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 (بگو تو اول2 جلد) باشی اگر تو

 d e l : نویسنده

 سالم 

 من هب میکنم پیشنهاد پس.هست آنالین نیمه بخش تو من رمان اولین بگو تو اول رمان
 توش می ابها دوم قسمت نین نخو هم  اگر اما بخونین هم رو اول قسمت و بدین افتخار
 .نشین متوجه که نداره

 با زدواجا به تصمیم مادر پیشنهاد به.میشه شروع خارج از داستان پسر برگشت با داستان
 ...و گیره می دختری

 هست عاشقانه فانتزی داستان ژانر

 یرگ گوشه و منزوی رمان پسر اتفاقا.نداریم راضی خود از مغرور پسر از خبری داستان تو
 به نرما نثر.میشن ماجرا وارد آهسته شخصیتها و میره پیش جلو به آهسته داستان.هست
 .هست ای محاوره هم دوم جلد هست ای محاوره اول جلد اینکه دلیل

 .بیاد خوشتون امیدوارم

 نامعلوم: صفحات تعداد

 خدا نام به

 

 

 رو یکس هر گذرا.میکنم کار چه آدمها ابن بین تنها.فرودگاست سالن نوی آدمهای به نگاهم
 همه هاشار  انگشت بدین نشون تنهاترو همه از سالن این تو بپرسن اگر.گذرونم می نظر از
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 از مش می کنده دارم.شد تموم دیگه ولی.ام بافته جدا تافته اینقدر.برمیگرده من سمت به
 ارمد هام دلبسته از دوری دشوار تحمل سال شش از بعد.میگردم بر دارم.لعنتی غربت این
 وجودم در خاصی بیقراری یک اما ندارم اضطراب.نیست هیجان حسم.میگردم بر

 مرور سرمو توی های برنامه.گذاشتم جا رو دلتنگیهام جاییکه به برمیگردم.هست
 هچ.زدم لبخند ناخودآگاه.اونجا برای کنم می شماری لحظه.چیه دونم می کارم اولین.کردم
 ....هباالخر  رسید می پروازم نوبت....خوبه خیلی....میگردم بر دارم دونه نمی کسی که خوب

 رو ادادمج باال های قفسه تو وسایلمو و کردم پیدا صندلیمو اینکه از ،بعد شدم هواپیما سوار
  کنه باز چشماشو تا کردم صداش و کردم بود من دست بغل جاش که دختری به

  محترم خانم ببخشید-

 .من به شد خیره و کرد باز چشماشو

 نیست زحمتی اگه البته شما بعد بشینم من شید بلند ممکنه اگه-

 نکعی.صندلی رو نشستم و کنار رفت بود من میخ که طور همین شد بلند و زد لبخندی
 نگاه.پام رو گذاشتم شرتمم سوئی.لباسم جیب تو گذاشتم و برداشتم موهام رو از آفتابیمو
 . کردم نگاش و سمتش برگشتم. کردم می حس خودم رو دختره خیره

  داره نگاه چیه-

 شد نمی حساب خوشگل خیلی ولی داشت نمکی با و سبزه چهره.خندید

  ایران ری می تعطیالت برای-

 سمتش برگشتم سوالش با

 بدم؟ جواب باید چرا-

  دیگه بگو-

 برگشتم همیشه برای نه-

 پرسید تعجب با

  بودی اومده چرا پس-
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 گردم برمی دارم شده تموم درسم.تحصیل-

 هست زندگیت تو کسی-

 زد لبخند.کرد نگاهش

 دختره منظورم-

 کردم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه یه

  ایران برسه پام بزار-

  خندید

  داری حاال ولی واال آره-

  ندارم نه..... زنی می حرف چقدر اوف-

 خوبه خیلی-

 خندیدم وری یه

  رسیدی دیر شرمنده-

 پرسید تعجب با

 چرا؟-

  کنم ازدواج که میرم دارم-

 سالته؟ چند مگه.حاال ایه عجله چه!نـــــــــــه-

-22 

 همسنیم- 

 دادن دست برای کرد دراز دستشو

 خوشبختم بهنازه اسمم-
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 دادم دست نهایتا ولی دادن دست برای کردم معطل کم یه

 آرادم-

 یچشما همین الی از ولی نزنه حرف این از بیشتر تا ببندم چشمامو دادم ترجیح.خندید
 کردم باز چشمامو کردمو پفی کردم می حس نگاهشو کامال هم بسته

  نکنی نگاه اینقدر شه می-

 خندید آروم

 حتمی رفتی مامانت به.....خسیس.مگه حاال شده چی-

  هستم پدرم شبیه اتفاقا-

  داره دیدن پدر این به ایول:بهناز-

  کرده فوت ساله هشت ببینیش تونی نمی-

  متاسفم:بهناز-

Lبا.داره دردی چه میدونست اصال.همدردی ابراز برای مزخرفی کلمه چه.... !!!!!متاسف 
  سمتش برگشتم دوباره اومدم در فکر از صورتم جلوی کارتی دیدن

 وشحالخ بندازم راه نمایشگاه یه خوام می برگشتم دارم نقاشی گالری. منه کارت این:بهناز-
 نمایشگاهم بیای شم می

 .کرده که لطفی مثال بابت کردم تشکر و گرفتم کارتو تفاوتی بی با

 رارق سال شش تو دیگه.راننده به دادم هتل آدرس و گرفتم تاکسی یه و گرفتم چمدونامو
 تاقا داخل.بود معروفی هتل قدیم از هتل این باشه داده رخ کشور تو تغییر خیلی نیست
 . خوابیدم لباسام همون با خستگی از و شدم

  تمبرگش صدازد اسممو که صدایی با  رفتم می بیرون هتل در از داشتم. شدم حاضر صبح

 !آراد-

 زدم لبخند یه زور به
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  کنی می کار چه اینجا تو..... بهـــناز-

 اتفاقیه اینجا بودنش کردم می باور باید یعنی

  سمتم اومد خنده با

  صبحی میری داری کجا:بهناز-

 بدونی داری دوست-

 نبود که رو بدونم خوام می یعنی ایستاد منتظر

  پدرم خاک سر زهرا بهشت میرم-

 زهرا بهشت رفتم و شدم تاکسی سوار.نایستادم منتظر دیگه

 ادرمم هنوزم که بود این از حاکی و شد نمی کثیف خیلی وقت هیچ که شو قبر گالب و آب با
 چشم و نشستم بود کنار اون که کوچیک سنگ یه روی کردم تمیز رو اینجاست پنجشنبه هر

 مین هنوزم من اما ،نیست نیست دیگه ساله هشت که پدرم،پدری اسم به.قبر به دوختم
 شتنشندا به نداشتم دوست من نه بود سخت خیلی برام نیست،قبولش که کنم باور خوام
 فکر با سالها این همه من. نیومدم کنار وقت هیچ پدرم مرگ با.نکردم عادت و کنم عادت
 کردم زندگی کنارم در بودنش

 رفتش عزیز با آرومداره کسی کنی می نگاه طرف هر به.دارم دوست رو قبرستان سکوت
 تا دردهاشون حجم کردن سبک یان،برای می شدن خالی برای اینجا همه.میکنه دل درد
 داره هک کنم می گوش قرانی به آروم.ده در از پر اینجاست کس هر.کنن تحمل هم باز بتونن
 داغدار رو ای عده و رفت که عزیزی.خوابیده عزیزی سنگ این زیر اینجا.میشه تالوت
 .ناپذیر تحمل دردی.نشدنی سرد داغی.کرد

 نم بر بودم هگفت.نیومدم بر اینم پس از ،دیدی بمونم نتونستم برگشتم. اومدم من!بابا سالم
 گتن خیلی برات دلم .....بود سخت خیلی....... شه نمی.همینجام بازم ببین ولی گردم ی
 چه اطرافیانت روان و روح با نفهمیدی ولی درد از شدی راحت رفتی که تو.بود شده
 که بود دیروز همین انگار ولی گذشته ساله هشت.افتادم روزی چه به ندیدی.کردی
 درد ولی شدم بزرگ چرا؟من دونم نمی کنم نمی عادت ولی میخنده بهم بشنوه یکی.رفتی
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 یخیل.کنم می تنهایی احساس خیلی.غم این شده بزرگ خیلی. شد بزرگ من با دوریتم
 نیتو نمی که ؟چرا؟جوابمم رفتی چرا پرسم می بازم ولی رفتی چرا بپرسم ست مسخره
 ،قدم خودت قول به شدم گنده خرس.دارم احتیاج خیلی.دارم احتیاج بهت االن تازه.بدی
 رامب کن دعا!شرط یه به اما گشتم بر.کنم کار چی بابا نداره طاقت دلم ولی نردبونه مثل
 تو.کنی می کار چی اینجا تنهایی!آه..............سخته خیلی اینم.بیام بر یکی این پس از الاقل
 راحتی اینقدر یعنی.......آتنا کوچولو موش اون....مامان من...نشده تنگ ما برای دلت
 بنداز تا سه ما به باال اون از نگاه یه هم گاهی از هر یه ولی باش راحت نداره عیب.......االن
 .....هستیم حالی چه تو ببین

 .اومد در نالم

 من..کرد رو اون به رو این از منو مرگ یه ببینی تا نیستی....نمیبینی که بهتر همون نه
 چه ندارم خودمم حوصله من......ندارم رو زندگی این حوصله....ندارم رو کاری هیچ حوصله
 اشباشه؟ک...باشه خوش همین به دلم بزار برام کن دعا........بابا.....دیگه نفر یه به برسه

 یام یم بازم.......بودم پیشت االن خواست می دلم خیلی وگرنه نبود کبیره گناه خودکشی
 میدی گوش من اراجیف این به که تویی فقط پیشت

 سید که مردی هنوزم شدم البی وارد.دادم رو خونه آدرس. شدم تاکسی سوار و شدم بلند
 مزه اب لحجه همون با کرد براندازم موشکافانه. کردم سالم.بود مسئولش کردن می صداش
 پرسید ترکیش

  داری کار واحدو کدوم-

 نشناخت منو یعنی

 ،معتمد 22-

  بزنم زنگ کن صبر-

  زدم صداش دوباره خنده با

 کردی فیلم منو یا نشناختی یعنی سید شد عرض سالم-

 کرد نگام و کرد ریز چشماشو
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 بزنم زنگ کن صبر پسرم شوما؟....واا نه:سید-

  پشتم رسید که زدم آسانسورو دکمه. افتادم راه و نکردم محل

  ری می پایین انداختی سرتو کجا:سید-

 اومد در حرصم

  ببینم اونور برو کنما می قاطی دارم دیگه-

 شد آسانسور سوار من با

 سید گرفتی دزد مگه-

  جوون شناسید می کجا از منو شوما:سید-

 در پشت از اومد صدایی. زدم زنگو و ایستادم 22 واحد پشت.شد باز آسانسور در

 کیه-

 طوس پرید سید بدم جواب اومدم تا.بودم دیدنش بیتاب چقدر. بود خودش خوشگل صدای

 شوما شناسی می رو آقا این ببینیم گلم دختر کن وا:سید-

 لوشج دستامو گرفت خندم زدش بهت قیافه از.کرد نگام فقط شوکه دیدنم با.کرد باز درو
 دادم تکون

 !!!!سورپــــــــــریز-

 سید که مردی هنوزم شدم البی وارد.دادم رو خونه آدرس. شدم تاکسی سوار و شدم بلند
 مزه اب لحجه همون با کرد براندازم موشکافانه. کردم سالم.بود مسئولش کردن می صداش
 پرسید ترکیش

  داری کار واحدو کدوم-

 نشناخت منو یعنی

 ،معتمد 22-
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  بزنم زنگ کن صبر-

  زدم صداش دوباره خنده با

 کردی فیلم منو یا نشناختی یعنی سید شد عرض سالم-

 کرد نگام و کرد ریز چشماشو

 بزنم زنگ کن صبر پسرم شوما؟....واا نه:سید-

  پشتم رسید که زدم آسانسورو دکمه. افتادم راه و نکردم محل

  ری می پایین انداختی سرتو کجا:سید-

 اومد در حرصم

  ببینم اونور برو کنما می قاطی دارم دیگه-

 شد آسانسور سوار من با

 سید گرفتی دزد مگه-

  جوون شناسید می کجا از منو شوما:سید-

 در پشت از اومد صدایی. زدم زنگو و ایستادم 22 واحد پشت.شد باز آسانسور در

 کیه-

 طوس پرید سید بدم جواب اومدم تا.بودم دیدنش بیتاب چقدر. بود خودش خوشگل صدای

 شوما شناسی می رو آقا این ببینیم گلم دختر کن وا:سید-

 لوشج دستامو گرفت خندم زدش بهت قیافه از.کرد نگام فقط شوکه دیدنم با.کرد باز درو
 دادم تکون

 !!!!سورپــــــــــریز-

 .بغلم پرید و کشید خراشی آسمون جیغ
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  بدجنس اومدی کی ،داداشی عزیزم آراد-

 خره االب. بودم دلتنگش دنیا یه. دادم می فشارش بغلم تو منم و بود آویزون گردنم از محکم
 کرد جلب توجهمو صداش بگم چیزی اومدم تا و کردم جداش خودم از

 ......آتن زنی می جیغ چرا-

  شد جمع چشماش توی اشک.زد خشکش دیدنم با

 .عزیزم اومدی کی............... االن..... تو مامان آرادم-

 ودب جاری سیل مثل اشکاش و شده شکسته چشماش مقاومت.قلبش رو گذاشت شو دست

 ...دیگه روز ده گفتی که تو.بیخبر اینقدر نکردی منو قلب فکر:مامان-

 ...کنه کامل شو حرف نگذاشتم

 کردم باز هم از کردنش بغل برای دستامو

  بغلم بیای خوای نمی خوشگله مامان وای-

 عجم چشمام تو اشک هیجان از.بود مشامم تو هنوزم تنش بوی.ییدمش بو و کردم بغلش
 و ریخت می اشک اونم.بود تر زیبا و لذیذتر لذتها همه از برام دیدنش سال شش بعد. شد
 خره االب تا شد فداش بگی که چی هر و ابرو و چشم و باال تا پایین از.رفت می صدقم قربون
 زیر به سر و شرمنده. اومدیم در هوا و حال اون از سید سرفه با.بشه جدا ازم شد راضی
 گفت

 ببخشید جسارتمو نشناختم من آقا خوام می معذرت:سید-

  پشتش زدم و خندیدم

 مطلبو نگرفتی شما باز ولی دادم آشنایی که من!سید خیال بی-

 خیر به رسیدن.ببخشید شما پسرم دیگه پیریه:سید-

 . بستم درو و تو رفتم منم.رفت و کرد خواهی عذر

 جان مامان کو چمدونات پس:مامان-
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 یارم می میرم!هتل-

 کرد نگام دلخور

 دیگه هتل رفتی اومدی دیشب یعنی:مامان-

 هک شناسیش می.آراد گن نمی بهش که نیاره در بازیا مسخره این از این مامان آخه:آتنا-

 وسایالمو یارم می هتل رم می بعد دیگه االن اومدم نیام موقع بد شب گفتم جان مامان-

 دیگه شدی گنده خرس بابا بده هنوز نکردی ترک عادتتو این آتنا آی-

 چه تو به دارم دوست:آتنا-

 بود عادتش هم بچگی از بود من گردن از آویزون.کرد بوسم همونجوری دوباره

 و کرد قطع.زد می حرف باتلفن داشت مامان.کشیدم شوخی از دست تلفن زنگ صدای به
 کرد نگاه منو بالذت و نشست روبروییم مبل روی دوباره

 مامان بود کی-

 عموت:مامان-

 بهش دیگه گفتی-

 عزیزم آره:مامان-

 گفتی نمی کاش-

 گفت شاکی

 اینجا یاد می االن همین داره شد خوشحال چقدر دونی نمی!آراد:مامان-

 ارک چه زن این با ببین بابا.کرد می نگاهم طور همین عالقه با.زدم لبخند و کردم نگاهش
 دونب و بیوه و رفتی زود.گذاشتی تنها جوونتو زن و رفتی زود داد می جون برات مامان.کردی
 شچشما تو اشک.بعید بود،خیلی بعید ازت مردی می براش اینهمه که تو.کردی رهاش یار
 نهک می نگاه من به اینکه با االن که کردم می احساس خوب خیلی و فهمیدم می.شد جمع
 یم ناراحت منو این و انداختم می یادش شباهتم این با اونو من.کنه می فکر پدرم به داره
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 شکا تنگش دل برای ریختن چای بهونه به تا شد بلند کردن نگاه سیر دل یه بعد.کرد
 کردم بغلش پشت از و رفتم دنبالش.بریزه

  بگم خانوم مامان کنی گریه بشینی تو که نیومدم من-

  بگم خانوم مامان کنی گریه بشینی تو که نیومدم من-

 من.باشی دور ازم سال شش گذاشتم طوری چه کردم می فکر داشتم خوشحالیه از:مامان-
 بری ذاشتم می نباید

 خندیدم

 برگشتم و خوندم درس شد،رفتم بد مگه-

 شتکا گونم چال روی محکمی بوسه.خندیدم و برگشتم گردنم دور دستاش شدن حلقه با

  آتنا نکن-

 بمیری زنم می نزن حال ضد برگشتی خوشحالم خیلی آراد وای:آتنا-

 دانشگاه بری گفت کی ببینم وایسا اصال............ شدی دراز زبون!اوه اوه-

 کرد نگام واج و هاج

 داری کار چه دانشگاه خوشگلی که تو دانشجو یا خوشگلن یا دخترا گفتن قدیم از-

 نداشت لنگه خوشگلی تو حقیقتا.خندید

 بشینیم بریم خب خیلی:مامان-

 داد تکیه بازوم به و نشست کنارم آتنا. نشستم هال راحتی مبل رو

 می دیگه هفته کردیم می فکر ما.گرفته مهمونی واست عمو دونی می داداشی راستی:آتنا-
 یای

 بیام دیگه هفته برم خوای می-

 بخورین چاییتونو:مامان-
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 کرد نمی فرقی پیش سال شش با کردم باز اتاقمو در.شدم بلند و خوردم رو چای

 نیاوردیش در چنگم از آتنا خوبه! اتاقم وای-

 کرد بوسم و گردنم دور انداخت دستشو

 داداشه خان مال همیشه اینجا:آتنا-

  برگشتم در زنگ صدای به

 مامان کنم می باز من-

 به یبرا دستاشو.کرد پدرمو هوای شدودلم نمایان در پشت از عموم بلند قامت.کردم باز درو
 .کرد بغلم محکم و کرد ز با برادرش یادگار کشیدن آغوش

 آراد شدی بزرگ چقدر.خبر بی چرا ولی جان عمو اومدی خوش خیلی-

 !دیگه دیگه-

 بود اومده در جلوی به گویی آمد خوش برای که مادرم به کرد رو

 گرفتی می آبغوره هی پسرت گل اینم دیدی. جان پریماه روشن چشمت:عمو-

 کرد اخم مامان

 !علـــــــــــی:مامان-

 نشستیم و داخل رفتیم

 چطوره ما خوشگل خاله این حال-

 بینی نمی نذاشته برام سیاه موی یه!خـــــــــــوب:عمو-

 خندیدم

  یعنی شه می پیدا مظلومترم من خاله از-

 مامان به کرد رو
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 ها نره یادتون جمعند ما خونه همه شب:عمو-

 دیدیم می فردا جان عمو ایه عجله چه-

 مچینه یه شه می گی می یعنی کنه صبر فردا تا بعد اومدی تو بفهمه پریسا یعنی:عمو-
 تا برم شمپا حاال.اونجا بیان گم می شب گفتم بیاد کرد می کاله و شال داشت گفتم تا.چیزی
 موندی کجا نزده زنگ

 خندیدم بلند

 کنه می چکت هنوزم-

 کنه کار خودم پیش فرستاده ستایشو گذاشته پا به برام.شده بدتر اوه:عمو-

 !!!!ستایش! هـــــــه.رفت لبم از لبخند اسمش شنیدن با

 کردم نگاهش تعجب با.کرد دراز طرفم به سوایچشو

 چیه این-

 بکنیم پات زیر ماشین برای فکری یه بعد تا باشه پات زیر فعال بگیر:عمو-

 هست آتنا ماشین عمو خوام نمی-

 هکش می منو پریسا که نکنین معطل بیاین زود فقط.نشو لوس ببینم بگیر:عمو-

 گرفتم ازش سوایچو و کردم تشکر

 کردم تنم سوئیشرتمو.بستم درو رفتنش بعد.گرفتم ازش سوایچو و کردم شکر

 مامان کجا:مامان-

  بیارم وسایلمو هتل برم-

 باهات بیام منم:آتنا-

 شو حاضر زود پس-
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 ونا به زدم خودمو ولی کنه می نگام اینجوری چرا دونستم می.زد زل صورتم تو دقیق مامان
 تو اموچمدون کردمو حساب تصفیه هتل با.روندم هتل سمت به و عمو ماشین تو نشستم.راه

 برگشتم صدایی شنیدن با.بستم عقبو صندوق در. دادم جا ماشین

 آراد رفتی می داشتی خداحافظی بدون-

 شد محوش و آتنا به زد زل کنارم اومد آتنا.زدم لبخند زور به.برگشتم

 آراد کنی نمی معرفی:آتنا-

 کردم سرفه تک یه

 شدیم آشنا هواپیما تو خانومن بهناز ایشون!اوهوم-

 گفتم همزمان.کرد دراز آتنا با دادن دست برای دستشو

 آتنا نازنینم خواهر ایشونم-

 بود آتنا مات

 خیلی...ماشاا.تخته به بزنم. باشه بهشتی حوری این بایدم برادری همچین یه خواهر:بهناز-
 هستی کی شبیه تو.تا دو شما ماهین

 گفتم جوابش تو

 خوشحال آشناییت از برم دیگه خب.........منه مثل چشماش رنگ فقط.مادرمه شبیه آتنا-
  شدم

 کردم روشنش و نشستم ماشین تو.کرد خداحافظی و کرد خوشحالی اظهار اونم

 بود آدمی عجب ها تو به بزنه زل خواست می صبح تا کردی می ولش یعنی:آتنا-

 شی می پیر زود نخور حرص-

 گفت ومن من با

 داداشی.............آراد:آتنا-
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 بگو جونم-

  کنی عروسی خوای می راسته:آتنا-

 گفته بهت مامان پس-

 بود ناراحت صداش

 زود اینقدر چرا:آتنا-

 کنه گرم سرمو خواد می دیگه مامانه دونم نمی-

 میری.مونه می یادت منو مگه کنی عروسی دیگه تو.برگشتی سال همه این بعد.... اوف:آتنا-
 خودت زندگی پی

 .....دویوونه-

 رفت پنجره سمت نگاش

 ...ببینم کن نگام-

 شد جمع چشماش تو اشک.برگشت

 خودمم من....بره یادم رو تو محاله بره سرم من.بره یادم تورو میشه مگه....دیوونه دختره-
 باالست مقامات شرط که دونی می خب ولی کنم عروسی ندارم دوست

 خندیدم....خندید بغض با

 گین نمی من به ست دیگه چیز یه قضیه دونم می منکه:آتنا

 شه تکرار دوباره خواد نمی مامان خفن خوردم عشقی شکست بار یه قبال کن فکر-

 گفت تعجب با

 بشی عاشق کردی وقت کی اصال تو:آتنا-

 کشیدم لپشو

 شدنش عاشق حتی باشه موقع بی کاراش همه همین یعنی آراد.دیگه اینیم ما دیگه خب-
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 زدم آفتابیمو عینک

 خندید خوشحالی با

 شر از ات کنی بازی پسرمو دوست نقش خوام می......دانشگاهمون بیای بار یه باید آراد:آتنا-
 بشم خالص مزاحم یه

 هم تو رفت اخمام

 مادر پدر بی این کیه جانذاشتم غیرتمو خوندما درس فقط رفتم اونور من-

 دانشگاهمون بیای دارم دوست من افتاده بگیری دماغشو بابا خی بی:آتنا-

  زرنگی دیگه نزنم دید رو دخترا که پسرتم دوست بگی-

  باشی چرون چشم دیگه بده بگیری زن خوای می:آتنا-

  .چی همه برای ...اجبار همه این برای ...تنهاییم برای ...دلم برای ...خودم برای.کشیدم آه

 اومد در صدای.شدم موهام کردن مرتب مشغول آینه تو ...پوشیدم لجنیمو سبز پیرهن

 بله-

 مامان تو بیام:مامان-

 .بفرمایید-

 شدن سرد بابا دادنت دست از داغ.بود عزادار هنوزم مادرم.بود پوشیده ای تیره بلوز تو اومد
 کرد نگاهم و زد لبخندی.براش

 عزیزم حاضری:مامان-

  بریم جان مامان بله-

 شد داشتنیش دوست چشمای مهمون ناراحتی

  مطمئنی:مامان-

 دادم بیرون محکم نفسمو
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 مامان کن سر بیخیالی. کنم می تشنج ذوق از بینمش می تا کردی فکر چی.مامان آره-
 خوشگله

 قشنگم پسر بشه فدات مامان:مامان-

 ثارتن محبتشو خالصانه و بره صدقت قربون گانه بچه یکی هیکل این با ده می حالی آی
 چشمداشتی هیچ بدون بکنه

 هم به وپسر مادر گین می چی:آتنا-

 جهنم بردن فضولو-

 گفت گوشم در.برسه بهم قدش کمی تا شد بلند پاش روی سمتم اومد

 خان آراد بگیره برات خواد می کیو مامان گفتم بهت منم اگه!ها فضول که:آتنا-

 هست کی حاال خوردم شکر کردم غلط خواهری ببخشید وای-

  بدونم چه من:آتنا-

 گفتم حرص با

 ورپریده دیگه افته می بهم کارت! آتنا برات دارم-

 کرد نچی نچ

 خدا رو تو ببین رو ما رفته خارج پسر:آتنا-

 .عمو هخون سمت روندم و فرمون پشت نشستم.بیرون رفتم سرش پشت منم.رفت و خندید

 هب شوق اشک پراز صورتی با که بود خودم مهربون خاله نفر اولین شد باز برامون که در
 کرد بغلم و اومد طرفم

  اومدی خوش. خاله دل عزیز! آراد:خاله-

 شی پیر خوای نمی تو ببینم خوشگله خاله مرسی-

 پشتم زد آروم
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  که زاره نمی بمونم جوون بزاره عموت این:خاله-

 که ودب نیافتاده بغلم تو هنوز اما سمتم کرد پرت خودشو و سمتم اومد بدو بلندی جیغ با
 ایعض اینکه برای اش دست سریع دستپاچه صنم.شد بلند عمو اخم با همراه سرفه صدای
 نباورد خودم روی به منم.خندید دستپاچگی با و مالید شلوارش به نشه

  برگشتی خوشحالم جون آراد وای-

 کردم نگاش متعجب

 عمو زرد جوجه شدی بزرگ خیلی خودتی یعنی شه نمی باورم! صنم-

 سینم رو زد آروم مشت با

 من به گی می اینجوری که هنوزم! آراد بدی خیلی-

 نبود معلوم که دوقلوها اون پی رفت نگام.گرفت فاصله ازم کم یه صنم عمو سرفه صدای با
 میگن بهم دارن چی

 ادمهی من که آرادی!بابا نه!آرادی تو کنم باور گی می یعنی....میمون بیریخت اه.. اه:سهیل-
 اورانگوتان شبیه چیزی یه.بود وحشتناک خیلی

 کرد بغلم زدن حرف حین در

  نکردی فرقی اصال خودت نیست.سهیل خفه-

 کردم دراز سامی برای دستمو

 نه مگه الکیه.نیست دایی زشت اردک جوجه این موافقم باهات منم سهیل نه:سامی-
 زندایی

 پشتم گذاشت دستشو مامان

 کنی اذیت پسرمو کشمت می سامی:مامان-

 زد کنارش عمه بزنه دیگه حرف اومد تا

 ببینم اونور برو-
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 خوشگله عمه وای-

 کشید آغوشم به.شد سرازیر چشماش از اشک

 ندادی خبر زودتر چرا. عزیزم بشه فدات عمه:عمه-

 این تا داری شمشاد شاخ پسر تا دو مامان اینور بیا.دکتر جای به شم می قاتل من:سهیل-
 اوق......ره می صدقش قربون چه کن نگاه رفت یادت مارو دیدی درازو

  سهیل امروز نمکی بی چقدر:عمه-

 ثلم باهاش بکنن احوالی و حال یه هم بقیه بزارین رو، بچه این کشتین بابا:عمه شوهر-
 آتوسا اینور  بیا بهش چسبیدین زامبی

 خندیدن همه

 کرد بغلم بعد و داد دست باهام و جلو اومد

 (زدیم می صدا عمو هم رو عمه شوهر)بهراد عمو چطوری-

  اومدی خوش پسر خوبم:بهراد-

 دایی سمت رفتم و کردم تشکر

  خودم عزیز دایی بر سالم-

 برگشتی کردی خوشحالمون جوون اومدی خوش:دایی-

 جلوش شدم دوال کوچولو یه

  روشنک این کو پس.خودمون رویای زندایی سالم-

  برگشتم مامان سرفه با.شد جمع چشماش تو اشک

 جان مامان بیاد نتونسته:مامان-

 بهش کردم رومو عمو صدای با.زدی گند آراد شو خفه یعنی کرد حوالم غره چشم یه بعدم

 فرماییدب همگی.دیگه بشینین برین خب وایستین جا همین صبح تا خواین می یعنی:عمو-
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  عمو پسر سالم-

 خوبی خاله دختر سالم

 کردی تغییر خیلی عمو پسر سالم:ستایش-

 همینطور هم تو-

 نفره سه مبل روی.کردم حرکت پذیرایی سمت به و آوردم در دستش تو از دستمو
 .دکر  نگاهم و گذاشت مبل روی پشتم از دستشو نشست دستم بغل سهیل.نشستم

 کنی می نگام اینجوری چرا! مرض-

 ست کهتی مکمم شکم.اونجا حسابی کردی دلبری حتما ساختیا مردنیتو الغر هیکل:سهیل-
 .حتمی دیگه

 کردم حوالش لبخندی بدجنسی با

 !!جورم چه-

 داد  هل کم یه سهیلو دستش با و دستم بغل نشست آتنا

 داره اخالقی مشکل نزن حرف این با آرادی.بگیر فاصله داداشم از اونور برو:آتنا-

 خندیدم

 چی؟ یعنی-

 مشکل من.چیه من تقصیر دن می جون برام خوشگلم و خوشتیپ من جان آتنا:سهیل-
 اونجا کرده وا سر از تا چند دونه می خدا داداشت همین...............دارم اخالقی

 سمتش برگشتیم خندش صدای به

 ینا به.بکنه کارا ازین داره جراتشو عمو پسر کنی می فکر یعنی جان سهیل:ستایش-
 نکن فکرم اصال مسخره احتمال

 ازش نگاه.خاله دختر خواست نمی دلم داشتم جراتشو من.کردم مهمونش کج لبخند یه
 کنم نگاش اصال نداشتم دوست گرفتم
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 .باشی اومده درازتر پا از دست اگه آراد سرت تو خاک واقعا یعنی:سامی-

 گفتم لبخند با

 چی که خب.اونجا نداشتم دختری دوست من-

 کرد نثارم معروفشو پوزخند ستایش

 ننه این باآ اونور بریم بزار گفتیم باباهه این به ما هی حاال خارج رن می کیا  ببین بیا:سامی-
 میرم می شما بدون من که کرد ضعف و غش هی آتوسا

 صورتش رو کرد جا جابه عینکشو بهراد عمو

 داشتیم هم نوه ما االن بودین رفته تا دو شما:بهراد-

 داد بهم بشقابو و سمتم اومد میوه پر بشقاب یه با عمه

 عمه شدی ضعیف.بخور همشو شه فدات عمه بخور:عمه-

 پیشونیش به زد سهیل

 فهضعی این.ادمیم هم ما مامان چی یعنی بزنم دیوار به محکم سرمو خوام می یعنی:سهیل-
 بیابونی غول ضعیفه کجاش این

 قهحل رو دستش و انداخت پاش روی پاشو.کردم طرفش به و سرم ستایش خنده صدای به
 کرد صندلی پشتی

 بود انقلی نی مثل که اونموقع چه نبوده نرمال زندگیش از برهه هیچ تو پسرعمو:ستایش-
 ن اال چه

 ذهنم تو اخودمو.شنیدم بهرادم عمو آه صدای.رفت غره چشم بهش عمه کردم احساس
 اقترچ خیلی بلوغم به نسبت درسته میشدم محسوب الغر االنشم همین من.کردم مجسم
 سهیل سمت گرفتم رو میوه بشقاب تفاوت بی ... اما.بودم شده

 نزن جوش تو مال همش بابا بیا-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
24 

 خونه بریم.ریزه می مزه اینقدر خوابیده شور خیار تو اینکه مثل دیشب این.بهشا ندی:عمه-
 سهیل برات دارم

 همش بودیم هم بچه.ماست مال کتکش خورد نردبون این صدقشو قربون آهان:سهیل-
 میگرفتی بیریختو این طرف

 منو کشید می صنم.شد کشیده دستم بدم جوابشو اومدم تا

 بدم نشون بهت نقاشیامو خوام می اتاقم تو بیا آراد:صنم-

 رفت عمو غره چشم به نگاهم

 امروز برداشتی غیرت تریپ خوشتیپه بابا!ها:صنم-

 عمو سمت چرخوند منو

 وچشمات اون اینقدرم نداشتم برادر جای دارم دوسش آرادمن!......آراده بابا کن نگاش:صنم-
 نکن گرد

 میزش صندلی رو نشستم!!!!لبخند یه فقط منم.کشید خودش دنبال منو بعد

 صنم نزدی حرف خوب بابات با-

 جدیدا میده زیاد گیر.یاد نمی خوشم من کارا این چی یعنی خب!آراد بیخیال:صنم-

 خانواده این تو ارثیه دادن گیر که دونی می-

 سالش 62 دیگه بودم معذب کم یه خودمم.شد داغ کرد که کاری از گونم از و خندید
 خودش واسه بود شده خانمی.بود

 خندید سرخوش بازم

 کنه می شقم دو کردم بوست بفهمه بابا اگه:صنم-

 اتاق تو اومد آتنا

 باشه نکن بوس منو داداشی دیگه صنم داره حقم:آتنا-
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 عروس ننه از کلم یه.بابا بیشین!ایــــــــــــش:صنم-

 کردم می نگاه نقاشیاشو داشتم

 قشنگن خیلی!باریکال-

 بگیره اشکاالمو بدم نشون یکی به باید.دونم می الزمم معلم:صنم-

 ریخت بهم موهامو الی کرد دستشو

 !اه صنم نکن........ا-

 !اه صنم نکن........ا-

 بشم خوشگلت موهای قربون من آی:صنم-

 افتادم بهناز یاد یهو. خندیدم

 نداره ررض بده نشون بهش کاراتو خوای می نقاشیه کار تو شناسم می رو یکی صنم راستی-

 گرفتم شمارشو.بودم کرده سیو کارتش روی از گوشیم تو شمارشو

 بله-

 شکور بهناز خانم ببخشید-

 هستم خودم بله:بهناز-

  آرادم-

 گوشم از دادم فاصله گوشیو.کرد کر گوشمو جیغش

 زدی زنگ نمیشه باورم:بهناز-

 زدم زنگ ای دیگه کار واسه نشو مرگ ذوق-

 میشنوم صداتو خوشحالم من چی هر واسه:بهناز-

 بگیری اشکاالتشو ببینی کاراشو میخوام کنه می نقاشی دارم عمو دختر یه من-
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 خوبه فردا میشم،پس خوشحال میل کمال با:بهناز-

 فعال پس عالیه-

 میزد صدامون شام برای یومد می خاله صدای.کردم قطع گوشی

 .نشستن روبروش دوقلوهاشم.نشست کنارم عمه نشستم میز دور

 شیم می ناراحت ما نکنی فکر وقت یه مامان بشین:سهیل-

 دوتا شما منو کشتین.شم می تاتونم سه هر فدای من:عمه-

 خودمی مامان که الحق شد، حاال! آها:سامی-

 عمه صورت به چسبوند ایستادصورتشو عمه پشت شد بلند میز پشت از

 درآد دلم از کن بوسم:سامی-

 !!من تا دو شما به بگم چی:عمه-

 شکرت لبخند یه.بوسید منم شد دوال بعد.بوسید اونم عمه.شد بلند سهیل بندش پشت
 به بوسه شد دوال عمو پشت رفت پاشد صنم.زنم می لبخند من جدیدا چقدر.کردم حوالش
 زد صورتش

 وقت یه نباشی ناراحت ببخش مارو هم شما!خوشتیپه علی این فدای به من:صنم-

 بچه برو زبون این از امان:عمو-

 خیر به یادش.خوشتیپه  عمو گفت می منم بابای به صنم

 تو شدی خوبی پسر چه.حلقم تو آقامنشانت رفتار این آراد اومد خوشم نه:سهیل-

 بوده خوبی پسر همیشه من داداشی تازشم.کن وراجی کم ذره یه خدا رو تو سهیل:آتنا-

 گفت خندیدن میدن منقطع.شد قرمز خندیدن از سامی.زدم بهش چشمک یه

 چپولت ی چشما با.مظلوم خدا وای.مظلومیتشهگفت همین گواه گردنشم اون آره:سامی-
 آتنا دیدی
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 نوار یه مثل سینم قفسه نزدیکیای تا راستم گوش زیر از که بود سوختگی جای به اشارش
 آراد اون دیگه من میگفت راست.زدم لبخند بازم جوابش در.داشت ادامه پهن تقریبا
 صدای فقط و شد سکوت.دارم زیادی فاصله شر آراد اون از دیگه که ساله هشت.نبودم
 از ردمک نگاه آتنا به.زد بهم زیبایی لبخند. افتاد مادرم به نگاهم.یومد می چنگال و قاشق
 هیچ.افتاد عسلیش چشمای به نگاهم.بود لبخندم جوابش.فرستاد برام بوس یه جا همون
 چون مخان ستایش دیره خیلی کردن نگاه واسه حاال.بفهمم نگاهاشو معنی نتونستم وقت
 ارقر  که نگاهی.کردم دیلیت مغزداغونم این ممری از چشماتو خاطره وقته خیلی دیگه من
 ازش نگاهمو.گناهه بهش کردن نگاه پس باشه من به متعلق وقت هیچ نیست
 تو فقط چهرشون تفاوت و بودنو کوچیکتر ازم سال سه که عمه سرخوش دوقلوهای.گرفتم
 دوباره گذروندم نظر از(بود مشکی سامی اما سبز چشماش سهیل) بود چشماشون رنگ

 شد بلند خالم صدای.شدم خوردن مشغول

 دیگه بخور خاله آراد:خاله-

 ست خوشمزه هم خیلی اتفاقا خورم می دارم-

 هقیاف عجب کردم فکر لحظه یه.داد جوابم لبخندی با زدم لبخندی افتاد عمو به چشمم
 .خندیدم خودم قیافه تصور از.خندم می همش هی کنم می پیدا مضحکی

 کنی می شروع شرکت تو کارتو کی جان آراد:عمو-

 بدویم باید بدبخت مای حاال ردیفه کارشم نیومده هنوز ببین شانسو خوش:سامی-

 دیگه ماهه دو یکی شاید بدم خودم به فرجه یه خوام می فعال راستش-

 .کرد تایید سر با عمو

 قطف جمع این تو.مهمونی بعد برای باشه عمه خونه شد قرار.کردم رفتن آهنگ شام از بعد
 از اون.بود آورده فشار دایی به تنهایی.رفتن و اومدن صدا بی و ساکت زندایی و دایی
 اشپ اومد گیرش که شوهری با که روشنک اونم.شد موندگار و کرد ازدواج ترکیه که سیاوش
 بود پریشون و ناراحت روشنک دخترش خاطر به دایی.شد بریده هم مادرش و پدر خونه از

 ایستادم مامان صدای به اتاقم تو برم خواستم
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 مامان بزنیم حرف کم یه آراد-

 کشیدم بلندی نفس

 یام می کنم عوض لباس-

 خیر به جفتتون شب پس:آتنا-

 تو تمرف و کردم عوض گرمکن و شرت تی یه با لباسامو.اتاقش تو رفت و بوسید دومونو هر
 هی و رفتم.کرد نوازشهاشو هوای دلم.بود نشسته نفره سه راحتی مبل گوشه مامان.هال
 به موهام نوازش برای مهربونش دستای.گذاشتم پاهاش روی سرمو. کشیدم دراز راست
 .داشتم نوازشها این به بدی عادت بچگی از.اومد در حرکت

 خیلی مامان بود شده تنگ نوازشات برای دلم-

 نرفته یادت که شرطمون!عزیزکم!آرادم-

 کشیدم آهی

 شی بیخیال شه نمی ولی مامان نه-

 گردیبر  کنم تحمل بازم دوریتو حاضرم وگرنه برگشتی شرط همین به تو!آراد چی یعنی-
 بودی که جایی همون

 نم.ست مسخره کم یه.مامان کنه می ازدواج اینجوری کی دیگه.آخه ندارم آمادگیشو اصال-
 ندیدمش بارم یه حتی

 چه به نشناسم بچمو روحیات من اگه.هست هم بی خو خیلی دختر.بینیش می جمعه-
 .یاد می خوشت ازش مطمئنم من.آراد خورم می دردی

 دیگه ولی بدم مسخره ازدواج این به تن حاضرم.دستت سپردم خودمو.بگی تو چی هر-
 برنگردم

 آراد داشتی حسی چه دیدیش امروز-

 کنم نمی فکر بهش دیگه کن باور مامان.نداشتم خاصی حس هیچ!هیچی-
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 امبر  آتنا و تو ولی.کنار به اون دارم دوسش عموت دختر طور همین خواهرمه دختر ستایش-
 رمبزا محاله و کنه ناراحتت بازم زارم نمی.سپرد من به شماهارو پدرت.مهمترین چی همه از
 کنی فکر اون به بازم

  .کرد چشمام مهمون خوابو موهام نوازش دیگه

*** 

 گرفتم دیگه بار یه شمارشو

 زنی می زنگ هی آراد بله:صنم-

 دارم کار کلی هم عصری شد سبز پام زیر علف پایین من بدو صنم-

 پایین اومدم ثانیه ایکی:صنم-

 گفتم اعتراض با.بوسید گونمو.شد سوار و اومد

 !صنـــــــــم-

 بابامی مثل که ام تو زنمتا می آراد.........ا  :صنم-

 بشه ایتزع باید هم چیزا سری یه ایرانه اینجا پدرته با حق .ببین هیکلتو شدی گنده دختر-

 داری فرق برام بقیه با تو ولی:صنم-

 .کردم حرکت بهناز نقاشی گالری سمت به

 باال آورد سرشو بود کامپیوتر تو سرش که خانمی ایستادم میز جلوی

 دارین کار کی با-

 شکور بهناز خانم با-

 نمایشگاه خاطر به شلوغه خیلی سرشون-

 دونن می خودشون هستم آراد بفرمایید-
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 تشودس.بیرون اومد خنده با و شد باز در.شد اتاق داخل.باال اومد و پایین رفت پامو تا سر یه
 کرد دراز دادن دست برای

 همون باید هم خوشگل خانم این.بینمت می دوباره خوشحالم چقدر دونی نمی آراد:بهناز-
 باشه عموت دختر

 قهوه گفت هم منشی به.کرد راهنماییمون اتاق داخل به و داد دست هم صنم با
 کرد نگاه نقاشیهاشو.بیاره

 عالی حد در قشنگند خیلی رفتن کالس بدون.عالیه واقعا تاش دو یکی:بهناز-

 گفت خوشحالی با صنم

 بیاد خوشتون کردم نمی فکرشو!واقعا:صنم-

 عرفیم برای متفرقه نقاشیهای به دادم اختصاص قسمتم یه نمایشگاهم تو اتفاقا:بهناز-
 چطوره نمایشگاه تو زارم می برات تاشو دو یه.نقاشی صاحبان

 شکور خانم عالیه:صنم-

 خوبه کنیم می رفعشون و گم می بهت اشکاالتتو بیا هم بعدا:بهناز-

 ممنون دنیا یه مرسی:صنم-

 گذره می خوش وطن.آراد کنی می کار چه تو خب:بهناز-

 زدم لبخند بازم

 عالیه-

 ارینبی تشریف هم شما شیم می خوشحال.گرفتیم کوچولو جشن یه اومدنش برای:صنم-

 گفت تعارف بی

 بیارم خواهرمم نداره اشکالی.حتما باشه:بهناز-
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 و مصن به شمارش دادن بعد.زدم لبخند فقط.بود بند تعارف به.بهناز هستی آدمی عجب
 مهمون خودمو و خاله خونه رفتم ناهار صنم با. کردیم خداحافظی هامون قهوه خوردن
 .کردم هاش صدقه قربون

*** 

 شد زده اتاقم در.کردم مرتب موهامو دیگه بار یه آینه جلوی پوشیده شلوار و کت

  جان آراد ای آماده-

 نگاهم یلبخند با من به شد خیره.گرفت دلم.بود پوشیده مشکی پا سرتا.کردم باز و اتاق در
 دراینق نیست من تقصیر.دیدم چشماش تو اشک شفاف حلقه.دادم جواب لبخند با.کرد
 با و تمانداخ پایین سرمو نیاوردم تاب نگاهش زیر.مادرم دق آینه بشم تا هستم پدرم شبیه
 از کاش.کشید بازوم به دستی بعد کرد مرتب مرتبمو کراوات جلوم اومد.رفتم ور کراواتم
 چکید پایین و لرزید چشماش

 گردم می بر عذابتم باعث اینقدر بدونم اگه-

 گفت لرزون صدای با.گونم رو زد آروم

 ........فقط دارم تو مثل پسری کنم می افتخار من.حرفیه چه این آراد شو ساکت:مامان-

 :داد قورت بغضشو بزور

 شدی مردی خودت واسه دید می و االن بود کاش:مامان-

 بوسیدمش و کردم بغلش

 یم شه می ناراحت ریزی می اشک داری ببینه اگه ولی باش مطمئن گلم مامان بینه می-
 نداشت اشکاتو طاقت که دونی

 کرد بغلش پشت از گریون هم آتنا

 کوچولو مامان غمتو نبینم:آتنا-
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 داشتم.... فضولی و بود بچگی.بودم کرده کشفش خودم.بود داده بهش بابا که بود لقبی این
 اطربخ البته.کوچولو مامان گفت می مامان به بابا شنیدم که دادم می گوش حرفاشون به
 .کرد بغلش برگشت.کرد دعوام کلی ایستادنم گوش

 شد دیر دیگه بریم. عزیزم نیستم ناراحت:مامان-

 کردم نگاش

 خواهری ها بشی خوشگل اینقدر نبود قرار تو-

 کرد پاک اشکاشو

 !!!عمرا.بمونم عقب تو میزاشتماز!پس نه:آتنا-

 ملحق مهمونها از استقبال برای عمو به تاالر در جلوی.افتاد راه و کرد حوالم لبخند یه
 شدند معرفی بهم عمو طرف از اومد مدیرها و همکارها از فامیل غیر به هرکس.شدم

 گفت احوالپرسی و سالم بعد کنارم اومد سهیل.شدند

 بردی می ای استفاده یه قدت از اقل ال بود بهتر شدی می مانکن اونجا میموندی بابا:سهیل-

 خندیدم

 شد پیشنهاد بهم اتفاقا-

 عقل،منگل،بدبخت کم دیگه بوده چی جوابت معلومه:سهیل-

 دهنو کردی وا!هو-

 دیگه میگم راست:سهیل-

 کنن نگام همه و جمعیت بین بیافتم راه لخت بود مونده همینم-

 یم فکر چرا اینجوری.کرد می فرقی چه حاال جماعت کنن می نگات که همینجوریم:سهیل-
 بدناشون با اینا زنن می جیب به پول کلی!خره کنی

 !سهیل خفه-
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  رو یکی بچسبون باشا تیز دختره پر اینجا آراد:سهیل-

 داری حال بابا برو-

 زورب دامنش قد اونجا بینی می رو یکی اون مثال ببین.ذاره می کالسی چه! مرگ ای:سهیل-
 .شه می پنجاه

 عملی یهبق بود طبیعی موهاش فقط کنم فکر که کرد می اشاره دختری به.گرفتم نگاهشو رد
 نداشتم آنچنانی آرایشای با خوبی میونه.غلیظ آرایش یه با بود

 گنده چه پس همینه سلیقت دیدم خب-

 الح و عشق اینور تنها این خارجن باباهه ننه.پوله خر آخر.بابا منه چند خوشگلی:سهیل-
 !بپا بدون کنه می

  کنی می تعارفش من به حاال بودی باهاش نکنه! چی یعنی-

 کردم تر لبی یه:سهیل-

 شد گشاد تعجب از چشمام

 سگ مثل گی می دروغ! سهـــــــیل-

 برم پیش زیاد ترسیدم ولی واال نه:سهیل-

 مثال چرا-

 بود ای حرفه زیادی:سهیل-

 خندید بلند

 سرش پشت زدم محکم

 شین نمی آدم داداشت اون و تو:سهیل-

 سهیل پهلوی به زدم محکم دیدنش با

 کردی سوراخم چته:سهیل-
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 کنیم کار چی حاال اینور یاد می داره دادی نخ اینقدر سهیل روحت تو ای-

 باش آدم کنی می رفتار چرا اولیه انسانهای مثل آراد:سهیل-

 انیهث پنج از بیشتر.دور به قیافش،خدا باز بود بهتر دور از.داد دست سهیل با و جلو اومد
 آخه اینور اومد چرا....اه.....کرد نگاه بهش شد نمی

 دیدار مشتاق.جون سهیل سالم-

 سمتم برگشت عشوه با

 ژیگولرو آقا این کنی نمی معرفی-

 ایران برگشته ست هفته یه تازه داییم پسر آراد:سهیل-

 کرد دراز طرفم به دستشو

 آشناییت از خوشبختم ناتاشاست اسمم-

 ایپ زیر ریخت بود بلد عشوه هرچی اونم.زدم لبخند فقط و دادم دست.بود عملی اسمشم
 سهیل و من

 شه نمی پیدا خانوادتون تو مشکی چشم اینکه مثل شما-

 باهاش بشی آشنا کنم معرفیش داری دوست داریم نادرشو دونه یه عزیزم چرا:سهیل-

 کنه می تعارف خودشو داداش مارمولک! ببین خطو هفت

 کرد پیچ من صورت تو نگاهشم کرد سهیل بازوی تو دستشو عشوه با

 یاد می خوشم خیلی سبز رنگ از من نه-

 اشتها کم چه.کرد می کار دوتامونم واسه سبزش چراغ

 سهیل هب حواسم بود عمو به چشمم گوشم نزدیک آورد سرشو سهیل برگشتم آشنا صدای به

 شوند می وارد تکبر و غرور الهه:سهیل-

 زدم حرف نخوره تکون لبام کردم می سعی که حالی در
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 میشه بد بشنوه عمو. سهیل بمیر خفه-

 زد می حرف ستایش با  داشت که برگشت عمو به حواسم دوباره

 بیاین کنین شکلی این خودتونو رفتین.اومدین دیرتر همه از.شماها موندین کجا:عمو-

  سالمه 22 شدم بزرگ دیگه من نده گیر بابا!اه:ستایش-

 گه می رو پیره خر ننه سن اینگار 22 گه می همچین

 ستایش هما تو ره می کالمون کن پاک آرایشتو اون ذره یه برو:عمو-

 نکرد گوش ولی علی گفتم بهش منم:خاله-

 بس ما برای رابطه قدر همین. دادم سالم سر با کرد نگاهم خیره.من به افتاد نگاهش
 زد پوزخند.بود

 کرد نگاه بازم.کردم روبوسی خاله با

 گیری نمی تحویل شده پر تحویالت عمو پسر چیه:ستایش-

 کرد کوتاهی تعظیم سهیل

 ستایش مادموازل:سهیل-

 

 تری ضایع ادم آر از.یومد نمی یکی تو الاقل کاش:ستایش-

 یم بدش من از اینقدر ستایش چرا فهمیدم نمی آخر و مردم می من.شد کج لبخند به لبم
 .یومد

 خاله دختر مجلسین صاحب خودتون شما-

 نده حرص اینقدر باباتو کن پاک آرایشتو برو انداختن تیکه جای به:خاله-

 یه.بود مغرور خیلی.رفت حرص با و کرد دوتا ما به ای غره چشم و گفت ایشششش یه
 تنهاست میکردم احساس همیشه.میکرد دور خودش از رو اطرافیان همه که کاذب غرور
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 تناآ دنبال چشم با.برداشتم میوه آب یه سالن تو رفتم مهمونها شدن تموم با در کنار از
 فقط من.کرد می نگاه من به که مامانم.بودن نشسته ستایش و صنم با میز یه تو گشتم
 برگشتم مانندی جیغ صدای به.زدم لبخند

 !آراد-

 خندیدم اینبار

 سوسکه خاله شدی عوض چقدر!نیوشــــــــا-

  همینطور هم تو:نیوشا-

 دست باهام فقط سوزوندیم می آتیش باهم که بچگیهام همبازی و پدرم دوست دختر
  بود کرده ازدواج بود شده بزرگ.داد

 شوهرت این پس کو-

 پایین بیار سرتو آهای.............یاد می دستشویی رفت:نیوشا-

 گوشش نزدیک بردم سرمو

 میمون شدی تر خوشگل باباتم از که تو بیشرف:نیوشا-

 بردی دل همینجوری وحیدم از.کردنتم تعریف و ادب اون کشته من یعنی-

 خندید

 ها مایه همین تو چیزی یه:نیوشا-

 آورد لبهاش روی به خنده  نشست کمرش دور ای مردونه دست

 وحید جیگرم شوهرم اینم:نیوشا-

 دادم دست باهاش

 خاطراتتون این با مارو کشت این.مسلما آرادی هم شما:وحید-

 دارم احتیاج کمکت به اومدی شد خوب آراد............. وحید...ا:نیوشا-
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 رفت هم تو وحید اخمای

 زنتت می وحید چیه-

 شد تا چهار وحید چشمای

 تشرک افتاده عقب کارای تو خوام می....... بابا نه اوف....بزنه خواد نمی نخوره این:نیوشا-
 زا قراردادهاشو از یکی بود نزدیک هم جدیدا.شکاره خیلی دستم از عموت.کنی کمک بهم
 .بده دست

 در بده ادامه کردن کار به داره اصرار لجبازی با ولی دارن تشریف باردار خانوم:وحید-
 نداره پولش به نیازی صورتیکه

 دارم دوست کارمو من نیست پول چی همه جان وحید:نیوشا-

 بتصح عمو با دوما شدنت مامان بابت گم می تبریک اوال.رو همدیگه نکشین!خب خیلی-
 ممراقبش وحید تخت خیالت.کمکت یام می کنم کار به شروع خودم که موقعی تا کنم می
 بیاره فشار خودش به زارم نمی

 .رفت نشستن برای میزی سمت به وحید بازوی در دست و کرد تشکر ازم

 به.گلوم پرید میوه آب.پشتم زد محکم سهیل که خوردم قلپ یه و کردم نزدیک لبم به لیوانو
 اومد چشمام از اشک کردم سرفه بس از. افتادم سرفه

  وحشی سهیل بمیری-

 من ولی بیشرف کرده تور خودش برای یکی سامی این.نبود حواسم بابا خب خیله:سهیل-
 کردیم می جوش و جنب ذزه یه بود هم آهنگی یه کاش ندارم حال و حس اصال امشب

 کن رفتار آدم مثل روز یه خدا رضای محض-

 ودتیخ تو آنقدر.درگیری خودت با وسط این وایستادی یزید علم مثل خوبه تو مثل:سهیل-
 .تو به زده زل ساعته دو برفی ملکه نفهمیدی

 برگشتم صدایی به که نه یا میگه راست ببینم تا برگشتم

 آراد سالم-
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 زدم لبخند زور به.بود آورده خواهرشم هیچ بود اومده بود پاشده.گن می این به رو یعنی

 اومدی خوش خیلی!بهناز-

 بهار خواهرم اینم!عزیزم ممنون:بهناز-

 کنارم اومد مامان.رفت و کرد خواهی عذر سرفه با.سهیل گلوی پرید میوه آب اینبار

 جان آراد کنی نمی معرفی:مامان-

 مادرم هم ملکه این.بهار خواهرشون ایشیونم صنم نقاشی معلم همون بهنازن ایشون-
 هستن

 گفت تعجب با

 باشین داشته پسری همچیم یه یاد نمی بهتون ...ماشاا.داری جوونی مادر! آراد:بهناز-

 داری لطف عزیزم ممنون:مامان-

 رفت و گفت ای اجازه با

 پیشش رفتم سهیل اشاره به.نشستن و کردم دعوتشون میزی سمت به

 سهیل زنی می ولز جلز چیه-

 شناسی می کجا از رو اینا تو:سهیل-

 دیگه صنمه نقاشی معلم-

 نخشم تو وقته چند دونی می همکالسمه خوشگلش خواهر بابا:سهیل-

 خندیدم

 شد جور هم تو مال برو پس-

 که هش می یعنی!خدا ای......نیاد کنه خدا.نیست خبری ما ازدواج کیس از انگار خوشبختانه
 کرد صدام مامان بودم افکار همین تو.نشه

 کنم معرفیت یکی به خوام می بیا مامان آرادم-
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 و نز سمت به رفتم دنبالش و زدم لبخند.کردم التماست االن همین خدا نکنه درد دستت
 .کرد عرق دستام.بودن نشسته میز یه دور که دختری و مرد

 شدن بلند مامان پای به

 جای تازگیا و بودن همسایمون سالی پنج. هستن کمالی آقای ایشون عزیزم آراد:مامان-
 .......کردن مکان نقل دیگه

 دادم دست باهاش

 خوشبختم-

 بودن خوبم دوست سال چند این.هستن جون ناهید همسرشون ایشونم-

 خودته از خوبی عزیزم داری اختیار:ناهید-

 دادم دست ایشونم با

 هستن جان طال آتنا نزدیک دوست و گلشون دختر ایشونم-

 باهاش و زدم لبخند.شد نمی گرفت نمی تیکه بلوندو کرده رنگ مو دختر این مامان حاال
 دادم دست

 خوشبختم-

 همچنین-

 کنارم اومد آتنا

 اومدین دیر چقدر عزیزم طال وای-

 بود ترافیک:طال-

 من هب زده زل این برگشتم بار هر.برگشتم جام سر به منم برد خودش با و کشید دستشو
 گرفتم شمارشو!.اه

 آراد آقا بله:بهناز-
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 شه می هول آدم بابا نکنی نگاه اینقدر شه می بهناز-

 یاد می خوشم خیلی ازت نیست خودم دست:بهناز-

 بمونیم دوست الاقل بزار.کنم می خواهش ازت منم-

 میشه کم ازت چیزی خسیس کنم می سعیمو:بهناز-

 گفتم شاکی

 !بهنــــــــــــاز-

 رو شام یومد می خیلی بهش اسمش موهاش اون با کردم نگاه سوژه به دوباره.کردم قطع
 !یاد نمی خوشم زیاد شلوغی از.... من.خوردم بقیه از دور ای گوشه هم

 کراواتمو گره.مبل رو کردم پرت و آوردم در کتمو. داخل رفتیم و کرد باز رو خونه در مامان
 .کردم شل

 بزنیم حرف مامان آراد:مامان-

 پره ظرفیتم امشب برای.ندارم حوصلشو نه، االن مامان نه-

 شد زده اتاقم در که کردم می باز پیرهنمو های دکمه.بستم درو و اتاق تو رفتم

 آراد تو بیام:آتنا-

 بیا پس یای می بازم که نه بگم-

 خندید بعد کرد بوسم محکم و تو اومد

 عروسو پسندیدی ازین بعد داماد خب:آتنا-

 کردن رنگ مو واسه بوده هول قدر چه این-

 گی می کیو:آتنا-

 طال همین-

 نه مگه خوشرنگه رنگیه این موهاش خودش طال خدا خل:آتنا-
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 گفتم تعجب با

 خیلی بود خوشرنگ ولی باشه خودش موهای کردم نمی فکر-

 چیه نظرت حاال خب...... کردم نمی باورم اوایل منم:آتنا-

 دادم بیرون محکم نفسمو

 آتنا دونم نمی-

 گردنم دور انداخت دستشو

 تهس منم همسن راستی.دارم دوسش خیلی من خوبیه خیلی دختر طال داداشی ولی:آتنا-
 سالشه 22

 می انتخاب قیافه به اگه فقط.بجنگم افکارم با تا گذاشت تنهام و بوسید منو.زدم لبخند فقط
 اشقیع خیال نه؟بی یا تپید می باید دل این ولی.شد می محسوب خوشگلی دختر طال کردم
 حوصله دیگه اصال بودم کرده دور عاشقی و عشق از خودمو که بود وقت خیلی من.آراد
 ارهبز  مامان تا کنم بود؛ازدواج مهم برام مامان خواسته و خوشحالی االن.نداشتم رو اینکارا
 چی هر دادم قرار مامان اختیار در دربست خودمو.کرد می فرقی چه طرفش پس بمونم ایران
 !!!آباد باد

 شد دیرم گی نمی مگه دیگه بدو آتنا-

 ماهه هفت هولی دیگه اومدم:آتنا-

 کردم فرار ازش واقع در.کردم خداحافظی مامان با و پوشیدم سوئیشرتمو

 پسرمی دوست تو نکنیا تابلو آراد وای:آتنا-

 نگو رو کلمه این اینقدر! مرگ ای-

 داداشی بخورم غیرتتو:آتنا-

 یاد می بدم نزن حرف اینجوری!اه!اه-

 ها شه تعطیل کالسم تا وایستی:آتنا-
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 بگم مونم نمی منتظرت کردم پیدا بهتر یکی اگه ولی-

 بوسید منو محکم.خندیدم

  خنگول کنه نمی بوس اینقدر پسرشو دوست آدم-

 نه که چرا باشه داشته تو مثل ماه پسر دوست یه اگه:آتنا-

 برگردم االن همین نکن پشیمونم.بزن حرف درست بمیری بزنم-

 خندیدم

 شد می سوراخ لپم منم کاش برم کشم دختر داداش قربون:آتنا-

 که شدم می قاتل دیگه من موقع اون.دیگه همینه فقط دغدغت-

 ارهک هستی،چه ،چی هستی کی ندادن گیر خوبه.داخل رفتیم هم با و کردم پارک ماشینو
 شونن بهم مزاحمو طرف.ایستادم کنارش سالن توی.تو رفتم و پایین انداختم سرمو.حسنی
 خنده از رفتم ریسه.داد

 آراد نکن مسخرم:آتنا-

 همون نداره زدن ارزش نه.اول بندازه خودش به نگاه یه کرده فکر چی خودش پیش این-
 کنم بازی پسرتو دوست نقش بهتر

 دوست بود شده باورش انگار.بیارم در چشماشو برم!چلغوز کرد می نگاه چپ چپ طرفم
 .شه تموم کالسش تا سالن تو نشستم.رفت و کشید راهشو پسرشم

 نشست کنارم دختری

 باشی تو باید آراد-

 باال دادم ابرومو یه

 ببخشید-

 بزنم دیدت اومدم آتنا دوست هستم حوا-
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 هی با نباید آتنا.رفت هم تو اخمام جلفش تیپ از.زدم لبخند فقط.خندید عشوه با بعد
 گشت می دخترایی همچین

  هستم شدی سیر آتنا از-

 فهمم نمی منظورتونو من-

 شد دیر کالسم برم.تیپ خوش راه اون به خودتو نزن-

 !خراب جنس .....برادرشم من بود نگفته بهش آتنا

 .گذاشتم سرش به سر راه تو هم کلی.برگشتیم هم با کالس از بعد

*** 

 نقدرای چرا حاال.کتم با هماهمنگ راه راه کراوات یه سفید بلوز پوشیدم طوسی شلوار و کت
 کردم باز پیامو و رفتم طرفش به گوشیم اس ام اس صدای به.زدی تیپ

 {زنه می سر تو از فقط مسخره کارای همیشه}

 .بوسید و کرد بغلم عمه.رفتم بیرون اتاق از و نکردم محل.بود کی دیگه این

 عزیزم ای برازنده شلوار و کت این تو چقدرم بشه روت گل فدای عمه:عمه-

 ایت افسانه دوقلوهای عروسی ...انشاا خوشگله عمه مرسی-

 کرد نگاه تحسین با خاله.خندید

 خاله دل عزیز برای کن دود اسفند رفتن قبل جان پریماه:خاله-

 داد دست باهام عمو.کرد اطاعت مامان

 عمو افتادی ازدواج فکر به یهو شد چی:عمو-

 همینجوری-
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 و ردو چقدرم هر.خواستگاری رم می تنهایی دارم بابا.افتادم راه و چرخوند سرم دور و اسفند
 داره تو از نیابت به عمو و نیستی که حیف ولی ست دیگه چیز یه پدر باز باشه شلوغ برم

 نیستی ولی.ست دیگه چیز یه پدر باز کنه محبت بهم هم دنیا.کنه می همراهیم
 کردم روشن ماشینو!!نیستی...........

 نیست دلش تو دل طال االن:آتنا-

 عاشقی...حسی چه.رفتم می داشتم حسی هیچ بی من ولی باشه داشته ذوق شاید اون
 از رت افسرده آدم یه جز رسید بهم چی بود بس پشتم هفت برای بار یه.دوغ و کشکه همش
 جازدوا مادرم سفارش به دارم کوکی آدم یه مثل که قیافم تصور از.خندیدم خودم به.قبل
 بی چقدر.بشه زندگیم وارد خواد می کی نیست مهم چرا برام اصال.گرفت خندم کنم می
 وندنم سند فقط باشه کی کنه می فرقی چه.کنم می زندگی اجبار رسم به دارم فقط هدفم
 !!!!بس و باشه خانوادم پیش من

 به هک شدم شیدا و واله اول نگاه در کردن فکر حتما!!گرمی استقبال چه.شد باز برامون در
 یچ همه چرا.خیالند خوش چه.من بدم دستش از مثال ترسیدم.رفتم خواستگاری زودی این
 یرونب پوچم افکار از شد گرفته جلوم که چای سینی با.اهمیته بی و مسخره برام اینقدر
 رو رو چایی هولش از داماد که افتادم فیلما این یاد.بود طال خود.کردم بلند سر.پریدم
 و کردم دراز دستمو.نیستم هول چرا من پس.مسخره و ضایع چه وای.گردونه می بر خودش
 من یبرو رو و گذاشت وسط میز روی رو خالی سینی.کردم تشکر آروم و برداشتم فنجون یه
 اتتعریف یاد. خندیدم.انداخت پایین سرشو.خورد نگاهش به نگاهم.نشست پدرش کنار و

 شیکی قیافه طال سهیل قول به.یومد می خوشش دختری از وقتی افتادم سهیل خاص
 محو نهک می فکر االن.پایین انداختم سرمو.اومد کش لبخند به لبم بازم کردم احساس.داشت
 دادم بهش حواسمو و نگاهمو کمالی آقای صدای به. شدم اون

 رینب هم شما بابا طال پاشو.......بدین گوش مارو حرفای بشینین خواین می هم تا دو شما-
 بکنین وا خودتونو سنگای

 پا نمم مامان اشاره با.شد بلند طال.... کردم گیری.بگم چی این به باید من.اجباریه چه حاال
 ات دو با گرد کوچولوی میز یه.کرد راهنماییم اتاقش داخل به.افتادم راه دنبالش و شدم
 روزم و حال چقدر.نشستم صندلیها از یکی روی.بود اتاقش سری تا سر پنجره کنار صندلی
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 راجع یدختر  با قراره اتاق تو حاال ولی نداشتم دواج از به نسبت کششی هیچ من.بود مسخره
 ...اومدم خودم به صداش به.بزنم حرف ازدواج به

 قهوه مثال بیارم دارین میل چیزی-

 موافقم شکر کم قهوه با نیست زحمتی اگه-

 معذرت با البته زارم می تنهاتون ای دقیقه چند پس-

 قیهب مثل.انداختم نظر یه اتاقشو.اصال نیست مهم اومدی اومدی دیرم.بیرون رفت و گفت
 تو رنگ این.کرد می کار آبی رنگ فاز تو اینکه مثل.شاد رنگای با مرتب.بود دخترها اتاق
 و گذاشت جلوم فنجون یه شد وارد قهوه خوش بوی با بعد دقیقه ده.بود زیاد اتاقش
 قهوه فنجون به ساکت.زد کنار صورتش جلوی از کم یه موهاشو.نشست روبروم خودشم
 کردم می نگاه

 بگین خودتون از. بگین چیزی خواین نمی-

 نمبک کوه خوام می حرفم،انگار کم و گیر گوشه وقته خیلی من.سخت چه بزنم حرف باید

 و.... کنم کار عموم شرکت تو ،قراره داخلی طراحی و خوندم ،معماری سالمه 22-
 رسه نمی ذهنم به چیزی فعال دیگه. . .اومم....دیگه

 .رقصم و ایروبیک مربی باشگاه یه تو ولی خوندم کامپیوتر سالمه 22 منم-

 روشن چشمم

 یم خوشم کار این از من باشین نداشته مخالفتی کارم نوع با اگه دونم نمی البته:طال-
 ست کننده سرگرم برام ولی ندارم مالی نیاز چون نیست مهم برام حقوق.یاد

 کردم نگاهش

 نیست مشکلی نه-

 قهوه طال دستت.خوردم قهوه از کمی.شد سکوت.داره اهمیتی مگه بیخیال.هست چرا ولی
 کردم نگاهش دوباره.بود عالی ش

 بپرسم سوال یه:طال-
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 بدیم جواب و بپرسیم سوال اینجاییم همین برای-

 ازدواج برای دلیلتون-

 گذاشتم میز روی فنجونو

 چطور.... کنم ازدواج زود داشتم دوست.ندارم خاصی دلیل-

 اومد ای عجله خیلی نظرم به....گذره نمی برگشتنتون از چیزی آخه....خب:طال-

 در ولی فهمیدم نمی ازدواج برای رو مامان اصرار راستش خودمم.کشیدم محکم نفس یه
  کنم مخالفت مادرم و پدر با زیاد نبودم هم آدمی کل

 نرسید ذهنم به یهو بودم فکرش تو بودم اونجا وقتی از-

  شد جابجا صندلی رو کم یه

 پرسم می من خب ولی ازدواجه موضوع به ربط بی البته بپرسم هم دیگه سوال یه:طال-
 همه از تقریبا

  زنه می تند تند داره چقدر قلبش فهمید شد می راحت خیلی.کردم نگاهش

 بفرمایید-

 چیه....بور مو دخترای به راجع نظرتون......اومممم:طال-

  سوالیه چه دیگه این

 نظر چه از-

 برای خب ولی نباشه مهم زیادم ع موضو این به حساسم من که اینقدری شایدم واال خب-
 مشکین ابرو و چشم زنای عاشق مردا همه شه می که انتخاب وقت.....سواله؟ همیشه من
 نهک می بلوند موهاشو ره می سریع طرف کنن می ازدواج کیسی همچین یه با که همین ولی
 موهام که من ولی.بوده مشکی ابرو و چشم دنبال که شوهره همین.ذوق کلی هم شوهره و
 حرفا این و بوره که توشه حرف کلی رنگیه این کال
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 یهیچ از من نداشت خبر اما یاد می خوشم تیپی چه از من بدونه خواست می  بیچاره دختر
 و  رومآ چهره روبروم دختر نکنم اعتراف اگر بود بزرگی انصافی بی خب ولی.یاد نمی خوشم
 داشت دلنشینی

 که بویژه دارین رنگی خوش موهای حقیقتا ضمن در.نیست ذهنم تو خاصی پروفایل-
 هست هم خدادادی

 ممنون-

 هنمذ به چیزی چرا دادم نمی کسی به صحبت مجال زمان یه که من.بپرسیم چی دیگه خب
 بگم رسید نمی

 می چه ای بودین کسی عاشق قبال شما.... البته نیست اینجا جاش.پرسم می ببخشید:طال-
 داشتین...چیزی..... ای رابطه بودین کشور از خارج وقتی دونم

 ممعل.گالبیم ببو کردی فکر چی منم کردم حماقتا ازین بابا آره!.ایول هدف به زدی آهان
 یه.شه پشیمون خودش شاید بگم.بودم گروه رهبر.زمانی یه بودم خودم دوقلوها همین
 کشیدم عمیق نفس

 بی و بچه.پیش سال هفت شش حدود چیزی یه.پیشه وقت خیلی مال ولی.چرا دروغ آره-
 موقعها اون بودم تجربه

 .پایین انداخت سرشو.شد پکر

 بدونم اول از خوام می داشتین اگه.داشتین ای تجربه همچین چی شما-

 دوخت چشمام به نگاهشو

 .دونست نمی طرفم خود حتی.حد همین در فقط ولی یومد می خوشم نفر یه از-

 مساوی یک یک.حالم به خوش

 بقیه پیش بریم ندارین ای دیگه سوال اگه-

  بشه بلند خواست و کرد قبول

 ....دیگه نکته یه ببخشید-
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 برگشت جاش سر به دوباره

 مالی لمشک. بگیرم عروسی زود خیلی ندارم قصد بدونین خوام می بود مثبت جوابتون اگر-
 ونتابست تا من.بعدا بشه ثابت پام جای و برم کار سر اول خوام می اما ندارم عروسی برای
 نامزدی به مایل زیاد رسید نظرم به پدرتون های گفته از اما کنم نمی فکر عروسی به

  نینک فکر هم موضوع این به کنین می فکر دارین وقتی خواستم اما.نیستند مدت طوالنی

 داد تکون سرشو تایید نشونه به بعد و کرد نگام همینجوری کم یه

 .حتما بله:طال

 بقیه پیش بریم تونیم می نیست ای دیگه نکته-

 من از یشهم یعنی....!!!نشه که میشه یعنی خدایا.پیوستیم سالن تو بقیه به و شدیم بلند
 .....باشه من میل به دفعه یه این میشه چی...!!!نیاد خوشش

*** 

 خواستگاری روز از روز سه.شدم بیدار خواب از مامان صحبت و تلفن زنگ صدای به
 کوفته و خسته بودم خاک سر همیشه عادت به من و بود پنجشنبه امروزم.بود گذشته
 وابالوخ.پروند خوشمو خواب تلفن این حاال.شدم بیهوش خستگی از ناهار بدون و برگشتم
 کردم باز درو و شدم بلند

 ظهری سر مامان کیه-

 خوابیدی زیاد تو بود کجا ظهر:مامان-

 زن بود کی-

 بزاریم برون بعله قرار خواست مثبته جوابشون خانم ناهید:مامان-

 و بستم درو بیحال.شی می دار زن داری.رفت شدی بیچاره.شدی بدبخت آراد یعنی این
 .چیزیه هر از بهتر بیخیالی.خوابیدم دوباره

 باز واتاق در.بپوشی چی نیست مهم همچین زیادم آراد بیخیال.امشب اسپرته تیپم کم یه
 و ردمک ونگاه نشستم فقط.رفتم برون بعله برای خواستگاری شب اکیپ همون با. کردم
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 ستنی مهم اینم.بکنه پا بر نامزدی جشن خواست ذوق سر از هم کمالی آقای این.زدم لبخند
 داشتن زن به چه و من.بشه تموم زودتر چه هر بازی مسخره این خواست می دلم فقط

 ....فهمیدم نمی رو ازدواج به مامان اصرار دلیل واقعا.

*** 

 گرفتم شمارشو

 زنه می حرف داره استاد خب خیله بابا دادشی بله:آتنا-

 در دم شدم خسته بدو-

 جایی برم خواستم می اومدی چی واسه اصال:آتنا-

 بری خواستی می کجا ببینم بیا بیخود!نمنه-

 به کسی نبود یادم اصال من!اه کنه می کار چه اینجا این شانس بخشکه.شد پیداش دور از
 سالم جلو اومدن......خوره می دردی چه به زندگی......اوف.شده من زندگی وارد طال اسم
 .دست و دادن

 هستین هم شما دونستم نمی-

 داداش خان ها بوده من دوست قبلش طال اینکه مثل:آتنا-

 ودب آفتاب ولی بود مهر اواخر.زدم آفتابیمو عینک.نشست عقب طال.شدیم ماشین سوار
 بیرون ریزه می داره ایرادا و عیب.داره حساسیت آفتاب نور به چشمامون ماهم.اونروز
 .یواش یواش

 دار نگه پایینی خیابون بخریم چیزی بریم خوایم می طال با ما آراد:آتنا-

 برین می تشریف کجا اونوقت-

 لباس و کادو خوایم می.دوستم گرفته تولدش روز تو که نامزدیه البته.دعوتیم تولد:آتنا-
 بخریم

 دم می جازها بهتون من ببینین کنین فکر ننداختین کار به مغزتونو احیانا دوتا شما اونوقت-
 نه یا
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 اونوقت بگیرم اجازه باید چرا من!!چـــــــــی:طال-

 اخم با و موهامو رو زدم عینکمو. کردم نگاه آینه تو صداش به.ایستادم قرمز چراغ پشت
 عقب برگشتم

 سرخود دیگه اجازتون پس شین می محسوب بنده نامزد اینور به پریروز از شما چون-
 اطالع محض ست بنده با نیست

 عصبانیت با.آورد می در کجی دهن با منو ادای داشت کردم نگاهش آینه تو از. برگشتم
 شد سبز چراغ....ا اال اله ال.داد نشون بیرون مشغول خودشو معمولی خیلی.عقب برگشتم

 بریم سامی با بود قرار داره خبر مامان آراد:آتنا-

 بردم باال صدامو

 بشنوم خوام نمی زیادی حرف. آتنا نه یعنی نه میگم-

 بیارم در آویزون این دل از باید حاال خب.بیرون داد نگاهشو ناراحت

 اخمو خوردی ناهار-

 چه تو به اصال. نخیرم:آتنا-

 ات دو شما بندازین راه تخم و اخم چقدرم هر.شه می چی بزنم قاط رفته یادت خواهری نشد-
 رین نمی جایی

 شه نمی عوض نظرت دونم می بابا خب خیله:آتنا-

 چیزی یه شد حاال آهان-

 .کردم پارک گوشه یه

 ببینم پایین برین-

 این هگ می چی وجبی نیم این.کردم نگاش اخم با منم.کوبید محکم درو و شد پیاده ماشین از
 وسط
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 وشتهن جک منو این تو اینکه مثل.کنن انتخاب تا بهشون دادم رو منو.شدیم رستوران وارد
 دوتا این خندن می هی

 خورین می چی بگین.نیشتونو ببندین-

 چشماش تو شدم دقیق.خورد گره نگاهش به نگاهم.دادیم رو سفارشا

 کنی می نگام اینجوری چرا:طال-

 رمگ رنگ یه.خوشرنگ خیلی ای قهوه یه.بود بخصوصی رنگ چشماش.زدم لبخند ناخودآگاه
 قشنگ و

 منه مادر چشمای رنگ تقریبا چشمات-

 خندید کجکی

 خواستگاری روز دیدی چی نیست معلوم دیدی؟شما االن!هه:طال-

 فقط خواستگاری روز من.نکردم نگاه چشماش به نکردم دقت ندیدم....دیدم چی هیچی
 اهاشب اصال لحظه این تا.نکردم فکر طال به بعدشم اصال .خونه برم کردم می شماری لحظه
 یچشم پشت.نیستا بد چشماشم  کرد،ولی برخورد باهاش نگاهم دوباره.بودم نزده حرف
 رو حرفا این و کشیدن ناز و بازی نامزد حوصله من...اه.گرفت ازم نگاهشو و کرد نازک
 خوردیم ناهار حرفی هیچ بی.کنم ازدواج زودی این به نداشتم دوست من....نداشتم

 .خونه آتنا با رفتیم خونشونو گذاشتمش.

*** 

 هستین هم شما دونستم نمی-

 داداش خان ها بوده من دوست قبلش طال اینکه مثل:آتنا-

 ودب آفتاب ولی بود مهر اواخر.زدم آفتابیمو عینک.نشست عقب طال.شدیم ماشین سوار
 بیرون ریزه می داره ایرادا و عیب.داره حساسیت آفتاب نور به چشمامون ماهم.اونروز
 .یواش یواش

 دار نگه پایینی خیابون بخریم چیزی بریم خوایم می طال با ما آراد:آتنا-
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 برین می تشریف کجا اونوقت-

 لباس و کادو خوایم می.دوستم گرفته تولدش روز تو که نامزدیه البته.دعوتیم تولد:آتنا-
 بخریم

 دم می جازها بهتون من ببینین کنین فکر ننداختین کار به مغزتونو احیانا دوتا شما اونوقت-
 نه یا

 اونوقت بگیرم اجازه باید چرا من!!چـــــــــی:طال-

 اخم با و موهامو رو زدم عینکمو. کردم نگاه آینه تو صداش به.ایستادم قرمز چراغ پشت
 عقب برگشتم

 سرخود دیگه اجازتون پس شین می محسوب بنده نامزد اینور به پریروز از شما چون-
 اطالع محض ست بنده با نیست

 عصبانیت با.آورد می در کجی دهن با منو ادای داشت کردم نگاهش آینه تو از. برگشتم
 شد سبز چراغ....ا اال اله ال.داد نشون بیرون مشغول خودشو معمولی خیلی.عقب برگشتم

 بریم سامی با بود قرار داره خبر مامان آراد:آتنا-

 بردم باال صدامو

 بشنوم خوام نمی زیادی حرف. آتنا نه یعنی نه میگم-

 بیارم در آویزون این دل از باید حاال خب.بیرون داد نگاهشو ناراحت

 اخمو خوردی ناهار-

 چه تو به اصال. نخیرم:آتنا-

 ات دو شما بندازین راه تخم و اخم چقدرم هر.شه می چی بزنم قاط رفته یادت خواهری نشد-
 رین نمی جایی

 شه نمی عوض نظرت دونم می بابا خب خیله:آتنا-

 چیزی یه شد حاال آهان-
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 .کردم پارک گوشه یه

 ببینم پایین برین-

 این هگ می چی وجبی نیم این.کردم نگاش اخم با منم.کوبید محکم درو و شد پیاده ماشین از
 وسط

 وشتهن جک منو این تو اینکه مثل.کنن انتخاب تا بهشون دادم رو منو.شدیم رستوران وارد
 دوتا این خندن می هی

 خورین می چی بگین.نیشتونو ببندین-

 چشماش تو شدم دقیق.خورد گره نگاهش به نگاهم.دادیم رو سفارشا

 کنی می نگام اینجوری چرا:طال-

 رمگ رنگ یه.خوشرنگ خیلی ای قهوه یه.بود بخصوصی رنگ چشماش.زدم لبخند ناخودآگاه
 قشنگ و

 منه مادر چشمای رنگ تقریبا چشمات-

 خندید کجکی

 خواستگاری روز دیدی چی نیست معلوم دیدی؟شما االن!هه:طال-

 فقط خواستگاری روز من.نکردم نگاه چشماش به نکردم دقت ندیدم....دیدم چی هیچی
 اهاشب اصال لحظه این تا.نکردم فکر طال به بعدشم اصال .خونه برم کردم می شماری لحظه
 یچشم پشت.نیستا بد چشماشم  کرد،ولی برخورد باهاش نگاهم دوباره.بودم نزده حرف
 رو حرفا این و کشیدن ناز و بازی نامزد حوصله من...اه.گرفت ازم نگاهشو و کرد نازک
 خوردیم ناهار حرفی هیچ بی.کنم ازدواج زودی این به نداشتم دوست من....نداشتم

 .خونه آتنا با رفتیم خونشونو گذاشتمش.

*** 

 برداشت بوق تا چند بعد

 بله،سالم:طال-
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 پایینم رسیدم من سالم-

 من.نامزدی برای خرید طال با میرم دارم من مسخره چه.خرید رم می باهاش دارم.کردم قطع
 هب که دیدنش با.میده دست بهم بودن دلقک احساس.خوندیم محرمیت صیغه دیروز اون و

 هب بود بالیی چه دیگه این...بیرون دادم نفسمو حرص با و محکم یومد می ماشین سمت
 نمی ریختی نمی بیرون وری یه موهاتو اون حاال.نشست و شد باز ماشین در.اومد سرم
 داری خوشرنگی موهای قبول.شد

 جا همون برم تا بگو کنی خرید خوای می کجا دونم نمی من-

 زد کنار صورتش از کم یه موهاشو قشنگی حالت با

 بگم تا برو مستقیم خیابونو این فعال پس:طال-

 یه اگه.نیست بد تحملمم و صبر.شدم کنی گوش حرف بچه خیلی تازگیا من.چشم به اونم
 حسابی چزوندمت می.چی یعنی آراد گفتم می بهت بودی شده آشنا باهام دیگه موقع

 .ایستادم دستورش به بزرگ تجاری مجتمع یه جلوی.

 می نه.دور سه شه می دور این با.گردیم می داریم رو تجاری مجتمع این ساعته سه االن
 ناال حاضرم.رم می راه دنبالش همینجوری  منم.کنه می حسابی و درست نگاه نه پسنده
 نزنم این با دیگه دور یه ولی بکشم انتهاری خودمو

 آورد آب هامون زانو.دیگه شدیم تابلو.زدی دور اینجارو اینقدر نشدی خسته-

 ری یم راه مانکنا مثل فقط...ماشاا که ام تو.نگرفته نظرمو خاصی چیز.کنم کار چه خب:طال-

 بودی من با ببخشید-

 بودم غوله آقا با نه:طال-

 شد بلند کلم از دود

 نیستم من که احیانا منظورت-

 منم.تو رفت بعد کرد نگاه کم یه ایستاد مغازه یه جلوی.نشنیدم گفت چیزی لبی زیر
 کنه پرو تا طال به داد داشت خوشرنگ سبز لباس یه!.مرده؟ ش فروشنده چرا.دنبالش
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 داره جلوه خیلی تنتون تو این سفیده پوستتون شما:فروشنده-

 کردم نگاش جدی

 باش نداشته کار باقیش به بده لباسو فقط کن لطف شما-

 کرد باز درو و پوشید.دیگه شد الل

 نیستا مناسب نکنی فکر احیانا وقت یه-

 رفت و دآور  در لباسو.کنم نمی خرید مردک این از من باشه کوبم طال این.گرفت حرفمو تیکه
 دلم.تیمگش رو اونجا دورم سه.بود دیگه پاساژ یه پایینتر کم یه.بیرون اومدیم اونجا از.بیرون
 .کرد پرو رنگ نباتی لباس یه مغازه یه داخل.دستش از بزنم فریاد خواست می

 نکن فکرشم-

 چرا:طال-

 شی می روح مثل پوشی می اینم سفیدی خودت چون-

 پوشید سبز لباس یه.کرد پفی

 قشنگه خیلی این-

 .آورد در اونم آویزون لوچه و لب با

 می گاهن مانکنو تن پلیور داشتم.افتادم راه ازش جلوتر کم یه.بیرون اومدم کالفگی با.جهنم
 کردم

 یادا می بهت این نکنی فکر وقت یه:طال-

 مثال چرا-

 شی می سوخته سیاه بپوشی اینم ای سبزه چون:طال-

 بخریش برام باید اومد بهم اگه ولی نداره ضرر امتحانش-

 باشه-
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 و پوشیدم ویترین پشت مثل دوخت خوش و خوشرنگ تیره سبز ژاکت یه.داخل رفتیم
 بیرون داد نفسشو حرص با زدم لبخند.ایستادم سینه به دست جلوش اومدم

  چنده قیمتش آقا:طال-

 تومن سیصد:دار مغازه-

  گفت جیغ با

 چنــــــــــــــــد؟:طال-

 متاسفم دیگه شرطه-

 می خستگی از داشتم من بهتر.شد خریدن لباس بیخیال.کرد حساب لباسو پول
 نگیر تسخ خیال بی.اقل حد بدم شام بیچاره به رفت یادم.برگشتم و خونه گذاشتمش.مردم
 .آراد

 کوبیدم حرص با و باز درو

 درو شکستی آراد چته:مامان-

 گفتم عصبانیت با

 نزنه حرف باهام کی هیچ ثانوی اطالع تا-

 باروتی انبار مثل شده چی باز:مامان-

 نیستم برو خرید باهاش من.ست فاجعه دختر این مامان، نشده چی بگو!؟ شده چی-
  بیار هم تهشو سرو خودت

 !!!آراد-

 گفتم که همین مامان نکن آراد آراد اینقدر-

 بشم آروم تا دوش زیر رفتم.بستم محکم اتاقم در

*** 
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 گرفتم جلوش اخم با و آوردم در پاکت تو از لباسو

 چیه این-

 کرد نگام مظلوم

 لباس:طال-

 لباسه کدوم لباسه دونم می نه-

 آراد چیه جریان:مامان-

 شدم می منفجر داشتم

 نخرید ولی بخره اینو گفتم بهش دیروز من مامان-

 کار یچ خب پسندم مشکل کم یه.بگیرم تصمیم تونستم نمی اصال دیروز جون مامان:طال-
 کنم

 خرهمس فکرای این با آراد اوف.بود داده بله جواب زود اینقدر چرا پس بود پسند مشکل اگه
 ت

 ببینیم دیگه بار یه بپوشش برو مگه شده چی حاال خب:مامان-

 که طالییش موهای لباسو سبز رنگ با سفیدش پوست تضاد.بیرون اومد دقیقه چند بعد
 انصافا بود قشنگ خیلی بود ریخته دورش

 قشنگه مبارکه-

 .بگم تونستم نمی تر احساس با ازین

 بخرین خودتون دیگه کفشو:مامان-

 گفتم کالفه

 راه همه این بودین رفته که شما مامانم خریدی می خب-
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 همچین تو دونستم می اگر.شدم ساکت.اومد دستم کار حساب داد تحویلم غره چشم یه
 دادم بیرون محکم نفسمو.دادم می تله به دم عمرا افتم می بدی مخمصه

*** 

 شکر رو خدا خب. بخریم کفش شدیم موفق ساعت سه بعد

 بگیرم وقت عکاسی برم خوام می.برو خیابون این از آراد:طال-

 شه نمی نندازی عکس حاال-

 نه:طال-

 بازش.شد بلند گوشیم اس ام اس صدای.من های شنوی حرف همه روی اینم.چشم به بازم
 کردم

 {بدی ادامه رو بازی مسخره این خوای می کی تا ببینیم}

 .دیگه کیه این

 آراد دار نگه همینجا:طال-

 یه نهمی یعنی.کرد بلند سرشو ما سالم صدای با.شدیم داخل و داشتم نگه.چشم به بازم
 شد بلند جاش از و زد بازی لبخند.داشتیم کم موردو

 بینمت می خوشحالم!!!آراد:بهناز-

 فتممیگر  استرس دیدمش می چرا نمیدونم اما نبود بدی دختر بهناز.اما نبودم خوشحال من

 هستی جا همه مگه ای هوخشتره.بهناز خوبی-

 کنی نمی معرفی:بهناز-

 بود قرمز حرص از لپاش که طال به کردم رو

 طال نامزدم-

 داد دست باهاش
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 ای سلیقه خوش بابا نه:بهناز-

 کنی می کار چی اینجا- 

 عوتیمد ما حاال.کنم می کار دوستم با هم اینجا.عزیزم عکاسیه  اصلیم رشته من خب:بهناز-
 نه یا

 از.دخور  می حرص چی برای این. افتاد طال به نگاهم.ندارم خبر شدم تو عزیز کی من.!عزیزم
 .گرفت خندم شدش قرمز لپای

 بیارین تشریف شیم می خوشحال-

 راه و گفتیم بهش هم رو جشن محل گرفتیم وقت.نشه باورت هم خیلی ولی
 بودند اونجا هم آتنا و مامان.عمه خونه رفتم خودم و خونه گذاشتمش.افتادیم

*** 

 گرفتم شمارشو

 بله:طال-

  بیا منتظرم پایین من-

 خان آراد دنبالم باال بیای باید:طال-

 واقعا-

 ینا.میشه م تمو بزار جیگر رو دندون امشبو یه آخرشه امشب آراد.شمردم ده تا.کردم قطع
 شه می تموم بازی مسخره

 به راهرو توی قدی آینه یه.ایستادم منتظرش راهرو توی.شدم داخل و زدم آرایشگاه زنگ
 مقیاف به نگاه یه.بود تنم رنگی دودی شلوار و کت.انداختم خودم به نگاه یه.بود دیوار
 مه رو مشکی زیادی موهای این ممنون باشم سبزه دادی ترجیح خدا قربونت خب.انداختم
 وسط این روشنو خیلی سبز تیله تا دو این صیغه ولی نکنه درد دستت بازم دادی بهم که
 از دقیقا.یومد نمی خوشم اصال چشمام رنگ از.دیگه کردی می مشکی اینارم فهمم نمی
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 نمی خوشش رنگی چشم مردای از چون ستایش دست مضحکه شدم که وقتی کی؟از
 .تمبرگش صدا سمت به پیچید می راهرو سکوت تو که کفشی های پاشنه صدای به.یومد

 سالم-

 دسته که موهاش طالیی های حلقه و ملیح آرایش اون با سبز لباس اون تو.کردم نگاهش
 زدم لبخند.بود شده خوشگل بود ریخته هاش شونه روی ایش

 شدی خوشگل-

 ممنون:طال-

 .برداشت لباسی چوب روی از مانتوشو

 اومدی مانتو یه همین با فقط-

 دیگه آره:طال-

 دونی نمی مگه سرده خیلی امروز بیرون....کشیدی زحمت-

 با یدمد خراب حال اون با مامانو وقتی صبح اما آرایشگاه ببرمش صبحم بود من وظیفه البته
 اونم. آرایشگاه بره آژانس با خواستم طال از خواهی عذر کلی بعد و زدم زنگ شرمساری
 .کرد قبول

 اومد جا حالش. چطوره مامانت راستی.نبود سرد خیلی اومدم که صبح:طال-

 .خوبم گفت زدم زنگ االنم. شکر رو خدا آره-

 .شکر رو خدا:طال-

 دش خیابون وارد تا.کردم باز براش درو.سرش رو انداخت حریرم شال یه.پوشید مانتوشو
 خورد بهم دندوناش

  سرده خیلی وای:طال-

 .شدیم خلدا.عکاسی آتلیه سمت رفتیم.زدم بخاریرو ماشین تو نشست.کرد تر تند قدمهاشو

 دیگه نکن اذیت آراد.....ا  :بهناز-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
61 

 خندیدم

 .بسه دیگه شد پاک بیچاره رژ زهرماربهناز-

 لبهاش ویر گرفتن عکس برای کوچولو یه لبامو وقتی بود گرفته خندم زدش خجالت قیافه از
 تادیماف راه و گرفتیم هم دیگه عکس تا چند یه.زد می باد خودشو و بود گرفته گر.گذاشتم
 و ودب مونده جا ماشین تو که سوئیشرتمو.لرزید شد پیاده ماشین از باغ جلوی.باغ سمت
 مانما.بود خوب ولی سالن گرمای.کرد تشکری لب زیر.انداختم هاش شونه روی و برداشتم
 چقدر.آتنا همینطور.کشید آغوشش در منو و اومد جلو اش نشسته اشک به چشمای با

 مهمونها همه به.خواست می پدرمو دلم االن ولی بودم خاک سر صبح.گرفته دلم امروز
 این.نبود جالب هم زیاد مامان حال.نشستیم جایگاه صندلیهای ی رو و گفتیم آمد خوش
 خدای اونهم که بلرزه تنم باید روز هر.مامان قلبی ناراحتی.بابا رفتن های یادگاری از هم
 حتما ناال.کردیم می نگاه مهمانها به و بودیم نشسته صندلی روی هنوز.بشه طوریش نکرده
 برای کردن بلندمون و اومدن.شد همونم......خدا ای.برقصم خانوم عروس با شم بلند بای
 باهاش.برقصم یومد نمی خوشم ولی بودم بلد کمی یه. نبودم رقص اهل منکه.رقص
 .مرفت گویی آمد خوش برای بهناز دیدن با رقص حال در.رقصید می زیبا انصافا.رقصیدم

 خانم بهار شما همچنین اومدی خوش بهناز سالم-

 .کردم دعوت سهیل خاطر به و بهار

 ی ور تا رفت و کشید رقصیدن از دست که طال سمت رفت توجهم کردم می صحبت داشتم
 رفتم طرفش به هم بشینهومن صندلی

 طال خوبی-

 یشترب االن ولی میکرد درد صبح از سرم.شد بد حالم یهو.نیستم خوب اصال نه راستش:طال-
 .شد

 خوردی مسکن-

 داد ماساژ کم یه پیشونیشو

 بخورم باید ولی نه:طال-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
62 

  گفتم کالفگی با.گرفت سرشو دوباره

 چته-

 یهو شد مرگم چه دونم نمی:طال-

 .سوخت می تب تو داشت بود اجاق شعله انگار.گذاشتم پیشونیش رو دستمو

 داری تب تو طال-

 کنه می درد سرم فقط نه:طال-

 وبخ حالش اصال اش آخر دیگه اما.کرد تحمل مهمونی آخر تا رو سردرد بود مصیبتی هر با
 نبود

 ماشین تو  بریم میشه آراد:طال

 هب سرشو و نشست.ماشین توی بریم تا کردم قبول شد راحت مامان جانب از که خیالم
 داد تکیه ماشین صندلی

 سرده. بزنی رو بخاری میشه:طال

  .....داشتم شانس اگه من...آه....خورد سرما هم حاال.کشیدم بلندی پوف

 

 خدا.ودب من نامزدی جشن که انگار نه انگار.حوصله بی و کردمکسل قبول بودم خسته خیلی
 مخصوصا شد نمی زوری که چیز همه.بخدا خوبیم بنده منم باش من دل به یکبار اقل ال

 بود بسته هنوزم چشماش کردم نگاهش چشمی زیر ..عشق

 دکتر بریم خوای می-

  میشم خوب بخوابم!بابا نه:طال-

 خونه در دم تا...کنه توجه من خود به خواست می یکی کردم تعارف فقط منم بهتر خب
 محض به. خدا شکرت.تموم باالخره. کردم خداحافظی فشنگ عین بعد و رفتم باهاش
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 رتپ تخت رو خودمو اسا لب همون با.بردم پناه دنیا جای بهترین یعنی اتاقم به ، رسیدن
 خوابیدم سه دو یک و کردم

***** 

  نداشتم چشمامو کردن باز حال!اه.ده می تکونم یکی

 چیه!هــــــوم-

 جان مامان دیگه پاشو-

 ددم جواب آلود خواب

 کن ولم.... یاد می خوابم-

 اینجا بیار رم طال برو پاشو.... پاشو:مامان-

  سرم رو کشیدم رو پتو

 باشه آماده که زدم زنگ بهش:مامان-

  کردم نگاه بهش و کردم باز چشمامو الی و کشیدم سرم رو از رو پتو

 اینجا بیاد حتما که بود نشده نازل آیه-

 هم تو رفت مامان اخمای

 اینجا یاریش می ناهار میری میشی پا االن همین.آراد بکش خجالت چی یعنی:مامان-

 کشیدم خمیازه

 باشه....باشه...اه-

 حرص با موهامو..پوف.... خب آدمم منم ....خدا ای. نشستم جام سر حرص با و رفت مامان
 .گرفتم دوش یه و شدم بلند حوصله بی.بود تنم دیشب ای لباس هنوزم.کشیدم

 سالم یه اومد جلو بیحال و حاضر طال مادر و پدر با احوال و حال مرحله از گذشت از بعد
 بیحالتر
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 کردم نگاه ش پریده رنگ قیافه به.شدیم ماشین سوار.اومد بیرون خونه در از و داد 

  نیست خوب حالت-

 خوردم سرما. نیست خوب نه  مهمه اگه-

 کنی می من با چرا دعواش خوردی سرما-

 با.دبو درمانگاه یه خونه نزدیک.برگردوند شیشه سمت به و روش و کشید عمیقی نفس
  .بردم بش خرا حال به پی هاش سرفه کردن پیدا ادامه

 شو پیاده-

 نمیشه نریم:طال-

 کنی می مریض هم رو بقیه اونوقت .میشی خوب دیرتر-

 خودتی نگران پس. ..هه:طال-

 شدم کالفه

 داری پرسونی پرسون چه رفتن دکتر یه  واسه دیگه شو پیاده.... اوف-

 وشن آمپول هم تا دو زدن سرم بهش.بود پایین شم فشار تازه کرد می ناز خانم.شد پیاده
 کرد جان

 بود آتنا شد کشیده دستم شد باز در تا

 طال به چسبیدی همش دیشب برقصی باید بیا-

 بودن کن ول آتنا.کردم سالم.بودن اونجا هم دختراش و خاله.پذیرایی سالن تو شدم کشیده
 تایشس صدای.بود ادابازی بیشتر البته رقصیدن کردم شروع نازنینم خواهر با نهایت در

 شنیدم

 طال .کنی نمی پیدا بیمزه آراد مثل.کنی عادت عمو پسر ذهن از دور کارای به باید:ستایش-
  میده بها خواهرش به فقط و زیادی اون خانم

 داد جوابشو چرخید می دستم زیر داشت وقتی حرص با آتنا
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 تو به بده اهمیت کی به.داره بیشتر مگه عزیز خواهر یه. پس نه:آتنا-

 طال به کرد رو مامان

 گرفته بازیشون خل اینا تو بیا وایستادی اونجا چرا حاال:مامان-

 تردخ این کنه می فکرشو کی.نشست کنارم آروم هم طال.ونشستم کشیدم دست دیگه
 کردم یخواه عذر شدم بلند.انگار دمقه ولی کم یه.نشسته متین اینقدر درازه کم یه زبونش

 یرونب خواست نمی دلم اصال بودم نشسته تخت رو.کردم عوض لباسامو و  اتاقم تو رفتم .
 تشریف دهبن مزد نا بله و شد باز اتاق در که بودم فکرا همین تو نداشتم ستایش حوصله.برم
 چشمام. پتو زیر رفت و اومد تخت سمت یکراست و گفت ای اجازه با لب زیر.داخل آوردن
 نفسمو باحرص....من تخت....کی تخت ... تخت رو بود خوابیده طال.تعجب از شد گشاد
 .بیرون دادم

 نبود راحتتر آتنا اتاق-

  اومد صداش پتو زیر از

 .بود صدا و سر.کرد می کار آتنا تاب لب با داشت اونجا صنم.....نچ:طال-

 داشتم برش پاتختی روی از شدم دوال.شد بلند گوشیم اس ام اس صدای

 {بکنی خوای می کار چه زن این با باشه شخصیت حصار و حریم تو کسی نداری تحمل}

 خترد آی.نکردم شک احتمالم به درصدم یه.خوابیده اینجا طال االن دونه می.کیه دیگه این
 دادم جواب.بری می کار به اسهاتم ام اس تو دارتو نیش زبون خاله

 {زنـــــمه بشه نابود و نیست تا نیست هرکسی اون نخور حرص}

 دگیمزن وارد زنی حاال ولی کنم قسمت کسی با تنهاییمو نداشتم دوست من.کردم سندش
 خوش لبهای.بود بامزه خواب تو.شد تر مچاله خودش تو و خورد تکون کم یه.بود شده
 بیرون  و کردم مرتب روش رو پتو.شد جلب بهش نظرم هم اول از.داشت ترکیبی
 دمکر  می حرفیش پر بار قلمبه یه بود موقعها اون اگه االن.زد می حرف جا هر از صنم.رفتم
 طال و شد باز در.زنم می لبخند و دم می گوش فقط هستم خوبی شنونده من االن دیگه ولی
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 یا مزه با قیافه.بودن رفته مهمونها دیگه.شد هال وارد خواب از قرمز و کرده پف چشمای با
 شد ولو مبل روی حال بی.بود کرده پیدا

 بخواب کم یه کردی وقت-

 ندازه می پا از آدمو قرصا این:طال-

 گلش عروس روی به.نشست چای سینی با مامان.اومد قوسی و کش و مالید چشماشو
 میکرد برانداز مشتاقانه را طال من از بیشتر مامان.زد لبخند

 ازش بود طال سکوت کلی بعد.خونشون برسونمش تا شدیم ماشین سوار شام از بعد.
 اومد در صدایی

 بپرسم سوالی یه آراد:طال-

 بپرس-

 نبوده ستایش احیانا بودی عاشقش که دختری این:طال-

 بود رضا عالمت سکوتم

 بهت گفته چطور؟کی بوده که فرض بر حاال-

 نبود سوزوندن فسفر به احتیاجی بود تابلو کی هیچ:طال-

 برسی خوای می ای نتیجه چه به حاال-

 خیال بی هیچی:طال-

 نه یا هبدون کرد نمی فرقی برام کرد تشکر و کرد نگاهم. داشتم نگه در جلوی رسیدم دیگه
 کردم صداش شد می پیاده داشت.نداشتم دوست قضیه این از اونو برداشت ولی

 طال-

 نشست صاف و برگشت

 بله:طال-
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 ورش پر دونم می چه عاشقی یه از ذهنته تو که چیزی اون ولی بود ستایش شخص اون آره-
 .نرسید شدن شکوفا مرحله به اصال نیافتاده اتفاق ما بین وقت هیچ هیجان

 مگه افتاد اتفاقی چه چرا:طال-

 زدم پوزخندی

 .همین ستایش منفی جواب و طرفه یک عشق یه ساده خیلی اتفاق یه-

 کرد نگام پرسشگر و عمیق

 داد منفی جواب چرا:طال-

 خوششون من از نیست قرار همه.آدم یه طبیعی حق.یاد می بدش من از گفت-
 اما ،نشکستم دست و سر براش نکردم،اصال بهش هیچوقت عشق ابراز من البته.بیاهمین
 شخاطرات با دارم کنی فکر که نبوده چیزی هیچ. یعنی بگم خوام می.کرد تنفر ابراز اون
 کنم می زندگی

 بود امیدوار شه می پس:طال-

 چی؟ به-

 خندید تلخ

 باشه دیگه یکی قلبت صاحب روزی یه که:طال-

 .رفت و کرد خداحافظی کنه نگاهم اینکه بدون و گفت اینو

*** 

 زدم پیشونیم تو محکم مشت با عصبانیت از

 آخه داریم کار چه شمال فصل این تو طال بریم باید حتما-

 ببینتت خواد می نیومد نامزدی پیری خاطر به اونجاست بابابزرگم:طال-
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 راحت.بره راه مخت رو دقیقه به دم هر هی.کار چی خوام می زن من... کردم غلط!خدایا
 از دست صداش به.خوره نمی داشتن زن به من خونی گروه اصال.کردما می زندگیمو داشتم
 کشیدم خودم به گفتن بیراه و بد

 خط پشت هستی!آراد:طال-

 کشیدمشون حرص با.آوردم در هام مو از رو عصبانیت تالفی و کردم ولو تخت رو خودمو

 بگو شدی رفتنی موقع هر بابا باشه!اف-

 راحت ندارم روشون زیادی آشنایی که کسایی با.بگم کی به ندارم دوست مسافرت من
 دستم زا محلم سوپور قبلنا اینجوریم االن  البته.خورم نمی بر باهاشون وقت هیچ و نیستم
 بار آخرین.یاد می بدم مسافرت از دیگه اصال.آشنا و دوست و فامیل به برسه چه بود شکار
 با.یمبرگشت سراسیمه و شد بد حالش بابا که بودیم اینجا.بودیم لعنتی شمال همین هم

 کلمه یک به من و زد نی حرف داشت اومدم بیرون افکارم از پیچید گوشی تو که صداش
 کشیدم محکمی نفس حرص با. بودم نکرده گوش هم اش

 نمی من کنه می کار چه شمال بزرگش بابا پس نیستن شیرازی اینا مگه.شمالیم راه تو االن
 از یرغ به اونجا تا.اصال که زدن حرف حوصله. ندارم مناظرو به کردن نگاه حوصله اصال.دونم
 بزرگش پدر با.رسیدیم باالخره.نشد بدل و رد طال و من بین چیزی عادی کلمه چند یه

 وشمخ هیچ.بودن هاشم بچه با طال خاله.اومدم بیرون موفق گزینشش از و کردم احوالپرسی
 هم ات سه...ماشاا.کرده ازدواج چون شاید اونم تحملتره قابل فرشاد باز.فرید این از یاد نمی
 اومد دیگه اتاق یه از طال.کنم عوض لباسمو تا رفتم باال.ساله 61، 61، 61داره بچه
 کرد نگاه اخمم به تعجب با.رفت هم تو اخمام.طال تیپ این با روشن چشمم.بیرون

 اتاق تو بیا من با-

 کردم نگاهش اخم با.بستم درو تو اومد

 و مادر و خودت مادر من جلوی فقط.پوشی نمی کسی هر جلوی لباسی هر:دوم نکته-
 شد فهم شیر.بپوشی لباسی هر مختاری من خواهر

 زد سینه به دستاشو جدی
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 میگی شما چون اما نداره موردی لباسم دوما.میگی تخم و اخم با رو چیزی هر چرا اوال:طال-
 نکن نگاه جوری اون جشمات اون با سوما.خشم

 مگه شم می جوری چه-

 زخمی ببر یه مثل ترسناک-

 بره کرد پشتشو بعد

 کجا-

 جناب کنم عوض لباسمو رم می دارم:طال-

 صیرتق تو دیگه اینجا خدا.یاد نمی خوشش من چشمای از نفر دومین اینم.بیرون رفت بعد
 اومد هم طال.پایین رفتم منم.لجی من با کال اصال بگم داری

 تو اول طال بیا.ناشی نیناش یه آهنگی یه بابا:فرید-

 شمچ طال به مستقیم.کردم می استفاده زیادی شاید صبرم از.کردم می قاطی دیگه داشتم
 دوختم

 رقصم نمی من بزار مایه خودت از:طال-

 بودی یک شماره همیشه که تو نفهمیدم شد چی!اوه!اوه:فرید-

 مهه میشه ما زرت و زرت هی یعنی.بوده اول نفر همیشه که جی یعنی کردم مشت دستامو
 شه نمی خفه چرا.شمردم ده تا بستم چشمامو....قرصه می جا

 گم نمی بهت هیچی آراد احترام به.مسخره بیخودی نریز مزه:طال-

 اما.هکن ضایع اینو یکی دارم احتیاج خیلی االن باشی من فکر خواد نمی بگو خدا رو تو نه
 من.نشناسی رو کسی هیچ وقتی جمعی همچین یه سختهاونم جمع تحمل.شد خفه خودش
 ندارم رو ها جمع اینجور صله حو

 .کردم نگاهش.گذاشت پام رو رو میوه بشقاب نشست کنارم طال

 نیست بد بزنی حرف کمم یه:طال-
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 ندارم شلوغو جاهای حوصله من رفته سر ام حوصله-

 بشینیم بالکن تو بریم خوای می:طال-

 کردم قبول.بود بهتر این

 نشست خودشم.کردم تشکر.برگشت داغ نسکافه با و تو رفت.نشستم صندلی روی

 ببخشید اومدی زوری اینکه از:طال-

 بهم اموه پنجشنبه برنامه شرایطی هیچ تحت من نیست بد بدونی ضمن در.بریم شه نمی-
 .زنم نمی

 یه.ببینمش خوام یادومی می فرشیده خالم دختر فردا.بمونی هم دیگه روز یه شه نمی:طال-
 یه فقط.نبود نامزدیم تو ببینمش خوام می.دارم دوسش خیلی رامشه اسمش داره ماه دختر
 روز

 برگردی من با که شرطی به-

 کرد تعجب

 هست اینجا پسرخالت این وقتی اونم بمونی زارم نمی من-

 گفت تعجب با

 زده حرفی.گی می فریدو:طال-

 دیدنش واسه بدی کفاره باید.نچسب یاد نمی خوشم ازش اصال.گم می بابامو پس نه-

 خندید

 باهات گردم می بر قبوله:طال-

 ریاید به و نشستم سنگی تخته روی.رفتم باهاشون.کردن ساحل هوس همه آفتاب دیدن با
 خارج فقط.نکردم کاری هیچ ساله هشت.نیومدم شمال ساله هشت.دوختم چشم طوفانی
 هک باشگاه همون صاحب از.رفتم باشگاهی یه اخیرو سال چند این و خوندم درس کشور از

 تداش دیگه گشتم طال دنبال چشم با.کم چقدر.شد دوست من با زوری و بود همکالسیمم
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 شدم قیقد انگار کردن می بازی دنبال.پلکید می طال بر و دور خیلی فرید شد می پر ظرفیتم
 سیلی ندید با که رفتم می سمتشون به داشتم شدم بلند گرفت رو طال کمر پشت از فرید
 داد اب جا همون از.چلمن پسره بود جا به نکنه درد دستت آخ.ایستادم فرید صورت روی طال

  سمتم اومد و گفت فرید به چیزی یه.زدم صداش

 می دنبالت اینقدر چی واسه بوزینه این.کنی می سواستفاده صبرم از داری بدجوری دیگه-
 .پلکه

 کشید می نفس بلند بلند

 زنیم می حرف ش درباره بعدا:طال-

 کی مثال بعدا-

 گفت حرص با

 خورده خیلی االن اعصابم. بعدا:طال-

 دختر.ردک باز و در.بود عصبانی خودشم نگم چیزی دادم ترجیح.رفت عصبانیت با و افتاد راه
 دوید سمتش به ای بچه

 جونم طال-

 بود شده تنگ برات دلم چقدر طال نازی ناز رامش وای:طال-

 ای مزه با مشکی و گرد چشمای.انداخت من به نگاهی یه طال بغل تو از.ایستادم کنارش
 گفت ش گانه بچه صدای با.داشت

 طال کیه این-

 کردم دراز طرفش به دستامو

 شو دوست باهام داشتی دوست اگه بعد خوشگله خانم بگم بهت خودم تا بغلم بیا-

 .بود خواستنی و ناز خیلی انداخت گردنم دور دستشو.بغلم اومد تعلل اندکی بدون

 کرد می نگام همینجوری
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 کنم عروسی طال با هست قرارم آراده اسمم-

 شوهرش شی می یعنی-

 امروزی های بچه ایول

 چیه شما اسم حاال آره-

 رامش-

 هم با بشیم دوست خوشگله خیلی اسمتم-

 پدرش سمت برگشت

  گندش پسر باهاش،آخه بشم دوست بابا:رامش-

 خندیدن همه

 بشیم دوست باهاش ما اول بزار حاال:احمد-

 .دادم دست احمدم و فرشیده با بود بغلم رامش که حال همون در

 نکن اذیت آرادو آقا پایین بیا مامان:فرشیده-

 چسبید محکم گردنمو

 دوستیم هم با ما مامان....ا:رامش-

 کمر به زد دستاشو طال

 فروختی زودی همین به منو خانم رامش:طال-

 طال دارم دوست ام تو نه:رامش-

 شماها دارین کار چی دوستم و من به اصال-

 گم می بهت برات زد فک که صبح تا خودت مال بردارش:احمد-
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 ها بچه از.کردیم بازی و نشستیم هم با.بود دلنشینی بچه خیلی.کردم تپلش لپ از ماچ یه
 کردم نگاه گوشیمو اس ام اس صدای به.یومد می خوشم خیلی

 {عمو پسر گذره می خوش بهت شمال داره االن یعنی}

 زا مامانش.بود فرشیده و مادرش با خونه آشپز تو طال.ستایش چه تو به آخه.کردم پفی
 بیرون اومد آشپزخونه

 بری خوای می فردا راسته آراد:ناهید-

 شده چیزی جان آراد:طال پدر علی-

 .داد جواب طال بزنم حرف اومدم تا

 ضمن در.باشم مربیها از یکی جای باید نبود یادم.گرده می بر من خاطر به برگردم باید من-
 نمونهرفت جبرانشم.کردم فراموش من ره نمی جایی ها پنجشنبه بود گفته من به اول از آراد

 کرد نگاهم و کرد باال سرشو نشست بغلم اومد رامشم

  شدیم دوست تازه ما آراد نرو-

 خندیدم

 رسونم می خودمو سریع بزنی زنگ طال خونه اومدی موقع هر ولی.برگردیم باید-

 می فهخ داشتم نداشت اهمیتی اصال برام اما بود سرسنگین باهام بعدش.شد دلخور مادرش
 شلوغی همه اون تو شدم

 و ودب خلوت خوشبختانه.افتادیم راه کرد راهمون بدرقه که طال مادر تخم و اخم با زود صبح
 رسیدیم زود

*** 

 می حرف صدای بیرون از. پرید سرم از خواب.شدم بیدار زود صبح دستشویی زور از
 یومد می طال و آتنا صدای کردم باز الشو کم یومدیه

 بده خرج به حوصله کم یه ولی توئه با حق خب:آتنا-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
74 

 که نزد حرف.رفتن بیرون برای اشتیاقی یه نه زنگی نه.کرده ازدواج من با زوری انگار:طال-
 کم یه.کنم باز باهاش صحبتو سر باید جطور دونم نمی اصال حرفه کم شدیدا.بماند
 یاد نمی خوشش من از زیادم مشخصه.انرماله

 نگو اونجوری جونم طال:آتنا-

 همینه راستشم بگه جوری چه پس

 القهع.منتظرشم خوادو می دلم که نباشه اونی من به حسش ترسم می آتنا دونم نمی:طال-
 مهمه خیلی ازدواج تو

 کردی انتخاب معیاری چه با آرادو چی تو:آتنا-

 یه هم ظاهر پسندیدن نیست که من اومدن خوش با فقط ولی ازش اومد خوشم خب:طال-
 میصمی باهاش نمیشه اراد اما کنه می پررنگتر رو رابطه که هست عاطفه و عالقه اما چیزه
 .شه نمی مچ آدم با بیشتر حدی یه تا رفت پیش

 خندید می مزه با.اومد خندش صدای

 سبز گوجه مثل ها داره که غریبی و عجیب ایرادای و عیب همه با جونت داداش این:طال-
 ...مونه می

 تشبیه فاز تو رفتی باز مار زهر:آتنا-

 ذاشت می صفتی چیزی هر برای که اخالقش این از.بستم درو دستش از گرفت حرصم
 بیرون و کردم باز درو !قبلنا فقط ولی کردم می قبلنا خودمم کارو این البته.یومد نمی خوشم
 یرش لیوان یه خودم برای یخچال تو از.ندادم جوابشونو ولی کردن سالم جفتشون.رفتم
 هم ایدش.نداشتم رو حرفا اینجور ظرفیت دیگه من ولی بود نزده بدی حرف طال شاید.ریختم
 می نگاه کارام به همینطور آتنا.بودم عصبانی صورت هر در دونم نمی بودم شده جنبه بی
 کرد

 برادر شد عرض سالم:آتنا-

 علیک
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 البته دادن سالم هم طال:آتنا-

 علیک اونم-

 اومد در حرصش

 دیدی بد خواب وقتی اول صبح چته:آتنا-

 بهش زدم زل و کردم تنگ چشمامو

 چه تو به- 

 بیرون رفت آشپزخونه از طال

 کجا-

 گشت بر تعجب با

 باشگاه برم خوام می شم حاضر:طال-

 رسونمت می!تر زود-

 ایستاد جلوم اخم با آتنا

 زنی می حرف باهاش اینجوری چرا چته:آتنا-

 فضولی دارم دوست-

 ودممخ حوصله.ندارم حوصلشو هیچ.حاضرشدم رفتم.بیرون رفتم آشپزخونه از و کنار زدمش
 اومدم بیرون فکر از صداش به.کردم می رانندگی سرعت با. ندارم

 آراد-

 دادزدم

 شی می سقط زنم می دستت از کفریم خیلی که نزن حرف-

 کرد نگام تعجب با
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 کردم؟ کار چی مگه-

 گفتم عصبانیت با.داشتم نگه ماشینو.باشگاه در جلوی بودیم رسیده دیگه

 بفرمایید-

 پرسیدم سوال یه ازت:طال-

 زدم داد

 یدرس گوشم به صبحتون افشانیهای در.نیستم آراد دیگه که نیام بر ام تو پس از من-
 مزدینا تونی می راحت خیلی نکن ازدواج من با خواد نمی دلت اگه بینم نمی اجبار من.خانم
 و چرت ولی برات زنم می له له دارم همچین نکن فکر نیست مهم اصال برام بزنی بهم رو
 نریز تمساح اشک اینقدرم.نده اون و این تحویل پرت

 گفت ناله با همراه گریه با

 شکنی می داری دستمو:طال-

 ورد از دستامو.ده می فشار قدرت با داره و شده حلقه الغرش بازوی دور دستم فهمیدم تازه
 ریادف برم کجا من.شد پیاده بعد کرد نگاهم نشستش اشک به چشمای با کردم باز بازوش
 منه تحمل از خارج کردم که غلطی این.شم می خفه دارم دیگه.......بزنم

 تحمل از خارج کردم که غلطی این.شم می خفه دارم دیگه.......بزنم فریاد برم کجا من.
 منشی.داخل رفتم شدم پیاده.دیدم عمو شرکت جلوی خودمو.گشتم خیابونا تو هدف بی.منه
 کرد نگاهم کنجکاوی با

 امرتون-

 معتمد آقای دارن تشریف خانم هستم معتمد-

 کردی گم راه عمو پسر سالم-

 بابا هست خاله دختر سالم-

 تو بیا آره-
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 ستایشم مبل رو نشستم.داد دست باهام و شد بلند خوشحالی با عمو شدم اتاق داخل
 هش می بد حالم هیچی لرزه نمی که قلبم.مثال چی که بکن نگاه و بزن زل هی حاال.روبروم
 من به ور کردن قطع بعد زد زنگ عمو اتاق تلفن.افتم می حماقتم یاد بینم می رو تو.تازگیا
 کرد

 ادآر  برای بیارن چای بگو بابا ستایش.میگردم بر االن بشین دقیقه یه عمو آراد:عمو-

 با ابد تا حاضرم من.پایین انداختم سرمو.هم رو انداخت پاشو مبل رو داد لم.خندید وری یه
 !نه تو با ولی باشم طال

 گذره می خوش بازی نامزد.عمو پسر خب:ستایش-

 باشه بد چرا-

 خندید مسخره حالت با

 کارای ازت همیشه تو.نکن بازی دختر این احساسات با اینقدر!مسخره خدا وای:ستایش-
 هیج خودته،تو انتخاب طال کنم باور خوای می.سالته 22 دیگه شدی بزرگ.میزنه سر مسخره
 یه یاری می در عاشقو آدمای این ادای.زنی نمی حرفی بابات مامان حرف از غیر به وقت
 .ست مسخره قیافت واقعا.آینه تو بنداز خودت به نگاه

 .َسنَنه رو تو.رفت کش خنده به لبم گوشه

 شدم نمی تو دست مضحکه که نبودم مسخره اگه دیگه آره

 باشم اینجوری خواد می دلم من.خاله دختر خوری می حرص اینقدر حاال چرا-

 بنداز خودت به نگاه نکن،یه بازی دختر این احساسات با:ستایش-

 خودت واسه گی می داری چی-

 بود آتنا.زد زنگ گوشیم

 جان آتنا بله-

 طالیی با آراد سالم:آتنا-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
78 

 هستم عمو شرکت نه سالم-

 .پس خونه نیومد طال:آتنا-

 باشگاهه هنوز شاید-

 جمع حواس داداش خان ظهره از بعد چهار.چنده ساعت هست حواست:آتنا-

 !اه......بگردیم دنبالش باید حاالم

 خونه رفته شاید زنم می سر یه خونشون رم می. شه گم نیست که سوزن-

 خندید مسخره حالت با.کردم قطع

 نمز  یا دونی می اسمشو.عمو پسر هستی کی دیگه تو کجاست نمیدونی حتی:ستایش-
 زنی می صداش

 زدم پوزخند

 کنی توجیه تونی نمی خودتم کارای حتی که اخالقت این از یاد می بدم:ستایش-

 داد می ور داشت زیادی دیگه.دیدم نمی خودم توجیه برای احتیاجی من! توجیه

 ادیدهن منو کنی می افرازم سر.خاله دختر نزنی حرف من با وقت یه اگه شم نمی ناراحت من-
 بگیری

 شد وارد عمو لحظه همون برم که شدم بلند.شد محو لبخندش

 جان آراد کجا-

 بگرده نامزدش  دنبال میره:ستایش-

 دادم بیرون نفسمو محکم.رفت غره چشم بهش عمو

 برم باید االن دیگه وقت  باشه بگم نیوشا به راجع خواستم می عمو-

 .گرفتم گازشو طال خونه سمت به و شدم ماشینم سوار

 .گرفتم گازشو طال خونه سمت به و شدم ماشینم سوار
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 بستم درو تو رفتم.بود گریه سیر دل یه از حاکی قرمزش چشمای.کرد باز زدم در

 بیاری فشار مغزت به کم یه حیفه.میشه نگرانت کسی نگی وقت یه-

 داد تحویلم نیشخندی

 نیستی تو مسلما نفر یه اون:طال-

 کردم نگاهش

 اینجا اومدی چی برای-

 نیستم کسی مزاحم دیگه اینجا.اینکه مثل خونمونه:طال-

 خونه اومدی شدی پا خبر بی چی واسه گم می دارم فهمیدی حرفمو-

 و کرد باز موهاشو گیره بعد.گذاشت عسلی میز روی بود دستش که ساندویچی.خندید تلخ
 هم ودموخ حوصله من.گرفت حرصم بیشتر.گرفت پیش در اتاقشو راه و کرد من به پشتشو
 طال از کشیدن ناز به برسه چه نداشتم

  شو حاضر بودم تو با-

 یام نمی من برو:طال-

 کنم نمی تکرار دیگه شو حاضر پاشو.نروی رو کال-

 خندید عصبی

 هستی چی تو ببین نروم رو من اگه. برو!آره:طال-

 بزنی بهم تونی می یاد نمی خوشت گفتم که من-

 سمتم برگشت اخم با

 یبزار  خوای نمی بیابونی غول توی بمونم باقی متین بزارم نگم چیزی گم می هی:طال-

 ای زنده االن تا که زیاده تحملم من خواد می دلت چی هر بگو-

 ریخت اشکش
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 نکن بازی فیلم پس کردی ازدواج من با مادرت زور به دونم می که من:طال-

 زدم کمرم به دستامو.خندیدم عصبی

 گفته چیا بهت دیگه آتنا-

 خندید وری یه

 تابلویی اینقدر خودت.رو ای قضیه همچین گه می من به آتنا کنی می فکر یعنی:طال-
 ......که

 رگردوندب بود گذاشته روش ساندویچشو که عسلی میز حرص با.بزنه حرفشو نذاشت گریه

 مهم اصال نخواه منو خوای نمی.کنم می گریه چی برای دارم احمق من دونم نمی:طال-
 کرف بزار. کنم نمی کاری همچین یه من زنی می بهم رو نامزدی خودت پسر آقا ولی نیست
  نیست مهم برام اصال دارم ایرادی و عیب یه من کنم

 کرد پاک اشکاشو

 به دش خوب خیلی ولی.کردی می گوش تهش تا بودی ایستاده گوش فال که تو صبح کاش-
  می رو ای دیگه کس قبال تو اینکه زمینه با ازدواج این که این ،به داشتم شک قضیه
 نشده دیر خیلی هم حاال ولی شد معلوم که نه یا باشه تو طرف از خواستی

 وردخ شخصیتش خواستم نمی من.بدونه خواستم نمی.شدم ناراحت.ریخت اشکاش دوباره
 بدونه طال خواستم نمی.ست کننده ناراحت چقدر طرفه یک عالقه دونستم می که منی.بشه
 نمی بدم طال از هم خیلی من که بود این حقیقت ولی.نبوده من قلبی خواسته این
 پایین ریختن می صدا بی اشکاش کردم نگاهش.یومد

 بریم شو حاضر بزنه بهم رو نامزدی نیست قرار کسی-

 نداری حضورشو تحمل حتی که کسی.من با اونم بدی ادامه خوای می واقعا چیه:طال-

 نگیر دنبالشو اومده پیش حرفی یه کن بس !!طــــــــــال-

 کمرش به زد دستاشو

  راحتی همین به بابا نه......ا  :طال-
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 گفتم بلند

 طال-

 :زد داد

 ومن اگه تو که نموندم مامانم دست روی نداری سرم منتی.من واسه نبر باال صداتو:طال-
 شناخت صرف که بودم احمق من.هستی کی کردی فکر.ناراحتی از بمیرم بیفتم نخوای
 برت یابو حتما هم تو.............کردم خریت من.دادم مثبت جواب برگرد برو بی خانوادت
 خوشه دلت بابا برو.......هستی کسی که داشته

 نکردم وا دهنمو تا نگو پرت و چرت اینقدر بیافت راه حرفا این جای به-

 کجایی تو گم می چی من بابا برو:طال-

 زدم داد

 بیافت راه گم می-

 حرص با بهم زد زل.ایستاد جلوم اومد

 یم سیل مثل هی خودمه حماقت از نیست ضعفم و درموندگی از نکن نگاه اشکام به:طال-
 دبع کن فکر خوب روز چند یه.یام می آتنا با دوستیم خاطر به تو خاطر به نه میام.ریزه
 دل به حسرت ذره یه نکن فکر. وجدان عذاب بدون بزن بهم راحت خواستی هم رو نامزدی
 نم برای ولی باشی کی با اولت عشق بعد نباشه مهم برات شاید تو.مونم می ازدواج این
 اب اینبار پس کنم خرجت ندارم هم اضافی ه غمز و قر کنم نمی اسکلت الکی خودمو.مهمه
 آراد آقا نگیر تصمیم اجبار

 فحر  حوصله ولی.نفهمیدم دیگه چراشو.اومد سنگین برام حرفش.شدم آوار دیگه اینبار
 ردمک سعی سکوت کلی بعد.افتاد ه را و پوشید مانتوشو صدا بی و ساکت.نداشتم زدنم
 بگم برسه ذهنم به چیزی یه تا کندم جونی چه.بشکنم من سکوتو

 نخوردی ناهار بگیرم برات خوری می چی-

 گفت کنه نگاهم برگرده اینکه بدون
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 لطفا خونه برو فقط هیچی:طال-

 کنم نمی فکر هم ثانیه یک حتی ستایش به گفتم بهت بارم یه من طال ببین-

 گفت حال همون تو

 ودتخ مچل منو خوای می چی ببین کن فکر بکش زحمت فقط بدی توضیح خواد نمی:طال-
 خونه برو زودتر پس ندارم منم نداری منو تحمل تو که همونقدر ضمنا.نکن

 خراب خودم کارو موضوعی همچین  گفتن با بود خودم تقصیر.زد حرف باهاش شد نمی
 جز وت خداییش.بمیرن برات همه تا هستی کی کردی فکر ستایش قول به خدا واقعا نه.کردم
 می بدش من از که نفر دومین اینم.داری دختر یه کردن جذب برای چی خوب قیافه یه
 زدم خند پوز اینبار خودم به.یومد

 یالخ بی. آسانسور تو رفت و کوبید درو بشه من منتظر اینکه بدون. شد پیاده ماشین از
 خواست نمی دلم من ولی.خواستی نمی همینو مگه دیگه زنی می بهم فوقش فوق آراد

  بگه چراشو من به چرا؟یکی بزنم بهم رو نامزدی

 شد باز اتاقم در بود نکشیده دقیقه به هنوز.اتاقم تو رفتم و و کردم سالم

 خانم آتنا زدی می در زمونی یه-

 گفت ناراحتی با

  گفتی بهش چی آراد کنه می گریه اینجوری چی برای طال:آتنا-

 وگفتم پیشونیش رو زدم انگشتم با آروم اخم با

 مه تو به باید.خصوصیه چیزا سری یه منه زن االن ولی درست دوستته طال خواهری آهای-
 بدم پس جواب

 ایستاد سینه به دست

 هی واسه.دونم می ناراحتی طال صبح حرف از تو.کردی خراب اینجاشو.داداشی نشد..د  :آتنا-
 خیلی سبز گوجه طال.خدا به نزد بدی حرف اون ولی.کردی قشقرق مسخره خیلی چیز
 دوست خیلی که رو چیزی هر... خوب یا بد حاال داره عادتیم یه.حد از زیاده داره دوست
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 سخرهم برات شاید. دوست دوتا بین دخترونه حرف یه کنه می تعبیر همین به باشه داشته
 که من به فقط اونم خودش زبون با خواست می فقط.کنه می کارو این اون ولی بیاد

 دلیل بی.آراد آقا کردی خراب.داره دوست خیلی که بگه شوهرش خواهر قضا از و دوستشم
 یه.یاد نمی در دلش از حاالها حاال بشه دلگیر کی هر از طال بگم اینم ولی.کردی ناراحتش
 نهخواهرا نصیحت یه!نه دارم دوست رو طال خیلی خودم اینکه خاطر به نه بگم دیگرم چیز
 خوشگله پسر کنی نمی پیدا طال ،مثل کوچیک خواهر یه از

 رفح هم با داشتن اونا بود آتنا با حق.خب آره حدودی تا!؟ کردم خراب.رفت و کرد پشتشو
 خب یاد نمی در دلش از ها حاال طال گفت ولی.آوردم می خودم روی به اصال نباید زدن می
 .نیاد

 حق دش ناراحت چی واسه اصال.طال ناراحتی بیخیال.بود جایی هر از بهتر اینجا.کشیدم دراز
 شد باز اتاقم در کردم می گوش تا پر و چرت همین به داشتم.بود من با

 شام بیا:مامان-

 شدم رپک.آشپزخونه تو رفتم. پوشیدم گرمکن و درآوردم رو شلوارک شدم بلند رفت وقتی
 بودیم مامان و من فقط....اما

 نشستم و کشیدم صندلی جلو رفتم

 بقیه پس کو-

 کرد نگاهم چشمی زیر

 باشه طال با اتاق تو برو شو غذا هم آتنا خوره نمی شام شبا طال:مامان-

 گفتم و دهنم تو بردم رو نی کارو ما از پر چنگال حرص با

 جهنم-

 مت به شد خیره و گذاشت بشقاب تو رو قاشقش ماما

 بهشون دائم مردشون دارن دوست.دارن نیاز توجه به زنها نیست خواهرت طال آراد:مامان-
 باشین باهم باید.....گریز آدم.....یخی و سرد...بری پیش تونی نمی اینطوری.کنه توجه
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 و ازدواج تو غرور ..آتنا پیش اون اینجا تو نه.ست همدیگه شناخت برای نامزدی.همش
 در درست کردی ازدواج من زور به میگن که بعضیا مفت حرف نزار     ..نداره معنا عشق
  ..بیاد

 بود غمگین چشماش اما زد لبخند کردم نگاه مامان به تعجب با

 ناراحت ازم.بشه چی که دنیا سر اون انداختی آراد گفت.اومد خوابم به بابات:مامان-
 تدس بندازه بگو بهش اومدش گفت داد بهم انگشتر یه!.. که بود واضح آنقدر خواب.بود

 سامون و سر اینجا و برگردی تو خواد می دلش که بود این خواب از تعبیرم.عشقش
 یرو شو دست.)کردم معرفی بهت رو دختری من و کنی ازدواج کردی قبول تم خود.بگیری
 هم با اینجوری. هست همسری شایسته واقعا و خوبیه خیلی دختر طال( گذاشت دستم
 نباشین

 شد بلند و میدم جواب من گفت مامان. شد بلند آیفون زنگ حین همین در

 .....بفرمایین-

....   

  ...نخوا آژانس ما سید واال نه ..آژانس:مامان-

 حال تو کرد پرت خودشو هول اتنا.اومد نا آت اتاق در صدای

 طال واسه آژانس به زدیم زنگ ما...مامان آی:آتنا-

 افرتمس از که کوچیکش دستی ساک با دیدم رو طال برگشتم سریع. ماسید دهنم تو لقمه
 طرف اومد و زمین گذاشت و ساک   .داشت پف چشماش...بود کرده گریه بازم.بود باهاش
 مادرم

 دادم زحمت ببخشید خاله-

 خاله گفت گفت می جون مامان دیروز تا که من مادر به شاید میشنوید اشتباه گوشام

 مونی می اینجا ته بار اولین مگه.امانتی ما دست تو.طال چی یعنی کارت این:مامان-

 انداخت پایین سرشو شرمنده
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 بهتره برم خب ولی خاله نه-

 توان متما با. رفتم خونه در سمت به و گذشتم ازشون عصبانیت با شد تموم صبرم دیگه
 هب ذره یه اصال رو پر ی دختره.کردم پرداخت رو آژانس راننده پول.پایین رفتم و کوبیدم
 تاقا به دوباره.نبود نا آت و طال از اثری اما شدم خونه وارد کنان غر غر.کنه نمی فکر کاراش
 و دمش خوردن غذا بیخیال منم بود ظرفها شستن سرگرم آشپزخونه تو مامان.بودن رفته
 فیدس سقف به.بردم سرم زیر اما دسته و کشیدم دراز تخت روی.برگشتم اتاقم به دوباره
 یهو بود سخت برام اما.کردم فکر مامان ای حرفه به.ذهنم تو اومد طال چهره.زدم زل

 آتنا اب اش دوستی همین تو اونو من و گذشت می کمی اگر شاید زندگیم تو طال پذیرفتن
 خالقا من.زندگیم وسط کردن پرتش یهو اما کرم می پیدا بهش هم احساسی کم کم میدیدم
 اما بودم نکن گوش حرف و غد و شلوغ و شر آره.بودم همینطور هم بچگی از داشتم بدی
 هم ردخت طال بویژه بود حالت همون االنم.میشدم صمیمی و دوست بقیه با دیر خیلی کال
 نبی  .. میشد منفجر فکر اینهمه از داشت مغزم خدا آه ...باشه آینده همسر بود قرار و بود
 ودمب ستایش واله و عاشق من میکرد فکر طال و بود اومده پیش بزرگی و بدی تفاهم سو ما
 موهای اندازه به من نداشت خبر اما کردم ازدواج اون با ستایش کردن فراموش برای حاال و
 بودم متنفر گرفت ازم رو زندگی نشاط و شور که دختری از سرم زیاد

 ودنب خبری هال تو رفتم و شدم بلند شنیدم صدایی هال تو از. پاشدم خواب از زود صبح
 تک یه.ودب بایلش مو تو سرش و بود نشسته مبل روی تنها طال.پذیرایی سالن سمت رفتم
 گفت آروم خیلی حال همون در نکرد بلند حتی سرشو.نترسه تا کردم سرفه

 خیر به صبح:طال-

 بیداری صبح موقع این چی برای.همچنین-

 گفت کوتاه مکث یه بعد بود موبایل تو باز سرش

 شم بیدار موقع این دارم عادت من:طال-

 آرامش بود زیبا طال. کردم نگاهش چونمو زیر زدم دستمو نشستم روبروش مبل روی
 انگار کردم نگاهش من.شدی می آروم کردی می نگاهش وقتی داشت چهرش توی خاصی
 اومد در کفرم.نداشت بر موبایلش از سر ولی بینمش می باره اولین برای
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 چفتشی اینقدر که هست موبایلت اون توی چی-

 زد کمرنگی لبخند.کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 خونم می کتاب دارم گم می نداره بهت ربطی دونم می اینکه با:طال-

 خندیدم

 درازی زبون زیادی کم یه-

 نیک  تحمل منو نیستی مجبور تو.صاحبش ریش بیخ بد مال هستم که همینم من:طال-

  جواب حاضر!پررو!دنده یه.!لجباز.نخواه خوای نمی یعنی

 ....!طال-

 شنوم می بگو یعنی.کرد نگام

 شرمنده دیروز جریان بابت-

 بره که شد بلند.زد لبخند فقط

 کتابت شد تموم کجا-

 برگشت

 باشگاه رم می دارم نداره ربطی شما به اینکه با بازم:طال-

  چی با-

 چه تو به:طال-

 .شدم بلند

 میرسونمت-

 گفت آمیزی طعنه لحن با کرد گرد چشماشو

 ...............وای.بینم می خواب دارم نکنه.آتنا برادر لطفته نهایت دیگه این:طال-
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 از.مش حاضر تا اتاق تو رفتم و گرفتم نگاهمو.بارید می چشماش از ناراحتی.کردم نگاهش
 چرا؟ واقعا! شدم ناراحت چرا......... من بود نیومده خوشم خطابش لحن

 مسخره نکن سوال اینقدر دونی نمی سواالتو جواب خب

 مه کلمه یک حتی من با.افتادیم راه و شدیم سوار.شد بلند مبل روی از بیرون اومدم تا
 می.بودم ناراحت دختر این سکوت از یومد می خوشم همیشه سکوت از که من.نزد حرف
 من خب من با زد نمی حرف.آراد توئه برای سکوتش.انرژیه پر و حرف پر دختر طال دونستم
 کرد وشور بشه پیاده خواست.کردم ترمز باشگاه جلوی.کردم نمی پیدا گفتن برای حرفی چرا
 من به

 نتونماال لطف بابت.خودم خونه گردم می بر اومدن بابا و مامان.نیا دنبالم دیگه عصری:طال-
 .ممنون

 خونه برمت می دنبالت یام می-

 نزنه سر ازتون بعید کارای.ندارم انتظار ازتون من.واقعا نیست کار این به لزومی:طال-

  گفتم حرص با

 کن تمومش!طال-

 کشیدم رو شیشه.شد دوال.کردم صداش بست درو.شه پیاده که کرد باز درو.کرد نگاهم
 پایین

 شی می تعطیل کی-

 خداحافظ!دو:طال-

 خرآ که سوخت می خودم برای دلم.آراد برات باشه بخاری پس نه بود سرد باهام.رفت!همین
 فکر و بودم نشسته ماشین تو همینجوری ساعت چند دونم نمی.دیگه همینه منم عاقبت و
 و مکرد روشن ماشینو.هست طال تعطیلی  تا ساعت نیم دیدم اومدم خودم به یهو کردم می
 م.زنه می حرف باهاش داره کیه پسره این.دیدمش در جلوی.افتادم راه
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 طرفش رفتم و کردم خاموش ماشینو.زنه می حرف باهاش داره کیه پسره این.

 هست مشکلی-

 کرد نگاهم تعجب با و برگشت

 بیای کردم نمی فکر آراد:طال-

 کرد می نگاه منو شدش کوله کجو قیافه با که پسره به کرد رو

  نامزدم ایشونم.زدم آخرمم حرف:طال-

 ازش رومو و کردم برانداز یه رو پسره.ماشین سمت رفت من به توجه بدون
 منو الهس صد که انگار کرد می نگاه منو نفرت با اون اما.نبود بد بود تیپ خوش.برگردوندم
  خواد می باباشو ارث و میشناسن

 نشستم فرمون پشت

 یارو بود کی-

  خندید حرص با

 بدم توضیح بهت نداره لزومی واقعا آراد وای:طال-

 زدم داد

 بزن حرف بپرسم ازت دیگه جور یه یا گی می خوش زبون با-

 زد داد

 عنیی بزنی بهم خوای می نامزدیتو صورت هر در که تو.کیه کنه می فرقی چه تو برای:طال-
 .نکن خواست باز منو پس نداری من با نسبتی هیچ عمال

  دادزدم دوباره

 .نگو پرت و چرت بده منو جواب.ها بشه خون پر دهنت زنم می طال-

 هوا رفت من داد کرد سکوت
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 کن نگاه نشین الل بده جواب-

 منض در بود پیمان اسمشم بود باشگاه دخترای از یکی برادر بدونی خوای می چی!اه:طال-
 بدونی بخوای اگه

 خب-

 کردم رد داد دوستی پیشنهاد بهم!جمالت به خب:طال-

 خندیدم عصبی و بلند

 حالم به خوش-

  بیفتی راه خوای نمی دیگه، فهمیدی خب!ناهارت قورباغه:طال-

 بود داده پیشنهاد بهت هم قبال-

 کرد پفی کالفه

 فرن هزار روز در ممکنه که دیگه دخترای مثل دخترم یه من.مگه فضولی اصال. بابا آره:طال-
 .........بدن پیشنهاد بهش

 زدم داد و سمتش برگشتم عصبانیت با

 کنم می لوردت و له بدی ادامه حرفتو بقیه-

 پنجره طرف کرد روشو.شد ساکت کرد نگاهم

 زن.دوستی پیشنهاد! من زن به !...طال به.ده می نشون خودی چه وسط این من غیرت رگ
 بی یا عالقه با !خواسته نا یا خواسته بود زنم طال صورت هر در بودم عصبانی ! ......تو

 فتمگر  گازشو.اومد در کاسه از چشماش کردم پسره روح رونه ادبی بی آبدار فحش یه!عالقه
 زد زنگ موبایلش راه تو.رفتم و

  سالم مامان جانم-

 سرش روی گذاشت حرص با شو دست

 آه ..نیست من با گفتی می خب:طال-
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.... 

 گفت حرص با

 ... خب خیلی. اوف:طال-

 کشید عمیق نفس

 خودش آراد که کفش یه تو کرده پاشو اومده رامش.بیای بدی زحمت کم یه میشه:طال-
 ..که نیستن کم خواهانت خاطر.یاد می اونم باشم من گفت

 باز هم رو طال اخمهای حضورش.بود خنده و انرژی بمب رامش.رفتیم هم با و کردم قبول
 و مخندیدی و کشیدیم،گفتیم ؛نقاشی کردیم بازی باهم.نخورد جم کنارم از ای لحظه. کرد

 بیرون رامش و طال با و شدیم بلند حتی.دادیم حرص هم رو فرید طال پسرخاله حسابی
 می رامش حرفهای به.کردیم فراموش بینمونو ناراحتی کوتاه حتی مدتی برای.شام برای رفتیم
 کوتاه مدت این تو من به غریبش و عحیب عالقه به. خندیدیم

 زد زنگ طال تلفن بودیم خونه به برگشت ره تو وقتی

 ایم خونه نزدیک یام می داریم مامان بله:طال-

-..... 

 زد جیغ.هوا رفت آتیش رو اسفند مثل گفت چی مامانه نشد معلوم

 بزار.دی می انجام کاری هماهنگی بدون چی برای.شیراز یام نمی من!مـامــــــــــان:طال-
 اومدی شمال از تازه.بشه خشک مسافرتت عرق

-...... 

 اب نیستش که عروسک.جایی بردش هی برداشتش شه نمی که زور با.یاد نمی آرادم:طال-
 ببرمش جا هر دارم بر خودم

-........ 

 تمام نامه والسالم.یام نمی شیرازم و گم نمی بهش نه:طال-

 بود خواب عقب صندلی رامش
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 کرد می غر غر لب زیر کردم نگاهش

 خبریه....میشه بیدار رامش تر یواش-

 کرد نگام

 حاال بیاد و بگیره مرخصی نامزدیمون برای خانومش نتونست چون برادرم طاها:طال-
 تخت خیالت ریم نمی گفتم نباش نگران ولی.شیراز کرده دعوتمون

 ندارم رو ها بازی جنگولک این حوصله اصال.یاد نمی خوشم مسافرت از من.تشک خیالت
 تصور  هر در شد می بد طال برای رفتم نمی اگر ولی.ندارم رو چیزا خیلی آمادگی اصال من.
 هم هدیگ بار یه.نبودم معاشرتی آدم من که نبود اون تقصیر بودم شوهرش آدمیزاد غیر من
 کشیدم عمیق نفس یه.خیال بی باشی دیگرون دل با باید

 ریم می بگو بزن زنگ-

 خندید عصبی

 که نیک کاری نیستی مجبور تو.بود چی واسه کردنت شوهر نبود آبت نبود نونت بگو:طال-
 قراره که آخرشم.ندارم دوست رو اونجا. برم شیراز ندارم دوست خودمم چون.نداری دوست
 نیار فشار خودت به زیاد پس بخوره بهم نامزدی

 گفتم بلند

 منم.اجبارش به نه کردم ازدواج مادرم پیشنهاد به من آره.خوره نمی بهم نامزدی.دیگه بسه-
 و اومد خوشم ازت که نیستم اینم منکر ولی بشم یکی عاشق اول نگاه تو که نیستم آدمی
 نیک می تموم.ها؟ بکنه ازدواج به مجبور رو یکی تونه می کی.کردم قبول مادرمو پیشنهاد
 یمسافرت زیاد من.روز سه دو فقط شیراز میریم گی می میزنی زنگ االنم همین.بحثو این
 ..... بفهم نداره تو نخواستن یا خواستن به هم ربطی منه گند اخالق اینم نیستم

 کشید آه

 ندارم دوست شیرازو خودمم من. روز دو فقط پس:طال-

 بهتر کمتر هرچی بهتر.باشه-
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 می یچ دونستم فکری،روحی،نمی !نه جسمی بودم خسته.خونه برگشتم و خونه گذاشتمش
 افاانص یومد نمی بدم طال از.نداشت هیجانی و شور برام ازدواج.نداشتم ای انگیزه هیچ خوام
 مین بیافته،نه دلم به کسی مهر دوباره خواستم ،نمی داشتن ،دوست شدن دلبسته ولی

 بشم وابسته کسی به اگه که نبودم آدم.شم وابسته کسی به نداشتم دوست من خواستم
 به نداشتم دوست.کنه می داغون منو کوچیک اتفاق یه فقط بعدش شدیده خیلی اش درجه
 تدوس اصال داشتم نابسامانی روحی وضع پدرم بعد هنوزم.باشم وابسته ای دیگه کس
 خوره می دردی چه به داشتن

 کردم باز گوشیمو اس ام اس

 «شیراز برای داریم بلیط شب فردا»

  دادم جواب. خدا ای!!مسافرت وای

 «اوکی»

 سب از کشیده ته نکنه ذهنم لغات دامنه.بزنم نرسید ذهنم به ای دیگه حرف حال با چه!هه
 .نکردم استفاده ازشون

 اخم.صندلی پشتی به داد تکیه سرشو من به توجه بدون.صندلی روی کنارش نشستم
 دکر  باز چشماشو .ابروش دو وسط گذاشتم امروزانگشتمو بود زیاد فرمش خوش ابروهای

 ناراحتی اینقدر یعنی.ابروهات بین افتاد خط رو اخما این کن وا-

 گونم چال جای گذاشت انگشتشو.برگردوندم رومو و خندیدم

 اینجا افتاده استفاده بی اینا از کن استفاده کم یه هم تو-

 آرایش نوع با مخصوصا بود زیبا چشماش حالت.خورد گره خماریش چشمای به نگاهم
 زدم لبخند.چشمش

 بیخیال-

 .نزدم حرفی دیگه
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 که نازنازی خیلی کوچولو بچه یه با جوون خانم یه.و داد دست کرد، باز برامون طاها و در
 یم جذب ها بچه سمت به ناخودآگاه.کرد معرفی بهم بود کوچیکش دختر و همسرش مریم
 شدم

 مونه می تو مثل ماهه چقدر این طال وای-

 گرفتم مادرش بغل از رو بچه.دادم دست مریمم طاها خانوم با

 طال چیه اسمش تو نازی خیلی-

 طالشه عمه جیگر طناز:طال-

 وذب خوردنی خیلی خندیدم.چشمم تو کرد صاف انگشتشو.نکرد غریبی اصال بغلم تو

 نیست خوب میونش ها غریبه با اصال اومد شما بغل تعجب بچه این:طاها-

  داره مار مهره آراد احتماال:طال-

 بود بهتر موند می جواب بی ولی داشت طعنه حرفش

 کالفه.نرفتیم بیرون خونه از اصال شب فردا تا.شدم سرگرم طناز با فقط اونشبو
 خواست،سکوت می خودمو اتاق دلم.بودم قرار بودم،بی حوصله بودم،بی بودم،عصبانی

 داشتم دوست اتاقمو

 بودیم نشسته هال توی

 شام وقت تا بده نشون بهش شیرازو بیرون برید آراد با مامان طال:ناهید-

 آورد باال شکوندمش می زدم می آخر که موبایلش اون توی از سرشو باالخره کالفه طال

 شرمنده رم نمی جایی من:طال-

 کردم نگاهش غیظ با

 ننداز زحمت تو خیلی خودتو نه یا بیرون برم که کنه نمی فرقی برام اصال منم-

 رود هنوز.بودن داده اختصاص من به که اتاقی تو باال رفتم و کردم خواهی عذر شدم بلند
 شنیدم پدرش صدای بودم نبسته



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
94 

 .نیست صحیح اصال آراد با رفتارت طال:علی-

 یم پیشنهادو این نباید شما.باشه بارم دومین این که گشتم شیرازو رفتم کی من: طال-
 کنم نمی قبول دونستین می چون دادین

 دقیقه یه کنار بزار موبایلتم اون.نبود درست کارت صورت هر در:ناهید-

 ولی برهب خوابم بلکه بستم چشمامو.بریم اینجا از شد می کی.شدم ولو تخت رو و بستم درو
 خورد در به ای تقه.شدم می خواب بد شد می عوض جام.نبرد

 بله-

 تو بیام. خوابی آراد:طال-

 بیا نیستم خواب نه-

 بست درو تو اومد

 نیومدی کردم صدات شام برای:طال-

 نداشتم میل-

 زد پوزخند

  داری کاری چه به میل تو:طال-

 کردم نگاهش

 ده می حال خیلی.بالکن تو بریم داری دوست:طال-

 به بود بالکن ویت برقی بخاری یه.نشستم نیمکت روی بالکن تو رفتیم و پوشیدم سوئیشرتمو
 نشست پیشم  زد برق

 کم کم اشتد که کردم می نگاه برقی بخاری به نداشتم گفتن برای حرفی.بینمون بود سکوت
 نبود سرد زیادم اونجا هوای.شد می قرمز المنتاش

 داری زدن حرف حال اگه البته ازت بپرسم سوال یه:طال-
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 بپرس-

 چیه برای گردنت سوختگی:طال-

 خندیدم

 چیهی از.بودم نکنی گوش حرف و شر بچه.آوردم زیاد خودم سر بال من.بچگی شیطنتهای-
 اغد اینقدر.سماوره از جوش آب سوختگی جای اینم.شکسته جا سه دو از سرم.ترسیدم نمی
 کمرنگ لیخی االن البته.موند جاش بعدشم.شد بلند قلفتی پوستم روم ریخت وقتی که بود
 تونم نمی چرا که بود این بدم انجام تونم نمی بودم احتنار  بچگی که کاری تنها.شده

 .برم راه روسقف

 کرد نگاهم حیرت با بهش کردم رومو

 .گم می خودم از دارم شه نمی باورت چیه-

 بخیه جای.دادم نشون بهش رو سبابه و شصت انگشت بین.گرفتم طرفش به دستمو کف
 بود

 .خورد بخیه تا پنج.بریدم جوری بد تیغ با اینجارم-

 جای هم اونجا. مچ تا کوچیک انگشت کنار از.دادم نشونش انگشتمو یکی اون کف
 بود سوختگی

 وت کله با رفتم دارم پهلوم روی هم بخیه جای یه راستی....ها.سوسزوندم اتو با اینجارم-
 الک دارم پام روی هم کهنه زخم یه جای.کرد پاره بد پهلومو شیشه ولی برید سرم شیشه
 باقیه شکرش جای نکشتم خودمو فقط دیگه.دارم زیاد پینه وصله

 داشته می نگه رو تو پس خدا:طال-

 کرد آدمم دیگه جور شم نمی آدم شم می بزرگ چی هر دید خدام آره!هــــــــــــه-

  چیه منظورت:طال-

 کشیدم آه
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 یم وقتی.بودن عاصی دستم از همه بقیه تا بگیر مادر و پدر از بودم شری بچه کال من-
 کردم اذیت جور یه سنی هر تو.لرزید می همه بدن و تن یاد می داره آراد گفتن

 اونم ودب آتنا نمالید تنش به اذیتهام پی که کسی تنها بود هوا همیشه دستم از مامان جیغ
 آخر کردم عاصی هم رو خدا.خالصه داره من از خاطره یه کی هر.بود عزیز برام خیلی چون
 .شدم خوبی بچه خیلی االن.جام سر ساکت بشینم تا گرفت بابامو

 کرد فوت ناگهانی پدرت شنیدم آتنا از:طال-

 که شب یه.نکرد ولش سرطان آخرم سال.بیماری آورد درش پا از آخر. بود مریض بابا-
 کرد تموم برسه بیمارستان به تا شد بد حالش

 از تیراح همین به پدرمو شد نمی باورم.نکردم فراموش هنوزم بود شبی چه.گرفت درد قلبم
 ست تازه اینقدر هنوزم من برای چرا ولی گذشته ساله هشت.دادم دست

 کشید آه

 دادم دست از خواهرمو شیراز همین تو منم.سخته خیلی کنم می درک:طال-

 شد گرد تعجب از چشمام

 داشتی خواهر تو دونستم نمی من طال-

 ودب گذاشته نامرد.بود کرده تصادف کامیون یه با.مرده که ساله دوازده.ندارم که االن:طال-
 سالش بیست موقع اون طاها سالم ده منم بود سالش دوازده.داد جون طناز.بود رفته
 کرد تصادف مدرسه راه تو.بود

 شد بد حالم

 وحشتناک چقدر-

 اومد در اشکش

 همه من اونسال.بود شده له صورتش گفت می بود دیده هرکی ولی ندیدیمش من:طال-
 وابسته بهم که اینقدر بودیم دوقلو مثل طناز با.نرفتم مدرسه.شدم رد امتحانامو
 آخر.خورد می اعصاب قرص چقدر.بردن دکتر چقدر مامانو یادمه ولی بودم کوچیک.بودیم
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 من.تهران اومدیم که شد این.رم نمی مدرسه من یا ریم می اینجا از یا کفش یه تو کردم پامو
 نرفتم خاکش سر وقتم هیچ ندارم دوست شیرازو

 چرا-

 کرد پاک اشکاشو

 همین موند طاها تهران رفتیم ما.داشت ای فایده چه گشت نمی بر دیگه که اون:طال-
 نمدو می چند هر.بگم دلیلشو بیام گفتم شدی ناراحت من از زم با دیدم.خوند می درس.جا
 .نداره اهمیت برات هم خیلی

 .بود من به صورتش رخ نیم. کردم نگاهش.نشست سینه به دست

 خاکش سر بری داری دوست-

 باال انداخت هاشو شونه

 سال دوازده بعد چی که بگم برم:طال-

 بگی کسی به تونی نمی که چیزایی-

 دبلن.زد لبخند.یومد می خوشم دختر این خاص های نگاه از بودم مطمئن من نه.کرد نگاهم
 ناراحت کرد نگاهم.همینطور منم شد

 یاد نمی خوشت حرفی پر از تو نبود یادم.شرمنده زدم حرف بس از آوردم درد سرتو:طال-

 بودیم نزده حرف زیادم نظرم به ولی.یاد نمی خوشم دیگه چیزا خیلی از من!من

 بود خوبی شب خیلی عکس بر نه-

 سمتم دوباره برگشت کنه باز درو دستگیره خواست.اتاق تو رفتیم

 کرد هواشو یهو فردا،دلم یای می باهام خاکش سر برم بخوام اگه:طال-

 شم می بیدار بد کم یه صبحها من.کن بیدارم ولی!آره-

 بخیر شبت باشه:طال-
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 بخیر هم تو شب-

 بود نشده بیدار خواب از کسی هنوز.داد من به و برداشت اپن ی رو از رو طاها سوایچ

 رفتی ماشینش با نشه شاکی طاها-

 نیست حرفا این فاز تو اصال بابا نه:طال-

 ستادمای گوشه یه خواهرش قبر های نزدیکی.رفتم داد که آدرسی به و فرمون پشت نشستم
 تدرخ یه به.بود من به پشتش.کردم می نگاهش منم کرد می گریه.بشه تموم کارش تا
 که سرگردونیهایی یاد افتادم خودم یاد.کردم می نگاه رو طال فقط و بودم داده تکیه
 یمزندگ به زن یه اومدن با!حاال اما.نپذیرفتم وقت هیچ جدیدمو زندگی هوای و حال.کشیدم
 یلیخ نداشتم دوست اما.کردم می فکر طال به ناخواسته و خواسته.بود ریخته بهم افکارم
 از فتمر  طرفش به گریه ساعت یک بعد. بخوام رو کسی بازم نباید نه باشم داشته دوستش
 ازوشب دور دستمو.کرد پاک اشکاشو شد بلند آروم.کردم بلندش و گرفتم ظریفش بازوهای
 اومد مادرش جیغ صدای شدیم خونه وارد تا.بردمش ماشین طرف به خودم با و انداختم

 معلومه هیچ تا دو شما کجایین:ناهید-

 گذاشتی جا چی برای موبایلتو.رفت راه هزار دلمون:طاها-

 خاک سر بودم رفته!بابا یکی یکی:طال-

 اومد در مادرش جیغ

 !چــــــــــــــی-

 امولباس تا باال رفتم و گفتم ای اجازه با.خواهرش خاک سر رفته خب کرده کار چه که انگار
 شد زده اتاقم در.یومد می خوابم خیلیم.کنم عوض

 بله-

 تو بیام-

 .بود طال

 نیستم مزاحم:طال-
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 وجه هیچ به نه-

 دونم می من مطمئنی یاد می خوشت دختر این از تو آراد.کردم نگاهش.ایستاد جلوم اومد
 یخیل وقتها بعضی منم مغز این!؟ کنی می فرار چی از.افتادی لج دنده رو خودت با فقط
 .ده می نظر

 االن دارم خوبی احساس خیلی ممنون امروز بابت:طال-

 دادم انجام خواستی چیزی ازم تو نکردم کاری من-

 و رومآ لبشو کرد نگام شد بلند کم یه پاش روی بعد نگاهم تو موند خیره ای لحظه چند یه
 دممون ها زده بهت این مثل منم.رفت بیرون اتاق از دو حالت به و گذاشت گونم روی سریع
 !شد چی پیش دقیقه چند یه.وسط اون

 کار.بزارم چی حالمو اسم دونم نمی .داشتم عجیبی حس.شد نمی باورم!شد؟ چی واقعا!؟نه
 تجربه بارم یه حاال تا بود سالم شش و بیست که االن تا من.بود منتظره غیر هم طال

 امل مار ؟زهر!بابا املی خیلی دیگه تو خان آراد وای!بار یه حتی.نداشتم رو حسی همچین
 می بهم متفکر مغز یه اقل ال !خدا کاش.گم نمی هیچی بهت چی هر هی مسخره خودتی
 هی نرفتم بیرون اتاق  از شب تا.داشتیم پرواز شب.بافو جفنگ داغون و درب این نه دادی
 اومدم اتاق از رفتن برای که شب.شد می پخش چشمم جلو دائم امروز شده ضبط فیلم ثانیه
 شب آخر.نیاوردم خودم روی به منم .کشید می خجالت انگار.کرد می فرار ازم همش بیرون
 ودمب هم گشنه بودم خسته خیلی دیگه.خودم اتاق منم.آتنا اتاق رفت طال و خونه رسیدیم
 بود وقتی چند کال.رفت نمی چشمم جلوی از طال زده خجالت قیافه.بخوابم دادم ترجیح ولی
 نگیگش از.شدم بیدار آخر شکمم قور و قار از شب نصفه.بود شده ذهنم گروند بک قیافش
 نور رهذ یه همون تو.رفتم آشپزخونه طرف به تاریکی همون تو کردم باز و در.برد نمی خوابم
 به آروم و رفتم جلو. آتناست کردم فکر یخچاله کنار کسی دیدم سیاهی همه اون ی تو

  گفتم پچ پچ حالت

  کنی می کار چی-

 شدهن رو از دستمو.آتنا نه بود طال این.دهنش جلوی گذاشتم سریع دستمو.کشید جیغ
 برداشتم
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 زنی می جیغ چی برای چیه-

 کنی می کار چی اینجا.هستی طلبکارم اومدی روح مثل:طال-

 چی تو بخورم چیزی یه اومدم-

 دستــشویـــــــــــــی................بودم اومده.....من خب......من:طال-

 ستا آشپزخونه اینجا-

 بود تشنمم چیزه......... نه........... خب.....ها-

 زد می برق چشماش.بهش زدم زل تاریکی تو

 کنی می نگام اینجوری چرا... چیه:طال-

 !ترسیدی نکنه-

 خودم جلوی رو طال سریع.هوا رفت من داد و طال جیغ چراغ شدن روشن با.زدم لبخند یه
 داشتم نگه

 !خبره؟ چه اینجا-

 گفتم هول.زدم لبخند زور به.دارم ای مسخره چهره االن دونستم می

 مامان سالم-

 زد سینه به دستشو

 اینجا کنین می کار چی.ها شبه نصفه سه:مامان-

 گفت دستپاچه طال

 دستشویی بود اومده آرادم بخورم آب بودم اومده که من:طال-

 تو بخورم آب بودم اومده من هست دستشویی اتاقم تو که من گی می داری چی! چی-
 دستشویی رفتی می داشتی

 .کرد نگاه پامونو تا سر یه مامان
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 باشین تشنه نمیخوره که تا دو شما به:مامان-

 کی نفهمیدم من!بیشعور احمق.نمیکنه باور معلومه خب.رفت اومدو پامونو تا سر یه
 خاروندم سرمو.کردم باز دستامو حلقه زود.کردم حلقه طال کمر دور دستامو

 اوم...چیزه-

 بگم رسید نمی ذهنم به چیزی

 زد لبخند کمرنگ

 نمیشی دیده مثال االن.شدی قایم طال پشت چی برای حاال:مامان -

 کشیدم گردنم مست به دستی.خندیدم

 خوشگله مامان پامه شلوارک....من... چیزه آخه-

  داد تکون تاسف با سرشو

 خداجفتتونوشفابده یعنی:منو ترسوندیدن بخوابین  برین پاشین.مامان-

 گفتم هول

 آمین-

 خودش مثل منم.بود شده قرمز طال لپای.صندلی رو شدم پخش.رفت و داد تکون سری
 تاپ یه.شکمر  به زد دستاشو.بود کرده پیدا ای مزه با قیافه فرنگی توت مثل االن، بزنم مثال
 با.ودب دورش پریشون صافش طالیی و بلند موهای.بود تنش سبز شلوارک یه با لیمویی
 لبهاش قرمز و طبیعی رنگ.داشت زیبایی چهره بازم نگذریم حق از نداشت آرایش اینکه
 گفت لب زیر.بود گرفته بورش چهره از رو بیحالی اون

 کنه می فکر چی خودش پیش مامانت االن شد ضایع چه-

 جیغ و گذاشتو دهنش جلوی دستشو انداخت خودش به نگاه یه دید خودش رو که نگاهمو
 رهچه این.کردم نگاهش.گرفت خندم.آشپزخونه میز پشت رفت عجله با و کشید ای خفه
 حقیقتا بود داشتنی دوست زدش خجالت
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 .مثال کشیدی خجالت من از االن-

 کرد نگاهی چشم زیر از پایین انداخت سرشو.شد تر قرمز لپاش

 مناسب لباسم من.اتاقت تو بری میشه آراد اوف.....چیزه.... که نبود حواسم من چیزه:طال-
 نیست

  پوشیدی چی برای ببینم نبودم منکه پوشیدی می لباس درست خب-

 یه.... نپوشیدم اینجوری تو برای من خودت واسه کری فکر جی راضی خود از اوه اوه:طال-
 آش بده قرون

 زد یواش پاشو.چید می کبری صغری هی داشت اینم بود گشتم زدم تکیه دیوار به سرمو
 زمین

 ببند چشماتو پس! آراد اوف:طال-

 بخورم چیزی یه خوام می گشنمه من!نچ-

 قلبش روی دیوار،دستشو به داد تکیه.قدمیش یک دقیقا.ایستادم جلوش و شدم بلند
 .شد قرمز لپاش نکشید ثانیه به بازم.چشماش تو شدم خیره.گذاشت

 بود میخکوبش نگاهم اما.کردم خاموش سرش پشت از برقو

 تاریکه.کردی خاموش برقو.....ب..... چرا....چ:طال-

 جلوتر کم یه رفتم

 من از یا ترسی می تاریکی از.داری مشکلی تو.دارم دوست-

 این.برهن درونم بازار آشفته به پی چهرم از تا کردم خاموش برقو.داشتم مشکلی خودم من نه
 منقلب حالم.یومد می خوشم خیلی خمارش چشمای از.یاد می سراغم جدیدا چیه هوا و حال
 آورد در خیالتم از منو لرزونش صدای .دونم نمی بود چی واسه چراش.بود

 شده وحشتناک تاریکی تو چشمات.ترسم می من نکن نگاه اونجوری آراد:طال-
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 با که ،بینیشو خمارشو ابروهاشو،چشمای صورتشو اجزای تک تک.کردم نگاهش بازم من
 هاییومد،لب می چهرش به بود کوچیک اما داشت استخون هم کوچولو یه و نبود عملی اینکه
 تو رفتم و خیرگفتم  به شب یه سریع رفتم عقب نهایتا اما.گلیشو لپای حتی فرمشو خوش
 برای؟!قلبم چته!!نـــــــــــه!نه!نه.کردم چنگ موهام توی دستامو.نشستم تخت رو.اتاقم
 چرا.چیه مرگت.کوبی می سینم دیوار درو به هی خودتو چرا.یاری می در بازی کولی چی

 ینم حالیت حرف چرا.باشی آروم باید نگفتم بهت بار صد مگه.دفعه یه شدی اینجوری
 شنگیمگ نه برد خوابم نه اما.بخوابم گشنه همون دادم ترجیح.زد می تند تند هنوزم قلبم.شه
 یشپ ساعت چند این که حالی به.فکر تو و بودم بیدار همینطور صبح هفت تا .شد طرف بر

 کردم می فرار ازش احمقانه و داشتم طال به نسبت که حسی به.کردم می فکر داشتم

 رشوس دید منو تا.خوردن می صبحانه آشپزخونه تو آتنا طالو.شدم پا گشنگی از سر آخر.
 صندلی رو نشستم.دادم جواب منم.کرد سالم آروم.انداخت پایین

 میرم می گشنگی از دارم بخورم بده چی یه آتنا-

 باال انداخت هاشو شونه

 دی می دستور من به نشسته اینجا گنده مرو و سر زنت.چه من به:آتنا-

 بودی من با...... چی.....ها:طال-

 نبود در البته خورن می شیرین چایی صبحها آراد ارباب.شی می سفید و سرخ هی چیه:آتنا-
 نان نبودش در اما دارن دوست خیلی عسل با خامه.نوشند می گرم شیر باشه شیر اگر.شیر
 بفرمائید حاضر شید بلند.مرغ تخم نبود در البته فرمایند می میل هم پنیر و

 شد ساکت مامان صدای به

 خیر به صبحتون. کنی می نطق چیه:مامان-

 شدیم قرمز طال هم من هم ایندفعه

 سانیر  خدمت و بزاره احترام شوهرش به تا کنم می تربیت عروستو دارم مامانی هیچی:آتنا-
 کنه

 گذاشت جلوم ریخت چای خودش مامان
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 کنه تربیت رو تو کی پس:مامان-

 جان مامان خودم با اون-

 زد نمی حرف خجالت از که کرد طال به رو مامان

 خوری نمی دیگه چرا جان طال:مامان-

 دیگه بسه....من:طال-

 اتاق تو رفت و کرد تشکر

 برسونیا باید رو طال هم منو هم داداشی اوهوی:آتنا-

 . چی دیگه-

 می محلی بی بازم!چرا ذاری نمی محلم طال.شدن حاضر وروجکم تا دو این.شدم حاضر
 دبع رسوندم رو طال اول.نشست جلو عجب چه.داشت گیری در خود من مثل انگار اونم.کرد
 اتاق از هاشون خنده صدای.رفتم دنبالشون هم عصر.بزنم حرف طال با نشد فرصت. رو آتنا
 افته می داری خنده اتفاق چه روز هر.خندن می اینقدر گن می بهم چی یعنی.یاد می آتنا
 مشنید هال توی از که صداشونو.دارن گفتن برای چیزی یه اقل ال حالشون به خوش.مگه
 می آد می خوشت طال بستنهای مو طرز از تو آراد آهای.بیرون رفتم شدم بلند منم

 خودمو و نشستم.طال موبایله تو سرت که بازم.من مغز این پرحرفه چقدر!اه.دونستی
 زد زنگ آتنا تلفن.اتاق تو رفت مامان.کردم تلویزیون مشغول

 خوبه چی دردنخور به سهیل اون.چطورن عمو عمه خوبی جون سامی سالم-

-......... 

 زد جیغ زده هیجان آتنا گفت چیزی سامی

 عالی چه وای سامی گی می راست:اتنا-

 کرد آویزون لوچشو لبو بعد

 نه هگ می و اربابیش جلد او میره وقتی....ماشاا که میشناسیش.بگم آراد به بزار حاال:آتنا-
 نه یعنی
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 کردم نگاهش.کرد خداحافظی

 بچه این به کنی می منو چغلی چیه-

 گفت ملوسی لحن با

 یرهبگ کنسرت بلیط خواد می طال و من یعنی برامون سامی!......چیزه....... جونی آراد:آتنا-
............. 

 بود تلویزیون به چشمم حوصله بی.رفتم تهشو تا

 ریزه نمی بهم جهان نظم نرین کنسرت ای افسانه های قلو دو تا دو شما-

 شد شاکی

 خب خیلی یاد می خوشم خوانندهه این از من بابا.........آراد!اه:آتنا-

 بهش کردم رو

 یادخوب نمی خوشم جاها جور این و کنسرت از من-

 ریم می سامی با خب:آتنا-

 کردم اخم

 چی دیگه-

 بهش کرد رو آتنا.بود موبایلش تو طال

 دیگه بگو تو چیزیم یه:آتنا-

 باال آورد سرشو

 گی می منو چی:طال-

 گم می جونمو نن پس نه:آتنا-

 دلخوری با.............. ناراحتی با......... پوزخند حالت با خندید
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 هش می رد روش از کفشم با تازه زمین ندازه می روتو عزیزی آراد برای اینهمه تو آتنا:طال-
 کنه می کار چی دیگه ببین بگم من حاال

 شدم لندب. چنده چند خودش با نبود معلوم اینم گرفت حرصم.داد تحویلم پوزخند با نگاهشو
 یرز  دستامو کشیدم دراز .دارم دوست اتاقو این سکوت چقدر.بردم پناه اتاقم به دوباره و
 تداعی چشمم جلوی برام رو طال چهره دائم نیست قرار !مغزم دیگه.کردم قالب سرم
 ینم چرا ببندم دل کسی به خوام نمی من جسمم ،روحم،حتی ،ذهنم ام آشفته من.بکنی
 اومد می بیرون از آتنا صدای.بستم چشمامو.فهمی

 یبود فکرم به که همین دیگه دفعه یه باشه.نداد اجازه آراد خیال بی جون سامی نه:آتنا-
 داره ارزش کلی برام

 رو آتنا هوای چقدر دارم خبر ولی اینجا از بودم دور.باشم برادر دو این ممنون واقعا باید
 .زارن نمی کم براش و دارن

 گرفتم دستش تو از گوشیو و رفتم آتنا طرف به.کردم باز اتاقو در شدم بلند

 آوردی در کجات از دیگه کنسرتو. رو دختره این انداختی واج سامی چیه-

 خندید

 هرکول بده سالم یه اول:سامی-

 سالم-

 یب نیاوردم در جاییم از کنسرتو.شدی کن گوش حرف تو چقدر! خوب پسر آفرین:سامی-
 شب یه شه می چی داده کنسرت یارو این هم حاال بودم داده قول بهش جان بابا!تربیت
 که خورنت نمی

 کن خورد اعصاب و شلوغه.آد نمی خوشم جاها جور این از من-

 .....خد خیال بی.یاد نمی خوشت هیچی از تو که باشه تو اومدن خوش به اگه:سامی-

 .بار یه همین فقط باشه!خب خیله-

 خندید
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 بابا ست دیگه هفته سه دو.جهنم ببرنش خوان می انگار:سامی-

 کرد بوسم و بغلم پرید محکم.کردم قطع بعد و خداحافظی

 دنیایی داداش بهترین که الحق:آتنا-

 ذاشتمگ گرمکنم جیب تو و گرفتم دستش از موبایلشو.بود بایلش مو تو سرش همچنان طال

 کرد اخم

 موبایلمو من به بده:طال-

 مهمه اینقدر که نوشته چی توش ببینم خوام می-

 نداره ربطی تو به:طال-

 گفت حیرت با آتنا

 من جون داداش به روشن چشمم!طــــــــــال:آتنا-

 فحهص وارد.درآوردم جیبم از موبایلشو.رفتم اتاقم به و کردم پشتمو.کرد نگاهم زدم لبخند
 شد زده اتاقم در.خوند می رمان.شدم

 بفرمایین-

 کرد نگاهم جدی و شد اتاق داخل

 موبایلمو بده:طال-

  خونم می کتاب دارم-

  کنی فضولی من موبایل تو نداری حق:طال-

 ناراحتی چرا نیست بدی چیز اگه-

 بده تو کار ولی خوب پسر نیست بدی چیز:طال-

 طال از که نکن یادآوری من به اینقدر مغزم!اه.کردم نگاهش ایستادم جلوش شدم بلند
 .یومد می خوشم چشماش حالت از من.یاد می خوشم
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 بده موبایلمو کنی می نگاه چرا:طال-

 لبمق آخه؟چقدر شم می اینجوری بینم می رو طال تا چرا گرفتم؟ چمه؟مرضی من.کردم نگاه
 هب موبایلشو.گیرم می اضطراب حالت طپشش شدت از.سینم قفسه به اندازه می جفتک
 آراد.....چمه؟آراد من بگه من به نیست یکی.رفت سریع و گرفت کردم دراز طرفش

 داشتم طال عشق اسم به مرضی به.... بود چم هه.…مرگته چه.......... توام با.............
 ....شدم می گرفتار

 و دمش حاضر شدم بلند.شم می پا خواب از راحت خیلی که روزی تنها.ست پنجشنبه امروز
 ردک نگاهم و کرد بلند سرشو در صدای به.بود بیدار بازم خروس این.رفتم بیرون اتاق از

 بیداری زودی این به صبح از چی برای تو-

 برین  خواین می جایی..............دارم عادت گفتم پرسیدی بار یه:طال-

 خاک سر رم می-

 کنم آماده براتون خورین می صبحانه:طال-

 شم می ممنون اندازه نمی خوندنت داستان تو ای وقفه اگه-

 کردی می نگاهش داشتی االن تا.کرد صدام شد حاضر که میز.آشپزخونه تو رفت و شد بلند
 موهاشو پایین امروز.یومد می خوشم موهاش کردن درست طرز از آره.نگفتی نگی آراد

 هیز ادآر .مدلی این یاد می خیلی بهش.بود برده عقب طرف به جلوشم تیکه یه بود پیچیده
 میز شتپ و شدم بلند کرد صدام وقتی.کنی می نگاهش چقدر دیگه بسه.نداشتی خبر بودی
 کرد نمی نگاهم ولی.نشست من کناری صندلی.نشستم

 خوری نمی چرا خودت تو-

 زوده االن خورم می آتنا با شم می منتظر:طال-

 چسبه نمی بهت من با-

 کرد نگاهم

 داره؟ ربطی چه:طال-
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 شد باز هم از فرمش خوش لبهای دوباره سکوت کم یه بعد

  بکشین رسوندنمو زحمت باید.رسن می نینا ماما شب:طال-

 شب تا کو حاال-

 فقط.همینه دم می انجام که کاری تنها.رفتم رو خاک سر تا همیشگی راه و شدم بلند
 .دارم دادن انجام برای کاری یه که هاست پنجشنبه

 و عمه. هال ی تو رفتم.گویا داریم مهمون.یاد می صداهایی یه.کردم باز درو انداختم کلید
 هب.ندارم رو شلوغی و مهمونی حوصله هیچ. بودم خسته چقدر.بودن اونجا ها بچه با و خاله
 اومدم خودم به عمه صدای

 نباشی خسته جان عمه سالم:عمه-

 اومدین خوش ممنون-

 بابا باریکال مودب چه!اوهو:سهیل-

 رفت آشپزخونه به حواسم طال صدای به

 نباشین سالم،خسته:طال-

 ونا خوب دختر خب کرده عوض لباسهاشو.طال هستی کنی گوش حرف دختر اومد خوشم نه
 هچ حاال.ناراحته ظاهرا.افتاد نگاهش به نگاهم. دادم جوابشو.شد می چی بستی می موهاتم
 احوالپرسی و سالم هم بقیه با.بدی تفسیرش و طول رو طال نگاههای دائم داری اصراری
 رفتم و کردم عوض لباس دوباره.بردم لذت اتاقم سکوت از ربعی یه یه.رفتم اتاقم به و کردم
 به دادن گوش حوصله اصال.دادم تلویزیون به نگاهمو و سهیل کنار نشستم.هال توی

 الط!اه. گردوندم آشپزخونه سمت سرمو.میگن چی فهمم نمی هم تقریبا.ندارم حرفاشونو
 خودم هب پهلوم به سهیل سقلمه به.شدم خیره تلویزیون صفحه به دوباره. ببند موهاتم اون
 اومدم

 شدی مته باز چیه ها-

 بدین جواب فرمایند می فضل اظهار خانم ستایش:سهیل-
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 و زرت هی چرا حاال.نباشه اون هستم من که جا هر نبود قرار مگه.کردم ستایش به رومو
 بود ناراحت اون حضور بخاطر هم طال هم مسلما.اینجا یاد می میشه پا زرت

 به هن ازدواج به بودنتون هول اون به نه بود کوتاه اینقدر شما بازی نامزد عمر چرا:ستایش-
 و گشت یه.تا دو شما یخین .عمو پسر بودی نشده عاشق نگاه یک در مگه.االن یخی این
 ......چیکی تو چیک مسافرتی،یه ،یه گذاری

 خندید سامی.کردم نگاهش فقط

 جهنم بردن فضولو یعنی این:سامی-

 .هباش سخت اینقدر برام ستایش تحمل کردم نمی فکر.شدم خیره تلویزیون به دوباره

 .شکستی رو خانواده این طلسم تو.کرد قدردانی ازت باید عمو پسر راستی:ستایش-

 دهب صبر بهم میکنم خواهش خدایا.کردم باز چشمامو شمردم ده تا گذاشتم هم رو چشمامو

 چیه منظورت:صنم-

 نبود بلد ای دیگه ،کار کار این از غیر به.زد خند پوز

 کنه می کار آراد نامزد ولی نداره کردن  کار حق زن خانواده این تو:ستایش-

 ری می کار سر خودت که تو جان مامان ستایش:خاله-

  زد خند پوز

 داره جالبی شغل طال تازه. بابام شرکت کجا؟ ولی آره:ستایش-

 تازگیا شدی مفتش ستایش:سامی-

  زنه نمی حرف تو با کسی:ستایش-

 خاله دختر یارم نمی در سر تو مشکل از ولی ندارم زنم کار با مشکلی من-

 زد پوزخند
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 تحولم کال عمو پسر.عجایبه از دیگه این.نداری مشکلی طال رقصیدن با یعنی:ستایش-
 اوه...کرده نمایی خود برات هم خیلی حتمی.نرفتی بیامرز خدا عموی به.شده

 داشت رو دختری کردن تحقیر قصد.نداخت می تیکه طال به داشت رفت هم تو اخمام
 نفس.میشد محبوب و مهم زیادی من برای داشت مهمتر اون از.شد می حساب من ناموس
 در مواتاق راه آشپزخونه از باناراحتی طال دیدم بدم جوابشو  کردم باز ،دهنمو کشیدم عمیق
 که راهرویی یتو.دستشویی بود رفته.اتاقم تو رفتم شدم بلند.بست درم تو رفت.گرفت پیش

 شمایچ.بیرون اومد دقیقه پنج بعد.ایستادم منتظرش کرد می جدا هم از اتاقو و دستشویی
 .بود قرمز خمارش

 طال کردی گریه-

 ریخت دوباره اشکش

 بیشعوره خیلی خالت دختر این:طال-

 فهمیدی تازه-

 تکیه دیوار به خودم روبروی. گرفتم بازوشو شد می رد کنارم از داشت.کرد نگاهم 
 مغزم چیه اه....!آراد...!آراد.زیباست اینقدر طال چشمای نظرم به چرا.کردم نگاهش.دادمش
 خوب میاد خوشم  طال چشمای خمار حالت از من! دونم می آره. کنی می آراد آراد هی
 چشمش ازمب من جنبه بی قلب از اینم!بیا.شدم نزدیکش.شکستم بینمونو فاصله کم یه.شد
 از مچش خواست نمی دلم.آوردن در بازی دیوونه و کردن پایین و باال کرد شروع افتاد طال به
 بردارم طال

 فهمی می کنی گریه احمق اون پرتای و چرت خاطر به نداری حق-

 آراد کنم نمی بدی کار من:طال-

 بدی ادامش دادم می اجازه بود بد کارت اگه کنی می فکر-

 هایطپش از.شکافه می سینمو قفسه داره قلبم.زنه می قبل از تندتر دفعه هر !زنه می هی
 قلبم روی گرفتمو بود گذاشته قلبش روی که دستشو.گیرم می اضطراب تندش
 از یاشک قطره.بودم آشفته.گرفتم ازش نگاهمو.دوخت چشمام به نگاهشو دوباره.گذاشتم
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 وحس این.نبود خودم دست حرکاتم.شدم ریختنش از مانع لبهام با. اومد پایین چشماش
 من داشت خاصی بود،گیرایی جذاب طال.داشتم دوست طال برابر در اضطرابو این حتی
 نه!نه............حسو این من.داشتم خاصی کشش طال به نسبت...........آراد...........من...
 از رت دیوونه اینکه قلب.گذاشتم طال قلب روی دستمو اینبار.ندارم حسی هیچ من!.........نه!

 به لبهامو!کشیدم آه.بشم کنده ازش خواد نمی دلم چرا!کوبه می پایی عجب.منه قلب
 .کردم نزدیک گوشش

 خواهشا ببند موهاتم اون بیرون بیای خواستی-

 خواهشا ببند موهاتم اون بیرون بیای خواستی-

 هب ای غره چشم.رفتم بیرون اتاق از و کشیدم موهام به دستی.کندم دل.... ازش......زور به
 کشی می خجالت چرا تو.کرد نگاهم خجالت با خاله.رفتم صورتم تو شده میخ عسلی چشمای
 یخی ملکه چرا خودش داره ماهی این به مادری و پدر ستایش دونم نمی من .خوبم خاله
 آورد گوشم نزدیک سرشو.نشستم سهیل کنار دوباره.شده

 !خیال بی.نده اهمیت زیاد ستایش این ورهای شرو به:سهیل-

 حتی.بود بافته و بود آورده جلو ورش یه موهاشو.گردوندم سمتش به سرمو در صدای به
 تو رفت راست یه.بود قشنگ طال طالیی موهای تو چقدر ساده بافت یه همین

 میز متس و گرفتم دستش از رو سفره و شدم بلند دیدم دستش تو که رو سفره.آشپزخونه
 رفتم خوری ناهار

 آراده این شه نمی باورم!خدایا نه:سامی-

 مالید چشماشو مسخره حالت به

 دارین کار چی من داداش به دلقک دوتا شما آهای:آتنا-

 گفت مسخره متعجب حالت با دوباره

 ندازه می سفره داره آخه:سامی-

 خندید سهیل.میز روی کردم پهن رو سفره
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 پریسا زندایی نه مگه ریزه می هم به سفره آراد یادمونه ما که جایی تا جان آتنا:سهیل-

 تنیس یادم.ساله ده شایدم بودم ساله هشت حدودا که بود شبی به منظورش.خندید خاله
 چی هر.کشیدم رو غذا سفره و رفتم دفعه یه یادمه ولی سهیل و سامی با کردیم می کار چه
 همه دقیقه ده تا.زمین کف شد واژگون بود غذا چی هر.زمین ریخت بود میز روی ظرف
 از خاله صدای به.شدم تنبیه حسابی که بماند.کردند می نگاه میز و من به فقط شوکه
 اومدم بیرون خاطراتم

 اینقدر نکنین اذیت رو خاله دل عزیز-

 دوست اینقدر منو عمو و خاله که این از.شد هم در ستایش چهره تعریف این از که دیدم
 .شد می چندشش خودش قول به داشتن

 .آراد داری مار مهره.شماها رین می صدقش قربون بازم بزنه آتیشتونم آراد این:سهیل-

 شدم چیدن مشغول.کرد نمی نگاهم زیاد.گرفتم طال دست از رو بشقابا

 میز روی بزار بکش زحمت برنجو دیس این پسرم کردن اذیت جای به:مامان-

 خوشرنگم چشمای جفت روی به:سهیل-

 زد پوزخند ستایش

 ارزه نمی مفتم اصال رنگی چشم مرد جان سهیل!اوق-

 زد پوزخند سهیل اینبار

 نزن جوش زیاد جان ستایش داریم خودمونو خریدارای ما:سهیل-

 مثل که خودم چشم رنگ به مخصوصا دادم می ترجیح رو مشکی چشم خودمم من راستش
 می تربیش رو سامی قیافه شخصا اما.نظرم به بود بهتر سهیل چشم رنگ باز.بود شبرنگ
 زد نیشخند بازم.پسندم

 تو داری مرده کشته خیلیم که نیست:ستایش-

 بیرون اومد آشپزخونه از عمه,
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 دخترا این دست از ام کالفه.عمه نداری خبر تو:عمه-

 چیزی یه بگی رو سامی باز:ستایش-

 وضعیشو خل بعد شن می قیافش جذب اول.خله کمی یه فقط خدایی تکه داداشم:سامی-
 .رن می در بینن می

 کنی تعریف من از خواد نمی بابا،تو خفه:سهیل-

 کرد طال به رو و گرفت آتنا از خورشو ظرف سامی

 شدیدا وضعه ،خل دعوا نه کن کل کل باهاش ،نه نصیحت یه جان طال ضمن در:سامی-
 .میری می جا در وقت یه طرفت کنه می پرت چیزی یه خوبه گیریش نشونه هم

 خندید سهیل.شد تا چهار چشماش طال

 قوچا بار یه.شازده دارن تشریف فامیل خراب کله.طال بهت نکرده معرفی خودشو:سهیل-
 سهیل طرف کرده پرت

 نشونه اشوپ البته سهیلو برداشتم چنگال یه ذاشتم می بشقابا توی چنگال و قاشق داشتم
 رفتم

 کنم پرت یا کنی می بس! سهیل-

 اومد در صداش عمه

 ببینم بشینین.دوتا شما دارین آراد به کار چی!بابا ای:عمه-

 کگنجش مثل.نشست.نشوندم خودم کنار و گرفتم رو طال دست.نشستن می داشتن همه
 کردم تعجب.کشید غذا

 چیه دیگه این-

 کرد نگام

 برنج:طال-

 بدی غذا خوای می جوجه به مگه-
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 کشیدم همینجوری اینم خورم نمی شام شبا من:طال-

 زد پوزخند

 که میدونی.عمو پسر بمونه خوب هیکلش باید طال:ستایش-

 شد بلند آتنا صدای اینبار.کرد زر زر باز

 عروس ننه از کلمه یه:آتنا-

 چشماش.کشیدم براش دیگه کفگیر یه.ذره یه دیگه بمیر خفه.کرد نازک چشمی پشت بعد
 زد بیرون حدقه از

 آراد خورم نمی همه این من:طال-

  نباشه حرف بخور-

 نهک می فرقی چه اون برای.بود طال و من میخ عسلیش نگاههای فقط.نشد زده حرفی دیگه
 آتنا اقات از حاضر هم طال رفتند مهمونها.بندازه طال به تیکه یه که جنبه می چی برای کرمش
 رفت نمی کاش اما...رفت می داشت.اومد بیرون

 رفت نمی کاش اما...رفت می داشت

 بریم-

 کرد بغل رو مامان.داد جواب سر با

 ببخشید شب چند این دادم زحمت خیلی-

 بابا و جون ناهید به برسون سالم چیه حرفا این:مامان-

 رسونم می بزرگیتونو.چشم:طال-

 .کردن بازی بغل چه هم آتنا با

 کردم پارک خونه دم

 کشیدین زحمت ممنون:طال-
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 کردم نگاهش

 نزن حرف رسمی اینقدر من با-

 کشید آه

 نیستم هک االف من.نرفته یادم.بدی جواب و بکنی فکراتو بود قرار.نکرده فرقی هیچی آراد آقا-
 نیستم هم بازیچه

 شد مسخره خیلی دیگه.بحثو این کن بس طال-

 دم می وقت بهت هم دیگه روز سه.چی همه ست مسخره تو نظر به-

 کرد گاهمن اخم با دوباره و کشید دستشو اما گرفتم دستشو.کنه باز ماشینو در تا برگشت

 نداری حق احمقت خاله دختر اون چزوندن برای من احساسات از خان آراد جناب......ضمنا-
 کنی سواستفاده

 رفت هم در ابروهام

 !!!چــــــــــــی-

 جاک من گفت حرصم.کردم نگاه خالیش جای به منم شد ناپدید و کوبید درو. پایین رفت
 پله روی هنوز این اونوقت رفت می پیش خودم از جلوتر داشت دلم من.بود کجا اون بودم
 من بگم چی طال آخ.پررو دختره...لعنتی...لعنتی! آه...فرمون رو زدم محکم.بود اول
 فکر.بود طال.خورد زنگ گوشیم ومدم ی می در پارک از داشتم کردم روشن ماشینو.آخه
 بزن زنگ دیگه بزن  .اه.....شد قطع دارم بر اومدم... کردم نگاه دوباره دیدم اشتباه کردم
 وبارهد داشتم...بود اشغال گرفتم شمارشو... ما کرد گیری عجب  .. نزد زنگ شدم منتظر.....
 بود طال خود خورد زنگ گرفتم می

 .....آراد الو:طال-

 زنم می حرف باهاش دارم باره اولین برای  انگار... بود شده مزمن خیلی مریضیم من نه

 شده چیزی بله-

 بود نگران صداش
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 شنیدهن حتمی گفتم نداشت بر عصر.نیومدن ولی رسیدن می االن تا باید بابا و مامان:طال-
 دارن نمی بر االنم ولی

  باال یام می دارم-

 فقط دبو نیاورده در دستش از کیفشم حتی.بودن تنش هنوز لباساش کرد باز برام که درو
 نموکاپش داشتم.داشت استرس و بود پریده رنگش بود گذاشته در جلوی رو ورزشش کوله
 گرفت می شماره و رفت می راه جوری همین آوردم می در

  نمیشنوه شایدم.بشین بگیر-

 کرد نگاهم

 رفتیمگ بلیط گفت دیشب ولی گردن بر شیراز میرن که فرشید و احمد با بود قرار اول:طال-
 بمونن زیاد خوان می اینا فرشیده یام می خودمون

 رو طاها یا بگیر رو فرشیده همون شماره دونم می چه بگیر رو دیگه یکی شماره خب-
 میده جواب یکی باالخره

  میگی راست آره آره:طال-

 گرفت شماره یه

  بگیرم اونو باید آره! طاها !طاها.خاموشه فرشیده-

 شد قرار بر تماس ظاهرا.رفتن راه کرد شروع دوباره

 الو..... طاها الو ...الو-

 شوسر  ناباوری با.کرد می گوش طاها به داشت ولی من به شد خیره اش ترسیده چشمای با
 داد تکون

 گی می دروغ ..نداره امکان این نه نه:طال-

 بینمب تا برداشتم قدم سمتش به  ..بود شده چی یعنی....شد منتقل هم من به استرسش
  ... و رفت سیاهی چشماش یهو که شده چی
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 االب کمی و گرفتم سرش زیر مو دست.گرفتمش خوردنش زمین نزدیکیهای سقوط حال در
 زدم گونش به آروم.آوردم

 طال  ..نچ  ..طال چشماتو کن باز....طال-

 دمکر  باز رو آب شیر هول و آشپزخونه سریع رفتم .خوابوندمش مبل روی و کردم بلندش
 زدم گونش روی آروم دوباره.پاشیدم صورتش روی آب کمی. نشستم مبل روی کنارش.

 شنویمی و صدام....چشماتو کن باز....طال....طال-

 اشکاش و گرفت بعصش یهو حال همون در.کرد نگاهم بیحال و کرد باز چشماشو آروم
 ات کردم کمکش و گرفتم شو دست.داشت ضعف اما بشه بلند کرد سعی.شد سرازیر
 با.بردم لبش نزدیک و برداشتم میز روی از رو لیوان.یومد می اشکاش همینجوری.بشینه
 کردم لبش نزدیک دوباره.لیوانو زد کنار کمی دست

  بزنی حرف بتونی تا بیاد جا حالت ذره یه بخور-

 شتمگذا میز روی دوباره لیوانو .لرزیدن می دستاش.ریختن اشکاش دوباره اما خورد قلپ به
 ونهخ سقف نیومده هنوز که دختری برای بلرزه قلبم دادم اجازه و گرفتم رو لرزونش دست و
 بود ریخته فرو رو قلبم

 شدم جون نصفه....شده جی....طال بزن حرف-

 شدم کالفه. ریختمی اشک و کرد می نگاه روبرو به فقط

 آخه شده جی ببینم بگو د.....بگی چیزی خوای نمی-

 ریعس و برداشت دستشو دوباره.پوشاند رو صورتش دوستش با و آورد در دست از دستشو
 ریخت اشکش دوباره.برگشت  سمتم به

 نه( ستب چشماشو و گذاشت پیشانیش روی دستشو) شیراز برم باید....برم باید من....من-
 .نه نه.....نداره امکان این

 خودش با داشت و اونجام من نبود متوجه انگار اصال. آوردم نمی در سر هیچی حرفاش از
 پریدم زدنش حرف میون گم در سر و کالفه.میزد حرف
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 شیراز بری باید چی برای....بفهمم منم بزن حرف جوری یه-

 دادم تکون کمی و گذاشتم شونش رو دستمو.کرد گریه دوباره

 بزن حرف شده چی.... شیراز بری باید چی برای بزن حرف-

 وت غصه از من نباش اینجوری طال....اه.کرد نگاه چشمام تو و برگشت اشکیش چشمای با
 مدت یه.شم می غرق تو زیبای چشمای ژرفای تو دارم من ولی نفهمی شاید تو میرم می
 شد باز هم از زحمت به لبهایش اینکه تا کردیم نگاه بهم فقط

 رامش طفلکی وای.....فرشیده.....احمد-

 بود شیراز ایبر  هواپیما بلیط تا دو گرفتن بدم انجام بزرگ شوک این با تونستم که کاری تنها
 یه زا دریغ اما نشستیم هواپیما صندلی تو هم کنار.بستم خودم برای کوچیک ساک یه و

 به رسیدن.بودیم رسیدن منتظر شوکه فقط دو هر. زدیم می باید حرفی چه.حرف کلمه
 هب تصادف یه تو.شد خانمان بی شبه یک رامش طفلکی آخ.. رامش پدر و مادر ختم مجلس
 مادرش و پدر مرگ شاهد که کوچیکی دختر.بود مونده زنده رامش فقط زیاد سرعت علت
 می فکر رامش به فقط شوکه هنوز خودم وقتی رو طال دادم می دلداری باید چطور.بود
 خاله خونه سمت به دربست هم فرودگاه از.میریخت اشک آروم آروم فقط هم طال.کردم
 جلوی.ودب مردونه پایین طبقه و نه زنو باال طبقه که بود ویالیی طبقه دو خونه یه.رفتیم طال
 به توجه بدون  طال.بودن ایستاده شناختم نمی که دیگه نفر چند و ،طاها ،فرید فرشاد در

 و دادم دست فرشاد با و رفتم جلو ادب رسم به هم من. رفت باال طبقه به سریع مردها
 باد و بود عزا صاحب صورت هر در اما بدم دست فرید با نداشتم دوست. گفتم تسلیت
 کردم دراز رو دستم. بگذارم احترام بهش کرد می حکم

 باشه آخرتون غم. میگم تسلیت-

 دستم توی دستشو فرید زشت کار از هول طاها.نداد دست ولی کرد نگاهم همینجوری
  گذاشت

 راه همه این نبودیم زحمت به راضی.جان آراد سالم-

 شدم فرید به کردن نگاه بیخیال
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 باشه آخرتون غم. میگم تسلیت ست وظیفه. زحمتی چه-

 برم داخل تا کرد راهنمایی و پشتم گذاشت دستشو

 خانواده تو نیست محبوب زیاد کال .شرمنده خوام می معذرت فرید طرف از من-

 .آوردم بجا رو ادب حکم من نیست مهم-

 شوک و غم.نشستم طال پدر پیش آخر در و گفتم تسلیت عزا صاحبین به.داخل هم با رفتیم
 امشر  خواست می دلم خیلی.بده خیلی مردن اینجوری.مرحومین بستگان برای بود بزرگی
 می خواب از کابوس با دائم و نداشت خوبی حال اصال گفتن می که جور اون.ببینم رو
 می تب دائم بود شده وارد بهش که عصبی فشار از و بود نزده غذا به ب روز دو این تو.پرید
 میشد جی سرنوشتش.میسوخت اون برای بیشتر دلم.بیچاره کوچولوی دختر آخ.کرد

 بلیط افرد و هتل برم گرفتم تصمیم آخر در.کنم چه که تکلیف بال و ویلون من و بود شب
 کاری اونجا دیگه من طبع به و بودن گرفته یکی رو هفتم و سوم.تهران برای بگیرم
 هبقی با تا رفتم حیاط به و پوشیدم  رو کتم.ندیدم رو طال شب تا اصال آنروز.نداشتم

 اومد جلو دیدنم با فرشاد.بودن حیاط تو هم فرید و ،فرشاد پدرش و طاها.کنم خداحافظی

 شب وقت این کجا.برین می تشریف دارین:فرشاد-

 دادم زحمت حسابی.دیگه برم-

 گهدی ناهید شرمنده .ممنون هم خیلی. پسرم کشیدی زحمت واقعا.آراد چیه حرفا این:علی-
  پسرم بینی می که رو وضعیت .احوالپرسی سالم برای نیومد

 اشمب شرکت حتما باید برگردم مجبورم اما. کنم می درک کامال من. جان پدر چیه حرفا این-
 بمونم بیشتر تونم نمی که شرمنده. من

 سمتم اومد طاها

 شب وقت این کجا االن حاال:طاها-

 .هتل میرم بعدم بیارم گیر تونم می کی برای بلیط ببینم میرم-

 هتل بری بزارم عمرا-
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 بود من نخ تو زیادی ظهری از بعد از که ای ساله شونزده پانزده دختر به کرد رو

  پایین بیان بزن صدا رو طال و مریم !نوشین:طاها-

 بعد.نداشتن تمومی من جای بی و مزخرف حسهای این.ببینم رو طال خواست می دلم خیلی
 پایین اومد دستپاچه و هول طاها خانوم دقیقه چند

  طاها بله:مریم-

 باش زود بدو.هتل تره خونه بیاد ادم آر تا .خونه بریم بشیم حاضر کن صدا رم طال:طاها-

 کرد ومن من

 باشه خالی عزادار بر و دور زشته کجا طاها:مریم-

 زد من روی به ساختگی لبخند

  خوابه رامش پیش طال تازه:مریم-

 پدر.ببینه رو من پایین بیاد خواست نمی حتی یعنی.ریختن من رو یخ آب سطل یه انگار
 ویژهب نبود جایز موندن اونجا دیگه.کردن نگاه من به بعد و انداختن بهم نگاه یه طاها و طال
 تیدرس کار من کردن ضایع.گرفت خیلی طال کار از دلم.بود مخ رو زیادی فرید پوزخندها که
  نبودم وفقم خیلی کنم فکر اما نیست مهم ادم زی بدم نشون تا بزنم لبخند کردم سعی.نبود

 برسونید سالم هم جان مادر به.اجازه با برم دیگه من-

 به طال کار از غمگین و درازتر ما از دست من و.کردن خداحافظی شرمزده هم پدرش و طاها
 رسوندم هتل یه به رو خودم و دادم تکون دست تاکسی اولین

 

**** 

 ردمک سعی.انداختم در تو رو کلید گذاشتن هم روی چشم ای لحظه بدون صبح پنج ساعت
 سمت داشتم آروم.بود نشده روشن هنوز هوا.نشه بیدار کسی تا بیارم در کفشامو آروم
 پریدم جا از صدایی با که رفتم می اتاقم
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 سالم-

 از نمده.کردم روشن رو هالوژنها از یکی. گشتم صدا دنبال تاریکی تو و برگشتم ترس با
 زدم لبخند  .  زد لبخند..... کردم بسته و باز چشمامو بار یه  ... موند باز دیدنش

 خودتی.....روشنک-

 .کرد دگرگون مو حال کبودش چهره.جلوتر آومد

  میمون قیافه بد بیشرف ....آراد کردی فرق چقدر:روشنک-

 نای با اون چون.کردی فرق هم تو بگم نچرخید زبونم اما.خوشگل یعنی اینا همه. خندیدم
 .. داشت فرق خیلی خیلی قبل مظلوم روشنک با داغون و درب صورت

 قزی خال خوشحالم ازدیدنت-ا

 خندید

 ارباب همینطور منم:روشنک-

  برگشتیم صدا طرف به دو هر صدایی شنیدن با

 برنگردوندی خودت با رو طال پس( کرد نگاهم تعجب با)رسیدی عزیزم سالم:مامان-

 نکرد حسابم آدم حتی اون... خوشه دلت چقدر.من مادر طال کدوم.شد دگرگون حالم دوباره
 کنی خداحافظی باهام

 نکردم اصرار منم بمونه خواست دلش-

 شتپ بالفاصله مامان اما اتاقم تو کردم پرت خودمو و گفتم ای اجازه با. گرفتم ازش مو نگاه
 دفهمی می ناراحتیمو سریع.بود رو مامان پیش زیادی دستم من.بست درم و شد وارد سرم

  آراد شده چیزی:مامان-

 زدم پوزخند عصبی

 شده چیزی کنی می فکر چی برای! نه-
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 پرسیم کنم عوض بحثو اینکه برای

 کنه می کار چی اینجا روشنک-

 کشید عمیقی نفس

 هرا هوار و داد اینقدر ستایش اما خودشون خونه بود برده دنبالش بود رفته عموت:مامان-
 روز ات.اینجا آوردمش داشتم برش منم.میرم من باشه اینجا روشنک گفت. نگو که انداخت
 تماح شهاب میگه چون مونه نمی اینجا روشنک البته.بهتره نباشه باباش خونه تو دادگاه
 و من میگه دونم می چه اوف.... هست پسر خونه این تو بفهمه اگه و کنه می پیداش اینجا
 میکشه هم با آراد

 کردم پوفی

 ..مامان.......مامان دونی می صالح خودت طور هر-

 جانم-

 عمو شرکت برم حتما باید.کن بیدارم دیگه ساعت دو یکی-

 تماس یک از دریغ حتی.کردم نگاه هزارم بار برای گوشیم دوباره بکشم دراز میرفتم داشتم
 بستم چشمامو و کشیدم دراز....معرفت بی طالی....اس ام اس یه....پاسخ بی

**** 

 ردمک سعی.انداختم در تو رو کلید گذاشتن هم روی چشم ای لحظه بدون صبح پنج ساعت
 سمت داشتم آروم.بود نشده روشن هنوز هوا.نشه بیدار کسی تا بیارم در کفشامو آروم
 پریدم جا از صدایی با که رفتم می اتاقم

 سالم-

 از نمده.کردم روشن رو هالوژنها از یکی. گشتم صدا دنبال تاریکی تو و برگشتم ترس با
 زدم لبخند  .  زد لبخند..... کردم بسته و باز چشمامو بار یه  ... موند باز دیدنش

 خودتی.....روشنک-

 .کرد دگرگون مو حال کبودش چهره.جلوتر آومد
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  میمون قیافه بد بیشرف ....آراد کردی فرق چقدر:روشنک-

 نای با اون چون.کردی فرق هم تو بگم نچرخید زبونم اما.خوشگل یعنی اینا همه. خندیدم
 .. داشت فرق خیلی خیلی قبل مظلوم روشنک با داغون و درب صورت

 قزی خال خوشحالم ازدیدنت-ا

 خندید

 ارباب همینطور منم:روشنک-

  برگشتیم صدا طرف به دو هر صدایی شنیدن با

 برنگردوندی خودت با رو طال پس( کرد نگاهم تعجب با)رسیدی عزیزم سالم:مامان-

 نکرد حسابم آدم حتی اون... خوشه دلت چقدر.من مادر طال کدوم.شد دگرگون حالم دوباره
 کنی خداحافظی باهام

 نکردم اصرار منم بمونه خواست دلش-

 شتپ بالفاصله مامان اما اتاقم تو کردم پرت خودمو و گفتم ای اجازه با. گرفتم ازش مو نگاه
 دفهمی می ناراحتیمو سریع.بود رو مامان پیش زیادی دستم من.بست درم و شد وارد سرم

  آراد شده چیزی:مامان-

 زدم پوزخند عصبی

 شده چیزی کنی می فکر چی برای! نه-

 پرسیم کنم عوض بحثو اینکه برای

 کنه می کار چی اینجا روشنک-

 کشید عمیقی نفس

 هرا هوار و داد اینقدر ستایش اما خودشون خونه بود برده دنبالش بود رفته عموت:مامان-
 روز ات.اینجا آوردمش داشتم برش منم.میرم من باشه اینجا روشنک گفت. نگو که انداخت
 تماح شهاب میگه چون مونه نمی اینجا روشنک البته.بهتره نباشه باباش خونه تو دادگاه
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 و من میگه دونم می چه اوف.... هست پسر خونه این تو بفهمه اگه و کنه می پیداش اینجا
 میکشه هم با آراد

 کردم پوفی

 ..مامان.......مامان دونی می صالح خودت طور هر-

 جانم-

 عمو شرکت برم حتما باید.کن بیدارم دیگه ساعت دو یکی-

 تماس یک از دریغ حتی.کردم نگاه هزارم بار برای گوشیم دوباره بکشم دراز میرفتم داشتم
 بستم چشمامو و کشیدم دراز....معرفت بی طالی....اس ام اس یه....پاسخ بی

 زد لبخندی و شد بلند پام به دید منو تا

 بخیر صبح کوچک معتمد آقای سالم:منشی-

 معتمد آقای دارن تشریف.سالم-

 یان می ولی نیومدن هنوز:منشی-

 چطور نیازی خانم-

 راست دست اتاق آخرین راهرو توی.هستن بله:منشی-

 شد بلند مصنوعی اخم با دید منو تا کردم باز درو.رفتم سمت همون به و کردم تشکر

 فرمودین رنجه قدم باالخره گالب گل آراد ارباب!به:نیوشا-

 خندیدم

 دیگه اومدم! مار زهر-

 نشست هم نیوشا.میز پشت نشستم

  دراز دارم الزمت گفتم بهت خوبه:نیوشا-
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 مبود داده قول بهت چون فقط ندارم حوصله اصال چون.برم بگی پرت و چرت خوای می اگه-
  اومدم

 خوبه خانمت.خوره برمی بهش چه حاال:نیوشا-

 نگز  بهش عمرا منم بود نگرفته تماس لحظه همین تا اما... .کرد هواشو دلم.افتادم طال یاد
 ...زدم می

 ستتد  از اینقدر عموم کردی کار چی ببینم کن رو گندکاریاتو..... خب......نیست بد خوبه-
 شکاره

 .گرفت طرفم به هاشو نقشه

 مونده کامپیوتر تو کاراش از کلی اینا:نیوشا-

 دیگه نکردی کاری هیچ بگو-

 عقبم خیلی بخوای راستشو:نیوشا-

 اهشنگ سنگینی ولی دادم تاب لب توی کارای به نگاهم.زدم چشمام به و آوردم در عینکمو
 کرد کالفم

 ندیدی آدم چیه-

  کرد می نگاه تعجب با

 آراد هستی عینکی مگه تو:نیوشا-

 ضعیفه کم یه چشمام آره.دیگه عینکه.کرده بزرگی کشف انگار همچین حاال-

 خندید

 

 آراد نداریا مصاب اعصاب:نیوشا-

 العفو خدایا.ماسید خندم دیدنش با.گرفت خندم
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 گذاشتی ویترین پشت چرا چشماتو عمو پسر سالم:ستایش-

 گیج هنوز کم یه.نشست صندلی روی و تو اومد در جلوی از.دادم سالمشو جواب فقط
 مغزم شیشه روی انداخت خط دوباره صداش بودم ها نقشه

 نشده گم که اینبار. خوبه خانمت:ستایش-

 ندادم جواب.کشیدم عمیق نفس یه

 بود شده گم خانمش مگه:نیوشا-

 گفتم بلند

 !نیوشا-

 من به و گرفت شو نگاه کرد می نگاه رو اش کرده درست ناخنهای داشت بهش کردم رو
 زد پوزخند. دوخت

 ؟ داری کاری-

 بهتون رو سابقتون عشق برگشت راستی.معتمد علی آقای داره کارت رئیست!نه:ستایش-
 تو نهدو نمی طال نکنه اه( کرد ای مسخره اخم.)شکفته گلت از گل بینم می.میگم تبریک
 زدی می تیک خیلیا با قبال

 ودب روشنک سابق عشق از منظور.زد می زر ریز یه هی اینم و بیخوابی از میکرد درد سرم
 احمق دختره

 الاص کن سعی دوما ..یک بزنم صدا چطوری کجا و کی ایشونو بدی یاد من به خواد نمی تو-
 آوردم باال روت به گالب و شد بد حالم دیدی یهو چون نزنی حرف من با

 کار.رفتم عمو اتاق به و شدم بلند سریع منم.شد بلند و کوبید میز روی محکم دستاشو
 .برگشتم نیوشا پیش دوباره.نداشت من با هم خاصی

 زد لبخندی و شد بلند پام به دید منو تا

 بخیر صبح کوچک معتمد آقای سالم:منشی-
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 معتمد آقای دارن تشریف.سالم-

 یان می ولی نیومدن هنوز:منشی-

 چطور نیازی خانم-

 راست دست اتاق آخرین راهرو توی.هستن بله:منشی-

 شد بلند مصنوعی اخم با دید منو تا کردم باز درو.رفتم سمت همون به و کردم تشکر

 فرمودین رنجه قدم باالخره گالب گل آراد ارباب!به:نیوشا-

 خندیدم

 دیگه اومدم! مار زهر-

 نشست هم نیوشا.میز پشت نشستم

  دراز دارم الزمت گفتم بهت خوبه:نیوشا-

 مبود داده قول بهت چون فقط ندارم حوصله اصال چون.برم بگی پرت و چرت خوای می اگه-
  اومدم

 خوبه خانمت.خوره برمی بهش چه حاال:نیوشا-

 نگز  بهش عمرا منم بود نگرفته تماس لحظه همین تا اما... .کرد هواشو دلم.افتادم طال یاد
 ...زدم می

 ستتد  از اینقدر عموم کردی کار چی ببینم کن رو گندکاریاتو..... خب......نیست بد خوبه-
 شکاره

 .گرفت طرفم به هاشو نقشه

 مونده کامپیوتر تو کاراش از کلی اینا:نیوشا-

 دیگه نکردی کاری هیچ بگو-

 عقبم خیلی بخوای راستشو:نیوشا-
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 اهشنگ سنگینی ولی دادم تاب لب توی کارای به نگاهم.زدم چشمام به و آوردم در عینکمو
 کرد کالفم

 ندیدی آدم چیه-

  کرد می نگاه تعجب با

 آراد هستی عینکی مگه تو:نیوشا-

 ضعیفه کم یه چشمام آره.دیگه عینکه.کرده بزرگی کشف انگار همچین حاال-

 خندید

 آراد نداریا مصاب اعصاب:نیوشا-

 العفو خدایا.ماسید خندم دیدنش با.گرفت خندم

 گذاشتی ویترین پشت چرا چشماتو عمو پسر سالم:ستایش-

 گیج هنوز کم یه.نشست صندلی روی و تو اومد در جلوی از.دادم سالمشو جواب فقط
 مغزم شیشه روی انداخت خط دوباره صداش بودم ها نقشه

 نشده گم که اینبار. خوبه خانمت:ستایش-

 ندادم جواب.کشیدم عمیق نفس یه

 بود شده گم خانمش مگه:نیوشا-

 گفتم بلند

 !نیوشا-

 من به و گرفت شو نگاه کرد می نگاه رو اش کرده درست ناخنهای داشت بهش کردم رو
 زد پوزخند. دوخت

 ؟ داری کاری-
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 بهتون رو سابقتون عشق برگشت راستی.معتمد علی آقای داره کارت رئیست!نه:ستایش-
 تو نهدو نمی طال نکنه اه( کرد ای مسخره اخم.)شکفته گلت از گل بینم می.میگم تبریک
 زدی می تیک خیلیا با قبال

 ودب روشنک سابق عشق از منظور.زد می زر ریز یه هی اینم و بیخوابی از میکرد درد سرم
 احمق دختره

 الاص کن سعی دوما ..یک بزنم صدا چطوری کجا و کی ایشونو بدی یاد من به خواد نمی تو-
 آوردم باال روت به گالب و شد بد حالم دیدی یهو چون نزنی حرف من با

 کار.رفتم عمو اتاق به و شدم بلند سریع منم.شد بلند و کوبید میز روی محکم دستاشو
 .برگشتم نیوشا پیش دوباره.نداشت من با هم خاصی

 رکندهپ مرغای مثل هنوزم.کردم می نگاه وبایلم م صفحه به و بودم کشیده دراز تختم رروی
 دوباره اما رفت شمارش روی دستم هزارم بار برای.خواست می رو طال صدای و زنگ دلم

 قیعمی نفس کالفه بودم ازش بیخبر بود روز سه.میزد زنگ باید اون نه. شدم پشیمون
 یم اتاق تو و بودم طال فکر تو آنقدر.بیاد در دلت از کنم کار چی بگو تو طال آه.کشیدم
 رشفک که لطفی کم هر ستایش آخه.اتاقم تو دائم اون بخاطر کرد می فکر روشنک موندم
 ات کرد اذیت اینقدر.بود روشنک و من رابطه ادعای هم آخریش بود کرده حقم در بکنین رو
 جلوی گفت و زد زنگ عمو به زارش حال با و کشید بیرون بیماری تخت از رو بابا آخر

 با من. خالیه خیلی جات بابا آخ.کنار میزاره و بوسه می رو برادریش وگرنه بگیره رو دخترش
 وت من که بودی تو هرچند.کنم کار چی گفتی می بهم بودی کاش زدم می حرف راحتتر تو
 فهکال.نداد جواب.دادم فشار رو دکمه اینبار.رفت طال شماره رو دستم دوباره.نبودم حال این
 آروم در که کردم می غر غر لب زیر داشتم....کنم کار چی اصال منو نخواه خب جهنم شدم
 کرد همنگا موشکافانه نشست نشست کنارم. نشستم و شدم بلند مادرم دیدن با.شد باز

 شده چی بگی خوای نمی:مامان-

 ریختمشون هم به و کردم هام مو تو مو دست

  نشده هیچی....هیچی-

 .خودتی یعنی کرد نگاهم سفیه اندر عاقل
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 مامان کردم کاری یه من.... من-

 دمش نصیحت هم کلی.کرده آب شکر رو طال و من بین ستایش جریان گفتم گفتم بهش
 کرده حقم در بدی کار اینکه با.خواستم می رو طال بیصبرانه خواستم نمی نصیحت من اما.
 پاشم دنز  زنگ هم فردا اگر گرفتم تصمیم آخرش.براش بود شده سوزن سر اندازه دلم اما بود
 ختهاندا غلیان به جور بد منو احساسات که نداشتم رو دختری از دوری طاقت من.شیراز برم
 بود

 

**** 

 چی که خب میشدم دیوونه داشتم.بزنه زنگ نبود قرار طال نخیر.کردم نگاه رو ساعتم دوباره
 مارشش و دریا به زدم دلو.بودم متنفر تکلیفی بال این از من.میزد باید داشت حرفی هم اگر
 شدم هول. شد برقرار اتصال بوق تا چند بعد.گرفتم رو

 الو-

 یومد نمی اونطرف از صدایی

 طال.....الو-

 سکوت ثانیه چند بعد

  بله:طال-

 کردم صاف صدامو

 خوبی.سالم -

 .ممنون:طال-

 مردم می گوشی پشت داشتم من اونوقت بودنش تفاوت بی ار گرفت حرصم

 کجایی-

 مگه ها؟چطور-
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 کجایی بده جواب خب-

 .ایم خونه:طال-

 من وسط این داشتم توقعی چه من.بود نداره خبر حتی من به و بود برگشته.موند وا دهنم
 مین اما.نبود قائل برام ارزشی کوچکترین حتی اون اونوقت میزدم بال بال دیدنش برای

 نمی بود آتشفشان یک نمونه االن طال.بشه این از خرابتر رابطمون تا کنم گله خواستم
 باشه من طرف از جرقه خواستم

 ببینمت خوام می-

 نیا االن اما.بهتره بشه روشن زودتر تکلیفمون خب آره:طال-

 شدم شاکی

  نیا االن چی یعنی-

 برد باال شو صدا کم یه

 حوصله هم تو شلوغه خونمون.بیاد خواد می شیراز از پدرم قدیمی دوست.آراد آقا نیا-
 ما خسته واقعا خودمم من.بخوره بهم آرامشت نیست خوب.نکن اذیت خودتو نداری شلوغی

 درب غزم یه نصیبم من اما.که نداره اگه و اما اینهمه دیگه ببینمت خوام نمی بگو.کردم قطع
 دارم چرا نیا گفت اینکه با.طال سمت برم ده می فرمون خودش.شده نفهم زبون داغون و

 ادهافت گود چشماش زیر.روز چند این تو بود شده الغر چقدر.کرد باز درو زدم زنگو.من میرم
 بود

 تو بیام خوای سالم،نمی-

 گفت من و من با.کرد می نگاهم باز دهن با

  نگفت اسمتو من البی.بیای شد نمی باورم فقط.چیه حرفا این.... چرا....چ-

 یبرداشت.دادم جواب پدرش سوالهای به.نشستم و کردم سالم هم مادرش و پدر با تو رفتم
 مادرش از.بود طال و من بین سرد رفتار به جواسش اما نکرد دیدارمون آخرین افتضاح از

 از.یومد نمی کنار فریدم با و بود نکرده فرقی متاسفانه اونم که شدم رامش حال جویای
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   یچارهب دخترک.داره وجود مشکالتی بینشون رامش سرپرستی قبول برا بود پیدا امر ظاهر
 معلومه.آوردن گل دست چرا اینا.رسیدن مهمونها.شد زده در زنگ خوردم می چای داشتم.
 عزادارن حاضر حال در خانواده این که ندارن خبر

 بفرمایید رسولی آقای کشیدین زحمت چرا:ناهید-

 دستشو و داد دست سریع.کرد دراز طال طرف به دستشو.دارن که پسرم.کردن سالم
 نیومد خوشم.کشید

 تخته به بزنم جان طال شدی خوشگل چقدر وای:رسولی خانم-

 خودش برای شده خانمی:رسولی آقای-

 دارید لطف: طال-

 دادن دست منم با

 .....نا...آرادن آقا ایشونم:طال-

 این چشمای برم.نداشتم خوبی حس.ندادن طال  به منو معرفی مجال.دادن سالم سریع
 کرد صحبت به شروع زن.رفتارشون مدلیه یه اینجورین چرا اینا.بیارم در پسررو

 یمبزن باال آستین میالد برای گرفتیم تصمیم دیگه هم ما جان ناهید واال:رسولی خانم

 شدیم خوشحال سالمتی به:ناهید-

 پرسیدیم میالدم از یومد می خوشم جان طال از همیشه من عزیزم راستش:رسولی خانم-
 رو جان طال هم کنیم زیارت رو شما هم اومدیم مزاحمت از غرض راستش مایله که دیدیم
 کنیم خواستگاری ازتون

 بیرون بخار داره گوشام از میکردم احساس سوخت می چشمام خشم از.شد سکوت
 می فسن بلند بلند بود بدی جو.شاید گرفتن اشتباه خونه تزیینی گلدون با منو.میزنه
 کرد ای سرفه کمالی آقای.بود پریده رنگش طال.کشیدم

 ...... که برسونم عرضتون به باید رسولی خانم:علی-

 شد بلند سراسیمه ناهید.شدم بلند بشه تموم حرفش نزاشتم



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
134 

 جان آراد کجا:ناهید-

 کنم کنترل صدامو لرزش خشم از تونستم نمی

 برسین کارتون به راحتتر برم-

 بشین شده سوتفاهم پسرم:علی-

 زدیم؟ بدی حرف ما آقا ببخشید:رسولی خانم-

 مداو حرف به طال مادر.تکشون تک به بعد کردم نگاه طال پریده رنگ صورت به خشم با

 .....ایشون ببینین رسولی خانم-

 احمق زنکه بزنه حرف نزاشت بازم

 ...... رو قضیه مهمونتون جلوی اگه بخشین می:رسولی خانم-

 خنگن اینقدر چرا اینا

 ........ ایشون !نه نه:ناهید-

 گفتم محکم

 عصبی) امروز نیام گفتی همین واسه پس...نه مگه کردی فکراتو حوب روز چند این تو-
 .....طال آره(..... خندیدم

 افتاد لکنت به.موند باز دهنش طال

 .....که نداشت خبر روحمم .....من.....من-

 کرد باز دهن مرد

 اومده پیش موردی ببخشید:رسولی آقای-

  گفتم حرص با

 .داد شوهر شه می بار دو دخترو یه دونستم نمی من فقط.محترم ظاهر به آقای نخیر-
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 مزخرف گل گدسته به انداختم دستمو راه شدم،میون رد ازشون.موند باز همشون دهن
 توانم ناخری با درو پوشیدم کفشامو سریع..زمین وسط کردم پرتش محترمشونو خواستگار
 وستد............بزنم فریاد برم کجا من.ترکیدم می حسادت حرصو از داشتم.رفتم و کوبیدم
 می دیوونه داشتم........میشه مگه.....بود اومده خواستگار طال برای......شم خالی دارم
 رد کاپشنم جیب از موبایلمو گوشیم زنگ صدای به........کرد می درد خیلی سرم......شدم
 دادم فشار پاسخو دکمه.بود طال آوردم

 گفتم داد با

 بزنی بهم باهام خواستی می چلغوز این خاطر به..... دونستی می-

 گفت ناراحتی با

 وقته خیلی ما.قسم خدا به نداشت خبر روحمونم اصال ما.شده سوءتفاهم خدا به:طال-
 شیرازه خونشون چون کردیم نمی آمد و رفت باهاشون

 زدم داد حرص با

 چرا.مارز  می بیشعور اون به بازم که دیوار به بزنی بگیری قاب همینجوریم منو آخه.........د  -
 .....طال

 زدم داد.نداد جواب

 چــــــــــــــرا؟-

 من....طال چرا آخه.روندم می سرعت با.دادم فشار گاز رو ته تا پامو.کردم قطع گوشیمو
 ...زدم داد.........

 دارم دوست ولی نیستم نرمالی آدم قبول..........لعنتی دارم دوست من آخه-

 زترم ای گوشه یه آخر.سوخت می بودم کرده رانندگی بس از پام کف.........گرفت بغضم
 می فکر طال به دایم........خیلی ام آشفته. من...........شدم خیره م روبرو به...........کردم
 نمک می فرار ازش بیشتر چی هر اما باشم داشته دوستش خواستم نمی من.......ولی کنم
 داد..............طال برای دلم...........من..........شم می خمارش چشمای دیدن بیتاب بیشتر
 ...........لعنتی دارم دوست من................زدم فریاد....دادزدم.....زدم
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 اومد آتنا جیغ صدای.کردم باز درو انداختم کلید

 مامان اومدش-

 زد داد گریه با.ایستاد جلوم اشک از پر باصورتی

  بدی دقم ی خوا ،می کجایی هست معلوم هیچ تو:مامان-

 ،خاله،عمه،طال،ناهید،علی عمو.انداختم جلوم مضطرب های نگاه به نگاه یه

 خبره چه اینجا-

 بودی کجا حاال تا چنده ساعت دونی می جان عمو:عمو-

 گفتم تعجب با

 چنده مگه خب-

 گرفت بغلش زیر از عمه.افتاد زانوهاش روی.شد سرازیر چشماش از دوباره اشک سیل

 نفهمیدی یعنی شبه نصفه سه ساعت آراد:مامان-

 کردم بغلش و رفتم طرفش به

 نکردم نگاه ساعتو اصال خدا به.کنی می گریه چی برای مامانم نه-

 کردم نگاهش ناراحتی با.اومد طال پدر شدصدای تر بلند گریش

 خبر جریان از هم ما ولی.پسرم شرمنده امروز اتفاق خاطر به جان آراد:علی-
 .شرمنده ماییم مادرت االن حال مسبب شدی ناراحت.نداشتیم

 گفتم می چی

 شرمنده دشمنتون-

 تاقشا به و کردم بلندش و گرفتم مامان بازوی از.ندادم ای دیگه جواب پایین انداختم سرمو
 چشمای از همیجوری اشک کردم نوازش زیباشو های مو.کردم درازش تخت روی.بردم
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 یسترب دلش داغ انگار بوسیدم اشکاشو.بود اشک از خیس صورتش تمام.یومد می قشنگش
 اومدن اشکاش بیشتری سرعت با شد

 کنم ناراحتت خواستم نمی.........نفهمیدم زمانو گذر من......ببخشید..........مامان-

 شد سرازیر اشکش دوباره.کشید گونم به دستی.نشست شد بلند

 وبارهد که بیای اونور از پاشی نگفتم من.اینجوری خودت با نکن.نگرانتم مامان آراد:مامان-
 اشب خودت مراقب کم یه کنم می التماست.منو ترسونی می جان آراد نکن.بشی اینجوری
 عزیزم

 کردم نگاهش

 نیست چیزیم مامان خوبم من-

 کرد صدام برم که شدم بلند

 آراد-

 مامان بله-

 گرفت دستمو و ایستاد روبروم اومد

 جان مامان کن تمومش خب بدی ادامه طال با تونی نمی اگه:مامان-

 کردم نگاش ترس با افتاد جونم به عجیبی اضطراب

 بزنم بهم رو نامزدی یعنی-

 دهنش دیر خیلی تا سخته برات اگه اما بیاد خوشت طال از کردم می فکر من عزیزم:مامان-
 بزن بهم

 زدم موهام به چنگی.کشیدم بیرون دستش تو از دستمو

  بزنم بهم رو نامزدی خوام نمی من........... من ولی...........ولی-

 عزیزم چته پس:مامان-
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 .نیست چیزیم-

 طال پدر به کردم رو.انداختم بهشون نگاه یه.بودن من منتطر همه انگار.هال تو رفتم

 یستن خوب اصال حالم.زارم می تنهاتون بخشین می منو.شدم نگرانی باعث اگه ببخشید-
 ببخشید

 کرد صدام آروم شنیدم صداشو

 ......من آراد:طال-

 ستمد...بود داده قرار هدف غرورمو که بود بار دومین این بودم ناراحت دستش از. نگشتم بر
 بود اتاقم دستگیره روی

 زنیم می حرف بعدا-

 

 ردمک می فکر دیشب جریان به نخوابیدم اصال رو دیشب.هال توی رفتم هوا شدن روشن با
 هب ترکید می داشت درد از سرم.بود ممکن غیر برام هضمش باشه برنامه بدون هم چند هر
 یه ات آشپزخونه رفتم شدم بلند آخر. بود طرف همون درد انگار میزاشتیم رو سرم طرف هر
 ملب به شیرو لیوان.. بود حساس ژلوفن قرص به ام معده.بخورم شیر لیوان یه با قرص
 تو بازه چرا در این .. رفتم طرفش به. شدم بالکن باز در متوجه اما بخورم که کردم نزدیک
 می هنسکاف داشت و بالکن تو بود نشسته سرما اون تو.دیدم رو روشنک در الی از سرما این
 کردم باز بیشتر درو الی کم یه.خورد

 اینجا نچایی قزی خال....پیس... پیس-

  زد می فریاد چشماش بود کرده گریه.سمتم برگشت

 خوبیه هوای بشین بیا:روشنک-

 بیام بیارم سوییشرتمو برم-

 بالکن متس شیر لیوان با دوباره.پوشیدم شرتمو سوئی اتاق از رفتم و گذاشتم اپن رو لیوان
 نشستم بود بالکن تو که ای صندوقچه روی کردم باز کامل درو.رفتم
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 کنی می کار چی اینجا سرما این تو پهلوون-

 کرد تعجب

 عالیه هوا نه .... واقعا سرده:روشنک-

 خوردم دستم توی لیوان از قلپ یه بینمون شد سکوت

 کرد می نگاه اش نسکافه لیوان به داشت

 آراد خوبی: روشنک-

 زدم لبخند.کردیم نگاه بهم و برگشتیم هم با همزمان

 نیستم خوب اصال.خوبم نظرت به-

 دادم بیرون محکم نفسمو

 می هقیاف این با منو هم بود خانوادگی مساله هم.بیرون نیومدم دیشب ببخشید:روشنک-
 کردن می وحشت دیدن

 زد لبخند بهم.زندگی همچین نبود حقش روشنک.سوخت خیلی براش دلم

 نکن شم فکر اصال بیخیال-

 کرد اخم

 .....دیگه میشه اینجوری خیال بی گی می هی همین... آراد ...نکن فکرشو رو چی چی-

 کردم نگاهش

 یاد نمی خوشش من از زیاد طال-

 داد دماغش به چینی

 ماستی ذره یه فقط گلی این به پسر کرده غلط.یاد نمی خوشش بابا نزن زر:روشنک-

 خندیدم
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 تربیت بی-

 شد جدی

 هوم ...نیست بینتون که ستایش اسم به مشکلی:روشنک-

 کشیدم سر ته تا یوانو ل و کردم سکوت

 چی همه شد شروع که باز.برداره سرت از دست خواد می کی ستایش: روشنک-

 مبزنی حرف هم با باید.میشه چی طال و من خط آخر باالخره اینکه فکر تو.بودم فکر تو

 آراد-

 کردم نگاهش

 .بگو من به اینو.نه یا داری دوست رو طال: روشنک-

  پرسی می من از سخت سخت سواالی چقدر-

 طال اگه....آراد دارم دوست بیشتر هم بخارم بی داداش اون از حتی که دونی می: روشنک-
 چیه محکم....انرژی پر ..صحبت خوش و بخند بگو....سابق آراد همون بشو داری دست رو
 اونوقت میکنه دیگه ای فکر طال معلومه خب.موش سوراخ تو چپی می هی موش مثل شدی
 ستایش سوژه میشی بیشتر

 نیست شدنی حل ما بین تفاهم سو-

 کرد نگاه روبرو به و صندلی به داد تکیه

 خانوما ناز.نمیشه طوریت هیچ بزاری مایه خودت از کم یه.میشه حل بخوای تو: روشنک-
 بعله...... کشید باید رو

 شدم بلند و دستامو مالیدم هم به دوباره.کردم ها توش و بردم صورتم جلو دستامو

 یه ردمک آشتی طال با اگه.سرما از نمردیم تا تو بریم پاشو.زد یخ استخوانم مغز تا دیگه من-
 اوکی بیرون میریم هم با شب

 خندید



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
141 

 برو تو میشینم دیگه کم یه من.قشنگ چشم باشه: روشنک-

 اتاقم تو رفتم و کردم خداحافظی ازش

 بهش بود دوروز.بود طال زد زنگ موبالیم دادم می انجام دیروزو مونده عقب کارای داشتم
 افتضاح اون از بعد بزنه زنگ بود اون وظیفه نظرم به اما نبودم قهر بودم نزده زنگ

 دادم فشار پاسخو دکمه و درآوردم عینکمو  .خواستگاری

 بله-

 بزنم حرف باهات خواستم ،می سالم:طال-

 مورد؟ در-

 خودمون:طال-

 کشیدم عمیقی نفس

 دی نمی جواب چرا الو:طال-

 کی؟ باشه-

 نیاوردم ماشین امروز.دنبالم بیا شم می تعطیل دو:طال-

 !.روشن چشمم بله؟

 یام می باشه-

 منشد  دیگه یکی این حضور متوجه.دو تا بود مونده دیگه ساعت دو کردم نگاه ساعتمو
 زد پوزخند!.اه

 داره الزم هارو نقشه این بابا.بری خوای می دو که باز:ستایش-

 خاله دختر زنی می جوش چرا تو-

 پسرعمو شده سوال خیلی برام چیزی یه:ستایش

 کردم نگاش فقط
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 یاد می خوشت طال از کردی فکر یهو که شد چی:ستایش-

 خاله دختر بری تونی می-

 پوزخندزد

 

 به  که بود ای نامه پاکت سومین این هفته یک این تو.میز رو کرد پرت پاکت یه جلو اومد
 کردم نگاهش چپ چپ یومد می من اسم

 نیست قرار کنه کنترلت نیست کسی دیگه.عمو پسر نیست کارا این جای اینجا:ستایش-
 عشق برو .چی واسه گرفتی زن خب.یاری می در رو ایا عقده این ادای چرا.بیاری در شورشو
 بکشی گند به پدرو شرکت نمیدم اجازه بهت اما حال و

 کردم نگاش حرص با

 الکی خودت واسه گی می چی-

 نویسه می نامه برات دائم کنی می موس موس کی برای:ستایش-

 کارت پی برو ندارم حوصله اصال ببین-

 گوشم نزدیک آورد سرشو.بود تاب لپ به نگاهم.کنارم اومد و زد میز دور

 ولی نکن بازی احساساتش با ،زیاد درست یاد نمی خوشت زنت از خاله پسر:ستایش-
 نیست کارا این جای شرکتم .نرو زیرآبی

 ازش بود مدعی که کسی چشمای.چشمام تو زد زل نرفت عقب ای ذره.برگردوندم سرمو
 کردم نگاهش اخم با و جدی.متنفره

 زنی می حرف اینجوری طال به راجع آخرته دفعه-

 شد سینه به دست و رفت عقب

 افتادی راه بابا نه.عمو پسر ایول!وای وای وای:ستایش-

 .برداشتم کاپشنمو و کردم خاموش مونیتورو.برگشتم و کردم پفی
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 خندید مسخره حالت با

 نگیر ما از رو شادیا این خدا وای.بیتابی دیدنش برای اینقدر یعنی:ستایش-

 شرکت اون تو این با خواستم می چطوری.بیرون زدم و دادم تکون براش سری تاسف رو از
 همغاز  گذروندن وقت برای هدف بی.کنم کار چه بیرون االف من ساعت دو حاال.من کنم کار
 جلو مو این.اومد که بودم منتظرش ماشین تو.بشه طال تعطیلی موقع تا گشتم هارو

 هی به حواسم اتفاقی خیلی اما کردم نگاه اوندنش مسیر به.داد می حرص منو ریختناش
 خونمون دم دیروز رو شمایل شکل همین با ماشینی اومد نظرم به.افتاد مشکی ماشین
 نشست و کرد باز درو که رفت طال به حواسم و شدم ماشین بیخیال .دیدم

 سالم:طال-

 کردم نگاهش جواب دادن بدون

 بیرونه موهات اینقدر زمین نخوری-

 واجبتره سالم جواب نباشین نگران شما:طال-

 کردم اخم

 کن درست موهاتو!علیک-

 کشید موهاش به دستی الکی

 دارم حرف باهاتون بشینیم جا یه بریم:طال-

 یه جلوی.کشیدم عمیقی نفس حرص با.بیاد پایین خواست نمی شیطون خر از این نخیر
 داشتم نگه رستوران

 منم ددا غذاشو سفارش و برداشت رو منو.نشستیم رستوران جای ترین دنج و داخل رفتیم
 قیقهد ده بعد.بگم رسه نمی ذهنم به چیزی که من بگو چیزی یه خب.سکوت بعد.همینطور
 شد باز ازهم لبهاش باالخره

 .کنم می شروع من پس یاد نمی در صدایی ازت شما بشینیم صبحم تا که ما:طال-

 بود شده تنگ خوشرنگش خمار چشمای برای دلم.کرد نگاهم
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 بکنی خوای می کار چی کردی مشخص تکلیفت خب:طال-

 کردم نگاهش گنگ

 مورد چه در-

 زد پوزخند

 نامزدی زدن بهم:طال-

 بحثو این کن تموم-

 شد شاکی

 خوام می ازت حسابی و درست جواب من.کنم تموم رو چی:طال-

 زدم پوزخند منم

 کرده دلت دو جور بد خواستگارت-

 کرد اخم

 آراد خودتی مسئله.بود سوءتفاهم یه.نداره اون به ربطی.بهم نباف چرت-

 کرد پاک دستش پشت با سریع.ریخت اشکش.کردم نگاهش

 چی همه تو قبول.بدم ادامه اینجوری نمیتونم من!آراد-
 که رچیه زندگی شغلی،خانوادگی،سطح تیپ،قیافه،هیکل،پول،تحصیالت،موقعیت:تمومی
 نم یکیشونم دخترا از خیلی شاید.لنگه می وسط این چیزی یه ولی دارن آرزوشو دخترا همه

 من یبرا ولی نباشه مهم براشون دیگه چیز باشن داشته تو مثل خواستگاری احمق،وقتی
 شه نمی اینطوری.مهمه خیلی مهمه برام داره وجود نفر دو بین که احساسی اون.مهمه
 داد ادامه

 بیرون،همون آورده در پدرمو که احساسی همون از زد می حرف احساس از. گرفت دلم
 یدنشد از که گه نمی احساسی همین از کنه،مگه می منقلبم بینمش می وقتی که احساسی

 نای از ناشی مگه افته می جونم به خوره مثل که لعنتی اضطراب ده،این می دست من به
 دلم تو بهش زدم زل همینجوری که منی نداره خبر که احساسی همین از نیست؟ احساس
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 شد نمی ولی باشم داشته دوسش ندارم دوست فقط دارم دوسش دونست نمی.غوغاییه
 وت دایم ها نشونه این. داشت خاصی گیرایی بود جذاب طال.کوبید می طال برای دلم من.

 مین ولی.......من با....بزنه بهم داره تصمیم اما.گذشت طال از شد نمی.شد می تکرار مغزم
 رصح با فقط. بدم نداشتم جوابی.کردم نگاش فقط. بدم جوابشو نداشتم دوست چرا دونم
 گرفت حرصش کردنم نگاه خیره از.زدم داری صدا خند پوز

 .....پس موافقی ظاهرا: طال-

 کرد قطع حرفشو گوشیش زنگ صدای به

 کشید پفی دید که شماررو.کرد قطع حرفشو گوشیش زنگ صدای به

 داشتم کم همینو االن:طال-

 داد جواب گوشیشو

 .اینه از تر واجب کارم االن.خب نمیشه نباشم من:طال-

 کرد قطع و خداحافظی

 بود کی-

 باید چرا من.کنین معلوم منو تکلیف که ما خونه اومده بست دیروز از فرید...اوف:طال-
 خب رامش کنه نمی درک االن فریدم.اضافه شده رامش وسط این حاال.دارم نگه رامشو
 .....نیست خوب حالش

 چی دیگه ای برادر خواهر

 کشید آه

 .دننیوم ختمش برای حتی.هستن استرالیا دوشونم هر داشت خواهر دوتا کال که احمد:طال-
 دشخو و زمینگیره کال که احمد مادر.ندارم مالی توان مه نه گرو هشتم خودم میگه دم فرشا
 مین تنهایی میگه.اینا و خون فشار.کرده سکته بار دو حاضر حال در هم خاله.داره پرستار
  بیداد و داد و دقیقه به دم میاندازه لگد فریدم. تونم

 گرفت شو نگاه اما بهم موندیم خیره ایثانیه چند و شد بلند
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 بشیم جدا هم از دلخوری هیچ بدون که بزنیم حرف اومدم.میشی راحت دستم از فردا:طال-
 نخورن مشکل به ها خانواده تا

 رفتم دنبالش و کردم حساب میزو

 بشنوم فریدو حرفای. یام می منم-

 اومده چی برای واقعا ببینم میرفتم باید بود بهانه فرید حرفای لحظه این در

 بزنم بهم نامزدی خوام می میگم اینکه مثل:طال-

 گرفت حرصم

 نامزدمی که امروز. فردا تا کو-

 نیاوردم خودم روی به اصال.رفت هم تو اخماش و خورد یکه فرید شد باز برامون خونه در تا
 نچسب پسره.شدم داخل و کردم احوالپرسی و سالم طال مادر پدرو با داره خارجی وجود که
 توی اما نداشت حجاب شاید طال.یومد می بدم اش چرونی چشم از. ازش یومد می بدم....

 و شل روسریشو وقتها گاهی هرچند.پوشید نمی لباس جلف و باز اصال.بود خوب پوشش
 چشمای از مشکل.نداشتم طال پوشش نوع به ایرادی رفته هم روی ولی کرد می سر ول
 هم ور پلیورم بود گرم خیلی.نشستیم مبل روی. کرد می رصد رو طال زیادی که بود فرید
 کرد طال پدر به رو و نشست حرص با که آوردم می در داشتم

 باشه خانوادگی موضوع بود قرار... .عمو:فزید-

 زدم نیشخند یه. بود من حضور به منظورش

 کرد اخمی طال پدر

 نیست طاها پسرم از کم آراد.نداریم غریبه اینجا هم ما:علی-

 زد لبخند

 جان پدر دارین لطف شما-

 تهاصحب.کتک بار زیر گرفتمش می آخر.کرد نگاهش خیره فرید باز و نشست اومد هم طال
 قیم خواست نمی دلش فرید اما دادم نمی نظر و کردم نمی بحث داخل رو خودم شد شروع
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 من اگه اما.بنده می شو پا و دست رامش و کنه جوونی داره دوست گفت می.باشه رامش
 بر این در رامش.کردم می قبول رو رامش از مراقب جون و دل با بودم رامش برای ای کاره
  ......همین داشت توجه به احتیاج فقط حساس حه

 از.کردیم لد درد و نشستیم بالکن تو روشنک با کلی.کردم فکر فردا به و برگشتم خونه به
 تر گسم به حتی و بود شده اونرو به اینرو از شبه یه که گفت شهاب شوهرش رفتار تغییر
 رو ام سعی تمام.زنم می حرف حتما طال با فردا اینکه و گفتم خودم از منم.کرد می شک هم
 هب بازم و رفتم اتاقم به زدن حرف کلی بعد.بشه طرف بر بینمشون مشکل تا کنم می

 کردم فکر طال با صحبت برای تصمیمم

**** 

 تموم هم ساختمنوهارو از یکی داخلی دیزاین طرح. زدم رو ها نقشه ادیت آخرین کالفه
 خندید.لونبوند می میوه داشت هم نیوشا مالیدم گردنمو.کردم

 شدی خسته برات بمیرم الهی:نیوشا-

 اخم با کردم نگاهش

 حالته به خوش خیلی اینجوریم ولی بیاری فشار خودت به نباید درسته ببین-

 مهربونیاتم همین عاشق من:نیوشا-

  کردی خرم بابا خب-

 بود مامان.زد زنگ گوشیم.خندید

 مامان جانم-

 دارم کارت خونه بیا پاشو آراد:مامان-

 می طال دنبال برم داشتم تصمیم.بود نیم و یک.کردم نگاه یومدوساعتمو می ناراحت نظر به
 یزنم حرف باهاش خواستم

 یام می بعد طال دنبال برم-

 کشید نفس عمیق
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 خونه بیا پاشو نداره لزومی دیگه:مامان-

 کردم تعجب

 شده چیزی مامان چرا-

 خداحافظ.بیا تو حاال:مامان-

 پوشیدم کاپشنمو.شدم بلند کامپیوتر پشت از و کردم خداحافظی

 فعال.برم باید من بده عمو تحویل رو کارا خودت بمون دیگه نیوشا-

 سالم سر با. تو اومد که اینم!اه شدم آسانسور سوار.کرد خداحافظی و تشکر اونم
 زد پوزخند.دادم

 عمو پسر دی می سالم همینجوری هم طال به:ستایش-

 مرسی.نزنی حرف من با شم نمی ناراحت خدا به خاله دختر-

 و آوردمدر  کاپشنمو.کردم باز درو.زد می شور دلم خونه رفتم گوله.شدم پیاده و زدم نیشخند
 ناآت.سرش پشت هم آتنا بیرون اومد اتاقش از.کردم صدا مامانو بلند.مبل رو کردم پرت
 زدم کمرم به دستمو.بود کرده گریه

 کنه می گریه چی برای آتنا. خبره چه سالم-

 طرفم اومد مامان.اتاقش تو رفت بدو و شد بیشتر گریش و گفتم اینو

 بگم چیزی یه بهت خوام می بشین:مامان-

 راحتی مبل روی نشستم

 شماست با گوشم بفرمایید-

 کشید عمیق نفس

 ........بده ادامه تونه نمی گه می بزنه بهم نامزدیشو خواد می طال.زد زنگ ناهید:مامان-
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 با لبهاشو حرکت فقط.شنیدم نمی چیزی دیگه من ولی خورد می تکون مامان لبهای
 هممبف اینکه بدون.کردم می نگاش فقط مبهوت و گیج.بود چشمم جلوی اشکیش چشمای
 تب من ای بود یخ چقدر.پنجره جلوی رفتم.اتاقم تو رفتم و شدم بلند نه یا شده تموم حرفش
 فتیگ.کردی کردی،تمومش خودتو کار باالخره.لرزوند تنمو تمام شیشه سردی که داشتم
 باشی خوام می که حاال.آوردی در منو پا از همینجوریشم ولی کنی نمی خرجم الکی عشوه
 قطع ریشه از زدی ری نمی چشمم جلوی از لحظه یه که حاال.نباشم خوای می چرا
 و ستینی تو مشکلم نشد ،باورت بود سخت برات بودن من ،با سخته.گرفت درد سرم.کردی
 یال دستمو.دونستم نمی کردمم می کار چه باید االن شدم می دیوونه چرا؟داشتم.بودنت
 باز دراتاقمو.گمی در سر همه این از کالفه.بودم کالفه و بود گرمم.کردم لباسم اسکی یقه
 شدم یم خفه خونه تو داشتم.بیرون رفتم آروم.نیست که بهتر.نبود هال تو کس هیچ.کردم
 سردم رفتم راه پیاده که کمی. بزنم فریاد برم کجا من!برم کجا.بستم درو آروم و بیرون زدم
 رفتم......رفتم راه.افتادم راه دوباره و زدم سینه به دستامو.نیست تنم چیزی فهمیدم تازه شد
 نمیدونم اصال دیدم و اومدم خودم به زانو درد از که رفتم اینقدر........ رفتم بازم.....
 .فتادا اتوبوس ایستگاه نیمکت به چشمم.بباره میخواست. شد بلند آسمونم صدای.کجام
 رت مچاله سینه به دست.ندادم اهمیتی اما لرزیدم بود سرد چقدر نشستم روش و رفتم
 وامت بنده منم خدا؟ چرا....چرا.گرفت بغضم.نکردم حرکت جام از.گرفت بارون.خودم تو شدم
 دقیقا.میگیری ازم چیو همه چرا.............چرا؟ باشه من مال طال نخواستی چرا....دیگه
 می.......بنده می دل دیگه یکی به راحت من بعد ئطال.داره اهمیت خیلی برام که همونی
 می اون برای طال کنه می نگاه چشماش به دیگه یکی یعنی......چی یعنی دونی
 ور دیگه یکی شامه موهاش عطر............سپره می دیگه یکی دست به دستاشو.......خنده
 خودشو دیگه یکی آغوش تو..........زاره می دیگه یکی شونه رو سرشو........ ده می نوازش
 می دیگرومست یکی تنش عطر.....شه می تنگ دیگه یکی برای دلش...........کنه می جا
 همین به!...؟ آره.......راحتی همین به............میشه دیگه یکی سهم من سهم تمام.کنه
 راحتی

 تونستم ینم من بود کشنده حد این تا دیگه یکی با طال بودن فکر.گرفتم دستام بین سرمو
 دیگه این.............خدا انصافیه بی خیلی دیگه این..........نه..............زدم داد.بیارم طاقت
 من.........بامن اینکارو نکن...........دادنه جون ذره ذره..........بدتره مرگ از.....نیست مرگ

 لهمچا خودم تو بیشتر لرزیدم شد سردم.نکن بازی اینجوری من با..........ندارم تحملشو
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 بشه اکپ طال سردی،نام ز ا بایسته بزنه،قلبم یخ مغزمم سرما این تو شاید شینم می.شدم
 ماه دو سال هشت بعد تازه من...باشه خواد می جوری چه دیگه فردا...........روحم و ازذهن
 دوباره .رفت زندگیم ز ا رنگ زود قدر چه اما گرفته ای تازه رنگ زندگیم که روزه ده و

 چه طال بدون من......................شد غارم یار تنهایی فقط دوباره و  دوباره.شد ی خاکستر
 هرچه لجبازی با هم باز اما شدم مچاله بیشتر.......... لرزیدم دوباره...............کنم کار

 لرزیدم.......... کردم بغض.........زدم داد....فکرکردم..................نشستم جام سر تمامتر
 آفتاب    کمی با صبح روشنایی نور کم کم................شدم مچاله سخت........... کردم یخ...
 روزام از طال بدون من  .من طالیی بی بدبختی و سرما  تاریکی جای به گرفت جا جون نیمه
 شد می آغاز

 نگاه نشست نیمکت روی ای مدرسه دختر وقتی.شد می آغاز امروز از طال بدون من  
 یلیخ که اینقدر بشین پام رو بفرما بگم بهش حتی نداشتم حال.انداختم بهش بیرمقی
 من به زد زل و شد نگاهم متوجه.کرد خوش جا و من به چسبید خجالت بدون و راحت

 :زد لبخند.

 گوگول دادم می بهت شد می تنت کاپشنم کاش-

 شدم بلند خطابش لحن از شد چندشم

  بابا حاال بودی......ا  -

 یادهپ اینهمه چطوری دیشب دیوونه من.خونه برم نداشتم پولم.کردم جیبم تو دست بیحال
 از.تمگرف دربست.میمیرم االن کردم احساس سرما از رفتم راه که کمی افتادم راه.بودم اومده
 می فعال مغزم داشت تازه تازه خورد می صورتم به که گرما.بزنه بخاریشو خواستم راننده
 اومد و شد بلند سید. داخل رفتم.بدم پولشو تا بایسته خواستم راننده از خونه جلوی.شد
  سمتم

 شدن زنده و مردن خانوادت پسرم شوما دیشب از کجایی:سید-

 گیج سرم......لرزیدم.....شد سردم.دیدمش می کمرنگ اینقدر چرا.کردم نگاهش بیحال
 ویر.بود سید.گرفت بازومو دستی خوردن تلو حال در نداشت وزنمو تحمل جون پاهام.رفت
 نشوند منو البی توی مبل
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 پسر خودت با کردی کار چی:سید-

 طرفم به فردی دقیقه از کسری در.باال زد زنگ و تلفن سمت رفت.شنیدم می گنگ
 کنارم نشست.بود سامی.اومد

 وضعیه و سر چه این! آراد بودی گوری کدوم:سامی-

 بود فلج دهنم انگار اما شنیدم می صداشو

 تمسم به طلبکارانه و داخل اومد فردی و کرد باز درو سید دیدم کردم نگاه.بود زنگ صدای
 اومد

 بچه مگه ایم تو االف ما.اینجا تمرگیدی بیارم پول رم می گفتی-

 گفت بلند و شد بلند کنارم از سامی.کردم نگاهش

  میشه چقدر بگو نزن داد:سامی-

 تومن بیست:راننده-

 گفت حیرت با

 آوردیش کجا از چند؟مگه-

 آوردمش شهر سر اون از!هه:راننده-

  گرفت بازوم از طرفم اومد.رفت راننده و داد پولو

 رو همه دیشب دادی سکته باال بریم پاشو:سامی-

 بود ممادر  خونه در جلوی بعد.شدیم آسانسور سوار.دادم سامی به مو تکیه.شدم بلند زور با
 ودمب شده شنیدم،کر می گنگ.شاید بودم شده کور.دیدم می سو کم خیلی.کرد می گریه
 بشنوم واضح که بود بلند اونقدری اما مامان داد صدای.شاید

 بکشه منو خدا بگو بمیرم خوای می. آراد کنی می اینجوری چرا.دیشب بودی کجا:مامان-
 ........خدا ای.خودت با نکن اینطوری اما شی راحت



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
152 

 یرغ دیشب وحشتناک سرمای  از بعد خونه گرمای.نداشتم زدن حرف نای اما شنیدم دیدم
 از یسام به تکیه.هوا اون تو کشید شد نمی نفس.شد می بد داشت حالم.بود تحمل قابل
 یچ اینجا اون.بود تشخیص قابل برام طال اندام کم دید همین با اما.شدم رد ورودی راهروی
 شد تزریق منجمدم رگهای در خون کمی کردم احساس.کرد می کار

 ادرمم دستهای تشخیص.بود مامان.گرفت آغوشم در دستی.نشستم هال حتی را مبل روی.
 باز.کرد می گریه چی برای حاال.بود روبروم گریون طالی به چشمم اما من.نبود سخت
 :گذاشت پیشونیم به دستشو وقتی مامان گریه صدای

 .سوزی می تب تو داری:مامان-

 یم حرف زور به گریه با.نداشتم کار این از منعش برای رمقی اما.کرد گریه امان بی دوباره
 زد

 من بریزم سرم تو باید خاکی چه ببینم بیاد بهراد عمو بزن زنگ آتنا:مامان-

 رسید سنگینم گوش به سامی صدای

 .اینجا بیاد خواست می هم مامان چون میارمشون رم می من:سامی-

 عرق اول خونه گرمای از.نشست پشتم سردی عرق.لرزیدم شد سردم.رفت فهمیدم.رفت
 لندب بود مونده پاهام تو که قوایی تمام با.لرزید می استخونهام تموم.شدم سرد بعد کردم
 سمت زور با.هستم طال دلتنگ چرا وسط این احمق من.طالست به هنوزم چشمم.شدم
 کنه می گریه چرا پس این.کردم بارونیش چشمای نگاه دوباره برگشتم رفتم اتاقم

 ممحک)اینجا از برو. کنی می کار چی اینجا شرم از شدی راحت دیگه.اینجا اومدی چی برای-
 خواستی نمی همینو مگه(. کوبیدم اتاقم در به

 ریخت اشکش

 .......من آراد:طال-

 که بود هکرد گیر توش چیزی اینگار.کرد می درد گلوم چقدر.بزنم حرف نتونستم گلوم درد از
 شدم راقب گریون آتنای به خشم با و گذاشتم گلوم به دستمو بیاد در صدام ذاشت نمی حتی
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  اون یا منی نه؟خواهر بیاد گفتی تو-

 داد صدا بلندی گریه با

 داداشی ببخشید:آتنا-

 دمبو بیرون ساعت چند مگه.باشم خورده سرما اینطوری کی یاد نمی یادم.بود خراب حالم
 الط از مامان وقتی بود بیرون به گوشم اما لرزیدم شدم مچاله خزیدم تختم پتوی زیر.من

 از کرد می خواهی معذرت.شنیدم هم رو طال خواهی عذر صدای حتی.بره اینجا از خواست
 یا دیگه پتوی اما کردم حس.شدم تر مچاله.بودم رمق بی.کنم فکر ذاشت نمی چی؟سرما
 دمب لرز و تب کنهای سفت کن شل این از.شدم داغ بعد.شدم گرمتر کمی.شد انداخته روم
 هرشو آشنای صدای.نالیدم چیزی تیزی احساس با.شد خواب گرم کم کم چشمام.یومد می
 اومد عمه

 فشارتم.پسر خودت با کردی کار چی.بهت زنم می سرم رم دا جان پسر آروم.هیش:بهراد-
 بسوزه بیچارت مادر این برای دلت کم یه.مگه بودی کجا دیشبو.پایینه خیلی

 گفتم زور با

 ..... دارم.حسه بی پاهام.داره درد خیلی بدنم.کنه می درد خیلی سرم-

 ورز به.باز شد سردم.دادم قورت دهنمو آب زور با.شد شروع گلوم تو بدی درد.گرفت سرفم
  گفتم

 دارم درد.سردمه-

 اام.کنه می نوازش موهامو یکی.برد خوابم.شد گرمم کمی دوباره.شد انداخته روم پتویی
 یم خوب خیلی که کسیه.شناسم می هم بسته چشم مادرمو مهربون دستای.نیست مادرم
 .زدم می حرف باهاش گهگاهی که مادرم از غیر به یکی.یاد می خوشم اینکار از من دونه

 تویی عمه-

 زد می حرف بغض با

 چته عزیزم آراد.خودت با کردی کار چی.عمه عزیز خودمم:عمه-
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 نیست چیزیم-

 عمه هستی اینطوری چی برای باز.ای آشفته چرا. ای ریخته بهم باز چرا پس:عمه-

 ! آخ.دونم نمی-

 کشید موهام نوازش از دست

 عمه شد چی:عمه-

 دارم درد گلوم،سرم،بدنم-

 بخوری چیزی یه باید اول ولی.برات یارم می مسکن االن:عمه-

 داغی.خوردم سوپ قاشقی چند مادرم گریون دل خاطر به عمه های صدقه قربون بازور
 چند عدب.آورد جا حالمو کمی آبلیموش کرد،ترشی گرمم کرد،کمی باز گلومو راه کمی اما سوپ
 از گریون طاقت بی اما مادرم.کشید روم پتویی عمه.کشیدم دراز دوباره مسکن یه و قاشق
 اومد عمه صدای.زدم کنار خودم از رو پتو کالفه شدم داغ دوباره.رفت بیرون اتاق

 عمه خوای می چیزی:عمه-

 .میرم می تشنگی از دارم! آب-

 می گریشو آروم صدای.اومد در حرکت به موهام الی عمه نوازشگر دست.خوردم آب کمی
 ردک پاک اشکشو سریع کنم می نگاهش فهمید.کردم نگاهش و کردم باز چشمامو.شنیدم

 خوردم سرما. که نمردم کردی بغل غم زانوی چیه-

 دونی می.پریماهو هم کنی می اذیت داری خودتو هم عزیزم! آراد.عمه بگو دلیلشم:عمه-
 .کن زندگی.عمه بیا خودت به.ست بسته تا دو شما جون به جونش مادرت

 زدم پوزخند

 هم طال دیدی.چی همه ره می دستم از.عمه دم می دست از رو چی همه همیشه من ولی-
 هیچی به نیست خوش دلم.نداشت دوستم.رفت

 :داد قورت گریشو
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 کردی نگاه خودتو هیچ.تو از بهتر بخواد کیو طال:عمه-

 کرد می درد شدم،سرم کالفه عرق و گرما از بودم شده داغ دوباره.کردم پفی

 عمه بگو تازه چیز یه.خوبه زیادی قیافم من.دونم می آره-

 خندید

 اینکارو نذار خب.ریختی هم به اینهمه که داری دوسش تو.بشه فدات عمه:عمه-
 .کن پشیمونش بزن حرف باهاش.بکنه

 خانم آتوسا خواد نمی منو گم می-

 شد بغض از پر دوباره

 سرخاک نرو اینقدر عمه ولی شی می ناراحت ازم بگم دونم می.گفتنت آتوسا فدای:عمه-
 هب بچسب باش طال با.جان عمه کشتی خودت در رو زندگی روح ریختید هم به باز ببین.

 زندگیت

 گفتم کالفه

 کنم کار چی بگو تونم،تو نمی.عمه نیست خودم دست-

 نمی.ادبی پیش اطرافت در و برات بارها ممکنه چون.بیای کنار باید فقط مرگ با عزیزم:عمه-
 بشه یچ که دی می زجر خودتو اینطوری فقط تو.کنی قبولش باید فقط بجنگی باهاش تونی
 مخون می دختر این چشمای از من.بره دستت از نزار.بزن حرف باهاش.طال پیش برو.عزیزم
  نکن دست دست.عاشقته

 بالش رو کردم جا به جا سرمو کم یه

 عمه-

 بگو عمه جان:عمه-

 بستم چشمامو

 .............گرفته خیلی دلم.خسته خیلی.خسته.ام خسته خیلی-
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 خودم وت.کشیدم باال سرم تا رو پتو.لرزیدم دوباره داغی  اون از بعد کرد کرد،بوسم نوازشم
 .شدم مچاله

 دهش صبح کردم باز چشمامو.بودم شده خشک بودم خوابیده مچاله اینقدر.زدم غلت کمی
 از رو اسکی یقه.زدم صورتم و دست به آبی و شدم بلند تخت از.بودم بهتر.شدم بلند.بود
 همه.باسامل بود چسبیده تنم به انگار.بودم کرده عرق بود تنم بود روز دو کشیدم بیرون تنم

 ریخته هم به قیافم.کردم خالی خودم رو ادکلونو......رو همه...رو و زیر کردم عوض لباسامو
 و کردم باز اتاقمو در. پوشیدم  و آوردم در کمد از پالتومو.نکردم توجهی بود

 آوند صدایی که کردم می باز درو داشتم و کردم باز اتاقمو در.

  گربه مثل کجا هی... .پیس پیس-

 گذاشتم بینیم جلوی انگشتان.بود روشنک. برگشتم

 هیششششش-

 ای فاصله وت.گرفتم شمارشو و برداشتم گوشیمو.رسیدم.گرفتم دربست خونه دم.بیرون زدم 
 شزدن نفس نفس صدای.شد برقرار ارتباط.شدم پیاده و دادم رو راننده پول بده جواب که
 یومد می

 بله:طال-

 دارم حرف باهات بیرون بیا درم دم-

 اومد دادش صدای

 !چـــــــی:طال-

 زودتر. بابا سرده بیرون بیا دادنزن-

 دمش منتظر ای دقیقه ده .مالیدم می بهم سرما از دستامو..خیلی بود سرد.کردم لرز دوباره
 بزس رنگ چقدر.بود تنگ براش دلم.دادن نشون خودی کرد شروع قلبم کردم نگاهش اومد
 شد نزدیک اخم با.یومد می بهش شالش

 هان!کنی می کار چی اینجا:طال-
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 من به کرد رو دوباره و اطراف به گردوند چشم

 پس؟ کو ماشینت:طال-

 شد بلند صداش.فقط کردم می نگاهش

 ماشینت....آراد توام با:طال-

 اومدم پیاده-

 زد جیغ تقریبا

 چــــــــــی:طال-

 برد پیشونیش به دستی.کشید پفی

 بیرون اومدی دونه می مامانت:طال-

 گرفت حرصش.بود شده کلید دندونام بود سردم خب.نه گفتم سر با

 بده تکون مثقالو یه این من ده اون عوض:طال-

 بیرون دادم نفسمو باحرص من اینبار

 پرسی می ریز یه.ماشین تو باشه جوابا سوال بابا کردم یخ-

 رفت غره چشم

 دی می جواب توام که نیست:طال-

 بابا بستم قندیل-

 شده گوشت چرخ مثل ببین صداشو:طال-

 گفتم کالفه

 بعد واسه باشه تشبیهات. کردم یخ.................طال-
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 اما دز  بخاریشو. نشستم.رفتم دنبالش منم.ماشینش سمت رفت و کشید عمیق نفس
 سمتم برگشت.شدم جمع خودم تو کمی سینه به دست.بود سرد ماشین

 داری کارم چی...... خب:طال-

 بزنی تونی نمی حدسم یعنی-

 گفت کالفه

 داری حرف گفتی.کنیم نمی بازی که سوالی بیست آراد:طال-

 بعد بشه گرمم ذره یه بزار-

 اومد اونور از جیغی زدم پاسخو دکمه تا زد زنگ موبایلم.شد ساکت و کرد پفی

 یکجای.....گذاشت تنهات شه نمی هم دقیقه یه.... خدا ای..... رفتی گذاشتی کجا باز:مامان-
 بزن حرف...

  که زاری نمی-

 :زد جیغ

 کجایی گم می بهت:مامان-

 طالم پیش-

  آخه کنی می کار چی اونجا:گفت بلند-

 خوبم نباش نگران مامان خونه یام می-

 کنیم تعریف و ببینیم!هه:مامان-

 شتپ سرفه.سرفه پشت سرفه و گرفتم دهنم جلوی دستمو.گرفت سرفم بزنم حرف اومدم
 شد دستپاچه.یومد نمی بند.سرفه

 بیرون اومدی چی برای.کردی می استراحت حتما باید تو:طال-
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 می بگم اومدم.بری نزارم اومدم.بود تنگت دلم چی؟چون برای گه می کن نگاه.چی؟ برای
 ملتح بگم.دیدم می رو تو خواب همش دیشب بگم.برات میرم می بگم.باشی من مال خوام
 !!!بتونم اگه...... البته.ندارم رو تو از دوری

 به ور معدنی آب بطری.ماشین تو نشست بعد دقیقه دو و شد پیاده سریع کردم می سرفه
 رو.شدم بهتر خوردم جرعه چند یه.گرفتم آبو و تشکرکردم سرفه همون با.کرد دراز طرفم
 بهش کردم

 باشی جدی و مصمم اینقدر کردم نمی فکر-

 زد پوزخند

 نگرفتی جدی تو دم نمی ادامه اینطوری گفتم بهت منم!آراد:طال-

 گرفت خندم

 زدی می حرف خودم با بگی خانوادت به اینکه از قبل.که واقعا-

 شد کالفه

 زد حرف شه می مگه تو با:طال-

 دادم جواب.بود طال خونه از.زد زنگ من تلفن حاال!اه

 خوبین جان پدر سالم-

 راجع که دونی می.اینجا بیای داری وقت بزنم حرف باهات خوام می پسرم آراد.سالم:علی-
 چی به

 خدمتتون یام می.هستم طال با اتفاقا چشم بله-

 دو فقط.سکوت و بود سکوت.رفتیم حرفی هیچ بی.خونشون بره گفتم طال به و کردم قطع
 االخرهب.کرد می رانندگی دقت بی و بود فکر تو.باشه جلوش به حواسش دادم تذکر بار سه

 کوبیدم درو و شدم پیاده.رسیدیم

 شد شاکی
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 بابا یواشتر:طال-

 بهش کردم رومو

 ترمز وت جای بس از.داری تو رانندگیه اینم.دارن می نگهت ها فرشته کنم فکر.خوبه نمردیم-
 شکنه می داره پام گرفتم

 کنارم اومد

 مچکر خود از پرروی بیابونی غول.نیستی مالی همچین خودتم خوبه!هر هر:طال-

 بگو دیگه بار یه نشنیدم!چی-

 و پدر طرف از خوشرویی با شدم داخل.تو رفت من از جلوتر و گفت لب زیر بابایی برو
 خوردگی سرما که دلیلشو و ندادم دست بابت کردم خواهی عذر.شد استقبال ازم مادرش
 جنبه یب اینقدر چرا من بابا ای.اومد بعد دقیقه پنج.اتاقش تو رفت طال.نشستیم.گفتم بود
 تی.کردی خوشگل اینقدر بزنی بهم رو نامزدی خوای می حاال.کرد شروع دوباره قلبم.ام
 غره چشم یه و نشست.یومد می خیلی بهش حال این با بود تنش  سبزی ساده شرت
 شحرکت هر از من.بود حرکاتش به چشمم.بست دیگه بار یه و کرد باز موهاشو گیره.رفت
 برداشتم طال از چشم پدرش صدای با.یومد می خوشم کردنهاش نگاه چپ چپ از حتی

 ده می توضیح کی زدنو بهم موضوع.کنید می شروع کدومتون! خب:علی-

 نشست و کرد تعارف چای مادرش

 نیست ازدواج به راغب زیاد آراد:طال-

 من به کرد رو پدرش

 پسرم چرا!جان راد آ آره:علی-

 نزدم حرفی همچین من گه می بیخود طال-

 شد گرد چشماش

 زیرش زنه می داره.گفت خودش خدا به بابا....ا  ..ا  :طال-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
161 

 خوام می محکم دلیل یه بکنین کارو این خواین می چی سر:علی-

 .بزنن بهم خوان می ایشون صورت هر در.بپرسین دخترتون از ندارم دلیلی که من-

 خواستی خودت.منو کردی مسخره آراد اوف:طال-

 شدم عصبانی

 زاری می دهنم تو حرف چی برای نخواستم من-

 کرد وساطت پدرش

 .هم با افتادین لج دنده رو دوتا شما ظاهرا.آرومتر.دعوا نیومدیم:علی-

 گفت بلند

 خواد نمی گم می.لج کدوم بابا:طال-

 کرد اخم پدرش

 پشیمون بعد روز دو خوام می بگی روز یه مگه بازیه بچه.الکیه ازدواج مگه:علی-
 پشیمونی شده چی حاال نده جواب زود نگفتم اولش.شی

 دونم نمی ایشونو زنم نمی بهمم نیستم پشیمون من-

 آورد باال سکوت عالمت به دستشو

 الهخ کردین فکر.گرفته بازیتون دوتا شما فهمیدم من که اینجور.جان آراد بده اجازه:علی-
 ماست باهم نه هفته یه این تو.کنین فکراتونو خوب دم می مهلت هفته یه تا االن از.بازیه
 می عدب کنین می فکراتونو شینین می حسابی و درست.بینین می همدیگرو نه گیرین می
 وصامخص.گفتم چی شد روشن.بندیم می بحثو هم فعال.نه یا کنین ازدواج خواین می گین
 فهمیدین.شه حل موضوع تا آتنا بهانه به خونشون ری نمی خانم طال شما

 تا دیروز از من!هفته یه گفتی می روز سه دو اقل ال.کرد مخالفت شد نمی.دادیم تکون سر
 راه پیاده.بیرون زدم و کردم خداحافظی شدم بلند!.روز هفت نکردم تحمل رو حاال
 فتمر  می راه.کردم می انتخاب رو موندن بیرون تنها ذهنیم مشغولیتهای زمان در چرا.افتادم
 به تا......... رفتم..... ساعت؟رفتم 621 ساعت؟یعنی چند ؟یعنی روز هفت.کردم می فکر و
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 چراکردی؟ چه من با طال.کردم فکر هم باز.نشستم نیمکت یه روی.رسیدم سبز فضای یه
 وجودت در چیزی چه نکرده جلب نظرمو چیزی ساله هشت کنم؟من می فکر تو به اینقدر
 می شدن عاشق از...........آراد.... من.......... ترسم می.کنه می منقلبم که هست
 دوست زیادی من!!!!هه.........زیاد......خیلی...........دارم دوست رو طال اما.........ترسم
 حس و تو یاد پراز قلبم...........تو صدای از پر گوشم......توست نام از پر ذهنم!!گویا دارم
 اعتوس تعجب با دیگه بار یه.کرد جلب نظرمو هوا تاریکی.کشیدم آهی.....تو داشتن دوست
 تا 21.بودم کرده سایلنتش!خدایا!آه.آوردم در موبایمو سراسیمه.بود شب 66....کردم نگاه
 ردمک باز درو تا.گرفتم دربست و شدم بلند سریع.شدم بدبخت.داشتم پاسخ بی تماس
 اومد صنم جیغوی جیغ صدای

 اومد جونی خاله بیا:صنم-

 بودن جمع همه.ریخت اشک و کرد نگاهم فقط جلوم اومد

 نکنه.واقعا یا ام دوساله بچه مگه اینجا شین می جمع همه بیرون رم می من تا چرا-
 بیاد براتون خبری منتظرین

 .کرد بهم آمیزی سرزنش نگاه و گرفت بازوشو عمه.شد بلند گریش صدای اینبار

 آتوسا گه می چی شنوی می!خدا ای:مامان-

  عزیزم خودتو اینقدر توام نکن اذیت دیگه اومد.جان پریماه بشین بیا:آتوسا-

 شد جمع چشماش تو اشک خاله.داخل اومدم

 بیخبری از آدم شه می دیوونه.کجایی بده خبر اقل ال خاله:خاله-

 .خوشگله خاله چشم به اونم-

 ور زانو چهار جلوش رفتم.کرد می گریه زار زار صورتش جلوی بود گذاشته دستاشو مامان
 برداشتم صورتش جلوی از دستاشو.نشستم زمین

 نگام.بدی آزار خودتو داری دوست.کنی می اینجوری چرا.خوبم خدا به.جان مامان خوبم من-
 .مامانم اشکارو این نریز.وایستادم جلوت گنده و مر و سر! کن
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 می اشک فقط ساله هشت مادرم.کرد می گریه فقط.بزنه حرف داد نمی امونش گریه
 مومادر  من......دونم می.دلتنگه من از بیشتر مرتبه صد منه حال نگران که زن همین.ریزه
 .............زدم لبخند و کردم نگاهش........شناسم می

 شه می چال گونم مامانم مثل من بابا بفهمن همه بخند.دیگه بخند ام خورده یه!اه-

 خندیدم منم.شد پیدا گونش چال.خندید گریه میون

 گشنگی از مردم بابا بخورم بده چی یه گریه عوض-

 جلو اومد بهراد عمو

 کنی جان نوش آمپول باید فعال شما:بهراد-

 .خوبم بابا نده گیر عمو-

 گرم آب دوش یه دلم.کنم عوض لباس اتاق تو رفتم منم.آشچزخونه تو رفت شد بلند مامان
 تپش به و زد لبخند. گرفتم ازش.اتاق تو اومد سینی یه با مامان و شد باز در.خواست می
 .نیاوردم روم به ولی بودمش دیده.کرد اشاره سرش

 او گریه خوشگله مامان نکنه درد دستت-

 رفت هم تو اخماش

 نگرانتم آراد:مامان-

 وت زدم دست با و گرفتم آغوش در مامانو.بود نیومده بیرون مامان پشت از هنوز.خندیدم
 اومد در آخش صدای.سرش

 ندارم کاری فضوال با من.آشتی بی آشتی-

 کرد دوال سرشو مامان پشت از.نکنم ناراحتش کرد اشاره مامان

 آراد ارباب بپذیرید منو عذر:آتنا-

 خندیدم

 طال دست کف زاری می شه می چی هر چی یعنی.مرض و آراد ارباب-
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 .بیرون اومد مامان پشت از پایینو انداخت سرشو

 مبود دلواپست منم بزنه حرف خواست می.زد زنگ موقع بد اون نیستم فضول من:آتنا-
 داداشی نکن قهر من با. اومد شد نگران اونم.خدا به پرید دهنم از کنم ردش خواستم

 خورد می سرما زود و بود حساس هم بچگی از.نکردم بغلش.خندیدم و کردم نگاهش

 هزیاد کرمش آراد ارباب.بخشیدمت.کرد میشه چه.که ندارم بیشتر چل و خل خواهر یه من-

 درآورد زبونشو

 شه نمی مریض که ارباب.بابا شو خوب زود.خودتی چل و خل:آتنا-

 تخت رو نشستم

 ..آراد ارباب مرض ای-

  فرستاد بوس یه دور از

  مهربون عاشقتم:آتنا-

 نشده عوض نظرم تا برو-

 زد کمرنگی لبخند کرد نگام مامان.بیرون ورفت خندید 

 نخوردی هیچی صبح از تو.باشه بخور همشو:مامان-

 مامان-

 جانم:مامان-

 ریخت اشکش دوباره

 کن باور.خوبم من-

 کرد پاک اشکاشو

 .همین. باشین خوب تا دو شما که.میخوام همینو فقط توزندگی:مامان-
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 خدا به ای فرشته خوبی اینقدر چرا تو-

 گفت گریه با

 زنیم می حرف بعدا.کن استراحت و بخور:مامان-

 شب نیمه یک ساعت.اومد جا حالم.گرفتم گرم آب دوش یه بعد.خوردم ها زده قحطی مثل
 تنمداش دوست گم می اونوقت..............نبرد خوابم.خواب کو ولی بخوابم که کشیدم دراز.بود
 طال.....طال....طال.بخوابم ذاشت نمی طال فکر.کنه نمی باور کسی نیست آدمیزاد مثل
 دمر.پهلوشدم به کالفه.........روز هفت.....نبینمش روز هفت قراره.طال همش....
 مهمون خواب باالخره صبح دمای دم......نبرد که نبرد خوابم..... خوابیدم باز طاق......شدم
 ساعت به نگاهی چشمی یه.....چنده ساعت...کردم باز چشم بیرون صداهای به.شد چشمام
 وت حاضر آتنا.هال تو رفتم و شدم بلند گذشت خواب تو ساعتش چند خب.بود 66 انداختم
 خندید دید منو تا.بود آشپزخونه

 خدا رو تو ببین موهاشو.خودم شلخته سالم:آتنا-

 کشیدم موهام به دستی و خندیدم

 کردی کاله و شال.فسقل سالم-

 علم کسب رم می دارم:آتنا-

 من به کرد رو.دادیم جواب داد سالم.آشپزخونه تو اومد مامان

 نبره ماشین دیگه برسون رو آتنا آراد پاشو:مامان-

 کشید جیغ خوشحالی از

 دانشگاه رم می پسرم دوست با جان آخ:آتنا-

 طرفش کردم پرت کوسنو

 بمیری بزنم-

 سمتم اومد اشوه با
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 بخواد دلتم خیلی!ایـش:آتنا-

 کردم اخم

 شدی دراز زبون خیلی بریده گیس-

 یم نگاه رفتنشو مسیر شد پیاده.رسوندم رو آتنا و شدم حاضر.خوردم ای لقمه دو یکی
 به.خونه رفتم دوباره.دردیه بد هم خوشگلی.کرد می نگاهش شد می رد هرکی تقریبا.کردم
 از اینم خب.نگیره وقت یه یام نمی خودش خاطر به مریضم گفتم و زدم زنگ نیوشا
 رفتم راه.پس گذره نمی زمان چرا.بود نیم و یک هنوز ساعت!اه.این
 به وبارهد.کنم گرم سرمو تا زدم زور گشتم االف اینترنت تو.....خوردم....خوابیدم...نشستم...

 نکنه کارت چی بگم خدا طال.آخه کنم کار چی. پنجه تازه اوه..............کردم نگاه ساعت
 پایین و باال کردم شروع و برداشتم کنترلو.بیرون اومدم کالفه...ها کردم می زندگیمو داشتم
 بود گرم سرش آشپزخونه تو مامان.....تر مزخرف یکی از یکی.کردن

 گنده هاش برنامه اینقدر همیشه وی تی این-

 کردم نمی نگاه تلویزیون بود وقت خیلی من

 زد لبخند.اپن به داد تکیه

 رفته سر حوصلت:مامان-

 بابا آره-

 خوبه خیلی:مامان-

 ودمنب حاضر نشستم می اتاقم تو هم ساعتها اگه من.خوشحالم برات اینکه یعنی دقیقا
 مبل ور کنارم اومد.زدم لبخند و کردم نگاهش.بدم انجام کاری اینکه به برسه چه بیام بیرون
 باال بودم کرده جمع هم پاهام از یکی و بودم داده لم.نشست

 گفتی چی طال به نگفتی خب:مامان-

 زدم حرف پدرش با هیچی-

 شد کنجکاو
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 خب:مامان-

 ببینین همو هن هفته یه گفت ولی.بگیرین تصمیم بعد بکنین فکراتونو هفته یه گفت.هیچی-
 بزنین زنگ نه

 این کالفه چرا بگو پس:مامان-

 خندیدم آروم

 نزنی حدس درست مارو حال شما شه نمی-

 کنی صبر هفته یه نداره لزومی بدی ادامه داری تصمیم اگه:مامان-

 نیستم مطمئن اون از دارم تصمیم من-

 راحت خیالت خواد می اون:مامان-

  دونی می کجا از-

 باال داد ابروشو یه

 داری شک من حسای به یعنی:مامان-

  کار این تو واردی.واال نه-

 گذاشت شونم روی دستشو خندید

 می شو ثانیه یه حسرت که رسه می روزی ببر  لذت هات لحظه این از!پسرم آراد:مامان-
 های لحظه و زندگیت از.عزیزم جوونی خیلی تو.شی می هات لحظه این دلتنگ.خوری
 .کن استفاده جوونیت

 عمیق کردم نگاهش

 درسته نمیشه سابق مثل هیچی.نه مگه خوری می حسرت توام-

 زد لبخند

 .نباشه قشنگ نیست این بر دلیل ولی عزیزم نشه سابق مثل برات چیزا خیلی شاید:مامان-
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 نگقش چیز یه آره......لبخند بازم..........باشه قراره قشنگی چیز چه!.....قشنگ.زدم لبخند
 چی بگم طال آخ.........هست خوشرنگم.........کرده رنگی مغزمو صفحه که چیزی....... هست
 خیال از بیرون اومدم مامان بشکن با......شده تنگ برات دلم دختر نشی

 داره سمج خواستگار یه فسقل این راستی آهان.آتنا دنبال برو نشین بیکار پاشو:مامان-
 نگفتی نگی باشم گفته

 توهم رفت اخمام

 یارو این هست کی.دادنشه شوهر وقت چه بچه!بیخود-

 دیدن آسانسور تو رو آتنا گویا بار چند یه ندارم شناختی منم:مامان-

 ست بچه آتنا مامان-

 خواهر ولی زوده ازدواجش برای که اینه نظرم منم درسته.شده بزرگ آتنا عزیزم:مامان-
 آراد شده بزرگ کوچولوت

 ست بچه نخیرم-

 خندید

 بزرگه طال اونوقت آهان:مامان-

 .شم حاضر برم-

 می دیر خیلی.بشه تموم روز یه که شب 62 تا کو اوه. 1::1 شد خب. برگشتم دنبالش رفتم
 شمارشو تا گوشی سمت رفت دستم بار صد.کردم نگاه ساعتو بار صد سی شب ده تا.گذشت
 آتنا اقات در پشت رفتم.آورد دووم هفته یک شد ،نمی شد نمی نه.شدم پشیمون باز بگیرم
 .زدم در

 تو بیای داری اجازه:آتنا-

 کردم باز درو.کمه تختش یه این.خندیدم

 دستمون رو مونی می شی می کور.نت اینتر ری می چقدر-
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 .وقت یه شم می کور تخته به بزن سیاه سق:آتنا-

 اومد در صداش.بستم تابشو لپ تخت رو نشستم

 آراد کنی می کار چی...ا  :آتنا-

 شد سینه به دست.کردم اخم

 داری کارم چی بفرما:آتنا-

 کردم گشاد چشمامو

 گیرم می حالتو بدتر.ها نکن تخم و اخم من واسه-

 زد لبخند مسخره به

 داری کارم چی خب!خوبه بیا:آتنا-

 من به بود دوخته چشم منتظر.کشیدم صورتم به دستی

 نیاره ماشین فردا بگو طال به بزن زنگ.....چیزه-

 شد متعجب

 اونوقت چرا:آتنا-

 نداره ربطی شما به دیگه چراش-

 .بابا برو!اوهکی:آنتا-

 دنبالش ری می تو فردا نیاره ماشین بگو.بزن زنگ گم می..د  -

 خندید

 زنی نمی زنگ چرا خودت!ضایع:آتنا-

 ها رم می بیاری در بازی مسخره خوای می-

 خوره می بر قباشم تیریج به چه!بابا خب خیله:آتنا-
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 برداشت گرفت شمارشو

 خانم طال ببخشید سالم:آتنا-

 

 

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

 خندید

 بزنی تونی می که زنگ خب.بگیری درمون بی درد:آتنا-

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

 مد شه می بیهوش.سرپاست سرم با همش.میره می داره.بده خیلی حالش داداشم نه:آتنا-
 دیقه به

 می یعنی گردنم به چاقو مثل کشیدم انگشتمو.کشیدم نشون و خط براش.اومد در حرصم
 خندید می ریز ریز.کشمت

 دنبالت یام می نیار ماشین فردا!طال:آتنا-

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

 .بابا متمدنه برادرم.اومده کوه پشت از آراد مگه بیشعور وا:آتنا-

 گفت خنده با بلند.ساکت یعنی لبش رو گذاشت دستشو.گه می چی گفتم اشاره با

 هیوالست مگه تربیت بی:آتنا-

 رو.دکر  خداحافظی و گفتن پرت و چرت دیگه کم یه.یعنی گفتن می چی. هم تو رفت اخمام
 من به کرد

 ببر حالشو برو حله:آتنا-

 درست دستت-
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 رسه می ما به چی:آتنا-

 زدم چشمکی و  خندیدم

 نمک آب تو بمون فعال-

 یه.نکاپش از اینم.ام دستپاچه و هول.کنم می انداز بر آینه تو خودمو که صدم بار برای اینم
 بیرون رفتم اتاق از بعد و لبخند

 آراد کجا باز:مامان-

 بیرون میرم چیزه.......... میرم-

 کرد نگاهم و خندید

 برسون منم سالم طال به:مامان-

 حاال میگیری مچ! مامان اوف-

 خندید

 جان آراد تابلویی آخه:مامان-

 خندید شدم متعجب

 میشه دیرت برو:مامان-

 استرس.فرمون رو گیرم می ضرب انگشتام با طال اومدن منتظر دستپاچه.رسیدم
 شگاهبا در به دوباره کنم می نگاه بار یه ثانیه یک هر ،ساعتمو دم می تکون هی پاهامو.دارم
 باز نبهج بی قلب این با کنم کار چی.اومد باالخره!خفن دارم دلشوره و ام کالفه.شم می خیره
 نبالد خیابون کنار رفت بیرون اومد طال.گیرم می اضطراب تندش طپیدنهای از کرد، شروع
 کنارش.رفتم سمتش به آروم قدمهای با شدم پیاده.حتم طور به گشت می آتنا ماشین
 بود ندیده منو هنوز. رسیدم

 سالم-

 من به زد زل گشاد چشمای با.پریدم جا از کشید جیغ
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 زنی می جیغ چرا بابا ترسیدم-

 کشید عمیق نفس.قلبش روی گذاشت دستشو

 کنی می کار چی اینجا تو.خب ترسیدم:طال-

 کردم صاف صدامو.کنم می کار چی اینجا ئه تابلو خب

 اومدم من نداشتی ماشین بیاد نتونست آتنا...........چیزه......اوهوم-

 کرد می برنگاه برو

 نداری شدن سوار قصد.کنی نگاه وایستی همینجوری خوای می-

 کمرش به زد دستاشو

 سالمت کو-

 باش اینو

 شی نمی سوار.علیک-

 تشکر آروم!...جنتلمن چه...کردم باز براش درو.افتاد راه و کرد جا جابه دوشش رو کولشو
 نشست و کرد

 هکالف....عاشقی به چه مغزو بی توی....اه...آراد بگو چیزی یه بگوووو چیزی یه.افتادم راه
 .شدم

 خوردی ناهار-

 رسید ذهنم به چیزی یه باالخره!آها

 نه:طال-

 بخوریم ناهار بشینیم جا یه بریم موافقی-

 کنه نمی فرقی برام داره تو حال به بستگی:طال-
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 غذا ارشسف.نشستیم و رستوران یه رفتیم ای دیگه حرف بی.میاره در کفرمو!ها بمیره بزنم
 و ققاش سرگرم خودشو هم طال.!سختیه کار عجب.کن باز حرفو سر دوباره بیا حاال.دادیم هم

 ادمد بیرون صدا پر نفسمو.بزنم حرف من بود منتظر.داد می نشون بشقاب توی چنگال
 شد من متوجه نگاهش

 باشه بزنم حرف باهات خوام می بعد بخوریم ناهار-

 درباره؟:طال-

 بعد بخوریم ناهار حاال-

 بارهدو و شدیم بلند غذا شدن تموم از بعد.صدایی هیچ بی.شد صرف کامل سکوت در ناهار
 شد شکسته ماشین سکوت.بگم چی.بزن حرف دوباره بیا!خب.شدیم ماشین سوار

 !،خب بزنی حرف خوای می گفتی.زنی می حرف دلت تو داری:طال-

 خلوت جای یه بریم شه نمی که ماشین تو ولی آره!هوف- 

 نظرمو لوتخ پارک یه باالخره تا کردم رانندگی سکوت تو ساعتی نیم یه.کرد نگاهم و برگشت
 تمرف و شدم پیاده منم.شد پیاده داشتم نگه.کرد جلب نظرمو جایی یه باالخره.کرد جلب
 اونم مافتاد راه.گذروند بیرون رو ساعتی یه نشه که نبود سرد اونقدری هوا.ایستادم کنارش
 یگهد بار یه ذهنم تو دارم.دم می تکون هی پاهامو.نشستیم نیمکت یه روی.افتاد راه کنارم
 کزمتمر  مانع اما صداش.کنم می فکر بگم خوام می که چیزایی به دارم.کنم می مرور حرفامو
 میشه

 نهات خودت کنی تماشا منظره اومدی هم اگه.شد خورد اعصابم نده تکون پاهاتو اینقدر:طال-
 ندارم حوصله من بشین

 زنی می غر اینقدر همیشه-

 کرد اخم

 می یچ بزنی حرف خوای می گفتی خب.شه می لبریز صبرم کاسه داره دیگه ولی.نخیر:طال-
 !دیگه بگو بگی خوای
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 بزن حرف آراد وقتشه.کشیدم عمیق نفس یه

 ............ من...........طال-

 دادم روبرو به دوباره نگاهمو اما کردم نگاهش منم.من سمت داد نگاهشو

 کم یه فقط...........بدی مهلت بهم میخوام-

 !معجزه! آراد بشه چی که بدم مهلت:طال-

 شرایط با بدی مهلت خوام می ازت فقط ای معجزه چه.زنی می خودتو حرف همش!اه-
 .بیام کنار جدیدم

 زد خندی پوز عصبی

 نیک فراموش بتونی تا بدم مهلت.دیگه جدید زن یه یعنی جدید شرایط از منظورت:طال-

 شدم متعجب

 کنم فراموش کیو-

 دوباره که بدم مهلت بهت من.............من.یعنی فهمی نمی منظورمو!آراد خدا وای:طال-
 شرمنده !هه!کنی فراموش ستایشو نتونستی  بگی بیای مدت یه بعد

 زدم داد.بردم موهام به دستی.شدم بلند نیمکت ی رو از.شدم عصبانی

 یعنی.ستایش رو قفلی چرا.برسرمه خاک خود دردم.نیست احمق ستایش اون دردم!آه-
 .کنم ازدواج خواستم کنم فراموش اونو اینکه برای کنی می فکر واقعا

  گفت بلند.کرد می نگاهم

 نقاشی تابلوی یه مثل دقیقا.زنی نمی حرف اصال آخه هان؟تو چیه دردت پس:طال-
 هر از من بابا.گذره می چی مخت اون تو دونم نمی من.کنه نگات فقط و بشینه آدم.هستی
 چی دبای دونم نمی تو با شه، نمی ولی زنم می حرف پامم جلوی سنگ این با االن بگی دری
 بازم هباش اینجا فضایی آدم گله یه االن.ای شناخته نا حد این تا!مبهمی حد این تا.کنم کار
 صالا آقا حضرت ببینم کن صبر...هه.شه نمی تو با ولی زد حرف جوری یه باهاشون شه می
 متلگرا....واتساب...الین داره وچود برنامه سری یه االن دونی می..هست چی تلفن دون می
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 نمی هیچی تو.... هیچی.. نه...ده می کیف خیلی بازی اس ام اس دونی می.....
 آراد خیلی...........خیلی.....ناپذیری نفوذ خیلی که پیچیدی دورت دیواری..دونی

 بود گرفته اشتباه اولیه انسانهای با منو.خوردم می حرص فقط داشتم

 برام سخته............خوام می مهلت گم می همینم واسه.......دارم قبول آره... قبول-
 کردم عادت تنهایی به که سال هشت بعد من(. کردم چنگ هام مو به مو دست)اوف......
 .نیست خودم دست... سخته برام خدا به....شده زندگیم وارد یکی یهو

 لحنم..... بود کرده ترش شفاف اشک از ای هاله حاال که خمارش چشمای به  کردم نگاهش
 شد ملتمسانه کمی

 با کم یه و شو پیاده........نتازون اسبتو اینقدر....برسم بهت بزار...........کم یه فقط طال با با-
 ......باشی اگه تو....باش فقط...طال باش...کم یه فقط.....شو قدم هم من

 هوای تو....... دارم دوست تو کنار آرامش  ..خوبه دلم هوای .... باشی اگر تو بگم نشد روم
 کنم می تحربه دارم که حسیه ترین ناب کشید نفس تو

 اومد چشمش از اشک قطره یه باالخره

 می بعدش شکست از.نرسیم ای نتیجه هیچ به ترسم می.ترسم می من...آراد:طال-
 هش می سختر جداشدن دیگه..نخوای بعدش اگه.. نشه اگه.خیلی.....سخته خیلی.ترسم

 بود من به رخش نیم.کردم طرفش به رومو.نشستم کنارش دوباره و رفتم

 کنی یم فکر اونیکه کنم ثابت بهت بزار........باش مطمئن افته نمی اتفاق این.....شه نمی-
 یه فقط.... ولی بودم من مقصدش آره خب اومد بوجود بدی تفاهم سو ما بین.نیستم
 نبر ازم زود اینقدر.....بده مهلت بهم کوچولو

 کرد نگاهم و برگشت

 جوری چه باهم باید تو منو......کنیم کار چی باید.......دادیم مهلتم فرض به.... خب-
 بینیم می همو نه زنیم می حرف هم با نه وقتی...بگو بهم...باشیم

 گفتم کالفه
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 یم همو کنن می بقیه که کاری هر..بکنیم نیست قرار سختی کار هیچ!کنی؟هه کار چی-
 اشب ولی.....نیست راحتی کار بودن من با.....کنم می درکت.....زنیم می حرف هم با.. بینیم
 ها؟.................کم یه فقط میشه خدا بخ..........همین بده مهلت کم یه....باش من با...طال

 

 .یاد می خوشم نگاهت چقدراز من دونی می چه تو آخه. کنه می نگاهم بازم

 کشید عمیق نفس یه

 شرط یه به ولی!.........باشه:طال-

 بگی تو چی هر.... باشه... باشه-

 گفت حرص با و جدی و کرد اخم

 مجسمه مثل و بیای اگه.مغز یا کاهه کلت اون تو بفهمم باید من.آراد زنی می حرف:طال-
 فهمیدی.قرارمون زیر زنم می بشینی بازم

 آره گفتم سر با

 گفت بلند

 بزن حرف گم می:طال-

 باشه گفتم سر با

 زد جیغ

 ....آراد:طال-

 حساسیت جوری بد نزدنم حرف  به دونستم می چون ندادم جواب قصد از اینبار.خندیدم
 خندیدم.کرده پیدا

 ندیمب می قندیل واقعا االن بریم پاشو.بگی تو چی هر که گفتم...زنی می...بابا خب خیله-

 بودیم نیافتاده راه هنوز.شد بلند
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 ................آراد:طال-

 بودم حرفش منتظر و  کردم نگاهش

 ...........یا گی می تو بابا به:طال-

 حرفش وسط پریدم

  بزن حرف باهاش خودت.باشه بهتر بگی خودت کنم فکر-

 باشه بهتر اینطور کنم فکر....باشه:طال-

 زدم ور ریموت بود خیابون طرف راننده کمک در.بریم ماشین طرف به تا شدیم رد خیابون از
 باز درو داشت. انداختم طال به نگاهی بنشینم تا در طرف میرفتم داشتم هم خودم بشینه تا
 .دمیش نزدیک ما به داشت نور سرعت با که خورد رنگی مشکی ماشین به نگاهم. کرد می
 مامت با و رفتم طال سمت دو حالت به.یومد می طال سمت داشت گرفت مو وجود تمام ترس
 زدم داد توان

 باش خودت مواظب...طال -

 جیغ الط.شد رد کنارمون از باد و برق مثل بجنبم خودم به تا بود زیاد اینقدر ماشین سرعت
 و شد در  ماشین  ..نه ....خدایا.بستم چشمامو فقط آن یه.چسبید ماشین به و کشید بلندی
 زا روسری.بود داده تکیه ماشین به بیحال طال... من خدایای آه ..رسوندم طال به خودمو من
 ستمنش  و جلوش رفتم.بودن شده جمع دورمون نفری چند صحنه دیدن با.بود افتاده سرش

 بود بسته چشماش اما انداختم سرش روی روسریشو. نداشت رو به رنگ.

 ....طال.کن باز چشماتو شم فدات طال......طال-

  گونش رو زدم

 کن باز چشماتو آراد جان  ...طال-

 .شد بلند دورمون مای آد از یکی صدای

 بهش خورده طرفش آومد بدجور
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 همینجوری... کردم نگاه شو تن سراسیمه... خورده کجاش...بهش خورده....بهش خورده
 کرد باز آروم چشماشو. دادم تکون شونشو کمی.کن باز جشمانو طال آخ...نبود معلوم جیزی

  پرسیدم من و من با

 بده جواب خوبی عزیزم طال....طال-

 آراد:طال-

 انگار یومد می جاه ته از صداش

 جانم-

  ریخت اشکاش

 پام:طال-

 کرده گم مو پا و دست و بودم کرده هول.بودم تو جای من کاش   ... پام گفت... پام
 کنارم اومد یکی.بودم

 برادر کنم کمک:

 کردم نگاه بهش

 کنین باز ماشینو در بیزحمت-

 کرد گریه و کشید بلندی جیغ درد از کنم بلندش اومدم

 پام:طال-

 کردم نگاهش مستأصل

 یمارستانب بریم کنم بلندت بزار کن تحمل ذره یه ولی داری درد میدونم ببخشید ببخشید-

 قهی به دستش و شد جمع درد از اش چهره. انداختم زانوش زیر مو دست بیشتری احتیاط با
 آروم تمتونس می  اونجاییکه تا .نیاد در صداش تا گرفت گاز لبهاشو درد از.شد چنگ کاپشنم
 هگری زیر زد کردم نگاش.نشستم عجله با هم خودم و بستم در.گذاشتمش صندلی روی
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 کنه می درد خیلی پام:طال-

 بیمارستان میریم االن بیار طاقت کم یه-

 ایبر  بردنش. تو بردمش عجله با.رسوندم بیمارستان به چطوری خودمو دیگه دونم نمی
 مه خودش به .میدن جوابشو دیگه ساعت سه دو تا گفتن بود اورژانسی مورد چون و عکس
 روی تزریقات در  پشت منم.بشه ساکت درد تا شد تزریق مسکن سرم توی و زدن سرم
 می دامن وحشتناکم فکر به و دادم می تکون پاهامو فقط عصبی و بودم نشسته نیمکت
 شایدم    .بودمش دیده هم قبال مطمئنم من.بود آشنا مشکی اسپرتج ماشین اون.زدم
 و مداد تکیه پشتم دیوار به و سرم.کرد می درد شدت به سرم.دونم نمی کردم می اشتباه
 .بستم جشمامو

  ....کمالی......کمالی:

 گفت وقتی.بردم دکترش پیش و گرفتم رو عکس رفتم پذیرش سمت به طال فامیل باشنیدن
 بدیدگیضر لگن ناحیه فقط.کشیدم راحتی نفس نداره شکستگی ضرب این با شده معجزه
 و زدم زنگ طال پدر به شد راحت خیالم که جواب از.کرد می استراحت باید که داشت شدید
 وت که طال تخت طرف به.بدن توضیح خانم ناهید به خودشون خواستم و گفتم رو ماجرا
 مو رحضو انگار نشستم تخت روی.بود بسته چشماشو.رفتم بود خوابیده اورژانس بخش
 زدم لبخند.کرد باز چشماشو آروم کرد احساس

 بهتری-

 داد تکون آره نشونه به سرشو و زد لبخند

 بودم ترسیده خیلی.بودی پیشم تو که خوب-

 شدم دوال سمتش به کم یه

 نداری خالصی من شر از.نیستی من بدون هیچوقت دیگه-

 خندید زدم چشمک

 دادی خبر مامانم به-
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 بودم تو پیش من شد ناراحت نگار ا ...ولی.بگه اون خواستم پدرت زدم زنگ-

 میریم کی .....کنیم می صحبت میریم نیست مهم:طال-

   ....اینجا مهمونی دیگه سرم یه کنم فکر .خانوم  پایینه هنوز فشارت ظاهرا-

 

 کرد گریه و زد صورتش تو محکم دیدنش با طال مادر و شد باز خونه در

  اومده سرت به جز...شده چی بده مرگم خدا:ناهید-

 دادم جواب جاش به من

 ارفش پاش به زیاد و کنه استراحت باید فقط خونه... جان مادر گذشت بخیر شکر رو خدا-
 یوفته می دستم از االن  ..تخت رو مش بزا من ببخشید فقط ...میشه خوب.....نیاره

 رفت کنار در جلو از و کرد پاک اشکاشو یهو

 نبود حواسم اصال ببخشید وای-

 افتاد راه جلوتر مادرش.رفتم طال اتاق در طرف به و کردم سالم هم پدرش با حال همون در
 مادرش به رو.کرد تشکر آروم.گذاشتم تختش روی آروم و شدم داخل.کرد باز برام رو در و

 کردم

 کنه عوض شو لباس کنین کمک-

 سرم زدن قرارمون و قول زیر از زده خجالت. افتاد طال پدر به چشمم.بیرون رفتم هم خودم
 کردم بلند سرمو صداش با اما انداختم پایین رو

 هان بود جی اصوال ادا این ندارین دوری طاقت روز یه که شما:علی

  من...شرمنده-

 زد پشتم به آروم شو دست.اومد طرفم و خندید

 یاب....داره ارزش دنیا یه من برای باشین خوب هم با که همین.بدی توضیح خواد نمی:علی-
 ......بیا پسرم بشین
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 الط خواسته به خواسته خدا از.نششتم مبل روی پدرش همراه به و کشیدم راحتی نفس
 مکرد تعجب هرچند.شد انداخته من برای طال تخت پایین رختخوابی.موندم اونجا رو شب
 نمی خوابن جایی کل در اما.باشم طال نزدیک اینکه از بهتر چی نیاوردم خودم روی به اما
 برد نمی خوابم شد می عوض خوابم جای برد

 شیدمک دراز دوباره کردم باز شلوارمم دکمه.کردم باز مو لباس های دکمه و شدم بلند کالفه
  خوابیدم صاف بهره دو شدم پهلو به

  شدم پهلو به دوباره

 شدم بلند طال صدای

 دیگه بخواب بگیر... خوری می وول چقدر آراد... اوف:طال-

 باشه پام شلوارک حتما باید ...نمیبره خوابم بشه عوض جام من ... نمیبره خوابم خب-

 برگشتم طرفش به.خندید پتو زیر آروم

 خندی می چی واسه-

 داره خنده خیلی تصویرت خب ولی بدم شلوارک بهت خوای می:طال-

 ....هه هه هه-

 کردم قالب سرم زیر اند دست

 ......بهتری-

 ندارم درد خب خورم می مسکن:طال-

  بودم گشنه....بود شده بیخواب اونم که حاال خب

 کردم نکاهش.نشست شد بلند اونم.نشستم تختش پایین رفتم و شدم بلند

 بگم چیزی یه خواستم می-

 کنم می گوش:طال-
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  موندم خیره بهش و کردم نگاهش

  کنی نگاهم خواستی :طال-

 زدم لبخند کجکی

 نداری ایرادی و عیب ببینم کردم می نگاه داشتم-

 گرفت خندم.شد سینه به دست و رفت غره چشم یه

 بگی خواستی می همینو.نخیرم:طال-

 گرفتم دستشو سریع دوباره کرد کشیدن دراز قصد

 بگم چیزی یه خوام می گم می. کنی می کار چی-

 رونب صدا با مو نفس.کردم تر زبونم با مو لب کم یه.منتظر من به دوخت  چشم و نشست
 فرستادم

 کردم غلو ستایش این...به راجع کم یه... بگم جوری چه.... راستش.... من-

 کرد نگاهم همینجوری

 چی یعنی:طال-

 مالیدم کم یه و کردم هام مو الی مو آزاد دست

 تایشس.پنیر و کارد مثل چیزی یه نیستیم خوب هم با زیاد همچینن ستایش و من یعنی-
 متنفره من از نهایت بی

 کرد ریز کم یه چشماشو

 متنفره چرا:طال-

 کشیدم عمیقی نفس کالفه

 رو تو هم مادرم کنم ازدواج گرفتم تصمیم من خب...نیست مهم برام اصال بدونم چه-
 هچ نمیدونم خواستگاری روز ولی...ولی.....پسندیدم و تو دیدم منم خب....کرد پیشنهاد
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 بهم مبگ گفتم خب پرسیدی سوالو اون که ام تو.ترسیدم کردن ازدواج از لحظه یه شد مرگم
 بخوره

 زد خند پوز

 ؟!نه بدم مثبت جواب که باشم احمق اینقدر من کردی نمی فکر:طال-

 نه حماقته من با ازدواج میکنی فکر-

 کرد نگاهم و کرد بلند سرشو دوباره.پایین انداخت سرشو

 راستش خب ولی.....نه که حماقت:طال-

 پشیمونی؟-

 میشه چی نمیدونم فقط نه نه:طال-

 زدم خند پوز

 پشیمونی-

 داد تکون سرشو

 دلم دو کم یه شاید دونم نمی...هستم چی دونم نمی کن ولش اصال وای.....نه:طال-

 آدم با نگاهش.کردم می درک رفتارش از یشتر شو نگاه حس من.شد گیر در نگاهم با نگاه
 عشق آرام ملودی نگاهش.داشت زیبایی جذبه.من به داشت اشتیاق طال نگاه. میزد حرف
 آرای میز به و رفتم تر عقب کمی گرفتم مو نگاه.دله دو و پشیمون گفت اومد یادم اما بود
 .دادم تکیه شش

  بهت گفتم چیزم همه.کنم نمی  حاال پشیمونی احساس منکه.خودته میل-

 کرد هم تو اسماشو

 نیستم پشیمون گفتم منکه ! اوف:طال-

 ریفک چه طال مادر.کردم نگاهش دوباره کشیدم هام مو به دستی.کشیدم جلو خودمو دوباره
 کشیدم عمیقی نفس.بود گذاشته دخترش اتاق تو منو بود کرده
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 می ازدواج سنتی هنوز هستن هم سری یه خب یعنی.کنن نمی ازدواج هم مثل همه!طال-
 ولیاص ازدواجهاشون قدیمیها تازه.که باشی دوست طرف با سال پنج چهار نباید حتما.کنن
 چی مشدی آشنا سنتی ما حاال.نیست خوشبختی کننده تضمین کدومش هیچ چند هر.تره
 دست.منو تو هم رو تو من هم.بشناسیم همدیگرو الکی های تفاهم سو عوض بیا.مگه میشه
 تایشس باشه برقرار دنیا تا ستایش.میشی اذیت خودت بخدا بردار الکی حساسیت این از
 مکنی سعی اگر.که نمیشه کنیم دعوا باید هی تو و من اونوقت.میده ادامه پرتشو و چرت
 ....... بشناسیم رو همدیگه

 کرد نگاهم شد تموم که حرفام.میزد حرفی و بود پایین سرش مدت تمام

 کن معرفی خودتو باره اولین االن مثال ... خب.میگی راست تو نه.باشه:طال-

 کردم تعجب

 چی یعنی-

 ...ایروبیکم مربی..... سالمه22... هستم طال من.....اوهوم....نداره چی یعنی:طال-

 کرد می معرفی خودشو داشت و بود جدی گرفت خندم

 شما حاال خب:طال

 پیدا وقت هم طال شکم قور و قار این با من شب نصفه دو. آخه شه وضع چه این.خندیدم
 بود کرده

 شد شاکی

  پس شد چی....اوه:طال--

 خندیدم

 می کار ساختمانی شرکت یه تو .. خدا ای (..گرفت خندم دوباره) سالمه22  ..ادم آر--
 همین....کنم

 گفت حیرت با

  مصری خیلی ازدواج این برای بگی باید آقا نخیر....کشیدی زحمت...همین:طال-
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 خندیدم بلندتر

  ...عمرا...بابا خیال بی-

 شد کفری

 بابا نخواستیم...ام ساده من چقدر اه .بخشیدمت زود که باش منو بدی خیلی:طال-

 آوردم در گریه صدای الکی و زمین رو کردم ولو خودمو

 شد چی:طال-

 بابا گشنمهههه-

****** 

 مادرش. مباش شرکت باید حتما که گذاشتم پیغام یه براش. رفتم بود خواب وقتی زود صبح
 یه و دوش یه خونه رفتم سریع.نکردم قبول کرد صبحانه خوردن برای اصرار جی هر هم

 شد بلند سریع نیوشا شدم اتاق وارد تا. شرکت رفتم گاز به و صبحانه

 چته شده چی سالم-

 بست و اتاق در سریع و باشم ساکت گفت انگشتش با

 شده چی-

 بگم بهت بشین:نیوشا-

 پفی.ردآو در پاکت تا چند و کرد باز رو میز کشوی.نشستم صندلی روی و کردم تبعیت منم
 کردم

  نامه بازم-

 .....دقیقه یه نزن حرف....هیس: نیوشا-

 روبرویم نشست
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 تو هن چون خیلی کردم تعجب خیلی کردم باز رو نامه و شدم کنجکاو دیروز من آراد:نیوشا-
 یه دختر همچین دستخط این صاحب نه داری مراوده اینجا کارمندای با

 پرسیدم تعجب با

 نیاوردم در سر هیچی حرفات از اصال من چی یعنی-

 اتاق .. هستش ریاضی دستخط. شناختم سریع. تابلوئه خیلی طرف این دستخط خب:نیوشا
 ریدخت اصال ولی..   ...شده برنده شعر شب یه تو شعرهاشم از یوی....میگه شعر.....بغلی
 که رتش و توپ با سراغش رفتم شدم مشکوک خب. ..متاهله آراد بویژه نیست خطها این تو
 گفت می بهم بگو. . .حرفا این و کشی نمی خجالت تو

 جی که بفهموم تونستم سرم دادن تکون با فقط که بودم کرده تعجب اش حرف از اینقدر
 گفته

 کرد  آرومتر شو صدا و شد خم سمتم به  بیشتر کمی نیوشا

 ویسهن می که رو شعری هر تا خواسته ازش خانم ستایش یعنی معتمد خانوم گفت:نیوشا-
 ایتس یه تو ره بزا دستخط همون با تا بنویسم براش خودش دستخط با رو نوشته دل یا و

 چرا خب که نکرده خطور اش فندقی مغز به حتی ساده احمق دختره.....وبالگ یه و شعر
 ..... ره بزا خودش نمیده سایتو آدرس

 بود مونده وا همینجوری فقط  دهنم

 نیوشا برسی خوای می هی نتیجه چه به-

 دعوای یه خاطر به دختر این از خانوم ستایش این....که تری خنگ اونم از که تو....به-
 خابانت رو راهی چه ببین نشد اما بشه اخراج تا کرد تراشی بهونه خیلی.داره کینه لفظی
 کی...نکرده که فکرایی چه ستایش ببین دستش داده آتو احمق دختره اون اونوقت کرده
 ستایش منظور....وجدان بی تو به کرده وصل هم رو قضیه سر یک .. باشه دختر اون سرش
 نداره تمومی که ایه کینه چه این.....آراد چیه کار این از

 اصال.گیرم می آتیش عصبانیت از دارم کردم می احساس بودم خورده حرص امروز اینقدر
 از خودم دیگه زدم می  میز به هی و خودکار نوک اینقدر. نداشتم اینکار برای توجیهی
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 طال حال از.بودم کاری ساعت شدن تموم منتظر بیصبرانه.گرفت حرصم اش تق تق صدای
 رفته راه خونه تو و بود ه شد بلند کمی  امروز خودش.شدم جویا اس ام اس با هم
 رو امهن پاکتهای کردم خاموش رو کامپیوتر پوشیدم رو کاپشنم.رسید وقتش باالخره.بود

 اب زدن حرف بخاطر کال هم رسم است بیشتر.افتادم راه ستایش اتاق سمت و برداشتم
 اشتد. شدم داخل بفرمائید گفت وقتی زدم در.بود زیاد اش منفی انرژی کال.بود ستایش
 حالت به ابروهاش دید منو تا.بود برداشته سرش از هم رو روسری .پوشید می پالتوش
 رفت باال تعجب

 فرمودید رنجه قدم عمو پسر وای وای:ستایش-

 به دوباره. کرد نگاه پاکتها به و برگشت.کردم پرت میزش روی رو نامه پاکتهای عصبانیت با
 گفتم بلند .برگشت سمتم

 مثال بشه جی که.چیه واسه بازیا مسخره این-

 زد پوزخند

 لنگه می اخالقیاتت پای یه کال که تویی.بدی توضیح تو باید اینو: ستایش-

 گفتم بلندتر

 احمق و دارن چشم مردم کنی خراب منو بخوای چقدرم هر تو.نگو پرت و چرت اینقدر-
 ردمم آبروی با راحت اینقدر که هستی آدمی چطور تو.....بدن گوش تو های یاوه به نیستن
 میشه جی بفهمه اگه دونی می....داره شوهر دختر اون ..... کنی می بازی

 کرد نگاهم اش مسخره خنده همون با خونسرد

 ظرن از شاید.کنه می دریافت لیاقتش اندازه کس هر. جان خاله پسر نزن جوش: ستایش-
 نداره رو شغلی همچین یه داشتن لیاقت آدم اون من

 خندیدم عصبی

 هستی کی مگه اصال تو.....کنی می تعیین رو آدمها لیاقت تو اونوقت-
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 با منم اش کردن نگاه مدل این از بودم متنفر من.من به زد زل ایستاد روبرویم اومد
 کردم نگاهش عصبانیت

 یم رفتار بقیه با باشم داشته دوست جور هر من.منه دست فعال که بینی می: ستایش-
 لیاقت هاینک با میبینی  ..خاله پسر تو خود مثال(زد پوزخند) لیاقتش اندازه کس هر با.کنم
 ......کنم می اختالط باهات دارم نداری منو با صحبتی هم

 شدم کمر به دست

 هم ور آدمها کوجیکت دنیای اندازه چون..جقدره کنی می تعیین تو که لیاقتی حد معلومه-
 هستی جی واقعا نمیدونم..... نیستی آدم تو.بینی می کوچیک

 زد داد و شد عصبانی

 کنی توهین من به دم نمی اجازه بهت باش زدنت حرف مواظب: ستایش-

 زدم داد خودش مثل منم

 راماحت لیاقت که تو مثل.کنم می رفتار مقابلم طرف با کنن رفتار من با که هرجور منم-
 من با اصال.نپیچ من پای و پر به(گرفتم سمتش به مو تهدید انگشت) ....نداری گذاشتنو
 بکنی کارو همین هم تو بهتره پس گیرم می نادیده کامال رو تو من نزن حرف

 پایین کردم پرت محکم و گرفتم شو دست مچ کرد بلند زدن سیلی برای شو دست

 بکنی خوای می که غلطی هر میزارم بازم کردی اینکارو بار یه نکن فکر-

 زد داد. رفتم در سمت به و کردم بهش مو پشت

 بهترین زا یکی تو کردن کار لیاقت بدونم اینم.طالست همون لیاقتت. متنفرم ازت: ستایش-
 باشی اینجا زارم نمی من..   ..نداری رو هیچی لیاقت تو...نداری رو ساختمانی شرکتهای

 بمجی تو  دستامو.بود شده قرمز نیت غصبا از.زدم نیشخند و چرخیدم سمتش به دوباره
 بودم آروم من بود عصبانی که حاال. کردم

 نیک می مطمئنم بیشتر زنی می طال از حرف اینجوری وقتی....   ..خاله دختر چیه دونی می-
 شی نمی هم طال کوچیکه انگشت تو.کردم و انتخاب بهترین که



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
189 

 شد منفجر عصبانیت از حرفم این با

 بیرون برو گمشو: ستایش-

 کوبیدم سرم پشت و باز در کردم بهش  مو پشت دوباره خندیدم

****** 

 کردم غر غر کارش واسه کلی بماند.باشگاه بایدمیرفت و شد تموم هم طال استراحت یکهفته
 نم نداشتم  کارش با مشکلی. میده ادامه رو کارش  ازدواج زمان تا گفت بهم نهایت در اما

 رستد و کرد  می اذیتم جور بد مشکی اسپرتج یه توهم جدیدا که بویژه بودم طال  دلواپس
 از ادقیق کی دقیقا دیدم خونمون دم شکل همون به ماشینی دوباره بود رفته یادم از وقتی
 حرف کمی و خوردیم قهوه و رفتیم شاپ کافی یه راه تو و دکتر بردم رو روشنک که روزی
 گذاشتم می تنها چطور رو طال حاال آه.خونه برگشتیم و زدیم

 گرفتم شمارشو

 یم شرمنده بخدا زنین می زنگ اینقدر منو ندین خجالت بابا... آراد ارباب سالم به:طال-
 کنین

 خندیدم طال شاکی لحن به بلند

 ات ترکید مخم بود شده اشتباه ها نقشه از یکی.نخوردم ناهار حتی بودم گیر آنروز بخدا-
 یاد می در داره چشام.بکشم نو از و بیارم در  رو ایراداتش دوباره

 ست کاره چی نیوشا اون پس   .شد هالک جیگرم آخی:طال-

 ها نقشه تو اشتباه بخاطر من های غر غر از هنوز که کردم نیوشا به رو و خندیدم بلند
 بود هم تو هاش سگرمه

 کنه می نگاه منو داره چطور بدونی اگه.جالیز سر مترسک نیوشا-

  قاپید دستم از و موبایل سریع اومد طرفم به و شد بلند حرص با

 نزا من سر به سر بگو بهش خوای نمی آراد جنازه اگه ببین ...خانوم طال سالم به: نیوشا-
  میشه افتاده عقب جوش و حرص از بچم بخدا زده غر سرم اینقدر صبح از.ره
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 گرفتم دستش از و موبایل

 نور او برو ببینم نگو پرت و چرت-

  پرسید تعجب با طال

 .مردمو زن کردی کار چی: طال-

 اب دنبالت یام می خودمم میبرمت خودم فردا از طال چیزه.. آهان....رفت یادم حرفم.بابا ای-
 مونم می بیشتر نور او از کنم نی صحبت عمو

 میرم ماشین با خودم  .. خب یه کار چه:طال-

 

 گفتم شاکی لحن با

 ...خالص و چشم بگو گم می من چی هر....دونم نمی من دی نمی گوش حرف اصال چرا تو-

  گفت هی مزه با لحن با

 پاشی زود صبح تونی می یعنی....چشم:طال-

 داره تعجب کجاش این آره- 

 قلقی بد خواب از شدن بلند واسه همچین ذره یه تو گفت می آتنا آخه دونم نمی:طال

 باش کنی گوش حرف دختر باریکال.دنبالت یام می فردا نکن توجه آتنا راپورتای به-

 نفسمو محکم.شد رد جلوش از سریع که ای سایه و افتاد در به چشمم کردم خداحافظی
 تو دست از ستایش آخ....دادم بیرون

 کرد اخم و شد سوار. کردم ترمز محکم دیدنش با در جلوی

  شد دیرم!اه تونم نمی بگو شی بلند صبح تونی نمی:طال- 

  بده سالم اول-

  خندید و من به کرد رو
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  سالم:طال-

  خندید دوباره

 خندی می چی برای-

  کردی نگاه آینه تو خودتو اصال. باحاله خیلی قیافت- 

  خوبی این به چشه-

  هوا پریدم متر یه جیغش با اما رانندگیم به دادم وحواسمو کشیدم موهام به دستی

 

  ترسیدم زنی می جیغ چی برای.....ا  -

  اومدی گرمکن با تو:طال-

 نکردم عوض لباس بود شده دیر خب.داره زدن جیغ این-

  طال جون.نشیا پیاده ماشین از اونجا خدا رو تو:طال- 

 تیپم خوش گرمکنم با من بخواد دلتم خیلی-

 نچایی پا به!اوهو:طال- 

  !!!پررو.خندیدم 

  ها نیای اینجوری ظهر:طال-

  کنی می کار چی ببینم یام می اومده خوشم تیپم از اتفاقا-

  باال انداخت شونشو

 مگه داه کاری شم نمی سوار:طال-

 دن نمی دست از فرصتو دخترا.گیره می دیگه یکی جاتو سریع اونوقت! اوم- 
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 هی بپا.کنه می باز خودش واسه ایم تگری نوشابه چه.بریم هم با شو پیاده!اوه!اوه:طال- 
 بشی طال بی ببرن ندزدن منو وقت

 نیومد خوشم حرفش از 

 بود ای مزه بی شوخی- 

 بود واقعیت که نبود شوخی:طال- 

 شد بلند صدام 

  حرفا این از یاد نمی خوشم.نزدیا زدی حرفو این دیگه بار یه!طـــــــــــال- 

  خندید

 آراد ارباب نگیر جدی:طال-

 ..........آرادو ارباب- 

 کرد می تزریق بهم صبحو نداشته انرژی صداش.خندید بازم 

 آراد ارباب گه می بهت چرا آتنا:طال- 

 خندیدم 

 گفتم دهب گوش حرفم به باید کنم قانعش اینکه برای داد نمی گوش حرفم به بود کوچیک- 
 همب باید کرد باور بیچاره بود بچه.آراد ارباب چشم بگی گم می چی هر باید توام ارباب من
  .آراد ارباب بگه

 خندید

 تواما داشتی کرم:طال- 

 ماش ارباب من گفتم.گفتم همینو هم نیوشا به بعدها.ها مایه همین تو چیزی یه.دیگه آره- 
 زنه می صدام همینجوری وقتایی یه االن اونم.بزنین صدا آراد ارباب منو باید م ها

  بیا آقا پسرای مثل قشنگ ظهر باش خوبی ارباب پس خب:طال- 
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  زدم لبخند

 میشی بلند جوری چه.شدن بلند صبحا ست شکنجه مثل واسم خدایی ولی-

  دیگه کردم عادت:طال- 

  ردمک باز رو نیوشا اتاق در.شرکت رفتم و کردم عوض لباس خونه برگشتم و رسوندمش

 فرمودین سرافرازمون اینجارو کردی منور.تیپ خوش ارباب به به:نیوشا-

 زدم لبخند 

  درآد پژمردگی از شرکت این بیام گفتم کنم می خواهش- 

  ابرایی رو کرده تعریف ازت کی.اوهوکی:نیوشا-

  دروغه مگه!زهرمار-

  کرد نگام

  کنه تعریف اون از باید نکنیا تعریف خودت از طال پیش خوب پسر:نیوشا-

 زدم عینکمو

 نوشت کتاب ازش باید داره تعریف خیلی که اون- 

 از خودم با وقته چند االن ولی نکردم تعریف ازش جلوش من میگم راست خب.خندید بازم 
  پوشیدم پالتومو دو ساعت یاد می خوشم ازش من و داره که چیزایی تمام از گم می طال

  عمو پسر کردی کاله و شال کجا-

 این بازم وای

  سالم- 

  نبودی تو باشگاه رفته می جوری چه پس قبلنا زنت:ستایش- 

 رفت نمی رو از این.شدم خیره
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  خاله دختر چیه دردت فهمم نمی فقط من دارم دوست.داری مشکلی تو- 

  ست ضایع چسبونی می بهش خودتو زور به اینکه:ستایش-

 گرفت خندم

 به من های رابطه کنم می یادآوری هم دیگه بار یه.باشه نکن وقت هیچ اینکارو تو خب- 
 خاله دختر نداره یکی تو به باشه داشته ربط کی هر

  گذاشت رابطه اسمشو بشه اگه البته!هه:ستایش- 

 شد وارد نیوشا بندش پشت. رفت و زد خندی پوز کشیدم حرص از پفی

 حرفش وسط پریدم ..........ستایش این آراد شنیدم حرفاتونو:نیوشا- 

 رم می دارم من.کنه می خورد اعصابمو مسخره این بیخیال!اوف- 

 پیاده ماشین از.کردم خداحافظی و خندیدم تیپ خوش مردمو دخترای ندی غش:نیوشا- 
 به مروزا من نیست مهم برام کنین نگاه خب.ایستادم درختی کنار باشگاه در نزدیک و شدم
 رد این از بیاد منتظرم زدم تیپ نزاشته خوراک و خواب دیگه که طالیی مو دختر یه خاطر
 می نگاه منو بر برو اونم ببینمشم نداشتم خوش که دیدم رو پسری اونورتر متر چند.بیرون
 کرد

 شد پیشقدم خودش که جلو برم خواستم.میکرد کار چی اینجا احمق این

 ....شلوغه خیلی وقتایی یه سرت.... .افتادی طال یاد  امروز-

 کردم نگاش نفرت با

 کنی می غلطی جه اینجا-

 منتها.....کنی می تو که غلطی همون-

 بزنه شو حرف شتم نزا

 برو و بکش و رات..هری-

 خندید
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 ....اللی کردم می فکر من.... .میزنی حرفم بابا نه:فرید-

 شدیم چشم تو چشم.گرفت حرصم

 برو و بکش و رات گم می بهت خوش زبون به دارم جوجه ببین-

 زد زل بهم تموم پررویی با اونهم

 چلم نفرو چند که بگم نخورده پاک نون تو به راجع خوام می . ..میرم بزنم بهش مو حرفا-
 کردی خودت

 کن ولش حیفه طال

 دیوار به خورد دادم  هلش

 باش زدنت حرف مواظب.زنی می حرف من درباره داری وقتی  بکش آب دهنتو-

 التی....ماشاا! نیستی الل بابا نه:فرید-

  زدم داد 

 کرده زیادی تنت به سرت اینکه مثل-

 و زد پس زور با دستمو .آوردم می فشار گلوش به محکم.دیوار به چسباندم و گرفتم یقشو
  دزد دا

 از طال.نداری رو طال لیاقت ژیگول ولی خوشگلی خورده یه حاال.بابا بینیم خفه.اه:فرید-
 حیف.داشتن رو طال خواد می لیاقت.نیست خوشبخت باهات.ناراحته کرده نامزد وقتی

 خوشگلش لبای همیشه تا ریختم می پاش به دنیارو وگرنه نخواست منو....... حیف..........
  بخنده

 و روش افتادم.زمین شد پرت دادم هولش و بهش شدم ور حمله.شد بلند کلم ز ا دود دیگه
 زدم داد.کردم حوالش مشت یه

  نشنیدم. بزن زدی که رو زری دیگه بار یه- 

  نالید
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  نداری لیاقتشو-

 هب چسبوندمش.چربید می بهش زورم و بود الغر.کردم بلندش و گرفتم یقش از و زدم داد
 خودشو از بدتر عوضی یه عوضی بود اومده دوستش  با ظاهرا.اومد نفر یک صدای.دیوار
 کردم داغ حسابی.طال پی خودش با بود آورده

  گفت چی یه بخیال آقا- 

  زد داد نیست مربوط تو به وایستا عقب- زدم داد

  کن ولم:فرید-

 شویق.شد دوال درد از کردم شکمش حواله یکی لگد با.بودم شده گرم تازه.دیگه مشت یه
 عصبانیت از خورد می هم به دندونام.کردم صافش و گرفتمو

 بزن زدی که رو زری دیگه بار یه حاال- 

 نالید 

  وحشی کن ولم:فرید- 

 پشت از.زمین رو افتاد ال دو و درد از زد داد.کردم شکمش حواله یکی زانو با.زدمش دوباره
  شد مچاله صورتش درد از.لبش یومد می خون.کردم بلندش و گرفتم یقش

  روانی کن ولم:فرید-

 زدم داد

 فهمی می کشتمت کنی قد قد دیگه بار یه- 

  گفت ناله حالت همون با 

  آشغال عوضی:فرید-

 باره دو و باال آوردمش کم یه گرفتم یقشو روش نشستم.زمین رو شد ولو و دیگه مشت یه
 اومد آشنای جیغ صدای.نالید.زمین کوبیدمش

 آراد کنی  می کار چی:طال-
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 و شدم دوال باره دو شد نمی خنک دلم ولی شدم بلند روش از.نفهمیدم من و اومد کی این
 کشیدتم و گرفت بازورمو اومد دوستش داد صدای. دادم صورتش تحویل دیگه مشت یه

 مردمو جوون کشتیش بسه آقا- 

 آوردم در دستش از محکم بازومو 

 روش شدم دوال بعد نیافتاده ریخت از صورتش زیاد تا چلمنو این دکتر ببرش- 

 .کنم می نفلت وگرنه نباشی هستم من که جایی بعد به این از کن سعی- 

 کردم دوستش به رو

 پلیس زنم می زنگ وگرنه کنین می گم گورتونو-

 متس  عصبانیت با.کرد دورش اونجا از و کرد بلندش و گرفت فرید بازوی از شد دستپاچه
 برگشتم طال

  خبره جه اینجا:طال-

 به. دبو پر ظرفیتی .شدم می منفجر عصبانیت از داشتم کنن می نگاهمون دارم نبود مهم
 کشاندم خودم دنبال عصبانیت با و رفتم سمتش

 بدی جواب تو باید اینو-

 بانیعص خیلی. بود شده سوار هم طال دیگه حاال.بستم محکم درو و فرمون پشت نشستم
  م بود

 ....آراد:طال-

 زدم داد

 بشه خون پر ذهنت نزدم تا نزن حرف-

  اومد در اشکش

  میمیری زنم می.....کنیا نمی گریه-
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 شتباها این از تر عصبانی.اتوبان تو افتادم و رفتم اشتباه رو راه عصبانیت رو از دونم نمی
 کردم می رانندگی زیگزاگی.گفت ترس از بلندی هین.فرمون رو زدم محکم

  چیه فرید با سرت و سر-

  سمتم برگشت

  چی:طال-

  چیه فرید با سرت و سر گم می .  . درد و چی.. .مرض و چی-

  لرزید می صداش

 هستی عصبانی االن خدا رو تو آراد-

 طال بده مو جواب-

 باالخره  اومد در اش گریه

 بهم داد دوستی پیشنهاد  بار یه فقط....بخدا هیچی:طال-

 خندیدم بلند و عصبی

 .....بود داده پیشنهاد که-

 تهران اومده رامش مساله برای بخدا ولی گفته چی بهت دونم نمی آراد:طال-

 برگشتم سمتش ناباوری با

  اومده دونستی می یعنی-

 چلوند می دستش تو رو اش کوله  همش ترس با

 داد اس بهم بود رسیده صبح. بخدا بود نیومده دیشب:طال-

 چه امشب و طال دیدن برای من اونوقت داشت خبر اومدنش از بود ه داد اس ام اس بهش
 داشتم ای برنامه
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 خواستی می کی من به. غاق که احمقم من(زدم داد) کردین اختالط هم با حسابی پس-
 ......کردی خراب ...طال.... طال آخ....بگی

  .نشه بلند  گریش صدای تا ذهنش رو گذاشت شو دست

 بخدا.گممی بهت ظهر گفتم بودی رفته دیگه تو داد  پیام که باشگاه دیگه بودم رسیده:طال-
 باشگاه دم یاد می نمیدونستم

 زدم داد

 نکن خرابترش این از نزن حرف بسه . بسه-

 ورشج و جمع نشه بعدا که بگم چیزی عصبانیت تو نداشتم دوست نزنه حرف بود بهتر
 نگاه مپشت به آینه از برگردم تهران سمت به خروجی یه از تا گشتم می رو در راه دنبال.کرد
 اغچر  داشت و من به بود چسبونده که داشتم کم رو مشکی ماشین همین فقط االن کردم
 چسبید در به طال.افزودم سرعتم به جت مثل و گاز رو گذاشتم و پام.داد می

 کنی می داری کار چی یواشتر ذره یه آراد:طال-

 نکنم ادفتص ماشینی با زیاد سرعت با تا بود جلو به نگاهم فقط انگار شنیدم نمی که چیزی
 شد بلند جیغ دوباره که

 یواشتر خدا رو تو آراد وای:طال-

 کشید جیغ دوباره که برگشتم سمتش به صداش به

  .. .بپا تو دست بغل آراد:طال-

 

  .. .بپا تو دست بغل آراد:طال

 دز  بهم پهلو از محکم و گرفت  سمتم به سرعت با بود ماشین همون.برگردوندم رو سرم
 بغل رفتمگ نونو فرمونو محکم.پیچید ماشین تو طال بلند جیغ. رفت دستم از فرمون کنترل
 ینماش.دادم فشار ترمز رو توان  آخرین تا پامو جاده کنار شدم منحرف و نبود کسی دستم
 هوا وت دودی مثل ماشین خود اما.ایستاد اتوبان کنار های سنگریزه تو وحشتناکی صدای با
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 دو رماس  پشت که کردم نگاه ن با اتو به. لرزید می دستام. زد  می شدت به قلبم.شد ناپدید
 شدم  ومح و خیره روبرویم صحنه به حیرت با.بود اومده بند اتوبان و بودن کوبیده بهم نفر
 زا سریع.برگردم طال سمت به شد باعث در شدن باز بعدم و کمربند شدن باز صدای که

 قع  کرد می گریه.بود خورده بهم استرس از حالش. رفتم سمتش به و شدم پیاده ماشین
 الط طرف به دوباره و برداشتم و آب بطری عقب صندوق از و شدم بلند حرفی بدون.زد می
 می دستام.بود افتاده هی هق به گریه از.شد می شنیده هم پلیس ماشین آژیر صدای.رفتم
 بود سنگین براش آب بطری انگار و لرزید

 .بریزم آب جلو بیار تو دست-

 صورتم به آب مشتی.پاشید صورتش به محکم رو آب مشت.داد انجام و گفتم که کاری
 کردم بلند رو سرم فردی صدای به.بود کرده کلید مغزم و بودم گنگ هنوزم .پاشیدم

 کردین تصادف ماشینها این با هم شما-

 ایستادم پلیس مامور روبروی و شدم بلند

 مصدوم. بهم خوردن ماشین تا دو اون هم من سر پشت رفت در اما زد من به دیگه یکی-
 دارن

 ندیدین صدمه شما.راهه تو آمبوالنس.متاسفانه بله:

 نه من اما بده حالش خانومم کم یه-

 ببرین ردکت رو خانومتون تا برین شما کنم می باز راه براتون کنه می حرکت  ماشینتون اگر:

 ممنون-

 کردم بلندش و گرفتم وش باز از. رفتم طال سمت منم و رفت

 کنه نمی درد جاییت-

 ادفتص محل از پلیس راهنمایی با و نشستم هم خودم.داد تکون سرشو نه نشونه به فقط
 سرم واقعا هم خودم .میریزه اشک آروم که دیدم اما .نشد زده  بینمون حرفی هیچ. رفتم
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 اونم کترد ببرمت پرسیدم ازش فقط.موندم ساکت نیاد پیش بحثی اینکه برای و کرد می درد
 داشتم نگه خونشون دم.نکردم اصرار هم من.کرد اکتفا کوتاهی نه به

 لرزید می صداش بغض از.برگشت سمتم به دوباره میشد پیاده داشت

 ...آراد:طال-

 بزنه حرف شتم نزا

 .....پرم خیلی.نگیر مو سراغ روزی چند یه

 شد ناپدید زدنی بهم چشم در و کرد باز درو گرفت گریش دوباره

 باید شههمی چرا.رفتم اتاقم به کسی به توجه بی و رفتم حونه به داغونتر بی اعصا با منهم
 باره می جا یه از باالخره.  نیومده من به خوشی اصال.خوره می حال ضد که باشم من
 هی تا دوش زیر رفتم .آوردم می در لباسامو یکی یکی و زدم می غر هی  امروز از اینم.واسم
 حال در حوله یه با و پیچیدم دورم رو حوله.بشه کم ام عصبی فشار و ناراحتی از از کم

 چنبه بی قلب که من نگیره مو سراغ گفتم طال به چرا رفتم آینه جلوی هام مو کردن خشک
 .کنه می هواشو دیگه ساعت دو ام

 

 تی یه دکم سمت رفتم. ریختمشون بهم بیشتر حوصله بی بودم شده خسته دیگه هام مو از
 رایب هیجانم طال از رفته دست از تماس دیدن. نشستم تخت رو و پوشیدم شلوارک و شرت
 کی طاقت حتی وقتی چند کیلو غرور بابا غرور بیخیال.کردن بیشتر رو باهاش زدن حرف
 بیخیال اما رفت  شمارش روی دستم.قهر حالت این با مخصوصا نداشتم رو دوریش لحظه
 داشتم می بر رو ماشین پالک شماره کاش.میرفتم تنها نباید اما .شدم

 تصور ام چشم جلو رو طال قیافه.کردم قالب سرم زیر دستامو و تخت رو کردم مرا خودمو.
 زدم لبخند ناخودآگاه یادآوری با کردم

 داشتنی دوست دیوونه-
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 بازش و شدم کنجکاو.رسید پیام بهم ناشناس شماره یه از که رفت شماره به دوباره دستم
 کردم

 (کنم خواهی معذرت  امروز بابت خواستم. گرفتم طاها از رو شمارت.فریدم.سالم)

 رو ارزشش شدم بهش دادن جواب بیخیال حتی .میده هم  پیام حاال مردک شدم عصبانی
 ور سبز دکمه.ناشناس شماره همون.خورد زنگ تلفنم بگیرم شماره اومدم دوباره.نداشت
 کردم لمس

 معتمد آراد....الو:فرید-

 بنال-

 درباره نه اما اونجا بودم اومده بزنم حرف طال با اینکه بخاطر واقعا من....اهم: فرید-
 من مادر با بخواد مامانش از و بگیره منو طرف اون خواستم می.رامش مورد در خودمون
  زنمب رو حرفا اون واقعا خواستم نمی بدونم جه اوف.....دیدنت با شرمنده فقط من.بزنه حرف

 نشستم شدم بلند

 هم اون از بعد....اینا طال خونه تهران بیاد  رامش مدت یه برای بگیر رو مادرت رضایت-
 نبینمت دیگه

 شد خوشحال خیلی پیشنهادم از انگار

 یه آره باشم داشته چشم کسی زن به نیستم آدمی بخورم قسم بیار قرآن آراد واقعا من-
 خیلی امروز....بگم رک... خیلی بهت فقط.....نه االن پیغمبر به  پیر به ولی آره زمان

 لحظه یه برای فقط اما شد حسودیم

  بده  پیام بهم کردن موافقت اگر رو گفتم که همون.زنی می حرف خیلی دیگه داری-

 .....شرمنده بازم. ..آقایی خیلی:فرید-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
203 

 مین سالمم دیدی منو حتی....بینمت نمی این از بعد.... کن گوش شو الل دقیقه یه فقط-
 ....میشم عزرائیلت دفعه این بیاری رو طال اسم هم تنهایی تو حتی اگر بهم دی
 حالیته(دادزدم)

 دست از رو کارم رامش بخاطر من.... .میدم خبر بهت من.....نداره زدن داد آره آره: فرید-
 ...بهم کنی می بزرگی محبت.....کنم می کار آژانس یه تو االن و آدم

 .کردم قطع نداشتم شو صدا تحمل دیگه

 گرفت خندم...خورد بوق یه فقط گرفتم رو طال شماره

 بود شده دماغی تو گریه از صداش

 بله:طال-

  بزنی زنگ یه حیفه-

 گفت گریه با

 نگیر مو سراغ گفتی تو:طال-

  دیگه کنی گوش حرف ها موقع این فقط-

 کشید باال شو بینی

 میشی وحشتناک خیلی ترسم می ازت من میشی عصبانی تو خب:طال-

 او گریه نکن فین فین اینقدر.باش حاضر دنبالت یام می دیگه ساعت یه-

 زمنا باید!باش مارو ع وض.شنیدم رو گفتنش هو یو صدای بودم نکرده قطع تلفن هنوز
 تا نا آت بودن  آشپزخونه تو اتنا و روشنک و مامان.زدم بیرون اتاق از و شدم حاضر .بکشیم
  اومد در صداش دید حاضر منو

 برو پوتی خدا رو تو حاال.کرد می تشنج وسط این کنسرت ببره منو میخواست اگه حاال:آتنا-
 مبری خواستم می من وقت اون.. .اسپرت ای قهوه کت...مشکی شلوار.. مشکی اسکی یقه
 یومد می دمپایی با بیرون
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 شد کنسل عالقتون مورد خواننده کنسرت بود من تقصیر.... برم روتو...مار زهر-

 کرد نازک  چشمی پشت

 می اصال خوره نمی دردم به تو برادری اصال دیگه.کردی دعا چقدر دونه می خدا:آتنا-
 نشه دیرت.... بدو بدو.... .بینیمت

 دستش رو زد روشنک

 رو بچه جوی می داری ریز یه....داری کارش چی:روشنک-

 اومد در بیشتر حرصش

 اس بچه کجاش این:آتنا-

 گفت شاکی مامان

  چیه حرفا این مامان آتنا:مامان-

 برگرداند و روش و گفت بلندی ایش

 دستم تو گرفتم  لپاشو میز، رو شدم دوال طرفش رفتم

 میشی  بدریخت خیلی نکن اخم فقط .... بیرون میریم باهم شب یه.فسقل چشم-

 یه ایدب کنم فکر.داشت صافکاری به احتیاج که شدم نازنینم ماشین سوار کردم خداحافظی
 طال خونه سمت به....ماشین به  چه رو بچه....گرفتم می قرض ازش رو طال ماشسن مدت
 بکنم ارواینک زد سرم به نبود وقتش واقعا االن اینکه با. زد سرم به فکری یهو راه وسط. رفتم

. 

 

 اومد در حرصم.داد سالم اونم از تر آهسته.بست درو آهسته و شد سوار

 نشنیدم-

 جلوی شو دست موند وا  دهتش.باال آورد سرشو و کرد صاف روسریشو.بود پایین سرش
 .......شد میخکوب شدش گرد چشمای با و گذاشت  دهنش
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 .... .آراد.. خدا وای:طال

 خجالت کمی و خندیدم کرد روشن ماشینو سقف باالی چراغ. خندید مزه با خیلی
 خندید دوباره کشیدم شدم کوتاه  موهای به دستی.کشیدم

 ... .شدی  مزه با خیلی وای....کرده فرق قیافت خیلیییی: طال-

 گرفت خندم  خوشحالیش از منم

 بخرم گل برات دادم نمی پول اینهمه میشی خوشحال اینقدر همین با دونستم می اگه-

 هک افتاد رز گل شاخه چند به باالخره خانم چشم.کرد نگاه خیره و موند وا تعجب از  دهنش
 براش گذشت دلم از جور همین اما بود رز گل شاخه چند فقط.بودم گذاشته پام روی
 گرفت نهم او و کردم دراز سمتش به رو گلها.بخرم

  ....آراد وای . ...خریدی من برای: طال-

 یم رو سوئیچ داشتم و گرفتم ازش مو نگاه.کرد نگاه من به  زده بهت همینجوری دوباره
 طرفش به مبهوت کاشت گونم روی که ای بوسه با که کنم روشن رو ماشین که چرخوندم
  یم نگه زوری خودمو وقتیه چند که نکن اینجوری من با خدا رو تو...طال .. نه وای.برگشتم
  بزنم لبخند تونستم فقط.نرم خطا پا از دست وقت یه تا دارم

  ...ممنون خیلی:طال-

 وت برم زاری نمی....اه....بابا مثال من قهرم االن هرچند....گلی خودت شما.....نداره تو قابل-
  حس

  پایین انداخت سرشو مظلوم

 ....ببخشید: طال-

 شرط یه به-

  چرخید سمتم به دوباره و خندید
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 هگان بچه قیافت...شدی خوجل خیلی که نباش اخمو  امروز فقط  ..... بگی تو جی هر: طال-
 شده مزه با و

 گرفت دستش تو موهامو روشن تیکه و آورد جلو دستشو

 بودم ندیده اینو هیچوقت من چرا: طال-

 افتادم راه و کردم روشن ماشینو دیگه

 .کنم می کوتاهش همیشه چون-

 ست مزه با خیلی چرا: طال-

 یاد نمی خوشم یعنی که دادم بینیم به چینی

 سلیقه بد  ... وا: طال-

 گیبچ از من که نمیرسه کوچیکشون ذهن به دیگه کردم رنگ خودم کنن می فکر همه خب-
 موی و مشکی موی بین آفرینش موقع احتماال.کنم رنگ موهامو رسید می عقلم چطوری
 کنه مشکی رفته یادش رو تیکه یه این بعد بوده مونده دودل خدا ای قهوه

  پرسید سکوت کم یه بعد.خندید

 میریم کجا.. .اومم:طال-

 میشه گشنم هی شدم اژدها تازگیا من.دیگه بخوریم جیزی یه بشینیم جا یه بریم-

  خواد  می  پیتزا دلم من....امشب رژیم بیخیال. توپ جای یه بریم پس: طال-

 تسرای هم من به خوشحالیش.بود خوشحال خیلی امشب طال واقعا یا میکردم اشتباه من
 .یاپیتزا خوردیم خنده نشد معلوم خوردیم پیتزایی عجب.کرد می

 گذاشت شکمش روی دستشو طال

 خوبه نمیرم....خدا خوردم امروز من چقدر وای: طال-

 .زدم لبخند
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 با مه حرفی یه اولش.بکنم صحبتی یه بابات و مامانت با خوام می من.....طال راستی چیزه-
  دارم خودت

 داد نشون شنیدن مشتاق رو خودش

 بزنی حرف فرید مردک این با سالم سین اندازه حتی نداری حق.....امروز به راجع اول-
 یادب کنه بهونه شو رام خواد می هی عوضی این.دوم....سیاهه  روزگارت ببینم یا بشنوم...
 بهونه ات اینجا بیاریم رو رامش مدت یه راضیه اگه ببینیم کنیم صحبت مادرت با.... اینجا
 داشتهن هیچی به اعتقادی اینکه نه البته نیستم مذهبی آدم من سوم.....بشه تموم فریدم
 نمی سختی چیز ازت اما داری آشنایی خانوادم با خودت نیستم آتیشه دو اینه منظورم باشم
 ایرادی بهش داری معقولی و خوب پوشش تو... کنی سرت روسری خوام می اما  خوام
 زیبای    چیزهای همه دارم دوست من.....کنی سر روسری  خواد می دلم من اما نیست
 نداد نشون یا و اطرافیان تمجید و تعریف به احتیاجی باشه  خودمون  مخصوص  همسرم
 ......نداریم خودمون

 نگاش و وابستن هآ شده طلسم مثل همه خواد نمی دلم بگم چطوری دونستم نمی دیگه
 کرد قطع مو حرف بدم ادامه اومدم تا چون فهمید می خوب مو حرفا منظور کنم فکر کنن

 به. مگفت مامان به خودم بار یه پیشنهادات مورد در ....نیست حرفی کنم می سر باشه:طال-
 دیگه(خندید) ....میگیم دیگه بار یه بود مایل  نظرم

 زدم لبخند منم

 . پس بریم پاشو....هیچی-

 

 

 بود تاریک جا همه کرد باز رو خونه در و انداخت کلید

 نیستن-

 کرد روشن هم راهرو چراغ کفشش آوردن در حال در طال



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
208 

 میشن غیب فرتی بیرون بریم ما منتظرن مثل اینام: طال-

 خوندن مشغول و برداشت رو کاغذی تکه کفشی جا روی از.شدم داخل سرش پشت منم
 شد

 یان می.... ساختمون جلسه برای باال رفتن اوف-

 آورد در پالتوشو

 خوری می قهوه:طال؛-

 داره پرسیدن.....معلومه...... دیگه آره-

 بیام تا بشین پس: طال-

 ودمخ خال تو و بودم بسته چشمامو.دادم تکیه مبل پشتی به و سرم و مبل روی نشستم
 دستش تو مو موبایل و کردم باز سریع چشمامو کردم پرت کنارم خودشو یهو که بودم
 نشستم صاف و شدم بلند.دیدم

 من بده   .. کنه می کار چی تو دست من موبایل-

 بین جدال تو.آورد درش دستم از دوباره شیطنت با که بیارم در دستش از کردم سعی
 رفت میز دور و شد بلند طال و موبایل

 مو موبایل بده طال-

 خندید

 کنم نصب لگرامو ت برات خوام می ندارم کاری بابا...نچ: طال-

 گفتم کالفه و زدم میز دور منم

 ندارم و بودن جواب منتظر حوصله من.یاد نمی خوشم بازی اس ام اس از من خوام نمی-

 داد تکون دستش تو و موبایل

 نمونی جواب منتظر میدم قول: طال-
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 تخواس رسید دستش به دستم .بگیرم تا کردم دراز مو دست زد دور دوباره میز طرف اون از
 شسمت به بودم گرفته دستشو چون منم شد زمین نقش و خورد پیچ پاش بده خالی جا

 و بگیرم تا کردم دراز دستم ایستادم.کنم حفظ مو تعادل تونستم.س اما.شدم کشیده
 مزارگند غرق من بهم شدیم خیره شد بلند و گذاشت دستم توی رو دستش کنم بلندش
  چیدم  لبهاش از رو عشق خوشه اولین نگاهش

 مثل چیزی ناگهان که خیالی گونه هر از فارغ زدم می قدم اشتیاقم های ابر روی داشتم
 و هول.گرفتم فاصله طال از نور سرعت به.انداخت زمین به ابرها روی از من در صدای
 و مادر که بودیم کرده فراموش ما.زد می گنجشک مثل قلبم.نشستم جام سر دستپاچه
 با.کردم نمی فکر چیزی به طال عشق بجز لحظه اون من. گردن می بر بزودی پدرش

 می مدل خجالت از.شدم بلند یومد می طرفم به لبخند با که طال پدر  پای به دستپاچگی
 هم باز ولی ندیدن چیزی دونم  می چند هر ببلعه رو من و کنه باز  دهن زمین خواست
 احساس.کردم احوالپرسی و سالم هم مادرش با. من از بدتر دیگه طال.کشیدم می خجالت
 نوم شرمندگی بار فالکت وضع دارن همه و ریزه می شرمساری عرق بدنم تمام از کردم می
 از طال مادر صدای. کنم نگاه اونهم به شد نمی روم نشست دستم  بغل طال.بینن می

 اومد آشپزخونه

 طال شتی نزا چای یه حتی:ناهید-

 شدم بلند سریع

 وقته دیر برم دیگه من نکشید زحمت نه نه-

 .ندیدیم رو شما هنوز. آوند تازه ما کجا مادر بشین:ناهید-

 وقته دیر آخه نه-

 انداختم پایین رو سرم نشست شکنم رو که طال پدر دست

 حاال میری بشین:علی-

 مردن وقت دارم حتم نداری منو هوای هیچوقت خدا ای. بود شده کمتر اضطرارم از کم یه
 کشید بیرون افکارش از منو طال پدر صدای .بمیرم کندن جون با من هم
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  .خبرا چه:علی-

  بگم مطلبی خواستم نی بدین اجازه من به اگر راستش اومم..... سالمتی-

 بفرما حتما: علی-

 امشر  بهونه به فرید ندارم دوست گفتم بایستی در رو بدون حتی گفتم رو رامش جریان
 می صحبت خواهرش با گفت و کرد استقبال پیشنهادم از مادرش.باشه اینجا دقیقه به دم
 ره .اومدم خونه به و کردم زحمت رفع دیگه.کنن می رو کار این حتما بودن موافق اگر کنه
 مبش عاشق کردم نمی فکر هیچوقت کردم می تصور طال پیش رو خودم م هنوز انگار چند
 شیطنتش و بازی دنبال یاد.میکشه مر رات دلم طال آخ...... شیرین اینقدر. اینجوری اونم
 .پررو دختره کنه نصب تلگرام برام خواست می.آورد هام لب با رو لبخند دوباره

 خوان نمی آدم از که کارایی جه ببین .کردم نصب رو برنامه مو برداشت گوشیم

 (تلگرام اینم طال زلفون بفرما) نوشتم براش

   ... کردم غلط خدایا.بمونم بیدار شب نصفه سه تا بود کافی جمله یه همین

 

 

 ردمک سالم یه.رفتم کارم دفتر به سریع و بیرون کردم پرت خودمو آسانسور از عجله با

 داشت کارت. گرفت تو سراغ بار چند عموت کجایی:نیوشا-

 کردم آویزون کاپشنمو

 گندی روز ...آه.... بود ترافیک.... اومدم آژانس با.....موندم خواب-

 وعم دفتر به و شدم بلند.داره کارم معتمد آقای گفت هم منشی خورد زنگ دفتر تلفن
 دادم سالم. بود هم ستایش اه.رفتم

 جان بابا بیرون شما(ستایش به کرد رو) دارم کارت جان عمو بشین:عمو-

 بشنوم شونو ها بهونه باشم خوام می منم بابا:ستایش-کرد اخم
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 آوردم نمی در سر زد می حرف جی از

 کنم صحبت تنها آراد با خوام می بابا باش بیرون:عمو-

 

 

 به کرد رو عمو.رفت بیرون عصبانیت با

  جان آراد شما شناسی می رو صمدی خانم:عمو-

 

 گفتم تفاوت بی.بود خری کدوم دیگه صمدی خانم. ... صمدی خانم

 بشناسم باید-

 خواست باز این بخاطر که بود مونده همین.. ... رفتم وا. گرفت دستش رو نامه پاکت یه
 عصبی و مالیدم انگشتم دو با چشمامو.کرد ام عصبی بیشتر همین و بودم  بیخواب....بشم

 زدم پوزخندی

 عمو کردی صدا منو این واسه-

 بشه تمو حرفم  نگذاشت

 . .. نه کردم باور کردی فکر.کردم بیرون ستایش همین واسه من-

 نشست من جلوی مبل اومد شد بلند  میز پشت از و کرد پرت رو پاکت

   ..منطقی  غیر اینقدر بالغ آدم تا دو چرا .میشه تموم کی مسخره جنگ این:عمو-

 دردش  پرسید نمی دونش دور از هیچوقت چرا کرد می خواست باز من چرا..... شدم عصبی
  چیه

 لطف به منکه . .میستم وا کورا و کر مثل میشنوم هم چی هر که من .عمو مقصرم من-
 االن منکه...سال شش کردم کم  گورم منکه   .. شد قطع خونواده از پام گرامم خاله دختر
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 ارز  دو ایشون لطف به کال منکه  ... . باشم مقصر باید من چرا ..... مه خود زندگی به سرم
  .... فامیل تو نموند برام آبرو

 کشید عمیقی نفس

 نداشتم خبر و داشتی پری دل چه: عمو-

 فوق عموی حقیقتا عمو.کردم می رو دخترش چغلی داشتم  آره خب کرد قطع رو حرفم
 عواق لحظه یه.بابا مثل درست. کرد نمی عوض هاش بچه با رو چیزی هیچ اما بود ای العاده
 قطع فامیل با من بخاطر حتی بابا بود رفتن وقت چه!! بابا آخ.خالیه پشتم  کردم احساس
 .کرد رابطه

  زنم می حرف شما با دارم پسرجان.. . .آراد:عمو-

 برگشتم سمتش به گنگ

 شد پرت حواسم لحظه یه شرمنده ببخشید-

 کاری ماموریت بفرستم کنم می فکر دارم:عمو-

 

 

 

 بعد ماشینش با بودم خواسته طال از نداشتم ماشین چون اومدم در زود کم یه امشب
 در تو ور کلید عصر دم آور سام سر ترافیک از کوفته و کالفه و  خسته. ما خونه بیاد باشگاه
  اومد مامان صدای بعد و در شدن کوبیده صدای که آوردم می در کفشامو داشتم.چرخوندم

 نیست آدم آراد ....کردی خستم بخدا دیگه. ستایش خوای می من پسر جون از چی:مامان-
  ادنی پیش ناراحتی که زارم می جیگر رو دندون هی کنم می مالحظه هی .. توجه به نباشه
 زنی می گند بدتر دفعه هر تو ولی فامیل تو

 اب بگم اومدم فقط شم نمی قانع من خاله باشه کرده  قانع مو بابا قدرم چه هر: ستایش-
 دارهبر  اش کاری کثافت از دست کنه کار اونجا داره دوست اگه.....همین کن صحبت  پسرت
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 خون داره زالویی مثل ستایش کردم می احساس.نداشتم رو یکی این توان واقعا دیگه
 داد لندب شد تموم صبرم کردم می گوش حرفاشونو و بودم ایستاده هال تو.میمکه منو زندگی
 زدم

 نبود بس ظهرت بازی مسخره.اینجا کنه می غلطی چه-

 برگشت سمتم به عصبانیت با

 ابلهم بابام مثل منم کنی خام منو ساده بابای کردی فکر پسرعمو به:ستایش-

 به مو دست) داشت میشه انتظاری چه کنه می توهین خودشم بابای که احمق توی از-
 بیرون(کردم دراز در طرف

 حس بی پاهام دیگه واقعا.زد زل من به عصبانیت با پوشیده مانتو و حاضر طال و شد باز در
 نیتعصبا با و تند و گرفت من از شو نگاه.اومدن بیرون هم روشنک و آتنا سرش پشت.شد
 رفتم  دنبالش.رفت ورودی سمت به و شد رد کنارم از

 کجا ببینم کن صبر-

  برگشت سمتم به  باخشم

 داری مشکلی کنم گم گورم خوام می: طال-

 ظرن از رو طال منو فاتحش پوزخند با و شد رد من از ای تنه با ستایش بدم جوابشو  اومدم
 .شد نمایان آسانسور توی از عمو هیکل حین همون در شد خارج خونه در از و گدروند

 داد قرار خطاب رو ستایش بلند صدای با عمو

 هخونواد یه و اینجا  اومدی جراتی چه به تو دارم حرف باهات کلی که بریم بیافت راه:عمو-
 بیافت راه .کردی ناراحت رو

  گفت دستپاچه

 چیزه. .من بابا: ستایش-

 گفت عصبانیت با
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 بیافت راه فقط...هیس:عمو-

 ارهدوب.رفت در سمت به و آورد در دستم از شو باز طال رفتم بیرون در از که ستایش و عمو
  گرفتم بازوشو

 کجا-

 خونمون برم خوام  می کن ولم: طال-

 مشآورد داخل به و کشیدم محکم نرسید زورش اما بیاره در دستم تو از دستشو کرد تقال
 اومد در  نالش صدای.

  نشست زمین روی و گرفت پهلوشو

 دوید سمتش به آتنا

 عزیزم شدی  چی طال وای: آتنا-

 گذاشتم  شونش رو دستمو کنارش زدم زانو

  بردار دستتو شد چی-

  شد جمع درد از چشماش

 در دستگیره به خورد محکم پهلوم کشیدیم: طال-

 شده چی ببینم اتاق تو بریم بیا-

 شد بلند خودش و گرفت رو پهلوش

 خونه برم خوام می فقط نشده هیچی: طال-

 بود قهر من با چرا این

 میریم هم با ببینیم و مامان حال دقیقه یه بشین-

 مالید  می پهلوشو داشت.تخت رو نشوندم و اتاق ت بردمش

 شدی چی ببینم میزاری-
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 دیگه میکنه درد بشه خواستی می چی: طال-

 باال زدم  بلوزشو و نشستم کنارش

 گرفتش برق انگار

 کنی می کار  چی: طال-

 کردم اخم

 خو شده  چی ببینم بزار. بخورمت خوام نمی-

 دادم پایین پیرهنشو بود شده قرمز نزد حرفی دیگه

 بشه کبود شاید-

 کرد نگاهم.خودم سمت برگردوندم شو صورت.نکرد نگاهم

 بری خواستم نمی....ببخشید-

 گفت حال همون تو

 میشه؟؟؟..... خونمون ببر منو: طال-

 روی دستشو و بود کشیده دراز رفتم مامان اتاق به و شدم بلند.کشیدم عمیق نفس
 ندلبخ و کرد طرفم به رو صورتش نشستم تخت روی کنارش.بود گذاشته  پیشونیش
 زد کمرنگی

 خوبی-

 گذاشت پام روی دستشو

 میشم خوب بخوابم کنه می درد سرم کم یه فقط....مامان خوبم:مامان-

 بوسیدم دستشو

 بیام و برسونم رو طال برم من پس-

 کرد ناراحتش ستایش .... چطوره حالش:مامان-
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  میگردم بر زود....کن ولش....کنه نمی ناراحت کیو ستایش!!!هه-

 وانهدی من زد نمی حرف طال نزد حرف من با کلمه یک  افتادیم راه و ماشین توی نشستیم
 ستایش حرف یه با یعنی.بود مهم برام من باور.بود مهم برام طال طرف یه همه .میشدم

 و بودم انفجار حال در واقعا من.میشد منفجر داشت ناراحتی اینهمه  حجوم از مغزم.
 مرگ زمان دونه برگ رو من از طال که موقعی همون.نزدیکه مرگم زمان میکردم احساس
 جور بد امشب تلخ مزه  ... قبل شب شیرینی همه اون از بعد .. سکوت اینهمه از کالفه.منه
  برگشتم سمتش به و کردم پارک خیابون گوشه میزد هم به رو مزاحم

 زنی نمی حرف چی برای  ..قهری من با چرا-

 کشید آه و پایین انداخت سرشو

 داغونه اعصابم خیلی فقط نیستم قهر: طال-

 قربونی گوشت شدم... .ان شاکی من از وسط این همه..... زنی نمی حرف بامن چرا خب-
   .. .همه

 کرد اخم

 دونی نمی....گفت چیا دختر اون دونی نمی تو..شد چی دونی نمی تو ... آراد وای: طال-
 فقط مامان...گفت روشنک به اومد در  دهنش از چی هر   ..باشه ده نکر بارم نمود حرفی
 بود الیقش چی هر روشنک آخر شد نمی ساکت..کی تا آخه باشیم ساکت خواست آزمون
 تونه می چقدر آدم.... بسته پشت از شیطونه دست ستایش(گرفت گریش)کرد بارش
 باشه  پست فطرتش

 کرد شروع دوباره مدت یه بعد.کردم سکوت فقط

 نکروش به.یاد می بر ازش بگی کاری هر ستایش این آراد. ..ترسیدم خیلی ازش امروز: طال-
 شهاب شوهرت اون با بمونه آراد و تو  حساب گفت

 اون از روشنک شوهر ظاهرا. ... بیاره سرت بالئی شهاب نکنه.ترسم می من.....چی یعنی
  زد حرفو این چرا ستایش.....یه روان های دیوونه

 خندیدم حوصله بی و عصبی
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 طال آخه جرمی چه به-

 روشنک با رابطه گناه به: طال-

  صورتش تو شدم دقیق

 کردی باور هم تو-

 داد تکون سرشو

 آراد......کنه می باور حتما شهاب مثل تاریک باسابقه آدمی ولی..... نکردم باور من نه: طال-
  میترسم من

 زدم  لبخند

 نداره آفت بم بادمجون...نترس-

 بیخیالی در به بزن همش که هم تو....اوف: طال-

 این از تر خبیث ستایش آره. کنم نگرانش بیشتر نخواستم فقط بودم نزده بیخیالی در به
 نگاهش صداش به دوباره.موضوع این از بشه منحرف ذهنش خواستم فقط. ظاهرا بود حرفا
  کردم

  چرا گی نمی آراد کنه ایجاد آدم تو نفرتی همچین یه تونه می موضوعی چه: طال-

 بود کافی فقط و خواستم  می طال از آرامش چقدر .داشتم دوستش چقدر.کردم نگاهش
 وایبخ کافیه فقط بمیرم تو برای حاضرم من  .. .من حیات مایه برای بود بس کنه نگاهم

 باشم عاشقش نخواستم چون-

 کار نبهتری .نرم شرکت روزی چند دادم ترجیح دیروز جریان از بعد. رفتم دنبالش زود صبح
 کار ردنک پیدا تا فقط گرفتم تصمیم .نداشت فایده اینجوری بود جدید کار یک کردن پیدا
 صبحم. مبرسون اتمام به بود کاره نیمه و بود نیوشا با مسئولیتش که رو تمامی نیمه پروژه
 و  عالف امروز.داد رو سالمم جواب الاقل بود باقی شکرش جای خب ولی بود دمغ کمی
 فرید طرف از. کردم بازش اومد پیامک گوشیم به بودم فکرا همین تو.کردم می کار چی بیکار
 بود
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 وزر چند این خب بود خوب.اوکی نوشتم  جوابش در فقط بود گرفته رو خانوادش موافقت
 هب ها خیابون تو گشتن ول جای به دادم ترجیح.آوردم می رو رامش و شیراز میرفتم خودم
 .کردم ترمز و دیدم رو روشنک و مامان در جلوی .گردم بر خونه

 کنین می کار چی اینجا-

 دکتر ببرم رو روشنک خوام می. مییرسه االن آژانسیم منتظر:مامان-

 باال بپر(روشنک به کردم رو) برمش می خودم کن حساب آژانس-

 گرفت ازم نگاهشو زده خجالت

  نیست چیزیم گم می هم عمه به.نمیشم مزاحم نه:روشنک-

 آوردم در اداشو

 دیگه شو سوار. من واسه  میزاره کالس.نیست چیزیم-

 بیرون فکر از شد باعث مامان صدای که کرد  می تا دو دو داشت نیومدن و اومدن میون
 بیاد

 مامان دیگه ببرش کنم می حساب آژانس من پس:مامان-

 افتادم راه.شد سوار روشنک و گفتم چشمی

  میزاری کالس چیه-

 رهبهت نباشیم زیاد هم با تو و من ولی منا از نشی ناراحت. ...آراد منه چند کالس:روشنک-

 بوده بینمون جیزی شده باورت خودتم نکنه.....هه-

 ریخت اش اشک

 پاک  اشکاشو دست با)  لطفی نا همه این نیست حقت  آراد خوبی خیلی تو: روشنک-
 من.ودنب دلیل بی زد ستایش که حرفی شه جو می سرکه و سیر مثل دلم دیشب از من(کرد
 من افتاده بد دلم به.....آراد وای.... .روانی اون اگه وای.مه دنبال جا همه کنم می فکر همش
 کرده کارایی یه حتما ستایش بگیر جدی کن باور...... تو اما جهنم به بمیرم
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 ابوشه که من....نداره امکان...ارتباط در شهاب با ستایش یعنی.روشنک نیار بد دلت به-
 ضعیفه خیلی  احتمالم این خب ولی بشناسم که ندیدم اصال

 مشکوک خیلی وقتایی یه ستایش...... دیشب ولی داشتم شک منم.....آراد اوف:روشنک-
 باشه تونه نمی اتفاقی اینا....شماها دارین تلفنی مزاحم هم تازگیا.میزنه

 کردم  نگاهش

 سال سه دو.....کردی زندگی باهاش سال چند جطوری پس.....ازش ترسی می اینقدر-
 !!!!نیست کمی زمان.....

 کشید دردناکی آه

 انایر  بود  اومده پدریش زمینهای از سری یه برای وقتی.نبود اینطوری که اول از: روشنک-
 بود اسحس اما احساساتی العاده فوق و رمانتیک پسر شهاب .شدیم آشنا بنگاهی تو اتفاقی

 یک برای  پدرش دوست و مرد  پدرش اینکه از بعد.توش اومد زلزله شبه یه انگار ما زندگی.
 شهاب دیگه شهاب اون از بعد و اومد شب یه.بود کرده وکیل رو اون مسائل از سری
 کنم می خیانت بهش دارم کرد فکر که گفتن بهش چی واقع نفهمیدم.....نشد

 شینما پالک شماره فقط نزدم حرفی دیگه هم من گذشته به بود رفته انگار کردم نگاهش
 .کردم یادداشت ذهنم تو رو رفت و گرفت سبقت ازم که اسپرتجی

 پریده رنگ اخموی طالی یه باشگاه در از.....طال دنبال رفتم رساندم خونه که رو روشنک
 بیرون اومد

 سالم: طال-زد لبخند مثال

 . حالیه چه این-

  میرم می سردرد از دارم: طال-

 تبس کردمچشماشو می کار درمانگاه خط تو بودم شده اورژانس  امروز منم خندیدم دلم تو
 کرد زبا چشماشو.گذاشت پیشونیش روی دستشو.داد تکیه صندلی پشتی به سرشو و

 میری کجا داری.... .ا: طال-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
220 

 ندیدی قیافتو...بانو درمانگاه-

 خب بخوره ناهار خانوم تا رفتیم جایی زدن بهش که مسکن به بغاز .نزد  حرفی دیگه
 .موند نمی براش توانی دیگه بود معلوم ورزشی تایم این با بود ضعیف

 میرم می دارم خوردم اینقدر: طال-

 خندیدم

  الکی میگی چی.... استخوانی و پوست مثل.....خوردی برنج کفگیر یه-

 برگردوند رو روش قهر حالت به

 بخواد دلت..... خوبم ام خیلی: طال-

 کردم نگاهش شیطنت با

 خواد می خیلی که دلم-

 کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین.بودم هاش گونه صورتی شرم عاشق من

 داشتی نگه چرا: طال-

  شیراز برای یارم می گیر بلیط ببینم برم-

 زد خوشحالی برق چشماش

 ببر منم  ..بیام منم....آراد کردن قبول وای....یه خبر: طال-

  خندیدم

 باشه بخند فقط شما ....خوبه بیا هم شما... چشم-
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 هی و ریختمی اشک آروم فقط طال خاله.زد نمی  حرفی کس هیچ و هال توی بودیم نشسته
 شدم جابجا جام تو کمی .بخوریم میوه کرد می تعارف گاهی از هر

 ببینم رو رانش خوام می بدین اجازه اگر-

  اینطرف از بله... بله:فرید-

 بلند.زد می خنگی به خودشو یا جی همه بود رفته یادش مردک.رفتم بهش غره چشم یه
 بود ناشناس شماره.زد زنگ تلفنم  برم دنبالش که شدم

 بله-

 اومد خط اونطرف از ای گرفته و گنگ صدای

 کردم پیدات  باالخره:

 پرسیدم مردد

 شما-

 شد آشوب دلم....زد قهقهه وحشتناک و بلند

 سراغت یام می دارم باش منتظرم.... .عزرائیلت:

 شنیدم رو طال صدای.موند دستم تو همینجوری موبایل

 آراد بود کی: طال-

 پرسیدم گیج

 هوم-

 بود کی: طال-

 گوشی به موندم خیره دوباره

 .بود گرفته اشتباه-
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 وبرویمر کردم باز درو .رفتم رامش اتاق سمت به فرید دنبال و گذاشتم جیبم توی رو گوشی
 مثال تا داد می تکون و پاش رو بود گذاشته عروسکشم تخت پایین بود نشسته
 کنارش رفتم و بستم درو.نداشت جا هیچ به توجهی و بود پایین سرش.بخوابه
 کردم دراز خودش مثل  پاهامو.نشستم

 بخوابه من پای رو بزار  عروسکتو رفت خواب پات-

 داد تکون عروسکشو دوباره یتفاوت. انداخت باال هاشو نه شو

 وت تا باشم عروسکت مواظب دم می قول ولی نیستم بلد بازی عروسک  پسرم من خب-
 کنی استراحت

 ویر عروسکشو.نشست تخت روی رفت و کرد بغل عروسکشو و شد بلند عصبانیت با
 رصمح.من به کرد پشتشو لجبازی با تخت روی نشستم منم.داد تکون و گرفت اش دست
 گرفت

 اما ...دوستیم هم با هنوز کردم فکر.ببینم رو تو اومدم تو بخاطر من.قهری من با.... طال....آ-
 .نیست یادت منو تو

 مصری شو قشنگ و بلند موهای بود شده الغر.داد تکون عروسکشو دوباره و نداد جواب
 .بودن کرده کوتاه

 پس.باشه تو برای خوبی دوست تونه می دیگه عروسک یه که بودم کرده فکر خودم با من-
 کی به بدم عروسکو این من

 ایستاد عروسکش دادن تکون از

 وبخ دوست یه جطوری دیگه من.بکشیم نقاشی هم با تا بدم کی به رو رنگی مداد اینهمه-
 کنم پیدا

 نیست من دوست کسی هیچ.....نیستی من دوست تو:

 بشیم دوست هم با دوباره بیا خب-

 کرد تاز عروسکشو سر و انداخت باال شو ها نه شو بازم
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 یم بودم کرده فکر من.باشی من دوست دیگه نداری دوست تو چون برم  من پس... باشه-
 قول ما اوه....بخوریم پیتزا عالمه یه.خوب جاهای عالمه یه بریم هم با تا تهران من با یائ
 پس باشه....سواری دوچرخه  ..بازی توپ  ...بازی شهر هم با بریم بشه تابستون بودیم داده
  خداحافظ ....

 هب .رم  می دارم کردم وانمود کرد من طرف به سرشو یواش... برم و شدم بلند نخورد تکون
 ... .پایین دادم رو دستگیره رسیدم اتاق در

 یاد می مامانت میگه دروغ مامانی گن نی دروغ همه.من دنبال اومدی گی می دروغ تو:
 فتنر  تنهایی گذاشتن تنها منو اونا  ..بابام نه مامانم نه.یان نمی دیگه دونم می خودم من.

 نداری دوست منو هم تو .. .خدا پیش

 بگی غدرو موردی همچین تو که اینه بدی بزرگترین. ..بیچاره دخترک آخ....گریه زیر زد بلند

 بغلش و خودم طرف شیدمش ک.میکرد گریه بلند بلند.نشستم تخت روی و برگشتم دوباره
  بوسیدم موهاشو روی.کردم

 وت که نبوده حواسش شاید اما بگه دروغ بهت نداشته دوست هم بزرگت مادر....باش آروم-
 می  تورو باال اون از اما هستن خدا  پیش مادرت و پدر .کجان پدرت و مادر دونی می خودت
 کرد می هق هق. میشن ناراحت کنی گریه هی تو اونوقت بینن

 میشه تنگ براشون دلم من خب:رامش-

  میشه تنگ منم دل خب.خداست پیش منم بابای. دارم رازی یه منم-

 چشمام تو دوخت رو  مشکیش گرد چشمای.شد ساکت

 کنی می کار چی اونوقت:رامش-

  کردم پاک اشکاشو

 وابخ قبل شبا بعد.... باشم خوشحال... بکنم خوب کارای کنم می سعی روزا اونوقت ..اومم-
 کنم می تعریف براشون و کردم صبح کاری هر

 کرد نگام متعجب
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 ....دورن خیلی خیلی اونا میشنون مگه:رامش-

 باشی خوشحال تو وقتی خب.کنن می تعریف براشون میرن بعد میشنون تو صدا ها فرشته-
  میشن خوشحال بهشت تو تم بابا و مامان

 کرد بازی بلوزش گوشه با و پایین انداخت سرشو

 خودت پیش بری می منو گفتی راست:رامش-

 خودمون با ببریم رو تو اومدیم طال و من.... عزیزم آره-

 زد لبخند

 آراد داری دوست منو تو: رامش-

 کردم نوازش موهاشو و کردم بغلش

 طال پیش بریم پاشو......دارم دوست عالمه یه.....دلم عزیز دارم دوست که معلومه-

  اومد بغلم ار ناپذیر وصف شوقی با رامش.برگشت ما طرف به همه سرها کردم باز درو
 بزرگش مادر به کرد رو و دوید طال سمت و پایین

 طال پیش برم خوام می من جون مامان:رامش-

  زد قلبش روی دستش کف با محکم شکست طال خاله بغض

 قربونت به جون مادر:

 زاری و کردن گریه به دوباره نشست

  من به کرد رو گریه همون با

  زد نمی حرف بود وقتی چند معصوم طفل این.جوون بده بهت خوای می  چی هر خدا:

 وریاینج..... .نکنین گریه  رامش پیش لطفا اما یه بزرگ غم...بهتون بده صبر خدا.ممنون-
 تون نوه بخاطر اما سخته میدونم میخوره ضربه بیشتر
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 با لوکوچو دختر .کنه حاضرش خواستم طال از.کرد تایید خرفامو سر تکون با گریه با همراه
 من به کرد رو فرید.شد حاضر ذوقی چه

 کمه کنم تشکر چی هر: فرید-

 کشیدم آه

 تهران من اجازتون با جان مادر فقط.باشه خوب اش روحیه شایدبرای اینجا از بودن دور-
  باهاش طور چه میگن هم خودمون به بهش کنه  می کمک خوبه.برمش می مشاور یه پیش
  کنیم رفتار

 د و دل راستش من.دم می بشه چقدر هر اش هزینه جان مادر شه با:کرد پاک اشکاشو
 ندارم ماغشو

 باشین داشته اطالع خواستم فقط نگفتم هزینه بخاطر من نه نه-

 هب بزرگش مادر.کرد خداحافظی بزرگش مادر و فرید با.بیرون اومد پوشیده لباس و حاضر
 ایستاد یهو که گرفتم دستشو.گرفت رو کردنش گریه جلوی زور

 نریم... چیزه: رامش-

 شدی پشیمون-

  گفت سر اشاره با

 .نه

 بیار تو گوش: رامش-

 کردم نزدیکش مو گوش و نشستم

  دارم جیش باره دو من: رامش-

  خندیدم

  میزنم تلفن یه حیاط تو منم بیاین تا.....بیاین و برین طال با.... نداره  عیبی-
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 مین ولم پیش ساعت چند تلفن فکر.رفتم حیاط به و کردم خداحافظی مادرش و فرید با
 گرفتم و سهیل شماره.کرد

 معرفت بی جان ارباب سالم ...به:سهیل-

 بزنم زنگ شما به باید من.....ارباب درد و سالم-

 کجایی پابوس بیایم خوایم می..... پ نه:سهیل-

 خندیدم

 کنه آدم رو تو نتونست رم بها-

 نمیشن آدم که ها فرشته:سهیل-

 رانندگی راهنمایی تو داشتین آشنا یه سهیل....بابا نزن زر-

 خب:سهیل-

 کنه شناسایی برام پالک شماره یه خوام می-

 اون از انگار رامش.داشتیم پرواز صبح فردا. رفتیم طال برادر خونه به شب رامش همراه به
 الط رسیدیم تهران وقتی.خوابید خودم پیش هم شب.بود آورده در بال بود شده کنده خونه
 مه تا دو. داشتم عمو و شرکت از رفته دست از تماس چند.رسوندم خونشون به رو رامش و

 وضع از بعد و خونه رفتم سریع همین واسه.شرکت برم بود خواسته ازم که عمو از پیامک
 با.مرفت عمو دفتر به منشی به سالم از بعد بالفاصله.شدم شرکت راهی ام لباس کردن

 هم عمو.نشستم میزش کنار مبل روی دادم دست باهاش. شد بلند پام به خوشرویی
 من به دوخت چشم مستقیم و کرد قفل هم تو دستهاشو

 کردن قهر ما مهندس جناب پس:عمو-

  حرفیه جه این عمو دارین اختیار-

 داد تکیه صندلی پشتی به عمو

 نیستی روزه دو االن ماموریت بفرستمت خوام می گفتم که این با چرا پس-عمو-
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 تفرص اولین در خواستم می بعدش ....کاری برای بودم شیراز.کردم پر که مرخصی برگه-
 بزنم حرف باهاتون

 کرد ریز چشماشو

 ؟؟؟.به راجع:عمو-

 کشیدم عمیقی نفس

 باشم ای دیگه شرکت تو کار دنبال که اینه بهتر   . . علی عمو دم فکر خیلی من-

 کرد بازی بود میزش روی که خودکاری با و شد خم جلو به دوباره هم تو رفت اخماش

 حساس موقع در درست....دارم احتیاج خیلی بهت که حاال:عمو-

 کردن کار شرایط این با.... خب ولی . . عمو  متاسفم-

   ...من.....نمیشه  .... بدین حق منم به

 صحر  از عمیقی نفس موند تموم نیمه حرفم ستایش نام به آشامی خون و در شدن باز با
 میز روی چشم با.گذاشت میز روی ای برگه و کرد پدرش به سالمی من به توجه بی.کشیدم
 کرد صداش عمو که گشت می چیزی دنبال

 گردی می چیزی دنبال: عمو-

 کرد نگاه  پدرش به

 نامه استعفا....اوهوم:ستایش-

 شا گستاخانه بینهایت رفتار و ستایش کارهای نبود خودم دست.زدم  پوزخند آگاه ناخود
 می خشم و استرس از  پر دیدمش می اصال.داشت نمی نگه برام رو تحمل ظرفیت دیگه
 انداخت پدرش و من به نگاهی عصبانیت با اما شدم بلند.شدم

 زده تو رای که نگو بابا:ستایش-

 گفت بلند.شد عصبانی واقعا دیگه اینبار عمو
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 من.نداری منو کارهای تو دخالت حق تو....هان ..ستایش کردیم صحبتی چه هم با ما:عمو-
 اخراجه کی کنه کار اینجا کی گم می من و  منم شرکت این رئیس تر مهم همه از و پدرتم
 نکن فضولی من کارهای تو این از بیشتر پس

 داد جواب گستاخانه هم ستایش

 ندارم رو بودنش تحمل من.اون یا اینجاست من جای یا پس:ستایش-

 نیست شما بازیهای بچه واسه  جایی کته شر اینجا دیگه بسه آه:عمو-

 اطربخ نداشتم دوست بود بد ستایش هم چقدر هر.رفتم در طرف به و گفتم آرومی اجازه با
 سیدهر  عصبانیت اوج به ستایش. کردم می باز رو در داشتم.بایسته عمو روی تو اینطور من
 بود

 .نبوده هم ای خواسته بچه همچین خوبه.گیرین می اونو طرف همش چرا:ستایش-

 کرد صدا گردنم استخوانهای که برگشتم طرفش به چنان حرفش این با

 داری نگه خودتو حد دیگه بهتره-

 شد بلند عصبانیت با عمو

 ستایش بسه:عمو-

 کرد نگاه بهم نفرت با و زد کمر به عصبانیت با دستاشو

 اومد دنیا به واسه کردن  حلوات حلوا کردی فکر نه.جی واسه زدی زل چیه ... ها:ستایش-
 همین بخاطر مامانت که بودی ایناخواسته بچه واقعا که دونی نمی هنوز احمق توی.نت
 شد عمو با ازدواج به مجبور

 زد داد و رفت طرفش به سرعت با عمو

  میگی داری که چیه تا پر و چرت این ستایش شو خفه:عمو-

 مرفت طرفش به و بستم و کوبیدم محکم و باز نیمه در. شد لبریز صبرم کاسه دیگه

 .کنم می خفت خودم وگرنه ببندی گشادتو  دهن دیگه بهتره-
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 یاد می دستت جی همه بپرسی  مادرت از کلمه یه من کردن خفه جای به.....هه:ستایش-
 رسوم خالف بر که بودی مادرت شکم تو ناخواسته بچه یه تو که بگم همینو فقط.عمو پسر
 ای  اومدی دنیا به ماهه هفت بپرس مادرت از فقط .گذاشتی دنیا این تو پاتو ازدواج قبل
 بوده باردار ماهه دو عروسیش تو رو تو مادرت

 می سیاهی چشمام چرخه،  می سرم دور اتاق کردم می احساس. کشید می سوت گوشام
  زد یم نظم بی و تند ،خیلی گذاشتم قلبم روی دستمو بود چی دیگه خزعبالت این رفت

 کشید و گرفت وش باز از رفت ستایش سمت به عمو

 کنی می کار چی دستم....بابا آی: ستایش-

  گمشو... .میزنمت اینقدر وگرنه بیرون برو:عمو-

 بازوم روی عمو دست. بودم شده خشک وسط اون من. بست سرش پشت محکم درم
 بود افتاده شماره به نفسش عصبانیت از اونهم.نشست

 محضه دروغ ستایش حرفای: عمو-

 هیچی.....عمو نگو هیچی-

 انسورآس وارد .کردم  می سکته وگرنه میرفتم بیرون شده خراب این از باید.... میرفتم باید
 به و راونورت کمی رفتم. شدن سوار دختر تآ دو. ایستاد دوباره و رفت مایین طبقه یک. شدم
 من مغز تو دارن جماعت یه کردم می اخساس.بود حرف هجوم از مر سرم. زدم زل کفشام
 زدم زل بهش اخم با دخترا از یکی زدن زل از کالفه.میزنن حرف

 شدی میخ چیه ... هوم-

 اینجا کارمندی:

 شد باز گوش بنا تا نیشش

 صدای.بود بهتر کردم می نگاه کفشام به همون.ندادم جوابشو و بیرون کردم فوت مو نفس
 شنیدم دوستشو پچ پچ

 خره مردم پسر به زدی زل چرا:
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 گفتم حرص با کارش این از کالفه.ایستاد همینجوری دختر و ایستاد آسانسور

  ملت  برن بقیه کنار بکش بیرون بری خوای نمی-

 دارن کار

 ونازش .گفت ببخشیدی زده خجالت. بردش بیرون و کشید مانتوش آستین از دوستش
 بیرون تشرک پارکینگ از سرعت با.رفتم بود طال ماشین البته که ماشینم سمت و گذشتم
 ابجو حوصله و حال اما شنیدم می رو گوشیم زنگ صدای میشد منفجر داشت مغزم. رفتم
 نیاید تو. بود هضم قابل غیر زیادی ستایش حرفای نبود رانندگی به حواسم.نداشتم دادن
 منم دپیچی بیرون سرعت با فرعی از که مشکی ماشین دیدن با که کردم می سیر ای دیگه
 زدم ترمز روی

 یا آمبوالنس  زدین زنگ گفت می زد  می داد  اومد می داد صدای.زد  می گونم به یکی
 شده دوال من روی مسنی مرد کردم باز کمی چشمامو.شد زده گونم به دوباره.نه

 جوون شنویمی و صدام:

 نیست خوب حالم من

 گذاشتم سرم روی دستمو.دیدم می تار اما ببینم رو طرف قیافه کردم سعی خیلی

 کنه می درد خیلی سرم-

  اومد جوونی پسر گریه صدای

 کشه می منو بابام...ندارم گواهینامه.برم بزارین قرآن رو تو آقا:

 و بود آورده در ماشین از منو .هستم موقعیتی چه تو ببینم کردم سعی.کرد می  ذق  ذق سرم
 کشید می تیر سینم قفسه.بودن نده خوابو زمین روی و

 رپس گریه صدای .میشه بسته ام چشم و میشم بیحال گاهی از هر که فهمیدم می خودم.
 پرسیدم کش دراز همانطور. پیچید می وز وز مثل گوشم توی

 چیه ماشینت-

 کشید باال محکم رو اش بینی
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 .مشکی پرشیای:

 کردم بازش بازور. شد بسته ام چشم

 برو-

 مسن مرد همون صدای

 بیهوشی است دقیقه بیست االن.کرده پارت و  لت زده. بره میزاری:

 گرفت درد گردنم.کرد بوسم هم پشت بار چندین و اومد جلو پسر

 نکنه کمت بزرگی از خدا:

  اومد مردی صدای.گذاشتم قلبم روی دستمو

 کنه می درد حاییت:

 قلبم و سرم-

 زد داد ما دور شده جمع جمعیت به رو.اومد مرد داد صدای

  بشین متفرق بفرمائید.... بفرمائید.. .اومد آمبوالنس:

 نشدم متوجه چیزی دیگه

 

 

 رمس الی با پرستاری و بودن زده بهم سرم.بودم بیمارستان تخت روی کردم باز چشمامو
 کرد می درد هنوزم سرم.بود

  کجام من-

 خندید بود سرم الی با که مسنی پرستار

 مثل زیجی یه.آره بوده بد حالت تصادف قبل.بود باال خیلی فشارت.جان پسر بیمارستانی:
 عصبی فشار
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 شد دلسوزانه نگاهش رنگ.دادم تکون آره نشونه به و سرم بیحال

 عصبی فشار این چیه جان مادر جوونی خیلی .نزدی سکته کرده رحم خدا:

 مکش می چی من بفهمی تا نداری ستایش اسم به ای نخاله شما بگم نداشتم حال دیگه

 کرد آماده فشارم گرفتن برای رو سنج فشار دستگاه. کرد نگاه سرم به دوباره

 تمومه هم مت سر.... دنبالت بیاد یکی بزن زنگ. خوبه االن تم فشار:

 بوق ات چند بعد. گرفتم رو سهیل شماره. گرفتم پرستار از رو آدرس دادم تکون رو سرم بازم
 داشت بر

  اه . .بزاریم مرگمونو کپه خواستیم روز یه:سهیل-

 شما بفرمایین.

 سهیل-

  پرسید سریع که بود  چطور صدام دونم نمی

 خره کجایی ...اینطوریه چرا صدات.... تویی آراد: سهیل-

 پیچید می سوت صدای گوشم توی همش شنیدم نمی خوب رو صداش

 میدم بهت که آدرسی این به بیا-

 دمخو گن می من به آزار بی بیمار.بودم نشسته راهرو توی و بودم شده بلند تخت روی از
 هخواست ازش.برسه سهیل تا بودم نشسته حاضر هم خودم و بودم کرده پرداخت رو هزینه
 تار ام چشم دید گاهی از هر و کرد می درد شدت به سرم.نگه چیزی کسی به بودم
 منگران اون الاقل.نداشتم دادن جواب نای اصال اما زد  می زنگ طال بود چندم بار این.میشد
 رد یک ستایش حرف شاید االن که من مثل.داره دوستت چقدر یکی بدونی خوبه. باشه
 رو مادرم گفت می من به حسی یه.انگار بودم شده متحول کال اما بود دروغ هزار
 وت ... دم نمی رو طال جواب من... میزنی زنگ چقدر عمو... اه.خورد زنگ گوشیم دوباره.نبینم
 داده تکیه دیوار به رو سرم و بودم بسته چشمامو.دم نمی جواب صد در  صد دیگه که رو
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 ازب چشمامو شد گذاشته شونم روی دستی.میکرد درد اینقدر نبود خودم برای سرم.بودم
  .بودن اومده هم با سامی و سهیل کردم

 بمونی خواد نمی االن خوبی... .پسر شده چت: سهیل-

 نه یعنی که انداختم باال ابرو

 دیگه بیاین کنم روشن ماشینو برم من: سامی-

 گرفت بازومو سهیل

 بریم آروم آروم....پاشو: سهیل-

 گفتم بلندی آخ. شدم بلند

 جیزیته...چیه-

 گذاشتم سرم روی دستمو

 کنه می درد خیلی گردنم و سرم-

 بازم بگم دکترا از یکی به برم: سهیل-

 رو طال خونه آدرس نشستم که ماشین تو.رفتم بیرون بیمارستان از آروم آروم و گفتم نچی
 ستدو اصال.بشم روبرو مادرم با و برم خونه خواست نمی دلم اصال .اونجا ببرن منو تا دادم
 تا دادم سهیل به رو گوشی.بود طال خورد زنگ گوشیم دوباره.باشم پیشش االن نداشتم
 ابدی خواب یه هم شاید.خواست می خواب فقط دلم.بگه رو ماجرا و بده جواب

 

 

 باز رومون به سرعت با بودن؛در در پشت منتظر انگار دادم فشار رو در زنگ که همین
 .کرد می گریه به اعتراف طال چشمای.شد

 .....نکردن چرابستریت....نشده چیزی جاییت...خوبی ..شدی چی.... آراد وای: طال-

  اومد جلو مادرش .پرسید می ریز یه همینطور
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 دراز تخت روی حال بی.رفتم سمت همون سهیل با و کرد اشاره دری به بادستش
 یزیج کسی به کردم تاکید هم باز و کردم تشکر ازش خواست رفتن اجازه هم سهیل.کشیدم
 دادم فشار پیشونیمو دستم دو کف با .نشست تخت روی کنارم اشک و بغض با.نگه

 میکنه درد خیلی:طال-

 سینم قفسه روی دستش.داشتم می نگه باز چشمامو زور به.دادم جواب سر اشاره با
  تپیدن کرد شروع قلبم.نشست

 کردی گریه چرا-

 کرد پاک شو اشک

  اومد در آب از درست شد چی ببین  داشتم دلشوره اصال صبح از: طال-

  لرزید بغض از لبهاش دوباره

 تعمیرگاه از خودمو ماشین.....طلبت نو ماشین یه..... شرمنده ماشینت بابت...طال: طال-
  میخرم ماشین برات فروشم می بگیرم

 کرد اخم

 یه.ردمنک فکر چی هیچ به تو سالمتی از غیر به من.....کنه می فکر چیزایی چه به کن نگاه-
  گذشت خیر به شکر رو خدا که مهمی خودت(کرد نگاهم) ...نداره ارزش برام ام ذره

 برای بره ضعف دلم و خمارش چشمای تو بشم محو.آرامش این تو کنن رها همینطور منو
 تماشاش و بنشینم خواست  می دلم.داد می دست بهش احساساتش ابراز از که شرمی اون
 که همینجوری .کردم می ردیف براش رو دلم های عاشقانه عشق و آرامش از لذت غرق کنم

 بستم چشمامو کردم می نگاهش
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 داشت رامش کردم باز چشمامو.کردم احساس صورتم روی رو کوچولویی و  نرم ای دست
 داشتنی دوست خیلی مشکی های مژه اون با گردش چشمای.کرد می  نوازش مو صورت

 کردم نوازش و بردم لپش سمت بودانگشتمو

 شدی مریض:رامش-

 پرنسس میکنه درد سرم کوچولو یه-

 میشه خوب کنم سش بو-

 .میشه خوب که معلومه-

 بوسید  پیشونیمو.اومد جلوتر و شد بلند

 شدم بهتر کنم می احساس حاال همین از-

 گوشت در بگم جیزی یه خوام می: رامش-

 کرد پچ پچ و گذاشت گوشم دور دستاش و  اومد جلو سریع

 کنه می گریه داره همش ه بیرون اومده خانومی یه: رامش-

 همه دوباره.ببینمش نداشتم دوست که بود مزخرفی حس چه این.بود فهمیده مادرم وای
 دارمن یاد نامهربانی مادرم از من اما.گرفتم گیجه سر.سرم توی شد می اکو  ستایش حرفای
 بعدش های صدقه قربون اما  زد  می سرم دادی یه و میکرد دعوام مادر مقام در شاید
 که بوده ای بچه حتما حال هر به شایدم، داشت دوست من از بیشت رو آتنا ولی.جی

 و بود و کشیده دراز کنارم رامش.انداختی جونم به دردی چه ستایش.بود خواسته خودش
 مسر  ،دوباره شدم بلند گریونم مادر دیدن با.شد باز در که کردم می نوازش  موهاشو منم
 گرفت بغلش توی رو سرم. نشست کنارم و اومد.کردن ذق ذق کرد شروع

 اومد سرت بود بالئی چه  ... عزیزم.... برات بمیرم:مامات-

 و شب مادرم نداشت امکان نه.میشن فداش رو باشی نداشته دوست که رو ای بچه مگه
 مادرم ... داشتم دوستش من. ریخت اشک من برای پدرم مرگ از بعد بیماریهای برای روز
 اما.شد می بیشتر لحظه هر سرم تو درد احساس.بودم دیده کشیدنهاشو زحمت من...... بود
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 واستخ  می دلم شایدم.بزنم نداشتم حرفی مادرم بیتابی  مقابل در شده فلج انگار زبونم
 تو و گرفت دستاش دو بین رو سرم.داشتم دوست هاشو نه مادر من.کنه خرج مهربونی برام
  میشد منفجر داشت مغزم  ..آه.دیدمش می تار چقدر.کرد نگاه ام چشم

 شم فدات نمیزنی حرف چرا مامان آراد:مامان-

 

 

 می طبل سرم تو و مادرم به بودم زده زل.  وحشتناک سردرد و شدید تهوع حالت
 بود دستاش تو  سرم که همینجوری. شد وحشت نگاهش رنگ ناگهان.کوبیدن

 کرد پاره رو مغزم اعصاب جیغی صدای.شنیدم رو مادرم حسین امام یا داد صدای

 یاد می خون دماغش از داره بابا:طال-

 .شد بسته دوباره چشمام

 

 .بود سرم  یباال پزشکی.بود کار ترین راحت بیمارستانم تو اینکه تشخیص کردم باز چشمامو
 زد لبخندی دید باز که چشمامو

 نداری سردرد....شدی بیدار-

  نه گفتم  حال بی و آروم

 .گرفت رو فشارم بود باهاش که پرستاری

 هفت روی ده:

 کرد نگاهم

 بود دده دست بهت حالتی همچین هم قبال:

 گفتم آروم
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  نه-

 بگیر.....بودی کرده مغزی سکته حتما االن بودی  نکرده خونریزی اگر .اینبار گذشت خیر به:
 مایی مهمون امشب کن استراحت

 .شد بسته چشمام دوباره

 

 

 

 ازب چشمامو.بود شده خشک تنم تمام بودم خوابیده اینقدر.بودم خونه و بودم شده مرخص
 کردم

 خوای می چیزی: طال-

 خندیدم

 نداری خوراک و خواب شما.....خانوم نه-

 نشست تخت روی کنارم و شد بلند بود نشسته تخت پایین

  شمایین خوراک و خورد... بارم و کار-

  نشستم و شدم بلند

 کو رامش-

 شهم که بعدم.طفلکی بود ترسیده خیلی.....رفت فرستادم، مامانم با زوری دیگه: طال-
 میشد حسودیش آدم کرد می نازت اینقدر بود اینجا

 خندیدم بلند

 حسود-
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 هک هم مامان و آتنا .ببینمشون خواست نمی دلم اصال.ندیدم رو هیچکس روز چند این تو
   بمونه  پیشم خواستم طال از فقط اما کردن گریه اینقدر رو اینجا برداشت سیل

 کرد نگام دادم تکیه تخت به سرمو

 آراد خوای می چیزی: طال-

 شدم خیره روبرو به

 ......دور دور جای یه....نباشه کسی که جایی  ..خواد می خلوت جای یه دلم-

 کرد اخم و شد سینه به دست

 من بدون جنس بد: طال-

 زدم لبخند

 بریم جایی تایی دو تونیم نمی فعال که ما-

 شد جدی

 جایی بری خوای می واقعا: طال-

 خندیدم

 بدم باید بچه و زن خرج.. ..کار دنبال افتم بی باید.برم کجا بابا نه-

 خندید

 کیش رفتیم می کردی می قبول کاش: طال-

 کردم  نگاهش موشکافانه.کشید آه

 بعد.دوتایی کیش بریم پاشیم تو و من   . هست معلوم هیچ.طال گی می داری چی-
  .مبخواب اتاقت تو دادن اجازه بار یه درسته حاال.کنن می قبول تم بابا و مامان فکرکردی

 پایین انداخت سرشو

 رم می تو با گم نمی خب: طال-
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 شد تا چهار چشمام

  میزنی که چیه حرفا این.من نه شدی مغزی ضربه تو اینکه مثل-

 شد کالفه

 ....رفاقتی.کیش ببره تور با هارو مربی آینده روز چند تا قراره ما باشگاه خب.... اوف-
 گم یم من خب .مربیا به بده سور مثال  خواد می و بخره رو باشگاه تونسته باشگاه صاخب
 ....اصل در ولی  میرم اونا با

 میشه بد برامون چقدر بفهمن اگه گی نمی.کشیدی خوبی نقشه مثال االن-

 کنن نگاه روشون تو نمیشه روم دیگه

 نمیدی گوش منو حرف هیچوقت اصال: طال-

 گفت آخ کشیدم موهاشو اسبی دم

 نه یا بیاد در جور عقلم با باید آخه-

 فقط بود نظر یه بابا خب خیلی: طال-

 جااین از کمی نبود بد هم شاید.میرفت بیرون اتاق از داشت قهره مثال و برگردوند و روش
 بودن دور

 آخه کنیم کار جی رامشو پس-

 نشست کنارم دوباره و کرد ای خنده فاتحانه

 بامن  رامش باب ار بکنین موافقت شما: طال-

 

 

 

***** 
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 رفت و دوید دوباره و کرد باز روم به رو خونه در

  نیستی حاضر هنوز-

  اومد در دم مادرش

 ببخشید بود موقع بی مسافرتش: ناهید-

  کردم مصلحتی سرفه

 .جان مادر گرده  می بر و میشه آروم اعصابش  کمی-

  بغلم  پرید رامش

 ها باشی خوبی دختر روز چند این-

  خوب جای یه  میریم هم با بعدا.خان آراد یا داد قول ولی: رامش-

 طال. الط زنانه نقشه با .بگذرونه بخیر خدا خب.جشم گفتم و کردم بوسش مجکم و خندیدم
 رتیکهصو در.کیش برم مربیا با داده اجازه هم آراد کاری برای نیستم روزی چند من بود گفته
 در جلوی چمدون به چشمم. گذاشتم زمین روی رو رامش.رفتیم می یکجا دومون هر ما
 افتاد

 طال بمونی خوای می روز چند مگه..... خدا یا-

 زد داد اتاقش توی همون از

 یام می االن  پایین ببرش الزمه همش: طال-

 مقابل در من ساک اندازه اونوقت.بده خواست می قندهار سفر انگار. اومد در حرصم
 قبع صندوق توی رو چمدون. رفتم پایین و برداشتم چمدونو.بود مسخره واقعا طال چمدون
 وندرس فرودگاه رو ما اینکه از بعد خواستم راننده از.نشستم راننده پیش جلو و گذاشتم
 با و اومد بدو بدو طال.کردم حساب هم رو اش کرایه.ببره گم می که آدرسی به رو چمدون
 عقب به سمتش برگشتم.میزد نفس نفس .نشست عجله

 پس کجایی شد  دیرمون خیلی-
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 داد بیرون محکم شو نفس

 برسیم موقع به کنه خدا واال آره... اوه: طال-

  کنارمون از سریع آژانس بودم کرده حساب رو کرایه من چون و شدیم پیاده فرودگاه جلوی
  دهنش روی گذاشت دستشو و ایستاد یهو شیم رد خیابون از تا گرفتم دستشو. شد رد

 چمدونم!!!!!آراد وای: طال-

 خودم با و گرفتم تر محکم دستشو جدی. گرفتم خودمو جلوی اما گرفت خندم آن یک
 کشیدم

  مونیما می جا پرواز از شد دیرمون بدو-

 شد کشیده دنبالم زده شوک همینجوری

 .....آخه اما: طال-

 ردمک نگاه صورتش تو.بایستم شدم مجبور منم و ایستاد یهو یه کردم سریعتر قدمهامو
 بود خورده گره هم به اخماش

 باشه تو سر زیر اگه آراد: طال-

 کشید جیغ و کشید دستشو.کشیدم دستشو و خندیدم نخندم نتونستم دیگه

 کشمت می!!!آراد: طال-

 بینیم روی گذاشتم انگشتمو

  ندازی می راه هوار و داد خبرته چه....هیس-

 آورد باال شو تهدید انگشت

  کوبوند پاهاشو) خوام می چمدونو من.... .کنم می موهاتو دونه دونه.... کشمت می: طال-
 بود تو اون وسایلم همه( زمین

 .کنم  می کش  خر خودم دنبال چمدونو اون من کردی فکر نکنه ....دیگه بیافت راه.....اه-
 برگردیم بگو بری خوای نمی اگه.... .نیست خبری همچین نخیر
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 اومد در  آخم.کوبید بازوم به مشت با محکم

 طال نیارم در شو عوض اگه.....یارم می در دماغت از.....کنم کار چی باهات دونم می: طال-
 نیستم

 کردم کج  دهنم

 طال زلفون بیافت راه......خدا رو تو نگو.... ترسیدم....وای وای وای-

 می نشون و خط من برای و زد  می غر لب زیر و افتاد راه من از جلوتر حرص با و محکم
 اون اگه عمرا .بود تایتانیک کشتی که نبود چمدون واال.خندیدم می همش من و کشید
 سوئیت یه توش که نظر مورد هتل و کیش به رسیدن زمان تا. آوردم  می خودم با چمدونو
 آورد می زبون به رسید می ذهنش به که تهدیدی مدل هر و زد غر جونم به بودم کرده رزرو
 .خورد  می حرص بیشتر دید می منو خنده وقتی و

 

 ترکید می داشت مغزم.کردم پرت سوئیت کوچیک هال وسط رو ساکم و کردم باز اتاق در
 زد غر جونم به اینقدر

 بشه عوض مون روحیه بودیم اومده مثال

 و حمام یک بود متری1: سوئیت یه.شد سوئیت داخل اتاق تک وارد و زد کنارم تنه با
 .ودب  کوچیک یخچال یه و کابینت تا دو اش گوشه یه که بود کوجیک  هال یک و دستشویی

 یم نگاه برو و دور داشتم.بود خوب همین و بود اش العادهفوق تمیزی اون خوبیه.نبود بد
 باز پالتوش های دکمه. بیرون اومد خشمگین طالی و شد باز محکم اتاق در که کردم
 زد زل من به اخم با زد کمرش به دستاشو.بود

 بخوابم  چی با شب.ندارم لباسم تیکه یه .بپوشم چی من حاال: طال-

 خندیدم

 بخواب لباسات همون با خب-

 کشید  جیغ
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 .نیستم طال نخرم چیزی چمدون همون اندازه فردا......کنم  می خفت: طال-

 ندمخ می بهش دید.بود جهان چهره ترین داشتنی دوست اش عصبانی چهره. خندیدم بلند
 پرت طرف به محکم رو اون روی بالش و رفت هال توی راحتی مبل سمت شد منفجر
 به لشو با دوباره.گرفت می خندم دیدمش می نبود خودم دست.گرفتمش هوا تو.کرد

 .سرش تو خورد محکم کردم پرتاب سمتش

 نقو نق دختره-

 زد  جیغ.گرفت خندم بیشتر کرد کحی دهن

 کنما می  پر لپاتو  چال اون یام می نخند اینقدر: طال-

 حالش هب دلم لحظه یه کنم عوض لباس تا اتاق تو رفتم و برداشتم مو ساک.خندید بلندتر
 .داشتنی دوست دیوونه. ..نازنازی موشک موش....آخی. بپوشه نداشت هیچی سوخت
  اومدم بیرون و کردم عوض شلوارک و شرت تی با لباسامو

 شد تا  چهار چشماش دید منو

 گذاشتی جا ماشالله که  خجالتم.....نچ نچ: طال

 تو چمدون تو موند آره-

 کمرش به زد دستشو.کشیدم دراز کاناپه روی و رفتم اعتنا بی

 بیرون انداختی و لنگار.....برادر کن رعایت حجابتو پاشو... پاشو... .برم روتو: طال-

 بستم چشمامو

 یم تازه نمیبره خوابم شلوارک بدون من.اتاقت تو برو پاشو .چرون چشم نکن نگاه خب-
 بیارم در هم  بلوزم خوام

 فشقیا به یادم.بست  محکم درم و اتاق تو رفت. بگه  چیزی نتونست اما موند باز  دهنش
 .گرفت می خندم افتاد می

 مامچش داشت تازه.بستم چشمامو و زدم سینه به دستامو و کردم مرتب سرم زیر شو بال
 ستهب و باز درهاشو محکم .کابینتها طرف اومد.شد باز جیر جیر با در دوباره که میشد گرم
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 حال.گشت می جیزی دنبال صدا پر و کرد باز یخچالو در .میرفت رژه من مغز روی کرد می
 باز هک موهاشو گیره.سمتش گشتم بر .کرد  می صدا اینقدر که بود پر خیلی یخچال انگار
 روی وردخ صاف.گرفتم نشونه و برداشتم بود گذاشته مبل کنار عسلی میز روی و بود کرده
 کشید بلندی هین و ترسید شونش

 کنی  می صدا و سر اینقدر خبرته چه-

 بخواب بگیر داری کار چی: طال-

  کردم روشن رو چراغ.رفتم سمتش و شدم بلند تنش توی تیشرتم دیدن با

 نیستا خواب لباس ببخشید.پوشیدی اینو چی برا تو ببینم وایستا-

 دیگه نداشتم لباس منم خب: طال-

 کردم اخم

 دادم  پول شرت تی این باالی چقدر دونی می.بیارم درش برو زود-

 داد گردنش به قری

 ارباب بخوابم راحت شبا باید منم. دلم عزیز دادی که دادی: طال-

 آوردم در اداشو

 ....ارباب-

 باالخره صبح دمای دم.خواب کو ولی.کشیدم دراز کاناپه روی منم.اتاق توی رفت و شد رد
 .برو خوابم
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 آراد  .. آراد-

 آراد  آراد هی مخم رو رفته صبحی دم کیه این... .اه آه

 خواب از منو خواست می.اومد ریزش خنده صدای.گوشم رو محکم زدم  اومد قلقلک گوشم
 نهنشو مو بینی بود دستش که نخی با ظاهرا اینبار.شدم می بیدار اگه عمرا کنه بیدار
 ظاهرا.کردم نمی باز چشمامو بیشتر چه هر لحبازی با ولی کاراش از بودم شده کالفه.گرفت
 .همیش من  حریف کرده فکر...رو پر دختره ..هه  .هه .نبود اذیت از خبری دیگه و شد خسته

 ما چشم گردنم روی خیسی احساس با که کردم  می ردیف لیچار مغزم توی داشتم هنوز...
 شد باز درجه 611

 زده نمت به که خیس دست از من .میشدم منفجر داشتم عصبانیت از نشستم جام تو سریع
 صبانیتع با.گردنم رو بود گذاشته و بود زده یخ خیلی آب تو دستشو طال.بودم متنفر میشد
 خندید می داشت که برگشتم سمتش به

 فهمیدی...کار این از متنفرم.کنی می اینکارو آخرته دفعه-

 انداخت باال نه شو

 خرید بریم باید شو بیدار خب... چه من به: طال-

  اومد در حرصم

 نزار دمم رو پا پس کردی خوابم  سگ  ..باهات خرید یام می االن همین-

 :گفت داد با و ایستاد شد بلند

 شو ضعو گفتم که باهات دارم شوخی کردی فکر ....روت نریختم آبو پارچ کل تا پاشو: طال-
 یارم می در

  دادم بیرون مو نفس محکم
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 عزراییلی خود تو-

 خندید

 دیگه اس فرشته یه عزراییلم خب: طال-

  بپوشم خوام می تنت از بیار در شرتمو تی پاشو.....بیمزه-

 آورد در  زبونشو و خندید بلند

 آراد آق یارم می در دماغت از و مسافرت این من: طال-

 زدم نیشخند

 طالیی جوجه نشه برعکس بپا-

 هم تو رفت اخماش

 طالیی جوجه نگو من به: طال-

 بدم زشا حسابی که رو طال کار اگر البته نبود هم بدی صبح.بود پریده خوابم.خندیدم بلند
 حاضر به شروع وار پشت الک و شستم مو صورت و دست.گرفتم می نادیده رو یومد می
  .کردم شدن

 یرو به اما میشنیدم رو اش لبی زیر غرهای غر.کردم شدن حاضر مشغول رو ساعتی یه یه
 انومخ برای بریم بعد بخوریم صبحانه اول تا رفتیم بیرون ساعت یه بعد.آوردم نمی خودم
 .خرید

 

 

 

 

 با من.تله برگشتیم عصر شش ساعت.کرد می سنگینی بدجوری دستم توی لباس پاکتهای
 همه اون ولی بودم خورده هم ناهار درسته مردم می گرسنگی از داشتم.زدم نمی مو جنازه
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 نا الک که کرد خرید اینقدر بدجنس طالی .بود  نزاشته برام انرژی کردن خرید بودن بیرون
 یه.نداشت ایرادی اما.کرد خرید گفت می که چمدون همون اندازه کنم فکر .کرد بودم
 فرق خیلی مسافرت برای ضروری غیر لباس چمدون یه با تازه های خرید از پر چمدون
 ینا مثل منم خریدم می باید رو کیش کل وگرنه پسنده مشکل بود کرده رحم خدا.داشت
 با کردم کور رو بازار  چشم یعنی.خریدم رنگ آبی پیرهن یه طال سلیقه به چلمنها
 مشد می معترض بهش هی منم و کردن  می نگامون همه بود دستم وسیله اینقدر.خریدم
  .کردیم خرید رامش برای هم کلی.بریم که

 

 های کیسه.دادن من به  دنیارو انگار آوردم در کفشامو و شدیم سوئیت وارد وقتی
 نه انگار اما طال.گردنم دادن ماساژ کردم شروع آوردم در مو کت گذاشتم زمین خریدهارو
 یرهنموپ.برد اتاق به و برداشت رو خرید های کیسه و آورد در  مانتوشو رفته راه ساعتها انگار
 داشتم درد  پا از.کردم ولو کاناپه روی خودمو.کردم باز هاشو دکمه و آوردم در شلوارم تو از
  .بود گشنم خیلی..کرد می قور و قار دلم.مردم می

 نشستم شدم بلند.اتاق تو از یومد  می پالستیکها صدای

 گشنگی از میرم می دارم.بخوریم چیزی یه پایین بریم بیا فعال رو اونا کن ول-

 گفت بلند اتاق توی از

 کنم  پرو اینارو خوام می فعال من.... برو خودت-

 شمچ بگو پاشو گم می بهت وقتی- .نبود کن گوش حرف اصال.ریختم هم به کالفه موهامو

 بیرون آورد اتاق از سرشو

 نیست گشنم من برو خودت: طال-

 می گریه تنت به خریدی که لباسهایی نصف بندم می شرط .خریدی  چی دونه  می خدا-
 کنه

 گفت اتاق از دوباره
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 اونوقت......خریدم چیا ببینی بپوشم دونه دونه خوای می....خندیدم...هه هه هه: طال-
 گیری می پس حرفاتو

 و داد یم قلقلکم خیلی وقتها گاهی احساسات بعضی بودم شده بدجنس.نبوده هم بدی فکر
  میشدم درونم نکن گوش حرف و شیطون آراد حریف سختی به من

 دادم مبل به و ام تکیه سینه به دست

 ببینم بیا بپوش دونه دونه.اینجا میشینم من قبوله-

 گفت خنده با

 عزیزم اوکی: طال-

 

 

 می چی دونستم نمی. بیاد بیرون تا بودم طال منتظر همچنان من و گذشت می ای دقیقه ده
 الفهک دقیقه بیست شد دقیقه دع.بده حرص الکی منو خواست می شایدم یا و بپوشه خواد
 الط از خبری نخیر.کردم پرت مبل پشتی روی و آوردم در پیرهنمو بود گشنم خیلی.شدم
 از داشتم کنم فکر.بستم چشمامو.گذاشتم مبل دسته روی پاهامو کاناپه رو کشیدم دراز.نبود

 مکرد می احساس و بودم شده مطبوع غذای بوی توهم دچار تازه میشدم بیهوش گشنگی
 می  مالیمی موسیقی صدای .شنیدم آهنگ صدای اتاق توی از که یاد می کباب بوی
 تهاساع .اومد بیرون طال اسم به زیبا ای فرشته اتاق توی از دیدم و کردم باز چشمامو.یومد
 خوشگل طال شده خوشگل خیلی فرشته لباسهای با که  افتادم سیندرال کارتون یاد.ایستاد
 یم بهش عجیب که ای فیروزه آبی پیرهن اون با بود ایستاده روبرویم که طال این اما بود
 بدون و بودم شده چشم فقط.بود کرده گوجه سرش باالی قشنگی طرز به که موهایی و یومد
 شکوب و بودم کرده عرق.بودم شده خیره روبرویم زیبای العاده فوق تابلوی به زدن پلک
 نداخت می بدنم به لرز قلبم

 ودب سرم توی که افکاری از کالفه.یومد می ظریفش های نه شو به لباس قایقی یقه چقدر
 شد زبا زیبا لبخندی طرح به لبهاش که بودم طال زیبایی محو.کشیدم گردنم به دستی
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 یاد می بهم...چطوره-

 وصف در دونستم نمی.نبود کس هیچ من پری از قشنگتر .خمارش چشمای تو زدم زل
  ازش برداشتن جشم و زدن پلک بدون.الزمه واقعا ای جمله چه زیباییش

 

 نشدنی وصف......ای معرکه تو-

 به توجه بدون  هم من.رفت اتاق سمت به من تعریف از زده خجالت و زیر به سر و خندید
 شدم کشیده دنبالش به ای شده مسخ مثل ممنوعه، افکار از خطر هشدار اعالم زنگهای
 .بستم سرم پشت آروم رو در و رفتم اتاق به سرش پشت

  کاشیهای به دستامو کف.کردم کار جی من خدایا آه.رفتم زیرش و کردم باز و آب دوش
 کف رو شامپو....بیشعور.... .احمق آراد... آه.داشتم نگه دوش زیر رو سرم و بودم زده حمام
 کار چی....زدم چنگ باشدت موهامو افتادم کارم یاد بازم.هام مو به زدم و ریختم دستم
 عوضی... عوضی... بیشعور...کردی

 .....شی نمی آدم

 و آب دوش.کنن می صدام کردم احساس که گفتم می خودم به رو بیراه و بد انواع داشتم
  بستم

 ....آراد: طال-

 اتاق در.زدم بیرون حمام از  و پیچیدم رم دو مو حول.بود آشوب دلم.کنه  می صدام داره آره
 شا  پریده رنگ چهره دیدن از. برگردوند طرفم به  رو سرش در صدای شنیدن با.کردم باز و

 داخل رفتم.ترسیدم

 افتاد می اتفاق این نباید... شرمنده....احمق من.....آه بده حالت  ...شدی چی... طال وای-
 کنم کار چی حاال.... .نباید...

 .من به زد زل مبهوت و مات جور همین

 شدی پشیمون زود چه: طال-
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 ریخت اش اشک

 گه می چی این ..چیه دیگه پشیمون    .پشیمون

 دکتر بریم بپوش جیزی یه پاشو.... پاشو-

 صبانیتع با دستمو.بشه بلند کنم کمکش و بگیرم بازوشو تا کردم دراز طرفش به دستمو
  زد پس

 نباش مونپشی.بگیری چیزی قلم چند یه برام فرستم  می پیام برات فقط....نکرده الزم: طال-

 شدم کفری

 .بخرم چی بگو میشم حاضر تا. پشیمون پشیمون هی گی می چی-

  از ریعس خیلی.پوشیدم رو لباسام هال توی و بیرون  رفتم اتاق از و برداشتم لباس سریع
 تمبرگش دوباره و خریدم بود گفته که رو وسایلم. رفتم داروخانه یه به و زدم بیرون هتل
 زدم صداش  لرزون صدایی با و آروم.یومد می آرومی گریه صدای.کردم باز رو اتاق در.هتل

 طال-

 زدم در به.رفتم حمام در پشت صدا دنبال به

 خوبی ...تویی اون . .طال-

 گفت آلود بغض صدایی با

 بردارم رفته یادم حوله: طال-

 برات بیارم کجاست-

 پالستیکا همون از یکی تو: طال-

 اومد.بیاد بیرون تا شدم منتظر در پشت.دادم بهش و برداشتم رو حوله و رفتم اتاق توی
 عذاب این و بود ناراحت  .. بود کرده گریه.شد رد من از و انداخت  من به نگاهی گذرا بیرون
  شد عمان و سینم رو گذاشت دستشو برگشت اما افتادم راه سرش پشت.میکرد بیشتر رو

 باشم تنها خوام می: طال-
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 الاص حالم.... کردم خراب....بود ریخته بهم من از ذهنیتش برداشتهای تمام.ریخت فرو دلم
 .ایستادم در پشت جور همین منم. بست روم رو در.نداشت تعریفی

 دراز.کردم عوض  رو هام لباس تمام کرختی با. نشستم مبل روی و رفتم شد بسته که در
 مبل رو  کشیدم

  .. کردم  می کار جی باید    ..اینطوری من با نکن طال آخ .مردم می طال غصه از داشتم
 من از رنجید اینقدر چرا... .آوردم  می در دلش از چطور

 

 زدم در به آروم.ایستادم در پشت و رفتم دوباره

  اه.....طال(زدم در به دوباره) بگو  چیزی یه خدا رو تو   .طال....طال-

 ام چشم پل.کرد می درد سرم... سرم. زدم هام مو به چنگی.نشستم مبل روی و رفتم دوباره
 .مالیدم چشمامو محکم .پرید  می

 

 اتاق وت هی پرکنده مرغ مثل منم و اتاق تو طال. بودیم وضعیت همین تو میشد ساعتی چند
 .میشدم دیوونه داشتم .نداد جواب اما زدم در و رفتم در پشت هم باری چند رفتم می رژه
 !!باید. زدیم می حرف باید.شد نمی که اینطور...

 شدم داخل و کردم باز آروم درو.نداد جوابی هم باز زدم در رفتم در پشت شدم بلند

 می کردنش فین فین صدای ولی بود کشیده سرش تا رو پتو و تخت روی بود کشیده دراز
 کونش ت و گذاشتم وش باز روی دستمو آروم.داد می منو جواب و بود بیدار پس .یومد
 دادم

 بزنیم حرف پاشو بیداری....طال.....طال-

 آوند پتو زیر از دماغش تو صدای

 بزار راحتم بیرون برو: طال-

 کشیدم روش از رو پتو بود بس بود مونده راحت ساعت چند همون.شدم عصبانی
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 ای دفعه یه تو شد چت  ... نکن لوس خودتو... پاشو-

 و نداشت خوبی حال.بود زرد بود  پریده زیادی رنگش.نشست جاش سر و شد بلند سریع
 کرد می مقاومت

 یه خب.. .زنی می در یای می زر زر هی چیه...بزار تم راح برو گم می بهت  .. .اه: طال-
 هک اونی نفهمیدن و کردن می سیر دیگه خیاالت یه تو حتما آقا حضرت و افتاد اتفاقی
 ....بدبخته طالی بودن باهاش

 زد سینم به محکم مشت با

 شدم تو هوس لحظه یه خام که بودم من  اون متاسفانه ولی: طال-

 اینکارو هوس روی از من......کدومه خیال و فکر  ک. کدومه هوس .. .مونده وا  دهنم
 ترین ناب لحظه اون ....همین بود رسیده صفر به طال برابر در توانم فقط من . ..نکردم
 که دکر  می رفتار طوری چرا ....بکشه گند به هوس اتهام با نداشت حق بود من زندگی لحظه
 زیادی داشت دیگه......خواست هم طال خود ...ابدا .. . بوده وسط این اجباری و زور انگار
 کرد می داوری پیش

 شدم بلند تخت روی از و کشیدم پس دستشو عصبانیت با

 برس ت مسخره ای خیال و فکر به جا همین بتمرگ -

 مماس اهشنگ. گرفت دستم تو چونشو و برگشتم.شدم پشیمون ولی بیرون رفتم می داشتم
 بود من نگاه

 ت ابر .بودی من ذهن دونی زباله تو بود وقت خیلی االن بودی هوس برای اگه تو بدون ولی-
 هی حتی تو .خوایم می همو اندازه یه تو و من کردم حس که بیشتر  خودم برای .. متاسفم
 بمون .اولتی جای سر هااحمق مثل هنوزم و نشده عوض احساسم و من درباره نظرت لحظه
 ارهدرب راحت خیلی و بشین.دارم نمی بر قدم ای ذره نت آورد بیرون برای دیگه که جا همون
 متاسفم واقعا برات  .... کن قضاوت احساسم و من

 اله توی.کوبیدم محکم درو و اومدم بیرون.رفت عقب به کمی که کردم ول محکم  چونشو
 و هیجان اوج تو من که لحظه اون.....شکست طال از دلم.نشستم خوردم سر دیوار کنار
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 چهی ...طال آه...آیه دیگه جای فکرم کرده می فکر احمق ی دختره بودم طال به عشق از مملو
 !!!وقت هیچ  .. نکردی باورم وقت

 همینجوری شد  می ربعی یه یه.خواست می خنک آب یه دلم و بود شده خشک گلوم
 و داشتمبر  معدنی آب بگی بطر یه یخچال از شدم بلند سستی با. دیوار  پای بودم نشسته
 االن تهالب میشه جبران چطور اشتباه این کردم می فکر داشتم.برگشتم اولم جای به دوباره
 لحظه اون تو که بودم رسیده نتیجه این به طال حرفای با چون زارم می اشتباه اسمشو دیگه
 هب نسبت من اما.بودنمون هم با بود اشتباهی پس بودیم هم با متفاوت حس دوتا با ما
 فهمیده اشتباه رو اون احساس حرف اما هرگز  بودم نکرده اشتباه طال به عشقم حس
 تهوع حالت کردم احساس شد اضافه بهش هم معده سوزش و کرد می درد سرم.بودم
 .....خالیه خیلی جات ....افتادم پدرم یاد ....دارم

 خیلی . . .گذاشتم گلوم روی رو دستم  ..کرد می اذیتم جور بد تهوع حالت
 می شدنش باز از نشون که اومد اتاق در صدای.دادم تکیه دیوار به رو سرم.....سوختمی
 و آب بطری و بودم بسته چشمامو...بخوره چیزی خواست می حتما.....ندادم اهمیت.داد
 گرفت دستم از و آب بطری.نشست کنارم و اومد کردم احساس.دادم می تکون دستم توی
 بدش من از... زدم پوزخند .خورد ازش قلپ یه و کرد باز رو بطری در.کردم باز چشمامو....
 ور سرش اونم.شدم خیره بروم رو به و نزاشتم محلی بازم .خورد می منو دهنی اما  اومد می
  زد زل روبرو به من مثل و داد تکیه دیوار به

 به رو سرش که لحظه اون اما .حرکتی و حرفی هیچ بی نشستیم لی مد همین ای دقیقه ده
 از هم ازب.....خیلی.... داشتم دوستش خیلی من.افتاد تپش به دوباره قلبم داد تکیه بازوم
 حالت همون تو.کرد جابجا سرشو کم یه.بزنم حرف اصال نداشتم دوست.نخوردم جم جام
 گفتم

 گیری می درد کمر.سرده نشستی سنگ رو.تخت رو برو پاشو-

 سکوت تو هم دیگه دقیقه چند.نکردم تکرار رو حرفم هم من.نداد حالتش تو تغییری
 شکست رو بینمون سکوت که بود صدایی اولین عمیقش نفس صدای.گذشت

 شدی عاشق کی بار اولین تو: طال-
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 زمین روی آدم ترین عاشق لحظه همین تو االن همین من!!!!شدم عاشق کی من!!!عاشق
 نفس.زد می پر گذشته به همش ذهنم کردم می نگاه روبرو دیوار به چرا دونم نمی.بودم
 بود مونده خیره و بود زده زل روبرو به همینطور اونهم.کشیدم عمیقی

 من بده و آب بطری-

 رو رشد.داد دستم رو بطری نشستنش حالت تو تغییر بدون چون بود دستش بطری انگار
 فیدس دیوار به شدم روبرو و زدم تکیه دیوار به رو سرم دوباره.کشیدم سر همشو و کردم باز
 .بروم رو

 رمپد به شدیدی عاطفی وابستگی اززقضا که بودم خام و جوون ساله هیجده پسر یه من-
 بر هم اب تا بابا مطب رفتم می مدرسه بعد راست یه که بودم وابسته بهش حدی تا .داشتم
 می ابحس ازش شدت به که قدر همون.بود  بزرگتر برادر مثل نبود پدر برام فقط اون.گردیم
 از بود مدتها که پدری.بودم رفیق باهاش هم همونقدر زدم نمی  حرف حرفش رو و بردم
 سرطان از که باری اولین.اومد سراغش به سرطان هم سر آخر و  برد می رنج بیماری
 از رهدله و بابا سرطان بیماری فهمیدن و جوانی بلوغ توی.بودم سالم پانزده من فهمیدیم
 اراحتن خیلی فهمید که بابا.بکنم رو تحصیلی شدید  افت اولین شد باعث دادنش دست
 نمپایی انضباط با خوبم درس خاطر به فقط مدرسه که بودم خرابی کار و شر بچه من. شد
 بود سخت خیلی.دارم نگهش خوشحال خوندنم درس با تا خواست ازم بابا.یومد می کنار
 و درمانی شیمی وقتای.نیافتاده زندگیت  ت اتفاقی هیچ که نیاری خودت روی به بخوای
 جلو شمع مثل بابا. بود سخت خیلی .کشیدم می زجر بابا با بخدا من.بعدش دردهای
  .یومد نمی بر دستمون از کاری هیچ و میشد آب چشمامون

 .،دادم خورد می تکون که دستم توی بطری به دیوار از نگاهمو

 به  ای تازه حسهای خب که بودم ساله هفده شانزده رسیده بلوغ به تازه جوون یه من-
 خر و هبچ خیلی.نیستم میل بی ستایش به کردم احساس که موقعی مثل.یومد می سراغم
 یم حس .شدن  جذب طرفش به بود طبیعی و بود قشنگی دختر هم ستایش خب.... بودم
 دم روز یه تا منو کرد  ترغیب همین شاید.من به نیست میل بی همچین هم اون کردم

 رفح حال در  پسری با رو ستایش.دیدم می نباید که چیزی دیدم و رفتم .برم  مدرسشون
 و بلوغ اوج تو که من برای اما میزدن حرف و بودن ایستاده معمولی خیلی .دیدم زدن



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
255 

 قبول لسهی .چیه من به حسش بفهمم گرفتم تصمیم آخر.توصیف قابل غیر بودم تعصب
 به عشقش از تا اینکه و من مورد در اش حرف.کنه ضبط برام و بکشه حرف ازش کرد
 بابا ریضیم کال که منی برای.من برای بود حرفی ترین مسخره کنه نمی قبولم نیفتم فالکت
 طرف از خواد می خب گفتم خودم با بازم.بود گذاشته هدیه برام زودرنجی و داغون روحیه
 من تحمل حد در که بود  چیزی ترین زننده را پس مقابل در رفتارش اما بشه مطمئن ن
 زده خودش از رو من را پس برابر در کردن توجه جلب و بیخود های عشوه با اینقدر .باشه
 هم اونقدر من واقع در.خوام نمی رو ستایش من.شد تموم گفتم شب یه کال که کرد

 و همیدف بود تیز هم بابا.کردم لرز و افتاد سرم از تندش تب زود خیلی چون نبودم عاشقش
 منهم.نکنم انتخاب رو ستایش هیچوقت بدم قول بهش گفت بهم رک خیلی شب یه

 قول اباب به چون کنکور به دادم سرمو بعدش.افته نمی اتفاق چیزی همچین کردم مطمئتش
 رو نم سردی ستایش که شد شروع وقتی از مشکل.بشم قبول رتبه بهترین با بودم داده
 زدن الس با کرد می سعی چقدر هر.نداشت اهمیتی کوچکترین ستایش برام من دیگه.دید
 بعد رو ستایش دفتر من.نداشت فایده کنه انگیخته بر منو حسادت و توجه دیگه پسرای با
 نم به رو دختری توجه تا.من خونی دشمن شد.بستم همیشه برای زدن ورق برگ سه دو از

 یج بهشون نبود معلوم کال یا کرد  می ضایع م یا مختلف های تیکه با حال هر به میدید
 غریال بیشتر بلندم قد و بودم الغر همینجوری من.میشدن فراری من از همه یهو که میگفت
 گهدی اینقدر.تر افسرده و میشدم الغر همینجوری هم من بابا رفتن آب با میزد ذوق تو رو

 ستا.باشه پیشم دیگه روز یه فقط کردم می التماس خدا به فقط که بودم شده  پریشون
 متته و کرد استفاده هم  روشنک با من صمیمیت بهونه از. کرد می اذیت حرفاش با یشم
 رو کنکور جواب.نکرد باور شناخت می خوب خیلی منو چون دایی خب ولی.همیم با زد

 با مگفت بعد.گفتم و خونه زدم زنگ.بودم داده بابا به رو قولش که ای رتبه همون.گرفتم
 ورد خونه از خواستم روز یه فقط .خونه م یا می بعد کنم عوض هوایی و آب یه میرم دستام
 دیدن نتظرم حتی.بیمارستان بردن رو بابا زد زنگ آتنا که بودیم دوستام به پارک توی باشم
 خستگی احساس مامان برای زحمت و فالکت اون با موندنش زنده از اینقدر.بود نشده من
 تشون صور و سر به فقط همه دیگه که رسیدم وقتی.درد از شد راحت و رفت که کرد  می
 هی شد خونمون(کردم پاک بودن شده سرازیر که رو ام اشک)رفت راحتی همین به.زدن می
 از بعد هاییتن.کنیم زندگی بابا بدون نبودیم بلد انگار ما.من آتنا طرف یه مامان.متروکه خونه
 نام تثب حتی.شد نمی اما کنم عادت کردم می سعی.نبود تحمل قابل واقعا بابا دادن دست
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 بونشز انگار ستایش رفت بابا.بابا اتاق همون شد جام.برم امانتونستم دانشگاه کردم هم
 ذله دیگه.بده ادامه نتونست شم درس عرضه بی گفت می دائم مخصوصا.بود شده آزاد
 یچه به یومد می کسی اگر رفتم نمی جا هیچ. کردم انتخاب رو تنهایی.کاراش از بودم شده
 ستایش.کشور از خارج برم خوام می گفتم و  اخر سیم زدم آخر.رفتم نمی بیرون عنوان
 روعش دوباره که شب یه.برم تونم نمی من اما میره اون چرا که کرد  پا به قشقرق و فهمید
 اب خب گفتم منظوری هیچ بدون جمع وسط بودم اومده بیرون از پرتاشو و چرت بود کرده
 وشگ.کرد من به بود توهینهایی و حرفها از کمتر دردش ازش خوردم که سیلی. توام بیا من
 مهکل مادرم حرفها این همه توی.داشتم رو ش از سواستفاده قصد کرد ادعا وقتی شد کر ام
 یستن حرفی وضعیتی چنین تو دونستم می که بود پدری از خالی پشتم واقعا.نزد حرف ای
 هشد شوکه هم  مادرم.کردم نگاهش و ایستادم فقط.نگه ستایش به من از دفاع برای که
 چرا . نکرد  کاری هیچی هم انداخت تف صورتم توی وقتی حتی رنجیدم  ازش من اما بود

 .. رفتم.داشت ارزش برام دفاعش موقع همون من ولی.گفت خواهرش به بود هرچی بعدش
 ره سال شش .شدم غریبه هم خودم با غربت توی تنهایی هجوم از که غریب جای یه رفتم.

 هب من که... کردم کار چی غربت تو نپرس.کردم گرم سر رو خودم خوندن درس به بود جوری
 هیچ.نکردم کاری هیچ خریدم می رو مایحتاج که مارکتی سوپر و دانشگاه مسیر از غیر
 هبچ.داشت بدنسازی باشگاه.شد دوستم زوری پسری یه آخر سال دو چرا.ندیدم رو جایی
 .شد گرم جوری اون سرم هم مدت یه  بود  خوبی

 دش متمایل طرفم به کمی نشست راست و شد جدا بازوم از هم طال.کشیدم عمیق نفس) 
 (بود تیررس در صورتش که طوری

 قبول چرا و چون بی.کنی ازدواج باید گردی بر گفت مامان...گردم بر خوام می گفتم آخر-
 شد آشنا تو با و برگشتم.کردم

 شدم خیره زیباش خمار چشمای تو عمیق برگشتم

 شدم عاشق کی پرسیدی....آهان...پرسیدی سوالی چه-

 داشتم دوستش چقدر آه .کردم  نگاهش  هنینطور ثانیه چند

 طال اسم به دختری عاشق.....شدم عاشق سالگی شش و بیست بار اولین من-
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 از جب؛تع آورد باال سرشو سریع آخرم جمله شنیدن با کرد  می نگاه زمین به داشت االن تا
  بارید می روش و سر

 مهر که احساسم برای سوختمی دلم من اما.انگار نداشت رو حرف این شنیدن انتظار
 نارک عسلی میز روی کردم پرتاب هدف بی رو دستم تو بطری و گرفتم ازش نگاه.خورد هوس
 از داشتم دش بلند سریع اونهم.داشتم احتیاج تنهایی به. برم خواستم و شدم بلند.افتاد مبل
 نگت دستاشو حلقه.....ایستاد نفسم ...کرد حلقه دورم دستاشو پشت از میشدم رد کنارش
 گفت گریه با کردو تر

 ببخشید: طال-

 کنم باز دستشو حلقه خواستم.زدم بلندی پوزخند

  .مونم  می هوسم پای نباش نگران منم .... زدی تو حرفا که تو... طال برم بزار-

 برگشتم و کردم باز دستشو حلقه.کنه گریه نداشتم دوست حالش این با.کرد گریه بلندتر
 وت دیدنش طاقت من.کرد گریه و گذاشت صورتش روی دستاشو و زمین  نشست.طرفش
 برداشتم صورتش از دستاشو. نداشتم رو حال  این

 کنی استراحت باید....میشه بدتر حالت .. نکن گریه-

 نشنید مو حرف انگار

  ...شرمنده گفتی وقتی.... بیافته اتفاق این خواستی نمی گفتی وقتی: طال-

 تمدس امروز حرفای فنی نقص....طال تو دست از.... آخ.کرد گریه دوباره بده ادامه نتونست
 کشیدمش خودم طرف به و روبروش نشستم.اومد

 وبخ دختر خب.. .میشی ناراحت دیوونه میگم اونوقت.....دیوونه ی دختره ببینم اینجا بیا-
 زبون به چی نفهمیدم اصال لم هو از  ....بخدا ترسیدم خیلی دیدمت حال اون تو لحظه یه

 غریب شهر یه تو حالت این با تو... .بودم کرده گم مو پا و دست....آوردم

 زدم کنار صورتش روی از موهاشو.کردم حلقه دورش دستامو
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 یه خب اما هم به محرمیم درسته....خوشگله خانوم همیم با تو و من دونه نمی کس هیچ-
 افتاد می نباید االن اتفاق این.....نه یا هست وسط این هم عادتی و عرف

 کردم یک نزد گوشش به  لبهامو

 بودی می حجله عروس دیگه دیگه وقت یه باید تو-

 وش باز رو زدم آروم.خندید آروم

 قدیم عروسای عروسم....نچ نچ....بکشی خجالت باید االن....پررو نخند-

 ردمک نگاهش منم باال آورد رو سرش کمی طال.نشستیم همینجوری مدت یه.خندید دوباره
 پایین انداخت سرشو دوباره

 عاشقش عکسش دیدن با ولی بهم نخند.شدم عاشق سالگی هیجده بار اولین من:طال-
 ...... .شدم  پسری عاشق من.....شدم

 رافاعت طاقت من بشنوم اسمشو نداشتم دوست بیرون، یومد  می داشت قلبم. کرد مکث
 زنهن حرف بارش در اصال که بگم اومدم.....زد نمی حرف که اینم.....نداشتم رو طال عشق به
 کرد زدن  حرف به شروع زودتر اون اما

 بود آراد اسمش....شدم دوستم برادر عاشق من:طال-

 تعجب سراسر که بودم من حاال.. .بوده اسمی تشابه شایدم....شاید شنیدم اشتباه من
 وت چشم بامن تا کرد می نگاه رو نور او و اینور هی خجالت با و  اومد بیرون بغلم از.بودم
 انداخت  سرشو کنم می نگاهش دید تا.کردم شکار نگاهشو باالخره اما نشه چشم
 شد بیتاب نگاهم زیر.زد گوشش پشت موهاشو.پایین

 نکن نگام جوری اون: طال-

 خندیدم

 زنی نمی حرف چرا حرفتم بقیه منتظر خب-

 کردن بازی کرد شروع انگشتانش با و  پایین انداخت سرشو دوباره
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 من یا خیال و فکر تو اینقدر.دیدم تابش لب تو تورو عکس شدم دوست آتنا با وقتی: طال-
 هچ دونی نمی.بودم کرده ازدواج باهات و بودم رسیده تو به رویاهام تو بارها من....که بودی
  بینمتب نزدیک از بتونم وقت هیچ شد نمی باورم .بپیوندند حقیقت به رویاهات داره طعمی
 بار یناول وقتی.....ببینمت نزدیک از شد نمی باورم. .. .برمیگردی داری گفت آتنا وقتی اما
 ....بود غایی غو دلم تو من اما نفهمیدی که تو دادی دست باهام و دیدمت مهمونی توی

 ....بودم ابرا تو   .. نخوابیدم صبح تا من...... .خواستگاری یای می داری گفتن وقتی.

 کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 ابر از جوری بد منو اومد پیش که حرفایی و بعدش اما دادم جواب زود چقدر ندیدی: طال-
 انداخت پایین خیاالتم ای

 زدم لبخند

 آخیش. بودی خودم مال اولش همون از تو پس.داشتی تخم و اخم اینقدر بودی ابرا تو حاال-
 شد راحت خیالم

 هم با چشمها.بود بهترین شرایط این تو نگاه و سکوت.کردیم نگاه هم به ای دقیقه چند
 کشوندمش آغوشم به دوباره.زدند می حرف

 اینا همه از بیشتر اوف.....دیوونتم...نه... نه... .عاشقتم .. .کمه نه.....دارم دوست خیلی-
 برام هستی

 میرم می تو بدون بدون فقط

 گفت آلود بغض صدای با

 دارم دوست خیلی. سوزم می تو تب تو دارم وقته خیلی که منم-

 کاشتم موهاش روی ای بوسه

 آخر گیری می درد کمر.کن استراحت تخت رو کم یه برو پاشو-

 گذاشت پیشونیش روی دستشو

 دارم میگرن من آخه.کنه می درد هم سرم-
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 گی می ایراداتو شد تموم جی همه که حاال. روشن چشمم به-

 زد دستم روی محکم

 بدجنس...هیئتی: طال-

 خندیدم بلند

 رو تو   بدم کولی یه پاشو...پاشو-

 خندید

  نگیر من از رو شادی این .... خدا وای: طال-

 انداخت گردم دور دستاشو و زد جیغ کردم بلندش هوا بی

 یافتم می االن منو زمین بزار وای: طال-

 منم. خندید کردم درازش.گذاشتمش تخت روی و کردم باز درو  پا با رفتم اتاق طرف به
 بودم گرفته خندم

 نسوزون آتیش آنقدر بخواب بگیر-

 

 زد زنگ تلفنم.خندید بازم.کشیدم بابا گلوش تا هم رو پتو.

 بود مادرم

 الو-

 نیست ازت خبری میگذره خوش  ... خوبی... سالم:مامان-

 روز دو این شده راحت اعصابم.باشه بد چرا-

 فعال برگردی نداره لزومی.بمون بیشتر داری دوست اگه خب:مامان-

 هک حرفش از شدم شوکه اینقدر.نبود من دیدن مشتاق اصال یعنی.ماسید هام لب رو خنده
 .کردم خداحافظی فقط
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 و مبرگشت.نشست شونم رو دستی که فکر تو بودم رفته و بودم شده خشک همینجوری
 بود پریده رنگ هنوزم .کردم نگاهش

 شدی دمغ یهو چرا آراد شد چی: طال-

  انداختم باال نه شو و زدم لبخند

 بیداری باز که تو. ...بیخیال هیچی-

 .شد گشنم منم گشنمه گفتی اینقدر: طال-

 بوسیدم پیشونیش از و انداختم دورش دستمو

 اتاق تو بیارن رو غذا بگم تا کن استراحت بکش دراز-

 

 

 نا تایشس صحبتهای از بعد.نکنم فکر مادرم لحن تغییر به فعال دادم ترجیح و شدم بلند
 و زدم زنگ  و زدم کنار رو درهم فکرهای دوباره.بودم شده حساس حرفاش روی خودآگاه
 موقع شب.کردیم صحبت دری هر از و خندیدیم و گفتیم... خوردیم شام.دادم غذا سفارش
 اما یدمخواب کنارش کردم معلوم رو تکلیف طال خود که بودم خوابیدن کجا بالتکلیف خواب
 من از مادرم اما داشتیم پرواز ظهر از بعد فردا اومد سرم به خیال و فکر جور هزار صبح تا

 من اام . .ببینه رو من خواد نمی بود گفته من به !راحتی همین به. خونه  نرم بود خواسته
 من دل چرا پس داره راه دل به دل اینکه نه مگه....بود شده تنگ خواهرم و مادر برای دلم
 .بود خورده بسته در به

 

 

 

 بود خواب خمار هنوزم من و داد می تکونم یکی
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  بیدارم وقته خیلی من دیگه پاشو... .اه...آراد: طال-

 صبحی سر دیگه بخواب بگیر..... گی می چی ..هوم-

 رسید گوشم به طال شاکی صدای

 دیگه پاشو....صبحه یازده آراد چیه صبحی سر-

 پیچیدم محکمتر بالش دور دستامو

 بخوابم خوام می-

 خندم.گردونه می بر منو داره کردم احساس که بود گرفته  چرتم.گفت بلندی اوف
 بشه قموف ونه نت که بودم کرده تر سفت خودمو.میرسید من به زورش انگار فسقلی.گرفت

 طال و من بین جدال توی گردونه برم که میزد زور داشت.بود گرفته خندم وضعیتمون به.
 یلیخ دونستم نمی آنجاییکه از اما بشم پهلو به اومدم کردم باز چشمامو و گرفت خندم آخر
 بلند اخم صدای خوردم زمین به تخت از محکم برگشتم که همین اومدم تخت لبه
 گذاشتم سرم روی دستمو.شد

 سرم آخ-

 کشید کوتاهی جیغ

  شدی چی آراد سرم بر خاک وای: طال-

  .روبستم جشمام و زمین کف خوابیدم پشت به

 صورتم طرف دو گذاشت دستشو

 .زنی نمی حرف چرا شدی چی وای.... کن باز تو قشنگ چشمای خدا رو تو عزیزم وای: طال-

 نداد جواب داد تکونم

  بگو جیزی یه خدا رو تو آراد: طال-

 کردم باز سریع چشمامو شنیدم که رو طال آخ صدای.گرفت خندم اما نکردم باز چشمامو

 دلم آخ: طال-
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 نشستم شدم بلند

 یهو شد چت طال شد چی-

 که جور همین. گرفت خندش یهو اما.پام روی گذاشت رو سرش و شد دوال دلش روی
 خندید صورتم به و برگشت بود پام روی سرش

 یا نکن فیلم منو دیگه: طال-

 کردم موهاش الی دستمو. و خندیدم

 قدراین یعنی.....شم بیدار تو نگاه گرمای تو روز هر خوبه چقدر.....داشتنی دوست دیوونه-
 کنم می عمر

 نشست شد بلند و برگشت خندش

 گیری می آدمو حال ...صبحی اول حرفیه  چه این آراد: طال-

 کشیدم آه

 دمخو دست.....میرم می زود خیلی کنم می حس وقتایی یه اما نداشتم منظوری ببخشید-
 نیست

 کرد نگام دلخور

 باشه نزن حرفو این دیگه-

 بوسیدم گونش از

 ....چشم...نکن قهر شما....طال زلفون چشم-

 

 

 بودمن اون با من چون نرفتم باال دیگه اما رسوندم رو طال آژانس با. بودیم رسیده تهران به
 اشتند با حاضر حال در من چون...ببره هتلی یه منم خواستم راننده از  رسوندنش بعد.مثال
 .....بودم ترین  خانمان بی زندگی و مادر و خونه
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 تیوق نکردم برگشتنم به ای اشاره مامان با صحبت موقع حتی اما.موندم هتل توی روز دو
 تله اسارت از دوروز بعد.گفتنش داشت ای فایده چه خب بمونم بیشتر خواست می دلش
 فهمیده مکالماتمون و تلفنهامون از اقل ال.بود روز دو بعد طال دیدن کارم اولین اومدم در
 نمی بودم شده رنج زود و حساس اینروزها زیادی شاید.شده تنگ من برای طال دل بودم
 شدنش باز منتظر و زدم رو در زنگ.کرده فرق مامان گفتار لحن کردم می حس اما دونم
 پرید بغلم سریع خونه کوچولوی فرشته و شد باز در. شدم

 بود شده تنگ برات دلم چقدر وای.....پرنسس چطوری... ببینم بیا-

 شد هم در خوشگلش ابروهای

 اصال نزدی زنگ چرا پس:رامش-

 دادم فشار یواش انگشتم دو الی  بیتیشو

 .بودی خواب که زدم زنگ دفعه هر وروجک-

 خریده کادو برام عالمه یه طال...خریدی چی برام: رامش-

 قشنگترن من کادوهای-

  اومد طال صدای

 دن می ای قلوه و دل جه بیخیال بابا: طال-

 کردم روبوسی باهاش و زمین گذاشتم و رامش

 گذشت خوش سفر... خانوم خوبی سالم-

 کردیم می بازی باید فیلمی عجب.....بود انداخته گل اش لپ

 چطور تو... ممنون آره:طال-

 کردم  حوالش  چشمکی و خندیدم

 کو مامان راستی....بود عالی-
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  یاد  می االن رفته وقته خیلی بخره نون رفته: طال-

 شحال کردم احساس.بود شده تنگ براش دلم خیلی.من بغل رامش و مبل روی نشستیم
 کادوهای. اومد خرید از هم مادرش.بود شده تر تپل هم  کمی انگار .نیست بدک ولی

 کردم تنم وت پسره.بپوشم رو طال سوغاتی تا اتاق تو رفتم .کردیم  بدل و رد رو مون مصلحتی
 کردم آویزون لوچمو و لب. ایستادم آینه جلوی و

 دونی نمی منو سلیقه اصال ... یاد نمی بهم-

 خندید

 کردی انتخاب خودت( پائینتر آورد شو صدا.....) قرآن به داری رو خیلی: طال-

 راه اون به زدم خودمو

 مین من به اصال آبی رنگ این تازه...یاد نمی ر جور من سلیقه با اصال کی؟؟؟؟این .... من-
 کال کردی وا سر از......یاد

 شد دمغ

 خریدیم می دیگه جیز یه.داشتی برش چرا بود نیومده خوشت: طال-

  گرفتم باال شو چون ایستادم روبروش و رفتم

 گیری می دل به چرا   . خانومی کردم شوخی-

 .رفتم نشونه زیباشو های لب گوشه .... گرفت ازم نگاهشو

 شدی ناراحت اگه ببخشید-

 وارد دست به موبایل رامش و شد باز در که برم طرفش به دیگه بار یه خواستم می . خندید
 شد

 زنه می زنگ موبایلت آراد: رامش-

 مادرم.گرفتم و موبایل و زدم لبخندی.رامش شدن وارد یهودی از م بود شده هول کمی
 زدم رو اتصال دکمه.بود
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 سالم.... بله-

 برگشتی....خوبی....سالم:مامان-

 ....اوهوم-

 کنیم صحبت هم با بیا پس:مامان-

 صاد خونه به ورودم اجازه.بود عالم وضعیت ترین دار خنده من وضعیت.کردم خداحافظی
 اما میشم اونرو به اینرو از مادرم با زدن حرف موقع من بود کرده احساس طال.بود شده ر

 حرکت خونه سمت به و کردم خداحافظی مادرش و رامش و طال با. نپرسید چیزی اینبار
 .کردم

 

 گریه. بود نشسته مبل روی مقنعه و مانتو با آتنا شدم هال وارد.کردم باز درو انداختم کلید
 هباش دیده روز چند از بعد منو که انگار نه انگار اما.بود قرمز چشماش مطمئنم بود کرده
  .داد بیحالی سالم

 زدی غمبرک چیه....دیدنم از نشو مرگ ذوق....شد عرض سالم-

 بابا هیچی:آتنا-

 اینجا اومدن می سوسه من برای همه شدم عصبانی.اتاقش توی رفت و شو ،بلند همین
 کردم باز زدن در بدون شو اتاق در و رفتم دنبالش.بیخبرتر همه از ومن بود خبری

 گرفتی قیافه من واسه مرگته چه-

 آورد در آشو مقنعه

 بیرون بری میشه.نیست هیچیم: آتنا-

  گردوندم برش خودم طرف و گرفتم بازوشو

 نه یا  چته میگی-

 کرد پاک اشکاشو.بود ناراحت اینقدر چرا .میشدم دیوونه داشتم.کرد گریه
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 . ....ببخشید بگم تو به بتونم که نیست چیزی یعنی... نیست چیزیم: آتنا-

 گفتم عصبانی

 گفتی می چیزو همه که قبال چرا-

 گرمه سرت زیادی حاال ولی... بودی من داداشی قبال: آتنا-

 ....ندادم انجام برات خواستی ازم چی......که واقعا آتنا-

 شد کالفه

 بیخیال که گفتم.... بابا هیچی: آتنا-

 شده چت گی  می االن همین-

 لرزید بغض از  چونش

 کنی می دعوام: آتنا-

 آخه شده چی ببینم بزن حرف آدم مثل خدا تورو وای-

 کشید آه.کرد بازی انگشتانش با و تخت روی نشست

 ردک خواستگاری من از با یه جیزه یعنی.... داریم استاد یه  ..یه.....من یعنی چیز.....ما: آتنا-
 و حصال خانواده با گفتم بهش( پایین انداخت سرشو دوباره و کرد گذرایی نگاه شرمزده)

 بودی نیومده هنوز موقع اون.میدم خبر بعد کنم مشورت

 یهبق منتظر سینه به دست.بود اومده هم من خواهر سراغ عاشقی و عشق.رفتم شو آخر تا
 داد ادامه اونهم.ایستادم حرفاش

 با من کرده فکر دیده هم با رو ما دانشگاه رفتیم هم با تو و من که روزی اون ظاهرا: آتنا-
 من به امروزم (ریخت اش اشک) داره نامزد پیچید دانشگاه تو  امروز.هستم ای دیگه کس
 کنم حذف شو درس گفت

 زدم پوزخند



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
268 

 دهنفهمی یعنی احمق .جلبکش قد کیو آی این با داده مدرک مردک این به دانشگاهی کدوم-
  برادریم و خواهر هم با تو و من

  انداخت باال نه شو

 بدونم چه.....کن  ولش بابا هیچی: آتنا-

 در سمت برگشتیم دومون هر صدایی به

 خبره چه.... سالم:مامان-

 .رفتم هال طرف به هم من و کردیم م سال دو هر

 یومد می نظر به گرفته کمی اما زد لبخند و دید منو.بود آشپزخونه توی مادرم

 گذشت خوش:مامان-

 نبود بد-

 وت رفتم.بود حال ضد زیادی مادرم و آتنا جدید های قیافه چرا دونم نمی.بود عالی نگفتم
 و گذاشت جلوم رو چای لیوان هم مادرم.نشستم  میز پشت صندلی روی و آشپزخونه
 لیوان خارب به بودم دوخته چشم منم کرد  می بازی لیوانی با. نشست کناری صندلی خودشم
 اومد حرف به که

 ودیب که کشوری همون برگردی که اینه کار بهترین کردم فکر خیلی من مامان آراد:مامان-

 دیبو که کشوری همون برگردی که اینه کار بهترین کردم فکر خیلی من مامان آراد:مامان

 یا صیغه  چه دیگه این.دوختم چشم مادرم به مبهوت و مات.شنیدم اشتباه کردم احساس
 که من برای دلتنگی ابراز  جای به مامان.رفت می جلو وارونه من برای چیز همه چرا. بود
 مونه با.یومد نمی در جور  عقل با اصال که بود زده رو حرفی بود خواستم کوچکترین شاید
 گفتم بهت

 گی می چی هست معلوم هیچ....برم کجا...مامان گی می چی-

 دیگه ری نمی که هم عمو شرکت.... کنی کار  چی بمونی خوای می خب آره: مامان-
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 خندیدم عصبی

 کنم می ازدواج دارم من...  چی طال پس مامان-

 کشید صورتش به دستی

 میتمحر  یه نیافتاده که اتفاقی....نیومد اگرم هیچی که اومد اگه کن صحبت باهاش: مامان-
 دیگه بوده  بینتون ساده

 این ات من نخواستن.....کرد می  دکم داشت.....شد نمی باورم.کشید می سوت گوشام دوباره
 نم به اصال.....بود نداده اهمیت احساسم و من به ای ذره.... شدم عصبانی. ..یعنی بود حد
 اقاتف چیزها خیلی حاال ما بین که طالیی زد می حرف طال از جدایی از راحت.بود نکرده فکر
 از نداشت امکان.بدم دست از ارزون قیمت این با رو طال نبودم حاضر من نه.بود ه افتا
 نداشت امکان...برم ایران

 شدم بلند  میز پشت از عصبانیت با.

 نه مگه سخته اینقدر برات من تحمل-

 شد متعجب

 آراد گی می داری چی: مامان-

 می حرف خودم بودن خواسته نا همون از دارم.گم می دارم  چی دونی  می خوب خودت-
 نه مگه.... نداری دوستم م هنوز کردی حقم در مادری که سال22 بعد هنوز تو.زنم

 مادرتم من باش زدنت حرف مواظب ...گی می چیه پرتا و  چرت این: مامان-

 زدم داد

 زندگیت تو من بودن از. زنم می حرف چی از دونی می....گم می دارم چی دونی می خودت-
 من مثل ای بچه خواست نمی دلت واقعا اینکه.....شدی ازدواج به مجبور من بخاطر اینکه
 باشی داشته

  خوابوند گوشم توی محکمی سیلی و  اومد طرفم به عصبانیت با
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 این...احمق پسره...بزنی حرف بخوای که طور هر  پدرت و من درباره نداری حق تو:ف-
 قطف.....کردم ازدواج پدرت با زوری من گفته تو به کی.... هان... شنیدی کجا از مفتو حرفای
 این هک یه آخر دفعه...  .شکونم  می پاتو قلم ..بابات خاک سر برو دیگه بار یه دیگه بار یه
 ایدب کنی می فکر اینطور من مادری به راجع و شد اینطور که حاال.....شنوم می ازت رو حرفا
 باید  .. بری

 می روش تو بود بار اولین این.نکنم مگو بگو مادرم با تا دادم می فشار بهم لبهامو حرص از
 در مدک از رو ای دیگه دستی ساک.بستم محکم درو و رفتم اتاقم به عصبانیت با.ایستادم
 نمی باشم نداری دوست . .. .چپوندن ساک توی لباسامو کردم شروع نظم بدون و آوردم
 شد باز اتاق در.بهتر مونم

 زدم داد

  آتنا بیرون گمشو-

 بری خوای می کجا....کنی می  اینطوری چرا..... اشی داد: آتنا-

 ساک تو کردم پرت و  کشیدم محکم دستش از بود گرفته دستش و که مو لباس

 دستم از شین راحت کم گم گورمو خوام می-

 دادم جواب عصبانیت با.زد زنگ پنجم بار برای تلفنم

 کن قطع و بنال ته مرگ چه... سهیل زنی می زنگ هی چیه-

 بزنم حرف  پالک شماره اون واسه خواستم می ...بابا عصبانی چقد...سالم-

 رماد.ایستادم در جلوی و رفتم اتاق در طرف به و انداختم دوشم روی و کشیدم ساکو زیپ
 مبل روی کرده بغ هم آتنا...داشت می بر  میز روی از رو نخورده دست لیوانهای داشت
 بود نشسته

 می...بایرامی محمد نا به یه فرد نام به ماشین پالک گه می زد زنگ امروز یارو:سهیل-
 رو آدمی همچین شناسی

 گفتم عصبانیت از ناشی لرزش از  پر صدای و بیتفاوتی با
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  خریه چه دیگه بایرامی محمد.... بشناسم کجا از بابا نه-

 کف بیحال هم خودش و شد ولو مادرم دست از  چای سینی که بود نشده تموم حرفم هنوز
 .دویدم طرفش به و کردم پرت رو ساکم و گوشی سراسیمه.شد ولو آشپزخونه

 رمنفج داشت سرم.روبرو دیوار به بودم زده زل و بودم نشسته بیمارستان نیمکت روی
 هچ اینجا االن فهمیدم شد پیدا عمه کله و سر وقتی.طرف یک از هم  آتنا های گریه میشد
 احساس. نداشتم رو کس هیچ حوصله دیگه اصال.کردم روبوسی عمه با بیحالی با.میشه خبر
 و عمه پیش رو عمرم نصف که منی.خورد می رو مغزم موریانه مثل جمع توی بودن اضافی
 در خط یه رو سامی جوابهای.باهاشون بودم غریبه شدیدا االن بودم شده بزرگ پسراش
 خیلی اما کردم سالم ادب رسم به.شد پیدا هم خاله و عمو کله و سر وای. دادم می میون
 الاص بشه ناراحت دیگه کس بارم یه... بشن ناراحت خب.رنجید کمی و فهمید خاله.رسمی
 رو ممادر  حال خواستم  می فقط من....برام عمو بودن سنگین سر نبود مهم.نیست مهم برام
 دوستش من نداشت دوست آتنا مثل شاید رو من که نبود مهم اینم اصال....بدونم
 از.بود کشنده من برای مامان االن وضعیت و داشتم دوست رو مادرم نهایت بی من.داشتم
 که دمبو فکرا همین تو.باشه جمع این توی خواست نمی دلم نیاد بیمارستان خواستم طال
 افکارم مگس خر بود سهیل.برگردوندم طرفش به رو سرم.داد تکونم آروم دستی

 قیافت از کنه می وحشت آدم نزن زل جا یه بز مثل:سهیل-

 نزار سرم به سر. سهیل میشه منفجر داره سرم-

 .شد دلواپس شنید  حرفامونو عمه

 شم فدات نشی قبل دفعه مثل بگیر تو فشار برو پاشو:عمع-

 شد ناراحت عمه زدم پوزخند

  مهمه خیلی بگین خواین می یعنی-

 کرد اخم و شد ناراحت عمه

 مهمه که معلومه... چیه حرفا این:عمه-

 گردوند بر رو روش و کشید عمیقی نفس ناراحتی با که افتاد عمو به نگاهم
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 هر نگاه تا.میشدم خل داشتم من یا کنن می نگاه منو جوری یه همه کردم  می احساس
 گردوند می بر نگاهشو سریع کردم می شکار هم رو کس

 خندیدم عصبی.بود آورده سنج فشار دستگاه.کنارم نشست دوباره سهیل

 ته مرگ چه ببینم بزار ... مرض: سهیل-

 کشیدم دستمو

 اصال ندارم حوصله برو.... دکتری بابا فهمیدیم-

 بود دهش رفع خطر.رفتیم طرفش به و شدیم بلند همگی. بیرون اومد دکتر و شد باز اتاق در
 آسودگی سر از نفسی...کردی عمرم نصفه!مامان آه...داشت استراحت به احتیاج فقط و

 برم من بخواد مامان بودم منتظر چرا دونم نمی....اومد بیرون تاق از پرستاری.کشیدم
 رو موع خواد می مادرم گفت پرستار وقتی اما....جوشید می سرکه و سیر مثل دلم....پیشش
 هایزدن  پس این از من....دادنش دست از مثل داشتم حسی.شد تار  تیره برام دنیا ببینه
 دوست مادرم....بود آخرش اینجا.شد تموم ....فهمید نمی.....فهمید نمی رنجیدم می مادرم
  چون فهمید رو روزم و حال آتنا انگار...میشد متفجر داشت سرم. ... ببینه رو من نداشت
 کرد جا دستم توی دستشو. بودم شده خشک  همونجا

 داداشی: آتنا-

 ردمک نگاهش غمگین ...خیلی....بودم تنها و کس بی من..... گرفت بغضم کرد صدام وقتی
 زدم روش به ای نیمه و نصفه لبخند زورکی.ریخت اشکش

  پرسم می حالشو تلفنی میزنم زنگ.میرم من-

 گرفت محکمتر دستمو گذشتم کنارش از

 ته نگران اون.... نشو ناراحت مامان از.....کنی می اینجوری چرا خدا رو تو.... آراد نرو: آتنا-

 کشیدم دستش تو از دستمو

 نکنه درد دستش فهمیدم آره-

 گرفت مو جلو دوباره افتم بی راه خواستم



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
273 

 بزنم حرف زاری نمی بابا . .گم می راست بخدا: آتنا-

 باشم تنها خوام می آتنا برو-

 کنی می قهر دخترا مثل چی برای: سهیل-

 کرد اخم و برگشتم صداش به

 ندارم حوصله نزن حرف-

 کرد نگام اخم با و جدی

 فاقات خوبی چیزای مسافرت بودی رفته که روزی چند این تو....گه می راست آتنا: سهیل-
 نیافتاده

 بده ادامه شو حرف تا بهش زدم زل متعجب و منتظر

 غریبی و عجیب تلفنی مزاحم روز چند این...کو روشنک فهمیدی اصال: سهیل-
 اقعاو ولی...فهمیده یا شنیده  چی نیست معلوم....ره خط در جونت میگه مامانت....داشتین
 کشه می رو تو کرده تهدید شهاب چون بره خونتون از خواست روشنکم از....ته نگران

 تجزیه رو مادر های رفتار خودم افکار در من نبود مهم هیچی برام.. .کردم می نگاهش فقط
 هیچ هاش رفتار این... بگه بهم تونست می راحت خیلی.... بود نگرانم.. .کردم می تحلیل و

 گفتم بهش بودم زده زل که جور همون.نداشت برام معنی

 باشم تنها خوام می فقط-

 مشکی جاسپرت یه دنبال خیابون توی گاه خود نا.کجا رفتم می باید. بیرون زدم بیمارستان از
 یم ماشین با بود هم االن کاش.منه دنبال وقته خیلی اون دونست نمی کس هیچ .گشتم
 از که اینقدر امروز من... راحتی همین به....تمام و میشد له مغزم...میشد رد روم از یومد
  .نترسیدم شهاب توسط مردن از رنجیدم مادرم

 الامو وراثت انحصار از که  پولی بهره از درسته.کردم چک رو حسابم موجودی بانک عابر از
 دازان پس یه اون بر عالوه اما کردم می خرج شد تقسیم بینمون رفتنش از بعد که پدرم
 آه.کردم می  خرج رو اندازم پس تمام باید کردم حساب انگشتی سر.داشتم هم کوچیک
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 یم بر خودم برای ای وسیله الاقل باید.مونده خونه ساکم افتاد یادم  ...درک به... کشیدم
 آگهی ور ماشین باید.. داشتم کار چقدر. گرفتم می گاه تعمیر از هم رو ماشینم باید.داشتم
 نباشم کسی مدیون مرگم از قبل بزار الاقل.بودم بدهکار طال به ماشین یه.. .کردم می

 

 کرده گریه.داد سالم و اومد در جلوی سریع آتنا.بود روشن چراغها ،همه کردم باز که رو در
 باره و که بودم نکرده باز درو هنوز.رفتم اتاق سمت و دادم آروم خیلی جوابشو.بود

 بود سرم پشت.برگشتم

 خونه اومدی چی برای-

 کرد پاک اشکاشو

 خونه اومدم منم کردن نمی قبول همراه.بیمارستان بمونه باید امشب مامان: آتنا-

 گیرم فرصتی دیگه شاید.خوبه حالش دیدم می خودم چشمای با.دیدمش می کاش
 پا اما.منبود پیشش من و رفت بابا که موقعی مثل.دیدم نمی رو مادرم و میرفتم داشتم.نیاد
  بگذرد نیز این..... گذاشتم دلم روی

 کردم باز رو اتاقم در

 بمونی تونی نمی که تنها.....عمه خونه رفتی می-

 اومد دنبالم

 مونی نمی تو مگه: آتنا-

 کمدم سمت رفتم دوباره و کردم نگاهش

 بردارم مو ساک اومدم-

 کرد گریه و زمین کوبوند پاشو

 کنی می چیه اینکارها.کردی لج چرا آراد: آتنا-
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 زا دیگه قلم چند و شیو افتر و مو ژل .کردم باز رو دراور کشوری.شدم دادن جواب بیخیال
 بازوم به چسبید و  اومد.گذاشتم ساکم جیب توی و برداشتم مو وسائل

 کنه می دق نیستی ببینه بیاد مامان...داداشی...آراد: آتنا-

 قیقتاح اما رفتم نمی کردنش ناراحت برای من...نکنه خدا کرد نمی دق.کشیدم عمیقی نفس
 ندارم خونه این تو جایی دیگه کردم می احساس

 نباش نگران شه نمی طوری هیچ-

 کوبید زمین پاشو دوباره

 مه با شد حرفتون.....ته نگران مامان بخدا آراد... بزنین حرف هم با بمون....خب نرو: آتنا-
 ...بخدا ولی

 دستش از شدم کالفه. کردم قطع شو حرف

 عمه خونه بزارمت شو حاضر.... .هی سرم پشت گی می  چی آتنا اوف-

 زد داد و کرد اخم

 مونی می من بخاطر هم تو.بمونم خودم خونه خوام می.رم نمی: آتنا-

 دوست خیلی رو خواهرم من.بگم خودم به تونستم نمی که دروغ.کردم نگاهش
 دلم.بود التماس از پر نگاهش و ریخت می اشک و جلوم بو ایستاده همینجوری.داشتم
 چسبوندم سینم به آرم را سرش.بود شده نازک دل  نبود هم مامان سوخت براش

 تو بخاطر فقط اونم... .مونم می امشب فقط-

 گفت بود بغلم تو که جوری همون

 نرو.... بمون همیشه بمون: آتنا-

 اتاقت تو دیگه برو....زدم مو حرف من-

 نهات داشتم دوست.امشب یام نمی که گفتم و زدم زنگ هم طال به.رفت صدا بی و نزد حرفی
 عدیب عکس.بابا و من عکس.بودم زده عکسامو که دیواری به. افتاد اتاقم به چشمم .باشم
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 عکس.بود شونم دور مامان دست و بودم نشسته شون تا دو وسط من. مامان و بابا و من
 نرفته وزهن .میشد آتنا اتاق حتما اتاقم این.بود من بدون عکساشو بعد به این از... .آتنا و من
 منو که تو.....حالیم چه بدونی اگر.... مامان آخ......بود تنگ مامان و آتنا و اینجا برای دلم
 کیفم توی و برداشتم دیوار روی از رو ها تابلو و شدم بلند......میشناسی خوب
  تو بیا گفت.زدم در شو اتاق دم رفتم.بود آتنا دست تابم لب شارژر.گذاشتم

 بود دستش تلفن کردم باز درو

 میزنی زنگ کی به-

  دادم پیتزا سفارش: آتنا-

 هی بزرگ دادنهای دست از همه این تو. خیال بی نیومد دلم بگیرم ازش رو شارژر خواستم
 .داشت ارزشی چه شارژر

 خواستی می چیزی: آتنا-

 چهار به بمونه یادم خواهرم زیبای قیافه داشتم دوست.کردم نگاهش همینجوری مدت یه
 دادم  تکیه چوب

 ارزه می تنش به سرش استاده یارو-

  پایین انداخت خجالت از سرشو

  چیه اسمش-

 کرد نگام پرسشگر و کرد بلند رو سرش

 کار چی خوای می-

 باشی داشته ازم خوب خاطره یه خوام می-

 ختس خیلی.نداشتم خداحافظی طاقت.بیرون زدم و گذاشتم یادداشت آتنا برای زود صبح
 ملشتح بودم دیگه کشور وقتی.هات دلبسته از کندن دل.کردم می فکر که بود اونی از تر

 خودت از منو مامان.دورم ازشون شهرم این توی اینکه با که دونستم می االن بود تر راحت
 اهگ تعمیر از رو ماشین.....کشیدم عمیق نفس دوباره    .. داشتم گناهی کاش........روندی
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 وقتی.....هرش جنوب مثال بودم اینجا از دورتر خیلی  کوچیک اتاق یک گرفتن فکر تو... گرفتم
 نمک پیدا کار تا.نمونه ازت اثری جاییکه بری.....دیگه همینطوریه کرد گم رو گورش گن می
 هشب راجع طال با جا کردن پیدا از بعد داشتم قصد.کردم می سر ام جیبی تو پول با باید

 بود مونده اونجا هام وسائل از کلی شرکت رفتم می هم سر یک باید .کنم   صحبت
 .عینکم مخصوصا

 

 

 

 ایدب.شدم دانشگاه وارد. رفتم حراست همون یا و نگهبانی طرف به و کردم پارک رو ماشین
 می ازش عمرا....بود آورده در رو آتنا اشک.دیدم می نزدیک از رو کودن مردک این

 السیک برنامه ها برنامه برد توی.شدم دانشگاه سالن وارد..... بود عزیز برام آتنا......گذشتم
 و بود مونده کنکور پشت سال دو آتنا.میشد تعطیل کالسش دیگه ساعت نیم.دیدم رو اش
 رد تا نکردم پیدا پسری هیچ.بود داده کف از دل زود چه... .میرفت دانشگاه که بود دوسال
 .رفتم دختر تا دو سمت به ناچارا بپرسم استاد مورد

 وما خان میبخشید-

 ...خالی طال جای.شد باز  یکیشون نیش

 بفرمایین.... جانم:

 جسارتا شناسین می رو قهرمانی ماهان استاد-

 گفت عشوه با

 است استاد گل شمانباشه از بهتر نشناسه که کیه:

 نکنم توجهی زدنش حرف لحن به کردم سعی

 می نشونش من به میشه اگر بیزحمت شناسمشون نمی قیافه از اما دارم کار ایشون با من-
 دین
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 شد تر باز نیشش

 عزیز حتما:

 و سی.رم می دنبالش ظهر که دادم پیام طال به.بیاد تا ایستادم و تر طرف اون کمی رفتم
 .مدناو می بیرون دانشجوها یک یک و شد تعطیل کالسها. ایستادم منتظر ای دقیقه پنج
 رسید گوش به دختر صدای

  قهرمانی اوناهاش....ببخشید دیگه نگفتی تو اسم... .مستر:

 بزنم وریچج.اکازیونه خیلی که این!به.کردم نگاه کرد  می اشاره  به انگشت به که سمتی به
 دختر یکل .داشت خوبی قیافه اما بود کوتاهتر قدش من از بود  پوش شیک.کنم بیریختش
 نه .پرسیدن می سوال ازش مختلف های کرشمه و عشوه با و بودن شده جمع دورش
 ایصد با اخم با جدی و صاف و کردم  کاپشنم جیب تو دستامو .ای سلیقه خوش!!! خواهری
 کردم صداش بلند

 قهرمانی ماهان-

 زد و زل صورتم تو صاف هم خودش.برگشت من طرف به سرها همه.افتاد همهمه از سالن
  گفت طلبکار

 فرمایش:

 شناخته من هم اون فهمیدم دادنش جواب لحن از

 یه شخص.... دارم کارت-

  اومد جلو و زد کنار کمی رو ها بچه

 فرمایش گفتم:

 رفتمگ دستشو آن یه تو.مالیدم می خاک به ماغشو د باید بودنش طلبکار از اومد در حرصم
 شد زمین پخش دستش های برگه تمام و شد غافلگیر.کشیدم و

 نیست میدون له چا اینجا... کنی  می کار چی:

 دادم  هولش و گذاشتم شونش روی دستامو
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 .بیافت راه کجاست اینجا کنم می حالیت خودم-

 دخترها  از یکی به کردم رو

 هاشو  برگه کن جمع شده که خواریم پاچه واسه-

 که رفتیم کمی.شدیم دانشگاه محوطه وارد و افتاد راه من از جلوتر.دادم هولش ه دوبار
 دوزاریش هنوزم احمق.ام چشم توی زد زل.ایستادم هم روی به رو و برگشت.ایستاد
 هستم آتنا برادر من که بود نیافتاده

 چند هی.دیگه میبری دل ژستها همین با .کرد شلوارش جیب تو دستاشو زدو کنار رو کتش
 آوردم در کاپشنم جیب از دستامو.کردم نگاش ای ثانیه

 دارم کالس دیگه دقیقه ده....یام نمی بیرون من.....بزن همینجا تو حرفا:

 ازیب  خر در به بزنم من دونست نمی ولی.شلوغی این تو بود شجاعتر اینجا.زدم پوزخند
 یام نمی کوتاه جا هیچ

 یم معرفی خودمو اول پس ندارم عدالتی بی به عادت....محترم استاد جناب راستش... من-
 کنم

 به رو دستم.موند ثابت  اومد می جلو که دستی روی و اومد  پایین هام چشم از نگاهش
 آوردم می جلو داشتم دادن دست نشونه

  معتمد آراد.....ادم آر من-

 صورتش.نشد من شده مشت دست متوجه که آورد باال رو سرش متحیر و سرعت با چنان
 کردم حوالش خوشگل مشت یه و گرفتم نشونه رو

 از.ریخت دورمون ملخ و  مور مثل جمعیت.گذاشت دماغش رو دستشو و شد زمین پخش
 کشون و باال کشیدمش و گرفتم  یقش از و رفتم سمتش به سریع.اومدن بیرون هم نگهبانی
 از ات بود گذاشته من دست رو دستاشو.دیوار به جسبوندم.بردمش دیوار سمت به کشون
 زدم داد.کنه جدا  یقش

 باقیه تم نیمه و قورت دو هیچی پره می هرز چشمت باشی کی خر تو-
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 گفت پته تنه با

 دم می توضیح بدین اجازه شده تفاهم سو معتمد آقای:

 دوید سمتم به نگهبانها از یکی

 زدم داد و کردم ماهان به رو

  کنم می پارت و لت زنم می وابسته کنار بگو بهش-

 گرفت نگهبان سمت به ایست حالت به و برداشت من دست رو از رو دستش هول

 شخصیه.... شخصیه.....نیست موردی رزاق آقای:

 کرد من به رو بعد

 دم می توضیح کنین ول یقمو:

 کنم یم جنازت شدی رد حتی کنارش از بفهمم بشنوم فقط...فندقی مغز خوام نمی توضیح-
 نه یا فهمیدی

 بود شخصی خیلی ما مورد صورت هر در .نبود خوب کاریش وجهه برای.کردم ول رو یقش
 وم دست رفتم می خروجی در سمت به عقب عقب داشتم.بود رفته آبروش هم حا همین تا
 زدم داد و کردم طرفش به تهدید  نشونه به

 نمیشی رد هم متریش کیلو یه از-

 ظاهراربچه.دادم می آشنایی برای فرجه یه بهش بیاد دنبالم اگر. رفتم در سمت به و برگشتم
 تمبرگش .گرفت  بازومو دستی که رفتم ماشینم طرف به و شدم رد خیابون از.بود خوبی
 زد  می نفس نفس.کشیدم دستمو.بود ماهان

 کن گوش حرفامم الاقل زدی که رو کتکت:ماهان-

 کردم اخم

 زدم همشو نمونده حرفی-

 آراد بزنم حرف بزار:ماهان-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
281 

 رفتم غره چشم

 افتاد  ..آراد آقا   ..شدی خاله پسر زود چه-

 کرد تایید سر با

 .....نیست کردن دست دست وقت دیگه چون گم  می  پرده بی و رک خیلی ببینید:ماهان-
 خاطر من( اومد بیرون دهنش از بخار هوا اززسردی.کرد فوت بیرون محکم رو نفسش)

 خوراک و خواب من با داشت کالس که اول همون  از امسال .خوام می خیلی رو  خواهرتون
 بزنم سال دخترا با کنم استفاده موفقیتم از تا نیستم گری استفاده سو آدم من.گرفت ازم ر
 اشم با که جاییکه تا دارم محکمی حس شما خواهر به نسبت حقیقتا من معتمد آقای...

 برادرش ممکنه ترسید ذهنم به حتی   . اف  ... که شد خراب روزم و حال اینقدر  دیدمش
 باشین

 زدم نیشخند

 به توهین حق باشی کرده رو فکر این هم چقدر هر  .. .بیچاره بوده زده ملخ رو  کیوت آی-
 بدبخت ....کنه حذف رو درست بگی بهش دلیل بی تا نداشتی رو من خواهر شخصیت
 باشه تو کالس سر من خواهر باشه افتخارت باعث

 من به فرصت یه کنین بزرگی شما اما...کردم اشتباه شماست با حق دونم می بله بله:ماهان-
 هم دکترا دانشجوی....نیست بدک حقوقم ... تدریس. ..همینه کارم من.بدین
 یم دانشگاه دانشگاه علمی هیئت عضو بشه زیاد هم تحقیقی کارهای و مقاله.....هستم
 اجازه خونه یه خوب جای یه تونم می دارم خوبی انداز پس اما ندارم خونه...بشم تونم
 دارم خواهر هم تا سه خودم از غیر به .کنیم می زندگی شهر مرکز خودم خانواده اما.کنم

  ینیمیش شهر کجای نیست مهم برام .. نداره اهمیت برام ای ذره پول... محترم استاد ببین-
 هی تو آدمیت من برای مهم .میشینی که جایی از نه یاد می در خانواده توی از فرهنگ چون

 کنی خوشبختی که باشی داشته رو خواهرم لیاقت ببینم.

 زد خوشحالی برق چشماش

 نم کنین قبول خواهشا فقط .کنم می ایشون خوشبختی برای رو ام سعی تمام من:ماهان-
 بزارم   پیش پا
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 داری نامزد که تو-

 موند وا  دهنش

 می هترب که خودتون... گفتم الکی همون واسه بود شده پیچم پا خیلی یکی بخدا نه: ماهان-
 دخترا بعضی دونی

  نبود بدی پسر ارزید می آشنایی به.کردم مکث کمی

 پدرش منم بزرگترش.نباشم ممکنه چون زودتر جدیه تصمیمت اگر.کن صحبت خانوادت با-
  .کنم  می سیاه رو روزگارت زدی حرف باهاش بفهمم  .زنی  می زنگ خودم به...کرده فوت

  چشم چشم: ماهان-

 فرو دلم.بود خونه از خورد زنگ دستم تو که بگیرم رو شمارش تا آوردم در رو گوشیم
 اتفاقی کنه خدا گرفتم دلشوره .بود  اومده خونه و بود و شده مرخص مامان حتما.ریخت
 ات گرفتم گوشیم با رو ماهان شماره شد که قطع.میشه راحت نا من بخاطر یعنی.نیافته
 .افته بی اون برای هم من شماره

  دادم دست باهاش.دادن دست برای کرد دراز رو دستش و کرد تشکر

  حیفه ... ببنده جلبک نمونه آکبند کن استفاده مغزت از هم گاهی  از هر یه-

 رو جوابم بود گیر کارش فعال خب ولی گفتم اینجوری بهش  اومد زور بهش.خندید زورکی
 زنگ مگوشی دوباره که زدم می استارت داشتم شدم ماشین سوار.رفت و کرد تشکر کلی.نداد
 بود گرفته صداش و بود کرده گریه.دادم جواب و گرفتم دلشوره بود آتنا.زد

 می دق داره رفتی فهمید اومد مامان .خونه بیا داری دوست رو کس هر جون.... آراد: آتنا-
 خدا رو تو.....کنه می نفرین خودشو هی.کنه می گریه بلند بلند و تو اتاق نشسته رفته.کنه
  میره دست از اینجوری.... بیا

 یهچ دیگه اینکارا برو گفتی وقتی نه یا خواستی می رو  موندنم باالخره.گرفت بغضم

 نمیشه دیگه آتنا نمیشه-

 شد عصبانی
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 می رفک مدونه کی هر کنه می کار چی داره ببین بیا....کنی می اینطوری چرا تو....وای: آتنا-
 میکنه گریه اینجوری  مرده یکی کنه

 ندیده که دیروز از داشتم دوست رو مادرم من.شد جمع جشمام تو اشک.ندادم جوابی
 بودم دلتنگش بودمش

 بود نیومده در گریم تا کردم می عوض رو بحث باید

 آتنا-

 بعله گفت گریه با

 احتماال... .جدیه نیتش تو مورد در زدم حرف باهاش....ظاهرا خوبیه پسر.دیدم رو استادت-
 همیر  یادش دیگه ،منو بگو مامان به.....باشه  مبارکت....خواستگاری بیان و بزنن زنگ

 . بود شده ساکت

 کجایی؟...کج.. .کردی کار چی تو آراد: آتنا-

 .کردم قطع و خداحافظی سریع

 مشکوکی ماشین تا بود خیابون به چشمم دائم  امروز.بودم منتظرش باشگاه در جلوی
 بار ندچ آتنا.بود کرده نظر صرف من کشتن از هم شایدم.نبود خبری اصال امروز ولی.ببینم
 .اومد ماشین سمت و اومد بیرون باشگاه در از باالخره.ندادم جوابشو زد زنگ هم دیگه
 نتری راحت زده زنگ بهش آتنا که این حدس اش گرفته قیافه از.داد سالم آروم و نشست
 صورتش تو شدم دوال.بود کار

 شد عرض سالم... مادموازل-

 کرد نازک چشمی  پشت و نشست سینه به دست

 علیکم سالم:طال-

 گرفت حرصم

  نگیر قیافه دیگه تو طال....اه-
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 کرد کنکاش رو صورتم و برگشت

 بشنوم آتنا از باید االن من.  ..کردی کار چی  تو آراد:طال-

 زدم لبخند

 منصیب سعادت است دقیقه پنج االن تازه..... خانوم خوشگل ندیدم رو تو دیروز از منکه-
 شده

  شد جدی زود اما.گرفت خندش

 مادرت.... .بوده  کی تقصیر که نیست این بحثم.....عزیزم نکردی خوبی کار.... آراد:طال-
 یچیز  یه الل زبونم وقت یه...... عزیزم نکن....ست بسته شماها جون به جونش....مریضه
 مونه  می برات وجدان عذاب فقط اونوقت میشه

 کردم مشت محکمتر فرمون دور دستامو.رفت هم تو اخمام

 طال نکنه خدا-

 زد روم به رو معروفش شیرین لبخند

 مادرت.بری بزاری خوای می چطور اونوقت بشنوی نداری طاقت شم حرف تو ببین:طال-
 خونه مرد  اون برای....فالن و فالن و دایی و عمو کن ول ....تویی خونش مرد... .تنهاست
 توییی فقط

  ادی می زور برام  حرفا بعضی اما نیستم ای کینه آدم من.... .میرم  چی برای گفتن بهت-

 کشید عمیقی نفس

 دلش هک پسری مطمئنم ولی میشنوم حرفاتو من باش مطمئن .....گفت چیزایی یه آتنا:طال-
 مین دلش کنه می کار همه براش و سرکشورمیسوزه اون تو خانواده بی بچه دختر یه برای
 بره و کنه رها همینجوری رو اش دلشکسته  مادر یاد

 هام ضعف نقطه رو دست چرا  . .بشم  نرم خوام نمی من....طال نکن آه
  یارم نمی طاقت میدونست.....میزاری

 گذاشت پام روی دست.دادم می تکون پاهامو و بودم شده عصبی
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 رو زحمتت عمر یه   .بزرگتره....ته مادر حال هر به ...نکن ولی  .. ناراحتی دونم می:طال-
 یاد می پیش ای خانواده هر تو حال هر به.....کشیده

 فرمون رو زدم

 گردم برنمی  .. گردم نمی بر من-

 کشید عمیق نفس

 یدمد من . ..ببینتت بزار برو...نرو ناراحتی با و نکن قهر اینجوری ولی نگرد بر خب:طال-
 دلش به خون  ..باهاش بزن حرف خونه برو   ..کرده گریه چقدر تو دلتنگی از مادرت
 وحرفات برو...کن فکر حرفام به ذره یه خدا رو تو آراد آخ  . .ناراحته خودشم االن اون .....نکن
 کنم زندگی جدا خوام می بگو.....برو بعدش هم خواستی اگر بعد بزن

  می منکه.....خونه برم رفت نمی دلم چرا ....مامان آه....ببینه بهتر رو صورتم تا شد دوال
 نشست بازوم رو دستش بودم فکرا همین تو .میشه  حالی چه منو ببینه تا دونستم

 برو من بخاطر اصال:طال-

 کردم نگاهش و برگشتم

 کنم می بگی کار هر دونی می ... دونی می منو ضعف نقطه هم تو-

 کوبید بهم دستاشو و شد خوشحال

 شوهرم خواهر پیش نینداختی زمین و روم که مرسی....مرسی ..نه مگه میری وای:طال-
 اونوقت میشدم ضایع

  حرفش از گرفت خندم یهو ناراحتی اینهمه بین

 بوده کنی کم رو بحث پس-

 بوسید گونمو و گردنم دور انداخت رو دستش

 اعتس من که رگ تو بزنیم ناهار یه بریم االنم  ..خواب برای فقط اما  .. .میرم بگو بزن زنگ-
 نمایشگاه بزارم ماشینو باید شش
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 بفروشی رو ماشینت داری اصراری  چه ...اوف:طال-

 کشیدم شو لپ

 من هالبت.دفعه هر نه دیگه ولی کردم قبول تو حرف درسته حاال نکن فضولی مردا کار تو-
 دارم قبول صد در صد خانواده رئیس عنوان به رو شما

 گرفت نیشگون بازومو

 جنس بد ای-

 

 ودب اومده شیراز از برادرش اونجا  برم سر یه شب شد قرار.گذاشتم خونه رو طال ناهار از بعد
 صبح از هم رامش.شیراز ببرم رو رامش بود خواسته و بود زده زنگ طال خاله اینکه و

 خواست نمی دلم چند هر.میزنیم حرف هاش با هم من و یام می شب گفتم.بود زده غمبرک
  نبودم من اون قیم.نبود من دست اما بره

 

 

 رو وسائل بزارم نمایشگاه رو ماشین اینکه از قبل تا داشتم نگه عمو شرکت جلوی
 سیدمر  شرکت در پشت.بود می االن باید آبدارچی فقط و بود شرکت تعطیلی ساعت.بردارم
 کرد باز رو در امجد خانوم.زدم در و

 نیستین معتمد آقای به:

 می. رمبب رو وسایلم اومدم.بیام تونم نمی اومده پیش برام مشکلی یه ....امجد خانوم خوبی-
 کنین قفل خواین

 داد تکون تاسف از سری

 ات باشم گفته  .. نیومده هنوز رفته کی از. هستم معتمد خانوم معطل اما خوام  می واال:
 نیومده اما مادر دارم کار منم ..بیاد

 کنم زحمت رفع و بردارم وسایلم سریع منم پس میشه پیداش باشه جا هر-
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 بزارم آشغالهارو پایین تا رم می پس منم:

 عینکم الدنب داشتم.ریختم می توش رو وسایلم و برداشتم کیسه یه. رفتم اتاق سمت سریع
 اساحس با که بودم گشتن مشغول و بود در به پشتم.بود تر واجب همه از که گشتم  می
 .برگشتم زده وحشت کتغم روی دستی

 بدون .هکن می کار اینجا اونهم که بود رفته یادم کامال من.زد خشکم همونجا ستایش دیدن با
 برداشتم میز رو از پالستیک برگردوندم و روم کنم سالم بهش اینکه

 ببرم رو هام وسائل بودم اومده میرفتم داشتم-

 منه اتاق تو عینکت:ستایش-

 کردم نگاهش و برگشتم

 معتمد خانوم میشم ممنون بیارین برام بیزحمت پس-

  نیومد خوشش کالمم رسمی لحن از

 داریم هم با نسبتی یه ما.رسمی چقدر:ستایش-

 دادم زمین به نگاهمو

 نداریم هم با نسبتی هیچ ما-

 یم نگاهم که دیدم می اما کردم نمی نگاه بهش زد سینه به دستاشو.شد نزدیکتر بهم
 گذشتم م عینک خیر از کالفه.کنه

 کنم می زحمت رفع من دیگه ببخشید-

 برق لمث رو دستم.کردن وصل من به فاز سه برق انگار گرفت دستش تو یهو که دستمو اما
 کشیدم دستش از

 کنی می کار چی-

 زد لبخند

 بزنیم حرف مه با تنهاییم که حاال عمو پسر بشین بیا.گرفتم رو دستت نکردم کاری:ستایش-
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 .شد وارد امجد خانوم و شد باز در ناگهان

 دیگه برم من خانوم:

 رفتم در سمت به سریع

  بعد بیام منم کنین صبر-

 اومد حرف به ستایش که بود تشده تموم حرفم هنوز

 یام می هم با عمو پسر منو... امجد خانوم برو:ستایش-

 

 

 برگشتم سمتش به عصبانیت با. ریختم شرم عرق امجد خانم دار معنی نگاه از

  میده  معنی جه کارا این-

 زد تکیه میز به تفاوت بی

 همین بزنیم  حرف هم با خوایم می.....آراد شدی بدبین چقدر:ستایش-

 رمب که کردم مو پشت. رسید نمی مشام به خوبی بوی.شد بد حالم کرد صدا که رو اسمم
 در چهارچوب الی سریع و جنبید خودش به زودتر اون اما.بود محض اشتباه موندن اینجا
 .شدم عصبانی.ایستاد

 دارم کار برم خوام می. کنار برو-

 دستاشو منفی حسهای هم کاپشن روی از من.گذاشت بازوم روی دستشو. اومد سمتم به
 زدم کنار دستشو.کردم می دریافت

 برم خوام می کنار برو. نزن دست من به خواهشا-

 خندید
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 ی طال اون و تو پس.نخورده بهت کس هیچ دست انگار که نکن رفتار جوری یه:ستایش-
 کردین می کار چی تنها کیش تو روز چهار ایکبیری

 زدم داد تقریبا.کرد می دنبال منو.زد می بیرون حدقه از داشت ام چشم

 زنی می چوب منو سیاه زاغ-

 انداخت باال نه شو

 کنیم اختالط هم با کم یه عمو پسر. ..آه....همین رسیده گوشم به:ستایش-

 نم اما.بنشینم هم من که کرد اشاره .نشست میز روی و رفت خودش به مخصوص عشوه با
 طرف هب.کنم کار چی که کرد نمی کار مغزم.بودم افتاده ای مخمصه بد.خندیدم عصبی فقط
  رفتم در

 قفله ورودی در:ستایش-

 برگشتم سمتش به دوباره

 برم خوام  می دارم کار من کن باز-

 زدم موهام به چنگی.شدم تر عصبی زد لبخند فقط

 شده عوض  چیزا خیلی به راجع تظرم جدیدا من:ستایش-

 کردم نگاهش نفرت با

 چه من به خب-

 و دبخن و بگو خیلی تو   ..آراد اخالقی بد چقدر... آه....میشی شاملش هم تو خب: ستایش-
 برات مردن می فامیل دخترهای ...بودی مشرب خوش

 بده نجات این دست از منو خدایا.بودم خورده حرص بس از سوخت می معدم

 کرد جابجا میز روی رو خودش کمی

 یکس نداشتم دوست من اما....کنن بازی تو با داشتن دوست همه ..یاد می یادت: ستایش-
 وقت هیچ بودی غرق خودت شیطنتهای تو اینقدر تو ولی...کنه بازی من بازی هم با
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 ردمیخو هم به روشنک از حالم من.کرد می بازی تو با چون متنفرم نیوشا از من نفهمیدی
 می هگری تا چون داشتم نفرت آتنا از من.کنه بازی کوچیک گل پسرا با داشت دوست چون
 اج همه تو.کردی می صدا و مامانم رفتی می کردم می گریه من اما کردی  می بغلش تو کرد
 داشتی دوست بچه اینقدر تو چون.خودم خواهر از حتی بشم متنفر همه از من شدی باعث
 خب.یکن بازی نیوشا با دیگه خواستم نمی چون شیشه تو رفتی و دادم هولت یادته   ... که

 نداشتم دوست

 بدم هولش من و تاب رو بشینه کنه بازی تاب همش داشت دوست اون اما. بود یادم آره
 دیوار از بار هزار روزی اگر من.بود من از متفاوت خیلی ستایش دنیای.بخونه شعر اون
 فتادا حرف به دوباره.نمیشد روز شبم پریدم نمی پایین باال اون از و رفتم نمی باال حیاط

 نمم پای گرد به خوشگلی تو کس هیچ بشیم بزرگ وقتی دونستم  می من اما:ستایش-
 اونو هک منم این حاال نمیکنه ولم آراد دیگه که هست اونموقع گفتم می خودم پیش. نمیرسه
 خوام نمی

 ایستاد روبرویم و اومد پایین میز روی از

     .یهو که شد چی نشد معلوم خواستی می منو تو کردم نمی اشتباه من:

 گفتم حرص با منم. نداد ادامه رو حرفش و شد عصبانی

 رسونه می کجا به رو تو ات خاطر قبر نبش.چی که خب-

 زد نیشخند

  گندو قاخال. بودی بابایی بچه.بودم متنفر ازش من که داشتی گ بزار عیب یه تو: ستایش-
 رو وت انگار رفت که عمو.نداشتی نظر استقالل تو زد می هم به حالمو عمو از شنویهات حرف
 سر و افسرده و مریض.بود مرده باباش که بود آراد فقط دنیا تو انگار .برد خودش با هم

 ......گردون

 آوردم جوش.گرفت می  مسخره به رو من هوای و حال داشت

 دتخو جون از که یکی سخته چقدر بفهمی تونی نمی وقتی.و دهنت ببندی دیگه بهتره-
 میشه پر پر چشمت جلوی ه عزیزتر
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 کشیدم بازومو.گذاشت بازوم رو دستشو و جلوتر اومد

  نزن دست من به گفتم بهت-

 برد باال صداشو

  نکردی توجه من به دیگه پدرت بخاطر تو ولی: ستایش-

 خندیدم عصبی و بلند

 تو من......برعکس اتفاقا-

 

 صدامو) ....بود تو افتضاح رفتار از اشکال ...خواست می آرامش یه دلم سخت خیلی زمان
  چه اب االن زدی که تهمتهایی و کردی که  بدی همه اون بعد دونم نمی که تویی(بردم باالتر
 زنی  می حرف من با و من جلوی وایسادی رویی

 زد داد

 بود تو توجهی بی از تقصیر: ستایش-

 زدم داد خودش مثل منم

 پسری.رفت نمی دستت زیر از  پسرم یه حتی که تویی.بود خودت قبیح رفتار از تقصیر-
 رابطه یه تو.زد می هم به مو حال آورت چندش های عشوه.نگیری گرم باهاش که نبود

 یدیلنگ می جوری بد قضیه این تو تو و داره اساسی نقش اعتماد... .نیست مهم خوشگلی
 گذاشت تنهات ساعت یه شد نمی حتی.

 چشمام به زد زل باور نا

 قطف ریختم نمی دوستی طرح پسری هیچ با من...بود تو نظر جلب برای همش: ستایش-
 زدم می حرف باهاشون

 خوره می هم به ها گذشته از حالم.... شی خفه دیگه بهتره....اه-
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 و کشیدم پیش مو راه و نکردم محل. کرد می نگاه منو همینطور و بود ایستاده جاش سر
 که شد می باز برقی صورت به شرکت در.برم ورودی در سمت به تا شدم شرکت سالن وارد
 شدت با.گرفت بازومو دوباره رفتم می میز سمت به داشتم.داشت کلید هم منشی میز باالی
 کشیدم دستش از بازومو

 من به  میچسبی هی چته چیه-

 بود آروم اینبار صداش

  مپیش که زمانی تا.داری فرق بقیه با برام چقدر فهمیدم رفتی اینکه از بعد... من .. آراد-
   ..رفتنت اما نکردم حسش بودی

 کردم قطع شو حرف

 ....رفته یادت و زدی من به که حرفایی اینکه مثل تو ....خورده جایی سرت امروز خدا وای-
  .میشم تو آویزون و گردم می بر هااحمق این مثل من کردی فکر نکنه

 گرفت کاپشنم لبه طرف دو دستاشو و ایستاد روبروم دوباره و اومد

 یرفت نیومده تو اما... کنم جبران گردی بر تو خواستم می....بودم شده عوض من...... آراد-
 ....طالی اون سراغ

 انداختم  کاپشنم رو از دستاشو.بزنه حرف نتونست و کرد بغض

 کنم نمی عوض دنیا با رو طال من.....نکردم فکر تو به هیچوقت من اما-

 داد لم هو و سینم رو گذاشت دستشو و شد عصبانی

 طالست همون لیاقتت: ستایش-

 شخود سمت به و گرفت بازومو  پشت از و  اومد ستم به. رفتم در سمت به و زدم رو کلید
 هاش نه شو رو دستمو قدرت با.گذاشت هام لب رود لبهاشو بجنبم خودم به تا.کشید
 دمکشی لبم به محکم آستینمو.خورد تلو تلو قدمی چند.دادم هولش عقب به و گذاشتم
 گرفتم جلوش تهدید به انگشتمو

 دار بر من زندگی از رو  نحست قدم.میبینمت که یه آخر دفعه-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
293 

 بارید می چشماش از نفرت .جلوم اومد عصبانیت با

 حق تو.نباشی خوشبخت طال با اما بمیری حاضرم.کنم می تلخ کامت به رو زندگی: ستایش-
 زدی پس رو من که حاال نداری بودن خوشبخت

 و افتاد زمین روی. زدم بهش محکمی سیلی.میشدم منفجر داشتم عصبانیت از دیگه
 خورد سر سرش روی از شالش

 ییفت می پاهام به روز یه.روز یه گیره می رو دامنت بدیهات تمام تو گم نمی بهت هیچی-
 یچه  نبینمت؛ هیچوقت دیگه. کنی می گم گورتو .پرسم می حالتو روز اون.ببخشمت که
 وقت

 دمخو. بمیری الهی:گفت می شنیدم رو دادش صدای اما.کوبیدم محکم و بیرون رفتم در از
 کشمت می

 

 

 کرده  پارک کوچه یه تو ماشین ازدحام از رو ماشینم.اومدم بیرون شرکت از سرعت به
 وئیچس تا کردم  کاپشنم جیب تو دست.رسوندم ماشینم به رو خودم سریع قدمهای با.بودم
 .شد تار چشمام دید سرم به محکمی شی خوردن با اما بیارم در رو

 

 

 

 

 .سرمه باالی کسی دادم اماتشخیص بود تار دیدم .کردم باز رو جشمام ای ناله با درد از

 کافیه بده تکون آروم تو سر.....مو صدا شنویمی.....اومدی بهوش:

 کردم بسته و باز چشمامو
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 چیه؟ اسمت:

  پرسیدم بازحمت.بود کی دیگه این

 کجام؟؟؟؟؟ من-

 بیمارستان:

 .کرد تر بلند رو صداش

 معتمد همراه:

 اومد سرم باالی کسی

  اومدن بهوش....چطوره:

 دوال صورتم روی

 میشنوی صدامو آراد آقا:

 و دکشی می تیر سینم قفسه کشیدم می نفس وقتی.مردم می درد از داشتم.ندادم جواب
 شنیدم رو زدن صداش من همراه که رو جوونی مرد صدای دوباره.یومد می بند نفسم

 خانوم که زنه نمی حرف:

 خندید ملیح پرستار

 بیچاره طفلک پاره و لت. کن شکر رو خدا ست زنده همون.برقصه بندری برات خوای می:

 شماست با حق بله:

 خم من صورت روی دوباره

 توی خونه رفتن موقع شب......زدیم حرف هم با صبح....ماهانم ...میشنوی صدامو....آراد:
 .......باشی شما کردم نمی باور.....بودی افتاده کوچه وسط الش و آش خونمون کوچه

 جای بسته دست اومدم بهوش وقتی.میشد روشن مغزم چراغ داشت تازه....ندادم جواب
 یتاریک تو که شخصی.گرفت جون بستم پالکهای پشت ها صحنه تمام.بودم تاریکی
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 ینممیش رو صداش.داد می فشار توان تمام با گردنم روی دستاشو اما دیدم نمی رو صورتش
 تا وردآ می فشار گلوم به دائم.شد پیدا زندگیم تو کلت و سر کجا از تو گفت می دائم که
 یاد هب رو ای دیگه صحنه.نداشتم رو اون با مقابله قدرت بسته دستهای با من و کنه خفم
 آدمیه چطور بود معلوم زدنش حرف التی و صدا از. کرد بلندش شخصی آوردم

 .کنم می پذیرایی ش از خودم .خودم به بسپارش پیمان آق-

 رابرب در فقط اما .میشدن نفر سه تقریبا پس.برن اونجا از تا زد صداش هم ای دیگه صدای
 فرمون قفل سنگینی به چیزی با.داشتم تحمل ضربه تا سه دو

  پرزوری آدم فهمید میشد ضربه شدت از.زد می محکمی های ضربه ها مایه این تو  چیزی یا
 بند رو نفسم پهلوم توی درد دوباره.نفهمیدم دیگه رو بعد به سوم های ضربه. باشه
 اومد ماهان صدای.زدم بلندی داد.آورد

 داری درد آراد آقا خوبی: ماهان-

 بزنم حرف شده که هم زور به کردم سعی

 میرم....می.....دارم-

 

 

 و گذاشت ام چشم روی لبهاشو شخصی.میپیچید سرم دور اتاق.کردم باز چشمامو دوباره
 بود ناله شبیه بیشتر صدام.بوسید

 طال-

 ترکید  بغضش

  عزیزم شدی چی.بمیره برات طال:طال-

 .دمکر   باز چشمامو زور با.میشنوید رو گریه صداهای گوشهام اما شد بسته دوباره چشمام
 اومد طال صدای

 خوای می چیزی جانم:طال-
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 شد بغض از پر صداش

 گریه.....صدای-

 .نیست خوب حالش.رفته حال از دوبار.ره نمی خونه ببرمش خوان می....مادرته: طال-
 کرده گریه اینقدر...

 .شد بسته چشمام دوباره و زدم لبخند ناخودآگاه...کرد می گریه من برای مادرم

 شناختم رو سهیل صدای.گفتم بلندی آخ سینه قفسه درد احساس با

 داری درد آراد:سهیل-

 دادم تکون رو سرم فقط

 بهت میزنن مسکن یان می االن:سهیل-

 خونه برم خوام می-

 امروز مرخصی بکنه ات معاینه آخر بار برای بیاد دکترت:سهیل-

 کشیدم نفس  بادرد

 طال پس-

 سالنه تو بیرون. دنده یه نرفت کردم کاری هر:سهیل-

 خوابیدم دوباره.رفت مسکن تزریق از بعد و شد وارد پرستاری. داشتم درد

 

 

 وچیکک پالستیک یه .تو  اومد التماس کلی با طال و بود شده مرخص من بغلی تخت بیمار
 آورده لباس برام.گریه زیر زد و دید رو من نداشت تمومی خانومها اشک این.بود دستش
 ولهگ طال کشیدم می آه من.نشستم تخت روی له تا و آه و درد کلی با و سهیل کمک با.بود
 توی حاال بود گردنم آویزون که دستم اما دیدم نمی که رو  ام قیافه.میریخت اشک گوله
 کنم کرف.بود آتل توی و بود شکسته هم راستم دست انگشتها از یکی که بویژه زد می ذوق



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
297 

 هر با.شد جمع ام چشم تو اشک پهلو درد از. بودم سالمتر میشد رد من روی از تریلی
 اهانم در بیرون.رفتم یرون چرخدار صندلی با در از و کردم عوض رو هام لباس بود بدبختی
 ره به کردم تشکر ازش کلی.کرد احوالپرسی و اومد جلو. بود مونده خودشیرین.دیدم رو

 با وزر شبانه یک همش که ای خونه برگشتم خونه به دوباره.بودم مدیونش رو جونم صورت
 و  گریون  مادر و شد باز در.برگشتم حا همین به هم باز ولی بودم دور ازش قهر حالت
 دست  اومد جلو.زد گریه زیر بلند بلند و دید رو من.شد ظاهر در جلوی  احوال پریشون
 گریه شدت از اما.گذاشت اشکش از خیس های گونه روی و بوسید و گرفت رو سالمم
 تخت روی مصیبت کلی با و رفتم اتاق به آروم آروم.بزنه تونست نمی حرفی
 می کرف داشتم.کنم کار چی دونستم نمی و داشتم دستشویی چون بودم عصبانی.نشستم
 نشست کنارم طال که برم دستشویی باید جوری چه دست یه با کردم

 بکشی دراز کنم کمکت: طال-

 .... بابا خوام نمی-

 خب چیه: طال-.

 گذاشتم سینم روی رو دستم.سوخت سینم کشیدم عمیق نفس

 دارم دستشویی-

 ...کنم می  کمکت خب: طال-

 کردم قطع شو حرف کالفه

 بشکنه دستت.... اه.... پیمان بمیری....خوام نمی-

 روبرویم ایستاد

 نگفتی چیزی  چی برای کیه کار دونی  می تو.. .آراد آخ....گفتی چی تو: طال-

  زده منو زنم خواه خاطر... .چی بگم برم....هه-

 هب دستاشو.گذاشت صورتش جلوی دستاشو .نشست روبرویم همونجا و ریخت اشکش
 کرد نگاهم دوباره و کشید صورتش
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 میرفتم من که باشگاهی پیش سال پنج چهار ستایش.بود ستایش پسر دوست پیمان: طال-
 اب خب و دید رو ستایش.آورد می رو خواهرش  پیمانم.کرد نمی ورزش ما با البته .اومد  می
 ماه دوسه که این تا.کرد می کار همه براش پیمان.بودن هم با سال چهار.شدن دوست هم
 هب حتی.بود شده دیوونه پیمان.خوامت نمی گفت و چیز همه زیر زد یهو تو اومدن از قبل
 طربخا صد در  صد(من به زد زل گریه با دوباره) .....ستایش خب اما کرد گریه و افتاد پاش
 .... تو

  دوال اومدم بره که شد بلند.کرد گریه و نداد ادامه دیگه

  اومد طرفم به سریع.بستم چشمامو درد از و کشید بدی تیر پهلوم بگیرم دستشو و شم

 بکشی دراز باید: طال-

 گرفتم دستشو

 .... نرو-

 هلویپ یعنی چپ پهلوی به آروم.بود فهمیده رو حرفم بقیه انگار اما بزنم حرف نتونستم
 گرفت رو دستم و نشست کنارم.بخوابم صاف تا کرد کمک و کرد درازم سالمم

 تو.هکن می بیقراری دیشب از کنم راهی رو رامش برم ...نباش نگران.... که رم نمی قهر: طال-
 یرازش بره کنم راهیش.داره واگیر گفته دکتر و مریضی خیلی گفتم بهش... .ندید که رم

 دنبالش اومده فرشاد.یام می دوباره

 نداشتم زدن حرف حال ازدرد.زدم لبخند بهش

 ممنون-

 به اشتد.دیدنت بیان خوان می.یام می بابا و مامان با.برگشتم کنی استراحت کم یه.خندید
 کرد نگاهم و برگشت.کردم صداش رفت می در طرف

 دارم دوست-
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 بلوز آستین.بود خیس هنوز موهاش.کردم بهش رو داد پایین که رو گیرم  عرق پایین
 یگرد آستین. کردم داخلش آروم رو معیوب دست و خندیدم گرفت جلوم رو کوتاهم آستین
 خندید کردم نشونه رو گونش و شدم خم احتیاط با و آروم.پوشیدم هم و

 خانوم خوشگل مرسی-

 .منم شم حاضر برم گفت و زد کی چشم

 بفرمایین-

 دردهای از درسته گذشته، روز هفت.انداختم گردنم دور رو دستم آویز گردن هم من و رفت
 کند لیخی بود گذشته هم کبودی از که تنم تیره رنگ اما بودم کرده پیدا خالصی وحشتناک
 کمکی هیچ  آ طال و آتنا و مادر اما کردم می خودم رو کارهام از مقداری حاال. میشد خوب
 میکرد محبت من به بس از شد سوراخ مهربانیش سبد دیگه که مادر.کردن نمی دریغ

 قانهعاش عینه به من.مفت حرفهای بابای گور. بود رفته و بود کشیده پر مادرم از ناراحتی.
 روز اما امروز.مهری بی به کردنش متهم بود گناه پس دیدم می رو اش مادرانه های

 من.مبودی وال و هول تو نوعی به همه  امروز.بیاد خواستگار آتنا برای بود قرار. بود متفاوتی
  ماهان تلفنهای دیدم وقتی اما.کوچولو موش شدن عروس بود زود. بود گرفته دلم اما

 نشینیمب تخت روی  میرفتم داشتم.کردم قبول بودم داده بهش که قولی به بنا نداره تمومی
 بود که الغر .ازش بودم غافل وقته چند این .اومد داخل مامان و شد زده اتاقم در که

 ازب بودیم خوب براش هرچقدر هم ما.همدم بی و بود تنها.شده تر شکسته میکردم احساس
 برابر در اما موندن تنها براش بود زود.کنه باز ما پیش تونست نمی رو دلش سفره هم
  اومد در صدام دیگه شداینبار داخل موز شیر لیوان یه با .کرد شد  می چه خدا تقدیر

  شاهده خدا ندارم میل...بخورم من میدی چقدر... خدا رو تو.. مامان وای-

 کرد اخم

 .شدی استخون و پوست ببینم نزن حرف:مامان-

 کردم نگاهش مظلوم. نداشتم  میل اما گرفت جلوم رو لیوان

 نخورم نمیشه-
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 شد تر غلیظ  اخمش

  پریده رنگت.بکش سر یهو.نمیشه نخیر:مامان-

 ته تا و بستم چشمامو.کشیدم می سر رو همش باید که کردم نگاه گندگی اون به لیوان به
 دادم دستش به رو لیوان.خوردم نفس یک

 یارم می باال دارم بخورم من نده  چیزی دیگه جدت سر رو تو ولی-

 خندم.رفت قم صد قربون لیوان بودن خالی از راضی باشه شنیده رو حرفم اینکه بی
 ازدر  خواستم. بست درم و رفت.کرد می لوس داشت هیکل سال و سن این با رو من.گرفت
 برویرو و شد و وارد لبخندی با.بود شده وارد من زیبای فرشته.شد باز در دوباره که بکشم
 دراز آروم.یومد می بهش لباسش و روسری چقدررنگ.کرد سر دو روسریش و ایستاد آینه
 .گذاشتم سرم زیر رو سالمم دست و کشیدم

 رم خط بی کبریت االن من دونی می هم تو.شو رد من جلوی از بیا کن خوشگل هی حاال-

 کرد نگاه من به آینه تو از و گرفت خندش یهو

 زنه  می بدی حرفای چه.....نچ نچ..... .حیا بی: طال-

 گوچولو خرگوش یوفتی می من گیر میشم خوب که باالخره..... دم می نشون بهت-

 و رفتمگ دستشو و آوردم در سرم زیر از رو دستم.نشست تخت لب کنارم خنده با و برگشت
 باالخره.شد بلند در زنگ صدای زدم ای بوسه که موقع همون.آوردم هام لب سمت به

 کشیدم عمیق نفس.شدم بلند آروم دوباره.ببرن رو خواهرم تا بودن اومده..... .اومدن

 بدم منفی جواب بشم خر میگه شیطونه-

 کرد نگام تعجب با

  چیه حرفا این. . .خیره که انشالله بگو ....آراد: طال-

 ....خ چیش ببره رو خواهرم اومده بیابانی غول یه. ...خوشه دلت بابا برو-

 شد  زدنم حرف مانع و گذاشت هام لب روی دستشو
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 زشته بیرون بریم بدو.. .زنی  می حرفیه جه این  .. هیش: طال-

 بودن کرده ازدواج که خواهرش دو و مادرش و پدر.رفتیم در جلوی به گویی آمد خوش برای
 امروز.بودم کرده تایید خودم رو بودنش پوش خوش .شدن وارد دست به گل داماد همراه
 یکار  داد پیغام اما خاله با بیاد بود قرار خودش هم عمو.بود گذاشته تموم سنگ دیگه هم
 می.بیاد که بگه عمو به مامان خواستم خودم من .یان می دیرتر کمی  اومده پیش براش
 دنبو دایی .نبود بد کنارش خواهرش بودن.میشه خالی و پر هی دلش امروز مامان دونستم
 ونستمت می اگه من.شد وارد دست به سینی طال پذیرایی برای .رامسر بود رفته روشنک با و

 شد شروع مادرش های تعریف شد وارد همینکه.کردم می پذیرایی خودم

 تخته به بزنم ماشالله... .به به:

 فتعری طرز از.بود ارثی خانواده این تو گرفتن اشتباه انگار.بود سوتی کال خانواده این
 کردم  مصلحتی سرفه.گرفتن اشتباه آینده عروس با رو طال فهمیدم کردنش

 جسارتا هستن بنده همسر ایشون....خانوم حاج-

 همه از وسط این مادرش به ماهان غره چشم.کنه درست رو حرفهاش کرد سعی و خندید
 بود تر دار خنده

  مادر هم  پای به شین  پیر یان می بهم هم چقدر ....سعادتون به خوشا بله بله:

 هم ها وسط از کشید پیش رو حرف پدرش سکوت ای دقیقه چند از بعد.کردم آرومی تشکر
 زآمی تحسین نگاه آورد  چای که آتنا.شد صحبت چیز همه سر رسوم طبق.رسید سر عمو
 ارقر  راحتی همین به .نشه واقع پسند مورد من زیبای خواهر نداشت امکان.دیدم رو مادرش
 محترمی و ساده بسیار خانواده.بشه داده جواب فکر هم کمی و تحقیق از بعد شد
 مامان کرد می ازدواج اونهم.بشه عروس بود قرار آتنا.گرفت قرار هم عمو تایید مورد.بودن
 خوشبختی مادری هر آرزوی نهایت. بود خوشحال دخترش برای مامان اما.میشد تنها خیلی

  ماهه دو محرمیت صیغه یه آزمایش نتیجه و  مثبت جواب از بعد قرارشد.بود فرزندانش
 چه هر داشت دوست و یومد نمی خوشش  نامزدی دوران از داماد آقا چون .بشه خونده
 .بود سازی آماده برای فقط هم ماه دو این.کنه ازدواج سریعتر
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 گفتم بلند حرص با بود آتنا.شد زده اتاقم در.بستم رو پیرهنم دکمه عصبانیت با

 دیگه بیرون یام  می بشم آماده....زنی می در هی....چیه... .چیه-

 و ودنب من پیش نباشه اینکه نه نبود خبری طال از بود روز دو.شد دور و گفت بلندی اوف
 درسته حاال.زدم می زنگ بهش و یومد می در حرصم منم .زد می حرف من با تلفنی فقط
 ردک می درد هم هنوز دستم.کنم رانندگی تونستم نمی  هنوزم ولی بودم شده بهتر خیلی

 دز  می مشکوک خیلی.بودم خونه روز دو و بیست عین من و بود گذشته روز دو و بیست.
 اقمات در.رم می خونشون دم الطلوع علی صبح فردا نیاد هم  امشب اگر گفتم خودم با.طال
 کشید جیغ تقریبا. بازشد

 که نیستی حاضر:آتتا-

 اومد در حرصم شد بلند هان ما خنده صدای

 خندی می چی واسه تو ...هر هر-

 آورد باال تسلیم نشونه به دستشو

 کنم نمی دخالت من.... تسلیم من:ماهان-

 کشوم سر رفت و شد اتاقم وارد تند آتنا

 گفتم اعتراض با

 کنی می کار چی-

 برداشت کراوات یه

 ببیند اینم.. خوبه این: آتتا-

 تخت روی کردم پرت و کشیدم دستش از

 زنین می مشکوک شماها چرا  ... بریم خوایم می کجا مثال مگه حاال-
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 کوبید زمین پاشو کالفی با آتنا

 اشب زود آراد... .اه....بگردونیم بیرون ببریم رو تو کشیده عشقمون حاال... بابا ای: آتتا-

  رفتم ام بافتنی ژاکت طرف حرص با

 بریم بندم نمی-

 کشید جیغ

 آراد:آتنا-

 شد بلند ماهان صدای اینبار

  بیاد راحته طور هر بزار خانوم آتنا:ماهان-

 می زوری.بودم شده عصبانی .نفهمیدم منظورشو اما فهموند بهش چیزی اشاره و ایما با
 دلم و بودم عصبانی و قاطی خیلی طال غیبت بخاطر کال من اما.ببرن بیرون منو خواستن
 و شدیم ماشین سوار.شدم حاضر نهایت در و نشدم آتنا حریف اما.برم بیرون خواست نمی
 لوتاب تا دو این اینقدر.برن کجا خوان می دونن می قبل از بود معلوم قشنگ.افتادیم راه
 ای شایسته و خوب پسر ماهان حقیقتا اما بودن شده نامزد میشد ای هفته دو.بودن
 رهخب چه طال .نداد  جواب گرفتم رو طال شماره باره دو .زد  می له له که منم خواهر برای.بود
 دهپیا حوصله بی.داشت نگه باغی در ی جلو.رسیدیم ظاهرا ....متنفرم خبری بی از من  ..

 کنم ارک چی عاشق کبوتر تا دو این با من برم اینجا خب .مالیدم کمی رو دردناکم دست.شدم
 نمی محلی من به و  کردن می پچ پچ داشتن.افتادم راه  دنبالشون حرفی بدون.آخه
 تا.ودنب نشده سبز درختا هنوز و بود ماه اسفند.گذشتیم باغ بزرگ نسبتا حیاط از.زاشتن
 اومد ماهان صدای.شد خاموش چراغها بشیم وارد سالن در از خواستیم

 هن یا میشه حل مشکلش ببینم  برم تو برو شما آراد! شانس بخشکه!بابا ای:ماهان-

 گفتم تعجب با

 ها خلی... .نیست برق وقتی تو بریم کجا-

 شد بلند اینبار آتنا اعتراض صدای
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 کشه می چی تو دست از طال این... .دیگه تو برو زنی  می غر چقدر: آتتا-

 .شدم سالن وارد و گرفتم رو مستقیم راه تاریکی تو حرص با حرفی بدون.جهنم به

 کردم صداش باشه آتنا خیالم به.شنیدم رو کفشی های پاشنه صدای تاریکی توی

 آتتا-

 ادسته.کردم احساس سینم قفسه روی تاریکی تو رو کسی دستهای .نیومد صدایی اما
 روشن تر اونطرف کمی کوچکی شمع بعد و  اومد فندک چیلیک صدای و شد برداشته
 موند وا  دهنم دیدنش با شمع کم  نور توی.شد

 زدم صدا رو اسمش فقط ناپذیر وصف  بهتی با

  طال-

 ورد رو دستش.میکرد روشن رو اش چهره فقط کوچیک شمع.ایستاد روبرویم و اومد دوباره
 انداخت گردنم

 مبارک تولدت......عزیزم سالم: طال-

 زده غیبت همین واسه پس روز چند این طال آخ....چطور طال ....نبود یادم اصال... .تولدم
 بود

 گرفتم قاب رو صورتش دستام با

  کردی کار چی تو نمیشه باورم اصال.....طال وای-

 گذاشت بود صورتش طرف دو که دستام روی دستاشو

 کوچولو مهمونی یه....گرفتم جشن رو عشقم تولد.....کردم کارو کوچکترین: طال-

 انداختی زحمت تو آنقدر خودتو چی برای.....کردی رو کار بزرگترین تو.....چیه کوچولو-

 چشمام توی زد زل

 دارم دوست چون: طال-
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 یخوب های حس تمام بخاطر بودم عاشقش هم من .بود زیبا شنیدنش چقدر.داشت دوستم
 و وفا برای.... .بود کاشته قلبم اعماق در خودش از که محبتی برای.داشتم باهاش که

 طفق که قشنگیهایی همه بخاطر. گذاشت می بینمون اومده بوجود عشق به که احترامی
 بود طال مختص

  .کوبید می هیجان از قلبم و بهم بودیم زده زل طور همون

 ..... دارم دوست خیلی منم-

 من و شد روشن برق ناگهان.زدم  آرومی بوسه رو زیباش لبهای و کردم خم رو سرم آروم
 شد بلند هم با جمع صدای.گرفتم فاصله طال از دستپاچه و هول

 مبارک تولدت:

 اومد جلو خنده با سهیل. شدم خشک همونجا

 خوشرنگم چشمای جفت جون به. ندیدیم هیچی ما آقا:سهیل-

 طال به کردم رو خجالت و تعجب با

 مه آد برامون و دور نگفتی چرا-

 کردم  نگاهش و برگشتم.شونم رو زد  سامی.زد لبخند و انداخت باال هاشو نه شو

 که بزنه حرف بدبخت ندادی مهلت خب:سامی-

 بود خونه چادری بی از کثافت:سهیل-

 مامان.بودن اومده من تولد جشن برای خانوادگی کوچیک جمع.سهیل سمت دوباره برگشتم
 بود گویا اش نشسته اشک به چشمهای از احساساتش تمام.اومد جلو آهسته

 عزیزم مبارک تولدت:مامان-

  کردم بغلش

 بودی یادم به که مرسی.... گلم مامان مرسی-

 جمع به کردم رو
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 .بودین یادم به که همتون از مرسی-

 طال به کردم رو

 شد عمرم شب بهترین امشب... خانوم شما از مرسی-

 شد بلند هم جی دی صدای.زدن دست دیگه یکبار همه

 کنیم شروع پس:

 شد بلند صنم جیغ

 کنیم حال و عشق خوایم می بزن:

 دوست برای خودشیرینی.سهیل بازیهای دیوونه.گذشت خوش کلی.خندیدن دوباره همه
 گذاشتن تموم سنگ.صنم جیغهای جیغ.قشنگ نفره دو آهنگهای.بهار دخترش
 آخرین اعالم جی دی....بود عالی چیز همه....آتنا شوخی و بهناز،خنده قشنگ عکسهای.طال

 ادوت.نه یا داره گیتار پرسیدم و همراهاش از یکی طرف رفتم که کرد می داشت رو اهنگش
 ،هم بودم نزده بود وقت خیلی هم.کنه همراهیم خودشم و بیاره خواستم ازش. همراهشان

 .بود سخت زدن شکسته انگشت و دست این با صورت هر در

 دورم و شد جلب من سمت ها توجه همه.نشستم و گذاشتم رقص سالن وسط رو صندلی
 دمکر  صاف رو گلوم.نشستم صاف کمی و زدم لبخند.بود استاده روبرویم طال.زدن حلقه

 همه بین خواستم.ممنونم زیباییی شب همچین بخاطر زندگیم فرشته از همه از اول. .. خب-
 خدا زا و خوشحالم بینهایت هست زندگیم تو اینکه از و دارم دوستش خیلی که کنم اعالم

 و شب این خاطره من......خاطره بشه براش بدم بهش هدیه یه منم اینکه دوم.سپاسگزار
 ... .بمیرم روزیکه تا .....برم نمی یاد از وقت هیچ

 بود ایستاده روبرویم همینطور طال اما زمین نشستن بودن حلقه توی کسانیکه

 خودتون بزرگی به عزیزان پس نیستم بلد هم خوانندگی .نیست خوب صدام من خب-
 .ببخشین

 بخونم خوام می آهنگی چه بودم گفته کنه همراهیم بود قرار که کسی به قبل از
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 دمکر  شروع لرزید می دستام هیجان از اینکه با و گرفتم دستم هم رو گیتار و نشستم

 

 نداره دوست اینجوری رو کسی هیچکسی که دارم دوست تورو اینقدر 

 ستاره قدهزارتا خوبی دنیا یه قد میمیرم برات اینقدر

 انتظاره کارم میشم تنها وقتی میگیره دلم تو بی

  نداره دوست اینجوری رو کسی هیچکسی که دارم دوست تورو اینقدر

  دارم دوست قشنگیاتو میکنی نگاهم وقتی

  دارم دوست نگاتو رنگ چشاتو معصوم حالت

  میزنه پر برات دلم صداتومیشنوم قتی و

 قلبمه بزرگ غم ندیدنت روز یه ترس

 

 

 

 تو اشک خوشحالی از که رفتم طال سمت شدم بلند منم شد بلند که دست و سوت صدای
 گوشش در کردم نجوا و گرفتمش آغوش در و رفتم.بود جمع چشماش

 من عشق دارم دوست خیلی-

 دادی من به رو دنیا هدیه بهترین.....دارم دوست خیلی منم: طال-

 تو به من عشق یادگاری.بمونه یادت به لحظه این همیشه-
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 وضع ای ساده شلوار و بلوز با لباسهاشو.بکونه عوض رو لباسهاش تا رفت طال شام موقع
 سر روسری اشتباه از زیبا شب این بخاطر رو امشب.بود انداخته روسری و بود کرده

 بازوم دور رو دستش و اومد زیر به سر بودم منتظرش  میز کنار.گذشتم نکردنش
 بردم گوشش سمت به رو سرم. ایستاد ساکت نگفت هیچی.انداخت

 اشهب آخرت دفعه ولی.بخشیدم نکردنتو سر روسری قشنگی این به شب بخاطر و امشب-

 ببخشید. ...  اوف.....افتاد یادم یهو االن....نبود حواسم اصال بخدا.....ممنون: طال-

 زدم چشمک

 بیخیال رو ایندفعه-

 الیع و موندنی یاد به شب.زدم روسری روی از کوچیکی بوسه و انداختم شونش دور دستمو
 میکردن خداحافظی در دم همه و بود شده تموم دیگه

 کارهاش به تا بود گرفته قرض رو آتنا ماشین طال.حضورشون بابت کردم تشکر همه از
 کردم نگاهش گذاشت دستم توی دستشو.بخرم ماشین براش نکردم وقت.برسه

 خونه بریم بعد بزنیم دور یه بریم: طال-

 دادم قول اما.کرد اعتراض و شد نگران م یا می دیرتر فهمید مامان. کردم موافقت سر با
 ستمنش می ماشین تو داشتم.کرد قبول ناچارا اما نشد راحت خیالش .گردم می بر زود بهش
 کرد صدام دوباره

 دوال کمی و گذاشتم سینه به دست میشم نگران...یا نکن دیر مامان جون ...آراد: مامان-
 شدم

 یام می زود....چشم...چشم...چشم-

 کرد بغلم و اومد نشد راضی

 بیای تا نشستما بیدار: مامان-
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 و شدم دوال شدیم دور نظر از و رفتیم جلوتر که کمی.شدم سوار و گفتم چشمی دوباره
  بوسیدم رو گونش

 بود عالی شب عزیزم ممنون-

  خندید

 کنم می خواهش: طال-

 شده تنگ خیلی براش دلم.بود رامشم کاش فقط-

 .شد جاده وارد و زد راهنما چراغ

 .قبل مثل شده همینجوری دوباره که نگو رامش از: طال-

 براش کرد باید کار چی....طفلکی...بابا ای-

 داد بیرون شو نفس

 واال دونم نمی: طال-

 بوسیدمش و شدم خم دوباره

 نرم دنیا از ناکام....میشه عمرم آخر شب امشب تو رانندگی با وقت یه ببوسم بزار-

 کرد اخم

 وقتا یه میزنی چیه حرفا این آراد: طال-

 رو.کرد نگاه رو عقب آینه تو و کرد زیاد رو سرعتش کمی گذشت سکوت در کمی.خندیدم
 بهش کردم

 نداریم عجله....کم یه برو آرومتر-

 کرد بغل آینه به نگاه.کرد نگاه من به بعد و کرد نگاه آینه تو دوباره

 کنی می اینطوری چرا....طال چیه-

 گفت لکنت با
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 دنبالمونه یکی انگار ولی نیستم مطمئن....آراد  ..آ: طال-

 

 

 به تا هدنبالمون کسی فهمید طال که موقع همون.آوردنمون بسته چشم با.افتادیم گیر جایی
 دهن  جلوی دست. افتادیم گیر زدن هم به چشم یه تو و پیچیدن جلومون بجنبه خودش
 کلی .زیاده اینجا آمد و رفت پیداست.اتاقم تویه حاال.بردمش من از جدا و گذاشتن طال
 هشب اونطرف از اما داشت هم کوچیک نسبتا پنجره یه.بود شده تلمبار گوشه یه کارتون
 ودمب ترسیده.بکشم نفس نمیتونستم دونم نمی داشت بدی هوای اتاق اما.بودن زده حفاظ
 تر پذیر آسیب و بود زن اون.بودم ترسیده طال از بیخبری از بیاد سرم بود قرار که بالئی از نه
 زرگتریب درد.بود رفته یادم دستم درد.کوبیدم در به مشت با رفتم در سمت سراسیمه.من از

 زدم داد توان تمام با....طال....زنم.... داشتم

 هستین گوری کدوم....لعنتیا......کنه باز درو این بیاد یکی-

 همون.کردم مشت و کردم هام مو الی رو دستم.کوبیدم در به محکم لگد با.نیومد صدایی
 به خار یه اما..... بکش رو من..... امشب همین... لحظه همین خدایا...کردم دعا لحظه
 کن برآورده رو دعایم امشب همین....بشه مستجاب من دعای بارم یه .... نره طال دست
 آه.....کشیدم صورتم به دستامو...ترسم نمی مردن از بمیرم حاضرم من....
  .....بنده تو طناب به فقط دستم.....باش داشته مو هوا اینجا...خدایا....خدایا

 دهگن هیکل.شد وارد دم و شاخ بی غول یه و شد باز در کردم می خدایا خدایا لب زیر داشتم
 اومد در کلفتش صدای.رسید نمی بهش زورم داغون و درب روز و حال این با من.داشت ای

  پسر خوشگل سرت رو گرفتی تو صدا چیه:

 به برگرده بخواد تا دادم خالی جا ازش.آورد هجوم سمتم به چوب با بدم جوابشو اومدم
 ینزم پخش و گرفت رو سرش.کوبیدم سرش تو محکم و آوردم در دستش از رو چوب سمتم
 همینطور. نکنم اشتباه اگه در تا هشت هفت و بود راهرو یک. رفتم بیرون در از.شد

 که داص طرف به برگشتم دوباره. اومد جیغ صدای ها در از یکی از که رفتم می جلو مستقیم
 مشت با.بودم تر آماده من اما دید رو من.اومد بیرون جوونی مرد و شد باز ناگهان ی در
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 اما شجون به افتادم لگد و مشت با و روش افتادم هم من  و زمین افتاد. صورتش تو کوبیدم
 من ویر اینبار مرد.اومد صورتم توی مشتی.شد پرت صدا به حواسم جیغی صدای شنیدن با
 ارانگ عمال من اما.دارم بر گلوم روی از دستاشو داشتم سعی و  کرد می خفم داشت و افتاد
 اومده راه من با زیاد هم همینجا تا.نداشت کارایی زیاد راستم دست.داشتم دست یک
  تادایس حرکت از هم مرد.رسید سرم باالی به تا نزدیکتر و شد نزدیکتر جیغ صدای.بود

 آراد: طال-

 باشه شهاب زدم می حدس حاال که مرد.کرد کر رو گوشم زد صدا رو اسمم که طال جیغ
 تا دمش پهلو به و گذاشتم گلوم روی رو دستم.شد آزاد نفسم برداشت گلوم روی از دستاشو
 اومد مرد داد صدای.شم بلند بتونم

 بیرون آوردینش چی برای:شهاب-

 کرد می فرار داشت نداشت حفاظ نور او پنجره:

 بزنم حرف کردم سعی اما بود   شدید هام سرفه

 ره..ب....آرین....بز-

 اومد بند نفسم درد از زد راستم پهلوی تو محکم لگد با

 داره غیرتم حاال... کثافت خفه:شهاب-

 روی رو دستش.کرد جلب رو حواسم مردی کلفت صدای که گذاشتم پهلوم روی رو دستم
 بود گذاشته سرش

 لحظه یه شدم بیهوش...آقا سرم تو زد چوب با چموش:

 کشید فریاد عصبانی

 نیومدین بر داغون و درب این پس از همتون گور تو خاک:شهاب-

 یه این....کن معجزه..... دارم استدعا .... خدایا آه.کرد می ریش رو قلبم طال گریه صدای
 ...کن معجزه امشبو

 .بود الت گنده همون.اومد در دادم شد کشیده دستم
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  میرسن آقا االن عوضی بیافت راه:

  میرفت راه جلوتر شهاب.شد دورتر طال جیغ صدای

 زدم داد

 .عوضی خوای می جونم از چی-

  خندید بلند

 تو جون:شهاب-

 میرفت راه عقب عقب داشت حاال و کرد من به رو

 که شب همون من.میری می امشب.دستت از رو نفر چند کنم راحت خوام می:شهاب-
 تا وگرنه.باشم خودم باید گفت.نزاشت عمو اما کشتمت می داشتم پیمان با جونت به افتادم
 بود پوسیده هم کفنم حاال

 یعنی. داشتم دلشوره.سوختمی ام معده.داد ادامه راهش به و برگشت دوباره و خندید
 یبزرگ محوطه وارد و رفتیم پایین فلزی های پله از شد تموم که راهرو .میشد  چی امشب
 پراز.ظاهرا بود چوب انبار.بود شهر از خارج جایی حساب این با پس..... بود سوله.شدیم
 زتمرک محل روی این از بیشتر.وارداتی وکیوم های بسته.چوب بزرگ و کوچیک های قطعه
 اخد .خورد تاب و پیچ دلم آوردنش می کشون کشون  داشتن که طال دیدن با چون نکردم
 بدی حس.گذاشت هام نه شو روی رو دست هیکل درشت مرد پشت از ....کن کمکم خودت
 ستهنش صندلی روی ما به پشت فردی. بودیم رسیده سوله سالن وسط به.داد دست من به
 یرو رو طال بود، اسیر  چنگش تو طال که مردی.کرد می دود سیگار آرامش  نهایت در و بود

 حالت و دیدمش می. بره در تا کرد تقال و شد بلند طال اما ببنده دستاشو تا نشوند صندلی
 باز یا بود شده باز....بود شده باز موهاش. بود نشده من متوجه هنوز طال .گرفتم  می تهوع
 مسئول که دیگه هیکل گنده مرد....نه...نه.نکن امتحانم اینجوری.....خدا آه.... .بودن کرده
 طرف کشید و گرفت رو موهاش پشت از طال رفتن در دیدن با بود طال داشتن نگه

 شد بلند درد از طال جیغ.خودش

 روی رو طال محکم مرد.بستم چشمامو.کشید جیغ. افتاد من به چشمش حال همون در
 زد صدا رو اسمم توان تمام با طال. نشوند صندلی
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 میترسم من....کمک....آراد:... طال-

 شگوش در محکمی سیلی عصبانیت با مرد.....خواست می کمک من از. گرفتم تهوع حالت
 زدم داد و شدم دیوونه زد

 نزن بهش کثیفتو دست.. عوضی آشغال-

 گرفت پشت از رو دستم دو محکم من کناری مرد

 وحشی نکن رم.....کجا:

 نشوندش،انگشت می صندلی روی زور با و بود دستش تو طال موهای هنوز حالیکه در مرد
  کشید بینی به رو شصتش

 زنت خوره می ما نام به امشب سندش:

 ....گرفتم تهوع حالت  دوباره..... میشد مگه اما نشنوم کردم سعی

  کشتمت بخوره بهش دستت-

 کرد نگام تمسخر با

 .ژیگول   هستی قربونی خودت تو....منو کشی می تو....کی:

 .میرفت بیرون سالم اینجا از طال اما نبود مهم برام میشدم هم تکه تکه اگر امشب من

 طال  گریون نگاه.کرد بارون چسب صندلی به رو طال دور خندید  حرفش به خودش مردک
 پیرهنم یقه روی من کنار مرد دستهای.یومد می خون بینیش از.بود میخکوب من رو

 روی ور دستهاش و ایستاد کنارم دوباره.کشید تنم از رو پاره پیرهن حرکت یک با و نشست
  شدم کالفه بود شده حلقه محکم دورم که مرد دستهای از .گذاشت هام نه شو

 من به  چسبوندی....تو نفله تن نور او بکش....اه-

 خندید شهاب

 بچسب سفت شلوارتو.باش داشته خودتو هوای.ها داره زیاد منحرف ای فکر این:شهاب-
  اومده خوشش ازت
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 داد قرار مخاطب را شهاب محکم که شد بلند کش سیگار مرد صدای

 !!!!شهاب:

 خونسرد مرد.گفت ببخشید و انداخت زیر رو سرش و کرد جمع رو خودش سریع شهاب
 یم دود هم رو من اعصاب زد می سیگار به که پکی هر با.کشید می سیگار و بود نشسته
 انگشتش دو بین سیگار.زد زمین روی رو بش چو طرح عصای و شد بلند آرامش با.کرد
 زیادی الغری از که ایی گونه با.بود اندامی الغر مرد.برگشت من طرف به.بود عصا روی

 مو بی تقریبا سرش جلوی.داشت پف زیادی پلکاش زیر که درشتی چشمهای.بودن برجسته
 رو من و یومد می کاش....دونم نمی گویا داشت سال شصت.گندمی جو موهای با بود

 آه......بیام من تا میشینه بیدار بود گفته.... مادرم سمت کشید پر ذهنم.کرد می خالص
 مقابلم درست و اومد سمتم به سلونه سلونه.میشه خشک در به امشب چشمات مادرم
 یم براندازم و بود زده زل شناختمش نمی حتی که منی از نفرت با چشم تو چشم.ایستاد
 تکون راست و چپ به و گرفت دستش تو محکم رو  چونم و آورد جلو رو دستش.کرد
 زد بیریختی پوزخند.داد

 معتمد خان آرتین جناب زده هم اصلی برابر کپی چه:

 بود دستش تو هنوز صورتم.رفت هم تو اخمهام پدرم اسم شنیدن با

 هستی کی تو-

 شونم روی سیگار خاکستر داغی وقتی.آورد باال رو ش سیگار.چشمام تو زد زل دوباره
 فتگ اش شده کلید دندانهای الی از و داد  فشار رو شد؛سیگار جمع درد از ،صورتم نشست

 عزارییلت:

 شپشت.کرد خاموش پا با و انداخت زمین روی رو  سیگارش من ناله به توجه بدون و خندید
 طال به کرد رو و کرد من به رو

 شوهرت روح شادی برای چیزی الکرسی آیت یه جاش به.....میزنی جیغ اینقدر ،چرا خب:
 .بخون

 منم به کرد رو رفته سر اش حوصله مثال مرد و شد بیشتر طال گریه
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 خورن می چیز یه درد به فقط تا او. زد حرف نمیشه جماعت زن با:

 کردم نگاهش تنفر با.زد دامن بیشتر ام به آشو دل به و خندید خودشم و گفت خودش

 باش نداشته زنم کار به کار ....من اینم بیا....نیستم من ها شما مرض و درد مگه خب-

 زد نیشخند

 می پاداش.کنن کمک من به یان نمی که الکی .هاست آدم این های زحمت جواب زنت:
 خوان

 اب رو  دهنم آب.....نه طال میدم قسم بزرگیت به رو تو.....نه خدایا آه......شد سست هام زانو
 میرفت هم تو  اخمهاش دید می رو من قیافه.بود شده خشک گلوم.داد قورت زور

  نگفته تو به چیزی من از پری یعنی..... شدم ناراحت خیلی....آه:

 و.کردم نگاهش گنگ و ندادم جواب....منه مادر منظورش نکنه.....کیه دیگه پری  .. پری
 شد خیره من به دقت با باره

 ورگ به گور بابای اون اگه شاید که... من از......من از گفت می تو به باید خوشگله پری:
 بودم بابات من االن شاید کرد نمی دستی پیش شدت

 می درد سرم.... سوخت می  معدم..... بود چی حرفها این. ...خددا ای.... میرفت گیج سرم
 مغزم .... مغزم....زد می تند تند قلبم.کرد می ذق ذق دستم.کشید می تیر سینم قفسه.کرد

  خندیدن کرد شروع هر هر .نداشت رو حرفها این گنجایش

 شدی نمی ای قیافه خوش این به بودم بابات من البته:

 گفت متفکرانه.کرد نگاهم و ایستاد خنده از ناگهان

  نیست من شبیه خودمم بچه البته:

 کرد  نگاه من به  باره دو کشید کوتاهی آه

 یآرزوی....بزنی نداری آخری حرف ...خب(مالید بهم دستاشو) ....گذشته به رفتم لحظه یه:

 زدم داد عصبی فشار از آشفته بر
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 .....ناموس بی بیشرفای-

  اومد کناریم مرد کلفت صدای.شد پهلوم حواله مشتی

 بزن حرف درست آقا با-

 ایستاد مرد کنار شهاب.داد می آزارم بیشتر طال گریه صدای گرفتم درد از رو پهلوم

 اینارو میشناسی مگه محمد عمو ببینم وایستا:شهاب-

 برگشت من سمت به نفرت با دوباره

 ازم مو چیز همه پسرک این چیز همه بی پدر.دارم نفرت هم و شناسممی هم:محمد-
 خواستم  می که زنی.گرفت

 پسرش....گیرم می ازش رو پری زندگی هم من....بدن باید رو تاوانش....رو زندگیم..خانواده
 ....میشه منقرض  هم کثافت اون نسل بمیره

 او سکوت به رو هممون دری صدای که بشه منقرض نسلتون باید شماها امثال بگم اومدم
 گفت آروم شهاب.داشت

 باشه تونه می کی یعنی: شهاب-

 طال محافظ به کرد رو آروم هم نام محمد مرد

 ماست با دختری بفهمن نباید.ببر اینجا از رو دختره سلمان:محمد-

 رپ مثل و گذاشت طال دهن دور دست.کرد باز رو چسبها چاقو با سریع و گفت قربانی بله
 ربگی رو من ارزش بی جون....کردم التماس بهت من... نه .. خدایا نه... اه.کرد بلندش کاهی
 طال.دمش گرفته کناریم مرد توسط محکم کنم حمله سمتشون به اومدم تا   ..نه و اینکار اما
 می انبار خالی و بزرگ فضای تو فردی قدمهای صدای.شد دور سلمان توسط کنان تقال
 رتونکا چند پشت ای گوشه به و شد گذاشته ذهنم روی دستی و گلوم روی چاقویی.پیچید
 وشمگ در داد می فشار دستش با رو  دهنم و بود چسبیده من به حسابی که مرد .شدم برده
 کرد زمزمه

 زدم رو شاهرگ بیاد در صدات:
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 می حرف کسی با.شد شنیده هم حرف صدای کم کم.میشد تر نزدیک و نزدیک قدمها
 شمچ... چشم... .میرسه دیگه دقیقه بیست تا هم جنسها دیگه اومدم بابا چشم....باشه:زد

 کنم می نگاه و همشون

 شد بلند شهاب صدای اینبار اما.اومد رفتن راه صدای دوباره و شد قطع تماس

 خودمونه پیمان.... بابا بیاین....آخیش: شهاب-

 شد اکو فضا تو دادش صدای اما دیدم نمی رو پیمان کارتونها پشت من

 هان... کنین می غلطی چه دارین ....کنین می غلطی چه اینجا:پیمان-

. 

 زدم داد و برداشتم  دهنم روی از زور با رو مرد دستهای

 آشغال کثافت-

 از داشت چشماش وضعیت اون تو من دیدن با .اومد صدا سمت به بالفاصله پیمان هیکل
 برگشت شهاب سمت دوباره عصبانیت با .اومد می در حدقه

 کنین عجم  یاال.....زدینش کشت قصد به نبود بس.....گرفتین دوباره چی برای اینو:پیمان-
 بساطتونو

 شد بلند شهاب اعتراض صدای

  موند نصفه کارمون دیدی....بودی ما با تم خود پیش دفعه خوبه:شهاب-

 زد داد

 شین گم..... شدم ستایش خر هم دفعه همون....جهنم به:پیمان-

 زد فریاد پیمان.شد کنده جا از قلبم  اومد طال جیغ صدای

  کنین می دارین کثافتکاری چه:پیمان-
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 ومگل کنار که چاقویی بیام در دستش حلقه از خواستم زدم کنارم مرد پهلوی به آرنج با
 ور طال که سمتی به درک به اما کردم احساس بدی سوزش.داد خراش رو گردنم بود گرفته
 دمز  داد. گرفت دستامو  مرد همون پشت از و ایستاد جلوم شهاب. کردم تند پا بودن برده

  یا عوض کنین ولش-

 به چوب اب محکم رسید در به وقتی.بود گرفته دستش چوبی.صدا به بود رسیده دیگه پیمان
 زد فریاد و کوبید در

 مردیکه بیرون بیا گمشو:پیمان-

 ینزم روی و بود گرفته دستهاش از رو طال حالیکه در اومد بیرون نام سلمان مرد شد باز در
 مرد دستهای از تا دادم تکون رو خودم  وار دیوانه.بودن آورده سرش بالئی چه.کشید می

 زدم فریاد و بشم خالص

 ناموسا بی.....بیشرف کردی کارش چی-

 صدای.افتادم زانوهایم روی.گرفتم تهوع حالت دوباره.بود بیهوش.دیوار کنار کرد ولش
 زد فریاد تحکم با شد بلند محمد

 ات هم تو(سلمان به کرد رو)اونجاس که میله همون به رو دستش  .. عرضه بی داوود:محمد-
 زنی نمی بهش دست نگفتم وقتی

  اومد سلمان نکره صدای

 یاره می در بازی کولی و وحشی کال نکردم کاریش هیچ آقا:

 زدم داد

 رسه می دفاع بی ضعیف یه به زورتون ندارین که غیرت. ....باشین نداشته کاریش-

 هب شکل یو میله یک کنارش که برد دیواری سمت به و کشید داوود رو دستم موقع همون
 میله هب رو دستام دستبندی و شدم کشیده دیوار سمت به. بود زمین توی عکس بر صورت
 هرد و دل دیدم نمی درست زیاد رو طال شده داده تکیه دیوار به چوب کلی کنارم.کرد قفل



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
319 

 مین اینکارو زودتر چرا پس بکشی منو خوای می که تو خدایا .پیچید می بهم اضطراب از ام
 کنی

 کرد جلب مو توجه ام پدر داد صدای.

 یه ینجاا ... شین گم یاال. خوندین کور میشم همراه دوباره باهاتون منم کردی فکر اگه:پیمان-
 شناسن می رو ما همه.داریم آبرو اطراف این توی اینجا ما.اش شده شناخته انبار

 بود منفورتر دنیا صداهای تمام از محمد خونسرد صدای

 .جان پسر  میریم حتما بشه تموم کارمون:محمد-

 دوخت چشم شهاب به خشم با ایستاد کمر به دست  اومد سمتشون به باسرعت

 نکنین کثافتکاریهاتون داخل منو .پلیس زنم می زنگ وگرنه برین سریع:پیمان-

 روشن فندک با و آورد در سیگاری جیبش از و نشست صندلی روی خونسرد هم باز محمد
 .کرد

 .گیره تم خود پای چون زنی نمی زنگ پلیس به تو: محمد-

 شرمندگی این با من .. طال آه .اومد می بهوش آروم آروم داشت که انداختم نگاهی طال به
 به حواسم دوباره.نکن اش شرمنده منو خدایا..   .کنم کار چی کنم کاری برات تونم نمی که
 زد فریاد عصبانیت با که رفت  پیمان

 ور پالستون و جور.....هری.....نیستم مردم ناموس دزد من  ..جناب فهمیدی اشتباه:پیمان-
 اینجا میریزه کارگر کلی  ..برسه بار اینجا االن قراره..کنین جمع

 داد هوا به رو دودش و آورد در رو سیگار

  میشه زده آتیش هم ها جنازه.کشه نمی طول خیلی کارم کن معطلشون کمی:محمد-

 با انگار خندید عصبی پیمان

 زد داد بلندتر.میشد دیوانه حرفها این شنیدن

 عنوان هیچ به ...افته نمی اتفاقی هیچ: پیمان-
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 چشمان با.بود بسته رو اش دسته سلمان فاصله این تو.بود اومده بهوش هم طال حاال
 به ای دیگه پک محمد.شد جاری اشکهایش دوباره و دید منو و گشت من دنبال اش ترسیده
 هوا فرستاد رو دودش و زد سیگاری

 رسیم می هم تو به بشه تموم شوهرت با کارمون جات سر جون دختر بشین:محمد-

 زد فریاد طال

 .برسه من به دستتون نمیزارم اما میزنم آتیش خودمو: طال-

 دادزدم.کرد می فم کال بود اومده سراغم به دوباره که دردی و بستم دستهای

 کن  بازشون.عوضی کن باز منو دستهای این بیا-

 زد ،داد پیچوند پشنم به و گرفت رو ازادم دست داود

 خوشم بیشتر وحشیها از من(گفت آروم گوشم در..)تره بد بیاری در بازی چموش هرچی:
 یاد می

 دوال زمین روی زد شکمم توی محکم لگدی اما بیارم در دستش از رو دستم کردم سعی
 از که مدست درد.بردم می پی جسمانیم ضعف به بیشتر من گذشت می بشتر چی هر.افتادم
 ینمس قفسه به بود شده شروع دردش دوباره فشارهای با حاال و بود برداشته مو کمی قبل
 با امشب بود شده الهام من به.میشد پخش م جا همه درد کشیدن نفس هر با و زد می
  .میرم می کندن جون

 

 محج تمام دفعه یک اما شم بلند و ندم اهمیتی درد به کردم سعی داشت بدی درد ضربه
 رآو چندش صدای.کرد می بدتر رو حالم معده سوزش و عصبی فشار.آوردم باال رو  ام معده
 رسید گوشم به محمد

 کشیدی گند به رو جا همه بابات مثل...اه.. .اه...اه: محمد-

 صدای.میچرخید سرم دور چیز همه.شم بلند کردم سعی و گرفتم میله به رو دردناکم دست
 اومد طال گریه با همراه جیغ
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 کنین ولش خدا رو تو دیگه بسه: طال-

 زد خنده زیر بلند محمد

 .....شده شروع تازه:محمد-

 شد قطع پیمان صدای با حرفش

 رسن می االن کامیونها: پیمان-

 زد داد شهاب

 اینجا واستادی کن سرشون به دست برو خب: شهاب-

 وشنر رو بعدی سیگار.زد بیرون سوله از سراسیمه و انداخت من به نگاهی دستپاچگی با
 دیوار به مو تکیه و نشستم زمین روی.خورد می بهم سیگارش بوی از دیگه حالم.کرد
 .کرد نگاه من به  پوزخندی با و برگشت.گذاشتم دلم روی رو ادم آز دست.دادم

 تلخ تا دو اون کام به رو زندگی و گردم می بر خوردم قسم...خوردم قسم سال همون من-
 واال آالخون و شدم رد مرز از قاچاقی وقتی.کشوند کجا تا رو من روزگار دست اما.کنم می
 یم مختلف افراد طریق از پول کلی مادرم.آوردم در اسپانیا از سر بیگانه کشورهای خون
 شیدک طول ماه شش.ونه برس اسپانیا به رو من تا بود کرده پیدا رو کسی هم آخر.فرستاد
 شکمش تو رو تو داشت مادرت که ماهی شش همون.کردم نفرین و کشیدم زجر ماه شش
 رو لیزاا جون وقتی  اتفاقی  خیلی اینکه تا بودم کامل گردونی سر تو ماه یک.داد می پرورش
 ندارم پناهندگی گفتم بهش.....برزو.شدم آشنا ایرانی گنده کله یک با دادم نجات تصادف از
 خواب جای حاال.داد انجام رو اقامتم کارهای و گرفت کار به رو من بود اونجا گنده کله چون و
 اما شدم موندگار....راستش دست  شدم و کردم جلب رو برزو اعتماد.داشتم خوب غذای و

 بودم می زنم مواظب باید و بودم شده پدر چون موندم می باید ولی نرفت یادم از انتقام

 رو حرفش شهاب رسید که اینجا به.دادم می گوش حرفهاش به داشتم که دردی تمام با
 کرد قطع

 زنی می حرف پسر کدوم از... .نکردی ازدواج اصال که تو ... عمو ببینم کن صبر:شهاب-
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 کرد خاموش پا با و انداخت زمین روی رو سیگاری و کرد نگاه شهاب به

 فرزندی صاحب من......شدم خوشحال خیلی  ..ست حامله تورو گفت الیزا وقتی:محمد-
 .داشت ثروت کلی که میشدم

 می نگاه خونسرد محمد به و بود شده خشک مجسمه مثل.بود شده وارد شوک بهش انگار
 زدم داری صدا پوزخند .کرد

 هم بابایی چه... .مبارک جدیدت بابای-

 اومد در دادم زد پهلوم به لگدی داوود

 نفله شو خفه تو:

 بزنه حرف کرد سعی زور با شهاب

 وبگ(زد داد)  ...نکردین کاری همچین یه مامانم و تو بگو  ...عمو گی می دروغ بگو: شهاب-
 نکردین خیانت

 هن شو شهاب اما گذاشت شهاب نه شو روی رو دستش شد بلند صندلی روی از آروم محمد
 کرد صحبت حرکتش این به توجه بی محمد اما افته بی محمد دست تا کشید رو اش

 نهمس امامن بود زیاد خیلی برزو با الیزا سنی فاصله.شدیم هم عاشق مادرت و من: محمد-
 نشد عاشقش و گذشت ازش میشد چطور بود زیبا العاده فوق مادرت.باهاش بودم

 درد سینم هقفس.بشیم صافتر تا کشیدم باالتر کمی رو خودم و خندیدم عصبی و بلند اینبار
 کرد می

 شدی شوکه چرا داره مردم نوامیس به درازی دست تو طوالیی  ید بابات کال-

 کشید فریاد عصبانی محمد

 داوود کن اش خفه: محمد-

 آقا بله:
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 هاالتماس و طال جیغهای.همان افتادن بسته دست من جون به چوب با و همانا گفتن آقا بله
     .انداخت زمین رو چوب زدن تفس نفس با....... ش

 یا نکن دراز زبونتو دیگه.....سگ پدر:

 کرده رم و هم کمی و داشت بدی درد.نشه کشیده این از بیشتر دستم تا بنشینم کردم سعی
 بود

 شد بلند دوباره طال جیغ صدای

 کنین ولش خدا رو تو....کشتینش: طال-

 کرد تکرار فریاد با دوباره ورانه با نا شهاب

 بگو... لعنتی بگو ...بگو نیستی من بابای تو بگو ...میگی دروغ بگو: شهاب-

 کرد بلند رو صداش کالفه محمد

 تبه برزو از بیشتر سالها این تموم منکه...پدرتم من شدی ناراحت چی برای تو: محمد-
 نکردم(زد داد بلندتر) کردم پدری

 زد داد بلندتر

 رسیدین می هرزگیهاتون به برزو گوش زیر سالها این تمام تو....نداره امکان این-

 شد تر عصبانی محمد

 بچه بزن حرف درست مادرت مورد در...شو خفه: محمد-

 زد می فریاد و کرد  می گریه

 زمینین روی آدمهای ترین کثیف مادرم تو: شهاب-
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 آب زیر نو سرمونو سوته سه و بود نفوذی با آدم پدرت.کنیم کاری تونستیم نمی ما: محمد-
 نیقانو که کسی تنها عمال اما داشت رابطه زنها از خیلی با برزو اینکه با بویژه.کرد می

 بودی تو برد می ارث و بود ثبت اسمش

 ورط هر کردم سعی اومد می باال سختی به نفسم. شو خفه گفت می و کرد می گریه فقط
 رو ودمخ کمی بود بدبختی هر با.بود تحمل قابل غیر دیگه دستم درد چون بشم بلند شده
 کرد می سعی محمد و داد می فحش و زد می داد یکریز شهاب.بنشینم تا کشیدم باال

 نوم بود قرار بود رفته یادشون و کردن می دعوا لفظی نفری دو.کنه جیه تو رو خیانتش
 کهایشاش و کرد می گریه مدام.کردم می نگاه طال به بیشتر فاصله این تو منم.کنن سالخی
 زی چهره خاطره تا.... بیشتر و بیشتر....کردم می نگاهش فقط اما من....نداشت تمومی
 چرا....زودی این به بکشی منو خواستی می اگر تو .. خدا آه....ببرم گور به خودم با رو باش
 شتیآ زندگی با من چرا....کردی آشنا عشق با رو قلبم چرا.....کردی باز زندگیم به رو طال پای
  ....چرا....چرا   .چرا . .نبودم بیش متحرکی مرده منکه.....دادی

 

 

 نفس.نمک تحمل رو زنم و تونستم نمی اما.ایستادم هام پا رو و شدم بلند بود بدبختی هر با
 نفس.شد نزدیک ما به دو با پیمان.شدم دوال کمی سینه قفسه از درد با اما کشیدم عمیق
 ....شد عصبانی و افتاد من به نگاهش زد می نفس

 ....آوردین سرش بالئی چه بببین نبودم دقیقه دو:پیمان-

 و بود افتاده زانوش رو ها گرفته برق مثل که افتاد  شهاب به چشمش.کرد نگاهم ناراحتی با
 کرد داوود به رو پیمان.میکرد نگاه دستهاش به

 کرده کز بدبختا مثل چی برا این:پیمان-

 زدم حرف هم بزور بودم ایستاده بزور که طور همون

 نبوده هم حاللی بچه فهمیده-
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 دیوار هب شدیدی ضرب با.زد سینم به محکم بود دستش که چوبی با داوود نشده تموم حرفم
 نمی باال نفسم.نشستم بیحال و خورد سر دیوار روی تنم.خورد دیوار به محکم سرم.خوردم
 کشیدم عمیق نفس بار چند.اومد

 بود ایستاده وسط همون حیرت با و بود دستپاچه پیمان

 زد داد

 می طفق میشه چی.... کشتیم اینم گیریم ...شین خیال بی و بیاین... .شهاب  هوی:پیمان-
 زندان  یوفتیم

 کرد  پیمان به رو عصبی محمد.نکرد حرکتی کوچکترین حتی شهاب

 ور حقیقت گرفتم رو انتقامم که روزی بودم خورده قسم...خوردم قسم من....نمیشه: محمد-
 .کنم می واصل درک به رو عوضی این کار....بزنم تلفن تا دو االنم.بگم شهاب به

 بزنی زنگ خوای می  کی به:پیمان-

 یقعم نفس بار یه.کرد می تر بدجنس رو قیافش نامرتبش دندانهای  ...کرد زشتی خنده
 میشد پخش بدنم جای همه درد .... کشیدم

 بزنم  پری به زنگی یه دوم داد ما به رو جشن محل خبر زودتر که ستایش به اول: محمد-
 کنیم خاطرات تجدید

 دوباره کردم می سعی حال همون در.گرفت ای شماره معطلی بدون و عصبانیت با پیمان
 تا.دبو انبار فضای ثابت آهنگ طال گریه صدای.میشد بیشتر لحظه هر دردم.. .بنشینم
 شد بلند هم پیمان داد شد برقرار تماس

 تو مثل شیطانی عاشق که من به لعنت.....نفهمیدم من و بودی پستی آدم چه تو:پیمان-
 بودم

 احتر  مادرت رضایت ..بیاری دستم به نداشتی عرضه خودت تو... میگی چی داری:ستایش-
 بود کار ترین
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 مشبا باشه راحت خیالت.....نکردی باز که بازی چه وسط منو پای.....کردی بدبختم: پیمان-
 دموخو کردم کورکورانه و خواسته نا درحقش که بدی بخاطر منم بمیره اگه...کشن می آرادو
 می چطوری طال دامن کردن دار لکه و آدم تا دو مرگ وجدان عذاب با ببینم.....کشم می
 آراد نه مردنی الیق تو  ....کنی زندگی خوای

 زد داد

 نکن سعی و نزن  بلف هم الکی. .یاد می چی  سرتون نیست مهم برام اصال: ستایش-
 نداشتین منو لیاقت هیچکدومتون...بخرین منو دلسوزی

 عمو دختر باشه تو از اسمی باید جا هر که... آخ. کرد قطع و گفت

 می االب تکه تکه درد از نفسم...بود زیاد خیلی زورش.داوود بشکنه دستت.نشستم زور با
 ایستاد قلبم صداش شنیدن با. بود زده آیفون روی.گرفت ای شماره محمد اینبار.اومد

  چطوری....پری سالم: محمد-

 لرزاند قلبمو مادرم جیغ

 داری نمی بر من زندگی از دست چرا.. .میری نمی چرا تو:مامان-

  پسرت با دارم......شه وضع جه این زدم زنگ بهت سال همه این بعد پری...نچ..نچ: محمد-
 داره نمی نگهش برات خدا ولی خوشگله ماشالله... .زنم می حرف

 کشید جیغ مامان

 باش نداشته کاریش.....داری من پسر کار چی   ..آوردی پسرم سر بالئی چه:مامان-
 باش نداشته بچم به کاری ولی کن راحت بکش منو بیا....کنم می التماست

 خندید وحشیانه

 رگم یعنی آرزویم به منم .زاری می مرگتو کپه خود به خود خودت تو بمیره پسرت: محمد-
 رسم می تو

 زد فریاد گریه با مادرم و خندید دوباره

  چیه پسرم گناه....وجدان بی کثافت:مامان-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
327 

 زد داد

 گناهه بزرگترین تویه پسر همینکه

 می جون کشیدن نفس برای داشتم که کرد نگاه من به و کرد قطع رو تلفن و خندید بعد
 کندم

  بشه شوکه مردی نفهمه یهو گفتم: محمد-

 سخرتم با  محمد اما زدم  پس دستشو.نشست بروم رو آب لیوان یه با پیمان.خندید دوباره
 خندید

  میدن آب بهش کشتن قبل گوسفندم....بخوره بده آب آره: محمد-

 کرد نزدیک لبم به رو لیوان دوباره پیمان.خندید دوباره

 گفت وار پچ پچ و آروم

 ......کن حاللم... .میرسن باالخره دیگه پلیس زدم زنگ....بخور:پیمان-

 از کاری دیگه من اما.... نه یا بود درست بهش اعتماد دونم نمی.. .دادم قورت زور با رو آب
 گفتم کندن جون با.یومد نمی بر دستم

 کنم می..حاللت... حال... اونوقت....بشه طوری نزار.....طال-

 شد اشک پر چشماش

 بشه طوریش زارم نمی بدم مو جون: پیمان-

 شد بلند داوود داد صدای

 کنی می پچ پچ داری چی:

 شد بلند و شد جدی پیمان

 وایستا عقب...چه تو به: پیمان-
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 جلوی بشم خفیف و خوار زیادی خواستم نمی.بایستم پام روی و شم بلند کردم سعی
 .....دشمنها

 کرد ز با لب شهاب سکوت اینهمه از بعد

 گفتی دروغ روشنکم مورد در حتما:شهاب-

 محمد بود کالفه

 از.باشه عروسم پوریا دختر زاشتم می عمرا من.پسر کنی می اینجوری چرا تو.....آ: محمد-
 بشه من خانواده وارد نداشت حق کسی خانواده این

 نالید

 بودم عاشقش من ولی:شهاب-

 دختر اوون با ات مسخره ازدواج بعدم بود ایران دیدن هوس تو اشتباه بزرگترین: محمد-
 هم خب.... گردوندم می برت باید.....ثروت همه اون به زدن پا پشت و ایران تو موندنت...

 کنیم می زندگی کاخ تو نفری سه و گردیم می بر هم با هم گرفتم رو انتقامم

 زد فریاد

 آره ...من ثروت با:شهاب-

 کرد اخم

 پسرم  هممون ثروت: محمد-

 داوود ب کرد رو

 بشیم ناپدید سریع باید شه تموم کارمون کن آماده ماشینو داوود: محمد-

 از بریخ و بود گفته دروغ پیمان شاید رسید نمی پلیس چرا.شد نمی تموم چرا سناریو این
 انیتعصب با شهاب رفت که داوود....نه مگه گذاشتیم قراری یه هم با.... خدایا آه.نبود پلیس
 ادفری و کرد هول محمد.گذاشت اش شقیقه روی و آورد در رو تفنگش پشتش از شد بلند
 زد
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 پایین بیار و تفتگو اون....کنی نمی اشتباهی کار هیچ!!!!شهاب: محمد-

 برد می فرمان خودش مغز از فقط و بود عصبی شوک اوج تو اما شهاب

 ..خیانت جرم به زدمش....فهمی می( زد فریاد) زدم چاقو با رو روشنک امروز من: شهاب-
 ورچط من. .....کنه می زندگی خودم با داره ساله پنج و بیست واقعی خائن اینکه از غافل.
  بودم تو با سال همه این

 شد عصبانی محمد

 پایین بزار تفتگو اون.....میشی لوس داری دیگه: محمد-

 داد ادامه رو خودش حرف شهاب

 .نامرد کردی اینکارو  پسرت با چطور. ...خارج بیاد من با بودم کرده راضیش من: شهاب-
 فطرتی پست خائن یه تو.... نیستی پدر تو..

 ربض یاد.ترسید می پسرش مرگ از شاید.رسید عصبانیت اوج به خونسرد محمد اینبار
 هوا کمی تا کشیدم دیگه درد پر نفس یه......همسایه برای اما خوبه مرگ.....افتادم المثلی
 خودم میشد راحت طال از خیالم فقط نداشت ترس مرگ ترسیدم نمی امشب.ببلعم
 هابش به رو و گرفت من سمت به رو تفنگش عصبانیت با.رفتم می و بستم می چشمامو
 زد فریاد

 کنم می کشش آب وگرنه پایین بیار تفنگو:محمد-

 داد فشار سرش روی بیشتر تفنگو

 کشتی منو همه از اول امشب تو:شهاب-

 زنیم می حرف هم با بنداز تفنگو: محمد-

 الاقل اخدای.....کرد گریه زندگیش تمام اندازه امشب.شد کشیده گریونم فرشته  پی نگاهم
 که بودم افکار همین در.باش داشته شو هوا هم نبودم من.....کن شاد براش اینو از بعد
 . شکافت رو شکمم چیزی

 



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
330 

 

 

 گلوله قسمت روی دست.چسبیدم دیوار به و کشیدم درد از دادی.بود کرده شلیک محمد
  پیچید انبار تو طال جیغ .گذاشتم خورده

  کشتینش  ..خدا.... خدا رو تو.....نه: طال-

 بیرون خون انگشتام الی از. کنم حاللت چطوری.پیمان نیومدن پلیسها.بود ترسیده ن پیما
 زد فریاد محمد که میشد سست داشت هام پا.زد می

 پسر پایین بیار تفنگو ... .میزنم دیدی: محمد-

 

 بد خیلی...کردی بد....محمد عمو بمونه دلت روی من داغ: شهاب-

 لهگلو و شد بلند محمد داد.کرد شلیک و کرد دهنش تو و برداشت سرش روی از رو تفنگ
 .تمام و شد شلیک بعدی

 یلیخ یکی این.بره فرو قلبی تو که خنجری مثل.داشت درد اینقدر که خورد کجام نفهمیدم
 آخ.نداشت تمومی طال جیغ.یومدم می در پا از هم تیر یک همون با من.مروت ال داشت درد
 لیسپ آژیر صدای ببین......بستم قول خدا با خودم من.....شد پاره ات حنجره....کن بس طال
  پای باید منم یعنی هستی سالم تو همینکه .. .ایستاد قرارش و قول سر خدا....اومد هم

 خون داغی.کردم می نگاه فقط ثابت و زمین روی بودم خورده سر..خدا با بمونم قرارمون
 نمیگ.... بره نت بد از روح اینجوری باید شایدم یا  زاشت می وجودم تو لرز سردم تن روی
 سردتر داره هی و اومده کمرم تا االن. یاد می باال و میشه شروع پا نوک از مرگ
 یرت صدای که کنم صاف رو اشک از دیدم تاری تا بستم رو چشمام.....سرد خیلی....میشه
 تیر خواست.... شد زمین نقش پیمان هیکل.کردم باز جشمامو وحشت با... .اومد بعدی
 نم جلوی طال.برن تا کرد اشاره سلمان به رو .ایست صدای شنیدن با که بزنه رو بعدی
 ومدها شکمم روی تا مرگ.کرد باز دستاشو کی بفهمم داد نمی  یاری  مغزم دیگه .میزد ضجه
 می نگاهش خیره فقط بود آورتر درد طال های ضجه....اصال نداشت درد دیگه.بود
 می ردد به بیشتر تو درد از دلم من....اینکارو نکن....زنی می صورتت توی محکم چرا....کردم
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 نمک فکر بود سهیل....دادم صدا سمت به رو نگاهم....گفت حسین یا سرش باالی یکی.یاد
 نمی صدایی اما دیدم می رو طال های ضجه......بود رسیده هم گوشم به مرگ
 بگی تونی نمی حتی وقتی....مرگ لحظه عزیزت با خداحافظی سخته چقدر......شنیدم
 با....کردن قطع رو زندگیم ی پا اما نبودم راه نیمه رفیق... عشقم خداحافظ... .خداحافظ
 همه الاقل بزار.....طال کنی می حاللم.....داری گردنم به دینی چون رم می وجدان عذاب
 کارم باشم داشته الناس حق.....بعد برای نمونه جوابی و سوال....بکشم اینور زجرهامو
 نت نبود بکر بخاطر من از بعد زندگی دونم می....نکنه دق مادرم فقط باش مواظب....سخته
 به کی طال ببین....شنیدم صدایی.....عشقم ببخش ....ببخش تو اما میشه سخت برات

 دلم هک حاال......بابا اومدی موقعی چه......نباشم تنها دنبالم اومده.....پدرم....اومده استقبالم
 هکرد دراز من طرف به رو دستش اومد پدرم صدای دوباره... .قفله جوری بد کسی عشق به
 هم رو قلبم مرگ..... شد وقتش پس.... .پسرم باش زود نه رفت وقت آراد میگفت و بود
 تبه نشد وقت.....کنم نگاهت دیگه بار یه بزار... .کرد  می صدا درد پر و کند....کرد لمس
 .......بودم عسلیت خمار چشمای عاشق من بگم

 زیبات صورت روی چشمامو باید...گویا شد رفتن وقت.....طال مه منتظر پدرم
 فظ...جا...خدا....خ.... .واسالم و کنم جمع رو بندیلم و بار و ببندم.....ببندم

 

 

 

 برات میرم می هنوزم كه این با تو خداحافظ

 خاطرات آتیش دلمو سوزونه می تو خداحافظ

 كنه عادت تنهایی به قلبم تا تو خداحافظ

 كنه خیانت چشمام به اشكم تا

 تو خداحافظ تو خداحافظ

 تو خداحافظ
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  میشود روایت راوی توسط داستان از فصل این

 شخص سوم یعنی

********* 

 شوکه.ایستاد زمان لحظه همان در انگار.ایستاد گریه از هم طال شد بسته که چشمانش
 هک افتاد سفیدش گیر  عرق به چشمش.....خونش در غرق بدن به.نگریست آراد به فقط
 زد صدا را نامش لب زیر....بود قرمز قرمز حاال

 آراد ...آ: طال-

 می نگاه را  آراد و بود شده خشک جا همان....لعنتی نرو اینجوری  ..نزار تنهام.... نه آراد آه
 آورد خودش به را او صدایی.... کرد

 بیزحمت اونورتر کم یه:

 گرفت قرار اش شانه روی آرام دستی

 بکنن رو کارشون بزار اونورتر بیا پاشو .... جان طال:سهیل-

 گفت همکارش به گرفت می را نبضش حالیه در و پیوست آنها به دیگری گر امداد

 ست زنده ولی این.... .مردن دیگه تای دو اون:

 زد سوسو طال چشمان در امیدی برق

  نرسه بیمارستان تا شایدم.....داده دست از زیادی خون.....کنده خیلی نبض:

 افتاد آراد بسته دست به چشمش زدن ف حر حین در

 الشه و آش اینقدر چرا....کشیدن بیرون حیوون کدوم قفس ار رو بیچاره این:

 زد صدا را کسی فریاد با سپس

  ...داره شکستگی دست....کن باز رو دستبند این بیا....رسولی:
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 داد قرار مخاطب را همکارش.کرد باز را دستبند و آمد جلو سریعا فردی

 خورده بدی جای گلوله....بخوره تکون نباید زیاد گردن:

 می قرار خطاب اورا ذهنش در دائم.کرد می خون بیشتر را طال جگر و گفت می امدادگر
 بود کرده  عرق و کرده گریه بس از موهایش"کنم چه تو بدون من....نزار تنهام...آراد"داد

 بودک ضربه از پیشانیش روی.بود چسبیده پیشانیش به جلو قسمت در و بود پریشان
 کبودی به رو قرمز رنگ ضربه شدت از که بود زده هایش گونه در محکم آنقدر.بود
 شگلوی بودند زده آتش انگار بود زده فریاد بس از گلویش.بود مرتعش دستانش.داشت
 تندگذاش برانکارد روی را او نهایت در که کرد می نگاه گران امداد حرکات به شوکه فقط......را
  مانشچش به.بود سهیل.....نشست کنارش شخصی  ...کرد نگاه را آراد بیجان دستان.بردند و

 دلش  ...داشت را آراد چشمان زیبایی چشمی کدام اما سبززسهیل چشمان به...نگریست
 زبانش اما بود جاری چشمانش از سیل مانند اشک.... شد تنگ عشقش چشمان رنگ برای
 آورد خود به را او و داد  تکانش  کمی سهیل.بود تکه تکه قلبش  ....بود شده فلج

 بریم آمبوالنس دنبال باید پاشو: سهیل-

 با"منفس گیره می تو بی....کجایی؟ آراد اه."کرد نگاه سهیل اشک از خیس چشمان به دوباره
 آمد خود به دوباره سهیل صدای

 کنم کمکت بده اجازه: سهیل-

 چند همین آنکه حال نبود آزار برای مسلما که دستی....بزند دست  او به تا  گرفت  می اجازه
 لحظات در آراد یاد شود بلند کرد سعی.شود خبرانبی خدا از طعمه بود قرار  پیش ساعت
 رهدوبا نیست تنها هنوز که کند حس او خواست می که میدانست.شد بلند که افتاد آخر
 روی را چشمانش مطلومانه چقدر.بست نقش چشمانش جلوی آراد خون در غرق چهره
 شنید سرش  پشت را سهیل صدای.خورد زمین زانو با محکم سستی از.بست دنیا این

 باش مواظب:سهیل-

 در از. زد می پر عشقش برای دلش.گفت ببخشیدی و گذاشت طال بازوی روی دست آرام
 شخص.بستند را آمبوالنس در که دید دور از.بود صبح میش و گرگ.آمدند بیرون سوله
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 و رسید جلوتر.بود سخت اش چهره تشخیص اشک شدت از.دوید شان سمت به دیگری
 گفت مرتعش صدایی با سهیل به رو و گذاشت سر بر دست

 بود آراد مجروح  اون:سامی-

 شد طال متوجه تازه سامی.داد تکان سر فقط سهیل

 ای گلوله...زخمی...مشکلی  ..خوبی شما:سامی-

 داد جواب سهیل طال جای

 یمبر  آمبوالنس دنبال باید.....سریع بیار ماشینو برو سامی.....شکر رو خدا نه: سهیل-

 دش متوجه سهیل.... .لرزیدن کرد شروع و شد سردش.بیاورد را ماشین تا شد دور برق مثل
  انداخت هایش نه شا روی و آورد در را کاپشنش و

 گرموجی....آراد آه"بود داده کف از طاقت...بود نگذشته آراد رفتن از بیشتر دقیقه پنج هنوز
 "کنم کار چی تو بدون نسوزون،من

 می نقش آراد چشمانش جلوی فقط.نشد پایش جلوی ماشین آمدن متوجه اصال
 کشید بیرون اوهام از را او باز صدایی.بست

 رفت آمبوالنس بشین... جان طال:سهیل-

 .شد سوار حرفی هیچ بی و کرد نگاه سهیل به مبهوت و مات

 هک وقتی از مخصوصا .کرد  می متشنج را اعصابش آمبوالنس آژیر و زد می نبض سرش
 میخ ارانگ.دارد وخیمی حال مجروح که بود معنا بدان این و بود کرده بیشتر کمی را سرعتش
 شارف توان تمام با و بود گذاشته سرش طرف دو را دستانش درد از کوبیدند می سرش به
 .داد می

 بود وبآش دلش.شد بیمارستان داخل سریعا آراد حاوی تخت.رسیدند بیمارستان به باالخره
 بر بهم آرادمو....کنم می توکل خودت به خدا" .نبود بند جایی به دستش اما و

 هک میشد  پیاده ماشین از و بود کردن دعا حال در"جوونه  خیلی مردن واسه هنوز.....گردون
 رفت حال از و شد سیاه چشمانش جلوی دنیا
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 آ"کرد تکرار ذهنش در.دستش در سرمی و بود بیمارستان تخت روی.کرد باز را چشمانش
 چک را مسر . رسید سرش باالی پرستاری شود بلند خواست"سر بر خاک... گذاشتی تنها رادو
 هب پرستار نگاه.بود کرده باز راه اشک صورتش پهنای به هم باز .گرفت را فشارش و کرد
 .بودند کبود کبود دیگر حاال هایش گونه.افتاد اش  پریده رنگ صورت

 مصدومی کاره چی:

 ریخت اشک فقط

 زنشی؟؟:

 .داد تکان را سرش

 خون واحد.....داده دست از زیادی خون. ..وخیمه خیلی حالش....بمونه زنده کن دعا:
 براش کردن درخواست

 گذاشت تخت کنار ای بسته.کرد جدا دستش از را سرم پرستار.شد شدیدتر اش گریه

 یادز  استرس و بودی قاعدگی توی...داشتی زیادی خونریزی ...بهداشتی پد این....جان عزیز:
 کنی عوض باید رو لباسهات.....شده تشدید باعث

 ناکوحشت درد و سرگیجه به اهمیتی.شد بلند سریع.آورده مادرت کنم فکر رو لباسها این
 هب دستی.کرد نگاه را خودش دستشویی آینه داخل.بود مهمتر چیز همه از آراد....نداد سرش
 کشید پریشانش موهای

 به آب پر مشتی و شد دوال دوباره.زد دردناک گلوی به چنگی" میشم خفه دارم...آراد آه"
 غالآش سطل در نایلون داخل را کثیف لباسهای و کرد عوض را لباسهایش.پاشید صورتش
 گرفت آغوشش در محکم مادرش کرد باز را در همینکه.انداخت

 نه مگه شدیم بدبخت. .. .مادر کردن کارت چی....بیخبرا خدا از سرتآوردن بالئی چه:ناهید-

 از...رفت ادم آر...من....شدم بدبخت من..گی می چی مامان.. آه..." .نبود زدن حرف به قادر
 سکوت اما ناهید.مادرش به بود زده زل همینطور"داد جون چشمام جلوی....رفت دستم
 زد اش گونه بر محکم و کرد تعبیر دیگر ای گونه را دخترش
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 اشهب...نباش نگران اصال... فدات به مادر وای....کنیم کار چی حاال ..بده مرگ منو خدا:ناهید-

 .کشید زویش با به دستی همدردی نشانه به

 خیره قطف.نکرد مادرش اشتباه برداشت برای تالشی کوچکترین که بود شوکه آنقدر اما طال
 دوباره.رفت نمی کنار چشمانش جلوی از آراد اما ظاهرا کرد می نگاه را او.کرد می نگاهش
 ریهگ فقط....دید بگ آراد از مادرش به نتوانست....بزند حرف توانست نمی اما.سرداد گریه
 دش بلند دیدنش با سهیل.افتاد راه عمل اتاق سمت به و آمد بیرون مادر آغوش از .کرد می
 زا بپرسد نشد باز زبانش.کرد احوالپرسی طال مادر و  پدر با سهیل.نشست آرام و رفت.

 چهره دور از که کرد می دعا لب زیر.ندهند او به خوبی خبر ترسید می.خبر چه  آرادش
 ی عمو و عمه سرش پشت.شدند نزدیک کنان گریه آتنا به تکیه مادر.دید را پریماه پریشان
 رس از گریه افتاد طال به چشمش تا پریماه.شد سرازیر اشکهایش دوباره.رسیدند هم آراد
 داد

 پشت از ماهان که بود سقوط حال در.... ام گوشه جگر... .طال کردن کارش چی:پریماه-
 طاقت.کردند نزدیک لبش به آب لیوانی.بنشیند صندلی روی تا کردند کمکش. شد مانع
 رستد و شد بلند.بود سم برایش ناراحتی و بود مریض قلبش.نداشت حال این در اورا دیدن
 رفت سراغش به مادرش.نشست زمین روی در پشت

 گیری می درد دل نشین اینجا:ناهید-

 می خودمو خدا به... بری اگه آراد آه."بگذارند تنهایش داشت دوست.نداد حرفش به گوش
 مادرش.بست را چشمانش و داد تکیه دیوار به را سرش"تونم نمی تو بدون من...کشم
 می را آراد ققط او...خواست نمی کنارش را کس هیچ....بهتر.بگذارد تنهایش داد ترجیح
 از که دونفر با را سهیل و عمو صحبت صدای.بود شدن منفجر حال در مغزش....خواست
 ندام او تشویش بر آراد مادر ناله و آه.شنید هستند پلیس بود معلوم جوابشان و سوال
 می هگری آرام و بود بسته را چشمانش .کرد می گریه و بود نشسته ای گوشه کس هر .میزد
 .ترکه می داره دلم.....خدایا" ...نبود خبری هیچ هنوز و عمل بود کشیده طول چقدر  ...کرد
 رد" برگردون بهم رو آرادم.....منو زار حال باال اون از ببین....خوبه خیلی اینجا حضورت....
 مانشچش سریع آنچنان صدایی شنیدن با که میخواند دعا لب زیر و بود نشسته حال همان
 بیاید در حدقه از بود نزدیک انگار کرد باز را
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 اینجا بود داده اجازه خودش به چطور.داشت کم را ستایش نحس حضور االن همین
 شا دلجوئی صدای.گرفت جان چشمانش جلوی یکی یکی اتفاقات های صحنه دوباره.بیاید
 یوحش ببری مثل.گرفت فرا را وجودش پای آ سر خشم.بود وقاحت نهایت دیگر آراد مادر از
 دست و پریماه کنار بود نشسته .برد هجوم بود نشسته ستایش که سمتی به و جهید جا از
 ودب کرده جمع کلیپسی با که موهایش در پنجه روسری روی از.بود گذاشته اش شانه روی
 .کشید توان تمام با و انداخت

 تداش سعی و بود گذاشته طال دستهای روی را دستانش. شد بلند ستایش جیغ صدای
 دور را دخترش کرد سعی و رفت طال سمت به ناهید.دهد نجات دستش زیر از را خودش
 را ستایش.نمیرسید او به زورش کس هیچ لحظه آن در که بود زیاد آنقدر طال خشم اما.کند
 صدایش.کرد  می گریه و زد می جیغ.زدن کرد شروع و نشست رویش و داد هل زمین روی
 از و کشیدند را طال هم با سهیل و سامی.کردند مداخله مردها اینبار.آمد نمی در دیگر
 آنها به نگهبان دو و پرستار چند وداد  جیغ و زیاد صداهای اثر در.کردند دور ستایش
 زد داد عصبانیت با پرستارها از یکی.رسیدند

 بفرمایین...بیرون بفرمایین  ...بیمارستانه اینجا اینکه مثل:

 برد ومهج ستایش سمت به دوباره طال.رفتند بیمارستان محوطه به نگهبان دستور با همه
 شدند مانعش اما

 زد فریاد نفرت با ستایش

 اینجا بستین سگ:ستایش-

 زد فریاد طال.کردن مرتب را شالش کرد شروع و

 فطرت پست اینجا بیای میشه روت چطور تو: طال-

 نباخت را خود ای ذره ستایش

 اصال چه تو به...بابا خفه: ستایش-

 گردی اینکه با.نبود پشیمان ای ذره حتی.آمد  ستوه به ستایش گستاخی اینهمه از طال
 زد داد اما بزند فریاد آ نداشت صدایی
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 گلوت از خوش آب نمیزارم من اما...باش خوش برو... .کشتیش. شد راحت خیالت: طال-
 کشمت می وگرنه بمونه زنده کن دعا .. .بره پایین

 کند حفظ را خونسردی کرد سعی اما باخت را رنگش  کمی ستایش

 داره من به ربطی چه اتفاقا این: ستایش-

 کرد  نگاهش نفرت با

 تههف چند همین....باشه باید بالها همه تو اسمت کثافت توی که داره ربط قدر همون: طال-
  سخرهم فلسفه .انداختی آراد جون به تو شهابو ...شد  پار و لت جنابعالی دستور به پیش
  رسوندی شهاب به تو رو آراد و روشنک رابطه

 افتاد پاهایش روی و کرد گریه

 رنگی خونش با شو تولد شب.... کثافت ...دادی شهاب به تو شو تولد جشن آدرس: طال-
 کردی

 شد بلند مادرش لرزان صدای.کرد می نگاه ستایش به بهت با فقط و ساکت جمع

 میگه چی طال ستایش:پریسا-

 انداخت کردند می نگاه اون به طلبکار که افراد تک تک به نگاهی

 کنین می نگام اینجوری چی برای...نکردم کاری هیچ من: ستایش-

 زد فریاد توانش آخرین با آمد می در چاه ته از انگار صدایش دیگر که طال

 مگر  زمین به. ...کنم می نفرینت....بینی نمی خوش روز یه....بود تو سر زیر همش: طال-
 بخوری

 ریماهپ .نشست بیمارستان  حیاط باغچه لبه روی دخترش کارهای از باور نا و زده شرم علی
 برایش خورده ضربه خودی از دید می اینکه بود سخت برایش عصبی فشار تحمل دیگر
 درد شدت از طال .کردند می نگاه را ستایش ناراحتی با و بودند ساکت همه.نبود هضم قابل

 همراه به شد حالش نگران مادرش.داد می فشار و بود گذاشته سرش روی را دستانش
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 زا بود شده رو دستش که ستایش.برد داخل به را او و انداخت طال بازوی زیر دست پدرش
 باخت را اعصابش جمع سکوت

 ینا بخاطرش من که باشه خرکی آراد اصال.مقصر بقیه و شد آراد بحث باز چیه:ستایش-
 شد بلند اش عمه اعتراض صدای.بیکار عالف افسرده پسر یه. بکنم رو کارها

 باشی زدنت حرف مواظب بهتره:آتوسا عمه-

 زد فریاد

 خودتون کردین خفه.... آراد...آراد همش....کنی کار چی خوی می...عمه نیستم: ستایش-
 که راینقد....شد من بابای برای ولی. . .عمه  میشه مگه بچه از عزیزتر....بقیه مثل اونم.....و
 بود من بابای بچه که خوردم می قسم نبود باباش شبیه آراد اگر داشت توجه آراد به

 می سوال زیر فرزندش پاکی تنها نه.زد می تهمت داشت علنا.داد کف از تحمل دیگر پریماه
 دبو نفرت از کوهی فقط ستایش.برد می سوال زیر هم را پدرش مردانگی و نجابت. رفت
 نهایت دیگر جمله این اما....باشد متنفر پسرش از اینقدر باید چرا فهمید نمی اما......
 شد بلند مادرش اعتراض صدای.بود وقاحت

 زنی می حرف پدرت درباره داری.. .چیه دیگه حرفا این.... دختر شو خفه:پریسا-

 زد پوزخند

 نباباجو که ساله هشت نداریم بابا ساله هشت ما مامان خوشه دلت بابا کدوم: ستایش-
 ست آتنا و آراد بابای

 سیلی بعد کرد نگاهش کمی .ایستاد ستایش روبروی و شد بلند نکرد تحمل دیگر اینبار
 دش خیره پریماه به تحیر با و گذاشت گوشش روی دست ستایش.زد گوشش در محکمی

 پدرت بار خواد می دلت هرچی نکش خجالت.....ببندی دهنتو بهتره...دیگه بسه:پریماه-
 .بگه  خوب من پسر برای نیست توقع گه می ناروا خودش پدر به که تویی از.....کن
 دفاع ازش تو مفت حرفای برابر در چون شکست دلش همیشه(شد پر اشک از چشمانش)

 منت بی محبتهای خاطر به فقط احمق من و رنجه می من از فهمیدم می خوب خیلی نکردم
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 ت بابا محبت ناحق تا  رنجوندم می مو پسر     .میزدم سکوت مهر دخترش خطای رو پدرت
     . .نشه باطل

 زنی می تهمت وایستادی حاال.رو و چشم بی نزاشت کم برات که پدری

 گفت بلند و دادند می گوش حرفهایش به که جمع به کرد رو

 و یافتم می  پاش به خودم.بگه جلو بیاد داره گله من پسر از امشب کس هر:پریماه-
 کرده کارو این  پسرت پریماه بگه جلو بیاد دونه مر و مرد .طلبم می حاللیت

 ستایش به کرد رو دوباره

 آبرو وگرنه رفت و نزاشت کم براشون  چیزی خرجی و پول از پدرش شکر رو خدا:پریماه-
 حاللت بودی ماجراها این تو ای ذره بشه ثابت اگر...میگم حا همین ولی.موند نمی برامون
 کنم نمی

 کرد جمع به رو دوباره

 هم پدرم براشون هم خودم.باشین من پدر بی های بچه فکر به خواد نمی بعد به این از-
 امه بچه اگر نباشه دنیا خوام می.نداشت ای خانواده آرتین اصال کنید فکر و  برید .مادر
  بفرمایین... سالمت به رو ما و بخیر رو شما ..نباشن

 کرد گریان آتنای به رو سپس

 نیست اینجا دیگه ما جای ...آتنا بریم:پریماه-

 

 

 وسط نای.میشد کالفه داشت بیخبری از.میکرد گریه فقط و بود نشسته نیمکت روی طال
 اینگونه مادرش چرا امروز دانست نمی.بود اعصاب روی حسابی مادرش های تفاهم سو
 شده شاکی روشنک و آراد رابطه از مادرش آراد ماندن زنده واگیر گیر ها این در.شده
 اصال عصبی فشار این زیر هم طال.انگار شنیدمی داشت دوست خودش که را هرچه.بود

 هم پریماه.بزند غر کم و بگیرد آرام خواست می ناهید از پدرش نداشت را حرفها این حوصله
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 هآهست و میداد تکان آرام آرام را خودش بیتاب.نشست طال روبروی آتنا با و بود امده حاال
 خبری  اپریس و علی از دیگر اما.شد پیدا پسرانش و شوهر با آتوسا عمه کله سر.میکرد گریه
 مانده هخیر  ای نقطه به فقط ناراحت و بودند نشسته حیاط ،در باشند رفته اینکه نه .نبود
 عمه یصدا کند اعتراض  آمد پریماه تا.نداشتند را پریماه با شدن روبرو روی دیگر اما بودند
 شد بلند

 فهمیدی برونی  چوب یه با رو همه نداری حق:آتوسا-

 اقات به آمد و رفت.شد پیج پزشکی نام.نشست کنارش هم آتوسا و نداشت اعتراض حال
 اتفاقی.تپیدن کرد شروع طال قلب.رفت می و آمد می کسی دائم.شد مشکوک و بیشتر عمل
 رفت داخل به دیگری پزشک.... بود شده چیزی ساعت اینهمه از بعد....بود افتاده

 ایستاد روبرویش و زد جست طال آمد بیرون پرستاری...

 خانم افتاده اتفاقی: طال-

 زد کنار کمی را طال پرستار

 بگم  چیزی تونم نمی ببخشید:

 کرد بهراد به رو شد بلند سراسیمه پریماه

  شده چی ببین خدا رو تو....قسم خدا به....شده چیزی بهراد:پریماه-

 او هاند به چشم منتظر همه برگشت بعد دقایقی.افتاد راه به پرستار همان دنبال به بهراد
 بودند دوخته

 کشید غمگین آهی

 . گردوندن برش دوباره .... داشته قلبی ایست بار یه...گذشته خیر به:بهراد-

  .. چی من پس....بری خواستی می چرا....نه آراد آه"کرد ولو نیمکت روی را خود بیحال طال
 "نکردی فکر من به

 دوازده که حال تا بودند ده آن اینجا به که صبح شش ساعت از. بود کشیده طول خیلی
 یبیخبر  و بالتکلیفی.نبود خبری هیچ داد بهراد که کوتاه خبر همان بجز هنوز بود ظهر
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 کنمس بار دو اینکه با سردردش.است شدن خفه حال در کرد می احساس. بود چیز بدترین
 و شدند بلند همگی.آمد بیرون در از فردی باالخره.بود نشده آرام ای ذره هم هنوز بود خورده
 آراد مادر به کرد رو.شدند جمع دکتر دور

 دارید بیمار با نسبتی چه:

 شم....مادر....ما:پریماه-

 دفترم بیارین تشریف:

 فترد وارد پریماه و بهراد.افتاد راه به آنها دنبال. شد بیشتر اش آشوبه دل.بود شده چیزی
  .ایستاد گوش در پشت طال.بستند را در و شدند دکتر

 .بنشینند تا کرد اشاره دست با و رفت  میزش پشت دکتر

  بنشینین بفرمایین:

 در میک دکتر.ایستاد دکتر میز روبروی همانجا نداد یاری این از بیشتر پاهایش اما پریماه
 کرد باز لب باالخره اما.کرد بازی میز روی خودکاری با سکوت

 دارین خبر که مریض حال وخامت از:

 داد جواب لرزان صدایی با استرس و ترس با پریماه

 خیلی نه: پریماه-

 نقطه یکی و شکم یکی. بود خورده گلوله تا دو که شد آورده بیمارستان به حالی در مریض:
 بدنی آسیب و جرح و ضرب دچار حسابی این از قبل مریض این اما.شانه و گردن اتصال
 شدت.داشتند انگشت در شکستگی گویا هم قبل از.داشتند هم ساعد در شکستگی.بود

 رو خونریزی جلوی شدیم موفق و شد خارج شکم از گلوله.بود زیاد خیلی آسیبها
 زا بعد دید باید.بود کرده اصابت حساسی جای اما آوردیم در هم دو بعدی گلوله.بگیریم
 که االن تا خب اما داشته هم سر در ضربه.نه یا شده وارد آسیب عصبی به آمدن بهوش
 ......اما شد تمام موفقیت با عمل گفت میشه کل در.نشده مشاهده خونریزی



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
343 

  نپریشا چهره به نگاهی.کردن بازی کرد شروع  میزش روی خودکار با دوباره و کرد سکوت
 اهینگ  پریماه به و کشید عمیقی نفس .میشد گفته باید صورت هر در ولی انداخت مادر
 انداخت

 با دیگه  باقیش دادیم انجام میشد کاری هر ما....رفته کما به......نیومد بهوش بیمار. ..اما:
 .... .خداست

  از چشمانش که دوخت چشم بهراد به مبهوت.بود نیامده بهوش پسرش.شد نمی باورش
 بود پر اشک

 رفت دست از  نازنیم پسر... پسرم....بهراد: پریماه-

 آمد حرف به دکتر

 شد منتظر باید..... نیست مشخص هنوز چیزی:

 .نشنید اما پریماه

 

 درد همه این برابر در.کرد نمی باز را چشمانش آراد.بود شده تمام چیز همه او نظر در
 بود نیاورده طاقت

 قلبش روی دست) .... کشید درد پسرم  ...بریزم سرم بر خاکی چه من حاال: پریماه-
  رادبه کنم چه ام بچه بدون من....شو دختر گل دست ببینه کن صدا رو علی برو(گذاشت

 اریج اشک سیالب و فشرد را قلبش.بود سنگین زیادی او بیمار قلب برای اندوهش حجم
 شدست ....قلبش....رفت نمی پیش خوب چیزی اما باشد مسلط خودش بر  کرد سعی. شد
 و ندک تحمل نتوانست آخر در....نداشت کشیدن نفس توان....فشرد قلبش روی بیشتر را

 رستارهاپ تا داد قلب ماساژ کمی. شد بلند  میز پشت از عجله با دکتر.شد زمین زمین نقش
 هب  بالفاصله همه صحنه این دیدن با.بردند احیا و اورژانس قسمت به سریعا اورا. برسند
 اشک و بود نشسته دکتر دفتر دیوار پشت همانجا طال اما شدند کشیده بیمار تخت دنبال
 بود رفته حال از زودتر خیلی او...بود برنگشته آراد  .... ریختمی
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 کمی .آمد بیرون اتاق از پزشکی که گذشت می احیا برای پریماه بردن زمان از ساعتی نیم
 گفت ناراحتی با و کرد من و من

 کردن تموم ایشون.... متاسفم:

 خبری آتنا برای اما بود دردناک همه برای  پریماه ناگهانی مرگ.شد وارد بعدی شوک
 به یمهسراس....بود کرده اشتباه دکتر .. نداشت امکان .نکرد اطمینان گوشهایش به.کشنده
 تند پا بودن انداخته رویش سفید ای ملحفه که جسدی سمت به و رفت اتاق سمت
 زد فریاد و گذاشت  مادر بدن روی را دستانش. زد کنار را ملحفه سریع.کرد

 دق یستین ببینه بشه بلند آراد پاشو...پاشو ...خوابیدی گرفتی چی برای....مامان پاشو:آتنا-
 وپاش..... مامان.... .نزار تنها منو انصاف بی  ...شو بلند مونم می تنها من مامان ...کنه می
.... 

 برخ تلخترین لحظه این در مریماه مرگ.کردند می گریه همه .داد می  تکانش و میزد ضجه
 از که کرد گریه آنقدر شد نفر چندین مرگ باعث شب یک در حسد و کینه یک فقط.بود
  ......رفت حال

 بعد ماه دو

 

 گوش آهنگ و بود نشسته صندلی روی یو سی آی بخش بزرگ شیشه روبروی
 یرو را سرش و بود کرده جمع سینه به را زانوانش.شد خاطره زود خیلی که آهنگی.میکرد
 ماه دو این در که کاری.ریخت می اشک و خورد می تکان آرام آرام.بود گذاشته زانوانش
 هم مادرت چهلم پیش روز بیست"کرد زمزمه خودش با.نبودنش دوماه این در.داده انجام
 "کنی نمی باز چشماتو چرا.... .میشکنه داره کمرم آراد آخ.....نبودی...گذشت

 دبلن را سرش نسکافه گفت می که صدایی شنیدن با که بود ور غوطه خودش افکار در
 به که جوانی دکتر.بود آمده باز معرکه مگس خر.کرد درست را نشستنش طرز سریع.کرد
 در.دمیش کن خورد اعصاب داشت مزاحمتش دیگر.دلنشین مثال زد لبخندی.بود انترن نظر
 ستهنش بست اینجا او و هست کما در همسرش دانستند می بیمارستان کل دیگر دوماه این
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 داغ هنسکاف لیوان به و کرد اخم.بود سیریش زیادی وارد تازه این اما.کند باز را جشمانش تا
 بود بلند لیوان از هنوز  بخارش.کرد نگاه

 بگیرش شکست دستم:

 خودمانی چه

 خورم نمی من ممنون: طال-

 کرد نگاهش لبخند با و گذاشت طال کناری صندلی روی را لیوان

 بزنی غمبرک خوای می.... نیاد بهوش حاالها حاال شاید:

 بکن تو زندگی

 معذب وجودش از یعنی که نشست جوری.کشید داری حرص پف و نداد را جوابش
 ادد تکیه راحت. نشست کنارش و برداشت را لیوان و نیاورد خود روی به اما جوان مرد.است
 نداشت را اش حوصله اصال.شد جابجا کمی طال.شد خیره روبرو به و

 یادش منو اومد بهوش وقتی اما کشیدم انتظار خیلی در این پشت زمانی یه منم:
 دبع سال سه دو.بردندش و داشتن برش راحت خیلی.بود داده دست از رو اش حافظه.نبود
 داشت هم بچه یه که وقتی آورد دست به رو اش حافظه

 کرد نزدیک لبش به را نسکافه لیوان همان و کرد تلخی خنده

 نکرده وفا کس هیچ به دنیا.باش خودت فکر به بگم خواستم:

 لندب جوان مرد.کند فکر حتی آراد نبود احتمال به نداشت دوست اصال....نه آه. لرزید دلش
 مجددا را آهنگ.شد سرازیر اشکش دوباره.رفت و گذاشت صندلی روی دوباره را لیوان شد
 گذشته زمان چقدر نفهمید.دوخت چشم دید می را آراد آن از که ای شیشه به و کرد روشن
 افکارش مزاحم دائم که بود روزهایی آن از ظاهرا امروز.نشست کنارش فردی که

 نشست صندلی روی سهیل.میشدند

 شد عرض سالم:سهیل-
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 سهیل چشم.داد کوتاهی سالم و کرد جور و جمع را خودش کمی و نشست صاف کمی طال
 رفت هم در  اخمهایش و افتاد نسکافه لیوان به

 خاصیت بی بوگندو...بود اینجا زباله سطل این باز: سهیل-

 انداخت زیر به را سرش آرام

 نیست مهم برام: طال-

 شد حدی سهیل

 مش بد گوشمالی یه باید کنم فکر....هست بنده برای ولی: سهیل-

 نمی آمد نمی بیمارستان سر یک اگر روز هر.بود اش کاره هیچ.غیرتش از آمد در حرصش
 حق کسی گفت و برید اینجا از را همه پای آتنا اما.آمدند  می سامی با هم  گداری گاه.شد
 ینا اال شدند تسلیم همه که درآورد بازی  کولی آنقدر.بسوزاند دل برادرش و او برای ندارد
 می وضعیت گزارش و زد می زنگ آمد می وقتی همیشه بود اش عمه مامور هم این.یکی
 هک طالیی به و کرد قطع را تلفن آراد وضعیت شرح از بعد.کرد را کار همین هم اینبار .داد
 او از.ودب کشیده پر آنها از شادابی کال .نگریست نداشت چهره در رنگی بود وقت خیلی دیگر
 مرگ همزمان که آتنا برعکس باشد قوی کرد می سعی و بود صبورتر اما طال.آتنا از و

 نشست کنارش و رفت .بود نگذاشته برایش بالی و  پر دیگر مادرش

 بخوری بگیرم چیزی یه خوای می.....نداری الزم چیزی:سهیل-

 شد کالفه هم سهیل.داد تکان نه نشانه به را سرش فقط

 غزل عهدف این ببینه رو تو بیاد بهوشم آراد شدی استخون و پوست ولی ببخشیدا:سهیل-
 خونه می رو خداحافظی

 شد دستپاچه هم سهیل کرد  بدی اخم طال حرف این با

 الل زبونم البته:سهیل-

 گرداند بر را رویش

 خورم می جیزی یه بعدا خودم: طال-
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 با ماند تنها طال باز و رفت او. داشت کالس چون رود می زود که کرد عذرخواهی سهیل
 مهه شمار.کشید می نفس دستگاه با و بیجان تخت یک روی بود وقت خیلی که عشقی
 داشت را روزهایش

 شد سرازیر اشکش دوباره.... نبود که بود روز شصت  امروز

 

 آراد....آراد....آراد

 بخوابم خوام می ام خسته.میکنی صدام اینقدر چی برای بابا چیه هوم-

 کنه می صدات داره کیه از طال....خوابی می چقدر دیگه پاشو=

 (کند می نگاه تنگ چشمانی با گردد می بر صدا سمت به)

 داره کارم چی!!!!طال-

 (میشود بلند و میزند لبخند)

 بجنبی دیر اگه میشه دیر.جایی یه بریم باید پاشو=

 (مینشیند و میشود بلند)

  کجا-

 داری کار خیلی شو بلند=

 ( میبیند را زنی و عقب به میگردد بر...رود می دنبالش به و میشود بلند)

 یاد نمی ما با مامان مگه-

 (کند می نگاه سمت همان به)

 راهم به رو چقدر اینجاست وقتی از بینی نمی.....مونه می من پیش که مامانت=

 (دهد می تکان دست زن برای)

  اینجاست وقته چند مگه-
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 (افتد می راه جلوتر)

 ره دی خیلی دیگه بجنب. ..میشه ماهی دو=

 میریم کجا-

 بیا راه...بچه نزن حرف=

 ( اندازد می نگاهی اطراف و دور به)

  اینجا اومدیم  چی برای.....بیمارستانه که اینجا-

 نیستی که نگو......باشی دلتنگ شاید گفتم=

 ( میشود بغض از پر.. .میشود کشیده سمت همان به هم او نگاه کند می نگاه سمتی به)

 !!!!طال-

 کنه  می گریه چرا...چ-

 نیست تنگ دلت.....شده تنگ تو برای دلش=

 می کنارش پوش سفید فردی.کند می نگاهش اشک از ای پرده با....میشود سرازیر اشکش)
 (تشیند

 کیه دیگه این-

 منتظر یه=

 معلومه دکتره... .چی یعنی-

 (دهد می گوش حرف صدای به)

 یادش منو اومد بهوش وقتی اما کشیدم انتظار خیلی در این پشت زمانی یه منم:
 دبع سال سه دو.بردندش و داشتن برش راحت خیلی.بود داده دست از رو اش حافظه.نبود
 داشت هم بچه یه که وقتی آورد دست به رو اش حافظه

 کرد نزدیک لبش به را نسکافه لیوان همان و کرد تلخی خنده
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 نکرده وفا کس هیچ به دنیا.باش خودت فکر به بگم خواستم:

 (زند می کنار را اشکش)

 کوتاهه اینجا از دستم...نیستم وفا بی که من-

 (کشد می آه)

 اومده خوشش طال از دکتره این نظرم به.....نه مگه داشتی هم دینی اما=

 (کند می اخم)

 ندی ادامه دیگه بهتره-

 (نشیند  می کنارش شخصی دوباره. است گریان طال.رود می و میشود بلند مرد)

 سهیل-

 زاشت نمی تنها رو آتنا که ها موقع همون مثل....میزنه سر بهش یاد می زیاد=

 دونی می کجا از تو-

 دیدم می=

 (رود  می حرفها به حواسش)

 شد عرض سالم:سهیل-

 خاصیت بی بوگندو...بود اینجا زباله سطل این باز: سهیل

 

 نیست مهم برام: طال-

 مش بد گوشمالی یه باید کنم فکر....هست بنده برای ولی: سهیل-

 تغییری هیچ....ثابت وضعیت....کن دریافت امروزت گزارش... .خانوم مامان سالم:سهیل-
 کن ماچم قربونت باشه......نی بدک ای هم طال.....نکرده
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  بگیرم چیزی یه خوای می.....نداری الزم چیزی:سهیل-

 غزل عهدف این ببینه رو تو بیاد بهوشم آراد شدی استخون و پوست ولی ببخشیدا:سهیل-
 خونه می رو خداحافظی

 الل زبونم البته:سهیل-

 

 خورم می جیزی یه بعدا خودم: طال-

 دیگه برم دارم کالس من ببخشید: سهیل-

 

 (کند می نگاه بغض با)

 ندارم طاقت من اینجا از بریم بیا-

 (کند می دیگری سمت به اشاره)

 ببین رو اونجا=

 (گوید می بغض پر و کند می نگاه)

 آتنا-

 

 

  شتپ به بعد و او به حیرت با دید را آتنا وقتی برگشت طرفش با کسی حضور احساس با
 او به اشاره با و کرد هم در را اخمهایش طال. بود ایستاده همانجا ماهان .انداخت سرش
 سمتش برگشت دوباره آتنا صدای به اما آوردیش  چی برای گفت

 نه مگه نشده خبری هیچ: آتنا-

 گذاشت اش شانه روی دست آرام
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 شم فدات اومدی چرا.... جان آتنا: طال-

 زد شیشه به آرام را سرش. نشنید را حرفش انگار

 گردی می بر چی کنم التماست....نه مگه بری خوای می آراد اه:آتنا-

 مچش.بنشیند صندلی روی تا کرد راهنمایی را او و انداخت تاب بی آتنای شانه دور دست
 انگار نبود باغ در.شده مرگش چه امروز نبود معلوم که کرد ماهان نثار هم ای غره

 زدن باز سر دوباره آتنا اشکهای

 تانشدس.شد شدیدتر اش گریه) تو نه .. مامان نه... نبودین من فکر به  کدومتون هیچ:آتنا-
 ندارم جایی دیگه من....برگرد د آرا آه(کرد گریه بلند بلند و گرفت صورتش جلوی را

 ببر خودت با منم.....بزرگ شهر این تو موندم سیلون و ویلون.....بمونم

 امروز کال که دوخت چشم ماهان به پرسشگر .بود غریب و عجیب  امروز اش بیتابی
 ماهان کمک با.رفت حال از گریه شدت از بود طال آغوش در که همانطور .بود شده مجسمه

 آمد یرونب اتاق از سرم زدن از بعد.رفتند بیمارستان تزریقات قسمت به پرستار راهنمایی و
 شد خیره روبرو به و نشست ماهان کنار و

 کردی اشتباه....اینجا آوردیش می نباید: طال-

 بود ناراحت شدیدا.کشید عمیقی نفس

 که داد  قسمم آنقدر....کنه می بیتابی خیلی...مونه نمی:ماهان-

 شمچ انگشتر به متعجب طال.گرفت طال جلوی را انگشتری و کرد پیراهنش جیب در دست
 دوخت

 آتناست مال: طال-

 کرد موهایش الی را دستش و کشید آه دوباره

 یپ برم و اینجا مش بزا  امروز گفت....کنه ازدواج من با خواد نمی گفت... .داد  پسم:ماهان-
 زندگیم

 بدهد دلداری کرد سعی.دوخت چشم ماهان به باز دهانی با



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
352 

 ....نداره رفتارش رو تسلطی واقعا....نگیر دل به....داره بدی روحی شرایط: طال-

 برد باال را صدایش  کمی

 از.خاطرش به کردم ول زندگیمو و کار....خدا به ناراحتم منم.....منه تقصیر مگه خب:ماهان-
 جایگزین دیگه استاد رو هام کالس....گرفتم تحصیلی مرخصی....خورم نمی جم کنارش
 کنم کار چی باید دیگه...کردم

 زد حلقه چشمانش در اشک.بود زندگیش تمام آتنا اما باشد ضعیف خواست نمی دلش

 بدون تونم نمی من.....طال باهاش بزن حرف ....صبح از کنم می  دق غصه از دارم:ماهان-
 نیاره در بازی دیوونه بگو بهش .....آتنا

 رفهاح این از تر روح بی....نداشت را مشکل این با مقابله توان واقعا.رفت فرو فکر به طال
 بود

  .... نیست خودش هوای و حال تو... .نیار فشار بهش زیاد.....ماهان بگذره کم یه بزار: طال-
 دیگه میبینی شو وضع

 عمیق آهی.گرفت صورتش جلوی را دستانش ماهان

 همینطور هم طال.شد بلند بعد کمی. کشید 

 بزنم قدم حیاط تو کم یه  میرم من: ماهان-

 اش عمه خانه حتی.وضعیت این در بود چه آتنا تکلیف.داد تکان باشه نشانه به را سرش
 هک دلیل بی.بود شده چیزی حتما.بود برده خودش خانه به را او ماهان ماه دو این.بود نرفته
 نیم شود تمام سرم تا.رفت آراد بستری قسمت سمت به دوباره.خورد نمی بهم نامزدی
 گذراند می باعشقش را ساعتی

 

 

 (لرزان صدایی با)

 اینجا منو آوردی چی برای-
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 الط بگو حاال......داره بستگی تو به چیزا خیلی.....دارن احتیاج خیلی بهت نفر دو چون=
 .....کنی می کار چی رو آتنا  ...مادرش و پدر پیش میره

 تونم نمی دیگه.....ام خسته خیلی... .ام خسته من....من-

 بیای بر مشکالت عهده از تونی می کنی ثابت باید....هستی قوی تو=

 (لرزید صدایش هم باز)

 بابا بفهم.... تونم نمی-

 (دهد می فشار آرام را اش شانه)

  یم بازم.... باشی  خسته و دلشکسته هم چقدر هر تو .....دارم ایمان بهت من... .تونی می=
 سرگردون و بالتکلیف اینجا....اینجاست موندن بیشتر خیلی برگشتن برای  دلیلت.. . .تونی
 آراد هان....چی که موندی

 می.دمیرو شیشه سمت به که بیند می را طال دوباره.گیرد می دستش گوشه با را اشکش)
 (کند می نگاهش.ایست می کنارش و رود

 هاگ.....آورد کم دیگه آتنا ببین.....آخه کنی نمی باز چشماتو چرا......آراد....آراد....آراد: طال-
 پیشت بیام من بگو یای نمی

 (زند می صدایش گریه با)

 دوست خیلی اما...دونم می شنوی نمی صدامو....لحظه این تو االن.....تم کنار من...طال-
 دارم

 (است رفته پدرش.. .میگردد بر عقب به)

 بابا....بیام منم کن صبر.... رفتی کجا....بابا....بابا-

 سیدهتر  طال لحظه همان .کشد  می را شیشه جلوی کرکره و رود می اتاق به سریعا پرستاری
 "نمیشنوی صدامو چرا.....خدا آه"خورد می سر زمین روی

 نمیشنوی صدامو شو بلند..... شو بلند طال-
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 کمالی خانوم....کمالی خانوم:

 دوزد می چشم پرستار دهان به ترسیده.ایستد می سریع و کند می باز را چشمانش

 اومدن بهوش  بیمارتون روشن  چشمتون:

 

 

 

 بمونی هگذشت تو تونی می نه هست وقتایی یه.گمی سردر کالف مثل واقعا میشه وقتایی یه
 یشهم نه گلوت تو میشن حناق دلتنگیها هست وقتایی یه.....داری آینده به رفتن پای نه

 بوی بمونی ساکن اگه میبینی که هست وقتایی یه .آوردشون باال میشه نه داد  قورتشون
 هوشب  از بعد ومن.برداری خیز جلو به خیز سینه شده حتی مجبوری پس گیری می گنداب
 هیچ تنداش نمی بر که سرم از دست دلتنگیها و گذشته نه. داشتم قرار نقطه این تو اومدنم
 که خودی.خودم بی خود  از شدم خسته ماه:  بعد .میبستن اوقات گاهی هم رو رفتنم پای
 یه ولی ماه دو از بعد م اومد بهوش.کرد نمی ولم مادرم مرگ عذاب کردم می سعی چی هر
 طال.بودم رختخواب تو ماه سه.کردم نمی بهبود برای تالشی هم خودم که بودم متحرک مرده
 هر و روز هر.نداشتم زندگی به ای عالقه واقعا اما..نکنن حقم در که نبود محبتی آتنا و

 رو خودم دیروز از بدتر روز هر من و صورتم به زد می سیلی مامان نبود دقیقه هر و ساعت
 داد رفتمی پیش بد کم یه چیزی تا و نداشتم اصال که اعصاب.دونستم می مقصر مرگش تو
 لد که دیدم می رو آتنا خورد می بهم حالم.....رو بقیه ترحم خواستم نمی.بود باال رم هوا و
 طال های داری زنده شب از......کند می جون شب تا صبح چی مثل و بود کنده زندگیش از
 کنم زندگی نداشتم دوست من ......بود صبور اینقدر یومد می بدم.....گرفت می کفرم
 هی... تراپی فیزیو برای کردم می مقاومت که ماه سه از بعد اما.....نداشتم دوست واقعا.....
 نخور درد به افلیج یه به دارم دیدم.....اومدم خودم به نکرد کار انگشتام دیگه که شب
  یجهنت و دستم روی عمل دوبار.یان می  ستوه به ازم نفرم دو همین فردا که میشم تبدیل
 ا از یکی......کرد نمی کار خوب دستم.... بود همین.....بود خورده کتف به که ای گلوله

 اگر نبارای.... ترسیدم خیلی...ترسیدم اونشب .نداشت حسی و بود  مرخص کال که نگشتهام
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 لقو بابا به خواب تو من....میشدم تسلیم نباید من....بود خودم بخاطر دادم می دست از
 دوستش اصال که بود زمین روی آدم منفورترین آراد این......باشم قوی دادم قول.....دادم
 می هزند آدم مثل پس منه موندن زنده به قرار که حاال بابا کنم می ثابت بهت.......نداشتم
 ضعیفم جنبه باشم قوی که هم جقدر هر من......دلتنگی واسه میشه هام شب.مونم

 رایب دلش کس هر.... .ممنوع ترحم.....میشم بلند ولی... .بود عزیزانم مرگ نکردن فراموش
 بره من پیش از باید بسوزه من

 بود ختس خیلی چند هر بیارم دست به رو سالمتیم تا کردم تالش تموم ماه سه. شدم بلند
 شدم خوب .مونم می قولم پای باشم داده قول وقتی ولی.....آوردم می کم وقتها بعضی و

 کنه جور رو جهازش خواستم طال از ای مقدمه هیچ بدون و جدی. کار دنبال افتادم و نسبی
 اب جاش تا شد بخشیده ای خانواده به هم مامان وسایل.تمام و کنیم می محضری عقد یه

 ختس طال مادر.موند نخورده دست آتنا اتاق و مبلها از دست یک فقط.بشه پر طال جهیزیه
 دیگر گذشت می مامان سال از هم سال  صد اگر من.بود همون حرفم اما کرد مخالفت
 ستد که پدری نه کنه  خیرم دعای که داشتم مادری نه.نداشتم گرفتن عروسی به رغبتی

 ردمک می شروع نو از باید.... بودم تنها دیگه اینبار .بنشینه هام نه شو روی حمایتگرش

 

 

 

 بودم خریده ارزونتر یکی و بودم فروخته رو ماشینم .دادم  تکیه ماشین  پشتی به رو سرم
 ازب چشمامو شد باز در وقتی.بدم بهش بودم داده بهش رو قولش که رو طال نو ماشین تا

 زدم لبخند.کرد سالم و نشست.کردم

 خانوم سالم-

 داد جواب لبخند با

 دارم استرس خیلی آراد وای... سالم: طال-

 لباس نه وقتی.داشت هم استرس شدن عروس ساده اینقدر مگه.چی برای داشت استرس
 مادرش قول به.... گرفت دلم.... بود بزرگی فداکاری....هیچی... مجلسی نه داشت عروسی
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 فهمید نمی رو من.... فهمید نمی کس هیچ اما... .برن نمی بخت خونه اینجوری هم رو بیوه
 از هبکش کل برامون نبود هم کسی دیگه ضمنا.بگیرم عروسی تونستم نمی واقعا من....

 وت ستایش داشتن دست.خوردم هام نزدکترین از رو ضربه بزرگترین که منی.خوشحالی
 سال چند به هم کدوم هر.شد مشخص داوود و سلمان و محمد دستگیری از بعد ماجرا
 آزاد هم ستایش.بود شده فوت و بود زده قلبی سکته  محمد زندان تو اما شدن متهم حبس
 برای اطریش فرستادش میش وقت چند همین باباش اینکه تا گشت می خوش واسه
 حرکت محضر سمت به و کردم روشن رو ماشین....خانواده از شد تبعید مثال.زندگی
 .مفید و مختصر اینقدر.طال ادر بر و مادر و پدر و بود آتنا فقط.کردم

 فضا طال مادر کریه صدای.ساییدن قند کردن شروع و گرفتن سرمون الی با رو سفید پارچه
 هدیگ هم شاید. کرد می گریه دخترش شدن عروس غربتی برای مطمئنا.ریخت می بهم رو
 یعروس.... بودم که بیکار....نداشتم امتیازی هیچ خب.نبود من با طال ازدواج به راغب زیاد
 مین من به دختر دیگه واقعا هم شاید نبود ازدواج ی برا طال پافشاری اگر.... نگرفتم که
 آورد خودم به رو من عاقد صدای که بودم فکرها همین تو.دادند

 ستد یک... مجید الله کالم جلد یک مصداق با را شما وکیلی آیا کمالی طال خانم دوشیزه:
 وکیلم آیا..بیاورم در معتمد آراد آقای دائم عقد به آزادی بهار سکه662 و شمعدان و آیینه

 اومد طاها خانم صدای

  بچینه گل رفته عروس:مریم-

 اومد در گوشم کنار اش گونه بچه صدای

 نشسته اینجا که طال مریم خاله میگی دروغ چرا:

 تهرف عروس اینبار و شد تکرار دوم بار برای عاقد تقاضای دوباره.خندید حرف این به جمع
 اومد اعتراضی صدای دوباره.بچینه گالب بود

  نشسته اینجا که طال آراد:

 گذاشتم بینیم روی انگشتمو

 هیسسسس-
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  اومد در عاقد صدای

 باشن کی کوچولو عروس این:

 ردمک عاقد به رو دوباره و زدم روش به لبخندی زدم زل اش  مشکی های تیله به و برگشتم

 .....دخترمه-

 دوم ازدواج من کرد فکر خودش پیش هم عاقد.کرد بوسم زده ذوق حرف این باشنیدن
 ردمک می فکر که اونی از تر راحت خیلی.گفت می ای دیگه چیز ام شناسنامه که چند هر.مه

 دستم برای دکتر اون و دکتر این توی زدن  پا و دست توی روز یه.دادن من به رو رامش
 تخواس نمی رو رامش بودن نامزدش حاال و بود کرده نامزد تازگیا.گرفت تماس من با فرید

  تکلیفش تا بود کرده قهر. میکرد ناسازگاری دائم کرد نمی گوش  حرفش به رامش چون.
 زمین همسرش خودش چون باشه مراقبش فرید داشت اصرار هم فرید  مادر. بشه معلوم
 دوست فرید اما .باشه هم نوه مراقب شاید و باید که اونطور توست نمی و بود گیر

 رامش پدری بزرگ مادر.خواستش نمی کس هیچ که بود شده عروسکی مثل رامش.نداشت
 یشنگهدار  کنه راضی رو مادرش گفتم فرید به.کرد فوت بود گیر زمین پیش وقت چند هم
 کار اول ایدب کنم عمل خواستم می قانونی اگر.ندارم کار فعال بودم گفته البته.من به بدن رو
 سر تا ما پیش اومد رامش و کرد راضی رو مادرش راحت خیلی فرید اما کردم می پیدا
 و فیهد بی این تو من .نباشه توش ای بهانه روز هر تا بشه اقدام قانونی صورت به فرصت
 رو ودمخ که باشم موضوعی درگیر داشتم دوست.گشتم می ادامه برای بهانه دنبال دلمردگی
 ره  برای که بشه بزرگ جایی کوچیکی اون به رامش نداشتم دوست بویژه.کنم فراموش
 الط بودن وسط این.....کردم می بزرگش خودم.....بزارن منت سرش کشیدنش نفس لحظه
 رو معزم بود من مخالف مادرش که حاال.بود کردن شروع نو از و  شدن بلند برای دلیلم تنها
 هک ما دوی هر بله.کنم می  خوشبختش هم همینجوری کنم ثابت بهش تا بودم کرده جزم
 فطر  از و طال های فامیل از نفر چند.رفتیم رستوران سمت به شد زده امضاها و شد گفته
 برای صدای و سر بی شام یک ساده مجلس دعوتی تنها هاش بچه و همسر و عمه هم من
 ......بس و همین.بودن وسی عر

 فشار رو بازوم طال که رفتم می صندلیها از یکی سمت داشتم گویی آمد خوش از بعد
 آه..بود اومده بازم .کرد اشاره رستوران از بیرون به کردم نگاهش.داد
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  کردم نزدیکش رو سرم

 عزیزم یام می االن.....میگه چی ببینم  برم-

 مرفت سمتش به نشه دیده تا بود ایستاده آنطرفتر کمی رفتم بیرون رستوران در از

 شد پیدات که باز-

 داد دست باهام

 یام نمی کوتاه من(کرد موهاش الی دستشو) بشه پیدام که بودم نشده گم:ماهان-
 داری نمی نگهش بگو بدونم چه......چطوری دونم نمی حاال کنه تغییر باید نظرش....آراد

 شدم عصبانی

 بیخیال بهتره توهم...منه چشمای رو قدمش بخواد که وقت هر تا آتنا.....نگو پرت و چرت-
 شی

 کرد بلند کمی شو صدا

 رنگ نگاهش) فهمیدی  می منو حال کرد می کاری همچین باهات طال اگه.....هه: ماهان-
 دیگه بار یه بزنم حرف باهاش بزار(گرفت التماس

  شدم کالفه

 نمی میگه زدم حرف باهاش بار هزار از بیشتر پیغمبر به  پیر به...آخه بگم زبونی چه به-
 کنم کارش چی میگی خب....خوام

 کنم می گم گورم و رم می نه گفت اگه..... بار یه همین فقط: ماهان-

 شدم دوال.بود نشسته سامی کنار که رفتم آتنا طرف به.رفتم داخل و کشیدم عمیقی نفس
  گوشش کنار

 دارن کارت بیرون-

 کرد باال سرشو

 کی:آتنا-
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 فهمی می برو خودت-

 کردم ستهب و باز انگشتامو.نشستم و رفتم طال کنار منم. رفت بیرون و شد بلند تعجب با

 کنه می درد چیه: طال-

 کردم نگاهش

 نمیشه دست من برای دیگه دست این-

 دوخت ام چشم به مهربونشو نگاه و گذاشت دستم روی دستشو

  میبره زمان ولی میشه خوب گفت که دکتر.... باش صبور: طال-

 زدم اطمینان از لبخندی بهش

 ندارم ای غصه و غم من....هستی که خوب چه-

 زد لبخند

 من با محضر تو که رو کاری هنوز.کرد می نگاهمون ناراحتی با که افتاد طال مادر به چشمم
 فقط طال مادر اما کردن روبوسی و گفتن تبریک ما به گفتن بله از بعد همه.میزد آتیشم کرد
 کستهش نامهربونیها از دلم آنقدر دیگه من.گذشت من کنار از بیتفاوت و کرد روبوسی طال با
 بود دوست باهاش من مادر. رفت نمی یادم اما.نیاوردم روم به رو طال مادر کار که بود
 اریک از ناراحتی و خجالت با االن هرچند.بودن شده فراموشکار و نشناس نمک خیلی مردم.
 حلشم طال چون بود شده پشیمون االنم.نداشت اهمیتی دیگه اما کرد  می نگام بود کرده که

 لحا عین در و گریان آتنای به چشمم و گرفتم مادرش از چشم.کارش بخاطر بود نذاشته
  شد دوال سمتم به.اومد من طرف سرعت با.افتاد عصبانی

 نکن اینکارو دیگه...فهمیدی.....آراد ته آخر دفعه:آتنا-

 هزد خشکش همینجوری که مرد یه بارون و بهاری هوای رفتم بیرون سالن از و شدم بلند
 بود

 کردم شلوارم جیب تو دستامو

 بگذره هم دیگه کم یه بزار-
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 داد دست من با حرفم به توجه بی

 بشی خوشبخت شالله  ان....باشه  مبارکت: ماهان-

 همه و شد صرف سوت در هم شام .برگشتم سالن به دوباره.رفت خمیده کمر با و گفت
 .دیوم می طال مادر برای که هایی ابر و چشم با عمه از بود گرفته خندم.کردن رفتن آهنگ
  اومد در صدام آخر

  اخالقت این با برسه سهیل و  سامی داد به خدا......بسه مادرشوهر-

 کرد بغلم و شد اشک از پر چشماش

  میشی خوشبخت که شالله ان.....گلم پسر برات بمیره عمه:عمه-

  ...مهمونا کنن همراهیم هم در دم تا شد قرار.کردم تشکر

 رو طال مادر با دیگه برخورد یه حوصله.رفتم باال جلوتر و کردم بهونه رو رامش خونه در دم
 فکر ونچ یومد می ابرو و چشم برام هم آتنا حاال که بویژه بود تکمیل ظرفیت دیگه.نداشتم
 در رو عروسش تور آروم و گذاشتم تختش رو رامش.کردم خبر رو ماهان من کرد می
  اومد طال صدای.آوردم

 شو لباس کنم می عوض شد بیدار شب اگه بخوابه بزار: طال-

 اتاقش در حرص با و  اومد هم آتنا.رفتم آشپزخونه به و اومدم بیرون اتاق از حرفی بدون
 به هک طور همون.کشیدم سر و ریختم لیوان توی آب شیشه از.داد حرصم بیشتر و کوبید
 جاک  ندادم هم اهمیتی و نفهمیدم.کردم پرت و آوردم در رو  کتم میرفتم خوابم اتاق سمت
 به و دبو کرده تغییر توش اسباب همه.بود طال و من خواب اتاق حاال که شدم اتاقم وارد.افتاد
 با رو  عروسم و مثال بودم داماد. بود من عروسی شب امشب.بود شده چیده طال سلیقه
 دهز  مشکی لباس با که رو سفیدم کراوات گره.آوردم بخت خونه به کنی خورد اعصاب کلی
 ازب اتاق در که کردم می فکر و وسط همون بودم ایستاده .آوردم در گردنم از و کشیدم بودم
 زدم بهش لبخندی.تو  اومد طال و شد
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 خوری می  چایی: طال-

 دادم تکون نه نشونه به رو سرم

 مرسی خورم نمی هیچی-

 بود بهش پشتم.گذاشت بازوم رو دستشو

 نخوردی شامم آخه-

 بیخو اینقدر چرا تو بدن من با که همه.کنی می خوبی اینقدر چرا.کرد نگاهش و برگشتم
 میشدم شرمنده بیشتر اینجوری

 کشیدم گونش به آروم دستی

 عروسی یه بود حقت میدونم خودم.خوام می معذرت ازت هم ممنونم هم چی همه بابت-
  ...اما بگیری خوب

 کرد قطع رو حرفم و گذاشت لبم روی دستشو

 چه حاال.سفید لباس یه با.اتاق همین تو بودیم همینجا آخرش گرفتم می هم عروسی: طال-
 سازی می غصه خودت برات چرا.نیست عروس لباس لباسم کنه می  فرقی

  کنی افتخاری من به تونی نمی چون-

 عاشقانه چون من.نکنی اینکارو بهتره هم تو کنم نمی زندگی مردم دل برای من: طال-
 .....داشتم دوستت

 رو راغچ. بود من آرامش نهایت طال از بوسه.....بگه دیگه نزاشتم.بستم هام لب با حرفهاشو
 .بردم پناه عشقم آغوش به و  کردم خاموش

 

 طال.شد رم مو  مور کمی و بود خنکی بهاری هوای.شدم بیدار خواب از دستم درد با صبح
 به و شدم بلند.بود صبح ده انداختم ساعت به نگاهی.بود شده بیدار صبح معمول طبق

 لعنتی....دادم نرمش کمی رو  انگشتام و دستمو .نشستم تخت روی دوباره.رفتم دستشویی
 ایبر  یای می سوسه چرا تو خودمی بدن عضو دیگه که تو.....شی نمی خوب چرا......لعنتی
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 باز آروم در که دادم می فحش دستم به داشتم و بود ریخته بهم خیلی اعصابم.....من
 زد لبخند.شد

 بخیر صبح سالم: طال-

 انداختم بهش نگاهی نیم.بود هم تو هنوزم م اخمها

 سالم-

 نشست کنارم.خورده دستم بخاطر اعصابم فهمید

 ندادی ادامه حسابی و درست تو دکتر بود شلوغ سرت وقته چند این: طال-

 بودم زده زل و بودم کرده باز انگشتامو.کردم بسته و باز انگشتهامو و ندادم جواب
 یگمد دست با .بود نخور درد به و اوراق داشتم زمش ال خیلی که دستی همین دقیقا.بهشون
 ردمک می کار چی باید دست این با من.بست مو گلو راه بغض.کردم تا رو حسم بی انگشت

 رفتگ قرص بسته یه با لیوان یه.نفهمیدم که بیرون رفت کی.تو اومد طال و  اومد در صدای.
 کردم نگاهش جلوم

 تو ونمزمست تو تو.....بمونه گرم کم یه دستتو ببند.شه ساکت دردت بخور مسکن یه: طال-
 نک استراحت رو امروز بگیر.کنه بهترش کم یه شاید گرفت می درد بیشتر دستت سرما

 زدم پوزخند

 خرید بریم باید.....رفته یادت. کلی داری مهمون شب-

 بخواب بگیر نیست خبری مهمون از: طال-

 کشیدم ای کالفه پوف

 باش همیشه مثل مادرت با....نده من با رفتارش به اهمیت.... نکن اینجور مادرت با-
 اگه ولی کلفته پوستم من......کنه خرج  مادری برام ندارم انتظار مادرت از من....باشه
 دخترش صاحب مسلم و مفت....هست تم مادر با حق....میدونه مقصر منو باز کنی کنسل
  شدم

 گریه زیر زد
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 بگم چی دونم نمی واقعا....من آراد: طال-

 زدم گوشش پشت موهاشو

 هوی هستما هم گشنه. بگیرم برم کن آماده تو خرید لیست برو....بگی خواد نمی هیچی-
 خوردم رو تو دیدی

 ومدا بغلم از بعد کمی.کردم نوازش رو موهاش.کرد جا بغلم تو خودشو و خندید گریه میون
 نگاهش.بست دورش رو باند و گذاشت زانوش روی رو دستم و آورد رو کشی  باند.بیرون
 که ور دستم.یومد می کوتاه بازم اما بودم  نزده جونش به غر کم بود شده الغر خیلی. کردم
 ولینا این مدت همه این توی.آورد بیرون سفید شرت تی یه کشو توی از و شد بلند بست
 داده قول طال به چون اونهم.م پوشید می مشکی لباس غیر به لباسی که بود روزی
 دل مینه به بزار.بشکنم کوچیکش دل نیومد دلم.کرد نگاهم ملتمسانه و جلوم گرفت.بودم
 قاتا از هم با و پوشیدم رو لباسم.بود عزادار هنوزم بدنم سلول سلول منکه باشه خوش
 پوست اواقع دیگه من.آتنا از سالم یه از دریغ اما نشستم صبحانه میز پشت.رفتیم بیرون
 ردمب دهنم به رو لقمه  اولین تا  همین.کرد نمی ناراحتم چیزی.بودم شده حس بی و کلفت
 زد زنگ تلفنم

 

 تمگذاش گوشم دم رو گوشی و کردم لمس رو پاسخ دکمه چپم دست با. بود ناشناس شماره

 بله-

  اومد اونور از مسن زنی صدای

 معتمد جناب:

 خودمم-

 گریه زیر زد

 ندارین خبر ماهان از شما ببینم خواستم می..... ماهانم مادر:

 گفتم بیتفاوت
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 ندارم ایشون با تماسی من جان مادر واال نه-

 و شقع ببین.نمیده جواب ولی نیست خاموش گوشیم.پس نیست پیداش دیروز از پسرم:
 ....جی برای نبود باهاش دلت که تو دختر بگه نیست یکی.آورد سرش بالئی چه عاشقی

 کردم قطع رو حرفش

 این تهمم دنبال.هستن بالغی و عاقل آدم پسرتون.محترم خانوم  نرین تند خیلی بیزحمت-
 زده  شگول آبنبات با نیست بچه تونم پسر.دم نمی توهین اجازه بهتون که نگردین وسط
  .. .نگیرین ما از رو سراغش.باشن

 کرد میخکوبم آتنا صدای.شدم بلند و کردم قطع

 شده طوری کسی....آراد بود کی: آتنا-

 نه رانگا بعد اما میکرد اعتنایی بی من به خاطرش ب. زد می له له ماهان برای گرفت حرصم
 برگشتم سمتش به عصبانی.کرد می باز من با رو صحبت سر نشده جیزی که انگار

 نیست باشه مربوط تو به که چیزی   .شکر رو خدا خب... داری زبون بابا نه-

 گرفتم طال از رو خرید لیست.برگشتم دوباره.انداخت پایین رو سرش خجالت از

 خودمم .خرید  میرم بعد پیشش برم داشت کارم سهیل. نشو نگران  اومدم دیر اگه طال-
  مگرد می بر موقع به.باشه نزن هیچی سمت به دست .دم می رو غذاها سفارش راه سر االن

 . ....رفتم زهرا بهشت به راست یه.افتادم راه و کردم خداحافظی.گفت ای باشه فقط

 

 

 

  ثلم کنند می عوض رنگ آدمها.فهموند چیزا خیلی یکی من به نداد درس کی هر به دنیا این
 هیچ اام....سبز...صورتی.. .میشن خاکستری....شیطان مثل  میشن سیاه ... .پرست آفتاب
 کسی از گرفتم یاد من  ..نیست مطلق سفید کس
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  ..گچه اب شدن پر از بهتر بمونه خالی ها نداشته بعضی جای فهمیدم.....باشم نداشته انتظار
 رو خودم با زدن حرف من .....کرد نمی پر رو جاش چیز هیچ که مادر و پدر نداشتن مثل
 قتو هر... .دونست می قبرستان این فقط رو دلم دردهای....بودم گرفته یاد بود وقت خیلی
 بش رو خودم نکنم  خالی اگر دونستم می که االن مثل بودم پالس جا همین آوردم  می کم
 مختصری ناهار بودم همونجا ظهر تا.باشم صبور طال مادر رفتارهای برابر در تونم نمی
 .رفتم سهیل دیدن به و خوردم

 

 

 رفتم جلو خوشرویی با. بودن اومده هم عزیزی مهمانهای .اومدم خونه به عصر شش ساعت
 خوش گفتم بلند جوابش در کرد آرومی سالم مادرش.دادم دست پدرش و طاها با و

  آشپزخونه تو گذاشتم رو خریدها و کرد کمک طال.کرد تشکر میل بی .اومدین

  رامش پس کو-

 کرد اخم

 ببینتش خواد می خاله گفت دنبالش اومد  فرید: طال-

 ماست پیش گوشش داد می نشون طال مادر صدای

 داره مسلم حق.....شه بزرگ مادر خب:ناهید-

 گفتم آروم

 نمیشه که اینجوری....میزدی زنگ-

 کرد نگام

 ندادی جواب گرفتمت بار بیست از بیشتر: طال-

 کردم نگاهش شرمنده و کرد نگاه رو گوشی تعجب با

 نفهمیدم بود قطع صداش....عزیزم شرمنده-



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
366 

 بود دلخور

 دیگه میشه پیداشون باشن جا هر ... نیست مهم: طال-

  کرد صدام که برم خواستم و نگفتم چیزی

 آراد راستی: طال-

 برگشتم

 بله-

 آورد گوشم نزدیک رو سرش.برم نزدیکتر فهموند اشاره با

 یرونب اتاقش از هنوز.برگشت گریه با بعد و بیرون و رفت تو از بعد...بزن آتنا به سر یه-
  نیومده

 وارد طال به کمک برای طاها خانم مریم آشپزخونه از خروجم با همزمان و گفتم ای باشه
 بلند بغض از پر بفرمائید صدای و زدم در رفتم آتنا اتاق سمت به و گذشتم کنارش از.شد
 از.کردن گریه کرد شروع بغلم تو و اومد سمتم به سریع منم دید و کردم باز رو در تا.شد
 کردن اش جد خودم

  میکنی گریه اینجوری شده چی.... چیه-

 خوام می معذرت صبح خاطر واسه: آتنا-

 اتاقش تحت سمت به خودم با و بستم درو. گرفتم دستشو.کشید باال رو بینیش
 نشوندمش کنارم و نشستم.رفتیم

 نیست مهم برام دیگه رفتارها اینجور وقته خیلی من.......بیخیال-

 زا دستشو.کرد گریه زار زار و گذاشت صورتش رو رو دستش.کردم تازه رو دلش داغ انگار
 برداشتم صورتش رو

  چته ببینم اومدم که کنی گریه نیومدم من-

 کرد پاک شو اشک
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 دلش خیلی.... .زدم حرف بد باهاش ....دیروز از نیست ماهان از خبری: آتنا-
   ...که نه اگه گردم می بر گرفتی مو سراغ اگه میرم گفت.... بهم گفت....شکست

 که حال عین در که موضوع این از بودم خسته.....کشیدم عمیقی نفس.گریه زیر زد دوباره
 زد می بهش کور گره آتنا شد می حل راحت خیلی

  پس کنی می اینطور چرا....شه پیش دلت که تو-

 بود افتاده سکسکه به گریه از

 غوز باال  غوز شدم برات دونم می-

 کرد می تکرار رو جمله این میشد چی هر هی که اومد بدم

 .کنم یم راستت و چپ حسابی بگی رو جمله این دیگه بار یه.... .آتنا نیار در بازی بیشعور-
 زد بهم چرا بگو دلیل یه الاقل بزن حرف آدم مثل

 بود شده کیپ بینیش گریه از.بزنه حرف بتونه تا کشید عمیق نفس یه

 مجرد که ماهان خواهر وقتایی یه فقط بود خوب جی همه خب که اتفاق این قبل تا: آتنا-
 اش اشک دوباره) اتفاق ن آ بعد اما نبود مهم که نداخت می بهم هایی تیکه یه بود
 خونه رفتم.میشم مراقبش خودم گفت هان ما   ...وقتها بعضی خیلی آدمها(ریخت
 وت حال... پرسید  می منو حال و کرد می دلجویی دائم بود خوب خیلی انصافا پدرش.اونا
 .میشدم بیخیال همشو.... .زد می نیش خیلی خواهرش ولی بود خوب هم مادرش.....رو
 ....رفتمی ها فرشته جلد تو بود ماهان وقتی بود موذی خیلی چون بگم جیزی تونستم نمی..
 هلک کنه می این هم کاری یه فردا گفت می مامانش به.....شد طاق طاقتم دیگه آخر روز اما

 مونه می ماهان پیشونی رو ننگش

 دادم بیرون رو نفسم محکم

  آتنا آخ ... .مدت همه این بعد....گی می االن اینو-

 کرد نگام
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 .بزارن پیش پا نزدن زنگ کدومشون یه سال یه بعد ببین ... ببین... آراد گفتم می چی خب-
 نیدنش حرف توان منم...نیستن راضی وصلت این به....آراد نیستن راضی.. .نیستن راضی...
 شده کم خیلی دیگه رفیتم ظ......ندارم

 بهتر حصب از کمی کردم بسته و باز رو انگشتام.گذاشتم پام روی رو نجم آر و شدم دوال کمی
 کردم  می نگاه دستام به که جور همین.بود جون بی و نداشت حس خیلی بازم ولی بود
 گفتم

 گوشت آویزه و اینو بگیر یاد.... باش نداشته انتظاری هیچ کس هیچ از وقت هیچ-
 و ازب انگشتام دیگه بار یه) مونی می تنها همیشه اونوقت....تم برادر که من از حتی....کن
 من لمث...تو حرفا همیشه بزن....نکن تکرار و رو من اشتباه(دادم ماساژ رو نچم.کردم بسته
 حال و وضع ببین.....هه.میشه ناراحت خاله میشه ناراحت عمو گفتم هی....نباش
 عیبی....باش خودخواه کم یه....خانوادش و میدونه خودش......بدونه ماهان بزار......مو
 .....نداره

 منم االن خب.....بزن رو حرفت....بگو بهش ولی....میشه روبراه چی همه باشه عاشقت اگر
  بدم جواب چی اینبار میدونم

 گرفتم دستشو و نشستم صاف دوباره

 گرفتار که دل ولی.....داری جا چشمام رو و منی دل عزیز داری دوست که وقت هر تا تو-
 لمث بگیرش تویه حق ماهان کنی می فکر اگه.....مونه می دنبالش همیشه چشمت باشه
 من

 انداخت زیر رو سرش شرمسار و خندید.زدم بهش چشمک یه

  چی نداد جواب اگه: آتنا-

 میشه شروع حدیثا و حرف االن برم پاشم..... نداره ضرر امتحانش-

 توهم رفت اخماش

 ...گه می  شیطونه...تازه اومدن پاشدن پررو رو پر: آتنا-

 شدم بلند و کردم قطع رو حرفش



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
369 

 فهمیدی  میشینی ساکت طال احترام به گفتن هم چی هر-

  مونم نمی ساکت کنن روی زیاده اگه اما: آتنا-

 نبز تو زنگ پاشو ...باش خودت فکر به.....فهمیدی ...میشینی ساکت گفتم که همون-

 یرونب همینکه .بزنن حرف هم با خودشون باید .ماهان به بزنه زنگ تا رفتم بیرون اتاقش از
 ودب فرید. داره کارم اومده شخصی گفت و بود البی از .اومد در صدا به  آیفون زنگ رفتم
 کردم بغلش چپم دست با کرد پرواز سمتم به رامش کردم باز روش به رو در.باال بیاد گفتم

  گفتم  کرد تشکر.

 بردیش  اومدی نبودم من....فرید نبود قرارمون این-

 کرد تعحب

 بیام تونم می گفت ناهید خاله اما... .ا:فرید-

 گفتم جدی و کردم اخم

 کنی هماهنگ باید خودم با پس خانم ناهید نه منه با بچه این مسئولیت-

 زنم می زنگ خودت به بعد به این از باشه....تویه با حق:فرید-

 هک رفتم می هال سمت به داشتم و بستم درو.شیراز عازم گفت اما بیاد تو کردم تعارف
 کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 نگفتی قصه برام چرا دیشب:رامش-

 ما بود دوماد مثال دیشب من جنس بد....آ-

 بود تنم عروس لباس من چون بودم عروس منم خب:رامش-

 زد  پوزخند طال  مادر شد زده جرقه

 باشه چطور باید عروسی دونی می هم بچه الف یه:ناهید-

 شد بلند بود دستش  چای سینی که حالی در طال داد
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 مامان: طال-

 گذاشتم زمین رو  رامش .گفت لب زیر بابایی برو

 کنم عوض لباس برم ببخشید-

 شد بلند طال پدر صدای.نشستم تخت روی. بستم درو و رفتم اتاق سمت به سریع

  رنجونی می همش رو معصوم طفل...زن کنی می روی زیاده خیلی داری دیگه:علی-

 شد بلند طال اعتراض صدای

 کنی می بدتر میداره نگه رو احترامت هرچی مامان میری تند  خیلی داری دیگه: طال-

 گفت عصبانیت با ناهید

 سرت تو خاک ....برداشته دور کردی طرفداری ازش همون-

 عروسی فقط من گناه.برداشتن دور به برسه چه نداشتم رفتن راه برای  پایی من.زدم پوزخند
 یه با ور سفیدم شرت تی و شدم بلند.سوختمی گذاشتم معدم روی رو دستم.بود نگرفتن
 یدمشن رو طاها صدای اینبار پوشیدم می داشتم.کردم عوض مشکی کوتاه آستین  پیرهن

 دعا دائم براش بود کما تو که ماهی دو خودت.اومده سرش به چی رفته یادت انگار:طاها-
 داره  حالی چه دیدی.....خوندی می

 گفت گریه با ناهید-

 آقا جااین بیاد بندازه رو سرش ها بیوه مثل بچم.بده باید من تن پاره چرا رو تاوانش:ناعید-
 کنن می باور مردم کو دادم میلیون سی براش جهاز بگم من هی حاال....میشه شاد دلش
 ندیدن چیزیکه

 برص بهم فقط خدایا.شنیدم رو طال پدر الله ای اله ال صدای.خودم اوضاع و حال به خندیدم
 متس به.شد قطع حرفها. رفتم بیرون اتاق از و کردم شلوارم داخل رو پیرهنم.... صبر..بده

 زدم صدا رو طال رسا صدای با و رفتم آشپزخونه

 یای  می لحظه یه خانم طال-
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 بود قرمز گریه از چشماش

 خوای  می چیزی .. جانم: طال-

 شد بلند آهش افتاد مشکیم لباس به چشمش

 دیگه نداری الزم جیزی بگیرم رو غذاها میرم دارم-

 می در سمت داشتم.بیخیال زدم لب و زدم چشمک.بزنه حرفی نتونست ریخت اشکاش
 شد آویزون رامش دوباره رفتم

 ایها لوله اون از...بستی... .اوم .. .خوام می چی یه من:رامش-

 زد غر ب زیر ناهید

 من بچه برای انداخته راه خونه یتیم:ناهید-

 غرید لب طاهازیر

 بسه مامان:طاها-

  ایستادم روش روبه و پذیرایی توی برگشتم نشد بگیرم نشنیده خواستم

 و  مادرین دارین حق.خرم  می جون به بگین من به بیراه و بد هرچی مادریتون حرمت به-
  چی هر ...باشه من از دلخوری نشده انجام حاال و بود شده زده حرفهایی ..داشتین آرزوها
 ..بشکنید دل ندارین حق اما  ... جونم نوش من به بگین بیراه و بد و فحش دارین دوست
 به کردم اشاره) گم نمی خودم برای اینو. ..یتیما خودتون قول به و مادرها و  پدر بی دل اونم
 بد من به امروز هم جقدر هر شما..... اینکارو نکنین  ..گیرتتون می یتیم بچه آه( رامش
 رایب باشه ارزش با اون برای چی هر... .جواهرین حکم طال یعنی خونه این عزیز برای بگین
 با....مبگیر  دادم سفارش که غذاهایی برم(آوردم پایین احترام نشانه به سری) برابر صد من

 اجازتون
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 خوب تونست می اینکه از شکست خیلی هم خودم دل چرا دروغ.زدم بیرون در از و گفتم
 پارک در جلوی رو ماشین.دلش عقده بشه خنک تا روند سو می رو من دل و نبود و باشه
 فرمون دور بازور رو دستم.نشستم فرمون پشت.شدم ماشین سوار و رفتم. بودم کرده
 شغل دست این با من.نداشت گرفتن محکم برای قدرتی کردم می سعی چی هر.گرفتم
  بهم حواست.....دیگه منی با خدایا آه.....یومد نمی گیرم هم رانندگی

 نفیم فاز امشب.... نشد... .بیارم  فشار دستم به دوباره کردم سعی.یارم می کم دارم هست
 منتونست حتی.بگو تو.. .کنم کار چی خدا....کرد تار رو چشمم دید اشک.... .چی همه داشت
 دایص....گرفتم رو سهیل شماره و دادم چپم دست رو گوشی.. بگیرم راستم دست رو گوشی
 الو میگفت که اومد سهیل

 باشه نداشته لرز صدام تا دادم قورت رو  دهنم آب

 سهیل الو-

 منو ببینی خوای می بازم چیه....میشه تنگ برام دلت زود زود چقدر....جانم ای:سهیل-

 بود من مال سهیل خوش دل کاش گرفت خندم

 عمیقی نفس) .....جدیه پیشنهادش اگه ببین.بزنن حرف گفتی می که دوستت باین سهیل-
 کنم  می قبول رو پیشنهادش من(کشیدم

 

 

 

 بعد سال 62

 

 ..... سالم

 ....آراد سالم
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 فکر که طور همون.....کنم صدات....بزنم حرف دارم دوست که طور همون هم بار یه بزار
 کردم بد تو به اینقدر من.....داری حق.... .متنفری من از دونم می.....باشم باید کنم می
 سمشق خیلی..... نشو دلگیر صنم از.....نکنی باز رو نوشته این هم اینبار حتی شاید ......که
 من.....بده من به ارتباطی راه یه تو از تا دادم قسمش شکمش تو بچه به. دادم
 دیگه تفرص میشد کاش.کردم تباه تو از تم نفر و کینه با که خوبی روزهای دلتنگ.دلتنگم
  دیگرون دل به داغ و کنم داغ رو خودم خودم کردم حسادت اگر اینبار تا باشم داشته
 از رغی به تو هم باشم بد و بزنم پس چقدر هر کردم می فکر. مغرور...بودم حسود من.نزارم
 من اما...بستن آسمانها تو رو عمو پسر و دختر عقد گفتن نمی مگه.نیستی کسی مال من
 می حسادت بودن دورت که کسایی و تو به شدیدا فقط.کنم جلب رو نظرت نتونستم حتی
 ترینبزرگ خارج رفتی وقتی....کردم تحقیر...زدم تهمت... گفتم بهت رو بدترینها من.کردم
 سال شش.بودم دلتنگت وحشتناک.بودم خودم شد نابود که  اونی فهمیدم برام شد تنبیه
 و برگشتی وت.بود قشنگ کردم نمی فکر تو به وقتی تا هم پیمان مهربونیهای حتی.کردم صبر
 یم کردی می نگاهش وقتی....شدی ای دیگه کس عاشق....گرفتی رو انتقام  بدترین من از

 وت شدم می آب من ...نه طال با ولی باشی تنها.. .نباشی  اون با خواستم فقط....سوختم
 قبال شهاب  اما کردم پر رو شهاب من.... سوزوندم هم رو تو داشتنت حسرت و حسادت
 خواستم نمی خدا به اونشب ..بود شده  داده مغزی شوی و شست حسابی محمد توسط
 تدوس من که تویی... رو تو.داشت دوست خیلی طال اما برم پیش حد این تا خواستم نمی
 به رو محمد جریان من اما. آخر سیم به زدم و اونشب شدم دیوونه....باشی من مال داشتم
 می رو مادرت قبال نامی محمد دونستم می من .خورم می قسم..دونستم نمی صورت این

 قشهن یه اسیر رو تو که بودم شده پر کینه از  اینقدر ناخواسته من.اینجوری نه اما خواست
 کردم انتقام

 تبدیل من .فهمیدم رو خاله فوت و شهاب و پیمان قتل خبر وقتی مردم شب همون هم من
 من مال تو خواست  می دلم فقط که منی...بود کرده عام قتل که جانی یه به شدم
 .همین....باشی

 امبر  ازدواج موقعیت وقتی...میشه خوب چیز همه گفتم خودم به اطریش به رفتن از بعد
 ازهت من جهنم عذاب تازه اینکه از غافل اما...منو بخشیده خدا...شد تموم گفتم آوند پیش
 بزرگی قلب چه بودی خوب تو ... فهموند من به یکی یکی و شد شروع.بود شده شروع
 پیمان فهمیدم کرد غم دا شوهرم وقتی.... زاشتی می جواب بی رو من بدیهای که داشتی
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 بچه ماا خیلی داشت دوست رو تو بابا فهمیدم تازه شد کشته بچم وقتی.....بود عاشق واقعا
 من فهمیدم برداشت رو رحمت باید و شی نمی مادر دیگه گفتن وقتی. ...ست دیگه چیز یه

 نکروش خودسوزی خبر بعد وقت چند وقتی.پشتمه نفرین و ناله چقدر....کردم گناه چقدر
 خیلی ولی فهمیدم... .گذاشتم زندایی و دایی دل به دماغی چه فهمیدم رسید بهم
 ....فهمیدم افتادم جهنم به وقتی....دیر

 از شه وقت گفت بهم یادمه دقیقا....بود واضح خواب .. اومد خوابم به عمو پیش ماه یک
 دل به....نگیر ازم رو فرصت این تو.... بود شده داده فرصت من به....بخوای حاللیت آراد
 ونحاللم گفت خواب تو بابات....شه کم دلم سوز کمی شاید ببخش....کن حاللم بزرگت
 حرف باهام و بشه  نرم بابام دل شاید ببخش تو  ...شه کم گناهم بار کم یه بزار کرده
 ......نک حاللم افتم بی پات به حاضرم....کن حاللم....میرم می سکوت این از دارم من....بزنه

 

 بعد سال62

 

 ..... سالم

 ....آراد سالم

 فکر که طور همون.....کنم صدات....بزنم حرف دارم دوست که طور همون هم بار یه بزار
 کردم بد تو به اینقدر من.....داری حق.... .متنفری من از دونم می.....باشم باید کنم می
 سمشق خیلی..... نشو دلگیر صنم از.....نکنی باز رو نوشته این هم اینبار حتی شاید ......که
 من.....بده من به ارتباطی راه یه تو از تا دادم قسمش شکمش تو بچه به. دادم
 دیگه تفرص میشد کاش.کردم تباه تو از تم نفر و کینه با که خوبی روزهای دلتنگ.دلتنگم
  دیگرون دل به داغ و کنم داغ رو خودم خودم کردم حسادت اگر اینبار تا باشم داشته
 از رغی به تو هم باشم بد و بزنم پس چقدر هر کردم می فکر. مغرور...بودم حسود من.نزارم
 من اما...بستن آسمانها تو رو عمو پسر و دختر عقد گفتن نمی مگه.نیستی کسی مال من
 می حسادت بودن دورت که کسایی و تو به شدیدا فقط.کنم جلب رو نظرت نتونستم حتی
 ترینبزرگ خارج رفتی وقتی....کردم تحقیر...زدم تهمت... گفتم بهت رو بدترینها من.کردم
 سال شش.بودم دلتنگت وحشتناک.بودم خودم شد نابود که  اونی فهمیدم برام شد تنبیه
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 و برگشتی وت.بود قشنگ کردم نمی فکر تو به وقتی تا هم پیمان مهربونیهای حتی.کردم صبر
 یم کردی می نگاهش وقتی....شدی ای دیگه کس عاشق....گرفتی رو انتقام  بدترین من از

 وت شدم می آب من ...نه طال با ولی باشی تنها.. .نباشی  اون با خواستم فقط....سوختم
 قبال شهاب  اما کردم پر رو شهاب من.... سوزوندم هم رو تو داشتنت حسرت و حسادت
 خواستم نمی خدا به اونشب ..بود شده  داده مغزی شوی و شست حسابی محمد توسط
 تدوس من که تویی... رو تو.داشت دوست خیلی طال اما برم پیش حد این تا خواستم نمی
 به رو محمد جریان من اما. آخر سیم به زدم و اونشب شدم دیوونه....باشی من مال داشتم
 می رو مادرت قبال نامی محمد دونستم می من .خورم می قسم..دونستم نمی صورت این

 قشهن یه اسیر رو تو که بودم شده پر کینه از  اینقدر ناخواسته من.اینجوری نه اما خواست
 کردم انتقام

 تبدیل من .فهمیدم رو خاله فوت و شهاب و پیمان قتل خبر وقتی مردم شب همون هم من
 من مال تو خواست  می دلم فقط که منی...بود کرده عام قتل که جانی یه به شدم
 .همین....باشی

 امبر  ازدواج موقعیت وقتی...میشه خوب چیز همه گفتم خودم به اطریش به رفتن از بعد
 ازهت من جهنم عذاب تازه اینکه از غافل اما...منو بخشیده خدا...شد تموم گفتم آوند پیش
 بزرگی قلب چه بودی خوب تو ... فهموند من به یکی یکی و شد شروع.بود شده شروع
 پیمان فهمیدم کرد غم دا شوهرم وقتی.... زاشتی می جواب بی رو من بدیهای که داشتی
 بچه ماا خیلی داشت دوست رو تو بابا فهمیدم تازه شد کشته بچم وقتی.....بود عاشق واقعا
 من فهمیدم برداشت رو رحمت باید و شی نمی مادر دیگه گفتن وقتی. ...ست دیگه چیز یه

 نکروش خودسوزی خبر بعد وقت چند وقتی.پشتمه نفرین و ناله چقدر....کردم گناه چقدر
 خیلی ولی فهمیدم... .گذاشتم زندایی و دایی دل به دماغی چه فهمیدم رسید بهم
 ....فهمیدم افتادم جهنم به وقتی....دیر

 از شه وقت گفت بهم یادمه دقیقا....بود واضح خواب .. اومد خوابم به عمو پیش ماه یک
 دل به....نگیر ازم رو فرصت این تو.... بود شده داده فرصت من به....بخوای حاللیت آراد
 ونحاللم گفت خواب تو بابات....شه کم دلم سوز کمی شاید ببخش....کن حاللم بزرگت
 حرف باهام و بشه  نرم بابام دل شاید ببخش تو  ...شه کم گناهم بار کم یه بزار کرده
 ......نک حاللم افتم بی پات به حاضرم....کن حاللم....میرم می سکوت این از دارم من....بزنه
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 زا یکی سوی از کردم فکر.شد پیدا اش کله و سر باز.بستم رو تاب لب عصبانیت با
 شدیدا هک جدید منشی دیدن با.شد باز در که گذاشتم پیشونیم روی رو دستم .مشتریهاست

 گفت لوندی نهایت در و گذاشت جلوم ای برگه.نشستم صاف بود مخ رو

  بیزحمت کنین امضا:

 دیگه بدین هم با رو همه.معصومی خام یارین می یکی یکی چرا-

 اونم با که انگار نه انگار

 دن نمی ج میگیرم تماس هم قهرمانی آقای با:

 هم تو رفت اخمام

 دن نمی چی-

 جواب یعنی چیز:

 برین تونین می-

 نخوردین  چیزی صبح از آخه....بیارم خورین می چیزی... .اوم:

 دستش از شدم کفری

 بیرون بفرمایین... .خیر-

 یم باید چطوری.بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به.رفت بیرون و گفت ای بله آروم
 پیش سال62 به کشید پر ذهنم.کرده کارایی چه افتاده یادش تازه سال62 بعد......بخشیدم

 تمدس کارایی از امید نا که شبی همون.بودم درموندگی و افسردگی نهایت در که وقتی به.
 از نم ولی بود کرده  پیشنهاد بهم بار یک هم قیال.کردم قبول رو سهیل دوست پیشنهاد
 تو سهیل دوست....شدم مجبور اونشب اما بودم متنفر شدن  ژورنال برای عکس مدل
 برای.داشت فروش هم خیلی که بود دونه مر های لباس معروف  برند یک عکاس ترکیه
 عدب. شد خورده مطلق سکوت در شام اونشب. .گشتن می  جدید چهره دنبال لباس ژورنال
 شمادر  از خیلی چون اونشب اونم.کردم صحبت موضوع این به راجع طال با مهمونا رفتن از
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 هم رو رامش اجازه رفتنم از شدن مطمئن از بعد.کرد قبول چرا و چون بی بود شده ناراحت
 جور فتنر  برای  کارهامون تا یومد می خودم با باید.اجازشو گرفتم اما بود سخت خیلی.گرفتیم
 بانکی پول بهره و اندازم پس همون از فقط مدت این.کشید طول ماهی شش پنج بشه
 ولش و شدم امید نا شدنش خوب از.رفت نمی پیش خوب دستم اوضاع.کردم گذران
 اتمام.شدن راضی خانواده نبود کن ول ماهان.شد  حل آتنا مشکل ماه شش این تو.کردم
 لم هو زندگی جا هر رفتم کردم جمع رو پالسم و جور. کردم باهاشون رو حجتهام
 زا بودم متنفر چند هر .کردم زندگی خواست نمی دلم که شغلی با ترکیه دوسال.میداد
 هتاز  دیگه کشورهای تو کارها اینجور خوشبختانه. داشت ای العاده فوق آمد در اما اینکار
 سود پر قرارداد تا چند .کردم کار ژورنال برای فقط ن اما.رفت می شمار به هم خوب
 اآشن هم پزشک یک با داشتم که دوستانی طریق از دوره  اون تو.بستم هم تبلیغاتی
 از یکی.برد می زمان دستم شدن خوب. بود همون نظر.دادم رو م پزشکی مدارک.شدم

 کردم پیگیری رو درمانم و شدم امیدوار دوباره.بود شده قطع عصبش اما انگشتهام

 هام ینههز  به هزینه یه.کنه سفر تونست نمی بود باردار .اومد طال بعد و رفتم من اول البته
 بیخو انداز پس و داشتم خوبی خیلی آمد در.اونجا داشتیم خوبی زندگی. بود شده اضافه
 شد قرار.گشتم بر ساختمانی شرکت یه ثبت برای ماهان پیشنهاد با بعد سال دو.کردم جمع
 رامونب عمه شوهر رو پروژه اولین و برگشتم دوباره.بکنیم رو اینکار و  بزاریم هم رو سرمایه
 و ودب خوب سود اول کار برای....شهرستانها از یکی برای بیمارستان طراحی پروژه.کرد جور
 بودم کراف همین تو.کرد می کار خوب نگشتهام ا دیگه حاال.شدیم آشنا کار بازار تو رفته رفته
 گفتم بلند بسته چشم حالت همون در.شد باز در

 کردی پیرم ..دربزن ...بزن در-

 پیش خوب ....دیگه ببندی قرارداد خوای می.....بخر نو شلوار و کت...بخر. . جانم ای:ماهان-
 روغنه تو  نونمون بره

 گذاشتم میز روی دستامو و اومدم جلو و کردم باز چشمامو

  پس بودی کجا-

 بابا پسر گل. برم فندقم قربون.....سونوگرافی .فهمی  می بزنی زنگ یه:ماهان-

 خندیدم بلند
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  پسره پس مبارکه-

 کرد نگام  مسخره به

 داری پسر فقط خودت کردی فکر چیه:ماهان-

 دادم تکیه صندلی به دوباره

 میشی تر لوده  تر باال ره می سنت هرچی چرا تو-

 داد تکون تاسف نشونه به  رو سرش

 پیرمرد بزرگترم تو از دوسال همش.....که واقعا-

  کردم نگاهش حرص با.اومد منشی این باز.شد باز دوباره در

 قهرمانی آقای دارین میل چیزی:

 کرد نگاش کم یه ماهان

 متشکر نه:ماهان-

 من به کرد رو دوباره

 معتمد جناب چطور شما:

 باشم آروم کردم سعی.کشیدم صورتم به دستی

 بفرمایین خیر-

 کردم نگاه ماهان به عصبانیت با.رفت دوباره و گفت ای بله

 کردی پیداش لپ  لپ تو از....به اعصا رو خیلی....بره کن ردش-

 خندید

  خوبه که کارش....مگه چشه:ماهان-

 میزنه تیک خیلی... .مرض-
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 گند.. .اومده خوشش هم کسی چه از.. .خدا بنده  اومده خوشش تو از ذره یه حاال ماهان-
 دماغ

 .برداشتم رو  کیفم و شدم بلند عصبانیت با

 .....داریم کار کلی باش زود....جونت به بندازم رو آتنا نکن کاری یه-

 طوریه نداری مصاب اعصاب  چته تو: ماهان-

 ردک خداحافظی.شد بلند پامون به منشی بیرون اومدم تا.افتادم راه و گفتم بابایی برو
 دو که جلسه اتاق به.کردم می هم خطر احساس......واقعا نداشتم اعصاب.دادم رو جوابش
 .مسکونی بزرگ مجتمع یک داد قرار عقد برای رفتیم بود پائینتر طبقه

 فکر وت شدیدا ستایش از ایمیل رسیدن با که  امروز بویژه داشتم ای کننده  خسته کاری روز
 طرفم اومد بدو.اومد پریا جیغ صدای کردم باز درو همینکه جرخوندم در تو رو کلید.بودم
 . تا آر اون از بعد

 

 گفتم بلند.شدم کالفه صداشون سرو از.گفتن می جیزی یه کدوم هر داد و جیغ با

 خبره چه اینجا امروز.سرم ریختیم ببینم کنین صبر .. هی . هی... هی-

 بود ایستاده راهرو تو سینه به دست که افتاد طال به چشمم

 نباشی خسته.....سالم: طال-

 صدای.کردن اذیت ها بچه این باز فهمیدم.بود حوصله بی انگار.دادم جواب رو  سالمش
 شد بلند باز یا پر جیغ جیغ

 کنن می اذیت شو رام و من خیلی بگو چی یه ات پسر این به بابا:پریا-

 کردممی عشق.بود زده تکیه راهرو دیوار به خاصی ژست با که شد بلند آرتین تخس صدای
 دیدم می رو ش ساالری ارباب

  پریا شده زیاد روت خیلی:آرتین-
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 کردم اخم

 درازی زبون  !روشن چشمم!به به-

 اومد در یا پر اشک معمول طبق

 ببینش.... بابا ببینش:پریا-

 شدم کالفه

 تو بیام خونه در از بزار... رفت سرم وای-

 شد بلند هم  خونه فرشته صدای

 خودت به سپردم رو بچه تا چهار این امروز دونم نمی من ...جان پدر....جان آراد: طال-

 شد بلند آرتین مدعای پر صدای

 کیه با حق گه می خودش بابا االن مامانی اوهوم:آرتین-

 رد که کنارش از اومدم هال سمت به.پوشیدم رو روفرشی صندلهای و آوردم در کفشامو
 سرش تو زدم آروم دونه یه....شدم

 بچه بزن حرف درست زنی می حرف مادرت با داری-

 بوده طوفان امروز اینجا پس اوه اوه.کرد سالم خورده گره ابروهای با رامش. مالید رو سرش

 این با من.انداختم اپن کنار مبل  روی و درآوردم رو  کتم.دادم طال دست به رو بستنی ظرف
 گفتم جدی و زدم کمر به دست.کنم چه شر بچه تا  چهار

  ندازیم می راه دادگاه پس. خب خیلی-

  پرید باال خوشحال تا آر

 عاشقتم ... داره هیجان خیلی بابا آره....را  هو:آرتا-

 .ناشدنی وصف داشتم اوضاعی و حال

 زدم صدا هم رو آرتا و آرتین.رفتم پذیرایی سمت به
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  .اینجا بزارین صندلی بیاین  پاشین-

 لهفاص کمی با و  چسبوندم بهم رو دوتا.کشیدم بیرون تا چهار خوری ناهار میز صندلیهای
 کردم صدا بلند رو ها بچه.بهم چسبوندم دیگه دوتا

 آرتا...آرتین...پریا..رامش-

 ایستادن صف به چارتاشون هر

 سمت آرتین و آرتا و بنشینن چپ سمت صندلیهای روی تا کردم پریا و رامش به اشاره
 گیمزند گل تا چهار به .ایستاد کنارم و  اومد طال.نشستم روبروشون مبل روی هم من.راست
 خونمون طالی جوجه که یا پر به. بود سالش 61 بود شده خانومی حاال که رامش.کردم نگاه
 به.الغر و بود بلند قد اما بود سالش 62.خوشرنگش سبز چشمای و بور  موهای اون با  بود

 رو نآرتی پدرم اسم.نداشتن بهم شباهتی هیچ بودن قلو دو وجود با که کردم نگاه دوقلوها
 خودم یاد  رو من و هاش رفتار بود خاص و جدی شدیدا که آرتین.گذاشتم  یکیشون روی
 موهای با بودم رنگش عسلی و وحشی قولی به و دار حالت چشمهای اون عاشق.نداخت می
 مهربون هم خیلی بجاش اما بود گو زور و رو  پر و خوشگل و سبزه.مشکی پلوغ شلوغ
 عیفض کمی تولد بدو همون از آرتا .بود تر درشت و تر بلند قد و تر  پر تو آرتا از کل در.بود
 ای هوهق موهای آرتا بود مشکی مو و سبزه که آرتین برعکس شد می مریض تند تند.بود تر

 و شتپ  پر خیلی های مژه.خیلی بود بود مزه با.داشت الغری صورت.سفید پوستی با داشت
 ندهخ  موقع جلویی دار فاصله دندون تا دو.بود  قرمز کمی همیشه  هاش گونه.داشت بلندی
 تینآر  از قدش.بود مامانی و  داشتنی دوست برو  دل تو.داد می بهش ای  مزه با خیلی قیافه
 و ،پردردسر انرژی پر و شیطون و شر....بودن ساله هشت .خیلی نه اما بود کوتاهتر کمی
 .خرابکار

 رادخت به دادم رو نگاهم.چپم پای روی رو راستم پای و مبل پشتی روی انداختم رو دستم

 کنین شروع  شاکیا.. خب-

 ایستاد و شد بلند پریا

 امشور  و من.ما کار تو کشن می سرک هی.کنن می دخالت خیلی ما کارای تو پسرا این...بابا-
 اتاقمون تو آرتین کرد پرت مرده سوسک در زیر از امروز.ترسونن می
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 ستاشود جدی.خودش برای بود گودزیالیی آرتین این.پرید می باال بیشتر هام ابرو ثانیه هر
 پریا برای کرد کج دماغشو و لب.بود نشسته و بود زده سینه به

 و جیغ جیغ سوی تر: آرتین-

 زد داد باز

 کار چی فردا من حاال.شکوند عینکمو بابا(گرفت اش گریه) .... .ترسویی خودت:پریا-
 کشید رامشو موهای کنه نگاه تایشو لب نزاشت رامش.دارم امتحان.کنم

 گفت جدی جور همون هم باز.نشست و کرد گریه

 و زر زر بود اتفاقی عینکت: آرتین-

 گفت لب زیر آرتا

 شکوندی تو: آرتا-

 کردم گاهن گریون  پریای به.نداد تغییر رو نشستنش موضع اما آرتا پهلوی تو زد آرنجش با
 مشکش دم اشکش کال.کرد می استفاده عینک از چشم تنبلی بخاطر بچگی از که
  شنیدم گوشم دم رو طال صدای.بود

 قاضی جناب اس دختر با حق:طال؛-

 کردم پسرا به رو و نشستم صاف.دادم چشماش به نگاهم و کردم بلند رو سرم

 بگین دارین چی خودتون از دفاع برای-

 ایستاد صاف و شد بلند جاش از

 اونا چون بدن گوش ما حرف به باید دخترها.... باشیم مواظب باید... .اوناییم برادر ما:آرتین-
 ضعیفترن

  یومد می در حدقه از داشت دیگه چشمام



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
383 

 رو خواهرتون کارهای تو دخالت حق....دوتا شما.کنیم می حکم..بسه  حاال دیگه خب-
 نمی دخالت شما کار تو هم دخترا.بزارین احترام بهشون باید بزرگترن اونا.ندارین
  مواظب باید ما فقط. مادرتونیم و من شماها مسئول.کنن

 نیمک می اجرا ای دیگه تنبیه نموندین قبلیتون قول سر که حاال.باشیم شماها رفتارهای

 گهن کال.دادم ماساژ کمی و کردم موهام توی رو دستم.بگم چی رسید نمی فکرم به اصال
 گوشم نزدیک آورد سرشو.بشه دوال کردم اشاره طال به....بودم کرده

 نمیرسه ذهنم به هیچی.... بگم چی من-

 گفت گوشم در آهسته

 هستی قاضی تو نمیدونم من: طال-

 افتاد آرتین موذی خنده به چشمم....کردم صاف گلومو.ایستاد صاف و گفت اینو

 ننک می اتو رو دخترا مدرسه لباسهای.کنن می تمیز رو دخترا اتاق پسرا هفته یه مدت به-

 شد بلند آرتین داد صدای

 دم نمی انجام زنونه کار من....بابا:آرتین-

 گفتم بلند

 انجام ایدب خان آرتین تو رو یا پر  نوشتنی مشق روزم دو.کنی اعتراض نباید ببینم بشین-
 تعطیل هم شادی پارک.بدی

 شد بلند آرتا صدای ایندفعه

 زنم می برقی و جار رو خونه من جاش.باشه شادی پارک.کردیم غلط بابا: آرتا-

 شد بلند آرتین صدای

 فروش آدم....نقو نق بدبخت....دی می تز الکی ببینم بشین-
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 و خندیدم .بگیرم حالتو جطوری دونم می منم خودمی بچه تو من تخس پسرک آی.خندیدم
 دمق پیش کنم باز و هام دکمه بردم دست تا.ادمد هم طال سرم پشت.رفتم اتاقم سمت به
 کرد باز و هام دکمه و شد

  طالیی بی...تشنگی ..گشنگی...خستگی از میرم می دارم وای-

 خندید

 دیوونه: طال-

 ستشد از رو شلوار و کردم تشکر.ایستاد روبرو و برگشت گرمکن یه با.بوسیدم رو گونش
 .گرفتم

 .کرد نگام و نشست تخت روی کردم می پام داشتم

 بچم شد پکر آرتا....کردی نمی حذف رو شادی  پارک کاش: طال-

 فتنگ پوشیدن حال در.برداشتم تخت روی از دارو دکمه کوتاه آستین بلوز کردم پام شلوارو

 ولبدق شد بهتر اینجوری.پروژه یه برای شهرستان  برم باید هفته آخر من.شدم مجبور-
  پیششون نمیشم

 کرد نگاه صورتم توی تعجب با

 نیستی هفته آخر: طال-

 خبریه مگه چطور اوهوم-

 زد لبخندی ری زو.داد تکون نه نشونه به رو سرش کرد می نگاه و زمین حالیکه در

 کنم آماده رو شام  میز برم: طال-

 دونستم می خوب رو شدنش ناراحت دلیل من.رفت بیرون اتاق از مکث بدون و گفت اینو
 ریدخ تولدش برای خودش تا دادم می پول بهش فقط هرسال من  ...بود تولدش  پنجشنبه.
 از یکی آخرش و بگیرم جشن ترسیدم می هنوزم سالگی چهل آستانه در من چون.کنه

 روان و روح.داشتم وحشت واقعا زندگیم گلهای دادن دست از من.بدم دست از رو عزیزانم
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 مهه این بعد هنوزم من.کشه می طول بیشتر معیوب دست از ترمیمش بشه خراب که آدم
  برم نمی یاد از رو پیش سال سیزده تلخ خاطره سال

 

 

 

 

 

 

 قربع در  قمر قیافه از. نشستیم همه.خوند می شام میز سر رو همه که شد بلند طال صدای
 که هم حسابی و درست انضباط.کرد می اذیت رو دخترا همش پررو.کردم کیف آرتین
 این به فقط.بود کرده کاری کتک بار چند حاال تا آرتا از دفاع بهونه به .مدرسه تو نداشت
 خب میانسالی دوره در و سال دوازده بعد هم من.بود آرتا از بزرگتر دقیقه ده که بهونه
 خب .میشد پیدا هام مو توی سفید موهای داشت کم کم.بودم شده تر افتاده جا مسلما
 ردم یه مرز به هنوز و نداشتم چاقی استعداد آنچنان زیاد پدر از میراث یه لطف به البته
 طوریهمون.شاید مامان مثل یا بود خودم مثل هم اتنا.خوشبختانه بودم نرسیده گنده شکم
 اضافه از بعد طال.بود دار بار رو دومش پسر ماهه  چهار که االن نه البته بود قلمی و الغر
 دوازده الغری به.کرد ورزش و گرفت رژیم سخت سالی  سه دو دوقلوها از بعد زیاد وزن
 چاق که موقع همون چه بود داشتنی دوست حالی هر در من فرشته اما نبود  پیش سال
 تشمثب دید و انرژی بخاطر همیشه.بود جاافتاده و زیبا فرم رو حسابی که االن چه بود شده
 شرایطی هر تو دادم  می ادامه راحت که دالیلی از یکی شاید.بودم ممنون ازش چیز هر تو
 از وقت هیچ.شد نمی خسته و دلسرد زندگی شدن پایین و باال با اصال که بود طال وجود

 و دور که هم بچه.زمان هیچ نبود طلبکار اما نزنه شو حرفا اینکه نه کرد نمی گله شرایطش
 ازیب غذاش با و بود نشسته آشپزخونه نفره شش  میز سر اون من روبروی......پرشد برش
 یطال آخ....بود مونده نخورده دست غذا ذره یه همون که انداختم بشقابش به نگاه.کرد می
 مکانا شدنت زمینی سالروز اما تو مثل نگرفتم جشنی تولد برای درسته هیچوقت من...من
 ورد و خریدیم می کوچولو کیک یه بود کدوم هر تولد روز همیشه.من عشق  بره یادم نداره



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
386 

 طال از و بود مادرم فوت سالگرد با همیشه که من تولد غیر به البته....خوردیم می هم
 می یادم مامان فوت سالگرد خاطر به خود خودی به چون نندازه یادم وقت هیچ خواستم
 .نیومد سرم که بالئی چه اونروز که موند

 بابا:

 دادم رامش به طال بشقاب از رو حواسم رامش گفتن بابا صدای به

 بله-

 گفت ومن من با و کرد بازی غذاش با

 مدرسمون بیای باید فردا:رامش-

 انداخت شقابش ب توی رو  قاشقش حوصلگی بی با طال

  رامش  سوزوندی آتیشی چه باز: طال-

 نشست سینه به دست

 نباید اصال... میزاره خشخاش به  مته خیلی دیگه ناظم این...بخدا مامان هیچی: رامش-
 پس دنبو بچه رو تو بابات ننه میگه پررو... .همین کردیم شادی کم یه.....بکنیم کاری هیچ

 مامان به نداره حق کس هیچ....دادم جوابشو منم خب نشده کار تربیتت رو زیاد انداختن
 نیستم پشیمون هم اصال....اینجوریاس...بله...بزنه بد حرف من بابای

 شد بلند  میز سر از

 دادی آب به گلی دسته چه ببینم یام می خودم فردا: طال-

 

 شد بلند تندی رامش

 بیاد بابات گفت یعنی  ..چیزه نه: رامش-

 بگیرم مو خند جلوی کردم سعی.انداخت پایین رو سرش خجالت از مثال
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 کردین اذیت رو  مادرتون بشنوم فقط ..نیستم هفته آخر من   .. .خبره چه ببینم بیام باشه-
 کنم کار چی شما تک تک با دونم می

 شدم بلند  میز پشت از

  چسبید...بود خوشمزه خیلی . . خانوم طال مرسی-

 جان نوش گفت دمغ.. .اومد بیرون هپروت از

 

 رس بی هم طال.کردم سرگرم ماهان با تلفنی مشورت و خوندش و قرارداد با رو خودم و رفتم
 ردمک سعی.بود ای دیگه جای اما تلویزیون صفحه به بود زده زل بفهمه اینکه بدون صدا و
  نشستم کنارش و کردم قطع رو تلفن.باشم توجه بی حالتهاش این به

 نیست خبری دارچین چایی از اینکه مثل امشب-

 کردم صداش نشد من متوجه

 طال-

 برگشت من سمت و پرید جاش از یهو

 گفتی چیزی....بله: طال-

 گفتم اخمو

  گیری نمی تحویل کجایی... چته-

 شد بلند و مالید بهم دستاشو

 خوابی نمی تو....بخوابم زود امشب خوام می....کنه می درد سرم کم یه هیچی: طال-

 شدم پکر دستش از مثال منم

  من......طال فقط بیدارم حاالها حاال من.... بخواب شما نه-

 کرد نگاهم مستقیم و کنارم نشست دوباره
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  چی تو: طال-

 خبر با موضوع این از هست تو حق چون.... .بخونی فرستم می برات رو مطلبی یه فردا-
 باشی

 گذاشت پام روی دستشو

 شده طوری....تو کردی نگرانم آراد وای: طال-

 ....بخواب برو... .نیست هیچی ....نه-

 .رفت اتاق به و گفت  بخیری شب. شد بلند نهایت در اما کرد نگاهم مشکوک کم یه

 انتویم رنگ دیدن با آلودم خواب چشمای.شرکت رسیدم دیر تهران مزخرف ترافیک با صبح
 این اب کندم می رو ماهان سر باید .پرید سرم از خواب.شد باز توان حد تا منشی قرمز و جیغ

  کارمندها گزینش

 سعک منتظر و فرستادم طال برای رو ستایش ایمیل.کردم که کاری اولین شدم اتاق وارد
 هب شروع.رو کسی همچین بخشه می باشه اون ببینم خواستم می.شدم اون طرف از العمل
 ویر جا همین ره بزا رو ها پرونده بودم گفته بهش .کردنش کار این با ماهانم....آه.کردم کار
 هم ترم این دانشگاه کالسهای.بود شده هوا به سر بشه بابا بود قرار دوباره وقتی از.میز
 اقمات در.بود نخورده صبحانه رسیدن زود هول از .نبود موقعها اکثر.بود غوز باال غوز خیلی
 و ودب زحمتکشی مرد.کرد سالم و تو  اومد.تو اومد  چای لیوان یه با سلیمانی آقای و شد زده
 کردم صداش بره  خواست و گذاشت  میز روی رو لیوان.بودم قائل احترام خیلی براش من

 صبحونه.خری می شیرینی کم یه نبش سر فروش شیرینی این از بیزحمت....سلیمانی آقای-
 میرم می گشنگی از دارم نخوردم

 الساعه... آقا چشم:

 زدم لبخند و کردم نگاهش.داره حرفی انگار کنه می پا  اون و پا این دیدم

 باهات حسابداری خود بشه جور موقع هر....نرفته یادم...سلیمانی آقای نباش وام نگران-
 گیره می تماس
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 شد خوشحال

  پاشه می داره زندگیم.....بخدا گیرم ...آقا ممنون:

  میز روی کردم قفل دستامو

 ...میشه درست...نکنه خدا..بابا ای-

 بود طال از کردم بازش اومد گوشیم پیامک صدای.رفت و کرد تشکر بازم

 " بگیری تصمیم خودت باید مورد این در....سالم"

 گرفتم رو خونه شماره.نیست معلوم چشه زن این...نزد زنگ چرا اصال خب....همین

 بابایییییی سالم-

 گرفت خندم

 که نرفتی مدرسه وروجک سالم-

 داری کار مامی با.دنبالم یاد می دیرتر سرویس دارم امتحان:پریا-

 بهش بده رو گوشی آره....مامان چیه مامی-

  کرد می صدا رو طال شد بلند جیعش صدای

 الو: طال-

 ته طوری طال...خوبی....سالم-

 شد متعجب

  پرسی می و سوال این  چی برای نه: طال-

  بحتص پیغام از اینم....سنگینی سر گیری نمی تحویل....شدی غریب عجیب ..بدونم چه-

 داد جواب سرد
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 کار ادآر ....کسی برای گرفته قیافه کی طال.....کردی فکری همچین چرا....نیست چیزیم نه-
  خداحافظ یاد می پریا سرویس االن...نداری

 ازب در بودم فکرا همین تو.بود شاکی اینقدر من از چرا.کرد خداحافظی من تعجب کمال در
 ودب وضعش چه دیگه این.رفت هم تو اخمهام. اومد تو شیرینی بشقاب یه با منشی و شد

 معصومی خانم میشم ممنون بزنین در-

 امروز بود انداخته راه رنگی مداد.کرد مرتب رو رنگش زرد شال

 تشدین متوجه زدم در:

  نیاین داخل که بوده این منظورم شاید خب-

 گونش تو زد

 خدا رو تو شرمنده وای:

 کشیدم ای کالفه پوف

 بیرون شرکت از و دادم سامون و سر کارها به کم یه.بره بیرون کردم اشاره دستم با
 کرف بود وقت خیلی مورد این در من داشت تاثیر هم خودم زندگی تو تصمیم این شاید.زدم
 عدب دقیقه چند.بشه باز در تا شدم منتظر.زدم رو زنگ و ایستادم خونه در پشت.کردم می
 امروز سال سیزده از بعد.کرد می نگاهم همینجوری زده بهت فقط خاله.شد باز روم به در
 رپی وقت هیچ تو گفتم می بهش اومد یادم. شده شکسته چقدر.زدم رو خونه این در زنگ
 مسلط خودم به زودتر من.شده سفید موهات چقدر....خاله  اومد در دروغم.....شی نمی
 شدم

 تو بیام خوای نمی.... جان خاله سالم-

 صورتش روی کرد باز سر اشک

 بیا بدو.....اومده کی ببین بیا.. ..علی....علی  ... بیا.... فدات به خاله-

 بودیم شده غریبه چقدر.لرزوند رو دلم عمو صدای.ایستادم و تو رفتم

 زد  می زنگ بود کی.....پریسا چیه:علی-
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 زد صدا رو عمو دوباره بود من بازوی به دستش حالیکه در ناپذیری وصف شوق با

 ببین خودت بیا..... بیا بدو علی..... علی:پریسا-

 مختلف های حس از پر....شدیم روبرو باهم سال سیزده از بعد... شدم رو رودر
 به ور من صداش. دلشکستگی....ناراحتی ....خوشحالی و شوق....دلتنگی....غریبی.....بودم
 آورد خودم

 آوردی صفا.....جان پسر اومدی خوش:علی-

 وحشتناک... .بارید  می خونه روی و سر از دلمردگی... .گردوندم خونه دور تا دور رو چشمم
 کردم نگاه صورتش به خاله صدای به.بود خفه و آلود غم

  بشین بیا... خاله بیا:پریسا-

 زدم لبخند

  چشم-

 بعد.ودب خودش فکر توی کس هر.بود حاکم وحشتناکی سکوت .نشستیم هال توی و رفتیم
 شد بلند خاله دقیقه چند از

  بیارم  چای برم:پریسا-

 حتما  برم باید دارم کاری.....مونم نمی زیاد خاله بشین...نه... نه-

 نشست مبل روی به دوباره خیز  نیم حالت از

 کردم بلند رو سرم صدایی به که کردم می بازی نگشتهام ا با و بود پایین سرم

 سالم-

 

 

 تغییر درجه  هشتاد صد.ایستادم و شدم بلند استرس از.سوند تر می رو من هم صداش
 یخیل بود سوختگی جای صورتش طرف یک.یومد می چشماش از وقفه بی اشک.بود کرده
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 وهایم .بود فاجعه داد  می اهمیت زیبایی به شدیدا که ستایشی برای  اما نبود وحشتناک
 وشپ بد خاصی جور یک اما بود نشده چاق.کرد می بیشتر رو اش چهره آشفتگی نگش دور
 مینه .لرزید بغض از لبهاش.داد نمی چیزها این به توجهی دیگه که بود مشخص کامال.بود
 هنوز......داشت درد سیلی جای هنوزم .پیش سالها به برگشتم کردم می نگاهش که جور
 وقتی زد زنگ گوشم تو صداش... .میشد اکو گوشم تو یکی یکی تهمتهاش و حرفها  هم

 لرزیدم خودم به صداش با.کشید می سوت خاطرات هجوم از مغزم......کرد رو مرگم آرزوی

 بنشینی لطفا میشه:ستایش-

 نگارا تنم تو ها گلوله جای....انگار بودم شده فلج.بود شده منجمد رگهام تو خون .نشستم
 دایص که بود پایین سرم.بشم مسلط خودم به عمیق نفس با کردم سعی... .یومد می خون

 شد بلند  لرزونش

 شدی جاافتاده....کردی فرق خیلی:ستایش-

 تپش برگ چند. گرفت جلوش رو کاغذی دستمال خاله.شد سرریز اشکش دوباره و گفت
 لمد.بگیره رو اشکهایش وقفه بی ریختن جلوی تا گذاشت چشماش روی و کشید هم سر
 اشپ به پا هم خاله.نداشتم رو وضعیت این تو دیدنش انتظار اما نلرزید هاش گریه برای
 .ریخت می اشک آروم

 لقیق بد هم وقتایی یه خب ولی کرد می کار خوب االن شاید دستی دستم به دادم رو نگاهم
 کرد می

 لب تا....سوختم.. شدم عاشق...شدم بزرگ....شدم عوض خیلی....میگی راست آره....هه-
 ماا....اما ...شدم پدر....شکل مزخرفترین به شدم داماد.....کردم زندگی دوباره....رفتم مرگ
 می....باشن پاشیده روش اسید که انگار......داره درد خیلی زخمها بعضی جای
 ارمد کهنه زخم یه من  ...کنه می باز سر دوباره مدت یه بعد.... میشه بیحس دوباره.....سوزه
 .....هکن می کار باز طوریه هر دستم ببین... .اومد سرم بالئی چه نیست مهم اصال...دلم تو
 در من  ..کنه نمی ولم عذابش.....گرده نمی بر دیگه که مادرم اما(کشیدم عمیق نفس)

 جشن از من ....هستم ترسو آدم یه زندگی و کاری موفقیت وجود با سالگی چهل آستانه
 جشن حق کس هیچ ما خونه تو اما .. .نه  مگه ست مسخره ...هه ... .ترسم می گرفتن
 ساده کیک یه فقط ...نداره گرفتن
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 شد تر بلند گریش صدای

 کشت خودشو رامش....باشه بیرون مدرسه ساعت از بیشتر نداره حق من خونه کس هیچ-
 بشه سوارش بار یه حتی نزاشتم اما خریدم ماشین طال برای... .بره موسیقی کالس نزاشتم

  ...چرا دونی می   . چرا کنن می هماهنگ ماهان با یواشکی رفتن بازی شهر برای هام بچه ...
 حد از بیش روز یه ترسم می.... .دارم واهمه  نیومدنشون و رفتن از گنده خرس من چون
 حد از بیش نخور درد به مزخرف آدم یه......ساختی آدمی همچین من از ....باشم شاد

 خودم پیش باید فقط.... خوان می چی نیست مهم برام وقتایی یه.منطق بی و حساس
 می گریه های های و بود پوشونده اش دست با که دادم صورتش به نگاهمو) ......باشن
 داخ تقدیر بود بزرگ اگر....نیست بزرگ خیلی دلم منم......ببخشمت خوای می من از(کرد
 گناهکارم منم پس.....کردم نمی تنگ عشقم و ها بچه برای رو زندگی و کردم می قبول رو
 هکال محکم خودم ...نیستم خدا منکه(شدم ریختنش مانع اما شد جمع ام چشم تو اشک)

 برات من بخشیدن اگه اما  ...خدا همون با بمونه هم تو حساب.... .کردم هنر بگیرم خودمو
 و پدر.....بخشیدم مادرت شکسته دل و سفید موی به رو تو.. .بخشیدمت من  ...مهمه
 یچه نببینمت ...نشنوم ازت اسمی دیگه ...اما بخشیدمت......سخته براشون بچه داغ مادرها
 ...سختیه کار زدنش بخیه.....کنی می باز بدجور رو دلم چرکی زخمهای تو   ..وقت

 می متشنج رو اعصابم و خندید می.خندیدن کرد شروع یهو آخرم هایحرف باشنیدن
 لتحم این از بیشتر دیگه.لرزید می دستهاشم ....نداشت نرمالی و درست حالت .....کرد
 عقب عقب و ترسیدم که شد بلند جاش از آنچنان یهو.... برم که شدم بلند نکردم
 روی رو سرش.. .انداخت زمین پدرش  پای جلوی رو خودش ..زد می شدت به قلبم....رفتم
 .....بهار اول بهاری بارون مثل......کردن گریه کرد شروع دوباره و گذاشت عمو زانوی

 شد بلند صداش. رفتم در سمت به و کردم آرومی خداحافظی

 که خودت بخشید منو....بزن حرف باهام خدا رو تو ....بخشید.....شنیدی بابا: ستایش-
 کنم می دق دارم باهام بزن حرف خدا رو تو....شنیدی

 حتی دمبو اونجا که مدتی تو سوختمی خیلی عمو برای دلم.بستم درو و رفتم بیرون سریع
 اطالع بدون بود سالی یک من.کنم آرامش احساس خودم تا بخشیدم.نزد ف حر کلمه یک
 سواسو یه به  کردن شادی و رفتن بیرون و جشن از من فوبیای .رفتم می روانپزشک به طال
 عشقهای دکترم قول به وگرنه دادم می نجات رو خودم باید.میشد مبدل داشت فکری
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 رو رامش.برداشتم پیش وقت چند رو قدم اولین.دادم می دست از یکی یکی رو زندگیم
 اعتس به.دادم بهش رو قولش بود فو کونگ عاشق آرتین.کردم نام ثبت موسیقی کالس
 وش گاز شدم ماشین سوار سریع.رفتم می رامش مدرسه باید بود شده دیر وای کردم نگاه
 .رفتم و گرفتم

 برگشت من سمت به و بست رو ماشین کمربند.اومدیم بیرون مدرسه از هم با

 نزنه زنگ مدرسه مامان کنه خدا: رامش-

  زدم لبخند

 خانوم بریم....زنه نمی زنگ-

 کشید جیغ

 بریم بزن: رامش-

 .مرفت بیرون و کردم باز رو اتاقم در.انداختم نه شو روی و کشیدم رو ام دستی ساک زیپ
 بود هم تو هاش سگرمه و بود نشسته هال توی دوباره طال

 جان طال برم من خب-

 شد بلند ناراحتی با

 سالمت به برو: طال-

 شد حلقه دورم دستاش.آغوشم تو گرفتمش. کردم نگاهش

 ناراحتی وقته چند چرا نگفتی من به آخر-

 هاش پلک الی از رو اشک نم.کشید چشماش زیر دستی و رو خودش کرد جدا خودم از
 .زدود

 ناراحتم نیستی اینکه از: طال-

 کشیدم گونش به دستی

 ها هفته بقیه مثل هفته آخر یه .امشب خبره چه  مگه حاال ... .نیام که نمیرم-
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 بود توش حرف کلی من به بود زده زل که چشماش

 .کنن می گیری بهونه میره سر شون حوصله ها بچه فقط.. .خبری هیچ: طال-

 جورن خیلی دوین را با پسرا.ماهان سر بندازشون کردن اذیت-

  بوسید رو گونم حوصله بی.یومد نمی خوشش بحث این از انگار.کشید عمیق آه

 کن رانندگی آهسته....باش خودت مواظب: طال-

 بوسیدم رو پیشونیش

 چشم... بخند فقط شما....چشم-

 از دبع تا شدم شرکت راهی و کشیدم عمیق نفس و بستم در .کردم خداحافظی.زد لبخند
 اصفهان برم کار ساعت

 

 

 رو مدست کرد می فس فس گرفتن راه واسه که ماشین یه پشت مونده وا ترافیک از کالفه
 زدم فرمون روی محکم کارم از نتیجه بی.گذاشتم بوق روی

 .شد دیرم لعنتی.....اه-

 زد زنگ تلفنم ترافیک تو عصبی بودم مونده راه توی

 افتادی راه... سالم:ماهان-

 گفتم بلند.دادم گاز و شد باز کمی راه حین همون در

 میرسم وقت دیر شب....راهم تو هست کی از... .مونده وا نه-

  الفع اما بودم رسیده تقریبا. رفتم ها کوچه پس کوچه از و فرعی تو انداختم و کردم قطع
 نماشی... برداشتم ماشین تو از رو وسایلم.کردم پارک خیابون یه تو آخر بودم پارک جای
 که ورودی در به.دویدم توان آخرین با ای دقیقه پنج یه.دویدن کردم شروع و کردم قفل
 که مک یه.زدم نفس نفس و گذاشتم قلبم روی رو دستم و ایستادم.آوردم کم نفس رسیدم
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 می  اپ اون و پا این آرتین تاالر دم.رفتم سریع قدمهای با سالن تا رو راه بقیه اومد جا حالم
 رشلوا و جلیقه.نشست لبهام رو لبخندی خودآگاه نا اش العاده فوق تیپ دیدن با .کرد

 شیک دختر.بود داده حالت ال با به رو  مشکیش  براق موهای.بود زده پاپیون و بود پوشیده
 دوید سمتم به و دید منو اونهم.آینده در خودش برای شد می

 ریمبب خواستیم می بودیم رسیده کیک به دیگه....پس کجایی.... بابایی سالم:آرتین-

  زدم می نفس نفس هنوز

 ترافیک جان پسر ترافیک-

 ان و بودم دویده. کشیدم هام مو به دستی در دم قدی آینه تو. رفتم سالن سمت سریع
 کشید رو  کتم آستین آرتین کشیدم کتم به هم دستی.بود شده مرتب

 شد دیر بدو...خوشتیپی...بابا خوبی-

 .باشه باشه-

 دایص.باشه من به بقیه پشت تا شدم سالن وارد  پشتی در از و رفتم بیرون در از دوباره
  اومد می شمردنشون معکوس

61....9...1...1 .2 .1 ..2...:...2... 

 شصورت جلوی پشت از رو رز گل سرخ شاخه.رسیدم سرش  پشت به بود نرسیده یک به
 آوردم

6 

 آوردم نزدیکش رو سرم

 عزیزم مبارک تولدت-
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 ممنه لبخند میشد تر باز تعجب از  دهنش لحظه  هر و لحظه هر.برگشت عقب به سریع
 شد بسته و باز  دهنش فقط بزنه حرفی اومد....وسیعتر

  پرید می پایین و باال هیجان از که شد بلند آرتا صدای

 داد حال خیلی . .بابایی ایول....یوهوووو:آرتا-

 ویت طال و بود قبل مثل  موقعیتم هنوز من.کرد می نگاه منو و بود زده خشکش همینجوری
  گرفتم روبرویش اینطرف از اینبار رو گل شاخه.برگشت سمتم به کامل دستم حلقه

 شما خدمت-

 بود من میخکوب فقط چشماش

 ....شهرستان مگه تو....تو: طال-

  انداختم ابروهام روی مصنوعی اخم و کردم قطع رو حرفش

 ها بچه  چیزی همچین میشه نظرتون به....نباشم من و باشه تو تولد یعنی-

 گفتن بلند چارتاشون هر

 نمیشه که نه....نمیشه که نه:

 دیدم زیباش خمار چشمهای تو رو اشک برق

  تو که کردم فکر من اما...ام: طال-

 هان.... رفته یادم-

 بود خواب بغلش تو دخترش.رفت باال سهیل صدای

 بخوابم دخترم با برم منم نیست خبری اگه...بابا ای:سهیل-

 چسبوند طال به رو خوش همیشه مثل آرتا.خندیدن همه

 عاشقتم....مبارک تولدت... جونی مامان:آرتا-

 زد لبخند من به و کشید آرتا سر به نوازش دست طال.کالمش تکه و بچه این دست از



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
398 

 ...... که ام شوکه آنقدر من: طال-

 کردم اشاره کیک به

 .....ها میشه آب-

 کرد روشن دوباره رو شمعها فندک با ماهان.من به دوباره و کرد نگاه کیک به و برگشت

 اول از دیگه بار یه... خب:ماهان-

 بلند آرتین.انداختم کمرش دور رو دستم و ایستادم کنارش. کیک سمت به دوباره برگشت
  زد داد

 کنیم می شروع:آرتین-

 و کنه کنترل رو هیجانش داشت سعی طال وسط این و شمردن کردیم شروع هم با همه
 نریزه اشک

61...9...1...1..2..1..2  :..2...6 

 سمت برگشت و گذاشت قلبش روی رو دستش. سالگی 2: شمع.کرد فوت رو شمعها
 دوختم چشم لرزونش خوشرنگ های مردمک به و گرفتم قاب دستام تو رو صورتش.من

 نای تموم.....عشقت و تو....داد من به خدا که هستی ای هدیه بهترین تو...همسرم...عزیزم-
 حضورت و عشق برکت از رو زندگی این من....ساختی زندگی و من خوب بد هر با سالها
  به حقت در دونم می....دارم دوست بینهایت....دارم

 هر من.بستی چشم همش روی بزرگوارانه همیشه تو اما کردم کوتاهی همسر عنوان به
 هستی تو من زندگی چراغ. نمیشه جبران ات خالصانه محبتهای از ای ذره بکنم هم کاری
 زیباترین دارم دوست..... .من برای باش نور  پر همیشه....

 بوسیدم رو پیشونیش .میریخت اشک ناباورانه فقط هام حرف برابر در

 من عشق مبارک شدنت زمینی سالروز-
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 کشید داد ارتا.نداشت تمومی چرا طال اشک.کشیدن هورا توان آخرین با هآ بچه

 کادو  ... بابا.... کادو: آرتا-

 شد بلند دادش سامی

 نداره  خوبیت من معروف تاالر وجهه برای میشه سرد غذاها....بابا ای:سامی-

 زدواجا دیرتر سهیل از. بود شده پدر تازگیا.داشت عروسی مراسم برای تاالر سامی.خندیدم
 ازدواج بعد هم ،بهناز بهار خواهر.داشت ناز دختر یه و بود کرده ازدواج بهار با سهیل.کرد
 در همیشه که هم عمه.کرد ازدواج متمول دار گالری یه به همونجا و ایتالیا رفت بهار

 ور آتنا.بخرم جهیزیه من تا نزاشت کردم کار هر آتنا ازدواج موقع مخصوصا.بود کنارمون
 زهم به و بود دستهام تو جور همین طال دستهای.فرستاد بخت خونه به خودش دختر مثل

 آرتا.تزاش می  پریا سر به سر خیلی وقتایی یه سهیل .خندیدم می سامی و سهیل پرونیهای
 بچه گفت می بهش هی هم آرتینم.کرد می لوس رو خودش هی و طال به چسبید دوباره
 کرد حلقه کمرم دور رو دستش اومد پریا . رفت می هوا به هم آرتا جیغ.ننه

 نکنه درد دستت.... خوبیه شب خیلی جونم بابا وای: پریا-
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 ماچ وری یو الو آی رو تو من

 زد داد توان آخرین با یهو.بود کشته منو احساساتش ابراز.خندیدم

 دم می مامی به من رو بارزش کادوی اولین....ساکت:ساکت: پریا-

 بود من کمر دور هنوزم دستش

 مامان.... چیه مامی-

 نگیر سخت بابا.... اوه: پریا-

 گفت بلند نمایی دندون لبخند با.ایستاد جلوم و کرد باز کمرم از رو دستش

 جون مامان(کوبید بهم دستاشو هیجان با) کادو این با میشی خوشحال دونم می: پریا-
 ندارم عینک به احتیاج دیگه من پزشکی چشم رفتیم بابایی با دیروز...

 کرد بغلش  محکم و کرد  با پریا گرفتن آغوش برای رو اش دسته خوشحالی با طال

 .من برای دنیاست کادوی بهترین این عزیزم وای: طال-

 برگشتم شونم به زد یکی

 کنی نمی رو هارو کادو چرا بابا: رامش-

 کشید سوت آتنا پسر

 بیاد کن رو رو کادوها دایی:

 رو پسرش دومین و بود ماهان دست حلقه تو که آتنا سمت شد کشیده نگاهم. خندیدم
 می  چی هر بست  می نقش چشمام جلوی مادر کردم  می نگاهش موقع هر.بود باردار
 گفت گوشم در.شد آویزون شونم از یکی.میشد مامان شبیه بیشتر گذشت

 کنجکاوی از میرم می دارم .چیه هات کادو دیگه بگو بابا: رامش-

 گفتم بلند

 کادوها اول پس.... خب خیلی-
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 آوردم در ای جعبه توش از.گذاشتم میز روی و گرفتم ازش.گرفت جلوم ای بسته رامش
 .کردم باز رو جعبه ایستادم طال روبروی.شد بلند دست و سوت صدای

 هاست بهترین الیق همیشه که....دنیا بانوی زیباترین به تقدیم-

 دستش رو جعبه وقتی دوخت من به جواهر سرویس جعبه از رو اش زده شگفت چشمهای
 کرد نگاه سرویس به دوباره.دادم

 زیباست واقعا..... آراد: طال-

  کرد جمع به رو بعد. کرد نگاه رو جعبه داخل و شد آویزون ازش آرتین

 حاله با خیلی....له له او.....بزنین دست: آرتین-

 بلند دوباره دست صدای.بستم گردنش دور و آوردم در توش از رو گردنبند و گرفتم رو جعبه
 توی ستد باره دو.امشب بود بارون ستاره چشماش.زد لبخند و کشید گردنبند به دستی.شد
 کردم پاکت

 گفت بلند رامش

  هست بازم!!! ساکت: رامش-

 گرفتم جلوش رو ای دفترچه.کشیدن هوووو همگی حرف این شنیدن با

 طول کم یه.باشی راحت توش ها بچه با که بخرم دیگه خونه یه بودم داده قول روزی یه-
 یه.الییوی خونه بهترین ما شرایط با ولی نیست ساز نو.خریدم باالخره ولی دونم می کشید
 ابلق نا طراحی یه با اما بود خواب چهار.کردیم روز به رو دوبلکس خونه و دادیم تغییرات کم
 سه که شما تقدیم سندش اینم.داریم پایین طبقه مهمان اتاق اضافه به خوابه پنج خونه یه
 شماست نام به خونه این دانگ

 شد بلند سهیل صدای.بود خیره چشمام به تحیر با فقط

  کردیم کف......سورپریز بابا:سهیل-

 دوخت چشم من به دوباره و گرفت دستم از رو خونه سند

 ممنونم ازت واقعا... .آراد وای: طال-
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 عزیزم نداره رو  قابلت-

 گفت بلند پریا اینبار

 .سکوت لطفا نشده تموم عزیزان: پریا-

 هک طال مادر و پدر به.انداختم عقب به نگاهی.کرد می برانداز رو صورتم کنجکاوانه طال
 همون یعنی بود شده تموم بود وقت خیلی دلخوریها.شدن می نزدیک ما به آروم داشتن
 و حرف و شرایط تاثیر تحت موقع اون و نیست بدی زن ذاتا طال مادر دونستم می هم موقع
 عذر و رفتگ تماس من با یکروز بودیم ترکیه زمانیکه تو.بود افتاده چپ من با فامیل حدیثها
 طال برادر افتاد هایی اتفاق سال62 این تو.نیستم ناراحت اصال گفتم بهش منهم.کرد خواهی
 هخرید ساز و ساخت برای که تسهیالتی بابت چک دادن و دوست یک به اعتماد صرف به
 پاس برای طال پدر.داد باد به رو اش سرمایه قدیمیش رفیق اومدن در آب از زرد تو و بودن
 و ختفرو پائینتر خیلی قیمتی به رو تهران تو بزرگی اون به خونه پسرش چکهای کردن

 از غیر به دیگه چون نهایت در اما.بشن پاس طلبکارها چکهای تا رو اش مغازه همینطور
 ونهخ یه تو طاها با و شیراز برگشتن نداشتن چیزی پول کم مقداری و تشنگی باز حقوق
 و مریم بین شدید اختالف ایجاد باعث اما طاها همسر خانواده دخالتهای .کردن می زندگی
 الط.شیراز تو کنن رهن کوچیک ای خونه شدن مجبور کم انداز پس همون با ناچارا.شد طاها
 بود ناراحت هم مادرش و پدر دوری از

 طال به دادم رو نگاهم دوباره

 درگیر رو ذهنت وقته خیلی دونم می که هست چیزی....خونه نه.. پوله نه بعدت هدیه-
 قبول رو من خواهش و گذاشتن منت مادرت و پدر بزرگتر خونه یه وجود با حاال اما.کرده
 هم اه بچه که بویژه سخته چقدر مادر و پدر برای دلتنگی دونم می من.باشن ما با تا کردن
 می در یدلتنگ از هم تو اینجوری .باشن  بزرگشون مادر و بزرگ پدر با بیشتر داشتن دوست
 در. شد جاری اشکهاش و و نتونست دیگه اینبار.گرفت دهنش جلوی رو دستش.عزیزم یائ
 مادرش و پدر آغوش در و  ترکید بغضش پرصدا افتاد پدرش و مادر به چشمش حین همون
 ینا تو طال خوشحالی .کردیم می نگاه اونها به و بودیم ساکت همه.کردن گریه کرد شروع
 اشکهای دیدن از رامش.بود من خواسته بزرگترین فداکاری همه اون از بعد زندگی از دوره
 و پدر هوای دلش اونهم شاید.کرد گریه آروم و چسبوند من به خودشو و نیاورد طاقت طال
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 شد یچ رفت که باری آخرین از دونم نمی.بود نرفته شیراز بود سالی سه االن.کرد رو مادرش
 زرگشب مادر با تلفنی فقط.نگفت اما پرسیدم خیلی .بره شیراز نخواست دلش دیگه که
 هیچ خوشبختانه اما بودم گفته رو رامش جریان ها بچه به میشد سالی یک.زد می حرف
 ماا بود گفته اش برادر و خواهر به اول خودش رامش البته.نزد هم به رو زندگیم آرامش چیز
 رو دستم.داشتن هم با خوبی خیلی رابطه زیاد دعواهای از جدای ن شو تا چهار هر واقعا
 باهاش داشت و طال به بود وصل کال که آرتا.بوسیدم رو سرش و انداختم رامش نه شو دور
 من.کرد نمی گریه زیاد غرور از میشد احساساتی هم چقدر هر اما آرتین.میکرد گریه

 اجد مادرش از آخر طال.بود زده تکیه گم دی بازوی به هم پریا. داشتم متفاوتی دوقلوهای
 زد حرف اما بود بغض از پر صداش ایستاد روبروم و  اومد دوباره شد

 یگهد بار یه. من عشق ساختی خاطره دیگه بار یه. بود شب زیباترین من برای امشب: طال-
 این تمام من.... باشم نداشته باهات خوب روزهای اینکه نه....سال:6 از بعد...از بعد....
  موندنی یاد به اینبار اما....اما...بودم آرامش و  لذت نهایت تو با زندگی از واقعا  سالها
 ازمسرافر  امروز اما.... میشم رنگتر کم هی زندگی دفتر الی به ال دارم کردم می فکر....بود
 دارم تو مثل همسری که کنم می افتخار.ممنون ازت چیز همه بخاطر....عزیزم کردی

 پشتش رو دستم آروم.داد جا آغوشم تو رو خودش و جلو اومد بده ادامه نتونست دیگه
 گذاشتم

 همه من برای باشی اگر تو.شماست آرامش و سعادت خوشبختی فقط من آرزوی تموم-
 باشه... بخند فقط اما.....بهشته کنارت در روزها

 شد بلند سامی صدای

 خی شام رو النه عشقو بساط کنین جمع ننداختی ما جون به امشب رو ما زنهای تا:سامی-
 .شام عزیزان مایین بفر.کرد

 نشست شونم رو طال پدر دست میرفتم شام میز سمت به داشتیم

 باشه راضی ازت خدا. ممنونم ازت دخترم دل شادی و شبی همچین برای:علی-

 کردم نگاه بود نشسته روش  پیری گرد که اش چهره به

 بدم هم رو جونم حاضرم براش....جان  پدر منه چیز همه طال-
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 الیخوشح و بش و خوش کلی با و تاالر صفای با حیاط تو.شد سرور حالت بهترین تو شام
 اشتهند دلشوره اینکه نه.باشم داشته آرامش اینقدر امشب کردم نمی فکر هم خودم.ها بچه
 به رمس دوباره اما بشه خراب جشن و افته بی اتفاقی که االنه کردم می احساس همش.باشم
 چیزای کلی و چیدمان.بود گرفته رو وقتم خونه بازسازی دوماه. میشد گرم مهمونی
 می خونه اون از هم رو آتنا سهم باید حال هر به.داشت مشتری هم مادری خونه.دیگه
 راهی بزرگشون پدر و بزرگ مادر با رو ها بچه. آرزو کلی و داشت بچه تا دو بود حقش.دادم
 بست شو بند کمر و نشست .افتادیم راه تنها طال و خودم و کردم

 کردم گم  چیزی یه انگار نیستن باهام ها بچه: طال-

 خندیدم

 نترس عزیزم باش تنها من با دیگه خب اما....دقیقا-

 شد متعجب

 چرا ترس وا: طال-

 کردم نگاهش مرموز

 .بخورمت خوام می.....نبودیم تنها اینجوری وقته خیلی-

 داد روبرو به رو نگاهش

 بگی خوای می چی کردم فکر بیمزه..اوففف: طال-

 گفت بلند طال شدم رد کوچه سر از اما رسیدیم خونه حوالی به زود خیلی

 کردیم رد کجاست حواست آراد.....ا: طال-

 منطقه وت باالیی سر و باریک خیابون یه وارد رفتم پائینتر خیابون تا دو و ندادم دو جوابش
 ماشین.کردم حوالش جشمکی.کرد نگاه من به تعجب با.زدم رو در ریموت و شدم ولنجک
 کردم پارک و بردم تو رو

 ملکه بفرمایین-

 کرد نگاه رو اطراف و شد پیاده حرفی بدون
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 ایه پله از. کرد حلقه بازوم دور رو دستش.گرفتم طرفش به رو دستم و ایستادم کنارش
 و اه بچه شد باز رومون به در.دادم فشار رو زنگ.ایستادم دری جلوی و رفتم باال پارکینگ
 گفتن بلند همگی.بودن ایستاده خونه تو رومون روبه طال مادر و پدر

 اومدی خوش خونه به-

 هن شو روی آروم رو دستهام.برگشت من سمت به و گذاشت قلبش روی رو دستش دوباره
 کردم نجوا گوشش در و گذاشتم هاش

 عزیزم اومدی خوش جدیدت خونه به-

 سر های پنجره سمت به.کرد نگاه رو ور همه آروم بابهت.گذاشت خونه داخل به قدم آروم
 شیدک ها پرده به دستی.کرد نگاه رو خونه کوچیک حیاط.زد کنارش و رفت پذیرایی سری تا
  از  خیس هایی چشم با و بود خودش عالم تو.کرد  نگاهشون و رفت مبلها سمت دوباره.

 ظرفی.ردک باز رو کابینتها.کشید آشپزخونه کانتر به دستی.رفت آشپزخونه سمت به اشک
 مهمهان اتاق به و اومد بیرون خونه آشپز از.بود طال خود کار دیگه قسمت این.نبود توش
 و ینهآ و نفره دو تخت به نگاهی و شد اتاق داخل. رفت بود آشپزخونه دیوار به چسبیده که
 لهپ سمت به و اومد بیرون اتاق از.باشه مادرش و پدر اتاق بود قرار که اتاقی.انداخت دراور
 رو اتاقها در یکی یکی.رفتیم باال آروم آروم سرش پست هم ما رفت باال آروم آروم و رفت ها
 وقتی راهرو طرف دو در بود شده چیده خودشون سلیقه به ها بچه  از کدوم هر اتاق.کرد باز
 یشدیم رد که آشپزخونه از بود شده تعبیه  کوچیک آشپزخونه یک آوندی می باال ها پله از
 در و هم کنار اتاق دو طرف هر در یعنی بود در دو راهرو طرف دو در شدی می راهرو وارد و

 زرگب خیلی که اتاقها از یکی. بود خودمون خواب اتاق آخر اتاق فاصله کمی با راست سمت
 آورده در خوب خیلی مستر اتاق یه خودمون برای و بودیم کرده تا دو ای تیغه با رو بود
 خوشش قسمت این چیدمان از کنه کنه خدا گفتم دلم تو.رفت در آخرین سمت به.بودم
 ور جا همه شد اتاق وارد و کرد باز درو.یومد می خوشش خیلی سفید و زرشکی ست از.بیاد
 برگشت سمتم به شوق با و گدروند نظر از

 باشه اومده خوشت امیدوارم-

 می خوشم رنگ این از من فهمیدی کجا از تو. ... آراد ست العاده فوق!اومده خوشم: طال-
 یاد
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 کردم حلقه کمرش دور دستامو و شدم نزدیکش

 ......من زیبای برم از رو نگاهت خط به خط من-

 روی دستی.داد گوش طال تمنای از پر قلب ضربان به و گذاشت سینم روی رو سرش
 کشیدم  موهاش

   ...عزیزم منی زندگی تمام تو-

 تو شد مین دقیقه دو.داشتیم اوضاعی.برگشتم.بودن ایستاده پشتم که ها بچه به کرد ره اشا
 .رفت حس

 کنین می کار چی اینجا دیگه اتاقتون تو برین-

 کرد بغل رو طال اتاق تو پرید آرتا

 خوابی می  پیشم هام تن اول شب امشب من... .جونم مامانی: آرتا-

 وروجک هام تن من اینجوری خب گفتم دلم تو

 شد بلند آرتین صدای

 رو زر ی ترسو.... ننه بچه.. .اه.. .اه:آرتین-

 زد داد عصبانیت با آرتا

  پررو نیستم ننه بچه من: آرتا-

 دعوا وسط پریدم

 ببینم باشین زود.. داشتین دعوا جدا اتاق سر دیروز تا....بسه بسه-

 شد بلند طال مادر صدای

 خوابم  می  عسلم قند با امشب خودم من:ناهید-

 کرد بغلش و دوید ناهید سمت به خوشحالی با

 منتظر اتاق دم بودن ایستاده که کردم  نگاهشون سینه به دست



 
 

 
 

 del ROMANKADE.COM  – (د دوم اول تو بگواگه باشی) جلتو 

      

 
407 

 تاقتون ا  نمیرین چرا .... چیه-

 بیخی....بابی: پریا-

  پریا زدنه حرف مدل چه این....نفهمیدم بله بله-

 زمین کوبید پاشو

 نده گیر بابا اوف-

 کرد اخم طال

  خانوم کن دقت بیشتر. پسندم نمی و زدن حرف طرز این منم پریا: طال-

 گفت چشمی قهر با

 شد بلند رامش خنده صدای

 بشنویم  حرفاتونو بقیه منتظریم ما: رامش-

 من از.رفتن عقب قدم یه همه رفتم در سمت.بود شده باز روشون .اومد در حدقه از چشمام
  خودم برای بودم جبروتی .آخه بردن  می هم حساب

 شدن محو زدن بهم چشم یه تو .نیست خبری سینما از  نره کس هر... .میشمرم سه تا-
 تو ها بچه سابقه چون و بستم درو. رفت و گفت بخیری شب. گرفت خندش طال مادر.

 گشتم بر طال سمت غر غر با.کردم هم قفلش بود خراب حسابی  سوزوندن آتیش

 ....اورانگوتان  . .گودزیالن  ...که نیستن بچه-

 .خندید

 یگهد میشه همین دیگه بچگی در خرابکاری سابقه اون با باشی تو باباشون وقتی: طال-

 گفتم کتم آوردم در حال در و دادم باال مو ابر یه

 کاریهاتون شیرین.... رفته وصفتون خوبه.....بچگی بودین آروم شما االن... آهان-
 بازم بگم....و خواب تو بابا سبیل تراشیدن....
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 موهاش.موند تنش کت زیر تاپ فقط.درآورد هم رو کتش.درآورد رو مانتوش و خندید بلند
 شد گرفته  جلوم شلوارکی که آوردم در رو لباسهام منهم.ریخت دورش رو

 مخصوصتون شلوارک اینم.....ارباب شما خدمت: طال-

 بانو ممنون-

 زدم صداش رفت می حمام سمت به داشت .پوشیدم و گرفتم ازش

 کجا...کجا-

 داد رو جوابم در دم همون

 بگیرم دوش برم: طال-

 هپاچ گرفتم رو دستش بودم نپوشیده رو شلوارک لنگه یه هنوز.پریدم جام از جت مثل
 کشید کوتاهی جیغ کشیدمش خودم با.موشیدم رو شلوارک دیگه

 در  پشت یان می ها زلزله االن هیس-

 آراد کنی  می کار چی: طال-

 انومخ دوما نیست لباس خیلی توش هنوز اما تکمیله وسیله نظر از درسته خونه این اوال-
 ....شما مثل خوشگلی

 تخت روی نشوندمش محکم

 داغه  داغه اش کله امشب که شوهری اونم...کنه نمی ول تنها رو شوهرش-

 کنه  جدام خودش از تا آورد فشار سینم به

 باشم گفته....نیست خبری هیچ: طال-

 و دخندی می هی.کردم درازش تخت رو شد پرت. کشیدم دستشو بشه بلند خواست دوباره
 کردم نزدیک صورتش به مو صورت .کرد  می ذوب بیشتر رو من

 داشتنی دوست دیوونه دارم دوست-
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 ورآباژ روشن چراغ تک.زیباش لبهای شیرینی از شدم سیراب سرمست .خندید مستانه
  کردم خاموش رو پاتختی روی

 

 

 رودو....منه های عاشقانه و زندگی بخش ترین خصوصی دیگه اینجا....بیرون هم شما لطفا
 ممنوع
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