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 آفريد را عشق که خدايي نام به

 ...ست آبي صداقت پرهاي اندازه به عشق آن در و
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 نهايت بي احساسي و پژمرده خورده،روحي ترک قلبي عذاب،با ديار از ام کشيده رنج دختري

 پادشاه مقدمه آمدي،بي...داشتني سرسخت،سنگ،دوست.من گذشته ديار از تو،مردي و...عظيم

 شدنم،نابود شکستنم،خرد براي شدي اي نفسم،بهانه گرفتن از پس و آمدي.شدي قلبم

 بدون و رفتني که نبودي تو،عشقي اما...من بدون ماندم من.هيچ و ماندم تو،من بدون...شدنم

 تيغ هاي زخم براي مرهمي و شدي صبورم شدي،سنگ معبودم و آمدي بازهم.باشي بازگشت

 سيمن تا بنويس زمان بيابان هاي شن روي بر را آن.نيست گذشته جز چيزي گذشته...سرنوشت

 مامات تو.نداري کشيدن نفس براي اي بهانه من نيز،بدون تو.دارم دوستت...کند اثر بي را آن عشق

 نبام و کن عمل حرفت به پس...ميماني ابد تا گفتي که روزي داري ياد به...توام تماما من و مني

 گوب...پرستم مي را عاشق خائن اين من و...معشوق حال و ديدم خائن نسل از درگذشته را تو.بمان

 به و کشيدم که هايي رنج وسعت به...بزنم فرياد قلبت آسمان بر عشق با را نامت بگذار و هستي

 اما نبودم آتش.ساختم عشق با و سوختم هايم رنج تو،با براي...دارم عشق،دوستت حرمت

 کنم باور را بودنت روياي بگذار...بمان من با و...نکن تو،خاکسترم پس...سوختم

*** 

 ويت انداختمش و برداشتم سوييچو.کردم قطع رو بود کرده پر رو ماشين فضاي که ماليمي آهنگ

 نگاهي و بستم درو...وزيد مي ماليمي باد.شدم پياده ماشين از و ام شونه روي انداختم کيفمو.کيفم

 ورد ماشينو و کشيدم سوتي!اوالال.انداختم داشت قرار روبروم که اي وياليي ساختمان به اجمالي

 مي وپار پول بعضيا...ديگه آره.انداختم ديگه تعجب پر نگاه يه و ساختمان در جلوي ايستادم.زدم

 آيفونو دکمه و باال بردم دستمو و کردم جمع بزور رو خيابون کف بود افتاده که فکمو...کنن

 اب دستمو دوباره و چرخيدم خودم دور دور يه و بيرون کردم فوت محکم نفسمو...بابااااا اي.فشردم

 النا تو اون ميدونم که اونجايي از خب البته....اه...ديگه بردار د.دکمه روي چسبوندم شليک حالت

 داشتم نگه دقيقه يک دقيقا!داشت اين از بيش انتظاري نبايد ميشه،پس منفجر صدا و سر از داره

 شکست رو کوچه مطلق سکوت رها ي زده هيجان و جيغو جيغ صداي باالخره اينکه تا

 ...تو بيا اومدي خوش تيارا واي-

 هديگ دفعه اين.شدم عمارت بزرگ محوطه وارد و دادم هلش.شد باز تيکي صداي با در بالفاصله و

 ...بده شانس خدا!باش اينجارو...هنگيدم رسما
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 و بزرگ در موقع همون.ها پله به رسيدم و کردم طي رو سنگريزه عرض کم جاده آهسته قدمايي با

 مشغول.گرفت خندم و نعلبکي اندازه شدن چشمام.بيرون دويد رها و شد باز خونه شکوه با

 راغچ بدجور تاريکي توي ش سينه رو سنگاي که سرخ دکلته پيراهن يه.شدم تيپش تماشاي

 نهمچنا...!نزنه ديد يکي حاال مثال که ش شونه و سر روي بود انداخته قرمزم حرير شال يه.ميداد

 ندت داره و اسيرم ظريفش بازوهاي بين ديدم و اومدم خودم به يهو که بودم هيکلش آناليز مشغول

 با و عقب سمت به دادم هلش و ش سينه قفسه روي گذاشتم دستامو چندش با!ميکنه ماچم تند

 گفتم و کردم نگاه خندونش و ناز ي چهره تو ملوسي اخم

 نديدي؟ منو ساله چند...شدم آبياري ديگه بسه...اهه-

 ميشه سالي سه دو يه-گفت خنده با

 .نبود بيشتر روز دوسه تو سال دوسه-گفتم و کردم جابجا هام شونه روي کيفمو

 .معرفتي با تو که بس-گفت و داد تکون تاسف نشونه به سري

 .عزيزم معرفتيم اند ما ديگه آره-زدم چشمک

 .انتظارتن چشم همه که تو بريم بيا حاال-گفت و کشيد بازومو و زد لبخند باز

 !سالمه؟ صورتم!بينم کن صبر-ايستادم

 چرا؟ آره...صورتت؟-گفت و صورتم تو زد زل گشاد چشماي و تعجب با

 تپوس اين با آبدارت،و هاي ماچ اون با زدي،و تو که سرخي رژ اين با:گفتم و کردم اشاره لباش به

 ...باشه مونده روم لب آثار کنم من،فکر سفيد

 خندن حاال و گرفت شکمشو شد خم!خنده زير زد پقي يهويي بعد و کرد نگام خيره فقط لحظه چند

 ...بخندي آب رو- گفتم و بازوش به زدم مشت...بخند کي

 ...ديگه تو برو بيا.نمونده اثري هيچ نه-کشيد دوباره دستمو و کرد نگام خندش مونده ته با

 به رو غرغر با و کردم حفظ تعادلمو بزور سانتي 01 هاي پاشنه اون با.در سمت داد هلم حرص با و

 مها برآمدگي تمام ميفتم نکن رها اينجوري منو.خودته از مشکل رهايي خودت ببين-گفتم رها

 ...!ام خاله دل بر ميمونم ميترشم بگيره منو نمياد يکي ميشه صاف
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 باشه-گفت و کرد هدايت داخل به منو خندش وسط!ميشد؟ تموم هاش خنده اين مگه حاال

 ...شد دير بدو.چشم

 گاران حاال-گفتم و برداشتم قدم يه و داخل به دوختم نگاهمو و کردم نازک واسش چشم پشت يه

 ...فوقش.داري عجله انقد تو که خبره چه

 جمعيت به شدم خيره هندونه اندازه چشمايي با و شد قطع جيغ و سوت و دست صداي با حرفم

 به شدم خيره و ايستادم جام سر.شد لبام مهمون رنگي پر لبخند ناخودآگاه.سالن در حاضر

 شنيدم گوشم دم رو رها صداي.همه

 !عتيقه باشي خرکيف بايد االن داري طرفدار همه اين.ببر حالشو-

 .شد تر رنگ پر لبخندم رها حرف با

 کرد منفجر درجا رو همه سالن باالي ميکروفن پشت از سامان صداي

 !تيارا اومدي خوش...مجلس بانوي ناز افتخار به-

 هواس بوس يه و کردم نزديک لبام به دستمو خنده با.بود کننده کر ها بچه سوت و دست صداي

 با بشنوم صداشو که جوري رها و شد کشيده راست سمت از دستم همزمان که فرستادم همه

 کن عوض برو بيا-گفت فرياد

 کجا؟-زدم داد منم

 من اتاق باال-

 مشنيد سامانو صداي دوباره که سالن گوشه هاي پله سمت رفتم دو حالت با و دادم تکون سرمو

 ...تيارا منتظريم ما-

 که رنگي سفيد در سمت رفتم راست يه و باال دويدم رو ها پله و دادم تکون دست لبخند با براش

 ...داخل رفتم و کردم باز درو و فشردم پايين سمت به رو دستگيره آروم.داشت قرار راست سمت

 وير کشيدم دقت با رژمو و انداختم اتاق گوشه قدي آينه توي خودم تصوير به خريدارانه نگاهي

 !شدم عالي....لبام
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 هام هشون از باريک بند دوتا وسيله به و رسيد مي زانوم زير تا بلنديش که براق مشکي پيراهن

 خوشگل و ناز پاپيون يک کمرش پشت و بود شده دوزي منجق ش سينه روي.بود آويزون

 رايب و بودم پوشيده هم اي تنه نيم کوتاه آستين کت.شيک خيلي ولي ساده شم بقيه.داشت

 01 پاشنه مشکي صندل جفت يه.بودم کرده پام هم مشکي ناموسي،ساق اتفاقات از جلوگيري

 .بودم کرده پام هم داشت بند پام مچ روي که خوشگل ورني سانتي

 مژه.داشت خاصي برق سبزم-طوسي چشماي.ام چهره به دوختم نگاهمو و زدم لبخند رضايت با

 يطوس سايه.بود کرده بيشتر چشمامو ي جلوه چشم خط همراه به که بودم زده ريمل بلندمو هاي

 يه.صورتي رژلب و صورتي حال کم رژگونه.بود ساخته قشنگ هارموني يه چشمام رنگ با که

 آزادانه ش بقيه و بودم بسته مشکي کليپس با سرم باالي رنگمو مشکي و بلند موهاي از قسمت

 ...بود کج فرق جلوشم.بودم ريخته هام شونه روي

 مواظب.تيارا شدي خودشيفته...عجب.فرستادم بوس يه و زدم چرخ ناز با خودم واسه آينه جلوي

 !باش

 کردم سعي...خب ولي نبود اولم بار.داشتم استرس.شدم خارج اتاق از و کندم دل آينه از باالخره

 ههم نگاه يه با.شدم ها پله کردن طي مشغول آهسته و وقار با و کنم حفظ خودمو مخصوص حالت

 و خوانندگي مشغول خاصي هيجان با و دست به ميکروفن.شدم ثابت سامان روي و گذروندم رو

 تساک يهو و شد ثابت بودم آخر هاي پله روي که من روي گذراش نگاه که بود ها رقصنده تشويق

 همون از.ميرقصيدن هم آغوش تو تفاوت بي ها رقصنده و ميشد پخش همچنان آهنگ ولي!شد

 کرد وروش و کرد جابجا دستاش توي ميکروفونو.اومد خودش به.زدم بهش شيطون لبخند يه فاصله

 !درياب را ها پله...پسرا آقا خانما دختر-گفت بلند و کرد اشاره من به دست با.جمع سمت

 جااين به خودمو خودم.ارزش با اندازه بي غرور يه.ميکردم غرور احساس.سمتم برگشتن نگاها همه

 يه نبي اين در ولي...ميکنم حفظش پس.بوده کشيدم که هايي سختي پاداش غرور اين و رسوندم

 يه من درسته.کردم مي سرکوبش خودم توي هميشه که داد مي آزارم دخترونه شرم احساس

 زا اينو. بکشه زنجير به روحمو احساساتم بزارم نبايد احساساتي،اما و مغرور دختر دخترم،يه

 ...گرفتم ياد گذشته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

6 

 

 يه و کردم طي هم هارو پله بقيه و پايين انداختم سرمو.کشيدم عميق نفس يه و اومدم خودم به

 ياوردمن خودم بروي اما ميشدم آب داشتم کننده له نگاه اونهمه زير.رقص پيست وسط رفتم راست

 همون؟-پرسيد شيطون نگاهي و لب حرکت با و چشمام توي دوخت نگاهشو.سامان به زدم زل و

 تمودس.کرد اشاره موزيک مسئول به و شد تر رنگ پر لبخندش.دادم جوابشو نازي چشمک با منم

 روي نشست کمرنگي اخم.کردم نگاه اطرافو و گوشم پشت دادم موهامو و باال بردم

 که مميکرد نگام نگام حرص و حسادت با چنان دخترا بعضي...نگاها اين از مياد بدم...اه.پيشونيم

 ...هه...نداره حرف ديگه اونکه...مردا سوزاننده هاي نگاه اما و.کنم شون خفه همونجا داشتم دوست

 هضرب.کردم آماده خودمو و آهنگ به سپردم گوشمو و کردم جمع حواسمو.پيچيد گوشم توي آهنگ

 رو همه چشم ميدونستم.کردم شروع آهسته و نرم و...سه...  دو...يک.شمردم ذهنم تو آهنگو هاي

 هاي راه.کنم چکار بايد بلدم ها مذکر ي سوزاننده نگاه برابر در.بود همين قصدم.ميکنه خيره

 و روح تو بدتر برابر صد ميسوزونن،منم منو نگاهاشون با اونا چقدر هر.بلدم رو زيادي دخترونه

 .ميکنم پا به آتيش جسمشون

 کي توي ساعت چند عرض در.رسيدم نتيجه اين به رحم بي دنياي اين تو زندگي سال 01 از بعد

 لدمتو ديگه تياراي يه و بميره تيارا تا بود کافي شب يه فقط.ترسيدم برم و دور مرداي از شب

 .کنم ش زنده بتونم دوباره نکنم گمون و...مرد روحم شبي، همچين پيش،يه سال 4.بشه

 يايدن اين تو.آتيش جنس از دختريه تيارا...بسوزين آره.ميکردم حس رو خيليا نگاه سنگيني

 ازيب آدما شما روح و دل با.ميکنم افتخار بهش که شغلي.شغلم شده بازي آتيش و يخي،دلبري

 روحمو و دل ديه ازتون بايد.کردين خانوادم و من با پيش سال چند شماها که کاري همون.ميکنم

 ...تر محکم نه و تره قوي من،نه نظر به مخالف جنس...بگيرم

 ازشون هک شناختيه بر دارم،دليل خوبي رفتار سامان مثل بعضياشون با ام دخترونه دنياي تو اينکه

 تالش به نيازي.فهمم مي رو همه درون نگاه يه با که رسيده جايي به زندگيم.آوردم بدست

 ...سخته خيلي.سخته ولي...نيست

 من ساله چند و چندين رفيق...بغض؟.ميکنه سنگيني گلوم تو چيزي کردم حس

 يازن ديگه مکان و زمان يه اشکام.ببينن منو ضعف آدما اين بزارم نبايد.نيست وقتش االن ولي

 .دارن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

7 

 

 نمي ديگه واقعا.شد تموم آهنگ خداروشکر.بود بسته تنفسمو راه بغض.مياوردم کم نفس داشتم

 .بدم ادامه تونستم

 يب نگاه.کردم نگاه سامان به.بکشم نفس مرتب کردم سعي و ايستادم خاصي ژست با سرجام

 ميري اشتباه راهو داري...شد مي ديده وضوح به دستاش لرزش و بود ثابت چشمام توي قرارش

 هنتذ تو عالي تصوير يه ازش تو که باشم چيزي اون نميتونم من...ميسوزه حالت به دلم.سامان

 که ايني از برام خوام نمي!من واسه نه خوبي،اما تو.بريزم پات به که ندارم احساسي.ساختي

 !همين.دوستي يه فقط تو.باشي بيشتر هستي

 خسته ديگه.لرزيدن مي درون از پاهام.دادم فرو درد با بغضمو و زدم لبخند روش به بزور

 ...ميشه تموم داره هام توانايي.شدم

 ...من سر توي اومد فرو پتک مثل و هوا فرستاد سقفو سوت و دست صداي کم کم

 رامب شوق با و بودن ايستاده گوشه يه.ديدمشون.گشتم ها بچه دنبال چشمم با و کردم گرد عقب

 و تانداخ بهم آميزي تحسين نگاه رها.سمتشون افتادم راه جون کم و شل قدمايي با.ميزدن دست

 گفت لبخند با

 خودمي آبجي که حقا-

 تيارا بودي العاده فوق-شبنم

 بزاري ما واسه کالس يه شد واجب-کيانا

 آبي چشماي تو التماس با و بود بدتر گريه تا صد از که زدم تلخ لبخند يه فقط جوابشون در

 هوا تو دستاشون نمدارم چشماي و خرابم حال ديدن با تاشون هرسه...شدم خيره رها خوشرنگ

 کرد اشاره دوتا اون به و کشيد نرمي به و گرفت دستمو رها.کردن نگام نگراني با و شد خشک

 تر نزديک رها به ها موقع اينجور تو...خب ولي داشتن خبر چي همه از شون هرسه.بزارن تنهامون

 و جلو به شدم خم.دونفره مبل روي شدم ولو و سالن کنج به رفتم دنبالش به خواسته خدا از...بودم

 ...شدم بغضم با جدال مشغول و دستام توي گرفتم سرمو

 گفت و ام شونه روي گذاشت دستشو.کنارم نشست رها

 کني؟ تمومش ميکني؟نميخواي اينکارو خودت با چرا آخه جونم تيارا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

8 

 

 گفتم بغض از گرفته صدايي با و کشيدم عميقي آه

 ...هستم آخرش تا کردم،پس شروع من-

 شد تر نگران لحنش

 ...ميشي نابود داري خودت آخه-

 دارم.آسونه برام نکن فکر رها ولي...ميدم ادامه و ايستادم پاهام روي هنوز که فعال.نيست مهم-

 مادر محبت نه....کردن چه ام گذشته با ميدوني که خودت.ارزه مي بازم اما ميدم جون ذره ذره

 ...نديدم ازش خيري...اونم که بود خوش بابام به دلم مامان بعد...پدر نه ديدم

 گذاشت سرمو و بغلش توي کشيد منو آروم رها.دراومدن لرزه به هام شونه و افتادم هق هق به

 گفت بغض با ميکرد نوازش پشتمو که حالي در.اش شونه روي

 هم با خورديم قسم نفر چهار ما...من،کيانا،شبنم...نيستي تنها هيچوقت تو...تنها؟ چرا عزيزم-

 رپ مادرتو جاي نميگي هميشه مگه.ميکني زندگي باهاش داري تو.ات خاله مهمتر همه از...باشيم

 خودت گها حتي.پيشتيم ابد تا ما.نيستي تنها هيچوقت تو...ميزني؟ تنهايي از حرف چرا کرده؟پس

 .صاحابشه ريش بيخ هميشه بد مال!نميکنيم ولت بخواي

 سرمو.شدم جدا ازش و هاش شونه به گرفتم دستامو.گرفت خندم از حرفش از گريه وسط

 گفتم ميکردم پاک اشکامو که درحالي و پايين انداختم

 ...کنم جبران چجوري رو مهربوني همه اين نميدونم واقعا-

 ..بگذرونيم خوش اومديم امشبو يه...غصه و غم و جبران باباي گور-گفت مهربوني با

 با و ردمک بلند سرمو...ديگه بکشم؟بسه عذاب بشه؟خودم چي که کنم فکر غمام به.ميگفت راست

 لبام روي رضايت نشونه به لبخندي و شدم خيره مهربونش چشماي تو نمدارم چشماي

 ...شکم اين که رگ تو بزنيم چيزي يه بريم بزن پس-گفت و گرفت دستمو.زد لبخند اونم.نشوندم

 اهنگ من چپ شونه باالي به داشت.شد خيره نقطه يه به مشکوک و کرد رها تموم نيمه حرفشو

 ميکني؟ نگاه چي به-گفتم و کردم نگاش شده گرد چشماي با.کردم تعجب...ميکرد

 کرد اشاره جايي يه به ابروهاش با
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 ...اينجا مياد داره باز خره اين-

 شدم مانعم پشت از مردونه کي؟صدايي بگم کنم باز دهان اومدم تا

 ميدين؟ افتخار...تيارا بانو-

 هک خبيثي لبخند جلوي!...پسندم مي بخششو اين مهموني کل از من يعني...شد شروع باز...هه

 با که ديدم پرهامو تعجب کمال در و برگردوندم سرمو آهسته و گرفتم لبامو روي ميومد داشت

 هم تربيش!بود دخترا فاز تو هميشه کال.جوابه منتظر و چشمام تو زده زل براقش چشماي و باز نيش

 .پلکيد مي رها و من بر و دور

 داره اينو لياقت که رسيدم نتيجه اين به و گذروندم نظر از هيکلشو و تيپ خاص حالت يه با اول

 !بدم جوابشو که

 بدم؟ افتخار چي به-نفهمي به زدم خودمو و کردم باريک چشمامو

 لعادها فوق رقص يه به-گفت تري عميق لبخند با و شلوارش جيب توي کرد کتش زير از دستاشو

 !صد در صد ميشه هم تر العاده فوق شما مثل پرنسسي وجود با البته که

 نصيب افتخار اين-گفتم و راستم پاي روي انداختم چپمو پاي ناز با و زدم داري صدا خند پوز

 .نميشه هرکسي

 بشم؟ مفتخر که باشم چجوري بايد بپرسم ميشه-شد کج لبخندش

 !بپرسيد نميشه نخير-گفتم رويي پر کمال در

 ويجل بزور.گشتم خشنود کلي و کردم تصور فسشو صداي ذهنم تو...شد پنچر الستيک عين

 گرفتم خندمو

 چرا؟ آخه-

 ...راه يه اون خاطر به-

 و شدم بلند و گرفتم رو بود شده لبو عين و بود شدن منفجر حال در خنده از که رو رها دست و

 ...بگذره خوش بهش همونجوري گذاشتم و ندادم پرهام به فرصتي ديگه
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 تيمنتونس ديگه اينکه تا.ميشد تر دشوار برام خنديدن از جلوگيري ميشديم دور که هرقدمي با

 کسي بود زياد آهنگ صداي که اونجايي از و شديم منفجر همزمان هردو و بگيريم خودمونو جلوي

 گفت خنده با و کرد نزديک گوشم به سرشو رها.نشد ما متوجه

 ...ها چسبونديش بد-

 ...بود همون لياقتش-خنديدم سرخوشي با

 باال برم من-گفتم و کردم نگاه رها شده لبو چهره به و خوردم خندمو.اومد يادم چيزي يه يهو بعد

 ميام زود

 چي؟ واسه-کرد تموم شو خنده

 !عزيزم بيارم کادوتو ميرم-زدم چشمک

 نداشتم تو از انتظاري من کادو؟مرسي-گفت هيجان با و شد باز دوباره نيشش

 ميکنم خودمو کار ندارم کاري تو انتظار به من-

 !!!بماند دويدم مي چجوري ها پاشنه اون با اينکه حاال.ها پله سمت دويدم سريع و

 با و نپايي انداختم سرمو.برسي اتاقا به تا ميشدي رد پيچش از بايد که بود راهرو يک ها پله بعد

 موتعادل اومدم تا و خورد پيچ پيچ،پام جاي دقيقا که شد چي نميدونم که کردم طي رو راهرو عجله

 ي عالوه به گمونم و کردم برخورد سفت چيز يه با بکشم،محکم بنفش جيغ يه و کنم حفظ

 ..!شد ناکار هم پام،دماغم

 قبل ماا کردم حس لبم باالي لزجو مايع يه.گفتم آخ دل ته از و پيشونيم روي نشست غليظي اخم

 عميق نفس يه.شدم بود سفته چيز اون منشاش که خوبي بوي چيه،متوجه بفهمم اينکه از

 قرار!!!افتم؟ نمي چرا من اينکه اونم.لنگه مي کار جاي يه فقط!...ميده خوبي بوي چه اوه...کشيدم

 با و کردم بلند سرمو.ميشه فشرده داره کمرم کردم حس.....؟!!هنوز؟ ايستادم چرا...که بيفتم بود

 چشمم...که...که کنم شناسايي سفتو چيز اون تا باال کشيدم نگاهمو.چسبيدم دماغمو چپم دست

 وارد کمرم به خفيف فشار يه که ميشد باز داشت اخمم...رنگي چه اوه! خوشرنگ تيله دوتا به خورد

 دور کم يه دادم زحمت خودم به و خوشرنگ هاي دايره اون به شدم خيره.شدن گرد چشمام و شد

 شمبر و دور اوه... و مو پر جنگل يه باالترش و کشيده درهم ابروي دوتا باالش.!...کنم نگاه برشم و

 اومدم...ميشه کبود نده فشارشون انقد!لبايي چه اوه تر پايين و دماغ يه...پايين اومدم!...سرخه چه
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 دست شبيه چيزي يه ديدم...تر پايين بازم...تر پايين...شده قلمبه گردنش رگ اوه اوه...تر پايين

 اين بغل وت من...!!!کجام فهميدم تازه که ببرن عقلمو شور مرده هييييييييييي...کمرم دور شده حلقه

 ...!!!بشوره رها قبرمو سنگ که ميکنم؟الهي چکار غول

 و رست با و عقب شدم شوت قدم يه پرتاب حالت با و يارو سينه قفسه به کوبوندم دستامو محکم

 اريکت نسبتا فضاي تو که خوشرنگ چشم دوتا تو شدم خيره غليظ اخم يه با و زنان نفس نفس

 ...برم دنيا از مسلمون الاقل تا خوندم اشهدمو من که بود کرده اخم چنان.ميزدن برق راهرو

 مشترکمون وجه و...ميشد پايين و باال هردومون سينه قفسه.بود مونده هوا رو همچنان دستاش

 ...بود عصبانيت شک بدون

 يحت.نميشدم اونور اينور سانت يه و چشماش توي بودم خيره تومني 011 سکه اندازه چشمايي با

 ...!چشماش فقط.نميکردم آناليز هيکلشو و تيپ هميشگيم عادت خالف بر

 ادمي از کل به دماغم و پام درد که بودم ترسيده انقد.ام سينه قفسه روي گذاشتم راستمو دست

 زل...ردک سيخ تنم به مو استخوناش تيريک صداي که کرد مشت محکم چنان دستاشو...بود رفته

 اومد باز...عقب رفتم قدم يه اراده بي و دادم قورت دهنمو آب...جلو اومد قدم يه و چشمام توي زد

 از بود معلوم اش چهره حالت از...عقب رفتم بازم...جلو اومد ديگه قدم يه...عقب رفتم باز...جلو

 بازم و جلو اومد بازم...!...کنه سرم به خاک ميکردم؟ميترسيدم چکار خب اما. شده کالفه دستم

 ...ديوار به خوردم که جايي تا داشت ادامه همچنان داستان اين و...عقب رفتم

 ...خونبارش چشماي تو زدم زل ترس با و ديوار به چسبيدم قد تمام...نبود فراري راه ديگه

 هرم که ايستاد،جوري دست يک فاصله با.جلوم رسيد و کرد طي هم رو فاصله دوقدم همون

 جفتمون چرا ما االن!سوال يه...برد مي پيش سوختن مسير در صورتمو پوست داغش نفساي

 !...شدني سر بر خاک هر قبل تيارا کن دفاع خودت از...توهم ديگه بنال د!!!گرفتيم؟ اللموني

 کردم پيدا زبونمو و دادم قورت دهنمو آب باز و کشيدم عميق نفس يه

 من؟ حلق تو مياي چرا...ديگه جلو نيا-

 بي ادب بي.کردم فحشش سير دلم تو.موند کج لبش گوشه و داد تحويلم صداداري خند پوز

 پخش قابل غير سري بر خاک فحشاي به ش ادامه و....شعوووووررررر بي آشغال پررو شخصيت

 شنيدم خشکي و سردي کمال در صداشو...رسيد مي
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 ميومدم حتما وگرنه جلو بيام که نمونده جايي ديگه-

 بهتر تا باال گرفتم سرمو...کردم وحشت...باال رفت قلبم ضربان...نميشد اين از بازتر چشمام ديگه

 بي هوي...باال آورد راستشو دست و پايين آورد سرشو.کنم نگاه چشماش تو درازش قد اون با بتونم

 کشيدم جيغ اراده

 ....وگرنه بنداز دستو...ميکني؟ غلطي چه-

 کرد نزديک صورتم به دستشو

 وگرنه؟-

 ...چشات جلو ميارم جدتو هفت ميارم در پدرتو وگرنه-زدم جيغ باز

 بيارم فشار مغزم به اومدم تا...نميشد ميديدم من که ايني از تر وحشتناک و تر غليظ ديگه اخمش

 پيدا مخالفت فرصت منم و دهنم روي چسبوند سريع حرکت يه توي کنم،دستشو پيدا فرار راه يه و

 اونقدر.بزنم زل بهش دراومده حدقه از چشماي با و بکشم نفس تند تند تونستم مي فقط...نکردم

 ...بشم جابجا متر ميلي يه نميتونستم که بود کم باهاش ام فاصله

 !من چشاي جلو بيان پاشن که ندارن زندگي و کار کم من جد هفت-

 ليو برداره دهنم روي از دستشو که بفهمونم بهش داشتم سعي و ميکردم توليد صدا خودم از هي

 رهگ نگاهش تو نگاهم...بود خطرناک خيلي موقعيتم خودم نظر به.نمياورد مبارکش روي به اصال

 اون تصوير...ديدم چشمام جلوي مرگو...شد زنده خاطرات لحظه يه چرا،فقط نميدونم...بود خورده

 اون...اون...من...شدن جايگزين ها چهره کردم حس...چشمم جلوي اومد آدم اين بجاي آدم

 چشمم به اشکو اتفاق اون شدن زنده...خيانتکار آدم اون...وحشتناک چهره اون...سياه چشماي

 اخم...بود دستش تو کاغذي دستمال يه...اومدم خودم به باال آورد هم چپشو دست وقتي...اما...آورد

 من و صورتم روي ميزاره دستمالو االن کردم فکر آن يه...برداشت وجودمو همه ترس و کردم

 داص و سر و شلوغي اين تو کسي بکشم هم جيغ اگه...ميدزده منو اين بعدشم و ميشم بيهوش

 الکام!آهنگه دوف دوف عين بود شده قلبم ضربان...ببرن آهنگو اين شور مرده...نميشنوه صدامو

 حظهل هر صورتم با دستش فاصله...بيرون بپره قلبم بود مونده کم...ميشنيدم صداشو!هماهنگ

 ...بازتر هم اخمش و ميشد کمتر
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 يه نم بابا...کنم پيدا نجات بيابوني غول اين دست از بلکه بکنم غلطي يه شدم مجبور ترس از

 غلطي چه اونجا تو بکشي؟اصال منو بايد تو...تو بغل تو افتادم شد پرت حواسم کردم غلطي

 نگاهش ديگه اما نگاهم توي ريختم رو التماسا اين همه...دخترت دوست جان کن ميکردي؟ول

 ...!!!تر پايين بود اومده...نبود چشمام توي

 رهذ يه نشه متوجه که جوري دقت با راستمو پاي محسوس نا!...پروني جفتک جز نداشتم اي چاره

 ثانيه يک عرض در!...چپش پاي روي کوبوندم محکم انتحاري عمليات يک در بعد و دادم تکون

 !...سوخت حالش به دلم که گفت آخي چنان و گزيد لبشو.برگشت اخمش و شد درهم ش چهره

 حالت همون تو هنوز...هااااا جمعه حواسش...!برم در من که بخوره تکون که ذره يه از دريغ اما

 شنيدم غرغرشو صداي بعد و پايين انداخت سرشو...بود ايستاده نزديکم

 هاي پاشنه اون با شکست پام...نيستم روهام نرسم تورو حساب من...وحشي احمق دختره-

 ...ايفلش

 بده رضايت کنه لطف اگه دارم؟فقط چکار اسمش به من بابا گمشه بره...روهامه؟ اسمش اه

 ...ميارم کم نفس دارم که برداره دستشو

 گفت و شد خيره چشمام تو اي اندازه بي عصبانيت با و کرد بلند سرشو

 بگير آروم دقيقه يه-

 يه دبع.بود دهنم روي که دستش به بعد و کردم اشاره دستش توي دستمال به چشمام با ترس با

 بعد.نم به نگاه يه و کرد دستمال به نگاه يه...شدم خيره چشماش تو عجز با و کشيدم عميق نفس

 خاطره اون...دادم جون لحظه اون تو صدبار که کرد نزديک صورتم به دستمالو دوباره آروم آروم

 ردهک بغض...ميداد آزارم...بود صحنه همين دقيقا...ميشد رد چشمم جلو از فيلم مثل مدام لعنتي

 ...بودم

 ...فقط ندارم باهات کاري-شد تر ماليم صداش

 قرار و آروم.بستم چشمامو و برگردوندم چپ سمت به سرمو محکم که بود نشده تموم حرفش

 ...کشيدم مي نفس تند تند...نداشتم

 .شد عصبي نفساش و دراومد بيشتر حرصش
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 يه اگه ميخوام...ميخوري وول هي بگم چي عين...که ندارمت کاري باش حرکت بي لحظه يه د-

 ...بگير آروم...کنم پاک دماغتو خون نکني وورجه ورجه ملخ عين و بدي اجازه لحظه

 شدت از ش سينه تو رفتم دماغ با که موقع اون!آهان...خون؟يعني!...نعلبکي اندازه شد چشمام

 ساخته کارش کوچيک ضربه يه با همينجوريه هميشه دماغم با کنم چه...اومده خون ضربه

 که خدا بنده اين...شد دفن و ذهنم از گوشه يه رفت و شد محو ديدم از خاطره اون همه...!...ست

 مآد بچه عين اول همون مرد مي نکنه؟خب درد چيو چي ااااااا...نکنه درد دستشم تازه نداشته کاري

 ...شعور مياد؟بي خون داره ات بيني بگه

 همون با و سمتم شد خم اونم که ميکردم بررسي رو حادثه داشتم و بود چپ سمت صورتم هنوز

 تبرداش دهنم روي از دستشو آروم خيلي و جلو آورد کاغذيو دستمال...داد قورتم خشمگينش نگاه

 رومآ دستمالو...بکشم بنفش جيغ ترسيد حتما...گرفت خندم...گذاشت دستمالو سريع خيلي و

 پر!ردمک وحشت کردم نگاه دستمال به وقتي...عقب کشيد دستشو احتياط با و لبم باالي کشيد

 !بود شده خون

 شنيدم رو بود شده تر آروم حاال که صداش

 ديگه...اومد خون ذره يه دماغت اون داري تشريف نارنجي نازک خيلي چون فقط...نيست چيزي-

 .نمياد

 درآورده پدرمو سفتش هيکل اون با خودش...ام؟بيخود نارنجي نازک من...کردم نگاش غيض با

 لب زير داره و دستش کف به زده زل اخم با ديدم بدم جوابشو اومدم...من گردن ميندازه اونوقت

 ميکنه غر غر

 ...آمازوني وحشي اين دست از...گذاشته هم شاهکاري چه...کن نگاه-

 نازک من ام؟دماغ وحشي من...ها باش زدنت حرف مواظب هووووي-هواشد به جيغم باز

 ...خودتي هم وحشي.سفتي زيادي چون خودته از مشکل نخير...نارنجيه؟

 آخرين تا چشماش فقط و نداشت اخم ديگه.چشمام توي دوخت نگاهشو جيغام جيغ از متعجب

 گفت جديت با و داد نشونم شو کف و باال آورد راستشو دست...بود شده گرد حد

 کنم؟ چکار اينو من نظرت به االن-
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 خودنمايي دستش کف خوشگل صورتي لب دوتا قشنگ يعني...گرفت خندم...!زيبا چقدر اوه

 حسابي تا دخترش دوست گردن ميندازم...باشه خداشم از!من دارم هم لبايي چه اوه...ميکردن

 ...شد شل نيشم فقط نخندم که گرفتم خودمو جلوي کلي...شه خشنود

 گفت و داد نشونم اخماشو باز

 خواستي خودت بفهمه کرد مشاهده کسي اگه تا بريم بياي من با بايد االن...داره؟ خنده کجاش-

 .نکردم خالفي کار که من

 زحمت هم حاال.دهنم رو چسبيدي اومدي چه؟خودت من به-گفتم و انداختم باال شونه تفاوت بي

 ...ميشوري ميري ميکشي

 چي؟ ببينه يکي قبلش اگه اونوقت-باال پريد ابروهاش از يکي

 که دهنش مهر پيشونيت دستته،رو کف...دوما...خودته مشکل که اوال-کردم نگاش سفيه اندر عاقل

 .نشي ضايع کن جور بهتر بهونه يه بدي گير من به ميخواي...باشه خاص و عام ديدرس تو

 رد کنارش از و کشيدم راهمو ش شده گرد چشماي و متعجبش نگاه برابر در و ايستادم صاف و

 داري رو خيلي-شنيدم صداشو کردم باز که درو.اتاق در سمت رفتم شدم

 هست که همينه-

 ميکنم آدمت-

 نيستم بشو آدم من-

 نه؟ اي فرشته البد...هه-

 ...ام الهه من نه-

 ...قزوينه پا سنگ...که نيست رو-

 ...ديدي کجاشو تازه-

 ابونيبي غول چلغوز پسره اييشش.بستم محکم درو و اتاق تو پريدم و بزنه حرف نذاشتم ديگه و

 که هرکسي پس...نديدم اينو تاحاال من...بينم کن صبر...کنه؟ آدم منو ميخواد که کيه کرده فکر

 خودم به آينه تو و شدم وارد.بهداشتي سرويس سمت رفتم و زدم پوزخند...وارده تازه هست
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 خون در يکم که م بيني پايين فقط احتياط با...نيست چيزي اومده بند خونش...انداختم نگاهي

 ...شدم خارج دستشويي از و شستم رو بود مونده روش

 رها تولد کادوي بعد....کردم تجديد رژمو و آينه جلوي ايستادم و برداشتم کيفم توي از رو لبم رژ

 ...شدم سرازير ها پله از و زدم بيرون اتاق از و درآوردم کيفم تو از رو

 باالي سمت رفتم و کردم نديدم،پوفي رها از اثري و گذروندم نظر از رو همه که دور 01 بعد

 صاف بعدش...ميشد ديده رنگارنگ کادوهاي انواع روش که ميزي روي گذاشتم رو کادو...سالن

 حال رد نگاهم....کردم نگاه جمعيتو و کمرم به زدم دستمو بالتکليف و برگردوندم رومو و ايستادم

 يه...روهام...بود؟ چي اسمش...بود پسره همون...شد ثابت نقطه يه روي جا يه که بود چرخيدن

 سريع و برگردوند سرشو يهو...ميزد حرف باهاش داشت و پرهام روبروي بود ايستاده گوشه

 بالمتقا منم...کرد جاخوش لباش روي مسخره پوزخند کوتاه،يه لحظه چند بعد...کرد شکار نگاهمو

 ...گرفتم ازش نگاهمو و کردم نازک براش چشم پشت يه و زدم پوزخند

 دو مبل روي بود نشسته...شد ثابت سامان روي نگاهم اينبار که گذروندم نظر از رو بقيه موشکافانه

 وسرش اينکه تا کرد نگام همونجوري لحظه چند...رفت مي ور دستش توي چاقوي با داشت و نفره

 ردک اشاره بهم و باال برد چپشو دست...زد لبخند کم کم...خورد گره نگاهم با نگاهش و کرد بلند

 بعد...سمتش افتادم راه آروم و دادم تحويلش لبخند يه...سوخت دلم تنهاست ديدم...پيشش برم

 ...ميکرد نگاهم لبخند با داشت موقع همون از.کنارش رسيدم لحظه چند

 نگاش حرف بدون و دادم تکيه و پام روي انداختم پامو معمول طبق و کنارش نشستم ناز با

 توي شد خيره و سمتم چرخوند صورتشو.پاهاش روي گذاشت آرنجاشو و شد مايل جلو به...کردم

 گفت و چشمام

 ميگذره؟ بانو؟خوش خبر چه-

 چي؟ تو...نيست بدک اي-زدم لبخند

 ذره؟بگ بد داره امکان باشه کنارم العاده فوق بانوي يه وقتي-گفت اي منتظره غير و خاص لحن با

 دمنبو راضي اصال ميشدن،من مرگ ذوق حرفا اين شنيدن با که خيليا عکس بر...نيومد خوشم

 .بگيرم قرار تاثير تحت نميخواستم چون...بشنوم
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 زير...انگشتام با کردن بازي به کردم شروع...پايين بندازم سرمو و کنم سکوت تونستم فقط

 کرد فرو دستشو توي چاقوي و جلوش پيشدستي به دوخت نگاهشو.کردم نگاه سامان به چشمي

 کرد عوض بحثو و سمتم گرفت رو چاقو بعد.موز تيکه يه توي

 شدي؟ آشنا جديدمون رفيق با-

 غوله؟ همين-پرگفتم دهن با و دهنم تو کردم موزو و جلو رفتم.کردم بلند سرمو

 بزرگتر داداش روهام!...فورمه رو خيلي که هيکلش...غول؟-شد خندون و گرد چشماش

 ...اومده آمريکا از ديروز همين.پرهامه

 ...ودنب بيش غريبه يه.اون مورد در شنيدن واسه بودم تفاوت بي.کردم سکوت و دادم تکون سرمو

 گفت و خودش دهن گذاشت موز تيکه ديد،يه سکوتمو که سامان

 شد؟ چي کنکورت...راستي-

 ...شدم قبول-

 توي کرد پرت رو چاقو ناگهان...!کردن وصل بهش الکتريکي شوک انگار کلمه دو همين با

 اب...زدم زل اش دراومده حدقه از چشماي تو تعجب و ترس با...سمتم برگشت کامل و پيشدستي

 !ميگي دروغ-گفت بهت

 ..ميزن بگم؟توهم تو به دارم دروغ من-

 به اينکه واسه!...رفتم فرو بغلش توي ديدم و اومدم خودم به يهو که بودم نکرده کامل حرفمو هنوز

 مور مور تنم تمام.کرد نوازش آروم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو...بود شده دير بجنبم خودم

 ...عزيزم ميگم تبريک...تيارا ميکنم افتخار بهت-گفت و سرم روي گذاشت چونشو...شد

 حس.نداشتم دوست گفتناشو عزيزم و نوازش و نزديکي همه اين...شد چندشم عزيزم لفظ از

 چيزي کنم پيدا خوب حس يه تا گشتم وجودمو هرچي لحظات اون تو...نميداد بهم خوبي

 آروم و ش سينه قفسه روي گذاشتم دستامو کف...ميشدم خالص زودتر بايد بنابراين...نيافتم

 گفتم خشکي لحن با و پايين انداختم سرمو...بيرون کشيدم آغوشش از خودمو و دادم هلش

 ...بدم بهت رو هرکاري اجازه نميتونم من که کن فکر اينم به...ولي...خوشحالي که خوشحالم-
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 نميکني؟ درک احساسمو هيچوقت چرا...تيارا-شد دلخور لحنش

 عاشقي و عشق از چيزي احساسم؟چون بي دختر يه من چون جوابش؟بگم در ميگفتم بايد چي

 نميشه؟ حاليم

 ...کنم ثابت بهت مو عالقه تا بده فرصت بهم-داد ادامه خودش

 عسلي چشماي تو و کردم بلند سرمو...فهمم نمي ازش عالقه؟چيزي.زدم پوزخند دلم تو

 اب!شک بدون...جذابه سامان...انداختم هم صورتش اجزاي به نگاهي نيم.شدم خيره خوشرنگش

 رو لياخي ميتونه لباش و شکل مستطيلي فک و رنگ مشکي حالت خوش موهاي و نافذ چشماي اون

 !من جز به کنه جذب

 به...نيست مهم يانه بدم فرصت بهت من باشه،اينکه راست حرفات اگه-دادم جوابشو سردي به

 نزديکيم هم به شرايطي هر تو ما هرحال

 ميکني مخالفت نزديکي اين با شرايطي هر تو تو و-گفت عجز با و زد تلخي لبخند

 تمومش بحثو اين سامان-گفتم حال اين با...داد دست بهم وجدان عذاب...شد جوري يه دلم ته

 .کن

 از...دبو گرفته بغضم باز...سالن اونطرف سمت به برداشتم قدم هدف بي و شدم بلند کنارش از و

 اون.ميشناسمش من...ميکنه تحمل منو سردي داره که نداره گناهي سامان...ميومد بدم خودم

 مند القهع خودم به اونو ناخواسته که منه تقصير آره...منه تقصير...باشه سودجو و باز هوس نميتونه

 ...کن تمومش...بگردم مقصر دنبال نمياد خوشم اصال...اه..کردم

****** 

 يقادق...نمياد خوشم کفشي هيچ از چرا نميدونم...ويترين پشت کفشاي به شدم خيره هدف بي

 دمميگر دانشگاه واسه مناسب کفش يه دنبال و ميرم رژه هي هلک و هلک پاساژ اين تو دوساعته

 !بسازن خوب کفش نيستن بلد اينا يا داره مشکل من سليقه يا حاال...دريغ اما

 که تمانداخ اولو نگاه اونم کفشاي به و بعدي مغازه سمت برداشتم قدم و بيرون کردم فوت نفسمو

 اهنگ ش صفحه به و درآوردم موبايلمو و گرفتم کفشا از نگاهمو...شد بلند موبايلم زنگ صداي

 بهگور شه نيست به سر بره که الهي!بود فرزين...زدم پوزخند صفحه روي شماره ديدن با...کردم

 گفتم ممکن لحن سردترين با و فشردم رنگو سبز دکمه و کردم پوفي...شده گور
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 ميخواي؟ چيه؟چي-

 شدي بداخالق تو که باز!...د-

 فرمايش؟...هست که همينه-

 ميدي جوابمو اينجوري بپرسم حالتو ميزنم زنگ.منه از مشکل اينکه مثل نه-

 نيست؟ ما بين چيزي نگفتم مگه.من به ميزني زنگ ميکني بيجا خيلي تو خب-

 !هست-

 .شده تموم که بوده زماني يه!نيست-

 ميکني؟ اينجوري چرا آخه-

 و کردم تمومش پس.نداشتم کردي شروعش تو که اي رابطه به اي عالقه اولشم از من چون-

 .کني قبول مجبوري توهم

 يفمک توي انداختمش حرص با.کردم قطع و پايين آوردم گوشيو بزنه حرف بدم اجازه اينکه بدون و

 که پارکي همون تو سيگارشو بره که اينه حقش لياقت بي پسره...کفشا به شدم خيره اخم با و

 ...بميره بيفته شه معتاد هم همونجا و بکشه شد مزاحمم

 داشتن دونفر انگار.کرد جلب توجهمو دادوبيداد و سروصدا که بودم خوردن حرص مشغول همچنان

 صداي بينشون از و شدن جمع آدم کلي ديدم و صدا سمت کردم رو آهسته...ميکردن دعوا باهم

 مياد هوار و داد

 ها باش زدنت حرف مواظب هووووي-

 ميشه؟ چي نباشم مواظب مثال-

 ميکنم آوار سرت رو تو مغازه-

 ميکني؟ تهديد منو که هستي درحدي اصال.نداري کاريو همچين جرئت اصال...ميکني غلط-

 ...دستتو باال؟بنداز ميبري من واسه صداتو که هستي درحدي تو مگه-

 ...بسه کردم مراعاتتو تاحاال هرچي...نفهم مرتيکه فکتو ببند-
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 ميگيرم گل تو مغازه در بزني مفت زر ديگه کلمه يه-

 توه؟ دست مگه-

 تو روب شما پسرم...داره خجالت.بفرستين صلوات ديگه بسه آقا-گفت بلند صداي يه بين اون در

 بکش خجالت سفيدت موي از هم شما...ت مغازه

 نميداره نگه هم منو سفيد موي همين حرمت پسره اين آخه د-

 دارم؟ نگه بخوام من که داشتي نگه هم حرمتي مگه تو خب-

 کن بس...ت مغازه تو برو بيا گفتم پسرم ا-

 ...نميرم جا هيچ نگيرم پس اين از سالم و صحيح فرشامو نقشه تا من-

 اون که هموني...بود آشنا خيلي صداها از يکي...آوردم فشار مغزم به...شد بلند همهمه صداي يهو

 داروص اين هم ديگه جاي يه ميکردم حس.ميرسيد نظر به آشنا خيلي...پسرم ميگفت بهش يکي

 هي..کنم؟ پيدا صدارو اون صاحب چجوري آدم همه اين وسط من...هست مشکلي يه فقط...شنيدم

 انداختم االب شونه تفاوت بي...ببينم رو آشنايي فرد نتونستم اما دادم تغيير رو زاويه و رفتم راه کمي

 وت پيچيد آشنا صداي همون دوباره که برداشتم رفتن قصد به قدم يه راست سمت برگشتم و

 گوشم

 !نميخورم تکون اينجا از نگيرم ميخوامو که چيزي وقتي تا گفتم من آقا-

 يستادها دايره يک صورت به که جمعيت سمت برگشتم دوباره...بگيرم خودمو جلوي نتونستم ديگه

 تر قوي حسم اون ميشدم تر نزديک هرچي...سمتشون افتادم راه.ميزدن حرف هم با و بودن

 ...ميشد

 شده آروم بحثشون صداي...خاليه وسط اون شدم متوجه.ايستادم گوشه يه و مردم به رسيدم

 از.ايستادم ديگه جاي يه رفتم...نديدم چيزي اما کشيدم سرک و شدم بلند پام پنجه روي...بود

 فرد اما کردم نگاه دقت با رو همه و کردم باريک چشمامو.کشيدم سرک قدبلند آقاي يه پشت

 صدارو همون باز که کردم نگاه رو همه ديگه دور يه و فشردم هم روي لبامو...نديدم آشنايي

 شنيدم
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 حواست که چه من به خب...داشت سود کلي نقشه اون...چيه؟ من گناه آخه...بابا اي-

 ازت سالم مو نقشه من...بدي ميخواي خسارت هي که نيستم پولت محتاج من!ببين....نبوده؟

 ...ميخوام

 به ور بود ايستاده جلوم که خانمي...شدم جابجا قدم چند...گشتم صدا منبع دنبال چشم با بازم

 جلوي رسيدم و شدم رد بزور هم ديگه نفر چند بين زدم،از کنار ببخشيد يه با آرومي

 هک درحالي و فاصله با که پسري قامت به خورد چشمم که چرخوندم چشم دقت با دوباره...جمعيت

 مي موهاش توي دستي کالفه هرازچندگاهي و بود دونفر با زدن حرف مشغول بود من به پشتش

 ... کشيد

 ...!آشناست چقدر

 که مردي سمت برد هجوم يهو شد چي نميدونم که ميکردم حالجيش دقت با داشتم همونجوري

 رو مرده يقه...بود تر کوتاه خودش از هم قدش باشه ساله 01 ميخورد بهش حدودا و بود روبروش

 شد هوا به دادش باز و چسبيد

 و وهرج به خورد دستت و شد پرت حواست نيست مربوط من به!يانه؟ببين ميگم چي من ميفهمي-

 ...خوندي مو نقشه فاتحه

 چسبيد بازوشو و حرفش وسط پريد بود همراهشون که مردي اون

 بزرگتره...نداره خوبيت بخدا..پسرم باش آروم-

 داره؟ها؟ خوبيت کرده خراب کارمو زده اينکه نداره؟پس خوبيت-گفت عصباني پسره

 ببين زشته اينجا.کنيم صحبت مرد تا سه عين قشنگ مغازه تو بريم بياين-گفت آرامش با مرده

 ...انداختيم زندگي و کار از هم مردمو

 من...حرصيه حسابي بود معلوم.کشيد موهاش توي دستي کرد ول رو مرده يقه مانند پرتاب پسره

 که هبود زياد اين واسه ارزشش حتما اما باشه داشته ارزش ميتونه چقدر فرش نقشه يه نميدونم

 ...کرده عصبانيش انقد شدنش خراب

 مهه به نگاهي ما،نيم سمت چرخيد پاش پاشنه روي ناگهان پسره که بودم خودم خيال و فکر تو

 شد هوا به دادش باز ميداد تکون هوا تو دستشو که درحالي و انداخت
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 يدنيد همچين من هاي بدبختي...زندگيتون و کار دنبال بفرماييد شدين؟آقا جمع چرا چيه؟شماها-

 ....شما مگه...بفرماييد...نيست هم

 ول تموم نيمه حرفشو افتاد من به چشمش وقتي اونم...ش چهره به بودم زده زل مبهوت و مات

 و چرت چرا اه!...اينه؟ اون يا...اونه؟ اين!...نه...کرد نگام شده گرد چشماي و بهت با فقط و کرد

 فروشي فرش...ديگه مشخصه خب...ميکنه؟ چکار اينجا اين...خودشه بابا ميگي؟آره پرت

 شتيپ االنم خب ولي...چيزيه مهندسي دکتري کردم فکر قيافه و تيپ و پز و دک اون با...وا...داره؟

 !!!خودش واسه جيگريه...نيست بد

 خودش به اون طوالني لحظه چند بعد که ميکردم نگاش داشتم مبهوت و مات همچنان

 ماييدبفر يه هم مونده باقي نفر چند به...ماساژداد گردنشو پشت کالفه و گرفت ازم نگاهشو...اومد

 بهم کرد پشتشو تفاوت بي کامال و معمولي خيلي بعدشم و انداخت من به آخرو بعد،نگاه و گفت

 هر...عليکي يه سالمي يه!!....تربيت بي!!!وا...!بود سرش پشت که فرشي بزرگ فروشگاه تو رفت

 تخاراف بار يه هم تو که وايستاده اينجا متشخص خانوم يک باالخره باشه خورد اعصابت که چقدرم

 ...ميکردي سالمي يه بايد حداقل پس...داشتي ديدنشو

 ...خوشه دلت بابا برو!ميگيرم تحويل خودمو چقدرم حاال اوهو

 خروجي در سمت افتادم راه بالتکليف و کردم نگاه گالري اي شيشه در به تفاوتي بي با

 زيارت اوشونو مبارک جمال جاش به... بخرم کفش نشد قسمت که امروز.خب...پاساژ

 !!!واال...هاتو مرده کشته بچسب بابا برو...ميخواد دلم من که چقدم حاال اييشش...کردم

 پوالي همون از ماشينم اين...شدم رنگم مشکي 712 سوار و شدم خارج پاساژ از

 ارک آدم خودم...ميفرسته پول براش و داره دختري يه نرفته يادش حداقل آوردم شانس...باباست

 هنر وندمم زنده که جاشم همين تا ولي...نميگرفتم پول باباهم از و ميکردم کار وگرنه نيستم کردن

 کردن کار به برسه چه ندارم کشيدن نفس حوصله حتي که آورده فشار بهم روزگار اونقد!کردم

 ولپ برام شه وظيفه بابام...بابا برو!دانشگاه برم چجوري که گرفتم عزا تازه االن!خونه از بيرون

 کشتن قوساب تياراي برم و دور آدماي وقتي!...نيست من تقصير کنم کار نميتونم اگه من...بفرسته

 ميگفت مامانش به که همونم مثال من...هي...کنم زندگي چجوري قراره درآينده که نميدونستن

 و ادش دختر يه از...شدم عوض شب يه درعرض من...نه...کنم خوب هاتو کليه تا بشم دکتر ميخوام

 هيچوقت اگه...هستم که همينم من اما...اختيار صاحاب و شر و آزاد دختر يه به شدم تبديل آروم
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 نيست انتقام االنم البته...نميزد سرم به انتقام هوس و نبودم اينجوري االن من نميکردن ظلم بهم

 از ميخوام تنها،چجوري دختر من،يه...نيست ساخته ازم کاري که دارم قبول و ميدونم چون!هدفم

 به مخالفو جنس جسم و روح و قلب کردن دلبري با ميخوام فقط بيام؟من بر بزرگ کاراي پس

 نه هديگ من اما...عرفه و شرع و دين خالف ميدونم!...نيست هم سختي چندان کار که بکشم آتيش

 ...بس همينو دارم ايمان بهش که مونده برام خداشون فقط همه اين از...هيچي نه ميشناسم دين

 وت فداکاري مرام...کنه خوردشون کسي نميذارم و ايستم مي ام شکسته قلب و غرورم پاي من

 !نيست من وجود

 ...کردم روشن ظبطو و دادم فشار گاز پدال روي پامو

******* 

 ...نکني دير شب...برگرد زود جان تيارا-

 رها اين اگه االنم....جون خاله چشم-گفتم آسانسور سمت ميرفتم که درحالي و بستم کفشمو بند

 ...کرد نميشه کاريش ديگه رهاست.نميرفتم نميداد گير

 .آسانسور تو پريدم و کردم خداحافظي عجله با.اومد آسانسور موقع همون.خنديد خاله

 هک باشه رها همين مگه!شدم چيزي عجب اوه....کردم نگاه خودم به بار صدمين براي ش آينه توي

 اقعاو!بيرون ميرم ميپوشم دستمه دم هرچي الکي که معمولي مواقع در.برسم خودم به کم يه من

 زدم تيپي چه خانوم رها واسه ببين...حاال اما...ندارم شو حوصله اصال من

 فکي و شلوارم همرنگ اي،شال سرمه گنده هاي دکمه و کمربند با سفيد يخي،مانتو جين شلوار

 مخانو رها واسه بريم بايد االن ديگه بله...کج فرق موهاي و ماليم آرايش يه...سفيد ست کفش

 هواپيمايي آژانس برم باهاش شدم راضي باالخره تا زد ور انقد و زد زنگ ديشب...کنيم آبروداري

 اهرخو مادر بايد ميخواد يکيو بشر،آدم اي بگه نيست يکي آخه!...خواستگاري عموش پسر واسه

 ندممو من بعدشم...بربخوره دختره پز به کنم فک!...آژانس تو نه بعدشم! عمو دختر نه بفرسته

 النا من...کنيم چه بايد ببينم ميرم دارم که حاال...داره؟واال ربطي چه من به اونا خانوادگي مسائل

 ...رها بميري اي....خخخخخخ!بپره دختره که ميزارم کالس همچين برم

 سوار.بيرون زدم و کشيدم شالم با وررفتن از دست...بريد افکارمو رشته آسانور در شدن باز

 هار خونه سمت رفتم راست يه و بيرون اومدم پارکينگ از سريع و ماهرانه خيلي و شدم ماشين
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 وشر گذاشتم چپمو دست آرنج و پايين دادم رو پنجره.باال بردم صداشم کردم روشن ظبطو...اينا

 ...شدم رانندگيم مشغول خونسرد و

 لموموباي و شلوارم جيب تو بردم دستمو.شنيدم موبايلمو زنگ صداي شدم رد که چهارراه اولين از

 روي اومد لبخند و محوشد اخمم.انداختم ش صفحه به نگاهي نيم اخم با و بيرون کشيدم

 دادم جواب و جلو به دوختم نگاهمو.لبام

 ...کردي فقرا فقير از يادي عجب چه...خانم شبنم به به-

 ...تيارا-گوشي تو پيچيد نگرانش و هول صداي

 شده؟ جونم؟چي-کردم اخم باز

 بيا زود ميکنم اس برات آدرسو-

 کجا؟-

 بيمارستان-

 چي؟ واسه هان؟بيمارستان-

 ...کرده تصادف کيانا...شديم بدبخت-ميشد تر هول لحظه هر

 !کرده؟؟ کار چي کيانا-کشيدم جيغ و شد گرد چشمام

 فتر در بهش زد يکي خيابون تو.خريد بوديم رفته بودم باهاش من...عمله اتاق تو االن...تصادف-

 بدم پدرمادرشو جواب چجوري نميدونم تنهايي من بيا زود توروخدا...لعنتي

 عمله؟ اتاق تو کي از-گفتم ترس با

 ...ميشه ساعتي يک-

 ...آآخ....هييي...آدرسو تو باشه-

 از کال شبنم ناگوار خبر بخاطر اومد يادم تازه...شيشه تو رفتم کله با فقط!شد چي که موندم خودم

 ماموچش و هم توي کشيدم اخمامو.پيشونيم به چسبوندم چپمو دست...بودم شده غافل رانندگي

 نمشب و ميومد سروصدا بيرون از...ميکردم ناله و آخ مدام...صندلي به دادم تکيه سرمو و بستم

 گفتم و گرفتم سفت موبايلو لرزونم دست با...ميکشت خودشو داشت گوشي پشت
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 ميام من کن اس آدرسو تو شبنم-

 کشيدي؟ جيغ خوبه؟چرا حالت-

 باي...نيست مهمي چيز-گفتم...بود کرده بغض بيچاره

 مسر چقد آخ...کردم باز آهسته چشمامو الي و کناري صندلي روي گذاشتم موبايلو.کردم قطع و

 ميديدم تار جارو همه تقريبا...کرده باد کنم فک...ميکنه درد

 رسيد گوشم به عصباني صداي يه

 ...ببينم شو پياده...کردي چکار ببين شو پياده!خانم هوي-

 زدنه؟؟؟ حرف طرز چه ؟اين...کردم چکار بود؟مگه من با

 هک بازم...اهه...که کردم نگاه اخم با رو شده جمع آدماي...بشه بهتر ديدم تا زدم پلک محکم بار يه

 يه هک ميکرد نگام جوري يه...ميکنه؟چشه؟ نگام اينجوري داره ميکنه؟چرا غلطي چه اينجا!...اينه

 ...مطمئنم خودم از منکه نه ولي...دزديدم باباشو ارث شايد کردم فک!کردم شک خودم به لحظه

 و شماشين سقف رو کوبوند دستشو محکم چنان يهو که ميکردم نگاش اخم با داشتم همونجوري

 !ديدم چشمام جلوي ازراعيلو من که زد داد

 پايين بيا ميکني؟ياال نگاه چرا!ميگم بهت شو پياده د-

 باشي؟ کي...ميزني داد من سر ميکني غلط...خاصيت بي تشن غول...بابا باشه

 گيج سرم برداشتم قدم يه تا اما.شدم پياده خونسرد و کردم باز درو و شدم خيال بي سردردمو

 وير انداختم وزنمو...ميشدم زمين نقش وگرنه ماشين در به بگيرم دستمو شدم مجبور و رفت

 بستم چشمامو لحظه چند واسه پايين انداختم سرمو و دستم

 خوبي؟-

 شمخ!ميکنه پرسي احوال که االن به نه کنه م خفه ميخواست که پيش لحظه چند به نه...بعله

 ...واال معيوبه

 ... که باال کشيدم و چرخوندم نگاهمو و کردم باز چشمامو
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 نم جلوي چراغ!افتاد فکم...بود شده خلق که شاهکاري و ماشين دوتا برخورد محل به خورد چشمم

 و شيک هم خيلي...بودن شده داغون سپرش از کوچولو يه و اون عقب چراغ و سپرم نصف و

 !!!مجلسي

 پرت محواس من!آره...منه؟نه تقصير...نميداشتم بر منظره اون از چشم...گزيدم پايينمو لب اراده بي

 ...اه...دادنش خبر اون با شبنمه تقصير اصال...شد

 !ببين ميکني؟منو نگاه داري قشنگه خيلي-

 ناي ميدونستم...شدم خيره بود روهام که طرف چشماي تو و کردم بلند سرمو استرس و مکث با

 ...چي؟نگرانشم کيانا پس...ميداره نگهم نرسه حسابمو تا

 بدبخت!که تره عصباني بود شده دعواش پاساژ تو که ديروزم از که اين!...عباس حضرت يا

 ...شدم

 گفت و جيبش توي کرد دستشو و داد تحويلم صداداري پوزخند

 اينکه مل...تويي مقصر که نيست شکي البته...ميشه مشخص جفتمون تکليف بياد افسر که االن-

 !ذاتته تو گري وحشي

 شدم جدي و کردم پيدا زبونمو حرفش،يهويي اين با

 ...نيستم وحشي من.کن صحبت درست-

 ريتوگ وحشي داري که باره دومين اين...چرا؟ انکار-گفت و انداخت سرتاپام به آميزي تحقير نگاه

 مياوردي؟ بار به بدبختيو اين نبودي وحشي.ميدي نشونم

 کنم؟ راضي چجوري اينو حاال...سرم به خاک...افتادم کيانا ياد بدبختي شنيد با

 هک بزنه زنگ پليس به اگه نه واي...داشت اخم و بود گوشيش تو نگاهش...کردم نگاش ترس با

 ...بکنم کاري يه بايد...اينجا ميشم موندگار

 تا دنندي آدم انگار ميکردن نگاه چنان.انداختم شده جمع مردم به نگاهي و کشيدم عميق نفس يه

 ...حاال

 بيرون پريد دهنم از سريع....ميگرفت شماره داشت خونسرد...روهام به دوختم نگاهمو دوباره
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 نزني؟ زنگ ميشه!کن صبر نه-

 اون از و شد خيره چشمام توي تعجب با و کرد بلند سرشو آروم آروم بعد.کرد مکث لحظه چند

 وحقارت همه اين مجبورم بخاطرت که کيانا بميري اي... داد تحويلم کنش خورد اعصاب پوزخنداي

 بود هم اي ديگه هرکس اگه روهام،بلکه تنها نه! ...روهام از کردن چي؟خواهش اونم...کنم تحمل

 يغهت زير که کيانا بخاطر...خواهرام نه که دوستام خاطر به!مجبورم ولي...بود جانفرسا و سخت برام

 ...ميکنه سکته داره که شبنم و

 يختمر داشتم تمنا و التماس و مظلوميت هرچي...باشم تفاوت بي پوخندش به نسبت کردم سعي

 فتمگ شمرده و آهسته خيلي ميکردم بازي انگشتام با استرس با که درحالي آروم و چشمام توي

 اگه...من جاي بزار خودتو...ميشه ديرم.بمونم مجبورم من بياد پليس اگه...نزن زنگ پليس به-

 عمله اتاق تو و کرده تصادف کسات عزيزترين از يکي بگن و بزنن زنگ بهت و باشي فرمون پشت

 ...برم بايد من...نميشه؟ پرت حواست...ميشي؟ حالي پيشش،چه بري زودتر بايد و

 موفق دارم اينکه از خوشحال...ميکرد نگام حرکت بي و ميشد عوض هرلحظه نگاهش حالت

 گفتم و انداختم تصادف شاهکار به نگاهي ميشم،نيم

 مو يمل کارت حاضرم...االن برم بزار فقط...ميدم باشه خسارتش منه،هرچي تقصير که دارم قبول-

 برم يدبا االن فقط...ميکنم پرداخت خسارتتو که شي مطمئن تا دستت بدم بخواي تو که هرچي يا

 ...ميزنه شور دلم.بيمارستان

 تو اصال...هه...شدم خيره چشماش تو ملتمس و منتظر!...درميومد داشت خودمم اشک کم کم

 مشواس فقط و نبود بيش غريبه يه برام هنوز که کسي به التماس اونم...نبودم التماس اهل عمرم

 ...ميدونستم

 که دبو وقت خيلي.داشت برنمي چشمام تو از لحظه يه نگاهشو و بود ايستاده حالت همون تو هنوز

 تاشدس توي موبايلشو...بود نشسته پيشونيش روي کمرنگ اخم يه و بود شده محو پوزخندش

 ...بودم منتظر فقط من و!...گفت نمي هيچي و ميفشرد

 و نپايي آورد مکث با و آروم رو بود توش موبايلش که دستي...ميومد خودش به داشت انگار کم کم

 انداخت کشيد،سرشو موهاش تو دستي و گرفت چشمام تو از نگاهشو کالفه...جيبش توي کرد
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 اون با آسمون تا زمين که لحني با زمزمه شبيه و کرد باز ماشينشو در.راست سمت چرخيد و پايين

 گفت ميکرد فرق موقع

 ...نميخوام خسارتم...برو-

 گفتم خوشحالي و لبخند با...نميشه باورم...تيارا؟ شد؟واقعا؟جون راضي...شد گرد چشمام

 برم؟...جدي؟-

 داشت چشماش که بخورم قسم حاضرم...کرد نگاه چشمام تو باز و کرد بلند سرشو

 ...!خان روهام بگيرم ازت حالي يه وقتش به... ميخندي؟ من شدن کوچيک به...مرض!...ميخنديد

 ...نشدم منصرف تا برو...ديگه برو-

 به دوختم و گرفتم ازش نگاهمو...بکني ميخواي غلطي چه ببينم شو منصرف بيا

 ...بابا گمشو....حلقم تو ولکسش....اوه...ماشينش

 ونچي؟هم پس...ماشين تو پريدم ثانيه از کسري در و دادم تحويلش تشکر نشونه به لبخندي

 ...داره اگه زياده خيلي ديگه که زباني تشکر انتظار...بود زيادي سرش از لبخندم

 حرکت منم تا بفرمايند حرکت و بردارند بنده به شدن خيره از دست شدم منتظر و نشستم

 هک نکشيد طولي و شد ماشينش سوار بعد و کرد نگام حالت همون با همونجوري لحظه چند...کنم

 تمگرف گازشو عجله با و انداختم بود فرستاده برام شبنم که آدرسي به نگاهي منم...کرد حرکت

 ...بيمارستان سمت

 بود ستهنش...ديدمش اينکه تا...ميگشتم شبنم دنبال راهرو تو داشتم نگران و بعد،مضطرب ربع يه

 ...بود ردهک قفل توهم دستاشو و پايين بود انداخته سرشو و ديوار کنار رنگ سفيد هاي صندلي روي

 ذره هي چشماش اما.زد لبخند ديدنم با و کرد بلند سرشو شنيد که قدمامو صداي...سمتش دويدم

 ...بود نمدار

 شدم خيره چشماش تو و کنارش نشستم.بهش رسيدم

 کجاست؟-
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 هوش هب هنوز ولي.بخش تو بردنش...نيست مشکلي.بوده خوب عملش-گفت و کشيد عميقي نفس

 نيومده

 چطوره؟ حالش-گفتم و کشيدم راحت نفس يه

 .خورده بخيه تا چند پيشونيشم...شکسته بد خيلي راستش دست-

 نيومدن؟ باباش مامان-گفتم و گزيدم لبمو

 !اوناهاشن...خبر بهشون ولي هنوز نه-

 ابتداي از که کيانا مادر و پدر به رسيدم و کردم دنبال نگاهشو مسير تعجب با...ايستاد شد بلند و

 ترسي و بود راحت کيانا بابت خيالم.شدم بلند...ما سمت ميومدن داشتن نگراني با راهرو

 ...بزنم حرف ميتونستم تر راحت بنابراين ميشناخت منو مامانشم...نداشتم

 و تادايس ديدنم با مامانش....بزنم لبخند کردم سعي و سمتشون افتادم راه و فشردم کيفمو بند

 ...همينطور باباشم...کرد نگام پرسشگرانه

 موج بانمکش چهره تو نگراني.کردم نگاه اشکيش چشماي تو و ايستادم مامانش روبروي

 گفت و قلبش روي گذاشت دستشو...ميزد

 دخترم؟ کجاست-

 ...الکي هرچند...بود نگران هميشه که بيچاره اون...افتادم خودم مامان ياد...بميرم الهي

 .بخشه تو خوبه حالش...نباشين نگران-گفتم آرومي لحن با

 باشيم؟ مطمئن-گفت ترس با و جلو اومد قدم يه کيانا باباي

 .ببينينش بدن اجازه اگه ميتونيد.باشه راحت خيالتون بله-کردم نگاش لبخند با

 و کردن کج مسيرشونو مکث بدون جفتشون...شد هردوشون ترسون هاي چهره مهمون لبخند

 سمت برگشتم بعد و کردم دنبالشون نگاهم با خودم مادر و پدر ياد به جايي يه تا...رفتن

 هميشه.گرفت خندم...کشيد راحت نفس يه و صندلي روي کرد ولو راحت خودشو...شبنم

 ...ميزد جوش زيادي بيخودي هرچند چي همه واسه يکسره...بود همينجوري

 .مبگ چي بهشون نميدونستم من...بده خيرت خدا-گفت و کرد نگام قدرداني با...سمتش رفتم
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 تيميگف چيزي يه بود خوبم خوب کيانا اگه...داري تو که حالي اين با-گفتم و کنارش نشستم

 .جونشون از دور بيفتن پس پدرمادرش

 نگز موبايلم که پايين انداختم سرمو منم.روبرويي ديوار به دوخت نگاهشو و کرد کوتاهي خنده

-گفتم و پيشونيم به زدم محکم رها اسم ديدن با...آوردم درش جيبم توي از و کردم پوفي.خورد

 !رفت يادم...واي

 شده؟ چي-شبنم

 هيچي-

 دادم رو رها جواب استرس با و

 ...الو-

 دم من ساعته بخونم؟يه فاتحه برات بيام نيستي که تو شدي دفن گورستوني کدوم...زهرمار و الو-

 هن بکنه تورو کله بگم بايد ميالد به من اونوقت ها پره مي دختره...شد سبز علف پام زير درم

 ودمخ ميگفتي ميزنگيدي سرت خير بياي خر؟نميخواستي دختره کجايي هست معلوم اصال...منو

 وت نيست معلوم که خره ميالد اون و ميمونم من و ميبندن آژانسو در ديگه ساعت نيم االن...برم

 ...کنه دفنم قبرستون کدوم

 کردم قطع حرفشو زدناش ور از کالفه

 ...يخاستگار بريم نميشه امروز...ميگم چي ببين شو خف لحظه خبرته؟يه چه ش هوووشششش-

 چرااااااااااا؟-کشيد جيغ باز

 ...ناخوشه کيانا چون-

 شعيادت ميريم وقتش چه؟به تو و من به شه خوب بده دارو ش ننه بالينش تو بتمرگه بره خب-

 وامونده خر دختره

 .بيمارستانه تخت رو االن کرده تصادف...نزن فک انقد بابا-

 بدم فاصله گوشم از گوشيو شدم مجبور و شد پاره گوشم پرده که کشيد جيغي چنان

 شدهههههه؟ چي کيانا-
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 بهتره جيغي؟االن مي چرا ببند-

 بيمارستان؟ کدوم-کشيد جيغ باز

 ميکنم اس برات آدرسو...مرض-

 ميام زود من-

 هااااا پره مي دختره-گفتم خنده با

 کل به زده گند پسنديده رو هرچي خره ميالد اين...درک چنده؟به کيلو دختره-گفت کالفه

 بياد هبد چه؟آدرسو تو و من به اصال.ندارم ديدنشو چشم که ها عتيقه اون از يکيه البد اينم.قومش

 خدافظ ميفرستم باشه-

 فعال-

 وخودش داشت که شبنم براي بعد.فرستادم رها براي بيمارستانو آدرس بالفاصله و کردم قطع

 چرت به کرديم شروع هردو بعدشم.خنديد کلي اونم که کردم تعريف چيه ماجرا بفهمه تا ميکشت

 من هک بماند حاال.کيانا مالقات رفتيم باهم و رسيد رها اينکه تا زدن حرف دري هر از و گفتن پرت و

 چراکه...برسم حسابشو وقتش به خوردم قسم گرنه و کردم رحم بهش خرابش حال خاطر به

 ...کنم کوچيک خودمو اونقدر بخاطرش شدم مجبور

****** 

 ميشه دير دانشگاهت بيدارشو...جان تيارا-

 ...خاله بخوابم بود؟بزارين کجا دانشگاه-گفتم غرغرکنان و زدم غلت جام تو

 کردم باز پلکامو الي آهسته تعجب با و شنيدم نسرينو خاله کوتاه خنده صداي

 دختر باش زود.برسي دير اولي روز همين بده...داري دانشگاه امروز دخترکم-

 و پريدم جام از فنر مثل...کردن وصل بهم فاز سه برق انگار...امروز؟...دانشگاه؟-کردم زمزمه

 !عقب پريد متر دو نسرين خاله بيچاره.تخت گوشه کردم شوت رو مالفه

 ...آشپزخونه سمت دويدم مانند جت راست يه و شدم خارج اتاق از سرعت با
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 ميشنيدم سرم پشت از رو خاله صداي

 فرزي و شر خدابيامرزت مادر عين ماشااهلل...باش مواظب...دخترجان يواشتر-

 ادي تا پاشيدم صورتم به آب مشت چند عجله با و کردم باز ته تا آبو شير...مامان ياد باز خدا اي

 و خاطراتم سمت پرکشيد فکرم چون...بود فايده بي اما کنم دور خودم از آب سردي با مامانو

 ذهنم تو پيچيد مامان حرصي صداي

 بشور؟ دستشويي تو بگم دفعه چند...ميشوري؟ اينجا صورتتو تو باز دختر بابا اي-

 بقيه...گرفتن لقمه به کرد شروع و روبروم نشست هم خاله.دادم فرو ميز روي چايي با بغضمو بزور

 بزور و کرد درست خاله هم لقمه چهار و خوردم خودم لقمه دو...کشيدم سر داغ همونجور چاييمو

 ...شم بلند ميز پشت از داد اجازه شد راحت شدنم سير بابت خيالش که بعدم!...حلقم تو کرد

 مقنعه و سفيد مانتو و لي شلوار يه عجله با...لباسام کمد تو رفتم سر با و اتاق تو پريدم شتاب با

 مزقر به مايل صورتي رژ يه زود.پوشيدم لباسامو و کردم مرتب موهامو.بيرون کشيدم اي سرمه

 مچپوند ريمل و رژلب البته صد و موبايل و جامدادي و کالسور از اعم هامو وسيله.لبام رو کشيدم

 ...بيرون زدم خونه از خاله از سرسري خداحافظي يه از بعد و کيفم توي

 اسم و آوردم درش کيفم تو از عجله و حرص با.خورد زنگ موبايلم شدم ماشينم سوار که همين

 رکمت در و کردم قطع...صبر کم عجول دختره بگه ميخواد چي ميدونستم...ديدم صفحه روي رو رها

 ميام دارم-دادم اس براش ثانيه 0 از

 قرمز چراغ پشت و چهارراه به رسيدم بعد دقيقه 7...دادم فشار گاز پدال روي پامو زود خيلي و

 قتو ديگه ربع يه هنوز خوبه...کردم نگاه ساعتم به و بيرون کردم فوت محکم نفسمو.کردم توقف

 ...دارم

 چپي سمت ماشين سمت از که شدم آهنگي کننده کر صداي متوجه همزمان که چراغ به زدم زل

 ...ميکشيد خط ام نداشته اعصاب رو بدجور و بود دوفي دوف آهنگاي اين از...شدم ميومد

 يختر بي مردونه صداي يه که کردم نگاه چراغ به طلبکارانه و فشردم مشتم توي فرمونو حرص يا

 کنه اتصالي سيمام شد باعث چپ سمت از

 مسيريم؟ خوشگله؟هم ميري کجا-
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 وناتاييس اين حيف...نگاه ماشينشو...بدقيافه ميمون اه اه...کردم نگاش برگشتم حرص و تعجب با

 ...اه...سيگاره دود از پر که ماشينشم فضاي...نشسته توش اين که

 رممسي من...جهنم ميري دربست شماکه-گفتم و جلو به دوختم و گرفتم ازش چندش با نگاهمو

 نيست اونوري

 احوري مثل واقعا خب اي؟آره بهشتي تو مگه...داري زبون که ميبينم نه-گفت و زد مخي رو قهقهه

 خوشگلم ميموني

 .تو واسه نه ولي خوشگلم من-گفتم و کردم دقيق چراغ روي نگاهمو

 که آينه تو...شدم دور ازش و فشردم گاز پدال روي پامو خواسته خدا شد،از سبز چراغ بالفاصله

 ...بترکه الستيکات که بيا انقد...بابا برو...مياد دنبالم داره ديدم کردم نگاه

****** 

 باشه مخم رو هرچي من...ها مخم رو ميره داره کاري اول همين...ميزنه ور چقدر استاده اين

 ....ها ميرسم حسابشو

 سمت به خوردم سر و صندلي روي کردم ول خودمو من و شد تموم کالسم اولين باالخره

 ...نکنم فک...کنم؟ تحمل دانشگاهو ميتونم من...پايين

 ...گشنگي از مردم کنيم کوفت چيزي يه بريم پاشو تيارا-رها

 کجا؟-کردم نگاش چشم گوشه از

 بوفه-

-گفت و ميبست کيفشو زيپ داشت و بود نشسته من جلوي که کيانا سمت کرد روشو بالفاصله

 مياي؟ کيانا

 ...بخوابم ميخوام فقط نيست حسش...نه-کرد نگامون حوصله بي

 بخوابي؟ ميخواي کجا تو ميشه شروع بعدي کالس ديگه ساعت نيم خنگول-رها

 و کرد ارهاش جايي يه به دستش سالمش،با شونه روي مينداخت کيفشو که درحالي و شد بلند کيانا

 گفت
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 ...ديگه ميشه پيدا...جايي...اي نمازخونه باالخره-

 تلو وتل هي بيچاره ميفتاد پس داشت...گرفت خندم...کالس در سمت رفت و کشيد راهشو سريع و

 ...ميخورد

 چي؟ تو شبنم-رها

 مميترک دارم که خوردم انقد...تو برعکس من-شنيدم صداشو...بود نشسته سرم پشت شبنم

 ديگه بريم پاشو-کرد نگاه من به درمونده و شد آويزون ش لوچه و لب رها

 هحوصل بي و ام شونه روي انداختم برداشتم ميز روي از کيفمو.شدم بلند و کردم محکمي پوف

 بريم-گفتم

 هبوف سمت رفتم رها همراه به.افتاد راه دنبالم برداشت کيفشو زود...نگو که کرد ذوق آنچنان رها

 ...دانشگاه

 و ميز هي پشت نشستم رفتم و پايين انداختم سرمو گاو جونم از دور عين که بودم حوصله بي انقد

 ...دوختم چشم روبروم بود نشسته خوشحال که رها به تفاوت بي

 ميخوري؟ چي-

 بخوري تو هرچي-انداختم باال شونه

 ديگه بگو چيزي يه...حالي بي چقدر تو...اهه-کرد اخم

 اين...اين!!!....شد داغ چايي عين وجودم همه رها راست شونه باالي ديدن با که چاي بگم خواستم

 بود؟ کجا جن بابا خف....جنه؟ هست؟نکنه جا همه چرا اصال...ميکنه؟ چکار...اينجا

 بود انداخته سرشو و نفره چهار ميز يه پشت بود نشسته.بودم زده زل بهش گشاد چشماي با

 ...بود فکر تو شديدي طور به انگار.بود کرده قفل هم تو ميز روي دستاشو و پايين

 نگري؟ مي چه شد؟به چي-رها

 ميکنه؟ چکار اينجا اين رها-گفتم کنم نگاه رها به اينکه بدون

 کي؟-شد تعجب از پر لحنش
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 روهام-

 کيه؟ روهام-

 بدو-گفتم و شدم بلند و فشردم کيفمو بند.شدم خيره رنگش آبي چشماي تو غيض و حرص با

 بريم

 !هنوز نخورديم کجا؟چيزي-

 ميرم خودم...بخور بشين تو-گفتم و رفتم بهش توپ غره چشم يه

 رو رها صداي...خروجي در سمت کشيدم راهمو رها به توجه بي و زمين به کوبوندم پامو حرص با

 شنيدم سرم پشت از

 چته؟ هست معلوم اصال!تو دست از...ميام منم صبرکن-

 نمي دلم.نکردم بهش توجهي من اما زدن غر به کرد شروع و کنارم رسيد.نکرد دريافت ازم جوابي

 بهش شدم مجبور اينکه بخاطر...ندارم خوبي حس جورايي يه چون...ببينه منو روهام خواست

 تو من يول...ست گانه بچه فکرم اين ميدونم!...کنه ام مسخره بخواد شايد ميکنم کنم،فک التماس

 تربيش نميخوام فقط...داره؟ ربطي چه اه...مادرم که وقتي حتي...بودم نکرده التماس بارم يه عمرم

 اينجاست چرا و ميکنه چکار دانشگاه اين تو اينکه حاال...بشم کوچيک چشمش پيش اين از

 !ببينه،هيچوقت منو نميخواد دلم من که اينه مهم...بماند

 !ببخشيد خانم-

 اما!...ديد نوم بفهمم بود کافي آشنا و مردونه صداي اين...شانس اين به لعنت...روحت تو اييييييييي

 باشه؟ من با معلوم کجا از اصال.دادم ادامه راهم به کوتاه مکث يه بعد

 ...ها بود ما با کنم فک-گفت و کرد نزديک گوشم به سرشو رها

 ماست؟ با ميدوني کجا از...آدم همه اين-گفتم اخم با و افزودم سرعتم به

 !زدم حدس چميدونم-

 هک اي پي در پي و محکم قدماي صداي...رفتم غره چشم بهش دوباره و کردم فوت محکم نفسمو

 نکردم توجهي اما مياد دنبالمون داره بفهمم شد باعث ميشنيدم سرم پشت از
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 ...!لحظه يه...هستم شما با!خانم سرکار-

 وايسا دقيقه يه...داره کار ما با يارو اين ميگم-رها

 رو بعدي قدم نتونستم و شدم ميخکوب جام تو يهو که کنم ش خفه بگم چيزي يه خواستم

 ندت و ميکرد نگام اخم با و بود کرده سد راهمو پسري به شدم خيره شده گرد چشماي با...بردارم

 توجهم نميخواستم که کسي همون درست!...روهام جز نبود کسي پسر اون و...کشيد مي نفس تند

 با ميشد کاش اي...دادم فحش بهش نگاهم با و شدم خيره چشماش تو حرص با...بشه حضورم

 ...شه راحت خيالم ديگه که کنم نثارش هم جانانه کتک و سيلي تا چند يه نگاهم همين

 يعجيب لحن با و کرد ثابت چشمام تو درآخر نگاهشو و گذروند نظر از صورتمو اجزاي موشکافانه

 گفت

 !هستي هم بودنت،کر وحشي بر عالوه اينکه مثل.ميکنم صدات دارم ساعته يه...خودتي آره-

 تيارا؟ کيه اين-شنيدم گوشم دم وار زمزمه رو رها صداي

 !بده توضيح اين به بياد يکي حاال...به

 برانداز سرتاپاشو تمسخر با و دادم روهام تحويل شيک پوزخند رها،يه به توجه بدون

 آبي هچهارخون پيراهن...نفتي آبي جين شلوار...سفيد آبي کتوني کفش...ات عمه حلق تو!اوه...کردم

 ...باز يقه هاي دکمه...زده باال آرنج تا آستينا...سفيد

 گفتم و شدم خيره چشماش تو و باال دادم ابرومو تاي يه

 اييشناس هامو خصوصيت از دوتا که االن تا...بذارم شما با شناسي صفت کالس دوره يه بايد من-

 راستي،تو؟اينجا؟قضي...گرفتي اشتباه هردورو که کنم عرض خدمتت بايد اما...کردي

 نگاه بود افتاده فکش و من به بود زده زل و چمنا روي بود نشسته چهارزانو که رها به تعجب با

 ...کردم

 اينجوري چرا ديگه.کردم منم کنم تعريف چيو همه که دادي گير نديدي؟خودت چيه؟خوشگل-

 ميکني؟ نگام

 کردم رو شنيدم رو کيانا ريز خنده صداي که کردم نگاش منتظر...بود خف همچنان رها

 !...پرتقال دوتا اندازه شد چشمام...خنديد مي خودش واسه هرهر و من به بود زده زل...سمتش
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 ميخندي؟ چي به...مرض-گفتم تعجب با

 ميکنم تصور رو صحنه اون دارم-گفت هاش خنده وسط

 داره؟ خنده انقد که تصورميکني چجوري رو صحنه اون اونوقت-کردم غليطي اخم

 !باحاله خيلي...ديگه گفتي خودت که همونجوري-

 ودب داده تکيه...کردم نگاش حرص با..شنيدم شبنمو خنده صداي اونور از...گرفت اوج ش خنده و

 !ميخنديد کرکر بود گرفته شکمشو و درخت به

 ميخندي؟ چي به ديگه تو-گفتم طلبکارانه

 !بوده اي صحنه عجب...ميگه راست کيانا-گفت بايسته صاف داشت سعي که حالي در

 روهام دست بعدم!...روهام بغل تو تيارا...بگيرم عکس تا ميبودم اونجا بايد...واي واي واي-کيانا

 !.روهام پاي رو تيارا لنگ!...تيارا دهن رو

 از هنوز که دستش به...رفتم نشونه سمتش به درآوردم کفشمو!...شد زمين پهن خنده از بعد

 ما هب گردنت از دستتو وگرنه فکو ببند يکي تو-گفتم عصبي و کردم اشاره بود آويزون گردنش

 !ميکنم منتقل تحتت

 اون که دانشجوهايي از نفر چند که طوري به!...کرد کر فلکو گوش کيانا و شبنم قهقهه صداي

 يزيچ از تا گرفت شون خنده حرفم از بيشتر انگار...کردن نگامون تعجب با برگشتن بودن اطراف

 ردمک تعريف که حاال کن تعريف بيا که شدن آويزون ازم ساعته دو...بيا...کردم تعريف براشون که

 بخندي آب رو...ميخندن خوشانشونه خوش و راهه به کرکرشون و هرهر

 ميکرد نگام داشت همونجوري هنوز خاموش و ساکت که رها به اخم با و شدم سينه به دست

 گفتم و دوختم چشم

 بخندي؟ نميخواي تو-

 اون؟...اب...تو-گفت بهت با و رفت نشونه سمتم به اش اشاره انگشت با و باال آورد مکث با دستشو

 چه؟ يعني!...وا

 .اون با اين...عزيزم آره-گفت ميکرد پاک اشکاشو که حالي در و نشست صاف کيانا
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 و لباش روي نشست لبخند يه کم کم...رها به شدم خيره شده گرد چشماي با!...خنده زير زد باز و

 به غش آستانه در تاشون سه هر...بخند کي نخند حاال!شد منفجر...يهو بعد و شد شيطون نگاهش

 ...ميبردن سر

 شدم بلند و زمين به کوبوندم محکم پامو دوتا و کردم پام کفشمو

 کوچيک...بدم شرح براتون نداشتين لياقت اصال-گفتم و انداختم شون هرسه به عصباني نگاهي

 آيا؟ داره خنده انقد من شدن

 دور ازشون و برداشتم قدم حرص با بعد.رفتم غره چشم بهشون و نموندم جوابشون منتظر

 ...شخصيت بي تربيتاي بي.شدم

 مبر ميخواستم...ميکردم طي اطرافو نگاهم با و ميزدم قدم...دادم ادامه راهم به و شدم خيالش بي

 گيرنن دلدرد خنده از اگه هم قمر ننه تا سه اون...ميشد شروع کالسم ديگه ساعت نيم تا کالس تو

 دنمز قدم به و مانتوم جيب توي کردم دستامو...کالس سر ميان انشااهلل ببرن در به سالم جون و

 چي به حاال...دههههه!ميخنده داره که اينم!...روهام به خورد چشمم دور از...که دادم ادامه

 !گرفت خندم منم خنديدنش طرز از...که ميميره ميخنده؟داره

 خم جلو به خنده از انقد و نيمکت روي نشسته ديگه پسر يه با ديدم...جلو رفتم ديگه قدم چند

 مينز هسته تا کنم وصل ماتحتش به موشک يه برم!...زمين تو بره مخ با نمونده چيزي که شده

 کيي اون...ها ديوونه کن نگاشون...شه متالشي مغزش پشتش بزنم يکي برم نه...خخخخخ!بره

 ...ميگذره خوش بهش داره چقدرم... نداره کم ازش چيزي هم

 اليع شانس اينم بله...دادم ادامه راهم به بنابراين...ميشدم رد جلوش از سالن به رفتن براي بايد

 ...خدا اي!!!شده افتضاح عاليه بس از!ديگه منه

 شون دهخن صداي ميشدم نزديکتر هرچي...برداشتم قدم ريلکس و خونسرد و پايين انداختم سرمو

 ...ببخش منو خدايا!!!...ميمونه خر عرعر عين بالنسبت...اعصابم رو ميرفت بيشتر

 ته طايوس.کرد بلند سرشو و نشست صاف و کشيد زحمت باالخره که بودم قدميش چند فاصله تو

 ...بود باحال خيلي...گرم دمت-گفت خندش مونده

 !خر؟ پسره باحاله خيلي من مخ رو رفتن راه!کوفت
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 که همين اما!...ميزد استارت يه هرازگاهي وسط اون و ميشد تبديل بلند نفساي به اش خنده ديگه

 برج هي به شد تبديل دقيقا!شد ناپديد استارتشم همون...افتاد من به نگاهش و برگردوند سرشو

 !زهرمار

 !نيست شکي نه؟درش معيوبه دارم؟مخت چکار تو به من بکن تو خنده تو خب!!!وا

 از وقتي ميخواستم.باال گرفتم سرمو...دادم ادامه راهم به تفاوت بي...ميخنديد هنوز رفيقش اون

 جلوش و کردم التماسش که بار يه همون...برسم نظر به ميخوام که اونطوري ميشم رد جلوش

 پسره اون خنده صداي هنوز....کردم جابجا هام شونه روي کيفمو...بود کافي برام شدم کوچيک

 ...بود اعصاب رو بدجور

 عديوب قدم خواستم...يهو که ميکردم طي پاشونو جلوي مسير داشتم...گرفتم خودم به جدي قيافه

 مينز پخش چشاشون جلو!کردم سقوط!گوووووممممبببببب و نيومد باهام راستم پاي...که بردارم

 ...کنه چکارتون بگم خدا...شعور بي....آخ آخ آخ آخ!شدم

 صورت اب تا زمين گذاشتم محکم دستامو ميکردم سقوط داشتم وقتي چون...ميسوخت دستام کف

 آره...ونمميد!دوبار سالي فوقش!نيست من زندگي کارنامه تو اصال افتادن عجيبه خيلي...نيام فرود

 انچن غريبه پسر اون افتادم که همين...دوتاست اين از يکي کار...داره اشکال کار جاي يه ميدونم

 توضعي اون تو فقط...کرد اتصالي همش سيمام!شدن منفجر عصبيم هاي سلول که خنده زير زد

 بخنده بهم که مونده همينش...بهتر خب...نميخنده؟ روهام چرا اينکه اونم...داشتم سوال يه

 بايد...مکن حاليشون شم بلند بايد...گفتم کي ببين حاال!ازراعيل دست ميسپرمش خودم اونوقت

 ...مصرف بي چلغوزاي...بوده کدومشون کار بفهمم

 نفس بلند و ميلرزيدم خودم به خشم شدت از...کردم بلند خودمو و دستام روي انداختم وزنمو

 ...ست کنده گورتون...ميکشيدم

 لبو عين داشت هي ولي خورد شو خنده بقيه و شد الل...رفتم پسره اون به توپ غره چشم يه

 !شه منفجر بود نزديک و من به بود زده زل...ميشد

 ...خودته کار ندارم شک...شدم خيره روهام به خشمگين و حرصي و چرخوندم نگاهمو

 تحويلم مخ رو اما صدا بي پوزخند يه کم کم بعد!!!وزغ عين کرد نگام فقط لحظه چند

 ...واال!اين اسم به بچسبونم بخوام که حيووني اون بگم؟حيف چي...اي....داد
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 اب که لحظه چند بعد...ميکنم حاليت...زدم زل بهش و کردم تنگ چشمامو و کردم مشت دستامو

 کرد باز دهان باالخره دادم فحشش نگاهم

 خوبي؟-

 !شما لطف به بله-کردم کج راست سمت به کمي يه سرمو و زدم صداداري پوزخند

 چشمام توي زد زل تعجب با و شدن گرد چشماش...آوردم زبون به غليظ خيلي رو شما

 !نبود من تقصير-

 يعني؟ کنم باور...عه؟-باال پريد ابروهام از يکي

 ...خودته ميل-باال انداخت هاشو شونه تفاوت بي

 !حرفاست اين از تر عوضي اين....هه...کردم نگاش نگاش فقط سکوت در مشکوک

 گذشت؟ خوش پرواز-

 ...بود انفجار آستانه در همچنان...بود روهام رفيق.کردم نگاه صدا سمت به

 کنين؟ امتحان خواين مي...خالي جاتون!بود عالي...پرواز؟-شد کج لبم گوشه

 ددا ابروهاشو از يکي...پسره به شدم خيره فقط و ندادم محلش اما شنيدم روهامو پوزخند صداي

 باال

 !ميشه بد حالم ارتفاع تو...مرسي نه-

 !دارين ارتفاع از ترس پس-زدم آميزي تمسخر لبخند

 !هيکلت رو ميارم باال ميشه بد حالم...نه-گفت و کرد کوتاه خنده يه

 وشامگ از ميکردم حس لحظه اون تو...گرفتم آتيش...کرد برانداز سرتاپامو آميزي تحقير نگاه با و

 ستمد کف به اونقدر ناخنامو!...بيرون ميشه پرت آتيش کنم باز دهن اگه و بيرون مياد دود دماغم و

 نگاه و ساييدم هم به دندونامو...بشه سوراخ دستم داشتم انتظار لحظه هر که بودم داده فشار

 رو بيارم زبون به ميتونستم عصبانيت اوج تو که چيزي تنها و کردم ثابت چشماش تو خشمگينمو

 گفتم
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 وريلگ به بيشتر البته...برزيلي ميمون خودت هيکل رو بريزه باال بگير آوردي،سرتو باال اگه-

 !زکي گفتي گوريلم به تازه!شبيهي

 بودي کجا تاحاال تو...واي-گفت اش خنده وسطاي...زدم پوزخند اش خنده به!...زد قهقهه دل ته از

 ...ميخنديديم بيشتر يکم ميومدي دختر؟زودتر

 چرا نميدونستم...روهام روي چرخيد اراده بي ام عصبي نگاه...نميومد باال نفسم عصبانيت از ديگه

 رچيه عوضي پسره چي يعني بگيره رفيقشو جلو بايد...بگه من از دفاع در چيزي يه دارم انتظار

 هيچ که اوال...خوشه دلت تيارا هه...نيست؟ خيالشم عين اين اونوقت ميکنه بارم ميخواد دلش

 کنه؟ دفاع ازت که ابروته و چشم عاشق مگه دوما.نداره تو با صنمي

 زما کردم،نگاهشو ثابت چشماش توي نگاهمو که همين!...کرد متعجبم افکار،رفتارش اين همه با

 مامچش و ترسيدم من که طوري به بود جذبه با خيلي اخمش.شد خيره دوستش به اخم با و گرفت

 !کوبنده و محکم...که لحنشم!...شد گرد

 ...گمشو پاشو...نميکشي؟ خجالت...خفه ميثم-

 تو دمبو شده ميگي؟گم منو...روهام به بود زده زل ناباور و گرد چشماي با!...بود ديدني ميثم قيافه

 !خوشحالي و بهت و تعجب عالم

 کمي يه...کرد نگاه چشمام تو عجيب...ايستاد روبروم...کرد بلندش و گرفت ميثمو دست روهام

 به شما معيوبه مخش کال من رفيق اين...ميخوام عذر من-گفت شمرده و آروم و کرد خم سرشو

 .نگير دل

 نگاه با!...درگير ذهن يه و هندونه دوتا قد چشماي با گذاشت منو و رفت و کشيد ميثمو دست و

 خواهي عذر و دفاع ازم بايد چرا...ولي...گرم دمش...ميگم...کردم تماشا رفتنشو ام زده بهت

 تو.!!!..ادب؟ و روهام...شه؟ ادب با انقد يهو داره دليلي چه...خبريه؟نميفهمم کرده فکر ميکرد؟نکنه

 !نميگنجه که يکي من عقل

 گفت؟ چي شد چي شد چي-

 تو زدم و کردم نگاش اخم با!...اومدم فرود رها خوشحال صورت تو و باال پريدم متري ده يه

 گفتم و سرش

 خب ترسيدم...رها کنم خيرات حلواتو بيام خودم که الهي اي-
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 گفت؟ چي حاال خب-گفت زده هيجان بياره مبارکش روي به اينکه بدون

 ديدي؟ کي از تو...بابا هيچي-گفتم و سالن سمت افتادم راه تفاوت بي

 ميزيدي حرف باهاش داشتي که اونجايي از-گفت و افتاد راه دنبالم شنگول

 ماون.کردم تعريف براش ميدادم ادامه راهم به که نديده،همونطور خوردنمو زمين اينکه از خوشحال

 بهمان و فالن و دلشه تو چيزي يه و هست خبرايي يه حتما که داد وعيد وعده هزار و کرد ذوق کلي

 و اره که خبرايي اون از نه هست،اما خبرايي يه ميدونستم...نميگفت اينو من دل اما...پشمدان و

 شايد...رممتنف ازشون که مردايي دسته اون از بشه ميخواد که بود اين تصورم...ميکنن فکرشو بقيه

 !ميشه دفع چيزي هر قبل نداره خبر اما!کنه جذب خودش سمت به منو اخالقي خوش با داره سعي

****** 

 ...ميخوام تر قشنگ رنگ يه...چيه؟ اون بابا نه-

 سليقه بي-گفتم و کردم نازک شبنم واسه چشم پشت يه

 بپوشم؟ سبز مانتو من ديدي تاحاال تو آخه-

 !واال نه-

 ديگه همين خب-

 از هبخر ميخواد مانتو يه...کردم نگاش و زمين به کوبوندم راستمو پاي حرص با...داد ادامه راهشو و

 بيام کوره شمسي و اوره و اره اين با بکنم غلط ديگه من اصال...کرده عالف مارو تاحاال صبح

 ....کجان نيست معلوم هم ديگه خل دوتا اون حاال...خريد

 ببين اينو بيا هووووووو شبنم-

 اپروفسور اين عين متفکر قيافه يه با داره تر عقب مغازه تا چند رها ديدم صدا سمت برگشتم

 ...ميکنه حالجي ويترينو توي مانتوي

 گفت رها به مونده قدمي چند و برگشت رو رفته مسير شبنم

 ها ميکني؟پاساژه صدا اينجوري خرمني سر مگه-
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 اموننگ چجوري ببين...شبنم کردي بدترش که خودت خب-گفتم و سمتشون رفتم...گرفت خندم

 ميکنن

 و ردک شبنم به نگاهي ميشد رد داشت که فشن مردني الغر پسر يه....کردم مردم به نگاهي نيم و

 گفت خنده با

 برسون سالم خره به رفتي خرمن سر-

 !رسونده سالم داداشش ميگم حتما باشه-شبنم

 اوضاع ديد وقتي هم پسره...داديم نشون اليک عالمت شبنم به و خنده زير زديم پقي رها و من

 و ينويتر سمت به برگردوند روشو خنده با شبنم!...رفت و پايين انداخت سرشو آورده کم و ناجوره

 سمت به وش اشاره بعد،انگشت و کرد نگاه متفکرانه بود کرده انتخاب رها که رنگي سفيد مانتوي به

 گفت و کرد دراز سفيده کناري مانتوي

 !بهتره يکي اين-

 وجقه عجق شمري؟خيلي مگه قرمزه چيه؟زيادي اون-گفت معترضانه رها

 !قشنگي اين به-شبنم

 ببرن تو سليقه شور مرده-رها

 ها قشنگه هم سفيده اين شبنم-گفتم و انداختم سفيده مانتو به نگاهي من

 مثبته زيادي اون نه-شبنم

 !منفي دم از همه بدم بهت آدرس يه ميخواي؟بيا منفي-گرفت خندم

 خوبه قرمزه همين نه-خنديد

 بريد کالممونو رشته کيانا صداي

 قشنگه چقدر ببينين بياين ها بچه-

 !فروشي فرش يک جلوي بود ايستاده که بود اين عجيب نکته و...سرمه پشت ديدم برگشتم

 گفتم و اش کله پس زدم آروم يکي و سرش پشت ايستادم رفتم
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 ان؟ مانتو اينا-

 اش هزمين که فرشام اين عاشق نه؟من قشنگه خيلي-گفت و کرد اشاره فرش يه به ذوق با کيانا

 .ست تيره رنگ

 نگقش واقعا چون!افتاد فکم...نظر مورد فرش به رسيدم و کردم دنبال نگاهشو مسير حوصله بي

 بي...نيست؟ آشنا گالريه اين!...بينم وايسا...و چرخوندم ديگه فرشاي رو کمي يه نگاهمو!...بود

 هن...جاويد فرش گالري...خوندم رو مغازه برجسته تابلوي و باال کشيدم نگاهمو و کردم اخم اراده

 چيه؟ قضيه پس!تاحاال نشنيدم که اسمشو

 ذوق صداي...شد جمع درد از ام چهره و پهلوم تو رفت فرو تيز چيز يه يهو که بودم افکارم غرق

 شنيدم گوشم دم رو رها زده

 !توپه وضعش پس...داره فرش گالري بودي نگفته-

 کي؟-کردم نگاش اخم با

 !ندوني نداره امکان!...راه اون به نزن خودتو-گفت و مغازه توي جايي يه به دوخت نگاهشو

 ميگي؟ کيو...ميکنم لهت ميزنم ندارم اعصاب رها-گفتم حوصله بي

 !ديگه روهام-کرد نگام تعجب با

 اينه؟ مال گالري اين-کيانا

 کيييييييي؟؟؟-شد هوا به جيغم اراده بي يهويي

 هب دستاشو رها...زدم زل بهشون بهت با فقط منم...کردن نگام ترس با برگشتن تاشون هرسه

 گفت و صورتش جلو گرفت حفاظ صورت

 !ببينيش ميتوني خودت...تقصيريم بي ما تو جان به-

 مگشت نظر مورد شخص دنبال چشم با مغازه اي شيشه ديوار پشت دراومده،از حدقه از چشماي با

 !خودشه بعله... و

 و بود هگرفت ميز لبه به دستاشو کف و بود شده مايل جلو به...مغازه گوشه ميز پشت بود ايستاده

 ارهد بود معلوم و ميکرد اشاره فرشا از يکي به هرازچندگاهي...بود ديگه مرد يه با صحبت مشغول
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 جلوي روز اون!آره...ميگفت چيزايي يه و ميداد تکون سرشو هم مرده...ميده توضيح درموردشون

 ...بود شده دعوا مغازه همين

 !تو بريم بياين ميگم-شبنم

 بخري؟ فرش ميخواي بشه؟الکي چي که-رها

 ببينيم بود؟بريم کجا پولم من بابا نه-شبنم

 کني؟ تور مردمو پسر ميخواي نکنه ناقال-کيانا

 کاري؟ همچين مياد من به اصال-خنديد شبنم

 !اصال نه-رها

 گفتم و لبام روي نشوندم اي خبيثانه برنميداشتم،لبخند روهام از چشممو که درحالي من

 !تو بريم!نيستا بدي پيشنهاد-

 .شد در به راه از اينم...بيا-رها

 .تو برو فکو ببند-گفتم و مغازه تو دادم هلش و رها پشت گذاشتم دستمو

 روهام هنوز ديدم...شدم وارد وقار با و کردم مرتب گرفتم،شالمو خودم به جدي قيافه يه خودمم و

 هوي...بود پسنديده کيانا که فرشي همون سمت رفتيم و دادم عالمت ها بچه به.نيست حواسش

 گفت و بهم چسبوند خودشو کيانا

 !!ها خودمه مال اون-

 جهازت واسه دار نگه راحت خيال با نباش بخره؟نگران خواست کي-کردم نگاش سفيه اندر عاقل

 نحي همون در...دادم ادامه راهمو بعد و کردم نگاش تعجب با لحظه چند!شد باز بناگوش تا نيشش

 !خرپوالست اون از معلومه بابا ايول!شيکه و بزرگ چقدر...کردم نگاه هم مغازه ديوار و در به

 خرکيف نرميش از و کشيدم روش دستي...کردم نگاش باز نيش با و فرشه همون سمت رفتم

 !شدم

 !محشره-گفت عريضي لبخند با و کنارم ايستاد شبنم
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 ومدها مشتري سرت خير خب...دهه...کردم نگاه روهام به برگشتم و دادم سرتکون تاييد نشونه به

 !ميزني ور چقدر...نيست بد بندازي نگاه يه برات

 ماسيد دهنم تو حرفم شبنم صداي با که بگم چيزي يه که کردم باز دهان

 بافته؟ دست فرشتون اين!ببخشيد آقا-

 تو اي..!.ميکرد نگاه روهامو فقط باز نيش من،با به توجه بي اون ولي!کردم نگاه شبنم به غيض با

 گند...ميکردم بارش هم چيزي اي تيکه يه!مودب انقد نه حاال...بحرفم ميخواستم من شبنم روحت

 !ام نقشه تو زدي

 و تگرف مرده از نگاهشو و کرد لطف باالخره...کردم نگاه روهام به حرص با و کشيدم بلند نفس يه

 شچشم که همين بودشون،اما نديده زياد و نميشناخت که رو کيانا و رها و شبنم خب...ما به دوخت

 !تومني 711 سکه دوتا قد شد چشماش!شد ديدني قيافش...افتاد من به

 ...نشه ضايع وضع که گرفتم مو خنده جلوي بزور

 !حلقت تو ميکنه فرشو مياد االن-رها

 داره؟ جرئت مگه...ميکنه غلط-گفتم و خنديدم ريز و پايين انداختم سرمو

 برمياد هرکاري کردي تعريفشو تو که آدمي اين از-رها

 و ايستاد صاف...کردم نگاه روهامو جدي و کردم بلند سرمو...خوردم مو خنده و کردم سکوت

 سرشو اونم...نشنيديم ما که گفت چيزي يه و مرد همون چهره به دوخت و گرفت ازم نگاهشو

 تانداخ ما به نگاهي نيم يه راهشم وسطاي.در سمت برگشت و روهام به کرد پشتشو و داد تکون

 جواب بيا خوب پسر يه عين!کن درويش!کوفت!...کرد نگاه مارو تعجب با باز روهام و...رفت بعد و

 منو تداش فقط چون...ببندم جمع نبايد مورد اين در ميدي؟البته قورتمون چرا ديگه بده مشتريتو

 !ميداد قورت

 به چه رو ما وگرنه کنيم حال بشر اين با کم يه اومديم شديم خل ما...بخره؟ خواست کي حاال

 !خريدن؟واال فرش
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 عين!...دارن تشريف شيکم چه!اوه...ما سمت افتاد راه و بيرون اومد ميزش پشت از باالخره روهام

 سفيد نکتو مشکي،سلوار اي سرمه کتوني!...دخترش دوست حلق تو که تيپشم!...ميره راه مدال اين

 !باشه دخترش دوست مبارک به به...روشن خاکستري پيراهن يک خاکستري،و به مايل

 و جيبش توي کرد دستاشو..فرش به دوخت و برداشت رومون از سنگينشو نگاه...بهمون رسيد

 گفت

 ميبينيد هک زيباييشم...نخ بهترين با کاشان اصل دستبافت...فرشامونه بهترين از فرش اين بله-

 !فرده به منحصر

 گفتم پوزخند و کنايه با کمي يه و شدم قدم پيش صحبت تو من دفعه اين...ميکنه هم تعريفي چه

 شک بدون و آورده در سر شما مغازه از قضا از که دنيا فرش بهترين اين چنده قيمتش حاال-

 شده؟ نصيبش بزرگي افتخار

 چيه؟فرشاتو!...شد همراه کوچولو اخم يه با روهام تعجب اما...کردن نگام تعجب با همه

 نديدي؟ خوشگل...نکردم؟ نقد دزديدم؟چکاتو

 !پونصد و سه-

 ميليون؟-داد سوتي رها يهو...افتاد فکم!اوکي اووووو

 اب ميتوني!هزار کن فک تو...نه-گفتم و کردم نگاه رها به سفيه اندر عاقل و گرفتم روهام از رومو

 !کنيم جان نوش هم دور بياي بخري پفک تا چند بري تومن پونصد و هزار سه

 !زهار مي خدايي نه...کردم نگاه فرشه به دوباره...گرفت ازم نگاهشو و کرد نازک چشم پشت واسم

 نداره؟ چيزي تخفيفي-شبنم

 !مقطوعه قيمتا نه-گفت و بود شبيه پوزخند به بيشتر البته که زد محو لبخند يه روهام

 اصال!اين دختر دوست به دادم گير چرا نميدونم من حاال!دخترت دوست عمه حلق تو مقطوعت!اوه

 باشه؟ نداشته پز و دک و قيافه اين با اين ميشه مگه...داره؟

 اشاره بود وايستاده گوشه يه آروم و ساکت که کيانا به و زدم روش به ما مرگ مکش لبخند يه

 گفتم لحن همون با بازم و کردم
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 خفيفيت يه بلکه اومديم...آخه شنيديم زياد اينجارو ميدونين؟تعريف.ميخوايم جهيزيه واسه آخه-

 !بگيريم هم

 کردم نگاه روهام به برگشتم!...خوندم خودمو فاتحه که رفت بهم اي غره چشم چنان کيانا

 ديدهن عمرم به...که لبخندي يه!...نشست لبخند به لباش خورد گره نگاهش با نگاهم که همين...اما

 گفت لبخند همون با!...بودم

 ميزاريم تخفيف مناسبتا تو...نداره تخفيف فرشامون اين باشه،ولي مبارکشون-

 يه...اباب برو!بده تخفيف يه من مرگ که بيفتم پات به ميخوام مثال حاال...ميزاره کالسيم چه اوه

 گفتم و کردم نازک واسش چشم پشت

 !نميکنيم خرج بهتروني ما از فرشاي همچين واسه رو پولمون ماهم خب...بله-

 هک بود ها نگاه جنس اون از.ميکرد اذيتم نگاهش...بود داده دست بهم بدي حس يهو چرا نميدونم

 زودتر بايد.افتادم کردن غلط به ش مغازه به شدنم وارد بخاطر...نداشتم ازشون خوشي خاطره

 .ميرفتم

 !دارم سراغ بهترو جاي يه من...بريم-گفتم و انداختم نگاهي نيم شبنم و رها به

 يه با...کردم نگاه روهام به کميابم لبخنداي اون از يکي با و کردم بيان غليظ و محکم بهترو کلمه

 ...بود شده خيره بهم قطبي و خشک چهره

 گاهن شبنم به برگشتم و ايستادم مغازه درگاه تو...افتادن راه دنبالم خداخواسته از کيانا و رها

 !ميداد تفت پرت و چرت روهام با داشت...کردم

 نمياي؟...جون شبنم-گفتم و کردم محکمي پوف

 ...ميام چرا-شد بسته نيشش و گرفت روهام از مکث با روشو

 دادن تکون به هم روهام...ما سمت افتاد راه و داد تکون سر روهام واسه خداحافظي نشونه به و

 ولي نگاه همون هنوز...من به رسيد که ميکرد نگاه شبنمو اومدن مسير داشت...کرد اکتفا سر

 کم و معمولي چهره يه به شد تبديل قطبيش چهره...ام چهره توي موند خيره...بود شده تر کمرنگ

 به و بزور...خوردم لبخندمو و کردم تعجب حرکتش اين از!...شد کج لبخند حالت به لباش کم
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 ونا که ديدم آخرش نگاه توي چي نفهميدم...افتادم راه دخترا دنبال و گرفتم ازش نگاهمو سختي

 ...کن ولش اه!...سوزاننده...نگاه يه!بود عجيب...که...چيزي يه...شد تشديد بدم حس

 و دم هم ست تيکه خودش هم...چيزيه عجب ولي-گفت گوشم دم و بهم چسبوند خودشو رها

 !دستگاهش

 !دستگاهش و دم حيف-گفتم و زدم پوزخند جوابش در

 ...شد متعجب رها نگاه

  نيومدي؟ که ساعت يه ميگفتي چي تو شبنم-کيانا

 ...هيچي-شبنم

 گاهن خوشرنگش اي قهوه چشماي تو کمرنگ اخم يه با که شد باعث شبنم مشکوک هيچي همين

 چي؟ مشغول اما بود مشغول خيلي فکرش انگار...بود متفکر اش چهره حالت...کنم

 ها شديم رد اش مغازه از...بخري؟ نميخواي رو مانتو اون شبنم راستي-رها

 ديگه وقت يه واسه باشه-شبنم

 مهم اصال اه...شده؟ چش!ميکشت خودشو مانتو اون واسه داشت که اين...شد بيشتر تعجبم

 !واال!مانتو زياده که چيزي...نيست

 شده آخر لحظه تو روهام نگاه تصوير اما...دادم ادامه راهم به و ها مغازه ويترين به دوختم نگاهمو

 استاند الکي تو اون بري بودي مجبور بگه نيست يکي آخه...ها ويترين پشت اجناس جايگزين بود

 ...ها داره عيب مخت هم کني؟تو هم سر چوب سرويس و عروس و جهاز

 تو از...بوديم سکوت غرق هردو شبنم و من...شديم ماشين سوار و رفتيم بيرون پاساژ از ها بچه با

 يرهخ بيرون به تفکر با و اش چونه زير گذاشته دستشو ميديدم فقط ميکردم نگاش که آينه

 !خداحافظي بجز نزد حرف کردم ش پياده شون خونه در جلوي که وقتي تا و...شده

 سکوت دادم ترجيح منم...نياوردن روش به ولي بردن رفتارش به پي بود مشخص هم کيانا و رها

 ...بکشم پيش رو بحثي اينکه تا کنم

****** 
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 روي چسبوندم چپمو دست...فرمون به دادم تکيه سرمو و کردم پارک بدبختي هزار با ماشينو

 درد خدااااا....آه...کمرم دادن ماساژ به کردم شروع و پشتم بردم راستمو دست و شکمم

 هيچي سرم خير!بدم امتحانم برم ميخوام وضعم اين من،با کن فک حاال...ميميرم دارم!!!...دارم

 فقط صبح تا داشت؟ديشب ازم بايد خوندن درس انتظار حالم اين با پس نه...نخوندم درس هم

 بيچاره!...هميگير بد ميگيره که هم وقتي...نميگيره وقتايي يه ميگيره وقتايي يه...شدم زنده و مردم

 همونجا خودم درد به که خونه تو ميموندم نميومدم نداشتم مهمو امتحان اين اگه...ميکنه ام

 ايو اي!...مه برگه تو صفر درهرصورت...نميکنه حالم تو تغييري هم اومدم که حاال هرچند...بميرم

 .نيست اي چاره...ببينه ضعفمو نميخوام کالسم يک تو روهام با ساعت اين....واي واي

 ايه بدبختي اين به لعنت اه!...نکشم داد تا گزيدم لبمو صدبار حال درهمون و نشستم صاف بزور

 ...زنانه

 ...شدم پياده رنج و درد هزار با و چسبيدم شکممو و ام شونه روي انداختم کيفمو

 با و تادمايس جايي يه...دانشگاه داخل رفتم آهسته و رنجور قدمايي با و کيفم توي گذاشتم سوييچو

 هيچکدوم هم دخترا اين من شانس اين به لعنت...کردم نگاه اطرافمو عاجزانه درد سر از اخمي

 ...بکنن حماليمو کم يه نيستن

 وارد متونست تا کشيد طول سالي دوسه يه کنم فک...افتادم راه دوباره...درميومد داشت اشکم ديگه

 از دارم هم انتظارا بدوم؟چه ميخواي نه!...ميرفتم راه مانند الکپشت که بس از!بشم دانشگاه سالن

 ...خودم

 ومدم؟ا زود خيلي!نميزنه پر سگ که هم اينجا...به!کردم نگاه برمو و دور و ايستادم سالن وسط باز

 هي بگم برم!آبدارخونه!...ايول آره....که چرخوندم ديگه دور يه نگاهمو و گفتم دل ته از و آروم آخ يه

 آروم دردمو امتحان آخر تا الاقل خب ولي نميکنه که خوبم...کنم کوفت بدن چيزي داغي نبات

 ...هيچيه از بهتر...ميکنه

 يه...بود باز درش...رسيدم باالخره فرسا طاقت تالش سال يک از بعد و آبدارخونه سمت افتادم راه

 حال و حس من نه و داد جواب کسي نه که اونجايي از و زدم در به اي تقه و کشيدم سرک کمي

 هيچکس اما کشيدم سرک سرهم پشت بار چند...تو رفتم و کردم باز کامل درو داشتم ايستادن

 اي ي،تشنها گشنه يه وقت يه بابا...بکشم زحمتشو بايد خودم که ميرسيم نتيجه اين به پس!نبود

 !!!خدا به ظلمه...مياد چيزي
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 هک مشکلي تنها فقط...بود سماور بغل همون شکر خدارو نباتا ظرف...سماور جاي گوشه اون رفتم

 و دور نگاهمو و کردم ناله و آخ و شدم راست و خم دور يه...هم تو رفت اخمام باز!...بود ليوان بود

 ...ميميرم دارم...گذاشتي؟ کجا ليواناتو اين آبدارچي عمو آي...چرخوندم برم

 ليوانا!داشت مشکل بازم...اما کردم مشاهده ليوان عدد چند باالخره که چرخيدم خودم دور دور يه

 بغض ودمخ بدبختي واسه...شد گرفته بدجور حالم...نميرسه دستم ميدونستم...بود کابينت باالي

 !کردم

 حکميم پوف...نرسيد...کردم دراز دستمو و کابينت به چسبيدم...نزديکتر رفتم...نداشتم اي چاره

 اينکه محض به چون!شد خونده ام فاتحه...که کردم دراز خودمو و شدم بلند پام پنجه روي...کردم

 انقد و اول حالت تو برگشتم سقوط حالت با که پيچيد کمرم دور دردي آنچنان باال کشيدم خودمو

 و آخ کي و بگيرم خودمو جلوي نتونستم ديگه اينبار و!زمين تو برم مخ با بود نزديک که شدم خم

 سعي مداشت بزور کم کم و افتادم نفس نفس به...شد آب حالم به سنگ دل که کردم بغضي پر ناله

 ناله و آه و موندم دوال همونجوري طوالني مدت به!...نبود شدني اما بايستم صاف ميکردم

 ترسوند منو صدايي يه...که ميشدم صاف داشتم کم کم ولي...کردم

 تو؟ شدي چي-

 با...!شدم خيره قشنگ چشم دوتا تو اشکيم چشماي با و کردم بلند سرمو مکث با و سختي به

 امبخو بود سخت برام عالوه به...نداشتم پرسيدن سوال حال و حس اصال اما کردم تعجب ديدنش

 مي ستادهاي وايميستادم اون از بيشتر...بشينم داشتم نياز!...ميخواستم ليوان فقط...بدم جوابشو

 !ندارم کشش اونقدر من خب ولي بيشتره افتخارش هرچند!مردم

 اموه زانو و پايين انداختم سرمو...ديوار کنج سه تو شدم ولو جون بي آخر در و عقب رفتم قدم چند

 بودن مهم برام...کيه آدم اين نبود مهم برام!...نميشد دور زبونم از لحظه يک آه...بغلم تو کشيدم

 ...کنه کمکم ميتونه که هست نفر يه که بودم خوشحال فقط!روهامه

 شدي؟ اينجوري چته؟چرا-

 ومروبر...سريم پشت ديوار به دادم اش تکيه و کردم بلند سرمو آرومي به...کشيدم آه جوابش در

 برام خيلي که خاصي حالت يه...چشماش...داشت اخم...شدم خيره چشماش تو...بود ايستاده

 مي منو نگاهش تو بدبينم؟چي انقدر آدم اين به نسبت چرا.بود کننده تهديد و ناخوشايند

 ...گرفتم ازش استرس با نگاهمو...ترسونه؟
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 .!اوووففف...ميکنه درد...آه...دلم-گفتم گرفته صدايي با

 !!!داخالقب بيشعور!ميکنه درد دلم که ميشي؟ببخشيد عصباني خب؟چرا چيه...شد تر پررنگ اخمش

 اومدي؟ چي واسه اينجا-

 !آخ...کنم درست ميخواستم داغ نبات-

 !!نميرسه...دستم-گفتم مظلومانه و کردم اشاره کابينت باالي ليواناي به چشم با

 سمت برد هجوم و ديوار کنار گذاشت پرتاب حالت با عجله با کيفشو چون!شد هول انگار

 هک درحال...سماور سمت رفت!...گرفت حرصم..برداشت ليوان يک آسون و راحت خيلي...کابينتا

 کنه؟ کمکت نبود کسي-گفت ميکرد داغ آب از پر ليوانو

 بود؟ اين حالم...االن من بود کسي اگه-

 بود بهتر نميومدي-

 ...آه...آخه داريم امتحان-

 کرد باز رو نباتا ظرف در حال درهمون و شد تبديل زمزمه به صداش

 !امتحان باباي گور-

 ليناو تو از...قاشق دنبال گشت و ليوان تو انداخت نبات تيکه دو...نگفتم چيزي اما کردم تعجب

 يچ واسه...بودم تعجب غرق...سمتم اومد و زدن هم به کرد شروع تند تند...کرد پيدا يکي کابينت

 به دلش ميديد وضع اين با تورو بود هرکي...دادم خودمو جواب خودم...ميکنه؟ کارارو اين داره

 ...کن باور!...ميسوخت حالت

 گره نگاهش با نگاهم...سمتم گرفت ليوانو و کشيد زدن هم از دست باالخره...زد زانو روبروم

 !بچسب داغو نبات ولش اصال...بشم چشماش حالت خيال بي نتونستم کردم هرکار...خورد

 ... ليوان سمت باال بردم لرزونمو دست

 هلحظ چند...روهام سمت گرفتم و درآوردم توش از قاشقو چپم دست با...گرفتم دستش از ليوانو

 گاهن چشام تو داره منگال عين ديدم تعجب با و باال کشيدم نگاهمو!نميگيره ديدم شدم منتظر

 گفتم تعجب با!...نمياورد بروش هم اصال!...ميکنه
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 !ديگه بگيرش-

 !عجب چه...گرفت دستم از قاشقو و برداشت چشمام تو از نگاهشو...اومد خودش به حرفم با تازه

 گاهن سنگيني...کنم نزديک لبام به ليوانو و بگم آخ دوباره شد باعث پيچيد کمرم تو که دردي

 سرمو بسته چشماي با و پايين آوردم خوردم،ليوانو که داغو نبات نصف!...ميشد حس هم روهام

 داغ نبات بودم منتظر و ميکشيدم عميق نفس يه هرازچندگاهي...سري پشت ديوار به دادم تکيه

 !!!بود کشنده...نهک اثر

 داشتين؟ الزم ميکنيد؟چيزي چکار اينجا شما عه-

 بشوجوا خودش اينجاست بشر اين...بزنم حرف کنم وا چشمامو ندارم حوصله منکه...آبدارچيه البد

 !نميشم پا نشم خوب تا من...ميده

 .نبودي که هم شما...ميخواست داغ نبات بود بد حالش خانم...چيزه...ما-روهام

 خسته زيادي خودم کنم استفاده حضورش از هست تا ميده؟حاال جواب هست اين نگفتم...بيا

 !!!خبيث چه!!!نشم

 ...ببرم چايي دفتر بودم رفته...شرمنده-آبدارچي

 !پدرجان نميکشه طول انقد که بردن چايي يه...نبوده چيزي همچين!نع

 ...بود دست دم چي همه...نداره اشکالي-روهام

 االن من که نميشدي نجاتم فرشته اگه...آره تو نظر به!بود دست دم چي همه...ات عمه جون آره

 هن...نداره اشکالي ميگه چرت من واسه حاال...بيارم؟ گوري کدوم از ميخواستم ليوان...بودم مرده

 !!!اصال

 ندارين؟ الزم ديگه چيز-آبدارچي

 ...توهم نده فحش حاال خب...آدم عجب...کنه بيرونمون ميخواد....بيا

 خوبي؟ تو...ممنون نه-روهام

 شدي خوب...زشته اينجا نزن چرت انقد وخه...ديگه تويه با خب...جنه با پ ن منه؟؟؟پ با

 ...کرد اثر داغه نبات...که
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 با که درحالي و گرفتم کيفمو بند...نکردم نگاه هيچکدومشون به ولي کردم باز پلکامو الي آهسته

 گفتم آروم ميشدم بلند مکث

 بهترم آره-

 بريم پس-روهام

 !واال!زياد عزت!ندارم کاري تو به که من...داري عجله انقد که تو برو بيا خو!واااا

 خانما اطالعتون جهت...چيييييششش...در سمت ميره من به توجه بي داره ديدم کردم نگاش

 !مقدمن

 راه مانند الکپشت حرف بدون و کردم نگاه بود بامزه پيرمرد يه که آبدارچي به چشم گوشه از

 هک بهتر چکار؟همون ميخوامش درک به...نبود روهام از اثري ديگه کردم نگاه که درگاه به...افتادم

 !داده نجات حتمي مرگ از منو که اين از بعد من اندازه بي ادب از اينم بله...گمشه بره

 ارهد انتظار البد!...باشم ادب با که نيستنم اديب من...نگو هيچي شو خفه!هست که همينه ااااااا

 باشه هداشت اضافي توقع بخواد اگه!...کمک؟ بيا گفتم بهش من مگه!!!بيخود!...بکنم تشکرم ازش

 !ميکنم يکسانش خاک با

 يستن بيشتر نفر دو!به...کالس به رسيدم بعد سال يک باالخره که بودم درگير خودم با همچنان

 من به بپيچونن؟اونوقت امتحانو شدن همدست همه اومدم؟يا زود چقدر من مگه!که

 !...نامردا...نگفتن؟

 ...نده تفت چرت تيارا بشين برو بيا

 اون بود نشسته کردم زيارت روهامو جناب مبارک جمال قبلش البته...جام سر نشستم رفتم

 ميره!هميشين استاد حلق تو هميشه اين وگرنه...بودا الفبا ترتيب بخاطر اينم...بود اونجا جاش!آخرا

 !خودشيرين...اونجا ميشينه خرخونا عين مظلوم همچين

 دهش چسبونده برگه ميدادم ماساژ کمرمو کماکان که همونجور و سرجام نشستم و ندادم محلش

 ...سياوش پدر نام...آريا تيارا...خوندم ميزمو روي

 لمد فقط...گذشت زمان چقدر نفهميدم اصال...شدم خيره بهش طوالني مدت پدرم،به اسم ديدن با

 !بود بابام باشه هرچي!...ميخواستش
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 منو همه که باشم قانع همين به مجبورم...گذاشته برام اسمو همين خوبه حاال...زدم پوزخند دلم تو

 ...کافيه برام همين...آره...ميشناسن سياوش فرزند عنوان به

 کالس درگاه به و گرفتم برگه از نگاهمو...اومدم خودم به دخترا شوخي و خنده صداي با

 و رها...شدن کالس وارد ميمردن خنده از داشتن که درحالي همزمان شبنم و کيانا و رها...دوختم

 چون شبنم اما...جاهاشون سر نشستن رفتن و دادن تکون دست برام خنده با همونجا از کيانا

 ...نشست بعد کرد سالم قشنگ جلو اومد بود سرم پشت جاش

 ستهنش صاف...کردم نگاش و شبنم سمت برگشتم احتياط با و آروم بعد و کردم اطراف به نگاهي

 به!ودب استرسش مال حالت اين...ميزد ضربه زمين به هي پاش با و پايين بود انداخته سرشو و بود

 ...انگشتاش با کردن بازي عالوه

 ...شبنم-زدم صداش آهسته

 جلو آورد سرشو آروم...کرد نگام و کرد بلند سرشو

 جونم؟-

 !برسوني؟ ميتوني...بدبود حالم کشيدم درد فقط...نخوندم هيچي من-گفتم و زدم چشمک يه

 که ينها چيه؟واسه واسه دارم من که استرس همه اين کردي فکر-گفت نااميد و کشيد بلندي نفس

 گفتم هرچي...ام خاله خونه برم باهاشون پاشم داد گير مامانم ديروز!نکردم باز کتابو الي منم

 !برسوني بگم تو به ميخواستم تازه!...زشته گفت هي دارم درس

 مونگاه و دادم ماساژش زودي...گرفت کمرم باز...نشستم صاف برگشتم حرف بدون و کردم پوفي

 چون هم کيانا!...جويد مي لبشو تند تند و جايي يه به بود شده خيره رها...چرخوندم کيانا و رها روي

 اميدي هم اينا به پس بله...ميداد تکون پاشو هي فقط ديدم نمي شو چهره بود جلوتر من از

 ...ام برگه تو که ميکنم تضمين االن همين از هرچند...بکنم غلطي يه بايد خودم...نيست

 دقيقه چند و اومدن هم دانشجوها بقيه چجوري نفهميدم اصال که بودم خودم خياالت تو همچنان

 از عدب استاد!...کردم آماده کردن سکته واسه خودمو...شد کالس وارد برگه بغل يه با استاد بعدشم

 ...کرد ها برگه پخش به شروع بالفاصله مختصر خيلي پرسي احوال سالم يک

 ات سه!...برگشتم و دنيا اون کردم،رفتم سواال به نگاه يه من و جلوم گذاشت رو برگه که همين

 !...داشت جواب آچار برگه يه که بود اونايي از ولي!نبودا بيشتر سوال
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 ميگم!نبود حاليم هيچي!گل تو بودم مونده خر عين يعني...برگه به بودم زده زل مبهوت و مات

 !واقعي معناي به هيچي يعني هيچي

 تو...نميرسيد ام پکيده مخ به هيچي من و ميگذشت زمان!!!...درميومد داشت اشکم!...کلمه يه حتي

 اقلبيفته؟حد کار به مخم کني نازل من واسه چيزي اي معجزه يه االن ميشه يعني...خدا گفتم دلم

 واي!...توش برم من کنه وا دهن زمين کن کاري يه يا برسون کمکي يه يا!...بدم جواب سوالو يه

 موقبر سنگ بيان باهم چلغوز دختر تا سه اين که بريزم؟الهي سرم تو خاکي چه االن من واي واي

 ...الهي ببرن پوکمو کله شور مرده...بشورن

 حال تو هرکي...کردم نگاه ها بچه بقيه به حسادت با و عاجزانه و کردم بلند سرمو آهسته

 ...ظاهرا نيس خبري هم معجزه از...ميدونم افتادم کنم؟اينو چه من...خودشه

 !باشه خودتون برگه تو سرتون خانم-

 هب دوختم نگاهمو دوباره و کردم نگاه استاد به حرص با چشم گوشه از...دوباره کردم سکته!مرض

 !حرف يه از دريغ!هيچي نشد دستگيرم هيچ...ام برگه

 درد کمرم....سخته کردن فکر...ميداد آزارم بود حاکم کالس فضاي بر که مطلقي سکوت

 االن؟ بگيرم سر به گلي چه!بفهمه؟ که کيه!!دارم درد من آقا...هنگيده مخم...ميکنه درد دلم...ميکنه

 !...دارم وقت ديگه ربع يه!نميشه که ميشه؟نه ازين بهتر...به به...کردم نگاه مچيم ساعت به کالفه

 به هيچي چرا...دادم فشار هامو شقيقه...دستام توي گرفتم سرمو و ميز روي گذاشتم آرنجامو دوتا

 يخيل!بود پيش هفته خوندمش و کردم باز کتابو الي من که باري آخرين...نميرسه؟چراااااا؟ مخم

 وکمپ کله مغزتو نام به چيزي االن کنم فکر...رفت شدم خل پاک بابا اي...گذشته؟!نگذشته؟ که

 !!!باشه نمونده باقي

 شد چشمام!!!...ميزم روي اومد فرود چيزي يه...يهو که بودم مغزم توي کنکاش مشغول کماکان

 هي اينکه عه.شدم خيره جديد چيز اون به و کردم بلند سرمو ترس با يهويي و بشقاب دوتا اندازه

 به توجه با و کردم بلند سرمو مکث با و آهسته....چي؟واااااا شد؟يعني نازل آسمون از!!!...ست برگه

 عه...!استاد سمت ميره داره دست به برگه روهام ديدم و کردم نگاه برمو و نبينه،دور استاد که اين

 !باهوش...زرنگ!خرخون بابا!کرد تموم زود چه
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 سعي...شدم خيره ميز روي برگه به موشکافانه و شک با!...مشکوکه قضيه...بينم کن صبر...اصال

 گذاشت اينو دستي يه يادمه آره...؟!من ميز روي اومد چجوري اين بيارم ياد به کردم

 ...کردم نگاه اونطرفشو و داشتم برش سريع!....اينجا

 خدا...يعني هــــــــــي!سواالست جواب...که اين...که اين!نميشد اين از بازتر ديگه چشمام

 رسوندي؟ رو معجزه

 يرهدستگ روي دستش و ايستاده درگاه تو ديدم...گشتم روهام دنبال تعجب با و کردم بلند سرمو

 تپش به قلبم که زد چشمکي يه ميکنم نگاش دارم ديد وقتي!...منه روي نگاهش ولي دره

 !بيرون رفت کالس از و گرفت ازم روشو بعد و زد هم ژکوند لبخند يه!...افتاد

 اون از...!اتفاقات تحليل و تجزيه به کردم شروع...شدم خيره دستم توي برگه به بيشتري تعجب با

 !...خودشه کار يعني لبخند و چشمک

 هک حسي اين!!!ميکنم جبران...گرم دمش بابا...بابا؟ رسوند؟نه تقلب من کرد؟به چکار روهام االن

 ...کردم دور خودم از رو ناپسند کار يه براي س مقدمه همش اينا ميگفت

 و ستادا چشم از دور و کامل بااحتياط...برداشتم خودکارو سريع و لبام روي نشوندم مليح لبخند يه

 هفت باشه غلط جوابا اگه روهام فقط...کردم ام برگه وارد رو جوابا سرعت با اي ديگه هرکس

 ...چشات جلو ميارم جدتو

 با و يفمک توي انداختم کردم مچاله تقلبو برگه ريلکس...کشيدم راحت نفس يه شد تموم که کارم

 مو هبرگ!...بود رفته يادم از کل به کمرم و دلم درد که بودم خوشحال انقد...شدم بلند کامل رضايت

 يرونب کالس از زود و روهام برگه رو گذاشتم مو برگه...استاد ميز سمت رفتم و دستم توي گرفتم

 !شد خوب چقدر...اوفــــــ...زدم

 وير بود نشسته...ديدمش بعد دقيقه چند...گشتم روهام دنبال چشم با و برداشتم قدم آهسته

 رمنتظ همونجا...ميزد حرف موبايلش با و ديوار به بود داده تکيه سرشو...راهرو کنار هاي صندلي

 ...ميکردم فکر هم کارش به حين همون در...شه تموم حرفش تا شدم

 مميکرد فکر...داشت؟ تمومي بشر اين حرفاي مگه ولي موندم منتظر همونجوري اي دقيقه ده يه

 !دارن ضومر همين هم پسرا...نه که ميبينم حاال!ميشه دقيقه ده از بيشتر مون مکالمه دخترا ما فقط
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 ولي...زدي فک انقد ديگه بسه بگم دهنش تو بزنم برم خواستم دراومد حرصم ديگه آخر از

 يمشک جين شلوار جيب تو کرد موبايلشو!...داد نجات خودشو جون و کرد قطع باالخره خداروشکر

 !روبروش به شد خيره و نشست صاف و گرفت ديوار از سرشو تکيه...رنگش

 اب که بودم قدميش چهار سه تو...سمتش افتادم راه آروم و لبام روي نشوندم ژکوند لبخند يه

 هوي شد،فقط چي نميدونم...شد خيره چشمام تو تعجب با و سمتم کرد روشو پام صداي شنيدن

 باعث تربيش.ميدي ميدون بهش بيشتر کردن تشکر با گفت بهم حسي انگار.کرد تغيير احساسم

 رو من هست،داره که هرچي...ميده آزارت بيشتر نگاهش توي جذب حس اين و ميشي نزديکيش

 !مرداست به اعتمادي بي نتيجه در همشون که هايي نتيجه.رسونه مي بدي هاي نتيجه به

 !بود درست حدسم پس-

 دمميش رد جلوش از داشتم...بدم ادامه راهم به نتونستم.شدم متوقف و باال پريد ابروهام از يکي

 !نذاشت ولي

 حدسي؟ چه-

 .نخوندي هيچي اينکه-گفت تري آروم لحن با

 بخونم؟ ميرفت انتظار حالم اون با...خب-گفتم و فشردم هم روي لبامو

 .واقعا نه-روبرو به دوخت و گرفت ازم نگاهشو

 و جلو هب کشيدم نگاهمو!!!بشناسمت ميخواد دلم انقدر چرا نميدونم.انداختم بهش شکي از پر نگاه

 ...که برداشتم قدم دو خداحافظي بدون

 !لحظه يه کن صبر...تيارا-

 صدا قشنگ انقد منو اسم که روهامه اين!...دادم گوش و شدم ميخکوب سرجام اراده بي

 !ميده اسمم به خاصي و العاده فوق آهنگ چه!...ميکنه؟

 حس با و بود ايستاده روبروم که روهام ديدن با که لبام روي ميومد داشت لبخند يه کم کم

 ...شدم خيره چشاش تو غضبناک و جدي و گرفتم لبخندمو نگاهش،جلوي سنگيني

 شد دقيق چشمام توي کمرنگي اخم با
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 !شدي؟ ناراحت-

 بابت؟-باال پريدن ابروهام از يکي

 !تقلب-

 .نميشيم ناراحت خير کار از ما-زدم پوزخند

 .برخورده خانم غرور به شايد کردم فک...او-باال داد ابروهاشو

 !کرد سد راهمو اما برداشتم راست سمت به قدم يه و فشردم هم روي لبامو...هم به ريخت اعصابم

 !کنار برو-توپيدم بهش اخم با

 ردآو سرشو آهسته داشت برنمي لحظه يه چشمام تو از نگاهشو که درحالي...شد تر غليظ اخمش

 ديگه ببينه مارو يکي االن ميترسيدم...عقب کشيدم کمي يه سرمو و رفتم غره چشم بهش....جلو

 ...نميمونه واسم مرف شرف

 صورتمو پوست داغش نفساي هرم...داشت نگه صورتم از سانتي چند فاصله همون تو سرشو

 ...ميسوزوند

 بکني؟ ميخواي غلطي چه...کنار برو راهم سر از گفتم-توپيدم بهش دوباره

 کرد زمزمه بشنوم خودم فقط که جوري آهسته و شمرده...حرفم به توجه بي

 !بدهکاري من به چيزي يه نره يادت...کوچولو خانم ببين-

 !باشه مونده چيزي نکنم گمون.کردم تسويه آدم و عالم با حسابامو همه من-

 بايد هم تشکري يه لطفي هر که کنم خاطرنشان الزمه...حساب خوش خانم خب-زد پوزخند

 !باشه پشتش

 !محتاجن بهت همه ميکني فکر شما.نکردم که التماست-شد کج لبم گوشه

 !ميزدي گند تو اون داشتي االن تو بودم نکرده کمکت من-شد عصبي

 !داره؟ ربطي تو به بزنم که بزنم گند-دادم جوابشو عصبانيت با متقابال و کردم اخم

 !نيست بد ببره احترام و ادب از بويي آدم اگه ولي...خب نه-
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 تو تونمب بهتر تا گرفتم باال سرمو و ساييدم هم به دندونامو...ميلرزيدم خودم به عصبانيت شدت از

 شمرده ميکنه آتيشيش حسابي ميدونستم و بود خودم مخصوص که لحني با...شم دقيق چشماش

 گفتم

 به هم لطفي هر...نباش جوابش منتظر کردي کاري هر!عبرت درس برات باشه اين.پسر آقا ببين-

 ! ميده سائقه با رو ستاره جواب بدوني،تيارا بايد ديگه االن از چون!!!نکن من

 دمکوبون کاغذو و عقب رفتم قدم يه.برداشتم تقلبو ي شده مچاله کاغذ و کيفم توي بردم دست

 گفتم و اش سينه توي

 .ندارم تو دلسوزي و کمک به نيازي من وگرنه...دادم استاد تحويل و نوشتم که حاال-

 دمميترسي...ميزد سرخي به چشماش سفيدي...اژدها عين بود شده...ميکردم عشق داشتم دلم تو

 هسوزي،نگا آتش احتمالي خطرات از جلوگيري براي بنابراين!بيرون بزنه آتيش دهنش و دماغ از

 و کشيدم راهمو و گرفتم ازش رومو خونسرد خيلي و انداختم بهش پوزخند يه به همزمان آخرو

 باشه بگم؟؟؟هرچي چي...ي پسره...بسوزه خودش عصبانيت آتيش تو خودش گذاشتم و رفتم

 !واسم آشناييه غريبه

****** 

 !نـــه-رها

 !آره-

 زد؟ بهت حرفايي همچين واقعا-

 شد دير که بريم شو پياده حاال...بله-

 و ماشين سقف رو گذاشت دستشو...شد پياده هم رها...شدم پياده ماشين از حرفم دنباله به

 کرد نگام ناباورانه

 !راسته؟ زدي که حرفايي اين همه يعني-

 !ندارم اعصاب درمياري؟ميبيني بازي منگل انقد چرا!رها اهه-گفتم و کردم اخم

 !بداخالق-گرفت ازم روشو و کرد نازک چشم پشت يه
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 رسيدم و کردم دنبال نگاهشو مسير تعجب با و حوصله بي!...شد گرد چشماش يهو بعد

 حالتش خوش موهاي تو دستي.شد پياده رنگ مشکي باالي مدل ماشين يه از!...روهام...به

 ...دانشگاه داخل رفت و کرد جابجا دستاش توي کشيد،کيفشو

 روي انداختن خط شبيه رسيد ذهنم به فکري!...موند ثابت خفنش ماشين روي نگاهم

 ...اما!ماشينش

 خيلي انگار و پايين مياد خودم ارزش فقط کار اين با...ورودي در سمت افتادم راه و زدم پوزخندي

 !بشه اضافه بهش اينم که ندارم بدبختي کم خودم.بابا ولش!...بجنگم باهاش مايلم

 !تيارا ميگم-رها

 هوم؟-

 بريزيم؟ کخي يه-

 !بريز نقشه بعد...نه يا کنيم تلف وقت داره ارزششو ببين اول-زدم نيشخند

 ...شدم دانشگاه وارد و

 وتاهک مدت يه از بعد اما!نبود شبنم از خبري هنوز و ميگذشت کالس به استاد ورود از اي دقيقه چند

 يادب مردم بچه گذاشتن کردند عنايت گرامي استاد تمنا و خواهش کلي با...شد پيدا ش سروکله

 !!!ميريختيم کخ هي ما حاال.سرجاش بشينه

 فتت پرت و چرت به کرديم شروع معمول طبق و دانشگاه محوطه تو رفتيم ها بچه با کالس از بعد

 !چمنا رو نشستن هم شبنم و کيانا و رها و نيمکت روي نشستم من....دادن

 با و شدهن گذاشت يکي.کرد بازش و درآورد چيپس بسته يه کيفش تو از و نشست چهارزانو شبنم

 !کن تعريف خب-گفت هيجان

 آوردي؟ چيپس که بزارم فيلم برات ميخوام مگه-گفتم و کردم نگاه بسته به تعجب با

 !يستن کمتر فيلم از ميکني تعريف تو که چيزايي-گفت و باال انداخت ابروشو يه شيطتنت با

 !کنم؟ تعريف بايد چي دقيقا االن-...شد بيشتر تعجبم

 !!ديگه بگو رو مبرا خبر اهـــــــــــه-شد هوا به جيغش کيانا
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 رشس پشت به اي کردم،اشاره نگاه ميکرد نگاهم حرص با داشت که رو کيانا ژکوند لبخند يه با

 گفتم آروم و کردم

 وريهمينج ميخواي اگه.بکن ات مرده کشته به نگاه يه!نيست بد بگي هم آرومتر کمي يه عزيزم-

 جيغو جيغ انقد دختر داره قباحت!ها پره مي داري که خواستگار دونه يه همين بدي ادامه

 کف ميره هم ذره يه همون ميکشي جيغ هي.دانشگاه اين تو داريم مرف شرف ما بعدشم!باشه

 !پامون

 هک ديد رو پسنديده ماني و کرد نگاه سرشو پشت برگشت شک با و آروم شده گرد چشماي با

 سرش سربه هي ماهم...کياناست دنبال که بود وقت خيلي...بود زدن ديد مشغول همچنان

 !ميذاشتيم

 خب اوا-تگف مظلوم و گزيد پايينشو لب و شد سفيد و سرخ بار چند.ما سمت برگشت سريع کيانا

 ودترز بعد به ازين!چکار ميخوام رو جيغو جيغ دختره اين ميگه خودش پيش االن!ميگفتين زودتر

 !بدين اخطار

 و آروم تاحاال کي تو!خر دختره آخه-گفت و کرد نگاه کيانا به سفيه اندر عاقل رها.گرفت خندم

 دهش ذاتيت گند خصوصيت همين عاشق اينم خب!ميپروني جفتک خر عين بودي؟هميشه خانوم

 !عاديه براش چيزا اين!ديگه

 داره؟ دوسم ميدوني؟يعني کجا واقعا؟از-کرد نگاه رو رها ذوق با و شد شل نيشش کيانا

 !کنن ات نديده خواستگار سر بر خاک-گفت و سرش تو زد رها

 !خب ميره دستم از!دارم چاکو سينه دونه يه همين آخه-گفت و خاروند شو کله و کرد اخم کيانا

 !بحرفي ميخواستي مثال تيارا-گفت بود ساکت موقع اون از که شبنم

 !بدي چيپس بايد اول-گفتم و سمتش کردم دراز راستمو دست.کردم نگاهش

 شبنم!برداشتم چيپس ميشد جا مشتم تو که جايي تا و توش کردم سمتم،دستمو گرفت رو بسته

 ...بريد کفش بيچاره

 نه؟ يا ميگي تيارا-رها

 !!!کنيا اسکلشون ميده حال.بهشون خنديدم کلي دلم تو
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 اتفاق-گفتم ميجويدم خرت خرت که درحالي و دهنم گذاشتم چيپس دونه يه و نشستم صاف

 .ميره پيش خودش عادي روال رو داره چي همه!نيفتاده خاصي

 مهادا که منتظرن و ميکنن نگام دارن همونجوري تاشون هرسه ديدم.دهنم گذاشتم ديگه دونه يه

 !همين؟-گفت کيانا که کردم نگاشون تفاوت بي!بدم

 باشه؟ بيشتر بود قرار...آره-

 کردي؟ عالف مارو تاحاال صبح از همين خاطر به يعني-گفت و بيرون کرد فوت محکم نفسشو

 !دادين گير چه؟خودتون من به-باال پريد ابروهام

 .نکرد گوش مثبت بچه اين!بريزيما کرمي يه گفتم بهش من-رها

 !کيه؟ منفي مثبتم من اگه!...مرگ-گفتم...گرفت خندش شبنم

 !ديگه روهامه البد-باالانداخت شونه خنده با رها

 !من جلو نيار رو وامونده اون اسم-کردم اخم

 !نرفته؟ که يادت...ديروز قضيه اون راستي-کرد نگاهم مشکوک شبنم

 قضيه؟ کدوم-

 .بودم شاهد چشمام جفت با خودم!بهت نرسوند که نگو-

 !بلــــــــــه؟-همزمان کيانا و رها

 !نه؟ يا کردي دين اداي-داد ادامه اونا به توجه بي شبنم

 .باهاش ندارم آشنايي!...تشکر؟-انداخت باال شونه بيخيال و زدم پوزخند

 !عزيزم کنه رحمتت خدا-رها

 .بيرون ميکشه زبونت زير از خالي و خشک تشکر يه باالخره.شينه نمي ساکت آدمي همچين-شبنم

 .نده جو الکي بابا خفه-گفتم

 مدال اون از مجازاتش معلوم کجا از-گفت شيطون و زد چشمک و رها پهلوي تو زد آرنجش با کيانا

 !بده من به حالي يه بگه بياد نيست بعيد!!باشه اينکارا اهل مياد که قيافش ؟به!نباشه
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 !بکش خجالت!حيا بي دختره ببند-گفتم و رفتم نشونه کيانا سمت به کيفمو....گرفت خندش رها

 چي؟ بگه واقعا اگه!ها ميگه راست-کرد نگام شيطون رها...خنديد غش غش کيانا

 !باشه چيزا اين اهل نکنم گمون نه-گفت جدي شبنم

 شما!بنمهش همين باشه تا سه شما بين عاقل دونه يه اگه-گفتم و زدم بشکن شبنم سمت به هوا تو

 !منحرفين جفتتون

 سچيپ دونه يه شبنم...گرفت خودش به قهر حالت کيانا و کرد نازک چشم پشت شبنم واسه رها

 و کرد ريز زانوش،چشماشو روي گذاشت آرنجشو و راست سمت به شد دهنش،خم گذاشت

 گفت و کرد نگام مشکوک

 !دارين باهم سروسري يه نباشه؟شايد خبري واقعا معلوم کجا از-

 داشته باهم ميتونيم سروسري چه دراکوال اون و خوبه؟من حالت-گفتم و کردم نگاش متعجب

 باشيم؟

 !ميشه معلوم کنه مجازاتت بياد که االن-گفت هاش خنده وسط کيانا

 !خفه تو-گفتم و رفتم غره چشم بهش

 اب و دست به کيف!بيشعورش خود به خورد چشمم تصادفي که شبنم سمت برگردوندم رومو

 !االن؟ چشه!...ما سمت ميومد داشت محکم قدمايي

 !اينجا مياد داره...تيارا-شبنم

 !بينم مي آره-

 !جنگه ميدون وسط انگار مياد داره همچين!کن نگاش اوه

 !بره کنه تموم کارو مياد داره-کيانا

 !زده؟ چي جدي نه-گرفتم روهام از نگاهمو و نشست پيشونيم روي کمرنگي اخم

 !اينوري مياد داره زده هرچي-باال داد ابروهاشو از يکي شبنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

65 

 

 پسچي جويدن مشغول و پايين انداختم سرمو و دادم نشون تفاوت بي که بود قدميم چهار سه تو

 رزو از بود،کيانا شده خيره روهام به ترس با رها...کردم نگاه تا سه اون به زيرچشمي.شدم بعدي

 فضاي و روبروم وايستاد اومد دقيقا روهام چون!نبود ديدم تو که هم بود،شبنم شده کبود خنده

 تو يهسف اندر عاقل...کردم بلند سرمو و باال رفتن اراده بي ابروهام...کرد پر شبنمو و من بين خالي

 !فرمايش؟-گفتم ممکن لحن ترين سرد با و شدم خيره عصبيش چشماي

 ست؟ خوشمزه-

-گفتم و باال بردم دستمو و زدم لبخند پررويي با...کرد اشاره دستم توي چيپساي به ابرو و چشم با

 .ست خوشمزه اوهوم!خواست؟ اينا از دلت...آخي

 من ماشين رو انداختن خش از تو واسه نکنم گمون ولي-گفت و داد تحويلم صداداري پوزخند

 !باشه تر خوشمزه

 !ميزنه توهم داره زده چيزي يه جدي.کردم زودتر هرچه شفاي دعاي براش دلم ته از

 رميسرگ نظرم نگفتي؟به زودتر چرا!بکنم؟ اينکارو ميدي اجازه واقعا يعني-شد باز کامل نيشم

 !!!خوبيه

 وردهخ سنگ کدوم به سرش نيست معلوم!خب؟ چيه...اعصابش رو رفتم خيلي بود معلوم قيافش از

 !رواني پسره

 !شد هوا به دادش منتظره غير خيلي يهو که بودم جواب منتظر

 !من برم بکني؟روتو ميخواي نبود؟بازم بست کردي اينکارو بار يه-

 مچينه گيريم حاال.ميزنه داد من سر ميکنه غلط خيلي...پيشونيم رو نشست غليظي اخم اراده بي

 کيه؟ کرده فکر.بزنه داد سرم نداره حق باشم کرده کاري

 آروم يصداي با...ايستادم روهام رخ به رخ و کيانا بغل تو کردم پرت کيفمو و شدم بلند...نرفتم رو از

 گفتم بشه استفهام واسش قشنگ که جوري شمرده عصبي اما

 من با صنمي چه باال؟تو ميبري من واسه صداتو که هستي کي کردي فکر اوال،تو-

 دچار چون حاال و آورده گرامت ماشين سر باليي چه کسي چه نميدونم دوما،من...داري؟هان؟

 يکار بخواد اگه تيارا!تيارام بدوني،من اينو بهتره ولي.ميکني خالي من سر اومدي آدمي قحطي
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 زاحمم...توهمت دنبال برو هم حاال!ات قراضه لگن نه!خودت يعني ميگيره نشونه اصليو هدف بکنه

 !نشو دوستام و من

 کوبوند صاف انگشتشو نوک و رفت نشونه سمتم به شو اشاره انگشت...بيرون دادم محکم نفسمو

 تونيگورس کدوم تو برم من اونوقت!اينجاست اصلي مقصر-گفت خشم با و ام سينه قفسه وسط

 بگردم؟هان؟ دنبالش

 مگفت و دستش رو زدم محکم و باال آوردم راستمو دست...زدم پوزخند و باال پريد ابروهام از يکي

 سيهرک از من..بعدشم!زدي،نزدي دست من به بنابراين.نداري من با صنمي هيچ تو.گفتم بار يه-

 در برو کن کج خرو سر هم حاال!...سپاسگذارم بسيـــــار انداخته خش جنابعالي ماشين رو که

 !پيش خير!نگير وقتمو ازين بيشتر کارت

 تنشس روهام دست که بودم برنداشته اولو قدم هنوز راست،اما سمت به چرخيدم پام پاشنه روي

 هم به دندوناي الي از!شد جمع درد از ام چهره و شدم ميخکوب که داد فشار چنان و بازوم رو

 !عوضي کن ولم-غريدم ام چسبيده

 وردآ سرشو!بود کم خيلي خيلي مون فاصله...جلو اومد يکمي خودشم و خودش سمت کشيد منو

 کرد زمزمه گوشم دم درست و پايين

 ميشه؟ خطرناک برات جاهايي يه نميکني فک!داري درازي و فعال زبون-

 چي صبحونه جاي به!...سوال يه-گفتم ميکردم تقال دستش از آزادي براي که درحالي

 !زدي؟ شيشه!خوردي؟

 يکار بخواي اگه گفتي!داده نشونم رو واقعيت زدم هرچي-کرد زمزمه عجيبي لحن با!زد نيشخند

 من؟ مقابل در برمياد کاري چه ميزه ريزه توي از مثال...ميگيري نشونه خودمو کني

 .بماند-گفتم درد با...داد فشار بازومو باز و

 نکنم گمون شکننده و ظريف بدن و تن و بازوها اين از-گفت و داد سر درآري حرص و بلند قهقهه

 .نکني اذيت خودتو خيلي ميکنم پيشنهاد.بربياد کاري

 .بکشم کنار عمرا من.ميکنم رد پيشنهادتو-زدم پوزخند

 ميکنم دعوتت مبارزه به خودم بنابراين پس...باشه-زد پوزخند متقابال
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 نياري کم باشي مواظب بايد ولي!ميکنم قبول ميل کمال با-

 بکنم؟ شدن تسليم به وادار تورو زودتر تونستم معلوم؟شايد کجا از-

 !عمرا...هه-

 !ديگه بود حلقش تو گوشم...تر پايين آورد سرشو

 !نيست معمولي مبارزه يه مبارزه اين...کوچولو خانم بدون اينم ولي-

 فکر به بايد االن همين از که تويي اين...هستم من باشه هرچي-گفتم و کنار کشيدم کمي يه سرمو

 !باشي نشيني عقب

 با و دادم دست از تعادلمو که خودش سمت کشيدم محکم آنچنان بعد،يهو و کشيد عميق نفس يه

 !بغلش تو افتادم چپم شونه

 مغز تا دردش که داد فشار چنان...شد له بازوم آيـــــــــــي...بيشعور چندش ايــــــش

 اشولب...گفتم آهسته آخ يه بسته چشماي با و فشردم هم روي لبامو!...برگشت و رفت استخونم

 گفت داشت فرق آسمون تا زمين که لحني با و گوشم به چسبوند

 !نيميک چکار ببينم!هستم تهش تا منم پس!بگذرم تو مثل کوچولويي خانم از نميتونم...نه-

 !درميارمت زانو به-گفتم درد با

 نداشتم شنيدنشو انتظار اصال که گفت چيزي يه عجيبي لحن و پوزخند با

 !اميدوارم...نيست بعيد تو از-

 صاف تونستم که داد هلم يکم سريع عمل يه بده،تو بهم زدن حرف فرصت اينکه بدون

 توي ستيد کالفه!کرد پرتم انگار نبود،بيشتر معمولي کردنش ول ولي.کرد ول بازومو بعد...بايستم

 ...گرفت فاصله ازم بلند و سريع قدمايي با و کشيد موهاش

 ...کردم تماشا رفتنشو فيلسوفانه نگاه يه با

 !بيژن امامزاده يا-رها

 !روانشناس پيش...بگيرم وقت براش ميرم خودم-کردم زمزمه...شد کج لبم گوشه
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 بهش که بگم چي آخه...دادم فحش بهش لب زير و چسبيدم چپمو بازوي راستم دست با 

 !!!گوزيال خر کره کن خورد اعصاب بخوره؟نفله

 !زدم ناقصو سکته کنم فک...واي-رها

 !ها بکنه کارا همون از نگفتم؟ديدي؟ميخواست-کيانا

 !نفهميدم هيچي ميزد حرف آروم گفت؟انقد چي-شبنم

 دادم جواباشونو يکي يکي و ها بچه سمت برگشتم

 بارزهم به دعوت!پرت و چرت بجز نگفت هيچي!خفه تو کيانا!بده شفات خدا ايشاهلل که تو رهاجان-

 !کرد

 کردي؟ قبول-شبنم

 کردم قبول که بيارم؟معلومه کم بشر اون جلو من ميشه مگه-

 ...شرف بي-گفتم اخم با و دادم ماساژ بازومو بعد

 داري؟ هم اي ديگه قصد يا نياري کم جلوش ميخواي فقط تو...تيارا-شد مشکوک شبنم لحن

 !اوسکول ديگه کنه تورش ميخواد-پروند چرتي يه کيانا وسط اون...کردم نگاش تعجب با

 !خفه کيانا-گفتم

 قصدي؟ چه مثال-شبنم به کردم رو بعد

 خي بي-گفت و سمتم گرفت چيپسو بسته!زد لبخند يهويي بعد و کرد نگام موشکافانه لحظه چند

 !رگ تو بزن بيا!شوخيدم

 .نميخورم-گفتم و کيانا سمت رفتم و گرفتم ازش رومو تعجب با

 .خدافظ...رفتم من-گفتم و ام شونه روي انداختم و کشيدم کيانا بغل تو از کيفمو

 .کن حمالي يکم کجا؟وايسا هــــوشــــــ-رها

 ها؟-

 .راه سر ديگه ببر منم-گفت ميتکوند لباسشو که درحالي و شد بلند
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 !ميام منم-کيانا

 !ديگه بريم پاشو پس هم تو-کردم نگاه شبنم به شده گرد چشماي با

 ...شد بلند و گرفت خندش

****** 

 ياطح تو زدن قدم به کردم شروع خيال بي و پايين انداختم مانتوم،سرمو جيباي تو کردم دستامو

 يه هک هم خاله!کنم نگاه ديوارو درو بشينم بايد خونه برم...ندارم رفتن خونه حال و حس...دانشگاه

 به الهخ...باشم بيرون بهتره پس...ميچرخه خودش دور همش.بزنيم حرف کلوم دو نميشينه دقيقه

 !ساله چند...نميشه نگران کرده عادت من اومدن دير

 به...دارم کالس باهاش که ساعتي همون تو فقط يعني...ديدم کم روهامو...گذشته ماهي يک

 ناي تو دختر،چون دوست ميگم!...برسه دختراش دوست به بره...نيستم اون محتاج که من!جهنم

 نم به!...دختراشن دوست اينا...همکالسيم،غزل،سيما بهاره...اومده دستم آمارش تصادفي ماه يک

 نداشته خبر من و نباشن بيشتر معلوم کجا از تازه...باشن خوش هم اونا بزار!چه؟

 ونا با مدتي يه حتما...متنفرم ازشون که مردايي دسته اون عين يکيه شايد روهامم...هه...باشم؟

 که همينه واسه... کنار ميندازه کهنه عروسک عين ميکنه ولشون بعد و هست بيچاره دختراي

 هم ور ريختيم فرزين با کردم حماقت بار يه فقط...باشم داشته پسر دوست نشدم حاضر هيچوقت

 با هرشب که دخترشم دوست تا 01 اون از يکي منم ديدم که بعدش!بود خلگريم روي از اونم که

 يشدمم کشيده داشتم بيخبر چي همه از وگرنه فهميدم زودتر که بهتر همون...کشيدم يکيه،کنار

 !تختش روي

 مکيف تو از موبايلمو و نشستم نيمکت اولين روي...بريد افکارمو رشته موبايلم زنگ صداي

 هم زاده حالل چه هه....هم تو رفت اخمام اراده بي صفحه روي شماره ديدن با...درآوردم

 اما! دش قطع اينکه تا رفتم غره چشم بهش انقد حرص با و کنارم گذاشتم گوشيو...کثافت!هست

 ندادم جواب بازم و!بود االغش خود بازم...خوردن زنگ به کرد شروع دوباره بالفاصله

 و بيشتر صدا.ميرفت راه برگا رو داشت يکي انگار...شنيدم سرم پشت از خش خش صداي يه

 و دادم قورت دهنمو آب...بود خلوت خيلي اونطرفا آخه...ترسيدم جورايي يه!ميشد تر نزديک

 آدم هي که بود پشت اون گنده بوته يه!...شد قطع صدا همزمان....کردم نگاه سرمو پشت برگشتم
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 بي...!نديدم کسيو کردم دقت هرچي من اما...شه قايم پشتش ميتونست نشسته صورت به راحت

 ...زمين رو کشيده باد برگارو حتما...زدي توهم بابا خيال

 مد بردمش و فشردم سبزو دکمه و برداشتم گوشيو حرص با!...خورد زنگ سوم بار براي موبايلم

 گوشم

 !نفهمي؟ به زدي خودتو يا نميفهمي واقعا تو-زدم داد تقريبا

 !فهمم نمي اصال من نه-بود عصبي انگار اونم

 .خودته از مشکل ميدوني خودت خوبه-زدم پوزخند

 نميکني؟ باور نميفهمي؟چرا چرا!دارم دوستت من تيارا-

 !دختراتو دوست قوم هم داري دوست منو هم...آره-

 .نيست هيچکدومشون از اثري ديگه کن باور-

 .نزاري باقي ذهنت تو اثري هيچ منم از بهتره پس-گفتم محکمتري لحن و عصبانيت با

 .احساسي بي خيلي-پايين اومد ولومش

 خرجت واحساسم بخوام اينکه به برسه چه!کنم حست که نيستي حدي در اصال تو-گفتم تفاوت بي

 !کنم

 واقعا.مونمپشي...کوبيدم زمين به تند تند پامو...کيفم توي کردم پرتش و کردم قطع گوشيو سريع

 هک ميفهميدم زودتر کاش اي...نميگرفتم ازش لعنتيو شماره اون هيچوقت کاش اي...پشيمونم

 اساحس بي من...ميگن همه آره...احساس بي ميگه من به اونوقت!ست ستاره پنج هتل يه قلبش

 به ههميش اينکه نه مگه!احساسم بي ميزنن حرف ازش بعضيا که عاشقي و عشق درمورد!نيستم

 ...بريزم پاش به احساسي نه کنم باور عشقشو ميتونم نه دارم؟من وجدان عذاب سامان خاطر

 نگاه سرمو پشت و برگردم اومدم تا اينبار اما...بريد افکارمو رشته خش خش صداي اون دوباره

 حلق تو ادبت!به...کردم نگاه طرف به شده گرد چشماي با!...شد رد کنارم از کنم،يکي

 همين پس!...نشسته اينجا متشخص خانم يه بکن سالم يه حداقل ميشي رد خر روهام!...بهاره

 گوش من حرفاي به داشته پشت اين نکنه اين!بينم کن صبر...اصال!ترسوند منو که بود خر کره

 !ميداده؟
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 سالم اب کسي نشده ديده حاال تا...ميگم-گفتم تفاوتي بي لحن با و کردم نگاش اخم با و مشکوک

 !کنه گناه

 چشمام تو خشک و تفاوت بي قدمي چند فاصله همون از و سمتم برگشت آروم آروم...ايستاد

 او کتشو دکمه اش ديگه دست با و ش سوخته اي قهوه کتون شلوار جيب تو کرد دستشو.کرد

 ...کرد

 عرض سالم...خب ولي!کنه سالم راهشه سر هرکي به آدم باشه واجب که نشده ديده هم جايي-

 !شد

 !منظورداشتم بنده...منتهي...سالم عليک-گفتم و پام روي انداختم پامو و دادم تکون سرمو

 منظوري؟ چه-باال پريد ابروهاش از يکي

 ميدادي؟ گوش من حرفاي پشت اين به داشتي...شما-

 بيکارم؟ مگه(گرفت خندش)تو؟ حرفاي من؟به-شد گرد چشماش

 اريک برنامه از من واال-گفتم و ايستادم روبروش و جلو رفتم.شدم بلند و باال انداختم هامو شونه

 !مشکوکي ولي! نه يا بيکاري بدونم که ندارم اطالعي شما

 جيب تو کرد دستشو...خورد زنگ موبايلش بزنه حرف تا کرد باز دهان که همين اما...زد پوزخند

 !سيما حلق تو بره يکي اين! اوه...کشيد بيرون موبايلشو و شلوارش

 داد جواب و انداخت من به نگاهي نيم...زد لبخند کرد نگاه که اش صفحه به

 واسه من ميشه مگه!امشب؟نه!...خوشگلم؟ چرا...دانشگاهم....خوبي؟ تو گلم آره!...عزيزم سالم-

 امر شما هرچي!چشم.....دلم عزيز باشه....بابا؟ نه(داد ادامه و خنديد.........)باشم؟ نداشته وقت تو

 تو فداي....برم قربونت باشه.....نه؟ که چرا بله!....درم دم 3 ساعت امشب من!......بفرماييد

 .خدانگهدارت

 چشام تو دوباره و کرد قطع گوشيو...بود دخترش دوست ندارم شک!...خورد هم به حالم!...اوق

 ميفرمودين؟....خب-گفت و کرد نگاه

 زشته هآخ...ديگه جاي يه برم.نيست خوش حالم فعال...ديگه هيچي-گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 !واال داره خجالت!تيپتون تو بزنم گند
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 اداشو دلم تو...خروجي در سمت رفتم و کشيدم راهمو گشادش چشماي مقابل در

  عزيزم،گلم،خوشگلم...درآوردم

 به بودم کرده لباس تيکه دو و خوراکي از پر که اي کوله زيپ اسم،سريع ام اس زنگ صداي با

 وم مقنعه و درآوردم مانتوم جيب تو از موبايلمو...تخت لب نشستم و دوربين،بستم يک همراه

 ديگه؟ مياي-کردم باز رو رها پيام و عقب کشيدم

 راه االن...من واسه نذاشتي اعصاب تاحاال ديروز ميپرسي؟از بار چند!بعله-نوشتم و کردم پوفي

 ميفتم

 منتظرم اوکي!ميشه عوض نظرت دقيقه به دم تو آخه-اومد جوابش نکشيد دقيقه دو به

 سوي...کردم مرتب مو مقنعه...آينه جلو ايستادم رفتم شدم بلند و جيبم تو برگردوندم مويايلمو

 اردو!گهدي ميرم ولي نيست حسش خيلي...بيرون زدم اتاق از و برداشتم مو کوله و پوشيدم شرتمو

 مشونه که بقيه وگرنه...بود محمودي آقاي مون پايه استاد لطف به اينم!مياد گير کم دانشگاه تو

 دادن رگي نديده اردو خل پسراي اين!...کشيد نفس جلوشون نميشه اصال ميمونن زهرمار برج عين

 !واال!رودروايسي تو کرد گير اونم بريم تفريحي اردو يه که بيچاره استاد به

 !رفتم من...جون خاله-زدم صدا و ايستادم در جلوي

 !دقيقه يه وايسا-اومد اتاق تو از صداش

 يددو اتاق از خاله!...گذروندم نظر از رو خونه وسايل بالتکليف و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 رد شد منتظر و باال گرفت قرآنو و روبروم ايستاد اومد...بود قرآن يه دستش توي.بيرون

 بود مهربون و نگران نگاهش.شم

 !ست روزه دو اردوي يه!که نميرم قندهار سفر جونم خاله-گفتم

 !نمياره طاقت دلم من باشه هرچي-

 !من بشم دلتون اون قربون-گفتم و اش گونه روي نشوندم محکم بوسه يه و جلو بردم سرمو

 نکن لوس خودتو برو-گفت و زد پشتم به آروم ضربه تا چند

 ...بيرون رفتم خونه باخاله،از خداحافظي از بعد و شدم رد زيرش از و بوسيدم قرآنو...زدم لبخند
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 ديمبرگر و بريم اتوبوس با همگي بود قرار چون...بگيرم تاکسي تا خيابون سر سمت افتادم راه

 .باال پريدم و دادم تکون دست تاکسي اولين براي...چکار؟ ميخوام ماشين ديگه

 0 يه...گشتم دخترا تا سه دنبال چشم با...داخل رفتم و شدم پياده دانشگاه در جلوي بعد دقيقه 01

 وشونروبر شبنم و نيمکت رو بودن نشسته رها و کيانا....ديدمشون باالخره رفتم راه که اي دقيقه

 گفتم و سمتشون رفتم...ميزد فک داشت و بود ايستاده

 ميگردم؟ دنبالتون دارم ساعته دو کجايين شماها-

 ديش اندازه شد چشمام رها چمدون ديدن با...کردم کلي سالم يه و ايستادم شبنم کنار بعد

 !يبرميداشت هم ديگه يکي کمه اين ميگم رها-گفتم تعجب با و کردم نگاه چشماش تو!...ماهواره

 !کن مسخره خودتو-گفت و کرد نازک چشم پشت واسم

 !مياد هم عشقم هيــــــــي-گفت ذوق با کيانا...نگفتم چيزي و خنديدم

 عشــــــــقـــــــت؟-گفتيم همزمان همه

 !ديگه ميگم رو ماني-گفتم و کرد نگاه تامون سه هر چشاي تو!...ترسيد بچم

 تو؟ عشق شده تاحاال کي از اون-من

 دارم؟ دوسش بده مگه خب!واااا-

 دارـــــــــــي؟ دوســــــــش-شديم هماهنگ ما باز

 وساتوب تو خانوما و اومدن اتوبوسا ميکرد اعالم داشت...شد بلند دانشگاه بلندگو صداي همزمان

 مون سه هر زده بهت هاي چهره به حرص با کيانا...چرت و فالن و قرمز اتوبوس تو آقايون و سفيد

 !شين خفه چشام جلو از...بابا برو-گفت و شد بلند و کرد نگاه

 ....افتاديم راه دنبالش و دراومديم هنگ از هم ما لحظه چند بعد...رفت و کشيد راهشو بعد

 گنده وقصند تو بزاره راننده که بدن تحويل ساکاشونو ها بچه شدم منتظر و ايستادم اتوبوس کنار

 اينا...کردن؟ خودشون بار وسيله انقد که کردن ريزي برنامه قندهار واسه نيست معلوم خنگوال!...ها

 .داره عيب مخشون هم
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 اونم که بود اين جالب و!روهام به افتاد نگاهم تصادفي که چرخوندم اطراف نگاهمو حوصله بي

 خبدزديدم؟ باباتو طلبکاري؟ارث چيه!...بود،سنگين،سرد،جدي خيره نگاهش!...ميکرد نگام داشت

 !واال!ندارم حرفي من کني هم هضم!ببلع منو بيا

 سوار هم با و اومدن هم قمر ننه تا سه اون...گرفتم ازش رومو و کردم نازک براش چشم پشت يه

 يه ميشد پر داشت جاها که آخرش و کرديم جدال کلي نشستنمون جاي سر که بماند حاال...شديم

 !رسيديم توافق به جايي

 اينکه حضم به...جلومون نشستن هم کيانا و شبنم.کنارم نشست رها...پنجره کنار نشستم خالصه

 دقيقه دو به و پنجره به دادم تکيه گوشم،سرمو توي گذاشتم فريمو کرد،هنز حرکت اتوبوس

 !برد خوابم نکشيده

 چه!اينجارو اوه...شدم خيره بيرون به اخم با...کردم باز چشمامو خنده و شوخي و همهمه صداي با

 !خوشگله

 !وخه...رها-زدم صداش!بود خواب.رها به کردم رو و کشيدم بيرون هنزفريو

 شده؟ چي-گفت آلوده خواب صدايي و بسته چشماي با

 پاشو رسيديم-

 و دش بلند زودي!بود خواب انگار نه انگار!کوبيد هم به دستاشو ذوق با و کرد باز چشماشو يهويي

 ...داده دست از عقلشو پاک دختره.....وا!پايين دويد

 لهک رو شدم خم صندلي پشتي روي از....دههه!خوابن که هم اينا!به...کردم نگاه شبنم و کيانا به

 اوف...شديم پياده نفرا آخرين خالصه و کرد بيدار رو کيانا اونم...کردم بيدارش سختي به و شبنم

 !بوديم؟ راه تو ساعت چند!هست؟ کجا اينجا اصال!اينجا سرده چقدر

 ...همونجا رفتيم ماهم...استاد دور شدن جمع همه ديديم

 باهم خودتون ديگه.ان نفره شش که هست اردو ويژه چادر تا چند...باغه يه اينجا ها بچه-استاد

 !آزادين آخرشم تا!...بياين کنار

 ميگفت چيزي يه هرکي!شدن منفجر خوشي از همه آزادين،يهويي کلمه شنيدن با

 !چاکريم استاد-
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 !جيز دمت استاد-

 !داري فدايي استاد-

 سختي به بزور داره ديديم که گشتيم رها دنبال آدم همه اون ميون تايي سه...گرفت خندم

 قشنگ...شديم باغ وارد چهارتايي بعد و خنديديم بهش کلي!...مياره ميکشه چمدونشو

 نگلج شبيه.بود درخت پر هم چادرا پشت.داشت شفاف و کوچولو آبشار يه چادرا نزديک!خيلي!بود

 !بود

 اش گوشه يه خواب رخت دست شش...انداختيم دوروبرش به نگاهي و شديم چادرا از يکي وارد

 آويزون المپ يه بودن کرده محکم باهاشون سقفشو که هايي ميله از...هم روي بودن چيده

 ...نداشت چيزي ديگه...بود

 !ست خيمه شبيه-گفت و کمرش به زد دستشو و گوشه يه گذاشت چمدونشو رها

 خواب رخت شما ها بچه-گفت باز نيش با و چادر تو کرد کلشو رويي خنده دختر يه موقع همون

 دارين؟ اضافه

 هست دوتا آره-گفتم تعجب با

 !ميبرم هردوشو من اجازه با پس-گفت و تو پريد زودي خوشحال

 همديگه کله رو ميخوان نفره 3!دارم سوال يه فقط من...کرديم نگاش تعجب با فقط نگفتيم هيچي

 اصال؟ چه ما به!بخوابن؟

 !شديم تنها آخجـــــــــــون-گفت خوشحال کيانا رفت وقتي....برد دست دو اومد دختره

 !کرد فک ميشه خوبشم جنبه اين به خب آره

 و توپ زير چپيد!)نخوابيدم حسابي درست منکه-گفت و کرد پهن تشک خودش واسه رفت شبنم

 !اجازه با(گفت

 !بخوابم ميخوام منم-کيانا

 دوري هي بريم بخوابي؟بيا نميخواي ايشاهلل که تو-گفتم و کشيدم گرفتم رو رها دست جلو رفتم

 بزنيم
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 ...کرد موافقت رها

 ردمک عوض شال يک با مو مقنعه قبلش البته.بيرون زديم خيمه از دوتايي و برداشتم دوربينمو

 ...بيشتر راحتي جهت

 پرت مهمقد بي دوربينو بعد و گرفتم ازش عکس چندتا خودم اول.آبشار نزديک رفتيم...بگم خالصه

 بگير عکس تا چند يه رها-گفتم و رها بغل تو کردم

 !نيستا مربوط من به بشکنه بيفته اين!يواـــــــش-

 تبيس يه گمونم ولي گذشت زمان چقدر نميدونم...گرفتن ژست به کردم شروع رفتم توجه بي

 تادمايس بود آبشار به چسبيده که بزرگي سنگ روي ايستادم رفتم آخر از!...گرفتم عکس تايي

 خودشيفتگي؟ فاز تو رفتي تو باز!ديگه بسته-رها

 تمومه ديگه بگير همينو-

 ...هم تو ديگه بسه...دهــــــــــه-

 !بگيرم ازشون من بدين ميخواين اگه-گفت مردونه صداي يه

 شتپ ايستاده سينه به دست خونسرد جناب ديدم بله...به رسيدم و کردم دنبال تعجب با صدارو

 عکس من از اين که مونده همين...کردم اخم...من به شده خيره کجکي لبخند يه با و رها سر

 !بگيره

-تگف و روهام بغل تو کرد پرت دوربينو بگم،رها چيزي يه و پايين بپرم سنگ رو از اومدم تا...اما

 .رفتم که من...کرده عالف منو خر دختره ساعته دو!کردي راحت منو کار گرم شما دم آخ

 ماشات رفتنشو بهت با داشتم فقط!بزنم حرف من نداد فرصت اصال!رفت و کشيد رهاشو زود خيلي و

 ميکردم

 بگيري؟ تر قشنگ ژست يه ميخواي يا بگيرم همينجوري...خب-روهام

 رو رها خدا بگم که الهي...شعور بي بخندي روآب!مرگ...خندونش چشماي تو چرخوندم نگاهمو

 ...کنه چکار

 زد ور باز کردم وا دهن تا اما سمتش رفتم و پايين پريدم سنگ روي از و کردم اخم باز
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 .هنوز که پايين؟نگرفتم مياي چرا-

 ودوربين بده...بگيري نيست نيازي اصال-گفتم و کردم دراز دستمو و روبروش ايستادم رفتم

 بگيري؟ عکس نميخواستي مگه-باال پريد ابروش يه

 !بده...شدم منصرف-

 تا مبکن کاريو يه قراره وقتي من!نچ-گفت شيطون و عقب کشيد بود توش دوربين که دستشو

 !ميکنم تهش

 گفتم بدش...ميکني بيجا خيلي تو-جلو رفتم و شد تر غليظ اخمم

 نميدم نگيرم عکسو تا...ديگه نه-عقب رفت قدم يه

 ببينم؟ بايد کيو بگيري عکس ازم تو نخوام من-جلو رفتم باز و شدم عصبي

 هم ليخي تو-بود خنده پر هنوزم لحنش اما پيشونيش روي نشست کمرنگي اخم يه.عقب رفت باز

 !بگيرم عکس ازت من بخواد دلت

 بخوادت؟ دلم که هستي اي تحفه چه تو مگه-شد گرد چشمام

 !نديدي عمرت به تو که اي تحفه يه-

 جابجا دستاش تو دوربينو هي ماهرانه خيلي جلو،اما بردم دستمو و سمتش به برداشتم بلند قدم يه

 وت مثل بشري عمرم به آره-گفتم...ميکرد اتصالي داشت سيمام...بگيرم نميذاشت و ميکرد

 !ديگه بدش خر کره...نديدم

 چي؟-گرفت خندش

 !خـــــــــر کـــــــره-گفتم پرروي با و چشماش تو زدم زل

 کره؟ هيکل؟چرا اين من؟با-گفت هاش خنده وسط و عقب رفت باز

 اشپ همزمان اونم...که سمتش رفتم شيرجه ناگهاني و سريع حرکت يه تو...اعصابم رو رفت ديگه

 چشمام!دمبرگر شيرجه وسط نتونستم ديگه منم که ميفتاد پشت به داشت و سنگ يه به کرد گير

 در روهام...خورد هم به هردمون تعادل نتيجه در و بهش خوردم اون باز دهن مقابل در و شد گرد

 .... آآهــــــــــــــــــــاا-شبيه گفت چيزي يه بوديم هوا رو جفتمون هنوز که حالي
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 خيلي استقبال براي اونم دستاي و ش سينه قفسه تو رفت سرم!روش افتادم منم و افتاد پشت به

 که اومدم خودم به وقتي!...پکيد مخم!بودم هنگ تو طوالني لحظه چند واسه!...بود باز بود وقت

 !دماغم تو پيچيد عطرش نظر بي بوي

 اشودست زود اونم باال،اما کشيدم خودمو و اش سينه روي گذاشتم دستامو کف سريع حرکت يه تو

 ندلبخ اون همچنان!سمتم چرخيد خودشم!کنارش افتادم نتيجه در و چرخوند و کمرم دور کرد حلقه

 !بود لباش روي

 شدم بلند زود و کردم لنگش نثار هم لگد يه و اش سينه به زدم مشت يه...اومدم خودم به

 ميکني؟ رم چته؟چرا!اوــــــــــخ-بست چشماشو و دراومد صداش لگدم با همزمان.نشستم

 کو؟ نمدوربي!خاصيت بي خودراضي از شعور بي خر نميکشي؟کره خجالت-گفتم و کردم غليظي اخم

 !ميدي فحش باحال چه-گرفت خندش باز و شد خيره چشام تو و کرد باز چشماشو

 آخ يه با همزمان!...نگفتم هيچي و چشاش تو موندم خيره فقط!...واموند دهنم پررويي همه اين از

 !ميدونم چه دوربينت؟من-کشيد دست موهاش تو و نشست شد بلند

 النا نميدوني؟هان؟همين چي نميدوني؟يعني-بود جيغ عين تقريبا صدام...افتاد کار به مخم باز

 !زود...ميدي پس بهم دوربينمو

 !ايناهاش-شد ثابت جا يه اينکه تا ميچرخيد اونور اينور اخموش نگاه من زدن حرف زمان کل در

 ...اما بود دستش تو دوربينم...سمتم برگشت دوباره و سرش پشت سمت شد خم زود و

 .اينجا بود افتاده-

 !بگم چي نميدونستم!...دوربين به شدم خيره ناباورانه و موند وا دهنم

 .ديگه بگيرش-شد متعجب لحنش

 ....چرا...اين-گفتم و کردم اشاره دوربين به ام اشاره انگشت با

 دوربينمو زدي خر کره-گفتم عصبانيت با و چشماش تو زدم زل و شدم براق يهو بعد

 مونده؟ توش سالم جاي اصال ببين!شکوندي

 !نيست چيزيش اينکه-گفت بهت با و دوربين به شد خيره و کرد تعجب
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 ختهري اش روده و دل!نيست؟شکسته چيزيش اين-شد هوا به جيغم و قاپيدم دستش از دوربينو

 نيست؟ چيزيش اونوقت!بيرون

 ...نزن جيغ باشه خب خيلي-شد خيره چشمام تو

 ؟سالم ميگي من زده فلک دوبين به که آوردي کجا از رو انقد تو!دهنتو ببند-کردم قطع حرفشو

 !ميکنن نگامون دارن!ساکت-بينيش رو گذاشت انگشتشو

 با داشتن که دانشجوهايي روي چرخوندم نگاهمو اخم و تعجب با...کردم سکوت لحظه چند واسه

 و باال رفت صدام دوباره توجه بي و روهام چهره تو زدم زل دوباره بعد...ميکردن نگامون تعجب

 نازنينمو دوربين زدي...ميکنن نگاه که درک به!جهنم به-گفتم ميشدم بلند که همچنان

 !رفت دست از همش...داشتم تو اين عکس تا هزار من...شکوندي

 باش آروم فقط تو!ميخرم برات خودم باشه باشه-گفت عجله با و شد بلند

 که ييعکسا اون ولي!ميخري؟وظيفته-گفتم و باال آوردم دوربينو...ميلرزيدم خودم به عصبانيت از

 ونا...بود بسته جونم به عکسا اون...درک به بخري؟هان؟دوربين ميتوني هم رو چي؟اونا بود توش

 ...عکسا

 دوربين اين درسته...بودن ندارم دارو همه عکسا اون...داشت ادامه خيلي حرفم...کردم بغض

 از....پدرم...مادرم از...داشت يادگاري برام ش حافظه تو...داشت ارزش من واسه اما...قديميه

 کنارشون که روزايي از...نيستن ديگه وقته خيلي حاال و بودن که فاميلي و فک و خونواده

 ...هامون گريه حتي...لبخندامون...هامون خنده...بودم

 داره؟ ارزش انقد دوربين دختر؟يه چيه واسه اشکت-

 خيره روهام اخموي ي چهره تو...کردم حس ام گونه روي اشکو قطره يه خيسي و اومدم خودم به

 گفتم تري آروم صداي با و شدم

 ديگه که ميخوام عکسامو من...نميخوام نو دوربين يه تو از من...داره ارزش خيلي...آره من واسه-

 نيستن برگشت قابل

 چادرمون سمت کردم کج همه،مسيرمو متعجب نگاه مقابل حرف،در اين از بعد
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 کنارشون از...ميکردن نگام مهربوني و تعجب با شون همه...بودن همونجا هم شبنم و کيانا و رها

 ودوربينم جنازه و وسط همون نشستم چهارزانو...اومدن دنبالم.چادر تو رفتم و شدم رد تفاوت بي

 نداغو شم حافظه ذره يه همون حتي...بود دراومده پشتش...بود شکسته لنزش...جلوش گذاشتم

 چاپشون چرا اينکه بخاطر ميکردم سرزنش خودمو....کردم حس هام گونه روي اشکو!...بود شده

 کاش بود؟اي هام خاطره شاهد که بمونه دوربيني همين قاب تو فقط ميخواستم نکردم؟چرا؟چون

 ...گذشته به برميگشتم

 چندتا!نداره اشکالي...خواهري-گفت و کرد نگاه اشکيم چشماي تو نگران و جلوم نشست رها

 ...که نداره تورو اشکاي ارزش که عکس

 از تمرف شدم کنم،بلند نگاه هيچکدومشون چهره به اينکه بدون و برداشتم دوربين جنازه از چشم

 ...يفهمهنم هيچي هيچکس...نميفهمين شما-گفتم و زيرش چپيدم و برداشتم پتو يه خوابا رخت رو

 دست من دوربين به نداشتي حق اصال تو...نفهم شعور بي دلخورم ازت...روهام...بستم چشمامو

 روش رفتي شيرجه احمق توي!بشکنه نخواست خودش که اون خب-کشيد فرياد وجدانم....بزني

 جواب...ادافت دستش از دوربينم و افتاد بنابراين کنه حفظ تعادلشو نتونست و شد شوکه اونم که

-زد رو وجدانم باز!...نميرفتم شيرجه منم بگيره عکس ازم که نميداد گير اگه اون خب-دادم خودمو

 خدا بنده-...بزنه؟ ديد فردا تا راحت بذارم که-...بگيره عکسشو ميذاشتي آدم بچه عين خب!ببند

 ميدي گير تو انقد نيست هيز

 عورش بي وجدان اين!ديگه شدم کالفه...بغلم تو کشيدم زانوهامو و خودم سر تو زدم يکي پتو زير

 بکپ بگير پس...نيس حاليم که منم...مياره منطق و دليل هي ديگه سال 01 تا کني ول اگه منو

 !حله راه بهترين اين بله!تيارا

 با...بود شده سردتر هم هوا...شه تاريک هوا بود نزديک و بود ظهر از بعد 0 ساعت شدم که بيدار

 اناکي با!...ميکردن سيل هفتمو پادشاه داشتن که ديگه دوتاي اون...بيرون زديم خيمه از کيانا

 يهقض کنه کاري داشت سعي هي اونم و جنگل سمت ميرفتيم همونجوري و ميزديم فک داشتيم

 که يهتصوير مهم...ميگن راست اينا...بدم جلوه طبيعي ميخواستم هم خودم..کنم فراموش دوربينو

 ...شد تموم گرون برام بازم خب ولي...دوربين يه تو نه ذهنمه تو

 !ببخشيد!بهرامي خانم-
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 آقاي جناب!بله ديدم و صدا سمت برگشتم و وايستادم منم ولي.داشت کار کيانا با بود هرکي طرف

 اعتراف ميخواي!الهي!کيانا به شده خيره مظلوم و ايستاده استرس پر و هول پسنديده ماني

 !مرخص من پس!کني؟آفرين

 ...ميکنم خواهش-شد سفيد و سرخ و شوک رفت کيانا

 ايدب داشتم کاري يه من جون کيانا-گفتم و زدم مليح لبخند يه...گرفتم جلوشو اما گرفت خندم

 ...برم

 ازيب تابلو!کنا جمع حواستو-کردم زمزمه نفهمه ماني که جوري و گوشش نزديک بردم سرمو بعد

 !ردهک قبول سوال اولين با خواسته خدا از کيانا شه شايعه فردا نبينم!ببري منو آبرو درنياري

 ...اجازه با-گفتم و زدم ديگه لبخند يه ديدم خطرناک اوضاعو وقتي منم و رفت غره چشم بهم

 شوهر بردل بره شه عروس مونده کم ماهم خره کيانا اين...روزگار هعي...شدم جيم سريع بعد

 و...زندگيم و خودم و ميمونم من...ميپرن بزنم هم به چشم هم ديگه دوتاي اون.کنه بدبخت خودشو

 يه که بود ها موقع همين پارسال يادمه!...من نشدن عروس بابت بخوره حرص بايد هي که خاله

 واسه زد زنگ اش ننه بود،زرتي اومده خوشش ازم بود ديده کجا منو نميدونم يارويي

 آمادگي و بخونم درس و بدم کنکور تازه ميخوام و کمه سنم که بهونه هزار با منم!خواستگاري

 امباه خودش کرد راضيم اينکه تا نشد بيخيال پسره...کردم راضي رو خاله باالخره اينا و ندارم

 الهخ دونه يه همين فقط و کارم و کس بي و ندارم پدر و مادر گفتم بهش اومدم تا منم...بزنه حرف

 بهم خيلي ديدم ازش رفتارو اون وقتي!!!...نکرد نگاه هم سرشو پشت ديگه و دارم،رفت رو

 و کرده ولم بابام نسب،که و اصل بي و خانواده بي دختر من،يه!داشت حقم خب ولي...برخورد

 نبر هم دخترا اين.راضيم کامال دارم االن که زندگي به من ولي...بگيره؟ منو مياد کي رفته،آخه

 ادتع من...بگيرم ندارم حق که رو اونا خوشبختي جلو.نيس باکي شن بيخيال منو و شوهر خونه

 ميادن خوشم...ميکنم رد ديداري و دليل هيچ بدون شه پيدا خواستگار سروکله هم دوباره اگه...کردم

 شم رداف پس!ست خسته مياد سرکار از آقا که بسابم و بشورم و بپزم شوهر خونه تو بشينم برم

 رمدا عادت کشيدن درد به هرچند!بکشم دوش به تنهايي جديدو موجود يه اومدن دنيا به جور بايد

 عين ميشه اي خودراضي از مغرور چيز کنم؟يه تربيتش قراره شدن؟چجوري مادر به چه منو اما

 انسانو هي زندگي بودن مادر با نيستم ديوونه!بدتر ديگه که باشه چي باباش نيس معلوم تازه!خودم

 ...باشه که هرچي حاال مخالفم ازدواج کل با اصال!...کنم خراب
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 !...باحاله چه!درخت چقدر!افتاد فکم!جنگلم تو ديدم و اودم خودم به

 اکترسن کمي.بود تاريکتر درخت اونهمه وجود علت به فضا اون و ميرفت تاريکي روبه کم کم هوا

 خوشحال!...نميکردم توجه ترسناکش وجه به که بودم شده زده ذوق انقد من اما ميرسيد نظر به

 خودم واسه زيرلب و ميکردم وورجه ورجه و ميشدم رد درختا بين از...زدن قدم به کردم شروع

 ...ميکردم استقبال ازش خوبي به که منم!بود شده فعال حسابي درونم کودک!ميخوندم ترانه

 ارانگ...ميشد نزديک داشت هي...شنيدم سرم پشت از صدايي يه که بود خوشانم خوش همچنان

 و ادمافت ترسناکا فيلم اين ياد...شدم ميخکوب سرجام و داشت برم ترس...ميرفت راه داشت يکي

 ميريزه مو روده و دل و روم ميپره وحشتناک موجودات اون از يا خوار آدم يه االن کردم فک

  ايـــــــــــــــــ!بيرون

 اکترسن کمي.بود تاريکتر درخت اونهمه وجود علت به فضا اون و ميرفت تاريکي روبه کم کم هوا

 خوشحال!...نميکردم توجه ترسناکش وجه به که بودم شده زده ذوق انقد من اما ميرسيد نظر به

 خودم واسه زيرلب و ميکردم وورجه ورجه و ميشدم رد درختا بين از...زدن قدم به کردم شروع

 ...ميکردم استقبال ازش خوبي به که منم!بود شده فعال حسابي درونم کودک!ميخوندم ترانه

 ارانگ...ميشد نزديک داشت هي...شنيدم سرم پشت از صدايي يه که بود خوشانم خوش همچنان

 و ادمافت ترسناکا فيلم اين ياد...شدم ميخکوب سرجام و داشت برم ترس...ميرفت راه داشت يکي

 ميريزه مو روده و دل و روم ميپره وحشتناک موجودات اون از يا خوار آدم يه االن کردم فک

 جمع چندش حالت با مو چهره و لرزيدم خودم به فکر اين با...شد چندشم ايـــــــــي!بيرون

 لبمق داشتم انتظار هرآن...کنم نگاه سرمو پشت و برگردم نداشتم جرئت اما داشتم وحشت...کردم

 نه خواره آدم نه.نيست خطري هيچ اينجا...کنم آروم افکارمو کردم سعي!...بيرون بپره ام سينه از

 !آها...تر آروم!آفرين...آروم...باش آروم...وحشتناک موجود

 و رگشتمب يهويي سرمه پشت دقيقا يکي کردم حس وقتي و کشيدم عميق نفس فکر،يه ازين بعد

 سيدمر نتيجه اين به دادم انجام ذهنم تو لحظه همون که تحقيقاتي طي البته!درخت تو رفتم صاف

 بوي همچين درخت دوما!بشنوي پاشونو صداي تو و برن راه بخوان که ندارن پا درختا اوال که

 ثابت و محکم بعد و خورد کوچيک تکون يه برخوردم از بعد چيزه اون!...المصب نميده خوبي

 سرمو آهسته ترس و شک با!...بازوهام رو نشستن دست دوتا کردم حس که بودم هنگ هنوز...شد

 يه و باال آوردم سريع اومدم،دستامو خودم به!...رنگ هفت چشم دوتا تو شدم خيره و کردم بلند
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 مرده اي....کردم نگاش تعجب و ترس با و عقب پريدم قدم دو و گفتم بلند هيــــــــــي

 !خري کره که حقا.کني رفتار آدم عين نيستي بلد اصال که روهام ببرن شورتو

 نگاه چشمام تو جوري يه و بود مونده روهوا همچنان دستاش...بود شوک تو هنوز انگار اون

 اتنه.داشتيم برخوردي همچين مهموني تو دقيقا ما!...داشت فرق قبل دفعه با نگاهش...ميکرد

 ودب عصبي چشماش اونبار اما!...ترسيدم فقط.نه االن اما خورد پيچ پام اونجا که بود اين فرقش

 !جدي!خشک!معموليه...حاال ولي

 بخ بود؟ترسيدم کاري چه اين-گفتم معترضانه و اخم با و زدم کنار صورتم تو از موهامو دستم با

 !رواني

 پاش که اي نفتي آبي کتون شلوار جيباي تو کرد دستاشو...اومد خودش به حرفم شنيدن با تازه

 تا سه اشم يقه و داشت کاله پشتش که بود تنش هم اي سورمه پاييزه بلوز يه...بود

 ضعف ودب کرده عادت من دل اما کشه دختر هميشه قيافش و تيپ که کنم انکار نميتونستم...دکمه

 به ليک که پسرايي زيادن االن...کنم پيدا کسي به حسي نميخواست دلم.نذاره اينا واسه غشو و

 ستمني دخترا اون جزو من اما...بکشن زنجير به احساساتيو و پاک دختراي دل تا ميرسن خودشون

 ...نباشه اين قصدش طرفم هرچند حاال

 اينجا؟ تو تنهايي از يا ترسيدي من از-شد کج لبش گوشه

 !تو از-

 ترسناکم؟ من يعني-باال پريد ابروهاش از يکي

 ميشي ترسناک درمياي آدم پشت از اينجوري وقتي-گفتم و باال انداختم هامو شونه

-تگف ميشد رد کنارم از و ميکرد نگاه برشو و دور که حالي در.سمتم افتاد راه و داد تکون سرشو

 بود؟ چي دوربينت مدل

 چه؟ تو به-گفتم و کردم نگاش پشت از برگشتم

 !ديگه بخرم واست!د-کرد نگام و ايستاد

 !نميخوام-گفتم تفاوت بي

 چرا؟-شد گرد چشماش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

84 

 

 برگردوني نميتوني رو اونا که بود عکسا نبود دوربين داره؟مهم چرا-

 نخرم؟ يعني-

 !ديگه نه-گرفت حرصم

 !بهتر...باشه-گفت و گرفت ازم روشو

 !نميکشه خجالتم!پررو بچه چيـــــــــش

 نميترسي؟ جايي همچين يه تو تنهايي از يعني-

 هشب خودمو شدم موفق سريع و بلند قدم چندتا با...افتادم راه و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 ينا کنار بخواد زنش بيچاره!منه قدم يه دوبرابر قدمش هر درازش لنگاي اون با ماشاهلل.برسونم

 نز حاالحاالها نکنم گمون داره دختر دوست صدتا فعال که اين البته!ميده دست از پاهاشو بره راه

 ؟!چه؟ من به اصال!باشه بگير

 دراز؟ گلن بابا من ترسيدن به دادي گير چرا تو حاال-گفتم و کردم نرمال سرعتمو و کنارش رسيدم

 چرا؟ دراز نبود؟بابالنگ بسم خر کره-کرد نگام و گرفت خندش

 چنده؟ قدت!...ديگه درازه لنگات خب-

 صدوهشتادوشش-

 بر اکخ اصال!هشتم و صدوشصت من!شه سينه روي تا قدم چرا بگو پس!ايفل برج بابا!بريد کفم

 ...!!!من سر

 آوردي؟ شد؟کم چي-

 !ميفکريدم مانندت ايفل قد به داشتم...نخير-گفتم و کردم نازک چشم پشت

 ميکردي؟ چکار-خنديد باز

 ميکردم کنم؟فکر ترجمه.ميفکريدم-کردم نگاهش

 ميشنوم جديد لغات-گفت و گرفت ازم روشو

 چندي؟ تو-زد ور دوباره طوالني مکث يه بعد...نگفتم چيزي
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 چي؟-

 قدت-بيرون کرد فوت نفسشو

 چه؟ تو به-

 !گفتم بهت منکه-کرد نگام تعجب با

 !نگي ميخواستي خب-

 ...ممنون خيلي بله-

 !آوردي کم تو دفعه اين-گفتم و کردم نگاه نيمرخش به و گرفت خندم

 گفته؟ کي نه-

 !من-

 باشي؟ کي شما-

 !آريا تيارا دوشيزه خانم سرکار-

 يارات گفتي(گفت و شد دقيق چشمام تو کمرنگي اخم و تعجب ايستاد،با...)تحويل خودشم چه اوه-

 چي؟ چي

 چطور؟...آريا-کردم تعجب

 !نــــــــــــه-گفت بهت با يهويي و کرد کنکاش چشمام تو يکمي

 نه؟ چي-شدن گرد چشمام

 ...بودم دارش معني نگاه و حرفش درگير...بده جواب روهام نذاشت موبايلم زنگ

 از که همونجوري و درآوردم مانتوم جيب تو از موبايلمو و گرفتم چشماش از نگاهمو سختي به

 دادم رو کيانا جواب ميگرفتم فاصله روهام

 الو؟-

 رز بس از بريد کفم گذاشتي؟بابا تنها خر پسره اين با منو تو رفتي کجا-بود حرصي صداش

 کوشي؟!رفتم در دستش از بزور...نمونده برام گوش پرده....زد
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 !بود عشقت که امروز همين تا-گرفت خندم

 !بود عشقم که کردم غلط من-

 االن ميام باشه-

 باي...منتظرم-

 باي-

 ته!...يدهکش چي حاال تا نيس معلوم کيانا بيچاره آخي...کيفم توي برگردوندم موبايلمو و کردم قطع

 ديگه بخ-گفتم بود ايستاده قبال روهام که جايي سمت برميگشتم که درحالي و کردم خندمو مونده

 ...دير که بريم

 بشغي چرا!خره؟ کره اين کو...انداختم دوروبرم به نگاهي!نبود!خاليش جاي به شدم خيره تعجب با

 کجا از!برم؟ وري کدوم بايد االن من...چرخيدم خودم دور!...شد تاريک چقد...هوارو يهو؟اوه زد

 ته...خورد تکون درختا همه هاي شاخه که وزيد سردي باد يه!...درخته همش که تو؟اينجا اومدم

 بي کو؟چرا روهام...روهام...شدم؟ گم يعني.نبودم بلد خروجو راه...داشت برم ترس...شد خالي دلم

 ترس با...برم؟ بايد کجا نميدونم تاريکه؟چرا سرده؟چرا انقد هوا چي؟چرا زده؟يعني غيبش خبر

 تاريکتر هرلحظه هوا...بود افتاده وجودم به لرزه...چرخيدم دوباره و جلو رفتم قدم چند

 نميترسم گفتم من اينجا؟حاال کرد ول منو رفت کو؟چرا وره؟روهام کدوم خروج راه خدايا....ميشد

 از روهام االن و باشه شوخي يه فقط قضيه اين داشتم دوست چرا،فقط نميدونم...کني؟ باور بايد تو

 چون...شه پيدا روهام داشتم دوست...شه بخير ختم چي همه و بيرون بپره درختا اين از يکي پشت

 ...بود پيشم خودش پيش چندلحظه تا

 لبمق ضربان...ميکرد درست رو ترسناکي صداي يه ميشد رد درختا الي البه از وقتي و ميوزيد باد

 صورتم سرو از سرد هواي اون تو...دويدن به کردم شروع ترس از قرار بي...باال ميرفت داشت هي

 من...چي؟نه باشه من ترسوندن قصدش چي؟اگه باشه گذاشته سرکار منو اگه...ميريخت عرق

 نسبت ممنفي احساس اون که نميکردم فکر اين به...بگم دروغ نميتونم ديگه که خودم به ميترسم

 ...بودم کرده فراموشش بود وقت خيلي...سرجاشه هنوزم روهام به
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 اينجا...نرسيدم جايي هيچ به!هيچي...کردم نگاه دوروبرمو و ايستادم...اومد بند نفسم

 مونآس سمت به سرمو...دادم دست از کنترلمو...ميزد حلقم تو قلبم...که دارودرخته کجاست؟همش

 بيرون پريد دهنم از اراده بي کلمه،کامال اين و گرفتم

 ...روهــــــــام-

 خيره روبروم تاريکي به التماس و وحشت با...بود دراومده اشکم...افتادم نفس نفس به

 مگ اگه نيستم تنها بود خوش دلم بودي که وقتي اينجا؟اون گذاشتي تنهام کجايي؟چرا....شدم

 ...خبر؟ رفتي؟بي کجا...شم

 برق رعدو ميخواد...شدم خيره بهش و کردم بلند سرمو...اومد آسمون از وسيعي نور يه يهو

 خدايا!...شدم بيهوش که داره سابقه حتي...ميترسم...دارم وحشت رعدوبرق از من!نه واي...بزنه

 انداختم سرمو...زد ديگه برق يه...وحشتناکه خيلي رعدش بود معلوم برقش اون از....نه

 اون هب برميگرده اينم...آره...رعدوبرق از ترس...چسبيدم دستام با گوشامو و بستم پايين،چشمامو

 ازش رعدوبرقش بخاطر شب بودم،اون بارون عاشق منکه...شد عوض چيزا خيلي شب اون...سال

 عوض...من...زمان و زمين از...همه از...ترسيدم...من...بود رحم بي...دنيا...شب اون...ترسيدم

 ....شدم

 درست و شد گم توش جيغم و اومد آسمون از مهيبي صداي يه گذشت،فقط لحظه چند نميدونم

 پرت و عقب سمت به شدم کشيده...کردم حس چپم شونه روي رو دستي لحظه،گرماي همون

 تو برق و رعد صداي هنوز...داد رخ ثانيه از کسري از کمتر در اتفاقات اين!...گرم جاي يه تو شدم

 بغض...ميلرزيد تنم همه...بود شده گوشخراش خودم واسه بلندم نفساي صداي...پيچيد مي گوشم

 ردو دستي...بودم رفته فرو جايي يه تو...بسته چشمام و بود گوشام روي هنوز دستام...داشتم

 هام ريه وارد خوشي عطر نفسم،يه هر با...ميکرد نوازش نرم و بود شده حلقه کمرم

 !ميکردم حس تنم پوست روي بارونو خيسي!...بود آشنا...که...ميشد

 کرد وارد بهم رو بيشتري شوک گوشم دم درست گرم و مردونه صداي يه که هنوز بودم شوک تو

 ...نترس!برقه رعدو فقط نيست هيچي!...باش آروم-

 تمح طور به نبود کمرم دور دست اين اگه....نميکردم حس بدنم تو رو تواني هيچ...نميشد حاليم

 جيغ و فشردم طرف سينه تو سرمو...نداد آرامش مجال بهم آسمون غرش!...ميشدم زمين پخش

 شد محکمتر دورم دستاش حصار...کردم خفه همونجا بعديمو
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 ميلرزي؟ چرا...باش آروم!که نداره ترس صدامو؟انقد ميشنوي!...تيارا؟-

 !نداشتم انتظار خودم که گفتم رو چيزي بغض با و کردم پيدا صدامو بزور

 ...سم...تر...مي-

 هيچ نجااي!...بکش جيغ ميشي آروم جيغ با اگه...نيستي تنها...نترس-!...موهام تو رفت فرو دستش

 .بترسي ازش که نيست خطري

 کهاين بخاطر!بودم خوشحال!...شايد فرورفتم بغلش تو که موقع همون از...داشتم غريبي حس يه

 ماحت خروجو راه اون چون!نميفتم گير اينجا!نميشم گم ديگه االن و هست!نذاشته تنهام!هست

 ...ندارم بدي حس ديگه و!...بترسم تنهايي از نبايد ديگه و هست!...بلده

 چنان روهام...لرزيدم شدت به بار يه فقط!...نکشيدم جيغ اينبار اما...نبود بردار دست رعدوبرق

 به سرشو!...رفت فرو گردنش گودي تو سرم و بهش چسبيدم کامال که داد بهم محکمي فشار

 کرد زمزمه و کرد نزديک گوشم

 بلرزي؟سردته؟ همينجوري ميخواي کي تا-

 يه دهنم از...سردمه...مياد هم بارون که حاال مخصوصا...سرده خيلي هوا!...کنم فک آره!...سردمه؟

 ...اوهوم-شبيه شد خارج صدايي

 پس؟ بريم-

 داشتم تازه!نميخواست دلم...کرد جدا خودش از منو آرومي به و گرفت حرف،بازوهامو اين از بعد

 ينا بغل تو ساعته يه نميکشي خجالت...بابا ببند-کشيد فرياد وجدانم!...ميکردم آرامش حس

 اين که نشدم بزرگ جوري من!ساکت-کردم خفه وجدانمو...گفتن نامحرمي محرم يارويي؟بابا

 از سادگي همين به نميخواد دلم هم حاال...ميداد يادم داشت غيرت بابام اگه...بشه حاليم چيزا

 ...باشه داشته اشکال که نداشتم هم قرضي و قصد...شم دور گرفتم آروم توش که جايي

 روهام حضور بخاطر اما داشتم ترس هنوز...بود پايين سرم...بيرون اومدم و کندم دل...خب ولي

 ...نبود رعدوبرق از اثري ديگه اما...ميباريد بارون...ميلرزيد دستام...بود شده کمتر

 بهتري؟-
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 و دادم قورت دهنمو آب و دادم تکون سر...کردم پيدا چشماشو بزور تاريکي تو و کردم بلند سرمو

 ...آره-گفتم

 خيسش موهاي!...نشست لبام روي محوي لبخند اراده کردم،بي نگاه اش چهره به که قشنگ

 با و شيطون هاي پسربچه اين عين بود شده...چکيد مي آب ازشون و پيشونيش روي بودن ريخته

 به!...خفه!تيارا-زد ور وجدانم باز!...جيگري انقد که پسر بشي ناز...الهي!...سالشه 4 انگار!نمک

 کرد تعجب...کردم نگاش لبخند همون با و نکردم گوش وجدانم حرف

 ميکني؟ چيه؟نگاه-

 بزني؟ ژل که بودي گذاشته وقت چقد-گفتم و کردم اشاره موهاش به

 چطور؟-شد بيشتر تعجبش

 .شده خراب همش-

 !جهنم-گرفت ازم نگاهشو و زد کنار پيشونيش تو از موهاشو و باال برد دستشو

 ور کدوم از-گفتم...بود کرده عادت تاريکي به چشمام ديگه...کردم نگاه دوروبرم به...گرفت خندم

 بريم؟ بايد

 تادرخ بين مسيري يه به....)اومــــــــــم-کرد نگاه اطرافشو ميکرد مرتب موهاشو که همونجور

 !اونور از(کرد اشاره

 مطمئني؟-نشست پيشونيم روي کمرنگي اخم...کردم نگاه اش اشاره مسير به

 .بريم بيا!مطمئنم که بله-افتاد راه

 !وايسا-

 چيه؟-سمتم برگشت و ايستاد

 نداري؟ چيزي اي قوه چراغ!ميبينم تورو فقط حاضر درحال!من نميبينم پامو جلو-

 کخ يکم يه ميزدي،گفتم حرف داشتي تو که دقيقه دو همون-کرد اشاره بود تنش که کاپشني به

 کرف اي ديگه چيز...بود سرد چون پوشيدم برداشتم همينو فقط چادر تو از رفتم گذاشتم!بريزم

 !باشه الزم نکردم
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 .درآر موبايلتو خب-

 !نياوردم-بيرون کشيد جيباشو

 .داشت شارژ پلقي يه که منم مال خب-شد آويزون ام لوچه و لب....زد ژکوند لبخند يه بعدش

 ....کرده تموم!به-گفتم و زدم شو دکمه و درآوردم جيبم تو از

 !ديگه بيا توهم رفتم من ميبيني؟هرجا منو نميگي مگه خب-کرد محکمي پوف

 !زمين نخورم-

 کنيم؟ اتراق همينجا شبو ميخواي يا بريم مياي-کرد اتصالي سيماش

 باعصا-کردم زمزمه زيرلب و سمتش برداشتم قدم آهسته و احتياط با و کردم نازک چشم پشت

 !دراز لنگ خر کره.درميفتي من با ميکني غلط خب نداري

 ...بيا نزن غر-شد حلقه مچم دور دستش

 ...شدم خيره دستامون به تعجب با

 .کنم تضمين خودمو سالمتي نميتونم فردا تا من که بيفتي!ديگه نيفتي که گرفتم-

 !بابا خفه-گفتم...ميديدم چيزايي يه...روبروم تاريکي به دوختم نگاهمو

 حاال تا وگرنه روهام حضور به بود خوش دلم!خب بود ترسناک...داشتم وحشت هنوز فضا اون از

 !ترس از دنيا اون بودم رفته

 ارهدوب داشتم کم کم چون.بشه شکسته سکوت اين ميخواست دلم...بوديم سکوت در غرق هردو

 وشاخم نيمرخ به...شه پرت حواسم خب بزن حرف کلمه يه حداقل!ميرسيدم ترس باالي مرحله به

 ...!ميگم-گفتم...ميکرد نگاه دوروبرش و روبرو به دقت با...شدم خيره

 ميگي؟ چي-نکرد نگام

 نيست؟ ترسناک...يکم اينجا...ميگم-فشردم هم روي لبامو

 !نچ-

 رسيم؟ نمي چرا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

91 

 

 .نمونده چيزي-

 آيا؟ ميريم درست راهو داريم اصال-کردم اخم

 .آره-داد تکون سرشو

 !نمرسيم جايي به ميريم هرچي ولي-شدم خيره جلو به

 .ميرسيم کني صبر يکم-

 روهام؟-

 هوم؟-

 چنده؟ ساعت ميدوني-

 .نميشه ديده-کرد نگاه دستش مچ به

 .ميشن نگران ها بچه-

 .ميشه برطرف نگرانيشون ميرسيم االن-

 رفح بهتر يکم خب!کوتاهش جواباي و بود گرفته حرصم لحنش از...شدم خيره چشمش تو کالفه

 دوباره...بگذره زمان تا کنم سر همين با فعال بايد...کرد ادب نميشه اينو خب ولي!...خاصيت بي بزن

 بدي ترس!...رسيديم نمي جايي به ولي ميشديم رد درختا بين از هي...دوختم جلو به نگاهمو

 من که فکر اين با ولي.ميداد آزارم باشه سرش تو فکري نکنه اينکه فکر...بود گرفته بر در وجودمو

 که ستني اولم بار.تونستم هميشه که همونطور...ميدادم دلگرمي خودم به کنم دفاع خودم از ميتونم

 !تنهام مرد يه با

 پس؟ ميرسيم کي-گفتم

 .ديگه دقيقه چند-

 !جنگله همش...نميرسيم جايي به ميريم هرچي آخه-

 .باش داشته صبر-

 ...درد پاهام...شدم خسته آخه-
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 نقدا ميشه-گفت محکي صداي با و شد خيره چشمام تو جديت و اخم با و سمتم برگشن يهويي

 نزني؟ حرف

 زدم؟ حرف چقدر من مگه-پيشونيم روي نشست اخم!...شد گرد چشمام

 !ميزني ور داري يکسره افتاديم راه که وقتي از درست-

 !بزن حرف درست-کردم جدي صدامو

 !بزاري اعصاب برام تو اگه...باشه-زد پوزخند

 اريد کجا انداختي راه خودت دنبال منو نيست معلوم عوضي!بابا فکو ببند-ريخت هم به اعصابم

 صلمحو خب...ميام دنبالت دارم راحت خيال با ساعته دو.نه يا بلدي راهو نيست معلوم اصال.ميبري

 سرم تو خاکي چه من ديگه!زهرماري برج همش که هم تو.بزنم حرف يکي با بايد سرميره

 براخ اين از!آقا خودت؟نه پيش ريختي برنامه ميبري؟نکنه کجا منو داري هست معلوم کنم؟اصال

 !جداست هم از راهمون همينجا از..نيست

 شد محکمتر مچم دور انگشتاش حلقه که عقب به برداشتم قدم يه

 هي به که باالخره ولي!ميريم کجا داريم نميدونم خودمم من ميگي راست تو آره!نکن رم باشه-

 !ميرسيم جايي

 !سمبر تنهايي ميدم ترجيح برسم جايي به باشه قرار اگه-گفتم...نکرد ول اما کشيدم دستمو

 يحرف شي گم جنگل دل تو دوباره تنهايي ميخواد دلت خيلي اگه!نکن لج من با!تيارا-شد جدي

 اخالق اين از دست برسيم اي شده خراب يه به زودتر ميخواي اگه ولي!دراز جاده باز راه.نيست

 من.يستن درکار اي برنامه هيچ.نکن خيال و فکر خودت پيش بعدشم،الکي!بيا دنبالم و بردار گندت

 .بيفت راه و نگو هيچي ديگه پس.کنار گذاشتم بوسيدم پيش وقت خيلي هامو برنامه

 من ميگه درآرش،راست حرص حرفاي اون از جدا حاال...افتادم راه دنبالش ناچار به...کشيد دستمو

 بد وقتا يبعض روهام قول به توهم تيارا...بهتره باشه کنارم يکي اينجا؟الاقل بکنم غلطي چه تنهايي

 هاشبا خوب بچه يه عين و نگفتم هيچي!...خودت امنيت بخاطر حداقل ديگه کن بس...ميکنيا لج

 دادن ادامه ناي ديگه که اومدم خودم به وقتي فقط...کشيد طول چقدر نميدونم...شدم همراه

 سفت دستمو چون روهام...کردم دراز پاهامو و درخت يه پاي کردم ولو خودمو يهويي...نداشتم

 شد خيره بهم تعجب با و ايستاد کرد،صاف ول دستمو زود اما بيفته بود نزديک بود گرفته
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 نشستي؟ چرا-

 نجو...شدم خسته بابا-کردم نگاه ميزدن برق تاريکي اون تو که چشماش تو رمق بي و حال بي

 تگيتخس بشين يکم خوب پسر بيا...مقصد؟ بدون ميريم راه داريم چندوقته ميدوني...ديگه ندارم

 .بگيرم جون يکم منم بره در

 بود کرده عادت چشمام...ميديدم واضح چيو همه ديگه...چرخوندم اطراف و گرفتم ازش نگاهمو

 بشينه؟فک گل رو نداره مشکلي براش عــــــه؟اينم...کنارم نشست آروم حرف بدون!...حسابي

 !!!آره...خودمونه از آقا!بابا نه!...بربخوره پزش به شايد ميکردم

 ابق ماهو که کشيده فلک سربه درختاي...بود قشنگي منظره...آسمون توي ماه به دوختم نگاهمو

 وير دستمو!ماسيد لبخندم شکمم تو ضعف حس با اما...نشست لبام روي لبخندي.بودن گرفته

 وهامر به...گشنمه...ميريم؟ راه داريم ما ساعته چند نخوردم؟مگه هيچي چندوقته....گذاشتم شکمم

 داد وجدانم!...بندازم رو اين به عمرا من نه...بود خيره آسمون به حرکت و حرف بدون...کردم نگاه

 بميري؟ ميخواي...ديگه گشنمه بگو کلمه بکني؟يه ميخواي چکار مگه بابا-زد

 رفتمگ تصميم خودم،باالخره با رفتن کلنجار کلي بعد...ندارم اي چاره ظاهرا...ميرفت ضعف هي دلم

 بگم

 روهام؟-

 هوم؟-

 ...امـــــم...چيزه...ميگم-

 ...نبود عصباني پيش دقيقه چند مثل ديگه...چشمام توي چرخوند نگاهشو

 شده؟ چي-

 ...چيزه-

 چيزه؟-

 نداري؟ چيزي...تو...بگم خواستم...گرسنمه...يکمي من...راستش...خب-

 !تهس شکالت دونه يه فقط-گفت و شلوارش جيب تو کرد دستشو کرد،بعد نگام اي لحظه چند
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 !غنيمته همونم-گفتم خوشحال

 بشجي تو از شکالتو!لباش روي اومد لبخندي کم کم شد،بعد خيره چشمام تو خاصي حالت يه با

 سمتم گرفت و درآورد

 !بفرمايين-

 !داري همينو خوبه-گفتم ميکردم بازش که درحالي و گرفتم شکالتو و زدم لبخند

 نميخواي؟...خودت-گفتم آروم و شدم خيره چشماش تو دوباره...رسيد ذهنم به چيزي يه يهو

 .نيس گرسنم...نه-شد تر پررنگ لبخندش

 القهع مورد طعمشم اينکه مخصوصا!بود خوشمزه...دهنم گذاشتم شکالتو و کردم نگاش تشکر با

 همون همش...ميشد حس روهام عجيب نگاه سنگيني دادم قورتش که وقتي تا!...کاکائو!بود ام

 تيوق...ميدادم نشون تفاوت بي اما!!!بد اتفاق يه به ميشدم تهديد انگار و ميکرد اذيتم بد حس

 يهو...درخت تنه به دادم تکيه سينه به دست و صاف و کشيدم عميق نفس يه دادم قورتش

 ادزي اونقدر...نگفتم هيچي ولي.بود سردم اينجا اومدم که اول همون از يعني...بود سردم...لرزيدم

 ...کنم تحمل نتونم که نيست

 تيارا؟-

 هوم؟-

 نميترسي؟ ديگه االن-

 !نچ-

 جدي؟-

 .ترسناکه باشم تنها...خب آره-

 روهام؟-...کشيدم خميازه...کرد سکوت

 بله؟-

 !مياد خوابم-
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 خيلي؟-

 ...خيلي-

 بريم؟ ديگه يکم پاشي نميتوني-

 ...ام خسته-...ديگه خميازه يه

 بخوابي؟ ميخواي همينجا-کشيد عميق نفس

 هست؟ هم اي ديگه جاي مگه-

 !نه-

 ...همينجا پس-

 نيست؟ سختت-

 !جنگلم دختر چرا؟من سخت...بابا نه-زدم لبخند

 چي؟ يعني-کرد نگام تعجب با

 اهل...ميکردم زندگي شمال سالگي 00...تا من يعني-گفتم و پايين خوردم سر يکمي

 هميشه امباب...حيوونا از ترس بدون!ميخوابيدم جنگل دل تو ميرفتم بابام با شبا بعضي...مازندرانم

 ...شه زنده برام خاطرات امشب نيست بد!ميکردم باور منم...ميداد دلگرمي بهم

 روهام واسه من که داشت دليلي چه.!کردم تعجب خودم!گفتم چي فهميدم کردنش نگاه طرز از

 اغب يه!...بخوابم؟ جنگل تو برم شدم سير جونم از مگه!نگفتما هم جدي کنم؟حاال تعريف خاطره

 اينه شکلم فقط-گفتم...بشم خيالش بي کردم سعي و گرفتم ازش نگاهمو!...اونجا ميرفتيم داشتيم

 !سرمون زير بزاريم نيست هيچي...که

 !سرتو اينجا بزار-

 ضربه پاش روي آروم دستش با داره کجا،ديدم بپرسم خواستم تا و کردم نگاش دوباره

 باشه؟ ديگه امر!پاش؟وااااا رو بزارم سرمو...هنگيدم!...ميزنه

 ...نکرده الزم-گرفتم ازش رومو
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 !داوم فرود پاش روي بجنبم،سرم خودم به بخوام اينکه از قبل و کشيد و گرفت شونمو يهويي

 ينع شدي ببيني پاشي فردا گل رو بزاري سرتو ميخواي!...ميزنه حرف الکي هي...بينم بخواب-

 دراکوال؟

 ميکني؟ چکار خودت پس-گرفت خندم

 !ميخوابم نشسته من-

 ها؟-

 .بخواب بگير نه؟تو يا ميبره خوابم ببينم بايد اصال-

 خب!خوبيه بالش ولي سفته هرچند!خوبه چقد واي...بود عجيب برام رفتارش اين...کردم سکوت

 !ببر حالشو.نزن اضافي حرف هم تو پس خواست اينطور خودش که حاال ديگه

 ...برام نبود مهم ولي!گله االن هيکلم همه ميدونستم

 !ميگيرم وجدان عذاب!من جان اينجوري نگو رها-

 !بيشعور حقته-

 بنمش و کيانا يهو...کردم نگاه مهربونش و خيس چشماي تو و بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو

 گرفتن دورمو و شد پيداشون

 مارو کردي عمر زده؟نصفه غيبت کجا ديشب از هست معلوم تو-اخم با کيانا

 ...خداروشکر برگشته سالم االن که اينه مهم...خيال بي-!لبخند با شبنم

 !ها باشه آخرت دفعه تيارا-رها

 که ستنه کسايي هنوز و نيستم تنها ميشد ثابت بهم بار هزارمين براي اينکه و مهربوني اينهمه از

 ...شدم خيره چشماشون تو قدرشناسانه و کردم دارن،بغض دوسم

 بگيره؟ تحويل منو بياد نيست يکي-روهام
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 ميدونستم که جمع تو از پسري يه...کرد نگامون منگال عين روهام و خنده زير زديم همزمان همه

-گفت و روهام پشت گذاشت ميخنديد،دستشو که همونجوري و روهام سمت اومد حسامه اسمش

 مردم؟ من مگه!نداري غم داري منو تا...داداشم بيا

 خواست؟ تورو کي...بابا گمشو-گفت و زد پس حسامو دست روهام

 !کن خوبي و بيا-شد آويزون اش لوچه و لب حسام

 !حالم تو ميزني گند بدتر تو ميدونم آخه-روهام

 نگاه ما به...!)گيري حال به داري عادت هميشه...بابا بخور چيزتو برو-داد هل روهامو حسام

 !گيري آبميوه ميگيم بهش ما که همينه واسه(کرد

 نداري لياقت تو ميدوني آخه-گفت و کرد حفظ تعادلشو سختي به روهام...گرفت اوج مون خنده

 که هم شلغم آب!نيستي بيش شلغمي تو آخه!ميکردم رفتار باهات ازينا بدتر وگرنه!بگيرم آبتو

 نه؟ مگه!پوسه بزاري که ازينه بهتر بگيري آبشو بازم خب ولي!نداره ارزشي

 !ميخوري اضافي چيز داري باز-برد هجوم سمتش به حسام

 !بخورم عمرا تورو-خنديد روهام

-گفت جمعيت تو از پسري يه که ميکرديم نگاه جامعه خل دوتا اين اداهاي به داشتيم دل ته از

 !مونمگ ميگرفتن گل حموم!ميکردن چکار بگو پس بودن مفقوداالثر ديشب از که اينا!ها بچه ميگم

 بد کنين امتحان اگه!داره خودشو خواص هم گل حموم-دادم جوابشو همونجا از و خوردم مو خنده

 !نيست

 داره؟ خاصيتي چه مثال-باال انداخت ابرو

 بيهش ميسازه شون کله تو چيزي يه کال...پسرا درمورد!باال ميبره عقلو دخترا درمورد-زدم نيشخند

 !باالست شم استفاده!عقل

 رفتي؟ بودي عقل کم تو يعني!آها-زد پوزخند

 !باشم داشته حضور اونجا آقا اين همراه عنوان به رفتم من!نه-خنديدم
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 هم روهام!شدن خفه پسرا!شدن منفجر خنده از دخترا!کردم اشاره روهام به چشم گوشه از و

 لبخند يه با!...ميکرد ام شقه شقه چشماش با داشت.ميکرد نگام آشاما خون اين عين...که

 ...کردم نگاه بهش پيروزمندانه

 !زدي هم به حالمو لباساتو کن عوض بيرو بيا-کشيد دستمو رها

 از اومد خوشم ايول!بگه چي نميدونست اصال!آوردا کم بد...گرفتم روهام از نگاهمو و خنديدم

 شمکاپشن تازه!بخوابم پاش رو راحت گذاشته اينکه بابت حسابي و درست تشکر يه اينم!خودم

 !تکم دنيا تو اصال!من هستم ادبي با آدم همچين يه!...نخورم سرما که روم انداخته

 ود،يکب نوشته انگليسي حروف اي سورمه رنگ با روش که روشن آبي بلند تونيک يه با لباسامو

 محکم و پالستيک يه تو چپوندم کثيفمو لباساي...کردم عوض کيپ مشکي شلوار يه و سفيد شال

 !...بشه شسته شايد کردم فک ولي!بود بهتر مينداختم دور هرچند.ام کوله تو انداختم و زدم گره

 روهام و من قبلش البته.گرفت آروم بود ريخته بهم ما شدن گم بخاطر که اردوگاه اوضاع کم کم

 اينکه تا درآورديم بازي مظلوم و شنيديدم سرزنش حسابي و شديم خوانده استاد نزد به هردو

 ...کرد گذشت استاد

 هک پرسيدن انقد...زدن فک به کرديم شروع و چادر تو نشستيم شبنم و کيانا و رها با...خالصه

 يه با دارن شدم متوجه که بودم قضيه وسطاي...کنم تعريف براشون رو ماجرا کل شدم مجبور

 فموحر!...ميکنن نگاه لبام به باز دهن و شده گرد تقريبا چشماي با موشکافانه و مشکوک حالت

-گفتم...نيستن بردار دست ديدم.کردم نگاه يکي يکي چشماشون تو تعجب با و کردم قطع

 ميکنين؟ نگام اينجوري چرا!دخمال

 با!هووووي-دادم تکون صورتاشون جلو دستمو!ندادن نشون العملي عکس هيچ هيچکدوم

 چتونه؟ ميگم!شمام

 ...ميگم...تيارا-گفت!داد قورت دهنشو آب و چشمام توي باال کشيد نگاهشو...زد پلک رها

 چيه؟-

 نيفتاده؟...اتفاقي ديشب مطمئني...تو ميگم-

 ميپرسي؟ چرا...آره-گفتم و زدم تعجب نشونه به لبخند يه...گرفتم منظورشو
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 ...يعني....چيزه...امممم-

 شده؟ چي ديگه بزر!رها-دراومد کفرم

 ...کاري يه روهام کنم فک...تيارا-کيانا

 !بزنين حرف چـــــــي؟درست-

 ....لبات-شبنم

 چي؟ لبام-ميشدم ديوونه داشتم

 !نميگفتن هيچي

 اسهو....زدم زل لبام تصوير به و درآوردم توش از مو آينه و ام کوله سمت پريدم...نشد حاليم ديگه

 وضعيه؟ چه چي؟؟؟اين...ني...يع...زد خشکم لحظه چند

 !کبوده؟...اينجوري...لبام...چرا-کردم زمزمه زده بهت

 خوابيدين؟ کجا ديشب بگو فقط تو!ميکنيم فک اشتباه داريم...ما شايدم خب-رها

 ...جنگل...تو-نميداشتم بر آينه تو از نگاهمو

 داري؟ اعتماد...روهام...به تو-کيانا

 ...پريدم جا از و زمين رو کردم پرت رو آينه...ديدني شد پا به آتيش درونم

 ...شده اشتباه شايد!وايسا تيارا-رها

 ادرچ از)شده؟ اينجوري که زده کتکم شده؟پس اشتباه-کشيدم داد عصبي و کردم اشاره لبام به

 وت لعنتي من و ديشب ميکرده غلطي چه نيست معلوم رواني پدرسگ آشغال پسره(بيرون زدم

 ...نبوده حاليم هيچي خواب

 کن صبر!باش آروم تيارا-گرفت دستمو رها

 ميکنم حاليش(غريدم!)بزار راحتم رها شو خفه-زدم پس دستشو

 ...سمتش دويدم...ميزد حرف باهاش و ميثم کنار بود ايستاده...ديدمش

 !ميکنم خواهش!تيارا-رها
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 يه اب شب يه اگه ميفهمي!دختري خودت تو-گفتم و شدم خيره رها چشماي تو عصبي و ايستادم

 !بکنم کارمو بزار پس!ميشي حالي چه بياره سرت باليي يه خواب تو و باشي تنها سروپا بي پسر

 روبروش...بود من به پشتش.روهام سمت رفتم...کرد نگام ترس با فقط نگرفت جلومو ديگه

 اما آروم صدايي با و شدم خيره چشماش تو داشتم که نفرتي تمام با...کرد تعجب...ايستادم

 من؟ با کردي غلطي چه(باال رفت صدام...)تو...ديشب-گفتم عصبانيت از لرزون

 چي درمورد-شد خيره چشمام تو تعجب با...نبود مهم...ما سمت برگشتن نگاها همه زدم داد چون

 ميزني؟ حرف

 که سروپا بي هرزه يه...تو!کثيفت کاراي!تو درمورد-رفتم نشونه سمتش به ام اشاره انگشت با

 بهت ديشب من،که به لعنت اصال!...مياري سرش ميخواي باليي هر طرف آبروي به فکر بدون

 کردي چکار ديگه بگو...بگو...بهت بود خوش دلم که...خوردم مهربونيتو گول که...کردم اعتماد

 !وضيع کثافت بگو...نيفتم پس يهويي فردا که خوردي گهي چه بگو االن بودم؟همين خواب وقتي

 بغض روهام،با خصوص به همه متعجب نگاه درمقابل...جوشيد چشمام توي اشک...کردم بغض

 دادم ادامه

 يه تو..بيچاره من!بده دست از فرصتو اين مياد حيفش باشه هرکي!...که نيست يکي تو تقصير-

 من هب شدن نزديک مرز تا و بود راحت خيالشون خيليا...ميشه تو مثل آشغالي يه هوس اسير...شب

 جلوشونو من اما...بگيره شونو يقه بره داداشم يا بابام که روزي از نميترسيدن.رفتن پيش

 کردم؟چرااااااا؟ اعتماد بهت هستي؟چرا کي...تو اما...ايستادم جلوشون تنهايي گرفتم،من

 ازم نيست هيچکس...هيچم واقعا دنيا اين تو من...چکيد چشمام از اشک...لرزيد درون از پاهام

 رتتکجايي؟غي بابا...کردن نگاه بهم اي کاره بد و باري و بند بي چشم به کسايي چه و کنه حمايت

 درد تدست...هه...بشم؟ قرباني گذاشتي سادگي همين بکنن؟به کاري همچين دخترت با ميده اجازه

 ...ميکني پدري برام داري واقعا که مرسي...گرم دمت...بابا نکنه

 اين وت ريختم نفرتمو تمام...چشمام تو بود خيره فقط...نميزد پلکم حتي...بود زده خشکش روهام

 ...متنفرم ازت-جمله

 و دش حلقه مچم دور انگشتاش که شم رد کنارش از خواستم و کردم پاک حرف،اشکامو اين از بعد

 نميخواستم من...من-گوشم تو پيچيد لرزونش اما آروم صداي
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 تتدس!راحته خيالت که تو...عوضي نزن من به کثيفتو دستاي-زدم داد و کشيدم محکم دستمو

 ...بکن ديگه جاي يه تو هرزگي برو!باشه داشته اشکالي نبايد که تو نظر از.شد رو من پيش

 ودموخ هوا بي...ميکردن نگام استرس با و نگران و بودن ايستاده شبنم و کيانا و رها...افتادم راخه

 گفتم...زدم هق و انداختم رها آغوش تو

 ...ميرسه راه از شدم؟هرکي پناه بي چقدر رها؟ميبيني ميبيني-

 دل واسه...خودم بدبختي واسه...زدم زار نگاه اونهمه زير همونجا...بدم ادامه نذاشت هقم هق

 ...کردم روهام به ديشب که اعتمادي واسه...ام شکسته

 جوي که بشه؟مني اينجوري بايد چيه؟؟؟چرا من گناه نميفهمم واقعا...داغونم...بود خراب حالم

 از اينم.بيا...چطور؟ کنم؟واقعا اعتماد آدم اين به تونستم راحتي به کردم،چطور مقاومت نفر چندين

 اشتباه اول از شايد...است غريبه يه برام هنوزم که کسي کي؟به به اونم..اعتمادم نتيجه

 ...نميشد باز لعنتي جنگل اون به پام هيچوقت کاش اي...کاش اي.ميکردم

 عزيزم بيا...شي آروم چادر تو بريم بيا...نکن گريه-رها

 از شايد.ميکردن نگام خاصي جور يه همه.ميلزيدن پاهام هنوز...هام شونه دور انداخت دستشو

 يک دنيا.باشه...بشم سرزنش بايد من اونوقت اونه ير تقص...هه!سرزنش...شايد...دلسوزي روي

 باشه؟ االن که بوده من نفع به

 :روهام

 تيارا هب شدم خيره نميدونستم اسمشو که حسي يه و تعجب و بهت با!...خبره چه نميفهميدم واقعا

 ارچک ديشب من!نميشد باورم اصال...ميريخت اشک دوستش بغل تو پناه بي جوجه يه مثل که

 جذابيت برام اولشم از...تيارا!...بشه اينطور نميکردم فک...ولي!آره خب!کردم؟بوسيدمش؟

 حرفاش...کردم؟ اشتباه...اما!نکنم کاري نشد...زيبايي همه اون دربرابر...خب هم ديشب!داشت

 نهمچي از...پس خب!باشه کار و کس بي خودش قول به نميشد باورم...پيچيد مي گوشم تو مدام

 !نه اما...که نيست بعيد دختري

 چادر سمت به و تيارا هاي شونه دور انداخت رهاست،دستشو اسمش بودم شنيده که دوستش

 لحظه،نگاه يه همون تو و...من سمت کرد کوتاه،روشو لحظه يه واسه فقط تيارا اما...کرد هدايتش

 عذاب...وجودم تو بياد وجدان عذاب شبيه حسي يه شد باعث...نفرتش از پر و سرد و خيس
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 فتادمي که هم اتفاقي هر ميکنن؟حاال نگات چجوري دارن نميبيني...شدي؟ چي؟ديوونه واسه وجدان

 دلش هرچي اومده دختره...ببره آبرومو و بندازه راه دادوبيداد وسط اين بياد نداشت حق اون

 ...ست مسخره...هه.کنم تحمل سرزنشو از پر نگاه همه اين بايد اونوقت.گفته همه جلو خواسته

 مداو...بود تنفر از پر نگاهش اونم.من روي چرخوند بود،نگاهشو دوروبرش که دخترايي اون از يکي

 گفت شمرده و آروم و شد خيره چشمام تو مشکيش چشماي با و ايستاد روبروم...سمتم

 خواهر...ميگيره شکل خيليا ذهن تو که آلودگي اي ذره بدون!آاليش بي و پاک!من،پاکه خواهر-

 حروم اشکاشو که گرفته ياد زندگيش از...سرسخته،مقاومه...نمياد در اشکش راحتي من،به

 که يارهم زبون به وقتي تيارا!...درآوردي اشکشو که کردي چکار باهاش ببين کن فکر تو حاال...نکنه

 زمين هب بره،آسمون آسمون به زمين اگه حتي!متنفره کلمه واقعي معناي به متنفره،يعني کسي از

 حاال...باشه پاک عمرش آخر تا خورده قسم اون...وايميسته ميزنه که حرفي حر روي بياد،تيارا

 در اصال چون...ميکنم تلف وقتمو دارم ميدونم(زد پوزخند...)زندگيش تو ميزنين تو،گند مثل آدمايي

 !تيارا درک نيست هيچکس توان حد در!کني درک که نيست توانت حد

 من بهت و...رفت تيارا که چادري همون تو رفت و کشيد رهاشو و داد تحويلم سردي بعد،نگاه

 اي پيچيده شخصيت...خب آره(...تيارا درک نيست هيچکس توان حد در!...)شد بيشتر

 ...ببرم پي مطلب عمق به نميتونم...پاکه انقدر اينکه...اما...داره

 کسي...خودمون چادر تو رفتم راست يه و چرخوندم نگاهمو...کشيدم دست موهام توي کالفه

 آوردم زانوهامو...ديوار کنار بودن شده چيده که خوابايي رخت به دادم تکيه و نشستم...نبود

 هنقط يه به شدم خيره و دستام ساق به دادم تکيه پيشونيمو و روشون گذاشتم باال،آرنجامو

 به که مني...بابا ولش اه...همه جلو اومد که نبود درست اونم کار ميبينم ميکنم فک هرچي...نامعلوم

 جلوي داره انتظار ازم چطور نگرفته،حاال جلومو هيچکس آب اونور عمر يه,دارم عادت کارا اين

 همون!...نيست توانم در درکش واقعا...که جوريه يه...قبليا با داره فرق تيارا...بگيرم؟ خودمو

 ميثم تيوق...گالري،شيطنتش تو...کرديم،معصوميتش تصادف وقتي...چشماش مهموني،اون شب،تو

 و...نازکيش گذاشتم،دل تنهاش وقتي جنگل تو...شجاعتش و انداخت،حاضرجوابي زيرلنگي بهش

 اين.نه...هرچي؟ باشه؟از طاهر و پاک ميتونه اون مثل دختري که شده ثابت چي؟بهم حاال...حاال

 فکرشو!گذاشته اختيارم در مخالفتي هيچ بي بودم،خودشو دختري هر با تاحاال من!...نميفهمم يکيو

 نجااي!روهام)کشيد فرياد وجدانم!...کنه رفتار اينجوري که بشه پيدا تيارا مثل يکي نميکردم

 ه؟باش داشته فرق ميتونه چقدر مگه خب!(...بودي اونور بودي کي هر با نرفته؟تو که يادت!ايرانه
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 واقعا!بوداره قضيه-گفت و کرد مايل سمتم به خودشو.بود ميثم...کردم حس کنارم رو کسي حضور

 افتاده؟ اتفاقي

 ..بروبابا...نچ-

 شده؟ چي بگو کن اعتماد بهم!...نع-

 ...ندارم حوصله...بيخي!ميثم-

 !ياريب طاقت نتونستي خيليا مثل هم تو!ميدونم!کردي کاري يه-شد خيره موشکافانه چشمام تو

 و تچر-غريدم و چشماش تو زدم زل عصبي!...بودم ناتواني،متنفر بگه بهم بخواد کسي اينکه از

 !نگو پرت

 !نميکنم اشتباه-

 سوتفاهم بزنه؟اگه رو حرفا اين همه جلو بياد داشت حق اون...شده چيزي يه که گيريم حاال خب-

 !رفت و گفت دراومد دهنش از هرچي اومد رواني باشه؟دختره جوابگو حاضره چي؟خودش شد

 کردي؟ نگاش وايستادي فقط تو گفت،چرا دروغ اگه خب-کرد نگام سفيه اندر عاقل

 .زد ور بزنم؟يکسره حرف من داد فرصت اصال-گفتم و گرفتم ازش خوردم،نگاهمو جا لحظه چند

 ور تيارا تو ولي...شده چي ديشب نميدونم من...داشم ببين-گفت و شد جابجا جاش تو يکمي

 ادامه هم اينجا نميشه کردي،دليل خواستي هرکاري و بودي اونور عمر يه اينکه!نميشناسي

 تو هک ميکنه بازي رو نقشي همون داره دوساله...نيست ميگه تو منحرف ذهن که اوني تيارا!...بدي

 مقاومت اون داشتن،اما بدي قصد دادن،خيليا پيشنهاد بهش خيليا...کرد بازي رها تولد

 اونطور ديديش،که که شبي اون اگه...نميشناسيش.اومدي تازه تو...نداد اجازه بهشون...کرد

 تن هيچوقت اون!...بکني نادرست قضاوت درموردش نداري لرزوند،حق رو همه دل و کرد دلربايي

 نک قبول داداش کردي اشتباه.بود شناخت بدون کردي ديشب که کاري...نداده کسي خواسته به

 !شدي شناس تيارا-زدم پوزخند

 ونخيلياش درمورد و.ميشناسنش داشتن حضور مهموني اون تو که اونايي همه!ميشناسنش همه-

 نه؟ کرده گير پيشش گلوت...نکنه،توهم!...کرده ردشون تيارا اما باختن دلشونو که شده شايعه
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 ...ودب کرده گير صدبار حاال تا کنه گير کسي پيش گلوم بود قرار اگه من-گفتم نيشخند با

 چند و زد محوي لبخند...کرد سد راهمو و شد بلند هم ميثم...افتادم راه و شدم بلند حرفم دنباله به

 ينا جلوي اما!متنفري ازش بگي حتي بتوني راحتي به شايد-گفت و قلبم رو زد آروم ضربه تا

 به ميشه لتبدي نيشخندت بشه،همين کشيده زنجير به قلبت اگه!...بگيري نميتوني که رو وامونده

 !نيست تنگش دلت که کني وانمود و بزني مجبوري که تلخي لبخند

 !اي پيشه عاشق انگار ميزني حرف همچين-گفتم و زدم قهقهه به مايل پوزخندي

 !باشم شايدم-زد تلخي لبخند

 اييازون هيچکدوم چون.نفهميدم عشقو معني هيچوقت من-گفتم و کنار زدمش و گرفتم شونشو

 پاره يروزنج من قلب...کنار گذاشتمش هميشه برا همين واسه!...نداشتن لياقتشو بودم باهاشون که

 .نيست بافته جدا تافته هم تيارا!بشه تسليمش اينکه نه ميکنه

 ..شدم ثابت تيارا چادر روي... و چرخوندم اطراف نگاهمو کمرنگي اخم با...زدم بيرون چادر از و

 :تيارا

 يه چقدر...نميشه حاليم...زمين روي نقطه يه به بودم زده زل و چادر گوشه بودم نشسته کرده بغ

 اولش از روهام که نميکنم انکار...کردم اعتماد يکي به اومدم عمري بعد...باشه؟هه بد ميتونه آدم

 بسه اه...نداشتم رو اتفاقي همچين يه انتظار بشم،ولي جذبش اينکه نه...بود جالب برام شخصيتش

 اين از بگير درس.برگردوني عقب به زمانو نميتوني! شده،شده که هرچي...کن تمومش تيارا

 ...همن مثل همه مردا!اتفاق

 اومد شبنم و شد زده کنار چادر پرده...ميکردن پچ پچ هي و بودن نشسته روبروم کيانا و رها

 بزنيم الواليب يه بريم وخه...خواهرجان گوشه يه نشين انقد پاشو!پاشو تيارا-گفت و سمتم تو،اومد

 ...شه عوض هوا و حال

 نيست حسش...بيخي-گفتم و گرفتم ازش رومو و زدم گرفت،پسش دستمو

 !ها استاده سفارش...ديگه پاشو!نکن نگاش اونه،خب مشکلت اگه!بينم پاشو!دهـــــــه-

 داره؟ ربطي چه استاد به-

 ...نيار بهونه پاشو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

115 

 

 !ها حيفه خوبه واليبالت تو.پاشو تيارا...ميگه راست-رها

 !خب نميخوام-

 !وخه!نميخواي ميکني غلط تو-شبنم

 که رهپس اون...اينجا نشستم ساعته دو!نميگن بدم ولي...خدا اي...کرد بلندم بزور و گرفت دستمو

 فک ميذارم حسابشو وقتش به کرده غلطي يه!بگيرم افسردگي خاطرش به که نداره اينو ارزش

 !نيست بسش ولي!خيليه خودش بردم آبروشو همه جلو که همين هرچند...دستش

 نوانع به درخت دوتا به بودن بسته و بودن زده گره بهم رو مالفه دوتا پسرا...بيرون رفتيم چادر از

 شتمگذا بيرون چادر از پامو که همين...بود ها تيم تقسيم مشفول وسط اون هم استاد!واليبال تور

 و نکردم توجهي نگاهاشون به!...اينا دارن جمعي حواس چه به به!من روي برگشت نگاهشون همه

 و درختا اون از يکي به دادم تکيه همونجا...بازي واسه شده مشخص زمين سمت رفتم دخترا با

 جيب به دست.شد تر غليظ اخمم ديدنش با...که چرخوندم اطراف نگاهمو اخم با سينه به دست

 داشتن چشما همه طرفي از...بود شده خيره بهم کمرنمگي اخم با و چادر يه جلوي بود ايستاده

 سردي هرچي!...کردم کاري خوب...فريادام و داد با کردم درست معضلي چه!پاييدن مي رو مادوتا

 بله...شد تر غليظ اخمش....شدم خيره چشماش تو فاصله همون از و نگاهم تو ريختم داشتم

 ...بابا گمشو!ميکنه اخم واسم پررو بازم اونه از اشتباه.ديگه

 !گرم دمت!جرئتي و دل پر مياد خوشم-گفت گوشم دم مردونه صداي يه

 همواج بود حسام صاحبشون که سياه چشم دوتا با تعجب کمال در و چرخوندم سرمو اخم همون با

 ديگه اخمم...عقب کشيدم سرمو!من به چسبونده خودشو چلغوز کن نگا چيـــــــــش!شدم

 !نميشد اين از تر پررنگ

 منظور؟-گفتم جدي

 کسي باشه قرار اگه!کاراست همين دنبال معموال اون-گفت و کرد اشاره روهام به ابرو و چشم با

 اوضاع اين با!اومد خوشم کردي تو که کاري از اما!ميدوزه هم به زمانو و زمين کنه مخالفت باهاش

 !نيست بند جا هيچ به دستش ديگه

 داري؟ کينه ازش چيه؟انگار-زدم نيشخند
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 که هستي دختري اولين تو!خودمونيما ولي...چسبه نمي دلم به همچين-شد کج لبش گوشه

 !وايميستي جلوش اينجوري

 ميشناسيش؟ چندوقته-کردم کمرنگ اخممو

 ميشه سالي دوسه يه-

 مثل منم که بوده خوش دلش ام؟پس اولي-کردم نگاه روهام به چشم گوشه از و دادم تکون سر

 !منو نشناخته هنوز...ميفروشم بهش خودمو قبليا

 تيارا؟-گفت خاصي لحن يه با و دهنش تو کشيد پايينيشو لب

 هوم؟-چشماش تو برگردوندم نگاهمو

 درسته؟ ميشناسيم همو نيمه و سال يه تقريبا ما-شد مشکوک نگاهش

 !ميشناسن منو هم اونا و ميشناسم من هست اکيپ اين تو پسر هرچي گفتم دلم تو

 چطور؟-گفتم و کردم تنگ چشمامو موشکافانه

 بياد؟ دستش کار حساب کني کاري يه نميخواد دلت...ميگم-

 خب؟-

 من؟ با هستي-

 تو؟ با-باال پريدن ابروهام

 عفاشض نقطه...ميشناسمش من!نمياد طرفتم حتي ديگه کني قبول اگه...دارم نقشه يه-زد لبخند

 !دستمه

 واسم نقشه خودش معلوم کجا از خب ولي!نميگه بدم...کردم نگاش سکوت در اي لحظه چند

 ...کرد اعتماد باشه؟نميشه نداشته

 .نيست کمک به نيازي.پروندم رو همه تنهايي به خودم تاحاال من-گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

 چرايکيه، هدفمون جفتمون که حاال.ندارم ازش خوشي دل خودمم که گفتم اين خاطر به اينو!تيارا-

 نباشيم؟ باهم
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 کنم؟ اعتماد بهت حسابي چه رو-

 نيستم؟ اعتماد قابل من بگي ميخواي يعني-

 !دقيقا...اوهوم-

 !تويي ذکرشون و فکر همه که اونايي از يکي منم کن فک-کشيد عميق نفس يه

 هاضاف عاشقام آمار به داره روز به روز...هه!بذارم فرقي بقيه و تو بين نميتونم پس-زدم پوزخند

 !ميشه

 ديگه؟ هستي!...مياد خوشم خودشيفتگيت همين از-خنديد

 هست؟ چي ات نقشه-کردم نگاهش دوباره

 !کني قبول بايد اول-باال پريد ابروهاش از يکي

 نميشه اينجوري...نچ-

 !کن اعتماد بهم-

 .نميشه...که گفتم-

 !من با باقيش...کن قبول تو-

 !نه-

 نقشه با هالبت!بگير بعدياشو جلوي.داشتي زياد حاال تا دردسر!اي خواستني جوره همه تو!ببين تيارا-

 !من

 .کني خامم حرفا اين با ميتوني نکن فک.نميکنم قبول من چيه ات نقشه نگي تا-

 و من کنن فک همه...اگه-شد ثابت چشمام تو باز و انداخت دوروبرش به نگاهي-

 گرفتي؟...باهم...تو

 ميفهمم اهنگ يه با ديگه حاال من!پسر آقا ببين-گفتم و ايستادم صاف...ميشدم آتيشي داشتم باز

 قرار اگه من...داري اعتمادمو از سواستفاده هوس هم تو ميدونم خوب!ميگذره طرفم کله تو چي
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 انيقرب وسط اون که نشدم سير دارم االن که اي زندگي از و ميرم تهشو تا خودم بکنم کاري باشه

 !بشم بعضيا کاراي

 فک حرفام به بازم!...ميکني فک اشتباه داري-شنيدم صداشو...شدم رد و زدم تنه بهش

 !کني قبول اگه نميشي پشيمون.کن

 اهدافش به خودش که بزنه کنار روهامو ميخواد يکي اين...همن عين همشون که گفتم...بابا برو

 کار چه دارم گر سواستفاده و کثيف آدماي اين وسط من که ميپرسم خودم از وقتا بعضي!..برسه

 !!ميکنم؟؟

 کجا؟ تيارا هـــــــوي- 

 !بکپم ميرم...کنم بازي نيس حسش-گفتم چادرمون سمت ميرفتم که همونجوري...بود رها

 !شعور بي-

 !لطفته نظر-

 روهام روي لحظه چند واسه و چرخيد نگاهم اراده تو،بي برم که اين از قبل اما...چادر به رسيدم

 ونوا که بود حدي تا بهش شب يه تو اعتمادم که بود کسي اولين اون...نميدونم واقعا....شد ثابت

 ...درگيرم خودم با!ببين حاال...اما!دونستم پدرم جاي

 تو ردمک سرمو و گوشه يه نشستم...اومد هم رها بعد دقيقه چند...تو رفتم و کشيدم عميقي نفس

 !کني بازي ميخواستي که شد؟تو چي-گفتم و موبايلم

 !نميده حال نباشي تو-

 نداشتم؟ خبر خودم داشتم خواهان اينهمه من-گفتم و خنديدم...کنارم شد ولو بعد

 خره؟ حسام ميگفت چي...بابا خفه-پهلوم تو اومد آرنجش با

 !پرت و چرت-

 !پرسيدم جدي-

 !گفتم جدي منم-

 !اهـــــــــه-
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 .شيم متحد باهم روهام کردن دک واسه بيا ميگفت-خنديدم باز

 !بودم کرده تضمين حسامو اين مخ تعطيلي اول همون از من...هه-

 !ست ديوانه-

 ...!!!کــــــرده چيکــــــــار روهام انگار حاال-

 کرده؟ کاري کم-کردم نگاش خشمگين

 !بخور منو بيا تو حاال خب-

 !نيستم خور چيز من-گفتم و گوشيم صفحه تو دوختم دوباره نگاهمو

 !کشمـــــــــت مي-کشيد جيغ و شد ور حمله بهم

 !دارم بيشتر هم جون صدتا من-دادم هلش و خنديدم

 !بيرون ميکشم شو همه-گفت و کشيد سرش از شو مقنعه

 !کشيد دستم تو از موبايلمو حرف،يهويي اين از بعد

 چکار؟ ميخواي اونو!واااا-شد گرد چشمام

 !بازي-

 !داري بهترشو که خودت-

 !ميچسبه اين-

 و داد تکون تاسف نشونه به سري لحظه چند از بعد...کردم نگاش متعجب فقط و کردم سکوت

 !کردن نچ نچ به کرد شروع

 ميکني؟ هي چته؟خر-شد بيشتر تعجبم

 !ميشم بدبين بهت دارم!تيارا-

 چرا؟-

 داري؟ تو که مخاطبينيه ليست چه اين-
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 چطور؟-

 نچ چيه؟نچ اينا!ميکني در به راه از مارو باالخره تو-باال پريد ابروهاش از يکي

 !ميکني اضافه هم ديگه تا ده فردا پس تا حتما!. ..پرهام!حسام!فرزين!سامان...نچ

 !اي خاکي جاده کال که خودت کنم؟تو در به راه از رو تو من-گرفت ام خنده

 !نميشه؟ ترک شبم نماز که من؟مني-شد گرد چشماش

 !ات عمه ارواح-بازوش به زدم مشت

 ....شد منفجر خنده از خودشم

****** 

 ...سالم الو-دادم رو ميکشت خودشو داشت که سامان جواب حال همون در و کردم باز اتاقمو در

 احوال؟!خانوم سالم-

 ...نيستم بدک...اي-گفتم و تخت روي کردم پرت مو کوله

 برگشتين؟-

 ...رسيدم االن...آره-

 اي؟ خسته-

 !خيلي-تخت لب نشستم و کشيدم سرم از مو مقنعه

 نه؟...شدم استراحتت مزاحم پس-

 .بگو کارتو...بابا نه-مانتوم هاي دکمه کردن باز به کردم شروع

 تولدم؟ بياري تشريف ميدي افتخار-

 تولدت؟-

 .شب فردا...عزيزم آره-

 !نميدونم....اوممممم-درآوردم مانتومو
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 !اي ويژه مهمون خانمي؟تو چرا-

 !الکي-

 ديگه؟ مياي!...راستکي-خنديد

 !ايشاهلل-

 !دنبالت ميام خودم...اوکي-

 ميام خودم.بياي کني ول نميخواد تو!ديگه نه-

 .درم دم هشت ساعت!باشه همراهم بايد ام ويژه مهمون!ميشه؟ مگه-

 باري؟ کاري...اوکي-بيرون کردم فوت نفسمو

 .خدافظ...تو فداي-

 خدافظ-

  پـــــــــــــــو...مهموني باز...کردم قطع

 فکر هب بايد االن همين از...لباسام کمد سمت رفتم و کردم عوض راحتي لباس دست يه با لباسامو

 تحويلم يکم برم حاال...خب اما...ندارم سامان از خوشي دل هرچند!..باشم شب فردا واسه لباس

 !!!...کنما سواستفاده بلدم خوب خخخخخ!...شم شاد بگيره

 ريشي بلند پيراهن يه!...بپوشم خاص لباس يه بايد ام،پس ويژه مهمون من که اونجايي از...خب

 هک داشت بزرگ گل يه چپش سينه پايين...داشت پفي پف پرنسسي حالت دامنش که رنگ

 نهمي!...بود قشنگ و شيک سادگي،واقعا عين در...درشت و ريز و براق نگيناي از بود پر وسطش

 يه...روش ميزارم دارم هم براق تل يه...هام شونه رو ميريزم ميکنم درشت فر موهامم.خوبه

 سانتي 3 پاشنه کفش جفت يه...بياد لباسم روشن رنگ به که ميکنم هم کمرنگ و مليح آرايش

 !حله ديگه...دارم هم سفيد

 ...گذشت شب اون خالصه

 فتهني پس امشب!کش سامان!شدم چيزي عجب...انداختم خودم به آينه تو رضايت با نگاهو آخرين

 !واال!نکنه دعوت ويژه مهمون ميخواست خودشه تقصير خب!خيليه
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 کيفمو.سرم روي انداختم هم کرمي شال پوشيدم،يه پيراهنم روي مو سوخته اي قهوه پالتوي

 جلوي سامان رنگ جگري رفتم،آزراي بيرون در از اينکه محض به...بيرون زدم خونه از و برداشتم

 يشيک لبخند با و کرد باز برام درو.زد دور ماشينو و شد پياده سامان...جلو رفتم...شد متوقف در

 وختد خوش شلوار و کت دست يه!ها نشده بد تيپش اينم...جلو رفتم و زدم لبخند بزور...کرد نگام

 و کت رنگ ورني کفش جفت يه و.کرمي ساده پيراهن يک شکالتي،و رنگ به شيک و

 !باشه اش ننه مبارک..خب...شلوارش

 سالم-گفتم لبخند با و بهش رسيدم

 !بانو بفرماييد...ماهت روي به سالم-گفت و انداخت سرتاپام به نگاهي

 هوس کال!بود خونم تو اين ميزنه،اما آتيش دلشو بيشتر ميدونستم...نشستم عشوه و ناز کلي با

 !دارم بازي آتيش

 ...کرديم حرکت بالفاصله و فرمون پشت نشست و بست درو

 .اومدي که ممنون-

 !کنه ترک جشنو نبايد که ويژه مهمون-گفتم شيطتنت با

 !تو و من براي!ميشه رويايي شب يه امشب!دقيقا بله-خنديد

 منظور؟-شدم مشکوک

 !من عشق ميشي من مال امشب-

 ني؟بازنک شروع دوباره ميشه!سامان-گفتم دلخور و پنجره سمت کردم رومو و کشيدم بلندي نفس

 داري؟ رو قبال بحثاي هوس

 !بياي راه باهام بيشتر يکم کافيه فقط!عزيزم!تيارا-

 .محاله آرزوي يه اين-

 حاال تا....ديوونتم...عاشقتم...ميکنم اينکارو من...ميشي عوض تو-گفت آروم و کشيد عميقي نفس

 .ميکنم نرم سنگتو دل اما...نميکنم بازم...نکردم شکايتي و شکستي غرورمو بار چند

 نزنيم؟ حرف چيزا اين درمورد فعال ميشه-
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 .راحتي تو که هرجور...عزيزم باشه-زد تلخي لبخند

 ههميش و...شده طبيعي سامان و بين ديگه بحثا اين...شدم بيرون تاريکي غرق و کردم سکوت

 کهاين بخاطر من و...کنه عاشق منو دل نميتونه اينکه بخاطر سامان...ميبريم رنج ازش هردومون

 ام کالفه وجدان عذاب اين و.باشم داشته بهش عشق شبيه حسي ذره يه حتي نميتونم واقعا

 ...ميکنه

 ارقر شهر از خارج که اينا سامان بزرگ عمارت جلوي ماشين اينکه تا شد طي سکوت در راه بقيه

 ...شديم وارد باهم و گرفت دستمو سامان.شديم پياده هردو...شد داشت،متوقف

 پر وسامان هميشگي جاي حاضر درحال و بود ميکروفون ميثم،پشت...بود بلند خيلي آهنگ صداي

 پيچيد فضا کل تو هيجانش پر صداي يهويي...بود کرده

 !امشب پرنسس و شاهزاده افتخار به-

 .مخان اين به بدي وسايلتو ميتوني عزيزم-گفت گوشم دم سامان...ما روي برگشتن نگاها همه

 رو دبع...دستش دادم کيفمو و شال و پالتو...کرد سالم مودبانه و جلو اومد خدمتکار يه موقع همون

 ...شد محو خودم،لبخندم روي عجيبش نگاه ديدن با...اما.سامان به کردم

 خوبي؟!سامان-

 عزيزم؟ ميپوشيدي تر پوشيده...لباس يه...نبود بهتر-زد زورکي لبخند يه

 کني؟ نهي و امر بهم لباسم درمورد که اينجا اومدم من-نشست پيشونيم روي کمرنگي اخم

 خاطر به-گفت و گوشم دم آورد سرشو و کرد حلقه کمرم دور دستشو.کرد تر پررنگ لبخندشو

 !ها نميارم طاقت!قرار بي منو دل و!...ضاهر اين با ميکني افسونگري!...ميگم خودم

 !ميکني غلط تو-دادم هلش خنده با

 !نکردي ديوونم ازين بيشتر تا بريم بيا-خنديد

 طبق و نشستم...سالن باالي سلطنتي مبالي سمت رفتيم بود،باهم کمرم دور دستش که همونجور

 خيره ها رقصنده به تفاوت بي و انداختم راست پاي رو چپو پاي خودم خاص ژست معمول،با

 ...هه!توروخدا کن نگاشون!هميشه مثل...شدم
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 دارم؟ همراهيتو افتخار-گرفت دستمو سامان

 اهرم دونفره رقص تو...وسط رفتيم شدم بلند حرف بدون و دادم تحويلش ما مرگ مکش لبخند يه

 پشت تمگذاش دستمو...ايستاديم هم از کمي نسبتا فاصله با!...بيشتر هم تکي رقص از حتي.بودم

 و ردک حلقه انگشتام الي البه شو ديگه دست انگشتاي...کرد حلقه کمرم دور دستشو...گردنش

 نرم همزمان هردو...داد انجام ماليمو رقص يه باهاش ميشد...بود آرومي موزيک...باال آورد دستمو

 تو من تفاوت بي نگاه و بود ثابت چشمام تو قرارش بي نگاه...کرديم شروع آهسته و

 هک کسيه سامان!ام ديوانه آوردم؟واقعا کجا از خشکو احساسات اين من نميفهمم واقعا!...چشماش

 !ام خيالي بي من؟عند و!دنبالشن خيليا

 تو صورتشو و پايين آورد سرشو...خودش به چسبوند منو و کرد بيشتر کمرم دور دستشو فشار

 وستپ نفساش داغي و ميکشيد عميق نفس تند تند...گرفتم باال سرمو...کرد فرو گردنم گودي

 دماوم که افتادم کردن غلط به...نداشتم خوبي حس...ميشد مور مور تنم همه...ميسوزوند گردنمو

 ميشد کشيده گردنم روي ميزد،لباش حرف وقتي که بود نزديک انقد!...وسط

 ...نظيره بي تنت عطر....اممممممممم-

 ...سامان-گفتم درد با و بستم چشمامو

 ....کن صدا اسممو...من عشق بگو!جونم اي-

 کن تمومش سامان-

 !نداره تمومي تو به من عشق...ميشه؟ مگه-

 .بردار دست ميکنم خواهش...ندارم قبولش و...نميشناسم عشق نام به چيزي من-

 اما...کلمه يه با...جمله ميشکني؟بايه دلمو راحتي همين به...راحتي؟ همين به-شد دلخور صداش

 !دارم دوستت بازم...من

 .نکن تلف وقتتو بيخودي...برسي هدفت به نميتوني...ميکني اشتباه-

 يليخ...ميدوني اينو نميرسيم هم به نگو-آهنگ يه از تيکه يه کردن زمزمه به کرد شروع يهويي

 ...نده عذابم تو....ديگه ميکشم درد دارم سرنوشت اين از....بده حالم
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 خودت تو-ميزدم نفس نفس...شد خيره بهم زده بهت...دادم هلش قدرتم تمام با...شد طاق طاقتم

 تو شد شروع رابطه اين که که پيش سال يک...نميفمم من...زدي رقم خودت براي سرنوشتو اين

 !بمونه باقي معمولي همونطور دادي قول

 ...تيارا-

 ندبل آهنگ و تاريک فضا انقد...ها پله سمت دويدم توانم تمام با و کنه تموم حرفشو ندادم اجازه

 انداختم وزنمو و گرفتم ها نرده به دستامو...باال دويدم رو ها پله...نشد متوجه هيچکس که بود

 شآغو دوروبرشون،تو عالم به توجه بي که پسرايي و دخترا به شدم خيره کمرنگي اخم با و روش

 عذاب...ندارم ديدنشو روي فعال!بهتر...ديدمش نمي...بود گم وسط اون سامان...ميرقصيدن هم

 من...نشه معمولي غير ما رابطه بود داده قول اون...هستم هم دلگير خب،ازش اما....دارم وجدان

 ....ميشم ديوونه دارم...بسه اه...اون اما کردم عمل قول اين به سختي هيچ بدون

 !ميگذره خوش بهتون داره خيلي انگار...که ميبينم-

 ودستاش من مثل دقيقا و کنارم ايستاد اومد...کنم نگاش نبود نيازي!روهامه فهميدم صداش از

 گرفتم؟ تورو گذروني خوش جلوي-گفتم ممکن لحن ترين خشک با...ها نرده رو گذاشت

 مهمن؟ هم ديگران...ميرسه هاش برنامه به راحت انقدر که کسي براي مگه...هه-

 برنامه؟-باال پريد ابروهام از يکي

 !ميگيري قيافه اونطوري من واسه اونوقت...ميذاري اختيارش در خودتو خوب-

-ردمک نگاه نميرخش به و دادم تکيه نرده به بدنم راست سمت با سينه به دست...دراومد حرصم

 چيه؟ دردت تو االن

 حاال تا شواهد که اينطور...که اينه من درد-شد خيره چشمام تو و چرخوند سمتم به صورتشو

 هم همه...تازه...بشن نزديک بهت ميدي اجازه تقريبا هم بقيه به!اختيارشي در کامال...داده نشون

 !بدن ات جلوه طاهر و پاک دارن سعي و برخاستن تو از طرفداري به

 !ميدمن بها کسي به خودم ميل به من-گفتم...درمياره حرصشو ميدونستم که زدم مليح لبخند يه

 !ميشي شون خواسته تسليم پس-داد تکون سرشو
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 بردم آبروتو چون و اينجا اومدي اي شده خراب کدوم از نيست معلوم!ببين-کردم تنگ چشامو

 يا ماهيتابه من چون!ميکني تلف وقتتو بدون،داري ولي!بندازي پلز جلز به منو داري هوس خيلي

 يالخ و نادرست تو منحرفانه افکار همه چون!بيفتم پلز چلز به تو داغاي روغن اين با که نيستم

 !نداره تاثيري هيچ من زندگي تو دنيا اين تو هيچکس افکار تو،بلکه تنها نه...خامه

 نيست؟ مهم برات مردم فکر شرايطي هيچ در يعني-باال پريدن ابروهاش

 !دنيا اون بودم رفته صدبار تاحاال که بود مهم اگه-زدم پوزخند

 .کنم باور تو درمورد رو بقيه حرفاي بتونم نميکنم فک(گذروند نظر از سرتاپامو...)ولي-

 خياالت اب!...کن فک ميخواد دلت هرجور!نيست مهم...که گفتم-گفتم تفاوت بي و انداختم باال شونه

 !بگذره اموراتت...تا کن سر خامت

 نفساش صداي از..شدم خيره پايين به دوباره و گرفتم ازش رومو خونسرد خيييييييللللليييي هم بعد

 آتيشي منو ميخواست مثال...هه...ميخوره حرص داره من خونسردي از که ميفهميدم خوب خيلي

 !بخدا ست ديوانه...کنه

 !باال نفس به اعتماد با!جسور!شجاع دختر يه...هميشه مثل-گفت پشت از صدايي يه

 بعد....چرخوند روهام و من بين نگاهشو و ايستاد جيب به دست...کردم نگاش برگشتم...بود حسام

 اراتي به ميگي تو که هايي وصله اين...گلم داداش ببين-گفت کنايه با و شد ثابت روهام روي

 !نکن خسته خودتو زياد!نميچسبه

 عضوشن؟ کيا ديگه...تيارا از حمايت انجمن-کرد نگاه من به و زد پوزخند روهام

 !دارن حضور اينجا که اينايي همه-حسام

 !عالفن دم از شون همه-روهام

 !تياراست بخاطر چون!ميکنن افتخار عالفي اين به شون همه و-گفت و زد چسمک من به حسام

 ايدب-گفت درآري لج لحن با و ايستاد صاف...کردم نگاه روهام به و نشست لبام روي کجي لبخند

 !بشکنن سرودست نبايد...نداره لياقتشو که کسي واسه بگيرن ياد

 !تبهتريناس اليق اون چون!نداريم رو تيارا لياقت باشيم هرچي ما!...برعکسه حرفت اتفاقا-حسام
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 شد،و اجابج فکم همزمان که کشيدم عقبيم دندوناي به زبونمو نوک...خنده زير بزنم بود مونده کم

 بهرو و کرد کج لبشو گوشه معوجي و کج لبخند...شدم خيره روهام به غرور با خندونم چشماي با

 هاشي؟ دلباخته از يکي هم تو حتما-گفت حسام

 !هستم من؟نوکرشم-زد لبخند حسام

 به!گرده زمين باشه يادتون ولي...اوکي-گفت رسيد که ها پله به و برداشت قدم عقب عقب روهام

 !ميرسيم هم

 حسام از رومو و کردم ول مو خنده...کرد طي عصبيش و محکم قدماي با هارو پله بعد

 !گرفتي حالشو...اومد خوشم-گفتم...گرفتم

 !نگفتم حقيقت جز چيزي-ايستاد کنارم و جلو اومد

 نهادتوپيش که کني خامم که اينه خاطر به اينا همه...ميدونم-شد محو لبخند يه به تبديل ام خنده

 .کنم قبول

 داري؟ من با اي دشمني کني؟مگه قبول واقعا چرا-کرد کمرنگي اخم

 چيه؟ روهام از ات کينه دليل-کردم نگاه بهش و کردم تنگ چشمامو

 مهمه؟-گفت کوتاهي مکث از بعد

 !آره من براي-انداختم باال شونه

 يه باهم بود قرار...پيش سال دو حدود...روهام و من-گفت شمرده و روبروش به دوخت نگاهشو

 همه...نهک رديف شرکتو کاراي ميتونست بابام اما بود نشده تموم درسمون درسته...بزنيم شرکت

 پرسيدم ازش هرچي!زيرش زد يهو روهام شد چي نميدونم که ميرفت پيش خوب داشت چي

 بآ بر نقش بوديم ريخته برنامه و رويا هرچي خالصه...اومده پيش براش مهمي کار يه چرا؟گفت

 سود ميتونستيم کلي...شد خراب چي همه رفتنش با که داشت بستگي روهام به کارا بيشتر...شد

 !ديگه يکي همکار شد و فروخت مارو...ببريم

 کي؟-

 .نگفت هيچوقت...نميدونم-
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 مخش اول همون از بشر اين پس...شدم خيره نامعلوم نقطه يه به متفکرانه و دادم تکون سرمو

 !سرت بر زيرش؟خاک ميزني راحت بعد ميدي وعيد وعده که داري مرض آخه!...بوده معيوب

 چيه؟ نظرت...خب-

 يه...کردم نگاه چشماش تو و سمتش چرخيدم...نيستم آدما اين به کردن اعتماد اهل من بازم...نچ

 !زد برق چشماش کردم،چون قبول کرد فک بيچاره که زدم محو لبخند

 خالتد شمادوتا شخصي کاراي تو نميشه که ميکنم،ميبينم فک هرچي من ببين...امممم-گفتم

 ميرسم نتيجه اين به ميکنم فکرشو که حاال.بعدشم...نيست مربوط من به روهام از تو دلخوري!کنم

 زيآبروري همون!بشم همدست کسي با مجازاتش واسه بخوام...که نيستم اي کينه آدم انقدر...که

 !فکرمي به که ميکنم تشکر ضمن،ازت در...بود بسش

 ...شدم رد کنارش از و دادم تحويلش ملوس لبخند يه بعد

 کردي؟ فک حرفام درمورد واقعا تو!تيارا-

 .باشه مناسبي نقشه که نميکنم گمون و...کردم فک...آره-

 ينمبب نميخواد دلم!دارم دوست من تيارا-شد خيره کمرنگي اخم با چشمام تو و گرفت دستمو مچ

 !ميکنن ايجاد مزاحمت برات دارن بقيه

 وربا صدنفرو اون حرفاي اگه من!...دارن دوسم گفتن بهم صدنفر حاال تا!حسام ببين-کردم اخم

 کثافت از دارم خبر من!...نيستي خوبي دروغگوي و بازيگر!نميکنم باور رو يکي تو کنم،حرف

 !بندازي پرده روشون بيخودي نميخواد پس!کاريات

 ...دادم ادامه راهم به و کشيدم دستمو

 کاري؟ کثافت ميگي؟کدوم داري چي-

 و ادمد نشونش رو بودم پايين اون که آدمايي همه ام اشاره انگشت با...سمتش برگشتم...ايستادم

 اينا همه تو،و درمورد چيزو همه.ميدونم...جزوشوني هم تو!دستمه افراد اين تک تک آمار-گفتم

 !نکن انکار!ميدونم

 پايين رفتم ها پله از و
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 !بزنم حرف تو با مفصل بايد من!ميکني اشتباه!نه-

 کامل طور به آمارشون...ميشناسم رو آدما اين همه من!نگفتم دروغ...پايين رفتم توجه بدون

 هب پاکي بوي جمع اين تو.ان اينکاره همه اينجا ماشاهلل!...اوناشه از...ديگه که حسام اين.دستمه

 نميشه؟ ترک شبت نماز رها قول پاکي؟به خيلي خودت که نه-زد ور وجدانم...نخورده مشامم

 اک؟پ گفت بهم ميشه که حد اين تا!نميکنم صبح يکي با هرشبو اينا مثل حداقل خب...دههههههه

****** 

 شتمندا حوصله بودم خسته بس از ديشب...صورتم رو کشيدم و پنبه به ماليدم کنو پاک شير

 تخت تسم شدم خم...شنيدم موبايلمو زنگ صداي!...بکشم زحمتشو بايد االن...کنم پاک آرايشمو

 ...بود کيانا...داشتم برش و

 جونم؟-

 احوال؟!آجي سالااااااممممم-

 ميخونه؟ ديجيتال چيه؟تلويزيونت-خنديدم

 اي؟ کاره چه امروز...ديگه آره-خنديد

 فعال هيچي-

 !بريم ميام شو آماده پس...اوکي-

 گوري؟ کدوم-

 .پارک بريم!تربيت بي اههه-

 خبره؟ چه پارک-

 !ماااااانييييييييييي-

 شدي؟ عاشقش باز-خنديدم

 !بودم-

 خب؟-
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 .گذاشتيم قرار...ديگه هيچي-

 کنم؟ بازي لبو نقش شما قرار وسط بيام من خب-

 .بگذرونيم خوش بريم همينجوري!خره نه دهههههه-

 ...بازي رمانتيک وسط بيام زشته منکه خب-

 نه؟ يا مياي بگو کلمه يه!تيارا-کرد قطع حرفمو

 !نه-

 اومدي.درم دم ديگه ربع يه.ميام دارم ددي ماشين با!نياي که ميخوري اضافي چيز تو!بيخود-

 !باي!ها

 چي؟اين بگم برم من جدي بحرفم؟نه من داد فرصت اصال اين!ماهواره ديش دوتا قد شد چشمام

 يه...اونوقت؟ميدونم ام کاره چه من گذاشتن عشقوالنه قرار باهم بوقلمون...نه که عشق مرغ دوتا

 !هست کاسه نيم زير اي کاسه

 اصال هک اونجايي از.لباسام سروقت رفتم بعد.شستم صورتمو رفتم و انداختم باال شونه خودم واسه

 کمر اب کرمي مانتو يه و مشکي جين شلوار يه!(معمول طبق)نداشتم، دادن خرج به سليقه حوصله

 نگاه ينهآ تو که بعد...مانتوم رو هم مشکي پالتو.پوشيدم اي نسکافه شال يه و سوخته اي قهوه بند

 !خوبه!نشده بدم همچين...نه ديدم کردم

 دمز خونه از و برداشتم بود،همونو موبايل يه فقط وسابلم چون که داشتم مشکي شب کيف يه

 نم اومدناي دير و رفتنا بيرون به شده مجبور چون!ميسوزه خاله واسه دلم وقتا بعضي...بيرون

 نگراني ابراز خونه برميگردم وقتي هم هميشه.کنه درستم نتونست هم هيچوقت.کنه عادت

 !هستم که همينم خب؟من کنم چه...ميکنه

 شدم سوار و جلو رفتم...شد متوقف در جلوي کيانا باباي712sd پايين، رفتم که اين از بعد دقيقه 0

 سالم-

 !عليک-

 پارکه؟ اين هست کجا-کردم نگاش حوصله بي
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-گفتم بزنه حرف بزارم که اين از قبل...شد کنده جا از ماشين و فشرد گاز پدال رو پاشو

 !تو دست از مميشم جوونمرگ!بري ميتوني هم چته؟يواشتر هووووششش

 .نزديکه...ميرم يواش...چشم باشه-خنديد

 چيه؟ ات نقشه-شدم خيره سياهش چشماش تو موشکافانه

 نقشه؟-کرد تعجب

 !بيرون نميکشي خونه از منو اينجوري دليل بي مطمئنم-

 !ديگه گذروني خوش ميريم!منحرفه ذهنت چقدر تو بابا نچ-

 بکنم؟ غلطي عاشق،چه زوج شمادوتا پيش من،بيام آخه-

 !باشي پيشمون تو که هست هم خدامون از ما-زد چشمک

 ...بابا خفه-

 اراشک اين که ميبينم ميکنم فک هرچي!نع...بيرون به دوختم نگاهمو منم...کرد سکوت و خنديد

 !نيست الکي

 مينه واسه ميده جون!خيلي!خلوت البته و...بود باحالي و بزرگ پارک.رسيديم دقيقه 01 بعد باالخره

 !عشقوالنه قراراي

 اما!نمک اش خفه بپرم ميخواستم ديگه که رفت راه انقدر...افتادم راه کيانا دنبال به...شديم پياده

-گفت و کرد اشاره جايي يه به شوق و ذوق کلي با و وايستاد جايي يه...داد نجات خودشو جون

 !اوناهاشن

 نفرن؟ چند اوناهاشن؟مگه-شد گرد چشمام

 ...بريم بيا...هيچي-کشيد گرفت دستمو و کرد نگام استرس پر و هول!افتاد سرفه به

 !وااااا-

 اون...يکي اون...بود ماني يکيشون...بودن پسر دوتا...افتادم راه و کردم دنبال نگاهشو مسير

 !!!چيييييي؟؟؟...يکي
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 ميکنه؟هان؟ غلطي چه اينجا اين!کيانا-گفتم خشمگين و گرفتم سفت رو کيانا دست مچ

 کي؟-کرد نگام اش شده گرد چشماي با

 !روهام-

 !سورپرايزه يه اينم!باشي تنها تو که نميشه خب-زد لبخند

 ماون!ندارم اينو ديدن چشم من ميدوني که تو!سرت تو بخوره سورپرايزت-غريدم دندونام الي از

 !بدتر من از که

 !ميشه برطرف کدورتا ايشاهلل...حاال بريم بيا-کشيد دستمو

 !برميگردم همينجا از من!نخير-ايستادم

 !من با مياي!برگردي ميکني غلط تو اهههههه-

 !دستو کن ول!کني تکليف تعيين من واسه تو مونده همينم-

 !زمين بيفته فکم شد باعث ماني کرد،صداي باز دهان کيانا که همين

 عزيزم؟ اومدي...کيانا-

 !خبرم؟ بي من و شدن همديگه عزيز کي اينا!...اوق

 شده ردي ديگه.کشيد منو دست و داد تکون دست براش.کرد نگاه ماني به و شد شل نيشش کيانا

 خيره روهام سرد و خشک چشماي تو فاصله همون از غيض با...ديدن منو چون!رفتن واسه بود

 !آوردن؟ برداشتن اي بهونه چه به اينو حاال...هه!بود کرده تعجب من ديدن از اونم انگار...شدم

 اونم!کردم نگاش خشمگين فقط...روهام اما.کردم سالم ماني به مودبانه خيلي...بهشون رسيديم

 پوزخند!پدرسگ ميزنه ژکوند لبخند من واسه!نشده ناراحت هم خيلي انگار....نه ولي!همينطور

 !دادم تحويلش

 ...ردنک بلغور عشقوالنه کلي و داد دست ماني با صميمي و گرم خيلي بازش نيش همون با کيانا

 نه؟...بزنين حرفاتونو بذاريم تنها رو دوتا شما...ما بهتره ميگم...خب-روهام

 ...کردم پرت تير نگاهم با روهام ريلکس چشماي تو و فشردم هم روي لبامو
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 !راحتين خودتون هرجور-ماني

 ...نه-گفتم!خب راحتم همينجا من...ها

 !تريم راحت نباشيم شما مزاحم ما-کرد قطع حرفمو روهام

 بريم؟-من به کرد رو بعد

 تحويلم شيطون لبخند و نگاه يه اونم...کردم نگاه رو کيانا عميق،حرصي نفس يه با همزمان

 !برات دارم-فهموندم بهش نگاهم با!ميشه بلند تو گور از آتيشا اين همه المصب...اي!داد

 اهر روهام به توجه بدون بعد.نشه ضايع اوضاع زيادي که دادم ماني تحويل زورکي لبخند يه بعد

 حسابشون...نزديک اي آينده در دارم تا سه اين تک تک واسه من!...اومد دنبالم اونم!افتادم

 ...خر دختره!چشاش جلو ميارم جدشو هفت!...کيانا مخصوصا...دستشون کف ميرسه

 يه روي کردم ولو نبود،خودمو رفتن راه حس ديگه که اونجايي شديم،از دور ازشون که خوب

 شدي؟ خسته-کرد نگام تعجب با و ايستاد روهام... کردم نگاه دوروبرم به و نيمکت

 !بفرما(کردم اشاره راه ادامه به)داري حال شما...آره من-کردم اخم

 دهش گرد چشماي با کم يه اول!کنارم انداخت خودشو و اومد و شد کج پوزخند حالت با لبش گوشه

 چسبيده بهم خيلي آخه.کنار کشيدم نميره،خودمو رو از ديدم وقتي و کردم نگاش

 !چندششششش!بود

 !اخالق بد هميشه مثل-گفت و کرد نگاه روبروش به

 !هست که همينه نخواي چه بخواي چه-

 !نيستي بشو عوض...ميدونم-

 !گرفتي درستي نتيجه-

 اينجوريه؟ من با رفتارت چرا واقعا-کرد محکمي پوف

 !نميدوني که نگو-کردم نگاش چشمي گوشه و باال پريد ابروهام از يکي

 کوچيک؟ کار اون خاطر به فقط يعني-شد دقيق چشمام تو
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 کوچيک؟-

 هم بزرگ خيلي نظرم به-کرد قفل هم تو دستاشو و گذاشت پاهاش رو آرنجاشو و شد مايل جلو به

 !نبود

 مهمه؟ برات چرا-

 چي؟-

 .خودت به نسبت من رفتار-

 چه...و ميکنن رفتار باهام چجوري و ميکنن فک چجوري درموردم ديگران مهمه برام...خب-

 !دارن ازم برداشتي

 !فناست به عمرت نصف-زدم پوزخند

 چرا؟-

 طبق نه.کنه زندگي ميخواد خودش که اونطوري بايد آدم.نداره ارزشي هيچ مردم فکر چون-

 .مردم خواسته

 .نادرستشونم افکار تصحيح دنبال به فقط.نميکنم زندگي کسي خواسته طبق من...نه-

 نادرسته؟ من افکار ميگي يعني-

 !نادرسته هم من با رفتارت افکارت،بلکه تنها نه-

 اعظم؟ شاهزاده کنم رفتار باهاتون چجوري بايد يعني...اوهوم-

 آخه نميشه حاليت که تو-زد نيشخند

 !بدم انجام ميخواد دلم که کارايي جز به.نيس حاليم هيچي کال من...نچ-

 کني؟ رفتار بد انقدر من با ميخواد دلت يعني-

 !اوهوم-

 ميخواي؟ چقدر-گفت و نشست پيشونيش روي کمرنگي اخم...کشيد بلندي نفس
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-شدم خيره بودن داده رنگ تغيير تيره سبز به االن که چشماش تو و باال پريدن ابروهام جفت

 چي؟

 ميخواي؟ چقدر!پول-

 بابت؟-...بودم متنفر ازشون که ميرسيد چيزايي به داشت ذهنم

 بابت...بودم هرکي با اونور من-گفت و نيمکت پشتي رو گذاشت و عقب برد دستاشو.نشست صاف

 مه مبلغشو!ميخوم من که ميشدن هموني اونا درعوض...ميدادم پول بهشون بيشتر يا شب يه

 ايدش اينکه مياد،هم دستت پولي يه هم.ميخواي چقدر بگو خودت...تو حاال...ميکردم تعيين خودم

 هنظرم در هميشه من که جزيياتي با کامل شب يه هرچند...بشه اصالح گندت اخالق و رفتار اين

 چقدر؟ بگو!بهتره هيچي از بازم کردم،ولي اکتفا بوسه يه به و نبود

 عمليات يه تو...گرفتم دندون به لبمو...شد عصبي و کشدار و بلند نفسام...باال رفت قلبم ضربان

 تو و االب رفت همزمان،دستم و سمتش برگشتم سريع کوتاه لحظه يه گرفتم،بعد ازش سريع،رومو

 انگشتاي جاي...شد پرت چپش سمت به روهام بود،صورت منتظره غير هم خودم واسه که عملي

 ...اومد در حدقه از چشماش...موند صورتش سفيد پوست رو ظريفم و کشيده

 ميلرزيد عصبانيت از صدام...چشماش تو زدم زل...شدم بلند

 پول ازت هرزگيشون عوض کهدر اونايي...ميفروشن تو به خودشونو ميل کمال با که اونايي-

 تو نياد اون چه...دنيا اين چه...ميکنن قرباني پول واسه خودشونو،پاکيشونو که اونايي...ميگيرن

 و پاکي ذره يه همين من...نميفروشم خودمو من...همونجاست هم تو لياقت...ميبرن سر به جهنم

 به پول اردميلي ميليارد اگه حتي...نميدم تو هرزگي پاي رو گذاشته باقي وجودم تو روزگار که نجابتي

 نه؟ يا حاليته...نميره پايين من گلوي از حروم مال...برنميدارم قرونشو يه من..بريزي پام

 و ريعس قدمايي با و کردم مشت بودمو زده سيلي باهاش که بمونم،دستي جواب منتظر اينکه بدون

 گلومو بغض...بودم زده محکم بسکه ميکرد گز گز دستم پوس...شدم دور ازش عصبي و بلند

 بهم رو آبرويي بي انگ ميرسه راه از هرکي که برسم نظر به بد انقدر اينکه...ميفشرد

 ينکها...کنم دفاع خودم از نتونم اينکه...بودن هرزه به بشم خالصه نگاه يه تو اينکه...بچسبونه

 خفم داشت بغض...ميکردن داغونم همه و همه...ميشه چي اون و اين به اعتمادم عاقبت

 که مميخواست رو جايي يه...ميرفتم فقط.ميرم کجا دارم نميدونستم...بود گرفته درد گلوم.ميکرد

 ينما از بايد نظرمه مد که جايي...اما خلوته همش اينجا هرچند...کنم رها بغضمو تا باشم خودم فقط
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 زبج آيينش و دين از هيچي ميدونم...که خدايي...خودم خداي و باشم خودم فقط...باشه تر خلوت

 بهم دارن چجوري.ببين حاال و...بفهمم نذاشت هاش رحمي بي با دنيا...نيس حاليم خودش وجود

 ...دهب بهم هم صبرشو فقط.باشه...چشمش مي دارم که عذابته اين...خدا ميدونم...ميکنن توهين

 واضحي تصوير چيز هيچ و بود کرده تار ديدمو اشک...ببينم پامو جلوي نميتونستم ديگه

 امدست توي سرمو و روش انداختم خودمو...ببينم نيمکتو يه از هاله يه تونستم فقط...نداشت

 چرنديات و دروغا اين ميگفت دلم ته چيزي يه...اما کنم گريه هاي هاي ميخواست دلم...گرفتم

 ...نميشم سبک گريه بدون اما...نداره اشکامو کردن حروم ارزش

 يليخ عطرش بوي.بود غريبه...پيچيد مشامم تو عطري بوي يه...کردم حس کنارم رو کسي حضور

 آهسته...نشد دستگيرم گلوم شديد درد جز چيزي اما بدم قورت بغضمو کردم سعي...بود گند

 ...بيفته نگاش به نگاهم اينکه از قبل اما کردم بلند سرمو

 چته؟!جوره همه صبورتم گرفته؟سنگ خوشگله؟دلت شده چي-

 :روهام

 خورده سيلي دختر يه از اينکه باور بود سخت برام!بود سيليش جاي رو دستم هنوز

 مومت گرون برام حرفاشم...اما...چي؟ بزنه؟ديگه کتک منو ضعيفه يه...ست مسخره...من؟هه!باشم

 وجدانم...ميکنم فکرشو که نيست چيزي اون تيارا که ميشه باورم داره جورايي يه ميکنم حس...شد

 کيي کارا؟تو اين دنبال ميره باشه مادر و پدر بي هرکس تو نظر به يعني!نيست که معلومه-زد داد

 نيستن اينجوري که همه.شدي آلوده که بودي ظرفيت بي

 وير نگاهمو و کشيدم دست موهام تو دوروبرم به نگاه با همزمان...شدم بلند و کردم خفه وجدانمو

 ميخواد دلم ميکنه؟چرا درگير انقد منو که داره چي دختر اين...کردم ثابت تيارا رفتن مسير

 و آرومش چهره به وقتي...نميبرد خوابم...جنگل، شب،تو اون...بشه؟ ثابت بهم خودش،اصلش

 اين ته ميگفت بهم حسي يه...سمتش کشيد منو حسي يه...شدم خيره اش بسته چشماي

 هک هست چيزي يه...پيچيده شخصيت و تند اخالق اين ته...قشنگ و آروم چهره اين ته...چشما

 شايد...هب کردم عادت وقته خيلي که مني...نکنم کاري نتونستم من شب اون...سختيه کار کشفش

 اشتباه عمر يه شايد...نميگه بيراهم تيارا ميبينم ميکنم فکرشو که حاال...من؟هه!هرزگي تيارا قول به

 هيچکس...نکرده شماتتم هيچکس...نکرده سرزنشم کارام خاطر به حال به تا هيچکس...ميکردم

 همه با...خترد اين اما...گناهه کن،نگفته تمومش اشتباهه،نگفته کارت مقصري،نگفته تو نگفته بهم
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 باهام اينجوري...نايستادن جلوم اينجوري اونا از هيچکدوم...داره فرق بودم باهاشون که اونايي

 اما..گذاشتن اختيارم در خودشونو بند د قيد بي بلکه...نکردن برخورد اينجوري...نزدن حرف

 ...پاکه من خواهر-پيچيد گوشم تو دوستش حرف...تيارا

 برام پاکي ديدن نديدم،حاال آلودگي جز به چيزي عمر يه که ميشه؟مني باورم...پاکه تيارا

 !باورنکردنيه

 نمايي قدرت من واسه نداره حق هيچکس.بگذرم کرده که خطايي از نميتونم...اينا همه با اما

 ...بوده زدن سيلي راهش که حاال مخصوصا!کنه

 اب دقت با...رفت ور کدوم از بود يادم تقريبا...افتادم راه...نشست پيشونيم روي کمرنگي اخم

 اضحيو غير فرياد و داد رفتم،صداي راه که بيشتر يکم...نبود ازش اثري اما...گشتم دنبالش نگاهم

 صداش چون.انگار دختره يکيشون...ميکردن جروبحث داشتن انگار دونفر...رسيد گوشم به

 هي تونستم باالخره...ميشد تر واضح صداها ميشدم تر نزديک هرچي...کردم دنبال صدارو...ظريفه

 ...ديدم شو چهره...خودشه تياراست؟آره...که دختري يه و جلف پسر يه...ببينم چيزايي

 ...جلو رفتم

 نميام بهشتم تو با من...کثافت نزن دست من به-تيارا

 نميبرمت بدي خوشگله؟جاي چرا-پسره

 کن ولم-بود بغضي صداش...کرد مقاومت تيارا اما...گرفت رو تيارا بازوي و جلو برد دستشو

 ...عوضي

 !برات دارم ها برنامه...بگذرونيم خوش ميريم...نميريم بدي جاي-

 کشيدم سرک احتياط با و بزرگ بوته يه پشت شدم مخفي

 دستمو کن ول...داري لياقتشو که کن اجرا کسي با هاتو برنامه-کشيد جيغ تيارا

 ندارم؟هان؟عزيزم؟ تورو لياقت که دارم کم چي من مگه-خنديد مستانه پسره

 بکش دستتو...نيستم تو عزيز من-نميومد باال نفسش تيارا

 !خوب دختر يه شدي که وقتي!االن نه اما...باشه-
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 ...آشغال شو خفه-

 فرار نهبتو که نميرسيد بهش تيارا زور...کشيد خودش دنبال رو تيارا وحشيانه و نکرد توجه پسره

 ميتونمن انگار اما...ميدونستم واضح خيلي برنامه از رو پسره منظور.چيزايي يه ميدونستم...کنه

 که وقتي ات هرکس ميخواستم هميشه که معمول طبق...ببره رو تيارا بزارم نميتونم...بشينم ساکت

 هک خداشه از خودش هرچند!بدزده ازم کسي رو تيارا نميخواستم باشه،االن خودم با فقط دوروبرمه

 خوادنمي زد،دلم سيلي بهم و شد مرتکب که خطايي از جدا!..ندارم حسي همچين...من اما نبينه منو

 اقلحد.شدم خودم منکه...نشه آلوده و بمونه پاک بهتره پاکه،پس واقعا اگه...ببردش پسره بزارم

 !بگيرم رو ديگه يکي جلوي و کنم ثواب بزار

 و بلند ينفسا ميشدم،صداي تر نزديک هرچي و ميکرد تقال مدام تيارا...سمتشون رفتم و شدم بلند

 ...ميشد تر تند منم نفسش،قدماي هر با...ميکرد مصمم بيشتر منو ش گرفته و کشدار

 و ودب افتاده سرش از شالش...برنميداشتم تيارا روي از نگاهمو...شد تبديل دويدن به رفتنم راه

 پسره اون دستاي تو ظريفش بازوي که ميدادم احتمال لحظه هر...ميخورد تاب هوا تو موهاش

 !بشه کنده

 ...برم منو؟بزار ميبري کجا...کثافت کن ولم-گرفت ش گريه تيارا

 خودش اام...بيفته بود نزديک که تيارا دهن تو زد محکمي ضربه چنان و باال برد دستشو يهو پسره

 روي غليظي اخم...اومدم خودم به زود اما!رفت يادم کشيدن نفس لحظه چند واسه...داشت نگهش

 نشست پيشونيم

 اون تميفرستم همينجا يا مياي من با االن همين يا...نپرون جفتک خر عين انقد...بگير آروم-پسره

 !دنيا

 راحت هک نيست تو دست کسي زندگي و مرگ-گفتم بلندي تقريبا صداي با و شدم نزديک بهشون

 !تو نه ميکنه خدا رو خدايي.ميکني تهديد و ميکني صادر دستور

 چند هواس...سمتم برگشت تيارا اشکي و رمق بي و ملتمس نگاه پسره،و زده بهت و خشمگين نگاه

 از پر...بود غرور از پر هميشه!جديده برام نگاهش اين...شد ثابت تيارا چشماي تو نگاهم لحظه

 مايچش...حاال اما...ميکرد ام تيکه تيکه نگاهش با هميشه...ميکرد اخالقي بد هميشه...گستاخي

 اومدم خودم به پسره صداي با!...کنم کمکش که ميخوان ازم دارن معصومش و مظلوم
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 خود ايج که خدايي ديگه...زمين بيارم آسمونو ميتونم حتي بخواد دلم اگه هستي؟من کي ديگه تو-

 !دارد

 فرياد!)بکنه شريکي ادعاي که شد پيدا هم کسي يه بااهلل نعوذ-شدم ور حمله سمتش به

 !کثيفتو دست بکش(زدم

 يارات بازوي از دستش...راست سمت دادم هلش و چسبيدم شو يقه بجنبه خودش به اينکه از قبل

 هيکلش...زدن مشت به کردم شروع و بردم هجوم بهش منم و زمين رو افتاد پشت به...شد کنده

 حس بازوم روي رو ظريفي دست گرماي...نميدادم دفاع فرصت بهش منم...نبود درشت خيلي

 !توام با!...کشتيش...کن ولش...بسشه-تيارا بغضي صداي و...کردم

 !نکن دخالت تو-گفتم و دادم هلش عصبي

 و چسبيدم شو يقه...بود شده خوني و کبود پسره صورت...نکردم توجه اما شنيدم آخشو صداي

 راه شهر تو کاري کثافت پي ديگه باشي تو تا-زدم فرياد صورتش تو و دادم فشار گلوشو

 آشغال عوضي...نيفتي

 ي؟ کيشي؟باباشي؟داداششي؟شوهرش تو...هه-خنديد وسط اون و افتاد سرفه به

 خودم اب ميبينم رو هرکي نبايد که حاليمه بيشتر هرزه توي از باشم هرکي من-کردم قطع حرفشو

 !چاه تو بفرستم

 ...کن ولش کردي ش خفه...روهام-تيارا

 جوري يه پيچيد گوشم تو زدنش هق صداي وقتي چرا،ولي نميدونم...بود افتاده هق هق به

 خونش تو هرزگي که بپلک کسي بر و برودور-گفتم و کردم ول آروم رو پسره گلوي...شدم

 !خودت مثل درست...باشه

 سمت برگشتم و شدم بلند!...خوردن تکون به برسه چه...نداشت زدنم حرف ناي ديگه طرف

 فک...بود چسبيده پاشو مچ...ميلرزيد هاش شونه...بود پايين سرش و زمين رو بود افتاده...تيارا

 شدم رد کنارش از و کشيدم دست صورتم به کالفه...پيچيد پاش دادم هلش وقتي کنم

 ...بريم پاشو-
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 حالش بود مشخص...کردم نگاش کمرنگي اخم با...ايستادم...خورد تکوني نه زد حرفي نه

 خشک هوا تو پام...اما بدم ادامه راهم به تفاوت بي خواستم و کشيدم عميق نفس يه...خرابه

 باالي و سمتش افتادم راه آهسته قدمايي با...کردم نگاش دوباره و شد تر پررنگ اخمم...شد

 ...ايستادم سرش

 تيارا؟-

 هوم؟-شبيه دراومد دهنش از صدايي يه

 ميکنه؟ درد پات-

 ....نشده هيچيم...دادي هلم آروم بسکه...نه-زد پوزخند

-گفتم و شدم ثابت تيارا روي دوباره...چرخوندم اطراف نگاهمو و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 ميکني؟ اخالقي بد حالتم اين تو

 بدم؟ تحويلت مليح لبخند حالم اين تو داري خب؟انتظار چيه-

 ندارم؟ تشکرو يه لياقت يعني-پايين اومد ولومم

 .تيدداش حقير بنده به که عنايتي و لطف بابت عاليجناب متشکرم خيلي!ببخشيد تشکر؟آها-

 کردم دراز دستمو...حرصيه و لجدار هنوزم لحنش...نشست لبام روي اراده بي محوي لبخند

 ...من به بده دستتو-سمتش

 اون از اثري ديگه بود،اما نمدار هنوزم چشماش...شد خيره چشمام تو و کرد بلند سرشو باالخره

 !...خودش اوج به بود برگشته باز...نبود نگاهش توي التماس

 هان؟-

 شو بلند من به بده دستتو ميگم-

 با الح همون در و باال بکشه خودشو کرد سعي و بود سرش پشت که نيمکتي به گرفت دستشو

 کرد زمزمه اش گرفته صداي

 ...نشدم چالق هنوز خودم-

 !شد هوا به جيغش همزمان که گرفتم بازوشو زير و کردم محکمي پوف
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 ميخواي وت باز...من واسه نذاشته بازو ديگه کثافت اون...ميکنه درد!شعوووور بي نکن آااااييييييي-

 ...آخ آخ بگم؟آخ کي به من آخه اين عوضي شماها کني؟چقدر پودرش کال

 عقب کشيدم سريع دستمو و شد گرد چشمام

 ببينم؟ کيو بايد کني کمک من به تو نخوام من-

 برگشت صاف راه وسط اما باال کشيد خودشو ذره يه...کردم نگاش تعجب با فقط و کردم سکوت

 شدم خم و شد کج پوزخند حالت با لبم گوشه...شد راه به اوخش و اخ بساط باز و زمين رو

 گفتم و کردم حلقه کمرش دور دستمو...سمتش

 کارات اين ديگه کنه کمکت ميتونه يکي وقتي!خوب دختر نميکنه لج خودش جون با ديگه که آدم-

 چيه؟ واسه

 ...باال کشيدمش

 چه؟ تو به!کنم لج باهاش ميخواد دلم خودمه جون-

 تموسرع بره راه تند نميتونه ديدم وقتي منم...برداشت قدم آروم من به چسبيده اونم...افتادم راه

 گفتم...کردم کم

 .ميگم خودت خاطر به اما!نيست مربوط من به درسته-

 .ينش بدهکار همخوابات به فرداشب که کن جمع پوالتو برو تو...باشي من فکر به نميخواد تو-

 چشمام تو چرخوند نگاهشو اونم...کردم نگاش کمرنگي اخم با و ايستادم

 بود؟ بدي چيه؟پيشنهاد-

 ونخ قطره يه و بود شده پاره لبش گوشه...شد متوقف لباش روي و سرخورد چشماش تو از نگاهم

 و سمتش گرفتم...درآوردم کاغذي دستمال يه و جيبم توي بردم آزادمو دست...ميکشيد سرک

 حق خب...ام اونجوري خيلي...که ميکني فک...زدم بهت که حرفايي اون بخاطر اگه-گفتم

 ..اما ميکنه فک اينجوري اول نگاه تو هرکسي!داري

 کردي؟ توهين بهم کلي و کردي اشتباه فکر کلي اول نگاه تو که چي خودت چي؟تو اما-
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 رفح درموردش اوکي؟ديگه!ببخشيد!معذرت من بشي؟باشه خيالش بي ميشه حاال-گفتم کالفه

 باشه؟...نزن

 ...نيک عوض بحثو بايدم...ميشه تلخ حقيقتاي از حرف تا...ديگه بله-گرفت ازم روشو و زد پوزخند

 مآرو و جلو بردم دستمالو...برگردوندم خودم سمت به صورتشو و اش چونه زير گذاشتم دستمو

 گفتم و لبش گوشه کشيدم

 .شو بيخيالش فعال گفتم فقط...نکردم عوض بحثو من-

 چرا؟-گفت و عقب کشيد سرشو

 چرا؟ چي-

 دادي؟ نجاتم چرا-

 تو-مگفت و نشستم کنارش هم خودم و نشوندمش...نيمکت سمت افتادم راه و گرفتم ازش نگاهمو

 !دوست يه عنوان به کن فک

 دوست؟-کرد ثابت چشمام تو نگاهشو و باال پريد ابروهاش از يکي

 کالياش...آره-گفتم و نيمکت پشتي رو گذاشتم و کردم باز هم از دستامو... روبرو به دوختم نگاهمو

 داره؟

 !اشکاله اش همه...تو مثل کثيفي آدم با دوستي...من براي-

 !نزن حرف درموردش ديگه کردم خواهش ازت مودبانه-نشست پيشونيم روي غليظي اخم

 اينجوري من به تيارا نگاه نميخواست دلم چرا،ولي نميدونم...کرد سکوت لحظه چند واسه

 ...ميکنه رفتار باهام داره اينجوري که کسيه اولين اون اينکه خاطر به شايد...باشه

 .کرد انکار نميشه حقيقتو ولي!ادب با آقاي خب خيلي-

 صويرت اون نه!ميبيني داري االن که همينيه من حقيقت-چشماش تو زدم زل و کرد اتصالي سيمام

 !ساختي بافت منفي ذهن تو که زشتي

 اسهو صداتو نداري حق تو!شو خفه-کشيد عقب کمي سرشو و کرد خوش جا پيشونيش روي اخمي

 !باال ببري من
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 کني؟ قضاوت درموردم خواستي که هرطور داري حق تو چطور-

 منه؟ جرم فقط نکردي؟هان؟اين توهين بهم هوا بي و دليل بي نکردي؟مگه کارو همين تو مگه-

 ...من؟...ميشد اکو گوشم تو حرفش...نميرفت کنار ذره يه چشماش تو از نگاهم...جاخوردم

 امهاد بحث اين نميخواست دلم...کشيدم دست موهام تو کالفه و گرفتم ازش رومو...نميگه دروغم

 بود ماني...شتافت کمکم به موبايلم زنگ موقع همون...کنه پيدا

 الو؟-

 شما؟ رفتين کجا-

 پارکيم آخراي...اين ما-کردم نگاه برم و دور به

 بخوريم چيزي يه بريم...بياين زودتر خب-

 اومديم...اوکي-

 ...بريم پاشو-گفتم کنم نگاه تيارا به اينکه بدون و شدم بلند...کردم قطع

 !ميره؟؟ راه اعصابم رو کم...ندارم خانومو کردن حمالي حوصله ديگه...افتادم راه تفاوت بي و

 :تيارا

 خالص شرت از من جهنم به بري ايشاهلل...برو خب...ميره داره چجوري شعورو بي کن نگاش

 !(داشت؟ ربطي چه خب!)ميزنه داد من سر مياد اونوقت کثافته زندگيش همه...شم

 راه و کردم مرتب شالمو...بود شده آروم پام درد...شدم بلند و نيمکت به گرفتم دستمو

 ...نزنم لنگ کردم سعي.افتادم

 چه تو آخه:گفتم دلم تو و شدم خيره حالتش خوش موهاي به...بودم تر عقب ازش قدم 0-4 حدود

 ...ميشي؟ بد وقتا بعضي خوبي وقتا بعضي چرا!مرگته؟

 قلوه و ميدن دل دارن نشستن هنوزم که اينا عه...کيانا و ماني به رسيديم که بودم افکار همين تو

 وسط؟ اين بود چي ديگه زدنشون زنگ!ميگيرن

 !بلعيد رو کوچيکه روده بزرگه روده که بريم پاشين!عاشقا-جلو رفت روهام
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 !شکمت اون بخوره کارد!گشنشه آقا حضرت...اوه

 تشودس و سمتم دويد!شد چهارتا چشماش افتاد من به نگاهش تا کيانا...شدن بلند کيانا و ماني

 گونم روي گذاشت

 شده؟ کبود آجي؟چرا شدي چي-

 ...نيس هيچي-زدم لبخند بزور و پايين آوردم گرفتم دستشو

 شده؟ چي ببينم هيچي؟بنال چي يعني د-کرد اخم

 ...کرد بلند دست روم...شد مزاحمم يکي-گفتم کوتاه مکث يه از بعد

 !دادم نجاتش من که-حرفم وسط پريد روهام

 وت اش مسخره لبخند اون با خونسرد خيلي اونم...کردم نگاش غيض با و فشردم هم روي لبامو

 شد خيره چشمام

 حاال...برمياد مشکالتش همه پس از کسي کمک بدون تيارا!...کردي هنر...نباشي خسته خب-کيانا

 !که نداره منت کردي کوچولو کمک يه شما

 ...کردم نگاه کيانا شيطون چشماي تو و نشست لبام روي مليحي لبخند

 !دادم نجاتش من که ميرفت دست از داشت ا؟ولي-روهام

 دير که بريم بيا...شدي بتمن فهميديم...باشه-گفت خنده با و زد روهام سرشونه به ضربه يه ماني

 شد

 نيما سرمون،کنار پشت حرص با هم روهام...ماني ماشين سمت افتادم راه کيانا با و گرفت خندم

 ...برداشت قدم

 سريلک خيلي و کرد باز رو جلو در کيانا بعد لحظه چند...نشستم و کردم باز عقبو در ازهمه زودتر

 !عقب بشين بيا وخه-گفتم و اش شونه به زدم دستم با!شد گرد چشمام!...نشست

 چرا؟! کردوا نگام آينه تو از

 بشينم؟ تشن غول اين کنار بايد من داره؟ چرا-کردم اخم
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 خواهد پيدا ادامه هم هست که همينجوري...عزيزم هست که همينه-شد باز شيطنت با نيشش

 !جميلت صبر و تويي...کرد

 !نيستم تيارا نکنم امروزتو کاراي تالفي اگه من-غريدم و زدم اش شونه به محکمي مشت

 نگاه روهام به چشم گوشه از...شدن سوار روهام و ماني همزمان...خوردم حرص فقط منم و خنديد

 گاهمون...گرفت حرصم بيشتر خونسرديش از...بيرون به دوخت نگاهشو و نشست خونسرد...کردم

 ايه پچ پچ مسير طي در...لبم پوست کندن به کردم شروع و شدم خيره بيرون به و گرفتم ازش

 !تعطيل مصاب اعصاب کال...ميرفتن رژه اعصابم رو هم ماني و کبانا

 آيا؟ مونده ازش اثري ببينم بزار...خودت واسه نذاشتي لب-روهام

 ونيمپيش روي غليظي اخم!..لبامه رو اش خيره نگاه و سمتم شده خم پررو ديدم سمتش برگشتم

 سننه؟ تورو...خودمه دست لبام اختيار-گفتم و نشست

 ميزنيم حرف کلمه يه تا...دهه-بيرون به دوخت دوباره و گرفت ازم نگاهشو و کرد محکمي پوف

 ...آدم به ميپره

 تهنداش جسمي زور شايد...بياي بر زبونش زور پس از نميتوني تو...همينه تيارا-خنديد کيانا

 !ميشکنه استخون زبونش ولي...باشه

 حاليته؟...اطالع جهت اينم-گفتم و لبام رو اومد کجي لبخند

 بد نظرم به...اينطوره اگه پس-کرد نگام چشمش گوشه از و باال پريد روهام ابروهاي از يکي

 !بندازيم راه زبون به تن مبارزه يه نيست

 يخيل که تو...بعدشم!....تن به تن يا!زبون به زبون يا...نيست عادالنه...نوچ-باال دادم ابروهامو

 اومده؟ يادت تازه...کردي مبارزه به دعوت پيش وقت

 !بگير جدي االنمو حرف...پروندم چيزي يه بودم عصبي موقع اون-شد کج لبش گوشه

 آرومي؟ االن يعني..آها-

 !ريلکس-زد چشمک
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 تا بچرخ...ميبينم...اوکي-گفتم و گرفتم ازش رومو...کثافت...دختراش دوست حلق تو چشمکش

 ...بچرخيم

 ...نره گيج سرت بپا فقط...باشه-

 ...زياده تعادلم من...نباش نگران نه-

 ميگيرين؟ پاچه سگ عين آوردين؟چرا گير وقت...شماهم ديگه بسه...بابا اي-ماني

 .بپرسين آقا حضرت از دليلشو-گفتم

 چيه؟ آقا؟دليلش حضرت-خنديد ماني

 !ميکنن رفتار محترمانه غير خيلي بعضيا با بعضيا...که اينه دليلش-روهام

 با!نيس حالشون گدا و شاه اولي بعضياي...که باشه حواسشون بايد دومي بعضياي-زدم پوزخند

 !ميکنن رفتار باشه لياقتش طرف و بخواد دلشون که باشه،هرجوري ميلشون باب هرکي

 ونمرگش از بعد زندگي فکر به بايد...که بدونن االن همين از اولي بعضياي-زد پوزخند متقابال

 !باشن

 .باشي چيزا اين نگران نميخواد تو!...حله...آقا حله-

 نيس باکي...اوکي-

 ...نکن پرش الکي پس-

 سرخ چهره به و کردم ول مو خنده منم!...عصبانيت از روهام و شدن منفجر خنده از کيانا و ماني

 !ميشه حرصي زود خودم عين مياد خوشم...جانم اي...کردم نگاه اش شده

 آرامش،که به رو هم روهام و بود اتمام به رو هامون خنده...نزديم حرفي هيچکدوم ديگه

 و ياناک...شديم پياده همه و کرد پارک رستوران ورودي در از کمي فاصله با ماشينو ماني...رسيديم

 ور گوزيال اين نحس حضور بايد من معلوم قرار از و!...نفره دو ميز يه پشت پريدن زود که ماني

 صندلي هم روهام...ميز پشت نشستم و بيرون کردم فوت حرص با نفسمو...کنم تحمل بازم

 روي نقطه يه به دوخت تفاوتشو بي نگاه و نشست سينه به دست و عقب کشيد روبروييمو

 نحرفاشو نه ماشاهلل که هم عاشق زوج اون...خوندنش به کردم شروع و برداشتم رو منو منم...ميز
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 اين!ديگه بگيرين عروسي شب فردا همين برين!ها ديوونه خب...هاشون خنده نه ميشه تموم

 ...عالمه خدا!چيه؟ واسه بازياتون قرتي

 يجوجه،ب گفت وقتي...جوجه هم روهام...دادم سفارش ساالد با کوبيده کباب...شد پيداش گارسون

 اباب و مامان با هميشه وقتي...دور جاهاي سمت کشيد پر فکرم...شد ثابت چشماش تو نگاهم اراده

 هلحظ هي تو!...ميخورديم جوجه فقط هميشه و...بود بابا آشناي صاحبش که رستوراني يه ميرفتيم

 مداو ناخودآگاه دستم...شد جايگزين بابا خندون تصوير و رفت کنار چشمم جلو از روهام تصوير

 و هنشد ميزاره رو جوجه تيکه يه و برنج محتوي قاشق...ميبينم رو بابا...ميز روي رفت منو و پايين

 نمک کف!خورديم جوجه بسکه شديم جوجه-ميگه پر دهن با و ميکنه نگاه مامان و من به خنده با

 !بيان در تخم از خودمون هاي جوجه فردا پس

 رستوران فضاي مامان،تو و بودم ساله 3 بچه دختر يه که من هاي خنده بعد،صداي و

 رس شو نوشابه ليوان مامان...ميگه ديگه دار خنده چيزاي کلي بابا...ميشم خوشحال...ميپيچه

 ...ميکنن نگامون چجوري مردم ببين...کن بس سياوش-ميگه و ميکشه

 !شبختيمخو چقدر ما ببينن بزار!ببينن مارو شادي بايد مردم...عزيزم نداره عيبي-ميزنه لبخند بابا

 اونا...داشتم دوستشون...نميکردم عوض دنيا تو هيچي با مادرمو و پدر من...بوديم خوشبخت...آره

 شهر ريمب اينجا از بعد...بابايي-ميگم بابا به رو...ميکنه گل شيطونيم...داشتن دوستم هميشه هم

 بازي؟

 نداريم وقت...دخترم نه-مامان

 ميکنه شوخي مامان....بابايي ميريم-بابا

 !ميشه دير زبانش کالس!سياوش ااا-مامان

 نه؟ مگه!نميشه کم چيزي که نره جلسه يه حاال-بابا

 !دارم دوست بابايي-ميگم و ميکوبم هم به دستامو خوشحال...ميزنه چشمک من روبه و

 ...دختر و پدر شما دست از-ميخنده مامان

 !نميکنم عوض دنيا با دخملمو اين من-ميکشه لپمو بابا

 ...ميدن بهم رو دنيا انگار...ميکنم بودن ارزش با احساس واقعا لحظه اون تو
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 نديدي؟ غذاتو؟چيه؟خوشتيپ يا ميخوري منو داري االن تو-

 گندي چه فهميدم تازه...چشمامه تو که ديدم روهامو حرصي و متعجب چشماي...اومدم خودم به

 و قاشق...بشقابم به دوختم و پايين کشيدم نگاهمو...کردم حس گلوم توي بغضو سنگيني...زدم

 و اخالق هب يکم بهتره...مينازي ات خوشتيپي به که انقدر...خر خودشيفته-گفتم و برداشتم چنگالو

 .کني رسيدگي گندت رفتار

 ونيپيش رو کمرنگي اخم که بود کافي همين...بود بغض بخاطر!کردم تعجب خودم گرفته صداي از

 خوبه؟ حالت...تو-بشينه روهام

 ...اوهوم-نکردم نگاش بازم

 ...دهنم گذاشتم اشتهايي بي تمام با برنجو قاشق يه و

 مطمئني؟-

 گريه بازم دلم...داد دست بهم شدن خفه حس...آورد درد به غذا،گلومو دادن قورت

 چرا؟ آخه...بد اتفاق اينهمه...ميخواست

 شدم بلند و بشقاب تو گذاشتم گونه پرتاب قاشقو

 کجا؟-

 ...باشم تنها...که جايي يه-کردم اشاره نامعلوم جاي يه به دستم با

 ختت فاصله با...بود دلباز و بزرگ که داشت پشتي حياط يه رستورانه...دويدن به کردم شروع و

 حياط وسط...بود شده نصب فانوس شکل به چراغ يه کدوم هر باالي که بودن داده قرار رو هايي

 فرش سنگ هم زمين...بود فواره يه وسطش که داشت قرار شکل اي دايره بزرگ حوض يه هم

 رفتم...کنه توجه جلب برام ها زيبايي اين که بود اين از تر خراب من حال اما...داشت قشنگي

 سخته چقدر...کردم رها بغضمو و پوشوندم دستام با صورتمو...شدم خم و حوض لب نشستم

 خودش مگه اما...کرد ولم که نبودم براش خوبي دختر...من شايد...نباشه کنارت اما...باشه بابات

 به شعشق مگه...بود؟ ارزش بي و کوچيک مگه چقدر بابا دنياي...نميکنه؟ عوض دنيا با منو نگفت

 ....ميشم ايوب ذره ذره دارم....نبودت در...نيستي ولي...ميخوامت...بابا...بود؟ کم چقدر اش خانواده

 چته؟ هست معلوم تو-
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 نمک نگاش اينکه بدون و کردم پاک اشکامو...کردم حس کنارم حضورشو...روهام...شناختم صدارو

 باشم؟نشنيدي؟ تنها ميخوام نگفتم مگه-گفتم

 خودم دوست اونو که کسي درداي از نميده اجازه معرفتم و انصاف اما...شنيدم-بود جدي لحنش

 !باشم خبر بي ميدونم

 ...دعواست و جنگ همش...جالبي دوستي چه-شدم خيره روبروم به و زدم پوزخند

 کنيم تمومش ميشه خب-

 !بهتر دوستيو؟چه-

 .دعوارو و جنگ...نه..پووووفففف-

 ...باش خيال همين به...آره-

 چته؟ بگي نميخواي-بعد و کرد کوتاهي مث

 ...نوچ-

 چرا؟-

 ...نيس مربوط تو به چون-

 ....باشه-کشيد عميقي نفس

 بپرسم؟ سوال يه-گفت...کردم سکوت

 .بپرس پس...بزاري تنهام بري نميخواي که معلوم قرار از...بپرس-

 چيه؟...اسمت...معني-

 ميپرسي؟ چرا...اي منتظره غير سوال چه-خنديدم بغض با و کشيدم دست خيسم چشماي به

 .جالبه برام...نشنيدم ديگه جاي اسمتو تاحاال...اممممم-

 !...بود نپرسيده اسممو معني ازم کسي حاال تا...فشردم هم روي لبامو

 ...ميبخشه زيبايي و جال چشم به...آرا چشم...زيبا...يعني تيارا-گفتم آروم
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 صورتم اجزاي همه رو چشماش!...جاخوردم نگاهش طرز از...اما...کردم نگاش حرفم انتهاي در

 !نگهقش-گفت و نشست لباش رو کمرنگي خيلي و محو لبخند...شد متوقف چشمام تو و سرخورد

 !دارم قشنگي اسم ميگفت که بود کسي اولين بازم...نشست لبام رو لبخندي اراده بي

 !مرسي-

 است؟ پيچيده انقدر بشر اين چرا...ميشه خوب داره باز...گرفتم ازش نگاهمو و

 !ديگه سوال يه-

 هوم؟-کردم فوت بيرون به محکم نفسمو

 نداشتي؟ پسر دوست...تاحاال...واقعا-

 کني؟ شروع ميخواي باز-کردم کمرنگي اخم

 !نده ميخواي....بده جواب ميخواي...پرسيدم سوال يه جدلي؟فقط و بحث دنبال هميشه چرا تو-

 .نميدم...نداره ربطي هيچ تو به که اونجايي از خب-

 .تو بريم پاشو پس...باشه-شد بلند

 .خوبه جام من-

 نمياي؟ يعني-

 .االن نه...ميام-

 .رفتم من پس...اوکي-جيباش تو کرد دستاشو

 .اومدي خوش-

 ...چه؟ من به خب...ميکنه استفاده خيلي آخه!اوکيه کالمش تيکه...رفت

 دلش...زدم سيلي بهش انگار نه انگار!ها مراميه با بچه خيلي هم روهام اين ميگم...روزگار هعي

 پرتا و تچر اون از ديگه باشه اون تا.بود حقش سيلي!کنه تالفي ميکنه غلط...کنه؟ تالفي نميخواد

 من مرگ اخه نه!...خر کره نميگم بهش ديگه وقته چند راستي عه...عوضي خر کره...نده تحويلم

 !مياد بهش بيشتر شبيهه؟کروکوديل خر کره به هيکلش اون با اين
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 دز ور يکم اومد کروکوديل اين خوبه...داخل سمت افتادم راه و شدم بلند و گرفت خندم افکارم از

 ...گشتم خشنود

****** 

 بمونه تو همون!نگفتنيه که دلم تو اومده جديدي غم يه...غمگين...کس بي...تنها...معمول طبق بازم

 ...شه گفتني بعدا شايد...بهتره

 برف داره...سرده هم هوا...ميرم رو قدم دانشگاه تو دارم هميشه مثل من و...رفتن دخترا

 مهک سرعتش انقدر...يکي شايدم.باشه متر ميلي دو اش دونه هر شايد...خيلي.آرومه خيلي!...مياد

 قبلش چون...دارم دوست بارون از بيشتر برفو...ميرقصن هوا تو و ميکنن پرواز انگار،دارن که

 ...برق و رعد گفتم راستي!...نميزنه رعدوبرق

 اينهمه...ايه مسخره بازي...هه!روهام آغوش...بارون...جنگل...اردو...شد يادآوري برام روز اون يهو

 شهمي تموم...سالمت به روهامو و خير به مارو...چي؟هيچي که آخرش...ميفته داره ضدونقيض اتفاق

 گندم اخالق با نتونستن همشونم که...من دوروبر بودن زياد روهام قبيل از...کارش پي ميره

 اريخت شايد بعدشم...دارم دوست تنهاييمو...بهتر...رفتن و کولشون رو گذاشتن دمشونو!بسازن

 رکشومد جناب و تمومه تحصيلي سال ديگه چندماه تا چون...باشه بقيه از زودتر خيلي روهام رفتن

 ديگه سال سه بايد خر من...ميشه تموم داره که بود مونده سالش يه همين...خالص و ميگيره

 مينه چون...نشدم ساخته درس واسه من...کردنه تلف وقت بيشتر خودم نظر به...بخونم بشينم

 ...بعدي؟ هاي سال به برسه چه ديگه!کرده بر کف استادارو درخشانم هاي نمره االنشم

 !تيارا...تيارا-

 کم يليخ البته...دانشگاهه همين تو هم حسام که منه گند شانس از اينم بله...صدا سمت برگشتم

 مالج بايد موندم بيشتر چون امروز حاال...داره فرق من با کال کالساش تايم چون...ميبينيم همو

 ...کنم زيارت مبارکشو

 چطوري؟...سالم-زد لبخند و روبروم ايستاد زنون نفس نفس

 ...خوبم-دادم ادامه راهم به و گرفتم ازش رومو تفاوت بي

 .هست چيزيت يه...انگار ولي-برداشت قدم کنارم

 هست؟ چيزيم چه-
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 نه؟ گرفته دلت...نميدونم-

 .باشي من دل فکر به نميخواد تو-

 !پسه هوا که بگيره دلت اگه...بنده دلت به من دل آخه-کرد نزديک گوشم به سرشو

-تمگف!بهداشتي سرويس به خورد چشمم...کردم نگاه اطرافمو و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 !دارم کار من

 .بزنيم گشتي يه بريم بيا بعد بکن کارتو-اومد دنبالم باز...سمتش رفتم و

 بشه؟ چي که-

 .بگرديم...همينجوري-

 االن؟ نداري کالس تو مگه-

 کردي؟ فک حرفام درمورد...راستي!...ميچسبه بيشتر حال و عشق!کالس باباي گور-

 نهآي جلو وايستادم!...تو اومد من دنبال همينجوري هم خنگ پسره اين و...بودم شده سرويس وارد

 !ها ست زنونه دستشويي-گفتم و

 !ميام هم جهنم تا جوابم گرفتن واسه من-

 .دادم جوابتو قبال گمونم-بيرون ريختم موهامو

 .کني فک بيشتر بخواي شايد گفتم ولي...آره اونکه-

 .نکن تلف وقتتو الکي...گفتم بگم خواستم هرچي من-تو دادم موهامو

 در دستم از تعادلم که بود محکم و سريع عملش انقدر...چرخوند منو و گرفت محکم بازومو يهو

 رواني؟ چته-گفتم اخم با و زدم زل چشماش تو...ديوار تو رفتم کمر با و رفت

-دش خم صورتم تو و کرد حصار طرفم دو دستاشو دوتا...کرد جاخوش پيشونيش روي غليظي اخم

 بهت من که مدت اين تو نفهميدي نميکني؟چجوري درک مرگمه؟چرا چه من بفهمي نميخواي چرا

 دارم؟ عالقه

 .نميخوره من درد به هوس جنس از اي؟عالقه عالقه عالقه؟چه-زدم پوزخند
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 ميگي؟ داري چي هوسي؟ميفهمي چه-باال رفت صداش

 نعي همتون...رو تو امثال هم...تورو هم.ميشناسمت...ميفهمم خوبم...ميفهمم آره-باال رفت صدام

 و ميشه تر بزرگ داره هي و کرده جاخوش وجودتون ته اون که هوسيه ذکرتون و فکر همه.همين

 .بگردين قرباني دنبال براش بايد

 يلدل بي داري بکني؟چرا فکري همچين شده باعث چي!دهنتو ببند-زد داد کلمه واقعي معناي به

 ميکني؟ توهين بهم

 ...دليل؟ بي-

 ياچ داره دوروبرت بفهمي نميخواي هيچوقت که اينه تو مشکل...دليل بي آره...آره-کرد قطع حرفمو

 فقط و بودي خودخواه...بودي خودت فقط و فقط همش...ميگذره چيا داره بقيه دل تو...ميگذره

 حسرت تو بمونه بايد...من مثل کسي و...همينطوره هنوزم...داشت ارزش برات خودت کاروزندگي

 .بسوزه هي و..تو طرف از مهربون و احساس با نگاه يه

 چه و تو چه چون خودخواهم...آره خودخواهم...نکن دادوفرياد من واسه!شو خفه-

 هوس به پاکيمو من و کثيفين دم از همتون...ندارين منو نگاه همون لياقت هيچکدوم...ديگران

 اي؟ بافته جدا داري؟تافته بقيه با فرقي چه هم تو...نميفروشم شماها بازياي

 بايد...بدم ادامه حرفمو بزار...کن صبر-پايين اومد يکمي ولومش و گرفت قاب صورتمو دستاش با

 سرخورد چشمام تو از نگاهش...)دستات لمس بار يه...لبخند يه...نگاه يه حسرت تو بسوزم

 !بوسه يه...حسرت تو و(شد آروم صداش و لبام، پايين،روي

 شوسر...ميسوزوند صورتمو داغش نفساي هرم...شدم دقيق چشماش تو...باال رفت قلبم ضربان

 شد تر غليظ اخمم...جلو آورد

 ...عوضي کنار گمشو-

 !مني مال تو...نه-نشست لباش رو محوي لبخند

 شلبا اينکه فکر...چرخوندم چپ سمت به محکم صورتمو...ميشد تر نزديک داشت خيلي ديگه

 ...ميداد دست بهم تهوع حالت...ميبرد پيش منو انفجار مرز لبام،تا رو بشينه

 من؟چرا؟ از ميکني فرار چرا-
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 چشماشو...بود حرفا ازين تر محکم اما پايين کشيدم گرفتم دستاشو...جلو آورد صورتشو و

 و مدهن تو کشيدم لبامو...برنميومد ازم کاري هيچ...بود لبام متري ميلي چند تو لباش...بست

 ...که بستم چشمامو

 اومد صدايي يه!..شدم آزاد کردم حس يهو

 عوضي؟ هرزه ميکني غلطي چه داري هست معلوم-

 ...چسبيده حسامو روهام؟يقه...کردم باز چشمامو الي آهسته

 ...با هرشب چي؟که هرزه؟خودت ميگي من به-زد پوزخند حسام

 ...ايستاد قلبم لحظه چند خوابوند،واسه حسام صورت تو روهام که مشتي با

 اکپ آدم يه با نبايد بفهمم که داره کشش عقلم انقد بازم...باشم هرزه اگه من!شو خفه-زد فرياد

 کسي پاکي و نجابت قاتل هيچوقت من...بوده کثافت قبلش از بوده من با هرکي!...کرد بازي

 !چرا تو اما...شد نخواهم و.نبودم

 وردخ سکندري...داد هلش محکم بکنه،روهام کاري بتونه اينکه از قبل اما...باال برد دستشو حسام

 هديدت انگشتشو...کشيد دست خونيش لب به و شد خيره روهام به نفرت با...کرد حفظ تعادلشو اما

 داد تکون هوا تو کنان

 !ميشي من مال!تو و(کرد نگاه من به و!)گرده زمين...باشه يادت زدي خودت که حرفي-

 پشت...بودم خيره روهام ديوار،به بر تکيه و زده بهت هنوز من...بيرون رفت و کشيد راهشو بعد

 سمتم گرفت دستشو...جلو اومد...چشمام تو دوخت عصبيشو نگاه و داد ماساژ گردنشو

 !بده موبايلتو-

 چي؟-شد گرد چشمام

 .من به بده موبايلتو گفتم-زد داد...نداشت اعصاب اصال

 ميزني؟ داد آوردي گير ضعيف...رواني...خب خيلي-گفتم اخم با و کيفم تو کردم دستمو

 دلج و بحث و بيداد و داد حوصله فقط...چکار ميخواد نبود مهم...سمتش گرفتم اکراه با موبايلمو

 ...کرده خراب حالمو حاال تا پيش دوروز از نگفتني غم اون...نداشتم
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 يوارد از مو تکيه...چيزايي يه کردن وارد به کرد شروع تند تند و کشيد دستم از محکم موبايلمو

 هب همچين!...درآورد جيبش تو از هم خودشو موبايل ديدم...کردم نگاش مشکوک و منتظر و گرفتم

 !ميده انجام رو مرموزي و خاص خيلي عمليات داره انگار ميکرد نگاه دوتاشون

 ارهشم من هم...داري منو شماره تو هم حاال-گفت و سمتم گرفت موبايلمو جديت با لحظه چند بعد

 !دارم تورو

 بشه؟ چي که خب-گرفتم موبايلمو

 .ميشه الزم-

 ميشه؟ الزم کاري چه واسه-

 !ندارم رو يکي تو به دادن جواب حوصله!نکن بحث من با!ببين-باال رفت باز صداش

 صحبتيهم عاشق خيلي من انگار ندارم حوصله ميگي همچين-کردم اخم و کيفم تو انداختم موبايلو

 قتتوو همونا ايشاهلل...نيس درش شکي...حتما داري زياد دوروبرت بهترون ما از...بابا گمشو!توام با

 .نيستم تو با بحث محتاج منم.نداري من به نيازي ديگه.ميکنن پر

 به سرش و بازوم رو نشست شم،دستش رد کنارش از خواستم تا اما...برم که کشيدم راهمو و

 شد نزديک گوشم

 به بخواي بيخودي.بوده خوش روي ديدي من از هرچي تاحاال...نکن بحث من با...ميگم بازم-

 !ميشم سگ بدجوري که باشه حواست بايد...کني نمايي قدرت واسم و بپردازي جدال

 گس-گفتم شمرده آرومي صداي با...شدم رخش به رخ...چرخيدم و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 سگ از...من زندگي تو بودن زياد تو امثال!پسر آقا ببين...کني خلق قراره شاهکاري چه ببينم شو

 مباشي،باز هم گرگ اگه حتي تو...شده پيدا توشون حتي هم کفتار...بودن گرگ...بودن باالتر هم

 يکوتاه مکث از بعد!)تو خالي تو تهديداي اين از خصوص به...نميترسم هيچي از!...ترم شير من

 تيوحش ندارم(دادم ادامه و شدم تر دقيق بودن داده رنگ تغيير تيره سبز به حاال که چشماش ،تو

 .ميترسم ميش لباس ميپوشد که گرگي آن از...شيران حمله و ببر و يوز از

 واقعا!...اومد خوشم!...خوبه-بود شده آروم صداش...گرفت بازومو دوباره که برم خواستم دوباره

 .نيس توخالي هيچوقت من تهديداي ولي...داري تيزي و تند زبون
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 .بلدم رو مبارزه فن من نباشه يا باشه-گرفتم ازش نگاهمو

 !اومدي خوش(کرد ول بازومو...)اوکي-

 توجهي اما...کردم حس شدم دور ازش که وقتي تا نگاهشو سنگيني...افتادم راه حرف بدون

 ...نميکردم

 و(روهام)نوشتم...بود کرده سيو نام بدون شو شماره...موبايل تو رفتم و فرمون پشت نشستم

 من اسهو باشه هرچي...بود؟ چي اينکارش دليل...فشردم گاز رو پامو و کيفم تو برگردوندم موبايلمو

 و!ردک اينکارو بزور چون...بود تر جالب يکي اين اما!...بده شماره بهم پسر يه اينکه...عاديه امر يه

 ..بودم نديده ديگه مدليشو اين! عصبانيت با

 به مبزن ميترسيدم نداشتمو حسابي درست حال و اعصاب چون...خورد زنگ موبايلم بعد دقيقه 0

 دادم شبنمو جواب و کنار يکي،زدم

 اجي؟ جونم-

 کجايي؟...خره تيارا سالاااااممم-بود شنگول صداش

 چرا؟...خونه نزديک-کردم نگاه دوروبرم به

 من؟ پيش بياي سر يه ميتوني-

 تو؟ پيش-کردم تعجب

 مياي؟...بود دورمون اقوام از يکي ختم...ساري رفتن ديروز ددي و مامي...ديگه تنهام...آره-

 االن؟-

 .خدمتيم در ديگه سال...پ ن پ-

 .اومدم...بيکارم منم...اوکي-خنديدم

 .منتظرم...هورااااا-شد برابر چند خوشحاليش

 باي-

 .بوس باي باي-
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 ...ننر لوس-

 دقيقه 01...راست سمت پيچيدم چهارراه و افتادم راه دوباره...کردم قطع و خنديدم منم...خنديد

 ...هندار فعال که ماشين!پنچري و پل بيخيال...کردم پارک اينا شبنم خونه در جلوي دقيقا بعد

 ديدنم اب...بود منتظر در دم شبنم...سوم طبقه رفتم آسانسور با...شد باز بالفاصله و زدم درو زنگ

 کردم دراز دستمو و جلو رفتم خنده با...شد باز بناگوش تا نيشش

 !ميزني؟ لبخند اينجوري هم پسرا واسه...دختر کن حيا-

 چنده؟ کيلو پسر...فکو ببند-گفت و تو کشيد بده دست اينکه جاي به و گرفت دستمو

 !کفشاااااااممم-

 جيغي؟ مي چرا خب بيار در-

 نداره؟ عيب فرشتون رو اومدم-شدم کفشام بند کردن باز مشغول و شدم خم

 شدي؟ ادب با انقدر حاال تا کي از تو...بررررووو-پذيرايي سمت رفت

 کيلو پسر گفتي راستي(دادم ادامه ميرفتم دنبالش که حالي در و ايستادم صاف!...)واال نميدونم-

 .مياد دستت روزش چند؟قيمت کيلو شلغم بپرس...بار تره ميدون برو...چنده

 چاي...نکردي بر روده منو تا نزن ور انقدر بشين بگير-آشپزخونه سمت رفت و زد قهقهه سرخوش

 قهوه؟ يا

 !لفطا چايي-گفتم و مبل روي کردم ولو خودمو

 لفطا؟-اومد خندش صداي باز

 .لطفا همون...حاال-آوردم در پالتومو-

 هب نگاهي و کشيدم سرم از هم مو مقنعه...کنار گذاشتم کردم تا قشنگ پالتومو...نگفت چيزي

 ...اينجا اومدم که دوم بار ميشه دفعه اين با...انداختم خونه اطراف

 رنگ هب زانوش زير تا چسب شلوارک يه...کردم نگاه سرتاپاشو...بيرون اومد چاي سيني با شبنم

 ...بود بسته سرش پشت ساده موهاشم...بود تنش نارنجي شرت تي يه سياه،و
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 و مانتوم هاي دکمه کردن باز به کردم شروع...روبروم نشست خودشم و ميز رو گذاشت رو سيني

 !گرمه خونتون چقد...اوه-گفتم

 !مجهن ميشه ميزني،خونه رو دکمه يه...نذاشته کم گرمايشي سيستم از چيزي بابا ماشاهلل-

 ...کردم باز رو دکمه آخرين و خنديدم

 .باش راحت دربيار-

 حروف و قلب با روش که داشتم مشکي جذب شرت تي يه زيرش...درآوردم تنم از مانتومو

 شد باز نيشش باز شبنم...بود شده تزيين قرمز و سفيد رنگاي به انگليسي

 نگرفته؟ کسي چجوري حاال تا تورو!هيکل جونم-

 يادت تازه که ديدي منو تاحاال کم مگه تو!...بينم کن درويش...کثافت-سمتش کردم پرت کيفمو

 کني؟ تعريف افتاده

 کي-گفتم و دهنم گذاشتم هم قند يه و برداشتم رو چايي استکان...نگفت چيزي و خنديد فقط

 ميان؟

 کيا؟-

 .بابات مامان-کردم نزديک لبام به ليوانو

 .ديگه روز دوسه تا-

 ميموني؟ شب-گفت شبنم شد که تموم...شدم چاييم نوشيدن مشغول و دادم تکون سر

 .ميشه نگران خاله...بابا نه-سيني تو گذاشتم ليوانو

 .بگو بزن زنگ خب-

 ممادر عين ميدونه خدا...کردم اذيتش بيشتر مامانم از...کشيده؟ من دست از کم خدا بنده...نچ-

 .بسه دادم دلشوره و سختي بهش هرچي ديگه...دارم دوسش

 .راحتي هرجور...باشه-کشيد عميقي نفس
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 ردم يه از ناواضحي تصوير...کردم نگاه اش صفحه به تعجب با...دراومد صدا به آيفون موقع همون

 داري؟ مهمون...شبنم-گفتم!...نميخوره کامل مرد يه به قيافش ولي.ميشد ديده

 مثل...عمومه پسر حامد...اين...امممممم-گفت و آيفون سمت رفت شد بلند مشکوک لبخند يه با

 ...ميزنه سري يه مياد وقتا بعضي...داداشمه

 برم؟ من پس-شدم بلند...فشرد کردنو باز دکمه و

 !ديگه ميره ميشينه دقيقه ده مياد بري؟اين کجا تو-کرد نگام تعجب با

 !ميزني مشکوک خيلي...شبنم-کردم تنگ چشمامو

 چي؟ يعني-خنديد

 !ميخواد؟ زن...خوندم تهشو تا...ميدونم-گفتم و مبل روي دادم لم

 کيس منم....ميگرده خوب دختر يه دنبال وقته خيلي...چيزه...ببين-روبروم نشست اومد استرس با

 ...نداشتم سراغ تو از بهتري

 ميپسنده؟ منو ميگي تو يعني-کردم نگاش سفيه اندر عاقل

 .باشه خداشم نپسنده؟از چرا-

 منو؟ شرايط گفتي بهش-

 .نيست بد شي آشنا باهاش...خوبيه پسر اونم...گفتم..بله-زد لبخند

 .نيستم بکن ازدواج من...نوچ-

 !تيارا اههههه-کرد اخم

 .ميشه عوض نظرت ببينيش-زد چشمک و شد بلند شبنم...دراومد صدا به زنگ

 ندکشو منو که بود همين قصدش اول از بگو پس...کردم مرتب موهامو يکم فقط...نگفتم هيچي

 ...ميکنن پيدا شوهر واسم...هه...عوضي شعور بي..اينجا

 شلوار...کردم براندازش همونجا از...شد نمايان درگاه تو پسري بلند قامت و کرد باز درو شبنم

 يکلشه از...بود پوشيده پيراهنش روي هم مشکي تک کت يه...نفتي آبي پيراهن يه و مشکي جين
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 دبلن بايد ادب واسه حداقل که رسيدم نتيجه اين به...نبود بد قيافشم...ورزشکاره بود معلوم

 !شبنم آبروي حفظ واسه الاقل.کنم اخالقي بد اول همين از نبايد که کردنش دک واسه!شم

 اين گفتم دلم تو اما...بپوشمش خواستم اول...پالتوم رو گذاشتم زدم تا رو بود پام رو که مانتوم

 ...کنه قضاوت بعد...ببينه هستم که همينجوري منو بايد

 بخندل...خورد گره تفاوتم بي و سدر نگاه با نگاهش...تو اومد...کرد دعوتش داخل به گرمي به شبنم

 کرد دراز سمتم به دستشو و ايستاد روبروم...سمتم اومد و نشوند لباش روي محوي

 درسته؟...باشيد خانم تيارا بايد هم شما و...هستم حامد...سالم-

 .آشناييتون از خوشبختم...درسته بله-دادم دست باهاش و زدم اي مصنوعي لبخند

 !ات عمه جون آره گفتم دلم تو

 .همينطور منم-فشرد گرمي به دستمو

 .بيارم چايي برات بشين حامد-شبنم

 .نکنه درد دستت...نميخورم نه-حامد

 چي؟ قهوه-آشپزخونه تو رفت شبنم

 .نميخوام هيچي نه-حامد

 ...بابا اي-شبنم

 .مميکن خواهش ايستادين؟بفرماييد چرا-گفت قبلي لبخند همون با و زد دور ميزو...خنديد حامد

 !ادب با چه...اوهو

 که جايي نشست هم حامد...شدم انگشتام با بازي مشغول خوردي اعصاب با و نشستم حرف بدون

 ام چهره تو خاصي جور يه و پاهاش رو گذاشت آرنجاشو و شد مايل سمتم به...بود نشسته شبنم

 هر ولي...باشه خوبي بچه مياد که قيافش به پسره اين...نگفتم چيزي ولي اومد بدم...شد خيره

 از يرونب نمياد که هم شبنم اين پوووووففففف!...کنم ازدواج باهاش نميتونم من باشه خوب چقدرم

 ميخواد ارانگ نه!...مينگرد فقط نميزنه حرف اينکه خب...بحرفيم گذاشته تنها مارو مثال...آشپزخونه

 شيم؟ آشنا...يکم چيه نظرتون...خب-گفت و کشيد عميق نفس يه...کنه شروع
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 ...خوبه-دادم تحويلش مصنوعيمو لبخند همون باز

 به ادختر ما که ميشن سفيد و سرخ انقدر خواستگاري ميان پسرا بعضي...خوبه اين حاال ميگم

 !واال!نشديم عمرمون

 شما؟ يا بگم من اول...خب-داد تکون سر

 .بهتره بگين شما...کنم فک-

 يه ناال و خوندم عمران مهندسي...شبنم عموي پسر...هستم توکلي حامد من...باشه-زد لبخند باز

 يدميتون خواستين اگه شما حاال.فولم هم خونه و ماشين درمورد...کارم مشغول توش و دارم شرکت

 تر کوچيک خواهر يه و تر بزرگ برادر يه!...خونوادگي شرايط اما و...گرفتم آمريکا مدرکمو...ببينيد

 73 دقيقا االن خودم...بده کنکور بايد ديگه سال خواهرم و داره ساله سه دختر يه برادرم...دارم

 در آب از خوب دختره...خب اما رفتيم خواستگاري ديگه بار نگم،دوسه دروغ...سالمه

 !خدمتم در...بپرسيد دارين سوالي اگه شما...حاال...خب...نيومده

 داده؟ توضيح براتون...من شرايط مورد در شبنم-گفتم و کردم صاف صدامو و دادم تکون سر

 ...که خانوادگيتون شرايط مورد در بله-کرد باز و بسته چشماشو

 زندگي ام خاله با حاضر درحال و شده فوت مادرم و رفته وقته خيلي پدرم که-دادم ادامه خودم

 ميکنم؟

 دختر نم نظر به...ندارم مشکلي شخصه به من و...گفته بهم رو اينا همه...بله-کرد عميق لبخندشو

 .جداست خانواده بحث...باشه خوب خودش بايد

 کردين؟ مطرح هم خانوادتون با...موضوعو اين اونوقت...آها-کردم قفل هم تو دستامو

 که دادن بهم فرصتو اين اما...داشتن مخالفت کمي بخواين،اوايل راستشو...گفتم بهشون بله-

 ...نظرم به االن که.کنم مالقات باهاتون

 !دنبالشم وقته خيلي من که باشين کسي همون...ميتونيد شما

 .زوده يريگ تصميم واسه.نشناختيم همو هنوز ما...دارين عجله خيلي-زدم نيشخند به مايل لبخندي

 .بشه متوجه ميتونه آدم هم نگاه يه تو خب اما...ميگين درست شما-خنديد
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 يا اراده اين با!موافقه من شرايط با اين معلوم قرار از خب...پايين انداختم سرمو و کردم سکوت

 رو يمدت يه نيست بد حاال خب ميگم...منو اما!...کنه راضي ميتونه خانوادشم حتما ميبينم ازش

 تهداش دوسش بتونم نميکنم گمون ولي...خوبيه بچه جورايي يه نظرم به آخه...بگذرونم باهاش

 !باشم

 خبر؟ چه...خب خب خب-بيرون اومد بالخره شبنم

 !داري عجله بيشتر ايشون از که تو-خنديدم

 باشه؟ نداشته عجله و...بزنه حرف باهاتون و ببينه رو شما کسي ميشه مگه-خنديد حامد

 نميتوني شبا مطمئن!تکه دنيا تو تيارا!نع-گفت و گردنم دور انداخت دستشو و کنارم نشست شبنم

 !کني پيدا مثلش

 !شبنم اههههه-من

 !شدم متوجه...بله-حامد

 !ميزنه زياد هم الکي حرف خب ولي...داره لطف شبنم-خنديدم بزور

 !گفتم کي من ببين حامد حاال-شبنم

 !ميفرماييد نفسي شکسته شما...باشه الکي نميکنم گمون-حامد

 !بده نجات منو...خدا اي...انداختم پايين سرمو دوباره و زدم اي زورکي لبخند

 يه هي حامد وسط اون و گذشت زمان!شد تر تحمل قابل برام اوضاع شبنم اومدن با خالصه

 کشف از)!طبعيه شوخ خيلي آدم که رسيدم نتيجه اين به و.ميشد خنده باعث که پروند مي چيزايي

 !(ها باالتره هم نيوتون

 شد بلند ساعت،حامد نيم حدود از بعد

 .کنم زحمت رفع ديگه من...خب-

 .يمباش هم دور کنم درست شام برم من بشين کجا؟بگير-شبنم...شديم بلند هم شبنم و من

 که،يانم بي شوره،يا يا(شمردن به کرد شروع انگشتاش با)کني، درست بخواي تو که شامي-حامد

 بگم؟ بازم...آبکيه،يا خميره،يا
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 .نخواستيم برو بيا...بگي نکرده الزم نه-دلخوري با شبنم

 شماره اين-گفت و سمتم گرفت درآورد جيبش تو از کارت يه و من به کرد رو حامد...خنديديم

 .باشيم تماس در...باهم اگه ميشم خوشحال...هست توش هم آدرس...شرکته و خودم

 .رکتتونش ميام فرصت سر حتما...ممنونم-زدم لبخند و گرفتم کارتو اما نبود راضي دلم ته اينکه با

 !شماست به متعلق اونجا ميکنم خواهش-

 مبل روي شدم ولو...رفت و کرد خداحافظي شبنم و من از حامد...دادم تحويلش لبخندو همون فقط

 وقذ با و جلوم نشست اومد شبنم...کيفم تو انداختمش تفاوت بي بعد...کردم نگاه کارته به و

 بود؟ چطور خب-کوبيد هم به دستاشو

 !ندارم ازواج قصد من ولي...نيدونم-گفتم و فشردم هم روي متفکرانه لبامو

 !دختر ميشه سالت بيست داره!...د-شد گرد چشماش

 داره؟ ربطي چه خب-

 .نميکنه ولم هم سالگي 41 تا بخواد منو اگه اين-شدم بلند و برداشتم مانتومو

 ...پوشيدم مانتومو

 !بفهمي شو عالقه ميزان ميخواي بگو پس...آها-

 ...شايد-انداختم باال شونه

 !بزاره راحتت روز يه عمرا...ديدم چشماش تو من که برقي اون با...نباش نگران-

 !بينيم مي-

 !بيني مي-

 ...کردم سرم مو مقنعه

 عجله؟ اين با کجا حاال-

 .کافي اندازه به شده ديرم...ديگه برم-

 .ميموندي شب کاش ولي.ميلته هرجور...باشه-شد بلند
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 باشه خرتآ دفعه-گفتم و دادم دست شبنم با...ام شونه رو انداختم کيفمو و گرفتم دست به پالتومو

 !ميريزي من واسه ها نقشه ازين

 !بود آخرم و اول دفعه-خنديد

 .آفرين-

 وت پريدم سريع...ميومد سردي سوز...بيرون زدم شون خونه از خداحافظي از بعد و در سمت رفتم

 يفمک تو از...شد بلند موبايلم زنگ چرخوندم سوييچو که همين...کردم روشن رو بخاري و ماشين

 سرم از مجلسي و شيک شاخ تا دو صفحه روي اسم ديدن با و آوردم درش

 الو؟-دادم جواب ترديد و شک با...بزنگه؟ من به بايد چي واسه اين....خالق روهام؟جلل!...دراومدن

 کجايي؟ سالم-

 ...شخصيت بي کثافت...چيزي احوالي حالي...بده خرج به ادب يکم خب...دهههه

 کجام؟ من چه تو به-

 کجايي؟ ميگم!بده جوابمو تيارا-شد جدي

 .بگم من تا چرا بگو اول تو-

 نم شدي هم جريمه.بهتر سريعتر هرچه.خونه ميري ميگيري گازشو هستي هرجا...پووووفففف-

 .ميکنم حساب

 هااااااان؟-کردن سوراخ ماشينو سقف شاخام

 نه؟ يا ميگم چي ميفهمي!...تيارا-

 شده؟ خبر چه مگه!نه-

 آره؟ ماشيني تو-پايين اومد ولومش بعد و کرد مکث اي لحظه چند

 خب؟-

 !کن نگاه سرتو پشت آينه تو از-

 خب؟-آينه به دوختم نگاهمو
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 بيني؟ مي چي-

 .روشنه چراغاشم...سفيد نود ال...يه-

 بيني؟ مي شو راننده-

 .بينم مي رو سايه يه فقط...تاريکه توش...نه-

 .دنبالته دانشگاه رفتي که ظهر از...خطرناکه آدم اين...ميگم چي ببين-

 چيييييي؟-

 تگم تا بکن تالشتو همه...خونه ميري راست يه و گاز رو ميزاري پاتو...بکن ميگم که هرکاري-

 .فناست به زندگيت بگيره ياد رو خونه اگه...کنه

 ميشناسيش؟...مگه تو-باال رفت قلبم ضربان

 ...آره کن فرض-

 کنم؟ باور حرفتو و کنم اعتماد بهت چجوري-

 حاال ولي...اصال؟ چه من به بگم ميتونستم...نگم بهت ميتونستم من...ببين-کشيد عميقي نفس

 ...چون...چون ميکنم خبرت با دارم

 چي؟ چون-گفتم...کرد اي طوالني مکث

 ...شده باورم چون-

 شده؟ باورت چي-

 .بده انجام گفتمو که کاري خواهشا فقط...رو سواال اين کن بس تيارا-شد عصبي

 ...آخه-

 رد زندگيت ال جونت،مالت،سالمتيت،پاکيت،ک ميفهمي تيارا...ديگه نيار اگر و اما و ولي و آخه-

 توضيح برات مفصل بينيم مي همو دانشگاه فردا...کنه گمت کن کاري امشب فعال تو....خطره

 باشه؟.ميدم

 ...باشه-گفتم و انداختم آينه به نگاهي ترس با
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 .خدافظ...برو...آفرين-

 ...باي-

 تيارا؟-

 هوم؟-

 .باش مواظب-

 ...باشه-

 گوشم تو هي روهام حرفاي....بود افتاده لرزه به جونم ترس از...کردم قطع و پايين آوردم گوشيو

 .... سالمتيت...مالت...جونت...کنه گمت کن کاري...پيچيد مي

 دونمب ميخواستم...گشتم دنبالش استرسم از پر نگاه با...حياط تو دويدم و بيرون پريدم کالس از

 کالس سر...بود مشفول حد از بيش خيلي ذهنم...زد بهم که حرفايي و ديشب درمورد چيو همه

 مومت کالس زودتر اينکه اميد به بود ساعت به نگاهم فقط...نفهميدم استاد حرفاي از چيزي اصال

 ...شه

-زدم صدا بهش مونده قدمي چند و سمتش دويدم...ميشد خارج دانشگاه از داشت...ديدمش

 !روهام

 سنف نفس و روبروش ايستادم...شد عوض نگاهش رنگ ديدنم با.سمتم برگشت آروم و ايستاد

 ...توضيح...گفتي...ديشب-گفتم زنان

 .بزن حرف بعد باالبياد نفست چته؟وايسا!آروم-کرد قطع حرفمو

 ديشب که حرفايي درمورد-شدم خيره چشماش تو و کشيدم سرهم پشت عميق نفس چندتا

 چيه؟ قضيه...ميدي توضيح گفتي...زدي

 ماشينش سمت به که درحالي و پشتم گذاشت دستشو...انداخت دوروبرش به مشکوکي نگاه

 بينيش؟ مي-گفت گوشم دم ميکرد هدايتم

 ...بود دنبالم هم صبح...آره-گفتم ترس با

 کجا؟ از-
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 خونه چهارره سر-

 بگيره؟ ياد رو خونه نزار نگفتم مگه-کرد نگام اخم با و کرد باز درو

 .آورده آدرس کجا از نميدونم...کرد گمم که ديشب-نشستم

 آينه و عقب صندلي گذاشت لپتابشو کيف...فرمون پشت نشست و زد دور ماشينو و داد تکون سر

 کرد تنظيم نوده ال روي رو

 .اين حرفه کارشون تو اينا-

 دنبالمه؟ ميدونستي کجا از تو-

 .بدم توضيح خودشون درمورد اول بزار-کرد نگاهم

 خب؟-دادم قورت دهنمو آب

 نميفت بعد...ميدن قرار سوژه رو دختري يه مدتي يه...که ان هايي گروه دسته اون از...اينا ببين-

 بايدن دستت کف گذاشت تو ديگه اطالعات و فاميل و اسم اومد اگه مثال...درميارن آمارشو و دنبالش

 دختره سروقت شدن،ميان مطمئن جهت همه از که مدتي بعد...اينه کارشون چون!کني تعجب

 !زدي حدس تاحاال حتما خودت و نگم بهتره که چيزايي اون...و

 منن؟ دنبال کي از...يعني...خب-...شدم انگشتام با بازي مشغول استرس با

 .پيش هفته دو...از دقيقا-

 ميدوني؟ کجا از اينارو نگفتي-شد گرد چشمام

 .ميگم بهت وقتش به...نيس حرفا اين وقت فعال ببين-

 کجا؟-برداشت وجودمو دوباره ترس...کرد حرکت و فرمون به گرفت دستاشو

 .ندارم کاري تو با من نترس-

 منو؟ ميبري داري کجا گفتم-باال رفت صدام

 بهم شده که هم دقيقه چند واسه فقط!تيارا-گفت جدي...کرد نگاه چشمام تو و شد متوقف ماشين

 !بشه اجرا نمايش يه قراره فقط االن...کن اعتماد
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 چي؟ يعني-

 اوکي؟!داريم باهم سروسري يه تو و من کنه فک بايد اون(کرد نگاه آينه به...)اينکه يعني-

 !بفهمم منم بزن حرف جوري يه-پرتقال اندازه شد چشمام

 کافيه قطف تو...ميکنه تعقيبمون مطمئنا که اونم...شاپ کافي ميريم االن ما-کشيد عميقي نفس

 !بدي انجام ميگمو بهت که کارايي

 رارتک نميخوام ديگه...بود بس پشتم هفت واسه کردم اعتماد بهت بار يه-در سمت بردم دستمو

 .بشه

 امان در رخاط به فقط اونم...ببرمت بزور شم مجبور نکن کاري!بشين تيارا-شد بلندتر کمي صداش

 !صالحت و خير و خودت بودن

 چي؟-کردم نگاه چشماش تو و شد خشک هوا تو دستم

 هک اينه االن بيچاره من گناه...شنيدي که همين-افتاد راه ماشين دوباره و جلو به دوخت نگاهشو

 ماداعت بهم نيستي حاضر تو اونوقت...کنم مواظبت رذل و کثيف حيوون اون درمقابل ازت ميخوام

 ...ذره يه حتي...کني

 ادمو اون کجا از...کنه؟چرا؟ مواظبت من از ميخواد...شدم خيره بهش فقط و کردم سکوت

 يرونب ميکشم زبونش زير از باالخره رو سواال اين جواب....ميدونه؟ کجا از رو چيزا اين...ميشناسه؟

 طول در...دادم ادامه انگشتام با کردن بازي به و صندلي پشتي به دادم تکيه صاف حرف بدون

 به نگامون يه يه جلو،و به نگامون بود،يه اينه به نگامون يه روهام هم و من هم مسير

 سريلک خيلي روهام ميمردم،ولي داشتم ترس و استرس از من که بود اين فرقمون تنها!...همديگه

 ...درمياورد حرصمو همين!...ميداد نشون

 هم هب انقدر...شد متوقف شاپ کافي يک ورودي درب از کوتاهي فاصله با ماشين دقيقه چند از بعد

 تيمرف روهام با همراه...نميکرد توجه جلب برام شاپ کافي قشنگ و شيک فضاي که بودم ريخته

 هدايتم نفره دو ميز يه سمت به روهام...تنها مرد يه و بودن جوون شوهر و زن يه فقط...تو

 نشون خيابونو که اي پنجره به.روهام به نه شدم،ولي خيره روم روبه به و نشستم...کرد

 نيم؟ک چکار...بايد االن...خب-گفتم...شدم بندش با بازي مشغول و پام روي گذاشتم کيفمو...ميداد
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 !کن نگاه من به و...بشين فقط فعال-

 ....شد پياده راننده!..روهام هييييييييي-ترس با

 گفتم؟ چي فهميدي تيارا-

 ...تو اومد-

 !ببين درمياري؟منو بازي تابلو انقدر چرا!کن نگاه من به ميگم بهت دارم-

 تو؟ اومد چي واسه اين-گفتم و چشماش تو دوختم نگاهمو

 اوکي؟...تعقيبمونه در اون نميدونيم ما مثال-شد مايل سمتم به

 سال و سن هم پسر يه ميديدم حاال که راننده به چشم گوشه از دوباره و دادم تکون سرمو

 ...کردم روهامه،نگاه

 ميشه؟ چي...االن خب-گفتم

 کوچيک دوربين يه پشتش از و صورتش جلو گرفت رو منو ماهرانه خيلي پسره ديدم

 !ميگيره عکس داره اااا-گفتم!...دراومد

 اومده...بگيره بزار...نترس-کنم نگاش کرد مجبورم و ميز دستم،روي رو نشست روهام دست

 .کنه جمع مدرک

 چي؟ واسه مدرک-کردم تعجب

 .ميدم توضيح برات وقتش به-کشيد عميقي نفس

 .بدونم ميخوام من!االنه همين وقتش-گفتم جدي

 سيبيآ بهت اونا طرف از هيچوقت...بکني اينکارو اگه کن باور!کن اعتماد من به!تيارا-فشرد دستمو

 .نميرسه

 با زندگيم سال 01اين تو من؟من از حمايت واسه وسط انداختي خودتو چرا تو خب-شدم عصبي

 از تو حاال...دادم نجات خودمو و کردم مبارزه برسونه آسيب بهم نحوي هر به خواسته که هرکسي

 چيه؟ قصدت شدي؟اصال نازل آسمون کدوم
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 !بيفته عشقوالنه بايد عکسا اين...نکن اخم تيارا-

 چيه؟ کارا اين از هدفت بدونم ميخوام فقط...ندارم کاري عکسا به فعال من-

 عصبيم داري باز-کرد زمزمه حال درهمون و کشيد عميق نفس و بست چشماشو لحظه چند واسه

 شه يربخ ختم بزار نکن لجبازي انقدر!...شاپ کافي کف بيارم فکتو داره احتمال لحظه هر...ميکني

 اين هب نياز که باشم داشته بدي هدف و کنم سواستفاده تو از ميخواستم من اگه بخدا...قضيه اين

 نقدرا نبود نيازي ديگه!...ميساختم کارتو خونه مبردمت ميبستم پاتو و دست...نبود دردسر همه

 ....ديوانه دختره...بکشونمت خودم دنبال

 بيعص و کرد باز چشماشو...بيرون کشيدم دستش زير از دستمو و فشردم هم روي لبامو حرص با

 ...شد خيره چشمام تو

 که کرده اجير رو راننده اين خودش ميگي تو يعني...مشنگ خل ديگه ميگه راست خب-وجدانم

 گيمي چرت د...است؟ نقشه همش اينا ميگي باشه؟يعني اعتمادت محتاج بعدم و دنبالت بيفته

 مطمئن...داره اعتمادو ارزش ادم اين...سرجات بتمرگ اروم شو خفه!...ميزني داري اضافي زر!دختر

 تاحاال تنيس معلوم دنبالته پسره اون که نميداد خبر بهت اگه ميدوني...نميرسي بدي جاي به باش

 نگقش که حاال...سروقتت ميومدن که باالخره...روزديگه چند و نه االن ميومد؟حاال سرت باليي چه

 ميزني؟ ور الکي هي چيه ديگه داده هشدار بهت

 شد؟ تموم گهربارتون سخنراني-گفتم وجدانم به دلم تو و بيرون دادم محکم نفسمو

 .ميدم ادامه بازم نشدئي قانع اگه...شد تموم بله-

 !دهه..بابا بتمرگ-

 روهام به دوباره نگاهمو...شد الل و ذهنم گوشه نشست رفت....هميشه کنيه گوش حرف بچه

 مه گندت اخالق حاال!...اسمته دارم تو از من که شناختي وجه تنها...اصال؟ هستي کي تو...دوختم

 ...کنم؟ اعتماد بهت يعني...نيس حاليم تو از چيزي من که ازينا غير به...روش ميزارم

 خيره چشماش تو غيض با!...داد سفارش قهوه دوتا سريع خودش روهام...اومد گارسون

 شاپ کافي مياد متشخص خانم يه با هرکي...چيزيه خوب خجالتم!من و تو سر بر خاک اي...شدم

 برج اين خانم که من!خانمش ميگم خوبه حاال...بده سفارش ميگه خانمش به اول رستوران يا

 ...چييييييششش!نيستم که خوشحالم خيلي و!نيستم زهرمار
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 ...شدم خيره جوون شوهر و زن اون به و گرفتم ازش رومو و گفتم بلند اخرو کلمه

 !خواهشا نکش گند به رو اينجا...دستشويي برو داري جيش-

 زرو يه که بشه اگه-غريدم دندونام الي از و خندونش چشماش تو برگردوندم خشممو از پر نگاه

 !!!ميکنم عوض اسممو من روز اون!...باشي داشته ادب تو

 ميزاري؟ چي اسمتو مثال-بست نقش لباش روي خوردکني اعصاب و محو لبخند

 .ميکنم فک درموردش...برسه روز اون بزار-گرفتم ازش رومو

 ....مثال...اومممممم!...بگم بايد من...ديگه نه-

 بگي؟ بايد تو چرا-کردم نگاش باز

 !بلقيس-زد بشکن

 خودمو دارم پسره همين بخاطر فقط االن که ميدوني...روهام شو خفه-دراومد کاسه از چشمام

 !کني فرض مرده خودتو بايد که وگرنه...نره پسره کن دعا فقط!...نيارم در چشاتو تا ميکنم کنترل

 !بکني ميتوني چکار ببينم بره ميخوام نه-داد تکيه سينه به دست خونسرد

 راه...يزم روي گذاشت رو منو...شد بلند...کردم نگاه پسره به چشمي گوشه و کشيدم بلندي نفس

 !!!در سمت افتاد

 !ميره داره اينکه اااااا-گفتم

 برسي؟ حسابمو تا بره نميخواستي چيه؟مگه-خنديد

 يرونب به)بده؟ ادامه تعقيبمون به نميخواد مگه...ولش اونو-گفتم جدي و شدم دقيق چشماش تو

 !رفت شد سوار(کردم اشاره

 !هبد رييسش نشون رو عکسا تا ميره راست يه االن...شد تموم کارش...ديگه نه-خورد شو خنده

 !ميدوني کجا از رو اينا بگي من به بايد تو-گفتم جدي اما آروم و شدم خم سمتش به

 !وقتش به...ميگم بازم گفتم بار يه-

 کيه؟ وقتش-
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 باش داشته صبر يکم-کشيد عميقي نفس

 !االن همين-باال رفت صدام ميزو روي کوبوندم محکم دستمو...رسيدم انفجار نقطه به ديگه

 نگام حرصي يکم روهام...ما سمت برگشتن شاپ کافي کارکنان عالوه به نفر چند اون نگاهاي

 توي چرخوند نگاهشو...نيست خاصي چيز که فهموند همه به مصنوعي لبخند يه با بعد...کرد

 گفت شمرده و آروم و کرد قفل هم توي ميز روي دستاشو...چشمام

 کني؟ صبر ديگه يکم نميتوني-

 !عضوشوني؟ خودتم نکنه-

 که کردم خداخدا دلم تو و...ذهنم تو اومد يهويي احتمال و سوال اين...شد گرد کمي چشماش

 !باشه منفي جوابش

 شکست نداشتم شنيدنشو انتظار اي جمله با طوالنيشو سکوت کشيد بلندي نفس

 !درسته...حدست-

 ونبينم سکوت...نميرفت کنار چشماش تو از نگاهم...کرد جاخوش پيشونيم روي کمرنگي اخم

 از عضوي خودشم که کسي به...داشتم؟ اعتماد خالفکار يه به لحظه اين تا من...يعني...شد حاکم

 حتما صورت اين در!...بده؟ نجاتم همکاراش دست از...ميخواد...ادم اين اونوقت...گروهه؟ اون

 !...بزنه کنار رو مزاحما ميخواد!داره قصدي خودش

 که لهسا يه به نزديک...يعني!...بودم عضوشون زماني يه من...تيارا ببين-شکست سکوتو بازم

 نباهاشو هم زماني تا...ميشدم بيزار کثيف کاراي اون از داشتم ديگه خودم چون...کردم ترکشون

 گوش اما...کنم منصرفشون دخترا دزديدن از ميخواستم...نداشتم کاراشون از خوشي دل بودم

 تو...دمبو کثيفشون کاراي تماشاچي فقط بودم اونا با که لحظه اخرين تا من!...نبود بدهکار کسي

 !دخترا اطالعات و آمار آوري جمع...بجز!...نداشتم دخالتي هيچکدوم

 بشنوي؟ ازم جوابي چه داري انتظار االن-گرفت شکل لبم گوشه پوزخندي

 بود شده عوض نگاهش رنگ باال اومد وقتي...پايين انداخت سرشو لحظه چند واسه
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 ودمنب راضي هيچوقت...گروه اون تو کشيدن حقه با و بزور منو...گفتم بهت چيو همه صادقانه من-

 ميخوان اونا که گناهي بي دختراي اون از يکي جاي توهم...حاال...بقيه کار از چه و خودم کار از چه

 کنم؟ تماشا و بشينم چرا...کنم کمکت ميتونم من وقتي ولي...کنن قربانيشون

 دزد گروه يک عضو اينکه بجز بودم کرده روهام درمورد فکري هر من...بود سخت برام قضيه باور

 بلند و فشردم دستم توي کيفمو بند...دادم تکون طرفين به تاسف با سرمو...باشه جنايتکار و

 گفتم...شدم

 .باش تماشاچي بازم...بودي تماشاچي هميشه اگه خودت قول به...کني کمک نميخوام-

 دزد روهام نميکردم فکرشو اصال...بودم فکر تو...نبود سريع قدمام اما...در سمت افتادم راه

 يميبين...هه...نکرد خطور فکرم به هم لحظه يه...کرد اونکارو جنگل تو که شبي اون حتي!...باشه

 !نداره معنايي اعتماد...ديگه تيارا؟حاال

 شنيدم سرم پشت صداشو

 !کني فرار دستشون از نميتوني من کمک بدون-

 وراهم...اومد دنبالم بازم...بيرون زدم شاپ کافي از و کردم تر سريع قدمامو فقط...نگفتم چيزي

 شد خيره چشمام تو اخم با و کرد سد

 برمياي؟ پسشون از خودت که مطمئني-

 مثل ادمي به اعتماد که نميخوره آب چشمم ديگه...کن بس-چشماش تو چرخوندم تفاوتمو بي نگاه

 .بدم انجام ميتونم رو هرکاري حتما بخوام اگه آره...باشه داشته خوبي نتيجه تو

 ...شدم رد کنارش از

 !ميکنم خودمو کار من ولي...خودداني-

 نميفهمم...شدم سوار و دادم تکون تاکسي يه واسه دستمو...دادم ادامه راهم به و نکردم توجهي

 ...من؟؟؟ چرا...خبره؟ چه خدايا

****** 
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 يگهد..خدايا...سختي؟ مشکل؟چقدر درد؟چقدر چقدر ديگه...بود گرفته بغضم...تخت لب نشستم

 ....ندارم طاقت...شده زخم هام شونه

 مباز...زدم ورق...کردم بازش...برداشتم تلفنمو دفترچه تخت کنار ميز کشوي توي از...شدم خم

 هديگ ماهه سه...نيست ازش خبري ماهه سه!...بابا شماره و اسم روي گذاشتم انگشتمو...زدم ورق

 تادميفرس پول وقتي تا!...خودشم نگران...نميخوام پولشو قسم بخدا...من ولي...نفرستاده پول

 تابي بي داره بدجور دلم...حاال اما!...ست زنده...يادمه به هنوزم...هست هنوزم که ميدونستم

 !بابامه...باالخره اما...دلخورم هم خيلي...دلخورم ازش اينکه با...ميکنه

 ديگه هيچوقت رفته که وقتي از...کردم وارد هارو شماره دونه دونه ترديد اب و برداشتم موبايلمو

 هم صداشو شنيدن حق حتي...من اما نخواست منو اون...نزد زنگ اونم...نزدم زنگ بهش

 ...شده تنگ دلم...ندارم؟

 اشکام و...ما سينه تو قلبم و ميشد فشرده دستم تو روتختي...شدم منتظر و بردم گوشم دم گوشيو

 ...چشمام سد پشت

 ...the mobile set is off...ميباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 همش اما...گرفتم بار چندين...گرفتم بازم...گرفتم دوباره...شد آوار سرم رو...دنيا کردم حس

 ...روحم سوهان بود شده جمله همون

 چند...کردم حبس خودمو ونهخ تو روزه چند خاطرش به نميدونه...نميده جواب...نيست خوش حالم

 و موندم من روزه چند...نداشتم اولم از...ندارم دماغشو و دل ديگه...نميرم دانشگاه ديگه روزه

 وزهر چند...نسرين خاله هاي نگراني و منم روزه چند...کيانا...شبنم...رها مکرر کردناي پيچ سوال

 ...نميده جواب...اما ميکنه تابي بي براش دلم که

 گم مبغض شکستن صداي تو شکستنش صداي و...ديوار سمت شد پرت موبايل...باال رفت دستم

 ...قلبم مثل درست...شد پرتاب اي گوشه به اش تيکه هر...شد

 اين هم علتش و...نمياي دانشگاه چرا ميگفت هي...ميزد زنگ هي!...نگرانه روهامم حتي روزه چند

 ...باشن آورده سرم باليي اونا نکنه ميترسيد که بود

 لسا چهار از درست...ساله چند مال...نيست روز چند مال يکي اين...نيستي ولي...بابا ميخوامت

 ...مامان چهلم مراسم از بعد دوشب درست...نيومدي خونه که شبي همون از...پيش
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 رو بابا شماره و ميکردم گريه...اتاقم گوشه بودم نشسته...هنوز بود تنم مشکي لباس

 ردهک دير شبم اون...بود شده معمولي غير رفتارش که بود روزي چند...بودم نگرانش...ميگرفتم

 داد جواب بوق هشتمين با......دوتا...بوق يه...شدم منتظر...بود

 الو؟-

 ساعت ميدوني...کردي؟ دير انقدر چرا....کجايي؟...بابا؟-گفتم نگراني با...بود گرفته صداش

 ...خونه بيا بابايي...چنده؟

 !امنمي-

 کجايي؟ االن...نمياي؟ چي يعني-ميزنه بهتم

 ...ميکنه يخ تنم...سرده صداش

 !فرودگاه-

 چي؟...چ-

 قطف که جايي...نباشه بدبختي اينهمه که جايي...باشم راحت که جايي...برم ميخوام-...عصبيه

 همين از من...نميخوامت ديگه!...نباشه مادرت روح!...نباشي تو...که جايي....خودم و باشم خودم

 تنها بعد به اين از...ميفهمي؟...نداشتم هم هيچوقت!...ندارم تيارا نام به دختري بعد به لحظه

 !پولمه...ميرسه تو به من از که چيزي

 بيشتر ساله 00 دختري که...من لحظه اون و...پيچه مي گوشم تو ممتد بوق صداي و

 ميرح بي با...اون اما...هستم هنوزم و...بودم عاشقش که کسي...بابام توسط...ميشکنم...نبودم

 ...نباشم من که جايي رفت...کرد ولم تمام

 ...نميشه باورم هنوزه که هنوز

 نگرانش صداي...کنارم نشست...تو دويد خاله و شد باز اتاق در...پوشوندم دستام با صورتمو

 کنه آرومم نتونست

 شده؟ چي...ميکني؟ گريه چرا!...تيارا؟-

 ...بابا...با...ب-بگم تونستم فقط هم هق وسط
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 شد بغضي صداش...کرد نوازش پشتمو...رفتم فرو خاله مادرانه آغوش تو که نکشيد طولي

 عزيزم؟ شده تنگ دلت-

 ...خاله-

 جانم؟-

 ازش؟...نداري خبر-

 ...نباش نگران تو...ميشم پيگير ولي...دخترم نه-

 ...نميده جواب-

 ...ميشه درست...نکن گريه...برم قربونت نباش نگران-

 :روهام

 ...گروه سردسته...کيان... و من...بيرون اومديم محضر از

 تو دستامو...ايستادم روبروش...زد ورق و شد خيره سند به مرموز لبخندي و دقت با و ايستاد

 احتر خيالت حاال-گفتم نفرت و سردي کمال در لحني و کمرنگ اخم با و بردم فرو شلوارم جيباي

 شد؟

 احتير به نميکردم فک...خوبه-شد خيره چشمام تو رنگش ميشي چشماي با پوزخند يه با همزمان

 .بگذري خيرش از

 .بربياي پسش از ميتوني بهتربهتر مطمئنم...خودت مال...نداشت ارزشي من واسه زمين اون-

 !صددرصد اونکه-خنديد

 نه؟ نميره يادت که قولت-گفتم تري جدي لحن با

 .بديم دست از رو خوبي طعمه شدي باعث بدون ولي...نداره امکان-زد ام شونه به ضربه تا چند

 ريکا من به نه پس...تويه مال زمين اون بعد به اين از-دادم تکون کنان تهديد مو اشاره انگشت

 .دستات زير چه تو چه...بودي دوروبرش ديگه بار يه بفهمم ميخواد دلم فقط! تيارا به نه...داري

 !کنار بکشي بهتره...نمياد بهت دادن دستور-زد پوزخند
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 مدرک هم زمين سند اين حاضر حال در...حاال نه بودم تو دست زير زماني يه من...نزن اضافي زر-

 .نداريم باهم سروسري هيچ ديگه ما...کن فرو گوشات تو خوب...لعنتيه گروه اون از من جداشدن

 تيارا؟ اما و-

 .برميداري سرش از دست کنم نامت به زمينو اگه گفتي خودت...وايسا حرفت سر-غريدم

 !بزرگيه زيادي لقمه توهم واسه اما...ميدارم بر-

 .بود گنده زيادي تو واسه...ميشه جا دهنم تو اي لقمه چه ميدونم من-

 بعد تا فعال...باشه-گفت و کرد لوله دستش تو سندو

 .تمومه چي همه همينجا...نداره وجود بعدي-گفتم و سمتش برگشتم...شد رد کنارم از و

 مطمئني؟-گفت ميرفت عقب عقب که همونجور و سمتم برگشت

 !مطمئنم-

 !دور چندان نه اي آينده در!ميبينمت...کنه گير هم به کارمون بازم گمونم ولي-زد نيشخند

 ديدته عنوان به حرفشو نميدونستم...رفت و شد سوار...ماشينش سمت رفت و برگردوند روشو و

 ...باشه قول قولش اميدوارم اما...نه يا کنم برداشت

 در ميگيرمش هرچي روزيه چند...گرفتم رو تيارا شماره و درآوردم موبايلمو...فرمون پشت نشستم

 اون دست شدنش ناپديد گفت زدم حرف درموردش محضر تو هم کيان با...نيس دسترس

 ...کرد باور درصد يه الاقل ميشه بازم...خب ولي نيس اعتمادي حرفاش به هرچند...نبوده

 .بگيريد تماس بعدا لطفا...نميباشد دسترس در نظر مورد مشترک-

 وشون خونه نه...فشردم گاز روي پامو و کناري صندلي رو انداختم موبايلو و کردم قطع خشم با

 مهم انقدر دختر اين چرا نميفهمم...بگيرم ازش خبري که دارم دوستاشو شماره نه...بلدم

 از بعد...بود خريده پدرم زمينو اون...بگذرم زمين اون خير از خاطرش به شدم حاضر که!...شده

 بتصح کيان با...بود اضافه...نداشتم واسش اي برنامه که منم...موند باقي نخورده دست فوتش

 که کفشم تو هنوز خودم...دادم بهش منم...کنه ول رو تيارا و بگيره زمينو حاضره گفت...کردم

 حس يه بخاطر شايد...دارم اصرار تيارا از حمايت واسه انقدر چرا...بود ارزش بي برام چراانقدر
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 اعدف خودش از نميتونه ش دارودسته و کيان برابر در ميدونم چون...تنهاست چون...ساده دلسوزي

 ...دارم عجيب نگراني حس يه...حاال و...پاکه چون...کنه

 شماره...تو؟؟؟ کجايي...شد تر پررنگ اخمم...شنيدم پيامو همون بازم...گرفتم شمارشو دوباره

 داد جواب بوق تا 0-4 از بعد...ميکرد تعقيب رو تيارا که کسي همون...گرفتم رو بابک

 !کردي فقرا فقير از يادي عجب چه!روهام داش به-

 کجاست؟ تيارا-گفتم سرد و جدي

 !بپرس خودش ميدونم؟از چه من-کرد تعجب

 کردي؟ چکارش ببينم بنال...نزن راه اون به خودتو-

 .ميکني اشتباه...نديدمش نرم دنبالش ديگه گفت کيان وقتي از من قسم بخدا-

 يا ديگه کس...انداختم دوروبرم به نگاهي...کردم قطع حرف بدون و کردم فوت بيرون به نفسمو

 هب تف...اه...ندارم رو کسي شماره من هست اگرم...باشه؟؟ داشته خبر ازش داره احتمال که نيست

 ...شانس اين

 فهممنمي اصال...باشه نيومده سرت باليي...دختر؟ کجايي-کردم زمزمه و فرمون روي کوبيدم مشت

 ده؟ز غيبت کجا االن...کنم دفاع ازت گرفتم تصميم که وقتي همون از دقيقا...برام شدي مهم چرا

 سرش...کردم کم سرعتمو...شد تر غليظ اخمم...موند ثابت رو پياده تو دختري يه روي نگاهم

 !!! خودشه آره...شدم نزديک رو پياده به...بود پايين

 :تيارا

 يشدرپ رو رو پياده مسير...رفتم کنار بانک عابر جلو از و شدم خيره دستم توي کوچيک کاغذ به

 خوندم رسيدو روي ي نوشته دلم تو و گرفتم

 ...ريال 4,012,111:حساب موجودي-

 و مفروبرد مانتوم جيباي تو دستامو...آشغال سطل تو انداختم رسيدو و کشيدم سوزي سينه آه

 زندگيم همه...بغض همش...بغض بازم...بغض...دادم ادامه زدنم قدم به...پايين انداختم سرمو

 مومت...وايسم خودم پاي رو وقتشه ديگه که معلومه مونده حسابم تو که مبلغي ازاين..بغض شده
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 کاري بايد حاال...بود فکرم به که اي ذره يه همون شد تموم...ميداد بهم بابا که دلخوشي اون شد

 شگاهدان....بزنم دانشگاهو قيد کل به بايد...کار دنبال بگردم بايد...متنفرم ازش که بدم انجام رو

 زندگي خودم که رسيده زمانش ديگه...بربيام پسش از نميتونم...ميخواد شهريه کلي خودش

 فراموشم ديگه يعني...چطوره حالش...کجاست بابا نميدونم...بسازم کردن کار با جديدمو

 ...بپذيري که مجبوري...تيارا بپذير...هه...شدم؟ تموم براش واقعا ديگه...کرد؟

 يماشک چشماي با و حوصله بي!...منه دنبال انگار...ميزنه بوق داره هي حاال تا کي از ماشيني يه

 !نه اما...مزاحمه يه اينم حتما...کردم نگاه بهش

 نميفهي؟ ميزنم بوق هرچي چرا...باال بيا...تيارا؟-

 !روهامه

 بود نذاشته نفس برام که بغضي شدن فراموش باعث داد دست بهم ديدنش از که تعجبي

 ...سالم-کردم زمزمه آروم و نشستم و کردم باز درو...جلو رفتم تفاوت بي...نشد

 ...کشيد رخم به رو چيه علتش نميدونستم که شو خطي خط اعصاب سالمم جواب جاي به

 هک نميکشه عقلت نميدي؟انقدر جواب المصبتو گوشي اون کجايي؟چرا روز چند اين هس معلوم-

 بمونم؟ خبر بي ازت نبايد من معضل اين وسط

 اسهو صداشو رسيده راه از اينم!!!بيا...شد تر سنگين بغضم...نداشتم جدل و بحث حوصله ديگه

 ...هه...داشت؟ ميشه انتظاري چه روزگار از ديگه...ميده نشونم بدشو روي اينم...باال ميبره من

 !نشنيدم شدي؟جواب کر چندروز اين نه؟تو يا گفتم چي شنيدي-

 !نزن داد-کردم زمزمه گرفته صدايي با و فشردم هم روي پلکامو

 ...پايين اومد ولومش...کرد تعجب صدام از انگار...بعد و...سکوت اي لحظه چند

 چته؟-

 !نيس مربوط تو به هست هرچيزيم-...دوختم چشم بيرون به کالفه و کردم باز چشمامو

 درست...هست خورد اعصابم کافي اندازه به ديگه...لج دنده رو نرو دوباره-کشيد عميقي نفس

 !بده جوابمو حسابي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

171 

 

 گفتم مظلومانه آروم...نديد روهام بنابراين...چکيد راستم گونه روي اشکي قطره

 !کني بازجويي کسي از وقتايي چه بلدي خوب-

 منظور؟-

 شکسته دلشون وقتي...ست گرفته حالشون وقتي ميدوني خوب...بودي دخترا با ازبس-

 !دارمن دادنشون جواب به ميلي که ميپرسي سوااليي ازم رحمي بي با پس!...دفاعن بي خيلي...ست

 ندي؟ سوقش ام گذشته سمت به...ميکنم شروع رو هربحثي ميشه-غريد

 ...فقط...ندارم قصدي همچين من-

 خمر به کذاييمو و نحس گذشته داري يکسره که داري قصدي چه پس-کرد قطع حرفمو فريادي با

 ارمد که کمکي جواب اينه...درآري؟ لجمو ام؟ميخواي راضي خيلي ازش خودم ميکني ميکشي؟فکر

 مبفه...شده تموم بوده هرچي که بفهم و...بده خرج به معرفت لحظه يه واسه فقط...ميکنم؟ بهت

 !کارات اين با ميکني ديوونم داري که

 از و...واقعا...تو مثل کسي از...عمرم تو شده که بارم يه واسه-گفتم آروم صدايي با...اون برخالف

 درکم...دارم که بدي شرايط...و موقعيت اين تو...ميکنم التماست...ميکنم خواهش...دلم ته

 مني!...ببين...کن رحم يکي تو...زده داد سرم روزگار انقدر...باش آروم باهام...نزن داد سرم...کن

 درونم...بفهمي ميخوام ازت دارم...نرفتم احدالناسي هيچ از خواهشي هيچ زيربار که

 ...و کن لطف...ديگه وقت يه واسه بزار حرفاتو اين...کنم تحمل نميتونم...داغونه

 که نبزرگ چقدر دلمه تو که دردايي اين...خدا ببين...پوشوندم دستام با صورتمو...افتادم هق هق به

 ترحم بهم نفر يه که بشم راضي شدم حاضر... و برم التماس بار زير خاطرشون به شدم حاضر

 که...شکستگيه دل درد از بهتر صدمرتبه...ادم يه ترحم درد...مطمئنم کامال...کنه دلسوزي...کنه

 ...کنم تحملش بخوام

 ديگه...فزودا مي بغضم سنگيني به روهام نگاه سنگيني...ميشکست ماشينو ام،سکوت گريه صداي

 خالص شرشون از کنم خرج همونارم بهتره پس...اشکامه داراييم تنها االن...شدم پناه بي

 نبود مردي...همينه دردم تمام...کنم غماش حروم اشکامو که...بود همين دنيا از سهمم تمام...شم

 اين...نميکنه تهديدم خطري هيچ و...آرامشم در هست وقتي باشم مطمئن که...کنم تکيه بهش که

 ايناز هيچکدوم...بود اگه مطمئنم که کسي...نميخواد منو...که کسي...داشتم بابام از انتظاراتو
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 يگهد بار هي فقط...بار يه حسرت تو موندم...نميشد زهر برام اينجوري دنيا...نميفتاد بد اتفاقاي

 ينکها با بابا...)بگم دلم ته از اونوقت...باشه چشماش تو منم نگاه...باشه چشمام تو که...نگاهش

 ...نيست پيشم...نيست ولي!(...دارم دوست هنوزم ولي...بدي

 حسرت يه شده حاال همه و همه...مامان...بابا...من هاي خنده...پيچيد گوشم تو خيالم صداي

 هک غميه تلخترين...ديروز هاي شادي ي خاطره...ناب شراب يه شده همش...بکشم بايد که...تلخ

 ...دارم امروز

 که...بودم ممنون ازش سکوتش اين بابت چقدر من و...بود سکوت وجودش همه انگار روهام

 ...کنم گريه گذاشت...بشم سبک...بشم خالي گذاشت

 رفح بدون...طرفم اومد دستمال يه...کشيدم دست چشمام به...کردم بلند سرمو...کنان فين فين

 جلو نوزه دنيا...بود بارون انگار...انداختم بيرون به نگاهي...کردم پاک بينيمو و اشکام و گرفتمش

 ...پنهان اشک از اي پرده پشت و بود تار چشمام

 ...شد شکسته سکوت

 خوبي؟-

 ...کرد کج لبمو گوشه بيصدايي پوزخند...خوب؟

 ...آره-

 نيومدي؟...حتي دانشگاهم...چرا-

 ...کشيدم آه

 ...کارم دنبال-

 کار؟-شد تعجب پراز صداش

 ...کنم کار بايد...اوهوم-

 !بدونم نميخواي ميدونم چون...چرا نميپرسم-...سکوت چندلحظه از بعد

 تو...چرخوندم سمتش به رومو...کردم محوش زود اما...کرد جاخوش لبام رو حرفش از لبخندي

 ...گفتم...شدم خيره چشماش
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 شد؟ چقدر...کردي اونا دست از خالصي واسه...که خرجي...کال-

 ...بست نقش صورتش تو کمرنگي اخم

 ميپرسي؟ چرا-

 !همينجوري-کردم صاف صدامو

 همينجوري؟-شد مشکوک

 !همينجوري-

 !نيست خوبي کار پرسيدن همينجوري-فرمون به گرفت دستاشو و جلو به دوخت نگاهشو

 لمعا تو ولي...نداريم هم از خوشي دل هيچکدوم اينکه از جدا...کنم جبران مه وظيفه ميدونم خوب-

 !بگو پس...کنم جبران دارم وظيفه من...کردي بهم که لطفي و دوستي

 ...کرد حرکت ماشين

 .ميزنيم حرف مفصل چيزا اين درمورد بعد...کارام شه تموم بزار حاال-

 ...دوختم چشم جلو به و دادم تکون سرمو

 ...شد حاال-

 نميدادي؟ جواب چرا موبايلتو...حاال-

 !شکوندمش زدم-

 چي؟-

 داشت؟ تعجب خيلي-

 کردي؟ کاري همچين چرا!...داره تعجب که معلومه-...انداخت بهم نگاهي نيم

 يزيچ بابام درمورد نميتونم...بدونه که رو هرچيزي...کردم سکوت و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 ...شد دستگيرشون چيزي يه همه کردم دادوبيداد که اردو تو روز همون هرچند...بگم بهش

 .نميکنم اصرار...نگو بگي نميخواي...خب خيلي-...کشيد عميقي نفس
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 به نم نگاه...شد حاکم سکوت...نگفتنيه چيزايي يه ميکنه درک که شدم ممنون ازش دلم ته بازم

 چي درونشون نيس معلوم اما...ميبردن سر به دغدغه بي و شاد ظاهرا که مردمي و پنجره

 هب کمال و تمام حواسش و جلو به روهام نگاه و...دارن؟ نگفتني غم هم اونا يا شادن واقعا...ميگذره

 شيشه به خودشونو قطره چندتا...دادم ش تکيه صندلي به و عقب بردم سرمو...رانندگيش

 راه ناروک پاک برف روهام...شد شديدتر!...زمستوني بارون اينم بيا!...بارونه واقعا انگار نه...کوبيدن

 هک دلنشينش گرماي...شد بيشتر حس اين بخاري شدن روشن با...ميخواست خواب دلم...انداخت

 ...افتادن هم رو پلکام اراده بي...صورتم رو نشست

 ...ميزنه حرف يکي با داره انگار...مياد روهام صداي...گذشته چقدر نميدونم

 تبه دارم!......بزنم حرف من وايسا دقيقه يه نه....باشه قرار اگه!...بکني کاري همچين نداري حق-

 اون...واکن گوشاتو خوب!...نزن اضافي زر!....نميرسه بهش آسيبي هيچ بيفته که هراتفاقي ميگم

 ديدي خواب....هه....نباف بهم چرنديات درموردش انقدر پس!شده تموم ديگه قضيه

 !گمشو......خيرباشه

 رهخي گوشيش صفحه به اخم با...سمتش چرخوندم سرمو و کردم باز چشمامو الي آروم....سکوت

 !!!....چسبيد خيلي!...بودا باحالي خواب عجب ولي...نشد شدنم بيدار متوجه...بود

 نگاه ماشين ساعت به!!!....کجاست؟ اينجا اصال!...تاريکه چقدر...چرخوندم اطراف نگاهمو

 !!!...ماشاهلل...بودم؟ خواب ساعت سه...شبه 3 ساعت....کردم

 االن؟ کجاييم ما-گفتم آروم!...دهه...گوشيشه محو که هنوز....کردم نگاه روهام به دوباره

 شدي؟ بيدار عه-...کرد نگام و شد محو اخمش

 !بيداري به زدم خودمو!خوابم نه-

 نجاهمي...نبودم بلد آدرسو-گفت و گرفت دستاش تو فرمونو...دوخت چشم جلو به و گرفت خندش

 ...داشتم نگه

 !ميکردي بيدارم خب-...زدم کنار موهامو و نشستم صاف...کرد حرکت ماشين

 !بهتره بخوابي بذارم گفتم!...بودي خواب خسته خيلي-
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 بامل رو محوي لبخند شد باعث دلم ته حسي يه!...الهي بشي ناز!...کنه بيدارم نيومده دلش!...آخي

 ...بشينه

 !کن باز داشبوردو-

 چرا؟-ماسيد لبخندم و کردم تعجب

 !کن بازش تو-

 خب؟-گفتم...کردم باز داشبوردو آروم

 ...بردار رو جعبه-

 خب؟-گفتم بازم...بود موبايل جعبه يه...داشتم برش

 .بمونم خبر بي ازت نميتونم فعال...باشه دستت اين-

 خطريه؟ اوضاع هنوز يعني-کردم نگاش استرس با

 .نميکنه تهديد خطري بياي راه من با وقتي تا-

 !شد اضافه بدهيم به پس-...کردم نگاه جعبه به

 !کن قبول هديه عنوان به اينو!...نوچ-

 !که نميشه-

 نشه؟ چرا-

 !بشه؟ چرا-

 !کرد قبولش ميشه ست هديه چون-

 !ميدم بهت پولشو ايشاهلل پس باشم بدهکار ندارم دوس من چون-

 !نکرده الزم-

 شد؟ چقدر-

 تيارا؟-جدي کامال
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 هوم؟-

 !کن بس-

 ...آخه-

 !!!کن بس-اخم با تر محکم

 ايينباالپ هي دلم تو مبهمي حس يه...کيفم تو گذاشتم رو جعبه و کردم نازک براش چشمي پشت

 ازاين باالتر ارزشش خيلي بدهکارم روهام به من که تشکري ميگفت که حسي يه...ميپريد

 ...حرفاس

 !ازت ممنونم-کردم زمزمه

 ...نداشت قابلي-...شد ماليم لحنش

 خونه؟ برسوني منو ميشه-

 آدرس؟...نه؟ چراکه...آره-

 ..کرد پياده خونه در جلو درست منو بعد دقيقه چند اونم و دادم بهش آدرسو

***** 

 و انداخت بهم مهربوني نگاه خاله...کشيدم سرم از شالمو و تخت روي شدم ولو رمق بي و خسته

 ...روبروم نشست و تخت کنار عسلي روي گذاشت قندو و چاي محتوي سيني

 خبر؟ چه-

 با) اما!...خواستنا مي منشي همشونم...سرزدم شرکت تا0 به دقيقا امروز!...هيچي-کشيدم آه

 يرگ تحصيليم مدرک به يکي...ميده گير کار سابقه به يکي(شمردن به کردم شروع انگشتام

 من مکشيدنش طي بايد حتي يکي...نمياد خوشم محيطش از خودم يکي...کمه حقوقش يکي...ميده

 !بدم انجام

 واجبه؟ ميکني؟خيلي اذيت خودتو انقدر چرا آخه-نشست مهربونش چهره تو کمرنگي اخم

 تا نکهم...يانه؟ وايسم خودم روپاي بايد باالخره...جونم خاله-شدم خيره قشنگش سياه چشماي تو

 ...اومدن بهراد و بهار فردا پس و زد...باشم شما سربار نميتونم ابد
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 يچه بهار با واسم...خواهرمي امانت تو!...ميگيرم نشنيده حرفتو اين...سربار؟-حرفم وسط پريد

 کنيم؟ زندگي باهم نميشه مگه!...بيان خب اومدن هرموقع هم اونا...نداري فرقي

 ...کي تا من آخه-

 هم هدوبار...چشامه تخم رو قدمت دنياست دنيا نکني،تا کني،چه کار چه تو-گفت جدي و شد بلند

 مبعدش!...تو بودن از ميشن خوشحال خيلي هم بهراد و بهار...کني تکرار سربارو کلمه نداري حق

 !بيان اونا تا کووووو

 شکل شدنشم عصبي حتي...رفت بيرون اتاق از بده زدن حرف اجازه من به اينکه بدون و

 جازها حسي يه چرا نميدونم ولي...ميبينم مامانو ميکنم نگاش وقتي هميشه!...مامانم!خواهرشه

 ...مامان؟ بگم بهش نميده

 يکي حدود بهار...خارج رفتن تحصيلشون واسه پيش سال دوسه...ان خاله هاي بچه بهراد و بهار

 ...بوديم مچ باهم خيلي بچگي همون از ولي...بزرگتره من از سال 4 دقيقا بهراد و دوسال

 صهق اين ته...خدا اي...ميشد گم هوا تو رفته رفته و ميشد بلند چاي از که بخاري به دوختم نگاهمو

 ...من؟؟؟ با ميکني چه

 

 :روهام

 هم ويت ميز روي دستامو...ميشم کفري دارم ديگه...تاخير دقيقه پنج...کردم نگاه مچيم ساعت به

 به نگاهي...اومد باالخره...دوختم چشم رستوران در به جدي و سرد اي قيافه و اخم با و کردم قفل

 دازشبران تفاوت بي...سمتم افتاد راه...بست نقش لباش رو لبخندي ديدنم با و انداخت دوروبرش

 ...س مسخره واقعا!...مياد بهش خيلي خودش نظر به...قرمز مشکي ست بازم...هه...کردم

 و تنشس نميکرد توجه جلب برام اصال که خودش خاص عشوه با و عقب کشيد روبروييمو صندلي

 از وسرخش زده رژ لباي و کرد قفل هم تو شو کشيده انگشتاي...ميز راست سمت گذاشت کيفشو

 ...کرد باز هم

 !بياي نميکردم فکر!...سالم-

 ...بدي اهميت بيشتر وقت به يکم بهتره-گفتم ممکن لحن ترين خشک با
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 !نشه تکرار ديگه ميدم قول!...ساري!اوه-...شد محو لبخندش و کرد نگاه ساعتش به

 !ميدي قول براش که نداره وجود بعدي دفعه-شد کج لبم گوشه

 .نميخواي که تويي اين...داره وجود-

 .کن تمومش چيو همه همينجا نميخوام ميدوني که تو و-

 !ميشم تموم هم من شک بدون...کنيم تمومش اگه-شد عوض نگاهش رنگ

 !بهتر-

 !رحمي بي خيلي-فشرد هم روي خشم با لباشو

 !ميدونم-

 !نيست خوبي خصلت رحمي بي و-

 !مياد کار به خيلي...تو امثال و تو درمورد-نشستم صاف سينه به دست

 تندونس واسه اشتياقي هيچ که منم...کرد ثابت چشمام تو دارشو معنا نگاه فقط و کرد سکوت

 ...نداشتم معنيش

 اينجا؟ بيام خواستي چرا-

 !کن رفتار بهتر باهام يکم اول-

 مثال؟ باشي کي تو-زدم پوزخند

 !بدي مهربونيامو جواب نخواستي هيچوقت...آره-شد دلخور نگاهش و داد تکيه صاف

 !نميکنه ايجاد من زندگي تو تغييري تو مهربونياي...مهربوني؟-

 اون...انگار اما...کنم عوضت نتونستم هيچوقت...بودي همين هميشه-کشيد عميقي نفس

 !ميکنه فرق برات...دختره

 !بيزارم تو مثل بازايي حقه از من!...ببين!...اينه دردت پس-نيشخند با همراه

 ميجنگي؟با داري بخاطرش تو که داره ارزشي چه عوضي دختره اون...اي؟ حقه چه-کرد اخم

 ت؟ گذشته
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 !نداره تيارا به ربطي هيچ و...کردم فراموش وقته خيلي رو گذشته-باال رفت کمي صدام

 که بود اين ذکرت و فکر همه ببيني رو تيارا و برگردي امريکا از اينکه از قبل تا!...خودت جون آره-

 !کي با و بشه صبح چجوري شبت

 دلت که هرجوري...نيس مهم من براي نه يا بشه باورت تو-غريدم و کردم مشت ميز روي دستمو

 ...نداره اهميتي اصال رذل کثيف آدم مشت يه افکار من واسه...کن فکر ميخواد

 اون...نميفهمم هنوزم من ولي...بودي ادما از دسته اين جزو پيش چندوقت تا خودتم تو-زد پوزخند

 کيان؟ چنگ تو گذاشتي مجاني و مفت قيمتو گرون زمين اون بخاطرش که داره چي

 !زنانه حسادتاي اين از متنفرم-

 !باشه بخش لذت برات حسادت اين بار يه اينکه حسرت تو موندم-ساييد هم روي دندوناشو

 !نيس بخش لذت برام تو وجود تو چيز هيچ-

 !بخشه لذت برات اون وجود تمام ولي-

 ...صدام تو ريختم نفرتمو تمام...گشتم مناسب حرف يه دنبال...بچزونمش خواستم

 !نميکني درک تو که لذتي اون...ميکني فکر تو که لذتي اون نه-

 خيلي و سختي بدون...هميشه اون...اوهوم-زد تلخي لبخند...سکوت لحظه چند از بعد

 و!...هبش نرم يکم تو دل شايد تا بدم انجامشون نتونستم هيچوقت که ميکرد رو کارايي...اسون

 ...کردم قيام عليهش بر من که بود تقصيرخودش

 ...نميرسه درانتظارشي تو که پاياني به قيام اين...ميکني خسته خودتو داري-

 !باش مطمئن...برعکس-

 !باش خيال همين به-

 نميخواي هيچوقت چرا-گفت شده کنترل صدايي با و سمتم به شد مايل...شد پررنگ اخمش

 حاضر حتي تو...ميدي؟ رو قلبي عالقه اين جواب داري اينجوري چرا...چيه؟هان؟ من درد بفهمي

 !کني نگام ميخوام من که اونجوري نيستي

 !نداري لياقت چون-گفتم سريع
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 !بگيرم پس ازت تقاصمو که باش منتظر-کرد زمزمه و فشرد هم روي لباشو دوباره...جاخورد

 اب...شدم دقيق چشماش تو و دادم تکون سمتش به مو اشاره انگشت کنان تهديد...شدم بلند

 گفتم کوبنده لحني

 !شنک زحمت بيخودي پس!...ميکني بازي برام داري تو که فيلميم همون کارگردان من!...ببين-

 ردهک پا به خودش که اتيشي تو گذاشتم و بيرون زدم رستوران از و کشيدم راهمو...حرف ازاين بعد

 ...بسوزه

 و من مشترک خونه...شدم متوقف خونه در جلوي بعد ساعت نيم و فرمون پشت نشستم

 وت بردم ماشينو...آورد لبام روي کجي لبخند فکر اين!...مت و پت ميگن بهمون بروبچ!...پرهام

 در بعد ثانيه چند...درآوردم صدا به درو زنگ...پنجم طبقه رفتم آسانسور با...شدم پياده و پارکينگ

 ...شد نمايان پرهام قامت و شد باز

 !فراغت در پوسيد ديواراش صبح از!فرمودين منور رو خونه عجب چه!برادر آقاي!...به-

 گفتم و تو رفتم...ميدادم تکون تاسف سر که درحالي و کردم نگاه سرتاپاشو

 !المصبو اون بپوش!...نگاه ريختشو!!!...نچ نچ نچ-

 !دارمن بهش اعتقادي خونه تو اصوال!...نيستم حجاب با تو مثل من!...ديگه خودمونيم بابا-خنديد

 اي قهوه راحتي مبل دست يه!...واقعي معناي به بازارشام...انداختم خونه سرووضع به نگاهي

 کولش سرو از لباس انواع...ميکرد بازي وسايلو کمد و جالباسي نقش صرفا سوخته

 وير ميوه و تخمه پوست محتوي پيشدستي...ولو مبال و ميز و زمين رو مختلف کاغذاي...آويزون

 ...ميز

 گفتم حال درهمون و اتاق سمت افتادم راه و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 !زکي گفتيم شام بازار به-

 ببريم فيض ازش ما هم که بهشتيه حوري يه ش چاره!...ديگه مجرديه خونه!...جان برادر هعي-

 اب ميبريد تشريف شما يا!...جداست هم از راهمون ديگه زمان اون...که بگم البته!...خونه اين هم

 !بنده
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 فتشري شما...نيس خبري حوريا ازين من زندگي تو که اونجايي از-تختم رو انداختم کاپشنمو

 !ميبريد

 !ميشم واقع مظلوم هميشه بيچاره من...ديگه بله-

 !آره که تو-زدم پوزخند

 !ميشه نصيبم جونم حوري با رمانتيک و قشنگ زندگي يه درعوض!...ارزه مي بازم ولي-

 !بشه تو زن که اي حوري اون بيچاره-کردم عوض تيره سبز گرمکن يه با شلوارمو

 !!!ميخواد انگار که(شد شيطون!...)بخواد دلش هم خيلي-

 !!!بله؟-شد گرد چشمام

 !...موندي عقب ازم اينبار...گلم داداش بله-

 !بفهمم بزن حرف درست-

 جونمم...چنگمه تو تموم چي همه مهربون عاشق خوشتيپ خوشگل حوري يه...اهم اهم!...چشم-

 !ميدم براش

 ...باشه مبارکت-...آشپزخونه سمت رفتم

 !واشه بختت هم تو ايشاهلل!...باشي سالمت-

 !کن دعاها اين از کم-

 !سالته 72!...ميشيا پيرپسر داري!...من برادر آخه!...کن خوبي و بيا...بابا اي-

 !پيداکردي حوري نشده سالت 74هنوز...بهترم جوجه توي از-

 !بره دستم از ترسيدم آخه-

 رهخي سينک توي شده تلنبار هم روي ظرفاي به سکوت در...کردم کنترل خودمو اما گرفت خندم

 صداي...ميز پشت نشستم و ريختم چاي خودم واسه و شستم رو ليوانا از يکي و جلو رفتم...شدم

 !...برداشت رو خونه کل فوتبال گزارشگر

 !صداشو ببر-گفتم
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 !ميبرم شده که جونمم نجات واسه!...چشم!...خطيه خط اعصابت باز!...اوه اوه-پرهام...شد کم صدا

 سمت پرکشيد و دررفت دستم از فکرم اراده بي...شدم خيره چاي بخار به و کردم سکوت

 هنوز گمونم...اما بفهمه بايد باالخره...امروز؟ درمورد...بگم؟ بهش...حقيقتو نميدونم...تيارا

 يليخ براش ممکنه نشه آشکار حقيقت اگه...دارم خبر قضيه اين از که کسيم تنها من ولي...زوده

 بهش بايد من باشه هرچي....دادم تکون طرفين به سرمو...مهمه؟ برام چرا...ولي...شه تموم گرون

 پشت نهبدو بايد...بفهمه حقيقتو بايد!...دارم وظيفه...دوست يک عنوان به نکنه يا کنه قبول...بگم

 باورش اسادگي اين به ميدونم... ولي...ببينه شيطانو واقعي چهره بايد...کسيه چه لعنتي نقاب اون

 اما....بازم بيارم مدرک و دليل براش که هرچقدرم...کنه قبول که نخواهدشد حاضر ميدونم...نميشه

 دير نبايد...بگم بهش بايد آره...نفعشه به بيشتر باورکنه منو حرف اگه...ميفهمه باالخره

 ....نبايد...بشه

 ...پروند افکارمو چاي داغي...کردم نزديک لبام به ليوانو

****** 

 :تيارا

 از عدب...جاللي نرگس...کشيدم دست اسمش روي و کردم خالي مامان قبر سنگ روي گالبو شيشه

 ...کردم سوز،زمزمه سينه آه يک

 دو يکي...وايسم خودم روپاي بايد...زود ديريا ديگه...مامان...دخترتو؟ ميبيني...مامان؟ ميبيني-

 خبري بابا از...راستي...شم مشغول جايي نتونستم هنوز من و گذشت باد و برق عين هفته

 ههفت بري،دوسه ازينکه قبل يادته...گذاشت؟ تنهامون چجوري معرفتت بي شوهر ديدي...نداري؟

 معلومه خب(.. آورد درد به گلومو بغضم...)افتاد؟ اتفاقي چه مدت اون تو يادته...گذاشت؟ تنهامون

 تمنتونس ديگه... چيشدم؟ شب اون از بعد ديدي!...بره؟ يادت رفتنتو علت ميشه مگه...يادته که

 پشت از وقتي...بودي کما تو هنوز تو...برگشت که بابا...شم بزرگ ميخواي تو که اونجوري

 وقتي...شکستم من(...پايين انداختم سرمو و ترکيد بغضم...)مالفه که ديدم...پنجره

 چيزي...هنوزه که هنوز ولي...خيلي...دلخورم خيلي بابا از....بستي هميشه براي چشماتو...ديدم

 نميخواي چرا...چرا؟ ولي!...نخواستي تو چون....نگفتم بهش...شب اون...درمورد

 که هنباش زندگيت تو مرد يه سخته...مامان...ميده عذابم داره ندونستن همين و...نميدونم...بفهمه؟

 مچش دوتا...شد ظاهر تصوير يه ام بسته چشماي جلوي...شد قاطي يهو ذهنم...)کني تکيه بهش
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 نجاتم بزرگ خطر يه از اون...که درسته آره(...مکرد باز چشمامو سريع!...سبز...عسلي

 از باهات بودم اومده من!...کن ولش اصال(...دادم تکون طرفين به سرمو...)اممممم...ولي...داده

 .مامان شادباشي!...خدافظ...پس...زدم حرفامو که هم حاال!....ديگه کس نه...بزنم حرف خودمون

 راه و انداختم مامان اسم به اخرو نگاه...تکوندم شلوارمو و مانتو و کردم پاک اشکامو...شدم بلند

 ...انگار اما!...نيس هيچکس...انداختم اطرافم به ميزدم،نگاهي قدم که همونجور...افتادم

 !!!آره...اين...جلو رفتم آروم آروم...شدم خيره نقطه يه به کمرنگي اخم و دقت با و ايستادم

 !...نميشد حضورم متوجه اصال...شدم نزديک بهش بيشتر...شد محو اخمم!!!...خودشه

 و جلوتر رفتم!...معشوقن و عاشق انگار که بود محوش آنچنان و سنگ يه کنار بود نشسته

 اوووووووو! 0831/ 2/ 02:فوت تاريخ...شايانفر ساغر...شدم خيره سنگ به و نشستم روبروش

 !...پيشه سال خيلي مال اينکه

 فاتحه خوندن مشغول تفاوت بي اما...شد متوقف صورتم تو و باال اومد نگاهش شدم متوجه

 بزنم لبخند خواستم...خورد گره نگاهش با نگاهم...کردم بلند سرمو شد،آروم که تموم...شدم

 !بودمش نديده اينجوري تاحاال!...کشيد آتيش به دلمو...انگار ديدم چشماش تو که غمي...اما

 !...مشکيه سرتاپا لباساش...پايين کشيدم کمي نگاهمو

 !سالم-کردم زمزمه و شدم خيره چشماش تو دوباره

 !سالم عليک-...نشست لباش رو محوي لبخند کم کم

 مادرته؟-کردم اشاره قبر سنگ به

 .مادرمه...اوهوم-شد محو لبخندش

 ...ناراحتت نميخواستم...من-گفتم سريع

 !ميدونم-پلک همراه به زد لبخند دوباره

 ...شد منم لباي مهمون لبخند کوتاهي مکث از بعد

 !کجا؟ اينجا...کجا تو-

 .بزنم سري يه مادرم به بودم اومده منم-
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 ...شدم بلند منم...شد بلند و داد تکون سرشو

 داري؟ ماشين-

 .نداشتم رانندگي حال و حس...نوچ-دادم تکون منفي نشونه به سرمو

 .ميرسونمت...بيا پس-

 .نميشم تو مزاحم...ديگه نه-

 با و کرد اشاره قبرستون انتهاي به دستش با...باال پريد ابروش تاي يه و شد پررنگ لبخندش

 گفت داري خنده لحن

 !!اينجوري نميشناسمت!!...نمياد بهت اصال باشي ادب با انقدر...بينم بيا...بيا-

 !بسته نقش ذهنت تو ازم خوبي خيييلللييييي تصوير پس-افتادم راه و گرفت خندم

 !کامل و دقيق قشنگ...آره-خنده زير زد پقي خودشم

 !امتحاني آماده!بذارم برنامه فوق کالس برات نيس نيازي ديگه پس-

 !ام آماده کامال-داد تکون سر

 ...خوبه-

 عجبت با و باال پريد ابروم تاي يه...که گشتم ماشينش دنبال چشم با و ايستادم...کرد سکوت

 ...شدم خيره بهش

 يه در!...بودم زده زل بهش و بودم ايستاده کمر به دست جامعه منگل يه نقش در دقيقا يعني

 ...کرد نگام تعجب با و منتظر و کرد باز خفنو و نو ماشين

 !نديدي؟ آدم-

 bmvکنار رو تويکي...ديدم خيلي اتفاقا چرا!...نديدي آدم-...درآوردم داشو و کردم کوله و کج لبامو

x3نديدم! 

 که کردن عوض ماشين يه!...معيوبه؟ مخت انقدر يعني-گفت فرمون پشت مينشست که درحالي

 !نداره تعجب انقدر
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 حسابمه تو چندرغاز من!...داره حسرت و افسوس ولي...نداره تعجب...آره...فشردم هم روي لبامو

 اب هي و بخر عروسک کن عوض ماشين بيا چشمم جلو تو اونوقت ميگردم کار دنبال در دربه دارم

 صادقم،حسوديم خودم با من آره...بفروش فخر بهم افتخارت پر و مغرور چشماي و نگاه اون

 ...بکني ميتونستي که منو مراعات انصاف بي الاقل ولي!...شد

 منتظر و جلو به شدم خيره...توش نشستم و ماشين سمت افتادم راه...کرد سنگيني گلوم تو بغض

 نمک نگاش اينکه بدون...ميشد حس نگاهش سنگيني فقط!...ميکرد؟ مگه اما...کنه حرکت شدم

 بخواد لتد تا...شم پياده ميشه زحمتت خيلي اگه ميشه ديرم داره من...بيفتي؟ راه نميخواي-گفتم

 .هست دربست تاکسي

 ...کرد حرکت کم کم ماشين و جلو به دوخت نگاهشو

 .نميخوام کرايه ازت که اينه فرقش...دربست تاکسي من کن فکر تو-

 وت هيچکس خفني اين به تاکسي...آره-...زدم داشبورد به آروم ضربه دوتا دستم با و زدم پوزخند

 !کنم افتخار خودم به بايد!...نديده عمرش

 ...ميسوختم داشتم درون از...نبود خودم دست اما...بود نمايان حسرت و طعنه لحنم تو

 ...انداخت بهم داري معني نگاه نيم

 !خوبه؟ حالت االن مطمئني...تو-

 !نميشه اين از بهتر...اوهوم-دادم تکون سر

 .شده چيزيت يه ميگم من نه-

 !ميگي بيخود تو-

 وايستادي؟ چرا-کردم نگاش تعجب با...کنار زد و بيرون کرد فوت محکم نفسشو

 .بدم تو ديه شم مجبور...کني دق ميترسم ميخوري حرص انقدر...بشين تو بيا-

 فرمون پشت نشستن بار يه اجازه بهم داره غرورش کمال در يعني اين...لرزيد خشم از تنم همه

 خودش منال و مال محتاج منو که نميکشه خجالت هم ذره يه حتي...ميده شو لکنته اين

 مگفت خشم از لبريز اما آروم و کردم باز درو...کردم مشت دستامو و فشردم هم روي لبامو...ميدونه
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 هي عنوان به و ميکني نگاه بهم باالها باال اون از داري که ميبالي خودت به خيلي االن...ميدونم-

 ريفتش خوشحال خيلي حتما...ميدي گرامتو ماشين با رانندگي اجازه بهم منصف و عادل ثروتمند

 هماي بچه ببين ولي...بفروشي فخر بهم ميخواد دلت تا ميتوني و داغونه شرايطم من که داري

 سپ که نميرم تو امثال و تو منت بار زير خواري و خفت با هم بميرم گشنگي از اگه حتي من!...دار

 نبدو ولي...برونيش شادي به ايشاهلل...باشه مبارکت هم ماشين اين...سرم تو بزنيدش فردا

 .نميره پايين گلوت از خوشي به...باشه ديگران به فروختن فخر قيمت به که اي شادي

 زد صدام و شد پياده...پايين پريدم و گرفتم ش زده بهت چشماي از نگاهمو

 !...تيارا؟!...کردي برداشت اشتباه!...نداشتم قصدي همچين من...وايسا تيارا-

 چيهر از شدم پشيمون...شدم سوارش و دادم تکون تاکسي يه واسه دستمو...ندادم جوابشو اصال

 چجور که رحم بي روزگار اين و خودم براي...متاسفم...داشتم آدم اين به نسبت که خوبه حس

 که ميکنم اعتراف...ميکني امتحانم داري اگه...خدا اي...ميده قرار راهم سر رو آدمايي

 ...کن تمومش خدا...نداره کشش تحملم آستانه...نميتونم

 غريبه شماره...کردم نگاه ش صفحه به و آوردم درش کيفم تو از...شنيدم موبايلمو زنگ صداي

 ...دادم جواب حوصله بي...ست

 الو؟-

 !خانم؟ تيارا...سالم-مردونه صداي يه

 بفرماييد؟...بله-

 !هستم حامد من-

 !کرده فراموشم حاال تا ميکردم فکر...مدت؟ همه اين بعد...حامد؟...شد گرد چشمام

 ...نشناختم ببخشيد...آها-

 هستين؟ چطوره؟خوب حالتون...ميکنم خواهش-

 .نيستم بدک...اي-
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 شرکت به سري يه...بدين ما به افتخاري يه کنم دعوتتون خواستم...اينکه مزاحمت از غرض-

 اول وزر همون از واال!...بدونم فکراتونو نتيجه ميخواستم عالوه به...ببينين کارمو محيط...بزنين

 ...اما بگه من به جوابتونو شبنم منتظرم

 وقت هر...باشه...نداشتم خاروندن سر وقت واقعا مدت اين تو...ام شرمنده-حرفش وسط پريدم

 .ميدم خبر بهتون بيام تونستم

 .داشتم خواهشي يه قبلش فقط...شد عالي پس-شد خوشحال

 بفرماييد؟-

 نزنيم؟ حرف باهم...رسمي انقدر...اممممم...ميشه-

 !راحتي هرجور-

 .منتظرتم پس...ممنونم-...گرفت ش خنده

 .خدافظ...باشه-

 .خدافظ...باش خودت مراقب-

 ش دلباخته و عاشق منم کرده فک...مسخره...زدم پوزخند گوشي صفحه روبه و کردم قطع

 وشمخ خودش از هم خيلي...ندارم ازدواج شرايط کال...مخالفم ميگم شرکتش رفتم...بروبابا...شدم

 ...نمياد

 !ندارم هيچکسو حوصله اصال اينکه با!...دارم کننده مراجعه چقدر امروز...بابا اي...اس ام اس

 کردم بازش...بود سامان طرف از پيام

 !معرفت بي خانم سالم-

 يادم به مدت همه اين بعد که معرفتي با خيلي شما...عليک-نوشتم و پنجره به دادم تکيه سرمو

 اومدي؟

 نبند خالي...بودي؟ يادم به همش خودت بگي ميخواي يني-اومد جوابش اي دقيقه يه

 ...ميشناسمت...عزيزم

 چي؟ که خب-
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 ...بدي خيلي که-

 .ميدونم-

 .ميکشي منو آخرش و-

 !خودته تقصير-

 اي؟ کاره چه امروز.ببينمت ميخوام شده تنگ برات دلم!...نکن بحث من با...من عشق-

 .فردا واسه باشه...ني خوش حالم امروز-

 دادم جواب!...شد چهارتا چشمام سامان اسم ديدن با...خورد زنگ يهويي

 زنگي؟ مي چرا-

 چته؟...نيس؟ خوش حالت-بود نگران صداش

 .ندارم حوصله فقط...نيس چيزي...سامان واي-پيشونيم تو زدم

 ...کردي جون نصفه منو که تو دختر خب-

 .درمياري شورشو واقعا ديگه وقتا بعضي کن باور-

 نگرانتم؟عاشقتم؟ديوونتم؟ بده-

 ...ميدي ادامه فردا تا کنم ولت...خب خيلي-

 چيشد؟ پس-

 .ميبينمت فردا...ديگه هيچي-

 .شام واسه...دنبالت ميام 2 ساعت-

 .باي...اوکي-

 .عزيزم باي-

****** 
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 ود که مشکي شال...پايين به باال از...ميکنم نگاه خودم به آينه تو روحم بي و سرد چشماي با

 سوارکاري شلوار...سوخته اي قهوه پالتو...کرمي مانتو...بود شده دوخته طاليي نواراي طرفش

 خود به زياد از خبري بازم...چشم خط و رژلب حد در آرايش...اي قهوه کفش و کيف...مشکي

 ينغمگ...نيس خوش حالم...دپرسم چندوقته اين کال...ترم غمگين امروز انگار اما...نيس رسيدن

 و روزا بهترين سال،بايد و سن اين تو که زماني در درست...ميگذرونم دارم عمرمو روزاي ترين

 اييه ميکردم،قهقهه بايد جوونيم،کودکيم،شيطنتاييکه هاي سال همه...بگذرونم عمرمو هاي سال

 ...شد حروم همش...ها خوشي و ها ميزدم،شادي بايد که

 ههميش نگاه با خاله...ميرم بيرون اتاق از و گوشم پشت ميدم موهامو...ميدم قورت بازم بغضمو

 ...ميکنه م بدرقه نگرانش و مهربون

 ميبندم وپالتوم بااليي دکمه...زياده سرما سوز ولي اسفنده آخراي...ميمونم سامان منتظر رو پياده تو

 ترنزديک...ميشه نمايان سفيدي آزراي چراغاي نور کم کم...ميدوزم چشم سرکوچه به طاقت بي و

 ...ميشم سوار و جلو ميرم...سامانه فهمم مي ميشه که

 .سالم-

 چطوري؟!ماهت روي به سالم-ميکنه نگاهم لبخند با و مشتاق

 ...مياد خوابم-ميدم تکيه پشتي به سرمو

 خوابه؟ وقت االن...خوابالو اي-ميفته راه

 ...نخوابيدم اصال ديشب-

 چرا؟-ميشه نگران صداش باز

 ...شده تنگ...دلم...چون-

 بابات؟ واسه-

 ...نميدوني زيادي چيز تو-

 هاي لحظه فقط و نداره ارزششو...نکن اذيت خودتو افکارت با انقدر...ميدونم که رو قضيه اصل-

 .ميشه حروم خودت
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 .ميبودم بابام بغل تو بايد حقيقت در که هايي لحظه-

 ...ميندازه بهم نگاهي نيم...ميکنم پاکش زود...ميشه سرازير چشمم از اشکي قطره

 .اشکارو اون نريز...ببينمت اينجوري سخته برام کن باور...خانمي...تيارا-

 خيابونا تو داريم فقط ما و ميگذرن ها دقيقه و ها ثانيه...همينطور اونم...ميکنم سکوت

 ...پره دلش اونم انگار...نميگه هيچي خودشم...چرا؟ نميپرسم سامان از هم اصال...ميچرخيم

 هب رو خيابونا و مردم کردن تماشا اما ميومد خوابم...گردي خيابون و بود سکوت فقط 3 ساعت تا

 ...ميدادم ترجيح خواب

 به نگاهي سامان...ميشيم پياده هردو و ميشه متوقف رستوران يک درب از فاصله با ماشين

 ...ميشنوم شو زمزمه و ميندازه سرتاپام

 ...تم ساده تيپ همين عاشق-

 دو ميز هي پشت ميشينيم باهم...مياد دنبالم اونم...رستوران تو ميرم و نميکنم حرفش به توجهي

 شدن آماده تا سکوت هم باز...جوجه سامان و لقمه کباب من...گارسون اومدن تا سکوت و...نفره

 ...کردم نگاه چشماش تو...ميشدم کالفه داشتم ديگه...غذا

 بزني؟ حرفي نميخواي-

 ...ديدم رو جديدي غم نگاهش ته...کرد قفل توهم ميز روي دستاشو...شد خيره چشمام تو

 .کنم شروع کجا از نميدونم-

 ...ميخواد دلت که هرجا از-

 ...فرسا طاقت و طوالني مکث يه از بعد

 .کنم حجت اتمام باهات ميخوام امشب-

 چي؟-باال ميپره ابروهام از يکي

 .دارم دوستت...وجودم تمام با... و دل ته از...من که ميدوني خوب...تو...تيارا-

 .اشتباهه داشتنت دوست اين که گفتم بهت بارها من و-
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 .نميره گوشم تو حرفا اين بفهمي که نيستي عاشق اما...گفتي آره...آره-داد سرتکون

 کني؟ سرزنشم نبودنم عاشق بخاطر ميخواي باز-

 ش برآورده هيچوقت که داشتم انتظاري ازت فقط...نکردم هم هيچوقت و...نميکنم سرزنشت-

 .نکردي

 .نبود توانم در چون-

 با بازي مشغول و برداشت قاشقو...دوخت غذاش ظرف به و پايين کشيد چشمام تو از نگاهشو

 ...شد برنجا

 اون...شما اکيپ تو بودم اومده بار اولين براي من...ديديم؟ همو که اولي شب...يادته-

 آشنا باهام نوعي به هرکدوم و بود فراوون دختر...بود خواننگي کارم معمول طبق...پارتي

 پوزخند و...مينداختي نگاه نيم يه بهم هرازگاهي دور از اولش همون از...تو اما...ميشدن

 اين الاص انگار...اما اشنايي جهت جلو بياي بقيه مثل توهم بودم منتظر...شدي جالب برام!...ميزدي

 ضايعم يا همش...يادته؟...جلو اومدم خودم بعدي پارتي تو اينکه تا...نبود مهم برات جديد عضو

 از شدم حرصي...نميدادي جوابمو حسابي درست اصال...ميکردي بداخالقي يا ميکردي

 تا داشت ادامه روال اين...بودي برنده تو هميشه اما...کنم کم روتو جوري يه خواستم...دستت

 فقط...هموني هنوزه هنوزکه و...بستم دل گندت رفتار و اخالق همون به...کردم عادت بهت...اينکه

 لبمق ديدنت هربار با...نيس خبري کردنا ضايع اون از و شدي صميمي باهام يکم که آوردم شانس

 و...وت به پسرا بقيه نگاه ديدم کم کم...بودي قبل از تر خواستني...و تر خوشگل هربار...ميلرزيد

 تو زدي بد چقدر...يادته؟ دارمو دوستت گفتم بهت که اولي بار...ميکنه اذيتم داره...کاراشون

 بود کافي لبخندت فقط ولي...بس و ميدادي غم بهم فقط و فقط هميشه...نشدم اميد نا ولي...حالم

 ...تيارا...بپره ازت دلخوريم همه تا

 شد خيره سردرگمم چشماي تو خيسش نيمه چشماي با و کرد بلند سرشو

 چون... نزدم دم منم و...نشد کم رحميت بي از بازم و شنيدي غرورمو شکستن صداي هميشه-

 قمعش به هميشه تو...ولي هستم هنوزم...ميشد معني بي غرورم درمقابلت که بودم عاشقت انقدر

 هاينک با...بپرسم ازت بار آخرين براي ميخوام...لحظه اين تو...امشب...حاال...داري و داشتي شک

 بموني؟...من پيش...و من براي...حاضري...ميپرسم ازت اما نداري دوسم ميدونم
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 وخودم نميتونم...اما ميداد آزارم طاقتش بي چشماي توي اشک...گرفتم دندون به پايينمو لب

 تهداش عالقه بهش نميتونم که کنم زندگي کسي با عمر يک و ندارم که احساسي به بفروشم

 وت مناسب حرف يه دنبال...بود گرفته مدت همه اين تو بگيره شکل اي عالقه بود قرار اگه...باشم

 ضيبغ صدام...چيدم هم کنار جمالتو و کلمات کم کم...نده آزارش ازين بيشتر که ميگشتم ذهنم

 ...بود

 من...دلتو حرفاي کنم درک نميتونم من...نيستم...تو پاک عشق اين اليق...من...سامان...ببين-

 خسته هام احساسي بي از روزي يه که ندارم شک...چون...بمونم باهات نميتونم

 هن اما تمومي چي همه...مهربوني...صادقي...خوبي تو...نکن تباه من پاي به خودتو...پس...ميشي

 که...اشهب اليقش که بريزي کسي پاي به احساستو بايد تو...نشديم ساخته هم براي ما...من واسه

 عشقت به حسابي و درست کوچيک جواب يه حتي نميتونم که مني نه...باشه داشته دوستت

 دل بهم تو اما...باشه ساده دوستي يه ميخواستم کرديم شروع ما که اي رابطه...بدم

 قيمت به بازي اين نزار...سامان کن تمومش...اما ست رحمانه بي حرفام و کارم ميدونم...بستي

 ...ست طرفه يه...عشقت...شه تموم من وجدان عذاب... و دلت شکستن

 زا دريايي حاال که چشماش تو تنها و کردم سکوت...ميترکيد بغضم ميزدم حرف ديگه کلمه يه

 ...شد تموم گرون و سنگين خيلي برام درآوردم مردو يه اشک اينکه...شدم خيره بود اشک

 و البا گلوش سيب...ميشه مشت دستش...ميدزده چشمام از نگاهشو...ميده فشار هم روي لباشو

 ميبنده چشماشو و چپ سمت برميگردونه روشو...داره بغضش از نشون اين و ميشه پايين

 فرياد وجدانم...ميکنه حبس ام سينه تو نفسو...ميخوره سر ش گونه روي که اشکي قطره...و

 مرد يه اشک قيمت به ت نداشته احساس...ديدي؟!...احساس بي...انصاف بي...رحم بي-ميزنه

 ...شد تموم

 صبيع حرکت يه با اشکشو و باال مياره دستشو...شدم خيره رخش نيم به مظلومانه...ريخت اشکم

 که ميکنه نگاهم جوري...چشمام تو ميدوزه چشماشو...ميشه بلند...ميلرزن دستاش...ميزنه پس

 ...ميخوره تاييد مهر حرفش با فکرم و...ميبينه منو که باريه آخرين انگار

 يزعز...بدون ولي...باشي راحت...تا ميشم محو زندگيت از هميشه براي...ميرم من...قبول...باشه-

 بد خيلي که بدون...ميارم کم هوا برم اينکه محض به و نفسمي...هنوز عشقمي...هنوز دلمي
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 اشکامم(چکيد چشمش از ديگه اشک قطره يه و کرد اشاره ش سينه قفسه به...)کردي

 .من عشق...خداحافظ...بفهمي حالمو روزي يه...اميدوارم ولي...گذاشتي غرورم رو پاتو...ديدي

 و االب مياد اراده بي دستم...کردم دنبالش نگاهم با و برگشتم...افتاد راه و...پايين انداخت سرشو

 سمتش به ميشه دراز

 ...م...سا-

 سرم رو...انگار دنيا و...ميمونه ناقص زبونم رو اسمش...ميشه محو ديدم از و ميشه تند قدماش

 چکار ديدي...خدايا...ميده آزارم درونم صداي....اومد؟ دلت چطور...تيارا ازت بيزارم...ميشه آوار

 ..کردم؟

 بهش احساسي که کنم زندگي کسي با بود حقم...چي؟ من اما...نبود حقش اين...نه

 ...نميارم سردر روزگار پيچيدگي از...کشنده دوراهي اين تو موندم...آه....ندارم؟

 ديدمو اشک...ميزنم پلک محکم بار يه...ميلرزه پاهام...ميشم بلند و ميکنم مشت ميز روي دستمو

 و ميشم خارج رستوران در از...ميکشم خودم دنبال زور به پاهامو دارم انگار...ميفتم راه...کرده تار

 اب.... برميدارم که رو بعدي قدم...ميکشم بلندي نفس...نيست ازش اثري...ميچرخونم نگاهمو

 يه...ميزنه برق...ميکوبه صورتم به قطراتشو بارون....ميشم خيره خاکستري آسمون به وحشت

 دويدن به شروع و پاهام تو ميريزم موبدن تو مونده باقي توان تمام...ميلرزه تنم...مهيب صداي

 و يرمميگ بغل بازوهامو...رعدوبرق دوباره...ميشم سوار...ميدم تکون تاکسي واسه دستمو...ميکنم

 ....ميشم خيره خيس شيشه به مظلومانه

 !کن کيف...بخاري اينم بيا...جوجو؟ سردته-

 توش هک چشمايي با...جوون پسر يه...ميدوزم آينه تو راننده چشماي تصوير به تعجبمو پراز نگاه

 ...ميشينه پيشونيم رو اخمي...زده زل بهم کرده روشن پروژکتور

 .شم پياده ميخوام دار نگه...نيستم تو بخاري محتاج-

 !مني مهمون حاالحاالها...جيگر نه-

 رو بود مکيف تو امنيت جهت هميشه که داري ضامن چاقوي و کيفم تو بردم دستمو...نداشتم حوصله

 گلوش بيخ گرفتم رو چاقو و سمتش به بردم هجوم...درآوردم
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 ...تو قراضه ابو دار نگه گفتم بت...نه؟ يا حاليته حرف-

 ...کنار زد و چرخوند فرمونو سريع...شد وحشت از پر صورتش

 .نداري لياقت...بيا...سروپا بي وحشي...خب خيلي-

 ...پايين پريدم سريع

 .گمشو...نزن زر-

 شده شالقي بارون...کردم قايم رو چاقو زود...شد دور و شد کنده جا از الستيکا جيغ با ماشين

 رها اشکامو بارون زير...ول و شل قدمايي با و آروم... افتادم راه و انداختم دوروبرم به نگاهي...بود

 ...خدا گرفته دلم...خونه سمت ميرم دارم کنم فک ولي...ميرم کجا دارم نميدونم اصال...ميکنم

 مرگ فقط!...بميرم؟ بايد کي خدايا...شه؟ تموم نميخواد خدايا...سختي؟ کي تا...عذاب؟ کي تا

 ...رحم بي دنياي اين از...ميکنه خالصم

 گهدي...ام خونه کوچه تو االن و...تاريکه خيلي هوا که ميبينم دارم فقط...گذشته چقدر نميدونم

 يه تو...باال ميکشم نگاهمو...ايستم مي...ميشه کشيده داره زمين رو کيفم...نمونده وجودم تو رمقي

 نفسي ديگه...عقب ميرم گونه پرتاب قدم دو...ميفته دستم از کيفم...ميزنه خشکم لحظه

 گرتلن اين با...درآره پا از منو شد موفق باالخره...مشکل اينهمه بار...ميشه شل پاهام...نميمونه

 ...آخر

 نمماشي جنازه روي به چشمامو...ميشه تار و تيره چشمام جلو دنيا و ميره سياهي کم کم چشمام

 ...و ميبندم

****** 

 !المصب چشاتو واکن د...آجي؟...تيارا؟-

 باز چشمامو الي آهسته و ميدم تکون راست و چپ به سرمو آروم...ميسوزه تشنگي از گلوم

 ...ميده آزارم دستم روي سوزشي...کردم حس نرم چيز يه روي خودمو...ميکنم

 خواهري؟ خوبي...تيارا؟-

 ...ميکنم زمزمه درد با و ميشم چشم تو چشم رها با
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 ...آب-

 .نمردي تشنگي از تا کن کوفت پاشو...پاشو-...ميزنه لبخند

 و...تانهبيمارس اينجا نفهمم که نيست بد حالم انقدر...ميکنم نگاه اطرافم به حرفش به توجه بدون

 جومه بهم دوباره بغض و ميکنه عبور چشمام جلو از کوتاه فيلم مثل اتفاقا همه...اينجا؟ اومدم چرا

 ...مياره

 طرهق آبياري روش به داري انتظار نکنه....ميشي تلف نکرده عزيزم؟خداي پانشي وقت يه!...هوي؟-

 .نرسيده نازکردنت دوره هنوز که نکن ناز وخه...وخه...حلقت؟ تو بريزم اي

 فسن يه شو همه و گرفتمش...سمتم گرفت ليوانو رها...شدم بلند آروم و گرفتم تخت به دستامو

 ...سرکشيم

 ؟خواهرجان اومدي قحطي از...ميکردي جان نوش بود هم بشکه کنم فک وضعيت اين با...ماشاهلل-

 فهميدي؟ کجا از تو-...ميلرزيد صدام...کردم نگاه چشماش تو

 باالسرت اومدم...رو پياده دم افتاده الش و آش يکي ديدم...پيشت ميودم داشتم من واال-

 يه...نشدي بيدار کردم داد و جيغ و گوشت تو زدم هرچي...زدم رو سکته نبينه بد روز چشمت...و

 ...اينجايي که االنم و ماشين تو گذاشتيمت کرد کمک ميشد رد داشت خانمي

 رژه چشام جلو داشت چي همه...گزيدم لبمو...انداختم وبرم دور به نگاهي و دادم قورت دهنمو آب

 چشماي...سامان صورت تصوير...ميکرد ديوونم داشت وجدان عذاب...ميرفت

 ...گوشم تو پيچيد صداش...لرزونش دستاي...اشکاش...خيسش

 من عشق...خداحافظ-

 کردن خيس صورتمو ثانيه از کسري در اشکام...گرفتم دستام تو سرمو و شدم خم

 !ميکني؟ گريه!...تيارا؟-

 ...گفتم ام بريده بريده نفساي وسط

 ...اون... مان...سا...دم؟..کر...چکار...من..م-

 بغلش تو رفتم فرو
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 !ميکني؟ اينجوري چرا...شده چي ببينم بزن حرف درست...چته؟-

 کم...آخر تا اول از...گفتم رو چي همه...ميکردم خالي خودمو بايد...اما بود سخت برام گفتن اينکه با

 گفتم حرفام آخر...شد آروم هم هام گريه کم

 فحش بهم...بزني داد...کني سرزنشم حقمه....سرم تو بزني حقمه...رها...کن سرزنشم...حاال-

 احساس معني من...بشه اينجوري نميکردم فکر من...ولي...شد؟ چي ديدي...رها؟ ديدي...بده

 يه ميدونم...بشيم خوشبخت باهم نميتونستيم اون و من...کنم درکش نميتونم...نميفهمم سامانو

 ميدي؟ کدوممون به حقو...رها...ميشد خسته ازم روزي

 چشمام تو ناباورش و خيس چشماي با...کرد جدا خودش از منو و گرفت هام شونه به دستاشو

 ...کرد پاک اشکشو و گزيد لبشو...شد خيره

 تقصيري...توهم ولي...بود عاشقت واقعا اون...بودن شاهد همه...داشت دوست سامان-

 ...که حقيقته يه اين...کنه فدا...نداره دوسش که کسي...بخاطر خودشو نبايد آدم!!!...نداري

 از يشترب نبايد...داشت تقصير هم سامان...ديگه کس با اونم... و ميشي خوشبخت ديگه کسي با تو

 ....ميکرد پافشاري تو داشتن دوست روي حدش

 بغلش تو کشيد منو محکم دوباره

 بزرگ باهم بچگي از ما...تيارا...نميکنم توبيخت هيچوقت...نميکنم سرزنشت هيچوقت من-

 وت خواهر يه...مني خواهر تو...کنم چکار نگو پس...ميشناسي منو توهم...ميشناسمت...شديم

 ...نکن اذيت خودتو...گلم باش آروم...وايميسته خواهرش پشت کوه يه مثل هم شرايط بدترين

 کرتش ازش تلخ و نيمه نصفه لبخند يه با و کشيدم دست صورتم به...بيرون اومدم بغلش از

 ...هست که شکرت خدايا...بزرگه نعمت يه زندگي تو خواهري همچين وجود واقعا...کردم

 شد بلند و زد لبخند روم به هم رها

 .ميشي مرخص کي بپرسم برم من-

 ...رفت بيرون اتاق از و

****** 
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 ...کدوم...کيه؟ کار يعني...ميشه؟ مگه...شدم خيره ماشينم به افسوس با

 بدنه به رو بعدي لگد...زدم پنچرش الستيک به محکمي لگد و دادم تکون طرفين به محکم سرمو

 اب و زدم لگد سرهم پشت هي...انداختم ش شکسته هاي شيشه به هم نگاهي..زدم خشش از پر

 ...غريدم لگد هر

... همچين...بياد...خبر بي...خدا از...يه که...همينه...اعتبارش.. .بابا...يادگاري...اه...درک...به-

 ...جهنم..به...نيس...مهم... اصنم...آي...بياره...سرش...باليي

 و المش زير دادم پيشونيمو رو بود ريخته که موهامو...افتادم نفس نفس به و گرفت درد پام ديگه

 رامب اتفاقي چه نشد دار خبر خاله که خوبه...تو رفتم و کردم بازش کليد با...در سمت افتادم راه

 بنده...نيس مهم هم شبه نصفه االن اينکه...بود دوخته هم به آسمونو و زمين االن تا وگرنه افتاده

 ...کرده عادت ديگه خدا

 پايينمو لب...کردم نگاش متفکرانه و ايستادم اي لحظه چند...موند ثابت انباري در رو نگاهم

 .ميشه مشغول ذهنم حداقل...بيکاريه از بهتر باشه هرچي...گرفتم تصميم و دهنم تو کشيدم

 ...انداختم داخل به نگاهي و کردم باز درو...بود کليدم دسته تو کليدش...سمتش افتادم راه

 اينکه ات...گشتم نظر مورد وسيله دنبال چشم با...شد روشن زنون چشمک مهتابي و زدم برقو کليد

 ...ديوار به داده تکيه راستم سمت درست...کردم پيداش

 خاکي از پر و بزرگ پالستيک انگشتام سر با و کردم جابجا هام شونه روي کيفمو...سمتش رفتم

 ردمک شده بلند هاي خاک بعلت سرفه چندتا...کنار انداختم و کشيدم رو بود شده کشيده روش که

 من مثل دنيا!!!...من ام معرفتي با آدم عجب...هه...دوختم چشم مامان يادگاري به و

 و بخوره خاک انباري گوشه چندسال بايد مامانم يادگاري که خوبيم بچه من انقدر!!!...واال!!!نديده

 ...انگار نه انگار

 دوطرفش که باغ کوچه يه...پاييزي روز يه...داشت قشنگي طرح...تموم نيمه فرش تابلو يه

 دزر برگاي پراز هم نيمکت روي و زمين روي...درختا از يکي زير هم نيمکت يه و بود چنار درختاي

 ...خاکستري آسمون يه و...نارنجي و

 و...گرفتم ياد ازش و شدم مشتاق منم که داشت ذوق و شوق انقدر...بود بافي قالي عاشق مامان

 ...برسونم اتمام به تمومشو نيمه کار اين که دارم تصميم االن
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 هاي کشي چله...آويزون ازش نخ هاي گلوله...فلزي دار يه...انداختم دار سرتاپاي به نگاه يه

 مهه...بافت نقشه...پود نخ...پود...متر...قالب...کردم بازش...بود کنارش کوچيک جعبه يه...منظم

 ...چي

 ...نبود سختي چندان کار حملش بود کوچيک چون...کردم بلند دارو و بغلم زير زدم رو جعبه

 خيره بهش و زدم رو دکمه...بيرون کردم فوت محکم نفسمو و آسانسور تو گذاشتمش

 رشف تابلو يه بافتن...سخته...خب ولي ميشه يني!!!...درآورد پول بشه راهم همين از شايد...شدم

 سختي خيلي کاراش بافتن واسه...ميفروخت و ميبافت مامان يادمه...ميکشه طول خيلي

 عنيم بي براش خستگي که داشت دوست کارو اين انقدر ولي...داشت زياد بيداري شب...ميکشيد

 ...بود

 شتمگذا دارو و خودم اتاق تو گذاشتم رو بود استفاده بي و بود بهراد اتاق تو که ميزي خاله کمک با

 يادم...کردم شروع لباسام تعويض از بعد بالفصله و جلوش گذاشتم هم آرايشو ميز صندلي...روش

 خيالم و شد آزاد چيز همه از فکرم ساعت چند واسه...نشست دلم به خيلي اتفاقا و بود نرفته

 زده بايد کجا رنگ فرش،کدوم نقشه طبق که بود اين ذکرم و فکر همه...آسوده

 ...خودش جاي به رنگي هر...78تو دقيقا78شماره...مثال...بشه

 کش و ماليدم چشمامو!!!... شد تموم رج يه باالخره بافتم تند تند هم سر پشت که دوساعت از بعد

 نيم و ود دقيقا ساعت!بکپم گرفتم تصميم رسما کردم نگاه که ساعت به...دادم بدنم به قوسي و

 !بود شب نصفه

****** 

 !اومدم درست!آره...انداختم دستم توي کارت به نگاه يه بود،و روبروم که ساختموني به نگاه يه

 هک جايي سمت رفتم و انداختم اطرافم به نگاهي!...هتله البي مثل!...گاااادد ماي اوووووه...تو رفتم

 !اطالعات:بود نوشته کوچيک تابلوي يه روي باالش

 گفتم و ايستادم روبروش!...بود لپش تو آدامسم يه و کامپيوتر پشت بود نشسته جلفي دختر يه

 !ببخشيد-

 عشوه پر لحن يه با و کرد نگاه بهم چشم گوشه از فس فس کلي با
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 امرتون؟-

 .دارم کار توکلي مهندس با من-

 !توکلي؟ حامد...مهندس-باال پريد ابروهاش از يکي

 .بله-

 گرفت ازم نگاهشو و انداخت سرتاپام به اي مسخره نگاه يه

 !سوم طبقه-

 سانسورآ سوار رفتم و گفتم چيشي زيرلب...بود بدتر فحشم صدتا از که سوم طبقه گفت جوري يه

 و آبي از مخلوط شال...کثيف صورتي مانتو...لي شلوار...کردم نگاه تيپم به آينه تو...شدم

 !پوشيدنه قابل پالتو...سرده هوا هنوز اما عيد به مونده دوهفته...مشکي پالتو...صورتي

 فني شرکت:بود نوشته تابلو يه روي کنارش که دري سمت رفتم و شدم خارج آسانسور از

 .توکلي حامد مهندس مديريت به...توکل مهندسي

 !بدتره هم يکي اون از اينکه!...رو منشيه اوه...تو رفتم و فشردم رو دستگيره آروم!...حلقم تو

 !چکار؟واال ميخواي منو!پره دورت که تو خر پسره خب!!...اينجا؟؟ خبره چه بابا

 گفتم ممکن لحن ترين خشک با و ميزش جلو ايستادم

 هستن؟ توکلي مهندس-

 بزشس چشماي اون با و ش مقنعه زير داد عشوه با بلوندشو کرد،موهاي بلند سرشو ريلکس خيلي

 کرد نگام آميز تحقر

 باهاشون؟ دارين کاري...دارن تشريف بله-

 .ببينمشون ميخواستم...بله-دادم تحويلش ملوس لبخند يه

 !ندارن وقت فعال ايشون-کرد کوله و کج فکشو کمي يه

 !دارن وقت من واسه-...باال پريدن ابروهام

 کرد پرت تير بهم نگاهش با!...بشه استفهام براش قشنگ که گفتم جوري يه رو(من) کلمه
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 باشي؟ کي شما مگه-

 تيارا که بديد اطالع بهشون بکشيد زحمت-...کردم اشاره ميزش روي تلفن به ابرو و چشم با

 !ميشناسن خودشون!...اومده

 دوست ايشون...ميدونم من که اونجايي تا-...کامپيوتر صفحه به دوخت نگاهشو و زد پوزخند

 !اينجاست محيط از خارج معموال مداراشون قرار!...نميدن راه شرکتشون تو دختراشونو

 با و صورتش تو شدم خم و ميز روي کوبوندم محکم راستمو دست کف...کرد اتصالي سيمام ديگه

 گفتم شده کنترل صدايي

 سيک ميبينم حاال که بود ادب عرض جهت!...تو برم بدي اجازه تو که نيستم منتظر من!...ببين-

 اي جلسه هر االن مطمئنم و بيام گفته خودش حامد!...نداره دادن خرج به ادب لياقت اصال تو مث

 !يابعض روي شدن کم جهت اينم(زدم پوزخند!...)ميکنه استقبال ازم باز روي با باشه داشته که هم

 چشم گوشه از تمسخر با نگاهو آخرين...بود گرفته اللموني و درميومد حدقه از داشت چشماش

 شنيدن از بعد و زدم در به اي تقه...حامد اتاق سمت افتادم راه غرور با و انداختم بهش

 و زشمي پشت بود نشسته...کردم باز درو و فشردم پايين سمت به رو دستگيره بفرماييد،آروم

 ...بود برگه چندتا تو سرش

 شما زا من بيفته عقب کارا!...بيارين اينکه جاي به بسازين رو پرونده رفتين انگار کرمي خانم-

 !ميخوام جواب

 ...جلو رفتم و بستم درو...نشست لبم رو بيصدا نيشخندي

 !نبدي آموزش مهمونو با مودبانه رفتار طرز بهش نيست بد!...ميکنه جلزپلز فعال کرمي خانم-

 داوم لبخند با و زد دور شد،ميزو بلند!...شد چهارتا چشماش ديدنم با و کرد بلند سرشو يهويي

 ايستاد روبروم

 !بانو دادين افتخار عجب چه!...اينجاست کي ببين!به به-

 گفتم و دادم دست باهاش معني بي لبخند يه با...کرد دراز سمتم به دستشو

 !مياد گير کم وقت!...ديگه سخته زندگي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

211 

 

 .اومدي خوش...بشين بيا-...کرد اشاره مبل به و داد تکون سرشو

 گفت نم روبه و برداشت تلفنو گوشي ميزشو لب نشست حامد...کنارم گذاشتم کيفمو و نشستم

 !!آبميوه؟ نسکافه قهوه چاي-

 !بهتره م رابطه قهوه همون با-گرفت خندم

 ...کردم برانداز تيپشو حال همون در...شد دادن سفارش مشغول و شد تر پررنگ لبخندش

 ...سفيد پيراهن و مشکي دوخت خوش شلوار و کت!...رسمي کامال تيپ يه

 ويت دقيق مشتاقشو نگاه...شد مايل سمتم به و روبروم نشست قهوه،اومد دادن سفارش از بعد

 دوخت چشمام

 !خبر؟ چه...خب-

 !سالمتي-باال انداختم هامو شونه

 !ازدواجمون...راجبه-شد تر عميق لبخندش

 ...بعد و...کردم مکث اي لحظه چند...ماسيد کال لبخندم

 !بگم بهت رو چيزي يه...بايد من...امممممم-

 نشست پيشونيش رو کمرنگي اخم و شد محو لبخندش

 شده؟ چيزي!...ميشنوم-

 نگفته؟ بهت چيزي...دانشگاهم درمورد...شبنم-

 چطور؟!نه...دانشگاهت؟-

 اومد دست به سيني باشه آبدارچي ميخورد بهش که پيرمردي و شد زده اتاق در به اي تقه

 ش دسته با بازي مشغول و برداشتم فنجونمو...بيرون رفت و گذاشت هارو قهوه حرف بدون...تو

 ...شدم

 .بدم ادامه درسمو نميخوام ديگه...من راستش-

 چرا؟-کرد تعجب
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 .شدم پيگير آينده چندسال تو شايد ولي...نه فعال...يعني-

 داري؟ چيزي...مشکلي-آروم و مکث با

 گفتم...بفهمه چيزي نميخواستم ولي ماليه مشکل منظورش فهميدم

 !دارم شخصي دليل يه...نه-

 گفت و داد تکيه صاف بعد...کرد نگام موشکافانه و دقيق اي لحظه چند

 رازت محرم منو داشتم دوست ولي...نگو نداره اشکالي...نيس مربوط من به داليلت اگه-

 خاطر به تورو من!...ميشه ايجاد تغييري من نظر تو نکن فکر ولي(زد بخشي اطمينان لبخند!)بدوني

 !ديگه چيز نه نشستي دلم به خودت!ميخوام خودت

 که داشت وجود صداش و نگاش ته اون مشکوکي چيز يه انگار...بود باورنکردني برام حرفاش

 !کنه مخفيش داشت سعي

 هردومونو اتاق،توجه از بيرون از اي دخترونه داد و جيغ صداي بزنم،يه حرف که کردم باز دهان تا

 .کرد جلب بسته در به

 چه... ندارم؟ خبر خودم که چيه من جرم!...ببينمش؟هان؟ ندارم حق چرا!...نميتونم؟ چي يعني-

 ...ميکنين؟ بيرونم اينجا از مدام و ندارم ديدنشو حق تمومه ماهه يه که کردم اشتباهي

 !ندارم؟ خبر من که شد تموم ما بين چي همه کي!!!...حاااااامدددد

 بلند دوتا ما همزمان و اتاق تو پريد اشک از خيس صورت با و نازي دختر يه و شد باز در يهويي

 ...شديم خيره بهش تعجب با و شديم

 بي با فقط تو و پيشت اومدم چندبار و گذشتم غرورم از!...منو ببين...شد؟ تموم کي...حامد؟ چرا-

 اگه اينجا،حتي بيام هروقت ميگفتي يادته!...چيه جرمم بگو حداقل خب!...زدي پسم رحمي

 بود؟ دروغ و بازي قرارات و قول همه پس...ميکني؟ کنسلش بخاطرم باشه تم جلسه مهمترين

 مهندس مزاحم اجازه بي حقي چه به پايين،دوما بيار صداتو اوال!...خانم آهاي-اتاق تو دويد منشي

 ميشي؟

 !خفه يکي تو-دختره
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 (کرد اشاره در به!)گرفتين اشتباه!...نميشناسم شمارو من!...محترم مثال الکي خانم-حامد

 !کنه حواله ديگه جاي روزيتو خدا برو!...نگيرين مارو وقت الکي بيرون بفرماييد

 دوسش که هموني!ساحل!شدم؟منم فراموشت زودي اين نميشناسي؟به منو چييييييي؟تو-دختره

 يه حاال(زد پوزخند و انداخت من به چشمي گوشه!)ميري مي براش ميگفتي که هموني!داشتي

 اومد ولومش!...)نميبخشمت هيچوقت...آره؟ شدي خسته ازم...کردي؟ پيدا ديگه قرباني

 نفس کار تو زدي(کرد اشاره من به)اومدم؟ شد؟بند چي...نفسم؟ ميگفتي يادته(پايين

 !گرم دمت...هه...مصنوعي؟

 يزنهم مشکوک گفتم!...هه...بگه چيزي نميتونست اصال و ميکرد وا دهنشو هي...بود کرده عرق حامد

 !ها

 تادماف راه و برداشتم کيفمو...ميز روي گذاشتم فنجونو ريلکس خيلي...کشيدم عميقي نفس

 گفتم حامد روبه...سمتشون

 برام چي همه!نيست انکار قابل ديگه قضيه اين!نداره فايده بگي هرچي چون!...نزن زور انقد-

 از تو!نه...هه!گريه زير ميزنم خونه ميرم و شدم شکسته دل االن نکن ضمن،فکر در!...شد روشن

 اشتباه اول از عزيزم هم شما( دادم ادامه دختره روبه!...)نداشتي ارزش من پيش پشيزي اولشم

 واينت هيچکس به نصيحت،ديگه تو به من از!...کردي اعتماد و بستي دل بهش نشناخته که کردي

 !نکن اعتماد دنيا

 ...شدم خارج اتاق از سريع قدمايي با و

 !صبرکن ديقه يه...تيارااا؟...کجاااا؟-حامد

 من با همزمان اما!...شد بسته در تو بپره خواست حامد تا و شدم آسانسور سوار...نکردم توجهي

 !دنبالم افتاد باز و پايين رسيد

 !بدم توضيح برات بزار!...لحظه يه فقط تيارا-

 ....پنجره لب گذاشت دستشو و شد خم حامد...شدم تاکسي سوار

 !گذشته توضيح از کار ديگه-گفتم

 !نبوده ميکني فکر تو که اونجوري اصال ساحل منو رابطه...ببين-
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 !برو آقا!...بوده اي رابطه يه که اينه مهم-

 !چشم-جلو به دوخت و گرفت ما از کنجکاوشو نگاه راننده

 ماشين دنبال تونست که جايي تا و زد ضربه شيشه به تند تند حامد...باال دادم رو شيشه

 ...هه!انگار نه انگار اصال!ريلکس خيلي منم...دويد

 فحهص روي روهام اسم ديدن با...درآوردم کيفم تو از گوشيمو تفاوت بي!!!...پوووففف...موبايل زنگ

 حسي يه!...نذاشت حسي يه...اما ندم جوابشو خواستم...بيشعور پسره...دراومد حدقه از چشمام

 !بده نشونم سگشو روي اون که ميدم دستش آتو باز ندم جوابشو ميگفت که

 الو؟-

 !سالم-

 !عليک-

 !خوبي؟-

 !حالم تو ميزني گند فقط که شما...شده؟ مهم جنابعالي برا من حال تاحاال کي از-

 اون صالا منظورم من!...کني اشتباه برداشت بقيه گفتار و رفتار از عادتته تو-کشيد بلندي نفس

 !نبود کردي فک تو که چيزي

 داري؟ چکار االن-کردم محکمي پوف

 !اشتباهي حال در من درمورد هميشه که بفهمونم بهت ميخواستم فقط...هيچي االن-

 ديگه؟ امر!...ميکنيد گوشزد بهم اشتباهاتمو که ممنونم خيلي-

 ...اي مسخره خيلي-

 !باي...ميدونم-

 !چيييييشششش...کردم قطع کنه خدافظي بذارم اينکه بدون

 کيانا و نمشب و رها کامل نظر يه قشنگ باالپريده ابروي يه با سفيه اندر عاقل و زدم سيبم به گاز يه

 نشسته تاحاال کي از که رها!...خودش حال تو هرکي اتاقم تو شدن تلپ دوساعته!!!...زدم ديد رو
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 معلوم!!ميشه باز بناگوش تا نيشش اينم و مياد اس براش فرت و فرت و آرايش ميز صندلي اون رو

 !حاال هست چي نيس

 !!ميکنه کنکاش توش هي و قالي دار جلو نشسته يکسره که هم کيانا اون

 و غجي صداي هي ميکنه بازي بردز انگري ورداشته منو گوشي و تخت رو داده لم که هم شبنم اين

 !!!مياد هاش پرنده ويغ

 !!!همزمان تاشون بزنم،هرسه حرفي يه کنم باز دهن اومدم تا!!...نداره فايده...نخير

 !!!تياااااراااااا-

 بعد منم!...خنده زير زدن همزمان و کردن نگا همو تعجب با کمي يه!...دراومد حدقه از چشمام

 !شدم همراه باهاشون دراومدم هنگ از که سال چندين

 شبنم به هامون،روکردم خنده از بعد

 پرس منو گوشي چرا!داري خودت توکه!خر کره بيشعور خو!...درآوردي گوشيمو پدر!...هوي-

 !ميکني؟

 انداخت گوشي به مظلومانه نگاه يه!...قاپيدم دستش از گوشيو انتحاري عمليات دريک و

 !داره اي قوي خعلي جاذبه يه انگار تو گوشي اين نيدونم...اخه-

 !باو بينيم بيشين-کردم کوله و کج مو لوچه و لب

 !بده ياد منم به بشين بيا من مرگ...تيارا؟-کيانا

 !کردم پاره کفن صدتا من بيفته راه اينکارا واسه تو معيوب مخ اون تا-کردم نگاش

 !آوردي؟ کجا از گوشيو اين خدايي نه-شبنم

 !نخواستم اصن...خرکله شخصيت بي!...ميگيري ايراد من مخ به کردي غلط تو-کيانا

 ...فايتو واي کن روشن...تيارا؟-رها

 نگس سر و ست زنونه حموم ميکنه فک ندونه هرکي!ديگهههه بگيرين خون خفه-شد هوا به جيغم

 !شده دعوامون پا
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 !سوخت دلم که!مظلووووممم محجوب معصوم دختر تا سه شدن لحظه چند واسه تاشون هرسه

 ...برگشت اولش حالت به جمع دوباره سکوت لحظه چند از بعد

 اينو؟ آوردي کجا از!...نگفتياااا-شبنم

 ميارن؟ کجا از گوشي معموال-پرگفتم دهن با و زدم سيب به ديگه گاز يه

 !خريده براش فرندش بوي-کشدار لحن يه با رها

 !بابا؟ نه-خنده زير زد پقي شبنم

 ؟ندارم خبر من شده دار فرند بوي کي تيارا!...خموش-شبنم بازوي به زد جانانه مشت يه کيانا

 اخه؟ هستي کي تو-خنده با رها

 ...گوشيش تو کرد شو کله و شد بلند اسش صداي باز و

 !ميشم واقع مظلوم من هميشه...اههههه-کيانا

 !روهامه کار...ندين سکته خودتونو بابا!...برات نميرم الهي-گرفت خندم

 بمرتک چيزي قتلي انگار ميکردن نگام جوري يه!...کردم وحشت که شد فرما حکم سکوتي يک

 !شدم

 !بدونم منم بگين!...چيه؟ قضيه-گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 خريده؟ برات...روهام-ضعيف صداي يه با شبنم

 عجيبه؟ خيلي...اوهوم-دادم تکون سرمو

 شد کرد،بلند نگام خيره که لحظه چند بعد و دهنش تو کشيد پايينيشو لب

 ...بخورم اب ميرم من-

 شد؟ چش اين!...هنگيدم رسما!...بيرون رفت اتاق از و

 !!!ايول ايول!افتادي راه توهم پس!...اوالال-لباش رو نشوند پهن و پت لبخند يه کم کم کيانا

 ...شد شالش هاي ريشه پيچيدن هم به مشغول باشوق و
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 !روهام...يس اووو-گوشيش به دوخت نگاهشو باز رها

 کيه؟ اين-کردم نگاش اخم با

 کي؟-

 !شدي غافل اطرافت جهان از کال ميکني بازي اس باهاش داري که هميني-

 يافتي؟ فرند بوي توهم نکنه-کيانا

 !اوهوم-داد تکون سرشو تند تند و زد مليحي لبخند يه کم کم رها

 اين سته کي ميگفتي؟حاال زودتر ميمردي!...کثافت-سمتش کردم پرت حرص با برداشتم پرتقالو

 !!!بدبخت؟ شاهزاده

 حنل يه با و قلبش رو گذاشت دستشو...نشست صاف...کرد پيدا نجات ضربه از داد جاخالي چون

 !!!عشقم!!!پرهام-گفت رويايي

 !!!!عوووققق-من

 !!!حلقممم تو عشششقت-کيانا

 ميده؟ چي حاال-من

 !ميداره دوسم!...چيزا خيلي-رها

 !نميشه من ماني مث هيچکي-افتخار با کيانا

 !زرشک-خنده با من

 !لياقتا بي...چييششش-کيانا

 !ديگس چيز يه پرهام-رها

 که بساطو اين کنين جمع...کنين جمع-گفتم در سمت ميرفتم که درحالي و برداشتم رو پيشدستيا

 چيه؟ بازيا مسخره اين ديگه باشه مبارکتون فرنداتون بوي!...خورد بهم حالم

 ...اما...آشپزخونه سمت رفتم و شدم خارج اتاق از بمونم جوابشون منتظر اينکه بدون و
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 ياک نميبيني کوري احمق توي!نه!...نداشت ارزششو بدون ولي...باشه...اينجورياس؟ که!...آره!...هه-

 کسايي همچين سراغ انوقت!...نميبيني و نميشناسي تو و ميکنن فدا خودشونو برات دارن

 کنار من نکن فکر ولي!...شازده کردي خام خيال...من؟؟هه!...نکن فکرشم اصال نه!...ميري

 اول همون اينو کاش اي و نيستي بيش عوضي يک تو...نچ!...کن گوش...من!...ميکشم

 !لعنتي...ه ا...الووو؟....الو؟!....ميفهميدم

 ادامه اهمر به آروم و نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم!...ميومد آشپزخونه تو از که بود شبنم صداي

 زدم صداش...پايين بود انداخته سرشو و بود داده تکيه کابينت به...دادم

 شبنم؟-

 ادايست صاف و زد لبخند بزور ولي شد رنگ به رنگ صورتش...کرد بلند سرشو ترس با يهويي

 !جونم؟-

 خوبي؟-سينک تو گذاشتم رو پيشدستيا

 !خوبم آره...آره-داد تکون سر

 اينکه به کردم فکر و شدم خيره رفتنش مسير به لحظاتي تا!...شد خارج اشپزخونه از بالفاصله و

 ...اقات تو برگشتم و شدم نرسيد،بيخيالش جايي به م حکيمانه افکار ديدم وقتي و...چيشده؟

 گفتم که بود حاکم سکوت بازم...شبنم کنار تخت لب نشستم

 !خبر؟ چه ديگه...خب؟-

 !شمال بريم ريختن پلن بروبچ-زد بشکن کيانا

 شمال؟-شد گرد چشمام

 تحويل سال قبل...اسفند آخر روز چند همين...اره-کيفش تو انداخت گوشيشو باالخره رها

 .برميگرديم

 !بيام نيتونم...منکه...اممممم-شدم انگشتام با بازي مشغول

 !چرااااااا؟؟؟-گرد چشماي با همزمان کيانا و رها
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 کار سهوا فرصتيو هيچ نميخوام...که ميدونين(شد غمگين لحنم...)خب!...ميبندين؟ رگبار به چرا-

 !بدم دست از کردن پيدا

 يکسره...کار همش...کار شده زندگيت همه...توروخدا بسه ديگه!...تيارا؟-شد خورد اعصابش رها

 ردهنک الزم گفتيم چندبار شبنم و کيانا و من شاهده خدا...کار دنبال شهر اونور تا شهر ور اين از

 ابد ات خودمون و بزاريم تنهات نميخواد دلمون خواهرموني جاي تو گفتيم بگردي؟چندبار کار دنبال

 ندوقتهچ ميدوني تيارا!...برميخوره خانوم به اما...نداريم؟ باهم اي رودروايسي هيچ و هستيم پشتت

 !برگرد خودت به يکم...نکردي؟ زندگي آدم عين

 هيچي اصال تو بدون اکيپ...واشه دلت بزار روز 3-2واسه!...ديگه ميگه راست-داد ادامه کيانا

 و خونه تو چپيدي همش چيه...باش آزاد روزگار غماي از يکم...بيا شده که ماهم بخاطر!...نيس

 !که بکشي خودتو نيس الزم...هست بخواد دلت تا فرصت...کاره؟ واسه فقط رفتنتم بيرون

 بدم ولي...برم؟نرم؟...دوختم چشم بهشون ترديد با فقط سکوت در و گزيدم پايينمو لب

 !شدم خسته يکنواختي اين از خودمم...بهتره شه عوض هوام و حال چندروزي...نميگن

 !باشه-گفتم و زدم لبخند

 تهنشس پکر و ساکت موقع همون از که شبنم به دوختم نگاهمو...زدن لبخند هردوشون کيانا و رها

 کردم بازوش حواله مشتي...بود غرق خودش تو و بود

 دختر؟ چته!...يوهوووو-

 !هيچي-کرد نگاه تامونو هرسه تعجب با

 نه؟ ديگه مياي-رها

 کجا؟-شبنم

 !شمال!...نيستيا باغ تو اصال-من

 .ميام اره!...اها-شبنم

 !هست چيزيت يه مطمئنم-من

 !!!ميزني توهم...بابا نه-
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 ازب خاله...بيرون زدم اتاق از و کردم مرتب رنگمو قرمز بستم،شال کوچيکمو دستي ساک زيپ

 شدم خيره مهربونش چشماي تو و جلو رفتم لبخند با...بود وايساده در جلو دست به قرآن

 !اجازه با جون خاله-

 !نزاريا خبر بي منو-

 قابل همشونم!تفريح ميرم ها بچه با چندروز يه...نميرم بدي جاي منکه!تيارا دل عزيز-

 بدي اتفاق باش مطمئن!(گفتم خاله دلخوشي واسه اينو!...همشون آره!)اعتمادن

 !ميزنم زنگ بهت هرروز!چشم...نميفته

 هم خودمي پيش وقتي حتي...خبره چه دل اين تو نميدوني توکه-داد تکون طرفين به سرشو

 ولي...!بري نميذاشتم...ميدادم اجازه خودم به و ميتونستم اگه...بري ميخواي که هم حاال!...نگرانتم

 .سالمت به برو!...بگيرم ازت رو زندگي حق نميتونم

 پارکينگ در جلوي...بيرون رفتم خونه از و شدم رد قرآن زير از...همينطور منم...بوسيد مو گونه

 !شد متوقف جلومbmw x3يه کردم صبر که يکمي...دنبالم بياد رها بود قرار...شدم منتظر

 !عهههه...ولي!!!...بياد؟؟؟ ماشيني همچين با بود قرار مگه رها...زدم بهش گردم چشماي با

 !کنم هنگ رسما و کال شد باعث...شد پياده ماشين از که کسي

 شد خيره چشمام تو بود سبز سبز حاال که چشمايي اون با

 !دوشيزه؟ ازتون بکنم رسمي دعوت بايد نکنه!سوارشي؟ نميخواي احيانا-

 رفتم و نشست پيشونيم رو اخمي...افتاد راه مخم کم کم!!!...ميکردم تصور خنگوال خودموعين قيافه

 ...جلو

 ميکني؟؟ چکار اينجا تو...دنبالم بياد رها بود قرار گمونم-

 عوض رو رها نظر ثانيه از کسري تو!...گيره ميشناسي؟جو که پرهامو...مياد خودش شاهزاده با رها-

 !بکنم خانومو سرکار حمالي بايد بدبخت من حاال و(کرد نگام بيزاري حالت با!...)کرد

 گفتم حرص با و ماشين تو پريدم توپ غره چشم يک از بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

211 

 

 !!مياد هرکسي گير کم افتخارا اين از!!...شده نصيبت افتخاري همچين يه باشه خداتم از-

 !هست هم سرافکندگيم باعث!هيچ که نيس افتخارم باعث-کرد حرکت و نشست

 تانگش با!...ميترکه خنده از داره بود مشخص...شدم خيره رخش نيم به و ساييدم بهم دندونامو

 رفتم نشونه بهش ام اشاره

 يسرافکندگ از رو سربلندي که نيستي بيش شعور بي لياقت بي شخصيت بي آدم يه...تو-

 !نميدي تشخيص

 !!!بدم حرصت ميکنم حال آي...ميده فاز آي-گفت گشاد لبخند يه با

 ات بده ادامه همينجور...بده حرص-گفتم و پنجره روي کشيدم نگاهمو!بودم انفجار شرف در ديگه

 !!!سانسور بدون بعدي 2!!!کني مشاهده مجلسي و شيک خيلي عواقبشم

 !!تيارا؟-شد جدي صداش يهو

 !!مرگ و تيارا-کنم نگاش اينکه بدون

 !کنيم تمومش بيا-

 چيو؟؟ دقيقا-

 !بگذره خوش بهمون قراره که سفر اين تو حداقل!...جداالرو و جنگ همين-

 !ميگذره خوش بيشتر بدي حرص منو که تو به-زدم پوزخند

 از ذريمبگ و کنيم صلح باهم بيا!...خوبه مواقع بعضي تو دادنت حرص!...نه-کشيد عميق نفس يه

 !نميدوم تورو!شدم خسته منکه بخدا...بازيا ديوونه اين

 !ميشي تسليم داري پس-

 گوب فقط نداره عيبي!...ميکني برداشت ميخواد دلت هرجوري تو ميگم هرچي من-کرد محکمي پوف

 نه؟؟ يا هستي

 اهاماجر اين ميخواد دلم که معلومه!!!...هستم که معلومه زد فرياد دلم ته از حسي يه...کردم سکوت

 هردمون خستگي و کالفگي مايع انقد و...باشيم خوب باهم ميخواد دلم...شه تموم زودتر

 اواقع مدت اين تو روهام هرچند!...واقعي دوست دوتا...باشيم دوست دوتا مثل ميخواد دلم...نشيم
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 به...شده عصباني وقتش به...بوده مهربون وقتش به...کرده کمکم وقتش به!...داشته نقشو اين

 دوطرفه دوستي احساس اين بايد!...چي؟؟ من اما...داده حرصم وقتش

 نکنه ولي ،باشم خودشيفته خيلي اينکه نه!...سامان عين بشه اينم ميترسم!!!...ميترسم...اما...بشه

 خودش به حواسش اينا از بيشتر ميشناسم من که روهامي...تيارا کن ولش نه!...نوچ...روهام

 !...هست

 چيه؟؟ نگفتي؟نظرت...خب-

 !سفر اين تو فقط ولي...قبوله-...دادم گوش دلم حرف به

 کرديم؟؟ عادت اگه ولي...باشه-...شد آرامش پراز لحنش و نشست لباش رو محوي لبخند

 !نداريم دادنش ادامه جز اي چاره...ديگه اونوقت-

 ...فهميدم اينو فراوان شک با که کرد زمزمه لب زير چيزايي يه و داد سرتکون

 !ميکنم عادت ميگم االن همين از من-

 !ميداد گير داشت هي حسي يه ولي...شدم خيره بيرون به دوباره و زدم نشنيدن به خودمو

 ينا ولي!...شه برقرار صلح بينمون خواسته خودش که خوشحالم انگار!...ميکرد کالفم داشت هي

 ...ميکنه؟ عادت!...بود مبهم يکمي؟؟؟همش!بود مبهم يکمي آخرش جمله

 گفتم و دادم تکيه صندلي به سرمو و زدم پس افکارمو

 ميزاري؟ آهنگ-

 ...اوهوم-

 ميدا بهم که آهنگي!...داشت همخوني روزگارم با خيلي که آهنگي...ماشين تو پيچيد آهنگ صداي

 !!باش ميگفت،اميدوار فقط...نبود عاشقي و عشق از خبري آهنگ اين تو!...ميداد

 !بس و همين

 باش مرد قلبت بگير،مثل باال سرتو

 باش درد گاه بمون،تکيه بغضت عاشق
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 نکن خم دنيا کوه،زير مثل هاتو شونه

 نکن کم نگاهت از آسمونو هاي نعره

 کوب صخره موج رحم،مثل بي طوفان مثل

 بکوب خستگي قلب به تو خسته هاي مشت

 ببين ساحلو غمت،صبر درياست اگه

 ...بچين دريا اين قلب از هارو قراري بي

 تهگرف جدي و خشک قيافه يه و بود رانندگيش جمع حواسش...کردم نگاه روهام به چشم گوشه از

 !بشر؟؟ هستي توکي...بود

 صدا بي اما کن،وقتش گريه بارون مثل

 ها پيله مرگ باش،بعد آزادي نبض

 بگير افتادن از،خاک هارو ايستادن

 بمير ايستاده و باش اوج در عقاب مثل

 پري غصه از نيار،وقتي ابروهات به خم

 ميخوري خنجر پشت از رفيق دست با وقتي

 هات شونه روي بزار،نشونه رو دنيا زخم

 هات نشونه همه بدون،با مرد خودتو

 (جليلي سامان-مرد)

 ادوت اين ويالي تو شب بود قرار...ميرفت تاريکي روبه هم هوا...ميشد گرم داشت چشمام کم کم

 ...کردن مهمونمون خودشون...باشيم داداش

 ...برد خوابم که نکشيد طولي و افتادن هم روي پلکام

 ميزد صدام داشت هي يکي ولي.گذشت چقدر نميدونم
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 !!تيارا؟...تيارا؟؟-

 !برگشتم اول حالت به دوباره و خوردم وول يکمي

 ؟!خانوم تيارا-

 !نکردم وا چشمامو بازم...بود حرصي صداش

 ؟!کوچولو تيارا-

 ربيدا من که ميده جر خودشو داره بيچاره که انگار نه انگار...کردم کنترل خودمو اما گرفت خندم

 !شم

 !!!کنار زد پيشونيم تو از موهامو دستي يه

 تيارا؟-

 ...داد دست بهم غريبي حس يه!!...رفت ويلي قيلي دلم ته که زد صدام جوري يه

 !تو بيا شدي بيدار هروقت بخواب بگير نداره عيب!...سنگينه که خوابتم ماشاهلل-

 و يمشد متوقف شيک بسيار ويالي يه حياط تو ديدم و کردم باز چشمامو...اومد در شدن باز صداي

 اينکه از قبل و چرخوندم سرمو...تو بودن رفته همه ظاهرا...پارکن اونجا هم ديگه ماشين تا دوسه

 گفتم خواب از گرفته صدايي با بشه پياده

 رسيديم؟ کي-

 .ميشه اي دقيقه ده يه!...شدي؟ بيدار باالخره-کرد نگام برگشت يهويي

 نگاه ماطراف به دقت با...جلو کشيدم يکمي عقب بود رفته سرم فرق تا که شالمو و نشستم صاف

 کردم

 شماست؟ ويالي اينجا-

 .پرهام و من...اره-
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 فوق منظره و بود کرده روشن سايه حياطو مانند فانوس چراغاي نور...شدم پياده و کردم باز درو

 ميشد،واقعا منعکس که درختا برگاي و شاخ و استخر توي آب روي نور...بود کرده درست اي العاده

 ...ميخورد موج استخر تو که بود ماه عکس زيباتر همه از...ميکرد جلوه قشنگ

 رو انداخت گيتارشو و کرد باز صنوقو در...بگيرم ازش ساکمو تا ماشين سمت برگشتم

 ايستادم کنارش و نشست لبام رو لبخندي...دوشش

 ميزني؟ گيتارم-

 .ميزنم...اره-داد سرتکون

 !ميزني قشنگ حتما-

 داري؟ دوست-کرد نگام لبخند با-

 !خيلي...اره-

 !بدن نظر بقيه بايد زشتيش يا قشنگي درمورد خب-برداشت ساکمو

 !ميبرم خودم بده-کردم دراز سمتش به دستمو

 .ميارمش-افتاد راه تفاوت بي

 !...فهموند بهم جاللو و شکوه واقعي معناي ويال داخل...افتادم راه دنبالش و کردم سکوت

 کانال هي و بودن ولو پذيرايي جاي يه هرکدوم هم پسرا...ميومد آشپزخونه تو از دخترا صداي

 !ميکردن عوض تلويزيونو

 روبه و ديوار کنار گذاشت ساکمو روهام...نبود بيشتر اتاق تا سه...باال طبقه رفتم روهام دنبال به

 .پايين ميرم من...کن عوض لباساتو اينا از تويکي خواستي اگه-گفت من

 زرگب اتاق يه...اتاق سومين سراغ رفتم و برداشتم ساکمو رفت که روهام...دادم تکون سرمو فقط

 !!بود نرفته بکار توش دوتا اين بجز رنگي هيچ...سفيد اي سورمه دکوراسيون با

 تقريبا رشلوا يه و داشت سفيد انگليسي حروف روش که قرمز کوتاه آستين تونيک يه با لباسامو

 شام واسه اشتهايي!...تخت روي شدم ولو و کردم باز موهامو...کردم عوض سفيد تنگ

 !!!همين!بخوابم ميخوام فقط...ندارم
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 ديبلن نفساي صداي يه...مياد هم خش خش صداي يه!...مياد اين شبيه صدايي يه!...زررررتتتت

 !!!...مياد هم

 يا سورمه حرير پرده و اتاق رنگ سفيد ديوار بجز چيزي...کردم باز چشمامو الي سختي به و آروم

 غرق خواب عالم تو حد از بيش ولي!...سرمه پشت يکي کردم حس لحظه تويه!!!...نديدم رنگ

 و باال بردم راستمو دست...کردم صاف پاهامو...ميومد کش عضالتم...کشيدم بلند نفس يه!!...بودم

 دستم!!!!. ..!شتللللللللقققققققق....که زدم غلت بسته چشماي ميکشيدمش،با محکم که درحالي

 !چيزي يه به خورد محکم

 ...دختره!!ميپروني؟؟ جفتک خوابم تو!خري کره خودت تو!!...اوخخخخ-

 و م ضربه جاي بود گذاشته دستشو!!...شدم چشم تو چشم روهام با و کردم باز چشمامو ترس با

 !!بود خيره بهم خشم با

 و باال پريدم بنفش ماورا جيغ يه با همزمان و تخت روي کوبوندم دستامو سريع عمليات يه تو

 !تخت تاج به چسبيدم

 .!چسبيد دهنمو دستش با و شد ور حمله سمتم به يهويي

 !که ندارم ترس!روهامم!بابا منم!...چيه؟ واسه جيغت!!!هيسسسس-

 !رفت نمي کنار سانت يه هم چشماي تو از نگاهامون...گرفت آروم کم کم تندم نفساي

 ...پايين کشيدم گرفتم دستشو مچ و باال آوردم دستمو

 !نزنيا جيغ-

 نبدو و دادم قورت دهنمو آب...نشست صاف و برداشت دستشو...کردم تاييد حرفشو زدن پلک با

 کردم زمزمه لرزوني صداي با...باال کشيدم بيشتر بردارم،خودمو روش از نگاهمو اينکه

 ؟!ميکني؟ چکار...اينجا...تو-

 !دارم تو از من که سواليه دقيقا اين-

 باالسر اومدي اجازه بي حقي چه توبه!...اينجا اومدم منم!اتاقا از يکي تو برم گفتي خودت خب-

 !من؟
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 !!بگيرم؟ اجازه خودمم اتاق به شدن وارد واسه بايد تاحاال کي از-زد پوزخند

 سمتش رفت ام اشاره انگشت!...سوال عالمت عينهو شد هيکلم

 تو؟؟؟ اتاق-

 !شه وارد نداره حق ام اجازه بدون هيچکس که جايي!...من اتاق بله-زد اي مسخره ژکوند لبخند

 تمريخ صورتم تو از موهامو عصبي و پايين پريدم تخت از...نشست پيشونيم رو اخمي کم کم

 ...کنار

 !اينجا؟ نيام ميگفتي اول همون ميمردي خب-

 !اينجا؟ مياي راست يه تو ميدونستم چه من خب-

 در سمت افتادم راه حرص با...شدن مشت دستام و کردم محکمي پوف

 !بخواب بگير راحت تو...رفتم منکه هرحال به-

 !!!بري که شده دير ديگه-گفت اي مسخره لحن با

 شدم دقيق چشماش تو ام شده تنگ چشماي با و سمتش چرخيدم پام پاشنه روي

 بلهههه؟؟-

 !موندگاري همينجا شما!...بله-گفت کجي لبخند با و داد سرتکون

 چرا؟؟ بپرسم ميشه اونوقت-کمرم به زدم دستمو

 سرو ور االنشم همين دخترا بنابراين...کوچيکتره يکي اين از ديگه اتاق دوتا اون!...ميشه که بله-

 ...که پسراهم!!...شي اضافه بهشون توهم اينکه به برسه چه!...خوابيدن همديگه کله

 !!تري راحت اتاق همين تو تو که مطمئنم و!...کپيدن پذيرايي تو پايين

 نميشه؟؟!بخوابيد پسرا بقيه با ببريدپايين تشريف کنيد لطف شماهم خب-آوردم جوش

 !سرش زير گذاشت دستاشو و کشيد بست،دراز چشماشو خيال بي

 !نميبره خوابم خودم تخت رو خودم اتاق بجز جايي هيچ من!!!...نوچ-
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 باال رفت صدام و صورتش تو کوبوندم برداشتم بالشتو

 بخوابم؟ اتاق يه توي تو با من داري انتظار يعني!...ميکني بيخود تو-

 !نداري اين جز اي چاره ظاهرا-کرد نگاه چشمام تو و اونور انداخت بالشتو

 ختت لب نشستم پرتاب حالت با و دادم تکون طرفين به سرمو!...بگم چي موندم اما شد باز دهنم

 !!!واي اي-

 !نميدادم رو اي اجازه همچين هرکسي به من!...باشه خداتم از!چرا؟ واي اي-

 اب نحستو گذشته بخواي همينکه!مياد بدم همين از خب د-آرومش ي چهره به شدم خيره خشم با

 ...بخواي و بزنه سرت به هوسي اگه قسم بخدا!...کني زنده من

 و فتگر هامو کرد،شونه نفوذ چشمام نشست،تو رخم به رخ دقيقا شد بلند...اژدها عين شد يهويي

 داد تکونم محکم

 !کنممي عمليش باش مطمئن بکشي پيش بحثشو بهونه اين به و بزني من گذشته از حرفي-

 جونم به بدي ترس...کرد سيخ تنم به مو صداش و نگاهش توي جديت...لرزيد تنم همه

 نگاه و... شد ترس از پر اراده بي نگاهم...کردم وحشت ازش اندازه اين تا بار اولين براي...افتاد

 جنسي از برقي... زد برق چشماش...شد شل هام شونه روي دستاش...کرد عوض رنگ کم کم اون

 نگاهش تو رو پشيموني...شد باز اخماش و پايين افتاد دستاش...بودم نديده تاحاال که

 ...کشيد موهاش توي دستي کالفه...ديدم

 داري حق تو...تو!...ميکنم قاطي...ميشه نحسم گذشته از بحث هروقت!...نداشتم منظوري...من-

 !ترسوندمت ببخشيد...نگير جدي زدمو که حرفي...ولي...باشي نگران من با بودنت بابت

 کم ترسم انگار...داد بهم خاصي آرامش نگاهش تو پشيموني حس...دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 ...ميداد آزارم...شدم دوگانه حس يه درگير...شد

 ...ميزد موج اطمينان نگاهش تو اينبار...فشرد نرم و دستم روي نشست دستش

 هرکس چه من طرف از چه!نميرسه بهت آسيبي هيچ...باشي من با که وقتي تا...ميدم قول بهت-

 نمبتو که شدم قوي اونقدر باش مطمئن!...ميخوام معذرت کرده ناراحتت که زدم حرفي اگه!...ديگه
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 زا هيچوقت ديگه و...شده تموم وقته خيلي ماجراها اون!...باشم پيروز ام گذشته احساس برابر در

 !نميکنم شروعش نو

 زير زد هم برداشت،پتورو بالشو...دادم قورت درد با رو بود نشسته گلوم تو ترس از که بغضي

 نهک نگام اينکه بدون...همونجا نشست خودشم و زمين رو گذاشت بالشو...زد دور تختو...بغلش

 گفت ميکرد باز پتورو تاي که درحالي

 هي لحنش...)شه ثابت بهت اينکه واسه اينم...ندارم زمين با مشکلي من...بخواب تخت رو تو-

 خراب حالمو اين از بيشتر ام گذشته...اينکه بخاطر ميگذرم دارم غرورم از(شد عوض جورايي

 !کني اعتماد حرفام به اميدوارم...نکنه

 نکهاي!!!... ميکنه اينکارارو من راحتي خاطر به داره روهام اينکه...زد جوونه دلم تو شيريني حس يه

 و...نميتونم...کنم اعتماد نميتونم هنوزم من...نه ولي!...ميگذره غرورش از داره اعتمادم بخاطر

 ...بده حق بهم بايد روهام

 هک حرفايي... شدم خيره ش بسته چشماي به دقيق اي چندلحظه...بست چشماشو و کشيد دراز

 !!ليخي!بود سخت ولي...کنه باور دلم و عقلم که داشت اصرار و ميشد تکرار گوشم تو مدام زد بهم

 ...روهام به کردم پشتمو و کشيدم دراز و کردم باز تاشو...بود تخت روي ديگه پتوي يه

 تا افيهک ميزد موج چشماش تو که صداقتي اون ميگفت ديگه حس يه و!برم پاشم ميگفت حسي يه

 !...نترسم چيزي از و باشم راحت اينجا

 !نميگي؟ هيچي...چرا-

 بگم؟ بايد چي-کنم نگاش برگردم اينکه بدون

 !بگو چيزي يه!...کردي سکوت فقط موقع همون از-

 روبروم تاريکي به زدم زل و کشيدم عميقي نفس

 !چيشد؟ دزدا ادم اون...قضيه-

 همه.شي ماجرا اين درگير نميخوام...داري مشغله کافي اندازه به خودت تو-طوالني مکث يه از بعد

 !خودم به بسپر چيو
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 !فکرمه به که خوبه چقدر...نشست لبام رو محوي لبخند

 م؟؟باش داشته خبر چي همه از نبايد...ميشه مربوط بهم ماجرا اين که ام کسي مهمترين...من ولي-

 .ميگم بهت شد خبري!!...نيس مهمي چيز...که فعال-

 بدونم جوابشو بودم مشتاق خيلي و بيرون پريد دهنم از سوال اين يهويي

 !ميکني؟ کارارو اين داري چرا-

 کارا؟ کدوم-

 !من از کردنت دفاع-

 گذشته هاي گناه...افتادن دام به از نفر يه کردن دور با ميخوام...چون-بعد و...طوالني سکوت يه

 !!!بشه کم...وجودمه تو که وجداني عذاب اين بار از شايد تا!!...کنم ماستمالي...مو

 دمش خيره بهشون و کردم پيدا چشماشو برق تاريکي تو...بود من به روش اونم...سمتش چرخيدم

 !ميکنم؟؟ کمک...گناهکار يه شدن بخشيده به...دارم...االن من يعني-

 !!آره...خب-

 ارزه؟؟ مي...ميسازه برات که دردسري به...ولي!!...خوب چقد-بست نقش لبام رو آرومي تبسم

 !بميرم حتي حاضرم...لعنتي عذاب اين از شدن خالص واسه...نميدوني-سقف به زد زل و چرخيد

 شه؟ منتهي مرگت به من از حمايتت اگه حتي-

 !!!شه منتهي مرگم به اگه حتي-

 وسط اين که خوبه بازم...خب ولي...هه!!خودشه بخاطر...نيس من بخاطر پس...رفتم فرو فکر به

 !!ميبرم سودي يه

 گذشتي؟؟ چيزايي چه از...بخاطرش حاال تا-

 !چيزا خيلي-کشيد بلند نفس يه

 !بکشي؟؟ عذاب حد اين تا حاال که بندازي دام اين تو خودتو بودي مجبور-
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 !حال و عشق گفت بهش ميشه ميکردم فکر!!بودم عقل بي...ي ديوونه يه-

 !عشق؟؟-لرزيد قلبم لحظه يه

 !چي؟-سمتم چرخوند صورتشو

 ارااينک با هميشه و!...نميکنه؟ درک عشقو قداست...هيچکس...هيچوقت چرا-شدم خيره سقف به

 يليخ لياقتش که داره ارزش اونقدرا ميدونم ولي!...نميفهمم ازش هيچي منم!...ميکشه؟ گندش به

 !باشه اينا از باالتر

 !نکردم درکش هيچوقت منم...درسته-

 !بخواب بگير!...ميگيره آدم دل!...کن ولش اصال-بهش کردم پشتمو دوباره

 !بخير شب...باشه-

 !بخير شب-

 شيرينو حس اون و کردم دفن ذهنم گوشه رو دهنده آزار و منفي افکار همه...شد حاکم سکوت

 ...بستم امن،چشمامو دل با و کردم جايگزين

 :روهام

 از وگوشيم و کردم باز چشمامو از يکي...زدم غلت محکم...ميکرد کالفم داشت موبايلم زنگ صداي

 هب نگاهي و کردم باز کامل بابک،چشمامو اسم ديدن با...بود شده روشن هوا...برداشتم سرم کنار

 دادم بابکو جواب و نشستم...خوابه بود معلوم و بود من به پشتش...انداختم تيارا

 !بنال؟-

 سالمته؟ بجاي-

 !بگو کارتو-

 نه؟ ميگذره خوش بهت داره خيلي-

 منظور؟-

 کجايي؟-
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 !باشه داشته ربطي تو به نکنم فک-کشيدم دست صورتم به

 نه؟!راهه به حالت و عشق خيلي...و تيارا...و شمال!...داره ربط!من داداش داره-

 !ميدوني؟ کجا از تو-کردم هنگ لحظه يه واسه

 !ثانيه از کسري از کمتر در!...ميرسه خبرا-

 ه؟ن مگه دستت کف ميزاره آمارمو عوضي سليطه اون-ساييدم بهم دندونامو عصبانيتم تمام با

 !قولت زير زدي کنم يادآوري بايد که اينه مهم...کيه؟ کار داره فرقي چه-

 قولم؟-

 !آوردي؟ درش چنگم از حقي چه به!باشه من مال بود قرار تيارا-

 پس داشتي هرزه دختره اون با داشتي قراري و قول هر...نيس تو و من بين هيچي-زدم پوزخند

 !بخواه خودش از جوابتو

 شدي؟ عوض انقدر يهو چته؟چرا تو نميفهمم-

 !کن فرو گوشات تو اينو!نيستم قبلي روهام اون ديگه من-

 !نميشه باورش اينجا هيچکس-

 بندازيش کهنه دستمال عين بعدش هرزگي؟که دوشب ميخواي؟؟واسه چي واسه رو تيارا تو-

 !برسه بهش دستت حتي نميذارم هستم من وقتي تا!باش خيال همين به...دور؟

 !براش ميشي هم غيرتي...خوبه-

 !بعضيا گوش کري و چشم کوري به-

 يکي نم بکشن عقب حتي همه!کني آب بر نقش مارو هاي نقشه اين از بيشتر نميتوني!...ببين-

 !نميذارم

 !کن بافي خيال کم-

 تهبيف اتفاقي هر...کردم فرو موهام تو انگشتامو حرص با و سرجاش انداختم گوشيو و کردم قطع

 !نميشم پشيمون خودم کار از من
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 !ميزدين؟ حرف من درمورد-

 ...شدم خيره تعجب با ميکرد نگام استرس با داشت که تيارا به

 شدي؟؟ بيدار کي تو-

 !شنيدم حرفاتو اول از-

 هداشتيب سرويس سمت رفتم و شدم بلند!کنار شوتيدم رو پتو و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 گفتم حال درهمون و اتاق

 !نکن فکر بهش خيلي-

 تو اشوموه از تيکه تخت،يه رو بود نشسته مضطرب حالت يه با تيارا بيرون اومدم وقتي...تو رفتم

 شد خيره چشمام تو مظلومانه ديد منو همينکه!!...ميکرد بازي باهاش و بود گرفته دستش

 !خبره چه بفهمم بايد من!ديگه بگو-

 !کنم سکوت نتونستم ملتمس نگاه اون برابر در

 !ميخواد خودش...واسه تورو...که هست نفر يه-

 !خودش؟ واسه-

 ...دوشب يکي واسه فقط-

 صداي با بعد و فشرد هم روي لباشو اي لحظه چند...بدم ادامه حرفمو نذاشت چشماش توي ترس

 گفت لرزوني

 !نميذاري؟...تو...که باشم اميدوار...ميتونم-

 دادم تحويلش اميدبخشي تبسم...شده که اميدواريشم واسه

 !باش مطمئن-

 صورت محو اراده بي طوالني لحظه چند واسه...نشست لباش رو کمرنگي خيلي لبخند کم کم

 !!بخشه؟؟ لذت برام گندشم اخالق حتي که شده نازل آسمون کدوم از اين!!!...شدم قشنگش

 !شدي؟ وزغ چيه؟باز-
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 گفتم در سمت ميرفتم که گرفتم،همونطور سوالش از پر چهره از نگاهمو و اومدم خودم به

 !بود خواهد انتظارت در بدي عواقب وگرنه بزن حرف درست-

 وت سليطه گذاشتم،صداي اول پله روي پامو همينکه!...بود چي نفهميدم ولي کرد غرغر چيزي يه

 زد زنگ گوشم

 !عاليجناب بخير صبحتون-

 ...بود خيره بهم نيشخندي با و دومي اتاق در جلوي بود ايستاده...صدا سمت برگشتم

 فشردم دستم توي رو نرده خشم با

 !کني رساني خبر بلدي خوب-

 !رسوندم؟ رو اشتباهي خبر...چطور؟-سمتم افتاد راه عشوه با سينه به دست

 همينجوري ابد تا خاموشم االن اگه نکن فک!...نداره خوشي عاقبت اينکارات باش مطمئن-

 !ميمونه

 هب صورتشو و شد بلند پاش پنجه بود،روي سينم روي تا ايستاد،قدش روبروم کمي فاصله با

 کرد زمزمه افسونگرش لحن اون با و کرد نزديک صورتم

 عليهتون رب ميتونستم من!...خودتي مقصر بشه هرچي!...عزيزم بکني ميتوني چکار ببينم منتظرم-

 !خواستي خودت اما نباشم

 و االب رفت اراده بي راستم دست...برگشتم خودم به زود اما...دررفت دستم از کنترل انگار لحظه يه

 ...شد زمين پخش ثانيه از کسري در

 و آه هي خيز نيم و صورتش تو بود ريخته موهاش...کردم نگاه بهش نفرت با و کردم مشت دستمو

 ...ميداد رکيک هاي فحش بهم زيرلب و ميکرد ناله

 غريدم دندونام الي از

 !!!باشه نشکسته طلسمتو که بکن کسي واسه برو جادوگرياتو اين-

 شد خيره بهم نفرتش از پر و اشکي چشماي بود،با ضربه جاي روي دستش که درحالي
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 !ميکنم نثارت رو ضربه اين از بدتر صدبرابر-

 !بکني نميتوني غلطي هيچ تو-

 متس رفتم راست يه و کردم طي محکم قدمايي با يکي يکي هارو حرف،پله اين از بعد بالفاصله

 !!خواب بقيه و بودن سرميز نفر پنج فقط...آشپزخونه

 .نا کيا...ماني...رها...پرهام...حسام

 گفتم و حسام روبروي نشستم و ريختم چاي خودم براي

 !بخير همگي صبح-

 مايچش تو دقت با و باال کشيدم نگاهمو...شدم حسام زيرچشمي نگاه متوجه...دادن جوابمو زيرلب

 گفتم...شدم خيره مرموزش

 !باز؟ چته-

 !ميکنم فکر زدي بهم روز اون که کتکي شيرين مزه به دارم-زد پوزخند

 نگاهم تو ريختم داشتمو ازش که اي بيزاري تمام

 !خدمتم در ميخواد دلت اگه-

 !سرجاشه قبلي همون مزه فعال!...نه-نشست صاف سينه به دست

 اومد دقيقا تيارا که بود خالي رها و حسام بين صندلي يه...کرد جلب توجهمو تيارا شدن وارد

 !!کر کر و هر هر و پچ پچ به کردن شروع دوتايي و کرد رها سر نزديک سرشو!!!همونجا نشست

 چيزي هي گوشش دم و تيارا سمت به شد مايل...شد باز نيشش حسام و نشست پيشونيم رو اخمي

 !نشد حاليم کردم تالش هرچي که کرد زمزمه

 !!ممنوع مفت زر-گفت و شد خيره بهش جدي و خشک اي قيافه با تيارا

 !مفت؟ زر شده حرفا اين تاحاال کي از-حسام

 !معروفه مفت زر به بزني حرفي هر تو-وسط انداختم خودمو من
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 سطو انداختي خودتو ربط بي و اجازه بي که اونجايي از-کرد نگاه چشام تو حسام...زد پوزخند تيارا

 !ميگيرم نشنيده حرفتو ما حرف

 !بدي؟ جوابمو ميخواي جوري چه ببينم بگير شنيده-

 ...انداخت حسام به چشمي گوشه غرور با و کرد نگام رضايت با تيارا

 !باشي نديده عمرت به که جوري يه-حسام

 !برم دنيا اين از اي عقده بده خيلي!ببينم بده نشون خب-

 باريک جاهاي به داره کار کنم فک که کنين جمع کلو کل بساط!...گلم داداشاي!...اهم-پرهام

 !جنگل دل تو بزنيم کنين بيدار رو بقيه برين!...ميکشه

 !موافقم-زد بشکن رها

 الماع باش بيدار برم من-گفت پر دهن با ميشد بلند که حالي در و دهنش گذاشت لقمه يه تيارا

 !کنم

 !نره يادت بلندگو-کيانا

 دارين؟ طناب ها بچه-ماني

 ...هس يکي ماشين تو-گفتم و شدم بلند

 !بازي تاب بريم ايول-ذوق با کيانا

 تا ده و پسر تا ده جمعا!...هوا رو رفت بعد،ويال لحظاتي تا و افتادن جوش و جنب به همه خالصه

 !ميکرديم ايفا تاتارو قوم نقش صرفا که بوديم دختر

 :تيارا

 تا و يدمکش سرک آهسته...بود باز نيمه دومي اتاق در...کنم بيدار رو دخترا بقيه تا باال رفتم هارو پله

 با خيلي...موند ثابت بود وايساده آينه جلوي که شبنم روي تعجبم از پر بگم،نگاه چيزي يه خواستم

 مفهوم حرفاش از چيزي!...ميکرد غر غر هي زيرلب و صورتش به ميماليد رژگونه داشت عجله

 !نبود

 تو رفتم قدم يه
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 شبنم؟-

 لبخند کم کم لحظه چند بعد!...شد خيره بهم استرس با گردش چشماي با و سمتم برگشت يهويي

 زد

 اومدي؟ کي تو!!...عه-

. ايستادم جلوش رفتم بودم زده زل صورتش چپ سمت به که درحالي و کردم تنگ چشمامو

 چپش گونه رو کشيدم آروم دستمو

 !ماليدي زياد کنم فک اينورو-

 !ميکنم درستش...آره-شد مشغول دوباره و آينه به کرد روشو

 !بابا برو نچ!...ميزد مشکوک جوري يه چشماش توي ترس اون...کردم نگاش تعجب با يکمي

 !!!روزا اين شدي خيالباف زيادي توهم

 هم سروکله رو ميگفت راست روهام!...خرس دست رو زدن ماشاهلل...دخترا به کردم رو

 !!توروخدا کن نگاشون خخخخخ!خوابيدن

 کردم صاف صدامو

 !شين صف به!باشه بيدار!...بروبچ-

 خورد وول يکم ستاره

 !تيارا شو خفه-

 !ياال پاشين ها بچه!...شو خفه خودت-پاش به زدم لگد يه

 تمرف بعد!!...بود مشغول هنوز که انداختم شبنم به ديگه دقيق نگاه غرغراشون،يه به توجه بي

 لذت بوي غرق لحظه چند واسه!...ميزد ادکلن خودش به و بود وايساده آينه جلو...روهام اتاق سمت

 ميدادم تکون صورتم جلو دستمو که درحالي و کردم جور و جمع خودمو زود ولي!...شدم بخشش

 ساکم سمت رفتم

 !اتاق تو نذاشتي اکسيژن!...خبرته؟؟ چه!...اوه اوه اوه-
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 !بيرون ببريد تشريف نمياد خوشت-

 کردم باز درشو و ساکم کنار نشستم

 !بيرون بريد بايد شما!...نخير-

 اونوقت؟ چرا-زد زل چشام تو آينه تو از

 !دارم کار بنده چون-باال گرفتم و برداشتم سفيد مانتو و لي شلوار يه

 !نميکنم نگاه من خب-موهاش به دوخت نگاهشو

 !!!بيرون گمشو-شد گرد چشمام

 !ادبت قربون-

 !بيرون بري بايد-کردم اشاره در به و شدم بلند

 نميخوام منکه...ميدي؟ چرا گير!ديگه کن عوض خب-شد موهاش زدن ژل مشغول خونسرد خيلي

 !بزنم زل بهش که تويه از بيشتر لياقتش ديوار همين!...کنم نگاه تورو

 !!!روهام-غريدم عصبانيت اوج در

 !!!ميرم...نزن زور انقدر!...باشه-کرد نگاه بهم باز و شد شل نيشش

 تو کرد شد،دستاشو تموم که موهاش با کارش...زدم زل بهش عصباني و کردم محکمي پوف

 ...بست درو و بيرون رفت اتاق از خونسرد و رنگش اي سورمه کتون شلوار جيباي

 کردم غرغر و کشيدم عميق نفس يه

 وامونده خر!...بده انجام رو کاري کني وادارش اسلحه زور به بايد!...نميشه حاليش که حرف-

 !!کن خورد اعصاب

 رو انداختم روشنم آبي شال يه...کردم عوض لباسامو ميدادم فحش بهش دلم تو که همونجور

 ...شدم خارج ويال از ها بچه همراه به...بودن حاضر همه ديگه...بيرون رفتم اتاق از و سرم

 !کرد کر فلکو گوش آهنگاشون صداي نيفتاده راه و شدن مستقر ماشيناشون تو همه
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 چکار خب!...روهام ماشين تو انداختم خودمو رفتم راست يه!عيار تمام پرروي يک...که منم

 از!برهب منم بکشه زحمت باشه؟خب خالي ماشينش بايد شازده اين فقط!...پربود ماشينا کنم؟همه

 !باشه خداشم

 ...و فرمون پشت نشست اومد روهام بعد دقيقه چند

 !نه؟؟ ميگذره خوش بهت اين با خيلي-

 !نبود اي چاره-باال انداختم ابروهامو

 کيف من چقدر که آخ...بود جلومون پرهام ماشين...افتاد راه بقيه دنبال و داد تکون سرشو فقط

 هم عاشق کي اينا نفهميدم من!...پرهام و رها منظورم!...ميديدم رو دوتا اين عشقوالنه ميکردم

 !تيارا عقبي دنيا از!هعي!...شدن؟؟

 !!گفت؟ چي بهت سرميز حسام-

 !هيچي-کردم نگاهش

 !هيچي؟-باال پريد ابروش

 !داره؟ ربطي تو به-

 !بده جوابمو فقط!...بيخيال مبطشو و ربط-کرد کمرنگي اخم

 !بدم؟ نخوام اگه-

 !ميکنيا لج من با داري باز-کرد اتصالي سيماش

 پدرمو بعدش که درسته!بري راه اين اعصاب رو ميده حالي چه!...ميکردم عشق داشتم دلم تو

 !خخخخخخ!باحاله خيلي عصبانيتشم همون ديدن ولي درمياره

 ...بيرون به شدم خيره خونسرد

 !ميکنه کار خوب لجم دنده کال من-

 !ميکنه غلط-

 !کن صحبت درست-کردم نگاش دوباره و شد گرد چشمام
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 !طرفي کي با ميکنم حاليت باالخره من-

 !بدم توضيح برات نميبينم دليلي نداره ربطي تو به وقتي-

 !داره ربط هم خيلي-

 !ربطي؟؟ چه-

 !ميدم نشونت بعدا-غريد

 جزب چيزي حسام حاال...بيرون به دوختم نگاهمو و کردم سکوت!...ترسيدم مي ازش داشتم ديگه

 !عجيب!دربيارم اينو حرص ميخواد دلم عجيب خب ولي!...نگفت پرت و چرت

 ملخ و مور عين و کرديم پارک سرهم پشت همه رسيديم وقتي...کرديم سکوت هردو مقصد تا

 !بيرون ريختيم

 و نميزد قدم خودشون عشق شونه به شونه هرکدوم که کيانا و رها!...بودن بيخيال مارو بقيه کال

 دموخو که نبودم جوني جون خيلي هم بقيه با...بود زده جلو ازمون خيلي که شبنمم...ميحرفيدن

 و ودب قرارمون جنگل دل ته جايي يه!...دادم رضايت خودم تنهايي به که شد اين...بدم جا بينشون

 بودم اومده مانتو همون با فقط...احمق من و بود سرد هوا...داشت روي پياده اي دقيقه چند

 !باشه سرد انقدر نميکردم فکرشو اصال!...بيرون

 حاليم کمتر سرما تا کنم جمع اطراف مناظر به حواسمو کردم سعي و مانتوم جيباي تو کردم دستامو

 ...شه

 !تنهايي از نپوسي-

 ...کنارم رسيد خودش بعد و شنيدم قدماشو صداي اول...بود روهام...شناختم صداشو

 !نيس سرخر به نيازي!راضيم تنهاييم از هم خيلي-

 بدي؟ جوابمو نميخواي-

 !نوچ-
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 بهم...بزنم زل چشماش تو اخم و تعجب با و کنم توقف ناگهاني شد باعث و چسبيد بازومو يهويي

 رازپ اما آروم صدايي با!...شد سيخ تنم موبه اخمش ديدن با...کرد نفوذ چشمام تو و شد نزديکتر

 گفت جديت و خشم

 !!مياد باال سگم روي اون کني مقاومت درمقابلم اين از بيشتر بخواي-

 !کني برخورد باهام ماليمت با بايد پس!!...کرديم صلح باهم نرفته؟؟ما که يادت-

 !!کشيد حرف تو زبون زير از نميشه که ماليمت با-

 !!کن ول!...نميشه هم اينجوري-گرفتم دستشو مچ...ميداد فشار بازومو زيادي داشت

 !بده جوابمو اضافه حرف بدون پس!ميشه خرد استخونت بدم فشار يه!که ميدوني!...نوچ-

 !ميچسبه بيشتر مخلفاتش با غذايي هر...اضافه؟ حرف بدون-دادم تحويلش مليح لبخند يه

 ...مخلفاتي يه!!باشه...اينطور؟؟ که-شد کج پوزخند حالت با لبش گوشه

 که همونطور!...بود اين دقيقا ش آهسته صحنه!...شد ول روهوا من بنفش ماورا جيغ با حرفش

 کشيدم نگاهمو!...ميخوره تکون پام روي و زير داره چيزي يه کردم حس ميزد حرف داشت روهام

 !!!باال پريدم و کشيدم جيغ...نبينه بد روز چشمتون...و پايين

 !؟؟؟!!!!! ماااااررررموووووولللککککک-

 منم...زد زل بهم دراومدش حدقه از چشماي با و عقب رفت قدم يه و شد ول بازوم از روهام دست

 دازمبن شلوارم پاچه رو از رو مارمولکه داشتم سعي و ميپريدم پايين و باال هي!رواني يه نقش در

 !اييييي!بووووود چسبيده ولي!پايين

 نگام داشت فقط که روهامم...بودن شده دور ازمون خيلي هم ها بچه...ميکشيدم جيغ هي

 ...!!!وضعي يه اصن!...ميکرد

 و دش حلقه دورم دستي يه يهو که بودم داد و جيغ و پروني جفتک مشغول فقط...شد چي نميدونم

 رو از دستش با مارمولکو و شد خم!روهامه ديدم کردم دقت که خوب!!...داشت نگه ثابت منو

 !صورتم جلو بود،گرفتش گرفته دمشو که درحالي و برداشت شلوارم

 ...اينکه!بيا-
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 خودمم و دادم هلش و ش سينه به کوبوندم محکم دستامو ديگه وحشتناک جيغ يه به همزمان

 !!!شدم زمين پخش

 !اونم با!نيستما باتو!...آشغال کثافت!...دور بندازش-

 اب و جيباش تو کرد دستاشو...اونور شوتيد رو مارمولکه کرد نگام زده بهت خوب که اين از بعد

 کرد نگام تاسف

 !داره؟ داد و جيغ و ترس انقدر فنقلي مارمولک يه!!!...نوچ نوچ نوچ-

 !داره خوبشم!داره من واسه!...نداره تو واسه-تکوندم مانتومو و شدم بلند عصبي

 ...افتاد راه دنبالم اونم...کردم مرتب شالمو حال درهمون و افتادم راه بالفاصله

 !رفتا يادم مارمولک واسطه به نکن فک-

 ؟!چيووو؟-حرص با

 !ندادي جواب سوالمو-

 زدم ادد صورتش تو بلندي تقريبا صداي با اراده بي و سمتش برگشتم يهويي!...کردم قاطي ديگه

 ..!.باباااااااا اي!!بشنوي؟ ميخواستي شد؟؟؟همينو خوب!!!...بوده خالي من پيش جات ديشب گفت-

 شد کشيده توهم اخماش کم کم بعد!...هنگيد لحظه چند

 !!چي؟؟-

 !شنيدي همينکه-گوشم پشت دادم موهامو عصبي حرکت يه تو

 !...اه!ديگه شدم ديوونه...رفتم و کشيدم راهمو و

 غريد و کنارم رسيد و کرد زياد سرعتشو

 !ميکنم حاليش!!!طرفه کي با نميدونه هنوز!آشغال پسره!خورده اضافي چيز-

 !!تو؟؟-

 !کي؟؟ پس-
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 !!خودم...نداره ربطي تو به قضيه اين که اونجايي از-

 !!!داره خوبشم!!!داره ربط-صورتم تو شد خم و ايستاد رخم به رخ و جلوم اومد

 !بدونم منم بگو ربطشو ميشه اگه-

 وبساط بياين!بابا بسه!...نه؟ ميگذره خوش بهتون دوتايي خيلي!!!يوهووووو-اومد رها صداي يهو

 !بچينيم

 که بوديم غرق خودمون بحث هواي و حال تو انقدر!ها بچه سمت شد کشيده هردومون نگاه

 !...ميکردن نگاه ما به ها نديده آدم اين عين!ميگي؟؟ رو اينا حاال!...رسيديم کي نفهميديم

 !!کرديم اسکل جماعتو يه...خخخخ

 کرده پهن زيرانداز توش ها بچه که آالچيقي سمت افتادم راه و شدم بيخي روهامو...گرفت خندم

 .شدم خيره ميشد پرتاب اونور به اينور از که واليبالي توپ به و کيانا کنار دادم لم...بودن

 !کلک اي!!آره؟ بودين کرده هماهنگ!!موندي عقب چرا بگو پس-

 زدم زل چشماش تو سفيه اندر عاقل و کيانا سمت چرخوندم سرمو

 !!!ميگم تبريک نقصتونو بي توهمات جديد دوره شدن آغاز-

 !داريد لطف شما-زد پهني و پت لبخند

 من واسه الکي!زاقارت دختره نکردم لهت نزدم تا گمشو برو وخه-اعصابي بي فاز تو رفتم يهو

 !ميبافه فلسفه ميکنه شل نيششو

 اعصاب معلومه قيافت از!برم بهتر همون آره-گفت ميشد بلند که همونطور و داد قورت دهنشو آب

 !!!نفعمونه به بيشتر نباشيم دوروبرت مواقع اينجور تو و نداري

 !دقيقا-

 بهم زدن اوق حس!!جونش ماني دل بر داد لم عشوه و ناز کيلو ده با رفت و نگفت چيزي ديگه

 هشونب روهامم ديدم اينبار که کردم نگاه واليباليستا به دوباره...گرفتم ازشون نگاهمو و داد دست

 آنچنان ميزنه توپ به که هايي ضربه همه که بود اين بود جالب برام که چيزي و...شده اضافه
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 وپهت واسه دلم آخي!کنه خالي بدبخت توپ سر حرصشو ميخواد انگار که خشمه از سرشار و محکم

 !...سوخت

 ضربه توپ به که دستش به گاهي...بود اخموش صورت تو نگاهم گاهي...بودم محوش همچنان

 کاپشن هي و خاکستري پاييزه بلوز يه با اي سورمه شلوار همون...نقصش بي تيپ به گاهي...ميزنه

 روش زا نگاهمو نميخواست دلم...بودم غافل دنيا کل از انگار...سفيد کتوني جفت يه و...نفتي آبي

 !!!خوبت احساسات تمام تو ميزنه گند که هست چيزي يه هميشه...اما!!!بردارم

 !پشت از صدايي يه و!صورتم جلو اومد پفک بسته يه يهو

 !!!جوجو؟ نميشه سردت نشستي اينجا-

 ميک فاصله با و اينور پريد و آالچيق هاي نرده لبه به گرفت دستشو...بود حسام!!...خورد بهم حالم

 کنار کشيدم خودمو و دادم تحويلش غليظي اخم!...کنارم نشست

 !؟؟!!همونجا برم من گرمه جنگل اين کجاي دقيقا بگو تو-

 يکم يپاش کافيه فقط!!...کني خسته خودتو بري نميخواد جايي-نشست لباش رو چندشي لبخند

 !اينورتر بياي

 دلم!...نميکرد آرومم روهامم نگاه سنگيني...آوردم جوش!!!...زد پاش روي آروم ضربه چندتا و

 !کردم هم همينکارو و!...دهنش تو بزنم دل ته از و وجود تمام با ميخواست

 شد بلند پرهام شد،صداي پرت چپش سمت به حسام زده شوک صورت اينکه با همزمان

 سمت مياد داره توپ بفهم من برادر کن جمع حواستو خب!...داداش؟؟ چيشدي اوخ اوخ اوخ-

 !!صورتت؟؟ چيشد!...نيستيا باغ تو اصال!...تو

 دستاشو دوتا و بود پايين سرش...دوختم روهام به و گرفتم حسام مانند وزغ چشماي از نگاهمو

 شنيدم صداشو!دماغش به بود گرفته

 !نکن شلوغش الکي!بابا هيچي-

 !اومد؟ خون-ميثم
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 لحظه چند واسه شد باعث و شد نمايان دستش کف خون قرمزي و پايين آورد دستشو روهام

 ...پايين رفتم آالچيق از شدم بلند اراده بي!...کنم هنگ

 !داره؟؟ دستمال کي ها بچه!!سرم به خاک هيييييي-!کشيد جيغ شبنم يهو

 تشسم دويدم بيرون ميکشيدم جيبم تو از دستمالو که همونطور باشه خودم دست اينکه بدون

 !!دارم من-

 لبش روي و دماغش زير کشيدم آروم دستمالو...بود چشمام تو نگاهش...روهام روبروي ايستادم

 ور کمرنگي لبخند شد باعث!اومد يادم رها تولد مهموني توي صحنه اون يهو...شه پاک خوناش تا

 !!اومده يادش موضوع همون اونم که بود معلوم نگاهش از و!همينطور روهامم!بشينه لبام

 !ممنونم-عجيب لحن يه با و گرفت دستم از دستمالو

 !يهو؟ شد چي-

 !وسط انداخت خودشو پرهام کرد باز دهان روهام تا

 خواسته خدا از توپم و شد پرت تو به حواسش يهو!!...داري؟ مار مهره تو تيارا نميدونم من واال-

 ؟؟!توروخدا ميبيني شانسو!!گرفت نشونه بدبختشو دماغ صاف

 گفت پرهام به رو و دماغش رو گرفت دستمالو روهام...شد تر پررنگ لبخندم

 !من؟ گردن ميندازي چرا بزني درست نيستي بلد تو!شد؟؟ پرت حواسم من-

 !ميشه مشخص بعدا حاال-زد داري معنا چشمک من به پرهام

 !شه مشخص بخواد بعدا که نيست چيزي-آالچيق سمت افتاد راه روهام

 ليباحا صحنه خيلي!...ميگرفتم فيلم بايد...خودمونيما ولي-کرد نزديک گوشم به سرشو رها

 ...روهام سمت رفتي وسط دويدي يهويي!بود

 !نزن زر گمشو-دادم هلش محکم ضربه يه با

 گهن همونجوري دستمالو...نشستم روهام روبروي و آالچيق سمت افتادم راه تفاوت بي منم و خنديد

 نگاه...شد پيداش کجا از حسام باز يهو نميدونم...آسمون سمت بود گرفته صورتشو و بود داشته

 کرد ردوبدل روهام و من بين داري معني
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 !!!کنم جان نوش کتک يه ازنفري بايد من...چيه ش قضيه اين نميدونم من-

 رو اي مغرورانه لبخند!...شد خنک دلم اوخيش!!شده پاره لبش!!من دارم ناخونايي عجب جاااااننن

 گفت ميکرد نگاه باال به که همونجور روهام...نشست لبام

 !!نده دستش از شده نصيبت بزرگي افتخار-

 !!ميرسه منم نوبت!!...هست حواسم...آره-کرد نزديک لباش به قليونو لوله حسام

 !بود؟؟ تو نفرين توپه همين نکنه-روهام

 !!بفهمه منو حرف توپه همون مگه-هوا فرستاد دودو حسام

 !بگو پس-روهام

 ردوبدل دخترا ما بين نگاهشو!...)کنين برپا منقلو بساط!...تعطيل واليبال بروبچ خب-ماني

 رس ميريم ماهم کنين آماده هارو جوجه اين بياين نميشه شان کسر اگه!محترم هاي کدبانو(کرد

 !منقل

 !ميکنيم نظارت فقط ما ميشه شان کسر که اونجايي از خب-من

 !برسه؟ ناهار هم شما به داريد انتظار اونوقت نکنه-ميثم

 !ميشه دفن همينجا صددرصد بيفته در باما هرکي...که ميدونيد ولي!...دانيد خود-رها

 ردهم پرهامت مگه!بده دستور بشين فقط شما!خانومم بله-انداخت رها به اي عشقوالنه نگاه پرهام

 !بزني؟ سفيد سياه به دست تو

 !!باش مارو داداش!به-روهام

 !ميميرم منم وگرنه!بميري تو نکنه خدا-غشيد رها

 !بگير گاز زبونتو!رها-کرد اخم پرهام

!... گيگشن از مرديم که بدين اينارو ترتيب بياين...بعدا واسه بزارين هاتونو عشقولي آقا-ميثم

 !بزاره بار رو قابلمه اين بياد نميشه شفته برنجش هم هرکي

 !خوردنش به ميدين ترجيح مرگو شما بپزم برنج بخوام من-من
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 نيستي؟ بلد مگه-روهام

 !نيمرو درحد آشپزي-مليح لبخند يه با

 !بيامرزه شوهرتو خدا-هنگ تو رفت روهام

 !!والصلوات االخالص مع الفاتحه-زد فرياد پرهام

 !قابلمه؟؟ کو!...ديگه بسه بابا اي-شد بلند کيانا

 !خودمه خانوم باشه هم کدبانو يه!بيا-شد شل نيشش ماني

 اب رفتم و دراومدم بوووق نقش از منم...پيشش رفت هم دخترا از ديگه يکي...شد مرگ ذوق کيانا

 تحويل و کرديم سيخ هارو ،جوجه!!کاري پلشت کلي و خنده از شدن بر روده ضمن و دخترا بقيه

 ور مبارکش دماغ به بود نشسته چغندر،همچنان يه نقش در که روهامم اون...داديم پسرا

 !داشتيم حکايتي خالصه!!...ميرفت

 !دش ولو جا يه هرکي بعدشم و کرديم جان نوش!(بود محشر هم واقعا)کيانا محشر برنج با ناهارو

 که بود وردهآ فشار بهم بيکاري انقدر...بود گوشيم تو سرم و آالچيق گوشه بودم نشسته بالتکليف

 يجالب بحث ولي گوشمه تو هي بقيه هاي خنده و زدن حرف صداي!...بودم گوشيم با بازي مشغول

 ياد آدم!کار بازار وضعيت از يکي!گروني از ميحرفه،يکي هوا از يکي!...کنم شرکت توش که نيس

 روسري،لوازم و شال بستن مدالي جديدترين درمورد دخترا اينورم!!!...ميفته خواستگاري مراسم

 ظاهر به همين به ندارم گفتن براي حرفي که اونجايي از منم و...!!!...و لباس و آرايشي،مد

 !!آوردم پناه ماسماسک

 بقيه به نگاهي!نيس آشنا نه...کردم نگاش يکمي!!بود غريبه شماره يه...خورد زنگ يهويي

 و گرفتم فاصله آالچيق از و شدم بلند!...زد حرف نميشه که سروصدا اينهمه وسط خب...انداختم

 دادم جواب ميزدم قدم آهسته که همونطور

 الو؟؟-

 !تيارا؟؟...سالم-گوشي تو پيچيد دختر يه ظريف صداي

 !بفرماييد؟...بله-نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

237 

 

 منو؟؟ نميشناسي-شد نمايان صداش تو ذوقي

 !!نه...امممم-کردم فکر

 !!کن فکر يکم-

 !نميشناسم نه-

 !!بهارم!!...نباشي خسته-

 چيييييي؟؟-شد گرد حد آخرين تا چشمام

 !ميجيغي؟ چرا!...مرگ-

 خودتي؟ واقعا بهار-بست نقش لبام رو پهني و پت لبخند

 !شده دخترونه صدام بهرادم پ ن پ-

 !!خخخخخ!!شه دخترونه صدام من کن فک تو-گفت خط اونور از اي مردونه صداي يه

 شما؟؟ کجايين-گرفت خندم

 !پيشتون بيايم ميخوايم البته!...بوديم که همونجايي-

 !!ميگي دروغ-

 !ذرونيمبگ شما با عمرمونو باقي بيايم ميخوايم!معرفتين با خيلي شما که نه حاال!...چيه؟ دروغم-

 دونيمي! نزدين حتي زنگ يه!سالمت به مارو و بخير شمارو رفتين که بودين شماها انگار!!زرشک-

 !!بشناسمت داري انتظار نشنيدم؟اونوقت صداتونو چندساله

 !ميگي راست اينو آره-

 مياين؟؟ کي...بيخي حاال-

 !نزديک اي آينده در ولي!!نيس معلوم هنوز-

 گفتي؟ خاله به-

 !ميومديم زودتر ميشه خوشحال انقدر ميدونستيم!شد زده ذوق خيلي مامانم طفلک آره-
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 همه اين بعد قراره وقتي ميشه خوشحال مادري هر که معلومه!!ميکنم شک عقلت به دارم بهار-

 !ببينه هاشو بچه مدت

 !بحرفه ميخواد بهراد...اوهوم-

 ...بهش گوشيو بده-

 !باي اوکي-

 !باي-

 چقدر نسرين خاله تصورکنم نميتونستم اصال!...بودم خوشحال دل ته از واقعا...شدم منتظر

 !خوشحاله

 !تيارا سالم-

 !ياخدا!اونه از تر غريبه صداش اينکه!هنگ تو رفتم

 خوبي؟!...سالم-

 چطوري؟ تو!عالي-

 !خوبم منم-

 !گهب چي ميخواد ميکردم فکر باش منو!ميکنن احوالپرسي!باش اينارو!دهه-شنيدم بهارو صداي

 بگيم؟ چي بايد مگه-گفتم خنده با

 نتنگيده؟؟ دلت من داداش-بهار

 !چرا که دلم-بهراد

 !جفتتون واسه تنگيده منم دل-من

 ...آيفون رو رفت کردم حس

 !پکيد داداشم بميرم الهي!جفتتون واسه گف!هه هه هه-بهار

 !بدونم منم چيه؟بگين قضيه ها بچه-
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 !ميگه پرت و چرت الکي بهار اين!بابا هيچي-بهراد

 !خوبش جنس از پرت و چرت!آرررره-بهار

 !بخدا اين ديوونه-

 !ست شده ثابت کامال!عيزم بله-بهار

 !شدي؟ دور زيادي نميکني فکر-گفت سرم پشت از صدايي يهو...خنديدم

 !شدم خيره بهش تعجب با و صدا سمت برگشتم

 نداري؟ کاري تيارا...خب-بهراد

 .بدين خبر بهمون شد مشخص حرکتتون وقت!...نه-

 !باي...باشه-

 .خدافظ-

 کردم نگاه روهام چشماي تو سوالم پراز چشماي با...کردم قطع و پايين آوردم گوشيو

 !من؟ دنبال اومدي توچرا-

 !نشي گم اومدم!دورشي و بشي حواس بي باز ميزدم حدس-شد نزديک بهم جيب به دست

 !بدم تشخيص ميتونم راهو سالمه عقلم هنوز!نبود نيازي-دادم تکون سرمو

 !بزرگه زيادي!ميبيني که اينجارو آخه!باشه استثنا اينبار شايد گفتم ولي!بله اونکه-

 !نميشم گم ولي...بزرگه-انداختم دوروبرم به نگاهي

 !برگرد خواستي هروقت خودت!ميرم من پس!باشه-چرخيد و کرد کج راست سمت به سرشو

 دوروبرم به ديگه نگاه يه!خودش واسه ميرفت داشت خونسرد همونجور!شد گرد چشمام

 !دهه!!کجام؟؟ من دقيقا االن!انداختم

 همين!شم گم واقعا ميترسم!نيس اي چاره ظاهرا!ميشد دور داشت!دوختم چشم روهام به دوباره

 !...شدم االنشم
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 !روهام؟؟-

 !!کردم تعجب خودمم که زدم صداش جوري يه

 بود مغرورانه لبخند يه لباش رو...سمتم چرخيد بعد و کرد مکث کمي

 !شد؟نرم؟ چي-

 !ميشه اگه-کردم غنچه لبامو

 !نميشه...خب-کرد نگاه آسمون به

 !جهنم به-پيچيد بهم سيمام باز

 کشيد خط اعصابم رو خندش صداي...دادم ادامه راهم به و چرخيدم حرص با و

 !نميرم!...کردم شوخي-

 !تحمله غيرقابل واقعا وقتا بعضي حضورت!بهتره بري همون!نيستم محتاجت خيلي-

 صددرصد نباشم اگه چون!نيست وقتا بعضي اون از االن-کنارم رسيد خنديد مي همونطورکه

 !برگردي بايد کجا از نميدوني

 !مظلومانه چهرمو و کردم تمسخر از پر نگاهمو

 !!!تشخصي بي خودراضي از(گفتم ايشي لب زير!)تو بدون ميميرم من!نزار تنهام توروخدا نه واي-

 ...دوختم دوروبرم به نگاهمو و گرفتم خودم به روح بي و خشک قيافه يه منم!خنديد فقط

 و برداشت بلند قدم يه!...دادم نشون تفاوت بي منم و!کرد نگام يکمي شد تموم که هاش خنده

 !بود کمرنگ خيلي لبخند يه لباش رو!رفتن راه عقب عقب به کرد شروع جلوم

 !!مثال؟؟ قهري االن-

 ميکنه؟؟ فرقي چه تو براي-

 !ميکنه فرقي يه کن فرض تو-

 !ندارم سوالت واسه جوابي بنابراين نيس قوي فرضم قوه-
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 !نيستي؟ قهر يني-

 بکني؟ ميخواي چکار مثال!هستم کن فرض تو-

 !زياده اي دقيقه دو قهراي اين از تو عالم تو!هيچي-باال انداخت هاشو شونه

 !!ندارم محبت کمبود!جهنم-چرخوندم حدقه تو چشمامو

 و دش سنگين جورايي يه نگاهش رنگ...بايستم شدم مجبور منم...ايستاد و شد محو لبخندش

 دموجو بند بند کردم حس!!...چرخيد صورتم اجزاي رو دقيق خيلي بعد!کرد نفوذ چشمام تو دقيق

 کردم ناراحتي سر از اخمي!!...گرفت گر و شد داغ

 ميکني؟؟ نگام اينجوري چرا-

 !!بودنن؟ تو با مشتاق انقدر!!...پسرا بخصوص...همه که داري چي تو ببينم ميخوام-

 زدم پوزخندي...کوتاه مکث يک از بعد

 !همه؟؟-

 !!اکثرا...خب-

 !ديده چيزو اون حتما مشتاقه که کسي!!...ديگه دارم چيزي يه البد خب-انداختم باال شونه

 تونستي؟ چطور-

 چي؟؟-

 !کني تحمل االن تا-

 !!زياده من مال...داره تحملي آستانه يه هرکس-زدم تلخي لبخند

 !ميشه پيدا کم تو مثل روزا اين-فشرد هم روي لباشو متفکرانه

 !کرد پرش باال سمت به ابروهام از يکي

 نظر؟ چه از-

 !تحملت و صبر همين-
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 ...آها-

 گفتم و شدم سينه به دست...بلرزم خودم به شد باعث و وزيد خنکي نسيم يه يهو

 بريم؟؟-

 افتاد راه و داد تکون سرشو!!اومد خودش به تازه انگار بعد و نگام فقط سکوت در اي چندلحظه

 !بريم-

 شکست دقيقه،سکوتو دوسه از بعد...افتادم راه قدم يه فاصله با کنارش سکوت در

 !نداري؟ خبر ازش!!نميبينم سامانو...ديگه من...راستي-

 .کردم نگاش زده شوک!!...کردن وصل بهم الکتريکي شوک انگار سامان اسم اومدن با

 ميپرسي؟؟...من از...چرا-

 !!بودي صميمي باهاش بيشتر...تو خب-دار تيکه حالت يه با

 !!بودم...آره-جلو به دوختم نگاهمو

 نيستي؟ ديگه يني-

 !نوچ-

 چرا؟-

 !باشم آروم ميتونم تا کردم سعي اما...شدم کالفه

 !رفت سامان-

 !رفت؟کجا؟-کرد تعجب

 .نميدونم-

 !باشه؟ نگفته تو به ميشه مگه-

 !باشم؟ داشته اطالع بايد که کيم من مگه!!شده که حاال-کردم نگاه چشماش تو کالفه

 ...شايد کردم فکر بود باهات هميشه چون!!پرسيدم همينجوري-بود سوال از پر چشماش
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 !!بکن فکرا اين از کم-کردم قطع حرفشو

 کرد نگام دقيق...گرفتم ازش نگاهمو و

 افتاده؟؟ اتفاقي...سامان و تو بين-

 مگه؟ چطور-

 ...عالقه بهت جورايي يه ميگفت هميشه!بره و بزاره تورو نداشت امکان...اون آخه-

 !!نکش پيش بحثشو ديگه لطفا و!!هميشه براي!!شده تموم بوده هرچي-حرفش وسط پريدم باز

 هک ميکردن جمع وسايلو داشتن کم کم...ها بچه به رسيديم ديگه...ريخت بهم روحيم شرايط

 کرد نگام تعجب با.رها سمت رفتم...برگرديم

 چته؟؟-

 !!سردرگم کالف همون شده اوضاع باز...هيچي-انداختم روهام به چشمي گوشه

 تيارا؟؟-

 هوم؟-کردم نگاه چشماش تو

 !نيستي خودت اصال وقته ميگذره؟؟چند چي داره تو اين-زد قلبم به آروم ضربه چندتا

 !چي؟ يعني-

 !!بگو من به هست چي هر!ميفهممت خوب من ولي!نشدي تغيير اين متوجه خودت-

 بعد و کردم نگاش يکمي

 !هستم که همونم من!ميکني خيال فکرو الکي!نوچ-

 باال برد صداشو ماني

 !ويال برگرديم شين سوار هاتون مرکب بر بفرماييد!!گرامي طايفه و ايل-

 خب اه!...کنه داغون احوالمو باز ميترسم!...روهام؟؟ با برم بازم...ولي افتادم راه خواسته خدا از

 !درک به پس!زياده تحملم که منم!نيس بشو آدم اينکه!بکنه
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 سردرگم کالف يه شده زندگيم همه واقعا...ميخواد؟؟ دلم چرا نميدونم...روهام ماشين سمت رفتم

 !!ميکنه کش نخ احساسمو و روح داره يکي انگار که

 .ديدمش.کنم پيدا روهامو تا چرخوندم ها بچه بين نگاهمو...بود قفل اما کنم باز درو خواستم

 يشترب که سردي اون حتي!نبود هيچي نگاهش تو اما.کرد نگام شد که نزديک...سمتم ميومد داشت

 !هست اوقات

 کرد اشاره بهم...شد باز درا و زد سوييچو

 !رفت يادم چيزي يه من بشين تو-

 ارک انگار اما کردن حرکت و ماشينا تو نشستن همه!!...برگشت بمونه جواب منتظر اينکه بدون

 !کشيد طول زياد روهام

 دکمه...ردمک نگاه ظبط به و صندلي به دادم تکيه سرمو...ماشين تو نشستم و کشيدم عميقي نفس

 !کردم خاموشش سررفت حوصلم آخر از و کردم رد هي...کردم رد آهنگارو هي و زدم شو

 کرد حرکت بالفاصله و نشست روهام و شد باز راننده در

 بود؟ رفته يادت چي-

 !موبايلم-

 از مداشت کم کم ديگه...شد طي روال همين به دقيقه چند...بيرون به دوختم نگاهمو و کردم سکوت

 !شکست سکوتو و فهميد دلمو حرف روهام انگار که!!ميشدم خسته سکوت اين

 !ميداري؟ نگه دلت تو...هاتو دغدغه...و غما...هميشه-

 چطور؟-

 !نميزني حرفي...ازشون هيچوقت-

 !باشه اعتماد مورد و اليق که ميگم کسي به-

 !نيست گفتني...که کرده خونه وجودت تو بزرگي غم يه انگار-

 !ميزنم حرف باهاش غمام مورد در دارم چرا نميدونستم اصال...کشيدم آه
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 زبون به نميتونم هيچوقت و!...کرده تصرف استخونمو و پوست و گوشت که ساله چند!...آره-

 !بيارمش

 !ميفهمم خوب رو چيزا اين-کشيد عميقي نفس

 داري؟ توهم-کردم نگاهش

 !اوهوم-

 ريختنن، آماده که اشکايي نميخواستم...بستم چشمامو و چوخوندم جلو سمت به صورتمو

 بود بغضي صدام...فشردم هم روي پلکامو!بريزن

 شجاخو دالمون رو که زخمايي انتقام نتونيم هيچوقت که...بوده همين دنيا اين از ما سهم شايد-

 تو...بفهمم تا کافيه...نگفتنيه ميگي همينکه...ولي نميدونم تورو غم و هم من حاال!...بگيريم رو کرده

 و!...بگذريم شد گرفته ازمون که حقايي از که...بوده همين تقديرمون ابتدا از شايد!...خبره چه دلت

 !ببخشيم

 !بخشيدي؟-شد سنگين انگار صداش

 !بخشيدم-

 نبود؟ سخت-

 مظل بهت که آدمايي بخشيدن...سرنوشت بخشيدن-...نشست لبام رو زهري از تر تلخ لبخند

 آدم يه که کاريه ترين قشنگ شايد...کندن جون و مشقت و سختي عمر يه بخشيدن...کردن

 بار از رت جانفرسا خيلي...نفرت بار تحمل چون!...بخشيدم وقته خيلي منم!...بده انجامش ميتونه

 !باشم متنفر کسي از زندگيم تو نخواستم منم!ست ديگه چيزاي

 !!درياست دلت واقعا...تو-...طوالني سکوت يه از بعد

 !رفتن نشونه سمتم به که بود سنگ هرچي کردم غرق...آره-پايين فرستادم درد با بغضمو

 !!مقابلت در آوردم کم-

 !ميکني اعتراف داري عجيبه!...آوردن؟؟ کم و تو-کردم نگاش غمناکي لبخند با
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 مثل کسايي آوردن کم شايسته واقعا...بزرگت دل اون و...تو حرفاي اين!...آره-زد محوي لبخند

 !منه

 !ميشه تر سبک بارت!...ببخش هم تو-کشيدم بلندي نفس

 !خودمم ترين مقصر...که اينه مشکل-

 !وجودت واسه زهره وجدان عذاب!بميري بري بهتره پس ببخشي خودتو نتوني اگه-

 !ببخشم بتونم کاش...ميدونم-داد سرتکون

 !ميتوني-

 خوبي احساس!...شده سبک دلم ميکردم حس...زد اتمام مهر حرفامون رو ويال به رسيدن

 !!باشه خوب ميتونه واقعا وقتا روهام،بعضي ميکنم حس...داشتم

****** 

 امبي پتو زير از نميده رضا دلم اصال ولي شده صبح!!...نيستم خواب ولي ست بسته چشمام

 خودمم تخت از!داره اي العاده فوق جاذبه نيروي يه!باحاله که انقدر تخته اين اصن!!...بيرون

 !!عجب!!بهتره

 ردمک حس لحظه يه رسيد مشامم به که عطرش بوي!نشسته يکي فهميدم تخت خوردن تکون با

 !!...مستم

 تيارا؟-آرامش از سرشار صداي يه

 به مواسم انگار ولي چيه نميفهمم!ميده بهم شيريني حس يه!...ميلرزه دلم ميزنه صدام اينجوري

 ردمک تظاهر و ندادم جوابي!...داشتني دوست احساس يه با شده مخلوط انگار!نميزنه صدا تنهايي

 !!بشم لذت غرق بازم تا!بزنه صدام بازم ميخواست دلم...خوابم هنوزم که

 !تيارا؟-

 !تيارا رفتي دست از!نوچ!!...عجيبيه فاز يه!جانم اي
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 وول داشت چون چيزيه اي حشره يه کردم فکر اول!کردم حس پيشونيم رو رو چيزي يه

 باليال که انگشت چندتا و!شدم دست يه گرماي متوجه...که بزنم جيغ باال بپرم خواستم!ميخورد

 !رفت فرو موهام

 !!!دم؟ب کاريو هيچ اجازه خودم به نتونم ولي...باشي دسترسم تو مانع بي بايد تو که رازيه چه اين-

 ...احساس مقابلم در چي؟؟يعني يعني حرفش اين خب...گفت؟؟ چي!ايستاد قلبم آن يه

 !!ميکني عادتم بد داري!!دوشم رو گذاشتي رو مسئوليتي بد-

 ميدم؟ عادتش دارم چي به!...عادت؟؟ بد...ولي!!...داره مسئوليت احساس!بله

 اين!شد قفل تنم همه!هنگيدم!!...سوخت پوستم کردم حس!بود داغ!صورتم تو خورد نفسي هرم يه

 !شد دور نفساش گرماي بعد،يهويي و بلند نفس يه!...بکنه؟؟ غلطي چه ميخواد

 ...!تو!اه!...ندارم اجازه!...نميتونم!نميشه!...نوچ-

 نشد بسته و باز صداي اخه؟؟با ميکني ولش هوا رو که چي يعني!!...المصب حرفتو بده ادامه خب

 تاقا بسته در به و کردم بازشون!!...کنم وا چشمامو بهتره ديگه که رسيدم نتيجه اين به اتاق در

 !ميبردم سر به بهت تو هنوز...نشستم و کنار زدم رو پتو آروم!...شدم خيره

 !دارم؟ مسئوليتو يه حکم واسش من!...بودن؟ بامن...شده؟؟به عادت بد

 ليعس روي روهام موبايل ديدم و کردم نگاه برمو و دور...بريد افکارمو رشته موبايل يه زنگ صداي

 اون از و پايين رفته...انداختم در به ترديدي از پر نگاه دوباره!...ميکنه کشي خود داره اتاق گوشه

 ...بنابراين!نميشنوه زنگو صداي کسي پايينم

 مونبض لحظه چند واسه...صفحه روي بابک اسم ديدن با و برداشتم گوشيو رفتم دزدا اين عين

 لرزه به وجودمو همه دستم توي گوشي لرزش...کردم نگاه در به دوباره ترس با!...نکردم حس

 حقمه من ولي!... نميگه من به چيزي هيچوقت که روهام چون!!...بدم بدم؟بايد جواب...بود واداشته

 !باشم باخبر چي همه از که

 ...و کشيدم عميق نفس دوتا و دادم قورت دهنمو آب

 !الو؟-
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 !من براي البته!خوفناک صداي يه و...طوالني مکث يه

 !بانو بشنويم صداتونو شديم مفتخر!عجب چه!به به-

 صدام تو ريختم داشتمو که نفرتي همه

 ميخواي؟ من جون از چي-

 !ميايم کنار باهم!نداره عيب(خنديد!...)عصباني چقدر-

 !نيستم بيا کنار جماعت دزد با من-

 وديب همين اول از تو يا!گذاشته تاثير هم تو رو دماغ گند پسره اون اخالق که ميبينم!اينطور که-

 نداشتم؟ خبر من

 حرف مواظب پس!منه حامي دماغ گند ميگي بهش تو که ضمن،اوني در!...هستم که همينم من-

 !باش زدنت

 و شدم خيره بهش!...نشنيدم بابکو حرفاي از هيچي ديگه...روهام ديدن با و شد باز اتاق در يهو

 جلو اومد و بست نقش پيشونيش رو کمرنگي اخم...پايين اومد آروم آروم دستم

 !من؟ گوشي با ميزني؟اونم حرف کي با-

 ازم شمچ اينکه بدون و گرفت دستم از گوشيو.شد مشکوک چشماش!...بمونم ساکت تونستم فقط

 گوشش دم برد برداره

 الو؟-

 ردک سرزنشم نگاهش با و شد تر غليظ روهام همديگه،اخم تو من انگشتاي شدن قفل با همزمان

 ...جدا؟!...بهش بدم گوشيو عمرا!...موقوف زيادي زر-

 کرد فرو موهاش تو دستشو کالفه و گرفت ازم نگاهشو

 !بابا شو خفه-

 چشمام تو دوخت نگاهشو دوباره و فشرد دستاش تو گوشيو!!...کرد قطع و

 !دادي؟ جواب چرا-
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 !بودم موقعيتي بد تو!داشتم حق و!ميترسيدم!!...سکوت و گزيدم لبمو

 باال رفت کمي صداش...ديوار به چسبيدم منم و جلو اومد

 دادي؟؟ جوابشو چرا ميگم!توام با-

 ...بدونم...بايد...ب...من...م-زدم چنگ لباسمو پايين

 نگفتم بهت من مگه!بفهمم بايد بدونم بايد من بگي بلدي فقط هي!شو ساکت-باالتر رفت صداش

 !کردي؟ خرابتر کارو دادنت جواب با ميدوني...ميگم؟ بهت حتما باشه مهمي چيز اگه

 وت ديگه نميتونستم!...لباسش يقه روي پايين کشيدم نگاهمو و جوشيد چشمام توي اشک

 !...کنم نگاه چشماش

 !چيه حسابش حرف...ببينم خودم ميخواستم...ميخواستم-

 کنم نگاه چشماش تو کرد مجبورم و گرفت محکم چونمو

 دوشب واسه!ميخواد من از تورو که اينه حرفش...چيه؟ حسابش حرف بدوني ميخواي-

 واسه فقط نه اونم تازه!..بيارم زبونش به نميخواد دلم ديگه که اوني و!...مستي!هرزگي

 يدبا و ميکنم حمايت ازت دارم!...بغلي اتاق تو ميکنه پرتت کرد باهات که حالشو و عشق!خودش

 من و خودت واسه!...تيارا کن فرو کلت اون تو اينو!محضه اشتباه من اجازه بدون هرکاري بفهمي

 فردا و کني پيدا نجات دستشون از و بموني سالم ميخواي اگه!...نکن درست دردسر اين از بيشتر

 !بکن ميگمو من که نکنن،هرکاري جمعت خيابون کوچه تو از فردا پس

 !ميفهمي؟

 اشحرف...بودم خيره چشماش تو وحشتم از پر و نمدار چشماي با فقط منم...افتاد نفس نفس به

 ...ميدادن هشدار بهم ديگري از پس يکي ترسناک هاي کلمه اون...ميشدن تکرار گوشم تو مدام

 ميفهميدم...گرفت دستاش تو سرشو و تخت لب نشست...عقب رفت و پايين سرخورد نگاهش

 !!باشه خطرناک حد اين تا نميکردم فکر...ولي کردم عصبانيش خيلي

 دلم ته قشنگي حس مشغولي،يه دل اينهمه ميون...سمتش رفتم آروم و گرفتم ديوار از مو تکيه

 هک مشخصه هرچند!...نرسه بهم آسيبي اينکه بخاطر!منه بخاطر روهام عصبانيت اينهمه گفت
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 بخاطر که اينه مهم...حال بهر اما ميکنه واسم اينکارو داره ش گذشته از خودش رهايي بخاطر

 !خرابه حالش من،انقدر امنيت و دفاع

 بلده فقط که روهامي به کردم عادت انگار!...من دست از بخصوص!باشه ناراحت نميخواست دلم

 ليوقب روهام همون دلم...بکنه کارا اين از نميتونه ديگه باشه ناراحت ميدونم!...دربياره لج و حرص

 ...دارم عادت همون به!ميخواد

 زدم صداش آروم...نکرد نگاهم...زدم زانو جلوش

 !روهام؟-

 ...انداخت تر پايين سرشو فقط و نگفت هيچي

 ...ولي شدي ناراحت ازم ميدونم-

 شد خيره چشمام تو و کرد بلند سرشو يهويي

 بدون رو هيچکاري خبر بي چي همه از ديگه که شرطي به ميکنم فراموشش ولي!شدم ناراحت-

 !اي ديگه چيز نه ميگم خودت بخاطر که بفهم!ندي انجام من با هماهنگي

 بست نقش لبام رو بخشي اطمينان لبخند کم کم

 !!!چشم-

 !شد مهمون لبخند به خودشم لباي بعد و!شد خيره لبام به فقط لحظه چند

 !بال بي چشمت-

 از...دش بعد،بلند و چرخوند صورتم اجزاي رو طوالني ي چندلحظه نگاهشو...شد تر پررنگ لبخندم

 کرد زمزمه در سمت ميرفت که همونطور...س کالفه هنوز که بود معلوم حالتاش

 !ساحل ميريم...شو آماده-

 !باشه-

 چه من کار اون اصال!...رفتنش مسير به بودم خيره همچنان من و!بست درو و شد خارج اتاق از

 !!داشت؟؟؟ معني
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 !شدم خيره خودم چشاي تو اخم با و آينه جلو رفتم شدم بلند و سرم تو زدم محکم يکي

 يادم خوشت خيلي!!...ميدي انجامش ميکني غلط خب...نه يا درسته کارت نيستي مطمئن که تو

 !گرفت خندم!...کروکديل؟!گزيدم لبمو!...بزنه؟؟ داد سرت هي شه عصباني کروکديل

 ...خخخخ!شبيهه بهش يکمي ميشه عصباني وقتي کروکديله؟فقط عين کجاش!بيچاره

 !!نباشم رواني انقدر بده شفا منو خدا اي

 صورتي تونيک روي...کردم عوض مشکي سوارکاري شلوار يه با رو بود پام که اي راحتي شلوار

 يرونب اتاق از...سرم رو انداختم صورتيمو شال و بستم اسبي دم موهامو...پوشيدم سويشرت رنگم

 !چي؟؟ من پس عه!!...ميرن دارن همه ديدم تعجب کمال در و پايين طبقه رفتم و زدم

 به منم و بغلم تو کرد پرتاب سوييچو...سمتش برگشتم و شنيدم سرم پشت از روهامو صداي

 !بگيرمش تونستم سختي

 !ميام ديگه لحظه چند منم ماشين تو بشين برو-

 ...کردم آويزون مو لوچه و لب

 !!!گشششنمهههه-

 ازم سوييچو!کرد جاخوش لباش رو عريض لبخند يه...بعد و کرد نگام وار منگل اي لحظه چند

 گفت و گرفت

 !منتظرم ماشين تو من...بخور چيزي يه برو-

 و ايچ سريع خيلي عمليات يک در و آشپزخونه تو رفتم!...بود گرفته خندم خودم!!...بيرون رفت و

 حرصش بدم لفتش رسيد فکرم به اولش!...بيرون دويدم و دهنم تو چپوندم مربا کره لقمه چهار

 !باشه برقرار صلحمون بهتر همون پس!نداشتم دعوا و جنگ حوصله ديگه ولي!درآد

 فتمگ و ماشين تو نشستم!...کشيد مي انتظار داشت ماشينش تو روهام فقط و بودن رفته همه

 !بريم-

 !!عجب چه-کرد حرکت

 !نشد بيشتر دقيقه دو!خفهههه-
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 طوالنيه؟ انقدر هميشه تو دقيقه دو-

 !ينپاي ميارم پزتو و دک همه که نيار پايين صلحمونو پرچم!ببين-دادم تکون هوا تو انگشتمو

 شدم خيره بهش غيظ با!شد منفجر خنده از يهو

 ميخندي؟؟ چي به-

 !باحاله خيلي کردنت تهديد-

 !تره باحال کردنش عملي-

 !پايين ميارم پزتو و دک-درآورد ادامو

 !گرفت درد خودم دست ولي بازوش به شدم ور حمله مشت يه با

 !حلقم تو هاش عضله!آي آي آي(دادم تکون هوا تو دستمو)درمياري؟ منو اداي!تربيت بي-

 ميشه؟ جا-خنده با

 چي؟-هنگيدم

 !حلقت تو-

 !!!روووهااااامممم-کشيدم جيغ حرصي قوا تمام با

 !جانم؟-

 هان؟؟-!افتاد فکم

 بيعي!بره باالترم باشم مهربون پايين؟يکم نيارم پرچمو نگفتي مگه-!خنده از مرد مي داشت

 !داره؟؟

 !!شعوري بي خيلي-گرفت خندم خودمم اينبار

 !لطفته نظر-

 !ميکنم زياد لطفا اين از من-

 !سرشارتون لطف از بردم فيض بار چندين!بله-داد تکون سر
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 کشيدم قعمي نفس يه بسته چشماي با و شدم پياده ماشين از...نگفتم چيزي ديگه منم و رسيديم

 !بود شده تنگ دريا واسه دلم-

 ...شد پياده روهامم

 !ميشه تنگ چيزايي چه واسه دلت-

 ...ها بچه سمت ميرفت داشت که کردم نگاش اخم با و کردم باز چشمامو

 !!احساس بي-

 بزرگ حصير يه ها بچه...دنبالش افتادم راه منم!!...انداخت باال هاشو شونه فقط و نگفت هيچي

 داده لم شن رو يا بودن آب تو يا هم بعضيا!بود برپا کرکرشون و هرهر بساط و بودن کرده پهن

 !بودن

 چرا ونمنميد!!...بغلم تو گرفتم هامو زانو و نشستم ها بچه از زياد فاصله با و دريا آبي به شدم خيره

 آرامش بهم دريا موجاي آروم صداي!...بقيه بازي شلوغ به ميدم ترجيح رو تنهايي مواقع بيشتر

 بين اونورتر قدم چند که هايي شوخي و ها خنده و سروصدا از دور...دنيا همهمه از دور به...ميداد

 !بهتر!نيس من به حواسش هيچکسم!!...شدم غرق خودم عالم تو...پرکرده رو ها بچه

 رفتم آروم و باال دادم شلوارمو هاي پاچه...درآوردم کفشامو و شدم بلند...کرد جذب منو دريا آرامش

 !بود باحال خيلي ولي!!کردم يخ استخونم مغز تا رسيد پام به آب که همين...جلو

 مامان ،بودم من يادمه...کشيدن صف ذهنم تو خاطرات باز...شد باز نيشم کم کم...جلو رفتم بيشتر

 هرسه که کرديم بازي آب تايي سه انقدر...بهراد و خدابيامرزش،بهار شوهر و نسرين بابا،خاله و

 بازي آب حق ديگه عيد تعطيالت آخر تا...بخير يادش هعي!خونه تو افتاديم خورديم سرما مون

 !!...خورديم آمپول هم تايي سه دو!!نداشتيم

 !!ارزيد مي کيفش به اما ميلرزيد تنم...رسيد مي زانوم تا آب

 !بخوري؟ سرما ممکنه نميکني فکر درصدم يه حتي تو-

 ...بود زده زل بهم مغرورش و خشک قيافه اون با جيب به دست که روهام روي چرخوندم نگاهمو

 !!تو نه بشم اذيت قراره خودم!توچه؟ به بخورم سرما خب-
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 ميکني؟ لجبازي خودتم با-

 داري؟ مشکلي شما!آره-

 !ميکشي خودت جورشو خودت قول به!...نه منکه-انداخت باال شونه باز

 !نزن مفت حرف پس-دوختم چشم دريا به دوباره و دادم تکون سر

 !دهه-

 شد حرصي صداش...گرفت خندم

 نه؟ بدي حرص منو مياد خوشت خيلي-

 !ديگه بدي؟متقابله حرص منو نمياد خوشت تو مگه-

 !شه اضافه دردسرام به يکي ندارم حوصله!عقب بيا تيارا-شد جدي يهو

 !باتو نه خودمه با دردسرش بخورم سرما من!وا-کردم نگاش دوباره

 کرد گرد عقب و بيرون کرد فوت محکم نفسشو

 !بزني يخ تا وايسا اونجا انقدر!درک به-

 به دش خيره اخم با و سنگ تخته يه روي نشست رفت...کردم نگاش فقط پريده باال ابروي يه با

 !!روبروش

 نميدي؟ ما به فازي يه!داداش-شد بلند صداش پرهام يهو

 فازي؟ چه-روهام

 !!چيزي...آوازي...آهنگي يه-

 !نوچ-!خيال بي خيلي روهام

 چرا؟!د-

 !نيس حسش-

 گفت بود کيانا با بش و خوش مشغول موقع اون از که شبنم
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 !منتظرن همه!ديگهههه بخون-

 !!!زد پوزخند و انداخت شبنم به نگاه يه روهام

 !منتظرن بيخود-

 گفتم بلند و بيرون پريدم آب از

 دو!...دهه!مرخصي پاشو يا بخون ادم بچه عين يا!!ميکنه ناز ما واسه هي خر نره گمشو وخه-

 !!مياد عشوه نشسته ميکشن منتشو هي ساعته

 روهامم!!...ميشن منفجر دارن بود مشهود کامال ها قيافه از و شد باز بناگوش نا نيشاشون همه

 !!دستاشه تو االن م بريده سر کردم تصور!!!کردم خيس خودمو درجا که کرد نگام جوري يه...که

 گفتم پايين ميدادم هامو پاچه که درحالي و شدم خم و کردم اي سرفه تک

 !!نخون ميخواي بخون ميخواي!داني خود!!!که نگفتم چيزي...اممممم...خب-

 !!کني تکليف تعيين من واسه تو مونده همينم-

 !بکنم غلط من؟من-شد گرد چشمام

 لز روهام به وار خنگول و شد شل نيشم منم!!...کنن کنترل خودشونو نتونستن ديگه ها بچه

 و بيرون کردم فوت نفسمو!!...ميکرد ام تيکه تيکه اخماش اون با داشت همچنان اون ولي!...زدم

 گفتم

 فاز تو انقد چرا!!ميکشه نشون و خط برام قيافش اون با هي!!توهم ديگه بسه بابا-

 !باو کن جمع!...ضدحالي؟

 خماشا يهو شد چي نميدونم!...ما به بودن زده زل ميکنن پخش سينمايي فيلم براشون انگار همه

 االو!!!...کنه کنترلش کرد سعي اما شد نمايان لباش رو لبخند از اثراتي يه کردم حس و شد باز

 !!جذابيتشه از نصفي بودنش قطبي همين

 گفت و گرفت ازم نگاهشو

 !تماشا به نشوندي آدميزادي جماعتو يه!ميکنه کار خوب زبونت-

 !شد باز بيشتر نيشم منم!!...خنديدن خودشون به همه
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 ميخوني؟ جماعت همين خاطر به حاال خب-

 ...و انداخت بهم داري معني نگاه يه

 !باشه!!!...پوووففففف-

 ...باال پريدن ابروهام

 !بده ياد ماهم به يکمي خرکيا عشوه اين از بابا!!...شد پاسخگو کشيا منت عجب چه!اوف-

 !توپيد بهم نگاهش با عصباني و حالگيري فاز تو رفت باز

 !شي ساکت ميکنم توصيه بهت تيارا-پرهام

 !همونجا نشستم مظلوم و دادم سرتکون

 !ممنوم!بود جايي به ي توصيه-

 ديدم که منم!!شد هوا به خندش بقيه با همزمان و بگيره خودشو جلو نتونست ديگه روهامم

 ام از رو شاديا اين خدايا خخخخخ!!گشتم خشنود کلي نمودم فراهم اينارو شادي و خنده موجبات

 !نگير

 و ماشين سمت رفت...شد بلند روهام که همونجا بودم نشسته معصوم و آروم بچه دختر يه عين

 !شدن منفجر همه يهو!...درآورد گيتارشو

 !!بخونه ميخواد ايول!!!هووووورررراااااا-

 !شدم خيره خشکش قيافه به و کردم غرغر دلم تو

 زمخت سرهپ!...ميشکنن سرودست براش اينا دنياست نوازنده بهترين انگار حاال!چييييشششش-

 !!ضدحال

 شستمن جوري يه رفتم شدم بلند منم...شد گيتارش با رفتن ور مشغول و سنگه همون رو نشست

 !(کنين حال دادنو آدرس يعني!!)بودم راست سمت فاصله قدم چند با روبروش که

 ...بود کنارم که شبنم شونه رو گذاشتم سرمو

 !!عزيزم باش راحت-
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 !راحتم-

 !پا سنگ بابا-

 ميخواد طاليي پنجه و حنجره شاهزاده نزن زر ديگه خب-کردم سرفه تک يه بعد و خنديدم ريز

 !!بناله

 !ميخونه قشنگ واقعا-

 خونده؟ تو واس تاحاال مگه-

 !دارم شو تجربه ولي!نه که من واسه-

 !ميخوره چشم مردم بچه نکن تعريف انقدر!حاال خب-

 ميکني؟ مسخره داري االن-

 ميکني؟ فکر چي تو-زدم پهن و پت لبخند يه

 !درسته فکرم هست هرچي-

 !!باش خموش ديگه خب-روهام به دوختم نگاهمو

 ؟مهمه؟ انقدر يعني!!!بود مسخره واسم واقعا ها بچه بين سکوت...پايين به دوخت نگاهشو روهام

 بنمش حرف که رسيدم نتيجه اين به...و کردن حرکت به شروع گيتار تارهاي روي انگشتاش کم کم

 !!!درسته کامال

 باش من با اينکه دنيا ي همه به کن اعتمادم بي

 تنها من کنار تنها من کنار تنها من کنار

 زود بودم فهميده جملت اولين از

 بود تفاهم سو تو از قبل عشقاي

 شن بد باهات همه ميخوامت اونقدر

 شن رد تو کنار از روز هر حسرت با
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 باشه که تو حرف ميشه عوض حالم

 همراشه تو عطر بارون تو اسم

 نيست کس هيچ مال که قلبم از گوشه اون

 نيست مشخص اصال شد آروم تو با کي

 قيهب تشويق صداي حتي!!!ديگه دنياي يه توي بودم شده غرق...انگار ولي شد تموم زود اينکه با

 !بکشه بيرون هوا و حال اون از منو نتونست هم

 ...که اونجايي مخصوصا!!!بود چشمام جلو آهسته صحنه عين حالتاش همه

 ...(همراشه تو عطر بارون تو اسم...باشه توکه اسم ميشه عوض حالم)

 يايدن اون درگير من و!!!ميکرد پيدا سوق سمتم به بيشتر هرلحظه نگاهش ميخوند که اينجارو

 !!چشماشم عجيب

 !!دوباره!!دوباره-

 و برداشتم شبنم شونه رو از سرمو!...بزنه بازم ميخواستن يکصدا همه!اومدم خودم به باالخره

 ...کردم مرتب شالمو

 !ندارم حسشو گفتم اولم همون!ديگه نه-روهام

 ...!!اااااااا-باهم همه

 کونت صورتش جلو دستمو!!...ميکرد نگاه روهام به داشت خاصي جور يه...شبنم به دوختم نگاهمو

 دادم

 !الووو؟-

 چيه؟-کرد نگام تعجب با

 کجايي؟-زدم شيطوني چشمک

 !همينجا-

 !ت عمه جون-
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 !!!ندارم حوصله بابا برو-شد بلند جاش از!...پيچيد هم به سيماش يهو

 بعيد نمشب از رفتار اين!!ميکرد صفا و کيف خودش واسه زمين رو دقيقا فکم!ماشينش سمت رفت و

 !بود

 پهلوم به زد يکي

 شد؟ چش اين-

 داري؟ مرض!رهاااااا-

 !کنم فک-

 !ميدوني خودت خوبه-گرفت خندم

 شد؟ چش اين نگفتي-کرد کمرنگي اخم

 !نيس خوش حالش چندروزه اين اصال!کرد قاطي ميدونم؟يهو چه-انداختم باال شونه

 !موافقم اره-داد تکون سر

 رها؟-پرهام

 !جانم؟-سمتش برگشت رها

 ...گرفت اوقم باز

 !دارم کارت دقيقه چند عزيزم مياي-پرهام

 !بريم...اره-شد بلند رها

 شدن بلند همه...انداختم بقيه به نگاهي!!...شدم تنها من و!گرفتن فاصله ازمون هم شونه به شونه

 يا بهره ما کال!!کردن شروع رو وسطي بازي واليبال توپ با تر عقب کمي و گرفتن فاصله آب از و

 يکردم پرت هارو سنگريزه و سنگ همون روي بود نشسته روهام فقط و!...نبرديم واليبال توپ بجز

 !!!ندارم دويدن حوصله ديدم نه؟بعد يا بازي برم که بودم دل دو!...دريا تو

 !!بيکاريه از بهتر حداقل درآد حرصم يکم بزنم حرف اين با...روهام سمت رفتم آروم و شدم بلند

 کردم نگاه نميرخش به و نشستم...بود جا نفر يه اندازه به کنارش
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 !ميکني؟ تنبيهش کرده چکارت چيه؟؟دريا-

 !نکرده کاري دريا-...کنه نگام اينکه بدون

 !پره ديگه جاي از دلت پس-

 ...موجا تو نامعلوم نقطه يه به دوختم نگاهمو...کرد سکوت و داد تکون سر

 !چي؟ از نميگي-

 يزچ اينکه...بشم خبر با درونش اوضاع از ميخواست دلم شايد!!پرسيدم سوالو اين چرا نميدونم

 !چيه ميده عذابش انقدر داره که اي واقعي

 !بگو تو اول-

 من؟-

 !بگم منم تا بگو تو!...آره-

 بيرون کردم فوت نفسمو

 !نخواستم!...نوچ-

 شکست سکوتو خودش بعد و شد فرما حکم سکوت اي لحظه چند...کشيد عميقي نفس

 خاطره همه!دلخوشياتو همه!ميبره خودش با زندگيتو همه و مياد...سيل يه...که هست زماني يه-

 همه که بودم شانس خوش وسط اين من خب ولي!...داري دوسشون که کسايي همه!خوبتو هاي

 داغونت!...ميشکنه کمرتو واقعا چيزايي ي خب ولي!...موند برام برادر يه!...ندادم دست از کسمو

 ميگم؟ چي ميفهمي!...شدي دچار تدريجي مرگ به ميکني اعتراف کم کم که جوري!...ميکنه

 !ميفهمم خوب...اوهوم-دادم سرتکون

 پيدا اييه بهونه ميتوني!...کني پيدا دنيا تو دلخوشي چندتا ميتوني هنوز...کني دقت خوب اگه ولي-

 از بخاطرشون باشي حاضر که!...بدي ادامه شده که هم اونا بخاطر بتوني که!بشي اميدوار که کني

 !بگذري چيزا خيلي

 کردي؟ پيدا ها بهونه اين از چندتا تو-کردم نگاهش
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 نهمي فقط خانوادم همه از...باشم پشتش بايد!پرهام همين...مثال-...کرد پرتاب ديگه سنگ يه

 !بشم خيال بي داداشمو...ارزش بي غم مشت يه بخاطر نميتونم!...مونده

 ديگه؟ و-

 !باختم مبکش پس پا!...برم آخرش تا بايد...دوشمه رو که مسئوليتي يه...ديگه-شد متفکر قيافش

 چه هب ولي...کرد زندگي و اومد کنار چيزا خيلي با ميشه!...توه با حق-...شدم خيره روبروم به دوباره

 !بميري؟ نيس بهتر همون...ميسوزي داري هم دنيا اين تو حتي وقتي!...قيمتي؟

 !اميدي نا زيادي-

 !نميديدي زنده منو االن تو که بودم اميد نا اگه-زدم پوزخند

 !نزن نااميدي از حرف پس-

 !روهام؟-

 هوم؟-

 !نميشي؟ ناراحت...دوباره...بپرسم ازت چيزي يه-

 !داره بستگي-باال پريد ابروهاش از يکي

 !گذشتت...درباره-گرفتم دندون به پايينمو لب

 !بافتم هم به کلمه چندتا سريع!...کرد سکوت و!انداخت چشمام تو نامفهومي نگاه

 !ميپرسيدم نبايد!کن فراموشش...اصال...اممممم-

 !بم صداي يه با و گرفت ازم نگاهشو و دهنش تو کشيد پايينشو لب

 !!بپرس-

 !واقعا؟-شد گرد چشمام

 ...اما!!...کرد نگام تعجب با...ايستادم روبروش رفتم و شدم بلند جام از...داد تکون سرشو فقط

 دستم دو با و شد مچاله م چهره!صورتم تو اومد صاف چيزي يه يهويي...)ميدونستي وقتي تو-

 !!آااااخخخخ!(چسبيدمش
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 !...بود توپ کنم فک

 !!ببخشيد واي اي-ماني

 اجي؟ شدي چي-رها

 !زدنت لگد اون با کنن سرت بر خاک-پرهام

 اون؟ سمت ميره ميدونستم چه من!اهه-حسام

 ياد يهو و شدم خيره خوشرنگش چشماي تو...پايين کشيد آروم و گرفت دستامو دوتا مچ نفر يه

 !روهام صورت تو رفت توپ وقتي!افتادم جنگل تو قضيه اون

 !شده چي ببينم بزار-کمرنگ اخم يه پيشونيش رو و بود آروم صداش

 !زد آرومي لبخند و ايستاد صاف روهام...بود شده جمع چشمام تو اشک بود زياد ضربه شدت چون

 !اومده دردش فقط...نيس چيزي-

 مونه رو نشستم اخم با!!...انداختم بقيه سوال از پر هاي چهره به نگاهي و دماغم رو گرفتم دستمو

 !سنگ

 !خوبي؟-...ايستاد روبروم اومد روهام

 !خوبم-

****** 

 هي هموبايلم زنگ شبيه خيلي که صدايي يه و!!گمشدم انگار...بيداري و خواب عالم ميون جايي يه

 !!شم بيدار داره دوست

 !!!بزاره اعصاب من واس نداره قصد انگار!نه ولي!!!...محل بي خروس!بکپم بزار!بابا برو اه

 آويزون تخت از دستمو!...شبه نصفه هنوز فهميدم مطلق تاريکي از...کردم وا چشمامو از يکي

 و گرفته صدايي با و بستم چشممو!!!...کردم پيداش اينکه تا...گشتم دنبالش المسه حس با و کردم

 دادم جواب آلود خواب

 الو؟؟-
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 !!عزيزم...سالم-مردونه صداي يه

 !شما؟-تاريکي به زدم زل و کردم وا چشمامو

 !!فرزين!!...عشقم منم-

 مفت رز که کردي پيدا اي بهونه چه باز-کردم مشت پتو زير دستمو و شد ور شعله درونم آتيش باز

 !بشي؟ مزاحمم بزني

 !!بازيه همش ميکردم تلقين خودم به که بود نمايان غمي يه صداش تو

 !!کنم ثابت خودمو بده فرصت بهم ديگه بار يه!...بار يه فقط-

 يه با هک نيستم ساله هيفده دختر اون ديگه من!!...سوسول بچه ببين-نشستم شدم بلند عصبي

 پيدا ديگه جاي يه برو رو دنبالشي که درازي گوش موجود اون!!بشم خر تو دروغي دارم دوستت

 !!کني بيرون سرت از بودنو من با فکر بهتره توهم پس کردم فراموش تورو وقته خيلي من!!کن

 حس يه با!!رسيدم روهام چشماي برق به کردم دنبالش وقتي...کردم حس رو نگاهي سنگيني

 !کردم؟؟ بيدارش اخي!بود خيره بهم تعجب و کنجکاوي

 هرکاري بعدش!!...بزنم حرف باهات رو در رو بزار!!ببينمت بزار بار يه...ازت ميکنم خواهش-

 !!بکن خواستي

 !!ببيني منو ميتوني اونوقت...ببيني گوشتو پشت اگه-زدم پوزخند

 ...تيارا-

 !!!شو خفه-

 شد بلند روهام!...گوشم پشت دادم موهامو عصبي و کنار انداختم موبايلو و کردم قطع

 ...بود شده بم خواب از صداش...ميکردم حس نگاهشو سنگيني هنوز...نشست

 !بود؟ کي اين-

 !!نداره ربطي هيچ تو به-

 ميپرسم سوالي ازت وقتي گفتم بهت دفعه صد-شد دقيق چشمام تو و تخت لب نشست اومد

 !!بده جوابمو درست
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 !!نيست مربوط هيچکس به من خصوصي مسائل-

 مشکوک ميتونه اتفاقي هر و کس هر...اومده پيش ما براي که خطرناکي اوضاع اين با!!تيارا-

 !ميگم؟ چي که ميفهمي!!باشه

 ؟...ممکنه يعني-کردم زمزمه طوالني مکث يه از بعد!!...بهت تو رفتم

 !ممکنه هرچيزي!ممکنه آره-

 !!باشه اونا با فرزين نداره امکان!نه-دادم تکون طرفين به سرمو

 فرزينه؟ اسمش-

 !اوهوم-

 داره؟ چکارت-

 !چرنديات مشت يه دادن تحويل و!مزاحمت فقط-

 دنبالته؟ چندوقته-

 !دوسال دقيقا-

 بياد؟ بدت ازش شد باعث چي-داد سرتکون

 !ميکني؟؟ بازجويي منو داري االن-کردم اخم

 !بده جواب پس!هردومونه نفع به بکنم هرکاري من-کشيد عميقي نفس

 گفتم حوصله بي و کردم محکمي پوف

 و درآوردم توشو ته رفتم...ميزد مشکوک...بودم دوست باهاش مدتي يه...نمياد خوشم ازش کال-

 !!!نيس آدم...که ديدم

 !من؟ گذشته شبيه چيزي يه يعني-زد موج نفرت شبيه چيزي صداش تو

 !!نداره...ربطي تو به قضيه...اين نه...امممممم-

 بدي؟ فرصت بهش نيستي حاضر چرا-زمين به دوخت کالفشو نگاه اي لحظه چند
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 !باشه خوب که هرچقدرم!باشم باهاش نيستم حاضر!نيست بشو آدم ميدونم چون-

 !!!موندي؟ من با چرا پس-

 واقعا!!...شدم خيره بهش بيصدا و شوک عالم تو رفتم...شد تکرار گوشم تو بار چند سوالش

 !دادم؟ رضايت چرا پس!داشته هايي سابقه چه روهام شده روشن برام وقته خيلي چرا؟؟منکه

 دارم؟ فرقي چه فرزين با...بودم قبال که مني مگه...هوم؟؟چرا؟-...چشمام تو دوخت نگاهشو

 رسيد ذهنم به جمله اين يهو چرا نفهميدم اصال

 !!داري فرق...خيلي...تو-

 ادامه حرفمو ميخواد که خوند نگاهش از ميشد!کرد سکوت فقط و شد بازتر کمي چشماش

 کامال ميکردم احساس خودم و چيدم هم کنار رو کلمه سري يه کم کم...بگم؟؟ چي...اما!بدم

 !!صادقم

 حمايتم...چيزا خيلي دربرابر...داري تو!!!باشي خوب...واقعا ميتوني...که کردي ثابت بهم...تو-

 سر ازت خطايي کار ولي...کنارتم مانع بي...من اينکه وجود با...که کردي ثابت تو!!...ميکني

 يتونهم نفر يه که اي اراده اوج يعني اين و!!...ميگيري خودتو جلوي...اما سختته اينکه با!!...نميزنه

 من!...نه...فرزين ولي!...جنگي مي بودي قبال که روهامي اون با داري تو!...باشه داشته

 هک کنم باور نميتونم...بخواد منو واقعا اگه حتي!نديدم فرزين تو رو خوبي وجه...هيچ...هيچوقت

 !!نميکنه شروع نو از...دوباره

 از همش مطمئنم که!کردم استخراج هارو جمله اين کجا از!زدم حرف اينهمه چطور نميدونم اصال

 !!!بگم روهام به بود واجب انگار که حقيقتي!!...حقيقته و دلم ته

 حرفش اين با سکوتش و!!...انداخت بهم آرامش از مملو که نگاهي با شد همراه طوالنيش سکوت

 ...شکست درهم

 !!!ميشم جنگ اين پيروز دارم...که ميشه باورم...داره حاال-

 با!!بشي قبلي آدم اون...نميوني بخواي اگرم...تو که ميدونم-...کرد جاخوش لبام رو محوي لبخند

 !!ميزنم حرفو اين حقيقت روي از...اما نميشناسمش اينکه

 !!اميدواري...اينهمه بابت ممنوم-بست نقش لباش رو آرومي لبخند
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 لمهد تو وقته خيلي که حرفا سري يه انگار!داشتم خوبي حس...دادم جوابشو لبخند همون با فقط

 !شدن آزاد

 ش يرهت سبز گرمکن شلوار جيباي تو کرد دستاشو و زد کنار رو پرده...پنجره سمت رفت...شد بلند

 ...شد خيره نامعلوم ي نقطه يه به و

 مي اميد بهم...تو مثل کسايي حضور ولي!!نميشم بخشيده هيچوقت...ميکنم حس اوقات گاهي-

 !!بخشه

 !!شدم خرکيف صداقتش اين از

 !!!اينطوره که خوشحالم-

 !تيارا؟-

 هوم؟-

 !!بخشيدي؟...منو...تو-

 بابت؟؟-باال پريد ابروهام از يکي

 !!جنگل تو...شب اون-

 ...روهام و من شدن گم!...شد رد چشام جلو از فيلم عين چي همه!...شوک تو رفتم آن يه

 اون روهام!نه نه نه...لرزيد دلم...!!!...آبروريزي اون...دعوامون...شدنمون بيدار...خوابيدنمون

 جلو نتونسته شب اون!...بودم کرده فراموش رو قضيه اون من!نبوده هست االن که ايني...شب

 يکار...اما اختيارشم در که شبه چند هم حاال و!!...بودم اختيارش در من که درحالي بگيره هوسشو

 !!ميشه جوابگو داره پشيمونيش و اراده بفهمم...تا کافيه همين و!نکرده

 ...شکستم سکوتو آرومي صداي با

 بود؟؟...همون قصدت...اولش از...شب اون...تو-

 ...ولي!!نميکردم فکرشم اصال!!نه-داد جواب سريع

 !!نذاشت ش مردونه خواستن احساس...خوندم تهشو تا ولي...کرد رها نيمه نصفه حرفشو
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 دراز لندب نفس يه با همزمان!...ميفهمم پشيمونيشو ته تا!!کرده گير فشاري بد تو االن ميدونستم

 گفتم و کشيدم

 يرغ کارت کن قبول!!نيستي بخشيدني هيچوقت!!نه بخواي راستشو اگه!!شده تموم...حال بهر-

 !!گذشتنه قابل

 !دارم قبول-

 ...کردم نگاش غمزده!!کرد خراب حالمو که بود صداش تو غمي يه

 نه؟ مگه...ميکني جبران داري االن...خب ولي-

 !بدوني قابل اگه!اوهوم-داد تکون سر

 !کرد فراموشش ميشه-

 ...بود نگاهش تو!نميدونم....جنس از برقي...شد خيره توچشمام و سمتم برگشت

 !!موندم تو دل وسعت کف تو هنوزم من-

 !!وللش حرفارو اين بخواب بگير-بهش کردم پشتمو و کردم کوتاهي خنده

 و سکوت اون تو و...کشيده دراز پتو،فهميدم و لباساش خش خش صداي از و خنديد آهسته

 !!برد خوابم که نکشيد طولي تاريکي

****** 

 

 !نيم و ده...روبرويي ديوار روي ساعت به افتاد بالفاصله نگاهم و کردم باز هم از پلکامو آهسته

 به نگاهي و نشستم و کنار زدم رو پتو!!!...داد حالي چه آي...کشيدم محکم و باال بردم دستامو

 رادها بي افتاد ريختش بهم موهاي به که نگاهم!...بود خواب و کشيده دراز پشت به...انداختم روهام

 !!ميکنه مخفي هميشه رو چيزي يه...انگار بسته چشماي اون و!!...نشست لبام رو محوي لبخند

 !ميزني؟ ديد هي چيه!!...هيز دختره!چشاتو کن درويش-زد تشر وجدانم

 !خفه تو-توپيدم بهش
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 !ميزنيا حرف خودت با داري!هوي-

 چه؟ تو به!کنم نگاش ميخوام خوشگله!نزن اضافي زر-

 !!نيست کارساز من حرفاي ميدونستم...بله-

 !خموش پس-

 نگاه روهام به آينه از...شدم موهام کردم شونه مشغول آينه جلو و پايين پريدم تخت از

 !زد غلت آروم...کردم

 رنگ به...بود آرنج تا آستيناش که بلوز يه...انداختم لباسام به نگاهي و بستم اسبي دم موهامو

 خوبه...سفيد تنگ نه گشاد نه شلوار يه و...بود شده کار مخملي پخي پخ مو دختر يه روش و بنفش

 !!ندارم کردن عوض لباس حوصله!ديگه

 !!شنيدم شبنمو صداي همزمان که...کردم بازش و در سمت رفتم

 اينجوري نداري حق پس!ميدم انجام رو بود قرارمون اولش از که هرکاري دارم من!!...آره-

 !!کني توبيخم

! بودن برش و دور به حواسش اصال و ميرفت رژه اونور به اينور از سالن انتهاي...کشيدم سرک آروم

 داد ادامه جدي و خشک لحني با

 برم تيداش چي؟انتظار خب!...توه؟ مال گفته کي!هه!!...بگيرم جلوشو نميتونستم چه؟منکه من به-

 !!.....خودشه ي خواسته و ميل به ميکنه هرکاري اون!...اون؟ دل بر نرو بگم

 !!نکبت دختره!!...بودم خورده ظاهرشو گول اولشم از!!.....اهلشه اونم ميدونستم چه من

 دستور من به نداري حق!...ميبرم پيش برنامه طبق چيو همه دارم من!نکن نهي و امر اينجوري....

 !!بدي

 ...چيه؟ ميزنه؟قضيه حرف کي با!!...ميشدم منفجر فضولي از داشتم ديگه

 خودمو که داده محل من به تاحاال پدرسگ ي پسره اون مگه!نزن زر!!...باش خيال همين به آره-

 ميخواي!حاال خب خيلي!!.....خوبش جنس از اونم!داره مار مهره دختره معلومه!...بهش؟ بندازم

 !باشه!......بپرس خودش از بدوني چيزي
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 !!کيه؟ کيه؟پسره دختره!!بگيرم خودمو جلو نتونستم ديگه!...کرد قطع و پايين آورد گوشيو

 و...ديوار هب چسبوند کفشو و باال برد راستشو پاي و ديوار به داد تکيه...جلو رفتم آهسته قدمايي با

 !!شد موبايلش با رفتن ور مشغول

 !بانو؟ شبنم خبر چه-گفتم

 چي؟...چ-شد خيره چشمام تو تعجبش و دلهره از پر چشماي با و ايستاد صاف ناگهان

 خوبه؟ حالت-جلوتر رفتم و شد گرد چشمام

 !خوبم!آره...آ-داد سرتکون تند تند

 !!بگو منم به شده چيزي!...ميزنيا مشکوک روزه چند اين-نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 !نيست چيزي!...نه-زد زورکي لبخند

 رفح کي با االن!چيه؟ پسره...و دختره...اين قضيه پس-کردم اشاره ابرو و چشم با موبايلش به

 !ميزدي؟

 !انداخت من به نگاهي و...موبايل به استرسي پر نگاه

 !پسره؟ و دختره...کدوم-

 !کردم؟؟ داپي شنوايي مشکل تازگيا بگي ميخواي يعني-بستم چشمامو از يکي و کردم غنچه لبامو

 !ميزني توهم داري!زدي چيزي يه کنم فک تيارا-کرد مسخره خنده يه

 و شدم خشک حالت همون تو منم!!رفت و شد رد کنارم از بزنم حرفي بده اجازه اينکه بدون و

 ؟؟نداد حسابي درست جوابمو...چرا پس!بود واقعي مطمئنم بابا نه...توهم؟؟؟!!ديوار به شدم خيره

 وکشومشک رفتاراي اين توي ته من...شدم خيره رفتنش مسير به متفکر قيافه يه با و برگشتم

 !!خبره چه نفهمم اگه نيستم تيارا!!...درميارم

 لباساشو البته!شد نمايان درگاه تو شخيصش شخص خود قامتش و شد باز روهام اتاق در يهو

 پوشيده لجني سبز دار کاله پاييزه بلوز يه و رنگ خاکي کتون شلوار يه!بود کرده عوض

 !!المصب پدرسگ!باال بود داده موهاشم!!بود
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 !انداخت بهم احساس هرگونه از عاري نگاهي

 !اينجايي؟؟ چرا تو-

 ؟!!باشم بايد کجا بفرماييد دستور-کردم جابجا فکمو

 !دارم؟ چکار تو به من!!...باش خب-ها پله سمت کشيد راهشو و انداخت باال شونه

 !!البد ميپرسي که داري کار خب د-دنبالش افتادم راه

 !!باشم داشته کار تو به نيستم بيکار!!نوچ-

 از هاينک اميد به بشم محو زندگيت از برم من بود بهتر وگرنه!!نيستي بيکار خوبه همين خب-

 !!نکنم سکته دستت

 ختمدو نگاهمو ماستمالي براي بنابراين!کردم خيس خودمو که رفت بهم اي غره چشم يه برگشت

 !!(نميشه پيدا دنيا تو من از تر اسکل يعني!!...)زدن سوت به کردم شروع و سقف به

 يدادم تکون تاسف به سري که حالي در!خنديد آهسته بعد و کرد نگام سفيه اندر عاقل يکمي اونم

 داد ادامه راهشو و گرفت ازم روشو

 !!جهانو مريضاي همه بده شفا خدا-

 !بودم من منظورت اگه مديوني!!...آمين-دادم ادامه راهم به و کردم ريز خنده يه

 !بودي تو منظورم دقيقا-

 حرصم منم و ميز پشت نشست خيال بي اون!...نبود هم کسي و آشپزخونه به بوديم رسيده

 بيخ تمگذاش چاقورو و سمتش رفتم شيرجه و برداشتم پنيرو پيدستي توي چاقوي سريع!...دراومد

 !گلوش

 آره؟؟ مريضم من که-

 !!ميکني ثابت داري کارت اين با-شد گرد چشماش

 !!کردم غلط بگو بموني زنده ميخواي اگه-

 !چي؟-خنده زير زد پقي
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 !شنيدي همينکه!مرض-

 !!نداري کشتن آدم جرئت تو...ميدونم-مرموز لحن يه با

 !!دارم خوبشم دارم االن-

 کرد زمزمه آروم خيلي و پايين کشيد نرم خيلي و گرفت دستمو مچ

 تموم گرون خيلي ممکنه هم شوخي حتي عصبانيت تو که ميدوني!!...خوب دختر باش مواظب-

 !!پشيموني عمر يک و بموني تو نکن کاري پس!!...شه

 !!پيشونيش تو زدم مشت يه و پيشدستي تو کردم پرت رو چاقو

 !!ميبافه فلسفه من واسه نشسته!!بروووووو-

 !تر وحشتناک يکي اون از داد تحويلم غره چشم يه باز

 االن؟؟ کردي چکار تو-

 کردم؟ چکار خودت نظر به-ايستادم صاف سينه به دست

 شد ور حمله سمتم به و بست نقش پيشونيش رو غليظي اخم

 !!کنم حاليت وايسا داري جرئت-

 !دمون ثابت خيز نيم حالت تو پرهام صداي با برداشتم،روهام عقب به قدم يه تا!شد گرد چشمام

 !!متعالي عالي صبح!!گرامي آبجي و داداش بر سالم!!به به-

 جلوي اما!!ميکشيد نشون و خط برام چشماش اون با داشت هي!گرفت خندم روهام قيافه از

 و ردک نگام همونجوري يکمي اونم!روبروش نشستم و زدم دور ميزو ريلکس خيلي و گرفتم خودمو

 !!ميبردم بهره هاش غره چشم از همچنان من و!برگشت اولش حالت به آروم بعد

 داداشش کنار نشست آويزون لوچه و لب با پرهام

 !!بود واجب سالم جواب...وقتي يه بخير يادش-

 رو نهبمو نشه عقده اينکه واسه اينم!!سالم عليک-گفتم ميگرفتم لقمه خودم واسه که حالي در

 !!دلت
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 !!بده ياد بنده قطبي داداش خان به مهربونيات اين از هم يکمي!ايول-پرهام

 گفتم و کردم نگاه بود خيره پرهام به طلبي جنگ حس يه با که روهام به خبيثي لبخند با

 !!نيست کارساز تو داداش با خوب اخالق کال-

 !!هباش داشته لياقت که ميکنم خرج کسي واسه خوبمو اخالق-کرد نگام ترسناکش اخم اون با

 !!نيستم بيش لياقتي بي سرتاپا بنده بفرماييد پس!!دهه-پرهام

 دهنش گذاشت لقمه يه خيال بي و زد بشکن روهام

 !!دقيقا-

 !اونور کرد روشو و دهنش تو کوبوند رو لقمه خشم با و انداخت بهش حرصي نگاه يه پرهام

 ...گفتم وسط همون و خنده زير زدم پقي منم

 !!بگيرن ياد همه کرد تهيه مستند...شما برادرانه و صميمي رابطه از ميده حال...يعني-

 !!خوبيه پيشنهاد-داد تکون سر روهام

 !پرهام آه همزمان و!شد وارد خوابالوش قيافه اون با رها موقع همون

 !!ميکنن ترور پرهامتو دارن ببين بيا!!...رهااااااا-

 گفت مينشست که حالي در!گرفت خندش خودشم و چرخوند ما بين نگاهشو متعجب رها

 !چيه؟؟ قضيه-

 ياصل قسمتاي!!بنويسم پرت و چرت ندارم حوصله خب چيه!!!)گذشت روال همين به زمان بقيه و

 !(مهمتره

 عجم هاي شکمو توسط و تهيه جمع هاي کدبانو توسط نظيري بي ناهار و شدن بيدار همه کم کم

 !!شد صرف عضوشونم خودمم که

 وقتي و ديدم هاش نصفه تا نشستم منم!!فيلم تماشاي به تلويزيون پاي شدن ولو همه ناهار از بعد

 وت رفتم و دادم لم تخت روي!!باال رفتم شدم ميشه،بلند کننده کسل واسم داره کم کم ديدم

 !!گوشيم
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 ندمو فقط!...حذفيدم پرهامو!حذفيدم حسامو!حذفيدم سامانو!حذفيدم فرزينو شماره...بيکاري از

 نياز بهش ميدونم!!...دارم الزمش که ميدونم و گوشيمه تو که مذکري شماره تنها!!روهام

 لطفاشو همه بايد که ميرسه وقتي يه حتما...چون بدم ادامه باهاش ارتباطمو که الزمه!!...دارم

 همين کوچيکيه به حتي ارتباط راه يه بايد پس!ميشه من نوبت که زماني يه ميرسه!!...کنم جبران

 روهام شايد!...شه قطع مون رابطه نميخواد دلم انگار...ولي چرا نميدونم!!...باشه بينمون شماره

 عمري لک از!پشيمونه که ميکنم حس وجودم همه با و ميبينم چشمام همين با دارم که کسيه اولين

 رغرو و ترسناکش عصبانيتاي و بدش اخالقاي تمام با!!ميکنم حسش دارم!!...گذشته ازش که

 از پر دل و چشماش تو احساسي بي تمام با!!...بيگاهش و گاه مهربونياي و زيادش نسبتا

 هک شد ثابت بهم وقتي اين!...شه حذف نميخوام!زندگيم تو باشه ميخوام اينا همه با!!...دردش

 از قيقاد اوضاع نميدونم!!...بيام بر ميکنه تهديدم داره که خطري پس از نميتونم اون بدون فهميدم

 !!نميذاره...روهام کنن اقدام من دزديدن براي بخوان اگه حتي ميدونم قراره،ولي چه

 تنهاييم و ميزد جوونه وجودم خشک شاخه هي!ميشدن زياد داشتن هي دلم توي شيرين حساي

 هي!!...ميرسم جايي يه به دارم سردرگم هاي کالف اين ميون از باالخره انگار!...ميشد تر کوچيک

 احساس و!...خوب خيلي!خوبه جاي يه...ميگه بهم احساسم ولي!کجاست نميدونم که جايي

 !!نميگه دروغ بهم هيچوقت...من

 گوشم از رو فري هنز!!...هنگيد مي داشت مخم ديگه که دادم گوش آهنگ فکرا همين تو انقدر

 !گذشته ساعت يک ديدم کردم نگاه که ساعت به...کردم جمعش و بيرون کشيدم

 !باال؟ نمياد که نشده تموم فيلم هنوز يعني

 هارو پله يکي يکي...ميومد پايين از صحبت و خنده صداي...بيرون رفتم اتاق از و شدم بلند آروم

 يم که چيزي از لحظه يه تو...کردم نگاه دقت با بود ها نرده به دستم که حالي در و پايين رفتم

 !!بود نقطه يه معطوف فقط نگاهم و!!شدم خشک ديدم

 مايع و!...قرمز و سبز هاي بطري!!...ها نوشيدني اقسام و انواع از بود پر سالن وسط ميز روي

 انيم و کيانا و رها مثل کمي تعداد فقط ميون اين در!...ميشد ريخته ها جام تو که درونش سرخرنگ

 ...روهامم حتي!!...ميخورد و ميخنديد شبنمم حتي...نميخوردن ديگه نفر دوسه و

 هي انگار نه انگار اصال!!...ميکنه کوفت سرخوش چه...شد دوخته روهام به غمم از پر و خيره نگاه

 !!...شدي پاک تو کرده باور که هست نفر
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 لحظه هي تيارا؟تو ديدي!!...ميبيني که همينه...بشر اين!!نه...کردم حس گلوم تو بغضو سنگيني

 زيچي يه چرا؟؟چرا ولي!!...داشتي پيش لحظه چند تا که خوبي احساسات همه به شد خونده فاتحه

 ساختم دلم و ذهن تو روهام از که خوبي تصوير داره اصرار نادرسته؟چرا همش اينا ميگه دلم ته

 کنم؟ باورش ميخواد بمونه؟چرا پايدار بايد

 !!...بودم دلم پيرو هميشه منم و داده دستور عقلم خالف بر دلم هميشه

 !!!ميبيني چشمات با داري االن که چيزي اين بر تره مقدم دل همون پس-کردم زمزمه

 سمت رفتم و...اتاق تو برگشتم وارفته و شل قدمايي با و گرفتم ازش درد با خيسمو نگاه

 !شدم خيره ابري آسمون به و کنار زدم رو پرده...پنجره

 تاحاال شايد!...نميشه خراب ذهنم تو قشنگش تصوير...باشه بد که هرچقدرم روهام!!...نه...نه

 حتي و استخونم و پوست و گوشت با حسش ديگه انگار!!...بشه نميتونه...االن ولي...شده چندبار

 ابلق ديگه اتم هسته يه مثل...کني جدا ازم پودشو تارو اگه حتي که جوري!شده آميخته احساسم

 !!نيست جداسازي

 بوده همين سهمم دنيا از شايد...زدم پسش آروم منم و خورد سر گونم روي هوا بي اشکي قطره

 !شد؟ باز زندگيم تو پاش که شد چي اصال!!بشم امتحان بشري همچين با که

 برگردم و بشه بريده افکارم رشته شد باعث ديوار با برخوردش و در شدن باز صداي ناگهان

 قابل مبرا ميديدم که چيزي!!...موند ثابت روش ترسم از پر نگاه و باال رفت قلبم ضربان...سمتش

 وت ريخته موهاش...پايين سرش...آويزون دستش يه...چارچوب به دستش يه...روهام!...نبود هضم

 هب که دستشه اون روي تعادلش همه انگار که جوري...بود ايستاده زنان نفس نفس و...صورتش

 ...بشه ول اگه و!چارچوبه

 کردم زمزمه تقريبا و سينم قفسه روي گذاشتم دستمو

 !!ترسيدم-

 نفس صداي!!...نميديدم سرخ چشماي اون جز چيزي ديگه انگار و...باال اومد سرش آروم آروم

 !!بود گوشخراش واسم نفساش

 !!ترس شبيه داد بهم عجيبي حس...نشست لباش رو که رمقي کم و کمرنگ خيلي لبخند
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 و دز که حرفي با و...سمتم افتاد راه آروم ميکنه حفظ سختي به تعادلشو بود معلوم که حالي در

 !!زد تاييد مهر ترسام و منفيم افکار همه روي...لحنش

 !عزيزم ميکنم آرومت االن!!ندارم ترسي...منکه...من؟ از!...عشقم؟ چرا!...ترسيدي؟-

 هب و بودم ميخکوب جون بي و خشک من و بود شده نزديکم...نمياد باال نفسم ديگه کردم حس

 !...خيره چشماش

 ...تو...هام...رو-

 !شد تنگيم نفس باعث الکل گند بوي دهنش شدن باز با همزمان و جلوتر اومد

 !گوشم سرتاپا من!بگو!نفسم؟ بگي ميخواي چي!...دلم؟ جان-

 دادم قورت دهنمو آب و سريم پشت ديوار به چسبيدم قد تمام

 !!ميگي داري چي نميفهمي!!...کردي مست تو...روهام-

 ...سرم کنار گذاشت راستشو دست

 !خوب!!ميگم دارم چي ميفهمم خوب!!عزيزم چرا-

 !گريه زير بزنم بود مونده کم...دادم تکون طرفين به سرمو

 !کنار برو!مستي االن تو!نميفهمي!نه-

 ناي تو بخواد روهام اينکه فکر...ميلرزيد تنم همه...شد خم و چپم سمت گذاشت شم ديگه دست

 !ميکرد ديوونم داشت بياره سرم باليي وضعيت

 !خانومي؟ چرا!...کنم؟ ولت ميخواي چرا!...نداري؟ دوسم مگه...هوم؟...برم؟؟ چرا-

 بغض از پر صدايي با...شدن هام گونه رو بازي سرسره مشغول و ندادن مجال ديگه اشک قطرات

 کردم زمزمه درموندگي و

 !!دادي قول من به تو روهام-

 کرد نزديکتر صورتم به صورتشو

 !ميکني؟ چرا گريه...برم؟ قربونت قولي چه-
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 از چه!هنميرس بهت آسيبي هيچ...باشي من با وقتي تا...)پيچيد مي ذهنم تو ميزد قبال که حرفايي

 ...!(کن...اعتماد...کن اعتماد بهم!ديگه کس طرف از چه من طرف

 به کوبوندم دستامو قدرت تمام با...شد خارج دستم از کنترلم...چسبوند مي لباشو داشت ديگه

 تونست اما عقب شد پرت قدم دو همين واسه نداشت تعادل...دادم هلش و ش سينه

 شد تعجب از پر نگاهش...بايسته

 ...من؟منکه عشق ميزني پسم چرا-

 !!شو خفه-زدم جيغ گريه وسط

 آبارو سريع و...ايستادم روبروش و داشتم برش...بود عسلي روي که آبي پارچ سمت دويدم

 !!صورتش تو پاشوندم

 ...بيرون ريختن دلم حرفاي اراده بي

 ماداعت بهت نتونستم هيچوقت...دادي؟ قول بهم نيست يادت...ميکني؟ اينکارارو چرا...روهام؟ چرا-

 ميکنم التماست!نکن!...نميفهمي چته؟نه ميفهمي تو روهام!...داشتم باورت ولي کنم کامل

 ديوونم!...نکن کش نخ احساسمو!...نکن خطي خط دلم و ذهن تو خودتو تصوير!...نکن

 همه با که مني...ميکني؟ خراب من پيش خودتو داري چرا!...روهام نپاشون ازهم باورامو!...نکن

 دارم االن که چيزي اين ميگيرم نديده!...روهام...که مني!دارم نياز بودنت به که ميدونم بديات

 بودنتم زنده از حتي ميدونم چون!!...شنيدم ازت که حرفايي اون ميگيرم نشنيده!ميبينم

 به!!...کنممي فراموش...ميفهمي؟...شکستي دلمو...شکستي قولتو که ميکنم فراموش!!...پشيموني

 هک اشکايي اين!!درک به من!!خودت با ميکني بد داري بفهم روهام!!...چيو همه ميسپارم فراموشي

 ينا از بردار دست...شده که خودتم بخاطر!!...درک به شکست که دلي!!...درک به ميبيني چشام تو

 خراب خودتو چرا!!...کن تمومش!...هست و بوده هرچي از بردار دست!!...مسخره بازياي

 فراموش من روهام...اينو؟ بفهمي نميخواي...ميگيري؟ بازي به خودتو زندگي چرا...ميکني؟

 !!کن فکر چي همه به لحظه چند شده حتي ميخوام ازت اما!!ميکنم

 بود خيره چشمام تو بهت با و چکيد مي آب هاش مژه از که چشمايي از اشکمو از پر نگاه

 ويال از پايين کثيف فضاي به توجه بدون و...بيرون دويدم و برداشتم تخت رو از شالمو...گرفتم

 اون پشت از چجوري و رسيدم چجوري نفهميدم اصال و ساحل رفتم پياده راهو همه...زدم بيرون

 !!ديدم راهو اشک تار پرده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

277 

 

 !!باشه خواب يه اينا همه ميکردم آرزو همينکه...بود همين ميفهميدم که چيزي تنها

 غم غروب ابري،روبروي آسمون يه آب،زير نزديک بودم نشسته فقط...نميشدم زمان گذر متوجه

 !نشده شکسته بغض از پر وجودي با و گرفته بغل غم زانوي...خورشيد انگيز

 کهاين با...کردم رها بارون زير آروم و بيصدا اشکامو!...نداشت معني برام هم برق و رعد حتي ديگه

 !!ببينه کي نيس مهم ديگه...ديده روهام وقتي!!نداشتم کردنشون پنهون براي اي انگيزه

 دارم دوست اما بيدارم اينکه با!!نبود بيش خواب يه که دارم ايمان...امروزو اتفاق نميشه باورم

 زياديه؟؟؟ ي خواسته!باشه خواب

 همب داشت سعي هميشه که اونيه واقعي روهام...ديدم پيش دقيقه چند که نيست اوني روهام...نه

 يکذاي گذشته اون از و شده پاک بود کرده ثابت بهم که هموني!مواظبمه شرايطي هر در بفهمونه

 !!دارم باور...اينو من!نيست خبري ديگه

 بخورم سرما ممکنه نيست مهم اصال انگار اما...ميکردم حس تنم پوست روي بارونو خيسي

 !هيچي!نيس مهم برام هيچي ديگه!!!يانه

 چيزي تنها ماه و...گرفت فرا جارو همه مطلق تاريکي و کرد غروب خورشيد که گذشت زمان انقدر

 و ردمهس خيلي اينکه به تفاوت بي من و بود سرجاش بارون ولي!بخشيد مي دنيا به اميد نور که بود

 !نشستم هنوز گرفته درد سرم

 !!ميشه نگرانم روهام ميگه بهم خوبي حس!!نگردم بر هيچوقت نميشه...برم بايد ولي

 !خوردم سرما بدجور که فهميدم...ميکردم حس رو بدي درد عضالتم تمام تو و لرزيد مي بدنم

 تاريکي از و بشم زمان گذر متوجه اينکه بدون...گرفتم پيش رو ويال به برگشت راه آهسته

 !!خوابيدن همه که بود اين از حاکي اين و بود خاموش چراغا همه!...بترسم،رسيدم

 افتادم راه مطلق سکوت در و احتياط با!!...باشه 07 االن کنم فک ولي گذشته ساعت چند نميدونم

 شبندازم بکنم ميخواست دلم و بود سنگين سرب يه مثل سرم!نبود خوش حالم...ها پله سمت

 !!اونور

 !!تيارا؟-
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 سايه يه مبل روي...و چرخوندم اطراف نگاهمو...شدم ميخکوب که بود اول پله روي پام

 جز کسي صدا اون صاحب که بودم مطمئن و!منتظرمه يکي ميفهموند بهم که اي سايه...ديدم

 !نيست روهام

 بودي؟ کجا-

 اهشنگ و بدم فشار هم روي لبامو تونستم فقط...ميکشيد خنجر قلبم رو صداش توي گناه حس

 !کنم

 بدي؟هوم؟ جوابمو نميدوني اليق...که کردم چکار-

 ...پايين انداختم سرمو و گزيدم لبمو

 !ساحل...بودم رفته-

 پسش اما داد دست بهم ترس شبيه حسي يه...ميشد نزديک بهم که شنيدم قدماشو صداي

 !خوبه حالش االن روهام!!زدم

 ايستاد کنارم

 !کردم؟ چکارت بگو!...نمياد يادم زيادي چيز من تيارا-

 !بود آورده درد به گلومو بغضم...دادم تحويلش تلخي سکوت!...صداش؟ تو بود بغض...اين

 کنه نگاه صورتم تو بتونه بهتر تا پايين آورد صورتشو

 !آوردم؟ سرت باليي چه ديگه بگو(شد کالفه!...)نميگي؟ هيچي چرا-

 کردم نگاه چشماش تو اشکيم چشماي با و ترکيد بغضم

 !نکردي...کاري...تو-

 غرورشو اينجوري نميخواد دلم...من!!باشه دروغ چشماش توي اشک برق اون ميخواست دلم

 !!بشکنه

 شدي؟ اينجوري چرا پس-

 جوري؟ چه...چ-
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 گونم رو کشيد نرم و باال آورد دستشو

 ميکني؟ گريه چرا-

 بهم فقط زده بهت لحظه چند...شد خشک هوا رو دستش!!عقب کشيدم سرمو سريع اراده بي

 اونور کرد روشو و نرده به داد تکيه و چرخيد...بعد و شد خيره

 چرا نميدونم توهم و کردم چکار نمياد يادم احمق من!!...بزنم دست بهت بزاري نبايدم...آره-

 !!نميگي هيچي

 دويدم هارو پله و دهنم رو چسبوندم دستمو ام گريه صداي شدن بلند از جلوگيري براي

 بي خشک مغرور روهام همون به من!!بود سخت برام غرورش شدن شکسته ديدن تحمل...باال

 هک کاري از پشيموني اينهمه به نه!ديدم چشماش تو که اشکي برق اون به نه!!دارم عادت احساس

 !!من بخاطر شکستنش اين به نه!!...نکرده

 !داريم نياز تنهايي به هردومون االن ميدونه که خوبه...نيومد دنبالم

 مو ريهگ صداي و دادم تکيه بهشون پيشونيمو و گرفتم بغل هامو زانو...نشستم زمين رو تخت کنار

 سرنوشتيه؟ چه اين خدايا...سخته؟چرا؟ برام روهام ديدن اينجوري چرا!!...کردم رها

 حکمت بي خدا هيچکار ميگفت هميشه مامان يادمه...دادي؟ قرار هم راه سر نفرو دو ما چرا

 !کارته؟ تو حکمتي چه...نيست

 :روهام

 نشد بسته صداي و باال دويد هارو پله اينکه با همزمان!!!...ميکرد ديوونم داشت انگار ش گريه

 يه و کردم دراز پامو يه...نشستم همونجا بود نرده به م تکيه که شنيدم،همونجور اتاقو در محکم

 رژه سرم تو همش افکار!...دستم به سرمو و دادم تکيه شدم جمع پاي به آرنجمو...جمع پامو

 از بهميم چيزاي يه فقط نيست؟چرا يادم چرا!شدم متنفر خودم از!...ميکوبيدن پتک انگار و ميرفتن

 چشامه؟ جلو مدادم خيسش چشماي چرا...ذهنمه؟ تو آخرش حرفاي

 جواب که چرا عالم يه از شده پر سرم!...نگفت؟ هيچي تيارا چرا...کردم؟؟ چکار من خدايا...

 باليي چه بدونم ميخوام فقط!!...نداره معني برام شکست غرورم انگار!!...نميدونم هيچکدومو

 ...آوردم؟ سرش
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 مالکا فقط حرفش اين...ميشم ديوونه دارم...گرفتم دستام تو سرمو و باال آوردم هم رو ديگه پاي

 !يادمه

 !دادي قول بهم تو-

 !!!خوب خيلي...کردي عمل قولت به خوب خيلي!پسر آفرين!هه...دادم قول بهش من...آره

 ماميدوار...باشه نگفته دروغ بهم اميدوارم...سريم پشت ديوار به دادم تکيه و کردم بلند سرمو

 !...باشه گفته راستشو نکردم کاري گفت وقتي

 از ومآر قدمايي با...ها نرده به گرفتم دستمو و کشيدم دست صورتم به...شدم بلند جام از آهسته

 !نشنيدم چيزي...زدم در به اي تقه...نميومد اتاق تو از صدايي...رفتم باال ها پله

 زمين رو تخت کنار!!...ديدمش اينکه تا...انداختم اتاق تاريکي به نگاهي و کردم باز درو آروم

 !برده خوابش فهميدم.بود زانوهاش رو سرش و بود نشسته

 مکن صداش خواستم اول...زدم زانو کنارش.سمتش رفتم و بستم ممکن صداي کمترين با درو

 !نزنم بهم خوابشو بهتره پس!نيست خوب خيلي حالش ميدونم!س خسته خيلي...اما

 ول و لش کنم بغلش خواستم همينکه...گردنش پشت دستمو يه و زانوهاش زير گرفتم دستمو يه

 !!بغلم تو افتاد

 اخم با و پام رو گذاشتم سرشو!...ميشه؟؟؟ جون بي انقدر خواب تو آدم...داشت برم ترس آن يه

 کردم نگاه خيسش اما آروم چهره به کمرنگي

 تيارا؟-

 هول!!...سوخت حرارت اونهمه از دستم...پيشونيش رو گذاشتم دستمو!!نکرد حرکتي هيچ

 !!ميزنه...آروم...خيلي...گشتم نبضش دنبال و گرفتم دستم تو دستشو مچ...کردم

 فتمر و پايين دويدم تند تند...بيرون زدم اتاق از و بغلم تو کشيدمش...نشد حاليم هيچي ديگه

 به هم سرش...ميخورد تاب هوا تو آويزون دستاش و بود بغلم تو جون بي جسم يه مثل..بيرون

 ازب ماشينو عقب در...بود جيبم تو خوشبختانه سوييچ!!.دويدم مي وار ديوانه..بود شده خم عقب

 .صندلي رو گذاشتمش و کردم
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 نابراينب...خلوت خيابونا و بود شب نصفه...بيمارستان سمت گرفتم گازشو و فرمون پشت پريدم

 تا فتهگر پرستار از همه...سالن تو دويدم و گرفتمش بغلم تو دوباره!...رسوندمش سريع دردسر بي

 اصال و نميومد باال نفسم...بودن خيره بهمون فقط مون آشفته سرووضع ديدن با عادي مردم

 پيدا عاقل دمآ يه باالخره اينکه تا...کوبيد مي سينم به خودشو محکم قلبم!بزنم حرفي نميتونستم

 گفت و سمتم دويد پرستارا از يکي!...شد

 شده؟ چي-

 !هوشه...بي-گفتم نفسام نفس وسط

 !بيا دنبالم-رفتن راه تند تند به کرد شروع

 پريده رنگ صورت به شدم خيره...تخت رو گذاشتمش پرستار دستور به و اتاق يه تو بردمش

 کردم زمزمه و کشيدم دست موهام تو کالفه...ش

 کردم؟ چکارت من...دختر؟ کردم کارت چه-

 دنبال رفت و کرد وصل سرم بهش پرستار...گرفتم ازش رومو و بستم چشمامو لحظه چند

 تفاقا نميخواستم فقط!!...چمه نميفهميدم خودم و ميرفتم رژه اونور به اينور از فقط که منم...دکتر

 ميتونمن وجدان عذاب اين با ديگه...هستم پشيمون م گذشته از کافي اندازه به!...بيفته براش بدي

 !!ميارم کم دارم که ميکنم اعتراف دارم!!...بسازم

 غوبمش دکتر...دستش تو دفترچه يک با پرستار يک دنبالش به و سرش باال اومد عجله با دکتر

 ...شد معاينه

 اسمش؟-پرستار

 ...تيارا-

 فاميلش؟-

 ...آريا-

 سالشه؟ چند-
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 چاره ليو...پرسيد؟ بيمارو مشخصات وضعيت اين تو حتما که واجبه...ميکرد اتصالي داشت سيمام

 !ندارم دادن جواب جز اي

 !سالشه بيست-

 داريد؟ باهاش نسبتي چه-

 !پروندم چيزي يه!!...شم؟ کاره چه!...اومد بند زبونم

 !شوهرشم-

 نداره؟ که خاصي بيماري-

 .نه-

 نشده؟ وارد بهش چيزي شوکي-دکتر

 !يچيدمپ بهم چيزي يه...اما نبودم راضي اينکه با!!بگم مجبورم...شدم خيره تيارا به فقط لحظه چند

 !!کوچيک...بحث...يه-

 کرد نگام کنن نصيحت ميخوان که آدمايي اين عين دکتر

 شوهرشي؟ گفتي-

 گفت...دادم تکون سر

 !پسرم ببين!!...اومده سرش بال اين که کردي کوچيک بحث باهاش چجوري نيست معلوم-

 ولي...!کنده نبضش!...بگذريم حاال!...نميکني؟ مراعاتشو چرا ضعيفه زنت روحيه ميدوني که شما

 زا الل زبونم رسونديش نمي اگه و افتاده بدجور فشارش وگرنه آورديش زود که شکر خدارو بازم

 !عبرت درس عنوان به اينم!!...بود رفته دست

 دستم داد برگه يه و داد تحويلم پدرانه لبخندي

 !باش مراقبش بيشتر بعدم به اين از...بگير براش هارو دارو اين-

 فتر اتاق از لبخند همون با اونم...کردم تشکر ازش سر دادن تکون با و گرفتم رو برگه سکوت در

 !پرستار دنبالش به و بيرون
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 !!ميده ياد داري همسر راز و رمز من واسه-کردم زمزمه و زدم پوزخند اتاق بسته در به رو

 اريد االنشم همين!!نميمونه باقي من از چيزي که بشي زنم بخواي تو-انداختم تيارا به نگاهي

 !!ميکني ديوونم

 !خوبه حالت که خوشحالم-!نشست لبام رو محو لبخند يه چرا نميدونم

 من ات...رفتم بيرون اتاق از و دادم فشارش دستم تو...دکتر نسخه روي کشيدم صورتش از نگاهمو

 !!ميشه بيدار حتما برگردم

 !!گيرمب آروم بلکه بخوره هوايي يه سرم به نيست بد اما اتاق به برگردم خواستم...گرفتم هارو دارو

 انگار نه انگار!!داشت سوز بدجور هوا...زدن قدم به کردم شروع و بيمارستان محوطه تو رفتم

 !تنيس تنش ساده تونيک يک جز چيزي!...تيارا سمت کشيد پر فکرم اراده بي!!...عيده نزديک

 !!!کرد کاري يه...خواهي معذرت عنوان به بشه شايد

 !!نميفته خاصي اتفاق بمونه منتظر کم يه...کردم حرکت و شدم ماشين سوار مصمم

 اب هارو مغازه تک تک...شدم پياده و برداشتم داشبورد تو از کارتمو...کردم پارک پاساژ يه جلوي

 !!نبود ش برازنده هيچکدوم نظرم به ولي...گذروندم نظر از دقت

 اي سورمه چرم پالتو يه...کردم نگاش دقت با و ايستادم!...کرد جلب نظرمو يکي باالخره اما

 جاي روي...بود شده کار کمرش دور جنس همون از کمربند يه و داشت خز ش يقه دور...رنگ

 !!!مياد بهش!کردم تصور توش رو تيارا!!...بود شده دوزي مهره قشنگي صورت به کمربندشم

 شد باعث بغليش مغازه تو لباس يه بيرون برم پاساژ از خواستم همينکه...خريدم همونو

 حرير دوتا ازشون که هاش شونه روي باريک بند تا دو...رنگ شيري شب لباس يه!!...بايستم

 يزونآو شنل حالت ديگه حرير بلند تيکه يه پشتشم از!...ميگرفت قرار دستاش رو و بود آويزون

 پا غلب از که ساده ساتن روييش تيکه و بود منجوق از پر زيريش تيکه.بود تيکه دو دامنش!...بود

 !...بود نمايان دوزياش منجق و ميخورد چاک

 !شدم دلباز و دست انقدر چرا يهو نميفهمم!!!...راحتي همين به!خريدم اونم!!...اومد خوشم

 !تمهس آخرش تا و وايستادم قوالم پاي هنوز که کنه باور و!ببخشه منو تيارا اينکه بخاطر شايد
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 !هنميش پررو!باالست ش جنبه ميدونم...بيمارستان برگشتم و ماشين تو گذاشتم لباسارو

 !!ميشناسمش

 و کردم باز درو آروم...اتاقش سمت رفتم و گرفتم چپم دست با ها دارو همراه به خريدو پاکتاي

 تو رفتم و زدم محوي لبخند کنارشه پرستار و نشسته ديدم وقتي

 !اجازه با-

 با و دش بلند جاش از!!...لبخند با پرستار و نامفهوم حس يه با تيارا...سمتم چرخيد هردوشون نگاه

 کرد نگاه تيارا به لبخندش همون

 !ميزارم تنهاتون من پس!!...اومده پرم دست با!...اومد آقاتون ديگه خب-

 نشستم و جلو رفتنش،رفتم بيرون از بعد...انداخت پرستار به تعجب از نشان زورکي لبخند يه تيارا

 کردم نگاه چشماش تو و تخت لب

 بهتري؟-

 ...فقط...اوهوم-داد تکون سر

 چي؟ فقط-

 !!آقامون؟-کرد اشاره بهم و کرد کمرنگي اخم

 !!آره-گرفت خندم

 چي؟ يعني-

 !نيس مهمي چيز...هيچي-کردم باز رو پاکتا از يکي در

 !پاش رو گذاشتم و بيرون کشيدم رو پالتو...کرد نگام سوال از پر سکوت در

 !ميشه سردت...بپوش اينو-

 !چيه؟ اين-شد گرد چشماش

 نيس؟ معلوم-

 خريدي؟ من واسه اينو...يعني-انداخت پالتو به نگاه يه و من به نگاه يه
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 !داد بهم خوبي حس نشست لباش رو که کمرنگي لبخند...دادم جوابشو زدن پلک با

 !!دارم پالتو...منکه ولي-کشيد دست پالتو روي آروم

 داره؟ اشکالي!باش داشته هم ديگه دونه يه خب-

 !دستش دادم درآوردم هم لباسو يکي اون...شد خيره چشمام تو قدرشناسانه فقط

 !گرفت ازم لباسو و کرد نگام تعجب با!!...نميشد تر گرد اين از ديگه چشماش

 !!!روهام-

 !بست نقش لبام رو لبخندي

 !هوم؟-

 چيه؟ واسه اينا-

 !!خواهي...معذرت-پريد لبخندم

 

****** 

 :تيارا

 باال ردمآو دستمو!...کمه چيزيش يه...امممممممم!!انداختم آينه تو خودم تصوير به متفکرانه نگاهي

 بشکن و شد باز بناگوش تا نيشم!!هام شونه رو ريختم و کردم شونه مرتب.کردم باز موهامو و

 !زدم

 !!پرنسس شدم حاال!!يس-

 يا سليقه همچين نمياد خره روهام به ولي!!...مياد بهم خيلي...زدم چرخ خودم واسه و گرفت خندم

 !خخخ!شدم ديوانه گمونم!!!...رفته؟ دخترش دوست با ناقال نکنه!!باشه داشته

 اسهو شدم اي ملکه لباس اين تو نباشه خود از تعريف!!...شدم پشتش حرير اين عاشق من يعني

 !!پريده عقلم...!!بابا اي!!خودم
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 جلو پشيمونش چشماي تصوير هنوز!...روهام؟ واسه داشت؟اونم ارزششو واقعا يعني

 !نيس هضم قابل برام همين واسه ببينم اينجوري روهامو نداشته سابقه!...چشامه

 هواس باشه هرچي روهام ولي...پروندم چيزايي يه بودم شده احساساتي خيلي چون ديشب شايد

 ارکن باهاش ميتونم بهتر اينجوري!باشه مدل يه هميشه دارم دوست و!داره جالبي شخصيت من

 تونهنمي و نيست گفتم که ايني از بيشتر چيزي دارم روهام به نسبت من که احساسي و...بيام

 هدرست!...دارم باورش و!مديونم بهش که کسي و معمولي دوست يه عنوان به فقط شايد!!...باشه

 !شده ثابت بهم چيزا خيلي ديگه حاال...ولي بشم دلگير ازش شد باعث ديشب اتفاق

 !!دراومده آب از درست آميز اسرار اتاق اين درمورد حدسام...که ميبينم!!به به-

 تو که کسي!!...شد خشک بهت و ترس از بدنم همه لحظه يه تو و چرخيدم سريع...!!!صدا اين

 !!!سياه چشماي اون...مرموز و خوفناک لبخند اون...نافذ نگاه اون با...بود ايستاده درگاه

 !نفهميدم؟ من کرد باز درو کي اصال

 ...عقب رفتم قدم يه و دادم قورت دهنمو آب

 ؟...!!تو...ت-

 نه؟ نداشتي ديدنمو انتظار!!حسامم!!آره-سمتم افتاد راه و شد پوزخند به شبيه لبخندش

 نشست پيشونيم رو اخمي و عقب رفتم ديگه قدم يه

 !بيرون تو؟؟برو مياي اجازه بي حقي چه به-

 !شد مورمورم...گذروند نظر از سرتاپامو لذت با و جلو اومد حرفم،بازم به توجه بدون

 پيدا يکي!!لجه هممون با وقته چند چرا بگو پس!!...ميکني عزيز واسش خودتو خوب!!...آفرين-

 !!ميکردم کارو همين بودم منم!!ماه عين کرده

 !بود فرسا طاقت خيلي بکنه درموردم ناجور فکراي ازين بخواد يکي اينکه تحمل

 !!بيرون گمشو گفتم!!نگو پرت و چرت-

 !!دله همين تو راز اين جاي!بزنم؟نوچ جار جا همه برم ميترسي...چرا؟-کرد نگاه چشمام تو
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 با داره همه چشم جلو سروپا بي هرجايي دختر يه اينکه-داد ادامه و شد محو کل به پوزخندش

 تهالب!...نباش نگران!ميمونه باقي خودم پيش هميشه...ميکنه حال و عشق خودش از بدتر يکي

 !!باشي دختر...ديگه نميکنم گمون

 شيدهک آتيش به وجودم بند بند تمام کردم حس!...ديوار به بچسبم شدم مجبور که جلو اومد انقدر

 !!نيست من حق...تهمتا و توهين اين...شد

 وت آشغال کثافت پسره!!...بيرون کن تف بعد کن مزه مزه دهنت تو حرفاتو اول-باال رفت صدام

 !کردي؟ فکر چي من درمورد

 به هيچوقت چرا بگو پس!!...بوده درست ميکردم فکر اول از که هرچي-باال رفت صداش متقابال

 راه زود همچين روهامم البته!!...بود گرفته چشمتو بهترون ما از يکي!!...نميدادي پا من امثال و من

 !!کرده کشف زود انقد تورو مار مهره عجيبه!!...نيست بيا

 يدونيم عالم عارف خودتو که باشي کر و کور خيلي بايد تو!!...ميگم چي بفهم کن وا گوشاتو خوب-

 عشقت هرچي که نيستن دستت زير ادما شو شيرفهم خوب ولي!!...هرجايي و هرزه و مجرم مارو و

 چه ويت خودت که ببين کن وا غورياتو بابا اون!!ميکني بارشون رو امثالته و خودت اليق و ميکشه

 !!کن بازجويي مارو بيا بعد!شدي غرق لجني و کثافت

 از شکا اي!!...کني پنهون واقعيتو خود باهاش نميتوني ولي!!...ميکنه کار خوب زبونت-زد پوزخند

 !!خبره چه دوروبرم ميفهميدم اول

 لياقت تو کن گوشت آويزه اينو!!!...شتره خواب ميکني برت و دور درمورد خيالي و فکر هر تو-

 بهشون چپ نگاه من باشن روهامم از بهتر صدتا که کنم ذکر الزمه!!بدم پا بهت که نداشتي

 کيي مزخرفات بلکه باشن عقل بي مردمش که بباف جايي يه چرندياتو اين برو پس!!...نميندازم

 !!کنن باور خودشونو مثل

 !راست سمت شد پرت صورتم و شد جابجا فکم کردم حس آن يه فقط!شد چي نفهميدم اصال

 چي؟ که کردي فکر!!...ميبينم دارم االن که هميني تو!!عوضي کثافت دختره بگير خون خفه-

 نوبت حاال!!...باشه خير ديدي خواب!!حله؟نخير چي همه بدي تحويلم بيداد و داد مشت يه اگه که

 !!دادي دستم آتويي خوب!!ميدون تو بيام که منه
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 رومو خواستم همينکه...نياوردم طاقت ديگه...کردم حس فکم روي جريانو درحال خون داغي

 چرخوند صورتمو...شد جمع درد از ام چهره که جوري گرفت مو چونه سمتش،محکم برگردونم

 باال اومد زدن مشت واسه دستم دهنش شدن باز با همزمان...شد خيره چشمام تو و خودش سمت

 ...بهت چي کن گوش خوب-

 !ميرفت ويجي گيجي سرم...عقب کشيدنش و چسبيدن گردنشو پشت از دست دوتا يهو

 تونستم تار پرده يه پشت از!...شدم زمين پخش کرد ولم حسام اينکه محض به خاطر همين به

 !ميزنه مشت صورتش تو هي و زمين رو خوابونده حسامو که ببينم روهامو

 ...ميزد فرياد

 بدي؟ تحويلش اراجيفو اين و کني بلند روش دست ميکني جرئت اي اجازه و حق چه به تو-

 سازت هک زماني به واي ولي بلبل و شيرين ميشي باشه نفعت به هرجا که دورويي سگ يه فقط تو

 !شنب همرنگت تا بزني چوب يه با رو همه ميخواد دلت که نيستي بيش گو ياوه يه تو!!بزنه مخالف

 که ونجورهم...باال کشيدم خودمو سختي به و ديوار به گرفتم دستمو!!...ميکشيد سوت داشت گوشم

 باز ته تا شيرو و دستشور طرف دو به گرفتم دستامو...دستشويي تو رفتم بود ديوار به ام تکيه

 يب و عدلي بي همه اين از!تهمت اينهمه از بود گرفته آتيش دلم...زيرش گرفتم صورتمو و کردم

 يه اب اجبار روي از اينکه بخاطر!...نکردم که جرمي بخاطر...بشنوم؟ چرنديات چقدر ديگه...انصافي

 نم شاهده خدا!!...ميکنن غيبت سرم پشت دارن االن ديگه نفر چند نيس معلوم و اتاقم هم نفر

 ...نيست حقم اين و!!...نبردم هرزگي از بويي

 ميشنوم فرياداشو و داد صداي هنوز

 انگ يه عنوان به فقط که جايي نه!باشه اليقشون که کن وا کسي پيش زدناتو زر بساط و بند برو-

 !بچسبوني نبرده تو زدني مثال هاي آلودگي از بويي حاال تا که تيارا مثل نفر يه به

 لبام رو رمقي بي لبخند حال همون در...زدن نفس نفس به کردم شروع و کنار کشيدم صورتمو

 مواقعي همچين تو که هست که خوبه چقدر!الزاميه واقعا روهام وجود ميکنم حس!...بست نقش

 !بکشم دوش به تنهايي خودم چيزو همه بار نيستم مجبور اينجوري!...کنه دفاع ازم
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 مشزخ جاي تو هنوز خون سرخي و بود شده پاره لبم گوشه...شدم خيره آينه به و کردم بلند سرمو

 ...شرف بي...دستش بشکنه...بود نمايان

 !!دارم دوسش خيلي!سوخت دلم!!روش افتاده خون لکه يه!!حيفش...لباسم رو شد کشيده نگاهم

 رو ودب ايستاده تنها روهام و نبود حسام از اثري...بيرون رفتم دستشويي از...کشيدم عميقي نفس

 کالفه...ودب بسته چشماشم...دستش به پيشونيشو و بود داده تيکه ديوار به دستشو ساق...ديوار به

 ...ميکرد زمزمه رو چيزايي يه لب زير و ميرسيد نظر به

 غضب از پر صدايي با...گرفتم بازوش به دستمو و ايستادم کنارش...سمتش افتادم راه ول و شل

 زدم صداش نشکسته

 روهام؟-

 !!!تيارا نگو هيچي-

 من بخاطر!داره حق خب!!...گرفت دلم خشکش لحن از...پايين افتاد و شد شل آروم آروم دستم

 !کرده کاري کتک

 انگشت...پايين انداختم سرمو و گوشم پشت دادم موهامو...کردم سکوت و تخت لب نشستم

 دهش قرمز يکمي...کردم نگاه انگشتم به و توهم رفتن اخمام!!سوخت...لبم روي گذاشتم مو اشاره

 !بود

 کردم حس سرم باالي روهامو حضور

 !!االن؟ چته-

 ؟!کني؟ پرسي احوال تر ماليم يکم نميشه-کردم قفل توهم انگشتامو حرص با

 گرفت دستاش تو سرشو و کنارم نشست و زد دور تختو

 !!ندارم هم حوصله!!ندارم اعصاب-

 !اصال؟ داري چي-

 !!هيچي-
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 به بعد و کردم نگاش چپ چپ يکمي!!!...شدم پشيمون بودنم زنده از که هيچي گفت جوري يه

 !!شه اخالق خوش شايد کنم تشکر ازش که رسيدم نتيجه اين

 روهام؟-

 هوم؟-

 ...يني...چيزه...امممم-فشردم هم روي لبامو

 !زودتر بگو-

 !!کنم تشکر ازت ميخوام سرم خير!!...زمخت اعصاب بي!!بابا خب خيلي-کردم غليظي اخم

 روبروش به شد خيره و کرد بلند سرشو...بعد و سکوت لحظه چند

 !نداشت قابلي-

 !!شد مهربون لحنش يکم عجب چه...شد محو اخمم

 انگشتام با کردن بازي مشغول و شدم خيره اتاق کف موکت روي نقطه يه به و کردم سکوت

 !کرد فرق آسمون تا زمين لحنش و!شد حس روهام نگاه سنگيني بعد لحظه چند!...شدم

 !!مياد بهت...لباسه اين-

 اشاره بود شده خوني که قسمتي اون به...)ولي!!مرسي-زدم لبخند کنم نگاش اينکه بدون

 !!شد کثيف(کردم

 ؟!!ببينمت!...جهنم-

 کمرنگي اخم کم کم و انداخت لبام به جدي و دقيق نگاهي...سمتش چرخوندم رومو آروم

 لبم روي کشيد نرم و باال آورد دستشو...کرد

 !!کثافت کرده چکار ببين-

 !!ميسوزه-کردم اخم باز و عقب کشيدم صورتمو سريع

 گفتم لبامه به نگاهش همچنان ديدم وقتي...کرد سکوت و پايين برد دستشو

 !ميشه خوب زود!نيس مهمي چيز-
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 ...پسره...باشه؟؟ شرف بي ميتونه چقدر ديگه آدم-داد تکون تاسف نشانه به سري

 !نکن کثيف خودتو خون ازين بيشتر!!حاال خب خيلي-

 ...سرت باليي چه نيس مهم برات يعني-شد تعجب از پر نگاهش

 خوش بهش دلم و کنه دفاع ازم هست کسي که اينه اون از تر مهم ولي!مهمه-کردم قطع حرفشو

 !!باشه

 کردم زمزمه صادقانه دل ته از و دادم تحويلش اي بغضي لبخند...زد خشکش انگار

 !ممنوم ازت-

 با چه ميشد رد هرکي و نبود هيچکس که زماني!!هام گذشته سمت کشيد پر فکرم لحظه يه

 !!ميچسبوند بهم انگي يه حرفاش با چه نگاهش

 ...پايين انداختم سرمو...اومدن زبونم به فکرام يهو

 و پدر بي بخاطر که بعضيا از ميشم خالص ديگه!!...کنه حمايتم هست نفر يه حاال...که خوشحالم-

 يه نحاضر فقط و فقط که کسايي شر از ميشم راحت!...ميزنن بهم رو تهمتي هر...تنهاييم و مادري

 خوبه چقدر! معنا تمام شيطون ي بنده يه بشيم من امثال و من تا بياد دستشون بهونه

 خاطرب ميگم رو اينا!!...دارم نگه دلم تو نميتونم رو چيزي ميدونم...چون ميزنم حرفارو اين!!...هستي

 !!مديونتم...بدوني اينکه

 شدن زنده...درآوردن لرزه به هامو شونه و گرفتن اوج کم کم...شدن سرازير هام گونه رو اشکام

 !!چيزه ترين دهنده آزار تلخ خاطرات

 وير دستاشو گرمي...گرفت اي ديگه رنگ نگاهش سنگيني...شد نزديک بهم کم کم کردم حس

 ...!!و کردم حس هام شونه

 خيس اشکام از پيرهنش جلوي!!...عجيب احساس يه از مملو!...گرم!ديگه عالم يه توي رفتم فرو

 !ميشد

 !نميدونم خودتو!شدم خسته که يکي من!...ميکني؟ گريه انقدر روزا اين چرا تو-
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 يچ نميدونم...من و رفتن فرو موهام البالي انگشتاش!!...کرد دگرگون حالمو صداش توي مهربوني

 آغوشش تو زمين جاذبه از تر قوي حتي چيزي يه انگار!!بکشم عقب نخوام که بود شده باعث

 !!ميشه حس

 ازم ميدونم و کردم ناراحتت...کارام بعضي با...مواقع بعضي درسته...دادم تو به قولي يه من-

 !!تغيير بدون!!ميمونه باقي سرجاش هميشه تا قولم باش مطمئن ولي!!...دلگيري

 !بيرون پريدن اراده بي و زبونم رو اومدن يهويي کلمه تا چند

 !!باشي؟ خوب...انقد هميشه...ميشه-

 ارتحر شبيه...حس يه و!!...من واسه البته قرن چندين طول به سکوت يه!!...سکوت بازم!!...سکوت

 !!موهام روي نظيري بي

 !!!ميشه که معلومه-

 ونا با اين ميکنم حس ولي!!...بار دومين واسه اونم!بوسه يه!!...موند ثابت و حرکت بي وجودم همه

 چيزاي مشت يه و هوس روي از اون!!...اون از فراتر حتي و آسمون تا زمين!داره فرق خيلي يکي

 ...!!!اين اما...بود بيهوده و پوچ

 !!کرد توصيفش نميشه اصال

 !!دارم برات خوب خبر يه-

 دلم چرا... کردم پاک اشکامو و پايين انداختم سرمو و بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو آروم

 راضياعت چرا!کنم داد و جيغ سرش نميشم پا قبل دفعه مثل چرا!کنم؟ نگاه چشاش تو نميخواست

 و!...بودم محروم ازشون عمر يه من که ميکنه رو کارايي داره روهام!!...واضحه جوابش...ندارم؟

 3-2حدود چيزي روهام!!...شده تلنبار هم روي و مونده دلم تو پدرم طرف از اينکارا از يکي حسرت

 !...هه!!ميکنه پر پدرو يه خالي جاي ولي!نيست تر بزرگ من از بيشتر سال

 کرد نگاه صورتم تو محوي لبخند با و کرد خم سرشو

 !چيه؟ خوبم خبر بدوني نميخواي-

 چي؟-شدم خيره چشماش تو سختي به و کردم بلند سرمو
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 کار الدنب در به در اينکه جاي به!!بشي مشغول من شرکت تو بياي...ميتوني بخواي اگه...تو...خب-

 !!بگردي

 !جدا؟!...کنم؟ کار روهام پيش!کردم تحليل تجزيه حرفشو!!...برد ماتم فقط لحظه چند واسه

 ياب ميگه داره خودش!خر ميشه؟دختره شان کسر چيو چي-زد تشر وجدانم!...نميشه؟ شان کسر

 ردگ ما و کوزه در آب بشه حکايتت ميخواي!...کني؟ التماس رو بقيه بري ميخواي اونوقت!کن کار

 !اينه؟نه از بيشتر!...منشيش توهم رييسته اين فوقش خب!...ميگرديم؟ جهان

 !کن قبول نکن ناز پس

 قبولي قابل حرفاي جاهايي يه ايول!شدم وجدانم تسليم!!...ميکرد نگام داشت منتظر همچنان

 !نشست لبام رو نيمه نصفه مليح لبخند يه!!...ميزنه

 !کنم؟ کار...تو واسه...امممممم-

 !!من با!...نه من واسه-!شد کج لبخندش

 !؟اين از بهتر ديگه!!بده دستور بهم نمياد فردا پس که ضمانتش اينم پس خب!!شدم کيف خر

 !ميدي؟ حقوق بهم چقدر...اونوقت-

 همب نميخواي يعني!چيه؟ خو!!زدم زل بهش و گرفتم سفيه اندر عاقل قيافه يه!!...گرفت ش خنده

 !ميکنه؟ م مسخره داره االن اين!!رواني!...بدي؟ پول

 !کرد صاف صداشو و کرد تموم شو خنده بزور

 !کنم؟ بيشترش يا خوبه!!تومن 211...ماهي-

 !کني؟ بيشترش ميشه مگه-شد گرد چشمام

 !!هست امکانش ديگه تومن 711 سقف تا-!!گرفت ش خنده باز

 گفتم و گرفتم ازش نگاهمو!!ميکنم شک عقلش به دارم

 !!بيشتره ميفرستاد برام بابام که پولي از تومن 001 الاقل!!...خوبه تومن 211 همون!نه-

 کردي؟ قبول پس-
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 !!ندارم اي چاره-انداختم باال شونه

 !نميشي پشيمون-

 کنم؟ چکارا بايد دقيقا من-کردم نگاش دوباره

 .ميگم بهت کاراتو هم ميدم نشونت شرکتو هم ميريم باهم...تهران برگرديم-

 !اوکي-دادم تکون سر

 !گرفت رنگ کم کم من لبخند و...داد تحويلم کمرنگ لبخند يه فقط

 !ميکني خودت مديون منو داري هي تو-

 !!وللش حرفارو اين-شد پررنگ لبخندش

 !بيرون برو ديگه خب-انداختم لباسم به نگاهي

 کرد غرغر در سمت ميرفت که همونجور...شد بلند و کرد فوت محکم نفسشو

 !ميکني عوض لباس وعده دو روزي!!...اينجا نداشتم آسايش تو دست از روز يه من يعني-

 وجود بعدي دفعه اگه باشه يادم!...من واسه نذاشتي سالم اعصاب!...بيرون گمشم بايد من هي

 !!!اتاقم از بيرون بندازمت اردنگي با شده حتي داشت

 !!ميده حالي چه آي!!خخخخخ!!...ديوار به کوبيد درو حرص با اونم!!...شد هوا به خندم

 صورتي شلوار يه و داشت قرمز قلب تا چند روش که کالباسي بلوز يه...کردم عوض لباسمو

 کهل نکنم گمون!ساک تو گذاشتم کردم تا مرتب هم رو خوشگله لباس...بستم موهامو و پوشيدم

 !!ندارم شستن لباس حوصله من هم بشه!!بشه پاک ش

 ات شدم خم ها نرده رو از و بيرون دويدم اتاق از سريع!!...کرد سيخ تنم به مو فرياد و داد صداي يه

 !بودن آشنا صداها!...خبره چه ببينم

 !!ميکني تکليف تعيين و ميزني زر من واس وايسادي که نداري لياقتشو اصال تو-روهام

 نوبت ديگه حاال گفتم هم دختره اون به!...کشکيه؟ چي همه کردي فکر!!...دستتو بنداز-حسام

 !!بکشم کنار عمرا!منه
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 !بچرخيم تا بچرخ!باشه-روهام

 !بود صدا فقط!ببينم چيزي نتونستم کردم خم خودمو هرچي

 !خورد جر کن ول داداش!افتادين؟ هم جون به شما باز چيه قضيه-پرهام

 !بخوره جر بزار!درک به-روهام

 !ميبيني حاال!ميشه تموم من نفع به چي همه-حسام

 !کنار بيا!پرهاااامممم-شد بلند رها جيغ

 !نيست تو جاي ويال اين!عوضي بيرون گمشو-روهام

 !ميگردم بر پر دست با ولي!!ميرم باشه-حسام

 !توام با ميري؟هوي خودتم ميکني بيرون اونو!روهام؟!کجا؟ تو-ماني

 !!هووووييي داداش؟حسام روهام!!خبره چه نفهميديم ما-ميثم

 !مياره خودش سر باليي يه ميره نداره اعصاب من داداش اين جلوشو بگير بابا-پرهام

 !کردم درست مکافاتي چه!!بابا اي...مگه؟ رفت کجا

 ختراد بقيه!!...باالسرش قند آب با رها و مبل روي بود شده ولو پرهام...پايين دويدم سريع هارو پله

 !!ميکردن پچ پچ و بودن وايساده گوشه يه تماشاچي نقش در هم پسرا و

 !خبره؟ چه-رها سمت رفتم

 !!نکرد حمله يهو چرا نميدونم!اونور حسام بود نشسته اينور روهام!ميدونم چه-انداخت باال شونه

 !کنه خالي خودشو خواسته!!...بوده خورد اعصابش هنور روهام!چرا ميدونم خوب منکه

 !پرهام راستي بياد؟عه سرش باليي يه پرهام قول به نکنه!رفت؟ کجا االن ولي

 !!بود شده کبود چشمش زير...کردم نگاش

 کبودي؟ چرا تو-

 !کنم فداکاري خواستم!...بابا هيچي-کرد نگاهم
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 !ميکني زياد بيخود کار تو کال-

 داداشمو من!!باشم گفته!ها نميگرده بر سالم بيرون رفت حالش اين با اين-کرد اشاره در به

 !!ميشناسم

 !ميگي؟ بهم که برمياد من از کاري چه!رفته که االن خب-

 ماشات بشين فقط!!هيچي که تو-گفت خشکي لحن با بعد و انداخت بهم طوالني دار معني نگاه يه

 !اي اصلي طرف تو انگار نه انگار اصال!!کن

 !چي؟؟؟-باال پريدن ابروهام از يکي

 !!هيچي-سرکشيد و گرفت رها از قندو آب ليوان

 وارد ميثم و ماني همزمان...در سمت چرخوندم رومو و کردم نازک براش چشم پشت يه

 !ميزدن نفس نفس هردوشون...شدن

 شد؟ چي -گفتم

 !رفت گرفت گازشو-ماني

 !گوريه؟ کدوم حسام-

 !زد غيبش اونم-

 کو؟؟؟ شبنم...چرخوندم همه روي دور يه نگاهمو و کمرم به زدم دستمو

 چيه؟ قضيه نميدوني تو-ايستاد کنارم اومد کيانا

 ها پله سمت افتادم راه تفاوت بي

 !بدونم؟ کجا از من-

****** 

 ساعت چرا؟؟يه دروغ!!...شبه نصفه يک االن بيرون رفته ظهر 07 ساعت!...برنميگرده؟؟؟ چرا

 ديگه بهتر همون!درک به حسام!!...ميچرخيدن خودشون دور هي هم بقيه!!شدم نگران گذشت

 !!روهام!...برنگرده
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 جواب زنگيده بهش پرهام هرچي تاحاال ظهر از...کرده پر وجودمو همه عجيبي نگراني حس يه

 االح!!...نيست ازش خبري و زده غيبش روهام انگار نه انگار اصال!خوابن ويال همه که االنم!!...نميده

 !!ميکشم انتظار هي اتاق تو چپيدم ساعته دو مشنگ خل من!!...نباشن خواب شايدم

 تو گرفتم گوشيمو و نشستم چهارزانو تخت روي...کردم خاموش برقو و کنار اومدم پنجره پشت از

 !!ست کننده نگران خبري بي اينهمه!خب نگرانم!...بزنم؟نزنم؟ زنگ بهش...دستم

 هک وقتي اون حتي!!!...گورستونيه کدوم نيست معلوم بيرون زده ويال از خراب روان و روح اون با

 هي که بيشعورم حسام اون!!...بود مشخص ش چهره تو کالفگي ميزد لبخند و ميزد حرف باهام

 !!بيرون ميزدم ميشدم رواني بودم منم!!...ميکرد بپر بپر اعصابش رو پا جفت

 !!زنگيدم و کردم پيدا اسمشو!...گرفتم تصميممو

 !!!تا شيش...تا سه...دوتا...بوق يه

 !بم صداي يه و

 !الو؟-

 !کجايي؟ هست معلوم تو-

 !شده؟ تنگ برام دلت!چيه؟-!زد پوزخند

 کردي؟ نگرانمون چقدر ميدوني!شدي ناپديد بيرون رفتي وضع اون با!!...نزن مفت حرف-

 !شدي؟ نگران توهم-

 !مهمه؟-

 !!زياد نه-

 کجايي؟ االن-

 !ساحل-

 برگردي؟ نميخواي-!شد گرد چشمام

 !!برميگردم...االن-کشيد بلند نفس يه
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 !منتظرم پس...خب خيلي-کشيدم عميقي نفس

 !باشه-

 نارک عسلي روي گذاشتم موبايلو و بيرون کردم فوت نفسمو!...کردم قطع و نگفتم چيزي ديگه

 !!شد راحت خيالم که حاال خب!!کشيدم دراز آروم و تخت

 امچشم به خواب انگار اصال!!نشد بخوابم کردم تالش هرچي سرشب از!!...حسيه چه اين نميدونم

 !!بود حروم

 اتاق همين تو که کردم عادت شب چند همين تو!!کردم عادت بودنش به...نميگم دروغ خودم به

 !!!شدم عادت بد...خودش قول به!!...ببره خوابم تا کنه آرومم و بپيچه عطرش!باشه

 اون به ربطي چه تو خوابي بي!!کن تمومش چرندو حرفاي اين!!تيارا کن تمومش...زدم غلت

 ...داره؟؟

 نا خودم براي که ربطي!ميدونم داره ربط!!...کرد انکار حسو اين نميشه!!نميشه...بستم چشمامو

 !!نميکشيدم انتظارشو هيچوقت که چيزي!!...مفهومه

 !!کن چيه؟؟ولش واسه فکرا اين ديگه مياد داره که حاال!!بسه...بابا اي

 :روهام

 !!داره فرق چرا نميدونم!!...ندم جوابشو بقيه مثل نتونستم ديدم صفحه روي که رو تيارا اسم

 ويال از که موقع همون از درست انگار!!...داد دست بهم خوبي حس پيچيد گوشم تو که صداش

 اطرخ به بيشتر!...ريخته بهم روحيم اوضاع و...بود داغون اعصابم!!!...بودم محتاج بهش زدم بيرون

 نيست؟؟چي خودم دست چرا اينکه!!...فکري مشغله و درگيري اينهمه بخاطر!!...خودش و خودم

 !شه؟؟؟ اذيت نميخواد دلم کنه؟چون کار پيشم بخوام ازش شد باعث

 دچار باز اما!داشت فرق خيلي قبليه اون با اينکه با!!!بوسيدمش بازم ولي...نکنم کاري ديگه بود قرار

 نمببي هاشو شونه لرزش اون...مظلومشو چشماي اون...اشکاشو نتونستم چرا!!...شدم وجدان عذاب

 !!ندارم کشش ديگه انگار اما ميگرفتم خودمو جلوي قبل هاي دفعه!...باشم؟ تفاوت بي و
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 و هباش دسترسم در يکي که!...ميره؟ انتظاري چه داشته اي گذشته چنان که من مثل آدمي از خب

 به هوس و هوي بسکه!!...دررفته جونم روز چند اين تو واقعا!...کنم؟ کنترل خودمو تا بکنم جون

 !!!ريختم بهم انقدر موهاش رو اونم ساده بوسه يه بخاطر حاال!!...زدم پسش و زد سرم

 آدم ونا درمقابل فقط منکه!!...کنم کاري کتک حسام با بخاطرش شدم حاضر اينکه!!بعد مسئله و

 !!باشم حاميش شرايطي هر در شده عادتم انگار حاال ميکردم دفاع تيارا از دزدا

 !!هام دلي دق کردم خالي واسه شد اي بهونه!ندارم خوشي دل حسام از!!نشد بدم همچين البته

 حمتر صد بازم!هه!!نگرانن؟ و منتظر اينجوري!!خوابن که اينا!به!!...ويال رسيدم کي اصالنفهميدم

 !!فکرمه به ذره يه!!تيارا همون به

 !خوابه بنابراين نبود نمايان نوري اتاق در زير از...باال رفتم و زدم پوزخندي

 !!افتاد بازم نيفته بهش نگاهم کردم تالش هرچي!بستمش تر آهسته و کردم باز درو آهسته

 هگوش لبخندي خوابيدنش حالت از!!...بود شده مچاله پتو زير و بود خوابيده راستش پهلوي روي

 !!!خواستنيه زيادي ميکنم اعتراف داشتم گذشته گه عادتي طبق!!نشست لبم

 ظورمن پس!نيست هم بودن باهات قبال که اونايي نقش در و!!نيست تو مال ولي-زد فرياد وجدانم

 !!!نکن نگاش دار

****** 

 :تيارا

 دنبال داشت کمد تو...کردم نگاه روهام به آينه تو از و سرم رو انداختم کمرنگمو نارنجي شال

 اويمس قسمت دو به ميخواد دلش االن ميدونم...نشست لبام رو مرموزي لبخند!...ميگشت لباس

 عوض لباس ميخوام بيرون برو گفتم کردم بيدارش خواب از سحر کله!!...کنه تقسيمم

 آدميم عجب!!تو بياد گذاشتم بعد کردم معطل ساعت يه بعدشم!!!خخخخخخخخ!!کنم

 !!باحاله برام شدناشم عصباني!!...من

 لوارش يه و سوخته اي قهوه کمربند با سفيد مانتو يه...کردم مرتب شالمو و خوردم لبخندمو بزور

 آدميزادي قيافم و تيپ يکم چندروزه اين تو ميگم!!بود پام کمرنگم نارنجي گشاد دمپا

 !!ميپوشم مرتب و منظم رنگو دوتا الاقل!!...شده
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 شرتشو تي طرف دو خيال بي خيلي!!!شد چهارتا چشمام و...روهام روي افتاد دوباره نگاهم اتفاقي

 کشيدم جيغ تقريبا و سمتش برگشتم يهويي که باال رفت سينش قفسه تا و گرفت

 !!!نيارررر در نهههههههه-

 !توچه؟؟ به-!بيرون زد حدقه از چشماش

 !من؟؟ چشم جلو-

 !!!بيرون برو داري مشکلي خب-شد سفيه اندر عاقل نگاهش

 ونبير تنش از شرتو تي حرکت يه تو بالفاصله!...بيرون؟؟؟ برم گذاشت مگه ولي...گفت اينو

 شعاشق داشتن حق دختراش دوست!!...توپه خيلي هيکلش نگذريم حق از!!پدرسگ...اي!...کشيد

 !!بشن

 آورد خودم به منو گرفت جا لباش رو کم کم که نيشخندي

 !!نمياد بدت هم خيلي انگار!نه-

 رد سمت افتادم راه و برداشتم ساکمو..گرفتم ازش نگاهمو و نشست پيشونيم رو غليظي اخم

 !!حدته از بيش خودشيفتگي از مشکل!نگو چرت-

 و بود هشد صرف صبحونه!بيرون رفتم راست يه و پايين رفتم هارو پله!...نفهميدم گفت چيزي يه

 !بوديم تهران به برگشت آماده همه

 !خب؟؟ برم کجا!!...روهام ماشين سمت رفتم و انداختم همه به نگاهي

 رصح با و زمين گذاشتم ساکمو!بگيرم ازش رفت يادم سوييچو ديدم کنم باز صندوقو خواستم

 سمتم اومد پرهام...ماشين به دادم تکيه سينه به دست

 !کو؟ روهام-

 !ميپرسي؟ من از-

 !بپرسم؟ کي از پس-زد چشمک

 !ميدونم؟ چه من-انداختم باال شونه
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 !!ميدوني چي ميشه مشخص...حاال-داد تکون سر

 هشده؟؟اگ مشکوک يعني...کردم دنبالش نگاهم با پريده باال ابروي يه با!!داخل سمت افتاد راه و

 !!پامه کف آبروم که بفهمه کسي

 !روزه؟ چند اين گذشت خوش-

 شاز جورايي يه!!...کردم نگاش بدبيني با...سمتش برگشتم!بود سرم پشت از شبنم صداي

 بود شده باعث ديگه چيزاي خيلي و...عجيبش رفتاراي و کارا...خوردنش مشروب!...بودم ناراحت

 ادمد تحويلش نيمه نصفه لبخند يه!...داشتم دوسش قبل مثل هنوزم ولي!!!باشم مشکوک بهش

 !!نبود بد...اوهوم-

 !!نميشه بد ببيني شيرين خواباي هرشب وقتي مشخصه خب-داد تکون سر

 !!نميفهمم منظورتو-شد سوال و تعجب از پر نگاهم

 !!ينفهم به ميزنن خودشونو هميشه...ها اونکاره معموال...چيزا اين درمورد-زد کنايه بهم نگاهش با

 بست نقش پيشونيم رو اراده بي اخمي!!چيه قضيه ميگرفتم داشتم کم کم

 !نيستي؟ واقعي شبنم اون اصال چندروز اين که بفهموني من به ميخواي رو چي تو شبنم-

 !!ميبيني داري که بوده همين هميشه واقعي شبنم-نشست لباش رو کجي لبخند

 !ميکردي بازي نقش هميشه پس-

 !!شايد-

 ...شدم خيره بهش فقط لحظه چند زده شوک و شد تنگ چشمام

 !چي؟-

 گرفت کنايه و نيش رنگ لبخندش

 قطف اينکه و!!همه بلکه من فقط نه!!دادي تغيير خودت به نسبت مارو باور که تويي اين...تيارا-

 !!ضعيفته ديد بخاطر شدي من رفتار متوجه

 !کردم؟ چکار من مگه...من؟؟-کردم اشاره خودم به زده بهت
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 کرديمي بازي نقش ما واسه عمر يه که تويي خود اين!...بکني؟ ميخواستي چکار ديگه-زد پوزخند

 اين ولي...!نيستي؟ چيزا خيلي فاز تو ميگفتي هميشه نيس يادت!!...ميشناختيمت زودتر کاش اي و

 !!فهموند ما به چيو همه سفر

 !ميکني؟ فکر چي من مورد تو شبنم!!...اشتباهه!نه-دادم تکون طرفين به سرمو

 !!باشي ما همه پاسخگوي بايد تو!!نه من فقط-

 نگاهم با زده بهت!!...کيانا و رها سمت رفت و کشيد راهشو بده زدن حرف اجازه بهم اينکه بدون و

 نگاه بهم تحمل قابل غير حس يه با هم اونا که کيانا و رها به رسيدم...و کردم دنبالش

 ...يعني!...خبره؟؟ چه خدايا!!!...ميکردن

 پشت از صدايي و صورتم جلو اومد سويچ يه يهو

 !کجايي؟ ميکنم صدات دارم دوساعته!!دختره آي-

 دمب جوابشو اينکه بدون...صندوق تو گذاشت وسايلو و کرد باز درارو.بود روهام...سمتش برگشتم

 عنيي...شد؟؟ خراب...چي همه يعني...کردم نگاه خوردم گره درهم انگشتاي به و ماشين تو نشستم

 فکرايي همچين نداره امکان اونا!!...نداره امکان نه نه!...شدن؟ بدبين...من به نسبت خواهرام

 ورچط...چطور...ميداده؟؟ نگهبانيمو کسي بودم؟؟مگه مشکوک مدت اين تو مگه!!...بکنن درموردم

 !نشدم؟ متوجه

 !!افتاديم راه کي نفهميدم اصال

 !!نيستيا باغ تو اصال تيارا-

 انداختم نيمرخش به نگاهي

 !چي؟-

 !شده؟ چيزي-انداخت صورتم به نگاهي نيم

 !نيست چيزي...نه-شدم خيره جلو به روح بي

 !ريختي؟ بهم چرا پس-
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 ريادف ميخواست دلم!!کنم تحمل نتونستم...ذهنم تو ريختن نادرست و درست فکر عالم يه يهو

 !!ميکنن فکر که نيستم اوني من شه ثابت دوستام به تا بزنم

 گرفت صدام و انداختم روهام به اي شکوه و گله از پر نگاه اراده بي

 ديش باعث که تويي!!...باشم اتاق يه تو باهات کردي مجبورم که بودي تو!!...توه تقصير همش-

 چکار بايد من حاال!!...بسازن ذهنشون تو ازم ناجور تصويراي و شن مشکوک بهم همه

 !تقصيرم؟ بي من شه ثابت که کنم چکار!...ست؟ ساخته ازم کاري چه االن!!بگو...کنم؟هان؟

 کرد نگاه خيسم نيمه چشاي تو تعجب با و کنار زد عجله با

 !چي؟ يعني حرفا اين!!...بده توضيح درست-

 يا حرفه بازيگر يه و هرزه کثيف آدم يه...بقيه پيش من از...بودن تو با يعني-کردم اشاره بهش

 !ساخته

 کرد کمرنگي اخم کم کم و!!شد بهت از پر نگاهش

 زده؟ حرفي همچين کي-

 !مهمه؟!...هرکي-

 عمرت نصف...کني زندگي مردم حرف بنابر اگه ميگفتي بهم که نبودي خودت مگه-شد آروم لحنش

 !فناست؟ به

 !نشه؟ ديده خودت گناه تا ميدي تحويلم اينارو-زدم پوزخند

 !بود آروم اما!بشه عصباني ميدونم مقصر اونو اينکه بخاطر داشتم انتظار

 دارين اي ديگه جاي ميدونستم من خب!...بخواب؟ من اتاق تو گفتم بهت اينکه!چيه؟ من تقصير-

 ذهن وت که نيستي اوني وقتي!!کنن فکر ميخوان هرچي بقيه بزار!!...ميکردم بيرونت خودم وگرنه

 !ميکني؟ اذيت خودتو الکي چرا پس...اوناست

 !ي؟باش تفاوت بي و کني سکوت توهم و نيستي آدم تو کنن فکر بقيه آسونه ميکني فکر-

 کرد حرکت و جلو به دوخت نگاهشو
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 هک زماني طول در ديدم ولي...ميدادن بد فاز بهم وقتا خيلي خيليا!!...ميگم بهت که کردم تجربه-

 غييرت خودمو جاش به ميتونستم...داشتم افکارشون تصحيح در سعي و ميخوردم غصه بخاطرشون

 رورغ به و!!بشن پشيمون کاراشون از خودشون...که کنم ثابت رو چيزي و بسازم چيزي يه و!!بدم

 !!نشه وارد اي لطمه خودمم

 جواب حساب معروف،حرف قول به!...ميمونه؟ هم حرفي آيا!...کنم سکوت تونستم فقط

 !!نمميک حروم چيزارو خيلي و ميکنم عجله اوقات اکثر که منم اين و!!گفت حقيقتو عين!!!...نداره

 کرف اين به...من با کردن دعوا و سرزنش جاي به ولي!...قبول!باشه...ميدوني مقصر منو اگه-گفت

 روياي اول همون از خودشون که بسوزوني کسايي فکراي پاي به خودتو نداره ارزشي هيچ که کن

 !!داشتن خاکسترتو رو گذاشتن پا

 !ميکرد آتيش،آرومم روي آب مثل حرفاش...نشست لبام رو محوي لبخند

 !!داري بزرگي تجربه...انگار تو-

 !!ست تجربه چيزا خيلي کسي هر زندگي تو-کشيد عميقي نفس

 !!شدي فيلسوف-کردم نگاه بيرونو پنجره از و شد تر پررنگ لبخندم

 !نداشتي خبر تو!بودم-گرفت خندش

 !دارم؟ معروفو فيلسوف يه با آشنايي افتخار من يعني-خنديدم

 ضيايبع و!!ميمونن ناشناخته من مثل فيلسوفايي...زمونه دوره اين تو واقعا-داد تکون تاسف سر

 !!ميگيرن جامونو شون مسخره هاي فلسفه اون با ديگه

 کي؟ مثال-

 !ميپاشه؟ هم از آدم مخ چيه فيزيک قوانين همين مثال-

 !!موافقم ايول-خنديدم دل ته از

 کرد روشن ظبطو و خنديد

 !!کنيم حال بزارم آهنگ يه موافقي که حاال پس-

 !!شد شروع آهنگ و...انداختم بيرون به نگاهي و کردم سکوت
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 دارمت دوست ميخواد دلم تورو من

 دارمت دوست مياد بهت هات خنده

 بخواي يکم منو تو حتي اگه

 دارمت دوست زياد خيلي تورو من

 دارمت دوست خوبيات واسه تورو

 دارمت دوست مهربونيات واسه

 چشات اون با ميکشي منو داري

 دارمت دوست کشيات عاشق واسه

 !!گرفت اوج منم قلب ضربان همزمان...گرفت اوج آهنگ

 خاص مخاطب آهاي

 خواست تورو يهو دلم

 من دل اين براي

 حواس و هوش نذاشتي

 خاص مخاطب آهاي

 شماس دست اجازه

 بگي هرچي قبوله

 اينجورياس عاشقت

 !بود گرفته ضرب فرمون رو انگشتاش با آهنگ با هماهنگ...انداختم روهام به نگاهي نيم

 دارمت دوست ميخواد دلم تورو من

 دارمت دوست مياد بهت هات خنده

 بخواي يکم منو تو حتي اگه
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 دارمت دوست زياد خيلي تورو من

 دارمت دوست خوبيات واسه تورو

 دارمت دوست مهربونيات واسه

 چشات اون با ميکشي منو داري

 دارمت دوست کشيات عاشق واسه

 خاص مخاطب آهاي

 خواست تورو يهو دلم

 من دل اين براي

 حواس و هوش نذاشتي

 خاص مخاطب آهاي

 شماس دست اجازه

 بگي هرچي قبوله

 اينجورياس عاشقت

 شقعا ميخوره تو به!بشر آخه...کردم نگاش مشکوک چشم گوشه از!!...گيره دلش انگار!!!...بابا نه

 !آهنگي؟ غرق اينجوري که شي

 عادت طبق که بودم خودم مشنگانه خل افکار غرق همچنان منم و بود کرده سکوت فقط روهام

 !!!برد هميشگيم،خوابم

 رسيديم؟؟؟ کي عه!!...بوديم خونه کوچه سر دقيقا شدم که بيدار

 !!گشودين چشاتونو دادين افتخار!!عجب چه-

 شدم شالم کردم مرتب مشغول

 !!ميشه نصيب کم!!ديگه افتخاره-
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 !!شده نصيبم خوب چه پس-شد متوقف ماشين

 !!باشي خرکيف بايد االن تو!بله-

 !منه؟ به پشتشم در جلو وايساده کيه اين...انداختم خونه در به نگاهي

 زدم لبخند و کردم نگاه روهام به دوباره تفاوت بي

 !باري؟ کاري...خب-

 !نگذشت خوش بهت خيلي ميدونم!سالمت به-زد لبخند متقابال

 !ميام کنار خاطراتش با جوري يه!!گذشت که حاال-زدم چشمک

 .بزن صندوقو-گفتم و کردم باز درو

 گفتم و گرفتم ازش...دستم داد آورد در ساکمو و شد پياده خودش

 شرکت؟ بيام کي راستي-

 .ميکنم هماهنگ ميزنم زنگ-

 ...اوکي-

 !!خانم ببخشيد-پشت از صدايي يه

 هشب و...ميکرد نگاه بهم و بود وايساده خونه در جلو که کردم نگاه مردي به و صدا سمت برگشتم

 ...اما!!...مرد تا باشه پسر ميخورد

 !!!صدا اون...قواره و قد اون...صورت اون...شد بيشتر همزمان اون نگاه توي و من نگاه توي دقت

 !!!ناو لباي رو اي نيمه نصفه لبخند و...نشست پيشونيم رو سوال روي از کمرنگي اخم کم کم

 ...!!!تو...ت-...کردم زمزمه

 !تو؟؟-کرد زمزمه

 خودشه؟ اين!!ميبينم خواب دارم...سال چند بعد انگار!بودم محوش!..نکردنيه باور!نه

 !نميرفت کنار صورتم رو از نگاهش...جلو اومد و گرفت رنگ لبخندش کم کم
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 !خودتي؟...تيارا-

 !بهراد؟...ب...توهم و-بست نقش لبام رو ول و شل لبخند يه

 کرد دراز دستشو و جلو اومد بيشتر و شد پهن و پت لبخندش

 !شدي عوض چقد!...دختر؟ چطوري-

 گرفتم دستم تو دستشو...دادم تحويلش حسابي درست لبخند و اومدم خودم به کم کم

 !نشدي عوض اصال تو که نه-

 !ميکنه پير آدمو روزگار!...خاله دختر هعي-داد تکون طرفين به سرشو

 !گرفت خندم داشت که لهجه ذره يه اون از

 !حلقم تو زدنت حرف فارسي-

 شد ثابت جا يه و عقب رفت تصادفي نگاهش...خنديد

 نميکني؟ معرفي-

 در ما بين نگاهش موشکافانه و کنجکاوي احساس جور يه با...کردم نگاه روهام به و برگشتم

 !لبخندي يا اخم هيچ بدون...بود نوسان

 !دوست يه!روهام...ميکنم معرفي-کردم اشاره بهش

 !بهراد خالم پسر...ايشونم-شدم خيره روهام چشاي تو و کردم اشاره بهراد به

 کرد دراز دستشو و ايستاد روبروش و روهام سمت رفت خوشحال بهراد

 !خوشبختم-

 کمرنگ خيلي لبخند يه فقط خشک خيلي...نداشتم انتظار ازش که همونجور...روهام خب ولي

 داد دست کوتاه باهاش و داد تحويلش

 !همچنين-

 بهار؟ کو راستي-گفتم...من سمت برگردوند روشو بهراد
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 !بخرم ميز چيز ميرفتم داشتم من...خونه تو-

 !برو خو...آها-

 برم؟ بزارم من اومدي تازه-کرد آويزون شو لوچه و لب

 !اطوارا ادا ازين نميکشه خجالتم...تو برو بيا-کشيدم دستشو و خنديدم

 !نه؟ شدم مرد سرم خير-

 !بگو همينو-

 که همونطور منم!تو رفت خنده با که دادم هل بهرادو...کردم باز درو کليد با و برداشتم ساکمو

 قفل ميکرد نگام داشت هنوز که روهام چشماي تو نگاهم...که بستم مي درو داشتم ميخنديدم

 !محو خندم و!شد

-رسيد گوشم به آروم خيلي صداش و...گرفت ازم بعد،نگاهشو و شد خيره بهم فقط لحظه چند

 !خدافظ

 !خداحافظ-

 !ميکرد؟ نگام اونجوري چرا...شد خارج کوچه از سرعت با و شد ماشينش سوار

 نمياي؟!!خاله دختر-

 قديميا اين دخترخاله؟ياد ميگي هي چيه!!مرگ-بهراد سمت برگشتم و پريد ذهنم از روهام فکر

 !ميفتم

 بگم؟ چي پس!ديگه خالمي دختر خب-زد چشمک

 !تيارا!تيارام من-شدم زوم چشاش تو

 !کرد دق بهار که برو!!چشم-گرفت خندش

 چرا؟-

 !مياد کي پس ميپرسه بار ده روزي!!ببينه تورو ميخواست اول لحظه همون از-

 !دارم زياد خواه خاطر من!طبيعيه-دادم تکون سر
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 !زيرشون بزارم اتم بمب برم بده آدرس!بابا نه-باال پريد ابروش يه

 !ميام خودمم!خوبيه فکر آره-شد هوا به ام قهقهه

 شدم منتظر و زدم زنگو...باال رسيديم که ميزديم ور داشتيم همينجوري

 !بيمارستان بري بايد نرفته تو چون!نکنه وا درو بهار کن دعا فقط-بهراد

 يدمپر زود!!ببينه منو نذاشتم اصال...شد نمايان نسرين خاله قامت و شد باز در که خنديدم ريز

 !!بغلش

 !!بود تنگيده دلم!خاله-

 !گونش رو چسبوندم محکم ماچ يه!زد خشکش بيچاره

 !!برگشتما من-

 کرد حلقه دورم محکم دستاشو و اومد خودش به کم کم

 !طرفا اين شدي نمايان!دختر عجب چه-

 کردم نگاه چشماش تو ملوسي اخم با و عقب کشيدم خودمو

 !ميزنيا حرفا!جون خاله-

 !کن عنايت اينور به نظري...چشته جلو همش که مامان-چپ سمت از دخترونه ظريف صداي يه

 ونا و...رفته مامانش به که سياه چشاي اون با!...قبل از تر ناز و!اخمو دختر يه...و چرخوندم نگاهمو

 هوهق يکم و رفته باباشون به چشماش بهراد فقط...داره بهراد به زيادي شباهت!...پرکالغي موهاي

 !ميزنه اي

 !کردم حلقه دورش دستامو اجبارا منم و بغلم تو کرد پرت خودشو بيام خودم به اومدم من تا

 شدم؟ فراموشت الحمدهلل يا نديدي خوشگل...زدي؟ زل من به وايسادي وزغ عين چيه خو-

 !کنه سرچم واموندت مخ اون تا کني نگام بايد فقط ساعت دو که الهي بترکي

 !ميزنه ور هم سر پشت هي!...زاقارت دختره!فکو ببند لحظه يه د-

 !شه حاليت که بگم بايد خو-
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 داري؟ ازم انتظاري چه!فرقيدي آسمون تا زمين اومدي سال 4-8 بعد-

 فقط!نکرده تغييري هيچ پيش چندسال با مخت واال!داشت انتظاري نميشه اصال مخ بي توي از-

 !شده تر وار ميمون وارت ميمون قيافه اين

 !نکردم سرويسش تا ببندش خر بيشعور-دادم هلش

 چي؟ من پ!کردي بغل رو اينا!!روزگار نامرد-شکافت بحثمونو بهراد صداي

 !چشاش تو زدم زل سفيه اندر عاقل قيافه يه با و افتاد فکم

 !ميزني؟ اضافي زر که اخه ميشي جا من بغل تو بيابوني غول توي-

 !ميشي جا که تو-کرد باز هم از دستاشو

 !ندم؟ اجازه اگه اونوقت...عه؟-کمرم به زدم دستمو

 !حال ضد!درک به-شد پنچر

 !هست که همينه-

 !شد خنک دلم!بگيرم يابورو اين حال ميخوام ديريست!آجي ايول-بهار

 يابو؟ ميگي من به-شد ور حمله سمتش به بهراد

 کني؟ چه ميخواي مثال!بعله-بهراد سمت اومد کمر به دست و ش اشاره انگشت با هم بهار

****** 

 خاله شادي ديدن.بودم خوشحال دل ته از و واقعا!!...اختالط به نشستيم همه شام از بعد

 !دراومدم تنهايي اون از باالخره اينکه!بود بخش لذت برام واقعا...بهار و بهراد...نسرين

 ...باشه برام چيز ترين بخش لذت ميتونه اين و!خانواده يه شديم دوباره ما

 روهام سما ديدن با و برداشتم موبايلو و تخت لب نشستم...اتاق تو کشوند منو موبايلم زنگ صداي

 دادم جواب

 سالم-

 خوبي؟...سالم-
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 .خوبم...اوهوم-

 شرکت؟ بياي ميتوني...فردا بگم زدم زنگ-

 !آره...امممم-

 بايد چون بياي بايد هرروز خودت بعدش ولي...بگيري ياد مسيرو تا دنبالت ميام...خب خيلي-

 .باشي اونجا من از زودتر

 .نيس مشکلي...اوکي-

 !بگم بهت رفته يادم رو چيزي يه...راستي-

 چي؟-

 !باشه فول زبانت...بايد-

 !فوله فول-زدم لبخند

 .باش آماده ازظهر بعد 8 فردا...خوبه-کردم حس صداش ته رو شوقي يه

 !باي...باشه-

 .خدافظ-

 نصب مروبرويي ديوار به که مامان عکس به کمرنگي لبخند با...کشيدم عميق نفس يه و کردم قطع

 کردم زمزمه و شدم خيره بود شده

 ايني از تر قوي ميخواد...وايسه خودش پاي رو ميخواد...کنه کار ميخواد فردا از دخترت...ماماني-

 ازش که هايي دلخوري همه با...بدياش همه با...نفره يه مديون اينارو همه و!...باشه هست که

 وراينج از هميشه ميدونم!...مامان کنم ادا دينمو بايد!مديونم بهش ولي...ش گذشته همه با...دارم

 ذاتش!...کن تحملش و ببخشش دخترت دونه يه من،بخاطر بخاطر ولي...بودي بيزار شدت به آدما

 نياز شبودن به ميکنم حس ولي...چرا نميدونم اينکه با!...بخشه مي من دل...ميکنه کاريم اگه!خوبه

 ادع برام مامان...صبورمي سنگ بهترين هميشه تو!...ميفهمي که مامان؟معلومه ميفهمي...دارم

 !اونو هم...بفهمم خودمو هم که...کن
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****** 

 !ساده خيلي نه...رسمي خيلي نه تيپ يه

 !رنگ دو اين از مخلوطي شال و مشکي شلوار...تيره اي قهوه شيک دوخت خوش مانتو يه

 ...ستش کفش با همراه مشکي ورني کيف يه و

 !نيس بد باشم تر آراسته يکم کاري اول روز حداقل!زدم خودم به عطرم يه

 از و بيرون ريختم موهامم از کوچيک تيکه يه!باريک چشم خط يه و لب برق يه حد در آرايشمم

 !ميکرد آشپزي آشپزخونه تو هم خاله و بودن لميده تلويزيون جلو بهار و بهراد...شدم خارج اتاق

 !مرخص من اجازه با!...اهم-

 زدن ديد سرتاپامو کامل نظر يه و سمتم چرخيد هردوشون نگاه

 !المصب زده هم تيپي چه!...اوالال-کشيد سوت بهار

 !شکالت-بهراد

 پهلوش تو رفت آرنج با بهار...شد هوا به خندش که رفتم غره چشم بهش

 فک!بکپي بيرون دوشب بايد کنم رو بخوام!دارم دختراتو دوست آمار خوب که شو ساکت يکي تو-

 که؟ حاليته!...کن رحم اين به ديگه بردي دخترا از فيضتو کافي اندازه به ديگه کنم

 گرفت خندشو جلو بزور...کردم نگاه بهرادو و خنديدم ريز

 زده؟ زري همچين کي!داشتم؟ دختر دوست من-

 !کردم سکته من که کرد نگاش جوري يه بهار!...چرخوند دوتا ما بين شو منگالنه نگاه و

 !نداشتي هيچي تو که-

 !کردم اسکل رو چندتايي يه...حاال-گفت مظلومانه و کرد فکر يکمي بهراد

 !نمودم عمل سرانه بر خاک کني فک اگه مديوني-باال رفت صداش يهو

 اب هرچيزي از قبل چون!ايران مياوردم خودم با تو جنازه بايد که نمودي مي عملي همچين اگه-بهار

 !جانم از تر عزيز برادر شتافتي مي باقي ديار به دستام همين
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 تلويزيون به دوخت نگاهشو سينه به دست و داد قورت دهنشو آب بهراد

 !ميکشم زيپو من اصن-

 !گلم داداش آفرين-بهار

 !بود روهام طرف از...شد بلند اسم ام اس صداي همزمان که خنديدم سرخوشانه

 نفجرم دارن صبرانه بي تون راننده و مرکبتون!پايين بياريد تشريف نشه شان کسر وقت يه-

 !ميشن

 در سمت رفتم و زدم پهن و پت لبخند يه

 !باي باي رفتم من-

 !برسون سالم بهش-بهراد

 نميگي؟ من به ميري کي با ميري کجا!دختره هوي...خري؟ کدوم به-زد جيغ بهار

 !داشتم تاخير دقيقه ده من و بود در دم روهام!بعله...آسانسور تو پريدم و خنديدم فقط

 !داره حقم!بيرون ميکنه شوتت نکرده استخدام!بيا

 به بعد...کرد نگام بد يکمي!جلو نشستم رفتم وار خانوم خيلي زلزله و جنگ از جلوگيري براي

 !کرد نگاه من به باز...کرد نگاه ساعتش

 چيه؟ ساعت درمورد نظرت-

 !بره يادش کردنم دعوا شايد بخندونمش که ميگشتم چيزي يه دنبال

 کردم صاف صدامو

 !خوبيست چيز...ساعت-

 شد نمايان صداش تو شديد خيلي عصبانيت با مخلوط خنده از هايي رگه

 بدي؟ اهميت بيشتر يکم بهش نيس بهتر...خوبيست چيز که حاال-

 زدم بشکن و دادم تکون سر
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 !کردي اشاره ظريفي نکته به!...اوهوم-

 !داره گنجو يه حکم ظريفي نکته هر من شرکت و من براي چون!کن دقت ها نکته اين به-

 !زکي گفتي قارون به-

 خندش بايدم من بازي خنگ اينهمه از!...زد لبخند کردم حس ولي...نميکردم نگاه صورتش به

 !بگيره

 شنيدم شو زمزمه و افتاد راه ماشين کم کم

 ...ديشب خوابيدي نمک آب تو گمونم-

 !بود کم اتفاقا نمکش-کردم کوله و کج لبامو

 خوبه؟ نزدي؟حالت چيزي مطمئني-باال پريدن ابروهاش

 ميشه؟ مگه اين از بهتر!ام عالي...من؟-

 !نيستي بردار دست ندي سکته منو تا تو-داد تکون تاسف سر

 ميکني؟ هم سکته تو مگه-

 !ميکني تو فقط نه-

 !ميگيره درد زبونت!جون از دور نگي وقت يه-کردم نازک چشم پشت

 !ديگه نميگم همين بخاطر خب-

 !نمودم مشاهده لباش رو لبخندو از اثراتي يه و رفتم غره چشم بهش

 ...خيلي-

 !کشيد نشون و خط برام چشاش اون با و بدم ادامه حرفمو نذاشت

 رغي رفتار و بزني بدي حرف نداري حق!رييستم بعد به اين از من باشه يادت!هيسسسسس-

 !بکني اي محترمانه

 راست سمت چرخوندم رومو و باال پريد ابروهام از يکي
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 احترامي ذره يه اين همه رو ميکشي قرمز خط يعني(فشردم هم روي لبامو!)رييس!...يس اووووو-

 !قائلم برات که

 چه؟ يعني-

 اهدنخو ايجاد من رفتار تو تغييري هيچ و!رييس آقاي هستم که همينم من يعني-زدم نيشخند

 !ميشم پياده همينجا بياي کنار باهام نميتوني و نميخواي اگرم!شد

 کرد زمزمه و بيرون کرد فوت محکم نفسشو

 !کردم عادت هستي که هميني به من!بکن ميخواد دلت هرکاري-

 !...عجب!خودم به ايول...کردم سکوت و نشست لبام رو محوي لبخند

 دنبال هب و شدم پياده...شد متوقف شيک بسيار نماي با طبقه بيست ساختمون يه جلوي ماشين

 دوست حلق تو...داره؟ شرکت جايي همچين بيشعور!شد زمين نقش فکم و...تو رفتم روهام

 !سابقش دختراي

 يراهنپ و براق مشکي رسمي شلوار و کت!ميکردم براندازش پشت از ميرفتم دنبالش که همونجور

 !مشکي ورني کفش و...طوسي

 !بزنه پتي اينجوري جايي همچين تو بايدم!ميده نشونش ابهت با!المصب مياد بهش خيلي مشکي

 ميداد توضيح برام آسانسور تو...00 طبقه رفتيم باهم

 مينه تو ميتوني بخواي شرکتي هر!...قسمته يه مال طبقه هر...شرکتاست مخصوص کال اينجا-

 ناي و سازي ساختمون و عمران و مهندسي فني کار تو ما شرکت ضمن در...کني پيدا ساختمون

 !حرفاست

 ايه اتاقک تو!آدم عالم يه با شدم روبرو شديم پياده که آسانسور از!ميدادم تکون سر فقط منم و

 و ميدادن جواب تلفن هم عده يه و کامپيوتر پشت بود نشسته نفر يه هرکدوم تو که هم از جدا

 سح اي شلوغي هيچ يعني!بود بينشون نظم داشت تعجب که چيزي و!ميکردن بدل و رد پرونده

 !نميشد
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 وندکوراسي با کوچيک سالن يه!داشت اتاق هم تو اون باز که...شديم بقيه از جدا اتاق يه وارد باهم

 تشرک کار موضوع با مختلف پوستراي و ها تابلو ديواراش روي...مشکي و سوخته اي کرمي،قهوه

 !بود درست کامال و!خودمه جاي زدم حدس...صندلي و ميز يه راست سمت و بود شده نصب

 ...و ميز پشت بشيني بايد-کرد اشاره بهش روهام

 امالک منم و داد توضيح برام حوصله با و نميدادم و ميدادم انجام بايد کاراييکه همه!بگم خالصه

 !گرفت حرصم يکمي آخرش نکته اين از فقط!نشست دلم به اتفاقا و شدم شيرفهم

 !مياري برام ميکني لطف!ميخورم بيسکوييت با تلخ قهوه هميشه من-

 نظافت براي که بود خوب همينش ولي ميدادم انجام بايد من هم بردنمو چايي و قهوه کاراي...بله

 ...اينجا مياد هفته روزاي بعضي پرهامم که گفت ضمن در!...ميومد اي ديگه کس

 اول.کنم آماده رو قهوه تا آبدارخونه تو رفتم راست يه منم...اتاقش تو رفت و داد رو الزم توضيحات

 !خيليه نکنه اخراجم!بود بس کردنم دير همون ولي!بريزم کخي يه خواستم

 يشدستيپ تو چيدم سليقه با.بود کابينت تو آماده و حاضر بيسکوييت بسته يه.کردم آماده رو قهوه

 ...زدم در به اي تقه و اتاقش سمت رفتم و سيني گذاشتم فنجون همراه به و

 !تو بيا-

 رو سيني و ميزش روي گذاشتم رو سيني محتويات احتياط با خيلي...داخل رفتم و کردم باز درو

 ...که برم ميخواستم...بغلم تو گرفتم

 !بزني در نميخواد تو-

 !چشم-

 !چشم؟-شد خيره چشمام تو تعجب با و کرد بلند برگه تو از سرشو

 !رييستم گفتي چيه؟خودت خو-

 ...شد کج پوزخند،ولي شبيه نه لبش گوشه

 يزيچ مهموني هروقت فقط!...نميشه مون گذشته پاشيدن ازهم باعث اينجا کردنت کار!...بيخيال-

 !رييستم اومد
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 و بخش آرامش برام ميشد مهربون وقتي چقدر و...ديدم مي چشماش تو دوباره رو مهربوني

 !بود داشتني دوست

 گفتم آروم و کردم پنهون ذوقمو

 ...باشه-

 گفته هک کارايي مشغول و ميز پشت نشستم و سرجاش گذاشتم رو سيني...بيرون رفتم اتاقش از و

 !بود درگيرش فکرم اما...شدم بدم انجام بود

 ...باشم کارم معطوف فقط کردم سعي و کردم دور ذهنم از فکرامو بزور

 يه به شدم خيره و دادم لم صندلي رو سينه به دست و کشيدم راحت نفس يه شد که تموم

 هجوم ذهنم به منفي فکراي باز و...زد بهم شبنم که حرفايي سمت کشيد پر فکرم اراده بي...نقطه

 ميخوان فکري هر دوستام تا بزارم دست روي دست نميشه!کنم حل رو قضيه اين بايد...آوردن

 !باشه من بودن مجرم بر مدرک ميتونه بيشتر سکوت...اما درسته روهام حرفاي!بکنن

 ...بزنم حرف رها با ميتونم پس!هست وقت که االن خب...برداشتم کيفم تو از گوشيمو

 پيچيد گوشي تو حالش بي صداي بوق چندتا از بعد...شدم منتظر و گرفتم شمارشو

 الو؟-

 خوبي؟...آجي سالم-

 .نيستم بد...هوم-

 حالي؟ بي انقد چرا-

 .نيس مهمي چيز...هيچي-

 گفتم...مطلب اصل سر برم زودتر ميخواستم

 !دارم ازت سوال يه...رها-

 .بپرس-

 ميکني؟ باور تو...بزنه من درمورد ناجوري حرفاي سري يه بياد نفر يه...وقتي يه...اگه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

319 

 

 دادم ادامه خودم!...گرفتم تحويل سکوت فقط

 وشگ به و ساختن شايعه واسم که افتاده اتفاقاتي چه شمال تو دقيقا نميدونم من...رها ببين-

 !نميکني باور...که ميدونم و...ميشناسي خوب منو توکه ولي...رسيده خودمم

 شنيدم آرومشو صداي عميق نفس يه از بعد و...سکوت طوالني لحظه چند بازم

 و...دارم اعتماد بهت چشمام جفت اندازه به و!...ميشناسم تورو که ساله 01 از بيشتر...من تيارا-

 طمئنمم ولي شده ساخته کجا از حرفا اون نميدونم!...چسبه نمي تو به شنيدم که چيزايي ميدونم

 و مشکوک ذره يه...شنيدم وقتي حقيقتش!...باشي خطاکار نداره امکان و شناختم خوب تورو

 بر مدرک صدتا اگه حتي بدون اينو!...محضه دروغ همش ديدم کردم فکر وقتي ولي شدم ناراحت

 ما!بکشن کنار بقيه اگه حتي...پشتتم من بازم...باشه واقعي شم همه و...کنن رو عليهت

 نرفته؟ يادت که اينو!خواهريم

 ...دادن بهم رو دنيا يه انگار و...نشست لبام رو آرامشي از پر لبخند

 !عاشقتم...رها-

 نقدرا يهويي که نميشه باورم هنوزم...ميزد حرف باهات داشت شبنم ديروز ديدم!...گلکم قربونت-

 !شدم ناراحت دستش از کلي راستش...باشه شده عوض

 .ميکنه اشتباه داره ميکنم ثابت بهش باش مطمئن ولي!...شوکم تو هنوز منم آره-

 !مطمئنم-

 گفتم سريع!...کرد نگام بدي حس يه با...بيرون اومد و شد باز روهام اتاق در موقع همون

 باري؟ کاري!برم بايد من رهايي-

 !باي...قربانت-

 ...باي-

 بهم ردک خوش جا پيشونيش رو که کمرنگي اخم!...ايستادم و کيفم تو انداختم گوشيو و کردم قطع

 !اخراجم االن همين فهموند

 ...شد خيره چشمام تو و ايستاد روبروم و جلو اومد آروم
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 آن رد ممکنه چون...بشه انجام کارت محيط از خارج بهتره تلفن با شخصي صحبتاي که ميدوني-

 !منشي خانم بيفتي عقب کارت يه از واحد

 تا پايين به دوختم نگاهمو...بيام کوتاه شدم مجبور کارم حفظ براي ولي!آوردم جوش دلم ته

 نخونه چشمام تو عصبانيتو

 !نميشه...تکرار-

 جلو آورد کمي يه سرشو و جلوم گذاشت رو بود دستش تو که برگه به

 برو هم حاال!...بياي کنار روال اين با مجبوري ولي...کني ام شقه دو داري دوست االن ميدونم-

 !بيار بگير اين از کپي دوتا همينجا

 کردم رتپ تير رفتنش مسير به نگاهم با!...اتاقش تو برگشت ريلکس خيلي اونم...شد گرد چشمام

 درآوردم اداشو زيرلب و

 !بياي کنار روال اين با مجبوري-

 دست از کارمو دردسر همه اين بعد نميخوام وجه هيچ به و مجبورم واقعا که حيف!...حالحل زهر

 !کنهمي نمايي قدرت من واسه شده جوگير زمخت پسره!...طرفي کي با ميکردم حاليت وگرنه...بدم

****** 

 به رضايت با و ايستاديم صاف هردومون!...رو آينه هم بهار...سفره روي گذاشتم سيبو ظرف

 يدهچ هم کنار هاشو عسلي و بزرگ ميز!...العاده فوق سين هفت سفره يه...کرديم نگاه شاهکارمون

 نگقش هاي ظرف تو و...بوديم انداخته مشکي تور يه و رنگ انابي ساتن پارچه يه روشون و بوديم

 ...بوديم چيده سليقه با سينو هفت

 و ميشه مومت سال ديگه دقيقه ده بود معلوم پايينش نوشته از...انداختم تلويزيون صفحه به نگاهي

 !ميشه شروع ديگه سال يه

 هک انقدر...خريد رفتيم هاش بچه و خاله با...کردم مرور روزو چند اين خاطرات و مبل روي نشستم

 بهم حقوقمو کاري اول همين روهام چرا نميدونم!...بود نکرده عمرش تو هيچکس کرديم خريد ما

 گفت پرسيدم ازش وقتي!داد

 !بگير ازم داري دوست هرچي عنوان به اينو!باشي خوبي شناس وظيفه ميتوني ميدونم-
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 مثال!ديگه م جنبه بي کنم چکار!کردم خرج شو همه تقريبا رفتم...نشست لبام رو لبخندي

 !کنم انداز پس ميخوام همينجوري

 ...بشينن هم بقيه منتظرم و نشستم که االنم...خالصه

 تو...من کنار نشست هم بهار...کنارش نشست بهراد...کرد باز قرآنو و روبروم نشست خاله اول

 ...بستم چشمامو و چرخوندم همه روي ديگه بار يه نگاهمو!...گشتم دعا دنبال ذهنم

 دوست...باشه دارم چرا؟دوست وغ در!روهام...شايدم...ديگه؟...بود هم بابا...بود مامان کاش اي

 !باشه نوهم سال لحظه تو...بوده شريکم هام لحظه از تعدادي تو که همونطور دارم

 خوبي بنده دارم قبول اينکه با...خواستم خدا از ميخواست دلم که هرچي...کردم دعا دلم تو

 !دارم قبول بيشتر خدارو بزرگي و مهربوني نيستم،ولي

 آدم يه شدن وارد ترينش مهم...گذروندم خاطرم از رو ميشد تموم داشت که سالي اتفاقات همه

 !خوشه دلم اولي خوشي با ولي!...زندگيم از نفر يه رفتن بدترينش و...بود زندگيم به جديد

 هب لبخند با و کردم باز چشمامو آروم...شدم زندگيم از جديد سال يه وارد فهموند بهم توپ صداي

 !گرفتيم عيدي خاله از و...گفتيم تبريک بهم...کردم نگاه خندونشون و شاد هاي چهره

 شروع جديدو زندگي يه و...کنار بذارم گذشتمو هاي غصه و غم همه بايد جديد سال تو

 !ارزش بي چيزاي از خالي و...باشه اميد از پر که اي زندگي...کنم

 برداشت سفره تو از سيب دونه يه بهراد...کشيد بيرون خيالم و فکر عالم از منو خنده صداي

 !ست حمله وقت ديگه خب-

 دستش رو زد خاله

 !اي بچه هنوز وگرنه شده اضافه ابعادت به فقط ماشاهلل!جان بچه بزار جيگر به دندون دقيقه يه-

 کرد نگاه خاله به چشم گوشه از بهراد

 !مامان-

 !نشدي آدم هنوز سالته 72 سرت خير!...ديگه ميگه راست خو-خنديد بهار
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 کمي روهام اسم ديدن با...اتاقم تو رفتم و گذاشتم تنها رو بقيه...شنيدم اسمو ام اس صداي

 کردم باز پيامو و کردم تعجب

 رو پشيموني هميشه و کردن گناه روت پيش که کسايي واقعي بخشش از سرشار سالت-

 !نزدي دلته تو که تنفري از مهربونيت،دم رسم به و خوندي توچشاشون

 فکر به سالم اول لحظه همين تو حتي!وامونده خودخواه...شد جوري يه دلم ته...زدم لبخند

 !داره ارزش پشيمونه،برام هنوزم و ببخشمش ميخواد ازم هنوزم اينکه چقدر و!...خودشه

 رسم به که اي گذشته کردن فراموش نفس،و به اعتماد و اميد از سرشار توهم سال-فرستادم

 هميشه بخشش...شدي وجدان عذاب عمر يه اسير و کردي گرفتار دامش تو نادوني،خودتو

 .ميگيره سخت رو زندگي اوقات گاهي که آدمه خود اين.هست

 !ماجراست اول تازه...اين ميگفت بهم همش احساسي يه ولي...نرسيد دستم به جوابي

 يستادما کارمندا بقيه به توجه بي و باال رفتم...شدم شرکت ساختمون وارد و شدم پياده تاکسي از

 از قبل دقيقه ده حداقل بايد چون خودم به بود داده کليدو روهام...کردم بازش کليدم با و در جلو

 .بودم مي اينجا اومدنش

 درست قهوه براش هرروز که شده عادتم ديگه...آبدارخونه تو رفتم و ميز روي گذاشتم وسايلمو

 !کنم

 کندم يم دندونام با لبمو پوست که همونطور...بشه آماده قهوه شدم منتظر و کابينت به دادم تکيه

 !ببينمش ميخوام ماه يه بعد...رفتم فرو فکر به

 که نشد و...کشور از خارج بره بايد پروژه يه واسه گفت و زنگيد تحويل سال از بعد روز درست

 !بگم تبريک بهش سالو حضوري

 اين که انقدر...گذشت خوش!...شيراز رفتيم هم ديگه سفر يه!تبريز رفتيم سفر يه ماه يک اين تو

 کرد؟ حس زمانو گذر ميشه مگه ميارن در بازي مسخره برادر و خواهر

 سمت از يکي همزمان...که شم خارج آبدارخونه از خواستم و پريدم جام تو...شنيدم پا صداي

 !کرديم برخورد بهم نتيجه در و اومد راست
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 تک کت...پايين کشيدم نگاهمو!...همينطور اونم...شدم خيره چشماش تو و عقب رفتم قدم يه

 !دستش هم تاپ لپ کيف يه...رنگ مشکي جين شلوار و سفيد پيراهن...سوخته اي قهوه

 !بزنم لبخند کردم سعي و کردم نگاه صورتش تو دوباره

 !سالم...س-

 !دمدي لبخندو از اثراتي و شد ثابت چشمام تو و کشيد باالم تا پايين از غريبشو عجيب نگاه

 !سالم-

 !مهندس آقاي مبارک پيشتون ماه يه عيد-شد باز بيشتر نيشم

 گرفت رنگ لبخندش کم کم

 !منشي خانم همينطور هم شما-

 گذشت؟ خوش-

 !دردسره ميگذره؟همش خوش مگه کاري سفر-ماسيد لبخندش

 گفتم تو ميرفتم که همونجور و آبدارخونه سمت چرخيدم

 !دربره خستگيت همه ميارم تيارا مخصوص قهوه يه االن-

 !کارته تو کلکي يه يعني ميزني حرف اينجوري وقتي-

 شدم فنجون تو قهوه ريختن مشغول و گرفت خندم

 !شده تموم من ريختناي کخ و کلک دوره ديگه!...راحت خيالت-

 !شکر خدارو خب-

 تو تمگذاش بيسکوييتارو و فنجون...اتاقش در صداي بعدم و شنيدم پاهاشو صداي...کردم سکوت

 !ميکرد نگاه اتاقشو اجزاي موشکافانه و بود ايستاده اتاق وسط...اتاقش تو رفتم و سيني

 شنيدم صداشو که ميزش رو گذاشتم رو پيشدستي و قهوه حرف بي

 !کرده تغييري يه اينجا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

324 

 

 سمتش برگشتم!...شد شل نيشم

 تغييري؟ چه-

 !کرده تغيير ولي!نميدونم-کرد اخم

 !داري بينايي مشکل تو شايدم!...نيس مشخص اصال دادم تغييرش خودم چون-

 !کن اعتراف آوردي؟زودباش اتاقم سر باليي چه-کرد نگام تعجب با

 وتاد اين جاي فقط(کردم اشاره کنارش بزرگ گلدون و ها پرونده قفسه به...)نباش نگران-خنديدم

 هک چيه نظافت اون!ساييدم اتاقتو قشنگ دستام همين با(باال آوردم دستامو...)و کردم عوض رو

 !ميکرد شور گربه

 گرفت دستش تو شو چونه و قفسه و گلدون روي کشيد نگاهشو

 داره؟ اي فايده چه دوتا اين جابجايي خب-

 گالي به و کنار زدم رو پرده...بود پنجره جلوي گلدون...سمتشون رفتم و بيرون کردم فوت نفسمو

 کردم اشاره بودن خوشگل خيلي و اي شيشه که مصنوعي

 خيلي ميشه رد گالش تو از نورش بهش ميزنه آفتاب وقتي حاال...بود پنجره اونور قبال اين!ببين-

 !ميشه خوشگل

 !خوشگله چه ببين-کردم اشاره بود افتاده روش رنگي هاي نور که زمين به و

 انداخت من به نگاه يه و زمين به نگاه گال،يه به نگاه يه اسکال عين و کرد جابجا فکشو

 !تو ميکني توجه چيزايي چه به-

 سکهب شکست دستام!...بگي نکنه درد دستت يه نداري ماشاهلل هزار که ادبم!...نداري که سليقه-

 !شستم رو اينجا ديوار و در

 !کني؟ تميز خواستم ازت من مگه-ميزش سمت رفت و انداخت باال شونه خيال بي

 تشکرته؟ جاي اين-دراومد حدقه از چشمام

 ...بگيرم ازش جوابمو نذاشت در صداي
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 .بفرماييد-روهام

 چرخوند ما بين نگاهشو...شد نمايان پرهام قامت و شد باز در

 !کم گلتون جمعه جمعتون!...به-

 !احتماال ميمونه گل-روهام

 کرد نگاه ميخنديدم ريز منکه به و شد پنچر پرهام

 !ميذاري تاثير بشر اين اخالقيات تو يکم اينجايي تو که بودم خوشحال کلي من مثال-

 کنم؟ خوش دل دنيا اين چي به من آخه-مبل روي شد ولو و درآورد کردن گريه اداي

 ...داداشت اين!باشي اميدوار نبايد هيچي به تو-گفتم و خنديدم

 !تيارا-روهام

 !چييييششش!...مرض خو!ميرفت غره چشم بهم داشت باز...سمتش کشيدم نگاهمو

 در سمت افتادم راه و کردم اي سرفه تک

 !برسم کارام به برم من-

 !تو به نه ميرسه من به سودي نه حضرت اعلي جوار در اينجا...خواهر برو-پرهام

 تو زاچي سري يه کردن تايپ مشغول و ميزم پشت نشستم...بستم درو و زدم پهني و پت لبخند

 ...شدم کامپيوتر

 اينم رگيرد هنوزم!...باشه ميتونه چي اصليش دليل نميدونم که ميکنم حس دلم ته عميقو شادي يه

 کجاست؟ سرچشمش!...گرفت شکل چجوري روهام و من بين صميميت اين که

 !نشسته دلم به عجيب باشه هرچي ولي

****** 

 يرهخ بهش و صندلي به دادم تکيه صاف سينه به دست...کشيدم راحت نفس يه و زدم آخرو کوک

 ...نشست لبام رو پررنگي لبخند کم کم...شدم
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 دمخو!...قشنگ خيلي پاييزي تابلو يه!...رسيد اتمام به مامان فرش تابلو!...شد تموم باالخره

 !شدم خرکيف

 !هوم؟...بدم؟ ش هديه کسي به يا...دارم؟ نگهش خودم پيش حاال

 هواس باشه جوابي که...باشه داشته ارزش ميخوام که اونطور برام که بدمش کسي به دارم دوست

 ...که...باشم مديون بهش که...زحماتش

 وتابل به دوباره تعجب با زدم پلک تند تند!...چشمام جلو اومد خوشرنگ چشم دوتا تصوير يهو

 اون؟ به بدمش!...چي؟...شدم خيره

 کني؟ ادا دينتو نبايد کني؟مگه جبران بايد نميگي هميشه نه؟مگه چرا-اومد حرف به وجدانم

 !هکن جبران کارشو از کوچيکي بخش ميتونه پس...کشيدي زحمت کلي تابلوفرش اين واسه

 !...ميشناسيش خوب توکه...داره لياقتشو اون

 آيا؟ ميگه راست داره وجدانم اينبارم...رفتم فرو فکر به و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 نداري؟ قبول منو هنوز تو يعني!ميگم راست که بله-

 !نوچ-

 !بکن ميخواد دلت غلطي چه؟هر من به اصال...بيشعور-

 !بعد واسه باشه...االن نه ولي!ميدم بهش آره...گرفتم رو نهايي تصميم و شد شل نيشم

 ...باشم مطمئن لحاظ همه از که وقتي واسه باشه

 لطف به که صبح 3 ساعت از.کنم تمومش امروز ميخواستم...داشتم نگه باز چشمامو بزور ديگه

 !همينجا نشستم ظهره 0 ساعت دقيقا که االن تا نبرد خوابم ديگه و شدم بيدار خواب از بهار

 !بماند رفتنام دستشويي و نهار و صبحانه حاال

 يگهد ساعت يه واسه گوشيمو و تخت روي انداختم خودمو...شدم بلند و گرفتم شاهکارم از نگاهمو

 ...برد خوابم بستم چشمامو همينکه و کوکيدم
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 به خورد که سرم کنار بردم دستمو و کردم باز چشمامو از يکي بزور گوشيم آور سرسام صداي با

 !پايين افتاد و گوشي

 ششخامو عصبانيت با...برداشتم گوشيمو و کردم آويزون دستمو و کردم باز هم چشممو يکي اون

 ...کردم نگاه ساعت به و کنار زدم صورتم تو از موهامو حرصي...نشستم و کردم

 کردم زمزمه...شدم بلند و کردم آويزون مو لوچه و لب...بود؟ بس ساعت يه اخه!...7

 ساعت شد بعدازظهرم سه اخه!...ميندازي منو خوابم از که روهام کنه چکارت بگم خدا-

 !خب مياد خوابم!...کاري؟اه

 !گرفت حرصم آي!ميبردن سر به بعدازظهري خواب در همه

 سرم پشت و کردم شونه سرسري موهامو...نشدم سرحال چندان خب ولي زدم صورتم به آب يه

 شلوار يه...کردم تنم قرمز آستين سر و کمربند و يقه با مشکي مانتو يه حوصله بي...بستم کش با

 !سرم رو انداختم قرمز مشکي شال يه و کردم پام هم مشکي

 ...شرکت به رسيدم تاکسي با...بيرون زدم خونه از و برداشتم کيفمو

 و ونروش گذاشتم سرمو و ميز روي گذاشتم دستامو...ميزم پشت نشستم قهوه کردن آماده از بعد

 !بندم مي چشامو لحظه چند فقط...که بخوابم نميخوام!...بستم چشمامو

 !برد خوابم چجوري نفهميدم اصال...انتظارم خالف بر ولي

 ...شدم بيداري و خواب عالم وارد صدايي يه با

 تيارا؟-

 !بکپم بذار شو خفه دقيقه يه...ميکنه صدام داره اينجوري که باز!...جاااااااننن

 داد تکونم ذره يه و شونم رو نشست دستش

 خوابه؟ جاي اينجا مگه!...شو بيدار تيارا-

 تمگف حوصله بي و کردم نگاه ميز به باز نيمه چشماي با...کردم تکيه و کردم بلند سرمو آروم

 ندارم؟ استراحت حق دقيقه يه...چيهههههه؟-
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 زدم زل چشماش تو اخم با...گرفت خندش قيافم از

 !بخندي آب رو-

 نه؟ اي خسته خيلي-کرد کنترل خودشو بزور

 نيس؟ مشخص-

 ...کار محل تو خواب ولي...مشخصه کامال چرا-

 دادم ادامه حرصي از پر لحن با حرفشو

 تلفن اب نبايد...بخوابي نبايد!...کردي نشان خاطر هارو نکته اين از صدتا تاحاال!...نيس خوب اصال-

 نکش نفس بفرماييد دفعه يه خو....کني بهمان و فالن نبايد...باشي داشته تاخير نبايد...بحرفي

 !ميکنه امر من سر باال اومده بزنم چرت يه خواستم عمري بعد حاال!...ديگه

 آبدارخونه سمت رفتم شدم بلند حرصيش نگاه برابر در

 !خدمتت ميارم تم قهوه اتاقت تو برو!...چشم باشه!ميخواد قهوه دلت حتما هم حاال-

 !شده عوض جاهامون گمونم االن-

 !باشم گفته!ندارما حوصله امروز من!...کردي گمون بيخود-

 رييسته؟ با زدن حرف طرز چه اين-

 !نميارم کم منکه ولي...شد؟ جدي انقدر يهو چرا!وا

 گفتم و فنجون تو ريختم رو قهوه

 نرفته؟ که يادت!بزنم حرف قبال مثل گفتي بهم خودت اول همون-

 لبط ميخوابي کارت محل تو!بيرون بندازي اومد دهنت تو هرچي نميشه دليل!...گفتم که گفتم-

 هستي؟ کارم

 واسه صداشو چرا اين!...ميشه سرازير فنجون از داره قهوه نبود حواسم اصال و شد گرد چشمام

 !بود؟ شوخي روي از حرفام من بفهمه که نداره شعور و فهم انقدر يعني...باال؟ ميبره من
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 چنين ارانتظ!...بود خيره بهم طلبکارانه و جدي قيافه يه با...ايستادم آبدارخونه درگاه تو و جلو رفتم

 !ميکنم شوخي دارم بفهمه ميکردم فکر!نداشتم ازش رو رفتاري

 من حرفاي و لحن از که داري شوخي ظرفيت انقدر ميکردم فکر چون!...طلبکارم آره-گفتم

 !بکني حسابي درست برداشت

 جلو اومد و شد تر غليظ اخمش

 نيس؟ بازيا مسخره اين جاي اينجا نميکشه عقلت هنوز تو-

 ...ميشد تيکه تيکه کنندش محکوم رفتار برابر در داشت دلم

 !نميشه حاليت راستو حرف و شوخي بين فرق باشي هرجا تو...اينجا؟ فقط-زدم پوزخند

 !ميدي جلوه نفهم منو داري دقيقا يعني-گرفت اوج کمي صداش

 نه؟ چرا هستي وقتي-

 خمما همزمان...باال رفت دستش که شد زده وقتي آخر تير و...خوندم چشماش تو عصبانيتشو اوج

 عوض نگاهش رنگ يهو که ديد چي چشمام تو نميدونم...و عقب کشيدم سرمو و شد پررنگ

 اخمش با همزمان من اخم و...پايين اومد لرزون و آروم و شد مشت و قفل هوا تو دستش...شد

 ...شد تر کمرنگ و کمرنگ

 کرد زمزمه و داد تکون طرفين به آروم سرشو

 ميکنيم؟ بحث...باهم داريم سرچي...االن ما-

 ...دادم قورت دهنمو آب

 !ارزش بي چيز يه-

 ...گرفت ازم نگاهشو و کرد فرو موهاش تو دستشو بعد...کرد نگام سکوت در يکمي

 ميکردم؟ چکار داشتم من-

 !بود من تقصير-

 ...و رفتم در کوره از چرا؟من تو-کرد نگام دوباره
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 رس نبايد...نيست مورد بي کاراي و حرفا جاي اينجا گفتي بارها خودت!...نه-کردم قطع حرفشو

 .ميکردم باز رو شوخي

 !ندارم جنبه که منه تقصير!...نوچ-

 کيه؟ مقصر مهمه اصال-

 زد کمرنگي خيلي لبخند کم کم بعد و...کرد سکوت لحظه چند واسه

 !آروميم هردو که حاال!...نه-

 !ميکنيم فراموشش...پس-زدم لبخند

 براي خواهش از پر نگاهش که موقع همون...افتادم ويال تو شب اون ياد...ميکرد تابم بي نگاهش

 !نداشتم نگاهاشو اينجور تحمل...نکرده که کاري بخاطر پشيموني از پر و بود بخشش

 ...تو رفتم برگشتم

 ...برات ميارم تو قهوه-

 !بگم بهت بايد چيزي يه!...نميخوام-

 شدم ميخکوب

 چي؟-

 ...اتاقم تو بيا-

 ...بشينم گفت بهم و ميز پشت نشست...اتاقش تو رفتيم باهم...برگشتم و کردم سکوت

 کردم نگاهش و مبل روي نشستم

 شده؟ چيزي-

 !جايي يه بياي باهام بايد-شد خيره چشمام تو

 کجا؟-
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 رارق ترکيه تو خارجي نماينده يه با...ميشه شلوغ سرم موقعا اين معموال...کاريه سفر يه اينم-

 وت به و بودن زبان فارسي خودشون رفتم که قبلي سفر...باشه همراهم مترجم يه بايد...داريم

 بياي؟ همراهم ميتوني...حاال...نبود احتياجي

 ...رفتم فرو فکر به

 باشيم؟ اونجا قراره روز چند-

 .روز چهار يا سه-

 برم؟نرم؟!...بود ميز روي که شکالتي ظرف به دوختم نگاهمو و کردم سکوت

 .داريم نياز بهت واقعا چون!بهتره...خيلي بياي اگه خب ولي...نميکنم اجبارت من-گفت

 گرفتم تصميم و دادم تکون سرمو

 !ميام باهات!...باشه-

 نشست لباش رو دخترکشي لبخند

 !ممنونم-

 بريم؟ بايد کي-

 !فردا پس يعني...شنبه-

****** 

 !نامردي خيلي-

 رو يکردم نگام و بود ايستاده اتاق گوشه که بهارو جواب و بستم گيالسيمو قرمز مانتو دکمه آخرين

 دادم

 چرا؟-

 !رو شازده اين بشناسمش ببينمش ميخوام منم خو-کرد لوس صداشو

 چرا؟-

 خب؟ چرا بگو فقط تو-
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 !خب-

 !تيا-زد جيغ تقريبا

 !عزيزم هستم تيارا-سرم رو انداختم خاکستريمو شال

 !بده تخفيف تهشو اون حاال!...بابا برو-

 بها؟ بگم تو به منم خوبه-

 !ببينمش بايد!...نکن عوض بحثو-کرد اخم

 داره؟ سودي چه-شدم موهام کردن مرتب مشغول

 !وامونده خر شعور بي!...نخواستم اصال!اههه-

 !تو اومد بهراد بالفصله و بيرون رفت اتاق از بهار...خنديدم ريز

 هنوز؟ نشدي آماده-

 گفتم و م شونه رو انداختم شالمو طرف يه سريع...فرودگاه برسونه منو بود قرار

 !آمادم...چرا-

 رد دم قرآن با هميشه مثل خاله...دنبالش به منم و بيرون رفت اتاق از و برداشت دستيمو ساک

 .بود منتظر

 گفتم و گرفتم مبل رو بود نشسته کرده بغ که بهار گونه از بوس يه اول

 برگرديم ميدم قول باشه!اينجا نشسته ساله 4 هاي بچه دختر عين بکش خجالت هيکلت و قد از-

 !ببينيش ببرمت

 فحر کلي!بري گمشي ميخواي االنم همين شده پيدات تازه مغزت بي چنده؟خود کيلو اون!بروو-

 !بزنم ميخواستم که داشتم

 خب؟ نحرفيدي چرا داشتي وقت مدت اينهمه دخترجان-

 !نتونستم-کرد آويزون شو لوچه و لب

 !حرفيم مي سير دل يه باهم برميگردم زود-
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 خودم مراقب خواست ازم و کرد بغلم...خاله سمت رفتم و کردم خدافظي ازش...نگفت چيزي

 !بود نگران و اشکي ميرفتم که سفرايي بقيه مثل چشماش و.باشم

 ...کرديم حرکت فرودگاه سمت به و شديم بود خريده تازه که سفيدي النترا سوار بهراد با

 هست؟ اعتماد قابل!روهام...اسمش؟ بود چي...اين-

 !ها رييسمه سالمتي نا!وا-کردم نگاش تعجب با

 !دارم برادرانه غيرت روت من!...باشه خو-

 !داشتي بچگي همون از که تو-خنديدم

 تربيش من که بگم البته!خوردم کتک محل خروس دماغو بچه اون از جنابعالي بخاطر مثال!...بله-

 !زدمش

 !پيشه سال چندين مال اينکه!...اووووووووه-

 !شدم هوايي اونور رفتم نکني فک جاشه سر غيرتم هنوزم بگم ميخوام!...باشه خو-

 همچين!...داشتم دوستت نداشتم داداش جاي اولم همون از که ميدوني!...داداشي نه-زدم لبخند

 !نميکنم فکرايي

 !باشيا خودت مراقب-

 حسابشو اين بکنه غلطي روهام اگه!...دارم خوب برادر يه حاال که شدم خوشحال دل ته از

 !خبيث چه!هه!ميرسه

 ...کرده تمومش ديگه روهام ميدونم البته

 بوسيد پيشونيمو برادرانه بهراد...برداشتم ساکمو و شدم پياده...رسيديم

 خواهري باش خودت مواظب-

 خدافظ!چشم-

 خداحافظ...بزن زنگ حتما-
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 به!بود داداشم بچگي همون از بهراد...دادم تکون دست براش و گرفتم فاصله ازش قدمي چند

 !واقعي معناي

 !زنگيد خودش بگيرم شمارشو خواستم همينکه...درآوردم موبايلمو و شدم فرودگاه سالن وارد

 کجايي؟-

 !کجايي؟ تو-

 ...تو اومدم تازه من-

 !راست سمت بيا!ديدمت آها....کو-

 کردم نگاه دقت با و راست سمت رفتم

 !بينمت نمي-

 !ميدم تکون دست برات دارم-

 .ديدمت-گرفت خندم

 تا معمول،رفتيم هاي احوالپرسي سالم از بعد و رسيدم بهش...دادم ادامه راهمو و کردم قطع

 ...بديم انجام نظرو مورد کاراي

 دهنش هواپيما سوار عمرم تو!ترسيدم مي خدايي...بوديم هواپيما تو هم کنار هردو بعد دقيقه چند

 خب ولي ميکرد الزمو هاي راهنمايي داشت مهماندار...داشتم بدي حال و حس يه طبيعتا و بودم

 !نميفهميدم هيچي

 کردم نزديک کمي روهام به سرمو

 ...ميگم-

 هوم؟-خشک خيلي

 شدي؟ هواپيما سوار تاحاال...تو-

 نه هن ماشين با خارج؟تا رفتم رو قبلي سفر هلک هلک پياده کردي فکر پس!...بخواد دلت تا-

 کردم؟
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 ...ندادم دست از کنترلمو ولي!آوردم جوش خودم دادم اي سوتي از

 !حاال-

 ترسي؟ مي-

 گفته؟ کي!نه-

 !بينم مي دارم خودم!بگه کسي نيس نياز-کرد نگاه صورتمو دقت با

 !کردي پيدا بينايي مشکل-

 !مطمئنم!...نوچ-

 توچه؟ به!ترسم مي گيريم حاال-

 !بکن ميخواي هرکار خودت...چه؟ من به!ميگي راست-روبرو به دوخت نگاهشو

 ذره يه شايد فقط!...نداره ترس اصال!تيارا باش آروم...گرفتم ازش نگاهمو و کردم محکمي پوف

 !بيخي پ!مهياست چي همه شکر خدارو که بريزه بهم رودت و دل

 نگاه سنگيني...مبست چشمامو و صندليم پشتي به دادم تيکه صاف و بستم...ميبستيم کمربندارو بايد

 !بودم تفاوت بي ولي کردم حس روهامو

 و گرفتم دهنمو جلوي و جلو به شدم خم!...باال اومد نبود و بود معدم تو هرچي کردم حس يهو

 !پايين برگشت ش همه چون!نياوردم باال هيچي اما...دراومد حدقه از چشمام

 ...شد مچاله قيافم و داد دست بهم تهوع حالت

 !خوبي؟-

 نشستم صاف و کشيدم عميق نفس يه!...هيچي بازم اما زدم اوق ديگه بار چند

 وضعشه؟ ديگه اين!...اه-

 !که ميريزه بهم بدتر...گرفتي؟ جلوشو چرا خو-

 !پايين رفت خودش!نگرفتم جلوشو-

 کرد زمزمه بعد و کرد نگام خنگولي يکمي
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 !بيعيهط تو وجود تو اختالالت اينجور کال!...دعواست بينشون بدنتم اعضاي بلکه...خودت تنها نه-

 !ميشه بد حالم من ست قراضه آهن اين تقصير-

 !ننداز بقيه گردن خودتو دروني مشکالت-

 !شده تلخ حلقم!...بيارن آب بطري يه بگو حرفا اين جاي به-

 دستم داد و گرفت تحويل آبو...داد آب سفارش مهماندار به و کشيد عميقي نفس

 !بخور بيا-

 شدم بطري در کردن باز واسه زدن زور مشغول و کردم نگاش چشم گوشه از

 !اي محترمانه تعارف چه-

 برگردوندم بهش نميشه باز ديدم

 !نميرسه زورم-

 تالش ساعت دو من اونوقت!...کرد بازش ثانيه از کسري در و...گرفت بطريو و کرد محکمي پوف

 !کنم بازش نتونستم کردم فرسا طاقت

 !خودش به دادم دوباره و سرکشيدم نفس يه آبو بيشتر نصف

 !تو مال بقيش...بيا-

 !گذارم سپاس نهايت بي-

 بستم چشمامو و دادم تکيه سرمو

 !نموني دل به آرزو گفتم...خواهش-

 !ميرسونه لطفتو نهايت-

 !بخوابم ميخوام!...کن مسخره کم-

 !ميرسم آسايش به دقيقه چند حداقل!بهتر!بخواب خو-

 !همينطور منم-کشيدم عميقي نفس
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 اباعص رو ميده حال آي!...گشتم خشنود کلي و شنيدم حرصشو از پر کشيدن نفس صداي فقط

 !سديگ چيز يه لذتش ميشه مهربون و آروم وقتي که نميشم اين منکر البته! بري راه بشر اين

 !اعصابم رو کشيد خط صداش که گذشت چقدر نميدونم...برد خوابم که بودم فکرا همين تو

 !پاشو تيا...رسيديم شو بيدار-

 راضاعت نداشتم حوصله!...بشريت؟ بين افتاده امروز چيه تيا مرض اين!...تيا ميگه که اينم!دهه

 !ميکنه نگام منتظر داره روهامم و ميشن پياده دارن همه ديدم و کردم باز بزور چشمامو...کنم

 رورز روهام که هتلي سمت به و شديم تاکسي يه سوار کارا سري يه انجام از بعد و شديم پياده

 ايج يه...بود بخش لذت برام ترکيه ساختموناي و ها مغازه و خيابونا ديدن...افتاديم راه بود کرده

 !جديد چيزاي از پر!جديد

 اينم...رسيديم هتل به که ميشد تاريک داشت کم کم هوا...نشدم راه بودن طوالني متوجه اصال

 !بود شيک العاده فوق که بيرونش

 نجااي!نکردم توجهي ولي...شونم رو انداخت شالمو و وزيد بادي يه شدم پياده تاکسي از همينکه

 طبق!...نبود خاصي چيز هيچ دهنده نشون من به نگاهش روهامم!...نميده گير آدم به کسي که

 !نکردم براش فرقي اصال که انگار!خشک معمول

 رادها بي شديم که هتل البي وارد...افتادم راه دنبالش...ندادم نشون خب ولي گرفت حرصم يکمي

 بيرون پريد دهنم تو از حرف اين

 باشن؟هوم؟ ولو وسط همين بقيه و باشه پر اتاقا نيست قرار که دفعه اين ايشاهلل-

 حثشب ميدونستم خوب خودم منکه!...گفتم چي فهميدم تازه نگاهش از...سمتم برگشت...ايستاد

 !بود؟ حرفي چه اين بهتره،پس نشه کشيده پيش

 انداخت بهم دلخور نگاه يه

 !باشم تو منحرف ذهن تراوشات به دادن پاسخ درگير قراره کي تا که اينم فکر تو هنوز-

 ناراحتش نبايد!...ميزدم حرفو اون نبايد من!نه...پذيرش سمت افتاد راه و گرفت ازم نگاهشو و

 گند خودم بعدشم!باش نداشته وجدان عذاب و باش اميدوار ميگم بهش خودم خوبه!...ميکردم

 !حالش تو ميزنم
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 قدمايي با!...باشه پکر حد اين تا نحسش گذشته مثل ارزش بي چيز يه خاطر به نميخواد دلم

 و...نکرد نگاهم اما سمتم برگشت و شد متوقف پذيرش نزديک يهو...رسوندم بهش خودمو سريع

 !کردم خراب حالشو چقدر بفهمم تا بود کافي صداش

 .بگير رو 717 و 718 شماره اتاقاي کارتاي برو...انگليسي جمله دنبال بگردم ندارم حسشو-

 يششپ برگشتم و گرفتم رو کارتا و پذيرش سمت رفتم و نگفتم چيزي جوابش در!...گرفت بغضم

 .بريم...گرفتم-

 !باشه نميخوام و!ميدونم دلخوره ازم...افتاد راه فقط و نگفت هيچي

 ختاندا سرشو...کرد باز اتاقشو در و گرفت ازم...سمتش گرفتم کارتشو...بوديم اتاقامون در جلو

 زدم صداش داخل گذاشت قدم يه همينکه اما پايين

 روهام؟-

 ...شدم انگشتام با بازي مشغول و شدم خيره نيمرخش به...نداد بهم جوابي ولي ايستاد

 !نبود خودم دست...کنم ناراحتت نميخواستم من...ببين-

 نيست؟ خودت دست زبونت تازگيا-زد غمگيني پوزخند

 !معذرت من!...ببخشيد...اصن-

 تو رفت بعد و...سکوت يکمي

 !بخير شب...ميگيره دلم بيشتر بزنيم حرف درموردش بيشتر هرچي-

 ببنده درو نذاشتم و جلو رفتم سريع

 نميخوري؟ شام مگه!...بخير؟ شب-

 !نوچ-گفت فقط

 !بخير...شب-کردم زمزمه!...زد خشکم در پشت من و!شد بسته که داد هل درو محکم و

 اب سفيد نفره يه تخت يه!...بود شيک...کردم باز خودمو اتاق در و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 و حمام يه و...بزرگ تلويزيون يه و سفيد،خاکستري،مشکي کمد يه...مشکي سفيد روتختي
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 رحري پرده با پنجره يه و...کوچيک و دنج آشپزخونه يه و!...ميزد برق تميزي از که دستشويي

 ...سفيد

 ...پيچيدن مي ذهنم تو حرفاش...رفتم فرو فکر به و تخت لب نشستم

 ...ميگيره دلم بيشتر بزنيم حرف درموردش بيشتر هرچي-

 برام حالتاش اين ديدن که کرده جلوه محکم و مغرور درمقابلم اوقات بيشتر اونقدر!...ميگيره؟ دلش

 پا از اونو ميتونه بزرگ غم يه...باشه محکم هرچقدرم آدم!...آدمه روهامم...اما!...نيس هضم قابل

 با!...دارم نقش روهام شکستن تو اوقات گاهي که منم اين و...بشکنه محکميشو ميتونه...درآره

 ...رفتارام با...حرفام

 منم و بشکنه وجودش همه...دلش...غرورش...بشکنه نفر يه نميخوام...باشه اينطور نميخوام

 ...کنم تماشا و بشينم و باشم عاملش

 و دمز لبخندي رها اسم ديدن با و آوردم درش کيفم تو از...بريد افکارمو رشته موبايلم زنگ صداي

 دادم جواب

 جانم؟-

 !باال برد قلبمو ضربان ظريفش هق هق صداي

 ...را...تيا...ت-

 نشست پيشونيم رو پررنگي اخم!...شد وار ديوانه ش گريه

 ميکني؟ گريه چرا...رها؟ شده چي-

 کجايي؟...ک...تيارا-

 !ترکيه...من-

 چي؟....چ-

 شده؟ چي بگو!کردي لبم به جون رها...کاريه سفر-

 ...بودي کاش اي-
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 !مرگته چه بگو و باش آروم ميکنم خواهش رها-

 ...شه...نمي-

 !کنم تحمل نميتونستم...مياورد درد به قلبمو زدناش هق

 بدي؟ سکته منو زدي زنگ فقط پس...نميشه؟ چي يعني د-

 ...تيارا-

 !ميشنوم خواهري بگو-

 اومد حرف به باالخره و!...برگردوند و برد جنون مرز تا منو و زد هق فقط ثانيه چند

 !اخه بگم....چجوري-

 !بگو فقط بگو ميخواي هرجوري-

 !مسافرت...رفته حاال تا پيش روز سه از...پرهام-

 تنگيده؟ اون واسه دلت!...دلت فداي-نشست لبام رو محوي لبخند

 ...بود اينطور کاش اي-

 چيشده؟ پس-ماسيد لبخندم

 .ميخواستم کتاب دانشگاه واسه...کتابفروشي رفتم ظهرش بعداز...رفت پرهام...که روزي همون-

 خب؟-

 !داشت چاقو...گرفت جلومو يکي...بود خلوت کوچه...برميگشتم داشتم-

 !گرفت اوج صدبرابر نگرانيم و شد کشيده هزارجا به ذهنم

 ادامش؟ خب-

 ميشد شديدتر داشت هي گريش

 رفتم حال از...و رفت...گيج سرم که گوشم تو زد محکم انقد ولي...کنم فرار ميخواستم-

 دادم قورت استرس با دهنمو آب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

341 

 

 !بده ادامه...باشي آروم کن سعي-

 کسي کردم داد و جيغ هرچي...ستون به بودم بسته...ساز نيمه ساختمون يه...تو شدم بيدار وقتي-

 نرسيد دادم به

 ...بده ادامه تا کردم سکوت فقط و شد مشت دستم

 ...و سروقتم اومد يارويي يه اينکه تا...نميومد بر ازم هم کاري...داشتم ضعف-

 ...کردم سکوت بازم و جوشيد چشمام توي اشک...ميکرد آب سنگو دل هاش گريه

 جام همه...نموند...برام نايي...ديگه که...زد کتکم انقدر ولي...ميکردم مقاومت...جونم به افتاد-

 ...تيارا دارم درد...کبوده

 هار نبود نيازي ديگه...رفتم تهشو تا...ريختن هام گونه رو سيل مثل اشکام و بستم چشمامو

 !بياره زبون به رو ماجرا سخت قسمت

 ...شدم نابود...شدم بدبخت تيارا-

 ...فرسا طاقت واقعا اومده خواهرم سر باليي همچين اينکه تحمل و بود بغضي صدام

 !باش آروم يکم...رها-

 ...بود کرده قفل ذهنم!...بگم نميتونستم اين جز چيزي

 ...تيارا-

 جان؟-

 ....من-

 توچي؟-

 ...دارم...ايدز...اي...من-

 امانش بي هاي گريه...شد حبس سينه تو نفسم و اومد بند زبونم...زد خشکم کلمه واقعي معناي به

 اي ميخواد دلم فقط...نميشه باورم...ذهنمه تو ازش که هايي خنده همه تصوير رو ميکشيد خنجر

 !نباشه هيچي معني بي و مسخره شوخي يه جز رها حرفاي يا...باشه خواب
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 همونجا...بيمارستان بردم سوخت حالم به دلش يکي...جاده تو کرد ولم و آورد سرم بالرو اون-

 ...دادم آزمايش

 .ميشستن هامو گونه هوا بي اشکام...ميسوخت جاش که دادم فشار دستم کف به ناخونامو انقد

 نداشت اي فايده چندان اما...بمونه مخفي بغضم تا کردم تالشمو تمام

 !باشي اميد نا نبايد تو...رها-

 که آرزوهايي به...ميشه؟ تموم داره زودي اين به که عمرم به...هان؟ باشم اميدوار چي به-زد جيغ

 رهامپ عشق به...کنم؟ خوش دل چي به ديگه بگو!...پرهام؟ به...برسم؟ بهشون نميتونم و داشتم

 نيست؟ اعتباري بهش ديگه که

 نگاهش تو من که عشقي اون!...کنه ول رو رها پرهام نداره امکان که ميداد گواه دلم

 !باشه سرد تب نداره امکان...ميخوندم

 گفتي؟....پرهام به-گفتم

 بميرم؟ قراره وقتي نه يا بگم ميکنه فرقي چه اصال...بگم؟ بهش اخه چجوري-

 آدم همه اين نديدي مگه...ميزني؟ حرفي همچين که رفتي دکتر...بميرم؟ چي يعني-شدم عصبي

 و ديدن هاشو دوره چون!...بشن دار بچه حتي و کنن زندگي ميتونن خوشي و خوبي با اما دارن ايدز

 !اميدوارن

 پام هب خودشو نميذارم!...نميذارم من بخواد خودشم اگه حتي!...بمونه من با نميتونه پرهام نه...نه-

 ...کنه فدا

 !بکنه هرکاري برات حاضره مطمئنم و!...بدونه حقشه پرهام!...رها-

 !نميتونم...بگم بهش نميتونم-

 آدم يه هوس و گناه قرباني بود؟که حقش واقعا اين...چرا؟؟ خدايا...کردم سکوت و گزيدم لبمو

 ...ميشه قرباني داره چي؟اونم پرهام...بشه؟ آبرو بي مريض

 ...شد تموم!...چي همه!شد تموم چي همه ديگه...تيارا-
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 که ردد انقدر...بپاشه هم از اتاقو سکوت م گريه صداي و بشکنه بغضم داد اجازه ممتد بوق صداي و

 کلي با رها خود پيش روز چند همين تا...کردن؟ گناهي چه دوتا اين...جهنم به منه بدبخت دل تو

 من خدايا...ميکشن نقشه شون آينده و عروسيشون واسه دارن که ميکرد تعريف برام شوق و ذوق

 !دارم اعتراض

********** 

 صورتم و موهام به دستي و نشستم...کردم خاموشش و کردم باز چشمامو گوشيم آالرم با

 ذبج تقريبا تونيک يه...کردم باز ساکمو صورتم،در و دست شستن از بعد و شدم بلند...کشيدم

 و اشتد باريک طاليي کمربند يه و ميرسيد زانوم باالي وجب نيم تا که مشکي به مايل اي سورمه

 نه و يمضخ خيلي نه ساق يه همراه به بود، آرنج تا آستيناش و ميخورد طاليي دکمه تا سه شم يقه

 انقدر!...کردم وحشت چشمام ديدن با و ايستادم آينه جلو و پوشيدم...بيرون کشيدم نازک خيلي

 !روح بي و سرد هم صورتم!...قرمزه و کرده پف چشمام که کردم گريه ديشب

 سايه يه رژگونه،و کمي يه و کمرنگ صورتي رژلب يه...بستم اسبي دم و کردم شونه موهامو

 !گرفت روح م چهره يکم حاال...کشيدم خاکستري کمرنگ

 بيرون اتاق از و کردم پام اي سورمه معمولي کفش جفت يه و برداشتم مشکيمو ورني کيف

 !داشتم تشريف مترجم منم و بود شون مصاحبه قرار اولين امروز...رفتم

 و کت...انداختم بهش گذرا نگاهي...اومد بيرون اتاقش از هم من،روهام رفتن بيرون با همزمان

 کمهد...تيره خاکستري پيراهن يه با ميومد بهش العاده فوق که رنگي مشکي دوخت خوش شلوار

 !براق مشکي کفش جفت يه و...بود کرده شونه باال سمت به موهاشو و بود باز شم يقه هاي

 گفتم!نميکنه نگاهم حتي ديدم

 !بخير صبح-

 !بخير صبح-

 بهتر همون پس...هستم داغون و پکر روهام اندازه به منم!...ندارم رو هيچي حوصله!بهتر!...همين

 !کنيم سکوت

 !درصده 10 کردنمون دعوا احتمال چون
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 تله هتل،از رستوران تو صبحونه صرف از بعد و پايين رفتيم حرفي کوچکترين بدون باهم همراه

 گفت روهام که بوديم خروجي در جلو...رفتيم بيرون

 !بيارم ماشينو ميرم بمون همينجا-

 ماشين؟-کردم تعجب

 کردم کرايه-

 ...آها-

 قفمتو پام جلو جيگر خيلي رنگ سفيد ماشين يه بعد دقيقه دوسه...موندم منتظر منم و رفت

 ينماش که ذوقي!...بود باحاالش اون از ولي نميدونم اسمشو!...کرده کرايه چيزيم چه!...اوالال!...شد

 ...نداشت چنداني دوام داد بهم

 بي و نندهک کسل برام واقعا فضا...افتاديم راه و دوختم چشم جلو به و نشستم رفتم تفاوت بي خيلي

 ...بود روح

 ايمعن مختلف،به داليل هردومون،با!...روهام نه و داشتم بحثو يه سر کردن باز حوصله من نه ولي

 !بوديم داغون...واقعي

 توقفم مجلل ساختمون يه در از فاصله کمي با اينکه تا ميشد کننده خسته برام داشت کم کم راه

 رازد ميز يه...بزرگ سالن يه هفتم،توي طبقه رفتيم...افتادم راه دنبالش و شدم پياده...شديم

 بياد قراربود که اوني منتظر سکوت در و نشستم کنارش منم و نشست روهام...بود وسطش

 ...شديم

 و داشت رسمي تيپ يه...تو اومد ساله 82-80 حدودا مردي و شد باز آهسته بعد،در دقيقه دوسه

 صليشا بودن غربي از نشون سبزشم چشماي!...بود شده فيلسوفا عين پروفسوريش ريش اون با

 ...داشت

 از منم...نشست و کرد احوالپرسي سالم و جلو اومد لبخند با مرده...شدم بلند روهام از پيروي به

 هرچي فقط!نميشد حاليم کارشون از هم هيچي...ميکردم ترجمه ميگفتن هرچي اول لحظه همون

 !نمودم مي ترجمه ميشنيدم
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 من فک که زدن ور انقدر و دادن نشون همديگه به ساختمون هاي نقشه و ها پرونده اقسام و انواع

 !گرفت درد

 مشنيد که طرف بيگاه و گاه هاي نگاه اونم!...چيز يه از غير ميرفت پيش خوب و معمولي چي همه

 !ميکنه صداش ماير آقاي روهام

 و اشمب تفاوت بي ميکردم تالش ولي...نميومد خوشم هيچ که ميکرد نگام بدي حس يه با جوري يه

 ...بدم انجام خودمو وظيفه فقط

 در جلو...رفتيم بيرون سالن از زمان هم هرسه و کشيد ته حرفاشون ساعت دو از بعد باالخره

 گفت بهم روهام که بوديم

 !پايين برو تو...دارم اينجا اي ديگه کار يه من-

 که دمبرگر خواستم...کردم دنبالش نگاهم با جايي يه تا!...رفت بمونه جوابم منتظر اينکه بدون و

 !شد باز نيشش...خورد گره ماير نگاه با نگاهم

 به و نارمک رسوند خودشو...افتادم راه و دادم تحويلش(نيشتو ببند)اينکه معني به زورکي لبخند يه

 ...کرد بلغور انگليسي

 !بانو ببخشيد-

 کردم نگاهش و کردم کم سرعتمو

 بله؟-

 درسته؟...هستيد ايراني شما-

 چطور؟!بله-

 !نهست مهربوني و خونگرم هاي انسان...ها ايراني!قشنگيه کشور...داشتم ايران به سفر يه من-

 روبرو به دوختم نگاهمو و دادم تحويلش خشک لبخند يه بازم

 !ميرسونه لطفتونو-

 !هستين خصوصيات همين داراي...مياد بهتون که همينطور...هم شما حتما-
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 خاطرب شايد!ميداشتم نگه احترامشو بايد ولي!...کنه سرويسش بدم بهش جواب يه بود مونده کم

 گفتم فقط!...بريزه بهم کاراشون من

 !ممنون-

 بدونم؟ اسمتونو...ميتونم...امممم-

 ...گذاشتي تنها اين با اخه؟منو رفتي گوري کدوم تو روهام...ميکردم غل غل داشتم کتري عين

 بدونيد؟ اسممو...ميخوايد چرا-

 مميخوا!...ميکني جذب آدمو!چشمي تو خيلي...بود مشخص اولم از-کرد نزديک گوشم به سرشو

 !بدونم درموردت بيشتر

 ...کردم نگاه چشماش تو دقيق و ايستادم يهو

 بهم مارو شرکت با قراراتون و قول همه...که کنم رفتار طوري که نکنيد کاري...لطفا-

 !داريد نگه رو خودتون احترام خواهشا!...بزنيد

 !شچيييييششش!نميکشه خجالتم...رفتم و کشيدم راهمو بدم زدن حرف اجازه بهش اينکه بدون و

 چقدر...ميکردم نگاه هم اطرافمو حين همون در...موندم روهام منتظر ماشين کنار و پايين رفتم

 !شلوغه اينجا

 !بريم-

 ديگه...کننده کسل و تلخ سکوت همون بازم و...کرديم حرکت و شديم سوار!...اومد؟ کي اين عه

 چيزي يه خب!کرده قهر ها پسربچه عين...کردم نگاش چشم گوشه از!...ميشم خسته دارم واقعا

 !بکش خجالت هيکلت از...چيه؟ واسه ت بچگانه کاراي اين ديگه کردم هم خواهي معذرت گفتم

 شکستم سکوتو خودم

 دادم؟ انجام خوب...کارمو-

 !اوهوم-

 و خشک تشکر يه نداره که ادب...همين؟...پنجره سمت کردم رومو و کشيدم حرصي نفس يه

 !کرد نميشه کاريش هيچ!ديگه روهامه...بزنه حرف بيشتر حداقل يا بکنه خالي
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 !هيچيه از بيشتر بخونه اين...کردم روشن ظبطو جلو بردم دستمو

 !نميشه پخش هيچي ديدم

 !بيارمش رفته يادم!نيس توش فلش که ميبيني...کنم فک کوري-

 نيمرخش به زدم زل...گرفتم آتيش

 اين کردن روشن جز اي چاره و داري گرفتن خون خفه به عادت خيلي تو!...نيستم کور من-

 !ديگه ربمي بگير سکوت روزه بگو دفعه يه خو!...رفته يادت فلشتم سرت خير که...نميذاري وامونده

 ميشد تيکه داشت دستاش تو فرمون

 !نيس خوش حالم که ميبيني...نرو راه اعصابم رو تيارا-

 که من حرف چهارکلمه بخاطر نميره انتظار يکي تو از واقعا...چي؟ بخاطر...نيس؟ خوش-

 يکش منت داري انتظار نکنه!...بگيري بهونه و کني قهر دوساله بچه يه عين کردم هم عذرخواهي

 کنم؟

 خطي خط اعصابمو انقدر پس نداري خبر هيچي از تو!....باش ساکت تيا-باال رفت صداش

 ميفهمي؟!...نکن

 ...چه اين بدونم ميخوام!...نميفهمم نه-

 !شو خفه فقط!...شو خفه-زد داد کلمه واقعي معناي به

 چشمام که طوري...کرد برخورد شيشه با محکم سرم و جلو شدم حرفش،پرت شوک عالوه به

 تکيه ليصند به سرمو بسته چشماي با و چسبيدم پيشونيمو دستم دو با...ميرفت سياهي داشت

 ...دادم

 وضعيت؟ اين تو کردنه ترمز طرز چه!...الدنگ مرتيکه-

 ماشين راننده با فريادش و داد صداي و شد پياده فهميدم بعد ولي!...خودشه با کردم فک اول

 ...کشيد خط م نداشته اعصاب رو جلويي
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 ثلم گفتناش(شو خفه...)ميخوردن سر هام گونه رو اراده بي اشکام...ميره گيج سرم ميکردم حس

 راچ!...دهنش تو بزنم ميخواست دلم...ميکردن برابر چند دردمو و ميشدن کوبيده سرم تو پتک

 ميزنه؟ حرف باهام اينجوري

 داد با بايد چرا...شد؟ ختم دعوا اين به نداشتن آهنگ يه که شديم طاقت بي انقدر مادوتا چرا

 حق...بدونم؟ ندارم حق...ندارم؟ خبر چي از من...چرا؟...داغونه؟ درونم کنم حس من سر زدنش

 بشم؟ خسته سردياش و اخالقياش بد و سکوت از ندارم

 يم تار يکم اول...کردم نگاه و نشستم سيخ!...پروند سرم از برقو انگار دخترونه جيغ صداي يه

 که رو مردي روهام!...پايين ريخت هري دلم روبرو صحنه ديدن با...شد بهتر مرور به اما ديدم

 پرت و چرت هي داد با فارسي زبون به و زمين رو بود خوابونده رو بود ماشينه اون راننده انگار

 !ميکشه زنه مي االن داغونه اعصابش روهام...نه واي!...ميزد مشت صورتش تو و ميگفت

 چسبيدم روهامو بازوي...زدم کنار جمعيتو و شدم پياده سريع

 !توام با(زدم جيغ!...)کن ولش!...روهام کشتيش!....بسه-

 پموچ دست...عقب شدم پرت ش ضربه با و پريد سرم از برق لحظه يه فقط چيشد نفهميدم اصال

 يه هرکي...گرفتن دورمو زن و مرد تا چند...شدم خيره بهش بهت با و گذاشتم چپم گونه روي

 ...بود ديگه جاي حواسم همه ولي ميگفت چيزي

 بزور منم...کنن جدا بيچاره مرد اون از روهامو تونستن مردم باالخره ولي گذشت چقدر نميدونم

 گفتم فقط بودن احوالم جوياي که اونايي به و شدم بلند

 !خوبم-

 !ميسوخت ش ضربه جاي...ميريختم اشک بيصدا...شدن متفرق همه کم کم دعوا شدن تموم با

 ...فتگر ماشين از شو تکيه و کشيد بود شده پاره که لبش روي انگشتاشو...کردم نگاش دلخور

 اگه...يا بريم بيا يا!...نکني اينکارو بهتره کني نگاه منو وايسي همونجا فردا تا ميخواي اگه-

 !برم بگو بياي نميخواي

 زدم داد و شد شديد گريم

 !جهنم به!برو-
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 !شد محو ثانيه از کسري در و کرد،نشست باز درو عصبي کنه نگام حتي اينکه بدون

 هب و درآوردم داشتمو کيفم تو که کوچيکي آينه...کردم خفه مو گريه درد با و کردم پاک اشکامو

 وجلوت ميخواستم فقط بود؟منکه چي بزني؟گناهم منو اومد دلت چطور...انداختم نگاهي صورتم

 ...نکني پا به شر اين از بيشتر تا بگيرم

 همه که مدت يه از بعد عادتشه...زدم پوزخند...اومد يادم زدم بهش ويال تو شب اون که حرفايي

 دل به داره عادت...بسازه بد آدم يه خودش از دوباره و خوبش تصوير رو بکشه خوبه،خط چي

 !شکستن

 فقط!...ميرم دارم کجا نميدونستم...افتادم راه ميکردم فين فين که درحالي و پايين انداختم سرمو

 !نيستم بلد هم رو جايي هيچ...بودم گرفته پيش در مستقيمو مسير يه

 هک نيست اين به فقط شکستن دل...عادتشه دل شکستن...عادتشه خودش کردن خراب...روهام

 !کنه ترکت عشقت

 و ميکنه خراب چيو همه لحظه يه تو...و داري باور خوبياش و ها بدي همه با نفرو يه وقتي همينکه

 ...کنه خردت ميتونه خودش...نابود باورتو

 ولو نيمکتا از يکي روي...پارک يه به رسيدم اينکه تا!...ميرفتم راه هنوز من و بود شده تاريک هوا

 منتظرم هيچکس و...شدم؟ گم يعني...کجام؟ االن من...کيفم به شدم خيره و شدم

 !...همين يعني تنهايي!...نيست نگرانم هيچکس!نيست

 ميميفه تو!...ميکرد خودنمايي ماه...شدم خيره آسمون به و نيمکت پشتي به دادم تکيه سرمو

 کدومهيچ که ستاره اينهمه ميون تنهايي خودتم چون!...ميفهمي آره...گرفته؟ دلم ميفهمي...حالمو؟

 ...هسخت چقدر ميفهمي...شدم گم ها ستاره اين ميون منم...نميکنن درکت و نيستن تو جنس از

 و کردم مکث روهام اسم ديدن با و آوردم درش کيفم تو از...بريد افکارمو رشته موبايلمو زنگ

 پرسيب ميخواي حتما االنم...نيستم؟ مهم برات ميزني؟وقتي زنگ چرا...فشردم دستم تو گوشيو

 !ميبردي خودت با منو بزور شده حتي موقع همون داشت اهميتي برات اگه!...کجام

 و...بدم جوابشو ميگفت دلم...خوردن زنگ به کرد شروع دوباره اما....شد قطع که کردم صبر انقدر

 !دادم

 ...الو-
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 ارچک بيرون تنها شب وقت اين تا...ميکني؟ لج کي با داري تو-بود صداش تو عصبانيت کمي

 ميکني؟هان؟

 داره؟ هم اهميتي برات مگه-

 !بگذره خوش بمون همونجا هستي هرجا بگم شدم مزاحمت نيس مهم واسم اصال چون نه-

 گفتم...بيارم در حرصشو خواستم ولي...کرد جا لبام رو خودشو بزور نامحسوس لبخندي

 !ميگذره خوش بهم بيشتر خيلي بمونم همينجا اتفاقا-

 کجايي؟ بگو...تيارا-

 !نميگردم بر من کتک زور به حتي-

 !نميزنم کتکت!...دنبالت بيام ميخوام ماليم خيلي اتفاقا-

 !نيست اعتمادي بهت ديگه...شده عادي برات بار يه همون با حتما!...زدي بار يه توکه-زدم پوزخند

 استخو دلت هروقت تا!...کنيم دعوا بازم بيا...بکن بکني ميخواي هرکاري-کشيد عميق نفس يه

 ميرم من باش هتل تو تنها بيا ميخواي اگه!...نکن نگامم نزن حرف باهام اصال!...باش قهر

 !هتل برگردي بايد چون کجايي بگو فقط بکن خواستي هرکاري!...بيرون

 بايد؟-

 !بايد-

 نخوام؟ اگه-

 کجايي؟ ميگي کنم خواهي معذرت اگه االن-کرد محکمي پوف

 !بکشي خودتو نيس الزم تو!...خوبه جام من-

 خوبه؟ جات که کجايي-

 !هرجا-

 !ميکني عصبانيم داري تيا-

 !هستم تيارا-
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 !کجايي بگي االن همين بايد باشي هرچي-

 !نميگم-

 نه؟ يا فهميدي!هتل مياي ميگيري تاکسي يه االن همين پس-

 !فهمم نمي هيچي االن من-

 !تيارا-

 !نزن داد-

 خوبه؟...ببخشيد-

 !نداره فايده خواهي معذرت...که گفتم-

 !نمياد خوشم اومدنات عشوه و ها گيري بهونه اين از اصال-

 !ندارم تو اومدن خوش به کار من-

 بيام؟ يا مياي-

 !بيا کجام ميدوني اگه-

 کنم؟ چکار تو با من...اخه...نوچ-

 !شه خالي حرصت ديوار تو بزن سرتو هيچي-

 !مياي ميگيري تاکسي...نزن الکي حرف-

 ...نمي من-

 !نباشه حرف-

 !ندارم پول خب-گفتم سريع

 !کجايي بگو اضافه حرف بدون پس-
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 نميخواستم نبود اي چاره...دلگيرم ازش هنوزم...نميشد خنک من دل ولي!...ميخورد حرص چقدر

 االن گفت اونم!...گفتم بهش پارکو اسم بنابراين...بيفته بدي اتفاق دوباره تا کنم عصبانيش بازم

 !کرد قطع خداحافظي بي بعدم و ميفته راه

 داد اس اينکه تا موندم منتظر همونجا اي دقيقه چند 

 پارک ورودي بيا-

 با و شدم بلند...بوده همينطور اولم از!...نکردم حس پيامش تو رو احساسي هيچ!...خشک چه

 فهميدم و داد چراغ سفيد خفن ماشين يه...رسوندم ورودي به خودمو آهسته قدمايي

 فيلم...بيرون به شدم خيره و بستم درو و نشستم حرفي ترين کوچک بدون و جلو رفتم...خودشه

 دلخورم ازش...بود دلم ته از همه محلي بي و تفاوتي بي اين!...درآرم حرصشو تا نميکردم بازي

 ...شديد

 ...کرديم حرکت

 ...وقت يه نکني سالم-

 !کنم سالم نداره لياقت که کسي به نميدونم خودم وظيفه-

 ...خورد جا لحنم سردي از کردم حس

 !نکن شروع بحثو يه دوباره خواهشا-

 !بودم ساکت منکه!...کردي شروع چه؟خودت من به-

 ...کشيد عميقي نفس

 !نگير قيافه من واس اينجوري ديگه بياي شدي راضي که حاال-

 !ندارم کاري تو به من-

 ميزني؟ حرف باهام اينجوري چرا-

 !ميخواد دلم-

 ...عوض خواهي معذرت با اگه-
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 !نميکنه درست هيچيو خواهي معذرت-کردم قطع حرفشو

 طلبکاري؟ ازم چي االن-

 بود؟ طلبکار چيزي تو مثل آدمي از ميشه مگه-

 چيه؟ منظورت-

 !ميخواي خودت هرچي-زدم پوزخند

 بهت کنم عذرخواهي ازت رسما حاضرم و آوردمت اصرار با چون!...ببين-شد عصبي نفساش

 اومدم!...وامميخ خاطرتو خيلي که نکنه بافي رويا تا بگيري فعالتو بيش ذهن اون جلو ميکنم توصيه

 بيفته برات اتفاقي اگه و!...منه با مسئوليتت چون ميکنم رفتار ماليم باهات ادب کمال با و دنبالت

 ...چون مواظبتم!...باشم پاسخگو همه به بايد

 اين محتاج من!...بودم اولشم از شدم متوجه کامال ديگه بسه!...بسه-حرفش وسط پريدم بازم

 من بر و ورد گفتم بهت هم قبال باشه يادت اگه!...ميذاري سرم منتشو که نيستم تو مهربونياي مثال

 ودتهخ مشکل اين و!...ميدن جون واسم صدتا کنم اراده من!...نباشه تو به نيازي که هست پر انقدر

 باال خودتو تويکي دارم زياد نازکش!...ميکني برداشت عشوه و ناز عنوان به رو دلخوري اين که

 !نگير

 صلشوحو نه مياد خوشم نه من چون!...بده نازکشات همون تحويل برو هم گرفتناتو قيافه اين پس-

 !دارم

 کردم نگاهش اخم با

 اسو ميکنم هرکار!...بگيرم قيافه واست که نميدونم اليق تورو من...کن؟ تحمل بيا گفتم مگه-

 که کردي وا دهنمو خودت بودم ساکت من بعدشم!...ديگه کس به نه مربوطه تو به نه و خودمه

 !درآد حرصت

 !بسوزوني منو ميخواي فقط اي بهونه هر با-

 يه(کردم اشاره صورتم چپ سمت به)ميفهمي؟ بدي پس تقاص بايد!...بسوزي بايد تو آره!...آره-

 !بدي پس اينو تقاص بايد!گذاشته من صورت رو شاهکاري چه دستت بيني مي بندازي نگاه

 گفت کالفه و انداخت صورتم به نگاهي نيم
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 مثال؟ ميخواي چي من از االن-

 شد بغضي صدام اراده بي

 !بگيرم آروم شو ساکت فقط هيچي-

 مينه ميخواد دلم چقدر...شد حاکم فضا بر تلخي سکوت و...پنجره به دوختم خيسمو نيمه نگاه و

 داره؟ دليلي چه اصال...ميشد؟ اينطور بايد چرا اخه!...سروقتم بياد ازراعيل االن

 يا مياد سرم پشت داره روهام نفهميدم اصال و پايين پريدم ايستاد هتل جلوي ماشين همينکه

 ولو الباس همون با و نداشتم شام واسه اشتهايي...باال رفتم و گرفتم پذيرش از کارتمو فقط!...نه

 تلخ انقدر زندگي بايد چرا!....نکشم زجر انقد من شه تموم دنيا ميخواد دلم...تخت روي شدم

 مديوون دارن سردرگم کالف مثل که گوناگون چراهاي از پر و فکريه مشغله پر ذهنم تو....ميشد؟

 ...ميکنن

 ماخما غريبه شماره ديدن با و آوردم درش کيفم تو از!...کنم خلوت خودم با نذاشت موبايلم زنگ

 دادم جواب صدام کردن صاف از بعد و توهم رفتن

 بفرماييد؟ بله-

 !ميرسيد نظر به پکر خيلي...اما شناختم پرهامو صداي

 خوبي؟...تيارا سالم-

 !نيستي خوب تو انگار ولي...خوبم-

 ...داغونم-

 ميگي؟ من به داغونيتو چيشده-

 !داري خبر چي همه از تو ميدونم-

 ...چيه قضيه فهميدم تقريبا و کردم کوتاهي مکث

 چي؟...از-

 !چشه؟ رها-
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 بزودي پرهام بود مشخص حالش اون با!...داده سوتي رها پس...کردم سکوت و گزيدم لبمو

 ...ميفهمه

 گريه...نيس حواسش...ميزنه گيج ميزنم حرف باهاش...نيس؟ خوش حالش اصال دوروز اين چرا-

 چيو همه تو تيارا!...ناراحته چرا عشقم بدونم ندارم لياقت انگار...نميگه دليلشو ميکنه

 !نگه تو به چيزيو رها نداره امکان!...ميدوني

 .ببينمش اينجوري ندارم طاقت!ميشم ديوونه دارم بخدا...چيه قضيه بگو ميکنم خواهش ازت

 نبايد موضوع اين!...نگم چيزي نميتونم من!...حقشه پرهام ولي...بدونه پرهام نميخواست رها

 ...بمونه مخفي

 !بدونم حقمه من...نميگي؟ هيچي چرا تيارا-

 !نبود اي چاره ولي بود دردناک برام بد خبر اين رسوندن مسئوليت...کردم جمع توانمو تمام

 ...چيزه...رها-گفتم آروم

 !دادي دقم...چي؟ رها-گفت طاقت بي

 !مريضه...رها-

 چيه؟ واسه کاراش اين ديگه ميشه خوب دکتر ميبرمش خب...مريضه؟-

 !نميشه...خوب راحتيا اين به....رها مريضي!...نه-

 چي؟ يعني-جاخورد

 گفتم لرزون صدايي با و بستم چشمامو...فشرد گلومو بغض

 !داره...ايدز...رها-

 باهاش که بگو کردم التماس دلم تو!...نشنيدم کشيدنشم نفس صداي حتي چندلحظه

 اميدوارش ميتوني تو...توه به اميدش بيشترين اون...نميذاري تنها خواهرمو بگو!...ميموني

 ...بگو پرهام بگو...!.ميتوني....کني

 داره؟ چي...چ.....رها...ر-
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 ...شنيدي-

 کردم حس صداش تو بغضو

 چي؟ يعني...چرا؟...اخه!....نميفهمم من-

 !بگم دليلشو نميتونستم

 !بدي اميدواري...بهش ميتوني بيشتر هرکسي از...تو...پرهام-

 شد سيخ تنم به مو دادش با

 اومده؟چرااااااا؟ من رهاي سر باليي همچين چرا بگو-

 !فشرد تونيکمو پايين دستم و...گرفتم گاز محکم لبمو و فشردم هم روي پلکامو

 ...پرهام باش آروم-

 باشم؟ آروم من ميشه نابود داره عمرم همه....باشم؟ آروم چطور-

 ....ميشه اميد نا بيشتر ببينه اينجوري تورو رها-

 ....شه نابود رهام نميذارم اما ميدم جونمو...بره دستم از نميذارم!...نميذارم نه...نه-

 ...درمانش...ايدز...ببين-

 طول ميخواد هرچقدر!...باشه سخت ميخواد هرچقدرم درمانش-حرفم وسط پريد

 !ميرم مي باهاش منم....باشه نداشته درماني اگه حتي اصال...اصال!....بکشه

 ...اين با نه باشي کنارش آرامش با بايد....پرهام-

 ...جنگم مي همه با!...ميکنم باشه الزم هرکاري!....هرکاري-

 !کني عوض زندگي به ديدشو ميتوني تو ولي...شده تموم چي همه رها نظر به-

 ...من که گفتم-

 داد ادامه بغض و درد از پر صدايي با...زد آتيش دلمو ش مردونه هق هق صداي و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

357 

 

 قرآن به...شده عوض خيلي رها....بود شيطون و شر دختربچه يه من رهاي....نبود حقش اين-

 وقفه بي مهربونياي...و شيطونياش و بچگياش عاشق من...بياد سرش باليي همچين نيس حقش

 قيمتي هيچ به!....کرد رهام هام غصه از که رهايي همون...برميگردونم رو رها اون من....شدم ش

 ...نميدم دستش از

 !ميشه نابود....ببينه غمگين تورو!...باشي هميشگي پرهام همون بايد...رها جلوي-

 !خيلي!رحمي بي خيلي...دنيا...نشد دستگيرم ممتد بوق جز چيزي ديگه و گرفت اوج هقش هق

******** 

 بستم پسکلي با موهامو!....نيس تابلو ديشب مثل!...تقريبا شده خوب...کردم نگاه صورتم به آينه تو

 ...لي وارشل يه و داشت بامزه پروانه يه نقش روش که آبي-سبز شرت تي يه...کردم نگاه تيپم به و

 !ميکنم بخواد دلم هرکار بنابراين نداريم کاري امروز...کردم روشنش و تلويزيون جلو دادم لم

 رد صدا به اتاقم در زنگ باحالش صحنه همون دقيقا که...بودم عشقوالنه فيلم يه تماشاي محو

 رو وي تي...کردم بود در پشت که کسي اون بار آبدار فحش تا ده و رفتم غره چشم در به!...اومد

 ناي....کردم نگاه چشمي از اما باشه روهام ميدادم احتمال اينکه با...در سمت رفتم و کردم خاموش

 !....من اتاق دم ميان هايي تيکه چه!اوه....بور موهاي با روشن اي قهوه چشم پسر يه!....کيه؟

 يفارس تعجبم کمال در و کرد نگام اي مودبانه لبخند با...کردم باز درو آهسته و کردم صاف صدامو

 !زد حرف

 درسته؟ باشيد جاويد مهندس همراه بايد شما!....خانم سالم-

 !ميگه روهامو!!...جاويد؟؟؟آها

 مگه؟ چطور-گفتم

 هست سالي چند که روهام دوستاي از يکي...هستم شروين من-شد انگشتاش با بازي مشغول

 !نيست اتاقش تو االن اينکه مثل اما داشتم روهام دست امانتي يه راستش...م ترکيه ساکن

 !ندارم اطالعي من...بيرون باشه رفته شايد خب...امممم-

 !شدم مزاحمتون ببخشيد!...نيس مهم...حاال....بيام االن گفت ديروز خودش-
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 .باشه اومده پيش براش فوري کار شايد...بزنين بهش زنگ يه...ميکنم خواهش-

 !نميده جواب گوشيشو ديشب 1 ساعت از دقيقا ولي...گرفتم تماس باهاش بار چندين اتفاقا-

 نيومد روهام اما رسيديم هتل به ديشب که ساعتي همون دقيقا ؟يعني1 ساعت از...کردم سکوت

 !باال

 !بوده بيرون...1ساعت ديشب-گفتم

 برنگشته؟ تاحاال ديشب از يعني-

 !نميگه چيزي آمداش و رفت درمورد منکه به-انداختم باال شونه

 بهش زنگ يه شماهم ميشه اگه!...شدم نگرانش يکم...نميده جواب موبايلشم....چون راستش-

 !بده رو شما جواب شايد!بزنيد

 ميکنه؟ فرقي چه...خب-

 !زدين زنگ که اومده پيش مهمي کار ميکنه فکر حتما...هستين منشيش...شما بهرحال-

 گزن خدا بنده اين نگراني رفع واسه حاال ولي ندارم ازش خوشي دل اينکه با!....ميگه راست اينو

 !نميفته براش بدي اتفاق جونش به بيفته خرس روهام ميدونم خوب منکه وگرنه!...ميزنم

 !نداد جواب شدم منتظر هرچي اما....گرفتم روهامو شماره موبايلم با و تو کردم دعوت شروينو

 !نميده جواب!...نوچ-گفتم

 !ندارم ندادنش جواب از خوبي خاطره....بابا اي-موهاش تو کشيد دستشو

 چطور؟-

 کما تو مه هفته يه تا!....کرديم پيداش بيمارستان تو بعدش...بود شده گور و گم االن مثل هم قبال-

 !بود

 واقعا؟-شد گرد چشمام

 !وردآ پايين گوشيو اميد نا بعد لحظه چند اما...زنگيد روهام به ديگه بار يه خودش و داد سرتکون

 !باشه پرت حواس انقدر نميخوره بهش-گفتم
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 !ميکنه شقي کله اوقات بعضي ولي آره-

 گفتم تعجب با و کردم نگاه ش صفحه به...خورد زنگ موبايلم که بگم چيزي خواستم

 !روهامه-

 !بدين جواب خب-شد خيره بهم خوشحالي با شروين

 دادم جواب ميلي بي با

 الو؟-

 شستن پيشونيم رو کمرنگي اخم ميکرد صحبت انگليسي به که اي غريبه مرد صداي شنيدن با

 !خانم سالم-

 شما؟....ببخشيد-

 !استرس پر و بود هول

  ميشناسيد...جاويد...روهام(کنه تلفظ تونست سختي به...)نام به آقايي...شما-

 

 اتاق در به نگام يه و بود ساعت به نگاهم يه و بودم گرفته ضرب زمين روي راستم پاي با

 بايد اون!...بدم دستش از نميخواد دلم...بود فراگرفته وجودمو همه نگراني و استرس...عمل

 ازش اينکه با!...کنم حس حضورشو دنيا اين تو اما باشه دور ازم ها فرسنگ شده حتي...باشه

 !نميتونم اصال...بيام کنار نبودش با راحتي به نميتونم...اما دلگيرم

 حس!...بارش يک وقت هرچند مهربونياي اون به و گندش اخالق همه به...کردم عادت بهش

 گاران...بشه تنگ براش دلم شده باعث کرده ايجاد فاصله بينمون که ديواري و در همين ميکنم

 !مدهوش من و بيهوشه اون!...دورم ازش

 بعدش...بيرون بياد اتاق اون تو از سالم ميخوام...ميکرد سنگيني گلوم تو بغض شبيه چيزي يه

 ردستو...بزنه داد سرم...کنه اذيتم بخواد!...نيس مهم بزنه منو دوباره بخواد!...نيست مهم ديگه

 چيزي ديگه!باشه سالم فقط...کردم عادت چيزاش همين به من چون!....نيست مهم...بده

 ...نميخوام
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 وت که کسيه تنها اون...بمونه زنده بايد...بمونه بايد روهام...کردم حس گونم روي اشکو قطره يه

 !پيشم باشه بايد...روهام...دارم نياز حامي اين به من...کرده حمايتم شرايط بدترين

 هب شروين با همزمان و شدم بلند و کردم پاک اشکمو سريع...شد باز اتاق در ديدم چشم گوشه از

 ...کردم حمله تقريبا دکتر سمت

 شد؟ چي-شروين

 خوبه؟ حالش دکتر-من

 ...بگيره آروم دلم تا بود کافي همين!...آره بشنوم ميخواستم فقط

 کرد نگاه بهمون يخيش چشماي اون با و پاييد کشيد ماسکشو

 هستين؟ بستگانش از-

 هيچي ولي...بستن حس...بستن دل که بستگاني اون از!...بستگانشم از آره...داديم تکون سر هردو

 !فهمن نمي

 اييچندت پيشونيش... مياد هوش به هم ديگه ساعت دو يکي تا...خوبه حالش خوشبختانه-گفت

 خورده چاقو انگار که چپش بازوي همراه به خورد بخيه

 چاقو؟-کردم زمزمه

 !کرده تصادف گفتن ما به اما-شروين

 !اجازه با...ندارم اطالعي من-دکتر

 کرده؟ دعوا کسي با نکنه...چرا؟ چاقو!...بهت تو گذاشت منو و رفت و

 تا رهبخو چاقو بايدم....شده دعواش بيشعوري کدوم با چي سر نيس معلوم باز...خر پسره-شروين

 !کنه حفظ آرامششو بگيره ياد

 !ميشناسم روهامو تو از بيشتر من انگار...بزني؟ حرفي همچين مياد دلت چطور گفتم دلم تو

 ارت چشمام جلو دنيا لحظه چند انگار شد رد که چشمام جلو از...بيرون آوردن اتاق از تختو يه دونفر

 نميکنم باور!...بودمش نديده مظلوم و آروم انقدر خوابم تو حتي هيچوقت....بود؟ روهام اين...شد

 ...باشه شده آروم انقدر نداره امکان!...بود ديوونه هميشه که اون...باشه روهام شخص اين
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 اصرار کلي با و اتاق يه توي بردنش...افتادم راه دنبالشون شروين با و تو فرستادم درد با بغضمو

 !بودم من اونم که...باشيم پيشش يکيمون گذاشتن

 کنار يصندل روي جويدم،نشستم مي لبمو پوست و فشردم مي دستم توي کيفمو بند که حالي در

 مايين خود بلندش پيشوني روي سانت سه حدودا بخيه رد...کردم نگاه صورتش تو دقيق و تختش

 ...دور انداختن لباسشو احتماال و تنش رو بودن انداخته رنگ سبز مالفه يه...ميکرد

 !نمببي زخمشو ميخواستم...کشيدم و گرفتم رو پارچه لبه آروم و جلو بردمش...لرزيد مي دستم

 ولبم....بودن بسته بازوش به که شد سفيدي باند معطوف نگاهم و شدم رد قويش هاي شونه از

 کردم زمزمه و گزيدم

 رفتار باهات اونجوري که زدي چرا خب....بود؟ داغون من بخاطر اعصابت...بودي؟ کجا ديشب-

 کنم؟

 برگردوندم اولش حالت به رو مالفه عصبي و زدم پس اشکمو

 تو!...حفهت شدم نگرانت چقدر ببيني نبودي!....ميکني بلند من رو دست ميکني غلط!...حقته اصال-

 ...من ولي!...کني قلدري بلدي فقط!...نميشه حاليت چيزي من احساسات از اصال که

 کردم نجوا و شدن سرازير ديگه اشک قطره چند

 !شو بيدار زودتر فقط!....بخشمت مي...من-

 ينهس به دست...زدم کنار رو پرده و ايستادم پنجره جلوي....شدم بلند و کشيدم دست چشمام به

 جواب خودم....ميده؟ رخ داره چي براي...اتفاقات اين...کشيدم آه و شدم خيره معلوم نا نقطه يه به

 ارزش همديگه براي چقدر بدونيم...و بفهميم خودمونو حال و حس دوتا ما اينکه براي...دادم خودمو

 تو وقته خيلي که مفهوم نا و گنگ احساس اين اينکه براي...بدونيم همو قدر اينکه براي...داريم

 ...بشه روشن برام دلمه

 :روهام

 اسم آوردن....تهديد...بيزارم ازش که کسي صداي و....موبايلم زنگ شبيه...آهنگ صداي يه

 پياده و نخيابو وسط کردنم ترمز...شدنم عصبي...بدم لفتش اين از بيشتر نميخواد اينکه و...تيارا

 مينز روي از...دارم نگه خودمو تونستم ولي!....درد و...ماشين يه بلند بوق شبيه...صدا يه و...شدن
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 پياده...رسمن حسابشو نميتونستم اما ميرفت گيج سرم...راننده در سمت رفتم تلو تلو و شدم بلند

 ...پيچيد بازوم تو بدي درد و درآورد چاقو يه اينکه جز نمياد يادم و...شد دعوامون...شد

 کم تشنگيم از چيزي دهانم آب دادن قورت....شدن کشيده توهم اخمام و کردم مشت چپمو دست

 مبازو و ميکرد درد سرم...شد بهتر ديدم زدن پلک بار چند با و کردم باز چشمامو آروم آروم...نکرد

 ...سوخت مي کمي

 خوب که دختري!...پنجره کنار!دختر يه و...سفيد سراسر اتاق يه...چرخوندم اطراف نگاهمو

 مختل ش نمونه!...ديگه بالهاي خيلي و...اومد سرم بال اين بخاطرش که هموني...ميشناسمش

 بخوام اگه حتي ميدونم و...نشد پاک ذهنم از هيچوقت...دختر اين!...روانم و روح و زندگي کردن

 و دور که دخترايي همه با...دارم عادت بهش انگار باشه بد که هرچقدرم...کنم پاکش نميتونم هم

 ...بخشه لذت برام حتي همينش باشه،ولي بد اخالقش شايد...داره فرق بودن برم

 دست اينکه دوجو با نميکردم فکر اصال!...باشه پيشم نميکردم فکر...ببينمش اينجا نداشتم انتظار

 نهمي هم بودم مست که شب اون...کنه تموم چيو همه ميکردم فکر...بمونه بازم کردم بلند روش

 نهبمو و بسازه بديام با حاضره هنوزم که اينه داره ارزش برام واقعا که چيزي ولي...ميکردم فکرو

 دخواه حس بدجور کمبودش حتما...کنه خداحافظي ازم هميشه براي روزي يه اگه ميدونم و...کنارم

 ايجاد دپرسم زندگي تو تنوعي اوقات گاهي که...تيارا مثل کسي به دارم نياز انگار!....شد

 !دردامه از يکي خودشم هرچند!...کنه

 گريه ارهد فهميدم افتاد فين فين به و کشيد دست صورتش به ديدم وقتي اما...ديدم نمي صورتشو

 هبقي اشک به نسبت تيارا اشکاي چرا نميدونم!...نيس تحمل قابل برام که چيزي!....ميکنه

 !....متفاوته

 نظر هب شايد!...کنم بغلش بازم ويال تو روز اون مثل ميخواست دلم...کرد تر بد حالمو کشيدنش آه

 !ديگس چيز يه من براي ولي...باشه زيادي خواسته تيارا

 ميدم؟ پس تقاص دارم گناهم کدوم براي....من خدايا-

 گفتم وار زمزمه و کردم باز هم از شدمو خشک لباي...بود بغض از پر صداش

 !کردن امتحان به داره عادت خدا...نداري گناهي تو-
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 چند...شد خيره بهم متعجبش و خيس چشماي با و سمتم برگشت يهو مکث،و اي لحظه چند

 !اومدم هوش به من بفهمه تا کشيد طول اي لحظه

 کردي؟ تعجب انقدر بودنم زنده از که ميرم مي ميکردي فکر...چيه؟-گفتم

 ديدم لباش رو رو حالي کم خيلي لبخند

 !روهام-

 زدم رمقي کم لبخند...بود صداش تو خوبي حس

 خوشحاليته؟ ابراز االن اين...هوم؟-

 کرد نازک چشم پشت و شد محو لبخندش کم کم

 مثال؟ داري ارزش واسم چقدر ميکني فکر...خوشحالي؟-

 ونا از چيو همه ميتونم خوب منکه ولي!...نميداره بر دست وضعيت اين تو حتي...خنديدم دلم تو

 !بخونم نگاهش

 !اينجايي االن که داشتم ارزش اندازه اين به حداقل-گفتم

 سمتم اومد

 اينجا؟ آوردنت خورده چاقو که بودي کجا ديشب بگو(کرد اخم و صندلي رو نشست!...)حاال-

 بشينم؟ اول فرماييد مي اجازه-

 !بشين-

 !بياري لباس برام بايد اول!...نوچ-انداختم باال ابرو

 ها؟-باال داد ابروهاشو از يکي

 !ندارم کردناتو جيغ جيغ حوصله-

 يالو تو روز اون ياد من مثل حتما....زد موج خنده نگاهش تو و شد نمايان لباش رو لبخند از اثراتي

 !خورده رقم اونجا خاطراتمون بيشتر!عجب!....افتاده

 گفت در سمت ميرفت که حالي در...شد بلند جاش از کالفه و کرد محکمي پوف
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 !ديگه بدي دستور بلدي!...خب خيلي-

 !جالبه برام زيادي...نشست لبام رو محوي لبخند...شد خارج اتاق از و

 نگاهش تعجب با و شد گرد چشمام!...تو اومد آشنا خيلي پسري و شد باز اتاق در بعد لحظه چند

 کردم

 شروين؟-

 !پروين!...پس نه-زد بلخند

 !عجب چه-خنديدم

 !ببينمت بيام زودتر ميخواستم منکه!....خودته تقصير-تخت لب نشست

 داد ادامه خودش...خوردم آب ليوان يه و نشستم کمکش با

 !خورده اعصابش بود معلوم قيافش از...فرستادي؟ کجا رو دختره...اين-

 !بياره لباس برام رفت-کردم کوتاهي خنده

 !ميگم-انداخت بهم مشکوکي نگاه

 ميگي؟ چي-

 هست؟ چيزي...اون و تو بين-

 نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 چطور؟-

 !نبود موفق چندان ولي کنه مخفي ميخواد بود مشخص!...بود نگرانت خيلي-

 !ازش بعيده...بوده؟ نگرانم...کردم سکوت اي لحظه چند

 !حرفاس اين از تر تفاوت بي اون!...بابا نه-دادم تکون منفي نشونه به سرمو

 شنيدم رو تيارا صداي و شد زده در به اي تقه اينکه تا زدم حرف شروين با ديگه دقيقه چند
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 رو ييها منظره چه نميدونم چون تو نميام من!...بگير زحمت بي رو لباسا اين بيا...شروين؟ جناب-

 !ميکنم رعايت مناسبو فاصله من ولي حياست بي زيادي شما دوست اون!...ببينم قراره

 شد بلند و داد تکون تاسف سر...بود شده سرخ اونم...کردم نگاه شروين به و گرفت خندم

 !حيا بي!...نوچ نوچ نوچ-

 :تيارا

 گفتم؟ من بود چي اين!...بود گرفته خندم خودم

 تشدس دادم لباسارو...بيرون اومد ميشه منفجر داره ميزد زار که قيافش اون با شروين و شد باز در

 خندم بيشتر ميشد باعث روهام خنده آهسته صداي...تو رفت و کرد تشکر زيرلب اونم و

 !نمودم فراهم عمل از بعد خندشو و شادي موجبات خوبه!...بگيره

 داشت؟ خنده انقدر واقعا يعني!...بودم نخنديده عمرم به من که خنديدن تو اون دوتا اين انقدر

******** 

 دليل و حرف کلي با رو جلسه قرار بنابراين...ميکرد استراحت روز يه بايد دکتر دستور بخاطر روهام

 ...داد رضايت تلفني صحبت به هم طرف و کرد لغو منطق و

 يرانا برگرديم قراره فردا!...بگردم يکم بيرون برم ميخوام و نمودم استفاده فرصت از من که االنم

 طمئنمم!....برم خالي دست زشته خيلي بعدشم!....نزدم ترکيه خيابوناي تو گشتي يه من اونوقت

 !موند نخواهم زنده

 و صورتي از مخلوطي خودشم رنگ و داشت مشکي کمربند يه!...بود تنم وال و شل لباس اين از

 کيفمو و تمبس کليپس با موهامم...سفيد اسپرت کفش و کمرنگ صورتي تنگ شلوار يه...بود سفيد

 طالعا روهام به رفتنمو و بزنم در ميخواستم...رفتم بيرون اتاق از و برداشتم پول مقداري همراه به

 اجازه و بزنم صداش خواستم همينکه...کشيدم سرک و دادم هلش آروم...بازه در الي ديدم که بدم

 خمشوز پانسمان داشت سعي سختي به!...تنشه پيرهنش نصف و تخت لب نشسته بخوام،ديدم

 !نميتونست دست يه با...کنه عوض

 تو رفتم کامال بعد و کردم نگاش همونجوري اي لحظه چند

 هست؟ اجازه-
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 زد،گفت ديد سرتاپامو کامل نظر يه اينکه از بعد و باال کشيد تعجبشو از پر نگاه

 تو؟ اومدي کي تو-

 !کنم کمکت بزار(تخت روي نشستم کنارش!)االن همين-سمتش رفتم

 ...مي نه-

 رورتغ به نباش نگران...بدي؟ زحمت خودت به انقدر مجبوري مگه-بيرون کشيدم دستش از باندو

 !خوره نمي بر

 وختمد بازوش به و گرفتم صورتش از نگاهمو...کردم حس لباش رو رو حالي کم خيلي خيلي لبخند

 !درد از پر نگاهم و شد کشيده درهم اخمام اراده بي...که

 ...ميشه بد حالت...اگه-

 !نيس مشکلي!...نه-زدم لبخند بزور

 چسب به کردم شروع و پيچيدم بازوش دور،دور چند باندو احتياط و آرامش با...کرد سکوت

 !بخشيد مي بهم مبهمي حس يه ش خيره ميکردم،نگاه کارو اين که مدتي طول تمام در و...زدن

 االن!...ميشه عوض چشاش رنگ مياد خوشم...دوختم چشماش به نگاهمو و زدم چسبو آخرين

 !شيرينه برام واقعا چقدر و!...خالصه عسل

 !شد تموم-گفتم

 وختد باند به نگاهشو...اومد خودش به کمرنگم اخم با باالخره اينکه تا کشيد طول اي لحظه چند

 پوشيد پيرهنشو آستين و

 !نکنه درد...دستت-

 روهام؟...خواهش-

 !بيرون برم ميخوام-گفتم....کرد نگاهم

 تنها؟-

 کي؟ با پس-فشردم هم روي لبامو
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 .ميام باهات منم-اش دکمه بستن به کرد شروع

 !کني استراحت بايد تو...نوچ-

 گم...بري تنها بزارم نميتونم!...باشي من فکر به تو نکرده الزم-نشست لباش رو محوي لبخند

 !ميشي

 !منه با مسئوليتت...آره-شد کج لبم گوشه

 سمت رفت و شد بلند بعد!...دلخوري با منم و کرد نگام داري معني سکوت در اي لحظه چند

 چمدونش

 !باش منتظر بيرون-

 نميشه...شدم خيره زمين به و ديوار به دادم تکيه اتاق بيرون...شدم بلند و زدم صدايي بي پوزخند

 هب رو مسخره مسئوليت اين نميشه...ميخواي؟ خودت چون همراهمي بگي بهم بار يه بار،فقط يه

 نميشه؟ واقعا...نکشي؟ رخم

 اين با يکم ميخوام!...ديگه چيز نه...باشه دلت از بودنت من با ميخواد دلم ولي...چرا نميدونم

 !بياي راه من مسخره احساسات

 خب د...يخي جين شلوار يه با بود تنش آبي-سبز چهارخونه پيراهن همون...بيرون اومد روهام

 !بياد بدم ازت شايد نباش خوشتيپ يکم

 افتاديم راه و شديم ماشين سوار...برداشتم قدم کنارش

 بري؟ ميخواي کجا-

 .کرد خريد بشه که جايي يه-انداختم باال شونه

 نگاهمو...کرد روشنش و ظبط سمت برد بعد،دستشو لحظه چند...کرد سکوت و داد تکون سر

 ...سپردم گوش آهنگ به و بيرون به دوختم

 نکن باورم تو...هيچم تو بي من

 نکن ترم تنها...گريه ز خيسم

 کنم سر تو با تا نبودم عاشق
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 نکن خاکسترم...نبودم آتش

 نبودم عاشقت اگه

 بودم زنده تو بي اگه

 ميخورم غصه تو بي که بمون تو

 نبستم تو به دل اگه

 هستم که منم اين اگه

 پرم ات گريه هواي از ولي

 تو از دارم شکوه اگه

 تو از قرارم بي اگه

 تويي ام آشيانه که بمون تو

 ستاره اي هوايت به

 دوباره ميرسم تو به

 تويي ام بهانه عاشقم اگه

 وشهگ!...بشه رو بايد که مخفيه توش چيزي يه...انگار آهنگ اين...شدم انگشتام با بازي مشغول

 ...بود خيره جلو به متفکر قيافه يه و کمرنگ اخم با...کردم نگاه روهام به چشمي

 ات همزبوني از...بودم کنده دل

 ات نشوني من از...نکردي پنهون

 ام بسته عهد از کشيدم پا من

 ات مهربوني بر...فشردي پا تو

 نبودم همزبون اگه

 نبودم مهربون اگه
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 رو شکسته دل اين دل کنم چه

 بودم مرده و سرد اگه

 گشودم نمي پر اگه

 رو خسته بال دو اين بستم تو به

 تو از دارم شکوه اگه

 تو از قرارم بي اگه

 تويي ام آشيانه که بمون تو

 ستاره اي هوايت به

 دوباره ميرسم تو به

 تويي ام بهانه عاشقم اگه

 وصندليش پشتي...کرد پارک پاساژ يه در از فاصله با ماشينو آهنگ،روهام شدن تموم با همزمان

 بست چشماشو و داد تکيه سرشو و عقب داد کمي

 !مونم مي همينجا من...بکن خريداتو برو تو-

 کردم تعجب

 !خوبي؟-

 !خستم فقط...خوبم-

 !نکرد مجبورت که کسي!...نياي ميخواستي خب-

 کشيد عميقي نفس

 !منتظرتم همينجا-

 شنيدم صداشو که شدم پياده و نگفتم چيزي!...اومد خوشم نداد کش بحثو اينکه از

 تيارا؟-
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 کردم نگاش و پنجره لب گذاشتم دستمو...شدم خم و ماشين سمت برگشتم

 بله؟-

 !داري؟ پول-

 .دارم آره-دادم تکون سر

 !برو...خب خيلي-

 ور چيزا انواع و گشتم حوصله و دقت با هارو مغازه تک تک...افتادم راه و بيرون کردم فوت نفسمو

 يه هم شبنم و بهار،رها،کيانا واسه...گرفتم خوشگل لباس يه خاله واس آخرم از...کردم قيمت

 يه بهراد واسه و!!(...اونا از)زير لباس دست يه همراه به خريدم موشگل خوشگل بدليجات مشت

 زا باالخره و خريدم شيک خيلي کفش و کيف ست يه و نکردم ظلم خودمم حق در...خريدم ادکلن

 !بيرون اومدم پاساژ

 کيمش ماشين يه جاش به و نبود قبلي اونجاي اما گشتم روهام دنبال و انداختم اطرافم به نگاهي

 !بود پارک رنگ

 !مونه مي منتظرم همونجا گفت خودش!وا!...نيس ازش اثري!نه اما...زدم قدم اطراف همون يکم

 گرفتم شمارشو و آوردم در کيفم تو از گوشيمو

 الو؟-

 !تو؟ کجايي-

 !برا و دور همين...من-

 کجا؟ دقيقا يعني-چرخوندم نگاهمو دوباره

 ميبيني؟ رو فروشيه بستني اين...خيابون اينور-

 خريدي؟ بستني...آره-

 !چسبه مي هوا اين تو...اوهوم-

 !ميزنه حرف ها پسربچه اين عين...گرفت خندم
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 اونور ميام االن-گفت

 ...باشه-

 !خواست دلم بدجور اومد بستني اسم...کيفم تو برگردوندم گوشيو و کردم قطع

 !هموني تو حتما...نکنم اشتباه اگه-

 که شدم روبرو ساله 81 حدودا مردي با و سمتش برگشتم آروم...بود من با صدا اين کردم حس

 فت،منمگ فارسي چون...ميکرد نگام مشکوکي لبخند با و بود ايستاده کمي فاصله با جيب به دست

 گفتم فارسي

 بودين؟ من...با-

 زبونه؟ فارسي اينجا اي ديگه کس...تو از غير مگه-گرفت عمق لبخندش

 !باشه شايد-

 !دارم کار تو با من حال بهر-جلو اومد

 !نميشناسم رو شما من-عقب رفتم قدم نيم و کرد جاخوش پيشونيم رو اخمي

 !ميشناسمت خوب خيلي من ولي-

 گفتم...بخشيد بهم رو بدي حس سوختش اي قهوه نگاه توي برق

 ميشناسه؟ منو غريبه يه چطور-

 !ساله 71...آريا تيارا!...ميشناسمت!...نيستي غريبه من براي توکه-زد پوزخند

 يادم بود گفته بهم پيش وقت خيلي روهام که اي اتفاقي،جمله کامال و شد تر غليظ اخمم

 بتعج نبايد دستت کف گذاشتن آمارتو همه خالصه و سن و فاميل و اسم اومدن روز يه اگه...)اومد

 !(کني

 ...چرخوندم صورتش اجزاي روي نگاهمو...داشت برم واقعي معناي به ترس

 نه؟...گفتم درست...چيه؟-

 ...همون....تو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

372 

 

 اون دل تو خودتو زيادي انگار ولي!...خوامت مي که ام هموني من!...آره-زد پلک تاييد نشونه به

 !نيست...که حاال ولي!...بيارمت دست به نميذاره که کردي جا جوجه

 هب کثيفتو دستاي-گفتم...شد جمع درد از م چهره که جوري گرفت دستش تو محکم دستمو مچ

 !ميخوره بهم ازت حالم!...نزن من

 !بياي راه باهام ميشي مجبور بزودي-

 مقاومت و بودم چسبونده زمين به محکم خودمو من ولي بکشه خودش دنبال منو کرد سعي و

 ...ميکردم

 !کن ولم!...ببيني رويات تو اينکه مگه-

 عزيزم؟ نيستي بين واقع چرا...رويا؟-خنديد

 ...عوضي رذل...نيستم تو عزيز من-

 گفت سرم پشت از بود آرامشم طنين انگار که صدايي يه و

 !کردي پيشرفت فرصت از استفاده تو زيادي-

 !بود شده قرمز!...نکرد ول دستمو ولي...جاخورد کمي و صدا سمت شد کشيده نگاهش

 !بجنگم تو با بايد هنوزم....اينکه مثل-زد پوزخند

 کردم نگاه روهام اخموي چهره به...ام شونه روي نشست دستي

 جنگال اين تو وحشي حيوون...نه که آدم چون!...نکنم ولش هم لحظه يه حتي ديگه باشه يادم-

 !زياده

 !نميره کتت تو حساب حرف هنوز ها مدت بعد که تويي حيوون-

 !کن ولش-گرفت دستمو روهام

 !کني مشخص تکليفو بايد اول-

 !بدم انجام بکنمو نبايد که کاري مجبورم يا ميکني ولش يا-غريد دندوناش الي از

 !نداري جرئتشو-
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 رتپ و شد جدا دستم از دستش...يارو شکم تو زد زانو با ناگهاني حرکت يه تو و شد عصبي روهام

 و گرفتن روهامو و من دور هم عده يه...گرفتن دورشو صحنه در حاضر هميشه مردم و...عقب شد

 زد عربده تقريبا...جلو بره روهام نذاشتن

 به اشيب دنبالمون تو هم دنيا آخر تا!...خوردن چيز به کني شروع بياي بعد بدوني خودتو حد بهتره-

 دفعه...بشم يادآور بايد...آشغال پست مرتيکه ميکني تلف خودتو وقت داري فقط!...نميرسي جايي

 يشپ عادالنه نا نبرد نميشه توصيه اصال!...بشي کنف االن مثل تا نيا خالي دست اومدي ديگه

 !باش داشته خودتو هواي!...بره

 هک کرد کارو اين محکم انقدر...زد پس بود گرفته بازوشو که مردي دست عصبي حرکت يه با و

 کردم نگاش و بهش رسوندم خودمو...چسبيد زخمشو جاي و شد جمع درد از خودش چهره

 چيشد؟خوبي؟-

 اشاره من به!)بگيري مارو جلوي نميتوني...کني جمع حواستو بايد که تويي اين-زد فرياد يارو اون

 !گيرمش مي ازت(کرد

 !خوشه؟ دلم چي به االن من!هه!...ميکنن بحث سرم دارن کاال يه عين...برخورد بهم

 !بکني نميتوني غلطي هيچ تو-روهام

 !بريم بيا...روهام-گفتم

 ونچ!...گرفته دلم فهميد چشمام از کنم فک...خورد گره دردم از پر اما آروم نگاه با عصبيش نگاه

 فحش چندتا زيرلب و انداخت يارو به نگاهي...گرفت خودش به اي ديگه رنگ نگاهش کم کم

 کشيد گرفت دستمو محکم و کرد بارش

 !!بيا-

 !ميکنه درد آخ آخ-

 !بيا فقط نگو هيچي-

 بست محکم درو و ماشين تو کرد پرتم گوسفند بالنسبت يه عين...بود شکستن شرف در دستم

 و فرمون پشت نشست خودشم!...دادم فشار بغلم تو خريدو پاکتاي و لرزيدم خودم به که جوري
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 روعش توبيخاش و شد کنده جا از محکم الستيکا جيغ صداي با ماشين و!...کوبيد بدتر خودشو در

 شد

 بدي؟ من به خبر يه نميتونستي-

 وضعيت؟ اون تو-

 !باشي مراقب بيشتر بايد-کرد محکمي پوف

 !ميدونم خودمم که اينو خب-

 نبودي؟ مراقب چرا پس-

 بيشتره؟ اون از من زور ميکني فکر نکنه-شد گرد چشمام

 !نيستي بيش کاهي پر که تو-کرد زمزمه

 براش؟ بپرونم جفتک ميخواستي!...ديگه همين خب-

 !بپروني جفتک که نميکنم فرض خر تورو من-

 !باشي داشته ازم انتظاري نبايد پس!...آفرين-

 !ميذارم برات شخصي دفاع کالس دوره يه-

 هي!...مونه نمي باقي ازم چيزي ميشم لورده و له کني تمرين من با بخواي تو!...خدا تورو نه واي-

 !نيستم نصفتم من!...کن تصور لحظه

 ...کنه فروکش عصبانيتش ميخواستم!بود همين قصدم...گرفت خندش عصبانيت وسط

 !نيست بد برات بگيري ياد-

 !رفتن؟ بيمارستان صدبار قيمت به-کردم آويزون لوچمو و لب

 !ميکنم تمرين باهات ماليم-

 !!خداااااا اي-درآوردم کردن گريه اداي

 !فهميدم چيزي يه اما...کردم شک گوشام به که گفت چيزي يه آروم انقدر و زد کجي لبخند
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 !بلدي کارتو خوب-

 بزن ور جوري يه بيشعور خو...منظور؟!...کارمو؟ کدوم!...کارمو؟...کردم نگاه بيرونو و باال پريد ابروم

 !خماري تو ميذاري آدمو!...ميگي چي بفهمم

 عصبي اونهمه پيش دقيقه چند مثل و بود شده آروم کمي حالتش...انداختم بهش نگاهي نيم

 !گرفتم ياد کردنشو آروم راه!...خوبه...نبود

******** 

 ودب نشسته جلو که روهام به نگاهي!...شم پياده بايد يعني اين و ايستاد خونه در جلوي تاکسي

 گفتم آهسته و انداختم

 !خداحافظ-

 ...شدم پياده و برداشتم کنارم از ساکمو

 تيارا؟-

 لحظه چند بعد و کرد نگام يکم مشکوکي طرز به...کردم نگاهش فقط و سمتش برگشتم

 جلو به دوخت کوتاه،نگاهشو

 !خدافظ...هيچي-

 نگاهم از که جايي تا...کرد حرکت ماشين همزمان و کردم خداحافظي دوباره لب زير تعجب با

 و ستادماي در جلو و کشيدم داشت شباهت آه به بيشتر که عميقي نفس...کردم دنبالش شد پنهان

 شنيدم بهارو صدي...زدم زنگو

 !اومده خره تيا هييييييي-

 ...تو رفتم و دادم هل درو...گرفت خندم

 !بغلم تو کرد پرت خودشو بهار شدم خارج آسانسور از همينکه

 !نزدي زنگ يه!...نميکنم حاللت!...وامونده خر-

 !سال سه نه بود روز سه بابا-
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 !بود هرچي حاال-

 کردم حفظ تعادلمو بزور!...داخل شدم پرت که پشتم تخت زد محکم يکي و کرد جدا ازم خودشو

 !احترامتون سراسر استقبال از ممنونم خيلي-

 !کرد شوور احترام-

 نکردي؟ دعوتم عروسيش چرا!...نامرد-

 !نمک با مثال الکي...نزن زر-خنديد

 شنيدم آشپزخونه درگاه از رو خاله صداي

 !برسه هم ما به بزار نکن گرم سرشو انقدر!....دختر آي آي-

 کردم بغلش محکم و سمتش رفتم شيرجه

 !عاشقتممممم خالهههههههه-

 !بيشتر من-کرد نوازش پشتمو

 !ميگيري تحويل بيشتر اينو همش نميره يادم هيچوقت!...مامان اهه-کرد اعتراض بهراد

 .دارم دوست اندازه يه همتونو من...چيه؟ حرفا!....وا-خاله

 !بشه باورمون که نشد ديگه نه-بهار

 !ايشاهلل بشه کور حسود چشم-گفتم و زدم چشمک خاله به رو خنده با

 !بسته ديگه شدي ما مامي دردونه ناز!...باش ساکت يکي تو-بهراد

 ...بياد دبن زبونم شد آشپزخونه،باعث درگاه از يعني خاله پشت از...صدا يه که بزنم حرفي خواستم

 لحا مامانتون با دوتا شما!...ميکشم نازشو خودم!...خودمه مال دخترم...اومدم من که حاال!....نخير-

 !کنين

 حرف بدون خاله!...سوال عالمت عين شد من چهره و...ماسيد بهراد و بهار و خاله لباي روي لبخند

 ...بود روبروم که شدم تصويري مات...من و...رفت کنار جلوم از و پايين انداخت سرشو
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 ...جلو اومد و نشوند لباش رو لبخندي...اپن روي گذاشت رو داشت آب نصفه تا که ليواني

 !بابايي پرنسس سالم-

 روي شستن دستش و کشيد باالم تا پايين خيسشو نگاه...ميشد سخت برام داشت کشيدن نفس

 شونم

 !خودت واسه شدي خانومي!....شدي بزرگ چقدر-

 فشرد نرم و بغلش تو کشيد منو...شدن سرازير و کردن پيدا خودشونو راه اشکام اراده بي

 نکن؟ گريه بابا چشم جلو هيچوقت گفتم بهت نيست يادت مگه...چيه؟ واسه اشکا اين-

 انج بي جسم يه مثل بغلش تو...بود افتاده بدنم طرف دو دستام که حالي در...خشک...سرد...من و

 سرتح تو ساله چند که پدري!...پدرمه تن عطر...اين...کشيدم عميق نفس و بستم چشمامو...بودم

 نميشم؟ سبک چرا پس...بغلشم تو که حاال ولي...ميسوزم دارم آغوشش

 ...با..با...ب-کردم زمزمه

 !بکني فکرشو اونکه از بيشتر...بود شده تنگ برات دلم...بابا؟ جان-بوسيد پيشونيمو

 ...بابا خودتي اشکا اين باعث-

 و رونبي کشيدم بغلش تو از خودمو!...کرد سکوت بابا...اومدن در لرزه به هام شونه و ترکيد بغضم

 اونا هب چشمام رنگ اينکه به ميکردم افتخار روز يه که چشمايي...شدم خيره اشکيش چشماي تو

 !رفته

 ورچط...ميکنم صدات بابا هنوزم...ولي باشم دخترت نخواستي....بابا؟ داري انتظاري چه ازم االن-

 شدنمو خانم خودت قول به...شدنمو بزرگ که بودي کجا...شده؟ تنگ برام دلت بگي ميتوني

 برگشتي؟ اميدي چه با حاال...هان؟...نکن؟ گريه بابا چشم جلو بگي بودي کجا بابا...ببيني؟

 !ريندا خبر هيچي از تو!...بدم توضيح برات بزار...کن صبر-کرد پاک اشکامو و داد قورت بغضشو

 !نميکنه دوا ازم درديو...اومدنت...ساختم دوريت با من...بابا شده دير ديگه-

 ...اتاقم سمت دويدم و

 !ميکنم جبران من...تيارا-
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 سال 0 بعد!...هه....زدم زار دل ته از و نشستم و سرخوردم...دادم تکيه بهش و کوبيدم محکم درو

 مدل ته اينکه با...بگذرم؟ ازش ميتونم آسوني همين به مگه!...شده تنگ برات دلم ميگه اومده

 !....خيلي...دلخورم ولي...هست هنوزم که خوشحالم واقعا...اومده که خوشحالم واقعا...خوشحالم

 کردم زمزمه!...ميزد لبخند هنوزم...شدم خيره مامان عکس به اشک تار پرده پشت از

 طربخا زمان اون وقتي...بخشيش؟ مي تو...برگشته؟ رويي چه با شوهرت االن...مامان؟ بيني مي-

 اون پاي و دست زير گذاشت راحت خيلي وقتي...رفت گذاشت مارو...کاري ارزش بي سفر يه

 منم...ش؟ببخشي ميتوني چطور...ديد جنازتو و برگشت وقتي... بشي نابود...و بشي له پست حيوون

 ...نميتونم...من...مامان...حرفاس اين از باالتر خيلي گناهش ولي...بود شده تنگ براش دلم

 شنيدم در پشت از رو خاله صداي...افتادم هق هق به

 تو؟ بيام ميشه...دخترم؟...جان؟ تيارا-

 گفتم جدي و محکم

 ...باشم تنها ميخوام!...نه-

 و بره سفر اون به بابا نميذاشتم...و ميگشت بر عقب به زمان کاش اي...کاش اي...نشنيدم جوابي

 ...نبودم دلخور ازش اينهمه ديگه اونوقت...اون دست بسپره رو ما

 ...ميکنه چه ما با زمان گذر ببينم بايد فقط حاال...شده دير خيلي آرزوها اين واسه ولي

 داد فقط...بزنم داد جايي يه برم ميخواست دلم...ميکرد سنگيني سينم تو چيزي...بود گرفته دلم

 !بزنم

 دنز صدا به توجه بدون...رفتم بيرون اتاق از و کردم مرتب شالمو...شدم بلند و زدم پس اشکامو

 ...بياد دنبالم کسي نذاشتم و بيرون زدم خونه از کردناشون نگاه و ها

 ...کردم کنترل خودمو درد هزار با مقصد تا و شدم تاکسي سوار

 مي ها ستاره مثل ها چراغ...بود تاريک...کردم نگاه شهرو اونجا از...باال رسوندم خودمو

 ...روحه بي و تاريک...نيست ستاره از اثري من دل تو ولي....درخشيدن

 کردم شروع زمزمه از...نياوردم طاقت ديگه و کشيدم نفس تند تند و سرهم پشت
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 ...خدا-

 ....خدايا-شدم خيره آسمون به و باالتر رفت صدام کمي

 ....خداياااااااا-تر بلند و ترکيد بغضم

 ...دايااااااااااااا خ......خدااااااااااااااااااا اي-زدم ضجه و زدم فرياد کلمه واقعي معناي به و

 و....دمز فرياد قوا تمام با و باال گرفتم سرمو...زدم زانو...ميسوخت گلوم که جايي تا...کردم تکرار و

 ...بودن آسونيا اين به دلم شدن سبک...ميکنه درد گلوم که...تشنمه خيلي که نبود مهم برام اصال

 احساس کمي...ميزدم دل هنوز...بستم چشمامو و پايين انداختم سرمو...آوردم کم نفس ديگه

 ...داد دست بهم سبکي

 پره؟ دلت...بيشتر منم از...يعني-

 اين...شدم خيره معلوم نا نقطه يه به فقط و کردم باز چشمامو...شد حبس سينه تو نفسم

 !نزده رقم برام رو خوبي خاطره...صدا

 !ببينمت دوباره نميخواستم اصال و...ببينمت دوباره نميکردم فکر-

 ديدن از بعد و شنيدم قدماشو صداي...نشد خارج حرفي اما کردم بسته و باز دهنمو بار چند

 ايستاده کنارم فهميدم کفشاش

 تبدس...که همونطور!....بودي حرفا اين از تر سخت...توکه!...باشي طاقت کم انقدر نبايد...که تو-

 !بود ممکن غير آوردنت

 لرزيدن مي درون از که پاهام روي آهسته...ميکرد بد حالمو کنايه و نيش و طعنه صداش تو

 ...شدم خيره شهر تاريک منظره به کنم،فقط نگاهش اينکه بدون و ايستادم

 !بشنوم صداتو نيستم مشتاق هم خيلي...البته(زد پوزخند...)نميگي؟ هيچي چرا...چيه؟-

 کردم زمزمه و گزيدم لبمو

 ...سامان..س-

 !غريبي برام!...کردم عادت...تو زبون از اسمم...نشنيدن به وقته خيلي-نيشخند با همراه
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 ...ودب افتاده جونم به وجدان عذاب دوباره اينکه با!...بيارم کم مقابلش در نميخواستم...کشيدم آه

 !کردم فراموشت...وقته خيلي...منم-

 !خوردنه آب آسوني به ميدونستم اولم از...تو براي-

 !باشه بوده سخت اونقدر نميکنم گمون توهم براي-

 !ببيني خودت مثل رو همه داري عادت-زد پوزخند

 ...بيزاري از پر لحنش و شد خيره نيمرخم به و سمتم چرخيد...کنم سکوت تونستم فقط

 در اولشم از تو ميفهمي...کني دقت ذره يه اگه ولي...سخت هرچند...کردم فراموشت آره!...آره-

 خيلي...خوشحالم حاال و!..گرفتمت مي اشتباه که بودم من اين...بودي ارزش بي من مقابل

 ناناطمي کمال با حرفو اين...ميشناسمت خوب که حاال!..نداد من به رو تو سرنوشت...که خوشحالم

 !ميزنم

 !سامان...کن تمومش-فشردم هم روي پلکامو

 مومت چي همه بگي تو اينکه از پيش...گرفتم قرمزمو کارت وقته خيلي من-کنايه از پر لحني با

 !نداره من قلب تو جايي اسمتم حتي ديگه!...شده

 !تدريجيه مرگ اين...جنگي مي خودت با داري فقط-زدم پوزخند

 خودت هم...ميشي خسته شکستنات دل از هم....روز يه باش مطمئن!...کردي دچارش منو تو و-

 !چشي مي شکستو طعم

 به وجودمو بند بند آخرش جمله!...رفت و شد دور ازم...بده بهم زدن حرف اجازه اينکه بدون و

 من ذات تو عاشقي اصال!...عشقي؟هه شکست!...چرندياته همش اينا...نه...ميداشت وا هياهو

 !شکستش به برسه چه....نيست

 از يموگوش...کشيدم دست چشمام به و دادم قورت بغضمو مونده باقي بزور...شنيدم موبايلمو زنگ

 دادم جواب کنم نگاه صفحش به اينکه بدون و آوردم در جيبم تو

 الو؟-

 خوبي؟...سالم-شنيدم روهامو صداي تعجب با
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 شده؟ چيزي..خوبم-!...اصال گفتم دلم تو

 من؟ چمدون تو گذاشتي...نشد جا ساکت تو وسايلت از يکي يادته-

 خب؟-

 .برات بيارم االن ضروريه اگه...بدم بهت رفت يادم-

 شرکت بيارش فردا...نه-

 فقط...باشه-

 چي؟-

 خوبه؟ حالت واقعا-شد مشکوک لحنش

 !ميشد مشکوک بايدم من گرفته صداي اون با

 مگه؟ چطور...خوبم-

 !س گرفته صدات-

 نداري؟ کاري...نيس مشکلي-

 ...نه-کردم عوض صحبتو يهو که کرد تعجب کمي

 !باي پس-

 وقت آخه االن....بکنم؟ بايد چکار باشي داشته خبر بدبختيام از تو نخوام من...کردم قطع سريع و

 بود؟ زدن زنگ

 اباب وقتي تا ميکنم حس...خونه برم نميخوام...افتادم راه زير به سر و جيبم تو انداختم گوشيو

 ...بشه تر بد اين از حالم و ببينمش باز نميخوام!...نيست من جاي اونجا...اونجاست

 ميکنم سعي...ندارم خونه به رفتن جز اي چاره...برم؟ دارم رو کجا شب وقت اين...برم؟ کجا پس

 ميدونم اينکه با...نزنم حرف باهاش...و نکنم نگاش ميکنم سعي...کنم حفظ خودمو آرامش

 !ميکنم سعي ولي...سخته

********* 
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 و مايستاد آشپزخونه درگاه تو...شدم خارج اتاقم از و برداشتم کيفمو....سرم روي انداختم شالمو

 گفتم و انداختم ميخوردن شام تلخي سکوت در و بودن نشسته ميز پشت که همه به روحي بي نگاه

 ...بيرون ميرم من-

 !نخوردي شامتو هنوز توکه-خاله...سمتم چرخيد همه نگاه

 .ميخورم بيرون...دارم قرار دوستم با-کردم جابجا هام شونه روي کيفمو

 !ميرم من...معذبي خونه اين تو من بودن بخاطر اگه-دوخت چشمام تو نگاهشو بابا

 !عذابم در...هردوش در چون!...شده يکي برام ديگه...بابام نبود و بود-دادم جا لبام رو پوزخندي

 ارمبرد قدمي خواستم همينکه...نکردم توجهي...خيس بازم نگاهش و شد فشرده دستش تو چاقو

 شنيدم بهرادو صداي

 .رسونمت مي کن صبر-

 !نشم گم که دارم چشمم دارم پا خودم-

 تنها؟ شب وقت اين-

 گفتم جدي و محکم و کردم نگاه همشونو دوباره و کشيدم بلندي نفس

 بسه گهدي...ميکنه اذيتم کافي اندازه به سنگين فضاي اين...نباشين؟ من فکر به انقدر ميشه-

 !خواهشا

 سر...بيرون زدم خونه از و دهنم تو کشيدم حرص با پايينمو لب...کردن سکوت همه جوابم در

 اطراف نگاهمو و شدم وارد...شدم پياده نظر مورد رستوران جلوي و گرفتم تاکسي يه چهارراه

 ...ديدمش...اينکه تا چرخوندم

 دستاش...ميکرد بازي رنگش مشکي شال هاي ريشه با و پايين بود انداخته سرشو

 ...نشه تر غمگين هست که ايني از تا کنم جلوه معمولي کردم سعي...ميلرزيدن

 گره همنگا با همينکه و باال کشيد رنگشو آبي نگاه...عقب کشيدم رو صندلي و جلو رفتم آهسته

 گفتم و نشستم...کردم تلخ،حفظ لبخندمو،هرچند من ولي...شد اشک پر خورد،چشماش

 چطوره؟ گلم آجي-
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 بپرسي؟ حالمو هست نيازي-لرزيد ش چونه

 ...نده راه دلت به غصه انقدر-...فشردم نرم دستشو و جلو بردم دستمو

 غمگين؟ يا باشم خوشحال ميکنه فرقي چه...شده تموم چي همه ديگه-گزيد لبشو

 انرژي خودت به بايد!....مياد سرش بدتر و زودتر هرباليي باشه نااميد آدم...رها-...گرفت بغضم

 !بدي مثبت

 ...بميرم زودتر بهتر همون-زد پوزخند

 !رها نگو پرت و چرت-کردم اخم

 گفتي؟ پرهام به چرا-

 !بدونه بود حقش اون-

 !نميخواستم من-

 بخو باشه داشته فرصت تا ميگفتم بهش بايد!...ببينه تورو حال اون نداشت تحمل اون!...رها-

 !کنه فکر

 همون نقش من جلو و باشه پر دلش که کنم تحمل ميتونم من ميکني فکر-شدن سرازير اشکاش

 آسونه؟ من واسه...من بخاطر اونم...غمش ديدن ميکني فکر...کنه؟ بازي رو هميشگي دلقک

 !نداشتم حقيقت گفتن جز اي چاره من و ميدونست بايد اون حال بهر-

 کنه؟ چکار ميخواست ديروز ميدوني-

 چي؟-پرسيدم..شوک تو رفتم لحظه چند

 ...شده ديوونه...پرهام-

 کردم نوازش کمرشو و گرفتمش بغلم تو...نشستم کنارش و شدم بلند....گرفت ش گريه

 ...آروم...رها باش آروم-

 مخودش...بشه گناه اون اسير نذاشتم بزور..کردم فرار دستش از بزور...معنا تمام رواني يه شده-

 ....شه مبتال...ميخواست
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 هميتون حد چه تا آدم...کردم مشت محکم کمرش رو دستمو و بستم چشمامو...اومد جوش به خونم

 ...بکنه؟چطور؟ کاري همچين ميخواست چطور...باشه؟ ديوونه

 هب هم بايد...فهمه نمي هيچي...داغه االن اون...ميشه درست-گفتم عصبانيت از لرزون صداي با

 .بدي فرصت اون به هم...خودت

 .ميکنم تموم باهاش خودم...بسوزه من پاي به نبايد اون-بيرون کشيد بغلم تو از خودشو

 !ميکنه قبول راحت چقدر که اونم!..آره-شد گرد چشمام

 !ميکنم مجبورش-

 ضعيف ايمانت انقدر چرا!...رها بگو پرت و چرت کم!...نداري کم اون ديوونگي از هم تو-

 کرده؟ فراموشت بااليي اون کردي فکر نکنه...شده؟

 !شه تموم باره يک به خوشبختيم نميذاشت....ميدونست خودش بنده منو اگه اون-زد پوزخند

 !خودتي؟...رها-شد آروم صدام و شدم دقيق چشماش تو زده بهت

 !شد تموم رها!...مرد رها...نوچ-

 ...نميرفت ازت انتظاري همچين-دادم تکون تاسف سر

 خودم درد به بذار...بذار تنهام برو...باشي فکرم به نميخوام ازت من-کشيد دست صورتش به

 ...باشم تنها عمرمو باقي ميخوام...برو تيارا...داره دوستت ديگه رها بگو پرهامم به...بميرم

 کيفمو....شدم بلند!...دهنش تو نزنم که ميکردم کنترل خودمو داشتم سخت خيلي

 و صورتش تو شدم خم و ميز روي کوبوندم دستمو...نياوردم طاقت اما برم خواستم...برداشتم

 غريدم

 توهم...ميتونن همه که همونجور مطمئنم و....دکتر پيش برمت مي خودم!...ميموني زنده....تو-

 اقعاو...نداشتم رو اميدانه نا حرفاي اين توقع تو از من رها!...کني زندگي ديگه سال چند ميتوني

 !هارو ديوونگي اين کن تمومش...اومده جوش به دستت از خونم

 رستوران از ميکردن نگاهمون تعجب با که مردم به توجه بدون و گرفتم چشماش از نگاهمو و

 اين روهام ميدونستم...افتادم راه شرکت سمت به و شدم تاکسي يه سوار سريع...زدم بيرون
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 اب تنها ميتونم بنابراين...کرد ترک شرکتو من با همزمان ظهر از بعد چون نيست اونجا ساعت

 ...کنم صحبت پرهام

 سرشو و بود نشسته ميزش پشت...تو رفتم و کردم باز اتاقشو بزنم،در در اينکه بدون و باال رفتم

 ...بود گرفته دستاش تو

 !برات متاسفم واقعا-...ايستادم ميزش جلوي

 ب؟ش وقت ميکني؟اين چکار اينجا تو-شد تعجب از پر اش شده سرخ چشماي و کرد بلند سرشو

 هچ ميخواستي هست معلوم!....برسه مغزت بي کله اون به فکري همچين نميکردم فکر اصال-

 ميفهمي؟ بکني؟خودت غلطي

 !بميرم باهاش ميخواستم منم!...ميفهمم آره-گرفت گاز محکم پايينشو لب

 کاماش...)ميشي رها اميد منبع ميکردم فکر-باال رفت صدام و گوشش تو خوابوندم يکي دل ته از

 ناي به تو عقل که بودم اين از غافل...بخشي مي زندگي اميد بهش ميکردم فکر( شدن سرازير

 يميخواست کجا به احمقانه کار اون با مثال...تري ديوونه اونم از تو که بودم غافل...رسه نمي چيزا

 برسي؟

 ...شد بلند و ميز روي کوبوند دستشو

 !کني موعظه بلدي فقط....فهمي نمي اينو تو!...رها ديوونه...ديوونم من آره-

 مي بايد جاش به...ميکردي؟ تر خراب چيو همه کارت اون با فهمي مي هيچ!...پرهام شو ساکت-

 يمانشوا بايد...کنه شرکت ايدز بيماران مخصوص کالساي تو ميکردي راضيش بايد...دکتر برديش

 .ميکردي برابر چند

 دستش ديروز نديدي!...نده من تحويل حرفا اين از نديدي هيچيو که تو-رفت تر باال صداش

 حتي...گرفت ازم رو چيزا خيلي حق....کنم حسش دوباره نذاشت...بگيرمش نذاشت شد زخمي

 منم هب يکم شايد که...بشم يکي باهاش خواستم...نداشتن من شدن مبتال به ربطي که چيزايي

 ...رها ولي...ميشم نابود دارم منم ببينه شايد که!...کنه توجه
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 دلمو مردونش هق هق و گرفت دستاش تو صورتشو...نشست...ميکرد خون دلمو اشکاش ديدن

 کي به حقو نميدونم...گرفتم ازش خيسمو نگاه و دهنم روي چسبوندم دستمو...زد آتيش

 ...ميسپارم خودت به دوشونو هر خدايا...بدم

 کردم نگاهش و کشيدم دست چشمام به

 !نميکنه گريه که مرد!...بکش خجالت...پاشو-

 نکنم؟ گريه...ميشه نابود داره کسم همه...زندگيم همه...عشقم همه-

 !داره نياز بهت رها...پرهام-

 پيشش؟ برم اميدي چه با...شم نزديک بهش نميذاره خودش وقتي-

 ...کن درستش خودت خدايا...گرفته سخت دوتا اين به واقعا روزگار...نداشتم گفتن براي حرفي

 ...نداشت کشش ديگه تحملم آستانه...شدم خارج شرکت از و بهش کردم پشتمو درد با

 گرفتم پيش اتاقمو مسير و پايين انداختم سرمو...کردم بازش و در تو انداختم کليدو

 بودي؟ کجا شب وقت اين تا هست معلوم-

 مونه در بايستم اينکه بدون!...ميزد حرف باهام عصبي انقدر که بود باري اولين شايد...بود خاله

 گفتم حالت

 !اينجا از بهتر حتي شايد...اطراف همين جايي يه-

 برگشتي؟ چرا ديگه!بموني ميخواستي خب...اينجا؟ از بهتر-

 و!نميکرد نگام بودن نشسته مبل روي همشون...سمتش برگشتم و ايستادم...شد گرد چشمام

 !بود منتظره عير برام واقعا خاله رفتار اين

 ...حاال..!.گفتي نمي هيچي نبودم خونه صبح تا شب اگه حتي قبال که شما...خاله؟ چيشده-گفتم

 استوحو بيشتر بايد حاال!....بوده قبال بوده هرچي قبال-ايستاد رخم به رخ و سمتم اومد شد بلند

 !کني جمع

 دمز نيشخند...ميکرد نگام داشت سرخش چشماي اون با که انداختم بابا به اي کنايه از پر نگاه
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 اول همون از بايد!....کرده دير خيلي!عزيزم کرده دير!نوچ...اومده؟ سرپرستم حاال چون...چرا؟-

 !معمولي امر و عادت يه شده برام که حاال نه...نباشم بيرون بعد به شب 3 از ميداد ياد بهم

 ...بود تحمل قابل غير برام خاله اخماي

 ...بابات!بکش خجالت يکم....زدنه؟ حرف طرز چه اين-

 گفتم خشک لحني با بابا به رو و کردم قطع حرفشو

 پدر ميگم تبريک بهت واقعا!...کردي رو اون به رو اين از زندگيمو اومدي...بابا؟ بيني مي-

 دقمص قربون داشت خاله االن نبودي اگه...کني؟ عوض رو اينا رفتار تونستي چندساعت تو!...نمونه

 !من پدر خامه خيال...کني؟ گرم منو ميتوني کني سرد رو همه کردي فکر!...ميرفت

 !بزن حرف درست پدرت با!...تيارا-رفت باال کمي صداش خاله

 پرسم؟ مي شما از...پدر؟ گفت ميشه آدم اين به-خاله به کردم رو

 !کنين تمومش...منه بخاطر بحث اگه-شد بلند بابا

 ها کوزه کاسه همه که منم اين(زدم پوزخند!)نداري تقصيري که شما!....نه-کردم نگاه بابا به باز

 !ميشن شکسته سرم دارن

 ...تيارا-بهراد

 !چشم باشه...بزن؟ حرف درست پدرت با بگي ميخواي هم تو...چيه؟-کردم نگاهش

 اين تو بهتر همون...شما و خودم راحتي جهت اينجانب!....من عزيز و گرامي پدر-بابا به کردم رو

 !نباشم خونه

 ...در سمت برگشتم و

 کجا؟ تيارا-خاله

 !برگرد-بابا

 !برگرد تيا!....جونم؟ تيارا....شد؟ خوب حاال..آره؟...خواستين؟ مي همينو-بهار

 !دقيقه يه وايسا!....تيارا-بهراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

388 

 

 و ريختم مي اشک بيصدا فقط...نميکردم توجهي من اما!...ميومد دوم طبقه تا صداهاشون

 !کجا نميدونم...ميرفتم

 که نکرد دعوام خاله خونه اومدم نيم و يک شب يه بخير يادش!هه!...00...کردم نگاه ساعتم به

 ...رفت صدقم قربون هم کلي!...داد شامم لقمه دو بهم هيچ،بزور

 مگه!....برم پناه بهش من و کنه حمايت ازم بابا البد بود؟که فيلم همش اينا نکنه....تونست؟ چطور

 4 رو ساله 71 من که اوناست مشکل اين...بشم؟ خر چيزا اين با که م ساله چهار بچه دختر يه من

 !داره من از هم انتظارا چه حاال اومده پاشده سال 0 بعد!...بينن مي ساله

 داد اس...ندادم جواب!...بود بهراد...خورد زنگ موبايلم

 !ميشه حل چي همه کردن صحبت با.خونه برگرد...نکن لجبازي-

 .نميذارم اونجا پامو ديگه من-فرستادم

 کجايي؟-

 .خودم قبر سر-

 !بخون فاتحه يه منم طرف از-

 !خنديدم هه هه هه-

 خطرناکه؟ چقدر ميدوني.خونه برگرد ميکنم خواهش!تيارا-

 !نيست تر خطرناک خونه اون از-

 !نگرانتن همه اينجا...چه؟ يعني--

 کردم روف مانتوم جيباي تو دستامو...شدم دادن جواب خيال بي و کيفم تو انداختم موبايلو حرص با

 خودمو يهو فقط...ميرم دارم کجا نميدونستم اصال...دادم ادامه راهم به و پايين انداختم سرمو و

 !ديدم پاساژ يه جلوي

 !تو برم شد باعث چي نميدونم و انداختم تابلوش به نگاهي
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 داخلش به نگاهي و ايستادم فروشي فرش جلوي...بودن باز هنوز هاش مغازه اکثر اما بود خلوت

 باشم اين اب دقيقه چند حداقل!...ببينم ميزش پشت روهامو ميتونستم و بود روشن برقاش...انداختم

 !تنهاييه از بهتر!...بگذره وقت

 ...بود قفل تو از اينکه مثل اما دادم هل درو

 يهچ!..کرد نگام مبهوت و مات فقط لحظه چند و باال کشيد نگاهشو...زدم در به آروم ضربه تا چند

 مي حرصم داشت ديگه...بديدي؟ نديد کال يا...نديدي؟ خوشگل..نديدي؟ آدم...خب؟

 !کن باز درو-گفتم کنه لبخوني بتونه که جوري...گرفت

 باز درو و درآورد جيبش تو از کليد يه...سمتم اومد آروم و شد بلند...اومد خودش به باالخره

 بود متعجب هنوز...کرد

 شب؟ وقت اين ميکني چکار اينجا-

 !سالم عليک-

 !سالم-

 !ميدم توضيح برات قشنگ...تو بيام بذار حاال-

 صندلي يه روي...تو رفتم خواسته خدا از منم و رفت کنار در جلوي از!...بود شده دار خنده قيافش

 ...دادم لم بود ميزش نزديک که

 !م خسته خيلي!...آخيش-

 ايستاد روبروم و شلوارش جيباي تو کرد دستاشو

 !ندادي سوالمو جواب-

 !خصوصيه!....نوچ-...انداختم باال ابرو

 !دهه-

 !اوهوم-

 داشت؟ خواهيد تشريف اينجا...کي تا اونوقت-
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 !صبح...تا-

 بله؟-

 !خنده زير زدم پقي...کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 ...توهم رفتن اخماش

 ميخندي؟ چي به-

 بمونم؟ ميشه-کردم مظلوم نگاهمو و گرفتم خودمو جلو بزور

 !نداريم خواب جاي اينجا-

 !ميدم کشيک برات شخصا صبح تا!...بخوابه خواست کي حاال-

 !ندارم الزم کشيک!نوچ-نشست ميزش روي

 !ميزنيم گپ باهم شينيم مي همينجا خب-

 !زدي؟ چيزي تو-کرد نگام دقيق و کرد کج سرشو

 ها؟-شد گرد چشمام

 !بشي نمک با انقدر بعيده ازت-

 !بيني نمي هيچوقت باباغوريات اون با تو!نمکم با هميشه من(زدم مليح لبخند يه!...)آها-

 !اعصابش رو ميرفتم داشتم

 !نميدم اجازه بموني ميخواي چرا نگي تا!...نزن مفت حرف-

 !ديگه بمونم ميخوام همينجوري خو-

 گرفت خودش به جانب به حق قيافه يه و روشون انداخت وزنشو و عقب برد دستاشو

 نداري؟ زندگي و خونه تو مگه-

 !نه حاضر حال در-

 مگه؟ چيشده-
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 !ديگه نکن سوال انقدر نيس مربوط تو به وقتي-بيرون کردم فوت نفسمو

 !دارم مسئوليت قبالت در...من گالري تو گذاشتي پاتو که لحظه همون از من!..نميشه-

 !داره مسئوليت اين ميخوره توقي به تقي...کرد بد حالمو کلمه اون بازم

 ...شدم بلند و کردم نگاش يکمي

 !ميدم نجات مسئوليت بار از هم رو تو....ميرم...نخواستم اصال-

 شب؟ وقت اين بري ميخواي کجا-

 !بذارن راحتم که جايي-در سمت افتادم راه و انداختم باال شونه

 !بموني بذارم اونوقت شايد....چيشده بگو بهم خب-

 ندگيبخش و بزرگي احساس کشيدم نازشو يکم اومدم باز!...نيستم تويکي پناهگاه محتاج من-

 !داده دست بهش

 !چسبيدي مي وگرنه!...نميدم بهت حسابي درست جواب کن شکر خدارو-

 خيلي چون...سمتم کرد پرتاب سوييچشو يهو که بزنم حرفي خواستم...سمتش برگشتم و ايستادم

 داد تکون طرفين به سرشو...زمين افتاد و بگيرمش نتونستم بود ناگهاني

 !بگيره نميتونه چيزو فنقل يه!...نوچ نوچ نوچ-

 من؟ به ميدي واسچي اينو!...کن مسخره کم-کردم نگاه روهام به و داشتم برش شدم خم

 !بخواب ماشين تو برو-

 ...اينکه تا ترم راحت بخوابم خيابون تو!...کني لطف حقم در انقدر نکرده الزم نه-

 نماشي تو ميري آدم بچه عين يا!...بکشم نازتو ندارم حوصله!...توهم ديگه برو-کرد قطع حرفمو

 !نکن تر خطي خط هست که ايني از منو اعصاب انقدرم!مرخصي يا ميخوابي

 !فرشته ميفهمي!...م فرشته من!...که نيستم آدم بچه-سمتش کردم پرت سوييچو

 همورا و دادم تحويلش ژکوند لبخند يه...شد چهارتا چشماش که گفتم غليظ رو فرشته جوري يه

 !اه!...دهب دستور و کنه حالگيري بلده فقط!...سراغش ميومدم نبايد اولشم از اصال... رفتم کشيدم
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 وت بري آدم عين ميخواستي!...خودته تقصير-شد وا دهنش باز وجدانم...برم؟ گوري کدوم من حاال

 دهب خواب جاي بهت شد حاضر خودش که اون...بود؟ چي واسه بدخلقيا اون ديگه!بکپي ماشينش

 ميکني؟ رد داري مرض مگه

 !ندارم حوصلتو خفه يکي تو-

 !کن خوبي و بيا-

 !کروکديل اون منت بار زير برم که اينه از بهتر بخوابم جو تو...کني خوبي تو نکرده الزم-

 زد بوق روهام ماشين شبيه ماشيني يه

 حاال؟ ميري داري کجا-

 گفتم...ميومد باهام کمي سرعت با رو پياده به چسبيده...بود روهام خود

 !نذارن سرم منتشو سال ده تا که جايي يه-

 !ميکنه تراوش الکي و بافه منفي تو بذاره؟ذهن منت خواست کي-

 مربوط؟ چه تو به...خودمه ذهن-

 !ميده فرمون منفي هي من درمورد خب-

 !ميخواد دلش-

 .شو سوار بيا...حرفارو اين کن بس-

 !نميخوام-

 !بگرده ول خيابونا تو صبح تا شب تنها دختر يه بذارم نميتونم-

 !غيرت جونم-

 !باال بيا...نکن مسخره-

 !نداره امکان-

 !وش سوار ميگم دارم خوش زبون با!...بکشم نازتو ميخواي که اونجوري نيستم بلد من ببين-
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 !ببرم حساب ازت شايد بگو بد زبون با-

 !ميکنما ت لورده و له پايين ميام-

 شخصي؟ دفاع-

 !بود افتاده قضيه اون ياد من مثل اونم....شد خنده از پر لحنش

 !نمياد دلم!کوچولويي زيادي...نه-

 !شم خالص زندگي اين از کن لهم بزن بيا!...خدا تورو نه-

 !نمياد دلم...که گفتم-

 باشه؟ رحيم انقدر تو دل ميشه مگه-

 !آره وقتش به-

 !من دنبال افتادي که مياي نظر به عالف خيلي االن-

 !زودتر باال بيا!...تيارا نزن حرف انقدر-

 رهمي مرفت شرف من دنبال افتادي ببينه کسي اگه االن!...باش خودت فکر به هم ذره يه!...نوچ-

 !پات کف

 !موقوف الکي حرف!...نميزنه پر پشه اينجا-

 !نمياد؟ در حرصت چرا...شدي؟ صبور انقدر امشب چيشده-

 اينه؟ قصدت پس-

 !معمول عادت طبق-

 !مياد در حرصمم االن...باشه-شد مرموز لحنش

 قرض ديگه تا چهار داشتم پا تا دو!گرفت خندم...شد پياده روهام و ايستاد حرکت از ماشين يهو

 يهو دويدم مي داشتم!...يوزپلنگ دست رو بود زده المصب اما!...دويدن به کردم شروع و گرفتم

 !هوام رو ديدم

 !زمين بذار منو بکش خجالت-گزيدم لبمو
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 !نداره کاربرد خجالت مواقع اينجور تو-ماشين سمت افتاد راه

 !نکن ريزي آبرو!من جان روهام-انداختم اطرافم به نگاهي

 بيني؟ مي اينورا رو احدي تو آيا-

 !رواني!...هوووش-شد هوا به دادم...ماشين تو کرد پرتم وحشيانه خيلي

 !باش زدنت حرف مواظب-فرمون پشت نشست و زد دور ماشينو

 !کني رفتار ميتوني ترهم آرام يکم-گفتم...کرد حرکت

 !نداره معني آرامش اصال...تو مثل کسايي برابر در-

 ميبري؟ کجا منو داري االن-جلو به دوختم نگاهمو

 !خوردي؟ شام-

 !نه-

 !بخوريم شام ميريم-

 بعدش؟-

 !خونتون گردونم مي برت-انداخت باال شونه

 کدوم منو ميخواي تو...ندارم زندگي خونه حاضر حال در ميگم من!...اهه-کردم نگاش معترض

 ببري؟ گوري

 !برگردوندم خونوادش آغوش به رو فراري دختر يه که اينه من وظيفه االن-

 فراري؟-کردم اخم

 !ديگه همينه کردي فرار وقتي...چي؟ پ-

 !خونه برم نميخوام!...باشم کرده فرار گيريم-...پنجره سمت کردم رومو و دادم تکيه محکم

 !ميکنيم پيدا حل راه يه باهم...چرا بگو بهم-

 !ميشم پياده دار نگه کني فضولي ميخواي اگه ببين-کردم نگاهش
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 !پايين کني پرت خودتو ميتوني-

 !اه...خوردم حرص دلم تو و شدم خيره بيرون به دوباره...کردم سکوت و ساييدم هم به دندونامو

 شب هنصف رو تنها جوون دختر يه نميده اجازه وجدانم نميتونم،يعني من که اوال...خوب دختر ببين-

 مني اب وقتي تا دادم قول بهت يادته مطمئنم ولي!نيست مربوط من به هرچند...کنم ول خيابون تو

 قابل اگه...بيرون؟ زدي خونه از چرا بگي من به بايد...اينکه دوما...بياد سرت باليي نذارم

 !باشيم داشته مشورتي يه باهم...بدوني

 !بابابزرگ ندارم اندرز و پند به نياز-زدم پوزخند

 !شم بابابزرگ من تا مونده هنوز-

 !شبيهي بهش خيلي ميکني موعظه وقتي-

 افتاده؟ اتفاقي چه بگي نميخواي...نکن منحرف بحثو-

 ...شد دپرس لحنم!...ميسوخت خودم حال به دلم...بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 نياري؟ يادم دردامو سواال اين با انقدر ميشه...باشم؟ خودم تو ندارم اجازه چرا-

 !شد مهربون بعد،لحنش و...سکوت لحظه چند

 !کنم کمکت کردنش حل تو...هست مشکلي اگه ميخوام فقط...ندارم قصدي همچين من-

 !ميخوام چيز يه ازت فقط...ندارم کمک به نيازي که فعال-

 چي؟-

 !باشم خودم با دقيقه چند فقط...دقيقه چند بده اجازه-

 بذارم؟ تنهات يعني-

 !نزن حرف باهام فقط...نه-کشيدم بلندي نفس

 تا بازي اين...شدم بيرون تماشاي محو و دادم تکيه پنجره به سرمو...همينطور منم....کرد سکوت

 داره؟ ادامه کي

 م؟باش دلگير آدم و عالم از نيست حقم...ميدم؟ پس رو چي تقاص دارم...بشم؟ امتحان قراره چقدر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

396 

 

 نارمک که هميني از حتي...همه از...دلگيرم فقط...چيه جرمم نميدونم...ميرم فرو دارم مردابي بد تو

 صورت حتي نميتونم هيچوقت چرا...پيشش برم شدم راضي چرا نميدونم که هميني!...نشسته

 اينو قطف...کنم؟ ادا دينمو وقتشه کي نميدونم...نبودم منم االن نبود اگه ميدونم...بکنم نبودشو

 من و...رابطه اين به ميخوره اتمام مهر...ميرسه هم ما برسه،جدايي زمانش وقتي که ميدونم

 !نميخوام...اينو

 ميخوري؟ چي شام-

 !هرچي-گفتم خشک و تفاوت بي

 ميخواي؟ پيتزا-

 ...اوهوم-

 داوم نوشابه دوتا و جعبه دوتا با بعد دقيقه چند...رستوران تو رفت و شد پياده...نگفت چيزي

 و انداختم جعبه به سردي نگاه...پام رو گذاشت هارو جعبه از يکي و ماشين تو نشست...بيرون

 !نداشتم بهش ميلي هيچ!...بخورمش ميخواستم نگاهم با انگار...کردم باز درشو

 نميخوري؟ چرا-

 !ندارم...اشتها-

 !باش مطمئن!ست غصه از تر خوشمزه اين-

 ...کرد ارهاش پيتزام به ابرو و چشم با...کردم نگاش چشم گوشه از...نشست لبام رو کمرنگي لبخند

 دادم جواب!بود بهار...شد بلند موبايلم زنگ همزمان...زدم گاز و برداشتم تيکه يه

 الو؟-

 تيا؟ کجايي-

 !نميدونم-

 نه؟ يا فهمه شير!خونه مياي االن همين...نميدوني؟ چي يعني-کشيد جيغ تقريبا

 !منو گوش پرده هم کردي پاره خودتو گلوي هم!...درد اي-
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 .قبرستون نفرستادي هممونو تا بيا!...جهنم به-

 !ميکنم خودمو گور دارم فعال-

 رفتي گوري کدوم سر خودت نيست معلوم کردي عالف مارو!...شبه نصفه 7ساعت!...انقد نزن زر-

 !بشورم قبرتو سنگ الهي خونه بيا زودباش!...ميخوني فاتحه

 !شود چه تا-کردم محکمي پوف

 !تيارا-توپيد

 !مرد تيارا-

 !شکر الهي-

 چيه؟ واسه زدنت زنگ ديگه ميشي خوشحال من مردن از انقدر توکه خب-

 !برگردي بايد االن همين...نگرانتن همه اينجا-

 !ببيني منو صبح تا شايد-

 ميشد حس روهام نگاه سنگيني...بيرون به دوختم عصبيمو نگاه و کردم قطع سريع و

 برگردي؟ نيستي حاضر که جنگي مي داري کي با دقيقا االن-

 !آسمون و زمين با-

 !ميشه حرومش زندگيش باشه داشته جنگ سر دنيا با آدم-

 بستم چشمامو و دادم تکيه صندلي پشتي به سرمو

 !م خسته...روهام نگو هيچي-

 !شي نابود تا بخور غصه و غم انقدر...باشه-

 و...يرمبگ آروم کمي بلکه بخوابم کردم سعي و کردم سکوت پس...نداشتم اينو با کل کل حوصله

 !شدم موفق
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 که چيزي اولين...کردم باز چشمامو و اومدم بيرون خواب عالم از کم کم...بود گذشته چقدر نميدونم

 منو روهام فهموند مي بهم ماشين پنجره شيشه پشت از که بود خونه در افتاد بهش چشمم

 !خونه رسونده

 نظمم و بودن بسته چشماش و عقب و بود داده کمي صندليشو پشتي...چپ سمت چرخوندم سرمو

 ...خوابه فهميد ميشد...ميکشيد نفس

 !کنما مختل ديگرانو زندگي بلدم خوب منم!..شده عالف من بخاطر بيچاره...سوخت دلم يکمي

 کنار اباب وجود با کنم سعي بايد!ندارم اي چاره...انداختم خونه در به نگاهي...کنم بيدارش نخواستم

 و خوب رابطه يه بايد شده هرجوري اومده که حاال نداشتم؟پس حضورشو آرزوي هميشه مگه...بيام

 يشمپ ميخواد و برگشته االن که اينه مهم...بشه فراموش ها گذشته بايد... بسازيم باهم صميمانه

 ...بمونه

 ...يهو که کردم باز درو آروم و فشردم دستم تو کيفمو بند...کردم مرتب موهامو

 پس؟ گرفتي تصميمتو باالخره-

 کردم نگاه حالش بي چشماي تو اخم با...سمتش برگشتم و قلبم رو گذاشتم دستمو

 بگم؟ چي تو به من آخه...اي-

 !بدهکاري بهم تشکر يه فقط هيچي-

 ...آره که اون-شدم متواضع

 خب؟-

 چي؟ خب-

 !تشکر-

 !باو بينيم بيشين-

 نداري؟ قبول يعني-شد دقيق چشام تو و نشست سيخ يهو

 دستت!...مياري هجوم چرا خب خيلي-شدم مايل عقب به کمي و جلوم گرفتم دستامو

 خوبه؟!مرسي
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 همين؟ فقط...انداختي منو زندگي و کار از-باال پريد ابروهاش از يکي

 !دنبالم افتادي تو ميرفتم خودمو راه داشتم که من...خواستم؟ ازت من مگه-

 جلو به دوخت نگاهشو بعد و کرد نگام کفري يکمي

 !بدم جوابتو ندارم حوصله که برو...برو-

 !آوردي کم-شد شل نيشم

 !نيار در منو حرص دختر برو-جدي کامال

 دمکلي باشن،با خواب ميدادم احتمال چون...شدم پياده آهسته خداحافظي يک از بعد و خنديدم ريز

 !داد چراغ اونم!دادم تکون دست روهام براي تو برم اينکه از قبل و کردم باز درو

 صداي و بودن روشن برقا...داخل رفتم آروم خيلي و گشودم درو کليد با بازم...باال رفتم و بستم درو

 نگام مند گله همشون...چرخوندم روشون نگاهمو و جلو رفتم...ميومد پذيرايي از زدنشون حرف

 !يرسيدم نظر به بچگانه و احمقانه خيلي گمونم کارم!...ميکردم شرمندگي احساس راستش...کردن

 گفتم فقط و پايين انداختم سرمو

 !سالم-

 از...بگذره امشب بذار!...درک به!ندادن جواب...اتاقم سمت رفتم بمونم جواب منتظر اينکه بدون و

 !ميگرده بر عادي روال به چي همه فردا

 روي انداختم خودمو خسته و هالک بنابراين نميکردم گرسنگي احساس...کردم عوض لباسامو

 !برد خوابم بستم چشمامو همينکه و تخت

 ...اومده اس ام اس برام روهام طرف از ديدم شدم بيدار که صبح

 !بخوابم ميخوام فقط شب تا جنابعالي سر صدقه از...نيا شرکت-

 !ردسرد بي مرخصي روز يه!...بهتر...شدم دادن جواب بيخيال و نشست لبم کنج اي خبيثانه لبخند

 شب نصفه سه چيه؟ساعت خو...ميدادن نشون رو 07:81 ها عقربه...انداختم ساعت به نگاهي

 !مياد خوابم هنوزم تازه خوابيدم گرفتم
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 منم نذاشتن محلم اونا!آشپزخونه تو رفتم صورتم و دست شستن و موهام بستن از بعد

 !نکردم که کبيره گناه!...دهه!نميذارم

 !فکرمن به همينقدر خوبه...بودن نکرده جمع هنوز ميزو

 داد هتکي...شد آشپزخونه وارد خاله که سفره کردم جمع به کردم شروع و خوردم لقمه تا پنج دقيقا

 !من به زد زل و کابينت به

 با و سمتش رفتم خودم اينکه تا...ميکرد نگام داشت همونجور کردم جمع کامل رو صبحانه وقتي تا

 !خودشيريني به کردم شروع لبخند

 !جونم؟ خاله جونم-

 !بگيره لبخندشو جلوي داره سعي بود مشخص

 !ميکنم فراموش راحت ديشبو نکن فکر-

 ...تقصير همش!...خاله-کردم کمرنگي اخم

 !صبري کم و زودرنج زيادي خودت تو!...ننداز کسي گردن رو چيزي-

 ...ولي دارم قبول-کردم کوله و کج لبامو

 اه برنامه کلي...بسازي پدرت با کني سعي بايد که اينه من حرف!...نيار اگر و اما و ولي ديگه-

 اراتي سليقه با ميخوام گفته وسايلشو...خودت و خودش مخصوص خريده خونه يه!...چيده واست

 وت مگه ولي...بزنه حرف باهات و ببينه تورو اينجا مياد هرروز آرزو و اميد کلي با بيچاره!...بخرم

 ميدي؟ فرصت

 که ش گونه رو نشوندم محکم ماچ يه و جلو بردم سرمو...زدم لبخند بزور و کشيدم عميقي نفس

 شد بلند اعتراضش

 !بکش خجالت ت قواره و قد از!...انقدر نکن لوس خودتو-

 !کوچولويم هنوز من-

 دخترجان؟ تو به بگم چي من-...زد لبخند حسابي درست دفعه اين

 !همين!نيستي دلخور ازم و داري دوسم قبل مثل هنوزم بگو فقط!...هيچي-
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 فشرد بغلش تو منو محکم...جوشيد قشنگش چشماي تو اشک و شد محو کم کم لبخندش

 ترتدخ ببيني کجايي نرگس آخ...باشم؟ نداشته دوست...گلمو دختر...خواهرمو امانت ميشه مگه-

 !شده بزرگ ماشاهلل

 واهرشخ دست منو که نميشه پشيمون هيچوقت نرگسم مامان مطمئنم!...عاشقتم-گرفت بغضم

 .سپرده

 شد خيره چشمام تو و عقب کشيد خودشو

 ميدي؟ فرصت بابات به...من بخاطر پس-

 زد؟ حرف شما حرف رو ميشه مگه-زدم لبخند

 !برم قربونت-بوسيد پيشونيمو

 !نکنه خدا-

 شنيدم بهارو صداي

 تکون تاسف سر)شدين؟ معشوقه و عاشق شما باز...ما؟ چشم از دور خبره چه!...آي آي آي-

 امانموم مياد اين مثل سروپايي بي خر يه که(کرد اشاره من به)من گند شانس اين به لعنت اي(داد

 !دزده مي ازم

********* 

 کشيد آرايشمو ميز صندلي...کردم نگاه بابا به زيرچشمي و کردم قفل هم توي انگشتامو

 !شد خيره بهم و...روش نشست و جلوم عقب،گذاشت

 نمنميدو دقيقا و بزنه حرف باهام ميخواست...ميداد آزارم داشت سکوت...ناخونام به دوختم نگاهمو

 !چيزاست اينجور و خواهي معذرت و جبران همون جنس از حرفاش ميدونم ولي!بگه ميخواد چي

 چشماش تو دوختم نگاهمو

 بابا؟ بگي چيزي...نميخواي-

 نشست لباش رو تلخ کمي لبخندي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

412 

 

 !بابا بگه بهم يکي بود شده تنگ دلم چقدر-

 ...بابا-

 جانم؟-

 رفتي؟ چرا-

 !کرد بلند دوباره و...پايين انداخت سرشو اي لحظه چند

 !تو خوشبختي...براي-

 خوشبختم؟ من نباشي...کردي فکر يعني-شد ابهام از پر نگاهم

 !مفصله ش قضيه-کرد قفل همديگه البالي انگشتاشو

 !بشنوم بوده هرچي حاضرم من-

 باعث چي بفهمم زودتر...بزنه حرف زودتر ميخواست دلم...ميداد آزارم نگاهش توي تلخ حس

 ببينه؟ نبودش تو منو خوشبختي بابا شده

 ...کرد شروع کم کم

 يخوب خانوادگي دوستي باشه يادت اگه...حصاري نام به داشتم شريکي...پيش سال 2 درست-

 اگه اما...بود خوب ظاهرشون...بودينشون ديده باري چند مادرت خدابيامرز و تو و داشتيم باهم

 .بشم شريک باهاش چيزا خيلي تو نميشدم حاضر ميشناختمش،هيچوقت

 چطور؟-بست نقش پيشونيم روي کمرنگي اخم

 و انداخت پايين سرشو...)حصاري!...بودي خبر بي چيزا خيلي از...بود سالت 04 فقط تو زمان اون-

 جالب!...داشت نظر ساله 04 دختر يه به!...داشت نظر روت(گرفت عصبانيت رنگ صداش

 !همسرشه عاشق که ميکرد وانمود جوري هميشه که اينجاست

 !نبودن هضم قابل برام حرفا اين...رفتم فرو عميقي شوک تو

 مه و من ميشد،هم انجام خوبي به اگه...بشه شروع جديد پروژه يه بود قرار-...داد ادامه کالفگي با

 سرش از هوش ميرسيد مشامش به پول بوي...که اونم...زديم مي جيب به خوبي پول اون

 التخج حتي!...داره ميل تو به نسبت گفت بهم!...بود گرفته نظر در هم تورو اينبار ولي!...ميرفت
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 اج همه فکر اون اما بکشمش همونجا ميخواستم...بودم شده ديوونه!...منه خود همسن که نکشيد

 به ودخترت بايد يا...ميکني واگذار من به رو ميلياردي چند پروژه اون کل يا گفت بهم...بود کرده رو

 صميمت...کنم بدبخت دخترمو دستي دستي نميتونستم من که بود معلوم خب!...دربياري من عقد

 يازن من مهارتاي به کار اين براي گفت!...بود طلبي فرصت بد...اما بگذرم پول اون خير از گرفتم

 همب چي همه پس بذارم،گفت تنها زنمو و دخترم نميتونم گفتم وقتي...باشم همراهش بايد و داره

 مبه برگردم وقتي تا گفتم بهش...داشتم هم ديگه کاري سفر يه ماجرا اون وسط حاال!...ميريزه

 يکس تنها...سهراب دست سپردم رو شما يادته سفر،حتما رفتم که هفته يه اون تو...بده فرصت

 گفتي(شد اشک پر چشماش...)و برگشتم اينکه تا...داشتم اعتماد بهش برادرم مثل که بود

 ديگه و بود داغون اعصابم...بود جوابش منتظر حصاري دار و گير اون تو...کرده سکته...مادرت

 پنج ينا تو...برم باهاش و کنم قبول شدم نشي،مجبور بخت سياه تو اينکه براي...نداشتم کشش

 رهباالخ اينکه تا...نده دستم آتويي که بود زرنگ انقدرم...داشت نگه منو اي بهونه هر به هم سال

 ...برگردم تونستم

 ينا ميون!...داره؟ حقيقت همش...اينا...شدم خيره چشماش تو ناباورانه و گرفتم گاز محکم لبمو

 کسي....کرد نابود مامانمو که کسي!!...سهراب...سهراب...ميزد زنگ گوشم تو همش اسم اون همه

 و...نگم بابا به موردش در هيچي خواست ازم مامان!...هه...که کسي!...کرد خيانت بابام حق در که

 !سخته برام چقدر

 ...زد زانو جلوم...شد بلند

 از ورد و مخفيانه...نشدم غافل يادت از لحظه يه حتي سال چند اين تو من کن باور...عزيزم...تيارا-

 نداشته نياز چيزي کوچکترين به نکرده خداي تا ميفرستادم پول برات ملعون اون چشم

 هب ولي...سخته برات باورش ميدونم...نکردم تعريف برات حقيقت جز چيزي من کن باور...باشي

 !کن اعتماد پدرت

 وصداقت چون کردم باور رو چي همه...شد پا به آتيش دلم تو...شدم تاب بي يهو شد چي نميدونم

 بابام چشماي تو

 ...بغلش تو کردم پرت خودمو و جوشيد چشمام توي اشک...نياوردم طاقت...ديدم وضوح به

 ...فشردم سينش تو سرمو و شدم اسير بازوهاش حصار ميون
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 رمس بالها چه ميدوني...کشيدم؟ چي سال چند اين تو ميدوني...بود سخت چقدر نميدوني بابا-

 ...نميدوني...شنيدم؟ زبون زخم چقدر ميدوني...اومد؟

 .من هفرشت نکن گريه...پشيمونم انقدر همين واسه...برم قربونت ميدونم-شد بغض از پر صداش

 ...بود شده تنگ رفتنات صدقه قربون اين براي دلم-

 !ميرم ت صدقه قربون دارم عمر تا-داد فشارم تر محکم

 نه...شم جدا ازش ميخواستم من نه حاال...بود شده خيس اشکام از پيراهنش جلوي...کردم سکوت

 راحت خيال با اينکه...ميخواست چيزي همچين يه دلم اولم همون از...کنه ول منو ميخواست اون

 ونا دليل و...خواستش مي دلم اول همون از...نميره ديگه که باشه امن دلم و کنم گريه بغلش تو

 حق بهش ميدونم که حاال و...بدونم رفتنشو علت ميخواستم اينکه و بود عميق دلخوري يه رفتارا

 !ميخواسته منو خوشبختي که کافيه برام همين...ميدم

******** 

 هم چيهي خوبه حاال...ميکردم تايپ بود گفته روهام که چيزايي داشتم و بودم نشسته ميزم پشت

 !نميفهمم

 موبايل اب صحبت جاي اينجا بگه بزنه غر نياد باز...داشتم ترديد!...بود کيانا...شنيدم موبايلمو زنگ

 !نيس

 !نيستم بيا کوتاه منکه!...ميکنه غلط!بابا بيخي

 دادم جوابشو

 !تو دادي افتخار عجب چه-

 خوبي؟...تيا سالم-بود پکر

 !تيارا!تيارام من چيه؟آقا تيا مرض اين!...بابا اي-

 !نداره حقيقت شنيدم که چيزي بگو فقط...رو حرفا اين کن ولش-

 مگه؟ شنيدي چي-

 ...رها-
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 !فهميد اينم پس...کردم سکوت و نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 داره؟ ايدز...واقعا رها-

 .متاسفانه...آره-گفتم دردي پر و آروم خيلي صداي با

 باورم ولي...بيرون کشيدم زبونش زير از بزور....بود داغون خيلي...ديدمش صبح امروز همين-

 !نميشه

 ...اميده نا زيادي رها که اينه مشکل!...افتاده...که اتفاقيه-

 !عروسيم...کنم دعوتش...ميخواستم تازه-

 زدم حالي کم لبخند

 !رسيدين جايي يه به دوتا شما باالخره پس!...باشه مبارک-

 ...اخه که نميشه-

 نميشه؟ چي-

 بگيريم؟ جشن ما...رها وضعيت اين با-

 پرهامم هب...باشه انگيزش غم زندگي تو تنوعي يه ميتونه!...خوبه خيلي اتفاقا-گفتم اطمينان با

 .باشن باهم که بياد ميگم

 ...ميگم-

 ميشه خوب هم خيلي!...کني کنسل جشنتو ميخواي تو که نمرده الل زبونم!...بگي چيزي نميخواد-

 .باشه خوشحال دقيقه چند شده حتي

 !داره گناه...ميسوزه واسش دلم خيلي-ترکيد بغضش يهو

 کشيدم دست چشمام به و صندلي پشتي به دادم تکيه سرمو

 .بشه بيشتر اميدش که باشيم راهي يه دنبال بايد فعال...ست فايده بي کردن دلسوزي-

 !سخته خيلي...ولي آره-

 .زنگم مي بهت بعدا من کيانا-گفتم...تو اومد پکر هميشه پرهام و شد باز ورودي در موقع همون
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 .خدافظ...باشه-

 سمت ميرفت داشت تفاوت بي که پرهام به و شدم بلند جام از...کردم قطع و کردم خداحافظي

 گفتم روهام اتاق

 !زير سربه آقاي سالم عليک-

 .سالم-...ايستاد

 خبر؟ چه-

 !کالفگي...داغوني...ديوونگي-...کرد نگام و شلوارش جيب تو کرد دستشو...زد پوزخند

 کني؟ قانعش تونستي-

 دوا رمبمي قراره وقتي ميگه همش...کنه گوش حرفام به نميشه حاضر وجه هيچ به-گفت اميدانه نا

 !داره فايده چه درمون

 !بود دنده يه و لجباز اول همون از-...صندلي رو نشستم و کشيدم آه

 شد ولو مبال از يکي روي همونجا

 !بخدا ندارم کشش ديگه-

 بذاري؟ تنهاش....ميخواي يعني-

 !مبمير براش حاضرم ميگم بهت بار ده هرروز خوبه...ميزني؟ تو حرفه اينم-شد دقيق چشمام تو

 !باشي نااميد نبايد که تو...چي؟ پس-

 داري؟ ازم انتظاري چه-شد خيره نامعلومي نقطه به

 .ماني و کيانا عروسي بيارش-گفتم طوالني نسبتا سکوتي از بعد

 کي؟ عروسي-کرد تعجب

 .رها مخصوصا...داريم نياز شادي و جشن يه به هممون االن...نزديکه عروسيش...کيانا-

 بياد؟ ميکنه قبول ميکني فکر-
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 ردهنک خداي که بگيره غمباد همش باشه قرار اگه!...نياد ميکنه بيخود-...کردن اتصالي سيمام

 .ميره دست از زودتر

 ...نکنه خدا-

 .کن راضيش پس خب-

 .بکنم ميتونم چکار ببينم-شد بلند و کشيد دست صورتش به

 !دارم ايمان بهت من-

 توانايي به...عشقت به-گفتم....انداخت بهم کمرنگ و تلخ خيلي لبخند يه با همراه نگاهي

 .برگرده هم رها ايمان کن کاري!...دارم ايمان...هات

 و ميز روي گذاشتم آرنجامو...تو رفت و زد روهام اتاق در به اي تقه سکوت در و داد تکون سر

 !خوامب ازت رو رها سالمتي ميتونم که هستي کسي تنها تو...خدايا...پوشوندم دستام با صورتمو

 کردم بازش...اومد برام کيانا طرف از اسي ام اس

 .شبه فردا پس جشنمون...بگم رفت يادم-

 چيو همه و نکنم دخالتي من باشه بهتر شايد!...داريم وقت روز دو رها کردن راضي براي يعني

 .مياد بر پسش از اون ميدونم...پرهام دست بسپرم

 ...دادم ادامه کردنم تايپ به و کردم بيرون ذهنم از افکارمو

******* 

 تنهباال...داشت قرمز ساتن اليه يه زيرش که بود مشکي گيپور دامنش...زانوم روي تا پيراهن يه

 راست سينه،سمت زير از ش ادامه که بود شده کار قرمز مورب بصورت اليه يه و بود مشکي

 ...بود شده کار کمر پشت هم گنده قرمز پاپيون يه...بود آويزون

 سرم روي قرمزمو شال و پوشيدم لباسم روي مشکيمو مانتو...کردم پام هم مشکي ساق يه

 که آرايش...کنم مرتب اونجا موهامو که کيفم تو گذاشتم هم خوشگل براق تل يه و شونه...انداختم

 ايهس و...کمرنگ خيلي رژگونه و چشم خط يه و!واقعي معناي به آتيشي سرخ رژلب يه.بودم کرده

 !همين...تيره خاکستري

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

418 

 

 و ايينپ خونه،رفتم اهل با خدافظي از بعد و دوشم روي انداختم کيفمو...کردم پام مشکيمو صندالي

 !چرا نميدونم باشيم باهم امشب شخيصش شخص خود قول به مثال بود قرار...شدم منتظر

 شدم سوار...کرد ترمز پام جلو دقيقا ماشينش بعد دقيقه سه دو

 .سالم-

 !عليک-

 ناي عين داره ديدم.کردم نگاش...نميفته راه ديدم...کردم کنترل خودمو اما گرفت خندم لحنش از

 باال پريد ابروم!کوچولو اخم يه با البته ميکنه نگام ها نديده آدم

 نديدي؟ چيه؟خوشگل-

 چيه؟ اون-

 چي؟-

 !لبات به ماليدي که هموني-

 !شدم خوشگل هم خيلي...مگه؟ چشه-کردم نگاه خودمو و پايين دادم رو آينه

 !کن کمرنگش-

 !...کردم تعجب صداش توي تحکم از

 چرا؟-

 !کن کمرنگش ميگم!نداره چرا-شد پررنگ اخمش

 و امر که مني چکاره مگه تو!...مربوطه خودم به-...پنجره سمت چرخيدم و کردم نازک چشم پشت

 ميکني؟ نهي

 ...من-

 قبالت در شدي،من من ماشين وارد وقتي از بگي ميخواي حتما االن-حرفش وسط پريدم

 !دارم مسئوليت
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 که!نک پاکش کال نميگم خوبه!...کن کمرنگش ميگم بهت دارم مودبانه...تيارا-کرد محکمي پوف

 !ميشه بهترم البته

 داره؟ ربطي چه تو به اصال-کردم نگاش اخم با

 وت فرمونو...بود مشخص حاالتش تمام از عصبانيت...گرفت ازم نگاهشو و کشيد بلندي نفس

 کرد حرکت و فشرد دستاش

 !ميکنم حاليت اونجا برسيم-

 !ترسيدم خيلي واي-

 !کني آماده خودتو بدوني که گفتم!...بترسي که نگفتم-

 !عاليجناب نبردم به آماده من-

 !اعصابم تو زدي گند کافي اندازه به!نزن حرف انقدر-

 راست سمت چرخوندم رومو عشوه با

 !نخور حرص انقدر بابا باوشه!...گاد ماي اوه-

 خب...من ام خبيثي عجب!...بگردم خشنود کلي ميشد باعث حرصيش و کشدار نفساي صداي

 کامال بشر اين مورد در البته...مشکليه؟ بزنم قرمز رژ ميخواد دلم...داره؟ اين به ربطي چه واقعا

 !بدبخت من با مخصوصا داره مشکل همه با چون طبيعيه

 بعد نيم و ساعت يک تا ساعت يک حدودا...بود شهر از خارج باغ يه بودن داده که آدرسي

 !وديمب عالف ساعتي دوسه معمولي سرعت با گمونم که روند مي خرکي انقدر روهام البته...رسيديم

 دميش منتهي ويالشون به که اي سنگريزه جاده تو هنوز...افتادم راه قدم نيم فاصله با کنارش

 سمتم چرخيد و ايستاد يهو که بوديم

 !تيارا-

 ها؟-شد گرد چشمام

 !المصبو اين کن کمرنگش-غريد و کرد مشت دستاشو
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 !چرا بگو اول-

 !ميگم بهت دارم من چون-

 ميگي؟ چرا خو-

 !نميشه حاليت انگار خوش زبون با!...نع-کشيد دست موهاش تو کالفه

 نوم خودش و رفتم افتادن مرز تا بار ده ها پاشنه اون با که کشيد گرفت محکم دستمو مچ آنچنان

 !...باال کشيد

 منو؟ ميبري کجا هووووي-

 کمتر و کمتر داشت هي آهنگ صداي که جوري جلو ميرفت و ميشد رد داشت هي درختا ميون از

 !تاريک هم هوا...ميشد

 !توام با هوي-زدم مشت بازوش به

 اسهو اي چاره نميشه حاليت آدميزاد زبون وقتي-...شد خيره چشام تو و درخت تو کرد پرتم محکم

 !نميذاري آدم

 گزيدم محکم لبمو

 !شد نابود فقراتم فقير ستون!درخته اينا نميکشه عقلت...خب؟ چته آآيييي-

 !کني گوش حرفمو باشي تو تا-

 !ببرم حساب ازت که نداري من با صنمي تو-

 کرد کم رو فاصله...شدم درگيرش لحظه چند واسه که خوندم رو حسي چشماش تو

 نميکني؟ کن پاکش ميگم وقتي چرا...تيارا؟ نيس حاليت چرا-

 !دارم خودم اختيارشو چون-درخت تنه به چسبوندم سرمو

 ...تر آروم صداش و شد کمتر فاصله

 ميکنه؟ دنبالت چشم تا هزار...اونا بين بذاري پاتو نميفهمي!...ديگه اي ديوونه خب-

 !دارم عادت من-
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 ميکني؟ درست دردسر خودت واسه خودت چرا...کرد؟ عادت ميشه هم چيزا اين به!...بيخود-

 !ميکنم درست کنم حلش چجوري بلدم وقتي-

 !کن پاکش!...کن بس-

 !نوچ-انداختم باال ابرو

 !خواهشا-

 !نع...که گفتم-

 ...بيفته کار به اومد عقلم تا و گرفت قاب صورتمو دستاش با

 !بود خودت تقصير بدون االن همين از پس-

 !مون فاصله...اون...من...رفتم فرو عميقي شوک تو لحظه يه تو و

 مگه!دليلي؟...نه...و داشتم فرار براي راهي نه...شدن بسته خود به خود اومدم در حدقه از چشماي

 بي و حرکت بي چرا...نميکنم؟ فرار چرا ولي...کرده؟ شروع باز چرا...ميکنه؟ تکرار داره چرا...ميشه؟

 سح همين!...کنم انکار احساسمو اعماق اون نميتونم که گرفته بازي به لبامو جوري...شدم؟ حس

 و!نکردم و...کنم پاک رژمو خواست ازم که بود همين واسه...مهمم براش من ميگه که شيريني

 !...خودمه تقصير

 تا هک شوکي!...شوکم تو...بدم تکون پامو و دست که ندارم تواني اصال انگار...حرکت بي بدنم همه

 ...ميکنه غريبي باهام بدجور و نکردم ش تجربه حال به

 با و رمزشق لباي رو کشيد کالفه و محکم دستشو...عقب کشيد باالخره که ميومد بند داشت نفسم

 کرد نگام بود کشيده ته مقداري عصبانيتش که چشمايي

 !کردي مجبورم...بود خودت تقصير!...بندازي راه بيداد دادو نياي باز-

 !رنندا واقعيت چيزا اين ميکردم حس...کردم نگاش فقط بهت با و کشيدم لبام روي آروم دستمو

 !رسهمي زورت اگه!بکن بيا خب...کني؟ لهم بزني ميخواد دلت االن...خب؟ چيه-شد دقيق چشمام تو

 امشب؟ چته...هست معلوم-
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 !ميشم ديوونه دارم تو دست از امشب...امشب؟-زد پوزخند

 !بشه ايجاد تغييري نکنم گمون هم آينده در و هستي هنوزم!بودي ديوونه...تو-

 به اش اشاره انگشت با...نشست پيشونيش رو آرامش روي از...عصبانيت روي از نه کمرنگي اخم

 رفت نشونه سمتم

 اين به بخواي اگه و(کردم حس صداش تو رو عميقي درد!...)شدي کار اين باعث خودت امشب-

 !ميکني عذابم آتيش اسير دوباره بدون...کني محکومم...و بدوني مجرم...منو بهونه

 ...کرد کنکاش چشمامو تو نگاهش...بودن سنگين برام حرفاش

 شتهگذ نحس خاطرات شدن زنده نه...بود خودت بخاطر کارم اين بدوني که گفتم بهت اينو...تيارا-

 !ميکردم کارارو اين مشغولي دل بي و راحت خيلي...که م

 ...دادم ادامه کردنش نگاه به فقط و دادم قورت دهنمو آب

 !بفهم اينو...ميکنم اعتراف...چيزا خيلي به پيشت دارم من-

 نگاهم با شد گم درختا بين که جايي تا!...رفت و کشيد راهشو بدم بهش جوابي بذاره اينکه بدون و

 ميشهن!نميشه اصال...رفتم فرو فکر به و کشيدم لبام روي نرم انگشتامو دوباره...کردم دنبالش

 !نهميک ديوونم داره و نميذاره ولي چيه حسابش حرف نميدونم...نميذاره حسي يه!...کنم گله ازش

 و فتمر رو بود رفته روهام که مسيري همون...افتادم راه آهسته قدمايي با و جلو کشيدم کمي شالمو

 الموش و کيف و مانتو...توش رفتم سريع که بود سالن گوشه کوچيکي اتاق يه...ويال به رسيدم

 دلم يول!بزنم همونو دوباره زد سرم به...نبود رژلب از اثري...ايستادم آينه جلو و گوشه يه گذاشتم

 از بيشتر نميخوام چيه،ولي واقعا اصليش علت نميدونم اينکه با...کنم عصبانيش بيخودي نميخواد

 !داره گناه...بسشه ديگه!پره دنيا همه از دلش ميدونم منکه...ببينه آزار اين

 آزادانه و کردم شونه مرتب موهامو...زدم همونو...بود کيفم تو هميشه کمرنگ صورتي رژلب يه

 براق تل يه و کردم کج فرق جلوشو!...مياد بهم بيشتر اينجوري معموال...هام شونه رو ريختم

 با جوري يه همه...شدم خارج اتاق از و انداختم خودم به رضايت با آخرو نگاه..روش گذاشتم

 !منو کسي نه ميشناسم کسيو من نه!طبيعيه خب...کردن نگام غريبي
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 ميخواستم!ميگشتم رها دنبال...زدن قدم به کردم شروع جمع بين...بود کاري يه مشغول هرکي

 اومده؟ رها آيا و باشه موفق تونسته چقدر پرهام ببينم

 يرهخ معلوم نا و دور اي نقطه به غمش از پر نگاه با و بود نشسته مبل روي سالن گوشه...ديدمش

 !فهحي واقعا...حيفه رها...شد کباب دلم!...ميومدن هم به خيلي چشماش با رنگش آبي لباس...بود

 حرف مشغول و کنارش نشست اومد پرهام ديدم که بودم نزديکش تقريبا...سمتش افتادم راه

 !باشن تنها بايد...نشم مزاحمشون بهتره...شدم پشيمون...شدن زدن

 و نوشابه و آب و آبميوه!...مشروب نه...بود روش نوشيدني که ميزي سمت رفتم و کردم گرد عقب

 دهش آب انگار اونم اما ميگشتم روهامم دنبال سمتش ميرفتم که حين همون در...شربت و دلستر

 !زمين تو رفته

 نارمک پسري قامت بعدش و ادکلن تند بوي يه يهو که شدم ليوان توي پرتقال آب ريختن مشغول

 !دخترت دوست حلق تو گندت بوي-گفتم دلم تو و کردم نگاش زيرچشمي...شد نمايان

 رس نصفه تا پرتقالمو آب ليوان تفاوت بي...شد حس نگاهش سنگيني و ريخت آب خودش واسه

 ...که کشيدم

 !اومده؟ پيش مشکلي-

 !هاشه کشيده اتو اون از معلومه قيافش از...کردم نگاش چشم گوشه از

 پايين آوردم ليوانو

 چطور؟-

 !هستين عصبي خيلي...مشخصه حرکاتتون از-

 !ندين قرار خطرم معرض در خودتونو ميشه توصيه باشم اگرم-

 !تعطياليي اعصاب اون از...معلوم قرار از پس-شد کج لبش گوشه

 گفتم...ميز رو گذاشتم ليوانو و کشيدم سر مو آبميوه بقيه

 !ميشه ترم تعطيل...ميشه پيدا فضول يه که مواقعي در و-
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 که ودب جوري يه لحنش...شنيدم سرم پشت از صداشو...کردم کج سالن گوشه سمت به مسيرمو

 !نيومده بدشم انگار

 !داماد خاله پسر...هستم آرمين!...هم به بشيم معرفي بذار-

 خيره بهش تعجب با و شد چهارتا چشمام...شد سبز جلوم روهام کنم باز دهن خواستم تا

 ...سرم پشت کشيد اخموشو نگاه...شدم

 !ندارم داماد و عروس با هم خاصي نسبت!ايشون همراه!هستم روهام منم-

 ايشون؟ همراه-شنيدم آرمينو متعجب صداي

 !باشه کار و کس بي نبايد که ميکني پيدا هرکي...بله-گرفت دستمو روهام

 گينسن سر بايد االن گفت دلم ته چيزي يه...افتادم راه روهام دنبال به و نشنيدم آرمين از جوابي

 !نکنه اضافه فکر خودش پيش وقت يه!...باشم

 گفت و کرد نگام متعجب...کردم اخم و بيرون کشيدم دستش از دستمو

 ناراحتي؟ مثال االن-

 ميرسي؟ اي نتيجه چه به خودت-

 !ندارم بحث حوصله من تيارا-خورد جا لحنم سردي از انگار

 !کنيم بحث بيا نگفتم منم-

 !ميکني شروعش داري خودت-

 هچ به تخمامو و اخم تو نيس مهم من براي!...پسر آقا ببين-شدم دقيق چشماش تو و ايستادم

 ممن نکن فکر!...داري خود جاي که تو!ميکنم اخم خودمم واسه حتي من!...ميکني برداشت عنوان

 اون با...!افتاده اتفاقي انگار نه انگار بعدشم و چشم بگم بکني خواستي کاري هر که اونام از يکي

 !کني خرم نميتوني هم دادي تحويلم که حرفايي

 ...پيچيد گوشم تو آرومش صداي و شد غم از پر نگاهش...انتظارم خالف بر

 ...بخواي اگه که گفتم بهت من تيارا-
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 يلم با اجازه بدون وقتي!...نداره ربطي من به!...ميگيري وجدان عذاب گفتي آره-کردم قطع حرفشو

 داشته اين از بهتر انتظاري نبايد مقابلت طرف از...ميکني ميخواد دلت غلطي هر خودت

 !حقته اصال!بگيري وجدان عذاب بايدم!...باشي

 ...کردم کج مسيرمو و

 بهت دل ته از و آروم خيلي...نميکنم شرکت انداختي راه خودت با خودت که دعوايي اين تو-

 !نميفهمه هيچکس ولي...اشتباه و جدال و تفاهم سو اينهمه از ميشم ديوونه...ميگم

 گفتم و...شدم ميخکوب اي لحظه چند

 ميدي؟ حقي چه من به االن-

 !کن توجه منم حرفاي به ولي...بگي ميخواي هرچي داري حق-

 .باشم ناراحت ازت دارم حق پس-

 !ميشه اشتباه داره چي همه...نوچ(شد کالفه...)تيارا-

 گفتم...ميداد آزارم بدي حس...شدم خيره چشماش تو کمرنگي اخم با و سمتش برگشتم

 !دارم ازت سوال يه...روهام؟-

 ...نميکرد نگاه چشمام تو چرا نميدونم

 .بپرس-

 ميشکنه؟ غرورت...نيست سختت واقعا-

 ...زد داري معني پوزخند

 !نداره معني برام ديگه...ميکشيش رخم به داري توهم حتي-

 ...ديدم مي ديگه جور يه هميشه رو تو من-

 لرزوند دلمو صداش و...شد خيره چشمام تو اينبار

 وسيله تو...جنگم مي دارم چجوري که ديدي بارها...ديدي چشمام تو رو پشيموني بارها-

 تورو بخواي خودت اينکه بدون....شدي واسطه تو...برسم خودم بخشش درجه به من که...شدي
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 صويرت اون!...بيني مي داري که همينم من تيارا...چرا؟ نپرسيدي هيچوقت و...بازي اين تو کشيدم

 ...ساختي ذهنت تو ازم که ابهتي با و مغرور

 بدل و رد حکايت کلي...روهام درد از پر چشماي و من منتظر چشماي...طوالني سکوت يه و

 نواو جز چشمام و...بشنوم روهامو صداي ميخواستم فقط و بود سکوت همه اطرافم انگار...ميکردن

 !ديدن نمي

 داد تکون طرفين به سرشو

 ديگه...شکست غرورم دنيا همه برابر در هم...تو برابر در هم که...چيز همه به ميکنم اعتراف من-

 شنوي؟ب ميخواستي که بود چيزي همين...بخوني؟ چشمام تو يا بيارم زبون به اينو ميکنه فرقي چه

 ...نخواستم هيچوقت من-لرزيد مي صدام

 !دمب من!...تيارا خوبي تو...بشي من شکست باعث نخواستي هيچوقت تو...آره-...کرد قطع حرفمو

 ...روهام-

 وت درد اين با هرچي بسه ديگه!...بدم که دارم قبول من!...نگو هيچي-لبام رو گذاشت انگشتشو

 !تو فقط!بريدم ميدوني تو فقط...کردم مبارزه دلم

 عقب دستشو کردم سکوت فقط ديد وقتي...بود سخت برام حرفا اين سنگين بار تحمل

 ...ويال پشتي حياط سمت بعد،رفت و کرد نگام کمي...کشيد

 تکرار برام حرفش!...نبايد شم درگير نبايد...شم رها ازشون ميخواستم...ميدادن آزارم افکار

 ...ميدونه؟ نزديک خودش به منو چقدر مگه!(...تو فقط...بريدم ميدوني تو فقط...)ميشد

 حتت انقدر که ميگشتم رهايي راه دنبال!...شه تموم بايد چي همه...کنم تمومش بايد!...بسه...اه

 ارمافک ريشه لحظه يه تو و سالن باالي سمت شد کشيده اراده بي نگاهم...نباشم افکارم فشار

 !شد بريده

 نوچ نوچ...هم ماني!...شده ماه واقعا نگذريم حق از!...خره کيانا اين شده جيگري چه!جانم اي

 !واال داره خجالت!نکن نگاه اينجوري مردم شوهر به ديگه!نوچ

 ونتک دست پهن و پت لبخند يه با خوشحال افتاد بهم نگاهش که کيانا...سمتشون افتادم راه

 گفتم کيانا گوش دم...شدن بلند هردوشون...جلو رفتم خنده با و دادم تکون تاسف سر!...داد
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 ميکني؟ در خودت از چيه اداها اين!باش وقار با يکم شدي عروس ديگه بکش خجالت-

 !نيستم بشو آدم من-خنديد ريز

 !مبرحنه و واضح کامال!ميدونم-

 چيني؟ توطئه االن همين از...ميکنين؟ پچ پچ هم گوش دم چي-ماني

 !ميدم ياد داري شوهر زنت به دارم-...عقب کشيدم سرمو خنده با

 داري؟ تجربه چقدر مگه...جدي؟-

 بي ما وامونده کردي شوور بار چند!...کنن سرت اون بر خاک اي-زد مشت بازوم به کيانا

 !کن خبريم؟اعتراف

 !پام کف نبر شوورت جلو منو مرف شرف ديگه-کردم اشاره ماني به ابرو و چشم با

 !نميشه کسر شما شان از اصال!...داريد اختيار-خنديد ماني

 !باش انديش مثبت يکم!بگير ياد کيانا!...آفرين-دادم تکون سر

 فتگ آروم و شد محو لبخندش کم کم...شد دوخته جايي به و رفت راستم شونه روي از کيانا نگاه

 ...ناراحته چقدر بميرم الهي!...وسط اومدن پرهام و رها-

 و نيست ميلش باب بود مشخص کامال که رقصيد مي جوري...کردم نگاه سرمو پشت برگشتم

 و رونبي کشيد پرهام دست از دستشو کالفه اينکه تا گذشت اي لحظه چند...کرده مجبورش پرهام

 مفهوم حرفاشون اصال آهنگ زياد ولوم بعلت...گفت رو چيزايي يه پرهام روبه اخم و اعتراض با

 رها کهاين تا...باشه آروم ميکرد سعي پرهام و عصباني رها...پرهام يکي ميگفت رها يکي ولي...نبود

 نگاهمو...بود نشسته روش قبال که مبلي همون سمت رفت دو به شبيه قدمايي با و گذاشت پرهامو

 ...خيره زمين روي نقطه يه به و بود ايستاده وسط همون...پرهام روي چرخوندم

 ...نيست حقشون اين-کيانا

 خوب...نخور غصه تو-زدم لبخند بزور و کردم نگاه اشکيش چشماي تو...بود بغض از پر صداش

 .ميشه درست چي همه ايشاهلل...باشه دار غصه عروسيش روز آدم نيس

 نخورم؟ غصه...انگيزه غم خيلي-
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 ...کرد نگاش و گرفت دستشو عشق با ماني

 !خانومم نميشه درست چيزي که ما خوردن غصه با!...بشه اشکي چشات نبينم-

 رهدا روهام ديدم...گذاشتم تنهاشون حرف بدون بنابراين...داد دست بهم بودن اضافه احساس باز

 داداششم دل غم بود کم خودش بزرگ غم اين...ميباره اندوه اونم چشاي از...ميزنه حرف پرهام با

 !شد اضافه

 نشستم کنارش...بود گرفته دستاش تو صورتشو و بود شده خم...رها پيش رفتم

 رها؟-

 ش شونه روي گذاشتم دستمو...نداد جواب

 بدي؟ خواهرتو جواب نميخواي...خواهري؟ رها-

 گرفتم بازي به موهاشو از تار چند بود ش شونه روي دستم که همونجور...کشيد آه فقط

 به رانقد!...کنارته آرزو و اميد هزار با بيچاره اون...کني برخورد اينجوري پرهام با نبايد تو...عزيزم-

 .نگير سخت بقيه و خودت

 گفتم و کشيدم آه...موندم جواب بي بازم

 .بگو ميخواد دلت هرچي...گلم عزيزم؟بگو چرا...قهري اگه....هوم؟...قهري؟ باهام-

 !بده فحش بهم-

 فحش؟ چرا...چي؟-شد گرد چشمام

 فحش...باش قبل مثل...نميخوام هارو صدقه قربون اين من...تيارا؟ شدي عوض انقد چرا-

 کرده؟ عوضت انقد من بيماري...ميزني؟ حرف باهام اينجوري چرا...بده

 طرز هب بغضش شونم رو گذاشت سرشو همينکه...بغلم تو کشيدمش...جوشيد چشمام توي اشک

 ...ميزد هق کلمه واقعي معناي به...ترکيد وحشتناکي

 ...نبود خودم دست...ميشدم عوض انقد نبايد من!ميگه راست...فشردم هم روي پلکامو

 گفتم بغض از پر صدايي با
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 منميگ بهش هيچي هي خر کره...بکش خجالت هيکلت از...ميگيري؟ آبغوره هي چيه...کن نگاش-

 !اصليشو فلکه شير اين ببند!...قزوين پا سنگ دست رو ميزنه تر محکم هي

 دادم ادامه...شد همراه ش گريه با تلخي خنده

 نيب يه...نه که بشر بني يه دست از منم وامونده دل اين...پره؟ خودت دل فقط ميکني چيه؟فکر-

 !بره رژه آدم مخ رو داره دوست هي!....نميگما بش هم هيچي!پره اعصاب بي خر

 ...تيارا-

 !بنال-

 يه زنهمي عر دقيقه يه!...ديگه کن مشخص تکليفو!...دهه-نشست لبام رو لبخندي...گرفت خندش

 !رواني!ميخنده دقيقه

 !اي ديوونه تو-

 !جونم خنگول اومدي دنيا به مونده عقب کال!...عقبي دنيا از...رسيدي؟ نتيجه اين به تازه-

 لباش رو محوي لبخند...کردم نگاش گشادم نيش با...کرد پاک اشکاشو و عقب کشيد خودشو

 گفتم!بود

 !خر گور عين شدي-

 !بيشعور خودتي خر گور-کرد نگام لبخند همون با...خنده زير زدم و

 !نميزني مو خر گوره با...ريخته ريملت اين...اخه خب-

 !کن مسخره هي حاال...ببرن شورتو مرده-کرد بازوم حواله محکمي مشت

 يزيچ که کن درست ريملتو اون گمشو پاشو!...ميپروني جفتک هي شدي خر باز-چسبيدم بازومو

 !جديدشونه نسل!آبي چشم خر گور!کن فکر!...بشي سوژه عالم تو نمونده

 مک لبخندم...اتاقه همون سمت رفت و شد بلند...کرد بارم فحش تا چند زيرلب و کرد ريزي خنده

 که خوبه همين اما...ميکرد خودنمايي بزرگ غم اون چشماش تو هنوز اينکه با...گرفت عمق کم

 !بخندونمش کمي تونستم
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 قدر خيسش چشماي اون با...خورد گره ديوار به بود داده تکيه که پرهام نگاه با اتفاقي نگاهم

 ...شدم بلند و زدم لبخند روش به منم...ميکرد نگام محوي لبخند با شناسانه

 شبنم جاي...چرخوندم جمعيت روي نگاهمو...ببخشم اميدواري بهش کردم سعي نگاهم با فقط

 !بينمش نمي من و اومده شايدم...نيومده که عجيبه!!خاليه

 :روهام

 وکن با گاهي گه و ميکردم طي رو سنگريزه باريک جاده آروم قدمايي با زير به سر و جيب به دست

 !!چرا؟؟...اينه دارم که سوالي تنها...ميزدم ضربه بهشون کفشم

 که چيشد...ميشناسمش ساله يک به نزديک...باشه تر کشنده چي همه از ميتونه...شکست درد

 شد؟ اينجوري

 چي يارات حاال...نکردم پيدا حسي کوچکترين بودم باهاشون قبال که اونايي از هيچکدوم به که مني

 !وسط؟ اين ميگه

 غرور داره وجودش همه!...بار؟ چندمين براي اونم بشکنه غرورم برابرش در که کردم کارو اون چرا

 ...خودشه شخص ها ديوونگي اين همه باعث ميدونم و...ميبره سوال زير مو مردونه

 ...کنه پيدا کشش قضيه اين اين از بيشتر نبايد...بذارم سرپوش چي همه روي بايد

 ميخوام...باشه ديگران توجه مورد و چشم تو انقدر بذارم نتونستم چون کردم کارو اون

 !ببرم سهمو اين خودم...فقط

 ...زياديه خواسته اون نظر به

 اهامپ روي آرنجامو و شدم مايل جلو به...نشستم بودن بريده صندلي شکل به که درختي تنه روي

 ...روبروم تاريکي به شدم خيره و کردم قفل هم تو دستامو...گذاشتم

 کرپ انقدر...کرد تعريف برام رو ماجرا پيش شب دو خودش...پرهام سمت کشيد پر فکرم اراده بي

 آزارم داداشم گريه...بيرون کشيدم زبونش زير از بزور و نياوردم طاقت که بود خودش تو و

 نمي!هه...ميکشه رنج داره و شده عشق اسير حاال ميرفت باال راست ديوار از که پرهامي...ميداد

 ميکنم فکر که همچين ميگه بهم حسي يه همش ولي...فهمم نمي ازش هيچي هنوزم...فهممش

 ...داره خودشو مسائل اونم!...نيست کشکي و الکي
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 وارد آسوني همون شد،به زندگيم وارد هرکي...نبستم دل دختري هيچ به زندگي سال 72 اين تو

 که حسي اين نميدونم و!...نميارم خاطر به يکيشونم اسم حتي...شد فراموش و شد خارج شدنش

 باشه؟آيا تهداش فرق ميتونه چقدر...بود بقيه به نسبت که کثيفي حس اون با...هست تيارا به نسبت

 داره؟ ارزش واقعا

 اخم اب نگاهمو...سمتم مياد داره يکي فهميدم...بريد افکارمو ريشه ها سنگريزه شدن جابجا صداي

 نزديک بهم آروم آروم!...نديدم رو دختري سياه قامت بجز تاريکي اون تو...چرخوندم کمرنگي

 و!...يهک بفهمم تا بود کافي عطرش تند شد،بوي که نزديکتر ولي...نبود مشخص ش چهره و ميشد

 ...ش عشوه پر صداي

 !رفتي فرو خودت تو که بازم-

 ...استخر به دوختم و گرفتم ازش تنفر با نگاهمو

 !بمونم باقي خودم تو بذاري اگه ميشم ممنون خيلي-

 مزاحمم؟ ميگي داري دقيق خيلي يعني-

 !نبودي؟ کي-

 !ميذاره تاثير روم قبل مثل نکن فکر...دارم عادت سرديات اين به-زد پوزخند

 !برو و بزن اصليتو حرف-

 !ميدوني خوب خيلي خودت چون بگم نيست نيازي...اصلي؟ حرف-

 غريدم دندونام الي از...ايستادم رخش به رخ و شدم بلند کالفه

 سرمون از دست عوضيت همدستاي اون و تو که ميدم کشش انقدر...ميگم بازم گفتم بار صد-

 !برداريد

 ...انداخت چشمام به روحي بي نگاه

 !ميشي تسليم به مجبور که تويي اين...کنيم نشيني عقب ما نداره امکان-

 !ندارين رو مقابله توان بفهمم تا کافيه همين...کنيد؟ نمي اقدامي چرا-زدم پوزخند

 !گذاشتي تر دراز ازگليمت پاتو حد از بيش!...ابله ميديم فرصت تو به داريم ما-
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 همون به مهنوز بشه باورم تا جلو بيان بگو بهشون برو...نکنيد تلف من به دادن فرصت با وقتتونو-

 !دارين جرت و دل اندازه

 !ميکني خسته خودتو فقط...شيم نمي تحريک ما حرفا اين با-کرد اي مستانه خنده

 !نميشه حاليتون حرف ميدونم-

 جلوي که بکشه جايي به کار نذار!...بردار کارات اين از دست و بده تحويل رو تيارا!...روهام-

 !کنيم نابودش خودت چشماي

 ميتوني؟ چطور تو-دادم تکون طرفين به سرمو

 منظور؟-

 کني؟ همکاري خودت جنس هم کشيدن کثافت به توي ميتوني چطور-

 ...بعد و کرد نگام دار معني اي لحظه چند...شد کج لبش گوشه

 خسته چي همه از!...بودم خسته چون...گذاشتم پيش پا خودم ميل با من...رفته؟ يادت مگه-

 .دارن نظر در برام بقيه که راهي نه...برم خودمو راه ميخواستم!...بودم

 نعفته؟ به ميکردي فکر-

 ورق يهو چيشده حاال...نبودي؟ عقيده هم من با مگه...نميخواستي؟ هم تو مگه!...چي؟ خودت-

 شدي؟ عوض انقد که کرده چکار تو با تيارا...برگشته؟

 !بکشن سرک خصوصيم زندگي تو ديگران نيستم راضي خيلي-

 !مديوني من به تو کنم يادآوري الزمه-

 مديون؟-باال پريد ابروم

 رفته؟ يادت چطور...بود گذشته خوش بهت خيلي...نيست؟ يادت شبو اون...رفته؟ يادت-

 ساييدم هم روي دندونامو خشم با...شدن رد چشام جلو از فيلم مثل کذايي شب اون تصويراي

 !ندارن من ذهن تو جايي...منفور و ارزش بي خاطرات-
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 وت....نيستي ميکني داري که کارايي اين اهل تو!...ميشناسمت من!روهام...يادمه خوب من ولي-

 ...همون واسه...شب همون واسه...شدي ساخته ها گذشته همون واسه

 که نيميک تحريک منو بيرون ميکني تف دهنت از که چيزايي اين با نکن فکر-کردم قطع حرفشو

 و شتنگذ بودن هرچي بعدش و قبل شباي و شب اون...بکشم گند به زندگيمو دوباره و بکشم کنار

 !پره پرت و چرت از که مني گوش تو نه بزني فک قبرشون سر بري بهتره تو و شدن تموم

 باال برد صداشو اونم...ميرفت باال رفته رفته صدام

 اين به سابق گذرون خوش اون از تو که داده رخ اي پديده چه و چيشده نيست مربوط من به-

 هم شتريبي خطر ببري پيش روالو اين بيشتر هرچقدر بدوني بهتره ولي!...کردي تغيير پاکي مدعي

 ...رو تيارا هم تورو

 زدم داد کلمه واقعي معناي به

 !بيارن زبون به اونو اسم که اينن از کمتر تو امثال و تو کثيف دهن!...شبنم صداتو ببر-

 ...دش شنيده چپ سمت از لرزوند مي دلمو که ظريفي صدايي...بده جوابمو تا کرد باز دهان همينکه

 !بينم مي خواب دارم بگين بهم-

 دستاش...صداش توي بغض و بود چشماش توي اشک برق...سمتش چرخيد اراده بي نگاهم

 اينکه مثل!...فهميد...چيو همه...بود نوسان در شبنم و من بين خيسش نگاه و بود شده مشت

 ...سنگينه خيلي براش ميدونم!ببينه دوستشو ظاهر به واقعي چهره بود وقتش

 ...سمتش رفت و خنديد رحمانه بي شبنم

 دلم بخ ولي بگم بهت ميخواستم وقته خيلي!...آفرين باهوشي خيلي!...عزيزم ميگم تبريک بهت-

 !ميفهميدي باالخره که بود مشخص خب ولي!...ميسوخت حالت به

 ...شد ثابت شبنم چشماي تو تيارا نگاه

 ...تو...نم...شب-

 !متنفرم ازت من-

 چي؟...چ-اومد بند نفسش کردم حس
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 هيچوقت تو چون!...ميگم چرا؟بهت بپرسي ميخواي...بودم اولشم از-باال رفت شبنم صداي

 چجوري کردي حال!...هميشه بودي راهم سد هميشه تو...برسم ميخوام که چيزايي به نذاشتي

 !بسپاري خاطرت به قشنگ بايد رو چيزا اين!...ميگيرم؟ انتقام ازت دارم

 و نارک کشيدم گرفتم بود زده خشکش که رو تيارا بازوي...جلو رفتم...کنم تحمل نتونستم ديگه

 ...ايستادم شبنم روبروي خودم

 !نکردي اذيت اونو و ديوونه منو اين از بيشتر تا شو خفه-

 تشوق که خوبه!...انتظار از فراتر حد در ميکنم جادوگري!...اينه شغلم-...زد قهقهه...بود شده ديوانه

 مي ناال که شبنمي(تيارا به کرد رو.)کردنا بازي نقش اين از بودم شده خسته واقعا ديگه....رسيد

 واقعيته...نيست فيلم اينا نباش نگران...زدي؟ زل بهم چرا چيه!...درسته بيني

 !قراره چه از قضيه ميفهمي کن سرچ مخت تو يکم!...ميفهمي؟واقعيت

 هلحظ چند واسه و زمين روي شد پرت...اومد فرود صورتش تو و باال رفت دستم چجوري نفهميدم

 ...بود شوک تو

 مظلومانه و آروم اشک قطرات و شد خيره شبنم به...تيارا سمت چرخيدم و کردم مشت دستامو

 حرفامونو داره نميدونستم!...نکنه باور و بشه شوکه داره حق...شدن سرازير هاش گونه روي

 ...بفهمه منتظره غير و ناگهاني اينجوري نميذاشتم وگرنه...ميشنوه

 ريجو...تيارا سمت رفتم ميزد نفس نفس عصبي و بود شوک تو هنوز که شبنم به توجه بدون

 تو...رفت نامعلوم اي نقطه سمت به نگاهش اما...باشه نداشته ديد شبنم به که جلوش ايستادم

 کنم رفتار آروم کردم سعي و شدم دقيق صورتش

 چاره ولي...سخته پذيرفتنش...دوستا ترين نزديک بين حتي!...شده مد...روزا اين خيانت...تيارا-

 !نيست اي

 ...کرد زمزمه آروم...ميومد بيرون ش سينه از سختي به نفس انگار که بود جوري حالتش

 ...دونستي...مي...تو...ت-

 ...وگرنه اينجايي نميدونستم االنم...بفهمي وقتش به خواستم ولي...ميدونستم-...کردم مکث کمي

 ...شدن سيل به تبديل اشکاش و شد خيره چشمام تو
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 کني؟ مخفي رو مهمي اين به موضوع تونستي چطور...بدونم؟ نبود حقم من-

 گفت گريه وسط..زد زانو شبنم روبروي و شد رد کنارم از بگيرم جلوشو اينکه از قبل

 که قسمي روي پا راحتي همين به چطور...ميدونستم خواهرم رو تو من...شبنم؟ تونستي چطور تو-

 بود آسون خيلي برات دلم شکستن...کردي؟چرا؟ کارو اين چرا...گذاشتي؟ بودي خورده

 ازيب نقش هميشه پس...نيستي چيزا اون اهل ميکردي ادعا هميشه که تويي...توهم؟ يعني....آره؟

 !خوردم ظاهرتو گول راحت چه..احمق و ساده من و...ميکردي؟

 والس زير سکوتو عظمت هقش هق صداي و پايين انداخت سرشو تيارا...کرد نگاهش فقط شبنم

 راحتي کار کردنش آروم...وضعيت اين با!...شه آروم تا کنم چکار بايد االن نميدوستم!...ميبرد

 ...دلگيره ازم بدجور که حاال مخصوصا...نيست

 يتونمنم چرا...فرستادم لعنت خودم به دلم تو...گرفتم ازش نگاهمو و کشيدم دست موهام تو کالفه

 انگار!...کنه؟ اعتماد بهم شرايطي همچين تو حداقل تا دارم نگه راضي خودم از رو تيارا لحظه يه

 !چي همه به ميزنم گند ميکنم کاري يه ميشه خوب چي همه تا...ندارم ياد روششو و راه اصال

 شنيدم شبنمو صداي

 هت از...شي تباه تو تا ميکردم بازي نقش من...آره!...شده تموم چي همه...نفر دو شما و من بين-

 تا هک تويي نيست مهم برام...شناختي؟ منو حاال!...هه...ميکنم بيان رو خبيثانه نيت اين دارم دل

 ليخي ميگي حتما االن...ميزني عر داري سرد زمين رو االن ميزدي زار خودم بغل تو پيش وقت چند

 براي روز يه...باشين منتظر!...دوتا شما...روهام...تيارا...کنم؟ انکار چرا هستم وقتي خب!...سنگدلم

 !ميشه تموم چي همه هم شما

 ...مياد؟؟ دلش چطور...کردم دنبالش نفرتم و خشم از سرشار نگاه با...رفت و کشيد راهشو و

 بودن ريخته بلندش موهاي...ميزد هق هنوزم و لرزيد مي و بود شده خم...دوختم چشم تيارا به

 کم من و ميشد فشرده دستاش تو دامنش...درخشيد مي شب تاريکي تو سرش روي تل و پايين

 !ميشدم ديوونه کلمه واقعي معناي به داشتم کم

 ...زدم زانو کنارش

 !تيارا؟-
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 فرياد وجدانم....لرزيد مي...جلو بردم دستمو...پوشوند دستاش با صورتشو و شد خم بيشتر

 و داغون اونو حد اين تا نداري طاقت...لرزه؟ مي دستت چرا...ديوونه؟ داري ترديد چي براي:زد

 شبه خودتو...پس؟ داري شک چرا خب...نزني دم و ببيني اشکاشو نداري طاقت...ببيني افسرده

 !کن ثابت!بده نشون

 زدم صداش دوباره و گوشش پشت دادم و زدم کنار موهاشو دستم با...شدم مصمم تقريبا

 !ميشي آب ذره ذره خودت فقط...نميشه درست هيچي...خوردنا غصه و اشکا اين با...تيارا؟-

 .سنگينه چقدر...ضربه اين بار نميفهمي تو!...جهنم به-

 التمشک برابر در نبايد که ميفهمم اينو ولي...نفهمم دردتو شايد-...شدم نزديک بهش بيشتر

 .ببازي خودتو

 ...شده دير خيلي...حرفا اين واسه شده دير-

 کردم نگاه نيمرخش به...پايين کشيدم و گرفتم دستشو مچ...دستش سمت رفت دستم

 کني؟ اذيت خودتو انقد داره ارزششو واقعا-

 گفت تندي لحن با و شد خيره چشمام تو

 که داري درد و غصه و غم داري؟کم مشغولي دل کم خودت!...من؟ به دادي گير چيه فازت تو االن-

 !ميکني تحمل منم درداي که داري کشش چقدر تو واقعا بدونم ميخوام...هستي؟ منم فکر به

 !کنم سکوت و ببينم ناراحتيتو خودم چشماي با نتونم که حاليمه و دارم کشش اونقدري-

 ديگه و...پريده بيرون دهنم از حرفي چه اراده بي که فهموند بهم تازه نگاهش توي عجيب حس

 بذار خب-اومد حرف به باز وجدانم!...بزنم نميتونم شدنش مالي ماست براي حرفي هيچ

 !شي سبک يکم بلکه!...بفهمه

 ...بيرون کشيد دستم از آروم دستشو

 من پاي به خودتو تو...کردم عادت...سخت شرايط تو بودن تنها...و نداشتن همدرد...به من-

 !باش خودت دل فکر به...نسوزون
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 چشماش به...بخشيد بهم خوبي حس لحنش...نکردم حس رو بدي احساس هيچ صداش تو

 گفت آروم خيلي و کرد مرتب موهاشو...شد بلند جاش از آروم و کشيد دست

 برسوني؟ منو...ميشه-

 گفتم...ببينم صورتشو بهتر تا کردم خم سرمو...شدم بلند

 !بدي جواب سوالم به بايد قبلش-

 سوالي؟ چه-کرد نگاهم

 !دلخوري؟ ازم هنوزم-

 گرفت ازم نگاهشو...نفهميدم دقيق معنيشو...کرد نگام طوالني

 !نپرس سواال اين از-

 چرا؟-

 !برم؟ خودم رسونيم نمي اگه-کرد نگام دوباره...بود کالفه

 گفتم ندادنش جواب از کالفه و کشيدم عميقي نفس

 .بريم بيا!...تنها؟ شب وقت اين ميشه مگه-

 :تيارا

 ...ديمش ماشين سوار و خارج ويال از باهم...کرديم قانع رو ماني و کيانا منطق و دليل و بهونه کلي با

 خيره بيرون تاريک فضاي به و دادم تکيه پنجره به ميکردم،سرمو بازي کيفم بند با که حالي در

 با و مآورد درش کيفم تو از حوصلگي بي با...شد بلند گوشيم زنگ افتادنمون راه با همزمان...شدم

 دادم جواب ترديد و شک کمي بابا،با اسم ديدن

 ...بابا سالم-

 !شه عصبي نبايد ميدونه که خوبه...بود نگران اما مهربون صداش

 بابا؟ کجايي...عزيزم سالم-

 .خونه ميام دارم...من-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

428 

 

 !کردي؟ دير خيلي نميکني فکر-

 .ميام دارم که حاال-کشيدم عميقي نفس

 .منتظرم...خب خيلي-

 وسايل خريد براي بريم فردا و بمونيم خاله خونه امشبو بود قرار..کردم قطع خداحافظي از بعد

 ظهر از بعد بايد بنابراين ميزد شرکتش به سري يه بايد ظهر تا صبح بابا... خودمون خونه

 ...ميرفتيم

 گفتم بهش خطاب کنم نگاه روهام به اينکه بدون

 !بدي؟ مرخصي...من به فردا ميشه-

 چرا؟ مرخصي-

 .جايي برم بابام با...ميخوام-

 ...شد نمايان صداش تو عجيبي حس

 اومده؟ بابات...مگه-

 !نبوده؟ اينجا ميدونستي کجا از تو-کردم نگاش مشکوکانه تعجب با

 ...شد هول کردم حس

 !ميزدم حدس...همينجوري...اممممم-

 والس اين يهويي...گذروندم نظر از صورتشو اجزاي دقت با و نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 زبونم روي اومد

 !ميشناسي؟ منو باباي تو-

 بشناسم؟ ميخوام کجا از...رو تو باباي من-شد گرد چشماش

 ...آخه-

 !نيست مهم...نه؟ يا بشناسه ميکنه فرقي چه...بشم بيخيالش گفت بهم حسي...ندادم ادامه حرفمو

 ...شدم خيره بيرون به دوباره و گرفتم ازش رومو
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 !مرخصي...باشه-گفت

 ...مرسي-زدم حالي کم لبخند

 بخوا حال و حس ميخوابيدم،امشب ماشين تو که هميشه برخالف...شد حاکم سنگيني سکوت

 !ميدم؟ پس رو چي تاوان دارم اينکه به...کنم فکر...باشم بيدار ميخوام!...ندارم

 وضع شبنم کي...بگيره؟ شکل دلش تو انتقام حس شد باعث که بودم شبنم راه کدوم سد من

 !...؟رسونده مي بهشون منو آمار بوده؟و اونا با مدت،شبنم اين تموم تو يعني...نفهميدم؟ من و شد

 قاحم انقدر!...تيارا اي ساده خيلي...کردم پاکش سريع خيلي که چکيد چشمم از اشک قطره يه

 !شهمي رفع کردي فکر و...کردي برداشت ساده دلخوري يه ي نشونه مشکوکشو رفتاراي که بودي

 کردم زمزمه و فرستادم فرو درد با بغضمو

 !کني؟ سرزنشم نميخواي-

 کنم؟ سرزنشت بايد چرا-

 !بود اي حرفه باز حقه و خيانتکار يه که کردم اعتماد کسي به...بخاطراينکه-

 ...کشيد مانند آه نفسي

 !نداري تقصيري...نداشتي خبر هيچي از تو-

 نگفتي؟ بهم چرا-

 استمخو...نميشه باورت بيارم منطق و دليل برات هرچي من ميدونستم چون-...کوتاه مکثي از بعد

 .باشي شاهد چيو همه و بفهمي خودت

 !کنم تحقيق بشه باورم اينکه براي...و کنم آماده خودمو ميتونستم حداقل-

 !داره؟ سودي چه حرفا اين...فهميدي که حاال-

 ...ميگي راست-گفتم اميدانه نا و آروم خيلي صدايي بعد،با و...کردم اي طوالني نسبتا مکث

 هر و ميکنم هرکاري که کني قبول نخواستي هيچوقت تو ولي...گفتم راست شرايطي هر در من-

 .کني اعتماد بهم اينکه و خودته بخاطر ميزنم حرفي
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 الهام بهم داره وقته خيلي که چيزي بوي...ميدن حقيقت بوي حرفاش...فشردم هم روي لبامو

 ...نخواست منو بد هيچوقت روهام ميفهمونه بهم که چيزي...ميشه

 مممنون ازت و...بکشي رنج دستم از...شدن باعث که کارايي همه بخاطر...ببخش منو-کردم زمزمه

 .کردي تحملم صبوري با..که

 بخشيد بهم خوبي حس صداش...دروغ اي ذره بدون...زدم دلم ته از حرفو اين

 .نيست آسون هيچکس واسه من مثل آدمي به کردن اعتماد ميدونم چون...ميدم تو به حقو-

 ستنشک صداي که سکوتي...بفهمونه بهش ميتونست رو چيزا خيلي که سکوتي...کردم سکوت

 نششکست تو آسمون و زمين گرفته،و دنيا همه از که دلي ميفهميد و...رسوند مي گوشش به دلمو

 ...خودشه اميدش داشتن،تنها دست

********* 

 راحت نفس يه و يکيشون روي شدم ولو بالفاصله...پايين رفتن و باال آوردن رو مبال کارگرا

 ...کشيدم

 !خستگي از مردم...واي-

 کرد نگام اخم با و زمين گذاشت تلويزيونو بزرگ جعبه بابا

 !نکنه خدا-

 وارايدي با...کوچيک خيلي نه بزرگ خيلي نه خونه يه...انداختم اطرافم به نگاهي...خنديدم آهسته

 خونه طرف يک...اف دي ام هاي کابينت با اپن آشپزخونه يه...ميزدن برق تميزي از که سفيدي

 و سوخته،سفيد اي قهوه رنگاي از مخلوطي...بودن شده نصب قبل از هاش پرده و بود پنجره کامال

 به هشد لوله قشنگمونم فرش...بشه ست باهاش که گرفتيم سوخته اي قهوه هم رو مبال...کرمي

 !بود داده تکيه ديوار

 خما شوخي به...کرد کوتاهي خنده ديدنم با بابا!...شد پال و پخش موهام و کشيدم سرم از شالمو

 کردم

 !داره؟ خنده کجام-
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 !نميزني مو نرگس با-چرخوند صورتم تو نگاهشو نشيني دل لبخند با

 !رفته خودت به که چشام رنگ ولي-زدم محوي لبخند

 !ميزد غر سرم هميشه نرگس...آره-...نشست روبروييم مبل روي

 .بود عاشقت ولي-خنديدم

 !نبودم؟ من ميکني فکر-

 !بودي که ندارم شک-زدم پلک اطمينان با

 .ميکرد ديوونم داشت وجدان عذاب ديگه...هميم پيش دوباره که خوشحالم خيلي-زد لبخند

 نه؟ مگه...بهتره نزنيم ها گذشته از حرف-

 !بگه گلم دختر هرچي-شد عميق لبخندش

 گفتم...انداختم آشپزخونه به نگاهي و کردم مکث کمي

 بابا؟-

 بابا؟ جان-

 !ببينم دوره خاله پيش بايد مدتي يه!...نيستما بلند آشپزي من-

 !ميبرم فيض هنرت از منم خواستي هروقت...سرت فداي-خنديد سرخوش

 !ميکني؟ مسخرم داري االن-

 !بزرگه خدا بگيري ياد وقتي تا!...چرا؟ مسخره-

 !بابا-زمين به کوبيدم پامو

 به دست ميزارم مگه!...باشي من خانم شاهزاده بايد هنوز تو...بابا دختر نخور حرص-خنديد باز

 بزني؟ سفيد سياه

 !ديگه بگيرم ياد بايد ولي-...شد شل نيشم

 .ميخواي خودت هرجور-
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 از...چرخوندم خونه وسايل تک تک روي نگاهمو...بيرون رفتم و انداختم خوشگلم اتاق به نگاه يه

 !خودم به ايول!ميکنم گيري گرد دارم صبح

 عمرم تو بار اولين براي ميخوام من و نبود خونه بابا...آشپزخونه تو رفتم و نشوندم لبام رو لبخندي

 !کنه رحم هردومون حال به خدا!کنم درست شام

 نکنه درد دستم که ميديدم آموزش خاله پيش من ماه يک اين کل تو و ميگذره ماه يک دقيقا

 مسخرم بسکه!خوردم حرص بهراد و بهار اين دست از چقدر آي...غذاش تو زدم گند چندباري

 ...رسيد خواهم حسابشونو وقتش به براشون دارم!...ميکردن

 بي نهمچي يکم فقط!...بودم نپخته بدم خيلي خدايي و خوردم ناهار تنهايي خودم نبود بابا که ظهر

 !بود نمک

 گذاشتم رو ماهيتابه و کردم روشن گازو همينکه...کنم درست ساده شام يه گرفتم تصميم

 دادم جواب سريع بابا شماره ديدن با...پذيرايي تو برم شد باعث تلفن روش،زنگ

 الو؟-

 خوبي؟...دخترم سالم-

 خوبي؟ شما مرسي-

 !دنبالت ميام باش آماده بگم زدم زنگ...خوبم-

 ميريم؟ کجا-تعجب با

 !بخورم شام بيرون دخترم با ميخوام امشب-

 ولي...مبل روي شدم ولو...کشيد پر يهو داشتم کردن درست شام واسه که شوقي و ذوق همه

 !نگم هيچي نتونستم حال اين با...بفهمه ناراحتيم از چيزي بابا نذاشتم

 بابا؟ کني امتحانش نيستي نداري؟حاضر قبول منو دستپخت يعني-

 باهات مهمي کار يه ولي...بچشم دستپختتو خدامه از...حرفيه؟ چه اين-شد سرشار مهربوني از

 !بگذره خوش بهمون تهرانيم که آخري شب ميدم ترجيح...دارم

 !شب؟ آخرين!...االن؟ گفت چي...شد حبس م سينه تو نفس آن يه
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 مگه؟ چطور...چ-گفتم کنان من من

 .ميدم توضيح برات شو آماده حاال...اومده پيش برام فوري خيلي کاري سفر يه-

 ...باشه-بگم آروم تونستم فقط

 بيش آخرين...جاش سر گذاشتم و پايين آوردم آروم گوشيو...پيچيد گوشم تو ممتد بوق صداي و

 !تهرانيم؟ که

 !...چرا؟ اخه

 خاموش گازو و آشپزخونه تو رفتم آهسته قدمايي با و شدم بلند...شم آماده بايد اومد يادم

 ...نداشتم حوصله و بود مشغول ذهنم...رفتم اتاقم سمت به بعد...کردم

 کشيدم کمدم از رنگ دو اين از مخلوطي شال و مشکي شلوار با اي فيروزه آبي مانتو يه

 ...کردم نگاه خودمو آينه تو بستم مي هامو دکمه که همونجور...بيرون

 که رها...هاش بچه و خاله...خونه اين...چي؟ اينجا...پس!...اينجا؟ برگردم نيست قرار ديگه يعني

 اگه...منشيشم هنوزم من!روهام...بينم جديدشو خونه نرفتم هنوز که کيانا...باشم پيشش بايد

 !ميکنه استخدام جديد منشي يه خب-زدم پوزخند!...ميکنه؟ کار براش برم،کي

 يگهد شب،خواستم اون قضيه همون بخاطر...بوديم خوب باهم خيلي ماه يه اين تو!...ميتونه؟ يعني

 بار يه حتي...شرکت ميرفتم ديدنش از خوشحال هرروز...بود راضي انگار اونم...نيفته بدي اتفاق

 !داره فرق ميخورم ديگه جاهاي که هايي قهوه با هات قهوه-گفت بهم

 رو اباب پيام و گرفتم آينه از غممو از پر نگاه...بيرون کشيد افکارم عالم از منو اسم ام اس صداي

 خوندم

 .پايين بيا-

 به وخودم آسانسور در،با کردن قفل از بعد و برداشتم کيفمو و کردم مرتب سرم روي شالمو سريع

 شدم بابا جنسيس سوار...رسوندم پايين

 .سالم-

 !امشب شدي خوشگل چه...سالم عليک-کرد نگام لبخند با
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 وقتي...ودمب بابا توضيح منتظر صبرانه بي من و افتاد راه به ماشين...کردم اکتفا لبخندي به تنها

 گفتم ميکردم بازي انگشتام با که حالي نميزنه،در حرفي ديدم

 هست؟ چي...گفتين که سفري اين-

 .ميکنيم حرکت هم ظهر از بعد فردا...رسيد بهم خبرش امروز همين که کاري سفر يه-

 !کنم ول کارمو نميتونم!ميکنم کار من...که ميدونين خب-کشيدم پيش خودمو بحث اول

 کار وت که مردم من مگه بعدشم...ميدي استعفا نکرد قبول رييست اگه فوقش-گفت اطمينان با

 .بگم بهت اينو ميخواستم پيش وقت کني؟خيلي

 ميکشه؟ طول چقدر سفرمون مگه-

 .ماه چند شايد!...نيست معلوم-انداخت باال شونه

 ...نميشه که ماهه چند مرخصي-کردم زمزمه

 .کني کار نکرده الزم ديگه بعدم اين از بده استعفا کال...چرا؟ مرخصي-

 من ولي...باشه هم ماه چندين اگه حتي!ميده اجازه روهام...ميدونم...پنجره سمت چرخوندم نگاهمو

 ...باهاش بودن به کردم عادت...گيره دلم انگار!...ندارم رفتن پاي

 ميريم؟ کجا بدوني نميخواي-

 کجا؟-

 !اصفهان-

 بمونم؟ من...نميشه خب-گفتم ترديد با

 بموني؟ تنها ميخواي مدت اينهمه-شد گرد چشماش

 !خاله پيش ميرم-

 ميگم؟ چي ميفهمي!...بذارم تنهات نميخوام ديگه...نه-

 ...نيست اي چاره معلوم قرار از...ولي ميفهمم...کردم سکوت
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 مي مدست توي کيفمو بند که حالي در...شديم پياده هردو...شد متوقف رستوراني نزديک ماشين

 و دمش خيره ميز روي نقطه يه به...نشستيم نفره دو ميز يه پشت و داخل رفتم بابا همراه فشردم

 فرصت چرا!...فردا؟ چرا اصال...باشم دور اينجا از طوالني مدت نميتونم...رفتم فرو فکر به باز

 هآخ...کنم خداحافظي باهاشون و ببينم نفرو چند بايد من!...ظهره؟ تا صبح از فقط خداحافظيم

 کم؟ فرصت اين تو ميشه چطور

 صورتم وت بابا!...شد ظاهر جلوم برگ کباب بشقاب يه يهو فقط...داد سفارش بابا کي نفهميدم اصال

 شد دقيق

 !تيارا؟-

 بله؟-کردم نگاش

 !نيست؟ خوب حالت-گذروند نظر از صورتمو اجزاي موشکافانه

 چطور؟...خوبم-دادم تحويلش مصنوعي لبخندي

 .نيستي راضي سفرمون به چندان...انگار-

 .ام راضي اتفاقا...چرا-کنم عميق لبخنمو کردم سعي

 خودتي؟ تو...چرا پس-

 .خوبم...نه-گرفتم دستم تو قاشقمو

 ...خيلي...کمه خيلي فرصت...کردم رو و زير غذامو قاشق با...نگفت چيزي ديگه

 نگاه ش صفحه به و درآوردم کيفم تو از گوشيمو...شنيدم اسمو ام اس صداي دوباره

 !!!روهام...کردم

 ...کردم باز پيامو طاقت بي

 !نزديکتم-

 ترف قلبم ضربان...شدم ثابت رستوران نقطه ترين دنج روي...و چرخوندم اطرافم نگاهمو!...چي؟

 ...بود غذاش سرگرم...انداختم بابا به نگاهي...باال

 ميکني؟ چکار اينجا-فرستادم
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 شيموگو قبلش...اومد جوابش بعد ثانيه چند و دوخت موبايلش صفحه به نگاهشو...کردم نگاهش و

 ...کردم سايلنت

 !بخورم چيزي يه اومدم!تو مثل-

 جمع جا يه رو همه بهتره کنم خداحافظي بخوام يکي يکي اينکه بجاي فردا...رسيد ذهنم به فکري

 ...کمه روزم يه هرکدومشون با بودن ولي!نفرن چهار فقط نيستن خيلي اينکه با...کنم

 ...کنم استفاده فرصت از االن همين گرفتم تصميم

 !بيکاري؟ فردا-فرستادم

 !ست جمعه فردا چون بيکاره معلومه خب

 چطور؟ آره-

 ...کرد نگام کنجکاوانه و

 .ها بچه با دوستانه قرار يه-نوشتم

 و انداخت من به نگاهي نيم...بود خيره گوشيش به اي لحظه چند...کردم نگاش چشمم گوشه از

 گوشيش به دوباره

 کجا؟ و چند ساعت-

 تعقيبم بابک که...روز اون که همونجايي دقيقا...داشتم سراغ باحال شاپ کافي يه...کردم فکر

 ...گرفت عکس ازمون بابک و...اونجا کشوند منو روهام و ميکرد

 يادم اسمش و رفتيم باهم بار اولين براي که شاپي کافي همون-فرستادم براش

 .صبح01ساعت!نيس

 فرستاد بعد و کرد نگام کجي لبخند با اي لحظه چند

 .ميام باشه-

 کشيد بيرون روهام چشماي عالم از منو بابا صداي

 بابا؟ نميخوري غذاتو چرا-
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 ...ميخورم-زدم لبخند

 ...شدم مشغول و

 يعني...بود تر طرف اون چندقدم به حواسم همه...شدم غذا خوردن مشغول اشتهايي بي کمال با

 دلم تو بدي حس يه!...داد؟ خواهد نشون العملي عکس ميرم،چه دارم بگم بهش وقتي

 حس اگه ناو...بسه بافيا خيال اين...نري؟ که کنه التماست و پات به کنه؟بيفته چکار ميخواي:گفت

 که نهک اعتراف بخواد نودم دقيقه تو اگه حتي...ميگفت بهت بايد پيش وقت خيلي داشت متقابل

 ...نداره اي فايده ديگه!نميکنه

 دتم همه اين تو ميشه مگه...باشه احساس بي انقدر روهام نداره امکان...فشردم دستم تو قاشقو

 االح نميکردم حساب آدم اصال مخالفو جنس روز يه که من!...باشه؟ بوده تفاوت بي من به نسبت

 ...دچارباشه بهش روهامم دارم دوست که چيزيه يه هست هرچي!...چمه نيست معلوم

 چشمي گوشه تشويش با!...رفت سامان که روزي اون...چشمام جلو اومد روز اون تصوير آن يه

 ...بود فکر تو انگار و ميکرد بازي غذاش با من مثل اونم...کردم نگاه روهامو

 ردم بخواي تو که کنم اعتراف مزخرف احساس اين به نيست قرار اصال...هه!...کني؟ ردم نکنه

 ...جلو بياي خودت تا ميدم کشش انقدر!...کني

 ذکرم و فکر همه...نشدم موفق ولي...بدم غذام به حواسمو همه کردم سعي و گرفتم ازش نگاهمو

 يشههم که احساسي اون تا نمونده فرصتي...بکنم دل شده هرجور...و برم بايد من فردا که بود اين

 ميل يب بهش نسبت بفهمونم بهش الاقل که نمونده فرصتي...شه ثابت بهم ديدم مي چشماش تو

 آدم هي عنوان به روهام روز يه...ميشه عوض باشه خودم دست اينکه بدون زندگيم مسير...نيستم

 دور ازش دارم ش بسته دل عنوان به من حاال و...شد زندگيم وارد خردکن اعصاب و اضافه

 نميدونم...بگذره قرن چندين اندازه به ميکنم بيني پيش حاال همين از که چندماهي مدت به...ميشم

 ...باشه هرکي ولي...ببره قهوه براش و ميز اون پشت بشينه کي قراره من بعد

 !کني؟ فراموش منو اومدنش با ميتوني تو...باشه هرکي...کردم نگاش دوباره و نياوردم طاقت

********** 

 غمگينشون و متعجب هاي چهره به نگاهي...بود دنيا کار ترين سخت انگار بغضم کردن مهار

 ...بودن اومده هم ماني و پرهام. ..روهام...کيانا...رها...انداختم
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 بري؟ ميخواي واقعا يعني-رها

 ...دادم تکون سرمو و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 کي؟ تا-کيانا

 .نيست مشخص...که گفتم-...کردم مکث کمي

 !نره يادت سوغاتي-شوخي فاز تو رفت هميگيش کار طبق پرهام

 گفت بغضي از پر صداي با بود نشسته کنارم که رها

 نري؟ نميشه-

 کشيدمش بغلم تو طاقت بي...کردم نگاه نمدارش چشماي تو

 !باشي شده خوب بايد موقع اون تا...برميگردم-

 .نيستم شدني خوب من کني قبول نميخواي هنوزم-شدن سرازير اشکاش و زد پوزخند

 .باش داشته ايمان خدا معجزه به!...نباشي؟ چرا-

 ...فشردم دستم تو رو رها دست و کردم نگاه پرهام به

 !باشيا داشته خواهرمو هواي-

 !مميدونست خودم هم نميگفتي!...چشم-گفت و چشمش رو گذاشت دستشو...زد کمرنگي لبخند

 ...نشوندم لبام روي تلخ لبخندي و زدم پس گونم روي از اشکامو

 ...بيشعوري خيلي-کيانا

 !مونمب باقي بيشعور بايد...نيست اي چاره-گفتم!...بود شده خيس چشماش اونم...کردم نگاهش

 هنوزم...سرخورد گونم روي ديگه اشک قطره يه!...شبنم...خاليه يکي جاي کردم حس لحظه يه

 ...خونه دستش از دلم

 !تيارا؟-
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 حس...ميکرد نگام فقط اون اما!...بگه چيزي يه بودم منتظر اول همون از...کردم نگاش تاب بي

 ...برد جنون مرز تا دلمو نگاهش توي عجيب

 !بيرون؟ بريم دقيقه چند ميشه-گفت و شد بلند جاش از

 باهاش بقيه مشتاق هاي نگاه به توجه بدون و شدم بلند بعد...کردم نگاش شک با لحظه چند

 با و برد وفر شلوارش جيباي تو ايستاد،دستاشو...شاپ کافي پشتي حياط تو رفتيم...شدم همقدم

 حظهل بازم!...ابريه آسمون...باال کشيدم نگاهمو...شد خيره معلوم نا و دور اي نقطه به کمرنگي اخم

 !بباره ميخواد و...آورده گير رمانتيک شايدم و انگيز غم

 ...نميزنه حرفي هيچ ديدم کردم صبر هرچي

 باهام؟ داشتي کاري-گفتم بغضي

 ...شکست سکوتشو باالخره

 !ميگفتي؟ بهم قبلش نبايد-

 چيو؟-

 .بري ميخواي اينکه-

 ميکنه؟ فرقي چه-

 ...بود بهتر ميکردم فکري يه زودتر شرکت واسه-

 به طفق...باشه!...نکرده پر چيزي شرکتش جز ذهنشو پس...ريخت فرو و شکست دلم تو چيزي يه

 ...باش جديدت منشي فکر

 کردن اپيد بعدشم،منشي...فهميدم ديشب همين خودم-...کنم پنهون صدامو تو دلخوري نتونستم

 .نداره کاري که

 هخف توش بغضمو بسکه گرفته درد گلوم نميدوني تو:گفتم دلم تو...انداخت بهم داغي نگاه

 بگي...نرو بگي کلمه يه اگه شاهده خدا...برو ميگي بهم داري راحت و نميدوني...کردم

 !ميمونم...بمون

 !چيه؟ واسه اشکا اين-
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 .اينجا براي ميشه تنگ دلم اينکه واسه-...کردم پاک اشکامو

 !نميشه؟ تنگ آدماش براي...اينجا؟ براي-سمتم چرخيد کامل

 ...!زياده دنيا تو آدم-زدم پوزخند کوتاهي مکث از بعد

 !کنم؟ پيدا ميتونم تو مثل مگه اخه....بود دلم حرف برخالف کامال حرف اين

 !ميکني؟ پر بقيه با دوستاتو جاي راحت...يعني-گفت

 ...ريختن مي هوا بي...نبود خودم دست اشکام اختيار

 ...شود چه تا-

 !بريزه اشک اينجوري مکان يه از شدن دور واسه کسي نديدم حاال تا-

 ...کردم نگاه چشماش تو کالفه

 !من؟ زخم رو ميپاشي نمک که چيه دردت تو االن-

 !کنم تصحيحش که نبود فرصتي و...بيرون پريد دهنم از اراده بي جمله آخر

 باال اومد دستش...کرد نگام دار معني و طوالني

 !زخم؟ کدوم-

 .رفتنم....همين-

 .نميشه تنگ دلت گفتي که تو-

 .ميشه تنگ واسش منم دل...بشه تنگ برام کسي دل اگه-

 شد نشين دل برام مرگ حد در صداش و کرد پاک اشکامو حرارتش پر دستاي با...نرم

 !ميشه تنگ برات دلشون همه اينجا-

 ...نميکنم باور-

 !ميشه باورت سخت...هميشه مثل-

 !روهام؟-
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 !بله؟(شد پايين و باال باشه داشته بغض که انگار گلوش سيب...)ج-

 گفتم...بترکه بغضم بود نمونده چيزي!...جانم؟ نگفت ؟چرا!نگفت چرا خب...قلبم رو کشيد خنجر

 ...هيچي-

 !!!جانم بگه که زدم صدا اسمشو همين بخاطر شايد

 ...ديدم چشماش تو اشکو شبيه برقي

 !تيارا؟-

 !هوم؟-

 !بگذره خوش...اميدوارم-...کرد طوالني مکثي

 سبک خودمو و بزنم زار دل ته از بغلش تو روز اون مثل ميخواست دلم...فشردم هم روي لبامو

 !نداره؟ امکان چيزي چنين وقتي بگذره خوش بهم ميکنه آرزو چطور!...بمونم نخواست ازم...کنم

 رفتم...رستوران تو برگشتم و پايين انداختم سرمو...گرفتم نمدارش نگاه از خيسمو نگاه درد با

 ...برداشتم روش از کيفمو و ميزمون سمت

 !اجازه با...ها بچه-

 يکم يناا بغل تو...کيانا بعد و کرد گريه سير دل يه و کرد بغلم محکم رها اول...شدن بلند رها و کيانا

 ...شم سبک تونستم

 !!!نکردم خداحافظي...روهام از...زدم بيرون رستوران از خداحافظي اون از بعد

 نماشي تو شايد!...شدم و...شم سوار کشيد پر دلم...سمتش کشيدم نگاهمو...زد بوق ماشيني

 ...باشم داشته رو کلمه اون آوردن زبون به جرات

 رو اباب و خودم خونه آدرس که بود اين زدم که حرفي تنها...ميکرد تر سنگين بغضمو تلخي سکوت

 ...دادم بهش

 ...شد متوقف خونه در از فاصله کمي با ماشين...مردم مي داشتم ديگه

 مگفت بغض با و آهسته خيلي و کردم جمع توانمو همه...کردم باز درو و بردم پيش لرزونمو دست
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 ....فظ...خداحا-

 ...خداحافظ-بود گرفته صداش

 ودمخ دنبال بزور پاهامو و نداشتم رفتن پاي...ندادن مجال ديگه اشکام...شدم پياده و گزيدم لبمو

 يخيل...هم از اون و من دوري با...آره...شه مشخص چيزا خيلي تا برم بايد...برم بايد...کشيدم مي

 ...ميشه معلوم چيزا

 قطرات...گوش شد وجودم همه و چسبيدن زمين به پاهام انگار لحظه يه تو ولي...چيشد نميدونم

 ...نشوند اعتراف به وجودمو بند بند آهنگي انگيز غم صداي...بود گرفته دلشون بارونم

 آخره سکانس ديگه

 صندلي رو خالي تو جاي

 و ساده نگاه يه

 سرسري خداحافظي يه و

 رفتنت لحظه اين توي

 بهتري هميشه از انگار

 توه با حق باز ميدونم

 نري بگم نشد همين واسه

 ...مياوردم کم داشتم ديگه...گرفت شدت بارون

 ميرم مي من و رفت اون

 بگيرم راتو جلو نشد که متاسفم

 عزيزم متاسفم من

 نديدم و داشتم رو تو که متاسفم

 بازم من که وقتاس اون از االن

 نندازم چشات به نگاه مجبورم
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 اندازم نبود تو عشق شايد

 پردازم خيال خيلي من شايدم يا

 س ساده خيلي واست شايد

 هست راه واسم بازم بگي راحت بگذري که

 هست جا واسم بازم

 پس پا بکشي و بري راحتي همين به

 دست با خدافظي و تلخ نگاه يه

 چي؟ من حال ولي

 چي؟ از بگم واست

 فجيع فيريکاي و عصبي حالتاي اين

 دورم ديواراي رو قفلم شب تا صبح

 پررنگ هاي گريه و مبهم هاي خنده و

 بده که هوايي و

 بعد که االني يا

 اومده رفتنت وقت سال همه اين

 بازم نميگم چيزي من ولي

 نندازم چشات به نگاه مجبورم

 نزن صدام ديگه اي رفتني که تو

 ازت نگام شه کنده بزار

 خيسه چشمات چرا ميري داري که تو

 ازت؟ بخوام چي منتظري بگو
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 گيري مي بازي به باز چرا

 شيني؟ مي چي اميد به...دلو

 نده کشش بري داري تصميم که تو

 بيني؟ نمي حالمو مگه

 ميرم مي من و رفت اون

 بگيرم راتو جلو نشد که متاسفم

 عزيزم متاسفم من

 ...نديدم و داشتم تورو که متاسفم

 اام شنيدم مي آهنگو صداي هنوزم...افتادم راه و کندم زمين از بزور پاهامو...نياوردم طاقت ديگه

 !هه...نبود حاليم

 ...ميخوام مرگمو فقط دنيا از ديگه...تلخ خداحافظي يه اينم

 :روهام

 !!!ساده چه...کردم تماشا رفتنشو دردم از پر نگاه با...شد مشت بود ماشين سقف رو که دستم

 گهب و برگرده رو رفته که قدمي چند همين ميخواست دلم ثانيه ثانيه و...ميشد دور ازم قدم قدم

 !!بود شوخي يه همش

 و شد يا خونه وارد اينکه تا رفت انقدر...ميشد منفجر درد از سرم و ميکرد سنگيني گلوم تو چيزي

 !نديدمش...ديگه

 !؟...نبينمش قراره چندوقت تا...يعني

 و گرفتم بسته در از سختي به نگاهمو...کنه تار ديدمو ضخيم اي پرده شد باعث عجيبي حس

 دستمو...ليصند پشتي به دادم تکيه سرمو...پايين دادم رو شيشه و بستم درو...ماشين تو نشستم

 ...کردم خاموش ظبطو و بردم جلو
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 اين از تر سخت تيارا...نه که معلومه خب!!...بره؟ نبايد بفهمه تا نبود کافي آهنگ اون يعني

 هک تالشه در وقته خيلي که حسي...کنه باور منو حس شد نخواهد حاضر هيچوقت اون...حرفاست

 ...سخته زندگي اون بدون بفهمونه بهم

 يبرا!...شد تنگ دلم لحظه همون از کردم حس...ديدم وضوح به شو چهره تصوير...بستم چشمامو

 ايدب چرا...صداش شنيدن براي...ميکرد خودنمايي توشون غمي هميشه که افسونگرش چشماي

 ميشد عصبي راحت چه...خوردناش حرص براي!...باشه؟ خداحافظ ميشنوم ازش که چيزي آخرين

 ...بسه مجازات ديگه که ميکرد قبول دير چه و

 داشته هواشو دوره ازم انقدر وقتي چجوري!...باشم؟ مراقبش چجوري...رفت حاال

 مراقبش شرايطي هر تو دادم قول بهش من...نشده تموم من مسئوليت دوره هنوزم...نه!...باشم؟

 !چجوري؟...ولي!...شد بيخيالش نميشه...باشم

 اي...کردم نگاه بيرونو ضخيم پرده اون پشت از و کردم باز چشمامو...س؟ گرفته هوا انقدر چرا

 ...بشه ريخته بيرون ميتونست غم اين کاش اي...داشتم آسمونو جرات منم کاش

 اب که هموني...نکرد اعتماد هيچوقت که هموني...بود درآوردن حرص شغلش که هموني...رفت تيارا

 که هموني...بود اميدوار بهم اعتمادياش،بازم بي تموم با که هموني...کرد ديوونم چشماش

 هموني...کنم آلودش ندادم اجازه خودم به هيچوقت که هموني...زدم دست هرکاري به بخاطرش

 ...بود اميد دنيا يه برام بودنش که هموني...گذاشتم کنار مو گذشته بخاطرش که

 اب وجودمو از تيکه يه انگار که جوري...موندم من و رفت...برگرده کي نيست معلوم و...رفته حاال

 !بمونه؟ دستش بايد کي تا امانتي اين...برده خودش

 ...کاش اي...ميموندي کاش اي...ت بدرقه بيام ميشد کاش اي...انداختم خونه در به اي ديگه نگاه

 پدال ور پامو و فشردم فرمونو دستام با...جلو به دوختم نگاهمو...کشيدم آه به شبيه بلندي نفس

 ...کردم ترمز دوباره که بودم نرفته مترم سه هنوز اما...فشردم گاز

 !!!نميتونم...نميتونم...گزيدم لبمو و فرمون روي کوبوندم دستمو کالفه

 هيچکسو حوصله...بود پرهام...بيرون آوردمش و جيبم تو بردم دست...شنيدم موبايلمو زنگ

 ...ندارم

 ...بود نشسته تيارا پيش دقيقه چند که جايي...کناري صندلي رو انداختمش
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 مشخصي مقصد...اونجا از رفتم اما بود مونده جا دلم اينکه با و دادم فشار گاز رو پامو بزور

 ...کوچه اون به کوچه اين از...خيابون اون به خيابون اين از فقط...نداشتم

 دامم خاطراتش صداي...بزنم پسشون نميخواستم...ميرفتن رژه چشمام جلو فيلم عين خاطراتش

 ...پيچيد مي گوشم تو

 !ام الهه من نه-

 ...ميترسم ميش لباس ميپوشد که گرگي آن از...شيران حمله و ببر و يوز از وحشتي ندارم-

 ...ندارم وحشتي!جنگلم دختر من-

 .نيستن برگشت قابل ديگه...که ميخوام رو عکسا اون من...نميخوام نو دوربين ازت من-

 ...من جاي بزار خودتو...ميشه ديرم...بمونم مجبورم بياد پليس اگه-

 نيست مناسب عروس نو واسه...ميزنه غربتي زيادي فرشه اين-

 بزني؟ ژل بودي گذاشته وقت چقدر-

 !نميدم بها کسي به خودم ميل به من-

 من؟ از حمايت واسه وسط انداختي خودتو چرا تو خب-

 ...نديده عمرش تو هيچکس خفني اين به تاکسي...آره-

 ....شدي ناراحت ازم ميدونم-

 آقامون؟-

 !رييستم گفتي چيه؟خودت خو-

 نمياد؟ در حرصت شدي؟چرا صبور انقدر امشب چرا تو-

 !عاليجناب نبردم به آماده من-

 من؟ زخم رو ميپاشي نمک که چيه دردت تو االن-

 ...خداحافظ-
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 !!ديوونگي بسه ديگه...فرمون رو گذاشتم سرمو و کنار زدم

********* 

 تهنشس که پرهام روي و چرخوندم خونه تو مو خسته نگاه...کردم باز درو و قفل تو انداختم کليدو

 ...شدم ثابت ميزد حرف موبايلش با و مبل رو بود

 چي دکتر شنيدي که خودت...ببين نه...زدم؟ حرفي همچين کي من عزيزم...کن گوش لحظه يه-

 اشموه تو دستشو...)ميام باهات خودمم...کني شرکت توشون بايد که هست کالس چندتا...گفت

 تو...باشه......مني دنياي همه ميدوني هرکسي از بهتر که خودت(...شد بغضي صداش و کرد فرو

 دتخو مواظب...ديگه نه!....خانومم آفرين....باشه؟ بده انجام اگر و اما بدون ميگمو که کارايي فقط

 !باي....دارم دوستت هميشه باشه يادت و باش

 ...بسازم تيارا با ميخواستمو که اي رابطه راحتي همين به ميتونستم منم کاش اي...زدم لبخند تلخ

 سمتم چرخوند نگاهشو

 ...شدي فرما تشريف عجب چه-

 نه؟...پکري-گفت...اتاقم سمت رفتم و کشيدم عميقي نفس

 چيه؟ واسه پرسيدنت...ميدوني که تو-

 ...شه عوض جاهامون بايد االن شايد-

 چطور؟-

 ...نصيحت چندتا يه-

 اتاق تو رفتم و بيرون کردم فوت نفسمو

 ...پرهام ندارم حوصله-

 ...شد اتاق وارد دنبالم به

 .من داداش کني گوش حرفام به بايد ولي...ميدونم-

 .بگو خب-کردم نگاهش کالفه
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 اتاق کف به دوخت نگاهشو و تخت لب نشست و کشيد آه...کرد نگاهم فقط اي لحظه چند

 ...بره دستت از نزار-

 ندادم؟ انجام که ميومد بر ازم کاري نظرت به-زدم پوزخند

 !نرو بگي کلمه يه بود کافي فقط!...آره-

 گفتم احساسم خالف بر و شدم پيراهنم هاي دکمه کردن باز مشغول

 !نيستن مهم چيزا اين ديگه...رفته که حاال-

 !کردم تعجب بودنش جدي از...شد خيره چشمام تو

 !؟آسونه کردنش باور بقيه و من براي ميکني فکر!...نيست مهم برات که ميکني وانمود داري-

 !کن فکر ميخواي هرجور تو-

 ايستاد روبروم و شد بلند

 برادر مهمه برات....نميشناسمت؟ ميکني فکر!ميکنم زندگي باهات دارم ساله 70-

 هک ديدي!...عاشقم خودم من...نميشه حاليم هيچي کوچيکترم ازت سال سه نکن فکر!...مهمه...من

 اگه خب د!...تمام و شدم غافل ازش لحظه يه فقط چون!...ميدم دست از رو رها دارم راحت چه

 .فتهبي براش اتفاقي همچين نميذاشتم و بودم مواظبش خودم لعنتي مسافرت اون به نميرفتم

 !دارن؟ من به ربطي چه ميگي داري که چيزايي اين خب-...شدم عصبي

 مينز...شدي عوض که باشم نفهميده مدت اينهمه تو باش نداشته انتظار!...راه اون به نزن خودتو-

 همين روي آوردي نفرو چند(...کرد اشاره تخت به...)ميزدي مشکوک اولشم همون از!...آسمون تا

 هب شدنت عوض يهويي داري انتظار نکنه!...کشيدي؟ کثافت و گند به رو اونا هم خودتو هم تخت

 !باشه؟ معمولي نظرم

 ...باال رفت صدام اراده بي

 !پرهام نکش پيش رو گذشته بحث-

 چيو همه قيد اون بخاطر تو...کرده عوضت تيارا که اينه من حرف...ندارم گذشته به کاري من-

 بهت نواي خواستم فقط....نمونده دور چشمم از ببينيش بري ميخواستي وقتي شوقت و شور...زدي
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 يکي يبش نزار...نده دستش از!...بستي مطمئنم که...بستي دل بهش اگه!...باش مراقبش...که بگم

 و کار و رفت که حاال...نجنگ دلت و خودت با!...من داداش...شبش نه معلومه روزش نه که من عين

 !گفتم آينده واسه...گذشته کار از

 گرفتم ازش رومو و کردم فرو موهام تو دستمو...کردم کوتاهي مکث

 !ميبافي هم به که پرتايي و چرت اين با نکن کالفم اين از بيشتر برو...پرهام برو-

 !کن فکر پرتا و چرت همين رو ميکنم خواهش ازت-

 جام ديگه من...آره...شدم خيره تخت به و بيرون کردم فوت محکم نفسمو...شد خارج اتاق از و

 مياد اينو چرا پس!...نکردم؟ نابود مينداختو گذشته ياد منو هرچي مگه...نيست تخت اين روي

 !رفت؟

 تو کردم پرتش نعره به شبيه فريادي با همزمان و کشيدم روش از رو مالفه عصبانيت با

 ...پايين اومد و خورد سر...ديوار

 ...چرخوندم اتاق وسايل تمام روي نگاهمو...افتادم نفس نفس به

 کردم زمزمه عصبي

 ...بوده گذشته تو هرچي از بيزارم...بيزارم....ميباره کثافت ديوارش و در از...اتاق اين-

 ....بيزااااااااررررررممم-شد تبديل فرياد به صدام

 هي....زدم فرياد و آينه تو کردم پرت ليوانو....زدم فرياد و ديوار تو کردم پرت تختو کنار آب پارچ

 !معنا تمام...ديوونه

 :تيارا

 براي بابا رو خونه اين...پايين افتاد و خورد سر م شونه رو از کيفم و کردم باز جديدمو اتاق در

 ...بود کرده اجاره مدت همين

 يه...چرخوندم اطرافم نگاهمو تفاوت بي و تخت لب نشستم رفتم...دپرس و حوصله بي و خسته

 ...معمولي اتاق
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 پال و پخش مختلف هاي جهت به موهام...برداشتم سرم از شالمو و کشيدم سوزي سينه آه

 ...شدن

 چه و گذشت زود چه...کردم مرور چيو موکت،همه روي نقطه يه به خيره و کشيدم دست بهشون

 ...بشم سازگار شرايط اين با تونست خواهم دير

 !نيست؟ سخت براش يعني...شم دور ازش گذاشت راحت...نخواست هيچي ازم...نگفت هيچي

 مي...ميکرديم کل کل باهم...واجبه زندگيم تو حضورش چقدر ميفهمم دورم ازش که حاال

 ...ميدادن زندگي معني برام اينا همه...ميکرديم درددل و بوديم مهربون هم گاهي...جنگيديم

 ؟!!!آينده روزاي به برسه چه...شده تنگ دلم االنشم همين....نيست حاال

 اون...کردنا نهي و امر اون...بوسه اون...آغوش اون...بيگاه و گاه مهربونياي اون...ميدونم من

 که دهش مخفي چيزي اينا همه پشت مطمئنم...نبودن معني بي هيچکدوم...نگاه اون...کردنا حمايت

 ...ميخوادش من دل

 ...اون براي هم...من براي هم...ميکنه مشخص رو چيزا خيلي روهام از من شدن دور

 ...کشيد بيرون خيالم عالم از منو بابا صداي

 نمياي؟!...بابا؟ تيارا-

 ...ميام االن-گفتم و کردم پاک رو بود چکيده گونم روي که اشکي قطره

 دراز تخت روي و اتاقم تو بود،برگشتم داده سفارش بيرون از بابا که شامي خوردن از بعد

 !اتاق يک توي...روهام و من...روزا اون سمت کشيد پر فکرم آن يه...کشيدم

 رومروب ديوار به و گونم زير گذاشتم دستمو...چرخيدم راستم پهلوي به و کشيدم عميقي نفس

 !کرد؟ فراموشش ميشه چطور...شدم خيره

 اونا هاگ!...بيفته؟ اتفاقي اگه...نيست روهام...تنهام اينجا من...گرفت فرا وجودمو همه عجيب ترسي

 روهام...هک دارم ايمان ولي...بشينن بيخيال اونا نداره امکان...گزيدم لبمو...کنن؟ استفاده فرصت از

 ...نکرده فراموش رو داده بهم که قولي هنوزم
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 دلت ميشه...نکني؟ فراموشم ميشه!...باشي؟ داشته هوامو دورم راه از ميشه يعني-کردم زمزمه

 همه يرز بزني ميتوني چطور...تنگتم دل که مني...خوامت مي بديات همه با که مني...شه؟ تنگ برام

 ...دادي؟ بهم قواليي چه يادته...هامون؟ خاطره يادته...روهام...چي؟

 خيس بالشمو بعدي قطرات دنبالش به و سرخورد و شد سرازير چشمم گوشه از اشکي قطره

 ...کردن

 ودنب نزديکش فقط...نميرفتم من برو ميگفت اون اگه حتي...نميومدم کاش اي...ميموندم کاش اي

 ...باشم...باشه ميخوام فقط...نيست مهم...شه بد چقدر نيست مهم...کافيه برام

 ميخوام...مراقبمه هنوزم که باشم مطمئن دل ته از ميخوام...کنم حس نزديکم حضورشو ميخوام

 ...کنم حسش

 باعث چي!...نداشتن؟ بقيه که داشت چي روهام ولي...بودم متنفر اون مثل آدمايي از عمرم طي

 حمايتش...مهربونيش؟...جبرانش؟ براي تالش...پشيمونيش؟...بشم؟ خواهانش اينجوري شد

 !گندش؟ اخالق...؟

 ...بودم کرده عوضش ظهر از بعد همين...بود موبايلم زنگ...پيچيد گوشم تو آهنگي صداي

 ...آخره سکانس ديگه-

 ...صندلي رو خالي تو جاي

 ...و ساده نگاه يه

 

 ...ميزد چشمک رها خندون عکس...کردم نگاه ش صفحه به خيسم چشماي با و شدم بلند

 دادم جواب و دادم قورت درد با بغضمو

 !جانم؟-

 خوبي؟...آجي سالم-

 روغد پس...دوشش رو بزارم هم ديگه غم يه نميتوستم ولي...بگم دروغ رها به که نداشتم دليلي

 !گفتم
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 ...خوبم-

 !کردي؟ گريه-

 ...نه-

 ميگذره؟ چي دلت تو ندونم داري انتظار االن يعني-

 ...کردم کوتاهي مکث

 .باشي من فکر به نميخواد...داري درد کافي اندازه به خودت تو رها-

 ...بگو.بدون خودت صبور سنگ منو...شده وجودم از عضوي ديگه...ساختم درد اين با من-

 وت مهربونش صداي...نبود سخت انقدر گفتنش کاش اي...کردم سکوت و فشردم هم روي لبامو

 ...پيچيد گوشي

 از هک مني!...نفهميدم؟ هيچوقت ميکني فکر...نيست خوب دلت اوضاع ميدونم...چيو همه ميدونم-

 !...ميفهميدم؟ نبايد بودم تر نزديک بهت خواهر

 ...شدن سرازير هام گونه روي آروم...بگيرم اشکامو جلوي نتونستم

 بشه؟ دلت راه سد غرور گذاشتي چرا...تيارا...شي سبک گريه همين با فقط شايد-...داد ادامه

 ميکني؟ سرزنشم داري-

 .تس اضافه چيز يه غرور...مسيري هر تو...که بگم اينو ميخوام فقط...کنم سرزنشت نميخوام من-

 ...نرو بگه و بشکنه غرورشو نشد حاضر اون وقتي-

 نقانو اين...بشکنه غرورشو مقابلشون طرف منتظرن طرف دو...همينه دقيقا-...کرد قطع حرفمو

 .ايه مسخره

 .موافقم باهات-...کردم پاک اشکامو

 .ميموني بگي که بود تو منتظر اونم...داره رو تو درد اونم...نکن گله کسي و چيزي از پس-

 ...نده الکي اميد من به انقدر-

 .داره رو تو حس اونم ميدونم خوب من...چرا؟ الکي-
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 ...باشه داشته حقيقت حرفت اين خدامه از که من-...شد آروم صدام

 .شه ثابت بهت تا باش منتظر-

 ...کشيدم دراز دوباره

 ...رها-

 جان؟-

 ...هستي و بودي باهام هميشه که ممنونم-

 !داريم؟ مگه تشکرم...ما خواهري عالم تو-

 ...زدم تلخي لبخند

 ...نه-

 !نزن اضافي زر پس-

 ...رواني نيس مشخص خودش با تکليفش...کن نگاش-گفت...خنديدم گريه وسط

 ...نشکتت خدا-

 !آمين الهي-

 .ازت ممنونم...شوخي بي-

 .ميکردم جبران بايد!...ديگه نوبتيه...ديگه-

 .باش اميدور ميگم بهت هنوزم-

 .کردم عادت بهش...وجودمه از عضوي ديگه مرض اين...که گفتم-کشيد آه

 !ميشي خوب تو ميدونم من-

 .راضيم من...بخواد بااليي اون هرچي-

 .قبلي رهاي همون شدي دوباره که خوشحالم-زدم لبخند

 !کجام؟ االن ميدوني-
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 کجا؟-

 !سجاده سر-

 !دورم؟ ازت چقدر خدايا...سجاده...کردم اي طوالني مکث

 .گفتم پرهامم به...باشه راضي ازم...عمري آخر اين ميخوام-گفت

 گفتم...کردن پيدا خودشونو راه اشکام دوباره

 .دعات به محتاجم خيلي...رها کن دعا برام...تري عزيز خدا پيش االن تو-

 کرد؟ فراموشت ميشه مگه...حتما-

 ...ديگه نشم نيازت و راز مزاحم پس-...کشيدم آه

 چيه؟ حرفا بابا نه-

 !قهره من با کنم فکر...بزن حرف خدا با يکم منم طرف از-

 !هست؟ هم خدا ذات تو قهر مگه-

 ...براش نبودم خوبي بنده-

 .بازه روت به هميشه آغوشش...برگردي سمتش به بخواي اگه-

 .ببخشه منو کن دعا تو-

 .حتما-

 باري؟ کاري...ديگه خب-گفتم بعد و سکوت کمي

 !باي...گلم نه-

 ...باي-

 !مو؟دل حرفاي ميشنوي...خدايا...شدم خيره سقف به...بالش کنار گذاشتم موبايلمو و کردم قطع

 :روهام
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 بزيرل حرص با...خوردن گره هم تو دستم کف سوزش از اخمام...کرد سفتش و کشيد باندو محکم

 زد غر

 اتاقش و خودش سر باليي چه...نگاه...ميکني؟ تو چيه کارا آخه!....من وضع خل داداش از اينم-

 ره به کني توجه بايد تو...انداختم گذشته ياد رو تو خوردم اضافي چيز...کردم غلط من آقا...آورده

 ميزنم؟ سر تو خاک من که حرفي

 ...کرده ناکار دستشو زده...کنم تحمل هم رو شازده رفتار و اخالق بايد دارم غصه و غم کم خودم

 گفتم کالفه

 .نداره مشکلي هيچ دستمم!پرهام خوبم من-

 بزنه اونورش از بود نمونده چيزي که دستت کف رفته جوري يه شيشه!...خودت جون-

 !ديز زر تعارف بدون کلمه واقعي معناي به ولي ببخشيدا...نداره؟ مشکلي ميگي اونوقت!بيرون

 دستام تو گرفتم سرمو شدم خم و کردم محکمي پوف

 !بزار تنهام پرهام ندارم حوصله-

 من تاقا تو بيا پاشو!...مياري خودت سر باليي يه ميزني باز...اتاق اين از بيرون بيا پاشو...پاشو-

 !باش تنها

 !بيرون برو-باال رفت صدام

 ...بيرون کرد فوت حرص با نفسشو

 !سرم فدا اونم!بدم حلواتو و خرما خرج بايد فوقش!...چه؟ من به!...بکش خودتو بزن اصال-

 سروضع به نگاهي و کردم بلند سرمو...کوبيد محکم درو و شد خارج اتاق از محکم قدمايي با و

 و شکسته چي همه و شده پرتاب اي گوشه به ها وسيله از کدوم هر...انداختم اتاق آشفته

 ريخته روهم اتاق گوشه و بود کرده جارو پرهام االن همين هم هارو شيشه خرده...داغون

 !رفت فرو دستم تو شيشه چجوري نفهميدم اصال....بود

 ...کردم زمزمه کالفه

 !ميپاشي ازهم زندگيمو داري دختر ببين-
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******** 

 نيام ديگه ميشد کاش اي...چرخوندم اطرافم نگاهمو ميلي بي با...داخل رفتم و کردم باز درو

 ...ندارم مکان اين به حسي هيچ...نيست اون وقتي!اينجا

 ارهقر کي تا نيست معلوم بعد به اين از که اي صندلي و ميز روي...راست سمت کشيدم نگاهمو

 ...نباشه پيشش اصليش صاحب يعني...باشه نداشته صاحبي

 ...پيچيد ذهنم تو مبهم صداي يه

 !مهندس آقاي سالم-

 !منشي خانم سالم-...کردم زمزمه و نشست لبم رو تلخي لبخند

 متوقف آبدارخونه در جلوي باز و...جلوتر رفتم و گرفتم خاليش جاي از سختي به نگاهمو

 ...نيست مخصوصش هاي قهوه از خبري ديگه...انداختم نگاهي داخلش به و کردم باز درشو...شدم

 ابموت لپ کيف...شدم وارد و اتاقم سمت رفتم...بستم درشو و کشيدم آه به شبيه بلندي نفس

 ...صدا همون باز و...کردم نگاه برم و دور به و ميز روي گذاشتم

 ورش گربه که چيه نظافت اون...ساييدم اتاقتو ديوار و در بسکه شکست دستام!...نداري که ادب-

 !ميکرد

 ...زدم کنار رو پرده و سمتش رفتم...پنجره و اي شيشه گالي گلدون روي خورد سر نگاهم

 !خوشگله چه ببين-

 زد فرياد دلم ته از حسي يه...انداختم زمين روي رنگي هاي نور به نگاهمو

 !تو از تر قشنگ نه ولي...قشنگه واقعا آره-

 قفل هم توي دستامو و ميزم پشت نشستم...جوشيد مي چشمام توي داشت دوباره اشک

 باباش که حاال هرچند...بدم بهش ماهشو اين حقوق رفت يادم...که رفت عجله با انقدر...کردم

 تا ادنمي شرکت به دوباره برگرده سفرشم از اگه حتي و...نداره پول اين به نيازي ديگه برگشته

 ...بده ادامه کارشو

 ...ميشد وارد اون و ميشد باز در زماني يه...بخير يادش...شدم خيره اتاق بسته در به
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 اومد در صداش وجدانم

 و زمين از و ميشي غرق عالمش تو که داره سودي چه ديگه رفته که حاال!...چيزارو اين کن بس-

 ...نزدي؟ بهش حرفي چرا خب خواستيش مي که تو!...غافل؟ زمان

 ...دادم جوابشو

 .کنه باورم نداشت امکان ميدونم چون-

 لکيا بپذيره رو تو نيس حاضر ميدوني وقتي...نده آزار بخاطرش خودتو اين از بيشتر توهم پس-

 !کن فراموشش و نکن بافي خيال

 ميشه؟ مگه-

 !ميشه بخواي اگه-

 !نميشه پس!نميخوام-گفتم و پايين انداختم سرمو و کردم مشت دستمو

 ناي تا تره شيرين برام مرگ که بزنم پسش...ميکنم زندگي خيالش با من...شد خفه وجدانم

 از راحتي به ميشه چطور...گذشتم هست و بوده هرچي از بخاطرش که دختري!...لعنتي زندگي

 بشه؟ محو دنيام

 اکيب....گرفتي ازم زندگيمو...ميکنم حست بازم...باشي دور ازم هرچقدرم...باشي که هرجا تو تيارا

 ...نيست

 ديگه کس...خبرم بي ازش و اونجاست وقتي تا نکنه...گرفت فرا وجودمو بدي حس لحظه يه

 !بشه؟ صاحبش

 !نه...نه...ميز روي کوبيدم محکم شدمو مشت دست...بستم چشمامو و فشردم هم روي لبامو

 وجودش بند بند با...تيارا...بود نخواهم زندگي ادامه به حاضر هيچوقت من...باشه اين بر قرار اگه

 چه....بود من با ميليش بي تمام با که شبها چه...!...باشه داشته فاصله ازم که هرچقدرم!منه مال

 مي زندگي طعم برام بودن اون با که وقتايي چه...بردم مي رنج دلگيره ازم اينکه بخاطر که روزايي

 ...داد

 ...باشه،باشه ميخواد هرچي حس اين....نميذارم جونم قيمت به شده حتي...نميشه
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 :تيارا

 ات شايد گفت بابا...دادم ادامه زدنم قدم به زير سربه همچنان و کردم جابجا هام شونه روي کيفمو

 ...نميدم دست از فرصتو منم پس...باشه سرکار شب نيمه

 ...کرده غروب وقته خيلي که من دل خورشيد...تاريکه هوا...پارکم تو

 وهامر يادمه...بود نصفه تقريبا ماه...انداختم آسمون به نگاهي...کشيدم آه و نيمکت رو نشستم

 ميگفت

 !تنها؟ شب وقت اين ميشه مگه-

 وريد ازم خيلي!...خونه؟ برگردوني منو دنبالم بياي کجايي!شده که حاال...زدم داري معني لبخند

 ...خيلي

 جاداي زندگيت تو تغييري چه من نبود!...خوشحالي؟ناراحتي؟ من نبود از...کجايي االن نميدونم

 ...ميکني؟ حس خاليمو جاي اصال...کرده؟

 ...بريد افکارمو رشته ظريفي صداي

 بگيرم؟ فالت هست اجازه...باشي بخت دم ميخوره بهت هم خوشگلي هم ماشاهلل هزار ماشاهلل-

 و بود ايستاده نزديکم بامزش چهره اون با ساله 41-80حدودا زني...صدا سمت کشيدم نگاهمو

 !نگرفتم فال وقته خيلي...نيست بد...ميکرد نگام منتظر

 !ندارم خبر اومده سرم باليي چه ببينم بيا-گفتم و کردم دراز سمتش به دستمو

 .باشي خوشبخت هميشه ايشاهلل...عزيزم خدانکنه-...جلو اومد و گزيد لبشو

 رد صورتش و دستم بين منم نگاه...شد خيره دستم کف به دقت با و گرفت دستش تو دستمو

 ...بود چرخش

 ...زدن حرف به کرد شروع بعد لحظه چند

 بهم داخ اميد به...ميخواد رو تو اونم...عاشقشي که هست يکي االنم...بينم مي خوشبخت تو آينده-

 .ميشه بيشتر بستگي دل باعث و درسه يه خودش جدايي که نده راه دلت به بد...ميرسين
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 وآدم جورايي يه اما نداشتم اعتقاد فال به خيلي اينکه با!...ميخواد منو اونم...زدم محوي لبخند

 !ميشه؟؟؟ يعني...ميکرد اميدوار

 دعا رامب کلي و شد خرکيف کلي اونم...دستش کف گذاشتم پول مقدار يه و کيفم توي بردم دست

 ....کردم زمزمه...کارش پي رفت و کرد

 !دادم بهت دلمو کردن گرم مزد بهرحال...ميکردي در خودت از يا بود راست حرفت نيس معلوم-

 فحهص روي که اسمي به فقط طوالني...و آوردم درش توکيفم از حوصله بي...شنيدم موبايلمو زنگ

 !ميبود؟ روهام اسم اين جاي به االن ميشد چي...شدم خيره ميزد چشمک

 به يکم بزار...اما بيزارم آدم اين از هرچند...شديد دارم عاشقانه محبت کمبود...دادم جواب ولي

 !باشه خوش دلم بره صدقم قربون اين روهام جاي

 ...الو-

 ...گوشم تو پيچيد فرزين غمگين صداي

 ...من عشق سالم-

 ...لبام رو نشست لبخندي...زد حرفو اين روهام کردم تصور لحظه يه

 .نبود ازت خبري...شدي بيخيالم حتما حاال تا بود خوش دلم-

 .ودمب کرده کارو اين صدبار تاحاال من بود آسون انقدر اگه تو از کندن دل...نميفهمي هيچوقت تو-

 ي؟نميدار بر سرم از دست بازم نميگيري ميخواي که جوابي دوساله که داري اي انگيزه چه واقعا-

 فقط ميگردم دنبالت دارم در به در رفتي وقتي از!...دارم دوست ديوونه ميفهمي دارم دوست-

 بزار فقط...بکن ميخواد دلت هرکار بعد...بدي گوش حرفام به ببينمت ديگه بار يه...بار يه ميخوام

 .ببينمت بار يه

 گفتم خونسرد و دادم تکيه نيمکت پشتي به سرمو

 ...نميشه-

 کني؟نمي قبول چرا ميخوامت بازم وجود اين با ولي...مطمئنم...ميونه در ديگه کس پاي ميدونم من-
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 !بودم ريلکس همچنان من ولي...ميشد بلند رفته رفته صداش

 .نيست قبول قابل اصال چون-

 !بکني که هرکاري به راضيم بعد کنم ثابت بهت خودمو بده فرصت-

 ...عشوه و ناز با شد مخلوط صدام...شدم ديوونه يهو چرا نميدونم

 ...فرزين-

 ...پايين اومد ولومش يهو

 فرزين؟ جان-

 !داري؟ دوسم واقعا-

 ميپرسي؟ تو سواله اينم...عزيزم دارم که معلومه-

 !چقدر؟-

 .کمه هم دنيا-

 !کني؟ چکار بخاطرم حاضري-

 .ميدم جونمم-

 ميکني؟ چکار...برسه بهت ازدواجم خبر اگه-

 ...ميکردم کيف کلي دلم تو...شد استرسي

 کني؟ ازدواج ميخواي...مگه-

 ...نه-...زدم نيشخند

 ...ميرم مي تو دست از آخر از من-کشيد راحتي نفس

 ...فرزين-

 جانم؟-

 حاليه؟ و حس چه عاشقي-
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 ...ميره ضعف برام داره دلش ميدونستم...بود ناز از پر صدام هنوزم

 ديب اتفاق نکرده خداي...بندن نفسات به نفسام...تو مال شده دنيام همه که اينه...عاشقي-گفت

 حاضرم...ببينمت اينکه ب برسه چه ميلرزه دلم ميشنوم صداتو...ميره در تنم از جون بيفته برات

 يخوامم...بينم مي خوابتو شبا...نميشم خارج فکرت از هم لحظه يه حتي...کنم نامت به چيزمو همه

 .دارم دوست دل ته از يعني عاشقي...باشي من کنار...باشي من مال دنيا آخر تا

 گفتم ميکنه خمارش ميدونستم که لحني با و کشيدم عميقي نفس

 ...شدم عاشق من...فرزين-

 ...نکرده که خياال و فکر چه خودش واس االن!هه...کردم حس صداش تو مخفي شوقي

 !عشقم؟ شدي کي عاشق-

 ...عاشق-

 ...ميشنيدم بلندشو نفساي صداي فقط...بدم ش سکته ميخواستم عمدا

 ...که شدم يکي عاشق-گفتم

 ...تو مثل که شدم کسي عاشق-...دادم ادامه و...کردم مکث بازم

 !من؟ مثل-

 !داره دوسم تو مثل...اوهوم-

 دادم ادامه رحمي بي با...اومد بند نفسش کردم حس

 اونو منم خب...داره دوسم ميدونم خوب...خب ولي نکرده اعتراف هنوز راستش...شدم عاشق منم-

 !هوم؟...گرفتي؟...ميکنم انتخاب اونو...اون و تو بين حتما پس...دارم دوست تو از بيشتر

 ...کرد جاخوش لبام رو خبيثي لبخند...نشنيدم جوابي هيچ

 ...فرزين؟-

 .ميکني تجربه وحالو حس اين...توهم که خوشحالم-...بود بغضي صداش
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 رد ذهنم از دار دنباله ستاره مثل که فکري با...اما شد تر عميق لبخندم...ممتد بوق صداي و

 نکنه...کنه؟ ترک منو همينطوري روهامم نکنه...شد فشرده دستم تو گوشي و ماسيد لبخندم...شد

 باشه؟ رحم بي انقد

 ...زد داد سرم وجدانم

 بعذا بايدم...نميکنه پاک ردپاشم و ميگذره و ميشکنه دل راحتي همين به که...تو مثل آدمي-

 وتاد تاوان حقته...بکشي زجر حقته انصافا...عشقش از...ش آينده از بترسه و باشه داشته وجدان

 اين...بذاري مايه خودت جون از شده حتي و روح از...احساست از بايد...بدي رو شکستي که دلي

 !توه حق زندگي وضعيت

******** 

 هدار هي!...برداره زده فلک بدبخت من سر از دست نيست قرار المصب تلفن اين اينکه مثل!...اه

 ...ديگه نميکنم رحمي بي منم خب!...بدم نجاتش حتمي مرگ از داره انتظار و ميکشه خودشو

 مسير وت و بود بسته نيمه چشمام البته...پذيرايي تو رفتم و شدم بلند تخت روي از اخم با کالفه

 به خوشبختانه سالمت و سالم ولي...کردم برخورد بود راهم سر هرچي و ديوار و در به باري چند

 ...رسيدم مقصد

 ...بستم چشمامو ايستاده همونطور و برداشتم تلفنو گوشي

 الو؟-

 بودي؟ خواب هنوز!...بابا دختر سالم-...بود بابا

 ...اوهوم-خاروندم سرمو

 !عزيزم يکم باش سحرخيز!...بودي خواب تو سرکار رفتم سحر کله من...ماشاهلل-

 ...شدم بيدار که حاال-کشيدم عميقي نفس

 .سرمطلب برم...خب-

 خب؟-
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 باز براش درو بگم خواستم...بده تحويلت چيزميز و نقشه سري يه که خونه مياد آقايي يه امروز-

 .کني

 !نميده؟ تحويل خودتون به چرا خب-

 ببره فتمگ همين واسه...ببينمش نميتونم شب تا که منم...داره پرواز ديگه ساعت چند تا خدا بنده-

 .بده تحويل تو به خونه

 ...باوشه-گفتم و بيرون کردم فوت نفسمو

 .باش خودت مواظب...نکنه درد دستت-

 .باي...همينطور هم شما-

 .خدافظ-

 بده انجام خودت کاراتو من پدر خب...اتاق سمت برگشتم و سرجاش گذاشتم حرص با گوشيو

 !پروني؟ مي منو ناز خواب از که داره ربطي چه من به تو کاراي!...ديگه

 ونکردنش شونه مشغول...کردم نگاه آمازونم به شبيه خيلي خيلي موهاي به و وايسادم آينه جلو

 اي هفته دوسه اينکه با...ميکنه خودنمايي توشون غم هنوزم...شدم خيره چشمام تو و شدم

 تا و هبالش کردن خيس م برنامه هرشب هنوزم...کنم سازگار شرايط با خودمو نتونستم اما گذشته

 !!خواب ظهر لنگ تا صبح از و...خاطرات مرور صبح

 !رواني يه!دپرس...بگم شو خالصه...اعصاب بي و حوصله بي روزم طي در

 I love...بود نوشته مشکي با بزرگ روش که سفيد خفاشي شرت تي يه...کردم نگاه تيپم به

you...مشکي سفيد خط سه شلوار يه و... 

 روز چند ناي کال...نوشيدم تلخ قهوه يه فقط و نداشتم صبحونه براي اشتهايي...آشپزخونه تو رفتم

 يول!...شدي الغر ميگه...ميخورم غذا کم خيلي که ميکرد اعتراض مدام بابا...بودم شده اينجوري

 ...نميکنم حس چيزي که خودم

 ولي ميکردم عوض کانال هي ظاهرا...کردم روشنش و دادم لم تلويزيون جلو شد تموم که قهوه

 وجل تصويرش و بود پيشش ذکرم و فکر همه!...ميشه؟ پخش داره چي که نميشد حاليم هيچي

 ...چشمام
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 ريگي گوشه به مدام بابا که کردي کاري!...کردي؟ چه من با تو...آوردي سرم باليي چه روهام ببين

 هرروزم و بشه غصه و غم هرشبم که کردي کاري...کنه اعتراض حرفيم کم و اشتهايي کم و

 ...دنيامه همه که کسي از...تو از خبري بي...خبري بي و دلتنگي

 خودنمايي مردي تصوير...شدم بلند و زدم پس اشکمو قطره...بريد افکارمو رشته آيفون صداي

 ...ميکرد

 بله؟-

 آريا؟ آقاي منزل-

 .بله-

 .آوردم هاشونو نقشه-

 .باال بفرماييد-

 لوممع کجا از...سرم رو انداختم الکي شالم يه و پوشيدم مانتو يه و اتاق تو رفتم...زدم رو دکمه و

 !باشه داشته فرق ما با يارو شايد

 !نيومده که مهموني...کنم آماده پذيرايي وسايل براش نداشتم حسشو

 80 حدودا ميخورد بهش...جلو اومد لبخند با و بيرون اومد آسانسور از...شدم منتظرش در دم

 ...باشه سالش

 درسته؟ باشيد مهندس آقاي دختر بايد شما...خانوم سالم-

 .درسته بله...سالم-دادم تحويلش مصنوعي لبخند يه

 .مهندس آقاي سفارش از اينم-...داد دستم به رو بزرگي پاکت

 !تو بفرماييد-گفتم بنابراين...نباشه ادبي بي خواستم

 ...فهميد خودش بيچاره!...بزوره بود معلوم که گفتم جوري يه

 .خداحافظتون(...داد تکون سرشو...)نميدم زحمت نه-

 ...اومدين خوش-
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 رو دادم لم دوباره و اتاق تو کردم پرت شالمو و مانتو و بابا کار اتاق تو گذاشتم پاکتو...بستم درو و

 ...باشم خودم تو نذاشت موبايلم زنگ بازم اما...ها شبکه تعويض روال همون باز و کاناپه

 يروز اونم کنم خلوت خودم با ندارم حق دقيقه يه چرا...بزنم زار ميخواست دلم...شد خورد اعصابم

 نهک فکر بدبختياش به آدم نميذارن چرا...ندارن؟ زندگي و کار خودشون مردم!...تنهام؟ خونه تو که

 ...اه...شه؟ خالي يکم

 دادم جواب اکراه با...بود غريبه شماره يه

 الو؟-

 !بانو تيارا....سالم-...مردونه خشن صداي يه

 !شما؟-کردم اخم

 !ميشناسمت خوب من ولي...نشناسي منو داري حق-

 !؟؟...نکنه...بود خوفناک لحنش...افتاد دلم تو ترسي

 .کن يادداشت ميدمو بهت که آدرسي فقط...نباش ن نگرا(خنديد...)ترسيدي؟...چيشد؟-

 .کنم گوش حرفت به نميتونم نشناسمت تا...من-...باشم محکم کردم سعي

 راس بايد داره ارزش برات عشقت و خودت جون اگه!...دختر ببين-...تر ترسناک و شد جدي يهو

 چه نيست معلوم نياي اگه!...ميدم بهت آدرسشو االن که باشي قراري سر بعدازظهر 4 ساعت

 .باشه هردوتون انتظار در بعدي اتفاقات

 من براي جون اون!...روهام جون به!ميکنه تهديد داره...دادم قورت دهنمو آب...لرزيد مي دستم

 ...اون...داره ارزش

 نه؟ يا ميکني يادداشت...گرفتي؟ خون خفه چرا-باال رفت صداش

 4 ساعت تا بعدش...ندارم کردن يادداشت جز اي چاره حاضر درحال...ترکيد مي داشت بغضم

 ...کنم فکر ميتونم

 ...آوردم قلم کاغذ لرز و ترس با

 ...بگو-
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 ...کرد قطع و گفت جمله يه فقط پايان در و گفت آدرسو

 !حياتيه قرار سر حضورت...گفتم چي بهت باشه يادت-

 هک کثيفيه بازي چه اين...کردم رها اشکامو...گزيدم لبمو و شدم خيره آدرس به خيسم چشماي با

 تضمين سالمتيم برم اگه...آدم؟ و عالم از بترسم بايد کي تا...شديم؟ واردش روهام و من

 !همينطور هم نرم اگه...نيست

 !کمه فرصت خدايا...جويدم لبمو پوست!!...نيم و يک...انداختم ساعت به نگاهي

 !بزنم؟؟ زنگ...بهش يعني...کنم چکار بگه بهم ميتونه اون!روهام...شد زده ذهنم تو جرقه يه

 !...دلگرمياش به نياز هم...دارم صداش شنيدن براي اي بهونه هم حاال...کنم؟ کار چه نزنم زنگ

 گفتنمي رها مگه...نداره نقشي غرور اينجا...زد چنگ دلم به ترديد باز...گرفتم دستم تو گوشيمو

 چيه؟ واسه ترديد و شک اين ديگه پس...ميکنه؟ خراب چيو همه غرور

 فقط...باشه مشاور بهترين ميتونه روهام فقط وضعيت اين تو!...بفهم کمه فرصت...تيارا-وجدانم

 ...بزن زنگ و نترس...کنه آرومت ميتونه اون

 کردم زمزمه زيرلب

 !ميکنم خواهش روهام-

 لرزشم رو کنترلي و بودن جاري رود مثل اشکام هنوز...گرفتم شمارشو و زدم دريا به دل و

 براي...صداش شنيدن براي ميزد پر دلم طرفي از و...ميگرد ديوونم داشت ترس...نداشتم

 ...آرامشش

 هتب...نباش رحم بي...نميدي؟ جواب ديدي گوشيت رو منو شماره چون...لعنتي؟ نميدي جواب چرا

 ...دارم نياز

 ...شد انداز طنين گوشم تو ش گرفته و بم صداي...برد جنون مرز تا منو اينکه از بعد

 ...الو-
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 لبمق ضربان...بود اومده بند زبونم انگار...گزيدم لبمو...داري؟ انتظاري چه...چي؟ پس خب...همين؟

 هب من و بزنه حرف اون ميخواستم فقط...ميشم بيهوش دارم ميکردم حس و بود باال حد از بيش

 !بدم گوش صداش

 !تيارا؟...نميزني؟ حرف چرا...الو-

 هداد اسمم به قشنگو آواي همون لحنش،بازم سردي تمام با...نشست لبام رو لبخندي اراده بي

 ...زدم صداش و صدام تو ريختم توانمو...بود

 ...روهام-

 گفتم...ميداد آرامش بهم نفساشم صداي همون...کرد سکوت

 .بود ترسناک حرفاش...زد زنگ بهم يکي...روهام-

 ميگفت؟ چي-گفت سريع چون...گرفت رو قضيه گمونم

 .قرار سر برم بايد گفت...داد بهم آدرس يه و کرد تهديدم-

 !خب؟-

 کنم؟ چکار...نرم؟ يا برم....خب-

 کافي برام همينم اما کردم حس وجودم بند بند تو سرماشو...بود هميشه از تر سرد صداش

 ...جمله اين مثل....ميشه تحمل قابل غير سرما گاهي خب ولي...بود

 .داري خودتو اختيار اونجا تو...نرو ميخواي...برو ميخواي...خودته با تصميمش-

 تموم يعني...نميشه باورم...رفت يادم کشيدن نفس لحظه چند و رفتم فرو عظيمي شوک تو

 ...ميکرد ديوونم داشت بغض...شد؟؟

 چي؟...چ-

 .باشم داشته دخالتي تو شخصي کاراي تو نميتونم من...شنيدي همينکه-...رحمانه بي

 تههف سه همين تو...نکنن هست که ايني از تر خيس صورتمو اشکام تا فشردم هم روي پلکامو

 عنيي...ميکنه؟ اينکارو من با داره چطور...کنه؟ فراموش قولشو تونست چطور...شد؟ تموم چي همه

 ...نداره ظاهرا خب...نداره؟ فرقي براش من زندگي و مرگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

468 

 

 گفتم...کنم کنترل خودمو نتونستم

 استقبال به ميرم...ندارم ديگران کمک و مشورت به هم نيازي...ميرم من باشه...باشه-

 ...بشم خالص نحس زندگي اين از ميرم!...باد بادا هرچه...مرگ

 قدرچ...کرد آب سنگو دل هقم هق صداي و گرفتم دستام تو صورتمو...زمين به کوبيدم گوشيمو و

 دل راحت چه تو...دارم دوست احمقانه چقدر من و...کردي فراموشم آسون چقدر...راحت

 از تو زندگي و مرگ...نيست مهم برات من زندگي و مرگ...بستم دل وار ديوانه چه من...کندي

 !تره مهم برام خودم جون

 چي گناهش سامان مثل يکي!...بستم کي به دل ببين حاال...نبستم دل هي...نشدم عاشق هي...هه

 !بود؟

 بهم وطاقتت از يکم...ميشدي حالي چه ديدي مي محلي بي ازم وقتي ميفهمم...سامان حالتو ميفهمم

 !ميدي؟ قرض

 بي انقدر نميدونستم...روهام نميذاشتم روت دست اول همون از و گذشته به برميگشتم کاش اي

 يادت هامون گذشته...تفاوتي بي انقدر من به نسبت نميدونستم...هست توهم ذات تو رحمي

 نيست؟

 من و ميبخشي بهم تو که سرماييه از بهتر هزارمرتبه بياد سرم هم هرباليي..ميرم من...معرفت بي

 ...زندگي اين از بهتره...ميکشم بخاطرت دارم که زجريه اين از بهتر...ميزنم يخ مظلومانه

 !7...کردم نگاه ساعت به دوباره و گرفتم مو گريه جلوي درد هزار با

 آغاز...روهام...مشکي سرتاپا پوشيدم لباس...ميزدم هق هنوز و لرزيدن مي درون از پاهام

 !!!مبارک من نبود آغاز و...فراموشيمون

 :روهام

 !!!ميکرد گريه داشت...اتاق کف نقطه يه به شدم خيره و پايين آوردم گوشيو

 زري هچ ميفهمي اونوقت بياد سرش باليي يه بره وايسا باشه...نه؟ نداره ربطي تو به!آره-...وجدانم

 !زدي
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 جز...درآره منو لج که ميره گفت...نميره جا هيچ اون...نميره اون!نه...دادم تکون طرفين به سرمو

 !...نداره رفتن جرات...حرفاست اين از تر نازک دل تيارا!...باشه نميتونه اين

 ...!گريه با اونم...شنيدم صداشو گذشت سال سه انگار که هفته سه بعد!...شد دلخور ازم...ولي

 اتفاق ترين تحمل غيرقابل...دادم فشار هامو شقيقه انگشتام با و کردم خم سرمو...بستم چشمامو

 ...بکنم تصورشو حتي نميتونم...تياراست اشکاي ريختن من براي

 قتهيچو که ببخش...ببخش منو...نداري دلشو ميدونم...نميري ميدونم...نميري جا هيچ تو تيارا

 ...نفهميدم حالتو

 ...کردم حس نگاهشو سنگيني...شد وارد پرهام بعد اي لحظه و شد زده اتاق در به اي تقه

 !چيشده؟ باز-

 ...هيچي-...بود گرفته صدام

 هيچي؟-

 ...کشيدم آه...بعد و کردم سکوت اي لحظه چند

 باهاشت چي همه...هميشه چرا!...بزنم؟ بزنمو بايد که حرفي نميتونم...هيچوقت چرا...پرهام-گفتم

 ميشه؟

 ...زد چهارزانو زمين رو جلوم و کشيد عميقي نفس

 دست هيچي مواقع اينجور تو...زندگيش فرد ترين مهم از حتي!همه از...دلگيره آدم وقتايي يه-

 چيشده؟ مگه حاال...نيست آدم خود

 ...زدم حرف باهاش-

 !واقعا؟-شد گرد چشماش

 ...ميزدم بايد که اونجوري نه ولي-

 بهش؟ گفتي چي-

 ...!پرت و چرت-زدم پوزخند
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 .ميشه درست بگذره مدت يه...نباش نگران-

 .نميگذره راحتيا اين به تيارا...نوچ-

 .بگذره بايد باالخره ولي-

 ...ميشم ديوونه دارم...نميدونم-

 جاهاي رفک بايد...گذاشتي مسير اين تو پاتو وقتي...نيست چيزي که ديوونگي-زد تلخي لبخند

 !ميکردي سختشم

 ...شدم خيره چشماش تو...کنم عوض بحثو خواستم

 !خبر؟ چه تو-

 .ديروزشه از بدتر هرروز...هيچي-کشيد سوزي سينه آه

 چي؟ که آخرش-

 ...تر تلخ بار اين اما لبخند همون بازم

 .ميرم باهاش منم-

 بکشي؟ بخاطرش خودتو حاضري يعني-

 ...سهله که جون-

 .نيست راضي چيزي چنين به رها ولي-

 !نيست راضي منم تنهايي به-

 کردم زمزمه...زدم کنار رو پرده و ايستادم پنجره کنار...شدم بلند و کشيدم عميقي نفس

 ...ميشد شروع اول از چي همه کاش اي-

 ...گذاشت تنها منو بنابراين و شد بلند پرهام موبايل زنگ موقع همون

 از شايد...نميفهميدم هيچي که اوايل همون حتي...نبود خوشايند برام هيچوقت تيارا دلخوري

 نهمهاي با اينکه...قيمتي؟ چه به ولي...بده قرار هم راه سر دونفرو ما داشته قصد سرنوشت اولشم
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 انقدر زندگيم بخش ترين مهم اينکه...بپوسم؟ تنگي دل و خبري بي تو و بسازم و بسوزم فاصله

 ...نااميد؟ اينجا من و باشه دور ازم

 تاريک داشت بيرون هواي که رفتم فرو خودم تو انقدر ديدم فقط...گذشت زمان چقدر نميدونم

 ...ميکردم سير هواش و حال تو هنوز من و ميشد

 برش تخت روي از و سمتش برگشتم...بشکنه سنگينو سکوت اون تونست موبايلم زنگ

 !!بابک!...لعنتي مزاحم همون بازم...داشتم

 خواهد ضعيف منو ندم جواب اگه...فشردم دستم تو گوشيو و ساييدم خشم با دندونامو

 !بده تحويلم ميخواد مفتي حرف چه اينبار ببينم بايد پس...دونست

 !بزني؟ داري زري چه باز-غريدم

 ؟کردي رم چته!...اعصابي بي فاز تو رفتي که باز-...ريخت بهم پاک اعصابمو ش مستانه قهقهه

 !گمشو و بزن زرتو-

 مي ارقر تهديد مورد بيشتر نفر يه اينجا...تو زشت رفتار هر با چون...من داداش نکن تندي انقدر-

 !گيره

 ...کاري کسي به من-

 ميک با عصبي و نشست پيشونيم رو اخمي..نداره امکان نه نه.؟...نکنه...اومد بند زبونم آن يه

 دادم ادامه نگراني

 بود؟ کي نفر يه اون از منظورت-

 شنيدم صداشو...آيفون رو بود گذاشته گوشيو کنم فک...خنديد باز

 !منه پيش کي بفهمه تا بگو چيزي يه-

 !!رفتي که نگو تيارا...ميشد باالوپايين تند تند استرس از سينم قفسه

 ...ميخواد دلت نکنه...ضعيفه؟ گرفتي اللموني چرا-باال رفت صداش بابک

 ...بود مخلوط گريه با...کرد سيخ تنم به مو دخترونه جيغ صداي يه و
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 ...کثافت نزن دست من به...نهههههههههههههه-

 ...شد آزاد فريادم با و شد حبس سينه تو نفسم...افتاد هق هق به و

 !!ميکنم اشتباه دارم خودتي؟؟؟بگو تيارا-

 ...روهام-...گريه با

 ...مينشونمت سياه خاک به...بخوره بهش دستت شاهده خدا...بابک-زدم فرياد باز

 النا!...نرسيده نقشه اجراي وقت هنوز چون...ندارم باهاش کاري که فعال-گفت خيالي بي با بابک

 ...کنم اذيتش ميخوام ذره يه فقط

 ...پنجره به کوبيدم مشتمو و شد خارج دستم از کنترل...تيارا کننده ديوونه جيغاي بازم و

 ...بره بزار...لعنتي؟ داري چکارش-

 نکهاي...ميرسوند جنون مرز تا منو تصورشم حتي...شد مخلوط تيارا جيغ با بابک قهقهه صداي و

 !مياد سرش باليي چه داره االن

 ...کوبيدم ديگه مشت يه

 !نکن اذيتش...پدرمادر بي آشغال توام با-

 ...گرفته صداش کردم حس که کشيد جيغ انقدر

 جر وخودت داري فقط و نمياد بر دستت از هيچکاري بينم مي وقتي ميگذره خوش بهم خيلي-بابک

 !ميدي

 !بشه سياه روزگارت که باش روزي منتظر...ميگيرم پس ازت اشکاشو انتقام-غريدم

 ...ميشنيدم شو آهسته هق هق فقط و نميزد جيغ ديگه تيارا...لرزيد مي عصبانيت از تنم همه

 !نه؟ کنه ديوونت حد اين تا نميتونست اين از بدتر اي شکنجه هيچ-بابک

 نه؟ يا شيرفهمه بره تيارا ميزاري االن همين...ميدي تفت ور و شر زيادي داري-

 !نميدم دستش از راحتيا اين به...ميدوني که تو-

 ...تيارا گرفته صداي و...ديگه خفه جيغ يه و
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 ...بسه...دادي م شکنجه هرچي بسمه بخدا...جلو نيا-

 نکنم؟ پذيرايي ازت ميشه مگه...جيگر اومدي خودت پاي با خودت-بابک

 !باش نداشته باهاش کاري بابک-شد هوا به دادم باز

 ...شنيدم رو تيارا التماس

 ...روهام...توروخدا...بکشه منو ميخواد اين...روهام-

 داره...شدم مايل جلو به و تخت لب نشستم درمونده...نشن جاري اشکام تا گذاشتم هم رو پلکامو

 ...بکنم نميتونم غلطي هيچ من و ميزنه صدا منو

 قهدقي دو داري اجازه...بيا!...نزن جوش زياد!همين گرفتم حالشو خورده يه...تمومه کارم فعال-بابک

 .بزني حرف تنها باهاش

 اينکه تا...بود برپا ديدني آتيشي درونم هنوزم...شدم منتظر و کردم مشت سينم قفسه روي دستمو

 ...پيچيد گوشم تو تيارا ي گرفته و دردمند صداي

 ...روهام-

 ...بزنم حرف آروم باهاش کردم سعي...ميزد هق هنوزم

 .ببخش منو...تيارا-

 داشت؟ چکارت عوضي اون-پرسيدم...کرد سکوت

 باال رفت صدام اراده بي...کرد سکوت بازم

 کرد؟ چکارت ميگم باتوام...نميگي؟ هيچي چرا-

 ...گرفت ش گريه باز

 ...ميکرد اذيتم...ترسوندم-

 ..ماليدم چشمامو انگشتام با و شدم خم

 کجايي؟ االن بگو بهم...باش آروم-

 ...نميدونم-
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 نميدوني؟ چي يعني-

 .آوردنم کجا نميدونم...کردن بيهوشم-

 !نگم هم هيچي نتونستم ولي...کنم سرزنشش وضعيت اين تو نميخواستم

 هچ ت احمقانه کار اين...هوم؟...رفتي؟ چرا...نيست انتظارت در خوبي چيزاي ميدونستي که تو-

 داشت؟ دليلي

 ...گفت دلخور...بعد و سکوت اي لحظه چند

 .باشه مهم برات نبايد االنم پس...نميکني دخالتي...و نيست مربوط بهت گفتي که تو-

 !مقصرم ميدونستم...بودم پشيمون سگ عين زدم بهش موقع اون که حرفي از

 بريزي؟ بهم بايد تو...گفتم چرتي يه...من حاال-...گفتم

 .باشه مهم تو واسه نبايد بياد سرم هم باليي هر...حرفا اين واسه شده دير که حاال-

 گفتم کالفه اراده بي...ريخت بهم اوضاعم

 اهميت يب چيز يه بخاطر کردي فکر واقعا...نداره؟ اهميتي هيچ تو سالمتي برام ميکني فکر يعني-

 !همبف اينو خواهشا من عزيز...تيارا؟ نميکني درک چرا نميفهمي چرا...داغونم؟ و ريخته بهم انقدر

 هم ناراضي چندان ولي!...دادم تحويلش حرفايي چه شد روشن برام کامال طوالنيش سکوت از

 ...بفهمه بايد که باالخره...نبودم

 ...بود دلخور ازم بدجور هنوزم

 ...مرده يا بيرون برم زنده اينجا از من نيست معلوم بهرحال-

 من دنترسون فقط قصدش بابک مطمئنم من...نيست اين از غير!خونه برميگردي سالمت و سالم-

 .ميکنه آزادت بزودي...بود تو و

 راحتي؟ همين به-زد پوزخند

 .نترس هيچي از...بري ميزاره ديگه دقيقه چند تا...تو نه ميشناسم اونو من-

 .نترسم ميگي که نيستي من موقعيت تو-
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 .نباش هيچي نگران...ميگذره چي آشغال اون کله تو ميدونم خوب من اتفاقا-

 ...اومد بابک نحس صداي يهو

 ...گوشيو من بده...کنين؟ تموم نميخواين!...شدا بيشتر دقيقه دو-

 !باش داشته اعتماد حرفام به و کن جمع حواستو تيارا-گفتم سريع

 ...نشد نصيبم بوق صداي جز چيزي ديگه و

 :تيارا

 باز وچشمام وقتي يادمه...ديوار کنج سه به شدم خيره کنان فين فين و گرفتم بغلم تو زانوهامو

 نجرهپ و بود موکت يه کفش فقط که اي وسيله هيچ بدون ساده اتاق يه...بودم اتاق همين تو کردم

 ...داشت پرده يه شم

 دنترسون قصدش ميدونم...ترسوندم بدجور...ولي نکرد برسرم خاک...ميلرزيد ترس از تنم هنوز

 يعني...نرسيده ش نقشه اجراي وقت هنوز ميگفت...بده هشدار بهمون اينکه و بود روهام و من

 !دارم؟ زندگي فرصت ديگه چندوقت

 مرز تا منو و ميشد تکرار گوشم تو روهام حرفاي...ميشدن رها هرازگاهي اشک هاي قطره

 برات بالخره...ميدي؟ عذابم انقدر چرا!...روهام؟ نميکني مشخص تکليفو چرا...ميبرد ديوونگي

 ...نميفهمم!...بود؟ جدي انقد چرا پس بود شوخي اگه حرفات اون...يانه؟ مهمم

 هک روهام...باشم؟ زنداني اينجا بايد کي تا...گذروندم اطرافم نگاهمو و يدمکش دست چشمام به

 جيغام بخاطر گلوم...کشيدم سوزي سينه آه...نکنم؟ باور يعني...ميکنن آزادم بزودي گفت

 يه!...نداشتم التماس و داد و جيغ جز سالحي لحظات اون تو...بودم تشنه شدت به و ميسوخت

 پاره بخاطرش گلومو و ترسيدم هم ساده من و...کنه تموم کارو ميخواد انگار ميکرد رفتار جوري

 !کردم

 ارهدوب خواهشا...شدم خيره در به ترس با...باال برد قلبمو ضربان قفل توي کليد چرخيدن صداي

 ...اما!!...نه

 !بنمش...شد جايگزين دلخوري و نفرت و پرکشيد ترسم ديدنش با...داخل اومد دختري و شد باز در
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 بلوزا اين زا!...بود من با که وقتايي با داره فرق چقدر ببينم ميخواستم...باال تا پايين...کردم نگاهش

 لوارش يه و بود پوشيده(عايا؟ داره مخصوصي اسم)نداشت طرفش يه داشت آستين طرفش يه که

 ...بود پوشونده صورتشو مليحم آرايش يه...بود بسته ساده موهاشم...چسب

 يسين و روبروم نشست...جلو اومد و چشمام تو دوخت نگاهشو...کرد جاخوش لبم گوشه پوزخندي

 ...زد نيشخند...زمين گذاشت دستشو تو

 ميام؟ نظر به متفاوت خيلي...چيه؟-

 متفاوت بايد شرايطي هر در...خيانتکار فروش آدم يه-...شد تر غليط پوزخندم

 .بلدي شغلتو خوب...آفرين!...باشه

 !خنده زير زد يهو بعد و کرد نگام فقط چندلحظه

 !دوستم بود شده تنگ برات دلم!ديدمت مدتي بعد...کنار بزاريم رو کال کل اين بهتره...عزيزم-

 بزار رو اي کليشه حرفاي اين...نکن خطاب خودت دوست منو-...کردم پرت تير بهش نگاهم با

 !هستي کي دقيقا بفهمم باش خودت شده که بارم يه واسه!...کنار

 ...شد سرخش بلند ناخوناي به رفتن ور مشغول و زد پوزخند

 ودموخ(انداخت باال شونه...)که رفتم مختلف نقشاي تو انقدر!...نه؟ جالبه...کيم نميدونم خودمم-

 .کردم فراموش

 .ميکردم فراموش بودم منم...معلومه-گفتم سردي به

 ...بود شربت ليوان يه و خورش بشقاب يه و برنج بشقاب يه توش...داد هل سمتم به رو سيني

 !ميشي تلف داري گرسنگي از ميدونم...بخور رو اينا بيا-

 کنن اصرار پس...اي راضي من شدن تلف به که تو-...انداختم سيني محتويات به نگاهي اکراه با

 .بخورم رو اينا

 ريختم؟ توش چيزي سمي کردي خيال نکنه...چطور؟-

 !نداري کاريو همچين جرات-

 ...زد چندشي لبخند
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 که تو غذاي تو ريختن سم!...ميدم انجام بخوام که هرکاري...بخوام که هروقت...من عزيزم-

 !نريختم که نخواست دلم فقط!سهله

 ...شدم دقيق چشماش تو و نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 بود؟ چي کارا اين از هدفت...ميباره شرارت چشمات از ديدم مي هميشه-

 !ميخواستم که چيزي به رسيدن-

 کشيده راه اين به که چيشد...داشتي؟ کم چي زندگيت توي تو-...شدم عصبي

 !هان؟ داشتي کم چي...محبت...اطرافيانت عالقه و عشق... دوست...پول...خونواده...شدي؟

 اجازه خودم واس هرکاري براي که باشم خودم!...باشم داشته خودمو اختيار خودم اينکه!...آزادي-

 !کنم صادر

 تن و هرزگي...خيانت؟...دوستات؟ فروختن براي اجازه...اي؟ اجازه چه-باال رفت صدام

 نيستن؟ نفعت به که چيزايي آرزوي و داشتي هرچي از دوري براي اجازه...فروشي؟

 ...کردم حس چشماش تو اشکو برق آن يه...بود آروم من خالف بر اون

 ازشون هيچکس که...داشتم هم اي ديگه داليل...نبود احمق توي به حسودي من دليل تنها...آره-

 .نداره خبري

 چينهم توي پا که ميکنه عقل بي و ديوونه حد اين تا آدمو دليلي چه-...کردم قطع حرفشو عصبي

 بزاره؟ راهي

 باال رفت صداش و شدن جاري اشکاش يهو...شد رو اون به رو اين از لحظه يه تو

 مک منم آره...بشينم؟ ساکت و بخورم زخم آدم و عالم از که!...ام؟ ساده تو عين من ميکني فکر-

 و هبزار زندگيت تو پا عاشقانه سوداي و سر هزار با يکي وقتي...صاحابم بي دل اين تو ندارم غم

 ميرح بي کمال در روزي يه که باشي نداشته خبر ولي دنيات همه بشه وقتي...بشي ش وابسته

 چه...مانز و زمين از شکايت عالم يه و شکسته دل يه و بموني تو کرد ترکت وقتي و...ميکنه ترکت

 باقي که چيزي و کرد باهام خواست هرکاري...گذاشت تنهام زندگيم عشق تنها!...ميشي؟ حالي

 تمخواس...نشد پاک هيچوقت ديگه آلودگي اون...زخم اون...بود گناهکار و کثيف شبنم يه گذاشت

 هب هيچوقت و...کشيدمشون گناه به...کردم آلوده اونو همجنساي...همجنساش از...بگيرم انتقاممو
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 کاره اون هميتون دخترم يه!نيست ضعيفه دختر که بفهمونم همه به ميخواستم...نبستم دل هيچکس

 !...باشه

 ...داد ادامه و کرد پاک اشکاشو...ميگفت؟ داشت چي شبنم...بود زده خشکم

 ارمکن شب اون که کسي به...کي؟ به اونم بستم دل دوباره من...نحس شب يه...شب يه تو ولي-

 ولي(...کرد اشاره بهم...)خواستمش من...بود انتقام براي من ي طعمه چندمين که کسي...بود

 نم!...گرفتي ازم روهاممو تو...شدم خورد...شکستم بار دومين براي من!...گرفتي ازم اونو تو...تو

 !نذاشتي...تو ولي...دارم نگهش خودم براي ميتونستم...کنم عاشقش ميتونستم

 ...زوندلر تنمو لحنش...شد دقيق خيسم نيمه چشماي تو و زد پس اشکاشو عصبي...گزيد لبشو

 !داره ادامه هنوزم من انتقام-

 خيره رفتنش مسير به زده بهت...کوبيد محکم درو و زد بيرون اتاق از سريع قدمايي با و

 !...بکنم برداشتي چه نميدونستم و ميشدن اکو گوشم تو حرفاش...شدم

********** 

 قلچماق مرد يه با...کردن ولم پيش ساعت چند همين...فشردم زنگ کليد روي لرزونمو دست

 !ميگفت راست روهام پس...خونه در دم فرستادنم

 ...ميرفت تحليل صداش...پيچيد دماغم تو بابا عطر و شد باز در

 ...تيارا-

 ...شد بغضي صداش و فشرد منو محکم...رفتم فرو بغلش تو ناگهاني حرکت يه تو و

 گم دخترم دادم خبر آدم و عالم به...نگراني از منو کشتي...بودي؟ کجا هست معلوم هيچ-

 تيارا؟ بودي رفته کجا!...شده

 واقعا...سخته تحملش...شد وارد بهم يهويي شوک همه اون...بدم بروز نداشتم احساسي هيچ

 باشه؟؟ داشته کشش ميتونه چقدر آدم يه دل...سخته

********* 

 !افسوني تلخ گياه
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 را خورشيد بنفش شوکران

 نوشيدم لحظه لحظه ها بيابان سپيد جام در

 سراب کشنده نفس آيينه در و

 يافتم تر زنده گام هر در را تو تصوير

 نريخت که ها تابش چه چشمانم در

 نشکفت که ها عطش چه هايم رگ در و

 بويم را تو تا آمدم

 آميختي نفسم با را ات دوزخي زهر تو و

 آمدم که راهي همه اين پاس به

 گرفت مي هم را ها شب نيلي غبار

 .ربود مي را خوابم روان ريگ غريو و

 نشد پاره که ها رويا چه

 نرفت دور که ها نزديک چه و

 سپردم ره صدايي رشته بر من و

 .بود تو در پايانش که

 بويم را تو تا آمدم

 آميختي نفسم با را ات دوزخي زهر تو و

 .آمدم که راهي اينهمه پاس به

 هاست بيابان سوي آن من ديار

 .بود همراهم سفر آغاز در يادگارش

 افتاد نيمروز بنفش پرده نخستين بر چشمش که هنگامي
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 شد غبار وحشت از

 .شدم تنها من و

 نياويخت نگاهم به که ها فريب چه ها افق چشمک

 .نداد نشانم که ها بيراهه چه ها شهاب انگشت و

 بويم را تو تا آمدم

 !افسوني تلخ تو،گياه و

 آمدم که راهي همه اين پاس به

 آميختي نفسم با را ات دوزخي زهر

 آمدم که راهي اينهمه پاس به

 بغلم وت بالشو و تخت کنار عسلي روي گذاشتمش...بستم سهرابو شعر کتاب و کشيدم عميقي آه

 ...کردم زمزمه و فشردم

 ...بويم را تو تا آمدم...افسوني تلخ گياه تو-

 !ما؟؟ با ميکني چه قصه اين ته خدايا

 ...بابا صداي و شد زده اتاق در به اي تقه

 تو؟ بيام ميشه-

 ...البته-گفتم و نشستم صاف

 خيره چشمام تو و نشست تخت لب...سمتم اومد و کرد نگام مهربون لبخند با...شد وارد

 گفتم...شد

 داشتين؟ کاري-

 .بزنم حرف دخترم با کلمه چند ميخوام-زد پلک تاييد نشونه به

 مورد؟ درچه-شد کنجکاو نگاهم
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 يول!...بگي بهم ميخواي که هست چيزي يه همش...ميکنم فکر-گفت و شد جابجا جاش تو کمي

 !ميکني مخفيش

 کنم؟ مخفيش بخوام که دارم چي من-...گفتم کوتاهي مکث از بعد

 !ميدوني خودت ديگه اونو-انداخت باال شونه

 .ندارم کردنش مخفي براي دليلي باشه چيزي اگه...نيست چيزي-زدم محوي لبخند

 گلوم وت مامان مرگ داستان وقته خيلي اتفاقا...ميگذشت دلم تو که بود چيزايي خالف بر حرف اين

 ...بگم نميتونم دادم مامان به که قولي بخاطر ولي ميکنه سنگيني

 نميکنه؟ اذيتت موضوعي مطمئني-

 .مطمئنم...اوهوم-دادم تکون سر

 ديد،گفت نتيجه بي خودشو تالش وقتي و...کرد نگام موشکافانه طوالني

 باشه؟.بگي بهم ميداد آزارت چيزي هروقت بده قول بهم پس-

 گفتم...ميدادم تحويلش دروغ داشتم شک بي چون!نميشد روم...نميکردم نگاهش

 ...باشه-

 نگز صداي شنيدن با و کشيدم راحتي نفس...شد خارج اتاقم از و پاشيد روم به قشنگي لبخند

 ...بود بهار...اومدم بيرون بودم غرق توش که عالمي اون از موبايلم

 .سالم الو-

 ور ما و بخير رو شما رفتي...وامونده شرف بي دختره...زهرحالحل و سالم-بود شده جيغو جيغ باز

 !نکردي بيچاره بدبخت يه از يادي تو گذشته مدت اينهمه...آره؟ ديگه سالمت به

 ...کردم اخم...بودم داده فاصله گوشم از گوشيو

 ميگي؟ چرت چرا...که زدم زنگ بار چند منکه!...تو نکره صداي ببر-

 !نزدي هم معني بي زر يه که من با حرفيدي مامان با همش زدي زنگ خو-

 ...اومد بهراد صداي يهو
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 .بشر نبردي معرفت از بويي تو اصال!...ميگه راست-

 االن؟ آيفونه رو-

 .داده قورت بلندگو بچم!...پ ن پ-بهار

 خبر؟ خوبين؟چه...رو حرفا اين ولش حاال-گفتم و خنديدم آهسته

 !کمر تا اومده برف-بهراد

 .بگم مهممو خبر بزار!شو الل دقيقه يه بهراد اهه-بهار

 شده؟ خبر چه-..شد قلمبه فضوليم

 !کن شکر خدارو قلبش-بهراد

 !ميکشمت بهراااااااددد-شد هوا به بهار جيغ

 خب؟ ميزني چرا..وحشي چته هوي-گرفت خندش بهراد

 ...فضولي از مردم بگو خبرتو بهار-گفتم

 ...امممممم...خب...خبرم؟-کشيد ته عصبانيتش يهو

 .شيم خالص شرش از ميخوايم سالمتي به که اينه خبر!...ميکنه ناز چقدر اوووووووو-بهراد

 !دروغ-شد گرد چشمام

 !بگم ميخواستم خودم!...بهراد-بهار

 .بدي کشش ميخواستي فردا تا توکه-بهراد

 .کنم فکر خواستم فرصت هفته يه من!...که نيس معلوم هنوز اصن-بهار

 خوشبخت؟ شاهزاده اين هست کي حاال-گرفت خندم

 .اينور اومده پاشده خانوم سرکار بخاطر...آب اونور همکالسيش-بهراد

 !ميخواد خاطرتو خيلي معلومه پس!...اوالال-

 !چييييييشششش-بهار
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 ...خر نازو ناز دختره!..کن نگاش اه اه اه-بهراد

 !کنم؟ سرويسش يا ميبندي بهراد-بهار

 !نزارينا خبر بي...برسين دعواتون به شما برم من خب خيلي-خنديدم

 ...ادمد تکون طرفين به سرمو...کردم قطع خدافظي بي بنابراين ميکنن داد و جيغ دارن فقط ديدم

 !ميگيرم ترشي بو کم کم دارم وسط اين من!...رفت اينم...نچ نچ نچ-

 !سالته 71 هنوز!...باو خفه-وجدانم

 !خب شدن عروس همه-

 بيام؟ خواستگار با فردا برم...چيه؟ خو-

 !اخه؟ بگيره منو مياد کي-...بالش رو گذاشتم سرمو و کردم محکمي پوف

 .شدي عوض خيلي ولي نيستي متوجه خودت...چته؟ مگه تو-

 از وصامخص...کردم تغيير جورايي يه وقته خيلي!...ميگه راست داره انگار وجدانم...رفتم فرو فکر به

 تفاقا همه اون تو...ببينه منو بودم قبال که اونجوري روهام جز کسي نميخواد دلم انگار...ظاهرم نظر

 ونا ديگه وقته خيلي حاال و...بود يکي من با اون احساسم رسم به...دونستم خودم محرم اونو من

 هم...کنممي حس خوب تغييراتمو ولي...بشم گذشته خالف بر کال اينکه نه...نيستم قبلي تياراي

 ...بيروني هم...دروني

 .شدم عوض...ميگي راست وجدان آره-کردم زمزمه

 .کنم پيدا خواستگار برات ميرم پس باوشه-

 !مياد خودش...بيخيال فعال-زدم تلخي لبخند

 نه؟ گيره دلت-

 ...که ميدوني-

 ...کردم نجوا و بستم چشمامو و کشيدم عميقي نفس

 ...آمدم که راهي اينهمه پاس به...آميختي نفسم با را ات دوزخي زهر تو و...بويم تورا تا آمدم-
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 :روهام

 ...تو بيا-گفتم در صداي شنيدن با

 کباب دلم...کرد سالم آهسته و شد وارد و کرد باز درو...باشه نميتونست پرهام جز کسي ميدونستم

 ...باشم تفاوت بي نميتونم!...خونمه هم!برادرمه....بينمش مي اينجوري وقتي ميشه

 گفت و مبل روي نشست...شدم خيره بهش و بستم رو پرونده

 .بگم بهت چيزي يه ميخوام-

 ...نشست پيشونيم رو کنجکاوي سر از کمرنگي اخم

 شده؟ چيزي-

 يراض چندان حرفم شنيدن از ميدونم...ببين-...گفت و کرد نگاه چشمام کوتاهي،تو مکث از بعد

 .بشه توجه بهش بايد که موضوعيه خب ولي نميشي

 چيشده؟ ببينم بگو-

 گفت آرومي صداي با و فشرد هم روي لباشو کمي

 .داريم نياز منشي يه به...شرکت براي ما-

 مبفهم تا بود کافي جمله همين...ميکرد بيداد توش غم حاال که نگاهي و بود جوابم تنها سکوت

 !شه پر بايد تيارا جاي

 که يمدت همين تو ولي...بزاري اون جاي رو اي ديگه کس نميتوني ميدونم...سختته ميدونم-گفت

 ونخودم کاراي مسئول هم تو و من نميشه...عقربه در قمر چقدر کارا بيني مي داري که خودت نبوده

 .مربوطه منشي به که ديگه کاراي سري يه و ها هماهنگي مسئول هم و باشيم

 ...پنجره سمت چرخوندم نگاهمو و فرستادم بيرون مانند آه نفسمو

 .من با افتاده عقب کاراي مسئوليت-

 ...سمتم اومد شد بلند و کرد محکمي پوف

 .داره احتياج منشي يه به شرکتي هر...نميشه-
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 ...شدم خيره چشماش تو و شدم بلند...شدم عصبي

 جاشو يکي کنم تحمل نميتونم باختم؟اينکه اينکه...کنم؟ اعتراف چي به ميخواي...پرهام-

 نيست؟ هيچي انگار نيست اينجا وقتي اينکه...الزاميه؟ برام حضورش گرفته؟اينکه

 ...باشه آروم ميکرد سعي

 و بدم آزارت حرفام با ندارم قصد من...داري حالي چه ميدونم...ميفهممت من...من عزيز ببين-

 هب که بکن رو کاري ميکنم خواهش ازت دارم فقط من...کني اعتراف چيزي به تا کنم ت شکنجه

 .باشه شرکت سود

 ...پنجره سمت رفتم و کردم فرو موهام تو دستمو

 .من با مسئوليتش...که گفتم...پرهام کن تمومش بحثو اين-

 ...گفت محکمي اما آروم صداي با و شد خيره نيمرخم به...ايستاد کنارم

 .بکني کارو اين بايد...خودش بخاطر-

 داره؟ ربطي چه اخه د-شدم کالفه

 رفته؟ يادت-

 چيو؟؟؟-توپيدم

 .تياراست به متعلق اصل در شرکت اين-

 وت حرفش...بشم خيره پرهام چشماي تو زده بهت و بياد بند زبونم که بود کافي لحظه يه همون

 !؟...تياراست به متعلق...پيچيد مي گوشم

 خارج بره ميخواست که زماني...تيارا پدر يعني...آريا مهندس...ميدوني خوب ميدونم-...داد ادامه

 وعموض اين از تيارا اما...داشت زيادي اعتماد پدرمون مخصوصا و ما به چون...سپرد ما به شرکتشو

 مال کتشر که بگم ميخواستم کني استخدام منشي عنوان به اونو ميخواستي وقتي...نداره خبري

 ونا اصل در...اونه مال اينجا...روهام...بگم چيزي نتونستم ديدم هردوتونو شوق وقتي ولي خودشه

 .بپاشه ازهم و بيفته عقب تيارا شرکت نزار پس...تو و من نه باشه اينجا صاحب بايد
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 و...منه مال اينجا بود شده باورم انگار مدت اين تو...بود حقيقت عين حرفاش همه...بود درست

 !!بود پدرش و خودش شرکت منشي ساده چه هم تيارا

 .بگيري تصميم خوب و کني فکر خوب اميدوارم-

 و ردمک مشت جيبم تو دستمو...پنجره بيرون سمت شد کشيده نگاهم...گذاشت تنهام و گفت اينو

 ...گفتم عميق آهي از بعد

 ...چيز همه بخاطر ببخش...ببخش منو تيارا-

*********** 

 خيره تاريکي تو نامعلوم اي نقطه به و پام روي گذاشتم گيتارمو...نشستم تراس تو صندلي روي

 ...ردمک شروع همونو...پيچيد ذهنم تو آهنگي...بنوازن ميخوان که هرجور انگشتام گذاشتم و...شدم

 ميسازم و ميسوزم

 ميرم مي و ميمونم

 نيست اينجا من عشق که بينم مي وقتي

 گيرم مي آتيش دارم

 ميگيرم تو بهونه

 نيست دنيا دنيا،ديگه تو بدون

 شب هر

 بازم فکرتم تو ميخوابمو گريه با و بيدارم گريه با

 هرشب

 يادم از نميري و ميبوسم عکساتو و ميسوزم غصه تو

 هرشب

 بازم فکرتم تو ميخوابمو گريه با و بيدارم گريه با

 شب هر
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 يادم از نميري و ميبوسم عکساتو و ميسوزم غصه تو

 دريا ميشه داره اشکام

 رويا شده تو بودن

 کجايي؟ روزا اين من قشنگ عشق

 ميخوابم تو فکر با

 بينم مي رو تو خواب

 نميزاري تنهام خوابم تو که خوبه

 هرشب

 بازم فکرتم تو ميخوابمو گريه با و بيدارم گريه با

 هرشب

 يادم از نميري و ميبوسم عکساتو ميسوزمو غصه تو

********* 

 ثابت بود نشسته منشي ميز پشت که دختري روي کمرنگ اخمي با همراه متعجبم نگاه

 ...بود کتابي زدن ورق مشغول...آويزون بلوندش موهاي از الخ چند و بود پايين سرش...شد

 صداي شنيدن با...جلو رفتم فشردم مي دستم تو کيفو دسته که درحالي و جيبم تو کردم دستمو

 شد بلند و زد محوي لبخند...باال کشيد نگاهشو قدمام

 .اومدين خوش...سالم-

 نگاه روشنش اي قهوه چشماي تو تري پررنگ اخم با...نکردم توجهي ش عشوه و ناز پر لحن به

 کردم

 ...شما-

 .هستم جديدتون منشي من-کرد قطع حرفمو

 کردن؟ استخدامتون اوشون-گفتم و کردم اشاره پرهام اتاق در به
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 .بله-داد سرتکون

 اب...خب ولي بگيره رو تيارا جاي کسي نميخواست دلم عنوان هيچ به...شد پا به آتيش درونم

 ...موضوعم اين پذيرفتن به مجبور پرهام ديروز حرفاي

 ستمد به پيشونيمو و صندلي روي انداختم خودمو...اتاقم تو رفتم و کردم مشت دستمو خشم با

 ...دادم تکيه

 اومد حرف به وجدانم

 اب خودتو که نداري اين جز اي چاره تو االن!...ميومد جاش به يکي خودش بخاطر بايد که باالخره-

 !برگرده کي نيست معلوم و رفته تيارا که کني قبول و بدي وفق شرايط

 صندلي به دادم ش تکيه و کردم بلند سرمو

 .من زخم رو بپاشي نمک بلدي فقط...شو ساکت-

 شد خيره چشمام تو...کردم نگاهش دلخور...شد اتاق وارد پرهام

 کردم؟ اشتباهي کار...چيه؟-

 ...ميگفتي بهم قبلش الاقل-گفتم کالفه

 باشه؟ تيارا مثل کنيم استخدام بهترشو يکي...بشه؟ چي که-

 غريدم و ديوار به چسبوندمش و شدم ور حمله سمتش به اراده بي...آوردم جوش

 !نباف بهم اراجيفو اين و کن فرو مخت اون تو اينو...نيست تيارا شبيه هيچکس...هيچکس-

 از ربهت من اتفاقا...نميفهمم؟ حالتو ميکني فکر...من؟ برادر مياري جوش چرا-گرفت دستامو مچ

 منشي بي تيارا برگشت زمان تا نميتونه اينجا که بپذيري اينو بايد ولي...چته ميفهمم هرکسي

 ...نکن بدخلقي...بيا راه دختره اين با يکمم!...بمونه

 نارک من گند اخالق با مجبوره اونم نيستم بلد هارو غريبه با اخالقي خوش من-کردم قطع حرفشو

 !باشه گرفته جاشو کسي نيست ميلم باب اصال چون!...بياد

 !کن حفظ خونسرديتو و باش آروم فقط کن رفتار ميخواي هرجور...خب خيلي-باال آورد دستاشو
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 ...بهش کردم پشتمو و کردم فرو موهام البالي انگشتامو...کردم ول شو يقه و زدم پوزخند

 روهام؟-

 هوم؟-

 !اشتباهه؟ ولي قلبي تيارا به نسبت تو عالقه ميدوني-

 ...ميدونم-گفتم ميومد در چاه ته از انگار که صدايي با و فشردم هم روي پلکامو

 کني؟ چکار ميخواي پس-

 گرفتم دستام تو سرمو و مبل روي نشستم

 رانقد اون ولي...شکستم دلشو...کردم ناراحتش بار چندين...کردم اشتباه حقش در خيلي من-

 دتاچن و محلي کم يه و روزه دو قهر يه ميگرفت نظر در برام که مجازاتي تنها که بود دريايي دلش

 .بود شکننده نگاه

 نميکني؟ کاراش اين از برداشتي هيچ تو و-...نشست روبروم

 ...داد ادامه بده کردن فکر اجازه بهم اينکه از قبل خودش...کردم سکوت

 ميتونست...بشه خيالت بي هميشه براي و بره ميتونست اون...درست کردي زيادي خطاهاي تو-

 !نکرد که نخواست دلش مطمئنا و! نکرد کارو اين ولي...کنه تموم رو رابطه

 دليل...ساخت باهام و موند همين واسه...داشت نياز من حمايت و کمک به اون-زدم تلخي پوزخند

 .باشه داشته نميتونه اي ديگه

 و يچ همه زير بزنه تو خطاهاي از يکي با ميتونست اون...حرفاس اين از تر شکننده دختر يه ولي-

 .نداره احتياجي حمايتت به ديگه بگه

 .داره نياز کمکم به ميگفت خودش ولي-

 شد بلند و بيرون کرد فوت نفسشو

 !نميشه حاليت که تو...نداره اي ديگه سود ميشم خسته خودم اينکه جز من حرفاي اين-
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 از دور بخواد منو اونم اينکه...نيست قبول قابل...ولي خدامه از اينکه با...شد خارج اتاق از و

 ...انتظاره

 اون...کرد عبور چشمام جلو از خاطراتش تصوير...دوختم روبرويي ديوار به نگاهمو و کشيدم آه

 چشماش تو بودنشو معذب و ناراحتي هميشه...شم نزديک بهش نبود راضي هيچوقت

 وسيعر شب يا...کرد گريه سير دل يک و کردم بغلش که ويال تو يا...جنگل تو شب اون...ميخوندم

 ...يا...بوسيدمش که دوستش

 به تنسب من عالقه شرايط اين با...داره گله و دلخوره ازم چيز همه بابت ميدونم و نبود راضي تيارا

 ...بشم پذيرفته راحت نداره امکان و اشتباهه اون

 :تيارا

 کارش محل به همراهش بود خواسته ازم بابا...انداختم اطرافم به نگاهي و شدم وارد بابا تعارف با

 کردممي خسته خودمو فقط و نداشت برام سودي هرچند...بشم آشنا محيطش با و بيام اصفهان تو

 ...بودم شده خسته يکنواختي از طرفي از و بشکنم دلشو نيومد دلم ولي

 مچرخوند اطرافم نگاهمو و کنارم گذاشتم کيفمو...مبل روي نشستم و شديم بابا کار اتاق وارد

 !!کالسه با-

 !نداره دخترمو قابل-کرد نگاهم لبخند با بابا

 !ميام بر اينجا پس از من ميگي يعني-زدم لبخند

 .نيست ناتوان هيچوقت من دختر-

 !!ميکنم جلوه دارم ناتوان بدجور که احساسم جلوي...کشيدم آه تلخ و زدم پوزخند دلم تو

 لبام به که حالي در...برداشتم فنجونمو و بردم پيش دستمو...رفت و آورد رو ها قهوه آبدارچي

 شنيدم رو بابا صداي ميکردم نزديکش

 .دارم مهم مالقات قرار يه امروز-

 شدم خيره چشماش تو و نوشيدم مو قهوه از اي جرعه

 قراري؟ چه-
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 کرد نگاهم لبخند با و نشست ميزش پشت...ميکردم حس رو عجيبي چيز نگاهش تو

 .بشه انجام بايد که کارا سري يه واسه اينجا بياد قراره طرفام از يکي-

 بيام؟ همراهتون گفتين که دارم نقشي چه مالقات اين در من...خب-

 آشنايي باهم هم قبال و کارشه تو سرش...خوبيه پسر طرف-دوخت ميزش روي برگه به نگاهشو

 .کنم آشنا باهم اونو و تو باشه خوب شايد گفتم...نميرسه 81 به سنش...داشتيم

 م چهره تو کم کم ناراحتي اثرات...برگشت اولش جاي به فنجون و پايين اومد آرومي به دستم

 ...شد نمايان

 گفتين؟ مي من به زودتر اينو نبايد اونوقت-

 .داره منو دختر با آشنايي لياقت اون که اينه مهم...ميکنه؟ فرقي چه-

 شدم بلند و فشردم کيفمو بند

 ...نداشتم انتظاري چنين ازتون من بابا-

 !داري؟ شک من انتخاب به يعني...ميکني؟ بد فکر چرا-شد بلند

 پي در بايد خودتون که ارزشم بي براتون انقدر يعني-...نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 با ودشخ و بخواد منو کسي تا باشين منتظر نبايد يعني...باشيد؟ من براي کردن پيدا خواستگار

 باشه؟ دنبالم خودش پاي

 گرفت دستمو مهربوني با و سمتم اومد

 باهاش خواستم ساده مالقات همين حد در و خوبيه پسر ديدم فقط من!...ميزني؟ چيه حرفا اين-

 شخواهان که کنم معرفيش کسي به خودم بخوام که اينه از باالتر ارزشش من دختر...بشي آشنا

 .بشه

 ...قرار اين پس-

 بابا دست از دستمو...سمتش کشوند هردومونو نگاه و کرد قطع حرفمو خورد در به که اي تقه

 گفت بابا و کشيدم بيرون

 بفرماييد؟-
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 گفت مودبانه و شد اتاق وارد منشي

 .آوردن تشريف بودين گفته که کسي-

 داخل کنيد راهنماييشون-

 و يزشم پشت برگشت و انداخت بهم اطميناني از پر نگاه بابا...بيرون رفت و داد تکون سر منشي

 نم باشه هرکي طرف ولي...بودم دلخور بابا از هنوزم و برم که بود شده دير...ايستادم همچنان من

 ...دارم کار اين واسه اي انگيزه نه و بدم اهميت بهش که دارم حالشو و حس نه

 يب حالتي با صداش شنيدن با...بود زمين روي نامعلوم اي نقطه به من نگاه و شد باز آهسته در

 باال کشيدم نگاهمو تفاوت

 ...آريا آقاي سالم-

 و...کردن پرسي احوال و سالم و دادن دست باهم خوشرويي با و بابا سمت رفت و نکرد نگاهم

 !!!کوچيکه چقدر دنيا...که بود اين بود حاليم موقعيت اون در که چيزي تنها

 من بهت از کم اونم و سمتم شد کشيده طرف نگاه...مياد باال سختي به نفسم ميکردم حس

 همون مال خوشتيپ و کشيده اتو سرووضع اين!...بود؟ آدم همون آدم اين نميشد باورم...نداشت

 !اينجا؟ چرا و...بود نشده ظاهر جلوم وضعيت اين با هيچوقت که اون...بود؟ ها موقع اون پسر

 ...بشه کشيده پايين سمت به و بشه کنده هم از هردومون ي زده بهت نگاه شد باعث بابا صداي

 .گفتم بهت که فرزين،هموني ايشون...جان تيارا...کنم معرفي ميدونم الزم خب-

 !بود خيرت ذکر-داد ادامه فرزين به رو و

 .داريد لطف شما-کرد جاخوش لباش رو زورکي و حال کم لبخند

 کرد اشاره من به و کرد پررنگ لبخندشو بابا

 .تيارا من عزيز دختر ايشونم-

 ...کنم نگاهش نميخواستم اما ميکردم حس فرزينو نگاه سنگيني

 !خوشبختم-
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 .همچنين-شد کج پوزخند حالت با لبم گوشه

 به حواسش کل بود مشخص اونم و شد زدن گپ مشغول بابا...روبروم هم فرزين و نشستم

 قرار حاال تا...مهمشون؟ کاري قرار بود اين!!هه...بود بابا خنده و شوخي فاز تو ظاهر در ولي...منه

 ...بودم نديده باحالي اين به کاري

 و پتي نميشم اين منکر البته...اومده؟ خوشش اين چيه از بابا اخه...ميکرد معذبم فرزين حضور

 اين به روهاممو سگي و گند اخالق من ولي...شده عوض اخالقشم ظاهرا و نداره حرف قيافش

 ...تيارا اي ديوونه که واقعا!...ندارم؟ خبر خودم شد من مال کي!...روهامم؟؟؟!!...ميدم ترجيح

 شم ندبل خواستم که همين اما...ميشدم ديوونه داشتم رسما...نداشت کشش تحملم آستانه ديگه

 ...گرفتم قرار بابا مخاطب

 !دخترم؟ ساکتي چرا تو-

 دادم تحويلش مصنوعي لبخندي

 .ندارم حرفي-

 ...ميداد آزارم نگاهش توي غم حس...بود ثابت روم پروا بي فرزين نگاه

 .بزني گشتي يه پايين سبز فضاي تو ميتوني سررفته حوصلت اگه-بابا

 !نيس خوش حالم فهميد عجب چه!...اوووووفففف!...کنم ماچش بغلش بپرم ميخواست دلم

 احاليب سبز فضاي...گرفتم پيش در پايينو مسير و شدم خارج اتاق از و شدم بلند خواسته خدا از

 ...نبود اونجا من جز کسي و داشت

 پوست جون به افتادم باز و رفتم فرو افکارم تو...کردم زدن قدم به شروع سينه به دست

 !بيفته؟ اتفاقي قراره يعني...بود زده چنگ دلم به عجيبي استرس...لبام

 نداره امکان اونم...باشه مورد بي نداره امکان!!اينجا اونم...مدت اينهمه بعد...فرزين و من مالقات

 ليو شدم ديگه يکي عاشق گفتم بهش شب اون اينکه با...برداره سرم از دست ديده منو که حاال

 ...نميره فرو اون کله تو حرفا اين ميدونم
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 ميشناختم من که کسي اون با آسمون تا زمين!...باشه شده عوض انقدر فرزين آوره تعجب واقعا

 دلم هيچوقت موهاشم و ميزد اسپرت تيپ هميشه که بود پسري يه قبلي فرزين اون...کرده فرق

 تدوس آمار به رفته روهم تا سه اي هفته البته که بود ماماني ننراي لوس اين از!!...نبود آدميزادي

 !!ميزاشت وقت همشون براي چجوري نميدونم و ميشد افزوده دختراش

 ارک تو فرزين مگه بعدشم!!...نداشت وجود توش گذشته از آثاري اصال...ديدم االن که ايني ولي

 !بود؟ مرکت شرکت

 پي رد بايد فقط!کرد نميشه کاريش ديگه شده که حاال...فرستادم بيرون کالفه و محکم نفسمو

 هک باشه کنارم اون ميخوام فقط االن...ندارم شو حوصله اصال چون باشم کردنش دک براي راهي

 !نيست

 !خوبيه خيلي هواي-

 هچ به...شم خالص شرش از ميخواستم مثال!!...بابا اي...کردم باز و بستم چشمامو اي لحظه چند

 !اومد؟ اي بهونه

 !!...انداخت خاطراتم ياد منو...بود آشنا ادکلنش بوي...کنارم رسوند خودشو

 !باشي خودت نميشه باورم-کرد نگاهم

 يسرد لحن با!...ميشد بغض اسير داشت گلوم کم کم چون...نکنم تنفس عطرشو کردم سعي

 دادم جوابشو

 !برو و بکش راهتو...نيستم تيارا من کن فکر-

 دقيق صورتمو اجزاي اون داغ نگاه اما...نکردم نگاهش بازم ولي ايستادم ناچارا و جلوم پيچيد

 بود گر نظاره

 !مني تياراي!...خودتي!...نه-

 چشماش تو کشيدم پوزخند با نگاهمو

 !تو؟ تياراي-

 !بري دستم از نميذارم ديگه حاال...آره-
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 !ميکني خرجش داري بيخودي ولي!...مياد خوشم ت اراده از...خوبه-

 .شدم همينت عاشق من ولي!...لجباز!اخالق بد...هموني هنوزم-زد تلخي لبخند

 !ته سليقه از مشکل-

 افتاد راه دنبالم بازم...شدم رد کنارش از و

 !بهتريني من براي تو...ندارم شک انتخابم تو اتفاقا-

 !هيچي من براي تو اما-

 ...نبود مهم براش حرفام انگار

 ديکر ترکم وقتي...رفتي وقتي...شده؟ باعثش چي نميپرسي...شدم؟ عوض چقدر بيني نمي-

 اين تو ميدوني...ميفهمي؟ کرده ديوونم تو عشق...برگرده تو نظر شايد تا شم عوض گرفتم تصميم

 بود؟ تو برگشتن آرزوم تمام دوسال

 کردم نگاه چشماش تو کالفه و ايستادم

 !باشه نداشته خبري درخشانت سابقه از که بخون کسي گوش تو برو چرندياتو اين-

 ...دستم رو نشست دستش که بدم ادامه راهم به خواستم و

 ومتم بوده گذشته تو هرچي!...بفهم منو...بده فرصت...شدم عوض چقدر که کنم ثابت بهت بزار-

 !ببيني حالو بايد تو شده

 !نيست پذير فتوشاپ ساختي من ذهن تو که تصويري اون-

 هب مجبور من و ميداد قلقک احساسمو و پيچيد مي مشامم تو عطرش...کرد تر نزديک بهم خودشو

 و کشمب نفس نشينو دل اما تلخ بوي اين بشينم فقط ابد تا که ميزد پر داشت دلم...بودم نبرد

 دشلبخن تصوير و بزنم ورق خاطراتمو بو اين با ميخواست دلم...نشه مزاحمم چيز هيچ و هيچکس

 براي...اصليش صاحب براي...عطر اين براي شده تنگ دلم هاست مدت...باشه چشمام جلو مدام

 ازش کلي بخاطرش که اي بوسه اون براي حتي...آغوشش براي...دستاش لمس براي...نگاهش

 آرومم عطرش با تو بجز ديگه نفر يه ببيني کجايي...کجايي؟ برات شده تنگ دلم...کردم شکايت

 رمکنا تو روهام...شدي؟ خسته هام گريه از بگي و کني پاک اشکامو روز اون مثل کجايي...ميکنه
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 وت دوري ولي کردم عادت جدالمون و جنگ همون به من...نيستي ولي ميکنم آرزوت من...نيستي

 درموردش شب اون که هموني...زده ديگه يکي عطرتو االن...ميکنه مجبورم کردن ترک به داره

 ولي...ندارم باورش چون گفتم من و نميدم فرصت بهش چرا گفتي که هموني...زديم حرف باهم

 دلت...ميگيره؟ دلت من مثل...دربياد؟ اشکت ميکني فکر من به من مثل...چي؟ تو...دارم باور تورو

 رورتغ نميخوام!...نه گريه نه نه...بخواي؟ گريه...بخواي؟ تنهايي...بخواي؟ زدن فرياد که ميشه پر

 محکم ايدب باشي مغرور بايد تو...نميخوام بشکني بيشتر اين از نميخوام...بشکنه اون از بيشتر

 ...کنارم نيستي تو و ميشم آروم گريه با فقط که منم اين...باشي

 و خودم هواي و حال تو انقدر ديدم که اومدم خودم به وقتي و شدن سرازير هام گونه روي اشکام

 ارمد مشتاقانه چه منم و کرد اسير بازوهاش بين منو چجوري نفهميدم اصال که بودم غرق عشقم

 خوامنمي رو بغلشم تو االن که آدمي اين!!...بو اين از شم جدا نميخواد دلم...ميکشم نفس عطرشو

 نجاهمي ابد تا ميگه دل يه گوشش تو بزنم هم يکي بدم هلش ميگه دل يه!...ميخوام عطرشو فقط

 ...بکشم عميق نفس و بمونم

 هک اوني مال صدا اما...ميکرد خفم داشت بغضم و لرزيد مي تنم تمام و بود ش سينه روي سرم

 ...نبود بشنوم ميخواستم

 همه شده تموم بگو...نميدي م شکنجه دوريت با ديگه بگو...نميري ديگه بگو عشقم-

 هاينهم تيارا...کنم اعتراف زده آتيشم که عشقي به همينجا دل ته از بزار...کن باورم...کابوسام

 ابخد...ميکنه کفايت عمرمو همه که دارم دوستت انقدر چون...ندارم شکايتي ازت ولي دادي زجرم

 .نيستم گذشته فرزين اون ديگه قسم نفسمي که تو جون به...قسم

 گها...دوراهي سر بودم مونده...تر سنگين گلوم تو من بغض و ميشد تر نمايان صداش تو بغش

 اين يک نيست معلوم ديگه...برم اگه و...ميکنه نادرستي فکراي خودش پيش نزنم پسش بخوام

 ...کنم پيدا عطرو

 مروها بغل تو که آرامشي از اثري وقتي...شدي؟ ديوونه!...صاحبشو؟؟ يا ميخواي عطرو تو-وجدانم

 کمي عقلت شايد که سرت تو بخوره عطرش...داري؟ موندن براي دليلي چه ديگه نيست اينجا بود

 .بيفته کار به

 از سمونف سختي به و دادم هلش قدرت تمام با...گرفتم آتيش...پريد پايين باالو دلم تو چيزي يه

 ...کندم عطرش
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 تعبير اشکام از مبادا بزنم حرفي بايد...شد ثابت اشکيم چشماي تو ش زده بهت و خيس نيمه نگاه

 !بکنه اي ديگه

 گفتم و کردم جمع توانمو تمام

 من امثال و من درحد و اليق تو بفهم...نميشه تموم نفعت به خيلي...نکني رعايت خودتو حد-

 هر که اشهب تو دست من قلب کليد نيست قرار!...ميکني تر دراز گليمت از پاتو اينجوري که نيستي

 !دور بندازيش بعدم و بدي انجام توش ميخواد دلت غلطي

 ...چرا ميکنه ديوونم اشکات ميدوني که تو-

 هوا بي اشکام...کنم خالي اين سر ميخواستم بود پر دنيام دوري از دلم...رفت باال اراده بي صدام

 ...ميشدن جاري

 اتفاقي هر دست تو حد اين تا و نبود اين وضعم االن...داشت ارزش کسي براي من اشکاي اگه-

 باشين دور ازم پس نميشه حاليتون من زندگي از هيچ ديگه هرکس يا تو...نميشدم گرفته بازي به

 شکنجه لعنتيم سرنوشت توسط جديدي بهونه به دوباره اينکه تا بهتره برام خيلي بزارين تنهام و

 .بشم

 هيچي انگار نبود مفهوم برام فرزين صداي...گرفتن پيش در بيرونو راه لرزونم درون از پاهاي و

 تهگرف شدت بارون...دنياست اين تو هرچي از شم رها و بميرم ميخواست دلم فقط...شنيدم نمي

 ...ميشن مستجاب داري خدا با که حرفايي بارون وقت ميگن همه اومد يادم...بود

 ...کنم عوض حاضرم زندگيم با جهنمتو!...هستي؟ معامله اهل خدايا

 و بود رتا اشکام بخاطر روم پيش مسير..ميرفتم راه تند تند مقصد بدون من و بود دنبالم فرزين

 ...پيچيد مي گوشم تو مدام فرزين صداي

 ...ميزديم نفس نفس هردومون...شدم توقف به مجبور من و شد کشيده پشت از دستم ناگهان

 نميدي؟ محل ميزنم صدات هرچي چرا!...نگرانتم؟ نميفهمي چرا اخه د-

 ...بزار تنهام توروخدا فرزين-کردم التماس

 خودم بري ميخواي هرجا...بري؟ کجا بزارم اينجوري داري انتظار!...وضعيتت؟عمرا و حال اين با-

 .برمت مي
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 ...کشيد دستمو و

 ...ندارم احتياجي تو نگراني به من-

 راضي...ميده؟ معني چه بازيات ديوونه و لجبازيا اين!...نداري احتياجي که جهنم به-شد عصبي

 هتب که ميدم قول و شدم عوض من عزيزم نه...م؟ کاره اون ميکني فکر چون بياي باهام نيستي

 .بري جايي تنها حالت اين با بزارم نکن خواهش خواهشا االنم...کنم ثابت

 پاک اشکامو و انداختم ماشين داخل به نگاهي...ميزدم هق هنوز...کرد باز برام ماشينشو در و

 اصال...رسم نمي جايي به سالم روانم و روح حال اين با من درسته فرزين حرفاي ميدونم...کردم

 !تمام و ميکنم خودکشي فوقش بياره سرم هم باليي بخواد اگه

 پشت نشست...بست درو و ماشين تو نشستم...کرد مجبورم لحنش و نگاهش توي صداقت

 گفت اطمينان با و آروم...کرديم حرکت بالفاصله و فرمون

 راتب اتفاقي مني با وقتي تا!!...صدبار اين نيستم گذشته آدم اون ديگه من...کن اعتماد بهم-

 .راحت خيالت.نميفته

 باهاشون که حرفايي!...ميزنه روهامو حرفاي داره...بستم چشمامو و دادم تکيه شيشه به سرمو

 هامرو و من بين فقط احساس اون...ببخشه بهم نميتونه فرزين آرامشو اون ولي...ميگرفتم آروم

 ...فقط...بود

 ...بخشيد بهم رو تري سنگين و جديد بغض و شکست رو سکوت آهنگي صداي

 مياد بند نفسم

 زياد انقدر وقتي

 تو از گرفتن فاصله سخته

 نميکنم تب تو بي

 نميکنم صبر ديگه

 تو از من نفس نميشه سير

 معروفم اين به من
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 ميشم عاشق بد که

 ميدونستي که تو

 پيشم؟ موندي چرا

 معروفم

 ميشم عاشق من که

 ميدونستي که تو

 پيشم؟ موندي چرا

 ت وابسته کردي کاري چرا...موندي؟ روهام؟چرا چرا...نشه بلند م گريه صداي تا گزيدم لبمو

 !شدمي کم وابستگيم درجه از شايد...نميشد طوالني اينقد زندگيم تو بودنت کاش اي...بشم؟

 ميدوني حالمو...سرگردوني اگه

 بردارم دست و شم عاقل نخواه

 رفتن دريا سمت رفتن راه ي واسه

 دارم؟ دليلي چه...تو بجز من

 کنه نگام هرکسي

 بينه مي عشقتو

 اينه؟ از غير که مگر...توه مال چيم همه

 چشمات اون دارن حق

 توقعن پر اگه

 توان؟ مثل نفر چند دنيا اين تو مگه

 معروفم اين به من

 ميشم عاشق بد که
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 ميدونستي که تو

 پيشم؟ موندي چرا

 معروفم اين به من

 ميشم عاشق بد که

 ميدونستي که تو

 پيشم؟ موندي چرا

 اکشونپ نيست وقتي داره اي فايده چه...گرفتم اشکامو جلوي و فرستادم فرو عميقي درد با بغضمو

 ...ميخوامش من نخواد چه بخواد چه...رسمه يه من دل تو ديوونگي...هه!...کنه؟

 ...شو حوصله نه حسشو نه داشتم ناشو نه من اما...شد متوقف شاپي کافي جلوي ماشين

 نميشي؟ پياده-

 .ندارم حوصله-

 !بگيا من به حالتو اين دليل بايد تو-

 بعد و کرد نگام فقط يکمي...دادم تحويلش بيصدايي پوزخند

 بگيرم؟ برات ميخوري چي-

 .ندارم ميل هيچي-

 ...شد قلمبه مهربونيش يهويي

 وبارهد دلتنگي و قراري بي اونهمه بعد...کردم پيدات مدت اينهمه بعد...خانمي نميشه که اينجوري-

 !کنم؟ دق ميخواي...ميکني؟ من با اينکارو چرا...رسيدم بهت

 ...هست که همينه-

 .من عشق بيا راه باهام يکم...ميکنه داغونم تو ناراحتي ديدن-

 .نبيني ناراحتيمو ببندي چشماتو ميتوني-
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 خيره چشمام تو و زد زانو همونجا...کرد باز منو سمت در...زد دور ماشينو...شد پياده و کرد باز درو

 شد

 .بيرون کشمت مي ناراحتي از ميدم قول...بريم بيا...خيست چشماي اين قربون من-

 رد فرزين داشتن دوست از بدم اجازه خودم به ميتونم چطور...ميکردم نگاش فقط...گرفت دستمو

 امه عاشقانه براي دلم اينکه با...باشه داشته دوسم فرزين که هرچقدرم!...ببرم؟ لذت روهام نبود

 سنگدل انقدر نميتونم...ميزنه زخم بد نفر يه عالقه و عشق از سواستفاده ولي...شده تنگ

 يشمم شناخته رحم بي و سنگدل بازم...نيام راه باهاش رقمه هيچ اگه...کنم ردش اگه...ولي...باشم

 !کنم؟ چکار خدايا...شکستن دل ميشه جرمم و

 بکشي؟ منو ميخواي بازم...باهام؟ نمياي-

 باهاش االن نکن فکر...نميگذره خوش بهم ديگه هيچکس با تو بدون...روهام...زدم دريا به دل

 هب مجبور اين از بيشتر که ميرم!...نه...نيست مهم برام خيانت و کردم فراموش تورو چون ميرم

 ...کن درکم...نباشم دادن پس تاوان

 وير دستمو...شد خيره بهم و روبروم نشست خودشم...نشستم من و کشيد عقب برام رو صندلي

 گرفت دستش تو ميز

 ميکنه؟ اذيتت چي بگي نميخواي-

 ...نميشه تموم گفتن با من درد...بگم؟ چي...کردم سکوت و پايين کشيدم نگاهمو

 منو که نرسيدم اعتمادت درجه اون به هنوز حتما...ميخواي خودت هرجور...عزيزم باشه-...کشيد آه

 .بدوني خودت رازدار

 ...آدم اين به بخشيدن براي احساسي نه...و دارم گفتن براي حرفي نه...کردم سکوت بازم

 زنگ بهت که هربار...ديدنت براي ميکردم شماري روز...ميکردم درددل عکسات با...نبودي وقتي-

 پيدات حاال اما...نميشدم نااميد بازم...اما ميشکست دلم...ميکردي ردم تو و ميزدم

 به...نيک ترکم بخواي دوباره اگه کن باور اينو...بري دستم از بزارم ديگه نميتونم...روبرومي...کردم

 !ميرم مي...قسم ميپرستي که خدايي همون

 ...شکستم سکوتمو باالخره
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 .باشم کش آدم نميخوام چون!مرگت به نه...راضيم تو با بودن به نه من-

 !عزيزم کني انتخاب دوراهو اين از يکي بايد باالخره-

 و ردس و نداره بهت حسي هيچ که کني زندگي کسي با حاضري تو يعني-شدم خيره چشماش تو

 تفاوته؟ بي

 !خودم مثل درست...ميکنم عاشق تورو...من-زد پلک اطمينان با

 .کنيم تعريف و ببينيم-زدم پوزخند

 ...نميشه گرم ديگه کس به هيچوقت ديگه...گيره کسي پاي که دلي...دادم ادامه دلم تو

 .باش نداشته شک-

 فرزين جاش به و رفت سامان چرا!...ميشه؟ تکرار داره چي همه چرا خدايا...بود اتمام به رو طاقتم

 صالا خدايا...بدن؟ بقيه زخميمو دل تاوان کنم کاري مجبورم چرا...بشکنم؟ دل بايد بازم من و اومد

 ايچشم به...غرورم؟ به...سنگدليم؟ به!...بستن؟ دل من چيه به اينا!...آفريدي؟ اينجوري منو چرا

 ...اينا حاال...نيست خبري ازش باشه داشته دوسم ميخوام که اوني...چي؟ به...خيسم؟ هميشه

 سپ تقاص نميتونم ديگه...نميارم طاقت رو زندگي اين ديگه!...متنفرم...مياد بدم خودم از...خدايا

 ...نزديکم خط آخر به ديگه خدايا...نميتونم ديگه...بدم

 بيرون؟ بکشي حالت ندونستن برزخ از منو ميخواي کي...چيه؟ واسه اشکا اين-

 ...کردم پاک اشکامو و پايين انداختم سرمو

 .کمه برات زدن زار...بدوني حالمو اگه-

 .کن درددل باهام...عزيزم بگو!...نيست چيزي که زدن زار...بميرم تو براي حاضرم من-

 .نخواه ازم...ميده آزارم گفتنش-

 مکرد زمزمه و شدم بلند که ميشد نزديک داشت گارسون...شد خيره بهم نگران و غمگين فقط

 .خونه برگردم بايد من-
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 آدرس...شد خارج شاپ کافي از من با همراه بيچاره، گارسون به توجه بدون و کشيد آهي فرزين

 گفت شم پياده اينکه از قبل البته رسوند منو اونم و گفتم بهش رو خونه

 .بشي خارج هوا و حال اين از يکم...بگرديم بريم باهم دنبالت ميام فردا-

 گفتم آهسته بنابراين...نداشتم کردن فکر حوصله اصال لحظه اون تو

 ...باشه-

 وخودم و کردم عوض لباسامو حوصلگي بي با...بود برنگشته خونه به هنوز بابا...شدم پياده و

 !کي؟ با ولي...دارم درددل به نياز...تخت روي انداختم

 ولي داره درد کافي اندازه به خودش اينکه با!...رها مثل...باشه خبرداشته چي همه از که کسي با

 ...حرفاست اين از تر بزرگ دلش ميدونم

 هس...بوق دو...بوق يه...شدم منتظر و کردم پيداش مخاطبين ليست تو از...بود تار چشمام هنوز

 !ميداد جواب زود هميشه که رها...چهارتا...تا

 !الو؟-

 !نگرفتم؟ رو رها شماره مگه من...صداي اينکه...شدن باز کامل چشمام

 !دادي؟ جواب...چرا تو-گفتم زده بهت

 نمک حسش من و بپيچه گوشم تو صداش همينکه!...نبودم ناراضي اتفاق اين از هم چندان هرچند

 ...کافيه

 بده؟ جواب کي داري انتظار...زدي زنگ من به-

 ...بود نمايان صدام تو حرص اين و...گرفت حرصم خشکش لحن از

 ور خورد دستم اشتباه!...هستن؟ همم زير همن شبيه انقدر روهام و رها وقتي چيه گناهم من خب-

 .شدم شريفتون اوقات مسدع ببخشيد خيلي حاال...تو شماره

 ....خب چيه-

 يازين اصال...شدم خيره سقف به دلخوري با و کردم قطع کنه تموم حرفشو بدم اجازه اينکه بدون

 ...مياد؟اه دلت چطور روهام!!...ميزنه آتيشم سردت لحن همين...شم گرم من تا نيست حرارت به
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 ...داد جواب بوق دوتا از بعد...گرفتم رو رها شماره و کردم دقت قشنگ بار اين

 جانم؟-

 خوبي؟...رها سالم-

 .نيستم بدک...اي-

 ..شدم نگران...بود گرفته صداش

 شده؟ چيزي-

 چطور؟...نه-

 !نه؟ کردي گريه-

 ...نوچ-

 .شده چيزي يه مطمئنم من چرا-

 !دادي گير الکي بابا نيست چيزي-

 داد ادامه خودش...بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 .کردي گريه واضحه قشنگ...تابلوه خيلي تو صداي-

 !سخته زندگي...ديگه-

 چيشده؟-

 .نميشه باورت...بگم چيزي يه-

 !دادي دقم ديگه بگو-شد نگران

 .ديدم فرزينو-

 پرسيد زده بهت بعد و سکوت لحظه چند

 ميکنه؟ چکار اونجا فرزين-
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 خودش که اونجوري...داره چيزا اينجور و شرکت دستگاه و دم خودش واسه...شده عوض خيلي-

 .زده بازياشم دختر قيد ميگه

 !رو دومي ميدونم بعيد-

 ...نيستم مطمئن منم آره-

 ارزش بي انسان يه خاطر واس...ميکني؟ حروم اشکاتو الکي تو که داشت گريه اين حاال خب-

 فرزين؟ مثل

 .مياد بدم خودم از...شدم خسته ديگه...رها نه-

 ....چيه دردم بفهمه تا بود کافي همين

 حکمتي اي سختي هر تو باش مطمئن...کني سرزنش بخاطرش خودتو که نداري گناهي تو-

 .هست

 ...ندارم طاقت ديگه من-

 ميکردي؟ دعوت اميدواري به منو همش نبودي خودت...نزن رو حرفا اين-

 باشم؟ اميدوار و دلخوش چي به...نميخواد منو روهام-

 بود؟ چي واسه کاراش اون همه پس...نميخوادت؟ ميدوني کجا از-

 !مسئوليت نام به مسخره احساس يه بخاطر-

 !ديگه کرده پايبندش مسئوليت همين خب-

 گفتم...باشه داشته حقيقت کاش اي...کشيدم آه

 کنم؟ چکار االن من-

 .صبر فقط و فقط-

 کي؟ کجا؟تا تا-

 در زا انگار نه انگار خر دختره!...درمياري؟ منو حرص ميزني نااميدي ساز هي چيه!...ني گل وقت تا-

 !نميخوادش عاشقش ميگه اونوقت ميريزه خواستگار براش ديوار و
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 ...گرفت خندم

 .رها اي ديوونه تو-

 .رسيدي نتيجه اين به سالها از پس که ميگم تبريک-

 !شده ثابت بهم وقته خيلي-

 نداري؟ کاري برم بايد من گلم...نداره کشش انقدر تو مخ بابا نه-

 .نشستي حرفام پاي که مرسي...نه-

 !که ننشستم ميزنم فک تو با دارم وايسادم ساعته دو من واال-

 .نشه ديرت برو خب خيلي-خنديدم ريز

 !باي-

 طفق شايد...کردم باز سهرابو شعر کتاب و کشيدم عميقي نفس...کردم قطع خداحافظي از بعد

 !بده تسکينم خوندن شعر همين

******** 

 بقط هم بابا...گلبهي کفش و کيف با مشکي شال و شلوار و رنگ گلبهي مانتو...ساده تيپ يه

 !برم بخوام هرجا آزادم من و...نيست خونه معمول

 تو پاش اين از بيشتر نميخوام...کنم تموم چيو همه ميخوام...شدم منتظر و اومدم بيرون خونه از

 دردش اما...ميشم ديوونه و ميگيرم وجدان عذاب بعدش بازم ميدونم...ميدونم...بشه باز زندگيم

 ...نباشه ميخواي که اوني داره دوستت که کسي که اينه از کمتر

 نه کردم خاصي دلبري چيه؟نه من گناه...قيمتي هر به حاال بخواد منو روهام جز کسي نميخوام

 هم سامان ميخوره شکست که خودشه تقصير فرزين...باشه داشته دوسم کردم مجبورش

 ...همينطور

 ...اه!داد عذابم بسکه شدم خسته بخدا...کردم ش خفه که بزنه حرفي خواست وجدانم

 بود خوشحال...کردم سالم آهسته و ماشين تو نشستم...جلو رفتم و کرد ترمز روبروم فرزين 8مزدا

 ...ظاهرا
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 !همه تو اخمات که باز...من بانوي سالم-

 ...ديگه شده عادت-گفتم و کردم وا اخمامو

 !کني اخم عاشقت به نيست خوبي عادت-...کرديم حرکت

 !نباشي؟ عاشقم نميشه حاال-زدم پوزخند

 آسونيه؟ همين به ميکني فکر-گرفت غم رنگ صداش

 مونه از منکه...هه...بشکنم وقتش به بايد...بگذره بايد امروز...نيست وقتش االن...کردم سکوت

 وقتي از...درست شدم عوض...چيه؟ از عذابم و ترس ديگه بوده کردن خرد و شکستن قصدم ابتدا

 ايدش...گذشته سالهاي و روزا به برگردم بايد اينکه مثل ولي...شدم عوض شد زندگيم وارد روهام

 بشم بايد من...معنيه بي و چرت همش دارم و داشتم سامان شکستن واسه که عذابي و غم اون

 روهام کردن فراموش دشوارش و سخت موضوع تنها شايد!...نيست سخت...قبلي تياراي همون

 !ميشه فراموش خود به خود کنم سنگ دلمو دوباره شم موفق اگه...اونم که...باشه

 اين...کرد مجبورم که بود روزگار رسم اين...بشم احساس بي دوباره ميخوام که نيست من تقصير

 احساسم کردن خرج واسه اي انگيزه من نخواد منو عشقم همه وقتي...کرد مجبورم که بود عشق

 ...يخ کوه يه بشم دوباره ميکنه مجبورم داره سرنوشت...ندارم

 قدم هم کنار و شديم پياده...شدم روبرو پل سه و سي منظره با اومدم خودم به وقتي

 هديگ من ولي...بود دشوار بسي احساسم برابر در مقاومت و بود زده عطرو همون بازم...برداشتيم

 !بمونه باقي من دل تو نبايد هيچي ديگه...گرفتم خودمو تصميم

 شکخ ميتوني ساده چه!...نميشه ديده آبي قطره کوچکترين...کردم نگاه پايينو...بوديم پل روي

 اي...بودم پاکي و زاللي همون به منم کاش اي...ميگم آبو!...ميکني تموم چيو همه راحت چه!...بشي

 ...کاش

 دل همينکه آره...نميشدم کثيف انقدر کاش...ساختم نمي خودم از منفورو شخصيت اين کاش اي

 فکثي و رحم بي سنگدل آدم يه ازت...باشه رسمت خودت از دارات دوست کردن متنفر و شکستن

 !پل همين شايدم...بلند ساختمون يه شايدم...تيغه يه فقط دردت دواي که ميسازه
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 ميکنمن چيه؟گمون...هه!...بگيري؟ جلومو کجايي روهام...انداختم پايين به روحي بي نگاه...ايستادم

 يا هست هنوزم مسئوليتت معني بي احساس اون نميدونم...بکنه ناراحتت چندان من مردن

 !نيفتم تا بگيري منو نميرسه دستت که االن باشه اگرم...نه

 سر با يهکاف!...محکمه!سفته!...خشکه خشک...بده نجاتم بپره يکي که نيست توش آب...بيني؟ مي

 از بعد مکن فک...اخي!...نيست فرزين و من جز کسي...خلوته االن ميبيني که هم اينجا...پايين برم

 اريک اون به ديگه بسوزم آتيش تو بعدشم و بميرم قراره منکه ولي...کنه دق فرزين من پريدن

 تحمل وضعيتو اين ديگه من...توه سردي از بهتر سوختن و مرگ همون صددرصد...ندارم

 ...ميفهمي؟نميتونم...نميکنم

 االنم...هه...ديدي؟ نفرو يه خودکشي نزديک از تاحاال...جلو ميرم قدم قدم دارم...روهام ببين

 تدوست که ميدي دست از رو کسي داري چون...من عشق ميسوزه برات دلم!...ببيني که نيستي

 اهميتي تو براي وقتي نباشم يا باشم نيست مهم ديگه چون...ميشه تموم من نفع به ولي!...داشت

 ...ندارم

 اقااتف!...خطرناکه؟ مرگ مگه!...خطرناکه جلو نرو ميگه هي...چرا نميدونم ميکنه صدام داره فرزين

 از شن جمع دورم همه بعد پايين بندازم خودمو من!کن فکر...انگيزه هيجان هم خيلي نظرم به

 تو ولي.!..نه؟ ميشه باحال خيلي...واي بزنه صدام داد با بلند فرزين بشه قرمز زمين بياد خون سرم

 ...نداري هيجان اين از سهمي عزيزم که

 دارم فقط!فهمم نمي که من!...ميگه؟ چي ميفهمي تو...ميکنم نگاش...دستم رو نشسته دست يه

 ...ميخوره تکون هي لباش بينم مي

 پس...!بشنوه صدامو ديگه بار يه مردنم از قبل بزار...داره گناه...بزنم حرفي يه بايد منم کنم فک

 ...ميگم

 صعود که تونستم اگه...بوده کردن پرواز آرزوم بچگي از...کنم تجربه باحالو پرواز يه ميخوام-

 !اينه؟ از بيشتر!ميرم مي فوقش...نتونستم اگرم...ميکنم

 بزار خب...گرفته دستمو نيست مهم اصال...ميگه چي نميفهمم بازم و چشماشه تو شديد نگراني يه

 روعش مردنو ميتونه االن همين از خب...ميميره؟ من بدون نميگفت مگه!...بميره بيفته من با اونم

 !داشت نخواهد کنارش منو ديگه مطمئنا چون کنه
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 ...نيست مهم...ميشه قرباني بخاطرت داره هم ديگه نفر يه نميدوني تو روهام

 به آرزو...دارم دوست کارو اين خيلي!!بازي آتيش ميرم دارم...بکشم عذاب ميرم دارم من عشقم

 يکس حاال...خطرناکه ميسوزي گفتن همش کنم بازي آتيش سوري چهارشنبه بار يه موندم دل

 ...آزادم!...بگيره جلومو نيس

 هي فرزين چته!....مردن براي خوبيه هواي چه...اممممممممم...ميبندم چشمامو و ميکنم بلند سرمو

 !کنم نابودش ميخوام خودمه زندگي!...توچه؟ به...اصال؟ ميگي ميکني؟چي صدام

 سه....االن؟ هستي کجا اصال...قدم دو...کني نصيحتم نيستي که حيف عشقم...جلو رفتم قدم يه

 ...قدم چهار...صدامو؟ ميشنوي بزنم جيغ بپرم اگه...قدم

 !خيلي...ميده حال خيلي پرواز...اوف

************* 

 ...!درد ميکنم حس که چيزي تنها...درد...درد

 چي همه چرا...اينجوريه؟ چرا اينجا!...کجام؟ من خدايا...ميکنه پر اتاقو اراده بي ظريفي هاي ناله

 ميچرخه؟ سرم دور داره

 ...ميشه منفجر داره سرم خدايا...پيچه مي سرم تو هي خودم جيغ صداي...ميشم ديوونه دارم واي

 ...خدايا آه...سوخت...باال آوردم راستمو دست

 و سفيد روپوش با دختري...کردم بازشون دوباره هايي قدم صداي شنيدن با و بستم چشمامو

 ...کردم نگاهش التماس با...سرم باال اومد معمولي اي چهره و رنگ مشکي مقنعه

 عزيزم؟ داري درد-زد لبخند مهربون

 گفت...گزيدم لبمو و سرم رو گذاشتم دستمو فقط

 .ميشه آروم کم کم دردت...نيست حادي چيز ديده ضربه يکم سرت...نباش چيزي نگران-

 مهمراه اون يادمه خوب خيلي چون!...باشه کنارم بايد االن فرزين ميکردم حس ولي...چرا نميدونم

 ...بود

 !کجاس؟...فرزين-گفتم درد با
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 .مطلعن بيشتر دکترت خود...عزيزم ندارم اطالعي همراهانت از من-

 !بود وحشتناکي درد...پيچيه باند سرم دونستم مي...شد سرمم کردن عوض مشغول و

 تو قادقي فريادش صداي...اومده؟ سرش باليي نکنه...کو؟ فرزين...بيرون رفت کرد تموم که کارشو

 ...مبهميه تصوير يه...زد صدا اسممو ميدونم گوشمه

 نبود قرار مگه!...ام؟ زنده چرا من خدايا...لغزيدن هام گونه روي اراده بي اشک قطرات

 مي زنده بايد چرا...وضعشه؟ چه اين باشم جهنم تو بايد باشم مرده بايد االن من!...بميرم؟

 منو کي اصال...بميرم؟ ندارم حق چرا ام خسته درد اين از ام خسته زندگي اين از من...موندم؟

 ندهز نبايد االن من...بميرم بمونم همونجا ميذاشتي کاش اي بودي هرکي...بيمارستان؟ رسوند

 ...باشم

 داري؟ درد خيلي...ميکني؟ گريه چرا دخترم چيشده ا-

 .کردم سکوت فقط و کردم نگاه چشماش تو...بود مهربوني دکتر

 رتس براي کوچولو اتفاق يه فقط نداري مشکلي هيچ االن تو...هستي؟ چي نگران-گرفت نبضمو

 .ميشه خوب زود که افتاده

 ...ميکنه درد-کردم ناله

 .دخترم ميشي خوب-زد پلک اطمينان با

 ينجوريا نبود قصدم...ببخشم خودمو نميتونم من باشه اومده سرش باليي اگه...افتادم فرزين ياد

 !شم خالص شرش از

 کجاس؟ فرزين-گفتم

 فرزين؟-

 .بود همراهم که هموني-کردم پاک اشکامو

 !بود فرزين اسمش پس-شد عوض نگاهش رنگ لحظه يه

 .کجاس بگين ميکنم خواهش-

 داري؟ نسبتي باهاش-شد نمايان دلسوزي لحنش تو
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 نميديد؟ حسابي درست آدمو جواب چرا...باشم؟ داشته نسبتي بايد حتما-شدم کالفه

 .شهمي بدتر حالت اينجوري.کني حفظ خونسرديتو بايد تو...نکن گريه باش آروم دخترم باشه-

 .خونسرديمو ميکنم حفظ من بدين جوابمو شما باشه-

 ...داد نجاتم برزخ از باالخره و!!کننده ديوونه...کرد مکث

 !رفت...اون-

 کجا؟-

 .نيست برگشت قابل ديگه و شده مغزي ضربه اون...متاسفم-شد غم از پر صداش

 ودنب دروغ براي التماس فقط...ديوونگي فقط...بهت و شوک فقط...حرفي نه...و بود اشکي نه ديگه

 !حرفاش

 بولق اينو من نه...بياد سرش باليي نبايد...بميره من بخاطر نبايد اون...نداره امکان اين نه...نه

 ...نيستم بخشش قابل ديگه من...نميکنم قبول نبينم خودم چشماي با تا...نميکنم

 داد ادامه غم با

 .هستن راه تو االن و گرفتيم تماس پدرش و مادر با خودش موبايل با-

 !ببينمش بايد من-

 ...جات از نبايد...کني استراحت بايد هنوز تو-

 !گيرم نمي آروم نبينمش تا من گفتم-باال رفت صدام اشکام ريزش با همزمان

 اونم...ردک اشاره بود خيره من به اندوه با که پرستار به نارضايتي بعد،با و کرد نگام ترديد با کمي

 چي همه و ميرفت گيج سرم...کرد همراهيم دست به سرم خودشم و شم بلند جام از کرد کمکم

 داياخ...بشه تموم زودتر ميخواستم و بود مرگ داالن انگار بيمارستان راهروي...بود تار چشمام جلو

 !ميگذره؟ دير انقدر چرا

 فتميگ که اصراراش به توجه بدون و گرفتم پرستار دست از سرمو...کرديم توقف اتاقي در جلوي

 رنق چندين اندازه به ش همه و کرد تنم لباس کلي قبلش...اتاق تو بذاره،رفتم تنهام نميتونه

 ...شد سپري
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 تشتخ کنار صندلي روي...نداشتن تواني ديگه پاهام و بود گوشخراش خودم واسه نفسام صداي

 درد زا پر و گرفته صدايي با...دوختم چشم آرومش و پريده رنگ صورت به تارم چشماي با و افتادم

 کردم زمزمه

 ...ببخش منو فرزين...ببخش منو بگم ميتونم فقط-

 ونهش و تختش لبه گذاشتم سرمو و شدم خم...نداشتم سرمو سنگيني تحمل...افتادم هق هق به

 اومدن در لرزه به هام

 بازي هديوون قرباني نبايد تو فرزين...ببخشم؟ خودمو چطور حاال!...چرا؟ تو...بميرم ميخواستم من-

 آدم من...فرزين...کنم؟ چکار بايد من حاال...ميومد سرت بال اين من بخاطر نبايد...ميشدي من

 خيلي ميکردي فکر هميشه...حرفاس اين از تر نازک دلم ميدوني خودت...نيستم بخدا...نيستم کش

 چرا؟...خدايا؟ چرا...نبود اين قصدم...سنگدلم

 من...سرنوشتم از خودم از...بود تنفرم بخاطر اشکام همه...نداد زدن حرف اجازه بهم گريه ديگه و

 شوب درست ديگه اين...کشتم کلمه واقعي معناي به فرزينو و...کشتم سامانو دل...کشتم دوبار

 ...نيست

 يه جز من...تحملم قابل غير ام ديوونه ام رواني من...کنم حساب آدم خودمو نميتونم ديگه من

 ...هيچي نيستم هيچي ارزش بي منفور موجود

 ازت خدايا...برگردوندي ازم روتو توهم حتي...نداري دوسم ديگه توهم حتي ميکنم حس...خدايا

 زنده گذاشتي چرا ولي!...نخواي من مثل اي بنده ديگه داري حق...ندارم شکايتي و گله

 به هديگ خدايا...کنم؟ استفاده فرصت اين از بايد اميدي چه با...دادي؟ فرصت بهم يعني...بمونم؟

 ...خدا کن خاموشم کن تمومم...نيست اميدي ات بنده اين

 ستد اينکه مثل اما...بميرم که بزنم زار انقدر همينجا بزار...تمومه وقت نگو هي پرستار کن بس

 ...نيستي بردار

 اين تو هک ممنونم ولي...نه يا ميبخشي منو نميدونم...انداختم فرزين بسته چشماي به آخرو نگاه

 !!داشتي دوسم يکي تو رحم بي دنياي

 اشک و پشيموني نداره اي فايده ديگه...گرفتم جلوشو اما نبود بشو خشک اشکم چشمه

 ...شم تموم بايد روزا همين منم...شده تموم ديگه اون...ريختن
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 که اي چهره ترين تلخ...بود ممکن چيز بدترين برام روبروم منظره شدم خارج که اتاق از

 گل ايه گونه و خيس هايي چشم اما متوسط قامت و نشين دل اي چهره با زني...ببينم ميتونستم

 نهميتو فرزين مادر جز کسي چه...غصه و درد و غم از پر نگاهي با...دستش تو دستمالي و انداخته

 باشه؟

 ردنک جمعمون زمين رو از فرزينو و من گفته بهش دکتر حتما!...بدم؟ بهش ميتونم جوابي چه من و

 خيره من به اينجوري مادرش حاال که...گفته حتما...بوده گرفته منو دست فرزين که حالي در

 ...شده

 تف داره حق...بگيره ديه کنه شکايت ازم داره حق...نميکنم اي گله و ميدم حق بهش بکنه هرکاري

 ...صورتم تو بندازه

 ونمهرب نگاه اين اليق من!...بينم؟ نمي قشنگش چشماي تو تنفري و سرزنش حس هيچ چرا اما

 ...بخدا نيستم...نيستم

 !تيارايي؟ همون تو-

 تعادل و رفت گيج دوباره سرم کردم حس لحظه يه...شد نمايان نگاهم تو بهت و تعجب

 ديوار به گرفتم دستمو...ندارم

 ...شما..ش-

 !نه؟ مگه تيارايي تو...مادرشم من-کرد پاک آهسته اشکاشو و جلو اومد

 ميشناسيد؟...منو کجا از-

 شد ثابت چشمام تو دوباره و گذروند نظر از سرتاپامو...زد زهر از تر تلخ لبخندي

 !بود خواهد نقص بي پسرم انتخاب آخرين ميدونستم-

 ...من...م-

 از هوي...که چيشد نميدونم...داشتم خبر زندگيش چي همه از من...نميکرد درددل من با کم فرزين-

 .کردي عوض بچمو تو...تو ولي...بازي دختر سمت رفت و شد بدر راه

 ...بودم مبهوتش فقط من و...ميکردن آب سنگو دل اشکاش
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 اين عاشق منم که ميگفت خوب ازت انقدر...تيارا نام به دختري عاشق...شده عاشق گفت بهم-

 هر يها زاري گريه و التماسا به و پرونده پسرم سر از هوشو کي بفهمم و ببينمت بار يه که شدم

 تا و آورده عقل سر پسرمو کي ببينم ميخواستم...داده خاتمه بچم شدن راه به سر براي من شب

 .کرده ش دلبسته حد اين

 ...زد هق و کشيد آغوشم در حيرتم و بهت کمال در

 جوري ناي که چيشد نميدونم...عزيزم نميکنم توبيخت من...نظيره بي انتخابش بينم مي حاال و-

 گناهاش از دست بچم که همينقدر...بدونم که نميخوام و دادم دست از فرزينمو چجوري و شد

 مک دنياش اون عذاب از همينکه...بسمه کردي آدمش تو که همين... بسمه شد راه سربه و برداشت

 .کافيه ميشه

 يه...ودب شده گيج دلي دريا اينهمه از دلم...گزيدم لبمو و بستم چشمامو...پشتش گذاشتم دستمو

 !باشه؟ خانم اين خوبي به ميتونه باشه؟چقدر بخشنده ميتونه چقدر آدم

 ...کنم سکوت نتونستم

 ...مجازاتم اليق من...بياد سرش بال اين شدم باعث من...تونم شرمنده من-

 بچمو دل نميتونم...کنم مجازات پسرمو زندگي و اميد و عشق همه نميتونم من نه...نه-

 هن کني رفتار ملکه مثل باهاش بايد کردم عروست رو تيارا وقتي ميگفت هميشه...بشکنم

 ارگناهک رو تو نميتونم...خنديدم مي من و باشي فوالدزره مادرشوهر نبايد ميگفت!...زيردستت

 .بدونم

 کردم مزمهز...بود کاهش به رو تعادلم و ميومد باال سختي به نفسم...بگيرم اشکامو جلوي نتونستم

 .ام شرمنده...اشکاتون اون فداي من-

 ...نبود حسي بي جز حسي ديگه و

*********** 

 

 تو تمگف بابا به...ميگذره ماجرا اون از چندروزي...بستم چشمامو و بالش روي گذاشتم سرمو آهسته

 ...کرده برخورد پله لبه با سرم و سرخوردم پله راه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

515 

 

 تمام با و کردم شرکت مامانش و ش شکسته دل احترام به فرزين هفتم و سوم مراسم تو

 ...کردم تحمل سختيش

 از بيش و برگرده خونه به سرکار از زودتر ميکنه سعي...داره هوامو خيلي بعد به روز اون از بابا

 راقبمم باشه نزديکم که کسي هست هنوزم که ميکنه بيشتر اميدمو کمي اين و...مراقبمه پيش

 .واقعي پدر يه مقام در اونم...کنم تکيه بهش که باشه ي"مرد" و باشه

 به اتفاق اون...محکمي و سخت اون به نه اما قبلي تياراي همون شدم بخوام خودم اينکه بدون

 ...سرد...روح بي...ساخته متحرک مرده يه من از کلمه واقعي معناي

 اونم که هست دلم تو روهام به نسبت احساسي کورسوي هنوزم ولي پريده بوده که اونچه تموم

 ...بوده برعکس من دل تو چي همه اولشم همون از شايد...بشه خاموش تا نمونده چيزي

 ناو از قبل روز از...برداشتم موبايلمو و کردم باز چشمامو...بود فايده بي خوابيدن براي تالشم

 !!!هنوز باشه يادم به کسي شايد...ميکنم حاال...نکردم روشنش ديگه و خاموشه اتفاق

 صفحه روي روهام اسم بستن نقش با و نواختن به کرد شروع زنگش آهنگ شد روشن همينکه

 !کنم؟؟ فراموشت نميدي اجازه خودتم...ريخت فرو و شکست دلم تو چيزي کردم حس

 صداشو بازم که کشيد پر دلم و درآورد پرواز به دلمو هاي شکسته اومد نسيم شبيه چيزي

 ...ميکنه ترم سرد سرديش بازم ميدونم هرچند...بشنوم

 گفتم درميومد چاه ته از انگار که صدايي با...بردم گوشم دم گوشيو و کشيدم سبزو دکمه

 ...سال-

 ...نداد زدن حرف فرصت بهم و

 بي ونهميت چقدر آدم يه ديگه!...ميشه؟ پيدا زمين کره روي تر ديوونه و تر خيال بي تو از بشري آيا-

 يخاموش س هفته يه نکردي فکر تو واقعا نه...کنه؟ دوري اطرافيانش همه از و باشه آسوده و خيال

 در خطري لحظه هر و هستي شرايطي چه توي نميدوني...باشه؟ داشته تحمل ميتونه نفر يه چقدر

 کردي؟ خاموش المصبو اون دليل چه به و چرا هست معلوم اصال...کمينه؟

 حنشل شکافتن حوصله و...بود آشفته و پکر حد از بيش لحنم...زدم بيصدايي پوزخند خودم حال به

 گفتم...نداشتم احساساتشو کشف و
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 .دارم شنيدن توانايي بگي ترم آروم!...کرم من نکن فکر هيچوقت-

 ...پايين اومد ولوموش کمي و فرستاد بيرون محکم نفسشو

 قرار تهديد مورد ممکنه لحظه هر...هستي خطرناکي موقعيت چه توي کن درک خواهشا-

 !باشي خاموش و دسترس از دور نبايد شرايطي هيچ در تو...بگيري

 ...نبود خودم دست صدام خشکي

 دست اختيارم اينجا نگفتي مگه!...ميزني جوش انقد که تو نه...ام خطرناکي موقعيت تو من-

 .نکن دخالتي خودمه؟پس

 ...بود کالفه

 نه باشه خطر بي و آروم چي همه که بود وقتي مال من حرف اون!...تيارا کن بس رو حرفا اين-

 !اقدامن براي فرصتي منتظر هردم و ميشي پاييده توسطشون مدام تو که وقتايي

 که چندروزي اين تو نيست مهم براش اصال يعني...ميزنه خودشو حرف فقط...گرفت بغضم

 حرف فقط!...خرابه انقدر چرا حالم االن و افتاده برام اتفاقي چه و بودم خاموش چرا بودم خاموش

 ...خودش کار و خودشه

 ...نموند پنهون بغضم

 و مدار اي انگيزه نه ديگه و شده تموم چي همه من براي...نيست مهم بيفته هم اتفاقي هر ديگه-

 .اميدي نه

 ...شد عصبي بازم

 يحرفا و نااميدي اين!...فکر بي خودسر دختره نشده تموم که ديگران براي شده تموم تو براي-

 کرده؟ ديوونه تورو حد اين تا که ميگيره نشات کجا از ميزني که معني بي

 ...زدم زهرخند

 !کنم عمل خودسرانه دارم دوست خودمه زندگي...عقبي دنيا از خيلي...منه رسم ديوونگي-

 کني رفک يکم!...ميکني نابودش داري و توه دستاي تو که زندگي اون حيف...باشه اين بر قرار اگه-

 !دارن سهم دارن نقش زندگي اين تو هم بقيه که بيني مي
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 .باشن داشته سهم توش هم بقيه که نيست المال بيت من زندگي-

 منکه!نميفهمي که جهنم به...نميره کتت تو ميدونم!...نداره اي فايده تو با زدن حساب حرف...اصال-

 !ميفهمم

 .عقل شيرين ديوونه من و دانايي عالم تو آره-

 ...حاال.بشه يادآوري که گفتم!...ندارم شک که مورد اين تو-

 حاال؟-

 بودي؟ کجا چندروز اين بگي نميخواي-

 حالش دلم...نداره دعوا ديگه و ميشه گرم داره صداش رفته رفته که ميکردم حس خوب خيلي

 ...داشت دلخوري هم کمي و بود عجيب

 !بودم جام سر-

 ...که بود اين منظورم-

 فک بزارم زندگيمو آمار و بدم شرح برات بخوام که نداره ربطي تو به!...بود چي منظورت ميدونم-

 .دستت

 ...کرد اتصالي سيماش باز

 !يهکاف هست زمين رو ت سايه هنوز که همين...زد حرف آدم عين نميشه تو با ميدونم منکه باشه-

 عميقي نفس با همزمان و سرم کنار گذاشتم گوشيو آروم...بدم جوابشو نذاشت بوق صداي و

 ...بستم چشمامو

 ممه...صداته تو احساسي چه نيست مهم ديگه!...بزار راحتم توهم...روهام بشم درگيرت نميخوام

 ودينب بيش اي غريبه برام تو که همونجايي از...بشه شروع اول از قراره...نه يا داري دوسم نيست

 !نداشتم شناختت به ميلي منم و

 :روهام

 البالي اموانگشت و پايين انداختم سرمو...کنارم گذاشتم موبايلمو و بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 ...کرد فروکش آتيشش باالخره پيش چندشب خاطره...فروکردم موهام
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 از و بپرم خواب از وحشت با شد باعث که کابوسي...بود عذاب و کابوس واقعي معناي به شب اون

 يحت و بودم رسيده جنون مرز تا...بپيچه گوشم تو مدام تيارا جيغ صداي و بريزه عرق روم و سر

 ...بودم کرده ردش

 تاريک سايه يه مثل قامتش که دختري و ديدم مي ارتفاعو يه از مبهم تصوير يه خواب تو

 بهش ميکردم تالش هرچي و بودم دور ازش من...تياراست بودم مطمئن! نه...ميکردم حس...بود

 ودمخ با...پريدم خواب از وحشتناکش جيغ صداي با و پايين انداخت خودشو...بود فايده بي برسم

 قتطا...بود فايده بي بگيرم آروم و بوده معني بي خواب يه همش شه ثابت بهم تا رفتم کلنجار

 بازم اما زدم زنگ هم ديگه بار چندين...اما زدم زنگ بهش و نياوردم

 ...باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 اقعيو معناي به ديوونگي...بود بدتر جهنم از بگم بهتره گذشت چجوري چندروز اين اينکه خالصه

 ...باشه اومده سرش باليي مبادا که عظيم ترس و نگراني يه همراه به

 ...نبودم زنده االن منم بود افتاده اتفاقي اگه حتم طور به

 نهاي مهم!...ديگه شو بيخيال رو گذشته چندروز ديگه خوبه حالش شدي مطمئن که حاال-وجدانم

 ...بوده معني بي ترست و نگراني که

 شنيدم پرهامو صداي و شد باز آهسته در

 نشد؟ خبري-

 .خوبه حالش-گفتم بمي صداي با و کردم بلند سرمو

 .خداروشکر...ميکني اذيت خودتو بيخودي گفتم بهت منکه-زد لبخند

 بيخوديه؟ بيخوديه؟نگراني بودن خبر بي!...بيخودي؟-شدم بلند

 ميکني؟ داغ چرا حاال خب خيلي-

 !نميشه حاليت هنوز تو چونکه-

 .شد دير که برم...المصبو زيپ اين بندم مي من اصال-

 ...زدم پوزخند ام آشفته حال به و آينه به دوختم نگاهمو...خونه از بعدشم و شد خارج اتاق از و
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 .من با ش بقيه!!برگرد فقط تو...بود خواهي کنارم هميشه براي روزي يه که اينه مهم-

 ...گرفت آروم جورايي يه دلم

 و کردم مرتب موهامو...پوشيدم رنگ شيري پيراهن يه و سوخته اي قهوه شيک شلوار و کت يک

 ...شدم خارج خونه از و برداشتم کيفمو...زدم رو هميشگي عطر همون

 هخوب حالش ميدونم که حاال...افتادم راه شرکت سمت به و فرمون پشت نشستم راحت خيال با

 فتگر مي نشات جايي يه از بدحال و خسته صداي و لحن اون مطمئنم اينکه با...ندارم غمي ديگه

 !!وبهخ بفهمم تا کافيه نميزنه حرف باهام درست و اخالقيه بد و لجبازي همون به هنوزم همينکه اما

 ينميدون ولي...روني مي خودت از منو داري کارا اين با خودت نظر به...کرد جاخوش لبام رو لبخندي

 ...ميشي من تياراي!!...ميشم مصمم آوردنت بدست براي بيشتر

 ...کرد اسقبال ازم لونديش اون با هميشه مثل منشي...شدم شرکت وارد

 .اومدين خوش...سالم-

 النا ميکني فکر!...تو خيالي خوش چقدر...اتاقم تو رفتم و کردم اکتفا سري دادن تکون به تنها

 هب رو ميگفت بهم نيش و کنايه هزار با تيارا که سالمي همون من...هه!...کردي؟ پر رو تيارا جاي

 ...ميدم ترجيح تو ي عشوه پر سالم اين

 يه با که ديدم رو دختره و باال کشيدم پرونده روي از نگاهمو...شد باز اتاقم در بعد دقيقه چند

 ...داخل اومد دستش توي کوچيک سيني

 گفتم و پرونده روي برگردوندم نگاهمو تفاوت بي

 .بزنيد در ورودتون از قبل بهتره خانم-

 ...ميزم روي گذاشت رو سيني

 !الزمه؟ واقعا يعني-

 .الزمه...بله-

 .باشه داشته فرق ميتونه بقيه با منشيتون ميکردم گمون اخه...امممم-

 ...انداختم اش چهره به سردي نگاه و نشستم صاف
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 ديگران اب فرقي هيچ ولي...ميدين انجام خوب رو وظايفتون که نميکنم انکار و هستيد منشي شما-

 .من نظر از حداقل...نداريد

 ردک اشاره سيني به...بود نمايان حاالتش تمام از دلخوريش و حرص و فشرد هم روي کمي لباشو

 گفت و

 .بياد خوشتون اميدوارم.آوردم شماهم براي...اومد اضافه کيک...بود تولدم ديشب-

 گفتم و انداختم کيک به نگاهي اکراه با...کنه عوض بحثو ميخواد بود معلوم

 خودتونه؟ دستپخت-

 .کردم درستش خودم...اره-

 ...دادم نشون پرونده سرگرم خودمو

 .نمياد خوشم خامه از-

 نگام همونجوري که لحظه چند بعد...ميکردم حس عصبانيتشو و حرص از پر نگاه سنگيني

 ...شد خارج اتاق از حرفي هيچ بدون و فشرد دستاش تو محکم رو سيني هاي کرد،دسته

 من...کردنه بازي فيلم اي ذره بدون و دل ته از...نيست فيلم رفتارم اين...کشيدم عميقي نفس

 جديد منشي اين با رفتارم طرز اين...بدم نشون ميخوام که اوني جز کسي به خوبمو چهره نميتونم

 ممن...بده استعفا کارش از ميتونه نمياد خوشش...نيستم هم ناراضي و نيست خودم دست هم

 !ندارم مانعي

 صفحه روي "آريا مهندس"...بيرون آوردمش شلوارم جيب از...شنيدم موبايلمو زنگ صداي

 ميتونه تيارا پدر و من رابطه اين...چون بودم خوشحال طرفي از...کردم مکث کمي...ميزد چشمک

 !کنه کمک ما بودن باهم به

 ...دادم جواب

 .مهندس آقاي سالم-

 ...گرم هميشه مثل

 خوبه؟ حالت...پسرم سالم-
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 ...ايستادم پنجره جلوي و شدم بلند

 هستين؟ خوب شما...ممنونم-

 چطوره؟ اونجا اوضاع...نيستم بد...اي-

 ذکرش و فکر!!بزنه زنگ من به که نداشت اين جز اي بهونه هيچوقتم...شرکته منظورش ميدونستم

 ...همينه

 .نباشيد چيزي نگران...خوبه چي همه-

 !کرد حساب ميشه جوره همه تو روي ميدونم-

 .رسونه مي رو شما لطف-

 خبر؟ چه ديگه...خب-

 !!کشيد مي ته حرفاش پرسيد مي که شرکتو اوضاع معموال...کردم تعجب

 ...سالمتي-گفتم

 ...شنيدم رو تيارا آهسته و ضعيف صداي

 !شام؟ نمياين!...باباجون-

 نداري؟ کاري.برم بايد من پسرم خب...اومدم...دخترم چرا-

 !برسونيد سالم-

 .خداحافظ...حتما-

 فکر به و شدم خيره بيرون منظره به...بست نقش لبام رو ناخودآگاه لبخندي و پايين آوردم گوشيو

 !...نيست بلد آشپزي گفت يادمه که جايي تا...رفتم فرو

 و تر شيرين دلم تو داره لحظه به لحظه...ميزم پشت برگشتم و دادم تکون طرفين به سرمو

 !!!مياد نظر به تر خواستني

 :تيارا
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 وت سرش و بود نشسته که فروشنده به و شدم مغازه وارد...نشست لبام رو رضايتمندي لبخند

 ...جلو رفتم آهسته...کردم نگاه بود روزنامه

 !ببخشيد-

 سعي ماا...ميشدم پشيمون داشتم کم کم که زد ديد نظر يه سرتاپامو دقيق...باال کشيد نگاهشو

 ...شد بلند جاش از و شد ثابت چشمام تو محوي لبخند با...بدم نشون تفاوت بي کردم

 بفرماييد؟...اومدين خوش...سالم-

 کت اون ميشه اگه ميخواستم(کردم اشاره ويترينش به...)مرسي-دادم تحويلش مليح لبخند يه

 .ببينم اسپرتتونو

 دهش دوخته آسموني آبي تيکه يه آرنجاش سر و بود اي سورمه رنگش که بود تکي کت منظورم

 ستدر!...گيره نمي آروم دلم نخرمش تا ميدونم و افتاد تالطم به دلم درياي ديدمش همينکه...بود

 سمر مي نتيجه اين به حاال و ميگذره زدم حرف باهاش تلفني بار آخرين براي که زماني از ماه يک

 انکار شک بدون..ميزدم گول خودمو داشتم که بوده اين کردنش فراموش براي تالشم تمام که

 ...کردنشه فراموش از تر سخت قلبي عالقه يک

 دوسش نخواد،من چه بخواد چه...نيست هم شکستني و سابق بت همون شده دوباره دلم تو

 !...بافم مي بهم که اراجيف مشت يه با بدم فريب خودمو نميخوام هم ديگه...دارم

 ...اومدم خودم به فروشنده صداي با

 .خدمتم در من کردين پسند که رنگشو هر داره هم رنگبندي...بفرماييد-

 گامن مشتاقانه و منتظر و بود گذاشته مدلو همون از رنگ چند...انداختم ويترينش روي به نگاهمو

 دلم تو و کشيدم دست آهسته ايش سورمه رنگ همون روي چشماش برق به توجه بدون...ميکرد

 گفتم

 !ميشي تر جذاب همين با...قشنگه همين-

 .ميدارم بر همينو-گفتم و زدم لبخند

 !ميکنم حساب من-...گفت پشت از صدايي ناگهان
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 لحظه يه تو...کردم نگاهش چشم گوشه از...ايستاد کنارم صدا صاحب و شد گرد کمي چشمام

 سمت چرخوندم نگاهمو عميقي نفس با همزمان و دادم قورت دهنمو آب...شد وارونه اوضاعم

 ...ميشد فشرده دستم تو کت آستين سر...چپ

 !کنيد قبول هديه عنوان به-کردم حس مرموزشو لحن و نگاهش سنگيني

 اون...ميکردم ش خفه دستام همين با شک بدون نداشت حضور اونجا فروشنده مثل اي غريبه اگه

 سپرده فراموشي به و شده دفن ذهنم هاي کوچه پس کوچه تو قبل ها مدت که کسي!...بود حسام

 ...بود شده

 و ندهفروش جلو گرفتم خودمو کارت و زدم پسش که جلو ميبرد بود کارتش حامل که دستشو حسام

 گفتم نفرت از آکنده لحني با

 !نيستيم ها هديه اين اليق ما...نخير-

 .حرفاست اين از باالتر خيلي شما لياقت اتفاقا!...چرا؟-عقب کشيد گرفت دستمو مچ

 ...کنم کنترل خودمو داشتم سعي خيلي...ميکرد نگاه ما به منگال عين وسط اون فروشنده

 بيرون کشيدم دستش از دستمو

 !زياديه سرمون از يکي اين...شديم مند بهره شما الطاف از قبال-

 ...کرد عوض بحثو

 .ميکني دلبازي و دست واسش داري خوب...افرين...خوبه ت سليقه که نداشتم شک-

 فروشنده دست تو گذاشتم کارتمو...لرزيدن مي خشم شدت از دستام...کشيدم بلندش نفس

 .بشيم مرخص ما که کنيد حساب تر سريع لطفا-

 جلو کشيد کارتخوانو و زد گنگي لبخند

 .حتما...چشم-

 از ندهنمو چيزي نشه گم چشمام جلو از حسام اگه ميدونستم فقط...نکردم توجه مبلغش به اصال

 !شه بلند دود سرم
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 ازش زيرلب...گذاشت قشنگي پاکت توي و کرد تا مرتب رو کت و برگردوند بهم کارتو پسره

 دنبالم حسام...افتادم راه پاساژ خروجي سمت به و زدم بيرون مغازه از سرعت با و کردم تشکر

 !نرسه دادم به کسي خلوت پاساژ اين تو و بکنه غلطي بخواد مبادا که ترسيدم مي و ميومد

 .نيست فايده بي کني صبر يکم...عجله؟ اين با کجا حاال-

 .نداره من براي اي فايده هيچ تو با زدن حرف-

 نميشه؟...شيم روبرو باهم آميز مسالمت بار يه بيا-

 !نميدم انجام بيهوده کار هيچوقت من-

 !شدي بداخالق چقدر تو عزيزم...کلمه چند درحد فقط-

 الس خودت امثال با برو...نيستم تو مثل پستي و وحشي حيوون عزيز من-باال رفت صدام اراده بي

 !بزن

 اومده بابا ماشين با...پاساژ از تر خلوت و بوديم پارکينگ تو...کرد زياد سرعتشو...کردم عصبيش

 ...ميکشيد طول کارم چون پارکينگ تو ذاشتمش مي بايد و بودم

 کممح که چرخوند منو ثانيه از کسري در و گرفت محکم شونمو يهو که بود ماشين در روي دستم

 طربخا و بود نشده خوب کامل شکستگي اون بخاطر سرم هنوزم...بغلي ماشين سمت شدم پرت

 تا بگيرم ماشين به دستمو شدم مجبور و چرخيد چشمام جلو چي همه...رفت گيج ضربه اين

 ...بود افتاده دستم از خريدم پاکت...نيفتم

 ...اما...روهام سوغاتي پاکت روي کشيدم نگاهمو...بود مبهم و تار چشمام جلو حسامم حتي

 گزن زنگوله مثل سرم...دارم کم نفس کردم حس روش رفت حسام پاي وقتي...شد فشرده قلبم

 ...ميشدم ديوونه داشتم و ميزد

 کسي براي اونم...هه!...قيمتي گرون چيز همچين اونم...ميکني خريد براش...شدي عاشقش که-

 !رواني؟ دختره ميکني حروم داري کي واسه خودتو!...نيست فکرت به لحظه يه حتي که

 ...شدم خيره چشماش تو...ببينمش بهتر تونستم اينکه تا زدم پلک محکم چندبار

 .يرمم خودمو راه من...ميکنن حسادت کيا واس کيا نيست مهم من براي...ميشه؟ حسوديت...چيه؟-
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 غريد...ميومد بند داشت نفسم...صورتم تو شد خم...باال کشيد کمي و گرفت مانتومو يقه

 تو حال به دلم من...کنم حسودي بهش من که نيست حدي در و نداره اينو ارزش ادم اون-

 !ميسوزه

 کشتي خودتو که بسوزه خودت حال به دلت...مهربون مثال آقاي ندارم الزم دلسوزي-زدم پوزخند

 !نرسيدي ميخواستي که چيزي به ولي

 بدست روهام طرف از امتيازي هيچ که تو...توچي؟ ولي...برسم هدفم به دارم فرصت هنوزم من-

 .نياوردي

 غريدم دندونام الي از...کنه ول مو يقه تا پايين کشيدم محکم و گرفتم دستشو

 سوختن توهم دل اگه...کني دلسوزي ابراز انقدر نميخواد...ثمره بي من کردن خام براي تالشت-

 !بقيه و من نه مياد خودت کار به بيشتر فعال که کنم عرض خدمتت بلده،بايد

 اشپ زير بيشتر اونو عمدا...سمتش برگشتم و افتادم سوغاتيم ياد...شدم رد و زدم تنه بهش و

 فشرد

 !ميخوايش؟...چيه؟-

 ...ميزد آتيشم پوزخندش...چشماش توي کشيدم نگاهمو

 برسي؟ چي به ميخواي!...شد؟ پيدا من زندگي تو ت کله و سر دوباره چرا-

 فکر ولي...ميرم االن...گنجه نمي تو عقل تو که چيزي به-جلوم گرفت و برداشت پاش زير از پاکتو

 !کنممي سياه رو دوتا شما روزگار که منم اين!...ميشي ميدون پيروز من اعصاب رو رفتن راه با نکن

 نگاه پاکتو توي عجله با...نبود مهم برام...رفت و کشيد راهشو و بغلم تو کرد پرت پاکتو و

 گذاشتم پلکامو و صندلي به دادم تکيه سرمو و ماشين تو نشستم...گرفت آروم دلم...کردم

 ...ميکنه درد سرم...روهم

 اي دره جهنم کدوم از نيست معلوم...بشه دردسرم باعث دوباره حسام نحس حضور بزارم نبايد

 هي اسير نميخوام...گردونم مي برش دره جهنم همون به ولي...سروقتم اومده و شده پيداش دوباره

 ...بشم جديد عذاب
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 حضور کردن پاک هاي روش و راه همه به...گرفتم پيش رو خونه مسير و شدم خارج پارکينگ از

 ...شد خالص دشمن شر از نميشه سادگيا همين به...اما کردم فکر زندگيم از حسام

 تو از دارم شکوه اگه

 تو از قرارم بي اگه

 تويي ام آشيانه که بمون تو

 ستاره اي هوايت به

 دوباره رسم مي تو به

 تويي ام بهانه عاشقم اگه

 و کردم باز حرص با کمربندمو...کردم پارک خونه در از فاصله کمي شد،با تموم آهنگ همينکه

 ...کردم مشت فرمون روي دستمو

 شيگرفتار که خشمي اين...بکنه نميتونه غلطي هيچ اون ميدوني که تو!...چته؟...دختر باش آروم

 .بودي حرفا اين از تر محکم تو...شده؟ نااميد اميدت نيستي؟مگه دلگرم مگه تو...چيه؟ واسه

 مرفت...شدم پياده و برداشتم روهامو شدم،سوغاتي تر آروم وقتي و کشيدم عميق نفس چندتا

 ...کردم باز درو کليد با...خونه سمت

 يه بابا بازم حتما...دره دم بابا و من کفشاي بجز کفش جفت يک شدم،ديدم پياده که آسانسور از

 ...ميشه کارش به مربوط که آورده نفرو

 مياد صحبت صداي و بازه بابا کار اتاق در الي ديدم که اونجايي از...شدم خونه وارد تفاوت بي

 .بوده درست حدسم شدم متوجه

 سمت برگشتم و گذاشتم وسايلمو فقط کنم عوض لباسامو اينکه بدون و اتاقم تو رفتم

 لدب پذيرايي هم بابا نمياد بر کاري که مردا اين از...شدم شربت کردن درست مشغول...آشپزخونه

 !خوبه کنم لطف حقشون در يکم!!...نيست

 سرمو که درحالي و برداشتم رو سيني...توشون ريختم شربتو و سيني تو گذاشتم ليوان تا سه

 ...که در سمت چرخيدم بودم انداخته پايين
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 ايجاد بدي صداي و شد زمين پخش همش و ريخت هم از ليوانا منظم و مرتب ظاهر يهو

 !پايين بود افتاده فکم و بود شده خشک حالت همون تو دستام...کرد

 ...بينم نمي رو شوکه تو خودم عين و وايساده روبروم که يارويي اين انگار اصال

 ...ببخشيد...ب...ا-

 که مکن جمع زديمو که گندي بشينم خواستم همونجا...ندادم بهش جوابي هيچ اما کردم جمع فکمو

 ..يهو

 !پاتون و دست تو نره شيشه!!...باشيد مواظب-

 با ساله 80 حدودا مردي...چشماش تو کشيدم نگاهمو و برگشتم اولم حالت به خيز نيم حالت از

 ...ميرسيد نظر به دستپاچه هم کمي انگار...بود جذاب گفت ميشه که اي چهره

 .مواظبم-گفتم

 منداشت حوصله...کرديم نگاه همو تعجب با همزمان و...نشست اونم همزمان که نشستم دوباره و

 !!...نبودم مظلوم انقد وگرنه بگيرم حالشو بگم چيزي يه

 گفت بگم چيزي من اينکه از قبل

 .نکشيد زحمت شما...ميکنم جمعش خودمم زدم گند خودم-

 برگشتم انداز خاک جارو با و شدم بلند

 .برسيد کارتون به شما...ميکنم جمع خودم-

 !شد تموم کارم-کرد نگاهم

 کرد نگاهمون نگران و رسيد سر بابا موقع همون

 !بود؟ چي چيشد؟صداي-

 هيچي-گفتم و شدم ها خورده شيشه کردن جمع مشغول منم و شد بلند جاش از مرده

 .نيست مهمي چيز...باباجون

 نشده؟ چيزيت-
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 بيرون کردم فوت محکم نفسمو و کردم نگاه يارو به حرصي چشم گوشه از

 .خوبم...نه-

 .بفرماييد شما مجد آقاي-بابا

 .شدم زحمت باعث ببخشيد-گفت و کرد نگام جوري يه!...مجده فاميليش پس

 !ميکنم خواهش-گفتم حرص با نه يا شنيد کردم شک که جوري

 و خمز پامو و دست که کرد سفارش کلي اينکه از بعد هم بابا...بيرون رفت و پايين انداخت سرشو

 ...گذاشت نکنم،تنهام زيلي

 شيشه کردن جمع مشغول و ناهارخوري ميز روي کردم پرتش و داشتم برش...بود مزاحمم شالم

 اهمي يه حداقل کن دقت جلو به يکم نباش گاو عين مياي داري الدنگ مرتيکه خب...شدم ها

 رحم بهت خب ولي شدي بدهکار ليوان دست يه حاال!...قبلش بده اخطار...چيزي اوهومي

 هب نزني خودتو ديگه باشي تو تا ميکردم سرويس دهنتو وگرنه بود بابام حضور بخاطر...کردم

 !گاوي

 با و آشغال سطل تو ريختم کردم جمع هارو شيشه...بود گرفته خندم خودم خوردن حرص از

 و کردم ملحق شالم به هم مانتومو قبلش البته...آشپزخونه کف جون به افتادم طي و دستمال

 !ندارم رو لکه با گرفتن کشتي حوصله من و شه کثيف ترسيدم چون ميز روي گذاشتم

 رغ هي حال همون در و شدم شربتا کردن پاک مشغول و زمين رو نشستم حوصلگي بي کمال با

 ...زدم

 رفتمگ مي ازش حالي يک نبود بابا اگه بخدا!...کنم پاک بايد من گندشم زده گند اومده بيشعور-

 يه خواستم سرم خير...اه!...کنن گريه حالش به آسمون جانداران مجموعه کال...کمه که مرغا

 .شه پاک اينا بزنم زور چي عين بشينم بايد حاال شه تازه گلوشون ببرم شربت

 بريد افکارمو رشته ميومد راهرو تو از که بابا صداي

 .برن مي تشريف دارن مجد آقاي...تياراجان-

 تنم رتش تي يه کردم تيپم به نگاه يه...داره؟ ربطي چه بدبخت من به ببرن که جهنم به ببرن خب

 !ش؟ بدرقه برم وضع اين با....بود
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 !!اومدن خوش خيلي-گفتم بلند صداي با همونجا از

 !الحمداهلل برد تشريفشو که رسيدم نتيجه اين به در صداي شنيدن با...دادم ادامه کارم به و

 ...آشپزخونه تو اومد بابا

 !ميخواست؟ چي اينجا اون...شکست؟ اينا که چيشد-

 !کرديم تصادف...ميدونم چه-انداختم باال شونه

 نشده؟ چيزيت که خودت-

 !ترم سالم شما از...نوچ-

 و اداري کاراي جاي ادم خونه اخه بگم موند دلم تو...شد خارج حرف بدون و کرد کوتاهي خنده

 نهخو تو تنها مجرد دختر يه کني فکر که نداري غيرت انقد تو من پدر يعني...چيزاييه؟ همچين

 کرارت باري چند...اخه نيست که اولتم بار!...خونه؟ تو مياري غريبه پسر و مرد ميري اونور از...داري

 .شده

 ...چيزايي همچين نميکنه خطور حتي ذهنش به اصال...بود پر دلم بدجور

 !تمرف پيش خوب که تاحاال...نشن مرگ ذوق وقت يه که کنم رفتار چجوري بلدم که من...بابا ولش

 با...اتاقم تو رفتم و برداشتم مانتومو و شستم،شال کردم،دستامو پاک رو مجد جناب کاري گند

 ...گرفت دلم شديدي طرز به يهو بودم خريده روهام واسه که کتي ديدن

 مدل...کردم نگاهش خيره لحظاتي و تخت لب نشستم...جلوم گرفتم و آوردم درش پاکتش تو از

 ...معرفت بي شده تنگ برات

 همه بخاطر...بخشمت مي بديات همه بخاطر...بخشمت مي روهام...فشردمش بغلم تو اراده بي

 .باش يادم به يکم فقط...بخشمت مي ميکردم گله و شکايت ازت بابتش که کارايي

 مبالش روي و کشيد سرک اشکي قطره...بستم چشمامو و کشيدم دراز بود بغلم تو که همونجور

 وکاپشنش جنگل تو که شبي اون ياد به...بخوابم کردم سعي و خودم روي انداختم رو کت...چکيد

 نهايت بي که شدم اتفاقي متوجه صبحش ولي...ميبردم لذت گرماش از من و بود انداخته روم

 ...کرد ديوونم
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 ...محتاجم آغوش همون و بوسه همون به...االن ولي

 منکه!...بکنم؟ ميتونم اين جز چکاري...بودم ها مغازه زدن ديد و روي پياده مشغول رو پياده تو

 ميتونمن که منم...خونه مياد دير هم شبا بعضي و سرکاره شب تا صبح که بابا...تنهام کامال اينجا

 فقط باشم داشته مشخصي مقصد اينکه بدون و بيرون بزنم مجبورم...کنم حبس خونه تو خودمو

 ...ميرم رژه

 و ميرسه برگشتن وقت زودتر اينکه خيال و اميد به...خريدم رو همه سوغاتي چندروزم همين تو

 وقتش زودتر ميخواد دلم...ميشه جانفرسا برام داره ديگه اينجا آوردن دووم... ميگيرم آروم من

 ...اونجاست دلم که جايي همون به برگردم من و برسه

 و ميدادم ادامه راهم به که همونطور و آوردم درش کيفم توي از...شنيدم موبايلمو زنگ صداي

 دادم رو کيانا جواب بود ها مغازه ويترين به چشمم

 .شديم فراموشت ديگه شدي عروس وقتي از!...کردي ما از يادي...خانوم عجب چه-

 بود؟ سالمت جاي اين...ببرن شورتو مرده!!...تيارا-

 !ميگم؟ دروغ مگه خو-

 !دارم کاروزندگي ديگه من نميکشه عقلت لحظه يه!...نکبت دختره!بابا برو-

 .رفتم يادت از پاک...ديگه همين خب-

 !لياقت بي بپرسم حالتو ها مدت بعد زنگيدم مثال!...توهم ديگه فکو ببند-دراومد حرصش

 .شما پرسياي احول از خوبم-

 خب؟ بزن کنايه هي تو حاال-

 !خب-

 اي؟ حوصله بي...چته؟-

 .خوبم...نوچ-

 .شنيدم رها از...عمت ارواح-
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 پرسي؟ مي چي پس خو-

 !چطوره؟ اونجا هوا و خبر؟آب چه...رو ها غصه کن ولش حاال-

 هوا؟ و آب بجز نبود چيزي-گرفت خندم

 !ميپرسن همينو همه معموال-

 .گرمه-خنديدم

 !گرمه؟ هنوزم ميشه تموم داره تابستون-

 ...ها-

 .ادب بي بده جواب درست!ها و مرگ-

 ...نيس حسش-

 !گورت تو خاک اي-

 خبر؟ چه اونجا-گفتم و بيرون کردم فوت نفسمو

 !باقلوا دارم خبر يه واييييي-شد مرگ ذوق يهو

 چي؟-

 !بزن حدس-

 !ديگه بگو ندارم حوصله-

 .کني استفاده ازش بخواي که نبردي عقل از بويي اولشم از تو ميدونستم-

 !کنم؟ ترورت يا ميگي-

 !کن رحم شکمم تو بچه به حداقل نميکني رحم من به...نه-کرد مظلوم صداشو

 ...ويترين توي روسري به زدم زل وزغ عين و شد چهارتا چشمام

 !ها؟-

 !کنم تصورت منگل وزغ عين ميتونم االن-خنده زير زد پقي
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 !بزن حرف درست-

 !ديگه گفتم درست خب-

 !من؟ جان...کيانا-

 !تو جان-

 ...مکن تصور رو داره االن که لذتي نميتونم!...ميشه؟ مامان داره کيانا واقعا يعني...کردم سکوت

 !چيشد؟هنگيدي؟-

 چندماهته؟-...نشست لبام رو محوي لبخند اراده بي

 !چهار-

 خبربدي؟ من به بايد حاال اونوقت ماهته چهار-

 ...ديگه-خنديد

 !داره؟ هواتو چقدر من جان...نه؟ مرگه ذوق ماني حتما-گفتم شيطتنت با

 !اصال نگو که اونو اووووووووو-

 درچق من و!...باشي عاشقش که کسي با اونم شيرينه خوشبختي چقدر...خنديد اونم...خنديدم

 ...دارم فاصله ازش

 پسر؟ يا دختره-گفتم و کردم پنهون غممو

 .بفهميم تا بريم ميخوايم امروز همين-

 .بده بهم خبرشو پس-

 ...اوکي-

 .همينطور کوچولوتم...باشي سالمت ايشاهلل-

 باري؟ کاري...عزيزم مرسي-

 .خدافظ...نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

533 

 

 من ارانگ...که ميخواد لياقت و حق خوشبختي اينهمه...کنم حسودي نبايد...کشيدم آه و کردم قطع

 ...هه!ندارم

 ...کنم دعا کوچولوش ني ني و کيانا سالمتي براي وجودم تمام با ميتونم فقط

 زنجير به احساسمو همه و ميکرد سنگيني دلم تو غم بازم...گرفتم پيش در راهمو دوباره

 کجا؟ تا...کي؟ تا...ميکشيد

 .برگردم بايد ديگه...نيم و 0...انداختم ساعتم به نگاهي...کردم رها افکارم از سختي به خودمو

 يه يدنرس پايان به عالوه به و دخترش دونه يه تولد مناسبت به همکاراش از يکي که بود گفته بابا

 ماا نبودم راضي خيلي اينکه با...کرده دعوت همکاراشو همه و گرفته مهموني يه کاري مهم پروژه

 ..شه عوض هوام و حال کمي بهونه اين به شايد...برم کردم قبول

 ...کردم حرکت خونه سمت به و گرفتم تاکسي يه

********* 

 !گرفتنه؟ تولد جشن طرز چه اين!نواخته يک همش...ميشد کننده خسته داشت فضا ديگه

 گشتي هي اطراف اين ميرم من-گفتم بود نشسته کنارم که بابا به خطاب و بيرون کردم فوت نفسمو

 .بزنم

 .برگرد زود ولي باشه-

 يسلطنت و بزرگ عمارت اين توي بدونم کنجکاوم خيلي اول همون از...شدم بلند و دادم تکون سر

 ...چشمه تو خيلي!...جوريه چه

 ولي باشم چشم تو که نبود جوري يه هم خيلي تيپم اينکه با...ميکردم حس رو خيليا نگاه سنگيني

 ساق يک همراه به بودم پوشيده طاليي مشکي مجلسي تونيک يه...نبودم خالص نگاها شر از بازم

 مشکي يپورگ پايين به کمر از...داشت طاليي کمربند يه و بود زانو باالي تا تونيکم...ضخيم تقريبا

 و بود شده کار خوشگل طاليي گل تا سه شم يقه روي...بود رنگ طاليي زيريش اليه که بود

 قشنگي و بزرگ کليپس با ساده شو بقيه و بودم کرده کج فرق جلوشو موهامم...ربع سه آستينشم

 .مشکي ورني سانتي 0 پاشنه کفشامم و بودم کرده جمع
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 شکلي همين اولم همون از!باشه داشته وجود مشکي رنگ لباسام همه تو دارم عادت چرا نميدونم

 !شده عادت!نميدونم...يا باشم تر سنگين اينکه بخاطر شايد...بودم

 و اومدم خودم به زود ولي پايين افتاد فکم مجلسي و شيک خيلي!...اوالال...شدم ساختمون وارد

 !!ميگن اين به شاهانه و شکوه...کردم جمعش

 گفتم که ميشد رد شربت سيني با داشت خدمتکار يه

 !کجاس؟ بهداشتي سرويس...ببخشيد-

 .راهرو اين تو-گفت سردي لحن با بعد و کرد نگام يکمي

 کردم زمزمه و کردم نازک چشم پشت...شد رد بعدشم...کرد اشاره چپي سمت راهروي به و

 !اي افاده دختره...خب خيلي-

 ...بود گرفته خندم خودم از!!...درازه چه...شدم راهرو وارد

 !شدم ميخکوب سرجام...و شد باز بود راهرو تو که اتاقا از يکي در يهو که ميرفتم پيش همچنان

 اخوشج پيشونيم رو غليظي اخم کم کم... جلو اومد جيب به دست و کرد نگام اي مسخره لبخند با

 گفتم و ساييدم دندون...کرد

 !تو بازم-

 !برداره کاراش از دست راحتي به که نيس کسي حسام...اوهوم-گرفت عمق لبخندش

 چي من از تو-گفتم ممکن لحن ترين خشک با و شدم خيره چشماش تو...کردم کوتاهي مکث

 !ميخواي؟

 !بدي گوش دقت با حرفام به ميخوام فقط فعال-...کشيد عميقي نفس

 بزني؟ داري زري چه باز-

 چشمام تو برگشت دوباره و دوخت اي نقطه به اي لحظه نگاهشو...زد پوزخند

 .داديم تغيير کارمونو طرز ما-

 !نفري؟ چند تو مگه!...ما؟-کردم تعجب
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 ميکني؟ فکر چي خودت-

 و بود کرده پر گرگ دورمو!..شدم متنفر خودم سادگي از...شد گيرم دست چي همه...کردم سکوت

 !ميکردم زندگيمو راحت خيال با ساده چه من

 !اونايي؟ با توهم-گفتم نفرت با

 !بشناسي رو ادما بلدي خوب...افرين-...کشيد آتيشم به نيشخندش

 .بزن اصليتو حرف-...شد مشت راستم دست

 !معامله؟ هستي-گفت و کرد بررسي چشمامو دقت با

 اي؟ معامله جور چه-

 .افيهک براش دوشب فقط ميگه...داده تخفيف طرف-...برگردوند سمتم به روشو و ديوار به داد تکيه

 بشه؟ چي بعدش بفروشم؟که بهش خودمو دوشب يعني-زدم غليظي پوزخند

 !زندگيت خونه سر برميگردي...هيچي-انداخت باال شونه

 !نه؟ ميکنه حلش سادگي همين به...افرين افرين-گفتم زهرخند با و دادم تکون سر

 !نيس زيادي خواسته شب دو-

 حتي منيست حاضر که باره کثافت انقد من واسه!...نيس زياد تو امثال و تو واسه-کردم نگاهش تيز

 !کنم فکر بهش

 برات انقد اون ولي!...ببرمت خودم با االن همين اي واهمه و مانع هيچ بي ميتونم من!...ببين-

 !ننک تر نزديک خطر به خودتو مقاومتا اين با پس!بده فرصت بهت هنوزم حاضره که قائله ارزش

 !بدم خفتي همچين به پا عمرا من-غريدم دندونام الي از

 .روختيف ساده مخالفت يه به عشقتو نفس و جون و سالمتي يعني اين...باشه-شد کج لبش گوشه

 بازم؟ نميشه عوض نظرت...چيشد؟-...خنديد مستانه...کردم نگاه فقط زده بهت

 !حسام؟ ميگذره سرت تو چي-
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 غم خيلي عمرش پايان صورت اين غير در!ميمونه امان در روهام و...ميدي رضايت دوشب فقط-

 .تو عمر پايان همچنين و. بود خواهد انگيز

 عنيي اين!بدم دست از روهامو نيستم حاضر و...کنم فروشي تن نيستم حاضر من...لرزيد قلبم

 از بهتر اينارو اون...کمينه در خطر ميدونه خوب...حرفاس اين از تر جمع حواسش روهام...نه...چي؟

 کاري همچين به تن من اگه عالوه به...بيفته براش اتفاقي نداره امکان پس...ميشناسه من

 ...نمياد خوشش آلوده دختر يه از ديگه بدم،اون

 حيووناي دام تو که هست جمع حواسش انقدر روهام-گفتم و کردم غلبه نگرانيم و ترس به

 .نيفته شماها مثل اي وحشي

 بدون...نکن فراموش هيچوقت پس-گفت ترسناکي لحن با و گرفت دستمو که برم خواستم

 !ميدين دست از همو دارين خدافظي

 عالم يه با موندم من و رفت و کرد ول دستمو...گرفت بر در وجودمو همه خفيف لرزشي

 هچ ميدونه من از بهتر خودش اون...نميفته اتفاقي نه...دادم تکون طرفين به سرمو...ديوونگي

 مقاومت...هانداخت جونم به حسام که بشم ترسي تسليم نبايد بنابراين...ميکنه تهديدمون چيزايي

 ...نميفته اتفاقي هيچ...باشه داشته ادامه بايد

 روهام..درک به من...باش خودت مراقب...روهام...بستم چشمامو لحظه چند و کشيدم عميقي نفس

 دمهمق هميشگيمون خدافظي براي دارم کم کم...باش مراقب...نبايد...بشه چيزيت نبايد...بمون

 ...ميکنم چيني

 يادن همزمان و رفت چپم پهلوي سمت به اراده بي دستم...پيچيد وجودم همه تو فرسا طاقت دردي

 ناله صداي و کردم حس دستم زير رو داغي و غليظ مايه...شد تار و سياه و چرخيد چشمام جلو

 يکي و کم کم نور هاي روزنه...نميکردم حس پاهام توي تواني...بود انداز طنين گوشم تو خودم

 مهه تو ميگرفت نشات پهلوم از که دردي و ميشد جايگزين تاريکي و ميشدن محو ديدم از يکي

 ...دارم درد...تر تيره چشمام جلو دنيا و تر داغ دستم...ميشد تکرار وجودم

 زانو...شد کشيده بيرون بود رفته فرو پهلوم تو که بشه،چيزي کشيده بيرون بدنم از جونم که انگار

 دنشش اکو و زمين با فلزي شئ يه برخورد صداي يادمه که صدايي تنها و کشيدم جيغ...بودم زده

 ...تو بخاطر...روهام دارم درد...بود گوشم تو
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 :روهام

 تبسمي...برداشتم گوشيمو و سرم کنار بردم دستمو...کنم باز چشمامو کرد مجبورم گوشيم ويبره

 !بشنوم صداتو اينکه براي ميشي بهونه خودت خوبه...نشست لبام رو حال کم

 ردمب گوشيو و صفحه روي کشيدم آرومي به انگشتمو...ميزد چشمک صفحه روي "خاص مخاطب"

 ..نشد بازم...هميشه مثل اما...جانم بگم خواستم...گوشم دم

 الو؟-

 !!ليلي مجنون سالم...به به-

 از قبل...زدم کنار رو مالفه و نشستم...کرد جاخوش پيشونيم رو داشت تعجب از نشان که اخمي

 گفت بزنم حرفي اينکه

 کردي؟ چيشد؟تعجب-

 !ميکنه؟ چکار تو دست تيارا گوشي-

 هب مجبورم...باشه نداشته کردن صحبت توانايي خودش وقتي-گفت...زد قهقهه مستانه...خنديد

 !بزنم حرف جاش

 !منظور؟-...شد تر پررنگ اخمم...لرزيد دلم

 !نه؟ کني تصور خونشو رنگ ميتوني...گمونم...امممممممم-

 رژه به شروع دلم و ذهن توي آزاردهنده افکار انواع و شد فشرده دستم تو اراده بي مالفه گوشه

 ...کردن رفتن

 !ميدي لفتش مطلب اصل گفتن براي انقد نمياد خوشم هيچ-گفتم

 !نيست خوب اصال حالش االن عشقت...که اينه مطلب اصل-

 !چي؟ يعني-

 !نکنه مخالفت ميتونست...بود خودش تقصير البته-

 !لعنتي؟ آوردي سرش باليي چه-کشيدم فرياد همزمان و شدم بلند جام از...شدم عصبي
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 !!خونه همش بينم مي دارم االن من که چاقويي اين فقط...نيس چيزي...باش آروم-

 تيارا...کشوند مي جنون مرز تا منو و ميشد تکرار اکووار حرفش...اومد بند زبونم و شد سست پاهام

 ...ميدن؟ معنايي چه ميشنوم من که حرفايي اين!...شدي؟ چي

 .ميکنم اس برات که ادرسي و...اصفهان بيا...ببينيش ميخواي اگه-گفت

 فکر هب اينکه بدون و کردم فرو شلوارم جيب تو گوشيمو...کردم جمع توانمو...نفهميدم هيچي ديگه

 لوارش يه نبود مهم...بيرون زدم خونه از وار ديوانه و برداشتم ماشينو سوييچ فقط باشم چيزي

 ...شبه نصفه نبود مهم...نبود مهم اصال تنمه شرت تي يه و ساده گرمکن

 و کردم فکر بهش بسکه بودم گرفته سردرد...شدم خارج شهر از چجوري و کي نفهميدم اصال

 ...حسام قهقهه...خوني چاقوي...خون...کشيدم نگراني

 بدون...عيمان هيچ بدون...برسم ميخواستم فقط و ميرفتم پيش جاده تو ممکن سرعت بيشترين با

 ...توقفي هيچ

 که بخشب...کردم غفلت که ببخش...ببخش منو...بدم دستت از نيستم حاضر قيمتي هيچ به...تيارا

 خودمو ونمنميت هيچوقت...بدم دستت از اگه...باشم مراقبت نتونستم که ببخش...بري تنها گذاشتم

 ...ببخشم

 جاده اين انقد چرا خدايا...ميزدم پسش عصبي حرکات با منم و ميکرد تار ديدمو اشک

 کممح هميشه مثل بايد...بيار طاقت من تياراي....بشه؟ دير نکنه...برسم؟ قراره کي!...طوالنيه؟

 ...بيار طاقت...باشي

************** 

 ...شد مانعم بحث و جر صداي که کنم باز درو محکمي ضربه با خواستم

 !فکر بي خودسر الدنگ مرتيکه بکني غلطي همچين نبود قرار-

 باليي حقشه ميکنه بيجا لجبازي و نميشه حاليش حرف که کسي!...باش زدنت حرف مواظب-

 !بياد سرش

 اقياتف نه؟اگه يا ميشه خوب حالش هست معلوم حاال...بدي؟ من تحويل سالم اونو نبود قرار مگه-

 چي؟ بيفته براش
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 مهمه؟ تو براي مگه...هه-

 !کردم عهد خودم با باشه من مال گرفتم تصميم که روزي من!...لعنتي مهمه که معلومه-

 بکنم کارو فالن ميدي دستور بهم که زيردستتم جدي جدي من ميکني فکر...کردي زيادي غلط تو-

 !ميکردي اينجاهاشم فکر بايد سپردي من به ماموريتو اون وقتي!...نکنم؟ کارو فالن

 !بدي پس تاوانشو بايد تو نشه خوب حالش اگه االن عوضي اشغال-

 !کن تعيين مجازات من براي بعد شه مشخص تکليفش کن صبر-

 دلگ با!...ميکنن بحث درموردش دارن اينجوري اينا که بده حالش انقد يعني...آخر سيم به زدم

 ...شدم ور حمله سمتشون به و کردم باز درو محکمي

 به دچسبي...دادم هلش و چسبيدم شو يقه...شدم ور حمله ميکرد نگام تعجب با که حسام سمت به

 ...ديوار

 کجاست؟ تيارا...ببينم بنال!...آوردي؟هان؟ سرش باليي چه-

 ...شد خيره چشمام تو...گرفت دستامو مچ و زد نيشخند

 !نيست بد جاش باش مطمئن-

 !بردي؟ کجا منو تياراي بگو-غريدم و دادم فشار گلوشو

 .بيمارستان-داد جوابمو پشت از بابک صداي

 !بيمارستان؟ کدوم-...سمتش برگشتم و شدن شل دستام اراده بي

 !بزني بال بال بخاطرش انقد نيست نيازي باشه هرجا-گفت حسام کرد باز دهن بابک همينکه

 گيرب خون خفه يکي تو-گفتم...ديوار به خورد و عقب شد پرت...کردم صورتش نثار محکمي مشت

 !برات دارم موقعش به ولي...تره مهم هرکسي از تيارا االن!...نمياد خوشم ازت هيچ که

 ستانبيمار کدوم بگو-کردم نگاهش تيز و بابک به کردم رو...زد پوزخند و کشيد دست صورتش به

 برديش؟
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 به منو دل اين اما...خوند چشماش تو رو پشيموني شبيه احساسي يه ميشد...گفت بيمارستانو اسم

 ميکردم واصل درک به هردوشونو االن همين نبود مهم تيارا حال اگه شک بدون!...نمياورد رحم

 ...باشه مهم برام عاقبتش اينکه بدون

 دستم داد رو موبايلي بابک بيرون برم خونه از اينکه از قبل

 ...بيشعور حسام اون...نبود اين قصدم من کن باور...بهتره باشه تو دست...تياراست مال اين-

 !نيست تقصير بي اينجا هيچکس باشه هرچي-گفتم خشم با و گرفتم دستش از رو گوشي

 ...کردم حرکت بودم گرفته ازش که ادرسي سمت به و

 و ودمب اومده يکسره رو اينجا تا تهران از...بود نمونده برام تواني ديگه رسيدم که بيمارستان به

 ...ميکرد هالکم داشت تشنگي...بودم دويده اونطرف به اينطرف از همش که بعدشم

 گفتم دختره روبه بعد و کشيدم عميق نفس چندتا...پذيرش سمت رفتم زنان نفس نفس

 اتاقه؟ کدوم...آريا تيارا-

 از-شد خيره کامپيوترش صفحه به دوباره بعد و انداخت ام زده عرق صورت به نگاهي نيم

 هستين؟ بستگانش

 کجاست؟ بگين ميشه...بله-گفتم حرص با و کردم محکمي پوف

 .شده تموم مالقات ساعت-

 يا کجاس ميگي يا!...بيني؟ نمي منو حال!...شده تموم که جهنم به-...ميزش روي کوبيدم مشتمو

 !کنم پيداش که ميکنم الک رو اينجا پود و تار ذره ذره

 !بيمارستانه اينجا!...آقا پايين بيار صداتو-کرد نگاهم اخم با و شد بلند جاش از

 ...مهمه من براي که چيزي تنها االن!...هست که هست بيمارستان-

 اينجا؟ خبره چه-کرد قطع حرفمو اي مردونه صداي

 من ينب نگاهشو کمرنگي اخم با...ميومد سمتمون به داشت که بود دکتر...کردم نگاه صدا سمت به

 ...چرخوند دختره و
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 اومده؟ پيش مشکلي-

 بيمارشونو ميخوان مالقات ساعت از خارج محترم ظاهر به آقاي اين-گفت دختره کردم باز دهن تا

 .ببينن

 شببينم اومدم کوبيدم اينجا تا تهران از راه همه اين!...نداره معني من براي مالقات ساعت-گفتم

 !ميکشه من رخ به شناسيشو وقت اونوقت

 ببيني؟ ميخواي کيو...پسرم باش آروم-دکتر

 روزام همين...آريا...تيارا-...باشم آروم کمي کردم سعي ميده گوش حرفم به داره دکتر ديدم وقتي

 .آوردنش

 .بيا دنبالم...خودمم هم دکترش اتفاقا-داد سرتکون

 ...گذشته ساعتش از االن!...دکتر آقاي-کرد اعتراض دختره

 !ميشيم قائل استثنا ايشون درمورد-دکتر

 يارات وگرنه اومدم من که خوبه ميگفت راه تو...افتادم راه دکتر دنبال کنم تلف وقت اينکه بدون

 اينکه تا...ببينمش تا ميکردم نگاه برمو و دور صبرانه بي...ميموند اينجا کار و کس بي همينجوري

 .ايستاديم اتاقي جلوي

 .باشه نظر زير بايد و نيومده هوش به هنوز فقط...اينجاست-کرد نگاهم دکتر

 چطوره؟ دقيقا حالش االن-

 ساعت دو يکي تا نظرم به و نرسيده آسيبي ها کليه به خداروشکر...خورده چاقو چپش پهلوي-

 چندان حالش چون کردن تاخير خيلي بيمارستان به رسوندش براي هرچند...مياد بهوش ديگه

 .نيست خوب

 ...شدم اتاق وارد حرف بدون...فرستادم لعنت عوضي حسام اون به صدبار دلم تو

 اين عدب چرا...بود منظم نا قلبم ضربان و برداشتم قدم سمتش به آهسته...موند ثابت روش نگاهم

 !ببينمت؟ اينجوري بايد مدت همه
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 بهش و نشستم تختش لب...کرد سنگيني گلوم تو چيزي ش پريده رنگ و رمق بي چهره ديدن با

 .بود بدتر مرگ از وضعيت و حال اون با ديدنش...شدم خيره

 ثلم چي همه دوباره مدت اينهمه بعد ميخوام...کنم لمسش...کنم حسش ميخوام...جلو بردم دستمو

 ...بشه اول

 رايب که مجازاتي هر...کن باز چشماتو...بشي خوب زودتر بايد...زدم کنار پيشونيش تو از موهاشو

 .بگيرم ااون از انتقامتو که نميره يادم و...پذيرم مي اعتراض بدون بگيري نظر در غفلتم و فکري بي

 ينکها بخاطر...چي همه بخاطر پشيمونم...ببخش منو-کردم زمزمه و گرفتم دستم تو سردشو دست

 .نده ذابمع اين از بيشتر...کن باز چشماتو...نبودم مراقبت...نبودم کنارت اينکه بخاطر...رسيدم دير

 و گذاشتم سردش پيشوني روي خشکمو لباي...صورتش تو شدم خم...بيارم طاقت نتونستم

 شمايچ اون کن باز...پشيمونم زدم فرياد دلم تو...نکنن خيس صورتشو اشکام تا بستم چشمامو

 اينبارم...بخشيدي بار چندين حاال تا...نبخشي منو نميتوني درياييت دل اون با ميدونم...قشنگتو

 .نيستم نااميد

 و وهامم تو دستي کالفه...کردم بلند سرمو...بود جانفرسا برام وضعيت و حال اون تو ديدنش ديگه

 روبروش...بيرون اومد بغلي اتاق از دکتر همزمان...شدم خارج اتاق از و کشيدم صورتم روي

 ايستادم

 بکنم؟ خواهشي يه ميتونم-

 شده؟ چيزي...البته-

 !تهران؟ ببرمش ميشه-گفتم...بود گرفته صدام

 چي؟ براي تهران-کرد تعجب

 .باشم مراقبش ميتونم بهتر اونجا...اونجاست خودش و من داروندار همه-

 .نيست درستي کار حالش اين با بيمار کردن جابجا ولي-داشت ترديد

 .کرد منتقلش ميشه که آمبوالنس با-
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 زا ميخواستم درواقع...انداخت من به نگاه يه و اتاق داخل به نگاه يه ترديد با و کرد کوتاهي مکث

 نمک دورش خبر بي همينکه اما ميان و ميفهمن هرچند..نباشه اونا دسترس تو که ببرمش اينجا

 .باشم پيشش خودم فقط ميخوام...خوبه

 .بيفته اتفاقي ممکنه...نيست خوب براش-داد تکون طرفين به سرشو دکتر

 .بده انتقالشو ترتيب فقط شما.خودم با مسئوليتش...نميشه چيزي نه-

 نه؟ مهمه برات خيلي-شد خيره چشمام تو

 .خودم جون از بيشتر-

 جمو توش ترديد و شک هنوزم که لحني با و انداخت تيارا به نگاهي دوباره...داد تکون سر آهسته

 گفت ميزد

 .کرد ميشه چکار ببينم-

 .ممنونم-کردم نگاهش قدرشناسانه و زدم حالي کم لبخند

 .تون وامونده دل و جوونا شما ازدست-زد شونم به آروم ضربه دوتا

 برام الح اون با ديدنش ميدونستم اما تيارا اتاق تو برگردم خواستم...رفت اونم...زدم تلخي لبخند

 چشمامو...دادم تکيه ديوار به سرمو و نشستم راهرو هاي صندلي روي همونجا بنابراين...سخته

 ينا ميدونم!...ميکردي؟ تحمل زندگيت تو رو سختي انقد بايد چرا تو دختر...کشيدم آه و بستم

 هشب نتونستم...اما باشم مراقبت شرايطي هر در بودم داده قول بهت...مقصرم منم و...نبود حقت

 ونمهم اشکو و شکستم دلتو کارام و حرفام با بار چند...نميکنه رهام وجدان عذاب حاال...کنم عمل

 فقط و نياوردم روم به و شنيدم شکستنتو صداي که من به لعنت...من به لعنت...کردم؟ چشمات

 نهمردو غرور از بخاطرت که داري ارزش برام انقد بفهمي کاش اي ولي...برگردي تا نشستم منتظر

 ...ميگذرم م

 صفحه روي "رها"...کردم نگاه ش صفحه به و آوردم درش...خورد زنگ جيبم توي تيارا موبايل

 ...ميزد چشمک

 دادم جواب و کشيدم عميقي نفس

 ...الو-
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 !روهام؟...سالم..س-کرد تعجب

 .روهامم...آره-

 !چه؟ يعني-

 .منه پيش تيارا-

 تهرانه؟ تيارا مگه-

 .اصفهانم من...نه-

 !چکار؟ رفتي تو-

 .بستريه.نيست خوب حالش تيارا-گفتم و بيرون کردم فوت نفسمو

 شده؟ چي...چرا؟-...زد موج صداش تو نگراني و تشويش

 .مفصله ش قضيه-

 !بزنه؟ حرف ميتونه-

 !بزنه؟ حرف ميخواي اونوقت...نيست خوب اصال حالش ميگم من-

 شده؟ چي نميگي چرا خب-

 .فعال نگو چيزي هم کسي به..نباش نگران...نپرس-کردم فرو موهام تو دستمو و شدم خم

 ...نميشه که اينجوري اخه-

 .بشه خوب تا ميمونم پيشش من..گفتم همينکه-

 .نذاريا خبر بي منو پس-

 .خدافظ...باشه-

 .خداحافظ-
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 يه االخرهب جا يه...افتادم راه بيمارستان تو و شدم بلند...جيبم توي برگردوندم موبايلو و کردم قطع

 ولي...اومد تر تلخ نظرم به زهري هر از طعمش که خوردم آب ليوان يه...کردم پيدا سردکن آب

 .شد رفع تشنگيم از کمي

 .رهت راحت خيالم باشم تر نزديک بهش هرچي...شدم اتاق وارد اينبار و قبلي همونجاي برگشتم

 و درست من حال اين!نيست بشو درست...نه...شدم خيره بيرون فضاي به و زدم کنار رو پرده

 !نيست بشو درمون

 ونمنميت هوا و حال اين از من بخشيده منو که نگه و نزنه حرف باهام و نکنه باز چشماشو تيارا تا

 ...بشم خارج

 نگز موبايلم که...گرفتم ازش نگاهمو کالفگي با باز و کردم نگاهش طوالني...سمتش برگشتم

 .خورد

 ...بود پرهام...درآوردم جيبم تو از گوشيو و کردم محکمي پوف

 الو؟-

 !االن؟ داري تشريف گورستوني کدوم هست معلوم تو-

 ..شدم خيره تيارا به و ديوار کنار صندلي روي انداختم خودمو

 .ميکشم عذاب قبرش تو دارم وقته خيلي که گورستوني همون-

 !داداش؟ کجايي بگو من جان-

 .اصفهان-

 !!هااااااا؟-

 .اينجا بيام شدم مجبور...نزن داد-

 چرا؟-

 .مفصله-

 چرا؟ بگو فقط تو نداره عيب-
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 .اومدم تيارا بخاطر-گفتم گرفته صدايي وبا کردم اي طوالني مکث

 نه؟ نياوردي طاقت آخرش-پايين اومد ولومش

 .نيست خوب اصال حالش-

 چطور؟-

 ...عوضيا اون-

 .ميزنم زنگ بهت بعدا من-کردم عوض حرفمو در صداي شنيدن با

 !دهه-

 نگاهش منتظر و رفتم سمتش به و شدم بلند جام از...شد اتاق وارد دکتر...کردم قطع

 .داره ترديد هنوزم بود مشخص...کردم

 .شميفرستيم آمبوالنس با ديگه ساعت يک تا...کردم هماهنگ تهرانم با.دادم انتقالشو ترتيب-

 .تره راحت خيالم حاال.ممنونم واقعا-کشيدم راحتي نفس

 وروت حد اين تا که هاست شما بين اي رابطه چه بدونم مشتاقم خيلي-کرد نگاه چشمام تو دقيق

 .ميکنه مصمم

 تسخ براشون هم کشيدن نفس حتي ميکنه مجبور رو همه که اي رابطه همون-زدم تلخي لبخند

 .باشه

 در نگراني از توهم.بشه خوب حالش زودتر هرچه اميدوارم-داد تکون سر و زد لبخند مهربوني با

 .بياي

 .اميدوارم-

 .بشه اذيت کمتر تا بخوابه راه تو که زنيم مي بهش آرامبخش تا چند-انداخت تيارا به نگاهي

 ...بهتره براش باشه خواب آره...نگفتم چيزي

************* 
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 ونورودم بدو همون از منم و شده بستري تهران هاي بيمارستان از يکي تو که ميشه ساعتي يک

 اروک بکن،فالن کارو فالن بيا ميگن بار يه!...نوسانم درحال اونطرف به طرف اين از هي فرفره عين

 که دچيش بگير،بگو رو دارو فالن ببرش،برو اتاق بوده،اين شده هماهنگ ديگه ساعت يه ما نکن،با

 ...شد اينجوري

 کردي ديوونم...شدم خيره ش بسته چشماي به و تختش کنار صندلي روي انداختم خودمو

 .موت تار يه فداي دردسرا اين همه...شو خوب زودتر فقط تو...نيست مهم ولي!!!...دختر

 تا ستني معلوم چون منه پيش دخترش که بگم و بزنم زنگ باباش به که رسيد فکرم به بار چند

 موبايل به بود زده زنگ هم چندباري...باشه گشته اصفهانو کل نيست بعيد و شده نگران چقدر حاال

 با يارات بگم بخوام اگه نميدونم حاال...نشدم متوجه من بود سايلنت مدام که اونجايي از ولي تيارا

 ...گفت نميشه که حقيقتو!...بيارم اي بهونه چه منه

 ندم هشب خبري فعال بهتره پس...آشناييم باهم تيارا و من که بدونه باباش نميکنم گمون بعدشم

 افتاد هم اتفاقي هر و...ميزنم حرف باهاش بياد هوش به تيارا وقتي...نشه خراب اوضاع تا

 .گيرم مي عهده به خودم مسوليتشو

 نگرانم حد از بيش هوشيش بي اينهمه...اتاق عرض و طول کردن طي به کردم شروع و شدم بلند

 !چي؟ باشه حرفا اين از تر جدي موضوع اگه!...زدن؟ بهش آرامبخش چندتا مگه...کرده

 يزيتچ تو-گفتم ميشنوه و بيداره انگار که جوري و تيارا به کردم رو...دادم تکون طرفين به سرمو

 !ميشي خوب تو مطمئنم من!نميشه

 ستد يه گفتم بهش وقته خيلي!...گوريه؟ کدوم پرهام اين...شدم خارج اتاق از عصبي حالتي با و

 !بياره آماده اينکه بجاي بدوزه رفته انگار اما بياره برداره تيارا براي هم من براي هم لباس

 توي نمميتو بيارم،نه طاقت تيارا از دور اتاق بيرون ميتونم نه!...اوضاعيه چه...صندليا روي شدم ولو

 ...وضعيتو اين کن درستش خدايا...ببينمش حال اون با اتاق

 :تيارا

 !درد...گرما...تشنگي...شديد ضعف حس
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 اشونپيد کم کم نور هاي روزنه...کنم باز چشمامو ميکنم سعي و ميشه مشت آرومي به چپم دست

 درد دانق چرا من!...کجاست؟ اينجا...ميشه نمايان روبروم دنياي از واضحي تقريبا تصوير و ميشه

 !چيه؟ واسه بدم حال و ضعف اينهمه...انقدگرسنمه؟ چرا...دارم؟

 يادم چي همه شد باعث اي لحظه يک درد همين...خوردن گره توهم اخمام...کشيد تير پهلوم

 ...بياد

 آهي...بخشم نمي رو کدومتون هيچ...بخشمتون نمي...گرفت دربر وجودمو همه نفرت و خشم حس

 !روهام...تو حتي...جونتون به ميفته روزي يه ميکشم درد شدت از االن که

 دنيا رسم...ديگه همينه!!...هه...نيست؟ اينجا هيچکس چرا...چرخونم مي اطرافم نگاهمو

 تنهات موتي به رو که مواقعي همچين تو...و نيستن کنارت داري نياز ديگران به وقتي...همينه

 هک ميکشم انقدر...درک به...روش اينم..نکشيدم زجر کم منکه...قبول باشه...روزگار هعي...ميزارن

 .ساخته سنگي و سرد مجسمه يه ازم که هايي سختي و دنيا اين از شم خالص و بميرم

 شد خشپ بدنم نقاط کل تو و شد شروع پهلوم از که ناگهاني درد با...اما بشينم و شم بلند خواستم

 دارمن حق...خدا خشکه گلوم...کشيدم آه دل ته از و بستم چشمامو!...شدم پشيمون بودنم زنده از

 !کنم؟ کوفت چيزي يه

 نابودت روز يه...بده ادامه باشه...توه تقصير من دلسردي اينهمه...بگير سخت هي دنيا باشه

 خودمم که.ساختن من براي رو لعنتي زندگي اين که اونايي همه با! آدمات همه با ميکنمئ

 ...داشت نخواهد آزادي جز طعمي من براي مرگ مسلما و!!...جزوشونم

 پر براش دلم که روهام،هموني...نيستم تيارا اون ديگه من اما...آره...همونه هنوزم روهام

 يهمون...خوردم چاقو بخاطرش که هموني...کردم تحمل رو دلتنگي کلي بخاطرش که هموني...ميزد

 با هک عضوي...وجودم از عضوي شدي ديگه...هه!ديوونه دلتنگتم هنوزم...اما...کشيدم انتظارشو که

 ...دارم کينه ازت بازم عالقم تموم

 تيميتونس تو...ببخشمت نميتونم ديگه نه!...کردم؟ تحمل شکستي دلمو بار چند...دلخورم ازت

 بريزي تو وامونده دل اون ميتونستي...نرم تو بي که کني کاري ميتونستي...بگيري جلومو

 داشتيم اهمب که تماسي چندتا اون تو ميتونستي حداقل يا...باشي پيشم خودت ميتونستي...بيرون

 يخيل من شايدم...کردي دريغ ازم هم رو آخري همين حتي تو اما...کني تر گرم و تر مهربون لحنتو

 !!!سازم نمي تو با و توقعم پر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

549 

 

 اي طوالني آخ و گرفتم گاز لبمو محکم...شم بلند و باال بکشم خودمو تونستم بدبختي هزار با

 دکتر هي!بيمارستانه اينجا مثال...کردم نفرين دلم تو و چرخوندم اتاق اطراف اخم با نگاهمو...گفتم

 ...اه!نيست آدم سر باال

 وار ديوانه درد باز سمتش چرخيدم همينکه...بود تخت کنار ميز روي که آبي پارچ به افتاد چشمم

 نييع!...نره هوا به دادم که گرفتم گاز لبمو محکم دوباره و بستم چشمامو و شدم خم...سراغم اومد

 !نيست؟ شده خراب اين تو نفر يه

 تا دمش منتظر صبرانه بي و باال کشيدم خيسمو نيمه نگاه...کرد جلب توجهمو در سمت از صدايي

 !کرده بيچاره من از يادي باالخره کي ببينم

 يا اضافه چيز هيچ بدون معمولي کامال تيپ يه و ريخته بهم موهاي و آشفته سرووضع با قامتي

 هب...شکايت...دلخوري جنس از آتيشي!ديدني شد پا به آتيش دلم تو...شد اتاق وارد زير سربه

 والهس برام واقعا...نيست بشو فراموش فهميدم حاال و بود حاکم دلم تو قبال که احساسي ي عالوه

 !ميکنه؟ چکار اينجا روهام

 وت نذاشتي باقي حسي هيچ چرا...گرفت بغضم...لرزوند دلمو چشماش توي نم و باال اومد نگاهش

 ...ولي!!...ها پره دلم!!!هه...اما باشيم احساسي حد از بيش بايد االن شايد!من؟ وامونده نگاه

 کنه فروکش دلخوريم آتيش اين شايد مهمم برات کنم حس يکم بزار...شدي نگرانم بگو جلو بيا

 ...شايد

 چشماش تو دارمو نم نگاه و بيام خودم به شد باعث م زده يخ دست روي دستش گرماي

 ...بودن من دنياي همه چشما اين...بدوزم

 بريص آستانه يه هم آدم نکردي فکر(کرد نگاهم دقيق و نشست لباش رو محوي لبخند!...)تيارا؟-

 !داره؟

 اساحس بدون و باشه،تهي خودم دست اينکه بدون نگاهم...کنم درک حرفشو معني نخواستم اصال

 سکوت برابرت در شدي باعث خودت...شدي سردي اين باعث خودت تو روهام...بود

 شکنم،فح کنم،شکايت گريه سير دل يک و ببرم پناه بهت ميخوام دلم اعماق که درحالي...کنم

 ...بزنم داد!بدم
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 تو ديسر من که همونطور...بکش!...من عشق مجازاتته اين!بکنه بايدم...کرد تعجب تفاوتيم بي از

 ...کني تحمل بايد توهم شکستم،حاال و کردم تحمل رو

 .بياره روش به رفتارمو نميخواد بود مشخص...کرد بيشتر دستشو فشار

 !سردته؟!...يخي چقدر-

 ندانچ االنم رفتار از خودم...معنيه بي برام مهربونيش و لحنش گرماي انگار...زدم پوزخند اراده بي

 !حقته اين اما نيستم راضي

 !باشه سرد بايدم...زمستونه-گفتم وار زمزمه و گرفتم چشماش از نگاهمو

 منو ههمينک و دستشه بزرگي پاکت که نشدم متوجه اصال شد وارد وقتي...در سمت رفت...شد بلند

 و يرونب کشيد دخترونه لجني سبز کاپشن يه توش برداشت،از پاکتو...سمتم اومد و انداختش ديد

 غولمش و پوشيدم کامل بندازم،کاپشنو بهش نگاهي نيم حتي اينکه بدون...هام شونه رو انداخت

 شرت سوي يه خودشم که ديدم چشمي زير...صورتم تو بود ريخته که شدم موهام کردن مرتب

 خيره بهم سوال از حاکي کمرنگي اخم با و ايستاد اتاق وسط همون و کرد تنش خاکستري

 تقصير ميدوني مطمئنم من اما!...داشتي رو ديگه رفتار يه توقع ازم...چيه دردت ميدونم...شد

 از پس!نداشتي که غيب علم وگرنه پيشم بياي گفته بهت حسام خود که مشخصه کامال...خودته

 بگم و بزنم داد و بغلت تو بپرم ميخواد دلم...نميدوني تو!...منه با حق بنابراين...خبري با چي همه

 ...خودت...مانعي خودت اما!...بود شده تنگ برات دلم چقدر که

 گاهن چشماش تو تيز...کنه نگام اينجوري نميخواد دلم...داد دست بهم بدي حس طوالنيش نگاه از

 گفتم احساس از خالي لحني با و کردم

 نده زحمت خودت به يهويي االن پس...زدن ديد واسه داري زياد فرصت ولي!نديدي آدم ميدونم-

 !ميشه خسته چشمات

 اي حظهل ميکند،چند لبشو پوست دندوناش با حرص با که درحالي و کشيد بااليي بلند عميق نفس

 قيممست اما سمتم چرخوند نگاهشو...کنه آروم خودشو ميخواد بود معلوم...شد خيره اتاق گوشه به

 جلوم گرفت ليوانو و ريخت آب ليوان توي پارچ از...جلو اومد...نکرد نگاهم

 !نيست بد بخوري آب يکم...س گرفته صداتم...خشکه لبات-
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 تو کواش جوشش جلوي!...فکرمه به انقدر بازم عصبانيتش تمام با وضعيت اين تو...لرزيد قلبم

 يوانول...دستش دادم و سرکشيدم نفس يه و گرفتم ازش ليوانو لرزونم دست با...گرفتم چشمام

 گفت عصبي اما آهسته و ميز روي کوبيد تقريبا

 .بياد دکتر بگم ميرم-

 خب...شدن سرازير هام گونه روي اشک قطرات...شد خارج اتاق از محکم و سريع قدمايي با و

 رفتار اين شهمي ش نتيجه...بگم دلمو حرفاي ميتونم نه ببينم ناراحتيتو مياد دلم نه!...اخه؟ کنم چکار

 !بکش يکم توهم کشيدم زجر بخاطرت همه اين!...چيه؟ گناهم!...روح بي و سرد

 نه...باشم متنفر و بکنم دل ازت ميتونم نه!...دارم دوستت هم...دلخورم ازت هم...کنم چکارت موندم

 لگيرمد و دارم گله ازت خيلي درسته...بزنم گول خودمو نميتونم...نه...کنم باور احساسمو ميتونم

 !راهه بهترين اين شايد...باشم متنفر ازش بزار خدايا اصال!اه....اما

 يب با که پرسيد سوال چندتا و کرد م معاينه اومد...کردم پاک اشکامو سريع دکتر شدن وارد با

 از روهام وقتي...بگيره داروهامو بره که روهام دست داد نسخه يه بعدم...دادم جوابشو حوصلگي

 يهشب خيلي هم يکي اون...و بود روهام...شنيدم مکالمه صداي بعدش لحظه چند رفت بيرون اتاق

 !بود پرهام صداي

 !برو؟ نگفتم تو به من مگه-

 !چطوره داداشم زن حال بدونم ميخوام دارم دل منم خب-

 .خونه برو لطفا توهم بگيرم داروهاشو برم ميخوام االنم ندارم حوصله بيني مي پرهام...نوچ-

 ...ازش حالي يه برم منم برگردي تا خب-

 .نکرده الزم!...کجا؟-

 !دزدمش نمي ازت نباش نگران!اهه-

 !پرهام-

 کجاس؟ تيارا!...کو؟-....ميزد نفس نفس.شنيدم رو رها صداي يهو

 اومدي؟ واسچي تو!رها-پرهام
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 .اومدم خودم بيارم طاقت نتونستم...بيام باهات نذاشتي که تو خب-

 ميشي؟ اذيت اينجا نگفتم بهت من مگه عزيزم-

 شم؟ اذيت که کندنه کوه خواهرم عيادت مگه...بابا برو-

 ...رهاجان-

 من تا باشين پيشش شماها حداقل!...ديگه بگير خون خفه پرهام-حرفشون وسط پريد روهام

 .فعال...باشه راحت خيالم برگردم

 .پرهام کنار برو-رها

 دويد و شد اشک پر چشماش يهو...دادن بهم رو دنيا انگار رها ديدن با و شد باز يهويي اتاق در

 کرد بغلم محکم و سمتم

 !نيستي؟ خودت مراقب که ميکني غلطي چه هست معلوم تو!...برده شور مرده-

 !ميکنه درد يواشتر يکم!...رها آخ آخ آخ-

 گزيد لبشو...کرد نگاه روش بودم گذاشته دستمو که پهلوم به و عقب کشيد خودشو يهويي

 االن؟ خوبي...نبود حواسم اصال!...ببخشيد-

 ...جورايي يه-زدم حالي کم لبخند

 منو داداش فقط که توهم...پوف-گفت بود داده تکيه در چهارچوب به موقع همون از که پرهام

 !بده حرص

 !ندارم گناهي منکه...ميده حرص منو تو داداش-کردم نگاهش چشمي گوشه

 .نداري خبر چيزا خيلي از تو ولي(شد غمگين لحنش...)دارم قبول آره که اون-

 که رهمونطو.بشم باخبر چيزا خيلي از نميخوام هيچوقت-گفتم آروم و دوختم انگشتام به نگاهمو

 .نخواست هيچوقت روهام

 :روهام
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 صالا انگار...ميزدم قدم بيمارستان محوطه ميفشردم،تو دستم تو داروهارو پالستيک که درحالي

 و روح و زندگي همه که دختري درگير اتاق،و باالتر،توي طبقه چند تو بودم جايي...نبودم اينجا

 امشن به زدم وقتي...ميگيره ازم رو اونا کال داره ميل کمال با انگار و دستاشه تو ندارم دارو و روانم

 !باشم داشته توقعي نبايد ديگه

 خودم هک نميشم اين منکر...ميکنه ديوونم خشکش و رحمانه بي رفتار که ميشه تر سخت وقتي اما

 وقتش به!نميزد طعنه زمستون به االن مثل بود مغرور و سرد که هرچقدرم قبال تيارا...مقصرم

 !نيست حقم...يهويي رحمي بي اينهمه اما...ميکرد کل کل...خنديد مي...بود مهربون

 جبران خطاهامو همه...انگاريامو سهل همه...غفلتامو همه.ميکنم جبران...بده فرصت و بزاره اگه

 ...ميکنم

 رها...احتهر خيالم که تيارا بابت!!!...شدم داروها تماشاي مشغول بيکارا مثل و نشستم نيمکتي روي

 !شد عوض اخالقش شايد بگذره يکم ميخوام...ميمونن پيشش پرهام و

 درمان اينا با راحت چقدر جسمي درد...هه!...وجقي اجق شربتاي و قرص چه!...چيه؟ اينا

 !براش بدي پول بايد فقط...ميشه

 رهمم روش نميتوني باشي داشته قارونم گنج...باشه شکسته که دلت...باشه زخمي که روحت اما

 ...تيارا سر هم اومده من سر هم بال اين...بزاري

 دارم نياز فقط...فهممت مي من...کن درکم تيارا...دوختم آسمون به نگاهمو و کشيدم عميقي آه

 .بفهمي توهم

 ينطن...ايستادم اتاقش در پشت و داخل رفتم اميد هزار با...شدم بلند و کشيدم موهام تو دستي

 ...کرد لبام مهمون رو لبخندي اختيار بي بود شده مخلوط پرهام و رها خنده با که ش خنده ريز

 اهمونگ و کردم باز درو آهسته...دادم هل پايين سمت به و فشردم رو بزنم،دستگيره در اينکه بدون

 .نبود من به حواسشون...چرخوندم نفرشون سه هر رو

 !بفهمي؟ درستو و غلط بين فرق ميخواي کي تو!...خر دختره خو-رها

 !فهميدي خرو کره و خر بين فرق تو هروقت-تيارا

 !بيشعور-رها
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 .نميداد حرص رو همه و خودش اينقدر که نبود بيشعور اگه اين!...افرين-پرهام

 .بود شده تنگ خوردناش حرص اين براي دلم چقدر که اخ...رفت غره چشم بهش تيارا

 !آيا؟ داره ربطي بقيه به بدم حرص خودمو دارم دوس من اصن-

 .ميکنيم خودمونو زندگي داريم که ما!...واال نه-انداخت باال شونه پرهام

 !نزن مفت حرف پس-تيارا

 !!!نکنا اذيت منو خواهر-شد خيره پرهام به رها

 مني؟ عليه بر توهم!رها؟-شد گرد چشماش پرهام

 اسممو ربب نام نفر يه!باشه؟ تو طرفدار که دنياست اين تو کي-جلو رفتم و کردم پررنگ لبخندمو

 .ميکنم عوض

 !اسمتو؟ ميزاري چي مثال-کرد نگاهم سفيه اندر عاقل

 بدخلقي کردم سعي...شد جمع بود شده محو که لبخندش و تلخش نگاه و تيارا به اما من حواس

 از اينم-گفتم و تختش کنار ميز روي گذاشتم داروهارو پاکت...بياد بدست دوباره دلش بلکه نکنم

 .ميکنن مرخصت فردا تا گفت دکتر!...اينا

 ...بهتر-کرد زمزمه لب زير و انداخت بهم نگاهي چشم گوشه از

 ...دقيقه يه رهاجان-گفت رها به رو...گرفت منظورمو...انداختم پرهام به داري معني نگاه

 .ميام االن.شي خوب زودتر ايشاهلل-گفت و بوسيد رو تيارا گونه...کرد دريافت سريع هم رها

 قصدم...بستن درو و شدن خارج اتاق از باهم پرهام و رها...داد تحويلش حالي کم لبخند هم تيارا

 يخوامم...بگم چي بايد نميدونم...اما بزنم حرف ميخوام!...کنم شروعش تازه...نه!کنم تمومش اينه

 .داشت خواهد العملي عکس و رفتار چه نميدونم...اما کنم رو براش دلمو

 شرنگ کالباسي الک...انداختم دستاش به نگاهي...ميکرد بازي ناخوناش با و بود پايين سرش

 .کنه پاک قسمتاشم بقيه داشت سعي و بود پريده جاهاش بعضي

 امه گذشته گناه به نتونستم هيچوقت که زياد اونقدر!داشتنيه دوست نظرم به دختر اين چقدر

 ...رفت نخواهم ديگه هيچکس سراغ اونم از بعد قطعا و.کنم آلودش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

555 

 

 !بود ناخوناش معطوف حواسش همه...نميکرد نگاهم.نشستم تختش کنار صندلي روي

 .مياد دستت به-گفتم آهسته و انداختم الکش مونده باقي به نگاهي

 انگار.کرد شروع دوباره که نکشيد طولي شد،اما ايجاد توقف انگشتاش حرکت تو اي لحظه

 !نه االن-گفت...کنه خالي حرصشو ميخواست

 !نه؟ االن-کردم تعجب

 .نمياد دستم به ديگه...شده زشت شده پاک نصفش االن-

 تتذا تو.بموني سرد اونقدر هميشه نميتوني ميدونم منکه...ميشد حس گرما ذره يه لحنش تو

 .بوده اشتباه کارام برسوني بهم ميخواستي رفتارت اون با!...نيست

 ريشدلخو و تعجب از پر نگاه...کردم نگاه ناخوناش به...گرفتم دستشو و بردم جلو آهسته دستمو

 .باال اومد

 !مدله يه خودش اينم...نه-گفتم

 !بودي نبرده سليقه از بويي اولم همون از-کشيد عقب دستشو آرومي بعد،به و کرد مکث کمي

 عوض داره...ميشه گرم داره...شدم تر نزديک بهش کمي...نشست لبام رو محوي لبخند

 دلش ولي!...بشه ابراز که عشقي و...مهربوني يکم...ميخواست محبت يکم فقط!...آره...ميشه

 ...دلخوره ازم هنوزم...ست شکسته هنوزم

 و کردم نوازش موهاشو نرمي به...بود شده آويزون سياهش موهاي...بردم پيش دستمو بازم

 گفتم...نه يا شنيد کردم شک که جوري کنان نجوا حال درهمون

 ...مني درگير اما...من از دلگيري-

 از پر گاهن نيم...کشيد عقب سرشو گوشش پشت بدم موهاشو اينکه از قبل چون...شنيد کنم فکر

 روي تا رو پتو و کشيد دراز من به برداشت،پشت ناخوناش سر از انداخت،دست بهم شکايتي

 با مخلوط صداي...رفت توهم درد با اخماش چون گرفت دردشم وسطا اون...باال کشيد سرش

 شنيدم بغضشو

 .برو لطفا...بخوابم ميخوام...م خسته-
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 ميام...من به لعنت!اه...ميکنه ديوونم بغضت نميدوني که تو المصب...شدم خيره بهش سکوت در

 ...!!!ميکنم خرابش بدتر کنم درستش

 زدم صداش...بزارم تنهاش نتونستم

 تيارا؟-

 !بزار تنهام گفتم بهت-

 ...حرفام به چرا-

 .برو ميخواي راحتيمو اگه پس!ترم راحت باشم تنها-

 عد،بهب و کردم نگاهش حرف بي اي لحظه چند...شکست دلم تو چيزي انگار...بزنم حرفي نتونستم

 .باش راحت من بدون...من عشق باشه...رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند آرومي

 هشبي حسي و انداختم بهشون نگاهي چشم گوشه از...بودن نشسته ها صندلي روي رها و پرهام

 ...انداخت چنگ دلم به حسادت

 هم اعتراض حق و!اين من حق...اينه اونا حق...گرفتم ازشون نگاهمو و زدم چنگ موهام به کالفه

 ...جالبي رسم چه...هه!!!ندارم

 ...شنيدم پرهامو صداي

 ...پکري-

 !باشم؟ ميتونم اينم جز چيزي مگه-

 گفت؟ چي-ايستاد روبروم

 .ناراحته دستم از بدجور...پرهام ناراحته-

 .بدي حق بهش بايد-

 .ميدم-

 !پس؟ خب-

 !حد؟ اين تا ديگه ولي-شدم خيره چشماش تو
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 گفت آهسته ميومد سمتمون به که درحالي بزنه،رها حرفي پرهام اينکه از قبل

 پر دختر هي...بکشه نازشو يکي اينکه و ميخواد عشق دلش هميشه...محبته تشنه هميشه دختر يه-

 احساس اينکه براي خواهشه از پر دختر وجود...ميشه رنجيده چيزي کمترين از و احساسه از

 با هک هست مرد يک و نيست تنها بدونه اينکه براي...مهمه کسي براي بدونه اينکه براي...بشه

 .باشه داشته دوسش که مردي اونم...شرايط بدترين تو حتي باشه کنارش وجود تمام

 تداش بيماري...تر ضعيف...تر الغر.بود شده عوض خيلي...بود اشکيش و آبي چشماي تو نگاهم

 ...کرد غرق خيالم عالم تو منو دوباره صداش...پرهامو هم اونو هم.ميکرد نابودش

 هي شايدم و سنگ يه ازش که کرده باهاش کاري سرنوشت.نميده بروز رو اينا هيچوقت تيارا اما-

 يافتن دست براي که دنيايي...س ديگه دنياي يه مجسمه اين دل تو اما.ساخته يخي مجسمه

 .ميفهمي دلشو حال حاال و گذاشتي تو و...بزاري سر پشت رو مرزها از خيلي بايد بهش

 ...بود سنگين بغض از صدام

 کنم؟ چکار بايد من دقيقا االن-

 .شد سنگ تيارا چرا بفهمي تا بدوني چيو همه بايد.خبري بي چيزا خيلي از تو-

 .بدونم ميخواد دلم خيلي-

 .بزنيم حرف باهم ميريم روهام و من-گفت پرهام به و داد تکون سر

 !ديگه نداره ربط من به...باشه-نشست صندلي روي پرهام

 !عشقم بدوني نخواد شايد تيارا-زد لبخند رها

 .باشين مواظب...خانومي باشه-داد تحويلش عشق با لبخندي پرهام

 ماشين تو و پايين رفتيم فقط نبود زياد خيلي وقت چون...افتاديم راه و داديم تکون سر

 واستمميخ!...ميشدم ديوونه داشتم...ميکرد بازي کيفش بند با و بود کرده سکوت رها...نشستيم

 ...بشم خبر با مخفي حقايق از زودتر هرچه

 !کني؟ شروع نميخواي-گفتم و روبرو به دوختم نگاهمو کالفه

 ...سخته-
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 سخته؟ چي-

 .گفتنش-

 يا انداخته روز و حال اين به منو عشق چيزي چه بدونم دارم حق من-سمتش برگشتم عصبي

 خواهش...بگو!شه پاک چشماش تو از غم اون نديدم بار يه آشنام باهاش که دوسالي اين تو!...نه؟

 .بگو ميکنم

 ...کرد شروع آهسته و انداخت پايين سرشو...فشرد هم روي لباشو

 يه بود،پاي ساله 00-04 دختر يه وقتي.پيش سال 2 حدودا به ميگرده بر...حالش اين عامل اولين-

 غفلت يه از...ميکنه صميمي رو رابطه چيزا خيلي بهانه به و ميشه باز زندگيشون تو شريک ظاهر به

 پدرشم...ميکنه عملي...تيارا مادر روي خودشو کثيف نيت و ميکنه استفاده ناگهاني

 .نميشه خبردار...هيچوقت

 گفتم عصبانيت از لرزون صدايي با...صندلي پشتي به کوبوندم سرمو و شد مشت پام روي دستم

 !بود؟ کي-

 !پست غريبه ميگفت همش...نگفت من به آدمو اون اسم هيچوقت تيارا-

 !!بشنوم چي قراره ديگه نيست معلوم...فشردم هم روي پلکامو

 ادامش؟...خب-

 تنها دخترشو...همسرش شدن فوت و ماجرا اون بعد تيارا پدر-...داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 .ميره فرانسه به و ميزاره شهر اين توي

 تو تنها و تک دخترشو تک حقي چه به-باال رفت صدام اراده بي...کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 !ه؟باش فکر بي ميتونه آدم چقد!...گذاشت؟ تنها ميباره گرگ ديوارش و در از که درندشت شهر اين

 ...باش آروم-گرفت بغضش

 نمک حفظ خونسرديمو کردم سعي و بستم چشمامو...شه وارد رها به فشاري نبايد اومد يادم يهو

 !بود؟ شدني مگه اما

 .بگو شو ادامه...ببخشيد-گفتم
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 اونجايي از.ميشه آشنا فرزين بنام پسري با و ميگذره سال 4 اينکه تا ميمونه ش خاله پيش تيارا-

 ستد فرزين اما کنه تموم ميخواد و نمياد خوشش بوده،تيارا بار و بند بي پسراي اين از فرزين که

 واستدرخ نه و اسي ام اس نه و ميده تلفني جواب نه ديگه و ميکنه ول فرزينو تيارا...نميشه بردار

 سشدو واقعا که نيست شکي ديگه و بوده تيارا دنبال فرزين تمام سال دو...دوباره شروع و مالقات

 .داشته

 خب؟-گفتم...گرفتم آتيش داشته دوسش من بجز يکي اينکه از

 اتاثب پي در همچنان فرزين.بينه مي فرزينو اونجا و اصفهان ميره پدرش با اينکه تا ميگذره-

 ...حادثه يک توي اينکه تا نميذاره تيارا روي تاثيري اما بوده عشقش

 چي؟ حادثه تو-کردم نگاهش...شدم نگران...کرد مکث

 .ميشه مغزي ضربه فرزين و ميخوره ضربه سرش تيارا.بينن مي آسيب هردوشون-

 اون...پل اون...خواب اون...شد رد چشام جلو از فيلم مثل وحشتناک شب اون تلخ خاطره

 !ميکردم حسش من...نبوده دليل بي و بيخود پس...بودنش خاموش...تيارا جيغ...سايه

 فقط اما...ميذاره باقي تيارا روح و قلب روي وجدان عذاب بنام دردناکي زخم فرزين فوت-داد ادامه

 .نبوده اين

 چي؟ ديگه-گفتم طاقت بي

 ...سامان.بود شکسته روهم ديگه عاشق يک دل...ماجراها اون از قبل تيارا-

 !شد ناپديد کي و بود کي سامان اومد يادم کم کم اما...اومد نظر به غريبه برام اول اسم اين

 !سامان؟-گفتم

 ردش نداشت بهش نسبت احساسي هيچ چون تيارا اما...داشت دوسش هم سامان-داد تکون سر

 به...ببخشه خودشو نتونست هيچوقت که داد تيارا به رو وجداني عذاب نفر دو دل شکستن...کرد

 .ميشن روحش سوهان مدام هم گذشته خاطرات عالوه

 خبر بي من و داشتي درد انقدر تو...دوختم بيرون به نگاهمو و کشيدم مانند آه بلندي نفس

 خوشبختيتون االن...موندي مي باهاشون و داشتي دوست نفرو دو اين از يکي اگه شايد!...بودم؟
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 ندممو واقعا االن ولي...تو بدون ميسوختم بايد بودم شده جذبت اول همون از منکه و بود نظير بي

 بشه؟ زخمات مرهم که کنم چکار...ناراحت غمت از يا باشم خوشحال دارمت هنوز اينکه از

 روهام؟-

 هوم؟-

 .داره دوستت تيارا-

 گفتي؟ چي-سمتش برگشتم...شد دميده کالبدم تو دوباره روح انگار

 نميده اجازه گذاشتن يادگار به براش درداش که غروري همين ولي...داره دوستت مطمئنم من-

 .ميخواد کشيدن ناز و مهربوني فقط دلش االن و پره دلش طرفي از.کنه ابراز

 !بزنم حرف باهاش نميده فرصت بهم حتي اون ولي-

 فقط.ميخواد فرصت خودش احساس کردن درک براي هنوز خودش اون-...زد اطميناني با لبخند

 اييج يه...کنين خريد يکم...بيرون ببرش...کني تحمل گندشو اخالق و باشي باهاش يکم بايد

 !مياد راه کم کم خودش...شه وا دلش که برين

 :تيارا

 چشم اتاق بسته در به دلخور و کشيدم دست چشمام به...نشستم و کنار زدم رو پتو آهسته

 گير دوراهي اين تو آسونه برام ميکني فکر!...بدي؟ عذابم اينجوري ميخواي کي تا...دوختم

 !نه؟ يا ببخشمت کنم؟اينکه

 ...ميشه چي ما ي قصه اخر نيست معلوم...پايين انداختم سرمو و دادم تکيه آروم

 خودم با...شدم خيره بهش...کرد نگاهم و تخت لب نشست...داخل اومد رها...شد باز آهسته در

 ...کاش اي...العالجه که سخته چقدر و...ميشه حيف داره رها...شده الغر چقدر کردم فکر

 ...بريد افکارمو رشته صداش

 !آجي؟ بهتري-

 .اوهوم-زدم حالي کم لبخند
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 و درد اين.کنم بيشتر ناراحتيشو نخواستم...نتونستم اما.شده عوض خيلي که بگم بهش خواستم

 ...ميده عذابش کافي اندازه به بينم مي چشماش تو من که غمي

 تيارا؟-

 هوم؟-

 !ميکني؟ قبول بخوام ازت چيزي يه-

 !باشه چي تا-...کرد گل مشکوکيم و کنجکاوي

 ...شد ثابت چشمام تو دوباره و چرخوند اطرافش نگاهشو...کرد مکث اي لحظه چند

 .شه عوض هوات و حال يکم برو باهاش توهم...بزنه گشتي يه بيرون بره ميخواد روهام-

 !بشم؟ اون آويزون يعني-...شد کج لبم گوشه

 !گفت خودش-

 ازش که نيس که اميراالمرا...بگه خب-گفتم و گرفتم ازش نگاهمو...ندادم بروز اما...کردم تعجب

 !بگيرم دستور

 .ميزنه پر براش داره دلت ميدونم ميزني؟منکه گول خودتو داري چرا...تيارا-کرد اصرار

 .بخشم نمي رو کسي راحتي به.ميشناسي که منو-

 نه؟ يا کنه جبران تا بدي فرصت بهش بايد باالخره خب-

 !...نداشتم جوابي...کردم سکوت

 پشت هک عالقه و دلتنگي ابراز اونهمه...ندارم؟ خبر دلت از من ميکني فکر-...شد قلمبه مهربونيش

 من هفيلم همش اينا...من خواهر نه...کشيد؟ ته الکي الکي داري دوسش ميگفتي و ميکردي تلفن

 .ميدونم

 نه؟ مگه!کشيدن ناز استاد که هم روهام-داد ادامه و زد لبخند

 .کشيد مي نازمو اينا از تر قبل خيلي داشت دوست منو اگه اون-...زدم خند تلخ
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 صتهفر دنبال يکسره زده فلک بدبخت ميدادي؟اون فرصت بهش مگه بيشعور اخالق بد توي آخه-

 !پرش تو ميزني هي که توهم

 !حقشه-گفتم...بگيرم لبخندمو جلوي نتونستم

 !شدي راضي پس...خندوندمت باالخره!...ديدي؟ ديدي-...خنديد

 شدم؟ راضي کي ميگي؟من چرت چرا رها-رفتم غره چشم بهش

 .اي راضي مشخصه کامال شواهد از!...نزن مفت حرف بابا بخور چيزتو برو-

 !دختره هوي...نيست چيزي همچين اصنم-

 !بگيرم مژدگوني بدم مژده برم-گفت خوشحال ميکرد باز درو که درحالي

 !!رها-

 اونقدر من کرده فکر!هه-کردم زمزمه و بيرون کردم فوت حرص با نفسمو...بست درو خنده با

 ...که ام ساده

 لبام رو اراده بي لبخندي...کشيد پر احساسم...داد قلقلک...شد رو و زير دلم تو چيزي يه يهو

 رتغيي زود احساسم اگه!کرد معجزه دستت گرماي همون...اما دلخورم ازت-گفتم دلم تو...نشست

 !!!ديوونم...بدون ميکنه

*********** 

 اونم گمونم!...نداشتيم گفتن براي حرفي هيچ...روبرو به اون نگاه و بود پنجره سمت نگاهم

 سرش هارو کوزه کاسه همه و ميگم ناراحتيام از همش من بشه باز دهنامون اگه ميدونست

 ...حتما اونم ميشکنم،و

 کال...ينطورهم هم کاراشو...کنم بيني پيش رو بزنه ميخواد که حرفايي نتونستم هيچوقت!...نميدونم

 !!عجيبيه موجود يه

 !نيست مهم بگيم هرچي حاال...بزنيم حرف ميخوام فقط...گرفت سکوت از دلم

 ...بود اين بزنم ميتونستم که حرفي ترين ساده

 ميريم؟ داريم کجا-
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 !نميدونم-

 ...نيست خوب حالش ظاهرا!نبود عجيبي چيز...نکردم تعجب

 مون؟ خونه بري مي منو-گفتم

 کني؟ چکار ميخواي تنها...نيست کسي تون خونه-

 .م خاله خونه ميرم خب-

 وضعيت؟ اين با-

 !بدم؟ چي سواالشونو جواب برم اگه...نشده خوب هنوز حالم...ميگفت راست

 برم؟ کجا چندروز اين پس-گفتم

 .ميکني پيدا جايي يه...بزرگه خدا-

 !!شده ناراحت سردم لحن از حتما...ميرسيد نظر به ناراحت جورايي يه لحنش

 کجاس؟ گوشيم-گفتم تفاوت بي

 .منه دست-

 .خودم به بدش-

 .داشبورده تو-

 باشه؟جوابامون کوتاه انقد مون باشيم؟مکالمه خشک هردو انقدر شده باعث چي...شد فشرده دلم

 من...کنم فراموش حاضرم اينجوريه اگه...روهام؟ من؟خطاهاي بودن اي کينه...باشه؟ اي کلمه دو

 و خودم احساس تو زدم گند هرچي بسه...ميخوامش هنوزم...پرستم مي آدمو اين هنوزم

 ...شدن وجدان عذاب درگير بسه...روهام

 قرمز مخمل جعبه يه به افتاد نگاهم...کردم بازش و داشبورد سمت بردم دست...گرفت بغضم

 ...برداشتم گوشيمو...دادم نشون تفاوت بي ظاهر در بازم...رنگ

 خاموشه؟ چرا-

 .شد تموم شارژش-
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 شارژ؟ به بزني برام نميتونستي خب-

 .نداره ربطي من به توه مال-

 ميخواي هرکجا تا...باشه...دوختم بيرون به دوباره نگاهمو و کيفم تو انداختم حرص با گوشيو

 ...ميگم بهت باالخره دلمو حرف هم دعوا وسط شده حتي...بده ادامه همينجوري

 گفتم تندي نسبتا لحن با و شدم خيره اخموش نيمرخ به

 نيستي بلد توکه خب!...کني؟ جدل عادتت طبق که اومدي...من؟ پيش اومدي واسچي تو اصال-

 !بميرن خودشون درد به بزاري بهتر همون بکني رو خيليا حال مراعات

 !ميکنن وادارم خيليا همون که اينه بخاطر ميکنم جدل اگه من-

 ...منکه!...ميکنم؟ وادارت من-

 ...شد متوقف خيابون کنار ماشين و ترکيد منم بغض صداش باالرفتن با همزمان

 و نديدي توکه!ندادي نشونم خوش روي يه اومدنت هوش به بدو همون از توکه!...تو آره-

 بدجور اما ببينمت بيمارستان تخت رو شده حتي دوباره تا خوردم دل خون چقدر که نفهميدي

 زدمن دم شد له غرورم چندبار...بپيوندن حقيقت به افکارم نذاشتي هيچوقت توکه...کردي خردم

 حد اين تا مجازات ولي...درست کردم اشتباه و غفلت...درست کردم خطا...تيارا؟هان؟چندبار؟

 ست؟ عادالنه

 حرفاي اراده بي...ميشد تکرار گوشم تو اکووار صداش و بودن جاري هام گونه روي هوا بي اشکام

 ...بيرون ريختن دلم

 مگه...اينا؟ همه خودمه دست ميکني فکر...ام؟ راضي خيلي وضعيت اين از خودم ميکني فکر-

 مزخ اينهمه...عمرم تو کشيدم عذاب اينهمه...باشه؟ داشته کشش ميتونه چقدر من مثل کسي

 يخال خودمو که باشم فرصتي دنبال ندارم حق...کشيدم درد اينهمه...ديدم ضربه اينهمه...خوردم

 که سرنوشتي...کنم؟ خالي سرنوشتم سر عذابو و رنج سال اينهمه حرص ندارم حق...کنم؟

 ...از خوش آب يه نذاشت...نذاشت و!...زد رقم برام تورو که سرنوشتي!...تويي

 ينماش فضاي تو هقم هق و پوشوندم دستام با صورتمو غريبش نگاه مقابل در...نداد امونم گريه

 لمد به رحمانه بي و کردن عبور ام بسته چشماي جلو از فيلم مثل گذشته خاطرات همه...پيچيد
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 حرفا اين!...بگم؟ چجوري!...بگم؟ چي اما...بگم ميخوام هنوزم...دارم حرف هنوزم...زدن چنگ

 ...نيستن گفتني ديگه

 يرز رو قلبي ضربان تند صداي و دربرگرفت تنمو عجيبي گرماي...اومد بند نفسم لحظه يه تو

 !!!شد خيس اشکام از پيراهنش جلوي که نکشيد طولي و...کردم حس گوشم

 نک گريه...کن گريه...نبودم احمق انقدر کاش اي...کشيدي درد چقدر ميفهميدم زودتر کاش اي-

 ازت غفلتام و انگاريا سهل همه با که بدبخت من سر رو بريز...خودت تو نريز...شي سبک تا

 .گذشتم

 اومد سرش کردم حس...چسبوند مي بهم دلمو هاي پاره تيکه داشت انگار حرفاش و ميزدم هق

 ...تر پايين

 .حقمه اين...کن سرزنشم!رحمي بي کن وانمود اما...نيست بلد بودنو بد دلت ميدونم-

 ...رفت فرو موهام البالي شالم زير از دستش

 جرز ميخونم چشمات تو وقتي حتي ميشم درست ميکني فکر...شقي کله اوال مثل هنوزم تو-

 نميگي؟چرا هيچي چرا...شدي پاکت دل خام تو...منو؟ بخشيدي انقد نشدي خسته...کشيدنو

 ....شدي؟ ساکت

 ...بودم صداش عاشق...ميخوند آهنگو يه از قسمت يه داشت

 عزيزه خيلي و ساختي بت يه مخت تو ازم و هولت و مريض کردم که بدبخت من سر رو بريز-

 .کرد حساب رابطه اين رو نميشه ديگه نبخشي تو اگه...راحت؟ چه ميشکنه ديدي...بتت

 ...خيلي!بدي خيلي ولي دارم دوستت بگم بزنم فرياد ميخواستم

 .نم عشق بهتري همه از هنوزم...آهم؟ و اشک به کني نگاه ميشه...گناهم؟ بشه فراموشت ميشه-

 ...بود ديگه آهنگ يه اين

 منو...ردمک اشتباه ميدونم ببخش منو...سردم دستاي تو دستاتو بزار...کردم بچگي اگه ببخش منو-

 .کردم خطا بازم اگه ببخش منو...نديدم هيچي و شکستي اگه...بريدم تو از اگه ببخش
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 زمزمه آهنگ برام گوشم دم همينجوري ابد تا ميخواستم...آغوشش از شم جدا نميخواست دلم

 ...کنه

 ببخش ابي...من نگاه تو از ندار بر نگاتو...شکسته غمت چشممو غرور...بسه ديوونگي چيه ميدوني-

 .من گناه اين دوباره

 ...انگار ذاتشه تو گري معجزه...ميشدم آروم داشتم

 ...کردم اشتباه عزيزم ببخش منو....مهربوني قديما مثل اگه...ميتوني اگه هنوز ببخش منو-

 :روهام

 ريهگ اينکه وجود با...کنه خالي حسابي خودشو گذاشتم و کردم سکوت...دلم حرفاي گفتن از بعد

 ...ميشه سبک گريه با فقط االن ميدونم...ولي ميکنه داغونم ش

 اون...شدم ديوونه من و زد هق اون...کشيدم زجر من و زد هق اون فقط...گذشت چقدر نميدونم

 ...و زد هق اون...فرستادم لعنت خودم به هزاربار من و زد هق اون...دادم جون صدبار من و زد هق

 حس م سينه روي اشکاشو خيسي...ميرفت بين از داشت تنش لرزش...ميشد آروم داشت

 ...ميکردم

 مه به ما که ميکنم درک...نکشيد عقب اونم...نتونستم...نکردم جداش خودم از ولي...گرفت آروم

 ...آرامش محتاج...محتاجيم

 !ببره خوابش بايدم...ست خسته خيلي...برده خوابش فهميدم منظمش نفساي از

 که انگار...بود خيس خيس صورتش...صندلي به دادم ش تکيه و کردم جداش خودم از آروم

 !باشه شده شسته

 آروم خيلي اشکاشو جاي و جلو بردم سرمو...کردم نوازش خيسشو گونه انگشتام پشت با

 ...ميخواي تو که باشم اوني نميتونم که ببخش...ببخش منو...بوسيدم

************ 

 ...روش کشيدم رو پتو و تخت روي گذاشتمش احتياط با
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 وقتي منميدون...ببرمش نميتونستم هم ديگه جاي...دارم نگهش بيرون سرما اين تو نميتونستم

 !داد خواهد نشون العملي عکس چه منه خونه تو اينکه به نسبت شه بيدار

 ديدم شد روشن همينکه...شارژ به زدمش و شدم خارج اتاق از...درآوردم موبايلشو کيفش تو از

 يمپيشون رو سوال روي از کمرنگي اخم...ش،کيانا،بهراد،بهار باباش،خاله طرف از کال ميس تا 701

 !بود؟ ش پسرخاله...هست ذهنم تو ازش مبهمي تصوير يه!...بهراد؟...کرد جاخوش

 نگران منو که باشه چيزي اون نميکنم گمون باشه هرچي...انداختم باال شونه

 !نباشه اميدوارم...يعني...ميکنه

 يه...ردهک داغونم خيلي خستگي چندروز اين تو...بگيرم دوش يه شدنش بيدار تا گرفتم تصميم

 !ميکنه سرحالم حسابي درست حموم

 !بشه بيدار حاالها حاال نکنم فکر که خوابيده خسته انقدر...زدم تيارا به سر يه قبلش

 :تيارا

 باز نکنه!نرمه چقدر...زدم غلت آرومي به...ميکردم حس کمرم دور و پهلوم تو رو خفيفي درد

 ...بيمارستان؟اه برگشتم

 !کجاست؟ اينجا...بودم خواب گيج...کردم باز چشمامو آرومي به و کشيدم عميقي آه

 مونه کامپيوتر ميز و رنگ اي سرمه کمد يه...آبي و اي سرمه حرير پرده...سفيد ديواراي با اتاق يه

 بچه اتاق عين!...توش هم کتاب چندتا و کتاب کوچيک قفسه يک...روش تاپ لپ يه و رنگي

 !!!ميمونه دبستانيا

 بلند درد با آهسته و تخت به گرفتم دستمو...کردم تعجب...موند ثابت ديوار روي نگاهم

 !؟...اينجا من...اينجا يعني...نميداشتم بر ديوار روي عکس قاب از چشم...شدم

 موهاي...چرخوندم اطرافم ديگه بار يه نگاهمو...داد تکون دلمو نگراني کمي همراه به عجيبي حس

 رادها بي دستم...ايستادم در پشت...پايين اومدم تخت از و کردم مرتب کمي مو شده پال و پخش

 ديگه روهام نيستي مطمئن مگه تو!دختر کن بس!اه...ميدادن آزارم جورواجور فکراي...لرزيد مي

 مرگته؟ چه پس!...نيست؟ اهلش
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 اکثر خالف بر!عجيبه...شدم روبرو پذيرايي با بعدش و کوچيک راهرو يه اول...کردم باز درو آروم

 ...رتبهم نسبتا گفت ميشه بازم ولي هست شلوغ جاهاييش يه...تحمله قابل يکي اين مجرديا خونه

 دري يه داخل از...سمتش برگردم شد باعث و کرد جلب توجهمو راهرو تو از آب شر شر صداي

 ميزنم؟ توهم دارم ترس از يا...نيستم؟ تنها خونه تو من يعني...ميومد صدا

 تسم برگشتم و گرفتم فاصله حموم از...کنم آروم خودمو کردم سعي و کشيدم عميقي نفس

 شخو بهش دلم کنم پيدا چيزي يه شايد تا گذروندم نظر از وسايلو تک تک دقت با...پذيرايي

 !باشه

 فرار و بيرون بزنم خونه از...کنم؟ چکار بايد االن نميدونستم...لرزيدن مي درون از پاهام

 روهام مگه...نکرده؟ فراموش شو گذشته روهام...مگه خب...روهام؟ خونه تو اونم...بمونم؟...کنم؟

 من و نداده قول بهم مگه...دارم؟ دوسش دل ته از و ميشم آروم پيشش که نيست کسي همون

 .ست بيهوده واهمه اين پس...نکردم؟ اعتماد

 !عکس قاب چندتا شومينه باالي...موند ثابت اي نقطه روي نگاهم

 رو کساع قاب تک تک...ايستادم جلوشون و برداشتم قدم سمتشون به آهسته...کرد گل کنجکاويم

 ...گذروندم نظر از چپ به راست از

 زا قسمتي و داشت قشنگي سبز_عسلي چشماي...بود خوشگل...ساله 82 حدودا بود خانوم يه اولي

 دو که اي پسربچه دوتا با شباهتش...بود زده بيرون نباتيش روسري از رنگش خرمايي موهاي

 حويم لبخند اراده بي...شدم خيره راستي سمت پسربچه به...بود نظير بي بودن ايستاده طرفش

 ساله 2-2ميخورد بهش تقريبا!...ميده معني چه شباهت اينهمه بگو پس...نشست لبام رو

 !بودي خواستني هم موقع همون...باشه

 ...بود بامزه هم پرهام...خيره دوربين به لبخند با و بود فوتبال توپ يه دستش تو

 02-02 حدودا!...بزرگتر ابعاد و سن در برادر دو...شدم خيره بعدي عکس به لبخند همون با

 هب االن از شادتر خيلي روهام...بودن ايستاده انداخته هم گردن دور دست درخت زير باغ تو...ساله

 .ميشد حس لبخندش بودن عميق...رسيد مي به نظر

 ...بود خانوادگي...بعدي عکس سراغ رفتم
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 هلحظ اون تو که چيزي تنها...رفت يادم کشيدن نفس چندلحظه واسه...گرفتم گر...لرزيد تنم

 ...باشه شباهت يه حتي يا خواب يه تصوير اين که بود اين ميخواستم

 تپش پسرش دو و...مبل روي نشسته...همسرش گردن دور دست...لبخند با...مرد يک از تصويري

 هک شباهتي از جدا...کنم مقايسه مرد ي چهره با رو پرهام و روهام کردم تالش...ايستاده سرشون

 ...خيلي...بودن شبيه خيلي...بودن مرد اون شبيه هم خيلي...داشتن مادرشون به

 از شمچ نميتونستم...عقب رفتم قدم دو پرتاب حالت با و شد پايين و باال تند تند م سينه قفسه

 ...ميکرد پرت زهرآگين تير قلبم و روح به داشت انگار لبخندش با...بردارم عکس اون

 هاي جيغ از ميشد منفجر داشت سرم...چشمام جلوي تصويرش و بود گوشم تو گذشته صداي

 به که هموني...اينجاست عکسش که هموني...سهراب هاي خنده...خودم هاي التماس...مامان

 باور نميخوام حاال که هموني...کشت مامانمو که هموني...زد خنجر پشت از و کرد خيانت بابام

 ...عشقمه باباي که کنم قبول بفهمم،نميخوام کنم،نميخوام

 روهام فاميلي!...بود جاويدان...يادمه سهرابو فاميلي من...درخشيد دلم تو اميدي روزنه

 ...ميشه يعني!...جاويد

... موهاش، حالت و بلندش،رنگ پيشوني...شبيهشه انقد که چهره اين...چي؟ شباهت اينهمه پس

 وونحي اين پسر واقعا روهام اگه...چي؟ جاويد ميگن بهش فاميليش کردن مخفف بخاطر بقيه اگه

 ...اگه...اگه...اگه...چي؟ باشه پست

 دستام اب گوشامو...نبينم خاطراتمو تصوير تا بستم چشمامو...دادم تکون طرفين به محکم سرمو

 ...نشنوم رو گذشته نحس صداي تا دادم فشار

 تپارک روي زانوهام افتادن و...لرزوند خودمو تن و شد خارج دهانم از اختيار بي که وحشتناکي جيغ

 رسيدن پايان به آرزوي و...داشتم عشقم با که اي عاشقونه هاي روياي همه شدن دفن و...سرد

 ...کرد ديوونم...لعنتي کابوس اين

 رو يدمترک مي شادي از بايد که جوونيمو،روزايي خوش زندگيمو،روزاي که کسيه پسر عشقم يعني

 يادش نباشه خودشم...ست خونه اين تو اون يعني...اونه خونه اينجا يعني...کرد نابود

 يعني...شده ذکر پدر نام عنوان روهام،به شناسنامه تو اسمش...روهامه هاي رگ تو خونش...هست

 ...شدم نابود من
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 ...انداخت وجودم به وحشتم،رعشه يا باشه آرامشم طنين بايد موندم که صدايي

 !شده؟ چي!...تيارا؟-

 ...نگم هيچي بهتر همون...شده؟ چي

 ...داد تکونم...گرفت هامو شونه دستي

 که تنيس قرار و نيفتاده هم اتفاقي هيچ!منه خونه اينجا نترس...ترسيدي؟ چيزي از...شده؟ چيزي-

 !توام با...داري؟ وحشت چي از!...بيفته

 هم به مانع مون گذشته مبادا اينکه از!...بدم دست از تورو اينکه از دارم وحشت...زدم فرياد دلم تو

 !هننويس تو پاي به پدرتو گناه که کنم راضي سرنوشتو نتونم اينکه از!...بشه رسيدنمون

 ...ميرفت باالتر صداش

 !ميکني؟ اينجوري چرا!...چشاتو کن وا گفتم!...کن نگاه منو-

 اي...فهمب اينو...کني جادوم چشمات با نميخوام...بشم قرارت بي باز نميخوام...کنم نگاهت نميتونم

 ...بشنوي تا بيارم زبون به ميشد کاش

 ...داد جا مهربونش آغوش تو منو بازم

 خطري هيچ مني با وقتي تا بودم نگفته بهت مگه...بترسي ازش تو که نيست هيچي اينجا-

 بيدار خواب از جديد خونه يک تو يهويي.داري حق...هستي؟ چي نگران نميکنه؟پس تهديدت

 .نترس هيچي از.پيشتم من ولي...شدي

 روغد ست دهنده آرامش ميگم وقتي!...نميگم دروغ ميکنه معجزه ميگم وقتي...شد کم تنم لرزش

 بگي کاش اي ولي...همينطوره واقعا يعني ميکنه ديوونم مهربونش لحن اين ميگم وقتي!...نميگم

 کاش...نيست کار در سهرابي ديگه بگي کاش...ميمونيم باهم هميشه بگي کاش...آينده از نترسم

 ...نميشي پدرت مثل تو بگي

 ...بودن گرفته بازوهامو دستاش...کرد جدام خودش از آروم

 !کن باز چشماتو-
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 جاري سيل مثل اشکام همزمان...کردم باز چشمامو آروم و گزيدم لبمو...کشيدم عميقي نفس

 ...ببينم تار چشماشو تصوير تونستم من و شدن

 ...جلو آورد دستشو...زد لبخند

 !چيه؟ واسه ديگه اشکا اين!...تو نازکي دل چقدر-

 ...کرد پاک اشکامو

 !هوم؟-

 ...زدم صداش بغض با

 ...روهام-

 !جانم؟-

 اين نيدنش منتظر چقدر نميدوني توکه اخه...کرد جمع قلبمو هاي شکسته خرده ماليمي نسيم انگار

 !بودم تو زبون از کلمه

 ...!هيچي-...کردم زمزمه آهسته

 چند اما کرد تعجب...دادم جا بغلش تو خودمو خودم...نياوردم دووم بار اين...گرفت عمق لبخندش

 ...کرد حلقه دورم دستاشو گذشت که لحظه

 تو با رو جاده ميخوام...کنم شروع نو از ميخوام.باشه تو و من بين که نداره وجود هيچي ديگه-

 .باهامي توهم بگو.نيست راهمون تو سد بنام چيزي ديگه!...تيارا؟...بشم همقدم

 چه نميدوني...نداري خبر دلم درد از تو بگم خواستم...نشن سرازير اشکام تا گزيدم لبمو

 برام چقدر اعترافت نميدوني...آتيشه روي آب عين حرفات همين نميدوني...مرگمه

 ...دارم دوستت چقدر نميدوني...شيرينه

 گفتم فقط...بشه که نشد...بگم نتونستم ولي

 ...هستم-
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 خوش امروزو يه شده حتي ميخوام...هستم گفتم دل ته از بترسم فرداهامون از اينکه بدون

 در بدي فرداهاي ميگه داره حاال و...نميگه دروغ هيچوقت من احساس چون...امروز فقط...باشيم

 .بگذره خوش بهمون ميکنيم اعتراف داريم هردو که امروز ميخوام...انتظارمونه

 ...داشت حرف کلي سکوتش همين...کرد سکوت و...بوسيد موهامو روي

 با درونم غم از اونم نخواستم و نشوندم لبخند سردم لباي روي...بيرون کشيدم بغلش از خودمو

 با و جلو بردم دستمو...شد پررنگ لبخندم...صورتشو اجزاي همه...کردم نگاهش دقت با...بشه خبر

 ...کردم بازي موهاش

 !برگشتن بازي آب از که شدي ها چهارساله پسربچه اين عين-

 بهم باشم تميز خانم جلو خواستم که بارم يه...بيا-کرد نگام دلخور مثال الکي و کرد کج سرشو

 !بچه ميگه

 مال نه...باشه درد پر فرداي همون مال دلم توي بد حس خواستم مي...بلند...دل ته از...خنديدم

 !االن

 !...بلند...دل ته از...خنديد

 ...دادم تکون تاسف نشونه به سري...انداختم برم و درو به نگاهي...کشيد ته که هامون خنده

 !مرتبي خونه چه!به به-

 !کوچولو؟ خانم داري انتظاري چه من از مثال-کشيد دماغمو

 !نيستم کوچولو من-کردم نگاش لوس

 !اصال که تو نه-

 فتمگ آشپزخونه سمت ميرفتم که حالي در...شدم بلند...گرفتم ازش رومو و کردم نازک چشم پشت

 خاريب که تو از!بکشه خونه اين روي و سر به دستي بشه نازل من عين اي فرشته يه اينکه مگر-

 .نميشه بلند

 کشيدم جيغ بده جواب روهام اينکه از قبل و اومد در کاسه از چشمام...شدم آشپزخونه وارد

 !شده؟ منفجر بمب اينجا-
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 وسط...زدم زل بهش و بيرون رفتم آشپزخونه از عصبي...اعصابم رو کشيد خط ش خنده صداي

 !ميکرد غش داشت حال

 !خر؟ کره ميخندي چي به-

 !بود شده تنگ...گفتنات خر کره...واسه دلم-گفت هاش خنده وسط

 برات؟ بشم کزت داري انتظار نکنه!بدو کن کمک بيا پاشو!...درک به-

 گفت شد جور و جمع وقتي...بياد باال نفسش تا کرد سرفه تا چند

 !ميکني سرويس دهنمو ميزني...دارم؟ جرات مگه-

 !وخه پس-

 !ميده حال خيلي-...سمتم اومد شد بلند

 چي؟-

 !دادنت حرص-

 خنده اب اونم...صورتش سمت رفتم کنان تهديد م اشاره انگشت با و کشيدم بااليي بلند نفس

 کشيد عقب سرشو

 !کثيف ظرف از پر سينک تو بري کله با ميکنم شوتت...بدي حرص منو ديگه بار يه-

 گفت...ميکرد کنترل خودشو داشت سختي به...بود شده لبو عين خنده از

 .داريم کار خيلي که بريم برو...تسليم من باشه-

 شده منفجر!بود کرده حمله مغول ارتش انگار واال...شديم آشپزخونه وارد باهم و دادم تکون سر

 !!!ميشد حس هم داعش ردپاي از اثراتي!...اساسي بود

 حس بازياش ديوونه و مهربونياش و بازياش مسخره و روهام کنار در خونه کردن مرتب

 گند تمداش آينده به نسبت که اي نگراني و بد حس وسط اون ولي...ميکرد معني برام رو خوشبختي

 وت از نگرانيشو ولي...دادم مي بهش اي مصنوعي لبخند با روهامو جواب و خوشيام تمام به ميزد

 .ميخوندم چشماش
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 نممطمئ و!...نبود پدرش خطاهاي مقصر که روهام...پسر گردن بندازم رو پدر گناه نميتونستم من

 .زده چيو همه قيد ميدونم...باشه بد که هرچقدرم.نميشه پدرش مثل هيچوقت که

 موروها با خوشبختي طعم که امروز...ميزنم رو فردا از ترس قيد...ميزنم رو گذشته قيد منم پس

 وبش تموم ما هاي سختي ميدونم...کافيه باشه سخت قراره آينده در که روزايي همه براي بچشم

 ...داره ادامه ماجراها اين...رسه نمي عشقش به زودي اين به آدم ميدونم...نيستن

 ...ببرم لذت امروزم از ميخوام من ولي

************** 

 ونهخ سرتاسر به رضايتي از پر نگاه...بيرون فرستادم محکم نفسمو و مبل روي کردم پرت خودمو

 ...دادم ماساژ کمرمو کمرنگي اخم با و انداختم

 !بودي؟ ديده تميزي اين به خونه!...ماه عين شده-

 ...کرد رو و زير بار هزارمين براي دلمو مهربونش نگاه سنگيني...شد نزديک بهم

 !نه؟ شدي خسته خيلي-

 نمياد االب نفسم و خشکيد ظرفشويي مايع از دستم پوست و ميشه نصف داره کمرم فقط!اصال نه-

 !نشدم خسته اصال ولي موتم به رو خالصه و ميکنه درد پاهامم و ميسوزه انگشتم و

 رهمسخ آقا بس از که بخوريم که کندم مي پوست سيب داشتم کارمون وسطاي...گرفت دستمو

 هيچوقت مطمئنم ولي!...بود؟ کن ول مگه اين حاال!...بريد دستم و شد پرت حواسم درآورد بازي

 تو...بود کرده تغيير امروز...نبود هميشگي روهام اون روهام...کرد نخواهم فراموش رو امروز

 ديوونه با مدام و بود هميشه خالف بر شنگول و شوخ ظاهر در اما ميزد موج نگراني چشماش

 ابتب اونم حتما!...نميکنم حس چشماشو توي غم اينکه خيال به...ميکرد برم روده خنده از بازياش

 ...نگرانه فرداهامون

 بود؟ بدهکار تو گوش مگه کن استراحت يکم بشين برو گفتم بهت چندبار من خب-

 .بود بس نشدم راست و خم پهلوم زخم بخاطر زياد که همونقدر-

 !بگم؟ چي تو به من اخه-
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 ...ميخواستم که اونجوري نشد اما بيرون بريزم دردامو ميخواستم...پايين به دوختم نگاهمو

 روهام؟-

 !روهام؟ جان-

 کردي؟ دقت چيزي يه به-

 چي؟-

 .شديم عوض خيلي...هردومون...امروز اينکه-

 با و...زد زانو زمين رو روبروم...شد بلند و کرد وارد دستم به ماليمي فشار...کرد مکث اي لحظه

 کرد نوازش چشمامو نگاهش

 چي من...عشق يکم...کشيدن ناز يکم...محبت يکم!...بشي؟ ماه انقدر تا ميخواستي چي تو-

 هامون خواسته به که حاال!...تورو فقط!...بودم؟ مي بايد اول از که بشم روهامي تا ميخواستم

 .نميگذرم بودن تو با از قيمتي هيچ به هيچوقت ديگه من!...شديم مي عوض بايدم...رسيديم

 مي نبايد که ساخت چيزي ازمون سرنوشت...بوديم اين اول از ما-داد ادامه و زد آرومي لبخند

 مومت کابوسا همه که حاال...خب ولي شديم سرنوشت تسليم که مقصريم خودمونم حتما و...شديم

 !بمونه؟ باقي مون چهره روي نقاب اون هست نيازي...ديگه شده

 ...پايين کشيدم چشماش از نگاهمو و دهنم تو کشيدم پايينمو لب

 .ترسم مي...من...من روهام-

 .نداره وجود ترسيدن براي دليلي چي؟ديگه از-

 غم زا اينکه...گرفتم اي لحظه تصميم يه...بريزه بيرون نذاشتم ولي...جوشيد چشمام توي اشک

 زا نداره خبر اون...نکنم نااميد روهامو اميد اينکه...نکنم خراب امروزمو اينکه!...نگم هيچي درونم

 ...بمونه باقي خبر بي بهتره پس...م گذشته

 ...شدم خيره چشماش توي دوباره و نشوندم لبام روي لبخندي

 !کن ولش...ست بيهوده ترسم ميدونم-

 ...م بيني نوک زد يکي انگشتش با...چشمک يک همراه به...زد کشي تيارا لبخند
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 !شو آماده پاشو...پاشو!...خودم تياراي شدي حاال-

 کجا؟-کردم تعجب

 .ميره در خستگيمونم بگرديم بريم...نيست؟ ما روز مگه امروز-

 ...کردم آويزون مو لوچه و لب

 !ام خسته من-

 ...ماسيد لبخندش

 اي؟ خسته ميگي تو بره در خستگيمون ميگم من-

 ؟!کنم چکار م خسته خب-

 ...شد بلند جاش از

 !که کنيم کوهنوردي نميخوايم!...نباش تنبل پاشو-

 ...کردم محکمي پوف

 !خودشه حرف فقط حرف!وقتا همون مثل-

 !شد چهارتا چشمام...بوسيد گونمو شد خم سريع عمل يک در...خنديد کوتاه

 !بکني ميتوني راهم تو غرغراتو بيا...خانمي پاشو-

 ...م گونه روي گذاشتم دستمو

 !داري؟ نگه آينده واسه چيزي روهام؟نميخواي-

 !نيستي شدني تموم جونت از دور که تو-گفت اتاقش سمت ميرفت که حالي در

 بزنگم؟ بابام به قبلش-گفتم...خنديدم ريز

 ميخواد؟ اجازه-

 !نع-

 !بزنگ پس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

577 

 

 !باعشه-

 !ميکني ديوونم...دختر باش ساکت-خنديد

 !باعشه-

 گمب ميتونستم جرئت به...بود انکار قابل غير داشتم که شيريني حس...خنديدم خندش با همراه

 دغهدغ يک فقط و خوشبختم عشقم کنار که هاي لحظه...ميکنم سپري عمرمو هاي لحظه بهترين

 ...ميره ياد از ها خوشي همين با اونم که ميده آزارم

 عمر يک...بودم منتظرش عمر يک که بخشي مي بهم رو قشنگي حس...روهام خوبي خيلي تو

 دش نخواهم سيراب هيچوقت و...بخواد خودم بخاطر منو که کسي طرف از بودم محبت همين تشنه

 رامشآ هم کنار قلبامون بازم کنه دور هم از ها کيلومتر رو ما مانعي اگه حتي ميمونم کنارت ابد تا و

 ...گيره مي

 ...داد جواب بوق چهارتا سه از بعد...گرفتم رو بابا شماره و کردم جدا برق پريز از خودمو گوشي

 تويي؟ تيارا-

 با و شد خارج اتاقش از روهام موقع همون!...دراومد کاسه از چشمام که بود زده شگفت آنچنان

 پيراهن و زرشکي جين شلوار!...سگ توله!شدم تيپش محو منم!...کرد تعجب من قيافه ديدن

 ...بود نزده ژل هنوز موهاشو...باز يقه و باال آستينا...مشکي،زرشکي چهارخونه

 ...اومدم خودم به بابا صداي با

 نميزني؟ حرف بابا؟چرا تيارا؟تويي-

 ...گرفتم روهام از نگاهمو

 .منم آره...بابا سالم...س-

 !بود عصبي وجود اين با ولي...کردم حس صداش تو اي اندازه بي شوق

 دونيمي...کجايي؟ هست معلوم اصال...بياد؟ سرمون باليي چه ممکنه نکردي فکر هم ذره يه آيا تو-

 تيارا؟ زد غيبت خبر بي چرا...دادم؟ خبر آدم و عالم به نگراني از
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 عذر واقعا و بوده اشتباه کارم ميدونم...بدم توضيح بزارين باباجون-گفتم آرومي لحن با

 .ببخشيد منو.ندارم مشکلي هيچ و خوبه حالم االنم.ميخوام

 کجايي؟ االن-...کشيد بلندي نفس

 .تهران-گفتم آهسته...زد پلک اطمينان با...انداختم روهام به داري معني نگاه

 چي؟-

 نمم...بود ضروري خيلي...اومد پيش مشکلي...يه دوستام از يکي براي-...بگم دروغ شدم مجبور

 کل تو...شد خاموش و شد تموم شارژش...افتادم راه که شبي همون گوشيمم...کنم معطل نتونستم

 .بدم خبر...نتونستم بودم دوستم کاراي درگير هم مدت اين

 بود؟ تر مهم برات پدرت از دوستت يعني-

 ...درست چيزي چنين اصال...کنيد؟ مي فکري همچين چرا اخه نه-

 ت لهخا خونه ميري هستي هرجا!بشنوم چيزي نميخوام ديگه...خب خيلي-...کرد قطع کالفه حرفمو

 فهميدي؟!هستي خودتم مراقب.ميگردم بر آينده چندروز تا منم.نباشي تنها تا

 ...بله-

 .نشه تکرار ديگه-

 .چشم-کشيدم عميقي نفس

 ...خوبه-

 ندارين؟ کاري-

 .باش خودت مراقب-

 .خداحافظ.چشم-

 .خداحافظ-

 مادهآ بدو حاال!نيومد؟ پيش مشکلي ديدي-زد لبخند...کردم نگاه روهام به و کشيدم راحتي نفس

 .شو
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 ...ماسيد لبخندم!...انداختم قشنگم تيپ به نگاهي و دادم لبخند با جوابشو

 بيرون؟ بيام آشفته سروضع اين با-

 ...داد نشونم و بيرون کشيد شلوارشو جيب ته

 .برات ميخرم!!!...پره ولي بودنش خالي وجود با-

 دبع خنديد بهم يکمي اونم...بردارم شالمو که اتاق تو رفتم خوشحال و زدم پهني و پت لبخند

 ...کنه مرتب موهاشو تا آينه جلو واستاد

*********** 

 !ترکم مي دارم واي-

 !ديگه شکمويي-

 ام؟ شکمو من-کردم نگاش چشمي گوشه

 !نيستي؟-

 !نيستي شکمو خوردي لپي دو اونهمه توکه يعني-

 رهخي بهم ما مرگ مکش لبخند يه با و ش چونه زير گذاشت دستشو و داد تکيه ميز به آرنجشو

 ...شد

 !مرداست ما ذات تو بودن شکمو عزيزم-

 !بخوريم غذا گنجشک اندازه بايد دخترا ما يعني...آها-باال دادم ابروهامو

 .ضعيفي االن چون بخوري خيلي بايد اتفاقا جنابعالي نخير-

 ...!بگيرم لبخندمو جلوي نتونستم...کردن آب جاش با قندو کارخونه دلم تو

 رو بوديم خريده که روشني آبي مانتو ميز زير از و شدم خم...راه اون به زدم خودمو وجود اين با

 مبار هم ديگه تا سه دو خودش فدر به منحصر سليقه با روهام البته!...بود ناز خيلي...باال آوردم

 هخالص و روسري و شال و پالتو و مانتو و کيف و کفش...داشت چي همه که بود فروشگاه يه!...کرد

 آب دلم تو قند چقدر...گذشت خوش چقدر ميدونه خدا و...خريد برام چندتا هرچيزي از...چي همه
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 بپرم بودن اطرافمون که هايي مزاحم به توجه بدون فروشگاه وسط همون خواست دلم و شد

 ...کنم تشکر ازش عشق با و بغلش

 پالتويي با کالباسيمو کفش و کيف و همرنگش شلوار و زرشکي شال همراه به رنگ کالباسي مانتو

 رو ودب شده شلخته بود تنم بس از و بود آورده برام رها که لباسايي و بودم پوشيده رنگ مشکي

 !پالستيک تو چپوندم

 درش پاکت تو از اينکه بدون...بپوشمش اول همين اومد حيفم ولي!بودم شده آبيه مانتو اين عاشق

 گفتم و کردم نگاش لبخند با فقط بيارم

 !کني ولخرجي اينهمه نبود الزم ولي-

 .نيست ولخرجي تو واسه کردن خريد-

 و دلخوشيم تمام...بودن زندگيم تمام که چشمايي...شد متوقف چشماش توي و سرخورد نگاهم

 به کنم اعتراف لحظه امروز،همين همين خواستم...کردن عاشقم که قشنگي چشماي...اميدم

 همه پاس به...ست جداگانه بحث يه آوردنش زبون به ولي...برده پي خودش هرچند که عشقي

 ...خوبيا اين همه پاس به...مهربونيا اين

 جاهاي انگشتامون...رسيدن هم به ميز وسط...جلو آورد دستشو اونم...جلو بردم ميز روي دستمو

 ...شدن هم مال دستامون و کردن پر رو خالي

 وچکترينک بدون...هم سمت به...رفتيم جلو...همينطور اونم...شد گرفته صندلي از م تکيه اختيار بي

 در بايد!دغدغه بي هميم مال ما...نيست مهم...شاهدن رو ما که چشمايي و اطرافمون به توجهي

 ...بوديم هم نگاه ذوب...کرد زندگي لحظه

 ...کردم زمزمه...باشم ساده عاشقونه يک کننده شروع بار اولين براي خواستم

 .خيالم راحته پيشمي وقتي...گيره مي گريم بري نذاري...گيره بدجوري دلم تو پيش-

 ...آورد گير رمانتيک لحظه بازم و...ابري آسمون...بود شب...بود باز فضاي تو رستوران

 ...کرد حس رو خوشبختي ميشد نگاهمون تو ولي...زديم نمي لبخند

 ...شد تر نزديک بهم همزمان و داد کنان نجوا جوابمو
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 .ديدم تورو که بود ساعتي...دنيا ساعت ترين قشنگ-

 نهمردو انگشتاي بين ظريفم انگشتاي...کردم ول رو مانتو پاکت...جلو آورد هم شو ديگه دست و

 ...شد قفل ش

 ...کردم زمزمه

 .کرد نخواهم فراموش را تو هيچکس هواي به که هستم حوايي من-

 ...ميومدن پايين آروم آروم بارون قطرات و ميشد نزديکتر صورتش

 ...مني گمشده تمام تو...نيستي من گمشده نيمه تو-

 ...باشي تو تصويرش حاصل وقتي دنياست نقاشي زيباترين انتظار-

 .ريزم مي هم به شهرو تنه يه شي دور من از تو اگه...م غريزه رو از هوا بي...مريضم بهت!رواني-

 ...تو حضور گرمي از نيست حرف مجال را سرما-

 ...کرد زمزمه...بستم چشمامو...چسبوند پيشونيم به پيشونيشو

 ناز که يوقت...کنم ديوانگي برايت عاشقانه تا باشي...باشي بايد...تو خواستن از پر...است پر دلم-

 رامتآ چگونه که...شوم دستپاچه و بگيري بهانه...بخندانمت و کني اخم...کنم نوازشت من و کني

 .ميرم مي تو بي من...باشي بايد...کنم

 تشدوس اندازه همون به منم!بيارم کم نميخواستم...نبود خودم دست...ميرفت باال قلبم ضربان

 ...داشتم

 .بود ضمير اينهمه ميان از تو کردن پيدا...من خوشبختي-گفتم

 و رعد از بود يادش...زد اي آهسته رعد آسمون...ميکردم حس لبخندشو...اما بود بسته چشمام

 ...برد باال سرشو...گرفت محکمتر دستمو...لرزيدم...ميترسم برق

 .نگرد جمله دنبال!باشي عاشق بيشتر من از نميتوني...نزن زور-

 .تر عاشق تو گيريم...باشه-کردم زمزمه...خنديدم آهسته

 ...کرد سرگرم اي عاشقونه بازي به روانمو و روح صداش با و...کشيد عميقي نفس
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 ...نيست هراسي مردم اين بين در بوسيدنت از مرا-

 جنس از...کرد عشق جنس از اي بوسه مهمون لبامو حرارتش پر لباي و اومد پايين دوباره سرش و

 آينده زا ترسي ديگه و بود کافي عمر همه براي انگار که ناپذيري وصف شيريني...آرامش...اطمينان

 ...نگذاشت باقي دلم تو

 حس اين براي اي العاده فوق زمينه پيش قلبامون تپش صداي همراه به نم بوي و بارون قطرات

 دور هم از ما و بگذره ها سال اگه حتي نداشتم رفتنش بين از براي ترسي که حسي...بود قشنگ

 ...ميمونيم باهم ما...کنه اذيتمون بخواد سرنوشت اگه حتي...باشيم

 ...نيست شکي...ميمونه پايدار حس اين

 توکه...شم؟ب ديوونت اين از بيشتر کي؟تا تا...نداشت پاياني انگار لباش توسط لبام گرفتن بازي به

 ول دستامو"...فقط...بکن يبکن ميخواي هرکاري...نداره اشکالي!...ميکني ديوونم...همينه شغلت

 "...ميخورم نکن،زمين

************* 

 

 :روهام

 تو زدم زل...شدم مي ديوونه داشتم...ميرفت راه مخم رو هم ميکند جا از قلبمو هم صداش با

 چشماش

 چطوره؟ حالش االن!بگين کالمو لپ لطفا...دکتر آقاي-

 ...انداخت اتاق بسته در به نگاهي

 از کم اوضاعش.نيست خوب چندان حالش...شده وارد بهش عظيمي خيلي شوک که اونجايي از-

 .نداره سکته يه

 ...شد خالي دلم ته

 چي؟ يعني-

 .کرد صبر بايد فقط فعال يعني-
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 کشيده اتاق در سمت به قرارم بي نگاه...شد دور ازم آروم آروم و داد تکون طرفين به سرشو و

 ...شنيدم مي واضح قلبمو ضربان...دادم ديوار به مو تکيه اختيار بي و شد

 يقهدق چند عرض در ناگوار خبر دوتا بايد چرا...ناگهاني؟ انقدر چرا...ميشد؟ اينجوري بايد چرا اصال

 و دهخور ضربه چقدر من تياراي نميفهمه هيچکس يعني...ميکرد؟ داغونش و رسيد مي دستش به

 ...ضعيفه؟ چقدر

 يدپيچ...ديدم پرهامو...گرفتم اتاق در از نگاهمو و کشيدم دست چشمام به...شد تار اشک از ديدم

 و گيج...غمگين...بود آشفته...روش افتاد و رسوند صندلي به خودشو خوران تلو تلو و راهرو توي

 ...اينا از فراتر خيلي و...منگ

 دست از فکر...شکستم م مردونه غرور از جدا...انداخت لرزه به وجودمو تمام بدي حس ديدنش با

 ...تيارا دادن

 امکان...نميشه بدتر اين از حالش...ميمونه تيارا...نه...دادم اميد خودم به و بستم چشمامو اي لحظه

 ...نميذاره تنهام اون...بدم دستش از نداره

 نهاشت نميتونستم...بود برادرم...شد کباب دلم...شدم خيره پرهام به خيسم نيمه چشماي با دوباره

 ...وضعيت اين تو مخصوصا بزارم

 کيهت ديوار به سرشو...ميده قورت بغضاشو داره هي بود معلوم و ميشد پايين و باال گلوش سيب

 دستش از سرمو و شد بلند تخت رو از پيش دقيقه چند همين...بود بسته چشماشو و بود داده

 کرده خراب همه سر رو بيمارستانو االن وگرنه بودن زده آرامبخش بهش بزور...بيرون کشيدن

 ...بود

 شواشکا تند تند که دختري همزمان...سمتش چرخيدم و نشستم کنارش...افتادم راه سمتش به

 اومد سمتمون به ميکرد پاک

 کجاست؟ تيارا-

 ...بهار...بود ش خاله دختر

 روي يهو و دوخت اتاق در به قرمزشو و کرده پف چشماي...کردم اشاره تيارا اتاق به حرف بدون

 ...شد بلند هقش هق و شد ولو صندلي
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 ...خدا اي-

 فکر غم کدوم به نميدونستم...کردم نگاه پرهام به و دادم قورت درد هزار با بغضمو

 ...چيه ما تکليف االن نميدونستم...کنم

 ...برادرمو منم...کشيد آغوشش تو خواهرشو...اومد بهراد

 .ميشي اذيت بيشتر اينجوري...خودت تو نريز-...کردم زمزمه و زدم پرهام پشت به ضربه چندتا

 ...داداش-...لرزيد مي

 داداش؟ جانم-

 ...يادته-

 چيو؟-

 خراب...شکست...داشتم دوسش جونم اندازه که بازي اسباب ماشين اون...بوديم بچه وقتي-

 ناراحت توهم...داشتي دوست ماشينو اون توهم...بودي بچه توهم...گريه زير زدم...شد

 اديمد دستشون از که چيزايي براي گفت...نميکنه گريه مرد گفت...گفت؟ چي بابا يادته...شدي

 يادته؟...نداره خوردن غصه ارزش دنيا تو چيزي هيچ گفت...نيستن برگشت قابل چون نکنيم گريه

 ...دادم قورت بغضمو بار چندمين براي و فشردم هم روي پلکامو

 .يادمه...آره-

 ...دادم دست از رو برونم خوشبختي جاده تو ميتونستم باهاش که ماشيني...من حاال-

 ...گفت ش مردونه هق هق وسط و فشرد م شونه به سرشو...ترکيد بغضش ناگهان

 که هموني...گذاشت تنهام عشقم...دادم دست از چيزمو همه...عشقمو همه...زندگيمو همه من-

 بزرگي بالي کوچيک غفلت يک با که هموني...داشت دوسم که هموني...هست آخرش تا ميگفت

 ...بخاطر...ايدز بخاطر...لعنتي مريضي يه بخاطر...آوردم سرش

 هب راضي ولي رفت اون...ميرن همه زود يا دير باالخره-گفتم...لغزيد م گونه روي آروم اشکي قطره

 .نيست تو کشيدن عذاب
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 کنارش وقتي که...نداشتم هواشو ولي بودم عاشقش که...نبود بهش حواسم که...من به لعنت-

 ...نتونستم حتي که...بود شده نااميد زندگي از که بودم

 تو يرتقص.ست همه حق مرگ...نيستي مقصر تو-کردم زمزمه اي گرفته صداي با...نداد امانش گريه

 .نيست اي ديگه هيچکس يا

 .شد حيف...من رهاي... رها...ديدي...شکستم؟...ساده...چه بيني مي-

 ...کشيد خنجر روانم و روح رو طرف اون از بهار هاي زجه و

 چرا مامان...کني مادري ت زاده خواهر و پسرت و من براي نيستي حاال...اومد؟ دلت چطور مامان-

 ...رفتي؟

 .نيست موندن جاي ديگه اينجا پاشو...پاشو...خواهري آروم-بهراد

 زدنه؟ جيغ جاي مگه اينجا...تر آروم ميکنم خواهش-سمتشون دويد پرستار

 .بيرون برمش مي االن چشم-بهراد

 دو رفتن...کشوند مي جنون مرز تا منو درد هجوم...شدن دور محل از و فشرد خودش به بهارو و

 حد؟ چه تا روزگار نامردي ديگه...روز يک تو...نفر

 اي...مينداختي فاصله بينشون حداقل کاش اي ولي نميکنم دخالت کارت تو...درسته؟ اين خدايا

 جوون هنوز که رها به کاش اي...ميکردي رحم دارن نياز مادر به هنوز که تا سه اون به حداقل کاش

 ...شد نمي اينطور کاش اي...ميکردي رحم بود

 نقدرا نيست راضي رها بخدا...بزن صورتت به آبي يه...داداش شو بلند-گفتم...ميزد هق هنوز پرهام

 .کني اذيت خودتو

 ...پوشوند دستاش با صورتشو و داد تکيه زانوهاش به آرنجاشو...کشيد بيرون بغلم از خودشو

 ...ميرم مي منم...پيشش ميرم بزودي منم...هيچم رها بدون من-

 .کنهمي بدتر حالشو عصبانيت موقعيت اين تو...کنم کنترل خودمو کردم سعي اما شدم عصبي

 راه هاتن رو مرگ نبايد ولي کني فراموش نميتوني ميدونم...بود تو خوشبختي آرزوش رها...پرهام-

 .بدوني چاره
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 .نشد نصيبم چيزي که زندگي از.ميرسم عشقم به مرگ با من-

 درد اون از و بيماري اون از رها االن که کن فکر اين به...کن تمومش.نمياد تو به ها نااميدي اين-

 .راحته و شده خالص

 ا؟کج-...شدم بلند منم...شد بلند آروم و گرفت صندلي به دستشو...کرد سکوت اي لحظه چند

 .اينجا از غير جايي يه...چميدونم-گرفت ديوار به دستشو

 گرفتم بازوشو...ميخورد تلو تلو...گچ عين رنگش و سرخ چشماش...بود خراب حالش

 حالت؟ اين با-

 چشه؟...مگه حالم-

 .باش خودت فکر به يکم پرهام-

 .باشم...خودم حال...تو بزار-...کشيد بيرون دستم از بازوشو

 مياري؟ خودت سر باليي يه ميدونم که االن اونم...بزارم؟ تنهات-رفتم دنبالش

 .نميفته...اتفاقي هيچ-

 .بري جايي حالت اين با بزارم عمرا-

 گفت...شد خيره چشمام تو اشکش پر چشماي با...ايستاد

 شتپ نه...قسم کسمه عزيزترين هنوزم که عشقم روح به...بزار تنهام...لطفا...باشه راحت خيالت-

 منو هاش خاطره بزارم ميخوام...دارم خودکشي قصد نه...خيابون تو ميرم نه...شينم مي فرمون

 .نباش نگرانم...خوردم قسم که حاال...ديگه چيز نه...بکشن

 دور ازم آهسته قدمايي با که کردم دنبالش نگاهم با سکوت در فقط...بگم چيزي نتونستم

 از رو يزاچ خيلي نميتونه شايد...بهتره براش باشه تنها و کنه خلوت خودش با اينکه ميدونم...ميشد

 ...باشه تنها پس...بريزه بيرون خودش

 هوش هب که زماني تا...شدم خيره توش برم نميذاشتن که اتاقي به و نشستم صندلي روي دوباره

 ...باشم عاشقش همينجا از مجبورم بياد
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 وبخ فقط تو...ميموني شم مطمئن بزار بگو...نميذاري تنهام بگو و کن باز چشماتو...بگو تيارا

 دنتش بيدار منتظر طوالني که باشه زياد اونقدر صبرم باش نداشته انتظار...من با ش بقيه...شو

 ...ريزم مي هم به شهرو کل نياي هوش به امشب همين تا...بمونم

******************* 

 !شب نيم و 3...گرفتم ضرب ميز روي انگشتم با و انداختم ساعتم به نگاهي نگراني با

 هک گفت بهم و اومد رفت پرهام اينکه از بعد!...بهراد...کردم نگاهش منتظر و باال کشيدم نگاهمو

 شاپي کافي توي که هست اي دقيقه چند حاال...بزنه حرف باهام چيزا سري يک درمورد ميخواد

 ...کرده سکوت فقط ولي نشستيم بيمارستان نزديک

 سيک و بياد هوش به مبادا که ترسيدم مي!...خيلي!بودم نگران...انداختم ساعت به نگاهي دوباره

 ...نباشه کنارش

 کوچيکي غم مادر دادن دست از!داشت حق...بود خودش الک تو...انداختم بهراد به نگاهي

 ...ميکنم درک حالشو...کردم ش تجربه خودم...نيست

 دکر قفل توهم ميز روي دستاشو...انداخت چشمام به نگاهي...اومد خودش به...کردم اي سرفه تک

 گفت اي گرفته صداي با...شد مايل سمتم به کمي و

 .گرفتم بيخودي وقتتو...معذرت-

 .بزني حرف باهام ميخواي گفتي...نيست مهم-

 ...داد تکون سر

 .دارم ازت خواهش يه قبلش-

 خواهشي؟ چه-

 .باشي راحت باهام و...بدوني خودت دوست منو...هرچيز از قبل اينکه-

 تو ناجور فکراي اون از اي ذره هنوزم...شدم خيره ش سوخته اي قهوه چشماي تو...کردم مکث

 ...کمه خيلي احتمالش اينکه با!...بدونم خودم دوست پسرو اين راحتي به نميذاره که ذهنمه

 ...شد خيره چشمام تو و صندليش پشتي به داد تيکه صاف!...کردم تعجب..زد تلخي لبخند
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 .نادرسته کامال افکارت که بدم اطمينان بهت بزار پس...ميگذره چيا ذهنت تو ميدونم-

 ...داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 که؟ يادته...ديدمت خونه در جلوي که اول دفعه همون راستش-

 گفت...دادم تکون سر

 ور داري االن تو که احساسي اين...يکبار خودم من حقيقت در...شدم چيزا خيلي متوجه روز همون-

 و...من با سردت برخورد و چرخيد مي تيارا و من بين که تو شکاک نگاه از روز همون...کردم تجربه

 تيارا هعالوه،همينک به...باشه داشته وجود ميتونه اي رابطه چه نفر دو شما بين فهميدم...تيارا رفتار

 .بشه روشن چي همه تا کافيه...داشت اعتماد بهت

 ...نداد طولش زياد...بودم حرفاش ادامه شنيدن منتظر...کرد مکث

 و من رابطه...بدوني ميخوام ولي...خبرم بي جزييات از و ميدونم رو قضيه اصل فقط من هرچند-

 بيهوده کامال داري ذهنت تو که افکاري اون.رفت نخواهد و نرفت برادر و خواهر يک از فراتر تيارا

 .خواهر من براي اونم و بودم برادر تيارا براي هميشه من باش مطمئن...ست

 ...ندادم بروز چيزي ظاهر در ولي...کشيدم راحت نفس يه دلم تو و شد راحت خيالم حدودي تا

 پذيري؟ مي خودت دوست عنوان به منو...حاال پس-

 ...اوهوم-

 .مطلب اصل سر ميريم حاال پس...خوب خيلي-

 ...شدم خيره بهش کنجکاوي روي از کمرنگي اخم با و کردم سکوت

 خونه ام يا بازي براي بود ما خونه اون يا هميشه بوديم بچه که زمان اون...بود شيطوني دختر تيارا-

 جدا بازياشون از پسرونه و دخترونه نظرات اختالف بخاطر من اوقات اکثر البته...اونا

 امالک تيارا شد فوت مادرش و رفت پدرش وقتي از...هست االن که نبود ايني تيارا...بگذريم!...بودم

 مي حق بهش ما و ميشد آزرده کاري يا حرفي کوچکترين با...شد شکستني...شد عوض

 اي فايده تالشمون اما برگرده شادي اون به دوباره تا کنيم کمکش داشتيم سعي خيلي...داديم

 زندگي باهامون خواهر يه مثل درست و اومد ما خونه به تيارا زمان همون از...نداشت

 کم کم هم بهار و من...کرد پر براش مادرشو مرحوم جاي واقعا(کرد بغض)مامان خدابيامرز...کرد
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 تردخ اون از جدايي...خارج بريم درسمون براي ميخواستيم وقتي که جوري...شديم وابسته بهش

 .بود سخت خيلي برامون خواستني

 ...ميشد ديده چشماش تو اشک برق...دوخت چشمام عمق به نگاهشو

 اون...خواهرشه به برادر يه عشق تيارا به من عشق...برسم اينجا به که گفتم رو اينا همه-

 يارات ميخوام،خوشبختي بهارو خوشبختي که همونطور...نداشت بهار با با فرقي من براي هيچوقت

 انتخابتون تو هردوتون و!...همينطور...اونم و بستي دل بهش تو که ندارم شک حاال...ميخوام هم رو

 وابسته مامان به بهارم و من از حتي اون!...هيچوقت نزاري ميخوام،تنهاش ازت...هستين مطمئن

 نجاتش احساس اين از ميتوني تو فقط و...ميکنه تنهايي احساس خيلي االن ميدونم...بود تر

 .کن خوشبختش.باش موندگار ميخوام،براش ازت برادرش عنوان به من...بدي

 گفتم!...اطمينان از پر...زدم لبخند...داد قورت سختي به بغضشو و

 !ميکردم عمل بهشون من...نميگفتي هم رو اينا-

 ...زد اشک،لبخند اي قطره با همزمان

 !مردي خيلي که ندارم شک-

 مردونگي از بويي من زمان اون...چشمام جلو اومد هام گذشته تصوير آن يه"مرد"کلمه شنيدن با

 رايب من...نيست گذشته ديگه حاال اما...نبودم بيش تباهکاري...که ميکنم اعتراف...بردم نبرده

 ...ميشم"مرد"تيارا

************** 

 از ديدنم با و دويد بيرون اتاق از پرستاري ناگهان که ميشدم تر نزديک اتاق به قدم هر با

 ...کرد کم سرعتش

 .اومده هوش به س دقيقه چند مريضت!...آقا؟ کجايي-

 چهارچوبش تو و دويدم اتاق سمت به...نبود خودم دست پاهام ديگه!...گذشت کنارم از شتاب با و

 باالي دکتري خانم...شدم متوقف ش پريده رنگ چهره روي و چرخوندم قرارمو بي نگاه...ايستادم

 ...نوشت مي چيزايي يه و ميزد حرف باهاش آهسته و بود سرش

 !شده؟ اينجوري چرا...تو رفتم قدم يه
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 مي سنف تند تند و ميشد پايين و باال سينم قفسه هنوز...نشست پيشونيم رو کمرنگي اخم

 !...روح؟ بي انقد چرا...نيست هميشه مثل...نيست طبيعي تيارا حالت...کشيدم

 يرهخ بهش دوباره...شد تر پررنگ اخمم!...نرسيدم مشخصي جاي به...کردم دنبال نگاهشو مسير

 جلو ديدنم با...سمتم چرخيد و شد بلند جاش از دکتر همزمان که جلوتر رفتم قدم يه و شدم

 ...شد خيره چشمام تو و ش مقنعه زير داد موهاشو...کردم نگاهش منتظر...اومد

 .ميومديد زودتر کاش اي-

 شده؟ چي-

 بازي انگشتاش با و بود انداخته پايين سرشو...انداخت تيارا به نگاهي چشمي زير

 !!!مظلومانه...ميکرد

 .نيست خوب چندان حالش-

 مگه؟ چطور-

 .نداره مشکلي جسمي نظر از وگرنه...روحيشه حال منظورم-

 ...شدم کالفه

 بگين؟ مطلبو اصل ميشه-

 ...بعد و کرد مکث کمي

 تو يکسره...نميکنه نگاه دقيق آدمو...نداره احساسي هيچ انگار...نميزنه حرف-

 .مشهوده کامال افسردگي خالصه،حاالت...خودشه

 رادها بي...شد کنده تنم از روح انگار و تيارا به دوختم نگاهمو!رفت يادم کشيدن نفس لحظه چند

 گفتم وار زمزمه

 چي؟ يعني-

 ...شده وارد بهش که شوکي همون بخاطر-

 ...کردم نجوا ها ديوونه نميداشتم،مثل بر تيارا از نگاهمو و ميدادم تکون سرمو که درحالي
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 ...لعنتيا...کردن داغون تيارامو...براش بود سخت...زودرنجه خيلي...طاقته بي خيلي...آره-

 !خوبه؟ حالتون!...آقا؟-

 دکتر به گنگي نگاه!...بگيرم ديوارو شدم مجبور که دادم دست از تعادلمو کي نفهميدم اصال

 ...انداختم

 .خوبم...آره-

 گفت بعد...کرد نگاهم ترديد با لحظه چند

 کسع حداقل يا...بگه چيزي يه شايد.بزنين حرف باهاش کلمه چند و باشين پيشش شما فعال-

 .افتاده که اتفاقاتي از و...نگين بهش چيزي افسردگيش عالئم از ولي...بده نشون العملي

 ...تيارا سمت افتادم راه آهسته...شد خارج اتاق از...دادم تکون سر حرفاش تاييد در

 اومده سرش که باليي تحمل...بود سخت بود گلوم تو که سنگي کردن مهار...بود سخت باورش

 ...بيارم حرفش به که...کنم خوبش که...دارم فرصت من ولي!بود سخت

 !غرق خودش تو و بود پايين سرش هنوزم...نشستم تختش لب

 آروم خودش که وجودي از...اما کنم منتقل بهش آرامش کردم سعي...گرفتم دستم توي دستشو

 !نيست؟

 ...زدم صداش آهسته

 !تيارا؟-

 !بود کرده سکوت و بود نشسته نداره حسي هيچ که متحرک مرده يک مثل درست...نداد جوابي

 ...کردم نوازش دستشو...نشدم نااميد

 بازم؟ قهري...خانمي؟...تيارا؟-

 بجاي ماا...کردم بلند سرشو و گذاشتم ش چونه زير دستمو...باشم مهربون کردم سعي تونستم تا

 ...زدم يخ نگاهش سردي از...بود خيره معلومي نا نقطه به کنه نگاه من به اينکه

 .کرده ناراحتت چي بگو...عزيزم؟ چرا-
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 !...بود اي مسخره سوال ميدونم

 پايين سرمو و بستم چشمامو اي لحظه چند...نداد نشون العملي عکس هيچ بازم

 خالي دباي...شده سنگ حاال که خودش تو ريخته خيلي...پره دلش تيارا...نميشه اينجوري...انداختم

 ...بينمب اشکاشو نمياد دلم اينکه با!...کنه گريه که اينه راهش تنها و...کنه سبک خودشو بايد...شه

 بي...درخشيد دلم تو بيشتري اميد!...ميکرد نگاهم داشت...اينبار اما شدم خيره چشماش تو دوباره

 ...کشيدمش آغوشم تو هوا

 دل اين.!..نکن!ديوونه کارو اين نکن...ميشي اذيت...نکن تلنبار دلت توي...هاتو غصه بيرون بريز-

 خالي خودتو کن گريه...اصال...بزن حرفي يه...بگو چيزي يه...نکش آتيش به منو وامونده

 ...من عشق ميشي نابود نکرده خداي اينجوري...کن

 !کوچيک العمل عکس يک از دريغ اما...کردم تحمل سرديشو...کردم صبر...کردم سکوت

 بغضم...گذروندم نظر از صورتشو اجزاي تمام و کردم جداش خودم از...شنيدم رو قدمايي صداي

 !آخه؟ شدي اينجوري چرا...ميکرد م خفه داشت

 بزور...رفت فرو خودش تو و کشيد بغلش تو هاشو زانو و انداخت پايين سرشو مظلومانه بازم

 !نکنم عاشقي براش بود شده اتاق وارد که دکتر چشم جلو وار ديوانه تا کردم کنترل خودمو

 ...مايستاد دکتر روبروي اتاق در جلو و کشيدم صورتم به دستي...شدم بلند دکتر سرفه تک با

 نداشت؟ اي نتيجه-

 ...شدم خيره تيارا به غمزده

 ...نوچ-

 ...نشده اين از بدتر تا ظاهرا پس-

 با...کردم نگاه دکتر غمگين چهره به و زدم پس چشممو توي اشک...بده ادامه حرفشو نبود نيازي

 ...گفتم ميشد خارج دهانم از درد با شکنجه بزور انگار که گرفته صدايي

 شه؟ بستري بايد-

***************** 
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 در...مکرد حرکت و فشردم دستام توي فرمونو...کناريم صندلي روي گذاشتم نرگسو گل ي دسته

 و تيارا خاله چهلم و سوم،هفتم مراسم...کردم مرور مو به مو رو گذشته ماه دو خاطرات مسير طول

 که بود هفتم مراسم وسطاي...نبود خوب هيچکس حال...شد برگزار مکان يک توي همزمان رها

 در مدام حالش همون با...بارداره فهميدم تازه و شد وارد خراب حالي با رها،کيانا و تيارا دوست

 ...بودن شده شکسته خيلي...پدرش و مادر بيچاره...کنه آروم رو رها مادر که بود تالش

 ...نميشد محو چشماشون تو از اشک دقيقه يه...نداشتن اونا از کم هم خواهرش و بهراد

 انيرو بيمارستان گوشه که دختري دستاي تو دلم و بودم اونجا من...بود داغون و دپ خيلي اوضاع

 ...بود،اسير درمان تحت و نشسته

 ازش اثري گشتم رو هرجا...شد پرت پرهام از حواسم لحظه يه فقط که بود چهلم مراسم آخراي

 !بود رفته فرو زمين تو و شده آب انگار...نبود

 اموشخ ميزدم زنگ موبايلش به هرچي...بودم شده کالفه...شد برابر چندين نگرانيم که بود اونجا

 ...بود

 تاقا گوشه ديدم ناباوري کمال در که گشتم مي دنبالش و ميزدم صداش...خونه به رسوندم خودمو

 ...بود دستش تو هم تيغ يه!شده خوني موکت و افتاده

 رسوندم پرهامو...توش برم کنه باز دهن زمين ميخواست دلم فقط لحظه اون

 .بودمش برده موقع به خداروشکر...بيمارستان

 پرستار اصرار با باالخره و کردم دادوبيداد سرش يکم.کنم کنترل خودمو نتونستم اومد بهوش وقتي

 ...کردم ولش دکتر دعواي و

 که مه جايي.ببرمش خودم با بزور اينکه مگر نميره بيرون اصال...ست خونه تو يکسره اونم از بعد

 کارش به کاري و کردم سکوت ديگه منم...نميزنه حرف کالم يه و خودشه تو مدام ميبرمش

 .رهبپذي رو شرايط و بياد کنار خودش با که باشه راه بهترين سکوت و تنهايي واقعا شايد.ندارم

 ...بگذريم!...پوف

 بيمارستان ساختمون به نگاهي...شدم پياده و کردم پارک مناسب جاي يه رو ماشين

 کي که ماهه دو...بستريه اينجا ماهه دو من تياراي...فشرد گلومو بار هزارمين براي بغض...انداختم

 ربراب در حداقل که رفته پيش جايي تا شده انجام روش که هايي درمان با فقط...نزده حرف کلمه
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 يخوامنم.ميگذرونم کنارش رو روز ساعات بيشتر مدت اين تو...ميده نشون العمل عکس چيزا اکثر

 اونم.باشم کنارش و بيرون ببرمش خودم با داده اجازه دکترش...تنهاست کنه حس ذره يه حتي

 ...فهميده منو عشق ديگه

 ...افتادم راه و برداشتم رو نرگس هاي گل ماشين تو از و شدم خم...کشيدم عميقي نفس

 ...زدم در به اي تقه و ايستادم دکترش اتاق در پشت

 .بفرماييد-

 ...مينداخت مادرم ياد منو.بود مهربوني خانم...زد لبخند ديدنم با...داخل رفتم و کردم باز درو

 ...کردم سالم

 .بشين.اومدي خوش...پسرم سالم-

 .برم و بگيرم اجازه ازتون اومدم فقط...ممنون-

 ...شد بلند ميزش پشت از

 .بوده موثر براش خيلي شما حضور اتفاقا.باشي پيشش بايد شما.نميخواد اجازه ديگه-

 ...درخشيد دلم تو اميدي روزنه

 واقعا؟-

 ...شد تر پررنگ لبخندش

 مراهه باهاش عاشقانه و صادقانه و باشه فکرش به انقدر که هست نفر يه بدونه آدم اينکه...بله-

 .بشه عوض ش روحيه باشه،بايدم

 نکرده؟ تغييري پيش دفعه به نسبت...االن-

 ...خنديد آهسته

 !ديدنش اومدي بود ديروز همين که پيش دفعه-

 ...کردم زمزمه و زدم تلخي لبخند

 ...ديگه ديوونم-
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 نگارا که گفت بهم بده،اومد داروهاشو بود رفته که پرستارش راستش...چرا گفت ميشه بازم ولي-

 .بوده شما منتظر

 ...انداختم ساعتم به نگاهي...گرفت شکل اي اندازه بي شوق دلم تو

 !کردم دير يکم امروز...داره حق-

 .منتظره.پيشش برو زودتر پس-

 .مرسي...باشه-دادم تکون سر

 قدم يه و کردم باز درو آروم...رفتم تيارا اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از سريع هايي قدم با و

 ...شدم ثابت جا يه و چرخوندم اتاق سرتاسر نگاهمو...داخل رفتم

 وهاشوزان و بود نشسته تختش روي...جلو رفتم و بستم درو آهسته...نشست لبام رو محوي لبخند

 ...يکردم نظاره رو پنجره بيرون نگاهش و بود داده تکيه ديوار به سرشو کنار...بود گرفته بغلش تو

 ودب تنش کمرنگ صورتي راحت تونيک يک...کردم براندازش خوب...بود نشده حضورم متوجه هنوز

 نارک موهاشو بستن عادت چندوقته اين چرا نميدونم!بست نمي ديگه موهاشو...سفيد شلوار يه و

 رت خواستني هاش شونه رو ريزه مي و ميزاره باز موهاشو وقتي نميکنم انکار ولي...بود گذاشته

 ...ميشه

 روح ميشد.خورد گره نگاهم با نگاهش و برگردوند روشو آروم خيلي...فهميد...نشستم تختش لبه

 ...زدم لبخند و ندادم بروز خستگيمو...کرد حس نگاهش تو رو بيشتري

 !چطوره؟ من خانم تيارا-

 متوقف دستم توي نرگس هاي گل روي و سرخورد نگاهش بعد...کرد نگاهم چندلحظه فقط

 !زد برق چشماش...شد

 ...سمتش گرفتم رو ها گل

 !گلم واسه مخصوص هديه هم اينا-

 از...شد محو صورتم از آروم آروم لبخند...نکرد گرفتنشون براي تالشي...بود خيره بهشون فقط

 ...ميدادم بروز نبايد ولي بودم کالفه و خسته وضعيت اين
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 .کردم مرتب و گذاشتم گلدون توي هارو گل ميزدم حرف براش که همونطور و شدم بلند

 و خرت مخانوم واسه بريم بعدشم!...بزنيم مشتي شام يه بيرون بريم دنبالت اومدم امشب راستي-

 دوستتو پسر بريم!...بريم؟آها کجا بعدش!...شده تکراري ديگه لباساش چون...بخريم پرت

 !نداري خبر تو راستي...کيانا...دوستت ببينيم؟همون

 ...دادم ادامه و روبروش نشستم

 بريم باهم مياي.نديدمش منکه!...کارن گذاشتن اسمشم...اومده دنيا به کيانا و ماني بچه-

 پيششون؟

 ونگاهم و گزيدم لبمو...شد خيره بيرون به بازم و گرفت ازم نگاهشو فقط...نداد بهم جوابي هيچ

 !نشدم نااميد ولي...موند جواب بي زدم حرف و کردم سوال هرچي مدت اين تو...پايين کشيدم

 تو و برگردوندم خودم سمت به صورتشو...سمتش کشيدم خودمو و شدم خيره نيمرخش به

 .بود چشمام تو نگاهش...کردم زوم قشنگش چشماي

 ...کردم زمزمه

 لزدهد منو ميتوني...کني؟ نااميد منو ميتوني کارات اين با ميکني فکر...ميکني؟ فکر چي تو-

 کنارت شرايط بدترين تو حتي...فهمي؟ نمي اينو چرا!توام عاشق من!ديوونه نه...کني؟

 !کردي خودت ديوونه منو تو دختر...ميمونم

 ...نشوندم پيشونيش روي نرمي بوسه

 .نبز حرف باهام...نکن اذيت خودتو هم و من هم اين از بيشتر!کن تمومش...تيارا ميکنم خواهش-

 !ميداد پاسخ بهم نگاهش با تنها...سکوت و بود سکوت بازم

 هوم؟...بيرون؟ بريم ميشي آماده-

 ...کردم نزديک بهش بيشتر خودمو...گرفت چشمام تو از نگاهشو...کرد جدا بغلش از زانوهاشو

 !بگو بهم...کلمه يک فقط...من عمر-

 بهت کمال در و زد پس دستمو...يهو که کنم بغلش ميخواستم...کردم دراز سمتش به دستمو

 !فشرد م سينه به سرشو و انداخت بغلم تو خودشو خودش
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 فشارش خودم به محکم و شدن حلقه دورش اراده بي دستام!...زد خشکم چندلحظه

 ...بود شده برابر چند اميدم باز...چسبوندم موهاش به صورتمو و بستم چشمامو...دادم

 آره؟...من؟ عشق گرفته دلت-

 ...کوبيد مي وار ديوانه قلبم...زد چنگ پيراهنمو جلوي سکوت در

 .بگو...عزيزم ميخواي چي ازم بگو-

 ...شد تند نفساش

 !تيارا بزن حرف-

 ...کردم نوازش کمرشو...بوسيدم موهاشو

 !ميکنم خواهش!بزن حرف تيا-

 ...بدونم حالشو اين علت ميخواستم فقط...نبود مهم!ميخورد جر داشت پيراهنم جلوي

 .نشده دير هنوزم...کن خالي خودتو-

 !کيدباشن،تر زده کبريت بهش که باروتي انبار مثل...همزمان و کوبيد ام شونه به ظريفشو مشت

 ردهک حبس م سينه تو ماه دو اين تو که سنگيني نفس و پيچيد اتاق فضاي تو ش گريه هق هق

 ..شد آزاد بودم

****************** 

 :راوي

 ونا کيلومترها اطالعش بدون که بود دختري دلواپس...ميکرد کليک اسم يک روي مدام انگشتش

 ...ميکنه سبک خودشو داره زندگيش فرد ترين مهم آغوش تو تر طرف

 دنبال فقط دخترشه دل تو که هايي کينه و ها درد به توجه بدون و کرده فوران ش پدرانه احساس

 !بود خبر يه

 ترشدخ دل به که زخمي و شده دير خيلي...داشته نياز بهش اينا از زودتر تيارا،خيلي دونست نمي

 ...نيست بشو درمان ديگه زده
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 آسون چندان کار اين جبران و موند خبر بي و دور دخترش از ماه دو شغلي مسئله يک بخاطر

 ...نيست

 ...شنيد اينو فقط معمول طبق اما گرفت رو تيارا شماره هزارم بار براي

 ...ميباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 رو تيارا خاله خونه شماره ميکرد طي رو خونه عرض و طول که درحالي...شد بلند جاش از کالفه

 ...پيچيد گوشي تو اي مردونه بم صداي چندبوق از بعد...شد منتظر و گرفت

 الو؟-

 ...سالم-

 شماييد؟ عمو سالم-

 ...زدن مي صدا عمو رو شون شوهرخاله که بود همين بچگي از بهار و بهراد عادت

 خبر؟ خوبين؟چه...منم آره-

 ...گرفت صداش...کرد مکث اي لحظه بهراد

 .نيست خاصي...خبر-

 ينگران از پر لحني با بود گرفته ضرب اپن سنگ روي ش اشاره انگشت با که حالي در سياوش

 ...گفت

 نداري؟...خبري تيارا...از-

 تيارا؟-

 کجاس؟ نميدوني.آره-

 ...شد نمايان بهراد صداي تو کنايه و نيش حالت

 مگه؟ چطور-

 ولي زدم زنگ شما خونه به چندبارم.ندارم ازش خبري هيچ...خاموشه موبايلش چندروزيه-

 .نبودين
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 !بودي؟ کجا مدت اين تو خودت شما-

 ...کرد تعجب سياوش

 چطور؟.بودم م پروژه کاراي درگير...خب...من-

 داشتين؟ هم دختري يه اومده يادتون تازه اونوقت-

 افتاده؟ اتفاقي تيارا براي!بفهمم بزن حرف جوري يه لطفا بهراد-

 !ميفته هميشه که اتفاق...اتفاق؟-

 ...زد موج سياوش صداي تو تحکم

 کجاست؟ االن تيارا-

 پيشش؟ برين ميکنين وقت کجاست بگم اگه يعني-

 ميده؟ معني چه حرفا اين-

 .نخواين چيزي بقيه و من از.ميده اطالع بهتون خودش...خواست خودش هروقت تيارا-

 ...چي؟ يعني-

 فکراي!...تماس خاتمه و بود ممتد بوق صداي کرد دريافت جواب عنوان به که چيزي تنها و

 منفي فکراي دونه به دونه...آوردن هجوم ذهنش به اي دهنده آزار وجدان عذاب همراه به جورواجور

 تهران راهي و کرد جمع وسايلشو صبر بدون...داد اميدواري خودش به و کرد بيرون سرش از رو

 ...مياورد در سر مخفي حقايق از شده هرجور بايد...شد

*************** 

 !بکني؟ غلطي چه ميخواي پس-

 ...خورد گره حسام عصبي نگاه با شبنم فريبنده و خشمگين نگاه

 !باهميم نفر دو ما رفته يادت اينکه مثل!...بکني؟-

 و دبو گرفته فرا شهرو شب...انداخت پنجره بيرون به نگاهي...برد فرو موهاش تو دستشو حسام

 ...نداشت خبري نفر دو اين مخفيانه ريختن نقشه از هيچکس
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 .برگردوند شبنم سمت به روشو

 بکنيم؟ غلطي چه...بفرماييد شما خب-

 ...فشرد جاسيگاري توي سيگارو شبنم

 .بکنيم نميتونيم غلطي هيچ فعال-

 ...باالرفت صداش حسام

 .بودم کرده خوش دل کي به باش منو...چي؟ يعني د-

 ...شد بلند صندلي روي از شبنم

 کنيم؟هان؟ ترورشون االن همين داري انتظار چيه؟نکنه-

 !داري نقشه گفتي خودت تو-

 باهوش؟ آقاي بکنيم کارمونو ميتونيم چجوري نيستن دسترسمون در وقتي خب-

 گفت وار زمزمه و کرد ولو کاناپه روي خودشو.کرد مکث اي لحظه حسام

 .نميشه اينجوري...برسيم حسابشونو جوري يه بايد-

 زد پوزخند شبنم

 .دونستم نمي نميگفتي.کردي اشاره ظريفي نکته به-

 گفت و شد بلند جاش از...شد خيره شبنم به حرص با چشم گوشه از حسام

 .بودي داده من به هم قواليي يه که نره يادت!نيار در منو لج-

 .شد گرد شبنم چشماي

 !بود ماجرا اتمام از بعد قرارمون-

 ...کرد جاخوش حسام لب گوشه پوزخندي

 !باشه کار در خوشايندي پايان ميدونم بعيد...ميره پيش داره که روالي اين با-
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 آتيش به که حالي در و کشيد بيرون پاکت توي از سيگاري...داد تحويلش اي مغرورانه نگاه شبنم

 گفت بود خيره فندک

 !بمونم قوالم پاي من نرسيم مقصدمون به اگه نکن فکر هم درصد يه حتي-

 ردميک نزديک شبنم صورت به رو فندک که حالي حسام،در...شد قاپيده دستش از فندک ناگهان

 غريد

 !ميشه حذف روزگار صحنه از حضورت صورت اين در-

 ...عقب کشيد سرشو شبنم

 طرفي؟ بچه با کردي فکر-

 قعتو بزني حرفات زير بخواي اگه کن جمع حواستو خوب!...کردم حساب تو حرفاي روي من!ببين-

 !باش نداشته من از مهربوني و رحم

 .زد بيرون اتاق از عصبي قدمايي با و انداخت زمين روي فندکو مکث اي لحظه بدون و

 روي شودست و ساييد هم روي دندوناشو...کرد دنبال رفتنشو مسير نفرت از لبريز نگاهي با شبنم

 ...کرد زمزمه بود خيره فندک به که حالي در...کرد مشت ميز

 ...ميزنم آتيشت-

************** 

 :تيارا

 

 اتاق اطراف نگاهمو...کردم باز چشمامو آهسته و شدم جابجا جام تو کمي.داشتم خفيفي سردرد

 ولي.بودم اينجا مدت چند نميدونم.رفته در دستم از زمان!ندارم اينجا به حسي هيچ من...چرخوندم

 بغضاي با م شبانه هاي خلوت و بود رسمم سکوت که روزايي...بود عمرم روزاي بدترين بود هرچي

 .ميشد برگزار شيرينم هاي خاطره و ياد و نشده شکسته

 جنگيدم باهاش و کردم ش خفه گلوم تو عمر يک اندازه به که بغضي...دارم بهتري حس حاال

 ...رها...بميرم الهي!...رها؟!...رها.آزادم ميکنم حس...ريخت بيرون باالخره
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 !خانمم؟ شدي بيدار-

 بهخو چقدر.نشد نااميد ازم گذشت که لعنتي روزاي اين تو خوبه چقدر.کنارمه عشقم خوبه چقدر

 !داره دوسم

 ...کرد نوازش نرم و گرفت دستمو.بودم خيره چشماش تو...نشست تخت لب

 !خواب ساعت-

 ...اما بزنم حرف ميخواستم...کردم تر زبون با لبامو

 !شده؟ تنگ صدات براي دلم چقد ميدوني-

 و آورد جلو دستشو...شدم خيره چشماش توي بازم و نشستم آروم...شد برابر چندين اميدم

 .لبام روي کشيد آروم شصتشو انگشت

 !هوم؟...بزني؟ حرف باهام که تاحاال کشيدم انتظار چقدر ميدوني-

 آروم و کردم جمع مو اراده...درخشيد نگاهش تو چيزي.گرفتم دستشو...باال اومد اراده بي دستم

 ...کنان نجوا

 !روهامم...روها...ر-

 مچشما مهمون داشت دوباره اشک...گرفتم چشماش از نگاهمو...نشست لبخند به کم کم لباش

 .ميشد

 ...من روهام-

 اب.شدم خيره چشماش تو دوباره من و گرفت قاب صورتمو دستاش با...کرد نزديک بهم خودشو

 گفت ناپذيري وصف شوق

 !کن باور اينو!ابد تا...کنارت!توام مال من!...من عمر آره-

 ...اش گونه روي نشست...اومد باال اختيار بي دستم

 هميشه؟...ميموني-

 !شدي؟ خل...ميمونم که معلومه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

613 

 

 ...روهام-

 جانم؟-

 ...زدم چنگ پيراهنشو جلوي م ديگه دست با

 ...دارم دوست-

 ...فشرد ش سينه به سرمو

 .بيشتر من-

 .بود بغضي صدام

 !بيشتر خيلي من-

 !بيشتر خيلي خيلي من-

 ...کرد جاخوش لبام روي لبخندي

 !بديم؟ ادامه...کي تا-

 !مياري کم تو ولي...نهايت بي تا که باشه من به اگه-

 .خنديد...کردم ش سينه حواله مشتي اخم با و کشيدم بيرون بغلش از خودمو

 !پررويي خيلي-

 !دارم قبول-

 !نميارم کم من-

 !آوردي؟ اگه-شد شيطون

 .ببنديم شرط-گفتم جدي و شدم سينه به دست

 جوري يه...شد محو لبخندش...شد پاک نگاهش از شيطنت رنگ يهو...شد چي نميدونم

 ...کردم نگاهش فقط تعجب با و ماسيد لبخندم!شد

 ...تيارا-
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 !جونم؟-

 ...کرد نفوذ چشمام تو و گرفت دستاش توي دستامو کوتاهي،دوتا مکث از بعد

 !ميبندي؟ شرط داري عشقمون سر-

 .بود ناراحت جورايي يه نگاهش...گرفتم منظورشو که نکشيد طولي

 ...نکن فکر نه-

 !حرفام به کن گوش فقط!هيس-

 گفت لرزوند مي دلمو که لحني با...کردم نگاهش ملتمس و گرفتم وجدان عذاب

 شرط بودنش زياد و کم سر بخوايم ما که نداره مشخصي مقدار...تو و من داشتن دوست-

 !ميمونم عاشقت من...بده عذاب منو ميخواي که هرچقدر تو!من بانوي...من عشق...عزيزم!ببنديم

 دادم تکون طرفين به سرمو

 !نداشتم قصدي من...نيست درست فکرت-

 .بده بهم قولي يه فقط...ميدونم-زد پلک اطمينان با

 .باشه-

 دستام به نرمي فشار)هيچوقت، کن،و فکر ش اندازه به کن،نه شک من عشق به نه...هيچوقت-

 !نرو(کرد وارد

 ...جلو بردم صورتمو...زدم لبخند

 !هات شونه روي برميگرده تابوتم...برم هرجايي تو بي من-

 ...رفت ضعف دلم اخمش با

 !نکنه خدا!...نزن زر-

 !ادب بي عهههه-

 !بزني مردن از حرف نداري حق بفهمي تا کنم کبودت و سياه کمربند با بزنم وايسا-
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 !مياد؟ دلت آخه-کردم مظلوم خودمو

 !مياد که بله-

 !عه-

 !مستحبه هم شالق با زدنت مواقع اينجور تو-

 هشب کردم پشتمو قهر حالت با و کشيدم بيرون دستاش از دستامو...رفتم غره چشم بهش کفري

 !کردم بغل زانوهامو و

 !قهر من!بشم زنت من نداري لياقت تو اصن-

 قهر؟-

 .بله-

 !قهر؟ مطمئني-

 .اوهوم-

 !کني؟ فکر بيشتر نميخواي-

 .استوارم کامال تصميمم رو من!نوچ-

 !ها باشه بد شايد-

 .مناسبه شرايط اين در هم خيلي اتفاقا-

 قهر؟ پس-

 !قهر-

 ...شيطتنت از هايي رگه همراه به...شد مشکوک لحنش

 !خواستي خودت پس...باشه-

 رفتار ينا شيرين طعم!...نبود که واقعي!ميکردم حفظ قهرمو حالت بايد ولي...گرد گل شيطتنتم منم

 نم وگرنه...بدم قلقلک احساسشو بود همين قصدم...ميکردم حس روهام صداي توي رو کودکانه

 !ندارم رو بودن دور و کردن قهر طاقت
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 ...ندادم بروز تعجبمو!شدن حلقه شکمم دور و جلو اومدن پهلوهام روي آروم دست تا دو يهو

 !قهر...اينطور که پس-

 کردم تر پررنگ اخممو...ميکرد ديوونم داشت صداش توي شيطتنت

 !نکني تهديد شالق و کمربند با منو باشي تو تا!بله-

 !يومدم قلقلکم.داشتم عجيبي حس يه شکمم روي دستاش حرکت از...چسبوند بهم خودشو کامال

 !ميکنه آدم تورو کمربند همون-

 .بيني مي خودت عين رو همه نيستي آدم خودت تو-

 ...پاييد اومد سرش

 .بينم نمي خودم عين رو تويکي ولي!م فرشته من.خب آره...اممممم-

 !باالتره تو از مقامم آدمم منم-

 .بيشتره االن من قدرت ولي-

 نظر؟ چه از-

 !دارم کمربند-

 ...بيرون کردم فوت محکم نفسمو

 .مردا شما دست داد بهونه يه!کمربندو مخترع خدابيامرزه-

 ...فروکرد گردنم گودي تو صورتشو

 !من گردن نندازي ميشي آسفالت آخرش...نده ادامه بحث اين به انقد-

 !کني تمومش ميخواي که آوردي کم خودت معلومه-

 !کنم؟ ساکتت کمربند با يا ميشي ساکت-

 ...گرفت خندم

 !ميکنه کمربند کمربند هي!توهم ديگه کن بس د-
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 !بشي آماده مشترکمون زندگي براي االن از ميخوام-

 !بزني منو وعده سه روزي ميخواي تو مثال الکي...آها-

 !بيشتر شايدم-

 ...شدم کالفه

 !روهام-

 ...رفت مي تحليل داشت صداش

 جون؟-

 !شدم خسته-

 خستگيتو؟ کنم در-

 !کمربند با البد-

 !گرفتي ياد...آفرين-

 خيره سقف به!ش شونه به دادم تکيه و کردم خم پشت به سرمو...کشيدم عميقي نفس

 .زدم صداش آروم...شدم

 !عشقم؟-

 !گردنم رو نشست نرمي بوسه

 !خانمم؟-

 !ندارم دوست ديگه-

 !ميزنمت کمربند با!ميکني غلط-

 همزمان اخم!...خوبمون حال و حس تو خوند فاتحه روهام موبايل زنگ کردم،صداي باز دهان تا

 موبايلشو حرص با...سمتش چرخيدم و جلو کشيدم خودمو...شد روهام و من هاي صورت مهمون

 ...کشيد بيرون شلوارش جيب تو از

 !محل بي خروس بر لعنت...اي-
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 داد جواب...خنديدم ريز

 جان به!...عاليه(...زد چشمک و کرد نگاهم زيرچشمي...)بيمارستانم...مرسي سالم...الو-

 .باي(خنديد!...)آرامش با فقط باشه!...خودم

***************** 

 ينکها از بعد ساعت نيم روز اون!...شدم ساعتم بند به رفتن ور مشغول و ميز روي گذاشتم دستامو

 هم روز همون...ديدنم اومدن نازشون پسر و ماني و کيانا و بهار همراه زد،به زنگ روهام به بهراد

 زندان اون از حاالها حاال من نبود اگه هم واقعا.کرد قدرداني روهام از کلي دکترم و شدم مرخص

 ...نميشدم خالص لعنتي

 رفتن زود خيلي...ميگيره بغضم ميفتم رها و خاله ياد وقتي هنوزم ريختم که اشک همه اون با

 ...ميگشت بر عقب به زمان کاش اي...خيلي

 يخوادم دلم...نشستم صاف و کشيدم عميقي نفس...کردم پاک رو چکيد چشمم از که اشکي قطره

 سح...گرفت نخواهد رو رها جاي براش هيچکس مطمئنم و...خرابه خيلي حالش حتما.ببينم پرهامو

 ...ميده عذابم...نيست ديگه نيست،خواهرم ديگه رها اينکه

 عمر نه،يک که دقيقه چند که مردي قامت و شد باز رستوران بعدي،در اشک قطره با همزمان

 و نبودبود، مي بايد که وقتي من پدر!ندارم بهش حسي هيچ انگار ديگه...شد نمايان بودم منتظرش

 حرف باهم تا خونه برم گفت اولش...شد نابود داشتم بهش که قشنگي حس اون هميشه براي

 .کرده تغيير ديگه من سرنوشت چون...نميام خونه اون تو ديگه من گفتم اما.بزنيم

 اومدم من.نميکرد ايجاد احساسم تو تغييري نگاهش توي شرمندگي حس...کردم نگاهش سرد

 .کنم حجت اتمام مرد اين با تا اينجا

 ...نشست و کشيد عقب روبروييمو صندلي

 بابايي؟ خوبي!دخترم ماه روي به سالم-

 ...سمتش دادم هل رو منو و گرفتم ازش نگاهمو...زدم تلخي پوزخند

 .بدين سفارش خودتون-

 .نميخوام چيزي.بزنم حرف دخترم با اومدم من-...برگردوند بهم رو منو...کرد تعجب رفتارم از
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 .نميخورم منم...خب خيلي-

 .يمباش تر راحت ميتونستيم بزنيم؟هوم؟اونجا حرف مون خونه نيومدي چرا-...شد مايل سمتم به

 .شماست خونه فقط اونجا...نبند جمع ديگه-شدم خيره بهش سينه به دست

 چي؟ يعني-...شد خيره چشمام عمق تو زده بهت

 .نميگردم بر خونه اون به ديگه من يعني-

 ...کرد جاخوش پيشونيش روي اخم

 شده؟ چي بدونم ندارم ندارم؟حق خبر چي از من!...شدين؟ اينجوري همتون چرا اصال-

 .برميگشتي زودتر...بود مهم برات خيلي اگه-

 .کنم ول کارمو نميتونستم!بمونم بودم مجبور من...عزيزم ببين-...کشيد عميقي نفس

 که دليلي اون دارم شک حتي.بود تر مهم خونوادت از کارت هميشه...آره-گفتم پوزخند همون با

 .باشه داشته حقيقت آوردي غيبتت سال 2 براي

 نداري؟ اعتماد پدرت به تو يعني-شد گرد چشماش

 چشماش توي دوباره و...شدم خيره نامعلوم اي نقطه به لحظه چند

 حرفات خام زود که نيستم بچه.سالمه70االن من باورکني اگه.شدم بزرگ من...نبودي وقتي-

 ...بشم

 ...تيارا-

 !کن گوش فقط بابا نگو هيچي لطفا!هيس-

 ...دادم قورت درد با بغضمو...بود خيره بهم تعجب و سوال با

 من به ک قواليي از هيچکدوم همينطور و نشد برآورده من آرزوهاي از هيچکدوم...سال2اون تو-

 بد درسته.بفهمم رو چيزا خيلي تونستم که شدم بزرگ جوري درعوض ولي!...بودي داده

 .نشدم ميخواستي مثال توهم و ميخواست مامان که اونجوري...شدم

 ...دادم ادامه و کردم مشت پام روي دستمو...ميکرد نگاهم حرف بدون هنوزم
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 ول اون و اين با و بودم خيابون تو شب نصفه تا ميخوندم درس خونه تو بايد که وقتايي-

 چند دل م تهشکس دل تاوان براي ميکني فکر!بابا...کنه تربيتم نبود کسي...نشدم خوب من!ميگشتم

 فروکش درونم آتيش تا کردم نابود نفرو چند زندگي ميکني فکر...کشوندم؟ آتيش به نفرو

 .شدم بد من رفتي که وقتي همون از درست...کنه؟

 منتظرش زياد منم.بود حرفام ادامه منتظر ناباورانه...ميشد چشماش مهمون داشت کم کم اشک

 ...کردم پاک اشکامو و نذاشتم

 مينه تو که...بودم فکرم به و بودن کنارم که کسايي بودن!بودم تو محتاج فقط نکن فکر ولي-

 يشپ رفت نسرين خاله(...ترکيد بغضم...)هميشه براي...دادم دست از رو نفرشون دو غيبتت دوماه

 جرز رواني آسايشگاه گوشه تموم ماه دو دخترت ببيني بودي کجا تو حاال...رفت هم دوستم...مامان

 کشيد؟

 حرف هنوزم...نميشه باورش بود معلوم نگاهش از.چکيد چشمش گوشه از اشک قطره يه

 ...دادم ادامه و کشيدم دست صورتم به...کنم مهار بغضمو کردم سعي.داشتم

 تو مال ديگه چون...تو؟ خونه برنميگردم ديگه گفتم چرا ميدوني...نشدم تنها بازم ولي-

 !نيستم تو دختر!نيستم

 فمکي تو از رو بود خريده برام روهام که اي حلقه!...نميزد حرف کلمه يه.شد برابر چندين تعجبش

 ...دادم نشونش و...کردم دستم و درآوردم

 !ميکنم ازدواج دارم من-

 !ميکني شوخي داري-کرد اخم و داد تکون طرفين به سرشو ناباورانه

 !جدي کامال-

 که شدي کار و کس بي و اختيار صاحب انقد تاحاال کي از...چه؟ يعني-شد تر پررنگ اخمش

 ميگيري؟ ازدواج به تصميم يهويي

 !ديرکردي و رفتي که وقتي همون از-

 ...شد عصباني

 ميزني؟ حرف اينجوري پدرت با که زده مختو اينجوري آشغالي کدوم-
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 !دارم خودمو اختيار من-...شدم عصبي منم

 پدرت اجازه ازدواجت براي ولي...قبول گفتي نبودم بخاطر که هايي گله و حرفا همه-زد پوزخند

 !الزمه

 !دارم قانوني حق االن من-

 حقي؟ چه-

 اال؟ب بزنه غيرتت بايد اومده يادت تازه...نگرفتي عهده به حاال تا سالگيم 04 از سرپرستيمو وقتي-

 بني هيچ با نداري حق تو ندم اجازه من تا!سرتق دختره کن وا گوشاتو خوب-شد بلند جاش از

 !کني ازدواج بشري

 !اعتمادته؟ مورد خيلي که باشه پسري اگه حتي-گفتم آرومي صداي با و شدم بلند

 ميزني؟ حرف کي درمورد-شد تر غليظ اخمش

 .جاويد روهام...روهام-گفتم پروا بي

 !نه؟ مگه ميخواي دخترتو خوشبختي!پدر مثال آقاي-زدم لبخند...برد ماتش

 !بود شده سرخ...شد مشت ميز روي دستش

 !تيارا نميکني وصلت...پسره اون با...تو-

 !ميکنم بخواد دلم که هرکاري!ميکنم-

 !ميکني غلط تو-

 نگيکمر اخم...کردم حس خودم روي رو خيليا نگاه سنگيني و زد خشکم صداش باالرفتن برابر در

 عزيزدلت؟ و بود دوستت باباش ديروز همين تا چطور-...نشست پيشونيم رو

 داده؟ حلقه تو به من اجازه بدون حقي چه به!...بيامرزتش خدا بوده هرکي باباش-

 چشماش تو زدم زل و ايستادم روبروش و زدم دور ميزو...برداشتم ميز روي از کيفمو

 !داد خواهي روهامو با ازدواج اجازه من به شما!...عزيزم پدر-
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 نلرزو صداي...شدن سرازير اشکام و گزيدم لبمو!...سوخت صورتم چپ طرف که نکشيد طولي و

 ...شنيدم خشمشو از

 من تا و!...ببافي بهم رو اراجيف اين و من چشاي تو بزني زل اينجوري که نداري حقي هيچ تو-

 نه؟ يا شيرفهمه!نميذاري پسره اون خونه تو پاتو تو ندم اجازه

 !گيريمي ازم رو خوشبختي حق...هميشه مثل-...کردم زمزمه گرفته صدايي با و فشردم کيفمو بند

 هرادوب ماشين...زدم بيرون رستوران از بمونم جوابش منتظر اينکه بدون و دهنم جلو گرفتم دستمو

 رها مو گريه و دادم تکيه فرمون به سرمو و فرمون پشت نشستم.بودم گرفته قرض ازش

 آخرش بکشم عذاب حقمه؟اينهمه اين واقعا!...ميشم تر ديوونه دارم...نه؟ يا درسته کارم...کردم

 ادعاي که مردي بخاطر بسازم؟اونم و بسوزم فقط عمر آخر تا بدبختي روال همين با که...چي؟ که

 !هه...ميکنه؟ پدري

 با.داشتم برش لرزونم دست با...شنيدم موبايلمو زنگ صداي که ميزدم هق هنوز

 اما ردمک گريه ميفهمه ميدونم...بست نقش لبام رو لبخندي اختيار بي صفحه روي"زندگيم"ديدن

 !ميزنه زنگ وقت بي و وقت خوبه چقدر!ميکنه آرومم

 ...دادم جواب و کشيدم صفحه روي انگشتمو

 جانم؟-

 !بشم گفتنت جانم فداي-

 .سالم-...خنديدم آهسته

 خوبي؟...سالم عليک-

 .اوهوم-

 سرماخوردي؟-

 !نه-

 !کردي؟ گريه-

 !نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 0831ليدا | نکن خاکسترم رمان

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

 

613 

 

 !تيارا؟-شد ناراحت

 هوم؟-

 !هوم؟-

 جانم؟-

 من؟ به ميگي دروغ-

 ...صندلي پشتي به دادم تکيه سرمو و کردم سکوت

 شده؟ چي بگي نميخواي-

 ...روهام-

 جان؟-

 .زدم حرف بابام...با من-

 برگشته؟ مگه بابات-

 .آره-

 خب؟...عجب چه-

 .گفتم بهش چيو همه-

 !خب؟-

 ...جوشيد چشمم توي اشک باز

 .نميده اجازه-

 چي؟ يعني-

 ...کنيم ازدواج باهم ما نميده اجازه-

 دليل؟ چه به...اونوقت-...کردم حس صداش تو رو عصبانيت از هايي رگه

 .بگيري تصميم خودسرانه نداري حق ميگه-
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 .کستش سکوتشو که نکشيد طولي...شنيدم کشدارشو و عصبي نفساي صداي فقط چندلحظه تا

 .ميشه درست...نکن گريه-

 کني؟ درستش ميخواي چجوري-

 .ميکنم درستش خودم...کن اعتماد من به فقط تو-

 .دارم اعتماد بهت که معلومه-

 !اشکارو اون نريز...نکن اذيت خودتو پس-

 .نگرانم من-...کردم صاف صدامو

 !نميمونه نگراني براي دليلي ديگه...داري اعتماد من به وقتي-

 يگهد وگرنه!نگفتم بابام به رو پدرت جنايت و مامان فوت ماجراي تازه گفتم دلم تو...کردم سکوت

 با وت ولي بخشم نمي پدرتو...هيچوقت...نميگم هيچوقت!...ببينيم همو ما بذاره حتي نداره امکان

 ...داري فرق اون

 تيارا؟-

 ...ميرم تحليل دارم کردم حس که کرد صدام گرم آنچنان

 جونم؟-

 !يمونمم کنارت نکن ول بچسب روش به من...کنن مخالفت ما با دنيا کل اگه حتي باشه يادت اينو-

 ...نکن ول بچسب-...خنديدم ريز

 !محکمش نوع از اونم-

 ...اي ديوونه خيلي-

 !تو ديوونه-

 .شدي پررو حرفيدم بات خيلي ديگه برو خب-...کشيدم عميقي نفس

 .مرسي شما دست-
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 !باي-

 !دهه-

 شدي؟ ناراحت-خنديدم

 !باي...نه-گفت دلخور

 !دارم دوست-

 !...بدجور!بازيامونم ديوونه اين عاشق...کردم قطع سريع و

 

********************* 

 هم بهار و بهراد...همينطور منم نزد حرف باهام ديگه بابا...بهارم و بهراد پيش ميشه روزي سه دو

 مال شرکت کال که گفت ميزدم،ولي حدس هرچند که روهامم...وايستادن پشتم جوره همه ميگن

 کنيم،اخراجش ازدواج باهم ميخوايم روهام و من فهميد که روز همون از هم بابا و بوده بابام

 ...شد چي يهو داشت روهام به بابا که اعتمادي اونهمه نميفهمم واقعا!...کرد

 رسيده بهش باباش از که فروشي فرش همون با گفت خونسرد خيلي زدم حرف روهام با وقتي

 ...ردمک اعالم خودمو موافقت ميل کمال با منم!...گذروند ميشه ممکن شکل بهترين به زندگيمونو

 ميدونستم.رفتم شيرجه گوشيم سمت به ذوق و شوق با...شد بلند اسم ام اس صداي

 !نبود ازش خبري شدم بيدار خواب از وقتي از امروز اما!ميزد زنگ بهم بار بيست ده روزي!...روهامه

 هرفت يادش ميشه مگه!...کو؟ پس روهام...پرکشيد صفحه روي غريبه شماره ديدن با شوقم همه

 بزنه؟ زنگ بهم باشه

 !ميشم نگرانم دارم کم کم...نيست عادي اصال

 ...کردم باز رو پيام و تخت روي نشستم چهارزانو

 کارا ليخي هنوز نميکني فکر ولي...فراهمه عروسي مقدمات شنيدم!نگذره؟ بد!قديمي دوست سالم-

 يگموم که کارايي اگه البته.دوستتم قديما مثل هنوزم من...نکن بشه؟تعجب انجام بايد که مونده

 .شبنم...بدي انجام
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 .!..شبنم؟!...کردم تحليل و تجزيه و خوندم باال تا پايين رو پيام متن بار ده...بار سه...بار دو

 تازه من...بشه؟ محو زندگيم تو از نحسش سايه ميخواد کي...گرفتم دستام توي سرمو و شدم خم

 ...کشيدم مي نقشه فرداهام خوشبختي براي داشتم

 بروييمرو ديوار به نگراني و ترس با و کردم بلند سرمو...شد رد ذهنم از دار دنباله ستاره مثل فکري

 ...يعني!نزده زنگ بهم ظهره نزديک که حاال تا صبح از روهام...شدم خيره

 اتاق تو!...نميداد جواب ميخورد زنگ هرچي...گرفتم شو شماره و شدم بلند تخت روي از شتابزده

 ...بودم صداش شنيدن منتظر و ميرفتم رژه

 !بده جواب نکن ديوونم...بده جواب روهام-

 نازک و عشوه پر بشنوم،صداي روهامو صداي اينکه بجاي اما...گرفتم شو شماره سوم بار براي

 ...شد نواخته گوشم تو مرگ ناقوس مثل شبنم

 .بودم تماست منتظر!عزيزم دوست...به به-

 ...هشيش به چسبوندم مشتمو و ايستادم پنجره پشت...لرزيد عصبانيت و نفرت از وجودم تمام

 کنم؟ تحمل زنگديم تو کثيفتو و نحس حضور بايد کي تا-

 .بشم مرخص شما خدمت از من مونده هنوز عزيزم-

 ميگذره؟ سرت تو چي ديگه اينبار-گفتم دندونام الي از

 نه؟ بودي عشقت صداي شنيدن منتظر خيلي حتما...ميگم-

 !نه واي...يعني شبنمه دست روهام گوشي وقتي...آوردن هجوم ذهنم به جورواجور فکر هزاران

 نه؟ مگه کجاس اون ميدوني تو-باالرفت کمي صدام

 !منه پيش بار يه همين فقط...عزيزم نکن حسودي-

 .نبودن خونه بهار و بهراد...رفت باالتر صدام

 ميکنه؟ چکار تو دست کجاست؟گوشيش روهام بگو فقط-

 .همينجاست.خوبه خيلي جاش نباش نگران!...شد کر گوشم...اوه-
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 ...لرزيد مي صدام و دستام...فشردم هم روي پلکامو

 .بده درست منو جواب...شبنم؟ کجايي-

 !کشهمي درد داره يکم...يکم فقط...مراقبشم خوب خيلي نترس.باالسرشم منم همينجاس عشقت-

 ...زدم فرياد...ديوار به دادم تکيه و شد سست پاهام...شد باز چشمام

 لعنتيا؟ آوردين سرش باليي چه-

 ...افتادم نفس نفس به

 اذيتش غوال نره اون ميداد گوش حرفامون به اگه...نرسيد بهش زورم منکه!...باش آروم-

 .بزني حرف باهاش ميتوني االنم.نميکردن

 ...شده دير خيلي...که فهموند بهم ضعيفي و مردونه ناله و آه صداي و

 ...زدم صداش گريه با وجودم تمام با...رفت باال قلبم ضربان

 ...ميکنم کجايي؟خواهش عشقم...بزن حرف باهام روهام...روهام؟-

 .ميکنم اس برات که آدرسي بيا ببينيش ميخواي اگه-شبنم

 ...باش مراقبش خدايا...ميکردم التماس دلم ته و ميزدم دل...بزنم حرف نذاشت بوق صداي و

**************** 

 !م؟بگرد بايد رو درندشت ويالي اين کجاي االن!...گذاشتم کجا ماشينو...رسيدم کي...نميفهمم

 ميشه باعث پاهام...قديميه...شکنه مي رو ويال ترسناک سکوت هق هق همراه به نفسام نفس

 !س کننده ديوونه نگراني و استرس و ترس!...بياد در ويال کف هاي چوب صداي

 نقشه حتما...نيست؟ اينجا هيچکس بود؟چرا باز در چرا...گوشخراشه خودم واسه نفسام صداي

 ...شده که قيمتي هر به برگردم روهام با تا اومدم من...نيست مهم!شونه

 بمنصي هيچي رفته در زهوار تخته تير چندتا جز ولي...ميزنم صداش و ميکنم باز رو درها تک تک

 بغضم نترکيد با همزمان و ميکنم نگاه اطرافمو خيسم چشماي با...ايستم مي سالن وسط!...نميشه

 ...ميشه آزاد فريادم
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 !روهااااااام؟-

 تقريبا صدا دنبال به...ميکنه جدا تنم از روح اي مردونه ناله آهسته صداي خودم هق هق ميون از

 تعادلمو ماا ميرم پيش افتادن مرز تا چندبار که سسته انقدر ها پله.باال طبقه سمت به ميکنم پرواز

 ...ميکنم حفظ

 اب و پيچه مي ويال کل تو ديوار با برخوردش صداي انعکاس.ميدم هل شدت به رو اتاق اولين در

 ...ميشه گسسته وجودم بند بند روبروم صحنه ديدن

 ...ميزنم زار و جلوش ميفتم اراده بي.ميرم شيرجه سمتش به تقريبا

 ...بميرم الهي...شدي؟ چي عشقم!...روهامم؟-

 و شپخ موهاش.پاره پيرهنش يقه!مالين و خونين و کبود...ميکنم پاک صورتشو شالم گوشه با

 رفهس به ولي بزنه حرفي ميخواد...ميکنه نوازش خيسمو چشماي نگرانش و دردمند نگاه با...پال

 ...ميده تکيه بودن بسته بهش دستاشو که سرش پشت ستون به سرشو...ميفته

 ميکنم پاک گريه با دماغشو هاي خون دارم که حال همون در و ميکنه خس خس ش سينه قفسه

 ...ميشه خارج دهانش از اين شبيه چيزي

 ...برو اينجا...از برو...تيا-

 حکميم طناب با جدل مشغول و شينم مي ستون پشت ميرم سرعت با...نميکنم توجهي حرفش به

 زخم مخود دست که بود زبر طنابش و بودن بسته سخت انقدر...بود اسير بهش دستاش که ميشم

 ...دادم ادامه تالشم به و نکردم سوزشش به اعتنايي اما شد

 !برو(سرفه...)خطرناکه اينجا نفسم...تيارا برو(سرفه...)اومدي؟ واسچي-ميکرد اصرار روهام

 ...يگمم ميگيرم کشتي طناب با که همونجور و ميکنم پاک اشکامو دستم پشت با...ميشم عصبي

 بزارم؟ تنهات وضعيت اين تو ميتونم ميکني فکر...ميگي؟ داري چي ميفهمي روهام-

 .ميومدي نبايد...ميارن سرت باليي يه...عزيزم...تياراجان-

 !نميشه باز چرا اين اه-

 !برو شو بلند...کن...ولش اونو-
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 !نميرم جا هيچ تو بدون من-جدي و محکم

 اذيت متوه نميخوام...آوردن سرم باليي چه که ميبيني-کشيد مي آتيش به دلمو ش گرفته صداي

 !شي

 زير و زخمه پر صورتش که...ميزنه حرف داره بزور که زدنش انقدر که ديدم مي...ديدم مي آره

 مي...شده کبود ها عوضي اون لگداي از شم سينه و ست پاره پيرهنش جلوش که...کبود چشماش

 ...بزارم تنهاش نميتونستم ولي شده داغون که ديدم

 .نکن اصرار ديگه خواهشا روهام-

 ...شينه مي لبام روي طناب شدن باز بخاطر اي خسته لبخند و

 !باشه؟ مرگم...از قبل م خواسته آخرين...اگه حتي-

 و ميشم بلند...ميگيره بر در وجودمو تمام خشم روي از آتيشي و ميشه محو آروم آروم لبخند

 ميزنم داد تقريبا و ميشم خيره چشماش تو.ميزنم زانو روبروش

 !!!روهام شو خفه-

 ...ميده ادامه فقط و نميده محل

 !ريب اينجا از پيداشه شون سروکله اينکه از قبل بايد!بموني زنده بايد تو...ميکشن منو اونا-

 ...ميشن سرازير اشکام

 !نميرم جايي من نه...نه-

 !ببري؟ خودت با مو جنازه ميخواي-...ميفته سرفه به باز

 ...ميزنم جيغ و ميگيرم دستام توي سرمو و ميشم خم

 !صداتو ببر روهام-

 ...تيارا-

 !نگو هيچي!درد و تيارا-

 ...ميشم بلند و ميزنم پس اشکامو عصبي حرکتي با
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 ...ميتوني-

 ...بزنم زنگ بايد...شي بلند نميتوني نه...نه-ميدم تکون طرفين به سرمو روانيا مثل

 ...ميگردم بهراد شماره دنبال عجله با و درميارم جيبم توي از موبايلمو

 .تيارا برو ميکنم خواهش...نداره فايده کارا اين-

 ...نميدم بهش جوابي

 ...نميميرم آسوده بيارن سرت باليي-

 !نه؟ يا ميشي خفه-ميزنم داد سرش اراده بي

 ...آره بري اگه...آره-

 ور از موهاشو دستم با...سمتش ميرم و ميفته دستم از گوشي...ميشن شديد هاش سرفه يهو

 ...ميکنم نوازش کبودشو گونه آروم و ميزنم کنار پيشونيش

 روهام...برم نميتونم کن باور ولي کردم ناراحتت کردم غلط من!...عشقم؟ شدي چي-

 شدي؟ چي عزيزم!...خوبي؟

 ...بوسيد انگشتمو...بشه پاک خوناش تا کشيدم خونيش لب روي انگشتمو

 .اينجا نمون...برم قربونت برو-

 زخميش لب روي نرمي بوسه و جلو بردم سرمو...شدم ديوونه اشکاش ديدن با!...ميکرد گريه

 ...شدم بلند جام از و نشوندم

 !ميريم باهم ما-

 ...کنه فوران خشمم آتيش شد باعث شبنم گر عشوه بزنه،صداي حرفي تا کرد باز دهان روهام تا

 !خدمتتون هستيم...حاال بودين-

 شبنم گر حيله چشماي تو و شدن مشت دستام...کرد نگاهم دلخور و شد نااميد روهام چشماي

 ...غريدم دندونام الي از...شدم خيره

 !بکشي گند به سرنوشتمو نميزارم ديگه-
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 به تدس ديوار به و عقب رفت...ميکرد سوراخ دستمو کف داشت ناخونام!هيستريک و بلند...خنديد

 ...داد تکيه سينه

 !عزيزم خودته کاراي بازخورد بيني مي هرچي-

 تو...کرد ناله روهام همزمان...چسبيدم رو بود تنش که شرتي سوي يقه و شدم ور حمله سمتش به

 ...توپيدم شبنم صورت

 کردم؟ احمق توي حق در که خطاييه کدوم تاوان اين!...هان؟ کردم چکارت من-

 ...ميداد عذابم خونسرديش

 !ميرسي سوالت جواب به...بياري فشار ذهنت به کمي اگه-

 ...دادم تحويلش عصبي پوزخندي

 !نه؟ برسي بازيات ي*ش*ا*ل به راحت خيال با نذاشتم...آها-

 !بود دنيام همه من واسه...بود کاري کثافت تو واسه که چيزي همين-

 !ميشه هرز زندگيتم کل باشي هرزه که خودت معلومه خب-

 لحظه يه فقط!کردم هنگ...عقب شدم پرت لحظه يک توي و زد صدا اسممو روهام همزمان آن يه

 !شدم غافل ازش

 رو اسلحه لوله هم شبنم و!روهام سر پشت درست...ستون به چسبيدم ديدم اومدم خودم به تا

 !بود بخش لذت برام روهام کنار مرگ...اين وجود با...پيشونيم روي چسبونده

 !شم خالص شرت از هميشه براي وقتشه-

 فقط.نميشم بازخواست تو بخاطر دنيا اون تو من که باش نداشته ترديدي...بزن-زدم پوزخند

 !کنم تماشا رفتنتو جهنم به لحظه خودم چشماي با و بياي توهم ميمونم منتظر

 .شدن کشيده توهم اخمام...داد فشار رو اسلحه

 !ميکني زر زر زيادي داري ديگه-
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 مياد آيا من بعد اينکه!روهامم يعني بود سرم پشت ذکرم و فکر همه...نداشتم مرگ از هراسي

 دهپيچي پام مچ دور روهام دست کردم حس...داشت اصرار دومي به دلم که...ميکنن ولش يا پيشم

 ...کردم زمزمه و بستم چشمامو!...شد

 !داشت خواهم و داشتم دوستت هميشه...باشه يادت عشقم-

 .بده ادامه.ببينم رو انگيز غم لحظات اين دارم دوست!...جالبي وداع چه...آفرين-شبنم

 ...دادم ادامه ميشد تر محکم پام دور روهام دست حلقه که همونطور و کشيدم عميقي نفس

 !نيک پيدا بهترم من از شايد...بکن زندگيتو!کني کز گوشه يه بشيني نميخواد دلم من بعد-

 سرخوشانه دلم تو!...شدي؟ عصباني!خب؟ چيه...ندادم بروز ولي!اومد دردم.داد فشار پامو محکم

 ...خنديدم

 !بکن آخرو وداع...پس.ميگذره مردنت وقت از بدم اجازه بهت اين از بيشتر...مهربون چه-شبنم

 ...من عمر باش خودت مراقب-گفتم

 ماشچش تو!هنگيد.گرفتم محکم شبنمو داشتم،دست انتظارشو که ثانيه،همونطور يک عرض در و

 روهام همزمان...شد هوا به جيغش که شکمش سمت بردم و پيچوندم دستشو آنچنان و زدم زل

 حس ستون با سرم برخورد درد نذاشت بود روبروم که اي صحنه ولي...عقب افتادم و کشيد پامو

 ...بشه

 صحنه به بودم خيره فقط من و پيچيد مي گوشم تو روهام مبهم صداي...برد ماتم

 کمش به...ميشه اکو گوشم تو هنوز گلوله شليک صداي و اينجا افتاده الش و شبنم،آش!...روبروم

 !جاريه زمين روي کنارش رودخونه مثل خون و افتاده

 دست به نفر يه مرگ...خون حس...خون بوي...خون اينهمه...گرفت بر در وجودمو عجيبي لرزش

 ...گلوله شليک انعکاس...خونش داغي...تنش سردي...من

 روهامو صداي...ميره سياهي چشمام...نمياد باال نفسم!!!...مرد شبنم...کشتمش من

 !!!خون و بينم مي خون فقط و ميشه بسته چشمام...ميشنوم

******************* 
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 !چشاتو؟ نميکني باز...تياراجان؟خانومم؟-

 از يمبهم تصوير و ميکنم باز چشمامو آروم...ميشه دميده کالبدم تو دوباره روح انگار صدا اين با

 اشلب رو دردمندي لبخند...ميشه واضح تصويرش و ميزنم پلک چندبار...بينم مي رو روهام چهره

 ...ميکنه نوازش مو گونه و ميشينه

 خانومم؟ بهتري-

 لمود صورتش روي کبودياي و زخما ديدن...ميگذرونم اطرافم نگاهمو بدم بهش جوابي اينکه بدون

 زنده چشمام جلو حادثه اون تصوير ناگهان بوديم توش که اتاقي ديدن با!...مياورد درد به

 يرهخ بود افتاده شبنم قبال که جايي به و ميشينم هراسون و مياد بند لحظه يه نفسم...ميشه

 !همونجاست خونش رد هنوز...ميشم

 ...ميبندم چشمامو و ميگيرم دستام با سرمو

 يهو؟ شدي چي...من؟ عمر خوبي...تيارا؟-

 ...ميفتم نفس نفس به...گوشمه تو گلوله نحس صداي اون هنوز...ميکشه تير سرم

 ...چسبونه مي دردمندش سينه به سرمو و ميده جا آغوشش تو منو روهام

 !شد تموم کابوسا همه!شد تموم ديگه!...من؟ عشق ميترسي چي از-

 ...ميگيرم اشکامو ريزش جلوي

 ..روهام-

 روهام؟ جان-

 !کشتم آدم من!کشتمش...من...من-

 ...ميکنه نوازش موهامو

 .بود خودش شد مرگش باعث که کسي!نکشتي تو...عزيزم نه-
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 کنار رو اسلحه اون نميکرد،اگه حمله بهم اگه...بود مقصر خودش اون آره.آره...کنم باور ميکنم سعي

 دب خودش خواست با شبنم،آيا...دارم بدي حس...ولي...مرد نميشد،نمي درگير باهام ميذاشت،اگه

 !شد؟

 جديدي پيراهن.شده تميز صورتش.ميکنم نگاهش خوب...ميکشم بيرون روهام بغل از خودمو

 ...تنشه

 !اومده؟ کسي-گفتم

 .زدم زنگ بهراد به خودم-

 ...آها-

 !!کنه کشف درونم رو چيزي ميخواد انگار ميکرد نگام جوري يه...شد خيره چشمام تو دقت با

 !چيه؟-

 !نميگي ولي بگي ميخواي چيزي يه-کرد کمرنگي اخم

 دميش تر پررنگ اخمش که همونطور.دوختم دستش به و گرفتم چشماش از نگاهمو...کردم مکث

 ...ميداد ماساژ شو سينه قفسه

 !خوبي؟-

 !بزن حرفتو تو.خوبم من-داد تکون سر

 .دارم بدي حس يه...شبنم مرگ به نسبت-شدم انگشتام با بازي مشغول

 ...کنه نگاه چشمام تو قشنگ تا پايين آورد سرشو

 !ميده؟ آزار منو عشق داره چي بخاطر بد حس اون و-

 سبتن داره ميديدم که وقتي حتي!ميديدم خواهر يه مثل هميشه...شبنمو من...روهام-گرفت بغضم

 همون ميکردم فکر هست،همش و بوده متنفر ازم ميگفت بهم وقتي حتي.ميکنه خيانت بهم

 !شده عوض فقط و خواهرمه

 الح همون در و گوشم پشت داد و کرد جمع پيشونيم تو از موهامو دستش با.کشيد عميقي نفس

 گفت
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 زرگشونب و ميکنيم فکر درموردشون ما که هستن اوني از تر کوچيک خيلي بعضيا...عزيزم ببين-

 !کرد نگاهت همونجا از و گرفتش باال اون جو که...باالبردي خواهر مقام در اونو اونقدر!ميکنيم

 .بود خودم تقصير...آره-دادم تکون سرمو و گزيدم لبمو

 اون.نمک ثابت بهت شبنمو بودن لياقت بي ميخوام من.نبود اين من منظور نه-زد مهربوني لبخند

 .نداره تورو خوردن غصه ارزش

 و گذروندم کيانا و رها و اون با که وقتايي چه...نميفهمي تو روهام-جوشيد چشمام توي اشک

 اعتماد بهشون چقدر.باهامن تهش تا تا سه اين که بودم خوشحال چقدر.گذشت خوش چقدر

 از زخم يه طعمه که هم شبنم...رفت پيشم از خبر بي خدا از يه هوس بخاطر که رها...داشتم

 .شد کشيده راه اين به خودش پاهاي با شبنم که نميشه باورم هنوزم...شد ش گذشته

 ...کرد پاک اشکامو

 .برگرده ميتونست ميخواست اگه ولي.درسته-

 داد ادامه...کردم سکوت

 شمامچ تو دقيق.)احساستو ميدونم چون صادقم باهات من تيارا ببين...تونستم من که همونطور-

 بنمش شبا اون از يکي.گذروندم حروم عمرمو شباي از خيلي.بودم خيليا با من.نگم دروغ(شد خيره

 ونهم از...نکرد دريافت من از هوس يه بجز احساسي هيچ و نداشت بقيه با فرقي هيچ...بود من با

 شقبول من اما.برگشت اما برنگرده ديگه که رفت و گرفت پولشو.شد عوض من با رفتارش شب

 .شد اي کينه بعد به اون از...نکردم

 چه قبال روهام اينکه فکر...شدم حرفاش ادامه شنيدن منتظر و کردم دور خودم از بدمو فکراي

 !يخيالب.نيست ديگه بوده هرچي...کشيد پيش بحثشو خودش باز اما بود شده فراموش بوده کسي

 داد ادامه...شد نمايان نگراني شبيه حسي نگاهش تو که خوند چي نگاهم از نميدونم

 دروغ...داد دست از رو فرصت اما.نره گناه اون سمت ديگه و بشه عوض که داشت فرصت-

 داشتم.ميکردي جذبم داشتي تو حتي.شدم وسوسه بارها عادت اون ترک از بعد خودم چرا؟من

 ودهآل نذاشت بود گذاشته پا دلم به تو طرف از که عجيبي حس همون اما ميفتادم دامش به دوباره

 .نميداد ادامه کاراش داشت،به تعهدي حس همچين هم شبنم اگه.کنم ت
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 هگذشت به نسبت خوشي دل گرچه ميکرد گرم دلمو هميشه حرفاش...گرفت آروم دلم جورايي يه

 ...بود خواستني برام هميشه روهام.نداشتم ش

 کرد نگاهم عجيبي آشوب حس با.کرد نوازش و گرفت دستش تو دستمو

 !باشي؟ کنارم رضايت با وجود،ميتوني اين با...ميدوني منو گذشته همه تو-

 گفتم ميکنه گرم دلشو ميدونستم که لحني با.زدم محوي لبخند

 هردومون نحس گذشته ميسازم،که اي آينده تو با که اينه مهم.ندارم کاري ت گذشته به من-

 .بزنه زانو جلوش

******************* 

 از روهامو و من بهراد روز همون...حرفاش شنيدن منتظر استرس با و بودم نشسته بابا روبروي

 محکمي لگدهاي اثر بر هاش دنده.دکتر بره شد راضي روهام من زياد اصرار به و کرد خارج اونجا

 از کمي...ميشد خوب دارو و قرص با.بود نشکسته خداروشکر ولي خورده بود،ضربه خورده که

 .شد برطرف هام دلشوره

 دقيقه چند االن اما داره حرف باهام.بهار و بهراد خونه يعني.اينجاست بابا و ميگذره روز چهار االن

 شحرفا با هميشه مثل منتظرم لحظه هر!...ام خيره بهش نگراني با منم و خودشه تو فقط که ايه

 ...کنه داغونم

 !نبود خاصي حس نگاهش تو.شد خيره چشمام تو و کرد بلند سرشو آروم

 ...شد مايل سمتم به و کرد قفل هم توي دستاشو

 .دارم خبر ماجرا از-

 ...کردم نگاهش سوال پر

 !ماجرا؟...کدوم-

 .گذشت چجوري و چي کال و.شد اينجوري که شد چي اينکه.ماجراها همه-

 ...کنم قفل ديگه توهم محکم دستامو ميشه باعث استرس و ميدم قورت دهنمو آب

 !خب؟-
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 س چهب هنوز دخترشون ميکنن حس که باباهايي مثل و داد تکيه مبل پشتي به سينه به دست

 !کرد نگاهم

 .شرکت اومد ديروز...روهام-

 ...خالي دلم ته و ميشه گرد چشمام

 !واقعا؟...وا...ا-

 .داشت حرف باهام کلي...اوهوم-

 ...ميشم تيکه تيکه دارم نگاهش و لحنش اون با ميکردم حس

 !حرفايي؟ چه-

 .نداشتم شنيدنشونو توقع اصال که حرفايي-باال داد ابروهاشو

 ...کرد عرق دستام کف

 !بفهمم؟ منم...بزنين حرف جوري يه ميشه-

 و.اينا...و شده عاشقت چجوري اينکه.داد شرح برام رو چي همه که،تقريبا اوال!...نه که چرا-

 ...که ديگه چيزاي کلي بعدشم

 ...دادم قورت دهنمو آب

 !ديگه؟...چيزاي چه-

 زنده و مردم من که کشيد سر و ريخت آب خودش براي ليوان توي ميز روي پارچ از...شد خم

 ...شدم

 ام،ولي شاکي ازت خيلي اينکه با...که بدوني خواستم فقط!نداره ربطي تو به و ست مردونه باقيش-

 هيچ که کسي...اينکه قيمت به حتي بگيرم خوشبختيتو جلوي نميتونم.نرگس يادگار و دخترمي بازم

 !دامادم ندارم،بشه ازش خوشي دل

 جاي به مالئک مکرر هاي اصرار و دادنا هل با و شتافتم باقي ديار به لحظه در من که بود اينگونه و

 !!!برگشتم خود
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 نفس!...نمياد باال ويندوزم جوري هيچ انگار و بودم خيره بابا ناراضي چشماي به هنگ حالت با

 ...گفت آرومي صداي با و کشيد عميقي

 وستتد و دخترمي که کنم ثابت بهت خواستم کار اين با...تيارا اما نيستم راضي دل ته از و قلبا-

 بخوا زدم سيلي بهت که شبي اون.نرگسي به عشقم يادگار تنها...مني دلخوشي تنها تو.دارم

 با مالقاتم راستش.کنم موافقت وصلت اين با داشت اصرار و نبود راضي ازم اصال.ديدم رو نرگس

 .شد باعثش نرگس.نبود موافقتم اصلي دليل روهام

 گفت و برداشت مبل دسته روي از رو کتش...شد بلند

 .نميکنم نابود خودم دستاي با تنمو پاره من...باشه هرچي باالخره-

 تنها ناراضيش چشماي تصوير و ناباوريم و بهت تمام با منو و داد تحويلم شيريني لبخند درآخر و

 شد؟؟ درست...يعني خدايا!...گذاشت

 داره لمب روي موبايلم ديدم راست سمت پايين کشيدم نگاهمو منگال مثل...کردم حس رو لرزشي

 ...ميشه روشن خاموش هي روهام تصوير و ميره ويبره

 !!!حرف بدون دادم جوابشو و جلو بردم دستمو تا کشيد طول سالها

 !کو؟ سالمش خانومم الوووو-

 ...ميام حرف به بزور

 !سالم...س-

 ...خ...ماهت روي به سالم-

 !کردي؟ چکار تو روهام-

 !ها؟-

 !مرگ و ها-

 فيلسوفانه حالت و هنگ بين چيزي يه روهام صداي...بود گرفته خندم خودم باز ديوونه از خودم

 ...بود

 !عزيزم؟ خوبه حالت تو جان تيارا-
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 ...شنيدم شو نااميدانه صداي...شد هوا به خندم يهو

 !دراومد آب از رواني که شديم يکي عاشق آخرم از!بيني؟ مي مارو گند شانس...خالق جلل-

 !روهاااام-شد هوا به جيغم

 !رفت دست از عشقم...واي واي واي-

 !!ديگه نکن اذيت انقد-کردم اعتراض گريه حالت با

 !ميده حال چقدر بدوني اگه!...برم قربونت الهي-خنديد

 من؟ باباي به گفتي چي رفتي بگو.ميده حال و مرگ-

 !ديگه ديگه-

 !روهام-

 جون؟-

 !ديگه بگو...ميکشمت ميام-

 !ست مردونه...نوچ-گفت جانب به حق

 !قهرم من اصن-

 بي اما هنش بلند م خنده صداي تا ميگرفتم گاز لبمو هي...زد زنگ بالفاصله...کردم قطع رو گوشي و

 يباتقر و برداشتم گوشيو زد زنگ که باري دومين!مياوردم در بال داشتم خوشحالي از...بود فايده

 ...زدم فرياد

 !!!عاشقتمممممم عشقم-

**************** 

 يمجلس مانتوي همراه به سفيد شال اون...آينه به دوختم نگاهمو و کردم قفل هم توي انگشتامو

 ...بودم راضي خيلي ازش خودم که مليح آرايش يه...ميومد بهم سفيد شلوار و نباتي-سفيد

 رو دمخو خوشبختي که دنيايي.ميزارم جديدي دنياي به پا دارم کم کم انگار...داشتم غريبي حس

 ...بينم مي حتمي وحشتناک،توش کابوس اينهمه بعد
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 از شونگاه و ميزنه چشمک شيريني،بهم لبخند همراه به روهام...ميشه ثابت آينه توي بازم نگاهم

 نظر هب هميشه از جذابتر خيلي سفيد پيراهن و طوسي شلوار و کت اون با.ميدوزه چشمام به آينه تو

 ...ميرسه

 چهي بعد،ديگه به اينجا از که ميفهمونه بهم روهام نگاه از داره حسي يه ولي.سخته باورش هنوزم

 !دغدغه بي...خوشبخت...آروم!هميم بعد،مال به اينجا از.شد نخواهد ما مانع چيزي

 ...پيچه مي گوشم تو صدايي

 ...مهريه با شمارا وکيلم بنده آريا،آيا تيارا خانم محترمه،سرکار دوشيزه-

 گاه نگاهي با بابا...ميگذرونم محضر در حاضر افراد هاي چهره روي نگاهمو...شنوم نمي شو ادامه

 تمگرف وجدان عذاب داشتم باهاش که هايي رفتار از خيلي بخاطر.ست خيره بهم شاد گاه و غمگين

 فتمر باهاش محضر از قبل...دلگرميه خوشبختيمه،برام فکر به و داد بهم رو اجازه اين که همين اما

 ...بودن مونده دلم تو عمر يک که حرفايي.زدم حرف باهاش کلي و مامان خاک سر

 !بچينه گل رفته عروس-

 يمهربون با بود نشسته صندلي روي که هم بهراد و ساييد مي قند سرم باالي...بود بهار صداي

 ...بودم مديون برادر خواهر اين به من مدت اين بخاطر چقدر...ميکرد نگاهم اي برادرانه

 ...ميکنم عرض دوم بار براي!بچينن گل سالمتي به انشاهلل-

 بغلش تو هک کوچولوش پسر براي و ميکنم غنچه لبامو.ميزنه شيطوني چشمک...ميکنم نگاه کيانا به

 ...ميفرستم بوس خوابيده

 هنوزم که مامانم.نداشت مادر از کم که نسرين خاله...ميده عذابم بدجور نفر سه خالي جاي

 اينجا که پرهامي شکسته قلب به...زد رفتنش با بدي زخم واقعا که خواهري...رها و عاشقشم

 زا نامعلوم زماني تا و کرد خداحافظي ازمون خراب حال و گريون چشماي با پيش روز چند...نيست

 جلوشو ماهم.ميده آزارش داره خاطره رها با که شهري تو موندن ميگفت!!!...شد خارج کشور

 ...باشه بهتر براش واقعا شايد.نگرفتيم

 !بياره گالب رفته عروس-

 ...ميکنم عرض سوم بار براي...انشاهلل سالمتي به-
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 دعا خوشبختيمون براي دل ته روهام،از نگاه گرماي زير و ميدوزم قرآن هاي آيه به نگاهمو

 آينده ضامن خودت...کردي تموم برامون هارو سختي.بودي چيز همه شاهد خدايا،خودت...ميکنم

 ...ونهبم دلش به غم عاشقي هيچ نزار خدايا.کن عطا بيشتري عشق عاشقمون قلباي به.باش مون

 !!!ميخوان لفظي زير خانم عروس-

 و لبکارانهط حالتي با...ميکنم نگاه روهام به آينه تو از شيطتنت با و شينه مي لبام رو مليحي لبخند

 ...ميکنه نزديک گوشم به سرشو و ميکنه نگام حرصي

 !بدي؟ لفتش ميخواي باز که-

 سرم پشت ميکنم حس و ميشه بلند روهام...ميشينم صاف و ميگيرم مو خنده جلوي

 مي دلم به بدجوري پالکش برق و پايين مياد آروم آروم پالک يک همراه به زنجيري...ايستاده

 !شينه

 و تظرمن و شينه مي کنارم روهام...ميکنم نگاهش وصفي بي ذوق با و ميگيرم دست توي رو پالک

 ...ميشه خيره بهم عاشقانه

 !وکيلم؟-

 ...ميگم رو زندگيم تصميم ترين مهم وجودم اعماق از و ميکشم عميقي نفس

 .بله-

 تو اشک اراده گفت،بي رو بله که روهامم...ميشه بلند بهار و کيانا سوت و جمع دست صداي و

 ...نداره اندازه بي شوقي جز معنايي که اشکي!ميشه جمع چشمام

 مپيشوني روي که روهام داغ بوسه با و...ميگن آمين همه و ميکنه دعا خوشبختيمون براي آقا حاج

 ...خوشبختيم به ميخوره تاييد ميشينه،مهر

 ...منو دادي سکته-

 .ميشم خيره چشماش تو عشق با...بود گفتن بله تو تاخيرم منظورش ميدونستم

 !شد تموم که اينه مهم...آقاييم نکنه خدا-

 !شده شروع تازه...شد؟ تموم-
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 گها شده شروع زندگيمون تازه-گفت لب زير و انداخت حاضر جمع به مخفيانه حرصي از پر نگاه

 .بزارن اينا

 !روهام زشته-خنديدم ريز

 !کنم خلوت خانومم با ديقه دو بخوام شايد خب!...زشته؟ چي-

 ...يکم کن صبر خب-

 نميشه ديگه ولي...کردم صبر اينهمه-کرد نوازش نگاهش با چشمامو عاشقانه...کشيد عميقي نفس

 !گذشته حدش از صبرم!باشم دور تو از

****************** 

 يسيخ...کشيدم هام ريه به رو ماليم نسيم و پاک هواي اون وجودم تمام با و کشيدم عميقي نفس

 فکر و ها سختي همه از جدا...داشتم نظيري بي حس...ميداد قلقلک پامو کف و باال ميومد آب

 !ميکردم پرواز انگار دهنده آزار هاي گذشته

 ذهن از رو روز چند اين خاطرات و شدم خيره دريا کران بي آبي تو نامعلومي نقطه به

 و کردن دفن جايي يه رو شبنم که گفت بهم روهام عقدمون از بعد شب همون...گذروندم

 روهام.نيست خبري هم گروه اون اعضاي بقيه و بابک و حسام از.شد حذف هميشه براي حضورش

 !يمدار آسايش حاال که بهتر چه و...کردن اميد قطع شون مرد،همه شبنم وقتي که داد اطمينان بهم

 دلم منم...بريم سفر يه تنها خودش و من عروسي مراسم از قبل که گرفت اجازه بابا از روهام

 و...خوبه روهام با بابا که خوشحالم چقدر.کرد قبول ميل کمال با اونم و بود کرده رو دريا هواي

 اون هميشه براي و نشد جاري زبونم به بود،هيچوقت گذشته مال که رازي اون که خوبه چقدر

 ...شد فراموش و شد دفن ذهنم هاي گوشه

 ...انداخت طنين گوشم تو آرومش نسيم،صداي با همزمان

 !اينجايي ميدونستم-

 .بودي خسته!کنم بيدارت نيومد دلم-گفتم کنم نگاهش برگردم اينکه بدون...زدم لبخند

 تکيه ش سينه به سرمو...رفتم فرو بغلش تو پشت از و پيچيد دورم دستشو...نشست سرم پشت

 ...دادم
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 !من برم دلت اون قربون اي-

 ...ش چونه زير زدم بوسه يه و کردم بلند سرمو

 !روهامم ممنونم-

 ...شد خيره چشمام تو مهربون و پايين انداخت سرشو

 !بابت؟-

 !چي همه-

 !چي همه بخاطر...باشم ممنون ازت بايد من-بوسيد چشمامو

 ...راستي-

 جانم؟-

 !بدم بهت رو چيزي يه که بنداز يادم...تهران برگشتيم وقتي-

 !چي؟-باال پريدن ابروهاش

 !ديگه-زدم چشمک

 !بدي؟ دقم ميخواي باز-

 !سورپرايزه يه...نکنه خدا-

 !عجب-داد تکون سر و دوخت دريا هاي موج به نگاهشو

 !بود فرش تابلو همون منظورم...دوختم چشم نگاهش مسير به و زدم لبخند

 خانومم؟-

 جونم؟-

 !داري؟ احساسي چه-

 ...خوشبختي-...کشيدم عميقي نفس

 !ش بوسه از گرفتم گر...رفت فرو گردنم گودي تو صورتش و پايين آورد سرشو
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 !من عشق ديوونتم-

 ...متقابله نکن شک-کردم خم عقب به سرمو

 با!...پاش روي افتاد سرم و شدم دراز...چرخوند منو ثانيه از کسري در!...شد چي نفهميدم يهو

 ...شدم خيره شيطونش چشماي تو تعجب

 خوبه؟ حالت-

 !نميشه اين از تر عالي-زد لبخند

 ...کردم نوازش سرشو پشت موهاي و باال بردم دستمو...صورتم رو شد خم

 !ميشيم ديوونه يهويي خوبه چقدر-

 ...م گونه روي گذاشت دستشو

 !ميشه موندگار ديوونگي اين و-

 روهام؟-

 !دلم؟ جان-

 ...کن م وابسته ها دلبستگي اين به-

 ظرمنت و بستم چشمامو...پايين آورد بيشتر سرشو و کرد تزريق وجودم به رو عشق نگاهش با

 با رو سيک اينکه...شيرينيه اعتراف!...نيست سختي کار زندگيمه همه مرد اين اينکه اعتراف...شدم

 کنارش و بپذيريش هاش خوبي و ها بدي همه با...باشي داشته دوست و بخواي وجودت تمام

 ...باشي داشته آرامش

 ...پايين رفتن کم کم و نشست م بسته چشماي روي لباش

 ...آرامشم درگير تو کنار-

 .ميکشم نفس کنارت همينکه...کافيه جهان تمام از همين-...دادم ش ادامه

 عشق معني بود،به ابد تا طولش که وابستگي اين آخر سکانس و گرفت بازي به موهامو

 ...شنيدم آروم صداشو...رسيد
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 ...کتاب اين صفحات البالي در بيا-

 !ببوسيم را همديگر

 ...نميخواند کتاب کسي اينجا

 ...خواند هم اگر

 !من با مسئوليتش

 !باش کنارم

 ...ها هنوز در هميشه

 ...هميشه در هنوز

 (0831ليدا.........14/01/78:پايان)
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