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  عنوان کتاب: ارمغان دریا
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  تهیه شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.
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 وقت خیلی که آرامشی...  میداد آرامش بهم چیزش همه...  صداش...  عظمتش.  بودم شده خیره روبروم وسیع پهنه به

 جلوکه مبر قدري به...  حلشم توش انقدریکه...  غرقشم توش که جلو انقدربرم...  جلو برم میخواست دلم.  نداشتم بود

  یم؟منک...  واستادم که واینجایی...  کجام من...  کیم من بره یادم...  شده چی کنم فراموش...  کنم فراموش رو چیز همه

 دلم بودکه توق خیلی...  نمیخواست بریزم،دلم اشک نمیخواست فریادبکشم،دلم نمیخواست دلم دیگه...  روبستم چشمام

  ...  حاالخودش...  بقیه بودبراي مسکن همیشه کسیکه...  صفایی فرزام...  من...  نمیخواست چیزي دیگه

  چرا؟ میشد؟آخه من بایدسهم چرااین!  چیکارکردین؟چیکار؟خدایا باهام

  نداشت؟ اثري هیچ وقتی داشت اي فایده چه داشت؟واقعاً اي فایده چه وشکایت روبازکردم،گله چشمام
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  :کردم زمزمه باخودم.  کردم نگاه بهش دوباره.  فرستادم بیرون به آه با رو نفسم

 که هرچی...  بزاربشه...  نداره اشکال...  بزرگتره ازتوهم من خداي...  اما...  میگیرم آرامش ازت که بزرگی انقدر-

  ... منتظرم من...  میخوادبشه چی آخرش بزارببینم...  بزاربشه میخوادپس اون...  میخوادبشه

...  میداد زارمآ تلخیش که نشست،لبخندي لبم روي لبخندي...  دریا.  دادم پایان ام جمله به کشیدم که عمیقی نفس با

  ...  دریاست همون این...  آره

 مونه...  داد یاد چیزابهم خیلی که دریایی همون...  کنم غرق توش رو خودم گرفتم تصمیم روزي من که دریایی همون

  ... وسالمت وسالم اینجام...  امروزاینجام من بخاطرش که دریایی

  .  برداشتم قدم سمتش به اختیار بی.  بود پارچه کرد،مثل جلب خودش به رو نظرم آب روي چیزي

  ...  وپرازغرور محکم.  بود همیشه مثل قدمام

  غرور؟

 فرزام من.  بودم کرده حفظ رو بازغرورم هم اتفاقات بعدازاون...  من! ...  بود جالب! غرور...  نشست لبم روي پوزخندي

 هیچکس ندادم اجازه که بودم من...  بودم من مهم...  رفته سوال زیر هویتمم نبودحتی مهم...  چیشده نبود مهم...  بودم

 کم غرورم از چرا پس...  میکردم خودم شخصیت رومجذوب همه که بودم من مهم...  نزدیکشه مبهم خاطراسم به

  .فرزامم هنوزم من میکردم؟

 نبود خصیمش اینجاملک...  اما...  میکنه شنا داره نفر یه حتماً...  باال هاموانداختم شونه...  البود ازش تیکه یه که این مثل

  .  اومد آب روي چیزي کردم احساس که بگیرم فاصله خواستم...  آورده آب رو شالش شاید... 

 که نهای مهم فقط االن...  میشه خیس شلوارم که درك به.  گذاشتم قدم داخلش...  رفتم آب سمت به دوباره چی؟ یعنی

  ... چیه چیز اون بفهمم من

  ...  رفتم سمتش به سریع خیلی وبعدش کردم نگاه بهش تعجب با ثانیه چند واسه.  آدمه فهمیدم رفتم جلوتر که کمی

  .روگرفتم نبضش و انداختمش کنارساحل... بیرون کشیدمش آب از سختی به

 این امثل ام.. . دختر یه الخصوص علی... بدم مصنوعی تنفس کسی به دوستنداشتم.  بیرون کردم فوت رو نفسم باحرص

   ... قراربگیره کسی لباي روي لبام دوباره نمیخواست دلم بودکه این نبود،بحث تنفس بحث...  بود الزم که

 رو الزم اتواقدام اش سینه قفسه رو دستمروگذاشتم. اینجورچیزانبود به کردن فکر موقع االن.  دادم روتکون سرم کالفه

  ...دادم انجام

  . اومد اش سرفه دختره،صداي دهن روي مبارك لباي بارقرارگرفتن بعدازسه

  . بمونه باقی اثري هیچ نمیخواست دلم... کردم روپاك لبام وسریع کشیدم عقب رو خودم
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  . گردوند اطراف سمت به رو روبازکردوسرش چشماش آروم

  . بودم تشکرش منتظر. باال انداختم رو ابروهام و کردم نگاهش

 خیلی هبودک معلوم بوداماکامالً پریده رنگش...  صورتی عجب بگم بهتره شایدم!  داشت چشمایی عجب.  کرد نگاه بهم

 خیلی نبخاطرهمی. میداد نشونش معصوم و مظلوم بینهایت صورتش. بود رنگی خوش خیلی آبی یه چشماش... خوشگله

  ...میرسید نظر به وناز خوشگل

  .  رفت حال از دوباره و شد خیره بهم لحظه چند واسه

  کنم؟ چیکارش اینو من حاال... اوفــ...  بیرون فرستادم حرص با رو نفسم

 انسان حس این آخرش.  بیرون فرستادم حرص با بازم رو نفسم...  نتونستم اما برم خواستم. بلندشدم و دادم روتکون سرم

  ...میده کنم،کاردستم کمک همه به اینکهمیخوام منو دوستی

  .  رفتم ویال سمت به بودمش گرفته توبغلم که همونطور کردمو بلندش

 وتوهمه ودب شده فرنیش اتاقا همه. شدم خودم اتاق کنار خواب اتاق وارد و باالرفتم میشد ختم دوم طبقه به که هایی ازپله

 لتحا یه. شدم خیره صورتش به و نشستم کنارش مبل روي خودمم و تخت روي خوابوندمش. بود دونفره تخت شون

  ... خستس دادمیزدکه صورتش... کشید می عذاب ازچیزي اینکه مثل...  داشت خاصی

  خوابم برد.. مبل همون روي که کردم تحلیلش وتجزیه شدم خیره صورتش انقدربه

 ***  

  . شدم می بیدار زود و بود سبک خیلی خوابم.  کردم باز رو چشمام میاد صدایی اینکه احساس با

 سمتم به رو نگاهش و شد نگاهم متوجه.  شد می جا به جا تخت روي داشت بود آورده ارمغان به واسم دریا که دختري

  .کرد معطوف

  کجام؟ من کجاست؟ اینجا هستی؟ کی تو... ؟ تو-

 به ينیاز کنم نمی فکر...  هم هستی کجا تو اینکه جواب و...  منه ویالي هم اینجا.  صفایی فرزام.  هستم فرزام من-

  . باشه پاسخگویی

  داري؟ من با نسبتی چه تو داره؟ من به ربطی چه توئه خونه اینجا و فرزامی تو اینکه...  خب-

  . بود همراه یگنگ با باشه همراه گستاخی با اینکه از بیشتر لحنش...  نه... باشه طلبکار لحنش اینکه نه.  کردم تعجب

  .منه بخاطر کشی می نفس االن اینکه و مدیونی بهش رو جونت تو که هستم کسی من-

  دادي؟ نجات رو جونم تو که بود شده چیزیم من مگه... فهمم نمی -:داد تکون گیجی با رو سرش
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  هستی؟ کی خودت میاد یادت تو اصالً...  اَه-:گفتم کالفه

  .کرد نگام فقط

  .دونی نمی که نگو-:گفتم اختیار بی.کردم نگاه بهش تعجب با

  .دونم نمی-:داد تکون رو سرش

  نمیاري؟ خاطر به خودت از چیزي هیچ یعنی-

 می هم وت که اخماش.  بیاره خاطر به رو چیزي خواست می اینکه مثل. بست رو چشماش بعد.  کرد نگام ثانیه چند واسه

  .گرفت قرار هاش شقیقه کنار که دستاش...  بعدش و دیدم می رو رفت

  ... کنه می درد خیلی سرم... نیومد ذهنم تو چیزي هیچ...  چیزي هیچ... ترکه می داره سرم-دختره

  .شده وارد فشار بهت زیاد...  کنی استراحت و بکشی دراز یکم بهتره...  خب خیله-

  .بست رو چشماش و کشید دراز دوباره

  :کرد متوقف صداش با که شم خارج اتاق از خواستم

  کنم؟ پیدا رو ام خونواده جوري چه بدم؟ انجام تونم می کاري چه...  شده؟ چم...  کنم؟ چیکار باید...  من...  االن-

 حداقل.. . کمتره دردش سر.  بهتره اینطوري اتفاقاً...  زد می حرف داشت و بود بسته چشماش. برگشتم سمتش به دوباره

  . نفعشه به ببنده رو چشماش ببره خوابش زمانیکه تا

 از بعد مروزا البته صد و بیاد یادت چیزي زمانیکه تا مونی می اینجا...  مونی می اینجا که فعالً-:باال انداختم هامو شونه

 می شده یچ بیاد یادت دوباره که موقعی تا...  نباش نگران.  بفهمیم درموردت رو چیزا سري یه تا بیمارستان میریم ظهر

  . بمونی اینجا تونی

  :کنم اضافه هم اینو که بهتره پس شناسم می خوب رو خودم من میزدم؟ رو حرف این باید. کردم مکث

  .دریا ارمغانِ خانوم...  نپلکی من بر و دور زیاد مدت این که نفعته به...  ضمن در و-

  .  بیرون رفتم اتاق از و

 ینما اما...  بودم کرده توبه من... بشه نزدیک بهم دختري خواست نمی دلم دلیل همین به و شناختم می خوب رو خودم

 دیگه که مکرد توبه من. نشم نزدیک بهشون دم می ترجیح پس ، کنم مقاومت دخترا برابر در زیاد تونم نمی که دونم می

  ... که فهمیدم وقتی نکنم درازي دست نامحرمی هیچ به دیگه کردم توبه... فهمیدم وقتیکه نکنم استفاده کسی از

  ... خواست نمی دلم اصالً...  بدم ادامه خواست نمی دلم. فرستادم بیرون رو نفسم و کردم باز رو چشمام حرص با
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 مهم رامب قبالً شاید...  و نامحرمه چون...  بشم نزدیک دختر این به نباید اینکه اونم...  دونستم می چیزي یه فقط االن

  ... شنامحرم به الخصوص علی...  باشم داشته کار دخترا به نباید دیگه که اصله یه...  اصله یه برام االن ولی نبود

 نم؟ک صداش باید چی نداره اسم که االن جدي ولی...  دریا ارمغانِ! دادم بهش هم لقبی عجب...  شد سبز لبم رو لبخندي

  ... ها خوبه ارمغان همون... 

 رفتم صبحونه عنوان به چیزي یه سریع... خودم بدبختیاي پی برم که شدم می آماده باید.  بود 8:30 کردم نگاه ساعت به

  . کنم عوض رو لباسام تا رفتم اتاقم سمت به بعدش و باال

...  بزارم تنهاش خونه تو که تونستم نمی و خواستم نمی...  افتادم دختره یاد که ، در سمت برم خواستم شدن آماده از بعد

  .  بوده قوي همیشه دوستیم نوع هم حس اما ، چرا دونم نمی خودمم

 دستشویی هب اگه. کرم قفل هم رو در و اتاقش تو گذاشتم و بردم بود صبحونه وسایل توش که سینی یه با میوه ظرف یه

 اتاقش در هاگ ترسیدم می حقیقتش.نیست مشکلی ، پس خوب. هست بهداشتی سرویس اتاقها همه توي ، داشت نیاز هم

  . نهک فرار ، نبود در به شباهت بی که اول طبقه طویل و بلند هاي پنجره از ، کنم قفل رو خونه درهاي و بزارم باز رو

 حاضر مطب تو بایست می 9 تا من و 9 به بود مونده ربع یه دقیقاً. رفتم ماشینم سمت به و کردم ساعت به دیگه نگاه یه

  ...رفتیم که برو دِ...  و گاز پدال رو گذاشتم رو پام.  بودم می

***   

  :ارمغان

  !  کردنی وا چه ولی.  کردم وا چشمامو آروم سوزه می و خشکه خشکِ  گلوم اینکه احساس با

  ...  خالی خالیِ....  نیست هیچی سرم مغر تو کردم احساس کردم وا که همین

  .  بستم چشمامو دوباره کردم می حس سرم تو که زیادي گنگی از

  . وایسادم و گرفتم رو تخت لبه دستم با.  پاشم آروم آروم کردم سعی دقیقه چند از بعد

  .  کردم نگاه ورم و دور به

  !!!!! مدیونم بهش که کسیه ویالي اینجا! هه

  .  گرفت رو خشکم گلوي راه بغض نمیارم یاد به گذشته از چیز هیچ که فکر این با

 سر نفس یه و برداشتم که بود توش پرتقال آب لیوان یه.  رفتم بود تخت کنار عسلی روي که سینی سمت به آروم آروم

  . کشیدم

  .  بودم تشنه کلمه واقعی معنی به...  واي
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  . کردم می احساس سرم تو خاصی گنگی یه.  بود گرفته فرا وجودمو اي خلسه احساس طرف یه از

...  کین ام خونواده اینکه به...  اسمم به...  چیه دونستم نمی که هویتی به.  کردم فکر و نشستم زمین روي عسلی کنار

 اما هشمال اینجا دونم می که جوریه چه کردم؟ می چیکار تنهایی ، ساحل کنار ، شمال من...  کردم؟ می چیکار اینجا من

  ؟... یا کنم شنا خواستم می ؟ کیم خودم نمیدونم

  . کردم می ضعف احساس بیشتر هم اومده دنیا به تازه که اي بچه یه از حتی...  کلمه یه از دریغ ولی

  .  کردن خیس هامو گونه اشکام دیدم که اومدم خودم به وقتی

  ! ... دریا؟ ارمغان.  گرفت ام خنده.  " دریا ارمغان خانوم نپلکی من بر و دور که نفعته به".  افتادم پسره اون یاد

 که هرچی ولی بیرون برم خواستم. شدم پا جا از لبخند با و کردم اعتراف بود دلفریب و جذاب واقعاً اینکه به دلم تو

  .نشستم تخت رو مکرر تکرار بدون پس ، نداشتم حوصله. نداشت فایده کردم پایین باال رو دستگیره

 می ودشخ از آدم یه که چیزي ترین کم...  اسمم حتی.  نبود یادم هیچی ولی.  بیارم یاد به چیزي گذشته از کردم سعی

  ...  زدن می چکش سرم تو انگار...  قبلی احساس همون دوباره...  دونه

 رو تنشس لبخند یه بازم. افتادم چشاش یاد ناخوداگاه....  بیام در حال اون از ذره یه تا کنم منحرف رو ذهنم کردم سعی

 لبخند یه بهش من شدن نزدیک رو حساسیتش یادآوري با...  اینا و خاص رنگ یه ، تشخیص قابل غیر.  بودن محشر. لبم

  .  کرد می باز رو قفل داشت.اومد در صداي که لبم رو نشست مرموز

  . کردم نگاش حالی بی با منم.  تو اومد

  کردي؟ قفل چرا رو در گرفتی؟ گروگان که کردي احساس ، غریق نجات آقاي-

  :گفت بارید می ازش غرور که نگاه یه با و کرد اشاره عسلی به چون ، کنم می صحبت دیوار با که انگار

  نخوردي؟ چرا رو ت صبحونه-

  .نداشتم دوست-

 مسائل نارک از ساده همیشه من چون. بدي انجام رو گم می که کارهایی و بزاري کنار عالیقتو بعد به این از که نفعته به-

  .گذرم نمی

  .ناهار پایین بیا-:کرد اضافه بعد و

  ...بیام اگه-:گفتم ایستادمو منم

  .کنی امتحان تونی می-: گفت ریلکس خیلی که

  .بینمت می ریز...  بابا نه-:گفتم آروم و شدم رد کنارش از. نداشتم کل کل اعصاب واقعاً
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  .داشت نگه منو دستاش با که بیفتم بود نزدیک نداشتم حال که اونجا از و شدم کشیده ناگهان که

  . داره مشکل خیلی اینکه مثل. بدم نشون دکتر به چشماتم ، مخت اون بر عالوه که بمونه یادم باید پس-

  .افتادم راه دنبالش آروم منم.  پایین رفت لرزونه می رو تنم که عصبی نگاه یه با بعد و

  .دم می نشونت ولی ، نیست حسش االن حیف چزونی؟ می منو-

  ...  بود جوجه.  بود شده چیده میز پایین رفتم وقتی

  .نکشید جلو واسم رو صندلی حتی ادب بی... میز پشت نشستم

 که نمم.  خورد می غذاشو و بود نشسته تفاوت بی اونم.  ام گشنه چقدر شدم متوجه رسید مشامم به غذا بوي وقتیکه

  !  اکسیدم دي کربن اینجا

 بابا نه) ...  فرزام.( کردم می مرور ذهنم تو اسمشو داشتم ، کردم نگاش چشمی زیر ذره یه غذام نصف کردن تموم از بعد

  ...  غرور کوه خود از قشنگتر نه ولی...  قشنگیه اسم.  اومد خوشم ،

  . دکتر میریم. منتظرتم پایین 3 ساعت-:گفت مختصر و کوتاه غذا صرف از بعد

  زدم؟ داري خنده حرف-:گفت که خندیدم و بگیرم رو ام خنده جلوي نتونستم منم

  بپوشم؟ رو تو لباساي باید احتماالً ولی ، نه-:گفتم منم

  . لبخند یه و

  .هست لباس اتاقت کمد تو! ببینی خواب تو احتماالً-:کرد اضافه نیشخند یه با اونم

 بار 2 اونوقت خونه اومده نیست ساعتم 2...  ي پسره ، شد می بلند ام کله از دود یعنی.  باال طبقه رفت حرف بدون بعد و

  .  نفهمی هم خودت که گیرم می رو حالت شخصاً ، شه مشخص وضعیتم بزار.  آوردم کم پیشش

 گرفتم بود اتاق تو که سرویسی از دوش یه رفتم.  بود شده 2 ساعت.  باال رفتم و زمین رو کوبیدم پامو محکم حرص با و

  . پوشیدن لباس به کردم شروع تند.  2:30ساعت دیدم.  بیرون اومدم و

  .  هست وسایل آدمیزاد جون تا مرغ شیر از اینجا...  واهللا دونم نمی ، نیست دختر خودش خوبه!  باش رو اینجا!  او

 نخی ريروس یه با ، دودي نخی مانتو یه با ، مشکی لی شلوار یه و گرفت خندم باشه داشته شیر هم مرغ اینکه فکر از

 از.  ستمب کش با سرم باال سمت به بود خیس چون هم موهام.  پوشیدم و درآوردم پایینش سفید ریز گالي با مشکی

  .  بود ست کیفش با که برداشتم هم خاکستري کفش یه کمد داخل
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 کثم لحظه یه و کرد نگاه سرتاپام به. بیرون اومد من با همزمان هم زیبا یخ کوه ، کردم باز رو در که بود 3 دقیقاً ساعت

 خوش این حیف ولی نمیاد یادم هیچی من که درسته خدا که گفتم دلم تو منم.  پایین رفت پریشون حالت با بعد و کرد

  .  بده شفاش ، بره دست از نزار.  ئه handsome و اندام

  ... منم و بیرون رفته حتماً پس.  بود باز ورودي در.  پایین رفتم لبخند یه با و

  

  :فرزام

 بودن کترد حسناي از اینم...  گه نمی دروغ و گرفته فراموشی که بودم شده مطمئن دیگه حاال.  دادم تکون رو سرم کالفه

  ...  مرگشه چه ببینم و کنم بررسی رو عکسا تونستم سریع خیلی...  دیگه بود

  .  میدادم انجام رو حرکت این که بود سوم بار ثانیه 20 این تو...  عقب کشیدمشون و موهام بین بردم دست دوباره

 کردم آماده مرونی یه فقط اي دیگه حرف هیچ بدون که بود ریخته بهم اعصابم انقدر برگشتیم بیمارستان از اینکه از بعد

 ختمت رو اتاقم تو و اومدم باال به اي دیگه حرف هیچ بدون خوردم رو خودم نیمروي اینکه از بعد و ریختم ظرف تا دو تو و

 به امیدم امتم...  بازیه یه ش همه نمیاد یادش چیزي گه می اینکه و حرکاتش این که کردم می فکر حقیقتش.  نشستم

 . بوده بیخود و واهی کامالً  امیدم فهمیدم...  عکسا این با...  ظهر از بعد امروز...  االن اما گه می دروغ داره که بود این

  . کنی بیرونش ت خونه از میتونی-( بکنم؟ تونم می چیکار اصالً! کنم؟ چیکار باهاش من حاال

   چی؟ بیاد سرش بالیی اگه اونوقت–

  )فرزام؟ آخه داره ربطی چه تو به-

 حتیاجا کمک به کسی وقتی که نمیدادم رو اجازه این خودم به هیچوقت من اما.  نداشت ربطی من به واقعاً .  ندادم جوابی

   میده؟ دستت کار همین آخرش نگفتم-. ( کنم رهاش خودش حال به داره

 اونم.  مپرشک یه من ، گذشته اون از کنم؟ ول وضعیت این تو رو دختر یه راضی تو کنم؟ چیکار حاال...  بابا خب خیله-

   میشی؟ راضی کنم ول شهر این تو رو دختر یه من اگه واقعاً تو ولی.  متعهد بهش نسبت من و منه بیمار االن

  ... باشه دختر اصالً طرف که معلوم کجا از اما...  نه خب-

   داره؟ فرقی چه تو واسه ، هرچی حاال...  زن یا دختر...  دیگه کن بس...  اکبر اهللا–

  ... ) اگه کنه می پیدا فرق خیلی-

...  هن یا بدم جواب که بودم مردد.  بود افشین.  کردم نگاه ش صفحه به.  شدم خارج خودم با بحث از گوشیم صداي با

  . بود عزیز واسم هم خیلی حال عین در اما بود جاهلیت دوران رفیق افشین

  .  ها نمیام داري برنامه افشین-:دادم جواب
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  .  کن شروع بعد ، فرزام بزنم حرف بزار-:اومد اش خنده صداي

  تو؟ یا کنم شروع من-

 من ههمیش اصالً بابا-:گفت بردم می من هم آخرش چون بندازه کل باهام نباید مواقع اینجور در میدونست که افشین

  کو؟ سالمت....  اما...  کنم می شروع

  .  جیبم تو-

  ...داري آستینت تو جواب همیشه که هم ماشاهللا هزار ماشاهللا-افشین

  کردي؟ خیال چی پس...  بــله-

  .  سالم بگیم خواستیم فقط ، داداش نکردیم خیالی هیچ ما-افشین

   شاءاهللا؟ ان هستید خوب ، برادر اهللا رحمت و علیکم سالم-

  .  یافته گسترش هم عربیت واژگان دایره ، شدي مؤمن کردي توبه اینکه مثل نه-افشین

  .... حرفا این و کردي کارو این چرا که کنه شروع میخواد دوباره االن که دونستم می

 زنگ وبارهد اگه.  نیستم پشیمون کارم از من.  افشین نکن شروع دوباره-:گفتم بگه چیزي اینکه از قبل همین بخاطر

   . نداره اي فائده قبل دفعات مثل بازم بگم باید کنی پشیمون منو که ببافی هم به ریسمون آسمون که زدي

  زد؟ حرف اینا از کی آخه نمیدي؟ مهلت چرا فرزام بابا اي-افشین

  ...  که میزدي ، گفتم نمی اینو اگه اما ، نزدي-

  ... نه االن اما.  آره قبالً-اقشین

  شده؟ چی مگه چرا؟-

  ... اومـــم...  فرزام؟ دونی می آخه...  که نمیشه... بگم اینطوري منم االن اگه آخه-افشین

  ... دیگه بگو بکن جون آهان-: کرد می من من

  .  برداشتم دست منم آخه...  بابا خب خیله-افشین

  ....بـــروووووو-: گفتم اختیار بی و شد گشاد معنا تمام به چشمام یعنی

 بود درد زا پر همیشه که پرگدازي آه اون...  کشید می قبال که نبود آهی اون این...  بود عجیب واسم که کشید آهی فقط

 طفق و راحته...  راحته االن...  شده سبک صاحبش میداد نشون که آهی.  داشت شدن خالی حکم فقط آه این.  نبود ،
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 نافشی از که هایی آه اون از.  بود همراه لبخند با که بود هایی آه اون از آه این...  بکشه نفس آرامش با خواد می دلش

  .  بود بعید

  کنم؟ می هرکاري بیارم در رو بابام حرص اینکه براي میگفتی نبودي تو مگه خودتی؟ افشین؟-

  .  ردک کمکم که کسی اون بخاطر همونطور و کنم نمی اینکارو دیگه بابا همون بخاطر االن اما!  بودم من آره-افشین

  پسر؟ یا بود دختر کرد؟ کمکت که کسی همون...  به به-

  .دختر-:داد جواب تفاوت بی

  ... فهمیدیــم...  بـــله-: گفتم رفته وا نیش با

  .  مدیونم بهش که خوب خیلی دوست یه...  دوستمه فقط اون...  که نیست اونطوري قضیه...  خره بابا نه-افشین

  . کردم باور رو حرفش راحت خیلی همین خاطر به.  میشناختم رو افشین

  دوست؟ همین هست کی حاال-

  .  عمومه دختر-افشین

  داشتی؟ عمو دختر تو مگه-

 ن یگههمد به شبیه چقدر دونی نمی فرزام واي ، کردن پیدا رو همدیگه مدتها از بعد باباهامون یعنی.  دارم حاال-افشین

  . دیگه دوقلوئن مثالً...  خب البته...  باشی کرده نصف وسط از که سیبی مثل... 

  . خیر سبب شد نیومده عموت دختر پس خب...  باحال چه...  واي قلو؟؟؟ دو-

  ... دیگه ماست حکایت...  خواهد خدا گر خیر سبب شود عدو آره-افشین

  بودین؟ دشمن هم با مگه-

  .  من با نداشت دشمنی از کم اون ولی...  نه منکه-افشین

  خبر؟ چه دیگه خب...  جالب چه-: باال رفت ابروهام

  بگم؟ چی دیگه.  شدم خوب که بابامم با.  شدم آدم منم...  بهت که دادم رو خبرا همه دیگه-افشین

  بزغاله؟ کنی می غلطا چه...  کن ولش رو واقعی خبراي حاال...  هیچ-

  .  چسبیدي بهش همیشه که جانت از عزیزتر دوست اون با خودتی بزغاله-افشین

  .  بینم نمی ماه 12 این در سالی که رو بیچاره نیماي.  افشین شو الل-
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  ؟ خوبه داري؟ ازش خبر چه راستی-افشین

  .  ندارم خبر ازش س هفته دو نزدیک االن...  آره پیش شب چند تا البته...  آره-

  پیشه؟ هفته دو پیش شب چند شما والیت تو-افشسن

 خیلی...  رخ افشین راستی...  داریم فاصله هم از خیلی نیست آخه...  اینجوریه کنی می زندگی تو که جایی اون تو ، نه-

 ، نترس...  دیگه نیمه و ساعت یه تهش پسر که نیستی راه تو ساعتم 2...  دیگه اینورا بیا شو بلند...  نیستا پیدات وقته

  .  دیگه میاي گاز با سوزه گانه دو ماشینت.  کنی نمی تموم بنزین

  .  نکردم تموم هنوز من ؛ رفتی در زدي خر چی عینهو که تو.  فرزام شلوغه واقعاً فعالً سرم-افشین

  .  باشی موفق امیدورام...  تنبلی خر بس از-

  .  دکتر آقاي خداحافظ.  نیستی بشو آدم-:خندید

  .  آینده دکتر خداحافظ-

  ... بگم رو ش بقیه بزار حاال!  کردي قطع! عجب چه-(

  ...  کرد رو هواش یهو دلم آورد رو نیما اسم افشین اصالً...  بعداً ؛ بزنم هم نیما به زنگ یه اول بزار ، نه–

  ! ) نیست عشقت خوبه–

   ؟ خوبی...  جون فري...  به به-: برداشت رو گوشی بوق 5 از بعد

 فري نای...  قشنگی این به اسم...  زام...  فر...  فرزامه من اسم...  نمیاد خوشم فري اسم از گفتم بار هزار...  نیما کوفت-

  میگی؟ تو که چیه

  ... کردي ما از یادي...  عجب چه...  جان پسر بزن حرص کم-نیما

  ... نیما یعنی داري رو تو چقدر-

  . نداري تو که نیست-نیما

  خبرا؟ چه خب. ...  ندارم تو از کمتر باشم نداشته تو از بیشتر...  واهللا آره-: شد بلند ام خنده صداي

  ...  مؤمن شماست دست خبرا-نیما

  نیما؟ کنی می مسخره...  درد-

  .  بودم شده عاصی تصمیمم خاطر به دادن پس جواب از واقعاً دیگه

  بود؟ بد کردي؟ توبه چرا تو ، نفهمیدم من بابا آخه-نیما
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  ...خوب یا بده ببین کن تست هم تو بار یه خواي می-

  . بازي دختر نیست ما کار راست.  ممنون ، جان فرزام نه-نیما

  .  دالیل یکسري به کنار گذاشتم دیگه که من...  مایلی خودت هرجور خب خیله-

   فرزام؟ میگی بهم کی رو دالیلت حاال-نیما

  ... گم می بهت نشدم اذیت یادآوریشون از وقت هر...  گم می...  نیما میگم-

   خبر؟ چه دیگه...  خب...  داداش باشه-نیما

  ... رو دختره یه-

 هم اول همون از و بود نداده جواب که بودم پرسیده ازش بار چند رو خبر چه این منم تابحال اومد یادم...  شدم ساکت

  ... بود جوري یه صداش زدنش حرف موقع

   شدي؟ ساکت چرا شد؟ چی شد؟ چی-نیما

  ... جوریه صداتیه که اموز بود خبر چه بگو تو اول-

  ...  دختره یه با منم باشه-نیما

 که وت سوتی-. ( داده سوتی چه نگاه نگاه...  باال رفت من قهقه صداي اما.  شد ساکت که رو کارم کنه تالفی خواست

  ...  رو دختره یه...  بود بدتر

  . ) میدن معنی یه چون برابرن هردو ولی...  میگیا راست–

  ... افتادي راه...  جان نیما به به-

 گرفتم انرژي کلی یعنی...  حسابی امروز کردم کل کل دختره یه با منم بگم خواستم می...  شعور بی منحرف اي -نیما

   چی؟ تو... 

  .  دادم نجات شد می غرق داشت که رو تقی سر یه دیشب-

  ... نجات غریق بابا-نیما

  ... دیگه دوستیم انسان...  کنیم چه هی-

  ... بـــله-نیما

  میدي؟ بله اینطوري عقدي سفره سر مگه-
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 منو راچ بشه؟ چی که بیرون کشیدي آب تو از رو غربتی ي دختره یه رفتی ؟ آقامون اِوا-:کرد دخترونه و نازك رو صداش

  گذاشتی؟ تنها

  .  منم تر مسخره تو از ، تویی تر مسخره من از یعنی-گرفت ام خنده

  .  منم تر مغرور توئم از تویی تر مغرور منم از -نیما

  .  منم تر لجباز توئم از ، توئی تر لجباز منم از-

   شمریم؟ بر رو عالیمون صفات این قراره صبح تا...  پسر دیگه بسه...  اِ...  منم از-نیما

  ...  عالیه که معلومه...  بــله-

   غروره بهتر شون همه از...  غرور اصالً...  البته صد -نیما

  .  الزمه هم لجبازي میدونم-

  ... دیگه بودنه باحال همون که هم بازي مسخره-نیما

  ...  ایم معرکه دوتا ما که رسیدیم نتیجه این به کل در-

  .  رسیدیم توافق به که کنم می اعالم همینجا از من.  صفایی فرزام جناب دوستم از تشکر با خب-نیما

  . باشید موفق.  شدم خوشحال.  کیان جناب بله-

  .خدانگهدار.  همینطور-نیما

  .نگهدار خدا-

  . کردم قطع رو گوشی خنده با و

  ... ؟ ردک میشه چه...  دیگه بله...  باشن این که مملکت این مهندس و دکتر...  بابا خودمون واسه بودیم اي دیونه هم ما

 با اما.  ما صمیمی شون همه با جورایی یه گفت شد می...  دوستام و من رابطه البته ، بود دوستام بهترین از یکی نیما

 يمگو رازهاي و زندگی اسرار به راجع هیچکدوم با اما بودم راحت شون همه با یعنی.  نیستم صمیمی هیچکدومشون

 روز یه و ماه و سال یه تو هردومون....  بود خودم مثل درست نیما...  داشت فرق هم نیما...  خب اما.  کردم نمی صحبت

 و لجبازي و غرور مثل رفتارامون سري یه اینکه بر عالوه و.  بود سالمون 27 یعنی ، 65 مرداد 29 ، بودیم اومده بدنیا

 هردو.  نبود هم به شباهت کم هم ظاهرمون حتی ، بود هم مثل مون دیگه چیزاي خیلی و شخصیت و برخورد نحوه

 البته ، سبز به نیما چشماي توسی و زد می آبی به بیشتر من چشماي توسی اما.  مشکی موهاي و داشتیم توسی چشماي

 که مه هردوتامون هیکل...  خاصه چقدر رنگشون که میدیدي شدي می دقیق توش وقتی اما ، بود توسی همون اصلش
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 بی پس!  است بیان به حاجت چه است عیان آنچه خب اما باشه شیفته خود نباید آدم درسته...  نداشت حرف...  خب... 

  ... قیافه خیال

 آجر واسته نساختمو پایین دستش تو بگیره آجر نیما کن فکر...  نه که خودش البته ، بود ساخته برام نیما رو ویال این

  ! ... ممد اوس بگیرش-:بگه همزمان و باال کنه پرت

 الم اش نقشه و طرح...  خیال بی...  کنه عملگی تیپ اون با اونم! نیما! من بودم اي مسخره عجب.  دادم تکون رو سرم

 الیع نیما خود الخصوص علی شرکتشون کار هم خداییش و بودم شده آشنا باهاش که بود هم همونجا از.  بود نیما خود

  .. . ماهیـــم هردو که انقدر بعدشم...  خب و شدیم جور باهم که بود مون یکی تولد روز فهمیدن با موقع همون از.  بود

   فــرزاااااام؟-(

   میندازي؟ پارازیت خاطراتم وسط چته هان؟-

   بزنیم؟ حرف هم با بود قرار کنی نمی فکر-

  ...  آدمه داخل انگار میگه همچین-

  .  ترم آدم یکی تو از–

  .  جان وجدان نزن زر پس.  نیستی که دونی می–

  .  میدام رو جوابت وگرنه توئه با حق که حیف بگیره رو تو درد–

  ...  دیگه بترك میزنی؟ حرف چقدر...  اوفـــ–

  . بفرمایید.  گوشم سراپا که حاال- میزاري؟ تو مگه–

  .  زن یا باشه دختر داره فرق که گفتم می داشتم!  اوهوم.. . اومــم...  ؟ گفتم می داشتم چی...  خب خیله–

   فرقی؟ چه اونوقت ، آهان–

 ، کنیم صحبت باید اونم درمورد البته ، ندارم کار زنن خودشون و دخترن اي شناسنامه فقط که زنایی اون به من ببین-

  .  زنه واقعاً که اونیه سر االن من بحث اما

   چی؟ خب؟–

 می داري؟ نگهش خواي می جوري چه تو...  خب داره شوهر که کسی و داره شوهر طرف خب باشه اینطوري اگه ببین-

   منظورمو؟ فهمی

  .  بعدي هاي حالت سراغ برو اما و گی می راست...  بابا آره...  آهان-
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 نیست معلوم ، کنیم ولش وضعیت این با راحتی همین به رو انسان یه تونیم نمی که ما.  خیال بی رو بعدي حالت ببین–

  ...  بیاد سرش بالیی چه ممکنه

  ...  بده ش ادامه دارم قبول خب...  ها کنه می حساب آدم داخل خودشم چه–

...  وت...  ان آدمایی جور چه که دونی می...  زنه اما بوده می دختر باید که زنی ، زن یه که بگیر نظر در رو این تو حاال–

  ... . نیست نفعت به اصالً داري نگه اونو بخواي اخالقت این با تو اگه....  فرزام دونی می خودت...  اخالقِ این با اونم

  .  کرد بینی پیش رو ش بقیه نمیشه چون آره–

.. . خب اما...  س همه از بهتر آخر حالت این البته مطمئنی؟ خودت به تو...  فرزام...  هم باشه دختر اگه خب و...  دقیقاً–

  .  بگم بهت رو دیگه چیز یه باید اول که داره حالت دوتا خودش هم آخر حالت این بازم

 دور رادخت از تونم نمی ام اراده این با میدونم خودم اینکه و ام کرده توبه اینکه بخاطر.  فهمیدم خودم خواد نمی...  خب–

  .  بشه ام شکسته ام توبه دوباره که ممکنه و....  باشم

  ...  نداره وجود اي دوباره...  کن تصحیح رو ت جمله–

  ...  توبه کاش اي...  خودمونیما.  باشم محرم شخص این به باید یعنی خب و...  گی می راست آره–

   رو؟ افتاد که اتفاقایی افتاد یادت اینجایی؟ که شد چی افتاد یادت افتاد؟ یادت فرزام؟ شدي ساکت چرا-

  ... آره-

  ... آقاشون هنوز یعنی باشه کرده ازدواج اما باشه دختر شخص این ممکنه...  آخر حالت اما و...  خب خیله-

  و خواهشاً نکن تکمیل رو ات جمله هستی؟ وجدانی عجب دیگه تو...  درد-

  .  بندازم باال ابرو واست نیستم جسم که حیف. ...  نمیره انتظار ازم این جز چیزي ، دیگه توئم وجدان-

  .... بودي جسم توئم که روزي اون به واي...  بله-

  ... حالتاست بقیه از بهتر گفتم که همون...  دیگه باشه دختر کامالً طرف که اینه ش دیگه احتمال و خب...  هه-

  .  زن یا طرفم دختر با باالخره بفهمم که دکتر ببرم اینو باید فردا من که گی می االن و...  بله-

  ...  بله-

  ....) زن یا دختره طرف اینکه فهمیدن براي هست هم دیگه راههاي البته-

  !داند خدا! کی؟ واسه حاال.  انداختم باال بار چند رو ابروهام و
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 هم به ایدب نشکنی رو ت توبه اینکه براي بود دختر طرف اگه و.  بزنم آخر تا حرفمو بزار.  کنن شعورت بی سر بر خاك-(

  . شید محرم

   ؟ بود زن اگه و -

  .  کنم می اونم واسه فکري یه بعداً-

  اونوقت؟ چی بود دیگه یکی زن اما دستمون دادن رو بودنش دختر گواهی گیریم حاال-

 اگه...  خودت به تو نه و دارم اعتماد تو به من نه اینکه و کاریه محکم براي فقط این... کنی کاري نیست قرار که تو-

  ) شه می باطل صیغه خود به خود شوهرش شدن پپیدا با که باشه هم اونطوري

.  کنمبش رو ام توبه گناهی شدن مرتکب با خواست نمی دلم اصالً.  بود عزیزم وجدان همین با حق.  دادم تکون رو سرم

 هم سگ مگه آخه.  شدم پشیمون سگ مثل بفهمه رو دهنش حرف تا عقب کشیدم رو دستش که هم اونبار همون

  ... واهللا دونم می چه سگ؟ مثل افتاده زبونا رو که میشه پشیمون

...  ودنب خبیث دیو یه که بودم دیده رو مظلوم هاي صورت انقدر....  خب ولی.  میومد نظر به مظلوم.  افتادم صورتش یاد

 یم فکر که ظاهرشون خالف بر بزنی حرف باهاشون میخواي که شوره شرو پر آدماي این خبیث دیو از منظورم البته

. .. بزنم حرف باهاش فردا باید...  دونم می چه...  شن نمی رنگ به رنگ اصالً ، کنن می عوض رنگ هفت االن کنی

  ... خوابه وقت دیگه که االن

***  

  :ارمغان

  . اومد در صداي که گفتم می بیراه و بد فرزام این به دلم تو و کردم می شونه رو موهام داشتم

  . تو بیا-:گفتم و کردم سر رو شالم سریع

  . پایین بیا بپوش لباس-:کنن نگاه رو بنده اینکه بدون الموت ملک جناب

  . بده دستور عمت به....  داشته برش خیاالت واقعاً اینکه مثل نه

  چرا؟ اونوقت-:نبود دوستانه اصالً که لحنی یه با منم

  . دکتر بریم که این واسه-:نبود زهرمار برج از کمتر که اي چهره با ایشون و

  بودیم؟ کجا دیروز اونوقت-

  .دکتر-فرزام

  خب؟-
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  .  زنانه دکتر که من دوستاي از یکی پیش ریم می-:زد زل چشمام به مستقیم

 از بایدم . کنم ولت خیابون تو تونم نمی که من.  شی معاینه باید-:داد ادامه و داد سوق سرم باال دیوار به نگاشو بعد و

  .بپوش لباس آدم بچه مثل و ننداز راه اعصاب جنگ من واسه اینجا پس.  شم آگاه وضعیتت

  .  بگه من به رو اینا بود سخت واسش انگار که بود طوري کردنش صحبت طرز

  فهمیدي؟-:بلندتر داد یه با و

  .  تأیید نشونه به کردم پایین باال رو سرم بودم کرده جفت که منم

 رو کردم پرت بالشتو ضعیفم اینقدر شازده این برابر در اینکه از حرصی منم.  هم به کوبید محکم رو در و بیرون رفت

 رد یهو که دادم می فحش بهش آروم صداي با و تشک رو میزدم محکم و بودم کرده مشت دستامم حالیکه در و زمین

  .  برگردوندم رو سرم منم ، شد باز

  .  شدم کارت مزاحم که شرمنده-: نشم آگاه ازش من داشت سعی که خنده یه با بعد تعجب با اول خان فرزام جناب

 آماده هدیگ ساعت نیم اومده پیش واسم کاري یه من بگم خواستم-: بود مونده هوا رو که دستام و بالشت به اشاره با و

  .  دنبالت میام شو

  . برس کارت ادامه به-: بود آشکار کامالً که اي خنده و مکث کمی با و

 بعد و شیدمک بنفش فرا جیغ تا سه دو یه ؛ کنم کنترل خودمو تونستم نمی دیگه.  اومدم خودم به تازه بست رو در وقتی

. بزنی انوز پام زیر تا خدمتم در بست در شخصه به خودم من....  گیرم می حالتو خدا به-: میزدم مشت تشک به حالیکه در

.  گیرم یم نیشگون عضالنیتو سفت بازوي اون خودم ناخوناي همین با.  گیرم می گاز خوشگلتو گردن اون شخصه به

  ... من یعنی

 گریه یرز زدم داشتم االن که اوضاعی این با و چیه اسمم نمیاد یادمم حتی....  نمیاد یادم دیدم که بگم رو اسمم خواستم

  .  گفتم می وري دري فرزام به بین این تو فقط و

 گذاشتم هم یخردل شال یه ، مشکی لوله شلوار ، بود باسن پایین تا که خردلی مانتو یه ؛ شدم آماده سریع ساعت نیم بعد

  ... زدم و برداشتم آرایش میز رو رژهاي کلکسیون از هم صورتی رژ یه صورتم تو ریختم چپ رو موهام و سرم

  ... دید خواهیم نیارم دق رو تو من فرزام آخ

***   

  :فرزام
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 چهجوري اینکه.  گرفت ام خنده دوباره یادش با.  بودم منتظرش و بودم نشسته رنگم اي نقره bmw فرمون پشت

 شامگو دونست نمی حالیکه در و شنوم نمی که کرد می فکر و داد می فحش من به و زد می مشت تشک به باحرص

  . تیزه چقدر

 خورد ینم صورت این به اصالً!  بود معصوم صورتش چقدر.  برداشت قدم ماشین سمت به و اومد بیرون در از که دیدمش

 از ایدب شخص این و ندیدم ازش چیزي هیچ هنوز که بودم مطمئن اینم اما.  بودم دیده ازش بیش و کم که رفتاري اون

  . باشه روزگار شیطوناي اون

  . رفتیم که برو دِ  و گاز پدال رو گذاشتم رو پام که بودش نبسته هنوز.  نشست و کرد باز رو ماشین در

  . بستم دورش راه از کنترل با سرم پشت هم رو در

 ردمک نمی نگاه بهش.  کنه اعتراض خواد می که فهمیدم می حاالتش از چون.  نگه چیزي که بود جدي صورتم انقدري

 هب حاالت این از هرکدوم که فهمیدم می و شدم می خبر با راحت خیلی حاالتش تموم از اما.  نداشتم عادت کار این به ؛

 دیگه . فهمی می رو حاالت بهتر اوقات گاهی روانشناسم که منم از تو گفت می همیشه...  خالی رسام جاي.  معناست چه

  ... دیگه بودیم این ما

  دکتر؟ بریم خوایم می چی بخاطر دقیقاً که بگی خواي نمی-: اومدم بیرون افکارم از صداش با

 رتصو و همم تو اخماي بخاطر اونم مسلماً و...  بود محتاط اندازه از بیش شاید لحنش.  کردم جمعش اما ، گرفت ام خنده

  . بود جدیم

  . یامدن آدم ترین شوخ گفت شد می ، کردم می صحبت باهاش و شناختم می رو کسی وقتی اما بودم اي جدي آدم کالً

 یرونب عمیق رو نفسم.  گذشت می یکم باید ، بود زود هنوز اما ، بزنم لبخند کردنش صحبت لحن از خواست می دلم

  . فرستادم

  گی؟ نمی-

 حقش این ، منگ بهش که شد نمی.  شد سبز لبم رو لبخندي که بود شده بامزه انقدر.  کردم نگاه صورتش به اختیار بی

 خیره رومروب به اخم با و گرفتم ازش رو نگاهم اختیار بی.  بود سخت برام حرفا این آوردن زبون به واقعاً اما.  بدونه که بود

  : شدم

  . بره سوال زیر بستم که عهدي خواد نمی دلم.  حساسم دینی مسائل روي...  من...  ببین-

  . بشکنم رو عهدم که شد نمی وقت هیچ اما...  بخاطر.  بودم شده حساس ، نبودم حساس دینی مسائل روي

  .دختري یه توئم...  پسرم یه من-:دادم ادامه

  . باشه دختر که نیست معلوم اونم و مردي یه تو-(
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  )مَردم؟ من داري مدرك اصالً.  بزنم رو حرفم بزار شو الل–

 و شغلم نه ، ده می اجازه بهم وجدانم نه ، کنم ول داري که وضعیتی این با رو تو تونم نمی من.  نامحرم مسلماً  و -

 نداري هک اي حافظه با مسلمه که اونچه چون.  هست هم نفعت به این...  بمونی من خونه باید پس... خوردم که سوگندي

 یه ، تمگف بهت که دلیلی همون خاطر به...  خب و...  نداري رو جایی یعنی این و بیاري یاد به رو کسی هیچ تونی نمی

 بفهمم تا دوستم همون پیش میریم هم امروز و...  باشی محرم بهم باید باشی من خونه تو قراره اگه...  اوم...  نامحرم

 بدونم که هترهب پس ؛ نیستم اعتماد قابل اصالً من...  بگم بهت کنده پوست و صاف رو چیز یه بزار ، ببین...  دختر یا زنی

 یعنی...  یستمن النفس ضعیف هم اونقدرا...  البته...  نیست یا هست اي دیگه فرد زن کنه می زندگی پیشم داره که کسی

 با االن ورتص هر در...  نپلکی من بر و دور زیاد که خودته نفع به این و نیستم االن اما ، باشم بوده شاید...  نیستم االن

  . برگردم ام گذشته حالت همون به تو جانب از خطایی کوچکترین با ممکنه اما دارم فرق گذشته

 بودم فتهگ خودش به رو شد می مربوط دختر این به که چیزایی اون تموم.  شدم راحت باالخره.  بیرون فرستادم رو نفسم

 بعد مصحبتا شد تموم که وقتی اما رسوند می بهم رو تعجب نگاهش با میزدم حرف داشتم که موقعی که شدم متوجه. 

  . کردم نمی احساس ازش چیزي هیچ دیگه االن و باخت رو تعجبش رنگ نگاهش ثانیه 2 از

  . کردم نگاش و برگشتم سمتش به تعجب با

 نگاهی من هب اینکه بدون و باال آورد رو سرش که نکشید طول خیلی.  کرد می فکر داشت اینکه مثل.  بود پایین سرش

 اسشو اینکه مثل.  نمیداد نشون رو خاصی چیز هم اش چهر حالت.  بود کرده سکوت.  شد خیره روبرو مسیر به بندازه

  . نبود مهم

 رديبرخو چه دونم نمی وگرنه نداد نشون مخالفتی که خوبه.  دوختم جاده به چشم منم و برداشتم ش چهره از رو نگاهم

  ... نبود بعید هیچی من از...  کردم می

 نسلک رو قرارهاش تمام اونم.  بدونه چیزي کسی خوام نمی که بودم گفته بهش و بودم کرده هماهنگ نیوشا با قبل از

  . کارش رد بود فرستاده هم رو منشیش و بود کرده

 نطوريهمی یومد نمی خوشم اصالً .  بیرون بیاد زدم که تک بودم گفته بهش.  زدم بهش تک یه و برداشتم رو گوشی

 واسه! ...  نم بودم پرتوقع چقدر واقعاً...  داخل برم باشه منتظرم یا کنه تعارفم کسی اینکه بدون و پایین بندازم رو سرم

  . یارو گم می بهش تازشم...  بیاد استقبال به داشتم انتظار بعدشم تراشیدم کار یارو

  .سلــام-

  . زدم لبخند میدادم تکون رو سرم و کردم می نگاه بهش که همونطور و اومدم خودم به نیوشا صداي با

  ما؟ زحمتاي با چطوري؟.  سالم-

  .... زحمتی همش که تو...  دیگه مجبوریم کنیم؟ چیکار دیگه-نیوشا
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  ... ها شدي پررو روت به خندیدم.  کن جمع.  پررو بچه-

  . بابا برو...  ها شدي پررو روت به خندیدم-:آورد در رو ادام

.  دکر نگاه من به و کرد اشاره بهش سر با و زد لبخند.  افتاد دریا ارمغانِ همون به چشمش که گرفت ازم رو نگاهش و

  . آره یعنی که کردم بسته و باز رو چشمام منم همینه؟-:اینکه معناي به

  شما؟ و.  هستم نیوشا-:گرفت ارمغان سمت به رو دستش

  . ارمغان-:گفت و زد لبخندي اما.  بگه چی مونده فهمیدم نگاهش از.  کردم نگاه دختره به

  . داخل بریم بیا ، عزیزم خوب.  خوشبختم-نیوشا

  . کرد هدایت اتاقش داخل سمت به رو ارمغان دست با و

  ! ...ارمغان. خندیدم و پایین انداختم رو سرم

  . شدم خیره بسته در به و انداختم باال اي شونه

...  بود متفاوت هم با کامالً ظاهرشون اما ، داشت دوقلو خواهر یه...  رو خواهرش هم ، رو خودش هم...  شناختمش می

 دانشگاه هی تو باهم...  بود داده رفتار تغییر اي دفعه یه نیوشا که بود این عجیب چیز...  اما...  رفتارشون برعکس درست

 و داشتیم پرشوري سر مون سه هر چون ؛ بودیم شده دوست باهم زمان همون از.  بودم بزرگتر ازشون سال یه.  بودیم

 یوشان و زد غیبش یهو نوشین که موقع همون ، پیش ماه چند درست...  اما.  بودیم پیشقدم توش ماها بود شر که هرجا

 ینا شد نمی باورم اصالً که بود شده جدي و خشک حدي به.  بود شده رو اون به رو این از ، شد پیداش یکسال از بعد

  . باشه نیوشا همون شخص

 و اختهشن می قبل از رو من چون....  تونه نمی که من با البته...  کنه؟ می رفتار اینجوري چرا که سواله جاي واسم واقعاً

 اومده سرش بالیی چه فهمم نمی واقعاً. ... منم خنده می و گه می که کسی تنها با همین خاطر به ؛ شناختم می اونو منم

 بودن خوبی دوستاي واقعاً  واسم...  ایش درجه 180 رفتار تغییر با نیوشا از اینم ، شد غیب اي یدفعه که نوشین از اون. 

  . بودن دوستم فقط اونا. بودم نکرده استفاده سوء ازشون بقیه مثل اما بودن کنارم که بودن دخترایی تنها.... 

  ... استفاده سوئ...  زد زنگ گوشم تو دوباره استفاده سوء کلمه

 فادههاست سوء کلمه همین گفتن با همزمان که فکرایی...  شم آزاد فکر اینهمه از خواست می دلم ؛ دادم تکون رو سرم

  .بود آورده هجوم ذهنم به

 مه خودت که هست راهش گفتم که من ببین-. ( دن می طولش انقدر کنن می چیکار دارن نیست معلوم اصالً...  اَه

  ... تازه...  بره نمی زمان هم اینهمه... بفهمی

  ... بودم گفته خودم گه می بهم حسی یه آخه بودي؟ گفته تو مطمئنی اصالً...  کوفت–
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  ! ...)بودا خوبی راه اونم که اینه مهم....  تو یا من نیست مهم حاال–

  .... داشت اخالقی مشکل وجدانمم حتی...  شد سبز لبم رو خبیثی خنده

  .رفت شد خل مردم پسر گذاشتیم تنهاش....  بفرما-

  .... شد محو ام خنده

  ... گفت که چیزي خاطر به نه اما

  ... داشت که منظوري خاطر به نه

  ... بود گرفته قرار هم کنار که اي کلمه تا دو بخاطر

  . داد می آزارم...  که اي کلمه تا دو بخاطر

  . نبودي جنبه بی که تو شد؟ چت فرازم؟ اِ-نیوشا

  . پایین میرم من نیوشا هیچی-

  . میده خبر بهم نیوشا خود بعداً دونستم می.  رفتم بیرون بمونم اي دیگه حرف منتظر اینکه بدون و

***   

  :ارمغان

  .ودب شوخی و مهربون دختر نیوشا چقدر.  کنم می فکر امروز به دارم نشستم تخت روي ، نیاوردم در رو لباسام هنوز

 زهرمار برج ! گرفتنا گرم باهم خیلی تا دو این.  پیشونیم وسط شینه می خط تا دو و شه می محو کم کم لبم روي لبخند

  ... یا میده دستور یا کالً زنه؟ می حرف!  هه...  میزنه حرف داره که من با ، خونه تو

 ابتب راستش. ... کنم می قبول حرفاشو فرت و فرت که منم.  امریه جمالتشم کل ، ده می دستور همش!  که نداره یا

 دختر بگه که نداشتم دوست اصالً  ولی ؟ چرا دونم نمی.  میام در بالتکلیفی از خودمم ، اونه با حق که دونستم می دکتر

  .نیستم

  .اومد در صداي که بودم افکار همین در

  ! عجب چه!  زد در! هه

  .... که نه یا تو میاد بفرمایید نگم اگه ببینم نگفتم چیزي

  ... داخل اومدن اجازه بدون...  بله

  .  بریم بپوش لباس-
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 من ببین االح...  بدم جرش شخصاً بریم بپوش لباس گفت این دیگه بار یک ، دیگه یکبار فقط اگه خودم جون به یعنی

  . مرد ناکام ، خورد جر کی این گفتم کی

  . کردم تکرار رو زوم پیش دفعه حرفش این از بعد که سوالی منم

  چرا؟ اونوقت-

  .  دادم رو الزم توضیحات یکبار صبح کنم فکر خانم ارمغان....  خانم ببین-فرزام

  . دکتر بریم بود قرار موقع اون-

  .  بخونه برامون عقد خطبه تا دوستام از یکی پیش بریم قراره االنم-

 کجا از من قتاونو.  دوستام از یکی پیش بریم بپوش لباس گی می میاي یکبار ساعت یک.  بریم باهم وایسا!  بابا نه-

  ... بریم بپوش لباس گی نمی نمیاي هم شب بدونم

  .ندادم ادامه و دادم بزرگی سوتی چه فهمیدم تصادفی صورت به که

  .  کنه جمع رو فرزام آقا نیش بیاد یکی ، به به

  منی؟ جواب منتظر -:گفتم کنم جمع و گند این باید جور یه پسه کاله دیدم منم

  . پایین بیاي شی حاضر منتظرم ، نه-فرزام

  !!! نکنیا تعارف شم؟ حاضر من تا بمونی همینجا خواي می-

  .  بیاره من خودشو روي به رو شدنش ضایع خواست نمی اصالً ، شد سرخ یکم هم فرزام

 خواسته یم چرا نیست کهمعلوم دختري یه....  کردم نگاه خودم به اتاق آرایش میز صندلی رو نشستم منم.  بیرون رفت

 دختر کنهن گناه و نشه شکسته خودش ي توبه اینکه واسه ده می نجاتش خوشگل پسر آقا یه قضا از ، کنه غرق خودشو

  ... که شه معلوم تا زنان دکتر بره می رو

  .... کنه عقدش ببرتش خواد می االنم و دختره دختره که فهمه می

 هی با...  داري رو هواشون و کنی نمی فراموش رو هات بنده تو که دونم می ولی ، دونم نمی هم رو اسمم حتی من خدایا

  ... کن کمک تو پس کنم می شروع رو جدید زندگی یه دارم جدید اسم

  ! کنه نمی که کارا چه باهاش کردن صحبت.  بودم گرفته ارامش که انگار.  شدم پا لبخند یه با

.  جور مینه آستیناشم و داد می نشون شیک خیلی رو مانتو و بود شده دوزي ملیله پایین تا یقه از که طالیی مانتو یه

 با داشت قاطیش هم اي قهوه که شکالتی روسري شکالتی لوله شلوار.  شده گذاشته وقت خریدنش واسه که بود معلوم
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 مداد با مچشمام زیر.  بودم زده کم خیلی که قرمز گونه رژ و صورتی رژ با ستش کیف و اي قهوه بلند پاشنه کفش یه

  . بودم شده عالی که کردم خودم به نگاه یه و کشیدم پررنگ خط یه طالئی

  .  تو امید به الهی

  .  بیرون رفتم و

***   

  :فرزام

 احتماالً ... خیــال بی! .... نرفته؟ یادش کردن آرایش جوري چه داده دست از رو ش حافظه که دختره این....  خودمونیما

  ... نشدنیه فراموش چیزاي اون جزو

  .  ترم راحت کم یک حداقل اینجوري...  خوبه خب.  دختره طرف که بود گفته و بود داده اس بهم نیوشا

 ردهک هماهنگ بامداد با.  رفتم خونه دفتر سمت به و کردم روشن رو ماشین حرفی هیچ بدون ، شد سوار و کرد باز رو در

 رو بامداد و نداشتم رو بدم توضیح دیگه کسی به بخوام اینکه حوصله.  بود کرده مرخص رو آبدارچیش و منشی اونم بودم

.. . بود خوبی پسر واقعاً  بامداد.  میاورد در هم عقد به رو ما حرفی هیچ بدون پس ؛ شناخت می منو اونم ، شناختم می

  ... که موقع همون از...  شد می سالی چند یه...  بودیم دوست باهم که نبود هم وقت خیلی

  ! ... داشتما جا همه تو دوست جور همه منم...  باز خودمونیما

  .  ینطورهم اونم.  شدم پیاده ماشین از خودم ".  رسیدیم شو پیاده ":  جمله با و کردم خاموش رو ماشین.  رسیدم دفتر به

  .افتاد راه دنبالم اونم.  رفتم در سمت به و زدم رو قرمزم sportage دزدگیر

 خطابش اون هم ناخوداگاهم تو تونم نمی ؛ بهتره که هیچی از هرصورت در...  ارمغان کنم صداش واقعاً باید کنم فکر

  ... که کنم

  بله؟-:بشنوم جواب تا کشید طول اي ثانیه چند.  زدم زنگ

  . فرزامم. بامداد کن باز-

  . باال بیا-بامداد

  نمیاي؟ چرا-:برگشتم سمتش به.  داخل نیومد ارمغان که شدم متوجه اما ، رفتم داخل به.  شد باز در و

  کجاست؟ اینجا-ارمغان

   . خونه می برامون رو عقد خطبه دوستام از یکی که بودم گفته بهت-:دادم تکون رو سرم. نداره اعتماد که فهمیدم
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 شتو که صدایی و لحن با و برداشتم بودن خشک فرزام اون از دست.  دیدم می نگاهش تو رو اعتمادي بی اون هنوزم

  .امدادهب دوستم خونه دفتر اینجا.  داخل بیا-:گفتم بهش کنه جلب رو هرکسی اعتماد تونست می و زد می موج آرامش

  . بابا بیا...  شده آخوند خیرسرش خونده درس اینهمه رفته-:دادم ادامه شوخ لحنی با و

  بده؟ آخوندي مگه-ارمغان

  .  نداره توش تیله مایه اما...  نیست که بد-

  .اومد دنبالم به اینبار اونم.  رفتم ها پله سمت به خودم و

 البته...  دنیوي نه داره اخروي اجر فقط که کاري سراغ رفت چرا دونم نمی ولی...  بودا خرخون-:دام ادامه لحن همون با

  ...  خوبه باز داره ثابت شغل یه...  هستنا هم دبیر ایشون

  کنی؟ می غیبت داري من سر پشت.  بکش خجالت-:داد می تکون سر داشت که افتاد بامداد به چشمم

  .هستی کی شما که خانوم واسه دادم می توضیح داشتم...  بابا نه-:خندیدم

  .کنم می خواهش داخل بفرمایید.  سالم-:گفت کنه نگاه ارمغان به اینکه بدون و پایین انداخت رو سرش

  . بشر این زیره به سر زیادي واقعاً...  ها کشـــته منو زیریش به سر همه این یعنی

 لیو...  سگم اخالق اون با باشم بلد هم معاشرت آداب کرد نمی فکر.  کرد تعجب.  تو بره ارمغان اول تا واستادم کنار

  دیده؟ رو کجاش...  خب

  . نخورد تکون جاش از اون اما داخل بره هم بامداد که موندم منتظر

  .جان فرزام داخل برو.  من برادر داخل برو-بامداد

  .  زیره به سر مخالف جنس جلو فقط...  وحشی پسره...  داخل به داد هل تقریباً  منو دست با و

  .بشینید بفرمایید...  خب-بامداد

  !  ساده چه.  میام حساب به متأهلین جزو مثالً دیگه االن.  زدم پوزخند

  ... بود زنم االن مثالً که رو کسی صورت.  بیارم ذهنم تو رو صورتش دیگه بار یه خواستم می

 موهاي ، میومد صورتش به که گوشتی! نسبتا دماغ ، صورتی خوشگل و اي قلوه لباي ، آبی چشماي ، مهتابی صورت

  فرزام؟-... (خرمایی صاف

  هان؟-

  جزئیات؟ شرح با برات؟ بدم کامل توضح- نزدي؟ دید رو کجاش بگی میشه-
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  . ) خواد نمی!  شعور بی-

  !!!دقیق اینقدر اونم! ...  بود مونده یادم خوب چه...  داشتما نظري دقت چه خداییش.  گرفت ام خنده

 چی اون از بعد کشه؟ می طول مدت چه میاره؟ دست به رو ش حافظه کی بشه؟ خواد می چی... کردم فکر بهش دوباره

   میشه؟

  : کردم بازش لبخند با.  بود نیما.  اومد sms واسم که بودم فکرا همین تو

  ... کنه صیغه نبوده هم آخوندي هیچ ، نشده ثبت دفتري هیچ تو حوا و آدم ازدواج«

  . اید حرومزاده تون همه بدبختانه

  ) »شیطان طرف از(

 به رو وشیگ و کشیدم فریاد حرص با خوندم کامل رو پیام وقتی.  شدم می قرمز بیشتر هرلحظه گوشی صفحه دیدن با

  . افتاد طرف یه ش تیکه هر و کرد برخورد دیوار به.  کردم پرت دیوار سمت

  .  نمایان در قاب تو ارمغان ترسیده چهره و شد باز سریع خیلی در

  . بیرون-:کشیدم فریاد بشه بلند حد این تا میومد پیش کم خیلی که صدایی با که بودم آتیشی انقدري

  .  شه دور چشمم جلوي از سریع خیلی حرفی هیچ بدون که جدي صدام و بود برزخی م قیافه حدي به

  .  گرفت درد خودم سر که محکم انقدر.  عقب کشیدمشون و موهام بین بردم دست کالفه

  .  شد نمی اینطوري.  شدم بلند جام از

 و کردم ازب رو در و برداشتم بود آویزون لباسی چوب به که رو کتم در جلوي.  رفتم پایین ها پله از و اومدم بیرون اتاق از

  ... داشتم آرامش به نیاز واقعاً...  رفتم دریا سمت به

 اونم ... نیست معلوم انتهاش که اي پهنه دیدن و امواج صداي...  وزید می دریا کنار که همیشگی باد اون...  هوا خنکی

  ...  داشت خاصی آرامنش حس یه شب توي

  .  دادم گوش امواج صداي به و موندم آب جلوي

  .  بشم آرومتر تا دادند هم دست به دست همه و همه...  امواج صداي ، همیشگی خنک باد ، شب تیره آسمون

  .  زدم زانو همونجا

  :زدم حرف بودم خیره امواج به که همونطور و زدم زانو
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 بسم! ایاخد کی؟ تا بیفتم؟ یادش کوچیکی چیز هر با باید کی تا ببینم؟ عذاب باید کی تا من چرا؟ خدایا ؟ چرا آخه-

 از استرحس خیلی شایدم...  بقیه مثل آدم یه...  آدمم منم....  تونم نمی...  شدم خسته دیگه که قسم خودت به نیست؟

  ... سخته خیلی...  سخته خدایا اسمش؟ نمیره بیرون ذهنم از چرا چرا؟ بیاد؟ یادم باید ش همه چرا...  شون همه

...  بودن هیچکس اینجا.  بریزن دادم اجازه اشکام به...  بود برداشته سر بغضم تازه اما.  بودم شده آروم.  بستم رو چشمام

  .  شم سبک یکم شاید تا ریختم اشک...  ریختم اشک...  خودم خداي و بودم خودم

 یخیل...  این اما...  کردم بد...  آره...  خسته خیلی...  ام خسته شه؟ می تموم عذاب این کی شه؟ می تموم کی خدایا؟-

  . همین...  کنی کمکم خوام می فقط...  دونم نمی...  حقمه شاید...  دونم نمی...  نیست شایدم...  زیاده

 اگه حاال...  بود آرامش منبع خودش شب....  شب تو الخصوص علی...  داد می آرامش بهم.  شدم خیره دریا به دوباره

  ... که باشی دریا کنار شب

 هاي لکه رانگا روش.  بود افتاده کنار اون که افتاد سنگی تخته به چشمم که شم بلند خواستم.  بیرون دادم رو نفسم

 ستد از رو ش حافظه که کرده برخورد سنگ تخته این به سرش پس. بود زخم جاي هم ارمغان پیشونی روي.  بود خون

  .  داده

 کنم مراقبت ازش خوام می کنم می ادعام که منی...  تنهاست خونه....  اوفـــــــــــ...  افتادم یادش دوباره...  ارمغان

   کنم؟ می چیکار اینجا

  .  دویدم ویال سمت به و کردم گرد عقب سریع خیلی

 کرده می ناش داشته یا شه می پیدا دریا از که کسی.  نیست فکرش به کس هیچ و تنهاست کنه فکر نمیخواست دلم

 اشهب درست حالت این واگه بود کرده خودکشی اینکه یا...  برده در به سالم جون چون ؛ نه که غرق البته ، شده غرق

  . نیست بهش حواسش کسی که کنه فکر نباید اون.  بزارم تنهاش که نیست درستی کار اصالً

  .  نبود اونجا.  گذروندم نظر از رو پایین طبقه نگاه یه با و کردم باز رو در

 کرد یم نگام خاصی جور.  کشیدم راحتی نفس.  بود کشیده دراز تخت روي.  رفتم باال طبقه هاي پله سمت به سریع

  .  دارم چیکار ببینه بود منتظر اینکه مثل

  : بودن من براي سختی کار اصالً البته.  باشه مؤدبانه لحنم کردم سعی.  گفتم می باید.  کردم نگاه صورتش به

  .  اندازه از بیش....  بودم عصبانی.  زدم داد سرت اگه خوام می عذر-

  کنی؟ خالی من سر باید بودي عصبانی اگه-ارمغان

  .  بود خودت تقصیر.  بیاي برم و دور هستم عصبانی که موقعی نباید هم تو-: االن دادم رو بهش اومدم...  نگاه
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 بونیز بلبل من واسه کنم می عذرخواهی ازش اومدم.  بیرون اومدم اتاق از و نگفتم چیزي دیگه منم.  کرد نگام چپ چپ

  ... اَه اَه اَه...  کنه می

  .  خریدم می جدید یه باید فردا.  کشیدم اي کالفه پوف.  افتاد گوشی به چشمم.  رفتم اتاقم سمت به

***   

  :ارمغان

 همه رس خواست می دلم.  میومد بدم چیز همه از.  داشتم بدي احساس. ترکید بغضم تازه بیرون رفت اتاق از که وقتی

 کردي فراموشم هم تو ، آره... میاد بدم تون همه از بزنم؟ داد سرش بخوام که دارم رو کسی من مگه! همه هه.  بزنم داد

 که شده تنگ براش اینقدر عرصه یعنی ، خط ته یعنی ، بریده یعنی چی؟ یعنی افته می خودکشی فکر به آدم یه وقتی. 

 وتاهترک دیوار خدایا...  مسخره زندگی این از تر نحس ، بود نحس هم فراموشیم قبل زندگی پس.  بگذره جونش از حاضره

   چی؟ به هان؟ کنم خوش دل چی به هات؟ بنده بین نداري من از

  .  شکست می رو اتاق سکوت هقم هق.  زدم می زار دیگه

 وقتی نیتو می ببین...  هع...  شم می سگ چطور من ببین بمون ، باشه!  هه آوردي؟ گیر مظلوم کردي فکر ، کردي فکر

 کنی کرف و بخندي ریشم به نفر یه تو بزارم اگه عمراً  ولی ندارم رو کسی که درسته...  هع...  شی؟ ظاهر جلوم شدم سگ

  .  آوردي گیر مظلوم و زرنگی خیلی

 تو اشک.  مکرد خودم به نگاه یه.  نشستم آرایش میز جلوي و پاشدم شه سرخ صورتم بود شده باعث که عصبانیتی با

  ...) شاید... کنی شنا بودي رفته شایدم کردي؟ خودکشی دونی می کجا از احمق آخه-. ( بود شده جمع چشمام

  ...  نبود یادم چیزي که من.  گفت می راست چون نداشتم وجدانم کردن خفه واسه جوابی

 به ایسمو من بهد شی؟ نمی نزدیک من به هم تو ببینم...  شم نمی نزدیک بهت من...  باشه ها؟ ؟ نشم نزدیک بهت که

  .  فري آقا بخندم نداشتت ریش

 دايبرمو شلوار یه.  کردم رها شونم رو گیره بدون رو صافم خرمایی موهاي.  برداشتم رو روسریم.  واستادم آینه حلوي

 و داشت بازوم رو پارچه متر سانتی 5 یه آستینی؟ چه ولی بود شونه روي تا آستینش که بلوز یه ، طالیی حاشیه با مشکی

  . داشت هم زنجیر دوتا ، بود مشخص کامالً سفیدم هاي سرشونه

  .  ودمب عصبی خیلی چون بود موفق کار این در و باشه جدي م قیافه کردم سعی ، شدم خارج اتاق از مرموز لبخند یه با

 وت برداشتم رو پارچ یخچال از آشپزخونه سمت رفتم اطرافم به توجه بدون و پایین اومدم ها پله از محکم قدمهایی با

  . پایین بیام دلیل بدون تونستم نمی همینطور خب ولی ، نبودم تشنه اصالً  ، ریختم لیوان
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 مبل رو بهش کردن نگاه بدون.  برداشتم قدم هال سمت به و گذاشتم سینک تو رو لیوان.  یومد می تلویزیون صداي

 شون دسته سر!  جمعن هم دور همه فامیالش! هه.  ده می نشون رو جونور و جک ش همه کانال دیدم نشستم بغلیش

  ... نشسته من دل ور هم

  .  نشست لبم رو لبخند یه فکرم از

 که لوشگ سیب از اینو ؛ داد قورت دهنشو آب ، شدم خم.  بود پاش کنار کنترل.  بود کرده تعجب ، سمتش رفتم پاشدم

 ، فتادا صورتش رو کم یه و دورم ریخت لختم موهاي شدم خم که وقتی کرد نمی حرکتی هیچ.  فهمیدم رفت پایین باال

  . نشستم سرجام اومدم برداشتم رو کنترل پسِ کاله دیدم منم ، بود شده تند نفساش دیگه

  . کشید عمیق نفس یه ، بود کرده قفل

  . خبیثی خیلی-( پام رو انداختم و پام

  ) کردا می هوار و داد من سر چطور رفت یادت اینکه مثل شو خفه-

 بود دهش هم سرخ.  زانوش رو رفت می ریتم انگشتاش سر با و داد می تکون پاشو هی شده حرصی خیلی که بود معلوم

  . اومدم در تفکر از صداش با ، دیدم چشمی زیر رو همه اینا. 

  شما؟ راحتی-فرزام

  . باشی راحت تا جا یه بفرما ناراحتی شما اگه ، راحتم من ، آره-

  .  بست کنه می رم که اسبی این مثل اتاقشو در و باال رفت ها پله از و شد بلند جاش از عصبانیت با

  ... خندیدن به کردم شروع بلند بلند ، مردم می خنده از داشتم دیگه منم

  .  بینی می بد چون ، نزار پا من دم رو...  جون فري آره

***   

  :فرزام

  ... کشیدم آه.  بود نیما.  کردم نگاه گوشی صفحه به

 ست؟دون می کجا از باید فرزام؟ داشت تقصیري چه اون-(فرستاد؟ که بود پیامی چه اون آخه.  افتادم دیشب یاد دوباره

  .)نیستی جنبه بی تو که دونست می فقط اون

  نیما؟ جانم-:دادم جواب

  خوبی؟.  فرزام سالم-نیما

  چطوري؟ تو ، آره-
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.  یستمن بد منم. شکر رو خدا خب-: بود شده راحت خیالش اینکه مثل ، فرستاد بیرون رو عمیقش نفس که شدم متوجه

  . شدم نگران دیشب؟ بود خاموش گوشیت چرا

  شد؟ نابود و دیوار تو کردم پرت رو گوشی تو پیام بخاطر گفتم می گفتم؟ می باید چی.  نگفتم چیزي

  . نیست مهم...  نبود چیزي-

  .  مهمه من واسه بود؟ شده چی بگو خب چی؟ یعنی-نیما

  .  بود شده داغون گوشی-

 می وشخ خبر؟ چه ؟ خوبی...  خیال بی-:نداد ش ادامه دیگه.  کرده تعجب که فهمیدم شد برقرار سکوت ثانیه چند واسه

  . مرگه گرگ توبه شنیدم آخه...  نکنیا شیطونی کنی؟ می کار چی دختره اون با گذره؟

 شدیم ام حاال دیگه نکنه درد دستت...  نیما یکی یکی...  واي-: هم سر پشت و ریز یه...  کشه نمی نفس یه... خدا اي

  گرگ؟

  .  کردم عقدش رفتم دیروز هم رو دختره اون-: کردم کوتاهی مکث

  چـــی؟-: شنیدم رو بلندش صداي یهو اما ، نیومد خط ور اون از صدایی

  .شنیدي که همین-:دادم رو جوابش خونسردي با

  فرزام؟ کردي عقدش-نیما

  .  اوهوم-: بود شده بامزه خیلی ناباورش صداي.  نشست لبم رو لبخند

  .فهمم نمی-نیما

  .نفهمی که بس-

 عنیی.  آوردم در آب از رو دختر این من...  نیما ببین-:بزارم جریان در حدي تا رو نیما بود بهتر.  کشیدم عمیقی نفس

 ارکن که دیشبم.  داده دست از رو ش حافظه فهمیدم که هم بعدش ، آورد برام دریا که بود ارمغانی اصالً.  دادم نجاتش

 ردبرخو سنگ تخته همون با سرش مطمئنم...  خب و بود شده خشک خون روش که دیدم رو سنگی تخته ، بودم دریا

...  اومد یشپ واسش هرچی که کنم ولش وضعیتش این با تونم نمی که من...  نیما ببین...  قضیه این از بگذریم...  کرده

 متون نمی...  ؟ نیما که فهمی می...  من توبه اما نیست محرم من به اون که دونی می هم خودت...  مقصرم من اونوقت

  .  کردم می عقدش باید من پس...  شه نمی یعنی.... 

  کردي؟ عقدش سادگی همین به اونوقت...  اینطور که-نیما
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 بشه انونیق کامالً تا کنم دوندگی واسش کلی بودم مجبور من و بود وسط این که مشکالتی...  چیه به منظورش فهمیدم

  . بود شده شرعی فقط...  بود نشده ثبت اي شناسنامه هیچ تو چیزي االنم...  خب اما

  بوقه؟ بامداد پس-

  ! داشتی پارتی!  آهان-نیما

  .مرفت اتاق در سمت به و شدم کل کل خیال بی پس ، کنن می پیجم دارن شدم متوجه که بدم رو جوابش خواستم

  نداري؟ کاري.  شلوغه سرم من نیما-

  .برس همسرت به برو ، نه-نیما

  .االغ بیمارستانم...  درد-:گرفت ام خنده

  .خداحافظ...  بابا باشه-:اومد هم منحرف اون خنده صداي

  ... بودیم خوش هم دور داشتیم کم همه اصالً...  داشتم کم منم...  داشت کم اینم.  دادم تکون تأسف با رو سرم

 نهک می فکر ؟ بده حرص منو خواد می مثالً آخه شد؟ ظاهر جلوم اونطوري دیشب چرا...  اوفـــ.  افتادم ارمغان یاد دوباره

 من بشه هم چیزي اگه حتی دیگه که هم مون شدن محرم با...  شه نمی بد که من واسه...  گم؟ می خودم خاطر به من

  ... فهمه نمی اینو احمق و گم می خودش بخاطر من...  نزاشتم پا زیر رو عهدم

  ... بلندش نسبتاً و صاف موهاي... خوشگلتره شال بدون....  خودمونیما ولی

  ... کنم می فکر چی به دارم بیمارستان وسط خدا رو تو نگاه.  دادم تکون رو سرم

  ! ببین فقط رو دکترامون عاقبت...  جان پسر رفت شدي خل...  نچ نچ نچ-

 می حرف شوخی و خنده با اینطوري داره نیوشا که نیست اطراف اون کسی بودم مطمئن.  خندیدم و کردم نگاه نیوشا به

  ... دکتــرا...  دیگه بله-: کردم اشاره خودش به و باال انداختم رو ابروهام...  زنه

  ... مثل یکی هم ما عاقلیم؟ گفتیم ما مگه بابا-نیوشا

  .صفایی آقاي ممنون-: هم تو رفت اخماش و شد قطع صحبتش اي یدفعه

  ... جدي و خشک فرزام همون به شدم تبدیل منم.  داده حالت تغییر اینهمه که دیده رو کسی که فهمیدم

  .  خدمتم در من هم بود اي دیگه کار هرصورت در.  افشانی خانم کنم می خواهش-

  ... بگیم؟ خواستیم می چی اونوقت... ؟ میزنین حرف چی درمورد دارین پرسید می ازمون میومد یکی حاال

  .  شدم هم موفق...  خب و میاد طرفمون به داره کسی چه بفهمم که بودم کرده تر طوالنی رو ام جمله قصد از
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  . افشانی دکتر سالم.  صفایی دکتر سالم-

  . بود بردیا...  شناختم می هم رو صداش

  . یحیوي دکتر سالم-: برگشتم سمتش به لبخندي با

 معلوم!  خوبه مون رابطه بردیا و من خوبه حاال.  خوردم باباشو ارث انگاري کرد می نگاه بهم جوري. زد لبخند زور به

  ...  خیال بی...  ده نمی بهش هم سگ محل که نیوشا آخه....  اما...  میزنما حدسایی یه البته...  مرگشه چه نیست

 االن تا که داشتم مریض اگه...  بودن کرده پیجم سرم خیر.  دادم ادامه خودم راه به و دادم تکون هردوشون واسه سري

  !داشت؟ کارم کی یعنی...  کردن می پیجم دیگه بار چند بود اگه چون ندارم بیمار بود معلوم ، خب اما...  بود مرده

 زمال دیگه پس ، شد متوجهم.  رفت هم تو اخمام و بازایستادم حرکت از بود ایستاده پذیرش جلوي که فردي دیدن با

 به بودن دهپوشون رو اطرافم درختا که گرفتم قرار جایی وقتی.  رفتم حیاط سمت به و برگشتم.  برم طرفش به که نبود

 اونم ".نالب کنی؟ می چیکار اینجا ":  یعنی که باال انداختم رو ابروم یه. کرد نگام اونم.  کردم نگاش و برگشتم عقب

  . کشیدم عقب بیشتري اخم با رو خودم که اومد سمتم به و زد اي مسخره لبخند

  کنی؟ می چیکار اینجا-

  .عزیزم ببینمت اومدم بود شده تنگ برات دلم-

  بود؟ شده تنگ من برا دلت-:زدم پوزخند

  نه؟ که چرا.  دلم عزیز آره-

 اژهو این از شاید خودمم که درسته...  داشت حرمت اي کلمه هر نظرم به.  خورد می هم به گفتناش عزیزدلم این از حالم

 فتمگ نمی هرکسی به هم رو همونش البته که احساس بدون و بود عادي همیشه اما ، کردم می استفاده آمیز محبت هاي

  .  دلم عزیز بودم نگفته مخالفی جنس هیچ به تابحال اصالً... 

  شده؟ پیدات که داري چیکار.  ریما نگو چرت-

  .فرزام بود کرده هواتو دلم فقط کن باور-ریما

  نیست؟ پول قضیه که کنم باور یعنی-:باال رفت ابروم تاي یه

  چیه؟ پول...  بابا آره-ریما

  . بزنه اضافی زر نباید فهمید که کردم نگاش جوري

  . دیگه برگردم خواستم...  بابا اي-ریما
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 هم حاال.  باشم داشته باهات دوباره ، اي رابطه هیچ خواد نمی هم دلم.  ندارم ت دوباره دیدن به اي عالقه من ولی-

  . برو

  .رفتم بیمارستان ساختمون سمت به بمونم جانبش از اي دیگه حرف منتظر اینکه بدون و

 دوست ومن واقعاً  وسط این کردم می فکر که بود کسی تنها فقط...  نبود هم آخریش...  نبود دخترم دوست اولین...  ریما

 ردمک برقرار رابطه باهاش که بود کسی اولین اینکه و...  اون زیاد احساسات اما نداشتم احساسی هیچ بهش خودم ، داره

  ... و کرد شروع خودش...  کرد دعوت شون خونه به منو خودش...  بود خودش تقصیر اونم البته... 

 که داد می دست بهم احساس این چون نمیومد خوشم ازش اصالً .  بودم افتاده یادش دوباره...  بود رفته هم تو اخمام

 جوراین و پاکی و عشق از دم اون انقدر اما ، نکردم پیدا بهش نسبت اي عالقه هیچ ، وقت هیچ که درسته.  داده بازیم

 ور انتظارش ، نکردم تعجب...  دیدمش حالتی چه تو و کجا...  روز یه که...  شد می باورم کم کم داشت که زد می چیزا

 داره دوست منو گفت می اینکه از بود گرفته حرصم ، بود گرفته حرصم اما...  نداشتم دوسش چون نشدم عصبی.  داشتم

  بود؟ برگشته چی براي حاال...  کنه استفاده سوء ازم تونه می که کرد می فکر و

***   

  :ارمغان

 خودم اتاق سرویس تو پایین برم اینکه بدون...  حموم برم خواست می دلم.  شدم پا خواب از که بود 30:  10 ساعت

 یچیه گذشته از من که این به کردن فکر و زاري و گریه با.  بودم گرفته خودم واسه جدیدي تصمیمات.  گرفتم دوش

  .  نبود خوب اصالً این و شدم می تر افسرده روز به روز افتادم قالطاقی چه دست و کسم بی و نمیاد یادم

 بود صورتی یطوس که ستش تاپ یه با زانو پایین تا شلوارك یه ، پوشیدم لباس داد انرژي کلی بهم واقعاً که حموم از بعد

  .  adidas مارك ،

 بود ام حرمم اون االن خواستم نمی چه خواستم می چه باالخره ، نداشتم بیشتر پوشیدن لباس حوصله بود گرم خیلی هوا

  ... هه!  بشه دهن افتادگی آب دچار آقا و باشه انگیز هوس که نبود بد هم زیاد لباسم ،

 متصمی.  بودم گشنه خیلی ، کردم باز رو فریزر در آشپزخونه سمت رفتم اول ، بود 11:30 ساعت.  پایین رفتم لبخند با

  . بخورم چایی یه ناهار شدن حاضر تا گرفتم

 سس تو و کردم سرخ رو زمینی سیب بعد و مرغ اول.  بود همین غذا ترین زمان کم و ترین ساده ، درآوردم مرغ بسته یه

 و امیلف و اسمم ولی نرفته یادم کردنو درست غذا چطور که کردم فکر این به کردم می درست غذا حالیکه در.  خوابوندم

  ...  دیگه معلومه خب-. ( نیست یادم... 

   مزاحم؟ وجدان دي نمی ادامه چرا-

  )نیست؟ خاکستریت هاي گلبول برس کارت به نکن فکر این به زیاد بابا هیچی ها؟-
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.  کرد می رو مفیل یه تبلیغ داشت ، کردم روشن رو ماهواره.  نشستم پذیرایی تو رفتم و ریختم خودم واسه چایی لیوان یه

 خهآ.  نره سر تا کنم ام حوصله حال به هم فکري یه.  کنم نگاه باشه یادم ، ده می شب 11 ساعت اومد خوشم تبلیغش از

  ...  ، بره سر ن.چو بره سر نباید یعنی...  ره می سر...  بره سر اگه

  : شدم الل خودم از تر خل وجدان داد با که

  ...  زبونی بلبل جاي به ببینم بگو اسمتو اوم ، زرنگی خیلی....  انداخته راه سر ، سر ، دهنتو ببند...  اَه-(

  . بمیر الل وراجی جاي به.  گرفتم واست جدید تصمیم نیست ساعتم دو یه االن من خوبه حاال-

 شدي تهخس زندگی از منگال این مثل وقتی کی کنه؟ ت توجیه کی ؟ بده جواب سواالت به کی بمیرم من ، عزیزم آخه-

   ؟ کی هان؟ ؟ کی ؟ بده باحال هاي ایده بهت

   دي؟ می جواب رو سواالم همه که نیست...  ها زنی می حرف خیلی داري امروز-

 یستین بلد هم آسونی این به سوال دیگه داري فراموشی که ام آلزایمري و خل توي وجدان چون.  عزیزم معلومه اینکه-

  تو؟ بدي جواب

  ) تو داري رویی عجب یعنی-

 که موزیکی با همراه و کشیدم غذا خودم واسه که بود 1:45 ساعت.  کردم خاموش برنج زیر و رفتم آشپزخونه سمت به و

 از من جونم؟ ارمغان-( چه؟ من به بخوره بیاد خودش ، بود غذا هم فري واسه.  کردم میل شد می پخش nex1 توي

  ... ) که کنم می خواهش تو

 باال مرفت ها پله از بدو.  اومدي تو شنیدم نیاوردمن خودم روي به اصالً منم.  شد خفه وجدانم فرزام ماشین صداي با که

  ... اند پایین الموت ملک جناب که هست ساعتی نیم یه. 

 پایین ويس به پیش و زدم خودم به عطر هم کم یه.  بستم سرم باال گیره یه با موهامو.  شدم پا ساعتی یه چرت یه از بعد

  ... ها پله

-.. (. پسرم کنه می مطالعه دقیق چه...  شه خفه وجدانم الهی واي...  پایین سمت به کردم خم رو خودم نمه یه پله رو از

  . طلب فرصت شعور بی بزار مایه خودت از...  نزارها مایه من از هی هی

  ... ها باحاله عینکش فرم چه.  بخواد دلت هم خیلی حاال خب-

  ... ) نکنه رفته عمقش توي اینقدر که خونه می داره چی یعنی ها مشکوکه این ببینم-

  . سایلنت رو رفت دوباره وجدانم آیفون زنگ صداي با

 ایران در الًاص.  کردم باز رو در و انداختم باال رو ام شونه.  نبود معلوم تصویر.  آیفون به نگاه یه ، کردم فرزام به نگاه یه

  .  بشر این برد نمی سر به
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 مانتو ، وتاهک و کلفت ابروهاي ، شده دکلره موهاي با جلف دختر یه...  ببین اینو اوه اوه ؟ کیه ببینم کردم نگاه پنجره از

 ولی...  پودر کرم کامیون یک و آرایش َمنبه 1 و مشکی ساپورت با sorry بازم نه شلوار ، پوشیده قرمز بلوز معذرت او او

  ... کنه نگاه بهش که کرد می مجبور رو آدم و بود قشنگ کل در

  . تو اومد ، اصلی در به بود رسیده دیگه

  .  سالم-

   ؟ خوبی.  عزیزم سالم-

  .  ممنون-

  نکردي؟ فراموش رو عطر بشکه یه احیاناً-(

  )توئه با حق رو یکی این.  عزیزم وجدان چرا-

  .  نزدیکم میاد داره دیدم

  )هان؟ کنه؟ می غلطی چه اینجا ؟ کیه این اصالً-(

  .  خودمه مال نداره اي فایده)  لباسم به اشاره با( عزیزم نکن خسته خودتو-

  !  داره مشکل دختره واو...  بیرون بزنه ام قرنیه تا بود ترکیدن حال در چشمام عنبیه که منم

 جناب خیر مدید دختره سرفه با که بینمش می من فقط و نامرئی دختره این شاید انگار نه انگار.  کردم فري به نگاه یه

  .  بندازن خانم این به نگاه یه که دادن افتخار باالخره

   کنی؟ می چیکار جا این-

  .  گمشو برو و بترك سریع یعنی که اونا از...  جــدي

  ... االن از اینم ، بیمارستان از اون...  شدیا بد خیلی ، عزیزم ، فرزام-دختره

  ... حلقم تو نازکت صداي یعنی

 واسه ، زنهب لک عشقت واسه دلت که بفهمی بفهمی؟ منو حال تو شه می کی-: کرد می باز بلوزشو هاي دکمه حالیکه در

  ...بوسی ، بوئیدنش ، دیدنش

  .  باال طبقه اتاقش سمت به رفت و مبل رو کرد پرت و بست و کتاب و شد پا فرزام که

  ...  کرد می تموم رو جملش اگه یعنی ، بودم شده لبو حرص از دیگه من
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 به نداره طیراب تو به اصالً.  کشیدم عمیق نفس یه ، ام اضافی موجود یه که بود این مثل دقیقاً که من به دختر نگاه با

 زنیب االن ترسم می ، بابا شو خفه-... ( که درك به...  کسی هر با که درك به ، داره دختر دوست تا 10000 آقا که درك

  .  گریه زیر

  ... ) کردا ضایعت اومد خوشم ولی.  زنم نمی گریه زیر هم اصالً...  شو خفه تو خیر نه-

  .  باال اتاق سمت به ره می داره)  دختره( پودریه کرم دیدم که

 خودمو ، ها لهپ سمت به رفتم آروم آروم.  بود رفته در دستم از کنترل توانایی و بود شده فعال فضولیم هاي سلول حسابی

  .  بست رو در و اتاق تو رفت پودریه کرم ، کردم دراز زرافه مثل

 فهمیدم تازه ممن و شد باز در یهو که باال رفتم می عصبی و محکم قدمایی با داشتم جنبه بی منم.  بودم شده کفري دیگه

  ... بودا موقع به ، کردم می غلطی چه داشتم

  .  راه اون به زد ولی دید منو کنم فکر کرد باز کامل رو در ، بود فرزام

  .  بالتر رفتم ذره یه.  یومد نمی خوب صداشون

  .  ببخشید ، کردم اشتباه من عشق که س گذشته ماجراي اون واسه اگه دلخوري ازم چرا آخه ؟ فرزامم-

  .کنم می دق تو بی من فرزام؟ دي می عذابم اینقدر میاد دلت-: بود تر خرکی ها بقیه از که اي عشوه با بعد

  .  بیرون گمشو ، پرروئی خیــلی-فرزام

  هان؟ اینجاس؟ که کیه دختره این اصالً-:جیغی جیغ صداي با پودریه کرم

  .  ریما بیرون برو.  زنم-:قبل دفعه از بلندتر فرزام

  . شد ساکت دفعه یه خنده وسط بعد خندیدن به کرد شروع ، ریما ، پودریه کرم این

  فرزام؟ آره.  کنی می اذیتم!... گرفتی؟ زن تو...  دیگه کنی می اذیتم داري-ریما

  .  بیــرون هم حاال کنم؟ اذیتت بخوام که داره دلیلی چه.  زنمه.  خیر-فرزام

  .  بدم ننشو عادي رو خودم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه.  پایین رفتم بدو من که بیرون یومد می داشت دختره

  . رسید من به.  کوتاهش مانتوي رنگ ، بود سرخ سرخ ها پله پایین یومد می داشت ریما

  . اومدید تازه که شما.  حاال بودید-:نما دندون لبخند یه با من

  . وحشی-:بلند و کشیدم جیغ یه ترس از من که بست طوري رو در ولی ، نداد منو جواب بود حرصی خیلی

  .  کردم پرت مبل روي خودمو و
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-... ( ده می قورت منو طوري اون.  میزاره مایه من از دختره شر از شدن خالص واسه خوبه...  شـخـصــیــت بــی

  . رن می بندري دارن هات کروموزم خوشحالی از که نمیدم لو کسی به من باشه باشه

  ! )؟ من! کی؟-

  .نــــه-:لبخند یه با

***   

  :فرزام

  ... ایول...  اومد خوشم...  جذبه آفرین-... ( زدم لبخند و باال انداختم هامو شونه

  ...) هستم تون همه به متعلق من ، کنم می خواهش-

 اومد؟ جوري چه اصالً اصالً؟ اینجا اومده شده بلند چی واسه فهمم نمی آخه...  چی؟ که کرده فکر...  پررو بچه...  اَه اَه اَه

 اشهب جذاب وقتی شم نمی چیزي متوجه اصالً خونم می کتاب دارم که هم وقتی آخه!  خوندم می کتاب داشتم که من

  . داشت کلید خیر نه-( بود؟ زده زنگ یعنی...  موضوعش

   کنی؟ می مسخره چرا...  بابا خب خیله-

  ...دیگه گی می چرت آخه-

  تو؟ اومد جوري چه آخه خب-

  ...پرید دیوار از-

  .  شو خفه ، عزیزم ، وجدان-

  . دیگه تو اومد در از گی می چرت داري آخه-

  ... آخه رسه نمی ما به خیرش اینکه...  دیگه گی می چرت داري تو االن اخه...  کرد باز رو در دختره این هم حتماً-

  ... بود استثنائی بار یه شاید حاال خب-

  .... شه نمی آخه-

  ! تو اومد باال پرید دیوار از پس-

  ... بابا کرد باز رو در ارمغان...  خب خیله-

   کنی؟ می بحث و جر چی واسه منه با حق دونی می که تو آخه-

  . ) دارم دوست-



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٧  

 

  ...  شد بلند شکمم صداي که ببندمش خواستم.  رفتم در سمت به و بیرون اومدم خودم با درگیري از و

 حال تا توت بریزم چیزي یه پایین بریم بیا...  فرزندم بره قربونت بابات...  پسرم؟ بودي نخورده غذا بود وقت چند...  آخی

  .  کنی

 ولی... . بدم جلوش سوتیا این از که اینورا نبود کسی شد خوب! ... گفتما اي جمله عجب...  گرفت ام خنده خودم حرف از

  ... شه نمی اینطوري.  کنم کار کردنم صحبت روي باید افتضاحه وضعم واقعاً

  . پایین اومدم ها پله از خودم به مختص غرور همون با و رفتم ها پله سمت به

   ؟ نه یا بخورم کنم می پیدا چیزي ببینم تا رفتم آشپزخونه سمت به

 فتر ابروهام ، بود روش قابلمه یه.  افتاد گاز اجاق به چشمم که خوردن واسه گشتم می چیزي دنبال یخچال تو داشتم

  )اجاق رو رفته آورده در پا خودش-! ( بودم نذاشته گاز روي رو قابلمه منکه چی؟ یعنی...  باال

  . فتاد دیگ کنار ظرف به چشمم یخچال در شدن بسته با که بستم رو یخچال در

 لباس زاونطوري با.  بود tv کردن تماشا مشغول و بود کشیده دراز مبل روي دنیا خیال بی که انداختم ارمغان به نگاهی

 سرما آخرش...  پاییز وسط آخه لباس؟ شد هم شلوارك و تاپ آخه...  ــــدا خــــــــــــــــــــــــ اي...  پوشیده

  ... گفتـــــــــــم کی ببین...  میري می افتی می خوري می

 هیچ خودم . شد باز نیشم زمینی سیب و مرغ و برنج دیدن با که رفتم گاز سمت به و گرفتم فرمش خوش هیکل از چشم

 فلفل و نمک...  تمام...  نیمرو شد می و ماهیتابه تو زدم می مرغ تخم یه همیشه.  نداشتم کردن درست غذا حوصله وقت

 که چولوکو یه دیگه اما.  نمک از نه میومد خوشم فلفل از نه چون ؛ نداشت اشکال البته...  رفت می یادم اوقات خیلی هم

  ... بچسب رو غذا...  خیال بی...  باشه نمک حداقل غذا تو بود الزم

...  بودا مگشن. ...  خوردن به کردم شروع و کردم خالی توش رو کاسه و قابلمه محتویات و برداشتم قاشق یه خوشحالی با

  ...  بگذره خوش پسرم به کم یه اینبار بزار خوریم نمی حسابی درست چیز ماه 12 این در سال که ما

 نمی هم زهم بد...  دیگه پسندیدم نمی خودم...  خب اما...  اینا و رفتن بیمارستان حد در نه ، نداشت تعریفی آشپزیم خودم

  ... ها بوده خوبی آشپز اینکه مثل....  بود خوب غذا این مزه ولی...  نداشتم دوست خودمم و...  نداشت مزه اصالً...  شدا

 که کردم می خواهش نیوشا از رفت که بعد و نوشین از اول داشتم مهمون که هربار.  افتادم نیوشا و نوشین دستپخت یاد

  .  بهتر شایدم حاال ، بود اونا مثل هم ارمغان پخت دست...  بود خوب دستپختشون که هم الحق.  بپزه غذا و بیاد

 و دمچسبون می هم به رو دستام تا دو کف که مواقعی اون الخصوص علی...  شده تنگ براش دلم.  افتادم نوشین یاد

 دوباره و "...  بار یه همین خواهشاً ؟ آجی نوشین ": گفتم می و کردم می نگاش مظلوم و دادم می قرار صورتم جلوي

 به دلشون نم گفتن آبجی یه با نیوشا و نوشین بیچاره.  شد می تکرار " بار یه همین " بیان ها بچه بود قرار بازم وقتی

 چون ، نداشتم رو گرفتن خدمتکار حوصله هیچ... کردن می کمکم کردن درست غذا و خونه کردن مرتب تو و میومد رحم
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 ااون که جوریه چه...  فرزام؟ هوي-. ( دادم می زحمت اونا به هربار همین خاطر به.  داشتم قبولشون نه ، میومد خوشم نه

  ...) ؟ ارمغان اما نبود مشکل میومدن

 بخوام که منبود جوري اصالً حقیقتش...  بودم کرده توبه و بودم اینجا که مدت این تو واقعاً...  بدم جوابی چه دونستم نمی

 قیهب به سال یه این تو...  اونا جز...  اما...  دونستمشون می خواهرم که کسایی اون جلوي برسه چه حاال...  شم تحریک

  ... فهمم نمی واقعاً...  حاال ، نداشتم کاري هم

 فتهر بحرش تو اینطورري که شه می پخش داره چی دونستم نمی.  بود حالت همون تو هنوزم.  کردم نگاه بهش دوباره

   نداشتم؟ اطمینان خودم به و نشه ظاهر جلوم اینجوري گفتم می چرا واقعاً... 

 خواستم . ظرفشویی سینک توي گذاشتمش و برداشتمش اُپن رو از.  بود شده تموم دیگه غذام.  باال انداختم هامو شونه

 به یکس از که دونستم می ادب از دور به اما بودم مغروري آدم درسته.  نکردم تشکر ازش افتاد یادم که باال برم دوباره

  .  نکنم تشکر داده انجام که کاري خاطر

  .  برگشت سمتم به که کردم اي سرفه تک

  .  بود شده خوشمزه.  نکنه درد دستت-

  . رفتم خودم اتاق و باال سمت به بمونم جانبش از جوابی منتظر اینکه بدون و

 تنها هک هربار...  کشید پر سمت اون به ذهنم دوباره اختیار بی.  شدم خیره اتاقم سقف به و تخت روي کردم پرت خودمو

  ... اینکه یاد...  کیم من اینکه یاد... افتادم می یادش شدم می

  .  ندادم ادامه افکارم به موبایلم زنگ صداي با

  .بود بامداد.  کردم نگاه گوشی صفحه به

  جانم؟-

  خوبی؟... برادر بال بی جانت-بامداد

  ها؟ بچه با کنی می چیکارا ؟ چطوري تو.  ممنون-

  ... میارن در رو پدرم دارن...  دیگه هیچی-بامداد

  چرا؟-:خندیدم

 هب اونوقت.  خونن می نمیدن گوش که رو زندگی و دین آقا گن می نمیدن گوش دم می درس دارم که موقعی-بامداد

  ... واقعاً فهمم می رو خوندن معنی...  رسم می ن خونده سرشون خیر که نمراتشون

  ... دیگه دبیرستانیه هاي بچه پسر با زدن کله و سر-...: داشت حق.  دادم تکون رو سرم و خندیدم
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 شه یم ختم باهاش رابطه و مخالف جنس به سواالتشون تموم...  پرسن می سواالیی چه بدونی اگه...  فرزام واي-بامداد

 یرسنم باز بعدش و دیگه چیز یه دوباره و دیگه چیز یه دوباره ، پرسن می چیز یه...  میزنم حرف آفرینش درمورد دارم... 

  . مخالف جنس با رابطه بحث همون به

  .  پرسن می رو اینا هم اونا میدي رو بهشون...  بامداد دیگه خودته تقصیر-

 و چرت این من جلوي بهتره...  برن هرکسی طرف ممکنه اینا که نباشم راحت باهاشون من اگه ، جان فرزام آخه-بامداد

 سراغ رنن و خودم سراغ بیان هم دیگه مسائل تو تا کنن راحتی احساس باهام طریق همین از شده حتی تا بگن رو پرتا

  ... نباید که اونایی

  .  درست کامالً و حرفیه اینم خب-

  ... ها هکی درآوردم عقدت به من که اونی نگفتی حسابی و درست من به آخر کنی؟ می ها چه تو...  بابا خیال بی-بامداد

  بخونی؟ رو صیغه توضیحی هیچ بدون شدي حاضر چطور ، بامداد موندم خداییش-

  . خواي نمی ازم بدي چیز که دونم می و دارم اعتماد بهت و شناسمت می اینکه بخاطر-بامداد

 خصوصیات از کسی وقتی همیشه اصالً.  کردم ذوق داره اعتماد بهم بامداد اینکه از.  کرد خوش جا صورتم رو لبخند

  .داري لطف-:شد می باز نیشم کرد می تعریف اخالقیم

  بگی؟ خواي نمی-بامداد

 چیز همه کامل هک نبودئ هم دلیلی البته.  کنم پنهان بامداد از رو قضیه این بخوام که نبود دلیل.  کشیدم عمیق نفس یه

 چشم به بهش الناسی احد نداشتم دوست و کرد می زندگی من پیش ارمغان مدتی تا صورت هر در.  بگم بهش رو

 در آدما اطنب به فقط و نیست مهم واسش چیزا این و خودمه مثل که دونستم می چون گفتم نیما به.  کنه نگاه دلسوزي

 رفتارش وت که دونستم می و شناختم می خوب اونم چون گفتم هم نیوشا به.  شون گذشته نه ، کنه می نگاه لحظه همون

 از یاوردم در رو پدرم فضولش ذات اون با که گفتم نمی اگه هم طرفی از و شه نمی ایجاد تغییري هیچ ارمغان به نسبت

 اسشو حتی االن که دونستم می.  داشتم اعتماد بهش و آدمیه جور چه شناختم می که هم بامداد.  شد می پایپیچ بس

  .نبود ملکا توضیح به الزم اما میدادم جواب بهش پس...  شه رفع کنجکاویش خواد می فقط باشه چی جوابم نیست مهم

 و کنم کمک بهش قراره که حاال گفتم...  خب و منم ، کنه می کمکش داره که کسی و داده دست از رو رو ش حافظه-

  .  باشیم محرم هم به حداقل بمونه همینجا

  خبر؟ چه خب...  تره راحت خودتون واسه. کردي خوبی کار-بامداد

  . زدي زنگ قضیه همون پرسیدن بخاطر تو که ببندم شرط حاضرم ولی...  نیست خبري.  سالمتی-

  .  نبودم بند پا رو دیگه داشتم تو مثل شاگرد تا دو.  باهوشم پسر آفرین-:خندید
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  ....اي شاکی شاگردات دست از چقدر تو بابا ولی...  کنم می خواهش-:خندیدم منم

 از دیوار به بکوبم رو سرم خواد می دلم اوقات گاهی فرزام یعنی...  هستن هایی کودن چه...  که دونی نمی آخه-بامداد

  .  دستشون

  .نیستی چیزیشون ، اي ریاضی ، زیستی دبیر خوبه-

 بازي گیج ، هاست بچه دست ریاضی من ساعت دیدم شد کارم به غلط اونبارم.  فرزام دارم رو عربی کالس تا سه-بامداد

 من که هاین اشکالشون....  نداره اشکال اینکه خب ولی...  کنن نمی ولم دیگه حاال.  کردم حل واسشون رفتم ، میارن در

  .  فهمن نمی ، دم می توضیح رو ریاضیه این بهشون هم هرچقدر

  . بده صبر بهت خدا ایشاهللا ولی. بامداد شدي کار پر...  گما می-

  بیاره؟ بدست رو ش حافظه دختر این موقع چه که هست معلوم هیچ...  فرزام راستی...  آهان...  انشاءاهللا-بامداد

  .  نیست مشخص اصالً...  نیست معلوم ، نه-...: بینه می تلفن پشت از منو انگاري حاال.  دادم تکون رو سرم

  ... نیست بد بزنی رسام به سر یه...  ها باشه داشته ربط هم روحی مسائل به ممکنه...  گما می-بامداد

  بود؟ نرسیده خودم فکر به چرا... باال رفت ابروهام

  . کردي اشاره ظریفی نکته به...  بودم نکرده فکر بهش اصالً-

  ؟ نداري کاري فرزام خب.  کنم می خواهش-:خندید

  .زدي زنگ خودت تو ، نداشتم اولشم از-

  .خداحافظ.  پررو بچه-:خندید

  .  ردمک نگاه بهش تعجب با.  شد بلند پسرم صداي دوباره که کردم قطع رو گوشی و گفتم خداحافظی خنده با منم

  ... نگاه رو ساعت!  بابا که خوردي غذا تازه!!!  پسرم-

 اومدم اینکه بعد من یعنی...  بود 7 ساعت. شد گشاد چشمام ساعت دیدن با که کنم نگاه ساعت به تا برگردوندم رو سرم و

  !!! ...کردم؟ فکر چقدر کشیدم دراز تخت رو و اتاق

  .  کردم نگاه شکمم به دوباره...  خیــال بی

 بگم مامانت به برم االن نظرت به بودي؟ نخورده غذا آدم مثل بود وقت خیلی کرده؟ مزه بهت ظهر غذاي بابا؟ جانم-

  کنه؟ می درست غذا واسمون
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 چرت هم زیاد البته کنم؟ می هم سر پرت و چرت گیره می که جو منو چرا چی؟ دیگه! مامان! ... زرشک.  گرفت ام خنده

-... ( منه زن ارمغان که هم حاضر حال در و...  دیگه مامانش میشه زنم پس پسرم این باباشم من اگه...  نبودا پرت و

  !حاضر؟ حال در فرزام؟ جانم

  ... کنم نمی ازدواج دیگه ارمغان بعد من اصالً.  وجدان نده جو دیگه تو گفتیم چیزي یه ما حاال-

 می همچین...  تینگف ور و شر این از بیشتر تا پایین برو...  پایین برو کشیدي گشنگی کردي فکر زیادي عزیزم؟ فرزام؟-

  ...  زنشه عاشق و کرده ازدواج االن انگار اینا و ازدواج و ارمغان بعد گه

  .  بخندیم هم دور حاال گفتم چیزي یه من بابا-

  ... ) دیگه پایین برو آورده فشار بهت گشنگی گم می دارم منم خب-

 لمب روي ارمغان...  انداختم نگاه یه...  زدن می چشمک بهم نافرم ها پله.  اومدم بیرون اتاق از و انداختم باال اي شونه

  ...  نبود اینور اصالً حواسش و بود نشسته تلویزیون جلوي

  .  پایین اومدم خوردم سر و نشستم ها نرده روي.  شد باز نیشم

  ... اما و...  داد حالی چه...  آخیــش

  !خوام می شام من

 تکون ددی وقتی اما.  نداد اهمیت شدولی متوجه بگم بهتره شایدم ، نشد متوجه اول.  واستادم جلوش و رفتم سمتش به

  .کرد نگاه بهم خورم نمی

  بگم؟ چیز یه-:گفتم بود شده مظلوم اختیار با ، نه که اختیار بی که لحنی با

  . بگو خب-: گفت اختیار بی اونم.  اینکه مثل بود خورده جا لحنم از.  کرد نگام تعجب با

  کنی؟ درست شام میشه-: کردم نگاه بهش و کردم کج رو سرم.  بود شده مظلوم چشمامم

 یم مظلوم اینجوري وقتی دونستم می خودم.  کرده تعجب لحنم از بود واضح پر...  شد می تر درشت چشماش لحظه هر

  ...  شد می آب هم سنگ دل...  کنم می پیدا اي قیافه چه شم

  .  آره-:داد تکون رو سرش

  . مـرســی-: کوبیدم هم به رو دستام ذوق با و شد باز نیشم

  ... ! بــود گشنم کنم؟ چیکار خب...  نشده پشیمون تا شدم دور چشمش جلوي از نور سرعت به بعد و
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 ونجزوش هم االن که بود مواقع بعضی همون فقط اما ، داشتم قبول خودمم اینو.  شدم می بچه مواقع بعضی خداییش

 ونما تازه...  نیمرو مثل مسخره غذاي یه هرروز یا بخوره رو بیرون غذاي هرروز یا آدم اینکه...  دیگه داشتم حق آخه.  بود

  ...  که موقع همون...  خوردم نمی غذا تنهایی هم موقع همون...  تنهایی

 دیگکگه وزر دیگه مگه-! ... (لعنتی؟ روزاي اون به شد می ختم همیشه افکارم تمام چرا...  بیرون فرستادم رو نفسم کالفه

 به خواي یم دیگه...  اي فراري گذشته از.  فرزام کنی می فرار گذشته از تو.  بود روزا همون همش داشتی؟ هم رو اي

   برگردي؟ بهش بخواي تو که هست هم زمانی مگه کِی؟ به ؟ ها ؟ موقعی چه به کنی؟ فکر کِی

 مین...  گذشته از روز هیچ به برگردم خواد نمی دلم.  برگردم روزا اون به خواد نمی دلم...  خواد نمی دلم ، نه.  کن بس-

 تهگذش سمت به باید ذهنم اصالً چرا ره؟ می گذشته به ذهنم کردن فکر موقع اصالً چرا...  اما بزنم گول رو خودم خوام

   ؟ کنه پرواز

  ...)دنبال بري باید چون ؟ کیه اون که مونه می دلت روي این همیشه چون.  فرزام نکردي پیدا اونو تو چون-

  .  شو خفــه-

  .  عصبی و تند.  بود شده تند نفسام.  بستم رو چشمام.  کشیدم فریاد عصبی گفت شد می

  . بردار سرم از دست...  لعنتی بردار سرم از دست...  ببینم رو عوضی اون خوام نمی...  خوام نمی...  خوام نمی-

 داره چی نبود مهم واسم.  کردم PLAY رو بود تر دست دم که آهنگی هر و کردم روشنش.  کامپیوتر سمت به رفتم

 ازهاج ذهنم به دیگه که بود مهم این فقط...  خونه می چی داره بلندش صداي اون با خواننده نبود مهم ، شه می پخش

  .  شدم هم موفق و برن جلو به افکارم که ندم اجازه.  ندم پیشروي

  ...  ؟ شه می پخش داره چی اصالً بفهمم تا دادم گوش آهنگ به شد آرومتر کمی اعصابم که وقتی

   دیگه کی بگو حاال"

  گیره می اخماتو

  خنده می تو با

   میره می واست کنی تب

  ؟ موهاته الي شبا کی دست

  ". باهاته که ایدم ولی نیستم خودم آره

 کردي دقت...  دکتر بیا داري تب خوب آقا کی؟ تب کی؟ عشق کی؟ موي ؟ کی دست چیه؟ دیگه این...  گرفت ام خنده

  . کنم می ت معالجه خودم.  خودم پیش بیا یعنی.  برو نه ، دکتر بیا ؟ که
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  . پایین اومدم افتادم راه ها پله از و کردم خاموش رو کامپیوتر دوباره

  . تمگذاش روش و بردم اپن سمت به دوباره و گرفتم ازش که برد می خوري ناهار میز سمت به رو ماکارونی دیس داشت

  کنی؟ می چیکار-:شد بلند صداش

  .  بخوریم بشین اینجا بیا لطفاً-:گفتم مؤدبانه خیلی همین بخاطر ، نبود لجبازي و بحث و جر حس

  چرا؟ نوقتاو-:گفت کشید می عقب رو اپن سنگ پشت صندلی که همونطوري.  نبود بشو خیال بی اون اینکه مثل اما

 رو جوابش و چشماش تو زدم زل.  نشستم روش و کشیدم عقب رو صندلی و گذاشتم اپن روي رو بود دستم که بشقابایی

 ، باشن هنشست دورش آدم کلی که موقعیه واسه میزي چنین.  بشینم بزرگی اون به میز پشت نمیاد خوشم چون-: دادم

  .  بده دست تنهایی احساس بهشون و بشینن پشتش نفر دو فقط اینکه نه

  ... که بکشم خودم براي تا برداشتم رو ماکارونی دیس و

 خودش هب تعجب حالت چشماش و رفت باال ابروهاش.  بریزه خودش براي تا گرفتم سمتش به حرفی هیچ بدون رو دیس

  .  شد سبز لبش رو هم لبخند یه اما گرفت

 الحق و کردن جان نوش به کردم شروع و گرفتم اهللا بسم یه و ریختم خودم براي منم کشید خودش واسه ارمغان وقتی

  .  بود شده خوشمزه که هم

  . ودب خوشمزه. ممنون-: گفتم و کردم نگاه بهش لبخند با کردیم صرف تمام آرامش و سکوت تو رو غذا اینکه از بعد

  .گفت "جان نوش" یه و لبش رو نشست لبخند یه اونم

  .  بزنم حرف رسام با و برم اینبار که گرفتم پیش در رو ها پله راه دوباره

  .  رسام به برسم تا رفتم پایین و باال رو هام شمارهlist و گرفتم دست به رو گوشی و تخت رو کردم پرت خودمو

 گوشم وت صدا همون دوباره اما شدم بوق منتظر.  نه یا کرده روشنش ببینم تا زدم زنگ یه.  کردم مکث نوشین اسم سر

  … the mobile باشد می خاموش نظر مورد مشترك دستگاه-:پیچید

 تا 2 این به اینقدر چرا تو فهمم نمی منم-. ( رفت گذاشت اي یدفعه چرا فهمم نمی هیچ.  خاموشه بازم.  کردم قطع

  . داري عالقه خواهر

 امآشن باهاشون کردم می احساس.  داد دست بهم خوبی احساس یه دیدمشون که بار اولین همون از.  دونم نمی خودمم–

 ندگیز باهاشون که مدتهاست رو ندارن هم به شباهتی هیچ که دوقلوهایی این که کردم می احساس.  شناسمشون می و

  . ) بزنم زنگمو بزار...  خیال بی.  کردم

  .  بده جواب که موندم منتظر و گرفتم رو رسام شماره
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  .  معرفت بی دکتر آق.  صفایی فرزام جناب عزیزم دوست بر سالم-:داد جواب بوق 3 از بعد

  تو؟ یا ممعرفت بی من رسام؟ نیفتی پس که گیري می رو پیش دست.  جو حقیقت رسام ، گل روانشناس آق بر سالم-

 نیست ازت خبري هیچ...  کنی؟ می چیکار کجایی؟ نیست معلوم اصالً...  مکه حاجی حاجی رفتی...  تو که معلومه-رسام

.  

  بزنی؟ سر بهم نمیاي چرا...  دیگه راهه نیم و ساعت 1 تهش رفتم؟ کجا ، رسام بعدشم.  کنم نمی بدي کار.  بابا نترس-

  .اومدم منم کردي دعوت هربار تو:3.  نگیر پیش دست: 2.  شلوغه سرم-:1-رسام

  بیاي؟ که کنم دعتوت باید من یعنی...  پررو پررو-

  بهتري؟ خبر؟ چه...  خب-:خندید

 چرا من دونست می که بود کسی تنها.  بود خبر با قضیه این از که بود کسی تنها رسام.  فرستادم بیرون رو عمیقم نفس

 قضیه زا اونم حتی...  اونم حتی...  اما...  کیم من دونست می ، دونست می رو من گذشته که بود کسی تنها و اینجا اومدم

  .  نداشت خبر خودکشی

  بگم؟ جوري چه...  نه نفهمم اینکه نه ، فهمم نمی هنوزم...  اما کردم قبولش.  بهترم موقع اون از ، آره-

 حقیقت در ، اومده پیش تو واسه چرا و کردن رو کار اون چرا که کنی نمی درك-:داد رو جوابم آرامشبخشش لحن با

  .  داري مشکل قضیه اصل با اما کردي قبول رو خودش.  نیومدي کنار باهاش

  ... همیشه مثل...  توئه با حق...  آره-) :خط پشت از رو تو بینه نمی اون...  االغ-. ( دادم تکون رو سرم

  .  کن زندگی پس.  هستی که اینه مهم.  توئه وجود مهم.  توئی مهم.  نیست مهم.  فرزام خیال بی-رسام

  .  رسام کنم می کارو همین دارم-

 به رو آرامش هم صداش با حتی پسر این.  کنم تصور رو همیشگیش آرامشبخش لبخند اون هم جا همین از تونستم می

  .  بود کرده انتخاب رو شغلی خوب که الحق. کرد می تزریق وجودت

  . زدي زنگ که بگی رو چیزي یه خواستی می فرزام؟-رسام

.  ودب اعتمادتر قابل هرکسی از رسام.  گفتم براش کامل رو ازمغان قضیه.  زد می حرف مطمئن همیشه مثل. زدم لبخند

 فرق ههم با...  رسام اما گفتم نمی رو زندگیم از چیز هیچ اي دیگه کس هیچ به.  گفتم می بهش رو چیز همه بچگی از

 اضافه بهش هم نیما...  االن و کردم می تعریف براش رو افتاد می برام که اتفاقاتی که بود کسی تنها بچگی تو...  داشت

  .  بود شده

  خواي؟ می چی من از حاال... خب...  و.  جالبه-رسام
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  کنی؟ کمک ش حافظه بازگشت به روشی یه با تونی می که بدونم خوام می-

  .  مطبم بیارش.  ببینمش باید-رسام

  رسام؟ کی-

  نداري؟ که عجله.  دم می خبر بهت و پرسم می منشیم از فردا.  فرزام دونم نمی فعالً-رسام

  .  ممنون...  نه-

  باري؟ کاري؟ ، خب.  کنم می خواهش-رسام

  .نیست امري ، دیگه نه-

  کنی؟ می امر امر اونوقت انداختی خوردن شام از منو...  که واقعاً-رسام

  . خدانگهدار.  بخور رو شامت برو برو...  باشه خوردي؟ می شام داشتی!  اِ-

  .خداحافظ-رسام

  .  پایین بریم-( کنیم؟ چیکار حاال.  شدخم خیره بهش و کردم قطع رو گوشی

   کنیم؟ چیکار پایین بریم-

  ...ببینیم تلویزیون بریم-

  . آزاري ارمغان...  نه-

  .) بهتره این!  آره!  هه-

 فکر اصالً ... بود باز نیشم.  پله راه سوي به پیش و پایین پریدم تخت از.  تره خبیث خودم از وجدانم میاد خوشم یعنی

 رو اخمام و کردم جمع رو نیشم...  رسیدم ها پله وسطاي به وقتی اما.  شد می باز نیشم بریزم کرم خوام می کردم می

 صفحه هب نگاه یه.  نشستم کنارش نفره تک مبل روي و رفتم سمتش به.  بود نشسته tv جلوي مبل روي.  هم تو کردم

  .  کرد می پخش تبلیغات داشت..  نبود خبري.  کردم تلویزیون

 و لویزیونت به بعد و من به نگاه یه بعد و کرد ساعت به نگاه یه ارمغان که نشست می لبام رو خبیث لبخند یه داشت

  بشینی؟ همینجا خواي می تو-: من به دوباره

  . آره-:باال رفت ابروهام

  نداري؟ کاري-: من به دوباره و تلویزیون صفحه به نگاه یه ، ساعت به نگاه یه دوباره

  کاري؟ چه...  نه-:دادم رو جوابش تعجب با
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  ؟ باال بري خواي نمی...  یعنی-:شد تکرار هاش نگاه دوباره

  چی؟ واسه نه-

  ؟... بدي انجام کاري اینکه یا...  بخوابی؟-ارمغان

  ... نه-!!!!! :گه؟ می داره چی این

  بشینی؟ من کنار همینجا خواي می یعنی-ارمغان

  داره؟ مشکلی چه-:انداختم باال شونه

  .  بشین خب...  هیچی...  هیچی-:داد تکون رو سرش

  ...گفتم کی من ببین حاال...  هست چیزیش یه این

 کردم گاهن تلویزیون صفحه به منم و برداشتم ازش رو نگاهم.  شد تلویزیون صفحه به معطوف ش توجه تمام اي یکدفعه

 اینکه جاي به رو فیلم بیشتر تو اما ترسناکه مثالً که فیلمایی اون از! ... فیلمی چه اونم...  داشت فیلم...  باال رفت ابروهام. 

  ...  بینی می نوعش اون از اونم 18+ صحنه ، ببینی ترسناك صحنه

.  کردم می حال باهاشون ناجور ، داشتم دوست horror فیلم...  تلویزیون به زدم زل منم و شدم آزاري مردم بیخیال

  ...  باشه ترسناك کم یک حداقل اینم امیدوارم

 اون زا اما نبود ترسناك هم زیاد...  همینطور هم ارمغان.  بودم فیلم تماشاي مشغول و تلویزیون صفحه به بودم زده زل

  .  انصافاً نداشت زیاد هم ها صحنه جور

 فرو ازوهامب تو تیزي چیز یه کردم احساس که برید می رو دختره انگشتاي چاقو یه با داشت مرده که بود فیلمم وسطاي

.  ردک می سوراخ رو بازوم تیزش ناخوناي اون با داشت که بود ازمغان.  کردم نگاه بازوم وبه برگردوندم رو سرم.  رفت

  ...  یگهد شدم می متوجه چیزي یه ناخناش اون با مسلماً...  خب اما نیومد دردم اصالً ، اصالً ، نیومد دردم خیلی حقیقتش

 نگاه همب شد نگام سنگینی متوجه وقتی.  بود کرده جمع رو صورتش و بود بسته رو چشماش.  کردم نگاه صورتش به

  . کرد

  .وقت یه نکن تعارف.  بده فشار بیشتر خواي می راحتی؟-

-:گفت ازب نیش با و عقب کشید رو دستش و سریع و بازوم و خودش دست به نگاه یه بعد و کرد من به متعجب نگاه یه

  ...  ببخشید

 حسابی و درست امشب که عجیبه.  شدم خیره tv به و برداشتم ازش نگاه منم.  کرد نگاه تلویزیون صفحه به دوباره و

  ... ها پوشیده لباس
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 یلمف توي درخت افتادن با همزمان که کردیم می تماشا رو فیلمه داشتیم هنوزم ما اما بود شده تاریک واقعاً دیگه هوا

 که ودب بلند حدي به جیغش.  شد بلند پشتش هم ارمغان جیغ صداي نتیجه در و اومد بیرون از هم سگ واق واق صداي

 کشی؟ می یغج چرا دختر؟ چته-: کنم آرومش کردم سعی و دستام تو گرفتم رو بازوهاش.  بود ترسیده خیلی.  پریدم تقریباً

  .  اینجام من...  نبود هیچی...  بابا نترس...  که نیست چیزي

 و گمب چیزي یه بهتره کردم احساس که شد می پخش صورتم رو تندش نفساي.  بهم بود زده زل حرف بدون و ساکت

  کنی؟ می نگاه چی واسه نداري رو ش جنبه که تو آخه-: بگیرم فاصله ازش

  .  tv به زد زل دوباره و رفت بهم توپ غره چشم یه

 خیال بی اشتمد منم...  ها صحنه اونجور با مساویه فیلم آخر...  خب...  دقیقاً ، نه که تقریباً البته.  بود فیلم آخراي تقریباً

  کنیم؟ عوض رو کانال خواي می...  گم می-: شد بلند ارمغان صداي که کردم می نگاه

  چی؟ واسه ، نه-

  میري؟ کجا-:گفتم من اینبار که شد بلند جاش از اما نگفت چیزي

  ... دیگه بخوابم میرم-ارمغان

   مگه؟ ببینی رو فیلم آخر خواي نمی-

  ... دیگه آخراشه...  دیگه نه-ارمغان

  .  نیست آخرش که این.  آخرشه همون که اصلش خب-

  .  دیگه ندارم حوصله-ارمغان

  چرا؟-:کردم نگاش شیطون چشماي با

  کنم؟ نگاه هم ش بقیه من که اصالً داري اصراري چه تو-:داد رو جوابم عصبانی

  ... شیدک خجالت بچه...  آخی...  خودش اتاق بره تا رفت ها پله سمت به اونم.  باال انداختم هامو شونه خبیثی لبخند با

 این از مدیو نمی خوشم خودم.  کردم نمی تماشا رو فیلم حقیقت در اما تلویزیون به بودم زده زل خبیث لبخند همون با

 تیتراژش رآخ تا باید.  ببینم نصفه رو فیلم یه که یومد نمی خوشم هم اصالً اما میزارن تموم سنگ دیگه که ها صحنه

  ... کردم می نگاه رو اش همه

 دیگه داشت حق ارمغان! ...  بود آخرش واقعاً...  خنده زیر زدم منم.  رسید پایان به هم فیلم و شد تموم ها صحنه اون

...  خیال بی. ! ..کرد؟ می ایجاد تغییري چه داستان روند تو نمیزاشتن رو دقیقه چند این مثالً  آخه...  نکرد نگاه رو ش بقیه

  رفتم.. خودم اتاق سمت به و کردم خاموش رو تلویزیون



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٨  

 

  

  :ارمغان

 بزار انان نکن اذیت خودتو زیاد-( برد نمی خوابم اصالً چرا دونم نمی ، شدم می دنده اون دنده این که بود ساعت یه االن

  ...  تو ، بگم بهت من

  ...  بگی چرت دیگه بار یه نذاشتی واسم اعصاب و مخی رو بدجور ساعته یه که شو خفه تو ، نه-

 هرمق دیگه چون ، بگم چرت دیگه بار یه من بخواد دلت هم خیلی گم می دروغ اینگار پررو بچه کنی؟ می چیکار ها؟-

  ...) آه آه

   نچسب...  ایــش ، ببخش بگم رفت یادم چیز یه فقط آها-(

  . ) کردم می ساقطت هستی از داشتی وجود نمه یه اگه یعنی-

 بار یه نه جانم؟-...( خوردنیه قیافش چقدر شه می شیطون وقتی.  گرفت خندم.  افتادم پیش ساعت چند فیلم یاد دوباهر

  ؟ کردي بلغور چی بگو دیگه

   شی؟ خفه تو نبود قرار مگه-

  )کنم؟ حالیت حرف چطور من... پـــررو

  ...  میدیـدم فرزام با رو فیلم اون آخر من کن فکر واي

  !!! بلده توپ رو شنا وگرنه ها نداره آب اینم ندارم شک ، شدم سرخ دوباره...  واي

  .  بخوابم و مکن بیرون ذهنم از بخوابم نمیذاشت که فرزامو شیطون قیافه کردم سعی بود آرامش از حاکی که لبخند یه با

***  

 یه ، بستم کلیپس با رو موهام و حموم رفتم.  بود 8:30 هنوز ساعت ، شدم پا بود مخم رو که ساعت تاك تیک صداي با

  .  پایین اومدم ها پله از و پوشیدم adidas مارك توسی عادي کوتاه آستین یه با مشکی ورزش شلوار

  .  پوشیدن می رو کتشون داشتن دکتر جناب

  . شدین خیز سحر...  بخیر صبح سلــام:گرفت تحویلم انرژي از پر صداي با

  .  بودم.  بخیر صبح-

  . ندیدم چیزي که ما واهللا

  .  ببینید شما نیست قرار-
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  .... ها پله سمت به رفت و داد تکون تأسف با رو سرش

 نمی و مکشید عمیق نفس یه.  بود شده عطرش از پر خونه کل چون بگیره دوش ادکلن با رفته بود معلوم...  بعــلـــه

  : دریا به زدم دلو ولی نه یا بگم باید که دونستم

  فرزام؟ آقا-

  ؟ بفرمایید ؟ بله دوماً.  فرزام اوالً : داد رو جوابم مالیم و آروم صداي یه با

  ...  خب حوصلم رفته سر...  اَه...  چیه؟ دونی می...  حوصلم اینجا من-

  . نره سر پایین بیار رو شعله خب-:داد جواب خونسردي کمال در بود گوشیش تو سرش که همونطوري

  .میگم جدي گرفته؟ شوخیت صبحی اول-

 نهگزی بهترین آره ، خرید ، بیرون برو ، نداره کاري که این خوب دختر آخه-:داد جواب همونطوري و نیاورد باال رو سرش

  .  همینه

 اثر زود نشین هم کمال اینکه مثل ولی داشتم فراموشی من سرم خیر.  بود بعید مملکت دکتر از ، کردم نگاش ذره یه

  ... کرده

   نیستی بلد رو جایی تو...  آهان-:خندید نمه یه شد که نگاهم متوجه

 دختر ، انیوش به بزن زنگ خب... آها-: گوشیش تو برد رو سرش دوباره زد چونش زیر دستشو متفکر کمی اینکه از بعد

  .  بزن زنگ واسش بعد کن سیو گوشیت تو شمارشو خب.  خوبیه

  کردم نگاش دوباره

 نگز بهش خونه تلفن از تو نویسم می خودم ویزیت کارت رو من که نداره اشکال خب...  نداري گوشی تو... اوه:فرزام

  .  جلو بیار دستتو.  بزن

  .  دستم تو گذاشت سوئیچو دیدم.  جلو بردم رو دستم کنجکاو کالً که منم

  .  بیرون برید دنبالش برو هم بعد.  میرم sportage با من.  ببر تو رو ئهbmw. بزار قرار باهاش-فرزام

  . کردم می نگاش عصبی دیگه

  .... شه می باحال شی می وحشیا گربه مثل وقتی قیافت چقدر...  نازي آخی...  خنده زیر زد پق یهو

 ینیب می وقتی خب...  بابا اي-:گفت و خاروند رو سرش ذره یه پسه هوا و عصبیم خیلی من دید که خندید می داشت

  ... دیگه نیار حرف به منو انقدر نیست حواسم و گوشیه تو سرم
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 هان؟ . دنبالت میاد خودش اون مونی می خونه تو گیریم می نتیجه پس شه نمی حاالت اون وقتی خب-:کرد اضافه و

   چیه؟ نظرت

  مطب؟ نمیري زود داري یذره دکتر آقاي-:دادم تکون تأسف با رو سرم و خندیدم

  . خوش روز.  لطف همه این از کنم می زده خجالت رو مریضا همه االنشم تازه-:فرزام

  .  خداحافظ-

 مرگ قذو اینقدر نکرد بوست و ماچ خوبه حاال....  نداریا منبه جنبه ؟ تو چته ، کنه جمع اینو بیاد یکی خداجونم واي-(

  ... تو به جنبه نمه یه بده من به پول ذره یه خدا ، شدي

 قدرچ جونم وجدان دیدي.  جون فري باهام کرد رفتار آدم مثل که بود بار اولین این آخه نزنی؟ حالم تو بار یه شه نمی-

  ...خنده می قشنگ

  ... کنما می یادآوري باشه درخواستی...  رو حرفاش نکردي که فراموش هوي-

  . ) کشم می خودمو شده که هم تو کردن خفه واسه روز یه من! اصالً

***   

  ... باشه اشتهد مریض شاید ، باشه داشته کار االن شاید...  نزنم یا بزنم زنگ دونم نمی و دستمه خونه تلفن ربعه یه االن

 ازش کنی خواستگاري خواي نمی چته؟...  اوه-. ( داشتم استرس اینقدر چرا دونم نمی.  گرفتم رو ها شماره باالخره ولی

  ... جوگیر که

  ...) کنیا می توهین من به خیلی-

  .  برداشتم ادامش از دست نیوشا صداي با که

  .بفرمایید بله؟-

  .  شدم مزاحم که ببخشید.  خانم نیوشا سالم-

  شما؟.  کنم می خواهش. سالم-نیوشا

  . هستم ارمغان...  راستش-

  ؟ کردي ما از یادي عجب چه عزیزم؟ خوبی تویی؟ جون ارمغان!  اِ-نیوشا

  .کنم صحبت عادي و بریزه ترسم شد باعث نیوشا صمیمیت

  ... بگم چطور دونم نمی راستش ، شرمنده شدم مزاحم کاري ساعت تو اگه صورت هر در-
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 حاال... یه هم فرانسوي...  بلدم آلمانی هم ، توپه انگلیسیم هم من واهللا-:داد جواب بود شیطنت از پر که صدایی یه با

  ... داریم هم پارسی شیرین زبان یه البته...  راحتی که هرجور شما

 یه تشراس...  کنم شکر رو خدا کلی باید بگم بتونم همینشم.  ترم راحت فارسی من-:دادم جواب خندیدم می حالیکه در

 صالح خودت که هرروز یا امروز ظهر از بعد داري وقت اگه ولی ها شلوغه سرت هم تو دونم می...  رفته سر حوصلم ذره

  ... مقدوره واست اگه البته.  نشم تو مزاحم دفعه هر که بگیرم یاد رو جا چچند من حداقل بزاریم قرار دونی می

 کاري هر داره من گردن به برادري حق فرزام که دوماً...  نزدي زنگ اینا از زودتر که کردي بدي کار که اوالً-نیوشا

 ساعت خودم من.  باش راحت من با ؛ نکن ردیف من واسه مزاحم مزاحم سوماً...  خانومش که هم شما کمه کنم واسش

  .  دنبالت میام 4

  . بینمت می.  واقعاً ممنونم-: نشست لبم رو لبخند یه خانومش هم شما شنیدن از

  ...  بــاي-نیوشا

 ردهک وا دلم تو جاشو و بود شده پاك داشتم بهش راجع که بدي نظراي همه که داشت نیرویی چه دختر این دونم نمی

  .  بود

  ... من کسی بی و تنهایی تو اونم...  مهربونیه خیلی دختر

 یم مانع تر قوي حس یه ولی بخورم زودتر خودم برم خواست می دلم هی.  ماهی با کردم درست پلو باقالی ناهار براي

  .  بکنم کارو این که شد

 در وت اومد فرزام دیدم.  نبودم دید تو و بودم وایساده آشپزخونه بغل من.  شدن فرما تشریف 2 ساعت جون فري باالخره

 من که دکر می زمزمه چیز یه و گذاشت شکمش رو بامزه خیلی رو دستش بعد ، کشید ،بو بست چشماشم بست که رو

  .  سالم-:گفتم و جلو رفتم

  . کشتی رو ام بچه ، هیچی من دختر-:گفت بود شکمش رو هنوز دستش حالیکه در...  کرد سکته بدبخت

  .  کردم نگاش تعجب با باشی کرده وصل بهم ولت 220 برق انگار که من

  . سوخت غذات کنم فکر ؟ شد چی دیدي ، اِ اِ-:گفت یدفعه که گفته چی فهمید کنم فکر

  . آشپزخونه سمت رفتم بدو منم

  . کردم خاموش رو ها قابلمه زیر ساعته نیم االن که من! وا

  .  کردم صداش ، خودم سلیقه به میز چیدن از بعد.  چیدم آروم آروم میزو و گرفت ام خنده حرکاتش از دوباره

  .  حاضره ناهار-
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  . کنه می نگام داره و وایساده آشپزخونه ورودي جلوي دیدم

  اومدي؟ کی!  اِ-

  .  هست اي دقیقه 5 یه-فرزام

  !  صدا و سر بی چه-

   ام گشنه واقعاً که من!  بویی چه!  به به-فرزام

  .  میز سمت اومد و

 سر و ودب شده بس آتش بینمون انگار جور یه.  شست رو ظرفا خودش و کرد کمکم سفره کردن جمع تو فرزام غذا از بعد

  .  نکردم هم تالفی ضمن در.  نکردم فراموش دادشو هنوز من ولی.  بود برداشته بیداد و داد و دعوا از

  ...  بیرون رم می نیوشا با دارم بگم بهش رفت یادم اصالً.  ها پله سمت رفت حرف بدون بعد و

 لباس پوشیدن و انتخاب به شروع 3 ساعت.  کردم سرگرم خودمو و کردم مرتب اتاقمو مقدار یه.  بود دقیقه 2:40 ساعت

 انتخاب مه مشکی ست کفش و کیف میومد، چشمام رنگ به دودي شال با خاکستري مانتو یه با دودي شلوار یه.  کردم

 بار یه کنهن.  شه می پیدا وسایل توش آدمیزاد جون تا چی جون از ، کیه واسه کمد این لباساي بپرسم باشه یادم.  کردم

  ) کرده ملطف بهت تازه کرده پیدا کجا از رو تو ها رفته یادت اینکه مثل ، باشه گرفته خب-.( باشه گرفته زن من قبل

 هاگ احمق آخه ، من واسه کنی گریه خواد نمی...  بسه...  حاال خب خیله-... ( بودم شده ناراحت.  بود شده جوري یه دلم

  ... ) چیزي عکسی یا بود خودشون اتاق تو لباساش که داشت زن

 زیرشون يا نقره هم ذره یه.  کردم مشکی رو چشمام تو.  کردم آرایش به شروع بود کننده قانع خودم واسه که دلیل این با

  ...  بود شده مامانی قیافم چقدر...  نــازي...  مالیم صورتی رژ با هلویی گونه رز یه ، کشیدم

  .  بود خودش شماره.  خورد زنگ تلفن که کردم مرتب لباسامو

  جانم؟-

  اي؟ آماده. خانم سالم-نیوشا

  .  پایین میام االن آره-

 زده لز متفکر.  بود شده پا خواب از تازه انگار.  بست اتاقشو در همزمان هم فرزام که کردم باز رو در و کردم قطع تلفنو

  . زدم لبخند یه حالتش از منم.  من به بود

  .خداحافظ. سالم-

   سبکم؟ اینقدر من یعنی.  برگردوند منو راحت خیلی و گرفت بازومو یکی که پایین برم سریع خواستم و
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  کجا؟-:گفت تعجب با فرزام

  .  دیگه بیرون.  شجاع پسر همسایه خونه-

  اینطوري؟ بیرون؟-فرزام

  ...  نزدیک صورتامونم...  خفــن بود کرده اخم دیگه

  .  منتظرمه پایین نیوشا.  شکست دستم بابا-:دادم قورت دهنمو آب

  . شدم میخکوب صداش با راه وسط که شدم جیم سوت سه منم.  کرد ول بازومو.  شد باز کم کم اخماش

  !ارمغان؟-

  .شدم مسلط خودم بر که کشیدم عمیق نفس یه!!!! خدا یــا

  بله؟-

  .9339 رمزشم.  بردار کارتو میز روي از هان؟! بري؟ نداري تصمیم که پول بدون-فرزام

  .  باشه-

  . کرد صدام دوباره که برم خواستم و برداشتم کارتو.  نمونه منتظر بیشتر این از نیوشا تا رفتم بدو

  .  برات بخریم گوشی بریم باهم میام زود منم خونه بیا زود شد تموم که کارِت-فرزام

  . مـــرســی-:گفتم نما دنون لبخند یه با همین بخاطر.  کردم نمی تشکر اگه بود زشت

  .  باش مواظب.  کنم می خواهش-: کرد ویلی و هیلی قلبمو که خاص لحن یه با اونم

 یه و زدم جیغ یه منم کرد باز ردو در فرزام که بستم رو در و بیرون رفتم سوت سه...  بود رفته دست از واقعاً جنبه دیگه

  .  کردم متري 3 پرش

  .  گذاشتی جا میز کنار مبل رو کیفتو دختر؟ چته-فرزام

  .گرفت سمتم رو کیفم

  .  ممنون-

  . بیرون دوییدم و

 استشور دست اشاره انگشت و خندید اونم دادمو تکون دست براش خنده با.  سمتش برگشتم وایسادمو ناخودآگاه راه تو

  . خندید بلند و کرد راست و خم و باال آورد
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  ؟ چی یعنی دیگه این.  میکردم پایین باال مو اشاره انگشت هی ماشین دم تا متعجب منم

  .  زمین رو بود گرفته ضرب چپش پاي با و بود داده تکیه خوشگلش ماشین به که نیوشا به افتاد چشمم

  sorry honey: باال آوردم تسلیم حال به دستمو.  گرفت م خنده حالتش از

  . کرد نگام چپ چپ

  ...  خوب نبود من تقصیر-:گفتم آروم و مظلوم خیلی لحن یه با.  کردم نگاش و کردم مظلوم چشمامو

  . دونمش می رفته دست از االن از که کنی می نگاه همینطور هم فرزام به که نگو-:خندید

  .  بگیر گاز زبونتو خواهر! وا-

   کردي؟ نمی رو بودو بلد هم تو پس ، بابا نه-: خندیدن به کرد شروع بلند نیوشا

 ایدش ، کنم می نگاه رو فرزام دارم کردم می حس چرا دونم نمی ف شد می ناز قیافش خیلی.  گرفت م خنده ش خنده از

  .  بود فرزام اصل برابر فتوکپی که چشماش رنگ خاطر به

 نگاه هذر یه دید رو ما وقتی و جلو اومد جدي خیلی فرزام و شد باز خونه در که خندیدیم می داشتیم خودي بی جفتمون

 به سپردم خودمو ، جوونم من...  یــاخــدا.  سمتمون اومد عصبی هاي قدم با میاد در دود دماغش از که انگار بعد ، کرد

  .  بودم سَکت حال در واقعاً  کلمه یک تو من.  کرد می نگاه منو بد خیلی داشت.  خودت

  ...  ره می اونورتر کوچه تا7 تا صداتون خبره؟ چه-:گفت عصبی و دورگه صداي با

  .  بود کرده یخ کلمه واقعی معنی به دستم یعنی ، کرد من به تند نگاه یه بعد

 حال به واي کردین شروع طور این االن از...  بخندیم هم ما بگین ؟ چی واسه انداختین راه کر و هر ساعت یه-فرزام

  ...  بعدش

  .. . بگیرین دوره طور چه خواین می اونجا نیست معلوم.  ندارین رفتن اجازه.  خانم ارمغان شرمنده-: من به کرد رو بعد

   ، بودم کرده کپ بزنم حرف نداشتم جرأت اصالً که من

 فرزام وئمت حاال خب خیله-:اومد حرف به لبخند نیمچه یه با کنه جلوگیري صداش لرزش از داشت سعی حالیکه در نیوشا

  ...  دیگه خندیدیم ذره یه حاال...  اصالً بود من تقصیر... 

 انیوش که برد می باال صداشو دوباره داشت.  کرد می خفه جا همین رو نیوشا بعد ، منو اول کردي می ول اگه فرزامو

 اگه الًاص.  نخندیم اونجا تا دیگه اصالً که دم می قولم.  خوام می عذر من.  نکن قاطی...  دیگه باشه ، جان فرزام-:گفت

  هوم؟ ، زنیم نمی هم حرف داري دوس

  ارمغـان؟-:گفت کن عذرخواهی زودتر توئم ارمغان زد می داد که صدایی یه با بعد



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۵  

 

 نمه یه افتاد بهم نگاهش وقتی ولی بود عصبی.  بود شده اشک پر چشمام فرزام صداي از.  آوردم باال ذره یه رو سرم منم

  . شد آروم قیافش

  . ببخشید.  خوام می معذرت-: گفتم بود پرسوز و شد می آب هم سنگ دل که صدایی یه با

 خود به خود صدام بودم ترسیده ازش چون ، نبود خودم دست.  فرزام به برسه چه سوخت خودم حال به دلم لحظه یه

  . بود شده مظلوم

 اهاشب ماشینه اون حتماً بود؟ اومده بیرون چرا این اصالً.  شد مانع ماشین یه بوق صداي که بزنه حرف خواست یم فرزام

  ...  واسطه بی کبدم تو ماشیناتون بابا.  داشت کار

  !نیوشـا-:گفت آمیزي تحدید لحن با نیوشا به رو و کرد اشاره ماشینه به stop عالمت به راستش دست با

  .  تکاس و کم بدون میدم تحویلت همینطور خوشگلتو زن.  نباش نگران...  هست حواسم ، فرزام بابا باشه-نیوشا

 ازم خواست می نگاهش با.  دوختم مغرورش همیشه نگاه به چشم و آوردم باال رو سرم.  کردم حس خودم رو فرزامو نگاه

 دايص دوباره که دراومد انقباض حالت از صورتش یذره.  کردم بسته و باز آرروم چشمامو اطمینانش واسه.  بگیره قول

  . اومد ماشین بوق

  ...  ها باشه خونه زنم 7 ساعت.  برگردید هم زود.  باشید مواظب-:نیوشا سمت به کرد رو فرزام

  ...  بابا باشه-نیوشا

  .  نشستیم هم ما.  ماشین سمت رفت و زد کوچولو لبخند یه هم فرزام

  .  بده م سکته میتونه عصبانیتش با که افرادیه معدود جز...  ها نداره معصاب اعصاب شوهرت... اوفـــ-نیوشا

  ! بودها تو دوست قبلش خوبه-

 دست اب همزمان دوتامون که بود نشده منبسط خوب هنوز ، بخندیم که بود انبساط حال در صورتامون ، کردیم نگاه بهم

  ...  دیگه بودیم داده قول...  گرفتیم رو دهنمون جلوي

 انگار یعنی.  ودب آشنا نمور یه واسم خرید رفتیم که جایی.  نیستتن کجا و کجان پاساژا که داد توضیح برام اونجا تا نیوشا

  .  یومد نمی یادم چیزي زیادتر حد در نه ولی بودم اینجا هم قبالً

 می فقط من و شد تموم 6 ساعت رو خریدامون نیوشا و من بود لختی بیشترشون که جورواجور لباسهاي کلی خرید بعد

 ودموخ کردم بدي فکر درموردش اولش اینکه از و بود بخوبی دختر واقعاً نیوشا.  بگیرم یاد رو اینجاها کم یه خواستم

  .  کردم فراموش فرزامم داد و فراموشیمو که زد حرف من با اینقدر.  کردم سرزنش

   اي؟ پایه شاپ کافی بریم داریم وقت ساعت یه که ما ، خب-نیوشا
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  .  بریم بزن.  جورم چه-

 خفن من به هزد زل مشکی وحشی چشماي با پسره یه دیدم نشستیم دنج گوشه یه رفتیم هم ما.  بود شلوغ خیلی کافه

 یکک و بود موز شیر دو که سفارشو اومد پسره یه که زدن حرف با کردیم شروع خیال بی و جلو دادم شالمو نمه یه... 

  . گرفت شکالتی

  .  رسید سفارش که کردیم می صحبت مو رنگ به راجع داشتیم

  چیه؟ نظرت ، بیاد خیلی تو به عسلی رنگ باید نظرم به-نیوشا

 برو لد تو و ترن دلفریب مشکی موهاي با خانم این من نظر به-: شد می نزدیک بهمون داشت که پسره صداي بعد و

  .  تر

  ...  خودشه دیدم که کیه ببینیم برگشتیم همزمان نیوشا منو

  .  هستم پویان-:من به رو خاص خیلی نگاه یه با میز نزدیک بود اومده

   بلرزونین؟ رو پسري هر دل تونین می راحت خیلی دونستین می-: کرد دراز دستشو بعد و

  ...  شدم خشک روبروم صحنه دیدن با که بره شاید تا برگردوندم رو سرم

  !!!! یـاخــدا

 ***  

  :فرزام

  ... برد؟ خوابم کی نفهمیدم اصالً.  شدم بیدار خواب از گوشی زنگ صداي با

 تو وشیوگ که کردم احساس وقتس.  کنم پیداش تا درآوردم حرکت به تخت کنار عسلی روي رو دستم بسته چشماي با

   دادم فشار رو ارتباط برقراري دکمه و بردم گوشم سمت به و گرفتمش دستم

  بله؟-

  داره؟ خندیدن حوصله شدن بیدار خواب از بعدِ کی ولی گرفت ام خنده خودم! .... بود خوابالود چقدر صدام

  ؟ دکتر آقاي احوال...  بـــه-:اومد خط اونور از بامداد انرژي پر و شاد صداي

  مرگته؟ چه هستی؟ خوب... عزیـز معلم بر سالم-

  .... خوابیدي نمی ظهرا از بعد که تو...  خوابیا منگ هنوز.  کن صحبت درست.  فرزام باش آدم-بامداد

  .  بپرونه رو خوابم تونه نمی هیچی هم االن.  برد خوابم کشیدم دراز که تخت رو.  بودم خسته خیلی-
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  مطمئن؟-:شد شیطنت از پر بامداد صداي

  ...اوهوم-:گفتم حوصله بی

  ...جــونم فـري...  باشه-بامداد

  ...  فري از میاد بدم... بادوم-: نشستم تخت روي و کردم باز رو چشمام حرص با

  ...زدي تو که دادي اون با. پروندم رو خوابت دیدي حاال-: اومد ش خنده صداي فقط

  !  بود پریده خودم سر از خواب که بودم زده دادي چنان م جمله گفتن موقع...  گفت می راست

  داشتی؟ چیکار حاال...  آزار مردم خب خیله-

  ... چیزي گذاري و گشت یه بیرون؟ بریم میاي-بامداد

   تصحیح؟ براي معلم جناب نداري ورقه-

 رسهمد هرچی و کالسشون سر برم جاشون به به باید که همکارایی و درس و آموزا دانش و ورقه باباي گور اصالً-بامدد

  ...  انتفاعیه غیر

   چطور؟ طالق واسه نداري؟ عقد براي دوماد و عروس...  بامداد سواال زیر بردي کامل رو خودت-

  بتراشی؟ کار واسم خواي می تو بیکارم روز یه فرزام، نه-بامداد

  کجایی؟ حاال خب...  معلم آقا خب خیله خب خیله-:خندیدم

  .  دنبالت میام خودم خونه بمون...  خیابونا تو-بامداد

  . بینمت می. فعالً. منتظرم ، باشه-

  .me too . later-بامداد

  ...  رو مملکت عربی و دینی دبیر خدا رو تو کن نگاش.  خندیدم

 باز هم انارمغ اتاق در من اتاق در شدن بسته و باز با همزمان.  بیام بیرون اتاق از گرفتم تصمیم و شدم بلند تخت رو از

  . خداحافظ ، سالم-:گفت لبخند یه با که کردم نگاش تعجب با و کنکاو.  شد بسته و

  کجا؟-:کردم متوقفش و کشیدم رو بازوش دارش خنده حرف به توجه بدون

  .  دیگه بیرون.  شجاع پسر همسایه خونه-ارمغان

  اینطوري؟ بیرون؟-...:دیگه بوقم اینجا من یعنی ؟ بیرون میره داره بگه من به اینکه بدون.  توهم رفت اخمام
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  .  منتظرمه پایین نیوشا.  شکست دستم بابا-:داد قورت دهنشو آب چون ترسیده یکم بود معلوم

 چی هک فهمیدم نمی اصالً و بود گوشی تو سرم که افتادم صبح یاد.  کردم ول رو بازوش و شد باز اخمام حرفش این با

  ... دادم سوتی و درآوردم بازي ضایع چقدر خدا واي...  گم می دارم

  !رفت؟ اونجا تا کِی این!  اِ . انداختم ارمغان به نگاه یه

  !ارمغان؟-:زدم صداش

  ...)فرزام ببین-... ( نیست که خودش اسم البته زدم می صدا رو اسمش که بود بار اولین

  بله؟-:موند نصفه جون وجی حرف ارمغان جواب با

  .9339 رمزشم.  بردار کارتو میز روي از هان؟! بري؟ نداري تصمیم که پول بدون-

 میام زود منم خونه بیا زود شد تموم که کارِت-:دادم قرارش خطاب مورد دوباره که کرد حرکت سریع و گفت اي باشه

  .  برات بخریم گوشی بریم باهم

  .  مـرسـی-:زد بهم نما دنون لبخند یه

 و مظلومه و زبون بی و آروم چقدر کردي می فکر دیدیش می که اول لحظه واسه...  خورد نمی بهش قیافه این اصالً

  . بود عکسش بر دقیقاً...  اما بخنده نیست بلد اصالً حتی

  .  باش مواظب.  کنم می خواهش-: کرد خوش جا لبام روي فکر این از لبخندي

  . دپری جاش تو و کشید جیغ یه که کردم باز رو در سرع منم.  افتاد کیفش به چشمم که رفت بیرون در از سریع

  .  گذاشتی جا میز کنار مبل رو کیفتو دختر؟ چته-

 از کیی یاد که داد تکون دست برام خنده با و برگشت سمتم به و واستاد ناگهانی راه بین اما شد دور ازم ممنون یه با

.  کرد می راست و خم رو راستش دست اشاره انگشت خداحافظی و سالم موقع همیشه که افتادم دبیرستان تو دوستام

 به ور انگشتش داره که دیدم می پشت از.  شدم روبرو متعجبش نگاه با که دادم انجام رو حرکت همون اون یاد به منم

  .  میده تکون حالت همون

  . کنم عوض رو لباسام تا برگشتم ویال سمت به و خندیدم

 فکر حصب امروز اتفاقات به هم حین همون در.  کردم عوض رو لباسام سریع...  کشید نمی طول خیلی پوشیدنم لباس

 شاید حصب سر....  شد گرفته انرژیم بیمارستان و مطب تو واقعاً ولی ، بودم انرژي پر که بود روزایی اون از امروز.  کردم

 mood تو کالً...  شیطنت دور رو بودم افتاده االن تا دیشب از چون ود خوب واقعاً ولی نبود عالی ارمغان با رفتارم بازم

  .  بودم ش
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 یم که مبهمی صداهاي شدم می نزدیک در به که هرچقدر. افتادم راه ساختمون در سمت به کردم عوض که رو لباسام

  ... بود خنده صداي اینکه مثل ، شد می بیشتر شنیدم

 بانیتعص با.  نیوشاست و ارمغان صداي صدا که شد واضح واسم کامالً گذاشتم قدم حیاط داخل به و کردم باز که رو در

  .دش قطع هردونفرشون خنده صداي برزخیم قیافه دیدن از.  کردم بازش و رفتم حیاط در سمت به بیشتري سرعت و

  ...  ره می اونورتر کوچه تا7 تا صداتون خبره؟ چه-

 النا از...  بخندیم هم ما بگین ؟ چی واسه انداختین راه کر و هر ساعت یه-:دادم ادامه و کردم ارمغان به عصبی نگاه یه

 خواین می اونجا نیست معلوم.  ندارین رفتن اجازه.  خانم ارمغان شرمنده...  بعدش حال به واي کردین شروع طور این

  ...  بگیرین دوره طور چه

  ....  من سر شکنه می ها کوزه کاسه همه تهش اونوقت...  بیاره باال گندي یه بخواد که نداشتم اعصاب خداییش

 کنین داغون شده هرجور رو کنم شروعش انرژي پر خواستم صبح سر از که رو روزي خواین می چرا فهمم نمی من آخه

  ...زهرمار؟ واسم و

 یه حاال...  اصالً بود من تقصیر...  فرزام توئم حاال خب خیله-:اومد حرف به نیوشا اما ، بودن ترسیده خیلی هردوتاییشون

  ...  دیگه خندیدیم ذره

 داشتن امکان وگرنه نبوده درست کوچه تو رفتارشون میدونه واقعاً اینکه هم و داره دوست خیلی رو ارمغان هم بود معلوم

  .  بزنه حرف اینطوري

 . خوام می عذر من.  نکن قاطی...  دیگه باشه ، جان فرزام-:اومد حرف به نیوشا هم باز که بگم چیزي دوباره خواستم

  هوم؟ ، زنیم نمی هم حرف داري دوس اگه اصالً.  نخندیم اونجا تا دیگه اصالً که دم می قولم

  ارمغـان؟-:ارمغان سمت به کرد رو و

  . یدببخش.  خوام می معذرت-:گفت و کرد نگاه بهم اشکی چشماي با که ارمغان به زدم زل منتظر و عصبانیت با منم

 ماشینی بوق ايصد با که "نیست خواهی عذر به نیاز" بگم خواستم.  پرید عصبانیتم لحظه یه در که بود شده مظلوم انقدر

  :نیوشا به ردمک رو وار تحدید و آوردم باال بمونه منتظر اینکه معنی به عجله با رو دستم...  بود بامداد.  برگشتم سمتش به

  !نیوشــا-

  .  تکاس و کم بدون میدم تحویلت همینطور خوشگلتو زن.  نباش نگران...  هست حواسم ، فرزام بابا باشه-نیوشا

 راحتی احساس یه.  کرد باز گذاشتو هم رو آروم رو چشماش که بگیرم قول اونم از خواستم می.  کردم نگاه ارمغان به

  .  داد دست بهم

  ...  ها باشه خونه زنم 7 ساعت.  برگردید هم زود.  باشید مواظب-:کردم نیوشا به رو بامداد ماشین بوق صداي با
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  ...  بابا باشه-نیوشا

  . زدم کوچیک لبخند یه و گرفت ام خنده که گفت رو ش جمله جوري یه

  . برادر باشه قبول-: پایین داد رو شیشه شدم نزدیک که بهش.  رفتم بامداد ماشین سمت به

  زنمو؟ ندیدي مگه ، دیونه-:خندیدم

  .نکرد من به هم سالم یه که ادبتو بی خانوم دیدم بله...  انداخته راه هم زنمی زنم چه-بامداد

  دید؟ رو تو اصالً ماشینت دودي هاي شیشه با مگه ارمغان.  بزن حرف درست بامداد هوي-

  ... ددر بریم بزن بشین...  خیال بی...  ها گی می راست-:خاروند رو سرش

  ... بدر سیزده اومدیم کی با باش رو ما-:کردم نوچی نوچ

  چرا؟ حاال! شد اي قافیه چه! هه-:خندید

  ... بقیه حال به واي دیگه...  و ددر...  باشه تو که مسلمونمون آخه-:خندیدم منم

  ...فرزام باال بیا-بامداد

 نگز بهم موقع هر ممکنه ، دکترم من...  که دونی می چی؟ خواستم ماشین که اومد پیش کاري اگه-:کردم نگاش مردد

  .برم که بخوان ازم و بزنن

  .بدم تاکسی کرایه که دارم دوزار جیبم تا اومد پیش که اتفاقی هر بشین بیا-بامداد

  ...گفتی چی باشه یادت-:دادم تکون جلوش وار تحدید انگشتمو

 چپ چپ اونم . نشستم و کردم باز رو در خنده با و سریع که سمتم بیاد شد می پیاده ماشین از داشت و شد عصبانی دیگه

  . گاز پدال رو گذاشت رو پاش و کرد نگام

  ... گاز عشق بابا-

  ... فر عشق بابا-بامداد

  ...  مسخره-:گرفت ام خنده

  .کردیم کل کل و زدیم گشت خیابونا تو یکم

 جاي هب تو که برنگشته عربیه دبیر این هنوز میره؟ پیش خوب چیز همه سالمتی؟ خوبی؟ خبرا؟ چه ، مؤمن برادر خب-

  نري؟ دیگه اون

  .کشید طول اینقدر که س حامله کنم فکر...  شده چش نیست معلوم اون...  بابا نه-بامداد
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  ...بامداد اي مسخره خیلی خدا به-

  .فرزام نخور قسم رو خدا اسم خودي بی-:هم تو رفت اخماش

-oh , sorry 

  من؟ از-بامداد

  sorry gosh-:آسمون به کردم رو

  . داد تکون رو سرش و خندید

  میریم؟ کجا داریم... بامی گما می-

  .جونم فرزي شاپ کافی ریم می-بامداد

  عاشق؟ زوجاي عینهو... آخـی-

 باید دیگه هم تو...  حق عاشق که یکی من...  عاشقیم خودمون که ما...  اونا عینهو چرا ولی...  من عشق آؤه-بامداد

  ... کرده قسمت خدا...  دیگه باشی زنت عاشق

  .  بکنه هم تو قسمت ایشاهللا-:گفتم حرص با

  .بسمونه شد تو قسمت...  فرزي خیال بی-بامداد

  ...  نداره راه...  شه نمی.  نزن هم حرفش اصالً که نشه تو قسمت تا اتفاقاً-

  ... رسیدیم که شو پیاده فعالً ولی.  داره جا همه به که راه-بامداد

  .بشه هم تو قسمت باید ولی-:کردم باز رو در

  .برداشتم قدم شاپه کافی سمت به و بستم رو در و

 چیزي لیناو.  کردم باز رو کافه در و برگردوندم رو دوباره.  نداشت فاصله باهام خیلی که کردم نگاه بامداد به و برگشتم

  . داشت می بر قدم نفر یه سمت به که بود پسري دیدم که

  .تر برو دل تو و ترن دلفریب مشکی موهاي با خانوم این من نظر به-: شنیدم رو صداش

 ثانیه به اما. کرد پر رو صورتم تمام تعجب اونا دیدن با که برگشتن سمتش به رفت می سمتشون به داشت که دخترایی

  .  داد خشم به خودشو جاي که نکشید

 پسري هر دل تراح خیلی تونین می دونستین می. هستم پویان من-:کرد دراز دستشو پسره که برداشتم قدم سمتشون به

  بلرزونین؟ رو
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  .شدم آتیشی بیشتر گفت ارمغان به رو که حرفش این با

 رشتد چشماي و تعجب با و شد باز کمی دهنش.  شد من متوجه و برگشت ارمغان که بودم ایستاده پسره پشت دقیقاً

  .پیچوندم کمی و گرفتم رو بود کمرش پشت که پسره دیگه دست که کرد نگاه بهم شده

   بدي؟ باد به رو سرت حرفات این با تونی می راحت خیلی هم تو دونستی می-:غریدم

 بود 93 و یک قدم من...  پررو بچه....  دستشه بخاطر که بود معلوم.  هم تو بود رفته ش چهره...  برگشت سمتم به

  ... زیاد نه اما بود کوتاهتر ازم که درسته نداشت؟ قدي فاصله من با زیاد چطور این اونوقت

  جنابعالی؟-پویان

  .کیم من که نداره ریطی تو به-:پررواست بچه اون از که بود معلوم لحنش از

  .  نداره ربطی تو به بدم باد به رو سرم تونم می من که هم این پس-:زد پوزخند یه پسره

  مطمئنی؟-

  .نکن شک-پویان

  ... دیگه بار یه داري جرئت اگه تو-

  ...  که نگفت چیزي...  باش آروم فرزام-:حرفم وسط پرید نیوشا

 رتچ واقعاً حرفش حال این با اما نشنیدم من که کرد می فکر شاید ، زده رو حرف این من کردن آروم واسه دونستم می

  .  بود

 ولی باشه روب دل تو شاید) پسره به بودم زده زل هنوز... ( نگو هیچی تو...  هیــس-:گفتم کنم نگاه نیوشا به اینکه بدون

  .  باش مطمئن...  نمیره دلت تو و کنه می گیر تو گلوي توي

  بره؟ من دل تو که توئه دست مگه-پویان

  . رفت عقب قدم چند بودنش هوا بی از که کوبیدم صورتش تو مشتی عصبی حرفش این با

 با.  شلب روي کشید رو دستش بعد و انداخت من به نگاه یه اول ، پویان ، پسره همون.  شد بلند اطرافیان هین صداي

 تمش یه جوابش در که کرد پهلوم نثار مشت یه.  آورد هجوم سمتم به و شد جري اینکه مثل دستش روي خون دیدن

 شتم همین بخاطر بزنم مشت هم سر پشت و سریع که بود عادتم مختلف ورزشی کالساي لطف به.  زدم شکمش به

-:یدمشن رو ارمغان صداي.  شد کشیده عقب به بازوم زدم می رو سوم مشت داشتم وقتی و زدم شکمش تو باز هم رو دوم

  ...خدا رو تو فرزام

  . خفه یکی تو-:غریدم و کردم خارج دستش تو از رو بازوم ، کنم نگاه بهش حتی اینکه بدون عصبی
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  ...فرزام-:شد بلند نیوشا صداي اینبار. کشید عقب و ترسید که بودم محکم و جدي انقدر

  . شو ساکت-:بده ادمه رو حرفش نذاشتم

 مشت واستخ.  زد فکم به دقیقاً مشت یه شد ساکت نیوشا که هم وقتی و کرد می نگام پوزخند با داشت مدت تمام پسره

 شگردن کنار نثار ضربه یه و آوردم باال هم رو پام همزمان و گرفتم رو مشتش و دادم جاخالی اینبار که بزنه هم رو دوم

  ...برگردوندم رو پسره خود و پیچوندم و گرفتم بود آزاد که رو ش دیگه دست.  کردم

  ....فرزام...  کنم می خواهش فرزام-:شد بلند ارمغان صداي دوباره

  .نداد ادامه و شد ساکت نگام با که کردم نگاش بگم چیزي اینکه بدون و سمتش به برگشتم عصبی

 دعواتون آقا-:دش بلند کافه صاحب صداي که کردم می ، کرد می تقال بغلم تو داشت که پسري نثار اي دیگه مشت داشتم

  .بیرون ببرین رو

 کنی می بیخود کنی کنترل رو جا یه تونی نمی وقتی.  میدي راه اینجا رو خري نره و خر هر که ببند رو دهنت یکی تو-

 کهاین از قبل و بودن هم بغل تو که کردم پسري و دختر به اشاره سر با. ( دونی می مدیرش و صاحبش رو خودت که

 یه بزنم نگز نکن کاري)  بوسیدن می همو داشتن که افتاد اینا به چشمم بیفته نیوشا و ارمغان و پویان این به چشمم

  . داري تو اون زهرماریایی چه دونم نمی که نکن فکرم.  شاپتو کافی این هم خودتو هم.  کنن جمعت تا جاهایی

 مشروبش ساطب که دونستم می و بودم شنیده رو اینجا اسم.  شد خفه حرفم این با پسره که کردم اشاره پشتش به سر با و

  .  راهست به

  .  بودتم زده نبود حواسم وقتی شعور بی.  هم تو رفت اخمام کردم پهلوم تو که دردي احساس با

 کشیده عقب هب بیشتري زور با اینبار که کردم می حمله بهش وحشیانه داشتم دیگه.  بودم شده عصبی واقعاً دیگه اینبار

  .  شدم

  . آدما اینجور ندارن رو ارزشش.  فرزام دیگه بسه-

  .  کنم آدمش اینو باید من-: کردم نگاه بهش و برگشتم ، بود بامداد

  ... دي می خودت دست کاري یه میریزي رو خونش میزنی.  فرزام بیا کوتاه-بامداد

  ...بریزه خواد می جوري چه ببینم جلو بیاد بزار! منو؟ خون! هه-پویان

 این به ودممخ وگرنه شی خفه بهتره.  خاره می تنت اینکه مثل ، نه-: برگشت سمتش به اخم با بامداد پویان حرف این با

  . کنه آدمت که کنم می کمک دوستم

  .نگفتم چیزي حاال خوبه...  بابا برو-پویان
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 رو پویان ، بود شاپ کافی تو که پسرایی از دیگه یکی که برداشتیم خیز سمتش به بامداد هم و من هم حرفش این با

  ... ببخشی.  خدا رو تو شین خیال بی دیگه شما آقا-:گفت ما به رو و کشید عقب

  ... مگه ببخشن؟ رو چی چی-:شد بلند پویان اعتراض صداي

  .  شد ساکت دهنش روي پسره همون دست گرفتن قرار با

  .بیفتین راه-:کردم ارمغان و نیوشا به غضبناك نگاه یه

 گذاشتم زمی روي رو مبلغی اینکه از بعد هم من.  رفتن شاپ کافی از بیرون به و شدن بلند اعتراضی یا حرف هیچ بدون

  .  بودن ایستاده در جلوي.  رفتم بیرون به بامداد با

  . همینطور هم شما خانم ارمغان.  فرزام برو من ماشین با-:گفت بامداد که بگم چیزي خواستم

 صداي با راه بین. افتاد راه سرم پشت هم ارمغان.  زدم رو دزدگیرش و رفتم ماشین سمت به ، گرفت سمتم به رو سوئیچ

  .  کن باور.  نکرد بدي کار هیچ ارمغان.  بود پررو زیادي پسره. نبود ما تقصیر فرزام-:شدم متوقف نیوشا

  ...و گاز پدال ور گذاشتم رو پام هم نشست ارمغان اینکه از بعد.  نشستم داخلش و رفتم ماشین سمت به عمیق نفس یه با

  ...  من فرزام-:شد بلند لرزونش صداي

  .بشنوم خوام نمی هیچی-:حرفش وسط پریدم

...  رهپس اون دست از اما نبودم ناراحت ارمغان دست از.  شه ساکت که بود قدري به صدام تحکم و قاطعیت.  شد ساکت

  فرزامی؟-. (بشنوم ارمغان زبون از حرفی هیچ خواست نمی دلم اصالً همین بخاطر بود ریخته بهم اعصابم

  ها؟-

  گم؟ می چی دونی می...  دیگه نباش بد دیگه من با-

  گی؟ می چی-

  بزنه؟ جیک نکرد جرأت شاپ کافی آدماي اون از کس هیچ که بودي عصبی انقدر کردي دقت-

  . شناسم نمی رو کس هیچ دیگه کنم می قاطی میدونی که خودت...  دیگه منه اژدهاي خشم...  دیگه خب-

  ... بگه چیزي نکرد جرأت کس هیچ که نبود الکی...  بله-

  .بود ناگهانی خیلی که بود اینم آخه-

  . بودي شده سگ خیلی که بود همون اصلش ، بابا نه-

  .) بسه دیگه خب خیله-
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.  شدم وارد اتاقم داخل به و رفتم باال ها پله از و شدم ساختمون وارد ارمغان به توجه بی و رسیدم خونه به زود خیلی

 قبل سنگینی احساس سریع خیلی.  هم رو گذاشتم رو چشمام.  شد می منفجر داشت سرم.  تخت روي کردم پرت خودمو

  .بود بخوا مسکن بهترین و کرد می درد سرم... بگیریم گوشی بریم ارمغان با بود قرار که بدرك.  داد دست بهم خواب

***   

  :ارمغان

 هوار و داد زیاد حاال تا که این با کنم اعتراف باید.  نشستم در کنار همونجا لرزون پاهاي با من ولی باال رفت ها پله از

  .  سِرن پاهام و دست هنوزم ترس از واقعاً ولی شنیدم رو فرزام

  ... پایین میومدن هم پشت طور همین.  مانتوم رو افتاد و خرد سُر و شد جاري چشمام از اشک

  ...  بزنم حرف که نمیزاره هم اصالً ، بوده من تقصیر که کنه می فکر حاال

  . شد بلندتر ام گریه صداي

  ...  نه یا کردم کاري بدونه اینکه بدون ، شو خفه میگه بعد

  .  کردم پاك دست پشت با اشکامو

  کنه؟ محلی بی اینقدر ندارم کسو هیچ که من به که ده می اجازه خودش به چطور اون اصالً

   گریه با دوباره

 کنی خراب امروزمو داشتی مرض ، احمق ي پسره آخه... ! الهی آخ...  بودا شده خوب ذره یه فقط ، ذره یه صبح تازه آخه

  ؟ چه من به ، باش...  هستی که بدرك ، هستم پویان...  ؟

 از.  رزامف از اینم...  نیوشا فقط ؛ دارم دوست یه نه ، سرجاشه حافظم نه ، ببین خدایا ندارم کسو هیچ که بیچاره من آخه

  . اخالق بد فرازم این دست از پوسم می خونه این تو من آخرشم ؟ سوخته دهن و نخورده آش داري؟ ترم بدبخت من

 پوشیدم کیمش برموداي شلوار یه با ، بود باز خیلی که هفت یقه مشکی تاپ یه بیرون اومدم ، شم آروم کم یه حموم رفتم

  .  کردم نگاه بود چشم تو خیلی که سفیدم پوست به.  میومد مشکیم موهاي به ،

  .نکنه نگاه ؟ چه من به-:گفتم بلند صداي با

 تازه اشتد فرزام...  دیگه وقت یه بزارم باید نیست تالفی وقت کسم بی که االن ، کردم پا اون و پا این هی ساعتی یه

  .  شد می مهربون من با

  .  تقصیــرم بی چاره بــی مـن بابـا که بدم توضیح بهش و اتاقش تو برم گرفتم تصمیم
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 ستگیرهد آروم بعد نداد جواب کسی زدم در به کوچولو یه اتاقش در دم رفتم بگم قراره که هایی جمله به کردن فکر بدون

 اومدم دمخو به لحظه یه.  بود خواب تختش رو باز طاق مامانی تخس هاي بچه این مثل فرزام.  تو رفتم پایین کشیدم رو

 دستمو ، بود پخش پیشونیش رو موهاش.  بود جدي هم خواب تو که کردم سفیدش صورت به نگاه.  تختشم کنار دیدم

 نبدو کردم می نگاه صورتش به داشتم هونطور ، بود غیرارداي همش ؟ چرا دونم نمی موهاشو کنار بزنم که کردم دراز

 کنهن که فکر این با انگار کشیدم می هم رو لپش یکمی خواست می دلم ، بود موهاش روي هم دستم.  حرکتی هیچ

  ... که بردارم موهاش رو از آروم دستمو خواستم و اومدم خودم به کنم عملیش واقعاً

 نگاش گرن که نکشید هم ثانیه چند به.  دیدم باز کرد می نگاه بهم داشت تعجب با که حالی در رو توسی تیله تا دو

  شد؟ آبی ، آهان-(شد عوض

  )مصرف بی االن تو خفه-

 عسری خواستم ، بود کرده پردازش به شروع مغزم تازه منم ، کرد اشاره خودش موي و منو دست به ابرواش و چشاش با

 ، وزهس می دستم داره من خدا واي.  سوخت مچم کلمه واقعی معنی به و گرفت دستش تو دستمو مچ که بردارم دستمو

 کرد می نگام شیطون چشایی رفتهو باال ابروهاي با...  نبود یهم زیاد دفعات همچین البته..  گرفته دستمو باره اولین انگار

 .  

  ... دونی می:) دادم ادامه شدم می بلند که طور همون.. . (اومـم-

  . خودش واسه رفت می بندري برم قربونش که قلبمم خدا یــا ، بغلش ، تخت رو شدم پرت و کشید دستمو که

  .بهش بودم زده زل معمول حد از تر درشت چشمایی با منم.  شد جا به جا جاش تو ذره یه فرزام

  رو؟ چی-.: بود شیطون همونطور نگاش حالیکه در و شد خم روم فرزام

  .  بود زده خیمه روم کامالً دیگه ف شد می نزدیک من به بیشتر و

 سریع ور چشمام منم ، بود رسیده متر سانتی چند به صورتمون فاصله.  بود گرفته جدي رنگ شیطون حالت از نگاش

  .  بستم

  ...  من...  زام...  فر...  بین...  ب-

 سریع ، دهاوم تر پایین اینکه احساس با.  کنم باز رو چشمام تونستم نمی.  کردم صورتم رو زیادتري گرماي احساس که

 حرف اگه ، بکشم نفس تونستم نمی دیگه متریم میلی چند تو اونم فرزام چهره دیدن با ، کردم باز چشمامو ناخوداگاه و

  ... بودم جفت کالً که هم خودم ، کرد می برخورد لبش به لبام میزدیم

.  درآورد شوك از منو فرزام موبایل صداي که...  شوك تو که منم.  بست چشماشو فرزام.  بود نمونده زیادي فاصله دیگه

 از لشوموبای و کرد دراز دستشو کنه بلند خودشو و بده زحمت خودش به اینکه بدون و کشید حرصی پوف یه هم فرزام

  بله؟-:گفت س رگه دو و بم بود معلوم کامالً که صدایی با و برداشت تخت کنار عسلی روي
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  ...فرزام ولی گفت می چی خط پشت طرف که شنیدم نمی

  .  گفت کالفه سالم یه

  . آدم نفر یه-فرزام

  داري؟ کار چی نیما؟-فرزام

  . خداحافظ.  خب خیله-فرزام

  ...  تکون سی سی یه از دریغ ولی کنار بره که دادم هل شو سینه دستام با بودم اومده در شوك حالت از که منم

  کنار؟ بري خواي نمی-

  .نپلکی من بر و دور که بودم گفته بهت-:گفت آمیز تحدید لحن یه با من سوال به توجه بی

  .  اومدم کوتاه زیاد.  بودم کالفه بشر این دست از واقعاً دیگه که منم

  بپلکم؟ برت و دور بخوام که هستی کی کردي فکر

  .  هستم کی بدم نشونت که نکن کاري-: شد معلوم جام همه بیشتر که کشید رو بلوزم نداشته یقه یکم

  .  دارم کامل آشنایی روانی توي با من نیست دادن نشون به نیازي اصالً-

  ... شیا می پشیمون بعد بینی می بد ارمغان.  بدم نشونت کامل هم رو روانی نکن کاري!  ارمغان-فرزام

  .بکنی تونی نمی غلطی هیچ-

  .  خواستی خودت-: کرد زمزمه آمیز تحدید لحن یه با بود شده سرخ عصبانیت از چشماش دیگه که فرزام

 همه ، بودم دهش خشک کنم فکر ، بود گذشته گرفتگی برق از کارم دیگه که منم ، بود لبام رو کامالً  لباش.  پایین اومد و

  .  شد عملیات بقیه انجام از مانع زنگ صداي که بود شده داغ بدنم

***   

  :فرزام

 هی تعجب با.  دیدم صورتم جلوي رو ارمغان که کردم باز چشمامو خوره می تکون موهام رو چیزي یه اینکه احساس با

 منم.  عقب کشید رو دستش سریع و اومد خودش به تازه که کردم نگاه بود موهام بین که دستش به و باال رفت ابروم

  ...گرفتم رو دستش مچ...تشیطــن مود تو امروز کالً که

  دونی؟ می-:گفت شد می بلند که همونطور و کرد من من کمی کنه جورش و جمع میخواست که حالتی با

  ... ودب کرده گل شیطنتم کالً که منم.  بیفته تخت روي شد باعث که کشیدم رو دستش و شه بلند نذاشتم که
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  رو؟ چی-: شدم خم روش

 بپره طنتمشی حالت شد باعث شدن خیره این که شدم خیره چشماش تو و شد شدنم نزدیکتر باعث که دادم تکون رو سرم

  . پروند سرم از رو اذیت و آزار که بود آبی چشماي اون توي چیزي یه...  بشم جدي و

  ...من...  زام...  فر...  بین...  ب-بستک رو چشماش و ترسید بود شده جدي دوباره که نگاهم از

 از بدتر و دخور می تکون لباش و بود بسته چشماشو اینکه ؛ نداشتم توجهی صحبتش به من اما کرد می صحبت داشت

 من خواب تخت روي و من اتاق تو دقیقاً االن اون...  کرد می ام وسوسه داشت بدجور باهاش ممن نزدیک فاصله همه

  ... بود زنم و بود

 فاصله باهاش رمت میلی چند اندازه به فقط.  اومد تر پایین سرم اختیار بی ، بود شده عمیق و سنگین واسم کشیدن نفس

.  دادم دست از رو خودم اختیار بیشتر چشماش دیدن با.  کرد باز رو چشماش و کرد حس رو نفسام گرماي که داشتم

  ... که ببرم بین از هم از رو فاصله متر میلی چند این خواستم و بستم رو چشمام

 چشمامو تیح یا و بخورم تکونی اینکه بدون و فرستادم بیرون رو نفسم حرص با.  شدم متوقف جام تو موبایل صداي با

  . برداشتم تخت کنار عسلی روي از رو گوشی و کردم دراز رو دستم بازکنم

  بله؟-:دادم جواب عصبی و کردم باز چشمامو

  عصبی؟ انقدر چرا شما؟ احوال...  فرزام آقا...  ـهبــ-:شد بلند خط اونور از نیما صداي

  ؟ اي حرصی انقدر که حالت تو زده اینطوري کی داداش-:شد متوجه که گفتم بهش سالمی حوصله بی

  . آدم نفر یه-

  حالت؟ تو زنیم می و مزاحم شدیم ما حاال...  داداش دیگه نکنه درد دستت-نیما

  داري؟ کار چی ؟ نیما-:نداشتم رو هیچی حوصله اصالً االن ولی بود خوبم خیلی دوست نیما که درسته

  .فعالً ، گیرم می تماس باهات بعداً.  داداش هیچی...  هست چیزي یه واقعاً اینکه مثل ، نه -نیما

  .خداحافظ ، خب خیله-

 اً واقع...  بود ارمغان.  گرفت قرار ام سینه رو چیزي کردم احساس که سرجاش گذاشتم دوباره و کردم قطع رو گوشی

  . بده هل منو تونه می کرد می فکر اگه بود محض حماقت

  کنار؟ بري خواي نمی-ارمغان

  .نپلکی من بر و دور بودم گفته بهت-:شده چی فهمیدم تازه اینکه مثل

  بپلکم؟ برت و دور بخوام که هستی کی کردي فکر -ارمغان
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  . هستم کی بدم نشونت که نکن کاري -:گرفت حرصم

  . دارم کامل آشنایی روانی توي با من نیست دادن نشون به نیازي اصالً -:بازي غد دنده زد

 می پشیمون بعد بینی می بد ارمغان.  بدم نشونت کامل هم رو روانی نکن کاري!  ارمغان- -:دادم رو جوابش وار تحدید

  ... شیا

  .بکنی تونی نمی غلطی هیچ-ارمغان

 یم تحریکم بدجور ناتمومم کار دیگه طرف از و موقعش بد لجبازي. کرد خطی خط رو اعصابم واقعاً دیگه حرف این با

  کرد

  . خواستی خودت-

 خواستم و شدم تر حریص حرکت همین با اینکه مثل.  کردم لمس لبام با رو لباش و آوردم پایین رو سرم عصبانیت با و

 علومم هیچ... رزامفـ-(اومد خودش به منم وجدان زنگ صداي با اینکه مثل.  شد مانعم آیفون صداي که برم جلو بیشتر

  )کنی؟ می چیکار داري هست

  . شدم سرازیر ها پله سمت به.  رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند سریع

  !نیوشا...  کردم نگاه. )  حالم تو بود زده بگی بهتره-( بود زده رو زنگ که فردي به صفحه از

  . رفتم ویال ساختمون ورودي در سمت به و کردم باز رو در

  . برسه بهم تا موندم منتظر و کردم باز رو در

  . سالم-:دوید سمتم به لبخند با

  . سالم-:دادم تکون رو سرم

 ختس واسم زدن حرف که داشتم خاصی حالت یه بازم اما نبودم عصبانی چون...  چرا زدم می حدس.  کرد نگام تعجب با

  . بود

  خوبه؟ ارمغان-نیوشا

  . دادم تکون رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب اسمش شنیدن با

  کجاست؟-: خونه داخل اومد من به توجهع بدون و باال رفت ابروهاش

  کی؟-:پرسیدم گیج

  ... دیگه ارمغان-:کرد نگام مشکوك
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  ... ارمغان...  ارمغان-:زدم صداش باال طبقه سمت به بعد و دادمم تکون رو سرم

 قطف شایدم...  فهمیدم می خودمم حتی که بود شده خاصی جور یه میزدم صدا هم رو اسمش داشتم که وقتی حتی صدام

  . فهمن می همه کنه می فکر میده انجام کاري یه آدم وقتی که همونطوري فهمیدم می خودم

.. . حاال خب خیله!!) عوض؟-( بود کرده عوض رو لباسش.  شد ظاهر ها پله باالي ارمغان که کشید طول اي ثانیه چند

 جاي دونستم نمی اگه البته.  بود کرده تنش همونا روي ، بود پوشیده که لباساییه همون مال دونستم می که حریر کت یه

  . داشت تعجب

 گشاد و لگ لبخن یه باشه شده راحت خیالش اینکه مثل اون دیدن با هم نیوشا.  پایین اومد و زد لبخند نیوشا دیدن با

  . کرد بغلش و دوید سمتش به و داد تحویلش

  . اسیره من دستاي تو هم ارمغان و هیوالم کردم حس لحظه یه که "خوبی؟"-: گفت هیجان و ذوق با چنان آن

  . خوبم خوبِ باشم؟ بد چرا...  بابا آره-:شد بلند ارمغان خنده صداي

  وجی؟-(

  ها؟-

  ... خوبه خوبِ...  همچینم ها نیومده بدش اینکه مثل گم می

  . ) دارم حرف باهات مورد این در من که شو ساکت-

 گوشی حهصف دیدن با. شد بلند هم نیوشا گوشی صداي برگشتنشون با همزمان. برگشتن سمتم به که کردم اهم یه

  . خورد جا و پرید کمی رنگش

  . بده جواب تا برد گوشش سمت به رو گوشی

  . نکنه نگاه بهم کرد می سعی اما ، بود برگشته سمتم به درسته.  کردم نگاه ارمغان به

  .بیرون-نیوشا

  چرا؟ اونوقت-نیوشا

  دلیل؟ شده گی می تو چون حاال تا کی از-نیوشا

  . فعالً...  خب خیله...  خب خیله-نیوشا

  . برم باید من ها بچه-: ما به کرد رو و کرد قطع رو گوشی

  هلی؟ انقدر چرا اومده؟ پیش مشکلی ؟ اصالً بود کی گجا؟-
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  . نیست هیچی ، جان فرزام نه-نیوشا

  نیوشا؟ شده چی اینه؟ روت و رنگ و نیست هیچی-

  . نیست مهم...  فرزام دیگه خیال بی-نیوشا

  . ستمه من داشتی احتیاج کمک به هروقت ولی...  نگو.  باشه.  نفهمیدم نکن فکر...  نیوشا شدي مشکوك تازگی-

  . داداشی مرسی-:زد بهم لبخندي

 یکی ، مباش داشته خواهر داشتم دوست خیلی.  شدم می شارژ کلی داداشی گفت می بهم که هربار.  زدم لبخند بهش منم

  . نوشین یا نیوشا مثل

  . ارمغانی خداحافظ-: بوسید رو ارمغان عجله با

  . شد خارج سرعت با و

  .شد بند در صداي که بگم چیزي ارمغان به برگشتم

  .... خونه صاحب یااهللا-

  . باال برو-:ارمغان به کردم رو.  بود بامداد

 ارمغان هب دوباره کنم بازش اینکه از قبل و در کنار رفتم.  نمیاد داخل نکنم باز رو در تا دونستم می.  رفتم در سمت به

  . شدم عصبی واستاده همونجا هنوز اینکه دیدن با که کردم نگاه

  . نکن کل کل من با مسائل اینجور سر.  ارمغان باال برو-:غریدم لبی زیر و آروم

  .برگشتم در سمت به.  اومد در پشت از اهمی اهم صداي

  . بامداد کنم می باز االن-

  . شد زسب لبم رو اونجانایستاده و باال رفته اینکه از لبخندي.  کردم نگاه ارمغان جاي به و برگشتم دوباره وققتی

  ... اینورا از.  بامی سالم-: دادم دست بامداد به و کردم باز رو در

  .اینوراییم همیشه که ما.  زنی نمی سر ما به سنگینه تون سایه شما.  فرزي سالم عهلیک-بامداد

  ... خاكِ ارواح آره-

  پسر؟ داري چیکار ها مرده به-: بدم ادامه نذاشت و گرفت رو دهنم جلوي

  . تو بیا-:دادم تکون خنده با رو سرم



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٢  

 

 2 همین که انگار نه انگار.  ندیدیم رو همدیگه مدته چند کنه می فکر ندونه هرکی زنیم می حرف جوري یه-بامداد

  . بودیم هم با پیش ساعت

  . اینجا اومدي گذشته ساعت 2 فقط دونی می پس-

  . دنبالش برم گفته زده زنگ بابا.  بگیرم ماشینمو اومدم.  پررو بچه-بامداد

  ... نبود یادم اصالً...  شد باز نیشم

  ... ولی...  بیا-: جیبم تو بردم دست

  اومدي؟ اینجا تا جوري چه-:کشیدم عقب به بود دستم تو که رو سوئیچ

  . آوردتم بود باهام که خانومی همین-بامداد

  اومدي؟ اون با یعنی-

  ... دیگه آره-بامداد

  داخل؟ اومدین فاصله همه این با چرا اصالً اومدین؟ دیر اینقدر چرا پس-

  مدت؟ همه این تو کردین می داشتین چیکار-:دادم ادامه و شد شیطون نگام

 بیام فتگ زد زنگ بابام این بعد.  بودیم شوك تو دقیقه چند تا رفتی اونطوري که تو-:گفت و کرد نگام چپ چپ یه

...  کردم قبول.. . عجله که منم.  بیارتم کرد تعارف و شنید دوستتون که کنم چیکار رو ماشین حاال گفتم منم که دنبالش

 وئیچس...  بابا فرزام واي...  ؟ کنه می ول منو مگه هم بابا حاال...  شدیم معطل و کردیم تصادف که یومدیم می داشتیم

 یومدمن من باال اومد خانوم این که االنم.  س معرکه پس کالهم نگیرم رفیقش این از رو چکه این نرم اگه که کن رد رو

  . نپیوسته الهی ملکوت به رفیقت تا بده بده بده...  فرزام واي...  بود زده زنگ بابا چون

  .تحویلتون سالمت و سالم...  شما رونیز اینم-: کردم اشاره ماشین به و دستش گذاشتم رو سوئیچ خنده با

  . رفت ماشین سمت به دو به و گفت قربانتی داد می تکون دست که همونطوري

  فرزام؟-(

  هان؟-

  چیه؟ هان.  کن صحبت درست-

  . قربان بفرمایید...  خب خیله-

  کشی؟ نمی خجالت-
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  چی؟ واسه.  بکشم شه نمی دیگه.  شد پاره کشیدم-

  . پیشت دقیقه چند حرکت بخاطر-

  !پیش؟ دقیقه چند-

  ... ارمغان بابا-

  !آهان-

  خب؟!  کوفت-

 اِ ...  هرظا اون با تازه...  خوابت تخت تو...  اتاقت تو اومده دختر یه کن فکر...  که نبود من تقصیر خوب ببین...  آخه-

  بپوشه؟ همینطوري همیشه بگم بهش چیه نظرت بود؟ شده خوشگل چه دیدي...  ظاهر گفتم

  ... واویال دیگه بپوشه جلوت که هم همونطوري نداري رو ش جنبه تو وقت؟ یه شه نمی زیادیت-

  . اي جنبه بی خودت-

  .رفتی می جلو داشتی که بودي تو این ولی-

  باشه؟ کنارم خوابم تخت تو وضعی چنین با دختري چنین وقتی داري من از انتظاري چه.  گفتم بار یه-

  .کردي توبه تو ولی-

  . زنمه اون.  نشکوندم که االنم...  ها داره چپ چپ جاي-

 وزهن و باشه اي دیگه کس زن ممکنه اون که نکردیم صحبت اولش باهم ما مگه زنته؟ چرا یادآوریه به الزم فرزام؟-

  ... ) که باشه نکرده فرصت داماد جناب

  .شو خفه-:زدم فریاد تقریباً بلند صداي با

 نای به خودم پیش حتس نداشتم دوست اصالً و بود زنم االن صورت هر در اون اما ، نبودم ارمغان عاشق من که درسته

  ... اي دیگه کس که کنم فکر

  ... که شه می کشیده این به داره ذهنم که باز...  اَه

 وره ورد همین حتماً.  انداختم باال شونه.  نبود ارمغان.  رفتم ویال داخل به و بریزه بیرون افکارم تا دادم تکون رو سرم

 هب هم بعدش و رفتم ها پله سمت به.  من چشم جلو اون نه باشم اون چشم جلوي من نه االن میدم ترجیح...  دیگه

  . گذاشتم قدم اتاقم داخل
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 وشر و برداشتم قدم تخت سمت به اختیار بی.  گرفت جون چشمم جلو ها صحنه همه دوباره افتاد تخت به که چشمم

 لبم متس به اختیار بی م دیگه دست...  بود افتاده گفت شد می ارمغان که کشیدم همونجایی درست رو دستم.  نشتم

  . تخت رو کردم پرت خودمو و نشست صورتم رو لبخندي اختیار بی.  افتادم صورتش یاد دوباره.  رفت

***  

  :ارمغان

.  ردک جلب نظرمو بود دریا داخل که بزرگی سنگ.  برسم ساحل لب به زودتر تا کنم می تندتر رو هام قدم مقدار یه

  .  نشستم روش...  نداشت فاصله ساحل با زیاد.  زدم باال رو هام پاچه.  بشینم روش برم گرفتم تصمیم

 این از تا بستم رو چشمام لحظه چند واسه ، میداد دست بهم خوبی حس خورد می ام برهنه پاهاي به آب امواج وقتی

  ..اوفـــ! ... شد؟ می مگه ولی ، ببرم لذت خوب حس

  .  شدم می خفه داشتم...  نبود بر و دور این کس هیچ...  بلند ، زدم داد

 کاري هیچ چرا ـو؟کـ پس دارم اگه م؟دارمـ مادر و پدر میکنم؟ چیکار جا این ه؟چیـ اسمم! ؟ ـمکی من هآخـ...  داخــ-

  ـا؟ه ؟ چرا نکردن؟ شون گمشده واسه

  .  شد حرفام بقیه گفتن از مانع بلندم هق هق

 آدم یه اسهو...  کردن گریه ، کشیدن فریاد به ، زدن داد به داشتم نیاز...  شدم می خفه داشتم...  زیاد خیلی...  بود پر دلم

  ...خیلی.  کیه ندونه که سخته خیلی...  کسه بی بدونه که سخته خیلی

 غزمم تو؟ شی می زده جو اینقدر چرا ، برداشته دور من واسه حاال خوبه-.( خالیه...  خالیه مغزم ، یاد نمی یادم هیچی من

 خدا وقت الکی چرا ، بدم جواب سواالتت به تونم می من ضمن در...  نمیادا یادش هیچی س هفته یه خوبه حاال...  خالیه

 اب داري فعالً.  کنی نمی خاصی کار اینجا.  ارمغانه اسمتم:  دوم.  هستی ارمغان تو ، خب...  اولت سوال گیري؟ می رو

 نمی بعدي سوال سه به...  رسه می باریک جاهاي به داره کم کم کارتونم...  کنی می زندگی ویالیی خونه تو شوهرت

  ؟ داره رو تره نقش جون فرزام اونوقت کسی؟ بی شما خوام می عذر.  شدیداً شرمندتم.  بدم جواب تونم

  تره؟ چرا حاال-

  . ) بگم جدید چیز یه گفتم...  دیگه نده گیر-

  : کردم تکرار لبم زیر و آروم رو اسمش

  .  شوهرم...  زندگیم فرد تنها...  دارم که کسی تنها...  فرزام...  فرزام...  فرزام-

 لبخند بمل رو بود شده باعث بود که هرچی ، چی دونم نمی ، داشتم قشنگی حس یه ، بستم رو چشمام دوباره حرف این با

  ... بشینه
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  .  مهربون ولی ، بداخالق ، مغرور فرزام

  ) هستی؟ ، نیستی که ذهن کند داري فراموشی.  عزیزم شی می اشتباه دچار هات بندي جمله تو داري-(

 یه...  لیهخا خالی بدنم کردم حس گذاشت لبام رو لباشو که وقتی ، کردم فکر پیش ساعت چند به وجدان به توجه بی

 نیوشا اگه نمک بینی پیش تونستم نمی اصالً بود گرفته گر بدنم همه...  نکردم تجرب رو مثلش ندارم شک که خاص حس

 چیز همه . شه تموم خواست نمی دلم که بود بخش لذت اینقدر....  نه یا کنم درك رو موقعیتم تونستم می رسید نمی

 تاقا تو احمق من آخه ، کردم می غلطی چه داشتم که اومدم خودم به تازه زنگ از بعد.  فرزام خودمو فقط ، بود رفته یادم

  ؟ بود چی واسه رفتنم نزدیک دیگه خوابه دیدم بودم رفته اصالً کردم؟ می کار چی فرزام

  ... ) ها شه می زیاد داره سواالت-(بود؟ چی واسه موهاش نوازش.  گزیدم آروم لبامو

 رزامف نره یادت دختره...  رفت شدم خل ، کشیدم کالفه پوف یه.  شد می انجام ناخوداگاه شون همه...  نبود خودم دست

 اگه که بود هگفت بهت خودشم ضمن در ، کرده عقد رو تو نشکنه توبش اینکه واسه فقط...  همین...  داده پناه تو به ، فقط

 تهگذش هم درگیري خود از کارت-( خب؟ ، نکن حس حس برام انقدر پس...  بینی می بد خودت کنی شیطونی بخواي

(...  

 وجودت تو حیا گرم 250 یه یعنی-. ( کشیدم لبم روي اشاره انگشت با آوردمو باال دستامو لبخند با قبلی حرفاي خیال بی

 نیششو ناال ، بود انداخته راه اشک اقیانوس یه و کرد می سوال بارون تیر رو خدا داشت پیش ساعت یه تا...  نیست پیدا

  ... ) واال...  کرد جمعش شه نمی کرده باز

  ....  شد فعال موقعیتم درك انگار خورد می بهم که سردي باد با

 یه با و یامب تونستم نمی شلوارك با چون اونم بودم پوشیده شلوار یه فقط نبود مناسب هم لباسم آخه ، من کردم یخ واي

  .  سرم رو نازك شال

 جا این...  خدا یا...  بود نشده غروب هنوز اینجا بودم اومده من وقتی واي...  تاریکه جا همه دیدم اومدم خودم به یدفعه

   چنده؟ ساعت یعنی...  شده تاریک گور مثل

  ...) دیگه برو پاشو خب-(کنم؟ کار چی من.  تنم تو افتاد ترس یه

 و یرونب اومدم آب از تند....  آب تو بودم افتاده بودم نگرفته رو سنگ لبه دوباره اگه که شدم پا سنگ رو از تند...  آهان

  .  نیست دیدم کردم نگاه رو ور اون و ور این هی...  نبود بودم کنده ساحل لب که رو هام دمپایی

  گردین؟ می اینا دنبال-: شدم سیخ جام تو مردي صداي با

 اریکت خیلی هوا که این با ، داشت میشی چشماي ، روم جلو اومد مردي یه دفعه یه ، کنم حرکت تونستم نمی ترس از

  .  فرزام حد در نه ولی ، بود میزون هیکلشم و بلند قد ، بود چشماش تو خاص برق یه بود
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  ... نبود اینجا جاش فعالً.  ام معده تو بفرستم دهنم آب دادن قورت با رو ترسم کردم سعی

  ؟ کنن می چیکار شما دست اینا-:بود چاشنیش هم اخم یه بودم ریخته توش جدیتمو تمام که صدایی با

   . گذاشت پام جلوي رو هام دمپایی و شد خم.  نشست لبش رو لبخند یه من برخورد این با مرد ولی چرا دونم نمی

  .  خانم شدم حال خوش دیدنتون از-

  !رفت بعد و

 شفات داخ-: گفتم بشنوه که طوري بلند کردم می نگاه شد می تر دور لحظه هر که اش سایه به داشتم حالیکه در منم

  . بده

  . رفتم که برو دِ  و پوشیدم رو هام دمپایی بعد و

  ...  دیوار یه تو خوردم که جلوم به توجه بدون ، رفتم می راه تند تند داشتم

  ... آخ-

 یوارد! خدا یا.  شد ثابت کفش جفت یه رو چشمام که کرد درست دیوار راه وسط که کسی اون به بدم فحش یه اومدم

   بود؟ کجا

  بله؟...  باال اومدم

  ...)فرز-( جز نیست کسی این که فهمیدم رسم نمی قیافش به هم میارم باالتر رو سرم هرچی دیدم وقتی

 بچم.  کنن خاموش اینو بیان نشانی آتش به بزنه زنگ یکی.  خورد میومد دماغش از که دودهایی به چشمم ناگهان که

  ...  شده سرخ

  .  کرد جمع خودشو فرزام قیافه به کردن نگاه با که لبم رو نشست لبخند یه فکر این از

  ...  داد می فشارشون بدجور چون بود شکسته گمونم به حاال تا دندوناشم.  بود عصبی و تند خیلی نفساش

 ستخوناما ، شده کبود االنم همین دستم ندارم شک ، دستش تو بود گرفته رو بازوم فرزام.  شدم کنده جا از دیدم یدفعه

  ...  شه نمی دیگه نشه خرد اگه

 نه که ریباًتق درمیومد هم م گریه گفتم می اگه ندارم شک چون...  آخ بگم حتی تونستم نمی و بودم بسته چشمامو درد از

  )زور ـرخــ-.( کشید می ویال سمت به منو داشت ،

  

  :فرزام
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  .  بود عصبی هام حالت اما.  کردم نگاهش گر سرزنش ، بهش زدم زل و کردم ول رو دستش هال وسط

  :کرد زدن حرف به شروع حالت همون تو و بست رو چشماش برزخیم و خیره نگاه از

  ...  شده دیر که نشدم متوجه اصالً...  نداشتم ساعت اصالً...  نبود ساعت به حواسم اصالً من ببین-ارمغان

  شناختی؟ می رو پسره اون-:گفتم حرفش به توجه بدون ، نکرد تغییري هیچ نگاهم

  . شناسم نمی اونو اصالً من...  بخدا نه...  نه-:شد هول

  بزنی؟ حرف ها غریبه با نباید نمیدونی یعنی اما دادي دست از رو ت حافظه که درسته-:زدم پوزخند یه

  . زدم نمی حرف باهاش داشتم که من-ارمغان

  !بود مشخص کامالً-:دادم رو جوابش گرفته حرصم بود معلوم که لحنی با

 بازم قیافش دمندی رو پسر اون اینکه با که کردم می فکر این به داشتم...  نگفتم چیزي منم کرد سکوت ثانیه چند واسه

 وريط به بود آب لب داشتم که ویالیی...  داد می آشنایی حس بهم وجودش...  هیکلش و قیافه نه....  میزد آشنا واسم

 این از یکس کمتر ، بود باز جلو قسمت اون و بود شده کشیده دیوار ، ساحلش شد می دقیقاً که ، دریا متري چند تا که

  ... دیگه بود باز راهش بازم خب ولی...  هرچی حاال یا تنی آب واسه دریا میومد ناحیه

 اینو.  ولممسئ تو برابر در من. نمیري جایی ، نگفتی من به تا بعد به این از-:دادم ادامه خودم گه نمی چیزي دیدم وقتی

  .  بفهم

  .  نشه...  تکرار...  دیگه-:دادم ادامه بیشتري قاطعیت با و

  میشه؟ چی بشه تکرار اگه مثالً-: گفت و اومد جلو کمی لجبازي با

  ... نداشتیم هم چندانی فاصله کل در البته ؛ اومدم جلوتر یکم منم

  .  میشه چی بدم نشون بهت تا کن تکرار داري رو جرأتش تو-

  بکنی؟ تونی می چیکار بکنی؟ خواي می چیکار اصالً نه-: جلوتر آورد رو صورتش اینبار

  .  بکنم تونم می چیکار که دید خواهیم-:جلوتر بردم رو صورتم منم

  ...بکنی تونی نمی غلطی هیچ تو چیکار؟ مثالً-:جلوتر بازم

  !: شد نمی پر فاصله رفتیم می هم جلوتر هرچی المصب...  بردم جلو رو صورتم بیشتر عصبانیت با اینبار

  گفتی؟ چی-

  .شنیدي که همین-:جلو اومد اونم
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  .  کن تکرار چی؟-... : جلوتر و صورتم بازم

 فاصله هب ، همدیگه جلوي کامالً که صورتامون به نگاه یه که بده رو جوابم دوباره تا کرد باز هم از رو لباش که رو لباش

 جمع رو حرفش مثالً که....  کرد غنچه بود شده باز حرف گفتن واسه که لباشو و انداخت بودند گرفته قرار ، متري میلی

  .  هیچی-:گفت و عقب کشید رو خودش که رفت جلو به صورتم بیشتر ش حرکت این با من اما...  کنه

  .  جنبه بی فرزام-(

  !) شو خفه یکی تو-

  کجا؟-:گفتم که رفت می باال سمت به داشت

  ...  که نخوردیم شام-:دادم ادامه که کرد نگام تعجب با و برگشت

  !شکمشونن فکر به حالتی هر تو مردا گن می راست-(

  .  مَردي هم تو...  شو خفه ؟!جان وجدان-

  معلوم؟ کجا از-

  ... که من درون و بودي دختر تو اگه آخه دِ-

  .  نده ادامه فهمیدم خب خیله خب خیله خب خیله-

  .  بخوریم خب-ارمغان

  ...  که نداریم خب-:زدم نیمه و نصفه لبخند یه

  کنم؟ چیکار من خب-ارمغان

  . دیگه کن درست-

  . ) سوتیتون پُر زدن حرف این با سرتون بر خاك! هه-(

  ی؟چـــ-:گفت بلند صاي و تعجب با

  .  کن درست شام ، شام-

  .  دیگه کن درست خودت ؟ چه من به-ارمغان

  ...  نبود که ش وظیفه....  داشتا حق هم جورایی یه

  کنی؟ درست میشه چی مثالً حاال...  بابا اي-:گفتم داخلیم عقاید برخالف



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٩  

 

  .  کنم درست نداره امکان من.  کنی می درست خودت ، نکن فکرشم اصالً-ارمغان

  ...  اوهوم...  فکرِ به حداقل نیستی من فکر به...  اي-

  ...) گی می چی داري نیست حواست تنهایی کردي سرهم پرت و چرت خودت واسه انقدر ، فرزام سرت بر خاك-(

 سما یه دنبال کنم جورش و جمع خواستم و گم می دارم چی فهمیدم اي یدفعه که باش ام بچه فکر به بگم خواستم

  .  باش پژمان فکر به-:گفتم رو اومد ذهنم تو که اسمی اولین و گشتم

  !ـان؟جــ-: کرد نگام تعجب با

  !ـان؟هــ-

  ...  زدم گند...  واي

  کیه؟ پژمان میگم-ارمغان

  .  خوبیه بچه...  دیگه پژمانه... پژمان...  اوم پژمان؟ هان؟-

  ...  خوبیه بچه شکمت من عزیز آره-(

  . ) خفه بغرنج موقعیت این تو-

  سالشه؟ چند هست؟ کی پژمان این حاال-ارمغان

  ...  حاال ست بچه...  اوم پژمان؟ ؟ هان-

  ! نیومده بیرون شکمت تو از هنوز...  آره-(

  . خفه گم می-

  ...) بغرنج موقعیت این تو-

  .  رفت در دهنم از اسمش بودم فکرش تو...  دیگه هست یکی داري؟ پژمان چیکار تو اصالً...  اَه-

  . ) اخالقت اي یدفعه شدن عوض به کرده عادت بچه آره-... ( داد تکون رو سرش و نگفت چیزي

  .کنی؟ نمی درست.  خیال بی-

  .  کن درست خودت ، نه-ارمغان

  ...خواستی خودت...  باشه.  کردم نگاش

  .  کنم می درست من ، باشه-
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 داري عمر تا که...  بپزم غذایی یک...  رفتم آشپزخونه سمت به توجه بی منم ، کرد نگاه نشینیم عقب این به تعجب با

  بمونه؟ پیشت عمر آخر تا قراره مگه-. ( کنم درست غذا من نکنی هوس

  حساسه؟ موقعیت بینی نمی وسط؟ اون گفتی می داشتی چی شد؟ پیدات تو آهان!  اِ-

  .  بابا خفه-

  !!!!ـان؟جـ-

  .  میگم تو به من حاال خفه گفتی من به تو همه این...  بال بی جانت-

  ! نوبره پررویی این به وجدان-

  )وسط؟ اون بود چی پژمان...  کن ول حاال...  توئم وجدان آخه-

  . رسید ذهنم به که بود اسمی اولین دونم؟ می چه( شد باز نیشم پژمان یاد با

.. . آخرش جوره زنت اسم با هم اسمش تازه...  دیگه داره اسم هم پسرت االن نداره اشکال ولی...  واقعاً نباشی خسته-

  . )آخرش دارن »ان« هردو...  ارمغان و پزمان

  ... گم می... اوم-

 سمتش به میزدم بهم بودم ریخته ماهیتابه تو که رو موادي اون که همونطور ، بیرون اومدم فکر از ارمغان صداي با

  ...  رفته سر حوصلش بود معلوم...  کردم نگاهش منتظر و برگشتم

  ؟ نداره چیزي برادري؟ ؟ خواهري فرزنده؟ تک پژمانه این گم می-ارمغان

  . ) اینبار بزا دختر...  داري که پسر.  فرزام بزاي باید هم دختر یه االن...  بیا-(

  .  داره هم خواهر یه چرا-

  چیه؟ اسمش-ارمغان

  ...  آورده رو سواال اینجور به سررفته حوصلش انقدر بود معلوم

  )میاد؟ پژمان و ارمغان به اسمی چه ببین کن فکر فرزام؟-(

  . ارغوان-

  .  گذاشتن سرکار رو مردم ، گفتن ور و شر اینطوري ها میده اي مزه چه...  زدم خبیث لبخند یه و

  ...  ارغوان و پژمان...  پژمان و ارغوان...  نمیادا بهم زیاد اسماشون-ارمغان

  .  کردن جور مادره اسم با رو دختره اسم آخه-
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  .  خندي می چرا گفت می دید می وگرنه برگشتم که خوبه.  خندیدم ریز ریز و برگشتم و

  . س آماده سرآشپز غذاي...  ـخــبـ-

 با رمغانا سرش برداشتن با و گذاشتم میز روي رو ، غذا گفت بهش بشه اگه البته ؛ غذا ، چیدیم میز روي که رو وسایل

  . کرد نگاه بهش تعجب

  چیه؟ این-ارمغان

  .نپرس و بخور-

  ها؟-ارمغان

  .  کردي ضعف.  خوب دختر دیگه بخور گم می-

 تمداش که افتاد من به چشمش که ببره دهنش سمت به خواست و برداشت لقمه یه هم بعد و انداخت بهم نگاهی یه

  .  کردم می نگاهش چونه زیر به دست

  . انگار بودي تر گشنه.  بخور تو اول-: گذاشت کنار رو لقمه و کرد نگاهم مشکوك

  ... ارواح آره-. ( مقدمن خانوما...  بخور اول تو ، خروم می...  ؟ من هان؟-

  . دونم می مقدم رو خانوما جا همه منکه تازه...  دیگه باش نداشته کار ها مرده به...  هوي-

  .کنند می استفاده آن از خانمها باسن زدن دید براي آقایان که کشکی ست تعارفی چیست؟ ترن مقدم خانوما-

  ...) هام sms تو رفتی تازه زدي؟ دست من گوشی به اي اجازه چه به تو...  هی-

  خوري؟ نمی چرا-

  ...  باشه باشه...  ؟ ها-: اومدم خودم به ارمغان صداي با

 این تمام ستیخوا می خبیث تو یعنی-... ( مریضی ، بیمارستان ، بیچارگی ، بدبختی...  باشه؟ گفتم گفتم؟ چی! ـنهیـ

   بیاري؟ امانتی این سر رو بالها

 من ات...  اون اما...  نیست خوردن قابل بفهمه که حدي تا فقط...  که دیگه بخوره رو ش همه که نمیذاشتم...  بابا نه-

  ...) که نمیداره بر دست ندم پایین هم رو لقمه آخرین

  بخورم؟-:کردم نگاهش مردد

  ... دیگه آره-ارمغان

  ... تو امید به خدایا...  گرفتم آسمون سمت به رو سرم
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 اش همز! ... رفت واقعاً! ...  رفت...  پایین بدم فروش کردم سعی و بستم رو چشمام.  بردم دهنم سمت به رو لقمه اولین

  ...  جون آخ! ...  نبودا بد هم

 ادمد هم رو دومی.  کرد می نگاه حرکاتم به تعجب با داشت ارمغان.  گرفتم خودم واسه رو بعدي لقمه و شد باز نیشم

  .  پایین

  ...  بابا که شده خوب

  . پایین فرستادم هم رو بقیه تند تند

 افتادي ها زده قحطی عین آخه...  بچه داره حق-.( کرد می نگام باز دهن با داشت هنوز ارمغان کردم تموم که رو غذام

  ... ) غذا رو

 وت بزاره رو لقمه خواست و خودش غذاي سمت برد رو دستش و اومد خودش به که زدم بهش لبخند یه و کردم نگاهش

  .  دادم فروش خودم و قاپیدم ازش که دهنش

  !بودا من مال-:کرد نگاهم تعجب با

  .  منه مال حاال-:گفتم کشیدم می خودم سمت به رو غذا ظرف که همونطور و دادم تکون رو سرم

  .  خوردن به کردم شروع سریع و

  . بخورم خوام می منم خب-ارمغان

  .  بخورم میخوام خودم ، کردم درست خودم-

  ... که کردي تموم! سرعت بابا...  کن ول رو اینا-(

  . ) مونده کم یک ، هنوز نه-

  ...  دیگه بخوره باید خودش فقط کرد درست هرچی هرکی یعنی...  اِ-ارمغان

  ...  بود تر خوشمزه ارمغان غذاهاي...  کشیدم خوردن از دست حرفش این با

  .اصالً خوام نمی-ارمغان. بفرمایید-:کردم اشاره غذا ظرف به لبخندي با

  ...  دیگه بخور...  اِ-

 ایدش هنوز.  فرستادم دهنش داخل به رو لقمه که بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش.  بردم دهنش سمت به خودم رو لقمه و

   س؟ حامله شد؟ چی-...( رفت دستشویی سمت به و شد بلند اي یدفعه که بود نجوییده رو لقمه دوبار

   ها؟-
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  توئه؟ کار اونوقت؟ س حامله االن...  بود دختر اصالً که کردي پیداش وقتی-

  ! ندارم رو خبرش خودم که شدم مرتکب عملی چنین کی خودم من...  مسخره بابا برو-

  بود؟ اي دیگه کس کار یعنی پس-

  )نه؟ یا کنی می تموم ور گفتنات پرت و چرت این-

 نمی دلم اصالً و منه زن حاضر حال در ارمغان یگم بادي بار چند من بابا...  نبود دروغ زدم داد سرش دلم تو بگم اگه

   کنم؟ فکر درموردش چیزا اینجور به خواد

  خوردي؟ اینو جوري چه تو بابا-:بیرون اومد

  بودي؟ ریخته چی توش-:داد ادامه و صندلی ي رو نشست دوباره

  ...  که بود شده خوب بابا...  رسید که دستم چی هر-

  .  شدم بلند صندلی روي از و

  !بود؟ شده خوب-ارمغان

 شده مخ سمتش به و ارمغان صندلی پشت رو ام دیگه دست و بودم گذاشته اپن سنگ روي رو دستم یه که همونطوري

  :گفتم بودم

-take it easy doll … good night  . 

  .  رفتم خودم اتاق سمت به و بوسیدم رو ش گونه و

***  

  :ارمغان

 تختم رو کالفه.  بخوابم تونستم نمی و بودم پریده خواب از.  بود 3:30 ساعت. کردم پاتختیم روي ساعت به نگاه یه

  ...  که دادم بدنم به قوسی و کش یه و نشستم

  ... یومد می صدایی یه انگار

  .  کردم بازش و رفتم اتاقم در سمت به سریع خیلی اینبار دوبارش تکرار با

  ...  میاورد باال داشت انگار...  انگار بود فرزام اتاق از صدا

  .  میومد اتاقش دستشویی از صداش و نبود اتاق تو.  کردم باز رو در زدن در بدون سراسیمه

  خوردي؟ رو غذا اون آخر تا چطور آخه!  فکر بی ي پسره ، زد می دهنم تو دیگه قلبمن.  در پشت رفتم
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 هک بخوره زهرماري غذاي اون از همه اون نداشت لزومی آخه.  دم.بو عصبی...  کنه باز رو در تا زدم ضربه در به دستام با

 ...  

  .  کردم صداش نداره فائده دیدم

  ...ببی درو این کن باز فرازم فرزام؟-

  ...  گرفت دلم چرا دونم نمی.  شدم خفه تقریباً فرزام میت مثل ي قیافه درو شدن باز با که

  .  کنم بازخواستش خواستم می که رفت یادم اصالً منم و بست رو در تمام حالی بی با فرزام

  خوبی؟-:گفتم بود معلوم لرزشش که صدایی با

  )کنی؟ می خر بچه!  پژمانت جون آره. ( کرد پایین باال شو کله فرزام

 ستد پس.  موشم برابرش من ماشاهللا چون بگیرم تونستم نمی که بازوشو زیر خب...  رفتم آروم ، نداره تعادل دیدم

 داشتم . بردمش تخت ي لبه تا.  کنه تکیه بهم ذره یه که) متکا-( دورش خودمم راس دست گردنم دور انداختم راستشو

...  بود سخت واسم تحملش...  نه ، ببینم اینطور رو فرزام نداشتم دوست اصالً من شاید ؟ چرا دونم نمی شدم می دیونه

  .  کنم فکر علتش به وضعیت این تو خواست نمی دلمم...  خیلی

  .اورژانس به بزنم زنگ بپوشم لباس من بمون لحظه یه فرزام-:گفتم بهش لرزید می هنوزم که صدایی با

 بی هاینک با ، کردن وصل برق بهم انگاري مچم روي داغش دست گرفتن قرار با که شدم می پا تخت ي لبه از داشتم

...  ردمک نگاه سوالی فرزام به رو و زدم لبخند یه فکر این با...  بود حریف منو مثل تا 1000 بازم ندارم شک ولی بود حال

...  ودب شده مامانی تخساي بچه مثل باز بو شده پخش صورتش رو خیس که موهایی...  توسیش چشماي اون با فرزام

  ...  بعغلش خواست می دلم که بود شده مظلوم اینقدر

  .  شم می خوب...  نیست چیزیم من ؟ من عزیزِ خواد می اورژانس هم تهوع حالت یه مگه-

 صرف وقت سالو همه این کلی خانم؟ کردي فکر چی-:داد ادامه کنه پنهان رو ناتوانیش داشت سعی که صدایی با بعد

  .  بدم وا اینطوري بهخوام که نکردم اینا و ورزش

  ...  داریم یزيچ مسکن پایین ببینم رم می.  باشه-: گفتم لبخند یه با بودم شده مرگ ذوق تقریباً  اولش جمله از که منم

 یادم چون . دوختم چشم کرد می نگاه من به که مظلومش قیافه به برگشتم رسیدم که در به و شدم بلند تخت روي از و

  .  شنیدم رو صداش که بیرون اومدم اتاق از بگم خواستم می چی رفت

  .  راست سمت از دوم قفسه ، آشپزخونه تو-فرزام

 مرغ ستهب یه کردم روشن هم کتري زیر.  بیرون اومدم پرتغال آب با برداشتم مسکن تا چند یه آشپزخونه هاي قفسه تو

  . بیرون گذاشتم هم
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 شایدم ، نهک بازشون که نداره قصد دیدم ، بود بسته چشماش.  گذاشتم تختش کنار میز روي رو سینی شدم اتاق داخل

  فرزام؟ ؟ فرزام-:کردم صداش آروم خوابیده

 واسه ودنب خوب اصالض حالش...  شه وا آروم قشنگش چشماي شد باعث که دادم تکونش دستام با آروم...  نداشت فایده

  .  برگشتم و رفتم دقیقه دو من خوبه حاال...  اووه: گفتم درآد هوا و حال این از ذره یه اینکه

  ...  کرد اخم گفت میشه جورایی یه و کرد جمع رو صورتش که.  باال دادم رو ابروهام و زدم لبخند یه

  ...  باشه داشته رو کردنش اخم باید هم مریضی حالت تو...  ایش

  باال آوردم دستمو بعد...  شده هوش بی آقا...  بله دیدم... که گه نمی چیزي دیدم

  .  بخواب باش راحت خدا رو تو.  باش راحت-

  ..  کنی می شیطونی خودت داري بازم ، ببین-:گفت بود شده خیر من به و میزد محوي لبخند حالیکه در

  ... تازه...  ندارم مشکل که من...  نمیادا بدت هم تو اینکه مثل-:داد ادامه شیطون لبخند یه با و

 یب کردن فکر چون.  کن بیرون سرت از رو شوم فکراي.  م شرمنده که فعالً-:خندیدم و بده ادامه رو حرفش نزاشتم

  .  س فایده

  .  بیاد بر دستت از کاري نکنم فکر-:گرفتم رو متفکر آدماي ژست و کردم اشاره بهش ابرو و چشم با و

  .  نداره ضرري که امتحانش-:گفت حالیش بی بخاطر آروم و خندید قبل از تر بلند حالی بی با

  .  کنیم می صحبت بعداً بخور رو قرصات پاشو فعالً-

  .  کشید دراز تخت رو دوباره.  دادم بهش رو قرصا و بشینه تخت رو کردم کمکش

 با که فعالً...  لبم رو اومد کوچولو لبخند یه...  کنه دعوام هرروز بخواد اگه حتی ، نشه مریض هرگز کردم آرزو قلبم ته از

  .  مهربونه تقریباً من

  بشینی؟ همینجا خواي می تو-فرزام-

  برم؟ بزارمت همینطور خواي می...  پ نه-

  ...  حسرت مثل چیزي...  دیگه چیز یه و...  خوند شد می رو مهربونی چشماش تو از...  زد بهم جون بی لبخند یه

  .  گیره می درد کمرت...  خوب دختر شی می خسته-فرزام

  !  زود...  شی خوب کن استراحت...  باشی من فکر به خواد نمی تو-

  .  شی می اذیت ، دختر بخواب برو-:زد خنده تک یه
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 نزن غر ببخوا...  مامانی پیش پیش-:گفتم و چشماش رو گذاشتم و پایین آوردم صورتش روي و باال بردم راستمو دست

 .  

 خوايب شی می نابود صبح تا.  بخواب تخت روي حداقل بیا...  شه نمی که اینطوري ولی...  خب خیله-:خندید هم فرزام

  ... بشینی همونجا

  .  بخواب بگیر...  ااامفرزااا-:شدم کالفه

  .  عمراً نکشی دراز تخت رو نگیري وقتیکه تا.  نزن هم رو حرفش– فرزام

  .  خوابم می گیرم می شدم خسته دیدم اگه من ؟ آخه داري کار چی من به تو...  کنیا می عصبی منو دراي فرزام-

  میشه؟ چی بشه عصبی مثالً جوجو...  اوه اوه-فرزام

   ! بود؟ حرکتی چه االنن این ـان؟جـ...  فرزام بغل تو کجا؟ اونم.  تخت روي شدم پرت دیدم ناگهانی حرکت یه با و

  .  بودم شده گرد چشم هاي وزغ این مثل منم

  ....  بابا دیگه بخواب بگیر االن همین خب-:داد ادامه

  ...  بکشه باریک جاهاي به جو خواستم نمی....  رفت می بندري که قلبمم...  دادم قورت دهنمو آب

  مربضی؟ مطمئنی تو-:گفتم باشه عادي داشتم سعی تقریباض صداییکه با

  مگه؟ چطور-:گفت خنده تک با فرزام

  ...  ها زیاده مچم شکستگی احتمال-

  .  خوبه حالم کنم فکر نه-:خندید می داشت دیگه

  بدیم؟ نشون دکتر به دستتو خواي می-:داد ادامه شیطنت با و

  .جون دختر بخواب بگیر-:خندید که کردم نگاهش فقط

  .بست رو چشماش خودش و

***  

  :فرزام

  .  دمز لبخند اختیار بی.  شدم مواجه ارمغان صورت با چشمام شدن باز با.  کردم باز چشمامو و شدم جا به جا جام تو کمی

  زدي؟ لبخند چی واسه دقیقاض االن-(
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  . ) خودمم دونم نمی-

 دست پشت با و زدم کنار رو بود افتاده چشماش روي که تارمویی.  دادم قرار صورتش روي و آوردم باال رو چپم دست

  .  کردم نوازش رو صورتش

  ...  دیشب.  افتادم دیشب یاد

 که ودب وقت خیلی بودي؟ نکرده ش تجربه که بود وقت خیلی بود؟ وقت خیلی نمیدي؟ ادامه چرا فرزام؟ چی دیشب-(

   خواست؟ می رو چیزي چنین دلت که بود وقت خیلیل کشیدي؟ می رو حسرتش

  )بگی؟ بهم میخواي چی چی؟ که االن...  بود وقت خیلی...  آره...  آره-

   چی؟ بتونه اصالً...  بتونه که جوابی چه بده؟ بهم خواست می جوابی چه...  نداشت جوابی درونمم صداي حتی

 می فکر بهش هروقت...  بود ذهنم تو االن همین که خیاالیی و فکر بخاطر هم و دیشب بخاطر هم.  کرد می درد سرم

 سر دلیل مینه تو بدم تغییر هم رو زندگیم مسیر گرفتم تصمیم که دلیلی.  گرفتم می درد سر و.  ریختم می بهم کردم

  ! لعنتی...  بود دردام

 کنارش مآرو.  شدم ازمغان متوجه برگردوندم که رو سرم.  شد مانعم چیزي یه که شم بلند جام از خواستم کالفه اعصاب با

  .  شدم بلند و زدم

.  یرونب اومدم و زدم آبی یه رو صورتم و دست.  کردم حرکت دستشویی سمت به مالوندم می رو پیشانیم که همونطور

  ... تخلیه از بعد البته-(

  وجی؟-

  )جان؟-

 اونا...  یخیل...  بود ظلم خیلی.  گرفتم دست به رو سرم و نشستم تحریرم میز صندلی روي.  کرد می درد خیلی سرم

 یچه...  ببخشمشون تونم نمی...  بشم اینطوري ارمغان جانب از کوچیک شاید نگرانی یه با که کردن من با کاري

  ... رو کدومشون

 دختر ننک من با رو اینکارا-:کردم زمزمه لب زیر اختیار بی.  بود کشیده دراز تخت روي که افتاد ارمغان به دوباره نگاهم

  . کنم تضمین بعدش رو چیزي تونم نمی...  نکن... 

  .  دادم جواب.  اومدم در هوا و حال اون از گوشیم زنگ صداي با

  هست؟ معلوم هیچ فرزام؟ کجایی-:بود بردیا

  .  میام دیگه دقیقه چند تا.  میام-
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  حالی؟ بی انقدر چرا-:خورد جا صدام شنیدن از

  .  شدم مسموم.  نیست چیزي-

  بهتري؟ االن مسموم؟ چرا خوبی؟ ؟ فرزام...  رو گوشی اون ببینم من بده-:اومد خط اونور از نیوشا صداي

  ... داشت اي مونده چیز یه احتماالً.  شدم مسموم.  نیومد در خوب کردم درست دیشب که غذایی...  آره آره-

  ...ارم مگه خب بلدي؟ مگه کردي؟ درست تو-نیوشا

  کردي؟ می چیکار بردیا کنار تو-:حرفش وسط پریدم

  ...  یش غیرتی خواد نمی حاال...  خب خیله-:اومد خودش به سریع اما ، شد هول کرد که مکثی از بعد یکم کردم احساس

  ...کردي می چیکار بردیا کنار تو-:درآورد رو ادام و

  بشه؟ کی نشم غیرتی خواهرم روي من چی؟ یعنی-

  ...که هم نه اگه بهتري اگه بیمارستان بیا شو بلند بابا-نیوشا

  . فعالً...  پیچوندیا رو بحث که نمیره یادم ولی.  میام.  بهترم ، نه-

  .فعالً.  بینمت می-نیوشا

  .  کنم عوضشون تا رفتم لباسام سمت به و کردم قطع رو گوشی

 هی...  شده زهر چه نگات تازگیا-.( افتاد ارمغان به نگام آینه تو از باز که کتم یقه کردن درست سرگرم و بودم آینه جلوي

  ... ارمغان به میفته اختیار بی

  .)زنمه اصالً؟ چه تو به-

  . روش کشیدم بیشتر رو پتو و شدم خم باالسرش.  رفتم تخت سمت به و برگشتم

 تمام وير و بمونم ساکت محبتت برابر در که نمیدم قولی هیچ من...  من.  نکن محبت بهم.  ارمغان نباش من فکر به-

  .  واستم زدم که حرفایی

  .  رفتم اتاق در سمت به بعد و بوسیدم رو ش گونه و صورتش رو شدم خم بیشتر

***  

 تأثیر روم لیخی دیشب.  بود رفته تحلیل واقعاً انرژیم.  بستم رو چشمام و کردم رها میز پشت صندلی روي رو ام خسته تن

   بخوري؟ رو ش همه بودي مجبور! خر آخه. ( بود گذاشته

  ...  که بود شده خوب-
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  ؟ برد می هجوم دستشویی سمت به اونطوري خوردنش با ارمغان بود شده خوب اگه-

  ...  باال بندازم رو همه همونطوري نیستم گاو که من وگرنه داشت حساسیت چیزیش یه به اون کن باور-

  ...  هستی آخه دِ-

  .  خودتی گاو.  شعور بی-

  .  توئم هم من-

  .  منی توئم-

  .  هست که همینه-

   داري؟ مشکل-

   چی؟ تو نه-

  ... ) کنه می درد سرم ، آره-

 هک کنم می بحث و جر خودم با هی حاال دارم درد سر کم خودم که نیست.  دادم فشار هام شقیقه روي محکم رو دستم

  ...  شه بیشتر سردردم

  .  بفرمایید-: آوردم باال رو سرم خورد در به که اي تقه با

  اینجایید؟ شما!  صفایی دکتر!  ؟ اِ-: نمایان در چارچوب تو صبوري کوتاه قامت و شد باز در

  ... میدم قر دارم وگاسم الس تو ، پس نه

  : شه می ضایع زیادي داره کرد احساس خودش که کردم نگاهش فقط.  نگفتم چیزي

  .  گشتن می دنبالتون یحیوي دکتر... اوم-صبوري-

   واستاده همونجا بازم دیدم که دادم تکون رو سرم

  بگین؟ میخواستین اي دیگه چیز-

  چیزي؟ چه...  نه...  نه-صبوري

  واستادین؟ اینجا چرا پس-

  .  میرم االن...  هیچی هیچی-صبوري
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 ابروهام...  ودب خونه شماره.  کردم نگاه صفحه به و آوردم بیرونش جیبم از.  شد بلند گوشیم صداي که بگم چیزي خواستم

  جانم؟-:باال رفت

  .  سالم-:پیچید گوشم تو صداش مکث کمی از بعد

  خوبی؟.  سالم-:زدم لبخند ناخوداگاه

  ... دکتر آقاي-

  . فهمیدم...  دیگه خب خیله-: هم تو رفت اخمام

  .بیرون رفت و کرد جمع رو صورتش

  الو؟-

  اومده؟ پیش مشکلی خوبه؟ حالت خوبی؟ ارمغان؟-: زدم صداش...  کرد مکث کم یک

  مشکلی؟ چه.  خوبم نه-ارمغان

  .  باشه شده چیزي شاید زدي زنگ گفتم آخه-

  کجایی؟ ، نه-ارمغان

  .  بیمارستان-

  ...  بود بد خیلی حالت دیشب بهتري؟ ؟ خوبه حالت-ارمغان

  . نباش نگران.  بهرتم.  خانومی آره-:زدم لبخند

  ...  بگه چی دونست نمی اینکه مثل.  کرد سکوت

  شده؟ چیزي ؟ ارمغان-

  فرزام؟ میگم...  اوم...  نه نه-ارمغان

  جانم؟-

  زدم؟ زنگ من میزدي حرف کی با داشتی-:فرستاد بیرون کالفه رو نفسش اینبار و کرد مکث دوباره

  .  بود پرستارا از یکی.  نبود مهم-

  .  اوهوم-:گفت کلمه یک فقط

  زدي؟ زنگ که نداشتی کاري مطمئنی-
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  .  بپرسم رو حالت خواستم یم فقط...  دیگه آره...  بابا اي-ارمغان

  چطوري؟ تو.  خوبم من...  میاري؟ جوش چرا حاال...  خب خیله-: گرفت ام خنده

  .  خوبم-ارمغان

  ... به صفایی دکتر-

  کنن می پیجم دارن خانومی؟ نداري کاري خب-: گفتم ارمغان به رو کنن می پیجم اینکه شنیدن با

  . خداحافظ نه-ارمغان

  .  بینمت می-

  .  رفتم اتاق در سمت به و کردم قطع رو گوشی و

  .  افتادم صبوري حرف یاد.  دیدم رو بردیا اومدم بیرون که اتاق از

  بردیا؟ داشتی کارم-

  ...  نبود مهم...  خیال بی... اوم-: کرد پا اون و پا این یکم بعدش و کرد نگاهم یکم

  ...  به صفایی دکتر-

  .  فعالً...  بردیا برم من...  اوه اوه-

***  

  : ارمغان

  کجاس؟ دیگه اینجا! وا.  کردم نگاه برم و درو به گیجی با پاشدم وقتی صبح

  ! جذبه بابا.  شدم فري عکس منوجه درجه 175 چرخش یه با که

  ...  دیشب آوري یاد و کردن کار به شروغ خودکار صورت به هام نورون

  ) بازه؟ نیشت چی واسهع دقیقاً االن-( لبخند یه با ، نشستم تخت لبه رو آروم

  ...  بود نکردنی باور اصالً...  نبود آسونی کار خوابیدم فرزام کنار تخت رو دیشب که قضیه این هضم واسم

  .  بستم و کردم جمع ، بود شده پخش که موهامو

  فرزام؟ فرزام؟-:زدم صدا آروم و پایین رفتم ها پله از
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 کسی لیو کردم باز درشو و گرفتم پیش رو دستشویی راه سریع...  باشه شده بد دوباره حالش نکنه ، نمیده جواب دیدم

   اومدم هال سمت به عجله با...  نبود توش

  تو؟ کجایی ؟ فرزام-

 واقعاً من البته...  بیمارستان شایدم-... ( دیگه مطب رفته حتماً فرزام خب...  بود 11 ساعت.  خورد ساعت به چشمم

  ) شی می حروم بسوزونی فسفر انقدر نباید تو...  ناراحتم

 رو و تمبرداش چاي لیوان یه.  کنم درست مرغ آب که بیرون گذاشتم رو مرغ.  دهنم کردم شکالت یه آشپزخونه تو رفتم

 ندهخ زیر زدم(!)  ولع با اونم خورد می هم پشت رو ها لقمه چطور فرزام که دیشب یاد از ناگهان.  نشستم ناهارخوري میز

 شای...  ده نمی منم جواب...  آزار دل شه می کهنه بازار به بیاد تازه...  انگار نه انگار گم می هرچی...  توئما با هوي-... (

 ...  

  . ) دارم کار کلی من ، ببند لطفاً تو-

 برداشتم وتلفن و کشیدم عمیق نفس یه.  جونم تو بود افتاده خوره مثل نگرانی اصالً.  زد می شور دلم.  بود 11:45 ساعت

  ... میرم پس نگرانی از دارم من...  بکنه ، بکنه خواد می که فکري هر درك به اصالً ،

  .  گرفتم وقفه بدون رو شماره و

  جانم؟-:داد جواب بوق سومین رو فرزام

  .کردم اکتفا سالم به.  بگم باید چی کالً رفت یادم اصالض

  ...  مبل رو اومدم فرود اوج از خانم یه صداي با که

  مشکلی؟ چه.  خوبم...  نه-: بگم تونستم فقط سوالش جواب در که اومد فرزام صداي دوباره

  کجایی؟-: پرسیدم دوباره بعد و

  ...  بیمارستانه گفت که جوابش از بعد شدم آورم کم یه

  ... بود بد خیلی حلت دیشب بهتري؟ ؟ خوبه حالت-

  ...  کرد ذوبم دوباره بود جوابم در که بعدیش جمله و

  شده؟ چیزي ؟ ارمغان-:کاناپه رو برگشتم صداش با که کردم می سیر فضا تو

  فرزام؟ میگم...  اوم...  نه نه-

  جانم؟-فرزام

  ) جوابگویی؟ تو خان فرزام هان؟ ، بیارم اینو زحل سیاره از من چطور بار این حاال...  مرض اي...  کوفت اي-(
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  زدم؟ زنگ من میزدي حرف کی با داشتی -:آوردم زبون به رو بود دلم تو که حرفی

  ...  پرستارا از یکی...  نبود مهم-

  .  کردیم خداحافظی پیجشکردن چون بعد و گفتم اوهوم یه فقط فکر تو

  .  کردم یم فکر داشتم و بود دستم تو گوشی

  چیه؟ جاي بیمارستان خل ؟ داره کردن فکر!  احمق آخه-(

  .  درمان جاي-

  هستن؟ کیا توش که اینه منظورم ، گیج نه-

  .مریض-

  کنه؟ می مداوا عمم مریضو چلمن بابا اَه-

  .دکتر...  دیگه نه-

  دیگه؟-

  ...نیدونم...  اومــــــم-

  . خل دیگه پرستار-

  ...توئه با حق آره آره! آهان-

  ... هستما حرفم رو من...  گما می ارمغان ببین-

  حرف؟ کدوم-

  .  نسوزون فسفر تو ، حیفه اینکه-

  داشت؟ ربطی چه این-

  ... کودن دیگه بخواد بخش تو دکترو پرستار یه که این طبیعیه خوب بابا

  .) میشیا نفهم داري دیگه-

  ...  گیا می راست-:کردم اضافه خنده با و

  ... آشپزي سمت به رفتم و

  ارمغان؟ گم می-(
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  ه؟بــلــ-

   بیاري؟ باال خواي می کنی نمی احساس-

  چرا؟!  وا-

  ...  که میمونه دلت رو جانم و خانومم این نکردي هضم رو دیشب قضیه هنوز آخه-

  ... ) گه می احساسی چه...  گیا می راست اِ-

*****   

  :فرزام

  ... ام چونه زیر زدم رو دستم و زدم زل روبروم به

  رنگی؟ چه حاال خب؟

  نکردین؟ انتخاب-

  .  موندم رنگش تو هنوز.  ننه-: کردم نگاه مغازه صاحب به و گرفتم ازشون رو نگاهم فروشنده پسر صداي با

  خواین؟ می دخترتون دوست واسه کنم؟ کمکتون تونم می-

  .خیر-:کردم نگاهش اخم با

   سوسول؟ بچه چه تو به آخه

  .گرفتم شماره و آوردم بیرون کتم جیب تو از رو گوشی

  الو؟-:پیچید گوشم تو صداش

  خوبی؟. خانمی سالم-: شد سبز لبم رو لبخندي اختیار بی

  بهتري؟ چطور؟ تو. مرسی.  سالم-:داد رو جوابم آرامشبخش لحن یه با

  نیومده؟ پیش که مشکلی روبراهست؟ چی همه.  بهترم ممنون-

  .تنهایی پوکیدم من.  هست مشکلی یه...  آها آخه؟ مشکلی چه ، بابا نه-: شیطنت با جورایی یه... خندید

  داري؟ دوست رنگی چه:سوال یه فقط.  م خونه دیگه ساعت نیم تا-

  شیم؟ سرگرم کنی رنگ خودتو خواي می...  خخخ دارم؟ دوست رنگی چه ـان؟جـ-

  .  فهمی می بعداً بگو تو حاال. لوس-:گرفت ام خنده
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 بهتره یکن قرمز خودتو هستی عصبی کالً چون تو...  ببینم بزا... اوممم...  که باشی تو اگه...  کنه می فرق آخه...  خب-

  .  دارم دوست قرمزم تازه.  خندم می من عصبانیت از بعد حداقل. 

 قرمز گرن من مثل آدمایی شده ثابت هم روانشناسی جهت از ولی...  قرمزم رنگ عاشق منم اتفاقاً-:خندید بلند صداي با

  .  داري دوست منو گفتی مستقیم غیر که گیرم نمی نشنیده من خب ولی.  دارن دوست رو

 ندارم دوست قرمزم من اصالً دهنم؟ تو میزاري حرف چرا هان؟ گفتم؟ جوکی همچین کی من-:شنیدم رو جیغش صداي

  خوبه؟. 

  .  شود نمی گرفته پس شده گفته حرف-

  میري؟ الس مردم دختر با داري هستی مغازه تو که ذکره به الزم جان؟ فرزام-(

  . ) زنمه کجاست؟ مردم دختر-

   ؟ زدم حرفی همچین من داري مدرك...  بابا بشین-ارمغان

  .  داره مکالمات تمامی خودکار ضبط گوشیم آره-

  زدم؟ حرفی همچین کی ببینم من که.  دوتایی ، بدیم گوش بهش بار یه حتماً شد نیاز پس-ارمغان

  .  میدیم گوش دوتایی امشب.  موافقم باشه خب-

  ... شدیــــد موافقم اصالً-ارمغان

  .  نیاد هرکی.  باشه-

. فرزام درد-... ( و خواب تخت و شب بحث...  بودما رسیده خوبش جاهاي به تازه...  شد بسته نیشم پسره سرفه صداي با

  )رنگی؟ چه بپرس

  .  رنگی چه نگفتی حاال-

  ؟ رزامفــ-ارمغان

  .  نداري اعترا حق بعداً فقط...  بابا خب خیله-

  .  نکنم اعتراض میدم قول من.  کن قرمز خودتو نه-ارمغان

  . خانمی خداحافظ-:خندیدم

  .  باي-:خندید

  میشه؟ چقدر.  جعبه تو بزار هم قرمز قاب یه و سفید قاب یه...  بده رو مشکیه اون لطفاً آقا-
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***  

 انگاري...  دمیز آشنا برام پشت از.  کردم نگاه بود ایستاده خونه در جلوي بهم پشت که فردي به و داشتم نگه رو ماشین

  کنه؟ می چیکار من خونه در جلوي...  بودمش دیده قبالً  و شناختمش می

 فقط اگه که رفتم خونه سمت به...  دقیقاض نه که خودش سمت به البته.  برداشتم قدم سمتش به و شدم پیاده ماشین از

  .  نشم ضایع بود واستاده اینجا همینطوري

 به ووو!  بود آشنا چشما این چقدر...  شدم ش میشی چشماي مات لحظه یه واسه.  برگشت سمتم به در صداي شنیدن با

 جاک کردم می فکر هرچی اما.  مطمئنم ولی...  دور خیلی مدت یه شاید...  بودمش دیده قبالً.  کردم دقت پسره قیافه

  ...  یومد نیم یادم

  .  سالم-

  .  سالم-:باال رفت ابروهام.  کردم نگاه بهش

  خان؟ فرزام خوبی-

  ؟ دونست می کجا از منو اسم آدم این.  خوردم جا

  شناسید؟ می منو شما-

  نشناسم؟ میشه مگه-پسره

   . شم نمی متوجه-: بودم نکشیده ها ندونستن همین از کم.  میشدم اذیت ها ندونستن این از.  هم تو رفت اخمام

  .  نشی متوجه که نگفتم خاصی چیز-:داد نشون آرومتر رو آرومش صورت که زد لبخندي

  شناسی؟ می کجا از منو شما-

  .  نیستم غریبه-پسره

  ؟ ندارن اسم آشنا جناب-:ایستادم سینه به دست

  .دانیال-

  داره؟ چیکار من به اون...  نداره امکان این...  نه همونه؟ یعنی...  دانیال...  اسم این.  موندم مات.  کردم هنگ

  .  داخل کنی دعوتم خواي نمی-دانیال

  کنم؟ دعوتت باید دلیل چه به-

  .  بدونی خواي می و دونی نمی تو و دونم می من که هست چیزایی یه قطعاً چون-دانیال
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  .گرفتم رو خونه شماره و بیرون آوردم رو گوشیم بگیرم صورتش از رو نگاهم اینکه بدون

  نرسیدي؟ هنوز فرزام؟ کجایی-ارمغان

  .  داریم مهمون-

  ها؟-ارمغان

 لباس یه کنم می خواهش ازت دارم.  خواهشاً.  ارمغان داریم مهمون-: رفتم ماشین سمت به و گرفتم فاصله دانیال از

  .  بپوش پوشیده

  هست؟ کی مهمونت-ارمغان

  .  نره یادت هم شال و...  لطفاً.  کن عوض رو لباست.  دریم جلوي-: گفتم سوالش به توجه بی

  .  شه باز در تا دادم فشاره رو دور راه از کنترل دکمه و کردم قطع رو تماس و

   . دیگه داخل بیا هستی؟ چی منتظر-: پایین دادم رو شیشه رسیدم که بهش.  بود واستاده در جلوي هنوز دانیال

  .  کردم هدایت ویال حیاط داخل سمت به رو ماشینم و

***  

  :ارمغان

  .  زدم نما دندون لبخند یه و کردم خودم به نگه یه آینه جلو

  ... هه هه هه...  کردیا خواهش چون فقط-

  ...  رنگ کم...  زدم رژ یه سفید شال یه با ، سفید شلوارم ، بود مشکی که تونیکن

  ...بزار شال میگه آورده بشر این کیه مهمون این ببینم اومدن که هست دقیقه 10 یه االن.  پایین اومدم آروم ها پله از

  .  زد لبخند و شد م متوجه.  بود نشسته کاناپه روي که دیدم رو فرزام اومدم پایین ها پله از وقتی

  .  زدم لبخند فرزام به و کردم بلندي تقریباً سالم یه

  .  ایستاد و شد بلند بود مرد یه قضا از که مهمونش رفتم می سمتشون به حالیکه در

 انج ارمغان-:گفت بودم دیده ازش امروز از که مهربون لحن یه با و دادیم دست هم با و کرد دراز سمتم به دستشو فرزام

  .  مهمونم اینم

  .  شدم خشک یدفعه که برگشتم لبخند یه با منم.  گرفت سمتش به راستشو دست و
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  نشدم؟ که مزاحم...  زیبا خانم ـامسلـ-: گفت شدم خشک دید که پسره

  .  بیارم چاي واستون میرم...  باشید راحت ، بفرمایید چیه؟ حرفا این.  سالم-: کردم باز دهن زور به

  .  شدم جیم سریع و

   دیدم؟ کجا اینو من خداي واي بود؟ کی...  بود آَنا چقدر قیافش آخه؟ بود کی این

 خودم هب کردم سعی و کردم خشک هم سینی ، کردم عوض لیوانو سریع و اومدم خودم به لیوان تو از چاي شدن سرازیر با

  .  باشم مسلط

  .  داد جوابمو که زدم لبخند بهش ، بود من به نگاهش فرزام

 شاشوچ رنگ و کرد نگاه بهم وقتی میداشت بر چاي داشت ، دونم نمی اسمشو که پسره این به اول کردم تعارف رو چاي

  .  افتادم بودم دریا دیروقت تا که روز اون یاد ناخودآگاه دیدم

  .  بود خودش!  اومد یادم

   کنی؟ می غلطی چه داري که کرد حالیم مصلحتی سرفه یه با ام مات هنوز من دید که فرزام

 کاناپه ور منم.  گذاشت میز روي رو چاي ممنونم یه با و کرد نگاهم جدي که گرفتم فرزام سمت به رو چاي سینی سریع

   کنید؟ نمی معرفی خانمو جان؟ فرزام-:فرزام به کرد رو پسره که نشستم روبروشون

  ! ... داره چشایی عجب واي...  پایین آوردم رو سرم که زد من به زد باحال لبخند یه و

  .  ارمغان همسرم-:داد رو جوابش و کرد نگاه پسره به خشمگین و جدي لحن یه با فرزام

  ...  آشنایان از.  دانیال هم ایشون-: داد ادامه من به رو بعد و

  ...)  اخماشو خو؟ میزنی شالق هات جمله با چرا.  بزن پاشو عزیزم-(

  .  دادم زحمت هم شما به ، خوام می عذر درهرصورت-دانیال

  .  زحمتی چه.  کنم می خواهش-

.  باال میرم من-:گفتم فرزام به رو و شدم بلند.  بزنن حرف تونن نمی اینجام من چون شاید گفتم شده سنگین جو دیدم

  . کن صدام داشتی کاري

  .  بااجازه-:دانیال به رو و

  .  کرد ام بدرقه قدرشناس و ممنون نگاه یه با هم فرزام

  .  شماست دست هم ما اجازه...  خانوم خواهش-دانیال
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   ارمغان؟-

  .  پیشم اومد فرزام که وایسادم ها پله رو

  .  مونه می هم شب دانیال.  من اتاق تو برو کن جمع رو وسایلت-: گفت گوشم زیر آروم و شد خم سمتم به

 اینورتر یکم رو سرم نخندم تا بودم گرفته خودمو جلو خیلی دیگه که منم میداد قلقلکم خورد می گوشم زیر به که نفساش

  . باشه باشه-:گفتم فقط حرفش به توجه بدون و آوردم

  . خنده زیر نزنم و بگیرم خودمو جلوي نتونستم دیگه.  باال رفتم سریع و

  .  نده قرار شرایط این در رو اي بنده هیچ خدا واي

  ارمغان؟-(

  هان؟-

  .کلت تو-

  سرت تو-

  دلت تو-

  .  دهنت تو-

  ؟ کردي قبول رو چی.  شو خفه اَه-

-.....  

  ! ــهنــ

  . آره-

  .  عمراً فرزام؟ اتاق تو برم من یعنی-

  بار؟2 اونم ؟ باشه گفتم بودم من.  میري.  عزیزم چرا-

  ... واي آخه؟ خواد می چی اینجا دانیاله این-

  ... ) بودیا خوابیده اونجا هم دیشب خوبه...  واسم کنه می هم واي واي چه-

  .  کنم جمع لباسامو تا رفتم و پایین آوردم رو سرم شرمگین وجدانم پیش

***  
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  :ارمغان

  .  زدم نما دندون لبخند یه و کردم خودم به نگه یه آینه جلو

  ... هه هه هه...  کردیا خواهش چون فقط-

  ...  رنگ کم...  زدم رژ یه سفید شال یه با ، سفید شلوارم ، بود مشکی که تونیکن

  ...بزار شال میگه آورده بشر این کیه مهمون این ببینم اومدن که هست دقیقه 10 یه االن.  پایین اومدم آروم ها پله از

  .  زد لبخند و شد م متوجه.  بود نشسته کاناپه روي که دیدم رو فرزام اومدم پایین ها پله از وقتی

  .  زدم لبخند فرزام به و کردم بلندي تقریباً سالم یه

  .  ایستاد و شد بلند بود مرد یه قضا از که مهمونش رفتم می سمتشون به حالیکه در

 انج ارمغان-:گفت بودم دیده ازش امروز از که مهربون لحن یه با و دادیم دست هم با و کرد دراز سمتم به دستشو فرزام

  .  مهمونم اینم

  .  شدم خشک یدفعه که برگشتم لبخند یه با منم.  گرفت سمتش به راستشو دست و

  نشدم؟ که مزاحم...  زیبا خانم امسلــ-: گفت شدم خشک دید که پسره

  .  بیارم چاي واستون میرم...  باشید راحت ، بفرمایید چیه؟ حرفا این.  سالم-: کردم باز دهن زور به

  .  شدم جیم سریع و

   دیدم؟ کجا اینو من خداي واي بود؟ کی...  بود آَنا چقدر قیافش آخه؟ بود کی این

 خودم هب کردم سعی و کردم خشک هم سینی ، کردم عوض لیوانو سریع و اومدم خودم به لیوان تو از چاي شدن سرازیر با

  .  باشم مسلط

  .  داد جوابمو که زدم لبخند بهش ، بود من به نگاهش فرزام

 شاشوچ رنگ و کرد نگاه بهم وقتی میداشت بر چاي داشت ، دونم نمی اسمشو که پسره این به اول کردم تعارف رو چاي

  .  افتادم بودم دریا دیروقت تا که روز اون یاد ناخودآگاه دیدم

  .  بود خودش!  اومد یادم

   کنی؟ می غلطی چه داري که کرد حالیم مصلحتی سرفه یه با ام مات هنوز من دید که فرزام

 کاناپه ور منم.  گذاشت میز روي رو چاي ممنونم یه با و کرد نگاهم جدي که گرفتم فرزام سمت به رو چاي سینی سریع

   کنید؟ نمی معرفی خانمو جان؟ فرزام-:فرزام به کرد رو پسره که نشستم روبروشون
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  ! ... داره چشایی عجب واي...  پایین آوردم رو سرم که زد من به زد باحال لبخند یه و

  .  ارمغان همسرم-:داد رو جوابش و کرد نگاه پسره به خشمگین و جدي لحن یه با فرزام

  ...  آشنایان از.  دانیال هم ایشون-: داد ادامه من به رو بعد و

  ...)  اخماشو خو؟ میزنی شالق هات جمله با چرا.  بزن پاشو عزیزم-(

  .  دادم زحمت هم شما به ، خوام می عذر درهرصورت-دانیال

  .  زحمتی چه.  کنم می خواهش-

.  باال میرم من-:گفتم فرزام به رو و شدم بلند.  بزنن حرف تونن نمی اینجام من چون شاید گفتم شده سنگین جو دیدم

  . کن صدام داشتی کاري

  .  بااجازه-:دانیال به رو و

  .  کرد ام بدرقه قدرشناس و ممنون نگاه یه با هم فرزام

  .  شماست دست هم ما اجازه...  خانوم خواهش-دانیال

   ارمغان؟-

  .  پیشم اومد فرزام که وایسادم ها پله رو

  .  مونه می هم شب دانیال.  من اتاق تو برو کن جمع رو وسایلت-: گفت گوشم زیر آروم و شد خم سمتم به

 اینورتر یکم رو سرم نخندم تا بودم گرفته خودمو جلو خیلی دیگه که منم میداد قلقلکم خورد می گوشم زیر به که نفساش

  . باشه باشه-:گفتم فقط حرفش به توجه بدون و آوردم

  . خنده زیر نزنم و بگیرم خودمو جلوي نتونستم دیگه.  باال رفتم سریع و

  .  نده قرار شرایط این در رو اي بنده هیچ خدا واي

  ارمغان؟-(

  هان؟-

  .کلت تو-

  سرت تو-

  دلت تو-
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  .  دهنت تو-

  ؟ کردي قبول رو چی.  شو خفه اَه-

-......  

  ! هنـــ

  . آره-

  .  عمراً فرزام؟ اتاق تو برم من یعنی-

  بار؟2 اونم ؟ باشه گفتم بودم من.  میري.  عزیزم چرا-

  ... واي آخه؟ خواد می چی اینجا دانیاله این-

  ... ) بودیا خوابیده اونجا هم دیشب خوبه...  واسم کنه می هم واي واي چه-

  .  کنم جمع لباسامو تا رفتم و پایین آوردم رو سرم شرمگین وجدانم پیش

***  

  کرده؟ پیدا کجا از منو اون...  آخه.  کردم نگاه بهش و باال آوردم رو سرم:فرزام

  خواي؟ می چی االن-

  .  ببینمت خواستم می فقط.  خوام نمی خاصی چیز-دانیال

  ...  قدرته موضع در انگاري ، میزد لبخند مطمئنی جور یه...  بود اعصابم رو خیلی لبخنداش...  زد لبخند و

  کنم؟ باور که داري انتظار و-

  :زد لبخند بازهم

  .  خودته میل-

  :زدم صدا رو ارمغان بردارم ازش نگاه اینکه بدون...  رفت هم تو بیشتر اخمام

  ارمغان؟ ارمغان؟-

  جانم؟-

 ختیارا بی بامزه بچگانه حالت اون تو دیدنش با.  کرد می نگام و بود شده خم ها نرده روي از و بود ایستاده ها پله روي

  :زدم لبخند
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  .  دختر نیفتی باش مواظب-

  .  بابا مواظبم-:خندید

  :کردم حفظ رو لبخندم

  .  شدم بدبخت من بیاد سرت بالیی یه که پایین بیا...  خب خیله-

  بیام؟ چی واسه...  ببینم وایسا.  اومدم...  بابا باشه-ارمغان

  .  عزیزم بخوریم شام پایین بیا-

  :خنده زیر زد بلند صداي با

  ونی؟جـــ فرزام-

  جانم؟-

  .  نکردم درست شام که من-ارمغان

  . بیارن رستوران از میزنم زنگ.  عزیزم نداره اشکال-

  :زد لبخند و پایین اومد آروم من جانب از محبت همه این از متعجب هم ارمغان 

  .  عزیزم اکی-

 پریدن از بعد و گرفتم رو بودم نداده سفارش چیزي ازش که میشد وقتی چند که رستورانی شماره و برداشتم رو خونه تلفن

 کنارش ، رفتم ارمغان سمت به.  جاش سر گذاشتم رو گوشی و دادم سفارش میخورن چی ها بچه از هرکدوم اینکه

 اخمام.  دهنش تو کنم خرد رو دندوناش کی من ببین...  زد لبخند بازم دانیال.  ش شونه دور انداختم رو دستم و نشستم

  . رفت هم تو باز

  ...کردي پابند رو فرزام که ارمغان کردي چیکار بدونم که جالبه واسم-دانیال

 من گیزند ریختن بهم خاطر به تو نفهمم اگه من...  چیزي واسه نیومده گه می اونوقت...  کرد می شروع داشت...  لعنتی

  .  نیستم فرزام که اومدي

  !!!مگه؟ چطور!!!! کردم؟ بند پا...  نبود کاري انجام به نیاز-ارمغان

  .  باشه نفر یه به پابند که نیست کسی فرازم آخه-دانیال

 ، انیتعصب ، تعجب...  رکد می نگام خاصی جور داشت که کردم نگاه ارمغان به و فرستادم بیرون به حرص با رو نفسم

  . بود نگاهش تو هرچیزي...  توضیح براي اتنظار
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 پابند نم بدونی که شناس آدم نه ، روانشناسی نه تو دوماً...  میشه مربوط خودم به فقط باشم جوري چه من اینکه اوالً-

 دیگه رزامف یه نشسته جلوت که کسی.  شد تموم دیگه بود هرچی اما ، درست حرفات ، درست سوماً...  نه یا میشم نفر یه

  .  ست

  .انداخت باال شونه بود باال ابروهاش که همونطوري

  .  بعیده بخواي که رو من نظر-دانیال

  . نخواست نظر تو از کسی ولی.  ممنون-

 کنترل و مکشید کالفه پوفی...  میزنه لبخند من واسه هی کنم؟ پاره من اینو دهن بگیرم...  زد لبخند بازم...  زد لبخند 

 دانیال روحت وت...  فکر تو رفته دانیال حرف از بود معلوم ، بود پایین سرش ارمغان.  کردم روشنش و برداشتم رو تلویزیون

 مگه.. . نداشنتم ماهواره حوصله...  بمونه همونجا گذاشتم ، داد می فیلم داشت نمایش.  کردم جا به جا رو کاناال یکم... 

  ...  کشیدم فحش به رو دانیال باز ، کردم نگاه که ارمغان به...  داشت جالبی چیز اینکه

  )فضولی؟... دارم دوست-میدي؟ فحشش انقدر چرا حاال...  دیگه بسه بابا-(

 آورده انرستور از رو ها سفارش.  رفتم آیفون سمت به و شدم بلند جام از.  شد بلند آیفون زنگ صداي گذشت که یکم

  کنم؟ چیکار االن. ( بودند

  ... دیگه بگیر برو خب-

  بزارم؟ تنها این با رو ارمغان-

  ...بگیره بره بفرست رو ارمغان میخواي ، پس نه-

  بفرستم؟ رو دانیاله این شه نمی-

  . بلدي رو مهمانداري اینکه کامل نشونه-

  ... انداخته لنگر خورده کنگر تو اومده انداخته رو سرش همونطوري ؟ آخه مهمونه-

  . ) ندادي دستش هم آب لیوان یه هنهوز خوبه-

  ... رفتم در سمت به ناچار و برداشتم خودم با جدل و بحث از دست

  ... نمیزارم تنها این با رو ارمغان من...  کردم نگاه بهشون و برگشتم

  ارمغان؟-:کردم نگاهشون و برگشتم دوباره که بودم رسیده در به

  بله؟-:کرد نگام

  ... بود گرفته صورتش هنوز.  اومد سمتم به و دش بلند. بیاد که کردم اشاره بهش



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠۵  

 

  .داد تکون چیه اینکه معناي به رو سرش رسید که بهم

  . همینجا کن صبر-: آوردم بیرون و کشیدم رو دستش

 حین نهمو تو.  رفتم ماشین سمت به پولش کردن حساب و ها سقارش گرفتن از بعد و رفتم حیاط ورودي در سمت به و

  دقیقه؟ یه میاي ارمغان؟-:زدم صداش هم

  ! شده ساکت چه...  اومد سمتم به حرفی هیچ بدون

  . بیام منم تا داخل ببر رو اینا لطفاغً-: دستش دادم رو غذا هاي پالستیک

 نمیاد خوشم...  ؟ آخه کردي کار چی نیومده...  دانیال...  اوف...  رفت ساختمون ورودي در سمت به و گرفت دستم از

  ... نده رو جوابم کسی که اینه میاد بدم خیلی که چیزي از کالً...  نمیده رو ججوابم سرسنگینه باهام

  . رفتم ویال سمت به دوباره دزدگیر زدن از بعد و برداشتم رو شده پیچ کادو جعبه داشبورد تو از و کردم باز رو ماشین در

  . بود نشسته هال توي هم دانیال و میچید رو شام میز داشت ارمغان

 و روش اي هنوشت گذاشتن از بعد و تخت کنار آرایش میز روي گذاشتم رو بسته.  اتاقم بعدشم و رفتم ها پله راه سمت به

  . رفتم پایین طبقه به لباسام تعویض

-... ( پنا پشت نه...  میز پشت...  باال رفت ابروهام...  بودند نشسته میز پشت هم دانیال و ارمغان و بود شده چیده میز

 نشست می ارمغان تایی؟3 بشینین خواستین می جوري چه...  نیست بیشتر صندلی تا 2 اپن دور آیا؟ گی می جک فرزام؟

  دانیال؟ پاي روي هم تو ، روبروش هم دانیال ،

  . ) من پاي روي هم ارمغان.  روبروم هم دانیال ، نشستم می من اونجوري؟ چرا...  نه

...  ودب نشسته روبرومون هم دانیال.  نشستم ارمغان کنار و رفتم میز سمت به و گرفت ام خنده وجدانم به جوابم این از

 رداریناب هم رو ناهارخوري میز صندلیاي از یکی تونستین می ؟ فرزام گما می-... ( ارمغان روبروي همون تر درست البته

...  

  )خارج؟ نبردن درم مغزها فرار عنوان به که شده چطور میرسم نتیجه این به دارم خداییش-

  بودید؟ من منتظر...  بابا نه-

  داشتی؟ انتظار این جز چیزي-دانیال

  ... پیشکشت موندن منتظر...  نزن رو ما جیب شما

  میزنه؟ لبخند اینقدر چرا این...  نگفت چیزي و زد لبخند اما فهمید خودش که کردم نگاهش جوري
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 مهبفه نباید اون...  آروم...  پسرجان آروم چته؟ فرزام؟-...( کردم فرو توش رو قاشق حرص با و کشسدم جلو رو غذا ظرف

  ... کن حفظ رو خودت آرامش...  شدي حساس روش تو که

  ... و زده زل چشمام تو و نشسته جلوم اومده که داره رو خیلی...  سخته خیلی...  سخته-

  ... بسه... ـرزامف-

  ... ) خب خیله...  خب خیله-

  ... بود شده آروم حرکاتم...  بودم کرده پیدا افسرده حالت جورایی یه...  نه که آروم...  بودم شده تر آروم

-: اومدم حرف به میز کردن جمع از بعد همین بخاطر.  نداشتم موندن پایین حوصله.  شد صرف کامل سکوت در شام

  ... کنی استراحت که بهتره...  دانیال باشی خسته کنم می فکر

  . نیومدم امروز من-دانیال

  ؟؟؟؟؟؟ دهنت تو بخوابونم...  لبخندات این با روحت تو اي...  مرض اي...  درد اي...  زد لبخند و

  . کنی استراحت که بهتره...  اي خسته-:کردم تکرار جدي دوباره و کردم حفظ رو صورتم حالت

  بخوابم؟ باید کجا من...  خب خیله-:خندید

  فرزام؟ بخوابه کجا خب-... ( پررو بخوابه هم همینجا خواد می

  .) بود االن تا که گورستونی همون بره...  بود نیومده امروز که آقا-

  . باال بیا من با-

  . فتمر خوابا اتاق از یکی سمت به.  بودیم رسیده دوم طبقه به.  اومد دنبالم هم دانیال.  رفتم ها پله سمت به خودم و

  ... نشده پیدام دشمنی قصد به من چون...  بیاي کنار بهتره-:اومد حرف به که بودیم خواب اتاق در جلوي

  . کنم قبول تونم نمی-: کردم نگاهش و برگشم

  ... تو و من...  فرزام خیال بی-دانیال

  ... حوا...  نسبتو این ندارم قبول...  ندارم قبولش من...  نیار زبون به رو کلمه این-: بده ادامه رو حرفش نزاشتم

  . اینجائین هنوز که شما-:موند تموم نیمه ارمغان حرف با صحبتم

  .بخیر شبت...  ارمغانه با حق-:دادم ادامه دانیال به رو برگردم سمتش به اینکه بدون

  . بره اتاق داخل به بخیر شب یه با و بزنه لبخند که بود جوري بهش م خیره نگاه
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  ...  اوفــ...  میکرد نگام غضب با.  کردم نگاه ارمغان به و برگشتم

 اتاق تسم به حرفی هیچ بدون و کرد نگاهم یکم ، بره داخل به که کردم اشاره بهش و گرفتم اتاقم سمت به رو دستم

 کشید زدرا کاناپه روي و برداشت رو تخت روي هاي بالشت از یکی حرفی هیچ بدون بازم.  رفتم سرش پشت منم.  رفت

 .  

  ... ارمغان-:زدم صدا رو اسمش اختیار بی...  معنا تمام به کردم هنگ واقعاً

 معنی چه ازیاب مسخره این چی؟ یعنی-:بردم فرو موهام بین رو دستم و کشیدم پوفی کالفه.  کرد نگام سوالی و برگشت

  میده؟

  س؟ مسخره کجاش دقیقاً! جالبه!!! بازي؟ مسخره! جان؟-:باال داد ابروهاشو

   کشیدي؟ دراز کاناپه رو چی اسه.-

  بکشم؟ دراز تو پیش داره دلیلی چه-ارمغان

  .  بکش دراز تخت رو بگیر بیا...  نیار در بازي مسخره ارمغان-

  .  کرد پشت بهم و برگردوند رو روش "بابا برو" یه با

 reaction چهی که واستادم سرش باال.  رفتم سمتش به و کنم کنترل رو اعصابم تا کشیدم عمیق نفس یه برخورد بهم

   . رفتم تخت سمت به بودم کرده بغلش که همونطوري و کردم بلندش و پاهاش زیر انداختم دست...  نداد نشون ي

  .  روانی-:گفت حرص با کرد می تقال که همونطور

  جانم؟-:خندیدم

  .  میزنما داد زمین بزارم.  کن ولم!  دیونه! روانپریش! روانی-ارمغان

  . بیا کنار تخت با فعالً...  سفته زمین...  شرمنده-: تخت روي گذاشتمش خونسرد

  ... پرروئی خیلی-:کرد نگام چپ چپ

  .  لطفته نظر-

  . بهم کرد پشت حرص با که کشیدم دراز کنارش هم خودم و

  ...  نیست خاصی چیز آؤایشه میز اون روي کن باور-

  هست؟ چیزي تو قیافه رو وقت اون نکنه!  آها-ارمغان

  ! باشه چیزي شاید کن نگام برگرد.  دونم نمی-
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  ! کنه توجه جلب که نیست قابلی چیز.  دیدم قبالً.  جمع خیالت-ارمغان

  میزنی؟ دید دقیق رو مردم پسر اینقدر کشی نمی خجالت-

  .  نیازه واست میگم جداً.  بکشی حتماً تو کنم می توصیه بهت ولی.  کشم نمی چیزي من.  نه-ارمغان

  ... بکشن چیزي بخوان که دکترا-

  . ) منحرفی چقدر.  فرزام سرت تو خاك-.(گرفت ام خنده یدفعه

  .  بخوابم میخوام نزن حرف اینقدار ، دکتر آقاي باشه!  دکترم؟ من بگی خواستی می االن-ارمغان

 شروع هم اراینب و... بینمون سکوت نیاورد دووم زیاد اما...  بستم رو چشمام و کشیدم دراز باال به رو و نگفتم چیزي دیگه

 نمیاد؟ ادتی...  اول روز همون...  بودم گفته هم تو به...  گفتم دانیال به-: آروم لحن یه با اینبار البته...  کردم صحبت به

 هچ که بگم خوام نمی...  کنم یادآوري بهت رو زدم روز اون که حرفایی خوام نمی...  کن جمع رو حواست که بودم گفته

 خوام می طفق...  نیستم سست میکردم فکر که هم اونقدرا فهمیدم دیگه چون...  حرفا اینجور از و بگیر فاصله دونم می

 شده تموم بوده هرچی که بودم گفه بهت اینم...  آدمیم چنین من که بودم گفته بهت هم اول همون از من که بگم بهت

  ....  گفتم دانیال به هم پیش ساعت نیم همین...  بوده گذشته مال بوده هرچی... 

  گی؟ می رو اینا داري چرا دقیقاً االن بپرسم میشه-:سمتم برگشت

  ... دیدیم هم رو شما روي ما! عجب چه-

  .  بدونی که خواستم فقط-:شد قبل مثل لحنم دوباره و

 آروم و جلو مبرد رو صورتم و زدم بهش لبخند یه...  نداشت گفتن براي حرفی اینکه مثل کرد، نگام فقط و نگفت چیزي

  .  بخوابی خوب-:بوسیدم رو اش گونه

 رو خودت یتون نمی بشی نزدیک بهش کردي می فکر اگه کردي می اشتباه که رسیدیم نتیجه این به کامالً...  بله-(

  ...  عقب بکشی

  ...) نتونستم واقعاً شایدم...  باشه چی عقب بکشی رو خودت اینکه از برداشتت داره بستگی-

*****   

  :ارمغان

  ... بابا میاد خوابم بازم...  اوف.  کردم باز رو چشمام آروم پایین ار صدا و سر با

 یمفضول بر که کردم تالشمو تمام دیشب از من! اونجاس دیشب از که اي جعبه اون...  آینه به خورد چشمم و زدم غلت

  ... سخته چقدر بدونین اگه...  کردم غلبه
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  . شدم پا و شدم خواب خیال بی

  . کردم بازش.  بود کاغذ یه هم روش که بود شکل مستطیل جعبه یه

  خوبیهایت پاس به«

  گذري می ذهنم از که لحظه هر

  را خدا پرمهر لبخند

  آرزومندم برایت

  ... ممنون

  . چیز همه بخاطر

  »فرزام

  ) شدي؟ کیف خر االن-. ( شدم دندونم تا32 متوجه آینه تو کردن نگاه با

  .... جورم چه–...  خندیدم یذره

  ... جنبه بی-(

  )ساکت تو-

 ارمغان؟-( بپرسه رو ام عالقه مورد رنگ تا درآورد بازي مسخره همه این پسره این... واااااااااااي!  لمسی! گوشی!  ـانج اي

  پسره؟

  ... ) ایش...  درآوردم من...  حاال خب-

  . کردم روشنش و بهش زدم و رداشتم روب قرمزه قاب

  دور؟-... ( دور راه از ماچ...  ونجــ فري

  ... ببوسمش تونم نمی من که نزدیک...  دیگه آره-

  ... کنه بوس رو تو باید اون آها-

  ... باهوشی وجدان چه...  واي-

  ... ) نشی عادت بد...  گما می-
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 رفیح همچین خواست نمی اصالً دلم بود که هرچی ولی ؟ چرا بدونم ندارم هم حوصله چرا؟ دونم نمی.  افتادم دیشب یاد

-... ( ادزی هاي کس بوده یعنی کس هیچ به...  خوره می جونمو خوره مثل داره کس هیچ به فرزام نبودن پایبند.  بشنوم

  ) ؟ خانم بیاد یادت هم خواب وقت حرفاي است ذکر به الزم

  ... بسشه کردم اذیتش دیشب که همین اصالً...  نیست قبل فري که بود گفته بهم فرزام.  زدم لبخند دوباره

  گرفتی؟ جدي رو قضیه مهمه؟ برات مگه خوشحالی؟ چرا االن-(

  ... مهمه که معلومه............ -

  هان؟-

  ... ها شوهرمه فرزام-

  ... ) همین واسه فقط یعنی....  آهان-

  ... دیگه معلومه-:زدم لبخند

  بیاري؟ گیر وجدانتو تونی نمی دونی نمی هنوز تو! احمق-(

  )تونم؟ نمی اِ-

  . خندیدم بلند بلند و

 ریختم رومد آزاد موهام ، مشکی جذب کوتاه آستین بلوز با کردم پام برمودامو شلوار.  شستم صورتمو و دست رفتم پاشدم

.  

 بو خوش ولی...  سنگ تیکه یه به خوردم و کشید دستمو راست سمت از که بیرون اومدم لبخند با و کردم باز رو اتاق در

  !میره؟ پایین باال چرا!  وا...  آشناس ، دارم دوست چقدر بوشو دیدم...  کشیدم بو دیگه یکم... 

  ... میاد در دماغش از ؟ دود...  واي سرخه؟ چشاش چرا...  فریه که این...  آوردم باال چشمامو آروم

  ؟ صبحی اول بابا چته.  کردم خیس شلوارمو.  معناست بی گرخیدم یعنی

 نگاهش تعجب و ترس با همراه منم.  دیوار به چسبوند منو بستو محکم رو درش ، اتاقو تو برد گرفت دستمو مچ فرزام که

  . کردم می

  کنی؟ می اینطوري چرا! فرزام-:پرسیدم و دادم قورت دهنمو آب

  چیه؟ این-:گفت قفل دندوناي با

  چیه؟ چی-
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  چیه؟ پوشیدي که اینی-فرزام

  ... دیگه لباسه...  فرزام-

  ... ازش نداره هم کم البته...  بیکینیه کردم فکر من اِ-فرزام

  ...نیست میزون این...  نه

  آوردي؟ گیر منو صبحی اول...  ؟ پوشیدم می اي دیگه چیز باید-:شد وزغ قد چشمام

  . کن عوض رو لباست برو...  نرو من اعصاب رو...  ارمغان-فرزام

 ولی...  مش نزدیک بهت و بپلکم تو بر و دور نباید! ببخشید...  بود رفته یادم حرفتو یان...  آهان-:کردم نگاهش عصبی

 همینه...  واردی به بزن سرتو لباسام؟ با داري؟ مشکل.  شم نزدیک بهت که بینم نمی کسی رو تو اصالً من دکتر جناب

  ... واقعاً...  برات متأسفم...  هست که

...  انیهث چند واسه هم محو لبخند یه کردم احساس...  کرد پیدا تغییر نگاهش کم کم بعد اما کرد نگام حرص با اولش

 ، ینیبب منو تو چهاوالً-: داد اخم به رو خودش جاي دوباره سریع ثانیه چند از بعد اما...  شد ظاهر لباش رو ثانیه چند فقط

 نم جلوي اینطوري اگه واقعاً کردي فکر تو دوماً.  زمینی سیب نه دارم رو تو شوهر نقش من حاضر حال در نبینی چه

 می...  پوشیدنت لباس این با دارم مشکل...  دارم مشکل ، آره سوماً...  خانوم خیر نه ؟ شه می بد من واسه بپوشی لباس

  ... کنی عوض رو لباست مونم می منتظر...  دیوار به نمیزنم رو سرم بدي؟ مانور دانیال اون جلوي اینطوري خواي

  ... موند یادش حرفامو تمام!  باهوش

 عوض باستول بگو آدم مثل خوب...  ایش-:کردم حفظ ظاهرمو...  نیفتی پس میگیري پیش دست میگن که هست مثلی یه

  .... دیگه کن

  . خندیدن به کرد شروع من با همزمان هم فرزام که کردم فکر ام جمله به یذره

  ... ) دیگه گفت همینو اونم خب احمق-(

  ت؟اینجاس این بدونم کجا از من آخه.  کردي می قید رو دانیال اسم که بود این منظورم-:گفتم و کردم جمع رو ام خنده

  . کنی عوض رو لباست که منتظرم...  نداري حافظه دونستم نمی...  خب خیله-:زد لبخند

  تو؟ پیش ـان؟جـ-:باال دادم ابرومو طرف یه و کردم نگاهش چپ چپ

  عزیزم؟ هست مشکلی-:گرفت شیطون حالت حرفم این با اما)  احیاناً نبود عصبانی عادي؟-( بود عادي االن تا صورتش

  مشکلی؟ چه...  عزیزم نه-:نما دندون لبخند یه با...  خواستی خودت ببین

  ... درآوردم بلوزو بهش پشت و گرفتم شرتمو تی پایین...  برم می رو از رو تو من
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 شیطونی خنده حالیکه در.  درآوردم تونیک پوشیدن از بعد شلوارمم...  پوشیدم و برداشتم رو ام صورتی تونیک شدم خم

  . کردم پام هم سفید شلوار کردم می

  ... کنه می نگاه رو دیگه طرف یه و بسته رو چشماش دیدم که برگشتم

  داري؟ مشکلی شما جان؟ فرزام-:کردم صداش و زدم دیگه نماي دندون لبخند یه

 پایین ابی...  هیچی...  نه...  هان؟ هان؟-: گفت کنه نگام اینکه بدون و برگشت سمتم به بود شده هول انگار که طوري

...  

  فرزام؟-:زدم صداش آروم که رفت در سمت به خودش و

  .نگفت چیزي و موند دستگیره رو دستش

  . گوشی بابت ممنون-

  ... نداشت قابلی.  کنم می خواهش-: شنیدم رو عمیقش نفس صداي

  ... بود وظیفت-:خندیدم بلند

  .کردیم حرکت پایین سمت به فرزام با همراه و رفتم جلوتر خودم و

  . برق تو زدم رو ساز چاي و آشپزي تو رفتم

  فرزام؟-:زدم صدا

  جان؟-:آشپزي تو اومد فرزام

  ... بال بی-

  . بوسه می دستتو-: کردم اشاره بودم کرده آماده که وسایلی به

 که ردمک نگاه بهش متعجب منم ، برداشت قدم من سمت به و برگشت راه وسط ولی. ..  رفت اپن سمت به و زد لبخند

  ... بودم کرده کپ اصالً که منم...  صورتم رو کرد خم سرشو و ایستاد روبروم

 بهم هبکش عقب خودشو اینکه بدون.  سرم رو گذاشت آروم رو بود افتاده شونم رو که شال و گردنم دور انداخت دستشو

  ...اینج شما-:اومد دانیال صداي که زد لبخند

  ... شد ساکت ما دیدن با کنم فکر که

  ... گرفت فاصله و بوسید مو گونه آروم و آورد نزدیکتر صورشتو بگیره فاصله من از اینکه جا به هم فرزام

  .میاییم االن-فرزام
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  . بیرون رفت و.  "بخیر صبح"-:گفت و زد عادتش طبق لبخند یه دانیال

  ... کنه فکر میخواد هرچی...  درك به...  داشتیم ما کرده فکر حتماً

  میري؟ جایی-: پرسید دانیال به رو فرزام که بودیم صبحانه آخراي دیگه.  چیدیم رو میز فرزام کمک با

  . ندارم کاري.  نه-دانیال

 درگیري خود فرزام میگیرم نتیجه.  باال آورد سرشو لبخند یه با و پایین آورد سرشو.  نبود موفق نکردن اخم تو فرزام

  ... داره مضمن

  . شد پا من با همزمان هم دانیال که کنم جمع میزو تا شدم پا من

  . کنم می کمک خانومم به خودم من نکش زحمت شما-فرزام

  . س وظیفه ؟ زحمتی چه-دانیال

  . من وظیفه اما ، آره-:شد براق فرزام

  . خندید دوباره هم دانیال این

  . یدبفرمای شما...  کنه می کمک من به خونه کاراي تو فرزام دانیال آقا-:کردم دخالت من که بود شده عصبانی فرزام

  . نخوردین غذاهاشو شما تازه-:بشنوه فرزام که طوري لب زیر و

  . کردیم جمع رو میز باهم و زد من به نما دندون لبخند یه فرزام

  . شده دیر کافی حد به بپوش لباس برو-:گفت من به رو فرزام آشپزي تو

  ؟ لباسم بدون االن مگه!!! ؟ بپوشم لباس-:کردم نگاش

  . شه نمی اینطوري ، نه-:کرد ساعتش به نگاه یه...  کرد نگام چپ چپ فرزام

.  کرد نماییراه ها پله سمت به منو و گردنم دور انداخت دستشو آشپزخونه جلو کشید تقریباً خودش با و گرفت منو دست

  ... ها شده حالت به خوش اومده دانیال که وقتی از گم می-(

  ...) دید نتواند آنکه هر شود کور تا...  لهبـــ-

 تمتونس نمی چشممو...  کردم هنگ لحظه یه واسه...  لحظه یه ، درآورد بلوزشو من به توجه بی و بست و اتاق در فرزام

  . بردارم عضالنیش بدن رو از

  ... بهش نکنم فکر کردم سعی.  کشیدم عمیق نفس یه و دادم قورت دهنمو آب

  ... شد دیر دیگه باش زود شده؟ چی-فرزام
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  ... ها صبح مثل بپوش بپوش میگی هی...  بپوشم لباس چرا بگو کامل خب...  ها داري عادت تو...  فرزام اِ-

  . بیمارستان بریم بپوش لباس...  بابا خب خیله-:گرفت اش خنه

  . بیمارستان میاي من با امروز شما-: داد ادامه و فهمید خودش که بگم چیزي خواستم

  !؟ سرت به زده!!! بیمارستان؟-

  ! یافتم آهان...  من با امروز میاي شما سرم؟ به چرا...  نه-:داد رو جوابم گشت می کمدش تو که همونطوري

  . کردم نگاه دستش تو شلوار به

  کنی؟ عوض اینجا خواي نمی دیگه که اینو-

  کنم؟ عوض حیاط تو برم پس-فرزام

  . کرد نخندید به شروع که بستم چشمامو سریع منم شلوارش سمت برد دستشو شیطنت با که کردم نگاش چپ چپ

  خندي؟ می چرا...  مرض...  کوفت-:بسته چشم همونطور

  ...خندید می همینطور من به توجه بی

  پوشیدي؟...  اَه-

  ... کن باز..  بابا آره-فرازم

  . بنده می کمربندشو داره دیدم کردم باز رو چشمام ور یه منم

  ارمغــــان؟-:شد بلند اعتراض با صداش که کردم نگاهش همونطوري

  ـان؟جـ-:خندیدم

  بپوشونمت؟ یا پوشی می رو لباست-فرزام

  بلدي؟ مگه...  ببینم بزار...  ـماومـ-

  کنیم؟ تست خواي می-فرزام

  ... نیستم تست اهل من-: رفتم می عقب عقب حالیکه در...  افتاد راه سمتم به و

  ... دیگه بپوش خب-:خندید و وایساد سرجاش

  ... نکنی دل رو...  بابا نه!!!!! تو؟ پیش-

  )یهو؟ شد مرگش چه این-... (شد جدي یدفعه نگاش و کرد مکث لحظه چند
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  . منتظرم.  کن عوض سریعتر خواهشاً-:در کنار رفت و برگردوند رو صورتش

  فرزام؟-

  بله؟-:سمتم برگشت

  ... بده نشون دکتر به خودتو گم می-

  ... زیادن هم دکترا خانم امروز اتفاقاً...  کنم می عمل ت توصیه به امروز همین-:خندید

  . کوفت-

  . درآوردم رو شلوارم و برگدوندم رو روم و رفتم غره چشم بهش و

 هلویی گونه رژ هی ، زدم پنکک یکم.  سرم روي انداختم شل هم مشکی شال ، زیتونی مانتو.  پوشیدم مشکیمو کتان شلوار

  .  کشیدم هم مشکی مداد یه ،

  ! خودت واسه ها شدي جیگري-: زدم چشمک یه و انداختم خودم به کلی نگاه یه

  .  پایین انداختم رو سرم و کشیدم خجالت....  کرد می نگام خیره.  بود پله جلوي فرزام.  پایین اومدم و برداشتم رو کیفم

  ...  شایدم...  بود داده توضیح فري کنم فکر ، نپرسید چیزي دانیال

  ...  بچم اس خنده خوش کالً.  بیرون اومدیم دانیال لبخند با

 بعید شاز واي...  کنه خورد دندونامو این بیارم اسمشو کافیه کردم فکر که بگم فرزام به موضوعو این خواستم می اول

  ... ایول! ها ها...  ره نمی سر م حوصله... اومد دانیاله این شدا خوب ولی...  نیست

  نداري؟ شدن پیاده قصد-

  رسیدیم؟-:برگشتم فرزام سمت به

  .  شدم پیاده بعدش منم....  ام مسخره سوال از حتماً ، شد پیاده و خندید

 لحظه هی...  ماست سمت به ها نگاه از خیلی شدم متوجه ناخوداگاه...  هم شونه به شونه ، برمیداشتم قدم فرزام با قدم هم

  ...  ایش...  کردن می نگام پرستارا این همچین.  ترسیدم

  . متین حال عین در و سنگین خیلی...  میداد رو بقیه سالم جواب سر با ، بود جدي قیافش کالً که فرزام

  ... شم خالص ها نگاه این شر از خواستم می فقط ، کردم نمی نگاه رو جا هیچ اصالً من.  واستاد در یه جلوي

 جادای ظاهرش تو تغییري اینکه بدون و داد نشون اتاق داخل سمت به راستشو دست و کرد باز رو اتاق همون در فرزام

  .) حیا بی-. ( شدم رد بغلش از ناز با و زدم پسرکش لبخند یه منم.  کرد دعوت داخل به منو کنه
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  .  بست رو در و تو اومد خودشم

  اینجورین؟ چرا اینا بابا...  اوف-

  جورین؟ چه-فرزام

  اتاقته؟ اینجا...  بابا هیچی-

  .  شد بلند موبایلش صداي که داد تکون رو سرش

  ...  نیوشاس!  اِ-:گفت لبی زیر تعجب کمی و رفته باال ابروي با

  بله؟-فرزام

  ؟ نکردن پیجم چرا جدي؟-فرزام

  .  اومدم.  باشه باشه.  رسیدم االن آؤه.  آهان-فرزام

  کجا؟ فرزام اِ-:رفت در سمت به من به توجه بی و

  .  فعالً.  دارم اورزانسی مریض بمون همینجا ارمغان-فرزام

  ... شایــ

  .  شیک و بزرگ خیلی اتاق یه ، کردم برم و دور به نگاه یه

  .اومد در صداي

  . بفرمایید-

  میخورید؟ قهوه دکتر آقاي مثل هم شما خانم-: تو اومد بود دستش سینی که پیرمرد یه

  .  شم می ممنون بله-

  .  کردم تشکر ازش لبخند یه با منم.  گذاشت میز روي رو قهوه و زد لبخند

  دکترین؟ آقاي همسر شما ، خانم نباشه فضولی-پیرمرد

  .  بله-:لبخند حفظ با

  ...  باشه مبارکا...  ماشاهللا هزار-

  .  مرسی-

  .  بیرون رفت و
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  . یارو این بود بیمارستان دلچسب فرد تنها

  یارو؟ ارمغان؟-(

  .... ) دونم نمی اسمشو خو...  بارو...  په نه-

  .  خورد بود آویزون که سفیدي مانتوي به چشمم که بودم وجدانم با جدل و بحث حال در

   کتش؟ با نکرد عوض چرا پس فرزامه؟ واسه

  ... ) داشت اورژانسی مریض.  فیلسوف-(

 پوشیدم ور فرزام مانتوي جاش به و درآوردم رو مانتوم.  رفتم آویز سمت به بود لبم رو آمیزم شیطنت فکر از که اي خنده با

  ) پوشه؟ می مانتو فرزامتون مگه واي. (

  ....  حله چی همه...  بود مشکی که شالمم خب...  بود باحال ولی ، بود گشاد هم خیلی ، بود مانتو من واسه گرچه

  . دبدی ندید-. ( گردنم دور انداختم رو معاینه گوشی و نشستم میز پشت و رفتم فرزام میز سمت به دکترا مثل

  . ) خودم برا کنم حال بزار شو ساکت تو-

  .. . نیست ضعیف زیاد خب ، کردم نگاه ش شیشه به دور از ، بود میز کنار هم)  ریبن( مشکی قاب دو عینک یه

 دهش دکترا مثل درست...  باحال چقدر واي...  کردم نگاه توش خودم به و درآوردم کیفم از رو آینه و زدم چشمم به اونم

  ...  بودم

 یدفعه هک کردم مزه مزه و برداشتم رو ام قهوه ، کردم نگاه دقت با بود جلوم که هایی برگه به و دستم گرفتم خودکار یه

  ... شد باز چی مثل در

  . بست رو در و شد وارد بود هم تپل که پیرزن یه

 ، یمیرمم دارم ، نزاشت نا برام درد ، دامنت به دستم دکتر خانم واي-: کرد شروع ثانیه چند بعد و کرد نگاه بهم تعجب با

  .  ندارم طاقت دیگه

  ...  گریه زیر زد و

  .  دادم قورت دهنمو آب و پاشدم جام از سریع ، أثرمتـ منم

  .  مادر بیا کنی؟ می گریه چرا.  بشین بیا مادرم-

  .  جلو اومد آروم و کرد نگام خورده یه زنه
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 اور دکتر قايآ گفتن می هی ، ندادن من به محل اصالً گرفته آتیش پرستاراي این.  مهربونیت قربون دکتر خانم-پیرزنه

   . ندیدن منو تو اومدم یواشکی مادر...  نگذره ازشون خدا دکتري؟ خانم شما کردم تعجب منم...  هس چی دونم نمی... 

  .  کردین خوب-

  . کرد نگاه تعجب با زنه

  ..  داخل اومدین که اینه منظورم-

 دونم می مرده خودمو دیگه االن از که برس دادم به جونم خدا...  بریزم؟ سرم تو خاکی چه حاال...  کردم غلط من خدایا

  بگم؟ چی زنه این به من خدا واي...  کشه می منو فرزام. 

  خانم؟ چیه مشکل-:گفتم مالید می راستشو دست که زنه به رو و دادم قورت دهنمو آب

  ...  نزاشته روز و شب واسم...  کنه می گز گز راستم دست که یکماهه االن مادر-

.  مبپرس رو بپرسه آدمی هر داره امکان که سواالیی.  کنم برخورد نوع هم یه مثل و باشم مسلط خودم به کردم سعی

  .  تو امید به خدایا

  اوقات؟ گاهی نه؟ یا س همیشه-

  ...  وقتا گاهی مادر نه-

   دادي؟ آزمایش شما خب-

  .  بهتري اونم از شما ولی.  دکتر آقاي پیش اومدم کنم تحمل تونم نمی دیدم دیگه.  نشده آماده هنوز ولی.  مادر آره-

  دیدین؟ رو دکتر آقاي...  فر مگه-

  .  شنیدم تعریفشو ، نه-

 آخرش تا کردم یادداشت رو میداد جواب اون و پرسیدم می که هرچی و کاغذ روي خودکار با و.  دادم قورت رو م خنده

  ...  کنم سرم تو خاکی یه

  ...  یکم میشه...  خب-

  .  شدن ظاهر در چارچوب تا نیوشا با همراه فرزام و شد باز مکث بدون در و خورد در به اي تقه یهو که

  ...  بود گذشته اندازش اینا و نعلبکی و گردو از چشماش فرزام

 که اییاونج تا داخله؟ اومدن طرز چه این-: نیوشا و فرزام به رو جدي خیلی و بلند صداي با نشه ضایع که این واسه منم

  ...  بعیده شما از دکتر خانم...  داخل میان بعد مونن می دادن جواب منتظر اول میدونم من
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  .  بفرمایید...  شه تموم کارشون خانم تا بیرون بفرمایید-:دادم ادامه پررو پررو هم در اخماي با و

 بهل و نشه معلوم اش خنده که گرفت دهنش جلوي رو ش مقنعه نیوشا که کرد می نگام همونجوري داشت هنوز فرزام

  .  کشید بیرون سمت بهخ خودش با و گرفت رو فرزام کت

  .  ببخشیـــد-:گفت اي خنده ته با و آروم

  .  بشنوم رو اش خنده صداي تونستم می هم همینجا از.  بست رو در و

  .  سپردم تو به خودمو من....  ــاخــدای

  :پرسیدم کرد می نگام افتخار با جا همه از خبر بی که تپل پیرزن اون به رو و کشیدم عمیق نفس یه

  نیفتاده؟ براتون خاصی اتفاق ماه یه این بپرسم میشه-

  ...  کرده فوت نیمه و ماه یک االن...  شوهرم...  مادر چرا-:شد جمع توشون اشک دوباره و آورد پایین رو سرش

  ...  گریه زیر زد و

 یعنی.. . نیست آماده آزمایشت چون بدم دارو بهت تونم نمی من.  نکن گریه مادرم-: نشستم کاناپه روي کنارش رفتم

  کشی می درد کمتر شه آماده آزمایش وقتی تا بدي گوش حرفم به اگه ولی...  نیست معلوم دردت علت

  مادر؟ کنم کار چی-

  جان؟ مادر داري همراه-

  .  دخترم آره-:کرد نمکی خنده یه

  .  درآورد رو موبایلش گوشیب و

  اومده؟ باهاتون کسی که بود این منظورم ، نه-:خندیدم

  .  پسرم ، آره...  آهان-

  .  داخل بیاد بزنین زنگ بهش تونین می اگه-

  ...  توئه به امیدم بازم خدایا!  سرش به بزنه تو میاد مرد یه نبینه فرزام...  یاعلی

  ...  نیست پایین سنش شکر رو خدا خب...  شد وراد ساله 40-35 مرد یه دقیقه چند از بعد

  دکتر؟ خانم شده چیزي-:من به رو مرده

 به شه اضرح آزمایشش مادرتون که روز چند این تا بدم شما به سفارشایی یه باید من ولی ، نشده چیزي ، نه-:زدم لبخند

 یا...  نهک گریه نزارید.  تعطیل کالً...  اینا کاري تمیز ، ظرف ، دونم نمی...  بگیره کار راستش دست از نباید وجه هیچ
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 ببریدش هیکن م ناراحتی زیاد دیدید اگه ، باشه عصبی دردش شاید...  سمه براش اینا گم می خودش جلو...  کنه ناراحتی

  ...  گردش ، خواهرش خونه دونم نمی...  بگردونیدش بیرون

  .  نهک می راهنماییتون دکتر آقاي پیش بیایید بعد...  شه حاضر آزمایش تا باشید خودتون مواظب-:خانمه به رو و

  ...  همینجا میام فقط اصالً....  کن ولش دیگه؟ چیه دکتر آریاالي...  مادر نه-زنه

  ...  ها روزه دو دنیا...  باشید خودتون مواظب صورت هر در-:زدم لبخند

  .  دخترم چشم-

  . شد ظاهر نیوشا و فرزام قامت همزمان که شدند خارج اتاق از و کردند خداحافظی لبخند با و

  

  :فرزام

  .فرمودین می دکتر؟ خانم خب-:کردم نگاهش و ام چونه زیر زدم رو دستم

  چیه؟ مشکلتون ببینم داخل بفرمایید شماست؟ نوبت-:داد تحویلم لبخند یه

  نشستم؟ روبروت االن من کنی نمی فکر اونوقت...  تو دست از-: خندیدم و پایین انداختم رو سرم

  . شد بلند بود نشسته روبروم که هم نیوشا ریز خنده صداي ام جمله این با

  مشکلتون؟ ، خب-:گفت بهم بود زد زل که همونطور و اش چونه زیر زد دستشو ارمغان

 کمی جلو بردم که رو صورتم ، اش چونه زیر بود زده و میز روي بود گذاشته زده رو دستش که اونم بود، میز روي دستم

  خرید؟ بریم میخواي گم می-: کشید عقب رو صورتش

   بود؟ همین مشکلت-ارمغان

  .  ریم می که معلومه ، گفتی می مزودتر خب-:داد ادامه اي خنده تک از بعد و

  گم؟ می اینو چرا بپرسی که نداري تمایلی اونوقت-

  ...  دیگه کنی خرید واسم اینکه واسه خب-ارمغان

  .  خنده زیر زد بلند هم بعدش و

  .  رسید ذهنم به پیشنهاد این داري عالقه سفید روپوش به خیلی تو که دیدم من آخه...  دِ نه-

  .  خوبه همین...  نکش زحمت...  بابا نه بخري؟ سفید مانتو واسم...  آهتان-ارمغان
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  .  پررو جوجه بیار در اونو دِ-:رفتم سمتش به و شدم بلند

  ! حرفا چه! ؟ من! وا-:خندید ریز ریز

  .  موند می بردن پناه شبیه بیشتر حرکتش البته...  رفت نیوشا سمت به و شد بلند و

  جان؟ نیوشا خوبی-ارمغان

  دکتر؟ خوبی تو.  خانمی فدات-:خندید هم نیوشا

  ...  عزیز همکار ممنونم.  شدم خسته چقدر بدونی اگه واي-ارمغان

  آره؟...  دیگه عزیز همکار که-

 رفتن می بعق عقب خنده با که همینطوري و گرفت پناه نیوشا پشت کامالً  ارمغان که رفتم جفتشون سمت به اینبار و

  .  بود بلند هم جیغشون جیغ صداي

  ...  عنیی دکترم من...  دکترم من یعنی دکتري تو...  که نداریم تو منو کنی؟ می عصبی خودتو چرا من عزیزِ بابا-ارمغان

   خنده زیر زدن نیوشا با و خورد رو حرفش ادامه

 YEAH … THE WOMEN’S FAMOUS LAW… :THE THING IT’SYOURS-: ایستادم کمر به دست

, IT’S MINE & THE THING IT’S MINE , IT’S MINE .  

  . ) منه مال ، منه مال که چیزي و منه مال توئه مال که چیزي-:خانوما معروف قانون همون...  آره(

   فهمیدي؟ ارمغان-: زد ذهنم تو کوچیک جرقه یه اي یدفعه.  خنده زیر زدن هردوتاشون حرفم این با

  چیو؟-:کرد نگام تعجب با

  .گفتم انگلیسی به که رو ام جمله.  رو حرفم-

 Jداد ادامه لبی زیر و آرومتر و... ( کلمه تا 4 یه گفته چی انگاري حاال...  ها گرفتی باال رو خودت خیلی.  پس نه-ارمغان

  ... نیستم که مغز خل) گفت بلندتر دوباره... ( پرت و چرت

 دادي دست از رو ت حافظه تو اینکه به توجه با و.  فهمیدي رو حرفش تو و...  غلیظه فرزام لحجه ولی.  ارمغان نه-نیوشا

  ...  یعنی

 اکج از اصالً...  بود خوب زبانم قبالً شاید دادم دست از رو ام حافظه چون.  نکن اذیت خودتو زیاد...  بابا اکی-ارمغان

  .  بودم دکتر شاید معلوم
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.. . نفس به اعتماد بابا-:رفت یادم پاك حرفش این با ولی.  شم مطمئن تا کنم صحبت English باهاش میخواستم

  بودي؟ دکتر میگی جوري چه...  باشی 21- 20 تهش ته...  میزنه داد رو سنت داره ت قیافه تو دکتر جوجه

  .  هیوال جناب شدم دکتر سالگی 17 درسن که بودم نابغه یه شایدم-ارمغان

  ؟ دیگه هیوالم من-

  .  رفتن عقب عقب جیغ جیغ و خنده با که رفتم سمتشون به دوباره و

  اي؟ مورچه بگم خواد می دلت...  تو ، ام جوجه من وقتی خب-ارمغان

  .  در شدن باز با شد همزمان جیغشون صداي شدن بلند که برداشتم خیز سمتشون به دیگه اینبار

  .  بشه اتاقم وارد زدن در و اجازه بدون کسی که میومد بدم شدت به.  برگشتم در سمت به عصبانیت با

  خبره؟ چه اینجا-بردیا

  تو؟ اومدي پایین انداختی رو یسرت همینطور که بپرسیم تو از نیست بهرت-

  .  برداشته ور بیمارستان کل صداتون-:بود ایستاده روبروم متر سانتی چند فاصله با دقیقاً که نیوشا سمت به کرد رو

 داره یربط شما به-: گرفت خودش به رو کرد می حفظ همیشه بیمارستان تو که جدي حالت و هم تو رفت اخماش نیوشا

  یحیوي؟ دکتر

  نداره؟ ربط-: بود هم تو اخماش و عصبی صورتش حالت اول همون از هم بردیا

 ".بینمتون یم بعداً.  فعالً" یه با نیوشا که کردیم می نگاشون هنگ ارمغان منو...  انکاري استفهام...  بود جوري یه سوالش

  .  دنبالش به هم بردیا و کرد ترك رو جمعمون

  .  دکر می نگاه نیوشا رفتن مسیر و بود ایستاده بردیا که جایی به گنگ و گیج هنوز که کردم نگاه ارمغان به

  دیگه؟ هیوالم من دکتر، خانم خب-

  هیوالیی؟ گفتم کی من ؟ فرزام اِ-ارمغان

  .  نگفتم چیزي و رفتم عقب و خندیدم...  شدم جوري یه...  صورتش از....  گفتنش فرزام از...  لحنش از

  کردي؟ چیکارا خب؟-:نشستم پشتش و رفتم میزم سمت به

  ...  بود ناگهانی اصالً...  برم پس بود نزدیک فرزام... واي-ارمغان

  .  نوشتم رو جوابا و سواال برگه یه تو اونجا-:داد ادامه کرد می باز رو روپوش هاي دکمه کهع همونطور
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 وهامابر روش هاي نوشته خوندن و کاغذ کردن پیدا از بعد.  پرداختم کاغذ جستجوي به چشمام با و کردم نگاه میز به

  اومده؟ شده بلند چی واسه نشده آماده هنوز آزمایشش اینکه خب-:باال رفت

  ...  عصبیه کنم فکر من...  کنه می اذیتش خیلی که میگفت...  بیچاره-ارمغان

  .  گذاشت آویز روي و درآورد رو روپوش و

  ... کن ولش...  باشه مربوط منم تخصصی رشته به که باشه بوده عصبی میبایستی قطعاً-

  سالته؟ چند دقیقاً تو ؟ فرزام راستی-ارمغان

  چطور؟.  27-

  ...  و...  تخصصی آخه-ارمغان

  .  خوندم زیاد جهشی-: فهمیدم رو منظورش.  داد تکون رو سرش و

  .  آهان-ارمغان

  ...  سوزونیاب آتیش اینجا نشینی اما.  میرم من ارمغان؟-: انداختم ارمغان به نگاه یه.  کردن پیجم که بگم چیزي خواستم

  .  نمیدم قولی ولی کنم می تالشمو من ببین-ارمغان

   ok my dear-:خندیدم

  ؟honey دیگه نیست مشکلی پس....  آها-ارمغان

  darling بیرون کنن شوتم که نکن کاري فقط-

  ]موجدار معناي به wavey) [فري( wavey کنم می رو سعیم-ارمغان

  .  ارمغان فرزامه من اسم...  درد-:کردم نگاهش اخم با و برگشتم.  شدم متوقف سرجام

 نداره فرزام و فري میشی؟ ناراحت چرا بابا-:زد مرموز لبخند یه کم کم ولی بود گرفته قیافش اول...  جاخورد برخوردم از

  ...  نازي این به فري تازه...  که

  . فري نگو...  نمیاد خوشم ارمغان؟-

  .  بیا ودمز.  مرد مریضت برو...  میشه]  ست دیوانه معناي به ، طور شایدم ، تور گیلکی در[ تور داره دوباره...  بابا باشه-

   بستم هم رو در و بیرون رفتم و دادم تکون رو سرم

*****  
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  ....  بودم شده خسته چقدر....  دادم می مالش رو چشمام و سرم روي بودم گذاشته رو دستم یه

 نداره اي هعالق بهش نیوشا وقتی فهمیدم نمی...  بود اعصابم رو ناجور بردیا هاي نگاه...  میداشتم بر قدم اتاقم سمت به

 و هترس می ازش مواقع خیلی چرا پس نداره عالقه بهش نیوشا اگه که فهمیدم نمی اینم حساسه؟ روش اینقدر چرا ،

   گه؟ نمی بهش چیزي چرا ؟ بره می حساب

 نداشت دلیلی داشتم هم رو ش حوصله اگه اصالً ، بدم توضیح بهش نیوشا با م رابطه درمورد که نداشتم رو این حوصله

  ...  هست؟ چیزي اصالً...  هست چی نیوشا و من بین بفهمه بخواد بردیا که

 یکی.  زدم در به تقه دو و بردم باال رو دستم ذهنم پیچیده بهم و سامون و سر بی افکار از کالفه و خسته)  هه هه(خالفه

 ور خوب خصلت یه این اگهع جان؟ فرزام-. ( میزدم در اول بشم جایی وارد خواستم می همیشه که بود خوبم عادتهاي از

  ..) پسرم بزن مثال تا چند یه داري؟ خوبی هاي خصلت چه دیگه دقیقاً بگیري فاکتور

 زدم هشب اي خسته لبخند زور به.  من توسط در شدن باز با شد همزمان گفت می بفرمایید که ارمغان صداي شدن بلند

  .  رفتم میزم سمت به بودم بسته رو چشمام که همونطور و

  خوبی؟-

  .  نباشی خسته.  مرسی-:گفت که شنیدم رو صداش

  .  باشی سالمت-

  ؟ اااااامفــرز-:شد بلند جیغش صداي که صندلی روي کنم پرت رو خودم خواستم و

  چیه؟-:کردم باز رو چشمام

  بینی؟ می منو-ارمغان

  نبینم؟ بود قرار مگه-

  نشستم؟ اینجا که بینی نمی اونوقت-ارمغان

  ...  آهان-:شد باز نیشم

  ...  دادم جا صندلی روي کنارش زور به رو خودم خاروندم می رو سرم که همونطوري و

  .... رزامفـــ-ارمغان

  ....  ها بیمارستانه اینجا ، بزن جیغ کم دختر اِ-

 حرف به وبارهد نگرفت اي نتیجه هیچ وقتی و کرد تقال یکم.  دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و بستم رو چشمام و

  .  شو بلند فرزام-:اومد



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢۵  

 

  .  نوچ-:باال انداختم رو ابروهام

  .  شم بلند من بزار حداقل پس-:گفت وقتی شده کالفه بود معلوم صداش از

  .  راحتم من-

  ...  من ولی...  اِ؟-ارمغان

 ؟ رمغانا-: گفتم گوشش زیر آروم و کردم نزدیکش خودم به بیشتر و بدنش دور پیچیدم رو دستم که زد می حرف دات

  .  بگیر آروم دقیقه دو...  کنه می درد سرم....  ام خسته خدا به

 خسته مروح ولی...  بود خسته جسمی لحاظ از بدنم که درسته...  بودم خسته واقعاً ...  بودم خسته...  داشت ایهام اولم جمله

  ....  بود تر

  .  ام سینه رو گذاشت رو سرش تقال بی و نگفت چیزي دیگه

  .  گرفت فرا رو وجودم سراسر آرامشی حس یه اما...  چرا دونم نمی

  .  شد بلند صداش که دادم قرار سرش روي رو ام چونه و دادم فاصله صندلی پشتی از رو سرم

  راحتی؟ فرزام؟ میگما-ارمغان

  ؟ شد تموم زود اینقدر دقیقه 2 یعنی-

  نداري؟ مریض...  ها بیمارستانه اینجا...  فرزام میگم-:خندید ریز ریز

  .  نیست خبري فعالً که بینی می-: بود بسته هنوز چشمام

  ...  وضعیه چه تو دکترشون ببینن چی؟ اومدن یهو اگه خب-ارمغان

  ... بلدن زدن در بیمارا-:گفتم خونسرد

  ...  چه تو دکترشون مگه-: دادم ادامه جلو بردم می رو سرم که همونطور شیطنت با و کردم باز رو چشمام و

  .  موند تموم نیمه فردي جمله و در شدن باز صداي با م جمله باقی

  ر؟دکتــ-

  .  ستننی بلد پرستارا اینکه مثل ولی-:غریدم بشنوه ارمغان که طوري اما آروم و کردم باز و بستم رو چشمام حرص با

  صبوري؟ نمخا شین وارد بعد بزنین در باید اول که یادنگرفتین هنوز شما-: کردم نگاه در قاب تو شخص به و برگشتم
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 و نبودم ارمغان جاي من البته که کردم می خیس ور خودم بودم ارمغان جاي من اگه که رفت ارمغان به اي غره چشم

 گرفت دشخو به تعجب حالت صورتش هم ارمغان.  نشست پیشونیم رو غلیظی اخم حرکتش این از نتیجه در ، بودم فرزام

 .  

  . کرد ادا رو جمالتش زد می حرف عشوه با معمول طبق که همونطور صبوري

  ...  بعیده دیگه شما از دکتر-صبوري

  .  کرد اشاره حالتمون و ارمغان و من به دستش با و

  صبوري؟ پرستار میشه مربوط شما به-: کردم قفلشون هم تو و دادم قرار میز روي قائم رو دستام

  .  شدنه ضایع روي از حرکاتش بود معلوم.  انداخت باال هاشو شونه و کرد جمع رو خودش حرفم شنیدن با

  دارین بیمار-صبوري

  .  نبود شما اومدن به الزم-:دادم تکون رو سرم

  .  نکردن اختراع بیخود رو ارتباطی وسایل-:دادم ادامه و کردم اشاره تلفن به دستم با

  .  بست هم رو در و رفت بیرون و گفت ایشی

  .  کرد می نگاه صبوري خالی جاي به درهم اخماي با که کردم نگاه ارمغان به و برگشتم

 نشونه به ور صورتم و زدم لبخند یه کردنش باز از بعد و ردم ابروهاش بین گره سمت به رو انگشتم ، شدم بلند کنارش از

  .  کردم جمع کن ولش

  . نگفت چیزي اونم

***  

 منو و بتستین رو فلنگ تایی دو کردم فکر...  شدما می ناامید اومدنتون از داشتم دیگه! اومدین!  عجب چه...  به به-

  ...  کاشتین همینجا

  .  زدم پوزخند من اما ، زد لبخند دانیال جواب در ارمغان

  ...  شدا عرض سالم-دانیال

  .  نشنیدم سالم منکه-:برگشتم سمتش به

  ؟ نه ، بستم رو از رو شمشیر بود تابلو خیلی

  .  عزیزم سالم-... : زد لبخند این ،باز زد لبخند
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  .  کنم عوض رو لباسم تا رفتم خودم اتاق نهایت در و ها پله راه سمت به و گفتم سالمی باالجبار

  .  هم تو رفت اخمام.  خندن می دارن که دیدم رو دانیال و ارمغان اومدم پایین وقتی

  .  کرده درست رو ناهار...  کرده کار چی دانیال آقا ببین فرزام واي-:شد متوجهم دانیال از زودتر ارمغان

  .  شد جمع خود به خود اش خنده افتاد پابرجام اخم به که نگاهش

  .  نداشت قابل که البته-:کرد نگام لبخند با دانیال

 ازم ور چیزي قبالً که بوده کم واسش کردم می احساس...  بود اعصابم رو آدم این کالً.  نگفتم چیزي و کردم نگاهش

  ...  ارمغانه اینبار و بگیره ازم خواد می دوباره االن و...  گرفته

 االب بري خواي نمی-: بوسیدم رو اش گونه و کمرش دور انداختم دست.  گرفتم قرار کنارش و رفتم ارمغان سمت به

   ؟ عزیزم کنی عوض رو لباسات

  . باال رفت و داد تکون رو سرش اما جاخورد حدم از بیش مهربونی از یکم اولش.  بود دستور...  نبود سوال

  دانیال؟ گذره می سرت اون تو چی-:کردم نگاه دانیال به

  ...  یعنی ها مخه رو لبخنداش... نگفت چیزي و زد لبخند جوابم در بازم

  ...ب نگیر سخت-:خندید که کردم باز و روبستم چشمام حرص با

  .  رو کلمه این نیار زبونش به...  نیستم ، نه-: دونستم می رو بعدیش کلمه ، کردم قطع رو حرفش

  ...  حساسیا-:زد بهم چشمکی

   . چینم می رو میز من ، بشینید ببرید تشریف شما ، خب-:اومد ارمغان صداي که کردم فوت رو نفسم حرص با

 تماشاش و رفتم آشپزخونه داخل ارمغان دنبال به من اما.  نشست میز پشت رفت و داد تکون رو سرش لبخندي با دانیال

  ... بپوشه چی همیگیر یاد داره االن آفرین...  صورتی– توسی تونیک و توسی شال با ، بود پوشیده توسی شلوار یه.  کردم

  کنی؟ می نگاه چی به داري! وا-:شد م متوجهع که برگشت

  خواي؟ نمی کمک-:زدم لبخند

  ... چرا-:داد تحویلم باز نیش یه و دستم تو گذاشت رو برنج دیس

  .  رفتم خوري ناهار میز سمت به بود اومده صورتم رو حرکتش از که لبخندي با

 ، ردک می نگامون خردکنش اعصاب لبخند همون با.  بود روبرومون باز هم دانیال ، نشستم ارمغان کنار میز چیدن بعد

  .  کشید ارمغان براي و برداشت رو برنج دیس
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  .  ممنون-ارمغان

  .  عزیزم کنم می خواهش-دانیال

  .  مکرد نگاه تلویزیون به و برگردوندم رو روم و کردم دانیال نثار چپی چپ و بیرون کردم فوت رو نفسم حرص با

  کشی؟ نمی جان؟ فرزام-:گرفت من سمت به رو دیس

  .  کشیدم خودمم براي و برگشتم سمتش به باالجبار و کشیدم پوفی

  ...  عالیه ش مزه... ماوممممم-ارمغان

  ... اومد پدرشدر که چشمم بدبخت...  بستم رو چشمام حرص با

  .  من به داري لطف ممنون-:داد هم ارمغان تحویل رو همیشگیش لبخند همون دانیال

  .  هستی قابلی آشپز...  خوبه خیلی واقعاً نه-ارمغان

  نه؟ یا باشه داشته رو بخوریدش بخواید شما که این ارزش که کردم می درست چیزي باید...  خودتونه از قابلی-دانیال

  ...  شایـــ...  شده خوشانش خوش بود معلوم کامل ، شد باز نیشش ارمغان

  . ) غذا با حرصم دادن فرو بگی بهتره-. (غذا خوردن به کردم شروع و نکردم توجهی

  فرزام؟-دانیال

  بله؟-:کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

  ... حوا...  دونی می-دانیال

  .  بشنوم درموردش چیزي خوام نمی االن. دانیال کن بس-:حرفش وسط پریدم

  .  بزنیم حرف درموردش باید ما ولی-دانیال

  .  نه االنه ولی ، آره-:دادم رو جوابش محکم و قاطع

 رو رازي خواست نمی دلم....  بفهمه حوا یا ام گذشته درمورد چیزي خواست نمی دلم ، کرد می نگام گنگ و گیج ارمغان

  .  بشه فاش داشتم زندگیم تو که

  . ندادم نشون ارمغان نگاه به توجهی اصالً من...  من و کرد سکوت و زد لبخندي ارمغان گیج نگاه جواب در دانیال

 لویزیونت به زدیم زل و نشستیم نشیمن توي نفر سه هر میز روي ظروف کردن جمع از بعد و شد صرف سکوت تو ناهار

  ....  ؟؟؟...  نداشتیم گفتن واسه حرفی وقتی ولی!  اي مسخره کار چه... 
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  کردي؟ تحصیل اي رشته چه تو خانم؟ ارمغان ، خب-:شکست دانیال رو جمع سکوت

  نیست؟ تو گوشی...  میاد صدا دنی؟-:اومدم نجاتش به دیدم که رو ارمغان حیران نگاه

  .  شنوم نمی صدایی که من ولی-: کرد گوش کمی رفته باال ابروهاي با دانیال

 خبرا؟ هچ...  میزنه زنگ دوباره باشه داشته کار.  شد قطع دیگه بود هم تو گوشی اگه...  نیست مهم...  شد قطع دیگه-

  گذشت؟ می خوش بود؟ چطور لندن

  .  رسوندند می سالم واست دختراش-:خندید بلند صداي با

  ...  برگشت اون سمت به دانیال جمله ادامه با که شدم بهم ارمغان چپکی نگاه متوجه

  نگذروند؟ خوش باهاشون شه می مگه-دانیال

 ادمی سریع خیلی اما.  شه باز کوچسک لبخند یه به لبم که شد باعث داشت روا بهم ش جمله ادامه در که چشمکی و

  برگشتی؟ چرا گذشت می خوش خیلی اگه-:اومد

 انجام هب مجحبور که داریم کارها یکسري...  بودم دادنشون انجام به مجبور که داشتم کارها یکسري-:لبخندش همون باز

  ...  هستیم دادنش

  .  ندارم تو با مشترکی کار من-

  .  داري.  چرا-دانیال

  .  فهمم نمی رو دلیلش-:بیرون کردم فوت رو نفسم حرص با

  . زد بهم لبخند یه فقط و نگفت چیزي

 راحت بتونم ات گرفتم فاصله ازشون کمی.  بود رسام شماره.  رفتم سمتش به و شدم بلند جام از ، شد بلند گوشیم صداي

 به نداشتم هم اي وعالقه داشت خبر من زندگی تو چیزا خیلی از که بود کسی تنها رسام صورت هر در.  بزنم حرف تر

 هک متعددي دختراي با م رابطه درمورد خواستم نمی...  اونم که مورد یه اال بدونن م گذشته درمورد چیزي بقیه اینکه

 حال طفق خواستم می...  بدونه م گذشته درمورد اونم خواستم نمی جورایی یه بازم ولی بگم دروغ ارمغان به بودن باهام

  .  کردم توبه که بدونه رو مضارعم و

  رسام؟ جانم-

  بی؟.خو...  عزیز فرزام بر سالم-رسام

  ...  نیستم بد...  هی-

  !چرا؟...  نیستی خوبم یعنی! نیستی؟ بد-:شد گیرش دست چیزي زدنم حرف لحن از معمول طبق
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 ما از ريخب یه کنی ناپرهیزي که ازت بعیده زدي؟ زنگ چرا ببینم بگو تو اول ، کنیم می صحبت درموردش بعداً حاال-

  ...  نکرده خداي بگیري

 که شهب چی یه باید همش که تو یا نمیزنم زنگ کنم می ناپرهیزي من...  ها خیلی یعنی...  فرزام داري رو خیلی-رسام

  بکنی؟ ازم یادي یه

  .  تو مسلماً  و قطعاً-

  ...  پاست سنگ...  نیست که رو-:گرفت اش خنده

 بهتر پس...  نیست شلوغ سرت کم هم خودت...  شلوغه سرم که دونی می خوب خودت...  خب خیله-:خندیدم خودمم

   ؟ ندیم ادامه بیخود رو یشه م شروع گیریم می تماس بار هر که بحثی این نیست

  ببینیمش؟ ما تا بیاریش رو بانوت این نبود قرار تو ؟ ببینم. ok-رسام

 یعنی( نداره ربطی تو به هم سوماًش.  رفت یادم ولی...  چرا که دوماً...  ببینی منو زن بخواي کنی می غلط تو که اوالً-

  .) ندارم حرفی که معنا این به دقیقاً

  .  همسرت با البته و. ...  مطبم با فردا بنابراین...  خب خیله-رسام

  . ) بینتش می تلفن پشت از انگاري...  شد شروع باز-... ( دادم تکون سر

  ...  نیست مهم...  کن ولش...  آخه...  رسام ولی-

 نهک می حساب صاحبخونه خودشم ، ست ناخونده مهمون که اون کن ولش دیدم که کنم چه رو دانیال بگم خواستم می

 ...  

  چیه؟ قضیه حسابی و درست ببینم بگو فرزام؟ شده چی-رسام

 که ینمبب و برگردونم رو سرم خواست نمی دلم.  شدم راهی شد می ختم اتاقم به تهش که ها پله سمت به و شدم بلند

  . بوده م مکالمه سامع گوشهایی

  . ایران برگشته دانیال-

  کیه؟ دانیال دانیال؟-رسام

  ...  دانیال-:نشستم تخت رو و بستم رو اتاقم در

***  

  :ارمغان
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 چیزي یه ندار که بود معلوم...  بود عجیب خیلی واسم...  میگن چی فهمیدم نمی ، کردم نگاه ش رفته مسیر به تعجب با

   االن؟ کردي فکر تنهایی به خودت-( کنن می قایم ازم رو

  .  کنی فکر واسم تو که گذاشتم نه-

  . ) کردي خوبی کار خیلی ، خوب-

  . بدم حسابی و درست جواب یه وجدانم به نتونستم دانیال صداي با

  بهتون؟ امروز گذشت خوش خبرا؟ چه...  خب-دانیال

  ...  بدونی اگه...  بود عالی...  واي-: شد باز خنده به لبم صبح اتفاقات یاد با

  .  کردم وقایع تعریف به شروع و

  ...  داري تشریف خانم شیطون بسیار بسیار پس...  اینطور که-: خندید بلند صداي با حرفام شنیدن از بعد

 یراحت احساس باهاش آدم...  خوشرو و مهربون...  بود مهربون خیلی...  بود خاصی جور یه...  نگفتم چیزي و زدم لبخند

   ارمغان؟ ؟ هوي-( کرد می

  چیه؟ ها؟-

  ...  گن می بهم رمزي چی اینا ببینی بکشی حرف زبونش از اینکه واسه ست موقع بهترین گم می-

   نرسید؟ خودم فکر به چرا...  گی می راست آره-

  داري؟ فکر اصالً تو آخه-

  ... ) تو فقط ، نه-

  کجایی؟-

  دقیقاً؟ چیه فرزام با نسبتت تو ؟ دانیال گم می...  جا هیچ-:اومدم خودم به دانیال صداي با

 بهت فرزام خودِ مگه اینکه دوماً و.  تو هم ، ترم راحت من هم اینطوري.  کن صدا دنی منو که اوالً-:زد بهم لبخند یه

   نگفته؟

  .  کامالً نگفته ، نه...  دنی. ok-:زدم لبخندي متقابالً منم

  .  بگه خواسته نمی حتماً پس-دنی

 ایدب کیه حوا بدونم خوام می من آخه...  کشید شه نمی حرفی هیچ که اینم از...  ها کنه نمی رو اینم...  اَه.  زد لبخند و

  چه؟ تو به.  فرزامه زن اصالً-( ببینم؟ کیو
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  ... ) رفته یادت اینکه مثل.  زنشم من...  شو خفه اَه-

 زن رزامف نداره امکان اصالً ، نه...  اینکه قبول بود سخت واسم خیلی ، شد جوري یه دلم باشه فرزام زن حوا اینکه فکر از

  ) ؟ باشه دومش بار این که گفته بهت چی تابحال مگه. ( گفت می بهم داشت اگه ، باشه داشته

 توبه و هنداشت خوبی گذشته اینکه جز ، نمیدونستم فرزام از هیچی من...  گفت می راست ، نداشتم وجدانم واسه جوابی

  ...  ساده رابطه یه نه اونم...  داشته رابطه زیادي دختراي با اینکه جز...  بوده دخترباز یه اینکه جز...  کرده

  چرا؟ آخه...  رفت می وا م قیافه بیشتر لحظه هر حرفا این به کردن فکر از

  .  مونیب فرزام پاي به اینطوري بخواي که ایناست از بیشتر لیاقتت گم می دوستانه...  نکن فکر بهش زیاد-دنی

 نمی هک زد می حرف جوري دانیال هم طرفی از و بشه توهین فرزام به خواست نمی دلم طرفی از.  بگم چی دونستم نمی

 احساس حال این با ، میداد بروز رو درونیش حس راحت خیلی که فرزام اال البته...  بزنی حرف تندي به باهاش تونستی

 می بد امفرز از اینکه با دانیال گذشته اینا همه از...  کنه نمی برخورد دانبال با خواد می دلش که اونطوري بازم کردم می

  .  بگم باید چی دونستم نمی واقعاً...  کرد می تعریف من از داشت اما گفت

  کردي؟ تحصیل اي رشته چه...  آخر نگفتیا-:کردم نگاه بهش دوباره دنی صداي با

  english-:بگم که رسید ذهنم به لحظه یه

  .  سرم تو انداخت رو فکر این بیمارستان توي که شدم ممنون فرزام از دل در و

  دیگه؟ یايبرم پسش از خب! لندن؟ ببرمت خودم با تونم می پس...  عالی خیلی-: داد تحویلم گشادي لبخند بازم دانیال

  .  امیدوارم ، نمیدونم-:بخندم منم شد باعث که خندید و

  .  داد دست بهم بودن معذب احساس که جوري ، شد گرم نظاره لبخند با و بهم زد زل

  کنی؟ می کار چی لندن تو ، خب-:کنم عوض رو جو کردم سعی

  .  کار-:زد می لبخند و بهم بود زده زل که همونطوري ، نداد تغییر رو حالتش

  !کاري؟ چه خب @!کار؟-:باال رفت ابروهام

  .  چرخوند رو زندگی باهاش بشه که کاري یه-:گرفت ازم نگاه و داد تکون رو سرش

  ...  گفتم کی من ببین حاال...  مشکوکن خیلی فرزام اینو کالً اصالً...  ها مشکوکه خیلی این-(

  . ) خوبی این به پسر دانیال جونم؟ به ندازي می شک بیخودي چرا...  بابا برو-

  ...  بود نخورده گوشم به اسمشون تابحال که شن می پیدا شغالیی یه اصالً...  ها جالبه خیلی-
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  ) داري؟ حافظه آلزایمري تو مگه-( که زد نهیب بهم وجدانم و خنده زیر زد بلند صداي با دانیال

  ... گذره می خوش خیلی اینکه مثل-

   . کردم جور و جمع رو خودم ناخوداگاه.  بود زده رو حرف این یومد می پایین ها پله از که همونطور اخم با که بود فرزام

  بود؟ شده بلند اینقدر تون خنده صداي که گفتین می چی-: نشست کنارم و اومد

  ... ) فقط بود دانیال...  نبود ما اونم....  خندیدم می داشتیم فقط آخرش همین ما خوبه حاال...  ودحســ-(

  .... فرزام نگیر سخت-دنی

  .شد بلند و زد رو همیشگیش لبخند و

  ري؟ می جایی-فرزام

...  ونبیر برم کنم عوض رو لباسم برم خوام می-: داد رو جوابش و برگشت سمتش به آرومش قیافه همون با هم دانیال

  .  دارم کار سري یه

  .  نشد فرزام صورت تو تغییري هیچ باعث که زد فرزام به چشمکی و

  .  جایی یه بریم باید فردا باشه یادت-:شنیدم رو فرزام صداي شد دور ازمون که دانیال

  کجایی؟-:دادم رو جوابش و برگشتم سمتش به من اما.  بود زده رو حرف این کنه نگام اینکه بدون

  .  دوستم مطب-فرزام

  شد؟ شروع رفتن دکتر باز-

  .  روانشناسه.  داره فرق یکی این-فرزام

   م؟ دیونه من مگه چی؟ یعنی-:کردم نگاش شگفتی و تعجب با

  .  روانپزشک نه ، روانشناس گفتم-:داد جواب تأکیدي کنه نگاهم اینکه بدون بازم اخم با و خونسرد

  چرا؟ اونوقت-

  .  این بخاطر-:گفت کرد می سرم و پیشونی به اي اشاره دست انگشت با که همونجور و برگشت سمتم به کالفه اینبار

  ام؟ دیونه من یعنی-:گرفت حرصم

  .  بود ت حافظه منظورم-:خندید آروم

  .  شد بلند جاش از و
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  ... یاســاسـ شدم خیط

 درك به اصالً...  فرزام از اینم...  دانیال از اون...  گذاشت تنها اینجا منو اینم...  رفت می باال ها پله از که کردم نگاه بهش

  .  بینم می تلویزیون خودم واسه... 

***  

  :فرزام

  . داخل بفرمایید-: شد بلند در صداي

  .  دکتر سالم-:شد وارد ، منشیم ، نجاتی خانم و شد باز در

  نجاتی؟ خانم باشین کرده سالم قبالً کنین نمی فکر-:باال رفتت ناخوداگاه ابروم

  دکتر؟ بشینم تونم می...  ولی...  دکتر خب چرا-: کرد من من کمی

  .  کنم می خواهش-

  ... کنه می رفتار اینطوري که بگه خواد می چیزي یه بود معلوم کامالً ، نشست.  کردم اشاهر مبال به دست با و

  شده؟ چیزي نجاتی؟ خانم-:اومدم کمکش به

  ...  راستش...  خب...  حقیقثتش...  اوم....  دکتر دونین می-نجاتی

  !نجاتی خانم-:حرفش وسط پریدم حوصله بی و عصبی ، تأکیدي

  بدین؟ مرخصی من به ماه یه میشه دکتر-

  !بله؟-: کردم تعجب که گفت اضطراب با و تند انقدر

  ...  آخه ولی...  دکتر هیچی...  هیچی... اوم-نجاتی

  خواین؟ می چی براي مرخصی ماه یک نکنین؟ من من اینقدر میشه! ؟ نجاتی خانم-

 یششپ برم مدت یه خوام می...  دکتر نیست خوب خالم حال-: کرد صحبت به شروع آروم اینبار و پایین انداخت رو سرش

  .  بربیاد دستم از کاري شاید.  برسم بهش بمونم

 هم رو شکار که بود جوون دختر یه منشیم...  کردم می فکر داشتم...  نگفتم چیزي و موهام بین کشیدم دست کالفه

  ...  غالاش همیشه مطب تلفن و باشه فرش و قر فکر به همیشه که نبود ایا افاده دختر این از...  بود بلد خوب خیلی

  دکتر؟-:اومدم خودم به صداش با

  .  بشه بهتر شما هاي مراقبت با تون خاله حال امیدوارم-:انداختم باال اي شونه ناچار به



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٣۵  

 

  .  ممنونم واقعاً...  دکتر ممنونم-:داد تحویلم گشادي و گل لبخند

 دیگه ماه دقیق تاریخ تا فردا از یعنی نجاتی؟ خانم-: کردم متوقفش صدام با که بیرون بره تا شد بلند که دادم تکون سري

  دیگه؟ مطب گردین نمی بر موقع همین

  .  تون اجازه با...  دکتر بله-: داد تکون رو سرش

  ... اوف بیارم؟ گیر کجا از منشی حاال...  دادم تکون رو سرم

  ...  خب...  انداختم هامcontact لیست به نگاه یه و گرفتم بدست رو گوشیم

  .  کردم قطع دوباره و شدم پشیمون اما ، گرفتم رو نیوشا شماره

  بله؟-:زدم ارمغان به زنگ یه اول

  خوبی؟ ارمغان، سالم-

  چطوري؟ تو.  ممنون ، سالم-ارمغان

  دیگه؟ خونه نیومده هنوز دانیال ببینم.  خوبم-

  چطور؟ ، نه-ارمغان

  .  میام دیگه ساعت نیم تا-:گفتم سوالش به توجه بی

  . کردم قطع و

  بله؟-:داد جواب بوق 2 از بعد.  گرفتم رو نیوشا شماره دوباره

  خوبی؟...  نیو سالم-

  چطوري؟ تو.  فرزام مرسی.  سالم-نیوشا

  ــا؟نیـوش.  منم خوبم-

  جانم؟-:گرفت اش خنده بود همراه خاصی کشیدگی با که لحنم از

  موقتاً؟ منشی واسه نداري سراغ رو کسی دوستات ببین...  گم می-

  شده؟ چی خودت منشی مگه-

  .  ماه یک واسه گرفته مرخصی-
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 میگه چی مببین بگم اون به بزار...  گشت می کار دنبال دوستام از یکی...  آهان...  کن صبر یکم...  فرزام نمیدونم...  اوم-

 ...  

  .  راضیم منشیم از...  خواما می ماه یه همین واسه فقط من...  نیو فقط-

  خوبه؟ ارمغان چطوري؟ خودت خب؟...  ok-نیوشا

  .  داریم مهمون هم فعالً...  سالمت و خوشیم همگی...  خوبه اونم.  اوهوم-

  کیه؟ مهمونتون! ؟ واقعاً! ؟ اِ-نیوشا

  ...  خب-... : کیه بگم موندم لحظه یه واسه

 بخواي ازب بخدا فرزام ؟ نیست دختر که مهمونت ، فرزام ببینم-:شد عصبی هم حدي تا و جدي صداش کردم که مکثی با

  ...  این و کنی حماقت و دربیاري بازي

  .  پسره ؟ دارم چیکار اینا دختر به من...  نه....  نیوشا نه...  بابا اي-:حرفش وسط پریدم

 پسره.  سرم به خاك-:نشنوم من خواست می که رو آروش صداي همینطور و شنیدم خط اونور از رو اش خنده صداي

  ...  شده باز همجنس رفته

  ست؟ قیافه خوش چیه؟ تحصیالتش سالشه؟ چند مجرده؟ ببینم....  باشه خب-:داد ادامه تر بلند و

  چه؟ تو به وضعشه؟ چه...  برادرتم جاي....  بکش خجالت...  ـانیوشـ-:زدم صداش بهت با

   بدي؟ شوهر رو ما خواي نمی یعنی...  بابا اي-نیوشا

  ....  کن جمع...  نیوشا کن جمع-

  ...  شود می غیرتی فرزام و-نیوشا

  .  فعالً بمیر برو...  درد-

  .  خواهم نیم هم را بهش حتی تو بی-:داد رو جوابم مسخرگی با

 کردم قطع "خودشیفته باي " گفتن با بردارم روش از رو کتم تک تا رفتم می لباسی چوب سمت به که همونطور و خندید

.  

  ... یالخ بی...  نبود خبري هیچ...  کجاست کی ببینم تا کشیدم اطراف به سرکی.  خونه داخل رفتم و کردم باز رو در
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 کردم شوع و میز روي کردم پرت رو کیفم....  رفتم خودم اتاق به و افتادم راه ها پله راه سمت به و انداختم باال اي شونه

 ارمغان هب مبهوت و برگشتم.  شدم متوقف جیغی صداي با که پوشیدم می رو شرتم تی داشتم.  لباسام کردن عوض به

   بود گذاشته قلبش روي رو دستش که کردم نگاه

  ...  ترسیدم اومدي؟ کی واي-ارمغان

  . بگیرم اجازه شما از باید هم بشم اتاقم و خونه داخل اینکه واسه دونستم نمی...  ببخشید-:زدم پوزخند

 ونهد می خدا خواستم می ازش چی حاال...  بهش زدم زل طلبکار همونطوري منم.  نگفت چیزي و گرفت رو کالفگی با

 ...  

   کنه؟ تحمل رو گودزیالیی یه بهش مجبور که ندیدي مهربون فرشته چیه؟-:شد کالفه ام خیره نگاه از

  .  نه خوشگلی این به-: ایستادم جلوش و رفتم مستش به لبخندي با

  .  قبول زیارت...  دیدي که حاال خب-... : گردنم شاید...  تر پایین داد سر و گرفت صورتم از رو نگاهش

  .  نبستم دخیل هنوز آخه دِ-: کردم خم سمتش به رو سرم کمی شوخی لحن با

  .  بپوش رو لباست و ببند زودتر هزچی پس خب-:داد جواب همیشگیش لجبازي با

  دیگه؟ ببندم-:شدم خیره ارمغان به کجی لبخند با بازم و انداختم نگاهی دستم تو شرت تی به

   خواستی خودت-: کردم زمزمه و آوردم پایین رو سرم که کرد نگام گنگ و متعجب

  .  شد بلند آیفون زنگ صداي که بدم قرار لباش روي رو لبام خواستم و

  )آیفون؟ یا میزنه زنگ گوشیت یا حساسش جاي همیشه کردي دقت گم می ؟ فزام-(

  جا؟ک-:کردم متوقفش بلندم نسبتاً صداي با که دویید در سمت به تقریباً و گرفت فاصله ازم سریع هم ارمغان

  .  کنم باز رو در میرم-:داد جواب اي ترسیده لحن با و ترسید ازم اول

 کارِتون هک جناب دل ور بمونم ؟ چی پس-:گرفت سر از رو گستاخیش دوباره که شدم گرش نظاره رفته باال ابروي با که

   ؟ وقت یه شه نمی زیادیت بدین؟ ادامه رو

  .  کن عوض رو لباست-:زدم پوزخند

  .  شد ضایع قشنگ میاد خوشم...  چی؟ کرده فکر.  شدم خارج اتاق از ازش زودتر خودم و

  .  رفتم ساختمون ورودي در سمت به و کردم باز رو در...  بود دانیال...  شدم خیره آیفون صفحه به

  ...فا...  عزیــــز فرزام...  امسلــ-.: شد خونه وارد همیشگیش لبخند همون با



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٣٨  

 

  .  کن تمومش...  دانیال-:حرفش وسط پریدم

  چرا؟-دنی

   داري؟ نگهم همینجا خواي می تو؟ بیام بزاري خواي نمی-:خندید که نگفتم چیزي و کردم اخم

  ...  ها قشنگیه ي خونه گم می-:شد خونه وارد خنده با که برداشتم بود داده تکیه بهش که در روي از رو دستم

  ... بودم تیزي آدم کالً...  فهمیدم رو منظورش.  انداخت باال ابرو و

   مربوطه خودم به فقط و فقط نباشه یا باشه قشنگ-

  مطمئنی؟-دنی

  .  باش مطمئن-:زدم پوزخند

  .  قشنگن هم داخلش آدماي...  هوم-: انداخت باال شونه

 اینجا...  یالدان کنی تمومش بهتره-: ساختمون ورودي شده بسته در به کوبوندمش و گرفتم رو ش یقه حرص با و عصبی

 بهرته پس...  یادمه نم ، غیرتش و ایرانیه که رفته یادشون بعضیا هم اگه...  ایرانیم و نیتم انگلیسی یه منم...  نیست لندن

 لوص بهم تو و من نبود لعنتی اون اگه دونی می...  اینجایی چرا که دونی می خوب هم خودت...  بفهمی رو دهنت حرف

  . نبودیم

  فرزام؟ دونی می چی تو...  کرده خراب هم رو من زندگی اون-:زد پوزخند که بود اون اینبار

  ...  رو زن اون نه ، دونی می مقصرش منو که دونم می همینقدر-:زدم پوزخند متقابالً

 و خورد اي دیگه سمت به چشماش بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش تا و خودش مثل منم ، بهم شد خیره حرف بدون

  .  بانو بر سالم...  به به-: گرفت جا صورتش رو لبخند دوباره و شد بسته دهنش

   باشه؟ تونست می اون جز کی...  اونه که بود معلوم ، نداشت دلیلی.  کنم نگاه ارمغان به تا برنگشتم

  بود؟ خبر چه اینجا-ارمغان

  .  شده تنگ خاك و گرد واسه دلش یکم فرزام...  هیچی-دانیال لبخند و

  ...  بهم زد زل همیشه از تر خاص لبخندي با و

 و مفرزام من...  نمیزارم اما..  دونم می اینو...  کنی پا به طوفان خواي می تو...  دانیال کنی نمی درست خاك و گرد تو

  .  میدم قول...  بدي انجامش خواي می که رو کاري اون نمیزارم

  . زدم بخندل هم ارمغان به و برگشتم.  بره بین از دانیال همیشگی لبخند شد باعث که لبخندي.  زدم لبخند من بار این
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  ...  بود خونم تو...  خوب خیلی...  بودم بلد خوب

 کنه زتردرا گلیمش از رو پاش یکی اینکه از.  بزاره دست ناموسشون رو کسی نمیاد خوششون ایرانی مرداي...  خب آره-

  ...  بده خط و

  .  میاد بدشون-:دادم ادامه و کردم مکثی بیشتر گذاري تأثیر براي

  ...  طوفانت به برسه چه خوابونم می هم خاکت و گرد من دانیال؟ دیدي...  کردند می نگام مبهوت و مات هردو

  ... نگاهم مبهوت...  دانیال و مستقیمم حرفاي از مبهوت ارمغان...  بودند مبهوت

.. . میدونه این پیروز کی که دید خواهیم و...  کنم بازي رو خوام می من اما...  بازي منم...  کردم شروع منم...  دانیال آره

  ...  بیشتر نه ، دنبالش بریم باید باهم که داریم هدف یه فقط تو و من

  ...  من جبهه تو هم تو و نیستم تو جبهه تو من.  هستیم هم کنار که مورده اون تو فقط تو و من

  ... پشته یه خودش که رویی...  کنم می شروع رو بازي رو از و...  رو بازي این کنم می شروع...  بازونمت می من و

**   

  :ارمغان

  ... کنم درکش تونم نمی هیچ...  شده عوض خیلی...  دونم نمی...  ونم نمید-: دادم تکون رو سرم

  کردي؟ می درك قبالً-:دوخت بهم کنجکاو رو نگاهش دلنشینی لبخند با

 عوض معنا تمام به دیگه دیشب از...  اما فهمیدمش نمی شاید...  تونم نمی...  من...  نه...  نه-:دادم تکون سر عجز با

 حتی ، حرکاتش تمام ، داشت لج سر من با همش دیدم ازش اونجاییکه تا ، یادمه اونجاییکه تا...  دیگه یکی شده...  شده

 ولی...  شده عوض اومد دانیال که وقتی اون از اصالً...  شده عوض...  دیشب از اما بود همراه غرور با هم محبتاش همون

  ... ولی کرد می رفتار اونجوري فقط دانیال جلوي دیشب تا حداقل... 

  .  آوردم نمی در فرزام کاراي از سر واقعاً...  کردم سکوت

 فتارير چه شده؟ عوض جوري چه...  خب-:داد تکون سر صورتشه الینفک رسید می نظر به که آرامشبخشش لبخند با

   میده؟ نشون

  .  شده مهربون زیادي-

  بَده؟ این و-:خندید

  ...  اصالً نه نه-:دادم رو جوابش سریع خیلی

  !  اي گیري جبهه چه-:بود شیرین خیلی ش دوستانه لبخند حس
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  .زدم لبخند و پایین انداختم رو سرم

  چی؟ دیگه ؟ خب-

 همون ، رزامف این کنم باور که سخته...  سخته واسم باورش...  فقط...  فقط...  کنه می م دیونه داره دوستت اینکه دیگه-

  .  فرزامه

 این بشه کسی عاشق هم واقعاً اگه حتی اون...  میشناسمش خوبم...  شناسمش می...  فرزامم دوست منم چرا؟ دروغ-

  ... بعیده ازش پیشه عاشق رفتار

  ؟ بشه عاشق واقعاً اگه -: زد زنگ گوشم تو ش جمله...  انداخت باال رو ابروهاش و

  . انداخت باال شونه باشه داشته حرفش روجوع و رفع در سعی یا بشه هول اینکه بدون

  داري؟ خبر اش گذشته تمکوم از تو-:کردم نگاهش شده ریز چشماتی با

 چه...  رمب نمی بین از رو مردم اعتماد و روانشناسم یه من...  بدم لو چیزي که نکن فکرشم-:داد تحویلم کمجی لبخند

  .  دوستم به برسه

  کنم؟ چیکار باید من حاال-: فرستادم بیرون رو نفسم امید نا

  بدي؟ انجام خاصی کار قراره مگه.  زندگی-رسام

 یاد هب خودم گذشته از که هم چیزي هیچ....  کرده گیجم واقعاً ...  شدم گیج-:دوختم در به رو نگاهم و انداختم باال شونه

  .  نمیارم

  ...  شه می رو چیز همه موقعش به...  نیار فشار خودت به.  نباش نگران-رسام

  .  قیمتی هر به نه امیدوارم فقط-:کرد زمزمه آرومتر و

  نمیاره؟ یادت به رو خاصی چیز فرزام مطمئنی ببینم-:کرد تکرار رو قبلیش سواالي دوباره

 آدم یه منم شاید نه؟ ، شناسه می منو شایدم...  شاید...  کردم شک خودمم پرسیدي که انقدر...  دونم نمی...  دونم نمی-

  ...  دیگه دختراي خیلی مثل شاید...  ش گذشته توي بودم

 دختراي خیلی مثل این دونم می من اونجاییکه تا چون...  نده ادامه رو ت جمله...  دختر هی هی هی-:حرفم وسط پرید

  . کنه نمی صدق تو درمورد دیگه

 هی با میشه هم رو آزمایش...  اما میده نشون رو این آزمایش...  بودم دختر من...  گفت می راست ، فهمیدم رو منظورش

  نمیشه؟ ، کرد درستش عمل
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...  بوده لغاف ازت مدتی براي باز بشناسه هم رو تو اون حتی اگه اینکه ، کنیم فراموش رو چیزي یه نباید ما فقط-رسام

  ... دریا از اونم...  داده نجاتت بگم بهتر یا....  کرده پیدا رو تو چون

 هب خودت...  نگیر سخت-: رفت میزش سمت به و شد بلند روبروم، مبل ، جاش از لبخندش با که دادم تکون رو سرم

  .. م. میاري بدست رو ت حافظه زودي

  . بود وجودم به دنیا هاي دلخوشی تمام شدن سرازیر مثل واسم حرفم این شنیدن

  .  داخل بفرستین رو صفایی آقاي لطفاً خانم؟-رسام

  .... خوري می کار این درد به واقعاً ، کردي انتخاب رو خوبی شغل.  نم.ممنو واقعاً...  مرسی-: شدم بلند جام از منم

  نه؟ ، آرامشبخشم خیلی...  دونم می-:خندید

  .  شیفته خود بیشتر-:گفتم زبون به ولی دادم اون به رو حق دلم در و خندیدم منم

  .  دادیم سوق سمت اون به رو نگاهمون خورد در به که اي تقه صداي شنیدن با که خندید اونم

  .  داخل بفرمایید-رسام

  ... بودمش دیده کم که بود لبش به لبخندي...  نمایان در چارچوب تو فرزام بلند قامت و شد باز در

   ؟ میشه تنگ خانوممون واسه دلمون ما نگفتی ، روانشناس جناب گما می-فرزام

 اخالق ای کنم باور رو ت عاشقانه نگاه فرزام؟ تغییر اینهمه چرا...  دوخت من به لبخندش همراه به رو ش عاشقانه نگاه و

  رو؟ قبلیت

  بود؟ آور عذاب اینقدر دقیقه چند این و عاشقی حد این تا یعنی-رسام

  .  کنی رو فکرش اونچه از بیشتر-فرزام

  .  کنن می جاخوش دل تو زیادي بعضیا-:داد ادامه و کرد حلقه ام شونه دور رو دستش و اومد من سمت به و

  .  داره گفتن واسه حرفی که بود معلوم اما...  میگه چی که خوند نگاهش از شد نمی...  دیدم بهش رو رسام نگاه

  ارمغان؟ بزاري تنها رو ما میشه-:من سمت به کرد رو رسام

 زد هشب اي بوسه و آورد باال رو چپم ودست فشرد رو راستم دست که کردم نگاه بود ایستاده راستم سمت که فرزام به

  . عزیزم برو-:گرفت گر سراپام کردم احساس که

  

  :فرزام



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴٢  

 

  چیه؟-:کردم نگاه صورتش به

  فرزام؟ سرته تو چی-

  عاشقی؟ خوره نیم بهم-:خندیدم

 تینیس حاضر بشی عاشق هم واقعاً اگه تو.  فرزام میشناسمت من...  نه مدله این بخوره که هم عاشقی...  اصالً-رسام

  .  بگیري پی در رو پیشه عاشق رفتار این

  . هم تو رفت اخمام

  نمیدي؟ جواب چرا-رسام

  بشنوي؟ خواي می چی-: کردم شل مبل روي رو خودم و برداشتم چشمم روي از رو عینکم

  گرفتی؟ پیش در رو بازي این چرا اینکه-رسام

  . بازم نمی من-: انداختم باال شونه

  ؟...  بازي این...  اما...  قاطع معمول طبق-: زد لبخند

  . داد تکون رو سرش و

  ...  و منه همسر ارمغان کنه می فکر اون.  کرده شروع دانیال رو بازي این...  بازي....  آره-: کشیدم عمیقی نفس

  نیست؟ مگه-:حرفم وسط پرید

 الخی به البته من که همونطور...  بگیره ازم اونو خواد می و عاشقشم من کنه می فکر اون...  ولی...  خب چار-:خندیم

  ...  گرفتم ازش رو حوا...  خودش

  فرزام؟ نمیزنی حرف باهاش چرا-رسام

  فهمه؟ می کنی می فکر-:زدم پوزخند

 داري يا پیچیده زندگی که گم می روانشناس، یه نه ، دوست یه عنوان به...  االن و دوستمم من-: کشید عمیقی نفس

  کنی؟ پیچیدگی این وارد هم دختر اون خواي می چرا...  اما... 

  .  دنیه کار این.  رسام نکردم واردش من-

  ...  کنی بازي احساساتش با خواي می تو اما-رسام

  .  کنم می تمومش کنم شروع که رو کاري که میدونی خوب و کردم شروع کارو این من رسام؟-

  ...  تأسف با شاید...  داد تکون رو سرش
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 حوا شدم اعثب من کنه می فکر...  منه تقصیر کنه می فکر دنی-: شکستم خودم رو بود شده حاکم بینمون که سکوتی

 و کنم قاطی دوستم جانب از sms یه دیدن با من که کرده کاري من با حوا رسام...  رسام....  ولی...  بشه گرفته ازش

 دیدنش اب تو و بفرسته واست جک یه دوستت که س مسخره خیلی....  س مسخره خیلی...  دیوار تو کنم پرت رو گوشی

  کنه؟ می رو کار این داره دنی که داره رو ارزشش آشغال اون مگه اصالً.  بچسبونی آمپر

  .  گرفت دست به رو دستم و نشست و اومد کنارم به و شد بلند جاش از

  .  رسام ممنون-:شدم بلند مدتی از بعد

 اتاحساس با بازي که کنم موفقیت آرزوي اگه...  نه یا کنم موفقیت آرزوي واست دونم نمی...  کنم می خواهش-رسام

 ضربه رايب دستاویز یه فقط ، ندارین دختر اون به اي عالقه هچکدومتون که...  دانیال از باختن...  نکنم اگه و...  دختر یه

  .  دیگري به زدن

 کنم نمی استفاده ارمغان از هم جوري هر اما بازم نمی که درسته.  رسام نیستم حرومی به نمک آدم-:زدم تلخ لبخند یه

  .  نباش نگران.  کنم نمی فراموش رو باشه کرده لطفی کوچکترین حتی و محبت حقم در که کسی ،

  ...  کرده باورت-:داد تکون تأسف با رو سرش

  ...  کنم بازي نقش بلدم خوب.  خوبیم بازیگر-

  .  خونمه تو-:زدم تلخی پوزخند و

 که یدمنم قول...  کنی روي زیاده بخواي اگه...  باشه حواست فقط-: داد رو جوابم آرامشبخشش همیشگی لبخند با اونم

  .  نفهمه چیزي ارمغان

  .  کنی نمی برمال رو کسی راز وقت هیچ که دارم اطمینان بهت-:زدم مطمئنی لبخند

  . عوضی-:زد غر خنده با لب زیر

  .  چاکریم-: کردم نزدیک پیشونیم به رو راستم دست اشاره و وسط انگشت

  .  بدي دل هم خودت که نري نقشت تو زیادي باشه یادت فقط.  فرزام گمشو برو-رسام

  ... گیره می سامونی و سر یه زندگیت...  نیست هم بد البته-:داد ادامه که خندیدم بلند صداي با

  .  من روانشناس دوست خداحافظ-:گفتم میرفتم در سمت به عقب عقب خنده با که همونطوري

  .  دکتر خداحافظ-:خندید اونم

  ؟رفت سر ش حوصله ما باونی-:نشوندم لبم رو لبخندي رسیدم که بهش.  رفتم ارمغان سمت به و کردم باز رو در
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 گه؟ب میخواست چی...  خب اما بپرسه رو رفتارم تغییر دلیل خواست می مسلماً...  بگه چیزي خواست می...  کرد نگاهم

  ندم؟ دیشب مثل رو جوابش من که جوري چه

  ؟ عزیزم بریم-:شه بلند تا گرفتم سمتش به رو دستم

 منشی سمت به خشکم و جدي ظاهر با.  دادم قرارش خودم کنار و کشیدمش باال که داد تکون حرف بدون رو سرش

  .  نمک ایجاد تغییري دخترا به نسبت خودم موضع تو اینکه نه کنم بازي نقش ارمغان واسه بود قرار من...  برگشتم

  .  کرد ام بدرقه صفائی آقاي بخیر روز با که دادم تکون منشی براي سري

  !اخمی چه-

 اسشونو ما نیستن شما که همه-:دادم تحویلش رو جذابم لبخنداي همون از یکی و برگشتم سمتش به ارمغان صداي با

  .  بخندیم

  .  کردم ام جمله چاشنی رو چشمکی و

**  

 دیگه جاي امروز نهمی چون بیاد تونه نمی دوستش که بود گفته نیوشا ، فرستادم بیرون رو نفسم و گرفتم گوشی از چشم

  ماهو؟ یه این کنم چیکار من حاال...  شده استخدام

  اي؟ چیکاره فردا فرزام؟-

  چطور؟.  بیمارستان و مطب-:کردم نگاه دانیال وبه برگشتم

  . بگیریم رو کارا پی و بیرون بریم میشه اگه ببینم خواستم می...  نداري وقت حساب این با-دنی

  . نمیشه فردا که شرمنده-

  . کنم می خوري مفت و خونه میشینم فردا منم پس.  نداره اشکال-:زد لبخند

  ... نعمتیه شما بودن....  چیه؟ خوري مفت-:کرد دخالت ارمغان

...  زارمب اگه عمراً! عجبا خونه؟ بشینه هم ارمغان ؟ خونه بشینه این اونوقت کار سر برم فردا من...  کن صبر کن صبر

  ... نبود خونه دنی مطب رفتم که اونبارم

  ... خودشه ، درسته... زد جرقه ذهنم تو چیزي اي یدفعه

  . بخیر شبتون.  بخوابم میرم دیگه من-: چرخیدم سمتش به دانیال صداي با که نشست لبم رو لبخندي

  . افتاد راه ها پله سمت به و زد چشمکی همیشگیش کن خرد اعصاب لبخند همراه به و
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  بانو؟ بخوابیم بریم ماهم-:دوخت زمین به و دزدید ازم رو نگاهش که کردم نگاه ارمغان وبه برگشتم

  ... بریم...  خب...  اوم-:کرد نگاه بهم و گرفت باال رو سرش

  .... مونده رفتارم هنگ تو هنوز بچه...  بمیرم الهی

  . شد گرم نظاره رفته باال ابروي با که کردم دراز سمتش به رو دستم و وایسادم جلوش و شدم بلند

  چی؟ یعنی االن این-ارمغان

 مادموزل یدش بلند کنم کمکتون اینکه یعنی-:دادم ادامه رو رفتارم لحنش به توجه بی...  سرجاشه هنوز زبونش...  خوبه نه

.  

  شدي؟ دون آداب حد این تا حاال تا کی از اونوقت-ارمغان

  . کرد رفتار اینجوري باید تو مثل نازي هاي گربه با فهمیدم که وقتی همون از-:دادم تحویلش رو جذابم لبخند

  . شد بلند م شده دراز دست به توجه وبدون کرد نگام چپ چپ

 االح میزاره کالس من واسه...  کردم همقدمش ها پله سمت به خودم با و گرفتم رو کمرش حرکتش به توجه بدون منم

  ... میمیرم واسش دارم واقعاً انگاري... 

  . بانو بفرمایید-: گرفتم قرار تر عقب نمایشی حالتی با و کردم باز رو در رسیدیم که اتاق به

  ! کنی می بانو بانو چقدر-:انداخت باال ابرو

  بانو؟ ریال بانو نگم یبهتون یعن بانو؟ ندارید دوست-:زدم پهنی و پت لبخند

  .فرزام-:رفت بهم اي غره چشم

  م؟جـــانــ-

  ... تو رفت و داد تکون تأسف نشونه به سري

  ... تو و میدونم من...  بره دانیال بزار...  بخور تأسف عمت واسه

  ... کنه می ناز اینطوري ها خوابه می خودم بغل تو شبه چند خوبه حاال...  کرد می نگاه تخت به مستأصل

  عزیزم؟ هست دعوتنامه به احتیاج-:گفتم درمیاوردم رو شرتم تی که همونطور

  راحتی؟ شما-:شد گرد چشماش دیدم لخت تنه باال با وقتی و برگشت سمتم به

  ناراحتی؟ تو...  اره که من-:زدم لبخند خونسردي با
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  . آره-:داد تکون رو سرش

  ... نیست مهم اصالً.  بدرك

 مورد نای تو ولی مهمه برام نبودنت یا بودن ناراحت اینکه با-... : شد نمی...  خب ولی بگم بهش اینو خواست می دلم

  ... گرممه من...  شرمنده

  ؟ بیارم در منم یعنی....  دیگه دربیاره رو بلوزش باید گرمشه هرکی یعنی! ؟ اِ-ارمغان

  بیاد؟ بدش که کیه...  بیار در تو...  خب آره-:زدم بهش لبخندي

 پتو ایدب باز هست که گرمم...  خلما منم...  رفت پتو زیر به سریع خیلی سمتش به حرکتم با که شدم نزدیک بهش و

...  کلت پس میزنه آسمونه وسط خورشید فردا ، میاد سیل امروز...  نداره سامون و سر که گیالنم هواي و آب...  بندازم

  ... پاییز تو اونم

  ارمغان؟-:اومدم حرف به بودم دوخته سقف به رو نگاهم که همونطور و کشیدم دراز کنارش

  .مطب میاي من با فردا-:دادم ادامه رو حرفم.  برگشت سمتم به

  ... شد دستوري لحنت باز...  ـرزامفـ-(

  )نمیدي؟ جواب چرا...  مرده الل هوي... کنی؟ منع کارا جور این از منو نباید مگه نیستی؟ وجدان تو مگه ببینم-

  چرا؟-ارمغان

  ... باشه کنارم همسرم خواد می دلم چون-

  کنم؟ چیکار دقیقاً اونجا بیام اونوقت-ارمغان

  . گري منشی دقیقاً-

  . هستی منشی دنبال بگو پس-ارمغان

 باشه ودهب درست قبلم حرف خواد می دلت خیلی اینکه مثل گفتم می کردم می ضایعت االن نبودم نقشم تو من که آخ

  .نشون دو تیر یه با همون-... : حال این با اما... 

  . زدم م جمله ادامه در چشمکی و

  میمونه؟ تنها خونهه دنی هربار نیست زشت میگم-ارمغان

 می داشص دنی که االن تازشم...  بمونین تنها خونه یه تو اون و تو که تره زشت این.  نباش دنی فکر به شما خیر نه-

  .... کنی
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  . کردم ادا خاصی لحن با رو دنی کلمات

  داري؟ شک من به تو-:شد خیره صورتم به تعجب با ثانیه چند واسه

  . ارمغان نیست تو دادمکبحث تکون رو سرم کالفه

  بزاري؟ تنهام دنی با که نداري اعتماد بهم که کردي فکر چی من درمورد تو-ارمغان

 نداشته تماداع بهت که نیست این...  کنم بدي فکر تو درمورد من که نیست این...  نیستی تو موضوع...  ارمغان... ارمغان-

 زنی یه تو و مرده یه اون که اینه موضوع...  بمونی خونه یه تو دانیال با تنها نشم حاضر که باشم داشته شک بهت و باشم

 تو بده امانج رو کاري یه بخواد اگه و بیشتر خیلی مرد بدنی قدرت یکسانن مرد و زن بگی هم هرچقدر که اینه موضوع. 

  . نمیاي بر پسش از

 اگه غیرتم؟ بی من-:دادم ادامه آروم دوباره.  کرد نگام ساکت و جاخورد یکم که گفتم معمول حد از تر بلند رو آخرم جمله

 اینجایی تو ارمغان بگیره؟ رو جلوش تونه می کی هان؟ چی؟ بزنه سرش به تو درمورد بیخود فکراي بخواد اون نباشم من

  ... نبودنم با اونوقت کنم مواظبت ازت که خواستم من چون

  ... شد قانع اینکه مثل...  نگفت چیزي دیگه اونم.  ندادم ادامه رو ام جمله

  . دوختم سقف به رو نگاهم دوباره

  بري؟ میخواي چند ساعت فردا-:شکست ارمغان رو حاکمه سکوت

  . شو بیدار 8-:برگشتم سمتش به و زدم لبخند

  .بخیر شب-:زد لبخند اونم

  ببینی رنگی خواباي-

  . بست رو چشماش و شد تر عریض لبخندش

***  

  :ارمغان

 هک یکم.  گرفته قرار جلوم چیزي کردم احساس چون ، ندیدم چیزي...  دیدم که چیزي اولین ، کردم باز که رو چشمام

  . فرزامه سینه بود شده دیدم مانع که هم چیزي و فرزامم بغل تو شدم متوجه شدم هوشیار

  ...  گرممه من...  کرده بغل هم تنگ چه... اوفـــ

  .  داشت فایده کمتر کردم می تقال بیشتر هرچی.  خوردن تکون بغلش تو به کردم شروع

  ...  و...  دادم انجام قوا تمام با رو تالشم آخرین که درمیومد اشکم داشت دیگه
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  ... آخ-

  .  کردن نگاه اطراف به گنگ به کرد شروع

 دادم حویلشت شده باز نیش یه که کرد نثارم چپی چپ افتاده پایین تخت از من لطف به...  ــلهب که فهمید اینکه از بعد

 .  

  . گرفت اش خنده

 افتادم ممن نتیجه در ، بود شده حلقه من دور که دستشم و پایین بود افتاده تخت از آخرش که بودم خورده تکون انقدر

  .  روش

 ور لبخند هرلحظه کردم احساس که خندیدم می داشتم منم.  بود زده زل بهم ، نگاهش توي حتی که اي خنده ته با

  ...  میشه کمتر صورتش

 یه وت...  بود صورتم خیره هنوز نگاهش و شد می محو بیشتر لحظه هر صورتش روي ي خنده.  کردم نگاهش تعجب با

 ره دستاش حلقه که بودم حرکتش محو هنوز.  کرد عوض رو جاهامون بندش پشت و لبام به چسبوند رو لباش لحظه

 عمل رانهماه واقعاً فرزام...  بودم کرده داغ...  نبود خودم دست...  بیشتر لباش فشار و شد می تر تنگ دورم بیشتر لحظه

 که یرمبگ فاصله ازش خواستم و ریختم بهم فکر این با.... )  دیگه فراوونه دختراي دوست تأثیر...  خب آره-.( کرد می

  .  چسبوند خودش به محکمتر منو و نداد بهم رو اجازه این

 هاش وسهب به منم شد باعث بود گرفته بازي به رو لبام که لباش قدرت هم دیگه طرف از و کردم می داغ شدت به داشتم

 اومد ودفر بازوش و سینه رو و گرفت فاصله بدنم از کمی دستام اختیار بی ولی جوري چه نفهمیدم خودمم...  بدم جواب

  ... کنه خودش از جزئی منو خواست می اینکه مثل ، فشرد می خودش به منو بیشتر لحظه هر فرزامم. 

  .  دمکشی عقب سریع خیلی که منم و شد جدا ازم اکراه با دستاش که شدم متوجه.  اومدیم خودمون به در صداي با که

  ...  ها مطب بري خواستی می کنم می فکر ؟ فرزام شین؟ بیدار خواین نمی ها؟ بچه-دانیال

  ...  شدیم بیدار دیگه...  چرا-:گفت جوابش در که فرزام شده بم صداي و

 لباساش تعویض از بعد و رفت لباساش کمد سمت به بندازه بهم نگاهی حتی اینکه بدون و شد بلند من روي از کامالً و

  .  بودم انداخته پایین رو سرم نیفته بدنش به چشمم اینکه براي منم...  رفت در سمت به هم

  .  مطب بریم که شو آماده-:گفت برگرده سمتم به اینکه بدون و کرد مکثی در جلوي

  ... بست هم رو در و بیرون رفت و

 اب حال و عشق یکم-( کردم؟ چیکار من...  بودم کرده داغ...  خدا آخ...  میزد تند هنوزم...  قلبم روي گذاشتم رو دستم

  . ) شوهرت
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  .  نداشتم رو کاري هیچگونه انجام توانایی که بودم هنگ توي انقدر ، نداشتم هم خندیدن حوصله

 دانیال.  رفتم شپزخونهآ به سپس و پایین طبقه به لباس تعویض از بعد و شدم بلند بگیرم آروم تا نشستم یکم اینکه از بعد

  میري؟ جایی-:کرد نگام رفته باال ابروي با بود شده بیرونم لباساي متوجه که

  .  مطب میاد من با-:داد جواب فرزام من جاي به

  ... دقیقاً-:نزاشتش جواب بی هم فرزام البته که.  نشست دانیال لب روي پوزخندي

  دقیقاً؟ چی-: کرد نگاش تعجب با دانیال

  .  ذهنته توي که همونی-فرزام

 نماشی تو-: داد ادامه سمتم به برگشتن بدون رفت می در سمت به که همونطور و شد بلند شیرش خوردن زا بعد و

  .  عزیزم منتظرتم

  ...  ها میشه چیزیش یه هم شوهرت این-:زد چشمکی و برگشت سمتم به دانیال

  چیزي؟ چه مثالً-:کردم اخم

  جیگر؟ تو میاري جوش چرا...  بابا هیچی-: جاخورد گیریم موضع از

  کجا؟-:کرد متوقفم صداش که رفتم در سمت به و نگفتم چیزي

  نگفت؟ فرزام مگه-:برگشتم سمتش به کالفه

  صبحونه؟ بدون-:کرد نگام رفته باال ابروي با

  .  خورم نمی.  نیست مهم-

  ...  صبحانه اول...  شه نمی...  نچ نچ نچ-:داد تکون رو سرش

  .  دیگه برم بزار دنی اه-

 تا-: تگرف بدست رو خامه پاکت و نون اي تکه میومد سمتم به همیشگیش لبخند با که همونطور و شد بلند جاش از

  .  نزن هم حرفش نخوردي صبحونه

  .  بخور اینو اول-:داد بدستم رو لقمه و مالید نون روي رو خامه و

  شد؟ خوب-:گرفتم ازش رو لقمه.  آورد لبم به رو لبخند زد که لبخندي

  . بخورش-دنی

  حاال؟ خوبه-:بردم دهن به رو لقمه و گرفت ام خنده بودنش مصر از
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  ...  بابا دخمل آفرین-دنی

  .  رفتم در سمت به و دادم تکون براش تکون تأسف نشونه به سري خنده با

  . ) بود مهربون هم اول همون از دانیال البته-! (اینا شدن مهربون باهام چه تازگیا

***  

  :فرزام

  . نباشی خسته-

  کردم نگاه بهش و گرفتم باال رو سرم

 شد؟ن وارد فشار بهت نبود؟ که سختت بود؟ چطور کاري اول روز.  دلم عزیز همینطور هم تو-:نشوندم لبم رو لبخندي

  ؟ نزدن ناجوري حرف که بیمارا

  ...  ماهریم بازیگر چه من که آخ... خندید

  بشه؟ چیز اینهمه بود قرار ساعت چند این تو-ارمغان

  .  نازنین نیست بعید-:انداختم باال اي شونه

 و دمش بلند...  بود هشدار زنگ یه مثل واسم ناگهانیش حرکت...  داشت نگه سرش روي رو دستش و شد جمع لبخندش

  ...  بیمارش براي پزشک یه نگرانی...  واقعی نگرانی یه بار این البته.  رفتم کنارش نگرانی با

  ارمغان؟ شده چیزي-

  ...  نازنین...  نازنین-:کرد زمزمه لب زیر من به توجه بدون

  ...  آشناست خیلی واسم اسم این-: شد خیره صورتم تو گنگ و برگشت

  ؟...تصویر یا ؟ اي دیگه اسم نمیاره؟ یادت به اسم این رو اي دیگه چیز-

  ...  نهمیبی عذاب داره بود معلوم که بود جوري حالتش کامالً  اما کنه تمرکز خواست می اینکه مثل...  بست رو چشماش

...  میاد ذهنت تو خودش کم کم...  ت حافظه تو بود اي جرقه یه...  نیار فشار خودت به...  خوب خیلی...  خب خیله-

  .  نکن اذیت رو خودت

  .کرد نگام ناراحتی با و کرد بزا رو چشماش

  !عاشقانه چه-

  شدي؟ وارد اي اجازه چه با-: شدم خیره صدا صاحب به اخم با و برگشتم
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  ...  گرفتم نمی اجازه که قبلنا-:خندید بلند صداي با

  ...  قبلنا گی می خودت-

  .  خیال بی...  زیزمعــ... ـمفرزام-

  بزاري؟ نهات رو ما میشه ارمغان؟-: گفتم بگیرم ازش رو نگاهم اینکه و حالتم تو تغییري هیچ بدون که زد بهم چشمکی و

 و خوار ازمب شاید که دونستم می ، نیست انتظار در خوبی حرفاي دونستم می ولی نداشتم باهاش شدن تنها به اي عالقه

 جلوي کسی نمیومد خوشم هیچوقت کالً...  باشه شاهد اي دیگه کس نداشتم دوست هم خاطر همین به و کنم خفیفش

  . بشه توهین بهش و بشکنه غرورش اي دیگه کس

  .  ایستادم ریما به پشت و بهش رو و رفتم اتاق پنجره سمت به ارمغان شدن بلند با

  اومدي؟ چی بخاطر-: و سکوت اي طوالنی نسبتاً مدت

  ...  باش مهربون یکم خشن؟ اینقدر چرا ـرزام؟فـ-: شنیدم رو زد می دلخور که اش عشوه پر صداي

 بی شآرای...  بود خوشگل واقعاً اما بود جلف شاید...  هیچی واقعاً ...  هیچی داشت؟ کم چی...  کردم نگاه بهش و برگشتم

 اما ، بیاد نظر به مصنوعی موهاش استخونی رنگ همینطور و چشماش روشن آبی رنگ که میشد باعث ش اندازه و حد

 اهاشب من نبود که هرچی.  نداره چشماش و مو و دماغ به ربطی هیچی س شده پروتز لباش اگه که میدونستم خوب من

  ...  بارها و بارها بلکه ، یکبار نه اونم و داشتم رابطه

...  نبودم اي دیگه کس هیچ با بودم اون با وقتی من...  ولی...  داشتم کم چیزي من شاید...  نداشت کم چیزي واقعاً

  .  بودم نگرفته یاد رو زدن دور رسم هنوز من و ود اولیش

  ...  مادرت جون به رو تو.  ریما باشیم راست رو بیا-:زدم پوزخند

  .  عوضی نیار اونو اسم-:حرفم وسط پرید حرص با

 دادي یاد بهم تو خودِ اصالً  ، خودت مثل بودم یکی ، باشم بوده عوضی اگه من!!! ؟ من 1!!عوضیم؟ من-:گرفت ام خنده

  ...  نداري دوست منو تو میخواي؟ چی بگو بهم حاال پس...  دادم قَسَمِت...  بگو بهم تو ولی.... 

 که.. . نفر یه اال.  ندارم دوست رو هیچکس من...  نداشتم وقت هیچ.  ندارم دوستت ، نه-:نشست مبل روي و زد پوزخند

 هم ور دیگه خیلیاي...  خوام می پولت بخاطر رو تو...  شناختی منو خوب ، خب آره...  نیست دنیا این تو دیگه...  اونم

  .  بدم انجام هرکاري پول بخاطر حاضرمم....  خوام می پولشون بخاطر

  ؟ داره رو ارزشش کنی می فکر واقعاً-

  ... نکن موعظه منو دیگه یکی تو-:باال برد رو صداش و زد پوزخند
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  .  داره فرق دیدم ازش تابحال که شخصیتی با واقعی ریماي شخصیت چقدر-

  ...  منفورتره خیلی شاید...  آره-:آورد پایین رو صداش و شد خیره میز روي نقطه یه به

  مطمئنی؟-

 ، ورشیا تنها ، مادرش مرگ و چیزشه همه مادرش که بدبختی دختر...  بهتریه واژه انگیز ترحم...  نه منفور شایدم-ریما

  ...  غیرتش بی آشغالِ پدرِ...  پدرش براي...  و پول براي کثافتی و گند هر به دادن تن با میشه مساوي

 من تتصورا از اما ، حرفاش نبود عجیبی چیز.  بودم حرفاش شنواي تعجب کمی با.  بود مشهود کامالً صداش تو بغض

  ...  بود متفاوت کامالً چیزاست این پی زیادش خوشی از که غمه بی پولدار بچه یه ریما که

  ...  خونه اون-:گفتم اختیار بی

 پول از بخوام که داره دلیلی چه میبینی؟...  بود مشتریم ش صاحبخونه...  بود کار همین منفعت از-:کرد قطع رو حرفم

  بگذرم؟

  .  بشن فراموش انسانی هاي ارزش شده باعث همیشه که بوده پول...  خب آره-:زدم پوزخند

  .  گذشته حرفا اینجور از ما کار...  بابا خیال بی-: شد بلند جاش از

  !شد؟ نصیبم چی اما ، چی واسه بودم اومده-: بهم زد زل و خندید

  پشیمونی؟-

  .  زیاد نه بخواي رو راستش-:واقعی ریماي شد دوباره

  زنته؟ واقعاً-:شدش عوض دوباره و

  .  کرد اشاره در به سر با و

  .  آره یعنی که دادم تکون سر جوابش در

 پسرا به هک کیه اصالً...  کنه پاك رو ش گذشته تونه می راحت خیلی پسر یه...  باشی کشیده دست واقعاً امیدوارم-ریما

  .  گرده نمی بر واسش هیچی وسط این که دختره فقط ؟ بگه چیزي

   . بشنوم رو چیزا اینجور که باشم کثیف اینقدر خواست نمی دلم ، بود همین شدمم عوض که دالیلی از یکی-

 یکس اون از.  ممنونم بازم ولی...  کنه نمی عوض رو چیزي این... کردي رو حالت و عشق که تو! فایده؟ چه-:زد پوزخند

 تفاقا اون ، اصلی حرف اون بدونم خواد می دلم خیلی.  دالیلت از یکی بشه حرفا اینجور شده باعث که چیزي اون یا

  ...  تو شدن عوض هم باز...  البته...  بشی عوض شده باعث که بوده چی اصلی

  .  بشن من مثل کمتري دختراي تا شده کمتر گرگ یه که ممنونم-:داد ادامه و زد پوزخند و
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  .  کوچولو خانم نیست خوبی کار سمع استراق-:گفت می که شنیدم می رو صداش. رفت در سمت به

 ها نندهک توبه خدا" گفت می که دبیرستانمون دوران دینی معلم صداي...  چرخید می ذهنم تو رنگتري پر صداي یه اما

 ش تیجهن دنیا این تو باید اما ؛ نمیده آزارش گناهان این دیگه دنیا اون تو ، میشه بخشیده گناهاش تواب ، داره دوست رو

....  نبینی يکرد که رو کارایی و شکستی که رو دالیی نتیجه هم دنیا این توي حتی که خداست عدل از دور به.  ببینه رو

  ". بشه فراموش چیز همه که نمیشه

  کنه؟ یادآوري بهش رو کارهاش اینطوري کسی که اینه از بدتر آدم یه واسه چی واقعاً و

  کشم؟ می قضیه اون فهمیدن با من که عذابیه این از بدتر چی

  مغزمه؟ توي افکار این از بدتر چی

  بگه؟ بهم خواست که هرچی فاحشه یه اینکه از بدتر چی

  .... انسانیت از دور به...  وحشی...  حیوون...  درنده...  گرگ بگه بهم

***   

  .  بریم که شو آماده فردا-: زدم رو حرفم بگیرم باال رو سرم اینکه بدون و زدم ورق رو دستم مجله

  داري؟ آزاد وقت فردا-:چرخید سمتم به دانیال

  .  دادم تکون رو سرم بازم بگیرم باال رو سرم اینکه بدون

  دیگه؟ مطمئنی...  فقط...  خوب هم خیلی.  ok-دنی

  . اوهوم-

 بود هآشپزخون توي که ارمغان به چشم با که آوردم باال رو سرم ، بده نشون بهم رو چیزي تا میکنه تقال کردم احساس

  دونه؟ می-:زد لب و کرد اشاه

  .  نگو چیزي-: زدم لب و انداختم باال نه نشونه به رو سرم

  .  نکن واردش اونو.  دانیال توئه و من به مربوط قضیه این-: گفتم که داد تکون چرا معنی به رو سرش

  .ok-:انداخت باال شونه خیالی بی با

 خواست می گها البته...  بده بروز چیزي نداره قصد و خیال بی واقعاً  یعنی این که دونستم می....  میشناختم رو حرکتش این

  .  بود می گیر هم خودش پاي هم بده بروز چیزي
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 مبیلهرد مرتیکه این دل ور انقدر پوسید دلمون بابا کجایی؟ بانو؟-: زدم صدا رو ارمغان و آشپزخونه سمت به کردم رو

  ...  دیگه بیا بابا...  نشستیم

  منی؟ با رو هردمبیل ـرزام؟ف-:شد بلند دانیال اعتراض صداي

  نشسته؟ اینجا هردمبیل مرتیکه دیگه تا چند مگه تو جز.  بزرگمم آقا روح با پ ن پ-

  .  یکی-:اومد ارمغان صداي

  هردمبیل؟ مرتیکه شدم من حاال...  دیگه نکنه درد شما دست-:کردم نگاه بهش تعجب با و برگشتم

  داره؟ فرقی چه...  دیگه قماشین یه از تون همه-: انداخت باال شونه خیالی بی با

  .  گرفت جلوم رو سینی و

  . باشی جریان در که گفتم فقط...  ها شوهریته حاضر حال در داره فرقی چه-

  .  برداشتم رو قهوه فنجون و

 خنده ، لخت قهوه توي شاه بابا مثل رو شوهریته کلمه اخصوص علی و بودم گفته اي بامزه لحن با رو م جمله اونجاییکه از

  .  دادي قرار جریانم در شد خوب-: داد رو جوابم برمیگشت دانیال سمت به که همونطور و گرفت اش

  .  میشما بلند ارمغان-

  مثالً؟ کنی می چیکار میشی بلند-ارمغان

 یکم ، رفتگ فاصله ازم قدم به قدم و آروم آروم شدنم بلند با ، رفتم سمتش به و شدم بلند و میز روي گذاشتم رو فنجون

  . رفت عقب عقب سریعتر اونم که کردم حرکت سمتش به سریعتر

  ون؟جــ فرزام-ارمغان

  .  عزیزم ارمغان-:زدم مضحگ لبخند یه

  .  بگیري منو بتونی اگه عمراً -:گفت ارمغان که بود گرمون نظاره خنده با دانیال

  ... نه یا تونم می که دید خواهیمم...  دنبالش منم گذاشت فرار به پا و برگشت و

 رو کار این مثالً-: چرخوندمش دور چند و کردم بلندش و گرفتمش که بود رسیده باال طبقه به منتهی ي ها پله راه به

  .  کنم می

  ...ـمفرزامـ-:خندید بلند صداي با

  فرزام؟ دلِ جانِ-:گفتم دلم ته از لحظه یه



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵۵  

 

  .  بودمش گذاشته پایین البته ، بود بغلم تو هنوز ارمغان.  برگشتم سمتش به دانیال سرفه صداي با

 به الزم-( بینه؟ می رو جوون زوج یه هاي خنده و شوخی شینه می آدم...  دیگه هردمبیله مرتیکه میگم راست من خب

  )نداشتی؟ رو جوون زوج یه هاي خنده و شوخی همین خودت قول به اجراي قصد اصالً  نبود هردمبیل این اگه که ذکره

  .  نرید 18+صحنه بسته گوش و چشم منِ جلو یدفعه که بکنم حضوري اعالم یه خواستم-دنی

 رو ارغان مخ خواي می اینطوري یعنی نمیاد خوشم تصمیمت و عمل این از اصالً اینکه با...  ها سرت بر خاك خداییش

 نیستا مه خودت دست البته...  هم توي بره اخمات و شی غیرتی باید مثالً  االن خودت؟؟؟؟؟ سمت به بکوشونیش و بزنی

  ... شده عادي واست کردي زندگی انگلیس مدت همه این... 

  ...  اي بسته گوش و چشم هم چقدر دیگه که تو براي بمیرم-

  نیستم؟-:کرد جمع رو لباش

  چیه؟ اصوال ادا این...  بزرگتري منم از...  بکش خجالت سنت از خر نره مرتیکه-

  ...  کنم لوس خودمو واست نداري لیاقت فرزام سرت بر خاك-دانیال

  .  دارم زن.  تم شرمنده-

  .  خورده موش هم زبونش تازگیا-: داد ادامه و کردم اشاره بود بحثمون گر نظاره خنده با که ارمغان به سر با و

  داره؟ کار چی من به.  برسه ش سوسکه خاله به بره هم موشه آقا...  شکر رو خدا سرجاشه.  خیرم نه-ارمغان

  .  رفتم مبل سمت به و جداشدم ازش هم بعد و فشردمش خودم به و خندیدم

***  

  :ارمغان

  گذشت؟ می روز چند

  ...  روز 12 دقیقاً

 بره روز 2 واسه خواد می گفت بهم وقتی امروز که یکی...  دیگه یکی بود شده...  بود شده عوض فرزام که بود روز 12

  ...  اومد در اشکم جایی یه

 بودن شمطب تو منشی عنوان به...  گذشت می اون با ساعاتم بیشتر که منی واسه اونم...  بود زیاد خیلی روز 2!!!! روز 2

.. . داشتم دوست رو فرزام من...  ندارم تعارف دیگه که خودم با ؟ چرا دروغ...  بود عالی چیه؟ بد اصالً...  نبود بد هم زیاد

 روز چند این اما...  دعواهاشو حتی و...  حمایتاشو...  شدناشو غیرتی....  اخماشو....  هاشو خنده...  رو بازیاش غد حتی

  .  رفت نمی بیرون جوره هیچ که بود کرده نفوذ قلبم به جوري...  بودم دیده هم رو مهربونیش
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  ارمغان؟-

  جانم؟-: برگشتم سمتش به و اومدم بیرون خیال و فکر از صداش با

  کنی؟ می چیکار داري اینجا نشستی...  خانمی بال بی جانت-:شد نزدیک بهم لبخند با

  ...  هیچی-:دادم تکیه اش سینه به رو سرم...  کرد حلقه ام شونه دور رو دستش و نشست کنارم و

  زده؟ غمبرك هیچی خاطر به اینجا من خانمی-: شنیدم گوشم کنار از درست رو اش خنده صداي

 خب مونم؟ب خونه تنها کنم؟ چیکار روز دو این تو من-:گفتم پس....  اینا یا میشه تنگ برات دلم بگم خواست نمی دلم

  ...  میره سر م حوصله

  ...  هش کچل دستم از کنم کاري...  کنم کل کل باهاش...  بزارم سرش به سر نیست هم هیچکی-:گرفت رو حرفم ادامه

  ...  فرزام اِ-:کوبیدم ش سینه به مشت با

  ...  کنه می ناز واسم اینطوري که بشم خودم خانمی قربون فرزام؟ جان-

 حرص با...  میشه پررو بخندم روش به اما میومد خوشم کلماتش از واقعاً  چون مصنوعی میگم...  مصنوعی حرص با

  کرد؟ ناز کی-:شدم کمر به دست و گرفتم فاصله ازش معنوعی

  .  جنابعالی-: گرفت رو بینیم نوك راستش دست وسط و اشاره انگشت با

  کنم؟ ناز تو واسه مگه بیکارم....  وجه هیچ به.  خیرم نه-

  داري؟ کار-فرزام

  پس؟ کردي خیال چی...  جناب دکتریم یه منشی من.  البته-:گرفتم خودم به ژستی

  .  قاپه می منو زن که نرسه دکتره این به دستم مگه-:خندید

  . لطفاً باش نداشته کار من رئیس به آقا-:کردم اخم تصنعی

  ...  دیگه میدي ترجیح شوهرت به رو رئیست که-:کرد درشت رو چشماش

  منی؟ شوهر تو گفته کی اصالً-

  .  کنم ثابت نداري هم شناسنامه المصب آخه-:گفت اي بامزه لحن با بعد و کرد نگاهم یکم

  ....  دیگه اینجوریاس...  اِ-:باال پرید ابروش تاي یک که انداختم باال ابرو شیطنت با

  ...  دیگه دیگه-:دادم تکون رو سرم
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  .  خواستی خودت.  باشه-فرزام

  ....  سري بر خاك کاراي سراغ بره خواد می یعنی میگه اینطوري وقت هر این....  الفرار!!!! ـداخـ ـایـ

  ...  و روم افتاد خودش و تخت روي کرد پرتم که برم در خواستم

 بشه خوشانت خوش نزاشت ؟ بکنه خواد می چیکار کردي فکر...  خیال خوش خانم برفما-. ( دادنم قلقلک به کرد شروع

 ...  

  گفته؟ کی ؟ من ؟ من بشه؟ خوشانم خوش من-

  . ) کرد یم رو کار اون دادنت قلقلک جاي به بود خدات از...  بمالونی شیره توین نمی دیگه رو یکی من سر...  بابا برو-

 مخلوط خنده اب که جیغام صداي...  کشیدم می جیغ بیشتر فرزام مقابل در نتیجه در بدم تونستم نمی که رو وجدانم جواب

  ...  بود برداشته رو منطقه این کل...  سهله که ویال و اتاق کل بود شده

  ...  خدا...  رو...  تو...  زام...  فر...  فر...  فرزام واي-

  ...  دادي قسمم که حیف-:داد تکون وار تحدید رو انگشتش و برداشت سرم از دست حرف این شنیدن با

  .  کرد پرت کنارم تخت روي خودشو و

  بینمش؟ نمی دیگه روز 2 تا یعنی.  گرفت دلم یدفعه

  ارمغان؟ شد چی-:کرد ریز رو چشماش بود شده حالتم تغییر متوجه که فرزام

  .  میره سر م حوصله تنهایی من-

  .  من عزیزِ مونی نمی تنها-:گرفت بدست گونه نوازش رو موهام از یدسته

  . بده ادامه منتظرم فهمید.  چشماش تو زدم زل و برگشتم

  .  نیوشا پیش میري-فرزام

  .  نیمرم بیرون ویال از من-: هم تو رفت اخمام

  چرا؟-

  .  بمونم همینجا میدم ترجیح من.  نیوشاست خونه نیوشا خونه.  نیستم راحت چون-

  ...  کنی لجبازي من با میدي ترجیح فقط تو-:خندید

  ...  دیگه جاي برم نمیاد خوشم فرزام اه-



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵٨  

 

  .  اینجا بیاد میگم نیو به...  خب خیله-فرزام

  .  نرو بگم بهش میشد کاش اي.  نگفتم چیزي

  ... نازنین همه تو قیافت که باز چیه؟ دیگه-فرزام

 ابله خب-( ؟ آشناست گوشم به انقدر اسمش که کیه نازنین این یعنی...  خورد گره هم تو ابروهام بازم نازنین شنیدن با

  ...  خودتی شاید

  . ) دمش پیدا دریا تو چرا کنه کمکم بتونه که مهم آدم یه شایدم...  صمیمیه دوست شاید....  خواهرمه شایدم خنگ خب-

  .  بمونه دانیال میزاشتی حداقل خو میگم-:کنم اذیتش یکم خواستم

  .  ــانارمغ-: هم تو رفت سریع خیلی ابروهاش

 می سح...  بهتره اینطوري...  بود شده تنگگ دلم اصالً...  بودا نکرده اخم بهم اینطوري بود وقفت چند یه...  ــشآخیـ

  .  ترم نزدیک واقعی فرزام به کنم

  بله؟-:دادم تحویلش شده باز نیش یه

  ...  دانیال بگی دیگه بار یه...  دیگه بار یه فقط-:داد تکون تحدیدوار رو ش اشاره انگشت

***   

  گرفتی؟ تنگی دل...  بمیري الهی-. ( بودم شده خیره تلویزیون صفحه به و بودم کرده جمع رو پاهام

  . ) ندارم رو ت حوصله شو خفه-

  دختر؟ کجایی-:اومدم خودم به نیوشا صداي با

  ...  جا هیچ-:دادم جواب مظلومی لحن با...  کردم نگاه بهش و برگردوندم رو سرم

  ؟ شده تنگ آقاشون برا دلشون کوچولو خانم-:خندید

  .  خیرم نه-:رفتم بهش اي غره چشم

  /  کردم باور که منم ، آره-نیوشا

  .  ـانیوشـ-:زدم صدا رو اسمش حرص با

  .  ـانارمغـ-:آورد در رو ادام

  .  نیست که تو مال...  خودمه شوهر چی؟ که شده تنگ اصالً آره-. : س فایده بی انکار...  اوف
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 وهريش شوهر چه...  غرور کوه ون خودت ارزونی...  باشه...  بابا باشه-:گفت و آورد باال صلح نشونه به رو دستاش نیوشا

  .  من برا کنه می هم

  نداري؟ تو دارم من شده حسودیت االن خب؟ چیه-

  ندارم؟ من که داري چی-:انداخت باال ابرو شده باز نیش با

  .  منحرف-:سرش توي زدم هم محکم و خنده زیر زدم بلند

  .  االغ گرفت دردم.  نکنن سرت تو خاك-: سرش مالیدن به کرد شروع حرص با

  . زیبا الفاظ این بردن کار به براي لطف همه این از ممنون-

  .  بود م وظیفه.  کنم می خواهش-:داد رو جوابم خونسردي با اونم

  نیوشا؟-: شکستم رو سکوت دوباره خودم که شدیم ساکت یکم

  جانم؟-

  نگفتم چیزي و کشیدم عمیق نفس یه

  شدي؟ عاشق-نیوشا

  . )حمقا تابلوئی که بس-( ؟ بود حوش و حول همین حرفم موضوع فهمید کجا از. کردم نگاه بهش تعجب با و برگشتم

  .  بده جواب.  نکن نگاه اونطوري-نیوشا

  ...  حسیه یه...  ـمدونـ نمی-:گفتم وارفته قیافه با

 مهمن طفق ، گیرن نمی خاصی نقش اما ، شن می قلبت وارد سریعتر و تر راحت خیلی مهربون آدماي ؟ دونی می-نیوشا

 تبه دیگه حس یه...  میشن وارد دیگه جور یه آدما این...  خشکن....  جدي و مغرورن که آدمایی اما...  داشتنی دوست و

  ...  کنه می ترت حساس و کنه می تپیدن تندتر به وادار رو قلبت که حسی...  میدن

-:گفتم نمک عوض رو جو اینکه براي سریع خیلی کشیدمو عمیق آه یه و دادم تکون سر.  میدادم گوش حرفاش به دقت با

  ...  داریا تجربه اینکه مثل

  ...  دیگه؟ بود همینطور دیگه؟ گفتم درست...  راستی...  دیگه اینیم ما-:خندید بلند صداي با

  ...  بود تر خشک فرزام که موقع اون کنم می احساس...  درست تو حرف دونی؟ می-

  !!!موقع؟ اون. ..  stop stop-:کرد قطع رو حرفم

  ... آره-: انداختم باال شونه
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  چی؟ یعنی-: نشست صاف و اومد در بودنش شل حالت از نیوشا

 وقتی اون زا بیشتر اینام و قلب تپش همین تو قوا به میکرد رفتار تر خشک که موقع اون گم می...  که نداره چی یعنی-

  ...  بود مهربون که بود

  کرده؟ تغییر فرزام رفتار ارمغان؟! مهربون-:باال پرید ابروش یه

  چطور؟...  خیلی...  خب آره-:نشستم صاف و شدم متأثر منم نشستنتش صاف و لحن از

  چرا؟ کی؟ از-:گفت شد می تر متعجب لحظه هر که لحنی با

  بگم؟ بهش... ( کردم مکث یکم

  )بگی؟ میخواي کی به نگی نیوشا به اگه خب-

  .ارمغان-:اومدم خودم به دوباره صداش با

 جلوي قطف مدتی یه تا البته...  کرد تغییر فرزام رفتار اومد وقتی....  اصالً...  اومده دانیال که موقعی همون از...  نمیدونم-

  ...  بعدش ولی بود دانیال

  ...  داره بو قضیه این-:کرد نگام مشکوك نیوشا

  چی؟ یعنی-

 صفحه به اهنگ یه ، بود میز روي گوشیش.  نداد صحبت اجازه بهمون این از بیشتر نیوشا گوشی زنگ شدن بلند صداي

 بود هنوشت هم زیرش.  بودمش دیده قبالً انگار که بود مرد یهخ تصویر ؛ کشیدم سرك کنجکاوي با منم.  انداخت ش

bardia  

  بله؟-: برد گوشش سمت به و برداشت رو گوشی شد می بلند که همینطور نیوشا

 ینکها بدون هم نیوشا.  شد می شنیده خط اونور از بیشتر فریاد و داد صداي.  رفت هم تو ابروهاش و کرد مکث کم یه

  .  کرد قطع رو گوشی بزنه حرفی

  .  کردم نگاهش منتظر

  . ... ارمغان ببخشید-نیوشا

 حتماً  رو در بود گفته فرزام راستی-:داد ادامه و کرد reject ش صفحه به نگاه یه با.  شد بلند گوشیش صداي دوباره و

  کردي؟ قفل.  کنیم قفل

  .  کردم قفل من ، آره-

  .  داد تماس رد گوشیش به نگاه با دوباره و داد تکون رو سرش
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  نمیدي؟ جواب چرا-

  ...  تو دل ور بشینم خوام می...  بابا کن ولش-نیوشا

  .  داد تماس رد چهارم بار براي و

  . بده رو جوابش باال برو بزنی حرف من جلوي خواي نمی اگه-

  ...  کشه می طول بدم رو جوابش...  بره سر حوصلت خوام نمی فقط...  بابا نه-نیوشا

  .  کرد reject بار شیشمین براي و

  . میخوابم گیرم می...  خو وقته دیر دیگه منم...  شه نمی خیال بی) انداختم باال ابرو و... ( آقا این-:خندیدم

  ...  ها شرمنده-نیوشا

  .  ها پله سمت به کرد گرد عقب اونم.  زدم بهش لبخندي

  ....  نزن داد من سر...  هرجایی...  بله؟-:گفت می که میشنیدم رو صداش

 ها داره اتاق ات چند خداییش...  بود مستقر مهمان اتاقاي از یکی تو نیوشا.  رفتم ها پله سمت به منم و انداختم باال شونه

 هم دیگه اتاق تا 2 داشت حضور درش نیوشا االن که اتاقی و بود توش دانیال که اتاقی و فرزام اتاق و من اتاق جز به... 

  .  بود باال طبقه

 و یدمکش عمیق نفس یه...  بود مونده هنوز ادکلنش بوي.  کردم پرت تختش روي رو خودم و رفتم فرزام اتاق سمت به

 یه االح... . سرت بر خاك-.... ( بود شده تنگ واسش دلم...  بود فرزام سر زیر همیشه که بالشتی روي گذاشتم رو سرم

  ...  دیگه نداري جنبه...  ها رفته که روزه

  ) ؟ اصالً توچه به...  اه-

  ...  نداشتم عادت نبودنش به.  خوابیدم می فرزام حضور بدون اتاق این توي که بود شبی اولین امشب

  خونه؟ این تو بودم؟ اینجا اصالً که بود وقت چند

  ...  نبود زیاد که دونم می فقط...  دونم نمی

  ...  بود رفته پیش سریع چیز همه چقدر

  ) میخواي؟ چی مرگته؟ چه چیه؟ هان؟-. ( متکا به زدم زل مظلوم و کردم جمع رو م لوچه و لب

  .  ـلبغـ-

  .  گرفتم خودم به زاري حالت و
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****   

  :فرزام

 ؟ چرا-.( باشه نداشته حقیقت ذهنمه تو که اونی کردم می خدا خدا فقط...  دادم فشار محکم و گرفتم سرم به رو دستم

 بود اومده ذهنم تو که اونی اگه واقعاً...  چرا که دونستم نمی خودمم) ؟ بده مگه باشه؟ نداشته حقیقت که خواي می چرا

  ....  همین فقط...  کردم می پیدا اونو من داشت؟ اشکال کجاش بود درست

  ...دانیال...  آوردم باال رو سرم گرفت قرار م شونه روي که دستی با

  داري؟ استرس-دنی

  ....  میشناختیشون حداقل...  دانیال بودي شانس خوش تو-... : تلخ.. زدم لبخند

 البته که.. . یکیه اون از بیشتر ش مرتبه یکیش حاال ، بدشانسیم هردو ما!!! شانس؟ خوش...  فرزام خیال بی-:زد پوزخند

  ... باشی تو تره بدشانس که اونی کنم نمی فکر من

 داقلح که کسی از!!! حوا؟ از!!!! زن؟ اون از کنم شکایت بازم بگم؟ خواستم می چی اصالً....  نگفتم چیزي و زدم پوزخند

 مقصر قضیه این توي حوا از بیشتر شاید که کسی از کنم شکایت یا بگه؟ بهم رو حقیقت و جلو بیاد که داشت جنم اینقدر

  !!!؟ بود

  ها؟ بچه شدین آماده-

  ...  ولی...  بریم ، آره-:دادم تکون رو سرم و کردم نگاه افشین به و برگشتم

  چی؟ ولی-:داد تکون سوالی رو سرش

  کنه؟ کمکمون تونه می که مطمئنی-

  .  نداره ضرري که امتحانش-:انداخت باال شونه

  ...  تاریکی در تیري...  خب آره-: کرد تأییدش هم دانیال

  . بودي انگلیس تو رو عمرت بیشتر که انگار نه انگار دنی-:زدم لبخند اختیار بی

  ....  میزنه لبخند اینقدر میاد بدم....  بره بین از لبخندم شد باعث که داد تحویلم لبخند یه بازم

  .  کردم بازش و رفتم در سمت به صورتم روي نشسته اخم با و برداشتم میز روي از رو کتم

  بیرون؟ میرین-:زد بهم لبخندي. دیدم رو افشین پدر

  .  جان عمو بله-:زدم لبخند متقابالً منم
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  ...  بیایدا دیر که نکنید شیطونی زیاد-شهروز عمو

  ...  چشم ـمچشـ-:خندیدم بلند صداي با که زد چشمکی و

 اسهو برو...  کنیا می چشم چشم من پدرِ واسه خوب-: ام شونه رو گذاشت رو دستش و شد پیداش سرم پشت افشین

  ....  کن چاپلوسی اینطوري خودت باباي

  .  عمو خداحافظ.  بریم بهتره دیگه-: شدم جدي و هم تو رفت اخمام

  .  رفتم سمتش به و زدم رو رنگ قرمز sportage دزدگیر ها پله از شدن سرازیر از بعد و افتادم راه زودتر خودم و

 سوار قبع دانیال هم سرش پشت ، نشست جلو افشین و شد باز راننده کمک سمت در که بودم گرفته ضرب فرمون روي

  .  شد

  برم؟ کجا-: افتادم راه و کردم روشن رو ماشین

 فقط....  میشناختم رو جاها این خوب...  رفتم سمت همون به منم و گفت بهم رو مدنظرش شاپ کافی آدرس افشین

  ....  بودم نیومده که بود زیادي مدت

 خیره نگاه متوجه.  نشستیم ش نفره4 میزهاي یکی روي و رفتیم شاپ کافی سمت به و شدیم پیاده ماشین از نفري سه

 کار تو سرشون که بعضیام البته....  مــــــامـــــان پسر تا 3...  که نبود کم....  بودم خودمون روي دخترا از بعضی

  ....  بود خودشون

 می ور جوابشون همیشگیش لبخند همون با هم دانیال و چشمک گاهی و باز نیش با افشین اما ، بود هم تو اخمام من

  .  دادن

  .... هنوز و نشستیم اینجا که ست دقیقه 10 االن ما افشین-:بستم رو چشمام حرص با و کردم نگاه ساعتم به دوباره

  .  اومد اِ-:موند تموم نیمه افشین حرف با حرفم

 پوش یکش پسر یه هم کنارش در...  جدي ظاهري با اندام خوش و بلند قد دختر یه...  گرفتم رو نگاهش مسیر و برگشتم

  . جذاب هم کنار کالم یک در...  میداشت بر قدم بلند قد و

 تنگ واسش دلم...  افتادم ارمغان یاد لحظه یه....  آبی...  شدم دختره چشماي رنگ متوجه شدن که تر نزدیک بهمون

  .... میومد خوشم بودمم کرده شروع که بازي این از...  بود شده

 سالم اِ-: ردمک نگاه پسره به و برداشتم دختر اون از چشم و شدم بلند منم بود شده بلند دیگه حاال که افشین صداي با

  . استاد
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 هم بعد و ادد تکون براش آشنایی نشونه به سري و برگشت افشین سمت به بود من به اخم با نگاهش االن تا که پسره

 نشست مه بعدش و گذاشت ما کنار و کشید بغل میز از صندلی یک رفته باال ابروي یک با بود تا 4 که هایی صندلی به

 .  

 دمش متوجه بود که روبروم.... ش قیافه به زدم زل...  کرد؟ می نگاه کرده اخم منو چرا...  کردم می تماشاش داشتم منم

 هم روي.. . کرد می خودنمایی صورتش تو ریش ته یه و بود رسمی کامالً تیپش و لباساش....  تره بلند ازم کمی قدش

  ... خاکستریش چشماي اون با الخصوص علی...  جذاب البته صد و داد می نشون متشخص رفته

 یندای یه یا کنی؟ معرفی باید داري مهمون حداقل کنی نمی فکر افشین؟ گم می... اومممممم-:اومد حرف به دختره

  ...  چیزي

  ...  گفتی تو که نیست آخه-افشین

  .  بیام که خواستم من-:کرد مداخله پسره

  ...  خب...  ؟ بزنه حرف شما حرف رو داره جرأت کی...  استاد بله-افشین

  . صفایی فرزام ، دوستم-:گرفت من سمت به رو دستش

  . صالح دانیال ، دوستش-:داد ادامه باز نیش با و داد ادامه دانیال سمت به رو دستش بعد و

 شیال-: داد ادامه و گرفت دختره سمت به رو دستش اینبار افشین که دادن تکون خوشوقتی نشونه به سري هردوشون

  ... بنده عموي دختر ، راستین

  .  ما استادِ ، امیري کیوان دکتر آقاي همینطور و-:پسره بعد و

  .  همکاریم پس-:گفتم رفته باال ابروي با

  ؟ شما و...  قلب متخصص و جراح-:انداخت باال ابرویی متعاقباً هم کیوان

  .اعصاب و مغز-

  ...  دیگه تکمیله دکترا جمع پس...  به به-:اومد حرف به دختره اینبار

  پزشکید؟ هم شما-:زدم متینی لبخند

  . کردم تموم رو عمومی دوره...  خب ولی...  برسیم شما به تا مونده حاال-شیال

  .  باشید موفق-

 آبیه ارمغان چشماي...  اي سرمه هاي مایه تو میره اصالً...  پررنگتره این چشماي...  دوختم بهش همونطور رو نگاهم و

...  
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 اآق... قراره این از قضیه پس...  اناهــ...  بود همراه اخم با بازم که شدم کیوان نگاه متوجه برگردوندم رو سرم وقتی

  ....  میشه غیرتی

  .  ام اضافه اینجا من اینکه مثل فقط پس-:دانیال

  ...  رسمی جمعی هاي خنده صداي...  کرد بلند رو امون خنده صداي و

  ...داشتی کارم کنم می فکر افشین؟-شیال

  ! کرد می رفتار مغرور و رك چه....  باال پرید ابروهام جفت

  ...  چرا فرزام ولی ، نه من-افشین

  میندازن؟ باال ابرو همه اینجا چرا... دوخت من به رو نگاهش رفته باال ابروي با

  میشناسین؟ رو افشان دکتر...  شما...  اوم-

  ...  متأسفانه نداشتم آشنایی سعادت ولی...  شنیدم زیاد رو اسمش-شیال

  .  شناسم می من-

  ؟ اعصابه و مغز جراح که همونی-: برگشتم بود زده رو حرف این که کیوان سمت به

 برام...  یارمب زبون به که تونستم نمی واقعاً من...  تونستم نمی....  فرستادم بیرون رو عمیقم نفس...  داد تکون رو سرش

  ....  بود سخت

  بدین؟ ما به رو ش خونه آدرس میشه-:اومد کمکم به دانیال

 به ور آدرسشون باشن نداشته دوست ایشون شاید ولی...  م شرمنده-:گفت ش بعد و کرد نگاهمون مردد کمی کیوان

  .  بزارم اختیارتون در ررو موبایلش شماره تونم می.  بدم هرکسی

 کدومتون یچه...  ببخشمتون تونم نمی....  هرکس بگن بهم باید که کشیده کجا به کارم ببین...  زدم پوزخند اختیار بی

  ... افشان دکتر آقاي رو تو نه و...  حوا رو تو نه....  رو

  .  میشم ممنون-

  .  ندارم گوشیم تو.  بفرستم برات خونه رفتم تا بگو رو شماره-کیوان

  .  کرد سیو اونم ، گفتم رو م شماره

  .  کمکت از ممنون-

  .  کنم می خواهش-!!!: عجب چه بابا...  زد بهم اي دوستانه لبخند
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  .  اومدم زدم کارم از دلیل بی...اینجا تا کشوندي منو بیخودي جنابعالی پس-شیال

  ... کاري اهل تو که هم چقدر-افشین

 پزشکی دوره از سال چند رفتن سربازي بدون ، سن سال 27 با هنوز که روئن در کار زیر از جنابعالی مثل همه مگه-شیال

  ؟ باشه مونده عمومیشون

  ...  که تنبله بشر این بقدري...  فهم چیز آدم قربون آ-

  چی؟ که-افشین

  ....  میندازه لنگ جلوت ببینه رو تو پاندا یه اگه که-دانیال

  ...  لنگیا بگه خواسته می خب بله-:خندید شیطنت با هم افشین

  چی؟-:حرفش وسط پریدن همزمان که نفر سه صداي و

  ... هیچی-:گفت دید رو شیال و کیوان و من گیري جبهه که افشین

  ...  کش کیسه آفرین-:بگه هم شیال شد باعث که

 سر دارین آخه چیه...  انگلیس تیماي فقط تیم آقا-:اومد حرف به دانیال اینبار که خندیدیم بلند صداي با کیوان منو

  کنین؟ می بحث استقالل پرسپولیس

  .  فروشت وطن سر تو خاك-

  .  جان فرزام مرسی-:کرد نگام تعجب با

  .  نکردم کاري کنم می خواهش-

 نگاه با که شدم کیوان متوجه...  دوختم بقیه به رو نگاهم نشه خطی خط اعصابم دوباره اینکه براي که زد لبخندي دانیال

  . بود شده خیره خندید می که شیال به آمیزي محبت

  .  نامزد-:زد لب و خندید اونم که کردم اشاره شیال به و زدم بهش چشمکی شد که نگام متوجه

  .  زدم لبخند منم و باال رفت ابروهام

 جدیشون ظاهر الفبرخ نفر دو این که رسیدیم نتیجه این به و خندیدم و کردیم کل کل و نشستیم دیگه یکم اینکه از بعد

 نداشت لیمشک اگه که...  گم می استاد به من-: بهم کرد رو کیوان رفتن موقع که کردیم رفتن عزم ، خودمونین هم خیلی

  .  فرستم می واست شماره همراه به هم رو خونه آدرس

  .  ممنون-:زد لبخند هم فرزام
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  .  شین خوشبخت امیدوارم-:داد ادامه و هردوشون به کرد رو و

**   

  خوبی؟.  بانو السالم علیکم و-: بوسیدم رو پیشونیش و کردم بغلش

  چطوري؟ تو ، مرسی-:زد لبخند

  .  منم خوبم-

  ....  هستما منم-

  . خندیدیم بلند هردو و برگشتیم سمتش به دانیال صداي با

  ... سالم سالم-

  .اومد می پایین ها پله از که بود نیوشا

  گلم؟ خواهر احوال...  به به-

  !!!خواهرت-:گفت تعجب با دانیال که بده رو جوابم خواست می نیوشا

  ...  خواهرم همینطوري...  نه اونطوري خواهر-:خندیدم بلند صداي با

  ...  گفت آهانی و داد تحویل رو همیشگیش لبخنداي اون از یکی دانیال

  .  ندارم هم اونطوري خواهر همون از کم البته-نیوشا

  .  لعنت منکرش بر...  ـلهبـ-

  ...  کنه می خودش مدیون رو خیلیا باونیی چنین که البته-دانیال

  ...  نیوشا کار تو ره می داره زد شه نمی رو ارمغان مخ دیگه فهمیده...  سر بر خاك....  نگاه نگاه

 خنده و دش باز اخمام...  انداخت بهش پایین تا باال از نگاه یه و زد دانیال جواب در پوزخندي که کردم نگاه نیوشا به اخم با

  کرد؟ میشه چه...  دیگه نیوشاست...  گرفت ام

  ....  شما تحویل سالم و صحیح شما همسر اینم...  میرم دیگه من ، خب-نیوشا

  .... شما داشتین تشریف کجا؟-دانیال

  .  نبخش خلیفه کیسه از دیگه کن لطف شما-:داد جواب لبش رو محو پوزخند همون با نیوشا
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 من مبش تو فداي...  کرد جمع اینو لبخنداي این یکی باالخره...  انجــ اي جـان اي... شد جمع صورتش از دانیال لبخند

  ...  نیوشا

 که نم به زد اشاره و داد تکون براش سري و دانیال به کرد رو بعد و گفت گوشش زیر چیزي و بوسید رو ارمغان صورت

  . افتادم راه سرش پشت منم.  بیام دنبالش

  . بود جدي....  حالتش...  نگاهش....  برگشت سمتم به شدیم خارج که ویال ساختمون از

  خب؟-نیوشا

  .  جمالت به خب-:باال پرید ابروم

  ...  فرزام-نیوشا

  چیه؟-

  ...  دادي رفتار تغییر گه می ارمغان-:فرستاد بیرون رو نفسش کالفه

  ... خب...  خب-:بگه اینو که کردم نمی رو فکرش...  شدم دستپاچه کمی و کردم هول

  چیه؟ دلیلش فرزام؟ چی خب-نیوشا

  .  نبومده خوبی اینکه مثل هام بعضی به-:فرستادم هم توي رو اخمام و اومدم خودم به

  .خداحافظ...  کردم باور که منم...  خب آره-:زد پوزخند

  نیو؟-:زدم صداش کالفه

  .خداحافظ...  نیار باال گندي خواهشاً فقط.  نداره ربطی هیچ من به-نیوشا

 کنار.  بودن دانیال از خبري و بود آشپزخونه توي ارمغان.  برگشتم ویال داخل به دوباره و فرستادم بیرون رو عمیقم نفس

  .  ترسیدم...  فرزام واي-:پرید جورایی یه که کمرش دور انداختم دست ، گرفتم قرار پشتش و رفتم ارمغان

  لولوئم؟ مگه میاد؟ دلت...  من؟ از-:خندیدم

  .  هیوال هاي مایه تو چی یه...  اون از بدتر-:زد غر لب زیر

  بیاي؟ زودتر بود قرار کنی نمی فکر-:گفت که کشیدم رو لپش

  ...  کشید طول کارم...  دیگه نشد-:شد جدي صورتم حالت

  /میرفتین باید تایی2 که بود چی کار این بگی میشه-ارمغان

  .  خانم فضول خیر-: کشیدم رو بینیش
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 ساك و وشد به کیف و پوشیده بیرون لباس رو دانیال که برگشتیم صدا منبع سمت به اوهومی اوهوم صداي شنیدن با

  .  دیدیم دست به

  میري؟ جایی-ارمغان

  .  کنم می زحمت رفع-:لبخنداش همون و دانیال

  ...  تنیس بازي ادامه براي دلیلی تو رفتن با و میومد خوشم بازي این از داشت من...  نرو...  زوده....  دانیال زوده!!!!! االن؟

  آخه؟ بري خواي می کجا... دنی-

  .  لندن.  معلومه خب-دانیال

  . بمون هم دیگه مدت یه خب...  ولی-

 منداری کاري دیگه....  دادیم انجام رو الزم کاراي دیگه که ما ولی....  داري دوستم خیلی که میدونم...  خب آره-:خندید

  ... اینجا

  .  بمون تفریح واسه هم یکم بمونی؟ اینجا کار بخاطر باید همش یعنی-ارمغان

  .  ونمم نمی که نکنید اصرار...  برگردم باید هم دیگه...  بودم کنارتون که مدت این شدم خوشحال.  ممنون نه-دانیال

 دارين تعارف شعور...  ایرونیه سرش خیر...  کرده که کرده زیست لندن...  خر ي پسره...  افتاد راه در سمت به سریع و

  . بدیم انجام رو الزم تعارفات ما بتمرگ

  .رفتیم دنبالش هم ارمغان و من

  ...  حاال بودین-ارمغان

  . نداره وجود امکانش که نکنین اصرار اصالً خواهشاً...  دیگه نه-دنی

  ...  مدتها از بعد دیدنت-

 خوشحال ، نبود خوبی چیزاي یادآور چون ، شدم خوشحال بگم تونستم نمی... زد لبخند و فهمید خودش. ندادم ادامه

...  نشدم هم ناراحت اما...  یومد نمی خوش من مذاق به کنه عملش نتونست و خواست می که رو هدفی چون نشدم

 دوست موقعی یه تا دو ما اون از گذشته...  کرد می درکم و فهمید می ولی ، کم هرچند فهمید می منو اون بود هرچی

  ...  بودیم

  . جوان بانوي خداحافظ-: برگشت ارمغان سمت به. زدم لبخند بهش و دادم دست باهاش

.. . بود هضم قابل اون واسه من بغض که همونطور...  بود هضم قابل واسم بغضش.  دوخت من به رو نگاهش دوباره و

  .  کردم حلقه دورش رو دستم منم.  کرد بغلم محکم و داد تکون رو سرش
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  .  یمنبود خوبی دوستاي هم واسه زیاد اینبار...  گرچه...  قدیمی دوست میشه تنگ واست دلم-:گفت گوشم زیر آروم

  نرفته؟ که یادت.  خواستی اینطور خودت-:گفتم آروم خودش مثل

  .  خواست اینطور سرنوشت.  نخواستم هیچوقت.  فرزام نخواستم من-دانیال

  .  ننداز سرنوشت گردن رو خودت گناه هیچوقت.  دانیال خودمونه دست سرنوشت-

  .have a good time old pal … good bye-:زد بازوم به مشتی و گرفت فاصله ازم لبخندي با

-you too . bye. 

  ... شد نمی دیده مسیر تو ازش اثري هیچ که ایستادیم اونجا انقدر.  گرفت فاصله ازمون و زد چشمکی

...  سابق روال به...  عادي روال به برمیگرده چیز همه دوباره...  کنم تموم رو بازي این باید منم و رفتی تو...  دانیال رفتی

  ...  نمیشناستش هیچکش و میشناسن همه که فرزامی همون دوباره

  فرزام؟-:اومدم خودم به ارمغان صداي با که بود گذشته چقدر دونم نمی

  

  :ارمغان

  فرزام؟-:زدم صداش

 دلِ  انِج نگفت...  وقت چند این مثل نزد لبخند....  وقت چند این مثل نبود مهربون نگاهش.  کرد نگاه بهم و برگشت

 میک مثل احساس بی و بود جدي صورتش...  قبلتر کمی مثل یخی و بود خشک نگاهش...  وقت چند این مثل فرزام

  . کرد نگاهم منتظر فقط...  نگفت چیز هیچ و...  قبلتر

  فرزام؟ شده چیزي-:زدم صداش چی براي کردم فراموش و شد خالی دلم ته نگاهش از

  ؟ شده می چیزي باید-:زد پوزخند

  شدي؟ اینطوري چرا-:گفتم گنگ و گیج

  شدم؟ جوري چه-:کننده مسخره لحن همون بازم

  ...  کرد می اذیتم...  رفتارش این...  بود گرفته رو گلوم بغض! ؟ بگم خواستم می چی.  نگفتم چیزي

  ...بودم همینطور همیشه من.  نشدم خاصی جور من ، خانم ببین-:کشید پوفی حوصله بی و کالفه

  ...  فرزام-:بگم تونستم فقط

  . نپر من حرف وسط-: رفت باال کمی صداش
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  ....  نه االن اما.  گریه زیر بزنم و بشینم همونجا خواست می دلم.  دوخت بهم رو خشنش نگاه و

  .  نشکست بغضم اما لرزید ام چونه

  ...  دانیال-: شد تر نرم کمی لحنش و کشید دست موهاش بین کالفه که دید چی م قیافه توي دونم نمی

 به با تخواس می دانیال که هست من گذشته تو چیزایی-:گفت رو ش جمله دیگه جور یه اینبار و کشید محکمی پوف

 و دونست نمی تو و من ازدواج نحوه از چیزي...  اون...  بگیره من از رو چیزا اون انتقام خودش خیال به اومدنش اینجا

 واستخ می...  بگیره انتقام ازم من از تو گرفتن با خودش خیال به خواست می.  شیداتم و عاشق من که کرد می فکر

 و رفاًص رفتارم تغییر دلیل...  برده من از که کنه خیال خواستم نمی وجه هیچ به...  من و بازنده من و باشه برنده اون

 شد باعث رفتارم اگه...  اگه.  ببره تونه نمی فرزام از و منم برنده کنم ثابت بهش خواستم می که بود جهت این به صرفاً

  .  متأسفم...  کنی اي بیهوده خیال و فکر

  .  رفت ویال سمت به و

  !!!!!!!!!!متأسفم؟!!!! همین؟.  موندم سرجام متحیر و مات

!!!!!! سفه؟متأ.  برداشتم قدم دریا سمت به و شد سرازیر چشمام از اشک اختیار بی.  برگشتم دریا سمت به و زدم پوزخند

  .  متأسفم گفت فقط...  نکرد هم عذرخواهی حتی!!!! بگه؟ که داشت همینو فقط

  ... رهک بازیچه منو یعنی چی؟ یعنی میفهمی....  همین فقط... فمتأسـ-: بردم باال صدامو و زدم زانو ساحل شناي روي

 پناهم و پشت بی چقدر...  ؟ متأسفم میگه بعد و کنه می خودش بازیچه منو یکی که کیم کیم؟ من-:دادم ادامه آرومتر

  کنن؟ می باهام رو کاري چنین که

  ....  خسته...  م ـهخستـ...  ــدر؟چق-:زدم فریاد و

!!! همین؟ !متأسفم؟ کلمه یه...  کلمه؟ یه فقط یعنی نداشتم؟ هم خواهی معذرت یه ارزش یعنی-:پایین اومد صدام دوباره

 هآخ بود؟ شده چی مگه...  بودم کرده خودکشی میشه باورم داره ؟ هست حواست کنی؟ می من با داري چیکار....  خدایا

  ؟؟؟؟کس؟ هیچ ؟؟؟ برادر و خواهر کجان؟ کین؟ مادرم و پدر ندارم؟؟؟ پناهی و پشت هیچ یعنی بدبختم؟؟؟ اینقدر من چرا

-:زدم فریاد و کشیدم جیغ...  کشیدم جیغ وجودم تمام با...  شد می گم دریا هاي موج صداي تو بلندم هق هق صداي

 رمیب وقتی چرا...  میزاشتی برام حامی یه...  گرفتی ازم که رو م حافظه نیست؟؟؟ من فکر به کس هیچ چرا....  ـداخـ

 زندگی ینا...  سردرگمو زندگی این خوام نمی....  خوام نمی....  خدایا کنم؟؟؟ تکیه هبش که نیست پشتم کس هیچ گردم

  ...  همراهو و پشتیبان بدون

  .  بردارم جلو به قدم و شم بلند شد باعث که بود حسی چه دونم نمی
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 مین....  زندگی این از م خسته کنه؟ بازي باهام خواست دلش هرجور هرکی که کوچیکم اینقدر-:دادم می ادامه همچنان

  .... خوامش

 می درد وحشتناك سرم...  کنم کنترا رو تصاویر تونستم نمی....  ذهنم توي اومد تصاویري یه...  گرفت درد یدفعه سرم

  ....  دارمن پناهی و پشت هیچ چرا میزدم فریاد که بودم خوم....  بود دختر یه تصویر.  نشستم زمین روي و زدم زانو.  کرد

  ... زدم فریاد رو جمله اون اختیار بی

  

  :فرزام

 زدم حرف بد...  نشسته ساحل کنار که دیدمش...  بود دریا به رو اتاقم پنجره.  کردم نگاه بیرون به و کردم باز رو پنجره

  ....  گفتم می باید...  ولی شدم پشیمون خودمم....  باهاش

  .  ارمغان نکن حماقت-: کردم زمزمه اختیار بی...  گرفت رو سراپام ترس لحظه یه ، شد بلند جاش از

  .  رفتم سمتش به و دشم خارج ویال از داشتم که سرعتی بیشترین با و

  . خوامش نمی....  زندگی این از ام خسته-: زد می فریاد که شنیدم رو صداش

  ندارم؟ پناهی و پشت هیچ چرا-: نشست زمین روي و گرفت رو سرش که بعدش و

 و منشست کنارش.  گرفت می دلم آدما کسی بی از همیشه....  گرفت واقعاً دلم....  گرفت دلم کردم؟ چیکار من خدایا

...  داد با.. . جیغ با...  بگیره فاصله ازم که کرد تقال کنارش در بودنم احساس با....  کرد می گریه همچنان ، کردم بغلش

  . کرد کم تقالهاش از کم کم...  داشتم نگهش سفت همچنان و نکشیدم عقب ولی....  فحش حتی و...  مشت

  کنی؟ نمی ولم چرا-ارمغان

 صمیماتت و رفتارات این با هم تو...  کنه می گریه جوري چه ببین....  مردم دختر با کردي چیکار...  فرزام سرت تو خاك-(

( ...  

  .  شد بلند باهام نتیجه در بودم گرفته بغلم تو که اونم و شدم بلند جام از

  بیاري؟ در اي بازي چهع خواي یم دیگه برنمیداري؟ سرم از دست چرا....  توئم با-ارمغان

 ازگ دستمو که تختش سمت به بردمش می داشتم.  خودش اتاق هم بعدش و رفتم ویال سمت به و کردم سکوت بازم

  ...  داره حدي تحملم...  گرفت حرصم دیگه.  گرفت

  شدي؟ وحشی چته...  اه-

  تو؟ یا منم وحشی-ارمغان
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 چون ... بیرون بریز پوکت کله اون از رو خزعبالت اینجور و خودکشی فکر ، بچه ببین-: تخت روي دادم هلش محکم

  .  نمیزارم من

 و سیدمر بهش سریع خیلی منم. رفت در سمت به دو با و شد بلند تخت از که کنم قفلش تا رفتم پنجره سمت به و

  .  تخت روي کردم پرتش دوباره و گرفتمش

  .  الزمی زنجیر اینکه مثل-

  .  خودتیا سگ-:کرد نگام حرص با

  .  بستت تخت به باید که زنجیري دیونه توئم ولی.  سگ من باشه-

  .  عوضی بردار سرم از دست-:کشید جیغ حرص با

  .  بدم نشونت رو عوضی که نکن کاري-: چسبونم می آمپر دارم دقیقا دیگه االن

  . کردم قفل رو اتاق در و

  هستی؟ که اینی از تر عوضی-ارمغان

  .  بودم کرده خرد رو دندوناش قطعاً نمیزدم اگه که آخ...  کوبیدم دیوار به حرص با رو مشتم

  .  هنوز ندیدي عوضی-:زدم پوزخند

 به پشت منم و تخت به پشت اون.  بودیم ایستاده تخت جلوي هردوتامون.  ایستادم روبروش دقیقاً و رفتم سمتش به و

  .  در

  .  ایستاده جلوم االنم تازه...  میبینم دارم روز هر.  دیدم چرا-ارمغان

  .  کنم ملتفتت کامالً بزار پس! ؟ اِ-

 ومیس...  گنگ....  دومی....  کرد نگاهم خیال بی...  اولی...  دونه به دونه ، پیرهنم هاي دکمه کردن باز به کردم شروع و

  کنی؟ می چیکار داري-:پنجمی...  ترس با...  چهارمی....  شک با... 

  .  بدم نشونت کامالً رو عوضی یه خوام می-:آخر سیم به بودم زده... زدم پوزخند

 ضکامال شالش...  تخت روي افتا که عقب دادم هل رو ارمغان و کردم پرت سمتی به عصبانیت و حرص با رو پیرهنم و

  . تخت روي بود افتاده و بود شده باز

  /کردي قفل رد در چرا کردي؟ رم چرا چته؟-ارمغان

 در لقف و....  بیاد خوشت بیشتر بازي وحشی از خوره یم بهت چون-:پوزخند بازم و تخت روي گذاشتم رو راستم پاي

  . تو فرار از جلوگیري براي
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  .  بودم سرش باال کامالً...  تخت روي گذاشتم هم رو چپم پاي و

  ...  فرزام-:بود شده هراسون نگاهش

...  بود یدهفا بی واقعاً اما.  بیارم در رو لباسش که نزاره تا کرد می سعی.  تونیکش سمت به بردم دست و زدم خیمه روش

  ....  معنا تمام به بودم کرده قاطی

  ...  نیستی هم بد...  نه-:زدم نیشخند خورد بدنش به که چشمم

  .  وحشی عوضی کن ولم-:کشید جیغ

  .  بدم نشون بهت رو وحشی عوضی خوام می دقیقاً اتفاقاً-

 عوضی یه هک بفهمه دقیقاً تا بشه مشتاق بیشتر خودش که کنم کاري خواستم می...  لباش روي گذاشتم رو لبام محکم و

  ....  کنه می کاري چه

  ....  خوب خیلی...  بودم بلد خوب ، دادم می حرکت گونه نوازش بدنش روي رو دستم بوسیدمش می که همینطور

 حتی.. . من با همکاریش بلعکس و مقاومتش عدم و شلوارش زیپ کردن باز تا بوسیدنش از نکشید طول واسم رمانی

  .بدنم هاي عضله روي دستاش حرکت و شلوارم آوردن در واسه کمک

***  

  :ارمغان

  ....  کشیدم می عذاب...  داشتم درد واقعاً...  جسمی هم روحی هم...  بودم داغون.  شد نمی قطع ام گریه هق هق صداي

 نک بس-:رفت باال صداش یدفعه....  کشید می دست موهاش بین حرص با و کالفه که بودم دوخته بهش رو نگاهم

  ... کردم مجبورت زور به کن می فکر ندونه کی هر...  دیگه

  . ... عوضی اون...  اون...  بخوام منم که بود کرده کاري اون ولی....  بودم خواسته منم ، خب آره...  گرفت شدت ام گریه

  .  اَه-فرزام

 کار این چرا...  گرفت اوج هقم هق دوباره.  شنیدم هم رو در شدن قفل صداي.  رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از

  ...عوضی گفتی بهش مخش رو رفتی جنابعالی که بس! نیست؟ تابلو-(کرد؟ من با رو

  ... باید هم تو عوضی بگه بهت هرکی یعنی! چی؟ یعنی-

  .... ) تونستم می اگه ولی....  تونم نیم من که شما حضور به عرضم-

  .  شو خفه-:گفتم بلند صداي با
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  .... اومده بدش چقدرم انگاري....  حاال خب خیله-( سرم روي کشیدم رو پتو و

  .  خواستم نمی اینجوري من....  من...  من-

  .  بچم خواست می عشق با...  ؟ کنه نمی زیادیت....  نانا آخی-

  )روحم؟ سوهان نشی انقدر میشه نپاشی؟ زخمم رو نمک انقدر میشه کنی؟ بس میشه-

  کنی کوفت بیچاره اون به خواستی می فقط آره-( یومد نمی اشکم دیگه...  شد خفه هم عزیز وجدان باالخره

  ... شعوریا بی خیلی ببین-

  ...کنی ناز خواي می پس ؟ نیست اینطري...  اِ-

  . ) میزنمتا-

 ام گریه وبارهد افتاد حموم آینه توي خودم به چشمم وقتی.  رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند عصبی و کالفه

  .  بود شده کبود بدنم جاهاي از کلی....  گرفت

  .وحشی-:گفتم جیغ با و بلند

...  یدمکش دراز تخت روي بپوشم اي دیگه چیز اینکه بون و پوشیدم رو کمد داخل قرمز حوله بیرون اومدم حموم از وقتی

  .  نداشتم بکشمم خودم روي پتو اینکه ي حوصله حتی

 چشمامو اینکه بدون....  موندم حالت همون توي...  شنیدم رو در توي کلید چرخیدن صداي که بود گذشته چقدر دونم نمی

  ....کنم باز

  باشه؟ فرزام معلوم کجا از-.... ( میزنه هم در آقا! هه....  خورد در به اي تقه

  . ) دونم خوامب می دقیقاً ، نه ؟ کنن می زندگی خونه توي اون و من جز نفر چند دقیقاً-

  .  نبود بعید فرزام از.  شد باز خودش در....  ندادم جوابی

 کنه فکر هک کنم حفظ رو ابهتم تونستم نمی میداد قلقلکم المصب...  کردم یم حس گوشم کنار رو کسی گرم نفساي

  .  بودم موفق کنم فکر....  نکنم حرکتی که کردم رو تالشم تمام ولی ، خوابم

  .  کردي بازي اعصابم با که بود خودت تقضیر-: شنیدم رو صداش

  .  گرفت نمی نقشم اما ، بدم جوابشو و کنم باز چشمامو خواست می دلم

  ....  میاد قلقلکم....  االغ نکش...  کشید عمیقی نفس
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 پشتت هبقی جلوي که شه نمی دلیل...  هم کنم اذیتت خودم اگه...  اگه...  نداري پناهی و پشت هیچ نکن فکر-:داد ادامه

  .  نیام در

  ....  کنه می اذیت دونه می خودشم خوبه

  .  پناه و پشت بی و تهنایی کنی فکر نمیاد خوشم-:داد ادامه آرومتر

  ....  نکن المصب آخ...  بوسید گوشمو الله و

  میاي؟ فیلم چرا....  بیداري میدونم که من آخه دِ-فرزام

  .  گرفت گاز بود بوسیده که رو همونجایی اینبار و

  کردم نگاهش و کردم باز چشمامو حرص با

  .  خوبه برات بخورش-:کرد اشاره سمتی بهع و زد لبخند

 داره خنده... . شد جمع چشمام تو اشک و گرفت رو گلوم بغش لحظه یه...  رسیدم سینی یه به که گرفتم رو انگشتاش رد

 وجهت بهم و فکرمه به همینکه...  هست بهم حواسش ولی کنه می اذیتم همنکه ، داشتم دوست رو کاراش همین ولی ،

  ....  کنه می

  ....  من...  من-: بگه چیزي که کرد می من من...  شد بلند بخت رو از

  .  پایین میرم من-: داد ادامه اینطور رو حرفش و کشید پوفی کالفه

 مواقعی یه آدم این کار تو موندم خداییش ؟؟؟ مغرور آقاي کرد می عذرخواهی میمرد.  نبود حرفش این بود معلوم ولی

  .... داره رو غرورش باز مهربونه که هم مواقعی همون ولی...  مغروره مواقعی یه ، مهربونه

 به رسريس نگاهی.  بپوشم بردارم چیزي یه تا رفتم کمد سمت به سینی محتویات خوردن از بعد و انداختم باال شونه

 هب شروع آینه جلوي و برداشتمش ، کرد جلب رو نظرم مشکی و قرمز شلوارك و تاپ یه ، انداختم داخلش لباساي

  ... شده کبود بدنم چقدر...  شد آویزوون م لوچه و لب افتاد خودم به که نگام.  کردم پوشیدنش

  ....  دیگه فرزامه آقا شاهکار-:زدم غر حرص با لبی زیر

 جلوش طورياین اتفاق اون از بعد خواست نمی دلم صاالً...  افتاده اتفاقی چه افتاد یادم تازه اینکه مثل حرف این گفتن با

  .  بشم ظاهر

 اون احیاناً گم می-.... ( آقا ببینه رو گلش دسته تا نکنم عوضش زد نهیب بهم حسی یه که بیارم در رو لباسم خواستم

  نبودم؟ من حس

  ) ؟ بگیرم تصمیم من تا شی خفه احیاناً خواي می گم می-
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  ....  کرده چیکار ببینم بزار اصالً-:گفتم بودم زده زل آینه تو که همونطور چون.  بود تر قوي دومی حس

 جلوي معمول طبق...  ها پله هم بعدش و افتادم راه خواب اتاق در سمت به درنگ اي لحظه بدون و برداشتم رو سینی

 خداییش.. . رفتم آشپزخونه سمت به.... )  ظاهر در البته-. ( کنم توجه بهش اینکه بدون.  بود داده لم مبل روي تلویزیون

  .  بودم پالس آشپزخونه تو منم بود ولو مبل رو همش فرزام اگه

 که ونطورهم و برداشتم سیب یه...  خوردن واسه هست توش چی ببینم تا رفتم یخچال سمت به گذاشتم که رو سینی

 میشه دقیقترش البته.  شدم خیره بود نشسته فرزام کهع قسمتی و پذیرایی به خیال بی و ایستادم اپن جلوي میزدم گازش

  .  فتادا که بیفته بهم چشمش خواستم می فقط بود؟ تلویزیون به حواسش فاصله اون از کی ولی.  تلویزیون به

  .  شدي ظاهر جلوم اینطوري که اومده خوشت خیلی اینکه مثل-فرزام

  ؟ چی به اون کنم می فکر چی به من

  .  ندادم رو جوابش و رفتم بهش اي غره چشم

 نگام جبتع با.  شد بلند آخم صداي.  گرفت رو بازوم که برگردوندم رو نگاهم.  ایستاد روبروم دقیقاً و شد بلند جاش از

 فهمید باالخره آخ...  کرد دقت بهم بیشتر و رفت هم تو صورتش افتاد بازوم به که چشمشم.  برداشت رو دستش و کرد

  ندیدي؟ االن تا بودي کور خداییش ، نه... 

 ورتشص تو از شرمندگی.  شدم هم موفق که کنم ش شرمنده بیشتر خواستم می شاید...  دوختم صورتش به رو نگاهم

  /  بود هویدا کامالً

 وديکب.  رفت هم تو بیشتر اخماش.  کرد خم گردنم سمت به رو خودش صورت و گرفت باال رو سرم کمی و جلوتر اومد

  . بود زیاد خیلی گردنم هاي

  .  متأسفم-فرزام

  .گرفتی یاد خوب رو کلمه یه این فقط اینکه مثل-: بود بلد خوب رو کلمه این.  زدم پوزخند

  .  شد باز نطقت اینکه مثل شمام-:باال پرید ابروهاش

  ...  بله شما چشم کوري به-

  .  نیستیم بخیل که ما-فرزام

 این تو ویال این تو خواست نمی دلم اصالً....  دلم تو افتاد ترس یکم شب؟ موقع این میره کجا.  رفت ورودي در سمت به

  .  بمونم تنها رو شب منطقه

  کردین؟ می قفل رو در که نبودم من ببینم،-فرزام
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  .  راه-: شد راحت خیالم.  برگشت سمتم به دوباره در قفل از بعد و

  .  خوبه-:گفت

  .  کرد خاموش رو برق و

  کنی؟ می خاموش رو برق چرات فرزام اِ-:شد بلند اعتراضم صداي

  .  باال تا میبرمت ، نباش نگران-: شنیدم سرم پشت از رو صداش

  .  کرد هدایتم باال طبقه سمت به و گرفت قرار پشتم که دستش هم بعد و

  .رفت تخت سمت به المپ کردن روشن بدون و کرد باز رو در

  نیست؟ تو اتاق جا این ببینم-:گفتم مشکوك

  .  خوابیدي می همینجا که نبودمم من کنه؟ می فرقی چه تو ي واسه-

  فهمید؟ کجا از...  شعور ـیبــ

 پرروئه خیلی.  کردم نگاش حرص با.  افتادم کنارش تخت روي شدم کشیده کردم احساس که بودم ایستاده جام سر هنوز

  نه؟

  .  ندارم کاریت بخواب-:خندید یم نگاهم به که دیدم می تاریکی اون توي رو روشنش چشماي

  . دو می بعید دیدم ازت غروب که چیزي با-:زدم پوزخند

  . کنی می داري االنم که کاري.  کردي تحریکم خودت هم غروب همون-: شد خشن و خشک چشماش

  شد بلند اش خنده صداي اینبار که بستم رو چشمام سریع حرفش این با

***   

  :فرزام

  ...  دارم حسی چه دادم انجام که کاري به نسبت دونم نمی.  خودمم دونم نمی نبودم؟ بودم؟ پشیمون

 تهگرف االن اونوقت کرد گریه همه این.  برد نمی خوابم من اما....  بود خوابیده.  دادم تاب موهاش بین رو دستم دوباره

  ... کنه ضعف و غش خودش واسه خودش که آدمی-.... ( برات بمیرم بیچاره فرزام...  هی هی...  من اونوقت ، خوابیده

  . ندیده خیري درونش صداي از که آدمی میشه-

  .)ـطکثـــافـ-
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  .  المصب کرد می پیدا نمود تنش تو ناجور حولهه اون اصالً...  میومد بهش قرمز ، افتادم قبل ساعتی یاد

  فرزام؟-.... ( االن همین خوالست می دلم...  شد محکمتر موهاش دور دستم اختیار بی

  بله؟-

  . پسرم نزنی ادبی بی حرف-

  ....  بودا رفته یادم....  ـزمعزیـ...  افتادم بابا پژمان یاد پسرم گفتنی...  اِ-

  ....  خب آوردم یادت دوباره االن-

  .  اوهوم-

  ....  روشن یا خاموشه ببینی نگرفتی رو نوشین شماره اصالً مدت این مثالً....  بود رفته یادت هم دیگه چیزاي خیلی تازه-

  ....  گی می راست آره-

  ....  نداري ازش خبري...  هم نیما....  میگم راست که معلومه-

  .  اوهوم-

  ... هم بامداد-

  ...  ریخت بهم چی همه اومد دانیال این صاالً...  آره-

  . ) نو از روزي ، نو از روز دوباره فردا از....  خیالش بی-

  . ترش مزه-.... ( میده اي مزه چه آزار و اذیت که آي...  شد باز نیشم اختیار بی

  .  ملسه خیر، نه-

  واقعاً؟!  اِ-

  کنی؟ تست خواي می ، آره-

  . ) میشم ممنون-

 آخ...  بود وممعل بازوهاش سفیدي و بود رفته کنار بازوش روي از پتو که کردم نگاه ارمغان به و کشیدم پوفی حوصله بی

  ....  یعنی میزد چشمک بد که

  شد؟ اگه-.... ( نمیشه هم بیدار...  خوابه اینکه خب ، انداختم صورتش بهخ نگاهی

  . ) شد که شد-
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  . ) دیگه بسه...  فـــــــرزام-. ( کردم تکرار رو اینکار دوباره و دوباره و.  بوسیدم و بردم بازوش سمت به رو سرم

  .  آوردم باال رو پتو و عقب کشیدم

 ترف ذهنم بازم....  دونم نمی چراشو.  برد نمی خوابم.  کشیدم دراز سقف به رو چرخیدم و گذاشتم سرم زیر رو ساعدم

 بود دهش دقیقاً...  بودم سوزونده آمپر.  بودم کرده قاطی...  نبود خودم دست...  بودم عصبانی خیلی که جایی....  تر عقب

 هاینک ؛ خواستم می که همونی شد دقیقاً....  برداره رو اصلی قدماي اول اون که کردم کاري ، خواستم می که همونی

  ....  بگذریم...  ولی...  باشه درمیون بین این اونم خواست اینکه...  نیاد حساب به چیزا این و تجاوز عملم

  یادمه؟ بود؟ کی آخري اصالً ؟ بود م رابطه آخرین که باري اون از گذشت می مدت چند بود؟ مدت چند

  . ارمغان-( بود؟ کی آخري.  بود شده پررنگ ذهنم تو سوال این اختیار بی.  کردم فکر یکم

  .  بود قبلی منظورم.  حلقومت به دادم می رو چپ چپ این کامل دیدمت می اگه یعنی-

  .ارسالن خو-

  وجی؟-

  اردالن؟-

  . میزنمتا-

  . ) ارغوان-

 ارغوانی و گهرن یه که هم نیلی ، افتادم نیلی یاد. نیلو کردم می صداش چون...  نیلوفر...  خودشه ، آره.  زدم هوا رو بشکنی

  !!!میرسما کجا به کجا از خداییش...  دیگه رنگه هم

... بود نگقش هم کنار در شون همه ولی ، نبود صورتش تو خاصی چیز هیچ...  بود خوشگل...  هوم ؟ بود شکلی چه نیلوفر

 عملی هم دئماغ ، مشکی موهاي ، صورتی لباش.  فرم رو هیکلش ، بود پر صورتش...  بود روشن اي قهوه چشماش

  ....  میادا حساب به خاص که چشمه رنگ و مو رنگ فقط خخداییش.  بود شده قلمی

 ، بود زسب چشماش دخترام دوست این از دیگه یکی مثالً...  نیست بودن قشنگ بر دلیل که بودن خاص...  خیال بی

.  بودم اشباه بگیرم رو دیگه یکی حال اینکه بخاطر هم فقط.  نبود خوشگل اصالً ولی...  سبزه پوست ، روشن موهاشم

  .  نکردم باز رو کاریام گند تک تک تا بخوابم دیگه بهتره گم می...  هبــلـ....  ودمبــ آدمی چنین

**   

  مگه؟ نمیاي-: کشیدم موهام بین دستی کالفه
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 دنبالش. گرفت پیش در رو ها پله راه و برگشت که فرستادم بیرون عصبی رو پوفم...  داد رو جوابم نه ، کرد نگاه بهم نه

  بمونی؟ همینجا میخواي-: کرد نگاهم و برگشت باالخره که شدم داخل منم ، اتاقش داخل رفت.  شدم روانه

  .  کنم عوض رو لباسم خوام می-:گفت دوباره خودش که نگفتم چیزي من اینبار

  .  تابحال ندیدمت که نه-: انداختم باال شونه خیال بی

  . نشستم مبل روي همونجا و زدم لبخند.  کرد نگام چپ چپ و کشید پوفی حرص پر و کالفه

  ـرزام؟ف-:زد صدا رو اسمم معترض و ناباور

  ـانم؟ج-

 تعارف دیگه که خودم با ، شم سرگرم بپشوه رو لباسش تا درآوردم رو گوشیم.  برگردوند ازم رو روش و کشید پوفی کالفه

  !مطب؟ برم 11 ساعت 9 ساعت جاي به بعد که کنم نگاش خواستم می ، نداشتم

  .  فرستادم بامداد و نیما واسه و کردم تایپ "...دیگه معرفتین بی بعضیام" مضمون با sms یه

  "تو مثل درست ، آره ":داد جواب نیما

  "دیگه تو عکس بر هم حتماً":نوشتم

   " شلوغه سرمون یکم...  دیگه شرمنده":اومد هم ابمداد جواب

  ". دکتري شماهم نبود یادم ، آهان":نوشتم

  ".  باهوش پسر آقا آفرین":کردم باز رو نیما پیام و

  ".  هستیم هوشمندي آدم کالً ما ، بله":نوشتم

  "بدي؟ بهمون رو بودنت دکتر پوز خواستی االن":بامداد

  ".درآد چشت تا ، بله"

  ".  نیست حسود که مؤمن":داد جواب بامداد دوباره

  "اصًال؟ داشتیم داشتیم؟ ف نه داشتیم؟ بکشی؟ رخ به رو بودنت مؤمن خواستی االن"

 خوش رخب یه برات همین بخاطر.  شده تنگ خیلی برام دلت میدونم...  من عزیز نداره دم و شاخ که خوشیفتگی":نیما

  ".  ببینیمت میایم زودي به.  دارم

  "کی؟ و تو! ببینین؟! میاین؟":باال رفت ابروهام

  ".اینا خانومم و من":نیما
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  کیه؟؟؟ اینا خانومش!!!!!  اینا خانومش و اینو!!!!  انمجــ!  لحظه یه کردم هنگ

 اینه همسئل االن.  ندادم بهش جوابی اما "منظورته؟ چی به شما.  داریم زیاد که ما": بود نوشته که خوندم رو بامداد پیام

  کیه؟ نیما اینا خانوم که

  "اینا؟ خانومت حاال تا کی از":دادم جواب

  . "کیه؟"نوشتم که گذاشت برام خنده آرم یه

  ". داشتم کل کل باهاش شرکت تو که دختره همون": داد جواب

  ". منتظریم.  پس بینمت می ، شی خوشبخت ایشاهللا": کردم تایپ و گذاشتم براش لبخند یه

  devil آرم یه و "خاص چیزاي اون از": دادم رو بامداد جواب و

  شد؟ تموم-:کردم نگاه ارمغان به و گرفتم باال رو سرم

  .  آره-:گفت و داد تکون رو سرش

  .  منتظرتم پایین-: گفتم برگردم سمتش به اینکه بدون ، رفتم در سمت به و شدم بلند منم

***  

  :ارمغان

 همون بود دهش دوباره ، بود برگشته کامل اخالقش....  گشتیم می بر مطب از داشتیم ، بودم نشسته کنارش ماشین توي

 باید اینکه مثل....  همه تو اخماش همش....  اوف...  بود همینطور مطبم توي....  یخ کوه همون...  عنق و اخالق بد فرزام

  !!!اومده بدت خیلی که نیست-.... ( آقا کار اون با ها باشه هم تو ، من اخماي

  ....  باشه اینجوري خواست نمی دلم آخه-

  ....  ها شوهرته اون! ارمغان-

  !)ارمغانم؟ اصالً من مگه! ارمغان؟-

  ... . من چشماي مثل....  بود بارونی هوا بازم....  دادم تکیه پنجره شیشه به رو سرم....  گرفت رو گلوم بغض دوباره

.  ردوندمبرگ سمتش به رو سرم.  گرفت قرار جلوم دستمالی که نشه بلند هقم هق صداي تا کردم می رو تالشم نهایت

 یه با ور دستش یه فقط ، بود نکرده تغییري هیچ صورتش حالت بود، دوخته جلو به رو نگاهش هم تو اخماي با هنوزم

 حفظ ور غرورش حالت و نمیده نشون اینکه با که همین....  بودم هاش توجه همین عاشق...  بود گرفته سمتم به دستمال

  ... هست حرکتت کوچکترین به حواسش کرده
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  .  ام گریه صداي شدن بلند براي بود محرك یه مثل گرفتنش اما ، گرفتم ازش رو دستمال

  کنی؟ می گریه چرا-: برگشت سمتم به کامل و کرد متوقف جاده کنار رو ماشین

  ....ارمغان-:زد صدام و کشید موهاش بین دستی کالفه که نگفتم چیزي

  شده؟ چی ؟ خانمی کنی می گریه چرا-: شد عوض لحنش اینبار که ندادم نشون العملی عکس هیچ بازم

  ...  کنه می زر زر هی....  مرض اي-. (گرفت اوج هقم هق مهربونش صداي شنیدن با

  ... .) کنه صدام مهربون اینطوري بود شده تنگ دلم خب!  کوفت-

 یکباره که ودب این مثل آغوشش توي رفتن.  کرد بغلم و کشید جلو رو خودش کمی فقط ، نگفت چیزي اونم دیگه اینبار

  ....  شد ریخته وجودم تو دنیا هاي امنست تمام

 نمی دلم ، هست که بشم مطمئن خواستم می اینکه مثل.  چسبوندم بهش بیشتر رو خودم و زدم چنگ پیرهنش به

 بینمون که اقیاتف با الخصوص علی ، کنه ترکم اینکه از....  رفتنش از ترسیدم می واقعاً ، میترسیدم...  بزاره تنهام خواست

 شپیشنهاد که روزي اون کردم حماقت چقدر....  واي واي بود؟ بند کجا به دستم واقعاً من....  کرد می ترکم اگه...  افتاد

 هم ولا همون از اگه اصالً بود؟ گرفته فرا منو وجود پوچی اینقدر روز اون یعنی ؟ کردم قبول چرا اصالً...  کردم قبول رو

 لبغ تو االن کجایی؟ االن هست حواست...  دختر گی می چقدر....  بسه...  ارمغان واي-( چی؟ برسه این به خواست می

 ونا اینکه براي چی؟ براي اونم...  کنی می قضاوت و کنی می فکر درموردش اینطوري داري که هستی فرزامی همون

  میخوره؟ فرزام به اصالً گی می تو که چیزایی این آخه....  کنه آرومت خواسته یم

  آورده؟ باال گند کم خودش گفته به مگه خوره؟ نیم چرا-

 هتب چیا اول همون از که نیست یادت ببینم ؟ نکردي قبول رو ش دیگه حرفاي اما کردي قبول رو حرفش این چطور-

  گفت؟

  . ) نیار یادم رو اونا اینقدر ، خب خیله-

  ....  ودب وجدان با اینبار واقعاً که بدم گوش وجدانم همون حرفاي به که میخواستم خودم انگار ، بودم شده آرومتر که انگار

   ".  پناه و پشت بی و تنهایی کنی فکر نمیاد خوشم"-:پیچید ذهنم گوش توي فرزام صداي

  ....  گذشته خوش بهت زیادي که بسه...  دیگه خب خیله-

  نه؟ ، باشه آدم تونه نمی این ، کردم نگاش چپ چپ و اومدم بیرون بغلش از

  هوم؟-:داد تکون رو سرش یدد که رو نگام

  اعصاب؟ رو و پرروئی خیلی دونستی می-
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  .  لطفته نظر-:گفت خونسردي با

 آهنگ ماس بگم که ذکره به الزم البته... جهانبخش بابک »کن نگاه منو« آهنگ بازم.  کرد روشن رو ماشینش پخش و

  .  زدم دید پخش روي از رو خواننده و

  چشمات خواستن

  بهونه هر به

  جنونه خود

  ندارم کاریش

  گم نمی چیزي

  ... دونه می خودش

  دونه می خودش

  دیوونه دل

  بمونه بزار

  اونکه پاي به

  میگرده همش

  ... بهونه پی

**   

  :فرزام

  .گرفتم بدست رو کنترل و انداختم پا روي پا

  گذاشتی؟ چی-

  .  بخوابی بگیري بري کنم می توصیه-:دادم رو جوابش برگردم سمتش به اینکه بدون

  چی؟ براي اونوقت-:کرد نگام خند کج یه با

  .  نترسی اینکه براي-: انداختم باال شونه خونسرد

  .  ترسم نمی فیلم از من-:زد پوزخند
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 رفتهن یادش اونم قطعاً ...  بود نرفته یادم که رو اونبار ، فهمید رو معنیش قطعاً خودش که زدم پوزخندي جوابش در منم

  ....  بود

 وادخ می اینطور خودش خب...  درك به...  تلویزیون صفحه به زد زل و نشست کنارم پررو پررو ولی فهمید رو منظورم

  ...  بشینه همینجا

  اینجا؟ میاد دوستام از یکی دیگه روز چند تا گفتم بهت راستی-

  دیگه؟ روز چند تا نه،:دوخت من به رو نگاهش

  .  کردند ازدواج تازه.  خانمش و خودش.  دیگه روز 3-2-:انداختم باال شونه

  .  باشه-:داد تکون رو سرش

  .  شه جا لبات رو لبام-: ندم رو جوابش و کنم کنترل رو خودم نتونستم

  .  ادبیا یب خیلی-:کوبید بازوم به محکمی مشت و کرد نگام ، بیشتر نه شد می ام خنده باعث فقط %100 که خشونتی با

  ...  انگار گه می همچین-:خندیدم

  ؟ نکوبی سرم تو رو اونبار اینقدر میشه...  دیگه بسه...  خب خیله-:حرفم وسط پرید کالفه

 سرم وت میگه وقتی آدم! نکوبی سرم تو...  گه می اینطوري گفتم بهش چی انگار حاال.  هم تو رفت اخمام.  برخورد بهم

  )باشه؟ خوشحال داشتی انتظار واقعاً فرزام؟ چی که-.... ( که هم حاال...  پشیمونه ازش و کرده اشتباهی کار یه که نکوبی

 هک بود کرده اخم همچین ، تلویزیون صفحه به بزنم زل هم در اخماي با اینکه و بود سکوت فقط درونم صداي جواب

 این و ترسناك فیلم به احتیاج م قیافه به نگاه با دیگه اصالً  ، میزد دستشویی به سر یه باید واقعاً  کرد می نگام هرکس

  ...  که نبود چیزا

! ؟ بیاره خودش روي به که کیه ، خب ولی ، ترسیدم می خودمم حتی ها صحنه بعضی ، بود ترسناك واقعاً فیلمش

...  ترسناکم ايفیلم عاشق من:  کنم تعریف براتون گفتم افتادم چیزي یه یاد اما...  میرما پارازیت داستان وسط ببخشید[

  .... عزیـــــزم بشم قربونش دیگه نشسته من دل ور که همیشه مامانمم

 و ندلیص تکون صداي هی که همونطوري ، حساسش جاهاي به بود رسیده کردیم می نگاه رو فیلمی یه داشتیم اونبار

 توي فکري یه ؟ منزن سکته نکنم چیکار کنم چیکار گفتم میترسیدم داشتم....  بود اینا و سیاه هاي سایه و نفر یه قدماي

 بردم رومآ سرمو یادمه اینش فقط ، نیست یادم چراشم ، بود نشسته پایین مامانم ، بودم نشسته مبل رو من ، اومد ذهنم

 به چسبید اغراق بی که گفتم پخی یه گوشش زیر....  فیـــــلم تماشاي محو که هم خدا بنده اون مامانم گوش زیر

] دیگه ریدپ هردونفرمون ترس حداقلش...  خودتونین هم خبیث....  دمخندیـــ انقدر...  جاش تو پریدا قشنگ یعنی ، سقف

  ....  مونده حرکتی هیچ بدون و مسکوت همینطوري ارمغان چرا موندم خداییش
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 هک اي نفره سه مبل ي گوشه یه و بسته رو چشماش شدم متوجه که دوختم بهش رو نگاهم و برگردوندم رو صورتم

 اخمام ارهدوب و افتادم حرفش یاد زود خیلی ولی ریال گرفت ام خنده لحظه یه حالتش از.  شده مچاله بودیم نشسته روش

  . رفت هم توي

 فرا رو خونه ي همه مطلق خاموشی ، کردم خاموش رو تلویزیون شدم که بلند ، بود بسته چشماش ، شد تموم که فیلم

  ....  بود بیشتر ش مزه خب...  بودم کرده خاموش رو خونه چراغاي تموم بزارم رو فیلم اینکه قبل چون.  گرفت

 قابل واقعاً  ، بود نکرده عادتن بهش چشمام هنوز که تاریکی اون توي چون ، سختی به البته ، کردم نگاه ارمغان به دوباره

  ...  خوابیده شایدم ، بود مچاله حالت همون توي هنوز.  نبود تشخیص

  چته؟...  اه-: زدم فریاد منم اختیار بی.  کشید جیغ بلند که گرفتم رو بازوهاش و کردم خم سرش باال رو خودم

  ...فرزام حرفاي ردننک گوش عاقبت آخر اینم! بفرما....  بخوابا برو گفتم بهش خوبه...  ترسییده بود تابلو ، میزد نفس نفس

  .  بودم دوخته بهش رو نگاهم دیدش نمی تاریکی اون توي قطعاً که اخمی با

  تاریکه؟ اینقدر اینجا چرا-ارمغان

  .  خاموشه برقا همه چون-:دادم رو جوابش خونسرد

  فرزام؟-:شنیدم سرم پشت از رو صداش که رفتم ها پله راه سمت به خودم و

  بله؟-:برگشتم سمتش به.  بود همراه لرزش هی با صداش

  .  کردم همراهش خودم با و گرفتم رو دستش و برداشتم قدم سمتش به...  چیه منظورش فهمیدم.  نگفت چیزي

-:بیدچس رو دستم مچ که بیرون رفتم می داشتم ، بکشه دراز تخت روي که کردم کمک و بردمش خودش اتاق سمت به

  کجا؟

  ....  دیگه بخوابم میرم-:دادم تکون رو سرم حوصله بی

  خوابی؟ نمی همینجا مگه-:بود همراه لرزش با بازم صداش

  .  توئه اتاق اینجا-

  . بگه بهم خودش خواستم می اما ، ترسه می دونستم می ، خواد می چی دونستم می

  فرزام؟-:اومد حرف به دوباره کشم می دراز کنارش نه ، میرم نه دید وقتی

  بله؟-

  . ترسم می...  من...  من-ارمغان
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  .  شد می نامردي واقفعاً دیگه ولی ؟ کنم چیکار من حاال خب بگم بازم خواستم می

 میک از بعد ، بودم مردد ، کرد نزدیک بهم رو خودش.  کشیدم دراز کنارش و زدم کنار رو پتو و دادم بیرون رو نفسکم

  . چسبوند بهم بیشتر رو خودش اونم که انداختم دورش رو دستم مکث

  .  دش بلند پنجره هاي شیشه خوردن تکون هم بعدش و باد زوزه محکم صداي که میشد آروم کم کم داشتم نفساش

 فقط.  یستن هیچی ، دختر نترس ، نترس-:دادم تکونش و گذاشتم بازوشس روي رو، دستم که شکید بلندي جیغ ارمغان

  .  اینجام منم...  نمیشه هیچی...  نترس...  باده

 تونستم نمی کردم می هرکاري.  کرد یم هق هق فقط بریزه اشک اینکه بدون ، میکرد هق هق و میزد نفس نفس

  . کردم عملیش فکر بدون اونم که رسید نظرم به راه یه فقط ، کنم آرومش

 به کردم وعر وش ندادم رو دوباره بازیابی فرصت بهش ، بود شده شکه ، شد ساکت لباش رو لبام ناگهانی گرفتن قرار با

 ممن شد باعث که زد چنگ بازوم به محکم...  نبود بهتر وضعم خودمم ، میشد خمار و سست داشت.  لبهاش با ي باز

  ...  تر پایین و گردن هم بعد و کنم ش چونه بوسشیدن به ع.شر هم بعدش و بگیرم لباش از گازي

  .  نبود خودم دست دیگه ش بقیه و

***  

  :ارمغان

  بله؟-:دادم جواب و برداشتم رو تلفن گوشی

  .  برگردونید بهشون رو رهنورد خانم ویزیت حق کنید لطف ، صفایی خانم-

 نیست هک رو...  چسبونه می من به خودشم فامیلی چه...  پررو پرو!!! صفایی خانم...  کردم قطع رو تلفن و گفتم چشمی

-( !که اقعاً...  گر سوءاستفاده ؟ نکشید خجالت دیشب!!! میاره؟ هم کم مگه رو از ادم این:  دارم سوال من اصالً نه... 

  !!! عزیـــزم اومد بدت تو که چقدر

  )داره؟ ربطی تو به ، نه داره؟ ربطی تو به-

  . کرد می بش و خوش بود ایستاده در کنار که دخترجوونی با که دیدم رو فرزام و آوردم باال رو سرم در صداي با

  دیدمتون شدم خوشحال-فرزام

  .  همچنین به-دختره

 یزنن؟م لبخند بهم اینطوري چی واسه چی؟ یعنی ، کردم می نگاهشون ، بود رفته باال ابروم تاي یه که همونطور اخم با

  بدم؟ پس رو ویزیتش حق گفت بهم چی واسه اصالً
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 هی شدم اینکه حس....  شه می سوءاستفاده ازم داره معنا تمام به واقعاً اینکه حس...  داد دست بهم بدي حس لحظه یه

  .... آقا غرایز و نیازها رفع واسه عروسک یه شدم...  فرزام دست بازیچه

  ... صفایی خانم-: من به کرد رو فرزام که شد می سرازیر خود خودي به داشت اشکم

  .  رفت هم تو اخماش که شدم متوجه.  موند دهنش توي قیافم دیدن با حرفش بقیه و

  ؟ دکتر بازیه فامیل!!! صفایی؟ خانم...  اوه-دختره

  ....  دیگه دیگه-:زد دختر جواب در محجوبی لبخند هم فرزام

 به که همونطور که پوش شیک خانم یه ، کرد می عصبیم بیشتر همین و باشه جلفی آدم خورد نمی بهش اصالً دختره

 وشر که عموتون دختر این بود کجا....  دکتر آخه دارین هم خشگل خشگل فامیالي ، خب نه-: گفت میزد لبخند من

  کردین؟ نمی

 یه بگم هترب یا دیگه نفر یه جلوي منو اون که داشت معنی خیلی واسم این ، ریخت بهم بیشتر اعصابم عمو دختر لظ از

  .  همسرش تا کنه خطاب عموش دختر ، زن

....  ردنک صحبت به کرد شروع و برد فرزام گوش کنار رو سرش "دکتر ببخشید" یه با من به شدن خیره کمی از بعد و

 لدالی به کردم احساس شد می قرمزتر لحظه هر که فرزام قیافه دیدن باد اما خورد می خونمو داشت خون یعنی که آخ

 منو یگهد باشی تو تا!  حقته....  آرود لبم به لبخند رفت می هم تو بیشتر که اخماتش.  شه می خنک داره دلم نامعلومی

  ....  خان فرزام نچزونی

  . عموم دختر نه ، هست همسرم خانم این-: غرید ش شده کلید دندوناي الي از

 کس چهی از آخه.  دونستم نمی بخدا....  دکتر ببخشید...  واي-:شد دستپاچه و کرد هل ، خورد جا بدجور بیچاره که دختره

  .  خوام می معذرت واقعاً ، کردین ازدواج که نشنیدم هم

  .  نگرفتیم مراسم هنوز چون-:بود درهم هنوز فرزام اخماي

 گفته چیزي یه فقط شاید...  نکن خوش رو دلت ارمغان؟-(بگیریم؟ مراسم یخوایم م یعنی ؟ االن چی یعنی حرفش این

  .  نکن شلوغش بیخود ، باشه زده حرفی یه که

  )گفت؟ اونو شد چی اصالً آخه-

  .  زد رو حرف اون فرزام که بوده من درمورد چیزي یه بود تابلو ولی نیاوردم در سر که حرفاشون از

  .  اجازه با.  میشیم خوشحال.  دکتر کنید دعوت رو ما حتماً پس-دختره

 بدم سپ رو پولش گفت فرزام که افتادم این یاد که رفت می داشت دختره.  رفت اتاقش داخل به و داد تکون سري فرزام

 .  
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  رهنورد؟ خانم-: زدم صداش

  عزیزم؟ بله-:سمتم به برگشت

  .  ویزیتتون حق-

  . بیمار عنوان به بودم اومده باالخره گفتم هم دکتر به من عزیزم؟ چرا-:زد لبخند

  .  نندازین در فرزام با منو ولی ، م شرمنده-:زدم لبخند

  .  کنم می درکت...  اوه-:اومد سمتم به و خندید

  دارین؟ نسبتی چه دکتر آقاي با شما بپرسم میتونم ولی ، چجسارته-: پرسیدم ازش اومد که جلوتر

  .  همکارشون میشم دیگه وقت چند تا:داد رو جوابم و زد ملیحی لبخند

 نمی واقعاً.  کن خواهی معذرت دکتر ازاقاي بازم من طرف از-:گفت دوباره خودش که دادم تکون رو سرم و گفتم آهانی

  .  دونستم

  اصالً؟ شد چی... ولی...  ببخشید-:شد فعال دوباره شاخکام افتاده اتفاق یاد با

 هب دیدم که رو شما منم...  بگردم خوب دختر یه دنبال براش که بود سپرده بهم من برادر ، راستش خب-:زد لبخندي

  .  خوام می عذر واقعاً من....  اونم که گفتم دکتر

  .  کنم می خواهش-:موند باز دهنم

  .  کرد ترکم بشیدي خوشبخت با که بودم هنگ توي هنوز

  .  خورد زنگ تلفن باز که داخل بفرستم رو بعدي بیمار خواستم می

  بله؟-

  کیه؟ بعدي بیمار-

  .  حسینی آقاي-

 کارت اتاقم تو بیا خودت رفت هم وقتی.  بزار براش وقت یه وقت اول فردا واسه ، بره بفرستش پس ، خب خیله-فرزام

  .  دارم

 رو کارهمین خواهش و منت کلی با منم ، بره بفرستمش فرمودند امر خان فرزام اونم که بود بیمار آخرین حسینی آقاي

  .  شدم احضار چرا ببینم تا فرزام اتاق توي رفتم فرستادنش از بعد و کدرم

  ....  داد می مالش رو پیشونیش و سرش به بود گرفته رو دستش یه و بود نشسته میز پشت صندلیش روي
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  .  بشین-:گفت کنه ایجاد حالتش تو تغییري اینکه بدون در صداي شنیدن با

 چرا-: دوخت بهم رو نگاهش و آورد باال رو سرش کشید که عمیقی نفس با که نشستم منتظر روبروش صندلی روي

  بودي؟ ناراحت

  کِی؟؟؟!!! من؟-: باال رفت ابروهام

  .  بیرون اومدم رهنورد با اتاق از که موقعی همون-فرزام

  .  نبود مهم-: رفت هم تو اخمام دوباره لحظه اون یاد با

  گره؟ زیر بزنی بود مونده کم بخاطرش و نبود مهم-فرزام

  .بود شده چی بگو.  کن نگاه منو ارمغان؟-:ایستاد روبروم اومد و شد بلند که نگفتم چیزي

  .  نبود مهم که گفتم-

  .  ارمغان-: شدم سیخ جام تو آمیزش تحکم لحن با

 خودت با تتکلیف تو اینکه ؟ شدم خسته اینکه خوره؟ می بهم زندگی این از داره حالم اینکه بدنی؟ خواي می چیو ؟ چیه-

 ونی؟بد خواي می و اینار کنی؟ می استفاده غرایزت و نیازها رفع براي عروسک یه مثل من از اونوقوت نیست مشخص

  .  شدم لبریز که ایناست از ، آره پرم؟ اینا از که بدونی خواي می

 . منی زن تو ارمغان؟-: بود نگاهش تو خاص دلخوري یه ، کرد باز رو چشماش وقتی ، زد زانو جلوم و بست رو چشماش

  .  وایمیستم کردم که کاري پاي خودم باش مطمئن ، بشه که هرچی

  .  رفت اتاق داخل لباسی چوب سمت به و شد بلند و

!!! گرانی؟ن....  کنه برطرف هامو نگرانی بخواد که نیست چیزي اون...  بشنوم بخوام من که نیست چیزي اون این!!! همین؟

 واسش هک احساسمه این...  مهمه واسم که نیست بدنم این....  دلممم نگران...  نیستم خودم نگران من نگرانی؟؟؟ جور چه

  فرزام؟ فهمی نمی چرا.  نگرانم

  .  منتظرتم ماشین تو پایین-

 منم.  فتر بیرون به کنه نگاه بهم اینکه بدون و زد رو حرفش ،. بود کرده عوض مشکیش پالتوي با رو سفیدش روپوش

...  نه نم؟ک اعتراض....  نه ؟ گریه ؟ کنم چیکار بودم مونده خودممم دیگه.  شدم روانه دنبالش به و کشیدم عمیقی نفس

   1!!کنم؟ چیکار

 رو ماشین همین همش....  بلنده شاستی عشق اینم خودمونیما.  بود نشسته قرمزش sportage توي پایین رفتم وقتی

 sportage این تازه...  بیشتره که bmw کالس... خونه تو هست چی واسه bmw اون نیست معلوم اصالً ، میداره بر

  اونوقت؟ جوریاس چه...  اسپورتیجه از بیشتر خیلی که هم و ام بی قیمت.  نه ئهbmw اون و آزاده پالك ئه
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 خشجهانب بابک کن نگاه منو آهنگ روز چند یان معمول طبق و بود روشن پخش بزامک نشستم و کردم باز رو جلو در

 دیگه تا میده گوشش انقدر داره دوست رو آهنگی یه وقتی که آدماس از دسته اون جزو که بودم فهمیده رو این دیگه.... 

  .  بخوره بهم خواننده و آهنگ اون از حالش

  گیه هواي نگاهت منو

  ؟ قصه آخر میشه چی بگو

  غصه؟ و غم یا میمونم تو با

  واکن چشماتو

  کن نگاه منو

  خرابه حالم

  کن دعا برام

  روزم و حال از نداري خبر

  . ... روزم دو یکی قلبت مهمون

***  

  :فرزام

  .  داخل بفرمایید-

  ....  اوف...  تعطیل دیگه بعدش ، نفره آخرین یکی این کنم فکر اصالً ، بود کاري تایم آخراي دیگه

 اشیک روي کفشاش تق تق صداي فقط و بود پایین سرم معمول طبق ، گذاشت قدم اتاق داخل به شخصی و شد از در

  .  رسید می گوشم به که بود

  .  سالم-:پیچید گوشم تو اش عشوه پر صداي

 فوق مانتو هی که بلند قد دختر یه.  کردم نگاه بهش و اومد باال سرم بود خاصی جور که صداش تن شنیدن با اختیار بی

 می وجهت جلب ظاهرش توي هرچیزي از بیشتر که چیزي ریال بود پوشیده شکالتی شلوار و شال با ، رنگ کرم کوتاه

 ورج یه....  شکالتی هاي ایه تو رنگ یه ش دیگه طرف و بود روشن خیلی اي قهوه ش قسمتی که بود موهاش کرد

 هم صفات ددرمور که افتادم زیستمون کتاباي توي مبحث یه یاد اختیار بی.  باشه نکرده رنگ که انگاري....  بود خاصی

 اهشخو بنشینید ، سالم-:بدم قورت رو ام خنده کردم سعی....  خب ولی...  بود اسب موي درمورد اون البته...  بود توان

  .  کنم می
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  .  حتماً ، بله-

 اون که زدنم حرف موقع....  خاص لهجه یه با...  بود خاصی جور کلماتش کردن ادا طرز...  نشست مبلها از یکی روي و

  ...  میومد چشم به بدجور ش شده پروتز لباي

  چیه؟ مشکلتون ؟ خب-

-you. 

  !ببخشیـــــد؟-

  .cause that....  اوممم...  شما که چیزي.  شما exactly نه البته.  شما گفت -دختره

  .  شم نمی منظورتون متوجه-. : داشت لهجه که بود این بخاطر و بود خارجی پس

 do you know.  نکرد قبول … and now کرد من با خواست هرکار تو چه؟ یعنی-:کردن جیغ جیغ به کرد شروع

why I am here? Because of your son . yours…  

  .  فرزام شنیدي اشتباه حتماً ، نه!!!! من؟ پسرِ!!! اینجاست؟ من پسر بخاطر!!! میگه؟ چی این.  کردم هنگ

  ؟pardon-:گفتم اختیار بی

-I am here because of your son . 

  ...  ارمغان...  نه ، واي.  اومد بیرون از چیزي شکستن صداي

 هشیش خرده کردن جمع مشغول و بود شده خم بهم پشت ارمغان ؛ کردم بازش و رفتم در سمت به سریع و شدم بلند

  .  بود شکسته لیوان هاي

  .  بره می رو دستت کن ول-

 از رو خترد اون صداي باز که فرستادم بیرون رو عمیقم نفس.  برنگشت سمتم به بازم اما شد متوقف دستش که دیدم

  مهم؟ هست cut her finger چرا هست؟ که این-: شنیدم پشتم

  خواي؟ یم چی و داري چیکار اینجا معلومه هیچ هستی؟ کی تو-: برگشتم سمتش به و کشیدم دست موهام بین کالفه

  .  النا.  هست پسرت مادرِ  من-

  ...  االن ونوقتا نیاد پیش اتفاقی چنین بار یه که بود این تالشم تمام!!! بیشتر؟ این از بدبختی!  من خداي.  شدم خشک

  .  برد می ها شیشه خرده سمت به لرزید می که رو دستش داشت دوباره که افتاد ارمغان به نگاهم

  نیستم؟ تو با مگه-:کرده بلندش و گرفتم رو دستش عصبی
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  .  فهمیدم رو نگاهش توي بغض خوب من اما ، نکنه نگاه بهم کرد سعی

 قیافش ردمک نگاه دختره به...  باشم آورده باال گندي چنین من که نداشت امکان این.  فرستادم بیرون سنگین رو نفسم

  .  بیارم ادشونی به حسابی و درست تونم نمی حتی که بودم متعدد آدماي با انقدر که منی به لعنت...  نبود آشنا برام اصالً

  وقتشه؟ چند-: آوردم زبون به رو رسید ذهنم تو که چیزي اولین

  .شدم زد رامغان که پوزخندي متوجه

  .  کند می born دیگه ماه سه-النا

  ...  ماه 6...  بود ماهش 6 اون...  کرد اقدام سقطش براي بود شده این از دیرتر.  کشیدم عقب و بردم موهام بین رو دستم

 گند اینجور سمت دیگه و کردم توبه که یکساله من....  نداره امکان این! ماه 6...  شد زده ذهنم تو اي جرقه اي یدفعه

  .  نرفتم کاریا

  ؟ فرستادت کی-:زدم پوزخند من بار این

-what are you talking about? 

-don’t act for me . your informa�on wasn’t complete … its about 1 year that I 

haven’t had any relationship with any body except my wife . 

  .  im not lier , while you are-: نباخت رو قافیه ولی ، پرید کمی رنگش و داد قورت رو دهنش آب

 زتا...  کنه ردیف پرت و چرت واسم کسی نمیاد خوشم اصالً ، بفهمی رو دهنت حرف بهتره جوجه ببین-:کردم قاطی

  .  بده جوابمو آدم مثل پرسیدم سوال

....  میزد ادد اینو قیافش...  بود شده مستأصل هم صورتش و بود ترسیده کامالً.  زدم فریاد تقریباً و مر جمله آخر تیکه

  .  نداشت راهی اما بیرون بره میخواست

  .  بده منو جواب-:زدم داد سرش بلندتر اینبار

  .  ندارم ردیگه رو یکی این زر زر ي حوصله...  اه...  گریه زیر زد و جاخورد شدت به م همیشه از بلندتر صداي از

-shut up . just say me one name . 

 maybe she is right . how can she find-:بود همراه پوزخندي با انگار که شنیدم رو ارمغان صداي اینبار

a name?  

 اون رفح و...  اون به بده رو حق اینکه.  بزنه رو حرفی چنین که ندشاتم انتظار اصالً..  شدم دلگیر واقعاً ، شدم ناراحت

  ....  کنه باور رو
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  .  شد بلند النا صداي باز که پایین انداخت رو سرش فقط دوختم بهش که رو دلخورم نگاه

Elena-yeah … I'm saying the fact . I'm pregnant . 

  .maybe,but not from I . tell me the name-: رفتم بهش اساسی غره چشم یه و برگشتم

  . daniel . he told me to do this-:فرستاد بیرون رو نفسش حرص با

  کرده؟ شروع دوباره نرفته هنوز....  اون...  اون!!!! دانیال!!!! 

 آخرینش نای گفت تو به فهمید تو اگر گفت دنیل-:اومد حرف به النا که آوردم زبون به لبی زیر رو آخر جمله اختیار بی

  .  خداحافظ نشد اگر.  بود

  .  نبود رسمش بگو بهش.  برو-: بستم رو چشمام و دادم تکون رو سرم

  1!!گفت؟ چی-النا

  .go-:بود بامزه خیلی لحنش ، گرفت ام خنده

  .  رفت اي وقفه بدون هم اون

 داشتم ارانتظ چرا نمیدونم....  کرد باورش چرا اینکه از دلخوري.  بود دلخوري از پر نگاهم ، کردم نگاه ارمغان به و برگشتم

 نمی.. . نداره حقیقت چیزي چنین که بشه ثابت بهش ارمغان جلوي شده که هرجور خواست می دلم چرا....  نکنه باور که

  ؟ چرا دونم

  چیه؟-

  .هیچی-

  داره؟ مشکلی چه تو با دانیال فرزام؟-

  .  گم می بهت روز یه-... : بود زود هنوز... کردم مکث لحظه چند

***  

  :ارمفان

  .  من اتاق توي بیار کن جمع رو وسایلت-

  چرا؟-:کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم

  .  میان دارن اینا نیما-: اتاق داخل اومد و کشید اي کالفه پوف

  !!! اینا؟ نیما-:کردم نگاهش رفته باال باروي با
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  .کردن ازدواج تازه.  خانمش همراه به ، دوستام از یکی-فرزام

  ؟ خوابیم جداب خواباي اتاق تو اونا جلوي میخویا-:کردم نگاهش سفیهانه اندر داره؟عاقل ربطی چه چی؟ که خب؟-

  .  نمیام من-:انداختم باال شونه

 مشکالت هوقتیک تا بودم گرفته تصمیم منم...  نبود معلوم هم خودش با تکلیفش ، کرد می خرد رو اعصابم داشت دیگه

  .  باشم جدي و خشک باهاش نشده حل خودش با مسائلش و

  . درنیار بازي مسخره ؟ ارمغان-:کرد باز و بست حرص با رو چشماش

  بیام؟ باید چی واسه اصالً...  دیگه نمیام چیه؟ بازي مسخره-

  خونست؟ خدمتکار کنه؟ می چیکار اینجا خانم بگم اونوقت...  هه هه-:خندید وار مسخره

  کلفت؟ میگی من به-:؟ خدمتکار میگه من به....  شعور بی...  کردم نگاهش عصبانی

  داري؟ اینجا نقشی چه دقیقاً تو بگم بهشون بگی میشه ولی.  نگفتم چیزي چنین من-:داد رو جوابم جدي

  .  نمیام من.  شه نمی مربوط من به دیگه اون-

  چرا؟ اونوقت-فرزام

 سوءاستفاده ازم خوام نمی چون:گفتم فقط پس...  شه می وحشی بیشتر ندارم اعتماد بهت بگم اگه بود کرده ثابت تجربه

  .  شه

  .  میدم قول.  ندارم کاریت– برگردوند رو روش و فرستاد بیرون حرص با رو عصبیش نفس

  .نیست حسابی قولت روي-:زدم پوزخند

  ؟ باشم زده زیرش بخوام که دادم قول بهت بار چند تابحال-:کرد نگام عصبی

  . دادي قول باشه یادت-: داشت حق استثناً مورد یه این توي...  گفت می راست.  نگفتم چیزي

  .  بردم اتاقش داخل به برداشتم رو وسایل سري یه منم ، رفت بیرون و کشید موهاش تو دستی کالفه

 صداش واستخ نمی دلم چرا نمیدونستم ، رفتم پایین به کردم منتقل اتاقش به رو نیازم مورد وسایل و شد تموم که کارام

  .  برداشتم رو خواستم می که وسایلی.  کن قفل رو اتاق در برو-:گفتم و ایستادم کنارش ؟ بزنم

 و اريک تمیز به احتیاج چندان.  شدم خونه به کشی سرك مشغول منم.  افتاد راه ها پله سمت به و داد تکون رو سرش

 درستشون خودش...  فرزامن دوستاي چه؟ من به اصالً ولی...  شد می کشیده بهش دستی یه باید باالخره ولی ، نداشت اینا

  ...  کنه
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  میان؟ کِی-:گفتم بلند همونجا از

  .  برسن شام موقع تا کنم فکر-:داد رو جوابم و شنید رو صدام که بود ها پله راه روي

 خونه اريک تمیز-:گفتم بودم شام براي غذا تهیه سرگرم که همونطور کنم نگاه بهش اینکه بدون و دادم تکون رو سرم

  .  بوسه می رو خودت دست

 جار يکار االن کردم می فکر!!! ... بابا نه!!!!  اِ !  شده مشغول دیدم که کردم نگاهش تعجب با و برگشتم.  نداد رو جوابم

  ...  بشناسمش تونم نمی االً من....  اینکه مثل نه ولی ، ندازه می راه جنجال و

 اگه...  بود ش بچه مادر اون واقعاً اگه...  بودم کرده مرور رو اتفاق این بارها االن تا موقع اون از ، افتادم النا یاد دوباره

 یادآوریه به الزم...  سه دو یک...  الو-(کردم؟ می چیکار....  داشت خودش با رو فرزام بچه که میومد روز یه یکی واقعاً

  ) کنی؟ می ایفا فرزام آقا این زندگی تو رو کشک نقش رسماً جنابعالی که

 کارش از هم فرزام که کوبیدم هم به محکم طوري رو بود دستم که ظرفایی چون ریختم بهم خیلی یادآوري این از انگار

  .  کرد نگاهم و ایستاد باز

 سواله واسم واقعاً این ولی نداشت حقیقت النا حرفاي که بودم خوشحال چرا؟ دروغ.  رسیدم کارام ادامه به بهش توجه بی

  !!!کرد؟ رو کار این دانیال چرا که

***  

  :فرزام

  ؟ ورا این از عجب چه....  نیست ازت خبري وقته خیلی پسر؟ چطوري-: کشیدمش آغوش در محکم خنده با

  .  بیام سر یه منم دیگه گفتم میزنی سر بهمون خیلی خیلی تو دیدم آخه-:خندید بازم

  کشی؟ نمی خجالت ، دارم سوال ، نه کشی؟ نمی خجالت تو-:کردم اخم بهش و برگشتم بامداد سمت به و خندیدم

  .  کشم می یکم بینم می کنم می فکر که االن ، چرا-بامداد

  کشه؟ می مگه هم مؤمن برادر ، نچ نچ نچ-

  .  عذاب تو دست از ، آره-بامداد

  ...  نیست چیزي که فرزامی عذاب...  ایشاهللا برادر نشه نصیبت الهی عذاب-نیما

 عقد طبهخ میرم دارم میگفتی من به میمردي یعنی...  بامداد نامردي خیلی خداییش ولی.  جان نیما نکنه درد شما دست-

  ؟ بخونم من رو اینا نیما
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 یگمم تبریک هرحال به-: برگردوندم نیما خانم سمت به رو روم و کردم نگاشون چپ چپ که خندیدن هردو بامداد و نیما

  .  بده خبر یه من به نکرد ت شده فالن فالن شوهر اینکه از بگذریم. 

  میومدي؟ میگفتم من نیست حاال-نیما

  نیام؟ رفیقم عقد میشه مگه.  میومدم که بله-

  ...  شد هولکی هول و یهویی خیلی...  دیگه ببخشید-:کرد مداخله خانمش

  .  ببخشه خدا-:زدم چشمکی و خندیدم شیطنت با نبیننم خانما تا بود نیما سمت به روم حالتیکه در

  .  بود نیما جانب از شعور بی یه جوابم که

  گم؟ می بد...  هولکی هول گن می خودشون چیه؟ خو

  .  تو بفرمایید-: کردم دعوتشون خونه داخل به دست با و خندیدم

 از عدب منم.  رفت و کرد خداحافظی ازمون داره کار اینکه گفتن با بامداد اما رفتن ویال داخل به ، سحر ، خانمش و نیما

 چه.. .کردنن یبش و خوش مشغول و نشستن هم کنار که یددم رو ارمغان و سحر که اومدم ویال داخل به بامداد ي بدرقه

 و تمنشس مبلها از یکی روي و انداختم باال اي شونه.  ندیدم رو نیما ، کردم نگاه اطراف به هرچقدر!!! شدن گرم باهم زود

 گلخوش هم سحر.  کردم نگاه سحر و ارمغان به و کردم نگاه ارمغان و سحر به و انداختم پا روي پا همیشگیم عادت طبق

  ...  شده هول نمیا اینقدر چرا بود معلوم...  نشست می دل به اش چهره...  خواهري جاي بود

 نیست معلوم...  دیدي االن همین رو ش نمونه...  دیگه بله:اومدم خودم به ارمغان صئداي با که گرفت ام خنده فکر این با

  ...  ها وضعیه اصالً...  میشه دیونه خودش واسه...  شه می عصبی خودش واسه...  خنده می خودش واسه...  چشه

  دیونه؟ شدیم ما حاال...  دیگه نکنه درد شما دست-...:ها پیشه عاشق اداي همون قرارمون طبق

  .  بودي دیونه.  عزیزم آره-ارمغان

  .  دیدم رو تو که وقتی همون از.  شدم دیونه ، عزیزم خیر نه-:زدم جذابی لبخند

  .  واقعاً-:دادم ادامه تر جدي کمی و

  .  من بیچارهِ اعصابِ روي کرد آمد و رفت انقدر بود کرده ام دیونه....  دیگه گم می راست خب...  فهمید رو منظورم

  .  بود حقت-:زد درآري حرص لبخند

  شدین؟ دیونه-:کرد نگاهمون تعجب با سحر

  ....  دیگه آره-: کنه جمعش ش شده شل نیش با کرد سعی بود افتاده اصلی بحث یاد تازه که ارمغان

  چیه؟ سر بحث چیه؟ سر بحث-
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  .  بدبخت منِ بودنِ دیونه-:دادم رو نیما جواب خودم

  .  عزیزم نیست شکی توش اونکه-:نشست کنارم مبل دسته رو و انداخت باال ابرویی

  .  دهنتا تو میام پا جفت نیما-

 جلوم هم خودش و نیاورد کم شدم بلند من دید که اونم ، شدم بلند منم که انداخت باال ابرو و خندید بلند صداي با نیما

  ...  کرد علم قد

  کنی؟ چیکار میخواي دقیقاً مثالً االن-نیما

  .  خان نیما میدم نشونت االن-

  .  بکشین خجالت قدتون از...  خدا رو تو کن نگاشون-:شد بلند سحر صداي اینبار که برداشتم جلوتر قدم یک و

  .  ن بچه همشون مردا.  جون سحر کن ولشون-ارمغان

  . شد زده حرفش صحت بر که بود مهري بلندمون هاي خنده با زمین روي هم با نیما و من افتادن و

***  

 رو خوب حس یه...  میداد آرامش بهم...  داشتم دوست خیلی رو صداش...  داد می نوازش رو گوشم دریا امواج صداي

 پوزخند ذهنم به زندگی کلمه اومدن با اختیار بی....  بود زندگی از پر برام که وصف قابل غیر حسی...  کرد می منتقل بهم

  ...  متفاوت و جدید....  جدید زندگی یه...  بود داده زندگی بهم بار یه دریا...  خب آره...  زدم

  خب؟-:شدم خیره کرد می نگاه برمیداشتن قدم جلومون که ارمغان و سحر به لبخند با که نیما به و برگشتم

  خب؟ چی-:برگشت سمتم به

  .انداخت باال شونه و خندید که کردم اشاره سحر به ابرو و چشم با

  ؟ اي یدفعه اینقدر چرا ببینم کن تعریف...  نشد...  آ آ-

  .  نیست اینطوریا قضیه-:دوخت اونا به رو نگاهش دوباره و کشید عمیقی نفس

  چطوریاست؟ پس-

  ...  نیست جدي ازدواجمون قضیه اصالً بگم؟ چطور-نیما

  ؟ نکردین عقد هم با واقعاً  شما یعنی ببینم-: چی؟ یعنی! نیست؟ جدي میگه؟ چی این!  کردم تعجب

  .نه-نیما

  !!!ـه؟نــ-
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  . نه تو حرف اینکه معناي به نه...  نه اون نه...  نه-نیما

  نیما؟ فهمیدي خودت-: نه نه همه این از گرفت ام خنده

 و مکن ازدواج ، عموم دختر ، رز با باید گفت پدرم که بود من بودن متأهل هامون پروژه از یکی الزم شروط-:خندید اونم

 زحمت پروژه اون واسه خیلی خودم من...  بود مونده مدارك ارسال براي کمی مهلت طرف یه از ووو نه اون گفتم منم

  ...  بره دستم از خواستم نمی اصالً ، کشیدم

  .  دادي ازدواج پیشنهاد سحر به و-:دادم ادامه خودم

  دادي؟ پیشنهاد بهش جوري چه دقیقاً اونوقت-:باال رفت ابروهام که داد تکون رو سرش

  .  گفتم بهش رو مشکلم-نیما

  !!!!کرد؟ قبول اونم و-

  .  داره دوستت!  نیما-:گفتم بودم شده خیره جلو به که همونطور قاطعیت با که داد تکون رو سرش

  .  نداره ، نه-نیما

  .  تابلوئه قیافت از.  داري دوستش هم تو.  داره ، چرا-

 بخاطر ، کنه کمک بهم خواست می....  خاصه جور یه...  فرزام دونی نمی رو اخالقش تو...  نه اون ولی ، چرا من-نیما

  . کرد قبول همین

  .  داره دوستت چون کنه؟ کمک بهت خواست می چرا-

  .  دونست می مدیون بهم رو خودش چون شایدم-گفت میزد داد رو بودنش مردد که اي کالفه و مستأصل حالت با

 رو یزيچ چنین هم دین بخاطر آدم-:گفتم جاش به.  خواست نمی بود معلوم چون ، بگه کامل رو قضیه که نشدم پاپیچ

  .  کنه نمی قبول

  ...  میده نشون اینا از خیالتر بی خیلی...  کنم نمی فکر-نیما

  .  هنوز نمیدونه خودشم چون شاید-

  چی؟ یعنی-نیما

  .  ـمتکشـ ـیمـ-:نشد سحر جیغ صداي با که بدم رو جوابش خواستم

  .  باشید مراقب ها بچه-:گفتم معمول حد از تر بلند و دادم تکون تأسف با رو سرم.  دویید ارمغان دنبال به و

  خان؟ فرزام بینی می بچه اینجا شما!!!  ها بچه!!! د؟ببخشیــ-:کرد نگام برگشت و ایستاد سحر
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 یه اما داره دوستت اینکه یعنی...  آها گفتم؟؟؟ می چی-:برگشتم نیما سمت به دوباره و دادم تکون رو سرم و خنیددم

  .  ببره پی بهش خودشم حتی تا کشه می طول و داره وجود ناخوداگاهش تو که چیزیه

  .  امیدوارم...  بگم؟ چی-:انداخت باال شونه

  .  دارم تجربه کامالً عاشقی و عشق مسائل درمورد من ، بگی چیزي خواد نیم تو-

 بود ایستاده ریاد لب سحر اینبار که کردم نگاه دخترا به منم.  داد تکون تأسف نشونه به سري و خندید بلند صداي با نیما

  . رفت می جلو به داشت آب داخل هم ارمغان و

  .  ارمغان کن ولش-سحر

  .  کنم پیداش باید ، نه-ارمغان

  .  رفت جلوتر و

  کرد؟؟؟ می پیدا باید رو چیزي چه

  نه؟ مگه)-:داد ادامه و برگشت من سمت به و.... ( گه نمی بهت چیزي فرزام.  شو خیالش بی!!! ارمغان-سحر

 وسیله الًاص ؟ یعنی افتاده آب تو من وسایالي از کیی کدوم میزنن؟ حرف چی درمورد...  کردم می نگاهشون گنگ و گیج

  کرد؟ می چیکار ارمغان دست منه مال که اي

  ؟ فــرزام-:زد جیغ میره جلوتر داره همینطوري هم ارمغان و گم نمی چیزي دید که سحر

  .  شد گم رفت پایین ناگهانی خیلی ارمغان که روبروم تصویر توي صداش اما

 میزد اپ و دست آب توي.  بدم نجاتش تا آب داخل به دوییدم سریع خیلی و بود لحظه یه فقط اما.  کردم هنگ لحظه یه

 کم شتالش و حرکات از که شدم متوجه برسم بهش بود مونده دیگه یکم وقتی...  شده خالی پاش زیر که بود معلوم ،

 یرونب آب از و رسوندم بهش سریعتر رو خودم تونستم می که اونجا تا...  بود هم اي طوالنی مسیر المصب آخه...  شده

  . کشیدمش

  .شدند جمع سرمون باال نیما و سحر رسیدیم که سحال به

  خوبه؟ حالش شده؟ چی-سحر

  بهوشه؟-نیما

 شمامچ فقط و بود شده کر گوشام که انگار.  شنیدم نیم رو کدومشون هیچ حرف صداي انگار اما میزدن حرف هردوشون

 رو دوباره تنفس تا رفت می ش سینه قفسه سمت به اختیار بی که دستام و...  دید یم رو بسته چشم جفت یه که بود

  ... برگردونه بهش
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 و تند فسامن میدونستم.  خشمگینه بهش نگاهم دونستم می.  کشیدم راحت نفس یه شنیدم رو ش سرفه صداي وقتی

  .  توضیح یه منتظر.  بودم منتظر و بودم زده زل بهش ولی برزخیه م قیافه

 h حرف برق...  داد نشون بهم رو دستش توي گردنبند میزد نفس سختی به هنوز که همونطور و آورد باال رو دستش

  ....  میزد چشم توي بدجور

  .  احمق-:کردم نثارش محکمی کشیده و رفت باال دستم اختیار بی

 نیم هم سحر و نیما از حتی صدایی هیچ...  بود گرفته رو جا همه سکوت ، ش گونه روي گذاشت رو دستش حرکتم مات

 ممحک و رفت سمتش به دستم...  ارمغان چونه لرزیدن با شد همزمان کردند برخورد ساحل به که امواجی صداي.  یومد

...  بود بعید من از شدن زده هیجان اینهمه...  بود عجیب خودمم براي حتی تندم هاي نفس صداي.  گرفتمش آغوش در

  ...  بودم دیده رو رفتن می مرگ تا که بیمارایی بارهاي که منی از

 ... رو شد می دور ازمون که قدمهایی صداي همینطور و...  شنیدم می خوبی به بغلم توي رو اش گریه هق هق صداي

 اسهو جوابی واقعاض...  و میشه منفجر درد از داره م سینه که کردم می حس...  میزنه سخیت به قلبم کردم می احساس

  ...  نداشتم چرا اینکه

  ود؟ب کاري چه این-: کردم نگاه بهش سرزنش با و دادم ش فاصله خودم از کمی ، شده آرومتر کردم احساس که وقتی

  ...شه گم بزارم خواستم نمی-: پایین انداخت رو سرش

  توئه؟ دست چرا-

  داشت؟ رو ارزشش کنی می فکر-:گفتم دوباره که نگفت چیزي

  .  من نازنینِ هیچی...  نداره رو جونت ارزش هیچی-:دادم ادامه که بودم من این بازم و بود سکوت بازم جوابم

 فتنگ اینکه از شدم ناراحت...  شدم ناراحت بیشتر....  بره هم تو اخماش شد باعث اما ، شد گفته اراده بی آخرم ي جمله

 قح من یعنی! چی؟ یعنی...  کشیدم هم تو اخمامو منم...  بره هم تو اخماش میشه باعث من جانب از نازنین کلمه یه

 شدهن مشخص خودت با تکلیفت وقتی تا که گفت خودش...  خب آره-(بزنم؟ بهش آمیزي محبت حرف هیچگونه ندارم

( ...  

  .  آشناس واسم نازنین اسم-

  میاره؟ یادت رو چیزي-:بهش دادم رو حواسم

  ... نازنین فقط...  نازنینه کلمه فقط-:داد تکون رو سرش

***   
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 همونی ، ردمک نگاهش و برگشتم.  گرفت قرار م شونه روي دستی که کردم می نگاه بیرون به و بودم ایستاده پنجره کنار

  .  شدم خیره بیرون به و برگردوندم ازش رو روم دوباره...  کردم می فکر که بود

  بگی؟ چیزي خواي نمی-نیما

  کرد؟ کارو این چرا فهمم نمی-:بعد و سکوت لحظه چند واسه

  همونه؟ تون رابطه هنوز-نیما

 همون هنوز-:گفتم فقط پس.  بود شوره و زن واسه خصوصی دیگه اینا...  رو چیزا سري یه گفت شد نمی که نیما به خب

  ... اینا و کمک براي ازدواج

  مطمئنی؟-نیما

  . دادم تکون رو سرم

  . کنم نمی فکر اینطور که من ولی-نیما

  چیه؟ منظورت-: سمتش به برگشتم

  .  نمیده نشون رفتاراتون رو چیزي چنین اصالً که اینه منظورم-نیما

 نمی...  ناای و دونین نمی شما مثالً که....  کنیم مراعات مشا جلوي که گذاشتیم قرار-: پنجره سمت به برگشتم دوباره

  .  نبود اینطور وگرنه...  دونی می تو که دونه

 دو هر اًمطمئن....  دارن خبر هم پوك و جیک از االن قطعاً شناختم سحر از خصوصیاتی اون با-:خندید بلند صداي با نیما

  ...  چیه یکی اون ازدواج قضیه که میدونن

  ...  نشد بد که ما براي ، خب ولی....  اینطور که...  دوینم می که دونیم نمی ما کنن می فکر پس-

  بود؟ دادي قرار هم پیشت ساعت یه رفتار رفتار...  اما-:خندید اونم که زدم نیما به چشمکی و

 یختهر بهم و درهم قیافه ، عصبی صورت ، هیجانزده رفتار اون-:داد ادامه و زد لبخند که کردم نگاهش سوالی و برگشتم

  ...  بود اینا و پذیري مسئولیت و دوستی انسان حس یه از فراتر چیزي یه...  ت

  .  نیما نداره امکان چیزي چنین-: برداشتم ازش رو ماتم نگاه

  .  داره خوبشم.  داره ، چرا-نیما

  .  کنم نیم حس چیزي هیچ که من...  نیما نیست-

 رفتارت ور شده ثبت اونجا چون و میره آم ناخوداگاه تو که میزد حرف این از داشت پیش ساعت یه بود کی ببینم؟-نیما

  ؟... اینا و ببري پی بهش خودتم تا کشه می طول و میزاره تأثیر
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...  من بشم؟ عاشقش باید من چرا چرا؟ آخه....  نداره امکان...  نه نه نه!!! بود؟ ممکن یعنی...  کردم می نگاهش مات

  ...  فرزام

  ...  نباشه چیزي چنین کنه خدا...  دونم نیم...  نیما دونم نمی-:دادم تکون استیصال با رو سرم

  فرزام؟ اي فراري ازش انقدر چرا-نیما

  ...  دیونه ... نیما میشم دیونه...  اون اونوقت باشم شده عاشقش من اگه نیما چی؟ باشه کرده ازدواج قفبالً اون اگه نیما-

  داري؟ دوستش گفتم دیدي-:زد بهم اي پدرانه لبخند نیما

  .  نیما بخوابم میرم من-... : دونستم نمی واقعاً...  دونستم نمی...  شدم ساکت

  کنی؟ فکر یا بخوابی-نیما

  . بخیر شب-:زدم لبخند

  .  همینطور توهم شب-نیما

  .  بهتره حالش-:زد لبخند من دیدن با.  اومد بیرون سحر و شد باز در که رفتم اتاقم سمت به

  . بخیر شب.  مرسی-:دادم پاسخ رو لبخندش

  کجاست؟ نیما... یولــ...  بخیر شب-سحر

 ي خنده اب منم.  رفت سمتش به گفت اوهی نیما دیدن با اونم که کردم اشاره بود ایستاده نیما که قسمتی به سر با

 گردنش يرو تا هم رو پتو و بود کشیده دراز تخت روي ارمغان.  رفتم اتاق داخل به بود گفتنش اوه از ناشی که کوچیکی

 اون بهش هام حس تمام ممکنه! ممکنه؟ یعنی...  شد مرور ذهنم توي نیما حرفاي دوباهر دیدنش با.  بود آورده باال

  باشه؟ نبوده کردم می خیال که چیزایی

  بهتري؟-:رفت موهاش سمت به دستم.  نشستم تخت روي و کشیدم موهام بین دستی گیج

  .  آره-:بود کلمه ك فقط جوابم

  ارمغان؟-:بود کرده عوض من با رو رفتراش بود رفته یادم...  کشیدم عمیقی نفس

  بله؟-

  کردي؟ کارو این چرا-: گرفت دلم...  نداد رو جوابم مهربونش لحن با همیشه مثل...  جانم نگفت

  انداختی؟ خطر به گردنبند اون بخاطر رو جونت چرا-:دادم ادامه خودم دوباره که نداد بهم جوابی

  .  نداشتم اضاقفی دردسر حوصله چون-: داد رو جوابم وقتی بود پتو زیر هم هعنوز سرش
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  آوردي؟ کجا از رو گردنبند اون جنابعالی اونوقت-:شدم سخت منم...  بود بسته رو از رو شمشیر...  اوف

  .  داشتم برش طالیی و سفید اتاق اون توي از-:داد رو جوابم حرص با و زد کنار رو پتو

  ؟ تو اون رفتی کی اجازه به اونقت-: میگه رو اتاق کدوم میدوسنستم خوب

 مال اتاق اون اصالً.  رم بخوامب هرجا که دارم رو حق این پس کنم؟ نمی زندگی خونه این توي منم مگه خودم،-ارمغان

  بود؟ کی براي تو اون لباس همه اون بود؟ کی مال گردنبند اون ؟ بود کی

  .  اونجا بري نداشتی حق تو-:فرستادم بیرون رو حرصم پر نفس

  بود؟ کی مال گفتم-ارمغان

  نکردي؟ باز که رو دراور اون اول کشوي-

  ؟ بود کی مال-ارمغان

  نه؟ یا کردي باز رو کشو اون گفتم.  نپرس اینقدر پس...  نمیشناسیش میشناسیش؟...  حوا...  اه-

  کیه؟ حوا اصالً بود؟ چی توش مگه اصًال؟ کردم می بازش نباید چرا...  نکردم بازش...  خیر نه-ارمغان

 و تخت روي کردم پرت رو خودم ندیده رو آلبوما اون شد راحت خیالم که هم وقتی بدم، ادامه رو بحث ندشاتم حوصله

  . گفتم برات روز یه شاید-:گفتم کشیدم یم خودم روي رو پتو که همونطور

 دراز مه خودش کنم نمی حرکت خیال بی دید که هم بعدش و کنه می نگاه م بسته چشماي به حرص با که شدم متوجه

 یگهد و اومد کوتاه اینبار اونم که کردم تکرار رو کارم دوباره منم اما زد پسش که کردم حلقه دروش رو دستم.  کشید

  . نکرد حرکتی

***  

  . دنکر می پچ پچ هم گشو زیر و هم کنار نیما روبروي سحر و من روبري هم ارمغان و بودیم نشسته هم کنار نیما من

  اینقدر؟ دوتایی میگن چی اینا-:کردم نگاه نیما به کالفه و برگشتم

  .  راهست به کرکرشون و هرهر هم همش...  که نمیاد کم حرفاشون...  واهللا دونم نمی-: کشید محکمی پوف

  نگفتم؟-: کرد اشاره بهشون سر با نیما که شد بلند دوباره سحر و ارمغان خنده صداي لحظه همین در

  ...  هستیما اینجا هم ما بابا-:کردم تا دو اون به رو و دادم تکون سري

 گیره یم خوشد به که نمایشی هاي حالت این که بودم فهمیده دیگه ، کرد نگاهمون نمایشی حالتی با و برگشت سحر

  ....  کرد می استفاده هم خاصی کلمات از...  بود خاص رفتاراش کالً...  همیشگیشه رفتاراي از جزئی
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  .  بودیمتون ندیده...  گفتین شد خوب اِ-سحر

  .  ببرمت پزشکی چشم بنداز یادم حتماً-:کردم نچی نچ

  ...  داشتم احتیاج بهش...  واقعاً ممنونم...  اوه-:داد ادامه قبل از تر نمایشی بازم حرکتی با

  .  کنم می خواهش-: بود ممضحک واقعاً کال کل این تو که زدم متینی لبخند

  ... د باشید داشته رو منظره یکم....  کنید کل کل کمتر...  ها بچه بسه-نیما

  .  دیدم و اومدم که من-:گفت سحر اما کرد نگاه پایین به ارمغان

  مگه؟ اینورایی مال-:کردم نگاهش تعجب با

  .  شما بغلی شهر همین ، آره-:داد تکون رو سرش

  ...  هم یعنی جدي؟-

  ان؟ارمغ خوبی-:گفتم حرغم ادامه به توجه بی ، بود گرفته رو سرش که افتاد ارمغان به چشمم که میزدم حرف داشتم

  شد؟ چی-:برگشت ارمغان سمت به نگرانی با من حرف با هم سحر

  ...  خاطره یه...  اومد یادم چیزایی یه کنم فکر...  هیچی...  هیچی-ارمغان

  بود؟ خاصی چیز دقیقاً؟ بود چی خب؟-نیما

 وشیدهپ فرم یه هممون چون...  دیگه دختر تا چند و بودم من...  بودیم رفته اردو که بود این مثل...  کنم نمی فکر-ارمغان

  ... اردو میگم بودیم

  کردین؟ نیم داشتین کاري همین؟ خب؟-سحر

  .  کابین تله تو رقصیدیم می داشتیم بودیم گذاشته اهنگ...  چرا-:گرفت شا خنده ارمغان

  .شدم مطمئن رو چیزي یه اما-:داد ادامه. حرفش یان با گرفت امون خنده هم ما

  چی؟-نیما

  .  نازنینه اسمم اینکه-ارمغان

  .  میاد هم بهت-سحر

  .  عزیزم مرسی-ارمغان

  ...  که کنم نمی تعارف...  میگم جدي ، خواهش-سحر
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  اي؟ دیگه چیز هیچ-:دادناشون قلوه و دل وسط پریدم

 اریدنمی فراهم رو جو واسش چرا دارید اصرار اینقدر که حاال-:گفت سحر که داد تکون منفی نشونه به رو سرش ارمغان

  بیاد؟ یادش بیشتري چیز شاید

  .  خیال بی سحــــــر؟-:گفت سریع نیما

  نه؟ که چرا-:گفت پافشاري با سحر

  که؟ برقصیم واستون اینجا و شیم بلند نیما و من که نیست این منظورت ببینم-

  نه؟ مگه ، کنه کمک نازنین ببخشید اوه ، ارمغان حافظه برگشت به شاید...  همینه منظورم دقیقاً چرا-سحر

 یشترب ارمغان همون به...  بود غریبه واسم نازنین واژه چقدر...  خندید اونم که زد نازنین....  نه که ارمغان به چشمکی و

  !!!!)کنی؟ عادت باید ؟ هی هی هی-.... ( دیگه کنم عادت باید اینم به باالخره خب ولی...  داشتم عادت

 گرنهو باشم شده عاشق واقعاً ممکنه من که کنه یادآوري بهم زدنش نهیب همون توي خواست نیم هم درونم صداي حتی

  .همینه دلیلش.  درسته-( ؟ کنارمه اون کردم باور اینکه جز هم؟ اسم این به کنم عادت بخوام که داره دلیلی چه

  ؟ شدم عاشقش کنارمه اینکه بخاطر چی؟ یعنی-

 شکردن محبت با ، اومدنش با...  اون و بودي که راهنمایی اول کالس همون از...  بودي همیشه ، تنهایی اینکه بخاطر-

  .) کرد القا رو داشتن دوست حس بهت

  .  بود جون ماري آهنگ کنم فکر-:شد جمع بهش حواسم نازنین همون ، نه یا ، ارمغان صداي با

  .  ندارم رو قدیمی آهنگاي این منکه-سحر

  چطور؟ ، دارم من ولی-

  .  بزارش پس داري؟-سحر

  ...  خیال بی...  کن بس....  سحر-نیما

  ... جون ماري بعدشم و تتلو آهنگاهاي ، هام موزیک پوشه توي رفتم ها بحث به توجه بی

  زدن دست و کشیدن جیغ باهم رامغان و سحر شد بلند که آهنگ صداي

  .  رقصم نیم من سحر-نیما

  . میرقصی ، عزیزم چرا-سحر

  .  سحر نه-نیما
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  من؟ جون نیمایی؟-سحر

 چه بچه دوتا ببین.. . اکبر اهللا-:شدم بلند سنگین خیلی منم ، برشگت من سمت به ها نگاه ، شد بلند و شکید پوفی نیما

  ...  کردن خودشون معطل رو ما جوري

  .  برقصید.  موقوف اضافی حرف-سحر

  ارمغان؟ گفتی بازم-(ارمغان هاي خنده صداي

 خودمو آهنگ اب کردم شروع و پیشونیم روي کوبیدم محکم...  خندید می شدت به بودو شده بلند... )  نازنین...  خب خیله-

 دلقک بودن کرده رو دوتا ما...  میاوردن غش خنده از داشتن رامغان و سحر دیگه...  همینطور هم نیما ، دادن تکون

  ...  خوشونا

 ــتسخـ مدیر چشم از دور به ، کابین تله توي ، اردو توي دوستان با هم ما کردین خیال اگه...  میگما دارم یعنی[

 آهنگ هم خودمون گوشی از حتی هم اتوبوس توي نزاشتن حتی که اینامون و پرورشی معاون اون از بدتر و گیرمون

 و آخر آهنگ صداي و گرفت درد هم خودمون گوش که اي کننده کر ــغايجیـ و دست به کردیم شروع...  بدیم گوش

 دقیقاً  و...  میرفتم داشتیم که مایی و گشتن برمی داشتن که اونایی واسه آسمون همون روي درآوردن شکلک و رقص

 دیگه وونیهج خودم جان به یعنی....  اشتباهید در سخت بگم باید کالً...  ایستگاه به رسیدن هنگام نشست متیت و خانم

  ...]نکنین بد فکر...  بخدا...  بود انرژي روانی تخلیه کنیم؟ چه... 

 ول هک آسمون توي ، بود آدم ور اون دیگه...  نشستم و گرفتم رو نیما دست شدیم نزدیک که سمت اون ایستگاه به

  .  بیاریم در بازي مسخره ، نبودیم

  نشستین؟ چرا!!!  اِ-سحر

  .  گذشت می خوش داشت تازه-نازنین

  ...  رسیدیم دیگه شرمنده-نیما

 اخلشد افراد به و کرد می باز رو کابین هر در داشت مردي که کردن نگاه رو سرشون پشت و برگشتن سحر و نازنین

  .  کرد می کمک شدن پیاده براي

 شدنمون یادهپ موقع که شدیم پیاده من هم بعدش و نیما بعد و بشن پیاده دخترا تا موندیم اول کرد باز که رو ما کابین در

  .  د بلندش آخم و خورد باالش آهنی قسمت به محکم من سر

  فرزام؟ خوبی-:اومد سمتم به نگرانی با نازنین

  ... ) کنه می محبت بهت و نگرانته یکی اینکه.  همینه دیدي؟-(

  .  نیست هیچی ، عزیزم آره-:زدم لبخند بهش
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  مطمئنی؟-نازنین

  .  راحت خیالت-

 بمخو من-:زدم لبخند بهش بازم!!! عجب چه...  میومد من کنار سحر وجود با که بود بار اولین...  شد همقدم من با یکم

  .  نباش نگران

 قدم مه کنار نیما و من بازم و پیوست سحر به گذاشتم هم روي اطمینان با رو چشمام دید وقتی و انداخت بهم نگاهی

  . برمیداشتیم

 نیستیما ات چهار خودمون فقط دیگه اینجا..  ها بچه-:اومد حرف به نیما اینبار که بود شده بلند دوتاشون خنده صداي بازم

  .  دارن تشریف آدم اینهمه ، کوه روي... 

 زد ونکنراش از که پسري تا سه دیدم اینبار که کردن شروع دوباره اما شدن اروم دقیقه چند واسه سحر و نازنین شاید

 باهاشون مبری-:داد تکون رو سرش.  کنه می نگاه منو اونم یددم که کردم نگاه نیما به حرص با ، انداختن اي تیکه شدن

  .  نشده چیز یه تا شیم قدم هم

 پشت که همونطور.  اومدن سحر و نازنین کنار به و زدن دور دوباره تا 3 اون از نفر دو دیدم که دادم تکون رو سرم منم

 شونه ور گذشاتیم و دستمون و جلوتر رفتیم هم نیما و من...  گفتن می آروم آروم هم چیزي یه برمیداشتن قدم سرشون

  .  کردن جان نوش مشت همزمان هم دونه یه یکی نفري برگشتن که همزمان.  شون

 ناموس مزاحم يیادبگیر که کردي جان نوش مشت یه ژیگول بچه ببین-:گفت بیاد حرف به اونا از یکی اینکه از قبل نیما

  .  کن گم رو گورت دوتا نشده یکیش تا پس...  نشی مردم

 شونه رازندهب داد نسبت بهشون نیما که ژیگول صفت اون بود معلوم واقعاً ، رفتن و کشیدن رو راهشون حرفی هیچ بدون

  ...  انداخته بند صورتاشون و بود شده برداشته ابروهاشون که بودن مامانیا قلیون نی پسر اون از. 

 ادوت ما وسط اومدن و گفتن چیزي یه هم گوش زیر خوشدون که کردم می نگاه تا دو اون به اخم با سینه به دست

 ور بود شلوارم جیب تو معمول طبق که دستم یه...  بودن اي فهمیده هاي بچه همچین...  اومد خوشم ، نه.  ایستادن

... . بود راحت کالً...  نیما بازوي دور انداخت دست خودش هم سحر ، بگیره رو بازوم ارمغان تا دادم فاصله بدنم از کمی

  ...  برداشتیم قدم چهارتایی اینبار و

 ولی....  پسره صورت تو زدیم مشت یه ، حرفی هیچ بدون یهو ، چی عینهو...  بودا ملس دعواگیرمون هم ما خداییش

 روشد میبینن دخرت یه تا که تمدنن از دور به اونا اتفقاً...  تمدن از دور به نه هستیم وحشی نه هم ما....  بود حقشون

  ...  میپرن

  جانم؟-:هباش نداشته مشکلی قد لحاظ زا تا آوردم پایین رو سرم ، میشه کشیده ایم سرمه کتان کت یقه کردم احساس

  بگیریم؟ بستنی بریم-نازنین
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-ok. 

 هواي اینا مامانم واي یا میخورین؟ چطور؟ شما بگیریم، بستنی میخوایم ما ها؟ بچه-:گفتم سحر و نیما به رو تر بلند و

  ...  سرده کوه باالي

  .  خوریم می هم ما ، نه-نیما. خندیدن

...  بخ ولی...  داشت هم اینا و میوه آب...  نه که فروشی بستنی مغازه اون سمت به ارمغان با جلوتر و دادم تکون سري

 از یکی روي که گفتم ها بچه به و رفتیم سمت اون به حال هر در....  میگن اي مغازه چه این به دیگه دونم نمی حاال

  .  بگیرم رو ها بستنی برم من تا بشینن میزها

 که بود هایی آالچیق دقیقاً روبرومون ، افتاد روبرو به چشمم که بشینم کنارشون خواستم و اومدم ها بستنی گرفتن زا بعد

-:کردم روعش ننشته هنوز و دادم تکون سري تأسف با.  بودن کشیدن قلیون مشغول و بودن نشسته توش پسر و دختر

  ...  نکش می قلیون اونوقت...  تمیزي این به هواي توي...  کوه روي میان...  احمقن بالنسبت بعضیا چقدر که واقعاً

  ؟ نیماد حیفشون...  تمیزه خیلی هواش واقعاً آره-نازنین

  فرزام؟ کشی نمی اصالً تو-سحر

  ؟ بندازم خطر به رو خودم سالمتی الکی م دیونه مگه ، نه-

  ...  پاستوریزه آقــــــاي-نیما

  ...  میکشه خودش انگار میگه همچین-

 ست عقده هی اصل در...  میدن نشون بزرگ رو خودشون کارا اینجور با میکنن فکر که نمیاد خوشم بازیا بچه این از-نیما

 قبول رو ضیهق اون اطرافیانش که اثباته بدنبال کسی ولی...  شدیم بزرگ ما کنن ثابت میخوان اینکه براي...  عمل این

  .  باشن نداشته

  میگی؟ چی پس-

  .  سالم دکتر میگم...  هیچی-نیما

  .  کردم پرت سمتش به رو میز روي کاغذي دستمال جعبه و گفتم اي مسخره خنده با

  فرزام؟ کنی می رم چرا-:گرفت رو جعبه خنده با هم نیما

  میکشم؟ چی ناگهانیش رفتار این از من دونی نمی که گفتی آخ-ارمغان

  .  رفتم ارمغان به اي غره چشم و برگشتم

  مثًال؟ چی-سحر
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  ...  تریاك..  کراك...  شیشه...  حشیش-ارمغان

  .  میکنم ت جنازه همینجا که بکشی رو اینا-

  میموندي؟ باهاش بود معتاد نازنین اگه جدي فرزام؟-سحر

  .  محضه حماقت این ، مونم نیم معتاد آدم با من-: منتظره که دیدم رو نگاهش ، دوختم ارمغان به رو نگاهم جدي

  .  میدم ترکش.  کنم نیم هم ترکش-:دادم ادامه.  شد کدر چشماش که دیدم واضح خیلی لحظه یه توي

 سحر لويج فیلمش فقط اینا و شده باز صورتش دوباره اونم واقعاً کردم احساس که پاشیدم نازنین صورت به لبخندي و

  ... نیست نیما و

  ...  کردین ش عاشقانه دیگه...  خب خب خب-نیما

  چی؟ تو ، کن صبر ، نیما نه-سحر

  چی؟ من-نیما

  کنی؟ می چیکار معتاده داري دوسش که کسی بفهمی اگه تو-سحر

  .  شه معتاد کنه می غلط ، بیاره باال خون که میزنمش اینقدر-نیما

-:ندیدمخ بلند صداي با من اما کردند نگاه نیما به شده گشاد چشماي با نازنین و سحر خشنش حدي تا و جدي لحن از

  . مسخره

  .  باش جدي آوردي؟ گیر رو ما-: رفت نیما به ي ا غره چشم یدد منو ي خنده که نازنین

 اريک...  معتاد یه کنار نه اما...  مونم می کنارش منم خب که دوماً...  شه معتاد کنه می غلط که اوالً-:شد جدي هم نیما

  . ببخشمش سادگی به تونم نمی بازم ولی...  کنه ترك شده هرجور میکنم

  .  بگین دوتا شما حاال.  گفتیم که ما ، خب خیله-

 هم پاش پابه ، کنم می تحمل هم حالش اون هاي بدخلقی تمام...  میدم ترکش خودم.  میمونم پاش به پا منم-نازنین

  . میدم ترکش ولی ، میریزم اشک

  سحر؟ چی تو-نیما

  .  بیفته کردن غلط به خودش که میزنمش انقدر-سحر

  .  کنم می سیاه رو روزگارش واقعاً...  گم می جدي-:گفت که خندیدیم هممون

  سحر؟ تو داري خشنی روحیه چه...  باش خودت مواظب نیما...  اوه اوه-
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 میزنه کتک نگاشه با رو بقیه...  خوبه آشناها و رفقا با فقط کمه نیما اون...  لطیفه خیلی شما روحیه نیست..  آخی-سحر

  .  نداره توضیح به احتیاج دیگه اصالً ولی دیدمت روزه دو من که شمام... 

  ؟ اینا و کنی دفاع شورهت از دونم می چه بگی؟ هیچی خواي نمی-:کردم نگاه ارمغان به و برگشتم

  ...  دیگه حقه حرف چرا؟ ، نه-ارمغان

  ...  هستی آدمی عجب-

  .  م فرشته.  نیستم آدم-ارمغان

  .  آدمم من چون ، کن سجده من به پس-

  .  مرده پیش سالها آدم کردم فکر من!!! ؟ آدمی شما اِوا-ارمغان

  .  ایستاده جلوت اینجا میبینی که حاال-

  ...  اثباتش بر دلیلی-ارمغان

***  

  :نازنین

  . بودن هم با بودن هرجا قطعاً...  نبود پیداش هم نیما...  بود زده غیبش کجا یدفعه سحر دونم نمی

  هستی؟ چی جستجوي در-

  .سحر-:زدم لبخند بهش و برگردوندم صدا صاحب سمت به رو سرم

  .... کردن ازدواج تازه و جوونن...  اونا خیال بی-: وبد صورتش رو همیشگی کمرنگ لبخند همون

  ...  کردن ازدواج باهم قراردادي اونام چیه؟ ازدواج...  رسام آقا نداري خبر!!! ازدواج؟. زدم پوزخند

  معناست؟ چه به پوزخند این و-رسام

  زدم؟ پوزخند من گفته کی اصالً...  هیچی...  هیچی-: میدادم لو رو شون قضیه نباید که من.  شدم هل

  ...  خودتی خر که بود این دقیقاً معنیش که انداخت بهم نگاهی و اومد کش بیشتر رسام لبخند

  چطوره؟...  خیال بی-رسام

  چی؟-:گفتم متعجب

  ....حافظه...  فرزام...  زندگی-رسام
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 ودکشیخ اینکه و نازنینه اسمم که یادآرودم به اینو....  ام حافظه....  گذره می...  دیگه زندگیه...  خب که زندگی...  خب-

  .... بودم کرده

  فهمیدي؟ کی-رسام

  ...  هم رو خودکشی و...  بیرون بودیم رفته ها بچه با کابین تله توي که وقتی رو نازنین-

 غرق دریا وت بود مونده کم که موقعی-... : رسام اما بگم که خواستم نمی چون ، نگفتم فرزام به...  کشیدم عمیقی نفس

  .  شم

  فرزام؟ و-انداخت باال ابرویی

 خب-:یکن منحرف حرفاش از قسمتی از رو ذهنش دیگه چیزاي گفتن با که پیچوندش شد نمی اصالً  بود زرنگ خیلی

  ...  اونم... 

  باالخره؟ شد چی رفتارهاش سري اون نازنین؟ چی اون-رسام

  .  بود بازي همش-:داشت بغض بوي و رنگ بود رسام به که نگاهم

 مهه خواي نیم که تو...  کنم می خواهش ارمغان؟-:نزنم گریه زیر کگنه کاري کرد سعی فقط ، نکرد تعجب حرفم از

  بفهمن؟

  بفهمن؟ نباید چرا اصالً-:گفتم اینحال با ولی نبود مون متوجه کسی و بود پایین صدامون

  . داري دوستش تو-رسام

  . خیر نه-:گفتم لجبازي با

....  گیب دروغ تونی نمی دیگه که خودت به کنم نمی باورش من البته که بگی دروغ منم به اگه تو...  داري.  چرا-رسام

 می دلت هک بدي نشون نباید. بیاري خودت روي به نباید باشه داشته دوستت اونم که خواي می اگه و داري دوستش تو

 ینطورینا آدما همه ، فرزام نه اصالً ، میشناسم خوبم ، میشناسم رو فرزام من نازنین، ببین...  بود واقعی بازي اون خواست

 ؛ نه ، رنن سمتش به اینکه نه ، ندارن میلی بهش چندان الوصوله سهل واسشون و میخواد رو اونا یکی بدونن وقتی که

 هشب ، نمیدارن نگه رو شخص اون یا چیز اون اما...  نه یا بره که داره آدمش به بستگی...  میرن هم سمتش به اتفاقاً

 بکشی حمتز بیشتر چیزي آوردن بدست براي وقتی که طبیعیه چیز یه این...  میشن خسته ازش زود و نیستند وفادار

 قبالش رد که پولی و شغلت و کار براي اگه که همونطور...  دونی می بیشتر رو قدرش و میداري نگهش تر سخت و سفت

 آدماییه ستهد اون جزو...  فرزام و.  کنی می خرجش هم بیشتري وسواس با باشی کشیده بیشتري زحمت کنی می دریافت

...  یدهم عکس نتیجه کنی توهین بهش یا بگیري ش نادیده بخواي اگه ، نداره رو توجهی بی تحمل وجه هیچ به که

  .  کن جمع رو حواست...  داره فرق خیلی بگیري ش نادیده اینکه تا باشی تفاوت بی بهش اینکه
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 نکهای از بودم نگران...  بودم نگران اما...  اما کرد می راهنماییم که بود خوب چقدر...  کردم می گوش حرفاش به ساکت

  ...  بشه فاش هم بقیه براي دلم راز

  رسام؟-:دوختم بهش رو نگاهم

  جانم؟-رسام

  گی؟ نمی فرزام به...  که تو-

 صورتش روي...  ظاهرش هم ، رفتارش هم...  بود متین خیلی کالً....  مختین و سنگین حرکاتش تمام مثل... خندید

 هم نشپوشید لباس ، نبود جلف هاش خنده هیچوقت ، میزد موج انسانیت نگاهش توي بود، کمرنگ لبخند یه همیشه

 روي بود سرد هوا چون میومد اینجا داشت که هم امروز....  تیره کتان شلوار همراه به روشن مردونه پیرهن یه....  که

  ... اریدب می تشخص ظاهرش از کالً....  بود پوشیده شلوارش رنگ به ، اي سرمه کت یه ، کمرنگش آبی مردونه پیرهن

  .فهمه نمی چیزي فرزام.  راحت خیالت-رسام

  ؟ بفهمم نباید رو چیزي چه من-

  .  بود زده رو حرف این بود ایستاده ما باالسر اخم با حالیکه در که بود فرزام

 بمونه خودمون بین باید که بود برادري خواهر مسائل سري یه-:داد رو جوابش صورتش تو تغییري هیچ بدون رسام خود

 .  

 هم و کرد راحت رو فرزام خیال جانبی از هم گفت که برادري خواهر کلمه همین...  زد حرفی همچین که اومد خوشم

  . نگفت بهش چیزي حرفامون از اینکه

  بدید؟ ما به ناهاري یه خواید نمی شما ، خانم نازنین میگم-

 اعتس به نگاه یه بامداد حرف با هرحال در....  بود گفته بهش فرزام حتماً...  خب ولی ، کردم تعجب نازنین لفظ از کمی

  ...  بیان هم نیما و سحر این اگه فقط...  چرا چرا.... اوه-: انداختم

  .  اومدیم ما-

  ....  کرد می صحبت همیشگیش نشاط با اومد می پایین پلهها از نیما با که همونطور که بود سحر صداي این

  . بکشین رو میز زحمت.... آقایون....  دیگه هستن همه اینکه مثل ، خب-

  بــــله؟-فرزام

  .  بال و بله-:زدم لب و دادم تحویلش اي شده باز نیش

  .  خندیدن بلند صداي با و گفتم چی که شدن متوجه همه چون ، بود فایده بی کارم که البته
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  . بچینن رو میز خانما نباید که همش ، شید کار به دست....  آقایون بله-: شد بلند من از داري جانب به هم سحر

  ...  ها نفر 4 شما و نفریم 2 ما اینکه مثل-:دادم ادامه

  .  افتادن راه آشپزخونه سمت به و انداختن بهمون مستأصلی نگاه

  .  کردما حساب روت من.  بکن رو تالشت....  نیمایی آفرین-سحر

 لب به ندلبخ که داد تحویلش شده باز نیش یه هم سحر که داد تکون سحر براي رو انگشتش تهدیدوار و برگشت نیما

  .  شد دور ازمون لب زیر پرروئی با و نشوند نیما

***  

  :فرزام

 نفرشون ود خنده صداي و شد رد سحر کنار از فاصله کمی با ، کردم پرتاب سمتشون به محکم و گرفتم دست به رو توپ

  .  گروه یه تو هم سحر و نازنین و گروه یه تو نیما و من ، کردیم می بازي وسطی داشتیم...  شد بلند

  .  خورین نیم کردین فکر اگه خوندین کور-نیما

  .  دادن جاخالی بازم که کرد پرتاب طرفشون به رو توپ و

  .  خان نیما دید خواهیم-نازنین

 و میده رو انیم جواب داره ارمغان اینکه از بدجنسی و گري سوءاستفاده با شایدم و سریع خیلی رسید دستم به که توپ

 همراه به مه رو زیادي قدرت ، بود سریع خیلی حرکتم اونجاییکه از ؛ کردم پرت سمتش به رو توپ نیست حواسش اصالً

  .  زمین روي بیفته که شد باعث کرد برخورد ارمغان شکم به درست که توپی و داشت

 عمداً  ممیزد کمتري قدرت با اگه حاال.  بود سنگین ام ضربه واقعاً دونستم می چون رفتم سمتش به همه از زودتر خودم

  ....  خوردا می بهش

  .  شانس این به لعنت-:گفتم حرص با لبی زیر

  .  بودن کنارمون هم سحر و نیما.  بودم نشسته سرش باالي نگران

  شدي؟ اذیت خیلی نازنین؟ خوبه حالت-

  ...  دارم درد خیلی-:گفت که وقتی بود شده جمع اشک چشماش تو

  . کشیدم موهام توي دستی حرص با و کالفه

  .نازي بمیرم الهی-سحر
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  شی؟ بلند تونی می-نیما

 دنشش صاف با که شه بلند خواست و داد تکون رو سرش ، بشنوم رو جوابش تا ارمغان به دوختم چشم وبد، منم سوال

  .  نشست دوباره نشده بلند هنوز آخی گفتن با و هم تو رفت اخماش و شد جمع صورتش

 ساکت هم ها بچه.  خونه داخل ببرمش تا کردم بلندش بدم حالتش تو تغییري اینکه بدون و زیرپاهاش انداختم دست

  .  اتاقم توي باال ببرمش گرفتم تصمیم.  گفتن نمی چیزي و بودن

  . باال تا گیره می درد کمرت پایین همین بزارم فرزام-:گفت میریم باال ها پله از داریم دید وقتی

  .  وظیفمه چون ، نبود مهم هم بودي سنگین...  هست سنگین هم چقدر انگار میگه همچین-

  .  زورگو غدِ -:گفت بود شده جمع درد از قیافش که همونطور

 و شهبک درد اینطوري شدم €باع من اینکه حس...  داشتم بدي خیلی حس...  نشتم باالسرش و تخت روي گذاشتمش

  .  توهمه قیافم اندازه چه تا که بزنم حدس میتونستم خودمم و بود ریخته بهم اعصابم شدت به.  ببینه عذاب

  .  بشه انعمم تا گرفت رو دستم اما ، اومده سرش بالیی چه که ببینم و باال بزنمش تا بردم تونیکش سمت به رو دستم

  .  شده چی ببینم خوام می-

  .  بدم هرکاري اجازه بهت که نیستن نیما و سحر دیگه اینجا...  ببینی خواد نمی...  نکرده الزم-نازنین

  ارمغان؟ چی یعنی بازیا مسخره این-

  .  بیفته بدنم به تو ل€م آدمی چشم خواد نمی دلم و...  ندارم اعتماد بهت یعنی-نازنین

 بغلم تو که شب چند این مگه....  بود استاد اینکار توي اصالً....  بود ریخته هم به رو اعصابم شدت به.  هم تو رفت اخمام

 گاهی هرچند.. . نداشتم کاریش واقعاً دیگه باشم نداشته کاریت میدم قول گفتم بهش وقتی ؟ داشتم کاریش خوابید می

  ...  بود سخت واقعاً واسم

 و ودب شده قرمز ، بندازم نگاهی شکمش به تا زدم کنار رو دستش چاشنیش خشونت کمی و حرص با بهش توجه بی

 داخلی نهممک که بود نگرانی جاي باز هم شد نمی هم چیزیش اگه...  بشه کبود بخواد که نبود نوعش اون از خوشبختانه

 پیش هم خلیدا مشکل شم مطمئن که شد می کنترل باید ساعتی چند یه تا بازم حال یان با...  باشه کرده پیدا مشکلی

  .  نیومده

  نداري؟ تهوع حالت-

  . بود صحبتاش بخاطر که خشن البته صد و بود جدي و خشک لحنم

  .  نه-نازنین
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  ...  باشن تونستن نمی اي دیگه کس سحر و نیما جز قطعاً...  شد بلند در صداي که دادم تکون رو سرم

  .  تو بفرمایید-

  .  شدن اتاق وارد سحر اون از پس و نیما ابتدا و شد باز در

  نازي؟-سحر

  . داد تکون رو سرش و زد لبخند بهش ارمغان

  .  مونم می پیشت من-سحر

  .  هستم باالسرش خودم ، نیست الزم-

 برمیاد اکار پس از بهتر قطعاً  و دکتره فرزام ، بمونه خودش بزار سحر-:کرد دخالت نیما که بده رو جوابم خواست می سحر

.  

 که مشه برید؟ جا هیچ دوتایی خواین نیم شماها یعنی ؟ ببینم-: بهشون کردم رو خودم.  نگفت چیزي اینبار هم سحر

  ...  بودید ما با

  . میکنی دکمون داري نفهمیدم نکن فکر-: گفت بهم سحر و انداختن بهم نگاهی نیما و سحر

...  کنن یم بهونه رو تو و من باشن تنها دوتایی میخوان سحر کن ولشون-:گفت نیما که زدم لبخند منم و خندید ارمغان

  ...  نوبره!!! اینطوري م صاحبخونه...  بابا بریم بیا

  .  رفتن بیرون خداحاتفظی از بعد هم اونا و دادم تحویلشون مایی مرگ مکش لبخند

  

 ندیده بود وقت خیلی ، انداختم میداد نمایش رو نیوشا عکس که گوشی صفحه به نگاه یه...  خورد زنگ ارمغان برگوشی

   . عجایب جزو رفت خواهرش ل€م اینم...  یومد نمی هم بیمارستان...  بود رفته دانیال که موقعی همون از....  بودمشا

  ؟ جانم-:داد جواب گوشی صفحه به نگاه از بعد اونم ؛ دادم نازنین سدت به و برداشتم رو گوشی

  خوبی؟ تو ، عزیزم سالم-نازنین

  .  کنه می درد شکمم یکمم...  گرفته صدام ، خوردم سرما ، نه-نازنین

  .  نیست اون...  نه نه-نازنین

  .  نیست چیزي نباش نگران ، نه-نازنین

  .  قربونت ، همینطور هم تو ، عزیزم باشه-نازنین
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  .  دوختم ارمغان به رو نگاهم و برگشتم و تختی پا رو گذاشتمش منم ، داد بهم رو گوشی و کرد ققطع و

  بشینی؟ اینجا خواي می کی تا-نازنین

  ...  صبح تا حتی شده...  نشده هیچیت شم مطمئن که وقتی تا-

***   

  ...  نازي میشه تنگ برات دلم خیلی...  واي-سحر

  .  باش خودت مواظب.  عزیزم همینطور منم-نازنین

  .  بزنین سر بهمون زود به زود-

  ...  شماست نوبت باشه که هم نوبتی-نیما

 اومدین شما ازب بینیم می رو همدیگه که میگه بهم حسی یه....  نیست نوبتی مطمئنم ولی...  باشه نوبتی اگه ، خب آره-

  .  اینجا

  نیاین؟ شما چرا.  ببرم رو احساساتت این شورِ مرده-نیما

 داستان ماا ، پایانه به رو دیگه ما داستان چون-:گفتم بشنوه خودش فقط که طوري آروم و بردم گوشش سمت به رو سرم

  .  شده شروع تازه شما

 باشه نیشیری پایان امیدوارم.  اومدي کنار باالخره پس-:گفت و زد لبخند که گرفتم فاصله ازش و زدم بهش چشمکی و

 .  

  .  امیدوارم-:کردم زمزمه منم

  بزارین؟ جریان در هم رو ما میشه!!! د؟ببخشیــ-نازنین

  .  بود مردونه چیز یه...  رخیــ نه-نیما

 دنکر خداحافظی هم از کشیدن می آغوش تو رو همدیگه دوباره که همونطور و رفتن بهمون اي غره چشم سحر و نازنین

  ....  دیگه داریه مایه...  رفتند نیما پورشه سمت به سحر و نیما هم از شدن جدا از بعد و

  .  خداحافظ.  باشید مواظب-:گفتم معمول حد از بلندتر

  .  شدند دور ازمون دادن تکون برامون که دستی و بوق با هم اونا

  .  رفتن-: شنیدم کنارم از رو نازنین صداي

  .  رفتن نمی کاش اي ولی-
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 ور داشتی من با اونا جلوي که رفتاري شدي می مجبور بازم و بودن خواست می دلم-:دادم ادامه خودم که نگفت چیزي

  .بدي ادامه

 مواجا صداي و میومد باد معمول طبق.  گرفتم قرار ساحل لب درست و برداشتم قدمی چند.  شدم متجبش نگاه متوجه

 حرف هب که بود وقتش...  بود وقتش دیگه.  بود ایستاده همونجا هنوز ارمغان همون شایدم یا نازنین....  بود بلند که هم

  بشه؟ تموم رفتارت اون خواست نیم دلم چرا بدونی خواي می-: میومدم

  .  ایستاد کنارم حرف بدون و اومد اونم.  کردم نگاهش و برگشتم سمتش به و

  .... : بود راز برام که رو چیزي اون تمام آوردم زبون به و دریا امواج به دوختم رو نگاهم

 یه که رو رفتاري اون پدرم یادمه که موقعی همون از.  هم مادرش و مهندس پدرش که شدم بزرگ اي خونواده توي-

 تا و ؟ ارهد من با رو رفتاري چنین چرا...  چرا که بود سوال واسم همیشه.  نداشت من با ، باشه داشته اش بچه با باید پدر

  . ....  نفهمیدم رو دلیلش هم قبل یکسال

 واقعاً. ... مادرم ولی....  بود کشیده زحمت برام کلی بود هرچی...  نه...  بود بد پدرم گم نمی-:دادم ادامه و گرفتم نفسی

 رسالنا اسماشون....  بود مهربون باهام مادرم بود سنگین واسم پدرم رفتار هعرچقدر....  بود مهربون واقعاً...  داشتم دوسش

 مادي جهت از چون حقم در کرد ظلم نمیگم....  منو ولی....  واقعاً...  داشت دوست رو حسنا واقعاً ارسالن...  بود حسنا و

 ات خوندم جهشی رو سال چند که بود هم همین بخاطر....  بود دهنده آزار من برابر در واقعاً رفتارش اما کرد تأمینم واقعاً

 اول تازه نم که وقتی اونم ، کنم تحمل رو رفتارش تونستم نمی....  بگیرم فاصله ازش زودتر و کنم تموم رو درسم زودتر

 همون با جوري چه که نیمره یادم....  داد دست از رو جونش....  من نجات بخاطر حسنا...  تصادف یه توي بودم راهنمایی

  ...  برگشت موقع...  خرید بودیم رفته همیشگیش نشاط و شادي

  ....  من بخاطر اون که بود بدي حس واقعاً...  میداد آزارم هنوزم...  دادم تکون رو سرم

 یادمه خوب....  نمیره یادم....  من بخاطرِ....  حسنا و خیابون وسط رفتم کودنا ل€م و نبود حواسم احمق منِ-:دادم ادامه

 دست از رو جونش من بخاطر بود کرده محبت حقم در واقعاً که کسی....  کرد من بالي سپر رو خودش جوري چه که

  .... کنه می آّب رو سنگی هر دل...  میزنه مادرش جنازه باالسر ساله 11 بچه یه که هایی ضجه....  داد

  ....  بود سخت خیلی....  بودم افتاده یادش...  بود شده جمع چشمام تو اشک و بود گرفته رو گلوم بغض

  . باشه سخت خیلی باید مادرت مرگ....  متأسفم-:گرفت قرار ام شونه روي نازنین دست که کردم احساس

  !!!مادر...  زدم پوزخند

...  دونست می حسنا مرگ مقصر منو....  شد بدتر مراتب به باهام رفتارش ارسالن قضیه اون از بعد از-:دادم ادامه دوباره

 بیشتر. ... شد می بیشتر فقط و فقط وجدانم عذاب....  اون حرفاي با کشیدم می عذاب داشتم کافی ي اندازه به خودم من
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 براش و اشهب داشته دوِست قلبش صمیم زا تا نباشه کی هیچ که بدیه حس خیلی....  بدیه حس خیلی...  شدم می نابود

  ...  باشی مهم

...  یامب بیرون ارسالن منت بار زیر از زودتر هرچه تا خوندم درس بیشتر و بیشتر-:دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 رفتنگ فاصله براي من که حدي تا زد می کنایه و نبش بهم یکسره طرفی از...  نبود مشخص هم خودش با تکلیفش

 حال هر در...  نمیزاشت کم مادي جهت از واسم هیچوقت هم طرفی از و شدم دانشگاه وارد سالگی 16 سن تو ازش

  .  داشت رو هوام بود پذیري مسئولیت آدم اونجاییکه از و بود کرده بزرگم

 چون میاد دمب ازش بگم تونستم نمی...  داشتم احساسی چه بهش نسبت دونم نمی...  شد نقاشی ذهنم تو ارسالن تصویر

  .... ببرم یاد از رو حرفی کوچکترین که نبودم آدمی چون ندشاتم هم دوستش اما ، بود کشیده زحمت حقم در واقعاً

 وقعم اون....  بود ریما داشتم رابطه باهاش که کسی اولین اما ، نمیاد یادم رو دخترم دوست اولین...  گذشت و گذشت-

  ...  بچگی همون از...  خب ولی بودم جوون خیلی

  کرد؟ شد می چه....  بود خراب جنسم-:بود تلخ برام واقعاً که اي خنده....  خندیدم

 خودش. ... ریما اما...  ندادم دل هیچکدومشون به ، بود تفریح واسم فقط دخترا با بودن چرا؟ دروغ-:کشیدم عمیقی نفس

 کیی با فیجع وضع یه توي دیدنش با روز یه اما ، بود شده باورم خودممم که جوري....  بود داده نشون عاشق خیلی رو

  ....  شکست باورم دیگه

 این شنیدن زا بعد واکنشش دونستم نمی...  کرد می نگام اخم چاشنی کمی با و بود ساکت ، کردم نگاه بهش و برشگتم

  .  گفتم می بهش باید که هرحال به ولی...  چیه حرفا

 آدماي راغس رفتم جبرانش به و دیدم خیانت یکی از بگم که نبود هم اینطور....  شدم نمی سیر انگار....  بودم خیلیا با-

  ... . دونستم نیم من و....  بود ذاتم توي چیزي چنین اینکه ل€م که خودم....  بود خودم از مشکل...  نه....  اینا و متعدد

 برام مادي جهت از هیچوقت گم می که همینه بخاطر....  من براي اون پول با.  شد ساخته ارسالن پیشنهاد به ویال این-

 ولی .... شدیم آشنا باهم که بود هم همونجا از ؛ نیماست کار اینجا نقشه....  داشتم رو ها بهترین همیشه ، نزاشت کم

  ...  وقتیکه تا...  نشدم مستقر اینجا شد ساخته اینجا که موقعی

 خودم ردمک صحبت به شروع وقتی و کشیدم عمیقی نفس.  بزنم رو اصلی حرف که بود وقتش حاال ، بستم رو چشمام

 دور اهرشظ که زن یه برمیگشتم بیمارستان از داشتم که روز یه....  قبل یکسال-: لرزید می صدام که کردم می احساس

 نفساي....  نبود خوب ارسالن حال ها موقع اون...  بزنه حرف باهام خواد می که گفت و گرفت رو جلوم میزد 35 بر و

  ....  بود آرخش

 هشب«-....: بود یادم رو هاش جمله ي کلمه به کلمه....  زد می زنگ گوشم تو صداش...  بود چشمم جلوي صورتش هنوز

  "شناسم؟ می رو شما من"-: گفتم
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  ".  دونی نمی خودت اما میشناسی"-:زد بهم لبخندي داشت نمود حرکاتش از هریک توي که نازي و عشوه با

  "!!! فهمم نمی ببخشید؟"-

  . » فهمی می رو چیز همه بدي گوش بهم اگه"-:بود لبخند یه جوابم بازم

  ...  داره شباهت اون به دانیال لبخنداي چقدر بینم می کنم می دقت که حاال

 ختمششنا می که بود وقت خیلی....  میشناختم رو دنی من...  بود داینال لبخنداي ل€م درست لبخنداش-:زدم پوزخند

 مادر...  کرد می زندگی پدرش با....  دانیال و....  بود هم کنار هامون خونه...  بودیم همبازي ، هم با....  بچگی همون از... 

 شد پیداش هیدفع که پیش وقت چند همین تا نداشتم خبري ازش دیگه و انگلیس به رفتن مدتی یک از بعد و...  نداشت

 .  

-:دادم ادامه ؛ نزاشتم منتظرش...  خوند سادگی به رو کنجکاوي شد می نگاهش تو اما ، کرد می نگاهم ساکت هنوز

 بدجور هک ش میشی چشماي به بودم شده خیره چونه زیر به دست و بودم نشسته شاپ کافی میز پشت صندلی روي«

 پوشیده شکیم کوتاه مانتوي یه من جلوي روز اون....  لوند البته صد و....  بود زیبا واقعاً...  بود زیبایی زن...  بود آشنا واسم

 از مه اش شده مش موهاي از قسمتی ، مشکی شال و مشکی ساپورت یه با خورد می روش طالیی کمربند یه که بود

  ....  بود بیرون شالش

  مونده؟ یادم خوب چه بینی می

  ... داره چیکارم زنی چنین که داشت تعجب جاي واسم واقعاً

 جوون خیلی کنم می احساس چرا دونم نمی"-: بود خانما برابر در زمانم اون اخالقی خصوصیات جزو...  بهش خندیدم

  ".  جذاب و جوون....  میدید نشون سنتون از تر

  "پدرتی مثل"-:خندید

  ....  نبود من مثل اصالً ارسالن دونستم می من که جایی تا...  شد جمع لبخندم و باال رفت ابروهام

  ".  سالمه 50 من...  میگه درست بهت احساست چون"-:گفت که بگم چیزي خواستم

  .  باشه داشته سال 50 که خورد نمی تیپش و قیافه به اصالً....  کردم هنگ واقعاً...  کردم هنگ

  "کنید؟ می شوخی"-

  "وجه هیچ به"-

  " دارید؟ من با کاري چه بپرسم میشه و"-: هم توي بود رفته اخمام چرا دونم نمی

  "... قیافه همون دقیقاً...  صورت همون...  چشما همون...  پدرتی مثل واقعاً "-:زد لبخند بهم دوباره
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  ".  ارند رو شما عکس نظر بقیه ، گید می چیزي چنین که هستید کسی اولین شما گم می اطالعتون محض ولی"-

  "نه؟ ، دیگه پزشکی ببینم.  مغرور و غد لحن همون و:-:کرد اضافه لبخند همون با

  ".  خونم می اعصاب و مغز تخصص براي"-:گفتم معمایی لحن اینهمه از کالفه

  ".پدرته مثل هم عالیقت حتی"-

  ". مهندسه من پدرِ.  محترم خانم گرفتی اشتباه کنم می فکر"-

  ".  واقعیت پدر نه اما ، آره"-:کرد میخکوبم ش جمله با که شم بلند خواستم و

  "میگید؟ چی هست معلوم هیچ"-:گفتم لب به پوزخندي با و مات

 اهاشب مهمونی یه توي...  اعصاب و مغز متخصص و جراح.  افشان سهراب دکتر.  شدم آشنا پدرت با که بود سالم 23"-

 موهاي همون و توسی چشماي همون....  زنی نمی مو باهاش....  خودت مثل درست...  بود جذاب العاده فوق...  شدم آشنا

  ". جذاب رفتار همون حتی و بلند قد همون...  مشکی

 سر...  من...  گید می شما...  یعنی"-:گفتم اختیار بی.  گرفت وجودمو سراسر سردرگمی حس ش جمله تا چند همین با

  "؟ نیستن واقعیم مادر و پدر...  مادرم و پدر و...  راهیم

  "دقیقاً"-:داد تکون رو سرش

  ".  مزخرفه"-:زدم اي مسخره لبخند

.  کنی نمی باور اول ي دجه در که دونستم می"-:گذاشت جلوم و آورد بیرون کیفش توي از عکسی خونسردي نهایت با

"  

 سال 30-20 که بود معلوم...  بود قدیمی عکس یه.  کردم نگاه بهش و برداشتم رو بود گذاشته میز روي که رو عکسی

 ولی عکسم اون توي که خودمم کردم فکر اول نگاه توي...  بودن جوون مرد یه و زن یه عکس توي...  شده گرفته پیش

 با ، ودب نشسته جلوم االن که بود همونی ، بود ایستاده مرد کنار که زنی همینطور و...  عکس اون کیفیت به توجه با

  .  بود زمان گذشت آثار که ها تفاوت یکسري

  ".  هوسباز...  بود خودت مثل درست"-:داد ادامه.  کردم نگاهش گنگ و گیج

  ".  خانم داري نگه رو احترامت بهتره"-: بود آورده فشار بهم حرفاش.  شدم عصبی

 و تخم از که حقا...  هستی آدمی جور چه که دونم می...  دارمت نظر زیر...  دونم نیم که نکن فکر"-:زد بهم پوزخندي

  ".  مردي همون ي ترکه
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 بودم خوب خودمم که گم نمی"-:کرد نگام خاصی واکنش هیچ بدون که کوبیدم میز روي رو ام شده مشت دست عصبی

....  بخ ولی...  بودم هم دیگه آدماي با باشم دشاته رابطه هم سهراب با اینکه از قبل...  پدرت از بدتر یکی منم...  نه... 

 داد رو هرابط یه آغاز پیشنهاد بهم شدم آشنا باهاش که مهمونی همون توي...  داشتم دوستش که بود کسی تنها سهراب

 حامله ش نتیجه شد ساده پرتی حواس و اشتباه یه و نبودیم بسته گوش و چشم کدوممون هچی...  کردم قبول منم و

 من ماا خواستش می وقت چند واسه فقط که بودم یکی منم...  نداشتم فرقی هیچ بقیه با پدرت واسه من...  من شدن

  ".  شدم حامله ازش

  ".نبود اولمم بار البته"-:داد ادامه و زد پوزخند

  "...  که واقعاً"-:زدم پوزخند منم

 گهشن خواستم نمی اولم دفعه من...  باشه پاك خیلی خودش که گه می اینو یکی"-:داد ادامه رو صحبتش خیال بی

 گهن رو بچه کرد راضیم بود که هرجور امیر....  نداشتم بهش حسی هیچ من ولی ، بود عاشقم امیر...  چرا امیر ولی دارم

 دمش مجبور منم....  دونم می چه و کنی ازدواج باهام باید....  برم می فامیل و خانواده تمام جلوي رو آبروت گفت....  دارم

 عاصی دستم از دیگه که اونم و دادم طالق دادخواست پسرم اومدن بدنیا محض به....  خواستم نمی امیرو من ولی... 

 رامب پسرش و اون و برم خوام می واقعاً اگه که گفت بهم...  اینطوري نه البته...  داد رضایت شدنمون جدا به بود شده

  "... التماساش و ها گریه به توجه بی.  رفتم منم ، برم نیست باهاشون دلم اگه و نیستن مهم

 وقتی...  دونست می اینو هم سهراب و بودم مطلقه زن یه شدم آشنا سهراب با وقتی"-:داد ادامه و انداخت باال شونه

 خواست می دلم....  بندازمش که نخواستم...  نخواستم من اینبار ولی ، بندازم رو بچه خواست ازم م حامله که گفتم بهش

 از هم بچه به و کرده ازدواج قبالً که کسی با گفت بهم ساده خیلی...  اون اما کنم خودم براي رو سهراب شده هرجور

 ولی ... امیر و خودم قضیه مثل درست...  کنم بیرون سرم از رو فکرش بهرته و...  کنه نمی ازدواجح داره سابقش همسر

 چهب اون دونستم می...  شدم خرد که کردم می احساس ، شکستم بدجوري حرفاش....  من وسهراب بودم امیر من اینبار

 سقطش زمان از و ننداختم رو بچه که فهمید سهراب وقتی ولی ببینه عذاب بیشتر تا داشتم نگهش پس ، خواد نمی رو

  "... اما کنم ازدواج تو با نیستم حاضر من...  که زد بهم حرفایی...  کرد خطاب هرزه منو....  پیشم اومد ، گذشته هم

  ...گفته می نباید که گفته رو چیزي انگار ندادکه ادامه رو حرفش جوري یه....  نداد ادامه رو حرفش

  "گفت؟ چیا بهت فهمید وقتی چی؟ اما"-:گفتم ریخته بهم اعصابی با

  ". ودب عروسیش ، روز اون ، اومدي بدنیا تو که روزي که بدون همینقدر...  میریزه بهم رو اعصابت فقط...  کن ولش"-

  "؟... چی یعنی"-:گرفتم دستام بین رو سرم

  "؟ تونستم می چطور...  بودي ناخواسته و نامشروع بچه یه تو...  دارم نگهت تونستم نمی من"-
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 زادهحروم یه اینکه شنیدن...  بود بدي حس خیلی...  کردم احساس سلولهام تک تک با رو شدن داغون حس لحظه اون

  ...  باشی ناخواسته ي

  ". دروغه"-:گفتم کلمه یه فقط و شدم بلند جام از

  "پرسی؟ نمی ارسالن از چرا"-

  "کنی؟ می چیکار اینجا ، االن تو ، باشه راست اگه اصالً"-

  ".  پسرم پشیمونم من"-

  ".  پسرم نگو من به"-:کشیدم فریاد

  "فهمیدي؟.  پدرت هم افشان سهراب و مادرته نادري حوا نخواي چه و بخواي چه تو"-:زد فریاد اونم

  ".  محضه کذب"-:دادم تکون رو سرم

  ".  بکنم هامو نبودن جبران تا اومدم من که باشه یادت اینو ولی.  بپرس ارسالن از برو"-: زد پوزخند

  . اومدم بیرون اونجا از و زدم پوزخندي متقابالً منم

 ودب خریده برام ارسالن که ماشینی....  داشتم رو ماشین همون فقط موقع اون.  رفتم رنگم قرمز sportage سمت به

 و دست مرگ با داره و افتاده بیماري بستر توي تخت روي و ست خونه ارسالن میدونستم...  روندم خونه سمت به... 

  ...  کنه می نرم پنجه

 دراز شتخت روي داشتم انتظار که طور همون.  رفتم ارسالن اتاق سمت به سریعتر هرچه و خونه به رسیدم سریع خیلی

 وقتی... . اونجا میرفتم کمتر اما بودم ندشه مستقر اینجا کامالً  هنوز...  نبود هم از جداي ارسالن و من خونه...  بود کشیده

 ابحالت...  بود شده متعجب رفتارم از واقعاً  ارسالن...  بود فراگرفته اشک رو چشمام ، زدم زانو کنارش رسیدم تختش به

 جزع با اینطوري وجه هیچ به و مغرورم حد از بیش دونست می...  بود ندیده اشکی چشماي با منو حسنا مرگ زمان جز

  .  نمیزنم زانو کسی جلوي

 کی من.  بگو بهم رو حقسقتش که قسم خدا به رو تو...  خدا به رو تو"-:اومدم حرف به که تخت روي بود شده نیمخیز

  "شمام؟ بچه من ام؟

 پرتا و چرت ینا بگه بودم منتظر...  نیستی گفته کی بگه بودم منتظر...  آره بگه بودم منتظر. کردم می نگاهش منتظر

 بود این مهمیشگی نگرانی... فهمیدي باالخره پس"-:گفت خسته و بست رو چشماش اون ولی بودم منتظر...  میگی چیه

  ". بگم بهت که باشم نکرده پیدا راهی هنوز و بمیرم که

  ...  ریختم فرو واقعاً...  ریختم فرو حرف این با

  ". بگو رو چیز همه.  بگو"-:گفتم اي رفته تحلیل صداي با
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 پسر اب رو حسنا رفتار....  نداشتیم هم رو پرورشگاه از بچه گرفتن شرایط.  شدیم نمی دار بچه حسنا و من"-ارسالن

 که شب هی...  بکنم؟ تونستم می کار چی....  اما کنه می نگه دانیال به عشق با جوري چه که میدیدم...  میدیدم همسایه

 گریه و ودب ساك یه توي که دیدیم رو کوچیکی بچه مون خونه در کنار....  شنیدم بچه یه صداي خونه میومدیم داشتیم

 هک شم می کسی اون ممنون... « خوندمش بلند و برداشتم رو کاغذ خودم...  بود کاغذ تکه یه هم ساك روي.  کرد می

 کرد اراصر حسنا....  بود ساك تو که بچه تولد مدارك یکسري و.»  ندارم براش ادعایی هیچ هم هیچوقت...  کنه بزرگش

 حرف حسنا حرف روي که بود نشده هیچوقت.....  خب....  منم و خواست می بچه دلش بدجور...  برداریم رو بچه که

  ".  بیارم

  "فرزام؟ میري کجا"-: شنیدم رو ارسالن صداي...  بودم شنیده باید که رو هرچیز دیگه.  شدم بلند

 فشار رو لومگ بغض.  نبود ش وظیفه حالیکه در بود کرده بزرگ منو اون.  کردم نمی ازش تشکر یه اگه بود انصافی بی

 نگهم اینکه زا...  ازت ممنونم"-:کردم نگاهش و برگشتم پس...  ببینمش که گشتم برنمی هیچوقت دیگه شاید...  داد می

 هب عاملین حتی که راهیم سر حرومزاده یه نیاوردي روم به هیچوقت اینکه از و...  کردي مراقبت ازم اینکه از ، داشتی

  ".خداحافظ.  نخواستنم هم آوردنم وجود

 ریعس خیلی پس....  داد نمی رو اجازه این بهم غرورم ولی کنم بغلش شده که هم بار یه واسه و برم که خواست می دلم

  .  شدم دور ازش گفتناش فرزام فرزام به توجه بی و کردم پشت بهش

 مواس خیلی...  میومدن سمتم به دریا امواج...  ایستادم آب روبروي و رفتم.  ویالم جلوي دیدم کردم باز که رو چشمام

 بودن ازهوسب آدم تا دو مادرم و پدر اینکه فهمیدن...  بخواد منو که نبوده کس هیچ اینکه فهمیدن...  خیلی...  بود سخت

...  دونم نمی....  کردن بزرگم و آشنا شدن واسم غریبه تا 2 اینکه فهمیدن...  ارزشندشاتم هیچکدومشون واسه من که

 و راچ پرسیدم می خدا از...  زدم می فریاد و میداشتم بر قدم...  رفت می دریا سمت به که پاهام اختیار نبود خودم دست

  . » شم می غرق دارم کردم احساس که رفتم جلو انقدر.  رفتم می جلوتر

 نفس.. . کشیدن می خودشون داخل به رو من که کنم حس رو امواج تونستم می هنوزم.  کنم تازه نفسی تا کردم سکوت

 صورتم هب که بود محکمی سیلی کردم حس که چیزي اولین کردم باز چشم وقتی«-:فرستادم بیرون دوباره رو عیمقم

 رو خودت خواستی می ؟ بود کاري چه این...  احمق ي پسره"-: رسام بلند بار اولین واسه صداي هم بعدش و خورد

  "شدي؟ جربزه بی و النفس ضعیف اینقدر چرا؟ بکشی؟

 المح که رسام.  کردنم گریه آماده کردم احساس بازم و گرفت رو گلوم بغض باز.  شد تازه دلم داغ دوباره رسام دیدن با

 ردمک تعریف براش رو چیز همه هم حالت همون تو و کردم گریه بغلش سیرتو دل یه منم و گرفت آغوشم در فهمید رو

 خش روش داشت فلک به سر که غروري کردم می احساس چون ریختم می اشک...  کرد می گوش ساکت فقط اونم... 

  .. . کرد می خطی خط رو غرورم...  بودن نخواسته منو اینکه و بود غروروم واسم مهمتر هرچیزي از زندگیم تو....  افتاده

  "اینجام؟ فهمیدي کجا از تو"-:گفتم بهش شد تموم حرفام وقتی
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 سراغ يبر که باشی ضعیف انقدر کردم نمی فکر.  کنم پیدات بگردم خواست ازم و زد زنگ بهم صفایی آقاي"-رسام

  "... خودکشی

  ".  شدم ریز سر که بود لحظه یه...  رسام بود لحظه یه"-

  ". کنه حفظ رو خودش و بگیره رو تصمیما بهترین ها لحظه یه توي بتونه که اونیه آدم"-رسام

 گرانتن خیلیم...  کشیده زحمت برات خیلی اون.  فرزام پیشش بري بهتره"-:گفت دوباره رسام که دادم تکون رو سرم

  ".بیاري درش نگرانی از بري بهرته...  زد زنگ بهم وقتی بود

 جسمش طفق...  رسیدیم اونجا ما که وقتی و بود اونجا ارسالن که اي خونه.  رفتیم خونه سمت به هم با و کردم قبول منم

  . خودمم مقصر کردم می احساس...  دشم می دیونه داشتم....  داشت حضور اونجا که بود

  .نشست و اومد کنارم رسام.  شدم ولو خونه گوشه یه حال و حس بی وقتی

  "نه؟ ، رسام منه تقصیر همش"-

  ".  فرزام نیست تو تقصیر چیز هیچ"-رسام

 النارس هم حاال و داد کشتن به رو حسنا که نحسه...  نخواستنم مادرمم و پدر حتی که نحسه...  نحسه من وجود.  چرا"-

  ".  رو

  ".  میاریم وجود به رو چیزي چنین باورامون با که ماییم این.  نداره وجود نحس ؟ فرزام"-رسام

  ".  نشستم جلوت ش نمونه من ولی"-

  ".  نکن محاکمه رو خودت خود بی....  بود آدما این از هرکدوم سرنوشت این.  فرزام نیستی نحس تو"-رسام

  . ببینم رو حوا دوباره کردم قبول حتی جاییکه تا.  شدم آروم که زد حرف باهام انقدر و

 صورتش وت چیزي شاید کنم نگاه ارمغان به خواستم نمی.  فرستادم بیرون رو عمیقم نفس و کشیدم ام چونه به دستی

 مثل ندگیز که باشه کسی هم روز فرداي خواستم نمی که بود این کردم توبه اینکه دلیل-: ندم ادامه شه باعث که باشه

 واستخ نمی دلم...  بخوره هم دیگه نفر یه روي حرومزاده انگ که شم این باعث من خواست نمی دلم....  باشه داشته من

.  منداد ادامه دیگه که ترسیدم این از....  نبوده مهم کس هیچ واسه که کنه تجربه رو حسی چنین هم اي دیگه کس

 رمن سراغشون دیگه و بزارم کنار رو نیازهام تمام همینطور و رو کارام تمام یدفعه که بود سخت واسم ؛ گم نمی هم دروغ

  .  درموردش بودم هم مصمم و بودم خواسته خودم که بود چیزي این اما. 

 ور حسی حوا به نسبت-: بود رسیده آرخاش به م قصه.  بودن شده آرومتر انگار که بودم دوخته آب امواج به رو نگاهم

 رحاله به بگن آدما از خیلی شاید و پردم هم سهراب و بود مادرم حوا که درسته...  داشتم سهراب به نسبت که ندشاتم

 که نیستم آدما دسته اون جزو من.  بزنم رو حرفی چنین تونم نمی کارشون بخاطر من ولی...  پدرمه هرحال به یا مادرمه
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 رو اشتباهش که بود این حداقلش هم طرفی از و خوسات می فرصت و بود پشیمون حوا ولی...  بیام کوتاه سادگی به

 جا همین حوا که شد قرار....  خواست می مادر یه دلم منم طرفی از...  بود کرده اعتراف بهم بود اومده و داشت قبول

...  بنود کنارم زیادي مدت....  بود مستقر داره طالیی و سفید دکوراسیون که اتاقی همون توي و خونه همین توي.  بمونه

  ...  هم بعدش.  ماه 5 همش

 رو بود اتاقت تو که لباسایی اون. ...  مُرد-: بود کرده حقم در محبتا خیلی هم ماه 5 همون حوا...  گرفت رو گلوم بغض

  .  خره می لباس عروسش براي داره بود خوش دلش....  بود حوا کار دیدي؟

 رطانس دونسته می چون که گفت بهم خودش-: دادم ادامه دوباره و کردم اي سرفه...  حرف این گفتن با لرزید می صدام

  ...  و میاورده فشار بهش وجدان عذاب.  من کنار اینجا بیاد خواسته داره

  .  برادرمه دانیال.  بگذریم...  خب ولی...  بود متمولی ي خانواده از.  حواست مال هم bmw-:انداختم باال شونه

  !!!!!ـی؟؟؟؟؟چـ-

 دانیال.. . بود گفته بهم حوا...  دونستم نمی منم ، خب آره-: بود اومده حرف به بهت با باالخره که بود نازنین صداي این

 خودش ولبق که بسپره اونایی به منو گرفت تصمیم و شناخت می بودن همسایه چون هم رو حسنا و ارسالن.  امیره پسر

  .  باشم داشته رازش واسشون

  ....  زندگی باهاش که میشه حاضر هم حوا و سراغش میاد امیر دوباره که بعد سال چند-:دادم ادامه و زدم پوزخند

....  اما زنهب سر من به میره میگفته بهشون که گفت بهم دانیال...  نبود هم زندگی زن حوا...  خیال بی-...: پوزخند بازم

 تدونس نمی اما گرفتم ازش من رو مادرش محبت و مهر کرد می فکر...  داشت کینه من از که بود همین بخاطر دانیال

 داره سرطان که فهمه می بیاد سراغم به حوا اینکه از قبل ماه 6 درست و....  بودم ندیده رو رنگش هم بار یه حتی من که

 اینم تیح دانیال.  میاد من سراغ مونه می دانیال نزد رو مدتی یانکه زا بعد و داره پسر تا دو افته می یادش تازه اینکه و

  .  دزدیم من رو مادرش محبت و مهر تمام کرد می فکر که ست مسخره....  اومده من سراغ حوا چرا که بود کینه واسش

 ريگ الشی و ها هوسبازي...  بردم ارث به رو مادرم و پدر خصلتاي هم خوب که جالبه-:شد سبز لبام ردي پوزخند دوباره

 واقعاً  و افتاده اتفاق که چیزا خیلی بخاطر.  ببخشم رو کدومشون هیچ تونم نمی....  رو حوا و سهراب هاي سنگدلی و ها

  ...  حداقل حوا چون...  بیشتره مراتب به سهراب گناه اما...  بگم رو ش همه بخوام که خارجه تحملم از دیگه

 یلهپ توي همیشه متفاوت زناي با روابطم توي.  بودم ندیده رو محبت بوي و رنگ من...  خیال بی-:دادم تکون رو سرم

 قائل ارزش خودم براي که بود کسی کمتر.  ظاهرم بخاطر یا بود موقعیتم بخاطر یا شد نزدیک بهم هرکس ، بودم تنهاییم

 همب رو بودن انسان هنوز و بودن زنده هنوز خوب حس واقعاً  کرد می لجبازي باهام که بود کنارم کسی اینکه...  باشه

 حس مامت بخاطر....  شدم ت وابسته اگه...  کسی پناه و پشت و حامی شاید و باشم آدم تونم می منم اینکه حس....  میداد

 مانی این اما...  چطور نفهمیدم خودمم....  داري که هاییه خوبی بخاطر شدم ت بسته دل اگه و دادي بهم که خوبیه هاي

  ...  هم رو روحم ، سهله که جونم بخاطرت حاضرم که دارم دوِست قدري به فهموند بهم که بود
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 هک خوسات می دلم دونم نمی.  کرد کر می نگاهم متحیر و متعجب...  چشماش توي زدم زل و برگشتم.  شدم سکت

 این شکنتمب سیاهم ي گذشتهه بخاطر و باشه منفی جوابش ممکنه که کردم می فکر یان به وقتی ولی...  نه یا بزنم زانو

  .... دیگه بودم مغرور کنم؟ کار چی.  نکردم رو کار

 هر و هرجا کنه؟ هرکاري حاضره بخاطرت که کنی سپري کسی کنار رو شبهات و روزها حاضري من؟ ارمغانِ نازنی؟-

  ؟؟؟.... نخواستنش هم مادرش و پدر حتی که ست حرومزاده یه اینکه با ؟ همیشگیته حامی باشی که هم کجا

 جا شپیشونی میون اخم دومش قسمت شنیدن با اما ، زئ لبخند و بست رو چشمام گفتم رو ام جمله اول قسمت وقتی

 نه . مهمن که خودشونه بخاطر آدما فرزام؟-:شنیدم بود شده قاطی امواج صداي با که رو گوشنوازش صداي.  کرد خوش

  ....  دیگه چیز

  نامعلومه؟ من هویت که نیست مهم واست یعنی-

  .  وجه هیچ به-نازنین

  سوالم؟ اول قسمت جواب و-:رفت باال ابروم لبخند با

  ...گفتی چی نفهمیدم که من-:زد لبخند شیطنت با

  .  نبود خاصی چیز.  اکی-:انداختم باال شونه و زدم لبخند متقابالً

  ؟ فرزام اِ-:شد بلند اعتراضش صداي

   فرزام؟ جان-:خندیدم

 که کسی کنار همیشه براي حاضري گفتم-:دادم ادامه.  داشتم فاصله باهاش وجب یک درست ، گذاشتم جلو قدمی و

  بمونی؟ داره دوستت

  .  کنم فرك باید-:گفت و کرد خم نمایشی حالت به رو سرش

  .  آره-:گفت مکث کمی از بعد و

 مشآرا رو سراپام و بودم آروم بیرون و درون از...  شدم سبک واقعاً کردم می احساس.  کشیدمش آغوشم تو و زدم لبخند

  .  بود گرفته فرا

  فرزام؟-:شنیدم گوشم کنار از رو صداش

  جانم؟-

   بود؟ اومده چرا دانیال اصالً بودین؟ گذاشته تنها منو بودین رفته کجا دانیال با پیش وقت چند-نازنین
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 که بود انیالد پیشنهاد اینم...  دیگه کاراي سري یه البته و بگیره انتقام من از خودش قول به اینکه براي...  که گفتم-

 دست هب رو آدرسش و تلفن دوستام از یکی کمک با....  خب و...  افشان سهراب دکتر...  واقعیم پدر...  پدرم دنبال بریم

  .  آوردیم

  سراغش؟ فتی-نازنین

  .  نه-

   ؟ چرا!!!! نه-نازنین

 که دوستم sms توي حرومزاده کلمه یه دیدن با من که کرد کاري اون...  سخته برام.  تونم نمی.  نازنین تونم نمی-

  ...  دیوار تو کنم پرت رو گوشی بود شوخی

  .  فرزام پدرته اون ولی-نازنین

  بخوابیم؟ بریم خوایم نمی ؟ گم می...  خانومم خیالش بی-

  .  کوبید بازوم به مشتی و شد سرخ که زدم بهش چشمکی و

*****   

  :نازنین

 متس به رو ودستم زدم لبخند اختیار بی.  بود فرزام خواب در غرق صورت دیدم که چیزي اولین کردم باز که رو چشمام

 شه یم شیطون موقع یه ؛ موندم رفتارش کف تو هنوزم خداییش!  بود مهربون چقدر...  افتادم دیشب یاد.  بردم صورتش

 فالن فالن ي پسره...  مغروره حد از زیادي ولی...  مغرور موقع یه و مهربون موقع یه ، جدي موقع یه و شوخ موق یه ،

  .. .. اوف...  مرض...  داره دوستت....  ها بیاره زبون به مستقیم رو دارم دوستت جمله یک که نشد دیشبم حتی شده

  ....  شد زده جن پسره...  اهللا بسم...  دیدم صورتش روي رو خنده آثار که کردم می نگاش حرص با داشتم

  سراغش؟ فرستادي جن اونم باشه گذاشته کنار رو سگیش اخالق که دادي بهمون شوهر یه مدتها بعد ؟ خدایا-

  دي؟ می فشار رو صورتم چرا دیوونه ي دختره-:شنیدم رو ش خنده صداي اینبار

  کِی؟ من؟ کی ها؟-

  .  بیاري زبون به رو خدا با نیازت و زار اینکه از قبل-:کرد باز رو چشماش

  .  خودت برا ها دیونه عینهو خندیدي می داشتی تو چون گفتم اونو که من...  آها-

  .  بودي داده فشار رو صورتم تو چون خندیدم می داشتم منم-فرزام
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 داره ِستدو بود گفته دارم دوستت بگه اینکه جاي به که بودم افتاده این یاد که موقع اون حتماً.  کردم نگاهش ساکت

  .  کردم وارد فشار بود روش دستم که صورتش به اختیار بی بود گرفته حرصک

  دیوونه؟ گفتی کی به تو ببینم-:افتادم چیزي یاد یدفعه

  .  تو به-فرزام

  من؟-

  .  تو ، آره-فرزام

  .  دم می نشون بهت ، باشه-

  بدي؟ نشون بهم خواي یم رو چی-: اومد کش بیشتر لبش روي لبخند و زد شیطنت برق چشماش

  ....  ــورشعـ ـیبـ-:کشیدم جیغ

  .  لطفته نظر ، ممنون-: نشست تخت روي و خندید بلند صداي با که

 بود رزامف همون کنن جونش تو جون....  نبود بشو آدم کالً این ، خیر.  م شد بلند تخت روي از و کشیدم پوفی حرص با

...  

  میري؟ کجا-فرزام

  .  قبرستون-:گفتم حرص با

  .  بهتر چه ببري که هم حلوا البته.  نره یادت گالب-فرزام

  ؟ بشورم رو تو قبر سنگ ببرم گالب-:گرفت حرصم بیشتر

  چی؟-:شد بلند

  .  هیچی-:گفتم و شد باز نیشم

 وشیدنپ لباس با که مطب بریم شد قرار صبحانه خوردن زا بعد.  نکرد دنبالم هم تعجب کمال در و گذاشتم فرار به پا و

  ... و...  اینطوریه این....  اونطوریه این...  کوتاهه این...  تنگه این...  نپوش اینو-: شد شروع هم آقا دادناي گیر من

 از هخوب ش سلیقه که معلومه البته....  بودا خوب ش سلیقه خداییش ولی...  کرد انتخاب رو لباسم خودش هم آخرش

  ...  هه هه هه...  من انتخاب

 چقدر خداییش....  خرید من پیشنهاد به هم بعدش و رستوران رفتیم فرزام پیشنهاد به شد تموم مطب توي که کارمون

  ....  ـزمعزی...  ـیآخ....  ها شده مهربون خرِ فرزام این
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 خرج به ازيب شعور بی اصالً هم تعجب نهایت در ، بود منتظرم بیرون هم فرزام و فروشی زیر لباس مغازه یه تو بودم رفته

 نگران شاید نای و...  شناختش شه نمی اصالً که میشدم متوجه بیشتر میگذشت که هرچی...  اینا و بیام باید منم که نداد

  . دارم اعتماد فرزام به من اما ، برسه نظر به کننده

  فرزام؟ شده چیزي-: کردن فکر مشغول سخت و بود هم تو اخماش اومدم بیرون که مغازه از

  ...  نشده چیزي...  نه نه هان؟-:کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

  مطمئنی؟-: شکردم نگاه رفته باال ابروي با

  بریم؟ خریدي؟.  کن ولش...  نه-: زد بهم اي نیمه و نصف لبخند و داد مالش رو پیشونیش

  ... هستا چیزیت یه تو ولی.  بریم ، آره-

  .  ازنینن دیگه خیال بی-:گفت کنه هدایتم جلو به تا میزاشت پشتم رو دستش که همونطور و خندید دیگه اینبار

  .افتادم راه ماشینش سمت به و انداختم باال اي شونه منم

**   

  :فرزام

 برش و کوبیدم می زمین به مرتب هم رو راستم پاي کف ، بود میز روي مم دیگه دست و بودم گرفته دست به رو سرم

  ...  بیاد تا بودم منتظر...  داشتم می

 با نسبتم از و بود اومده سراغم به جوونی مرد بیاد تا بودم منتظرش مغازه بیرون و خرید بودیم رفته نازنین با وقتی دیروز

 و مربوطه شبه ، چرا که بود گفته جوابم در اونم و نداره بهش ربطی که بودم گفته بهش منم و بود پرسیده سوال نازنین

 االن منم و کنیم صحبت بیشتر باهم مورد این در و بزارم قرار جا یه باهاش تا خواست ازم نداشت زیادي وقت چون

  ...  بودم منتظرش

 این ودب ممکن...  خب اما...  بودم دلواپس جور یه...  نداشتم قضیه این به نسبت خوبی حس...  کردم قبول چرا دونم نمی

 زندگی تهگذش بدون و گنگ که بگیرم نازنین از رو حق این خواستم نیم من و بدونه نازنین ي گذشته درمورد چیزي مرد

  ...  کنه

  ...  هکن ش تجربه اونم که نبودم حاضر و بودم کرده تجربه رو این خودم...  بده خیلی نشناسه رو هویتش آدم اینکه

 موهاي و آبی چشماي همون با دیروزي مرد همون....  بود خودش ، گرفتم باال رو سرم شنیدم که اي سرفه صداي با

  ... مشکی مجعد

***  
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 چرا. ... شد نمی باورم...  بستم چشمامو و فرمون روي گذاشتم رو سرم...  نیومدم بیرون ازش اما کردم خاموش رو ماشین

 ناهامگ اینقدر ندادم؟.  دادم پس رو اشتباهاتم تاوان من نبود؟ کمم...  خیلی... انصافیه بی خیلی خدایا؟ االن چرا االن؟

   کنم؟ چیکار اون بدون من چرا؟ زندگیم؟ تو آوردیش چرا بود؟ جورش چه این میدي؟ عذابم داري که بود زیاد

 داشتم... فشرد می رو گلوم بغض...  بردارم فرمون روي از رو سرم و کنم باز رو چشمام تا شد باعث خورد شیشه که اي تقه

  .  گذاشتم هم روي رو چشمام و کردم نگاه بود ایستاده منتظرم ماشین بیرون که فردي به...  شدم می دیوونه

 ببینن رو نششکست بقیه بزاره که نیست کسی فرزام.  فرزامم من ولی...  افشان فرزام شایدم...  صفایی فرزام.  فرزامم من

 .  

 خواست هک تو میرفتم داشتم ؛ میداشت بر قدم سرم پشت اونم.  رفتم ویال ساختمون سمت به و شدم پیاده ماشین از

  .  بمون منتظر بیرون-:گفتم جدیم و خشک لحن با برگردم سمتش به اینکه بدون ، بیاد باهام

 آشنایی آهنگ صداي.  خونه داخل رفتم و کردم باز رو در.  بپذیره رو حرفم چرا و چون بی که بودم قاطع و جدي اونقدر

  نازنین؟ نازنین؟-:زدم صداش و کردم قطعش.  میومد

  ...  سخت خیلی ، بود سخت واسم...  لرزید می...  داشت بغض و بود گرفته.  بود بم صدام

  فرزامم؟ انمجــ-: اومد می پایین ها پله از که دیدم رو شادابش چهره

 یمیم این بره؟ یادم رو گفتنش فرزام این جوري چه کنم؟ تحمل رو نبودش تونستم می جوري چه...  بستم رو چشمام

  ....  بود شده خوب چیز همه که االن ؟ االن چرا چی؟ بود چسبیده اسمم اخر که

  . کن جمع رو وسایلت-:گفتم کنم باز رو چشمام اینکه بدون

  چی؟-:پیچید سرم تو تعجب وبا گنگ صداش

  .  بري باید.  بپوش لباس-: ببینه لرزونمو چونه خواستم نمی ، کردم سمتش به رو پشتم

  بریم؟ خوایم می کجا-نانزین

  . میري.  نمیریم جایی-

  .  فهمید.  لرزید می صدام

  خوبه؟ حالت تو فرزام؟-نازنین

 که ردارب میخواي که رو هرچی و بپوش لباس برو...  برو...  نیا.  نازنین نیا-:زدم فریاد سرش که میومد سمتم به داشت

  ... بري باید
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  :ارمغان

   برم؟ کجا قراره من فرزام؟ میگی چی هست معلوم هیچ-: باال رفت منم صداي

 می کجا دونم نمی...  دونم نمی...  دونم نمی-: من ذهن مثل درست...  بود استیصال از پر صداش اما.  دیدمش نمی

  .  گردي نمی بر دیگه که دونم می همینقدر....  بري خواي

 ردمآو زبون به رو اسمش وقتی لرزید می صدام.  ش شونه روي گذاشتم رو دستم.  شد خالی وجودم تمام کردم احساس

   فرزام؟-:

  ...  زودتر هرچی.  خدا رو تو.  نازنین برو فقط.  برو.  لعنتی نزن دست من به-:داد تکون رو خودش شدت به

 چیه قضیه مدونست نمی خودمم هنوز ، ببرم چیزي اینجا از من نبود قرار.  رفتم اتاقم سمت به گریه با و گرفتم فصله ازش

  .  خواسته اون.  برم که گفته اون چون ، میرم ولی... 

  .  بپوشم تا آوردم بیرون شلوار و مانتو و شال یه و کردم باز رو کمد در

 رزامف ورود با و بدم گوش رو داره دوست فرزام که آهنگایی خوسات می دلم چون بودم گذشاته خودم که موزیکی صداي

  .  شد بلند دوباره ، بود شده قطع

   چشمات خواستن-

   هربهونه به

  جنونه خود

   ندارم کاریش

   گم نمی چیزي

  ... دونه می خودش

   دونه می خودش

   دیوونه دل

   بمونه بزار

  اونکه پاي به

  ...  میگرده همش

   بهونه پی
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   گذشتن واسه

   شکستن واسه

   نبودن واسه

   اونکه کنار

  ... ترسه می همش

   رفتن حرف از

   خواد نمی اونکه

   بجنگه باهات

   غرورش واسه

   شکستش دل

   ش گرفته دل

  ... صبورش دل

  ... من ي شکسته غرور و دل...  من بیچاره دل ، آره...  باال رفت رفت هقم هق صداي

 داقلح خواد می دلم....  گوشی این ولی...  بردارم هیچی خوام نمی برم اینجا از قراره اگه..  رفت گوشی سمت به دستم

  ... باشم داشته فرزام از یادگاري یه

  .  افتادم راه پایین سمت به و زدم بیرون اتاق از هق هق با

   گریه براي چشمام دل دل-:یومد می آهنگ صداي بازم

   نگاهت و منو

   گریه هواي

  قصه؟ آخر شه می چی بگو

  ؟... غصـــــه و غم یا مونم یم تو با

  !!!!کرد؟؟؟ می گریه داشت فرزام!!!!  من خداي...  کردم نگاله بهش

  .  زدم زانو بود بسته رو چشماش و بود شده ولو مبل روي که کنارش و رفتم
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   واکن چشماتو

  .  کن نگاه منو

  ...  خرابه حالم

   کن دعا برام

  ... نداري خبر

   روزم و حال از

   قلبت مهمون

   روزم دو یکی

   قدیما مثل

   کن صدا منو

   خرابه حالم

   کن دعا برام

  نداري خبر

   روزم و حال از

  ...  روزم دو یکی قلبت مهمون

   فرزام؟-:زدم صداش

  .  میکردم گریه منم...  ریخت اشک فقط... نکرد باز رو چشماش

  فرزام؟-:زدم صداش دوباره

  .  نکن ترش سخت واسم برو...  برو...  ارمغان خدا رو تو-:کرد بزا رو چشماش اینبرا

  ...  آرومم

   آروم

   من از شدي رد

   احساسم و من
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   رفتن یادت از

   تو کردي هرکاري

   تو عزیزي بازم

   که کردم هرکاري

   تو نریزي بهم

   آروم

   آروم

   من از شدي رد

   ساسماحــ و من

   رفتن ادتیـ از

   تو کردي هرکاري

   تو عزیزي بازم

   که کردم هرکاري

   تو نریزي بهم

  .  داد نیم رو جوابم اما زدم می صداش...  بود پر ذهنم ؟ برم خواد می چرا...  گه می اینو چرا دونستم نمی

   کن وا چشماتو-

   کن نگاه منو

   خرابه حالم

   کن دعا برام

   نداري خبر

   روزم و حال از

   قلبت مهمون

   روزم دو یکی
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  بود؟؟؟؟ همینقدر فقط شدنم خواسته عمر ؟ بودم قلبش مهمون روز دو یکی واقعاً یعنی

  ؟ چرا آخه دِ

  . حداقل بزن حرف کلمه یک لعنتی؟ چرا-:کشیدم جیغ

  

  :فرزام

  .  نازنین نیستی من مال تو-

  ...  بود تر سخت هرچیزي از حرف این این گفتن واسم

  .  بود شده پخش اول از دوباره که یومد می آهنگ صداي...  میکرد حالجی رو حرفم داشت...  شد ساکت

  چی؟ یعنی-نازنین

 و.  ارمغان نه ، نازنینی تو یعنی.  همین یعنی-... : درك به...  ببینه بزار صاالً ...  ببینه رو اشکام که نبود مهم واسم دیگه

  .  نیست من به متعلق نازنینی چون

  .  بزن حرف آدم مثل-:کشید جیغ...  کردم می گیجش داشتم...  بود گیج

  . کردي ازدواج قبالً تو-:زدم فریاد منم

 شکی...  ودب شوکه...  نازنین هاي گریه حتی نه و برد می بین از که بود جهانبخش بابک صداي فقط رو بینمون سکوت

  ...  نداشت ریختن واسه

   چی؟-:بیاد خودش به تا کشید طول

  . منتظرته بیرون شوهرت...  برو.  نازنین برو-:فشرد می رو گلوم بغض. برداشتم ازش رو نگاهم

  .  گریه زیر زدم بلند صداي با خودمن و

 به ور هیچکس من...  تو ارمغانِ...  ارمغانم من...  نیستم نازنین من-:بود همراه گریه و جیغ با اونم که شنیدم رو صداش

  .  نخورده گوشم به اسمی چنین بحال تا اصالً...  شناسم نمی نازنین اسم

 ولی ، یرونب بکشم رو دستم خواستم که کشید دستاش تو رو دستم...  ندشاتم براش جوابی.  گرفتم سرم به رو دستم

  . نزاشت

  ....  فرزام...  برم جا هیچ خوام نیم من فرزام؟-نازنین

  .  کن ول رو دستم نازنین-
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  نیستم؟ زنت من مگه ؟ چرا-نازنین

.. . نیستی من مال تو...  نازي کن ول رو دستم...  کشم می عذاب دارم تو از بیشتر من فهمی؟ نمیخواي چرا نازي؟-

   ؟ فهمی می...  بودي دیگه یکی زن باشی من زن اینکه از قبل تو...  نبودي

   مهمه؟ واست اینقدر یعنی-نازنین

  .  شهمی باطل تو و من بین عقد صیغه تو شوهر شدن پیدا با....  کنیم می گناه داریم االن ما فهمی؟ نمی چرا نازي؟-

  .  یخوام نم من ولی-:لرزید می ش چونه

 در و ، ینمبب رو لرزونش ي چونه ، ببینم رو چشماش توي اشک تونستم نمی...  کنم بغلش تا رفت سمتش به دستم

 اون.. . نداره تعلق تو به االن اون که زد نهیب بهم درونم دوباره...  شد متوقف راه بین دستم...  اما....  نگیرمش آغوشم

  ...  ت توبه و نامحرمه تو به االن

  . شدم خیره اي دیگه سمت به و گرفتم ازش رو روم

  فرزام؟-

 ممن این...  تنها....  مونم می اینجا من اما...  یمري تو...  نکن ترش سخت...  هست سخت واسم...  خدا رو تو.  نازنین-

  ... میبري یاد زا تو...  نمیره یادم که منم این...  کنم تحمل رو دوریت باید که

   . خوام نمی اونو من....  برم نمیخوام من کنی؟ می فکري چنین چرا.  فرزام نگو مزخرف.  برم نمی یاد از من-نازنین

  .  بري باید تو.  نکن اذیت نازنین-

  .  کشم می رو خودم برم اگه... خوام ــینم-:کشید جیغ

  .  کنی می غلط تو-

  . کنم می رو کار این-نازنین

 داشتی دوست اونو ت حافظه دادن دست از از قبل اگه.  کنی نمی کاري چنین تو نازنین؟-: کردم نگاه هش وب برگشتم

  ...  شم می دیونه من نازنین....  خودتا با نکنی کاري...  نازنین...  دوباره تونی می االنم

  فرزام؟-:زد صدام.  یومد نمی بند اشکام

...  برادرانه...  ولی...  ست کلمه ترین سخت واسم...  داشتی نیاز بهم وقت هر...  هستم همیشه من...  برو...  نازي برو-

  . کن حساب روم

  ....  همیشه...  قلبمه تو....  کنارمه من ارمغانِ.  نازنین برو.  نازي برو-:بستم رو چشمام و
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 تو با من ... اما.  بکشی زجر بیشتر خوام نمی.  ببینم رو اشکات این از بیشتر خوام نیم چون.  خواي می تو چون میرم-

  .  میرم بیرون هم خودت با...  اومدم خونه این توي

  ...  سکوت تو...  کردم نگاهش...  میرسید هام شونه تا قدش...  ایستادم کنارش و شدم بلند

  ... بود پخش فضا توي هنوزم که بود آهنگ صداي

   من از شدي رد آروم آروم

   رفتن یادت از...  احساسم و من

   تو عزیزي بازم...  تو کردي هرکاري

   تو نریزي بهم...  که کردم هرکاري

   خب خیله-:دادم تکون رو سرم

 ظاهر یاشک چشماي با مردك اون جلوي خواستم نمی.  کردم پاك رو اشکام.  کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام و

  ...  روزم و حال به برد پی میشد ظاهرم از اگرچه...  شم

  .  داشت نگهم حرکت از و کشید رو بازوم راه بین که در سمت به افتادم راه جلوتر خودم

  . نگفتی بهم تابحال که اي جمله...  بگی بهم که خوام می رو جمله یه...  حرف یه فقط فرزام؟-

 بزار ، گون گفت می عقلم...  دیگه چیز یه قلبم و گفت می چیز یه عقلم...  میگه چی دونستم می...  کرد نگاهم منتظر

 سخت لهجم این گفتن واسم عادي مواقع تو شاید...  قلبم اما کنه فراموشت تر راحت که باشه نشنیده ازت اینو حداقل

  .  دارم دوسِت-:گفتم و زدم تلخ لبخند یه فقط لحظه اون اما بود دنیا کار ترین

  ...  شد نمی دیگه اما...  کنم بغلش دیگه بار یه خواست می دلم

 باید که کسی....  بود منتظر در جلوي ما به پشت صادقی رامبد.  اومد سرم پشت اونم ، رفتم بیرون و کردم باز رو در

  ...  سپردم می دستش به رو عشقم

 و نازنین رتصو شدن جمع با شد مصادف نازنین توسط شدنش دیده و رامبد برگشتن و برگشت سمتمون به در صداي با

  .... رفتنش هوش از بعد

***  

  :نازنین

 ور چشمام شد متوجه وقتی.  بود فرزام نگران چهره دیدم که چیزي اولین ، کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو چشمام

  نازي؟ خوبه حالت-:اومد حرف به کردم بزا
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  .  میگه دروغ اون-:گفتم سوالش به توجه بی

  چی؟-فرزام

  .  نیست من شوهر اون. فرزام میگه دروغ اون-

 خیلی اون بدي؟ عذابم میخواي چرا...  کردیم صحبت مورد این در ما...  خدا رو تو نازنین-:داد تکون رو سرش کالفه

  . بشه عمل وارد قانونی طرق از میتونه راحت

  ....  اومده یادم چیز همه من.  نکردم ازدواج اون با هیچوقت من گم یم دارم فرزام؟ قانونی چه-

  !آوردي؟ بدست رو ت حافظه-:کرد نگام تعجب با

  .  آره-

   نبوده؟ شوهرت هیچوقت اون میگی و-فرزام

  ...  گه می دروغ داره...  نبوده.  فرزام نبوده-

  ...  عاشقتم...  شکرت...  شکرت خدایا-: صورتم و سر بوسیدن به کرد شروع و کرد بغلم هوا بی

 حاال .... بزنم رو حرفم من مونه نمی...  چل و خل ي پسره...  کرد می بارون بوسه رو صورتم و خندید می بلند صداي با

 ینهمها دلیل که بود اومده خوشمم اصالً چیه بود نیومده بدم...  کرد می ذوق داشت اینطوري بودا نیومده بدم خداییش

  ....  بود شده اینجوري من بخاطر داشت کیف انقدر...  منم هیجاناتش

  نه؟ یا بزنم حرف میزاري فرزام؟-:کشیدم جیغ

  .  بگو...  باشه باشه-:کشید عقب رو خودش

  بیمارستانیم؟-:انداختم اطراف به نگاه یه اول

  .  کنم بستریت جنگل سردار آوردمت...  تیمارستانیم ، خیر نه-فرزام

  .  خودتیا دیونه-:کردم نگاش چپ چپ

  ... . میزنه جیغ من احساسات ابراز اینهمه مقابل بوسمش می ، کردم بغلش گرفتم...  اي دیونه تو که فعالً-فرزام

  ... کنما می ت اورده و له میزنم فرزام-:بازوش به کوبیدم محکم رو مشتم

  بزنی؟ منو خواي می فنچول جوجه توي آخه-فرزام

  فرزام؟-:کشیدم جیغ

  .مرض-فرزام
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  .  باهات قهرم اصالً-

  .. . گرفت...  گرفت...  قلبم واي...  من با رو کارا این نکن...  آخ آخ-: قلبش به گرفت رو دستش نمایشی حالت به

  .سر آخر کنه آشتی میشه مجبور کی ببینم کن قهر-:داد ادامه و شد جدي دوباره و

 بی پس . سراغش برم باید که خودمم آخرش این و سمتم بیاد خودش نیست حاضر کنم قهر اخالقش این با دونستم می

  .  بزنم حرفمو بزار شو الل-: شدم قهر خیال

  بودي؟ کی با رو شو الل-... : میده دود باز االن...  خدا یا...  اوه...  هم توي رفت شدید اخماش

  .  دیوار ترك با-:گفتم اي ترسیده لحن با

  کنی؟ معرفی رو خودت خواي نمی-: شد خیال بی و گرفت اش خنده

  کجاست؟ رامبد بگو اول-

  مگه؟ خالته پسر چی؟ یعنی رامبد-:هم تو رفت دوباره اخماش

   عممه پسر.  خیر نه-

  جدي؟-فرزام

  .اوهوم-

  .  میشنوم...  ولش...  خب خیله.  کنی صداش اینطوري نباید باشه هم ت عمه پسر-فرزام

  .  میزنم حرف بخواد دلم هرجور-

 و فرزند تک...  ساله 21...  رضایی نازنین-:کردم شروع بده رو جوابم بزارم یانکه زا قبل و آوردم بیرون رو زبونم و

  ... English دانشجوي

 از ادفتص یه توي رو مادرم و پدر پیش ماه چند-:دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس...  میداد گوش بهم کنجکاو و ساکت

  ... دادم دست

  .  متأسفم-:حرفم وسط پرید

  .  ممنون-:شد سرازیر چشمام از یادشون به اشکی قطره.  کردم باز و بستم رو چشمام

  .  نده ادامه شی می اذیت اگه-فرزام

  .  بگم بهت شه پیدا رامبد کله و سر اینکه از قبل تا میخوام...  بدونی باید ، نه-

  رامبد؟ گفتی باز-:کرد نگاهم سرزنشگر
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  ...  نیستیا حساس اینقدر خودت دوستاي روي فرزام؟ دادي گیر اینقدر چرا-:خنیدم

  . کنن نمی معرفی خودشون همسر دروغ به رو تو خودم دوستاي چون-:گفت عصبانیت و حرص با

   زنی؟ می صدا رو خودت-... ( نازي...  غیرتی...  عزیزم...  خودم حسود شوهري...  آخی

  ...  زنی می صدا رو خودت داري ، دراي درگیري خود اید گفتم–.  میدم ناز رو فرزام دارم شو الل ، خیر نه-

  . ) خفه وجدان ببین-

  .  شد داده قورت خود به خود م خنده که کرد نثارم چپی چپ هم فرزام که خندیدم آروم

 ازش زیاد امامن...  زد می داشتنم دوست از دم خیلی...  کنم زندگی م عمه با تا برم شد قرار مادرم و پدر مرگ از بعد-

 و زرگب پدر.  داشتم رو م عمه فقط نزدیکم فامیالي بین...  بود کسم تنها گفت میشه...  خب اما...  یومد نمی خوشم

 بزرگتر خواره یه هم مادرم و داشت رو خواهر یه همین فقط پدرم و بودن کرده فوت مادري هم و پدري هم که مادربزرگم

 هیچ خب که کنه می زندگی خارج هاش بچه احتماالً و شوهر با و بود شده طرد خونواده از کالً که داشت خودش از

  .  کرد فوت جوونی تو که کوچیکتر برادر یه و نداشتم ازش خبري

 که باشه ینا از بهتر شاید گفتم مکنم...  کنم زندي اونا با و بیام که کرد اصرار م عمه اما کنم زندگی تنها خوساتم می-

 نجااو رامبد و من بودن و ست خونه همیشه عمه کردم یم فکر من...  کردم مکان نقل اونا خونه به و کنم زندگی تنها

  .. . اما کنه ایجاد دردسر برام بخواد که باشه آدمی رامبد کردم نمی فکر هم اصالً و کنه نمی ایجاد رو مشکلی هیچ

 رو چشمام نکهای بدون...  افتادم اتفاق اون یاد...  بود نشسته گلوم توي بغض...  کشیدم عمیق نفس یه و بستم رو چشمام

 رامبد. .. نبود خونه عمه که روز یه-: ببینم رو فرزام صورت حرف این گفتن موقع خواست نمی دلم...  دادم ادامه کنم باز

  ...  خواست می...  خواست می...  خونه اومد

  .  فهمیدم...  خب خیله-:شد صحبتم ي ادامه از مانع فرزام صداي

 تونستن خوشبختانه اما-:دادم ادامه و شدم خیالش بی پس بشنوه رو حرف این خودش گوشاي با تونه نیم که فهمیدم می

  ...  ست مسخره...  رسید سر عمه چون

 سرشپ به رو حق اون فرزام؟ فرزام؟-...: گفت چی روز اون که افتادم می عمه یاد وقتی...  شد بلند هقم هق صداي اینبار

 چیزي نینچ اگه حتی گفت آخرش که ریختم اشک و گفتم انقدر...  نکرد قبول اما بود پسرش مقصر گفتم بهش...  داد

 کنار رفتم...  بیرون زدم...  شنیدم رو دلم شکستن صداي...  شکستم...  شدم خرد فرزام؟ فهمی می...  نبود مهم بود هم

 شب همون...  کرد می ام دیونه داشت ندارم جا دنیا این کجاي هیچ تو اینکه فکر....  شدم می دیوونه داشتم...  دریا

.. . زندگی براي جایی حتی نه و داشتم جا هیچکس دل تو نه من...  کشیده باال رو مون خونه م عمه که بودم فهمیده

 نم موندم؟ می زنده باید چرا من...  کنه درازي دست بهم بخواد نکنه جرأت هرکسی که جایی...  باشم خودم که جایی

 هب اول ثانیه کنم پیدا نجات شد باعث که خدایی همون به ولی...  آب توي کردم پرت رو خودم آره...  کردم خودکشی
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 نونج حس لحظه یه ، لحظه یه فقط...  کرد می نابودم داشت مردن از ترس...  بودم شده پشیمون چی مثل نرسیده دوم

  ... اما نجات واسه کردم تقال...  برد می مرگ سمت به منو داشت که آنی جنون یه...  بود داده دست بهم

  ...دادم تکون رو سرم و شدم ساکت

***  

  :فرزام

  فرزام؟-

  جان؟-:زدم کنار صورتش از رو موهاش

  ... کردیا کار چی رامبد با نفهمیدم آخر من-نازنین

 یریمبگ پس رو حونه که گیرم می وکیل یه هم دیگه وقت چند تا....  ندارم رو حوصلش...  رو احمق ي پسره کن ولش-

 .  

  ... فرزام اِ-نازنین-

  ؟ خانومم جانم-

  ...  دیگه بگو-نازنین

  .  نیست سنت مناسب دیگه بقیش...  دادم بهش حسابی و درست گوشمالی یه-

  اي؟ وحشی خیلی کردي دقت فرزام؟ میگما....  کنه شکایت ازت تونست می...  رو کارا این نکن فرزام-نازنین

  چی؟-: شدم نیمخیز تخت روي

  ....  کرد رم باز...  بیا-:گفت شنیدم البته که نشنوم من که طوري آروم

  خشنی؟ اینهمه چرا گم می...  عزیزم هیچی-:داد ادامه تر بلند و

  ... گه می راست اینو خداییش-. ( تخت روي کنارش کردم پرت رو خودم دوباره و خندیدم

  ... شد پیداتون باز شما....  علیکم سالم اِوا-

 با تنهان که موقعی اصوالً آدما چون.  میام چشم به بیشتر تنهایی وقتی فقط...  عزیزم هستم همراهت همیشه من-

  .  میزنن حرف خودشون

  . ) نیستم تنها االن که برسم کارم به بزار ، بسه ، خب خیله-

  نازي؟-
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  جانم؟-نازنین

  بگیریم؟ عروسی خوایم نمی ما میگم-

  .خندید

  خندي؟ می چرا-

 گیمونزند سرخونه هم ما که...  دیگه مسائل سري یه و زندگیشون خونه سر برن گیرن می عروسی اصوالً آخه-نازنین

  ....  دیگه مسائل سري یه اون هم.  هستیم

  .  منحرف-: سرش تو زدم و گرفت ام خنده که انداخت باال ابرو شیطنت با و

  ....  دیگه همینه بخاطر مییگم؟ دروغ مگه اِ-نازنین

  .  بشه برگزار جشن خوام می من ولی-:خندیدم منم

  .  بدي انجام کاري یه باید قبلش اول ولی...  خوب خوام می منم-نازنین

  کاري؟ چه-: چیه منظورش دونستم نمی....  کردم نگاهش منتظر

  ...  فرزام ببین...  خب...  خب-:حرفش زدن واسه بود مردد انگاري ، کرد من من کمی اول

  ارمغان؟ سرته تو چی-:حرفش وسط پریدم حوصله بی

  .  نشی عصبی بده قول-نازنین

  . بگو...  خب خیله-:کشیدم اي کالفه پوف

  . پدرت دنبال بري باید-نازنین

  .  پدرته اون باالخره خب ؟ فرزام چیه...  اِ-: پرید جاش تو که "ـی؟چـ" گفتم محکم چنان

  .  نیست-:گفتم قاطع و محکم

  . بوده اون تو ي آورنده بوجود عامل.  نخواي چه و بخواي چه.  هست-:گفت من از تر قاطع اونم

  .  لعنتی-:کردم مشت رو دستم

  .... من بخاطر رزام؟فــ-نازنین

  ؟ من عزیزِ  داره تو براي نفعی چه این اخه-

  .ببینمش خوام می-نازنین
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  .  بود طالییه سفید اتاق اون توي که نکردي نگاه رو آلبوما اون تو که کنم باور یعنی-

 بودم ردهک قفل رو اونجا در نکنه نگاه بودم گفته بهش که موقع اون...  کردم نثارش ي"کوفت " که کرد باز رو نیشش

  ...  سراغش رفته خانم قرار از...  خب که بودم کرده بازش بعدش اما

 حاال؟ تو یا من مادر و پدر! نه؟ یا باشه بزرگتر تا 2 باید بشه برگزار اي عروسی مواسم قراره اگه...  فرزام ببین-نازنین

  نمیزاري؟ کنار رو کدورتت و کینه چرا.  س زنده پدرت فرزام...  هستن؟ کدومشون هان؟

  .  ارمغان کنم فکر باید-:گرفتم دستام بین رو سرم

 خودت....  اشهب شده پشیمون حوا مثل اونم شاید ؟ معلوم کجا از...  ببینیش اگه شی نمی پشیمون باش مطمئن-نازنین

  ...  کرده محبت بهت واقعاً بود کنارت حوا که مدتی اون گفتی

  .... داشت حق شاید...  کردم نگاه بهش

***  

 ودمب اومده اینورا من...  آره...  اومد یادم...  باشم اومده ها اینطرف قبالً  که کردم می احساس...  بود آشنا واسم ش منطقه

  .  بود نیوشا و نوشین تولد مهمونی که کنم می فکر.  مهمونی جا یه

 قرار تمدس روي دستی که کردم می نگاه خونه در به مستأصل.  داشتم نگه بودند داده بهم که آدرسی جلوي رو ماشین

 که بود ونا از تر درگیر ذهنم ؛ ندادم رو لبخندش جواب.  زد لبخند بهم آرمش با ؛ کردم نگاه نازنین به و برگشتم.  گرفت

...  جلو رمب تونستم نمی اون بدون ، شه پیاده اونم تا شدم منتظر و شدم پیاده ماشین از.  بدم رو لبخندش جواب بخوام

  ....  واسم بود اینا از تر سخت

 خونه متس به خوساتم می ، زدم رو ماشین دزدگیر ، کرد حلقه بازوم دور رو دستش و ایستاد کنرم و شد پیاده هم نازنین

  .  بود نازنین عهده به م اولیه حرکت بازم ، کرد نیم حرکت پاهام اما برم

 زنگ نمذه تو داشت چیزي یه.  فشردم رو زنگ همینجاست آدرسش اینکه از شدن مطمئن و گوشیم به دیگه نگاهی با

  ...  نه یا باشه حقیقت خواد می دلم دونستم نمی که میزد

  بله؟-: شد شنیده آیفون از زنی صداي

  افشان؟ دکتر منزل...  ببخشید-:گفت من جاي به ارمغان

  .  بفرمایید.  بله-زن

  دارن؟ تشریف خودشون-نازنین

  دارید؟ امري ایشون با.  هستند ، بله-زن
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  .  شیم می مزاحمتون و داخل میاییم نباشه مشکلی اگه...  طوالنیه یکم فقط...  میشه اگه بله-نازنین

  .  داخل بفرمایید.  کنم می خواهش-زن

  فرزام؟ تو نمیري چرا-:کرد نگاه بهم و برگشت نازنین.  کرد باز رو در و

  فرزام؟-:گفت دوباره که کردم نگاهش مردد

 ونهخ این درمورد شد می پررنگتر لحظه هر ذهنم توي حسِ اون...  گذاشتم خونه داخل به قدم و کشیدم عمیقی نفس

  .  ببینم هم رو آدماش و خونه برم تا بود مونده فقط....  زدم می کنارش شقی کله با من ولی

 منم ، دز خشکش دیدنم با.  اومد بیرون مردي و شد باز خونه در که بودیم رسیده ساختمون به و بودیم کرده رد رو حیاط

  ...  باشه خودش باید که میزدم حدس...  شدم مبهوتش

  ....  دعوتشون چرا سهراب-:شد پیدا هم زنی پشتش از که کرد می نگام شگفتی و تعجب با مرد

  ...  سهراب-:کرد زمزمه که شدم متوجه.  موند تموم نیمه ش جمله و زد خشکش هم اون من دیدن با و

  ؟ داخل کنید نمی دعوتمون-:کرد دخالت نازنی

 که نگنهم تو میزارتش جوري یه داخل کنه دعوتت نخواد صابخونه بري جایی یه باهاش اگه یععنی خداییش.  زد لبخند و

  ...  خورده کجا از نفهمه

  سهراب؟...  کنم می خواهش داخل بفرمایید...  چرا چرا-زن

...  بود درست حدسم که کردم می فکر این به دشاتم من ولی...  کشید کنار بود من ي چهره مبهوت هنوز که رو مرد و

 دهندی هم بار یه همون اون که بودمش دیده یکبار فقط من...  شناخت نیم منو اون اگرچه...  شناختم می رو زن اون من

  .  بودتم

 اینطوري که مباش ش شبیه اندازه این تا کردم نمی فکر...  شدم خونه وارد بود سهراب رفتار مسببش که لب به پوزخندي با

  ...  کنه هنگ دیدنم با

  .  دار نگه رو حرمتا خدا رو تو فقط ، فرزام-:شنیدم گوشم کنار از رو ارمغان صداي

 دیوار روي قدیمی و بزرگ عکس قاب به چشمم نشستن موقع.  افتادم راه نشیمن سمت به زن بدنبال و زدم پوزخندي

 هاشون جوونی از عکس...  خورد می چشم به بود همسرش حتماً ، نه که احتماالً که خانم همین و سهراب عکس...  افتاد

 باهام اقعاً و دیگه یکی این ولی بودم دیده رو سهراب عکس قبالً اینکه با...  بودیم بهم شبیه واقعاً...  داشتن حق...  بود

  ...  بود خودم مثل هم هیکلش حتی که سرپایی این و بود نشسته عکس اون چون شاید...  نمیزد مو

 قاب هب باز دهن و تعجب با اونم...  کردم اشاره عکس قاب به چشم با و زدم نازنین پهلوي به آرومی ي سقلمه دست با

  .  کرد نگاه عکس
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 حد بی شباهت...  حقیقتش شدیم متعجب یکم ما..  بخشید می-:اومد حرف به همسرش که بود نشسته کنارمون سهراب

  ...  همسرم به شما ي اندازه و

  .  اینجاییم همین بخاطر هم ما-

  .  بود فکر توي زیر به سر و ساکت سهراب و کرد می نگاهم مبهوت و گنگ زنش

  .  باشه بهتر باشین نداشته حضور شما اگه کنم می فکر-:کردم زن به رو

  .  ندارم نگار از پنهان چیزي من-: اومد حرف به که بود سهراب اینبرا

  ...  بود اون به شبیه من صداي شایدم یا...  بود من به شبیه هم صداش حتی

  میدونه؟ مه رو حوا...  ببینم ؟ رو جوونیت کاریاي گند حتی افشان؟ دکتر مطمئنی-:بگم که خواست خودش... زدم پوزخند

  حوایی؟ پسر تو-:شد بلند جاش از سریع خیلی

  بدي؟ انجام االن رو بدي انجام موقع اون نتونستی که کاري خواي می چی؟ که...  آره که گیرم-:زدم پوزخند

 از ناخوداگاه... چی؟ براي....  شد نمی باورم...  دیدم سهراب چشماي تو رو اشک ي حلقه. بود فرما حکم بدي سکوت

  . شد کاسته صورتم سخت و سفت حالت

  پسرم؟ چیه اسمت -:شکست رو جمع سکوت نگاره اسمش بودم فهمیده حاال که زن صداي

  .  فرزام-:داد جواب من جاي به نازنین

  دخترم؟ میشی کیش تو-خانم نگار

  .  همسرم-:دادم جواب خودم اینبار

 کردي واجازد حتی تو...  ولی ببینمت اومدي بدنیا که موقعی خواست می دلم من-:یددم رو سهراب لباي روي تلخ پوزخند

  .  ندیدم هم رو عروسیت حتی من و

  .  نگرفتیم عروسی هنوز ما-نازنین

 ونما ببینه؟ منو خواست می دلش واقعاً که کردي باور تو یعنی کردي؟ باور رو حرفش نازي؟ گی می چی-:زدم پوزخند

  بندازه؟ منو بود خواسته حوا از که کسی

 و دادم تغییر رو مخاطبم بعدش که نبود اون مخاطبم ولی ، صحبتم شروع کلمه اولین همون از...  بود بهش خیره نگاهم

  .  نکردي رحم هم خودت بچه به حتی تو-:گرفتم نشونه رو سهراب

 همیدمف وقتی ولی...  بودي نگرفته شکل هنور تو که که خواستم ازش اینو وقتی من اما...  درسته..  آره..  آره-سهراب

  .  بسپاره خودم به رو بچه ، بچه اومدن بدنیا از بعد خواستم ازش نکرده سقطت که
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  .  دروغه-:زدم پوزخند

  .  نیست ، نه-سهراب

  .  هست چرا-

  . میزدیم رو خودمون حرف لجبازي با و برمیداشتیم قدم هم سمت به هردومون

  .  نیست دورغ-سهراب

  .  ندارم باور-

  .  بودیم هم قد هم درست.  بودیم ایستاده هم سینه به سینه

  ؟ نیست چیزي چنین که گفته بهت کی-سهراب

  .  گفته بهم رو چیز همه حوا-:زدم پوزخند

  .گفته چرت-سهراب

  .  کنی صحبت اینطوري مادرم درمورد نمیدم اجازه بهت.  بزن حرف درست ؟ ببین-

  کرد؟ مادري برات واقعاً ببینم...  کنه می هم مادرمی مادرم چه...  هه-:زد پوزخند

  . بسه ؟ فرزام-:شد بلند نازنین صداي که گرفتم رو لباسش یقه و باال آوردم رو دستم

  .  فرزام-:زد صدام تأکیدي دوباره ارمغان که ندادم نشون العملی عکس هیچ

  .. . بود من چشماي همرنگ درست چشماش...  بود چشماش توي هنوز نگاهم اما ، برداشتم ش یقه از حرص با رو دستم

   ماه5... شناخته می ماه چند براي فقط هم رو حوا و فهمیده رو حقیقت این گذشته سال تازه فرزام ، افشان آقاي-نازنین

  شد؟ چی بعدش خب،...  بوده ماه 5 همون فقط برات مادریش عمر پس-:زد پوزخند

 که داشت جربزه انقدر حداقل اون نمونه؟ پدر چی تو اما...  شد تموم هم عمرش بعدش چون بود همونقدر مادریش عمر-

  چی؟ تو ولی...  بگه بهم رو حقیقت و بیاد

 هی بخاطر ندي بهم رو بچه اون نداري حق گفتم حوا به که موقعی اون کجایی؟ دونستم می من مگه چی؟ من-سهراب

  ردم؟ک می پیدات کجا از باید من...  ببینم رو پسرم نتونم هیچوقت که شد گور و گم جوري و رفت گذاشت لجبازي

  خواستی؟ می منو تو که کنم باور داري انتظار یعنی-

  . ایستاده اینجا که بینی یم رو چوننگار...  نیست سخت اصالً باورش-سهراب
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 تو اي شگفتی و تعجب آثار هیچگونه بدون آروم و اکت...  بود اینجا اون...  خب آره...  کردم نگاه نگار وبه برگشتم

  .  صورتش

 می.. . کنیم بزرگ هم با رو پسرش که بود شده قرار و...  رو قضیه بود گفته من به اون...  گه می راست سهراب-نگار

 از سهراب که هستی پسري و نیستی سهراب و من پسر تو که نفهمه کسی تا شیم دور فامیل از سالی 4-3 یه خواستیم

 وت و مادرت از خبري اما ، بودیم منتظر ما...  بده بهمون تا نیاورد رو تو مادرت اما ، داشته ازدواجش از قبل دیگه زن یه

  .  نشد که...  نشد

  باشی؟ داشته ازدواجی چنین که کردي قبول چرا شما اونوقت....  درست اینا همه گیریم-

  .  داشتم دوسش چون-:زد بهم اي بزرگانه لبخند

 رو رفشح ناشیانه که ود اومدهب ذهنم تو حوا حرفاي طرفی از...  بگم باید چی دونشتم نمی.  شدم ساکت دیگه اینبار

 مه هیچوقت و بود آورده زبون به من نشدن سقط از شدن خبر با از بعد سهراب صحبتاي درمورد وقتی بود کرده قطع

  ... بود نگفته رو کاملش هم

  داري؟ هم خواهر تا دو دونستی می-: شنیدم رو نگار صداي که بودم ساکت

  .  نیوشا و نوشین-

  خودمون؟ نیوشاي-:کرد نگام تعجب با و برگشت نازنین

  ...  آره-:دادم تکون رو سرم

 که ودمتونب دیده نیوشا و نوشین تولد توي رو شما-:گفتم ، بود من دونستن از متعجب که نگار گنگ نگاه جواب در و

  .  شناختمون

  !جالب چه-نازنین

  .  شناسی یم رو من دختراي پس-سهراب

 مادرش موهاي و پدرش چشماي...  برعکس نیوشا و برده ارث به رو مادرش چشماي و پدرش موهاي رنگ نوشین.  آره-

 همب اخالقشون کامالً ولی...  غربی یکی...  شرقی یکی...  ندران ظاهري شباهت بهم وجه هیچ به که دوقلوهایی.... 

  .  شبیهه

  .نمیزنی مو باهاش.  سهرابی اصال برابر فتوکپی تو ولی-نگار

  .  همن به شبیه خیلی هم اخالقاً اینکه مثل ، گفته می مادرش-:کوبید بهم رو دستاش هیجان با نازنین

   عمراً-:گفتیم همزمان و رفتیم بهم اي غره چشم سهراب و من
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  . شد بلند باهم خانم نگار و نازنین خنده صداي که

  ...  چیه تخصصیش رشته بدونین اگه تازه-نازنین

  مگه؟ چیه-:دوخت نازنین به رو نگاهش کنجکاوي با نگار

  ... اعصاب و مغز-نازنین

 ودمب اومده اینورا من...  آره...  اومد یادم...  باشم اومده ها اینطرف قبالً  که کردم می احساس...  بود آشنا واسم ش منطقه

  .  بود نیوشا و نوشین تولد مهمونی که کنم می فکر.  مهمونی جا یه

 قرار تمدس روي دستی که کردم می نگاه خونه در به مستأصل.  داشتم نگه بودند داده بهم که آدرسی جلوي رو ماشین

 که بود ونا از تر درگیر ذهنم ؛ ندادم رو لبخندش جواب.  زد لبخند بهم آرمش با ؛ کردم نگاه نازنین به و برگشتم.  گرفت

...  جلو رمب تونستم نمی اون بدون ، شه پیاده اونم تا شدم منتظر و شدم پیاده ماشین از.  بدم رو لبخندش جواب بخوام

  ....  واسم بود اینا از تر سخت

 خونه متس به خوساتم می ، زدم رو ماشین دزدگیر ، کرد حلقه بازوم دور رو دستش و ایستاد کنرم و شد پیاده هم نازنین

  .  بود نازنین عهده به م اولیه حرکت بازم ، کرد نیم حرکت پاهام اما برم

 زنگ نمذه تو داشت چیزي یه.  فشردم رو زنگ همینجاست آدرسش اینکه از شدن مطمئن و گوشیم به دیگه نگاهی با

  ...  نه یا باشه حقیقت خواد می دلم دونستم نمی که میزد

  بله؟-: شد شنیده آیفون از زنی صداي

  افشان؟ دکتر منزل...  ببخشید-:گفت من جاي به ارمغان

  .  بفرمایید.  بله-زن

  دارن؟ تشریف خودشون-نازنین

  دارید؟ امري ایشون با.  هستند ، بله-زن

  .  شیم می مزاحمتون و داخل میاییم نباشه مشکلی اگه...  طوالنیه یکم فقط...  میشه اگه بله-نازنین

  .  داخل بفرمایید.  کنم می خواهش-زن

  فرزام؟ تو نمیري چرا-:کرد نگاه بهم و برگشت نازنین.  کرد باز رو در و

  فرزام؟-:گفت دوباره که کردم نگاهش مردد

 ونهخ این درمورد شد می پررنگتر لحظه هر ذهنم توي حسِ اون...  گذاشتم خونه داخل به قدم و کشیدم عمیقی نفس

  .  ببینم هم رو آدماش و خونه برم تا بود مونده فقط....  زدم می کنارش شقی کله با من ولی
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 منم ، دز خشکش دیدنم با.  اومد بیرون مردي و شد باز خونه در که بودیم رسیده ساختمون به و بودیم کرده رد رو حیاط

  ...  باشه خودش باید که میزدم حدس...  شدم مبهوتش

  ....  دعوتشون چرا سهراب-:شد پیدا هم زنی پشتش از که کرد می نگام شگفتی و تعجب با مرد

  ...  سهراب-:کرد زمزمه که شدم متوجه.  موند تموم نیمه ش جمله و زد خشکش هم اون من دیدن با و

  ؟ داخل کنید نمی دعوتمون-:کرد دخالت نازنی

 که نگنهم تو میزارتش جوري یه داخل کنه دعوتت نخواد صابخونه بري جایی یه باهاش اگه یععنی خداییش.  زد لبخند و

  ...  خورده کجا از نفهمه

  سهراب؟...  کنم می خواهش داخل بفرمایید...  چرا چرا-زن

...  بود درست حدسم که کردم می فکر این به دشاتم من ولی...  کشید کنار بود من ي چهره مبهوت هنوز که رو مرد و

 دهندی هم بار یه همون اون که بودمش دیده یکبار فقط من...  شناخت نیم منو اون اگرچه...  شناختم می رو زن اون من

  .  بودتم

 اینطوري که مباش ش شبیه اندازه این تا کردم نمی فکر...  شدم خونه وارد بود سهراب رفتار مسببش که لب به پوزخندي با

  ...  کنه هنگ دیدنم با

  .  دار نگه رو حرمتا خدا رو تو فقط ، فرزام-:شنیدم گوشم کنار از رو ارمغان صداي

 دیوار روي قدیمی و بزرگ عکس قاب به چشمم نشستن موقع.  افتادم راه نشیمن سمت به زن بدنبال و زدم پوزخندي

 هاشون جوونی از عکس...  خورد می چشم به بود همسرش حتماً ، نه که احتماالً که خانم همین و سهراب عکس...  افتاد

 باهام اقعاً و دیگه یکی این ولی بودم دیده رو سهراب عکس قبالً اینکه با...  بودیم بهم شبیه واقعاً...  داشتن حق...  بود

  ...  بود خودم مثل هم هیکلش حتی که سرپایی این و بود نشسته عکس اون چون شاید...  نمیزد مو

 قاب هب باز دهن و تعجب با اونم...  کردم اشاره عکس قاب به چشم با و زدم نازنین پهلوي به آرومی ي سقلمه دست با

  .  کرد نگاه عکس

 حد بی شباهت...  حقیقتش شدیم متعجب یکم ما..  بخشید می-:اومد حرف به همسرش که بود نشسته کنارمون سهراب

  ...  همسرم به شما ي اندازه و

  .  اینجاییم همین بخاطر هم ما-

  .  بود فکر توي زیر به سر و ساکت سهراب و کرد می نگاهم مبهوت و گنگ زنش

  .  باشه بهتر باشین نداشته حضور شما اگه کنم می فکر-:کردم زن به رو

  .  ندارم نگار از پنهان چیزي من-: اومد حرف به که بود سهراب اینبرا
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  ...  بود اون به شبیه من صداي شایدم یا...  بود من به شبیه هم صداش حتی

  میدونه؟ مه رو حوا...  ببینم ؟ رو جوونیت کاریاي گند حتی افشان؟ دکتر مطمئنی-:بگم که خواست خودش... زدم پوزخند

  حوایی؟ پسر تو-:شد بلند جاش از سریع خیلی

  بدي؟ انجام االن رو بدي انجام موقع اون نتونستی که کاري خواي می چی؟ که...  آره که گیرم-:زدم پوزخند

 از ناخوداگاه... چی؟ براي....  شد نمی باورم...  دیدم سهراب چشماي تو رو اشک ي حلقه. بود فرما حکم بدي سکوت

  . شد کاسته صورتم سخت و سفت حالت

  پسرم؟ چیه اسمت -:شکست رو جمع سکوت نگاره اسمش بودم فهمیده حاال که زن صداي

  .  فرزام-:داد جواب من جاي به نازنین

  دخترم؟ میشی کیش تو-خانم نگار

  .  همسرم-:دادم جواب خودم اینبار

 کردي واجازد حتی تو...  ولی ببینمت اومدي بدنیا که موقعی خواست می دلم من-:یددم رو سهراب لباي روي تلخ پوزخند

  .  ندیدم هم رو عروسیت حتی من و

  .  نگرفتیم عروسی هنوز ما-نازنین

 ونما ببینه؟ منو خواست می دلش واقعاً که کردي باور تو یعنی کردي؟ باور رو حرفش نازي؟ گی می چی-:زدم پوزخند

  بندازه؟ منو بود خواسته حوا از که کسی

 و دادم تغییر رو مخاطبم بعدش که نبود اون مخاطبم ولی ، صحبتم شروع کلمه اولین همون از...  بود بهش خیره نگاهم

  .  نکردي رحم هم خودت بچه به حتی تو-:گرفتم نشونه رو سهراب

 همیدمف وقتی ولی...  بودي نگرفته شکل هنور تو که که خواستم ازش اینو وقتی من اما...  درسته..  آره..  آره-سهراب

  .  بسپاره خودم به رو بچه ، بچه اومدن بدنیا از بعد خواستم ازش نکرده سقطت که

  .  دروغه-:زدم پوزخند

  .  نیست ، نه-سهراب

  .  هست چرا-

  . میزدیم رو خودمون حرف لجبازي با و برمیداشتیم قدم هم سمت به هردومون

  .  نیست دورغ-سهراب
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  .  ندارم باور-

  .  بودیم هم قد هم درست.  بودیم ایستاده هم سینه به سینه

  ؟ نیست چیزي چنین که گفته بهت کی-سهراب

  .  گفته بهم رو چیز همه حوا-:زدم پوزخند

  .گفته چرت-سهراب

  .  کنی صحبت اینطوري مادرم درمورد نمیدم اجازه بهت.  بزن حرف درست ؟ ببین-

  کرد؟ مادري برات واقعاً ببینم...  کنه می هم مادرمی مادرم چه...  هه-:زد پوزخند

  . بسه ؟ فرزام-:شد بلند نازنین صداي که گرفتم رو لباسش یقه و باال آوردم رو دستم

  .  فرزام-:زد صدام تأکیدي دوباره ارمغان که ندادم نشون العملی عکس هیچ

  .. . بود من چشماي همرنگ درست چشماش...  بود چشماش توي هنوز نگاهم اما ، برداشتم ش یقه از حرص با رو دستم

   ماه5... شناخته می ماه چند براي فقط هم رو حوا و فهمیده رو حقیقت این گذشته سال تازه فرزام ، افشان آقاي-نازنین

  شد؟ چی بعدش خب،...  بوده ماه 5 همون فقط برات مادریش عمر پس-:زد پوزخند

 که داشت جربزه انقدر حداقل اون نمونه؟ پدر چی تو اما...  شد تموم هم عمرش بعدش چون بود همونقدر مادریش عمر-

  چی؟ تو ولی...  بگه بهم رو حقیقت و بیاد

 هی بخاطر ندي بهم رو بچه اون نداري حق گفتم حوا به که موقعی اون کجایی؟ دونستم می من مگه چی؟ من-سهراب

  ردم؟ک می پیدات کجا از باید من...  ببینم رو پسرم نتونم هیچوقت که شد گور و گم جوري و رفت گذاشت لجبازي

  خواستی؟ می منو تو که کنم باور داري انتظار یعنی-

  . ایستاده اینجا که بینی یم رو چوننگار...  نیست سخت اصالً باورش-سهراب

 تو اي شگفتی و تعجب آثار هیچگونه بدون آروم و اکت...  بود اینجا اون...  خب آره...  کردم نگاه نگار وبه برگشتم

  .  صورتش

 می.. . کنیم بزرگ هم با رو پسرش که بود شده قرار و...  رو قضیه بود گفته من به اون...  گه می راست سهراب-نگار

 از سهراب که هستی پسري و نیستی سهراب و من پسر تو که نفهمه کسی تا شیم دور فامیل از سالی 4-3 یه خواستیم

 وت و مادرت از خبري اما ، بودیم منتظر ما...  بده بهمون تا نیاورد رو تو مادرت اما ، داشته ازدواجش از قبل دیگه زن یه

  .  نشد که...  نشد

  باشی؟ داشته ازدواجی چنین که کردي قبول چرا شما اونوقت....  درست اینا همه گیریم-



 *SAHAR*J و ZAHRA97(BARAN) ارمغان دریا

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۵٣  

 

  .  داشتم دوسش چون-:زد بهم اي بزرگانه لبخند

 رو رفشح ناشیانه که ود اومدهب ذهنم تو حوا حرفاي طرفی از...  بگم باید چی دونشتم نمی.  شدم ساکت دیگه اینبار

 مه هیچوقت و بود آورده زبون به من نشدن سقط از شدن خبر با از بعد سهراب صحبتاي درمورد وقتی بود کرده قطع

  ... بود نگفته رو کاملش هم

  داري؟ هم خواهر تا دو دونستی می-: شنیدم رو نگار صداي که بودم ساکت

  .  نیوشا و نوشین-

  خودمون؟ نیوشاي-:کرد نگام تعجب با و برگشت نازنین

  ...  آره-:دادم تکون رو سرم

 که ودمتونب دیده نیوشا و نوشین تولد توي رو شما-:گفتم ، بود من دونستن از متعجب که نگار گنگ نگاه جواب در و

  .  شناختمون

  !جالب چه-نازنین

  .  شناسی یم رو من دختراي پس-سهراب

 مادرش موهاي و پدرش چشماي...  برعکس نیوشا و برده ارث به رو مادرش چشماي و پدرش موهاي رنگ نوشین.  آره-

 همب اخالقشون کامالً ولی...  غربی یکی...  شرقی یکی...  ندران ظاهري شباهت بهم وجه هیچ به که دوقلوهایی.... 

  .  شبیهه

  .نمیزنی مو باهاش.  سهرابی اصال برابر فتوکپی تو ولی-نگار

  .  همن به شبیه خیلی هم اخالقاً اینکه مثل ، گفته می مادرش-:کوبید بهم رو دستاش هیجان با نازنین

   عمراً-:گفتیم همزمان و رفتیم بهم اي غره چشم سهراب و من

  . شد بلند باهم خانم نگار و نازنین خنده صداي که

  ...  چیه تخصصیش رشته بدونین اگه تازه-نازنین

  مگه؟ چیه-:دوخت نازنین به رو نگاهش کنجکاوي با نگار

  ... اعصاب و مغز-نازنین

***   

  :نازنین
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 چون ، کشید طول خیلی گفت میشه عروسیمون.  چرخیدیم می مهمونا دور و بودم کرده حلقه فرزام بازوي دور رو دستم

 لباس خداییش آخه....  دیگه چیز کلی هم...  بود می سفارشی بایست می لباس هم ، خواست می رو تاالر بهترین هم آقا

 پفی دامن اب ، برف مثل درست ، بود سفید کامالً لباسش...  بود خوشگل واقعاً عروسم لباس نگذریم حق از ولی....  دیگه

 به...  دادن سفارش آقا که میگم...  داشت آستینم...  بله...  حریري آستیناي و بود شده دوزي سنگ هم لباس جلوي... 

  ....اوفــ...  باشه سرم اومدن زنونه سالن به شام از بعد که آقایون جلوي که البته شال همراه

 شد تثب هم هامون شناسنامه توي اینبار که البته و.  بود بامداد ، بازم ، هم عاقدمون...  شد برگزار دوباره هم عقد مراسم

  ....  دیگه مهمونا بین گشتیم می ول داشتیم که هم االن... 

 دوسش برادري جاي واقعاً ...  زد لبخند بهمون و شد متوجهمون همه از زودتر رسام.  رفتیم فرزام دوستان میز سمت به

  ... العاده فوق و بود دلنشین معنا تمام به آدم یه ، داشتم

 سمت از رتینت به...  گفتن تبریک دونه به دونه و شدن بلند و شدن متوجهمون هم بقیه ، پامون جلوي رسام شدن بلند با

 حق رسام...  عاقدمون وحدانی بامداد بعدي ، بودیم گرفته پس رو خونه قطعاً...  خب که ، وکیلم ، نامدار نامی: راست

...  یزمونعز دوست خرپوله نیما قول به و چیکارست نفهمیدم درست که علوي تیرداد...  عزیزم روانشناس برادر ، پرست

 دخترعموي هک ، نامزدش ، راستین شیال همراه به بود کرده کمک پدرش کردن پیدا تو فرزام به که پزشکی امیري کیوان

 خودمون یانشا سحر با قطعاً ....  خب که کیان نیما...  بود نشسته میز دور ، دخترش دوست ، تینا از بعد که بود افشینی

 همیدمنف خوب رو تا دو این ي رابطه حقیقتش...  بود اومده تیرداد همراه و بود بازیگر که محبی پروا آخر در و...  بود همراه

  ...  نفهمیدم اصالً چیه؟ خوب اصالً...  چیه وسط این

.. . بمونین شاداب هم کنار همیشه و شین خوشبخت امیدوارم...  میدونم رو نفر دو شما درد خوب که یکی من-رسام

  .  رسیدین بهم آخرش که خوشحالم

  .  زدیم لبخند هم روي به هرجفتمون...  کرد می نگاه من به اونم...  کردم نگاه فرزام به

  ...  کارا اینجور براي دارید زیاد وقت خونه براي بزارید هاتونو عاشقانه بابا-نیما

  . نشسته اینجا مجرد کنین رعایت حداقل...  بابا دیگه گه می راست-نامی

  .  کنم می جور برات رو یکی زودي به خودم نخور غصه شما جان نامی واي اي-سحر

  .  واقعاً ممنونم-: گفت اي کشیده لحن با و کرد تعظیمی نیمچه نامی

  .  دیگه کنین بند جا یه هم رو ما دست کشین می زحمت دارین که شما خانم سحر خب-افشین

  ... بود بامداد منظورم-:بگه هل شد باعث که کرد جان نوش تینا جانب از محکمی سري تو حرفش این با که

  ؟ گی می اینو که میشیم بسته جمع هم با حاال تا کی از کی تو منو آخه دِ-بامداد
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  ...  داشتی من با همیشه تو بامداد اَه-افشین

  .  کرد غلط افشین ؟ آقایون-:کرد مداخله شیال

  ...  عزیزم نکنه درد دستت-افشین

  .  نداشت رو قابلت-کیوان

 به و تمبرگش ، گرفت قرار ام شونه روي دستی که داد می تکون سر دوستاش مقابل در خنده با که کردم نگاه فرزام به

 مثل مشکی موهاي و مادرش مثل مشکی چشماي...  بود خوشگل واقعاً نوشین...  بود نوشین ، کردم نگاه دست صاحب

 تونهرجف...  مادرش مثل طالیی موهایی و داشت فرزام و پدرش مثل توسی چشماي که نیوشا برعکس...  فرزام و پدرش

  .  بودن کرده چین دست والدینشون از کدوم هر از رو بهترینا اینکه مثل ، بودن خوشگل واقعاً

 نمدو می چه که نیست هم خاصی رقص...  ها شبه آخر رقص برقصی؟ ما داداش این با خواي نمی خانوما خانم-نوشین

  ....  بشه غیرتی ما داداش این که بدي تکون رو هیکلت کل باشه نیاز

 صه؟؟؟برق داشت جرأت کی اصالً آخه...  بودم نرقصیده دیگه بودن اومده زنونه سالن به هم مرد مهموناي که شام از بعد از

  ...  دیوار رو کرد می پوسترم فرزام

... بري تو خوادنمی ، نه....  بگو بهشون برو...  چرا-: بود شنیده رو نوشین صحبتاي اونم که کردم نگاه فرزام به و برگشتم

 بکن تیفعالی یه حداقل ، پایینه سرت همش نشستی که هم اینجا.  بزارن رو نفره دو آهنگ بگو بهشون برو تو بامداد؟

  .  من برادرِ

  . رفت ارکستر گروه سمت به و شد بلند چرا و چون بی هم بامداد

  دوباره؟ کجاست نیوشا راستی-فرزام

  . دونم نمی...  دیگه همینوراست-نوشین

 رقص تپیس همون عبارتی به یا سالن وسط به تا شدیم جدا ها بچه از هم با و داد تکون تأسف نشونه به سري هم فرزام

  .  بریم

   بود آشنا برام گذشت جلومون از که فردي

  نبود؟ بیمارستان تو یحیوي بردیا همون این فرزام؟ ببینم-

  ...  نداشت عادتا اینجور از...  نکرد علیک سالم چرا عجیبه منم واسه.  بود ، چرا-فرزام

 دو صرق...  بود خودش که درك به اصالً-:کرد عوض رو صحبتش آهنگ صداي شنیدن با ؛ بودیم رسیده سن به دیگه

  .  بچسب رو نفره
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 دست به رو دستم یه هم ش دیگه دست با و کرد حلقه کمرم دور به رو دستش یک ، جذابش لبخنداي اون از یکی با و

  .  گذاشتم اش شونه روي رو م دیگه دست منم و گرفت

  :کرد همراهی باهاش آروم پیچید سالن داخل که خواننده صداي

  منی ـالمــ دیگه امروز...  نکنم یا...  کنم باور-

   منی الفـــ صد تعبیر....  دلم ي خونه عروس

   منه ـايدستـــ محرم...  تو دستاي...  کنم باور

   منه ــايدنیـــ خورشید...  همیشگی تو بودن

   میاد پات صداي شب تا

   کنه می آروم دنیامو

  اشقتعـــ و گرم نگاه

  کنه می ادومج همیشه

   میاد آشنات صداي

  توئم محتاج که وقتی

   من و احساسی اوج تو

  .  بودنم تو ابـ اشقعــ

  کنن؟ می نگامون جوري چه داري؟ نگارو مامان و سهراب بابا فرزام؟ میگم-

  میگی؟ تو اونوقت ، کنم نمی صداشون بابا مامان من...  فهمم نمی من-:گفت حرص با

  ...  نشده خوب پدرش با ش رابطه هنوزه که هنوزم کرد؟ میشد چه...  دیگه بود من ي دیوانه مرد... خندیدم

  ریزه می پلکام پشت از...  عشق نم نم...  کنم باور-

   لبریزه ـشقعـ از چشمم دو...  نداره جا دیگه قلبم

  ـهنوازشــ ـرپــ نگات نکنم؟ یا ؟ کنم باور

  ـهخواهشـ یه همین تو از.  بمون عاشقت مرد با

  : خوند می خواننده با همزمان و بود کرده جاخوش صورتش رو فرزام لبخند
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   کنه می آروم دنیامو...  میاد پات صداي شب تا

   کنه می جادوم همیشه...  عاشقت و گرم نگاه

   توئم محتاج که وقتی..  میاد آشنات صداي

  ....  بودنم تو با عاشق...  من و احساسی اوج تو

  » نریمان از همدمم«

  

 راههم به برام دریا که ارمغانی.  من ارمغانِ...  بودنم تو با عاشق...  من و احساسی اوج تو-:کرد تکرار بار دو رو آخر جمله

 دریايِ  ارمغانِ آورد ارمغان به برایم را تو که چرا ؛ دارم دوست را دریا...  مدیونشم همیشه ارمغان این بخاطر و...  داشت

  .  من
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