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 نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 

 هستن؟ همینا اوردید کارایی تنها -

 .بله: زد لبخندی خوشی سر با پسره

 بود؟ همینا کارتون بهترین یعنی: انداختم پسر ابتدایی های نقشه به دیگه نگاه یه

 من ولی اومد شخوش ها نقشه از واقعا اونم.. بود داده نشون دوستش به رو نمونش یه پدرم.. بله -

 .گشتم کار دنبال خودم همین برای باشم مستقل خواست می دلم

 با و کردم کنترل خندمو بود بدبختی هر به.. بگیرم خودمو خند پوز جلوی کردم سعی خیلی

 می تماس باهاتون شد الزم اگه حاال.. اومدید که این از ممنون باشه: گفتم پسر به رو جدیت

 .گیریم

 ..افتخارمه باعث شما با همکاری: گفت پهن و پت لبخند یه با و شد بلند جاش از

 کشیدی؟ چیه اینا اخه... باشه افتخارت باعث بایدم "
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 !باشه کار در همکاری اگه البته: گفتم و زدم لبخندی

 .پوزش تو زدم خوب.کردم حال.. شد جمع پسر لبخند

 . دفترم بیاد خواستم الهام از و برداشتم رو گوشی بشه خارج کامال که این از قبل

 بیرون؟ اومد پکر انقدر چرا پسره این -الهام

 که نداشتن توهم داشتن هم ادعا قبلیا اون حداقل: گفتم و دادم فشار هم روی دندونامو حرص از

 .بدونن همکار خودشونو االن همین از

 .داشت ادعایی همچین خدایی: گفت و خنده زیر زد الهام

 !افتخارمه باعث شما با همکاری(  پسره لحن با)  گه می برگشته دقیقا نه -

 . خنده زیر نزنم نتونستم خودمم. گرفت خندش من اوردن در ادا از الهام

 داشتی؟ کار چی من با حاال -

 موندن؟ دیگه نفر چند.. شدم خسته بابا -

 داشتی اصرار تو نیان روز یه تو همشون گفتم بهت من. خودته تقصیر جان ترنم. نفر سه -

 .بهتره بیان جا یه همشون

 . بودم کرده حساب بابام کمک رو من -

 جا؟ این بیاد پاشه چطوری حالش اون با بابات بیچاره -

 اینا یاد چی ها دانشگاه این تو نیست معلوم. بودم ندیده جا یه استعداد بی همه این حاال تا -

 .دادن

 دانشگاه نیستن شما مثل که همه بابا: گفت و داد تکون سرشم زمان هم و کرد نچی نچ الهام

 .باشن زده خودشون نام به رو مهندسی
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 امروز که ها عتیقه این از کدوم هیچ خدا رضای محض چیه؟ از حرصم دونی می: گفتم حرص با

 یه کنیم عالف دوباهر خودمونو باید دوباره حاال.. کنه پر رو کریمی مهندس جای تونه نمی اومد

 !عالی کار سابقه با خبره مهندس یه نوشتم اگهی تو خوبه. بدیم دیگه اگهی

 من اخه( برداشت سمتم به قدمی... !! ) چهل زیر و خبره... خوب کاری سابقه با مهندس یه بله -

 بود؟ چی برای سال چهل زیر شرط این دیگه موندم

 .ندارم پدرانه های نصیحت حوصلۀ اصال که این برای: دادم لم صندلیم به

 برای خواد می شرکته این رئیس جوون دختر یه ببینه اینجا بیاد باال سن یه که این محض به االن

 !کاره همه بشه من

 !داری درگیری خود تو خودم جان به... واااااا -

 .بیرون کردی می پرتش کرد ادعا اگه بعد بیاد طرف ذاشتی می خب

 حد چه در اونا ببینم تو رستبف رو بیرون های عتیقه اون از دیگه یکی برو...رو حرفا این کن ول -

 .هستن

 اجازۀ و کشیدم بیرون دستام میون از ترکید می درد از داشت که رو سرم در به تقه چند صدای با

 کاراشون بود بیشتر سنشون که اونا... برسه داد به خدا. شد وارد جوون خیلی پسر یه. دادم ورود

 .بذاره جلوم رو دبستانیش یشپ دورۀ نقاشی یکی این االن کنم فکر.. نداشت تعریفی

 .نباشید خسته... سالم -

 چهرش به خیلی. بود پوش شیک العاده فوق. گذروندم دید از رو پسر اجمالی و سریع نگاهی با

 احترام با. نشست مقابلم درست. کردم دعوتش نشستن به و دادم رو سالمش جواب نکردم دقت

 .ددا قرار جلوم رو بود کرده پر که استخدامی فرم

 !شما خدمت -
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 ولی دادم نشون مطالعه مشغول خودمو. برداشتم میز روی از فرمو و دادم تکون تشکر برای سری

 خودمو باید چی برای ببینم ازش قراره طرحی چه دونستم می وقتی. نبود طور این اصال واقع در

 کردم؟ می خسته

 پرتش تر سریع خواستم می ونچ. گذاشتم میز روی رو برگه گذروندم رو کافی وقت نظرم به وقتی

 ببینم؟ رو کاراتون نمونه کنم خواهش شه می: گفتم بیرون کنم

. بپرسم سؤاالتی ازش اول داشت انتظار شاید چرا؟ دونم نمی... خورد جا کردم احساس لحظه یه

 .لطفا لحظه چند یه.. حتما: گفت احترام با باز و کرد جور و جمع خودشو تر سریع

 .هستش ویالیی خونۀ یک طرح نمونه این: کرد باز رو اولیش. بود اورده شخود با طرح تا دو

 خوداگاه نا افتاد طرح به چشمم وقتی ولی باشه فرمش به نگاه مثل نقشه به نگاهم خواستم می

 .شد گرد چشمام کردن دقت بهتر برای

. کردم نگاه بهش بیشتری دقت با و جلوم کشیدم رو نقشه. رسید می نظر به خوبی خیلی طرح

 .بود عالی العاده فوق نماسازیش و پرسپکتیو. بود خوبی طرح واقعا

 ببینم؟ هم رو یکی اون ممکنه: باشم عادی و کنم پنهان رو هیجانم کردم سعی

 .بفرمائید نه؟ که چرا... معلومه -

 ولی نبود بزرگ خیلی زمین ابعداد. بود طبقه پنج اپارتمان یه مال این: کرد باز برام هم رو دومیش

 .کنم استفاده فضاها کلیه از تا کردم رو سعیم تمام من

 شده؟ ساخته خونه این انگار کنید می صحبت طوری: گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

 .شده ساخته درسته: گفت بودم ندیده پسری هیچ تو نظیرشو حاال تا که لبخند یه با

 دارید؟؟ کاری سابقۀ کجا شما: گفتم تعجب با

 دقت به رو اون فرم به سطحی نگاه یه جای به اگه: کنه کنترل رو خندش داره سعی کردم احساس

 .پرسیدید نمی رو سؤال این االن خوندید می
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 نباختم خودمو. قبلی کار محل برای بود قسمت یه فرم توی چون. بود ای مسخره سؤال هم خدایی

 کار محل به اوردم در نقشه زیر از رو فرم بعد. رفتم ای غره چشم و کشیدم هم تو کمی رو اخمام و

 . کردم نگاه قبلیش

 !! تابش؟؟ شرکت... کردم قفل شرکت اسم روی

 !!!بودید؟؟ مشغول تابش شرکت تو شما: گفتم و انداختم پسر به مشکوک نگاهی

 .شدم مشغول جا اون لیسانس از بعد من... بله -

 پس!! ده نمی دست از رو هاش هندسم راحتی همین به معموال... ندارن حرف تابش مهندسای "

 بیرون؟؟ اومده یکی این االن که شده چی

 !!دیگه بیرون اومده که زده سر ازش بزرگی اشتباه حتما پس "

 بیرون خودش پای با مهندسی هیچ که ده می حقوق کارمنداش به خوب انقدر تابش شرکت اخه "

 !کردن بیرونش حتما پس..! نمیاد

 اسمو این توجه جلب برای فقط و کنه نمی کار جا اون اصال و گذاشته کارم سر نکنه گم می "

 نوشته؟؟

 بود کرده ایجاد رو صدا این که پسر به تعجب با و کردم باال سرمو خورد میز به که ای ضربه چند با

 .کردم نگاه

 خوبید؟ کجاست؟ حواستون -

 معروفم اخم همون دوباره. خودم غرور الک همون تو رفتم دوباره اومدم خودم به اینکه محض به

 !میز روی بزنید نبود احتیاجی: گفتم و نشست صورتم روی

 .بیارم خودتون به رو شما شونتون روی ضربه چند با دادید می ترجیح شاید: گفت و زد پوزخندی

 نمی. بزنم حرفی شد نمی ولی گرفت اتیش وجودم تمام پررویی همه این شداز تر غلیظ اخمم

 .کردین می صدام بود کافی بود این منظورم: گفتم تنها.. کنم پیدا لفظی گیریدر باهاش خواستم
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 منو صدا شما اما کردم صداتون بار چندین بنده: گفت و شد جا به جا کمی خونسردی با

 .کردم می کار تابش شرکت تو اینکه از کردید تعجب خیلی کنم فکر... نشنیدید

 تعجب دارم حق: گفتم جانب به حق قیافۀ با شدم می ضایع بیشتر کنم انکارش خواستم می اگه

 جا اون از شدن خارج برای تمایلی شرکت اون موقعیت خاطر به تابش شرکت مهندسین.. کنم

 باشن خوب جهت هر از و نکنن اشتباهی مهندسینشون واقعا اگر تابش شرکت عالوه به... ندارن

 ..جودو این با پس... ده نمی دست از رو اونا راحتی همین به

 .بیرون اومدم شخصی مشکل یه خاطر به من: حرفم وسط پرید

 مشکلی؟ چه -

 شید؟ می متوجه رو شخصی معنای شما خانم: گفت و باال رفت ابروهاش

 باشم داشته رو حق این کنم می فکر: گفتم پررویی با کنه می توهین شعورم به داره کردم احساس

 رو اون داشت اخالقی مشکل کارمند اون اگر تا کنم کسب کافی اطالعات کارمندم مورد در

 .نکنم استخدام

 .حرف از شده کفری بود معلوم.. گرفت گاز رو پایینش لب

 شرکت با سطحیتون اختالف که بود دلیل این به شما شرکت اومدم اگه من.. محترم خانم ببینید -

 بود هم باالتر شما از های شرکت درسته. کنید می قبول رو باالتری سطح کارهای و کمتره قبلیم

 .اونجا برم خواستم نمی داشتن امد و رفت تابش شرکت رئیس با اونا چون ولی

 شرکت تو نیست معلوم.. نکنم ازتون هم سؤالی دارید انتظار وقت اون: گفتم و زدم پوزخندی

 .گردید نمی هم شرکت اون دوستان بر و دور حتی که کردید کار چی تابش

 مورد در دارین حق گفتین شما... نکردم بدی کار باشید مطمئن: گفت شده کلید ها دندون بین از

 وقت اون بپرسید ازم شدم وقت هر پس. نشدم شما کارمند هنوز من ولی بدونین کارمنداتون

 .دادم جواب شاید

 ...کارمندی به اصال ما -



 
 

7 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 مهندسی نهمچی به ما شرکت. خوردم حرفمو بقیه و افتاد میز روی نقشۀ به چشمم دفعه یه

 حرفمو بقیه شد باعث چی فهمید ظاهرا. نشست یارو لب روی کجی لبخند کم کم. داره احتیاج

 . بخورم

 پس تا ولی برم تونم می هم دیگه جاهای... دارم احتیاج کار این به من: گفت و برداشت رو کیفش

 .مهندس خانم خوش شب. گردم می کار دنبال بعد کنم می صبر فردا

 شد بسته در که این محض به. بیرون رفت در از کنه جمع هاشو نقشه که این ونبد و گفت اینو

 .درک به برو: گفتم بلند

 .بخیر شب... خانم گفتی چی شنیدم: شد باز در دفعه یه

 داشتم که حرصی از. کردم نثارش دیوونه یه تری اروم صدای با دفه این. شد بسته در دوباره

 !!!نبرد؟ هاشو نقشه چرا اصال...  نیامد دلم ولی کنم پارشون که ها نقشه طرف رفت دستم

 .مامان سالم... بابا سالم... اومدم من -

 .نباشید خسته جون بابا سالم: لبخند بابا

 .بابا ممنونم -

 !شدی دست به نقشه با که تو دستت؟ تو چیه اونا -مادرم

 اومده امروز که مهندساییه از یکی برای:گفتم و انداختم بود دستم تو که ای نقشه دو به نگاهی

 .مصاحبه برای بود

 بود؟ چطور امروز راستی -پدرم

 . بابا بود کننده خسته واقعا... افتضاح -

 جایی اون از ولی کمکت بیام گفت مادرت. داشت خواهی رو سختی روز امروز دونستم می -پدرم

 .کنی تجربه خودت رو چی همه باید باشی شرکت اون رئیس تو قراره که

 .خواستم می من که نبودن چیزی اونت از کدوم هیچ که بود این از حرصم من بابا -
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 افته نمی خود به خود خوبی چیز هیچ... کنی پیدا تا بگردی باید جون دختر: گفت و خندید بابام

 .کسی بغل تو

 ببینی؟ رو کاراشون نمونه فقط بود قرار.. داشتی نگه رو ها نقشه چرا حاال

 اوردمش و کردم استفاده فرصت از منم. گذاشت جا کنم فکر. بود بهتر همه از نقشش یارو این -

 .کنیم استخدامش دونستید می صالح هم شما اگه که ببینیدش شما که

 بود؟ خوب پس -پدرم

 .پسندیدمش که من -

 ..باشه مبارک... باشه مبارک -

 چطوره؟ دکترم خواهر... به به: کردم نگاه پایین میومد ها پله از داشت که ترانه به لبخند با

 خواستگاری؟؟ میاد حاال... مهندس رسم نمی شما خوبی به -ترانه

 خواستگاری؟ بیاد گفتی کی به ما به دادن اطالع بدون تو... ترنم ببینم کن صبر -مادرم

 .خنده زیر زدیم هم با سه هر بابام و ترانه و من

 ...بدم بگم بار چند نکن اه: اومد در مامان صدای که بوسید محکم رو گونش رفت ترانه

 بده؟ منو جواب ساکتی؟ چرا تو ترنم

 خواستگار؟ کدوم خانم -پدرم

 گفت؟ چی ترانه نشنیدی نیست؟ حواست شما -مادرم

 بیاد بگم بهش گفت پسندیدم رو مهندسه گفتم من شنید ترانه جان مامان: گفتم و خندیدم

 !خواستگاری

 بود؟ اومده خوشت مهندسه خود از تو مگه!!! واااااا -مادرم

 ..هاش نقشه از یعنی.. اومده خوشش کاراش از گفت ترنم بابا... برم سادم مامان قربون الهی -ترانه
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 کردی؟ خود بی پاشی نمک باز تو ترانه: گفت و نشوند ظاهرش به رنگی کم اخم مامانم

 .ببینم هاشو نقشه بده حاال -پدرم

 بره بذار بابا... ها دی می ترجیح چی همه به کارو موندی هم خونه تو محسن... بابا ای -مادرم

 .بعد بیاره در لباساشو

 رو نقشه بابام بیرون اومدم اتاقم از وقتی. کردم عوض لباسامو رفتم و بابام به دادم رو ها نقشه

 نظرتون: گفتم کنارش رفتم. کرد می بررسی رو نقشه دقت با داشت و بود کرده پهن میز روی

 چیه؟

... نیست تجربه بی ادم یه کار این!! عالیه: گفت برداره نقشه از چشم اینکه بدون و داد تکون سری

 کرده؟ می کار کجا طرف

 .تابش شرکت -

 بود؟ چی اسمش: گفت باز چشمای با و خورد جا هم بابام داشتم انتظار که طور همون

 !!نکردم نگاه اسمشو اصال من افتاد یادم بابام سؤال این با تازه

 .کیفم تو گذاشتمش کنم فکر.. بودم اورده خودم با رو فرمش... دونم نمی -

 چیه؟ اسمش دونی نمی چی یعنی -پدرم

 .میارم کاغذشو رم می االن... دیگه نکردم دقت خب -

 برگشتم بندازم نگاهی بهش که این بدون و برداشتم کیفم تو از رو کاغذ و اتاقم تو برگشتم دوباره

 .بهش ادمد اونو و پدرم پیش

 .شد نلبکی اندازه چشماش خوندن به کرد شروع که این محض به

 بابا؟ شد چی -

 تابش خود پسر باید طرف -ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 !!!باشه
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 !بشه مشغول دیگه شرکت تو نمیاد که خودش پسر! بابا؟ گین می چی -

 .نداره حرف هم کارش و رادینه تابش پسر اسم بودم شنیده... تابش رادین نوشته جا این -

 شه؟ می مگه بابا اخه -

 نپرسیدی؟ چیزی ازش.. دیگه همینه از تعجبم منم -

 .داشتم شخصی مشکل گفت بیرون اومدین دلیل چه به پرسیدم ازش چرا -

 . رفت فرو فکر تو پدرم

 کنم؟ استخدامش کنم؟ کار چی نظرت به بابا -

 .مطمئنم اینو... ایه العاده فوق کش نقشه -

 !باشه داشته زنی اب زیر قصد نکنه گم می یعنی... بزنه هم به رو ما بساط بخواد نکنه بابا گم می -

 شرکت اب زیر بخواد داره دلیلی چه اخه کجا اونا و کجا ما شرکت: گفت و زد ای خنده تک پدرم

 می رو اونا اب زیر اول کنه زنی اب رزی بخواد اگه. داره هم ما از تر گنده های رقیب او. بزنه رو ما

 . مطرحه خیلی هم طوری همین... نداره کارم این به احتیاج من نظر به البته. زنه

 . رفتیم فرو فکر به سکوت در دو هر

 .حاضره شام بیاین -مادرم

 .کردم نمی درک رو تفرکرش همه این دلیل. بود فکر تو همچنان بابا. بودیم نشسته میز سر

 ؟ کنی می فکر چی به مدت همه این بابا؟ -

... کنی می کار درگیر رو فکرت بازم وقت اون... کنی استراحت خونه موندی انگار نه انگار -مادرم

 .خوری می چی بفهمی بذار کن جمع خوردنت غذا رو حواست شام سر الاقل

 ولی. کرد حمر بهش خیلی خدا که بود کرده بد سکتۀ یه اواخر این و داشت قلبی بیماری پدرم "

 .بود کرده ممنوع رو فشاری و استرس گونه هر براش دکتر
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 .بیاره در رو ماجرا توه و ته فرستم می رو ها بچه از یکی فردا -پدرم

 بیاره؟ در چیو توه و ته: شدم خیره بهش تعجب با

 .دیگه بیرون اومده باباش شرکت از چی برای پسره این که همین -

 !!؟کنیم استخدامش خواین می -

 .باشه مفید شرکت برای خیلی تونه می.. اره: گفت و داد تکون سری پدرم

 خواین می دیگه چی برای هستین مطمئن ادم این های توانایی مورد در که شما بابا خب -ترانه

 تحقیق؟ برین

 .باشه کرده بیرونش اخالقی مورد خاطر به ترسم می چون -پدرم

 .بیرون اومدم خودم من گفتش اون ولی -

 .نداره ضرری کوچیک جوی و پرس یه حاال -پدرم

 .افتاد دهن از دیگه بخورین شامو بابا... بسه حاال دیگه خب -مادر

 .شدیم خوردن مشغول و شدیم ساکت مامان اعتراض به

 باالخره که این تا. بزنه زنگ که بودم بابا منتظر. بودم خیره تلفن به و بودم داده لم صندلیم به

 .بود بابا. ردخو زنگ موبایلم

 .بابا سالم -

 .نباشی خسته جون بابا سالم -

 شدین؟ متوجه چیزی شد چی خبر؟ چه.. مرسی -

 . کرده پیدا مشکل پدرش با گفت فرستادم که رو کسی اره -

 مشکلی؟ چه -

 .بوده باباهه تقصیر کنم فکر ولی.. دونم نمی اونو -
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 شدس؟ تأیید شما نظر از یعنی پس -

 .نه یا ببنده داد قرار بیاد امروز همین تونه می ببین و بزن زنگ بهش. اره -

 .زنیم می له له داشتنش برای ما کنه می فکر االن... بابا ایه عجله چه حاال -

 . بدیمش دست از نباید.. دیگه جای بره ترسم می! زنیم نمی نیست حاال -

 نیست؟ ای دیگه راوام.. زنم می زنگ... چشم بله: گفتم و بیرون دادم صدا با نفسمو

 .بزنم زنگ خودم بده رو شمارش سختته خوای می -

 .زنم می زنگ خودم نه -

. الهام میز روی بشه وصل تا دادم فشار یکو دکمۀ و برداشتم میزو رو تلفن. کردم خدافظی بابا از

 .برداشت زنگ دوتا با

 ترنم؟ جانم -الهام

 بابا... نزن صدا ترنم منو اونجاس کسی وقتی گمب بار چند الهام: کردم خالی الهام سر رو عصبانیتم

 !اه... بهروش خانم بگو

 .بفرمایید امر حاال. نیست جا این کس هیچ بهروش خانم سرکار -

 .اتاقم به کن وصل بگیر رو پسره این شماره استخدام فرم روی از -

 پسره؟ کدوم -

 فرم اون از چندتا گفتم بهت حصب من مگه... ندارم شوخی حوصله اصال االن الهام: گفتم حرص با

 پرسی؟ می سؤالو این داری حاال که دار نگه دست دم رو استخداما

 .گیرمش می االن! نداریا اعصاب... بابا خب -

 تابلو. بشه مشغول شرکت تو پسره این خواست نمی دلم اصال. کردم قطع رو گوشی و کردم تشکر

 . اعصابم رو بره خواد می مدام که یکه درجه های پررو بچه اون از بود
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 .بیارم در دلش از فرصت سر باید. شد ناراحت دستم از حتما..الهام بیچاره

 جا هاین اینک از قبل واقع در.. بودیم صمیمی هم با ولی بود شرکت منشی فقط که درسته

 .بود دوستم بشه مشغول

 لیسانس. بود مونا هم اون اسم که کرد می کار دیگه دختر یه فقط الهام و من غیر به ما شرکت تو

 دو اون با من.. مهدوی هم مونا.. بود قاسمی الهام فامیلی. نبود بد هم کارش. داشت کشی نقشه

 کردم می صدا کوچیک اسم به رو اونا من هم خلوت تو. بودم شرکت افراد بقیه از تر صمیمی نفر

 .باشه بینمون شکل این به صمیمیت این اقایون جلوی خواست نمی دلم ولی منو اونا هم

 که ساله دو صادقی. یاوری کاوه.. صادقی احمد.. سلطانی محسن. داشتیم مرد تا سه حاضر حال در

 شرکت این از شد المان کشور عازم خانمش بیماری علت به که بود هم کریمی اقای.  کرده ازدواج

 .رفت

 .هستند خط پشت تابش اقای بهروش خانم: خورد زنگ اتاق تلفن

 .فهمید دلخورش البته و جدی کامال لحن از شد می اینو. بود ناراحت دستم از واقعا الهام

 .جان الهام ممنونم -

 .کرد وصل رو تلفن

 .مهندس خانم سالم -

 برای امروز تونید می بدونم خواستم می: دادم رو سالمش جواب خشک و جدی کامال لحن با

 .بیارید تشریف داد قرار تنظیم

 .میام بفرمایید شما که ساعتی هر.. حتما -

 چطوره؟ چهار ساعت ظهر از بعد: گفتم و انداختم اتاق رنگ طالئی و ای قهوه ساعت به نگاهی

 .بینمتون می پس... خوبه -

 .نیست بلد کردنم خدافظی شخصیت بی چقدر اه اه. کرد قطع رو تلفن خدافظی بدون و گفت اینو
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 میز کنار مونا. بیرون رفتم. بود یک به دقیقه پنج ساعت. کوبیدم تلفن روی حرص با رو گوشی

 جمع رو لبخندش دید منو که این محض به الهام. زدن می حرف هم با داشتن و بود ایستاده الهام

 .بینمت می ناهار ساعت: گفت مونا به رو جدیت با و کرد

 شد چی.. ثالم زدی می حرف داشتی...واااا: گفت بود خورده جا الهام انی رفتار تغییر این از که مونا

 !یهو؟

 .منم مشکل مونا: گفتم و گذاشتم مونا شونۀ رو دستمو

 چی؟ یعنی: شد گرد بیشتر مونا چشمای

 و نیستم خوشحال اصال بشه اضافه بهمون جدید کارمند یه قراره که این از امروز که این یعنی -

 .شد الهام گیر گریبان بدم حال

 .فهمیدمن بازم من: گفت داد تکون سر گیجی با مونا

 چطوری مونا که موندم می اوایل من. کرد کنترل خودشو ولی بود گرفته خندش الهامم. خندیدم

 .زد می گیج خیلی گاهی اخه. شده مهندس

 .بیرون ریم می ناهار بردار کیفتو برو... خیال بی گلم هیچی -

 .دارم افیک اندازه به من نداری ناهار تو اگه. اوردم ناهار من. بیرون بریم چرا -مونا

 .من مهمون. باشیم هم دور بریم خوام می دارم ناهار خودمم نه -

 و بود کرده مشغول چیزی نوشتن به رو سرش الهام زدیم می رو حرفا این داشتیم که مدت تمام

 به ابی یه پاشو هم شما... گالب گل خانم الهام: گفتم و میز رو زدم تقه دوتا. نکرد نگاه ما به اصال

 .بریم بزن تصورت و دست

 .بمونم جا این میدم ترجیح. نمیام من: گفت بود پاین سرش که طور همون الهام

 داره...داره هم صفایی تو بی مگه: گفتم و گردنش انداختم دستمو پشت از و صندلیش پشت رفتم

 مونا؟
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 .نداره که معلومه -مونا

 .کردیم راضی هم رو الهام بود کندنی جون هر با باالخره

 !که باالس کالس خیلی.. مخته رو پسره این چرا الحا -مونا

 .ازش نمیاد خوشم... سرش تو بخوره باالییش کالس ایییشش -

 .شرکته سخت سر رقیب باباش که اینه دردت چیه؟ دردت دونم می که من -الهام

 یارو؟ این به نسبت من حس به دادین گیر چرا حاال.. بابا ای -

 .یارو گی می بهش عادت طبق اونوقت شرکت میاد فردا پس... کنن یارو یارو انقدر ترنم -الهام

 .نیست اینم از بیشتر لیاقتش -

 چیه؟ نظرت دیدی رو پسره این که تو الهام -مونا

 .رفت ضعف دلم دیدمش وقتی که من... داره ای قیافه و تیپ چه بدونی اگه مونا وای -الهام

 .ببرن جنبتو بی دل مردشور -

 .انمخ باش مؤدب -الهام

 .ببینمش مونم می اتاق از بیرون میاد داد قرار بستن برای که امروز نکنین دعوا حاال -مونا

 هست؟ ای تفه چه انگار حاال -

 .نده نظر پس...  نکردی دقت ظاهرش به اصال مطمئنم -الهام

 .بود دوشش روی کیفش. شد وارد الهام دادم ورود اجازۀ وقتی. اومد در صدا به اتاقم در

 برم؟ تونم می من -مالها

 چنده؟ ساعت مگه -

 !دیگه پنج -الهام
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 نیومد؟ یارو این چرا پس -

 .ده نمی جواب گرفتم همراهشو تلفن بارم چند... دونم نمی! یارو گفت بازم... اِاا -

 برم؟ یا بمونم کنم کار چی گی می -

 !برو نیامد اگه کن صبر دیگه ساعت نیم یه گم می... دونم نمی -

 !ساعت؟ نیم: گفتم اعتراض حالت به

 .دیگه اومده پیش مشکلی براش حتما... باشه قول بد خورد نمی قیافش به اخه -

 .ذاره می کالس داره احتماال... نخیر: گفتم حرص با

 اب نکنم فکر... باشیم داشته دعوا شرکت تو روز هر بعد به این از کنم فکر: گفت و خندید الهام

 .رهب جوب توی هم با تا دو شما

 رفتن؟ همه: نداشت رفتارش تغییر در تأثیری چندان که رفتم بهش ای غره چشم

 تابش مهندس با مثال که بودم مونده منم. بود خسته که دیدی ولی بمونه خواست می مونا اره -

 رفتن زده سر اینا خالم امشب اخه.. خونه برم زودتر گفت و زد زنگ مامانم ولی نباشی تنها

 .خونمون

 .نباشی خسته. برو باشه -

 راه اتاق ور اون به ور این از عصبانیت با عادت طبق. رفت اون و کردیم خدافظی دادیم دست هم با

 .دادم می فش یارو به لبی زیر و رفتم می

 با. بود تابش مهندس خود... بله. کردم نگاه رو بیرون چشمی از. اومد در صدا به در زنگ صدای

 .کردم باز درو عصبانیت و حرص

 بدی اتفاق راستی راستی انگار. نبود خبری قبلش دفعۀ زیبای البته و بیار در حرص لبخند اون از

 اون به نسبت یعنی... داشت هم داغونی و درب ظاهر. رسید می نظر به پکر کال. بود افتاده براش

 .بود ریخته هم به ظاهرش خرید می جا یه منو هیکلش کل که روز
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 .بود اومده پیش مشکلی. شدید معطل انقدر که فممتأست: زد کمرنگی لبخند

 رو همراهتون تلفن تونستید نمی مشکل این طی در: گفتم عصبانیت با و گرفتم نادیده رو تأسفش

 بدید؟ جواب

 تماس باهاتون خواستم می هم خودمم اتفاقا. گذاشتم جاش رفتم بیرون خونه از عجله با انقدر -

 احتمال که جایی اون از.. بود گوشیم تو فقط شمارتون ولی شیدنبا من منتظر امروز بگم و بگیرم

 .رسوندم خودمو بود طور هر همین برای بمونین منتظرم دادم می

 به صداش با. بفهمم حرفاشو دروغ و راست خواستم می. شدم خیره بهش و کردم ریز چشمامو

 .اومدم خودم

 .نیست اعدمس چندان حالم کنید؟ برانداز منو شما تو بریم شه می -

 بدون اونم رفتم اتاقم سمت. نبستم رو ورودی در. کنار رفتم در جلوی از و کردم غرشی لب زیر

 . نشست من مقابل اونم مبل روی نشستم. اومد دنبالم حرف

 .روش گذاشتم خودکارم یه و طرفش دادم هول حرف بدون. بود میز روی داد قرار برگۀ

 .کنیم صحبت هم با فرم این کردن پر از قبل خواین نمی -

 .نداریم حرفی هم با شما و من:عصبانیت از هم تعجب از هم... شد گرد حرفش این از چشمام

 دارید؟ رو دیگران با رابطه توهم همیشه شما: گفت و زد خندی پوز

 !باشید زدنتون حرف مراقب: گفتم شاکی و عصبانی خیلی لحن با و هم تو کشیدم رو اخمام

 که متفرقه مسائل نه بود حقوق مورد در صحبت منظورم... نشدید حرف همتوج شما هستم من -

 ..ندارید حرفی من با گید می شما

 طورم؟ این من فقط یا منحرفه انقدر همه مورد در ذهنتون بدونم جالبه برام ولی: زد پوزخند بازم
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 نبودم مطمئن مبزن خواستم می که حرفی مورد در. نیوردم کم ولی بود خودم از اشتباه که این با

 با اختالف سر که پسری... بشه منحرف ذهنم دارم حق: گفتم و زدم خندی پوز خودش مثل ولی

 !باشه داشته اخالقی مهم مورد یه باید احتماال بیرون زده کار محل از پدرش

 پوزخندش!!! نشد ولی بشه تر عصبانی الاقل یا نکرد ولی کنه تعجب ذره یه الاقل داشتم انتظار

 این که بیاره در برات کامل بگو بگیره امارمو فرستی می رو کسی وقتی حداقل: شد تر پررنگ

 .نشی ضایع جلوم طوری

 .بیرون کنم پرتش االن همین خواست می دلم خیلی. غریدم لب زیر فقط جوابش در

 چقدره؟ شما پیشنهاد.. حقوق اما و: شد جا به جا کمی

 ..ملیونه یک پیشنهادم من: داد دامها خودش بمونه من جواب منتظر که این بدون

 ملیون؟؟ یک: کشید سوت گوشام

 .گرفتم می حقوق اینا از بیشتر قبلی شرکت تو من -

 بده؟ کی به نده شما به... بود پدرتون شرکت جا اون اینکه برای بله -

 اعصاب و کرد هاشو خنده حسابی خوب وقتی.. رفت اعصابم رو صداش خیلی که کرد بلندی خندۀ

 درست جا اون من. نده نظر لطفا پس دونی نمی ما خانوادۀ از هیچی تو: شد جدی کرد داغون ومن

 .گرفتم می حقوق کارم مقابل در و کردم می کار عادی ادم یه مثل

 ما مثل هم پایین طبقات.. هستم تنها باهاش گندگی این به ساختمون این تو افتاد یادم دفعه یه

 پس.. خالیه ساختمون احتماال. بود شیش به ربع یه ساعت النما و بود پنج تا کاریشون ساعت

 .بکشم شونه و شاخ براش زیادی نباید

 برای اونم زیاده خیلی حقوق این حال هر به: گفتم و صدام توی ریختم رو وجودم توی ارامش تمام

 .شده شرکت وارد تازه که مهندسی

 ای ثمره هیچ براتون اول ماه چند و هکن تجربه کسب اینجا بخواد که نیست ادمی مهندس این -

 .باشه نداشته
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 تأثیر شما شرکت برای مشتری جذب روی منم اسم حتی ولی بکشم رختون به خودمو خوام نمی

 من از کردن کم رو ولی دونین می خوب رو موضوع این خودتون مطمئنم البته... بود خواهد گذار

 .تره مهم ظاهرا

 .میکرد جذب مشتری ما برای مشماس حتی احتماال. بود اون با حق

 .باشه کرد قبول اون اگه... کنم مشورت پدرم با باید من -

 .نویسم می ملیونو یک همین موقع اون تا پس -

 رو فرم. شد پر سرعت به فرم خالی جاهای. کردم اکتفا حرف تأیید در سرم دادن تکون به

 جا این از من هست امکانش: گفت که بودم ننداخته برکه به چشم هنوز..کنم مطالعه که برداشتم

 بزنم؟ تلفن یه

 و صداش توی عجز وقتی ولی.. عمومیه تلفن اینجا مگه بگم و پوزش تو بزنم خواستم اولش

 هم کنید استفاده من اتاق تلفن از تونید می هم... بله: اومدم کوتاه دیدم رو چشماش مظلومیت

 .منشی میز روی بیرون

 .ممنونم خیلی -

 .پرداختم فرم بررسی به منم. رفت اتاقم فنتل طرف به

 الو صدای با. لیسانس فوق تحصیلی مدرک. بود اومده دنیا به تهران. مرداد متولد. سال سی سن

 .بود شده مظلوم انقدر کی با صحبت برای بدونم داشتم دوست. شد تیز گوشام خوداگاه نا گفتش

 مگه... گفت؟ چی دکتر... بیرون؟ اوردنش پس شکر رو خدا... خبر؟ چه منم، اره... رکسانا الو -

 من نیست حرفا این وقت االن... کن لنگش گی می گود بیرون نشستی من خواهر... منه؟ تقصیر

 ضمن در... نه یا بیرون اوردنش عمل اتاق از مامانو بدونم خواستم می فقط کنم صحبت تونم نمی

 خدا رو تو کن ولم... کرد؟ بیرونم بیمارستان از ندیدی... نگو چیزی بهش زدم زنگ نفهمید بابا اگه

 .خدافظ ندارم نصیحت حوصله رکسانا

 خدایا لبی زیر که شنیدم. کردم مشغول فرم خوندن به خودمو دوباره سریع منم. کرد قطع تلفنو

 .شنیدم هاشو قدم شدن نزدیک صدای. گفت شکرت
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 کنین؟ می تحلیل و تجزیه منو های نوشته دارین -

 !!بله؟؟: کردم نگاه بود ایستاده من جلوی حاال که تابش به و کردم بلند برگه روی از موسر تعجب با

 کنین؟ می تحلیل و تجزیه منو های نوشته دارین گم می -

 !بود برگشته لبشش روی قبلش لبخند

 !نفهمیدم منظورتونو.. شنیدم اینو خب -

 !بذارین وقت روش همه این بخوان که نیست طوالنی انقدر من های نوشته اخه -

 در: گفتم و کردم نازک چشمی پشت. گرفت حرصم خودم از دادم سوتی جلوش دوباره که این از

 .کردم می فکر دیگه چیز یه به داشتم خوندم نمی رو شما برگۀ اصل

 !کردین می گوش من حرفای به داشتین مثال... اوووهوومم -

 به باید باشه الزم اگر هستید من کارمند دیگه حاال شما..نیست کار این به احتیاجی: گفتم تحکم با

 .بدید جواب بپرسم که سؤالی هر

 !سؤالی؟؟ هر: باال رفت ابروهاش

 از اومدن بیرون مورد در بود قرار شما چیز هر از قبل: گفتم کنم فرار بحث این زیر از این برای

 که؟ نکردید فراموش... بگید برام قبلیتون کار محل

 . دمنکر فراموش خیر -

 .شنوم می پس -

 رو از که شمشیری حقایق این شنیدن با امیدوارم: داد بیرون صدا با رو نفسش و نشست مبل روی

 .کنید غالف رو بستید

 .دوختم بهش منتظرمو نگاه صدا بی
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 کسی با بخوام ره نمی کتم تو وجه هیچ به منم... کنم ازدواج عموم دختر با خواد می من از پدرم -

 یعنی مهناز با یا. کرد تعیین راه دو برام هم پدرم. ندارم بهش عالقه هیچ که سقف یه زیر برم

 .بزنم رو شرکت توی کار قید یا کنم ازدواج عموم دختر همون

 !!کردین می انتخاب شرکتو از اومدن بیرون که معلومه خب... واااا: پرید دهنم از خواسته نا

 غیر به البته. گرفتم می پول پدرم از ماه در ملیون سه گاهی من: گفت و زد حرفم این به لبخندی

 پشت همش به که دید ولی بگذرم مزایا همه این از تونم نمی من کرد می فکر اون... حقوق از

 .کردم

 رو تونم می اونم بدون بفهمونم بهش که بود این برای داشتم عجله کار کردن پیدا برای انقدر اگرم

 .بایستم پام

 .کنه می محرومم هم ارث از احتماال... مونده هاش تهدید از کلی هنوز البته

 .بود شده گرد چشمام ناخواسته حرفاش شنیدن با

 نه؟... گذشتم چیز همه این از که هستم خری عجب گی می خودت پیش داری االن احتماال -تابش

 یا هستی رخ شما بگم که داره ربطی چه من به اصال... نه: گفتم و اومدم در حرفاش شوک از سریع

 .نیستی

 ..ممکنه... شده دیرم من... کردید امضا که هم رو داد قرار دیگه خب

 .کردنم دیر بابت از معذرت بازم... حتما... بله بله -

 .بخیر شب... مهندس خانوم بینمتون می صبح فردا: بلند جاش از

 از میاد دلش... ها خریه عجب خدایی ولی. کردم بدرقش در دم تا و شدم بلند جا از احترامش به

 دختر؟ یه با نکردن ازدواج خاطر به اونم... بگذره پول همه اون

 بذاره خودش که کردی می اذیتش انقدر دیگش روز دو کردی می ازدواج تو... خدا خنگ خب "

 می نگه که شرکتو تو کار الاقل... نکردی کاری تو اصال که کردی می که نمایی مظلوم بعدم... بره

 ...!!داشتی
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 .شدم خارج شرکت از و زدم خندی پوز خودم مسخرۀ افکار به

 اینه؟ موضوع پس -پدرم

 نیست؟ مسخره من جون ولی... بله -

 !کرده ای عاقالنه کار مسخرس؟ کجاش -مادرم

 بگذره؟ پول عالمه یه از شه می حاضر کی مامان اخه -ترانه

 سقف؟ هی زیر بره باهش تونه می چطوری نداره دوستش وقتی خب -مادرم

 .کنه انتخاب راهو این که این برای کافیه دلیل همین

  عشق؟ یا مهمه پول چنده؟ کیلو عشق جان مامانم -ترانه

 بیاد بگم.. داره پول هم خیلی گرده می زن دنبال داره.. خودمه سن هم من رفیقای از یکی -پدرم

 !ببرت؟

 و گرفت خودش به متفکرانه حالت جدیت عین در ترانه اما.. خندیدیم بابا حرف به مامان و من

 نیست؟ بالتون و دست تو باالتر سن... جوونه هنوز خیلی که خودتون سن هم: گفت

 !بکش خجالت بچه برو پاشو -پدرم

 نمیاره؟ کم این دونی نمی شما اخه بابا -

 نداره؟ هم حیا نمیاره کم -مادرم

 حرف و خوب دختر یه من که جایی ونا از.. گفت بابا... دادم پیشنهاد من مگه جان مامان -ترانه

 .بزنم حرف بابا حرف رو تونم نمی کنم گوش

 الهام انداختم گوشی صفحه به نگاهی. داشت باز ترانه به دادن جواب از منو گوشیم زنگ صدای

 یا استخدام برای اومد یارو فهمید می باید باالخره... بیاره دووم نتونه صبح تا زدم می حدس. بود

 .نه
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 مناسبت چه به افتخار این.. خانم الهام... به به: دادم جواب زدم لبخندی. گرفتم پیش اقموات راه

 شده؟ ما نصیب

 احساس اخه... بپرسم حالتو زدم زنگ: پیچید گوشی توی الهام خندون صدای. بستم اتاقو در

 .نبود خوب حالت بیرون رفتم می شرکت از داشتم وقتی کردم

 !بپرسی شد می اسم ام اس با که اینو... خودتی الهام -

 .بشه نصیبت هم افتخاری یه خواستم تازه.. خدمتت زدم زنگ کردم حسابت ادم بده حاال... واااا -

 .نگیر تحویل خودتو انقدر.. برو برو -

 .من دهن تو گذاشتی خودت که بود حرفی این گرفتم؟ تحویل خودمو کی من -

 .نگیر جدی تو ولی کنم شاد دلتو گفتم چیزی یه من حاال -

 .گیرم نمی جدی رو تو وقت هیچ من جان ترنم نترس: خندید

 از خوام می برو... خوبه حالم فهمیدی... بسه دیگه خب: گفتم بدجنسی با. خندید تر بلند دوباره

 .ببرم لذت بودنم خانواده کنار

 !!چیزی.. خبری.. احوالی حالی یه... کن صبر دقه یه بابا کجا -

 .بای بای... نمونده هم دیگه چیز... سالمتی که خبرم... بسه بوده جلوم قیافت حاال تا صبح از -

 .ها نکنی قطع.. اِ اِ -

 یارو؟ اون از خبر چه گم می

 کیه؟ یارو!! یارو؟؟: راه اون به زدم خودمو

 !دیگه گم می تابشو!!! ترنم -

 پزشک... اورژانسی نبز زنگ گیری؟ می من از تابشو خبر چرا: نداشتم اومدن کوتاه قصد اصال

 !نه یا دارن خبر ازش اونا ببین.. زهرایی بهشت.. قانونی
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 نیومد؟ یعنی! دختر بگیر گاز زبونتو... نکنه خدا -

 بشه دار خنده قیافش چقدر و بخوره جا شرکت تو تابش دیدن از چقدر الهام فردا اینکه فکر با

 .نشم عالف جا اون شیش تا من زنهب زنگ یه نداشت شعور هم انقدر شکر رو خدا... نه: گفتم

 !شدیم تابش بی... وای ای -

 !خب میومد شاید موندی می بیشتر ذره یه گم می

 ..اونم عالف من مگه.. بابا کن ولم -

 استخدام نیست الزم دیگه گفت دید رو بدقولیش این که بابا اصال: دادم ادامه بیشتر بدجنسی با

 .بشه

 !نننننننههههههه -

 نداری؟ کاری گلم دیگه خب... اره -

 بعد... شه می کار بی مردم جوون... نیست درست که این اخه بابا: گفت من سؤال به توجه بی

 موقع یکی ممکنه دزدی از بعد.. دزدی بره پولی بی روی از ممکنه اون از بعد بشه معتاد ممکنه

 وقت اون.. زندان همیافت بعد.. بکشه طرفو بشه مجبور نره لو که این برای بعد ببینش دزدی

 ..شما دوش رو میافته گناهش

 .بای.. کنیم می تحمل خودمونه دوش.. خب داری کار چی تو.. الهام زنی می حرف چقدر -

 .خندیدم تونستم می تا تخت رو افتادم. کردم قطع و ندادم بهش زدن حرف فرصت دیگه

 دیر شرکت بیاد تابش بود رارق که روزی اولین خواست نمی دلم اصال. شدم بلند همیشه از زودتر

 یه ولی بپوشم رو ابیم مانتو خواستم می. رسیدم خودم به دیگه روزای از بیشتر خواسته نا. برسم

 .بهتره بزنم کرم تیپ گفت بهم حسی

 سانت پنج که هم رو رنگم ای قهوه صندالی... سفید شال... سفید کتون شلوار... کرم مانتوی

 .پوشیدم داشت پاشنه
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 که ذاشتم می گلدون توی بودم خریده فروش دست پسر از راه سر که رو نرگسی الیگ داشتم

 .کشید سوتی دیدنم با. اومد الهامم

 !!خبریه؟؟ بانو؟؟ کردی خوشگل -الهام

 .خواست می بصیرت چشم بودم خوشگل همیشه من: گفتم و زدم بهش لبخندی

 .نداشتیم بصیرت چشم ما... بله که اون -

. اومدیم بیرون ابدارخونه از نفر یه گفتن ببخشید صدای با. خنده زیر زدیم دو هر

 همون یا... بود تابش مهندس اقای صدای صدا... بود درست حدسم... بــــــــــلـــــــه

 لبخندی نتونستم. گرد تعجب از چشماش و بود شده جمع کامال که الهام لبخند. خودمون یاروی

 قدم پیش کردن سالم برای بار اولین واسه من. کنم پنهان ودب الهام گذاشتن کار سر از ناشی که

 .شدم

 .بخیر صبح... خانما سالم -تابش

 تازه. نداشت تعجب انقدر تابش دیدن قطعا. داد سالمشو جواب و کرد باز زبون سختی به الهام

 ...کرم شلوار کت. شد جلب تابش لباس سمت توجهم تازه. خورد می اونو چشماش با داشت الهام

 . ای قهوه کفش و سفید پیراهن

 روز: گفتم و اومدم خوم به من اخر. کرد می نگاه خودش رو ما موندن مات به مبهوت و مات تابش

 .بدید وفق خودتونو شرکت محیط با بتونین امیدوارم.. مهندس تبریک بهتون رو کاریتون اول

 خندمو سختی به. کرد زوم من روی و برداشت تابش روی از رو چشماش زوم الهام گفتم که اینو

 که؟ هستید اشنا قاسمی خانوم با مهندس اقای: کنم حفظ جدیتمو کردم سعی و کردم کنترل

 .خدمتشون دارم ارادت بله: داد تکون الهام برای سری تابش

 با زدن کله و سر حوصله خودم که جایی اون از. شد اب قند کیلو کیلو الهام دل تو کردم احساس

 بدید؟ نشون مهندس به رو شرکت کنم خواهش شه می قاسمی خانم: گفتم داشتمن رو یارو این

 . بیارید تشریف.. بله بله: کرد جمع خودشو سریع الهام
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 می ارزو لحظه یه برای. بود هم ست لباسامون که بود جالب خیلی خودمم برای. اتاقم تو رفتم -

 .بودم کرده تنم رو ابی مانتو همون کاش ای کردم

 تابش از خیلی هم اونا داشتم انتظار که طور همون. شد اشنا هم ها بچه بقیه با ابشت کم کم

 خودم نیست حاال... داشت لج سر من با فقط. بود عالی اخالقش ظاهر در اخه. اومد خوششون

 .کردم می برخورد باهاش خوب خیلی

 .شد وارد تابش. دادم ورود اجازه. اومد در صدا به اتاق در

 .بهروش خانم باشیدن خسته -تابش

 بود؟ امری. ممنون -

 .کنم دعوتتون شام امشب برای بودم اومده -تابش

 !بله؟: باال دادم رو ابروم یه

 .شه می سوءتفاهم دوباره االن -

 یه بشم اشنا ها بچه با بیشتر که این برای داشتم دوست کاری روز اولین مناسبت به... هستن همه

 که موندن مهدوی و قاسمی خانم رو شما بعد. کردم دعوت ولا رو اقایون. باشیم هم دور شب

 .خدمتشون رم می االن همین

 شام برای بریم ور اون از و بزنیم دوری یه بیرون بریم جا همین از گرفتیم تصمیم پسرا با ضمن در

 .باشید راضی هم خانما شما اگه البته.. 

 .اجازه با فعال

 جونش به جون نمیای؟ ؟ میای نگفت اصال. بیرون رفت بده زدن حرف فرصت من به که این بدون

 .براش دارم.. بگیرم حالشو که کنم کار چی دونم می منم. ادبه بی کنن

 . شد وارد الهام و اومد در صدا به اتاقم در. بود پنج به دقیقه پنج ساعت

 !خوره نمی بر کسی به دقیقه پنج سر حاال.. دیگه پاشو نشستی هنوز که تو -الهام
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .بود نقشه اجرای وقت حاال خب

 کجا؟: گفتم و باال دادم ابروهامو

  پریده؟ سرت از عقل جدیدا -الهام

 خجالتت از فرصت سر بنداز یادم.. نیوردم در سرت گفتی بهم که دروغی تالفی هنوز راستی اها

 .بیام در

 خونه سرد تو از :گفتم قبل از تر اروم صدای با. بره بیرون صدام که بلند خیلی نه ولی.. خندیدم

 .تو خاطر به فقط بیرون کشیدمش

  داری؟ کار چی مردم پسر با. ادب بی... ببند -

 .بابا شد پنج دیگه پاشو

 .سالمت به نمیام من: گفتم و زدم لبخندی

 در صدا به اتاق در. رفتم در و شدم بلند میز پشت از که سرم تو بخوابونه کرد بلند کیفشو الهام

 صاف سریع خیلی دو هر الهام و من. بود تابش. شد باز بدم ورود اجازۀ که این از قبل و اومد

 .ایستادیم

 زنید؟ می در چی برای شما تابش اقای: گفتم جدی کامال لحن با

 بزنم؟ نباید -تابش

 درسته؟ بگیرد ورود اجازه که زنید می در که اینه منظورم -

 .درسته بله -

 کردین؟ باز درو بدم ورود اجازۀ من هک این از قبل چرا بپرسم تونم می پس -

 ...من و شده تموم کاری ساعت بهروش خانم: شد سینه به دست

 همین دادید رو اجازه این خودتون به شما شده تموم کاری ساعت چون و: حرفش وسط پریدم

 .بشید اتاق وارد طوری
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 زدم؟ در که من -

 .ندادم ورود اجازۀ من ولی -

 .شد دیر بریم... دیگه بیخیال حاال: فتگر بحثو میونۀ سریع الهام

 اظهار پسر یه جلوی خواد نمی دلم اصال دونست می خوب خودشم.. کردم تندی نگاه الهام به

 تابش به کوتاهی نگاه دادم تکیه صندلی به راحت و میزم پشت برگشتم. بکنه اون نفع به نظری

 .نمیام گفتم که من.. سالمت به: چرخید الهام سمت نگاهم بعد و انداختم

 !!چرا؟: تعجب با تابش

 .دارم قرار جایی خواهرم با -

 گذاشتید؟ رو قرار این کی بگید شه می -

 .دیروز: گفتم خونسردی با

 . بود لذت مایۀ برام این و ببینم تابش صورت تو رو حرص تونستم می کامال

 که صبح همون یدتونست نمی: گفت کنه پنهان رو صداش توی عصبانیت کرد می سعی که حالی در

 .انداختم می عقب رو دعوت منم وقت اون. بگید اینو اومدم دعووتون برای

 شما: گفتم و زدم لبخندی بکشم رخ به رو خونسردیم بیشتر و برم اعصابش رو بیشتر که این برای

 بگم؟ چیزی شما به من که موندید من جواب منتظر مگه

 بریم؟... شد دیر قاسمی خانم: فتگ الهام طرف به گرفت من از رو و زد پوزخندی

 .بود فهمیده تابشم خود مطمئنم البته.. نیست کار در قراری همچین دونست می خوب الهام

 همچین دعوت ادم اخه... ترنم خدا به ای دیوونه -ـــترانه ـــــــــــــــــــــــــ

 کنه؟ می رد رو ادمی

 ادم؟ این هست کی انگار حاال.... اوووووووو -

 !اوردی در بازی کالس بی خیلی ولی... کی هر حاال -نهترا
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .کنه رفتار ادم مثل گیره می یاد بعد دفعۀ -

 !نداره وجود بعدی دفعۀ دیگه کردی تو که کاری با راحت خیالت -

 ..!نداره که نداره... درک به خب -

 .بخوابم خوام می بیرون برو پاشو ترانه

 !بوده ست هم با اتونلباس امروز شنیدم کلک راستی... اها -

 !الهام این دست از خدا ای: گفتم و باال به رو گرفتم سرمو

 .بچسب لباسارو... ولش الهامو: گفت شیطنت با

 خوای می چی فردا جوووون رادین پرسیدم ازش رفت می داشت که دیشب چیه دونی می اصال -

 که شد طور این و گفت بهم رو بپوشه خواست می که لباسی اونم بشیم؟ ست هم با بپوشی

 .اومد در یکی لباسامون

 !داری پاتی تله اون با تو کنم می فکر که من ولی -

 چنده؟ کیلو پاتی تله... بابا برو: پایین دادم هولش تخت روی از

 کنی؟ می جوری این چرا دیوونه هوی -

 !بذارین چل و خل الهام اون و تو اگه البته... بخوابم خوام می که این برای: کشیدم دراز

 .دیگه بخواب برو پاشو دانشگاه؟ بری نباید فردا مگه تو اصال

 .کنم می دق که نندازم فردا یاد وای: کرد جمع صورتشو

 چرا؟ -

 .جنازه سر باال بریم باید که ایه جلسه اولین فردا -

 . دیگه بگیری یاد باید.. شی نمی جراح که الکی طوری همین فردا پس -

 .شرکت میام دانشگاه زا شد اگه فردا حاال -
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 مناسبت؟ چه به: شدم خیز نیم جام توی

 !دیگه ببینم تابشو خوام می خب -

 این جای به وقت اون داری کالس سره یه 4 تا صبح هشت ساعت از... تو هستی بیکاری ادم چه -

 بشه؟ چی که شرکت بیای خوای می کنی استراحت خونه بیای که

 .شده تنگ براش دلم دمندی نزدیک از الهامو وقته خیلی -

 .بکن خواست دلت کاری هر بیرون برو من اتاق از االن همین ترانه -

 .ترشی می اخر تو... جدیدا شدی خشن چقدر اه-

 که دختری به. بیرون رفتم. کرد جلب توجهمو بیرون صدای و سر که بودم نشسته اتاقم توی

 . انداختم نگاهی سرش رو بود گذاشته دفترو

 خبره؟ چه جا این یقاسم خانم -

 . تابش مهندس دنبال جا این اومده خانم این: گفت و کرد اشاره دختره به سر با الهام

 کجان؟ ایشون خب -

 .شن نمی متوجه نیستن شرکت تو تابش اقای گم می خانم این به چی هر... بیرون رفتن -

 برای پایین ندازن می وسرشون... داره هم رئیسی یه شرکت این انگار نه انگار... خوبه خیلی -

 .بیرون رن می خودشون

 فکر تو خانم هوی: گفت جیغ جیغ با. اومد حرف به بود من گر نظاره فقط موقع اون تا که دختر

 !بگیره اجازه تو از رادین که هستی کی کردی

 بنده... کنم می عرض اطالعتون جهت: برگشتم سمتش به دختر حرف از شده گشاد چشمای با

 .هستم رکتش این رئیس

 کل رادین چی؟ که خب..هستی که هستی: گفت ضیغش صدای همون با و کمرش به زد دستشو

 .خره می جا یه هم با دستکتو و دفتر
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 مهندسی دفتر جا این محترم خانم: کنم کنترل رو صدام کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 رادین دیدن برای یلیخ اگه هم شما.. زنی می داد طوری این که نیستی جالیز وسط... هستش

 .باشی منتظرش در دم تونی می مشتاقی جونتون

 .نامزدشم من کیم؟ من دونی می: ایستاد من مقابل اومد و کرد کم من با فاصلشو حرص با

..  کنه ازدواج عموش دختر با نشده حاضر و بیرون زده باباش دفتر از که هست چیزی یه پس اها "

 !نیست ای تحفه چندان من نظر از هم یکی این چند ره... داره دوست رو دیگه یکی پس

 عالی جناب که نیست شاپ کافی یا پارک جا این ولی نداره ربطی من به... باش هستی کی هر -

 .کنی مالقات جا این نامزدتونو بخوای

 کنی؟ می کار چی جا این -

 نگاه. نشوند سرخش لبای رو مسخره لبخند یه و گرفت من از رو سریع تابش صدای با دختره

 اقای: گفتم تحکم با و ایستادم رادین مقابل رفتم. شد می بدل و رد دختر اون و من بین تابش

 اگر الاقل و.. نیست عاشقانه مالقات جای جا این بدید یاد نامزدتون به بعد به این از بهتره مهندس

 سرشون روی رو جا این کارتون محل میارن تشریف وقتی رسه نمی مسئله این به شعورشون

 .نذارن

 دختره دفعه یه. انداخت دختر اون سمت به تابش که بود خشمی از پر نگاه حرف این جواب

 ...شعور بی گی می من به که هستی کی کردی فکر تو: سرش رو گذاشت صداشو

 صدای با. دختره دهن روی گذاشت دستشو محکم و گرفتش تابش که بیاره هجوم طرفم به اومد

 .خفه فقط... مهناز شو خفه: گفت خشم زا پر ولی اروم

 .خوام می عذر همگی از: کرد جمع به رو بعد

 .بیرون کشید خودش با و گرفت رو دختره بازوی

 !!گفت همینو که این مثل اره مهناز؟ گفت اون ببینم "

 نامزدشم؟؟ گفت دختره چرا پس "
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !!باشه مهناز خودشم عشق اسم شاید خب "

 فردا بود قرار که رو ای نقشه داشتم منم. بودن رفته همشون ها بچه .بود گذشته پنج از ساعت

 .کنم اصالحش داره ایرادی اگه تا نداختم می نگاهی بدم تحویل

 همه کردم فکر.. شدم خیره اتاق در به تعجب با. اومد در صدا به اتاقم در که بودم خودم حال تو

 اجازۀ کنم پنهان رو لرزیدنش کردم سعی هک صدایی با.. گرفت شکل وجودم تو اضطرابی یه.. رفتن

 .دادم ورود

 نزده اتاقمو در خداحافظی برای که بود کسی تنها اون افتاد یادم تازه تابش دیدن با. شد باز در

 .بره خداحافظی بدون داده ترجیح افتاده امروز که اتفاقاتی با کردم فکر ولی. بود

 !!رفتن همه کردم فکر: گفتم و باال دادم وموابر تای یه. شد راحت خیالم یکم تابش دیدن با

 .کنم صحبت باهاتون خواستم می... داشتم کار باهاتون چون برن ها بچه کردم صبر من راستش -

 امروزه؟ افتضاح مورد در احتماال: هم تو کشیدم ابروهامو

 !درو نبندید: گفتم عجله با و سریع خیلی که ببنده درو اومد

 از تعجبش کم کم بعد. کرد تعجب یکم گفتم اینو بلندی صدای با تقریبا و نیناگها انقدر که این از

 .نشست لباش روی کمرنگ لبخند یه و رفت بین

 توی احتماال حتی و شرکت توی شما و من: گفت شد می نزدیکش بهم داشت که طور همون

 !کنه نمی ام فعلی وضع در فرقی خیلی در نبودن یا بودن بسته.. تنهاییم هم با هم ساختمون

 امروز افتضاح دونید می خودتونم: ایستاد میزم مقابل اومد. نبست درو وجود این با. بود اون با حق

 ...اما نبود من تقصیر

 ...رو نامزدتون باید شما!! نبود؟؟ شما تقصیر: گفتم حرفشو وسط پریدم

 !نیست من نامزد اون: گفت تحکم با و حرفم وسط پرید اون بار این

 !شماست نامزد گفت دشخو اما -
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 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .کنم ازدواج باهاش خواد می ازم بابام که عموم دختر همون.. مهنازه همون دختر اون -

  این ژس.... ااا "

 !نیست مالقات جای جای این بفهمونید بهش لطفا! کی هر حاال -

 .داشت می بر سرم از دست بده گوش من حرف به بود قرار اون اگه -

 این بیان بخوان روز هر ایشون اگه... دارم ابرو ساختمون این تو من.. تنیس من مشکل دیگه این -

 .مونه نمی ابرویی من برای بندازن راه بیداد و داد جا

 می درک رو شما من بهروش خانم: اونا به داد رو تکیش و گذاشت میز روی رو دستاش دوتا هر

 .نشه تکرار اتفاق این دیگه کنم می هم رو سعیم تمام.. کنم

 هم شما باشه داشته وجود بعدی دفعۀ اگر که باشم گفته حال هر به: گفتم گرفتم خودمو میک

 .شید می اخراج

 بدم؟ باید من اونو بودن نفهم زبون تاوان چی؟ یعنی این: هم تو کشید اخماشو

 ترجیح من پس... نفهمه زبون که اون خودتون قول به: گفتم و انداختم باال ای شونه ریلکس خیلی

 .کنم بیرون رو اغتشاش این عامل کارم محیط ارامش برای دم می

 منم؟ منظورت: گفت شده کلید دندونای بین از حرص با

 !سرش رو بود گذاشته دفترو شما خاطر به خانم اون ظاهرا... بله: دادم تکون سری

 با کلش این به شما نداشتم انتظار... کنم عذرخواهی امروز بابت بودم اومده من بهروش خانم -

 !کنین برخورد قضیه

 به من مهندس اقای: گفتم و زدم لبخندی کنم روی پیاده اعصابش رو بیشتر که این برای

 .اخراجید خودتونم بعد دفعۀ.. گرده نمی بر هم حرفم... نیستم محتاج شما امثال عذرخواهی

 .برسم کارم به بدید اجازه و ببرید تشریف لطفا حاال



 
 

34 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 سایه افتادن با. شد شدید قدماش صدای دفعه یه. نقشه سراغ رفتم رهدوبا و برداشتم رو کش خط

 یا بکنم کاری بتونم که این از قبل. بود ایستاده من سر باال درست. کردم بلند سرمو نقشه روی

 . داد چرخ خودش طرف به حرکت یه با و گرفت رو صندلی دستۀ بزنم حرفی

 . بودم شده یزندان من. بود شده خم. بود صندلی طرف دو دستش

 .کرد رفتار باهات باید دیگه طور.. کرد خواهی عذر نباید تو از... توئه با حق -

 راه هیچ. بمونم خیره چشماش تو تونستم نمی ولی بیارم کم خواستم نمی. بود کرده تغییر لحنش

 .نداشتم فراری

 اقای چی نییع کارا این: کنم پنهان رو اومده وجود به وجودم توی که اضطرابی کردم سعی

 .لطفا عقب برید.. مهندس

 هر... میام را دلت با دارم روزه چهار: گفت و کشید جلوتر رو صندلی من درخواست به توجه بی

 رو برنامه این تا بیارمت خودت به وقتشه.. نمیاد در صدام منم و کنی می خواد می دلت کاری

 .کنی تمومش

 به اگه من.. اونه با حق... اومد خوب خیلی رو رفیح یه ولی نمیاد خوشم اصال مهناز از که درسته

 .خرم می خودتم هیچ که دستگاهت و دم زدن هم به چشم یه تو خوام

 .دوختم چشماش تو رو خشمم از پر ولی متعجب چشمای بمونم حرکت بی نتونستم حرفش این با

 حرفم؟ از اومد خوشت چیه: نشست لباش روی پوزخندی

 !عقب برو گفتم چی؟ یعنی بازیا مسخره این: فتمگ عصبانیت کمی با بار این

 بدی؟ نشون من به خودتو که کنی نمی رو کارا این همۀ مگه چرا؟ -

 گی؟ می داری چی هست معلوم: بود شده تنگ نفسم

 جلب منو توجه که کنی می رو ها بازی لج این همۀ تو نیست؟ معلوم چطور: کرد کج گردنشو کمی

 اینه؟ از غیر مگه... کنی
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 بخوام که این تا میارم در رو شما حرص بیشتر کارام با کنم فکر من ولی: گفتم و زدم وزخندیپ

 .بکنم جلب رو توجهتون

 مرا ظرف چرا میلی هیچ نبودش من بر اگر"گه می که شعر به من ولی... دونم می اینو اره -

 ..دارم اعتقاد خیلی "لیلی بشکست

 .ندارم اعتقاد من شکر رو خدا خب -

 ارومم جوری یه باید پس.. اوردی در منو حرص کارات با گفتی خودت که طور همون ترنم ینبب -

 !کنی

 کوچیکمو اسم اینکه واسه نتونستم که بودم ترسیده قدر اون حتی. گرفتم ازش چشمامو ترس با

 .نمیداد خوبی بوی حرفش این. کنم اعتراض بهش بود کرده صدا

 .ترنم کن نگاه من به -

 صدامو توی عجز نتونستم ولی. بگیرم گریمو جلوی که کردم رو سعیم تمام و بستم چشمامو

 ! برو کنم می خواهش.. عقب برو: کنم پنهان

 صدای با. زدم پس خشونت با دستشو سریع. گرفت باال سرمو و چونم زیر برد دستاشو از یکی

 !لعنتی نزن دست من به: گفتم بلندی نسبتا

 .انداخت چنگ گربه اوه اوه: کرد بلندی خندۀ

 از خوای می چی: گفتم فریاد و عصبانیت با. بود من خشم نوبت حاال.. بسه بودم اروم چقدر هر

 .گمشو برو لعنتی جونم

 ادبمو منم بشی ادب بی تو اگه وقت اون... شیا می ادب بی داری: گذاشت لبم روی اشارشو انگشت

 .دم می بروز ای دیگه طور ادبیمو بی من ولی کنم می فراموش

 انگشتشو اروم خیلی خودش. بزنم پس دستشو نتونستم حتی. رفت دست از تنم توی قدرت تمام

 هم دیگه راه یه نیستم بدجنس من کنی می فکر تو که هم اونقدرا.. نباش نگران ولی: اورد پایین

 .ذارم می برات
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 ازم محترمانه خیلی تونی می: داد ادامه حرفشو لبش گوشۀ کج لبخند یه با. کردم نگاش منتظر

 !منتظرم من خب... بخشمت می هستم مندی سخاوت ادم چون منم.. کنی عذرخواهی

 !کنم عذرخواهی ازت من ببینی خواب تو: گفتم شدم کلید دنودونای بین از خشم با

 .دارم دوست بیشتر راهو یکی اون منم خب... خوبه: نشست لباش روی باری شیطنت لبخند

 بعد یکم. میومد تر پایین و پایین طور همین داشت سرش. خورد سر لبام روی چشمام از نگاهش

 .بکشه عقب خودشو نداشت قصد جدی جدی که این مثل نه... بست هم رو چشماش

: گفتم سریع خیلی که برسه لبم به که بود نمونده خیلی. نداشتم عذرخواهی جز به ای چاره انگار

 .خوام می معذرت.. باشه

 کشید عقب خودشو کمی و کرد باز چشماشو

 !جان رادین ببخشید بگو... بشنوم دهنت از اسممو خواد می دلم -

 .کردم نگاش حرص با بازم

 !آ نیستم صبور همیشه من.. یاال -

 .باشه روغن وجب یه روش که بپزم برات آشی... تابش رادین کن صبر فقط "

 !جان رادین ببخشید: گفتم و چشمام تو ریختم نفرتمو همۀ

 سرش خواستم می. شد خیره بهم سینه به دست. کشید عقب خودشو و زد ای مدانه وزپیر لبخند

 به اون قدرت مطمئنا. سراغم بیاد بخواد دوباره ترسیدم ولی بیرون کنم پرتش و کنم بیداد و داد

 .کرد می غلبه من

 خواستم نمی بازم ولی. بود انداخته چنگ گلوم به بغض. پایین بودم انداخته سرمو حرف بی

 .کنم گریه و بیارم کم جلوش

 دقیقه چند با خیلی که لحنی با کشید من به شدن خیره از دست دقیقه چند از بعد باالخره

 !جان ترنم بخیر شب: گفت بود کرده فرق پیشش



 
 

37 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .بود کینه و نفرت از پر نگاهی فقط محترمانش گفتن بخیر شب این به من جواب

 رو کوبیدم حرص با و شد تموم تحملم سر اخر. کردم می نگاه ترانه وقفۀ بی های خنده به حرص با

 می هر هر برات نکردم تعریف که کمدی داستان... کنی تمومش شه می: گفتم عصبانیت با و پام

 .شی می سرم فدای دستم رو افتی می شی می بر روده االن... خندی

 .بوده دار خنده رادین کار که نیست دار خنده انقدر کمدی داستان: گفت خنده میون

(  بیشتر حرص با..) زیاده سرشم از یارو همون چیه؟ رادین.. شدی خاله پسر زودم چه... هوی -

 .زنم می صداش یابو فردا از اصال

 .افرین... گلم باش اروم... خواهرم کن حفظ خودتو ارامش -

 کنه؟ کار چی خواست می فهمیدی اصال گفتم؟؟ چی بهت من شد حالیت اصال تو ترانه -

 اونوقت ببوسش رادین آرزوشه دختری هر االن... ترنم خری خیلی خدایی ولی... فهمیدم بابا اره -

 !!!زدی پس اونو خودت دستای با خودت تو

 ته از حرفا این دونستم می. بکنم موهامو خواست می دلم که بودم شده کفری حرفاش از انقدر

 . بود دهش اتیشی بازم ولی کنه می شوخی داره فقط و نیست دلش

 .بیرون برو بخوام خوام می بیرون برو پاشو ترانه -

 !حاال میاری؟هستم جوش چرا اجی.... اوا -

 !گیرما می رو تو پاچۀ ندارم حوصله ترانه برو -

 گیری؟ می پاچه فقط یا داری هم هاری... عالم خاک -

 !برو ترانه: حرص با

 !نذار دمش رو پا گفتم چقدر.. نکن مگفت بهت چقدر.. خب خودته تقصیر.. گلم خواهر ببین -

 گذاشتم؟ اون دم رو پا کی من اخه.. نگو پرت و چرت انقدر ترانه -

 .کنی ضایع اونو جوری یه خواد می دلت ری می راست.. ری می چپ تو بابا -
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 !باالتره ما از گردن و سر یه رادین نخوای په بخوای چه تو من خواهر ببین

 ..پس رئیسم من شرکت تو... ارمند کاری چیزاش این به من -

 !!!نبودی ای عقده انقدر که تو.. ترنم: حرفم وسط پرید

 ترانه؟ چیه منظورت: گفتم اخم با

 ای عقده جور یه رئیسی تو که بکشی رادین رخ به جوری یه خوای می مدام که همین خب -

 .دیگه بودنه

 .کنم پرتت اردنگی با که این زا قبل بیرون برو اتاق از محترمانه خودت االن همین ترانه -

 چشمامو و تخت رو انداختم خودمو. رفت و برداشت بازی مسخره از دست خانم ترانه باالخره

 .بستم

 بی کارش این نباید ولی... شدم تحقیر خیلی خیلی کنم می احساس. بود بدی شب چقدر امشب

 .گیرم می حالشو خودم. بمونه تالفی

 ازارت باهاش که کنم می پیدا سوژه یه باالخره. تابش رادین دسمهن و کن نگاه و بشین حاال "

 !بدم

 ولی... بودم تابش از گیری حال برای راهی فکر تو هنوزم. بود گذشته افتضاح شب اون از هفته یه

 .کنم پیدا خودم برای خطر بی راهی تونسم نمی کردم می فکر چی هر

 حدس: گفت ارومی صدای با و ایستاد میز ویجل اومد. شد وارد الهام و شد بلند اتاق در صدای

 جاس؟ این کی بزن

 اینجاس؟ کی مگه خب زنی؟ می حرف یواش چرا: گفتم و کردم نگاه بهش متعجب

 !!خالقی -

 !!!!خااااالقی؟؟: گفتم بلندی نسبتا صدای با و شدم خیز نیم جام تو کنم کنترل هیجانو نتونستم

 !اینجاس اره! ـــس هیـــــــــــــســـــــهه: گفت و بینیش رو گذاشت دستشو الهام
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 !دونه می افت مارم شرکت به کردن نگاه حتی که اون کار؟ چی اینجا اومده -

 تو؟ بیاد بگم.. ببینت خواد می... دونم چمی -

 !بیاد بگو برو دیگه اره -

. کار برای کرد می قبول رو خوبی خیلی های پروژه که بود توپی دارای سرمایه از یکی خالقی

 کار خواستیم ازش که باری چند یه حتی. کرد می کار باال رده مهندسی های شرکت با همیشه

 حاال... دونه نمی بزرگ کارای شأن در رو ما گفت راحت و رک خیلی بسپره ما به رو کشی نقشه

 !!دونه؟؟ می خدا شده پیداش طرفا این چی واسه

 .دادم ورود اجازۀ و کشیدم عمیق نفس یه. اومد در صدای. کردم مرتب وضعمو و سر

 منم. نشست مبل روی. کردم علیک و سالم جدی خیلی و شدم بلند احترامش به. شد وارد خالقی

 .نشستم اون مقابل مبل روی و اومدم بیرون میزم پشت از

 طرفا؟ این از... کردید گم راه خالقی اقای: بگیرم زبونمو جلوی نتونستم کردم کاری هر

 تمایل که دارم جدید پروژه یه راستش خب: شد جا به جا مبل رو کمی و کرد صاف گلوشو خالقی

 .بدید انجام رو کشیش نقشه کارای شما

 می خالقی!!!! نشنیده چیزای حق به... شد تا هشت حرف این با بود تا چهار اومدنش از چشمام

 !!!بده؟؟؟ کار ما به خواست

 !زنم می سکته االن. .ندارم هم با شوکو همه این تحمل من بابا "

 !کنه چینی مقدمه ذره یه نکرد الاقل "

... کنیم کشی نقشه براتون ما که اینه منظورتون: کردم باز زبون اومدم بیرون شوک از باالخره

 !!!ما؟؟؟ به دین می کارو شما یعنی

 شده؟ طوری! گفتم همینو دقیقا بله -

 !بده؟ کار ما به خواد می شده چی حاال رفاح این و نبودیم شأنش در ما پیش وقت چند همین تا "
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 !کردم پیدا براش کننده قانع دلیل یه.. کردم فکر یکم

 !تابشه حضور خاطر به حتما "

 !ها باالیی همون به بده پول کیلو کیلو برو.. بگیرم کار ازت عمرا طوره این که حاال "

. نذاشت لعنتی وسوسه این یول بدم بهش رد جواب مستقیما خواستم.. هم تو کشیدم اخمامو کمی

 .ندادم مثبتم جواب هولم از شکر رو خدا خب اما

 یا کنن کار تونن می دونم نمی... هست ها بچه دست پروژه چندتا حاضر حال در خالقی اقای واال -

 .دم می بهتون رو قطعی جواب گیرم می تماس باهاتون بعد حاال... نه

 .گذاشتم سکال هم ذره یه.. شد بهتر طوری این اره "

 بی داشت انتظار احتماال. خورد جا شایدم دونم نمی.. شد عصبی حرفم این از کمی کردم احساس

 و کرد کنترل خودشو حال هر به. کردم حال حسابی من عوضش ولی. بدم مثبت جواب برگرد و برو

 رو مهندسینتون تا هستم تماستون منتظر من پس باشه: گفت و زد ای کوله و کج لبخندی

 .زمین سر فرستینب

 باز با. شدم بلند همراهش منم کنم می بدرقه رو مهمانانم همیشه که عادت طبق. شد بلند جاش از

 تابش به چشمش اقا دیدم رفتم جلوتر که کمی. شد باز بناگوشش تا خالقی نیش اتاق در شدن

 .کرده ذوق خورده

 !کجا؟؟ اینجا ؟؟ کجا شما.. تابش مهندس جناب..  به به -خالقی

 تابش اقای دونستید نمی بگین خواین می یعنی خالقی اقای: گفتم بده جوابی تابش که این از قبل

 !دارن؟ همکاری ما با

 باشم؟ داشته رو شما کارمندان امار باید کجا از من ببخشید: گفت متعجب و برگشت سمتم به

 داشتم انتظار. رفت بعد و هم با کردن جزئی پرسی احول یه. بود خند پوز یه فقط حرفش به جوابم

 !!نگرفت تحویلش زیاد اصال اون ولی کنه برخورد باهاش گرم خیلی تابش

 !نبود؟ خالقی این: گفت و اومد جلوتر اتاق در چوب چهار از یاوری اقای



 
 

41 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .بود خودش چرا: گفتم و دادم تکون سری

 !کرد؟ می کار چی اینجا اون اما: یاوری

 .بود اومده کار سفارش برای: گفتم و زدم پوزخندی

 !!!پرید نمی ورا این که خالقی گی؟ می چی -مونا

 !داده عقیده تغییر ظاهرا: گفتم و انداختم تابش به نگاهی نیم

 !داره توش سود کلی درصد صد باشه چی هر پروژش.. عالیه خیلی که این -صادقی

 .ده می مانجا کارشو که باشه شرکتی مبارک: گفتم رفتم می اتاقم سمت به که حالی در

 !چی؟ یعنی -صادقی

 !کنیم نمی قبول کارو این ما: گفتم و ایستادم در چوب چهار تو

 .بستم اتاقمو در ها بچه شدۀ گشاد چشمای مقابل در و گفتم اینو

 قبول دارو اب و نون پروژه این نخوام که شد نمی باورم هنوزم. بودم شده خیره اتاق از نقطه یه به

 باعث اتاق در صدای. برگردم ازش نبودم حاضر و زدم ها بچه جلوی که بود حرفی این ولی. کنم

 .بردارم خیرمو نگاه شد

 !بفرمایید بله؟ -

 .کردم سرگرمش خودمو برداشتم گوشیمو دیدنش با. شد وارد تابش شد باز اتاق در

 دارین؟ وقت لحظه چند بهروش خانم -تابش

 .شنوم می...  بفرمایید: گفتم بگیرم گوشیم از چشم که این بدون

 .بشین گوشیتون خیال بی لحظه چند شه می دارم مهمی کار -

 .شنوم می گفتم -
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 لحظه چند. بود گوشیم به چشمم فقط تفاوت بی بازم. شنیدم رو هاش قدم شدن نزدیک صدای

 چند عرض در. کردم نگاه کشید دستم از رو گوشی و شد دراز جلوم که دستی به تعجب با بعد

 میاد در دهنم از چی هر که کردم بلند سرمو. گرفت فرا وجودمو تمام خشم و اومدم خودم به ثانیه

 خیره بهش ندارین کاری باهاش وقتی نداره دلیلی: گفت و کرد دستی پیش اون که کنم بارش

 !بشین

 .مربوطه خودم به دیگه اون: گفتم حرض با

 !لطفا گوشی: کردم دراز جلوش دستمو

 .گذاشت جیبش تو گوشیمو بود شده دراز گوشی گرفتن ایبر که من دست به توجه بدون

 !کنین؟ می کار چی دارین هست معلوم: گفتم بیشتر اخم با

 !جیبتون؟ تو گذاشتینش چی برای! بدین گوشیمو

 می بازی اسباب ازشون که هایی بچه عین شدی دقیقا االن جالبه خیلی: گفت و کرد ای خنده

 .گیرن

 می: گفتم و بیرون دادم حرص با نفسمو. بشم گوشیم گرفتن خیال بی که بود کافی حرف یه همین

 برین؟ و بگین کارتونو شه

 !خالقیه پیشنهاد کردن قبول مورد در! بمونم جا این زیاد ندارم اصراری منم حتما -

 شه نمی شما به مربوط که کاری تو لطفا پس منه عهدۀ به مورد این در گیری تصمیم تابش اقای -

 !ییدنفرما دخالت

 ها بچه دل رو پا من با لجبازی و لج خاطر به که باشید رحم بی انقدر شما دونم می بعید من -

 !بذارین

 چیه؟ منظورتون -

... هستن ماهری کشای نقشه همشون اونا. کنن کار پروژه این رو خواد می دلشون واقعا ها بچه -

 . برن می لذت بزرگ های پروژه روی کردن کار از
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 چی؟ که خب: گفتم و کردم درست شالمو

 !!!! کنی می کار شرکتت ضرر به داری من با لجبازی و لج برای تو شه نمی باورم واقعا -

 می فکر چرا.. کردی حساب خودت رو خیلی شما که این مثل: گفتم و برداشتم صندلی از تکیمو

 بذارم؟؟ ارزشی بی کار همچین سر وقتمو که کنم می تلقی مهم حد این در رو شما من کنی

 رد رو خالقی پیشنهاد داری چی برای بگی شه می نیست مهم برات اگه پس: شد سینه به دست

 !کنی؟ می

 دونستی می که این برای کردی رد پیشنهادو این تو: داد ادامه خودش و نشد من جواب منتظر

 اینه؟؟ از غیر... اینجا اومده من خاطر به خالقی

 من که باشی کی شما دوما... شما نه تو که اوال: ایستادم ابلشمق رفتم و شدم بلند میزم پشت از

 !بدم؟ توضیح کارمو دلیل برات بخوام

 روتو کم دونم می... نکرده تحقیر شرکتتو کم خالقی دونم می... بهروش مهندس خانم سرکار -

 به اگه ولی کنی درگیر فکرشو روز چند برای شاید بندازی زمین روشو اگه.. ننداخته زمین

 .بگیری ازش رو کرده که کارایی تموم انتقام تونی می کنی گوش من پیشنهاد

 باهامون خیلی خالقی پیش رفتیم بابا با که باری اخرین. بود ای کننده وسوسه خیلی پیشنهاد "

 کنم باور باید چرا اخه ولی.. بگیرم حالشو خواست می دلم جور بد همین برای بود کرده برخود بد

 !کنه؟ کار من نفع هب خواد می تابش

 !!کنی؟؟ کمک من به باید شما چرا: گفتم و انداختم بهش نگاهی مشکوک

 !متعدد دالیل به -

 !بفرمائین چندتاشو شه می -

 ..البته -

 شرکت نفع به که رو کاری هستم موظف کاری داد قرار طبق و شدم شما شرکت گروه عضو من اوال

 .بدم انجام هست شما
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 دارم دوست که دوستانم هم هستن من همکاران هم هستن بیرون اون که اونایی دوما

 .ببینم رو خوشحالیشون

 .کنم می تالش بلندیش سر برای پس هست منم موفقیت شرکت موفقیت سوما

 ...چهارما

 بگیرین؟ رو خالقی حال خواین می چطور! کافیه: باال اوردم سکوت نشانۀ به دستمو

 .نشست لبش روی لبخندی

 نفع به موقعیت این از تونین می شما و کنه تا خوب باهاتون مجبوره شده منم رخاط به اون -

 .کنم کمکتون بدین اجازه اگه البته.. کنین استفاده خودتون

 !کنین می فکر چی به کنم درک تونم نمی -

 رو پروژه قراره کنید اعالم ها بچه به.. بیرون بریم اول: گفت و شد تر رنگ پر لبش روی لبخندی

 .بگم بهتون دارم نظر در که کارایی ها بچه جلوی من تا. کنیم لقبو

 همه وقتی. هال تو بیان که کنه صدا رو بقیه خواستم الهام از. بیرون رفتیم دو هر من موافقت با

 .دارم خوب خبر یه براتون: گفتم و کردم صاف گلومو کمی شدن جمع

 مربوط پروژۀ: گفتم لبخند یه با. شدن رهخی من به سکوت در دوباره و انداختن هم به نگاهی همه

 .دیم می انجام رو خالقی به

 لباشون روی خنده کم کم ولی گفتم چی من نفهمیدن اصال انگار و شدن شوکه اول لحظۀ در همه

 .اومد

 گین؟ می جدی -یاوری

 !بله -

 رو داشته شرکت به که هایی احترامی بی همۀ تالفی قراره که اینه دیگه خوب خبر البته و -تابش

 .بیاریم در
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 چطوری؟ ولی -الهام

 کنیم؟ شروع اولو مرحلۀ دید می اجازه بهروش خانم: کرد من به رو تابش

 !!چیو؟ اول مرحلۀ: گفتم تعجب با

 !دیگه گم می رو نقشه -

 .بفرمائید... بله.. اها -

 .بگیرید رو خالقی اقای شمارۀ لطفا قاسمی خانم: شد تر رنگ پر تابش لب روی لبخند

 کنین؟ کار چی خواین می بگین قبلش ولی کنید شروع گفتم.. تابش اقای کنید صبر -

 .ببینیم زمینشو بریم که ما دنبال بفرسته ماشین فردا بگم بهش خوام می -

 گرفتن گاز با منم. نخندن که چلوندن خودشونو انقدر هم دخترا. خنده زیر زدن پسرا حرف این با

 .کردم کنترل خودمو لبم

 !!کنه؟؟ می کارو این واقعا اون کنین می فکر شما تابش قایا -

 .کنه می کارو این کنین باور ولی.. بخندین دارین حق -

 .بگین تلفن پشت گمو می من که اینی فقط شما قاسمی خانم

 ...تابش اقای اما -الهام

 ماشین ده ساعت فردا بگید بهش و بگیرین شمارشو. کنین اعتماد من به... قاسمی خانم -تابش

 شما با خواد می تابش مهندس اقای بگین وقت اون کنه می مخالفت درصد صد. شرکت دم بفرسته

 بشه خودش.. هیچ بفرسته که شو راننده خالقی که کنم کار چی دونم می من وقت اون بزنه حرف

 .رانندمون

 .دادم بهش کارو این اجازۀ سرم دادن تکون با. انداخت من به نگاهی الهام

 ... گیرم می تماس نوین سازه شرکت از من. سالم... خالقی اقای الو -مالها
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 صدایی کس هیچ از: گفت اروم خیلی گذاشت بینیش روی دستشو. ایستاد الهام کنار رفت تابش

 .نیاد در

 نمی بهروش خانم دونستم می من: کرد پر رو فضا خالقی صدای. گو بلند روی گذاشت رو تلفن

 .کنه رد منو پیشنهاد تونه

 زنگ بگم بهش که برم تلفن سمت به خواستم. بشه بلند کلم از دود که بود کافی جمله یه همین

 دونستم می. بایستم جام سر داد عالمت بهم دستش با تابش که کنم نمی قبول پروژتونو بگم زدم

 .موندم منتظر همین برای کنه ضایع رو ادما نحو بهترین به تونه می بخواد اگه تابش

 .بده ادامه حرفشو خونسردی نهایت در کرد اشاره هاممال به

 خواین می اگه عرض خدمتون خواستم. نگرفتم تماس موضوع این گفتن برای من اما -الهام

 .شرکت دم بفرستین رو رانندتون ده ساعت فردا ببینن رو زمینتون بیان مهندسا

 خودتون؟ با کردین فکر چی شماها خانم: کرد بلند خندۀ یه خالفی

 .الهام به داد و نوشت برگه روی چیزی تابش

 و هستن جا این مهندس االنم... رسوندم شما خدمت رو پیغام فقط من خالقی اقای ببینید -الهام

 .کنن صحبت شما با خوان می

 صحبت حوصلۀ االنم... ندارم رو بازیا مسخره این وقت من کنید عرض مهندستون خانم به -خالقی

 .ندارم ایشونو با

  دارن؟؟ کار شما با بهروش مهندس خانم گفت کی من -هامال

 داره؟ کار کی پس -خالقی

 .کنید صحبت ندارید حوصله که گم می بهشون االن نداره اشکال ولی... تابش مهندس اقای -الهام

 .بهشون رو گوشی بدید... نه نه: کرد هول وضوح به خالقی

 ...گفتید که شما اما: کرد کنترل خندشو الهام
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 چی برای کنن صحبت من با خوان می تابش مهندس گین نمی مگه خانم: الهام حرف وسط ریدپ

 ذارید؟؟ می منتظرشون

 .خودش دست بسپره رو مکالمه که کرد اشاره الهام به سر با تابش

 !حضورتون گوشی لحظه چند پس -الهام

 .کرد شروع لحظه چند از بعد. جلوتر رفت تابش

 خالقی؟ اقای الو -

 شما؟ خوبید.. مهندس اقای سالم -خالقی

 .ممنون -

 بشه؟ بنده نصیب شما با صحبتی هم افتخار شده باعث چی اقا -

 !!کشه؟؟؟ می شونه و شاخ ما واسه که خالقیه همون این... شد تا چهار چشمام "

 ایشون با گذشته در شما که قبیحی رفتار خاطر به مهندس خانم خالقی اقای کنید گوش -تابش

 که رفاقتی حساب رو من اما.. نداشتن کاریتون پیشنهاد کردن قبول به تمایل وجه هیچ به داشتید

 .کردن قبول رو شما کار بنده پادرمیونی با و کردم صحبت ایشون با دارید پدرم با شما

 پا بخوام من که باشی کی تو اخه.... دهنشا تو بکوبم محکم چیزی یه با گفت می شیطونه "

 !!کنم؟ قبول رو درمیونیت

 !بنده به کردید لطف شما -خالقی

 .دونم می -تابش

. ندارم رانندگی حوصله کال وقته چند منم زمین سر بفرستن منو خوان می مهندس خانم ببینین

 فردا همین کشی سر خواین می اگه. ندارم گشتنم ادرس دنبال حوصلۀ. رم می و میام اژانس با

 .جاش سر بیاد حوصلم من تا کنین صبر که ندارین جلهع هم اگر بفرسیت رو رانندتون بشه انجام
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 میاد خالقی االن گفتم خودم با که من. بودن کرده زوم روش همه تابش کردن صحبت طرز این با

 ...میاره جا تابشو حال شخصا اینجا

... حتما چشم... بفرمائید امر شما... قربان کنم می خواهش: گفت خالقی تعجب کمال در ولی

 !دیگه ده اعتس فرمودین

 .ندارم شدن عالف حوصله اصال که نکنه دیر امیدوارم... بله -

 !قربان دم می اطمینان بهتون... جاست اون ده به دقیقه پنج سر راننده... راحت خیالتون نه نه -

 !!!زمین به بود چسبیده ما همۀ فک

 .فردا تا پس -تابش

 می نگاه رو دیگه هم باز دهن با فقط همه. کرد قطع تلفنو بمونه خداحافظی منتظر اینکه بدون

 .کردن

 نبود؟ خوب ساکتین؟ چرا چیه؟ -تابش

 !که کنه می ترور هممونو میاد فردا االن من؟ داداش کردی کار چی -سلطانی

 داد؟ می تکون دم چطوری تلفن پشت از ندیدین.. کرده خود بی: خندید تابش

 .کنه می پارس سگ مثل رسه می که دار پول بچه چهارتا به... شماهاس برای قلدریش

 .گرم دمت.. ایول... حالش تو زدی خوب خیلی خدایی ولی -صادقی

 ..چیز یه مونه می فقط خب -تابش

 اونا به هم رو چیزایی یه من تا زمین سر برن کسانی چه فردا که کنید مشخص فقط بهروش خانم

 .بدم یاد

 نظر به دیگه... دوختین و بریدین ودتونخ واسه تلفن پشت که شما: گفتم و شدم سینه به دست

 هست؟ احتیاجی چه من

 !شماید رئیس وگرنه... اینجا بکشم رانندشو که گفتم اونو من -
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 .برن می تشریف صادقی اقای و مهدوی خانم طوره این اگه پس -

 .بهتره بفرستید مرد دوتا نداره اشکال اگه -

 چطور؟ -الهام

 به خوام نمی.. نباشم من اگه مخصوصا... بگه پرت و چرت ذره یه ممکنه فردا دونم می -تابش

 .بشه احترامی بی خانما

 می بهتر ما همۀ از که تو نمیای؟ خودت چرا خالقیه کردن ضایع قصد اگه فهمم نمی من -یاوری

 !شناسیش

 .بگییرن تصمیم باید بهروش خانم.. نیستم شرکت رئیس من ها بچه -تابش

 کنم؟؟؟ اعالم نظرمو من بودن منتظر االن یعنی.. هاا... من سمت برگشت همه سر "

 بود؟ خواهد بهتر حالت کدوم شما خود نظر به خب: گفتم و کردم کردم صاف گلومو کمی

 .بگیریم حالشو تونیم می حالت دو هر در -تابش

 چطوری؟ ولی -سلطانی

 .دم می توضیح براتون اخر ساعت نیم کارمون دنبال بریم االن باشین موافق اگه -تابش

 !!بگیرم تصمیم باید من و رئیسم من گفت که انگار نه انگار "

 !!!ذاره می جلسه خودش واسه خودش "

 سکوت همین برای دارم ریاست عقدۀ خیلی کنن می فکر بریام و دور بزنم حرفی بخوام اگه دیدم

 . دادم ترجیح رو

...................... 

 من غیر به ای دیگه کس اگر اما و. بگیرم حالشو باید ورچط دونم می خودم که برم من اگر -تابش

 .بزنه بهش حرفی نکنه جرأت که باشه محکم انقدر باید رفت



 
 

51 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !گفت غیب بسته چشم واقعا نباشید خسته "

 ایشون ولی باشیم محکم جلوش باید که واضحه کامال تابش اقای: گفتم و کردم قفل هم تو دستامو

 .میارهن حساب به منو کارمندان اصال

 باید چطوری خالقی امثال با بگیرن یاد کم کم ها بچه تا برم خودم رو فردا بدین اجازه اگه -تابش

 .کنن رفتار

 !خودت نه کرده خم سر تو پول مقابل خالقی کنم فکر من ولی گم می اینو شرمنده داداش -یاوری

 .زد منو دل حرف... یاوری ایول "

 من مثل هم شما مقابل در نبودم منم اگه حتی که کنم می کاری ولی درسته: زد لبخندی رادین

 .کنه رفتار

: گفتم جدیت با و کردم کنترل خودمو بود گرفته خندم بود انداخته یاوری که ای تیکه از که این با

 .برید شما فردا باشه... بدین انجام خواین می کاری چه ببینم مشتاقم خیلی

 تنهایی؟؟ -تابش

 .میان همراهتون هم مهدوی نمخا و یاوری اقای نه -

 .کنین اماده خودتونو ها بچه پس... خوبه -تابش

 دیگه؟ برم چی برای من -مونا

 .بکش زحمتشو شما بشه نوشته محاسباتی شد الزم اگه -

 برای رفتن می هم با صادقی و یاوری وقت هر ولی نوشت می رو محاسبات مرتب خیلی مونا اخه "

 !چیه به چی بفهمم تا کردم می صرف وقت کلی باید ها اندازه نوشتن

 باباجون؟ میاد مطمئنی حاال -پدرم

 !داد می نشون طور این که تلفنی تماس دونم نمی: گفتم و انداختم باال ای شونه
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 می شونه و شاخ ما واسه که این به نه!! ممکنه؟ چطور اخه: گفت و کشید چونش به دستی پدرم

  کشید

 !!ده می تکون دم ابشت واسه چی مثل ادم همون بعد

 نوکراش بیش برفش هر گن می قدیم از نشنیدی... من پدر ره می بیشتر خرش که این برای -ترانه

 !بیشتر؟

 برفش بیش بامش که هر گفتن می قبال نشنیدیم؟؟ ما گفتن المثلی ضرب همچین کی -مادرم

 !!دادی؟؟ تغییر درجه صد و پیچوندی رو المثل ضرب تو حاال... بیشتر

 !دادی دست از حافظتو سن کهولت علت به ولی شنیدی احتماال جون مادر چرا -انهتر

 ؟؟؟ اره....پیر گی می من به: گفت اخم مادرمبا

 پیر؟؟ گفتم کی من کنی؟؟ می شلوغش خود بی چرا من مادر -ترانه

 شد؟ خارج دهنم از پیر کلمۀ من بودین شاهد شما بابا

*** 

 .دره دم راننده -الهام

 .بمونه منتظر بذار... نیست همم -تابش

 رین؟؟؟ نمی چی برای... ها بچه هم حاضری شما هم اما: گفتم تعجب با

 !ده به ربع یه نه ده بودیم گفته که این برای -تابش

 .میزش پشت رفت دوباره و انداخت باال ای شونه الهام. انداختیم هم به نگاهی الهام و من

 !بده دستمون کار ذاریم می داریم هک کالسی همه این نکنه گم می -یاوری

 حاال... کرد می کاری هر هم کمتر قرون یه برای ما شرکت اورد می کاراشو خالقی ببینین -تابش

 که جایی اون از ولی.. داره اعتماد من به نداره اعتماد شما کار به اگه که این برای جا این اومده هم

 .کرده انتخاب رو جا این رهگی می پول کمتر بابام شرکت به نسبت شرکت این
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 .بشه تنبیه باید شده که غلطشم فکر طرز این برای

 بیخیال بره بذاره یهو ترسین می اگه... گم می خودتون خاطر به من... ندارم اصراری من البته

 .بشیم قضیه

 چیه؟ شما نظر بهروش خانم -مونا

 !من زمین تو انداختن توپو اوردن کم بازم اینا بابا ای "

 !که بگیره تصمیم تو جای نباید تابش... توئی شرکت رئیس مثال خره بخ "

 ها؟ بچه یا کنم موافقت تابش تصمیم با بگم؟؟ چی حاال "

 ... ولی.. ترسیدم می کمی دلم ته خودمم "

 .بیارین فشار خودتون به خیلی خواد نمی دیگه.. شد ده ساعت بهروش خانم -مونا

 حاال... نداخت می پسرا جلو نباید که بود ممنوعه های تیکه اون زا مونا حرف. اومدم خودم به تازه

 سریع همون با که رفتم بهش ای غره چشم پرداخت پیش برای فعال.. گیرم می حالشو بعدا

 .کرد جمع خودشو

 ایشونو تابش اقای.. ندارم خالقی از زیادی شناخت من: کردم ها بچه به رو و گرفتم مونا از چشم

 .کنن می کار چی دارن دونن می حتما پس..شناسن می بهتر

 .برن داد رضایت دقیقه پنج و ده ساعت تابش باالخره

 اشتباه اگه. کردم تیز گوشامو کمی. شد حالیم بیرون از صدا و سر دوباره که بودم نشسته اتاق تو

 . بود مهناز کردن جیغ جیغ صدا نکنم

 .دم می بهش حسابی درس یه دیگه دفعه این"

 خشک دستگیره رو دستم کنم باز درو اومدم تا.. رفتم اتاق در سمت به شتاب با شدم ندبل جام از

 هر حال هر به.. باشه تابش کردن اذیت برای خوبی روش تونست می که رسید ذهنم به فکری. شد

 .بودم نگرفته پیشو شب یه انتقام هنوز من باشه چی
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 ..کردم تردید لحظه یه

 چی؟ پروند می رو خالقی وژهپر کارم تالفی خاطر به اگه "

 !باشه ادمی همچین تابش نکنم فکر... نه ولی "

 !! کنما بازی قراره رو اوری زجر نقش چه خدایی ولی "

 .من اتاق سمت چرخید مهناز نگاه. کردم باز اتاقمو درو.. بزنم لبخندی کردم سعی

 محل جا این یستنن متوجه ایشون که این مثل مهندس خانم.. اومدین شد خوب چقدر -الهام

 !کاره

 زنید؟ می داد چرا قاسمی خانم: گفتم اتاق تو لبخند همون با

 اوردید؟ تشریف مهندس دیدن برای تابش خانم: مهناز به کردم رو بعد

 جمع خودشو سریع خیلی مهناز ولی. نداشت اون از کمی دست مهنازم. شد گرد الهام چشمای

 اون شأن با ادمی اخه.. شرکته از بیرون ایشون اینجا میام وقتم هر ظاهرا... بله: گفت شاکی و کرد

 بده؟؟ انجام رو شرکت از بیرون کارای باید

 .باشه حساس بهش دادم می احتمال که ای نقطه رو گذاشتم دست کنم ارومش که این برای

 پدرشو شرکت خود بی قضیه یه برای تابش مهندس جان مهناز ببین: گفتم امرانه کامال لحن یه با

 باش مطمئن.. زندگیش و خونه سر برگرده بدونه رو روزا اون قدر طوری این شاید.. کرده ول

 .میان عقل سر زودتر بکشه سختی چی هر ایشون

 .نخندم ها قیافه این به کردم کنترل خودمو زور به. بود دیدنی واقعا دوشون هر چشمای دیگه

 . دمش تر نزدیک مهناز به قدم چند و کردم تجدید لبخندمو

 بمونی؟ مهندس منتظر من اتاق تو چیه نظرت -

 .کرد می نگاه منو داشت مبهوت و مات فقط مهناز

 .میای پس... رضاست عالمت سکوت -
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 .بیارن قهوه برامون بگید کنید لطف قاسمی خانم

 .جان مهناز بفرمائید: گرفتم متعجب الهام از چشم و مهناز پشت گذاشتم دستمو

 اتاق وارد من دست هدایت با.. نداشت مخالفتم قدرت حتی بود ردهک تعجب انقدر کنم فکر

 . خورد زنگ اتاقم تلفن که بشینم اومدم منم. نشست مبل روی.شد

 بله؟: برداشتم تلفنو و میزم سمت رفتم و زدم مهناز به لبخندی

 کنی؟؟ می کار چی داری هست معلوم -الهام

 !هست حواسم خودم بله -

 گذره؟ می سرت تو چی ببینم بیرون بیا دقیقه ود تو؟ گی می چی -الهام

 ..بعد برای باشه... شه نمی االن عزیزم متأستفم -الهام

 .نشستم مهناز روی به رو رفتم و کردم قطع تلفنو بزنه ای دیگه حرف هر که این از قبل

 بود الزم ولی. بود تر ساده خیلی کردم می فکر که اونی از.. کنم خرش بودم تونسته خوب ظاهرا

 ...بکشم شرکت اونو روز هر که کنم کاری بود قرار حال هر به خب.. کنم نفوذ بهش اینا از بیشتر

 .مهربون لبخند یه ظاهر در ولی زدم افکارم به ای خبیثانه لبخند درونم

 تابش؟ خانم یا کنم صداتون مهناز راستی -

 این رو خیلی من.. راحتی طور هر: گفت و کرد کج سرشو کمی بود شوک تو یکم هنوز که مهناز

 .نیستم حساس قضیه

 .ترنمه منم کوچیک اسم: زدم حرفش این به لبخندی

 !چی دونستم نمی ولی شکستم می سکوتو این حرفی یه با باید. شد برقرار بینمون سکوت

 .رسید ذهنم به سؤالی که خورد می قهوشو داشت. اورد رو قهوه الهام
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 بشی رو به رو مهندس خالی جای با و شرکت بیای روز هر که این جای به چرا خب جان مهناز -

 !خونشون؟ ری نمی

 .نداده کسی به جدیدشو خونۀ ادرس اون: گفت و گذاشت نلبکی توی قهوشو فنجون

 درک کارشو این دلیل تونی می حتما پس خبری با خانوادش توی افتاده اتفاقات از حدی تا ظاهرا

 .کنی

 درست رفتارش این واقعا ولی..نیستم خبر بی.. دونم می چیزایی یه اره: گفتم و دادم تکون سری

 !!نیست

 .ببره پیش حرفشو شده قیمتی هر به خواد می.. بازه لج خیلی رادین -

 .خوردم ازش کمی و رسوندم لبم به رو قهوه فنجون دادم تکون سری

 کرده؟؟ پر استخدام فرم اینجا رادین ترنم.. راستی -

 مگه؟ چطور.. اره -

 درسته؟؟ داره سکونت محل ادرس جای استخدام فرم توی حتما -

 .بگیره ازم تابشو خونه ادرس خواد می.. گذره می سرش تو چی فهمیدم حاال "

 بگم؟؟ چی من حاال خب "

 !وقتش سر ره می حتما بدم بهش تابشو خونه ادرس اگه "

 کنم؟؟ تالفی تابشو کار خواستم نمی من مگه ندم؟؟ چرا اصال "

 بفرستمش تونم می راحت خیلی وقتی کنم تحمل اینجا دخترو این حضور روز هر باید چرا "

 خونش؟

 !داره ادرس جای درسته -

 .نشست لبش روی لبخندی
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 !درسته؟... رفته گذاشته از که نیست درست رادین کار داری قبول حتما تو جان ترنم -

 .دادم تکون حرفش تأیید در سری

 .شد تر پررنگ لبخندش

 بدی؟ من به ادرسو اون کنم خواهش ازت شه می -

 .کنه شک اینطوری ممکنه چون... کنم قبول سریع نباید "

 باشه؟ درست نوشته فرم توی که ادرسی معلوم کجا از عزیزم خب -

 !هیچیه از بهتر بازم -

 ولی کردم تعقیبش شرکت این دم از بار چند حال به تا من ببین: کشید جلو خودش مبل رو کمی

 ادرس ازش شماها جلو بتونم شاید تا شرکت اومدم همینم برای... رفته در شده متوجه فعهد هر

 . نشد بازم ولی بگیرم

 عزیزم؟ بگم چی واال: دادم نشون مؤذب ظاهر به خودمو و گذاشتم میز روی رو قهوه

 ...اخه ولی کنم کمکت خواد می دلم خیلی راستش

 نه؟ یا زندگیش و خونه سر گردونه رشب باید یکی باالخره.. عزیزم نداره اخه -

 !اوردم کم جدا من ولی.. گردونم برش خوان من از اینا عموم... گلم ببین

 .گلم شدم گیره من پیش کارش که حاال... خودتی خر "

 .شدم می کالم هم دختره این با عمرا نبود تابش این از گیری حال اگه خدا ای "

 !زمین کرۀ روی از شی محو تابش ای "

 !کافیه بشه محو من شرکت تو از همین! داره گناه جوونه خدایا... نه نه "

 هماهنگی اتاق ای قهوه و کرم دکور با که اتاقم رنگ ای قهوه دیواری ساعت روی خورد سر نگاهم

 .داشت
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 .نداشتم اوردن در ادا جای خیلی... بشه پیدا تابش بود ممکن دیگه. بود دوازده نزدیک ساعت

 ولی نیست درستی کار من طرف از تو به ادرس دادن دونم می که این با.. جان مهناز باشه -

 .بکنم کارو این بهت کمک خاطر به مجبورم

 .عروسیه دلش تو االن مطمئنا... داشت حقم البته.. دیدم چماشو زدن برق

 !بیاره؟ گیر تنها تابشو که بود این از بهتر براش چی "

 کشیده بیرون نگاهم. بود پنجره کنار درست کشو. فایال ویکش سراغ رفتم و شدم بلند جام از

 .شد

 !شدما بلند جام از موقع به چه اوه اوه "

 .رسیدن سر اینا تابش "

 .بیرون پرید دهنم از وای ای یه ناخواسته

 شد؟ چی -مهناز

 . اومد مهندس: کردم کنترل کمی شدنمو هول

! اتاق تو میاد صاف اینجام من بگه منشیت و دبیا اگه.. خدا رو تو باش زود: گفت شد هول مهنازم

 !شناسم می خوب اونو من... کنه می کارو همین مطمئنم

 با. افتاد دستم از زونکن بودم شده هول انقدر. اوردم در استخدامو دادهای قرار کن زون سریع

 . بود رو همون برگه شکر رو خدا. داشتم برش و شدم دوال کالفگی

 برگه رو محکم بار چند. ننوشت خودکار که بودم نوشته کلمه یه تازه. داشتمبر میز رو از برگه یه

 . بود فایده بی ولی کشیدمش

 میز روی خودکار چندتا میومد بدم اخه.. کشو سراغ رفتم و زمین رو کردم پرت خودکار حرص با

 کرده گیر مکن باز رو کشو در خواستم می حاال. کشو تو بودم گذاشته هاشو اضافه همین برای باشه

 .شد نمی باز بود
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 کنی؟ می داری کار چی خبره؟ چه جا اون بگی میشه: گفت کالفگی با مهناز

 . نویسه نمی دارم که اینی.. میخوام خودکار -

 نداری؟ میز روی ای دیگه خودکار هیچ یعنی -مهناز

 !باشه شلوغ میز رو میاد بدم اخه نه -

 .شد خم داد قرار برگه یرو و من میز جلوی اومد و شد بلند جاش از

 !طوالنیه چقدرم... اوووووووووووووو -مهناز

 !کنی حفظش بتونی رفت نمی انتظار تو از بازم نبود اگرم "

 .گوشیم تو زنم می االن بذار -مهناز

 توش از رو گوشی یه که بود شلوغ چقدر کیف اون تو نیست معلوم. کردم نگاش عصبی و منتظر

 !!کرد نمی پیدا

 !گذاشتم جا ماشین تو حتما! نیست گوشیم ها -مهناز

 . کیفش توی گشتن به کرد شروع اونم کشو با رفتن ور به کردم شروع و کردم پوفی

 .بنویس بگیر مدادو این بیا: کرد پیدا چیزی یه باالخره

 ادرسو هم مهناز. کردم جمع رو پرونده سریع خیلی.. نوشتم ادرسو و گرفتم ازش مدادو سریع

 ..خودنم می چشماش تو شرارتو برق االن همین از. یفشک تو گذاشت

 ...ببینه خونش در دم مهناز بشه شوکه چقدر.. تابش بیچاره.. اخی "

 دلهره یه دلم ته ولی. زدم کردم تصور تابش قیافۀ از که تصوری به پهن و پت لبخند یه دلم تو

 !نیافته بدی اتفاق کنه خدا.. داشتم خاصی

 . شد شنیده بیرون از هم با ها چهب کردن علیک سالم صدا

 برم؟ چطوری من حاال... وای ای -مهناز



 
 

59 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .بشینیم بیا.. نداره شدن هول: گفتم و زدم ناچاری سر از لبخند بودم شده هول خودمم که این با

 لیوان از کمی.. بود شده خشک کامال گلوم. نشست مبل روی و کرد گوش من حرف به ربات مثل

 .خوردم دبو قهوه کنار که ابی

. شد باز شتاب با و محکم خیلی اتاق در داشت انتظار مهناز که طور همون که بودیم نشسته تازه

 .پریدیم جامون از ناخواسته که طوری

 شدید نمی ورود اجازۀ منتظر و زدید می در قبلنا تابش اقای: کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی

 کردید؟ فراموش همونم حاال

 !بعیده تو از تاررف این عزیزم -مهناز

 . شد می بدل و رد مهناز و من بین تابش سؤال پر نگاه

 موقعیت این تو دونستم می که لبخندی یه با اوردم دست به خودمو خونسردی کامال کم کم

 مهناز و من با بیاین تو اومدید زده سر که حاال مهندس اقای: گفتم گیره می تابشو حال اساسی

 .بخورید قهوه فنجون یه جون

 .بود دیدنی تعجب زور از تابش چشمای

 خبره؟ چه جا این: گفت گیج و مبهوت و مات

 ترنم ببینم رو تو بودم اومده من.. عزیزم هیچی: طرفش رفت و برداشت مبل روی از کیفشو مهناز

 .باشم اتاقشون تو داد اجازه من به و کرد لطف جون

 و بارها تونستم می بود فعال شرکت یها مخفی دوربین کاش ای. داشت دیدن تابش قیافۀ دیگه

 .بخندم بهش و ببینم رو صحنه این بارها

 .بینمت می میام بعدا رم می پس.. ای خسته و اومدی بیرون از االن دونم می ولی -مهناز

 !شو جیم بعد بزن حرف کالم دو.. وایسا دقیقه دو خب... تابلویی انقدر که بمیری الهی "
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 می چیزی چشمام تو از ببینه خواست می احتماال.. دوخت من به و گرفت مهناز از نگاشو تابش

 !نه؟ یا فهمه

 .دادم زحمت خیلی.. اجازه با جون ترنم دیگه خب: من جلوی اومد مهناز

 .نبود داری قابل چیز که قهوه یه.. کنم می خواهشم: زدم لبخندی

 نگام تعجب با دیگه. تابش روی رفت نگام ناخوداگاه دستش فشردن هنگام. دادیم دست هم با

 چی سرم تو بود فهمیده احتماال باهوشیه پسر اون. بود کمرنگ پوزخند یه لبش روی. کرد نمی

 .گذره می

 عزیزم؟ نداری کاری من با دیگه خب: تابش روی به رو برگشت دوباره مهناز

 .ترف و کرد خدافظی و زد تابش روی به لبخندی مهناز. کرد نگاش تفاوتی بی با فقط تابش

 ...!شدم خالص نحضش ریخت دست از باالخره اخیش "

 رفت؟ پیش خوب اوضاع تابش اقای خب: گفتم خوش روی همون با. بدم رفتار تغییر نباید من ولی

 .خالی شما جای.. نبود بد -

. گفتن می بود کرده تابش که کارایی از و زدن می حرف تند تند مونا و یاوری.. ها بچه پیش رفتیم

 حواس بی ما به نسبت خیلی تابش ولی. خندیدم می حرفاشون به بودم کیف سر ابیحس که منم

 حواسش حال هر به.. دوخت می چشم میز به هم گاهی.. کرد می نگا منو زیرکی زیر گاهی. بود

 .نبود ما بین اصال

..................... 

 ور بهش یکم. بود وردهخ هم به کمی اینه تنظیمات. شدم ماشین سوار و کردم خدافظی الهام از

 بدون پررویی نهایت در که تابش به تعجب با. شد باز ماشین در کنم روشن ماشینو اومدم تا. رفتم

 .کردم نگاه بود شده سوار دعوت

 !زشته در دم.. کنم می خواهش بفرمائید: گفتم و برداشتم سویچ از دست
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 !کردم می تصور که بود اونی از تر عصبی... اوه... برگشت طرفم به

 !گرفتی گرم مهناز با که دیدی برام خوابی چه بگو... ندارم بازی مسخره حوصله -تابش

 برات بخوام من که باشی کی شما: گفتم غرور با بودم خورده جا عصبانیش خیلی لحن از که این با

 .ببینم خواب

 شوخی مهناز و من قضیه با دم می اخطار بهت دارم.. ترنم ببین: گرفت طرفم به اشارشو انگشت

 ...وگرنه نکن

 !دونم نمی شوخی الیق رو کسی هر من: حرفش وسط پریدم

 دیگران حرف تو نداده یاد بهت هم کسی شکر رو خدا... خوبه: انداخت انگشتشو و زد خندی پوز

 !نپری

 وارد اجازه بی جایی هر به دادن یاد شما به چقدر هر: گفتم و زدم خندی پوز خودش مثل منم

 .نپرم دیگران حرف تو دادن یاد ممن به نشی

 ...باید دیگه تو ترنم -

 کوچیک اسم به منو ده می اجازه تو به کی: گفتم عصبانیت و حرص با و حرفش وسط پریدم بازم

 کنی؟ صدا

 .نباشی ای عقده انقدر بهتره هم تو.. کنم می رفتار بخواد دلم که طوری هر من -

 ای؟ عقده گی می من به( زدم سینم به ماشار انگشت با)  چـــــــــــــی؟؟؟ -

 !داشت لج سر من با اول همون از که گم می کسی به: گفت و زد پوزخندی

 !توئی شه می بازنده که کسی بازی این تو... بشی بازی این بیخیال بهتره بهروش خانم سرکار

 همین شایدم.. فردا از دونه نمی هنوز طفلکی. بود غلیظ پوزخند یه فقط حرفش این به جوابم

 .شه می ولو خونش مهناز امشب

 !!نکرد کارو این ولی بکوبه محکم درو داشتم انتظار. شد پیاده ماشین از
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 *** 

 کردی؟؟ کار چی تو -ترانه

 !شنیدی که همینی -

 !بیافته دردسر تو ممکنه... ترنم بوده اشتباه خیلی کارت -ترانه

 .بشینه لرزشم پای خورده خربزه -

 دیوونه؟ کنن می تالفی طوری این اخه هستی کی هدیگ تو بابا -

 !بزرگترما خواهر مثال... هوی -

 .گیره می خودتم گریبان باشه چی هر کار این عواقب باش مطمئن ولی -

 بگیره؟ منو گریبان باید چرا -

  چه؟ من به اصال

 !دادیا ادرسو تو که این مثل!! نکشیا خجالتم... اِ اِ اِ: گرفت دندون به انگشت

 دادم؟ من بفهمه جونتون تابش قراره گفته کی حاال... دادم که دادم: گفتم کاری طلب حالت با

 کنی می تالش پسره این کردن اذیت برای داری انقدر: گفت و داد تکون تأسف روی از سری ترانه

 .نداری توجه اطرافت به اصال که

 .پنهون رو چیزی نهبتو دونم می بعید من کردی مهناز از تو که تعریفایی این با

 می خب.. که نیست خر تابش بره اگرم و... اونجا ره می امشب همین که ناشیه انقدر مطمئنم البته

 .بوده تو کار فهمه

 زیرکه و باهوش تابش چقدر هر... ترانس با حق دونستم می خوب خودمم. رفتم فرو فکر تو کمی

 ..خنگه مهناز

 .دستم ده می کار موضوع این مطمئنا "
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 !کردما کاری عجب "

 !نبود تابش کردن اذیت برای دیگه راه اخه ولی "

 !!کردم روی زیاده من و بود شایدم "

 کنی؟ می فکر کردی که کاری به داری چیه؟ -ترانه

 !خوند می ادمو دست همیشه که هم ترانه این.. بابا ای "

 گذره؟ می چی من ذهن تو فهمه می کجا از دونم نمی اصال "

 .کنن می تالفی بد ادما این گرنه و.. نگیره دل به کینه ازت تابش کن دعا برو فقط -ترانه

 .دادم تکون بار چند سرمو خیاالتم و فکر از شدن خالص برای

 .بخوام رم می من بابا ای -

 .شدم بلند جام از

 .کن خبرم اومد پیش مشکلی اگه ترنم -ترانه

 .بخیر شب.. نمیاد پیش مشکلی ترانه: گفتم حرص با

 . کشیدم دراز تختم روی

 !!گرفتم؟ من بود چی تصمیم این اخه بابا ای "

 میاد؟؟ بدم تابش از انقدر من چرا اصال "

 !ماس؟ شرکت رقیب شرکتشون که اینه خاطر به شاید "

 .نیستیم باهاشون رقابت حد در کجا؟ اونا و کجا ما... نه ولی "

 هام بازی بچه با دارم هیچ کنم نمی که استفاده شرکتم تو تابش حضور از هستما خری عجب "

 .ندازم می خطر به خودمو و شرکتو کل
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 بی تابشم اگه البته.. کنار ذارم می رو دشمنی و بازی لج دیگه... شم می عاقل بعد به این از ولی "

 !بشه من با بازی لج و لج خیال

*** 

 . شدم شرکت وارد لرز و ترس با

 .نبود تابش از خبری ظاهرا ..کشیدم سرکی در کردن باز از بعد

 !!ترنم؟ -

 .کرد می صدام سر پشت از بودکه الهام. پریدم جا از

 !ترسیدم چته؟: گفتم و سینم قفسه رو گذاشتم دستمو

 کشی؟ می سرک چرا..!!! واااا -الهام

 نیومده؟ کسی کشیدم؟ سرک کی من -

 !!هنوز نه -

 .شنیدم الهامو صدای دوباره که.. افتادم راه اتاقم سمت به

 خوبی؟ مطمئنی ترنم گم می -الهام

 .شدم اتاقم وارد و کردم نگاش چپ چپ

 !تابش؟ خونه رفته مهناز دیشب یعنی خدا وای "

 !شرکت میاد ساتور با تابش امروز باشه رفته اگه "

 !کردما غلطی عجب.. برس دادم به خدا "

 .کرد باز و در الهام و اومد در صدا به اتاق در

 .شرکت بیاد تونه نمی امروز گفت زد زنگ تابش مهندس -الهام
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 !خوب چه... اخییشش: گفتم و کشیدم راحتی نفس خوداگاه نا

 !خوب؟ چه چی: گفت تعجب با الهام

 !دیگه نمیاد امروز که همین: نشست صورتم روی پهنی و پت لبخند

 !!!شی می عصبانی کردم می فکر ترنم: شد گرد چشماش الهام

 حالم ببینمش بر و دور این کمتر چی هر.. میاد بدم مرتیکه این از من دونی می که تو بابا نه -

 !بهتره

 !برسم کارم به رم می من... اهان -

 .برو عزیزم باشه -

................................ 

 دادم بدنم به قوسی و کش

 ..نبود امروز رادین شکر رو خدا خب

 !میاد که باالخره... نیست امروز ولی "

 !نیومد؟ چرا صالا "

 .برداشتم تلفنو

 الهام؟ الو -

 ترنم؟ جانم -

 شرکت؟ نیومد امروز چی برای تابش -

 !!بپرسی؟ افتاده یادت االن: گفت تعجب با الهام

 گذشته؟ چقدر مگه حاال -
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 پرسیدی می ناهار سر ذاشتی می دفعه یه خب.. ظهره دوازده ساعت االن.. گفتم بهت صبح من -

 !دیگه

 نه؟ یا گی می حاال.. ـــــشایـــــ -

 !!چیزی؟.. خواهشی یه بابا -

 .نخواستم اصال.. لوس -

 . خورد زنگ تلفن که نشد ثانیه پنج. گذاشتم تلفنو

 بله؟ -

 بابا؟ کنی می قهر چرا حاال -الهام

 !ندارما اعصاب الهام -

 .معلومه کامال.. بگی نیست الزم -

 داشتی؟ کار چی حاال -

 نیومده؟ تابش چی برای دونیب خواستی نمی مگه -

 .بگی خواد نمی دیگه -

 .راحتی طور هر باشه -

 ... !!!گذاشت رو گوشی

 !نیامده ما به کردنم ناز.. بابا ای "

............................ 

 !پریدم جا از ها گرفته برق مثل. شد باز شتاب با اتاقم در دفعه یه

 جوون منو کردی قصد امروز تو که این مثل لهام؟ا چته: گفتم و سینم قفسه رو گذاشتم دستمو

 !کنی؟ مرگ
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 !!!دیدی جن انگار.... پری می بینی می منو وقت هر امروز تو چه من به -

 داری؟ کار چی حاال.. بابا ای -

 !برم باید من... گفتی شد خوب اخ -

 !!تازه بود چهار انداختم ساعت به نگاه یه

 !!که چهاره ساعت تازه -

 .بیمارستان بردنش گرفته دردش الهه ...الهه -

 .بود باردار.. بود خواهرش الهه

 !!!تازه ماهشه هفت که اون اما -

 بیاد؟ دنیا به ماهگی هفت تو بچه حاال تا ندیدی چیه -

 .برو خب خیل -

 .رفتم می هم گفتی نمی -

 داری؟ نمی بر کردن کل کل از دست موقعیتم این تو... دیگه برو النار -

 اصلی شخصیت شرایطی هر در باید ادم: گفت و داد تکون طرف اون و طرف این به ریس الهام

 .کنه حفظ خودشو

 .شدم کارم مشغول دوباره منم و رفت الهام

 کالفگی و دلشوره این دلیل دونم نمی.. کردم پیدا عجیبی دلشوره یه شد که نیم و چهار ساعت

 جا اون... زدم خونه به زنگم یه. بود خوب اون. پرسیدم رو الهه حال و زدم زنگ الهام به. بود چی

 . بود مرتب چی همه هم

 نشسته میزش پشت و بیرون بودم اومده خودم نبود الهام چون.. بود پنج به دقیقه پنج ساعت

 داشتم که اضطرابی هیچی چشمام حاال.. شد هشتا چشمام شنیدم پله راه تو از صدایی یه. بودم

 .شد برابر چند
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 !!تابش؟ "

 !!باشه؟؟ داشته تونست می کاری چه اینجا االن اخه "

 !!!بود باهاش هم خالقی... نبود تنها.. شد وارد

 !اومدن؟ جا این هم با چی برای اینا.. خبره چه اینجا "

 !مهندس خانم شد عرض سالم -تابش

 !نکردم سالمم شدم هول انقدر "

 ! سالم ببخشید -

 !؟ترسیدین میاد نظر به شده؟ چیزی -تابش

 .. !!بود شده اضطرابم متوجه پس "

 !نیست چیزی... نه -

 خالقی حضور علت دنبال دارم ذهنم تو فهمید تابش خود که این مثل.. چرخید خالقی روی نگاهم

 .اومد حرف به خودش بپرسم چیزی من که این از قبل. گردم می

 صحبتی یه وندرخواستیش طرح مورد در بیارن تشریف خواستم خالقی اقای از من -تابش

 .باشن داشته باهامون

 جا بی خیلی شما گفتم می ایستادمو می جلوش غرور با قبل روزای مثل میخواست دلم خیلی

 .شد نمی باز زبونی بلبل به دهنم ولی کردی کارو این من با هماهنگی بدون کردی

 !برن میخوان ها بچه که االن االن؟ چرا اخه اما... اما -

 .کردن علیکی سالم تابش با... بیرون اومدن اتاق از اه بچه لحظه همین در

 مهندس؟ کنی می چه جا این!! شنوم می اشتباه کردم فکر من -سلطانی
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 ببینم خوام می یعنی... کنیم صحبت ساحتمان اولیه طرح مورد در اومدیم خالقی اقای با -تابش

 .خوان می طراحی برای چی ایشون

 !االن؟ -صادقی

 .بمونید شما نیست زمال ولی.. اره -تابش

 .بکشیم رو ها نقشه باید ما حال هر به خب -صادقی

 .دیگس جلسه یک در اصلی توضیح.. شه می داده کلی توضیح یه فقط امشب. دونم می -تابش

 .برن بفرسته رو ها بچه شد موفق تابش باالخره

 .بیاد قراره سرم بالیی چه نیست معلوم وگرنه.. بمونم نباید.. داره سرش تو ای نقشه یه مطمئنا "

 !تابش اقای -

 بله؟ -

 .دارم کار جایی برم باید. بمونم االن تونم نمی من.. من -

 بودم؟ کرده مهمونتون من که اول شب همون مث: گفت و باال داد ابروشو تای یه

 دونین؟ می اخه.. اخه.. نه نه -

. هستند بیمارستان قاسمی خانم اهرخو یعنی...  الهام خواهر: گفتم سریع افتادم الهه یاد دفعه یه

 .اون پیش برم باید من تنهاس الهام

 قاسمی خانم با تونید می هم شما.. گیره نمی رو شما وقت انقدری جلسه این بهروش خانم -تابش

 .رسونید می رو خودتون تر دیر یکم بگید و بگیرید تماس

 ...تابش اقای اما -

 .خالقی اقای بفرمائید -تابش
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 یه حتما پس!! نبود رأی خود حد این در وقت هیچ اون. کرد راهنمایی من اتاق سمت به رو خالقی

 . فهمیده چیزایی

 !برس دادم به خودت جون خدا وای "

 نظر به. نبود خالقی حرفای پی حواسم وجه هیچ به. شدم اتاق وارد همراهشون منم ناچاری سر از

 دیدم کردم می نگاهش چشمی زیر داشتم هک دفعه سه دو چون. باشه طور همین هم تابش میومد

 .منه رو حواسش

 .گفت ما برای رو داشت انتظار که چیزی اون از ای خالصه یه و کرد جمع بحثو دقیقه ده سر خالقی

 .باشن هم مهندسا بقیه که وقتی برای باشه تر گسترده مباحث خالقی اقای خب -تابش

 !!بود؟؟ اومده چی اصالبرای پس.. نگفت زیادی چیز اصال که اون "

 .لرزوند می تنمو بدم ذهنم توی سؤال این به خواستم می که جوابی

 خالقی همراه اومدم. شدیم بلند هم با همزمان هم تابش و من. شد بلند جاش از رفتن برای خالقی

 که دستش به بعد و تابش به نگاهی تعجب با. شد گرفته تابش توسط دستم که اتاق از بیرون برم

 .داشت نگهش تر محکم بکشم بیرون دستمو خواستم. انداختم بود رفتهگ دستمو

 !!مهندس اقای کنین ول دستمو: گفتم و دادم تکون دستش تو دستمو کمی

 .دارم کارتون بمونین شما -تابش

 !خالقی اقای بدرقه برم خوام می فعال: گفتم و کشیدم بیرون دستش از محکم دستمو

 .برسید کارتون به شما نیستم زحمت به راضی ...نیست احتیاجی نه نه -خالقی

 .داشت حرفش این از منظوری یه کردم احساس چرا دونم نمی

 !دیگه برید اییستادید؟ هنوز چرا پس خالقی اقای: گفت تندی لحن با تابش

 .اجازه با.. چشم بله -خالقی
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 که پله راه توی گذاشتم پا. تابش همراه به البته. کردم همراهیش در دم تا منم و رفت خالقی

 .شدم کشیده داخل و شد گرفته بازوم محکم

 . بود ایستاده روم به رو هم تابش رادین و بودم چسبید در پشت به اومدم خودم به تا

 !شد شروع لحظه همین از گیری انتقام کنم فکر... خدا یا "

 .کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی

 چی؟ یعنی کارا این ؟کنین می کار چی دارین هست معلوم تابش اقای -

 .کرد می فرق کامال یکی این ولی بودم دیده پوزخند تابش از زیاد حاال تا من.. زد پوزخندی

 !من نه بدی توضیح باید شما اینو -تابش

 بدم؟ توضیح باید چیو: وگفتم دادم قورت دهنمو اب

 چیه؟ کنی می که کارایی از قصدت که همین -

 ...من! کردم کار چی من مگه -

 .کرد خفه گفت که کشداری هیس با داموص

 !مهناز؟؟ به دادی رو خونه ادرس چی برای. نکنی انکارش بهتره... خانم ترنم ببین -

 تر اتیشی کنی انکارش ببین: گفت تحکم با شد خارج دهنم از من کلمۀ تا اما کنم انکارش اومدم

 !شم می

 !یربگ پاچه بعد بیاد در من دهن از حرف بذار تو بابا ای "

 هر و کنه می فوران داره که اتفشانه کوه یه مثل کردم می احساس. نداشتم گفتن برای حرفی

 و بهترین سکوت حاضر حال در کنم فکر. کنم می بیشتر مذابشو مواد بزنم من که هم حرفی

 .میاد بر دستم از که کاریه ترین عاقالنه

 .گرفت چشمم جلوی گوشیشو. انداختم پایین سرمو
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 .بگیرش -

 !ده؟؟ می بهم گوشیشو داره چی برای دیگه... واااا "

 . دستم کف گذاشت رو گوشی. باال اوردم دستمو

 .بشه اجرا که بزن رو پخش -

 برای بشه عصبانی بیشتر مخالفتم با خواستم نمی. ببینم گوشیش تو قراره چی دونستم نمی

 .شد پخش فیلم و کردم لمس رو گوشیش اسکرین صفحۀ حرف بدون همین

 می فش خودم به. کردم داغ درون از. شدم سرخ گوش بنا تا دم می گوشی تو داشتم که چیزی از

 . بودم من ای صحنه همچین اومدن وجود به مقصر چون.. دادم

 چشمامو. بوسید می ولع با اونو و بود نشسته پاش روی مهناز. بود شده بسته صندلی یه به تابش

 . پایین انداختم سرمو و بستم

 نمی همینو مگه(  فریاد با... ) شدی باعثش خودت! چرا؟! نداری؟ دیدن طاقت چیه -تابش

 خواستی؟

 !بشه اروم تا خواستم نمی اینو بگم بهش چطوری اخه... خواستم نمی اینو من نه "

 .کشید دستم از گوشیشو

 بی شدم خونه وارد که این محض به دیشب: گفت خشم با و داد تکیه طرف دو رو دستش دو

 .بودم شده بسته صندلی به اومدم هوش به هم وقتی. کردن شمهو

 افتاد؟؟ می اتفاقی چه بود رسیده دوستم دیرتر یکم اگه دونی می -تابش

 .کنه خودش برای منو ارتباط راه از خواست می هرزه کثافت دختر اون

 ...نبود اون اگه ولی... گرفتیم ازشون رو گوشی دوستم کمک به

 خورد درد به که ای ضربه از. کوبید در به من سر بغل به مشتی و اشتگذ کاره نمیه حرفشو

 . پریدم و ترسیدم
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 با تو دونی می هیچ: کرد زمزمه گوشم کنار خشم از پر ولی اروم صدای با و گوشم دم برد سرشو

 کردی؟ کار چی دوستم و من با بچگانت بازی لج و لج این

 کنم؟؟ مجازاتت چطور.. بگو خودت حاال خب

 کرد؟ من با اون که بکنم باهات رو کاری نیست تربه

 چندان هوا اینکه با.. کردم نگاه بهش وحشت با. بود لباش روی ترسناکی لبخند. عقب اورد سرشو

 با که نبودم بیدی یعنی.. نبودم ترسو انقدر که من ولی... بود ترس از قطعا... لرزیدم می نبود سرد

 خونسرد باشم خونسرد باید که حاال چرا خدا ای غرورم؟؟ همه اون شد چی پس.. بلرزم بادا این

 !نیستم؟

 برای ها لقمه از دیگه داره حسی چه بدونی اگه شاید: پیچید گوشم تو وار زمزمه صداش بازم

 .نگیری کسی

 ...تابش اقای -

 .متنفرم فامیلی این از... تابش نگو من به: گفت فریاد با و حرفم وسط پرید

 ..لطفا رادین.. بگی تو چی هر... باشه: گفتم لرزید می ترس زور از حاال که صدایی با

 که بود لبم رو کسی لبای تمام دقیقه ده دیشب ترنم: گفت بلند صدای با حرفم وسط پرید بازم

 .خوره می بهم ازش حالم

 !بخوری پختی خودت برای خودت که اشی از توئه نوبت حاال: تر پایین اورد صداشو

 ضعیف از همیشه که این با. کنه کار چی باهام قراره دونستم می خوب.. چیه شمنظور دونستم می

 .اومد در اشکم. کنم کنترل خودمو نتونستم ولی میاد بدم مردا جلوی بودن

 .کردم می گریه نبودم مرد اگه دیشب منم.. کنی گریه داری حق: گفت پوزخند یه با تابش

 کم همونم ولی افتاد نمی اتفاقی بوسه یه از غیر به یدشا.. کردم می تالشمو تمام باید. چسبید بهم

 !بشه خیال بی و بده نتیجه تالشم شاید.. بیافته اتفاقی همچین بذارم نباید.. نبود
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 !کنی نمی کارو این پس نیستی اون مثل تو.. کنم می خواهش رادین: گفتم التماس و عجز با

 لبشو. برداشت سرم از و زد عقب رو شالم. کشید خودش در منو و کمرم پشت برد دستشو

 این به باید نوشتی می مهناز برای ادرسو خوشحالی با داشتی که دیروز: گفت و گوشم به چسبوند

 !نه یا باشم اون مثل تونم می من که کردی می فکر

 .کشید عقب سرشو تا دادم تکون سرمو کمی. زد گردنم روی بوسه چندتا و پایین اورد سرشو

 .خوام می معذرت.. بوده اشتباه کارم.. دارم قبول من رادین باشه -

 .برگردوند خودش سمت به صورتمو و گرفت محکم چونمو

 خواهی معذرت یه با که نیست دفعه اون مثل دیگه این خانما خانم نه کنی؟ می خواهی معذرت -

 .بشم راضی

 .یکن بازی من با نباید فهمیدی می بودم کرده باهات کارو این دفعه همون اگه

 اتفاقا این بخواد که نبودی شرکت این تو اصال که بودی کرده کارو این دفعه اون اگه احمق اخه "

 .بیافته

. بود همین راهش تنها. داره خاصی نفوذ چشمام بودم شنیده مختلف افراد از بار چندین حاال تا

. کردم می احساس صورتم به نفسشو شدن نزدیک. بشم اروم کمی تا بستم چشمامو ثانیه چند

 که نکردم حرکتی ولی شد جمع صورتم کمی کارش این از. گونم روی لبهاش داغی هم بعد

 .بشه تحریک

 عقب برای جایی. کنه می نگاه لبهام به خمارش چشمای با داره دیدم کردم باز که چشمامو

 .خورد نمی جاش از قطعا دادم می هولش اگرم. نداشتم سرم کشیدن

 و شد باز خمارش چشمای. لبش روی گذاشتم انگشتمو که برسه لبم به ودب مونده دیگه کم یه فقط

 .گرفت خودش به تعجب رنگ

 زبون با که نداشتم قدرت انقدر اخه. کردم جمع چشمام توی بود وجودم تو معصومیت چی هر

. رفت کنار لبش روی از انگشتم. برگردوند سرشو بعد کمی.بود خیره چشمام توی اونم. کنم خرش
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 که کاری... بود مردد شاید. بودم بغلش تو هنوز ولی بود شده اروم. داده جواب کار میومد نظر به

 نه؟ یا بده انجام رو خواد می

 .دادم می ادامه طور همین باید بودم گذاشته تأثیر روش که حاال

. برگردوند سمتم به سرشو. صدام تو ریختم احساسمو تمام. زدم صدا اسمشو مظلومی صدای با

 !!بود شده غمگین کمی کردم می احساس. بود کرده فرق پیش دقیقه چند با چشماش

 تو نفساش بود ایستاده نزدیکم خیلی چون. شد خیره چشمام به غمگینش چشمای همون با

 .نداشتم وضعیتو این تحمل دیگه. شد می پخش صورتم

 .عقب بری کنم خواهش شه می: گفتم و شدم خیره چشماش تو

 نفس. کشید عقب خودشو سریع بمونه حرفم به تفاوت بی یا کنه مخالفت کردم می فکر که این با

 .شد خارج راحت خیال با شدم حبس

 !کنم عذرخواهی باید پس کردم اشتباه من... عذرخواهیه وقته حاال "

 بخوام؟؟ عذر اون از باید چرا پس کنم خواهی عذر کسی از بخوام نیستم ادمی که من اخه ولی "

 .بوده بزرگ خیلی اشتباهم.. کنه می فرق کامال االن اوضاع "

 نمی من... من رادین... امممم: گفتم کردم می بازی انگشتام با و بود پایین سرم که طور همین

 ...کردم نمی فکر یعنی... خواستم

 نه؟ بشه طوری این کردی نمی فکر -رادین

 محدودیت سری یه خودش برای دختری هر اخه خب: گفتم و دادم تکون حرفش تأیید به سرمو

 !!باشه سرش تو چیزی همچین اون کردم نمی فکر من.. داره ها

 .نیست مهناز وجود در چیزی همچین بگم باید حیاست منظورت اگه -

 .نکشید کار از دست اومد که هم دوستم تازه. بوسید می منو مرد یه جلوی داشت اون

 چی؟ غرور ولی -
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 االن منم.. بیاره دست به خواد می چی هر که رسه می اوج به وقتی اون غرور: گفت و زد پوزخندی

 .هستم خواستنیش موارد اون از یکی جزء

 باشه راحت هم دوستم دست از که این برای وگرنه دوستمه خونۀ اونجا دونست نمی الاقل خوبه

 !بیاره اون سر بالیی بود ممکن

 برای که اتفاقی حاال... کنم عذرخواهی رچطو باید دونم نمی واقعا من: گفتم و پایین انداختم سرمو

 نیافتاد؟ دوستتون

 و کرده ازدواج دوباره پدرش اخه. خودشون خونۀ برنگرده که بود گرفته این برای رو خونه اون -

 برگرده مجبوره دیشب خاطر به ولی کنه زندگی سقف یه زیر نامادریش با نداره دوست اصال اون

 .خونشون

 چطور؟ شما برای و: پرسیدم تر اروم صدای با

 نا با بگم باید... بگیرم نادیده رو شد تحمیل بهم مهناز های بوسه با که عذابی اون بخوایم اگه -

 .شدم اواره منم خونه اون بودن امن

 تو دوباره نمیخواست دلم اصال. نکردم قبول من ولی خونشون برم کرد اصرار خیلی... دوستم

 .بیافته دردسر

 !!نیافتاد که اتفاقا چه احمقانه بازیه لج و لج یه رس.. من خدای وای "

 !کنم جبرانش جوری یه باید "

 !چجوری؟ اخه ولی "

 !کنم؟ جور خواب جای براش مثال "

 !!برگردونه؟ پسرشو نتونه که پاس و دست بی انقدر باباش یعنی چی؟ باالخره خب ولی "

  چی؟ باالخره خب: گفتم و برداشتم دیوار از رو تکیم

 بندازه؟ گیرت رو تو داره کاری اون برای میکنی فکر واقعا... میاره گیرت بابات که خرهباال
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 !همینه از تعجبم منم.. نداره کاری اون برای: گفت و نشست ها صندلی از یکی روی رفت

 !بیاره چنگ به منو مهناز خود خواد می کنم فکر

 .کنه نمی اصرار بهت که داره مشکل وصلت این با خودشم اصال شاید -

 .جنگیدم باهاش بس از شدم خسته دیگه ولی.. دونم نمی: گفت و انداخت باال ای شونه

 .رفتیم فرو فکر به دو هر. شد برقرار بینمون سکوت

 !برگرد رادین: گفتم ای مقدمه هیچ بدون و ای دفعه یه. رسید سرم به فکری

 کنم؟ کار چی چی؟: گفت متعجب

 .خونه برگرد -

 !کنم ازدواج مهناز با مجبورم که برگردم اگه خب ؟خوبه حالت تو -

 گم؟ می چی دونی می.. باش توجه بی اون به اصل در ولی بکنی کارو این حاضری بگو و برگرد تو -

 سر کسی با وجه هیچ به خوام نمی من..کنه گیر پا منو ممکنه هم ساده صیغۀ یه حتی ترنم -

 .متنفرم ازش که بشینم عقد سفره

 خیلی خندم گرچه. زنن می دخترا معموال حرفو این اخه. گرفت خندم ناخواسته شحرف این از

 .بشه متوجه اون که بود حد این در ولی نبود شدید

 خندی؟ می چی به بپرسم شه می: گفت حرص با

 می دخترا معموال رو جمله این اخه: گفتم و کردم جمع لبخندمو شه می حرصی داره دیدم وقتی

 .گن

 .اومد لبش روی کمرنگی لبخند

 .ور اون برم کنم جور کارامو خوام می.. جا اون گردم نمی بر وجه هیچ به من -رادین

 ور؟ اون بری خوای می جدا -
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 .بگو بهش حتما اینجا اومد مهناز اگه... ها نره یادت حاال -

 !کردما اشتباهی یه حاال بابا ای -

 کار چی فهمی نمی ندی تاوان اشتباهت این سر تو تا که این مثل اشتباه؟ یه: باال رفت ابروهاش

 !کردی

 دیگه که بود این منظورم... بوده کوچیک اشتباهم که نبود این منظورم خدا به.. نه نه: گفتم سریع

 .افته نمی اتفاقا این از

 کنم نمی ولت نکنم تالفی سرت تا. شد تموم گرون برام خیلی تو اشتباه گم می هنوزم ولی -

 .ترنم

 .شد می ترسناک اشتد دوباره "

 !که نیافتاده اتفاقی... رادین دیگه شو بیخیال... ااااا -

 .در به چسبیدم دوباره. رسوند من به خودشو خیز یه با زدم اتیشش انگار حرفم این با

 .پرید دهنم از.. رادین کردم غلط.. غ: گفتم ترس با

 !ذاری نمی خودت باشم اروم میخوام ترنم ببین -

 .شیدببخ که گفتم -

 .شد خم کمی و گرفت قرار طرفم دو دستاش

 .بشه تموم بوسه تا چند با همین چی همه بذاری نفعته به -

 .ندارم باهات کاری دیگه شم می که بشم اروم ها بوسه همین با اگه

 !کنه می تهدیدم پررو بچه "

 .بکشم شونه و شاخ براش خواد می دلم چقدر "

 !کنه مین کارو این اون.. نکشم چرا اصال "
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 .اومدم بیرون خودم مظلومیت الک از و شدم براق چشماش تو امید این با

 بردی؟ لذت ازش احتماال که اتفاقی خاطر به اونم کنی؟ می تهدید منو داری تو -

 .زد بلندی قهقۀ

 تحریکم بیشتر حرفاش با که سرکش دختر همون.. شناسم می من که دختری شدی حاال -رادین

 .کنه می

 شد؟ تحریک بیشتر حاال یعنی.. نه وای "

 !دیگه معلومه خب "

 !سرت تو خاک.. ترنم زدی گند "

 .الک همون تو برم دوباره شد نمی بودم اومده در مظلومیت از که حاال. نباختم خودمو

 !همین فقط... کردم تالفی رو تو شب اون کار من... رادین ببین -

 افتاد؟... نیافتاد اتفاق اون ولی. کردم بوسیدنت به تهدید رو تو شب اون فقط من خانما خانم -

 .نداشت لزومی هیچ که خواهی معذرت یه.. کنم خواهی معذرت ازت کردی مجبورم چون نیافتاد -

 این نه افتاد شب اون که اتفاقی بابت کنم خواهی معذرت ازت که کنی پیدا راهی تونستی می -

 .من دوست خونۀ تو بفرستی رو جایی هر دختر اون که

 می همینو منم.. اعصابت رو ره می و شه می اویزون بهت مهناز دونستم می من: گفتم پرروی با

 .خواستم

 لج من با اول همون از که فروختم تو به تری هیزم چه من لعنتی اخه: گفت بیشتری حرص با

 بودی؟

 ..همین فقط.. متنفرم تو مثل ادمایی از -

 مشکلی هیچ من مثل ادمایی چون.. بدی نشون پزشک وانر یه به خودتو کنم می پیشنهاد بهت -

 .ندارن
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 ..تو وقت اون باشن داشته منو آرزوشونه دخترا همه

 .هستن الیقت دن می تکون دم برات که جایی هر دخترای همون: حرفش وسط پریدم

 حرکت یه با دستامو ای دفعه یه! شد تر ترسناک بود ترسناک. گرفت خون رنگ خشم از چشماش

 روی که فشاری از. نداشتم حرکت برای راهی دیگه طوری این. چسبوند بهم خودشو و پشتم برد

 .بود رفته هم در چهرم بود دستام

 تا که دم می بهت درسی ترنم: پیچید گوشم توی وار زمزمه صداش و گرفت قرار گوشم دم لباش

 .نکنی فراموش داری عمر

 شروع... برگردوندم دیگه سمت به و سرم. دبو گرفته حرصم ولی نبود محکم گرفت گاز گوشمو

 .کردن تقال به کردم

 بزنی پا و دست دستم زیر برم می لذت.. کن چموشی طور همین.. خوبه: گفت و زد ای خنده تک

 .شدن خالص برای

 .کن تمومش رادین -

 و چندش لحن با بود کرده بد حالمو واقعا. بود مرطوب هاش بوسه. زد گردنم روی بوسه چندتا

 . ترنم شده شروع تازه: گفت ترسناکی

 .گذروند نظر از رو صورتم تمام. اومد باال سرش

 .کنم تمومش بوسه یه با بذاری کنم می پیشنهاد بهت -

 !بودی شده بیخیال که پیش دقیقه دو تا شی؟ می جنی یهو چرا تو.. اه -

 .بیافته اتفاق این نمیاد بدت ظاهرا... کنی می تحریکم خودت.. خودته تقصیر -

 من کردم؟ کار چی مگه دیوونه کن ولم: گفتم بیارم در پشتم از دستمو کردم می تقال که حالی در

 بشی؟ نزدیک بهم بیاد خوشم باید چرا وقت اون خوره می هم به تو از حالم
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 شدم مجبور ولی میومد بدم مهناز از که داری منو مشابه شرایط تازه بیاد بدت ازم واقعا اگه -

 .نمک تحملش

 !کردما داغ دوباره کردم غلطی عجب "

 !کردم خرابش دوباره خودم.. بودا شده خر "

 .میارم خودم سر بالیی یه بازیام دیوونه این با اخر "

 همچنان یا بشه تموم جا همین قضیه خواد می دلت! دم می انتخاب حق بهت خب ولی -رادین

 باشه؟ داشته ادامه

 !کنی کار چی خوای می بعد ببینم بمونم منتظر مد می ترجیح: گفتم و زدم پوزخندی

 .رفت عقب کامل هم بعد کمی. شد کم روم فشارش

 درسته؟.. میاد خوشت کردن بازی از تو: زد می نفس نفس

 .دم نمی راه خودم بازی تو رو کسی هر من: گفتم دادم می ماساژ دستمو مچ که حالی در

 !گرفتی بازی به منو که فعال -

 .خودته انتخاب پای هم بعدی اتفاقات. ذارم می احترام بتانتخا به باشه

 .مهندس خانم بینمتون می فردا.. بخیر شب فعال

 .بیرون رفت ای دیگه حرف هیچ بدون. کشید کنار در جلوی از منو و گرفت محکم بازومو

 !دیگه رفتم می خودم ور اون برو گفتی می خب... دیوونه... وحشی "

 !اوردما شانسی عجب.. .. ففففاااوووووووووووووفففف "

*** 

 !خواستی می همینو.. حقته -ترانه

 قافله؟ رفیق یا دزدی شریک تو ترانه؟ چی یعنی -
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 .شم نمی تو شریک باشم چی هر -

 می طرفداری غریبه یه از داره بگیره منو طرف که این جای به... داریم هم ما دارن ابجی همه -

 !کنه

 !رادینه با حق ماالن.. گیرم می حقو طرف من -

 چیزی هر اگه.. کنم می دل و درد برات خواهرمی که این عنوان به میام منه تقصیر اصال... بابا ای -

 !کنی نمی سرزنشم حاال نگم بهت رو

 چه تو خودتو داری دونی نمی که اینه برای کنم می سرزنشت اگه من... من خواهر.. جان ترنم -

 !ندازی می دردسری

 .بندازت دردسر تو همون اصال شاید! که شناسی نمی مهنازو تو.. یهیچ رادین حاال

 کنه؟ درست دردسر من برای بخواد که باشه کی.. کرده غلط -

 .هست عموش مطمئنا ولی نباشه کسی اون شاید -

 !کنیا می بزرگش حد از زیاد داری دیگه ترانه -

 بکنه خواست می که کاری یرو و نمیومد کوتاه رادین امشب همین کن فرض!! حد؟ از زیاد -

 کنی؟ کار چی خواستی می وقت اون موند می مصمم

 بایستی؟ اون مردانۀ زور جلوی تونستی می میکنی فکر واقعا

 .نیفتاد اتفاقی که حاال.. ترانه دیگه بسه -

 .نیفته بعدشم به این از کن دعا برو.. نیفتاد بله -

 .بود سرم تو که افکاری و موندم من.. رفت ترانه

 بود؟ چی خودمه پای بعدی اتفاقات گفت که این از تابش منظور "

 کنه؟؟ کار چی خواد می "
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 یه لحظه هر. ذاشت نمی راحتم مزاحم و مختلف افکار. پیچید می هم به رودم و دل استرس زور از

 . ذهنم تو میومد جدید فکر

 که نیست ادمی نظرم به اخه ولی بپرونه رو خالقی پروژه کردم که کاری تالفی به خواد می حتما "

 .بیاره در بقیه سر منو تالفی بخواد

 .نداره کاری اون با پس. مهمه شرکت های بچه برای پروژه این دونست می خوب خودش "

 کنه؟ کار چی خواد می پس "

 !کنه اذیت منو پرونده هوا رو حرفی یه اصال شاید "

 . باشه درست اخر فکر همین دادم می ترجیح بود که خودمم ارامش و خوشی دل واسه

 به لحظه یه خوابیدم می چپ سمت به لحظه یه. شد نمی اصال ولی بگیرم اروم جام تو کردم سعی

 باد خودمو و گرفتم می گر دفعه یه بعد سرم رو کشیدم می رو پتو و کردم می یخ دفعه یه. راست

 .زدم می

 اومده؟ روزم به چه ببین.. تابش کنه لعنتت خدا ای "

 !باد خودت بر لعنت که کردی خودت.. ترنم حقته.. گفت می درونم داییص یه

 .کنم اذیتش کوچولو یه خواستم می فقط.. نبود این قصدم که من اخه ولی "

*** 

 .بودم کالفه انگار. داشتم حالی چه دونم نمی. بستم ماشینو در

.. بود شناس نا شماره .داشتم برش داشبرد روی از. خورد زنگ موبایلم که سویچ رو بردم دستمو

 !!بود اشنا برام خیلی ولی

 .بهتره بدم جواب گفت می بهم حسی یه ولی نداشتم حوصله چون ندم جواب خواستم می

 !بله؟ -

 بهروش؟ ترنم خانم -
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 کیه؟ دیگه این "

 .بود مشخص صداش از کامال این.. بود مسن مرد یه

 شما؟.. بله: گفتم شک با

 دیگه؟ سیدشنا می! هستم تابش محمود -

 تابش؟ محمود "

 رادینه؟؟ بابای یعنی "

 !بشناسم؟ باید: گفتم تعجب با

 .شناسید نمی رو بنده شما وقت اون.. کنه می کار شما پیش من پسر بهروش خانم -

 !رادینه بابای واقعا پس "

 اورده؟ کجا از منو شماره "

 شما.. بشناسم رو اندانشخ من شه نمی دلیل کنه می کار من پیش شما پسر چون تابش اقای -

 .هستین ایشون پدر گفتین می راست یه.. بپیچونین انقدر نبود الزم هم

 .باشید زدنتون حرف مراقب بهروش خانم -

 ذاری؟ نمی راحتم هم تو ندارم اسایش که پسرت دست از... هم تو بابا برو "

 .بفرمایید رو امرتون تابش اقای: گفتم کالفگی ا ب

 خوام نمی چون.. شرکتتون بیام خواد نمی دلم اما باشم داشته مالقاتی یه شما با خوام می من -

 قرار دیگه جای یه یا من؟ شرکت بیارین تشریف شه می. بفهمه چیزی مالقات این از رادین

 بذاریم؟

 .کنه تعیین قرار محل خواد می نگرفته مثبت جواب هنوز. ان دیگه هم عین پسر و پدر "

 برسم؟ شما خدمت با من دارین کار من با شما: گفتم پررویی با
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 که شرکتتون طرف میام دیرتر امروز خواین می اصال.. راحتید شما جا هر گفتم بنده خانم -

 .باشن رفته هم کارمنداتون

 کنه صبر شب تا بگم تونستم نمی حتی. نذاشت فضولیم حس ولی ندارم وقت امروز من بگم اومدم

 .بوسم دست بیاد خودم

 .بگه مهمی چیز خواست می حتما پس نبره بوئی مالقات این از رادین خواست می تیوق اخه "

 .شه می حالش به خوش خیلی کنم قبول زود بخوام اگه خب ولی

 کنین؟ مالقات حضورا منو باید حتما که چیه امرتون بپرسم تونم می -

 .ینمتونبب نزدیک از خوام می که هست مهم کارم انقدر باشید مطمئن بهروش خانم -

 !باره می روش رو سر از خودخواهی.. ایشش "

 .شما شرکت میام پس.. باشه -

 .هستم منتظرتون پس -

 .بدید بهم رو شرکت دقیق ادرس لطفا فقط -

 .براتون کنم می اس ام اس -

 . کرد قطع و گفت اینو

 شه؟ نمی نکنی اس ام اس.. اوهو "

 !دیگه کردم می حفظ گفتی می خب "

 حفظ رو چیزی نتونم و باشه جلبک اندازه مغزم که ذهنشم کند زادۀ برادر مثل ممن کرده فکر "

 !کنم

 .انداختم شرکت ساختمون شیک نمای به نگاهی

 کجا؟ اینا و کجا ما شرکت.. هه "
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 .شانس بده خدا "

 . کردم باز برام درو خانمی. زدم در

 . ببین رو اینجا... واو "

 !!توپیه جای عجب "

 .کردم جمعش بشه بازم دهن متوجه نشیم که این از قبل

 االن باشید داشته تشریف لحظه چند یه: گفت و کرد اشاره ها صندلی از یکی به دست با منشی

 .اوردید تشریف دم می اطالع مهندس اقای به

 .برگشت که نشد دقیقه دو

 .هستن شما منتظر ایشون.. بفرمایید -

 صاف گلومو کمی. بود ایستاده من به پشت و رهپنج دم بلند قد مردی یه. شدم وارد و زدم در

 . برگشت طرفم به. کردم سالم و کردم

 !برده ارث به باباش از تیپیشو خوش رادین پس "

 .بشینید بفرمایید.. سالم -

 . نشست من روی به رو اونم. نشستم مبال از یکی روی

 .هستم تابش محمود من. گرفتم تماس باهاتون صبح من -

 !بدم تشخیص تونستم نمی خودم گفت نمی اگه کنه می فکر "

 !بفرمایین رو امرتون حاال.. خوشبختم: گفتم خشک و سرد خیلی

 .کنم برخورد باهاش اینطوری نداشت انتظار احتماال. خورد جا کردم احساس

 رو پسرم بخوام ازتون تا اینجا بیاید خواستم شما از من: گفت و نشوند پیشونیش به کمرنگی اخم

 !نینک اخراج
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 .شد گرد چشمام

 !!بله؟ -

 .کرد تکرار حرفشو خونسرد

 !بهروش خانم کنید اخراج منو پسر -

 حاال تا کی از تابش اقای: گفتم کشیدمو هم در ابروهامو کمی بودم خورده جا حرفش از که این با

 ندارم؟ خبر خودم گذاشتم شما عهده به رو کارمندانم اخراج و استخدام من

 سعی. پرش تو بزنم صریح انقدر نداشت انتظار قطعا. شد باز چشماش شدن شادگ با ابروهاش گرۀ

 .کنه جور و جمع خودشو کرد

 این تونم می هم دیگه های روش به من مهندس خانم: گفت و هم در کشید اخماشو دوباره

 .ببینید ضرر هم شما خانوادگی دعوای این توی خواست نمی دلم ولی.. کنم عملی درخواستمو

 !کنید می قبول کردم می فکر چون.. بخوام ازتون اینو میاد بدتون پسرم از شما که حاال گفتم

 میاد؟ بدم شما پسر از من گفته کی.. تابش جناب ببخشید: گفتم و باال دادم هامو ابرو از یکی

 داشته تونه می معنی چه دید می من زادۀ برادر به رادینو خونه ادرس راحت خیلی شما وقتی -

 باشه؟

 بریزه هم به رو شرکتم ززادتون برادر روز هر باشه قرار که این ترس از.. مهندس اقای بگم رک -

 . دادم ادرسو بهش

 کنم؟ می باور حرفتونو من کردین فکر واقعا شما مهندس خانم: گفت و کرد ریز چشماشو کمی

 اینو من به دارین حاال و خونه برگرده رادین تا کنین کمک بهش خواین می گفتین زادم برادر به

 !گین می

 بشه؟ شرکت توی کارمون مزاحم خواد نمی دلم بگم خودش روی تو داشتید انتظار -

 مهناز؟ به دادین رو کارمندتون ادرس راحت انقدر همین خاطر به هم شما و -
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 عجیبه؟ انقدر شما برای چرا فهمم نمی... بله -

 هم از رو دیگران حرف دروغ و راست یگهد که دارم تجربه انقدر قطعا مهندس خانم ببینین -

 .بدم تشخیص

 می رو کاری همیشه من ولی.. میاد خوشم پسرتون از گم نمی: گفتم و بیرون دادم صدا با نفسفمو

 مطمئن.. داره همراه به زیادی سود برام شرکتم در شما پسر موندن... باشه خودم نفع به که کنم

 .کنم نمی پوشی چشم سود این از باشین

 مونه؟ می اونجا بازم دادی مهناز به ادرسو شما بفهمه پسرم اگه کنی می فکر خب -

 .تابش اقای نباشید نگران: گفتم و زدم پوزخندی

 بره بود قرار اگه. سراغم اومد دیروز همون پسرتون که اورد در بازی تابلو انقدر زادتون برادر

 .نمیامد شرکت دیروزم

 کرده می حساب خودش با چی. شد شوکه امروز چقدر بیچاره. کردم احساس رو خوردنش جا بازم

 .باشم تر ضعیف هم موش یه از جلوش کرد می فکر خودش با احتماال.. دید چی و

 دادین؟ مهناز به ادرسو شما دونه می رادین یعنی: گفت بود کرده ریز چشماشو که حالی در تابش

 !هدون می بله: گفتم پامو رو انداختم پامو خونسرد خیلی

 .شد جدی و هم تو اخماشوکشید دوباره

 پس.. بدید انجام خوام می که رو کاری کنم مجبور رو شما دیگه طور نداره کاری من برای هر به -

 .بدید انجام کارو این خودتون مشکلی اومدن پیش از قبل بهتره

 اعضای زا یکی یا کارمنداتون از یکی من تابش اقای: گفتم و شدم براق چشماش تو جسارت با

 اینجام اگرم... بدم نشون توجهی شما دستورات و ها تهدید به باشه قرار که نیستم خانوادتون

 مالقات وقت همه به که بزرگ تابش اقای ببینم خواستم می... بود کنجکاوی روی از فقط و فقط

 !خوان می مالقات وقت من از که شده چطور دن می
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 مردو این شده بارم یه میخواست دلم همیشه. درسون لذت اوج به منو چشماش شدن اتیشی

 .کنم خوردش

 .مهندس خانم نخواست مالقات وقت شما از کسی: گفت عصبانیت با

 همین تو.. جا همین کنم می کاری باشید مطمئن ولی کنید عمل حرفم به نکرده الزم هم حاال

 .گستاخانتون رفتار این بابت کنید عذرخواهی ازم دفتر

 .زدم عصبانیش روی به لبخندی. کردم جا به جا دوشم روی کیفمو و مشد بلند جام از

 به.. باشید داشته خوبی روز... باهاتون اشنایی از شدم خوشحال... مهندس بکنید رو تالشتون -

 .دیدار امید

 صدا شرکت خود تا. بیام در جلوش بتونم راحت انقدر کردم نمی فکر. اومدم بیرون اتاقش در از

 همین کردن نمی محلم اگه... بودم خوشحال خیلی. خوندم می باهاش و بودم ردهک بلند اهنگو

 .رقصیدم می وسط

 !اوردین تشریف باالخره.. خانم عجب چه.. به به -الهام

 خبر؟ چه.. اونجا برم شدم مجبور اومد پیش کار جایی ببخشید: زدم روش به پهنی و پت لبخند

 .بگه ها بچه به رو کاریا ریزه خواد می... جلسه ایبر بذاریم وقت یه گفت.. زد زنگ خالقی -

 .ندارن وقت مهندس خانم فعال بگو... بهش بزن زنگ -

 !!بگم؟ چی بهش چییی؟ -

 .کردم بیان حرفمو تر شمرده و زدم متعجبش قیافۀ به لبخندی

 !افتاد؟! ندارن.. وقت.. مهندس.. خانم.. بگو.. بهش -

 شده؟ چت تو ترنم -

 .دارم مضاعف انرژی یه امروز فقط.. هیچی: گفتم و انداختم باال هامو شونه

 .خودم اتاق به کن وصل زد حرف زیادی اگرم.. نترس هم هیچی از بکن گفتم که رو کاری
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 .خورد زنگ اتاق تلفن که بودم نشسته اتاقم توی

 بله؟ -

 .بزنه حرف باهات خواد می خالقی -الهام

 .کن وصل باشه -

 .پیچید گوشی تو قیخال صدای بعد ثانیه چند

 مهندس؟ خانم الو -

 من؟ با داشتین امری.. خالقی اقای سالم -

 کردین؟ رد رو امروز جلسه چرا دقیقا بدونم خواستم می.. بله -

 نگفت؟ بهتون قاسمی خانم مگه -

 دارید کاری چه شما بعدشم خواد؟ می وقت چقدر جلسه یه مگه.. ندارید شماوقت گفتن ایشون -

 بپذیرید؟ رو لسهج نتونید که

 هیچ بدون. بود شده بیشتر جسارتم داره برخورد چطوری تابش با بودم دیده که این از بعد

 برنامۀ بینم نمی دلیلی: گفتم تحکم با.. باشه صدام توی خواهش ای ذره که این بدون... ترسی

 !خالقی اقای بدم قرار شما اختیار در رو روزانم

 ؟؟!!بله؟ -

 .زد می موج باوری نا و تعجب صداش توی

 ..بینم نمی دلیلی که گفتم -

 میاین؟ در من جلوی!! بهروش خانم کردین پیدا جرأت... شنیدم اینو: کرد قطع رو حرفم

 راه باهاتون خیلی که کردم می اشتباه هم قبال رسیدم نتیجه این به من: گفتم خونسردی با

 .میومدم
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 گفتی؟ چی تو چی؟ -

 !کنین می خطاب تو منو که ندارم صمیمیتی شما با من. ..شما نه تو: گفتم جدیت با

 !رین می تند دارین خیلی بهروش خانم -

 خیلی موضوع این... باشم داشته جلسه تونم نمی امروز گفتم شما به کالم یه من خالقی اقای -

 !کردین بزرگش اندازه این به شما که نبود بزرگی

 اما. کنین صحبت کاریها ریزه همین مورد در که اومدین شرکت به تابشش اقای همراه دیشب شما

 بخوان که نداشتن حرفی من مهندسین دیشب حتی... رفتین گذاشتین نکشیده دقیقه ده به

 به تونستین می دیشب همون... نخواستین خودتون و تابش اقای ولی باشیم داشته جلسه و بمونن

 در دارین تمایل بگین و بزنین رو خودتون حرف بدین اهمیت تابش اقای حرفای به که این جای

 مشکل دیگه این... نکردین کارو این ولی.. کنین صحبت االن همین خواین می ما از که کاری مورد

 .کنین کار دیگه شرکت یه با تونین می ناراحتین خیلی هم شما... نیست من از

 جلوش که همیشه مثل داشت انتظار. بود شده شوکه احتماال. شد برقرار بینمون سکوت ثانیه چند

 شده شوکه حرفام از هم خودم راستش... باشم ذاشتم می احترام بهش و شدم می راست و خم

 !بودم

 !ببینی من از احترام عنوان به چیزی بازم که باش خیال همین به خالقی اقای... هه "

 !بود عصبانیت از احتماال! لرزه می صداش کمی کردم احساس. شکست رو سکوت باالخره

 .رسه می منم نوبت. بتازید.. شماست دورِ دور فعال.. باشه.. بهروش خانم باشه -خالقی

 داشته خوبی روز: گفتم مکالمه به دادم خاتمه برای. برد می سر رو حوصلم داشت بحث این دیگه

 !خدانگهدار. خالقی اقای باشین

 . کردم قطع رو گوشی بشم اون طرف از خدافظی جواب منتظر که این بدون

 .شد باز ای دفعه یه اتاقم در که بود 4 نزدیک ساعت
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 چشم مهناز به حرص با که الهام به نگاهی بعد و. انداختم زد می نفس نفس که مهناز به نگاهی

 . بود دوخته

 لحن با و کردم حفظ خونسردیمو شدم عصبی مهناز حرکت این از الهام اندازۀ به خودمم که این با

 !برید تونید می شما.. قاسمی خانم نداره اشکال :گفتم الهام به رو ارومی

 .شد خارج اتاق از و کرد مهناز نثار ای دیگه حرص از پر نگاه الهام

 جان؟ مهناز شده چی -

 نکردی؟ قبول رو عمو درخواست چی برای -مهناز

 .ایستادم مقابلش سینه به دست و شدم بلند جام از

 درخواست؟ کدوم -

 !کنی بییرونش جا این از رادینو گفت که همین -

 کردم؟ می کارو این باید چرا خب -

 .خودشون شرکت برگرده شده که کارم نداشتن برای شد می مجبور رادین وقت اون اینکه برای -

 .بودم گرفته و جلو که بود ای خنده حاصل لبخند این واقع در. زدم لبخندی

 پیدا براش کار که نیست کارم زهتا مهندس یه.. دیگه شرکت یه سراغ ره می کنم بیرون منم -

 .کنن می قبولش سر با بره شرکتی هر دم.. نشه

 مشغول شرکتی تو ذاره نمی دیگه عمو بیرون بیاد جا این از اگه. جاس همین فقط مشکل ولی -

 .بشه

 رو تونن نمی کدومشون هیچ. داره مهندسی شرکتای بین زیادی نفوذ من عموی که دونی می

 !!بکنی مقاومتی بخوای تو کردم نمی فکر.. .بزنن حرف عموم حرف

 عزیزم؟ کردی فکری همچین چرا -
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 و خونه سر برگرده زودتر رادین کنی کمک خوای می گفتی روز اون تو که این برای خب -

 .زندگیش

 .پنجره دم رفتم و گرفتم ازش نگاهمو خونسرد

 !خب پرسیدی می ازش هم رو کارم اصلی دلیل بودی عموت پیش امروز اگه -

 چیه؟ دیگه اصلی دلیل!! چی؟ یعنی: گفت حرص با

 اون فقط.. تابشه زدم می حدس هم ندید. شد باز طوری همین اتاقم در بدم جوابی که این از قبل

 .موندم پنجره به رو تفاوت بی. نداره زدن در شعور

 .رسید گوش به رادین خشم و حرص از پر صدای. بود درست حدسم

 .مهناز بیرون برو زود خوای؟ می چی جا این باز -رادین

 دارم؟ کار چی تو به.. جون ترنم پیش اومدم من -مهناز

 .ندادم نشون واکنشی هیچ حرفشم این با حتی

 .نذار پاتو هستم من که جایی... هستی کی مهمون ندارم کاری: گفت تری بلند صدای با رادین

 بذاره پا اینجا کی بگیری تصمیم که هستی کی تو.. منه شرکت اینجا بگم برگردم خواستم آن یه

 !بود تر جالب برام اینا جنجال شنیدن... کنم سکوت دادم ترجیح ولی نذاره کی

 ..ترنم با اومدم که گفتم.. دی می دستور من به که نیست تو مال اینجا رادین -مهناز

 کرد قطع حرفشو کشید که فریادی با رادین

 !مهناز بیرون برو -رادین

 .نخورم تکون جام از و کردم حفظ خونسردیمو ولی خوردم جا منم رادین داد از

 بگی؟ خوای نمی چیزی تو ترنم -مهناز

 .برگشتم طرفش به.. کردم جلب رو توجهم صداش توی بغض
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 .نکنم دخالت خانوادگی مسائل در دم می ترجیح عزیزم: گفتم و گرفتم دیده نا بغضشو

 بسته صدای که این محض به. بود نشسته لبم ویر کجی لبخندی. کردم پنجره به رومو دوباره

 دارم.. خودم به ایول: گفتم نره بیرون اتاق از که صدایی با زیرخنده زدم شنیدم اتاقو در شدن

 .نیست من دست رو کس هیچ.. گرفتین دست منو.. براتون

 .هستم من... هست -

 !بیرون رفته اتاق از رادینم کردم فکر. برگشتم به تعجب با

 .اومد فمطر به

 سرته؟ تو چی دوباره -رادین

 .بود لبخند یه فقط بهش جوابم

 دیدی؟ برام خوابی چه... توام با: گفت حرص با

 .ایستاد روم به رو و اومد من دنبال اونم. نشستم مبل روی رفتم و شدم رد کنارش از

 .تابش مهندس جناب ندیدم خوابی برات من بار این: گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 .کردم بیشتری تأیید تابش روی قصد زا

 چیه؟ منظورت -رادین

 .کنم اجراش من قراره.. دیده خواب برات بابات -

 دیدیش؟ تو مگه بابام؟: کرد ریز چشماشو

 .امروز... اوهومم -

 دیدی؟ منو بابای چی برای تو: گفت و کرد رنگی کم اخم

 .بیرون کنم پرتت اینجا از خواست می ازم... شرکتش برم گفت زد زنگ بهم -

 !!!کردم تعجب. نشست لب روی کمرنگی لبخند و شد باز هم از اخماش کم کم
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 خنده؟ می داره چی برای این "

 !!! بشه؟؟ عصبانی نباید االن مگه "

 . باشه داشته العملی عکس چه خواد می ادامه در ببینم تا موندم منتظر

... بشه کار به دست بخواد زود انقدر کردم نمی فکر: گفت زمزمه به شبیه صدایی با دقیقه یه از بعد

 !کرده باور رو حرفام پس

 به خواست نمی دلم اصال ولی. زنه می حرف چی مورد در داره بفهمم که بودم شده کنجکاو خیلی

 . بپرسم ازش مستقیم طور

 .کردم می اشتباه ظاهرا ولی.. باشه زرنگ اینا از بیشتر پدرت کردم می فکر: گفتم کردم فکر کمی

 بیرون جا این از تو خواد می اون: دادم ادامه پوزخند یه با نداد حرفم به جوابی هیچ دیدم وقتی

 تو دونه نمی واقعا یعنی! شرکتش توی قبلیت کار سر برگردی دوباره مالی احتیاج روی تا بیای

 کنی؟ جور کار تونی می بخوای که شرکتی هر توی

 ازت چیزی همچین که زرنگه اتفاقا: گفت رنگ کم خندلب همون با و گرفت رو به رو از چشم

 .کنه جلوگیری وسیله این به بعدی اتفاقات از خواد می اون... خواسته

 .شدم بلند جام از

 !!!بعدی؟؟؟ اتفاقات از -

 !کنی می فکر تو که نیست اونی درخواستش برای دلیلش تنها.. اره -

 چیه؟ پس -

 !فهمی می زودی به: زد پوزخندی

 .کوبیدم زانو به مشتمو حرص با. بیرون رفت اتاق از و گفت اینو

 .متنفرم خماری تو بذاره منو یکی که این از "

 سرشونه؟ تو چی پسر و بابا این "
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 .بکنین غلطی چه خوان می فهمم می باالخره.. فهمم می شده طور هر "

*** 

 .اومدم من سالم -

 .نباشید خسته. خترمد سالم: اورد بیرون سرشو اشپزخونه تو از مادرم

 نیست؟ بابا: گفتم و کشیدم سرک خونه تو یکم

 .بیرون رفته نه: گفت بلندی صدای با اشپزخنه تو بود برگشته که مامانم

 رفته؟ کجا حاال!! عجب چه!! بیرون؟؟ رفته بابا: وایسادم درگاهی تو و اشپزخونه طرف رفتم

 گیری؟ می باتوبا امار حاال تا کی از: گفت کمرنگی اخم با مامانم

 !پرسیدم سؤال یه فقط! چیه؟ امار مامان... واااا -

 .داشت قرار دوستاش از یکی با: گفت لبی زیر اومد ابرو و چشم کلی که این از بعد باالخره

 !بذاره قرار بیرون دوستاش با نداشت عادت که بابا بیرون؟ چرا حاال: گفتم و کندم کاهو پر یه رفتم

 دستتو که این از قبل میای بیرون از وقتی گفتم بهت بار صد ترنم وای: گفت شاکی لحن با مامانم

 .نزن چیزی به دست بشوری

 !!کندما کاهو برگ یه فقط جان مامان -

 .برسم کارم به بذار بیرون برو اصال -

 .اومدم بیرون اشپزخونه از مامانم دستای هدایت با

 !!بودا مشکوک مامانم "

 بیرون؟ رفته کی با بابا نگفت چی برای "

 !!پیچوند منو جورایی یه "
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 .بدونه چیزی یه اون شاید. خونه بود نیامده هنوز. کشیدم سرک ترانه اتاق تو

 ذهنمو امروز مختلف اتفاقات. نبود تلویزون به حواسم اصال البته... تلویزون پای بودم نشسته

 . بود کرده مشغول

 گذره؟ می تابشا سر تو چیزی چه یعنی "

 نشد؟؟ ناراحت کرده باباش که کاری از چی برای نرادی "

 !!اخه بود عجیب هم بزرگ تابش کار "

 مجبور منو بخواد ازم که این بدون تونست می راحت خیلی.. داشت نفوذ کلی خودش اخه خب "

 جورایی یه بازم.. نه که خواستن.. خواست از محترمانه خیلی این جای ولی.. کنم بیرون رادینو کنه

 !داد دستور

 کرد؟ کاری محافظه انقدر مامانم که بیرون رفته کی با بابام.. کنار به خونه از بیرون اتفاقات حاال "

 !!مشکوکن بریام و دور انقدر چرا "

 .پردیم جام از متر سه خورد شونم به که محکمی ضربۀ با

 کنی؟ می جوری این چرا ترانه؟ مرگته چه: گفتم عصبانیت با

.. خودته تقصیر من خواهر خب: گفت بزنه حرف تا کنترل خندشو کرد می عیس که حالی در ترانه

 !!خواهرم شد عرض سالم گم می سرت باال وایسادم ساعته سه

 .خونه اومدم نیست ساعت سه من! کردی غلط تو: گفتم معترضانه

 بود؟ کجا حواست بگی خوای نمی حاال شیطون: گفت و زد چشمکی. نشست من به چسبیده

 نمی تو ترانه: گفتم ارومی صدای با نیست مامان دیدم وقتی و کردم نگاه و ور اون و ور این یکم

 کجاس؟ بابا دونی

 .بیرون رفته دوستش با.. دونم می چرا -

 کی؟ با خب -
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 !دوستش با که گفتم -

 دوستش؟ کدوم با گم می ترانه.. اه -

 !دوستش با گفتم منم کی با گفتی تو پرسیدی؟ اینو کی تو -

 دوستش؟ کدوم با بگو حاال.. خب یلیخ -

 .بیرون رفته دوستش با گفت مامان االن همین.. دونم چمی من -

 کی؟ با نپرسیدی خب -

 .نداد جواب مامان ولی.. چرا -

 نیست؟ مشکوک چیزی یه اینجا نظرت به ترانه -

 مشکوکه؟ چی -

 خونه فرستاد می رو ما تاوق بعضی حتی... ذاشت نمی قرار بیرون دوستاش با وقت هیچ که بابا -

 .بشن جمع خونه تو همین دوستاش با باشه خالی خونه که فامیل و فک

 .بدیم اخطار مامان به باید.. گی می راست اره.. اره: گفت و زد پیشونیش به ارومی ضربۀ

 اخطاری؟ چه.. وااا -

 !دیگه شه می بلند سرش زیر داره بابا که همین -

 ..بازوش به زدم محکم و کردم بلند دستمو زیر کوسن

 چته؟.. اوش: گفت معترضانه ترانه

 باشی؟ جدی تونی نمی دقیقه دو: گفتم عصبانیت با

 !گفتم جدی خب اوا -

 .شدم خیره تلویزیون به و برگردوندم رومو
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 .کنه باز حساب اصال روت تونه نمی ادم.. بابا برو -

 نداشته ای دیگه چیز انتظار ولی بذار حساب یعنی.. الحسنه قرض منتها.. تونی می عزیزم چرا -

 نه؟ یا اوردن تشریف خان رادین شد؟ خبر چه امروز ببینم بگو حاال. باش

 .موندم خیره تلویزیون به طور همین کنم توجهی سؤالش به اینکه بدون

 ...بودما تو با -ترانه

- .... 

 !دیگه؟ دی نمی جواب یعنی -

- .... 

 ولی بیرون رفته کی با بابا بکشم بابا یا مامان زبون زیر از مشبا خواستم می.. خانم باشه -ترانه

 .کنم نمی کارو این شد طور این که حاال

 .سمتش برگشتم تیز حرفش این با

 .خب گم می.. کنی می قهر چرا حاال.. بابا ای -

 کی با بابا مهمه تو برای انقدر چرا فهمم نمی من: گفت و کرد زوم روم چشماش کردن ریز با ترانه

 بیرون؟ رفته

 شده؟ مهم برام انقدر چرا جدا "

 .دونم نمی خودمم: گفتم و انداختم باال ای شونه

 شد؟ چی امروز ببینم بگو. کن ول رو اینا حاال.. خب خیلی -

 همه..بعدا یا بگم االن که کرد می فرقی چه دیگه حاال.. گفتم می بهش رو چی همه اخر اول که من

 .ننداختم جا هم واو یه معروف قول به. کردم تعریف شبرا پیاز تا سیر از چیو
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 معلوم: گفت بود گرفته ضرب پاش روی انگشتاش حرکت با که طور همون حرفام اتمام از بعد

 بشه دردسر نذار.. بیرون بنداز رو پسره این زودتر بیا ترنم گم می! گذره می اینا سر تو چی نیست

 .برات

 ذوق مهندسه این برای خیلی بابا کنم؟ کار چی رو بابا!! رونیاپ می چیزی یه هوا رو جوری همین -

 .کنم بیرونش راحتی همین به بذاره کنی می فکر حاال.. کرد

 نذاره؟ چرا بگی بهش چیو همه اگه خب -

 دلم اصال.. داشتم تقصیر هم خودم افتاده که اتفاقاتی نصف تو بگم؟ بهش چیو همه چیو چی -

 .مبش خراب بابا پیش خواد نمی

 !بودی کار تقصیر داری قبول خودتم خوبه حاال -

 .نده ادامه بحثو این که رفتم بهش ای غره چم

 .کرد دیگه کار یه شه می خب ولی -ترانه

 کاری؟ چه -

 رادین بشه محکوم که کسی نهایت در که کنی رفتار طوری یعنی... داد تغییر رو ماجراها شه می -

 .تو نه باشه

 !!!بودی رادین طرف همیشه که تو!! زنی؟ می رو حرفا این داری که توئی این ترانه: گفتم تعجب با

 !شه می ترسناک داره اوضاع کنم می احساس. نیست ای چاره االن ولی.. بودم بله -

 چیه؟ منظورت: گفتم و دادم قورت دهنمو اب..شد خالی دلم ته حرفش این با

 !!بینه می ناکترس فیلم داره انگار.. کن جمع خودتو بابا؟ چته -

 !ترسونی می ادمو گی می طوری این تو خب.. اِااا -

 !بکنی اینجاهاشم فکر باید ذاری می دار پول بچه سری یه دم رو پا داری وقتی -
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 خانواده این دست از زودتر که بدی حل راه یه کنی سرزنش منو که این جای به شه می ترانه -

 .بشم راحت

 !بگیره حالتو بخواد کنه داغ دیگه جور یه رادین کن رونشبی بگم ترسم می بگم؟ چی اخه -

 .بازداشت صحبت ادامۀ از رو دومون هر در زنگ صدای

 .کنین باز درو باباتونه ها بچه: گفت و بیرون کرد اشپزخونه از سرشو مامانم

 !شستیم می منتظر سینه به دست طوری همین ما گفتی نمی اگه مامانم -ترانه

 !معطله بابات کن باز درو برو کردی؟ زبونی لبلب تو باز -مادرم

 .داشتم نگهش و گرفتم دستشو که کنه باز اپارتمانو ورودی در رفت. کرد باز درو ترانه

 !بکشیا باباحرف زبون زیر از امشب دادی قول باشه یادت -

 .ندادم قول من -

 .کرد باز درو رفت و کشید بیرون دستشو

 خیلی امشب اونم که کرد می باز بحثو سر بابا معموال شب هر اخه.. بود برپا سکوت شام میز سر

 که کردم نگاه ترانه به باری چند.. کرده مشغول ذهنشو مهم موضوع یه میومد نظر به.. بود ساکت

 .بود خوردنش غذا مشغول بیخیال ولی کنه باز صحبتو سر جوری یه کنم اشاره بهش

 مامان به حواسش اصال بابام ولی گذاشت بابام جلوی رو شده کنده پوست های میوه ظرف مامان

 ظرف متوجه تا شونش رو بزنه شد مجبور بشه جمع میوه ظرف به حواسش بابا که این برای. نبود

 .کنه باز بحثو سر طوری یه کردم اشاره بهش سریع.. انداخت من به نگاه یه ترنم باالخره. بشه

 گردن دور دستشو. نشست بابا مبل دستۀ رو فتر و شد بلند جاش از ثانیه چند از بعد هم ترانه

 . اومد بیرون خودش افکار از بابا کارا این با. کرد حلقه بابا

 !زنی می مشکوک.. گما می.. بابایی -ترانه

 من؟ به چسبیدی که تو یا زنم می مشکوک من -پدرم
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 !بیرون ره می قایمکی که زنه می مشکوک کسی من نظر به -ترانه

 بیرون؟ رفته قایمکی کی -پدرم

 !!!دیگه شما خب -ترانه

 ندارم؟ خبر خودم کردم کارو این کی من -پدرم

 !امروز همین -ترانه

 .داشت خبر مامانت بوده؟ قایمکی گفته کی -پدرم

 .دوتا ما علیه کنین می کاری یه دارین دوتا شما رسیم می نتیجه این به پس.. اها. ترانه

 کاری؟ چه ترنم؟ گی یم پرت و چرت چرا: گفت اخم با مامانم

 نم.. بیرون رفته کی با بابا که شدیم دماغت موی حاال تا ظهر از بعد از! دیگه مشکوکین خب -ترانه

 !ندادی پس

 !دیگه دوستاش از یکی گفتم -مادرم

 نکنه.. بگو راستشو من جون بابا: گفت و کردم بابا به رو دوباره و گرفت مامان از رو ترانه

 خواستگاره؟

 اخه؟ دی می قسم خودتو جون چرا بابا یا -پدرم

 .کشید حرف ازتون زور به باید.. زنین نمی حرف خوش زبون با اخه -ترانه

 !بینیشون می هفته همین تو بخواد خدا اگه.. دختر نزن هول انقدر -پدرم

 . انداختیم هم به نگاهی همزمان ترانه و من

 گفت؟ چی مگه چی؟ یعنی: گفت تعجب با مامان

 .داد تکیه سکوت در و نزد حرفی مامان دیگه که انداخت مامان به داری معنی اهنگ بابا

 گذاتشین؟ هفته این برای قرارو پس سالمتی به.. اِاا -ترانه
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 گرده؟ می زن دنبال گفتین که دوستتونه همون بابا؟؟ هست کی حاال

 !شده کم عقلم مگه گفت بگیر منو دختر بیا گفتم اون به... نه: گفت و کرد ای خنده بابا

 .بدجنسین خیلی بابا: گفت معترضانه ترانه

 .کنم استراحت برم خوام می ور اون برو فعال: گفت و کرد باز گردنش دور از رو ترانه دست بابا

 !!زوده خیلی که االن بابا: گفت و شد بلند مبل روی از ترانه

 . دیگه ام خسته خب -پدرم

 !خستس خیلی چشمات.. نشینی زیاد هترهب هم شما خانم: داد ادامه مامان به رو

 .میام االن منم برو تو. ام خسته منم.. اره -مادرم

 !رفت بعدش دقیقه ده مامانم. اتاق تو رفت گفت بخیر شب بابا

 !!پیچوندن رو ما تابلو چقدر دوتا این -ترانه

 یه مگفت دیدی: گفتم اروم و چسبوندم بهش خودمو و نشستم کنارش نفره دو مبل روی رفتم

 !کنن می پنهان ما از دارن اینا که هست چیزی

 شدی؟ حساس روش انقدر چرا تو حاال.. قبول باشه خب -

 !!داره من به ربطی یه موضوع این کنم می احساس همش...دونم نمی -

 .خورد می وول سرم تو فکری. کردیم سکوت دو هر

 ترانه؟ گم می -

 ها؟ -

 وایسیم؟ گوش اتاقشون در پشت بریم گم می ادب؟ بی چیه ها -

 .شد گرد چشماش ترانه
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 دیگه صدای زدنشون حرف صدای جای به و اومدیم!! بعیده تو از حرفا این دیوونه؟ گی می چی -

 .شنیدیم

 .شعوری بی خیلی: گفتم و زدم بازوش به مشتی

 شعورم؟؟ بی من.. دی می مبتذل پیشنهادای تو -

 !شو تساک لطفا فقط.. خوام نمی کمک تو از اصال -

 .بندم می دهنمو اصال من چشم -

 .دهنش رو گذاشت دستشو دوتا بعدم

 .دوشم روی زد ثانیه چند از بعد. شدم خیره روم به رو به حرص با و نشستم سینه به دست

  بله؟: گفتم برگردونم سرمو که این بدون

 .شونم رو زد دوباره جاش به. نشنیدم جوابی

 !!بله؟؟: گفتم دوباره

 چته؟ چیه: گفتم و برگشتم طرفش به حرص با.. شونم رو زد فقط بازم

 چی نفهمیدم. گذروندم نظر از میزو بار یه و چرخودنم سرمو. کرد اشاره میز روی به ابرو و چشم با

 !!کرده جلب توجهشو

 دیدی؟ چی: گفتم سرم دادن تکون با همزمان

 . داد حرکت خاص سمتی یه به رو شابرو بیشتری تأیید با بار این.. اومد ابرو چشم فقط دوباره باز

 !بزن حرف خب.. اللی مگه.. اه: گفتم عصبانیت بار این نفهمیدم چیزی بازم

 من برای نزدن حرف.. شدم می خفه داشتم... اخیش: گفت و بیرون داد صدا پر نفسشو دفعه یه

 .مونه می نکشیدن نفس عین

 میاری؟ در چیه بازیا دلقک این بگی شه می -
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 .نزن حرف گفتی خودت تو بازی؟ کدلق کدوم -

 بود؟ چی دیگه ابروهات و چشم.. کنار به اون -

 .بود بابا گوشی منظورم!! خنگیا خیلی... اهان -

 .کردم نگاه ترنم به دوباره و انداختم گوشی به نگاه یه

 !خب -

 !!خب؟ -

 چی؟ که خب -

 !!آ گیجی خیلی.. اه -

 .کنیم چکش داریم برش گم می

 چی؟ برای اخه کنیم؟؟ چکش -

 شدی؟ مهندس چطوری تو.. ترنم وای وای -

 تماس شخص اون با بیرون بره که این از قبل زیاده احتمالش باشه گذاشته قرار یکی بابا اگه ببین

 دست و بوده که فهمی می وقت اون.. باشه گرفته شماره گوشیش با زیاده احتمالش و.. باشه گرفته

 .داری می بر من کچل سر از

 . کرد کارو این شد می. نبود دیب فکر

 موافقی؟ خب -ترانه

 .موافقم.. اووهومم: دادم تکون سرمو

 .هاش تماس لیست تو رفت و برداشت رو گوشی

 !نداره اسمم! زده زنگ بهش بار چند شماره این امروز.. رو جا این ترنم -ترانه

 . انداختم شماره به نگاه یه و گرفتم رو گوشی
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 !!!!برام شماره این بود اشنا چقدر "

 کنی؟ می نگاه شماره به طوری این چرا -ترانه

 چطوری؟ -

 !شناسی؟ می رو شماره!! شده گرد چشمات -

 .گردم می بر االن کن صبر دقیقه یه! اشناس برام ولی شناسم نمی -

 . کردم باز خودمو تماسای لیست. اوردم گوشیمو و اتاقم تو رفتم سریع

 گردی؟ می چی دنبال -ترانه

 شبیه. دادم تطبیق بزرگ تابش شماره با بابامو گوشی تو شماره دقت با. بدم جوابشو که این دونب

 !!نبود اون ولی.. بود

 !!بودما تو با ترنم -ترانه

 !باشه تابش شاید کردم فکر.. بابا هیچی -

 !رادین؟ -

 .گم می باباشو..  نه -

 باشه؟ اون کردی فکر چرا حاال خب -

 .نیست اون ولی بزرگه تابش شماره شبیه خیلی. اومد اشنا برام شماره که گفتم.. دونم چمی -

 نیست؟ رادین شماره ببین برو خب -

 رادین؟؟ شماره -

 شبیه ببینم که دنبالش نرفتم ولی. بود اشنا چشمم به بزرگ تابش شماره. افتادم صبح یاد دفعه یه

 !شمارس کدوم

 .کردم باز رادینو شماره سریع
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 !!!بود رادین شماره... دیدم می داشتم چی... بود شده گرد تعجب از چشمام

 !رادینه شماره ترانه -

 گذاشته؟ قرار بابا با چی برای اون! رادین؟ -

 کرده؟ تعریف بابا برای رو کردم من که کارایی و افتاده که اتفاقاتی نکنه ترانه گم می.. نمیدونم -

 تو بگه رو چیزا این اگه دونه می قطعا! گیره خودشم ایپ گیره تو پای که اندازه همون به.. بابا نه -

 !میکنی تعریف رو کرده اون که کارایی و نمیاری کم هم

 !کرده مشغول ذهنمو بد چیزی یه ولی

 !چی؟ -

 !!خونمون بیاد هفته این برای دوستش ممکنه گفت گفت؟ چی بابا کردی دقت ترنم -

 بیاد رادین چی برای ولی! بود رفته یادم.. گیا یم راست.. وای: گفتم پیشونیمو به زدم دونه یه

 خونمون؟

 !!خواستگاریت بیاد خواد می نکنه گم می. دونم نمی -

 گفتی؟ چرت باز تو... بروگمشو -

 ! کن فکر ذره یه چیه؟ چرت اوا -

 .شد رد چشمم جلو از فیلم مثل امروز اتفاقات تمام

 !نگفت دلیلشو یول.. کنم بیرون رادینو خواست من از بزرگ تابش "

 ..کنم می فکر من که نبود اونی خواسته ازم اینو باباش که دلیلی تنها گفت رادین "

 نبوده؟ این اگه بوده چی پس "

 بیرون؟؟ بیاد شرکتم از رادین خواد می باباش چرا "

 داره؟ قرار رادین با نگفت چرا.. بابام "
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 !!رفت؟ تفره و نگفت پرسیدیم ازش وقتی چرا "

 کجایی؟ -ترانه

 !!گذره می چی برم و دور بفهمم تونم می ببینم کنم می فکر دارم -

 تمام فردا من... پره می داری که هم مغزی ذره یه همین االن بیاری فشار خودت به خواد نمی -

 .بکشم حرف مامان زبون زیر از کنم می سعیمو

*** 

 حضور که بودم ریختن چایی مشغلول.کنه بهتر دردمو سر تونست می چایی یه. کرد می درد سرم

 . شدم عصبی مرگ حد سر تا دیدنش با. رادینه دیدم برگشتم. کردم احساس رو کسی

 .شد می خنک دلم ذره یه طوری این.. صورتش تو بریزم رو چایی لیوان همین خواست می دلم

 .براتون بیارم من گفتین می.. کشیدین زحمت چرا شما!! بهروش خانم.. به به -رادین

 ابدارچی به رو شغلتون نگرفتم تصمیم هنوز: گفتم و انداختم خندونش صورت به خشم پر هینگا

 اوردن چایی افتخار بعد به اون از شما باشین مطمئن کردم کارو این وقت هر.. بدم تغییر شرکت

 .کرد خواهید پیدا رو من برای

 !هنیافتاد اتفاقی که هنوز میان؟ عصبانی نظر به خانم؟ ترنم شده چی -

  داره؟؟ رویی عجب "

 .بکنه کارایی یه میخواد میاره روم به جورایی یه داره پررویی کمال با "

 .کنم ناراحت خودمو بخوام که افته نمی هم اتفاقی: گفتم اطمینان با و زدم پوزخندی

 !بیافته نیست قرار خاصی اتفاق خب اره: گفت و داد تکون سرشو

  .کرد بیشتری تأکید خاصی اتفاق روی

 !بازین می شما... بازم می که نیستم من این بیافته هم اتفاقی هر باشین مطمئن تابش اقای -
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 درست باهام و بکشی کنار بازی از خودت کنم می کاری.. نباش مطمئن خیلی: گفت خند پوز با

 زا من سن نباشه چی هر حال هر به... باشی داشته رو بازی ادامه جرأت کنم نمی فکر... کنی رفتار

 .زنم نمی اب به گدار بی بدون پس... دارم تو به نسبت هم بیشتری تجربۀ قطعا و بیشتره تو

 .شد خارج ابدارخونه از لبش روی پوزخند همون با

 !!ابدارخونه تو بود اومده چی واسه نیس معلوم اصال "

 من؟ چشم جلو میای داری مرض نداشتی کاری که تو خب "

*** 

 نگه دلش تو رو مهمی حرف یه کردم می احساس همش. بود ریجو یه ترانه شام سر امشب

 . بود کرده درگیر خودش به ذهنمو کامال رفتارش این. داشته

 بود؟؟ نشسته صدا و سر بی و اروم انقدر که چرخید می سرش تو چی یعنی "

 !!!کرد می بازی بازی فقط غذاشم با "

 موضوع دونستم نمی چون بپرسم تونستم نمی چیزی که اینا مامان از. خوردیم رو غذا باالخره

 موقع تا کردم می صبر باید...کنم خراب رو چیزی مورد بی سؤال یه با بود ممکن. چیه دقیقا

 و اتاقش تو بپرم لحظه همون خواست می دلم خیلی. اتاقش تو رفت همه از زودتر ترانه. خواب

 . بود تابلو خیلی اینا بابا چشم جلو ولی چشه بپرسم ازش

 !!ندارن خوابیدن قصد اصالامشب اینا حاال... بابا ای "

. اتاقم تو رفتم گفتم بخیر شب و شدم بلند جام از موندن بیدار من بودن بیدار خاطر به شاید گفتم

 اینا مامانم بودم منتظر واقع در... بشه خاموش حال چراغ بودم منتظر بودم کشیده دراز تخت روی

 .بخوابن برن

........................... 

 !!!هااااااااا: کردم زمزمه لبی زیر. کردم باز چشمامو الی دستی شدید های تکون با
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 تو؟ خوابیدی گرفتی چطوری اخه! پاشو -

 برو: گفتم و کردم عوض پهلو حالی بی با. دادم تشخیص رو ترانه صدای الودگی خواب هم تو

 .بخوابم منم بذار ترانه لخواب

 .بگم بهت مهمو موضوع یه باید... شو بلند دیوونه -ترانه

-... 

 !!!تواما با ترنم: داد تکونم بازم

 !بیا صبح فردا برو... نگرفتن ازت که صبحو فردا ترانه -

 چشمی چهار مامان که بود این خاطر به کردم صبر اگه االنم همین تا... نیست حالیت چرا تو بابا -

 .بود زوم روم

 !!ها بهتره برات بفهمی ودترز چی هر گم می بهت دارم چی ببین

 باشم؟؟ داشته اسایش تو دست از شبم نباید من چرا ترانه: گفتم و برگشتم سمتش به سر اخر

... بوده چی سر بابا با رادین بحث دیروز بفهمی نیستی مشتاق این مثل خب: گفت هم در اخمای با

 .بخواب بگیر باشه

 گفتی چی تو: گفتم و گرفتم دستشو مچ شه ندبل اومد تا. زد زنگ گوشام رادین اسم شنیدن با

 االن؟

 !پرید سرت از خواب باالخره که این مثل عجب چه -

 بخوابن برن اینا مامان که بودم منتظر اتاق تو من... میومد یادم داشت تازه.. شدم نیمخیز جام تو

 . ترانه اتاق تو برم که

 بود؟ برده خوابم: گفتم و کردم نگاه ترانه به مبهوت

 !برده خوابت که دیدی می خواب داشتی نه: گفت حرص با رانهت

 داشتی؟ کارم چی بگو دیگه بار یه حاال... نریز نمک: نشستم جام تو کامال
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 !!بکنما تکرار حرفامو دوباره ندارم حوصله من دیگه؟؟ بیداری االن ببینم -

 !بگو بیدارم دیگه اره -

 .برگشت سمتم به هوشیارم و بیدار کامال شد راحت خیالش وقتی

 کنم راضیش تونستم باالخره تا کردم وز وز گوشش زیر انقدر و مامان سراغ رفتم امروز من -ترانه

 .بگه بهم بابا دیروز مالقات مورد در

 !!خب؟؟؟: گفتم و دادم تکون سرمو کنجکاوی کمی و هیجان با. بود پریده سرم از کامالخواب دیگه

 می و زنه می زنگ بهش صبح رادین. داشته مالقات رادین با زدیرو بابا فهمیدیم که طور همون -

 از خب گه می بابا. بگم بهتون چیزی یه خوام می گه می چرا؟ گه می بابا.. ببینش خواد می گه

 میام من پس خب گفته بهش بابا. مهمیه موضوع شه نمی طوری این نه گه می. بگو تلفن پشت

 نمی چون... باشن داشته مالقات شرکت تو خواد مین دلش گه می رادین که ببینیم همو شرکت

 . ذاره می قرار شاپ کافی یه توی بابا با خالصه. بفهمی چیزی مالقات از فعال تو خواسته

 .گرفت می منو جون کنه تعریف چیزی یه خواست می وقت هر.. ترانه این دست از وای "

 می چی بابا از رادین بگو مفید و خالصه... نگو شبستری کرد حسین قصه ترانه: گفتم حرص با

 خواسته؟

 !رو تو: گفت حاشیه بدون و رک خیلی اونم

 پرت و چرت سری یه اتاق تو اومدی یک ساعت ببینم: گفتم شوخیه دونستم می که جایی اون از

 بری؟ و بدی تحویلم

 !ندارما مصاب اعصاب من ببین

 کامال من حرف ولی! نداری اعصاب وقت هیچ تو.. مسلمه که اون: گفت و داد تکون سرشون ترانه

 .بود جدی

 !خواد؟؟ می منو چی یعنی تو؟ گی می داری چی -
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 دختر با قراره که شما گفته بهش هم بابا. میاد خوشش تو از گفته بابا به دیروز که این یعنی -

 می کار چی اونو چی؟ پدرتون خب گفته بابا. داده توضیح وضعیتشو رادینم.. کنی ازدواج عموت

 ...شدم دیگه یکی عاشق من گفتم بهش و کردم صحبت بابام من گفته رادین نین؟ک

 گفته؟ چی باباش وقت اون خب: گفتم صبری بی با

 رو ابهامات و کنه صحبت بابا با اول رادین بود قرار فقط.. خواستگاری بیاد کرده قبول هیچی -

 .ارنبذ رو خواستگاری قرار که خونه بزنه زنگ مامانش بعد کنه رفع

 خواستگاری؟؟؟؟ قرار.... چیییی: گفتم مانندی جیغ حالت با

 برن اینا بابا موندم منتظر کلی ؟ چته. ــــــــــــس هــــــــــــیـــــــــــ -

 .بشن بیداری کنی می کاری یه االن... بگم بهت بیام بعد بخوابن

 حرفاشو رادین بابای. بشه مئنمط رادین حرف از تا کرده صحبت بزرگ تابش با بابا امروز ضمن در

 .کرده تأیید

 نذاشتی؟ که کارم سر... ترانه گی می راست خدایی: گفتم و پایین اوردم صدامو

 .خانم نیستی کار سر نخیر -

 درسته؟ دم نمی بهت دختر من گفته بهش گفته؟ چی بهش بابا حاال -

 نظر خب گفته رادین. بزنم حرف نممخا با باید من گفته بابا.. اتفاقا نه: گفت و انداخت باال سرشو

 . مثبته خودم نظر من گفته چیه؟ خودتون

 !راحتی؟ همین به: گفتم رفتم وا شیربرنج مثل -

 هم دخترتون مطمئنم من گفته! بابا واسه خونده روضه کلی رادین... نه که هم راحتی همین به -

 .بذارم پیش پا نستمدو موظف خودمو هستم مرد چون منم.. نیست احساس بی من به نسبت

 نکردن؟ باور اینو مزخرافات که اینا مامان ترانه -

 !متأستفانه چرا: گفت و داد تکون سرشو همزمان و کشید اهی
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 !کنن باور حرفاشو تونستن چطور کردن؟؟ فکری همچین چرا اخه اما چی؟ -

 می خونه وت حرفشو ترنم شب هر شده شرکت وارد پسره این وقتی از گفت می امروز مامان -

 !دیگه خبریه حتما پس خب.. زنه

 !نیست خبرا این از جان مامان نگفتی گفتی؟ چی تو -

 !گفتم؟ می باید -

!! نکردم تعریفشو خونه تو خوبه حاال خوره؟ می هم به پسره این از حالش ترنم گفتی می نباید -

 !پرسه می سؤال پسره این مورد در هی که باباس تقصیر همش

 .دیگه کنی می ردش هم تو و خوستگاری میاد نهایتا خوری می حرص اچر حاال خب -

 !بکشمش خواست می دلم بود خوسرد حد این در ترانه مهمی این به شرایطس تو وقتی "

 ...پیچید گوشم توی تابش صدای دفعه یه

 ور بازی ادامه جرأت کنم نمی فکر! کنی رفتار ادم مثل باهام و بکشی کنار خودت کنم می کاری "

 .باشی داشته

 من دیدی بگه اونم و بکشم کنار خودمو من تا کشیده پیش جریانو این.. نقشش بود این پس "

 !برترم

 .نیستم بکش کنار من.. رادین اقا خوندی کور... عمرا ولی "

 .اومدم بیرون افکارم از بازوم سوزش با

 باز؟ رفتی کجا... تواما با هوی -ترانه

 گی؟ می چی چته داری؟ مرض مگه: گفتم دادم می ماساژ رو انهتر نیشگون جای که حالی در

 .زنه می برق پلیدی از چشمات که میکنی فکر چی به گم می -

 . رفت فرو فکر تو اونم حرفام اتمام از بعد.  کردم تعریف براش امروزو قضیه جوابش در
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 کنی؟؟ کار چی خوای می حاال خب -ترانه

 !خواستگاری بیاد خان رادین ذاریم می چیهی: گفتم و انداختم باال ای شونه

 .شد گرد ترانه چشمای

 تو؟ گی می داری چی -ترانه

 خواستگاری؟ میاد رادین کنی می فکر واقعا تو: گفتم و زدم پوزخندی

 .بیاد قراره که فعال -

 !باشه اومده کوتاه بزرگ تابش نداره امکان -

 .زد حرف تابش با خودم جلو صبح بابا گم می بهت دارم ترنم -

 باشه؟ بوده اون معلوم کجا از حاال خب -

 حرف باهات فردا خوان می اونا چیه؟ اینا مامان به جوابت حاال نبوده تابش کن فرض تو اصال -

 .بگن بهت رو جریان و بزنن

 .ندارم حرفی من گم می بهشون هیچی: گفتم خونسردی با

 حریف کی ولی ندازی می دردسر به خودتو یدار که دونم می.. نمیارم در سر تو کارای از که من -

 سرت شاید.. بکن خوات می دلت غلطی هر! کنی نمی گوش من حرف به اصال که تو! شه می تو

 .بشی بیدار خواب از و سنگ به بخوره

 *** 

 .شد وارد مامانم و اومد در صدا به اتاقم در

 !نشدی؟؟ حاضر هنوز تو: گفت و انداخت من پای تا سر به نگاهی یه

 زودی این به بخوام که مگه خبره چه نه: گفتم و دادم تکون منفی نشانۀ به سرمو خونسردی با

 بشم؟ حاضر



 
 

115 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !!پنجه ساعت... دختر پاشو خبره؟ چه چی یعنی: گفت دستشو پشت زد مامانم

 .شم می پا بدم جواب ایمیالمو این بذار جان مامان چشم -

 .برس خودت به ذره یه.. بپوش لباساتو پاشو... بدی جواب االن خواد نمی -

 بلند جام از زور به همین برای داره نمی بر سرم از دست نکنم خواد می که کارایی تا دونستم می

 . شدم

 .من به بود زده زل کمر به دست همچنان مامانم

 !برو شما.. دیگه شدم بلند مامانم -

 .بیرون رفت و داد رضایت باالخره و کرد نگام چپ چپ یکم مامانم

 غالب کامال. کردم تنم. اوردم در رو رنگم مشکی دوخت خوش شلوار و کت و کمدم سراغ رفتم

 جذابیت لباس به رنگ قرمز های رگه. کشید می رخ به خوبی به رو کمرم بودن باریک. بود تنم

 خودش که هم جلوش. کردم جمع سرم باالی رو موهام معمولی گیره یه با.. بود داده بیشتری

 بدم... بده قیافم به بیشتری جذابیت تونست می مختصر ارایش یه. گذاشتم ازاد رو داشت حالت

 .بودم بهتر مهناز اون از بودم چی هر قطعا البته.. بیام نظر به تک رادین خانواده جلو نمیومد

 یکم کردم احساس. دیدم می عالقمو مورد سریال داشتم راحت خیال با و بودم داده لم مبل روی

 دارم برش که کردم دراز دستمو. افتاد میز روی میوه سبد توی سیب به چشمم.. شده خشک گلوم

 . دستم پشت زد محکم مامان که

 !!مامان؟؟ شد چی: گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 !نزن دست -مادرم

 !چرا؟ -

 میوه یخچال سبد تو از برو پاشو.. بشه خورده دست نیست درست.. مهمونه مال که این برای -

 .ردارب
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 شه؟؟ می چی بخورم این از ونه یه من حاال مامان... واااا -

 !خوره می هم به دکورش -ترانه

 !خوشه دلتون هم شما مهمونا کدوم بابا -

 .میان االن که نکردن دیر -مادرم

 !دقیقس ده و شیش االن.. بیان شیش بود قرار: گفتم و انداختم ساعت به نگاهی

 .نزن هم به رو معامله هدقیق ده سر شما حاال -ترانه

 !عادیه چیزا این تهران ترافیک این با.. جان بابا که نکردن دیر -پدرم

 !دیگه کردن می ترافیکم حساب باید اونا من پدر اما -

 دلت اصال انگار! کنی؟ می رفتار طوری این چرا اصال تو: گفت و کشید هم تو اخماشو کمی بابام

 .بیان اونا خواد نمی

 .شدم می بخت بد بوده فیلم همش فهمید می اباب اگه وای "

 .کنم پنهان اینو کردم سعی ولی شدم هول کمی

 اصال شاید گفتم همین واسه... نباشن تایم آن خوره نمی تابشا به دیدم.. دیدم فقط... نه نه -

 !نمیان

 !نده نظرم..  کن نگاه سریالتو همون بشین صدا و سر بی اونجا لطفی یه شما -ترانه

 .برگشت ایفون سمت به همه سر.. شد بلند زنگ یصدا

 .کنم می باز درو رم می من.. اومدن -پدرم

 !!شد چی کردم می فکر چی من خدایا.. گرفت شدت قلبم ضربان

 می فکر همین برای ندیدم العملی عکس هیچ تابش طرف از شرکت توی روز چهار این تو اخه

 !بوده طوفان زا قبل ارامش نگو حاال!! منتفیه چی همه کردم
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 !!خوان می جواب خواستگاری اومدن وقتی اینا.. کنم کار چی حاال وای ای "

 !ترنــــــــــــــــم -

 .پریدم متر دو مامان داد صدای با

 بدی؟ سکتم خوای می کنی؟ می کار چی جان مامان... ااااا -

 !!نشستی طوری همین.. دیگه پاشو دِ -مادرم

 .ایستادم پدرم کنار رفتم و کردم مرتبش کمی. کردم سرم رو شالمو سریع و شدم بلند

 چی اخرش دونستم نمی.. داشتم زیادی استرس.. شد باز اپارتمان در.. شده حبس سینه تو نفسم

 !بشه قراره

 ؟!!چی؟ نیاد کوتاه اگه خدا وای "

. ایستاده جلوم شیک میانسال خانم یه دیدم و کردم باال سرمو زد پهلوم به بابام که ای ضربه با

 .داد سالممو جواب لبخند با. کردم سالم سریع. بود رادین مامان کنم فکر.. اساسی شدم هول

 !نیست؟ مامانش نکنه گم می!! رو خوش چقدر "

 خواهر رکسانا من.. سالم: گفت لبخند با. کرد دراز دستشو. جلو اومد جوون دختر یه اون از بعد

 .هستم رادین

 لبخندی زور به ادب رسم خاطر به ولی نبودم زدن لبخند مود رو اصال داتشم که استرسی خاطر به

 . دادم تکون سرمو و فشردم دستشو و زدم

 .... بعدی نفر اما و

 کنه؟؟ راضیش تونست چطور... نکردنیه باور "

 !!پیشبینیه قابل غیر ادم این "

 می شاکی بد بابا نشم قدم پیش سالم برای اگه دونستم می ولی.. کنم باز زبون بود سختم خیلی

 . شه



 
 

118 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .اومدین خوش خیلی خخ.. تابش اقای سالم.. سس: گفتم لکنت کمی مقدار با

 !!بود خریدارانه نگاه یه.. بالعکس.. نبود امیز تحقیر نگاهش.. انداخت من پای تا سر به نگاهی

 !ممنونم.. دخترم سالم -تابش

 بودم رفته که روزی با زدنش حرف لحن اخه... نشه گرد چشمام که کردم کنترل خودمو خیلی

 .کرد می فرق اسمون تا زمین شرکتش

 العاده فوق تنش تو مشکیش شلوار و کت. تر شیک همیشه از. بود خان رادین خود که اخرم نفر

 مهربون خیلی لبخند یه ظاهر به که درسته. بود کرده پر رو خونه کل عطرش بوی. بود قشنگ

 . زد می من روی به که دیدم می ور پوزخندی چشماش ته من ولی داشت

 کنن صدام مامان یا بابا وقت هر شدم منتظر و اشپزخونه تو رفتم صاف منم نشستن رفتن مهمونا

 رو چایی همه از اول. برگشتم سالن به چای سینی با. کرد صدام مامان دقیقه ده از بعد. ببرم چایی

 کنار که هم رکسانا. دونستم نمی شواسم هنوز که رادین مادر بعدم.. گرفتم بزرگ تابش جلوی

 . رادین بود مونده. برداشت بود مادرش

  نکنم؟؟ کارو این چرا اصال... روش برگردونم رو چایی سینی این خواد می دلم چقدر اخ "

 می که طور همون. بخارونم دماغمو مثال که گرفتم دستم یه با رو سینی... جلوش رسیدم باالخره

 ...برگشت بود دیگش طرف از تر سنگین نیسی طرف یه چون خواستم

 .رادین پای رو برگشت؟؟ کجا حاال

 کرده جدا پاش از کمی اونو انگشتش نوک با.. شلوارش دادن تکون به کرد شروع و بلند جاش از

 بدم نشون ناراحت خودمو و بشم هول یکم خندیدن جای کردم سعی خیلی.. کرد می فوتش و بود

 . شد اب دلم تو قند کار این از که بود ابلوت جورایی یه کنم فکر ولی

 رکسانا حتی. بود شده گرد چشماش ترانه. بودن شده هول بیشتر خیلی خیلی من از مامانم و بابا

 .بود گرفته خندش هم

 .باشم داشته کنترل خندم رو کردم سعی
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 !!شد چی دونم نمی... شرمنده... وای ای: گفتم و صدام تو ریختم پشیمونی کم یه

 !میاد پیش دیگه اتفاقه.. خانم ترنم نداره اشکال: گفت و ایستاد حرکت از ای لحظه ادینر

 ادم اینم... نبود خبری لبش رو ولی!! خندید می چشماش. افتاد تابش به نگاهم لحظه همین در

 .ها عجیبیه

 .اومد هم ترانه من سر پشت. اشپزخونه تو رفتم و کردم خواهی عذر دیگه بار دو یکی

 کردی؟ که بود کاری چه این دیوونه -هتران

 عذرخواهی که من کنم؟ کار چی گی می حاال... بود اتفاق عزیزم: گفتم و انداختم باال ای شونه

 !کردم

 .خودتی خر... خودت جون اره -

 کنی؟ نمی جمع حواستو چرا دختر -

 

 

 .بیارم در ازیب مسخره شد نمی دیگه مامان جلو. برگشتیم مامان سمت به دو هر ترانه و من

 !رفت ابروم شد بد خیلی مامان: گفتم و گرفتم خودم به زده خجالت قیافۀ کمی

 دستت سینی بود بارت اولین میکنه فکر ندونه کی هر: گفت و داد تکون سری تأسف با مامانم

 !گرفتی

 .شه نمی روم.. ذارم نمی سالن تو پامو دیگه من: گفتم و کردم پنهون دستم با صورتمو

 جا این یکم... نیای که شه نمی. نکن ناراحت خودتو حاال: گرفت قرار شونم روی مامانم دستای

 .برم می چایی رادین برای خودم من. بیا شدی که اروم بمون

 .شدیم تنها هم با ترانه و من دوباره.. بیرون رفت و ریخت چایی مامانم. داد تکون سرمو ناراحتی با
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 !!خدا به فیلمی خیلی -ترانه

 !بگیر یاد تو... دیگه اینیم ما: گفتم و باال انداختم ابرو بار چند شیطنت با

 .بیارین تشریف شد رفع ناراحتیتون وقت هر هم شما.. بیرون رم می من -

 .بیام که شم می اروم کی ببینم من تا برو تو باشه -

 . نشستم و کشیدم بیرون رو خوری غذا میز های صندلی از یکی

 کردم می کنترل خودمو داشتم من که طور همون... بود شده دار خنده نرادی قیافه چقدر "

 مفهوم نا برام چیزی یه وسط این ولی... کنه لهم نزنه که کرد می کنترل خودشو داشت اونم نخندم

 خندید؟؟ می داشت بشه عصبانی که این جای به تابش چرا!! بود

 هست؟ اجازه -

 .ریدمپ جام از برق مثل رادین مامان صدای با

 صدا خودم اسم به منو تونی می. ام زهره من.. راستی... عزیزم باش راحت: گفت و زد لبخندی

 .بزنی

 .نشست و بیرون کشید منو صندلی رو به رو صندلی

 ایستادی؟ هنوز چرا.. بشین -

 .نشستم اروم

 .بزنم حرف باهات دقیقه چند بیام گرفتم اجازه اینا مامانت از -

 .خدمتم در من کنم می هشخوا: گفتم لبخند با

 .کرد شروع و گرفت بود میز روی که دستمو

 رو دختری یه حتما گفتم خودم با دیگس یکی عاشق گفت و خونه اومد رادین پیش هفتۀ وقتی -

 حرفشو گفت رسمتو و اسم وقتی حتی. بشه راحت مهناز دست از فقط که کرده پیدا خیابون تو از

 همون به فهمیدم. اومد خوشم ازت خیلی خیلی دیدمت و ینجاا اومدم وقتی ولی.. نکردم باور
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 داشتنی دوست کردم می فکرشو که چیزی اون از بیشتر و.. خانمی کرده تعریف ازت که اندازه

 . هستی

 یاد منو جورایی یه. اومد خوشم ازت خیلی دیدمت می که بود بار اولین برای امشب که این با

 اونم برای اتفاق همین من خواستگاری بود اومده محمود که یوقت دونی؟ می اخه. انداختی خودم

 دونه نمی بیچاره)  کردم کارو این قصد از من البته.. روش برگردوندم رو چایی سینی منم. افتاد

 یه غروررشو این خواست می دلم.. بود مغرور خیلی محمود اخه(.. کردم کارو این قصد از منم

 و کنم ازدواج باهاش کردم نمی فکر درصدم یه حتی.کردم کارو این همینم برای کنم تالفی طوری

 .باشم داشته باهاش خوب زندگی یه

. رفت شد تموم بود اتفاقی یه... دختر که نداره خجالت... سالن ببرم خودم عروسمو اومدم االنم

 . راهه در خوبی اتفاقای حتما پس... روشناییه که ابم.. شده درست اب با چایی

 گیره؟؟ جو چقدر جون زهره این ..اوه اوه "

 !عروسش شدم من داره به نه باره به نه "

 نه؟ یا سالن برگردیم من با میای حاال خانما خانم خب -جون زهره

 !بریم.. چشم: گفتم و کردم کج گردنمو کمی

 منو جون زهره.برگشتیم سالن به هم با دو هر و من پشت گذاشت دستشو. شدیم بلند جا از دو هر

 .بود نشسته تابش هم طرفش اون. نشوند خودش کنار

 سراغ بریم.. اوردم خانمو عروس.. بسه کردید بحث اقتصاد از چقدر هر اقایون خب -جون زهره

 .مطلب اصل

 .مطلب اصل تثبیت سراغ بریم باید... شده فصل و حل قبال که مطلب اصل -تابش

 باشه؟ چی تثبیت از شما منظور تا -پدرم

 ...عروسی و نامزدی انزم و مهریه -تابش

 !!!!گه؟؟؟ می چی این "
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 زود؟ انقدر چرا.. نه: پرید زبون از ناخوداگاه

 . برگشت من سمت سرا همه

 !کردم کاری خراب بازم.. سرم تو خاک "

 دخترم؟ شده چی چرا -جون زهره

 !خواد می وقت یکم که اینه خانم ترنم منظور کنم فکر من -رادین

 تا کنن صحبت هم با برم جوون دوتا این بدین اجازه اگه: گفت من بابای و مامان به رو جون زهره

 !کنن روشن خودشون با رو تکلیفشون اول

 .کنین صحبت هم با اتاقت تو برین خان رادین با جان ترنم.. نداره ایرادی.. کنم می خواهش -پدرم

 هر به. باشن داشته دید اقات رو سالن افراد که نبود هم طوری ولی نبود دور سالن از خیلی من اتاق

 با همزمان هم رادین.. شدم بلند جا از. بزنم حرف تونستم نمی بابام حرف رو.. نبود ای چاره حال

 و تو داد هولم گذاشتم اتاق درگاهی تو پامو که این محض به. افتاد راه من دنبال و شد بلند من

 .بیارم کم جلوش نباید. مکرد جمع جسارتمو تمام. داشتم کاری همچین انتظار. بست درو

 کنی؟ نمی جمع حواستو چرا خانمی: گفت شد می نزدیک بهم که طور همین

 چی خوای می... نشد جمع که حاال: گفتم و شدم خیره چشماش تو برم عقب ای ذره که این بدون

 کنی؟ کار

 .بود ایستاده مقابلم کامال دیگه حاال

 .رسم می حسابت به بعدا اون برای حاال -رادین

 تو که هفته یه این تو کردم می فکر( زد پوزخندی!! ) بدی خواستگاری اجازه کردم نمی فکر

 انقدر ظاهرا ولی.. قضیه این سر بندازی راه دعوا باهام جلو بیای دیدیم می رو همدیگه شرکت

 .نیاوردی خودتم روی به حتی که شدی خوشحال
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 نه.. کردنه کار جای شرکت چون اوردمنی خودم روی به: گفتم و زدم پوزخندی خودش مثل منم

 !کنی پردازی خیال تونی می مایلی اگه شما ولی! شخصی مسائل کردن حل

 !دیگه؟ هستی بازی این اخر تا یعنی -

 !ترسم نمی بچگونه بازیای این از من: گفتم تحکم با

 خانواده.. من هخانواد..  وسط اومدن هم بزرگا که بینی می.. نیست بچگونه بازی این اصال اتفاقا -

 !تو

 .مادرت از غیر به.. باشن راضی اونا نداره امکان.. معلومه تکلیفشون که تو خانواده -

 ولی!! خواستگاری بیام گفتی چرا و چون بدون که کردی حساب من خانواده مخالفت رو پس اها -

 چرا؟ دونی می.. کردم انتخاب رو تو که این از شد خوشحال هم بابام حتی.. کنم راحت خیالتو بذار

 واسه.. اومده خوشش.. دیده رو تو برخورد طرز اون.. میاد خوش گستاخ دخترای از بابام چون

 .نیاورد نه دیگه همین

 راضیه؟؟ بزرگم تابش یعنی.. من بر داد ای "

 !کشم نمی کنار بازی این از من تابش اقای: گفتم تحکم با و زدم زل چشماش تو جرأت با

 .نشست بشل روی کجی لبخندی

 .بچرخیم تا بچرخ پس باشه -

 .بشم خارج اول من تا ایستاد کنار و کرد باز اتاقو در

 !!بشن؟ رد خانما بذاره اول که داشت هم شعورا این از.. بابا نه "

 رسیدین؟ ای نتیجه چه به.. ها بچه خب -تابش

 نبودم ازدواج این به یراض اگه.. معلومه تکلیفم که من: گفت رادین بدم جوابی من که این از قبل

 .شدم نمی قدم پیش خواستگاری برای

 کنم؟ اعالم نظرمو باید من االن یعنی... چرخید من روی نگاها همه



 
 

124 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 بگی؟ نظرتو خوای نمی شما جان ترنم: گفت شد طوالنی سکوتم دید وقتی تابش

 !بود؟ من با جانو ترنم!!!! جـــــــــــــــان "

 و کنن باز زبون بود خدام از. کردن می نگاه بهم معمولی خیلی.. کردم نگاه بابام و مامان سمت به

 .بودن گرفته سکوت روزه ظاهرا ولی بیافته تأخیر به من دادن جواب تا بگن چیزی

 !بکنی کاریش یه باید خودت.. خانم ترنم نیست ای چاره که این مثل خب "

 !زوده میک که دادن جواب برای تابش اقای: گفتم و کردم صاف گلومو

 نداری؟ دوست رادینو تو مگه چطور؟ -تابش

 !عمرا باشم؟ داشته دوست رادینو من من؟؟ "

 نداشتن دوست یا داشتن دوست سر بحث تابش اقای: گفتم جاش به... بیارم نه تونستم نمی

 .کنم مشورت خانوادم با باید من. نیست

 مگه! کنین مشورت وادتونخان با مورد این در داشتید وقت پیش هفته از شما ولی -تابش

 !نکردین؟

 .اومد حرف به باالخره پدرم

 مارو جوری یه کنیم صحبت مورد این در ترنم با خواستیم وقت هر ما تابش اقای واال -پدرم

 !بزنه دلشو حرف شد نمی روش کنم فکر.. پیچوند

 !نشد بهتر که اوضاع شد تر خراب... بهتره باشی ساکت همون شما جان بابا "

 !کنه فاش دلشو حقیقت و کنار بذاره خجالتو باید باالخره اما -تابش

 !شمان جواب منتظر همه.. بابا جان ترنم! شماست با حق بله -پدرم

 اول جلسه همین تو من دارن انتظار که شدن خسته من دست از انقدر یعنی... گرفت دلم یکم

 !بدم؟ جوابو

 . بزنم حرف خانوادم با خوام می بدین اجازه من به اگه: گفتم و پنهانگنم دلخوریمو کردم سعی
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 زنین؟ نمی حرف هم با االن همین چرا خب -تابش

 .بودم شده عصبانی دیگه

 دارید؟ عجله جواب گرفتن برای انقدر چرا تابش اقای -

 چرا که خورد خونه تو رو ما مخ کلی هفته یه همین تو.. داره عجله رادین... ندارم عجله من -تابش

 .نذاشتیم قرار خواستگاری هواس زودتر

 !!باشن صبر کم انقدر خوره نمی خان رادین به.. بابا ای -مادرم

 بندن می دل چیز یه به که این محض به... دیگه ان دوره این جوونای جون فریبا -جون زهره

 .باشنش داشته زودتر چه هر خواد می دلشون

 !باشن داشته منو کنن اراده وقت هر ایشون نیستم کاال که من جون زهره -

 .شد هول یکمی جون زهره

 !تابته بی دلش داره دوستت انقدر که بود این منظورم.. نبود این منظورم.. نه نه -

 !گذره می چی دلت تو بگو خودت جان رادین اصال

 دل حکایت جان مامان: گفت و انداخت زیر به سرشو بود گرفته خودش به مظلومی قیافه که رادین

 صبر وگرنه.. خواستگاری اومدم خواد می منو هم خانم ترنم که این حساب رو من.. هندار گفتن که

 . کنه پیدا امادگی ایشونم که کردم می

 روحی لحاظ از ایشون تا بمونم منتظر که دارم شعور انقدر ولی دارم دوستشون خیلی که درسته

 .کنن پیدا امادگی

 شاید.. شدن پشیمون اصال شاید.. نکنین اصرار ایشون از جواب گرفتن برای کنم می خواهش االنم

 فراموش خواستن یا.. کردن فراموش رو چیزا خیلی شاید.. شدم متوجه اشتباه احساسشونو من

 .کنن
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 دوئل این تو نباید من.. دوئله یه این کرد یاداوری بهم حرفاش با... رفت را مخم رو خیلی حرفاش

 چند یه کنم خواهش شه می.. بابا.. مامان: گفتم و دمش بلند جام از انی تصمیم یه تو. بیارم کم

 اتاق؟ تو بریم دقیقه

 .اتاق تو اومدن من با و شدن بلند جاشون از عذرخواهی با بابا و مامان

 داشتی؟ کارمون چی جون بابا -پدرم

 چیه؟ وصلت این مورد در نظرتون شما: گفتم رک خیلی

 بگیری خودت تصمیمی هر بازم ولی.. مساعده ما ظرن... خوبیه پسر رادین.. جون بابا ببین -پدرم

 .ذاریم می احترام بهش ما

 ذره یه هم شما شه می چی خب.. گرفت می حرصم فکرن روشن خانوادم انقدر که این از گاهی "

 !بدین؟ خرج به غیرت ذره یه کنین؟ گیری سخت دخترتون سر

 بدم؟ مثبتو جواب من ینبد اجازه اگه پس: گفتم بیخیالن انقدر خانوادم دیدم وقتی

 .دادیم رو نظرمون که پدرت و من.. دخترم دونی می صالح خودت طور هر -مادرم

 زهره و تابش. گذروندم نظر زیر از بار یه رو سال توی افراد همۀ. برگشتیم سالن به هم با سه هر

 این طلبم اصل از هم رکسانا کنم فکر. داشتن اضطراب کمی ترانه و رکسانا. بودن اروم خانم

 جواب قراره کرد می فکر شاید. کرد می نگاه منو پیروزمندانه هم رادین. داشت خبر خواستگاری

 .بدم منفی

 .کردم شروع و کشیدم عمیق نفس یه

 .بگم رو جوابم باشه موافق جمع اگه... زدم حرف خانوادم با من -

 . برابر چند ینراد ولی بودن زوم روم همه البته. بود کرده زوم من رو کامال رادین

 !مثبته جوابم من: گفتم و پایین انداختم سرمو
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 و رکسانا. زدن می دست رادین مادر و پدر و من مادر و پدر فقط البته. شد بلند زدن دست صدای

 . بود پریده رو و رنگ کمی رادین. بودن رفته وا ترانه

  کردم؟ غلطی چه من خدا وای "

 کنم؟ بدبخت خاطرش به خودمو که بود مهم انقدر بازی لج این یعنی اخه "

 !بشه تموم تر زود چه هر اتفاقا این کن کمک خدا "

 .کن تعارف شیرینی پاشو جان ترانه -پدرم

 .اومد حرف به تابش شیرینی خوردن از بعد. کرد تعارف شیرینی و اومد در شوک از ترانه

 .اصلی سائلم سر بریم باید داد رو مثبت جواب جان ترنم که حاال.. خب -تابش

 باشه؟ چقدر مهریه بفرمائید بهروش اقای

 .باشه سکه ده و صد گرفتیم تصمیم هم با داشتیم ما که فرصتی هفته یه این تو واال -پدرم

 !!کمه خیلی که این اقا! تا؟ ده و صد فقط -تابش

 !پولدارن که بکشه رخ به خواد می حاال.. ایـــــــــــش "

 !زیاده تعدادم همین امروزی قیمتای این با تابش اقای اخه -پدرم

 !دیم می المطالبه عند تاشو ده و صد فقط کنین تعیین بیشتر شما حاال -تابش

 می حرف خورد پول مورد در داره انگار شو تا ده و صد گه می راحت همچین!! شد تا چهار چشمام

 ده می پسرش به جیبی تو پول ملیون سه ماهی که کسی.. نیست عجیب هم چندان گرچه. زنه

 .میاد بر هم خرجی همچین پس از که معلومه خب

 !زد؟ المطالبه عند مهریه از حرف کی تابش اقای -پدرم

 ای سرمایه یه خودش برای داره حق ترنم مثل دختری یه! گفتی شما نگفتم منم خب -تابش

 .شرکت رو بذاره رو سرمایه این تونه می تازه.. باشه داشته
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 این ذهن تو فهمیدم می وقت اون... بخونم افرادو ذهن بتونم که داشتم قدرتی یه من کاش ای "

 !گذره می چی تابش

  منه؟ به دادن رشوه قصدش نکنه گم می "

 از ها فرسنگ تا من کنه پخ یه منو اون کنه؟ ای احمقانه کار همچین باید چی برای اخه.. نه ولی "

 ؟کنه خرج پول همه این بیاد خله مگه شم می دور پسرش

 !نکنه تهدیدم هم خطری هیچ دارم انتظار کنم می بازی باهاش دارم گرفتم شیرو دم "

 عند تاشو چهارده اونا.. باشه دهتا و صد مهریه شد قرار تابش و بابا بین بحث و جر کلی با باالخره

 .زد هم به رو سکوت بابام که بود شده قرار بر جمع بین سکوت تازه. بدن المطالبه

 .بگم چیزی یه خواستم می من بدین اجازه اگه.. خب -پدرم

 .برگشت پدرم سمت به ها نگاه همۀ

 . دارم پیشنهاد یه من -پدرم

 !بفرمائید... کنم می خواهش -تابش

 اگه.. دارن برخورد خیلی هم با کنن می کار شرت یه تو هم با رادین و ترنم که جایی اون از -پدرم

 .ونیمبخ بینشون محرمیت صیغه یه بدید اجازه

 !دادی؟ که بود پیشنهادی چه این من پدر اخه... موند باز بابام حرف این از دهنم

 گفتم ولی بدم پیشنهادی همچین خواستم می.. شماست با حق بله: گفت و داد تکون سری تابش

 .باشید نداشته دوست شما شاید

 !تابش اقای اجازۀ با تهالب.. بخونم رو صیغه خودم من تا بشینید من پیش بیاید ها بچه خب -پدرم

 .بفرمائید قربان کنم می خواهش -تابش

 !!زنه می حرف طوری این داره تابشه این... شه نمی باورم "



 
 

129 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 سمت یکی اون نداشتم ای چاره دیگه که منم. نشست بابا کنار رفت و شد بلند جاش از رادین

 .رادین بعدم دادم جواب من اول. خوند رو صیغه بابا. نشستم بابام

 وجه هیچ به بودم خواسته ترانه از. نداشت خبر خواستگاری جریان از شرکت توی کس هیچ هنوز

 سوتی بقیه جلو باالخره و داره نگه زبونشو جلو تونه نمی دونستم می چون.. نگه چیزی الهام به

 !نزنه حرفی رادینم کاش ای..ده می

 شرکت؟ نیامده هنوز رادین چرا راستی "

 !!بود نه انداختم اهنگ یه رو مچیم ساعت

.. داریم خالقی با جلسه یه که امروزم! بیاد دیر بگه که این بدون رادین نداشت سابقه وقت هیچ "

 !سرش رو ذاره می شرکتو نباشه رادین اگه

 !!خودشون شرکت برگشته کرده صلح باباش با که حاال نکنه گم می "

 .دمشنی بیرون از صداشو که بیرون برم اتاق در از خواستم

 .بخیر صبحتون.. همگی به سالم -

 .شنیدم رادین صدای از بعد رو یاوری صدای

 اول چیه برای شرینی!! اوردین تشریف باالخره عجب چه بابا.. تابش مهندس جناب.. به به -

 !صبحی؟

 .برگشت من طرف به سرا. پریدم بیرون اتاق از ها زده جن مثل شیرینی کلمه شنیدن با

 با دارن اتاق از بیرون کار عوض مهندسا کاری تایم بیشتر.. دارم من شرکتیه چه این دونم نمی "

 .زنن می گپ هم

 !بخیر صبح خوبی؟... خانمی سالم: گفت و داد تحویلم پهنی و پت لبخند من دیدن با رادین

 !بیرون زد حدقه از هم ها بچه چشمای بلکه خودمم چشمای تنها نه

 !!!خانمی؟؟؟!!!! جــــــــــانم "
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 شیرینی این بدونی خواستی می آهان: گفت و یاوری به کرد رو بقیه شده گرد چشمای به توجه بی

 ...شیرینی این... مناسبتیه چه به

 اتاقم؟ تو بیاین دقیقه یه شه می تابش مهندس: گفتم حرفشو وسط پریدم

 بعد بگم بتشممناس و بدم ها بچه به و کنم باز رو شیرینی اول بدین اجازه ایه؟ عجله چه خب -

 .میام

 از اون خواستگاری اال نداره مناسبتی هیچ شیرینی اون که شدم مطمئن گفتنش خانمی اون با

 .بود معلوم خشم صدام تو کمی ولی کنم کنترل خشممو کردم می سعی که این با. من

 !االن یعنی االن گم می وقتی تابش اقای -

 .بیام من تا کنین باز رو یرینیش شما ها بچه: گفت و داد تکون سری مکث کمی با

 رفتم. بزنم حرف من تا بود ایستاده منتظر سینه به دست. بست درو و شد اتاق وارد من با

 .بیرون بره صدام تا بزنم حرف بلند خواستم نمی. بشنوه رو ارومم صدای تا نزدیکش

 چی؟ یعنی بازیا مسخره این: گفتم اخم با

 بازی؟ کسخره کدوم: گفت و کرد پایی اون پا این خونسرد خیلی

 !دیگه شیرینی برنامه همین -

 !ده می شیرینی دوستانش به میکنه ازدواج داره وقتی معموال ادم.. نیست بازی مسخره -

 !بود خواستگاری بابت شیزینی.. بود درست حدسم پس "

 فهمیدی؟.. بفهمن چیزی مسئله این از نباید ها بچه -

 !چرا؟ -

 بازی این قراره مدت یه از بعد که بازیه مسخره یه این.. بیافته جدی فاقات یه نیست قرار چون -

 !بشه تموم

 کنی؟ قبول باختو و بکشی عقب خودتو خوای می زودی به پس... ااااا: گفت باال داد ابروهاشو
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 بکشم؟ کنار خوام می گفتم کی من.. نذار من دهن تو حرف خود بی: گفتم حرص با

 خری؟ می جون به بازی این تو رو چی همه نگفتی مگه بفهمن؟ ها هبچ خوای نمی چرا پس خب -

 کنم؟ فرار بهش دادن جواب دست از چطوری بگم؟ چی حاال.. اه "

 .بود محض سکوت جوابم تنها

 .بخری جون به هم رو بازی این به مربوط اتفاقات بقیه باید کردی شروع بازیو این که تو -رادین

 که شدم خارج سرش پشت. شد خارج اتاق از سریع بده ای دیگه تحرک اجازه من به که این بدون

 . نگه کسی به چیزی فعال تا بکنم رو تالشم تمام بازم

 یه و برداشت خودش هم شیرینی یه. ایستاد صادقی کنار رفت. بودن کرده باز رو شیرینی ها بچه

 عروسی نیشیری کنید؟ نمی میل مهندس خانم: گفت من به کرد رو. زد بهش کوچیک گاز

 !ها خودمونه

 برنارد ساعت با یکی انگار. شدن متوقف کردن می داشتن که کاری هر از ها بچه همۀ حرف این با

 .زدن نمی پلکم حتی. بود کرده متوقف رو اینا

 !بود؟ کننده شوکه براتون بهروش خانم با من ازدواج خبر انقدر یعنی ها؟ بچه شد چتون -رادین

 شده خشک هوا رو دستش که طور هون. شد جلب الهام سمت به توجهم شیرینی افتادن صدای با

 و نشست اخم به پیشونیش و شد بسته بازش دهان کم کم. بود افتاده دستش از شیرینیش بود

 .اومد خودش به بقیه از زودتر صادقی. انداخت پایین سرشو

 .مهندس خانم گم می تبریک( من به رو! ) باشه مبارک.. به به -صادقی

 به همه. گفتن تبریک و اومدن خودشون به ها بچه کم کم. کردم تشکر تصنعی کامال لبخند یه اب

 !کرد می جدا سرمو تونست می اگه االن قطعا... نداشتم انتظار اینم از غیر. الهام از غیر

............................... 
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 برای مناسبی وقت دیگه االن. شهب یکی رادین رفتن با رفتنم خواستم نمی. بود نیم و چهار ساعت

 به کیفشم!! شدم رو به رو الهام خالی جای با. رفتم بیرون اتاق از برداشتمو کیفمو. بود رفتن

 !برده کیفشم ها بچه پیش رفته حتما!جا همون ذاشتش می همیشه... نبود اویزون صندلیش

 پیش باشه رفته شاید. بود مشترک یاوری با که مونا اتاق سمت رفتم اول..میز رو گذاشتم کیفمو

 !!نیست هم جا اون دیدم تعجب کمال در اما. اون

 !کجاس؟ قاسمی خانم دونی نمی مهدوی خانم -

 !!بگه؟ بهت نیومد مگه: گفت تعجب با مونا

 !چیو؟: گفتم کنجکاوانه

 دیگه؟ رو ره می داره که همین -

 !رفت؟ مگه: گفتم تعجب با

 نیومد یعنی! بره زودتر باید گفت.. داشت مهمون خواهرش امشب.. اره: گفت و داد تکون سرشو

 !پیشت؟

 .انداختم باال نه نشانه به سری

 !چرا؟ اخه.. عجیبه -مونا

 حتما اونم.. باشه تونه می چیز یه فقط بچگانش کار این دلیل بزنم حدس تونستم می خوب خیلی

 !دیگه بود رادین با مزخرفم ازدواج قضیه کردن پنهان

 !بپرس خودش از فردا دونم نمی: گفتم حرص با

 !بدم انجام بگو میاد بر من دست از کاری اگه حاال -

 دیدم ولی کنه باز درو بیاد زودتر هم فردا و بره نفر اخرین اون تا مونا به بدم کلیدو خواستم می

 ینهم برای.. بشه بیدار زود خیلی باید برسونه خودشو فردا بخواد اگه. دورتره همه از راهش مونا

 .بسپرم بهش کارو این نیومد دلم
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 تعجب نیست دیدم بیرون اومدم اتاق از فقط.. عزیزم نداشتم کاری: گفتم و زدم جونی بی لبخند

 .کردم

 یعنی بازی بچه این اخه.. الهام دست از بودم شده کفری حسابی... اومدم بیرون اینا مونا اتاق از

 .کنم قفل درو بمونم خودم اینکه جز ندارم ای چاره دیگه حاال! چی؟

.. کنم کم عصبانیتمو ذهنم کردن منحرف با کردم سعی و شدم ولو هال های صندلی از یکی روی

. نشست لبم روی فکرم از لبخندی و زدم بشکنی ناخودآگاه. رسید ذهنم به توپ فکر یه دفعه یه

 . بود سلطانی و صادقی و رادین مال که اتاقی سمت رفتم

 !اه بچه نباشید خسته -

 .کردن تشکر صادقی و سلطانی

 قفل درو شما امشب کنم خواهش شه می مهندس اقای: دادم ادامه زرنگی با و رادین به کردم رو

 کنین؟

 کنم؟ قفل من!! من؟؟: گفت و کرد خودش به ای اشاره تعجب با

. برم باید.. دارم کار خونه هم طرفی از.. کنه می درد سرم خیلی من.. رفتن قاسمی خانم.. بله -

 !بدید انجام کارو این بخوام شما از گفتم

 !بیایم؟ و بریم هم با نبود قرار مگه عزیزم: گفت و کرد کج گردنشو کمی و شد خارج تعجب از

 .زدنش حرف این با دهنش تو بزنم محکم خواد می دلم... عزیزم زهرمارو... عزیزم مرضو ای "

 !نیارم کم بگم چی دونم می که منم اگه "

 با خودت شما! نمیاد؟ یادم من گذاشتیم قراری همچین کی ما عزیزم: گفتم و باال دادم موابروها

 کنی می قبول... کنی می کار چی حاال خب. اوردم ماشین من ضمن در! گذاشتی؟ قرارو این خودت

 نه؟ یا کنی قفل درو

 !نیاره خودش روی به کرد سعی خیلی ولی گرفته حرصش جوابم از بود مشخص
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 !برو بذار کلیدو باشه -رادین

 .ممنون: گفتم و نشوندم ظاهرم به لبخندی

 !کنی قبول بود وظیفت گفتم دلم تو ولی

 ماشین خوابیده الستیکای جلب توجهمو که چیزی اولین رسیدم ماشینم کنار که این محض به

 !!!بود شده پنچر همش.. یکیش نه اونم.. بود

 !کرده کارو این قصد از یکی حتما.. نداره امکان این "

 باشه؟ تابش کاره نکنه "

 .کردم صدا ساختمونو نگهبان و داخل برگشتم سریع

 نرفتین؟ بیرون امروز شما داوود اقا -

 چطور؟.. خانم چرا -

 رفتین؟ کی -

 !برگشتم چهار رفتم دو ساعت کنم فکر -

 بود؟ سالم بود در دم که من ماشین برگشتن موقع -

 !افتاده؟ اتفاقی ناکرده یخدای نکنه... خانم بود سالم -

 .کرده پنچر ماشینمو چرخ چهار یکی -

 پلیس؟ بزنم زنگ خواین می. نبود هیچیش ماشین برگشتم که موقعی من خانم واال -

 اومده ماشینم سر بال این ممکنه کی از بدونم خواستم می فقط چی؟ برای پلیس داوود اقا نه -

 !باشه

 !کنم عوض رو تیکاالس براتون بیام دارین زاپاس اگه -
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 یه یا گاه تعمیر بره جرثقیل با باید یا ماشین این! تا چهار نه داوود اقا داره زاپاس یه ماشینی هر -

 .سرش باال بیارم کار تعمیر

 .خدمتم در من بگین میاد بر من از کمکی هر حال هر به -

 .کنم می کاریش یه خودم.. کن استراحت برو شما... ممنون -

 

 کارو این تونه می کی اخه.. بودم کالفه خیلی... پنچرم چرخ چهار ماشین کنار شتمبرگ دوباره

 !باشه؟ کرده

 این کی پس نکرده اون اگه ولی... نیست اون کار احتماال پس نرفته بیرون حاال تا صبح از تابش "

 باشه؟ کرده اجیر ادم نکنه کرده؟ کارو

 ! نشناختمش درست من شایدم!! باشه ادمی جور این تابش نکنم فکر... بابا نه "

 ! باشه؟ کرده کارو این باید چرا.. تابش کار فرض به اصال "

 و خط برام دوباره و بیاره سرم بالیی یه تا شرکت داره نگه منو اینکه برای.. دیگه معلومه خب "

 !بکشه نشون

 جلب توجهمو خیابون طرف اون اشناییی چهرۀ کردم بلند سرمو تا. کردم پوف و زدم کمر به دست

 !!!کرد

 کنه؟ می کار چی جا این!! مهنازه که این "

 !زد جرقه سرم توی المپی یه دفعه یه

 !!؟؟ میاد بر کاری همچین دختر یه از یعنی اخه ولی مهنازه؟ کار نکنه "

 داره؟ کار چی ماشین کردن پنچر مگه نیاد؟ بر چرا "

 از احتیاط با. کنم حفظ غرورمو و بیارم در زدگی بهت از خودمو کردم سعی. شد پیاده ماشین از

 .ایستاد من روی به رو درست اومد و شد و رد خیابون
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 !کجا؟ جا این کجا شما!! جون مهناز به به: گفتم و زدم لبخندی بیارم در حرصشو که این برای

 !ببینمت دوباره کردم نمی فکر

 همو بیشتر قطعا! شدیم فامیل دیگه االن عزیزم؟ کردی نمی فکر چرا: گفت پوزخند یه با مهناز

 .کنیم می مالقات

 !شرکت جلوی و خیابون وسط نه ولی بله: گفتم و دادم تکون سرمو لبخند همون با

 اخه... شدم مزاحمت جا این که ببخش منو عزیزم: گفت و کرد محزون قیافشو مسخره حالت به

 !دنبالت اومدم شرکت جلو همین واسه. بذارم قرار دیگه جای باهات بخوام که نداشتم شمارتو

 !میوردی دست به سوت سه تو شمارمو واستی میخ اگه.. خودت جون اره "

 باهات تونم نمی... گلم متأستفم وای ای: گفتم و کردم محزون قیافمو مسخره به خودش مثل منم

 .کنم روشن ماشینمو تکلیف بمونم باید کرده پنچر ماشینمو شعور بی ادم یه.. بیام

 کنی؟ می رد منو دعوت یعنی: گفت و داد باال وش ابرو یه

 !مجبورم متأستفانه: گفتم و دادم تکون سرمو

 . بود حرص از احتماال.. بیرون داد صدا پر نفسشو

 .خونه رسونمت می.. نداری که ماشین.. ریم نمی بیرون باشه -مهناز

 روشن ماشینمو یفتکل بمونم خوام می گفتم!! گفتم چی من نشدی متوجه که این مثل عزیزم -

 .کنم

 سراغ بیاد کسی نشدی متوجه احیانا بودی خیابون ور اون شما.. جان مهناز راستی: گفتم زیرکی با

 من؟ ماشین

 !بده هشدار بهت خواسته می یکی شاید... نیستم خیابون مأمور من عزیزم: گفت حرص با

 کی؟ مثال: گفتم و کردم ریز چشمامو

 !!داره زیاد دشمن رادین! داره هم رو دردسرا این تابش کنار بودن: گفت و انداخت باال ای شونه
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 به کردم هامو خنده خوب که این از بعد. خنده زیر زدم حرفش این با بخوام خودم که این بدون

 .انداختم نگاهی عصبانیش قیافۀ

 !مضحکه برات تابش اسم انقدر دونستم نمی: گفت پوزخند یه با

 !اینا تابش دست بده بگیره آتو من از خواد می... زرنگه خیلی کرده فکر "

 این تو ای کاره تابش رادین انگار که زنی می حرف طوری... نبود مضحک تابش اسم عزیزم -

 !کنه اذیتش بخواد کسی که مملکته

 چی من با رادین دشمنای... باشه داشته زیاد دشمن رادین و باشه درست تو حرف کنیم فرض تازه

 !دارن؟ کار

 بی وقتی بودم بچه وقتی زمانی یه افتادم؟ چی یاد دونی می: دادم ادامه و کردم ای دهخن تک

 شه نمی داره لولو پارک االن جان مامان گفت می بهم پارک ببره منو خواستم می مامانم از موقع

 من عزیزم ولی! زنی می من به تو که حرفیه نقل حاال.. بترسونه منو خواست می جورایی یه! بریم

 .نیستم بچه هدیگ

 !خودتی خر گفتم بهش جورایی یه "

 !دانی خود... بود گفتن ما از -

. کنه قفل درو بود مونده حتما. رادین اال بودن همه. برگشتم عقب به شرکت های بچه صدای با

 طرف اون داره دیدم و چخوندم سر کمی. ندیدم جلو رو مهناز برگشتم جلو سمت به مجدد وقتی

 .کنه می باز وماشینش در خیابون

 لهت رسما ببینت جا این رادین اگه دونی می خوب خودتم.. کردم می فرار بودم تو جای منم بله "

 .کنه می

 

 .گرفتم مهناز از چشم مونا صدای با

 !نرفتی؟ هنوز شما... اِ -مونا
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 اشاره من که سمتی به سرشون نفرشون چهار هر. بود ماشین به سرم اشارۀ فقط بهش جوابم تنها

 . چرخید کردم

 !!!که پنچره چرخ چهار هر: گفت تعجب با صادقی

 !کرده کارو این قصد از یکی مطمئنا -سلطانی

 این به تنهایی خودشون یا کرد کمک بهشون کسی دونم نمی! گن می غیب بسه چشم هم اینا "

 !رسیدن نتیجه

 دیدینش؟! رفت کرد روشن ماشینشو االن! خیابون؟ ور اون نیست مهناز اون ها بچه... اِ اِ -مونا

 نبود؟ مهندس عموی دختر همون این.. دیدیمش من.. اره اره -یاوری

 !!پرسیدم همینو که منم خب -مونا

 .دونستم نمی اسمشو من اخه -یاوری

 !!جمعه جمعتون -

 .اومد جلو کرد می بازی دستش توی کلید با داشت که حالی در رادین و رفتن کنار ها بچه

 !اینجایی؟ هنوز چرا پس بری؟ نبود قرار مگه عزیزم: گفت بود لبش روی خند وزپ یه که حالی در

 .کردن پنچر ماشینشونو چرخ چهار هر: گفت صادقی بدم جوابی من من که این از قبل

 نگرانی کمی تعجب کمال در. شد عوض نگاهش رنگ دفعه یه. چرخید من ماشین طرف رادین نگاه

 .دیدم نگاش تو رو

 باشه؟ داشته مشکلی باهات که کسی! ندیدی؟ اطراف این رو سیک: گفت اخم با

 !ببینمشون که نکرد خبر منو قبلش بوده کی هر کار ببخشید: گفتم طلبکارانه

 !!زدم می حرف طوری این باهاش که بود کرده گناهی چه وسط این بدبخت این دونم نمی "

 .دیدم خیابون ور اون رو مهناز من االن همین اما -مونا
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 !من؟ عموی دختر مهناز؟: گفت و شد بیشتر اخمش دینرا

 !دیدمش منم.. اره -یاوری

 زد؟ حرفی تو به مهناز... ترنم -رادین

 .بدم پس جواب این به باید حاال اه "

 اصال من زدم؟ می حرف باهاش باید: گفتم و انداختم بود کرده لقی دهن که مونا به چپی چپ نگاه

 .کنن اشتباه ممکنه هم ورییا اقای و مونا.. ندیدم اونو

 !ها؟ بچه نیست طور این: گفتم و کردم دوشون هر به نگاهی بعد

 .انداختن پایین سرشونو سکوت در دوشون هر

 ...االن بعد شن می زبون بلبل بیاد در صداشون نباید که موقع اون سکوته؟ وقته چه االن اخه "

 .رسونمت می من ترنم.. برین شما بچه خب خیله -رادین

 . رفتن و کردن خدافظی ها بچه

 .کردم پارک طرف اون ماشینمو من بریم بیا -رادین

 میام؟ تو با گفتم کی من -

 بیای؟ خوای نمی یعنی: گفت و کرد جا به جا دستش تو کیفو

 .کنم ردیف ماشینمو کارای بمونم خوام می.. نمیام درسته -

 کنی؟ ردیف ماشینتو کارای بتونی که داری ماشین تو الستیک زاپاس چهارتا االن تو ببینم -

 با باید.. کردن بادش کم فقط باشه دیده اسیب الستیکا نکنم فکر.. تعمیگاه بره باید ماشین این

 !بشه باد دستگاه

 .ماشین سر میارمش کار تعمیر دنبال میرم دربست یه با خودم خب -
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! بزرگه دستگاه اون!! که یزن نمی حرف دوچرخه تیوپ باد تلمبه مورد در: گفت و زد پوزخندی

 !تاکسی یه نه خواد می بزرگ ماشین

 !خودرو امداد زنم می زنگ اصال! دیگه کنم می کاریش یه باالخره... بابا ای: گفتم حرص با

 می گیرم می دربست یا خونه میای من با یا ترنم ببین: گفتم و سمتم به گرفت اشارشو انگشت

 .مونم می منتظر جا این بیاری کار تعمیر خوای می اگرم.. خونه فرستمت

 اره. خونه برم دربست با که این مگر کردم می تحمل اونو باید صورت هر در پس.. کردم فکر کمی

 .بود بهتر این

 .خونه رم می گیرم می ماشین باشه -

 .راحتی طور هر باشه: داد تکون سری

 .دربست زد داد و نتکو دست اومد که تاکسی ماشین اولین برای و ایستاد تر جلو رفت

 معمولی ماشین یه با.. من نه میره باال پارو از پولت تو گیری؟ می دربست چی واسه اخه.. بابا ای "

 .برم شد می هم

 سوار خواد می کردم فکر اول.. کرد باز رو جلو در خودش. شدم سوار من و کرد باز برام رو عقب در

 شه؟ می چقدر)(  یابونخ تا اقا: گفت و ماشین تو شد خم دیدم ولی بشه

 .اورد در پولشو کیف. گفت قیمتو طرف

 !کنید حساب شما نداره لزومی مهندس: گفتم اخم کمی با

 .کنم می مشخص برات لزومشو بعدا: گفت و راننده دست داد پولو و انداخت بهم نگاهی نیم

 .افتاد راه ماشین بست ماشینو در

 .سرش رو گذاشته وساختمون ترانه.. دیگه باش زود ترنم -مادرم

 خواستم ازش روز یه حاال.. بابا ای: گفتم کردم می صاف شالمو که حالی در و بیرون رفتم اتاقم از

 .باباس مال.. نیست خودشم مال ماشین خوبه حاال! ها برسونه منو
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 که نگرانه.. دیگه داره کالس اونم گلم دختر خب... شماهاست مال بابات مال ترنم... وااااا -مادرم

 .بشه دیر

 !روش امروزم یه رسه می دیر همیشه حاال -

 در دم وایساده چماق با ترانه االن کردم می فکر. بیرون اومدم بوسیدمو مامانمو گونه سریع خیلی

 . نشسته ماشین تو رفته حتما خب!! نیست ازش خبری دیدم ولی

!! بود در جلو ماشین کردم نگاه که اتاقم تو از. انداختم ماشین خالی جای به نگاهی. بستم درو

 .نبود هم جلوتر ولی. نباشه که شد نمی باورم اخه... شد کشیده جلوتر نگاهم

 !!رفت گذاشت منو نامرد.. اه: گفتم و کوبیدم زمین پامو حرص از

 .کردم اصرار بهش من.. بره خواست نمی اون -

 تو: گفتم گشاد چشمای با! بود پشتم رادین. بود درست حدسم.. برگشتم صدا طرف به تعجب با

 کنی؟ می کار چی جا این

 ازدواج هم با ما فهمیدن ها بچه که حاال. کار سر بریم هم با خانمم دنبال اومدم: گفت لبخند یه با

 .بیایم بریمو هم با بهتره کردیم

 کو؟ ترانه حاال... خوشه دلت بابا برو: گفتم و دادم تکون هوا رو دستمو

 کنی؟ نمی وربا! رفت کردم ردش گم می -

 ! کردی غلط خیلی تو: گفتم عصبانیت با

 می تربیتت خودم... ادب بی چقدر... اخ اخ اخ: گفت و داد تکون طرف اون و طرف این به سری

 سوار ادم مثل حاال!. کنی صحبت چطوری خودت از تر بزرگ با بگیری یاد باید.. کوچولو خانم کنم

 .کنه می ننگامو پنجره پشت از داره مامانت بریم شو

 لبخندی باالجبار. داد تکون دومون هر برای دستی مامانم. گه می راست دیدم. کردم بلند سرمو

 . شم سوار یعنی که کرد اشاره ماشین داخل به و کرد باز رو شاگرد طرف در رفت رادین. زدم
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 !زنه می یدد رو دوتا ما وایساده که نداره خونه تو کاری هیچ صبح وقت این من مامان دونم نمی "

 ! خوشحاله چقدرم "

 !چیه؟ ملیح لبخن اون دلیل فهمیدم می کاش ای "

. داد تکون مامان برای دستی شدن سوار موقع هم رادین. نداشتم شدن سوار جز ای چاره دیگه

 خودم روی به ولی کردم می احساس نگاهشو سنگینی گداری گه. نزدیم هم با حرفی هیچ راه طی

 چهار هر که بود ماشینم شد جلب توجهم که چیزی اولین به شرکت دم رسیدم وقتی. نمیوردم

 !!!بود شده باد پر چرخش

 !ندیدیش؟ حاال تا مگه! ماشینتو؟ کنی می نگاه طوری این چرا -رادین

: گفتم بود ها الستیک روی چشمم هم هنوز که طور همون و کردم اشاره ماشین چرخای به

 !کرده؟ باد رو اونا کی!!! الستیکا

 !من -

 !!تو؟؟: گفتم و گرفتم ماشین از چشم

 .کردم درستش اومدم دوستانم از یکی با دیروز..  من اره: گفت و داد تکون سری

 !کنه؟ دخالت کاری هر تو ده می جرأت خودش به چطور "

 !دارین؟ هم تشکر انتظار حتما: گفتم و زدم پوزخندی

 .کنن می تشکر ده می انجام خوبی کار ادم برای نفر یه وقتی معموال: گفت و کرد کج سرشو کمی

 هم تشکر انتظار که نده انجام کاری اجازه بدون و خود سر تونست می نفر یه اون: گفتم حرض با

 !باشه نداشته

 !منه دست هم تو اجازه االن رفته یادت که این مثل اجازه؟ بدون: گفت و باال رفت ابروش

 !وقت؟ اون چرا! توئه؟ دست من اجازه: گفتم کمرمو به زدم دستمو

 !همسرش دست یا پدرشه دست یا خانم اختیار اسالم دین قانون در جان ترنم -
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 .بینم نمی تو برای جایی قانون این در من... خب -

 !کافیه همین.. زنمی دونم می خودم...  ببینی تو نیست الزم -

 و زن به شباهتی هیچ تو و من..نکن زنم زنم انقدر ببین: گفتم گرفتمو سمتش به اشارمو انگشت

 !نه؟ یا فهمیدی.. نداریم ها شوهر

 باال سریع رو ها پله. شدم وارد باشم اون سمت از ای دیگه حرف منتظر که این بدون و گفتم اینو

 محافظ همیشه از تر سریع...  نیومده الهام هنوز یعنی پس. بود بسته هنوز در روی محافظ. رفتم

 الی گذاشت پاشو. نشد ولی در پشت بذارم رادینو داشتم تصمیم. مشد وارد سریع. کردم باز رو

 .کرد بازش و داد هولش حرکت یه با بعدم شه بسته در نذاشت و در

 !ره نمی انتظار اینم از غیر چیزی مرد یه قدرت از خب "

 مقابل درست منو بعد. بست درو اول. گرفت بازومو که برم اتاقم طرف به بهش اعتنا بی اومدم

 !!تیزه خیلی خدایی. افتاد ثانیه چند عرض در فقط اتفاقا این تمام. داشت نگه دشخو

 ولی دادم تکونی بازوهامو. گرفت هم رو بازوم یکی اون تازه. نذاشت که کنم ازاد بازومو خواستم

 !شه می خورد داره دستش فشار زیر استخونام کردم می احساس. نکرد ولش

 !خوای؟ می من جون از یچ.. لعنتی کن ولم: گفتم حرص با

 

 !بدم نشونت شوهری و زن تشابه وجه خوام می فقط هیچی -

 قرار لبهام روی مرطوب و نرم و گرم چیز یه کنم درک حرفشو معنی و بیام خودم به اومدم تا

 اون ولی. زدن پا و دست به کردم شروع کرد کارشو تحلیل و تجزیه مغزم که این محض به. گرفت

. بود گرفته محکم بازوهامو هنوز اون ولی کردم ازاد لبمو بردم عقب سرمو اخر. نبود من کن ول

 روی رو لباش بار این. گذاشت لبام روی لباشو دوباره و برد گردنم سمت به دستشو یه سریع خیلی

 . داد می حرکت لبام



 
 

144 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 حق قطعا .کردم می تجربه رو مذکر جنس از بوسه من که بود باری اولین این. لرزید می بدنم تمام

 !بریزم هم به طوری این دارم

 شده تر داغ لباش. بود فرقکرده کرد شروعش که زمانی با ولی بود شدید همچنتان هاش بوسه

 .گرفتم گر تنش گرمای از کردم احساس. بود

 مشتهای و کردم جمع توانمو لحظه یه در ولی بود شده رمق بی شدت به ناگهانیش کار خاطر به

 عقب لبشو ولی نداشت قدرتی چندان مشتام که درسته. کوبیدم سینش و بازو به کردمو گره

 .کشید

 الزمه بازم یا بود کافی تشابه وجه: گفت زد می نفس نفس که حالی در گوشم زیر کشید جلوتر منو

 بدم؟ نشون بهت

 !بودنه شوهر و زن گر نشان جنسی رابطۀ تنها کرد می فکر که بود احمق چقدر "

 شعوری بی خیلی: گفتم داشتم بازوهام کردن ازاد در سعی هام شونه دادن ونتک با که حالی در

 !لعنتی کن ولم! رادین

 .لرزید می صدام ولی باشم قوی کردم سعی خیلی

 چی هر بازی این بودم گفته بهت! کوچولو؟ خانم اوردی کم چیه؟: گفت و زد داری صدا پوزخند

 دیگه و شه می ختم خونتون توی گفتنت بله اون به چی همه کردی فکر تو. منم برندش باشه

 .بدی انجام کمال و تمام رو همسری وظیفۀ باید.. نیس خبرا این از خانمی نه! افته؟ نمی اتفاقی

. بود مچم روی زیادی فشار. داشت نگه دیوار روی دستمو مچ چسبوند دیوار به منو حرکت یه با

 .نیوردم خودم روی به همین برای. بشه کشیدنم درد متوجه خواستم نمی ولی

 .میاد الهام االن... روانی کن ولم: گفتم کنم ازاد رو مچم کردم می سعی که طور همین

 .کنن استفاده خودشون خلوت از شوهر و زن یه که نیست عجیب خیلی بیاد خب -

 ...جای... جای نه کاره محل جا این.. رادین: گفتم حرص با

 .ندادم ادامه حرفو



 
 

145 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 بعدا بیاد سرت بالیی هر تو ولی.. ندارم اتفاقی هیچ از ترسی هیچ پسرم یه من.. مترن ببین -رادین

 مورد در بگو خانوادت به و خونه برو امروز همین نیافته اتفاقی خوای می اگه. شه می دردسر برات

 !شدی پشیمون من با ازدواج

 !کنی تمومش تونی می خودت نداری بازی این ادامۀ به تمایلی اگه خب کنم؟ کارو این من چرا -

 از زندگیت تو رو مهم چیز یه ممکنه که توئی این! نداره ضرری بازی این دادن ادامه برام که من -

 !بدی دست

 خیره چشمام تو که حالی در و اورد در حرکت به کمرم روی و برداشت مچم از دستاشو از یکی

 !بفهمونم بهت نفهمیدی اگه فهمیدی؟ که منظورمو: گفت بود شده

 !گفت چی که کردم درک خوب.. نبودم فهموندن به الزم "

 دستش کم کم. کنم می تحریکش بیشتر کردن تقال با دونستم می. گرفتم اروم و برگردوندم سرمو

 نفساش. کشید عمیق نفس چندتا. گردنم توی برد صورتشو و کرد باز رو شالم. شد باز مچم دور از

 دیوار به سرم کنار سرشو.. شد قانع گردنم روی بوسه دتاچن به فقط شکر رو خدا! بود داغ حسابی

 !!بود کمرم روی دستش دوتا هر دیگه حاال! بود شده اروم نسبتا اونم. داد تکیه

 فردا تا هم فقط! دم می ادامه دیگه طور رو بازی این یا...  کنی می تمومش یا.. ترنم ببین -رادین

 !داری وقت شب

 واسه.. کنه کاری بخواد دوباره ترسیدم ولی کن تمومش هم ودتخ اوردی کم تو بگم خواستم می

 بود خیره چشمام تو که حالی در رو قدم چند. برد عقب سرشو اروم. دادم ترجیح رو سکوت همین

 .شد اتاقش وارد هم بعد و رفت عقب عقب

 دستم از جور بد اینا بابا حتما.مخالفم عروسی این با بگم کم وقت این تو چطوری من! شب؟ فردا "

 .شن می شاکی

 !کشم نمی کنار من.. بیافته قراره که اتفاقی هر بابای گور بگم برم گه می شیطونه "

 !زنه می حرفی همچین که خورده زیادی)( شیطونه! گه می کرد غلط شیطونه "
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 کارو اون قطعا... کنم می رو کاری بگه وقتی رادین.. نیست نفعم به بازی ادامه..کنم تمومش باید "

 !کنه می

 

 با که دوستش خونه رفته دارم الزمش من که امشب همین برعکس. بود خونه ترانه الاقل کاش ای

 .بخونن درس هم

 !باشه؟ اختیارت در خوای می طوری این که آدمته ترانه من بگه من به نیست کسی بابا ای "

 .انداختم زد می ورق روزنامشو دقت با داشت که بابا به نگاهی

 !شده غرق خودش افکار تو کال... بابام از این خب "

 می قیقا ولی بخونه روزنامه داره وقت و خونس صبح از که من بابای! چیه حکمتش دونم نمی من "

 !!!خوندن روزنامه به شینه می شیم می جمع هم دور که ای لحظه ذاره

 نگاه نداخت می تلویزیون سریال به هم نگاهی همزمان و کند می پوست سیب داشت که مامانم به

 .کردم

 .نیست حواسش اصال که هم مامانم "

 لبخندی خونسردی کمال با شد چی سریال بپرسی ازش که فردا کجاس؟ جالبش دونی می حاال "

 تعریف به بشینه و بیاره در بازی زرنگ بخواد خیلی اگه تازه! دیگه شد تموم گه می و زنه می

 !!دیگه فیلم یه تو میاره رو دیگه فیلم یه های شخصیت دفعه یه کردن

 کنم؟ کار چی حاال!! دوشون هر برای پارازیت شم می وسط این بزنم حرف بخوام اگه اخه "

 !خوام؟ نمی رادینو من بگم بهشون چطوری

 !بشم خالص و بگم براشون چیو همه ادم مثل باشه بهتر شاید "

 !شن می شاکی دستم از فرم بد قطعا بکنم کارو این اگه... نه ولی "

 .نکردم گوش احمق من ولی کنی فرار زیرش از تونی نمی نکن گفت بهم ترانه چقدر "
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 مونی؟ می کنده پر مرغ مثل چته چیه؟ -

 گفتین؟ چی چی؟: گفتم و کردم نگاه بابام به تعجب با

 اون پدر! نیست بهت حواسم من کردی فکر: گفت و میز روز گذاشت و کرد تا روزنامشو پدرم

 !کن برخورد باهاش تر لطیف.. داوم در انگشتا

 .شدم خیره بابام به نگاه همون با دوباره و انداختم انگشتام به بهت از پر نگاهی

 بگی؟ خوای می چیزی.. بیرون بیا انگشتا از بابا: گفت و کرد پوفی بابام

 !!!!!بگم چیزی خوام می من فهمید کجا از بابا اخه. شدم هول یکم

 !اره یعنی..عی.. نه.. ن: گفتم لکنت با

 !اره؟ یا نه باالخره: گفت و گذاشت بابام جلوی رو کنده پوست سیب بشقاب مادرم

 چیه؟ دلم حرف بگم بهشون چجوری "

 .بگم بشم موفق شاید طوری این. کنم چینی مقدمه بهتره "

 چیه؟ رادین مورد در شما نظر بدونم خوام می من خب: گفتم و کردم صاف گلومو کمی

 بگم؟ من یا گی می شما لاو خانم -پدرم

 !کنه نمی فرقی -مادرم

 .بگو شما پس -پدرم

 !تری بزرگ شما اخه -مادرم

 !برتری شما شوکت و شأن نظر از ولی.. بله ای شناسنامه -پدرم

 !داری لطف شما -مادر

 .کنن پاره تیکه تعارف صبح تا خوان می کنم ولشون اگه دونستم می



 
 

148 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .بگو اول شما مامان.. .کنه می فرقی چه حاال.. بابا ای -

 از خیلی من. گفتم اولم همون! مساعده.. معلومه که من نظر خب!!! هولیا چته؟... وااااااااا -مادرم

 !راضیم دل ته از.. راضیم که من باشه؟ داشته دامادی همچین میاد بدش کی. اومد خوشم رادین

 !ه؟چی باباهه نظر ببینیم.. دستم رو ریخت رو پاکی اب که مامانم "

 چیه؟ شما نظر بابا -

 برای موضوع این البته. بود صحبت مهندسا جمع میون تابش پسر مورد در زمانی یه راستش -

 موقع اون.. بکنین فکرشو... کردن می تعریف ازش همه.. بود دانشجو تازه رادین. پیشه وقت خیلی

 به خوش گفتن می همه. .نداشت توانمندی همه این و بود نشده ای کاره باباش شرکت تو هنوز که

 . بشه دامادشون تابش پسر که ای خانواده اون حال

 موقعیت این که حاال ولی. نبود مهم برام جداً چون. ندادم مورد این در نظری هیچ من موقع اون

 بشه قراره رادین که خوشحالم خیلی جوانب جمیع گرفتن نظر در به توجه با و اومده پیش برام

 .دامادم

 چیه؟ جوانب جمیع از منظورتون بگین شه می جون بابا: گفتم کالفگی با

 رادین پدر اینکه.. مندیدن عالقه هم به دوتون هر که همین: گفت و انداخت پاش روی پاشو پدرم

 ...اینکه... اومده خوششون تو از انقدر خواهرش و مادر اینکه.. راضیه

 فهمیدین؟ کجا از رو اینا همۀ شما بگین شه می بابا: گفتم و حرفش وسط پریدم

... کردین اعتراف عشقتون به خودتون که رادین و تو... معلومه کامال عزیزم خب: گفت لبخند با

 نا متوجه رو دیگران که کرد می حرکتی یه خواستگاری تو قطعا نبود راضی اگه که رادین پدر

 .اومده خوشش تو زا بود تابلو... نداره دلیل به اجتیاج دیگه که هم مادرش.. بکنه رضایتیش

 !ندارم؟ خبر خودم و کردم عشقم به اعتراف کی من بگین شه می بابا: گفتم اخم با

 بیان کردی قبول چرا چون بی وقتی خب چی؟ یعنی حرف این: گفت و شد جدی کامال پدرم

 !باشه؟ داشته تونه می دیگه معنی چه دادی مثبت جواب هم شب همون و خواستگاری



 
 

149 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 . بود خودم تقصیر همش. خب گفت می راست. اومد بند زبونم که زد وحرف این جدی انقدر

 داشت؟ معنی چه حرفت پرسیدم ترنم -پدرم

.. بابا هیچی: گفتم و زدم لبخندی زورکی. داد اضطراب کمی به جاشو و شد باز هم از اخمم

 .نزنم حرف شما با مسائل این مورد در که دارم حیا انقدر بگم خواستم می فقط.. نداشتم منظوری

 .شد لباش مهمون لبخند کم کم حرفم این با

 منظورم گفتی می و کردی می باز زبون موقع همون مردی می ترنم خب.. کردم خرابش.. وای "

 !بگم شد نمی.. حیف ولی... متنفرم رادین از که اینه

 با جوونا هترهب مسائل جور این تو! نیست حیایی بی بزنی ما به دلتو حرف تو که این باباجون -پدرم

 تو هم شکر رو خدا که حاال... کنن پنهان چیزو یه بخوان که این تا باشن راست رو هاشون خانواده

 رو کسی که این بدون بفهمونین دیگران به و بزنین رو دلتون حرف تونستین خوبی به رادین هم و

 .کنین ناراحت

 .. بزنم نداشتم حرفی.. کردم سکوت دیگه

 نیست پررو من اندازۀ به... ترانه حال به خوش! بیرون پرید دهنم از چی مبگ خواستم می چی "

 !نمیاره کم وقت هیچ.. باسیاسته خیلی ولی

 پرسیدی؟ رو اینا چی برای حاال -مادرم

 !خواد می دلم که جایی اون بکشونم بحثو جوری یه پرسید مامان که سؤالی این با بتونم شاید "

 احساس. زنه می شور دلم.. جوریم یه! مامانی بگم چی واال: گفتم و گرفتم خودم به ناراحتی قیافۀ

 .نبوده درست کردم که انتخابی کنم می

 دائم عقد که وقتی تا حاال... طبیعیه اتفاقا این.. نباش نگران دلم عزیز: گفت و زد لبخندی مامانم

 ها برنامه این از کنم ازدواج خواستم می وقتی منم. داری رو ها حالت این طور همین کنین

 بابات خونه بزنن زنگ که کردم اجبار رو خانوادم دادم مثبت جواب که هفته یه بعد یادمه... داشتم

 .نداره ازدواج قصد ما دختر.. شدیم منصرف ما بگن و اینا
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 نگفته بهم رو اینا قبال چرا پس مامان: گفتم بود شده گرد مامانم حرفای از چشمام که حالی در

 !؟ بودین

 !بشه تلقین هم تو به کنم تعریف برات اگه ترسیدم اخه: گفت و خندید درمما

 بشه؟ تلقین چی -

 !دیگه داشتم ازدواج موقع خودم که نگرانی و استرس همین -

 !آهان -

 .نیست برات رادین از بهتر انتخابی هیچ باش مطمئن. نیست چیزی.. نباش نگران ولی -

 فکر حتما االن.. شد بدترم هیچ که نرسید خواست می دلم مخود که جایی اون به بحث.. بابا ای "

 !کردم گم پامو و دست عشق هول از من کنن می

 کردن؟ کار چی کنن اروم منو که این برای که کنی می فکر حاال -مادرم

 !گرفته کردنش تعریف خاطره موقعیت این تو منم مامان حاال "

 کردن؟ کار چی: گفتم حوصلگی بی با

 خداییش... انداختن جلو عقدو تاریخ نشه فراری خانم عروس که این برای: گفت و خندید پدرم

 .شد اروم مامانت عقد از بعد. داد جواب

 انداختن؟ جلو عقدو تاریخ چی برای چـــــــــــــی؟: گفتم مانندی جیغ صدای با

 .خورد جا من بلند صدای از مامانم

 !وایساد بمقل دختر کنی می همچین چرا... واااا -مادرم

 .بشم مسلط خودم به کردم سعی و دادم قورت دهنمو اب

 !داشت؟ شما شدن اروم به ربطی چه عقد تاریخ انداختن جلو اخه ولی... ببخشید -

 .گفتم برات رو خاطره این کردم اشتباه.. کن ولش اصال! دیگه داشت ربطی یه حتما خب -مادرم
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 . بودم شده خیره اتاقم سقف به و بودم کشیده دراز تختم روی

 !که شد تر بد.. کنم درستش زدن حرف با خواستم مثال "

 !ندارم سیاست ذره یه درازم زبون این با چرا دونم نمی "

 کار چی خوام می گفتم می بهش و زدم می زنگ ترانه به قبلش الاقل کاش ای... احمقما چقدر "

 !کنه ییراهنما منو تلفنی تونست می ولی نبود جا این درسته. .کنم

 ! شم می بدبخت من که بکنن من با کارم همین اگه حاال..........واااای "

 !اینا رادین خونه بزنن زنگ امشب همین نگفتم و گرفتم زبونمو جلو خوبه باز "

 کنه فکر مامان ممکنه دونم می مامان از رو خاطره این که حاال چون.. بگم نباید بعدم به این از و "

 .بندازن جلو عقدو گم می اینو قصد از

 .باشم داده خودم دست کار ممکنه زدم امشب که هم حرفایی همین با تازه "

 کنه؟ کار چی خواد می یعنی کنم؟ کار چی رادینو حاال... اوففففف "

 تعطیل شرکتو منم های بچه اصرار به. بودن کرده تعطیل هوا شدید الودگی خاطر به رو روز دو

 که بود پنجشنبه هم روز دو این از بعد اخه... مسافرت برن طوالنی دتم یه بعد ها بچه تا کردم

 گردش وقت روز چهار عمال. بود جمعه که هم فرداش و کار سر میومدن ها بچه وقت نمیه معموال

 .داشتن رفتن

 دوست خونه برم اینا مامان با نکردم قبول که شدم پشیمون خیلی. بود برده سر حوصلمو تنهایی

 فکر ماهه یه این اتفاقات به. بستم چشمامو و بهش دادم تکیه رو سرم و مبل رو منشست. بابام

 و بود خود بی دلشورهام تمام که این به.. گذشت کنارم از تفاوت بی رادین چطور که این به.. کردم

 برام ولی! قبل از تر صمیمی شاید حتی و.. همکار دوتا مثل بودیم شده. نداشت کاری باهام رادین

 باهاش کردن بازی از منو که زنه می کاری به دست بود کرده تهدید منو که رادین... بود سؤال جای

 نمی پاش پرو به دیگه من چرا! نداره؟ کارم به کاری دیگه حاال که شد چی پس کنه پشیمونم

 !پیچم؟
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  چی؟ رادین ولی.. شدم کل کل خیال بی ترس کمی روی از بگم خودم مورد در تونم می حاال

 جواب این کنم فکر اره.. ندادم گیر بهش و نداشتم کاری باهاش دیگه که اینه خاطره به یدشا

 !باشه منطقی

 اون از و دنبالم میومد روزا اکثر.. شد می نگرانم خیلی! کنم؟ تعبیرو چطوری رو مراقبتاش اخه اما

 !!رسوند می منو خودش هم طرف

 !!بمونه باهام شده که مسؤلیتم احساس سر شهب مجبور و بیاره سرم بالیی مهناز ترسه می حتما

 !کرد نمی قانع هم رو خودم حتی دادم می ذهنم تو سؤاالی به که جوابایی چرا دونم نمی

 حتی که انقدر. بود عادی کامال اینا مامان رفتار.. نیومد پیش مشکلی هم خونه تو شکر رو خدا

 . گفتم چیزایی چه که نیاوردن روم به دیگه

 حقیقتو حرف که این از. انداخت تیکه بهم راست و چپ. شد شاکی دستم از اساسی ترانه ولی

 .رادین و من خود از بیشتر شاید حتی! بود اساس بی بازی این نگران خیلی. بود ناراحت بودم نزده

 ترم طول در. بود اون و این خونه فقط هفته این تو.. دوستش خونه بود نرفته ترانه کاش ای.. اه

 !کنه می خفه خودشو درس با شه می که اخرش.. خونه نمی درس ادم مثل

 .کنم باز چشمامو شد باعث در زنگ صدای

 .باشه ترانه کنه خدا "

 نیست درست حال هر به! کنه؟ می کار چی اینجا اون. شد گشاد چشمام رادین تصویر دیدن با

 بلیز یه جاش به و کردم عوض تاپمو رفتم سریع خودمم. کردم باز براش درو. دارم نگهش در پشت

 .بگردم جلوش باز لباس یه با تنهام باهاش خونه تو که حاال نبود درست. پوشیدم دار استین

 چه این: گفتم و انداختم رادین پای تا سر به نگاهی. شد گرد تعجب از چشمام کردم باز که درو

 سیاهه؟ لباس و دستات چرا ایه؟ قیافه و ریخت

 !خانم ترنم شد عرض سالم -
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 .رفت یادم دیدم که قیافتو.. سالم ببخشید -

 عوض یکیو الستیک.. پنچره الستیکام دیدم بیرون اومدم مغازه از وقتی دوستم پیش رفتم -

 دستمو نبود حواسم بار دو یکی! پنچره یکیشم اون دیدم تازه ماشین طرف اون رفتم تا... کردم

 !شده سیاه هم صورتم همین واسه صورم به زدم

 !بود؟ شده پنچر الستیکات از ات دو -

 و خونه برم بخوام اگه دیدم. داشتم باهات کاری یه! مطمئنم اینو... کردنش پنچر.. نه بود شده -

 !جا این اومدم و گرفتم ماشین یه وضع و سر همین با که شد این.. شه می دیر بیام بعد

 کار؟ چی داشتی؟ کارم: گفتم تعجب با

 بزنیم؟ حرف بعد بشورم امودست تو بیام دی می اجازه -

 !بیا خب اره -

 !تو بیام که کنار برو پس خب: گفت و بیرون داد صدا با نفسشو

 .بود گرفته خندم خودم بازی گیج از

  بود؟ کرده پنچر رادینو ماشین کی یعنی "

 باشه؟ بوده مهناز کار ممکنه "

 کنه؟ پنچر رادینو ماشین باید چرا داره مشکل من با مهناز اخه ولی "

 !بخوای دلیل ازش کاراش واسه شه نمی و داره کم مهناز رسیدم نتیجه این به جدیدا من البته "

 خیلی اون.. فهمه نمی مهناز میکنی فکر تو گفت می اون.. بود من بالعکس نظر کامال ترانه ولی "

 !تره زرنگ تو از کنی فکرشو که اونی از بیشتر

 رو بیرون چشمی از. اومدم در صدا به اپارتمان در زنگ که شویی دست تو بود رفته رادین تازه

 !!ندیدم رو کسی. کردم نگاه

 !دیگه باشه ها همسایه از یکی باید حتما! زد؟ در که بود کی پس چی؟ یعنی وااااا "
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 !همانا هم من شدن پرتاب داخل به و همانا در شدن باز. کردم باز درو

 به بهت با. نخورم زمین که کردم حفظ عادلموـــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــ

 .کردم نگاه خونم تو بود اومده همراهش که مردی اون و مهناز

 میشه( کردم اشاره پسره اون به) مهناز؟ خبره چه اینجا: گفتم بلند صدای نسبتا و عصبانیت با

 من؟ خونه تو اومده کفش با و پایین انداخته سرشو چی برای اقا این بدی توضیح برام

 اقا این نقش و خبره چه جا این فهمی می االن.. عزیزم نکن عجله: گفت و کرد نازک چشمی پشت

 !چیه تو خونۀ تو

 های همسایه خیلی عزیزم: گفت و انداخت پاش روی پاشو راحت و نشست مبل روی رفت بعد

 !کردن باز برام درو اوردم که ای بهونه کوچکترین با.. دارینا ای ساده

 پلیس تا بیرون برو پاشو خوش زبون با: گفتم کارانه طلب و ایستادم کمر به دست جلوش رفتم

 !نکردم خبر

 !کنی؟ می پیدا هم رو کاری همچین فرصت کنی می فکر جدا: گفت و کرد بلندی شیطانی خندۀ

 !!کنم؟ پیدا نباید چرا! چیه؟ منظورت: گفتم اخم با

 سرم پشت به ابرو با! ) بپرسی اومده من با که اقا همون از باید.. دونم نمی من: گفت و زد لبخندی

 ( کرد اشاره

 به اروم اروم داره بود سال هشت یا هفت و بیست حدود جوون پسر یه که یارو دیدم برگشتم تا

 به قدم که طور همون.. بمونم حرکت بی تونستم نمی ولی.. نبازم خودمو کردم سعی. میاد طرفم

 مهناز؟ چرخه می کثیفت فکر تو چی: گفتم رفتم می عقب پسره اون با قدم

 !نکردی گوش تو ولی بگیری فاصله رادین از که دادم اخطار بهت عزیزم: گفت و زد بلندی قهقۀ

 کار چی خوای می نشدم دور چی؟ که حاال خب: گفتم پررویی با بودم ترسیده تقریبا که این با

 کنی؟

 .فهمی می االن نکن عجله: گفت ارامش با مهناز من تنش پر لحن خالف بر
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 حتما.. اینجاس مهناز باشه فهمیده رادین امیدوارم. دادم تغییر دستشویی در سمت به مسیرمو

 طرف از نقشه یه این نکنه اصال نیاد؟ کمکم به نکنه ولی.. نشوه صداشو نیست که کر.. فهمیده

 بشه؟ راحت من دست از تا خودشه

 مشت دستامو. شد تر رنگ پر بود پسره لب ویر که پوزخندی. شدم میخ جام سر فکر این با

 در سمت به کنم فرار بعد چشمشو تو بزنم مشت یه تا جلو بیاد پسره بودم حاضر فقط.. کردم

 صدای چیز یه با دفعه یه. خندید می بلند بلند بیاره در بیشتر منو حرص این برای مهناز! ورودی

 .شد قطع مزخرفش خندۀ این

 می. برگردم نداشتم جرأت. بگیره اروم مهناز شد باعث که بود تشوییدس در قفل شدن باز صدای

 .کنه می نگاه بهم داره پوزخند یه با رادینم ببینم و برگردم ترسیدم

 .شد بلند رادین صدای تا لرزید می تنم تمام

 کنه؟ می کار چی جا این اشغال این ترنم؟ خبره چه جا این -رادین

 .تر جلو اومد بلند جاش از مهناز. مشد اروم کمی جمله این شنیدن با

 !!رادین؟ میکنی کار چی جا این تو -مهناز

 برسم تو از زودتر کردی پنچر الستیکامو که این با نداشتی انتظار چیه: گفت و زد پوزخندی رادین

 !اینجا؟

 !اینجا؟ بیاد قراره مهناز دونست می رادین مگه. خوردم جا منم حتی مهناز تنها نه

 اینجا؟ بیایم ما قراره دونستی می تو: گفت و کرد ریز شوچشما مهناز

 براش خدا؟ امان به کنم ول زنمو که احمقم انقدر من کردی فکر. دونستم می که معلومه -رادین

 !بودن دیده خونه اطراف ادمتو( کرد ای اشاره پسره به. )گذاشتم مراقب

 !!اومد خوشم کرد خطاب زنم منو که این از چقدر "

 !!!فکراس؟ این وقت االن... ترنم کن جمع خودتو ...اه "
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 شاکی بود نداده انجام درس کارشو که این از کنم فکر.. رفت پسره اون به ای غره چشم مهناز

 .بود شده

 .کن گم گورتو بیرون کنم پرتت جا این از اینکه این از قبل.. ادم مثل... مهناز ببین -رادین

 !! ادمه مثل کن گم گورتو دونستم نمی.. جالب چه "

 چشمات با بکنم دختره این با خوام می که رو کاری کنم مجبورت نکن کاری یه رادین -مهناز

 !ببینی

 با نباشه من با ترنم اگر بدون اینم... بزنی دست بهش بتونی عمرا باهاشم که االن -رادین

 .امانه در همیشه پس.. خانوادشه

 !میارم گیرش نهات جا یه باالخره.. رادین نگیر سخت -مهناز

 یه دوباره تونستی شاید بابام پیش برو سر یه! برات دارم پیشنهاد یه: گفت و زد پوزخندی رادین

 .کنی راضیش جوری

 رو بقیتون بودن احمق متأستفانه که بود بابات خانوادتون تو عاقل ادم تنها: گفت و زد پوزخندی

 !گذاشته تأثیر اونم

 !احمق گی می کی به تو: گفت و شد جا به جا کمی رادین

 !مامانت به... خواهرت به.. تو به: گفت و زد زل چشماش تو جرأت با هم مهناز

 خودشو که این نه. بود خونسرد کامال ولی شه می عصببانی مهناز حرف این با رادین کردم می فکر

 !بود اروم کال.. نه!! ها بده نشون خونسرد

! احمق؟ گی می من خانواده به که شدی جرأت با انقدر بابا نه: گفت و باال رفت ابروهاش رادین

 نظرت شده چی حاال.. دونستی می دنیا ادم ترین عاقل رو بابام پیش روز چند تا!! واقعا عجیبه

 کرده؟ تغیر

 خانوادش شأن در کسانی چه داد می تشخیص بابات موقع اون اخه: داد جواب و زد پوزخندی

 .داده دست از رو تشخیصش قوۀ دیگه حاال ظاهرا ولی... هستن
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 بگی؟ خودشم جلوی حاضری رو اینا ببینم -رادین

 !ترسم؟ می ازش کردی فکر... حاضرم که معلومه -مهناز

 هنوزم شاید گفتم کردی می خواریشو پاچه خیلی قبال دیدم فقط... نه: گفت خونسردی با رادین

 !باشی طور همین

 این برای جونت بابا که کنم می کاری... نیست خبرا این از دیگه: گفت و انداخت باال سری مهناز

 !کنه التماس بهم کنم ازدواج تو با بشم حاضر

 اخه! طور همین منم... بود گرفته حرصش حسابی مهناز. کرد طوالنی نسبتا و بلند خندۀ رادین

 دلیلی چه بلندی این به خنده این اصال! بخنده؟ طوری این موقیعت این تو تونست می چطور

 !!ره؟دا

 بریده زد می نفس نفس خندیدنش زیاد خاطر به که طور همون و کشید خندیدن از دست باالخره

.. کن فکر!! بود باحال خیلی... دیگه اخری این... مهناز زنی می... داری خنده حرفای: گفت بریده

 نکنه! کنی می سیر هپروت تو خیلی جدیدا مهناز!! کنه التماس تو به.. تابش محمود.. من بابای

 !جا؟ این اومدی خوردی چیزی

 می کار چی دارین دونین نمی که کنین می سیر هپروت تو بابات و تو که فعال: گفت حرص با مهناز

 !کنین

. رفتنه وقته که کرد اشاره بهش سرش با و انداخت بود اومده باهاش که یارو اون به نگاهی بعدم

. برگشت بعد و رفت عقب عقب بود زده زل دینرا چشمای تو که حالی در قدمو چند هم پسره اون

 نقطه یه به. بود خودش تو. انداختم رادین به نگاهی. فرستادم بیرون به صدا پر نفسمو رفتنشون با

 . بود شده خیره زمین از

 .کردم خارجش افکارش از شاکیم صدای با

 !کرد؟ می کار چی جا این دختره این هست معلوم -
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 و داد تکیه مبل پشتی به سرشو. نشست مبال از یکی روی رفت و کرد بهم تفاوتی بی نگاه

: گفتم حرص با و ایستادم روش به رو رفتم. گرفت حرصم بودنش تفاوت بی این از. بست چشماشو

 میکرد؟ کار چی جا این مهناز گفتم! بودما تو با

 !کنه شرکت ما بازی تو اونم خواد می دلش ظاهرا: گفت بود بسته چشماش که طور همون

 من واسه کردن درست معما عوض شه می: گفتم و زدم کمرم به دستمو. نیوردم در سر حرفش از

 !بزنی حرف تر واضح

 .دوخت من به نگاهشو و کرد باز چشماشو و برداش سرشو تکیه

 !!نبود؟ واضح -رادین

 !بود من خشم از پر سکوت جوابش تنها

 !هاتبا بزنم حرف خوام می بشین بیا.. کن ولش -رادین

 کنار به دست با دید بالتکلیفیمو وقتی بشینم؟ کنارش برم یعنی. بود نشسته نفره دو مبل روی

 !دیگه بشین هستی؟ چی معطل: گفت و کرد اشاره خودش

 چپ سمت گوشۀ منم بود نشسته راست سمت گوشۀ رادین. شدم سؤالم جواب گرفتن بیخیال

 .نشستم

 .شنوم می من خب -

 .برگشت سمتم به کامل و کشید موهاش تو دستی کالفه

 .کنیم تمومش باید.. شه می خطرناک داره زیادی دیگه ما بازی این -رادین

 نه خوردی شکست تو که کردی قبول باالخره پس: گفتم بدجنسی با و اومد لبم روی کجی لبخند

 !من

 .کنیم تمومش باید ولی.. کن فکر داری دوست جور هر: گفت حرص با

 !!نکرد؟ کارو این چرا پس!! بندازه را قال و داد بخواد و بگیره جبهه ومجل داشتم انتظار "
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 !کن تمومش پس.. باشه: گفتم و انداختم باال ای شونه

 باید.. خوایم نمی همو بگیم هامون خانواده به دومون هر باید. کنیم تمومش باید هم با دو هر -

 .بود اشتباه یه بگیم

 ! کنی تمومش باید هم خودت داری مشکل تو: گفتم پررویی با و برگردوندم رومو

.. ترنم نرو راه اعصابم رو: گفت گوشم زیر و کشید خودش طرف به منو و گرفت بازومو عصبانیت با

 درک بتونی کنم فکر! کنیم تمومش باید گم می خودت خاطر به دارم... نیست تو نفع به بازی این

 !شه می بد براش چقدر بخوره شناسنامش تو طالق مهر دختر یه وقتی کنی

 طالق مهر! نیستیم رسمی عقد هم با که تو و من!! طالق؟ مهر: گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 !بود؟ کجا

 !نیستیم هنوز بگی بهتره -

 چیه؟ منظورت: گفتم و رفتم عقب و کشیدم بیرون دستش تو از بازومو

 !بندازن جلو عقدو دارن تصمیم گفتن! زدن حرف باهام دائم عقد مورد در اینا بابا دیشب -

 !چی؟؟ برای آخه!! بندازن؟ جلو!! چـــــــــــــی؟؟: گفتم مانندی جیغ صدای با

 !نداشتن مشکلی هم اونا.. کردن صحبت هم تو خانواده با گفتن: گفت و انداخت باال ای شونه

 !بپرسه؟ هم رو ما نظر وسط این خواد نمی کسی ببینم -

 دلمون ما کنن می فکر.. بزنیم دلمونو حرف شه نمی رومون خجالت روی از ما کنن می فکر اونا -

 .بشیم عقد رسمی هم با زودتر خواد می

 کنن می فکر یعنی! من خواستگاری اومدی که ماهه یه فقط تو کنن؟ می فکری همچین چرا اخه -

 هولم؟؟ انقدر من
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 از زودتر کار این با خواد می بامبا شاید. شدم شوکه تو مثل منم خدا به.. دونم نمی: گفت کالفه

 من عقد قضیه از دور ضمن در! بشه خالص ازدواج این زدن هم به برای عموم های دادن گیر دست

 !بیاره سرت بالیی خوام نمی. هستم مهنازم های تهدید نگران

 منه؟ نگران چی "

 !بکشم عذاب من باشه خداشم از باید اون! چی؟ برای اخه "

 هامون خانواده به گفتن کردی فکر: گفتم دادمو تکون سرمو بار چند کارماف کردن دور برای

 راحته؟

 !بشینیم لرزشم پای باید خوردیم خربزه ولی سخته دونم می -

 پیش برامون دیگه مشکل کلی بشه هم شناسنامۀ وارد اسممون و بشیم عقد اگه.. ترنم ببین

 شی می مجبور یا وقت اون. شه می دردسر اتبر احتماال.. دختری یه تو.. تو برای مخصوصا.. میاد

 . بشیم جدا هم از بتونیم اگه تازه. بیای کنار بعدی مشکالت با باید یا کنی زندگی باهام

 .رفتم فرو فکر به و پایین انداختم سرمو

 !شه می ناراحت دستم از خیلی بفهمه بابام اگه "

 کار این کردم فکر چرا کردم؟ کاری همچین خانوادم گرفتن نظر در بدون چرا اخه..  خدا ای "

 دیده اونو اخالق که من کشه؟ می عقب و شه می بیخیال رادین کردم افکر چر نداره؟ عواقبی

 دردسری همچین خودم برای چرا پس... نیست بکش کنار اون دونستم می جورایی یه... بودم

 !کردم؟ درست

 شوک یه حتی شدن وارد و حقیقت دنفهمی با ممکنه.. داره قلبی مشکل بابا طرفی از تازه "

 !ببخشم؟ خودمو تونم می چطور من وقت اون.. برسه اسیبی بهش هم کوچیک

 !درسته کامال گه می رادین که عواقبی... بدیم ادامه رو بازی این تونیم نمی هم طرفی از "

 .کشید صورتم روی به انگشتاشو سر. گرفتم باال سرمو نشست چونم زیر که دستی گرمی با

 !!!بود؟ گرفته گریم کی.. کشیدم چشمانم پای به دستی تعجب با. شد پخش صورتم روی خیسی
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 تصمیم یه تا بشی اروم کم یه بزن خنک اب یه صورتت به برو پاشو: گفت ای سابقه بی مهربونی با

 .بگیریم هم با درست

. کشیدم مگردن روی خیسمو دست. کرد بهتر حالمو اب خنکی. دادم انجام گفت که رو کاری

 شده خیس موهام جلوی بودم زده صورتم به ابو شدت با چون. انداختم اینه توی خوردم به نگاهی

 .کردم مرتبش کمی.. صورتم توی بود ریخته و بود

 سرش پشت رفتم. بود کرده جیبش تو دستاشو و بود ایستاده پنجره کنار. برگشتم سالن به دوباره

 شکل ترین صدا و سر بی به حتی قبال.. بود شده طوری این اجدید! نشد من متوجه بازم. ایستادم

 زدم می هم در وقتی حتی اخیر وقت چند این ولی شد می متوجه سرش پشت رفتم می ممکن

 .اومد خودش به صدام با. بود غرق افکارش توی!! شد نمی من حضور متوجه بازم

 بدتر حالش حقیقت فهمیدن با نهممک.. مریضه من بابای.. بکنم کارو این تونم نمی من رادین -

 !بشه

 در جیبش تو از دستشو. نبود خبری چشماش تو خودخواهی و غرور همه اون از. برگشت طرفم به

 .گرفتم قرار مقابلش کامال. کشید خودش طرف به منو و گرفت دستمو. اورد

 یه منو گرما این. بود گرم رادین دستای. داد دست بهم خاصی حس. بودیم خیره هم چشمای تو

 کردم احساس چون.. دزدیم ازش نگاهمو و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو. بود کرده حالی

 وادارم و خودش طرف برگردوند سرمو دوباره! بفهمه اینو رادین خواستم نمی.. شده لرزون نگاهم

 . کنم نگاه بهش کرد

 نگاهتو چرا حاال.. شمامچ تو زدی می زل جسارت با که قبال شده؟ چی: گفت گرمی و گیرا لحن با

 دزدی؟ می

 .دونستم نمی دلیلشو هم خودم چون.. نداشتم براش جوابی

 هم اتفاقی هر پس.. کردم شروع رو بازی این خودم... ترنم: گفت و داد تکیه دیوار به و رفت عقب

 .هستم عواقبش پای بیافته

 .زدم پوزخندی
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 باشه؟ داشته اون برای تونست می عواقبی چه بازی این اخه "

: گفتم و کوبیدم سینش به شدمو گره های مشت جلو رفتم. کنم کنترل عصبانیتمو نتونستم

 تو.. کردی شروع تو رو بازی این.. لعنتی توئه تقصیر همش... تو نه منه برای بازی این عواقب

 هر به تو... تو نه منم شه می قربانی که کسی تنها وسط این ولی.. بدم ادامش که کردی تحریکم

 می نامی بد مهر که منم این... کنی ازدواج دیگه یکی با دوباره نگرانی هیچ بدون تونی می حال

 !تو به لعنت.. اه(  زدم تر محکم.. ) پیشونیم روی خورده

 !!نگرفت هم رو دستم جلوی حتی.. بود مونده حرکت بی ضرباتم مقابل در

 !کرد؟ می تالفی منو ارک ترین کوچک که رادینی همون.. رادینه همون این یعنی "

 زیر به رو سرش. بود گرفته اروم. شدم خیره بهش تعجب با. گرفت اروم سینش روی دستم

 . بود انداخته

 چون.. نداری گفتن برای حرفی چون! بگی چیزی نبایدم: گفتم عصبانیت با برداشتم دستمو

 !بوده تو تقصیر دونی می خودتم

 !! بود مونده اروم همچنان گفتم هشب که حرفی همه این با. کرد باال سرشو

 می من بخوای اگه کنیم؟ کار چی خوای می حاال! منه تقصیر قبول باشه: گفت عجیبی آرامش با

 هیچی از تو گم می.. دادم بازیت گم می. بگیرم گردن چیو همه حاضرم. بزنم حرف بابات با تونم

 خوبه؟ .تو نه شه می عصبانی من دست از فقط طوری این! نداشتی خبر

 میاد؟ در رادین دهن از داره حرفا این "

 !!!کشید؟ می وشونه شاخ من واسه قبال که رادینی "

 .شکست هم در رو خونه سکوت فریادش صدای با دفعه یه. شدم خیره بهش سکوت در فقط

 بگو... بشه خنک دلت که کنم کار چی بگو دِ ساکتی؟ چرا پس.. ترنم زنی نمی حرف چرا -رادین

 که کنم کار چی بگو گم می بهت دارم خودم حاال ولی نداشتی تقصیر کم بازی این تو هم تو! دیگه

 بشه؟ خنک دلت
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 !بشه جنی یهو داشت عادت کال. بودم شده پاچه دست کمی فریادش صدای با

 تو کشید و گرفت بازومو و ایستاد مقابل دفعه یه. برگشت و رفت و مسیر یه کالفه خیلی بار چند

 فقط. بدم نشون العملی عکس چه باید دونستم نمی که بودم شده شوکه انقدر رکتشح از! بغلش

. داد می فشارم محکم بغلش توی. بود گرم اغوشش. بود اویزون اطرافم به دستام طور همین

 . بشکنه هم در استخونام ممکنه لحظه هر کردم می احساس

 !داره؟ االنمون حرفای به ربطی چه حرکت این اخه "

 !! کرده بغلم که هم حاال!! شه می جنی یهو بعد! شه می مهربون فعهد یه "

 باالی دستاشو.. دیوار به چسبوند منو گذشت سال چند اندازۀ به من برای که دقیقه چند از بعد

 به و بودم کرده فراموش عصبانیتمو کاراش از زده بهت منم. موند خیره چشمام تو و داد تکیه سرم

 صورتم بین دستش. کردم کج رو سرم. اومد قلقلکم. کرد نوازش گونمو ومار. موندم خیره چشماش

 .شد ثابت شونم و

 !چیه؟ کارا این شده؟ چش رادین "

 !!موندم اروم فقط بزنم پسش و بکشم داد سرش که این عوض چرا شده؟ چم خودم "

 !!کردن جلوگیری تا کردنه ناز شبیه بیشتر کارام "

 !!کنم؟ می ناز ادینر برای دارم من! کردن؟ ناز "

 !نیستیم؟ قبل مثل چرا ترنم؟ شده چمون ما: گفت بالفاصله چون.. خوند می ذهنمو رادین احتماال

 تغییری هیچ.. ترنمم همون من: گفتم ارومی صدای با بود سخت برام کردن باز زبون که این با

 !نکردم

 !نیستم ترنم همون که معلومه "

 کرد می تقال دستم زیر شدم می نزدیک بهش اگه شناختم می من که ترنمی: گفت و زد پوزخندی

 !بایسته اروم انقدر االن مثل که این نه
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 !!!هستم چی حاال.. بودم چی قبال! رادینه با حق "

 می تحریک بیشتر کنم تقال چی هر دونم می.. اومده دستم اخالقت دیگه: گفتم کارم توجیه برای

 !شی

.. نداشتم نگاهشو تاب قدیم مثل دیگه. کنم تحمل نگاهو این تونستم نمی. بود خیره چشمام تو

 .برگردنودم سرمو!! سوزوندم می نگاهش

 .پیچید گوشم تو گیراش و گرمو صدای

 !کنی؟ نگام شه می.. ترنم -رادین

 نا. کشید پایینم لب روی شصتشو انگشت ارومی به. کردم کارو این ولی نداشتم دوست که این با

 . شد بسته چشمام خوداگاه

 !وایسادی؟ بیکار چرا.. بزن پس اونو باش زود.. ترنم چته... اه "

 . نداشتم توانشو ولی بزنمش کنار خواستم می

 کنم؟ امتحانش دیگه بار یه ذاری می – رادین

 چیو؟: گفتم تعجب با و کردم باز چشمامو

 خوام نمی ولی! لباتو از بوسه: گفت و شد کشیده لبهام روی خمارش نگاه. بود شده خمار چشماش

 خوام می! باشه متفاوت دومون هر برای دفعه این خوام می.. باشه شرکت توی دفعه اون مثل

 هست؟ اجازه گذره؟ می چی تو دل تو و خودم دلم تو بفهمم

 !چیه؟ منظورش! متفاوت؟ دو هر برای لبام؟ از بوسه "

 و بست چشماشو. کرد یرتعبی مثبتم جواب به سکوتمو. بدم بهش جوابی نتونستم. کردم سکوت

 لبم روی رو لبش پوست فقط. بود کرده کالفم هاش نفس حرارت. کرد تر نزدیک صورتم به سرشو

. عقب رفت و کرد ول منو حرکت یه تو! نرفت تر جلو دیگه.. شد متوقف جا همین اما کردم حس

 .پایین انداختم سرمو
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 .رسید گوشم به گرفتش صدای ثانیه چند از بعد

 چه از قضیه بفهمه بعدا بابات و بدی ادامش اگه.. بزنی هم به رو بازی این نفعته به نمتر -رادین

 با فردا که میکنم سعیمو تمام منم.. بیافته بدتری اتفاق ممکنه و شه می عصبانی بیشتر بوده قرار

 .بزنم حرف خانوادم

. کردم باال موسر. در خوردن هم به بعد و شنیدم رو شدیدش های قدم صدای بعد و گفت اینو

 بود؟ چی از پس! نبود ترس از لرزیدنم. لرزیدم می هنوزم من. بود رفته رادین

 !نکردم؟ حرکتی چرا.. ایستادم تفاوت بی کنه بوسم خواست وقتی چرا "

 !کنم؟ تحریکش خواستم نمی واقعا یعنی "

 جواب این دونستم می دلم ته خودم ولی دادم ارامشم کردن توجیه برای که بود جوابی این.. نه "

 !نیست درست

 !بود؟ چی درست جواب پس "

 !بود؟ چی برای رادین عجیب رفتار "

.................. 

 وضعی اون با اخه. کردم نگاه رادین شماره به تعجب با. خورد زنگ موبایلم که بودم نشسته اتاق تو

 تلفنو و انداختن باال ای هشون!! بزنه زنگ زود انقدر نداشتم انتظار بیرون رفت خونه از اون که

 دادم جداب

 !بله؟ -

 .ترنم سالم -رادین

 شده؟ چیزی خوبی؟! سالم -

 !باشه؟ شده چیزی حتما داری انتظار که بزنم زنگ بهت من برات عجیبه انقدر یعنی -

 .بگو کارتو! کن ولش اصال... ولی نه -
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 برگشتن؟ اینا مامانت -

 !چطور؟! اره -

 !نگفتن؟ فردا ونیمهم مورد در چیزی بهت -

 مهمونی؟ کدوم! فردا؟ مهمونی -

 !دعوتین ما خونه ناهار فردا.. نه که مهمونی -

 دارن؟ خبر اونا مطمئنی.. نگفتن چیزی من به هنوز.. ندارم خبر -

 .اره -

 ؟ نگفتی اینو بودی خونمون وقتی چرا پس خب -

 .فهمیدم تازه خودمم چون -

 !اونجاییم؟ ناهار ما دافر که بودن نگفته هم تو به یعنی -

 کنی اماده خودتو بگم بهت زدم زنگ.. کن ول رو اینا حاال! کنن سورپرایزم خواستن شاید.. نه -

 !فردا واسه

 بیافته؟ اتفاقی چه قراره فردا مگه! فردا؟ -

 هم با دو هر جا اون هستین ما خونۀ فردا که حاال. بزنی خانوادت به حرفی امشب خواد نمی -

 !شی می اذیت تر کم هم تو و هست ترم راحت طوری این. گیم می بهشون

 .ندارم حرفی منم.. باشه دونی می صالح طور این تو اگه -

 کنی می فکر اگه! بده انجام راحتی خودت که کاری هر.. باش نداشته کاری من صالح به تو -

 .بکن کارو این تره راحت برات بگی بهشون خودت

 !منه؟ بودن خاطر اسوده و راحتی فکر به انقدر چرا "

 !بهتره بگیم بهشون هم کمک با اگر.. نیست مشکلی... نه -
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 نداری؟ کاری.. فردا تا پس.. باشه -

 !بخیر شب نه -

 می اشتباه من شایدم. بود ناراحت انگار. بود جوری یه صداش. کرد قطع تلفنو خدافظی بدون

 .نبود شیطون همیشه رادین اون قطعا ولی. کردم

*** 

 سر از که من. بود وجودمون تو خاصی ارومی نا یه دومون هر. بودیم نشسته هم کنار رادین و من

 به مربوط دلشورم تمام کردم می احساس ولی!! چرا دونم نمی. داشتم دلشوره طور همین صبح

 !نیست بقیه به حقیقت گفتن

 .اومدیم بیرون فکر از و کردیم باال سرمونو جون زهره صدای با

 .بگیم بهشون باشه وقتش کنم فکر.. دیگه خب -جون زهره

 !بشه پیداش دیگه که االناس.. دیگه اره -تابش

 نگاهی جمع به. بود خبری بی در من مثل اونم. کردیم نگاه رو همدیگه تعجب با رادین و من

 !رسیدن می نظر به اروم نا ترانه و رکسانا. بود ما روی همه نگاه.. انداختیم

 خبریم؟ بی ازش ما که هست چیزی ابا؟ب شده چیزی -رادین

 ترنم و تو مطمئنم حداقل.. خوبه اتفاق یه. نکنید نگران خودتونو.. پسرم نیست مهمی چیز -پدرم

 !کنین می استقبال اتفاق این از

 !!اتفاقی؟ چه -رادین

 حتی گذره می چی دلشون تو دونیم می. شناسیم می هامونو بچه خوب مادرا و پدر ما -جون زهره

 .کنیم براورده رو شما دل خواستۀ گرفتیم تصمیم همین برای.. نیارن زبون به گها

 !ما؟ دل خواستۀ: گفت و شد گرد چشماش و باال رفت ابروهاش رادین

 !ترنم و تو.. دیگه اره -جون زهره
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 انداختن باال با منم. نه یا دونم می اون از بیشتر چیزی من ببینه تا انداخت من به نگاهی رادین

 !دونم نمی اون از بیشتر چیزی فهموندم بهش ونمش

 !نداریم؟ خبر خودمون هست چی ما دل خواستۀ جان مامان -رادین

 دلتون شما بگی خوای می یعنی... کلک برو: گفت و زد رادین به چشمکی شیطنت با جون زهره

 !کنین؟ رسمی عقد دیگه هم با تر سریع چه هر خواد نمی

 !!رسمی؟ عقد: گفتیم هم با زمان هم رادین و من

 چک رو باال سفره برو رکسانا... بشه پیداش عاقد باید دیگه االنم.. رسمی عقد.. دیگه اره -تابش

 نباشه؟ کم چیزیش کن

 مگه؟ خبره چه باال!!!! باال؟ سفره -رادین

 .باشه عقد سفره بدون عقد نداشتم دوست.. چیدیم جور و جمع عقد سفره یه هیچی -جون زهره

 !چیدین؟ کی -رادین

 .ناهار از بعد -رکسانا

 کنم گرم سرتونو اینکه برای زدم؟ حرف برات دری هر از نشستم چی برای کردی فکر پس -پدرم

 .دیگه نری باال وقت یه که

 منم. نموند ظرفا کردن جمع و شستن تو کردن کمک برای رکسانا ناهار از بعد که اومد یادم تازه

 .دلیلش دنبال نرفتم شدم جون زهره هب کمک و کار و گرم سر انقدر که

 شما.. نیست درست شما کار این اما: گفتم معترضانه منم پس کنه اعتراض رادین فقط نبود درست

 !گرفتین تصمیم ما جای بگین ما به که این بدون

 نمی ما. نرفتین االن جوونای به دوتا شما ولی شدن پروا بی و رک خیلی االن جوونای -مادرم

 .گرفتیم تصمیمو این و کردیم کارو این همین برای بشین ذیتا خواستیم

 .بگین ما به کنین کاری که این از قبل تونستین می الاقل اما -رادین
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 !شدین نمی سورپرایز دیگه که گفتم می بهتون اگه خب -جون زهره

 ...بگیم بهتون خواستیم می ما اما -رادین

 .نشست همه لب روی خندیلب. موند کاره نیمه زنگ صدای با رادین حرف

 .کنم می باز درو من تا باال برین شما ها بچه... اومد عاقد کنم فکر -تابش

 ...بابا اما -رادین

 حاال.. کشیدین خجالت فهمیدیم بابا باشه.. رادین دیگه بسه: گفت حرفشو وسط پرید جون زهره

 .باال برین باشین زود

 خودشون دست هدایت با. باال بریم ها پله از شدیم ورمجب. داد هول ها پله طرف به رو ما دستش با

 محکم دستشو. بود هم تو حسابی اخماش. انداختم نگاهی رادین به. صندلی روی نشستیم هم

 . بود شده سفید دستش که محکم اونقدر. بود کرده مشت

 !بود؟ افتاده روز و حال این به که بود اور عذاب براش من با عقد انقدر یعنی "

 این با. انداختم خودم به نگاهی بود روم به رو که ای آینه از. چرخید ساده عقد سفره روی نگاهم

 . داد تشخیص رو صورتم پریدگی رنگ شد می داشتم رنگی کم آرایش که

  پریده؟ رنگم چرا "

  دارم؟ استرس "

 !نداره وجود شدن هول برای دلیلی.. بشم هول باید چی برای اخه نه... شدم؟ هول "

 !زنه می هم به رو مراسم و چیه حقیقت گه می االن رادین حتما "

 چیه؟ تکلیف موقع اون چی؟ نکنه کارو این اگه ولی "

 تا گرفت می اجازه داشت که بود عاقد صدای. اومدم خودم به صدایی یه با ولی بودم خودم حال تو

 نوبت حاال. کرد باطل رو موقت عقد اون اول شد داده اجازه که این از بعد. بخونه رو عقد خطبه
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. شد بلند عاقد گفتن وکیلم صدای دیدم کنم درک موقعیتمو که این از قبل. بود دائم عقد خطبه

 !بچینه گل رفته عروس: گفت خوشی سر با جون زهره. بود اول بار این

 !تابش خانواده از گل یه!! گلی چه اونم اره "

 !بیاره گالب رفته عروس: گفت انممام سرش پشت و گفت رو وکیلم عاقل دوم با برای

 !!بزنه؟ هم به عقدو که نمیزنه حرفی چرا مونده؟ ساکت رادین چرا "

 اخه.. بودم ناراحت بگه بله اول باید عروس که این از بار اولین برای. شد خونده هم سوم بار

 آرزو االن. ..االن ولی.. بگیره تصمیم اول که عروسه حق این گفتم می بریام و دور همه به همیشه

 بیشتری جرأت و دل اون. نبود من با اول جواب طوری اون الاقل. بود رادین جای که کردم می

 ولی خورد می هم به عقد و داد می رو بده باید که رو جوابی اومده پیش مسائل به توجه با و داشت

 .تونستم نمی من

 . انداختم اطرافم به نگاهی چشمی زیر

 برق چشماش بابام. بخونم صورتش اجزای بند بند از تونستم می اینو. بود خوشحال خیلی مامانم

 سر چون کرد می مصرف دارو کمتر حتی. بود شده بهتر حالش خیلی هم وقته چند این تو.. زد می

 تو رو اشک برق.. بود کرده بغض خوشحالی از که بود خوشحال انقدر جون زهره. بود تر حال و

 و زیبا و مهربون لبخند یه دیدم تعجب کمال در. چرخید ابشت روی نگاهم. دیدم می چشماش

 !خوشحاله؟ اونم یعنی!! بسته نقش لباش روی نایاب

 !کنم؟ خراب ادمو همه این خوشحالی چطوری اخه!! بود خوشحال هم تابش حتی "

 حاالها حاال شاید.. امروز برای فقط نه اونم.. کنم می خراب همشونو حال بدم منفی جواب اکه "

 هستیم رادین و من این نهایتا و مونن می شاد اونا بدم مثبت جواب اگه ولی! باشه خراب حالشون

 بدیم پس بچگانمونو کارای تاوان جوری یه باید حال هر به.. حقمونه اونم.. شیم می قربانی که

 !دیگه

 !خودمونو؟ یا کنم قربانی هامونو خانواده! کنم؟ کار چی حاال.. خدایا "
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 به چیز همه.. نداشت استرس من اندازۀ به مطمئنم حداقل... بود اروم. انداختم ادینر به نگاهی

 .داشت بستگی من جواب

 !وکیلم؟ خانم دوشیزه: شد بلند عاقد صدای دیگه بار

 . شدم غرق خودم افکار در باز من و

 بود؟ منظور چه به رادین دیروز کارای "

 بود؟ شده نگرانم چرا "

 سؤال میلمه باب چی دقیقا که این مورد در دیروز کرد می عمل خود سر که همیشه خالف بر "

 !!کرد

 !!شدم؟ مهم براش جدیدا "

 !خبرم بی ازش که دیگس بازی یه شایدم "

 اصلی خطبۀ از جدا: گفت گوشم دم. بود مامانم. اومدم بیرون افکارم از شونم روی دستی ضربه با

 !یگهد بده جواب... پرسید ازت هم دیگه دفعه سه

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 .کنم ناراحت هامونو خانواده تونم نمی من نه "

 .دادم رو نهایی جواب باالخره

 !بله ترا بزرگ اجازۀ با -

 !!اسودگی؟ سر از یا بود کالفگی سر از. شنیدم رادینو نفس شدن خالی صدای

 رادین. پرسید هم رادین از عاقد شد خاموش جمع گفتن تبریک و زدن دست صدای که این از بعد

 و رنگ ای سرمه یکیش.. اومد جلو جعبه تا دو با جون زهره. داد بله جواب ای گرفته صدای با هم

 دست به رو قرمز جعبۀ. داشتن مشابهی تزئینات. بودن قلب شکل به دو هر. قرمز دیگری و بود

 .من به رو رنگ ای سرمه و داد رادین
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 .بکن گلم عروس دست رو حلقه و کن باز رو جعبه در جان رادین. هاتون حلقه از نمای -جون زهره

 باشم سهیم خریدش در خودم و بدم نظر عروسیم حلقۀ برای خودم میخواست دلم همیشه "

 ...ولی

 خاصی ظرافت با و اورد باال چپمو دست نرمی با. بود زیبایی حلقۀ الحق. کرد باز رو جعبه در رادین

 .گرفتم گر که بود حرارت پر و گرم بوسش انقدر. زد دستم پشت ای بوسه. کرد دستم رو حلقه

 دستش رو حلقه شماست نوبت خانم عروس!! شد رنگ به رنگ چه عروسم ببین وای -جون زهره

 .کنی

 اروم و گرفت باال چپشو دست رادین. اوردم در توش از رو حلقه و کردم باز رو جعبه در ارومی به

 .کردم شدست رو حلقه

 !کنی؟ تالفی خوای نمی.. بوسید رو تو داماد..  خانم عروس: گفت شیطنت با جون زهره

 با کنم فکر. کرد بسته بازو چشماشو اروم بار یک. چرخید پدرم روی نگاهم حرف این با ناخوداگاه

 می و بکنم کارو این میخواد دلم خودم کرد فکر شایدم.. بکنم کارو این خواست ازم حرکت این

 . بگیرم اجازه ازش خوام

 گونشو و شد خم کمی هم رادین. شدم خم و شدم خانوادگی جمع منتظر های نگاه تسلیم باالخره

 از بعد. بودم شده حالی یه گونش با لبم برخورد از. زدم گونش روی ارومی و نرم بوسۀ. اورد جلو

 سرمو خجالت با. بود شده حرارت پر نگاهش. خورد گره رادین نگاه تو نگاهم رفتم عقب که این

 . انداختم پایین

 !خجالت شن می اب االن دوتا این.. پایین بریم ما بهتره -تابش

 .من اتاق تو بریم بهتره: گفت و شد بلند جاش از. شدیم تنها رادین و من و پایین رفتن همه

 . دمبو مردد جورایی یه. برداشت هم رو هامون شناسنامه رفت می اتاق سمت به داشت وقتی

 داشت؟ کار چی من با اتاقش توی دار تب نگاه این با االن اخه "
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 هارو شناسنامه داره دیدم شدم وارد وقتی. رفتم اتاقش سمت به داشتم اضطراب کمی که این با

 و اتاقش میز روی انداخت و بست رو ها شناسنامه شد اتاقش به اومدنم متوجه وقتی. کنه می نگاه

 !افتاد بیافته خواستیم نمی که اتفاقی.. شد تموم: گفت

 .ایستاد روم به رو کمر به دست و بست اتاقشو در

 ترنم؟ دادی مثبت جواب چرا -رادین

 می هم تو بابای حتی! بودن؟ خوشحال چقدر هامون خانواده ندیدی: گفتم و پایین انداختم سرمو

 !خندید

 !دلیل؟ این به فقط: گفت و باال داد ابروشو یه

 چی از! چرا؟؟ ولی. شد دلخور کمی کردم احساس. دادم تکون مثبت جواب نشانۀ به بار چند سرمو

 !شد؟ دلخور

 بهم نگاهی نیم. اوردم زبون به اسمشو اختیار بی. رفت اتاقش پنجره سمت به و برگردوند روشو

 چیه؟: گفت و پنجره سمت برگشت دوباره و انداخت

 !بود گذار تأثیر عقد تیجۀن در هم تو جواب دادی؟ مثبت جواب چی برای تو -

 !دادی مثبت جواب تو که دلیلی همون به کن فکر -

 !مطمئنی؟ -

 میکنی؟ فکر ای دیگه چیز تو -

 !کنم؟ می فکری چه واقعا رادین کار مورد در من ببینم خواستم می... شدم مسلط افکارم به

 . گذروندم نظر از رو اخیرش وقته چند این کارای

 خیلی. انداخته کمتر یعنی.. ننداخته کل باهام دیگه.. داشته هوامو جوره همه وقته چند این توی

 نگران و کالفه حسابی کردم می دیر ذره یه و دنبالم بیاد تونست نمی روزی یه اگه. شد می نگرانم

 !!شد می
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 !بودم؟ نکرده توجه کاراش به اصال چرا "

 !میکنم فکر ای دیگه چیز من.. اره: گفتم مطمئن لحنی با و ایستادم پشتش رفتم

 .برگشت طرفم به

 کنی؟ می فکر چی! خب -رادین

 .کنم پیدا سؤالش برای ثابت جواب یه و کنم جمع رو افکارم بودم نتونسته هنوز

 این دادن مثبت جواب برای دلیلت تمام دونم می می ولی. دونم نمی: گفتم و انداختم باال ای شونه

 !گن می دیگه چیز یه چشمات! یکن ناراحت رو خانواده نخوای که نبوده

 . کشید خودش طرف به منو کمرمو پشت گذاشت دستشو

 گن؟ می چی چشمام -رادین

 !مفهومه نا حرفه دنیا یه توش حرارتش از غیر.. نگو دیگه که رو نگاش! داغه چقدر دستاش "

 !دونم نمی: گفتم بودم شده غرق چشماش تو که حای در

 !سردرگمی؟! خونم می رو سردرگمی تو چشمای تو من ولی :گفت و گردنم پشت برد دستشو یه

 زبونم شدم می ذوب حرارتش از داشتم لحظه هر که دارش تب چشمای و گرمش دستای خاطر به

 . سردرگمم اره گفتم بهش چشمام با ولی. بود اومده بند

 گمیسردر تو خوام نمی: کرد زمزمه گوشمم دم و جلوتر اومد.. خوند چشمامو حرف خوب خیلی

 .بشی خالص که کنم کار چی بگو خودت... بمونی

 . بودم شده مسخ. بود ریخته هم به حالمو گردنم روی داغش نفسای

 !!!خوردم جا شدگی مسخ عین در واقعا که کرد کاری
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 بوسه که این برای شاید! نکردم ممانعت چرا دونم نمی. بوسیدن به کرد شروع گوشم زیر همون از

 . گونمو هم بعد. بوسید هم رو چونم و اومد باال کم کم!! نبود اور ندشچ برام قبل مثل هاش

 !گردنش دور بندازم دستمو که داشتم شدیدی تمایل گرچه. بود اویزون دستام همچنان

 گرفتم؟ اروم چرا شده؟ چم من "

 .رسید گوشم به وار زمزمه صداش. ایستاد حرکت از لباش باالخره. بود شده تند نفساش

 .کنی نگاه چشمام تو خوام می... ترنم کن باز ماتوچش -رادین

 !بودمش؟ بسته کی کنم؟ باز چشمامو "

 . بود شده قرمز صورتش به خون حجوم از. کردم باز چشمامو ارومی به

 .بکنم اعترافی یه خوام می: گفت کردم باز چشمامو دید وقتی

: گفت و کشید عمیقی سنف. موندم منتظر سکوت در بودم شده خیره چشماش به که طور همین

 !باختم من ترنم

 !باختی؟ چیو: گفتم و کردم باز زبون سختی به

 !بازیو -

 !! چیه منظورش نفهمیدم. کردم سکوت

 لبام روی لباشو. پایین اورد کم کم و کرد کج سرشو. دوخت لبام به و گرفت چشمام از نگاهشو

 لباش گرمای مقابل در کردم ساساح دقیقه چند این تو که گرمایی تمام فهمیدم تازه! گذاشت

 !همراهی نه ممانعت نه.. کردم نمی کاری هیچ... هیچه

 زبونش. شد بسته چشمام دوباره.. گونه نوازش و اروم... نبود کارش تو شدتی هیچ. بوسید می نرم

 بود بوسیده منو که باری اولین به شباهتی هیچ اصال. شد می کشیده لبام روی انگیز وسوسه واقعا

 ...حاال ولی بود شکنجه قصدش فقط ظاهرا.. کرد کارو این شدت تمام با دفعه اون! شتندا
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 همه این مقابل در ولی داشتم بازی لج و لج باهاش درسته. کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 . بمونم تفاوت بی تونستم نمی کننده تحریک حرکات

 شدت کارم این با. باهاش ردنک همراهی به کردم شروع و گردنش دور انداختم دستمو منم

 . کرد بیشتر رو بوسیدنش

 بیشتر شدتشو خواست می دلم. باشه بخش لذت برام انقدر رادین بوسیدن کردم نمی فکر اصال

 دستای حاال. بلوزم زیر کرد رو دستش.. بره پیش ارومی همین به چی همه دادم ترجیح ولی.. کنم

 نزدیک بهش انقدر نمیخوام دلم.. شه می خطری هدار اوضاع. کردم می حس پوستم روی رو داغش

 بیارمش خودش به که این برای. نذاشت که کنم جدا لبامو خواستم! ره می تند داره خیلی... بشم

 ادمه بیشتری شدت با. شد بدتر انگار ولی شه می متوقف کردم می فکر. گرفتم لباش از گاز یه

 کردم تقال انقدر. بشم خالص دستش زیر از مکرد می تالش فقط. کردم نمی همراهیش دیگه. داد

 کم نفس داشتم دیگه. شد لبام بیخیال شکر رو خدا بازم. گردنم سراغ رفت و شد لبام بیخیال

 .میوردم

 یه باید ول بود دشوار خیلی برام بود کرده درست برام رادین که حالی اون تو کردن باز زبون

 .گفتم می چیزی

 !نده ادامه.. بسه رادین -

 محض به. عقب رفت کمی. اورد در بلوزم زیر از دستشو. شد متوقف گلوم گودی تو سرش قیقاد

 . شدم ولو زمین روی شدم جدا اغوشش از که این

 می احساس. بود شده سنگین سرم بیشتر... نبودم گیج شایدم... رفت می گیج شدت به سرم

 تصورم از خارج کامال.. نداره هم یتعجب البته.. شده سرم توی بزرگ کوه یه اتفاق همه این کردم

 !! بود

 .شنیدم صداشو که کردم باز اتاقو در و شدم بلند جام از. بمونم اتاقش تو خواستم نمی دیگه

 حالت؟ این با کجا -رادین

 .کرد صدام دوباره. بیرون زدم اتاقش از بدم جوابشو که این بدون
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 .پایین نرو طوری این داغونه خیلی قیافت.. بودما تو با ترنم -رادین

 کس هیچ چرا. ها پله دم رسیدم. بود گرفته فرا خونشونو عجیبی سکوت. نبود مهم برام بازم ولی

 تو رفتن حتما. پنجره کنار رفتم! نبود خونه داخل کس هیچ. رفتم پایین ها پله از! نیست؟ سالن تو

 !!نیستن هم توحیاط دیدم زدم کنار که رو پرده! حیاط

 کجان؟ اینا پس.. اوا "

 .ترسوند حسابی منو سرم پشست از رادین صدای

 !نیستن نگرد -رادین

 !ترسیدم چته: گفتم قلبم رو بودم گذاشته دستمو که حالی در

 !پایین میام سرت پشت دارم من دیدی که تو ترس؟ چرا -رادین

 نیستن؟ گی می که کجان بقیه حاال: گفتم کارانه طلب و رفتم بهش ای غره چشم

 !اتاق در پشت بودنش زده! بخونش.. بابامه خط دست: گفت و جلوم رفتگ کاغذ یه

 خوندن به دلم تو کردم شروع و گرفتم ازش کاغذو

 خواستیم نمی. لواسون ویالی رفتیم. نیستیم ما بیرون بیان اتاق از وقتی احتماال.. ها بچه سالم "

 مراقب بگذره خوش بهتون. مونیم می جا اون همگی هم رو شب احتماال. بشیم مزاحمتون

 .باشید خودتون

 . افتاد دستم از کاغذ

 !بودیم؟ تنها هم با خونه تو رادین و من یعنی "

 .گفتم بلند رو اومد فکر تو که ای جمله اولین

 .خونمون برم باید من -

 کنی؟ کار چی خوای می چی؟: گفت بهت با رادین



 
 

178 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 .خونمون برم خوام می: گفتم تر بلند

 . اومد سرم پشت اونم. رفتم ها پله طرف هب و گذشتم کنارش از

 !چی؟ داره نگهم اونجا اتاقشو تو برم اگه.. خودشه اتاق تو لباسام.. لعنتی اه "

 خواستنای هم من کردنای همراهی هم.. هوسه همش اینا.. بیافته بینمون اتفاقی خوام نمی... نه "

 !اون

 .ایستاد من حرکت از شدن شوکه به هم رادین که کردم ایست دفعه یه

 بیاری؟ لباسامو اتاقت از بری شه می: گفتم زدم می نفس نفس که حالی در

 !دیگه برو خودت خب... باال اومدی رو پله همه این که تو -

 !!ها گه می راست.. اه "

 !اتاق تو رم می راحت خیال با اینطوری.. کنم دور اینجا از خودشو باشه بهتر شاید "

 !بیاری؟ اب برام شه می پس.. پس: گفتم فکر کمی با

 !اب؟ -

 .دادم تکون سرمو

 !اووههومم -

 ترسیدی؟ چی از بگی شه می چته؟ تو ترنم: گفت اخم با

 !ترسیدم؟ من گفته کی! من؟ -

 !لرزی می چطوری که بینم می دارم.. بگه کسی نیست الزم -

 از نگاه دوباره ینراد صدای با! شدید اونم.. لرزیدم می. چرخید دستام روی نگاهم ناخوداگاه

 .گرفتم دستام

 کنم؟ می باهات کاری نخوای خودت اگه کردی فکر ترنم؟ کردی فکر چی من به راجع تو -رادین
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 !کردی؟ کار چی اتاق تو رفته یادت: گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 به کردی شروع که کنم تمومش خواستم می من: گفت و کرد کج سرشو کمی کمر به دست

 ادامش که شدم وسوسه بیشتر کنی می همراهی باهام دیدم وقتی منم خب... باهام کردن همراهی

 !اینه؟ از غیر. کردم عمل خواستت به کنم تمومش خواستی وقتی ولی... بدم

 .کردم همراهی باهاش خودم من. بود درس کامال حرفاش نداشتم براش جوابی

 به: گفتم حین همون در و افتادم اهر اتاقش سمت به و شدم اصلیش سؤال به دادن جواب بیخیال

 .برم خوام می من.. کنه نمی عوض رو چیزی موضوع این حال هر

 خورد بود باز که موهام که برگشتم شدت با قدر اون. گرفت بازومو شدم اتاق وارد که این محض به

 . صورتش تو

 !بری ذارم نمی ترسیدی انقدر چی از نگی تا: گفت قاطعی و محکم لحن با

 قدرت مقابل در تونه می کی... نشد داشتم انتظار که طور همون ولی کنم ازاد رو بازوم کردم سعی

 !!بتونم من که بیاد در رادین

 .بزن حرف و بمون اروم پس.. شم می تحریک بیشتر کنی تقال بیشتر هر خودت قول به -رادین

 .بگم بهش حقیقتو بذار.. برم تفره باید چرا اصال "

 .باشم تنها خونه یه تو باهات خواد نمی دلم .رادین کن ولم -

 .میام باهات خودمم اونجا بری بخوای اگرم.. خونتون برگردی تنها ذارم نمی من حال هر به -

 شم؟ طرف کی با باید ببینم برم و دور رو تو نخوام من... اه: گفتم حرص با

 در منو نحو بهترین به داشتی پیش دقیقه چند تا شدی؟ طوری این دفعه یه چرا بگی شه می -

 ...!!!االن ولی کردی می همراهی بوسیدنت

 !باشم؟ طوری همون االنم خواد می دلت خیلی چیه: گفتم عصبانیت با
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 جا همین گم می دارم.. باش طوری اون االنم گفتم کی من تو؟ گی می داری چی: گفت و کرد اخم

 !خوبه؟. مونم می خودم اتاق تو منم رکسانا اتاق تو برو تو. بمون

 !خونمون.. برم.. خوام می.. من... رادین: گفتم عصبی اما اروم و شمرده

 .شد بیشتر بازوهام دور دستاش فشار

 هیچ تو ذارم نمی.. هیچ که دارم می نگهت که جا همین کنی می چموشی انقدر که حاال -رادین

 !بمونی خودم اتاق از غیر به اتاقی

 .باز هوس پسرۀ.. تو به لعنت :گفتم وار زمزمه لب زیر ناخوداگاه

 گفتی؟ چی -

 می تنمو خشمش شدت االن ولی.. نداشت چندانی خشم ولی بود کالفه و عصبی لحنش قبال

 . لرزوند

 رو باز؟ هوس گی می من به: گفت اروم ولی خشم با. کرد نزدیک گوشم به لبهاشو تر جلو کشیدم

 حسابی؟ چه

 !بوسیدی منو یشپ دقیقه چند دلیل بدون که حساب این رو -

 .زدم حرفمو ولی لرزید می ترس از صدام

 . طور همین هم نگاهش توی خشم. شد کم دستاش فشار

 کردم؟ کارو اون هوس روی از من کردی فکر واقعا تو ترنم -رادین

 جواب ای کوبنده لحم با بزنم زل چشماش تو جسارت با شد باعث همین. بود شده اروم لحنش

 . بدم مثبت

 .کرد ولم و دز پوزخندی

 !کردی؟ همراهی منو هوس روی از هم تو حتما پس -رادین

 !بکشه رخم به اینو خواد می همش حاال.. کردما همراهیش شدم خر کردم غلطی عجب "
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 !کردی؟ همراهیم هوس روی از.. ترنم بده منو جواب: گفت فریاد با باال رفت صداش

 .اورد جوش ارامش اوج رد دفعه یه.. همیشه مثل درست.. خوردم جا دادش از

 جالباسی طرف برم خواستم. شدم بیخیال. نتونستم ولی بدم جواب خواستم. بود اومده بند زبونم

 .برنگردوند منو دفعه این ولی. گرفت بازومو دوباره که اتاقش

 شنیدی؟ رو کردم اعترافی اصال تو: گفت ای گرفته صدای با

 !اعتراف؟ کدوم اعتراف؟ "

 .اوردم فشار مخم به پیش لحظه چند خاطرات تداعی رایب و بستم چشمامو

 .شد زنده گوشم توی صداش

 !!باختم من ترنم...  بکنم اعترافی یه خوام می "

 چیه؟ منظورش نفهمیدم هم موقع همون "

 باختی؟ تو چی یعنی: گفتم و برگشتم طرفش به

 !کنی؟ اذیتم خوای می یا نفهمیدی واقعا: گفت ارامش با

 .داد ادامه دید سکوتمو وقتی

 !درسته؟.. نیاریم کم که بود این سر ما بازی -

 . دادم تکون حرفش تأیید در سرمو

 .باختم دلمو بلکه بازیو تنها نه وسط این! اوردم کم من ولی -رادین

 !باخت؟ دلشو چی یعنی.. کردم نگاش منگ و گیج بازم

 !شده؟ من عاشق یعنی "

 یه خواست می که کسی عاشق من؟ عاشق اونم! باشه شده قعاش رادین کنم باور تونم نمی.. نه "

 !بگیره؟ حالشو جوری
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 نگو بهم و باش داشته انصاف انقدر الاقل... زدم بهت دلمو حرف پامو زیر گذاشتم غرورمو -رادین

 .متنفرم کلمه این از چون... هوسباز

 خوام می: گفتم ضعیفی صدای با فقط. بدم نشون واکنشی چه باید دونستم نمی اصال.. بودم شوکه

 .خونه برم

 !سالمه پنج و بیست که انگار نه انگار.. کنن می فرار غریبه یه از دارن که هایی بچه عین درست "

 .رسونمت می شو حاضر برو باشه: گفت و داد تکون سری

 حاضر سریع منم بشه پشیمون یهو که این ترس از. رفت بیرون اتاق از دیگه حرف هیچ بدون

 ! گیره می گازش خر یهو!! که نداره تعادل بدبختی اخه.. پایین تمرف و شدم

. نشد من حضور متوجه. بود بسته چشماشو و بود گرفته دستاش بین سرشو. بود نشسته مبل روی

 چه چشماش تو دیدم تازه اورد باال سرشو وقتی. کردم اعالم بهش خودمو حضور سرفه تک یه با

 نمی ولی دروغه حرفاش بگم خودم با تونستم می. بود نشسته چشماش تو عجیبی غم.. خبره

 خواهد مشغول خودش به ذهنمو ها ساعت قطعا. کنم انکار رو غریب و عجیب نگاه این تونستم

 ! کرد

 از سری سر تشکر یه با کنم تعارفش که این بدون. نزدیم حرفی کدوم هیچ من خونۀ به رسیدن تا

 .شدم پیاده ماشین

 گر احساس رادین های بوسه از هنوزم. حموم تو پریدم صاف و مبل رو انداختم و اوردم در لباسامو

 ارومم تونست می.. بود خوب ولی. کرد چندشم. کردم باز سرم روی رو سرد اب.. داشتم گرفتگی

 !میومد پایین اون کمک با بدنم حرارت شاید.. کنه

 که خالی مامان جای.. بستم اموچشم و مبل روی انداختم خودمو ای حوله پوش تن با. بیرون اومدم

 .مبل رو بشینی خیس حوله با میومد بدش خیلی اخه. بندازه راه سرم اساسی بیداد و داد یه

 یه ولی. نشست لبم روی رنگی کم لبخند ناخوداگاه. اومد چشمم جلوی رادین بوسیدن لحظۀ

 !!بخندم ضوعمو اون به نباید من نه.. زدم نهیب خودم به و کشیدم هم تو اخمامو دفعه
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 حس اون ورود جلوی نتونستم ذهنم توی اومد ها صحنه اون فکر دوباره که این محض به ولی

 !بگیرم قلبم به رو شیرین

 اومده؟ خوشم من چرا چرا؟ اخه ولی "

 بودم؟ شده شاکی حسابی بود شده نزدیک بهم دفتر توی رادین که بار اولین نبودم من مگه "

 این تو و خودم و دادم مهناز به خونشو ادرس کارش همون الفیت برای که نبودم من مگه "

 !انداختم دردسرا

 کارش؟ از اومد خوشم چرا شده؟ چم حاال پس.. بهروش ترنم.. بودم خودم... چرا "

 !!گرفتم جلوشو بده ادامه داشتم دوست که این با.. بودم کرده گیر دوراهی بین "

 !من؟ به اونم باخته؟ دلشو گفت گفت؟؟ چی رادین... رادین... کنار به اینا همۀ "

 !بودیم دشمن هم با اون و من ممکنه؟ مگه اخه "

 !نیستیم؟ حاال یعنی بودیم؟؟ "

 !نکنی فکر مزخرفات این به شه می ترنم.. اه: گفتم بلند و شدم بلند جام از

 و رفتم رو از باالخره. بودم نشسته ریختی اون من و بود سرد هوا یکم اخه. کردم سرما احساس

 لذت برام خیلی. بود گرفته بارون. پنجره پشت رفتم و کردم درست نسکافه یه. کردم تنم لباسامو

 . کردم باز درو کمی.. صورتم تو بخوره سرد هوای یه خوردن نسکافه موقع بود بخش

 جا حسابی. کرد جلب توجهمو کوچه طرف اون اشنا ماشین یه دفعه یه که خوردم نسکافه از کمی

. کردن سلفه به کردم شروع. گلوم بپره نسکافه شد باعث ناگهانی خوردن جا همین. ردمخو

 .اومد جا حالم تا کشیدم عمیق نفس انقدر. بشم خفه بود نزدیک

 !نرفته؟ هنوز چی برای رادین "

 یا بزنم زنگ بهش بودم دل دو. بپرسم رو نرفته هنوز که این دلیل خواستم می. برداشتم گوشیمو

 . زدم زنگ بهش و گذاشتم کنار رو تردید اخر! نه
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 جانم؟ -رادین

 نرفتی؟ هنوز چی برای تو: گفتم محبتش پر گفتن جانم به توجه بی

 !خانمی شد عرض سالم -رادین

 !بده منو جواب.. سالم علیک گیرم -

 .ذارم نمی تنهات گفتم که من -

 این دیگه االن ولی کردم باز درو طوری همین شد پرت حواسم دفعه اون حاال.. ام بچه من مگه -

 .باشم تنها خونه امروز من بکنه تصورشو تونه نمی اصال مهناز ضمن در.. کنم نمی کارو

 !باشه مراقبت که گذاشته ادم تو خونۀ برای مهناز نیستی متوجه چرا.. ترنم ببین -

 !برام گذاشتی هم تو خب -

 برات؟ گذاشتم ادم من گفته کی -

 !!گفتی ازمهن به خودت دیروز -

 !گذاشته ادم برات بودم مطمئن جورایی یه چون پروندم طوری همین اینو من دیروز -

 بگه نداده زحمت خودش به بعدش تازه! کرد باور مهناز که گفت طوری! مارمولکیه ادم عجب "

 مراقب برام که مهمم انقدر یعنی که بودم این کف تو همش من حاال تا دیشب.. گفتم دروغ

 !گذاشته؟

 .هستم خودم مراقب من. خونه بری تونی می.. کن ول رو اینا حاال خب خیله -

 .بای.. زدی زنگ کشیدی زحمت الکی هم تو رم نمی من -

 !پیچید گوشم تو اشغال بوق بزنم حرف اومدم تا

 !بمیری جا همین تا بمون انقدر: گفتم و مبل رو کردم پرت رو گوشی حرص با



 
 

185 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 که چیزی به حواسم وجه هیچ به البته. کردم سرگرم باهاش خودمو و تلویزیون پای نشستم

 . بود پایین کامال حواسم.. بزنم گول تونستم نمی که خودمو دیگه. نبود شد می پخش داشت

 و دادم کش خودمو. بود افتاده کناری مبل رو گوشی. پریدم جا از متر یه گوشیم زنگ صدای با

 . بود ترانه. داشتم برش

 .دادم جواب تلفنو عصبانیت با. بود کرده پنهان عقدو جریان من از خانما خانم این افتاد یادم تازه

 !برسه بهت دستم بذار فقط.. ترانه کشمت می -

 سالمته؟ عوض بابا؟ چته... هوی -ترانه

 ...کوفت و سالم.. مرض و سالم -

 شده؟ چی خبرته؟ چه -

 نگفتی؟ من به روزوام عقد جریان چی برای شده؟ چی پرسی می تازه! شده؟ چی -

 داشتم؟ خبر من میکنی فکر -

 !شه نمی باورم اصال که نداشتی نگو -

 شد نمی و بودن برت و دور بابا و مامان همش که اونم از بعد که.. شدم دار خبر رفتن دم تازه من -

 .داد خبر بهت

 !نکردی کارو این ولی بدی اس یه تونسی می بدی خبر خواستی می اگه تو ترانه -

 !اتاق تو پریدین هم با دوتایی خوندن عقدو تا.. نشد بد که تو واسه حاال -

 !پیچوندی؟ و دونستی می لواسونم قضیه.. راستی.. اهان -

 با رفتن موقع تازه دومون هر. رکسانا نه داشتم خبر من نه.. نداشتم خبر اصال که رو یکی این -

 موافقت هم اونا و گفته اینا مامان به و بوده چیده ای برنامه همچین خانم زهره ظاهرا.. شدیم خبر

 . کردن

 اونجایین؟ االن یعنی -
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 کجایی؟ االن تو! نذاشت محمود اقا ولی برگردیم که کرد اصرار خیلی بابا.. اره -

 !خودمون خونۀ -

 !بمونی رادین پیش کردم می فکر.. اااا -

 .رسوند منو خودش رادین.. خونه اومدم بابا نه -

 گردیم؟ بر کنم کاری یه خوای می! تنهایی پس بابا ای -

 !بده خبر ما به شد دیگه خبر اگه ببین کن جمع حواستو ذره یه لطفا فقط شما! نکرده الزم نخیر -

 !بدین ما به باید شما رو خبرا بقیه بشه؟ قراره خبری چه دیگه: گفت خنده با

 بود؟ چی منظورت خندی؟ می چی واسه.. زهرمار: گفتم حرص با

 حاال! کنی می له منو زنی می نداری اعصاب االن تو بیخیال بابا هیچی: گفت و خندید تر دیدش

 هستی؟ خبری جور چه دنبال

 !سقف یه زیر بفرستن رو ما و بگیرن عروسی واسمون فردا همین بخوان بعید اینا از -

.. بیافته اتفاق ذاریم نمی رکسانا و من دیگه مورد یه این تو.. نباش نگران بابا نه: گفت جدیدت با

 .کنیم جور عروسی واسه مناسب لباس خودمون واسه تونیم نمی ما فردا همین تا اخه

 می ترانه: گفتم فریاد با افتاد دوزاریم وقتی. کردم تجزیه ذهنم توی حرفشو و کردم سکوت یکم

 !حالله خونت خونه بیای کن باور... کمشت

 !بای.. کنه می صدام مامان دیگه رمب من.. جنبه بی کردم شوخی: گفت خنده با

 . کردم قطع بدم خدافظیشو جواب که این بدون

 !رفته رادین حتما دیگه االن تا. بود گذشته ساعتی یه. انداختم ساعت به نگاه یه

 

 



 
 

187 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !!جاس همون دیدم تعجب کمال در و پنجره پشت رفتم

 و مونه می دیگه ساعت یه تا هایتان.. بمونه شب تا نکنم فکر. بود هفت.. انداختم ساعت به نگاه یه

 . ره می

 دم چنان هم رادین دیدم می دفعه هر و پنجره دم رفتم می گاهی از هر ولی. کردم سرگرم خودمو

 ! دره

 !! بود خونمون دم رادین هم هنوز و... بود شده نیم و نه ساعت

 یقین و تردید بین ۀفاصل باالخره.. بودم مردد ولی بزنم زنگ بهش خواستم می. برداشتم گوشیمو

 . برداشت بوق تا سه از بعد. زدم زنگ بهش کردم طی رو

  بله؟ -رادین

 ! کنم نمی سالم بهش منم پس خب! نداد؟ جواب سالم با چرا... دید منو شماره که این "

 ! نرفتی؟ هنوز چرا رادین -

 ! رم نمی گفتم بهت گفتی بار یه داری؟ اصرار من رفتن برای انقدر چرا -

 ! کنه فرض بچه منو یکی میاد بدم -

 حداقل! نشناختی مهنازو هنوز که اینه مسئله.. نیست تو بودن بزرگ یا بودن بچه سر مسئله -

 ! تو بیاد ده نمی جرأت خودش به ببینه در دم منو اگه

 ! ترسه؟ می ازش کسی کنه می فکر چرا!! گیره می تحویل خودشم چه "

 اون صبح تا خوای می.. شه نمی که طوری این: گفتم و شدم خودشیفتگیش به دادن جواب بیخیال

  بمونی؟ جا

  باشم؟ وضعیتی چه تو من که مهمه تو برای مگه... مونم می اره -

 کسی که این از من.. کردم می کارو همین بود تو جای هم ای دیگه کس هر.. نشه اشتباه... نه نه -

 . کردم می تمسئولی احساس بیافته الکی زحمت تو من خاطر به
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 . بخواب بگیر کن قفل رو درا بخور شامتو.. کنی مسئولیت احساس نمیخواد -

 تو من خاطر به دیگه یکی ولی بخوابم راحت بگیرم نرم و گرم جای یه تو بعدم.. بخورم شام من "

 ! باشه؟ عذاب

 . باشم تفاوت بی تونم نمی.. نه "

 ! بده جامان رو گم می که کاری که کنم کار چی بلدم خوب "

 پنج از بعد اگه.. بگیری تصمیمتو داری فرصت دقیقه پنج فقط! باال بیا یا خونه برو یا رادین ببین -

 ! پاد می منو خونۀ یکی گم می بهشون و پلیس زنم می زنگ نکردی کارو این از کدوم هیچ دقیقه

. شده کالفه اساسی میومد نظر به. گرفتمش نظر زیر پرده الی از. کردم قطع تلفنو و گفتم اینو

 . بود گذشته دقیقه دو.. انداختم گوشیم ساعت به نگاهی

 بسته پنجرۀ پشت از صداش که طوری. کوبید هم به محکم ماشینو در. شد پیاده ماشین از باالخره

 ! شد خورد!! ماشین بیچاره! شد شنیده

 . کردم صبر بود کن ازب در دکمه روی دستم که حالی در ولی کنم باز درو که ایفون طرف به رفتم

 . بودم منتظرش پنجره پشت فهمه می طوری این... کنم عجله نباید "

 در. کردم باز درو بعد و دادم طولش ثانیه چند زنگ شنیدن بعد. بزنه زنگ خودش تا موندم منتظر

 . دادم نشون خوندن مشغول خودمو و کردم باز کتاب یه و مبل روی نشستم و کردم باز رو ورودی

 . کردم بلند کتاب روی از سرمو صداش شنیدن با

 . سالم -رادین

 . انداختم پایین سرمو دوباره دادم سالمشو جواب نگاهی نیم با

 یخ حتما..  بود سرد بیرون.. کنم دم چایی برات خوای می: گفتم بود پایین سرم که طور همون

 ! کردی

 . نبود سرد هم قدرا اون... نیست احتیاجی نه -
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 هم بار یه دقیقه چند این تو و موندم خیره کتاب به طور همین من دقیقه چند. نزدم یحرف دیگه

 . موندم خیره کتاب به الکی نکنه شک که کردم عوض رو صفحه

 !! بود نشسته هنوز اون.. بود کاراش به حواسم ولی کردم نمی نگاه رادین به که درسته

 ! دیگه بشین بخ ایستادی؟ چرا: گفتم و کردم باال سرمو تعجب با

 دلم ته دفعه یه. انداختم پایین سرمو دوباره. تکی مبالی از یکی روی نشست و اورد در کاپشنشو

 . نخورم شام هنوز من افتاد یادم. رفت ضعف

 ! رفت یادم بود رادین پیش فکرم بس از "

 . بود پایین سرش. کردم بلند سرمو

  خوردی؟ چیزی تو رادین -

 . بودم خونه دم مدت تمام من.. نه: گفت بود پایین سرش که طور همون

 !! ندارم؟ خبر من بود شده زیر به سر انقدر حاال تا کی از این "

 ! بخوریم هم با کنم می اماده چیزی یه االن من پس: گفتم و شدم بلند جام از و بستم کتابو

  نخوردی؟ شام هم تو مگه -رادین

 ! هنوز نه -

  چرا؟ -

 ماهی تن: گفتم بدم چراشو جواب اینکه بدون رفتم می اشپزخونه طرف به داشتم که حالی در

  داری؟ دوست

 ! ممنون.. اره -

 !بگیرم غذا سفارش که نیست رستوران جا این.. نبود مربوط من به هم خوردی نمی گفتم دلم تو
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 رو دیزیا های ساعت رادین. افتاد لوبیا کنسرو به چشمم دفعه یه.. اوردم در کمد از ماهی تن یه

. اوردم در هم لوبیا کنسرو یه. نمیاد بدش بخوره داغ غذای یه که این از حتما.. بوده ماشین تو

 رو لوبیا ظرف. کردم خالی هم دیگه یکی همین برای. نشد انقدری دیدم ظرف تو کردم خالی وقتی

 همین در. توش ریختم رو ماهی تن و بغلش گذاشتم هم کوچیک تابه ماهی یه و شعله رو گذاشتم

 زیتون روغن و گلپر. چسبید می ماهی تن با. کردم درست ساالد کمی شد می گرم غذاها که حین

 و گلپر کرد می درست لوبیا خوراک مامان وقت هر داشت عادت بابا اخه.. میز سر اوردم هم رو

 سطو از هم رو ترش لیمو چندتا. باشه داشته دوست هم رادین شاید گفتم.. زد می به زیتون روغن

 . کوچیک بشقاب یه تو گذاشتم و کردم نصف

 . نمیومد رادین از صدایی هیچ. بود شده دقیقه پنج و ده ساعت

 می غلطی چه اینجا من ببینه نزد هم سر یه حتی که کرده استخدام نوکر جا این کرده فکر "

 !!کنم

 خبری خودش از نه شنیدم جوابی نه ولی. کردم صدا رادینو و میز سر نشستم. بود اماده چیز همه

 .بیرون رفتم اشپزخونه از. موندم جواب بی هم باز و کردم صداش دوباره! شد

. بود کرده پنهان دستاش با صورتشو و بود کرده بند پاش ران روی ارنجشو بود شده خم کمی

 . کشیدم عقب اون پریدن با! پرید جا از دفعه یه.. شونش رو زدم اروم جلو رفتم

 دی؟ نمی جواب چرا خوبی؟: گفتم بود شده گرد رادین منتظرۀ غیر رفتار از چشمام که حالی در

 کردی؟ صدام مگه -

 !امادس شام بریم بیا! نه کم -

 رادین. خوردیم سکوت در رو شام. افتادم راه اشپزخونه طرف به خودم حرف این گفتن از بعد

 . بخوره که این تا کرد بازی بازی غذاش با بیشتر

 به دوباره غرور نهایت در کردم می فکر! بود بعید ازش جداً که کاری! شستم رو ها ظرف کرد کمک

 ظرف یه خوردم می میوه شام از بعد که شب هر عادت طبق. بکنم رو کارا من تا بده لم مبل همون
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 جدا ازش ای قطعه. کندم پوست سیب یه! بود فکر تو بازم رادین. حال تو بردم و شستم میوه

 .شجلو گرفتم و کردم

 . گرفت ازم سیبو و کرد تشکری. شد جمع حواسش تا دادم تکون جلوش رو چاقو بار دو یکی

 !خودشه؟ تو انقدر چرا شده؟ چش رادین "

 .نداد بهم رو کردن سکوت بیشتر اجازۀ کنجکاویم

 فکری؟ تو انقدر چی واسه بگی شه می رادین؟ -

 راه که افتضاحی این تونم می چطور مکن می فکر این به دارم: گفت کنه نگاه بهم که این بدون

 !کنم درست رو انداختم

 !!زنی؟ می حرف چی از داری تو! افتضاح؟: گفتم تعجب با

 .انداخت نگاه بهم مدت هه این از بعد تازه

 !دیگه ازدواجه قضیه انداختن راه منظورم -رادین

 پشیمونی؟ االن یعنی -

 !برسه اینجا به کردم نمی فکر! کردیم می زدواجا هم با نباید! خیلی اره: گفت و داد تکون سرشو

 شدی؟ پشمون حاال!! زدی می دیگه حرفای یه خونه تو که تو... واااا: گفتم تعجب با

 کردی؟ باور حرفامو تو: گفت و زد پوزخندی

  کردم؟ باور حرفاشو چی یعنی"

 !!باخته؟ دلشو که گفته دروغ یعنی "

 !بودم موضوع این فکر تو همش االح تا موقع اون از که بگو احمقو منِ "

 دونستم می اولم همون از... نه: گفتم خونسردی با نکنه فرض احمق منو این از بیشتر که این برای

 !بافی می هم به پرت و چرت داری
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 تونم می هنوزم فهمید می باید. نگیرم ازش نگاهمو بار این گرفتم تصمیم. موند خیره چشمام تو

 .باشم سرد و جسور گذشته مثل

 بهت حالی چه بوسیدمت وقتی.. ترنم: گفت که شدم می مخمور نگاه این تسلیم داشتم کم کم

 !داد؟ دست

 !!!بود؟ مزخرفی سؤال چه دیگه این. خوردم جا حسابی سؤالش از

 با خونه تو اون و من حال هر به.. بزنم حرف باهاش چیزا جور این مورد در نباید االن دونستم می

 .بشه تحریک حرفا این با بود ممکن و بودیم تنها هم

 برم خوام می.. نیست حرفا این وقت االنم. .ام خسته من: گفتم و شدم بلند جام از سریع

 .بخوابی اینا مامانم اتاق تو تونی می هم تو.. کنم استراحت

: گفتم و کشیدم بازومو کمی. گرفت بازومو حرکت یه تو و زد جست جاش از من کردن حرکت با

 !ام خسته گفتم.. رادین کن ولم

 .کن استراحت برو راحت خیال با بعد و بده منو جواب -

 !دادیا گیر کنه؟ می فرقی چه: گفتم کالفگی با

 چیزی اون خودم نگی اگه! داشتی حسی چه بفهمم باید چون! مهمه چون دادم گیر: گفت ارامش با

 .کنم می استنباط جوابم عنوان به کردم احساس که رو

 من سر از دست فقط.. کن فکر خواد می دلت طور هر: گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از بازومو

 !بردار

 کلید دنودنای بین از خشم کمی با. داد فشار کمی دفعه این. گرفت بازومو دوباره که برم خواستم

 شه؟ می چی کنم برداشت خودم اگه دونی می: گفت شدش

 .داد ادامه خودش و نموند من جواب منتظر

 !داریم هم با خوب رابطه یه امشب بدم خودمو جواب خودم اگه -رادین
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 !گه می داره چی این! رابطه؟ "

 هست چی هر ولی گذره می چی فندقیت مغز اون تو دونم نمی من رادین ببین: گفتم عصبانیت با

 !بس و همین.. بوده غریزه روی از فقط کردم همراهیت موقع اون اگه من.. اشتباهه بدون

 و جلو کشید منو. هم تو رفت صورتم درد فشار از بار این که طوری.. داد محکمی فشار زوموبا

 انگیز وسوسه مقابل در نتونی که نیستی سست انقدر دونم می... ترنم شناسمت می خوب: گفت

 !کنم نمی باور اصال که کردی همراهیم هوس روی از نگو پس.. بگیری خودتو جلوی چیز ترین

 دیگه بار یه جواب به رسیدن برای شم می مجبور... نگی حقیقتو اگه: داد ادامه تر اروم صدای با

 !کنم امتحان

 کنه؟ امتحان چیو! کنه؟ امتحان "

 .گرفتم سؤالمو جواب دیدم لبام روی خیرشو نگاه که این محض به

 . گوشم زیر برد سرشو. کرد حلقه کمرم دور دستشو

 !!گرفتم قرار این فرمان تحت و شدم فلج دوباره من بابا ای "

 ارومه انقدر االن ولی.. لرزید می بدنش کردم می بغلش وقتی قبلی ترنم: گفت گوشم دم وار زمزمه

 .شم می اروم اون ارامش همراه خودمم چون! کنم رهاش خواد نمی دلم که

 !نداره تنش بدنم دیگه! ارومم.. اره!!! ارومم؟ من "

 با نمیخواد دلم.. نداریم ای عالقه هم به اون و من! کنه اریک بذارم نباید.. بشم خامش نباید "

 !نداره بهم ای عالقه هیچ که کسی

 اروم چرا ندارم ای عالقه بهش اگه کنه؟ می رفتار طوری این چرا نداره ای عالقه بهم اگه ولی "

 !!بکنه؟ خواد می کاری هر که گیرم می

 ! کن ولم خواهشا رادین: گفتم لرزون صدایی با

 ! گی نمی دلت ته از اینو تو -



 
 

194 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 اینو من و.. هوس روی از شه می رابطه این نباشه ای عالقه تو و من بین وقتی... رادین ببین -

 .کن ولم و کن درک کنم می خواهش.. نمیخوام

 صداشو که اتاق تو برم خواستم. کشیدم بیرون دستاش حصار از خودمو. شد شل دستش حلقۀ

 .شنیدم

 !برو بعدا بده گوش فامحر به بمون -رادین

 سمتش به. بگیرم نادیده رو التماسش همه این تونستم نمی. بود التماس از موجی صداش توی

 .کنم می گوش باشه: گفتم و دادم تکون سرمو. برگشتم

 .کرد شروع و کشید عمیق نفس یه

 شرکت ومکد طرف از بفهمی که این محض به داشتم انتظار دفترت تو اومدم که اولی روز -رادین

. ندادی نشون واکنشی هیچ تو ولی. بگیری تحویل منو و کنی گم پاتو و دست حسابی اینجا اومدم

 فرم اون به حواست اصال چون. هستم کی من نفهمیدی اصال که این حساب رو گذاشتم

 دک هم رو مونده باقی نفر چند این تر زود خوای می فقط و ای خسته حسابی بود تابلو…نبود

  .برن کنی

 همین برای.. کیم من دونی می حتما که این یعنی زدی زنگ بهم داد قرار برای وقتی دونستم می

 من جلوی اول شب مثل درست کردم می اشتباه ولی. داشتم انتظار ازت متمایز کامال رفتار یه

 ! تر کارانه طلب حتی! ایستادی

 یه که نفر یه با تونستم مین وقت هیچ و بودم ادم ترین مغرور من.. پدرم از بعد شرکت توی

 کم روش طرف که کنم می کاری معموال همین برای.. بیام کنار باشه داشته خودم مثل اخالقی

 تصمیم! شن می راست و خم جلوم همه معموال! وایسه من جلوی شه می پیدا کسی کم البته! بشه

 !بگه زور من به تونه نمی کس هیچ بفهمونم بهت هست طوری هر گرفتم

 پیشت بیام خواهی عذر برای اگه دونستم می خوب میاد؟ یادت رو شرکت اومد مهناز که روز اون

 می.. داشتم نقشه برات..خواهی معذرت برای موندم وجود این با ولی بینم می ازت رفتاری چه
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 برای. بشم حریفت راحتی به تونم می بفهمی خواستم می ترم نمی ازت بدم نشون بهت خواستم

 . کردم تهدیدت. کردم باهات روکا اون همینم

 بی و مغرور همچنان تو. کردم می اشتباه ظاهرا ولی گرفتم چشم زهر ازت کارم با کردم می فکر

 !شدی می ظاهر من جلوی پروا

. شدین هول دوتون هر بود مشخص کردم باز اتاقو در هوا بی من و بود اتاقت تو مهناز که روز اون

 به چشمم شدن خارج موقع. کنی پنهان رو درونت استرس ونستینت ارومت لبخند اون با تو حتی

 بودم مطمئن! باشه شلوغ میزت روی طوری این بودم ندیده وقت هیچ.. افتاد میزت روی شلوغی

 !افتاده روز اون به مهم چیز یه کردن پیدا برای

! توئه کار بود مشخص کامال.. نبودم که خر ولی.. نزد حرفی هیچ اون. سراغم اومد مهناز که این تا

 می بالیی هر شرکت میومدم اگه. بودم عصبانی دستت از زخمی شیر یه اندازۀ به صبح فردا

 ابرو بی کارمندات جلوی خواست نمی دلم اصال چون. نیومدم همین برای. بیارم سرت تونستم

 سه عتسا. گرفتم می حالتو باید. بگذرم کنارت از تفاوت بی تونستم نمی وجه هیچ به ولی.. بشی

.. دادم توضیح براش چیو همه ربع یه عرض در گذاشتم قرار یه باهاش و خالقی به زدم زنگ نیم و

 قبول بابامه و من گوش به حلقه نوکر چون که اونم! کنه کار چی و بگه چیزایی چه باید گفتم بهش

 .کرد

 واکنش کنمب باهات خوام می که کاری برابر در دونستم می بودم شناخته ازت که اخالقی با

 تاوان باید شده طور هر گفتم خودم با. بیام کوتاه جلوت نداشتم تصمیم.. دی می نشون شدیدی

 پوستت زیر لرزش ولی بودی شده خیره چشمام تو جسارت با شب اون درسته. بدی پس کارتو

 در بودم مرد که این با من. سوخت برات دلم ولی ا چر دونم نمی! ترسیدی دل ته از داد می نشون

 همین برای! هستی دختر یه که تو به برسه چه.. اوردم کم بود کرده باهام مهناز که کاری مقابل

 سرت بدتری بالهای ببوسمت نذاری اگه که کردم تهدیدت طوری همین. شدم بوسیدنت بیخیال

 چهی وگرنه.. گفتم اونو کشم می کنار دارم بفهمی مستقیما خواستم نمی لحظه اون واقع در.. میارم

 تونستم می هم که ای نقشه! رسید ذهنم به ای نقشه یه خونه رفتم وقتی ولی. نداشتم ای نقشه

 !شدی می تنبیه تو که این هم بشم راحت مهناز دست از کردنش اجرا توسط
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... کنه نمی قبول که بابام گفتم خودم با. میاد خوشم تو از گفتم و کردم صحبت مامانم و بابا با رفتم

 ترنمو من چون گم می منم.. بره راه اعصابت رو ذره یه و بپیچه تو پای پرو به ممکنه عوض در ولی

 نمی من. اومد در اب از اشتباه محاسباتم ولی. کنم نمی ازدواج ای دیگه دختر هیچ با دارم دوست

 یه قضیه تا بزنم حرف اونم با تا گذاشتم مالقات قرار بابات با.. ببینه رو تو خواد می بابام دونستم

 . بود تو دادن حرص اونم داشتم هم دیگه هدف یه البته! بشه تر جدی ذره

 کنم راضی باباتو که این برای من.. بپرسه بابامو نظر خودش و بگیره تماس بابام با گفتم بابات به

 من گه می بابام بگیره تماس باهاش بابات وقتی کردم می فکر خودم با. راضیه بابام گفتم بهش

 ازش دلیلشو وقتی! بود کرده موافقت اون ولی.. کنه ازدواج من پسر با تو دختر ارمذ نمی عمرا

 نشد راست و خم من جلوی ضعیف ادمای مثل که این از.. جسوریه دختر ترنم گفت پرسیدم

 !اومد خوشم

 این تو ولی! میاد بدش خیلی کنن می خواریشو پاچه که ادمایی از من بابای چیه؟ دونی می اخه

 !وایسادی جلوش محکم.. ردینک کارو

 بازم ولی. نکردی کارو این که بدی منفی جواب تو که بود این به خوشیم دل تنها.. بگم خالصه

 از مهناز شر شدم مطمئن که این از بعد و موندیم می نامزد هم با مدت یه.. نشدم ناراحت خیلی

 دم فرداش وقتی ولی! کشیب کنار خودت تو میکردم کاری یعنی.. شدم می بیخیالت شده باز سرم

 . ترسیدم یکم اورده ماشینت سر بالیی چه مهناز دیدم شرکت

 یه! برنمیداره سرت از دست راحتی همین به مهناز دونستم می! تو خاطر به خودم خاطر به نه

 این به راضی ولی داشتم بازی ولج لج باحت که درسته. انداختمت دردسر تو گفت می بهم حسی

 دو فقط همین برای! بیاره سرت بالیی چه ممکنه دونستم می خوب! بیافتی هنازم دست که نبودم

 تو تا کنم تموم خودم رو بازی این که این یا کنم مراقبت ازت همیشه خودم که این یا.. داشتم راه

 !باشی امان در هم

 وموغرور کنم راضی خودمو تونستم نمی اصال یعنی.. رفت نمی فرو مغزم تو اصال که دوم مورد

 . دنبالت اومدم فرداش همین واسه. باشم مراقبت مدام تونستم می ولی بشکنم
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 تو ولی دارم تشکر انتظار شدت به کنم می لطف وقتی و کنم لطف کسی به میاد پیش کم خیلی

 و بد بهم هم کلی.. هیچ نکردی که تشکر ازم دنبالت اومدم که این و ماشینت کردن درست بابت

 خیال به! بوسیدمت بکشم رخت به قدرتمو که این برای و شدم عصبانی همین واسه.. گفتی راه بی

 . شدم رامت خودم... بود اشتباه ولی.. کنم می رامت طوری این خودم

 داشت حالم واقعا بوسید منو مهناز که شب اون. لرزید دلم ته نبوسیدمت عالقه روی از که این با

. کنم اذیتت خواست نمی دلم دیگه که شد طوری! ودنب طور این تو مورد در ولی خورد می هم به

 کاری من با دیگه هم تو که بود جالب برام. نداشتم کاری باهات دیگه فرداش از همین برای

 !!نداشتی

 دلم دیدمت نمی جمعه روزای وقتی حتی. شد می عوض بیشتر بهت نسبت اخالقم روز به روز

 جلو عقدو تو خانوادۀ با توافق با خوان می اینا مامانم شدم متوجه که این تا! شد می تنگ برات

 اسمم زودتر بود خدام از جورایی یه ولی چرا دونم نمی! نشدم ناراحت اصال موضوع این از! بندازن

 !شناسنامت تو بره

 می باید. داشتی انتخاب حق تو! بود نامردی عند ولی. نگم بهت چیزی و کنم سکوت تونستم می

 . بگیری جلوشو خوای می خودت که طوری هر تا اههر تو اتفاقی چه دونستی

 پیش رفتم اینجا بیام که این از قبل. کنم صحبت باهات بیام گرفتم تصمیم دیروز همین واسه

 گفت بهم. بود خبر با افتاده اتفاق ماجراهای از بیش و کم. خونش بودم رفته که همونی. دوستم

 بیشتر! کجا عشق و کجا من.. نداره امکان این هن گفتم! نداری خبر خودت و شدی عاشق تو رادین

 . شدم عاشق گفت بهم دلیل با و کشید رخم به ماه یه این تو رو هام حالت تمام. کرد صحبت باهام

 ماشینم به چشمم بیرون اومدم که بوتیکش از. بزنم بهت دلمو حرف الزمه که کرد متقاعد منو

 یکی این رادین گفت دوستم که کنم عوضش که اوردم در الستیکو سریع. شده پنچر که افتاد

 .پنچره هم الستیکت

 احساس لحظه همون ولی چرا دونم نمی. کرده کارو این قصد از یکی شدم مطمئن گفت اینو تا

 یکی اون که این بدون حتی و شدم گیری پنچر بیخیال کال همین برای! خطری در تو کردم

 . شدم سوار و دادم تکون دست ماشین اولین برای ببندم الستیکو
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 دو دیدم مهناز از که رفتاری با.. افتاد می برات اتفاقی چه بهت بودم نرسونده خودمو اگه دونم نمی

 جورایی یه. شدم خوشحال گرفتی اروم بغلم تو دیدم وقتی! نه یا بگم بهت که بود شده دل

 اون ببینم که ببوسمت خواستم می. باشی داشته حسی یه من به هم تو شاید کردم احساس

 عقب همین برای. افتادم مهناز یاد دوباره. نتونستم ولی! دی می نشون واکنشی چه طوری

 . کشیدم

 عقد سفره سر! گفتم می بهت وگرنه دیدن برامون خوابی چه اینا مامان دونستم نمی جدا امروزم

 حرف اهاتب بتونم که داشتم اینو فرصت حاال چون. شد راحت خیالم کم یه گفتی رو بله وقتی

 .بگم برات دلم از و بزنم

 .کشید بلندی و عمیق نفس

  بود؟ چی نظرت بدونم خواد می دلم! شد مال بر که من دل راز از اینم.. خب -رادین

! ندارم نظری من من؟: گفتم و زدم سینم به اشارم انگشت با بودم حرفاش بهت تو هنوز که من

 !چی؟ مورد در اصال

 دوستت من ترنم: گفت و اومد جلو و خندید. بافم می پرت و چرت هم هب دارم فهمید که این مثل

 نشونت عشقمو بده فرصت بهم! کنی فکر موردم در خواد می دلم.. گم می دارم جدی اینو! دارم

 ! نکن دوری ازم. بدم

 !منو؟ داره؟ دوستم گفت! دقیقا؟ گفت چی االن گفت؟ چی "

 .شدم خیره چشماش تو دوباره صداش با

 !؟ درسته! خبره چه دلت تو دونی نمی هنوز ولی! نداری کینه بهم قبل مثل هم تو دونم می -رادین

 !دونست می خودم از بهتر منو حال! جالبه خیلی "

 !باشه بهتر خودتم برای شاید باشیم هم با بدی فرصت بهم اگه ولی -رادین

 !!باشیم؟ هم با چی یعنی باشیم؟ هم با "

 کنی؟ می نگاه طوری این که سرته تو چی: گفت و خنده زیر زد دید که رو شدم گرد چشمای
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 !خونه می نگام از چیو همه راحتی به دونستم می. دزدیدم ازش نگاهمو

 به که بود این باشیم هم با که این از منظورم: گفت و کرد نوازش گونمو اروم. استاد جلوم اومد

 . باشم خوب هم با کردن دعوا جای

 !!!!شدم گیج کامال حرفات با.. کنم کار چی باید دونم نمی اصال من اخه: گفتم معصومانه

 !کنم می ارومت خودم االن: گفت و زد چشمکی. شد تر پررنگ لبش روی لبخند

 می دی سی یه و کرد می روشن رو دستگاه داشت که طور همون. پخش دستگاه سمت رفت

 خیلی رو هاش دی سی از یکی. نداختما اینا به نگاه یه بودی اشپزخونه تو وقتی: گفت توش ذاشت

 .دارم دوست

 جاش به و کرد خاموش رو چراغ. کرد پر رو خونه فضای مالیمی اهنگ کرد play که رو دی سی

 شد خم کمی و کمرش پشت به زد رو دستش یه. ایستاد روم به رو اومد بعد. کرد روشن رو آباژور

 !برقصیم؟ هم با دین می ارافتخ پرنسس: گفت و اورد جلو هم رو دیگش دست یه و

 !!بود اومده خوشم هم.. بود گرفته خندم هم.. بودم کرده تعجب هم کاراش از

 !!!کارا جور این رادینو اخه "

 ؟!؟!!پرنس؟ گفت من به "

 .کرد تکرار دوباره دید رو تکلیفیم بال وقتی

 کردم می رد استشودرخو اگه. کرد می برخورد باهام احترام با انقدر رادین که بود بار اولین

. گذاشتم دستش تو دستمو اروم.. کنم ناراحتش نمیخواست دلم.. ذاشتم می پا زیر احترامشو

 رقصای از خیلی مثل خواستم. سالن وسط رفتیم هم با. فشرد دستش توی دستمو و زد لبخندی

 ستشد دو هر اون ولی.  شونش روی رو دیگم دست و بذارم دستش تو رو دستم یه رسمی نفرۀ دو

 رو گذاشتم رو دستم دو هر ناچار به منم. کرد نزدیک خودش به منو و کمرم پشت گذاشت رو

 .سینش
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 احساس رو تپشش ولی نبود خودم قلب رو دستم که این با. کوبید می دستم زیر وار دیوانه قلبش

 برق چشماش. شد می تر گرم و گرم لحظه هر بدنش. نداشت رادین قلب از کمی دست.. کردم می

 پایین سرمو و گرفتم ازش چشممو. نداشتم نگاهشو تاب بازم که طوری. بود کرده پیدا خاصی

 !انداختم

 

 .رسید گوشم به وار زمزمه صداش

 از شاید... ترنم بسپر ذهنت به خوب لحظاتو این! داری حسی چه دونی نمی هنوز دونم می -رادین

 !بگیری رو سؤاالت جواب بتونی اتفاقا این

 شده سنگین پلکام. ببندم چشمامو داشتم دوست. شونش رو بذارم سرمو داشتم زیادی تمایل

 دادم ترجیح.. شده خمار چشمام کردم می احساس. بود چی دلیلش دونم نمی! نمیومد خوابم. بود

 .ببندم چشمامو ببینه رو شدم خمار چشمای که این جای به

 ای. کرد می حرکت کمرم رو ومار خیلی دستاش. خوردیم می تکون اهنگ ریتم با اروم خیلی

 .بودم گرفته گر! میکنه دگرگون حالمو داره واقعا. برداره کار این از دست کاش

 که قلبم ضربان. اهنگه اخر دیگه االن دونستم می.. بودم شنیده رو اهنگ این بار چندیدن حاال تا

 !افتهبی قراره اتفاقی چه اهنگ اتمام از بعد دونم نمی. رفت تر باال بود باال

 .بوسید و گرفت دستمو. برداشت پشتم از دستشو اروم خیلی رادین. شد تموم اهنگ

 !نکنه کاری و کنه کنترل خودشو کردم نمی فکر.. شد راحت خیالم. عقب رفت! همین فقط

 !خانما؟ خانم هستی وضعی چه در حاال: گفت شیطون نگاهی و لحن با

 !چطوریه؟ حالم بفهمونم بهش چطوری "

 !کرد؟ وصف حالو این شه می اصال "

 طوره؟ همین! کردم بدتر رو اوضاع کنم فکر: گفت و داد تکون سری و خندید

 !!کردم قاطی رسما کنم فکر! بهتر یا شده بدتر اوضاع االن دونستم نمی اخه! ندادم جوابی بازم
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 رفح که رفته دادی شوهر همشو االن داشتی زبون متر شیش پیش دقیقه چند همین تا -رادین

 !زنی؟ نمی

 غرور با االن نداشت دلیلی.. بگیرم خندمو جلو نکردم سعی. بود گرفته خندم هاش شوخی از

 رادین با روزی یه کردم نمی فکر اصال. نداشتم برخورد رادینی همچین با حاال تا.. کنم رفتار باهاش

 !رسمی غیر و مهربون انقدر! کنم برخورد طوری این

 فکر بیشتر که دارم زمان به احتیاج فقط! جاشه سر زبونم! نه: فتمگ و کردم کنترل خندمو شدت

 !ام شوکه فقط من امشب.. کنم

 حق کرده عالقه ابراز بهت من مثل باحالی پسر یه دفعه یه وقتی! خب داری حق.. اهان -رادین

 !بشی شوکه داری

 شوخی لحن خودش مثل منم.. گه نمی جدی دونستم می کرد می شوخی داشت. خندید بعدشم

 !بشه من مثل دختری عاشق باشه خداش از باید تو مثل پسر یه: گفتم و گرفتم

 ! بله که اون: گفت میومد طرفم به داشت که طور همین

 با بیاد بدش که کیه: گفت و گوشم کنار کرد خم سرشو و ایستاد پشتم رفت. بود رسیده بهم

 من که بگذره تونه می کی! تنها موندو هر! شب وقت این اونم! بره سقف یه زیر تو مثل دختری

 بگذرم؟

 خندم.. کشید گردنم روی نرم رو بینیش نوک و زد کنار موهامو اروم خیلی.. گرفتم گر حرفاش از

. برگشتم طرفش به تعجب با. شنیدم خندشو صدای دفعه یه! شد می شیطون داشت باز. شد جمع

 .خندید می دل ته از

 !!چته؟ -

 !گیری می.. قرار تأثیر.. تحت.. زود... خیلی: گفت بریده بریده خنده میون

 !گرفتم؟ قرار تأثیر تحت من گفته کی: گفتم اخم با! خنده می چی به گرفتم تازه

 ! شی؟ نمی داغ من به شدن نزیدیک از تو یعنی... اااا: گفت و باال داد ابروهاشو
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 !شم نمی نه: گفتم کردم می داغ حسابی که این با

 !شی؟ نمی حالی به حالی: گفت و داد االب بیشتر ابروهاشو

 !نیستم جنبه بی که من.. نه: گفتم اخم همون با

 !دارم جنبه هم چقدر.. خودم جون اره "

 !کنیم معامله یه بیا.. خب خیله: گفت و کرد کج سرشو کمی

 چی؟ -

 !بخواب من کنار امشب -

 !نیست معامله که این: گفتم معترضانه

 بازی یه کن فکر.. بشه بدل و رد چیزی نیست قرار چون.. نیست معامله خب گی می راست -

 توجه من به که این بدون تونی می بدونم خوام می فقط. ندارم کاری باهات نترس ولی! دیگس

 !نه یا بخوابی کنی

 !تونم می که معلومه خب! نداره کردن بازی به احتیاج دیگه که این... وااااا: گفتم مغرورانه

 !کنیم می امتحان پس باشه: گفت و داد تکون سرشو

 !!طوری این اونم.. ندارم حالشو دیگه نه! دیگه؟ بازی یه "

 خوابم؟ نمی تو کنار من ولی: گفتم سریع

 بیاری؟ کم ترسی می نکنه چرا؟ -

 !بشم همراه باهاش که کنه تحریکم بود بلد خوب همیشه.. لعنتی.. اه "

 !نیست اعتباری تو به ولی نمیارم کم من -

 !نباشی چه باشی کنارم چه.. کنم می کنم کاری بخوام اگه من ببین: گفت و خندید

 !!شد گرد ممکن حد اخرین تا چشمام بودن رک همه این از
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 ولی! داره احساسات هم ادم! ادمم.. نیستم که چوب! کنی؟ می نگام جوری این چرا چیه؟ -رادین

 کاری باهات بگم اگه پس! قویه ارادم که دونی یم.. اراده نام به داره هم دیگه چیز یه انسان.. خب

 .کنم نمی یعنی کنم نمی

 .کردم فکر کمی

 .شه می اذیت خودش.. شم نمی تحریک که من کنم؟ قبول نباید چرا اصال "

 !بگیره پس حرفشو خودش بیام کوتاه من اگه شاید اصال "

 !قبوله باشه: گفتم نفس به اعتماد با

 . من به بده لباس دست یه یستن زحمتی اگه حاال.. خوبه -

 !گیره نمی پس حرفشو وجه هیچ به و رادینه جلومه که کسی بود رفته یادم "

 .بهت دم می االن: گفتم و دادم تکون سرمو

 !بیاری نکرده تن لباس نری.. نیست مهم نبود هم نو لباس.. نیستم سوسول خیلی من ببین -

 بذارم تیشرت بودم مونده. کردم انتخاب ساده کن مگر شلوار یه. بابام لباسای کشوی سراغ رفتم

 لباسو فالن کردی اجبار برام نگه که این برای. بخوابه تاپ با بخواد بود احتمالش اخه. تاپ یا

 .تاپ یه هم تیشتر یه هم گذاشتم بلند استین بلیز یه هم بپوشم

 .تخته روی لباسات -

 از صداشو داشتم می بر میز روی از رو میوه ظرف داشتم که حالی در. شد اتاق وارد و کرد تشکر

 .شنیدم اتاق تو

 تیشرت؟ یا کنم تنم تاپ -رادین

 !داری دوست خودت که طور هر.. دونم نمی: گفتم بشنوه که طوری بلند صدای با
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 با شد می. نداشت مشکلی لباسام. انداختم نگاهی اتاقم اینه تو خودم تیپ به شد تموم که کارام

 مامان خواب اتاق وارد استرس کمی با. بودم راحت باهاش همچنین. نبود باز خیلی. بخوابم همینا

 .شدم اینا

 .بود کشیده دراز لخت تنه نیم با رادین. کردم داغ دیدم که چیزی از

 ریختیه؟ چه این: گفتم معترضانه

 منم خب.. دارم دوست خودم که طور هر گفتی خودت: گفت و شد خیز نیم جاش تو ریلکس خیلی

 !داری؟ مشکلی تو.. داشتم دوست طوری این

 .بخوابه بغلم طوری این کسی نمیاد خوشم اره: گفتم اخم با

 بره؟ نمی خوابت و شی می تحریک نکنه چیه؟: گفت شیطنت با

 !بخواب خواد می دلت که طوری هر اصال.. نیست طور این هم اصال.. نخیر: گفتم حرص با

 خوابیده چپ سمت هم رادین. خوابیدم تخت راست متس رفتم کنم خاموش برقو که این بدون

 . بود

 نکردی؟ خاموش برقو پس چرا پس... اااااا -رادین

 !کن خاموش خودت چه من به: گفتم و کردم جا به جا کمی بالشتمو

 کردن خاموش از بعد بالفاصله. کرد خاموش برقو و شد بلند جاش از و بیرون داد صدا با نفسشو

 . کردم روش رو سرم باال خواب چراغ برق

 !خوابه؟ چراغ مثال این -رادین

 مگه؟ چطور اره -

 !بره نمی خوابم طوری این من! زیاده خیلی نورش اخه -

 !ندارم مشکلی نور این با من.. نداره ربطی من به: گفتم و اداختم باال ای شونه
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 مجبور ببره خوابم زودتر که این واسه ممکنه! ها شه می بد هم تو برای نبره خوابم اگه من ترنم -

 .بگیرم کمک تو از بشم

 !بزن دست من به داری جرأت تو: گفتم جلوشو گرفتم تهدید نشانۀ به اشارمو انگشت

 شه؟ می چی بزنم دست: گفت باال داد ابروهاشو

 !کشیدم شونه و شاخ فکر بدون دوباره.. بابا ای "

 این واسه خودی بی که میاد بر تتدس از کاری چه بچه وجب یه تو بگه بهم نیست یکی اخه "

 !کنی می دراز زبون دم و شاخ بی غول

 بهتره! رفته یادت رو زدی سالن تو که حرفایی االن همین از که این مثل: گفتم و انداختم انگشتمو

 .بخوابم جام سر برم من

.. گیرم می کمک تو از گفتم! کنم می کاری نگفتم که من: گفت و گرفت دستمو که برم خواستم

 که این یا! بیاری اور خواب قرص یه برام بخوام ازت که باشه شکل این به تونه می کمک این حاال

 !بگی قصه برام مثال

 دستش از دستمو..  نیاوردم خودم روی به چیزی دیگه ولی نبود ذهنش تو همینا واقعا دونستم می

 !شد بلند معترضش صدای دوباره. کشیدم دراز بهش پشت و کشیدم بیرون

 !کن خاموشش کنم می خواهش.. بخوابم تونم نمی اصال من نور این با ترنم -رادین

 همین واسه باشه تاریک کامال اتاق نمیخواست دلم ولی. بخوابم نور این تو تونستم نمی خودمم

 . بودم گذاشته روشن رو چراغ این

 !بخواب نور به کن پشتتو.. رادین دیگه بخواب بگیر.. اه -

 .زیاده نورش بازم.. شه نمی -

 !بکن امتحان یه تو حاال.. بابا ای -
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 خوابم االن کنیم فرض تازه! کنه نمی حالم به فرقی که معلومه خب! که خواد نمی کردن امتحان -

 وقت اون.. سمت این برگردم ممکنه باالخره.. خوابم نمی سمت یه به که صبح تا.. زور به اونم.. ببره

.. شم می هم خواب بد طوری اون وقت اون.. شم می بیدار حتما چشمم تو بخوره نور این اگه

 !کن خاموشش کنم می خواهش

 !بیارم بند چشم برات تونم می خوای می اگه خب: گفتم و شدم خیز نیم جام تو و کردم پوفی -

.. ده نمی دست بهم خوبی احساس زنم می بند چشم وقتی کار؟ چی خوام می بند چشم.. بابا نه -

 .نیستم راحت خواب تو اصال

 که حاال.. موندی می خودتون خونۀ بود بهتر باشی راحت خواستی می اگه رادین: گفتم حرص با

 !بیای راه من شرایط با و کنی تحمل باید گذاشتی رو معامله خودت قول به این و جا این اومدی

 گم می که ور کاری خوش زبون به خودت پس.. نداره وجود باید من برای که دونی می ترنم -

 .بشم بدی پسر که این از قبل بده انجام

 کار چی باهات دونستم می وگرنه.. نیست کردن بازی لج و لج برای مناسبی وقت االن که حیف "

 !کنم

 .بخوابم منم بذار بخواب حاال شدی؟ راضی: گفتم و کردم خاموش چراغو حرص با

 !ببره اگه البته: گفت خندید

 !بندیب فکو تو اگه! بره می -

 !شه می مگه اخه! بره نمی خوابت بازم تو ببندم هم رو فکم من -

 ..!شم نمی.. تحریک.. من.. رادین: گفتم حرص با و شمرده

 .پیچید گوشم توی صداش بعد و. کردم احساس گردنم روی رو نفسش گرمای دفعه یه

 کنم؟ تحریکت خودم چطوره پس -رادین
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 خوابم من ببینی و بخوابی عالی جناب بود قرار.. هوی: گفتم و عقب دادم هولش برگشتمو سریع

 !کن عمل گفتی که حرفی به و بخواب ادم مثل هم حاال! همین! نه یا بره می

 .خوش شب! همسرم شه می اطاعت: گفت و داد تکون سرشو

 .خوابید و کرد من به پشتشو و گفت اینو

 سریع. اومد یادم بوسید می نوم داشت رادین که ای لحظه بخوام که این بدون. بستم چشمامو

. بستم چشمامو دوباره و کشیدم باشه صدا بدون کردم سعی که عمیق نفس یه. کردم باز چشمامو

 .کردم باز چشمامو مجدد. اومد چشمم جلوی رقصیدم می اغوشش تو داشتم که ای لحظه بار این

 !ترنم نکنی فکر چیزا این به شه می.. اه "

 رادین کردم می کارو این اگه ولی. بیرون بفرستم صدا پر نفسمو حرص روی از خواست می دلم

 . کردم کنترل خودمو. شد می کالفگیم متوجه

 می نگاه من به داشت و بود کرده عوض پهلو.برگشتم سمتش به. خورد تکون تخت بعد ثانیه چند

 برگشتم سمتش به دوباره. خورد تکون تخت دوباره که. کردم بهش پشتمو دوباره بیخیال! کرد

 .شده باز طاق دیدم

 !!!میاره در لرزه به تختو کل که داره کار چی کردن عوض پهلو یه دونم نمی من "

 !مخمی رو! نخوری تکون انقدر شه می: گفتم حرص با

 خواب بد شده عوض جام! شه نمی نچ: گفت و انداخت باال سری بود خوابیده که حالتی همون تو

 !شدم

 !شده عوض جام گه می داره حاال.. داشت خوابو چراغ بهونه پیش هدقیق دو تا.. بابا ای "

 زنی؟ می غر حاال که کنی دعوت ما خونه خودتو بود نکرده مجبورت کسی -

 دعوت خودمو منکی دوما زدم؟ غر کی من اوال: گفت و سرش زیر زد دستشو و برگشت سمتم به

 !!باال بیام فتیگ زدی زنگ تو.. بودم نشسته ماشین تو پایین که من کردم؟
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 !کردی انتخاب رو دومی تو. باال بیا گفتم هم خونتون برو گفتم هم من.. نکن مغلطه خود بی -

 جام؟ این که این از ناراحتی االن حاال خب -

 ری؟ می جا این از ناراحتم بگم اگه -

 !رم نمی.. نه -

 باشه؟ چی جوابم که برات کنه می فرقی چه پس -

 !دیگه کنه می فرق -

 .خودم اتاق تو برم من یا بخوام بتونم تا بگیر اروم یا.. ندارم کل کل حوصله اصال من ببین -

 !!حساسیا زیادی هم تو ولی.. خورم می وول خیلی من که درسته -

 !کنم می بیرونت خونه از وگرنه. بیای راه من دل به باید پس.. منه خونۀ جا این! هست که همینی -

 داری؟ قدرتی همچین میکنی فکر جدا -

 وارد زور به اقا این گم می پلیس به زنم می زنگ نتونم خودمم.. دارم که معلومه: گفتم اطمینان با

 !شده من خونۀ

 می و دم می نشون هامونو شناسنامه راحت خیلی منم.. کنی کارو این تونی می داری دوست اگه -

 !باشن داشته کاری باهامون تونن نمی دیگه وقت اون! همسرمه خانم این گم

 !بخوابم بذار رادین: گفتم حرص با! نمیاره کم.. فایدس بی دیوونه این با کردن صحبت دیدم

 دارم؟ کار چی تو با من.. بخواب خب -

 خواستم می.. کردم می احساس خودم رو نگاهشو سنگینی هنوز. کردم بهش پشتمو دوباره

 چرا من پس باشه باز اتاق شوفاژ کنم ینم فکر. کردم می گرما احساس. شد نمی ولی باشم بیخیال

 !گرممه؟ انقدر

 .زدم پس رو پتو کمی
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 شده؟ گرمت -رادین

 .ندادم جوابشو

 کنم؟ باز رو پنجره خوای می گم می -رادین

 .ندادم جوابشو بازم

 خوای؟ می خنک اب لیوان یه -رادین

 .دادم بیرون به که بود حرص از پر نفس یه فقط بهش جوابم

 !تو هم ببره خوابم من هم که کنم بغلت یخوا می -رادین

 تو از من رادین: گفتم و برگشتم سمتش به شدت به. بمونم بیکار تونستم نمی حرفش یکی این با

 !بخوابم بذاری و شی ساکت که اینه... خوام می که چیزی تنها

 !بخوابی اسوده که کنم کاری خواستم می فقط! بخوابی تونی نمی.. شدی کالفه تو -

 .پنجره کنار رفت و شد بلند جاش از

 !گرمه خیلی اتاقتون من نظر به -رادین

 نگاهمو و برگشت سمتم به دفعه یه. شد کشیده لختش تنۀ نیم به نگاهم بخوام که این بدون

 ! دزدیم نگاهمو سریع.. کرد غافلگیر

 این اب. داشت حرارت بدنش واقعا. شد خم و کشید طرفم به خودشو کمی. نشست تخت روی اومد

 .رسید گوشم به وار زمزمه صداش. کنم حس بدنشو گرمای تونستم می بود نچسبیده بهم که

 !شده گرممون ما شایدم یا -رادین

 پشت با. زد کنار رو بود شده پخش صورتم روی که مویی چندتار انگشتاش نوک با اروم خیلی

 نمی دیگه. بود شده تربیش خیلی بدنم حرارت. بودم خیره چشماش تو. کرد نوازش گونمو دست

 .نداشتم قدرتشو ولی بزنم پسش خواست می دلم. کنم تحمل رو پتو تونستم
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 صورتم روی ردشو هنوز نبود صورتم روی گرمش دستای که این با. کشید پس دستشو دفعه یه

 .نشست من به پشت و شد بلند جاش از. کردم می احساس

 !نه؟ یا هافت می اتفاقی چه داره هست حواست ترنم -رادین

 می احساس. ندادم بهش جوابی! پرید بود داده دست بهم که خوبی حال ربطش بی سؤال این با

 !شده گرفته ازم تکلم قدرت کردم

 !میومد بند زبونم کردم می گیر هیجانی موقعیت یه تو وقتی همیشه!! بودا بد چقدر.. اه "

 .برگشت طرفم به ندادم بهش جوابی دید وقتی

 !باختم من بازم کنم فکر! خودت اتاق تو برو خوای می اگه: گفت ای گرفته صدای با

 باخت؟ چی برای بار این. شد جستجو درگیر ذهنم هم باز

 گفته منم و ده نمی دست از ارادشو بود گفته اون.. فهمیدم باختشو دلیل بازیمون شدن تداعی با

 !شم نمی تحریک بودم

 !ده می دست از ارادشو داره یعنی پس باختم گه می اگه "

 بردم؟ رو بازی من چی؟ من "

 ! باختم منم.. باشم راست رو خودم با بهتره "

 هر کار این با شاید. کنم کارو این باید بیرون برم خواسته ازم خودش وقتی. شدم بلند جام از

 اروم بیشتر رادین اغوش توی شاید.. نبود مطمئن اصال خودم مورد در گرچه.. بگیریم اروم دومون

 .گرفتم می

 چون.. بابام های دمپایی روی رفتم پام دفعه یه. شدم می رد اون جلوی از باید رفتم بیرون برای

 یه تو ولی بشم ولو زمین روی داشتم انتظار. کشیدم هینی. برداشت پیچ تقریبا پام بود هوا بی

 پوست نستمتو زودی به و کرد انالیز به شروع سریع المسم حس. گرفتم جا بو خوش و گرم جای

 بدم تشخیص رو انسان
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 باال قلبم ضربان! بودم رادین بغل تو. کردم باز ارومی به بودم بسته ترس علت به که چشمامو

 . دیدم می رو قلبم تپیدن لباسم روی از شدم می دقیق سینم قفسۀ روی اگه کنم فکر. گرفت

. بود رفته باال پیش زا بیش بدنش حرارات. زدیم نمی پلکم حتی. بودیم خیره هم چشمای توی

 داغ سینۀ روی منم دست. کشید خودش طرف به بیشتر منو و اورد کمرم روی ارومی به دستشو

 دنبال صورتم توی دونم نمی! بود گم در سر چشماش. گردنم پشت برد هم رو دستش یه. بود اون

 !! گشت می چی

 گونم روی لباشو داغی بعد کمی. بینیم به مالید رو بینیش نوک. اورد جلو صورتشو محتاط و اروم

 رو گوشم اللۀ. گوشم به رسید تا شد کشیده صورتم پوست روی لبش طور همون. کردم احساس

 !پیچید گوشم توی اش زمزمه. بوسید

 بگیری؟ جلمو نمیخوای! افته؟ می اتفاقی چه داره هست حواست نه؟ یا بیداری ترنم -رادین

 . اومدم خودم به و شد باز کامال خمارم چشمای حرفش این با

 !کنی گیری حال جوری یه باید همیشه..  رادین بمیری اه "

 نگفته بهش خودم مگه!! خورد بر بهم چرا اصال دونم نمی.. شدم ناراحت جورایی یه حرفش این از

 شدم؟ ناراحت بود داده هشدار بهم که حاال چرا پس! بزنی دست بهم نباید بودم

 !!نذاشت که بیرون بیام بغلش از واستمخ و اوردم فشار سینش قفسۀ به

 بلندی از و میاره خودش به ادمو دفعه یه که این به نه!! ها ادمیه عجب!!! کردم نگاه بهش تعجب با

 !!برم ذاره نمی حاال که این به نه پایین کنه می پرتش

 !برقصه دیوونه این ساز کدوم به دونه نمی ادم

 !رادین کن ولم: گفتم اروم و لبی زیر

 !برو بعد چیه االنت حال بگو اول: گفت و اورد و کمرم روی فشاری
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 قرار گونم روی رو لباش و شد خم. ندادم بهش جوابی. لرزید می کمی. بیرون دادم صدا با نفسمو

 وقتی ولی. بدی جواب من به خواد نمی.. برو: گفت گوشم زیر و بوسید گونمو حرارت پر و گرم. داد

 !نیستی نگران و مستأصل پیش دقیقه چند مثل االن چرا بپرس خودت از اتاقت تو رفتی

. بیرون بغلش از برم خودم بود منتظر گمونم. نکردم ولم ولی شد شل کمرم پشت از دستش

 که پاتختی روی دومون هر نگاه. خورد زنگ گوشیش که بیام بیرون دستاش حصار از خواستم

 . چرخید بود رادین گوشی

 . گوشیش سمت رفت

 !دم نمی جواب کن ولش! ناشناسه شماره -رادین

 !دیگه زده زنگ که داره مهمی کار شاید باشه کی هر خب -

 باشه؟ داشته مهمی کار من با تونه می ناشناس کدوم بابا نه -

 .خورد زنگ دوباره که نکشید طول خیلی. تخت رو کرد پرت رو گوشی و کرد رد رو تماس

 .نیست هم اربرد دست هست کی نیست معلوم اه -رادین

 .کن خاموش تلفنتو مزاحمه دیدی اگه! بده جواب خب -

 .داد جواب رو تلفن اکراه با

 .. بیمارستان؟ از! ... شما؟.. هستم خودم بله!.. بله؟ -رادین

 !افتاده؟ اتفاقی بابا واسه نکنه! بود؟ بیمارستان از.. کردم تیز گوشامو "

 غیر به کسو هیچ ایشون یعنی!... بگیرین تماس شپدر با داره ربطی چه من به ایشون خب -رادین

 از دیگه یکی فکر به نمیام من خانم نه.. عمل؟ برای بده رضایت بیمارستان بیاد که نداره من از

 .باشین فامیالشون

 .کرد قطع تلفنو

 بیمارستانه؟ کی: پرسیدم اضطراب با
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 .مهناز: گفت خونسردی با

 !شد گرد چشمام

 زدن؟ زنگ تو به چرا پس خب! مهناز؟ -

 چون هم اینا بابام که داده رو ما خونه شماره زدن زنگ که بهش.. مسافرتن اینا عمو که این مثل -

 .بهشون داده منو شماره عمو هم اخر.. ندادن جواب نبودن

 داشتن؟ کارت چی حاال خب -

 از یکی رضایت به که بشه انجام روش عمل یه تر سریع چه هر باید که این مثل.. دونم نمی -

 !کنم امضاء عملو مجوز بیام گفتن من به.. دارن احتیاج اقوامش

 !دیگه شو حاضر برو وایسادی؟ چرا پس خب -

 !باشین؟ دیگه یکی دنبال نمیام گفتم نشنیدی -

 . کرد نگاه رو شماره. خورد زنگ گوشیش دوباره که بزنم حرف اومدم

 !اه! نیستن کنم ول حاال: گفت و کرد پوفی

 ما حق در اون که درسته کنی؟ می دست دست چرا پس داره مهم عمل یه گی نمی گهم رادین -

 !بمیره بذاریم نیست درست ولی نکرده خوبی

 عوض لباساشو که بیرون رفتم من. گرفت آدرسو. داد جواب رو گوشی و کرد دست دست کمی

 .کاناپه روی بودم نشسته بیرون اومد اتاق از وقتی. کنه

 !نشدی؟ حاضر چرا پس: گفت و انداخت من به نگاهی تعجب با

 !!بیام؟ کجا دیگه من -

 !بریم شو حاضر. ذارم نمی تنها خونه رو تو من -

 من؟ سراغ میاد شب وقت این کی اخه کنی؟ می اذیت چرا رادین -
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 !مهناز ادمای -

 !دیگه برو! بیمارستانه تو رئیسشون که فعال -

 ...اخه... ولی -

 !رادین شد دیر برو.. هندار اما و اخه و ولی -

 بلند در زنگ صدای که نشد دقیقه دو. بیرون رفت دلی دو با کردن دست دست کلی با باالخره

 .شد

 !برگشته دوباره که گذاشته جا چی پرت حواس اقای ببین... ایــــــش: گفتم لبی زیر

 ....اما کردم باز درو

 نه. بود شده گشاد ممکن حد اخرین تا دیدم می داشتم که چیزی از چشمام. نبود در پشت رادین

 !کنه؟ می کار چی اینجا. بود اومده مهناز با دیروز که بود پسری همون این! ترس از تعجب از

 جلوشو نتونستم! چربه می من به اون زور که معلومه خب. نذاشت ولی ببندم درو سریع اومدم

 کمی تا دادم قورت دهانمو در دموحو اب. شد خشک ترس شدت از گلوم ثانیه از کثری در. بگیرم

 .نداشت ای فایده چندان ولی بشه تر گلوم

 انگار.. نترسیدم ازش انقدر بود باهام رادین که دیروز. بود کرده بدتر حالمو لبش روی پوزخند

 و بست درو. بودم شده الل االن ولی بکشم شونه و شاخ براش تا بود داده جرأت بهم رادین وجود

 .ایستاد و کرد باز هم از پاهاشو کمی و دکر جیبش تو دستشو

 چرا من؟ جون از خوای می چی داری؟ کار چی جا این: گفتم لرزید می صدام کمی که حالی در

 کرده؟ تصادف رئیست داری خبر! بیمارستان ری نمی

 در لرزه به بدنم ستون چهار کردم می احساس که خندید می بلند انقدر. خنده زیر زد دفعه یه

 با! کرده تصادف رئیسش گفتم که نکرد باور شاید خب!! کردم نمی درک خندشو معنی صالا. اومد

 . نداشتم جرأتشو یعنی.. نکردم باز زبون بود گرفته حرصم حسابی که وجود این
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 حرفش فهمیدن برای که شنیدم مفهومشو نا صدای خندش بین بریده بریده دقیقه چند از بعد

 .کردم تیز گوش

 !..کرده تصادف مهناز کنه می فکر!.. گه؟ می چی ینبب خدا.. وای -

 واسه که بره گفتن زدن زنگ رادین به االن. گم نمی دروغ خدا به: گفتم حرفشو بین پریدم سریع

 !بده رضایت مهم عمل یه

 چند از بعد. گرفت شماره من حرف به توجه بدون. اورد در جیبش تو از گوشیشو. خندید بازم

 .ایفون رو زد پرسی احوال و سالم یه از بعد. کرد صحبت به شروع ثانیه

 گرفت؟ رادینو -

 !نــــــــــــــــه... من خدای!!!! رادینو؟! چــــــــی؟ "

 .شد شنیده طرف اون از دخترونه ظریف صدای

 !گرفتنش اره -

 !!!مهنازه صدای که این... اوا "

  بود؟ نقشه همش یعنی خبره؟ چه جا این چی؟ یعنی "

 ! اومده؟ رادین سر الییب چه "

 .داد ادامه مهناز با رو حرفش ادامۀ و زد پوزخندی زدم وحشت نگاه به پسره

 .میارم رو دختره این االن منم باشه -

 اونا گرچه. سرمون بریزن هاشون همسایه کل خوام نمی.. کن هوشش بی فقط بیارش باشه -مهناز

 ارزه نمی حال هر به ولی شی می خالص تشوندس از بیاری کوچیک بهونه یه اگه که احمقن انقدر

 !کنی تلف وقتتو بخوای

 ! چغندر برگ نه.. سیامک اقا گن می من به.. بابا نباش نگران -
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 فقط. بپرسم رادین حال از نداشتم جرأت حتی. دادم قورت ترس با دهنمو اب. کرد قطع تلفنو

 .ببرم پناه اتاقم سمت به زود که بود این اونم. داد فرمان یه بهم مغزم

 برای. شد کشیده سرم پوست شدت به. شد کشیده پشت از موهام برسم اتاق به که این از قبل اما

 تقریبا که جایی تا. شدم کردن گرد عقب به ناچار بگیرم رو موهام شدن کشیده بیشتر جلوی این

 . چسبیدم سیامکه اسمش فهمیدم تازه که پسره به

 .یدپیچ گوشم توی تمسخرش از پر صدای

 !کوچولو؟ کنی فرار من دست از تونی می کردی فکر چرا -سیامک

 !آشغال کن ولم... عوضی کثافت: گفتم نفرت با

 از تونه می آشغال هم عوضیه هم کثافته هم که ادمی خودت نظر به: گفت و کرد حرصی پر خندۀ

 !بگذره؟ تو مثل خوشگلی دختر

 نه رسید می بهش زورم نه. خودش به برسه چه خورد می هم به حالم هم زدنش حرف لحن از حتی

. نداشت فایده هم بیداد و داد حتی.. کنم التماس بهش دستش از رهایی برای خواست می دلم

 چه دادن می جوابشو زور به کردیم می بهشون سالم یه وقتی.. شناختم می خوب هامونو همسایه

 !خبره چه دیگران خونه تو شب وقت این که کنن توجه این به بخوان که این به برسه

 ذره یه طوری این الاقل.. نکنم مخفی احساساتمو که بود این میومد بر دستم از که کاری تنها پس

 از اونو تونست می راحتی به مطمئنا. بود شده جمع چشمام توی نفرتم تمام! شد می خالی حرصم

 !بخونه چشمام تو

 .پیچید گوشم تو شهوتش از پر صدای بازم

 جا همین االن همین خواست می دلم وگرنه کنم کاری باهات نداده اجازه مهناز که حیف -سیامک

 !بسازم کارتو

 !خواد؟ نمی همینو اون مگه چی؟ یعنی! نداده؟ اجازه مهناز "
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 اون!! ها بیاره سرت بالیی خواد نمی اون نکنی فکر البته: گفت بالفاصله چون. خوند ذهنمو انگار

 !بیاره سرت رادین جلوی رو بالها همۀ خواد می دلش

 !بخوره حرص اونم که باشه رادینم خواد می فقط نگذشته ازم پس آهان "

 ... و شد شل پلکام کم کم و پیچید بینیم توی تندی پوی دفعه یه

*** 

 بازش کامل نتونستم ولی. کردم باز چشمامو الی کرد می صدا اسممو مدام که ای زمزمه شنیدن با

 دادم نمی تشخیص رو صدا. شد می تر واضح لحظه هر ها زمزمه. بود یدهچسب هم به انگار. کنم

 !کنه می صدا اسممو داره یکی که دونم می فقط

 !خوبی؟ ترنم پرسه می همش! نگرانه یکم کنم فکر "

 !نبودم؟! بودم خواب فقط من باشه؟ بد حالم باید مگه "

 ! سنگینه سرم انقدر چرا "

 چشمامو انگشتام با خواستم! بود تار برام چی همه اول. کردم زبا چشمامو تالش کلی با باالخره

 .کردم احساس دستم دور طنابو.. بدم تکون دستمو نتونستم کردم سعی چی هر ولی بمالم

 ..شنیدم رو صدا اون بازم

 شنوی؟ می منو صدای خوبی؟ ترنم -

 !رادینه صدای این.. اره.. کردم فکر کمی! اشناس صدا "

 بود الزم! بود شده بسته صندلی به من روی به رو. پیچید گردنم توی بدی ردد. کردم بلند سر

 خشک گردن چرخوندن کمی و چشمام جزئی حرکت با. بود بسته دستم ولی بدم ماساژ گردنمو

 .دادم تشخیص رو سرد و تاریک نیمه اتاق اشنای نا فضای شدم

 شده؟ چی رادین؟ کجایم ما: گفتم و کردم تر شدمو خشک لبهای زبون با
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 بی انقدر چرا دونم نمی! اومدی هوش به شکر رو خدا: گفت و فرستاد بیرون اسودگی با نفسشو

 خاطر به فقط هوشی بی همه این نکنم فکر! کرده کار چی باهات شرف بی دونم نمی!! بودی هوش

 !!باشه بوده هوش بی مادۀ

 !زنی؟ می رفح چی از! دیگه؟ چیه کننده هوش بی شرفه؟ بی کی: گفتم گیجی با

 !بهتره حالش هم تو و من از مهناز! ترنم بود نقشه همش -

 !ده؟ می جواب دیگه چیز یه پرسم می چی هر چرا! نیاوردم در سر حرفش از بازم

 نمی.. گیجه ادم ذره یه اودمدن هوش به از بعد معموال! طبیعیه البته! نیومد؟ یادت ترنم -رادین

 !خبره چه اطرافش دونه

 ..کردم تکرار ذهنم توی حرفاشو. کردم تالش تمرکزم ردنک جمع برای

 !؟!؟!نقشه؟!!! مهناز حال بودن خوب!! هوشی بی ماده "

 !شده چی اومد یادم تازه! گردد ترس از چشمام دفعه یه. اومد چشمم جلو چیزایی یه کم کم

 !شدی متوجه باالخره پس: گفت دید رو زدم وحشت نگاه وقتی رادین

  رادین؟ شه می چی حاال -

 !بیافته اتفاقی برات ذارم نمی نباش نگران -

 !اسیریم اون دستای تو دومون هر ما! بگیری؟ جلوشو خوای می چطوری اخه -

 تحریکش نباید هم تو فقط.. باشه نداشته کاری باهات که کنم کار چی دونم می خوب.. نترس -

 ! نده جوابشو گفت چی هر یعنی! کنی

 دو هر شد باعث قفل تو کلید چرخیدن صدای کنم فکر رادین حرف روی کنم وقت که این از قبل

 روی پوزخند یه. ایستاد من جلوی اومد. شد وارد سیامک همراه به مهناز. کنیم نگاه در سمت به

 !بزنم؟ خند پوز قیافه این به من شه می کی خدا ای.. بود لباش

 !رفتا می سر حوصلم داشت کم کم دیگه کوچولو؟ اومدی هوش به باالخره -مهناز
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 از انگار ولی. نزدم حرفی بشه تحریک بیشتر که نکنم کاری بود گفته رادین که این به توجه با

 تا دو بالفاصله. کرد من بیچارۀ صورت روانۀ محکمی کشیدۀ چون. شد حرصی بیشتر سکوتم

 کمشمح ضربات شدت از صورتم. کردم احساس رو خون شوری شد پاره لبم گوشۀ. زد هم دیگه

 همیشگیم غرور با همچنان! نگفتم کوچیکم آخ یه حتی... نیومد در اشکم ولی.. بود رفته هم در

 بزنه رو بعدی ضربۀ که باال برد دستشو. کرد عصبیش بیشتر بودنم اروم. شدم خیره چشماش توی

 .شد متوقف رادین صدای با که

 دست به خوای می که رو چیزی اون تا باشی نداشته کاری اون به بهتره! مهناز باش اروم -رادین

 !بیاری

 مهناز. شد خم عقب سمت به سرش. کشیدش و چنگش تو گرفت موهاشو. طرفش به رفت مهناز

 !بینمش می امروز که دوتاس شما شدن خار خوام می من که چیزی: گفت و شد خم کمی

 !!بیرون اوردن مارو شب که اونا شده؟ صبح یعنی امروز؟ "

 مورد در الاقل.. نیست طور این ولی داریم دوست همو ما کنی می فکر تو! کنی می اشتباه -رادین

 .مطمئنم خودم

 خر: گفت و کشید بیشتر موهاشو که نکشید طول خیلی ولی. خورد جا کمی مهناز کردم احساس

 !رادین خودتی

 و من بین ماجرای تمام! نداره خبر هچی از کس هیچ تو تنها نه! نداری خبر هیچی از تو -رادین

 .بود بازی یه ترنم

 .داد ادامه شده اروم مهناز دید وقتی رادین. شد دقیق بیشتر و کرد ریز چشماشو مهناز

 می. شرکت رفتم فرداش همین برای بودم شاکی بود داده تو به ادرسمو ترنم که این از من -رادین

 ازش شب اون ولی. ارمبی در کارشو تالفی تا بکنم اون با و کردی باهام تو که رو کاری خواستم

 اساسی که کنم کاری یه گرفتم تصمیم. ببوسمش بخوام که نداره اینو لیاقت دیدم یعنی.. گذشتم

 حسابی بابام کردم می فکر. کشیدم رو ازش خواستگاری نقشه همین برای. بشه گرفته حالش

. اومد خوشش مترن از اون. شد باالعکس اوضاع هیچ که نکرد کارو این اون ولی.. کنه می خوردش
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 هم به که کردیم صیغه هم با بعدشم.. نشستم خواستگاری مراسم تو دیدم اومدم خودم به تا

 کردم می بازی خودم غرور با طوری این چون بزنم هم به رو چیزی تونستم نمی من.. بشیم محرم

 جلو با ااین بابا که بزنم هم به چیو همه مناسب فرصت یه تو بودم منتظر. شدم خفه همینم برای

 این به بکنی کاری نذاشتم و خونشون اومدی دیشب اگرم. کردن گیر غافل رو ما عقد انداختن

 این شد خونده عقد خطبه که هم وقتی. بشه گیر پام اشتباه حرکت یه با ترسیدم می که بود دلیل

 !کنم کاری نتونستم دیگه منم. گفت رو بله(  کرد اشاره من به)  خانم

 کسی.. کنم تحملش شم می مجبور.. بمونم اون با شم می مجبور من بیاری سرش ییبال االن تو اگه

 تو که شرطی به ولی باشم تو با دارم دوست من. خوام نمی اینو من! خوره می هم به ازش حالم که

 ارایش من برای فقط و فقط خودتو.. نپوشی ناجور لباسای.. خودم برای فقط.. باشی من با فقط

 ! کنی لوندی من برای تنها خوام می مهناز.. کنی

! بدتر؟ این از چی.. بذارمش کنار اشغال یه عین بذار کنی نگاه رو شدنش خار خوای می اگه

 های شرکت بین توپ مثل! خانوادش هم خودش هم.. افتن می زبونا تو روز چند سر باش مطمئن

 !کرد استفاده بیجی تو دستمال یه اندازۀ به ترنم از تابش رادین که پیچه می مهندسی

 خبر من و بود این رادین واقعا یعنی.. کنم تحمل تونستم نمی! بود زننده خیلی برام حرفاش

 نداشتم؟

 !زنه؟ می رو حرفا این داره مهناز کردن خر محض فقط یا دلشه؟ حرف اینا یعنی "

 همین! شده عاشقم گفت من به امشب همین رادین! باشه دلش حرف اینا کنم باور تونم نمی.. نه "

 !باشه گفته دروغ نداره امکان.. کرد تعریف رو شدنش عاشق داستان امشب

 !کنه نمی اشتباه وقت هیچ من حس.. کردم حس اینو.. نبود هوس.. نبود دروغ ها بوسه اون "

 بدم؟ نشون حرفاش به واکنشی چه حاال "

 ...بدم نشون واکنش اگر و! نکنه باور حرفاشو مهناز ممکنه بمونم تفاوت بی اگه "

 من ترک با همراه و.. کنه ترک منو و بمونه مهناز با شه می مجبور رادین بدم نشون واکنش اگر "

 ! خوره می من شناسنامۀ تو هم طالق مهر یه
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 رادینو؟ یا کنم انتخاب رو خودم ازادی کنم؟ کار چی بگو خودت.. خدا ای "

 بر صالح کنم فکر پس.. بیافتیم دردسر تو دو هر ممکنه کنه شک مهناز که کنم کاری االن اگه "

 !بندازم راه بیداد و داد من باشه این

 اول از یعنی چی؟ یعنی اینا! رادین هستی عوضی خیلی: گفتم فریاد با و صدام تو ریختم حرص

 ! دادی؟ بازی منو

 بوسه یه و ساده بازیه لج و لج یه با فیلما تو عین کردی فکر نکنه چیه: گفت و زد پوزخندی رادین

 شدم؟ عاشقت

!! چــــــــــــــــــــی؟؟: گفت فریاد با و زد چنگ یقش به و شد وحشی مهناز دفعه یه

 !بوسیدی؟ اونو تو

 !داد سوتی.. اوه "

 کرده ای استفاده ازش باید باالخره عزیزم خب: گفت کج لبخند یه با نباخت خودشو اصال رادین

 !دیگه ریدمب براش رو جیب توی دستمال حکم که باشم

 !داشتی رابطه اون با تو: گفت و کرد شدیدی اخم مهناز

 هیچ دیگه بهتر؟ این از چی: گفت و کرد خمار چشماشو کمی و شد خیره مهناز چشمای تو رادین

 به ممکنه حتی! کنه باز حساب شوهر روی تونه نمی دیگه نیازش رفع برای! کنه نمی نگاش کس

 !بده تن هم شرعی غیر رابطه

 !شه تموم زودتر خوام می هست چی هر فقط حقیقت یا فیلمه دونم ینم "

 !!ره می فرو قلبم تو شمشیر یه عین حرفاش از کلمه یه هر لعنتی "

 !!بگم بیراه و بد بهش و کنم باز لب تونستم نمی دیگه حتی "

 هم به رادین گردن پشت انگشتاش. شد منحرف گرنش سمت به رادین یقیۀ روی از مهناز دستای

 صحنه ای دیدن از. داد رادین به رو تکیش و رادین پای رون روی گذاشت زانوشو یه. شدن قالب
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 که حیف ولی.. بشم دور محل اون از تر سریع چه هر خواست می دلم.. نداشتم خوبی حال اصال ها

 . بستم چشمامو پس. تونستم نمی و بود بسته دستام

 .رسید گوشم به مهناز شدۀ خمار صدای

 می دلش خیلی.. کنه استفاده ازش منم دوست بذار شده تو جیب تو دستمال که حاال پس -مهناز

 .بگذرونه دختره این با رو شب یه خواست

.. دوختم رادین به چشم وحشت با! شد گرد ممکن حد اخرین تا ترس از چشمام حرف این با

 !بود خونسرد رادین! بیرون میاد دهنش از چی ببینم بودم منتظر

 ! چی؟ نباشه فیلم اینا اگه ولی!! کنه کنترل خودشو تونه می راحت انقدر که حالش به خوش "

 ! اومد خواهد من سر بالیی چه باشه بیخیال و خونسرد واقعا اگه "

 که حاال نذار! کنه درست دردسر برامون ممکنه! نشناختی رو دختره این تو.. مهناز ببین -رادین

.. بشیم رو به رو دختره این طرف از مشکل یه با زدم بهت ودلم حرف گذاشتمو کنار غرورمو من

 !شده تحقیر کافی اندازه به اون! بره کن ولش

 !بکنه تونه نمی غلطی هیچ.. نباش نگران بشه؟ درست ما واسه قراره دردسری چه -مهناز

 !بدن دستمون کاری یه تا کنن می کاری هر.. ان گشنه گدا اینا.. عشقم کن ول -رادین

 ! میاد بدم کلمه این از چقدر.. اه!!!! گشنه گدا "

 درست دردسری هر! نمیاد بر دسشون از کاری هیچ بودنشون گشنه گدا همین خاطر به -مهناز

 .کنیم حلش تونیم می پول قرون یه با کنن

 می و زدم می داد سرشون وگرنه.. بود اومده بند زبونم استرس زیاد وجود خاطر به که حیف "

 !زنی می اتیش و اب به طوری این خودتو دیدن محبت ذره یه خاطر به که توئی نهگداگ که گفتم

 با بشیم مجبور و بشه کور که بکشیمش چی برای رو نیست کور که ای گره.. عزیزم اخه -رادین

 تو خودمونو دیگه چرا بمیره خودش درد به بره کنیم ولش تونیم می االن وقتی! کنیم بازش دندون

 !نمیاد در هم صداش دیگه حتی که بدبخته انقدر ببینش! بندازیم؟ بعدی های زحمت
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 که بود خوب بازم ولی نبود قشنگی دلیل گرچه.. اورد من سوکت برای دلیل یه رادین خوبه باز "

 به خواد نمی دلم که این روی از نه.. ترس سر از نه کردم سکوت بدبختی سر از کنه بور مهناز

 !کنم توهین رادین

. کرد بود شده خیره اونا به هم در اخمای با که سیامک به نگاهی بعد و انداخت من به هینگا مهناز

 آدم غیر هم کردنش فکر! بهتره کنه کار چی کرد می فکر داشت ظاهرا. کرد کوله کجو لبشو کمی

 !!ایزادیه

 دیگه؟ خوای می منو تو یعنی: گفت و شد خیره رادین چشمای تو تردید با

 مال فقط و فقط خواد می دلم منتها خوامت می که گفتم.. دیگه اره: گفت و داد تکون سرشو رادین

 ... باشی خودم

 دختره این سر بالیی یه خودم که این بدون تونم نمی کنم می فکر چی هر من رادین ببین -مهناز

 ! نداره راه اصال یعنی.. بره کنم ولش بیارم

 . اومد حرف به دقیقه دو از بعد باالخره. بود ردنک فکر حال در هنوز مهناز. نزد حرفی هیچ رادین

 !نیست راحت براش قطعا! باشه تو با من رابطۀ شاهد باید ولی ندارم کاری باهاش -مهناز

 !قبوله باشه: گفت فکر کمی از بعد و انداخت من به نگاهی رادین

 طرف برد و اورد جلو رادین گردن پشت از دستشو اروم. نشست مهناز لب روی رضایت لبخند

 . کرد باز رو لباسش دکمه تا دو و لباسش دکمۀ

 !کن صبر -رادین

 .بگه خواد می چی رادین ببینه که موند منتظر کردو نگاه بهش تعجب با مهناز

 !نیست جاش که اینجا. کن باز دستامو اول -رادین

 !نبود حواسم اصال! گیا می راست: گفت و خندید مهناز

 !!خب شدی کیف خر.. باشه حواست نبایدم "
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!! رسید نمی نظر به خوشحال اصال سیامک.. کرد باز رادینو دستای اومد و کرد اشاره سیامک به

 !کنه درازی دست من به نتونست که بود دلیل این به شاید

 هم با خواستن. فشرد خودش به اونو و کرد حلقه مهناز کمر دور دستشو و شد بلند جاش از رادین

 !نداری کاری ترنم با باشم مطمئن مهناز: گفت و یستادا رادین که بیرون برن

 !!دیا می نشون حساسیت زیادی داری دیگه.. اه: گفت حرص با مهناز

 !باال؟ نمیاریش خودمون با چرا پس.. باشه رابطمون شاهد نبود قرار مگه اصال -رادین

 سرم اساسی بالی یه حتما نبود رادین االن اگه دونستم می. کرد من به حرصی پر نگاه مهناز

 .نذاشت تنها جا این منو و نرفت یادش منو رادین که کردم می شکر رو خدا دلم ته. میاورد

 می جدا.. کنم می قبول ولی باال بیاد گی می نباشه تنها اینکه برای فقط دونم می که این با -مهناز

.. بینم می رو داره تو به نسبت که ای عالقه چشماش تو چون! ببینه تو با منو داشتن رابطه خوام

 .کنم می قبول پس.. اوره عذاب براش دونم می

 به و گرفت پشت از رو بازوم دو هر کرد باز صندلی از منو هم اون. کرد ه اشار سیامک به سر با بعد

. کرد اذیت چشممو زیاد نور. شدیم باغ وارد تاریک و سرد زمین زیر اون واز. داد هولم جلو سمت

 سرم یکم هنوز. داشت سوز خیلی هوا چون. بود صبح اول احتماال ولی بود دچن ساعت دونم نمی

 . شدم می زمین پخش بود نگرفته رو بغلم زیر سیامک اگه. رفت می گیج

 امارت تا زمین زیر اون بین تقریبا. شد نمایان روم جلوی ساز نو ولی بزرگ چندان نه امارت یه

 ثانیه چند از بعد و زد در به تقه چند مهناز رسیدیم رد جلوی که این محض به. بود راه دقیقه پنج

 که بود پسری. دیدم بود کرده باز درو که کسی اون چهرۀ تازه شدم داخل وقتی. کرد باز درو یکی

 !بود داداشش شاید.. داشت سیامک به زیادی شباهت

 .گرفتم پسره از چشم مهناز صدای با

 .بیار شراب برامون سامان -مهناز
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. شدیم اتاق وارد. داد تکون حرفش از اطاعت در سری سامانه اسمش فهمیدم تازه که پسره اون

 زیادی وسایل اتاق ارایش میز روی. بود اتاق توی نفرۀ دو تخت یه. بود تمیزی و تر اتاق تقریبا

 . رژ یه و عطر تا دو یکی. نبود

 برانداز از دست. میز روی گذاشت و اورد شراب شیشه یه سامان اتاق به ورودمون از بعد بالفاصله

 رادین. کرد می نگاه رادین به خاصی حالت با مهناز. دوختم چشم رادین و مهناز به و کشیدم اتاق

 از کارش.. باشه حرارتی نبایدم.. نبود حرارت نگاهش توی مهناز مثل ولی بود خیره مهناز به هم

 . بود اجبار روی از نبود خواستن روی

 لوندی با و اروم خیلی. کشید خودش طرف به اونو گرفتو مهنازو کمر و شد قدم پیش رادین

 موهای. کرد باز رو موهاش کیلپس. گردنش پشت برد و کرد رد سینش برامدگی روی از دستشو

 در مهناز چشمای و لب بین رادین نگاه. بود تنش پالتو هنوزم. ریخت شونش دور مهناز لخت

 رو محکم لباشو و کرد تموم تر سریع رو فاصله ازمهن. شد می نزدیکش طور همین.. بود حرکت

 نمی. کردن همراهی هم با دو هر که نکشید طول ولی بودن حرکت بی اولش. داد فشار رادین لبای

. داد هول رادینو و کشید عقب خودشو مهناز که بود گذشته ولع با بوسیدن اون از چقدر دونم

 باریکی بندهای با که مانتوش زیر رنگ قرمز تاپ .اورد در پالتوشو مهناز. تخت روی افتاد رادین

 رو هاش دست و گذاشت رادین پاهای بین رو زانوش یه. کشید می رخ به بیشتر رو تنش سفیدی

 .شد خم روش و طرفش دو

 چونو دستش با و کرد ول بازوهامو از یکی سیامک. برگردوندم رمو. ببینم خواست نمی دلم دیگه

 . بستم چشمامو. کنم نگاه کنه وادارم خواست می. برگردوند اونا طرف به و گرفت محکم

 که این با. کرد ثابت دیوار به هامو شونه سر. دیوار به چسبوند منو و کرد ول هم رو بازوم یکی اون

 . نموندم حرکت بی بازم ولی داشت زیادی قدرت دستاش

 !عوضی کن ولم: گفتم کردم می تقال که حالت همون در

 .گذرم می ازت راحتی همین به کردی فکر: گفت گوشم زیر و کشید جلو خودشو

 .شنیدم رو رادین صدای
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 !داره بر سرش از دست و بیرون بره بگو آدمت به. باشی نداشته کار ترنم با بود قرار مهناز -رادین

 بود افتاده بیرون هاش دکمه شدن باز با حاال که رادین های سینه روی دستشو کف ناز با مهناز

 !بکنه حالی یه هم ترنم بذار.. عشقم باش نداشته کاری اونا به: گفت و کشید

 !باشه؟ عشقش کنه می قبول رادین کنه می فکر واقعا!! مسخره چقدر! عشقم؟.. هه "

 بازم باشه مونده باقی مهناز فقط و باشن شده منقرض زمین روی دخترای همۀ اگه کنم فکر "

 !بگیره اونو شه نمی حاضر رادین

 من نشنیدی تو که این مثل: گفت و کشید عقب سرشو رادین که ببوسه رو رادین خواست هدوبار

 !گفتم؟ چی پایین

 حرفاتو کردی فکر! احمقم؟ من کردی فکر تو: گفت و گرفت گاز رو رادین گوش و شد خم مهناز

 !زدی رو حرفا اون همین برای.. بشه اذیت اون خواد نمی دلت تو کردم؟ باور

 ! بود شده رو براش رادین دست.. وای "

 !دادم می نشون واکنشی یه رادین حرفای مقابل در باید.. بود منم تقصیر البته "

 قول بهت حاال همین پس.. ایستم می پاش بدم قولی یه من وقتی دونی می تو.. مهناز ببین -رادین

 ! باشی نداشته کاری ترنم با که شرطی به ولی بمونم باهات دم می

 !بود شده ثابت بهم شرکت کارای مورد در بار چندین این.. مونه می قولش سر ینراد.. اره "

 !!سقف؟ یه زیر بره گودزیال این با خواد می چی؟ االن اما "

 هر مجبوری و منی دستای تو حال هر به تو! رادین نگو جوک: گفت و خندید شیطانی و بلند مهناز

 !بکنی گم می کاری

 مچ. بود مهناز روی رادین حاال. کرد عوض مهناز با خودشو جای عسری خیلی حرکت یه تو رادین

 . بکنه حرکتی نتونه تا بود داشته نگه تخت روی دستاشو
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 پس نمیاد بر کاری هم ادمات از بزنی دست تونی نمی من به تو نخوام من: گفت امیز تهدید لحن با

 .بشی ترنم کردن اذیت بیخیال بهتره خوای می منو اگه

 می که کاری هر کنم مجبورت تونم می راحتی به بخوام اگه که دونی می خودتم دینرا -مهناز

 این حال که کنم می پیدا هم دیگه فرصت یه باالخره. میام راه دلت به فعال ولی.. بدی انجام خوام

 !کن ول دستامو حاال... بگیرم رو دختره

 .کنه ول رو ترنم و عقب بره بگو سیامک به اول -رادین

 !ذاریا می شروط و شرط واسم دارم زیادی دیگه: گفت حرص با مهناز

 . نداد بهش جوابی رادین

 .بیرون ببر ترنمو سیامک -مهناز

 !بهتره بیرون بره سیامک.. مونه می جا همین ترنم! نه بیرون -رادین

 .نکنه ای احمقانه کار تا کنه مراقبت ترنم از که بمونه باید -مهناز

 !بیرون شبفرست.. کنه نمی -رادین

 . فرستاد بیرون رو سیامک باالجبار مهناز

. بود شده بد حالم.. نداشتم رو هرزگی همه این دیدن طاقت. بیرون برم ذاشت می رادین کاش ای

 .شنیدم می رو مهناز صدای. بود فایده بی بازم بودم گرفته گوشامو که هم چقدر هر

 حس بی بودمشون گرفته محکم درانق. کرد ول گوشامو اروم. شده قطع صداش کردم احساس

 . کردم باز چشمامو اروم. بودن شده

 وضع اون تو نداره دوست رادین دونستم می. بود شده حال بی مهناز. بود شده تموم کارشون

 راهشونو بودم گرفته جلوشونو االن تا که اشکایی. برگردوندم رومو دوباره همین برای ببینمش

 .کردن پیدا هام گونه روی

 .شنیدم رو رادین گرفتۀ صدای
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 نبود معلوم بیرون رفتی می اگه ولی.. کنی تحمل وضعو این کردم مجبورت که ببخشید -رادین

 !کنه کار چی باهات عوضی سیامک اون

 انجام خواست می اون که رو کاری چرا کردی؟ گوش مهناز حرف به چرا رادین: گفتم بغض با

 !بمونی؟ باهاش که دادی قول چرا دادی؟

 .میاورد تو سر بالیی یه رفتم نمی راه دلش به اگه که این برای -ینراد

 !افتادی نمی دردسر تو الاقل! درک به.. میاورد که میاورد گفتم دلم تو

 شه؟ می چی حاال -

 .میگم بهت بیرون رفتیم که جا این از -

*** 

 چشماش توی غم دنیا هی. کردم نگاه رادین به دیگه دیگه بار یه. شدم پیاده آژانس از خونه در دم

 .شد مانعم صداش که بزنم زنگ خواستم. بود

 .بگو بهشون رو گفتم بهت که رو اونایی همۀ.. نکن فراموش زدیم هم با که رو حرفایی ترنم -رادین

 کرده باز برام رو آپارتمان در. شد باز در که نکشید طولی. دادم فشار زنگو و دادم تکون سرمو

 .شنیدم سالن تو از رو بابا صدای. نبود در جلوی سک هیچ. شدم وارد. بودن

 !خبر بدون اونم گردین می میرین خودتون برای خوب -پدرم

 به سرم مامانم صدای با. بود گرم خوندن روزنامه به سرش بابام همیشه مثل. شدم سالن وارد

 .چرخید آشپزخونه سمت

 !ایه؟ قیافه چه این.. سرم به خاک -مادرم

 .رفت هم در اخماش. کرد ندبل رو سرش بابام

 شده؟ پاره لبت گوشۀ چرا کردی؟ گریه چرا ترنم؟ شده چی -پدرم
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 نفس که بود بسته گلومو راه چندان بغض ولی بزنم حرف خواستم می. کرد باز سر اشکام دوباره

 . اومد بیرون اتاق از هم ترانه. زدن حرف به برسه چه بود کرده محال برام هم رو کشیدن

 بگم؟ چی اخه ولی بزنم فحر باید "

 !بود؟ ساخته من جون حفظ برای که دروغایی.. بود داده یادم رادین که دروغ مشت یه "

 داره؟ شنیدنشو طاقت بابام یعنی "

 مهناز شر از بگی رو گم می که اینایی اگه ترنم " گرفت جون گوشم تو رادین صدای دیگه بار یه

 شوم سایۀ نشیم جدا هم از تو و من و بکنی اجرا رستد رو نقشه نتونی اگه.. مونی می امان در

! کن دقت حرفات زدن در پس.. بشه کم سرت از مو یه حتی خوام نمی.. سرمونه روی ابد تا مهناز

 زندگی بتونی تا گیرم می برات جدید شناسنامه یه و دارم اشنا خودم.. نباش هم شناسنامت نگران

 ".باشی داشته رو ارومی

 ! اورد؟ کم مورد یه این تو بود استوار و قوی همیشه که نرادی چرا اخه "

 !بکشیم؟ کنار راحتی به داشت انتظار چرا "

 شده؟ چی میگم.. بودما تو با ترنم -پدرم

 !کرد خیانت من به رادین بابا: گفتم لرزون صدای با و دادم قورت بغضمو سختی به

 .ایستاد روم به رو داوم و گذاشت کنار رو روزنامه بابا. شد گرد همه چشمای

 چیه؟ خیانت تو؟ گی می داری چی -پدرم

 !بود.. مهناز با..  دیشب... رادین.. بابا: گفتم هق هق همون میون. افتادم هق هق به

 هم تو شدت به بابام اخمای..گفتم می رادین سر پشت داشتم که بود دروغی خاطر به هام هق هق

 .بود ردگ همچنان مامانم و ترانه چشمای ولی. رفت

 نبودی؟ اینا رادین خونۀ دیشب تو مگه گی؟ می چی هست معلوم -مادرم

 . دادم تکون مثبت نشانه به سرمو
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 !دختر؟ شدی خیاالتی وسط؟ این بود کجا مهناز پس خب -پدرم

 . بود خیال کاش ای! نبود خیاالت.. بابا نه -

 !دیگه شده چی بگو نچین کبری صغری: گفتم صبری بی با پدرم

. نکنم کاری خراب کردن تعریف موقع تا کردم یاداوری ذهنم توی رو رادین داستان دیگه ارب یه

 تو االن بازم باشم حفظ هم ممکن شکل بهترین رو مطلب یه اگه که بود بد حالم انقدر گرچه

 .بودم بیزار کردنش تعریف از که داستانی این به برسه چه.. زنم می تپق کردنش تعریف

 بزنم خواستم می که حرفایی. بزنم حرف بتونم که بشه کم هقم هق از تا دمکشی عمیق نفس یه

 نمی خودمم ولی. ریختم می اشک دل ته از. بود واقعیت عین اشکام ولی نبود حقیقی و درست

 !افتاد می دردسر تو حسابی ماجرا این از بعد که رادین حال به شاید! چرا؟ دونستم

 وسطای. رکسانا اتاق تو برم گفت من به اونم. .بخوابم اتاق یه تو رادین با نکردم قبول من دیشب -

 نا. شنیدم رو رادین زدن حرف تلفن صدای که بخورم اب رفتم. کردم تشنگی احساس که بود شب

 اتاقش در پشت همین برای زنه می حرف شب وقت این کی با داره ببینم شدم کنجکاو آگاه خود

 . وایسادم گوش

 بیارم روش به بخوام که این جای به دادم ترجیح. ذاره می مالقات قرار کیی با داره شدم متوجه

 بی تاکسی با بالفاصله همین برای. کنم دنبالش خودم بره خواد می کجا بپرسم ازش و شنیدم چی

 انقدر شد وارد و شد باز باغ در وقتی. باغ خونه یه سمت رفت. رفتم دنبالش. گرفتم تماس سیم

 مهناز. اوردم در شاخ دیدم که چیزی از. شدم اونجا وارد منم. نبست رود که بود پرت حواسش

 . تو رفتم هم با(  دادم قورت بغضمو... ) بعدشم. استقبالش به اومد

 مهناز به و دید منو بود خونه اون داخل که ادمایی از یکی شدم داخل خونه باز نیمه در از هم وقتی

 دنبالش که این از.. زده بهم رادین که هاییه کشیده خاطر به هم لبم گوشۀ شدن پاره. داد خبر

 !بود شده عصبی بودم رفته
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. شدم موفق کنم فکر.. بیارم زبون به رو بود گفته بهم رادین که حرفایی عین که کردم سعیمو تمام

 همچین کی اخه.. نکنه باور داشت حق. بود نکرده باور احتماال. شده خیره بهم باز دهن با بابا

 . کنن باور اینا که کرد می باور رو ای مسخره داستان

 .خیابونی پسر یه نه زنی می حرف رادین مورد در داری تو ترنم: گفت و اومد جلو ترانه

 !!بود حرفا این از تر خوددار خیلی! نبود خیابونی باز هوس پسر یه رادین.. ترانس با حق "

 همین کنم می خواهش بابا: گفتم بود خواسته ازم رادین که طور همون ترانه حرف به توجه بی

 .کنم روشن بایدتکلیفمو من.. خونشون بریم االن

.. کردین عقد دیشب تازه دوتا شما چی؟ یعنی کنی؟ روشن چیو تکلیف ببینم کن صبر -مادرم

 !بگیرین؟ طالق نشده روز یه هنوز

 .کنم زندگی اشتهد رابطه دیگه دختر یه با خودم جلوی که کسی با نداری انتظار جان مامان -

 !کنه می کار چی داره نفهمیده شاید.. بوده مست شاید گم می خب -ترانه

.. کنین عوض لباساتونو برین کنم می خواهش بابا. بدم ادامه نمیخوام دیگه من! چی هر حاال -

 .خونشون بریم باید االن همین

 .شدن حاضر سریع خیلی هم ترانه و مامان. شد حاضر سریع و داد تکون سری بابام

 .خونه بمون بیای تو نیست الزم میای؟ کجا تو ترانه -پدرم

 .باشه داشته نیاز کمک به ترنم شاید. باشم منم بهتره بابا نه -ترانه

 .هست مامانت بخواد هم کمک -پدرم

 .کنه جمع مامانو باید االن یکی -ترانه

 !مگه؟ شه می چی بیاد اینم حاال.. هدیگ بریم بیان شی نمی ترانه حریف که شما اقا.. بابا ای -مادرم

 جورایی یه. کردم می احساس خودم روی گاه بی و گاه رو ترانه های نگاه. شدیم ماشین سوار همه

 .کرد می نگاهم مشکوک
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 ..خونه اومدم و نموندم اینا رادین خونه دیشب من که داره خبر ترانه... اومد یادم آهان "

 !ده می قورتم نگاهاش با داره حاال ات موقع اون از که همینه برای پس "

 !گفتم دروغ فهمن می کنه باز زبون اگه "

 !دیگه چیز نه دروغه همش حرفا این بفهمن همه تا بیاد زبون کنه خدا.. بهتر اصال "

 این خوردن هم به باالخره.. خوام می چی دونم نمی هم خودمم.. من دست از امان.. خدا ای "

 !اریشو؟پاید یا خوام می ازدواجو

 از هم رو سویچ حتی که بود عصبی انقدر. کوبید هم به درو و شد پیاده ماشین از عصبانیت با بابا

 درباز که نکشید طول خیلی زدیم زنگو وقتی. کرد قفل رو ماشین در ترانه. برنداشت ماشین روی

 . شد

 به دوباره زود انقدر نداشت انتظار احتماال. بود تعجب چهرش تو ولی. اومد استقبالمون به رکسانا

.. خبریه فهمید دید رو بابام عصبانی قیافل و من گریون نگاه که این محض به اما. بریم دیدنشون

 .داد اضطراب کمی به رو جاش و ماسید لبش روی لبخند! خوب خبر یه نه اونم

 .پایین بیاد نامردت داداش اون بگو برو: گفت گرفتش صدای با بابام

 !بشیم؟ نایل شما مجدد زیارت به این به ما شده ثباع چی -خان محمود

 !پسرت هرزگی: گفت حرص و عصبانیت با با

 .رفت هم تو خان محمود اخمای

 .بزن حرف درست و دار نگه خودتو احترام -خان محمود

 .اومد جلو نگران کامال ای قیافه با جون زهره

 چیه؟ جریان -جون زهره

 .بپرسین نپسرتو از برین: گفت عصبانیت با پدرم

 !!!شده چی ببینم بیاد بزن صدا رادینو برو جان رکسانا -جون زهره
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 کردم می فکر. ایستاد مقابلش رفت بابام اومد که این محض به. کرد سکوت بابا رادین اومدن تا

 از زد سرش که دادی اون ولی. نکرد کارو این شکر رو خدا ولی.. کنه نثارش کشیده یه آن همون

 !بود ربدت هم زدن کتک

 !ها؟ گه؟ می چی ترنم -پدرم

 . بود مسلط خودش به کامال اون من عکس بر. انداخت من به تفاوتی بی نگاه رادین

 !گفته؟ چی حاال دارم؟ غیب و علم مگه.. دونم نمی من -رادین

 !مهناز با رابطت مورد در -پدرم

 ازش که هم شما.. شده مومت وقته خیلی مهناز با رادین رابطۀ: گفت و بابا کنار رفت خان محمود

 !چیه؟ مشکل االن پس! داشتی خبر

 !باشه گذشته خیلی رابطه این از کنم نمی فکر من ولی: گفت و زد خندی پوز بابام

 هم ساعت چهار و بیست نکنم فکر.. جان ترنم گم نمی درست: داد ادامه و برگشت من سمت به

 !باشه شده

 . انداخت بود گرفته خودش به تفاوتی بی قیافۀ که ادینر به نگاهی. بود شده گیج یکم خان محمود

 ! رادین؟ چیه جریان -خان محمود

.. ده می عذابش بغضی تفاوت بی و ساکت قیافه این پشت کردم احساس. بود کرده سکوت رادین

 تفاوتی بی صداش توی بغض کنه باز زبون اگه ترسید می شاید. بود همین سکوتش علت شاید

 .نهک رسوا رو ظاهرش

 .ایستاد من روی به رو اومد و گذشت اون از زنه نمی حرفی رادین دید وقتی خان محمود

 !ریزی؟ می اشک بهار ابر مثل که شده چی بگو شده؟ چی بگو تو ترنم -خان محمود

 !باشم باید من نهایی گوی جواب.. همیشه مثل بازم "



 
 

234 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 به رو چرندیات اون دوباره باشمن مجبور من که دادی می باباتو سؤال جواب خودت شد می چی "

 !بیارم زبون

 .اومد حرف به رادین که کنم باز زبون رفتم می کلنجار خودم با داشتم

 !شنید صدامو خدا بار این ظاهرا.. خوبه "

 .تونم نمی من ولی.. نکنم فرقی چوب تیکه یه با داره انتظار من از ترنم.. جان بابا هیچی -رادین

 !نلرزه صداش که بود کرده کنترل خودشو راحت چه حالش به خوش "

.. کردم می خالی گریه با خودمو من حداقل! بود تر سخت من از اون شرایط کنم فکر.. نه ولی "

 !کنه بازی رو دل سنگ یه نقش مجبور اون ولی

 .بگو تر واضح جان؟ رادین چی یعنی -جون زهره

 . کرد سکوت رادین بازم

 !بپرسن من از نذار. .بگو خودت.. رادین خدا رو تو "

 .کرد شروع رادین من سمت برگشت جون زهره تا

 تونستم نمی منم. نکرد قبول اون ولی بخوابیم اتاق یه تو هم با خواستم ترنم از دیشب من -رادین

 مهناز به بود شده خراب حالم حسابی چون. بمونم تفاوت بی و باشم تنها خونه یه تو دختر یه با

 بیرون اومدم خونه از وقتی. کرد قبول خواسته خدا از اونم. ببینیم همو مخواست ازش و زدم زنگ

 ... و کرده دنبال منو ترنم

 با همه. بود کرده بد حالمو مزخرفات اون مجدد شنیدن. پایین انداخت سرشو نداد ادامه دیگه

 تعریف براشون رو ماجرا این خونه تو که این با من خانواده حتی. کردند می نگاه رادین به باز دهن

 امیدوار شاید.. بگه اینو از غیر رادین داشتن انتظار احتماال.. بودن شده شوکه بازم بودم کرده

 !!باشم گفته دروغ من بودن

 رادین! شد شکسته زد رادین به خان محمود که محکمی کشیدۀ صدای با خونه تو پیچیده سکوت

 . بود حرکت بی بازم و خورد هم ور دوم کشیدۀ. نیومد در هم صداش حتی.. نزد حرفی هیچ
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 ! سوخته دهن و نخورده آش.. سوخت براش دلم

 .بپرم جا از شد باعث خان محمود فریاد صدای

 ! ضعیف؟ و سست انقدر.. اوردم بار طوری این رو تو من -خان محمود

 .کرد جلب خودش به رو همه توجه رکسانا لرزون صدای

 که موقعش اون! نکرده کارو این رادین.. نداره حقیقت نای.. کنم نمی باور من.. دروغه -رکسانا

.. نشد خام نداشت کس هیچ به تعهدی هیچ رادین و میومد عشوه و ادا جور هزار براش مهناز

 !بیاره درش پا از دختر یه با بودن تنها که نیست ضعیف انقدر من داداش

 !داده اجباری رابطۀ یه به تن! پاکه اون.. کن دفاع داداشت از... داری حق.. رکسانا داری حق "

 !داد نمی تن هم رابطه همون به کاش ای اما "

 .کنه ارومش کرد سعی و رکسانا سمت رفت ترانه

.. متفاوت صدایی با بار این اما.. کرد باز زبون و کشید گردنش و صورت و سر به دستی رادین

 !کنه پنهان بغضشو نتونست بار این ظاهرا. بود گرفته صداش

 !مونه می راه یه تنها اومده پیش که وضعیتی این با -نرادی

 چرا ولی.. بگه میخواد چی دونستم می من. من روی رادین نگاه و بود رادین روی ها نگاه همۀ

 !کنه؟ دفاع ازش کسی انذاشت چر زود؟ انقدر

 .بشیم جدا هم از باید: گفت و پایین انداخت سرشو

. نداشت وزنشو تحمل پاهاش دیگه کنم فکر. نشست ینزم روی دفعه یه خانم زهره حرف این با

 سنگ خودمو و باشم محکم باید االن ولی. بشم ولو وسط همین خواست می دلم.. من مثل درست

 !سختی کار چه. بدم نشون دل

 !باشم؟ دل سنگ واقعا تونم نمی چرا اخه! من به لعنت اه "

 !باشم متنفر ازش باید پس.. داشت رابطه مهناز با رادین واقعی چه اجباری چه "
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 بی که بود من اشکای کرد می حرکت که چیزی تنها. داد نمی نشون العملی عکس هیچ کس هیچ

 .اومد می پایین اختیار

 جلو و بود گرفته رو رادین لباس یقۀ که حالی در. شد ور حمله رادین سمت به من بابای دفعه یه

 تو رفته اسمت که حاال بگی؟ داری همینو قطف.. همین فقط: گفت فریاد و داد با کرد می عقب

 دخترم؟ شناسنامه

 !دیدم می رو کردنش گریه که بود بار اولین. شد روانه اشکش و شد شرایط تسلیم رادینم باالخره

 .کنم می درستش دارم اشنا.. نباشین شناسنامش نگران: گفت لرزون صدای با

 .کردم متوقفش صدام با که صورتش تو بزنه که با برد دستشو بابا

 !نزن خدا رو تو.. بابا نه: گفتم التماس با

 .سمتم برگشت تعجب با بابا

 می حرفو این چرا! نزن؟ گی می تو کرده خیانت تو به رفته این نزنم؟ گی؟ می داری چی -پدرم

 زنی؟

 این ولی بگیره جلوشو تونست می که خیانتی.. شد خیانت یه مرتکب خواسته نا رادین.. درسته "

 !نکرد وکار

 !جلوش اومدی کوتاه زود انقدر که تو به لعنت! رادین تو به لعنت "

 حد این در رادین باید چرا پس.. رادین نه شده مرتکب مهناز رو واقعی گناه اصل در ولی "

 !کنه تحمل رو توهینا این من خاطر به باید چرا.. نشده مرتکب گناهی وقتی بشه کوچیک

 دست از توش رو چیزیش هیچ مهناز که ای رابطه.. داشته مهناز با یاجبار رابطۀ یه فقط رادین "

 تو کرد جدا دخترونش دنیای از اونو رادین که این بهونۀ به بخوام که نبود دختر حتی اون.. نداد

 ..بیام کوتاه مسئله این

 چه مهناز بفهمن رادین خانواده اگر کنیم؟ سکوت باید چرا اصال.. نیست جایز سکوت... نه "

 !نداره وجود نگرانی برای دلیلی پس کنن می حمایت من از کامال کرده غلطی
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 .بزنم حرف بتونم تا دادم قورت رو بود شده جمع گلوم توی شدیدم های گریه وجود با که بغضی

 ...زدیم که حرفایی چون -

 !افتهبی براتون اتفاقی که نگرانه.. گه می قلبتون خاطر به ترنم: گفت حرفمو وسط پرید رادین

 نمی اون ترنم؟ حرف وسط پریدی چرا رادین: گفت و اومد جلوتر و شد بلند رکسانا کنار از ترانه

 !!بگه اینو خواست

 هست؟ هم ای دیگه حرف مگه.. دیگه بگه خواست می همینو -رادین

 !حقیقت شاید.. دونم نمی -ترانه

 این چون. شدم خوشحال مونبه داد گیر ترانه که این از دلم توی. انداختن هم به نگاهی همه

 .بزنم رو حقیقت حرف و کنم جمع جرأتمو دوباره تونستم می طوری

 افتاده هم ای دیگه اتفاقات قراره مگه چیه؟ حقیقت از منظورت: گفت و نباخت خودشو رادین

 !باشه؟

 !کردین پنهانش دوتا شما که اتفاقاتی اره -ترانه

 باشیم؟ خبر بی ما که ارید خبر چیزی از تو ترانه؟ گی می چی -مادرم

 

 این.. نبودن جا این خان رادین و ترنم اصال دیشب: گفت و داد تکون مثبت نشانۀ به سرشو ترانه

 !دروغ یه

 کاری کنه مجبورم نگاهش با ترسیدم می. گرفتم ازش نگاهمو سریع. انداخت من به نگاهی رادین

 .بدم جلوه واقعی رو نهامو دروغ کنم سعی یعنی... بدم انجام گفته قبال که رو

 .داد ادامه خودش و اورد باال سکوت نشانۀ به دستشو ترانه که بزنه حرف خواست مادرم

 گفت؟ چی زدم زنگ ترنم به که دیشب میاد یادت رکسانا -

 .خودتونه خونه رفته ترنم که گفتی.. یادمه اره: گفت و شد بلند جاش از و کرد پاک اشکاو رکسانا



 
 

238 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 . داد ادامه و داد تکون رکسانا حرف دتأیی در سری ترانه

 تو بذاره ماشینشو خواست می بابا چون. باال اومدم بقیه از زودتر من خونه برگشتیم وقتی -ترانه

 منتظر مامان و بابا همین برای. بود کرده پارک بد ماشینشو ها همسایه از یکی ولی پارکینگ

 اتاق در دیدم خودم اتاق تو برم اومدم وقتی. هکن جا به جا ماشینو و پایین بیاد همسایه تا موندن

 نداشت دلیلی بود خونه تو ترنم فقط دیشب اگه. ریختس هم به هم خواب تخت و بازه اینا مامان

 ...که این مگر بخوابه وبابا مامان اتاق تو بیاد

 !!!بود مرتب ما اتاق ولی جان بابا: گفت و حرفش پریدوسط بابا

 از اینا بشه مرتب خواب رخت که این بدون دیدم وقتی. کردم رتبشم من چون.. درسته -ترانه

 یادشون که بودن خودشون حال تو انقدر حتما گفتم خودم با ولی کردم تعجب بیرون زدن خونه

 و بیارین روشون به بعدا بود ممکن خب. کردم مرتب رو اتاق نشه متوجه کسی که این برای. رفته

 .بکشن خجالت اونا

 من چون ولی... افتاد شما خونۀ تو اتفاقا این تمام: گفت و کرد جور و جمع ودشوخ سریع رادین

 تو ترنم که تفاوت این با.. نگفتم چیزی منم نزده خونتون اومدم من که این از حرفی ترنم دیدم

 .مامان و بابا اتاق تو منم و بود خودش اتاق

 .رادین رو کرد زوم و کرد ریز چشماشو ترانه

 کنیم؟ قبول ما که کنین می قبول کردین هم سر که رو مزخرفاتی خودتون اصال -ترانه

 باور حرفمونو همه که درسته.. کردن می نگاه هم به مبهوت و مات همگی زد ترانه که حرفایی با

 خوشحال خیلی موضوع این از من و.. افتاد شک دلشون تو زد ترانه که حرفایی با ولی بودن کرده

 روی چیزی یه هنوز اما.. بگم رو حقیقت تر راحت بتونم تا برام شد کمکی نهترا حرفای چون.. بودم

 .بود نکرده کارو اون رادین کاش ای.. کردم می سنگینی دلم

 !بشه؟ رو حقیقت نداره دوست چرا رادین ولی "

 !بخوره؟ هم به ای بهونه یه به ازدواج این که خداشه از نکنه "

 !شده عاشقم کرد نمی اعتراف خونمون تو که بخوره هم به واجازد خواست می دلش اگه.. بابا نه "
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 محافظه همه این برای دلیلش ببینم و بزنم حرف باهاش بزنم حرفی اینکه از قبل بهتره پس "

 !چیه؟ کاری

 حرف باهات خوام می اتاق تو بریم شه می رادین: گفتم بشه خارج بهت از کسی که این از قبل

 .بزنم

 اتاق در شدیم اتاق وارد که این محض به. رادین اتاق باال طبقۀ رفتیم قیهب متعجب چشمان جلوی

  کنی؟ می کار چی داری هست معلوم: گفت و کشید خودش طرف به منو و بست رو

 !کرد رو چیو همه ترانه.. نکردم کاری من -

.. زیمبسا درست داستانو تا خونه برگشتی دیشب تو دونه می ترانه که نگفتی من به چرا -رادین

 .نکنن باور حرفامونو که کافیه سوتی یه همین

  چیه؟ حقیقت شدن رو با تو مشکل بگی شه می ببینم: گفتم و کردم رها دستاش تو از خودمو

 چیه؟ من مشکل دونی نمی تو یعنی -

 !بدونم؟ باید -

 اون که نای برای.. دادم اجباری رابطۀ یه به تن تو خاطر به من ترنم: گفت عصبانیت و کالفگی با

 اصال چیه؟ حقیقت کردن پنهان برای دلیلم پرسی می ازم داری حاال نزنه بهت دست مرتیکه

 شنیدی؟ رو کرد مهناز که هایی تهدید

 کارو این ولی.. ندی تن گه می مهناز که کاری به تونی می تو سیامک رفتن بیرون با که اوال -

.. نبودم که کر.. شنیدم هم مهناز های یدتهد! خواستی می خودتم شاید!! چرا دونم نمی.. کردی

 برای! درسته؟ افته می دردسر تو اون بفهمه بابات اگه.. نیستم احمق تو مثل.. نیستم بچه من ولی

 هیچ اون که گیرم می قرار حمایت تحت انقدر من بفهمن خانوادت اگه. کرد تهدید رو ما همین

 از خودت که این مگر. بگیم همه به رو حقیقت سکوت عوض بهتره پس بکنه تونه نمی غلطی

 .کنی دور خودت از منو بهونه این به بخوای که بخوره هم به ازدواج این باشه خدات

 قبول اگه من.. باشم داشته رابطه مهناز با خواستم می خودمم چی یعنی ترنم؟ گی می داری چی -

 منو دیگه زمان یه کنم رفرا دستش از هم لحظه اون اگه حتی دونستم می که بود این برای کردم
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 تر خطرناک.. شه می زخمی شیر یه مثل منتها.. کنه می خواد می که کاری اون و ندازه می دام به

 گفتم بهت!! کنم تکرار حرفامو برات مدام من الزمه که این مثل! ترنم نگو مزخرف پس.. شه می

 !که؟ نرفته یادت.. دارم دوستت

 !!احساساتی از پر عشق ابراز عجب "

 یه های تهدید از چرا حاال بود شجاع چی همه تو که رادینی دونم نمی من اخه: گفتم کالفگی با

 سزای به مهناز خواد می دلم من.. بکنی کارو این خواد نمی منی فکر به اگه ولی!! ترسه می دختر

 !بار هی شیونم بار یه مرگ.. باشه خطر در زندگیم تهدیداش با همیشه خواد نمی دلم.. برسه عملش

 !داری؟ دوستم مگه! مهمم؟ برات مگه منی؟ نگران چی برای تو -

 !بگیره اعتراف من از میخواد االن.. هه "

 .بودم درگیر خودم با خودم هنوز چون.. نبود سؤال این به دادن جواب وقت االن ولی "

 .ندم هم جوابی هیچ بهش شد نمی

 اگه تو.. بعدشم.. بگیرم موردت در تصمیم یه بعد و بدم فرصت خودم به من شد قرار رادین ببین -

 ازدواج باهاش شی می مجبور ببره پیش بازیو اون بذاری و کنی سکوت مهناز کار مقابل در االن

 ..کنی

 !باشی امنیت در تو که کنم می کارو این: گفت و حرفم وسط پرید

 .ایستیم می جلوش پس رادین نیستیم ترسو تو و من -

 .گرفت بازومو و دوید دنبالم. بیرون زدم اقات در از گفتم اینو

 !بیاد سرت بالیی خوام نمی واقعا.. بشه تموم طوری همین قضیه این بذار.. ترنم نکن -رادین

 بودم مطمئن که طوری.. باال بردم رو صدام ببندم اون و خودم روی رو بازگشت راه که این برای

 .شنون می همه پایین

 !بوده دروغ همش حرفامون بگم نبهشو بذار.. رادین کن ولم -
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 .بودن ایستاده ها پله پایین همه. بود شده ساز کار بلندم صدای. شد شل بازوم دور دستش

 .اومد جلو خان محمود

 !انداختین؟ راه که بازیه چه این کنین؟ می کار چی دارین هست معلوم تا دو شما -خان محمود

 نظر از رو جمع همه. نزنم حرفی کرد مس التماس زما چشماش با هنوز.. ها پله پایین رسید رادینم

 . خندید می همیشه که جون زهره حتی. بود هم تو اخماشون همه.. گذروندم

 !هستن شاکی دستمون از همه کنم فکر اوه "

 .بزنم حرف تر راحت تا دادم قورت دهنمو اب

 .گفتیم دروغ بهتون رادین و من -

 !!لرزه می امصد شدم متوجه کردم باز زبون که تازه

 ولی.. فهمیدیم کشیدی باال خودت که دادی با هم کرد رو برامون ترانه هم که اینو خب -پدرم

 !چرا؟

 ولی... کنه کمکم داشتم انتظار! نبود ای ساده کار هم چندان حقیقت گفتن. کردم نگاه رادین به

 هم کمکم خوام می االن وقت اون نزنم حرفی من بود خداش از اون.. داشتم بیجایی انتظار چه

 !!کنه

 .پریدم جا از بابام بلند نسبتا صدای با که بگم چی و کنم شروع چطور کردم می فکر داشتم

 !کار؟ سر گذاشتین چی برای ادمو همه این... ترنم نیست سکوت وقت االن -پدرم

 !بود نکشیده دادی همچین بابام حاال تا.. شد گرد چشمام

 !کنن نمی خورد بر باهامون طوری این قطعا بفهمن ور کارمون این اصلی دلیل اگر "

 متمرکز رو حواسم باید فقط.. ندارم بازگشتم قصد گرچه.. گردم بر تونم نمی رفتم که رو راهی "

 .کنم
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 حرفمو در زنگ صدای که بزنم حرف اومدم. بشم مسلط خودم به بیشتر تا کشیدم عمیقی نفس

 . شد مانعم

 !بود زدن زنگ وقته چه االن اخه!! دره پشت ناال که کسی اون روح تو.. اه "

 هستی؟ کسی منتظر شما خانم زهره -خان محمود

 !!نه -جون زهره

 !کیه ببینم رم می من -رکسانا

 !!بود پریده روش و رنگ کمی اما. برگشت دیگه دقیقه چند و رفت رکسانا

 مادر؟ بود کی -جون زهره

 !مهناز و محمد عمو -رکسانا

 ! گفت حرص با لعنتی یه لب زیر که نیدمش رو رادین صدای

 خونه فضای بود مهناز بابای که محمد اقا احتماال که مردی عصبانی صدای که نکشید طول خیلی

 !کرد پر

 من پسر با دخترت طرفۀ یه عشق گفتی اومدی راست رفتی چپ هی! بگیر تحویل.. داداش بیا -

 عشق نگفتی ولی! نپلکه پسرت بر و دور دیگه که کنم جمع دخترمو گفتی.. رسه نمی جایی به

 !نداره اشکال باشه طرفه یه عشق اگه حتی بازی

 به رفته هدفش به رسیدن برای! شه نمی باورم اصال!! بود حیا بی چقدر دختر این من خدای "

 !گفته؟ چی باباش

 دوانمو خواست می مثال کنم فکر. رفت می ور لبش پوست با داشت.. چرخید مهناز روی نگاهم

 !عصبیه خیی کنه

 در هم ای رابطه هیچ دروغه چی همه گفتیم وقتی داشتن انتظار احتماال. رفت فرو بهت در جمع

 !نباشه کار
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 .شد بلند محمد اقا صدای دوباره

 !کنم؟ کار چی دخترم با حاال بگو! بزن حرف دِ! هان؟ خان؟ محمود ساکتی چرا -

 محمود مثل ادمی کردم نمی فکر.. بگه چی باید دونست نمی که بود شوکه انقدر خان محمود

 !!بیاد بند هم زبونش حتی که شدت به انقدر اونم بیاره کم چیزی جلوی تابش

 خودمو کمی همین برای شه می تموم مهناز جانب به حق چی همه بگم چیزی نخوام اگه دیدم

 جون عمو بهتره ای.. محمد اقا سالم: گفتم و برداشتم محمد اقا سمت به قدمی و کرد جور و جمع

 !نه؟ دیگه شه می منم عموی شوهرم عموی.. کنم صداتون

 این تو دید که اورد جوش دلیل این به احتماال نبود بد حرفام. اومد جوش به خونش حرفام این با

 که نکشید طول خیلی البته.. هستم بهش خودم کردن معرفی دنبال من اومده پیش اوضاع

 .زد ور افکارم به تأیید مهر حرفاش

 بذار توئی اگه! توئی؟ فروخت بهش منو دختر رادین که عروسی پس.. ااا: گفت و کرد عصبی خندۀ

 دخترمو ابروی.. ذارم نمی من یعنی. نیست تو شوهر رادین دیگه. بفهمونم بهت خوب رو چیزی یه

 !بایسته کرده که کاری پای باید برده

 . کنم کنترل خودمو تونستم اما بود سخت موقعیت این تو خونسردیم کردن حفظ که این با

 !بزنین؟ حرف بعد کنین بررسی رو شرایط اول نیست بهتر جان عمو: گفتم ارامش با و اروم خیلی

 پس دروغه؟ حرفات نگفتی االن همین تو مگه.. ببینم کنین صبر: گفت و اومد جلو خان محمود

 ! خبره؟ چه جا این

 مهناز با میل روی از رادین واقع در. بود دروغ استاند اون یعنی.. بود دروغ حرفامون درسته -

 !بوده من خاطر به و اجبار روی از فقط نداشته رابطه

 .بود شده کم صدام لرزش و استرس از کمی. دادم ادامه خودم. شدن گیج بیشتر حرفام با

 .بشه روشن قضیه براتون کامال تا بگم اول از چیو همه بدین اجازه اگه -
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 توضیح به نیاز که هست واضح کافی اندازۀ به چی همه کنم فکر بشه؟ روشن ارهقر چی -مهناز

 !نباشه

 و کردم حفظ خونسردیمو گیوتین زیر بذارم گردنشو خواست می دلم که مهنازم مقابل در حتی

 !داره بیشتر توضیح به احتیاج چیزایی یه جان مهناز چرا: گفتم

.. توئه نفع به قضیه اخر! نداری ترسی که تو: گفتم هادام در کنم سکوتش به مجبور که این برای و

 اینه؟ از غیر.. توئه جانب به حق چی همه کال یعنی

 تره اخطاراش برای من دونست نمی ولی. بود اخطار و حرص از پر نگاه یه حرفم این به جوابش تنها

 . کنم نمی خورد هم

 !اولش همون از دقیقا. کردم شروع دوخته چشم من به منتظر و ساکت کامال جمع دیدم وقتی

 شرکت دم کلش و سر مهناز.. من خواستگاری اومد رادین که شبی از بعد پیش ماه یک درست -

 جا این هم مهناز فهمید رادین وقتی. بود شده پنچر من ماشین چرخ چهار روز همون. شد پیدا

 اهمیت بی هاش نگرانی هب من ماه یک این تو! مهنازه کاره بود مطمئن جورایی یه. شد نگران بوده

 روز دو که این تا. بیاره کسی سر بالیی بتونی که نیست ادمی مهناز میومد نظرم به چون بودم

 گفتم خودم با. زنن می رو ورودی در زنگ دیدم که بود دستشویی. خونمون اومد رادین پیش

 دیشب که شدم رو به رو پسری و مهناز با کردم باز درو وقتی ولی. ساختمونه اهالی از یکی حتما

 . نباختم خومو بود خونه رادین چون ولی. بیاره سرم بالیی یه بود اومده. سیامکه اسمش فهمیدم

 ولی بیرون بره خونه از باشه داشته کاری من با که این بدون مهناز که کرد کاری روز اون رادین

 از وقتی. انداختین راه رو عقد این شما که این تا. گیره می منو حال شده طور هر که کرد تهدید

 رادین ولی. خودمون خونۀ برم گرفتم تصمیم نیست کس هیچ دیدیم و بیرون اومدم رادین اتاق

 نگران بابت این از و تنهام خونه من دونست می که بود خاطر این به فقط مخالفتش و.. بود مخالف

 خودش ولی رسوند منو. خونه ببره منو کرد قبول نیستم راحت جا این اصال من دید وقتی اما. بود

 ها ساعت ولی ره می و مونه می منتظر ساعت یه حتما گفتم خودم با. بود مونده در دم. نرفت

. خوردیم شامو. باال بیاد گفتم بهش.. سوخت براش دلم. نیستم که سنگ از. نرفت رادین و گذشت

 جواب نمیخواست. بود اشنا نا شماره یه. خورد زنگ رادین موبایل که بودیم زدن حرف مشغول
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 گفت.. کرده تصادف مهناز گفت خانمی تلفن پشت. بده جواب کرد قبول..  کردم اصرار بهش.. بده

 امضاء رادین باید مجوزشو که عمل یه.. داره نیاز فوری عمل یه به مهناز گفت.. مسافرتن خانوادش

 . کنه

 تماس دیگه یکی با و نداره ربطی من به گفت بود خط ور اون که دختره به راحت خیلی رادین

 مهناز که درسته گفتم بهش فهمیدم رو ماجرا وقتی. گرفت تماس دختر اون دوباره ولی. بگیره

 .بری باید خطره در جونش گفتم.. نیست کردن بازی لج و لج وقت االن ولی دشمنته

 برم باهاش منم داشت اصرار. بذاره تنهام خواست نمی.. نبود اروم دلش اما. کردم راضیش باالخره

 به.. اومد در صدا به خونه در گذاشت بیرون خونه در از پاشو که این محض به. نکردم قبول ولی

.. کردم باز درو کنم نگاه که این بدون داره بر برگشته و گذاشته جا رو چیزی حتما که این خیال

 ازم بتونه که نبود رادینی دیگه امشب.. سیامک همون... بود در پشت مهناز ادم رادین جای ولی

 .کنه دفاع

 بسته دستای با تاریک نیمه و سرد زیرزمین یه تو خودمو کردم باز که چشمامو. کرد هوشم بی

 .انداختن گیر چطوری رو رادین دونم نمی. بود شده بسته دیگه صندلی یه رو هم رادین. دیدم

 .برگشتم رادین سمت به

 !گرفتنت؟ چطوری.. رادین راستی -

 از یکی بستم ماشینو در تا. بود شده ماشین وارد سامان بشم ماشین سوار که این از قبل -رادین

 .شدم هوش بی و بینیم و دهان رو گذاشت دستمال یه پشت

 .گفتم رو داستان ادامۀ

 .باشه نداشته کاری من با مهناز کنه کار چی دونست می خوب رادین. سراغمون اومد مهناز -

 خاطر به رادین و: گفتم رفتم می سمتش به و بودم شده خیره ادینر چشمای تو که حال همون در

 ...داد تن اجباری رابطۀ یه به من

 .دادم ادامه. چشم تو چشم چنان هم.. گرفت قرار روش به رو درست
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 .نداد دست از توش رو چیزیش هیچی مهناز که ای رابطه -

 .بدم دست از رو تو من رابطه این تو بود نزدیک ولی -رادین

 !بشه قطع هم با رادین و من چشمی ارتباط شد باعث محمد عمو داد صدا

 .تشنس خونم به طرف خوبه حاال! شدم خودمونی چه... محمد عمو.. هه "

 .دارم مشکل عزیزش دختر با.. ندارم کشتگی پدر باهاش که من.. باشه خب "

 دو شما کنین معلوم ومن دختر تکلیف گم می دارم من چی؟ یعنی.. ببینم کنین صبر -محمد عمو

 !زنین؟ می هم برای عاشقونه حرفای تا

 !بود؟ عاشقانه حرفمون کجای ما! محمد؟ عمو این جنبس بی چه "

: گفت و رد و زل چشماش توی جسارت با و ایستاد عموش روی به رو رفت و زد کنار منو رادین

 مسؤلش من که ادهند دست از چیزیو مهناز! گفت؟ چی ترنم نشنیدین که این مثل جون عمو

 !باشم

 .بود شده قرمز خشم از محمد عمو

 !چیه؟ منظورت چی؟ یعنی -محمد عمو

 !بود زن یه اون! نبود دختر اول از شما مظلوم دختر اینه منظورم: گفت صریح و رک خیلی رادینم

 ناراحت بشنوه دختر یه به راجع رو حقیتی همچین یه غریبه یه اگه حتی! خان محمد بیچاره "

 !بود مهناز بابای خان محمد این به برسه چه شه می

 چی بفهم رادین؟ گی می چی هست معلوم: گفت فریاد تقریبا و عصبانیت با کرد مشت دستشو

 !میاد در دهتن از داره

.. قانونی پزشکی ببرینش سر یه فردا تونین می ندارین باور منو حرف اگه خب جان عمو -رادین

 بوده بار یه فقط گفتن اگه! میزنن تخمین رو رابطه بار چند شما دختر برای جا اون پزشکای ببینین
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 درسته من حرف شد ثابت بهت اگه ولی.. گیرم می دخترتو و دم می طالق رو ترنم قسم شرفم به

 .ببینم زنم خصوص به خانوادم و خودم اطراف دخترتونو دیگه نباید

 !بریم هم اب شو پیاده. جون پسر ری می تند داری خیلی -محمد عمو

 دیگه؟ دارین اعتماد دخترتون به شما پس.. رفتم تند من شماست با حق.. جان عمو باشه -رادین

 !دارم که معلومه -محمد عمو

 !پذیرم می خطامو بود من علیه نتیجه اگر.. قانونی پزشکی ببرینش فردا پس -رادین

 !یستن هرزه من دختر که کنم می ثابت بهت! برمش می معلومه -محمد عمو

 . پرید مهناز رخ از رنگ

 به بسرپرین دوتا این مزخرفات خاطر به خواین می منو شما جون؟ بابا گین می دارین چی -مهناز

 شما که کنه می باور کرد تعریف دختره این که دارو خنده داستان این کی واقعا! قانونی؟ پزشکی

 !کردین؟ باور

 نگه بسته محض فقط قانونی پزشکی میریم گم می اگرم.. باباجون نکردم باور من -محمد عمو

 !کنیم ثابت بهشون حرفامونو قراره فقط.. نداریم ترسی.. بقیس دهن داشتن

 دروغه هم یکیش این حتما پس دروغه حرفاشون بقیه وقتی کاره؟ این به نیازی چی اخه -مهناز

 بگم بهش که.. چی که اینا ترنم خونه برم پیش روز دو شم بلند من.. نیست مسخره اصال! دیگه

 بگیرم؟ حالتو خوام می نکشیدی رادین از دست چون

 !کنی انکار تونی نمی اینو.. دارم مدرک یکی این برای -رادین

 !بود؟ کجا مدرکت.. بابا برو -مهناز

 سرش بالیی خواستم نمی چون بوده ترنم خاطر به فقط بودم ساکت حاال تا اگه مهناز ببین -رادین

 .کنم می حمایت ازش و ایستم می کنارش منم وایسه روت تو میخواد هم خودش که حاال ولی بیاد
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 صدای ثانیه چند از بعد و رفت ور باهاش کمی. اورد در رو گوشیش و جیبش تو کرد دست بعدم

 !شد پخش اشنا دیالوگی و اشنا

 !خواد؟ می چی جا این اشغال این -

 !خونمون اومده مهناز که پیشه روز دو مال! رادینه صدای "

. بود شده گرفته حالش واقعا. داشت ادامه رفت مهناز که اخری لحظۀ همون تا شده ضبط صدای

 عصبانیت از هم خان محمود. بود شده کبود حسابی محمد عمو. پرید قبل از بیشتر روش و رنگ

 !عصبانیه خیلی بود مشخص کشید می که صداداری و بلند های نفس از. بود شده قرمز

 !!دیگه احمقیم خانوادم و من دیگه حاال که -خان محمود

 به شرینی این. کردم می احساس خاص شیرینی یه دلم ته. نداد حرف این به جوابی هیچ مهناز

 یه جاش به و گرفتم رو قشنگ لبخند یه جلوی. بود مهناز شدن ضایع از ناشی اومده وجود

 .نشست لبم روی پوزخند

 می.. شناسی می منو رادین خوب خودت تو... من برادر نببی: گفت محمد عمو به رو خان محمود

 اگه! شناختیش؟ خوب نظرت به چی؟ خودتو دختر ولی.. نیست کاریا کثافت جور این اهل دونی

 و من از بیشتر جا اون پزشکای حتما! قانونی پزشکس ببرش فردا شناختیش خوب کنی می فکر

 !شه می سرشون تو

 ها نگاه همۀ حاال. بیرون رفت و گرفت مهنازو دست بزنه حرف هدیگ کالم که این بدون محمد عمو

 .شد می بدل و رد ایستادیم هم از فاصله با که رادین و من بین

 ! کنین؟ می نگامون طوری این چرا -رادین

! گفتین؟ که بود دروغی چه این اخه: گفت و انداخت دومون هر به باری شماتت نگاه جون زهره

 ؟ کنین نمی ماهارو فکر

 واقعا بود ممکن.. کرد ریسک شد نمی.. بود کرده تهدید مهناز جون؟ مادر کنم کار چی -رادین

 !زدم نمی حرفی من بود نکرده باز زبون ترنم اگه االنم.. بیاره ترنم سر بالیی
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 به کنن؟ فکر بد موردت در همه که این قیمت به! کنی؟ سکوت شدی حاضر قیمتی چه به -پدرم

  نداری؟ ای عالقه بهش که سقف یه زیر بری کسی با بشی رمجبو که این قیمت

 ولی کنم تحمل بودم حاضر رو اینا همه: گفت و انداخت من به احساس و محبت از پر نگاهی رادین

 !نشه کم ترنم سر از مو یه

! کارت به نه عشقت به افرین البته.. خودم عاشق پسر افرین: گفت و خندید بلند بلند خان محمود

 یه که اینه از بهتر خیلی بگین رو حقیقت اگه بفهمین خوان می کی ها بچه شما دونم نمی من

 .بدین هاتون خانواده تحویل دروغ مشت

 تقصیر بی من خدا به محمود بابا: گفتم و کردم لوس خودمو کمی و ایستادم خان محمود کنار رفتم

 !بود رادین تقصیر همش.. بودم

 و نشست لبش روی پررنگی لبخند. کردم می صدا طوری این ور تابش محمود که بود بار اولین

 عقل پسره این.. باباجون دونم می: گفت و بوسید اروم رو پیشونیم و دستاش تو گرفت سرمو

 .. نداره

 پس پا زود همین واسه.. ترسوئه خیلی.. بمونه خودمون بین: گفت اروم گوشم دم و اومد جلو کمی

 .کشه می

 باباجون: گفت و خودش طرف کشید و گرفت دستمو و اومد جلو دینرا. خنده زیر زدیم دو

 !منه زن این.. بزن گوشی در حرفای خودت خانوم زهره پیش برو شما!! نداشتیما

 .کردم می تعرریف ازت داشتم! که نخوردمش.. بابا خب -محمود بابا

 انقدر رو تابش ودمحم حال به تا. خنده زیر زدیم دوباره دو هر. زد من به چشمکی حرف این با

 !!!باشه داشته هم رویی همچین کردم نمی فکر حقیقتا.. بودم ندیده شیطون

 

 کنین؟ کار چی خوان می مهناز با حاال -رکسانا

 !نکرده اذیتمون کم.. کنیم شکایت ازش باید من نظر به -رادین
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 . من عهدۀ به بذارش. رادین نکن عجله -محمود بابا

 !بابا؟ یکن کار چی خوای می -رادین

 اون دست از ما هم طوری این.. خارج بفرسته دخترشو که زنم می حرف محمد با -محمود بابا

 !نمیافته راه ریزی ابرو خانواده تو هم شیم می راحت

 !ما نه ره می مهناز ابروی بره هم کسی ابروی بابا: گفت حرص با رادین

 چون منه ابروی عموت ابروی گفتم بهت بارم هزاز.. عموته ابروی مهناز ابروی -محمود بابا

 !ببری؟ سؤال زیر رو خانواده کل حاضری تو حاال. خانوادس کل ابروی هم ما ابروی.. داداشمه

 گم؟ می دروغ! بشینه لرزشم پای باید خورده خربزه جون بابا -رادین

 ! دیگه جای یه ره می و شه می دور خانواده کل از که اینه لرزش پا -محمود بابا

 ..بابا اما -رادین

 .رادین کن بیرون سرت از رو شکایت فکر -محمود بابا

*** 

 رنگ کم یکم تا کشیدم لبم رژ روی اروم بار چند دستمال یه با. بودم ایستاده اتاقم اینه جلوی

 سفیدم شال بعد و صورتم تو ریختم رو هام چتری از کمی. کردم تنم هم رو سفیدم مانتوی. بشه

 . شد تموم کارم دیگه خب. سرم رو انداختم رو

 .رم می دارم من مامان -

 ! بیرون؟ اومدی اتاقت از باالخره.. عجب چه -مادرم

 !ایه؟ قیافه و ریخت چه این: گفت و انداخت پام تا سر به نگاهی

 !بده؟ مگه؟ چشه: گفتم و کردم نگاه خودم به تعجب با

 قلم هفتاد رفتن شرکت رایب وقت هیچ تو اخه ولی! شدی خوب هم خیلی اتفاقا! نه که بد -

 !!کردی نمی آرایش
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. زدم ریمل یه و کشیدم باریک چشم خط یه فقط! کردم؟ ارایش قلم هفتاد کجا! مامان... واااااااا -

 !زنم می روز هر که رژم. زدم گونه رژ و پودر کرم هم یکم

 !برو باش زود! منتظرته پایین ساعته 3 رادین بیچاره! بدی توضیح نمیخواد بسه خب خیله -

 !بود رفته یادم وای ای: گفتم و زدم پیشونیم به اروم ضربۀ یه

 .شنیدم سرم پشت از رو ترانه صدای

 !زدی؟ تیپ انقدر من عمه واسه بود رفته یادت اگه.. خودت جون اره -ترانه

 !کنم؟ می خوشگل شوهرم واسه خودمو ببینی نداری چشم چیه: گفتم و خندیدم

 !حسادتا این از باشه تا -ترانه

 !معطله پایین رادین بره بذار نکن کل کل باهاش ترانه -مادرم

 از بود داشته نگه در جلوی درست. پایین رفتم ها پله از و پوشیدم رو سفیدم های پوتین سریع

 کش سوت دید منو که این محض به. بود زده تکیه شاگرد سمت در به و بود شده پیاده ماشین

 !عروسمو یا برسونم شرکت به رئیسمو قراره امروز: گفت و ایستاد ومر به رو اومد و کشید داری

 !خودته با انتخاب: گفتم شیطنت با

 بد خیلی رئیس یه من بدونی باید خانم عروس ولی.. کنم می انتخاب عروسو من خب خیله -

 یرمد حسابی من چون.. کنیم عجله باید پس. زنه می غر سرم برسم دیر ذره یه اگه که دارم اخالق

 .شده

 !هستم؟ غرو غر من اینه منظورت: گفتم و گرفتم اروم پیراهنشو یقۀ هم تو کشیدم اخمامو

 اونی از تر کوچیک خیلی تو.. رئیسم گفتم.. تو نگفتم من: گفت و باال انداخت ابروشو بار چند

 !باشی رئیسم که هستی

 می راحتی به وقتی کنممی حال: گفت و خندید بلند. شد تر غلیظ هم اخمم کشیدم بیشتر یقشو

 !! بیارما در حرصتو تونم
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 جلو در و خندید دوباره. عقب دادم هولش کمی و کردم ول یقشو. کنه می اذیتم داره فقط فهمیدم

 .شدم سوار و کرد باز برام رو

 !که؟ نشد بد بابات حال! خونتون؟ از خبر چه -رادین

 بهت؟ نزد حرفی بابات چی؟ شما خونۀ.. ودب شده اروم بود دیگه چیز یه حقیقت چون البته.. نه -

 !نبوده دختر مهناز که بشه مطمئن خواست می. زد حرف باهام دیشب.. چرا -

 کنه؟ کار چی خواد می جاال خب -

 زندگی تو از پاشو مهناز اگه کنه می تهدیدش و زنه می حرف باهاش و عمو پیش ره می گفت -

 !کنه می شکایت از نکشه بیرون من

 کنه؟ می قبول موتع یعنی -

 !بیاد راه ما با ادمیه چجور دخترش بفهمه اگه شاید! شاید.. دونم نمی -

 بهتر یکم اخالقش. بود اومده الهام. رفتیم باال خنده و شوخی با رو های پله. شرکت به رسیدیم

 راحتی به که نبود ادمی.. شناختمش می خوب... نداخت می تیکه بهم گاهی از هر البته. بود شده

 ! کنه فراموش رو کسی اشتباه

 مهناز فکر تو. بود دیگه جای فکر ولی بود باز روم جلوی ها نقشه از یکی و بودم نشسته اتاقم توی

 !بودم رادین و

 !دادن؟ موضع تغییر یهو بعد و برسن هم به دوتا این داشتن اصرار همه چرا "

 !نداشته ای عالقه هیچ بهش که شده دلبسته کسی به اول از مهناز چرا "

 .خبرم بی ازش من که هست چیزایی یه حتما "

 .اومد در صدا به اتاقم در که بود ظهر نزدیکای

 .بفرمائید -

 .شد وارد رادین
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 کنم؟ دعوتتون ناهار برای فرمائید می اجازه رئیس -رادین

 .اوردم ناهار چون.. نه -

 !خونه ببر ربردا هم رو ناهارت بیرون ریم بیا خب.. ندارم ناهار من ولی -

 !گذاشته مرغ ساندویچ دومون هر برای مامانم -

 !نکنه درد زنم مادر دست... ااااا -

.. نشده ناهار وقت که فعال! کافیه دیگه خب: گفتم و شدم جدی دفعه یه کنم اذیتش که این برای

 .بیارید تشریف ناهار وقت ببرید تشریف

 !ربانق شه می اطاعت: گفت و پیشونیش به زد راستشو دست

 حق مهناز! بود کرده تغییر باهاش اخالقم چقدر روز دو این تو. افتادم خنده به بست درو وقتی

 !بگذره اون که بگذره تونه می کی! بگذره رادین مثل ادمی از نخواد داره

 !چی؟ یعنی "

 !بگذرم؟ ازش تونم نمی منم یعنی "

 .زد می گاز دستش توی ساندویچ به ولع با و بود نشسته اتاقم توی

 !شی می خفه االن.. رادین اروم -

 !بدونم قدرشو باید اخه -

 !ساندویچو؟ چیو؟ قدر -

 .نمیاد گیرم غذاها این از دیگه سقف یه زیر برم تو با اگه اخه! دیگه اره -

 !اشپز؟ یا گیری می داری زن: گفتم و زدم بازوش به مشتی

 .زنم می نشون تا چند تیر یه با معموال من: گفت و کرد پاک رو لبش گوشۀ شصتش انگشت با
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.. رادین: گفتم و کردم خالی دهنمو. بود کرده مشغول فکرمو ظهر دم که افتادم چیزی یاد دفعه یه

 بوده؟ حد چه در رابطتون یعنی! بوده؟ چطور هم با مهناز تو رابطۀ

 همه زا که تو! بوده؟ حد چه در رابطمون چی یعنی: گفت و نشست پیشونیش روی رنگی کم اخم

 !نداری؟ اعتماد من به نکنه! خبری با چی

 این منظورم.. نکن برداشت اشتباه: گفتم سریع. کرده برداشت دیگه طور حرفم از که شدم متوجه

  شد؟ عاشقت مهناز که شد چی که بود

 .بود جدی هنوزم ولی شد باز هم از اخماش

 .کنم می تعریف برات ونبیر ریم می هم با اداری وقت از بعد! طوالنیه ماجراش -رادین

 !گی؟ نمی االن که طوالنیه انقدر یعنی -

 .وقت اخر برای بذار.. بشه مشغول ذهنت ممکنه ولی خیلی نه -

 این شدم پشیمون جورایی یه. خوردیم سکوت در رو ناهار بقیه. کردم موافقت و دادم تکون سرمو

 !بود رفته خودش تو یکم..پرسیدم ازش سؤالو

........................... 

 !دیگه بدو رادین -

 !بردارم گوشیمم بذار.. دیگه اومدم.. چشم -رادین

 سمتش به افتاد راه ماشین و شدیم ماشین سوار وقتی. بیرون زدیم شرکت از نیم و پنج ساعت

 بریم؟ کجا حاال خب: گفتم و برگشتم

 !اون خونۀ بریم گرفتم اجازه ازش.. زدم زنگ دوستم به -

 اونجا؟ چرا -
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 هوا چون و.. نیست حرفا جور این زدن جای شاپ کافی و رستوران تو. شه می طوالنی حرفامون -

 تو تونیم می باشی تنها باهام خونه یه تو نداری دوست اگه.. زد قدم نمیشه هم پارک تو سرده

 .بشینیم ماشین

 .کردم فکر کمی

 !بشینیم؟ سرد ماشین تو باید چرا بود گرم خونۀ وقتی "

 خونه یه تو برم باهاش کنم می قبول اگه کنه فکر نکنه یعنی! کنه؟ بد فکر خودش با کنهن اما "

 ... خوام می که این یعنی

 !نیست من مثل که اون! فکری چه اخه.. بابا نه "

 .نیست مشکلی.. خونه بریم نه: گفتم مطمئن لحنی با و گرفتم تصمیممو باالخره

 بزن زنگ یه فقط! کردی اعتماد بهم که این از سیمر: گفت و نشست لبش روی رنگی کم لبخند

 !نشن نگران که بیرونی من با بگو و خونتون

 !دیگه توام با دونن می اونا تازه! نیستم که بچه چی؟ برای نگران -

 .بشن نگران ممکنه افتاده که اتفاقاتی این با! بهتره بزنی زنگ یه نه -

. بیرونم رادین با گفتم و کردم کارو این بدم اطالع بهشون نداره لزومی کردم می احساس که این با

 .کردیم توقف آپارتمان یه جلوی دقیقه ده از بعد

 .باشه مجرد ادم یه مال نمیومد نظر به اصال. بود تمیزی ترو آپارتمان

 مجرده؟ دوستت رادین -

 چطور؟.. اره -

 !!تمیزه و تر خیلی اپارتمانش اخه -

 !مرتبه خونش یشههم کال.. نیست ای شلخته پسر -

 .در جلو لباسی جا به کرد آویزون و اورد در کتشو
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 .کنم اویزون بده رو شالت و مانتو میخوای اگه -رادین

 . بیارم درش دادم ترجیح. نبود بد لباسم کل در. بود تنم ربع سه استین بلیز یه مانتوم زیر

 !قهوه؟.. چای بیارم؟ خوری می چی -رادین

 .بزنیم حرف اومدیم.. که بخوریم چیزی نیومدیم! هیچی -

 !بزنیم حرف تر زود داری عجله خیلی که این مثل -

 !فضولم خیلی من که فهمیدی االن تا حتما: گفتم و دادم تکون سرمو

 . میام االن بیارم اب برم من بشین خب خیله: گفت و خندید

 .برگشت لیوان تادو و بود شده طراحی لیمو عکس با روش که اب شیشه یه با که نکشید طولی

 بشنوی؟ که ای اماده خب -رادین

 !حاضرم.. اوهوم: گفتم و کوبیدم هم به دستامو هیجان با

 .کرد شروع و شد جدی کامال و کرد صاف گلوشو کمی

 روز هر که طوری.. بودیم خوب هم با خیلی مهناز و من.. پیش وقت خیلی به گرده می بر داستان -

. بود رکسانا مثل برام اون ولی. بیرون بریم هم با که دنبالش رفتم می من یا بود ما خونۀ مهناز یا

 نه بود برادری خواهر واقعا کارامون ولی داداشی گفت نمی من به اونم.. خواهری گفتم نمی بهش

 .بیشتر

. رفت نبود راضی اصال عمو که این با. بود اونجا خالش. زد سرش به ایتالیا هوای مهناز که این تا

 برگشت وقتی. موند اونجا رو ماه چهار این عین اونم. بود فرستاده ماهه چهار نامه دعوت یه خالش

 .اخالقی نظر از هم ظاهری نظر از هم. بود کرده فرق قبلی مهناز اون با اسمون تا زمین

 اصلیش حالت و بود شده باریک دیگه حاال قشنگش ابروهای. بود شده مش رنگش مشکی موهای

 مواد کلی زیر صورت اون.. نبود خبری معصوم و ساده صورت اون از دیگه. ودب داده دست از رو

 . بود شده پنهان ارایشی
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 من جلوی بود شونش روی باریکی بندهای که تاپ یه خونمون اومد برگشتن از بعد که اولی روز

 جدی اینو. پوشید نمی جلوم باز لباسای وقت هیچ ولی بود راحت من جلوی مهناز. بود پوشیده

 . نگرفتم

 ... رفتارش اما و

 !عشقم؟ بود شده تنگ برام دلت: گفت! بخیر رسیدن.. خانوم مهناز به به: گفتم دیدمش وقتی

 بفهمونم بهش که این برای و نیاوردم خودم روی به کردم تعجب زدنش حرف لحن از که این با

 تنگ خواهرم رایب دلم شه می مگه.. معلومه: گفتم معمولی خیلی نگرفتم جدی رو قبلی حرف

 .نشه

 !!بود نیومده خوشش اصال خواهرم گفتم بهش که این از.. شدم متوجه وضوح به

 و نداشتم حوصله من ولی مسافرت بودن رفته اینا مامان.. بودم تنها خونه کال روز یه که این تا

 ارشرفت تغییر خاطر به. خونمون اومد وجود این با. دونست می اینو مهنازم. نرفتم باهاشون

 مختلف های بهانه با نتونستم کردم کاری هر ولی باشم تنها خونه تو باهاش نداشتم دوست

 اتاق تو رفت مستقیم اومد وقتی. بود افتضاح واقعا که لباساشم. بیرون بریم که کنم راضیش

 . کرد تنش بندی تاپ با کوتاه لی شلوارک یه معمولیش شلوار جای.. رکسانا

. بلرزه پام و دست چیزا این با که نبودم اراده بی انقدرم.. نبودم ای بسته گوش و چشم پسر

 نکنه فکر تا موندم تفاوت بی. شد نزدیک بهم بیشتر همین برای دونست می خوب اینو مهنازم

 این تمام در من و رفت ور گردنم به.. کرد نوازش صورتمو.. گردنم انداخت دستشو.. مهمه برام

 کردم احساس باالخره که این تا. بودم شده خیره روم به رو زیونتلوی صفحۀ به فقط و فقط مدت

.. کردم پرخاش بهش...  افتاد خواهد اتفاقی چه دونستم نمی موندم می بیکار اگه. میارم کم دارم

 !چی؟ یعنی کارا این.. لعنتی کن بس گفتم بهش

 دوباره. شد خوشحال هبد قرار تأثیر تحت منو بود تونسته که این از داشتم انتظار که طور همون

 .نکن مقاومت خود بی پس اومده خوشت تو دونم می که من: گفت و طرفم به کشید خودشو



 
 

258 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 هرزه دختر یه عین چرا! لعنتی؟ شده چت تو... نیستم من ولی باشی جایی هر تو شاید: گفتم

 ! کنی می رفتار

 ...تو خاطر به من: گفت. خورد جا خیلی

 نیستن خونه اینا بابا وقتی نداری حق دیگه.. کردی غلط خیلی تو: گفتم و حرفشو وسط پریدم

 ! بذاری اینجا پاتو

 ! چرا؟ اما: گفت

 .کنم سکوت مجبورم اونا خاطر به باشن اونا اگه باز.. کنم تحملت تونم نمی که این برای: گفتم

 زدم نهخو از خودم همین برای.. کنم بیرونش خونه از تونم نمی کنم تالش چقدرم هر دونستم می

 دونستم می. بود خانوادگی مهمونی یه هفته یه از بعد که این تا. ندادم تلفنشو جواب دیگه. بیرون

 .برم نخوام که ندیدم دلیلی. هست مهنازم

. بود تر سنگین کرد نمی تنش. بود پوشیده افتضاح لباس مهناز زدم می حدس که طور همون

 کس هیچ هنوز اخه. اومده بدم ازش بشه تابلو که نکردم رفتار هم طوری ولی. نذاشتم محل بهش

.. کرد کار چی مهناز نگفتم کسی به... بود همین هم اشتباهم.. کرده غلطی چه مهناز نداشت خبر

 .بود کرده باور حرفمو رکسانا البته. نکرد باور حرفمو کسی گفتم که بعدشم

 مهنازو و من به جوری یه همه. تنداش کاری من با اونم اولش.. مهمونی سر برگردیم.. بیخیال حاال

 هم از ای لحظه و رقصصیدیم می هم با مدام اون و من ها مهمونی تو معموال اخه. کردن می نگاه

 . بودیم نرفته هم سمت حتی امشب ولی. شدیم نمی جدا

 دستی که بودم ایستاده جمع پیش. نداره کاری باهام مهناز که شد می راحت خیالم داشت کم کم

 راحت عطر بوی از.. کرده کارو این کی ببینم تا برگردم حتما نبود الزم. شد حلقه ورمد پشت از

 .ما روی شد زوم همه چشم.. کردم باز کمرم دور از دستشو ارامش با. مهنازه داد تشخیص شد می

 

 داشت واقعا دیگه. گردنم دور انداخت دستشو و ایستاد روم به رو اومد پشتم از عشوه با مهناز

 به بودن زده زل چشمی چهار همه که بود شده بد حالم این از بیشتر... ریخت می هم به مواعصاب
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 بقیه به بود قرار درسته عزیزم: گفت کشید می گونم روی اشارش انگشت نوک با که حالی در. ما

 !کنیم دوری هم از انقدر نیست الزم دیگه ولی کنیم سورپرایزشون فرصت یه در تا نگیم

 خبر خودم و بگیم بقیه به مناسب فصت یه سر بود قرار چیو. کردم تعجب حرفش از خیلی

 و کردن مِن مِن کمی با مهنازم. پرسید ازش بابام خورد می چرخ من ذهن تو که سؤالی! نداشتم؟

 فعال بود گفته بهم ولی کرده خواستگاری من از رادین جون عمو راستش: گفت ظاهری شدن هول

 !نداره وامادگیش گفت.. نفهمه کسی

 در شدت به بابام اخمای. شد بلند جمع پچ پچ صدای.. شد گرد تعجب از خودم جمله از همه چشم

 سریع همین برای داریم هم با حسابی دعوای یه بعدا ندم توضیحی االن اگه دونستم می. رفت هم

 مکرد خواستگاری تو از کی من! مهناز؟ گی می مزخرف چرا: گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 !نمیاد؟ یادم خودم

 اینا عمو که پیش هفته یه! نیست؟؟ یادت بگی خوای می یعنی.. رادین: گفت و کرد بغض مهناز

 به واقعیتو احساس که وقتشه دیگه گفتی بهم میاد یادت.. ببینمت بودم اومده من و نبودن خونه

 !باشم؟ خونت خانم ابد تا خوای می گفتی که هست یادت! بگی؟ من

 اشک تونست می راحتی به بود الزم اگه موقع اون حتی.. الکیه هم کردنش بغض دونستم می

 !نگو پرت و چرت انقدر دیگه بسه: گفتم عصبانیت با! بریزه

 ! کنی خودت رام منو لحظه اون فقط که زدی رو حرفا اون نگو.. رادین: گفت و ایستاد جلوم اومد

 می ارومش االن همین باید. دنبالش رفتم می باید .بیرون زد مهمونی از بابام بدم جوابشو اومدم تا

 ولی شن می اروم گذره می بد اتفاق یه از کم یه وقتی همه.. همس برعکس من بابای اخه. کردم

 بالیی چه تو: گفت و گرفت بازومو عموم که بیرون برم در از خواستم! شه می تر جریح من بابای

 رادین؟ اوردی من دختر سر

 مهناز. بابام دنبال رفتم و انداختم مهناز به خشم از پر نگاه یه بدم عموم به یجواب که این بدون

 کاری مهناز با من بفهمونم بابام به نتونستم کردم کاری هر که بود کرده بازی خوب نقششو انقدر

 چی هر حاال! کنی ازدواج باهاش باید کردی دروغ عالقۀ ابراز بهش که حاال گفت هم بابام. نداشتم
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 و نکردم عالقه ابراز زادش برادر اون به من بفهمونم بهش کردم می سعی و دادم می وضیحت من

 !نشد که نشد نداشتم باهاش هم کاری هیچ

 هم چیزی و نداشتم مهناز با کاری من که داره باور جورایی یه کردم می احساس که بگم اینم البته

 کوتاه خواست نمی بود گفته رو مزخرفات اون فامیل جلوی مهناز که این خاطر به ولی نگفتم بهش

 .بیاد

 کردنای کالغ چهل و کالغ و یک همه از بدتر. داشتیم جدل و بحث هم با روز هر دیگه تقریبا

 !!میوردن در کجا از من مورد در دروغو همه این دونم نمی من. بود اعصاب رو فامیل

 .. کار از اخراج یا ازمهن یا گفت بابام که این تا داشت ادامه ها ماجرا این تمام

 . شدم مشغول تو پیش و بیرون اومدم بابا دفتر از. دونی می خودت که هم رو بعدش به اون از

 به گی نمی مگه اومد؟ کوتاه بابات که شد چی حاال پس: گفتم و شدم جا به جا مبل روی کمی

 دفعه یه که شد یچ پس کنی ازدواج مهناز با که بود کرده اجبار رو تو فامیل تو آبروش خاطر

 اومد؟ کوتاه

 چی که این البته... مهناز نه درسته من حرف بود مطمئن جورایی یه بابام گفتم که طور همون -

 که ای مسخره های برنامه این از هم خودش دیگه شاید.. دونم نمی رو و اومد کوتاه کال که شد

 ارزش که هستی خوب انقدر تو کرده فکر هم شاید.. بود شده خسته بود انداخته راه مهناز

 !باشه داشته خانوادش با رو جنگیدن

 یعنی! کنه؟ می فکر فقط: گفتم و نشوندم پیشونیم روی مصنوعی اخم کنم اذیتش که این برای

 !ندارم؟ ارزش واقعا

 جدی رو تو انقدر چرا بابام دونم نمی! نه که من نظر به: گفت جدی خیلی و انداخت باال ای شونه

 !گرفته

 !گفتی؟ چی تو: گفتم و شد گرد چشمام و شد باز اخمم

 !بشنوی که گفتم واضح و بلند کافی اندازده به کنم فکر: گفت خونسردی با
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 !شد پررو دادم رو بهش باز "

 نمی دلیل کنی نمی درک منو های توانایی و رسه نمی شعورت و عقل تو چون حاال: گفتم حرص با

 کی بدن تشخیص تونن می خوب دارن باالتری شعور نچو ایشون.. نکنه درک محمودم بابا شه

 !داره کاریو چه ارزش

 !محمود؟ بابا شد حاال ببینی بابامو نداشتی چشم پیش ماه یه تا: گفت و خنده زیر زد دفعه یه

 تا لباسام سمت برم که شدم بلند جام از و کردم نازک چشمی پشت. گذاشتم جواب بدون حرفشو

. بغلش تو افتادم صاف. خودش طرف کشید منو و گرفت دستمو مچ دفعه هی که بیرون بزنم خونه از

 .نذاشت ولی بشم بلند کردم سعی و کردم اخم

 !برم خوام می رادین کن ولم -

 می دنیا همه با تو خاطر به باشه الزم اگه! دیوانه کردم شوخی! کوچولو؟ خانم کجا: گفت و خندید

 !نیست عددی که فامیل.. جنگم

 میل شدت به که رو لبخندی جلوی. نیاوردم خودم روی به ولی. شد اب دلم تو قند شحرف این از

 بتونی که باشی کی تو! نزن بلوف انقدر.. خوبه خوبه: گفتم و گرفتم رو داشت شدن ظاهر برای

 !وایسی دیگران جلوی

 ونج تو با و گیرم می معنا تو کنار در نباشم کسی اگرم: گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 .وایسم همه جلوی تونم می پس.. میگیرم

 !مناسبت؟ چه به زبونی شیرین همه این: گفتم و خندیدم

 کنیم کل کل و کنیم دعوا هم با که این بدون کنارمی االن که همین! که خواد نمی مناسبت -

 !عالیه خودش

. پایین داختان سرشو و گرفت غم چشماشو. شد جمع لبخندش دفعه یه اما. خندیدیم هم با دو هر

 !!!داد حالت تغییر یهو.. همیشه مثل. شد جمع لبخندم منم

 !رادین؟ شد چی -
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.. بیاد سرت بالیی خوام نمی.. باشیم امان در نیست قرار کنم می احساس هنوزم.. نگرانم هنوزم -

 !بندازه چپ نگاه بهت کسی خوام نمی

 !نیست نگرانی برای جایی دیگه! شده تموم چیز همه رادین -

 !نمیاد کوتاه راحتی همین به مهناز کنم می احساس.. هست چیزایی یه کنم می احساس هنوز -

 شونش رو گذاشتم دستمو. فهمید اینو شد می کامال.. شده عصبی جورایی یه. بود گرفته استرس

 مهناز شر از که زنه می حرف عموت با نگفت بابات مگه اصال! شجاع پسر باش اروم: گفتم و

 !نه؟ک خالصصمون

 خارج بفرسته مهنازو کنه کاری خواد می. زنه می حرف باهاش گفت.. چرا: گفت و داد تکون سرشو

 . کشور از

 !داره؟ کار ما با کی دیگه بره اون اگه چیه؟ سر نگرانیت دیگه پس خب -

 !ما؟ گفتم "

 بمونم؟ باهاش قراره مگه "

.. نگرانم فقط.. بشه چی قراره نمدو نمی.. دونم نمی: گفت و داد تکیه شونم روی سرشو کالفه

 !خیلی

 روی از اکراه با سرشو بشه مجبور شد باعث تلفنش صدای. بشه اروم تا کردم نواش موهاشو اروم

 و شدم بلند پاش روی از بیاره در جیبش توی از رو گوشیش بتونه که این برای! کنه بلند شونم

 .هم تو رفت اخماش گوشی صفحۀ دیدم با. کنارش نشستم

 !کیه؟ -

 !ناشناسه شماره -

 شماره از بخواد که نداری کسیو تو! بدی جواب نمیخواد: گفتم و کشیدم دستش از رو گوشی

 .بزنه زنگ بهت ناشناس
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 . بدم جواب بذار نه: گفت و گرفت دستم از رو گوشی

 .داد جواب رو گوشی

  بله؟ -رادین

 !!الو.. الو.. هستی؟ کی تو: گفت بعد ثانیه چند. هم تو رفت اخماش

 منم رو اومد خط ور اون که صدایی. گرفت مجدد رو شماره همون بالفاصله و کرد قطع رو تلفن

 .شنیدم

 !باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه "

 !گرفت دستاش بین سرشو و میز رو پرت رو گوشی! صدا همون بازم و کرد سعی دیگه بار یه

 به طوری این که گفت چی خط؟ پشت بود کی ین؟راد شده چی: گفتم استرس کمی و کنجکاوی با

 !ریختی؟ هم

 !بشیم جدا هم از باید ما: گفت ای گرفته صدای با بود دستاش بین سرش که طور همون

  گفت؟ چی بود؟ کی!! کردی قاطی دوباره گی؟ می داری چی: گفتم تعجب با

 .ودب بسته چشماش. داد تکیه مبل پشتی به و کرد خارج دستاش بین از سرشو

 !باشیم مراقب.. داره سرش تو جدید نقشه یه مهناز گفت! بود غریبه یه -رادین

 !همین؟ -

 !کرد قطع و گفت همینو فقط.. اره -

 !کردی؟ باور حرفشو هم تو حتما -

 من.. شه نمی تسلیم سادگیا همین به اون.. داره نمی بر سرمون از دست مهناز گفتم بهت که من -

 خودش با رو همه شه می کشیده پایین به که افته می براش اتفاقی قتیو.. شناسم می خوب اونو

 !بره می
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 !بده؟ خبر ما به مهناز کارای از و باشه زده زنگ تونه می کی دیوونه اخه -

 ! بود اشنا صداش طرف ولی! بدونم کجا از من -

 !بوده افرادش از یکی حتما پس خب -

 !کرده؟ خیانت بهش و شده تهخس مهناز به کردن کمک از احتماال! شاید -

 خیانت؟ کدوم -

 اقدام جلوی بتونیم شاید طوری این! دیگه کنیم جمع رو حواسمون تا داد هشدار ما به که همین -

 .بیایم در بعدیش

 نه داره سرش تو ای نقشه چه مهناز گفت می بود خیانت قصدش طرف اگه: گفتم و زدم پوزخندی

 !بده بهمون هشدارشو فقط که این

 .شد خیره بهم و کرد باز شماشوچ

 ترنم؟ بگی خوای می چی -رادین

 رو تو تا زده زنگ مهناز خود دستور به! نبوده خیانت قصدش زده زنگ که کسی بگم خوام می -

 !کنه خالی شونه قانونی پزشکی معاینه زیر از کنه کاری خواسته می! بترسونه

 !باشه طور این کنم نمی فکر -

 گی؟ می اینو چرا -

 !بده بهم هشدار یه یکی بودم منتظر انگار! زنه می شور دلم شدت به -

 در جلوش ما دید مهناز.. من عزیز.. جان رادین! شدیا خیاالتی: گفتم و دستام تو گرفتم دستشو

 تو دونه می که این مخصوصا.. بیایم کوتاه ما تا کنه استفاده هاش حربه از دیگه بار یه گفت اومدیم

 یکم تو اگه! کنه می استفاده حساسیتت همین از داره راحتی به اونم و داری حساسیت من روی

 !ره می ندازه می سرشو خودش و نداره رنگی ما برای حناش دیگه فهمه می اونم بشی اروم
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 خیره میز به و بود گرفته ضرب زمین روی پاش با. داد تکیه زانوش روی ارنجشو. نزد حرفی دیگه

 دوست ولی چرا دونم نمی! کنم ارومش باید! شه می بدتر حالش لحظه هر دونستم می. بود شده

 رادینو همیشه من.. نداشتم عادت رادین این دیدن به من.. ببینمش مضطرب طوری این نداشتم

 . دیدم مغرور و انرژی پر

 .زد جرقه ذهنم توی فکری

 .شم می شیطون من کشیده ته شیطونیش اون که حاال "

 به و کرد جدا کیث پشت از رو باند به مربوط فیش.. کامپیوتر میز سمت تمرف و شدم بلند جام از

 فایل. کرد می نگاه کارامو تعجب با. بود شده جمع من به حواسش رادین. کردم وصل خودم گوشی

 . کردم play و کردم باز رو کالم بدون های موسیقی

 !کنم ارومت وریچط دونم می خودم: گفتم و زدم چشمکی و ایستادم روش به رو رفتم

 جلوش که بود باری اولین این.. ببینه ازم رفتارو این نداشت انتظار قطعا. شد گرد چشماش

 .کردم می شیطنت

 !!دیگه پاشو معطلی؟ چرا پس: گفتم که کرد می نگام داشت گرد چشمای با همچنان

 کنم؟ کار چی -رادین

 گرفتم ضرب زمین روی پام یه با و ایستادم سینه به دست

 !بدی بهم رقص درخواست منتظرم من -

 .انداختمش خنده به باالخره ولی بود جون بی. خندید

 !!بشم راست و خم جلوت هی که کرده مزه دهنت به خیلی که این مثل -رادین

 شن می راست و خم تابش خانواده جلو همه وقتی.. نکنه مزه که چرا: گفتم و انداختم باال ای شونه

 بیاد؟ خوشم نباید چرا کنه می تعظیم جلوم ساده خواستدر یه برای یکیشون ولی
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 یه با ولی بده رقص درخواست بهم خواد می کردم فکر اول. اومد طرفم به و شد بلند جاش از

 بغلم بود افتاده که تکلیفمو بال دستای خودش. کشید بغلش تو منو خشن تقریبا و سریع حرکت

 . گردنش دور انداخت رو

 افتحار که همین.. نیست خبری دادن درخواست از دیگه دفعه این: گفت و گوشم زیر برد سرشو

 .کن شکر رو خدا برو رقصم می باهات دم می

 !کنه کل کل باهام کنم مجبورش و بیارم درش لک تو از شدم موفق.. خواستم می همینو "

 نمی شنوم می که صداتو.. نزن حرف دیگه بسه خب: گفتم و کردم تر محکم گردنش دور دستمو

 .ببرم لذت رقصیدنم از تونم

 کنم؟ کوتاهش اوردی؟ در زبون: گفت و گرفت گاز گوشمو اللۀ اروم خیلی

 !بیا بزرگترت با برو.. کوچولو نیستی حرفا این مال: گفتم و خندیدم

 !تونم؟ می ببینی که کنم کوتاهش خوای می: گفت گوشم زیر طور همون

 بار این. شدم داغ منم و شد منتقل منم به گرماش .بود شده داغ بدنش. بود کرده تغییر لحنش

 شوهرم اون. بکشم عقب خودمو خواستم نمی ولی بودیم نزدیک هم به اول دفعۀ از بیشتر خیلی

 !اون؟ از تر محرم کسی چه.. بودم

 .شنیدم صداشو دوباره. زد گردنم روی ریز بوسۀ چندتا

 کنم؟ کار چی من بیاره تو سر بالیی مهناز اگه اخه -رادین

 !بشه ناراحت دوباره ذاشتم می نباید.. مهناز فاز تو رفت می داشت

 !بکنه تونه نمی غلطی هیچ مهناز.. رادین بسه: گفتم و کشیدم کنار سرمو

 . بود شده تبدار حسابی چشماش. شد خیره چشمام تو

 کنم بتمراق ازت خودم همیشه بتونم تا باشی کنارم و باهام اخر تا بدی قول بهم اگه -رادین

 .بگیرم رو اتفاقی هر جلوی که هستم همیشه دونم می چون.. شم می ازت گرفتن طالق بیخیال
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 !دی؟ می قول: گفت و کرد مکث کمی

 !باشم؟ باهاش همیشه که بگیره قول من از خواست می رادین "

 باشمش؟ داشته خودم کنار شوهرم عنوان به رو رادین همیشه برای تونم می! تونم؟ می "

! بود شده پیدا توش خاص برق یه جدیدا که چشمایی. انداختم مشکیش چشمای به ینگاه

 ..گذروندم نظر از بودیم هم با که رو روزهایی.. بستم چشمامو

 ادرس که روزی.. کردم رد دعوتشو بود گرفته نادیده منو نظر که این برای که روزی.. دیدار اولین

.. رو هاش مراقبت تمام.. بوسیدم که باری اولین.. مبگیر حالشو حسابی تا دادم مهناز به خونشو

 هیچ تونه نمی کس هیچ دونستم می.. داشتم خاص امنیت حس یه بود باهام رادین وقتی که این

 !بیاره سرم بالیی

 ! بود شده دار نم کمی چشماش. بود چشمام به نگاهش هنوز. کردم باز چشمامو

 . بستم چشمامو دوباره

.. داد بیرون رو نفسش راحت خیال با اون و دادم بهش رو بله جواب که وردما یاد به رو ای لحظه

 می که این.. کردم همراهیش هم خودم که حرارت پر بوسۀ اون.. زد بهم اتاقش تو که حرفایی

 ...باشم امان در مهناز دست از من تا کنه فدا خودشو خواست

 اینو لیاقت بمونم امان در من تا کرد کوچیک رو خودش و شد نگران برام طوری این که کسی آیا "

 !بمونه؟ همراهم که نداره

 چشما این. بود من جواب منتظر احتماال. بود گرفته نگرانی رنگ کمی نگاهش. کردم باز چشمامو

 با. اومد پایین چشماش از اشکی قطره. باشه من ارامش برای ای وسیله عمر اخر تا تونست می

 . بوسید رو انگشتم نوک. کردم پاک رو اشک قطره ارومی به انگشتم نوک

 من گفت بهم که روزی.. بزنه من به دلشو حرف خواست می خودش که رو ای لحظه اوردم یاد به

 !!باختم
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 بیرون روز اون رویای اوج از منو صداش. نشست لبم روی روز اون ادوری یاد از کمرنگی لبخند

 !کشید

 !دی می سکتم داری! بزنی؟ حرف خوای نمی -رادین

 .بود کرده نگرانش طوالنیم سکوت این. کردم سکوت که زیادیه زمان فهمیدم تازه

 گوشش زیر اروم و گذاشتم کنار رو تردید..  شدم بلند پنجهام نوک روی.. رسید نمی بهش قدم

 !باختم منم: گفتم

 !!گرفته ناباوری و تعجب رنگ نگاش که دیدم عقب اوردم که سرمو

 !!گفتی؟ چی تو -رادین

 هم پشتیبان و کنیم مراقبت هم از تا بمونم باهات اخر تا دم می قول بهت: گفتم و زدم بخندیل

 .باشیم

! نایابه بودم معتقد اولم همون از که لبخندی.. قشنگ لبخند یه. اومد لباش روی لبخندی کم کم

 . کرد تر تنگ خیلی کمرم دور دستاشو حلقه

 !خیلی.. ترنم دارم مدار دوستت خیلی: گفت و گوشم زیر برد سرشو

 اورد راستشو دست. بود گرفته خوشحالی رنگ نگاهش. کرد نگاه چشمام توی. کرد بلند سرشو

 صورتم با انگشتاش سر تماس از. زد کنار رو صورتم روی بود افتاده که مویی تار چند و باال

.. هام گونه... صورتم بقیه بوسیدن به کرد شورع جا همون از و. بوسید پلکمو پشت. بستم چشمامو

 . لبام از غیر جا همه.. گلوم زیر.. پیشونیم

 .رسید گوشم به پرحرارتش و گرم صدای. زد می نفس نفس. کردم باز چشمامو. کرد توقف

 !هوسه؟ روی از نمیگی بکنم کاری اگه دیگه حاال -رادین

 نشانۀ به سرمو فقط. بیاد بند زبونم شد می باعث زیاد هیجان.. همیشه مثل.. نداشتم تکلم قدرت

 انگشت با. لبام روی خورد سر چشمام روی از نگاهش. دادم تکون طرف اون و طرف این به منفی

 !هست؟ اجازه: گفت و کشید روش نرم
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 همین از کنم فکر. چرخید اون لبای روی منم نگاه. بودم شده تحریک شدت به. فهمیدم منظورشو

 ... و اورد پایین سرشو اروم. گرفت جوابشو نگاهم و سکوت

 ها مدت از بعد که ای تشنه مثل. شد تر شدید بعد ولی بود اروم اول. گرفت قرار لبهام روی لبش

 بوسید می منو که حال همون در. بود گردنم پشت دستش. شدم همراه باهاش. باشه رسیده اب به

 . موهام الی برد فرو دستشو. کرد باز رو موهام کلیبس

 .برداره لباشو خواستم نمی. کردم عمیق هامونفس. میاوردم کم نفس داشتم

 

 .کرد توقف خونمون در جلوی

 !ری نمی من اطالع بدون جایی... نکنما سفارش دیگه -رادین

 گرفتی؟ اسیر مگه.. بابا خب -

 !نگرانتم.. نگرفتم اسیر -

 .دم می خبر بهت خواست دلم اگه.. حاال خب: گفتم و کردم نازک پشمی پشت

 .ندارم شوخی باهات اصال مورد یه این تو ترنم ینبب: گفت جدی خیلی

 برگشتن موقع.. دنبالم میای خودت که هم فردا.. برم تونم نمی جایی شبه که االن اخه... بابا ای -

 اطالع بهت بخوام که شی می غافل من از کی بگی شه می.. گردم می بر خودت با که هم کار سر از

 !بدم؟

 که خونه برم منم شو پیاده زود.. گیری می وقتمو داری زیادی.. بسه دیگه خب: گفت و خندید

 .ام خسته حسابی

 !دونستی؟ می اینو.. پرروی خیلی: گفتم و بازوش به زدم محکم حرص با

 .نداشتم رو تو االن که نبودم پررو اگه: گفت کشیدو بینیمو و شد خم

 .کشیدم عقب سرمو و خندیدم
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 !پررو اقای خداحافظ -

 !کجا؟: گفت و گرفت دستمو مچ

 !!برم گفتی خودت... ااا -

 !خداحفظی؟ بدونی -

 !!کردم خداحافظی که من -

 !نه طوری این -

 !چطوری؟ پس -

 خدا که خالی و خشک: گفت و زد لبش روی اشاره انگشت با اروم ضربۀ تا چند و اومد جلو کمی

 !کنن نمی حافظی

 .فهمیدم منظورشو

 !شه می زیادیت مروزا برای... دیگه نه: گفتم بدجنسی با

 !بکنی کارو این قراره تو حاال ولی شدم قدم پیش من خونه تو.. کرد می فرق خونه تو -

 !کنم؟ می کارو این کردی فکر چرا.. بابا برو: گفتم و دادم تکون هوا تو دستمو

 !کنی کارو این باید بیرون بری خوای می اگه: گفت و زد رو مرکزی قفل

 !نیست جاش که اینجا.. رادین نده گیر: گفتم حرص با

 ! دیگه یاال.. که نیست کسی -

 ..رادین -

 .نمیام کوتاه.. ترنم نکش خودتو -
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 تو کس هیچ. کردم نگاه اطرافمو کمی. نمیاد کوتاه واقعا یعنی نمیام کوتاه گه می وقتی دونستم می

 دستشو که شمبک عقب سرمو سریع اومدم. گذاشتم لباش روی لبمو اروم و شدم خم. نبود کوچه

 . بوسیدن به کرد شروع و گردنم پشت گذاشت

! رادین؟ شدی دیوونه: گفتم معترضانه و کشیدم عقب سمو و برداشتم گردنم پشت از دستشو

 !زشته بینه می یکی

 !زشته؟ بوسم می زنمو دارم که این! زشته؟ چی -رادین

 !!نیست کارا این جای که خیابون وسط خب -

 !برو.. بابا خب -

 نشو ناراحت رادین: گفتم و گرفتم دستم توی رو بود دنده روی که دستش. بود شده دلخور کارم از

 !دیگه

 .میارم در سرت تالفیشو بعدا بشم ناراحتم نترس -

*** 

 . شد باز اتاقم در دفعه یه که کردم می چک ایمیالمو داشتم

 حیوان یه عین سرتو بگیری یاد خوای می کی! بزنی؟ در میری می ترانه: گفتم عصبانیت و حرص با

 !تو؟ بیای نندازی نجیب

 !نجیبه اسب!! گاوه.. نیست نجیب حیوان یه تو میاد ندازه می سرشو که اونی -ترانه

 !تو بیا بزن در... اسب چه گوسفند چه بز چه گاو چه حاال -

 !ندارم رو حرفا این تو با که من بابا -

 داری؟ کارم چی بگو حاال.. نیستی شوب ادم تو: گفتم و بیرون دادم حرص با نفسمو

 !خبر؟ چه دنیا از ببینم اومدم.. هیچی -

 !خبره چه دنیا ببین بده گوش اخبار برو پاشو.. نگیر من از رو دنیا خبر -
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 !دارم کار تو شوور دنیای با.. ندارم کار دنیا اون با.. نه -

 !رسونن می هم سالم.. سالمتن همه.. نیست خاصی خبر -

 !خبر؟ چه مهناز از.. نیست مهم زیاد المتیشونس حاال -

 اگه ولی! نه یا زده حرف دونم نمی حاال بزنه حرف عمو با محمود بابا بود قرار.. گفتم که بیرون -

 !داد می خبر من به حتما رادین بود زده حرف

 !نیستین اونجا گفت رکی ولی... شوور مادر خونه رفتی پیچوندی شوور با کردم فکر -

 کیه؟ رکی -

 !دیگه گم می رو رکسانا -

 !شد؟ اضافه هم رکسانا حاال بود کم الهام -

 !!میریا در داری دادن جواب زیر از -

 که وضعیتی مورد در بزنیم حرف هم با که بیرون بودیم رفته: گفتم و بیرون دادم صدا با نفسمو

 !شده ایجاد

 وضعیت؟ کدوم -

 !رفتی؟ کی به فضولی؟ انقدر چرا تو ترانه: گفتم حرص با

 .نکردم کچلت تا بگو پس..  دارم نمی بر سرت از دست نگیرم جواب تا دونی می که تو بابا ای -

 !باشه داشته سرش تو ای نقشه مهناز بازم نکنه که نگرانه رادین.. بابا هیچی: گفتم بیشتر حرص با

 !همین؟ -

 !ام خسته کنم استراحت میخوام بیرون برو پاشو.. دیگه اره -

 !ای؟ خسته که کردی کار چی: گفت و کرد ریز ماشوچش

 !دیگه برو! شد؟ خوب.. کندم کوه -
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 بیکاری؟ از! چی؟ برای کوه -

 !باشم؟ اسایش در تو دست از دقیقه دو من شه نمی! دیگه برو.. ترانه -

 این محض به ولی شده وارد نزده در چرا که بپرم بهش اومدم. شد داخل رادین و شد باز اتاقم در

 .شد بسته دهنم دیدم رو پریدش رو و رنگ قیافۀ که

 !شده؟ چیزی رادین: پرسیدم نگران

 .خونمون رفته محمد عمو.. زد زنگ بابام -رادین

 !خــــــــــب؟: گفتم و کردم کج سرمو کمی

 !برده رو قانونی پزشکی ازمایش جواب -

 ..پرسیدم نگرانی با

 !؟ درسته.. بوده همون! دیگه؟ کردیم می فکر که همونی! بوده؟ چی ازمایش جواب -

 هم تو و من خواد می گفته بابام به.. دونم نمی: گفت و داد تکون طرف اون و طرف این به سرشو

 !بگه رو جواب بعد باشیم

 !چی؟ برای ما! دوتا؟ ما -

 حضور هم ما گفت نمی بود اگه.. نیست ما نفع به هست چی هر ازمایش جواب ولی! دونم نمی -

 !کنه کوچیک رو ما میخواد حتما. باشیم داشته

 ..جواب نکنه رادین: گفتم و دادم قورت استرس با دهنمو اب

 چه هر.. بریم پاشو فعال! نیست دختر مهناز مطمئنم من! نداره امکان: گفت و حرفم وسط پرید

 !چیه جریان فهمیم می هم زودتر برسونیم زودتر خودمونو

 از رادین با و ها بچه به سپردم کارو.. بود مونده کاری وقت یانپا به نیم ساعتو یه حدود چیزی یه

 و شرکت بین فاصلۀ نشدم متوجه اصال که کرد رانندگی سریع انقدر رادین. بیرون زدیم شرکت
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 بود ایستاده در پشت یکی انگار. شد باز در زدیم که زنگی تک اولین با! شد طی چطور خونشون

 !!ما منتظر

 بود گرفته خودش به هم مظلومی قیافۀ یه. بود هم مهناز. بودن نشسته درسکوت مبل روی همه

 .سوخت می مظلومیت همه این حال به دلش دید می دخترو این بار اولین برای کی هر که

: گفت و جلوش گرفت پاکت یه. ایستاد رادین روی به رو اومد و شد بلند جاش از محمد عمو

 !بوده چی جواب ببینی تونی می خودت

 من. کرد باز درشو و گرفت عمو از رو پاکت. شد بدل و رد پاکت و مهناز بین رادین نگاه ای هلحظ

 دفعه یه. بود رادین به نگاهم فقط و فقط. بود نوشته چی لعنتی برگۀ اون تو دونم نمی هنوز

 !!بود شده خشمگین چیزی یه از انگار!! شد صدا با. شد خارج عادی حالت از نفساش

 .بگیرم رادین از چشم شد باعث محمد عمو سخرتم از پر صدای

 اولین گفتین! مطمئنین بابت این از گفتین! دیگه نداده دست از چیزیشو من دختر گفتین که -

 !درسته؟!! دیگه گفتین همینو.. نبوده بارش

 در رادین مثل درست اونم قیافۀ. گرفت رادین دست از رو برگه اومد و شد بلند جاش از محمود بابا

 !رفت هم

 دیگه بگین دِ! ریختین؟ هم به طوری این نوشته چی! نوشته؟ لعنتی برگه اون تو چی -جون زهره

 !شدم لب به جون

 به کردم شروع و زدم قاپ محمود بابا دست از رو برگه. کرد باریدن به شروع مهناز تمساح اشک

 .خوندن

 !بود شده گشاد ممکن حد اخرین تا چشمام دیدم می که چیزی از

 !چی؟ یعنی "

 !!بوده مهناز رابطۀ اولین این داد می گواهی برگه این "

 ! مطمئنم! نداره امکان "
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 !کاره تو کلکی حتما "

 رو برگه و ایستادم محمد عمو جلوی رفتم عصبانیت با. نبود خودم دست اعصابم کنترل دیگه

 !نباشه؟ تقلبی نتیجه این معلوم کجا از جون عمو: گفتم و سینش به کوبیدم

 !گم؟ می دروغ دارم من یعنی چی؟ یعنی: گفت و شد تر غلیظ...  بود هم در که اخماش

 !شاید دخترتون(  کردم اشاره مهناز به! ) نه شما -

 حال هر به شما! نشده؟ راضی دلتون هنوزم.. قانونی پزشکی برم نگفتین مگه: گفت بغض با مهناز

 !!کنین باز ونخودت سر از اتفاقو این که هستین بهونه یه دنبال

 خوب بس از!! شد می اول دست و معروف بازیگر یه حتما شد می بازیگر رفت می مهناز اگه "

 !!کنه می بازی خوب فیلم

 با بود کرده مهناز که کارایی سر درست.. بشم مسلط خودم به کمی تا بستم چشمامو ای لحظه

 از مطمئنم بودن کرده ازش حمودم بابا و رادین که تعاریفی با. بزنم حرف طوری این محمد عمو

 .کنه دفاع دخترش از خواد می.. داره حق.. زنه می حرف طوری این که خبرنداره حقیقت

 کال که جونم زهره و رکسانا. بدتر اون از محمود بابا. بود عصبی رادین. نمیومد در کس هیچ صدای

 ما که رو کاری کرد عشقان و زد حرف اروم محمد عمو با شه می کردم احساس. بودن کرده هنگ

 . بده انجام خوایم می

 !دیگه؟ مطمئنین خودتون دختر مورد در شما جون عمو: گفتم و کردم باز چشمامو شدم که اروم

 .شدم تر مطمئن ازمایشا این با.. بودم مطمئن -محمد عمو

 مشکلی کنه معاینش ما طرف از دکتر یه که این با نباید قطعا پس.. باشه: گفتم و دادم تکون سرمو

 !باشین؟ داشته

 !!فهمم نمی منظورتو: گفت و کرد اخم

 !کنه معاینه مهنازو که کنیم انتخاب ما رو دکتر یه که اینه منظورم -
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 از ما وقت اون.. زنی می بودن دروغ مهر اوردیم قانونی پزشکی از ما که حکمی رو داری شما -

 رو خوان می شما که حرفی تا خرین نمی ور گیرین می نظر در شما که دکتری اون کنیم باور کجا

 !بزنه؟

. ترسیده کمی پیشنهادم از بود مشخص. بود پریده روش و رنگ کمی. انداختم مهناز به نگاهی

 جلومو بخواد ممکنه گذره می سرم تو چی بفهمه دوباره اگه چون.. بزنم حرف اون جلوی نباید

 .بگیره

 !بزنیم؟ حرف هم اب اتاق تو لحظه چند شه می: گفتم احترام با

 .بینم نمی ای غریبه جا این من: گفت و چرخوند جمع بین سری محمد عمو

 !کنم می خواهش! بزنم حرف تنها باهاتون خوام می ولی.. دونم می -

 .باال بریم باشه: گفت و داد تکون سری کردم خواهش محترمانه انقدر دید وقتی

 گوش دختره این حرف به شما داره لزومی چه بابا. ..واااا: گفت و شد بلند جاش از مهناز دفعه یه

 ! کنی؟

 !بزنیم حرف کالم دو خوایم می.. که نیست چیزی.. دخترم بشین -محمد عمو

 ...بابا اما -مهناز

 .بشین گفتم -محمد عمو

. باال طبقۀ رفتیم. کنه اجرا چرا و چون بدون رو دستور مهناز که گفت تحکم با رو جمله این انقدر

 .نشستیم اونجا رفتیم که بود باال راحتی مبل دست یه

 !بگی؟ خوای می چی خب -محمد عمو

 ..جان عمو ببینین -

 !نداری من با نسبتی هیچ تو.. من نظر از! عمو؟ نگی من به انقدر شه می: گفتم و حرفم وسط پرید

 !تابش؟ اقای بزنم حرفمو دین می اجازه حاال.. چشم: گفتم و دادم تکون سرمو
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 می تالش داری تو وقت اون کرده خیانت بهت شوهرت! دختر؟ چته تو فهمم نمی من -دمحم عمو

 !باشی؟ باهاش دوباره کنی

 خیانت شده انجام من بودن پاک نجات برای و اجبار روی از که ای رابطه به نکنم فکر تابش اقای -

 !بشه محسوب

 تعریف که رو داستانی تخود اصال تو ببینم: گفت و داد تکیه مبل دستۀ به رو راستش دست

 کنم؟ قبول من حاال که داری قبول کردی

 تهدید رو رادین و من مهناز، که شده ضبط صدای اون شنیدن با هم شما مطمئنم تابش اقای -

 !کردین باور رو ما حرفای بیش و کم بود، کرده

.. انداخته راه نمایش یه بده انجام رو هاش تالش اخرین که این برای بوده عصبانی من دختر خب -

 !بوده عصبانیت روی از اونم

 ! بود؟ نمایش یه اون دارین باور شما جدا: گفتم و باال دادم ابروهامو

 دخترش مهناز.. دادم می حق بهش. فرستاد بیرون به صدا پر نفسشو کالفگی با و کرد سکوت

 ...دخترش که کنه نمی قبول راحتی به وقت هیچ پدر یه.. بود

 بازم ولی گرفته شکل مهناز تهدید و اجبار روی از رابط اون چند هر بدونین اینو ...حال هر به -

 .کشم می کنار خودمو باشه بوده اولش دفعۀ اگه

 !بزنی کنار دخترمو که میاری دیگه بهونۀ یه هم موقع اون! گی می دروغ -

 .بایستم حرفم پای خورم می قسم -

 .اومد حرف به ثانیه دچن از بعد. شد خیره زمین به و کرد مکث کمی

 !کنی؟ صحبت تنها من با خواستی چی برای! خوای؟ می چی حاال خب -

 جسارت شما به ناکرده خدایی.. دارم شک اوردید شما که حکمی درستی به گفتم که طور همون -

.. کنین اعتماد من من به نتونین دم می حق هم شما به.. ندارم اعتماد دخترتون به اما!! ها نشه

 دو هر در فقط! شما دکتر یه و کنم معرفی من دکتر یه که اینه اونم.. دارم پیشنهاد یه همین برای
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 پیش قراره که نگید بهش و کنید پنهان ازش هم شما یعنی.. بشناسه رو دکتر نباید مهناز صورت

 !ببرینش دکتر کدوم

 !چرا؟ -

 مطمئن اگه من! دارهن دست اصلی جواب تو مهناز که شم می مطمئن دیگه طوری این چون -

 .کردم می قبولش چرا و چون بی حکمه این در مشکلی نبودم

 !هست؟ ایرادی یه حکم این در مطمئنی کجا از -

 کنار رو تردید!! نه یا بگم عمو به تلفن اون مورد در بود درست دونم نمی. افتادم دیروز تلفن یاد

 بود افتاده که اتفاقاتی مورد در اشتیمد. بودیم بیرون هم با رادین منو دیروز: گفتم و گذاشتم

.. بود نگران رادین هنوز وجود این با.. بزنه حرف شما با قراره محمود بابا گفت بهم. زدیم می حرف

 ارومش که زدم حرف باهاش کلی. من سراغ بیاد بازم مهناز ترسید می.. بود من نگران واقع در

 نقشه یه مهناز گفت بود تلفن پشت که کسی داد جواب وقتی. خورد زنگ تلفنش دفعه یه که کنم

 !باشین مراقب.. داره جدید

 ولی. باشم امان در من تا کنه اصرار طالق برای و بریزه هم به دوباره رادین بود کافی تلفن یه همین

 . کنم اروم رادینو کردم سعی بازم.. نکردم قبول من

 حکم این درستی به که بدین حق بهم! !رسید دستتمون به شکل این به حکم این امروز که این تا

 !باشم داشته شک

 !عصبی و بلند خندۀ یه.. خنده زیر زد دفعه یه

 !زده؟ زنگ کی.. نیست مسخره اخه: گفت عصبی کامال و جدی لحن یه با شد اروم که این از بعد

 عصبی دادم می حق بهش چون.. موجوده شرایط خاطر به عمو های رفتاری بد تمام دونستم می

 .کرد حفظ خودمو ارامش و نشدم

 !!میومده نظر به اشنا صداش انگار گفت رادین فقط.. نکرده معرفی خودشو.. دونم نمی -

 !بود؟ برده کجا رو شما بود؟ دزدیده رو شما مهناز گی نمی مگه اصال ببینم: گفت و کرد پوفی
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 !!کرد خوبی سؤال چه "

 .بودن نبسته چشمامونو اصال ما برگردوندن موقع افرادش و مهناز که نبود حواسم اصال من "

 !کنیم ثابت رو خودمون حرفای باغ اون دادن نشون با تونستیم می رادین و من "

 لبخندی شدمو خوشحال بود گذاشته پام جلو حرفام اثبات برای جدید راه یه سؤالش با که این از

 .کردم جمع لبخندمو سریع دیدم رو عمو غلیظ اخم تا اما. اومد لبم روی

 مطمئنم ولی نکردم دقت اطرافم به خیلی نداشتم خوبی حال چون.. دونم نمی من: گفتم جدیت با

 !دونه می رادین

 .ببینم باغو اون برم و بگیرم ادرسو خوام می.. باال بیاد کن صداش.. خب خیله -

 .اومد ادمی چیزی یه دفعه یه. شدم متوقف جام سر که کنم صدا رادینو که رفتم دادم تکون سرمو

 ...نرسیم هدفمون به ما که بکنه کاری ممکنه باغ ریم می داریم ما بفهمه مهناز اگه "

 !بگیریم جلوشو تونیم می کار یه با فقط "

 .ریختم صدام تو التماس کمی و برگشتم عمو طرف به

 !بکنم؟ دیگه خواهش یه ازتون شه می -

 !چی؟ دیگه -

 !ریم می کجا داری ما نفهمه مهناز -

 ! بفهمه نباید چرا -

 !دیگه چیز یه و.. الزمه -

 !چی؟ دیگه: گفت عصبی و حرص با

 !بگیرین ازش گوشیشو شما البته و.. ببندیم روش درو و بذاریمش رادین اتاق تو شه می اگه -

 .شد گرد درخواستم این شنیدن از چشماش
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 حقیقت نیستم مطمئن هک چیزایی سر اونم! کنم؟ زندانی دخترمو من یعنی!! گی؟ می داری چی -

 !!باشه؟ داشته

 !دخترتون؟ از دفاع فقط یا هستین حقیقت دنبال شما تابش اقای -

 !حقیقت.. معلومه خب -

 شکایت ما دست از تونین می شما نبود درست حرفامون اگه.. بشین همراه ما با لطفا پس خب -

 !کنین

 !جرمی؟ چه به بگین شه می -

 .!!پروندم هوا رو چیزی یه من دوباره! گه می راست "

 از تونه می راحت خیلی بگیرین خوب وکیل یه اگه شما تابش اقای: گفتم نیارم کم که این واسه

 !بده شما تحویل و بکشه بیرون جرم یه ما کارای بین

 .شد گرد چشماش

 !کنه راهنمایی رو دیگران خودش کردن مجرم برای کسی بودم ندیده حاال تا -

 !باال؟ بیاد رادین بگم برم ندی می اجازه حاال -

 .باال بیاد خواستم رادین از معطلی بی. داد تکون سرشو

 بردن؟ باغ کدوم مارو میاد یادت تو رادین -

 !بود ابعلی تو! اره -

 که گرفتم براش خودم که دماوند تو داره ویال یه. نداره رو جایی ابعلی تو مهناز اما -محمد عمو

 .نیست بزرگ هم چندان

 !مطمئنم. بود ابعلی.. جون عمو نه -رادین

 !بوده سامان یا سیامک مال باغ اون شاید خب -
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 !هستن؟ کی دیگه اونا -محمد عمو

 !جون عمو دخترتون ادمای -رادین

 .بشه انداختن تیکه خیال بی که کردم نگاه چپ چپ رادینو

 ریم؟ می االن -محمد عمو

 !کجا؟: پرسید تعجب با رادین

 اقای یعنی(  کردم اصالحش سریع.. ) جون عمو. بود برده رو ما مهناز که ییجا بریم خوایم می -

 .ببینن رو اونجا دارن تمایل تابش

 .بریم خب.. آهان -رادین

 !داره کارت اونجا بابات بگو بهش.. خودت اتاق تو بفرست مهنازو باال برو رادین پس -محمد عمو

 !چی؟ برای: پرسید تعجب با رادین

 تابتو لب رم می منم بده انجام گفتن که رو کاری برم.. نکش حرف انقدر ادینر: گفتم حرص با

 !بردارم

 زود! شه می چی فهمی می حاال... دیگه برو: گفتم بپرسه ای دیگه سؤال و کنه باز دهن اومد تا

 !باش

 .بشه پشیمون عمو ترسیدم می

 موبایلشو بود قرار که ممحمد عمو. نداشت تلفن اتاقش تو رادین. برداشتم رادینو تاب لب من

 .نداشت بذاره ما پای جلوی مانع که این برای راهی دیگه پس.. بگیره

 با اومدو طرفم به ایستادم باال تنها من دید که این محض به. اتاق تو بود رفته عمو.. باال اومد مهناز

 .منه پشت حال هر به اون! بزنی بابامو مخ تونی می نکن فکر: گفت اروم اما حرص

 بشم دهنش به دهن اگه بود ممکن چون.. بشه انجام تر سریع کارا تا ندم بهش جوابی دادم رجیحت

 طول زیادی زمان داشتم انتظار. اتاق تو رفت. زدم بهش پوزخند یه فقط. بکشه طول بیشتر کارا
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 موع که بود گذشته دقیقه پنج فقط اما بیرون بیاد و بکوبه طاق به مهنازو سر بتونه عمو تا بکشه

 داشتم انتظار که طور همون. بست روش درو بودیم کرده هم با که قبلی توافق طبق و بیرون اومد

 .شد بلند مهناز صدای در شدن بسته از بعد بالفاصله

 !کنین باز درو.. شمام با بابا! کردی قفل من رو درو چرا! کنی؟ می کار چی هست معلوم بابا -مهناز

 !بریم -محمد عمو

 !دیگه تینگرف گوشیشو -

 انگار که اوردم بهونه بعد.. بزنم زنگ یه بده گوشیتو شده تموم گوشیم باتری گفتم بهش.. اره -

 .بستم روش درو و بیرون اومدم اتاق از و نداره انتن اینجا

 !!ها پیچونه می باحال محمدم عمو.. بابا ایول "

 جالب چندان هم روش و نگر. تابه بی محمد عمو بود مشخص کامال. افتادیم راه معطلی بدون

 جوابی ولی چطوره حالش پرسیدم ازش ماشین تو بار یه. بود شده حالش نگران که طوری. نبود

 این با. بود طوالنی مسیر! بده جواب نخواست یا نداد جواب که نبود حواسش دونم نمی. نشنیدم

 یک حدود چیزی یه مباز بشه تر کوتاه مسیر تا رفت پردیس شدۀ تأسیس تازه جادۀ از رادین که

 . بودیم راه تو ربع و ساعت

 اخرم. بودن برده مارو کجا دقیقا بیاره یاد به کرد سعی و کرد توقف رادین شدیم ابعلی وارد وقتی

 و کوچه اون بین کنیم پیدا رو باغ اون که این برای شدیم مجبور و بیاره یاد به درست نتونست

 . بگردیم ها کوچه پس

 !باشه جلوتره که ای کوچه پس اون کنم فکر.. مکرد پیداش -رادین

 .میومد نظر به اشنا ها کوچه این منم برای. کردم نگاه اطرافو کمی

 !توئه با حق کنم فکر اره -

 اشنا نفر دو و.. دیدیم کوچه اون ته رو ماشین یه رفتیم تر جلو کمی که این محض به. جلوتر رفتیم

 .ماشین داخل ذاشتن می وسایل سری یه داشتن. ماشین اون کنار
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 !نیستن؟ سیامک و سامان نفر دو اون! رادین کن صبر -

 .نبینن رو ما ماشین دوتا اون تا گرفت عقب دنده سریع

 !عقب؟ اومدی چرا پس -محمد عمو

 !ببینن رو ما اونا خواستم نمی من! عمو گم می بهتون االن -رادین

 !هستن؟ کی اونا مگه -محمد عمو

 !توندختر افراد -رادین

 !برن؟ دوتا اون تا شیم می پنهان جا یه کنی؟ کار چی خوای می حاال خب -

 !شین می پنهان دوتا شما! نه -رادین

 چی؟ برای بشیم؟ پنهان: گفت تعجب با محمد عمو

 میندازم رو پارچه اون منم و صندلی زیر برین دوتا شما. دارم عقب صندوق پارچه یه من -رادین

 اون. کنین گوش ما مکالمۀ به فقط هم شما و زنم می حرف دوتا اون با. جلو رم می بعد.. روتون

 !درسته حد چه تا ما حرفای فهمین می خودتون وقت

 !نمیاد پیش مشکلی که ببینن منو.. بشم قایم چی برای دیگه من خب -

 !بدوزه چشم بهت سیامک نمیاد خوشم -رادین

 !نیست شدن غیرتی وقت االن! شه می تابلو یخیل بشیم قایم زیر این نفری دو.. رادین کن بس -

 !کنینا می خورد اعصابمو دارین کم کم.. دیگه باشین زود.. اه -محمد عمو

 پارچه من که عقب برین.. کنین عوض ترنم با جاتونو شما پس. ببخشید.. جون عمو باشه -رادین

 !شما جای بیاد هم ترنم.. روتون بندازم رو

 که شدن می ماشین سوار داشتن سیامک و سامان. شدیم کوچه ردوا. شد انجام سریع کار این

 ما قطعا.. شدن خیره ما به و گرفتن فاصله ماشین در از شد کوچشون وارد ماشین یه دیدن وقتی

 .شناختن رو
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 ابرو. بود شده عصبی ما دیدن با سیامک ولی رسید می نظر به اروم و خونسرد سامان. شدیم پیاده

 .بود خورده رهگ هم در شدت به هاش

 !کنین؟ می غلطی چه اینجا دوتا شما -سیامک

 رو رسید ذهنم به که چیزی اولین بالفاصله ولی بگیم چی که بودیم نکرده هماهنگ رادین با

 .کنه باز زبون رادین که این از قبل.. گفتم

 اشپید باید بود یادگاری چون. کردم گمش اینجا کنم فکر که داشتم قیمتی گردنبند یه من -

 گردنبند این دید وقتی ولی برگردیم اینجا به دوباره خواست نمی دلش اصال رادین گرچه. کنم

 !دنبالش بیایم کرد قبول مهمه خیلی من برای

 !کردین؟ پیدا چطور رو اینجا -سیامک

 یادم برمیگشتیم داشتیم وقتی! کنن فراموش رو چیزی نیستن احمق تو مثل که همه -رادین

 .مسیرو بود مونده

 عوضی پسرۀ ببین: گفت عصبانیت با. کشید باال طرف به گرفتو رو رادین یقۀ حرکت یه با سیامک

 سوته سه االن تا وگرنه. خواد می خاطرتو مهناز که دلیله این به فقط و فقط ای زنده االن تا اگه

 !بودم پرونده کلکتو

 .ردک ول رادینو یقۀ مکث کمی از بعد سیامک. بود مونده خونسرد رادین

 . نبود همراهش گردنبندی هیچ دختره این شب اون.. خودتونین خر -سیامک

 !افتاده تو حتما.. بود چرا: گفتم بیشتری اصرار با

 هیچی کنم هوشت بی تا بودمت گرفته پشت از که هم خونه تو حتی: گفت و زد پوزخندی سیامک

 اینجا؟ ناومدی چی برای بگین ادم مثل.. نکنی زر زر الکی پس نبود گردنت

.. باشه خودتون به حواستون بدم اخطار بهتون اومدم: گفت و کرد قالب سینه روی دستاشو رادین

 میخواین دوتا شما اگه کنم شکایت ازش برم خوام می! خورد سنگ به مهناز تیر دیگه بار یه

 !کنین همکاری من با بهتره نگذرونین زندان گوشه رو عمرتون بقیه تا بدین نجات خودتونو
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 !بزنه دستی یه دوتا اون به خواست می فقط... نیست کار در شکایتی دونستم می "

 !بکنی تونی نمی غلطی هیچ تو.. احمق شو خفه -سیامک

 !الکیه؟ حکم یه اومده قانونی پزشکی از که حکمی نشدیم متوجه ما کردی فکر واقعا تو -رادین

. نداشت انتظارشو انگار.. خورد جا اییجور یه سیامک ولی بود ایستاده تفاوت بی کامال سامان

 .داد ادامه خورده هدف به تیرش دید وقتی رادین

 محمد عمو. کنه معاینش هم دیگه دکتر یه که کرد اجبار دید حکمو بابام که لحظه همون -رادین

 و بده تن معاینه به شد مجبور مهناز همین برای. داشت اعتماد دخترش به چون بیاره نه نخواست

 خوایم می که تصمیمی هر داده اجازه ما به محمد عمو هم حاال.. شد محکوم که بود اون ایتنه در

 .کنم شکایت گرفتم تصمیم منم. بگیریم

 .کنم نمی خالی مهنازو پشت من بیافته اتفاقی هر -سیامک

 مهناز و تو بین چیز همه کنم فکر: گفت و جیبش تو کرد و اورد در قالب حالت از دستاشو رادین

 !!!داری تعهد بهش حرفا این از بیشتر خیلی ظاهرا!! سادس مرئوسی و رئیس یه از یشترب

 !دم می جونمم مهناز برای من: گفت و گرفت قرار رادین صورت به صورت درست

! کنی؟ می کار براش که اینه برای فقط عالقه همه این.. اوه: گفت و باال داد ابروهاشو دوتا هر رادین

 !داری؟ عالقه بهش حتما پس! مکن نمی فکر که من

 .میاورد پناه من اغوش من به شد می عصبانی تو دست از وقت هر! مهناز بیچاره -سیامک

 اغوش قدر وقت هیچ ولی اره: گفت حرص با و اومد جلو بود ایستاده ساکت لحظه اون تا که سامان

 !ری می پاش به پا ارید همچنان که احمقی انقدر تو ولی زد رادینو حرف بازم.. ندونست رو تو

 موضوع این تو نیست الزم.. ببند دهنتو تو: گفت و برگشت سامان طرف به عصبانیت با سیامک

 !کنی دخالت

 کنی اذیتش و رادین سراغ بری خواستی می که روزایی چطور: گفت و رفت باال صداش سامان

 تو رو رادین باید من ترنم سراغ بری خواستی می تو که روز اون چطور کنم؟ دخالت بود الزم
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 احمق پرستار اون به سگ یه عین وقتی چطور کنم؟ دخالت بود الزم کردم می بیهوش ماشین

 دخالت بود الزم بده ما به تقلبی گواهی دادم باج بهش و کردم می التماس قانونی پزشکی توی

 !کنم؟

 !شو خفه دیگه بسه:گفت فریاد با سیامک

 چون! بوده تو خاطر به فقط موندم بازی این تو هم حاال تا گها.. نیستم احمق تو عین من -سامان

 !بیاد سرت بالیی انداخت می راه همیشه مهناز که هایی بازی تو خواستم نمی چون.. داداشمی

 پیاده ماشین از که بود محمد عمو. کنیم نگاه ماشین سمت به همه شد باعث ماشین در شدن باز

 ! بنده پاش روی سختی به کردم می احساس. سوخت حالش به دلم! نداشت خوشی حال اصال. شد

 !تقلبیه؟ قانونی پزشکی گواهی گفتی؟ چی تو -محمد عمو

 شد معاینه شما دختر.. گفت چیزی یه احمق این نه: گفت و کرد باز زبون سامان از زودتر سیامک

 !شد داده تحویل شما به که بود همونی جواب و

 !بدی؟ تکون دم سگ یه مثل مهناز برای خوای می کی تا.. سیامک دیگه بسه -سامان

 . گرفت پشت از دستشو دو هر سریع رادین که ببره حجوم سامان طرف به خواست سیامک

 !چیه؟ حقیقت بگین من به: گفت قراری بی با محمد عمو

 مهرشون از و بشه وارد پزشکا اتاق به تونست می که افرادی از یکی به ما که اینه حقیقت -سامان

 !زد زیرش رو دکتر اون مهر و نوشت حکم یه.. دادیم باج کنه ستفادها

 ..مهناز یعنی.. یعنی -محمد عمو

 !بوده خودم داداش با.. داشته رابطه قبال.. تابش اقای بله -سامان

 .شد سفید گچ عین رنگ محمد عمو

 !بوده؟ اون اجبار روی از افتاده رادین و اون بین که هم اتفاقایی این تموم -محمد عمو
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 رادین به تونه می ترنم کردن تهدید با دونست می خوب مهناز! طوره همین دقیقا.. بله -سامان

 اون از بعد. کرد قبول رو رابطه بیافته ترنم برای اتفاقی که این ترس از هم رادین. کنه پیدا دست

 برای ور داستان همین عین باید گفت بهش و. گفت رادین به و ساخت داستان یه مهناز هم

 . بگه دیگران

 دست ذاشتم نمی اصال وگرنه بشه مهناز کارای تسلیم سادگی همین به رادین کردم نمی فکر من

 به فقط و فقط مهناز ولی داره دوست مهنازو چقدر داداشم دونم می چون! برسه رادین به مهناز

 !!کنه می نگاه هدفهاش به رسیدن برای وسیله یه چشم به سیامک

. نشست زمین روی و خورد سر جا همون. داد تکیه ماشین به و رفت عقب عقب قدم چند عمو

 .رفتم طرفش به و کردم هول. بود نشسته پیشونیش روی بدی عرق

 !جا این بیا رو عوضی اون کن ول رادین -

 .اومد طرفمون به سریع رادین

 !بیمارستان ببریمش باید -

 !بیارم؟ کجا از بیمارستان.. شه نمی پیدا حسابی و درست درمانگاه یه اینجا -رادین

 .ببینم مهنازو زودتر میخوام.. خونه بریم فقط.. خوبه حالم من -محمد عمو

 جا یه اول بود بهتر شاید نداره خوبی حال عمو دونستم می. انداختیم هم به نگاهی رادین و من

 .بندازیم راه ماشینو شد اروم یکمی که این از بعد و کنه استراحت

 !داری؟ اب ماشین تو رادین -

 شد هولکی هول کارام امروز ولی ذارم می برم طوالنی مسیرای خوام می وقتی همیشه.. نه -رادین

 .رفت یادم

 !بریم زودتر فقط. خوبه حالم من گفتم -محمد عمو
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 یه که شد سوار هم رادین. کردیم سوار جلو رو عمو. کرد مقاومت خواستش جلوی شد نمی ظاهرا

 ما با باید اونم.. سامان: گفت بود داده تکیه ماشین صندلی به سرشو که حالت همون در عمو دفعه

 .بیاد

 !!چی؟ برای من: گفت ترس با سامان

 . جلوش بیارم رو تو کنه انکار رو چیزی خواست مهناز اگه که این برای -محمد عمو

 کنم فکر. کشید می نشون و خط براش چشماش با داشت که انداخت سیامک به نگاهی سامان

. بیاد ما با گرفت تصمیم همین برای میکنه جان نوش سیامک از مفصل کتک یه بمونه اگه فهمید

 .بره تر تند کرد اصرار رادین به عمو که باری چند از غیر به. زد نمی حرفی کس هیچ راه طول در

 درمانگاه بریم خونه بریم که این از قبل دین می اجازه عمو: گفت رادین شدیم قیطریه وارد وقتی

 کنه؟ کنترل رو فشارتون و بگیره ازتون قلب نوار یه

 .خونه برو.. نیست نیازی نه -محمد عمو

 نمی حتی که داشت عجله انقدر ظاهرا. گرفت رادین از رو خونه کلید شدیم که خونه نزدیک

 باز درو عمو که بود نکرده توقف کامال ماشین هنوز. کنه باز براش درو کسی تا بمونه منتظر تونست

 .پرید بیرون ماشین از و کرد

 .عموت دنبال برو باش زود رادین -

 چی؟ ماشین پس -رادین

 .عمو دنبال برو تو... تو میارمش من -

 .بود نشسته همچنان سامان ولی. شدم پیاده. کردم پارک همیشگیش جای رو ماشین

 !نشستی؟ چرا پس.. دیگه شو پیاده: گفتم حرص با

 .شد پیاده

 .بیا من بالدن -
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 .کردم توقف صداش با که بدوم خونه طرف به سرعت با خواستم

 !درسته؟ ندازین نمی زندان منو! نمیاد من سر که بالیی -سامان

 ! تو نه داداشته بره زندان باشه قرار کسی اگه -

 چون فقط اون.. نیست بد ده می نشون که قدرا اون خدا به.. نداره تقصیری هم داداشم ولی -

 !کنه می بگه اون که کاری هر داره دوست ازومهن

 !بعد تا تو بریم نیست حرفا این وقت حاال -

. ایستاد در دم همون.. نیومد داخل سامان. میومد پایین ها پله از داشت تازه مهناز تو رفتم وقتی

 اه پله مقابل درست رادینم. رفت می راه اتاق وسط کالفه محمود بابا. بود نشسته مبل روی عمو

 همون به اونم. کردم سالم اروم و جون زهره کنار رفتم. زد می پوزخند مهناز به و بود ایستاده

 . داد سالممو جواب کردم سالم من که ارومی

 مهناز مقابل خودشو بلند قدم چند با و زد جست جاش از عمو رسید ها پله پایین مهناز وقتی

 عمو که این محض به. کرد می نگاه باباش صبیع رفتارای به داشت گشاد چشمای با مهناز. رسوند

 . کوبید مهناز صورت به زیادی شتاب با و برد باال دستشو رسید مهناز جلوی

 فاصله قدمی چند بود مهناز پشت درست که رکسانا. زد هم به رو خونه سکوت عمو شدید سیلی

 واقعی اشک... بودن تمساح اشک دفه این. شد آرایشش از پر صورت مهمون مهناز اشکای. گرفت

 . اومد فرود صورتش طرف اون بار این و برد باال دستشو عمو دیگه بار یه. بود

 نشسته خون به چشمای با فقط محمودم بابا. بود اعصابم رو خونسردیش. کردم نگاه رادین به

 چرا دونم نمی.. بگیرن رو عمو جلوی نداشتن قصد کدوم هیچ ظاهرا. کرد می نگاه رو مهناز داشت

 ازم شوهرمو داشت که سوزه می کسی حال به دلم! واقعا مسخرس!! سوخت مهناز برای دلم ولی

 کسی حال به دلش طوری این شه می پیدا من مثل هم ای دیگه دختر دونم نمی.. گرفت می

 !!نداره هووش از کم که بسوزه

 !بابا؟ چرا: گفت لرزون صدای با مهناز
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 وایسادم داداشم جلو اینکه برای! نذاشتی ابرو برام که ینا برای: گفت بلند صدای با محمد عمو

 .کردم می اشتباه ولی داری لیاقتشو کردم می فکر چون

 !نکردین؟ باور منو که خونده گوشتون تو چی رادین! بابا؟ چی یعنی -مهناز

 !داد نشونم رو حقیقت.. نخوند چیزی -محمد عمو

 ندارم؟ خبر ازش من که چیه حقیقت -مهناز

 همه به سامان. دید رو سامان و سیامک... باغ بردم رو عمو من.. مهناز نکن بیهوده تالش -نرادی

 .کرد اعتراف چی

 با اون حال هر به: گفت و برگشت عادی حالت به دفعه یه اما. گرفت وحشت رنگ مهناز چشمای

 !چی؟ ازش بشم دار بچه من اگه اصال! کنین؟ قبول خواین نمی چرا.. داشته رابطه من

 جلوی تونست می راحت انقدر که بود دختری چه این اخه خدایا! بود وقاحت نهایت دیگه این

 !!بیاره زبون به رو حرفا این تر بزرگ چهارتا

 !افته نمی اتفاق این: گفت و اومد جلو پشت اون از سامان

 .چرخید سامان روی ها نگاه همۀ

 !بشه دار بچه تونه نمی مهناز -سامان

 !نگو پرت و چرت: فتگ حرص با مهناز

 .داد ادامه مهناز حرف به توجه بی سامان

 به برای حرفی سیامک. شد حامله اون داشت سیامک با مهناز که هایی رابطه از یک تو -سامان

 بهش کنه سقط رو بچه بود رفته که جایی. خواست نمی خودش مهناز ولی نداشت بچه اوردن دنیا

 شد سقط بچه که این بعد تازه اما. بشه دار بچه بتونه وبارهد سقط از بعد که بودن داده اطمینان

 !کنه درمون دوا که این مگر.. بشه دار بچه تونه نمی طوری این گفتن بهش

 . بود شده سرخ حسابی چشماش ولی کرد نمی گریه محمد عمو



 
 

291 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !ایتالیا بری می تشریف کنی می کاراتو دیگه هفتۀ تا: گفت عصبی ولی اروم صدای با

 ..بابا اما -مهناز

 .کشید فریاد بلند صدای با

 همون برو. بمونی خانواده بین نداری لیاقت تو.. جاست همون تو لیاقت... شو خفه -محمد عمو

 !اومدی و شدی خراب که جایی

 !داشتین تقصیر همتون من شدن خراب تو بگم باید قبلش ولی.. رم می بابا باشه.. باشه -مهناز

 این تونستی چطور تو دونم نمی اصال من! شو؟ جایی هر برو گفتم هتب من نکنه چیه -محمد عمو

 !مقصری دونم می فقط.. کردی کار چی دونم نمی هنوز! بکنی؟ رو کارا

 .گم می االن! بابا؟ کردم کار چی من بدونی خوای می -مهناز

. دمکر تغییر اونجا جو تحت ایران برگشتم من وقتی دیدی تو هستین؟ مقصر همه چرا دونی می

 نگفتی گشتم می جلوت لباسی هر با وقتی. نگفتی بهم هیچی ولی.. دیگه مهناز یه بودم شده

 !نکردی دعوام. کن عوض لباستو برو دختر

 خودتون همتون ولی. کنم می فکر بهش دونستن می. دارم عالقه رادین به من دونستن می همه

 دخترا ایتالیا توی. کنه می نگاه نرادی به برادری چشم به مهناز گفتین می و زدین می گول رو

 جلب رو مقابلشون طرف توجه کنن می سعی.. ریزن می عشوه عشقشون اوردن دست به برای

 اون پیش وقتی فقط. کردم می تنم لختی لباسای رادین برای فقط. کردم کارو همین منم. کنن

 گفت می مدام بهم که بود گرفته یاد جدیدا تازه.. بود فایده بی ولی. کردم می ارایش خودمو بودم

 . بودم متنفر کلمه این از( حرص با! )خواهری

 یه احساسش شاید.. گه می اینو خوندن طوری این گوشمون تو همه انقدر شاید گفتم خودم با

 اومدم بودن مسافرت اینا عمو که شبی همین برای! کنه نمی رو اطرافیان خاطر به ولی دیگس چیز

. نکردم ارایش خونه از نکنم توجه جلب که این برای حتی. بودم یدهرس خودم به حسابی. اینجا

 زیبایی کسی رادین از غیر خواست نمی دلم چون.. کردم ارایش ماشین تو خونه دم رسیدم وقتی

 .ببینه رو هام
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 نمیخواد و خودداره خیلی رادین که این حساب رو گذاشتم. کرد برخورد معمولی خیلی رادین ولی

.. زد پس منو اون... اون اما. کردم نزدیک بهش بیشتر خودمو همین واسه بفهمه کسی دلشو حرف

 عوض لباسامو. شد بد حالم خیلی. زنه می حرف خیابونی دختر یه با داره انگار که زد بهم حرفایی

 از تازه. دادم ترجیح رو روی پیاده. نبود رانندگی مساعد حالم. نکردم پاک ارایشمو ولی کردم

! برسونمت؟ دی می افتخار خانمی... زد ترمز پام جلو ماشین یه که بودم شده ارجخ خلوت کوچۀ

 پای به کس هیچ یعنی.. رسید نمی رادین پای به. انداختم بود زده حرفو این که پسری به نگاهی

 خواست می دلم. نبود کن ول اون ولی. گذشتم کنارش از تفاوت بی. نبود بد ولی.. رسه نمی رادین

 از خبری ولی.. بشه درگیر پسره اون با من خاطر به و بشه پیدا رادین کله و سر یهو اداستان عین

 . نبود رادین

 در ناگهانی تصمیم یه تو بود شده خورد اعصابم خیلی رادین حرفای از. نبود کن ول هم پسره

 من لیو زد می حرف مدام یارو ماشین تو. افتاد راه پسره. شدم سوار و کردم باز رو پسره ماشین

 به تعجب با. ام خونه یه پارکینگ تو دیدم شد متوقف ماشین وقتی. گه می چی فهمیدم نمی اصال

 . کردم نگاه پسره

 !من خونۀ از اینم خب: گفت و داد تحویلم پهنی و پت لبخند

 باهام که رفتاری و چشمم جلوی میومد رادین حرفای فقط. کنم می کار چی دارم دونستم نمی

 برای.. کنه می ارومم االن دونستم می. بودم خورده ایتالیا تو. اورد مشروب. تو فتمر باهاش. داشت

 بی کی نغهمیدم اصال که خوردم انقدر. خوردم کنم مخالفت ای ذره پسره با که این بدون همین

 .شدم هوش

 یبرا راهی. اوردم خودم سر بالیی چه فهمیدم تازه. بودم پسره کنار عور و لخت شدم بیدار وقتی

.. بود اومده سرم بال این که بود اون رفتار خاطر به. دونستم می مقصر رو رادین.. نداشتم بازگشت

 جای به لحظه یک در بود شده باعث رادین ولی کردم عمل فکر بی.. نداشتم تقصیر خودم گم نمی

 جلوی. کشیدم ذهنم تو نقششو.. شد می مجازات من مثل اونم باید.. کنم عمل فقط کردن فکر

 می. بندم می براش رو ها راه تمام کنم رفتار طوری اون اگه دونستم می. زدم رو حرفا اون فامیل

 .بمونه باهام میکنه مجبورش عمو نخواد رادینم طوری اون دونستم
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 یه تو. شدین من های گریه خام همه.. کردین باور منو حرف ولی شناختین می رادینو همتون

 می منو. شد خبر با چیزم همه از کم کم. شدم دوست اهاشب. شدم اشنا سیامک با مهمونی

 که خواست می منو انقدر.. کنه خوشبخت منو تونست نمی اون ولی دونستم می اینو. خواست

 هر به باید پس..  بودم شده تر حریص بهش من بود زده پسم رادین که حاال. کنه کمکم شد حاضر

 حتی.. کنم عاشق رادینو تونم نمی دیگه ونستمد می. میوردم دست به اونو بود شده که قیمتی

 . بمونه باهام کنم مجبورش طوری اون و بشم دار بچه ازش رابطه یه با که نداشتم اینم امکان

 تونستم نمی هم محمود عمو رو دیگه ظاهرا. رسید گوشم به رادین خواستگاری خبر که این تا

 بری رادین واسه اگه که کردم تهدیدت.. دفترت اومدم یادته عمو(  محمود بابا به رو. ) کنم حساب

 شرف انقدر من رادین: گفتی خونسرد و ریلکس خیلی تو.. برم می ابروتو فامیل تو خواستگاری

 .نکنه انکارش و بایسته کارش پای باشه کرده کاری اگه که داره

.. ترنم دخو کردن تهدید موند می فقط. نیست حقیقت حرفام دونست می. بود خونده دستمو عمو

 بی جلوم انقدر. بود فایده بی ولی. کشید می عقب خودشو ترس از کردم می تهدید اونو اگه شاید

 .زنه می حرف باهاش داره بچه یه انگار که بود ایستاده تفاوت

 زیر رو ترنم مدت تمام. شدم تر مصمم داشتم سرم تو که هایی نقشه انجام برای.. شدم عصبانی

 بهترین. تنهاس خونه فهمیدم روز یه که این تا. بود بهش حواسش وریبدج رادین. داشتم نظر

 اون از کسی قبال دید می رادین اگه. بکنم باهاش خوام می که رو کاری تونستم می.. بود موقعیت

 و ترنم خونۀ نمیاد رادین که شدم می مطمئن باید. کنه قبول اونو نداشت امکان کرده سوءاسفاده

 احمق اون اما.. الستیکشو یه فقط. کنه پنچر الستیکشو گفتم سامان به. کنه نمی خراب کارمو

 پیش از که حسابی با. ترنم خونه رسوند خودشو و کرد شک رادینم. کرد پنچر الستیکاشو از دوتا

 خراب ماشین ولی ترنم خونه رسیدیم می حرفا این از زودتر باید سیامک و من بودیم داده انجام

 .شد

 شدن خراب. کنه شک رادین که کردم پنچر الستیک دوتا قصد از: گفت و رفشح بین اومد سامان

 .بودم کرده دستکاریش من. نبود اتفاقی هم ماشین

 !چرا؟ اما: گفت حرص و فریاد با مهناز



 
 

294 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 طوری این چون برسه رادین به دستت خواستم نمی.. داشت دوستت داداشم که این برای -سامان

 !ذاشتی می کنار رو سیامک

 . داد ادامه و زد تلخی پوزخند ازمهن

 با مورد این در داشت وقتی.. بود شده دار خبر عقد از بابام. شد خراب روز اون نقشۀ حال هر به -

 نظرم تحت ترنم. بگیرم عقدو جلوی تونستم نمی جوره هیچ. شدم متوجه زد می حرف مامانم

 خونه رادین و ترنم فهمیدم. یرونب رفتن اینا عمو که دیدم. بودم مناسب فرصت یه منتظر.. بود

. بیرون زدن هم با رادین و ترنم که نکشید طولی. بود گرفته حرصم خیلی موضوع این از. تنهان

 که رو کاری تونستم می شد می تنها ترنم اگه. شدم خوشحال. خونشون گذاشت رو ترنم رادین

 چه خواست می دونم نمی. بود وایساده خونه دم. نذاشت تنها رو ترنم رادین اما! بکنم خوام می

 . تو رفت باالخره. بکنه غلطی

 که دختره یه. بیرون بکشیم خونه از رو رادین تونستیم می که رسید نظرش به فکری سیامک

 حال بد مریض یه که کرد وانمود طوری. بیمارستان یه فرستادیم رو بود خودمون دوستای از یکی

 تصادف مهناز گفت و رادین به زد زنگ بیمارستان از. یرهبگ مهم تماس یه باید االن همین و داره

 خونمون بود فرستاده دوستاشو از یکی سیامک جلوتر. بده رضایت مهم عمل یه برای باید و کرده

 .نتونه بگیره تماس خونه با خواست رادین اگه تا کنه کاری دست رو تلفن خطای تا

 سیامک. کرد هوش بی اونو شد وارد دینرا وقتی. شد پنهان رادین ماشین عقب صندلی سامان

 .من پیش اورد اونو و ترنم سراغ رفت هم

 . شنیدین ترنم زبون از که هم رو ماجرا بقیه

 رادینی اوردن دست به برای مهناز شد نمی باورش کس هیچ. بودن خیره مهناز به واج و هاج همه

 !!!تلفن خط کردن قطع!!! انبیمارست... باشه کرده تالش انقدر زنه می پس اونو همه این که

 گیر توش مهناز که بود وضعی خاطر به شاید! چرا؟ دونم نمی. بود شده جمع چشمام توی اشک

 ! بود کرده

 !مهناز؟ خاطر به "
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 !کنه؟ ابرو بی منو خواست می که مهنازی خاطر به "

 ریخت هم به رو زندگیش همه مهناز واقعا کردم احساس که بود این خاطر به شاید.. دونم نمی "

 می که موضوعی یه خاطر به داد عذاب رو خودش جمله از رو همه! باشه داشته رادینو فقط که

 !!کنه حلش صحبت با تونست

 اون تو اگه... کردم من رو کارا این همه.. رادین اره: گفت بغض با. ایستاد رادین مقابل اومد مهناز

 باهام و کردی می رفتار بهتر باهام زننده فتارر اون جای به شب اون اگه.. بودی نزده پس منو شب

 . افتاد نمی اتفاقا این وقت هیچ شاید زدی می حرف

 دوستش دل ته از رادینو من نفهمیدین وقت هیچ ها لعنتی شما: گفت فریاد با و کرد جمع به رو

 !زندگیم مرد عنوان به.. داداشم عنوان به نه.. دارم

 کنی دوری ازم که این جای به کاش ای: داد ادامه تر اروم صدای با و برگشت رادین طرف به دوباره

 ! خوریم نمی هم درد به که فهموندی می بهم

 می داری وقت اون کنی مالی ماست رو اولت کاری گند تا کنی استفاده از خواستی می تو -رادین

 !!!!!!داشتی دوستم گی

 عصبانیم تو اگه چون. بود گرفته حرصم واقعا چون بکنم کارو اون خواستم می.. درسته اره -مهناز

 این فقط.. انداختم می گیر هم رو تو جوری یه باید همین واسه. .کردم نمی کارو اون بودی نکرده

 .شدم می اروم طوری

 تو! نبود مربوط من به کردی تو که کارایی! کن بس: گفت و زد عصبی و دار صدا پوزخند رادین

 !باشی طوری این خواستی خودت

 ده می انجام بد کارای که شه می شناخته کسی بد ادمِ ها قصه تو همیشه.. رادین دونی می -ازمهن

 به اصال ده؟ می انجام بد کارای نفر یه اون چرا گه نمی کس هیچ اما.. میکنه اذیت رو دیگران و

 !زده؟ بد کارای به دست کی خاطر

 انقدر روم رادین حرفای انقدر شب اون که کنین نمی فکر این به کدوم هیچ االن.. شماها مثل

 مهناز گین می همتون چاه ته انداختم خودمو و کردم غلطی یه فکر بدون که گذاشت بدی تأثیر
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 نمی.. باشم داشته رادینو تا کردم کوچیک خودمو کلی که گین نمی اینو کدوم هیچ! کرده هرزگی

 .کرد ذیتا رو همه مهناز گین می فقط.. گذاشتین جواب بی التماسامو گین

 .کرد باباش به رو

 .نبودم من داستان این مقصر تنها بدونین اینو ولی.. ایتالیا رم می من بابا باشه -مهناز

 قفل سالن بستۀ در روی ها نگاه همۀ. بیرون زد خونه از شتاب با شد و رد پدرش کنار از گفت اینو

 .برگشت اون طرف به سرمون عمو گفتن آخ صدای با بود شده

 !رادین الو -

 !جانم؟! خانمی سالم -رادین

 !بپرسم رو عمو حال زدم زنگ... سالم -

 .کردن بستریش ICU تو... نداره تعریفی -

 !بده؟ حالش انقدر یعنی -

 !خیلی.. اوهومم -

 .گرفت بغضم منم اون بغض از.. داره بغض صداش کردم احساس. زد می موج صداش تو خستگی

 .بیمارستان بیام نباهاتو ذاشتی می کاش ای رادین -

 !شن می نگران خودی بی هم اینا بابات! بیای؟ چی برای تو عزیزم نه -

 !خوبه؟ زهره مامان و محمود بابا حال -

 !خونه بره کنه نمی قبول کنم می کاریش هر.. کالفس هم بابا. خونه فرستادم رکسانا با مامانو -

 دنبالش؟ بیام من خوای می -

 !اینجاس مهناز که حاال مخصوصا! بیمارستان بیای تو خوام نمی اصال من! نه -

 اونجاس؟ سیامکم -
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 چطور؟.. اره -

 !نشین درگیر هم با رادین -

 !کرده فرق دیدی حاال تا که سیامکی اون با اینجاس االن که سیامکی.. نترس -

 چی؟ یعنی -

 باور سیامکو این مدون نمی! نمونده چیزی پلید چهرۀ اون از.. نیست هم دردسر دنبال.. ارومه -

 !کنه تجاوز تو به خواست می پیش ب دو که اونی یا کنم

 !نذار خبر بی منو پس.. باشه -

 نداری؟ کاری. باشه -

 .خدافظ. باش خودت مراقب.. نه -

 می درک خوب. بزنم خستش روی به لبخندی کردم سعی. شد وارد بابام. اومد در صدا به اتاقم در

 .نشست تخت روی کنارم. بود کرده خستش یخیل اخیر اتفاقات که کردم

 !بابا؟ مرتبه چی همه -پدرم

 !نباشین نگران.. بابایی اره -

 باشی؟ رادین کنار بیمارستان بریم خوای می -

 .باشم بیمارستان من نمیخواد رادین.. بابا نه -

 !نکرده تغییری عموش حال هنوز -

 !طوریه همون تگف رادین.. نه: گفتم و دادم تکون تأسف روی از سری

 !شه می درست چی همه.. گلم نباش نگران -

 اروم بغلش تو تا بوسید رو موهام روی. کرد نوازش سرمو.. بچگیم مثل درست. گرفت اغوش تو منو

 .شدم
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*** 

 بریم؟ این؟ اماده صادقی اقای -

 .بریم حاضرم من بله -صادقی

 یه لطفا. کردم کاملش.. هستش شتاب مهندس نقشۀ این: گفتم و یاوری طرف گرفتم دستمو نقشۀ

 !کنین بازبینی

 کنن؟ بازبینی دیگران چرا هستم خودم تا -

 . برگشتم صدا طرف به تعجب با

 اومدی؟!! رادین -

 .شرکت اومدم گرفتم دوش یه خونه رفتم. اومد هوش به.. شد بهتر عمو حال.. اره -رادین

 می استراحت رفتی می اشک ای.. ای خسته خیلی مشخصه.. مهندس اومدی خوش -یاوری

 !کردی

 !رسید می نظر به خسته رادین قیافۀ واقعا.. بود یاوری با حق

 شه می شاکی وقت اون.. پیچوندم رو رئیس زیادی روز چند این دیگه نه: گفت و خندید رادین

 زنم بمونم زندگیم خرجی تو اگرم.. مونم می زندگیم خرج تو نده حقوق اگرم! ده نمی حقوقمو

 .گیره می ازم طالشو

 . خندیدن ها بچه. زد من به چشمکی حرفش اخر در

 بیرون؟ رین می دارین -رادین

 .ساختمون سر رم می صادقی اقای با.. اره -

 .دارم کارتون.. اتاقتون تو بریم شه می دقیقه چند یه پس خب -

 کارو این اشهب رسمی و کنه برخورد متفاوت کاری محیط تو داشتم اصرار که روزا اون! جالب چه "

 !!کنه می برخورد رسمی خودش ندارم اصراری که حاال کرد نمی
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 داره؟ کار چی باهام اتاق تو حاال "

 !بود شده تنگ برات دلم خیلی ندیدمت که روز چند این تو بگه و کنه بغلم خواد می حتما "

 .ایستاد مقابلم و بست رو اتاق در

 

 داشتی؟ کارم چی: گفتم هیجان

 ! کن سرت مقنعه کن عوض شالتو :گفت جدیت با

 !!!! خواست چی کردم می فکر چی! شد خالی درونم باد

 ! چشه؟ مگه: گفتم اخم با

 ! زدی؟ تیپ انقدر که مهمونی ری می داری مگه! نیست چیزی -

 ! منه روز هر تیپ این! تیپ؟ کدوم!!! وااا -

 می.. بری طوری این ساختمون سر ری می داری وقتی نداره دلیلی ولی نداره اشکالی شرکت تو -

 . کن سرت اونو برو پس داری شرکت تو مقنعه یه همیشه دونم

 . بیرون ذارم می کمتر موهامو باشه سرم شال همین خب -

 !! تو کنی می موهاتو کل و کنی می سرت مقنعه: گفت تحکم با

 ! بیخیال! دادیا گیر.. بابا ای -

. کردم سرم رو ام مقنعه. نمیاد کوتاه جوره هیچ میدمفه کنه می نگام داره جدی خیلی دیدم وقتی

 . تو کرد کامل موهامو و جلو اومد

 ! تو بذارم موهامو کامل نمیاد بهم اصال.. رادین نکن: گفتم معترض

 ! ها باشه بهت حواسش بسپرم صادقی به نکن کاری یه! میشی خوب هم خیلی! نیاد؟ چرا -رادین

 . هست خودم به حواسم خودم.. امخو نمی بپا من: گفتم و کردم اخم
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 . دیگه نشو ناراحت... کنه نگاه خودم جز کسی خانوممو نمیاد خوشم خب: گفت و زد لبخندی

 خسته خلقیم بد با رو خسته چهرۀ این نیومد دلم. میومد نظر به خسته خیلی. کردم بهش نگاهی

 . نشدم ناراحت: گفتم و زدم لبخندی کنم تر

 ................. 

 مهناز به تعجب با. خورد شیشه به تقه چند که بیارم در رو سویچ خواستم و کردم پارک شینوما

 پایین رو شیشه!! ارایش بدون.. بود ساده کامال که مهنازی... کردم نگاه بود شیشه طرف اون که

 . کشیدم

 . بزنیم حرف دقیقه چند شه می: گفت معمولی و خونسرد خیلی

 فشار مخش به داشت کنم فکر.. کرد می نگاه مهناز به کاوانه کنج. انداختم صادقی به نگاهی

 ! دیده کجا رو دختر این بیاد یادش که میاورد

 ! داره؟ کار چی منو مهناز یعنی "

 ! فیلمه؟ قرمزش و کرده پف چشمای این بازم یعنی "

 ماشین کف به و گرفت مهناز از نگاهشو شد خودش روی من نگاه متوجه که این محض به صادقی

 . پیچید ماشین فضای تو مهناز صدای دوباره. دوخت

 . باهات دارم مهمی کار..کنم می خواهش -مهناز

 !!!!! کرد؟ خواهش من از مهناز "

 ! کارشه؟ تو کلکی نکنه "

 ! بکنه کاری تونه نمی دیگه باال بریم اگه "

 . کنیم صحبت من دفتر بریم باشه -

 بذاره نداره امکان ببینه منو اگه.. کار سر اومده امروز رادین ونمد می.. نه دفتر.. نه نه: گفت سریع

 ! بزنم حرف باهات
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 ! کجا؟ پس نه دفتر اگه -

 . من ماشین تو بیا -

 . اورد بیرون فکر از منو صادقی اقای صدای که بودم فکر تو. کنم اعتماد بهش تونستم نمی

.. بزنید تابش خانم با رو حرفاتون شما تا بمونم منتظر بیرون تونم می من باشه الزم اگه -صادقی

 با تا شم می منتظر پس افتاده اتفاقی یه شه می متوجه رادین باال برم شما بدون اگه که دونم می

 . بریم هم

 . شه می زحمتتون که طوری این -

 منتظر اونجا تونین می..  شده پارک خیابون طرف اون.. بدم ماشینمو ریموت میخواین اگه -مهناز

 . مونینب

 . ترم راحت بیرون همین من.. خانوم نیست نیازی -صادقی

 استرس همه این با.. نداشتم بهتری حال بودم اون جای منم اگه. لرزید می دستاش کمی. نشست

 !بود می این از بهتر حالش نباید بود روش روز چند این که فشاری و

 

 !بزنی حرف عموم با بخوام ازت که اومدم -مهناز

  چی؟ ردمو در -

 من از دوباره سیامک: گفت بود شده خیره دستش انگشتان سر به و بود پایی سرش که حالی در

 کاری همه این بین که بود کسی تنها چون.. بدم مثبت جواب بهش خوام می.. کرده خواستگاری

 کنه خوشحال منو که این برای حتی.. نذاشت تنهام وقت هیچ و بود همراهم همیشه کردم من که

 . برسم رادین به کنه کمک بهم شد اضرح

 اینو امکان سیامک چون. بمونم سیامک با تونم نمی برم اگه.. ایتالیا برم من داره اصرار بابا اما

 رو بابا باشه راضی محمود عمو اگه دونم می. کنه فراهم خوب زندگی یه کشور از خارج تو که نداره

 . کنم راضی موندنم برای تونم می هم
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  محمود؟ بابا پیش نرفتی ودتخ چرا -

 افتضاحی همه اون با کنی می فکر: گفت و انداخت پایین سرشو دوباره و انداخت بهم نگاهی نیم

 ! کنم؟ نگاه روش تو شه می روم دیگه اوردم بار به که

 !! کنم؟ باور یعنی! بود؟ شرمنده کاراش از مهناز "

 بتونیم ور اون بریم اگه که نداریم پول مه اونقدر.. اینجاس سیامک بار و کارو تمام -مهناز

 ! کنیم جمع رو زندگیمون

  کنه؟ می کار سیامک مگه! بار؟ کارو -

 من خاطر به دوشون هر تقریبا! داره ورزشی باشگاه هم سامان.. کامپیوتره مهندس اون.. اوهومم -

 . بیارن تدس به رو شغالشون دوباره تونستن شکر رو خدا ولی.. گذاشتن کنار رو کاراشون

 ! کرد؟ می همراهی مهنازو ها ماجرا این تو کامپیوتر مهندس یه! موند باز دهنم

 ! بود؟ پلید اونقدر کامپیوتر مهندس یه یعنی.. خدا وای -

 !! شغلشونه به ادما بودن پلید انگار زنی می حرف همچین -مهناز

 !! داره ادما شغل به ربطی چه بودن بد و خوب اخه.. گه می راست "

  بگم؟ چی محمود بابا پیش برم من.. کن ول رو اینا حاال خب -

 . بمونم ایران من بده اجازه که بگه و بابام پیش بره بخوا ازش -

 ! بکنه؟ کارو این شه می حاضر خان محمود کنی می فکر تو -

: گفتم و بینیم رو گذاشتم دستمو. بود رادین شماره. خورد زنگ من گوشی که بده جواب اومد

 ! رادینه یـــــــسه

 . الو -

 . عزیزم سالم -رادین
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 ! جانم؟.. سالم -

  کردین؟ دیر انقدر چرا! پس؟ کجایین -

  داشتی؟ کارم.. شلوغه یکم.. عزیزم راهیم تو -

 ! بزنم؟ زنگ خانومم به که باشم داشته کاری باید حتما -

 شرکت میام.. کن ولش اصال. .ولی.. نه: گفتم حوصله بی همین برای داشتم عجله مردن قطع برای

 . دیگه ببینیم همو

 . خدافظ فعال پس باشه -

 . کردم قطع رو گوشی و کردم خدافظی

 ! شده؟ نگرانت -مهناز

 نمونده باقی خاصی حس هیچ دیگه ظاهرا.. نبود هم حسرت.. نبود حسادت کردم نگاه چشماش تو

 ! بود

 کارا اون چرا که کنم سرزنشت خوام نمی نازمه ببین: گفتم بدم سؤالشو جواب بخوام که این بدون

 اشتباهت متوجه االن اگه ولی کردم می رو کارا همین بودم تو جای منم اگه احتماال چون کردی رو

 حرف خان محمود با برم تونم می منم! کنی راضی رو همه که کنی کار چی بدونی باید باشی شده

 که کنی کاری یه باید خودت تو که این رایب! زیاده کنه مخالفت که این احتمال ولی.. بزنم

 . کنن اعتماد بهت اطرافیانت

 به کس هیچ وقتی کنم راضی دیگرانو گی می چطور نداره منو دیدن چشم کس هیچ دیگه االن -

 ! کنه؟ نمی گوش حرفام

 صدمه پدرت به بیشتر همه از تو! کنن اعتماد بهت تونن نمی اونا داری؟ ازشون انتظاری چه -

 راحتی به داری انتظار حاال که افتادی پاش به بار چند.. کردی عذرخواهی ازش بار چند !زدی

 ! ببخشنت؟

  شه؟ می راضی عذرخواهی یه با بابام کنی می فکر تو -
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 ! شه نمی معلومه -

 . بودم شده معطل ساختمون سر کافی اندازه به... بود شده دیر.. کردم ساعتم به نگاهی

 سخنرانی حوصله البته.. بدم توضیح برات درست تونم نمی و شده دیرم ناال من مهناز ببین -

 به تونم نمی و ندارم ازت خوشی دل گرچه.. کنم می صحبت محمود بابا با من.. ندارم هم کردن

.. کنه نمی فرقی نفر یه من برای تو نبودن یا بودن ولی کنم فراموش رو کردی که رو کارایی راحتی

 اون دیگه خواد نمی دلم که این و.. افته نمی برام اتفاقی و منه به نحواسشو همه دیگه چون

 و.. عموت بعد.. بابات اول.. کنی خواهی عذر همه از باید هم تو ولی. بدم ادامه رو و کینه و دشمنی

 . رادین از حتما

 !! نبود تقصیر بی افتاد من برای که اتفاقاتی تو رادین -

 حتما ولی نیارن روشون به دیگران شاید بدون اینو!! گی می اینو داری حاال که کیه مقصر نگفتم -

 عذرخواهی باید پس.. بودی بد همه نظر از وسط این تو فعال ولی.. دونن می مقصر رو خودشون

 ! کنی

 . کنه می روشن شر االن همین بودی اینجا تو بفهمه رادین اگه.. بری بهتره هم حاال

 ! دیگه؟ زنی می حرف عمو با که باشم مطمئن ولی رم می باشه -

 . بود التماس از پر.. کردم نگاه چشماش به

 . باش مطمئن اره: گفتم و دادم تکون سرمو

 . شدم پیاده سریع رفت مهناز وقتی

 !شدین معطل من خاطر به.. صادقی اقای شرمنده -

 . نیست مشکلی.. مهندس خانم کنم می خواهش -

 .بازه شرکت در حتما.. بود کرده پر رو پله راه کل رادین عطر بوی.. شدیم رو راه وارد
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 رو سالممون جواب لبخند با. کردیم سالم. بود ایستاده الهام میز جلوی رادین. بود درست حدسم

 . گرفت

 . بعد برای باشه یا اتاقتون بیان بگم!داشتن کارتون مهدوی خانم.. مهندس خانم -الهام

 . بیاد بگو بهش -

 . اومد مونا که نکشید طول خیلی اتاقم تو رفتم

  باالخره؟ اومدین.. سالم -مونا

 ! نیایم؟ بود قرار مگه.. سالم: گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش خستگی با

 ! مارو شوورت این کشت بابا -

  کرده؟ کار چی مگه.. وااااااا -

 خیابونو که لهپ راه تو میومد راست و چپ هی.. نداره پنجره خیابون به که خودش اتاق.. هیچی -

 !! میان زودتر شما پنجره کنار بیاد اگه کرد می فکر.. بزنه دید

 . پرید رخم از رنگ دفعه یه

  بوده؟ پنجره پای رادین گفتی؟ چی تو مونا -

 ! شد؟ طوری این قیافت چرا تو حاال! تو اومد شما اومدن از قبل دقیقه چند.. اره -

 به مهناز با وایسادم شرکت جلوی درس.. هستما حمقیا عجب.. اه.. دیده منو ماشین حتما پس "

 !! زدن حرف

  یهو؟ شد چت تو؟ خوبی -مونا

 واسه شد بحثمون خونه صاحب با ساختمون سر ذره یه.. خوبم: گفتم و اومدم خودم به سریع

 . کنه می درد سرم کم یه همین

 ! ریختیا هم به یهو االن تو ولی -
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 ! کنه نمی ول اینم حاال.. اه "

 ! داشتی؟ کارم چی بگو شو من حال بیخیال.. افتاد فشارم یهو کنم فکر.. جان مونا خوبم -

.. مرخصی برم من ظهر از بعد فردا واسه ممکنه اگه بگم خواستم می.. انداختی یادم شد خوب -

 . برم ناهار از بعد واسه یعنی

 !! صبح ذاشتی می خب گی؟ می ظهر از بعد فردا واسه داری االن از -

 . بگم بهت نتونم نباشی ترسیدم نه -

 ها پروژه تحویل واسه روزا این دونی می که تو! بری؟ داری اصرار انقدر که داری کار چی حاال -

 ! کنیم کار باید بیشتر

 ! میاد خواستگار فردا واسم داره راستش -

 ! هفته؟ وسط اونم! خواستگار؟ -

 . بیان گفته بهشون هم مامانم.. کنم رارف من ترسید! بود هول پسره مادر.. دونم چمی -

  هستی؟ عصبی انقدر چرا حاال: گفتم و خندیدم

 ! بشه پیدا خواستگار برام طوری این نمیاد خوشم گفت دفعه ده مامانم به من اخه خب -

 ! چطوری؟ -

 !! کردن نشون عروس شد اینم اخه!! پسندیده دیده اقوام از یکی ختم مراسم تو منو طرف مادر -

 ! اومد خوشت شاید ببینیش بیاد طرف بذار حاال خب -

 ! داره نمی بر سرم از دست مامانم که حیف ولی رفتم نمی اصال که بود خودم به اگه -

 . بری فردا تونی می.. نیست مشکلی باشه -

 .................. 
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 فقط.. رادینه مونده شرکت تو که کسی تنها دونستم می. اومد در صدا به اتاقم در.. بودن رفته همه

 . زنه می در دیگه چرا موندم

 . رادین تو بیا -

 . شد وارد رادین و شد باز در

  منم؟ فهمیدی کجا از -رادین

 ! نمونده شرکت تو کسی که تو غیر به.. دیگه بود معلوم خب -

 ! من جای بودن مهناز افراد شاید خب -

 ! دیده مهنازو پس.. کرد می باز بحثو سر داشت "

 کاری دیگه مهناز دوما. تو میومدن طوری همین زدن نمی در بودن مهناز رادین افراد اگه که اوال -

 !ما سراغ بیاد بخواد که نداره ما با

 

 !دیدمش شرکت دم امروز همین کنم فکر! باشه شده دور ما از هم انقدرا نکنم فکر -

 ! شه می بدتر کنم انکار اگرم.. ندارم انکار برای راهی "

 ! دیدمش منم.. اره -

 ! داشت؟ کارت چی خب! دونم می -

 . بخواد چیزی یه ازم بود اومده -

 طرف کشید نرمی به و گرفت رو بازوهام. برگردوند خودش طرف به اروم و صندلیم پشت اومد

 . ایستادم روش به رو و شدم بلند. کنه بلندم خواست می واقع در.. باال

 ! بخواد؟ چی بود اومده -رادین

 .. بگیره جلومو بود ممکن خواد می چی مهناز گفتم می رادین به اگه "
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 . کنم جور الکی بهونه یه که ده نمی قد مخم انقدر االنم "

 ! چیه درست راه بفهمونم بهش کنم سعی ولی بگم بهش باشه بهتر شاید "

 . کنم صحبت بابات که خواست ازم -

 ! چی؟ مورد در -

 مهناز ذاره نمی هم محمد عمو. تونه نمی ایتالیا بره اگه ولی.. کنه ازدواج سیامک با خواد می -

 با بره که کنم راضی اونو و کنم صحبت محمود بابا با بخواد من از بود اومده مهنازم.. بمونه ایران

 ! بزنه حرف محمد عمو

 ! بمونه؟ ایران تو بتونه مهناز وقت اون که -رادین

 ! اره -

 ! بزنی؟ حرف من بابای با داری تصمیم واقعا تو -

 ! اره.. خب -

 ! بشه؟ مزاحممون و کنه درست دردسر ما برای بخواد دوباره وقت اون که -

 ... مهناز ببین -

 خطره در جونش گفتی... کن ولش گفتم خونتون تو شب اون میاد یادت: گفت حرفمو وسط پرید

 ! کرد؟ کار چی اون ولی.. برم گفتی من به اون خاطر به تو... برو

 رو همه بود نکرده توجه بهش کس هیچ چون! برسه تو به کرد رو کارا این تمام مهناز رادین -

 فکر تو! باشیم مقصر بودنش تنها و بدبختی در واقعا دفعه این نکن کاری یه.. دونست می مقصر

 قااتفا! نداره؟ کارمون به کاری و مونه می اروم سیامک کنیم جدا سیامک از مهنازو اگه کنی می

 نه اونم.. میاره سرمون بالیی یه شده طور هر و گیره می دل به ازمون اساسی کینۀ یه موقع اون

 ! خانواده کل شاید.. ما فقط

  کرد؟ کار چی اون رفته یادت چته؟ تو هست معلوم اصال -
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 نفر یه همون با بذار خوادش می یکی که حاال گم می ولی... نمیره یادم وقتم هیچ.. نرفته یادم نه -

 حتما پس.. میخوادش هنوزم داشته رابطه ادم کلی با مهناز دونه می که این با سیامک! بمونه

 ! دیگه واقعیه عشقش

 سیامک یعنی.. داشته رابطه سیامک با فقط باهاش کارو اون که اولیه پسر اون غیر به مهناز -

 ! باشه دیگه کسی با نذاشته

 ! شده؟ قایل ارزش سیامک فحر برای انقدر مهناز یعنی گی؟ می جدی -

 . بدونم ندارم هم ای عالقه.. دونم نمی ایناشو دیگه -

 منم بزن بابا به خودتو حرفای تو.. بابا پیش ریم می هم با. کنیم می کاری یه اصال.. رادین ببین -

 کار چی باید دونه می ما از بهتر قطعا.. ماست از تر تجربه با محمود بابا. رسونم می مهنازو پیغام

 ! کنه

 به کنی می راضی رو بابا که ریزی می زبون انقدر.. شناسم می رو تو من: گفت و کرد ریز چشماشو

 ! برقصه خودت ساز

 به بخوام اگه که بدونی اینم باید پس خب: گفتم شیطنت با و کردم ریز چشمامو خودش مثل منم

 . کنم می راضی هم رو تو راحتی

  اونوقت؟ چطوری... اااا -

 . گردنش پشت بردم اروم و سینش روی گذاشتم دستمو و شدم نزدیک بهش بیشتر کمی

 . کنیم می اجرا موقعش به داریم رو خودمون های سیاست خانما ما: گفتم شیطنت با

 . کرد حلقه کمرم دور دستشو و خندید

 ! ده نمی جواب ها سیاست جور این من مورد در ولی -رادین

 ! مطمئنی؟ -
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 مورد در من بیافته االن اتفاقی هر.. من کوچولوی خانوم ببین: گفت و فشرد دشخو به بیشتر منو

 ! شه نمی عوض تصمیمم مهناز

 ارزش برات کوچولوت خانوم حرف یعنی: گفتم و کردم لوس خودمو و کردم جمع لبامو کمی

 ! نداره؟

 . رولبام زد انگشت با

 . کن درست لباتو اول -رادین

 . مگردوند برشون اول حالت به

 ! نداره زدن حرص ارزش که خوره می حرص کسی برای.. من خانوم.. اینه از من حرص -رادین

 !! شد حرصی تو حرص چه: گفتم و خندیدم

 . ندارم شوخی باهات مورد این در اصال.. ترنم -

 ! برسن هم به دوتا این خواد می دلم فقط من! خوردم؟ جوش و حرص کی من اخه خب -

 . بکنم برات ونمت می کاری یه خب -

 ! کار؟ چی -

.. کنی قبول چرا چون بدون باید گرفت بابا تصمیمی هر ولی.. بزنی حرف بابا با تو ذارم می من -

 ! قبوله؟! عموم سراغ بری نکنه هوست یعنی

 ! بریم پس... قبوله باشه -

 ! نذاشت که بیرون بیام بغلش از خواستم

 ! کجا؟ -رادین

 ! دیگه بریم -

 .ریم می بعد کن تصویه رو داری من به که حسابی خرده شما اول -
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 حساب؟ خرده کدوم -

 . میارم در سرت تالفیشو بشم دلخور گفتم بهت.. ماشین تو! نمیاد؟ یادت -

.. نمیاد یادم چیزی که من: گفتم و اوردم فشار سینش به و راه اون به زدم خودمو ولی اومد یادم

 . بریم بهتره

 . بود نتیجه بی کامال بغلش از مدناو بیرون برای تالشم

 . بیاد یادت که مونیم می اینجا انقدر پس -رادین

 کمی. میز روی انداخت و اورد در رو بودم نکرده عوضش شال با برگشتن وقت از که رو ام مقنعه

 رو صورتم تو بود ریخته که اون از مقداری و کرد درست بود ریخته هم به مقنعه زیر که موهامو

 . لبام طرف به برد اروم. کشید گونم روی انگشتاش نوک. زد پس انگشتاش نوک اب اروم

 کرد می خودش رام ادمو ماهرانه انقدر. کرد مقاوت اون جلوی شد می مگه. شدم تسلیمش کم کم

 .کنه مقاوت تونست نمی ادم که

 

 . شد یکی هم با لبهامون. پاش رو نشوند و مبل سمت کشید منو

 . شم می خطرناک کم کم دارم.. بریم بهتره: گفت و کرد نوازش گونمو گذشت کمی که این از بعد

 . شدم بلند پاش رو از

 . بیا زود هم تو.. پایین رم می من -رادین

. بودم خوشحال. شد نمایان لبم روی کمرنگی لبخند. شد خارج اتاق از. دادم تکون سرمو فقط

 و کنه کنترل خودشو تونست که خوشحالم. دنکر خاصی کار که بود خوددار انقدر که اومد خوشم

 . نرفت پیش خیلی

 . بود ایستاده در دم
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 ! ما؟ خونۀ میای -رادین

 . کنم باز زبون تونستم می. بود شده کم هیجانم از

 ! کنی منصرف منو که این از قبل بزنم حرف بابات با امشب همین بهتره.. اره -

  !شه می تو حریف کسی نیست اخه: گفت و خندید

 . نگیر کم دست خودتو شما ولی گیره نمی تحویل رو تو کسی درسته حاال.. دارین اختیار -

 .بریم شیم سوار بیا. نکن زبونی بلبل.. دیگه بسه -

 . میام خودم ماشین با من -

  چرا؟ -

 راننده فردا از ولی. اوردم ماشین خودم دیگه امروز که این برای: گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 . دنبالم میاد اصیماختص

 ! گرفتی راننده مگه اختصاصیت؟ راننده: گفت و کرد ریز چشماشو

 می موقع به.. میاد موقع به.. نیست بد هم کارش.. ماهه یه تازه.. اره: گفت و دادم تکون سرمو

 ! تابشه رادین اسمش.. وارده کاراش به.. نیست بدی پسر.. نه یا شناسیش می دونم نمی.. رسونه

 ! دیگه؟ هستم اختصاصیت راننده من که... ااااااا: گفت و باال داد ابروهاشو و شد سینه به دست

 . میاد نظر به طور این که ظاهرا -

 بزنه بغلش از راننده صدتا بدم نشون بهت اختصاصی راننده یه: گفت و شد نزدیک بهم کمی

 . دادم می نشونت االن همین وگرنه.. نیست جاش اینجا که حیف فقط... بیرون

 ! برسه موقش تا بشین پس: گفتم رفتم می ماشینم سمت به عقب عقب داشتم که طور همین

 !است بسیار تالفی برای وقت.. دارم خوبی حافظۀ من دونی می که تو -

*** 
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 . کردم تشکر ازش لبخند با و برداشتم بود گرفته جلوم رکسانا که سینی تو از رو قهوه فنجون

 ! نشده؟ که طوری! فکری تو کمی میاد نظر به جان ترنم -جون زهره

 ! فرحزاد ره می گیم می ف... جون زهره دست از امان "

 ! کنم می فکر چیزی یه به دارم فهمید نگفتم هیچی هنوز "

 . داد جواب من جای به رادین که کنم باز دهن اومدم

 ! کنه باز بحثو سر چطوری هک کنه می فکر این به داره احتماال.. نیست طوری جان مامان نه -رادین

 ! شده؟ چی باز! خدا یا: گفت رکسانا که بزنم حرف اومدم باز

 بدن اجازه خان رادین اگه.. جون رکسانا نیست چیزی: گفتم و کردم نگاه رو رادین چپی چپی

 . گم می خودم

 ! خیره که ایشاال -محمود بابا

(  رادین به اشاره با) یا کنید نگاه ضیهق به من دید با شما داره بستگی البته.. هست که خیر -

 ! ایشون

 ! مادر؟ شده چی بگی خوای نمی جان ترنم -جون زهره

 . گم می االن چرا -

 رفتم.. نداشتم چینی مقدمه حوصله. دستم کنار عسلی رو گذاشتم و شدم قهوه خوردن بیخیال

 . مطلب اصل سر

 . شرکت کنار بود اومده مهناز امروز بخواین رو راستش -

 ! زده؟ حرفی دوباره احمق دخترۀ نکنه: گفت و حرفم بین پرید و شد خیز نمی جاش تو رکسانا

 . گفته چی فهمی می بزنم حرفمو بدی اجازه اگه -
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 حالشو.. کنم نمی سکوت دیگه باشه گفته مربوطی نا حرف اگه خدا به: گفت حرص با رکسانا

 . گیرم می شخصا

 ! نه؟ یا بگه خواد می چی ترنم ببینم شی می ساکت رکسانا -محمود بابا

 . دادم ادامه محمود بابا به رو شدم ساکت همه دیدم وقتی

 ... تا کنی صحبت عمو با بری بگم شما به تا کنه خواهش ازم بود اومده مهناز -

 میاد حاال کرده درست سر درد کلی!! ها داره رویی عجب: گفت و حرفم وسط پرید رکسانا دوباره

 !!!! اورده کجا از رو همه این دختر این موندم اصال! کنه؟ می خواهشم

 تو برو ببندی دهنتو تونی نمی اگه رکسانا: گفت قبل دفعۀ به نسبت تری تند لحنی با محمد بابا

 ! اتاقت

 بازم زد بابا که حرفی با کنم نمی فکر. کرد جمع مبل گوشۀ خودشو و هم تو کشید اخماشو رکسانا

 . حرفم وسط هبپر و کنه باز دهنشو

 حرف داداشم با برم من مخواد چی برای مهناز! گفتی می داشتی.. جان ترنم ببخشید -محمود بابا

 ! بزنم؟

 . کردم شروع پره نمی حرفم بین کسی دفعه این که این به امید با

 !میاد یادتون حتما که رو سیامک -

 ! یادمه: گفت و داد تکون سرشو محمود بابا

 . دادم ادامه خونسردی با

.. بده مثبت بهش خواد می مهناز.. داره عالقه بهش خیلی ظاهرا.. کرده خواستگاری ازش مجدد -

 حرفش سر راسخ محمدم عمو. کشور از خارج بره مهناز با که نداره اینو امکان سیامک ولی

 برای بزنه حرف باهاتون بیاد نشد روش خودش مهناز. بشی خارج کشور از باید گه می و ایستاده

 ایران مهناز بده اجازه ممکنه اگه که صحبت عمو با برین خواد می ازتون. من پیش اومد همین

 ! بمونه
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 ! کنه؟ ازدواج سیامک با که بمونه -محمود بابا

 ! بله -

 !چی؟ کنه درست دردسر بخواد بازم اگه -محمود بابا

 

!! بود جوری یه مهناز روزام بخواین راستشو: گفتم کردم می بازی دستم توی حلقۀ با که حالی در

 ! نبود همیشه مثل یعنی

 ! نبود؟ همیشه مثل چی یعنی -محمود بابا

 ! نداشت رو همیشگی خباثت اون بدم؟ توضیح براتون چطوری -

 ! شده مظلومش قیافۀ خام هم ترنم کرده نمایی مظلوم ذره یه مهناز جون بابا -رادین

 ! دیگه گه می که دیده چیزی یه طعاق نیست که بچه ترنم: گفت اخم با محمود بابا

 . دادم ادامه حرفمو بیشتری امید با و شدم خوشحال گرفته رو من طرف کمی بابا دیدم وقتی

 به با ولی باشه داشته رو سیامک با ازدواج قصد واقعا مهناز که کنین فکر این به لحظه یه بابا -

 وقت اون.. سیامک هم گیره می دل به ما از کینه یه مهناز هم وقت اون... نتونه فرستادنش خارج

 بخواد که نیست چیزی! شده رو همه برای مهناز دست دیگه االن. بذارن راحتمون نیست ممکن

 ! باشه داشته خطری ما برای تونه نمی بنابراین پس! کنه تهدید باهاش مارو

 دوباره ترسه می چون ..خارج فرسته می اونو ما خاطر به داره محمد اخه! بگم چی واال -محمود بابا

 ! کنه اذیت رو شماها و بده دستمون کاری

 عقب اصرار موضع از کمی همین برای بذارم تونستم رو خواستم می که تأثیری دونستم می

 شما تصمیمی هر دادم قول رادینم به.. رسوندم شما به مهنازو پیغام فقط من: گفتم و کشیدم

 . کنم تبعیت همون از بگیرید
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 به هم تو... خودت جون اره گفت می بهم داشت نگاهش با. کردم رادین به گاهین چشمی زیر

 ! میای کوتاه راحتی همین

 ! موافقی؟ مهناز موندن با تو یعنی جان ترنم -جون زهره

 . نبود من دادن نظر وقت فعال. نکنم نظر اظهار دادم ترجیح

 . نمدو نمی خودمم بخواین راستشو: گفتم و انداختم باال ای شونه

 ! چیه؟ تو نظر رادین -محمود بابا

 نداره دلیلی گفتم ترنمم به من! چیه؟ من نظر دونی نمی شما یعنی! داره؟ پرسیدن من نظر -رادین

 ! بشینه لرزشم پا باید خورده خربزه مهناز حال هر به.. کنه صحبت شما با

 ! چیه؟ شما نظر جان زهره -محمود بابا

 بعدم! کنی صحبت برادرت با بهتره گم می من اما! دانی خود. .خان محمود بگم چی -جون زهره

 ! نه یا درسته مثبت جواب و خواستگاری جریان ببینید کنید پیگیری رو قضیه

 االن همین تا مگه! باشه گفت می مهناز که طور همون چی همه کن فرض جون مامان -رادین

 ! بگیره؟ رو ما حال تا کرد کمک بهش که نبود سیامک

 چند این. بود نداده نشون کس هیچ به که داشت هم دیگه روی یه سیامک.. رادین اما -جون زهره

 عذرخواهی بابات تو از و اومد جلو حتی... چرخید مهناز خانواده دور پروانه عین بیمارستان تو روز

 ! کرد

 ! بود؟ کرده عذرخواهی سیامک جدا "

 ! بود؟ نگفته بهم مورد این در رادین چرا پس "

 . بوده سیاستش از شاید خب -کسانار

 . نکرد اعتراض زدنش حرف برای کسی بار این

 ! بدبینی؟ انقدر چرا تو! دختر؟ سیاستی چه اخه -جون زهره
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 ! هستین خوبین زیادی شماها!! جان مامان نه -رکسانا

 ! مهنازه رفتن و موندن سر ما بحث! دارین؟ کار چی سیامک اخالق به شماها -رادین

 من! منفیه مهناز موندن برای جوابش برگرد و برو بی بزنم حرف محمد با االن اگه من -حمودم بابا

 ! نمیاد پایین گرفته که موضعی از راحتی همین به.. خودمه مثل درست.. شناسم می خودمو برادر

. خودش عهده به بذار هم رو اصلی گیری تصمیم بزن حرف خان محمد با برو تو اصال -جون زهره

 !هستن راضی مهناز بودن به ما خانواده تو همه هستیم ما مشکل اگه بگو بهش

 

 خبر خودم هستم راضی کردم اعالم کی من! گی؟ می همه طرف از چرا جان مامان... اا -رادین

 !زنی؟ می حرفی همچین شما که راضیه مهناز موندن به گفت کی بابا یا! دارم؟

 ! نداره؟ دوست که جایی بفرستیم مهنازو که داره ما برای نفعی چه اخه.. رادین -

 ! امانیم در که اینه برامون نفعش -رادین

 ! موندنشم موافق منم... باشه طور این کنم نمی فکر نه -محمود بابا

 ! چرا؟ دیگه شما بابا.. ااا -رادین

 به اگه وقت اون.. باشه نداشته کردن اذیت برای قصدی مهناز بده احتمال درصد یه -محمود بابا

 نیازی. کنه می پیدا کردن اذیت قصد حتما برسه خواد می که چیزی اون به نتونه و بره اجبار

 رو بالهایی تا بده پول بهش و بخواد یکی از کافیه فقط.. کنه کار بتونه تا باشه ایران تو حتما نیست

 ! بیارن ما سر گه می که

 کسی به نیست هم احتیاجی تازه: مگفت ادامه در و دادم تکون سری محمود بابا حرف تأیید در

 ! هست خدمتش در جوره همه سیامک مطمئنا.. بده پول

 بخواد حاال ممکنه داشت کردن اذیت قصد فقط و فقط االن تا اگه کن فکر اینم به و -جون زهره

 ! بکنه رو شما کشتن قصد ممکنه حتی! بکنه بدتری کارای



 
 

318 www.negahdl.com      سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود نودهشتیا کاربر A.sahar | باختیم دو هر

 !!! برسه حد اون تا دیگه نکنم فکر جان مامان نه -رکسانا

 آگاهی تصمیماتش از یعنی.. گیره می تصمیم چطور فهمه نمی عصبانیت موقع ادم -جون زهره

 ! ممکنه اتفاقی هر پس نداره

 بود ناراضی محمد عمو اگه دارین قصد حتما زنین می حرف دارین ها شما که طوری این -رادین

  درسته؟؟.. کنید عوض نظرشو تا کنید تالش

 ! برگردونم رو نظرش کنم می سعی بود مخالف نظرش اگه.. اره -محمود بابا

 .. بابا اما -رادین

 ! بیشتره امنیتتون طوری این کن باور -محمود بابا

 ! دانند خسروان خویش مملکت صالح... باشه: گفت و زد تکیه صندلیش به دلخوری با رادین

 ! راضیه اونم یعنی حرف این! خوبه "

 . کنم راضیش کنم می سعی و محمد پیش مر می فردا من -محمود بابا

 تا کنه اعالم رضایتشو هم ترنم شد الزم اگه که ببر هم رو ترنم میخوای گم می جان بابا -رادین

 ! کنه راضی رو عمو حتما داره که زبونی این با تونه می مطمئنا تازه! بشه راضی تر راحت عمو

 ! بیام حاضرم باشه الزم اگه! نیستا هم بدی فکر -

 ! گیری می جدی چرا تو.. کردم شوخی من ترنم -رادین

 ! کنه نگاه روت تو کشه می خجالت محمد.. نیای تو بهتره.. جان ترنم نه -محمود بابا

 ! داره حالی چه کنم حس تونستم می ولی نبودم محمد عمو جای

 ....! عهدف یه ولی پاکه دخترت بگی اطمینان با و بایستی همه روی تو.. نیست جالب اصال "

 *** 

 . دادم جواب و کامپیوتر صندلی رو گذاشتم کیفمو. اتاقم تو بودم رسیده تازه. خورد زنگ گوشیم
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 ! بله؟ -

  شناختی؟! سالم -

 . دادم تشخیص صدارو

 ! شناختم.. اره..سالم -

 می بابا اخه! نه یا کردی صحبت عموم با بدونم خواستم می.. زدم زنگ موقع بی اگه ببخشید -

 ! بفرسته منو هفته اخر تا دخوا

 ! بشم مطمئن تاریخ و روز از تا کردم نگاه میزم روی تقویم به تعجب با

 ! دیگه؟ روز سه فقط یعنی! چهارشنبس که امروز!! هفته؟ اخر تا -

 !شد؟ چی نتیجه ببینم که زدم زنگ همین برای! درسته -

 

 راحتی به بابات باش مطمئن.. هنازم اما... بزنن حرف پدرت با بیان کردن قبول خان محمود -

 !نداری کسی با کاری واقعا تو بشه راحت خیالش اینکه مگر شد نخواد راضی

 ! کنم جلب نظرشو تونم نمی بکنم تالش چقدرم هر بنابراین! نداره اعتماد من به دیگه اون -

 بر من دست زا که کمکی تنها! کنی پیدا راهشو باید خودت ولی! داره راهی یه چاهی هر ببین -

 . بزنم حرف خان محمود با که بود این میومد

 ! میاد؟ کی عمو دونی نمی -

 ! فردا گفت من به -

 ! رم نمی جایی بگم و بایستم بابام روی تو که ندارم اینو روی من وگرنه! بیاد کنه خدا -

 . برات دارم پینشهاد یه -

 ! چی؟ -
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 .. خان محمود به بزن زنگ یه -

 ! نمیشه روم من.. نه نه: گفت حرمو وسط پرید

 ! کنه؟ له رو غرورت و بزنه حرف باهات نخواد ترسی می یا شه نمی روت -

 .. من نه -

 روم بگی اینکه عوض بیافته راه کارت خوای می اگه گم می بهت فقط... جوابش به ندارم کاری -

 ! بده انجام رو درست کارای لطفا حرفا این و شه نمی

 موقع اون! نیست حرفا این و غرور سر بحث هم اصال! خیلیه زدم حرف تو با دماوم که همین من -

 . کنم می دارم غلطایی چه دونستم نمی بودم بازی لج و عصبانیت اوج تو که

 که کارایی اصال فهمیدم و اومدم خودم به طوری این. شد وارد بهم شوک یه بابام شدن مریض با

 کردم می کار همه رادین با رابطه یه برای من که موقع اون کنی درک امیدوارم. نبوده درست کردم

 ! نبودم خودم حال تو اصال کنم خودم مال کار اون توسط اونو تا

 یا داشتم دوستش گم نمی. کردم می درک هاش بدی تمام با دخترو این من ولی چرا دونم نمی

 ! زنه می حرفاشو داره صادقانه دونستم می.. کردم می باور حرفاشو االن ولی بخشیدمش

 زندگی بتونه امیدوارم. بدم نشون رو درست راه بهش و کنم ارومش حرفام با کردم سعیمو تمام

 . بسازه نو از دوباره رو شدش نابود

 *** 

 . کردم پاک غذامو ته

 ! کن تشکر ازش خیلی. بود خوشمزه خیلی! نکنه درد زهره مامان دست -

 . جان نوش -رادین

 . اومد رد صدا به اتاق در

 ! بله؟ -
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 . شد باز اتاق در

 . شدم مزاحمتون خوردنتون ناهار موقع ببخشید -الهام

  شده؟ چی حاال! بود شده تموم دیگه! نداره اشکالی -

 مهندس جناب با هم شما هم خوان می.. اومدن اقایی یه همراه به مهندس اقای عموی دختر -

 ! جا یه دوتون هر با یعنی... کنن صحبت

  من؟ عموی دختر -رادین

 ! بله -الهام

 !! مهناز؟ -رادین

 ! دیگه اقای یه همراه به ایشون.. بله -الهام

 . شد بلند جاش از رادین

 !اینجا؟ اومده چی برای دیگه. گیرم می حالشونو رم می االن -رادین

 

 .داخل بیان بگو لطفا جان الهام. نکن شلوغش! رادین کن صبر -

 و زدند در به تقه دو سیامک و مهناز بعد ثانیه چند و رفت بیرون اتاق زا و داد تکون سرشو الهام

 . نیومد در رادین صدای ولی دادم سالمشو جواب من. کرد لبی زیر و اروم سالم مهناز. شدن وارد

 ! مهناز؟ شده چیزی -

 ! کنم؟ پیدا رو بابام کردن راضی راه باید خودم گفتی بهم دیشب یادته -مهناز

 ! هیادم اره -
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 اون بفرسته منو نباشه راضی هم دلش ته از خودش من پدر اگه حتی. کردم فکر خیلی من -مهناز

 باید اول یعنی.. بیارم دست به رو شما دل باید اول بنابراین پس! کنه می کارو این شما خاطر به ور

 . کنم عذرخواهی محمود عمو و شما از

 بره بابام بذارم نداشت امکان کرد نمی اصرار ترنم هاگ.. نداریم نیازی تو عذرخواهی به ما -رادین

 . بابات پیش

 ! لطفا باش اروم: گفتم و رادین بازوی به زدم اروم

 فهمیدم نمی واقعا موقع اون ولی! بود درست کردم که کارایی گم نمی من.. رادین ببین -مهناز

 ! داشتم حالی چه کنی درک کن سعی! من جای بذار خودتو.. کنم می کار چی دارم

 هوس یه خاطر به تو! بود هوس و هوا همش! نداشتی دوستم منو تو که اینه از حرصم من -رادین

 ! نداختی می دردسر تو داشتی رو همه مسخره

 باید من.. کردم می فکر چیز یه به فقط و فقط باشه دلم تو عشق یا هوس که این از بیشتر -مهناز

  .بیارم دست به خوام می که رو چیزی هر

 روز یه اگه گفتی. زدیم حرف عاشقی و عشق مورد در هم با ایتالیا برم که این از قبل.. میاد یادت

 به. بزن بهش دلتو حرف. بذاره پیش قدم برات اون تا نباش منتظر شدی یکی عاشق کردی حس

 ! شه می عاشق بار یه ادم فقط چون! بیارش دست به اونو شده قیمتی هر

 می کاری هر رفتم می جایی هر باهات. بودم راحت باهاش بچگی از من که بودی پسری تنها تو

 تو داشت اجازه که بودم دختری تنها من مقابل در و! گفتم می تو به داشتم دلی و درد هر کردم

 می فکر!! کردی می ارومم و زدی می حرف باهام..  بذارم شونت رو سر ناراحتی موقع.. بیاد تو اتاق

 برای کلی.. نه! برادری؟ خواهر حس تنها! کنه؟ می فکر چه شرایطی ینهمچ در دختر یه کنی

 ! کنه می سازی داستان خودش

 ببین! داره دوستم چقدر ببین.. عزیزم مغروره پسر یه که رادین برای چقدر ببین گه می خودش با

 ! ارومه کنه می بغل رو تو وقتی اونم ببین.. ارومی هستی اغوشش تو وقت هر که
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 می فکر.. کنه زندگی تونه نمی اون بدون کنه می فکر.. عاشقشه دل صد نه دل یه نهک می فکر

 ! برسه خوشبختی به کنارش تونه می که کسیه تنها پسر اون کنه

 با ایتالیا رفتم وقتی. کردم خودم پیش فکرایی همچین دیگه دخترای خیلی مثل منم.. رادین اره

 چه دونم نمی گفتم می موقع اون. گفتم تو به رو حسم جریان زدم می حرف که هام خاله دختر

. کردن اشنا منو اونا ولی.. بودم غریب کلمه این با! شدی عاشق خره گفتن هام خاله دختر! حسیه

 رو تو رادینم مگه گفتن.. بینن می برادر و خواهر چشم به رو ما اطرافیان همۀ گفتم بهشون

 حسی یه بهت اونم حتما پس گفتن! نگفته اینو من به حاال تا اون.. نه گفتم! زنه؟ می صدا خواهری

 نزدیک بهت گفتن بهم بفهمونم؟؟ بهش چطوری اخه! کنم؟ کار چی دونم نمی من ولی گفتم. داره

 عالقه من به هم تو شه می معلوم نکردی کارو این اگه! بزنی پسم نداره امکان گفتن بهم.. شم

 . داری

 تو ولی! چیه واکنشت ببینم میخواستم.. رسیدم خودم به حسابی خونتون اومدم وقتی همین برای

  من به

 مثل خوندن گوشتون تو بقیه انقدر حتما گفتن. بودم تماس در هام خاله دختر با!! خواهری گفتی

 اعضای از کسی که پیشت بیام وقتی گفتن بهم. داده نشون واکنش طوری این برادرین خواهر

 ! بدی نشون رو واقعیت رفتار موقع اون تا.. نباشن خانوادت

 بد خیلی حالم! زدی پس منو ممکن شکل بدترین به تو اما... اما... اومدم من.. شد جور فرصت یه

 می شده تباه خودمو زندگی که هم اون از بعد.. کنم می کار چی دارم نفهمیدم واقعا شب اون. بود

 زندگی که این از غافل..مبکش نابودی به زندگیتو یا بکنمت خودم مال یا خوردم قسم دونستم

 . کشیدم نابودی به خودمو

 بشه راحت خیالش بابام رفتم اگه حتی خوام می.. نیست موندنم خاطر به فقط اینجام اگه هم حاال

.. کردم فرق شناخت می قبال که مهنازی اون با من بدونه خوام می. کردم عذرخواهی همه از که

 . شدم خجالتش باعث حال هر به گرچه

 . بود پوشونده چشماشو روی اشک هالۀ. ایستاد من روی به رو اومد
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 که اندازه همون به امیدوارم! کردی کمکم کردم اذیتت که این با.. ممنونم خیلی هم تو از -مهناز

 !باشی هم بخشنده مهربونی

 ! شد خارج سرش پشت هم سیامک. شد خارج در از و گفت اینو

 ! بود رفته فرو فکر تو حسابی که انداختم رادین به نگاهی

 ! بمونه مهناز بشه راضی عمو امیدوارم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 *** 

. شدم بلند تخت رو از. بود کامپیوتر میز روی گوشیم. اومدم بیرون افکارم عمق از تلفنم زنگ با

 . بود رادین

  جانم؟ -

 . عزیزم سالم -

 ! خبر؟ چه! چطوری؟ سالم -

 . خونه داوم االن همین بابا -

 ! نه؟ یا رفته عمو پیش! خب -

 ! رفته.. اره -

 ! شد؟ چی نتیجه -

 ! نکرده قبول عمو بودم مطمئن که طور همون -

 ! جدا؟ -

 ! کنه راضیش نتونسته ولی کرد تالش خیلی گفت می بابا.. اره -

 ! نمونده راهی هیچ یعنی.. بابا ای -
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 ! مثال؟ راهی چه اخه! دونم نمی -

  عموت؟ خونه بریم هم با فردا چیه نظرت: گفتم و مکرد فکر کمی

. انداخته زمین اونو روی ولی داره قبول رو بابام حرف خیلی عموم! بشه؟ چی که اونجا بریم -

 ! کنه؟ گوش مارو حرف داری انتظار چطور

 ! بشه راضی نداریم مهناز موندن با مشکلی ما بفهمه عموت اگه شاید.. بزنیم حرف عموت با -

 ! کشه می خجالت ما از عمو گفت گفت؟ چی بابا نشنیدی گهم -

 لزومی بفهمونیم بهش کنیم سعی زودتر چه هر! کنه دوری ما از تونه نمی که ابد تا عمو خب -

 ! بهتره کنه گیری کناره کسی از اون نداره

 ! بشه وارد بیشتری عصبی فشار بهش ترسم می.. ترنم نشده بهتر حالش هنوز اون اما -

 تر اروم شه می باعث حرفامون بره پیش خوام می من که طوری اون واضاع اگه.. نباش گرانن -

 ! بشه

 کهممکنه کردی فکر این به وقت اون.. نرفت پیش نی میک فکر تو که طور اون اومدیمو خب -

 !! قبل از بدتر حتی! بشه بد حالش عصبی فشار یه با دوباره عمو

 ! مطمئنم من! گیره می اروم اون گذشتی مهناز از که بدی نشون و کنی همراهیم هم تو اگه -

 رو گی می تو که کارایی و عمو خونه میام باهات ولی گذره می سرت تو چی تو دونم نمی که من -

 . ریم می فردا نداره اشکالی گفت اون اگه! اونجا بری خوای می تو که گم می بابا به البته کنم می

 ! کن اصرار! نیای کوتاه سریع کرد مخالفت بابا اگه ولی باشه -

 *** 

 بزنم خوام می که حرفایی مورد در بودم کرده فکر کلی دیشب از که این با. داشتم استرس یکم

 ! کنم بیان منظورمو الزمه که طوری اون نتونم نکنه بودم نگران بازم

  .اومد استقبالمون به خانمی. شد باز در بعد ای ثانیه. داد فشار زنگو رادین
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 ! عمو زن سالم -رادین

 ! بود عمو زن پس.. اا "

 . داد رو دومون هر جواب لبخند با اونم. کردم سالم و زدم لبخندی

 ! هستن من همسر ایشون عمو زن -رادین

 ! اومدین خوش -عمو زن

  بیداره؟ عمو.. ممنون -رادین

 ! اتاقشه تو.. دونم نمی واال -عمو زن

 . داد ادامه و کشید سوز از پر اه یه

 ! نمیاد بیرون اصال یعنی -

 . بزنیم حرف باهاش اومدیم -رادین

 . پرید عمو زن روی از رنگ

 ! چی؟ مورد در -عمو زن

 از نه دیگه که کنیم راحت خیالشو خوایم می فقط ما.. نیست بدی موضوع.. نباشین نگران -رادین

 . نبودیم ناراحت ودشونخ از هم اولش از یعنی.. خودشون از نه داریم ناراحتی مهناز دست

 که نزنی حرفی وقت یه.. نیست خوب اصال حالش که هستی متوجه حتما.. جان رادین -عمو زن

 ! بشه بدتر

 ! بیاد بگین شه می فقط.. نباشین نگران -رادین

 ! نه یا کنه قبول درخواستمونو که داره تردید بود مشخص کامال. کرد پا اون و این کمی عمو زن

 بیرون تونم می ببینم رم می منم. بشینید شماها.. باشه:گفت و گذاشت کنار رو دتردی باالخره

 ! نه یا بیارمش
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 .نشستم رادین کنار نفره دو مبل رو من. رفت عمو زن

 

 !سالم -

 به. داد رو سالمش جواب لبی زیر هم رادین بار این. بود مهناز. برگشتیم صدا طرف به دو هر

 ! چیه؟ دیگه این: گفتم و کردم هاشار بود دستش توی که چمدونی

. برم باید من! کنه راضی رو بابا نتونست عمو! که داری خبر: گفت و در کنار گذاشت رو چمدون

 . دارم پرواز امشب

 ! گرفته؟ بلیط برات عمو کی مگه! امشب؟ -رادین

 ! هبد انجام کارامو گفت مامانم به شد بهتر حالش بیمارستان تو که روزی همون از -مهناز

 ! بشه عصبانی تو دیدن با ممکنه.. بزنیم حرف بابات با اومدیم. مهناز اتاقت تو بری بهتره -

 از کاری کنین می فکر.. انداخت زمین رو عمو روی بابام! داره؟ فایده چه زدن حرف دیگه -مهناز

 ! میاد؟ بر دوتا شما دست

 . بکنیم تونیم می کار چی ببینیم تا برو تو حاال -رادین

 . شنیدیم سرمون پششت از رو عمو زن صدا ثانیه چند از بعد.رفت نازمه

 ! که ده نمی افتخار.. بیرون بیاد شد حاضر سختی به! عمو از اینم -عمو زن

 و من. نگرفتم دل به همین برای گه می رو اینا داره بندازه خنده به رو عمو چون فقط دونستم می

 موقعی اون از. داد رو دومون هر جواب عمو. کردیم سالم زمان هم و دیم بلند جا از دو هر رادین

 . دید رو شرم از ای پرده چشماش تو شد می کامال. بود شده تر شکسته کمی بودمش دیده که

 گذشت از بعد. کنه راحتی احساس بیشتر عمو کمی تا زد حرف در اون و در این از کمی رادین

 . نشست زمین روی عموش ایپ پایین رفت و شد بلند من کنار از دقیقه چند

 . بزنیم حرف باهاتون بودیم اومده ترنم و من راستش.. جون عمو -رادین
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  جان؟ رادین چی مورد در -محمد عمو

 ! مهنازه فرستادن خارج منظورم.. گرفتین که تصمیمی مورد در -رادین

 . ره می امشب همین اون.. جان رادین باشه راحت خیالت: گفت و هم در کشید اخماشو عمو

 ! بشین منصرف تصمیمتون از بخوایم ازتون اومدیم ما! نبود این من منظور عمو -رادین

 .. من ولی! بشم؟ منصرف چی؟: گفت متعج لحتی با و خورد جا عمو

 و من.. گرفتین تصمیممو این ما خاطر به دونم می.. عمو دونم می: گفت و حرفش وسط پرید رادین

 زندگی تشکیل سیامک با و بمونه بدین اجازه. نداریم مشکلی اون دنمون با بگیم اومدیم هم ترنم

 . بده

 کرده که کارایی خاطر به باید مهناز. نیست شما خاطر به هم همش.. جان رادین نه -محمد عمو

 . بشه کجازات

 . بشم مجازات باید منم طوره این اگه پس خب -رادین

 ! بکنه؟ رو اراک اون بره گفتی بهش تو مگه! تو؟ چرا -محمد عمو

 مقصر ههمون واقع در! اینه؟ از غیر! شد اتفاقا این باعث من بد رفتار ولی نگفتم من نه -رادین

 ! نیستیم؟! هستیم

 به فقط و فقط مهناز مورد در من تصمیم.. بره جا این از باید مهناز جان رادین ببین -محمد عمو

 . ببینم وریختش دیگه خواد نمی دلم خودمم من.. نیست شما خاطر

 حتما نیست الزم نبینینش که این برای خب: گفتم و کشیدم جلو مبل روی خودمو کمی

 . کافیه کنه ازدواج سیامک با که همین. کشور از خارج بفرستینش

 زندگی و خونه سر ره می کنه ازدواج سیامک با وقتی مهناز. جون عمو گه می راست -رادین

 . خودش
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 نداره حق دیگه اون.. جاست همون دختر اون لیاقت.. نه: گفت دیبلن نسبتا صدای با محمد عمو

 ! باشه ما خانواده بین

 جمع خودشو تونه می بمونه اینجا مهناز اگه! کنین فکر دیگه یکم... کنم می خواهش عمو -رادین

 شما! بزنه کارایی چه به دست عصبی فشارای خاطر به نیست معلوم ور اون بره اگه ولی کنه جور و

 ! بشه بدتر هست که اینی از وضعش خواین نمی که

. بمونه ایران مهناز بذار! ها بچه گن می راست: گفت بغض با بود ساکت موقع اون تا که عمو زن

 من.. بمونه بذار فقط. بذاره خونه این تو پاشو نذارم پسره این با ازداواجش از بعد دم می قول

 حتی اون. بیاد سرش بالیی چه نیست معلوم ایتالیا بفرستیمش اگه شناسم می خودمو خواهر

 !کنه؟ مراقبت من دختر از خواد می چطور حاال.. کنه جور و جمع تونه نمی خودشم دخترای

 

 ایتالیا هی دخترت که پیش که ماه چند! بگی؟ افتاده یادت االن رو اینا: گفت عصبانیت با عمو

 تنوع به احتیاج.. بکنه رو جوونیش بذار.. نهجوو.. بره بذار گفتی بودم مخالف من و کرد می ایتالیا

 تو که ازادی نتیجه دیدی.. خانم دیدی. بذارم ازادش گفتی.. داره مسافرت به احتیاج.. داره

 !شد؟ چی بدم بهش خواستی

 .افتاد گریش عمو زن

 بشه و اونجا بفرستیمش اگه.. باشه گوشمون زیر بذار االن الاقل ولی! اقا شماست با حق -عمو زن

 خان محمود دیروز. شو منصرف تصمیم این از.. بشه بدتر این خدااز به رو تو! چی؟ الابالی ادم یه

 بزرگواری یه هم شما.. بمونه مهناز که هستن راضی گن می دارن و اومدن ها بچه که امروزم اومدن

 !بمونه کن قبول و کن

 .کرد جلب خودش به رو همه توجه مهناز گرفته بغض صدای

 که این از قبل فقط.. کنم می بگین کاری هر.. ببینین منو نخواین دارین حق شما.. بابا هار -مهناز

 !بخشیدین منو بگین بهم برم
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 از تر بزرگ داداش روی تو.. تو خاطر به! نیستی من دختر دیگه تو! عمرا! ببخشمت؟ -محمد عمو

. باشم شرمنده ازش هک نکرده کاری من دختر.. پاکه من دختر که این خیال به ایستادم خودم

 !نشده قسمت و بشم بابابزرگ بوده قرار که این از غافل

 !خدا رو تو باشین اروم جون عمو: گفتم نگران

 نه! کنی؟ فراموش چیو همه تونی می راحتی به مهناز کردن دور با کنی می فکر شما عمو -رادین

 .برات هبش بدترم اوضاع ممکنه هیچ کنی نمی که فراموش! شه نمی.. خدا به

 رو شما ذهینت تا بکنه تالششو بدین اجازه! باشه خوب تونه می کنه ثابت و بمونه بدین اجازه -

 !بده تغییر

 .آبروم به زده گند که االن! دیگه االن -محمد عمو

 .منفعته بگیرین جا هر از رو ضرر جلوی.. تازس بگیری آب از وقت هر رو ماهی.. جون عمو -

 !گرده نمی باز جوب به رفته آب بگی باید ماین البته و -محمد عمو

 !بشم وارد دیگه راه یه از بهتره. شد می زده بیشتر کردیم می تالش بیشتر چقدر هر! فایدس بی

 یکیو دخترت جون و ابروت بین بگه بهتون یکی روز اگه! دارم ازتون سؤالی یه جون عمو -

 !کنین؟ می انتخاب رو آبروتون شما.. کن انتخاب

 .دادم ادامه خودم. انداخت پایین سرشو و نداد جوابی

 گرفتین موردش در شما که تصمیمی بگن بهتون اگه حاال.. کنین می انتخاب رو دخترتون قطعا -

 مونین؟ می مصمم تصمیمتون روی بازم شما مونه می جونش با بازی عین

 مرد یه گریه دیدن امبر همیشه مثل. افتاد گریه به و انداخت مهناز به سرزنشی از پر نگاه عمو

 .انداختم پایین سرمو. بود سخت

*** 

 !بریم؟ کجا حاال! شد حل اینم شکر رو خدا خب -رادین
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 .دیگه شدیم موفق که بدیم خبر ا این بابات به که شما خونه بریم خب بریم؟ کجا چی یعنی -

 !دوستم؟ خونۀ بریم! شه نمی دیر خبر اون دادن برای حاال خب -

 !کار؟ چی بریم دوستت خونۀ -

 .بزنیم حرف -

 !بزن حرف خب -

 !اینجا؟ -

 .زنیم می حرف تو اتاق تو ریم می دادیم رو خبر بقیه به که این از بعد.. شما خونۀ بریم.. نه -

 .بریم! حرفیه اینم خب.. باشه -

 کشتی! داری کارم چی بگو حاال.. اتاقت تو اومدیم.. خان رادین خب: گفتم و نشستم تختش روی

 !پهلوم تو زدی انقدر ومن

 تو وقت اون من اتاق تو بیایم دادیم خبرو که این از بعد بود قرار. خب خودته تقصیر -رادین

 !شنفین؟ می گل گین می گل اینا مامانم با زدن حرفف به نشستی

 !زشته. شم بلند حرفشون وسط تونم نمی که زنن می حرف باهام دارن اونا وقی خب.. اا -

 دیگران؟ یا مهمتره من حرف! کنی می اذیت شوهرتو انقدر که اینه زشت -

 !داری کارم چی بگو.. حاال خب -

 !کنم صحبت اینا مامانم با خوام می: گفت و گرفت دستامو و نشست کنارم

 !چی؟ مورد در -

 !بدن انجام رو عروسی کارای زودتر بگم خوام می -

 !هولی؟ انقدر چرا -
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! کشی می اتیشم به بیشتر لحظه هر! کنی می ترم تشنه لحظه هر! کنی؟ نمی درکم چرا ترنم -

 .بشی خودم مال زودتر خواد می دلم

 به رو زودتر ازدواج فهمیدم خوب.. نیومد خوشم زدنش حرف طرز این اصال. هم تو کشیدم اخمامو

 .خواد می منظور چه

! تحملی؟ و برص بی انقدر یعنی! رادین؟ چی یعنی: گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو

 !ای؟ اراده بی انقدر

 تو شب اون.. بودم اراده بی اگه.. بودم تحمل و صبر بی اگه: گفت و هم تو کشید اخماشو اونم

 بودی گرم من مثل هم تو موقع اون چون.. کردم می خواست می دلم کاری هر بودیم تنها شرکت

 بی و تحمل و صبر بی اگه! ومدیمی راه باهام بعدا مطمئنا ولی گرفتی می جلومو یکم اول شاید

 که بینی می ولی. کردم می باهات کاری یه بودیم تنها هم با دوستم خونه که شب اون بودم اراده

 !!نکردم تجاوز خودم حد از

 ..انگار که زنی می حرف جوری اخه -

 یه حتی.. شه می تنگ برات دلم. نیست رابطه خاطر به فقط.. خانم نخیر: گفت و حرفم وسط پرید

 خواستم همین واسه. بندازیم جلو رو عروسی گفتم همین واسه! ندارم دوریتو طاقت هم لحظه

 صبر نداره اشکال! نداری امادگیشو ظاهرا ولی! نه یا داری امادگیشو تو ببینم که بزنم حرف باهات

. زنم نمی دست عروسی شب تا بهت نندازی بهم دیگه تیکه یه بعدا که این برای حتی... کنم می

 !خوبه؟

 پشت رفت و شد بلند کنار از. کشیدم خجالت بود کرده قضاوت عجوالنه و زود دوباره که این از

 روش به رو به تفاوت بی اون ولی. کردم حلقه بازوش دور دستمو و کنارش رفتم. ایستاد پنجره

 .بود خیره

 !نبود خودم دست خدا به.. خوام می معذرت رادین -

 . ایستاد روم به رو و شیدک بیرون دستم از بازوشو
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 این اگه!! بشم نزدیک بهت ندارم حق انگار! ام غریبه یه من انگار کنی می رفتار طوری -رادین

 من رسمی همسر تو االن ولی دارم عجله من که کردم می درک زدی می صیغه موقع رو حرفا

 تو.. باشه عاقد به فتنگ بله لفظ روی از فقط و فقط که موافقتی نه اونم. خودت موافقت با. هستی

 !نه؟ یا میاد یادت! گفتی بله هم من خود به

 ! یادمه اره خب -

 که نیست تو خواست این یعنی! ناراحتی؟ باشیم هم با زودتر که این از چرا بگی شه می پس -

 !بشی؟ همسرت مال زودتر

 !نیومد شمخو! کنی خودت مال خوای می رو کاال یه کردم حس که زدی حرف طوری یه تو اخه -

 باهات راست و رک دیگه یعد به این از: گفت زد می موج دلخوری توش که لحنی و غلیط اخم با

 !نداری جنبشو ظاهرا چون.. زنم نمی حرف

 .بودم متنفر جنبه بی بگه بهم یکی که این از همیشه "

 

 !دیگه کن تمومش.. کردم عذرخواهی که من: گفتم حرص با

 بده.. کنم می رفتار چطور نشی ناراحت که این برای یعد به این از گفتم فقط. نزدم حرفی منم -

 کنم؟ ناراحتت خوام نمی

 اروم! کنی می شلوغش الکی داری االن تو ولی! کردم برداشت اشتباه فقط.. نشدم ناراحت من -

 !دیگه باش

 !بشه مسلط خودش به کرد می سعی داشت ظاهرا. بست چشماشو. کشید عمیق نفس یه

 حرف اینا مامانم با دی می اجازه.. بگو حاال خب. شدم عصبانی زود من.. توئه با حق.. بولق -رادین

 !بزنم؟

 !موقعیت؟ این تو -
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 !چشه؟ موقعیت این مگه -

 ! عصبانیه و کالفه کرده درست برامون مهناز که ماجراهایی سر از هنوز بابات االن -

 پیدا ربط اگرم ولی بکینم درگیرش رو خودمون بخوایم که نداره ربطی ما به موضوع این که اوال -

 !کنه اروم رو همه تونه می خبر این کنه

 !بدم بهش جوابی چه که کردم می فکر این به داشتم. کردم سکوت

 !نیست؟ زود سقف یه زیر رفتن برای یعنی "

 !کنیم؟ خراب رو زندگیمون و کنیم عجله نکنه "

 اون و من وقتی. بود صیغه من به هنوز رادین که زمانیه مال فکرا این! کنه می فرقی چه اخه اما "

 !نداره معنی حرفا این دیگه شدیم رسمی عقد هم با

 !ندادم دست از رو داره دختر یه که چیزی مهمترین هنوز من ولی "

 !مزخرفیه؟ افکار چه این.. بابا ای "

 اون مال زود یا دیر! هکن می فرقی چه دیگه.. دارم دوست اونو منم داره دوست منو که رادین "

 .شم می

 .گرفتم بازی به رو انگشتام و پایین انداختم سرمو

 هامون خانواده از اینو شه نمی روم من.. بکنم بهت کمکی قضیه این تو تونم نمی من.. خب -

 .بخوام

 منو و کمرم پشت گذاشت دستشو. نشست لبش روی کمرنگی لبخند. کردم می نگاش چشمی زیر

 . شیدک خودش طرف به

 اونا تا بگم خانوادم به کنم قبول من اگه و: گفت اروم گوشم زیر و گوشم پشت زد ازادمو موهای

 !خانوم؟ دی می رضایت طوری این! چی؟ بگن تو خانواده به هم

 .ببینم چشماشو تا عقب کشیدم سرمو
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 !کنن؟ بد فکر موردمون در نکنه.. رادین گم می -

 .کرد اخم دوباره

 !!مثال شوهریم و زن بابا.. نیست بد بکنن مه فکر هر -رادین

 !قَبِلتُ؟ خانم دوشیزه

 . خندید اونم. دادم تکون سرمو بالبخند

*** 

 !شه؟ می تموم خریدا این کی پس.. شدم خسته دیگه: گفتم و مبل روی پرت خودمو

 !باد خودت بر لعنت که کردی خودت -ترانه

 کن سرخ از وجه هیچ به من وقتی اخه! نیست زمال خرید همه این گفتم که من!! چه من به اوا -

 تیکه دو دیگه اخه.. شویی ظرف ماشین مثال یا! بود؟ خریدنش برای لزومی چه کنم نمی استفاده

 !شد خریده ها شما اصرار به که دیگه وسایل خیلی و! نداره ماشین به احتیاج که ظرف

 ! باشه تکمیل باید گه می.. باباته سفاره! دختر نزن غر -مادرم

 ! چیزی هر نه ولی باشه تکمیل -

 مسافت تازه! خوای؟ نمی خودت تو بخرن دارن اصرار اینا که حاال خره! نداریا عقل هم تو -ترانه

 !نه؟ یا بیاد چشم تو که باشه چیزی یه باید بزرگه آشپزخونت.. زیاده خونت

 ناهارو. کنیم گرم بیرون یمبذار یخچال تو از رو غذا برو پاشو ترانه! نزنین حرف انقدر -مادرم

 .ترنم دنبال میاد االن رادین بخوریم زودتر

 !بگرده کاناپه و مبل دنبال بره این با خواد می یکی حاال وای: گفتم و سرم تو زدم دستی دو

 .دادم ادامه ترانه به رو

 !من جای برو تو لطفا دارم اعتماد تو سلیقه به من... دستت قربون جون ترانه -
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 کردی پرو کمد تو واسه لباس دست چهار -سه یه رفتی! کندی کوه انگار! چته؟! بابا ای -مادرم

 !برسی کارات به تو که شرکت رفته تو جای بابات مثال! گرفتی کفش هم جا چند

 .خورد زنگ گوشیم

 .دادم جواب کنم نگاه شمارو که این بدون

 !بله -

 !خانم سالم -رادین

 !خوبی؟ سالم: گفتم حالی بی با

 !خوردی؟ ناهار.. مرسی: گفت انرژی پر اون من عکس بر

 .اومدم تازه من.. بابا نه -

 .دنبالت میام دیگه ساعت تانیم.. بخور باش زود -

 !دیگه؟ ساعت نیم -

 .بیام زودتر کنم می سعی خب! دیره؟ -

 !نداره کشش من بدن بابا! زودی این به خبره چه گم می.. نه نه -

 با اونم تازه.. کشم می رو شما جور شرکت تو دارم من و خرید و رفتی یعال جناب خوبه حاال -

 .تو هم برسم خودم کارای به هم که بیشتر سرعت

 بی پس.. ده می انجام منو کار داره و اونجاست جونم بابا االنم.. بود مدیریت اونجا که من کار -

 !نذار منت خود

 !رفتی؟ می تو یا داد می انجام من عمۀ رو ساختونا از سرکشی ببینم -

 !!باشم کرده استخدام شرکت عمتو نمیاد یادم من -
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 !وایسم پروژه دوتا سر برم باید عالی جناب جای به بنده حاال -

 و مغازه این بین همش که این عوض کنم کار سخت و شرکت تو بمونم دم می ترجیح من ببین -

 .بگردم مغازه اون

 !تو زنی می غر چقدر بابا ای -

 !ام خسته خب -

 !میره در خستگیت ببینی منو.. اونجا میام االن نترس -

 !!دارینا تشریف خودخواه خیلی -

*** 

 . بودم شده عالی! چیه؟ راضی.. بودم راضی کار نتیجۀ از. .انداختم نگاهی آینه تو خودم به

 !عروسی اخر تا شه می نابود.. داداشم بیچاره -رکسانا

 رو تو که گرم رو مهمونا سر تونم می من بخوای اگه گم می.. خان نرادی بیچاره واال اره -ترانه

 .بپیچونین هم با رادین

 !کنی؟ طی ابروریزی بدون امشب یه تونی می ببینم ترانه! نکرده الزم نخیر -

 !کردم ریزی ابرو کی من.. اوا -ترانه

 طرف. شدن خارج اتاق از رکسانا و ترانه. بود بردار فیلم. اومد در صدا به در بدم جواب اومدم تا

 بابا اخه. دیگه بودم شده کالفه! کن بیسار.. کن فالن اومد که داماد که خورد منو مخ ساعت چهار

 !بیان اینا بودم مخالف اولم از! بکنیم خوایم می کار چی رادین و من دارین کار چی شما

 .ایم اماده ما گفت کالم یه فقط.. خوررد زنگ گوشیش

 شوهرت با حرکات!! گفتما چی باشه یادت فقط.. میاد االن شوهرت باش اماده یخانم -بردار فیلم

 !گفتم بهت من که بده نشون رو هایی واکنش همون دقیقا هم تو. شده هماهنگ هم

 .دم می انحام.. چشم -
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 !تو بیاد شوهرت وقتشه االن پس.. خوبه -

 سه شماره از بلند فیلبردار. دبو چی قیافم به رادین واکنش دونم نمی. گرفت شدت قلبم ضربان

 کردم سعی ولی. بود گرفته خندم. کرد می ضیط سینمایی فیلم داشت انگار. شمرد معکوس

 .کنم کنترل خودمو

 

 از اینم کنم فکر. اورد باال رو سرش کم کم اما بود پایین سرش اول. شد وارد رادین. شد باز اتاق در

 تو بزنه زل بخواد اول همون از که بود پروا بی انقدر وگرنه.. بودن گفته بردارا فیلم که بود فیلمایی

 .چشمام

 چقدر.. وای: گفت حالت همون در. بود مونده باز دهنش. زد برق چشماش دید منو که این محض به

 !شدی خوشگل

 می کار چی!! داماد اقای: گفت معترضانه بردار فیلم. کشید بغلش تو منو و طرفم به اومد دفعه یه

 !کنین؟ کار چی نکرد هماهنگ بیرون باهاتون همکارم گهم! کنین؟

 که این یا بهتره بدم نشون العمل عکس خودم احساس با من خانم: گفت و بوسید گوشمو زیر اروم

 !بیارم؟ در خودم از گین می شماها که فیلمی

 !نداره جواب حساب حرف فهمید کنم فکر. داد ادامه کارش به و خندید ریز ریز بردار فیلم

 لوازم این کمک به باز خوبه: گفت شیطنت با. کرد نگاه رو صورتم اجزای کل موشکافانه نگاه با

 !شدی تحمل قابل! دادن صورتت به الابی و رنگ یه ارایش

 نه که چی تو ولی بشم خوب تونم می ارایش لوازم کمک به من خوبه باز: گفتم بینیشو نوک زدم

 .کرد تحملت شه می طوری این نه یکن استفاده چیزا جور این از تونی می

 هم به شما وقت اون بزنین عاشقانه حرفای هم به گیم می شما به ما: گفت و خندید بردار فیلم

 ندازین؟ می تیکه
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 رو عاشقانه حرفای خانم: گفت و شد خیره من چشمای تو بعد و زد بردار فیلم به نگاهی نیم رادین

 ! زنن نمی عام مأل در که

 گفت عکاس که سازی هر به و آتلیه رفتیم اول. انداخت دوشم رو رو شنلم ردک کمکم رادین

 .شدیم باغ راهی هم بعد و رقصیدیم

 !شدی خسته میاد نظر به -رادین

 بردار فیلم و عکاس اصال کاش ای. ندارم رو عکسا و بردارا فیلم این حوصله ولی نشدم خسته -

 !کردیم نمی خبر

 !بهتره که این! شه می ثبت موخاطراها طوری این خب! چرا؟ -

 چه ره می یادمون ما نباشه اینا اگه یعنی! بشه؟ ثبت فیلم و عکس تا چهار با قراره ما خاطرۀ -

 !افتاده؟ روز این تو برامون اتفاقایی

 باشیم داشته عکسارو این داره اشکالی چه حاال ولی ره نمی یادمون هیچی خودمون که درسته -

 !بدیم؟ هامون بچه نشون دیمش دار بچه که فردا پس

 آمد خوش همه به و کردیم علیک و سالم همه با. بودن منتظرمون در جلوی همه. باغ رسیدیم

 . اون به خودمو اقوام منم و کرد معرفی من به خودشو اقوام رادین. گفتیم

 .نموند راه تو حتما.. نکرده دیر هنوز!! مهناز اال بودن همه.. گذروندم نظر از رو جمع کل

 .اومد رکسانا که بودیم نشسته تازه

 !ندارین؟ کاری دیگه ها بچه -رکسانا

 .بیاد در نفسمون دقیقه دو بذار.. نیست رقصیدنم وقت االن ولی.. نداریم کاری -رادین

 !ببینه رو شما خواد می یکی در جلوی بیرون. برقصین گفتم کی من -رکسانا

 !کی؟ -رادین

 .نگم کرده سفارش.. فهمین می خودتون برین -رکسانا
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. بیرون رفتیم و انداختیم باال ای شونه همزمان هم با دو هر انداختیم هم به نگاهی رادین و من

 .بودن سیامک و مهناز بود منتظرمون بیرون که کسی

 .گرفت دستامو. اومد طرف به لبخند با مهناز

 !شدی؟ خوشگل چقدر -مهناز

 .دادم لبخند با لبخندشو جواب حرکتش این از بودم شده شوکه حسابی که این با

 به رو.. ) خان رادین گم می تبریک: گفت و کرد دراز رادین سمت به دستشو و اومد جلو سیامک

 !باشین داشته خوبی زندگی امیدوارم(  من

 چرا! اینجا؟ چرا ولی.. ممنون: گفتم و کردم تشکر ازش منم. کرد تشکر و داد دست باهاش رادین

 !تو؟ نیومدین

 . بدیم بهتون رو هدیتون و بگیم تبریک که بود این محض فقط اومدیم اینجا تا اگه عزیزم -هنازم

 جعبه یه. اورد زیبا گل سبد یه ماشین تو از رفت و داد تکون سرشو سیامک. کرد اشاره سیامک به

 . رادین دست داد رو سبد سیامک. بود شده گذاشته گلها بین

 !و؟ت بیاین نمیخواین یعنی -رادین

 !اومدیم احترام محض بودین کرده دعوتمون چون فقط.. دیگه نه -سیامک

 !شه نمی که طوری این اما -

 .هست هم بهتر طوری این.. شه می.. عزیزم چرا -مهناز

 !بهتر؟ چرا -رادین

 !شن نمی خوشحال من دیدم از اینا عمو نه ترنم خانوادۀ نه قطعا -مهناز

 حرفی هیچ بدون که هستن راضی باش مطمئن! نکردیم وتدع هماهنگی بدون رو مهمونا ما -

 .کنیم دعوتتون دادن اجازه
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 !نیومده؟ چرا مهناز گن نمی! بده؟ خواد می کی رو فامیل دهن تو نیاین اگه ضمن در -رادین

 چرا زنن می حدس همه کردم درست من که قشقرقی اون با: گفت و زد تلخی لبخند مهناز

 .نیومدم

 تو برای هم ما برای هم ماجراها این بشه ثابت همشون به تا تو بریم بیا.. ازمهن کن بس -رادین

 !شده تموم

 ..اما -مهناز

 !خوای؟ می اینو تو! زنی می تأیید مهر افکارشون رو نیای اگه رادینه با حق! مهناز نداره اما -

 بعدی زبون نیش از تو بابای هم من بابای هم بزنی خط رو مسخرشون افکار و بیای اگه تازه -رادین

 .مونن می امان در فامیل

 .انداخت سیامک به نگاهی مهناز

 مجبورت خوبه باز! بودم زده بهت رو حرفا همین اول از که منم.. موافقم نظرشون با منم -سیامک

 !کنی تنت رو مهمونیت لباسای کردم

 دستشو هم رادین. دمکشی خودم دنبال و گرفتم دستشو بیاره ای دیگه بهونۀ مهناز که این از قبل

 مدل. بیاره در رو مانتوش مهناز موندیم منتظر. کرد هدایتش داخل به و سیامک پشت گذاشت

 رو بدنش لخت های قسمت و دوشش رو بود انداخته هم بلند حریر شال یه. بود رومی لباسش

 می کاسه زا داشت رادین فامیل چشم تقریبا. شدیم جمعیت وارد هم با نفر چهار هر. بود پیچونده

 !دیدند می دست تو دست رو مهناز و من که بیرون زد

 دلشون تو مطمئنا. نشست لبشون روی رضایت لبخند صحنه این دیدن از محمد عمو و محمود بابا

: گفت مهناز گوش زیر و کنار کشید منو رادین. زدن می پوزخند فامیالشون تک تک به داشتن

 !بستی رو همشون دهن اومدنت با دیدی

 اقوام به مهناز نامزد عنوان به رو اون سیامک یا هم بود شده بهتر مهناز با هم که محمد موع

 کشید منو رادین که رقصیدم می ترانه با داشتم. رکسانا یا بودم من یا رادین رقص هم. کرد معرفی

 !شی؟ می ناراحت بدم رقص پیشنهاد مهناز به اگه: گفت گوشم زیر و کنار
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 ! برقصه؟ مهناز با من رادین عنیی.. شد جمع لبخندم

 .بریم بیا. گفتم می اینو نباید.. کن ولش اصال نه نه: گفت دید منو قیافۀ تا

 می فکر خودم با داشتم. انداختم بهش نگاهی. کردم ممانعت من ولی وسط بریم که گرفت دستمو

 !برقصه؟ مهناز با که خواست چرا کردم

 .انداختم مهناز به هم نگاهی

 .کرد می نگاه سیامک به عشق با. رقصید می باهاش داشت و سیامک گردن بود داختهان دستشو

 .بریم بیا کن ولش که گفتم -رادین

 

.. رقصیدن می هم با بچگی از اونا! ذاشتم؟ می نباید چرا داشتم اعتماد دوشون هر به دیگه حاال "

. مونده باقی خاصی رابطۀ نازمه و اون بین کنم می فکر هنوز من کنه فکر رادین نذارم اگه ممکنه

 .ندارم اعتماد بهش کنه فکر خوام نمی

 باهاش ده می اجازه سیامک اگه.. نداره اشکال من نظر از: گفتم و برگردوندم لبم رو لبخندمو

 .برقص

 .کنم قبول نداشت انتظار احتماال. کرد تعجب رادین

 !!مطمئنی؟ -رادین

 ! کنه؟ یم فرقی چه رکسانا با اون مگه... اوهومم -

 .بوسید گونمو و شد خم و زد بهم لبخندی

 !نمیکنه فرقی هیچ که معلومه -رادین

 . شدن جدا هم از ما اومدن با. رفتیم مهناز و سیامک طرف به هم با دو هر

 !برقصم؟ خواهرم با دی می اجازه: گفت سیامک به رو رادین
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 رقصید می سامان با داشت که رکسانا به نگاهی گیجی با.. شد گرد چشماش و خورد جا سیامک

 !!!بدم؟ اجازه باید من مگه: گفت و انداخت

 .خندیدم منم.. خنده زیر زد رادین

 !بود مهناز منظورم. نبود رکسانا منظورم -رادین

 . شد نلبکی دوتا اندازه دوشون هر چشم

 !؟؟!مهناز؟ با: گفت بود تعجب از مملو صدای با سیامک

 .داد تکون سرشو رادین

 !باشی راضی تو اگه البته -رادین

 !ندارم مشکلی من: گفت بود تعجبش خاطر به که مکث کمی از بعد سیامک

 بسته باز با دیگه بار سیامک. انداخت سیامک به نگاهی مهناز. گرفت مهناز طرف به دستشو رادین

 .کرد اعالم رو موافقتش چشماش کردن

 مهناز ماهرانه خیلی رادین. کردیم می نگاه رو مهناز و رادین رقص و بودیم ایستاده سیامک و من

 عادت هم به قطعا نداشته مهناز جز رقصی هم هبچ همیشه وقتی.. مشخصه خب.. رقصوند می رو

 .بگیرم دوتا اون از چشم شد باعث سیامک صدای.داشتن

 !ببخشین مارو راحت انقدر کردم نمی فکر -سیامک

 می فکر! شه؟ می باورت بیام کوتاه راحت انقدر کردم نمی فکر هم خودم بگم اگه: گفتم و خندیدم

 !بیارم در کاراشو تالفی تا کنم می اذیت رو مهناز بتونم که جایی تا کردم

 ! اومدین؟ کوتاه چرا اصال -

 خودمو جنس هم احساسات.. دخترم یه منم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس. برگشتم طرفش به

 می حق بهش یکم شنیدم حرفاشو که این از بعد ولی بودم متنفر مهناز از. کنم می درک خوب
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 می عاشقش دیدم می پسر یه طرف از محبت همه این که بودم اون جای منم اگه شاید.. دادم

 .شدم عاشق کردم می فکر یا.. شدم

 .پایین انداخت سرشو جیباشو تو کرد دستاشو. کرد سکوت

 !بپرسم؟ سؤال یه من حاال: گفتم و شدم جا به جا کمی

 .داد تکون اورد باال سرشو

 !بپرس -

 !برسه؟ رادین به که کردی می کمک بهش داشتی دوست رو مهناز که این وجود با چرا -

 .نبود جالب براش خاطرات اون یاداوری کنم فکر.. تلخ پوزخند یه. زد پوزخندی

 

 تنها! خودت خوشحالی نه معشوقت خوشحالی شه می ارزوت تنها شی می عاشق وقتی -سیامک

 با ندادم اجازه! بره فرو لجن تو این از بیشتر مهناز نذارم که بود این میومد بر دستم از که یکار

 در. بود رادین و اولیه پسر اون با مهناز مشروع نا های رابطه تنها... باشه داشته رابطه پسری هیچ

 .بود من کنترل تحت موارد بقیه

 ...تو با رابطش پس -

 . بود حالل کشتش مهناز که هم ای هبچ اون حتی! منه صیغۀ اون -

 . شد گرد چشمام حرفش از

 من پناهگاه اون.. ببره پناه بهش شد می ناراحت وقت هر که خواست می کسیو مهناز -سیامک

 داشته گناه احساس هم با رابطه بار هر از بعد خواست نمی دلمون کدوم هیچ ولی.. براش بودم

 .شدیم محرم هم به نبوسمو اولین از بعد همین برای. باشیم

 مدت همه این چرا! کردین؟ سکوت زد حرومزاده حکم بچتون رو محمد عمو وقتی چرا پس -

 !بود؟ چطوری هم با رابطتون نگفتین
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 اون همه حال هر به! بوده اشتباه اساس از مهناز و من رابطۀ همه نظر از! کرد؟ می فرقی چه -

 !جاییه هر مهناز که دبو این اونم زدن می مهناز رو برچسب یه موقع

 !دونست؟ نمی اونم چی؟ داداشت -

 اینکه خاطر به! کنه دور رادین از رو مهناز تا کرد شلوغش قصد از ولی.. دونست می اون! چرا -

 عاشق وار دیوانه که دید می منو! کردم می مست مهناز دوری درد از شبا خیلی که دید می منو

 نقشۀ از که این محض به همین برای. برسه دیگه یکی هب کرد می کمکش داشتم ولی بودم مهناز

 کلک یه مهناز داد هشدار بهش و گرفت تماس رادین با شد دار خبر قانونی پزشکی به مربوط

 .دنبالش بره و نگیره ساده رو افتاد اتفاقی هر که باشه این به رادین حواس تا کرده سوار دیگه

 تو! داد هشدار رادین به که بود اون! بود سامان کار نتلف اون پس. خوردم جا حرفا این شنیدن از

 که باشم این دنبال بودم کرده فراموش کلی به که بودم شده دیگه مسائل مشغول انقدر مدت این

 !بوده کی کار شب اون تلفن بفهمم

! داد مثبت جواب بهم بار این.. کردم خواستگاری مهناز از دوباره ماجراها این اتمام با -سیامک

 خودش برای مجبوره و شده رونده خانوادش از که دلیله این به فقط مثبتش جواب کردم می کرف

 تو که بودی کسی تنها تو: گفت پرسیدم ازش دلیلشو وقتی ولی کنه پا و دست رو ثابت جای یه

 و بودم کور من ولی بودی باهام اخر تا و نکشیدی پس پا بازم کردم اذیتت کلی که این با ماجرا این

 ! فکرمه به کسی چه واقعا دیدیم نمی

 . شد تموم چی همه که خوشحالم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بخشیدنم اطرافیان که خوشحالم این از بیشتر من -

 چه.. شه می حسودیم داره کم کم دیگه من: گفت شوخ لحن با. مهناز و رادین رو کرد زوم دوباره

 !رقصن می هماهنگ

 .کنیم جداشون هم از بریم بشیم عصبانی دومون هر که این از قبل هبهتر پس: گفتم خندیدمو

 .خندید اونم

 .بریم موافقم اره -سیامک
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 پس منو زن! کردی تفریح زیادی.. داداش بسه: گفت و رادین شونه رو گذاشت دستشو سیامک

 .بگیر خودتو زن بده

 .داد ادامه و زد من به چشمکی بعد

 !داری؟ چشم مردم زن به که چشه خودتت زن مگه -سیامک

 یه جاش به. شد قطع موزیک شدن جدا هم از دوتا اون که این محض به. خندیدیم چهارتا هر

. طرف یه هم رادین و من و رقصیدن به ایستادن طرف یه مهناز و سیامک. شد پخش اروم اهنگ

 کردی می فکر: گفت گوشمو زیر برد سرشو. شد تر نزدیک من به رادین کردن کم که رو سالن نور

 !بودی؟ خونش به تشنه و بودی متنفر ازش که برقصی کسی بغل تو طوری این روز یه

 . کردم نگاه چشماش تو و عقب کشیدم سرمو

 !کردی؟ می فکرشو تو چی؟ تو... بدم تلت به دم کردم نمی فکر واقعا نه -

 .فتمبیا گیر خودم اول کردم پهن تو واسه که دامی تو کردم نمی فکر منم... نه -

 تو من گفتیم می کدوم هر و کشیدیم می شونه و شاخ هم برای که روزایی.. افتادم اول روزای یاد

 .نموند پنهون رادین دید از. گرفت خندم. ام برنده بازی این

 خندی؟ می چی به -رادین

 !اول روزای به -

 !روزا؟ کدوم به -رادین

 !کنیم مشخص رو بازنده و برنده خواستیم می که روزایی اون به -

 !باختیم؟ یا بردیم ما باالخره... راستی -رادین

 !!رو؟ بازی یا رو زندگی! چیو؟ -

 !کنه؟ می فرقی چه -
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 شروع که بازی ولی بردیم رو زندگی اخه: گفتم گوشش زیر و کردم تر محکم کمرش دور دستمو

 ..شدیم ولی.. نشیم عاشق کدوم هیچ بود قرار اخه! باختیم رو کردیم

 .شد خیره چشمام توی لبخند با و کرد بلند سر دوباره. گذاشت لبام روی کوتاه هدیه یه

 .نشدم ناراحت توش باختن از که بود بازی اولین این -رادین

 : گفتم و خندیدم منم

 بودم من

 بودی تو

 خودخواه و بودیم مغرور دو هر

 بود بازی یک چیز همه

 کودکانه بازی یک

 باخیتم دو هر بازی این در اما

 !!را هایمان قلب

 

 دوستم اگه چون میکنی لطف بهم صورت هر در باشی متنفر ازمن چه و باشی داشته دوستم چه

 (شکسپیر) ذهنتم تو باشی متنفر ازم اگه و هستم قلبت تو باشی داشته

 پایان


