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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 89 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 و کپی آن پیگرد قانونی دارد. است 89رمان این رمان اختصاصی 

 

 :خالصه

 .رمان درمورد زندگی دوتا دختر به اسم شیدا و آنژالست

 شیدا در گذشته یه اتفاقی براش افتاده که باعث شده از عشقش جدا بشه؛

 ...شه و حاال آنژال عاشق استادش می

 :مقدمه

 !ایم، چه کسی باعث آن شد ایم، چرا گریه کرده ای دیده کرد که چه صدمهروزی فراموش خواهیم 

سرانجام متوجه خواهیم شد رمز آزاد بودن انتقام نیست؛ بلکه این است که بگذاریم همه چیز به 

 .شیوه خود و در زمان خود معلوم گردد

دهد مسیر را  ان میدر نهایت آنچه که مهم است، نه فصل اول، بلکه فصل آخر زندگیمان است که نش

 ...ایم چگونه پیموده

 .ی شیدا رفتم رم دانشگاه، به خونه صبح به بهانه اینکه دارم می

شیدا قرار بود کل ماجرا رو واسم تعریف کنه... شیدا چند سالی بود که به همسایگی ما اومده بود و 

 !خیلی باهم صمیمی شده بودیم

 «!برو کنار، برو کنار»آنژال: 

 «ها! چته جنگلی؟ها »شیدا: 

 «!زاره جا زندم نمی مامانم بفهمه اومدم این»آنژال: 

 «!اوا! پس چجوری اومدی؟»شیدا: 

 «!رم دانشگاه گفتم دارم می»آنژال: 

 «خب، حاال واسه چی اومدی؟»شیدا: 
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 .کنم! حافظه ماهی قرمز داره قمه بدن دستم، نصفش می

 «!شیدا»آنژال: 

 «!د توضیح بدی گلمخوا آه، یادم افتاد. نمی»شیدا: 

 :ام و گفتم نشستم روی مبل و دستم رو گذاشتم زیر چونه

 .خب زود شروع کن که ساعت سه باید خونه باشم-

 «!گم اوف کنه، االن می»شیدا: 

 «!کنه با من بودی؟»آنژال: 

 «!نه، نه، یه لحظه اعصابم خورد شد»شیدا: 

 «.وست بشمگفت نباید با تو د واقعا که مامانم راست می»آنژال: 

 «!چته تو؟ تو که اینجوری نبودی؟»شیدا: 

 «!خوام بگو معذرت می»آنژال: 

 «چی؟»شیدا: 

 «!همون که شنیدی»آنژال: 

 !باالخره بعد از کلی بحث آخرش گفت ببخشید! مغرور از خود راضی

 «!خب شروع کن؟»آنژال: 

هاش حسودیم  میشه به چشمبهش خیره شدم. شیدا کیهانی، متولد شیراز... چشم و مو ابرو مشکی، ه

شد! با پوست سفید و قد حدود یک متر و شصت و هفت سانتی متر و سن بیست و نه سالش بود.  می

 با اینکه شش سال اختالف سنی داشتیم؛ اما خیلی باهم خوب بودیم

دگی دوازده سالم بود که مامان سرطان گرفت و فوت کرد. از اون موقع به بعد من و بابا تنها زن»شیدا: 

کردیم. البته یه چند وقتی مادر بزرگم پیشمون بود؛ اما خب یک سال بعد اون هم فوت کرد. البته  می

یه فسیلی بود واسه خودش، فوت که کرد کل خاندان یه نفس راحت کشیدن! من یه خاله هم داشتم 

ثر هم خبر کرد. حتی از مرگ مامان کو به اسم لیال تا حاال ندیده بودمش، چون ایران زندگی نمی

 :اومدم یه خانومی جلوی راهم رو گرفت و ازم سوال کرد نداشت! یه روز که داشتم از مدرسه می

 شما اهل این محله هستین؟-

 «بله، امرتون؟»شیدا: 

 !شناسیدشون؟ گردم؛ شما می دنبال یه خانواده به اسم کیهانی می-
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گشت؟! اون لحظه کلی سوال تو  مغزم هنگ کرد! یعنی این خانوم کی بود که دنبال ما می لحظهاون 

 .ذهنم اومد

 «ب... ب... بله، شما چیکارشون دارید؟»شیدا: 

 شه بهم بگین کجان؟ می !لیالستمن... من خواهر کوثر ملکی هستم، اسمم -

بعد این همه سال دنبال مامانم اومد؟! یعنی کسی نبود که  چجوری .رجام میخکوب شدماون لحظه س

 ...بهش خبر بده که مامانم نیست؟! کلی عالمت سوال توی ذهنم بود

 «!دخترم! دخترم حالت خوبه؟»خاله لیال: 

 «!هان؟ بله، من خوبم»شیدا: 

 «نگفتی خونشون رو بلدی؟»خاله لیال: 

 «.متاسفم، خانم ملکی به رحمت خدا رفتن»شیدا: 

 «!چی؟ چی گفتی؟»خاله لیال: 

تونست درست نفس  اون لحظه خیلی دلم برای خاله لیال سوخت. پاهاش توان ایستادن نداشت، نمی

 .بکشه و روی زمین افتاد! هرچی خاک روی زمین بود رو تو سرش زد

 !کرد خوب گی نه! چرا یهو بهش گفتی سکته می گم عقل نداری می خاک تو سرت، می» آنژال:

 «...اش رو بگم شو ادامه خفه! بچه بودم یه غلطی کردم، خفه»شیدا: 

*** 

 «.ای خدا، لعنت به من! چرا به من نگفتن؟! یکی من رو خونشون ببره»خاله لیال: 

 «!کنید، چشم حاال که اسرار می»شیدا: 

 .ریختم جوری به گلوم چنگ زد بود؛ ولی نباید اشک میبغض بد

بردمش تا دم در خونه کلید رو از توی کیفم درآوردم و در رو باز کردم و بهش تعارف کردم. با تعجب 

 .کرد نگاهم می

 :رو کرد بهم و گفت

 «!اشونه؟ اینجا خونه»خاله لیال: 

 «!بله»شیدا: 

 «!شبیه کوثری تو... تو شیدایی؟ آره؟! چقدر»خاله لیال: 

 «!بله»شیدا: 
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 !خاله لیال بـ*ـغلم کرد و حدود یه ربع گریه کرد

 «!تونم برم تو اتاق مامانت؟ قربون قد و باالت برم؛ می»خاله لیال: 

 «...بله، از این طرف»شیدا: 

های روی میز خورد و  خاله رو بردم تو اتاق مامان، تا در اتاق رو باز کردم خاله چشمش به قاب عکس

 .تر باشه وباره شروع کرد به گریه کردن. آروم در اتاق رو بستم تا راحتد

بارید! نشوندمش  حدود یک ساعتی توی اتاق بود. از اتاق که بیرون اومد خستگی از سر و روش می

 .روی مبل و براش یه لیوان چایی بردم

قت اون اتفاق کاش هیچ و چقدر بزرگ شدی شیدا جان، چقدر شبیه کوثر شدی! ای»خاله لیال: 

 «!افتاد نمی

 «تونم یه سوال بپرسم؟ خاله می»شیدا: 

 :خاله لیال یه جرعه از چایش رو خورد و گفت

 !هزارتا سوال بپرس-

 «چرا تو این چند سال نیومدی؟ چرا مامان ازت حرفی نزد؟»شیدا: 

وای خیلی بد! نپرس راستش من و مامانت قبل از اینکه ازدواج کنه باهم دعوا کردیم، یه دع»خاله لیال: 

خواستم بلیط بگیرم،  چجور دعوایی چون من این ماجرا رو چند سال پیش خاک کردم. هر بار که می

اتفاقاتی افتاد که نشد. الهی قربونت بشم، سالم من رو به پدرت برسون. باید برم، دو ساعت دیگه 

 !پرواز دارم. با این وضع ترافیک که فکر نکنم حاال، حاالها برسم

 .ن شماره، من هر وقت تماس گرفتم جواب بده. شماره منزلتون رو هم بهم بدهای

 «!موندی خاله چه حیف! کاش بیشتر می»شیدا: 

 .شماره رو دادم به خاله و بعد از خداحافظی رفت

شب که بابا اومد همه چی رو واسش تعریف کردم. گفت که بهش گفته که قراره بیاد؛ اما زمان دقیقش 

 .رو نگفته بود

تر بود و یه پسر که که دو سال  سال از من کوچیک بابا گفت خاله لیال دو تا بچه داره، یه دختر که یک

ها دورا دور به بابا زنگ  تر بود؛ اما اسم هاشون رو نمی دونست. بابا گفت توی این سال از من بزرگ

 .مان فوت کردهپرسیده؛ اما بابا نتونسته بهش بگه که ما زده و حال مامان و من رو می می

یکی دو ماه بعد امتحانات ترم شروع شد، آخرین امتحان رو به بهترین شکل ممکن دادم. تو راه 
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برگشت بودم که خبر نگار محلمون گفت که قرار همسایه جدید برامون بیاد، یه ظرف قورمه سبزی 

 .هم دستم داد

خانوم برخالف خودش غذاهاش  هام رو پرت کردم یه گوشه و شروع به خوردن کردم. منیژه لـ*ـباس

 !خیلی خوشمزه بود

 !دفعه گوشیم زنگ خورد  ذاشتم تو دهنم که یک داشتم لقمه آخر رو می

 .نگاه کردم دیدم شماره خاله لیالست

 «الو، سالم خاله جون! خوبی؟»شیدا: 

لبته با خانواده! تونم زیاد حرف بزنم؛ فقط بدون این هفته میام ایران، ا سالم عزیز دلم! نمی»خاله لیال: 

 «.زنگ زدم اطالع بدم

 «!خوش اومدین، قدمتون سرِ چشم»شیدا: 

ها اومدن و با شیالن و شروین آشنا شدم. دو هفته که این جا بودن خیلی خوش گذشت، تا  خاله این

ام پیش اومد که مجبور بود بره! اون هفته خیلی هوای آلمان خراب  اینکه یه مشکلی برای شوهر خاله

شد؛ اما با اولین پرواز رفتن و چون فقط  اومد وخیلی از پروازها لغو می طوفان پشت طوفان می بود و

ها  دو تا صندلی خالی بود و شیالن و شروین پیش ما موندن. چند روز گذشت؛ اما خبری از خاله این

 .نشد! قرار بود بعد از اینکه هواپیماشون نشست بهمون زنگ بزنن

فرودگاه تا خبر بگیره؛ اما وقتی اومد حالش خیلی خراب بود. همه دورش رو  اون روز بابا رفته بود

گرفتیم و ازش سوال کردیم، بابا من رو برد تو اتاقش و گفت که هواپیما به دلیل نشت سوخت موقع 

های بابا رو نشنیدم، در اتاق رو باز کردم.  بقیه حرف !نشستن آتیش گرفته و هیچ کس زنده نمونده

 !چرخید و دیگه هیچی نفهمیدم رم میدنیا دور س

به اینجا که رسید بغضش ترکید، سرش رو گذاشتم روی پام و موهاش رو نوازش کردم. بعد از چندمین 

 :که حالش جا اومد گفت

های پف کرده!بابا همه  هام رو که باز کردم توی بیمارستان بودم و شیالن باالی سرم با چشم چشم-

اون روز به بعد شیالن و شروین با ما زندگی کردن؛ درواقع بابا بهشون  چی رو براشون گفته بود، از

 .اجازه نداد که برگردند

نفت خوند. شیالن با یه پزشک ازدواج کرد و صاحب دو  مهندسیشیالن پرستاری خوند و شروین هم 

 .تا جوجه ناز شد

https://forum.roman98.com/
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این موقع روز  وقت هیچها نشسته،  اومدم خونه و دیدم که شروین روی مبلیه روز تازه از دانشگاه 

 !اومد خونه نمی

 «سالم! چیزی شده؟»شیدا: 

 «...ها؟ سالم! نه اومدم ببرمت یه جایی»شروین: 

 «!کجا؟»شیدا: 

 شین نشوندمجوابم رو نداد و دستم رو کشید و تو ما

 «!بری؟ چته روانی؟! من رو کجا می»شیدا: 

 «.بیمارستان»شروین: 

 «!چرا؟»شیدا: 

 «.فهمی ریم، می می»شروین: 

 «!بابا سکته کرده بود؛ اما من دیر رسیدم بیمارستان و بابا از دنیا رفته بود

 ...دوباره بغضش ترکید و دیگه نتونست ادامه بده

 :یه لیوان آب دادم دستش و گفتم

 خوای دیگه ادامه ندی؟ می-

بردن. یک سال  یک سال تموم افسردگی داشتم و شروین و شیالن من رو پیش روانشناس می»شیدا: 

 .تمام پیش شیالن زندگی کردم تا اینکه یه روز شروین ازم خواستگاری کرد و منم قبول کردم

عکس بهم نشون داد که من  یک هفته مونده بود به عروسیمون که شروین با من دعوا کرد و یه سری

های بدی که هرچی بهش گفتم این من نیستم، قبول نکرد که نکرد!  رو فتوشاپ کرده بودن! عکس

 ...حتی آزمایش هم دادم؛ اما هیچ

 «.جا رو پیدا کردم و از اون خونه فرار کردم بعد از چند روز این

یمه! االن مامانم یک ساعت سینجینم الهی بمیری واسه خودم و خودت! اوه، اوه ساعت سه و ن»آنژال: 

 «.کنه. پاشم برم می

 «!مرسی که گوش دادی، خالی شدم. زودتر برو تا مامانت نفهمیده. بای»شیدا: 

 «!بای»آنژال: 

هام رو عوض کردم و نشستم جلوی میز توالت سفید  . لـ*ـباس به همه سالم کردم و تو اتاق رفتم

https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 .دم خیره شدمخوشملم تا آرایشم رو پاک کنم. به خو

های آبی! بیست و  آنژال عزیز دانشجوی پزشکی، متولد تهران با موهای بور و پوستی سفید و چشم

 .سه ساله و قد حدود یک متر و هفتاد سانتی متر بود

 .بعد از اینکه آرایشم رو پاک کردم زیر پتو رفتم

شکنه به زمین و زمان گیر میدم و  میکنیم! یکی مثل من ناخونش  ها چقدر با هم فرق می واقعا ما آدم

 !وقت یکی مثل کمند از زمین و زمان براش بدبختی باریده و یه آخ نگفته کنم، اون ناشکری می

 .هی خدا، بزرگیت رو شکر! دیگه خواب امون نداد تا آدم شناسیم رو ادامه بدم

*** 

که باید برم بیمارستان، رفتم  قرار شد چهارشنبه بریم اصفهان و منم اصال حوصله نداشتم. امروز هم

 .تو اتاقم تا آماده بشم که دیدم شیدا مسیج داده

 «سالم! امروز میای بریم بیرون؟»شیدا: 

 «!نه، امروز بیمارستانم؛ بعدش هم باید وسایلم رو جمع کنم قرار بریم اصفهون»آنژال: 

 «!به سالمت، خوش بگذره»شیدا: 

و رفتم سمت بیمارستان که توی ترافیک گیر کردم! یعنی کلید دویست و هفت خوشگلم رو برداشتم 

 !سیزده به تمام معنام

های پیاپی، سه دقیقه تنفس اعالم کرد. آب بیارم دهنت خشک نشه مال  استاد خسروی بعد از وراجی

 !هاست االن

 «!ها دور این جمع شدن! موندم چی داره ایش، باز این لوس»کیمیا: 

هیکل بیست، خوشگلی بیست، ماشین که جونم، خونه بیست، کار بیست  منم موندم چی داره!»آنژال: 

 «!تر از همه است و اخالق صفر که این آخری مهم

 «عه، نه بابا؟»کیمیا: 

 «!آره جون تو»آنژال: 

 «!ها، آقایون خانم»خسروی: 

 «!لیدی ز اند جنتلمن»آنژال: 

 «!خانوم عزیزی، چیزی گفتین؟»خسروی: 

 «!خیر»آنژال: 
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 «!های تیزی چه گوش» کیمیا:

 ...های تو راهرو باالخره کالس خسروی تموم شد و ما هم ولو شدیم روی صندلی

 «. کاریم، اول بیا بریم من مرخصی بگیرم بعد یه کافه بریم تا دو ساعت بی»آنژال: 

 «.باشه»کیمیا: 

 .ی نزدیک بیمارستان رفتیم خوشبختانه بهم مرخصی دادن و با کیمیا به کافه

ل میل کردن کیک شکالتی و چای بودیم که فراهانی و خسروی اومدن نشستن میز پشت سر در حا

 .ما، من چون پشتم به در بود متوجه نشدم

 «.آنژی، آنژی! خل و پلنگ پشت سرت هستند»کیمیا: 

 «!پلنگ؟»آنژال: 

 «!فراهانی و خسروی»کیمیا: 

 «!بدبخت شدیم! بخور، بخور، بریم»آنژال: 

چاره و بهش  خوردیم خسروی اومد باالی سر کیمیای بی شتیم سریع، سریع میجوری که دا همین

 :گفت

 !خانوم ساالری از قحطی برگشتن؟-

 !تونم بگم کل محتوای دهن کیمیا ریخت رو صورت خسروی و الفرار فقط می

 «.تا آخر عمرت باید درس این رو امتحان بدی»آنژال: 

 «!شعور، حاال چه غلطی کنم؟ بی»کیمیا: 

 ...ال بیا بریم سر کالس ایزدی تا بعدفع

 :یه دوش گرفتم و حوله پیچ تو اتاق رفتم. کیمیا مسیج داده بود

 افتی؟ بزغاله فردا ساعت چند راه می-

 «!ساعت ده»آنژال: 

 «.اکی، پس یه هفته باید بهنام رو تحمل کنی»کیمیا: 

 «.گیرم از نت می زارم ضایعم کنه. چند تا تیکه خوب مجبورم؛ ولی دیگه نمی»آنژی: 

 «!پس باید یه امتحان آمادگی ازت بگیرم. فعال»کیمی: 

کنیم.  صبح با صدای مزخرف آرمین از خواب ناز بلند شدم. آخه ساعت هفت و ما ساعت ده حرکت می

 !المصب
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 !آرمین بیست و هشت سالته، خجالت بکش»آنژال: 

 :با دهن کجی گفتم

 .کنیم پاشو پاشو، ساعت هفته، ما ده حرکت می-

 «!هاتی! پس پاشو اوال ادا عمت رو درار، بعد هم مامان گفت دو ساعت در گیر لـ*ـباس»آرمین: 

بلند شدم و بعد شستن دست و صورتم رفتم سر میز صبحانه، پذیرایی مفصلی از خودم کردم. رفتم 

 .داخل اتاق، چمدونم نبود

 «مامان چمدونم کجاست؟»آنژال: 

 «.های فرهاد هم جمع کن لـ*ـباسباالی کمد بابات، »مامان: 

 !به من چه، دست و پا نداره؟! خودش جمع کنه»آنژال: 

ها رو کردی  سن تو بودم هم تو رو داشتم هم آرمین رو، همین کار بیا و دختر بزرگ کن! هم»مامان: 

 «.شوهر نکردی! االن باید بشینم ترشی ازت بگیرم

 «!چنده؟همش بیست و سه سالمه، شوهر کیلو »آنژال: 

 .خوندم رفتم تو اتاقم و شروع کردم به جمع کردن وسایل و با خودم آهنگ می

خونم! در چمدون رو بستم و یه تیپ خوشگل هم زدم و د برو که  خودمم، به ترتیب هم می عاشق

 !رفتیم

 .با ماشینش خراب شده بودقرار بود با سانگ یانگ تیولی مامان بریم، آخه با

 «.بابا، بیا این فلش رو بزار رو ضبط تا آهنگ گوش بدیم»آنژال: 

 «.الهی قربون دخترم برم که همیشه به فکر روحیه خانواده است»بابا: 

 «!سر نره اش حوصلهاین به فکر خودش »آرمین: 

 «!د هرگز نیاسودحسو»بابا: 

عه، به پسرم اینجوری نگو! الهی مادر قربونت بره، بذار از اصفهان برگردیم. از این دختر »مامان: 

 !ها برات در نظر گرفتم مادر خوشگل

 :آرمین صداش رو زنونه کرد و سرش رو انداخت پایین، مثال خجالت کشیده و گفت

 !خوام ادامه تحصیل بدم وای مامان من می-

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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یم زیر خنده! بابا ضبط رو روشن کرد و حرکت کردیم، صدای آهنگ صورت خوشگلی داری همه زد

 !منصور حیدری بخش شد تو ماشین

 .دادیم که مامان ضبط رو خاموش کرد من و آرمین داشتیم قر می

 «!عه، مامان چرا ضبط رو خاموش کردی؟»آنژال: 

 «!ی، آرمین تو دیگه چرا؟آهان، روشن کنم که چپ کنیم؟! حاال تو نخود مغز»مامان: 

 :آرمین چپ چپ به مامان نگاه کرد و گفت

 !شادی بر جوانان عیب نیست-

 !ها های خونه زیر سر این حاال خوبه کل شیطونی

 «.دیم؛ روشن کن قر نمی»آنژال: 

دادیم. خداروشکر که این  آهنگ بعدی آهنگ مهرادجم دلم رو بردی، بود و من و آرمین ریز ریز قر می

 !شد شد و سفر کوفتمون می یی نرفته؛ وگرنه شبیه بهنام میبه دا

 .ساعت یک بود بابا کنار یه رستوران سنتی پارک کرد

 «.آرمین رو بیدار کن»مامان: 

 :با جیغ بنفش صداش زدم

 !آرمین-

 !دونستم، به دلم بد افتاده بود شده؟! چپ کردیم؟! مردیم؟! می  وای، وای، چی»آرمین: 

دار شده بود. پقی زدم زیر خنده! از صدای خندم هر کس اون اطراف بود  دهاش خیلی خن قیافه

 .ها داخل رفته بودن برگشت سمتمون، خوشبختانه مامان این

 «!بمیری الهی به حق علی»آرمین: 

 «!خودت»آنژال: 

 از Sia بارید؛ اما آهنگ، آهنگ رستوران سنتی با نمای چوب و از در و دیوارش چیزهای سنتی می

cheap Thrills بود! 

آخه برادرم، خواهرم؛ یه ساالر عقیلی، محسن چاووشی، یا از اون های، های شجریانی چیزی 

 !زاشتین! آخه این چی؟ می

 «!بفرمایید منو»گارسون: 

 ...پنج پرس کوبیده، سه تا نوشابه، دو تا دوغ، یه کباب برگ، ترشی مخلوط و»آرمین: 
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 .کرد های گرد شده نگاهش می چاره هم با چشم بیگفت و گارسون  ها رو با سرعت می این

 «!شه یه بار دیگه تکرار کنید؟ ببخشید، می»گارسون: 

 «.یادم رفت»آرمین: 

گم. چهار پرس کوبیده، یه کباب برگ، دو تا دوغ، دو تا نوشابه و ترشی  من االن بهتون می»آنژال: 

 «!مخلوط

 :گارسون زیر لـ*ـب زمزمه کرد

 !خداروشکر-

 «!آرمین مثل اینکه خواب حسابی بهت چسبیده، آره؟»مامان: 

 «!بله»آرمین: 

 «!یه خوابی نشونت بدم»مامان: 

 «!کار به اعصای دستم داری؟ چی»بابا: 

 «!شما فعال ساکت»مامان: 

 «!چشم»بابا: 

 .پقی زدم زیر خنده؛ مامان هم خندید

 «!بینی گشنمه؟ واسه چی همه چیز رو سانسور کردی، نمی»آرمین: 

 «!سکوت»نژال: آ

 :آرمین دهن کجی کرد که مامان داد زد

 !آرمین-

 «!غلط کردم»آرمین: 

 !غذاهارو برامون آوردن. غذا خوردن آرمین رو که دیدم یاد کیمیا تو کافه افتادم

یک ساعت بعد رسیدیم اصفهان، بابا چند بوق زد تا اینکه مش نعیم در رو برامون باز کرد و ما وارد 

صورت همون رو غرق بـ*ـو*سه کرد و بعد  .بی وارد حیاط شد ین رو پارک کرد و بیشدیم. بابا ماش

 :به مش نعیم گفت

 !ساک هارو بیار باال-

 :بی عصاش رو گذاشت رو رو شکم آرمین و گفت رفتیم که بی بی می داشتیم پشت سر بی

 تو کجا؟-



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         14 

 

 «!بیام تو دیگه»آرمین: 

 «!ها رو بیاره باال؟ کتوقع نداری که اون پیرمرد اون سا»بی بی: 

 «!چشم»آرمین: 

بی(  ها رو به باال آوردند. بعد از سالم و احوالپرسی با مریم خانوم )خدمتکار بی مش نعیم و آرمین ساک

رفتم تو اتاقی که از قدیم مالِ خودم بود. یه دوش گرفتم و خوابیدم. ساعت هشت شب بود که بیدار 

ای باالی سرم جمع  صورتم رو شستم و موهام رو گوجهرفتم دست و  !شدم، خیلی خوابیده بودم

 .کردم. یه رژ کالباسی هم زدم و یه بلیز شلوار طوسی و صورتی پوشیدم و به پایین رفتم

 .اومدم که دیدم همه تو پذیرایی نشستند. بهنام هم اومده بود ها که داشتم پایین می از پله

 «!سالم»آنژال: 

ای شام؛ بعد شام هم یه دست فوتبال دستی زدیم و بعدش هم رفتیم همه بهم سالم کردند و رفتیم بر

 .بخوابیم

 .صبح ساعت هشت از خواب بیدار شدم و بعد از اینکه کارهام رو انجام دادم، به آشپزخونه رفتم

 !مامان و بابا و بهنام لـ*ـباس پوشیده بودند، مثل اینکه قرار بود جایی برن

 «!سالم؛ صبح بخیر»آنژال: 

 .های گرد شده نگاهم کردن و آرمین و بهنام با چشم مامان

 «!چی؟»آنژال: 

 «دیشب کجا بودیی؟»آرمین: 

 «!ها؟»آنژال: 

 «کی زده تو سرت؟»آرمین: 

 «!هیچکس»آنژال: 

 .آرمین شونه باال انداخت و دیگه چیزی نگفت

 «!خواین برین؟ کجا می»آنژال: 

 «.خونه دایی اردالن»مامان: 

 «!اوهوم»آنژال: 

 «کار خصوصیه، تو و آرمین نمیاین؟»مان: ما

 «منم بیام دیگه؟»آنژال: 
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 «!خیر»مامان: 

 .و بعد بلند شد و خداحافظی کردند و رفتند

بعد از خوردن صبحانه به مریم خانوم کمک کردم میز رو جمع کردیم و رفتم تو اتاق و با گوشیم ور 

 .رفتم

 «شیدا»

های جلف همیشگی،  منشی شرکت خانوم نخجوان با آرایش غلیظ و لـ*ـباس در آسانسور باز شد.

 !بلند شد. خالف ظاهرش آدم خوب و مورد اعتمادی بود

 «!خانم کیهانی، آقای رئیس با شما کار دارن»نخجوان: 

 .تقی به در زدم و بعد از کسب اجازه وارد شدم

 «!سالم! با من کاری داشتین؟»شیدا: 

 «!اییدسالم، بفرم»رئیس: 

 .ای کنار میزش اشاره کرد های چرم قهوه و با دستش به مبل

آقای آزادی یه مرد پنجاه ساله بود و قیافه خوبی داشت و فوق العاده مهربون و موقع کار جدی بود. 

 !ای های سرمه اندامش خوب بود و خوش پوش بود، با چشم

های عجبی درمورد  فتن و ظاهرا سوالخانوم کیهانی دیروز یه آقای جوانی سراغ شما رو گر»رئیس: 

 «!پرسیدن. خبری؟ شما می

 !خیر، نگفتن کی هستن یا با من چیکار دارن؟»شیدا: 

 «!ها رو هم از خانوم نخجوان پرسیده بودند. یکم بیشتر حواست به خودت باشه نه، این»رئیس: 

 «!چشم، ممنون که اطالع دادین»شیدا: 

 «...کنم؛ ولی اگه خواهش می»رییس: 

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .اُفته هیچ اگری اتفاق نمی-

 «!تونید برید سر کارتون می»رییس: 

 «!با اجازه»شیدا: 

دفعه نفرت به نخجوانی تمام  دونم چرا یک نگاهی به نخجوانی رفتم تو اتاقم... نمی بدون حتی نیم

 !وجودم رو پر کرد! اما اون شخص کی بود؟
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 !ار از ذهنم بیرون برهسرم رو تکون دادم تا این افک

 .چند تا طرح نیمه داشتم و شروع کردم به کامل کردنشون

 «!الو»شیدا: 

 «!سالم عشق اولم! چطوری بدون من؟»آنژال: 

 «!اول بگو عشق آخرت کیه تا چجوریمم بهت نشون بدم؟»شیدا: 

 «!عشق و اول و آخرم خودتی»آنژال: 

 «نبینم عشق آخرت تغییر کنه؟»شیدا: 

 «!چشم! جواب سوالم رو ندادی؟»آنژال: 

 «.خوبم»شیدا: 

 «!یه خورده احساس بد نیست، به جون تو»آنژال: 

 «.شیدا: زیاد به خرج دادم، تموم شده

 !برای من که خرج نکردی؛ زود بگو شیطون برا کی خرج کردی؟»آنژال: 

 :جیغ کشیدم

 !خفه-

 «!کنه برم ناهار؛ بای بی صدام می ه، بیچشم، فقط یادم باشه از سوپر برات احساسات بخرم. او»آنژال: 

 «!بای»شیدا: 

 «آنژال»

 «.گم گوشیم رو بده آرمین بهت می»آنژال: 

 «!شه؟ ندم چی می»آرمین: 

 «!ندازمت تو استخر می»آنژال: 

 «.خیلی دوست دارم ببینم»آرمین: 

 «.کنم برای بار آخر عرض می»آنژال: 

 «!خوام وای، وای! من زیر لفظی می»آرمین: 

 «!عشقم، زیر لفظی چی؟ تو جون بخواه»آنژال: 

 .خواست ناز کنه با تمام توان هُلش دادم که تو استخر افتاد جور که می همین

 !هام زدم تو سرم که بهنام از پشت پرتم کرد تو آب خاک، گوشیم تو دستشش بود! با کف دست ای
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کرد تا بره بیرون، که بهنام زودتر از عین زامبی زل زدیم بهش و افتادیم دنبالش! مش رحیم در رو باز 

هایی که تو کوچه بودن ساکت  دفعه بچه یک !اون پرید تو کوچه و ماهم باهاش تو کوچه پریدیم

 .شدند

 :ای که تو کوچه بود پشت برادر بزرگش قایم شد و گفت پسر بچه

 !داداش آدم فضایی-

 «!نه پسرم، این خواهر من فقط آرایشش آب شده»آرمین: 

 !و پریدم تو اتاق و رفتم جلو آیینه؛ خودم گرخیدم دویدم

کردم؛ یه لنز سبز  چاره اون بچه تقصیری نداشت، آرمین که گوشیم رو گرفت. داشتم آرایش می بی

هام بود؛ یه چشمم خط چشم کشیدم، فرچه ریملم خورده بود تو صورتم و  روشن تو یکی از چشم

 صورتم سیاه شده بود؟

 !بود و یکی نبود موهامم یه طرف فر شده

 .صورتم رو شستم و بقیه کارهامم انجام دادم و لـ*ـباس پوشیدم برای گردش رفتن

 «!آدم فضایی، کجا؟»آرمین: 

 «!مریخ»آنژال: 

 «!با آدم فضایی های دیگه بهت خوش بگذره»آرمین: 

 !تم دادندهای محبت آمیزشون قور درو پشت سرم بستم و د برو که رفتیم! تمام افراد کوچه با نگاه

 !جا رو کرد دفعه هوای اون یه ماشین دربست گرفتم به مقصد سی و سه پل... دلم یک

ده شب بیای و دختر و  جا بودن. کیف می دیگه از قدم زدن خسته شده بودم، بیشتر خانواده اون

 !پسرها باهم و سرکارشون بزاریم

که با اومدیم آرمین رفت سمت دختره و بهش گفت برات متاسفم، من تمام عشقم رو پای تو  پارسال

 !کنی وقت تو بهم خیـ*ـانت می گذاشتم؛ اون

 !بدبخت دختره رنگش شبیه گچ دیوار شد

 ...به آب هاش و پاهام رو آویزون کردم و خیره شدم تو یکی از اتاقک نشستم

 «گم شدی؟خانومم » :پسر

 «.شم نه عشقم، شناسنامه دارم گم نمی»آنژال: 

 «.کنم آخی! گمش کردی خودم برات پیداش می»پسر: 

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 «.شما برو دوست دخترت رو پیدا کن»آنژال: 

 «!تری فعال شما واجب»پسره: 

 ...شنگی تو صورت پسره فرود اومد! مردم ریختن سر این دوتا پسره، منم الفراردفعه مشت ق یک

ها رو ندارم که نزنش گنـ*ـاه داره یا  چی، توقع موندن از من نداشته باشین حوصله این جلف بازی

 !بمونم از پسره تشکر کنم

امان اومدم، با حمل حاال از اون بدتر گشت بگیرتمون بگه شماره خانوادتون که بدبختم! با ماشین م

 !گردم میت برمی

 .یکم دیگه چرخیدم؛ البته دور از محل حادثه و بعد به خونه برگشتم

 «!چهار ساعت کجا بودی تنها؟»مامان: 

 «.زدم همین اطراف قدم می»آنژال: 

 «.هات رو عوض کن بیا شام بخور لـ*ـباس»مامان: 

 «!چشم»آنژال: 

 !گوشیم داشتمبعد از خوردن شام یادم افتاد من یه 

 «!آرمین»آنژال: 

 «!چی زهرم ترکید؟»آرمین: 

 «!گوشیم کجاست؟»آنژال: 

 «آرمین»

 «!گم گوشیم کجاست؟ می»آنژال: 

 !افتاد تو استخر، برنداشتیش؟»آرمین: 

 ...ریختم. پریدم سر استخر اشک می

 «!بیا چراغ قوه»آرمین: 

 .گوشیم رو از آب کشیدم بیرون، سوخته بود

گرفت! با هزار و سیصد بدبختی برام ... خریده بود؛ االن یکدفعه سوخت! کی برام گوشی ام  گریه

 !بخره؟

گریه نکن عزیزم، بابابزرگت یه گوشی داشت االن برات میارمش تا گوشی گرفتی خبر ازت »بی:  بی
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 «.داشته باشیم

 !هام، همه دود شدن؟ خدای من تمام عکس

 !شه زنگ زد ها که فقط می صد و چهل از اون سیاه ا هفتبی اومد. یه نوکی بعداز ده دقیقه بی

بی: بیا بگیر یادگار آقاته حواست بهش باشه! هی چه روزهایی داشتیم؛ آقات از سربازی زنگ  بی

 ...زد می

 بی این چی؟! اصال اون موقع تلفن بود؟ بی»آنژال: 

 «!وا، زبونت رو گاز بگیر مگه من چند سالمه»بی:  بی

 «لته؟چند سا»آنژال: 

 «!سی و هفت»بی:  بی

گی سی و هشت؛ االن چجوری  پرسم چند سالته، می بی من سی و هشت ساله ازت می واال بی»آرمین: 

 «!شد سی و هفت؟

 «!ساکت»بی:  بی

 «!آرمین خفه جر و بحث نکن من سر این موضوع پام شکست»بهنام: 

 «.سط جیغ بزنوقت بپر و به تو ربطی نداره، هر وقت گفتن پیرزن اون»آنژال: 

 «!پیر زن»بی:  بی

 !بهنام جیغ کشید

 «!بی بی»آنژال: 

 «...هام من طرفداز حقوق پسر»بی:  بی

 !االن فهمیدم مامانم به کی رفته

 بهنام یه زبون برام در آورد. بی بی یه جور بدی به بهنام نگاه کرد! مثل کابوهای آمریکا

بی همیشه  ب گرد کرد که فرار کنه؛ اما بیدست برد پشت درخت و یه جارو در آورد و بهنام عق

 .قهرمان دست بهنام رو خوند و جلوش رو گرفت و بهنام رو زد

 «!زنم که نتونی راه بری جوری بگی، این جارو رو طوری می دفعه دیگه به گل دخترم این»بی:  بی

 «!باشه»بهنام: 

خت؛ ولی حقشه تا دفعه دیگه از بی رفت توخونه... دلم یه خورده، فقط یه خورده برای بهنام سو بی

 :این کارها نکنه! دست به سـ*ـینه رفتم جلوش و گفتم



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         20 

 

 چطوری؟-

 :بهنام دندون قروچه ای کرد و گفت

 !به خوبی شما! برو گمشو-

 «!بی گم شدی! بی»آنژال: 

 «!نه، نه! غلط کردم»بهنام: 

 .نیشم دوباره باز شد

 «!خوبه»آنژال: 

 :! رو پاشنه پا برگشتم سمتش و گفتمبهنام زیرلب بهم گفت خودشیفته

 !چی؟-

 «!گفتم خوشتیب»بهنام: 

 .برگشتم که برم تو و ریز ریز بهش خندیدم

بی و بابا رفته بودن  زد. مامان و بی آرمین گوشه هال نشسته بود و داشت تصویری با دختری حرف می

 .بخوابن

 «!گردم عزیز دلم گریه نکن همین چند روزه، زود بر می»آرمین: 

 «!شکنم چند روز؟! وای، وای! من دلم ضریفه، زود می»دختر: 

 !قربون دل ضریفت! پری، من برم؟»آرمین: 

 !هام گرد شد. این دیگه چه آفتاب پرستی؟ چشم

 .دست به کمرم رفتم باالی سرش

 «!جون! پری کیه؟! ها؟»آنژال: 

 :آرمین فورا گوشی رو خاموش کرد و با ترس و لرز گفت

 !کی؟پریییی؟! پری -

 «!شناسی، ها؟! مامان! مامان پری رو نمی»آنژال: 

 .مامان سراسیمه تو هال اومد

 «!چی شده؟»مامان: 

 !هیچی قراره برا آنژی گوشی بخرم؛ گفتم شما هم نظر بدی»آرمین: 

 :مامان نفسش رو صدا دار بیرون داد و گفت
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 .هرچی خودش خواست-

 ...و بعد رفت تا بخوابه

 «!گیری یازده واسم می خب، یه آیفون»آنژال: 

 .هام رو به هم کوبیدم بعد کف دست

 «!چطوره؟»آنژال: 

 «!برو بابا»آرمین: 

 «...مام»آنژال: 

 :آرمین دستش رو گذاشت روی دهنم و گفت

 .خرم می-

 «!کی؟»آنژال: 

 *!شنبه»آرمین: 

 «!خری؟ چی؟ فردا می»آنژال: 

 «!باشد موجودی کافی نمی»آرمین: 

 «!ی استموجودی کاف»آنژال: 

 «!جون دوست پسرت ولم کن»آرمین: 

 !ها شیرجه زدم که رفت کنار من افتادم روی مبل و مبل هم کج شد و با سر رفتم تو سرامیک

 «!آخ»آنژال: 

 «!خواهر شدم خاک تو سرت! خدایا شکرت بی»آرمین: 

 .اومد کمکم کرد و بلندم کرد و یه لیوان آب دستم داد

 !ان رو کوبیدم تو سرشکرد! لیو پشتم بدجور درد می

 «!کثافتی دیگه»آرمین: 

 !تو شاید؛ ولی من نه! تو کثافتی»آنژال: 

فلشم رو از تو جیبم در آوردم و یه چیپس و ماست موسیر برداشتم رفتم تو حال و فیلم رو پلی 

 .کردم

دن که داد برای فیلم دی بی یه تلویزیون شصت اینچ با باند و سینما خانگی داشت؛ یعنی جون می بی

 !خوام خوشی کنم بهنام اومد. گندت بزنم، یه بار می
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 «بینی؟ به، به چه کردی! داری فیلم می»بهنام: 

 «!نه، مستنده»آنژال: 

 !چیپسم که آوردی، کم و کسری نداری؟-

 !آره، فقط یه رو مخ کم داشتم که با پای خودش اومد-

 !حرف نزن-

 !هبینم پیشرفت کردی! پیشرفتت قابل تحسین نه می-

 ...رفت طبقه باال، من نشستم فیلم رو دیدم

 .هام رو شستم و مسواک زدم و خوابیدم فیلم که تموم شد ظرف

خونه. نمازش که تموم  ها اومدم پایین و دیدم مامان داره نماز می صبح موقع اذان بیدار شدم؛ از پله

 :، گفتکرد طور که داشت موهام رو نوازش می شد سرم رو گذاشتم روی پاهاش همین

 دختر دکترم چطوره؟-

 !خوبم! خیلی آرامش داری؟ وقتی کنارتم حالم یه جور دیگست-

 :ای روی موهام زد و گفت مامان بـ*ـو*سه

 !ارزه کنن آرامش دارن. به امتحانش می هایی که خدا رو عبادت می قربونت برم! آدم-

 .یادم رفته-

 .دم خودم یادت می-

 !کرد نمازم رو خوندم. واقعا حالم عوض شد؛ حالم با همیشه فرق میرفتم وضو گرفتم و با کمک مامان 

 .ای کشیدم و بعد از تشکر از مامانم رفتم خوابیدم یه احساس قشنگی بود. خمیازه

 ...ساعت دو از خواب بیدار شدم و ناهار رو خوردم بعد از نماز رفتم سراغ بهنام

م گذاشتم تو دستش و یکی از پرهای طاووس خواب بود، از فرصت استفاده کرم یه تخم مرغ برداشت

 ...بی رو که تو گلدون بود قرض کردم؛ البته از در و دیوار خونه بی

آروم پر رو کشیدم رو پیشونیش! بهنام مدام سرش رو تکون داد و آخر هم عصبانی شد و آخر سر هم 

 !زدم زیر خندهدیدی!پقی  با دستی که تخم مرغ توش بود زد رو پیشونیش! باید قیافش رو می

 .با سر تخم مرغی دنبالم افتاد

 !وایستا باهات کاری ندارم-

 !فرستیم اون دنیا آره، فقط می-
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 .بی و مریم جون هراسون اومدن تو هال، روی اپن پریدم مامان و بی

 :بی و مریم جون با هم گفتند مامان و بی

 !چی شده؟-

 !از این بانو بپرسین-

 .بابا با خمیازه اومد

 !ای داری؟ چه نقشهباز -

 .مامان جارو برداشت دنبالم افتاد

 !صبح از رفتار درست و خدا حرف زدم، این بدتر شد-

 .خندید ای و می هرکس ولو شده بود گوشه

هام رو بستم  ی حرکت بعدی مامان بودم! چشم آخر هم گیرش افتادم و یه جارو زد تو سرم! آماده

 .......و

 .رو باز کردم که دیدم دست مامان و آرمین گرفته هام دیدم خبری نشد؛ آروم چشم

 !زارم خواهرم رو بزنی نمی-

 !ور برو اون-

 !زارم نمی-

 .کردم های گرد شده فقط نگاهش می ها باال بردم. با چشم دستم رو کشید و از پله

 !خشک شده بودم

 !خوبی؟-

 !من خوبم؛ ولی انگار تو خوب نیستی؟-

 !ی بودیممن و آرمین همیشه مثل تام و جر

 !مگه چه شکلیم؟-

 .گذرم از خیر گوشی نمی-

 .ریم کی حرف گوشی رو زد؟ ساعت شش می-

تا ساعت شش با گوشی مامان ور رفتم. ساعت شش آماده شدم رفتم تو حیاط که دیدم آماده به 

ماشین تکیه داده. یه تیشرت سفید تنش بود با یه کت چرم مشکی و شلوار مشکی، یه جفت کفش 

 .کی هم تنش بوداسپرت مش
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ای یه آیفون  راه افتادیم سمت موبایل فروشی که بهنام آدرسش رو داده بود. بدون هیچ چک و چونه

 .یازد برام گرفت

 !شاخ در نیاورده بودم، جا تعجب داشت

 !ور خیابونه، بریم؟! گشنمه یه فست فودی اون-

 !ریم ژینکو فست فودی؟! عمرا می-

 !گه بریم ژینکو خورم، حسابم رو خالی کردی؛ بعد پرو می یژینکو؟! من تا یه سال آبم نم-

 .رو گرفتم  گوشی آرمین رو از تو دستش قاپیدم و شماره مامان

 سالم مامانی! خوبی؟-

 !ممنون، چیزی شده؟-

 ...مامان آرمی-

 :با یه حرکت گوشی رو از دستم گرفت و گفت

 !خواد بگه براش گوشی گرفتم؛ بای هیچی می

 !زاری مامان بفهمه عروس دار شده؟ کنی کله پاچه، چرا نمی عه چیکار می-

 !ریم ژینکو خفه، می-

 ...یه بشکن زدم و سوار ماشین شدیم و رفتیم ژینکو

 .مشغول غذا خوردن بودیم که بهنام با یه دختره اومدن روی میز آخر سالن نشستند

 .جارو نشونش دادم با دهن باز به آرمین اشاره کردم و اون

 !دای مناوه، خ-

 !شه باورم نمی-

 !گوشی رو درار چند تا عکس بگیر بعد فتوشاپ کنیم-

 .گنگ به آرمین زل زدم

 .موش خوردش! این گوشی رو بگیر باهاش عکس و فیلم بگیر-

ای چند تا عکس و فیلم گرفتم و بعداز خوردن شام سوار ماشین شدیم  گوشی رو گرفتم و خیلی حرفه

 .و به خونه برگشتیم

هام رو عوض کردم و رفتم رو تاب تو حیاط نشستم. آرمین با میوه و مریم  گرفتم و لـ*ـباسیه دوش 

 .ها اومد جون با پیش دستی
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 .همه رو گذاشتن رو میز و بعد مریم جون رفت تو تا استراحت کنه

 .کندم که در با ریموت باز شد و بهنام وارد شد داشتم پرتقال پوست می

 .خوردم داد و منم خیلی ریلکس پرتقالم رو می تش میهاش داشت قور آرمین با چشم

های گرد شده نگاهی بهمون انداخت. تقصیری هم نداشت آخه، یا من و آرمین اینجوری پیش  با چشم

 !اینجور آروم بودنمون تعجب داشت .رفتیم هم نبودیم؛ یا اگه بودیم از سر کول هم باال می

 .نصف پرتقال رو دست آرمین دادم

 !ده با اسب سفید ندیدی؟چیِ؟ شاز-

 :پرتقال پرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن. آرمین یه لیوان آب داد دستم و گفت

 !بینم دارم می-

 .بهنام عین دخترها پشت چشمی نازک کرد و بعد داخل خونه رفت

 .آنژی پاشو بریم داخل-

 علت رفتن؟-

 !آغاز عملیات-

 .شستیمبا سر رفتیم تو اتاق بهنام و کنارش ن

 !ها، چتونه؟-

 .ها گشت آرمین در کمدها رو باز کرد و همه جا رو عین کارگاه

 !اش کجاست؟ شازده با اسب سفید، ملکه-

 !فعال ملکه نداره-

 .آره جون عمت! بیا بریم آنژی تا آقا بگرده ملکش رو پیدا کنه-

 .با شک رفتم بیرون و تو اتاق آرمین پریدم

 !تی حالش رو بگیرمزاش جوری کردی؟ می چرا این-

 .گره بی می آرمین چشمکی زد و گفت فردا بی

 .صبح باصدای آرمین بیدار شدم

 !پاشو برو باال سر بهنام، بگو بی بی پایین از دستت عصبیه! بدو-

 .سریع دست و صورتم رو شستم و وارد اتاق بهنام شدم

 !با دو دست زدم تو سرش که از ترس عربده کشید! فکر کنم عقیم شد



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         26 

 

بی به خونت تشنست؟! بدو برو پایین تا نیومده باال  خاک تو سرت! باز چه دسته گلی به آب دادی بی-

 !هالکت کنه! بدو

سریع پرید پایین؛ منم باهاش پریدم پایین که دیدم سرها برگشت سمت ما! با دهن باز به آرمین نگاه 

 .کردم

 !عه، بیدار شدین؟! بیاین صبحونه-

 .گاهی غضب آلود به آرمین کردمرفتم نشستم سر میز و ن

مامان و بابا بلند شدن برن خرید، هرچی اصرار کردم من رو نبردن. مامان گفت که آرمین گفته خودم 

 .برمش؛ منم دیگه حرف نزدم می

 .بهنام اومد نشست و شروع کرد با ولع خوردن

 .ا که تو رستوران گرفتیمه بی، از اون عکس بی نشسته بود و یه عکس گرفت باال سر بی آرمین کنار بی

بهنام با ناز آب پرتقال رو برد سمت دهنش و یه جرعش رو خورد لیوان رو که آورد پایین چشمش به 

 !ها خورد و آب پرتقال پرید تو گلوش عکس

 چی شد عزیزم؟-

 !بی، پرید تو گلوم هیچی بی-

 !بهنام امروز بریم خرید؟-

 .تمکار نیس امروز نظارت دارم سر ساختمون؛ بی-

 :آرمین گوشی بهنام رو گرفت سمتش و گفت

 .مرخصی بگیر عشقم-

 .بی لـ*ـبخندی زد بی

 .شه نمی-

 ...بی آرمین عکس رو آورد تا پیشونیه بی

 .تونیم بریم! من برم مرخصی بگیرم چیزه، یعنی می-

 .بی دستش رو گرفت و عکس رو دید و از سر میز بلند شد. آرمین اومد دستش رو بگردونه که بی

 !بی این تن بمیره بهش نگو جون بی-

 !ساکت-

 !تو رو روح دایی باربد-
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 .باشه؛ ولی زیاد ازیتش نکن-

 !باشه-

 فقط در میاری دختره کیه؛ اسم و رسم داره یا نه، خانواده داره یا نه، چیکارست! فهمیدی؟-

 !بله-

 .خوام آش بدم میکنین فردا تولد باربد خدا بیامرزه،  یه لیست بهتون میدم خرید می-

 !چشم-

بی  گذشت و هر سال بی نزدیک هشت سال بود که از روزی که دایی باربد و زنش تو تصادف مردن می

داد. اون موقع بهنام نوزده سالش بود و سال اول مهندسی، بعد پنج سال  روز تولد دایی آش می

 ...رد پیش خودشتونست خودش رو باال بکشه! بی بی همون روز که خبر دادن بهنام رو آو

 !آمادشو بریم-

 !ای به چشم-

ای بلند که تا مچ پام بود، با یه روسری  زد با مانتو سرمه یه شلوار یخی خیلی روشن که به سفیدی می

ای رو پوشیدم. یه آرایش  های عروسکی سفید و سرمه ای سرم کردم و کفش ساتن سفید و سرمه

 .زدم و کیفم رو برداشتم و پایین رفتمملیح هم کردم و عینکم رو به چشم زدم و عطر 

 . مشکی بهنام تکیه داده بودن bmv دوتاشون به

 .تا من رو دیدن سوار شدن، من هم رفتم نشستم. تا مقصد هیچکس حرفی نزد

کشید و  از ماشین پیاده شدم و رفتیم داخل... کلی خرید کردیم و بهنام هم با حرص و اخم کارت می

داشتم؛  م. حدود ده میلیون تومانی خرید کردیم. همش هم مارک بر میخندیدی ماهم ریز ریز می

 !چاره خیلی دلم براش سوخت ترین مانتویی که برداشتم ششصد هزار تومان بود. بی ارزون

بی رفتیم خونه. ساعت شش بود خریدهام رو  یه ناهار هم مهمونمون کرد و بعد از خرید کردن برای بی

و مانتوم و روسریم رو در آوردم و با همون شومیز و شلوار ولو شدم روی  گذاشتم روی میز تحریر اتاق

 .تـ*ـخت و طولی نکشید که خوابم برد

*** 

ها رو کجا بزاره، بیدار شدم. نگاهی به  داد تا دیگ بی که داشت به مش نعیم دستور می با صدای بی

ی روی سرم کشیدم تا هام چهارتا شد! ساعت هفت و سی دقیقه بود! دست ساعت انداختم؛ چشم

 .ببینم شاخ در نیاوردم که خوشبختانه در نیاورده بودم
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همه تو حیاط بودن و بهنام هم سرکار بود. سرکی تو آشپزخونه کشیدم و به مریم جون سالم کردم و 

هام رو عوض کردم. موهامم شونه  رویی جوابم رو داد. صبحانم رو که خوردم لـ*ـباس اون هم با خوش

 .د گذاشتم دورم و به حیاط رفتمزدم و آزا

 !سالم-

 :همه با هم جواب دادند

 !سالم-

 !وای عزیزم؛ این باید آنژال باشه! چقدر بزرگ شده-

 .هرچی دنبال صاحب صدا گشتم ندیدمش

 !شما کجایین که صوتی دارمتون؛ اما تصویری نه؟-

 !همه پقی زدن زیر خنده

 .هاش آبیاری کرد م رو با بـ*ـو*سخانومی از پشت مامان اومد بیرون و سر و صورت

 !آنژی، این هم رفیق دوران نوجونیم؛ سارا-

 !اتون برام گفته وای خاله سارا شمایین؟! مامانم خیلی درباره-

 !ها گفته کلک؟! سر وقت برام بگو چی-

 .گم چشم، همه رو براتون می-

د، پوست سفیدی داشت با خاله کلی ازم تعریف کرد و منم مدام سرم پایین بود. خانوم جذابی بو

های گوشتی، یه شومیز بلند آبی کاربنی با یه شلوار  های درشت طوسی! دماغ قلمی و لـ*ـب چشم

 .راسته مشکی پوشیده بود و موهاش هم با کلیپس جمع کرده بود

مامان درموردش زیاد برام گفته بود؛ اما موفق به دیدارش نشده بود. از کالس دهم تا پیش دانشگاهی 

شستن و خیلی صمیمی بودن، تو دوران دانشگاه هم با هم بودن. مامان بعضی  مامانم سر یه میز می با

زنه! خاله یه پسر داره که اون خم پزشکه؛ اما تخصصش  ها تا چهار ساعت باهاش تلفنی حرف می وقت

 .هدار بش کنه و باعث میشه که دیگه نتونه بچه بعد از بچه اولش تصادف می !دونم چیه، نمی

 .شد تقریبا آش داشت حاضر می

 .ها رو بچین تا آش رو بریزم آنژال جون، کاسه-

 !چشم-

هارو چیدم و خاله آش ریخت و منم پیاز داغ... یه سینی رو دادن دست آرمین، یکی هم مش  ظرف
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 .نعیم و یکی هم من؛ هرکدوم سمت یه کوچه رفتیم

 .کرد تو بخش قدیمی این محله زندگی می یه کاسه مونده بود که اون هم مال خاله کبری بود که

پیچید جلوم و سینی آش از دستم  موتوردفعه یه  تاریک و تنگ شدم. یک کوچهبا ترس و لرز وارد 

 .افتاد و ناخوداگاه جیغ کشیدم

 !خوشگله؟برسونمت -

 !رم خودم پا دارم، می-

 !ها شی گم می-

 .شم نترس؛ من شناسنامه دارم، گم نمی-

 .شاید تو جیب من باشه-

 !رو بکش کنار! کثافت دستت-

شکم زد! توان حرکت دفعه انگار دیونه شد؛ چاقو رو از تو جیبش در آورد و سمتم و اومد. یهو خ یک

نداشتم! حاال چه غلطی بکنم؟! نزنه نفلم کنه! این همه درس نخوندم که تو این سن بمیرم! ای خدا، 

 .خودت کمکم کن! بغض کرده بودم؛ اما نباید االن گریه کنم

 .کاسه آش جلوی پام بود. برداشتمش و با یه حرکت تو سر مبارکش زدم

پیچید. حاال دیگه الفرار! تا خونه فقط دویدم و مدام به پشت  میافتاد روی زمین و از درد به خودش 

 .کردم سرم نگاه می

 !چته؟! چرا نفس نفس میزنی؟-

 .بی تعریف کردم و بعد لیوان آب رو یه نفس سر کشیدم همه ماجرا رو برای بی

 .بیا بخور-

 !چی رو؟-

 !مغز من رو، خب آش رو دیگه-

 !چشم-

 .گ زد به پسرش تا بیاد. آرمین و مش نعیم هنوز نیومده بودندآش رو که خوردم، خاله سارا زن

 .رفتم تو زیر زمین تا ببینم ترشی هست ناخونک بزنم، که صدای سالم و احوالپرسی بلند شد

 .حوصله نداشتم برم؛ جلو در زیر زمین رو بستم و شماره شیدا رو گرفتم

https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 !سالم، شید! جان خودم چطوره؟-

 !گ زدم بر نداشتی؟سالم! چرا هر چی بهت زن-

 !کی؟-

 ...دو شب پیش-

 !این آرمین گوشیم رو انداخت تو استخر، سوخت؛ منم رفتم یه آیفون یازده با پول اوشون خریدم-

 !مبارکه، شیرینی یادت نره-

 .دم. راستی بزار برات تعریف کنم اون هم می-

 ...همه ماجرای کوچه رو براش گفتم، بعالوه ماجرای سی و سه پل

 .رو قطع کردم و از پشت در نگاهی به حیاط انداختمگوشی 

 !گیری معرفت؟! یه سراغ از ما نمی چطوری بی-

 .گیرم؛ اما دورا دور خبر ازت دارم سرم شلوغه، دارم تخصص می-

 !ولش کن آرمین... بیا آراز جان، بیا چایی-

 !بی که کپ کردم آراز که تا االن پشتش به من بود، برگشت تا بره سمت بی

 !ی مزاحم مون پسره بود که تو سی و سه پل زد تو صورت پسرهه

 .قشنگ فیلم هندی شده بود

 !تونم برم! فقط خدا کنه مامان یا بقیه صدام نزن حاال چه غلطی بکنم؛ جلوش نمی

 آنژال جون کجایی عزیرم؟-

 !زاشتی حرفم تموم بشه بعد خدایا می

 !قفل کرده من خبر ندارم؟ اومدم در رو باز کنم که دیدم قفله؛ آخه کی اینو

 !آنژی، آنژی؛ معتاد شدی؟ آره؟! رفتی خودت رو حبس کردی برا ترک؟! در و پنجره کش شدی؟-

 !در و پنجره؟-

 .منظورم شیشست؛ گفتم در و پنجره که آبروی نداشتت نره-

 .زهر! برو کلید رو بیار در رو باز کن-

 .اومدمآرمین کلیدها رو آورد و در و باز کرد. بیرون 

 !آنژال جون، این هم پسرم آراز-

 !سالم-
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شعور، فکر کرده کی؟! نه به اون عر عرش با  آراز خیلی سرد و با اخم جوابم رو داد. پسر نفهم بی

 !آرمین، نه به این اخمش با من

 ...خالصه خاله خداحافظی کرد و رفت

*** 

 !آنژی-

 هوم؟-

 شه با پرنیان حرف بزنی؟ می-

 !جان؟-

 !ابل فهمی گفتم؟چیز غیر ق-

 !چرا من؟-

 .کنم؛ تو باهاش حرف بزن کنه دوسش ندارم و دارم سرم رو باهاش گرم می فکر می-

 در عوض؟-

 !شم راننده شخصیت می-

 !حله زن زلیل-

 .شماره رو گرفتم و بهش زنگ زدم

 !الو-

 بفرمایید؟-

 !من آنژال هستم، خواهر آرمین-

 ...آرمین؟! آرمین کیه؟! اشتباه گرفتین-

 !نپیچون کلک، من خودم پریدم وسط تماستون، یادته؟-

 .نکنه براش مشکلی پیش بیاد گفتمام، ببخشید -

بین آرمین نیاد بگیرتت کرد. ب تعریف خب خواستم یکم باهات آشنا بشم و آرمین همه چی رو برام-

 !یکی دیگه میاد

 !ها؟-

. تمام این مدت هم فکرش  هیچی، شوخی کردم! آرمین گلوش پیشت گیر کرده؛ تو اصال نگران نباش-

 .پیش تو بوده

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 اشکال نداره آنژال صدات کنم؟-

 .نه گلم، چه مشکلی؟ االن صدا نکنی، چند وقته دیگه که باید صدا کنی-

ترسم دخترهای دیگه بیان  ن خوش قیافست، پولدار، مغروره، شوخه و... میترسم! آرمی خب من می-

 !اون رو ازم بگیرن. ما دو سال با همیم

 !بله؟ دوسال؟-

 !آره-

 !کاری؟ خانه داری؟ چند سالته؟ دانشجویی؟ شاغلی؟ بی-

 !بیست و سه سالمه و دانشجوی پزشکی، دانشگاه چمران-

 !سه سالمه، دانشگاه تهرانام! بیست و  وای منم دانشجو پزشکی-

 !گذره؟ خب اصفهان خوش می-

خالصه کلی باهاش حرف زدم... دختره خوبی بود، ازش خوشم اومد. قرار شد عکسش رو برام بفرسته، 

 !یه قرار هم بزاریم بریم بیرون

 !چی شد؟-

تشم ای بود. پوس هاشم قهوه ای روشن داشت، رنگ چشم خدایی آرمین هم خوشگل بود! موهای قهوه

سفید، صورتشم گرد بود و زاویه داشت. لـ*ـب و بینیشم عین خودم موهاش پر پشت بودن! قدش 

 . هم یک متر و هشتاد و هشت بود، سن هم که بیست و هفت سالش بود

 !خوردیم! چی شد؟-

 .نگاهم رو غمگین کردم و پوفی کشیدم

 !خواد ازدواج کنه براش خواستگار اومده، ازش خوشش میاد می-

 .هاش لرزید و مشتی حواله زمین کرد ین زانوهاش خم شد و نشست رو زمین! شونهآرم

 !کردم. این آرمین بود، داداش خر خودم؟ خشک شده بودم و فقط نگاهش می

 :شد گفتم با صدایی که از ته چاه بلند می

 !کنی؟ داری گریه می-

 ...آرمین هیچی نگفت

 :رفتم بـ*ـغلش کردم و گفتم
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 .خوادت از خداش هم باشه! خواستم ازیتت کنم، می بخدا دروغ گفتم!-

 !گی؟ راست می-

 :اش خندم گرفت. زدم تو سرش و گفتم از لحن بچگونه

 !آره-

 !دوستم داره؟-

 :با لحن جدی گفتم

 !بدبختانه بله! موندم تو چی داری-

 .رفتم نشستم تو حیاط، بهنام ماشین رو پارک کرد

 !عاشق شدی خره؟-

 !آره ،عاشق تو شدم-

 !وای نگو، من آمادگیش رو ندارم-

 .که ناهارش رو خورد با آرمین به حیاط اومدن یه چشمک بهم زد و رفت تو... بعد از این

زد و آرمین هم چون این شغلش بود با شوق حرف  درمورد مهندسی عمران خونه حرف می بهنام

 .خندم گرفت که برگشتن سمتم و سوالی نگاهم کردندفعه  زد. یک می

 !زنین و من و رفیقام درمورد طحال و کلیه شما در مورد در و دیوار حرف می-

 .و دوباره خندیدم

 !ایش! تو باید آراز رو بنشونیم کنارت-

غل هام رفت تو هم که با صدای بوق سرمون رو گرفتیم باال! ناخداگاه جیغی کشیدم و پریدم بـ*ـ اخم

 !نازنین دختر داییم

 !گیری! ایش، گمشو باهات قهرم! دو، سه روزه اومدی یه خبری از من نمی ور اونبرو -

 . از پشت پریدم و از گردنش آویزون شدم و لپش رو مثل جارو برقی بـ*ـو*س کردم

 !ناراحت نباش-

 .دم بپر چایی بیارخب ناراحت نیستم، کلوچه آور-

 !ای به چشم-

و احوالپرسی کردن و منم رفتم چایی آوردم و دور هم خوردیم که  سالمها اومدن با نازنین  مامان این

 .دنبالش برمبی آروم در گوش مامان چیزی گفت و باهم بلند شدند. مامان اشاره بهم کرد که  بی
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 .خوایم بریم مراسم ختم کسی ممکنه شب نیایم ما می-

 .اوهوم-

 .زنم داداش تا نازنین بمونه، خودتم بهش بگو که اینجا بمونه زنگ می-

 !چشم-

 .با یه بطری نوشابه به حیاط رفتم

 کی میاد جرعت یا حقیقت؟-

 :همه با هم گفتند

 !من-

 .ین شیطون به بهنام نگاه کردچرخوندم که افتاد سمت بهنام و آرمین، آرم

 کدوم؟-

 !کردیم اش می چاره گفت حقیقت که بی بهنام آب دهنش رو با صدا قورت داد. می

 !جرعت-

 :در گوش آرمین گفتم

 !بهنام از رقص متنفره-

 !بهنام پنج دقیقه باید برقصی-

 !فقط عربی-

 !نه، بندری-

 !خیر، فارسی-

 !عربی-

 !فارسی-

 :نازنین با جیغ گفت

 !دریبن-

 !رقصم نمی-

 ...خب باشه، اون رو تو ژین-

 .رقصم می-
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 .آهنگ رو پلی کردیم و بهنام شروع به رقصیدن کرد

 .کردند های گشاد بهنام رو نگاه می بی و مامان و بابا با چشم بی

 !نگاه کن. پسر هم، پسرهای قدیم-

 .از اون فقط سیبیلش رو داره-

 !اون هم به سرش زیاده-

رقصیدن.  بی رو گرفته بودن و می بی رو گرفت و آورد وسط و با بهنام دست بی یآرمین رفت دست ب

 !داد! انگار کالس رفته بود مامان و بابا که از خنده ترکیده بودن؛ خدایی بهنام چه قری می

 ...بی عصاش رو برد باال و و یکی زد تو کمر بهنام و یکی هم زد تو پای بهنام و رفت بی

 :ن سرجاش اومد؛ نازنین گفتبعد از اینکه حالشو

 کی میاد شهر بازی بریم؟-

 !ای هستیم های پایه خیلی آدم خدایی .همه با هم موافقت کردیم

رفتم تو اتاق تا آماده بشم. یه شلوار لی یخی با یه هودی صورتی کم رنگ و پالتو سفید خز دارم رو 

بعد از یه آرایش ملیح شال سفیدم رو سرم کردم و پایین رفتم. با ماشین بهنام رفتیم، به  پوشیدم و

 .نازنین هم گفتم که شب پیشمون بمونه

 !بریم تونل وحشت-

 :آرمین جدی گفت

 !خیر، سقوط آزاد-

 !ها ها چیِ؟! بریم از اون این بازی-

 !سه نفرمون رد دستش رو دنبال کردیم و پقی زیر خنده زدیم

 !ها سوار بشیم گفت بریم از اون ها ست که اسب دارن، می به اون چرخونه

 :خندیدیم که بهنام گفت جور داشتیم می  همین

 آراز نیست؟  اون-

 !کجا؟-

 !همون که داره میاد سمتمون-

 !من برم دستشویی-

 !تو که االن از دستشویی اومدی-
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 !خب دوباره گرفت-

 !خفه-

 !سالم-

 .دندهمه به جز من سالم کر

 !خواهرت زبون نداره؟-

 .براش زبون در آوردم

 !بینی که دارم می-

 .نشنیدم سالم بکنی-

 !پس بهتر به متخصص گوش مراجعه کنی-

 .هیچ جوابی نداد و سمت تونل وحشت رفتیم

 .های راه بودیم و منم به غلط کردن افتاده بودم که دیدم جز آراز کسی دور و برم نیست وسط

 ترسیدی؟-

گم نه که یه پدر صلواتی با اره برقی دنبالم افتاد! پشت آراز پناه گرفتم. آراز دستم رو گرفت خواستم ب

 .و سمت در خروجی دویدیم

 !خندیدن روی صندلی نشسته بودم. رنگ به رخ نداشتم، همه داشتن بهم می

 !کوفت! بیا بانو، بخور-

 . بند اومده بود و نتونستم جوابش رو بدم و آبمیوه رو تا ته خوردم زبونماز ترس 

 .بعد از اینکه حالم خوب شد دو سه تا وسیله دیگه رفتیم و به پیشنهاد آراز رفتیم بستنی بخوریم

 ...همه مهمون م-

 !ها ها خیز برداشتن سمت بستنی هنوز حرف از دهن آراز بیرون نیومده بود که بچه

 :از بلند شد و گفتآر

 نمیای؟-

 .کنم خوام، خودم پول دارم؛ بستنیم رو حساب می نمی-

 !هرجور راحتی-
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 .ها رفتن و بعد از چند دقیقه برگشتن بچه

 .آراز یه بستنی بزرگ شکالتی با تزئین توت فرنگی و قلب برام آورده بود

 .خوام نمی-

 !خوای و باید بخوای می-

 .خوام نمی-

 .ها کرد و یه قاشق از بستنی رو تو دهنم گذاشت اکاز اون اخم وحشتن

 !به حق علی گلدن گلوب پلمپ شد-

 .همه خندیدند

از کارش خیلی عصبی شدم و بلند شدم و رفتم سمت در خروجی که یکی بازوم رو چنگ زد و منم 

 .تعادلم رو از دست دادم و تو بـ*ـغلش افتادم. از تو بـ*ـغلش بیرون اومدم

هایی که باهاشون تا اینجا  دست زدی؟! اصال واسه چی اومدی پیشمون؟! برو با همونواسه چی بهم -

گیری؟ از پسرای مثل تو  اومدی. اصال به چه حقی واسه من بستنی گرفتی؟ به چه حقی با من گرم می

 شی؛ افتاد؟! حاال هم واسه چی اومدی دنبالم؟ بدم میاد! بار آخرت باشه با من اینجوری صمیمی می

 .رم، شما برگرد خوام! االن هم اومدم بگم من دارم می رت میمعذ-

 !و بعد بیرون رفت. اونقدر از دستش عصبی بودم که نفهمیدم چی بهش گفتم

 .کردم تمام طول راه برزخی بودم و توجهی به اطرافم نمی

 نمیای پایین؟-

 !ها؟-

 .رسیدیم، بیا پایین-

باز کردم تا شاید دمای بدنم پایین بیاد. هروقت سریع خودم رو پرت کردم تو حموم و آب سرد رو 

 .کرد شدم این کار آرومم می عصبی می

 .بعد از چند دقیقه که حالم جا اومد، لـ*ـباس هام رو در آوردم و دوش گرفتم. بیرون اومدم

 :کردم که نازنین گفت داشتم موهام رو با سشوار خشک می

 !خوشگل بود ها-

 !کی؟-

 !آراز دیگه-
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 !م؛ مبارکت باشهدقت نکرد-

های عسلی،  اوال کوفت! دوما من عاشق موی بور تیره و پوست سبزه روشن که ایشون داشت و چشم-

دونم؛ ولی اگه همکالس بهنام بوده که  فکر کنم قدش یک متر و نود سانتی متری بود و سنش هم نمی

 !شم بیست هفت سالشه، نمی

 :یکم کریستال به دستم زدم و گفتم

 !ستگاریش عزیزمخب برو خوا-

 !ای دیگه جنبه بی-

 !بیاید برای شام-

 !چشم-

، ساعت دو رفتیم خوابیدیم. چون تختم دو نفره بود، من و نازنین  بعد از خوردن شام و فیلم دیدن

 .باهم خوابیدیم

خواست اول به خونه و بعد دانشگاه  نازنین ساعت رو کوک کرد تا سر ساعت شش بیدار بشه؛ چون می

 .بره

 .با صدای مامان بیدار شدم صبح

 .خوایم حرکت کنیم ، پاشو می آنی-

 !کجا؟-

 .تهران؛ وسایلت رو جمع کن-

همزمان با  به ساعت انداختم، هفت بود. دست و صورتم رو شستم و وسایلم رو جمع کردم و نگاهی

 .من آرمین از اتاق اومدم بیرون و با هم پایین رفتیم

 .بعد از خوردن صبحانه رفتم تو اتاق تا آماده بشم

 !دریا! دریا! وای کمرم-

 !چی شده کوروش؟! باز کمرت گرفت؟! چقدر بهت گفتم دمر نخواب-

 !خانم برو پمادی، چیزی بیار. آرمین-

 ؟بله-

 .تو بشین پشت فرمون-
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 من رانندگی کنم؟-

 !، بابام رانندگی کنه نه-

 !فقط مامان پشت بشینه-

 !خواد. آنی اصال نمی-

 بله؟-

 .باباجون من کمرم خرابه! تو بشین-

 !چشم-

 .وسایلم رو گذاشتم تو ماشین و حرکت کردیم

*** 

 .ها رو بردیم آرمین بابا رو برد باال و من و مامانم ساک چهار ساعت بدون توقف رانندگی کردم.

برای بابا کرم زدم و رفتم وسایلم رو از تو ساک در آوردم و گذاشتم سر جاشون. بعد از خوردن ناهار 

 .فیلم دیدم و ساعت شش خوابیدم

ده صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و دست و صورتم رو شستم. بعد از خوردن صبحانه آما

 .رو زدم  شدم برم دنبال کیمیا و بعدش بریم بیمارستان... زنگ در

 !کیه؟-

 !منم-

 !سالم بزغاله! خوبی؟ بیا باال-

 .باال رفتم

 سالم بزغاله گرامی! چه عجب! یونجه )قهوه( میل دارید؟-

 !شو بریم؛ دیره نه، صرف شده! بدو آماده-

 .تند آماده شد و رفتیم بیمارستان

 .ها بیاین بچه-

 ای داری؟ باز چی شده پارسا؟ باز چه نقشه-

 .قراره با هم نقشه بکشیم-

 .همه رفتیم تو کافه نزدیک بیمارستان و شروع کردیم به نظر دادن

 !ماست بریزیم تو باکش-
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 !نه-

 شکر؟-

 !نه-

 !آدامس بزاریم زیرش؟

 :گفتند شایان و سایان با هم

 !نه-

 !شکر بهتره-

 !کی بره شکر بگیره؟-

 !تا نشونت بدم. فقط یکیتون پالستیک در بیارهنگاه کن -

 .بهار یه پالستیک فریزر از تو جیبش در آورد

 !گارسون-

 بله؟-

 !شکر لطفا-

 !چشم-

ی شکر رو ریخت تو پالستیک و یکم گذاشت تو شکر  گارسون شکر آورد و پارسا هم خیلی حرفه 

 !پاش

 .جمع کردیم و شایان حساب کرد و بیمارستان برگشتیم

 !رو بریزم تو باک ماشین فراهانی  شد نیم ساعت از کالس که گذشت برم و شکر قرار

 !ها خوب توجه کنید این فرد دچار بیماری بچه-

 !ببخشید استاد-

 بله؟-

 !تونم برم گالب به روتون؟ می-

 .ها خندیدند بچه

 !بفرمایید-

ها و وقتی حواسش پرت شد رفتم سمت در خروجی... شکر رو ریختم تو باک  دستشوییدویدم سمت 

 .های بیمارستان برگشتیم و دور باک رو تمیز کردم و برگشتم. کالس که تموم شد رو صندلی
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 !ریختی؟-

 !آره-

 شه!؟ االن چی می-

 .شه می شیرینفراهانی -

 !کوفت-

 .، شماهام برین رم ها من دارم می خب بچه-

 !جوری ندیده بود همه یک صدا گفتیم چشم! آخ فراهانی تو عمرش ما رو این

 !بری برنگردی! مگس-

هارو روشن کردم. مامان امشب بیمارستان شیفت  ها خاموش بود. چراغ رسیدم خونه. همه چراغ

 .داشت؛ بابا و آرمین هم شرکت بودند

 .ها رو شستم در آوردم و گرم کردم. آرمین اومد و بعد از خوردن شام ظرف فریز قیمه رو از تو

های تلویزیون رو باال پایین  کرد. من بدون هدف کانال بابا رفت بخوابهـ آرمین که با پرنیان چت می

 .داد ها داشت التاری نشون می یکی از کانال !موفق هم شدم کردم، بلکه چیز خوبی پیدا کنم؛ که می

 .تا آخر فیلم رو دیدم و ساعت دوازده خوابیدم

صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم. بعد از خوردن صبحونه سریع آماده شدم ودنبال کیمیا رفتم. 

 .زنگ در رو زدم

 !بیا تو عزیزم-

 .یا هنوز خواب بوددر رو هول دادم و رفتم تو سالم کردم. کیم

 !فهمی؟ پاشو کیمی تو هنوز خوابی؟! ساعت هشته، می-

گفتم:  کیمیا سریع تو دستشویی پرید و دست و صورتش رو شست. مامان کیمیا که من بهش می

یه سینی صبحانه باال آورد. ساعت تازه هفت و نیم صبح بود، ساعت هشت و نیم باید « خاله محیا،»

 .بودیم بیمارستان می

 .گرفت نعم رو با مانتو درآوردم که کیمیا روی ت*خ*ت پرید و تندتند لقمه میمق

 خوری؟ قدر تند می چرا این-

 !فهمی؟ ساعت هشته، می-
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به ساعت پشت سرش اشاره کردم. بعد از یک دقیقه خیره شدن به ساعت، خیلی شیک مربای آلبالو 

 :رو تو سرم زد؛ جیغ کشیدم

 کنی؟ روانی چی کار می-

 .آخیش، دلم خنک شد حقته!-

 !خیلی خری-

 !ایمون نکردی دونم. برو سرت رو بشور تا مورچه می-

کل پنیر رو به صورتش مالیدم و تو حموم اتاقش پریدم. سرم رو شستم و با سشوار خشک کردم. 

 :کردم که از گردنم آویزون شد و لپم مرطوب شد داشتم مقنعم رو سر می

 .ببخشید-

 :فتمچشمی نازک کردم و گ پشت

 !بخشم می_

 .سوار ماشین شدیم

 :کیمیا گفت

 راستی تو چرا دیشب جواب منو ندادی؟-

 !وای! از دیشب تا االن خاموشه-

 :تو کیفم دست کردم و گوشی رو درآوردم و روشنش کردم

 حاال چی کارم داشتی؟-

 !فراهانی دیشب تصادف کرده-

 ...دهنم باز موند. خاک تو سرم، چی کارش کردیم؟ ولی

 کنی؟! حاال چش شده؟ مسخره می-

 .هیچی، فقط پاش شکسته-

 خداروشکر. حاال کی بهت خبر داد؟-

گرده  دیشب پارسا زنگ زد، گفت اومده خونه، فهمیده گوشیش بیمارستان جا مونده؛ اون هم برمی

هم بینه فراهانی رو از تو آمبوالنس در میارن و سر و روش هم خونیه! خالصه پارسا  بیمارستان که می

 .مونه تا بفهمه چش شده می

 خب بعدش؟-
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شه اما دیگه کالس  گه فقط پاش شکسته و فردا ،یعنی امروز، مرخص می هیچی دیگه، دکترش می-

 .نمیاد تا پاش وا شه

 .شکست دیگه تا مقصد حرفی نزدیم و صدای موزیک بود که سکوت رو می

 .دل من ضربه دیدست، پر وصله و پینه است

 !گاه نابی یه تکیه واسشتو 

 تو خود نوری، مثل مهتابی؛

 !تابی وقتی تاریکه همه جا، تو فقط می

 تابی؛ تابی، هم دوست دارم هم تویی دلیل بی آره تو می

 !تابی وقتی تاریکه همه جا، تو فقط می

 ...فکر پروازم، تو واسم شکل یه پرتابی، الماسی

 !بیکمیا

 این دل تنگمی تو، دلیل

 !جنگمی تو اونی که واسش می

 (ماه قشنگم_علی یاسینی)

 :پارسا گفت

 !کجایین شما؟! ساعت نه-

 !ی کردم، خبر نداشتم ساعت چنده! معذرترو با ساعت آنتالیا یک ساعتم .خوام اوه! معذرت می-

 .چند ساعت تو آب نمک بودی خیارشور؟ بدویین گل و شیرینی گرفتیم بریم عیادت استاد-

 :کیمیا خندید و گفت

 .بریم-

کردی! حاال ما خوب  کردیم که کیف می به عیادت فراهانی رفتیم. منو پارسا و بهار یه نقشی بازی می

 !کرد بودیم، کیمیا گریه می

 :هق کرد و گفت کیمیا هق

 .شم افتم؛ من فقط درس دادن شما رو متوجه می استاد من بدون شما این ترم می-

 .هق کرد و باز هق

 !آره جون خودت-
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 :فراهانی گفت

اصال نگران نباشین؛ من با دوست عزیزم تماس گرفتم و قراره این چند وقت به جای من درستون -

 .بدن. .ایشون هم متخصص هستن

یعنی فک نکنم تو سی و هشت سالی که زندگی کرده، یه بار خوب رفتار کرده باشه! فقط ضد حال 

 .زنه می

 :کالس تو سکوتی عجیب رفته بود که کیمیا دوباره زیر گریه زد

 !ده کس مثل شما درس نمی استاد هیچ-

 .دن ایشون دانشجوم بودن و بسیار بهتر از من درس می-

 :دکتر وارد اتاق شد

 .دانشجوهای نگران برین بیرون تا استادتون مرخص بشنخب -

 .ما هم بیرون اومدیم و تا جون داشتیم، کیمیا رو زدیم

 :پارسا با دهن کجی گفت

مردی خفه شی؟ دیشب تا صبح از خوشحالی نخوابیدم، گفتم  می« ده! کس مثل شما درس نمی هیچ»-

 !تعطیلیم! بعد خانم گند زد وسطش

 !گرفتم که پس نیوفتیم خب باید دست پیش می-

 .برو بمیر-

 :شایان گفت

 !حاال نیاورده رفته اصفهانی آورده-

 دونی؟ تو از کجا می-

 :سایان گفت

 .زدیم قبل از شما داشتیم باهاش حرف می-

 !جوییدم شد؟ به طور حتم خرخرش رو می یهو یاد آراز افتادم؛ اگه استادم بود، چی می

 :پارسا گفت

 کجایی؟-

 !گ زدم آژانس بیاد دنبالمخونمونم؛ زن-

 .منم سر راه سوار کن-
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 ای باشه؟ چشم، امر دیگه-

 .نه دیگه امری نیست-

 .ها نشستیم هامون رو پوشیدیم و روی صندلی لـ*ـباس

 :شایان گفت

 .حوصلم سر رفته-

 :پارسا گفت

 .منم-

 :سایان گفت

 کاریم؛ بریم دوردور؟ ما که تا استاد جدید بیاد، بی-

 .اومد تو، خودم رو پشت کیمیا قایم کردمدفعه آراز  یک

 :کیمیا گفت

 چی شد؟-

 .تا بهت بگم بریمبیا -

 :پارسا گفت

 !خوام بدونم کجا؟ منم می-

 .فضول رو بردن زیرزمین، پله نداشت؛ خورد زمین-

 .ریف کردمکیمیا رو دستشویی زنانه بردم و همه چی رو براش تع

 !نه-

 !آره-

ای که تو  خب هنوز هم دیر نیست. چند تا عشوه خرکی میای تا شاید اومد گرفتت. البته با این قیافه-

 .دونم بیاد داری، بعید می

 !گی عشوه بیا براش؟ گم بدم از این بشر میاد، تو می خفه! من می-

 خوای چی کار کنی؟ خب جوش نزن. االن می-

 !دستشویی-

 .جوابم رو بدهمرض، -

 !خب دادم؛ دستشویی دارم-
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 .ها برگشتیم بعد از دستشویی، پیش بچه

 :پارسا گفت

 .کجایین دو ساعته؟! استاد جدید اومد-

 :و زیر لـ*ـب گفت

 !انشاهلل پاهاش قلم بشه-

 :شایان گفت

 بود که با اخم اومد، رفت باال؟ پسرههمون -

 :پارسا گفت

 .کدوم؟ من متوجه نشدم-

 :بهار گفت

 !تونیم دو روز نفس بکشیم؟ آخ خدا! ما نمی-

 :پرستاری به سمتون اومد

 .استاد جدیدتون منتظره، برید باال-

 .دور تا ضایع شهلـ*ـباس و بعد دور تعویض !هوی؛ کجا سرتون رو انداختین پایین-

هامون رو عوض کردیم و به پارکینگ رفتیم. من و بهار و کیمیا، تو ماشین من، پارسا و  همه لـ*ـباس

 .شایان و سایان هم تو ماشین پارسا

 :پشت چراغ قرمز بودیم که

 .الو-

 :پارسا گفت

 !بریم بوتیک امیر، ورشکستش کنیم-

 .بریم-

مردونه داشت و به قول -خاله پارسا بود و یه بوتیک زنونهسمت بوتیک امیر راه افتادیم، امیر پسر

 .زدیم رفتیم پیشش و به اندازه سیصد و شصت و پنج روز، بهش خسارت می بار می خودش، سالی یک

وارد پاساژ شدیم و مستقیم سمت بوتیک امیر رفتیم. امیر تو سرش زد و زیر میز رفت! البته فقط من 

 :،زنش، گفتاین حرکتش رو دیدم و به الهه 
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 !تو جواب بده-

 :پارسا گفت

 سالم الهه جونم! امیر کو؟-

 :الهه با خنده گفت

 .سالم، این زیر-

 :امیر باال اومد و گفت

 !یا حضرت عباس! شما؟-

 .پارسا محبی هستم، پزشک-

 .من هم امیر نقوی هستم، مخترع-

 :پارسا گفت

 .وقتم خوش-

 :کیمیا جیغ زد

 !تازه ترند شدهاین از اون مانتوهاست که -

 :امیر گفت

 !گی؟ راست می-

 :کیمیا گفت

 !نه، گفتم دور هم بخندیم-

آبی و کیف سفید و -جونم بگه؛ کیمیا یه مانتوی آبی کالسیک تیره با یه جفت کفش فانتزی سفید

ها با  ها، فقط رنگشون طوسی بود، بهار هم همین آبی برداشت. منم همین-شال دو رنگ لمه سفید

ارسا هم یه کت تک و شلوار جین و کفش، شایان و سایان هم مثل پارسا، فقط کت پارسا رنگ یاسی. پ

 .ای طوسی بود اما شایان مشکی و سایان هم سرمه

 جدا جدا چند؟-

 :امیر گفت

 .دخترها هفتصد تومن، پسرها هشتصد تومن-

 :کارت خودم و دخترها رو کشیدم، بعد رسید رو دستش دادم و گفتم

 !برامون حساب کردی مرسی که پونصد-
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 :طور که بیرون دویدیم، امیر گفت و الفرار! همین

 .کشم ها رو می کوفت! خودم بقیه کارت-

های چسبیده به کف زمین اومدن سوار ماشین شدن. پیاده شدم و به شیشه  خالصه پسرها با دهن

 .سمت پارسا زدم که پایین کشید

 بریم ناهار؟-

 .بریم-

 .بریم پیش نگار-

زدن و  رش رو به نشانه تأیید تکون داد. منم سوار ماشین شدم. بهار و کیمیا با هم حرف میپارسا س

کردم. یه جورایی ازش خجالت  دادم، البته به ظاهر؛ باتنی به آراز فکر می منم آهنگ گوش می

 .دونستم تا فراهانی پاش خوب بشه، چطور باید تحمل کنم کشیدم و نمی می

 :گفت گارسون به سمتمون اومد و

 چی میل دارین؟-

 .از آشناهای خانوم نگار ملکی هستیم، به ایشون بگین تشریف بیارن-

 !چند لحظه-

 :دهنش رو کج کرد پارسا

 !تشریف بیارن-

 .زبونم رو براش درآوردم. بعد از چند دقیقه نگار اومد

 !را، راه گم کردینبه، سالم! چه عجب از این و-

 :بهار جواب داد

 نه، گنج پیدا کردیم! چه خبرها؟-

 !چارگی هی، بدبختی، بی-

 :پارسا گفت

منم باشم یه رستوران چهل و شش میلیاردی بهم ارث برسه و ماهی هفتصد میلیون تومان درآمدم -

 !باشه، بدبختم

 :کیمیا گفت

 !بدبختیِ این رو داره که چجوری خرج کنه-
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 !دقیقا-

 :گار گفتن

 خورین؟ خب چی می-

 .یه پرس برگ-

 :پارسا گفت

 .منم برگ-

 .سفارش دادن« سلطانی»و بهار و کیمیا، « جوجه»شایان و سایان هم 

 :نگار گفت

 .چشم-

*** 

 دانای کل

های محکم که صداش تو  بودن! با قدم بهم ریخته بود؛ شش تا جوجه دانشجو اسکلش کرده اعصابش

 :کل بیمارستان پیچیده بود، سمت ایستگاه پرستاری رفت

 !مگه من به شما نگفتم که بگین دانشجوها بیان؟-

 .من بهشون گفتم-

 !پس االن کجان؟-

 .دونم نمی-

 .ور رو گشت اما پیداشون نکرد. بد جور کفری شده بود! سمت خونه راه افتاد ور و اون این

*** 

 آنژال

صبح با صدای آالرم گوشیم بیدارشدم و با آرمین صبحانمون رو خوردیم و من به بیمارستان رفتم. 

 .اون هم سر کار رفت

 .آخرای اسفند بود اما هنوز هوا سرد بود. تا رسیدم، خودم رو روی شوفاژهای بیمارستان پرت کردم

 :شایان گفت

 !؟این شوفاژ چیست که همه عالم چسبیده به اوست-

 !دانم ای وی نمی-
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 .طور گرم صحبت بودیم که آراز یکی یه برگ دستمون داد، بدون اینکه نگامون کنه همین

 :پارسا گفت

 عالی؟ ببخشید، جناب-

 !آراز راد هستم، استاد جدیدتون-

 :شایان گفت

 ان؟ ها چی وای، چه استادی! این-

 !امتحان-

 :کیمیا گفت

 از؟-

 !های دیروز از مطلب-

 :سایان گفت

 دیروز؟-

 !ست، چهارتا سوال هم بیشتر نیست. پونزده دقیقه وقت دارین. تقلب ممنوع بله. شونزده نمره-

ها انداختم. جز  من که تا اون لحظه پشت کیمیا بودم، برگه رو روی کمرش گذاشتم و نگاهی به سوال

 .سوال اول، بقیه رو بلد نبودم

 :کیمیا گفت

 !بفرما تو، دم در بده-

 !کنی زنم، تو باز نمی میدارم زنگ -

وپرت و  ها رو به دیوار زدن و الکی چرت طور برگه ها همین کیمیا رفت برگه رو به دیوار زد و بقیه بچه

 !نوشتن نوشتند، البته به جز شایان و بهار که عین چی می شکلک می

 .یه نگاهی به آراز انداختم که با اخم به زمین خیره شده بود

 :پارسا گفت

 شه؟ ان، چهار چی میهوی شای-

 !فهمی درس بخون؛ می-

 !دن، توروخدا بهم زن نمی-

 ...شه گم؛ می اوف! فقط برا اینکه نترشی، می-



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         51 

 

 .ها باال برگه-

 !هامون رو گرفت، فقط مال بهار و شایان رو نگه داشت و بقیه رو تو سطل کنارش پرت کرد برگه

 :شایان گفت

 چرا پرت کردین استاد؟-

 .ادبی بی اول؛ تقلب، دوم؛-

 :سایان گفت

 مال من و کیمیا و آنژال چی؟-

 !هیچی ننوشته بودین، با صفر یکی بود-

 .هیچی دیگه، چهارتا صفر خوشگل برامون رد کرد و به بخش اورژانس بردمون

زنه و از جزوه هم  ده، این حرف می زنه، آخرسر هم جزوه می صد رحمت به فراهانی که یه ریز حرف می

 !اومد. آخه من یه ماه این رو کجای دلم بذارم؟ ه داشت اشکم در میخبری نیست! دیگ

 :بهار گفت

 ببخشید شما تخصصتون چیه؟-

 .تونید برید فکر نکنم به شما ربط داشته باشه! خب خسته نباشید، می-

های محکم سمت اتاق اومد. دَر کمد رو محکم  آراز رفت. بهار هم که بهش برخورده بود، با قدم

 ...کوبید روی زمین و پاش می بست، با می

 :کیمیا بهش گفت

 !چته تو؟-

گه به شما چه ربطی داره! انگار ارث باباش رو خوردم یا طلبکارشم! پررو یه  ادب به من می عه، عه! بی-

 !سوال ازش پرسیدم

 .ره وای، بسه! من خودم اعصاب ندارم، این هی رو مغز من رژه نظامی می-

 :کیمیا گفت

 .و هم اضافه شدیاین کم بود، ت-

طبق عادت  .هیچ حرفی نزدم و سوار ماشین شدم. اول کیمیا رو رسوندم و بعدش رفتم خونه

همیشگیم، با صدای بلند سالم کردم که عالوه بر مامان، صدای خاله سارا رو هم شنیدم. یه دقیقه 

 .ستهایی که دور کمرم حلقه شد، مطمئن شدم خاله سارا فک کردم توهم زدم اما با دست
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 :مرطوب کردم و گفتم رو گونش

بَه، خاله خوشگلم! چه خبرا؟ نگفتی داری میای، یه چیزی قربونی کنیم سر راهت؟ حاال چه عجب از -

 این ورا؟

 .پسرم رو منتقل کردن اینجا، منم باهاش اومدم-

 پس دایی فرهاد؟-

 !ارهاون که مدام کار د-

هام رو عوض کنم. یه شلوار طوسی با یه  خاله رفت روی مبل نشست. منم تو اتاق رفتم تا لـ*ـباس

اسبی بستم. رژم هم تمدید کردم و پایین  بلوز طوسی که حالت آزادی داشت، پوشیدم. موهام رو دم

 .رفتم

 .ها بودن مامان و خاله سارا تو آشپزخونه مشغول چیدن ظرف

 :مامان بهم گفت

 .هات رو بشور، بیا ساالد درست کن ستد-

گرانه مامان رو  پرسش .هام رو شستم و مشغول خرد کردن کاهوها بودم که زنگ در زده شد دست

ها  زد، متوجه شدم اونه! هنوز اون نگاه کردم که خاله سمت در رفت. با صدای آراز که با خاله حرف می

 :زدن که صدای آرمین بلند شد داشتن دم در حرف می

 !ری قدر قربون صَدَقَش می ها؛ این وا خاله! خوبه بیست و چهار ساعته جلوته-

 !تو هم بگو مامانت نازت رو بکشه-

 !کشه مامان ما که فقط ناز بابامون رو می واال-

 .و آویزون کردبابا یکی پس گردن آرمین زد و مامان دم در، کیف و کت بابا رو گرفت 

 .هم با ناز کتش رو درآورد و سمت مامان گرفت آرمین

 چیه؟ توقع داری من آویزون کنم؟-

 !نه، خواستم نشونت بدم تمیزه-

 .دیدم. سارا جان بیاین تو-

 :های خاله سارا زد و گفت آرمین روی شونه

 !نگفتم-
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 .و آراز خندیدن و آراز سرش رو به نشونه تأسف تکون داد و اومد روی مبل نشستخاله 

 :مامان گفت

 خوای سالم کنی؟ تو نمی-

 .رم کارم تموم شد، می-

 !دم، تو برو سالم کن. زشته دیر بری بده من بقیش رو انجام می-

 .هام رو شستم و تو حال رفتم دیگه راهی برای فرار نداشتم، ناچاراً دست

 .المس-

طوری باهام حرف بزنه،  آراز خیلی سرد جوابم رو داد. یکم بهم برخورد ولی خودم ازش خواستم این

 !پس نباید ازش ناراحت بشم. اون خواست باهام صمیمی رفتار کنه، من نذاشتم

 .به آشپزخونه برای کمک به مامان برگشتم

 برم. چرا زنگ نزدی زهرا بیاد کمک؟ بده من می-

 .م بهش بگم نیاد تا بعد پونزده فروردین تا بره شهرستان پیش خانوادشدم عیدی گفت-

سینی چایی رو تو هال بردم. اول به بابا تعارف کردم، بعد به خاله و آراز و آرمین، خودم هم برداشتم. 

 .مامان هم که عادت نداشت چایی بخوره

خیره به زمین، آراز هم یه  یک ساعت بابا و آرمین باهم و خاله و مامان هم باهم حرف زدن و من

های  شد ماشین ها رو کنار زده بود و راحت می دستش زیر لپش و به شهر خیره شده بود. مامان پرده

 .وآمد رو ببینی در حال رفت

مامان و خاله تو آشپزخونه رفتن و منم که فضا برام سنگین بود، تو آشپزخونه پریدم و مشغول چیدن 

سرهای خاله و آرمین  م تموم شد، برای شام صداشون زدم. شام رو با سربهمیز شدم. بعد از اینکه کار

کرد که این خانم چهل و نه  خوردیم. خدایی خاله خیلی آدم خاکی و گرمی بود و آدم اصال فک نمی

 !زدی زدی، انگار با یه دختر بیست ساله حرف می سالشه! وقتی باهاش حرف می

رو برداشتم و به هال رفتم. همه طبق چینش قبلی، داشتن  ها رو تو ماشین چیدم و ظرف میوه ظرف

 :زدن جز منو آراز. تو افکار خودم بودم که خاله گفت حرف می

 .دوتا هم باهم حرف بزنید شما خب-

 :آراز جواب داد

 چی بگیم؟-
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 !زنن دونم دکترا در مورد چی حرف می وا! من چه می-

زدن، خاله و مامان هم در مورد  گفت، بابا و آرمین در مورد قرارداد جدیدشون حرف می راست می

ها رو به آراز نزده بودم، االن  رفقای قدیمی و فضا برای من و آراز سنگین بود. شاید اگه اون حرف

کنه. تا حاال با  خواد ولم وجدان کی می دونم این عذاب نمی !زدیم. اوف ماهم داشتیم باهم حرف می

 .جوری حرف نزده بودم کسی این

 .ی بقیه به خودم اومدم دونم چقدر تو افکارم غرق بودم که با خنده نمی

 :آرمین گفت

 .زنیم عاشق شدی؟ نیم ساعته داریم صدات می-

 ببخشید؛ حواسم یه جای دیگه بود. حاال چی کارم داشتین؟-

 :خاله جواب داد

 .ای که برات آوردم رو بهت بدم گفتم هدیهکردم،  داشتم خداحافظی می-

 .وای! چرا زحمت کشیدین-

 .ات خوشت بیاد من عاشق دخترم ولی خب، قسمت نشد که داشته باشم. امیدوارم از هدیه-

 !یه چیزی بگیرین و من خوشم نیاد؟شما شه  مگه می-

 .ماهم دیگه زحمت رو کم کنیمای!  خب معلومه خیلی خسته-

 .دونم کی خوابم برد بعد از خداحافظی سمت تختم پرواز کردم و نمی

*** 

بود و من هم خرید نکرده بودم. مامان  عیددونم این دو هفته چجوری گذشت. سه روز دیگه  اصال نمی

د رفته بود و قرار بود فردا، آقا فرهاد هم از اصفهان بیاد. بابا و آرمین هم طبق با خاله سارا به خری

شیالن هم چند روزه پیش از شیراز اومده بود و با کلی غرغر کردن، شیدا رو با خودش  .معمول سرکار

 های تلویزیون رو باال و پایین برد. البته شیدا ازش قول گرفت که شروین نفهمه. منم بیکار کانال

 .کردم می

هفته پیش مامان به شرکت خدماتی زنگ زده بود و یکی رو فرستاده بودن خونه رو تمیز کرد و االن 

ها هم قرار شده بود برای عید برن  بی و دایی این هیچ کاری باقی نمونده بود که من انجام بدم. بی

نداشتیم البته به جز ای واسه عید  ما هم که هیچ برنامه .جا باشن مشهد و لحظه تحویل سال اون

 .گذرانی آرمین که با رفقا چیده بودن برن کیش خوش
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کشت، به خودم اومدم و تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم  با صدای گوشیم که داشت خودش رو می

 .تو اتاق تا جواب بدم

که نگاهی به شماره انداختم؛ ناشناس بود. اول خواستم برندارم اما بعد پشیمون شدم و برداشتم 

کرد پای  نشینی داشت و آدم رو وادار می صدای مردونه آراز تو گوشم پیچید! واقعا صدای دل

 .هاش بشینه حرف

 بله؟-

 .جام. بیاین دم در تا بریم پیش مامان اینا سالم. من تا چند ساعت دیگه اون-

 .باشه-

های  پوشیدم. کفش یه کت بلند زخیم زرد رنگ با یه شلوار و شومیز توسی و یه روسری سفید و زرد

ل*ب هم به ل*ب*م زدم و بعد از دوش گرفتن با عطرم، پایین رفتم.   سفیدم رو هم پوشیدم و یه برق

به ماشین تکیه داده بود و سرتاپا مشکی پوشیده بود. رفتم پیشش و بهش سالم کردم. اون هم مثل 

فی نزدیم و فقط صدای کدوم حر همیشه خیلی سرد جوابم رو داد و سوار شدیم. در طول راه هیچ

 .شد کالم پخش می موزیک بی

 .پیاده شو، رسیدیم-

رفتیم و معلوم نبود  با حرف آراز سرم رو باال آوردم و از ماشین پیاده شدم. شونه به شونه هم راه می

 .ها برداشتم و بهش خیره شدم فرش کی قراره به مقصد برسیم. با ایستادن آراز چشم از سنگ

 .بفرمایید-

تش رو دنبال کردم و رفتم تو. صدای موزیک و بوی غذا همه جا رو پر کرده بود. پشت سر آراز رد دس

 .به سمت میزی که مامان اینا رزرو کرده بودن، رفتم

 :آراز گفت

 .سالم-

 .به همه سالم کردم و جفت مامان نشستم

سفید با کفش مامان و خاله کلی در مورد خریدهاشون حرف زدن و مامان برای من یه کیف کوچک 

  .ستش و یه مانتوی کرم رنگ گرفته بود

 :خاله سارا گفت
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 خب دریا جان برای تعطیالت عید برنامه چیدی؟-

 .نه-

 نظرتون چیه بریم شمال؟ !عالیهخب -

 !عالیه-

 آنی جان نظر شما چیه؟-

 .خوبه-

ما هم مشغول شدیم. مامان برای من برگ سفارش داده بود و خودش ها رو آورد و  گارسون سفارش

 .هم جوجه، خاله سارا هم کوبیده، آراز هم جوجه

 .بعد از خوردن شام، آراز اول ما رو خونه رسوند و بعد خودشون رفتن

سین کرد و منم بهش  هامون رو عوض کردیم، مامان شروع به چیدن سفره هفت بعد از اینکه لـ*ـباس

کردم. یه رومیزی طالیی روی میز گردی که گوشه هال بود، پهن کردم و بعد یه ترمه زرشکی کمک 

گل و قرآن رو هم گذاشت و ماهی رو هم که قرار  .های طالیی رو چیدم روش انداختم و بعد هم ظرف

 .بود بابا بخره

*** 

آرمین دیروز با  .لحظه تحویل سال، ساعت هفت و نیم صبح بود و قرار شد بعد اون حرکت کنیم

کردم و وقتی صداش رو  هاش رفتن کیش. برای زده شدن بمب تحویل سال لحظه شماری می دوست

هام را دور تن بابا حلقه کردم. ل*بم را به گونش چسبوندم. اون هم  شنیدم، از جا پریدم و دست

طال سفید خیلی های ریز داد. برای مامان هم یه سرویس  جوابم رو با یه دستبند خوشگل با طرح گل

ها رو تو ماشین گذاشتیم و سمت خونه  خوشگل قلبی خریده بود. بعد از تبریک و روبو*سی، ساک

خاله راه افتادیم. تا خونشون یه ربع راه بود؛ برای همین گوشیم رو از تو کیفم درآوردم و برای کیمیا و 

 :سه بوق برداشت ها، پیام تبریک فرستادم اما به شیدا زنگ زدم که بعد از بقیه بچه

 .سالم گلم، عیدت مبارک-

 !زنی گذره یه زنگ نمی خوش می .مبارکسالم، عید تو هم -

 تو چه خبر؟ میذارن آدم دو دقیقه راحت باشه؟! حاالشیالن های  مگه این دوتا فسقلی-

 .رم شمال سالمتی، دارم می-

 .خب به سالمتی، امیدوارم بهت خوش بگذره-
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 .همچنین. به بقیه هم سالم برسون، خداحافظ-

 .رسونم، خداحافظ بزرگواریت رو می-

از ماشین پیاده شدیم و  .ها هم تکیه داده به ماشین، منتظر ما بودن تو کوچه خاله اینا پیچیدیم. اون

فتیم. خاله محکم بـ*ـغلم کرد و بـ*ـو*سیدم و عید رو بهم تبریک گفت. به آقا به سمتشون ر

فرهاد هم دست دادم. اول خواستم به آراز فقط تبریک بگم اما اون دستش رو به سمتم دراز کرد و 

آوردم! آفتاب از  منم بهش دست دادم و اون هم به گرمی بهم عید رو تبریک گفت! داشتم شاخ در می

 !در اومده بود؛ این مهربون شده بودکدوم سمت 

ای از پشت سرم اومد، سمت صاحب صدا برگشتم؛ وای خدای من! چیزی رو که  صدای نازک دخترونه

 .دیدم، باور نداشتم! ب*غ*ل*ش پریدم می

 :اَنوشه گفت

 کنی؟  وای! آنی تو اینجا چی کار می-

 کنی؟ اول تو جواب بده؛ تو اینجا چی کار می-

 :سارا رو نشون داد و گفتاَنوشه خاله 

 .ایشون زن عموی بنده هستند-

 .شناختن کردن، البته به جز مامان و بابا که انوشه رو می همشون با تعجب به ما نگاه می

 .عمو جان ایشون دوست صمیمی من تو تورنتو بودن-

برد. انوشه  یها منو پیش خودش م آموز بودم، تابستون جا بود و موقعی که دانش عمه بزرگم خونش اون

که دانشگاه  ها بودن. بعد از این کردن و همسایه بـ*ـغلی عمه این هم با خانوادش اونجا زندگی می

ها هم از اون محله رفتن و دیگه خبری از انوشه نداشتم.  جا نرفتم و عمه این قبول شدم، دیگه اون

 .دکرد و پزشک بو انوشه یه داداش به اسم انوش داشت که آلمان زندگی می

*** 

 .هام رو باز کردم های دستی از خواب بیدار شدم. با هزار بدبختی پلک با تکون

 :انوشه گفت

 .خوابی! رسیدیم پاشو خرس قطبی! چقدر می-

 کش و قوسی به بدنم دادم و از ماشین پیاده شدم. اینجا که پیرامون نبود، پس چرا ما اینجاییم؟

 .مونید قدر فشار بیاری؛ تا اینجاییم، شما تو ویالی عمو می این مغزتخواد به  نمی-
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 !چرا؟-

دونم، باال انداخت و به ویال رفتیم. ویالی خیلی بزرگی بود، با نمای آجری.  ِ نمی ای به نشونه انوشه شونه

دو طرف راه هم چمن و درخت فرش شده بود و  شدی تا در ساختمون، یک راه سنگ از در که وارد می

های رنگی  کرد! گوشه دو طرف راه هم المپ سیب بود که تازه شکوفه کرده بودن و آدم رو دیونه می

 .قرار داشت

یکی از خدمتکارها در رو باز کرد. سمت راست در ورودی، آشپزخونه بود و کنار آشپزخونه هم پله که 

شد.  رو بود که به دوتا اتاق و حموم و دستشویی ختم می راه. زیر پله هم یه   شد به طبقه باال مربوط می

روی  سمت چپ یک دست مبل زرشکی سلطنتی و یک دست مبل راحتی چرم زرشکی هم روبه

 .تلویزیون قرار داشت

 :خاله سارا گفت

 .های پایین برداشته شده؛ شماها برین طبقه باال خب اتاق-

د با یک دست مبل راحتی طوسی و تلویزیون و بعد چهار تا ها که باال رفتیم، یه هال کوچیک بو از پله

 .اتاق بود

 :انوشه گفت

 .اتاق اول مال آرازه، بقیه هم هر کدوم رو خواستی بردار-

روی در اتاق آراز بود رو باز کردم؛ یه اتاق با تم صورتی و سفید بود. ازش خوشم  در اتاقی که روبه

 .اومد

 .دارم این رو بر می-

 .اتاق کناریتماوکی؛ منم -

 .و بعد رفت تو اتاقش. منم وسایل رو چیدم و برای ناهار رفتم پایین

*** 

 !انوشه بدو؛ دیر شد-

 !داری تو عجلهاومدم. چقدر -

هم  امشب تولد انوشه بود. من صبح خبردار شدم؛ به مامان سپردم براش کادو بگیره و خودم و انوشه

 .خواستیم بریم لـ*ـباس بگیریم می

اش پولک دوزی شده بود، خرید.  انوشه یه پیراهن طوسی که تا دو انگشت باالی زانوش بود و باالتنه
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منم یه پیراهن ماکسی مشکی که از پشت باز بود و یه پاپیون مشکی هم پشتش بود، خریدم و 

 .برگشتیم خونه

دم، اول یه دوش گرفتم و موهام رو فر کردم و بعد از یه با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار ش

ها سرگرم بود و  ها اومده بودن و انوشه هم با اون آرایش ملیح، از اتاق بیرون زدم. تقریبا همه مهمون

جی آهنگ رو پلی کرد و  های ته سالن نشستم. دی شناختم، روی یکی از مبل منم چون کسی رو نمی

 !ناز و پسرها هم که داغون همه ریختن وسط؛ دخترها با

ها لم  کردم. سرم رو چرخوندم که دیدم آراز روی یکی از مبل نگاه خیره یکی رو روی خودم حس می

داده و یه دستش زیر سرش و با اخم به من خیره شده. محل نذاشتم و دوباره خیره شدم به 

 .ها؛ اما هنوز به من با اخم خیره شده بود رقصنده

 .روم برای رقص دو نفره پلی کردجی یه موزیک آ دی

 :پسری به سمتم اومد

 دین؟ خانم افتخار می-

 !با کمال میل-

 .دستم رو گرفت و با هم به طرف پیست رفتیم

 اسم من سهیله، اسم شما؟-

 .آنژال-

ها و  که آخرین مهمون رو هم بدرقه کردیم، ولو شدم روی مبل شب به خوبی گذشت و بعد از این

 .برد نفهمیدم کی خوابم

هام رو بستم تا  های آراز دیدم! سریع چشم هام رو باز کردم که خودم رو در حصار دست با ترس چشم

نبینه. چرا اون من رو آورد باال؟ مگه بابا نبود؟ من رو گذاشت روی تـ*ـخت و پتو رو روم کشید و 

سوخت. چرا  میهاش  کوبید. جای لمس دست ام می وار توی سـ*ـینه رفت. شوکه شدم، قلبم دیونه

 این کار رو کرد؟

 .شدم. ساعت از پنج صبح گذشته بود و من هنوز نخوابیده بودم داشتم دیونه می

لـ*ـباسم رو عوض کردم و رفتم پایین تا یه لیوان آب بخورم. صدای موج دریا سکوت خونه رو 

بودیم دریا. برگشتم به  شکسته بود، دلم لک زده بود واسه دریا! از روزی که اومده بودیم تا حاال نرفته
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های ساحل نشستم و به آب خیره  هام رو عوض کردم و رفتم سمت ساحل. روی شن اتاقم و لـ*ـباس

 .شدم

 .هام، جیغ کشیدم جا بودم که با افتادن چیزی روی شونه دونم چند دقیقه که اون نمی

 :آراز گفت

 .منم، نترس-

 .آب دهنم رو صدادار قورت دادم

 !مدی؟ سردهچرا این موقع او-

 .خلوت بود؛ دلم خواست-

 ای یه خورده قدم بزنیم؟ پایه-

ها  رحمانه خودشون رو به صخره های دریا که بی زدیم و جز صدای موج با آراز کنار ساحل قدم می

اومد. یه خورده که قدم زدیم، برگشتیم خونه و منم رفتم تو اتاق و رفتم  ای نمی زدن، صدای دیگه می

 .زیر پتو

 .هام رو باز کردم های دستی، با بدبختی پلک نبا تکو

 :انوشه گفت

 .شنیده بودم متولدین فروردین عین خرس قطبین، باور نکردم-

 ها رو بهم بگی؟ کوفت! بذار بخوابم. اومدی این-

 :انوشه خندید

 .خوایم بریم جنگل؛ پاشو نه خنگ خدا، اومدم بگم می-

 .االن میام منمباشه برو، -

هام رو عوض کردم و رفتم پایین. بعد از خوردن  ساعت سه بود. دست و صورتم رو شستم و لـ*ـباس

 .ناهار راه افتادیم سمت جنگل

ور رو نگاه کردم؛ کسی نبود.  ور و اون محو تماشای جنگل بودم که دیدم کسی دور و برم نیست! این

 .بغض گلوم رو چنگ زد. هر چی مامان و بابا رو صدا زدم، جواب ندادن

جا تا شاید مامان  هام صورتم رو خیس کرده بودن. تصمیم گرفتم یه راه رو انتخاب کنم و برم اون اشک

 .دا کنمها رو پی این

داد. گریم تبدیل به هق هق شده بود. هوا داشت تاریک  زدم، کسی جوابم رو نمی هر چی صدا می
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رفت؛ ضعف کرده  ها رو پیدا نکرده بودم. دیگه نا نداشتم، سرم گیج می شد و من هنوز مامان این می

 .ها تکیه دادم تا یکم حالم جا بیاد بودم. به یکی از درخت

*** 

 آراز

 .غ انوشه، همه برگشتیم سمتشبا صدای جی

 آنی کو؟-

 :خاله دریا گفت

 !مگه با تو نبود؟-

شن، چه  انوشه زیر گریه زد. یهو سرم گیج رفت. یعنی چی؟! توی این جنگل راه بلدها هم گم می

 !برسه به آنی

 سرشاز همون راهی که اومدیم، برگشتم تا شاید پیداش کنم. خدایا خودت کمک کن! نکنه بالیی 

 بیاد؟

 !رفته تو زمین  هر چی گشتم، پیداش نکردم؛ انگار آب شده

 :بابا همه رو جمع کرد دور خودش و گفت

 .روشن شد بگردیمخطرناک نیست، االن هم هوا تاریکه؛ بهتره بریم ویال، هوا که  جنگلاین -

 :از حرف بابا عصبی شدم و تا خودآگاه فریاد زدم

یعنی چی برگردیم؟ یه دختر تو جنگل تنهاست، اگه بالیی سرش بیاد چی؟ اگه اتفاقی براش افتاد -

 ...چی؟ اگه

 :بابا فریاد زد

 !گردیم ویال هوا تاریکه؛ همه برمی-

هام جاری شدن.  شدم! ناخوداگاه اشک ه میهمه برگشتیم سمت ویال. دلم طاقت نداشت، داشتم دیون

کشید. کالفه شده بودم. چراغ قوه رو برداشتم و از در پشتی رفتم سمت جنگل.  قلبم بد جور تیر می

 .این جنگل رو عین کف دستم بلد بودم

*** 

 «آنژال»

 گریم شدت گرفت. !اومد، ضربان قلبم باال رفته بود. نکنه گرگ باشه؟ ها می صدای خش خش برگ
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 .خودم رو پشت درخت قایم کردم. نور چراغ قوه اون قسمت رو روشن کرد؛ ترسم دو برابر شد

با صدای آراز که  !هام رو بستم و آماده بودم تا دخلم بیاد شخص چراغ به دست، جلوتر اومد؛ چشم

 هام رو دورش حلقه کردم و اون هم منو زد، انگار دنیا رو بهم دادن. دست داشت اسمم رو صدا می

 .سفت فشار داد و سرم و پیشونیم خیس شد

 !خدایا شکرت، خدایا شکرت-

 .و دوباره پیشونیم خیس شد

 !هاش ریخت روی صورتم! شوکه شدم. چرا آراز باید به خاطر من گریه کنه؟ اشک

کوبید!  وار توی سـ*ـینم می هاش رو پاک کردم که دستم هم خیس شد. قلبم دیوانه با دستم اشک

کرد. این کارها باعث  کردم. با این کارهاش داشت منو دیونه می یر پوستم احساس میهجوم خون رو ز

 .شد بیشتر از قبل ازش خوشم بیاد، بیشتر عاشقش بشم می

آراز دستم رو گرفت و منو برد سمت ویال. در هال رو که باز کردم، همه خیز برداشتن سمتم؛ مامان با 

طور، انوشه هم من رو با  گریه کردن، خاله سارا هم همینهاش منو در بر گرفت و شروع کرد به  دست

هاش شست و بعد از اینکه ولم کردن، رفتم سمت اتاقم و خودم رو ولو کردم روی ت*خ*ت و  فحش

 !به اتفاقاتی که افتاد، فکر کردم؛ آراز دیوونم کرده بود، دیوونه

 .در اتاق باز شد و انوشه خودش رو پرت کرد روی ت*خ*ت

 ت امشب پیشت بخوابم؟اجازه هس-

 .هاش رو حلقه کرد دورم و بعد از چند مین خوابمون برد با سرم تایید کردم. دست

*** 

منم نبردن؛ چون قرار  .ها رفته بودن انزلی، پیش یکی از دوستان دوران دانشجویی امروز مامان این

 .بود انوشه من رو ببره خرید اما از صبح خبری ازش نیست، آراز هم نبود

های  حوصلگی در بیام. کتاب تم توی کتابخونه تا شاید کتاب به درد بخوری پیدا کنم، بلکه از این بیرف

ذاشتم سرجاش. از هیچ کدوم خوشم  داشتم و بعد از خواندن یک صفحه ازشون، می رمان رو بر می

 .رو برداشتم ای که خوندم، خوشم اومد؛ همون اومد. باألخره یه کتاب پیدا کردم؛ ربکا. چند صفحه نمی

هام رو بستم و به  چشم !در هال رو که باز کردم، بوی قیمه فضا رو پر کرده بود. منم که عاشق قیمه

هام رو دور عصمت خانم ،خدمتکار خاله سارا، حلقه کردم  دنبال بو رفتم تو آشپزخونه و از پشت دست

 !تر از عصمت خانم بود اما... اما اینکه بزرگ



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         63 

 

 :رفتم روی اپن که آراز قهقهه زد یه دفعه جیغ کشیدم و

 چیِ؟ فکر کردی عصمت خانمم؟-

 :هجوم خون رو زیر پوستم احساس کردم. آراز دوباره خندید و گفت

 .خواد خجالت بکشی نمی-

 :بعد دستش رو به کمرش زد و با صدای زنونه و لحن شمالی گفت

 !ذام خوب شدهغببین بیا -

منم یه لـ*ـبخند تمساحی زدم و یه قاشق برداشتم و یکم خوردم. اول خواستم بگم بده اما قیافه 

 :وارفته آراز رو که دیدم، دلم نیومد اذیتش کنم

 !عالیه! آشپزیت خیلی خوبه-

 :آراز با همون لحن گفت

 !پس چی فک کردی؟-

مثالً کتاب بخونم اما در اصل داشتم آراز رو نگاه روی آشپزخونه که  های روبه نشستم روی یکی از مبل

 :کردم که صدای در هال اومد. انوشه اومد باالی سرم و گفت می

 دوسش داری؟-

 کجا بودی؟-

 .پی نخود سیاه تا تو به عشق و حالت برسی-

 !مرض-

 .گم رو عوض کنم، میام میهام  لـ*ـباس .اوه، اوه ببخشید! غلط کردم-

نداشتم؟ نه، من دوسش نداشتم بلکه عاشقش بودم. « دوسش داری؟»صدای انوشه اکو شد تو سرم: 

بودم اما اون  عاشقشخورد؟ من  اون منو عاشق خودش کرده بود! اما عشق یک طرفه به چه دردی می

 چی؟

 :شه گفتاون

 .رفته بودم رَم بخرم-

 رَم؟-

آره بابا؛ دوربین رو اوردم اما رمش رو نه! گفتم تا اینجاییم چهارتا عکس خوشگل بگیریم. خواستم -

 .بیدارت کنم؛ اما دلم نیومد
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 :آراز گفت

 .بیاین ناهار-

 :انوشه گفت

 !بریم مسموم بشیم-

بعد از ناهار، منو  !ت پخت آراز حرف نداشتهای انوشه خوردیم. دس ناهار رو با شوخی و مسخره بازی

 ها رو شستیم و بعد انوشه رفت تا استراحت کنه و منم مشغول کتاب خوندن شدم انوشه ظرف

*** 

 :مامان گفت

 .آنی پاشو؛ رسیدیم-

هام رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم و مستقیم به سمت اتاقم حرکت کردم. خودم رو پرت  چشم

موندیم. نفسم  دلم گرفته بود؛ چقدر این پنج روز خوش گذشت، کاش بیشتر میکردم روی ت*خ*ت. 

رو صدادار بیرون فرستادم و گوشیم رو از توی جیب مانتوم بیرون آوردم. شیدا پونزده بار زنگ زده 

 .بود، خواستم باهاش تماس بگیرم که خودش زنگ زد

 .سالم عشقم-

داری؟ این چند روز هم که اصال زنگ  وشی رو بر نمیزنم، گ سالم و مرض! مرض داری هر چی زنگ می-

 !نزدی! یه وقت نگی رفیقی به اسم شیدا دارم

 .وا! یه نفس بگیر، بعد ادامه بده-

 .خب گرفتم، حاال جوابم رو بده-

 .گوشیم رو سایلنت بود، نشنیدم. بعدش هم گفتم مزاحمت نشم-

 .یادم نبود کردم، تو رو آره جون خودت! بگو داشتم خوش گذرانی می-

 .باشه هر چی تو بگی-

 .رفت؛ زنگ زدم که تولدت رو تبریک بگم اوف داشت یادم می-

 .تولدم؟! امروز نیست-

 .تونم زنگ بزنم. گفتم االن بگم نوردی، نمی رم کوه دونم فرداست اما چون فردا می می-

 !وای مرسی عشقم، کادو یادت نره-

 !گی نه گم پررویی، می می-
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 .خوش بگذره خب باشه برو،-

 .به تو هم بای-

 .بای-

 .گوشی رو پرت کردم روی تـ*ـخت و رفتم سراغ ساکم

 .هام تا یه سری بهشون بزنم کارم که تموم شد، یه دوش گرفتم و رفتم سراغ کتاب

 .خوندم که انوشه زنگ زد حدود سه ساعت بود که داشتم درس می

 الو؟-

 سالم عشقم، خواب که نبودی؟-

 .خوندم مینه، داشتم درس -

 ی امیرعلیه، بیای. حاال میای؟ ی کافه خب ببخشید مزاحمت شدم؛ زنگ زدم بگم فردا افتتاحیه-

 .آره حتما-

 .فرستم. دیر نکنی ها، منتظرم خب عالیه! ساعت و آدرس رو برات می-

 باشه، کاری نداری؟-

 .نه قربونت، خداحافظ-

 .خداحافظ-

*** 

جیغ خفیفی کشیدم و  ...جا بود. در رو هل دادم و بوم  همین دوباره نگاهی به آدرس انداختم. درست

های آراز گره خورد.  یه قدم رفتم عقب. با صدای تولدت مبارک، سرم رو آوردم باال و چشمم تو چشم

 !تونستم چشم ازش بردارم. چقدر دلم براش تنگ شده بود زد، نمی هاش برق می چشم

 ها رو فوت کنی؟ خوای شمع نمی-

هام پشت سر آراز بودن و با لـ*ـبخند بهم نگاه  ف نگاهی به جمع انداختم، همه دوستبا این حر

کردن. آراز یه کیک بزرگ شکالتی تو دستش بود که عکس من روش چاپ شده بود؛ همون  می

 .عکسی که انوشه ازم لَب ساحل گرفت

 :آراز گفت

 خوای فوت کنی؟ نمی-

 :گفتم بغضبا 
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 .چرا-

ها اومدن جلو و یکی یکی تبریک گفتن. انوشه دستم رو گرفت و منو  ها رو فوت کردم و بچه شمع

 .ها همه رفتن وسط های کافه رو کشید و آهنگ گذاشت و بچه سمت جایگاه برد. امیرعلی پرده

 :انوشه گفت

 .یه نفر منتظرته-

 !ها؟-

 .بینیش برو باال، می-

 .ها باال رفتم اما کسی رو ندیدم از پله

 :آراز گفت

 .بیا اینجا-

 .ها تکیه داده بود تراس. آراز به میله سمترفتم 

 .ممنونم که امروز اومدی-

 .دعوتم رو قبول کردیباشم که  ممنون من باید از تو-

 دعوت؟-

 .آره، من از انوشه خواستم بهت زنگ بزنه-

 خب حوصله داری برات یه چیزی رو تعریف کنم؟-

 .آره-

 :آراز نفس عمیقی کشید و شروع کرد

گشتم، با داداشش دیدمش. ازش خوشم  سال آخر دبیرستان بودم. یه روز که داشتم از مدرسه برمی-

هاش منو غرق خودش کرد. اون لحظه  و سفیدی داشت، آبی چشم اومد. صورت خیلی معصوم می

ها  خواست منم یه خواهر عین اون داشتم تا هر روز ساعت خیلی به داداشش حسودی کردم؛ دلم می

دونستم عشق چیه و چه جوریه. گذشت و گذشت تا روز  شدم. اون موقعه نمی هاش خیره می به چشم

ها اومدن تهران. اون روز خیلی ناراحت  تهران قبول شد و اوناعالم نتایج کنکور؛ داداشش مهندسی 

های آبی دل بکنم. اون روز  تونستم از اون چشم شدم، نه برای قبولی داداشش، نه؛ برای اینکه نمی

ها رو از رفتن منصرف کنم اما  خواست یه جوری اون خیلی کالفه شدم. عصبی شده بودم، دلم می

https://forum.roman98.com/
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حوصله شدم. مامانم این رفتارم رو سرِ  روز به بعد، یه آدم سرد و بی ها رفتن؛ از اون شد. اون نمی

 .ها اومدن تا یه سری بزنن هام گذاشت. چند وقت گذشت و خبردار شدم اون سنگینی و سختی درس

رفتم در خونشون وایمیسادم تا از در بیاد بیرون و برای چند  انگار دنیا رو بهم داده بودن! هر روز می

ها برگشتن تهران و من به اون آدم سرد همیشگی تبدیل شدم. چند ماه  دوباره اون لحظه ببینمش.

زد بهشون، همش  بعد، ما از اون محله رفتیم و دیگه خبری ازشون نداشتم. هر وقت مامانم زنگ می

فقط به امید اینکه خبری از اون بهم « چی گفتن؟ دیگه چه خبر؟ همشون خوبن؟»پرسیدم:  ازش می

 .کرد روایی می اشق اون دختر شده بودم و اون به قلبم فرمانمن ع !برسه

شدم؛ کسی که من عاشقش بودم، یکی  به اینجا که رسید، یه نفس عمیق کشید. داشتم دیونه می

 .کرد دیگه رو دوست داشت! بغض داشت خفم می

 :آراز ادامه داد

اومده بود بیرون اما... اما یه  شه دیدمش؟! یه روز که حالم خیلی گرفته بود، زدم بیرون. باورت می-

هاشون فهمیدم که پسره مزاحمش شده.  پسر کنارش بود. اول فک کردم شوهر کرده اما بعد از حرف

دیگه جدا  هام رو گرفت و به قصد مرگ پسره رو زدم و مردم به زور ما رو از هم خون جلوی چشم

. چند روز بعد مامانم زنگ زد و گفت برم کردن. به خودم که اومدم، دیدم نیست و آه از نهادم بلند شد

هام  ها، کارم داره. منم عین جت رسیدم خونشون. داداشش در رو برام باز کرد. با چشم خونه اون

طور داشت احوالم  گشتم اما نبود. به هزار بدبختی خودم رو به مامانم رسوندم. مامان همین دنبالش می

هام رو  خواست دست ه باال آوردم و دیدمش؛ دلم میسرم رو ک .پرسید که صداش رو شنیدم رو می

 .کرد، با همون حالت سرد همیشگی جوابش رو دادم دورش حلقه کنم اما چون مامان داشت نگام می

یکی »خیال. تا اینکه دیروز داداشش بهم زنگ زد و گفت:  فهمیدم که ناراحت شده. خب بقیش رو بی

دونه موهای سر اون پسره رو بکنم! شب تا  خواست دونه میاز رفقا از خواهرش خواستگاری کرده! دلم 

صبح با خودم کلنجار رفتم تا به دختره بگم اما نشد! انوشه فهمید و گفت موقعیت رو برام فراهم 

 .کنه می

 :هام رو بگیرم. برای اینکه آبروم نره، پاشدم و با صدایی ارزون گفتم تونستم جلوی اشک دیگه نمی

 !باشهمبارک -

 .ها و راه افتادم سمت پله

 خوای بدونی دختره کیه؟ نمی-
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 .فهمیدم کشتمش، نباید می خواستم؛ چون به طور حتم می نمی

 .فهمم دیگه بعدا می-

 !اون دختر تویی-

بود و من این همه مدت اون عاشق من « اون دختر تویی!»وایسادم، صداش تو سرم اکو شد: 

 !نفهمیدم؟

 :برگشتم سمتش که گفت

 حاضری پادشاه این قلب بشی؟-

وار توی  دونه ریختن پایین، قلبم دیونه هام دونه هجوم خون رو زیر پوستم احساس کردم. اشک

 .کوبید سـ*ـینم می

 خوای بگی؟ چیزی نمی-

 :هام رو حلقه کردم دورش و سرم رو روی قلبش گذاشتم و گفتم ناخوداگاه دست

 .شم پادشاه قلبت می-

 :سرم رو به سمت خودش نزدیک کرد و گفت

 !دارم دوست-

 !منم دوست دارم-

کل کشیدن. از خجالت ها تا ما رو دیدن،  ، ازش فاصله گرفتم و رفتیم پایین. بچهدقیقهبعد از چند 

 دونستن؟ ها می سرخ شدم، این

اون شب بهترین شب زندگیم بود. بعد از تولد، آراز بردمون رستوران و یه شام مهمونمون کرد و 

 .حدود ساعت یک شب، منو رسوند خونه و خودش رفت

 :مامان گفت

 تولد خوش گذشت؟-

 آره، خیلی! شما چرا چیزی به من نگفتین؟-

 !گن نمی سوپرایز رو که-

 .کادوهام رو از دستم گرفت
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 :کیمیا گفت

 قدر عجله داری؟ چته دختر؟ چرا این-

 .رسم میرم! باید برم، وگرنه دیر می وای! کیمی امشب میان؛ دارم از استرس می-

 :خندید و گفت

 !برو شوهر ندیده-

 .باهم خداحافظی کردیم

 .ور یه ماشین بگیرم امروز ماشین نیاوردم، باید برم اون

*** 

 کیمیا

 .با هم خداحافظی کردیم

 !اوه یادم رفت بگم فردا کالس نیست

 آنژی؟ آنژی؟-

 .وسط جاده بود، برگشت سمتم

 .فردا استاد نمیاد، کالس نداریم-

 .باشه-

 ها دستی برام تکون داد و رفت. برگشتم پیش بچه

 :بهار گفت

 !چقدر هول بود-

 :پارسا صداش رو نازک کرد و گفت

 !خواد زن این بشه؟ شوهر فقط شوخر خودم ر ندیده! شوهر قحطی بود، میواه، واه! شوه-

 :بعد دستش رو انداخت روی شونه شایان

 چطوری شوخرم؟-

 !بله؟-

 :پرستار گفت

 .بیاین کمک؛ یکی همین جا تصادف کرده-

 ها با دو رفتیم سمت در بیمارستان. همه جمع شده بودن و چیزی معلوم نبود. با دستم یکی یکی آدم
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ها  دیدم باور نداشتم! نگاهی به بچه رو کنار زدم. دستم رو گذاشتم روی دهنم، چیزی رو که می

 !ها هم مثل من کپ کرده بودن انداختم؛ اون

هام  شدن. چشم چرخید. صداها توی سرم اکو می نگاهی به جمعیت انداختم، همه چی دور سرم می

 .سیاهی رفتن و دیگه نفهمیدم چی شد

*** 

 آرمین

کرد، بابا هم   نفهمیدم چه جوری خودمون رو به بیمارستان رسوندیم. مامان که مدام گریه میاصال

 .فقط برای آروم نگه داشتن مامان، خودش رو نگه داشته بود

هام  ها نشستم و سرم رو با دست تقریباً سه ساعت بود که آنی تو اتاق عمل بود. روی یکی از صندلی

ودم بود که با صدای باز شدن در اتاق عمل، همه خیز برداشتیم سمت دونم چقدر تو خ پوشوندم. نمی

 :دکتر

 حالش چطوره دکتر؟-

خب؛ تصادف خیلی شدیدی بوده و سمت راست بدنشون خیلی آسیب دیده که با دوتا جراحی دیگه -

 ...شه اما خوب می

 :مامان گفت

 اما چی دکتر؟-

 .تونیم انجام بدیم! متأسفم پاشون هیچ کاری نمیپای راستشون از کار افتاده و متاسفانه برای -

یعنی چی؟ یعنی آنی برای همیشه یه « شه کرد! هیچ کاری نمی»شد:  حرف دکتر توی سرم اکو می

برمش  شه. می ده؟ خواهر کوچولوم با یه پا قراره زندگی کنه؟ نه، نه! اون خوب می پاش رو از دست می

 ...المتیش رو به دست میارهپیش بهترین دکترها! آره، اون دوباره س

*** 

شد. با هر بدبختی که بود، رفتم پشت شیشه و  خواست گریه کنم اما جلوی مامان نمی بدجور دلم می

خدایا چرا خواهر من؟ مگه چه  .آنی رو دیدم. تپش قلبش رو شنیدم، دست و پاهاش توی گچ بودن

خوام! باید جواب منو  ازت جواب میگناهی به درگاهت کرده بود که این تقاصش بود، ها؟ خدا من 

 !بدی، باید
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 :پرستار گفت

 .آقا وقتتون تمومه، بفرمایید بیرون-

خواست سر پرستار رو بکوبونم تو دیوار! با خشم از روی صندلی بلند شدم و رفتم سمت در و  دلم می

 .محکم بستمش و به تذکرهای پرستار هم اهمیت ندادم

 :بابا گفت

 .آراز و بهش بگو چه اتفاقی افتاده آرمین یه زنگ بزن به-

 !تونم تونم، نمی نمی-

رم، چرا  دونستم؛ دارم کجا می دیگه منتظر جواب بابا نموندم و با حالت دو از بخش اومدم بیرون. نمی

 !دونم خواست برم اما کجا؟ نمی میرم، فقط دلم می

 شین خالی کردمصدای ضبط رو تا آخر زیاد کردم و همه عصبانیتم رو روی پدال گاز ما

*** 

 آراز

 !زنه قدر دلم شور می دونم چرا این مردم. نمی شوره داشتم می از دل

صدای تلفن خونه بلند شد، مجله رو روی مبل پرت کردم و خواستم برم بردارم که بابا گوشی رو 

 :برداشت

 .به! سالم آقای عزیزی-

-... 

 کی؟-

رم دیگه لـ*ـبریز شده بود، عرق سردی روی ی بابا حالت نگرانی به خودش گرفت. کاسه صب چهره

 !پیشونیم نشست. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟

 !بعداز یک ربع حرف زدن، بابا بألخره اجازه داد مخابرات یه استراحتی بکنه

 چی شده؟-

 !هیچی-

 !قدر نگران شدین؟ برای هیچی این-

 .گم بذار با مامانت حرف بزنم، برای تو هم می-

 گین آروم باشم؟ میرم، بعد شما می شوره می دارم اینجا از دلای بابا! من -
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 !گم صبر کن می_

این جمله رو تقریبا با داد گفت. دیگه خفه شدم و نشستم روی مبل و به ریز ریز کردن جدول ادامه 

 .دادم. بابا هم رفت تا با مامان حرف بزنه

 .دن بیرونده دقیقه بعد، مامان و بابا شال و کاله کرده، از اتاق اوم

 رین؟ کجا می-

 .بیمارستان-

 یا خدا! بیمارستان برای چی؟-

 .اقا فرهاد شما بگو-

 !دِ بگین! جون به لـ*ـب شدم-

 !ببین بابا جان، آنژال تصادف کرده-

 چی؟ کی؟ االن حالش چطوره؟-

 .هوشه خوایم بریم بیمارستان، هنوز بی چند ساعت پیش. االن ما هم می-

 .ه شمصبر کنین تا من آماد-

 !مامان:نه

 .بذار بیاد خانم-

کردم. ده مین بعد رسیدیم  تند تند حاضر شدم و راه افتادیم سمت بیمارستان. رو هوا رانندگی می

 .بیمارستان

 خانم عبادی، آنژال عزیزی تو کدوم بخشه؟-

 .های ویژه، اتاق صد و دو سالم آقای دکتر، بخش مراقبت-

 .ممنون-

 .مامان هم سمت خاله دریابابا رفت سمت آقا کوروش و 

 :بابا گفت

 االن حالش چطوره کوروش جان؟-

شه  هوشه اما دکتر گفت که سمت راست بدنش آسیب جدی دیده و با دوتا عمل خوب می فعال که بی-

 !شه کرد اما پای راستش از کار افتاده و کاریش نمی

 !وای خدای من! یعنی چی؟
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*** 

 کیمیا

خیز شدم و سوزش بدی  من کجام؟ چرا همه جا سفیده؟ با هر بدبختی که بود، نیم چند بار پلک زدم.

باألخره دو هزاریم افتاد؛ وای آنی! سرم  .تو دستم پیچید. نگاهی به دستم انداختم؛ سرم تو دستم بود

هام سیاهی رفت و خوردم  رو از تو دستم در آوردم و بدون توجه به مامان، رفتم سمت در. یهو چشم

 :در که باعث شد آخ بلندی بگم و مامان بلند بشهبه 

 ...ری؟ سرمت که هنوز تموم نشده. دستت داره خون میاد، بیا کجا می-

 وای مامان، ول کن توروخدا! آنی کجاست؟-

 .های ویژه بخش مراقبت_

 .در رو باز کردم و بدون توجه به غرغرهای مامان، رفتم سمت بخش

 :پرستار گفت

 ری؟ هوی خانم، کجا می-

 :ای کردم و با خشم برگشتم سمتش دندون قروچه

 گن، نه به خانم متشخصی مثل من! فهمیدی؟ هوی به یابویی مثل تو می-

 !ندازی پایین میای تو بخش طوری سرت رو می هوی! صدات رو بیار پایین. یابو تویی که این-

 !به تو هیچ ربطی نداره-

 :فراهانی گفت

 !بیمارستانهخانم شریفی بس کنین، اینجا -

 ...اما آقای-

 .تونید برید اتاق صد و دو خوام بشنوم! شما می هیچی نمی-

 .به نشانه تشکر سرم رو تکون دادم و رفتم تو

هام سرازیر شدن. صورت نازش کبود شده بود و دست و پاهاش توی گچ بودن. کلی دم و  اشک

 .دستگاه بهش وصل شده بود

 :انوشه گفت

 .به سرش اومده بمیرم براش! چه بالیی-

 .و خودش رو پرت کرد روی آنژال
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 دکتر چی گفته؟-

 ...گفت سمت راست بدنش خیلی آسیب دیده و دوتا عمل دیگه باید انجام بده و زن عمو می-

 و چی؟-

 !پای راستش از کار افتاده-

 !چ... چ... چی؟-

 !پای راستش از کار افتاده-

 وای خدا! این دیگه چه مصیبتی بود؟-

 .با هزار بدبختی خاله اینا رو راهی کرده رفتن خونهفراهانی 

 :شد. نشوندمش روی مبل و دستم رو دورش انداختم گریه انوشه هر لحظه بیشتر و بیشتر می

 .آروم باش-

 !شه گفت پاش خوب نمی دکتر می-

 .شه که بتونه درمونش کنه شه! توی این دنیا باألخره یه دکتر پیدا می معلومه که خوب می-

دیدی؛ توی این دو روز نه غذا خورده نه بیرون رفته، نه با کسی حرف زده.  د حال آراز رو میبای-

خوای آروم باشم؟ دو روزه هیچ کس از آرمین خبر نداره! خاله  فهمی؟ حاال از من می حالش داغونه، می

 !تونم تونم، لعنتی نمی خوای آروم باشم؟ نمی شه، حاال از من می دریا داره دیونه می

 شیدا

 :شیالن سینی چایی رو روی میز گذاشت و گفت

دونم؛ امتحانی چیزی داره، گوشیش  نوردی یا چه می قدر نگرانی؟ خب شاید رفته کوه عزیزم چرا این-

 .رو خاموش کرده

 خب آنژال درس داره یا...، آرمین چی؟-

 :آقا کیوان گفت

 گی چی کار کنیم؟ خب شیدا جان می-

 !دونم دونم، نمی نمی-

 ای رو نداری که ازش خبر داشته باشه؟ شماره کسی دیگه-

 !نه-
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هام پوشوندم. یعنی چه اتفاقی افتاده که آنی دو روز گوشیش رو خاموش کرده؟  صورتم رو با دست

 دارن؟ داره؟ خونشون رو چرا برنمی آرمین چرا برنمی

 :علیسان گفت

 خاله شیدا چال ناالحتی؟-

 .هیچی خاله، برو با عسل بازی کن-

 شی؟ اگه بلم، تو خوجال می-

 :آروم لپش رو بـ*ـو*سیدم و گفتم

 .آره-

 .پس من بلم با آجی بازی تونم-

 :آقا کیوان

زنیم یه  کنم؛ زنگ می کنیم؛ شما اسم بیمارستان رو بگو، من شمارش رو پیدا می خب یه کاری می-

 گیریم، ها؟ خوبه؟ خبر می

 ...آره، عالیه! بیمارستان-

 :و هیجده زنگ زد و شماره بیمارستان رو گرفت آقا کیوان به صد

 زنی، یا من زنگ بزنم؟ خب شیدا جان خودت زنگ می-

 .زنم نه، نه؛ خودم زنگ می-

 :نفس عمیقی کشیدم و شماره رو گرفتم

 الو؟-

 سالم، بفرمایید؟-

 جا؟ ببخشید من یه سوالی داشتم؛ شما از خانم آنژال عزیزی خبر دارین؟ کارآموزن اون-

 .موز؟ صبر کنید از آقای فراهانی بپرسم؛ ایشون مسئولنکارآ-

 .چشم-

 :بعد از چند مین طرف اومد

 خانم پشت خط هستین؟-

 بله، بله؛ بفرمایید؟-

 .هوش نیومده ایشون هنوز به-



    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         76 

 

 !هوش؟ فکر کنم اشتباه شده چی؟! به-

ش جلوی بیمارستان اشتباهِ چی؟ مگه شما با خانم آنژال عزیزی نیستین؟ همون خانمی که دو روز پی-

 !تصادف کرد دیگه

 !چی؟-

 .خانم پشت خطی داریم، خداحافظ-

تصادف؟ یعنی چی؟! وای خدا! من باید برم تهران. سریع از سرجام بلند شدم و رفتم سمت اتاق و 

 .وسایلم رو تو ساک گذاشتم

 :شیالن گفت

 چی شده؟ چی بهت گفتن؟-

 .سوخت ذاشت حرف بزنم. گلوم بدجور می بغض نمی

 !دِ جواب بده-

 :دست از جمع کردن وسایل کشیدم

 ...آنی-

 آنژال چی؟-

 !تصادف کرده-

 :هام سُر خوردن. شیالن اومد و بـ*ـغلم کرد و سرم رو نوازش کرد های اشک روی گونه قطره

 .شه آروم باش عزیزم. ایشاال حالش خوب می-

 شه یه بلیط بگیری من برم تهران؟ می-

 یام؟خوای خودم هم باهات ب می-

 :یه نفس عمیق کشیدم و آب دهنم رو قورت دادم

 !نه، تو بیای کجا؟-

 کی؟-

 :کیمیا گفت

سه روز پیش، زودتر از بقیه از استاد اجازه گرفت تا برای شب که خواستگارش میاد، آماده باشه. با -

گفت هم خداحافظی کردیم و بعد من برگشتم به بخش و اون هم رفت. یه مین بعد یکی از پرستارها 
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یکی دم در بیمارستان تصادف کرده و ازمون خواست برای کمک بریم. وقتی رسیدم؛ دیدم شخصی 

 !که تصادف کرده، آنژال بوده

 چرا به من نگفتین؟-

 .من اصال شما رو یادم نبود و شمارتون رو هم نداشتم-

 دکتر دیگه چی گفت؟-

 .ها رو گفت که بهتون گفتم دیگه هیچی، همون-

 خانوادش؟-

خواد تنها باشه.  مین که سه روزه رفته و معلوم نیست کجاست، فقط یه بار تماس گرفت و گفت میآر-

مامانش هم که همش اینجاست و االن با هزار بدبختی مامانم بردش خونه تا یکم استراحت کنه. باباش 

 ...هم که مجبور شد بره سفر کاری چون آرمین نبودش و

 :یه نفس عمیق کشید و ادامه داد

 .آراز هم بیست و چهار ساعته اینجاست. االن هم که دید تو داری میای، رفت تا منو تو راحت باشیم-

 شه شب پیشش بمونم؟ می-

 .ذاره فکر نکنم؛ چون مامانش نمی-

 .پوفی کشیدم و همراه کیمیا از اتاق اومدیم بیرون

 ری خونه؟ می-

 .آره-

 .بیا باهم بریم-

 ...نه، مز-

 .برمت نه؛ می-

 .ماشین شدیم و آدرس رو از کیمیا پرسیدم و راه افتادیم سمت خونشونسوار 

العملی  بین راه نه من حرف زدم و نه کیمیا؛ مغز هر دوتای ما درگیر آنی بود. یعنی خودش چه عکس

 !ده به این موضوع؟ خدایا خودت بهش کمک کن، لطفا نشون می

*** 

 دوهفته بعد

 الو؟-
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 :کیمیا گفت

 سالم، خوبی؟-

 ن، تو خوبی؟ممنو-

 !بله. به خبر توپ برات دارم-

 چی؟-

 .حدس بزن-

 !وای بگو کیمیا، اصال حوصله ندارم-

 !هوش اومده باشه بابا توهم؛ آنی به-

 :زده بلند شدم که باعث شد سرم به در کابینت برخورد کنه شتاب

 !آخ-

 چی شد؟-

 سرم نصف شد! کِی؟-

 .االن یکی از پرستارهای بخش زنگ زد و بهم گفت-

 .خب من االن میام-

 .بیا منم با خودت ببر-

 .باشه، االن میام-

 .خداحافظ_

 .خداحافظ_

 .سرسری یه مانتو و شال پوشیدم و سوئیچ رو برداشتم و حرکت کردم سمت خونه کیمیا

 آنژال

دید، همه چی  هام تار می هام رو باز کردم. چشم کرد، با هر بدبختی که بود، چشم کل وجودم درد می

چرخید. با احساس سوزش، نگاهم رفت سمت دستم که سرم بهش وصل بود. من چرا  رم میدور س

 سرم تو دستمه؟ چرا من بیمارستانم؟ چه اتفاقی افتاده؟

مالفه رو کنار زدم و پای چپم رو پایین گذاشتم اما پای راستم تکون نخورد و همین باعث شد تا 

ا! احتماال خواب رفته! همون جا روی زمین نشستم و ه تعادلم رو از دست بدم و با سر برم تو سرامیک
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 .پام رو ماساژ دادم

 :آراز گفت

 هوش اومدی؟ تو کی به-

 االن چرا من بیمارستانم؟-

 هیچی یادت نمیاد؟-

 !پرسیدم اومد که از تو نمی خب اگه یادم می-

 ول کن. چرا رو زمین نشستی؟-

 .پایین، با سر خوردم زمینپای راستم خواب رفته؛ اومدم از ت*خ*ت بیام -

 .پات... صبر کن کمکت کنم بری روی ت*خ*ت-

 .چرا ادامه حرفش رو خورد؟ آراز کمکم کرد و دوباره دراز کشیدم روی ت*خ*ت

 !رم برات سوپ بیارم و به دکتر هم خبر بدم. نخوابی ها من می-

 .چشم-

 خوای؟ بال. چیزی نمی بی-

 .نه-

 .بای-

اقوام ریختن تو اتاق و من رو مورد رحمت خودشون قرار دادن. اگه پرستار  بعد از معاینه دکتر، تمام

 !کشتند نبود، حتما منو می

 :شیدا گفت

 خب چطوری؟-

 لواشک شدم! راستی این پای من از صبح خواب رفته، چی کار کنم؟-

 .دونم چی شد که شیدا سریع از اتاق رفت بیرون نمی

 !من چیز بدی گفتم؟-

 :مامان با بغض گفت

 .نه عزیزم، استراحت کن-

 .کنن ها دارن از من پنهون می یه چیزی شده و این

 چی شده؟-
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 .هیچی-

 :تقریباً داد زدم و گفتم

 !چرا؛ یه چیزی شده-

 :در اتاق باز شد و دکتر اومد تو

 شه چند دقیقه با آنژال خانم تنها صحبت کنم؟ می-

 .بله؛ بفرمایید-

 .د روی صندلی کنار ت*خ*ت نشستمامان از اتاق رفت بیرون و دکتر اوم

 خب حالت چطوره؟-

 .خوبم-

 .خوام یه چیزی رو برات توضیح بدم ببین؛ می-

 .بفرمایید-

ی زندگیم نابود  همه !هایی که زد، بودم. آیندم نابود شده بود دکتر رفت و من هنوز تو شوک حرف

هیچ راه درمانی »و شد: شده بود! یعنی چی؟ حتما راهی وجود داره، حتما! حرف دکتر تو سرم اک

  .سرم رو فرو کردم تو بالش تا صدای هق هقم به گوش نرسه« نیست.

کنن اما، اما آراز حاضره یه زن با یه پا بگیره، وقتی  ها با یه پا زندگی می چرا؛ هنوز امیدی هست، خیلی

 تونه یه زن سالم داشته باشه؟ که می

پای پرستارها و بقیه کار  خواد که پابه بلکه یه پزشک مییه بیمارستان به یه دکتر فلج احتیاج نداره! 

 !خواست کنه، از این اتاق به اون اتاق بره. یه بیمارستان دکتر فلج نمی

 .از دست رفت _که تو حال خودش نبود_تمام زندگی من به دست اون پسر 

تو اون حالت نباید  کَنم تا یاد بگیره پتوم رو چنگ زدم و نالیدم. خودم دوتا پای اون بیشرف رو می

 !پشت ماشین بشینه

*** 

در اتاقم رو باز کردم. انگار صد سال بود که اتاقم رو ندیده بودم. با کمک مامان یه دوش گرفتم و 

 !گرفتم، ناسالمتی تا آخر عمرم باید فلج باشم هام رو عوض کردم. باید خودم یاد می لـ*ـباس

شد، از امروز تمام  زندگی جدید آنژال عزیزی شروع می پوزخندی از تو آینه به خودم زدم. از امروز

ندازم. تمام رویاهام؛ اول از همه آراز رو  کنم و توی سطل می رویاهام رو مثل همین دستمال مچاله می
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 !رم و بعد پزشکی و بقیه! یکم که به وضعیتم عادت کردم، از این خونه هم می

رحم  تم. باید انرژی کافی برای شروع زندگی بیهام رو بس خودم رو روی ت*خ*ت*م انداختم و چشم

 .جدید رو داشته باشم

*** 

نگاهی به ساعت انداختم؛ هفت عصر بود. خیلی خوابیده بودم، گوشیم رو از روی پات*خ*ت*ی 

مهم نیست. من اون رو شش  !برداشتم و روشنش کردم. آراز پنجاه بار بهم زنگ زده بود! به درک

 !طلساعت پیش پرت کردم توی س

هاش بلند شده بودن و چند تار موی  در اتاق باز شد و آرمین اومد تو؛ چقدر عوض شده بود! ریش

 .شد سفید هم توی سرش دیده می

 معرفت؟ خوبی بی-

 !چقدر عوض شدی-

 !عالیه شاهکار جناب-

هاش رو دورم حلقه کرد و سرم رو جلو کشید. چقدر دلم  اومد و روی ت*خ*ت*م نشست و دست

 !شده بود براش تنگ

 چرا جواب آراز رو ندادی؟-

 .دم دیگه نمی-

 !چی؟-

 !اون برام مرده-

 گی؟ فهمی داری چی می اصال می-

گم، برای  گم! پس یه بار می فهمی من چی می گم. این تویی که نمی فهمم که چی می آره، خوب می-

 .همیشه؛ آراز برای من تموم شد، وسالم

 :خندی جواب نگاهش رو دادم و ادامه دادمبا تعجب بهم نگاه کرد و منم با پوز

لطفا این هم به رفیقت حالی کن! خوش ندارم آرامش نفرت انگیزم رو بهم بزنه! حاال هم هری، از اتاق -

 .برو بیرون

 !شناسمت؛ خیلی عوض شدی نمی-

 :قهقهه زدم و ادامه دادم
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رم! نگران هم نباش، زود باهاش  از این به بعد این آنژالست با این اخالق، اگر هم دوست ندارین، می-

 .شی آشنا می

طوری رفتار کردم؟ نه، همین رفتار درسته! باید  آرمین دیگه حرفی نزد و رفت. من چم شده؟ چرا این

 !همه رو از خودم دور کنم، دور

های محکمی داخل  چند دقیقه از رفتن آرمین نگذشته بود که در با صدای مهیبی باز شد و آراز با قدم

 .اومد

 !کنی خودت نیست اینجوری بازش می طویلههوی چه خبرته؟ اینجا -

 گه حقیقت داره؟ چیزهایی که آرمین می-

 :خیلی محکم جواب دادم

 !بله-

 وقت چرا؟ اون-

 .ای بهت ندارم چون عالقه-

 :صورتش رنگ غم گرفت و گفت

 قبال نداشتی؟-

ع کن، االن وقت بازیه! باید نابود کنی عشقت رو، باید اگه دوستش داری از خودت دورش خب شرو

 !هاست، نه تو کنی. اون الیق بهترین

اون باید با کسی ازدواج کنه که خوشبختش کنه و اون کس، من نیستم. من جز بدبختی برای آراز 

 !هیچی ندارم، پس باید از خودم برنجونمش

 :م رو به زور قورت دادم و تمام توانم رو جمع کردم و با یه پوزخند ادامه دادمتونم؟ بغض اما مگه می

بود که استاد مغرورم رو عاشق و دلباخته خودم کنم و بعد از یه مدت  برناممای، فقط  نه، هیچ عالقه-

 ....بود کردن توعین یه آشغال پرتش کنم دور! به خواستمم رسیدم نا

 !شو خفه-

 :یه پوزخند زدم و گفتم

 !چیِ؟ حقیقت تلخه، نه؟ پس امیدوارم این تلخی تا عمق وجودت رو بسوزونه-

 ...تو-

https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/


    98انجمن رمان  انکاربر کار گروهی | پادشاه قلبرمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         83 

 

دستم رو به نشانه سکوت روی لـ*ـبم گذاشتم و با صدایی که سعی در پنهان کردن لرزشش داشتم. 

 :گفتم

 !برو بیرون خوام بشنوم؛ حاال هم گمشو از اتاقم هیچی نمی-

 ...ا-

 :جیغ زدم

 !بیرون-

داشتن بغضم نکردم و   آراز رفت، آراز رفت و با رفتنش قلبم رو هم برد... دیگه تالشی برای نگه

هام بریزند. من نابودش کردم، من آراز رو نابود کردم! خودم رو هم نابود کردم، آیندم  گذاشتم اشک

 .رو هم نابود کردم

 !چنان در خوشبختی غرق بشی که من رو فراموش کنی کنم آن دعا میرفتی مهم نیست! فقط برات 

 .این حقم نبود، حق من از زندگی، این نبود

 .هام رو بـ*ـغل کردم، صدای هق، هقم کل اتاق رو پر کرده بود زانو

 .جا تاریک بود؛ گوشیم رو برداشتم و به شیدا زنگ زدم  همه

چیز خبر داره و   ه؛ اون تنها کسی هست که از همهتونه من رو درک کن اون تنها کسی هست که می

 !تونه آرومم کنه می

 ...الو-

 کنی؟ شده؟ داری گریه می  آنی چی-

 شه بیای پیشم؟ می-

 .آره، آره دارم میام-

 ! ور و دوباره هق، هقم بلند شد گوشی رو پرت کردم اون

 .کس خونه نبود! در رو باز کردم ها پایین رفتم، هیچ بلند شد؛ تند، تند از پلهدر زنگ صدای 

 شده؟  چی-

 !شیدا، نابودش کردم-

 چی رو؟-

 ...عشقم رو-

 درست حرف بزن ببینم چی شده؟-
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 !دادند حرف بزنم هام امون نمی گریه

 .شیدا من رو برد تو اتاق و یه لیوان آب برام آورد

 .بعد ادامه بده این رو بخور آروم بشی،-

 :لیوان رو ازش گرفتم و تشکر کردم. نگاهی به اتاق انداخت و گفت

 وا اینو چرا شکوندی؟-

 !در رو محکم بست این افتاد شکست-

 !خاک تو سرت کنن آرمین که جز خسارت هیچ سودی نداری-

 !آراز بود-

 آراز؟-

 !ی ماجرا رو براش تعریف کردم همه

اری بود کردی؟ اون عاشقت بود، حاضر بود تو فقط ببینی ولی باهاش ای! این چه ک دختر تو دیونه-

 !زندگی کنی

 !تونه یه زن سالم داشته باشه نه منِ علیل نه اون می-

 !خیلی زود پیش رفتی-

 :کرد؛ داد زدم و گفتم من اعصابم خورد بود و این هم هی بدترش می

 !از تو دیده بود اما تو بریدی و دوختی و فرار کردی عکسخودت چی؟ شروین هم فقط یه -

 !کدوم حرفی نزدیم یهو جا خورد و ساکت شد؛ انگار تازه فهمیده بود چیکار کرده! دیگه هیچ

*** 

 .های دستی بیدار شدم صبح با تکون

 ها چیه؟ چرا بیدارم کردی؟-

 .پاشو برو بیمارستان-

 چرا؟-

 !ری خبکالس دا-

 .رم دیگه نمی-

 چرا؟-

 .خواد بیمارستان یه دکتر فلج نمی-
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بازی رو بزار کنار و برو سر درس و مشقت، این همه تالش نکردی پزشکی قبول بشی و بعد، یه   بچه-

 !شبه به خاطر یه پا بزاری کنار

تونه من رو از تصمیمم برگردونه! این رو تو گوشتون  کس هم نمی و هیچ کنارزارم  دوست دارم، می-

 !فرو کنید مرد، اون آنژال، مرد

تر به من نگفته بود االن من  زد، منو زد؟ مامانم من رو زد! کسی که تا حاال از گل نازک گونم رو سوز می

 رو زد؟

 !خواد بکن؛ به درک هر غلطی دلت می-

اومد. خودم رو به تراس رسوندم و یه نفس عمیق کشیدم؛ اما مگه  می پایین رفت، نفسم داشت بند

 !ذاشت این بغض می

های لعنتی شدند. عیب نداره یه مدت باید تحمل کنم  هام پیست سرسره بازی این اشک دوباره گونه

 !شه، درست بعدش همه چی درست می

ها بودم بدون هیچ  نم مثل این؛ یادش بخیر یه زمانی م مردم تو خیابون در حال رفت و آمد بودند

 !مشکلی؛ هی روزگار

 .عصام رو تکیه دادم به دیوار و روی صندلی نشستم

 .بود سردقدر هوا  هوا ابری و سرد بود؛ اولین باری بود که اردیبهشت ماه این

 !کنی بیا تو یخ می-

 .مکن کیمیا حوصله ندار ل و-

 !کنم؛ پاشو، پاشو بیا بپوش بریم که دیر شده ولت نمی-

 کجا؟-

 !بیمارستان دیگه-

 !یام من نمی-

 چرا؟-

 !یام، با من هم بحث نکن حوصله ندارم حاال هم برو نمی-

 !وا، آجی من که چیزی نگفتم-

 !ببین اصال حوصله ندارم، برو تا دیر نشده-
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 !باشه، خداحافظ-

 !خداحافظ-

 .م کیمیا فعال از چیزی باخبر بشهاصال دوست ندار

گوشیم رو از روی پاتختی برداشتم؛ دلم برای آراز تنگ شده بود! وارد گالریم شدم. پر بود از 

 !های دوتاییمون توی این یک ماه عکس

خوام  جوری چجوری می ساعته که ندیدمش، این ۴۲؛ االن  دوباره این بغض لعنتی گلوم رو چنگ زد

 دگی کنم؟ها بدون اون زن سال

 .با تقی که به در خورد از فکر و خیال بیرون اومدم

 بله؟-

 بیام تو؟-

 !صدای آراز بود. ناخودآگاه لـ*ـبخندی روی صورتم نشست؛ اما نه! من باید عصبی باشم

 .های روی صورتم رو پاک کردم و چند بار نفس عمیق کشیدم تند، تند اشک

 !بیا تو-

 !سالم-

 واسه چی اومدی؟-

 !دمسالم کر-

 گیرم که علیک! حاال فرمایش؟-

 .خوام باهات حرف بزنم می-

 .من حرفی ندارم-

 !مهم نیست، من حرف دارم. تو گوش کن-

 !گوشی هم برای شنیدن نیست-

بس کن! من نیومدم اینجا که بحث کنیم! اومدم مثل دوتا آدم باهم حرف بزنیم؛ حاال هم گوش کن -

 .گم ببین چی می

 ...ها رو زدی! اما من برام پای تو اصال مهم نیست و خاطر پات اون حرفدونم که به  من می

 وایسا، وایسا! کی گفته من به خاطر پاهام این رو گفتم؟-

 ...ببین-
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 !در اتاق باز شد و شیدا داخل اومد

 !جایید دونستم شما این عام، ببخشید نمی-

ها رو برای این زدم که پام خرابه، تو  نه عزیزم، خوب شد اومدی! آقا توهم برداشته که من اون حرف-

 !دونستی واسشون بگو که از روز اول همه چی رو می

 چی رو؟-

 !خوام مخ این رو بزنم یادت رفته؟ گفتم می-

 !همچین توپ پشت سر آراز چشم غره بهش رفتم و خط نشون کشیدم که باالخره به حرف اومد

 !اش حقیقته گی! آقا آراز همه آها اون رو می-

 ؟چی-

 !گم اش عین حقیقته و متاسفم که این رو می همه-

های منم  هاش رفت تو هم و با سرعت از اتاق خارج شد. رفتن آراز همانا و شروع شدن گریه آراز اخم

 !همانا

های خودت زندگیت رو آتیش  کنی؟ ها؟ عزیز من چرا با دست تونی چرا اینجوری می تو که نمی-

 !بینی خیلی دیره؛ قبل از هر کاری فکر کن تا به خودت میای می شی و زنی؟ به خدا پشیمون می می

 :فین، فین کردم و گفتم

 !همین کار درسته، اون نباید به پای من بسوزه-

زنی! حاال هم آماده بشو بریم بیرون، بلکه  چیکارت کنم، من که هرچی بگم تو باز حرف خودت رو می-

 .یه هوایی به کلت بخوره

 .د برم بیرون، شاید بشه چند ساعت رو بدون فکر و خیال گذرونداوم همچین بدمم نمی

 .سوار ماشین شدیم و شیدا حرکت کرد

 بریمون؟ حاال داری کجا می-

 !دونم نمی-

 !دستم رو جلو بردم و آهنگی رو پلی کردم؛ صدای علی صادقی تو ماشین پخش شد

 گردم یه یادگاری موند ازت برام هرجا رو می

 این روزها من از فکرت درامجوری  دونم چه نمی
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 دونی چه حالیه نمی

 وقتی نباشی خالیه، جات ته قلبم همیشه

 حال دلم بد حالیه

 این زخم، زخم کاریه

 جا خالیه هنوز جای تو این

 سختش نکن ساده بگیر

 بزار به هم برگردیم

 ما اون همه خاطره رو کنار هم سر کردیم

 گن ازم دل کندی تموم شهر پشتمون می

 دونم میاینو ن

 !وا این چیه گذاشتی دلمون گرفت؛ بزار عوضش کنم، اینم بگیر پاک کن-

 چیو؟-

 !اشکات رو-

 ها نشدم؟ دستم رو کشیدم روی گونم، چطور متوجه این اشک

 !ها پرسه زدیم و بعد برگشتیم خونه؛ شیدا قرار بود شب پیشم بمونه شب تو خیابون ۲۴تا ساعت 

*** 

 «شیدا»

 !جا رو پر کرده بود  چرخوندم و رفتم داخل، بوی دود سیگار همهکلید رو توی در 

 .به سرفه کردن افتادم

 آنی، آنی، کجایی؟-

 !باز این شروع به کشیدن کرده

هرچی صداش کردم جواب نداد؛ به ته راهرو رفتم و دستگیره در رو فشار دادم. اتاق زیر دود سیگار 

 !پیدا نبود

دیدمش که گوشه اتاق روی صندلی نشسته بود. رفتم سمتش و با دستم یکم دود رو کنار زدم و 

 .سیگار رو از تو دستش بیرون کشیدم

شی، مشکل تنفسی پیدا کردی. بس کن! دیگه به  کنی لعنتی؟ بس نیست؟ داری خفه می چیکار می-
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 .فکر خودت نیستی، به فکر خانوادت باش

 :پوزخندی زد و گفت

ودند وقتی فهمیدند من دوست ندارم با آراز زندگی کنم طرف من ها اگه خانوادم ب خانواده؟ هه، اون-

دادن، نه اینکه بهم  زاشتن تو حال خودم باشم. دلداریم می گرفتند؛ نه طرف اون رو! می رو می

 .امون فرار کنم  سرکوفت بزنن که باعث بشه از خونه

 !زدی خودت رو می کم بهت دلداری دادن؟ کم راهنماییت کرد؟ تو کر و کور شده بودی و حرف-

 !بس کن، اگه باز اومدی غر بزنی برو-

 .ها رو باز کردم تا دود از اتاق خارج بشه سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. پنجره

 !انوشه امروز زنگ زد-

 .ها سمتش برگشتم عین برق گرفته

 چی؟-

 چیز عجیبی گفتم؟-

 برای چی زنگ زده بود؟-

 .خواد پیش من بیاد داره از آلمان میاد، گفت می-

 تو چی گفتی؟-

 !قدومت سر چشم-

 حاال کی میاد؟_

 .رسه می ۶امروز ساعت -

 .بود ۲نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم، 

 !شو بریم استقبالش پس آماده-

 !خواد نمی-

 چرا؟-

 !حضرت یار هم همراهشه-

 .خب پس من برم یه چیزی درست کنم-

 !دمت گرم-

 !اتاقت رو جمع و جور کن-
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 !ای، ول کن-

 !درد، جمع کن دیگه-

 .چشم-

های خونه رو باز گذاشتم تا بوی دود بیرون بره بعد با کمک خودش هال رو تمیز کردیم و  تمام پنجره

 !قیمه بادمجون رو بار گذاشتیم

ها  بعد از تموم شدن کارها آنی رفت تا حموم کنه و منم چایی ساز رو روشن کردم و روی یکی از مبل

 .نشستم

 !خوام مستقل بشم سال گذشت... انگار همین دیروز بود که آنی اومد و گفت خونه خریدم و می یک

وقت آراز به  کرد، اصال کاش هیچ وقت آنی تصادف نمی افتاد، کاش هیچ وقت اون اتفاق نمی کاش هیچ

 ...زد؛ کاش با آراز بهم نمیکرد؛ کاش آنی  نمی عالقهآنی ابراز 

 یخ نزدی؟-

 ها؟ چی؟-

 ها چیه! نکنه عاشق شدی؟ آره کلک؟-

 .مسخره-

 !باشه-

 ...ببین آنی نبینم جلوی انوشه سیگار بکشی یا-

 :دستش رو روی شونم گذاشت و گفت

 !حواسم هست-

 !خدا کنه-

 .صدای زنگ در بلند شد

 !رم بشین من می-

 .مبلند شدم و رفتم در رو باز کرد

 .سالم گلم-

 :انوشه دستش رو گرفت جلوی دهنش و گفت

 !جا باشی کردم این وای عشقم فکر نمی-
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 .و بعد محکم دستاش رو دورم گره زد

 !شیدا بسه واسه منم بذار-

های  کار رو کرد و وقتی گریه انوشه ازم فاصله گرفت و دستاش رو دور آنی حلقه زد، آنی هم همین

 !ند بشینیمانوشه تموم شد، اجازه داد

 خب انوشی چایی یا قهوه؟-

 .چایی-

 .سه تا چایی خوشرنگ ریختم و به هال برگشتم

 انوشه کو؟-

 .هاشو عوض کنه رفت لـ*ـباس-

به نشونه تایید سرم رو تکون دادم و دیگه حرفی نزدیم. چند مین بعد انوشه با یه پرونده زرد از اتاق 

 .بیرون اومد

 !گم یارم؟ همین االن می بگم اما مگه من طاقت میخب، خب! انوش ازم خواست بعدا -

خواست بگه؟ یه نفس عمیق  ای باال انداخت، یعنی انوشه چی می به آنی نگاه کردم که اونم شونه

 .کشیدم و خیره شدم به انوشه

 آنژال

 خیره شدم به انوشه؛ یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟

 !چیه؟ عین ماست وا رفتین، خبر خوب دارم-

 !و دیگهخب بگ-

شه یه دکتری اومده بیمارستان انوش اینا و کسایی که مشکل تو  خب ببین آنی حدود یک ماهی می-

 !کنه می درمانرو دارن 

 های انوشه رو با خودم تکرار کردم خشک شدم، حرف

 «کنه کسایی که مشکل من رو دارند درمون می»

هام جمع شد، بغضم رو قورت دادم و به شیدا  خند محوی روی صورتم نشست؛ اشک تو چشملـ*ـب

 .نگاه کردم

 شنوی؟ شیدا می-

 .های هردمون ریخت شیدا سرش رو به نشانه تایید تکون داد و اشک
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 :انوشه کنارمون نشست و گفت

 !من گفتم که بخندین نه گریه کنین-

 :هام رو پاک کردم و گفتم اشک

 االن باید چیکار کنم؟خب من -

 !زنه خب اون رو دیگه انوش بهت زنگ می-

 .هاش رو گرفتم و ازش تشکر کردم دست

 شیدا

 خب بسه گشنمه بریم شام بخوریم؟-

 :انوشه دستاش رو بهم کوبید و گفت

 !بریم-

شام رو با شوخی و خنده خوردیم و شیدا، انوشه رو فرستاد استراحت کنه و خودش هم دستکش 

 .ها رو بشوره ظرف پوشید تا

 ...گم آنی می-

 !جونم-

 گی؟ ها؟ تو که دیگه به مامانت اینا می-

 !اگه جواب رو بدند، آره-

 ...خب خوبه! عام-

 باز چی تو اون کله خوشگلته؟-

 شه دیگه سیگار نکشی؟ می-

 :ای گفت با لحن کشیده

 !چشم-

 قول؟-

 !قول-

 !آفرین عشقم-
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 «چند هفته بعد»

 .سوار هواپیما شدیم

 !هام رو باز کردم دونم چه قدر تو راه بودیم که با صدای شیدا و انوشه چشم نمی

 .رسیدیم-

 !آره، پاشو-

بعد از انجام دادن کارها رفتیم سمت هتلی که رزرو کرده بودیم؛ هرچی انوشه غر زد توجه نکردیم اما 

 !شون بهش قول دادیم که بیایم خونه

 !ام آنی من خیلی خسته-

 بگیری بعد بخوابی؟ ری یه دوش نمی-

 .نه، اصال حال ندارم-

 .باشه، بخواب قربونت-

 .شیدا رفت خوابید؛ منم یه دوش گرفتم و بعد خوابیدم

بعد از  .صبح صبحانه رو تو البی هتل خوردیم. بعد من نوبت دکتر داشتم، انوش و انوشه هم اومدند

و بعد با یکی، دو ماه فیزیوتراپی  معاینه و عکس و آزمایش و... دکتر گفت که پام باید جراحی بشه

 !شه خوب می

تر، نوبت عمل هم افتاد هفته دیگه، یکمی  من خیلی خوشحال بودم و شیدا از من خوشحال

 .دادند ترسیدم ولی شیدا و انوش و انوشه بهم امید می می

ی درست برای ناهار رفتیم خونه انوش؛ البته خودش سرکار بود و شیدا و انوشه یه غذای من درآورد

 !کردند

 .البته معلوم نبود چی بود ولی هرچی بود خیلی خوشمزه بود

زدیم و انوشه و شیدا هم  شب بود و من و انوش داشتیم در مورد جراحی حرف می 8ساعت حدود 

 .غیبت میکردند که صدای در بلند شد؛ انوش فوراً رفت در رو باز کرد

 !زد ت و پا شکسته فارسی حرف میای بود و دس نامزدش تسا بود! خیلی دختر بامزه

 !سالم انوش عزیز-

 !سالم، مهمون دارم-

 میمون؟-
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 !نه مهمون-

 !خب همون-

 !های من و انوشه از ایران اومدند دوست-

 !دونستیم؟ چه عالی؛ مگه این خوشگله دوست هم داره و ما نمی-

کرد. یکم که باهم آشنا شدیم بعد با دستش انوش رو کنار زد و اومد تو و با صدای بلندی به همه سالم 

 :تسا گفت

 انوش نظرت چیه بچه ها رو ببریم شهر رو بهشون نشون بدیم؟-

 بریم؟-

 :شیدا و انوشه دستاشون رو بهم کوبیدند و گفتند

 !بریم-

 :انوش

 پس نظر من چی؟-

 :تسا با جدیت به صورت انوش نگاه کرد و گفت

 !نظر تو اصال مهم نیست-

 !و بعد خندید

فروشی خیلی قشنگ دید و اون رو به  و رفتیم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم؛ تسا یه گلخندیدیم 

فروشی و بعد از چند مین با یه دسته گل  انوش نشون داد. انوش ماشین رو پارک کرد و رفت تو گل

 !بزرگِ رز برگشت و اون رو با عشق تقدیم کرد به تسا

 !یه صحنه عین فیلم از جلوی چشمم گذشت

 کنی؟ ری به چی نگاه میدا-

 !ها رو، خیلی قشنگند آراز نگاه کن اون گل-

 !یام جا بمون االن می همین-

 !بعد از چند مین بعد با یه دسته گل رز قرمز برگشت

 !تقدیم با عشق-

 !تونم فراموشش کنم؟ دوباره بهش فکر کردم! مگه قرار نبود فراموشش کنم؟ چرا من نمی

*** 
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ها حرف بزنم. شیدا  گذشت و من که هرکاری کردم نتونستم با مامان این یک هفته مثل برق و باد

 !ها حرف بزنه و ماجرا رو براشون بگه برگشت ایران تا با مامانم این

 :هوشی و یه خانم بامزه اومد و بهم گفت رفتم تو اتاق بی

 !کنی ای رو با من تجربه می رویای آسوده-

 .و دیگه هیچی نفهمیدم

 «دانای کل»

کنه برای  ا همه چی رو برای خانواده عزیزی تعریف کرد؛ آقا کوروش فورا چهار تا بلیط رزرو میشید

ره و  داره و به هتل می ها رو برمی شیدا ساک .کنند همین امروز و همراهِ شیدا به سمت آلمان پرواز می

 !رند خانواده عزیزی به بیمارستان می

 !کس نبود دل تو دل هیچ

ساعت دکتر بیرون اومد  2گفت. باالخره بعد  بود و انوشه هم ذکر میقرآن خوندن  دریا خانوم در حال

 :و گفت

 !آمیز بوده عمل موفقیت-

 .شناختند همه از خوشحالی سر از پا نمی

*** 

 «آنژال»

هام  مامان من رو بخشیده بود!اشک شد هام رو باز کردم و صورت مامان رو دیدم؛ باورم نمی چشم

 .شروع به ریختن کردن

 !مامان عاشقتم! ممنونم که بخشیدیم-

 :هاش رو دورم گره زد و گفت مامان اومد و دست

 !هیس، آروم باش همه بخشیدیمت-

 .بعد از مامان، بابا و آرمین هم اومدن و کلی گریه کردیم

تونیم تو هتل زندگی  بال خونه چون دو ماه که نمیخب کوروش جان، شما و آرمین االن باید برین دن-

 !کنیم

 !وا خاله دریا این چه حرفیه-

 !گم نه انوش جان، همین که من می-

https://roman98.com/
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و بعد بابا و آرمین و انوش دنبال خونه رفتند. چون وقت مالقات تموم شده بود، بقیه هم رفتند و فقط 

 .انوشه اون هم به اصرار و خواهش من و خودش موند

 خوام یه چیزی بگم؟ من میآنی -

 بگو قشنگم؟-

رم سر اصل مطلب، من با هزار بدبختی تونستم از زیر زبون شیدا بکشم  خب پس بدون مقدمه می-

، یعنی من براش گفتم و از طرفی هم فهمیدبیرون که تو بخاطر پات با آراز بهم زدی. آراز هم این رو 

دی یک سال تمام کل دنیا رو گشت تا این دکتر رو پیدا کرد.  دونست تو به حرفاش گوش نمی ون میچ

 !کنه و فقط به خاطر تو آلمان اومده این دکتره اصال اینجا کار نمی

 :های گشاد شده به انوشه نگاه کردم و دوباره بغضم شکست. گفتم با چشم

 !چرا این رو زودتر نگفتی؟ ها؟-

 !ببخشید-

 .هاش رو دورم گره زد و زار زار گریه کردم وشه دستان

روز تو بیمارستان بسـ*ـتری بودم و بعدش مرخص شدم. بابا یه خونه نزدیک فیزیوتراپی  01حدود 

 !گرفته بود تا من برای رفتن اذیت نشم

خرین با کمک مامان حموم کردم و بعد مامان رفت تا استراحت کنه و منم دفتر خاطرات رو باز کردم. آ

 .چیزی که نوشته بودم مالِ چند ماه پیش بود که خیلی دلم برای آراز تنگ شده بود

تا حاال از توی عکس به من خیره شدی؟ تا حاال با دیدن عکسم بهم لـ*ـبخند زدی؟ بهت نگفتم؛ »

 .اما من اینکار رو کردم

کنه.  تر می و دیوونهها نشستم و نگاهت کردم. نگو دیوونه شدم، چون بودم. فقط عکس آدم ر ساعت

 !کنه ها؛ اما جون به لـ*ـبت می گه؛ نوک زبونشه خواد یه چیزی رو بگه و نمی اون می

خبر  شه؛ بی زنه، خسته نمی های توی عکس زل زدی؟ خوبی عکست اینِ که پلک نمی تا حاال به چشم

 !ره نمی

هایی که صدات رو  زنی؟ خوش به حال اون من با کی حرف می زنم. تو بی من با عکست حرف می

 !شنوند می

 شنوم. داره؟ بدی عکست اینِ که صدا نداره، یا اگه داره من نمی

 !پرسیدم کجای دنیایی اگه داشت ازش می

https://forum.roman98.com/
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ی بین واقعیت و خیال یه پلک زدنه؟ کافیه به عکست خیره بشم، حاال صدات رو  دونستی فاصله می

 !خندی، بخند، با صدای بلند شنوم که می هم می

 «...خندی کافیه! حتی مهم نیست که کجای دنیایی همین که میاصال 

*** 

 .هام و... بهم زنگ نزنند توی این دوماه محال بود یه روز فیزیوتراپی نرم و شیدا و همکالسی

ها هم پرو پیام  دادم؛ اون شد و دیگه جوابشون رو نمی بعضی اوقات از دستشون اعصابم خورد می

 !فرستادند برام د میگرفتن دادند یا فیلم می می

اومدم خونه آراز اومد و همه چی رو برام تعریف کرد حتی مامانم اینا بیمارستان دو روز بعد از اینکه از 

 !دونستند اما به من نگفته بودند هم می

 .یشون بودندتوی این دو ماه انوشه و تسا مشغول آماده کردن بند و بساط عروس

باالخره کار آرایشگر تموم شد و اجازه داد تا برم لـ*ـباسم رو بپوشم. من و انوشه و شیدا ساقدوش 

 .بودیم و لـ*ـباسمون هم یه پیراهن ماکسی آبی تیره بود

 :شیدا و انوشه گفتند

 !وای آنی خیلی ناز شدی-

 !! شماها هم خیلی خوشمل شدین دونم می-

 رفتیم آتلیه و بعدش هم رفتیم تاالرسوار ماشین شدیم و 

 :شیدا گفت

 یای برقصی؟ نمی-

 !تونم مدت زمان زیادی رو وایستم نمی-

 .رقصم رم می هرجور راحتی، پس من می-

 .شم برو فدات-

دونم چی شد که خودم رو  اومد؛ نمی های سالن خاموش شد و فقط صدای موزیک می دفعه چراغ یک

 !وسط سالن با آراز دیدم

 .خوردیم تامون سکوت کرده بودیم و آروم، آروم تکون میهر دو

 :آراز

ها رو  با فراهانی حرف زدم قرار شد دانشگاه نری؛ فقط چند تا جزوه داد که بهت بدم و گفت همون-

https://forum.roman98.com/
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 !بخون و بعد امتحان بده

 :جیغ کشیدم و گفتم

 راست میگی؟-

 :آراز خندید و گفت

 !آره فنچ کوچولو-

 .نگاه کردم خندیدم و باخوشحالی بهش

 :شیدا

 !تونی زیاد سرپا وایستی که نمی-

 ...عام چیزه، یعنی-

 !هیچی نگو-

بعد از پایان مراسم، تسا و انوش رفتن فرودگاه چون پرواز داشتند قرار بود برای ماه عسل برند شیراز 

 .ر بیامها رو بهم داد؛ یکم زیاد بودند اما من باید از پسش ب ماهم برگشتیم خونه و آراز هم جزوه

حدود دو هفته از خونه خارج نشدم و فقط درس خوندم و خداروشکر چه امتحان عملی و چه کتبی رو 

 !های باال قبول شدم با نمره

 .امشب هم دعوتیم خونه آراز اینا؛ کلی هم که راه دور بود مجبوریم با هواپیما بریم

 :آرمین

 !فنچی بیا بریم دیر شد-

 .یام صبر کن دارم می-

خرین بار به خودم یه نگاهی انداختم، یه آرایش ملیح و یه مانتوی بلند صورتی چرک با شلوار و برای آ

 .شومیز طوسی و کفشای فانتزی صورتی و سفید! همه چی عالی بود؛ از اتاق بیرون اومدم

 !چه عجب مادمازل بیرون اومدند-

 .پشت چشمی نازک کردم و رفتم تو آسانسور و دکمه پارکینگ رو زدم

 .قا فرهاد برامون در رو باز کرد و رفتیم تو و بعد نیم ساعت سالم و احوالپرسی اجازه دادند بشینیمآ

 :روی مبل دونفره نشستم و آراز هم کنارم نشست که آرمین اومد باالی سرمون و آروم به آراز گفت

 !ها یام میزنمت شینی کنار آبجی من؟ می پاشو پسره چش سفید، می-

 !به تو چه-
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 :ن آروم گفتآرمی

 !آی مردم این آبجی منو دزدیده، پاشو-

 !و بعد دست آراز رو گرفت که بلندش کنه اما نشد؛ آرمین هم نامردی نکرد و نشست روی پای آراز

 !غول چراغ جادو بلند شو-

 !خواستی کنار آبجیم نشینی می-

 :خندیدم و گفتم

 .فیلی پاشو مورچه له شد-

 :آراز

 ام؟ من مورچه-

 م؟ا من فیل-

 !آره-

آراز بدون توجه به اینکه آرمین رو پاهاشه بلند شد که هیکل گندشو نشون بده که آرمین با سر رفت 

 !تو شکم بابا

 :آرمین

 شی؟ خوام، زنم می وای چه دختر نازی! مامان من زن می-

 .شم نه که نمی-

 شی؟ چرا نمی-

 !ای تو چهار راه دست و پا، افتاده بیـ واسه این که من تمیزم، پیش همه عزیزم؛ اما تو چی؟ مفت خور 

رویی و ناز بلند شد و روی مبل  همه از خنده زیاد اشک از چشماشون سرازیر شده بود. فرهاد با ترش

 :تک نفره نشست و گفت

 !دستت درد نکنه دختر زهرا خانوم! حاال من مفت خور شدم؟-

زدند. آراز دم گوشم  اهم حرف میکرد و بقیه هم ب حدود یک ساعت گذشت؛ آرمین با پرنیان چت می

 :گفت

 ...دنبالم بیا-

 .و دستم رو کشید و منم دنبالش به راه افتادم

 ...در اتاقی رو باز کرد و رفتیم تو و در رو بست. سرم رو آوردم باال که
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کپ کردم؛ یه عکس خیلی بزرگ از من و خودش بود! عکس تو عروسی، توسط انوشه گرفته شده بود. 

 !های آراز بود که من سرم رو شونه ای اون لحظه

 !ای بود زاویه از طرف من بود و فقط نیمرخ آراز معلوم بود؛ عکس فوق العاده حرفه

 وای آراز خیلی قشنگه! این رو کی گرفته؟-

 !این رو انوشه وقتی ما حواسمون نبوده گرفته-

 .صدای آرمین بلند شد

 .آراز، بیاین کارِتون داریم-

 :گفت که آراز دستم رو کشید و اومدم برم سمت در 

 !دوست دارم پرنس کوچولو-

 .و دستاش رو از دور کمرم باز کرد. من هم در رو باز کردم و فرار کردم

 :صدای آراز رو شنیدم که گفت

 خوای فرار کنی؟ تا کی می-

 .سر جای قبلیم نشستم و آراز هم اومد کنارم نشست

 :خاله سارا گفت

 وسی رو بندازیم بیستم ماه دیگه، نظرتون چیه؟خب ما توافق کردیم که عر-

 :نگاهی به آراز انداختم و گفتیم

 !خوبه-

 :آقا فرهاد گفت

 !خب پس مبارکه-

*** 

 .رفت با اینکه زمانمون کم بود؛ اما کارها داشت خیلی خوب پیش می

های  سنگ ش تا کمر با لـ*ـباس عروسمم شیدا برام آماده کرد. یه لـ*ـباس عروس پف دار بود که رو

 !تزیینی کار شده بود و دامنش اکلیلی بود

 .خیلی قشنگ بود؛ اما به آراز نشونش ندادم

 .خوند بلند شد ها آهنگ می صدای آرمین که باز داشت مثل روانی

 !روانی، مگه آزار داری با اون صدات؟-
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 !نه گلم؛ خوشحالم-

 از چی؟-

 .شم اینکه دارم از دستت خالص می-

 !خیلی ممنون-

 !کنم اهش میخو-

یه دوش گرفتم و لـ*ـباسام رو پوشیدم و با تکی که آراز زد رفتم دم در و راه افتادیم سمت 

 .آرایشگاه

خواستم  ساعتی بود که زیر دستش بودم حاال خوبه بهش گفتم آرایش ملیح، تگه از غلیظ می 3حدود 

 !دونه کشید، خدا می چقدر طول می

ه شده بودند. خیلی دوست داشتم بدونم شیدا چیکار کرده، باالخره انوشه و کیمیا که بدتر از من کالف

 !کارش تموم شد؛ البته با صورتم

 !خواستم خودم رو تو آیینه ببینم که نزاشت و گفت اول موهات و شروع کرد به کشیدن موهام

 .کار کیمیا و انوشه تموم شده بود

 !میکاپم چطور شده؟-

 :کیمیا با جدیت تمام گفت

 .بد نشده-

 !، نکنه بد شده باشم؟ وای خدا دفعه بغض کردم یک

ها لـ*ـباسم رو پوشیدم، اجازه داد خودم  بعد از نیم ساعت کارش تموم شد. بعد از اینکه با کمک بچه

 .رو تو آینه ببینم

زد؛موهام رو  هام بیشتر از قبل نمایان شده بود و برق می وای خدا این منم؟! عالی شده بودم! چشم

جمع کرده بود و یه تاج گذاشته بود و یکم ازشون رو روی صورتم ریخته بود. واقعا عالی  باالی سرم

 !شده بودم

 !عروس خانوم، دوماد اومد-

 .ها پایین رفتم شنلم رو پوشیدم و آروم، آروم از پله

هام برگشت و چشماش برق زد. یه لـ*ـبخند نشست روی  پشتش به من بود که با صدای قدم

 :فم اومد و دسته گل رو به دستم داد. آروم دم گوشم گفتصورتش و به طر
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 !ها هم زیباتری دونم چی صدات کنم. از پرنسس االن دیگه نمی-

خورد و منم کیف  بردار حرف زد گوش ندادم و کار خودم رو انجام دادم. اون هم حرص می  هرچی فیلم

 !کردم می

گشتم که یکی  هام دنبالش می ر رفتیم. با چشمبعد از اینکه کارش تموم شد، به آتلیه و بعدش هم تاال

 !زد به کمرم که برگشتم دیدم شیداست! دستم رو گذاشتم جلوی دهنم، عالی شده بود

یه پیراهن ماکسی طوسی پوشیده بود و لـ*ـباسش حالت شنی داشت و آرایش طوسی هم کرده بود. 

 !واقعا عالی شده بود

 !خیلی قشنگ شدی، عالی شدی-

 .تو آینه خبرش رو بهم داد. حاال هم نشین؛ پاشو برقصیمآره، قبل -

های سالن خاموش شد  های مامان هم اهمیت ندادم که یهو برق کلی وسط قر دادم و اصال به چشم غره

 ...و شیدا رفت و جاش رو آراز گرفت

 شیدا

 .ها خاموش شد و از کنار آنی جدا شدم و روی صندلی کنار انوشه نشستم دفعه برق یک

 دین؟ فتخار میا-

 شما؟-

 !یهو انوشه بلندم کرد و پسره هم دستم رو گرفت و برد وسط پیست رقص

 !خوام باهات حرف بزنم می-

قلبم شروع کرد به کوبیدن. مطمئنم که اون هم صداش رو شنید. این صدا... این صدا، صدای شروین 

 !بود. نه، نه اون نیست

شروین رو دیدم. سریع از کنارش رفتم و سمت انوشه های سالن روشن شد و کامال چهره  یهو چراغ

 .برگشتم

 چی شده؟-

 !هیچی-

 .آخر مراسم بود که به زور انوشه سمت آنب رفتم

 چته؟ چرا رنگت پریده؟-

 ...شروین-
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 خاک عالم! مرده؟-

 !نه، تو سالنه-

 !چی؟-

 .جا نشسته اون-

 کو؟ کجا؟-

 !اون کت و شلوار مشکی که داره میاد سمتمون-

 !شناسیش؟ ز کجا میتو ا-

 ...ـداداشم حسابدار شرکتشه

 !گم خانوم گم آراز جان! تبریک می سالم، تبریک می-

 :رویی گفتم با خوش

 !سالم، ممنون-

 !ایشون شروین جان رفیق منِ؛ اما خب آلمان هستن موفق به دیدارش نشده بودی-

 .خوشبختم-

 !به پای هم پیر بشین کنم! انشاهلل طور، براتون آرزوی خوشبختی می منم همین-

 !خیلی ممنون-

 !خیلی ممنونم که اومدی-

 .شروین با ما خداحافظی کرد و رفت

 :هامون موندند. مامان اومد پیشم و گفت کم، کم سالن خالی شد و فقط خانواده

 .خب دیگه بریم-

 .باشه-

 .هام دنبال شیدا گشتم؛ اما پیداش نکردم با چشم

 ...انوشه-

 جان؟-

 شیدا؟-

 !دونم نمی-
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 !بینمش نمی-

 .شاید رفته-

 !بدون خداحافظی؟-

ای باال انداخت و رفت؛ منم با کمک کیمیا و آراز سوار ماشین شدم و راه سمت خونه راه  انوشه شونه

افتادیم. آراز یه واحد از آپارتمان رو به روی خونمون خریده بود. دم در وایساده بودیم که بابا اومد 

 :تو دست آراز و گفت جلو و دستم رو گذاشت

تر بهش گفتی  خب آراز جان این هم دخترم تحویل شما، اما نبینم اذیتش کنی! بفهمم از گل نازک-

 !برمش میام می

 :مگه کِیکه؟ آراز هم دستش رو روی چشمش گذاشت و گفت

 !ای به چشم-

 .مامان هم اومد و دستاش رو دورم گره زد و کلی باهم گریه کردیم

 :آرمین گفت

 !کنی جوری گریه می شه پیشت و این ی ماست ها! فردا دوباره میاد پالس می به همین کنار خونهخو-

 :مامان مشتی به بازوی آرمین زد و گفت

 !پس تو خوبی ترشیده-

 .و در نهایت برامون آرزوی خوشبختی کردند و ما هم داخل خونه رفتیم

 «چند روز بعد»

 !سالم-

 ب کدوم گورستونی رفتی، نبودی؟سالم و درد! سالم و مرض! اون ش-

 .بیا بشین، تا برات بگم-

 :نشستم روی کاناپه و پاهام رو جمع کردم تو شکمم و گفتم

 !بگو-

اون شب موقعی که شروین خداحافظی کرد نرفته بود خونه و تو ماشین نشسته بود تا من برم بیرون -

یشتون که شروین دستم رو کشید و منم رفتم تا کیف و لـ*ـباسام رو بزارم تو ماشین و برگردم پ

ها  نشوندم تو ماشین و بهم گفت خیلی وقته دنبالمه و االن منو پیدا کرده بهم گفت که تمام اون عکس

ره سر کامپیوترش و  رو منشی شرکت درست کرده چون بهش چشم داشته، یه روز داداش دختره می
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های فتوشاپ  فتوشاپ کنه و بعد عکس خونه که دختره ازش خواسته های دختره رو با یکی می پیام

 !بینه شده رو می

یاد  کنه؛ روز بعد داداشه می زنه و دختره هم اعتراف می پسره هم خواهرش رو تا سر حد مرگ می

 !کنه پیش شروین و ازش عذرخواهی می

 خب دیگه؟-

 !هیچی دیگه گفت برگردم-

 تو چی گفتی؟-

 !نه-

 :جیغ زدم

 چرا؟-

 .هارو بهشم گفتم سی زندگی کنم که بهم اعتماد نداره، اینتونم با ک ببین من نمی-

 اون چی گفت؟-

 !گفت حق داری-

 .خب، من پیش مامانم برم-

 ...موندی خب می-

 !نه عشقم، برم دیگه-

 .با هم خداحافظی کردیم و رفتم پیش مامانم، تا بعد از ظهر پیشش بودم و بعد به خونه برگشتم

 «شیدا»

خریدم؛  باید برای طرح جدیدم یه پارچه می  فروشی صدف راه افتادم  پارچهدر خونه رو بستم و سمت 

 .خواست ی دیگه از من مدل جدید می رئیس هفته

تمام فکر و ذکرم درگیر شروین بود! اون نگاهش، آخ لعنتی اون نگاهش! تارهای سفید بین موهاش، 

دم؛  اش جون می  با هر کلمه دونست دونست دلم طاقت نداره! خوب می نگاه پراز خواهشش، خوب می

 .دفعه قبل چی شد؟ باید از اون دفعه درس عبرت بگیرم   بشم تسلیمبار دیگه نه، نباید زود  اما نه! این

 .فروشی رفتم ماشین رو پارک کردم و سمت پارچه

ا کردم. بعد از پرداخت پول راه افتادم سمت پارکینگ خواستم پید ای رو که می خداروشکر اون پارچه

https://roman98.com/
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 .تا برگردم خونه، سوار ماشین شدم و آهنگی رو پلی کردم

 ...ماشین رو پارک کردم و پالستیک خریدم رو برداشتم. باال خواستم برم که

 .خوام باهات حرف بزنم می-

 !من حرفی با تو ندارم-

کشوند. هرچی تقال کردم که از دستش فرار کنم  شروین دستم رو گرفت و من رو سمت در خروجی

 .فایده نداشت. به زور من رو نشوند تو ماشین و خودش هم نشست و راه افتاد

کرد و برگشت سمت من، سنگینی نگاهش بدجور اذیتم  قفلپارک کرد یه گوشه و در ماشین رو 

 .کرد می

 گردی؟چیکار کنم بر-

 !چجوری بهت ثابت کنم هنوز عاشقتم؟-

دِ، لعنتی یه چیزی بگو! سه ساله که خواب و خوراک ندارم، سه ساله که به آب و آتیش زدم تا پیدات -

 !کنم! چیکار کنم برگردی؟ ها، بگو چیکار کنم؟

 .در ماشین رو باز کن-

 !کنم تا جوابم رو ندی باز نمی-

 :باال رفت و گفتمنمی دونم چرا؛ ولی یهو تن صدام 

برو دنبال یکی دیگه!  .گردم گم. هیچ کار! الکی به خودت زحمت نده، من برنمی چیکار کنی؟ االن می-

 ...ها گذشته و من تو رو فراموش کردم. حاال هم در رو باز کن یا گذشته

 :که گفت بشم  هنوز حرفم تموم نشده بود که در ماشین رو باز کرد. در ماشین رو باز کردم تا پیاده

 پس دلم چی؟-

 !کار رو خوب بلدی. دل من رو له کردی، با دل خودت هم همین کار رو بکن زیر پا لهش کن! تو این-

ها  دونم چرا اون حرف دیگه منتظر جواب نموندم و سریع یه تاکسی گرفتم و خونه برگشتم. اصال نمی

 !دونم رو بهش زدم؛ نمی

رو نداشتم. از طرفی باید فردا یه طرحی از کارم رو نشون  ترکید؛ دیگه تحمل سر درد سرم داشت می

 .دادم رئیس می

یه قرص مسکن خوردم و با یه شال سرم رو بستم. پارچه رو پهن کردم روی میز و کار رو شروع 

 .کردم

https://forum.roman98.com/
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*** 

 !شب بود. اصال متوجه گذر زمان نشدم 4نگاهی به ساعت انداختم، 

کم ماکارانی رو که از ظهر مونده بود گرم کردم و خوردم. لـ*ـباس رو اتو زدم و کاورشم کشیدم. ی

 !ساعت رو کوک کردم تا صبح خواب نمونم

 .صبح با صدای گوشیم بلند شدم

 الو؟-

 سالم! خواب بودی؟-

 چیکارم داری؟-

 !خوام ببینمت می-

 !ای به دیدنت ندارم شرمنده، عالقه-

 .ولی من دارم-

 !خب خوش به حالت-

 داره؟ کل باهاش رو نداشتم. ای خدا، چرا این دست از سر من بر نمی حوصله کلگوشی رو قطع کردم. 

وسایل صبحانه رو چیدم روی میز و رفتم تا چایی بریزم که حس کرد یه چیزی داره با انگشت پام 

 .هام انداختم کنه؛ نفسم رو حبس کردم و نگاهی به انگشت بازی می

 !کرد مییه موش طوسی کوچولو داشت با انگشتم بازی 

ناخودآگاه جیغ کشیدم و پریدم روی اپن، حاال من چه خاکی تو سرم بریزم؟ صدای زنگ در بلند شد. 

 ای وای االن چه غلطی بکنم؟

با هزار بدبختی پائین اومدم و شالم رو سر کردم و در رو باز کردم؛ شروین بود. در آسانسور باز شد و 

 :سریع گفتم .ومدخانوم مالحتی ) فضول ساختمون( ازش بیرون ا

 سالم پسر خاله! چطوری؟ شیالن خوبه؟ نیاوردیش؟-

 !خواست رفتند سوپری اش خوراکی می سالم! چرا اومدن، بچه-

 پرستی بود؟ هام گرد شد. این دیگه چه آفتاب چشم

 :در رو بستم و گفتم

 چرا اومدی؟-

ره پریدم رو اپن که خواست دهنش رو باز کنه که موشه اومد سمتم؛ ناخودآگاه جیغ زدم و دوبا
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 !شروین زد زیر خنده

 خندی؟ تونم بپرسم دقیقا به چی می می-

 ترسی؟ از این کوچولو می-

 .کنم نه، دارم باهاش باال بلندی بازی می-

 :شروین کتش رو درآورد و پرت کرد روی مبل و گفت

 جاروت کجاست؟-

 .ردی یخچال اشاره کردم. جارو رو برداشت و شروع به گشتن ک به گوشه

 !بود. وای دیرم شد 9نگاهی به ساعت انداختم، ساعت 

با ترس و لرز پریدم تو اتاقم و زنگ زدم آژانس اومد لـ*ـباس رو برد شرکت، خودم هم به منشی 

 !زنگ زدم تا برام مرخصی بگیره

 :ساعت شروین گفت  بعد از یک

 .رم بگیرم موش بزنی! من می چسبشه؛ باید  اینجوری نمی-

 !کتش رو برداشت و در رو باز کرد که دیدم خانوم شریفی و پسر کوچولوش دم در بودند

 .سالم شیدا جان! اومدم یه چیزی بگم-

 :تو همون حالتم گفتم

 بفرمایید؟-

 !پسر من یه موش انداخته تو خونه شما-

 :شروین خندید و گفت

 !وم نقل مکان کردند روی اپنپس کار توعه که خان-

 !شرمندم به خدا-

 :لـ*ـبخندی زدم و گفتم

 .مشکلی نداره-

 !ببخشیدبازم -

 !کنم خواهش می-

شروین رفت دنبال چسب و منم با هزار بدبختی شریفی رو خونه فرستادم. بعد از نیم ساعت شروین 
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 .بوندها رو چس اومد و چسب

 !شیدا-

 هوم؟-

 خوام؟ ازت یه فرصت می-

 .از بس به این و اون فرصت دادم تموم شده-

 !زنم دارم جدی حرف می-

 .منم جدی جوابت رو دادم-

 دی؟ چرا بهم یه فرصت دیگه نمی-

چون اون همه قسم خوردم، جلوی چشمت پر، پر شدم ندیدی! اون همه  چون بهم اعتماد نداشتی.-

 !گفتم این من نیستم، باور نکردی. من حاضر نیستم با کسی زندگی کنم که بهم اعتماد نداره

اون شب که من رفتم با خودت فکر کردی یه دختر هجده ساله اون موقع شب کجا رفت؟!هیچ فکر 

هایی شنیدم؟ هیچ فکر  م؟ هیچ فکر کردی چه زخم زبونهایی رو پشت سر گذاشت کردی چه شب

 ...کردی که من ممکنه مرده باشم؟ دزدیده باشنم؟ هیچ

ها خواب راحت ندارم. ده  گردم؛ ده سالِ شب آره فکر کردم؛ دنبالت گشتم! ده ساله دارم دنبالت می-

تم؛ خودت رو جای من بینم. من رو هم درک کن! من اون روز حال خوبی نداش اش کابوس می سالِ همه

 ...بذار! یه سری عکس از عشقت، تمام زندگیت نشون بدن که

 .خوام درک کنم ـ نمی

 .هاش رو محکم بست و کتش رو برداشت و رفت شروین چشم

*** 

 «آنژال»

 !الو-

 !سالم عشق مهربانم-

 خوای آرمین؟ چی می-

 .وا، این چه طرز حرف زدنه؟ زنگ زدم احوالت رو بپرسم-

 !فروشم کنم جا قناری می عمه صنم! برو من خودم خر رو رنگ می آره جون-

 !باشه بابا! آنی-
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 بله؟-

 تو که رفتی خونه شوهر، پس من چی؟-

 برات شوهر گیر بیارم؟-

 !آره-

 بگم پسر عمه آراز بیاد بگیرتت؟-

 !نه-

 .خب شرمنده، دیگه کیس خوب تو دست و بالم نیست-

 !خوام، تو برو بگو رم به مامانم بگم زن میشه ب گم روم نمی اه، اذیت نکن. می-

 !هام گرد شد. این خجالت بکشه؟ یاخدا چشم

 تو خجالت بکشی، پس خجالت کی رو بکشه؟-

 گی؟ به مامان می-

 .باشه، امشب خونه میام-

 !الهی من فدای تو و اون شوهرت بشم-

 !کوفت-

 .گوشی رو قطع کردم و آراز لیوان اسپرسو رو دستم داد

 کنی؟ رو اذیت می عاشققدر این پرنده  چرا این-

 !پرنده؟ این گوریل عاشقه-

 :ای زد و گفت آراز قهقه

 !خواد کی رو بدبخت کنه؟ خب حاال می-

 !یادم نبود بپرسم، حتما پرنیان-

  خب خوشبخت بشن-

 .مرسی عشقم! وای، برم که کالسم دیر شد-

 !برو فدات-

 .رفتم

*** 

 !شه دل آزار نو که اومد به بازار، کهنه می-
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 چته زیر خاکی؟-

 :ها زدن زیر خنده و کیمیا گفت بچه

 چه کار با این بدبخت داری؟-

 !تو باک ماشین آراز هم شکر بریزیم؟-

 :ها با هم گفتند بچه

 !بله-

 !کوفت-

و شروع کرد به حرف زدن؛  های سالن نشستم. فراهانی اومد پشت چشمی نازک کردم و روی صندلی

 .دو ساعت تمام حرف زد و بعد اجازه داد که بریم

 گم؟ کجایی فنچی؟ شنیدی چی می-

 !اینجام-

 !گم بینم. روحت رو می جسمت رو می-

 خب حاال چی گفتی؟-

 .گفتم تو برو تو اتاقم؛ من باید به چند تا بیمار سر بزنم، بعد میام-

 .آها، باشه-

اومد  مد و راه افتادیم. دستم رو بردم سمت ضبط و روشنش کردم؛ خوشم مینیم ساعت بعد آراز او

 !کرد ها رو عوض می آراز هفتگی آهنگ

 .دفعه آراز ضبط رو خاموش کرد یک

 واسه چی خاموش کردی؟-

 !ده، دستمال بدم؟ چه قری هم می-

 !اَه، ضد حال نزن دیگه، روشن کن-

 .کنم قر بدی خاموش می-

 !چشم-

 نه بزنم؟اخو آواز خوان-

 . ها نگاهش کردم مثل خنگ
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 چی؟-

 !درآمدش هم خوبه با این قر تو-

 :جیغ زدم و گفتم

 !آراز-

 .و با مشت به جونش افتادم

 !کنیم باشه، آخ باشه! نزن! آخ؛ چپ می-

 .چون ممکن بود بمیرم دست از زدنش برداشتم. ماشین رو پارک کرد و خونه مامان رفتیم

 !سالم، خوبین؟-

 ما خوبین؟ممنون، ش-

 شه شما رو دید و خوب نبود؟ مگه می-

 .بعد از دست دادن با بابا، نشستیم و مامان چایی آورد

 خب، چه خبرها؟-

 .خبرها پیش شماست-

 !واال ما که خبری نداریم-

 .خواستیم یه چیزی رو بگیم راستش ما می-

 :های مامان رنگ نگرانی گرفت و گفت چشم

 ـاتفاقی افتاده؟

 ...ن، راستشنه مامان جا-

 !خواد زن بگیره آرمین می-

 :چایی پرید توی گلوی بابام و گفت

 خواد زن بگیره؟ کی می-

 !آرمین-

 خواد؟ نمردیم و عاشق شدن این رو دیدیم! حاال کی رو می-

 !گه خودش میاد بهتون می-

 .چیدیم، که آرمین اومد مامان خیلی خوشحال بود. با کمک مامان داشتیم میز رو می

 .هاش رو دور کمرش گره زد کنار آرمین رفت و دست مامان
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 :آرمین با تعجب گفت

 سالم! خوبین؟-

 !الهی من فدای پسرم بشم؛ الهی قربون اون قد و باالت برم! آنی واسه داداشت چای بیار-

خندیدند. منم یه لیوان چای براش بردم و  آراز و بابام روی مبل نشسته بودن و به مامان و آرمین می

 .ه کلی تحویلش گرفتمخالص

 !هات نشکنه شاخ-

 !شکنند های منم می هروقت زبون تو کوتاه شد شاخ-

 !گیرند قدر تحویلت می بهشون گفتم؛ واسه همین هست این-

 !وا، فکر کردم سرشون به سنگ خورده-

 !کنه هات رو عوض کن شام یخ می حاال برو لـ*ـباس-

 :کنه. سر میز بودیم که بابا گفت عوضهاش رو  آرمین رفت لـ*ـباس

 خوای بدبختش کنی؟ حاال این فرشته کیِ که تو می-

 :مامان با ترش رویی گفت

 !وا، کوروش این چه حرفیه-

 !پرنیان، دختر آقای ایزدی-

 :مامان گفت

 اله ریزه؟گفتم خ گی؟! همون دختر ناز و بامزه که بهش می وای، راست می-

 .آره، همون-

 وا، شما کی دیدینش؟-

اون موقع که تو رفته بودی، پسرشون زن گرفته بود؛ ما رو هم دعوت کردن. خیلی خانواده خاکی و -

 .خوبی بودن

 حاال کی بریم خواستگاری؟-

 !خانوم اون دیگه راستِ کار خودته-

 .زنم باشه، پس فردا زنگ می-

ذاشتند. اون  اش سر به سرش می ار کنه؛ بابا و آراز هم که همهدونست چیک آرمین از خوشحالی نمی

 .سر گذاشتن آرمین و شوخی و خنده تموم شد و ما به خونه برگشتیم  شب با سر به
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 .نهرو جاری ک عقدزدیم که عاقد اومد تا خطبه  با شیدا تو سالن نشسته بودیم و حرف می

من و آراز و شیدا کنار هم بودیم که شروین پیداش شد. آراز رفت پیشش و آرمین هم رفت باهاش 

 .دست داد

 کنه؟ کار می  جا چی  آنی خدا بگم چیکارت نکنه؛ این، این-

 !پرسم دونم. بزار االن از آراز می به خدا نمی-

 .پرسی کردم رفتم سمت آراز و با شروین هم خیلی گرم احوال

 !ز جان یه دقیقه، ببخشیدآرا-

 !ببخشید-

 :اومدیم این طرف و گفتم

 کنه؟ جا چیکار می شروین این-

 خب دوست صمیمی آرمین و منه دیگه! چرا؟-

 !هیچی-

 االن برای هیچی پرسیدی؟-

 .دونم بهت بگم. شاید بعدا بهت گفتم فعال صالح نمی-

 .خیلی خب، باشه-

 !برو بهش بچسب نزار جایی بره-

 !از کارهای تو در نمیارم من که سر-

 !خوبه-

 «شیدا»

 .کردند می خوشحالیی کسانی که توی سالن بودند  عقد جاری شد. همه

دفعه سرش رو  کرد. نگاهم قفل شد روش که یک دفعه چشمم افتاد به شروین که داشت نگاهم می یک

 .رفت انداخت پایین و تو حیاط

 شیدا؟-

 بله؟-

 !بگو-

 چی رو؟-
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 .ی ماجرا رو براش تعریف کردم همه

 !اومد دنبالت! یه فرصت بهش بده خواستت نمی ببین به نظرم یه فرصت دیگه بهش بده. اگه نمی-

 !تونم. جای من نبودی بدونی چی کشیدم نه، نمی-

 !گی. من جای تو نبودم آره، درست می-

 !کار کنم م موندم چیناراحت نشو؛ به خدا من خودم-

رفتند و منم خسته شده بودم از فضا،  ها داشتند می ، کم مهمون دیگه تا آخر مراسم حرفی نزدیم. کم

 .رفتم سمت آرمین و پرنیان و براشون آرزوی خوشبختی کردم

 کجا؟-

 !خونه-

 !هنوز که زوده-

 .خوام برم می-

 خوای بگم آراز ببرتت؟ می-

 !خواد نه نمی-

 !، نچ، آراز تم؛ یه دختر این موقعه شب؟! نچهمین که گف-

 جانم؟-

 .زحمت شیدا رو برسون بی-

 .چشم-

 .هام رو عوض کردم و سوار ماشین شدم و حرکت کردیم لـ*ـباس

 .خوام راجع به یه موضویی باهاتون حرف بزنم می-

 !بفرمایید-

دنبال شماست. به خدا خیلی دونم که چند ساله  دونم و اینو هم می من ماجرای شما و شروین رو می-

 !تغییر کرده؛ لطفا بهش یه فرصت دیگه بدین

 .بهش فکر میکنم-

 !عالیه-

ها دراز کشیدم روی  آراز من رو رسوند و خودش برگشت. خیلی خسته بودم. با همون لـ*ـباس

 .تـ*ـخت و طولی نکشید که خوابم برد
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دونم  شستم و یکم صبحانه خوردم. نمیصبح با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم. دست و صورتم رو 

 !گرفتم اما بدنم یخ کرده بود چرا از داخل داشتم آتیش می

 !از تو آیینه نگاهی به خودم انداختم؛ پوست سبزه ام قرمز شده بود، فکر کنم سرما خوردم

بدتر  هام ، قرص سرماخوردگی رو برداشتم و با یکم آب خوردم. بعد از ده دقیقه حالم از تو جعبه قرص

چی رو   کرد و همه کرد، توان راه رفتن نداشتم و سرم هم بدجور درد می شد. گلوم به شدت درد می

 !دیدم تار می

دونم به کی زنگ زدم. چشمام سیاهی رفت و دیگه  گوشیم رو برداشتم و دکمه تماس رو زدم اما نمی

 .نفهمیدم چی شد

 :دم که پرستار دوباره منو دراز کرد و گفتجا سفید بود. آروم بلند ش چشمام رو باز کردم؛ همه

 شما نباید بلند بشی؟-

 :و رفت توی سالن و داد زد

 !همراه خانوم کیهانی-

 .من هستم-

 .به هوش اومدن-

 !خیلی ممنون-

 .بعد از چند ثانیه شروین داخل اومد

 !تو... تو-

 !آره من، خوش اومدم-

 ...کی گفته-

 !نکنیم؛ فعال استراحت ک بعدا دعوا می-

 .هام رو بستم چشم

 شه حرف بزنم؟ ـمی

 :جوابی ندادم که گفت

خوام گذشته رو جبران کنم! فقط یه فرصت بهم  به خدا من دوست دارم! به خاک مامان لیال قسم می-

 !کنم بده؛ خواهش می
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ای باقی نمونده  ها تموم شده بودند. بغض کردم. صداش سوز داشت هیچ واژه هیچ جواب ندادم. واژه

 !تا من بخوام ازش استفاده کنم. هیچیبود 

نشست. بعد از  سالنهای  شروین که دید من هیچ جوابی ندادم از اتاق بیرون رفت و روی صندلی

اینکه سرمم تموم شد مرخصم کردند دکتر گفت آنفوالنزا گرفتم! کلی قرص و شربت هم بهم داد؛ 

 !ناقابل هم زدم دوتا آمپول

شروین من رو رسوند خونه و کمکم کرد تا برم تو اتاقم که یهو اون موش چندشه رو روی اپن دیدم؛ 

 :ناخودآگاه جیغ کشیدم

 ...ایی، خودشه! چندش-

 !ها شده بود شروین فقط بهم خندید؛ خنده هم داشت؛ صدام عین این خروس

 چیه؟ خنده داره؟-

 !شی میخوری خیلی کیوت  وقتی حرص می-

 !دونم چرا یکهو نیشم باز شد نمی

 نه بابا، بلدی بخندی؟-

 .نیشم رو بستم و اخم کردم

 !اخم کردنتم دوست دارم-

 ...بسه! برو-

 !چشم-

*** 

های  دو سه روز از تـ*ـخت بیرون نیومدم؛ زحمتم هم آنی افتاد. البته زحمت جواب دادن به تماس

 !شروین هم همینطور

 !شید؟-

 !جانم-

 !خوام باهات حرف بزنم پیام داده می شروین-

 !شه. بهش بگو بگه های نمیام تموم نمی ماشاهلل حرف-

 .خوام ببینمت گفته می-

 !بهش بگو نمیام-
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 گفتم بیام کجا؟-

 :جیغ زدم

 چی؟-

 !اَه، شیدا دیگه شورش رو در آوردی! پاشو برو دیگه-

 .ام من خسته-

 .آدرس رستوران رو فرستاد-

 !کشمت آنی می-

 !شه برو، برگشتی بکشمبا-

 !دونم برم یا نرم اوف از دست این! نمی

 ساعت چنده؟-

 !هفت-

نگاهی به ساعت انداختم؛ پنج و سی دقیقه بود. به ناچار بلند شدم و یه دوش گرفتم. یه شلوار و 

 .مانتوی مشکی با شومیز و روسری سفید پوشیدم؛ یه آرایش ملیح هم انجام دادم

 .هام رو برام واکس بزن شکیآنی کفش پاشنه بلند م-

 دیگه چی؟-

 !ها  رم نمی-

 .باشه-

 .امون زیاد بود. حدودا ساعت هفت و پونزده بود که رسیدم  رستوران تا خونه فاصله

 تونم کمکتون کنم؟ می-

 .با آقای شاهرخی قرار داشتم-

 ...بفرمایید، از این طرف-

 .فتیم طبقه باال، شروین بلند شد. منم خیلی سرد سالم کردمر

 !کردم دعوتم رو قبول کنی فکر نمی-

 !آنژال مجبورم کرد-

 .بعد از خوردن شام با شروین باغ بیرون شهر رفتیم. آسمون امشب خیلی نورانی و پر ستاره بود

 !ـنگاه کن آسمون امشب چقدر ستاره داره
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 نه چه شب خوبیه! حاضری دوباره از اول شروع کنیم؟دو ـآره، انگار آسمون هم می

 !شروین-

 جانم؟-

 دی بهم اعتماد داشته باشی و تو هر شرایطی کنارم باشی و تنهام نزاری؟ قول می-

 ...خوام که ناراحتت کردم و قلبت رو شکوندم و دم. با تموم وجودم ازت معذرت می قول می-

 !باید به فکر آینده باشیمهیس،! چیزی درباره گذشته نگو؛ ما االن -

 !آره باید به فکر آینده باشیم. عاشقتم-

 !من بیشتر-

 "پایان "

 شب 4109ساعت 

 :سخن نویسنده

دونیم خیلی ایراد داشت؛ امیدوارم دوست داشته باشین و از  این اولین رمانی بود که ما نوشتیم و می

 !ما حمایت کنید

 .در اختیار ما قرار دادکه این فرصت رو  89و ممنونم از سایت رمان 
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