنم

 میشنوم بگو باشه_

 هسای که شبی اون مهمونی، گیری فاکتور با بعدش کردم تعریف براش مهدی هوردادو قضیه اول

 چیه نظرش ببینم بودم منتظر و بود کرده سکوت گفتم براش گفت و عالقش

 فتهگ بهم ساره راستش داره تو به عالقه سایه میدونستم پیش وقت خیلی از من رادمهر راستش_

 تا ردمک صبر منم براهمین غرورش شه خورد سایه نمیخاست نگم تو به کرد اصرار خیلی ولی بود

 بفهمی خودت

 چیه؟ نظرت حاال خودم اال انگار، میدونستن همه جالبه_

 مثل کمی خب ولی خواهرشه شبیه خوبیه خیلی دختر سایه بهت گفتم قبال نظرمو من که میدونی_

 یک تا رادمهر بشناسید رو همدیگه بذار بده فرصت عالقش و خودت به رادمهر ولی آتیشیه خودت

 بمونی حالتات این تو این از بیشتر و باشی تنها میخای

 یه ازدواج نمیدونم بعدم کنم شروع رو ای رابطه اینکه از دارم ترس من که میدونی بزرگمهر_

 ترسیه یه نمیدونم خودم درمورد ولی کنم کم تنفرمو کردم سعی کردی ازدواج توکه جوریه

 و یادم بچه بعدم بگیری گردن به مسئولیتو یه قراره خب میترسن کنن ازدواج میخان همه رادمهر_

 دیگه چیزای خیلی

 نگارا خودم باید میرفت طفره ولی بگه خودش میخاستم گفت خاصی اشتیاق یه با رو بچه کلمه

 مینداخت تیکه بهش

 خبریه؟ خان بزرگ خب خب دیگه میاد بچه به به_
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 گرفت خندش ولی افتاد من من به

 جلف مردک عوضیه خیلی رادی_

 ببینم بگو بود زده لک براشون دلم که اصطالحات این فدای_

 خودم پوست تو اصال رادی خوشحالم خیلی ولی شدم متوجه تازه منم خبریه اره راستش خب_

 نمیگنجم

 دشبع بگیرم زن من میذاشتی دیگه خوبه میکنی عمو منو داری بعدم گرفتی زن زرت دیگه اره_

 عزیزو بچه میوردی زود انقدر

 یمدار چی همه به که حاال خوبیه دختر خیلی سایه بده فرصت خودت به یکم رادی ولی شد دیگه_

 نگیر خودت از هم رو خوشبختی این میرسیم

 گل داداش چشم_

 داره ویار خب ولی میاییم اوله ماهای تا حاال باش خودت مراقب_

 داره؟ ویار تو به_

 که من به نه داره غذا بو به خیرم نه_

 گلم داداش میاد بدش تو از میدونم من نه_

 گفتنت چرت این با رادی بمیر_

 ام مانده تنها من اینجاها بیای_

 باهم همه میاییم بگذرونی خوش رفتی تنها میگفت هم حامد اتفاقا_

 پسر باش خانوادت خودتو مراقب فدات_

 همینطور توم حتما باشه_

 آبی که رانگا برسم ارامش به میتونستم صبور بت این با زدن حرف بعد همیشه بود شده بهتر حالم

 باز درو شدم بلند جام از خورد اتاقم در به اروم تقه چند میریخت درونیم آتیش رو خنک و اروم

 وردنخ تکون جاش از ولی تو بیاد که کردم دروباز بود وایساده افتاده پایین سری با سایه کردم
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 زدم حرف بد و رفتم تند خیلی میخوام معذرت راستش من رادمهر_

 رپد از من که بود این برداشتت انگار ولی شدم شوکه لحظه اون من گذشت دیگه نداره عیبی_

 ناراحتم برادرم شدن

 بود کرده گریه انگار بود خیس چشماش باال اورد سرشو

 ؟ میبخشیم_

 دادمی نشون اخالقشو یه و میشد شکلی یه لحظه هر دختر این شدم خیره ایش نقره چشمای به

 سوخت مظلومیتش برا ،دلم

 نه بیاد رحم به دلم بیشتر که کردی شرک گربه شبیه خودتو االن_

 بدجنسی خیلی رادمهر_

 فهموندی بهم که شوک این بخاطر ازت ممنونم من بود خوب اتفاقا نگفتی بدی چیز بابا اره_

 بود زشت خیلی رفتارم

 کرد نگاهم بهم لبخند با

 باز میاد جورج فردا بخوریم شام بریم بیا خب_

 بخوابم میخام سیرم من بیخیال_

 دیگه بیا چیزه خب رادمهر_

 چیه_

 بعدش بخواب بخور چیز یه نداری معده زخم مگه_

 بود ردهنک بهم ریز انقدر نگرانی ابراز مونثی جنس تاحاال پایین رفتیم هم همراه دادم تکون سرمو

 میکردم حس اینطوری بهم داره عالقه میدونستم چون شایدم

 کنیم انتخاب وسیله و بلندشیم سحر کله شدیم مجبور اومد زود صبح جورج

 اخه اومده زود صبح چرا رفیقت این آنی_
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 وبخ کارت اتاق برا ریلی های قفسه این کنم فکر کن نگاه بیا شدیم بلند که حاال رادمهر:سایه

 باشن

 یروز کتالوگارو کل نوشتم کار اتاق برا و کدش بودن خوب میگفت راست سایه کردم نگاه بهشون

 نداشت میخاست دلم همیشه که طراحی میز اون ولی کردم رو

 دارم سوال یه من جورج_

 بله_

 باشه دودی و باشه داشته حرکت قابلیت که میگردم خاص طراحی میز یه دنبال من راستش_

 نیست اینا تو ولی باشه داشته ها وسیله نگهداری برا جا وچندتا

 خایمی که اینی باشه توش شاید بیارم ساختو سفارش کاتالوگ اون برم کن صبر لحظه چند_

 رستادیمف ساره برا عکس هم باال خونه برا بودم کرده پیدا و میخاستم که هایی وسیله تموم تقریبا

 مه جورج حتی درمیومد سایه و آنی صدای میذاشتم دست من که هرچیزی زدیم گولش بازم ولی

 ازادش ور بقیه باشه خودم سلیقه کارم اتاق و اتاقم میخاستم حقیقن ولی سلیقم از کرد شکایت

 بودم گذاشته

 براهمین خونه تا کارن تخصصی لوازم خب ولی سفارشین اینا بنداز نگاهی هم این به بیا_

 نیوردمش

 هشد خسته بهتره این بودا خوب این میگفت میکردم رد هرکدومو میکردیمش نگاه سایه همراه

 هب چشمم که میز رو بذارمش اومدم و بستم و کاتالوگ ناامید نبود ولی بودم گشته بس از بودم

 و زیر گرفت چشممو بود وایساده مایل اولیش که طبقه سه ای شیشه بزرگ میز یه افتاد پشتش

 برا داشت ای کشیده و کوچیک جای هاشم کناره بود خفن خیلی بود شده کار مهتابی روشم

 بود شیک خیلی وسیله گذاشتن

 میخام همینو خوشگله خیلی این من وای_

 میومدم اگر عمرا کنم دکور پسنده سخت هنرمند یه خونه میخام بودی گفته اگر آنی:جورج

 جوره یه هرکسی دیگه عزیزم:آنی

 شدم خیره رو به رو به و نشستم هدف بی رفت و کرد خدافظی ازمون جورج
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 بابا تنبلی چقدر بکش کاری یه شو بلند رادمهر:آنی

 ندارم ای ایده هیچ من آنی_

 ،بعدم مدتیه شده خشک دستت بکشی کار درروز باید تو بابا نمیکنی فکر بهش چون_

 بذاری اجرا به میخای هی و دادی مسابقه برا که همونایی داری بیشتری نمایشگاهای

 نمیدونم خودمم_

 میخای هست رنگاش و پایه که لودویک اتاق باال راهرو ته بکش کار برو و بلندش رادمهر اه_

 کن استفادش

 میکرد اذیت سایه نگاه سنگینی ولی کردم نگاه دیوار به بازم رفت و بلندشد

 بگی میخای چی سایه_

 میکشی اشتیاق با وقتی ببینم کاراتو بازم میخاد دلم رادمهر راستش_

 هم هدف حتی االن بکشم چی باید میدونم و ایده و دارم هدف که وقتیه برا اون ولی خب اره_

 ندارم

 میکنی پیداش چطوری خب_

 ببینم وایسا................. مثال یا خودم شخصیت.گناه7 مثال_

 کشید کوتاهی جیغ و کرد ناقص سکته سایه که شدم بلند ضرب به انقدر

 کنم چیکار باید فهمیدم سایه یافتم_

 که من کردم سکته وای رادمهر فهمیدی چیو_

 مدله یه دارم نیاز که چیزی تنها فقط االن_

 خیره گرفت چشممو سایه که کنه خطور ذهنم به چیزی یه دوباره تا کردم نگاه اطرافم و دور به

 بهش شدم

 بده شفا شدی؟خدایا اینطوری چرا رادمهر میکنی نگام اینطوری چرا االن_
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 مدل لدنبا بعدم رسیده ذهنش به االن چیزی یه مشنگن هنرمند مردای کال نکن سکته عزیزم:آنی

 هشب میگفتم زودتر میخاد من حرف مثل تلنگر یه ذهنش میدونستم اگر ولی کرده پیدا که بود

 تتح مجموعی میخام داریم ارایشگر یه به نیاز بعدم ملیسا اتاق بریم من با نکن بحث آنی_

 بزنم دیزنی والت عنوان

 چی گفتن و زدن جیغ بلند همزمان سایه و آنی

 بکشمش من بشه کارتونی شخصیتای شبیه سایه میخام اینه منظورم_

 نظرته مد کدوما حاال:آنی

 اصلیا_

 رادمهر نیست بچگانه یکم:سایه

 که بکشمت انیمیشنی و فانتزی نیست قرار من نه_

 میخای رو کدوما خب_

 بل،آریل،سیندرال،سفیدبرفی،اورورا،راپانزل_

 باشه؟ هم فوروزن میشه رادمهر_

 بچگونس میگی من به بعد بیاه_

 دارم دوستش اخه_

 باشه_

 کردی انتخاب رو اینا چرا حاال:آنی

 وقتهیچ ولی داشتم دوست که تکنیکی با البته بکشم اینارو میخاست دلم همیشه راستش_

 نشد فرصتش

 سایالشوو تمام ، اتاقش تو داره چی لودویک ببینم برم میخاستم منم ملیسا اتاق رفتن آنی و سایه

 کردم چک

 بیا لحظه یه رادمهر:سایه
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 پیشش رفتم میومد بغلی اتاق تو از صداش

 مبری یا بکشی خودت باید انگار نمیخوره بدرد ولی کردم پیدا رو لباسا این من ببین رادمهر_

 بخریم

 بکشم خودم میدم ترجیح باشه اضافه هزینه نمیخام نه_

 نداره موروهم و گیسو کاله خب_

 بریم بیا میکشم خودم چیزو همه بیخیالش_

 باشه ممچش جلو هاشون قیافه اصلی الگو که کنم پیدا اینترنت از عکس سری یه گرفتم تصمیم

 همراه امروز بود قرار کنم تموم رو مجموعه کار تونستم روز4 این تو من و بود مسابقات دیگه هفته

 شده تموم کارا بود داده خبر جورج ببینیم رو خونه بریم سایه

 رو خونه ببینم برم دارم ذوق سایه_

 باشه شده توپ خیلی فکرکنم همینطور منم_

 نیوفتم پس دریاب منو بیخیال توپو_

 کرد بازوم حواله مشتی خنده زیر زد بلند سایه ماشین صندلی رو شدم ولو غش حالت به

 میکنی ذوق خریدن دوچرخه براشون که هایی بچه پسر عین چرا_

 رسیدیم بریم بدو داره خونه این که نداره ذوق انقدر دوچرخه_

 شد کم سرعتم که همونطور محوطه دیدن از کرد کف دهنم که تو برم کنم رد و حیاط دو به اومدم

 افتاد فکمم

 رو گال کرده، چه حیاط با ببین سایه واو_

 رو گوشه اون رادمهر وای کاشتن رز چقدر شده قشنگ خیلی اره_

 بود بزرگ سفید تاب یه درخت دوتا زیر برگشتم کرد اشاره که سمتی به

 کرده چه رو تو اینه بیرون این_

 ذوق از میمیرم دارم بریم بیا_
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 کرد باز و در جوانی خانم یه زدم در

 اومدین خوش سالم_

 تمیخاس دلم شدیم که خونه وارد دارن، سن خانواده بود گفته ولی اورده خدمه آنی که میدونستم

 مونطوره ساده خیلی رو پذیرایی نمیشد خانم دوتا این جلو ولی ببینم رو جا همه اونور و اینور بدوم

 اتاقمو در رو ها پله دوییدم شد پرت حواسشون تا بود گیر نور خیلی ولی بود چیده بودم خاسته که

 ای دایره اشکال با سفید طوسی دیواری کاغذ مشکی ای دایره تخت شد شل نیشم کردم باز

 مخفی هویترین اینجا بود گفته کردم لمس رو پنجره کنار رفته تو دیوار بود شده ،خوشگلی مشکی

 میخام که

 خوشگله ولی سادس خیلی شه کوفتت رادمهر چیده برات اتاقی چه_

 اومد خوشم منم خیلی اره_

 اوردن؟ و میزت ببینیم و اتاقت یکی اون بریم بیا_

 نپرسیدم نمیدونم_

 قدی پنجره جلو میز کمدا قسمت جز به بود شده چیده اتاق دورتادور ها قفسه شدیم اتاق وارد

 بود اتاق

 شده چیزی عجب بمونیم همینجا بیا سایه بیخیال رو آنی خونه_

 نامرد تو اتاقای فقط البته خوشگلتره هم دبی ویال از حتی اره_

 ندیدیم که رو خونه کل هنوز حاال_

 ببینم و خودم اتاق میخام ببینیم بریم باشه_

 دارم دوسش خیلی باحالیه میز عجب ولی_

 دیدی؟ رو سرویسا راستی_

 رفت یادم نه_
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 زمی برا جورج رو بود راست سمت که بزرگی سالن بود شده کار پررنگ خودم خاست به سرویسا

 شدیم آسانسور سوار بود نزده دست رو باال طبقه اتاق تا4 بود گرفته نظر در بزرگ خوری ناهار

 باال رفتیم

 باشه شده خوب رادمهر مثل ماهم اتاقای کنه خدا میمیرم ذوق از دارم من اسانسور بدو بدو_

 میزنی حرف خودتم با سایه_

 ظرن به گرم خیلی بزرگمهر خونه فضا من خونه برعکس بیرون دویید شد باز آسانسور درب تا

 توش هوسیل کلی با بود چوبی هم ویترین ،حتی چوبی میزا و پوشا کف و بودن کرم مبال میرسید

 بود شده کار قرمز سفید خوابشون اتاق تو رفتیم کشید گرفت دستمو سایه

 ریمب بدو بود خاسته که همونیه هم سرویسا خواب اتاق تو کرده براشون چیکار شه کوفتشون_

 ببینیم اتاقو

 میومد بهم کابینتا درمیون یکی بود ای نقره و نارنجی دیدم هم رو اشپزخونه میشدیم رد داشتیم

 کنم اذیتش میخاستم ولی بود شده خوب بنظرم سایه اتاق

 محلس؟ رنگ7_

 رادمهر مرگ_

 مموندی آنی پیش کاریه چه جا همین بیاییم کنیم جمع و وسایالمون میگم شده خوب خدایی_

 راستش اخه خب_

 سربزن بهم داشتی دوست هروقت میام من پیشش بمون تو خب اره اهان_

 تو الیس میان زن و جوان دختر بود نشسته مبل رو پیری خانم یه پایین برگشتیم نگفت چیزی

 صندلی ور نشستیم پیر، خانم بجز بود تنشون شکل یه لباس که بود جالب برام بودن اشپزخونه

 جلومون اومد ساله مین خانم

 هستم فاطمه من میارید تشریف امروز گفتن بهمون افتخاری خانم اومدین خوش اقا سالم_

 مهاش و احمد دیدید بیرون فکرکنم پسرامم عروسمه اینم و بی بی مادرمه اینم باغبونه شوهرم

 بیرونه دیگمم عروس
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 اشپزخونه تو رفتش خانم فاطمه خانوادگیه گفتم اروم سایه به رو

 اینجا بیام بردارم و هام وسیله منم برگردیم سایه_

 نیستم تنها میام منم اینجان که خانما این رادمهر_

 میدونی خودت هرطور_

 میخوابن اینا کجا اصال_

 بپرسم بذار نمیدونم_

 برگشت شربت لیوان دوتا با خانم فاطمه بپرسه اومد تا

 میمونید؟ کجا شما خانم فاطمه_

 نگپارکی دیدن که شد این دادن تغییر رو خونه کل چندنفر با اومدن اینجا چندروز این اقایی یه_

 کردن درست ما برا رو اونجا بزرگه خیلی

 بزرگه؟ براتون خوبه_

 بدم نشونتون بریم میخایید خوبه خیلی بله_

 حتما باشه_

 کردم نگاه بی بی به بشن معذب که برم باهاشون نخاستم بیرون رفتن خونه از باهمدیگه

 بود70 سنش باشه خیلی نبود پیر اونقدراهم

 هنرمندی که شنیدم افتخاری خانم از پسرم_

 من به دارن لطف_

 داخ ولی کشیدیم سختی خیلی اومدیم ایران از ،ماهم کارات تو باشی موفق که ایشاال عزیزم_

 و باشیم داشته خونه ماهم شدین باعث که بده خداخیرتون گذاشت جلومون رو افتخاری خانم

 نشیم اواره

 برگشت دقیقه چند گذشت بعد سایه نبودم زدن حرف اهل زیاد دادم تکون سرمو
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 وبیچ کلبه یه باغ ته راستی کرده انتخاب براشون خوبی جای ولی کوچیکه میکردم فکر رادمهر_

 بیا خوشگله خیلی اونجا گذاشته آنی فکرکنم هست بوم پایه چندتا و شده کاری قفسه اونجاهم

 ببینش بریم

 کار شجلو هم خوشگل آبنمای یه بود شیشه نداشت دیوار هم باغ به رو بود کوچیکی کلبه دیدمش

 از هک حقوقی و ها خونه دوتا پول باشه شده خالی خونه این بخاطر حسابم کال فکرکنم بود شده

 رو خونه اجر باید نشم برنده مسابقه تو اگر خونه یه برا رفت شرکت سهام فروش و میگرفتم بابک

 بخورم

 ندارم اقامت اینجا که خودمم نداره پالک بدم تکون رو کرگدن نمیتونم فعال_

 اینجا میاریم و وسایالمون بعدم اومدیم که صبح مثل میریم پیاده باشه_

 نکشیدم هیچی سرمجموعه برا هنوز_

 بکشی بتونی بشه ازاد مخت اینجا بیای شاید_

 بودیم کرده سکوت جفتمون برگشت مسیر کل

 کنید زندگی خونه تو برید میخایید واقعا:آنی

 تهبرگش که هم ملیسا دادیم زحمت تو به خیلی دیگه بعدم آنی، نکردیم امادش همین برا مگه_

 پیشمون فرستادی خوبی خانواده که نیستیم تنها اونجاهم بریم بهتره دیگه

 میشه تنگ براتون دلم ولی خب اره_

 آنی نزدیکیما_

 برید بعد بخورید ناهارو ما با کو سایه حاال باشه_

 اتاقش تو رفته رسیدیم وقتی از نمیدونم_

 میز سر بشین تو میکنم صداش خودم میرم االن_

 شدم متعجب پایین اومد سایه وقتی ولی کنیم شروع باهم بیان که کردم بازی غذام با یکم

 کرده گریه بود معلوم بود شده قرمز دماغش نوک و چشماش

 کردی؟ گریه چرا دخترم:لودویک
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 نیست هیچی_

 نمیگه هیچی میپرسم منم:آنی

 چیشده سایه چرااخه_

 وت اخه بود چیشده بودم شده متعجب واقعا رفتارش از نشست سریع و انداخت بهم نگاهی نیم

 اتاقش تو دوساعت این

 نگرانتیم دیگه بگو عزیزم:آنی

 گرفت گریم یکم براهمین بود شده تنگ خیلی براش دلم گرفت تماس خواهرم هیچی_

 عدب کنه نگاه من به نمیخاست حتی که بود عجیب این من برای ولی کشیدن راحتی نفس همه

 کنه نگاهم برنگشت گرفتم رو سایه دست که بودیم ساختمون روبرو رسوندتمون آنی ناهار

 چیشده سایه_

 گردمبر میخام من بگیرید بلیط من برای فردا بکنید لطفی یه بعدم افروز اقای شکوهی، خانم_

 داریم خصومتی باهم نفهمه کسی که اومدم همراهتون االنم خواهرم پیش

 از قدران که بود چیشده مگه نمیفهمم اصال گذاشت شوک تو منو و باال طبقه رفت شد شل دستم

 میخاست خودش ولی دبی برگرده میخاست جدن یعنی میکرد صدام غریبه بودو اومده بدش من

 خونه وارد شدم خسته که میچرخید ذهنم تو جواب بی سواالی انقدر من، همراه ماه یه بمونه که

 تو شب تا باهاشون، کنم بش و خوش و وایسام نمیتونستم بودم خسته ولی کردن سالم بهم شدم

 ولی بزنم حرف باهاش بتونم تا باال طبقه رفتم چیشده ببینم کنم صبر نمیتونستم ولی موندم اتاقم

 پایین برگشتم نبود گشتم رو هرجا

 خانم فاطمه_

 اقا بله_

 ندیدین رو سایه_

 پشتی باغ تو رفتن اقا چرا_

 ممنون_
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 نمیخاستم میومد هقش هق صدای بود نشسته رز گالی وسط کردم حرکت سمت اون به آروم

 بزنم رفح باهاش بتونم بشه بهتر که وقتی تا درختی پشت زمین رو نشستم بشم خلوتش مزاحم

 هدار دارم من که حسیو همون اونم میکردم فکر چرا سرنوشتمه این که کردم چیکار مگه خدایا_

 جلو باید این چرا بده نجات شدن غرق از منو باید این چرا گذاشتی جلوم و ادم این اصال چرا

 جز من برای االن ولی باشه خوشبختی به خواهرم رسیدن واسطه باید این چرا بگیره و سجاد

 اشک کردم اعتراف پیشش شب اون که بخرم و ترحمش میخاستم من مگه خدایا نیاره بدبختی

 هداشت هوامو مهمونی تو بخاد بسوزه حالم به دلش بعدش که بشنوه نمیخاستم بود خواب واقعا

 ببینمش دیگه نمیخام نمیفهمه هیچکسم ایران میرم ببینمش نمیخام دیگه برگردم که فردا باشه

 مقماح من میکنه فکر ببینمش نمیخام دیگه اومد وجود به قلبم تو که بود لعنتی حس چه این

 دارم دوسش من فهمیده اینکه سر اونم میکنه محبت

 زرگمهرب نباید شنیدم من بود فهمیده پس شد راست تنم به مو که بود بلند گریش صدای انقدر

 اقعاو ولی بزنم حرف باهاش و پیشش برم میخاستم میکنم حساب ساره با حتما میکرد اینکارو

 و خورد ورق کتابی مثل ذهنم کردم رفتارارو اون که بوده ترحم رو از واقعا نکنه بود چی خودم حس

 تیح رفتم نجاتش برا میشه چی که نکردم فکر این به میشه غرق شنیدم وقتی عقب برگشت

 ممنطق همیشه ولی مهمه برام که کردم حس اورد پناه من به و شمال تو کرد اذیتش سجاد وقتی

 کشمب و سجاد میخاستم دیدم رو صحنه اون وقتی بزرگمهر عقد تو میگرفت و احساساتم بروز جلو

 ودب خاکستر زیر کوچیک های شعله مثل حسا این ولی شدم جوری یه کرد خواستگاری هم حسام

 چرا یول میگرفتم گارد زنا جلو همیشه من بودن شده ور شعله میدادم هیزم بهشون داشتم که االن

 حس و بودم کنارش که هایی صحنه داشتن تازه احساساتم، و خودمم زدن گول درحال همیشه

 میکردم نگاه داشتم باز چشم با اینبار ولی میگرفت شکل دوباره میاد خوشم ازش میکردم

 بخرم چشماش رنگ با گردنبندی باید چرا اصال

 تزیباس میکردم حس اینکه بر عالوه و میدادم خرج به سلیقه براش و میرفتم پاش هم باید چرا

 دوست یه نه میبودم همراهش واقعا که میخاست دلم

 مهمم میکردم حس میشد نگرانم وقتی چرا

 میشه ریش دلم میکنه گریه داره وقتی چرا

 نهک توهین بهش کسی نمیخاد دلم و زیباست العاده فوق کردم حس دیدمش مهمونی تو وقتی چرا
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 نزنه سایه به اسیبی تا شه گم زندگیم از زودتر میخاستم کرد حمله بهش الهه وقتی چرا

 عکسبر نگرفتم گارد گفت عالقش از وقتی گرفتم، اروم کرد زمزمه اوا برام و شد نگرانم وقتی چرا

 بدم فرصت خودم به که خاستم

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

 ندی دست از رو دیگه یکی اینکه برا باشه فرصتت اخرین این واقعا اگر رادمهر وایسادم شدم بلند

 بره؟ تا کنی حرومش و ببازی میخای

 اگر حتی ممیبود محکم باید باغ تو برگشتم برداشتم چمدونم تو از رو گردنبند رفتم اتاقم سمت به

 راشب من اگر که میفهموندم بهش باید بودم گرفته تمسخر به عالقشو من داشت حق میزد پسم

 میزدم گول خودمو داشتم االن تا ولی هست اونم مهمم

 بره که بلندشد و کرد پاک اشکاشو تند سمتم برگشت قدمام صدای باشنیدن

 سایه_

 نیک صدا و کوچیکم اسم که نیستی کسی بعدم میرم فردا و ببینمت نمیخام گفتم بهت_

 میبرمت بخای جا هر خودم من بعد بزنیم حرف بده اجازه ولی میگی درست_

 زد جیغ

 ببینم ریختتو نمیخام رادمهر کن ولم_

 ودتوخ کن کنترل بستم چشمامو و گرفتم محکم بازواشو دوتا که بره بشه رد میخاست کنارم از

 اروم مرد کن کنترل خودتو باش اروم بدی نشون واکنش صدا به نیست این وقت االن رادمهر

 میخام کوتاه زمان یه ازت فقط سایه_

 نبش جمع همه که میزنم جیغ نکنی ولم میفهمی ببینمت نمیخام میزنه بهم حالمو ریختت_

 اموچشم میدم نشون بدی واکنش جیغ صدای به روانی من ونمیدونست میگفت داد با اینارو همه

 جمع صورتش درد از دادم فشار میخاستم که تاجایی بازوهاشو چشماش تو زدم زل و کردم باز

 که ددی چشمام تو چی نمیدونم شو خفه بگم فقط تونستم الش از بزور بود کرده قفل فکم شد

 منشست نشه خسته اینکه برا شد خم زانوهاش داد ادامه گریش به بازم و پایین انداخت سرشو
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 قهحل شونش دور دستمو و کردم ول بازوشو میریخت اشک و بود پوشونده دستاش با صورتشو

 کرد جمع خودشو گذاشتم شونم رو سرشو کردم

 نم بگیری تصمیمی هر بعد بده وقت دقیقه چند برای من به کن گوش فقط سایه کن گوش_

 میدی؟ بهم و فرصت ،این دربرابرش میکنم خم سرمو

 بگم چی و کنم شروع کجا از باید دقیق نمیدونستم کشیدم عمیقی نفس داد تکون آروم سرشو

 بزنم حرف باهاش فقط میخاست دلم ولی

 ولی نبودن خانوادم بااینکه بودم سرشکستگی باعث فامیل و خونه تو میاد یادم که رو زمانی از_

 گرا کنم تحمل رو توجهی کم و محبتی بی میتونستم چقدر بود سالم6 فقط ولی داشتم دوسشون

 صهق برات نمیخام داشتم رو حالت این عمرم تمام اینکه خاطر به گیر گوشه و سرد خشکم، االن

 کینه دما من شد بهتر باهام رفتارشون شدم قبول رو میخاستن که ای رشته وقتی ولی کنم تعریف

 رو انمیخ که کاری ولی اینه بامن رفتارشون چرا که بود مونده دلم تو این همیشه هستم و بودم ای

 بزرگی اشتباه من و شد شروع ازدواج بحث داشتیم مذهبی خانواده خوبه، ادم میشم میدم انجام

 خودشون قول به و میجنگیدم مادرم با شدم کشیده لجن به که شد زندگیم وارد دختری کردم

 دادم دست از و رشتم من ماه8 گذشت حتی، بودمش ندیده که دختری بخاطر میبردم ابروشونو

 ارهد شوهر میزد گولم که دختری اون که فهمیدم فامیل بحثای گرمی دست شدم و خانوادم اعتماد

 که و کاری بدترین نداشتم بهش ای عالقه هیچ من بوده بهانه فقط عسل فهمیدم من که بود اونجا

 هم که و دختری بعدش کردم اینکارم من که خودکشی و ناامیدی بکنه حقش در میتونه ادم یه

 هک بگیرم و دوستش دختر من داشت دوست خیلی پدرم روندم خودم از و بود بچگیم دوران بازی

 بود تهرف بین از بهش وابستگیمم رفتنش با چون کردم رد اونم خوب ولی بود بچگیم دوست همین

 به مجبور که شد باعث من پیش برگشتش خب ولی رفت که زدم پس هم رو بیچاره اون انقدر

 دش وارد دختری که زندگیم مراحل تمام تو من شد فوت و افتاد اتفاق قضایایی بعدم بشه ازدواج

 از ور خانواده بتونم که ای بهانه میشد یا میزدم پس عالقشو یا نداره اهمیت وجودش میکردم حس

 که اشمب بوده پشیمون شاید نیومد وجود به قلبم تو عمیقی حس هیچوقت وگرنه کنم باز خودم سر

 نمیتونستم من که بود این حقیقت ولی مرگش به برسه اخرش که کردم کارو اون غزاله با چرا

 ودب دیگه جور تو وجود ولی کرده غلبه احساساتم به که بوده عقلم این همیشه بزنم گول خودمو

 ات داشتیم لفظی درگیری باهم که اولی روز از دادم انجام رو میخاستم که هرکاری من انگار اینبار

 روند تو چیزی بوده، ترحم تو برداشت فهمیدم که االن و بشنوم عالقتو که پیش مدت چند همین
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 نای شاید ولی سجاد، و آب از میداد نجاتت بود هم دیگه هرکسی شاید میکرده تغییر داشته من

 خرید پاریس وقتی برسه بهش آسیبی بذاریم نباید مهمه برامون آدم این که باشن نداشته حسو

 دوست، یه بجای میخاست دلم خاصی جور یه میگم چی من داشت اهمیت برات و میکردیم

 رو زیادی خیلی کشش من تو چشمات که میدونم ولی خریدم اینو چرا نمیدونم حتی بودم همراهت

 رصتف خودم به که میخاستم کنم ترحم بهت که نخاستم فهمیدم عالقتو وقتی من میاره وجود به

 برام بقیه آبکی حرفای با دلگرمی این مهمی خیلیا برای گفتی مستقیم غیر مهمونی شب وقتی بدم

 نستمنمیتو منم بزنی رو حرفا اون بخای که نمیومدی و نمیدیدم کابوس من اگر شاید میکرد فرق

 هی حست این بگم و بیام اینکه از ندارم ابایی هیچ رکیم آدم من کنم کشف و خودم درونی حس

 یزندگ تو باید که دارم یقین این به سردیم و خشک مرده یکم، عالقم ابراز تو ولی نبوده طرفه

 مونهب پشیمونیش برات فقط داری عمر تا که بشه دیر انقدر شاید نگی حرفتو اگر کرد ریسک

 بهت دارم روراست و ندارم غرور من که کنی فکر میتونی باشم پشیمون عمر یه و بری نمیخاستم

 و غرورم بگی عمر اخر تا و بره عزیزت بذاری که نمیگن این به غرور من نظر از ولی میگم چیو همه

 .گله زیر قلبم ولی داشتم نگه

 روعش چیز یه از بگم باهم چیو همه میخاستم همیشه یعنی زدم حرف افتضاح میکردم حس خودم

 سایه ودب زده یخ دستام میگفتم قبلیو ته بعدی به جمع سر دوبار بود دیگه چیز یه تهش میکردم

 ستمنمیدون داشت برش گرفتم جلوش و گردنبند کردم باز مشتمو نمیکرد گریه بود وقت خیلی

 بود اومده سراغم خجالت اسم به جدیدی حس یه یا کنه فکر بذارم برم بلندشم کنم چیکار

 شد خیره و ردک بلند سرشو کشید سنگش رو نرم انگشتاشو نمیشد ولی کنم فرار پاشم میخاستم

 و قطع امنفس چشماش تو بمونم خیره زیاد نتونستم بودن انداخته برق چشماشو ای نقره انگار بهم

 کردم یداپ حسیه چه این وای میکوبه سینم به خودشو شدت به داره قلبم میکردم حس میشد وصل

 رفتگ دستمو که شم بلند خاستم نشست پیشونیم رو سردی عرق خودم با کردم چیکار اصال

 کن نگاه من به رادمهر_

 خودت عهده به باشه گیری تصمیم زدم حرفامو سایه نمیتونم متاسفم_

 بهم ولی بده نشون صداقتتو بتونه قلبتم کوبش این شاید ببینم چشمات تو صداقتتو میخام ولی_

 کن نگاه

 دویید و شد بلند سریع خیلی ولی چشماش تو زدم زل و برگشتم
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 سح یه و هوام و زمین بین میکردم احساس بود کرده هنگ قلبمم حتی نمیداد هیچی فرمان مغزم

 گرمای هرم این از شاید آب تو کردم فرو سرمو رسیدم نما آب به داشت جریان رگام تو خاصی

 خودم به نمیکردم درک حالمو اصال کنار زدم صورتم از موهامو نکرد تفاوتی هیچ ولی بشه کم سرم

 ودب حسی چه این میلرزید تنم سرد آب دوش زیر رفتم لباس با بودم وایساده اتاق تو اومدم که

 آب شده سر سرما از تنم کردم حس وقتی. کردم چیکار حرفا اون گفتن با ،خودم من با کرد چیکار

 ایدب خوردم باهم همزمان قرصامو دراوردم لباسامو بود افتاده ولز جلز به تنم پوست کردم باز گرمو

 ساعت به یدمکش دراز تخت رو کنم کنترل خودمو نمیتونستم کنم درک حالمو نمیتونستم میخوابیدم

 خالی ذهنم و بودم خیره بهش همونطوری بود 12 شدم خیره

 وکش که انگار بخوابم نتونستم شم خیره بهش میشد باعث بار یه لحظه هر ساعت تاک تیک

 یه با دبو مغزش فرامانرواییش حکم که من مثل ادمی نداشتم توقع بود شده وصل بهم الکتریکی

 سه ساعت کنم جور و جمع خودمو نتونم که بکشدتم آتیش به اینطوری اون و قلبم به عالقه ابراز

 که بار سومین برا نکرد باز کسی ولی چندبار زدم در باال رفتم و شدم بلند گردا شب عین بود ونیم

 اومد صداش بزنم در اومدم

 برو رادمهر_

 و شتمپ دادم ماساژ و چشمام بگم چی میخاستم داشتم چیکار اومدم چرا اصال بگم نداشتم هیچی

 نه یا تو برم بودم دودل شد باز در برم که کردم

 میرم بخواب اومدم چرا اصال نمیدونم شدم مزاحمت ببخشید_

 و بود باز فقط موهاش لباسا همون با در دم وایساده دیدم باال اوردم سرمو نیومد صدایی

 بود ریخته روصورتش

 تو بیای میتونی نخوابیدم_

 بود نشسته روبروم نه یا میره بدونم میخاستم نشستیم داخل رفتیم

 میری؟ چیه تصمیمت سایه_

 داد تکون مثبت عالمت به سرشو بودیم خسته هرجفتمون شد خیره چشمام به کرد بلند سرشو

 حالبهر دادم دست از و خودم فکرکنه نمیخاستم ولی شد میکردم و فکرش که چیزی از بدتر حالم

 بود این تصمیمش حرفا اون شنیدن با بازم
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 برسونتت احمد میگم باش آماده_

 رهدا نیاز بهم ساره پیش میرم من باشی موفق امیدوارم میکنم خدافظی باهات همینجا باشه_

 هک من ولی داشت رو بزرگمهر که خواهرش پیش میرفت میذاشت تنها منو بود انصافی بی این

 به میدم ترجیح منم حرفام بعد اینه اون تصمیم اگر ولی میذاشت تنها و داشتم نیاز بهش االن

 و ودب بیدار احمد پایین برگشتم خونه از بیرون زدم فقط دادم تکون سرمو. برسم هدفام اولویت

 بود نشسته در کنار

 احمد_

 بخیر صبحتون اقا بله_

 فرودگاه برسونشون داره پرواز شکوهی خانم امروز ممنون_

 چشم حتما_

 ممنون_

 رفتگ رو فرانسه اقامت میشه راحت شدیم دوملیتی چون بود گفته بهم پارسا خونه تو برگشتم

 به و نشستم مبل رو بودم گرفته شدیدی سردرد برگردم که میکردم تموم سریع و کارام باید

 زدم زل خاموش تلویزیون

 گرفته دلت پسرم_

 ای نفره تک مبل رو نشست کنارم کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاه بی بی به

 بزنی حرف باهام میخای عزیزم_

 بگم چی نمیدونم_

 بره؟ میذاری چرا داری دوسش اگر پسرم درونیته حال دهنده نشون ظاهر این_

 بهتر خودم کنه نصیحتم که بشینم نمیخاستم کنه دخالت حالم تو کسی نمیخاست دلم اصال

 زدم زل سقف به بازم نداد اجازه لبخندش که بپرم بهش اومدم کنم چیکار میدونستم

 بره بهتره چون_
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 که میدی دستش از_

 کار روعش اینجا من کاری، برای میکنیم زندگی دبی ما میرم دیگه هفته چند منم کنه فکر که میره_

 سپردیم شما به رو اینجا همین برای اینجا بازم برمیگردیم که بود هنریم

 گرفت صورتم جلو لیوانی

 بزنم سر بهش برم من پسرم بخورش_

 حاال هه نمک منصرفش و بزنم سر بهش برم میتونستم منم میشد کاش رفت شد بلند گرفتم لیوانو

 بره تمیخاس اصال نه یا میکنم درستی کار نمیدونم کنارم بمونه میخاستم بودم کرده اعتراف که

 هک نبود این نشونه همش حرفا اون مگه خب ولی میره داره بودم نخاسته ازش چون یا کنه فکر

 ایدب اتاقم تو رفتم شدم بلند میدید تار چشمام بود اومده سراغم بدی خیلی سردرد ،لعنتی نرو

 میخوابیدم یکم میشد که هرجور

 گردنم رو یکی میکردم حس ولی دیدم کابوس چی نفهمیدم بود شده عرق خیس تنم تمام

 فاطمه نپایی رفتم میخوردم تلوتلو بلندشدم بود تاریک تاریک هوا کردم نگاه پنجره به نشسته

 دید منو خانم

 چیشده؟ اقا برسرم خاک وای_

 برگشتن سمتم به عروساش و بی بی صداش با

 رفت؟ سایه_

 میبینم خواب دارم میکردم فکر داد تکون سرش ناراحتی با و کرد نگاهی مادرش به خانم فاطمه

 باور ور میخام که هرچی بکشم میخاست دلم باغ پشت کلبه تو رفتم بوده واقعی انگار ولی همشو

 میکرد متالشی درون از و وجودم خوره مثل داشت حس این موندم تنها من و رفته که نمیکردم

 و مداشت حس چی هر بوم رو میخاستم برام ذهنی ازار بشه دختری رفتن روز یه نمیکردم فکرشم

 هب که بارون قطرات به و نشستم کلبه گوشه. نمیداد اجازه بود وجودم تو که درد ولی کنم خالی

 زدم زل میخورد شیشه

 تو فقط هفته3 این تو مسابقه برا بودیم اومده وایسادم، خانوادش و ،آنی خانوادش و پارسا همراه

 بهم حالم خودم کارام از بودن گذاشته نمایشگاه جا همه که انقدر بودم کشیده و بودم خونه

 صدای هنوزم. بودن کشیده صف براشون بیرون طرفداراش ای کننده شرکت هر میخورد
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 انتخاب رو اول نفر3 باید بود گذشته زیادی زمان گوشمه تو داخل میومدیم داشتیم که تشویقشون

 مدت این وت کنن انتخاب رو اول نفر چطوری میخاستن نمیدونستم بود متفاوت سبکا و کارا میکردن

 زا دورادور ندادن جواب زدن زنگم وقتی حتی نگرفتن تماس باهام هیچکدوم بزرگمهر نه سایه نه

 رو قهعال این قید بود بهتر شاید بشه نزدیکش کسی نمیذاره سایه ولی خوبن داشتم خبر مهدی

 سمتش برگشتم پارسا صدای با میزدم هم

 ها کننده شرکت بین برو وقتشه رادمهر_

 یحت خوندن رو سوم نفر اسم بودن نشسته جلومون هم داورا بودیم وایساده هممون سکویی روی

 یشترب نمیکرد فرقی هیچ بازم خوندن دومم نفر اسم نمیکرد فرق هیچ برام ببینمش برنگشتم

 بگم و ایینپ برم داشتم دوست ولی بخونن اولو نفر میخاستن نیستم بینشون که میشدم مطمئن

 منو اسم واقعا ببینم شدم خیره بهش شنیدم داورجلویی دهن از و فامیلیم که، شدیم جمع الکی

 کورم بردارا عکس فالش هوا رفت تشویقشون بعدش ولی شد قطع لحظه یه مردم صدای گفته

 خودمم بودن شوک تو همراهامم نمیشد باورم اصال دادن بهم خاصی تندیس جور یه بود کرده

 فرستادممی و کارام بعدشم میرفتم باید که دادن بهم مصاحبه وقت کلی میشه چی داره نمیدونستم

 اشینم سوار و کشید گرفت و دستم سریع پیشش رفتم کرد اشاره بهم آنی مختلف کشور چند

 شدیم

 یمیگ چی کن جمع حواست خوب بکنن مصاحبه که میبرنتت االن کن جمع حواستو خوب رادمهر_

 از بعد، ببریم باید کاراروهم پاریس برگردیم باید بعدش مختلفه خبرگذاریای برای کدوم هر بعدم

 میشه فروخته حراجیا تو هم بخای اگر دادن نشون برا میکنن اجاره کارارو بخان هرجایی

 کردی؟ هل چرا اینارو، میدونم انی_

 نمیدونم وای_

 میدونه خودش بره بذار باش اروم عزیزم:لودویک

 کسع کلی و کردن پیچم سوال آثار، کنار نمایشگاه تو رفتیم پارسا همراه شدم پیدا ماشین از

 برداشتن سرمون از دست باالخره متوالی چندساعت بعد گرفتن

 دیگه داره هم اینارو شدن مشهور باالخره:استاد

 داشتیم؟ استاد_
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 قاطیشون رفتی دیگه اره_

 سرورید برم هرجا_

 و پاریس سوی به پیش بعدم بدی بهمون باید شام یه که ،بریم نکن لوس خودتو پسر بسه_

 کارا ادامه

 حراجی داد باید هم شما نظر به استاد_

 بود کرده هل آنی زوده خیلی االن:پارسا

 مهم برام صالا انگار نداشتم هیچیو دماغ دلو ایتالیایی شیک رستوران یه رفتیم لودویک پیشنهاد به

 کنم نگاه بهش نمیخاستم ولی خورد زنگ تلفنم نبود

 دار برش کشت خودشو گوشیت رادمهر:آنی

 نیست مهم_

 بودنته خوشحال جا به االن:لودویک

 اینطوریم چرا نمیدونم_

 دار برش حاال_

 برداشتم هه بود حامد اسم دراوردم جیبم از گوشیو

 نامرد مشهور هنرمند اقای سالم_

 خوبی حامد سالم_

 دیدیم کاراتم افرین کردی چیکار ،اقا دیدیمت تلویزیون تو نشستیم هم دور همه_

 حمایتتون از ممنونم مرسی_

 بود تیکه این االن_

 ممنون نه_

 میشیم دایی دختر صاحب داریم فهمیدیم تازه ما میرسونه بهت سالم دایی راستی_
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 دایی پسر کرد تاکیید که اومد حسام صدای

 باشه مبارکتون_

 ای حوصله بی و کسل انگار شدی اینطوری چرا رادمهر_

 خستم فقط نه_

 برمیگردی کی بوده روت زیادی فشار خب اره_

 دیگه هفته حدودا فکرکنم_

 زودی به میبینیمت پس خوبه_

 فکرکنم اره_

 خواهشا بزن باال استین منم برا اومدی دیگه_

 حتما باشه_

 باش خودت مراقب میرسونن سالم همه پسر نمیشم مزاحمت_

 همچنین_

 اونچنان شب هر میداد پیام هم هورداد حتی نبود مهم برام میکردن نگام نگران لودویک و آنی

 نداشتم زدن حرف حوصله

 اخر لحظه اون همش میکردم نگاه حیاط به و بودم نشسته اتاقم تو پاریس برگشتیم شب همون

 شد خورد اعصابم شد بلند دوباره تلفنم صدای میشد مجسم ذهنم تو

 بله_

 خوبی؟ رادمهر سالم_

 هورداد تویی_

 شده چیزی_

 زیاد ندارم حوصله فقط نه_
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 زنگ هم مهدی به قبلش البته بدونی نباشه بد شاید گفتم رسیده دستم به مهمی اخبار راستش_

 بهت بگم گفتم خودم نداری حالوحوصله گفت ولی زدم

 بگو باشه_

 کمتر قیمت ولی دارن بدی عوارض که داروهایی سنگین بار یه بسته مهم داد قرار یه بابک_

 میره بعد دبی میاد اول کنن وارد چین از میخان

 ایدب کرد کمکش اینکار تو خیلی هم امیر نمیوفته جالبی اتفاقای شه ایران بازار وارد اگر ایران

 دبی میری کی تو برمیگردیم دیگه ماه تا ما برگردی تو زودتر

 برمیگردم دیگه هفته تا منم_

 بدیم نشون خیانتکار و امیر چطوری ببین بکش نقشه بشین اینطوری خوبه خیلی خب_

 دادی خبر ممنون باشه_

 باشم ارامش تو شه تموم زودتر میخاستم نبود مهم کاراشم و بابک دیگه حتی کردم قطع

 همین هه نیاد باهام میتونه نداشت دوست هم بزرگمهر برمیگردم و میکنم رو کارار سریع برگشتمم

 هه میکنه ول و زنش بهم دو زن کی ولی بیاد مثال بود قرار شد چی اصال نیست، مهم براش االنم

 بیام میتونم اقا_

 بله_

 بود سینی یه دستش شد وارد احمد زن نیلوفر

 اوردم قرصاتونو_

 میز رو بذار ممنونم_

 بود ردهک خونریزی شدید معدم دوبار سایه رفتن بعد بود کرده و سفارشم خیلی آنی کرد صبر یکم

 برد خوابم و کرد اثر مسکنا کردم خاموش و گوشیم بره راحت خیال با تا خوردم قرصارو

 شدم بلند آنی فریاد و داد صدای با

 خوابی تو میدن نشونت دارن دیروز از تلویزیون کل رادمهر_
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 کنم چیکار خب_

 عکاسه پره ببین و خونت در دم شو بلند فقط هیچی_

 بودن گرفته و جلوشون خونه تو از هم نفر4 بود عکاس از پر در جلو زدم کنار رو پرده و بلندشدم

 جدیدن نگهبانا اون_

 پارسا کارات، کرده چیکار دیگه خطریه خیلی اوردیم هم نگهبان سگ تا4 اوردمشون من اره_

 داره برات خبرایی بریم بیا پایینه

 بودن هم لودویک و استاد پایین رفتم همراهش

 شدی بلند عجب چه:پارسا

 خبره چه_

 خیلی و ،مصاحبه خریداری برا زدن زنگ چندجا از رادمهر اومده خوششون کارات از خیلیا:استاد

 ننک جمعشون بیان تا ولی اومدن شخصیت حریم به عکاسا که کردیم شکایت ما دیگه چیزای

 چیه؟ تصمیمت میکشه طول

 دارم نگه میخام رو بیشتریا کمن ولی بفروشم سریارو یه میتونم من_

 بره بده رو بقیه دار نگه فقط رو ها مجموعه سر که نمیشه:پارسا

 میفروشم میدن باالتر قیمت به که کدوم هر رو بقیه مجموعه هر سر بجز باشه_

 حراجی میبریم مختلف شهرای تو گذاشتن نمایش به بعد کاراتو پس_

 نیست مشکلی باشه_

 قضیه ینا به هم دبی میری حتی بود فانتزیا اون ماه این بزنی نمایشگاه یه ماه هر باید که میدونی_

 کنن فراموشت که خفا تو بری نباید کن دقت

 باشه_

 شد که هرچقدر بکش کار میتونی اگر میدم انجام برات من رو کارا بقیه خب_

 ممنونم_
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 اینجا به هک نمیشد اصال دبی کارای اون با و بیام نمیتونستم ماها رفتن و کرد بغلم نگرانی با آنی

 بار هر تو اینه خوبیش برم بعد و بذارم مجموعه چندتا حداقل باید بود خوب پارسا پیشنهاد برسم

 هب خاصی ایده ولی کنم خسته خودمو نمیخاست مجموعه یه با و میدادن بهت اتاق یه نمایشگاه

 بودم گذاشته اینجا وسایلمو بیشتر کلبه تو رفتم نمیرسید ذهنم

 تو یزن اصلیو تابلو بعدش مجموعه یه. دلی بکشی، عشق از بار یه چطوره میگفت بهم حسی یه

 بکش سایه و خفا

 یا مغازه بود سایزی هر از کردم نگاه اتاق تو بودن شده قطار سرهم پشت که سفیدی بومای به

 قیشب بکشم رو سرمجموعه اول میخاستم میکرد قبول منم سفارشات میورد شخصی آنی، برا که

 باشه تزیینات و رنگ فقط

 بزرگ تراس

 میرقصیدن باد تو که سفید حریر ای پرده

 ستاره پر شب

 ایستاده نیمرخ پنجره کنار سفید بلند لباس با زنی

 مشکی ت*خ*ل موهای

 میکنه حرکت باد تو ها پرده با میزون بلندیش

 ایش نقره چشمای تو کامل مهتاب برق

 به و کوچیکتری بومای شب همون مثل شد ور شعله قلبم دوباره رنگ بدون کشیدم کلیشو طرح

 ولی یدیدنم من از کسی هیچوقت که رنگایی با لطیف و باشه آب بیس میخاستم گذاشتم اون نسب

 بومارو بود شده تنگ براش دلم روش پاچیدم رنگارو و کردم خیس و بوم نمیشد مشکی بدون

 باال برم شدم وسوسه کردم نگاه اسانسور به خونه نزدیک برگشتم و کردم ول همونطوری

 ردمک نگاه اتاق کل به میومد هنوزم عطرش بوی اینجا بودم نیومده رفتنش بعد شدم اتاقش وارد

 شتمدا برش بود زیرش کاغذ یه نزدیکش رفتم گرفت چشممو بود مونده جا که عطری شیشه ولی
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 مدت ینا توم امیدوارم فکرکنم خوب و بشینم میتونم جفتمونه صالح به رفتن این عزیزم رادمهر_

 اشیب خوب اتفاقات از باری کوله برمیگردی وقتی امیدوارم برسی کارات تمام به نیستم من که

 هستم منتظرت

 این دندا زحمت خودش به حامد مثل حتی بزنه زنگ بار یه حتی نمیشد بگه اینارو نمیتونست هه

 لمد ته ولی بیرون اومدم اتاقش از عطر شیشه کنار انداختم کردم مچاله یاداشتو! واقعا عالقس؟

 هنوز ادمید شیرینی خنکی بوی کشیدم دراز تختش رو اتاقش تو برگشتم باشه میخاست هنوزم

 بود موهاش بوی همون

 رفته که رفته بخواب بگیر برو سالمتیت به رادمهر شدی خل

 بخوابم فقط بذار کن ولم امشب

 استساله من با تنهایی این نداره عیبی نیست که حاال ولی باشه میخاست دلم شد گرم چشمام

 شده عجین

 املک هارو مجموعه بتونم تا نیان پیشم گفتم هم همه به موندم دیگم هفته یه هفته اون بر عالوه

 کردم گاهن کارام به کشیدم میتونستم هرچی و اوردم فشار خودم به بشه تموم میخاستم فقط کنم

 سمت به فردا بود قرار میکرد هدایت پارسا روهم ها حراجی بذارم مجموعه چندین بودم تونسته

 کرد حساب روشون مدتها تا میشد بودن زیاد شمردمشون کنم حرکت دبی

 و جهنم ، ماسک ، نور ، پوچی ، تو در تو ، بسته ،درهای ای پارچه گلهای ، وحشت قرمز، ، عشق

 بهشت

 ارساپ رفتنم بعد که بودم گذاشته ای شیشه سالن تو رو ،اینا بچرخن که بود کافی سال یه برا

 داره برشون

 میرم دارم که بود ناراحت خیلی نبود کسی تا فرودگاه بریم که دنبالم اومد آنی زود صبح

 به و الزم سفارشات نشد ای شیشه سالن تو هم کارا ببینمش نشد کن خدافظی پارسا از حتما_

 داشتی و هوام مدت همه این که ممنونم آنی خودت خصوصا باشه همه به حواست بکنم بقیه

 عزیزم خودمی پسر مثل توهم_
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 برگردم میخام بودم نگفته اونور از هیچکس به شدم هواپیما سوار باهاش خدافظی از بعد

 فرودگاه بیان اجبار رو از الکی نمیخاستم

 وارس برداشتم چمدونمو رسیدم بود نشده ولی بخوابم بودم کرده سعی همشو که چندساعت از بعد

 افشونقی نمیدونستم حتی نمیومد خوشم شهر این از اصال کرد حرکت دادم که ادرسو شدم ماشین

 ببیننم میشه چطوری

 بود ترافیک بود کرده بلند صداشو و بود گذاشته چرندی اهنگ راننده

 کرد باز درو و شناخت منو نگهبان کردم نگاه بابک خونه ویالیی در به

 هست خونه هم کسی_

 خونن همه بله_

 وریخ غذا میز بود این بابک خونه بدی شدم وارد و پایین کشیدم درو دستگیره دادم تکون سرمو

 از مبود دلخور چرخیدن سمتم به همشون انگار، بودم رسیده ناهار سر من و بود خونه در جلو دقیقا

 بود حامد اومد بخودش که کسی اولین تو رفتم و بستم پشتم درو تکشون تک

 بودی خاموش مدت این فرودگاه؟چرا بیایم نگفتی اومدی؟چرا خبر بی پسر؟چرا خودتی رادمهر_

 اصال؟

 کردم نگاش زیاد اخم با برگشتم هوا رفت شد دود بودم کرده حفظ تاحاال که خونسردی تمام

 نبود حقش شاید هرچند

 هک ممنونم شد دلگرمی باعث وجودتون و اومدین که ممنونم شدین و شدی نگران که ممنونم_

 ینب باشم تنها اینکه نه کنارمه، خانوادم واقعا کردم حس کردین حمایت ازم کارام از کدوم هر سر

 ارک که اومدم نمیکنه فرقی دیگه االنم ممنونم همتون از اومدن هاشون خانواده با که ادمی همه اون

 که مدت این طی ازاره باعث وجودم اگر نمیشم کسی مزاحم مدتم این برم و کنم تموم رو دبی

 جان نوش ترافیک، پر راه و سفرم خسته اجازه با االنم اون خونه میرم نیست هورداد

 ولی میکردن نگام متعجب و گرد چشمای با همشون کردم حرکت اتاق سمت به و کردم و پشتم

 رمبراد و رفیقم با من میگفت بهش نباید بود زنش بااینکه هم بزرگمهر حتی نبود مهم دیگه

 همون ولی میموند من کنار مدت اون سایه نمیکرد اونکارو اگر زن دوبهم یه نه بودم کرده دردودل
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 من کنار و خونه تو نمیتونست که کنه فکر چی به میخاست مثال هه داد نشون خودشو رفت که بهتر

 نکنم ناراحتی احساس انقدر حداقل که فکرکنه

 میشن خالص ایناهم میری شه تموم اینجا کارت رادمهر کن فراموشش

 دهخوابی و کامل روز یه کردم نگاه گوشیم تاریخ به بود روشن هنوزم هوا شدم بیدار خواب از وقتی

 مک کم بقیه خوردم سرهمی چیزای یه بودن چیده صبحانه میز بیرون رفتم و گرفتم دوش بودم

 باید نمبز حرفی نخام که برم زودتر میخاستم شدم اماده اتاق تو رفتم و شدم بلند میومدن داشتن

 هک بیرون بزنم خونه در از میخاستم بودن گفته هورداد و مهدی که میکردم رسیدگی کارایی به

 اومد حسام صدای

 نزدیم زنگ اینکه یا بیاییم نتونستیم چرا اینکه از ناراحتی چی از دقیقا رادمهر_

 کیفی چه ببینم سکوت رو برم و کنم تقلید داییش از میخاستم میکنن برداشت چی نبود مهم برام

 دادم حرکت ساره و سایه بین چشممو بود ساره دیدم که کسی اولین که سمتشون برگشتم داره

 از و نز بهم دو گفتم کنه خونی لب بتونه فقط طوریکه آروم کردم نگاه ساره به تمام نفرت با بعد

 اممیخ من که کنه هماهنگ بودم خاسته هورداد از بود موتور سوار نگهبانا از یکی بیرون زدم خونه

 باشه یکی کنم امد رفت تنهایی

 و بیوفته رگی امیر که کرد چیکار میشه دقیقا فکرمیکردم، این به داشتم و بودم نشسته دفترم تو

 بشه بهش نزدیکتر بتونه و بیاد اعتماد مورد بیشتر بابک نظر در هورداد

 تو بیام رادمهر_

 زد خنجر پشت از تنهایی موقع دقیقا بود همونا مثل رفیقمم این ولی بود سحر صدای

 خب نشد ولی بیاییم میخاستیم ما بدی زدن حرف اجازه هم ما به باید میکنم خواهش رادمهر_

 لیو نباشه کار که بیاییم روز یه میتونستیم چون فقط توجیحه این هرچند بود زیاد کار اینجا

 بشی دلخور انقدر که نبودی اینطوری تو میکنم خواهش

 نیستن من برای دیگه اوناهم نیستم مهم عزیزام و رفیقام برا من اگر موند خواهم و شدم االن_

 افانص بی انقدر و رفیقام منم بود ندیده اینطور منو میزد دو دو چشماش میکرد نگاه بهم ناباور

 سرم بش تا بیاد نظر به خائن امیر کنم چه اینکه سر برگشتم بازم بیرون رفت اتاق از بودم ندیده

 تو بودن مونده امیر آدمای سری یه کردم آمد و رفت ساختمون تو میکشیدم نقشه و بود گرم
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 کنم دخالت نمیخاستم و بود اون دست چی همه نبودم که مدتی نمیکردم دخالت هم سحر کارای

 کردممی مشورت هورداد مهدی با باید فقط ذهنی نظر از بودم رسیده میخاستم که چیزی به تقریبا

 تحملم که میز سر برم نخام که خریدم غذا سرراه برسونتم تا شدم هورداد دوست موتور سوار

 کنن

 نارشونک نمیخاستم دیگه افتاد اتفاقا اون و بودم رفته وقتی از نه یا بشم خونه وارد که بودم دل دو

 تیح گرفتم پیش در رو اتاق راه راست یه بودن پذیرایی تو همشون تقریبا شدم که وارد باشم

 چیزی هتلی یه یا میموندم اون خونه میرفتم میزدم حرف هورداد با باید نکردم نگاهشونم

 داری دوست چیزیکه بخور شام اومدی؟بیا دیر انقدر چرا رادمهر:حامد

 سامح انداختم نگاهی نیم نشست شونم رو دستی که دادم ادامه راهم به کنم نگاهش برنگشتم

 بود

 بخور شام برو نداری رودربایستی که شکمت با نمیزنی حرف ما با_

 بزنم خالصو تیر بود خوبی وقت بودن کرده سکوت همه زدم زل چشماش تو

 نم بدون شدم متوجه که اونطوری هم سحر حتی داییتونید خان خونه تو و همین خانواده همتون_

 من بیام وایسید نمیشد که بود کم زمان انقدر یعنی نیومدین براهمین و گرفته نامزدی جشن

 دهش تموم کارمم باشین راحت خانوادگیتون جمع تو بتونید همتون تا میرم خونه این از بزودی

 میرم همیشه برا و میکنم حساب تسویه بیاد بابک

 یمن هم بود شده متعجب که سحر به حتی میکرد نگاه بهم زده بهت کردم رد دستش زیر از شونمو

 بتونم ایدش بزنم حرف بزرگمهر با نمیخاستم حتی که بود باال دلخوریم وسعت انقدر انداختم نگاهی

 اون چطور نگفت من به رو ساره حرف بزرگمهر ولی میگن چیو همه بهم شوهر و زن که بیام کنار

 هک ترحمه عالقم من فکرکنه سایه موعد از زودتر بشه باعث روز یه نداره نگه دهنش تو نتونست

 از شاز لعنتی کردم معرفی رفیقم به مارموذی آدم همچین که بود محض اشتباه بره و نکنه باورم

 بودم متنفر اولم

 وشد حموم تو رفتم نکنه خونریزی که بشه پر شکمم میخاستم فقط زدم گاز دراوردم ساندویجو

 گرفتم مهدی شماره و کردم باز و

 معروف مشهور اقای سالم به_
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 احوال حال بیخیال خستم، مهدی_

 نه؟ انگار پری پر اوه_

 بده گوش فقط_

 بگو باشه_

 یکلید های مهره از چندتا شدم متوجه من برگرده بابک که مونده کوتاهی مدتی اینکه همه از اول_

 یرانا ببرن رو ای محموله یه شبا این تو قراره بود گفته برام هورداد که اونطوری موندن اینجا امیر

 میدونمن باشیمشون داشته کنترل تو باید جایی یه بگیریم نظر زیر رو ها مهره این اینکه من نظر

 لو محموله که کنیم درست اسنادی و کنیم سازی صحنه بعد فکرکن اینجاهاش به خودت چطوری

 از امیر طوریاین رسونده رو محموله رقیبشه که بزرگی شرکتای از یکی به که باشه امیر تقصیر رفته

 میندازیم ونگیرش ببرن اصلیو بار میخان که وبعدش نزدیکترین میشه مسعود و میوفته بابک چشم

 تو میدم خبر بهش خودم هورداد بزنی زنگ نمیتونی چون میرسونم عمو و بابا به حرفاتو_

 داغونی خیلی انگار نیا شرکت هم مدتی کن استراحت

 مهدی بشه تموم زودتر چی همه میخام فقط باشه_

 میکردم قفل باید انگار بود اتاقم تو حامد بیرون اومدم حموم از

 کنم استراحت میخام حامد_

 بزنیم حرف باهات میخواییم بریم بیا رادمهر میکنم خواهش_

 ندارم حرفی من_

 میکنم خواهش ازت دارم بزنیم حرف ماهم بذار_

 شید بیخیالم همش نظرم از توجیحه بگید میخایید چی_

 دیگه بیا بری، نباید تو رادمهر ولی_

 نگاه ونهیچکدومش صورت به بودن نشسته همه پذیرایی رفتم بشه خورد این از بیشتر نمیخاستم

 تکی صندلی رو نشستم نکردم
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 هب من عالقه جریان تو که تو ،رادمهر بزنم حرف خودم میخام اول بچها بیارمش تونستم بزور:حامد

 از منمیخاست طرفست دو فهمیدم که بعد بدم نشون بهش خودمو که کردم سعی خیلی بودی سحر

 مکنی ناراحتت نمیخاستیم کن باور گرفتیم نامزدی کوچیک جشن یه براهمین بدم دستش

 اشتد شدید ویار نبود خوب اصال ساره وضعیت راستش ولی بیاییم میخاستیم ما رادمهر:حسام

 بیاییم میخاستیم کن باور ما بشی هواپیما سوار نمیتونی گفت بهش هم دکتر

 برا دلیلی هر بودم اونجا زیادی مدت من دارم همتون از سوال یه فقط قبول باشه توجیحی هر_

 بزرگمهر چندسالتم رفیق ؟من بزنید زنگ یه نمیتونستین داشتین نیومدن

 ستمیخا اگر میکرد اشتباه اینبار کرد نگاه بهم صبور و ساکت همیشه مثل زدم زل چشماش تو

 دخترا تا3 به برم شدم بلند نزد حرفی هیچکس تر چرکی و میشد تر عمیق من کدورت کنه سکوت

 قدرچ بفهمن و حالشون به بزنم نبود بد که افتاد یادم چیزی رفتن دم ولی نکردم هم نگاه اصال

 خورده اعصابم

 نداره ارزشی هیچ براش رفیقش که ساکتشون همسر و نبودن خوب شکوهی خانم فوقش_

 یقایرف باشید من کنار بیایید نمیتونستید قابلجو خانم و حسام ، حامد تو میموند کنارشون

 بامعرفت؟

 یشدنم دار خبر بود بهتر شاید پایین انداختن و سرشون حسام و حامد کردم نگاهشون و برگشتم

 بریم بود قرار که

 از کمتر باشید باش اماده حالت تو بهتره ولی هیچی پدرشونن همراه که امیرعلی و امیرحسین_

 بریم کجا باید و میشه چی میدونه بهتر بزرگمهر عزیزم رفیق و تمومه مااینجا کار دیگه ماه3

 مومت کاراتونو زودتر بهتره بپردازید جدا زندگی به مایلید اگر بدونید حسام و حامد بهتره بهرحال

 بکنی هم ازدواج میخای که حامد تو خصوصا برید و داییتون خان با کنید

 خبر بهم مهدی نیومدن سراغم هیچکدومشون و کردم دعوا باهاشون که شب اون از بعد روز سه

 راب ببرن رو رفته که محموله میخاستن امشب و برمیگشت دیگه دوشب بابک کرده کارایی داد

 مغز داره که بود گفته بهم هورداد بودن کرده گذاری جا سجاد و امیر خونه تو و اسناد بابک رقیب

 تنرف و شدن جدا ازشون شهرزاد و مجتبی بودم فهمیده میده شو شست سجاد به نسبت و بابک
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 مهه از تر معرفت بی اونم ولی بود شده تنگ سارا برای دلم چقدر کردم نگاه گرفته مه پنجره به

 گرفتم شمارشو بود

 بله_

 سارا سالم_

 معرفت بی کردی ما از یادی چطوره حالت داداش خان سالم_

 سارا معرفتی بی همونقدر توهم_

 روزا این شده شلوغ سرت حسابی که توهم بودم درگیر خیلی ولی شرمندتم داداشی میدونم اره_

 حسابی

 گرفتی؟ عروسی خبر چه تو مثل اونقدرا نه_

 و ارشک درگیر آقامونم درسم آخرای درگیر من درگیریم خیلی افتاد عقب اومد پیش مشکالتی نه_

 بهت میگم سفید لباس تو رفتم هروقت حاال اینا خونه خرید

 ندادم دست از عروسیتو حداقل خوبه_

 نکنم دعوت داداشمو میشه مگه_

 شده شاید گفتم_

 بگی چرتا این از نشنوما مسخره خیر نه_

 بشی خوشبخت باش خودت مراقب عزیزم باشه_

  فدات جونم داداشی مرسی_

 بهم عاوضا این با بزنم سر بهش برم نمیشد ولی بود شده تنگ براش دلم کردم نگاه عکسش به

 ازشون زیاد نفرت با سایه همراه تو اومد ساره داخل بیاد شدم منتظر خورد در به ای تقه پیچیده

 دمکر عالقه ابراز بهش کسیکه اون نه زنو بهم دو اون نه ببینمشون نمیخاستم گرفتم چشم

 رفت گذاشت

 کنم دفاع خودم از میخام منم دادی زدن حرف اجازه همه به رادمهر:ساره
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 حرفاشو تا زدم زل بیرون به همونطور بگه خودش تبرئه برا میخاست چی این خورد گره مشتام

 بزنه

 وبخ باهاش داره که مردی کنه حس نمیخاستم بشکنه دلش نمیخاستم بودم خواهرم نگران من_

 فقط من شدم پشیمون کارم از چیشده گفت و برگشت سایه وقتی ولی ترحمه رو از میشه

 فهمیدی وت که گفت فقط من برا بزرگمهر نشده مند عالقه این از بیشتر تا بگیرم جلوشو میخاستم

 و طرفه یه عالقه از ترسیدم من ولی بدی فرصت سایه و خودت به میخای و داره حسی بهت سایه

 ....... تو ترحم

 زدم زل چشماش تو میکرد سوراخ مخمو اراجیفش با داشت باال اوردم دستمو حرفش وسط

 عصبانیت از میکوبیدن شدت به شقیقهام

 به بتنس بعد میشدی مطمئن میدیدی زن، بهم دو کنی قضاوت و کنی فکر همه جای به اینکه بجا_

 خودت به که بودی فهمیده ترحمه؟چی بودی دیده من حس از میدونستی چی.میکردی سردش من

 بزرگمهر که کردم باز رو راه فقط من کردم قضاوت تورو من ،مگه منو بکنی قضاوت دادی حق

 داری یحس چه االن ، تنهایی جز باشم نداشته انتخابی که بستی من به رو راه تو ولی کنه انتخاب

 بهش ترحم رو از من میکنه فکر و سردشده عالقش به خواهرت اینکه از شدم له من اینکه از

 نه دارم ترحم نه دیگه من چون باشی رسیده میخاستی که چیزی اون به امیدوارم دارم حس

 اوتقض خواهر تا دو میکرد فرقی چه تو نگفتن و گفتن اصال که شده خورد قلبمم برعکس غروری

 گمهربزر گذاشتم که پشیمون و متنفرم ازت ابد تا ساره بدون چیزو یه فقط شدم محاکمه و کردن

 خودت هب که اسالم مدعی و زن بهم دو ببین ریختتو نمیخام دیگه هیچوقت برسید بهم و جلو بیاد

 برا و خودم باید که مدتی تو تموم ماه یه من و کنی قضاوت عالقمو زندگیم منو دادی اجازه

 از االنم یادب رفیقم نذاشتی هم گرفتی داشتم دوست که کسیو هم بسازم زندگیم مسابقه بزرگترین

 ببینمت نمیخام بیرون گمشو من اتاق

 چنگ معدم سمت به میداد خون مزه دهنمم بود افتاده دوران به سرم بودم افتاده نفس نفس به

 زدم

 شدی اینطوری چرا چیشده رادمهر:سایه
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 رتپ وسایلش با و خوردم میز به که کنار کشیدم خودمو شدت به گرفت دستمو اومد سمتم به

 از که خون گرمی میکردم حس پهلوم تو رو سوزشی حس شد باز ضرب با اتاق در زمین رو شدم

 زد بهم حالمو میومد بیرون دهنم

 کردین چیکار چیشده:حامد

 شده؟ اینطوری چرا رادمهر ساره، خدا یا:بزرگمهر

 زدم بلندی داد شد دوبرابر سوزش پهلوم که کردن بلندم

 پهلوش تو رفته شکسته گلدون دایی من خدای:حامد

 بیمارستان بریم باید کمک بیان بگو نگهبانا به بیرون برو حامد_

 کرد بلند گردنمو زیر بزرگمهر

 همیش بدتر نزن حرف نیا کردی اشتباه گفتم بهت ،ساره کردین چیکار رادمهر یهو اخه چیشد_

 شد شکلی این کردین چیکار

 وردخ عقب کشید خودشو کنم کمکش خاستم شد بد حالش نکردیم کاری ما بخدا بزرگمهر:سایه

 میز به

 شد بد حالش که کردین چیکار_

 ادد بلند بزرگمهر کشیدم باال خودمو یهو بود رسیده اوجش به درد میره در جونم داره میکردم حس

 فتادما سر با شد خورد پهلوم تو گلدون کردم نگاه پهلوم به نمیتونستم ولی نخورم تکون که زد

 دیدم شد سیاه و زمین

 میومد کنارم خانمی صدای

 چی؟ داری؟تهوع سرگیجه کنید باز چشماتونو اروم اقا_

 ومدها بیرون پرس زیر از انگار ،بدنم میکرد وحشتناکی درد سرم بود کرده قفل معمول طبق فکم

 زدن رممس به چیزی خوابوندنم زور به شد بلند نهادم از آه کشید تیر پهلوم بشم نیمخیز اومدم بود

 بیهوشی عالم تو رفتم بازم

 رادی دیگه بلندشو رادمهر_
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 کردم باز چشمامو بود بزرگمهر صدای

 خوبه حالش خداروشکر_

 میکرد درد بدنم کردم نگاه بودن اتاق تو که ادمایی تک تک به

 چیشده_

 سرپایی عمل و شو شست یه بودی بیهوش دوروزی یه معدت خونریزی بخاطر نیست هیچی_

 بهتری؟ بوده

 دارم درد_

 پرستارو کنم صدا تحمل قابل غیر اگر زدن مسکن بهت خیلی کن تحمل_

 گرفتم دهنم جلو دستمو بیارم باال میخاستم میکشیدن تیر باهم معدم و پهلوم رفت توهم صورتم

 اومدن پرستار دوتا زدن و زنگ سریع

 نیست خوب حالش مریض نکنید شلوغ رو اتاق گفتم اقایون_

 چرا ولی نمیدونستم مقصر حدی تا اونو من اتاق تو بود مونده بزرگمهر بیرون رفتن و کردن چکم

 نفع به میکرد اثر دارو داشت کم کم زدم زل دیوار کنج به سایه به نگه که بود نگفته هیچی زنش به

 صبور و خونسرد بود همین بودم شده دوست باهاش که سالی از یعنی نمیزد حرف اونم بود من

 الاص و ارومه همینقدر بمیرم منم وقتی حتما هه زدم تلخی پوزخند بود سکوت همیشه ترجیحش

 نمیکنه فرقی براش

 رادی پوزخند چرا_

 ساکت و ارومی انقدر هم ببینی کفن با نعشمو روز یه میکردم تصور داشتم_

 انقدر نگو چرند_

 رفیق بود مثال طور به_

 کن درک داشت ویار کنم ول و زنم نمیشد رادمهر_

 نمیخوره خیس دهنش تو آلو که زدی منو حرفای یکی به چرا نداشتم اومدنت به کاری من_
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 باهاشت برداشت خودش ساره خوبی سایه با بودم خوشحال فقط نمیدونستم من کن باور رادمهر_

 کرد

 ببینم ریختشو نمیخام میخوره بهم حالم ازش_

 خودت به زدی گند که فعال مرد دیگه بسه_

 یکارچ مهدی نمیدونم که کارایی و بابک مسافرت ،امیر هورداد از بدونی رو چیزا خیلی باید بزرگ_

 کرده

 خب بگو_

 رو گذاشت گرفت ای شماره و دراورد گوشیشو گفتم براش رو بود افتاده که اتفاقاتی از ای خالصه

 شد پخش مهدی صدای بلندگو

 خوبی؟ بزرگمهر سالم_

 چطوری تو ممنون مهدی سالم_

 خبر چه_

 کارا چیشد بگی میتونی بیمارستانیم رادمهر منو_

 گفت؟ برات رادی_

 گفتش اره_

 همه فعال رسیده هم بابک شده جاسازی اسناد شد داده محموله گذشت خوبی به چی همه هیچی_

 میکنن چیکار مسعود و هورداد ببینیم تا ساکته جا

 نشده خبری هنوز پس_

 حتما میگم بهتون شد نه_

 فعال ممنونم_

 چیشده؟ بیمارستان گفتی بزرگ راستی_

 اوردیم رو رادمهر نیست هیچی_
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 خوبه؟ حالش چرا_

 سرحاله و سالم اره_

 بمنخوا بودم کرده تحمل خیلی کرد قطع زندم فهمید وقتی کردم احوال حال باهاش بلند صدای با

 میوفتاد هی چشمام ولی

 میزنیم حرف بعدن رادمهر بخواب_

 رفتم عمیقی خواب به منم بیرون رفت

 خودم شکل که دیدم سرم باال رو مردی بود رز گل بزرگ باغ یه کردم باز چشمامو خوشی بوی با

 بود

 عقبی دنیا از تو و میکنن بازی دارن برادرات ببین شو بلند پسرم سالم_

 نارک صورتشو رو خون و بود وایساده جلوم شکافته سری با خودم شکل پسری جام از بلندشدم

 میزد

 دلم یدکش تیر معدم خوردم نفس یه برداشتم رو اب لیوان نمیومد باال نفسم پریدم بشدت خواب از

 میشدم خالص بیمارستان اور عذاب فضای از زودتر میخاست

 باش آروم دیدی بد خواب رادمهر_

 خونه برم میخوام من کنن مرخصم بگو بزرگ_

 باش آروم تو باشه_

 فتگ و زد زنگ بزرگ به بابک که بودیم برگشت راه تو و شد انجام زیاد اصرار با ترخیصم کارای

 بزنه حرف باهامون میخاد ویال بیاییم

 بودن نشسته نگهبانا دورتادور شدیم که خونه وارد

 بره سریع میتونه میخاد هرکدومتون شده تموم اینجا کارتون نمیدم لفتش زیاد:بابک

 میکردن نگاش مشکوک ،همه فقط بود کشونده اینجا تا مارو جمله همین براگفتن

 بریم میفرستی مارو داری که اومده پیش مشکلی خان بابک_
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 میفروشن رقیبام به منو نداشتم خبر خودم و داشتم نگه گروهم تو خائن اره_

 هفته خرا تا کرد تاکیید بازم میرفت داشت شد بلند نگفت چیزی کسی عصبیه خیلی بود معلوم

 زدن حرف به کرد شروع حامد که بودیم نشسته میز دور میده حقوقامونم بریم

 بیاد هم حسام فکرکنم خانوادم پیش لندن برمیگردیم سحر و من_

 کنم کار بابام پیش برم میخام منم اره:حسام

 مادر پیش ایران برگردیم گرفتیم تصمیم هم امیرحسین منو:امیرعلی

 بگیرم تصمیم من بود منتظر که انگار کرد من به نگاهی بزرگمهر

 فقیتمو ارزوی براهمتون ولی نصفست چیزا سری یه میکنم حس چون نگرفتم تصمیم هنوز من_

 گرفتین تصمیماتتونو اگر میکنم

 ؟میایی کنیم دعوت بگیریم عروسی من خانواده پیش گرفتیم تصمیم سحر منو رادمهر:حامد

 شد اگر_

 ایم خانواده باهم همه ما پسر دیگه کنار بذار و کدورت رادمهر_

 باشه_

 درارو هک ما چی یعنی بود قفل در که بزنم قدم یکم حیاط تو برم شدم بلند تموم حوصلگی بی با

 کنم کم سرعتم از نمیشد باعث پهلومم درد حتی خونه تو سرعت با برگشتم بودیم نکرده قفل

 میشه باز بخیهات برو ارومتر چیشده رادی:بزرگمهر

 شبه قفل منم اتاق تراس حتی بود قفل هم پشتی در شدن مرخص هم خدمه بودم نفهمیده چطور

 بچها پیش برگشتم بودن کشیده حصار و بودن زده

 کرده زندانی اینجا مارو بابک ولی نکنین هول_

 شماره امیرحسین کرد چک چندبار رو ورودی در شد بلند حسام کردن نگام شده گرد چشمای با

 سمت به برداشتم دستمو کنار گلی بزرگ گلدون نرسیدن ای نتیجه به هیچکدوم ولی گرفت باباشو

 داخل اومدن اسلحه با گنده مرد تا4 و چرخید در قفل کشید جیغ سحر کردم پرت پنجره
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 بریم میخاییم ما نگفت رئیستون مگه خبره چه اینجا معلومه هیچ_

 ور دستی که بزنه حرفی میخاست جلو اومد بود تر گنده همه از که یکیشون خنده زیر زدن بلند

 نشست شونش

 بیرون برید میکنم روشنشون خودم من بذار_

 چیشده بگه که بودیم منتظر مبل رو نشست ارومی به هورداد

 تهنداش خبر چیزی از که بهتر همون............ ولی بکنن موندن به مجبور رو کسی که نمیخاستن_

 اینا و لیسپ قضیه اگر خب ولی وسایل تمام با برید میتونید بعدش بمونید اینجا باید مدتی باشید

 نگه ودشخ پیش شمارو میخاد حامی اقای که کنید نگاه قضیه به اینطوری نمیمونید زنده وسط بیاد

 ازادید اصلی کار شدن انجام بعد داره

 مارو و بترسه هم کنه حذف امیروپسراشو هم بابک که نمیکردم فکرشم بیرون رفت و شد بلند

 باشیم اونا با ممکنه هم ماها از هرکدوم فکرمیکنه حتما کنه زندانی

 هامون خانواده پیش برگردیم میخاستیم باش مارو:حسام

 خانوادشیم که ما کرد اینطوری چرا:امیرحسین

 ولپ خب ولی بکنه اینکارو پدر،دایی،برادر عنوان به مرد این نمیشد باورشون بود سنگینی جو

 به ونهمیت زندانیم اینجا ماهم بره لو اصلی بار اون اگر بودم این نگران فقط میزد و اول حرف همیشه

 گرفتن و رفتن لو با وگرنه میکردم پیدا فرار برا راهی یه دیگه هفته تا باید بسازه و کارمون راحتی

 رفتم میپرسیدم مهدی از باید اتاق تو برگشتم میشدیم کشته هممون بابک

 زا دوتاش اومد برام پیام دوتا برنداشت ولی گرفتم شمارشو خالی وان تو نشستم و حموم تو

 مختلف خطای

 میخاد ترسیده بابک مونده روز5 فقط اصلی محموله تا باش، منتظر شدین زندانی میدونم رادمهر_

 یمتونببر که میاییم کنن فرار میخاستن باروگرفتن و رفتن لو که اخر لحظه کنه ردش سریعتر

 هرچی کارت سیم گوشی ببر بین از چیزو همه نزنه آسیبی بهتون روژان تا اونجاست هورداد
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 دادنتون فراری برا هماهنگم مهدی با دارم هواتونو بیرون از من باش خودتون مراقب رادمهر_

 رزط امیدوارم گذاشتم برات میزد حرف بابک که موقعی کن نگاه رو سیفون تو شه الزمت شاید

 باشی بلد کارشو

 مشکی کپالستی سیفون تو توالت، توی انداختم شکوندم گوشیو و کارت سیم کردم عوض لباسامو

 تمام بدی حس یه بود خطری چی همه انقدر یعنی گذاشته برام چیه این کردم وباز برداشتم رو

 خاستمنمی نمیشد موقعش تا همونجا گذاشتم و ،کلت چی میشد چیزیش کسی اگر گرفت و وجودم

 کنم استفاده ازش

 حامد خصوصا بودن ترسیده بچها پیش برگشتم

 چیشده_

 میلرزید بخودش کرد نگاه بهم استیصال با حامد

 اینطوری میخاد که کردین اشتباهی حتما درسته میکنه هرکاری داییتون گفت زد زنگ مادرم_

 کی راه نای تو نمیکنه فرقی ما برا بشید بزرگترا ما بازی وارد خاستید هم خودتون بکنه مجازاتتون

 بشه قربانی

 کاش ننمیکن رحم خودشونم بچه به حتی آدمن واقعا اینا یعنی بکشم یکیو لحظه همون میخاستم

 بچش هب که میزنن سینشون به سنگشو که رو بابک این بدونم میخام برد بین از همشونو میشد

 یشرایط چه تو بفهمن که میگفتم بهشون جوری یه باید میکنه رحم خواهراش به نکرده رحم هم

 مداری که بدم نشون مشغول خودمو میخاستم مثال اومد دنبالم کردم اشاره بزرگمهر ب هستیم

 زمزمه مارو ولی کنه نگه و بیرون کردم اشاره بهش شد نزدیک که بهم میکنیم کشی سر رو بیرون

 کردم

 دیگه روز5 کنیم مطلع اتفاقات از رو همه باید هست دوربین جاها سری یه میدونم فقط من بزرگ_

 میدن فراریمون مهدی و هورداد

 اومد بلندش جیغ صدای گرفتم رو آنی شماره دراوردم گوشیمو رفت و داد تکون سرشو

 بیشعور رادمهر واااااااااااااااااااااااای_

 پرسیت احوال از مرسی خوبی خانم آنی سالم_
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 قشنگ سال یه برا شد خوشحال چقدر پارسا میدونی کشیدی رو همه این چطوری رادمهر_

 بذاریم که دادی مجموعه

 برگردم و کنم تموم کارامو اینجا بیام بتونم تا کردم اینکارو اره_

 میای کی خب_

 ینباش نگران نبودم مدت یه بدونی خاستم فقط میام ولی میکشه طول چقدر دقیق نمیدونم_

 شده؟ چیزی_

 نمیکنم وقت شلوغه سرمون انقدر فقط نه_

 باش خودت مراقب عزیزم باشه اهان_

 دنبو انتظار و خبری بی از بدتر هیچی و میموندیم منتظر روز5 این تمام باید کردم خاموش گوشیمو

 رومو بود سایه کردم بلند سرمو دیدم کنارم یکیو پاهای بودم نشسته راهرو تو مبالی از یکی رو

 نشست زمین رو روبروم گرفتم ازش

 بزنیم حرف میشه رادمهر_

 بگو_

 نمفکرک داشتم نیاز خب من رفتن برا فقط کردی فرق آسمون تا زمین انگار شدی اینطوری چرا_

 واقعی؟ یا حست بوده ترحم ببینم که تنهایی اونم

 من اگر بعدم میده قضاوت و دخالت جرات خودش به و زنه دوبهم که خواهرته من مشکل_

 رحمت دارم من که نفرت میشد عالقت توم چیشد که میکردم فکر این به باید ابد تا نمیفهمیدم

 نمیبخشمش هیچوقت من و خواهرته تقصیر اینا همه میکنم

 نیست اینطوری دلش ته ولی کرده روی زیاده میدونم بوده من نگران فقط خواهرم رادمهر_

 واقعا هه رو بچه اون نه داشت رو بزرگ نه االن بودم خودش مثل اگر منم نکن دفاع ازش بسه_

 تگرف من از و فرصت هم اون ولی بدم فرصت خودم به میخام من بود گفته بزرگ لیاقتن، بی ادم

 که دیمر به کرد کمکم آدم این بگه اینکه بجا نمیکنم درکش من حقی چه به کرد، بدبین تورو هم

 بدونم ازش هیچی نمیخام االنم بست راهمو کنم کمکش منم برسم میخام
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 قبل که سرحرفایی بازم اینا همه باوجود که بگه میخاد چی میزدم حدص کرد دست دست یکم

 و ذاشتمگ و غرورم من اگر نگفتم هیچی منم رفت ناراحتی با بلندشد ولی نه یا هستم زدم رفتنش

 هک مقابلم طرف رفتارای دیدن وجود با بودم من هرچند میکرد اینکارو باید اونم زدم و دلم حرفای

 بوده بهانه معطل که انگار نمیکردم قبول سادگی این به خواهرمو حرف نبوده ترحم هیچیش

 اتاقم تو رفتم و بلندشدم

 هم حسام و حامد بود نشده خبری هیچ میرفت و برامون میورد هورداد رو خرید سری یه روزا

 یشدم بیشتر نگرانیم میگذشت که ساعت هر نمیدادن جواب میگرفتن تماس که باخانوادهاشون

 گمهربزر بودیم نرسیده ای نتیجه هیچ به هنوز ما و میشد تموم بود گفته مهدی که رو زمانی فردا

 حالت به باید رو فردا و امروز میدونستن و هستیم وضعیتی چه تو و خبره چه بود گفته همشون به

 همضرر برات استرس بودن گفته بهش که بودن اورده ساره برا دکتر هم دوبار باشیم باش آماده

 باشیم نداشته استرس که نمیشد اصال شرایط اون تو ولی بره بین از بچه ممکنه

 داخل اومد دونفر همراه هورداد کرد جلب و توجهم در قفل صدای

 بریم باید کنید جمع وسایلتونو میدم زمان بهتون اقایون خانمها_

 رو لتک رفتم اتاق تو برگشتیم ببرنمون بین از که بریم میخاستن قبلش روز یه بود چیشده

 دیمش جمع همه اینکه از بعد برداشتم چمدونمو پوشیدم کت پیرهنم تو وگذاشتمش برداشتم

 بودن حیاط تو نگهبان دونفر این جز هیچکس شدیم سوار بود در جلو سیاه ون یه بیرون رفتیم

 حالت از هورداد رفت بیرون زیادی سرعت با ماشین جلو، دونفر اون نشست ما پیش هم هورداد

 شد خارج خشکش

 ونتوقیفش پلیس و رفته لو بار ایران و اینجا ریخته بهم چیز همه شده عوض برنامه بدید گوش_

 و شدن طعمه بابک خواهرای و امیر ولی کرده فرار که بابکن دنبال مهدی و مسعود کرده

 تا نمک خارج سریع رو شماها که اومدم منم کجاست نمیدونیم ما که روژان مونده فقط گرفتنشون

 الموندنب روژان هم االن همین شاید نمونده زیادی وقت بشید هواپیما سوار سریع رسیدید نیومده

 نفوذیم جفتمون که فهمیده رادمهر تو هم رفتم لو من هم عملیات تو چون باشه

 االن نمیومد خوشش من از اولم از روژان داشتم بدی دلشوره میکرد قراری بی سینم تو قلبم

 اشینم دوساعته مسافت یه رفتن ،بعد هیچی که میرسید دستش اگر کنه چیکار باهام میخاست

 اشینم موتور صدای با میدوییدن زیاد وحشت با همه کوچیک هواپیما یه و بود خالی باند یه وایساد
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 دترزو که زدم داد میومدن سمتمون به اوری سرسام سرعت با مشکی ماشین دوتا عقب برگشتم

 رو ،کلت کردن شلیک به شروع هم خودش و هورداد نگهبانای دوتا کردم ول چمدونمو بشن سوار

 و روژان دیدم که برگشتم بود پرواز اماده بودن شده سوار همه کردم نگاه هواپیما به دراوردم

 پنهان ماشین پشت میکنه شلیک ما سمت به وار دیوانه داره و شدن پیاده ماشین از افرادش

 شدیم

 پسر بجم برید باید شو سوار برو رادمهر:هورداد

 هورداد میشی تیکه تیکه اینجا تو_

 بیااااااااااااااااا رادمهر:بزرگمهر

 هدف بدون همینطوری منم میخورد اطرافم به تیرا دوییدم هواپیما سمت به داد پوششم هورداد

 مهربزرگ افتادم و دادم دست از و تعادلم پام به تیری خوردن با میکردم شلیک سمت اون به گیری

 دویید سمتم به

 زا بابامو بره بین از زندگیم شدی باعث تو پست خائن بری نمیتونی جایی هیچ رادمهر:روژان

 آشغال ،میکشمت بدم دست

 هواپیما چرخ سمت به رفتم لنگون شدم بلند و عقب کشیدم زور به خودمو میکرد شلیک سمتم به

 روژان جیغ با گرفت دستمو بزرگمهر دیگه، طرف یه از هم هورداد میدویید سمتم به روژان

 هب کردن شلیک با گرفت من سمت به اسلحشو بود کرده شلیک بهش هورداد عقب برگشتیم

 هام،زانو بغلم تو افتاد من روبرو وایساد جلوم بزرگمهر ولی چیشد نفهمیدم بمیر، گفت سمتم

 به یدمیکش نفس هنوز گرفتم بغلم تو سربزرگمهرو شد آهسته فیلم برام چیز همه شدن سست

 بود خورده کمرش به تیر کردم نگاه کمرش

 هوردااااااااااااااااااد_

 میبردنش داشتن بود شده زخمی روژان برگشت سمتم به

 رادمهر چیشده_

 شید وارس بتونید که میکنم پرت اینارو حواس بدوم سریع نمیتونم من ببرش خورده تیر بزرگمهر_

 نیست خوب حالش هورداد بجم
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 کردممی شلیک ماشینشون سمت به دویید هواپیما سمت به و کرد بلند رو بزرگمهر سریع هورداد

 بهشون و گذاشتم زمین رو کلت کرد حرکت هواپیما وقتی کنن شلیک بهشون نتونن تا تا وقفه بی

 بودن مرده هورداد همراه نگهبانای دوتا میومد شده تموم چیز همه لحظه اون نظرم از شدم خیره

 زمین رو خوابیدم صورتم تو زد اسلحه با محکم یکیشون اومدن سمتم به

 میخامش زنده:روژان

 شدم بیهوش سرم به ای دیگه محکی ضربه خوردن با شنیدم که بود حرفی اخرین این و

 ولی بودن دراورده پام از تیرو بود شده خشک پاهام و دستام صورتم تو ریختن رو یخ آب

 داد و ودب نشسته جیغش صدای با روژان کنم حس میتونستم عفونتشو بودن کرده ولش همینطوری

 میزد

 کنید منحل منو بابای باند تونستید که بودین کیا بودین نفر چند بگو_

 کرده ولت جنگ وسط بابات اومده بهت زور خیلی چیه_

 کنم خطیش خط خودم میخام کنید وصلش ببریدش. عوضی شو خفه_

 دنچرخون اهرمی بستن طناب یه به باال و دستام کردن باز پاهامو دستو اومدن سمتم به مرد تا 4

 لحظه خادب نمیکردم فکرشم ولی تمومه کارم میدونستم میخورد زمین به پاهام پنجه فقط باال رفتم

 کنه جهنم برام عمرمو اخر های

 عزیزم رادمهر اومدی خوش روژان جهنم به_

 سخی شالق کرد حرکت پوستم رو دردی موج زد که رو ضربه اولین کرد پاره حرکت یه با لباسمو

 نزنم داد تا دادم فشار بهم و دندونام چرمی

 گس صدای که میزنمت انقدر سخت جون عوضی نمیزنی داد که نمیاد دردت کافی اندازه به حتما_

 بدی پس بهم و بابام باید بمیری باید کنی

 ،مریضی روانی تو روژان_

 هوا رفت دادم کرد فرو کمرم عمق تو ناخناشو زد جیغ بلندی صدای با

 دربیاد جونش تا ،بزنیدش روانیه کی میدم نشونت پست زاده حروم_
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 تو کردن ولم گذشت چی بهم درد از نفهمیدم اصال که ساعت یه ساعت نیم حدود بیرون رفت

 میگذشت شالقا جای از که عرقم دونه هر بود مرگ میکردم فکر بهش که چیزی تنها حالت همون

 نگه نستمنمیتو و سرم دارن نگه حالت این تو منو میخان وقت چند تا یعنی میکرد بیشتر سوزششو

 میپیچیدم خودم به بار یه هرچنددقیقه درد از دارم

 ببینم هوارو روشنی میتونستم که بودش کوچولو دریچه یه بودیم مانند انباری یه تو

 هک بودم مونده آویزون حالت اون تو انقدر میرفت و صورتم رو میریخت آب میومد نگهبان یه فقط

 روز8 بودم شمرده رو دریچه روشنایی که اونطور هوام رو و شدن حس بی دستام میکردم حس

 چطوره بزرگمهر میدونستم کاش بود نیومده روژان ولی بود گذشته که بود

 ازب چشمامو پایین میارنم دارن شدم متوجه میکردم ناله داشتم درد از که بیداری و خواب حالت تو

 فقط بگذره خیر به بود نشسته جلوم سرحال روژان کردم

 کسی اون گفتم بهت راستی میبری،اهان لذت چیز همه از اینجا خوبه حالت عزیزم رادمهر سالم_

 خاک زیر رفته داد نجات جونتو و پرید جلوت که

 افتادم ضربه با گرفتم سرگیجه میگه داره چی کنم باور نمیتونستم بست یخ تنم تمام

 شهب چی که داد نجات منو بود اعصابم رو متته مثل روژان خنده صدای! مرده یعنی بزرگمهر،.زمین

 چشمام از اراده بدون ،اشکام بره بچش دیدن قبل رفیقم برادرم که بود این از بهتر میمردم من

 میبره لذت دردم از کی نبینم تا بستم چشمامو شدن جاری

 دلم عزیزم نکن غریبی پیشش میری بزودی توم مرد که مرد چی که خب کوچولو پسر اوخی_

 ها ادهافت عقب صندلی، به ببندینش. حالن درچه زخمات ببینم بذار راستی ،اااا میشه کباب برات

 شکافت بودمو خورده تیر که قسمتی صندلی رو نشوندم و کردن بلندم بزور

 زده بدی تاوالی پشتتم عزیزم کرده عفونت بد خیلی رادمهر اوف_

 لومج کیسه یه بود هیچ دربرابرش بدنم که بود وحشتناک انچنان قلبم درد نبود مهم هیچی برام

 داد تکونش و گرفت

 اوردم زخماتو داروی نوشته چی روش بخون_
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 کردن شروع زخمام اونجا تازه بود نمک خوندم رو کیسه رو بود سختی هر با ولی بود تار چشمام

 ایسادو پشتم رفت زیاد سرخوشی و خنده با تندشد نفسام بریزه، نمک میخاست کشیدن تیر به

 کردم سح پوستم روی عمیقی سوزش و هوا تو شد رد گرد کنارم از وقتی ولی ببینمش نمیتونستم

 کشیدم بلندی عربده لرزید بدنم تمام

 برسه دادت به نیست اینجا کسی بزنی داد هم بلندتر اندازه طنین صدات چقدر عزیزم_

 نشست پام جلو اومد بودم شده حس بی ریخت نمک زخمام رو که کردم حس چندبار

 ها زیاده دردش بسوزونتش تا روش بذارم نمک کوه یه باید من روشه زیادی چرک ببین خب_

 آسونی این به نمیخام اخه کن تحمل خب ولی

 بمیری

 شم خالص نمیکشیم چرا_

 بهشون مبد تورو کوچولو پلیسای با کنم معامله باید کردم پیدا و بابام من تازه اینارو عزیزم نگو_

 رفیقت پیش دنیا اون بری درحدیکه نه یکمی فقط ولی میکنم اذیتت بگیرم و بابام

 حال از پام عفونت رو گذاشتن نمک و زیاد درد فشار از گرفته و ،بابک مهدی یعنی میگفت چی

 رفتم

 سختی هب نشستم بودن کرده باز پامو دستو نبود انبار تو کسی کردم باز چشمامو باد زوزه صدای با

 وابیدمخ دوباره پهلو به بود سوزونده عفونتارو نمک بود شده کبود زخمم دورتادور کردم نگاه پام به

 نه گروگانم که انگار میوردن نون و آب برام روژان حرفای از بعد میکشید تیر هرازگاهی کمرم

 بودم دیوار به خیره فقط من و بود گذشته زیادی روزای بکشنش و بگیرن اعتراف میخان که کسی

 دست ریشام به بود خورده جوش زخمش پام میکشیدم دیوار رو خط خودم برای سنگا با و

 خاص کار هیچ بود اولیه آزار همون حد در فقط میومد روژان هروقت بودن شده بلند خیلی کشیدم

 نیست مودش رو اصال فهمیدم بیرون از دادش و جیغ صدای از امروز ولی نداشت باهام ای دیگه

 شد باز زیادی فشار با در

 و خوبه حالت تو که کنم مطمئنشون خاسته من از گفته چی پلیست جوجه میدونی بیشعور رادمهر_

 وشوکرار حماال خریدم، شکنجت برا که جدیدی دستگاه با کنم مطمئنشون میخام منم ای زنده

 بیارین
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 ونفرد کرد روشن رو فیلمبرداری دوربین روژان صندلی، به بستن و کردن بلند بزور منو مرد دوتا

 دنز بهم شوکرارو دونفرم اون شد خالی روم آب لگن دفعه یه بود شوکر دستشونم وایسادن جلوم

 تنم رو از عظیمی سوزش رفت بند نفسم وایساد حرکت از قلبم که بود این فهمیدم که چیزی ،تنها

 بود سیاهی بعدش و باال اومد معدم از خون از عظیمی حجم شد رد

 اومدم بهوش صورتم به محکمی سیلی ضرب با

 پسر پاشو رفتیا حال از اومد فشار بهت انقدر عزیزم رادمهر_

 یمردمم میخاست دلم میزد زیادی درد با قلبمم عزیزم، مرگ تنهاییم،. سوخت بدبختیم حال به دلم

 درد همه این میشد تموم

 روژان بکش منو_

 رفیقت جوجه پیش میرم من بخواب کردم روی زیاده ببخشید نباش ناراحت نمیشه عزیزم نه_

 خیلی یزچ یه با بسازنت امشب بچها میگم شدی ناز خیلی اخه دیدنت با بیاد حال بدم بهش فیلمو

 توپ

 مک بودم بسته صندلی به همونطوری تاشب. همراهش بیرون رفت و کرد اشاره افرادش از یکی به

 یفک یه دستش بود نگهبانه همون کردم دقت که بهش تو اومد نفر یه که میبرد خوابم داشت کم

 جلوم نشست بود کوچولو

 ضاف بری که میکنم تزریق نداره درد زیاد بسازم و بدنت اومدم خوابیدن همه نکن دادوبیداد زیاد_

 ایدنب دادم تکون شدت به و خودم بشم معتاد که بود مونده همینم فقط میگه چی نمیشد باورم

 تمش با محکم شکست سوزنش دادم تکون شدت به دستمو زد که و امپول بهم، بزنه میذاشتم

 شد خورد گونم کردم حس صورتم تو کوبید

 دنیا اون یبر میساختم و کارت مواد باهمین وگرنه بمونی زنده باید گفته حیف نخور تکون بیشرف_

 شدم بیهوش کم کم گرفت صورتم جلو رو دستمالی

 ودموخ نتونستم کردم فرو بازوم تو و ناخونام میپیچیدم خودم به شدم بلند زیادی درد استخون با

 یوردم نون و اب همونیکه فقط نیومد هیچکس خاستم کمک و زدم داد تونستم هرچقدر کنم کنترل

 که ارانگ میومد کش استخونام و میکشیدم درد فقط بود رفته در دستم از روزا میزد سر بهم فقط
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 شهب کم دردش از شاید تا میکوبیدم دیوار به و سرم اروم داشتم تنم درد از میگذشت داشت قرنها

 داشص با ولی میاره آب همونیکه بازم فکرکردم اومد در صدای میشد بیشتر کشیدنش تیر ولی

 برگشتم

 رکنمفک گذشته هفته یه االن میزدی داد خیلی اول روزای نه یا کنی ترک تونستی ببینم اومدم_

 کنی حال که بزنم برات دوباره اومدم بیاری دووم تونستی

 کاش کردم حس سوزنو سوزش شدم ولو گوشت تیکه یه عین پهلوم تو کوبید محکم پاش با

 انبارو کل رفت و ستون یه به بست دستمو بشه تموم بزنن بهم هوا امپول یه میشد کاش میمردم

 میفهمیدم میداد زمان که هربار کرد تکرار باهام کارو این دفعه ،دو بودم ریخته بهم هفته یه تو

 زندم لعنتی منه و گذشته رفیقم برادرم مرگ از هفته4 شده ماه یه که بود این حدسم اینجام چقدر

 هنوز

 له و استخونام هربار که انگار بودم گرفته شدید درد بدن نیومدن تزریق برا دیگه و گذشت مدتی

 دردم نبود، هیچکس از خبری هیچ و نمیومد روژان که بود روزی چند چرخ زیر میبردن میکردن

 رفتم حال از که بود بد انقدر شدتش بود زیاد خیلی

 شدی الغر انقدر چرا پسرم رادمهر_

 جمع مامچش تو اشک میکشید صورتم رو محبت با دستشو بود شبیهم کردم نگاه سرم باال مرد به

 اثرات زا شد محو بردم سمتش به که دستمو باشه کنارم پدرم واقعا باشه واقعی میخاست دلم شد

 از بود اومده سایه میکردم دردودل باهاش بودم دیده رو بزرگمهر چندبارم میزدم توهم بود مواد

 بودم پشیمون بیارم بدست دلشو دراخر نتونستم اینکه

 رادمهر_

 قراره شاید که بودم خوشحال خودم برا دلم تو گنده مرد تا8 همراه به بود روژان در سمت برگشتم

 خالص و بمیرم

 حویلت میخان و جنازت فکرکنم بدن رو بابا نیستن حاضر ولی زدم حرف خیلی پلیست جوجه با_

 دهب این مخت؟نه تو خالص تیر فکرکنم یکم بذار بمیری؟ام چجوری داری دوست ،خودت بگیرن

 راستی تبکشم چرا اصال نخوره بدرد باز اینم بمیری؟نه بعد بکشی درد یکم که قلبت تو نمیده حال
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 هوم بگیرم ازت اصلیتو ابزار باشه بهتر شاید اوردی بدست هنر دنیای توی تو که شهرتی این با

 چیه؟ نظرت

 همه تامدس میکشتم خودمو خودم میگرفت دستامو بکشه منو نمیخاست اگر کردم نگاه دستام به

 بود چیزم

 که نه گرا میکنه چیکار ببینم که میدم وقت رفیقت به دیگه هفته یه من فکرنکن زیاد بهش حاال_

 خوشگله بری کنم راحتت مجبورم دوماه نزدیک بعد

 یلمف یکی بودن اورده بلند و کلفت چوب یه طناب به بستنم و کردن بلندم کرد اشاره مردا اون به

 انگار ممشک تو کوبیدش محکم و کرد بلندش بود تر گنده همه از بود گرفته و چوب اونیکه میگرفت

 روش ،ریخت بیرون زد دهنم از زیادی شدت با خون شد رد شکمم رو از ماشین یه

 میکنم حالیت بهش ریدی و هیکلم نجس زاده حروم لعنتی_

 من هربار ولی زد ضربه کمی تعداد کمرم به بار یه میزد شکمم به بار یه میچرخید وایساد کنارم

 دهنم از میلرزید کنترل بدون تنم نداشتم شدن بلند نا زمین رو کردن ولم اوردم باال خون

 میرفت خون همینطوری

 همینطوری مرد شاید کنید ول همینطوری لششو_

 هیچکس دیگه گفت روژان که همونطور بیرون رفتن زدم زل دریچه به فقط کردم کج و سرم

 خونریزی معدم همینطوری بمونم زنده نمیخاستم دیگه نمیخوردم تکون جام از نیومد سراغم

 چیهی میدید که نگهبان میشمردم دریچه از رو روزا میکردم تموم نمیوردم دووم اخرهفته تا میکرد

 حس و پاهام شم خالص تا بمیرم میخاستم فقط دهنم تو بره که میریخت صورتم رو آبو نمیخوردم

 گوشه از مکن بلند میتونستم سختی به دستامم بود رفته خواب انگار پایینم به کمر از نمیکردم

 فرار میکردم گوش بزرگمهر حرف به کاش سوخت خودم حال به دلم میجوشید، اشک چشمم

 لیو میبردم لذت نمایشگاهام از داشتم منم االن بود زنده االن نمیشدم بابک بازی وارد میکردیم

 براهمیشه رفته برادرمم میدم جون دارم اینجام من و نشد هیچکدومش

 که نمیره یادم داشتی و هوام چقدر که رفیق نمیره یادم هیچوقت مرد شده تنگ برات دلم بزرگمهر

 رفاقتم بتونم هک نشد بگیرم و حقت نتونستم کنم دفاع ازت نتونستم که ببخش منو رفتی من بخاطر

 هم ناو بابک نه بودیم بازی این بازنده تو منو شد، تموم چیز همه باشم کنارت کنم ثابت بهت و
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 همه هک بودیم منوتو کرد قربانی خواهراشو بچهاشو هم بکشه کثافت به و بگیره تورو ارث تونست

 لخوریمد به اینکه نه میشدم بکار دست زودتر باید گذاشتم کم که ببخش منو دادیم دست از چیزو

 هیچی برا ریخت تو خون شد هیچی فدای چی همه دادم دست از تورو کشتم و زمان من بدم بها

 وگرنه میرممی دارم منم بستس دستم ببینی حداقل تو بچه پسر، نشد ببینی خانوادتو نتونستی

 تنهام و بودی کنارم که همیشه مثل باشیم کنارهم بشه بازم دنیا اون امیدوارم میگرفتم و انتقامت

 داره هک خوشحالم رفیق میکنم حس کنارم توروهمیشه برعکس تنهام نمیکنم حس االنم نذاشتی

 ببینمت بازم بتونم تا میشه تموم

 ندچ گره این گذاشتم بود شده خورد بغضم بار برااولین کرد خیس و صورتم زیادی شدت با اشک

 که ای بچه و رفیقم ،مرگ خودم زار حال برا کردم گریه دلم ته از شد باز صدام بشه، باز ساله

 داد دست از رو دنیا پدر بهترین

 و فریاد صدای میومد نزدیک از تیر شلیک صدای میشم تموم دارم میکردم حس وقتی بعد روز

 دوییدن

 بگیرید ها حرومزاده اون جلو بیرون برید همتون شده حمله بهمون احمق کن باز درو:روژان

 کنم نگاهشون حتی نداشتم جون تو اومدن مرد دوتا و روژان شد باز در

 کردین چیکارش خونیه انقدر چرا کثافت اه_

 رئیس بودین گفته که کارایی همون_

 میخام چون بدن نجاتت نمیتونن دیگه که نمیدونن ولی اومدن مرده این برا میرسن االن بجنبید_

 بزنم بهت و زهرم دوماه بعد

 باز دستامو نشستن دوطرف نمیکردم حسشون اصال من بستن پاهامو نشستن کنارم مرد دوتا

 رو داخ اسم سالها بعد بار اولین برای کردم انبار سقف سمت به سرمو بازوهام رو نشستن و کردن

 اوردم

 کن خالصم بگیرن رو دارم که چیزی تنها میخان بده صبر خدایا_

 کنیم آزادش و نکنیم معطلش بیایید ببرتش که میخاد خدا از ها بچه اخی_
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 قطع و دستام میخان چاقوه، میکردم فکر بیاد فرود دستم رو تا باال رفت که کردم نگاه دستش به

 کنن

 هشنگ دودستش با زور به میشد مجبور کردنش بلند برا روژان که بود بزرگ فلزی میله یه ولی

 هک بود زیاد شوکش انقدر برگشت دستام و پاهام به حواسم تمام اومد فرود که چپم دست رو داره

 وردخ صدای کشیدم محکمی و بلند عربده زمین به کوبیدم خودمو و شد بلند زیاد شدت با سرم

 ناماستخو شده خمیر میکردم حس زد دستام از کدوم هر رو دوبار پیچید گوشم تو انگشتام شدن

 ارت چشمام شد باز محکمی صدای با در میلرزید، بشدت تنم نمیکردم حس بعدو به دستم مچ از

 شممچ جلو قشنگ سرش پیچید گوشم تو روژان جیغ صدای میکندم جون زور به داشتم بود شده

 بود شده سوراخ جمجمش افتاد

 یصتشخ صداشو آمبوالنس بزنن زنگ که میزد داد گرفت بغلش تو و سرم نشست کنارم یکی

 کنم پیدا نجات نه بمیرم میخاستم بوده نشسته جلوم هم هورداد بود مهدی دادم

 خدا،خدایااااااااااااااااا ترو ما بخاطر بیار، دووم من بخاطر رفیق ر بیا دووم:مهدی

 رسیدیم دیر خیلی: هورداد

 لرزونش شونهای و هورداد پایین سر و میریخت صورتم رو که رفیقم بهترین اشکای دیدم

  خاستم و مرگم و بستم ارومی به ،چشمامو بود شده تموم من برای چیز همه

 سایه

 ارهس برا دکتر حتی بودیم شدید مراقبت تحت رادمهر، عمو خونه بودیم اومده ما که بود شده دوماه

 تتح که میکنن شکنجه دارن شدید رو رادمهر که میشنیدیم مهدی از موقع اون از خونه میومد هم

 دست که رادمهر جون حفظ بخاطر بود شده مجبور مهدی بدن تحویل و بابک بگیرن قرار فشار

 بیرون بکشتش بتونه تا پیچوندنش هربار ولی گرفتن رو بابک که بگه دروغ بهشون روژان

 موشع با که شب یه بودم نگران خیلی بزنن ردشو بودن تونسته روزها بعد امروز کنن تعقیبش

 دنمیش باورم که بود شده الغر و ضعیف انقدر دیدمش میدیدن رو رادمهر از ارسالی فیلم داشتن

 ودب کبود و زخم تمامن بدنش ولی بودن پوشونده صورتشو بلندش موهای و ریش باشه خودش

 گردونه برش بهم کردم التماس خدا به خوندم دعا کلی اونشب
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 ودب نشده خبری هنوز ولی بدن نجاتش تا بودن رفته مهدی و هورداد بود رفته لو جاشون که امروز

 وبخ خبر یه میشد کاش داشتم تهوع حالت همش زیاد استرس از بودم نشسته سحر و ساره کنار

 بهمون بدن

 نمیدن خبری چرا پس شده شروع عملیات گفتن که چندساعته:حامد

 هست بهش حواسشون اونجا هستن مهدی و برادرم میدن خبر بزودی باشید اروم:عموخسرو

 هی نبود معلوم صورتش رادمهر اخه ما ازار برا فقط باشه بوده ساختگی فیلما اون امیدوارم:سحر

 بودش الغر مرد

 کرد نگاه بود بسته درش که اتاقی سمت به برگردوند و روش ازما ناامیدی با خسرو عمو

 کما بود رفته کردن عملش و خورد تیر که وقتی از بود شده بستری بزرگمهر اتاق اون تو

 قلب جراح هک عموخسرو براهمین کنن پیدامون که بیمارستان ببریمش کنیم ریسک نمیتونستیم

 مکرد نگاه خواهرم شکم به برگشتم بود داشته نگهش امکانات دارای و خاص اتاق تو اینجا بود

 یمونزندگ ولی باشه کنارش همسرش میخاست دلش خیلی حاملست دوقلو که بودیم فهمیده تازه

 ایخواهر کنن دستگیر باندو این عوامل بتونن تا بودیم محبوس خونه تو بود شده عوض خیلی

 اهماین بود کرده فرار بابک ولی بودن شده دستگیر هم وسجاد امیر و همسرانشون همراه بزرگمهر

 نباشه اسمش به چیزی و کنه فرار سروصدا بدون میخاست بابک چون افتادن دام تو

 انگار گرفته، و بم شد پخش مهدی صدای بلندگو رو زد داشت برش خسرو عمو خورد زنگ تلفن

 بود کرده گریه ساعتها که

 ولی شد کشته هم روژان دادیم نجاتش عمو_

 پرسیدم بلند چطوره بدونم میخاستم بود زده حلقه چشمام تو اشک شدم بلند

 میکنم خواهش چطوره حالش بگو میکنم خواهش مهدی_

 بهتون میزنم زنگ بعدا من عمو_

 میان میشن بلند همشون چیشده نگی اگر منتظرن اینجا همه نکن قطع پسرم_

 مهدی از بشنوم جواب بودم منتظر مصرانه من ولی نگه میخاست و کرد من من یکم
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 نمیکنه فرقی مرده......... با............. ولی دادیم نجاتش عمو_

 گرفتن ازش دستاشو..............دستاش............دستش...........

 یعنی ن،گرفت دستاشو زمین، افتادم زانو با شد متالشی زمین رو وافتاد خورد لیز عمو دست از تلفن

 مه نمیشه باورم میدیدمش میرفتم باید من ؟چیشده مردهاست عین گفت که چی ؟یعنی چی

 ورتمص تو ناخونامو میریختن صورتم رو اشکام کشیدم بلندی جیغ میرن دارن رادمهر هم بزرگمهر

 باید من شم خالص میکشید اتیش به منو داشت قلبم تو که دردی از میخاستم کردم فرو

 زدم داد بلند میدیدمش

 ببینمش باید_

 بودن شوک تو همه بود گرفته دستامو سحر

 باید من تروخدا عزیزتون تروجون میکنم خواهش عمو میکنم خواهش ببینمش میخام تروخدا_

 ببینمش

 دراورد گوشیشو عمو

 اینجا بیا ماشین با کوروش_

 من،حامد موندن حسام و ،سحر ساره رسید کوروش تا زدم خودمو و کردم گریه تمام ساعت نیم

 چرت مهدی که میزدم گول خودمو میکردم گریه خودم برا اروم راه تو رفتیم کوروش همراه وعمو

 دادممی دست از خودمو میپیچید گوشم تو گرفتش صدای وقتی ولی خوبه حالش من عشق گفته

 گرفت دستمو عمو کنم پیداش بدوم میخاستم سراسیمه داشت نگه که ماشین

 دیدنش بریم نمیدن راه اینطوری دخترم باش اروم_

 بودن نشسته بیرون هورداد و مهدی رسیدیم ویژه مراقبتای بخش به کرد حرکت جلو کوروش

 شد بلند مهدی رسیدیم بهشون

 اومدین چی برا_

 چطوره؟ بگووضعیتش نیاییم که نداشتی توقع:عمو

 قبول و دستش عمل بودن اینجا شوهرشون برادر و افتخاری خانم خانواده اوردیم شانس:هورداد

 مشورت ساعت3 بعد میکنن عملش دارن تیم یه ولی کرده
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 کردن شروع و عمل چندساعته االن نزدید زنگ ما به زودتر چرا_

 دوساعته نیست خیلی_

 میزدم دمیش بد که حالم گاهی از هر میگذشت زمان سختی به نشستیم انتظار صندلیای رو بیرون

 بیرون اومد لوکاس باالخره ساعت3 از بعد گریه زیر

 چیشده؟ حالش چطوره دکتر:عمو

 خانوادشین؟ اعضای همتون:لوکاس

 بله_

 بدم رو الزم توضیحات براتون بشینیم جا یه بریم بهتره_

 من اتاق تو بریم:کوروش

 به همه نشست صندلی رو لوکاس تو رفتیم کرد باز رو دراتاق کوروش گوارش قسمت پایین رفتیم

 بودن شده خیره دهنش

 دوست خیلی قلب صمیم از رو رادمهر خودم من میدم خبرارو این تمام که متاسفم همه از اول_

 و شده وارد کمرش به که ضرباتی اینکه همه از اول بشیم رو به رو واقعیت با بهتره ولی دارم

 شپخ پاش تو عفونتش که بوده، خورده انگار هم تیر یه کرده عفونت بدی خیلی طرز به زخماش

 ام بعدش انگار بودن کشیده بیرون رو تیر نمیره عفونت از شده باعث چی دقیق نمیدونم شده

 برای خطرناکی وضعیت تو رادمهر قلب شدیم متوجه و شدیم مواجه قلبی ایست با عمل وسط

 اونجا که دوماهی مدت به معدش بدم ادامه کارم به من بعد کنن عملش تا بیرون اومدم من همین

 بکنه داخلی خونریزی و بشه زخم سخت معده دیواره شده باعث و کرده خونریزی شدت به بوده

 یزچ دوتا ومیمونه بگیریم جلوشو تونستیم بوده تازه چون معده از معده اسید شدن خارج بخاطر

 ولی ننمیش قطع بگم میتونم فقط دیدم چیزیکه با ،من دستاش و کردن معتاد رو رادمهر متاسفانه

  هنریشه کار پایان اینجا بگم باید. کنه استفاده هردودستش انگشتای از نمیتونه دیگه

 رفتم حال از و چرخید سرم دور اتاق کرد نگاه هممون به شد تموم که حرفاش
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 رو بود خواب کنارم ساره برگردوندم سرمو بود چشمم تو مستقیم نور کردم باز اروم چشمامو

 بستری اچر نمیومد یادم اصال چیشده نمیکرد یاری ذهنم بودن زده دستم به سرم ،نشستم صندلی

 اومد ساره صدای که شم بلند میخاستم شدم

 کن استراحت میشی بلند داری چرا عزیزم سایه_

 شدم بستری من چرا ساره_

 نمیاد؟رادمهر یادت سایه_

. عملش ،بیمارستان، مهدی حرفای عموخسرو، خونه کرد فعالیت به شروع مغزم اومد اسمش تا

 زده یخ تنم کل کردم حس نشستم تخت رو دوباره

 اینجام؟ وقته شده؟چند تموم دیدیش؟عملش ساره_

 ویژس مراقبتای بخش تو دیدمش اره شد تموم رادمهر عمل دیروز عزیزم، بود افتاده فشارت_

 کرد صبر باید نیوفتاده اتفاق خاصی چیز هیچ فعال خوبه هوشیش ضریب گفتن بیهوشه

 ساره ببینمش میخام منم_

 نیست خوب حالت کنی استراحت باید_

 افتاده؟ وضع این به و داد نجات مارو جون که بدترم رادمهر از_

 بود نشسته بیرون حامد بیرون زدم اتاق از و کشیدم بیرون دستم از سرمو

 شد خوب حالت مگه شدی بلند چرا سایه_

 فقط ببینمش ببر منو میکنم خواهش حامد_

 ......بیهوشه_

 بریم فقط باشه_

 ولی رسوندم در به و خودم زودتر دیدم، رو ویژه مراقبتای اتاق راهرو ته باال طبقه رفتم همراهش

 نداد ورود اجازه پرستار

 داده اجازه دکتر ببیننشون جلو از بذارید خانوادشونن از ایشون هستیم افروز اقای همراه:حامد
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 ضعیف و الغر خیلی کردم نگاه بهش شیشه پشت داد اجازه پرستار و اومد لوکاس لحظه همون

 گچ وت آرنج تا دستاش بود سیاه و بود رفته گود چشماش پای بود شده بلند ریشش میداد نشون

 صورتم تو میریخت اختیار بی ،اشکام میزد گچی به سفیدی از رنگش آویزون و بودن

 میشی بدتر اینطوری بریم بیا گلم خواهر:ساره

 بودن شده جمع همه خسرو عمو خونه برگشتیم کشید دستمو

 ینا کردین تحمل که ممنونم ولی بوده عذابتون باعث و شدین مخفی اینجا مدتیه میدونم:مهدی

 تهدیدتون خطری دیگه عوامل برخی دستگیری و باندش شدن منحل با خوشبختانه رو دوماه

 تحت تشونجف اونجا بیمارستان کردیم منتقل هم بزرگمهر شید خارج اینجا از دیگه میتونید نمیکنه

 مصادره خواهرانش و بابک اموال تمام ندارم خوبی اخبار فقط نباشید نگران حفاظتن و مراقبت

 شده

 سوخت امیرعلی و ،حسام،امیرحسین حامد برا دلم خسرو عمو پیش رفت حرفاش از بعد

 رو ونهخ توی وسایالی کنن مصادره بیان اینکه قبل گفت زدم زنگ مادرم به دیشب من:امیرحسین

 دیگه بریم باید هم امیرعلی و من فکرکنم مادرش خونه رفته و فروخته

 کنیم چیکار ما حسام:حامد

 شدم گیج خیلی نمیدونم:حسام

 کنیم کار میتونیم اونجا علی دست االن که رادمهر منو شرکت بیایید میتونید مدتی:سحر

 سحر لندن برگردیم باید داشتم حقوقی دفتر اینجا اومدن قبل بعدم وکیلم منکه اخه:حامد

 نداریم اینجا کاری دیگه برگردیم ماهم بهتره اره:حسام

 چی؟ رادمهر پس:سحر

 کنارشونن سایه و ساره بشه خوب جفتشون حال که کردن دعا جز برنمیاد ما دست از کاری:حامد

 برمیگردیم شدن بهتر وقت هر میدن خبر بهمون

 یدپرس ازش حسام ولی میگه چی اون ببینم کردم نگاه هورداد به میرفتن داشتن همه بود جالب

 میکنی چیکار تو هورداد_
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 همب شرکتش تو کاری هم شکوهی اقای بشه بهتر تا بمونم رادمهر کنار میخام راستش نمیدونم_

 ندارم مشکلی داده

 خیلی دهبو ما با اونم فهمیدم وقتی مسعود عمو خونه برمیگشتیم شدم وسایلم کردن جمع مشغول

 اتاق در صدای با چیزو، همه میگفت خودش میخاست دلم بود کرده تغییر بهش نسبت حسم

 بود ساره در سمت برگشتم

 کردی؟ جمع وسایلتو عزیزم_

 بریم میام االن اره_

 دنبالمون فرستاده عمو_

 میشن؟ خوب میکنی فکر ساره_

 شکمش روی دستی شد جمع چشماش تو اشکش ریخت بهم صورتش کردم نگاه خواهرم به

 کشید

 میکنم التماس خدا به دارم دقیقه هر ولی میکشم عذاب دارم روزا این چقدر سایه نمیدونی_

 خوبی خیلی من حق در اون کنم جبران کردمو رادمهر با که کاری بتونم نباشن پدر بدون بچهام

 دادم عذابش اونجوری که شد چطور نمیدونم من ولی کرد

 زانگی غم خواهرم منو سرنوشت چقدر میکرد هق هق آروم کردم بغلش کنارش رفتم و شدم بلند

 بود

 بیرون رفتیم چمدونامون با شد ارومتر ساره یکم وقتی

 کنیم خدافظی باید فکرکنم بچها:سحر

 میشد تنگ خیلی براش دلم سحر بغلم اومد

 سحر باش حامد و خودت مراقب خیلی_

 برو هم رادمهر پیش میزنم زنگ بهت روز هر همینطور توم_

 باشه بهش حواسم عزیزم میدم بهت قول_

 اینجا بیایید رادمهر مثل میتونید داشتید دوست وقت هر میمونید خودم بچه مثل:عموخسرو
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 میبرد رو وحسام سحر،حامد هم هورداد شد ماشین سوار ساره کردیم خدافظی و تشکر هم عمو از

 کرد صدام حسام که شم ماشین سوار میخاستم اینا سحر خونه

 لحظه چند سایه_

 میخاد چی ببینم تا کردم نگاه بهش

 فهممب اینکه قبل تا راستش دارین عالقه بهم رادمهر و تو که شدم متوجه تازگیا یعنی میدونم_

 رمامیدوا بذارم کنار رو طرفه یه عالقه این که بهتره شدم متوجه ولی کنم تالش بازم میخاستم

 شیم جمع دورهم دوستانه بازم و باشید هم کنار در بتونید و بشه خوب زودتر چه هر حالش

 رکد االنمو حال که میرسونه و بزرگیت واقعا این میکنی برخورد منطقی داری که حسام ممنونم_

 پیشتون بیاییم تا بشن خوب زودتر هرچه امیدوارم منم و میکنی

 از دبو دور تقریبا خسرو عمو خونه کرد حرکت عمو راننده رفت، و زد ای دوستانه ولی خسته لبخند

 شممچ جلو سنگشو کردم حس رو بود خریده رادمهر که گردنبندی کشیدم گردنم به دستمو اونجا

 دادتش بعدم و منه چشمای رنگ که خریده و سگ این چرا که بوده سوال برام همیشه گرفتم

 بخودم

 ؟ سایه خریدی کی و گردنبند این_

 یچشما رنگ دستم تو گذاشت اینو کرد اعتراف عالقش به رادمهر وقتی راستش نخریدمش من_

 میبینی خودمه

 جدا خوشگله خیلی اره_

 بشه درست چی همه دوباره کاش ساره شده تنگ براش دلم_

 بزنیم سر بیمارستان به بریم میخای راهمونه سر_

 دوباره بریم اره_

 لعنت ندمگ شانس به خونه بریم باید راست یه گفته عمو گفت و کرد مخالفت گفتیم که راننده به

 گذاشتم ساره شونه رو سرمو ببینیمشون نمیذارن حتی فرستادم

 بده دستتو سایه_
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 یه عدب کردم حس رو ریزی حرکات کرد پیدا تماس شکمش با انگشتام دستش تو گذاشتم دستمو

 زد قشنگی لبخند کردم نگاه ذوق با ساره به خورد تکون انگار چیزی

 ماون میذارم بزرگ پیش میرم هربار شد داده که بود نعمت بهترین دخترام وجود اتفاقا این تو_

 هوشب زودتر میشه زدن، حرف با بگیریم ازش العمل عکس بتونیم اگر گفته دکتر کنه حسشون

 یختر بهم همونجا گرفتنش که دیدیم شد بلند هواپیما وقتی یادته رادمهره نگران فکرکنم بیاد

 بشه بهتر بزنه حرف باهاش بیاد رادمهر اگر شاید داد دستش کار وقلبش

 میشه چطوری رادمهر وضعیت اصال ببینیم باید_

 فکر بچهاش و خودش شوهر به فقط که بود شده خودخواه انقدر من خواهر یعنی شد ناراحت

 کرد شوکم حرفش که بگم چیزی اومدم وضعیتیه چه تو رادمهر براش نبود مهم اصال میکرد

 دگیزن من عشقم نه شوهرمم نگران من که کن فکر اینم به ولی سایه مهمه برات رادمهر میدونم_

 کنم جمع رو بچه دوتا میتونم چطور من نباشه بزرگمهر اگر دادم تشکیل

 دمهررا که نیستی متوجه اصال شدی عوض دیدم تو کل به ساره نداشتم رو حرفا این انتظار ازت_

 زندگی فکر به االن تو اونوقت داده قرار موقعیت اون تو و خودش ما فرار بخاطر اون حالیه چه تو

 اینه دیدت که متاسفم فقط، خودتی

 تو ماه2 ،شوهرم ماه5 حاملم من نمیبینی و وضعم منی خواهر مثال تو کنی درک منو باید تو سایه_

 کنیم نگاه اینطوری اگر پرید جلوش رادمهر نجات بخاطر بزرگمهر دیدی که تو بعدم کماست

 مهروبزرگ حال بیا بگی بهش که بشی نزدیک رادمهر به نمیدم اجازه حتی کنم درکت نمیخام نه_

 انداخت خطر به و جونش بزرگمهر اره حاملست ماه5 خانم چون دهندس شفا اینکه نه کن خوب

 نمیخام دیگم نمیرسیدی ماهگیتم5 به االن باش مطمئن نبود رادمهر همین اگر ولی رادمهر برا

 کنم بحث باهات

 تحمل و ناشناس خواهر این هم لحظه یه نمیخاستم حتی شدم پیاده سرعت به ماشین ایستادن با

 کرده عوض من دید تو رو رادمهر بود همین بخاطر نکنه بود شده خودخواه انقدر حاال تا کی از کنم

 کنم تحملش نمیتونستم دیگه خرافاتیش عقاید اون با بود
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 دلم برداشتم روسریمو دادم سردی سالم هم عمو زن با نبود خونه عمو بستم پشتم اتاقمو در

 ماه چند زدن پس اون با نمیدونم حتی رادمهر و خودم حال به میزدم زار میشستم میخاست

 دیگه میکنه قبول منو اصال پیشش

 اتاقم تو اومد عمو شام موقع نیومدم بیرون اتاقم از شب تا

 بگم براتون رو چیزا سری یه باید پایین بریم بیا سایه_

 گاهن بهش که نشستم عمو برو رو منم نشست عمو کنار ساره نبود عمو زن میز سر رفتم همراهش

 نکنم

 دسعی نه من نه که بودن حقایق سری یه بدونید که بگم چیو همه اول از باشه بهتر شاید خب_

 بشه فرصت که زمانی تا بگیم بهتون نمیخاستیم

 دوم سال همون کرد ازدواج زود خیلی بابک میخوندیم درس دانشگاه یه تو سعید و بابک من،

 مبود صمیمی باهاش خیلی چون ولی بود مرموذی و تودار ادم اصوال بودیم شوکه همه ما دانشگاه

 خاسته که دختری با کرده مجبورش مادرش اینکه و بوده خانوادگی مشکالت بخاطر گفت بهم

 ادند خبر اینطور بهش البته شدن کشته تصادف یه تو مادرش و پدر مدتی بعد کنه ازدواج بودن

 روس بی خیلی داشت عجیبی خانواده عمیق جراحات با ولی بود مونده زنده کردن پیدا مادرشو ولی

 اهدانشگ بابک. بود نگذشته پدرش ختم از هنوز کرده ازدواج عموش با مادرش که فهمیدیم ما صدا

 سریاف دانشگاه رفتیم و بودیم هیجان عاشق همیشه هم سعید منو باباش سرکار رفت و کرد ول و

 ودمب کرده عقد منم و کرد ازدواج سعید که مسافرت رفتیم مدتی چون شد قطع بابک با ارتباطمون

 و ردمک قبول بود زده ساز و ساخت شرکتش تو داد شراکت پیشنهاد بهم بابک برگشتیم وقتی

 من عدشمب دیگه میدونید منم همسر قضیه معاونشه امیر فهمیدم اینکه تا کردیم کار به شروع باهم

 داره دارو قاچاق باند فهمیدم کنم جلب و بابک اعتماد تونستم که کم کم و گرفتم بدل کینه امیر از

 ترتیب و ساختگی تصادف اون و شد متوجه بابک متاسفانه ولی کنه نفوذ بهشون میخاست ،سعید

 بود ختس خیلی ولی میکردم همکاری پلیس با نکنه شک بابک تا کنم سکوت بودم مجبور من داد

 خون هم حتی و نمیکنه اعتماد هیچکس به که ادمیه کال بودم سعید برادر چون داشت شک منم به

 شما اسم به افتادیم گیر که بزنیم شما اسم به و شرکت که بود این نقشه میکنه قربانی خودشم

 بر تصمیم پدرش و مهدی وجود و رادمهر نقشه وجود با خب ولی بگیرن مارو اینکه نه شه تموم

 ور شما که رفت لو جاییش یه نقشه بندازیم گیر رو بابک بعدم بره لو ها محموله که شد این
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 و باشن بار منتظر تا ایران فرستاد رو اونا خواهراش حتی کردش شک همه به بابک کردن زندانی

 دقیق من متاسفانه کردیم دستگیرشون و دادن لو و جاشون افرادشون ولی امن جای ببرنش

 ردب بدر سالم جون رادمهر که خوشحالم ولی دبی، هنوز میدونم ولی کرده فرار کجا بابک نمیدونم

 بکبا و امانید در بدونید که گفتم براتون و ،کلیات روانیه بیمار یه دختر اون روژان دست زیر از

 ونهخ رادمهر اینکه مثل بعد میمونید اینجا مدتی شدن خوب بزرگمهر و رادمهر هروقت نیست ایران

 از بعد هدیگ گرفتن عواملشو هرچند بزنه و ردتون نمیتونه هم کسی و برید میتونید داره پاریس ای

 نمیکرد اعتماد اینکه با مونده زنده بابک فقط میگرفت و جلوشون یکی باید سال ای خورده و بیست

 قشهن با یکی که خصوصا کرد اهداف قربانی نمیشه رو هرکسی کار تو اورد ریسکی رو خیلیا ولی

 ونکارش برا زیادی تلفات هردو رادمهر و بزرگمهر که هرچند قربانیه که کنه بازی فیلم و جلو بیاد

 شن موفق تونستن ولی دادن

 بود مالقات ممنوع ولی بود اومده بهوش میکردم نگاهش شیشه پشت بیمارستان میرفتم روز هر

 ترک دوره هدار بود گفته کوروش بده تکونشون میتونست ولی بودن بزرگی گچ تو اینکه با دستاش

 ادد همش که دیروز برعکس امروز داشت وتشنج تب میشد بد خیلی حالش همین برا میگذرونه و

 لومج که آدمی انگار نداشت حسی هیچ ولی میدید منو بود باز چشماش بود کشیده دراز آروم میزد

 ات بخاطرش کنم تحمل نریزم اشک بودم داده قول خودم به باز، چشمای با بود مرده کشیده دراز

 ونممیم کنارش اتفاقی هر با همیشه که میدادم نشون بهش باید بشه خوب و کنه تحمل بتونه

 نمیشناسمش میکنم احساس_

 ودب ثابت رادمهر چشمای ولی برگشتم رادمهر سمت به دوباره بود کوروش صدا سمت برگشتم

 بود ثابت فقط نمیکرد نکاه منم به اصال انگار

 نگفتن من برا بود چطوری عملش ،راستی میکنن شکنجش دارن که دوماهه داره نیاز زمان_

 چیزی؟

 تهرف پیش خوب هم ترک حتی نمیدونم روحی ولی دید میشه رو جسمی بهبود رفته پیش خوب_

 اهتمنگ انگار حتی اصال، نمیزنه حرف شده جوری یه ولی ممکن حد تا دردشو کنه کنترل میتونه

 اسشن روان خصوصا میمونه نظر تحت ولی بشه مرخص باید شد خوب که بدنش زخمای نمیکنه

 پیشش برم دارم دوست خیلی_

 ببرمت بتونم فکرکنم_
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 ش،ذهن نبود اینجا اصال انگار بود خیره نقطه همون به بازم ولی داخل رفتم دنبالش و کرد باز درو

 شم نزدیک بهش میترسیدم من ولی شد حالش کردن چک مشغول و شد نزدیکش

 خب ولی بستس دستش کنه کاری بخاد اگرم نزدیکتر بیا سایه_

 بندنب باند که نبود باز زخماش دیگه ولی بود تنش رو شالق جای نبود تنش لباس جلوتر رفتم

 کشیدم دستمو ترسیدم سمتم برگشت لرزید یهو گذاشتم بازوش رو و دستم

 بوده شکنجه تحت مدتی بدنشه واکنش سایه باش اروم_

 نگاهش بود غریبه و سرد خیلی کرد نگاه بهم شونش رو گذاشتم دستمو اروم دوباره

 بود شده تنگ خیلی برات دلم ببینمت اومدم عزیزم خوبی جان رادمهر سالم_

 یخیل براش دلم شده خیره مادرش چشمای به که بود نوزادی بچه انگار بود خیره چشمام تو هنوز

 نمیتونستم ولی داری منو هستم من بگم و کنم بغلش میخاست دلم رفت ضعف

 هممون داریم نیاز بهت هممون میکنم خواهش ازت عزیزم رادمهر_

 به سرشو شد خیس صورتش ثانیه از کثری در نمیشد باورم بست چشماشو شد جمع صورتش

 اومد سمتش به سریع کوروش محکم، داد تکون طرفین

 کن نگاه منو رادمهر باش اروم رادمهر_

 شودهن بود شده کبود بودن زده بیرون گردنش رگای میلرزید تنش ولی موند ثابت سرش رادمهر

 ارپرست دوتا اتاق تو ریختن همه زد رو ای دکمه یه کوروش نمیتونست ولی بزنه حرف میکرد باز

 شکخ بدنم بود رادمهر کشیدن زجر تصور ذهنم تو فقط نمیشنید گوشام بیرون میدادن هل منو

 کلی و میچرخیدن دورش همه کردم نگاهش بود باز در خوردم سر دیوار کنار حس بی و بود شده

 اومد سمتم به پرستاری بسته چشماش و شد باز گردنش رگای کم کم میزدن بهش امپول

 خوبه حالتون خانم_

 خانم میرسم بهش من_

 نشست کنارم کوروش
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 دیدنش اییبی بشه که نیست وضعیتی تو هنوز رادمهر تو بیای میذاشتم نباید من سایه ببخشید_

 یدند آسیب پاهاشم حتی بوده عاملی چه نمیدونم که شدیدی ضربه اثر بر بدی زمان بهش بهتره

 نیا موقع اون تا میدم خبر بهت ،من

 ریباتق بود زمستونی و سرد هوا بیرون زدم بیمارستان از حرفی هیچ بدون شدم بلند سختی به

 راه هدف بی مغازها و کردم نگه مردم به خیابونا تو بودن خرید تکاپوی تو همه بود سال اخرای

 دمش خم و نشستم جدول لبه........... و خیسش گردنش،صورت ،رگای چشماش مدت تمام میرفتم

 کردم گریه تونستم که جایی تا زانوهام رو

 شده چیزی عزیزم _

 سرم ور مهربونی با دخترش کردم نگاه بود نشسته کنارم که زنی به برداشتم زانوم رو از صورتمو

 دادم تکون طرفین به سرمو میکشید دست

 یه تا تینشس جلوش که همینی ما ماشین میکنن نگاهت دارن همه نشستی اینجا زشته عزیزم بیا_

 میبرمت مسیری

 یکردم غریبی اولش نشست پام رو دخترشم کنارش جلو نشستم شدم بلند گرفت بازومو زور به

 شد باز یخش مسیر تو کم کم ولی

 میکردین؟ گریه بودین؟چرا نشسته اونجا ؟چرا چیه شما اسم خاله_

 بودم نشسته اونجا بود گرفته دلم عزیزم ست سایه اسمم_

 میشه دعواش بابام با قبلش میکنه گریه هروقت مامانم خاله اخه_

 ببر منو آبروی میخای کال عزیزم سارینا_

 همینطور؟ شماهم میکنه گریه خیلی مامانم_

 کردم گریه بود اومده پیش برام مشکلی فقط من عزیزم نه_

 خندیدم کنارم سن هم تقریبا زن بچگونه رفتار به شده چی پرسیدن دیگه باهم دختر و مادر

 نبود غریبه که اینا میکرد فرقی چه ولی حقیقت یا بگم دروغ بگم براشون چی نمیدونستم

 خواهرم مثل کنن قضاوت نمیتونستن
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 میکنم گریه اونه برا بیمارستانن تو عزیزام از دوتا_

 بیمارستان تو کیا جون خاله کی_

 بشن خوب زودتر ایشاال جان سایه متاسفم خیلی_

 ممنونم_

 رو عمو ماشین بتونم تا دادم و بیمارستان آدرس برسونه منو میخاست و بود کرده محبت که زنی به

 یمرسید وقتی میکرد سوال و میرفت باال کولم سرو از همش سارینا بودم اومده باهاش که بردارم

 بودم کرده روی پیاده انقدر نمیشد باورم بود برده خوابش

 بشن خوب زودتر امیدوارم رسیدیم عزیزم_

 بذارید اگر کنم جبران و محبتتون چطوری نمیدونم ممنونم_

 عزیزم نکردم کمک پول برا نکن اینکارو نه نه_

 ممنونم خیلی مرسی_

 تانبیمارس ورودی به چشمم ولی شم ماشین سوار برگشتم شد که دورتر دادم تکون دست براش

 تشناخ منو پرستار باال رفتم هارو پله خونه، به رفتن قبل ببینمش برم میخاست دلم خورد

 بگه چیزی میخاست

 دقیقه چند فقط میرم زود میکنم خواهش_

 شدم اتاق وارد بودن کرده وصل بهش زیادی دستگاهای رفتم اتاقش سمت به داد تکون سرشو

 رومآ شناختم با ولی بود تهاجمی حالتش اول دید منو بود روشن اتاق چراغ شد باز سریع چشماش

 دراوردم گردنبندمو کرد نگاه دستم به گذاشتم بازوش رو ارومی به دستمو شد

 از یچ همه نذار حستو، فهمیدم تازه من میکنم خواهش بودم منتظرت داشتم نگهش ببین رادمهر_

 بره دست

 رو از موهاشو برگشت سمتش کردم دراز دستمو برگردوند ازم روشو و کرد نگاه دستاش به

 سماجت با اشکی قطره شد خشک هوا رو دستم مخالف سمت کشید بدنشو کنار زدم صورتش
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 لبخند مکرد سعی و کشیدم عمیقی نفس بشکنه و قسمم و کنه ابروم بی که بیاد میخاست تموم

 جام از بلندشدم بزنم

 میام هرروز من باش خودت مراقب باشیم کنارهم بتونیم و بشی خوب زودتر هرچه که ایشاال_

 میزنم سر بهت

 رکد منو حال میتونست کی ولی بودم شده نازک دل خیلی ریخت اشکام بیرون زدم که اتاقش از

 کنه

  رفتم عمو خونه تا کله یه و شدم ماشین سوار

 میرفتمن ،حتی عمو خونه میومدم خواب برا شب فقط بیمارستان میرفتم همش که بود ماه یه تقریبا

 ودب شده بهتر خیلی حالش رادمهر ببینم و معرفتم بی خواهر نمیخاستم بزرگمهر و ساره دیدن

 روان اپی،فزیوتر ببرنش میخاستن امروز بده تکون پاهاشو بود تونسته ولی شده فلج فکرمیکردن

 دش رد جلوم از رادمهر ،ویلچر بزنه حرف بامنم که بود خاسته حتی پیشش میومد روز هر شناس

 صالا میداد تکون پاهاشو و میزد حرف باهاش دکتر دیگه اتاق یه تو رفتیم کنارشون شدم بلند

 به ههمیش از الغرتر بود رمق بی که کردم نگاه رادمهر به دکتر حرفای شنیدن برا نداشتم گوشی

 یهو تهداش خونریزی و نمیخوره هیچی که ماه دو بعد نمیشه میگفتن نمیخورد هیچی میرسید نظر

 بیاریم فشار بهش

 میداد نتکو سختی به پاهاشو کنه حفظ و تعادلش نمیتونست گرفتن بغالشو زیر کردن کمکش

 بهش بودم کرده ذوق خیلی بود خوشحالیمون باعث و برداره قدم چند بود تونسته امروز برا ولی

 شده تر گرم و بهتر خیلی نگاهش اوایل از میارم میپزم شیرینی براش بره راه خوب بودم داده قول

 که تخت رو بذارنش میخاستن اتاق تو برگشتیم میکنه پیدا بهبود داره که کنم حس میتونستم بود

 شیرینی ظرف کیفم تو از پنجره کنار بردمش و بیرون فرستادم رو بقیه کرد اشاره پنجره به نذاشت

 ذوق با سمتم برگشت گرفتم دهنش جلو رو تیکه یه بودم پختن شیرینی عاشق همیشه دراوردم رو

 کردم شنگا

 کن ،باز رفته یادت بهت دادم قول_

 کهتی و کرد باز دهنشو بشه تبدیل خنده به که زیاد نه ولی خورد چین چشمش گوشه کردم حس

 بود کرده سکوت بود ماه یه بزنم حرف باهاش میخاستم بیرون سمت برگشت بازم خورد کوچیکو

 چیشده زد حدس نمیشد
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 دگردون برت که خدا از ممنونم بدمت دست از میترسیدم بودیم ترسیده خیلی رادمهر میدونی_

 جفتتونو یعنی

 وصورتم گرفتش گچ دست با که بدم بهش دیگه تیکه یه تا برگردوندم ظرف سمت به سرمو

 میکنه نگاهم داره الود اخم و سوالی دیدم خودش سمت برگردوند

 رادمهر چیشده_

 داص سرو با و دهنش آب بار چند بگه میخاد چی نمیشدم منظورش متوجه میداد تکون سرشو هی

 جاک از و کیه مال نمیدونستم که صدایی با بزور اخرم و کشید گردنش به دستشو گچ داد قورت

 کی گفت فقط اومده

 خب بود بزرگمهر به منظورم کردین پیدا نجات گفتم کردم فکر قبلم جمله به

 میگم رو بزرگمهر خب دارم_

 یهو چیشد اخه میلرزیدن تنش و دستاش میریزه بهم داره حالش کردم حس شد گرد چشماش

 جلو شپیش برگشتم نه گفت صدا همون با ولی کنم خبر پرستارو تا شدم بلند سریع گفتم چی

 رو پشوچ دست که دوباره شم بلند میخاستم میلرزید بدنش میچرخید دورانی سرش نشستم پاش

 بآ براش بود شده خشک دهنش کشید عمیق نفسای شد بهتر گذشت که یکم داد فشار شونم

 بود دیده آسیب حنجرش که انگار نمیتونست ولی بزنه حرف میخاست اوردم

 بگو_

 میزنی حرف داری که شوکم من رادمهر بگم چیو_

 بزرگ_

 حالش خوبه نیست چیزی_

 ....دروغ_

 شدی بهتر میگم برات بعدا نیست خوب حالت رادمهر_

 باتقری و بود شده باز صورتش بگم براش چیزو همه شدم مجبور کرد نگام برافروخته صورت با

 ریخت بهم دوباره کماست تو گفتم وقتی ولی بود خوشحال
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 ببینمش_

 رادمهر میدم قول میبرمت بزنی میتونی حرف بگم کوروش به اول بذار_

 جلوش پریدم دیدم که کوروش بیرون رفتم سریع داد تکون سرشو

 کردم سکته دختر وای_

 بده مژدگونی کوروش_

 چیشده_

 زد حرف رادمهر_

 رمنتظ بیرون من بیاد دیگه دکتر یه زدن زنگ رفتن هم پرستار چندتا شد اتاقش وارد سریع

 پیشش رفتم بیرون اومد که کوروش نشه شلوغ اتاق بودم نشسته

 گفت کترد االن ولی رفته بین از تکلمش قدرت فکرمیکردیم ما بزنه حرف تونسته که خوبه خیلی_

 تار نشده پاره خوبه میشه خوب مرور به که شده زخم حنجره اینا و زدن داد بخاطر احتمالن

 صوتیش

 یبد اجازه میتونی ببینتش بره داره اصرار خیلی گفتم رو بزرگمهر حال رادمهر به من کوروش_

 جفتشون برا باشه مفید فکرکنم

 بره میتونه نفر یه فقط ولی بدن اجازه که میام منم ببرش باشه گفتش، بودیم که تو_

 نداره عیبی_

 شهشی پشت از منم اتاق تو برد رو رادمهر ویلچر کوروش باال طبقه رفتیم شدیم آسانسور سوار

 صدایی با ببینمش نمیتونستم درست تو بردنش مخصوصی لباس با دقیقه چند بعد میکردم نگاه

 عقب برگشتم

 میکنی دوری ازم وقته چند آبجی اینجایی سایه:ساره

 بیرون رفتم بشه دعوامون دوباره باهم نمیخاستم افتاد برآمدش شکم به چشمم ولی ندادم جوابشو

 ندادم کردنشو صدا جواب و

 رادمهر
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 ماه3 مرده میکردم فکر که بود ماه3 رفت و گذاشت تختش جلو منو کوروش شدیم که اتاق وارد

 االن لیو باختیم که میکردم فکر این به همش بزنم حرف کسی با ببخشم و خودم نمیتونستم بود

 هن باختیم تو منو دارم رو ها بازنده حس ولی کردم تالشمو خیلی مرد شرمندتم بزرگمهر سالم_

 بابک

 گذاشتم دستش زیر دستمو

 نمیکنم حس و پایین به دستم مچ از دستامه جفت میکنه فرق اینبار ولی گچه ؟بازم میکنی حس_

 بیای بهوش که دارم نیاز خیلی االن نشدی بیدار نبودم من که مدتی همون میگن

 ممیگفت کلماتو وقتی هنوزم زمزمه یه حد در میزدم حرف باهاش آروم چکید چشمم از اشکی قطره

 یلمف مثل ها صحنه اون هنوزم شد تنگ نفسم گذاشتم بازوش رو پیشونیمو میسوخت حنجرم

 دنبو شده خوب زخمام اینکه با برعکس نمیداد بهم و ترس حس میشد رد چشمم جلو از شکنجه

 رمس میکرد اذیتم داشت و بود اومده شده سوراخ سر با روژان خوابم تو بارها میپیچید تنم تو درد

 رامب سری بود شده بزرگ شکمش دیدم بیرون رو ساره بردتم و اتاق تو اومد کوروش کردم بلند و

 بود پنجره کنار سایه اتاقم تو برگشتیم بزنم حرف باهاش نداشتم حال داد تکون

 کجاست؟ حواست ما، اومدیم سایه:کوروش

 چطوره؟ بزرگمهر ،حال نشدم متوجه اصال ببخشید وای_

 همونطوری_

 نرما یه برام و موند کنارم سایه شب تا زخماش میکرد درد کمرم هنوزم بکشم دراز کردن کمکم

 رفته فکرمیکردم که بود رفیقی به حواسم مدت تمام ولی خوند رو

 میکردن حس هنوزم میکرد برام کار همه میومد سایه هرروز میشد سپری هم پشت بسرعت روزا

 کاسلو رفت و نیورد تاب دستام دیدن با ولی زد سر بهم اومد استادم چندبار بمونم بستری باید

 اگر بود همعجز شبیه بیشتر خودم حتی نداشت امید هیچکس یعنی نداشت دستام بهوبد به امیدی

 خیلی من ولی میگفتن دروغ بهم درهم صورتای با میکردن که برداری عکس هربار دنمیش خوب

 دلم سخت مامشب ببینیم رو بزرگمهر برم میذاشتن شبا وضعیتیم چه تو که میدونستم اونا از بهتر

 بود ینمس رو ضبدری آویز تو دستام دوتا برم راه میتونستم دیگه ببینمش بودم اومده بود گرفته

  کنارش صندلی رو نشستم
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 مانز سرعت به نیومدی، بهوش هنوز تو ولی برگشت صدام شدم پا رو من میبینی رفیق چطوری_

 گذشته

 کشیدم سرش رو دراوردم آویز تو از دستمو

 زندگی نهخو سر بریم وقتش دیگه شو بلند پسر نشسته جفتمون موهای رو سفید گرد میبینی_

 که تهوق خیلی نیست ترس برا چیزی دیگه رفته بین از هم بابک ،باند ماهه به پا خانمتم خودمون

 وگرنه گرفتم جدی و درمانم مراحل تو بودن زنده امید به فقط کن باور بیای بهوش منتظرم

 عذاب این بشه تموم تا بمیرم میخاستم

 بلند بود شده نصیبم وقت چند این تو که بود سکوتی بازم ولی نشستم کنارش دیگم دقیقه چند

 توهم بینمب صندلی رو دوباره نشستم کردم مکث لرزید چشمش ولی ببوسم و پیشونیش که شدم

 کردم صدا کوروش خورد تکون دستش اینبار نه یا زدم

 خورد تکون خدا به خورد تکون کوروش_

 بودم وایساده سرش باال کردن چک و عالئمش اومد دیگم دکتر یه اومدن پرستارا

 بیاد بهوش کامال دیگه ساعت نیم تا فکرکنم برگشته پسر،بزرگمهر میگم تبریک بهت رادمهر_

 بخش میبریمش

 ونستممیت باالخره نمیشد باورم باشه شده شوکه بدنم انگار افتاد دوران به سرم داشتم بدی حس

 اومد سمتم به کوروش ببینم بازشو چشمای

 نک تحمل میشی بدتر برسی تشنج به بازم اگر میکنی رد حمله داری دوباره باش اروم رادمهر_

 بزنم مسکن بهت نمیخام

 نیم کنم صبر حصب تا نمیتونستم اتاقم تو بردنم ببینمش بتونم تا باشم مسلط خودم به کردم سعی

 پیشم اومد کوروش گذشت که ساعت

 میخای ،اگر باز بخوابه ممکنه زدن مسکن بهش داره درد ولی اومده بهوش بریم بیا رادمهر_

 بجم ببینیش

 هی ببینمش برم میتونستم میشد خوب خیلی بود خودم کنار اتاق چندتا رفتم دنبالش
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 تهداش نگه باز بزور ،چشماشو تنها داخل رفتم برگردوند سمتم به سرشو شدم وارد اروم و زدم در

 بزنه حرف کرد سعی زیادی سرف با بود

 کن استراحت زیاده زدن حرف برا وقت نگو هیچی_

 خوبی_

 خوبم اونوقت میگی من به درازی تو جلوتم خوبم من مرد، خری خیلی_

 چقدر_

 ماهه 4 تقریبا فکرکنم_

 دهاوم بهوش که بودم ،خوشحال شد بسته چشماش و کنه مقاوت نتونست داد تکون اروم سرشو

 بود منتظر اتاق دم کوروش بیرون رفتم اتاق از

 اومده بهوش بگو ساره به بزن زنگ کوروش صبحه نزدیکای_

 کنی؟ استراحت میری توم باشه_

 نیس مشکلی اگر میمونم اتاقش تو نه_

 میخای خودت هرجور ولی میگم براخودت_

 لب مرفت میبینن همو وقتی ببینم رو بزرگ و ساره العمل عکس داشتم دوست اتاق تو برگشتم

 بود شده تموم برام چیز همه موندم خیره دستام به که رو پنجره کنم باز اومدم اراده بی پنجره

 فقط کنهنمی فرقی هیچ برام دیگه کنار بذارم هنرو براهمیشه باید هیچی تابلویی نه هنری نه دیگه

 خوشبخت و بشه خوب بزرگمهر حداقل امیدوارم بشه تموم چی همه میخام

 هم سایه وخانومش، مسعود داخل اومد بزرگش شکم با بود ساره کردم باز چشمامو در صدای با

 بودن

 رادمهر اومده بهوش واقعا:ساره

 بله_

 ساره شد خیره بزرگمهر به سایه نگفتم چیزی گذاشت شونم رو دستش و نشست کنارم مسعود

 وابخ از بزرگمهر باالخره ساره گریه صدای سرو با شدیم منتظر دقیقه چند داشت استرس خیلی
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 اتاق وت برگردم دادم ترجیح بیرون رفتیم اتاق از شدیم بلند کرد نگاه ساره به همه از اول شد بلند

 داشت نگهم مسعود ولی

 نگاه یاتازگ و اخبار راستی بردید بدر سالم جون جفتتون که خوبه خیلی بهتری شنیدم جان رادمهر_

 دیدنت؟ اومده مهدی کردی؟

 بستریم وقته چند نمیدونم دقیق حتی من نگفته چیزی ولی اومده_

 شده ای خورده و دوماه تقریبا:سایه

 گذشته زود چقدر_

 میکنی فکر که اونقدرا نه_

 نکردم حس و زمان گذر من_

 میشی مرخص کی میدونی رادمهر_

 بودم بیدار صبح تا دیشب بخوابم یکم برم میخام بدین اجازه اگر ولی نه_

 دلم ولی بزنم حرف اونم با نداشتم حوصله راستش اومد همراهم سایه داد تکون سرشو مسعود

 برد مخواب سریع که بود شده ضعیف انقدر بدنم بمونه اتاق تو گذاشتم بگم بهش چیزی نیومد

 خوابالو دیگه شو بلند رادمهر_

 کن ولم خوابیدم تازه_

 زدن بهت دیروز از سرم یه فقط بخور چیزی یه شو بلند خوابیده روزه یه االن رادمهر_

 بود وایساده سرم باال سایه کردم باز زور به و چشمام

 کن ولم سایه_

 ببینیا رو بزرگمهر ببرمت میخام_

 سریع شدم بلند اومده بهوش که افتاد یادم تازه کرد فعالیت به شروع مغزم

 دوییدی دیدارته منتظر عشقت گفتم انگار میشیا، بهتر داری تازه باش اروم وایسا_

 مهمتره هم عشق از_
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 ونقرب و میکرد نگاه ساره به داشت و بود بیدار بزرگمهر اتاق رفتیم باهم رفت بهم ای غره چشم

 زدن حرف کرد شروع دید که منو میرفت بچش صدقه

 میشم دار دختر دارم میدونی توم رادمهر وای_

 باشه مبارکت_

 دوقلون دوتا اونم نمیشه باورم_

 عفض هنوزم ببینه و بچهاش میتونست و بود سالم که خوبه ماجراها این بعد بودم خوشحال براش

 کنم توجه جلب نمیخاستم ولی بگیره دستمو میخاست سایه نشستم صندلی رو داشتم

 بهوش تو داره تاثیر خیلی بزرگمهر دیدن بره رادمهر اگر بودم گفته بهت دیدی سایه:ساره

 اومدنش

 ساره هبود بینشون دلخوری شدم متوجه کردیم نگاه بهم بزرگمهر منو نکرد نگاه خواهرش به سایه

 انداخت پایین و سرش ناراحت

 باش خودت ظهر،مراقب از بعد تا میزنم سر بهت میام دارم کاری بیرون میرم من رادمهر:سایه

 فعال بزرگمهر

 برگشت ساره سمت به بزرگمهر شد خارج اتاق از سایه وقتی

 شده دعواتون سایه با چیشده ساره_

 عزیزم نیست مهمی چیز_

 نمیده جوابتو اصال که نیست مهم مشخصه_

 شمبلند میخاستم داد دست بهم بودن اضافه حس بزرگمهر به بعدم کرد من به نگاهی نیم ساره

 تو اومد مسعود زن که برم

 بریم سریعتر و بلندش گرفتم دکتر وقت برات من که اینجایی هنوز ساره_

 میکردم حس و بزرگمهر نگاه سنگینی ولی پایین انداختم و سرم شدن خارج که اتاق از

 هدیم نیومدی که دیشب حتی گفت چیزارو خیلی برام کوروش بیای اینکه قبل زود صبح رادمهر_

 اومده دستات سر بالیی چه بگی برام خودت میخام ولی اومد
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 که نشدن له حدی در همینکه دادم دست از و دستام بدون درده باعث فقط یاداوریش بزرگمهر_

 میده اینو احتمال لوکاس هرچند خیلیه کنن قطعشون

 بسازیم نو از چیزو همه باهمدیگه دوباره میتونیم ما رادمهر نمیشه اینطوری نه_

 نمونده پلی هیچ_

 بشه اینطوری نمیخاستم گرفتن؟ خواهرامو شنیدی توم_

 زندم هنوز من و رفتی تو میکردم فکر ماه3 مردی تو گفت بهم بودم روژان پیش اونجا وقتی_

 کرده فرار بابک ولی چیزو همه بودیم باخته کشیدم عذابی چه نمیدونی

 یشمم پدر دارم من باشیم ماجراها این تو نمیخام دیگه چیزو همه کنیم فراموش دیگه بیا رادمهر_

 کنی ازدواج میتونی داره عالقه بهت سایه رادی

 هنر دنیای بدون و_

 باش داشته امید رادی میشن خوب دستات_

 نمیاد پیش معجزه بزرگ نزنیم گول و خودمون بیا_

 داخل اومد پرستار شد باز اتاق در

 تختتون تو برگردین هم شما بهتره کنن استراحت باید هم ایشون تمومه مالقات وقت اقا_

 میکنیم صحبت بعدا بزرگ_

 باشه_

 الشح اخرهفته تا بزرگمهر که شنیدم کوروش از نیومد پیشم هم سایه نرفتم بزرگ پیش شب تا

 بستم و چشمام باال گرفتم دستامو نیستن مطمئن من از هنوز ولی میکنن مرخصش و میشه خوب

 تکون تممیتونس مقدار یه و چپم دست نمیکردم حسشون ولی بشم متمرکز انگشتام رو میخاستم

 بشه انجام هم دیگه عمل یه تا میکنن باز گچارو دیگه ماه3 بودن گفته بهم کم خیلی ولی بدم

 .سپاری برم باید عمل برا ولی یانه حسام برمیگرده ببینن دوماه تا میگیرن آتل دوباره بعدش

 بریم باید منتظره پایین عمو دیگه شو حاضر بجم رادمهر_

 میکنه خودشو سعی داره کوروش کنی سکوت میشه سایه_
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 شد اماده زودتر تو از اون اومد هم بزرگمهر بیاه_

 بری میتونی رادمهر تمومه_

 میکردم باید چیکار نمیدونم نداشتم تورو کوروش ممنونم_

 احیانا خودت سر تو میزدی_

 بمیر_

 انگار برگشته اخالقت خداروشکر_

 و وزامر پیششون برم که بود کرده اصرار شدیم مسعود ماشین سوار بزرگمهر و سایه،ساره همراه

 نهک کمکم میخاست کی شده قلم دست دوتا با عمو پیش برم میخاستم ولی بودم کرده قبول

 نیمک عوض لباسامونو نذاشت بودیم رسیده ناهار سر انگار استقبال اومد خانمش رسیدنمون با

 بود روبرومون مسعود خانم کرد درست و صندلی برام سایه میز سر نشستم

 داشتم ازت سوال یه عزیزم سایه_

 میکرد نگاه ما به هم بزرگمهر شد سنگین جو

 یاییدم بهم خیلیم میدید لفتش انقدر چرا دارید؟پس قصدی رادمهری کنار چندماه میبینم االن_

 واقعا گمب چی نمیدونستم داد تحویلم گشادی لبخند بزرگمهر بشقاب تو افتاد سایه دست از قاشق

 چطور دست بدون ولی بودم بخار بی من ولی میگشت من دور پروانه عین دختر این داشتن حق

 کنم کاری میتونستم نه داشتم کاری نه وقتی کنم اداره و زندگی یه میخاستم

 و خیرا اتفاقات با ولی بگیرم اجازه شکوهی اقای از و بگم بهتون داشتم قصد بنده شکوهی خانم_

 اگر و کرد صبر یکم باید بنظرم دستام

 بخوره بدرد برادرزادشون برا دست بی مرد نکنم فکر برنگشتن من دستای

 نحی بشینم کرد اشاره بود شنیده و حرفامون که انگار اومد مسعود که برم شم بلند خاستم

 زد پام به ارومی مشت بزرگمهر بود شده سرخ که کردم نگاه سایه به نشستن

 کنه خواستگاری من از رو سایه میخاد عزیز رادمهر پس خب خب_
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 که میبینید......االن..... خب_

 و خودم هام، خواهرزاده برا کارایی چه نمیره یادم هستی ای جربزه با مرد تو پسرم بیخیال اینارو_

 لیو قلبین خوش و خوب مرد دیدمشون عموت پیش بری میخاستی شنیدم بعدم کردی رفیقت

 راتب میمونید اینجا ؟فعال کنه مراقبت ازت بچسبی مسن مرد یه به میخای نیست هم کوروش

 عقد یه نیدبک فکراتونو نیست برادرم امانتیای برای بزرگمهر و تو از بهتر من بنظر میگیرم پرستار

 ونهخ برید ،میتونید اومد بدنیا بچهاش هم ساره عروسی شدی بهتر که بعد میگیریم خصوصی

 کنید شروع ناهارو فعال خودتون

 ترسیدم که بود پایین انقدر سرش سایه بودم، زده گندی چه دادم دست از و اشتهام کل به

 شد خم سمتم به بزرگمهر بشکنه گردنش

 بشیم قراره باجناق کلک بودی نگفته_

 ببین و دستام گرفته شوخیت بزرگ_

 خوردمش دهنم جلو گرفت مرغ تیکه یه چنگالش با

 باجناق دادی یار گرو در دل میشناسم رو تو من_

 بزرگ مرگ_

 بشم عمو بشه کی میگم_

 و مشکلم رفته یادت اینکه مثل_

 کرده پیشرفت خیلی علم بیخیال_

 بهم بچسبون رو بچه بعد بگیرم و زن بذار حاال_

 پوف کنم چیکار لباسام با نمیدونستم کشیدم دراز تخت رو کرد اماده برام و کناریش اتاق سایه

 ستون پشت میزد حرف سایه با راهرو تو داشت بیرون رفتم اتاق از میزدم حرف مسعود با باید

 شدم مخفی

 معذرت بود نامناسب جو بخاطر هم سختگیریا اون دارم دوست که میدونی جان عمو سایه_

 دارم ازت سوال یه االن ولی میخوام
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 عمو بله_

 داری عالقه رادمهر به_

 سوالیه چه این...عمو_

 یانه اره بگو کالم یه_

 بله_

 من کنی کمک بهش باشید عقد بیاریم پرستار نمیخام بزنم حرف باهاش میخام من عزیزم خب_

 مونهب تنها دست رادمهر فکرکنم شه پا رو تا نیست خوب زیاد حالش هم بزرگمهر نیستم خونه که

 عزیزم چیه نظرتو

 میکنیم ترحم داریم فکرمیکنه کنه قبول رادمهر نکنم فکر عمو_

 االن داد نجات رو شماها جون اون خوشی تو چه سختی تو چه حاال میخایین همو حرفیه چه این_

 برسید بدادش باید شما

 چیه نظرش ببینم کنم صحبت باهاش باید نمیدونم_

 بهتر زودتر هرچه پیشش برو باشه_

 بدیدا شوهر منو هلید عمو_

 بدو دختر برو_

 هم د؟بو تهش این شه کلفتم بگیرم زن ،که میکردم حقارت حس جور یه اتاق تو سریع برگشتم

 میکردم تمومش بود بهتر شاید بودم بریده تنهایی از دیگه میدونستیم که و حسامون دیگه اینکه

 زد در سایه قلبمو دور بتونی دیوار ساخت

 بله_

 تو بیام_

 اره_

 نشست تخت رو کنارم اومد
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 بزنم حرف باهات موضوعی درمورد میخاستم رادمهر خب_

 خسته هدیگ راستش بعدم تقریبا، شنیدم عموتم با حرفات بچینی مقدمه نمیخام راستش سایه_

 عادی کار حد در دادن احتمال هرچند نشن خوب دستام شاید خودم دور حصار و تنهایی از شدم

 زدواجا من اینکه از بشن خوشحال خیلیا فکرکنم حال بهر نه هنری کار ولی هست برگشت احتمال

 ستد مرد یه با حاضرید شکوهی سایه خانم که بکنم و سوال این قبلش باید خب البته میکنم

 بفرمایید ازدواج چالق

 میومد چشماش از اشک لبش رو لبخند بر عالوه کردم نگاه بهش

 میکنی خواستگاری داری نمیشه باورم_

 چرا ایهس باشه،راستی داشته باهم همزمان رو گریه و خنده توانایی کسی نمیشه باورم منم میگم_

 قهری؟ خواهرت با

 خودخواهه چقدر فهمیدم تازه_

 چیشده مگه_

 ونا حال بهر بشه خوب بزرگمهر حال بزنی حرف تو زودتر ببرمت میگفت من به بود بد حالت تو_

 آدما موقعیتش تو که شدم متوجه منم نداری خوبی شرایط تو نمیفهمید ولی پدربچهاش شوهرشه

 شده اینطوری رفتارم براهمین بزنم حرف باهاش نمیخاستم دیگه میدن نشون و خودشون

  بگم عمو به برم میخام ،بیخیالش

 کنم امضا نمیتونم من که میدونی خب ولی باشه_

 میزنی انگشت گچه از بیرون انگشتت سر_

 شدم بیسوادم دیگه هیچی_

 اومدن همراهش بزرگمهر و مسعود بعد دقیقه چند ولی بیرون رفت اتاق از

 الط رفیقای از یکی به حتی نمیگیریم خاصی مهمونی اومده پیش شرایط وجود با رادمهر:مسعود

 میگیریم عروسی شدی خوب بعدن میارم عاقدم بپسندین اینجا بیاد میگم فروشم
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 طوریاین منو میدادم ترجیح که سارا میموند بیان بگم که نداشتم هم ای خانواده دادم تکون سرمو

 نبینه

 اینجا میان دارن خوبه بزرگمهر و رادمهر حال که دادم خبر حسام و حامد به من عمو:سایه

 و شکوهی خونه تو نامحرم مرد دربیارن حرف نمیخام بعدم بشه تموم اومدنشون قبل تا بهتره_

 داره حق خیلی گردنمون به چون خونه از بره هم رادمهر نمیخام درکنارش داره مجردم دختر

 هسفر خدمتکارا و شکوهی خانم کرد انتخاب انگشتر دوتا سایه اومد خان مسعود دوست شب تا

 رفح باهام کمتر نداشتم خاصی حس هیچ من ولی بود ناراحت و نگران خیلی سایه بنظرم چیندن

 تیح میگذشت زمان برامن سرعت به نه یا میکنیم درستی کار داریم نمیدونستم اصال میزد

 به تن اصال کنم ازدواج اینطوری نمیکردم و فکرش وقت هیچ خودم عقد برا کنم تنم کت نتونستم

 و دست صدای بودن اومده عمو و خانمش،کوروش و ،مسعود ساره و بزرگمهر فقط بدم، گرفتن زن

 هوای و حال تو اصال دادم لفظیو زیر کی نمیاد یادم ولی داده رو بله سایه که کرد متوجهم خانما کل

 وقتهیچ که چیزی شد تموم و گفتم ارومی نسبتا بله گرفت خطاب منو عاقد وقتی بودم ای دیگه

 بشه که خاستم چطور اصال بود شده خودم برا داشتم بهش فوبیا تنفر نمیکردم و فکرش

 امضا جا به نمیکردم حسش من کرد خارج گچ از یکم راستمو دست اشاره انگشت کوروش

 هوای و حال یه تو من ولی میگفتن تبریک همه گرفت رو ها شناسنامه عاقد دفتر، پای زدشون

 دارم چرا االن دیدم چشم به و مرگ بمیرم پیش وقت چند تا میخاستم چی که خب بودم دیگه

 دیگه باهم گرفتن جنگ سر وجودم قدرتمند حس دوتا دوبار میکنم زندگی

 رفت شدیم باجناق باالخره دیدی رادی_

 دارم درد چقدر بفهمه که بدم فشارش درست نمیتونستم من ولی کرد بغلم

 دیگه شدی متاهل کن باز و اخمات مرد بابا_

 بگه تبریک بهم جلو اومد ساره رفتن همه شیرینی خوردن بعد بود ساده جشن

 شیمببخ میخام قلبم ته از واقعا ولی میکشم خجالت ازت همیشه اشتباهم قضاوت برا من رادمهر_

 هست هم حاملگی فشار بودم شرایط تاثیر تحت فقط نبود دلم تو چیزی خواهرم هم تو هم

 کنی یاداوریش نمیخاد گذشتن بهرحال نداره عیبی_
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 تو اومد سرم پشت سایه اتاق تو برگشتم

 خودم اتاق تو میرم بعد کنی عوض و لباسات کنم کمکت بذار رادمهر_

 خندیدم خجالتش و سرخش لپای به

 ؟ کنی عوض و فلج یه لباس فقط که شدی من شرعی زن یعنی_

 کنم کمکت فقط میخام نیستی فلج اصال تو چی یعنی _

 جان همین لباسات و کرده نفر دو استفاده مورد و اتاق این مسعود کنی دقت اگر هیچی_

 باشه خب اهان_

 هک کردم صدا رو بزرگمهر بود گرفته خندم بیرون زد اتاق از کشید خجالت ولی وایساد جلوم اومد

 احتیر نفس کردم عوض لباسامو دید اتاق تو اومد لباسا همون با سایه رفت که بعدش کنه کمکم

 گاهن تخت به تردید با اول کرد عوض و لباسش حموم تو رفت داشتیم امید کی به ما بیاه کشید

 چپید بزور گوشش بعد کرد

 میوفتی سایه دونفرس تخت_

 خوبه_

 بترسی بخایی که نیستم هم دراکوال باش راحت_

 رادمهر نبود هیچی به حواست اصال امشب کردی دقت هیچ_

 چطور_

 منصرف نکنه ندادی جواب هیچکدوم به ولی همینطور همه گفت، تبریک کرد بغلت بزرگمهر_

 من از میاد بدت یا شدی

 هک بود همین پرت حواسمم رومه زیادی فشار دستام بخاطر من نده ربط بخودت رو مسئله سایه_

 دوطرفه شناخت یه به تو منو حال بهر باشم ناراحت اینکه نه بار سر بشم باید بعد به این از

 و رک خیلی ندارم تفکرم طرز یا احساساتم بیان از ترسی من بعدم ساله، یه نزدیک االن رسیدیم

 که استاینج مسئله ولی برسه هم ازدواج به که خاستم یعنی کردم انتخابت اگر پس میگم صریح

 عمال میشم نشین خونه من برنگرده من دستای اگر و اینجاییم فعال
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 دیده کمتری آسیب چپت دست داشت عقیده لوکاس هرچند رادمهر نیست مشکلی اینکه_

 برگرده یکیشون اگر حتی خوبه خیلی اینطوری

 نیستش اینا و هنر از خبری هیچ دیگه ولی کنم کار میتونم اره_

 نرسیده آخر به چیز همه باش داشته امید یکم میکنم خواهش رادمهر_

 بشی مردی همچین زن کردی قبول چرا واقعا بپوشی عروس لباس نمیتونی حتی_

 زد گوشش پشت و موهاش برگردوندم طرفش به و سرم نشست و برگشت سمتم به

 هرچیزی حاال کردم انتخاب و خودت من چیزاست این بخاطر من عالقه میکنی فکر چرا نمیدونم_

 باشی که

 بگم دیگم چیز یه بهت که داری اینم تحمل پس_

 چی_

 هنوزم لیو میگفتم بهت عقد قبل اینارو باید سایه بیخیال هه چی ،حاال بشم نمیتونم دار بچه من_

 داری وقت

 بود شده شوکه خیلی بود شده گرد چشماش

 میکنی؟ شوخی باهام داری رادمهر_

 بدونی االن همین خاستم اصال نه_

 رو موضوع این فهمیدی کی_

 گذشته ساله خیلی_

 رفتی دکتر هم تازگیا_

 کنم ازدواج نمیخاستم نمیکرد فرقی برام چون نه_

 رقیف بعدشم بگی بهم چیزو همه کن سعی ولی میگه چی ببینیم دکتر میریم باهم حاال خب_

 سرپرست بی بچه همه این نمیکنه

 کرد ازدواج ناقص کمپلت مرد یه با بدونی خاستم نمیکنه فرقی برام من_
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 میشدن تیره تیره چشماش میشد اینطوری وقتی شد خشن قیافش

 باتو میدونم من دهنت از بشنوم رو کلمه این دیگه بار_

 مثال کنه چیکار میخاست کوچولو این گرفت خندم

 ای تیله چشم خوشگله اونوقت بکنی میخای چیکار خشمگین ببر به به_

 راااااااااااااااااادمهر_

 میکنی حمله بهم داری فهمیدن همه نزن جیغ_

 میزد پا دستو دادم فشارش خودم به و گرفتم بازوم با گردنشو کنه حمله بهم اومد

 تف تف شد دهنی آبد همش دهنم تو رفت موهات اه_

 میشه کثیف االن موهام کثافت رادمهر_

 و راه همه این میره کی عزیزم اوهو_

 نشد بلند ولی کردم ولش

 خریدی چرا که کرده سوراخ و مخم سوال این دادی بهم گردنبندو این وقتی از میدونی_

 فضولی؟_

 بیشعوری خیلی_

 رو مشکی و ای سرمه طوسی رنگ من آخه شدم جذبش گرفت و چشمم خیلی رنگش نمیدونم_

 دارم دوست خیلی

 داده عشقت رنگ چشمای با خانم داشت دوست هم خدا دیگه_

 شد اینجوری که حاال مشکیم رنگ عاشق من نبال بخودت_

 بشه خوشحال آدم نمیذاری میکنی اذیت انقدر چرا_

 شد بلند دوباره جیغش که کردم تفیش ماچ و گرفتمش شد بلند اومد قهر حالت به

 نگذشته عقد از دودقیقه میکنیم چیکار داریم ما میگن میان همه االن سایه وای_
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 کرد پاک لپشو لباسم با بعدم سرم تو زد محکم دونه یه

 تف کیلو دو با بود عالقت ابراز مثال این کردی خیس و هیکلم کل که رادمهر بزنن گندت_

 بود چی کردی فکر پس دیگه اره_

 تفی موهامو حموم برم باید صبح فردا بهم کردی عالقه ابراز هرچقدر بسه دیگه بخواب بگیر_

 ایش ایش شده لزج صورتم کل کردی

 نکشت منو شماست دست بابک که میکرد فکر روژان چرا پس سایه_

 هترب کن استراحت ضعیفی هنوز نکن مقاوت انقدر نبرن،رادمهر بین از رو تو تا زد گولش مهدی_

 .میده جواب سواالتت همه به میاد مهدی شدی

 لوج میومد میداد آزارم روژان که صحنهایی شب هر بخوابم پهلو به نمیتونستم بستم چشمامو

 میکردم حس ترس و درد هنوزم ولی بود شده تموم باهاشون، بجنگم که بودم مجبور ولی چشمم

 بودن کنار ها پرده انداختم نگاهی اطراف به میکرد اذیت چشممو نور

 ریب مدتها بعد نمیخای بخوری یکم افتاب نور کشیدم رو پرده خوابالو پاشو رادمهر بخیر صبح_

 یباش چرک کلی کنم فکر کشیدن بهت دار نم پارچه بودی بیمارستان که مدت این حموم؟فقط

 کثافتم میدونم خودم سایه خورد بهم حالم_

 بشینی دیش خسته که گذاشتم حموم تو صندلیم یه ببندم و دستات اوردم کیسه دیگه بریم پاشو_

 بیخیالش حاال کن ول سایه_

 رادمهر میکشی خجالت که نگو_

 راستش یکم خب دختر تو بترکی_

 بودم ندیده تو مثل مرد_

 ببین حاال_

 میگیره خندم جات من خجالت میگی االن زیاده روت کال تو اخه_

 بیاد جا حالت منو بشور بریم بیا جهنم مرگ_
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 گنده شرتتی و رکابی جز نمیتونستم بست گچ به و پالستیک چسب کلی وایسادم، حموم تو رفتم

 صندلی رو نشستم کنم تنم چیزی

 میکنن درد زخمام هنوز آروم فقط سایه_

 دیق آیینه به بود زده زل کمرم به خیس چشمای و بهت با سمتش برگشتم نیومد ازش صدایی

 دهگن تاوالی هم جاها سری یه بودن کبود و بود اورده اضافه گوشت شالقا جای کردم نگاه کنارش

 کرد جدا و آب دوش بود زده

 باشه خنک ولرم_

 زد حرف بغض از گرفته باصدای

 آخه خنک ،آب بچایی میخای_

 خنک و سرد آب با دوش عادتامه از یکی_

 باشه_

 آتیش دارن میکردم حس میکردن حرکت کمرم رو که آب های قطره گرفت سرم رو و دوش

 هب شد بهتر گذشت که یکم بگم چیزی نمیخاستم ولی میکردم حس و بدنم لرزش میگیرن

 چین پایین به داشتم سرم رو زد و شامپ سرجاش گذاشت و دوش میکردم نگاه حرکاتش

 میکرد تمییز موهامو دونه دونه داشت انگار حوصله با بود شده خیس که میکردم نگاه دامنش

 ها کثیفه کلت خیلی رادمهر_

 میدونم_

 اصال؟ شستن سرتو بیمارستان اون تو_

 نه_

 و خاک راچ کثیفه خیلی نظرم به بشورمش باید هم دیگه دست دو باشی نذاشته شیپیش کنه خدا_

 الشه گل

 بود خاک پر میداشتن نگهم که انباری تو_

 دید خودتو موهای رنگ میشه باالخره شد خوب خیلی االن_
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 انبار اون تو کردن چیکار من با نمیدونست هیچکس ولی نشم اذیت که میکرد عوض و بحث

 بهشون مبزنی بتادین باید شستن بعد گفت بهم دکتر کمرت زخمای کردن تمییز سراغ بریم خب_

 نداری مشکلی

 بزن نیست که نمک از دردناکتر

 ممنون ندارم مشکلی بزن نه_

 سینم و شکمم رو بخیه بزرگ جای بودم شده زشت و الغر چقدر کردم نگاه شکمم و پاهام به

 اشتاین فرانک میگفتن بهم داشت ،جا هه بودمشون ندیده میداد جدید عمل دوتا از نشون

 بهم بگو گرفت دردت کردم کم و آب فشار رادمهر_

 بکن میخای هرکار نمیکنه فرقی برام

 باشه_

 اون هب روژان االن یعنی نمیکرد درد میسوخت فقط بود کمرم به سنگ دونه خوردن شبیه بیشتر

 داد من به که یادگاری همه این با رسید میخاست که چیزی

 ساکت کوچولو پسر کنم تنت لباس بریم پاشو تمومه خب_

 توهم رفت قیافم که دراورد سبز لباس یه کنه انتخاب لباس برام تا تخت رو نشستم

 ببینم بدو کنی تنت پیرهن نمیتونی توکه خریدم برات تازه اینو چیه_

 کردی نگاه خودت به سایه_

 چمه؟_

 شده خیس لباست هیچی_

 بود چسبیده تنش به بود خالی خیس لباسش کرد خودش به نگاه یه

 هیز کن درویش چشماتو_

 هدقیق چند بعد نشستم حموم در کنار صندلی رو حموم تو رفت و کرد تنم سریع منو لباسای

 صدای کردم دقت که خوب میاد هم ای دیگه صدای آب دوش صدای بر عالوه کردم احساس
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 بزرگمهر و مسعود پایین بیرون، رفتم اتاق از بودش ندیده و کمرم حاال تا احتماال بود گریش

 دیدن منو بودن نشسته

 اینجا بیا رادمهر_

 بودی؟ حموم میدی خوبی بوی چه به به_

 بودم کثیف خیلی انگار_

 خوردی؟ صبحونه کن ولش اونقدرا نه_

 راستش نه_

 کجاست سایه بزنیم چیزی یه پس بریم پاشو_

 حمومه_

 کنار اومد بزرگمهر رفت جلو مسعود

 حمومید باهم فکرکردم_

 کمرم از ترسید خیلی بود اینطوری دستام از یکی کاش بزرگ_

 کمرت؟_

 کن ولش هیچی_

 ببینم بگو_

 میز سر دیگه بیایین ها بچه_

 بریم بیا بهت میگم بعدا_

 دش بلند جاش از مسعود باال زد و لباسم پشت از بزرگمهر ولی میز سر برم که کردم حرکت جلو

 فرستادم لعنت بدم شانس به اومدن هم سایه و ساره موقع همون

 ودب بستری بیمارستان که بود نگفتین؟براهمین هیچی بهم هیچکدومتون چرا پس:بزرگمهر

 ؟اقابود کجا رادمهر بودم کما من که مدتی اون نگفتین؟ چیشده؟چرا ؟کمرش شده چی نه؟دستاش

 گفتین؟ دروغ مسعود
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 گرفت دستاش با و صورتم نداشتم حسی هیچ برگردوند خودش سمت به منو بزرگمهر

 مرد کردن چیکارت چیشده بگو من به رادمهر_

 رو تنشس شدن شل دستاش بود حرکت تو ها بخیه جای دوتا بین چشمش باال زد تیشرتمم جلو

 زمین

 میشه چیزیش یه میکنه سکته االن خدا ترو عمو:ساره

 فهمیده که االن ولی نگفتم هیچی تو بخاطر فقط ساره:مسعود

 فهمید چطوری اخه_

 به ینتونست ،چطور بگی دروغ و بشی خیره چشمام تو تونستی چطور منی زن تو ساره شو ساکت_

 اومده سرش بال همه این رفیقم نگین من

 نیست خوب برات شوک و هیجان بود گفته دکتر گفتم خودت بخاطر بزرگمهر_

 اب میخاستن که بوده ساده گیری گروگان یه گفت هم مهدی حتی بوده اینطوری نمیکردم فکر_

 کنه لعنتشون خدا چیه؟ عمال جای این کمرت زخمای این ولی ربگردونن تورو معامله

 ههم باشه نداشته خبر چیزی از بزرگمهر نمیکردم فکر بیرون زد خونه از و شد بلند سرعت به

 زانوهاشه رو سرش و نشسته باغچه گوشه دیدم شدم خارج خونه از ارومی به سمتم برگشتن

 میکشید لرزون و عمیق نفس مدت تمام اونم زدم زل پاهاش به من نشستم کنارش

 نمال شیره سرم فقط پسر رادمهر باهات کردن چیکار_

 بخام و مرگم ثانیه هر که کردن کاری_

 بغلش تو رفتم و کشید و بازوم

 میداد زارآ بیشتر منو که چیزی ،تنها پیشت بیام بمیرم منم میخاستم بزرگ مردی تو گفتن بهم_

 مرد نیستی دیگه کردم باور که بود این

 بهم بده قول شو خوب تو کنیم شروع نو از دوباره میتونیم همیم کنار االن شده تموم_

 دادم فشار شونش به پیشونیمو نخوره کمرم به دستش میکرد سعی
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 کنم شروع نو از چیو رفتن بین از دستام_

 توم دارم امید من بعدم باشی رادمهر نمیخوره بهت که نحیف ظاهر این همه از اول چیزارو خیلی_

 میشن خوب دستات باش داشته

 میکنم و تالشم_

 بود بسته چشماشو چسبوند پیشونیش به و پیشونیم

 داشته و ارزشش باش مطمئن ولی کشیدی درد ذهنمه تو اونیکه از بیشتر خیلی میدونم_

 چیه منظورت_

 فتهگر منو ارث بابک که فرستادم و وکیلم وسط اون و کردن اعتراف خواهرام شده تشکیل دادگاه_

 من قح که بود این برا تو زحمات تمام میدونم ولی باشم پولم دنبال اینکه نه میره پیش خوب داره

 نشه خورده

 زده زنگ مهدی تو بیایین پسرا:مسعود

 به هممون کرد عوض و کانال مسعود اخبار، بزنید میگفت که میومد مهدی صدای داخل رفتیم

 میومد مهدی صدای بود گرفته آتیش سوخت حمل کشتی دوختیم چشم تلویزیون

 راه سطو ولی بوده هم ایرانی کشتی بره میخاسته دبی از بار حمل کشتی این بودن زده و بابک رد_

 جهمتو عکس دادن نشون و جو پرس با میشه منفجر یهو ولی میشه گرفته انسان قاچاق بخاطر

 تنمیفرس گروه شناسایی برا دارن بازم سوختن همه اجساد ولی بوده کشتی تو هم بابک شدیم

 مرده بابک.......... درصد نود احتمال به ولی

 ودب دوخته چشم زمین به کردم نگاه بزرگمهر به مرده بابک نمیشد باورم بودیم شوکه هممون

 یلیخ شدنش سوخته که میومد سخت جون نظرم در انقدر مرده بابک که شدم مطمئن نمیتونستم

 خورد زنگ بزرگ تلفن بود عجیب

 امیرحسینه_

 میومد بود کرده گریه که امیرحسین صدای برداشت و گوشی
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 شدم بدبخت دیدید بوده توش بابام کشتی اون گفت بهمون زد زنگ دیدید؟هورداد اخبارو عمو_

 بیا خدا ترو کرده سکته مادرم عمو، ،مامانم

 بیمارستان کدوم_

 دنمون خونه ساره و سایه برم، خاست ازم بزرگمهر ولی نه یا برم نمیدونستم شدن حاضر سریع

 رفتیم ردک راهنماییمون بود پایین امیرعلی بیمارستان به رسیدیم میکرد حرکت سرعت با مسعود

 میکردن نگاهش همه شد خارج دکتر بودن وایساده مسن مرد دوتا و حسین امیر باال

 خوبه حالشون گذروندن رو خفیف خداروشکر شدن شوکه اینکه مثل_

 داییشونن فهمیدم کرد صحبت مردا با امیرعلی وقتی رفتن وا پسراش

 شدش اینطوری دادن که خبرو نشد وقت ولی بزنه حرف شما با میخاست مادرم عمو،:امیرحسین

 میزنم سر بهشون میام نیست خوب حالشون که فعال_

 میگم بهش باشه_

 وییدهد تقریبا بودم کرده فعالیت اندازه از بیش امروز بود گرفته درد بشدت سرم خونه برگشتیم

 وت میکرد ارایش و خودش داشت و بود نشسته صندلی سایه اتاق تو رفتم و، بیمارستان بودم

 لندب بلند رو شعر خوش برا شدم خیره بهش همونجا وایسادم. نمیشنید بود هندزفیری گوششم

 خودش دور پاشد کمرش پایین تا بود بلند شد قبل از تر ت*خ*ل کشید اتو و موهاش میخوند

 ودب کرده حساب ادم منو االن بود پوشیده قرمزی دار چین دامن و سفید تاب ندیدش منو چرخید

 با برگشت من سمت به آروم وایساد یهو که برداره چیزی بره برگشت بود زده تیپ اینطوری

 افتاد نتلک به شد شوکه دیدنم

 اینجایی؟ کی از تو...تو_

 بود شده تموم آرایشت که وقتی از_

 بابا ای کنم غافلگیرت میخاستم مثال_

 شدم نزدیک بهش

 بشم غافلگیر میخاستی چرا_
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 اومد کش که لبم گرفت خندم کنم اذیتش فقط میخاستم دیوار به چسبید و شد سرخ صورتش

 شد عصبانی

 کردم سکته عوضی_

 بکنم میتونم بخام کار هر اقاتونم خب چیه_

 مادرشون؟ حال بود ،چطور اقامون مرگ و کوفت_

 بودش خوب بود کرده رد خفیف سکته_

 اونوقت میدادن دست از همزمان و پدرشون و مادر ها بیچاره کرد رحم بهشون خدا_

 میکنم ضعف دارم بخورم من داریم چیزی اینارو کن ول حاال_

 میارم میرم برات االن اره_

 یعنی بود شده عوض خیلی میکردم و فکرش که االن بیرون رفت اتاق از و کرد عوض لباسشو

 اومد بزرگ سینی یه با دقیقه چند بعد نشستم تخت رو میکنه و اینکارار ادم با عالقه

 بودن اومده باهام هم همه گچ کردن باز و شدن چک برا برم که زد زنگ بهم لوکاس امروز

 یکردم نگاه عکسا به داشت شدیم جمع لوکاس اتاق تو چنددقیقه از بعد چیشده بدونن میخاستن

 بگم کدومشو بد خبر یه دارم خوب خبر یه_

 کردن نگاه من به همه

 بگو و بد اول_

 هک داد انجامش بشه امروز میکنم فکر و داره نیاز دیگه عمل یه راستت دست اینکه بدم خبر_

 مخوب خبر هم این و خورده جوش کامال چپت دست ولی دیگه چندماه برا دوباره بری بگیرم گچش

 بکشی کار چپتم دست از نباید ببندی آتل باید ولی میکنم باز برات گچو بود

 فکرموظف این بکشم دیگه نمیتونم که داشت ارزش چیز یه من برای ولی بودن خوشحال همه

 کردم لوکاس از سوالی

 بشن قطع مچ از باید فکرکردم دیدم و دستات که اولش من باشم روراست باهات بذار رادمهر_

 وضع اون اب بمونی زنده نداشتیم امید خیلیامون حتی بود خورده ضرب بهشون سنگینی آهن با چون
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 چقدر بدنت و کنه چیکار میتونه زمان نمیدونم من عالیه خیلی شده خوب چپت دست که االن معدت

 هبرنگرد راستت دست اگر ولی بکنی هنری کار بازم میتونی بره پیش همینطوری اگر مقاومه

 مشکل قبل از چون دیده زیادی آسیب این برا راستتم دست داری و چپت دست حداقل ،متاسفم

  باش داشته امید بازم ولی داشته

 همه بست آتل و داد ورزش و دستم یکم اتاق تو اومد هم دیگه دکتر یه کرد باز و چپم دست گچ

 بود کشیده برام بود تونسته که زحمتی هر ماه3 این تو که شدم خیره سایه به میکردن نگاه بهم

 میکردم جبران زحماتشون تمام و میشدم بهتر باید شده که اونم بخاطر

 کردم نگاه لوکاس به عمل اتاق تو بردنم و کردم عوض و لباسام اتاق تو رفتم پرستاری همراه

 رشس برام خاطر اطمینان با اونم میکردم نگاه بهش بشه تار چشمام تا گذاشتن دهنم رو ماسک

 داد تکون و

 بستم اروم و چشمام

 عموخسرو میشه بیدار داره_

 دادم تشخیص رو سایه صدای

 سایه_

 اینجاییم ما عزیزم جانم_

 گچ ییک اون آتل یکیش کردم نگاه دستام به بیمارستانم افتاد یادم بعدش کردم نگاه اطراف به

 جدید

 ،سایه؟ کجاست بزرگمهر_

 بودم بیهوش چقدر مگه باشه افتاده براش اتفاقی ترسیدم انداخت عمو به نگاهی سایه

 بیان ابدنی زود خیلی گرفتن تصمیم عمو و خاله فسقالی فقط نشده چیزی نترس عزیزم رادمهر_

 خوابه عموشون وقتی

 دنیاب بزرگمهر بچهای عمل اتاق رفتم من تا یعنی شدم شوکه میکنه اذیتم داره کردم حس اولش

 اومدن
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 ؟کی؟ چطوری_

 االن بچهاست اومدن بدنیا وقت شدن متوجه دیگه شد شروع دردش ساره عمل اتاق بردن تورو_

 اومدن بدنیا دوروزه خاله خوشگالی این داری تشریف خواب دوروزه

 بودم بیهوش انقدر چرا نبوده سنگین عملم_

 نمیدونم_

 ببینمشون برم میخام_

 ایران میاد داری عمل تو وقت هر بیچاره این شی مرخص میذاره ببینم لوکاس دنبال برم بذار_

 مدیونم خانواده این به خیلی من_

 نشست کنارم عمو بیرون رفت سایه

 یلیخ بدون و دخترم قدر باشی داشته خوب زندگی یه که حقته بشی خوب زودتر امیدوارم پسرم_

 خانومه

 عمو چشم_

 هم ها بچه بودن خونه بزرگمهر و ساره دادش ترخیص اجازه باالخره سرلوکاس زدن غر کلی با

 با ودمب بیهوش که حیف و بزرگمهر العمل عکس میدیدم میخاست دلم بودنشون، برده بودن سالم

 بودن اومده فامیالشون انگار شلوغه خیلی خونه فهمیدم رسیدنمون

 باالن بچها حتما شلوغه خیلی پایین رو فسقال این ببین تو بریم بیا رادمهر_

 کرد باز درو خودش زدیم رو بزرگمهر اتاق در باال رفتیم میخورد پله راه در کنار از

 کنارت بمونم نشد شرمندتم چطورن دستات خوبی رادمهر سالم_

 و دخترات ببینم مرد نداره عیبی_

 بودن کنارش هم بچها بود کشیده دراز تخت رو ساره

 میگم تبریک بهت ساره_

 رادمهر ممنونم_
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 رنگ ولی بود بسته چشماشون بودن همسان دوقلو کردم نگاه بهشون تخت پایین نشستم

 ینطورا سایه های گفته رو از البته بود طالیی که ساره برعکس بود بزرگمهر مثل ای قهوه موهاشون

 میزدم حدس

 میکنی کشف داری رادمهر صورتشونه تو چی_

 رفته یکیتون کدوم به چشماشون رنگ ببینم میخام_

 دوست یول نمیتونستم گرفت بغلش تو و یکیشون نشست کنارم بزرگمهر خنده زیر زدن همشون

 کنارم نشست برداشت و یکی اون سایه کنم بغلشون داشتم

 یلیخ کردم حس بغلم داد کنی بغل رو بچه نتونی نیست سفت گچ مثل آتلش چپت دست بیا_

 کوچیکن

 چیه؟ اسمشون_

 شبیهن انقدر کیه کدومشون نمیدونم خودمم من واال_

 خواب تو همش ستایش بزرگمهره، بغل که اینیم نیایش اسمش نقو نق خیلی بغلته که اینی:ساره

 میکنه سیر

 بزرگمهر بگیر یاد خانومت از_

 دیگه فرمایش حتما بله_

 بچه میخاد دلش چقدر که کرد حس میشد قشنگ کردم نگاه بهش گرفت ازم و نیایش سایه

 شدم بلند ریخت بهم اعصابم کنه بغل و خودش

 میری کجا رادمهر_

 پایینن مهموناتون بزرگ بکش دراز یکم میرم_

 کردیم فرار دیدمشون اره_

 فعال میرم من کردی خوبی کار_

 رادمهر بیام منم کن صبر_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

591 

 

 ندارم خاصی کار بخوابم میخوام من خواهرت کنار بمون سایه نه_

 من کنیم یکارچ میگرفت تصمیم سایه اونوقت نمیتونم واقعا میدیدم دکتر میرفتم باید اتاق تو رفتم

 بود نیآ شماره خورد زنگ تلفنم باشه ای دیگه چیز انتخابش شاید ولی بدم دستش از نمیخاستم

 بله_

 نامردم و گل پسر سالم_

 نامرد چرا آنی چطوری_

 نمیزنی زنگ من به چون_

 کردم صحبت باهاتون پیش روز4 منکه_

 شده تنگ خیلی برات دلم ولی میدونم_

 بانو میشیم شماهم دل فدای_

 برگردین نمیخایید اومده بدنیا بزرگمهر بچهای شنیدم نکن، زبونی شیرین_

 فکرکنم هنوز کوچیکن خیلی ولی چرا_

 برگردین کوچیک یه با بخام لودویک از میتونم ولی باشه مشکلی فکرنکنم پرسیدم من_

 خبرا چه ندارم مشکلی باشه_

 ناردرک که میخان خیلیا ترکونده کارات و اسمت اینجا ولی نمیده نشون که شما تلویزیون تو_

 و تهگذاش جا یه یهو رو کارا مجموعه کل پارسا که بود زیاد تقاضا انقدر باشی خودتم نمایشگاهات

 میای تو داده قول اختتامیه برا

 میگن چی ببینم ها بچه با کنم صحبت بذار_

 برسون خودتو تمومن نمایشگاها دیگه دوهفته ولی باشه_

 کن هماهنگ لودویک با میدم خبر بهت قبلش روز بهت میدم قول_

 میگم هم لوکاس به باشه_

 بزودی میبینمت_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

592 

 

 نزدیک ولی چیه نظرش ببینم بگم بزرگمهر به میخاستم بیرون رفتم اتاق از تلفن کردن قطع از بعد

 نبود اتاق تو بزرگمهر شدم متوجه شد واضح صداشون شدم که در

 نمیگی رادمهر به چرا سایه_

 بشه دلخور ازم نمیخام بعدم قصده رو از کنه فکر میترسم ولی میخاد دلم ساره_

 یدیم نشون بچها شیفته خودتو تو که اینطور بعدم نگرفتین عروسی ولی زنشی االن من عزیز_

 میخاد بچه دلت که میفهمه

 میزنم حرف باهاش بعدن حاال کن ول نمیدونم، من_

 بود بزرگمهر عقب برگشتم اومد سرم پشت از صدایی

 رادمهر شده چیزی_

 بزنم حرف باهات میخاستم بودم دنبالت نه_

 بگو بریم بیا باشه خب_

 بود خصوصی منظورم_

 نیستن نامحرم ایناهم_

 نمیکنن درک رو مردونه حرف_

  حیاط تو بریم بیا باشه_

 کرد نگاهم منتظر و نشست صندلیا از یکی رو خونه از بیرون رفتم دنبالش

 یگهد دوهفته گفت گرفت تماس آنی االن برخوردم مشکل به بزرگمهر ولی بگم کجا از نمیدونم_

 ثلم همینطور و میخاد عروسی دلش سایه میکردم گوش که االن کنم شرکت اختتامیه تو خاستن

 کنم دعوت که ندارم فامیل بگیرم عروسی بعدم برسم کدوم به نمیدونم من بچه خواهرش

 گره کتر،د برم باید میدونی منو نازایی مشکل بعدم سایه خود فامیالی نیستن بیشتر چندنفرم

 چی همه وسط این ذهنم خورده
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 نمیخاد عروسی زدم حرف که سایه با من باش دکتر فکر به بعد اول پاریس بریم بنظرم_

 یمرفت اونجاهم کنه هماهنگ بزن زنگ افتخاری خانم به مشخصه چیز همه بعدم میدونه و شرایطت

 شد تموم دکتر برو

 میگیری راحت چیزو همه مشنگی کال_

 میکنی سختش خودت برا تو راحته اخه خب_

 بزنم حرف هم سایه با باید_

 اینوری میاد داره آخه میکنی خوبی کار_

 اومد سمتمون به بزرگمهر اشاره با بود ایستاده ازمون فاصله با عقب برگشتم

 داره حرف باهات سایه،رادمهر میذارم تنهاتون من خب_

 شد خارج دیدم از اینکه تا کردم نگاه شدنش دور به

 شده چیزی رادمهر_

 نه هم آره هم خب_

 بدونم بگو_

 مهک توهم خانواده تعداد بزرگمهر مثل ندارم ای خانواده من ولی حرفم زیر بزنم نمیخام من سایه_

 تو رگردیمب باید بعدم بندازیم عکس آتلیه بگیریم لباس شد خوب که دستم بگم بهت میخاستم

 دکتر ااونج بریم فکرکردم بعدش باشم نمایشگاهم اخرین اختتامیه تو خاستم پاریس هفته این

 که تاسفمم خیلی من برسی آرزوت این به حداقل بتونی که نه یا میشه حل مشکلم ببینم تا چندجا

 میزنم حرفام زیر اینطوری دارم

 گمب بهت همینارو میخاستم بعدم میدونم خودم خاستم عروسی تو از من رادمهر کن نگاه من به_

 دمبع شده تنگ براش دلم ببینمش زودتر میخاد دلم ساختیش که ای خونه برگردیم زودتر که

 یمباش داشته هم درکنار بهتری سال میخام گذشت بیمارستان تو همش تحویل سال که امسال

 نیستش مهم من برای اصال عروسی

 داری بزرگی قلب خیلی کنم تشکر ازت چطوری نمیدونم_
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 اون راب دلم باالخره میریم داریم که بگیم عمو و ساره به بیا دادی،حاال نجاتمون که تو اندازه به نه_

 شد خوب دستت زودتر شاید باشی کارات کنار میتونی توم شده تنگ خوشگل شهر

 ات برمیگردیم که گفتم و زدم زنگ آنی به بودن رفته مهموناشون دویید داخل سمت به خنده با

 .بریم باهم و بیاد ما دنبال که میکنه هماهنگ لوکاس با گفت اونم دیگه دوروز

 هک امیدوارم میکنم سالمتی و موفقیت ارزوی براتون پس میرید دارید بسالمتی خب:مسعود

 کنارهم باشید خوشبخت

 کت داشت و هوامون که بود خوب خیلی االن ولی بابکه طرف میکردم فکر اوایل کرد بغلمون پدرانه

 دلم کردم مکث رسیدم که مهدی شماره به کردم خدافظی باهاشون و گرفتم هارو بچه شماره تک

 بود شده تنگ رفیق این برا

 چطوری جنگ مرد سالم_

 چطوری تو راه نمیه رفیق سالم_

 جون رادی نیستم بد هی_

 پاریس برمیگردم دارم مهدی_

 نمیگی که جدی_

 جدیم چرا_

 حالت این با_

 دیگه شدم خوب_

 بگم بهت چیزی میخاستم رادمهر_

 بگو_

 نمیکشیدم اداره،دیگه از دادم استعفا من_

 حاال کنی چیکار میخای_

 بذاری اگر بیاییم باهات برگردی وقت هر بودیم گرفته تصمیم هورداد منو_
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 باشم داشته خودم کنار و رفیقام میشم خوشحال خیلی نه که چرا_

 میوفتید راه کی_

 میریم لوکاس با اینجا از مسعود خونه بیایین دیگه دوروز_

 باشه_

 و داشتم کنارم و خانوادم که بود خوبی حس کردم نگاه بود کشیده دراز تخت رو که سایه به

 خورد خورد هست هرجوری و پولش بودم داده قول خودم به هرچند خودم خونه برگردم میخاستم

 نشه متوجه که بدم استاد به

 رو میام من نیست من مال سرخابی اتاق اون دیگه میریم،ولی داریم که خوشحالم خیلی رادمهر_

 باشم گفته خودت دل

 همینطور منم_

 .خوابید و گذاشت بازوم رو سرشو

 خسته هم ها بچه این نمیان، چرا اه میرسیما ساعتی چه گفتم بهشون من نکردن دیر خیلی:لوکاس

 دیگه شدن

 میاد پیش نداره عیبی:بزرگمهر

 اونجان میبینمشون:سایه

 بزرگمهر های بچه خصوصا کرد بغل دور یه همرو رفتیم سمتشون به آنی اشاره با

 باشید خسته خیلی فکرکنم که بریم:آنی

 کنه درست مهدی و هورداد برا جا ببر و جورج که بودم سپرده آنی به قبل از شدیم ماشین سوار

 بود هکرد کالفه و هممون ها بچه گریه موندیم ترافیک تو ساعتی چند باشن خودم کنار میخاستم

 رفتیم. خستگی از بود شدن بیهوش حال در لوکاس رفتن سریع و گذاشت خونه جلو مارو آنی

 بود کرده کف دهناشون ما بار اولین مثل بقیه ولی بودیم دیده که سایه منو داخل

 دادن ترتیب برات ای خونه چه ایول:مهدی

 بدم پس و پولش بهشون ولی میخام_
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 توپه خیلی خدایی ولی:هورداد

 نرفت و شدن سوار دادم نشون آسانسورو بزرگمهر به کرد سالم بهمون و کرد باز و در خانم فاطمه

 کردن؟ اماده کجا و گفتم که اتاقی دوتا اون خانم فاطمه_

 اونجان اتاق دوتا فکرکنم کردن بنایی تازه رو شیشه اتاق کنار غذاخوری سالن انتهای_

 رو اینجا بود جالب برام بودن هم کنار اتاق دوتا اومدن همراهم کردم اشاره هورداد و مهدی به

 کرده درست اینطوری

 کنن درست اینجارو گفتم تازه کنید انتخاب میخایید و هرکدوم باخودتون_

 سبز زرد یکیش بود آبی سفید دکور یکیش کردن باز رو اتاقا در

 میدم ترجیح و سبز همون متنفرم آبی از من اخ:مهدی

 نمیاد خوشم هم سبز رنگ از ولی نمیکنه فرقی برامن:هورداد

 انگار رسیدید تفاهم به خب _

 باال رفتیم بود منتظرم که سایه پیش برگشتم

 وتسک تو همه نشستیم میز سر کرد صدامون ناهار برا خانم فاطمه کردن استراحت دوساعت بعد

 زدن حرف به کرد شروع مهدی شد که تموم میخوردن

 بگم بهتون چیزیو یه باید راستش_

 چیشده_

 ارث بابک اموال رو از بیشتر، شوهراشون و بریدن براشون حبس چندسال بزرگمهر خواهرای_

 ولی همینطوری امیرهم شده، مصادره اموال شده ورشکست همه شرکتاش دادن رو بزرگمهر

 اعدامه حکمش سجاد

 نفر یه همین اعدام اخه چطور دربیارم شاخ میخاستم تعجب از شخصه به خودم من

 همس؟ برعکس حکمش سجاد چرا_
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 دخترمو و کشت و زنم همونیکه رادمهر، بودیم دنبالش که بود ای گمشده همون سجاد راستش_

 بودیم دنبالش ما که قاچاقچی همون این رفت در و کشت رو غزاله همونیکه برد

 ردک زهر و زندگیم که بود همونی عوضی سجاد این نمیشد باورم بلندشدم صندلی رو از ضرب به

 چیشده؟ ،دخترت مهدی دخترت_

 پایین انداخت سرشو

 مرد بزن حرف_

 دخترم کشتن.......... و زنم و غزاله اذیت حتی چیز همه کرد چیز همه به اعتراف بازجوییاش تو_

 خارج خونه ،از مرده میگه االن عشقش یادگار بود دخترش دنبال سال همه این رفتم عقب عقب

 میدونمن میپیچید دماغم توی رزا بوی نشستم باغچه توی بیوفته براش اتفاق این نبود حقش شدم

 گرفتم االب مو سر نشست کنارم کسی میشد اینطور نباید میومد رفیقام و من سر بود بال هرچی چرا

 بود سرخ چشماش بود مهدی

 رادمهر بگم بهت نمیخاستم_

 نمیگفتی کردی غلط_

 ممیتونست کاش بود کرده کار همه من برای رفیق این کردم بغلش سفت گرفت و گردنم پشت

 براش کنم جبران

 میگرفتیم انتقام و میکردیم پیداش باید که بود نفری اخرین_

 شدن تموم اره_

 نیمک شروع نو از رفیق ،بیا گرفتیم پس هم سختی تاوان دادیم تاوان. مهدی چیز، همه بود سخت_

 ،باهمدیگه

 رسهب میخاست که چیزایی به سایه زودتر میخاستم اتاقاشون تو بودن رفته همه داخل برگشتیم

 سایه؟_

 جونم_
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 بریم بپوش_

 کجا_

 بجم دیگه بیا خفن، جای یه_

 هسای رسیدنمون تا بودم گرفته آنی از رو عروس لباس مزون یه ادرس شدیم احمد ماشین سوار

 سمتم برگشت تو رفتیم وقتی ندادم و جوابش ولی کرد پیچم سوال

 زودی این به االن اخه رادمهر_

 دیگه باهم باشیم داشته عکس حداقل میخام نیست زودم همچین_

 کرد حلقه گردنم دور دستاشو

 بکش برخم تماما و سلیقت بریم بیا حاال آقامون قربون_

 چشم برو_

 نز این نمیشد باورم بود کرده و سفارشمون آنی، دوست مغازه داخل رفتیم و گرفت و چپم دست

 بود دهش خسته ،سایه استثنا بدون همرو بودم دیده رو همه تقریبا باشه داشته آشنا و دوست انقدر

 بود نشسته صندلی رو و

 اومد بدت پسندیدم که و هرکدوم تو ای سلیقه سخت خدای رادمهر_

 هک کردم نگاهشون ترتیب به رفتم مانکنا اخرین سمت به میزد غر ریز یه سایه که همونطور

 آستین لتهدک بلند دنباله یخی سفید رنگ به چسبون و بلند ماکسی موند یکیشون رو خیره چشمم

 میشد شروع آستینش بازو رو از که گیپور

 بیا سایه_

 اومد بدو

 بگه گرفته منو شوهر چشم کی کجا کی_

 کشیدم ،دستشو بچگانش شیطنت از گرفت خندم

 بدو اینو بپوش سایه_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

599 

 

 ،میپذیرمش گرفته و چشمت هم چی اوالال_

 ذاشتنن آخرم ولی وایسادم منتظر کلی در پشت کنه پرو فروشنده کمک با بره تا گرفتم کیفشو

 دیدنش بشه نصیبم

 تنم تو بود عالی رادمهر_

 ببینم؟ من نذاشتی چرا_

 کن اجارش راستی.دارم دوست چون_

 یستمن فقیر انقدراهم کنی تنت هم دیگه جاهای میتونی کنی حذف تورو بعدن شبه لباس شبیه_

 کنم توهین تو به خاستم کی رادمهر_

 قطف فردا بیان دونفرهم بگم خونمون بیان بگیرم وقت توپ آتلیه یه راه سر دیگه بریم بدو_

 باشن خانم درخدمت

 بدجنس میگذره ذهنت تو چی_

 دیگه دیگه_

 نامردی خیلی_

 باشیم داشته هم همراه و خوب روز یه بگیرم خوب عروسی یه برات نمیتونم میخاد دلم حداقل_

 و خوب روز یه براش میخاستم بهش نگفتم کرد اصرار هرچقدر رسیدم کارام همه به راه سر

 بود خانوادگی مهمونی یه شبیه بودم گفته هم بقیه به بسازم

 میگی بهم کنم خواهش بازم اگر رادمهر_

 بخوریم غذا باهم توپ جای یه اوردمت ولی نه_

 باشه یادت خبره چه نگفتی ولی گردوندی منو همه این_

 غرو غر دختره بجم رفته کی به نیایش فهمیدم االن باشه_

 سایه
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 هک همونطور گرفتم دوش یه سریع بودن سرم باال خانم دوتا کرد بیدارم خانم فاطمه زود صبح

 یدبا و لباس همه این یعنی کردم نگاه شده آویزون لباسای کاور به بودن آرایشگر میزدم حدص

 که هاولی مسافرت تو بودم خریده رادمهر با که بودن لباسایی کردم باز که و زیپشون میپوشیدم

 بودیم اینجا

 بپوشم و لباس کردن کمکم کردن تموم و کارشون سریع خیلی ساره عروسی به نسبت

 بیایید من همراه خانم_

 روسیع نخاد رادمهر نمیشد باورم بود مونده باز تزییناتش از دهنم پشتی باغ تو رفتیم فاطمه با

 بود دآزا چپش دست بود وایساده سرخ گل بوته کنار دیدمش ببینه تدارکات همه این ولی بگیره

 انگار من وای نیست گچ تو دستش دیدم برگشت ما صدای با گچ اون با بود رفته تنش کت چطور

 بود شده خوب دستاش یعنی میدیدم رویا داشتم

 میکنی نگاه دستام به کردی ول منو_

 میبینم خواب شده؟دارم خوب دستت رادمهر ممکنه چطور_

 اشهب دستم تو آتل که بدبختی با گرفتم فرجه لوکاس از و امروز شده خوب نه میبینی خواب نه_

 بود وایساده عکاس یکیم بردار فیلم دونفر منتظرن بریم بیا کنه باز و گچ ولی

 عکسا با یادگاری باشه ،دونفری شیر تو شیر عروسی فیلم بجا گفتم_

 رادمهر عشقی خیلی پایتم کامال من_

 درمیاد صداشون االن که بریم بدو بانو فدای_

 عکس ازمون کلی لباسم، هر با میداد دستور هی بهمون عکاس ولی بودن نشسته بردارا فیلم

 که انقدر من ولی بندازه خصوصی عکس میخاست حتی بود نمونده تنم تو جون دیگه گرفت

 بجز بودم رادمهر کنار که مدت این تو بود عجیب برام هنوزم ندادم اجازه بهش کشیدم خجالت

 یا منه از مشکل نمیدونستم نذاشت فراتر پا هیچوقت خودش، مخصوص های عالقه ابراز

 نمیخاست
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 هک خوردم چیزی یه راه سر بپوشم و عروس لباس تا کرد ولمون عکاس غروب به شدن نزدیک با

 عکس یکل بعد بود کرده عوض و کتش هم رادمهر پایین برگشتم کشید طول آرایشم نیوفتم پس

 کرد ولمون باالخره عروس لباس با

 رمدورتادو به شدن باغ وارد جمعیت عالمه یه دیدم خودم، برا بشینم جا یه برم که عقب برگشتم

 کردم نگاه

 حتی خانوادش و عمو،ساره،بزرگمهر،حامد،سحر،حسام،هورداد،مهدی،امیرحسین،امیرعلی،آنی

 رادمهر سمت برگشتم بود اومده هم رادمهر خواهر

 پس داشت واقعی عروسی با فرقی چه این رادمهر_

 میان مهمن و داریم دوسشون که اشخاصی فقط خصوصیه عروسی این اینه فرقش_

 کرد بغلم اومد سحر شد جمع چشام تو اشک

 برقصیم بزنیم بریم بدو آرایش به زدی گند کن جمع رو آبغوره اه_

 بقیه و سحر منو بود نشسته رادمهر کنار لوکاس بودن شده جمع همه که بودم خوشحال خیلی

 بیاد نشد بلند کردم اشاره بهش هرچقدر بودیم، وسط خانوما

 داده مهمونی عمرش تو بار یه خسیست شوهر بچسب، و خودمون بابا کن ولش:سحر

 اخه مهمونی سحر_

 نگیره عروسی میکردیم فکر هممون موافقم سحر با من:سارا

 نیست خسیس اصال اخه_

 براخودش چیزیه یه کال دراورده، مارو پدر عزیزم نیست براتو_

 بچها نداشتیما_

 ذلیله شوهر چه اوه_

 یانه برمیخوره بهت ببینیم کنم توهین حامد به منم میخای_

 خنده زیر زدیم بعد کردیم نگاه بهم باخشم اول
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 خوشگله خیلی لباست عزیزم سایه:آنی

 خودشه سلیقه ندارن تخته هنرمند مردای گفتی خودت دیگه_

 نیست خوشگل هم اصال پس اونه سلیقه اااا_

 چون زدم پس اونو داشتم بدی احساس دلم ته بود شده خیره بهم که افتاد حسام به چشمم

 کنارم ومدا که نشستم صندلی رو میبینه عروس لباس تو منوداره االن ولی میاد بدم مردا از میگفتم

 سایه بهت میگم تبریک_

 ممنونم_

 وایلا اون شاید داره انتخابایی هرکسی نباش ناراحت من بخاطر ولی میکنی فکر چی به میدونم_

 جلو داوم بشیم داییم کار قربانی قراره ما میدونه فهمیدم وقتی ولی نمیومد خوشم رادمهر از اصال

 ممن شاید نمیکنم اینکارارو هرکسی شدم قائل زیادی ارزش براش گذشت خودشم جون از حتی

 عروسی با هست احتمالش بشین خوشبخت امیدوارم میکردم، انتخاب آدمیو همچین بودم جات

 ببر لذت جشنت از دیگه مرغا قاطی برم منم حامد

 ردک اشاره بهم که کردم نگاه رادمهر به میکرد درکم که بود خوب خیلی کردم نگاهش قدردانی با

 بخوریم شام میز دور داخل رفتیم گرفت و دستم پیشش برم

 دنیا سر اون ما و اینجایید شما جاییکه اون از بدم خوب خوب خبرای بهتون میخاستم آقا:حامد

 مونیدب ما دل ور اونجا بیایید هفتم یه و کنین شرکت همرو که بگیریم عروسی نوبتی میخاییم

 بگیرید عروسی بعد همینجا، برسیم ما بذار_

 ردلب یه که جون حسی بعدشم من بعد رادمهره خواهر اول دیگه ماه واال داشتن، نگه منو االنم تا_

 زده تور

 دستاشون ضرب با داد قر بلندشد حامد که زدن دست براشون همه

 مفته مال که بخورید دادم، قر خیلی کنید تموم و دستاتون بسه بسه_

 همچین که بودم خوشحال دلم ته از بودن خانوادم همگیشون که چرخوندم جمعممون بین چشم

 بود روش مادرم تصویر کردم حس کردم نگاه پنجره به داشتم ای خانواده
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 گرفتیم، هم رو شما خون انتقام ما دیدن و خوشبختی و آرامش رنگ دخترات باالخره دیدی مامان

 رسیدیمنمی اینجا به هیچکدوممون نبود شما دعاهای بخاطر اگر شاید کنارمونین همیشه که ممنونم

 ما زندگی به ،رادمهر بزرگمهر اومدن میکرد آروم و بچهاش داشت که کردم نگاه خواهرم به

 اشقع بتونم که نمیکردم فکرشم راه این اول هیچوقت دوختم چشم حلقم به بود اتفاق بهترین

 به رگردمب خاستم شه سرپا بتونه ولی باشه گذشته تیغ لبه از که کنم ازدواج مردی با بتونم و شم

 حکمم صدای با هممون ولی بود کنارم مدت این تمام برااینکه کنم تشکر ازش و کنم نگاه رادمهر

 میکرد ارچیک اینجا این شدم بلند بهت با سمتمون به میدویید که الهه دیدن با عقب برگشتیم در

 زد داد بلندی صدای با رادمهر زمین رو نشست زانو دو رو میزد نفس نفس

 اینجا داده راه اینو کی_

 رادمهر

 باال اورد سرشو من داد با الهه

 بزنم حرف بذار میکنم خواهش رادمهر_

 فکتو ببند بشنوم صداتو نمیخام_

 بیایی من با باید تو بکشه و مادرت میخاد عموت نداری خبر هیچی از تو رادمهر_

 بکشه و کسی نمیخاد کسیم ایرانن تو من ،خانواده من کردن خام برا جدیدته رویه اینم_

 من درکنار جا همه که زنی اون نمیگم رو کرده قبولت سرپرستی به که ای خانواده من احمق_

 واقعیت ،مادر مادرته دیدیش

 شوکه نم مثل اونم کردم نگاه آنی ،به منه اسپارنسر میگفتن همونیکه برگشتن من سمت به همه

 و یمک من میدونست یعنی الهه خونه رفتم که اول اون از مدت همه این کنم چیکار نمیدونستم بود

 رامشآ من به شدم ولو صندلی رو بود همین میگفت که ماموریتی پس میدونست، الهه نیومد جلو

 نمیومد

 بگیری عموتو جلوی باید تو میکنم خواهش رادمهر_

 شدم بلند ضرب به خورد قل رگام تو خون
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 زندگیش نجات برا االن که برسم بدادش بخام من که بود کجا االن تا میگی که مادری مثال اون_

 من از میخاد چی میکنه صدا منو داره

 میشه دفن باهاش راز این همیشه برای بکشن و مادرت اگر رادمهر نداری خبر هیچی از تو_

 بمونن زنده تا کنم تالش چرا پس نداره من برای ضرری و سود راز این_

 داشتیم هممون بود اومده من کاری مهمونی شب که بود همونی شد نمایان الهه پشت از زن یه

 اومد سرش پشت از مردی یه غرش صدای وایسادم روبروش من نزدیک اومد میکردیم نگاهش

 بشم شوکه شد باعث بزرگمهر صدای ولی ببینمش برگشتم

 اید؟ زنده شما بابا_

 ارهد نمیفهمیدم اصال شد نزدیک بهم موند خیره من رو چشمش ولی میکرد نگاه ما به بهت با مرد

 عقب رفتم که کرد نزدیک صورتم به دستشو مرد میشه چی

 باشی برادرم شبیه انقدر تو نمیشه باورم باشن شده نصف وسط از که سیبی مثل_

 ربزرگمه منو یعنی زده صدا پدر و مرد این بزرگمهر میگفتن چی اینا میومد بند داشت نفسم

 هک ذهنم از تیکه اون زد، بهم و حالم میخورد پیچ ذهنم تو که جدید سوال همه این پسرعموییم،

 با میشدن رد چشمم جلو از ها صحنه همه ریخت دیوارش بهش نشدن وارد برا داشت دیواری

 حواض صورتای

 بهم زدم کنار و صورتش رو تور کردم حمله مادرتم میگفت و بود مرد اون کنار که زنی سمت به

 دوتا اون بود بابک داد هل منو که کسی اون بابکه مادر اینکه بزرگمهره مادر که این بود خیره

 .بودن رویا و زیبا میخندیدن دادمهر جنازه به که دختری

 افتادم زمین روی ضرب با شد شل زانوهام

 بابا میگه عموش به بزرگمهر چرا وسط این نمیفهمم فقط اومد یادم چیز همه اومد یادم_

 دمر صدای میخورد قل معدم شدید استرس از بود خیره ما به زده بهت که کردم نگاه بزرگمهر به

 انداخت خط ذهنم تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

605 

 

 ور بزرگمهر چطور رادمهر نمیدونم من نشد ولی کنیم پنهان چیزو همه کردیم سعی سال همه این_

 که گیب بهشون بهتره برگشته حافظش که االن ولی داریش نظر تحت که ساله چند تو ، کرده پیدا

 کردی جدا خودت از و بچهات چرا و اومده سرشون بالیی چه

 اومد هم زن صدای باالخره

 و شیادگاریا بعدم بکشید منو عشق کشیدین نقشه دیگه باهم بابک و تو محمد، باش ساکت_

 بذار تنها پسرام با منو بیرون گمشو هم حاال کنید آواره

 نشست و برداشت خودش برا صندلی یه روم روبه زن شد خارج خونه از عصبانی حالت به مرد

 توش آدمای نابخشودنین اینکه هم آوره درد خیلی هم کنم تعریف براتون میخام که داستانی_

 تیمنمیخاس جمشید منو زیبا و رویا بعدش بزرگترتونه برادر بابک ، رادمهر اومده یادت که همونطور

 شحالخو خیلی جمشید حاملم شدم متوجه من کرد ازدواج بابک وقتی ولی بشیم بچه صاحب دیگه

 که تیممیدونس زشته خیلی میگفت هم فامیل حتی نیستن راضی اصال ها بچه که فهمیدم ولی بود

 ناراحت خیلی ،خواهراتونم دادمهر و رادمهر همسانت قل و تو میشیم دوقلو پسر دوتا صاحب داریم

 هکن ازدواج اگر که بود گرفته قول پدرش از بابک بود، جمشید منو تصمیم مهم ولی بودن شده

 و شهنمی دار بچه بابک فهمیدیم ما وقتی ولی خودش برای جدید مغازه تو کنه کار کنارش میتونه

 و بابک عمال و کنه کار جدیدش پسر دوتا رو که خاست جمشید شدن دختر صاحب دخترامم دوتا

 دارم رو بزرگمهر فهمیدم من که بود موقع همون و بخان و ارثشون شد باعث همین گذاشت کنار

 نای کرد بیرون خونه از و بابک جمشید ولی بندازم رو بچه که کرد تهدید منو ریخت بهم بابک

 چیکار بابک که بودم درجریان من بگیرن دل به کینه پدرشون از بزرگم بچهای که شد باعث

 براتون بگم و ادامش بعد بشنوید همسرش زبون از میخام ولی میکرد

 زدن حرف به کرد شروع ولی بود پایین سرش بابک همسر

 چیزی پدرش ارث از که میترسید بابک. اومدم همین برای میوفته اتفاق این امشب میدونستم من_

 که اشتد اصرار بابک ولی شدم حامله دختر دوبار من بکشه و نسلشون نمیتونه وقتی نرسه بهش

 سرپ صاحب داریم که گفتیم همه به گرفت دیگه تصمیم یه اخر لحظه تو ولی کنم سقطشون

 یه بچه با منو دختر زایمان موقع میخاد بابک نمیدونستم من ولی بود خوشحال پدرشوهرم میشیم

 ثلم شما عزیزم امیرعلی و امیرحسین متاسفم من ، زیاد پول مقدار به اونم کنه عوض دیگه نفر

 شدین بیمار مرد این خودخواهی قربانی ولی خودمین های بچه
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 درک و شوهرم رفتار من بخشید و بابک ، جمشید. خونه تو اورد رو امیرحسین بابک اینکه از بعد_

 رو تاکدور میخاست براهمین بیاره شماها سر بالیی میخاد بابک که میدونست اون ولی نمیکردم

 ولی ردمسپ دخترام به رو تا سه شما بریم مسافرت به میخاستیم جمشید منو که روز کنار،یه بذار

 رفتهگ تصمیم خواهراتون و بابک شماهارو، بعدم بکشن رو ما تا بریدن ماشینو ترمز نمیدونستم

 ولق رو بودن مساوی حق بابک و برسه بهشون ارث تا کنن نیست سربه تارو سه شما که بودن

 یول خونه برگشتم و موندم زنده بیرون شدم پرت ماشین از من بدشون شانس از ولی بود داده

 منو دش خونه رئیس بابک جمشید، سپاری خاک بعد شد، انجام روم عمل خیلی کامل، بودم سوخته

 قدقی من بود مرده سرطان اثر بر پیش سال چند زنش که کنم ازدواج شوهرم برادر با کرد مجبور

 جسم و غلمب تو گذاشتن و دادمهر جنازه بیمارستان از خونه تو برگشتیم وقتی ولی شد چی نمیدونم

 به هرچی چیشده نمیاد یادش و خورده سرش به سختی ضربه که رادمهری و بزرگمهر جون بی

 به یول میکنن بازی دارن دادمهر و بزرگمهر که گذاشت برام فیلم یه نگفت چیشده گفتم بابک

 رتپ ولی کنه کمک که میاد رادمهر ولی میمونن آویزون نرده از میخورن لیز و میرن بالکن سمت

 من دمیکر صدا مارو باید کنه کمک خودش اینکه بجا بود رادمهر تقصیر گفت بهم بابک ، میشن

 تمنمیخاس بده ای خانواده به و رادمهر خاستم بابک از و گرفتم قرار حرفاش تاثیر تحت لحظه اون

 میخام که ادد نشون بهم فیلمی برگشتم سمیه پیش مرده بابک فهمیدم وقتی ولی دیگه ببینمش

 بتونه تا بیارم وسط رو ،الهه رادمهر به شدن نزدیک برای شدم ،مجبور اخراینکه در و ببینید همتون

 تیح جمشیدی کپی تو ،رادمهر میدونستم و اخالقیت خصوصیات تمام کنه نزدیک شماها به منو

 نارمدرک بمونی که کنم وسوست بتونم تا کردم استفاده پدرت های عتیقه از همین برای عالیقت

 بچه هی با داشت و بود نشسته من کپی ای پسربچه گذاشت داخلش فیلم و کرد روشن رو دستگاه

 مهرداد سرشون میزد داد داشت اتاق تو اومد بابک شد باز بدی صدای با در میکرد بازی کوچیکتر

 ادمهرد شکوند لگد با بالکن نرده و کرد بلند دادمهر گردن، از بابک بود کرده بغل سفت و ،بزرگمهر

 تمیخاس کمک بلند ،دادمهر پرده پشت وایساد گوشه یه بابک گرفت رو نرده اون ولی کرد پرت و

 سادموای وقتی ولی باال کشیدم گرفتم و دادمهر دست میدوم سمتشون به دارم خودمم که فهمیدم

 نشون رو خون تو پسربچه تا3 فیلم بعد دیدمش و برگشتم داد هلم بابک باال بکشمش بیشتر که

 داد
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 بود دهش تموم تحملم آشپزخونه تو رفتم و شدم بلند تموم کرختی با بود ریخته بهم بشدت حالم

 استمیخ کمک که اومد کنارم سایه جیغ صدای شکست و افتاد دستم از لیوان میرفت گیج سرم

 بود مطلق سیاهی بعدش

 بود نشسته سرم باال سایه کردم باز و چشمام پیشونیم رو چیزی خنکی حس با

 ممنونم خدا وای خوبی؟ عزیزم رادمهر_

 شدمبلند جام از میدیدم خواب داشتم باشه حقیقت همش نمیشد باورم لرزیدن به کرد شروع تنم

 عوض شولباس بگیره جلومو نتونست کرد هرکاری سایه پاشدم دوباره ولی نشستم رفت، گیج سرم

 بسازم رویایی شب یه براش نتونستم بود کرده

 بود اومده و مادرمه فکرمیکرد که کسی اون به رو میدیدم تار و اکثریت بودن نشسته پایین همه

 میزدم داد تقریبا بگه و حقیقت

 اشتمد کنارم و واقعیم برادر من بیای اینکه از قبل بدونم چیو من بشه چی که بگی اینارو اومدی_

 نه شمتمیبخ نه ببینمت ندارم نیاز بیای نداشتم نیاز گرفتم و دادمهر انتقام بگی اینکه از قبل

 چطور خونتم از من بودن، تاثیر تحت ، خودخواهی هرچی بخاطر کردی آواره منو تو میکنم قبولت

 سالی26 نم به کنم، دفاع خودم از نمیتونستم و نمیومده یادم هیچی که زمانی کنی بیرونم تونستی

 وهرتش پیش برو ببینمت نمیخام االن میکنم قبولت اونوقت برگردون رو خانوادم کنار نبودم که

 بیرون برو من خونه از میفهمی؟

 ردنک بلندم تامرد دوسه میزد دردناکی نبض راستم دست زدم چنگ و لباسم کشید تیر سینم

 گوشامم ممیکرد حس میخورد تکون کلیسا ناقوس عین سرم بود تار دیدم ببینمشون نمیتونستم

 بیرون داشت منو زن این که قسمتی حتی اومد یادم یهو خاطرات از زیادی حجم میشن کر دارن

 و ادمید فشار بخودش دادمهرو که یادمه دقیقا االن نمیومد یادم من ولی بود ضربه بعد مال میکرد

 کنه گور و گم منو میخاست بابک از

 کنی درک منو نمیتونی تو پسرم رادمهر_

 شسمت به میخاستم راه سر گذاشته و بچش چرا کنم درک میخاد من از این کرد اتصالی سیمام

 زمین نشوندم بزور کرد بغلم سفت بزرگمهر که ببرم یورش
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 این نمیکردم فکر هیچوقت مادرمونه باشه هرچی باش آروم میکنم خواهش مرد باش اروم_

 بده حق بهش یکم ولی خوشحالم خیلی االن ولی باشه بودن خون هم جنس از رفاقت کشش

 بد، درحالت دیگه دوتای مرده بچش یه بشه ،عمو زن کردن مجبورش داده دست از و شوهرش

 بده فرصت بهش و اشتباهش شده متوجه االنم میفهمی باشی جاش خودتم

 وجه هیچ به اصال_

 باشه کنارمون بذار اومده که االن نداشتمش مرده فکرمیکردم سالها من رادمهر_

 که دیدی منو زندگی چی؟ من ولی داشتیش خودت کنار سالگی12 تا بازم تو_

 سربه هم منو که خاست کشیده نقشه بابک شدم متوجه وقتی شرمندم واقعا من پسرم بزرگمهر_

 دروغ به اون و برم شدم مجبور کنه نیست

 تو شنیدم که اونجوریم بشم نزدیکت نذاشت دیگه و مردیم تصادف یه تو عموت و من گفت بهت

 بدرک ودمخ میکردم صبر باید جلو بیام نمیتونستم من بگیره و ارثت سهم بتونه تا داشت نگه رو

 .دماوم نیست زنده دیگه شنیدم وقتی بزنه آسیب شماها به میخاد ببینم نمیتونستم ولی

 نارک برگشت بزرگمهر میکرد گریه و بود وایساده گوشه یه سایه شدم بلند بزرگمهر کمک با

 ونامهم به شدم نیمرخ گرفتم رو سایه دست. اسم این به کنم خطابش نمیخاستم حتی مادرش

  متاسفم شد اینطوری امشب که شرمندتونم_

 دیگه میریم ماهم نیست تو تقصیر رادمهر:آنی

 آنی ممنونم_

 بود شستهن پام کنار سایه بودم خیره گوشه یه به اتاق تو برگشتیم بیرون رفتن همه خدافظی بدون

 یدیدمم که کابوسایی با ولی شده پاک همیشه برای ذهنم از گوشه یه فکرمیکردم که بود سالها_

 نتونستم هیچوقت شده،ولی برداشته هست خاطراتی پشتش که نامرئی دیواری کردم حس

 االن بیاره یاد به نمیخاد ذهنت که دردناکه خاطره یه میگفتن دکترا کنم پیدا کامل دسترسی بهشون

 که عقب برگردم حاضرم بیارم یاد به نمیخاستم که بوده اور زجر واقعا چقدر که کنم درک میتونم

 شد ابتث بهم امشب یعنی نشد ولی باشه برات متفاوتی شب امشب ،میخاستم نفهمم چیزارو این
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 اانقدرچر بفهمم نمیتونم هیچوقت من سایه کن باور عمرت، آخر تا کشیدن درد یعنی بامن زندگی

 سیاهه زندگیم

 کردی پیدا و مادرت که باشی خوشحال باید االن نگو اینطوری رادمهر_

 کینه از بودم پر من ولی بود صورتم تو محبت ای ذره دنبال شدم خیره چشماش تو

 نه رو ساله6 بچه یه بیرون، انداخته و کرده جدا خودش از منو که کردم پیدا و مادری چی که_

 دیگه ببینمش میخام نه میبخشمش نه من سایه

 بوده بد شرایطش موقع اون عزیزم بده فرصت بهش_

 پا کله و بابک من جلو؟اگر بیاد نمیخاست یعنی بود بد میموند زنده بابک که هروقت تا شرایطش_

 هشب جلو میرم بار یه بگه و کنه نگاه دور از منو دیگه ؟چندسال کنه چیکار میخاست نمیکردم

 نیست خبرا این از نه دیگه، میبخشه میگم

 مرده االن کرده درحقت بدی که کسی نکن سنگ از دلتو_

 مادرم اسم به مدعی جمله از کردن بدی حقم در خیلیا_

 میسوختی تب تو دوساعت بخواب یکم کن عوض و لباسات حاال بیا باشه_

 میکرد مک درونیم التهاب از میخورد صورتم تو خنکی نسیم کردم ،بازش پنجره کنار رفتم شدم بلند

 و برگشت گذاشتم راستش بازوی رو و کردم رد شونش رو از و چپم دست وایساد کنارم سایه

 سینم رو گذاشت و سرش

 ،باشه باش آروم من بخاطر رادمهر_

 جای به و سرش دادم تکون آروم و سرم بودن نگران چشماش ای ،نقره شدم خیره چشماش به

 گذاشتم سرش رو و چونم برگردوند قبلی

 بود جفتمون برای افتضاحی شب چه

 تو هنوز راستم دست ولی بود شده خوب خیلی چپم دست میگذشت جهنمی شب اون از دوهفته

 گفته همب پارسا بودم کرده انتخاب کارام برا رو بزرگی سالن بود نمایشگاهم اختتامیه امروز بود گچ

 متقی بود رفته فروش قبلیمم کارای تمام. گذاشته قیمت همشون رو ها، مجموعه سر بجز که بود
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 گیرهب رو خونه پول که کرد قبول ولی رفتیم هم دعوا مرز تا بار یه استاد با و بودم پرسیده رو خونه

 خورد خورد

 اینجا بیا رادمهر_

 نار،ک و شب اون بره یادم تا برسه خیلی من به دوهفته این تو بود کرده سعی رفتم سایه دنبال

 سیپر احوال صدای با میگرفتن عکس ازش عکاساهم همه. وایساد بودم کشیده ازش که تابلویی

 دمش شوکه کنارش مادرش و الهه دیدن با ولی بود اورده دختراشم بود بزرگمهر عقب برگشتم آنی

 گرفت و دستم سایه بودم، گفته هم آنی به حتی میکردن؟ چیکار اینجا اینا کنه تمومش بود قرار

 سمتم اومد آنی کنه، آرومم نمیتونست که بودم عصبانی قدری به ولی

 و کارات از خیلی بعدم مهمه اختتامیه این میدم قسمت سایه جون رادمهر عزیزت جون ترو_

 داد رمس خاستی هرچقدر بعدش کن کنترل خودتو کنم حذفشون یهو نمیتونم کردن اسپانسرات

 بزن

 دهش انجام عمل تو منو اینجوری نمیکردم و فکرش پارسا کنار رفتم و برگردوندم ازشون و روم

 کرد عرفیم منو برگشتن، سمتش به همه کردم نگاه بهش برگشتم بلندگو تو پارسا صدای با بذارن

 امضا هک بیان داشتن دوست کارام پوستر هرکس تا نشستم میز پشت. بزنم حرفی من نبود قرار

 بستن و نمایشگاه بار مشقت کار این بعد کنم

 بکشی جدید نمیخای رفتن فروش کارات تمام رادمهر:پارسا

 فلج دست با حتما چرا_

 که کنی امضا میتونستی_

 گچ از تمدس تا دوماه حدود کنم صبر باید متفاوته کشیدن ولی کنم امضا میتونم دستم دوتا با اره_

 بشه خارج

 بگو اینو برات میدم ترتیب که بعدی مصاحبه تو پس باشه_

 باشه_

 مه اونارو میریخت بهم اعصابم باهاشون کنم دعوا نمیخاستم بزرگمهر نه کردم نگاه آنی به نه

 میکردم ناراحت
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 میری تند چقدر رادمهر کن صبر_

 باهاشون کنم بحث بشینم نمیخام سایه بدو_

 داد راننده به ادرس سایه شدیم ماشین سوار

 میریم کجا_

 هستیم ای مرحله چه تو بدونم دکتر بریم زودتر میخاستم من رادمهر راستش_

 هستمه؟ منظورت_

 نشو ناراحت میکنم خواهش_

 بریم باشه نشدم نه_

 طرف مهه به زیاد کنجکاوی با سایه بودن اونجا خیلیا بگن و شمارمون تا بودیم نشسته سالن تو

 ستیمنش روبروش بود سال میان تقریبا مرد یه داخل رفتیم گفتن و شمارمون وقتی میکرد نگاه

 دادن توضیح به کردم شروع شد،خودم گیج سایه خاست که توضیح ازمون

 و رفتیم هک دکتر کشید بیمارستان به کارم شدیدی ضربه اثر بر بود کم سنم وقتی من دکتر آقای_

 نیممیتو بپرسیم اومدیم االن دارم مشکل ،من بشم دار بچه عادی نمیتونم گفت گرفت ازمایش

 بشیم؟ بچه صاحب

 صددر اون زیر اگه میگم بهتون باید بعدش بدید انجام مینویسم آزمایش سری یه براتون خب_

 ولی انهی میشه انجام خارجی عمل بدون ببینیم باید ای پرسه یه طی یا خارجی لقاح باشه، معقول

 .بینمب من بیارید ظهر تا بدید انجام کلینیک تو همینجا میتونید ببینم ازمایشارو باید حتما

 سایه شدم منتظر اول شدیم آزمایشات بخش وارد و کردم سوال منشی از شدیم خارج اتاق از

 بده آزمایشارو

 اروم رفت مریضش وقتی داخل رفتیم دکتر مریض آخرین همراه یعنی کشید طول انقدر کارمون

 میکرد نگاه ازمایشا به زیادی دقت با کرد قبول

 کردین ازدواج ساله چند_

 چندماهه تقریبا_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر tromprat | سیاهی از باالتررمان 

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

612 

 

 میان نشدن دار بچه سال یه بعد همه اومدین زود انقدر چرا_

 اومدیم بهراهمین میدونستم و مشکلم قبل از چون_

 حد یرز تعداده، تو مشکل گفتی خودت که همونطوری ولی ندارن مشکلی خانم که بگم باید خوبه_

 درصدش شده کمتر گفتی که اونیم از معقوله

 چطور؟_

 ترینش موثر داشته هورموناتم رو تاثیر که اومده پیش برات احتماال مشکالت سری یه خب_

 دارن زیادی تاثیر قرصاش که افسردگیه

 داشتم و مشکل این زیادی مدت_

 براهمونه پس_

 ولی ممیذاری رو خارجی لقاج موقع ،اون نمیکنه بارور که دیدیم اگر کنید صبر چندماه بنظرمن خب_

 یا رهبگی و بکاریم که چندتا هر ممکنه بگیره رحم روش این داره مشکالتی که میدونید اینم خب

 نشه اصال ممکنه

 بود منتظرمون ماشین شدیم خارج از و کرد پرونده ضمیمه و آزمایشات

 یعنی میشه بنظرت رادمهر_

 داری؟ دوست بچه خیلی ولی نمیدونم_

 باال میره داره سنمون رادمهر_

 بشیم دار بچه کی حقیقتش نمیکنه فرقی برام من_

 باشه_

 زنهب بال بال بچه برا انقدر نداشت دلیلی اخه بگم بهش چی نمیدونستم پایین انداخت سرشو

 مادر که بودم داده اجازه بود اومده دستم گچ کردن باز برا لوکاس گذشت سرعت به ماه 4

 لیسام و مهدی بین چیزا سری یه متوجه ببینمش نمیخاستم ولی باشه خودش خونه تو بزرگمهر

 ودب قرار بودم خیریه بنگاه که من میدادم سامون سرو هم اینارو نبود بد بودم شده الهه و ،هورداد

 حسام حامد،ساراو عروسی برا لندن سمت به کنیم حرکت شب فردا برا میکنه باز که و دستم
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 رادمهر ای اماده_

 اره_

 نه یا برگشته هنرمندشون دست ببینن منتظرن همه_

 خواهشا نگو چرت کن بازش فقط_

 هک چیزی ولی بود خورده چروک پوستش دستم بود تر مشتاق من از سایه کرد باز دستمو گچ

 بود انگشتام از یکی کبودی میزد ذوق تو بیشتر

 نمیکنم حس اصال و انگشتم این چیه؟ این لوکاس_

 بده انجام و میکنم که حرکاتی اروم رادمهر باش اروم_

 هتیک یه انگار میزدم بهش دست بود مونده ثابت انگشتم اون ولی دادم انجام کردو که هرکاری

 خیلی اندازه به خون ولی داد خراش و انگشتم سر خوری میوه و چاق با لوکاس بود اضافه گوشت

 زد بیرون ازش کمی

 بودیم دوخته چشم لوکاس دهن به همه

 برنگشته بود خورده ضرب قبل از که انگشتته همون این رادمهر کنیم قطع و انگشتت باید فکرکنم_

 نمیذارم نداره امکان این نه_

 بشه قطع باید میشه اینطوری دستت کل دستت، رو بمونه درنیار بازی بچه رادمهر_

 بکشم نمیتونم دیگه کنی قطعش کنه حرکت باید نمیذارم نه_

 نمیتونی میدونی وقته خیلی تو_

 شو خفه.............. نه گفتم_

 کونشت بتونم یکم که میشدم متمرکز روش دادم ماساژ و انگشتم چپم دست با مبل رو نشستم

 بازم مکرد مشتش محکم دادم تکون طرفین به دستمو نداشت فایده ولی کردم سعی بیشتر بدم

 دادم ماساژش

 نمیشه رادمهر نکن_
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 گرن کردم تکرار بازم بودن شده ناامید همه بود نشسته تنم به سردی عرق میکرد گریه سایه

 شد خم اونم دادم تکون و دستم یکم میلرزه کردم حس بود شده تر کمرنگ انگشتم

 ببین لوکاس_

 نمیشه باورم_

 تممیتونس برگشت دستم باالخره شدم ولو مبل رو اومد، سریع خون اینبار کشید رو و چاق دوباره

 هنر دنیای به برگردم

 شدن خوب دستام انتظار، ماها بعد باالخره منید مهمون شام امشب_

 زده زل مبه سبزش درشت چشمای با بود نشسته بغلم تو ستایش میبست رو چمدونا داشت سایه

 میخورد و دستاش و بود

 کوچولو میخورمت خودم االن بذار میخوره و دستاش چطوری سایه ببین کوچولو، خانم تو فدای_

 میکرد رسم شکل هوا تو برام دستاش با میکرد غش خنده از میکردم س*و*ب که و شکمش

 میداد وتوضیح

 بگیریم بغل و خودمون بچه دارم دوست خیلی منم شیرینن چقدر رادمهر میبینی_

 یریمم خواهرم بجز مشنگا اون عروسی بعد کنید صبر چندماه گفت که دکتر من عزیز خانوم سایه_

 دوباره

 شخوش میداد که صدا شکمم رو میزد دستش کف با شکمم رو گذاشتم و ستایش کشیدم دراز

 کرد خیس و شکمم تفش تمام میزد پا و دست میومد

 که تفات با کوچولو خانوم کردی مزین منو_

 دیگه دستات برا کردی ذوق خیلی امشب بخوابیم بگیریم ببرمش بده رادمهر_

 رو خوشگله ببرش باشه_

 دراومد جیغش که کردم بوسش محکم

 رو بچه ماچات این با که کشتیش_
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 بکشه خواهرشم جور باید این کنم ماچ اینطوری و نیایش نمیتونم_

 نییع دکتر بریم که بود گرفته وقت گرفت و چشمم سایه میز روی کاغذی بیرون اتاق از بردش

 .شیم دار بچه زودتر میخاست دلش انقدر

 دیگه ما خونه بریم بیایین رادمهر حاال میگم:حامد

 ما خونه میان نه: حسام

 نکنین دعوا بابا ای_

 بزرگتره که حسام خونه میریم:بزرگمهر

 دیگه ما خونه بیایین رادمهر با دایی بابا_

 دایی بگین هم رادمهر به بگیرین یاد نمیخایی حامد میگم_

 کردن نگاه بهم حامد و حسام

 کردیم پیدا هم دیگه دایی یه دفعه یه خدایی سخته خیلی_

 بابا خوبه رادمهر همون که نه اگرم بگید بهم میتونید کردین عادت هروقت نداره عیبی_

 خودشونو کشتن بچه دوتا این بابا بریم بیایید:سحر

 قدرچ ببینن ازدواج تدارکات داشتن قصد اونام نمیان گفتن مهدی و هورداد شدیم حسام ون سوار

 کرف دادن تشکیل خانواده به شه تموم مشکالت بودن منتظر همه انگار افتادیم امسال عروسی

 کردم نگاه بزرگمهر به کنن،

 یگمد دوتا برگردیم گرفتن، عروسی کنن شروع بعد بشم خوب من بودن منتظر همه انگار میگم_

 افتادیم

 ؟ اونجا بگیره عروسی میخاد کی:حامد

 دیگه مرغا قاطی رفتن هم مهدی و هورداد_

 میشناسیم؟ هستن جدی؟کی_

 الهه و ،هورداد وملیسا مهدی اره_
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 بود خراب جنسش که الهه اون_

 دونمنمی نباشه بد ذاتن شاید کرده تغییر اونم رفتار شده برمال چیز همه که وقتی از نمیدونم_

 هورداد انتخاب بهرحال

 میکرد نگاه اخم با بیرون به سمتش برگشتم کرد اشاره سایه به حامد

 طوسی چشم خوشگله اخم چرا_

 خوبه؟ الهه میکنی فکر واقعا رادمهر_

 ، بیخیال دارم خودمو خانوم من ندارم بهش کاری اصال من سایه نکن جنایی رو قضیه اوه اوه_

 بپوشی عروسیا تو اوردی چی ببینم بگو حاال

 برا گهرن فیلی پوشیدم تو مهمونی تو ،اونیکه بدجنس میپیچونی و موضوع اونوقت مثال قهرم_

 یاسی یکیشم نفتیه آبی یه داشتم قبل از دوتام آوردم خواهرت عروسی

 ندادیا نشون من به_

 ندم نشون داشتم دوست_

 شیا رسوا بدم قلقلکت همینجا نذار شدیا نامرد خیلی_

 نداری جراتشو_

 حرفش و مرده باشه_

 آشتی گفت سریع که کنم حمله بهش خاستم

 شونم رو زد حامد

 مثل مشدن بکار دست قبل تا منه عروسی االن ببینیم شمارو های بچه پس قراره کی دایی میگم_

 کنید مستفیض مارو بزرگمهر دایی

 دیگه امر حتما باشه_

 هیچی دیگه نه_

 شدش تو خام چطور سحر موندم من_
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 شد گیر ،نمک پروندم نمک خیلی دیگه هیچی_

 .بود جمع شادی و خنده باعث همیشه دوتا این دعوا حامد گردن پس زد محکم دونه یه سحر

 بود خوابیده تخت ستایش ولی بخوابیم نذاشت و کرد قراری بی نیایش شب تمام

 میکنه اینطوری چرا دخترت بزرگمهر وای_

 اخه خوابیده این صدای با ستایش چطوری کرده کالفمون نمیدونم_

 بخوابی یکم پایین ببرمش من بخواب تو برو من بدش_

 میتونی؟_

 نمیتونم پس نه_

 باشه_

 تو شعر تابک یه نمیومد بند گریش ولی دادم تکونش و نشستم مبل رو پایین رفتم گرفتمش بغلم

 آروم ابیت بی و میکرد گریه جلوم گذاشتم و نیایش شکمم رو خوابیدم و داشتم برش دیدم قفسه

 نکهای مثل شد آروم ثانیه چند بعد بودم فریدون شعرای عاشق خودم میخوندم شعر گوشش کنار

 کردم نگاه بهش شد که تموم بود بیدار ولی خوندم و انواعش ،براش شعره عشق عموش عین

 میزد برق خورده خیس که سنگی مثل سبزش چشمای

 خوشگله خانم عمو، بره قربونت_

 هوا تو گرفتمش شدم برعکس میداد تکون و پاش و دست برام کردم بوسش آروم شدم دوال

 میکردم بوسش پایین میوردمش

 میاد خوشت بال شیطون چیه_

 میکشید و موهام میزد جیغ موهام تو پایین اوردم سرشو

 میگیرم حالتو االن پرو دختره که کندی رو عمو موهای ای ای_

 که درشما پیش ببرمش بلندشدم خوابید و شد خسته که کردم بازی باهاش و دادم قلقلکش انقدر

 میکرد نگام داشت بزرگی لبخند با افتاد سایه به چشمم
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 خوابیده ببرش بیا سایه_

 میگفتی که ترسات اون برعکس بشی بابا میاد بهت رادمهر_

 امیدوارم_

 این منم میخاست دلم خوشحال و تره شاداب چقدر بزرگمهر میدیدم که االن کردم نگاه رفتنش به

 شروع ور بود فکرم تو که هایی مجموعه زودتر نشستم،باید مبل رو سایه کنار باشم داشته رو حس

 جدید مشکل بود شده شدن دار بچه این ولی میکردم

 دیگه بریم سریعتر باید شد دیر دیگه باشین زود سایه_

 میاییم االن_

 هم رگمهربز میکرد بازی ستایش دستای با داشت و بود نشسته بغلم تو که کردم نگاه نیایش به

 عروسی بریم که بودیم منتظر همه االن بود گذشته خوبی به حسام و حامد عروسی میزد رو قدم

 رضایت خانم تا4 باالخره که بزنه داد اومد بزرگمهر که، نداره دادن کش انقدر نمیفهمم من سارا

 بیرون رفتم دنبالشون منم کرد، بغل و ستایش بزرگمهر بیرون اومدن و دادن

 ردایف بمونیم زیاد حسام،نمیتونستیم خونه به نزدیک و بود دیوید باغ خونه تو سارا عروسی

 برا نامه دعوت هنر دانشگاه از منم برای و بود زده مطبی بزرگمهر برمیگشتیم باید سارا عروسی

 خوب زندگی یه و کارامون ادامه برای شانس یعنی این بود اومده تدریس

 میخاد که چیزی اون به داره که بودم خوشحال خیلی خواهرم برا بودن، چیده مجللی خیلی و باغ

 هشب خاصی چیز شدم پیدا تازه خانواده درمورد بیان داماد عروس تا نشستیم صندلی رو میرسه

 بلند امند با پرنسسی لباس میزدم حدس که همونطور شد وارد وقتی بریزه بهم نمیخاستم نگفتم،

 فتمر بود باز فرش بلند موهای بود کنارش هم دیوید میخاست دلش همیشه که همونطور بود پفی

 نزدیکش

 عزیزم اینجا هستی که ممنونم رادمهر_

 نباشم میشه مگه_

 اونورن اومدن هم بابا و مامان راستی_

 پیششون میرم حاال باشه_
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 برسم دیگه مهمونای به میرم من_

 برگشتم بقیه پیش

 بکنم سالم بهشون برم باید اومدن هم پدرم مادرو اونطرف گفت سارا_

 برو حتما اره:بزرگمهر

 میام باهات منم:سایه

 یدند مارو تا بلندشدن دیوید پدر مادرو کنار بودن نشسته که رفتم خانوادم سمت به سایه همراه

 کنار کشیدتم مادرم که خودمون سرمیز دوباره برگردم خاستم کردیم پرسی احوال

 خوشبخت امیدوارم بود کرده مجبورمون بابک نبود خوب رفتارمون باهات ببخش مارو رادمهر_

 بشی

 باشید داشته خوبی زندگی شماهم امیدوارم شده تموم دیگه گذشته ممنونم_

 ول و وسط خانما ولی خواهرم پیش رفتم شدم بلند دوبار فقط بودن بغلم دخترا مهمونی بیشتر

 لمد ته از بود خوشحال خیلی بود سارا به حواسم تمام بود خوبی خیلی عروسی انگار، نمیکردن

 میموند خواهر برام همیشه ولی باشیم نبوده خون هم شاید داشتم دوست کوچیکمو خواهر

 کردم بغلش که بشه ماشین سوار میخاست سارا شد تموم مهمونی شام، خوردن بعد

 ببر لذت لحظاتت تمام از و شو خوشبخت خودم، کوچولوی سارا باش خودت مراقب_

 سایه کنار توهم همچنین گلم داداش مرسی_

 یندهآ میخاست دلم بود شده ولو گوشه یه هرکی خونه برگشتیم حسام ماشین با خسته همگی

 هب برگردم نمیخام االن ولی بگذره میخاستم فقط که پیش ماها برخالف باشه خوب زندگیمون

 عقب

 برخ و سیاهیش که شبی تو میرسید نظرم به درخشانتر همیشه از ماه شدم خیره آسمون به

 میکشید

 میدید رو جدید ازمایشای داشت بودیم نشسته دکتر رو روبه
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 رداف بدیم انجام رو گفتم که کاری همون بهتره نگرفتیم جواب اینکه مثل چندماه این تو خب_

 بدید خرجب حوصله باید ولی میدم انجام کارتونو شدن تموم مریضام بشینید یا انجامش برا بیایید

 بشه انجام که امیدوارم میدم رو الزم توضیحات هم خانم برای بشه زده پس ممکنه

 بودم سایه نگران نداشت، درد خوشبختانه شدیم ماشین سوار دکتر کار اتمام بعد

 افتاده اتفاقی چه که میگه بهم پیشش برم دوباره دیگه هفته گفت دکتر رادمهر_

 باش امیدوار تو عزیزم باشه_

 میشه؟ یعنی میترسم،_

 میشه حتما کرده، پیشرفت علم بعدم نه که چرا اره_

 فشارش تا رستوران یه بردمش بود پریده رنگش بود ترسیده خیلی گرفتم و لرزونش دست

 باال برگرده

 مجموعه هم تدریس هم میکردم حس کارم تو رو بزرگی رشد من میگذشت هم پشت ها هفته

 فسردها داشت بیشتر و داره نگه نمیتونست سایه که بود این خانوادم مشکل تنها میزدم که هایی

 برا ودب خوشحال سایه حاملست دوباره ساره که بود این شنید میشد که هم خبری بدترین میشد

 دناامی خیلی ولی بودیم گرفته دیگه وقت یه امروز میشه خورد داره که میدیدم من ولی خواهرش

 هبرس ارزوش به میخاستم ولی رادمهر کن ولش نمیخام دیگه که بود گفته بهم بارها حتی بود

 ولی خرید بردمش برگشت راه تو گرفت یکیش شاید بذاره تا4 اینبار دوتا جای بودم گفته دکتر به

 نداشت رو هیچکاری دماغ و دل اصال

 کنه شضعیف انقدر نشدن دار بچه نمیکردم فکر میکرد نگاه باغچه به و میشست بالکن تو فقط

 منم یمیبین ؟اصال همینه مشکل تنها فقط هستما منم بچه جز به زندگی این تو من عزیز سایه_

 هستم

 همیکن باخودش اینطوری چرا اخه شد کباب براش دلم کرد نگاهم لرزون چونه و گریون چشمای با

 کردم بغلش

 اینبارو میریم باهم عزیزم باش اروم_
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 نمیتونم که منه از مشکل شده پیدا تو برا حل راه که االن میکنم فکر این به دارم_

 بابا بیدیچس این به فقط کردی ول چیو همه بعدم نباش نگران میشه درست بگیا اینو نبینم دیگه_

 هستما خونه این تو بیلم، دسته منه

 درست نمیتونستم که بود خارج من درک از شاید کنه استراحت باال بردمش شد که ارومتر

 بشه اینبار که بودم امیدوار بفهممش

 من و ودهب فشار روش خیلی انگار میکرد گریه هم خواب تو گرفتم و دستش و نشستم تخت پایین

 بودم غافل ازش

 داشت زیادی خیلی استرس میلرزید دستاش سایه بود شلوغتر اینبار خیلی دکتر مطب تو

 یلیخ االن ولی نمیریخت بهم اینطوری میومدیم هربار مدت این تو چیه از االنش حال نمیدونستم

 اورد باال چندباریم حتی بود بد حالش

 داشت ترس جور یه خودش تو فرستاد اول منو شد که نوبتمون

 نباش ناامید بیا نترس دخترم_

 سایه دقیقه چند گذشت از بعد برگردن تا نشستم همونجا منم کناری اتاق تو رفتن سایه و دکتر

 میکرد گریه داشت اتاق تو رفتم سریع زد جیغ

 چیشده دکتر_

 وگرفته، گذاشتم رو گفتی که چهارتایی ،هر شدی بچه تا4 صاحب میگم تبریک بهت پسرم_

 باشید خوشحال

 هم شم پدر میتونم اینکه و سایه شادی بخاطر خوشحال هم متفاوت حس دوتا شدم، بدبخت

 تو پرید سایه خوردش، گوه بگم االن که چهارتا بگو گفت من به خری کدوم تا، 4 اخه بدبخت

 بغلم

 بدیم خبر همه به بریم بدو خیلی خوشحالم خیلی رادمهر_

 میگه چی دیگه دکتر ببینیم بذار_
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 مراقبش اول دوماه باید خیلی گفت روی پیاده و ،ورزش نوشت خاصی غذایی رژیم براش دکتر

 قدران سایه ولی باشه داشته نباید هم اضطراب و استرس کنه چکش بیاییم هم هفته هر باشم

 یرینیش بزرگ جعبه یه راه سر خونه برسه میخاست زودتر کنه چیکار نمیدونست که داشت هیجان

 باشن سهیم خوشحالیمون تو همه که خریدم

 نفس نفس سایه کردم باز رو شیرینی ما طبقه اومدن و فهمیدن همه که زد جیغ حیاط تو انقدر

 بگه نمیتونست ولی میزد

 چیه؟ شیرینی رادمهر خبره چه:بزرگمهر

 یهو تا 4 اونم میشی عمو داری فقط نیست خاصی چیز_

 همدیگه زیاد ذوق با خواهرش به بود زده زل که کردم نگاه سایه به لبخند با بودن شوکه اول همه

 کرد بغل منو هم بزرگمهر کردن بغل رو

 جلف مردک گرم دمت بابا یهویی تا 4 شد که حاال نشد نشد بیاه_

 من و میگذشت خوبی به داشت چیز همه اینکه از بودم خوشحال کردم تعارف بهشون رو شیرینی

 کنم لمس رو زندگی خوش روی میتونستم

 بود هشد کمتر ام کینه دلم ته ولی نکردم نگاهش کردم تعارف الهه و بزرگمهر مادر به رو شیرینی

 کردم نگاهش گذاشت دستم روی و دستش

 باشمت داشته سالها بعد منم بذار پسرم ببخش منو_

 میکرد نگاهم هم هورداد حتی نشست شونم رو بزرگمهر دست که بگم چیزی یه میخاستم

 جان نوش میبخشم باشه_

 مادرو کلمه بشنوم بازم پیش سالها مثل توهم زبون از روز یه بشه کاش_

 بعد ماه 

 ردهک حمل وضع سایه از زودتر هفته یه ساره بود شدید خیلی نگرانیم بودم، وایساده اتاق بیرون

 درست وابج بود کشیده طول خیلی بیوفته اتفاقی میترسیدم بود داده پسر یه بزرگمهر به خدا بود
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 ببینم و پسرام تونستم کوچیک تخت تا 4 شدن خارج و درب شدن باز با نمیدادن آدم به حسابیم و

 زدم زل پرستار به

 سالمن پسراتونم خوبه خانمتون حال_

 برد بخش همه به بود خریده شیرینی حامد میوفتادم پس داشتم دیگه شدم ولو بزرگمهر بغل تو

 بخش تو ببرن رو سایه تا نشستیم ساعت ،نیم داد

 میشد مچاله هی درد از و بود شده مهتابی صورتش نشستم کنارش ندادن راه رو دیگه مردای

 کرد باز چشماشو کشیدم گونش روی نوازشگر و انگشتم

 رادمهر_

 گذاشتی زمین رو موفقیت با رو تا 4 گرامی مادر بهت میگم تبریک عزیزم جانم_

 نشست سایه کنار باالیی سن پرستار اوردن رو ها بچه موقع همون زد جونی بی لبخند

 شونبه خودت میتونی تا ولی بهشون نمیرسه شیرت میدونم ولی داده پسر تا 4 بهت خدا دخترم_

 بدی شیر بهشون نمیتونی اخر تا وگرنه بگیرن تا میکنم کمکت االنم بده

 بیهش هیچکدومشون متفاوتن چقدر که بودم صورتاشون محو منم سایه بغل داد رو بچها دونه دونه

 ور ها بچه دست به دست همه تو بیان بقیه دادن اجازه شد تموم که دادن شیر کار نبود یکی اون

 میکرد نگاهشون خشم با سایه میکردن بغل

 اولیه؟اسماشون کدومشون حاال ، رادمهره کپی انگار کرده باز چشماشو یکیشون ها بچه وای:حامد

 چیه؟

 بهشون بگه تا کردم نگاه سایه به

 رادوین،رایان،رادمان،راشا. اومده دنیا به زودتر کدوم نوشته بندشون مچ رو بغلم بدین بچهامو_

 سایه شده ظلم حقت در اینکه اقاتونه اسم اول با همش که اینا:حسام

 .دارم دوسشون و سالمن اینه مهم نداره عیبی_
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 میکردن بغل کدوم هر رو بچها بودم بخشیده و مادرم بودیم، شده جمع هممون خونه پذیرایی تو

 تسرنوش بود این میخاستم همیشه که زندگی میکردم نگاه صحنه این به بودم وایساده دور از

 بود داده نشون بهم هم رو سکه دیگه روی

 اومد سمتم به احمد

 شما به بدم حتما گفتن دادن در دم و پاکت این اقا_

 ممنون باشه_

 کرد صدام سایه نشستم مبل رو زیاد نگرانی با بودن، تلویزیون دور همه کردم باز رو پاکت

 شده؟ چیزی رادمهر_

 چیه ببینم میخام فرستاده برام یاداشت یه یکی_

 کن روشن رو تلویزیون بود نوشته فقط کردم باز رو پاکت

 دلیصن به آدم یه شد روشن تصویر کم کم بعد بود سیاه اولش شه روشن دستگاه شدم منتظر

 دایص تلویزیون، به محو و بودیم ساکت هممون بودن کشیده پارچه صورتشم روی بود شده بسته

 میومد آهسته

 لحم کشتی سوزی آتیش تو میدونید اخه آرومه انقدر صدام که متاسفم همگیتون به سالم_

 حنجرم جمله از سوخته بدنم از خیلی سوخت

 شد ستهب صندلی به ادم کنار سوخته نیمه صورت با بابک شدم خیره تلویزیون صفحه به زده بهت

 نشست

 و گفته چیزو همه مادرم که میدونم، شدین جمع که کسانی تمام و رادمهر شناختیم که خوبه_

 رادمهر بگم، خودم باید که چیزا سری یه میمونه ولی و حقایق همه زنم و برگشته رادمهر حافظه

 فکر تو، کپی باشم داشته برادری یا پسر میخاست دلم همیشه من و منی شبیه که فهمیدم دیر من

 تورو رهدوبا براهمین نشدن پسرامم نتونستم، ولی بدم رشد تو مثل رو بزرگمهر میتونم میکردم

 کردم خودم به نزدیک

 خترد به چون نشه نصف ارث میخاستم بمیرن بزرگمهر و دادمهر میخاستم که روزی اون حقیقتش

 از من فقط بمیرید هیچکدومتون نشد که شد حیف بودید اضافه من برای تا3 شما ولی میرسید کم
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 جای که نشد ولی گذاشتم اونجا رو دادمهر شبیه ای جنازه و کردم استفاده اومدنت بهوش دیر

 هک نکرد چکش مادر و بود شکافته صورتش که بود این خوبیش فقط مردید بگم و بذارم شماها

 یانه بچش ببینه

 طفق من بود چشمتون جلو دادمهر خوبیه سوال ؟خب کجاست دادمهر که میاد پیش سوال این حاال

 قطف داشت شباهتایی بازم ولی نباشه تو شبیه که کردن ساده جراحی عمل یه بردم و صورتش

 هیچی از ترسی دیگه داده دست از چیزو همه که کسی رادمهر، میدونی نفهمیدید چطور نمیدونم

 مهرراد. بود کنارت حفاظت برا. بود راستم دست و همکار دبی تو گرفتمش پرم و بال زیر من. نداره

 دینفهمی ولی عملی ، فکری ، رفتاری لحاظ از بود شبیهت بشی خوب تا دوستش پیش برد تورو

 رسوند بزرگمهر به رو تو که حسی همون خون کشش به شبیه داشت حسی چون. داد فراریت

 هک نمیشناختی منو و ازم گرفتی انتقام اینکه حساب به میذارم رو کردی که کاری من میدونی

 بود دترشدی اون سر به ضربه فقط بود گرفته فراموشی تو مثل اونم نمیدونست هم دادمهر برادرتم

 و برادرتون واقعا اینبار میخام همین برای اربابشم من میدونست وقتی کرد خیانت من به اون

 دادمهر........... همسانت دوقلو عزیزت، برادر از اینم بیا ببینیش؟ داری ،دوست بگیرم ازتون

 که کسی این بفهمم میتونستم ولی زخم پر و بود خونین صورتش زد کنار صورتش از رو پارچه

 داداشمه و دادمهره میگفت

 هورداده

 بود پارکینگ یه به شبیه بود آشنا خیلی برام بودن توش که فضایی جام از شدم بلند ضرب با

 بگیره ازم اینبار و برادرم ،نمیذاشتم میشنیدم رو بزرگمهر عصبی نفسای صدای

 دادمهر نزدیک رفت و دراورد و کلتش بابک موند خیره تلویزیون به چشمم یهو ولی

 دنیا اون میره میکنی و فکرش که اون از زودتر خیلی وگرنه نخوری تکون جات از بهتره رادمهر_

 بابا پیش

 باز شتدا و دستاش آرومی به که کردم نگاه دادمهر به و وایسادم سرجام ببینه منو میتونست انگار

 نبود خودش حال تو یا نبود اطراف به حواسش اصال انگار بود نشده متوجه بابک ولی میکرد

 دوقلوت دادمهر به چی که بدونید شده مشخص چیز همه که االن بذار ولی نگفتم هم هورداد برای_

 زیر که افرادم از ای خانواده به رادمهر تو، مثل هم اونو مامان به جسدش دادن نشون گذشته،بعد
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 خب منم بگیره ماهی گل آب از داد ترجیح که بود عقل بی تیام انقدر خب ولی سپردم بودن دستم

 زیزمع برادرای همسراتون پدر سعید عزیزم دوست مثل کنم راحتش که شدم مجبور میدونید بهتر

 دهزن تیام دختر و دادمهر چون نبود زندگیتون اخر هنوز انگار من بد شانس از متاسفانه خب ،ولی

 نبار،ای دارم نگه خودم کنار رو دادمهر بتونم تا بود استفاده قابل و خوب امتیاز یه من برای و موندن

 براهمین کنه پا کله منو میخاست شبیه رادمهر به رفتاری نظر از خیلی دادمهر که شدم متوجه

 فکر که بود احمق و لوح ساده انقدر هرچند شدم کارش خیانت زن و خواهر بردن بین از به مجبور

 دیگه یکی بچه و زن با میده تشکیل زندگی داره میکرد

 اینجا که افتاد یادم گذاشت دادمهر سر رو که و کلت دفعه ،یه خنده زید زد ترسناک و بلخند

 سمت برگشتم کرد خشکم شلیک صدای که بدوم در سمت به اومدم خودمه خونه پارکینگ

 دادمهره دست کلت و افتاده زمین رو بابک دیدم ولی تلویزیون

 بجم خونن پارکینگ تو اینا بزرگمهر_

 ادمهرد میگذشت کندی به زمان و میومد کش مسافت انگار رفتم سمت اون به بقیه از زودتر خودم

 دیدم پارکینگ انتهای و

 عوضی بابک بود کرده نابود و صورتش سمتم برگشت نشستم کنارش

 دارم؟ خانواده منم که داره رادمهر،باورکنم؟حقیقت_

 رو از میدادم فشارش خودم به سفت بغلم تو افتاد کشیدم لباسشو شد جاری چشماش از اشک

 در رو ما اونم و نشست کنارمون کسی کردم ،حس کردم نگاه بابک جون بی جسد به شونش

 میداد بزرگمهر وجود از نشون آشناش بوی کشید آغوش

 کردم نگاه آبی آسمون ،به بود باز پارکینگ درای

 بار اولین برای

 سالها از بعد

 خدایا

 ممنونم ازت من خدای

 بمونه تباهی و سیاهی تو زندگیم نذاشتی که ممنونم
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 زدم چنگ برادرامو ،لباس برگردوندی و خانوادم بهم که ممنونم

 دادی بهم خانواده که ،ممنونم کردم فکر پسرام و سایه به

 کشیدم هام ریه به عمیقی نفس با و تنشون بوی

  دادی نشون بهم رو سیاهی از باالتر که ممنونم

 ننوشت تو و خودم بتونم تا داد قرار من اختیار در و فرصت این که دانلود نگاه سایت از ممنونم

 سایت مدیران از وممنونم بزنم محک

 قوت بهم تشکراشون و نظرات با و کردن همراهی رمانم اولین تو منو که دوستانی تمامی از ممنونم

 نوشتن ادامه برای دادن قلب

 من ات باشه مشوقم شرایطی هر تحت و همیشه کرد سعی راه این تو که همراهم بهترین از ممنونم

 نکشم کار از دست

 توصیفه و نوشتار رمان. کردم انتخاب من که داستانایی نوشتاری سبک درمورد توضیحی و

 قوی مکالمه و گفتار ،نمایشنامه

 هک توصیف اونقدر نه بنویسم رو دو این از تلفیقی که شد باعث نمایشنامه به من زیاد عالقه

 بگیره نواخت یه ریتم که ها مکالمه تو مگو بگو اونقدر نه رمان از بشه خسته خواننده

 زیاد سپاس با
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 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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