
 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١ 

 

 منـم بـازي: نام كتاب

 انجمن كاربر kolaleh.gh :نويسنده

 

 »كتابخانه مجازي نودهشتيا«
wWw.٩٨iA.Com 

 

 

 
 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢ 

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

 غريبه برام صداش حاال كه يكي. زنه مي صدام نفر يه انگار. اندازم مي سرم پشت به نگاه يه بازم و گردم برمي

 :شده

 !كن صبر! روشا نرو -

 برگشتن! ها گذشته و ها خاطره به نه ولي. گشتم برمي زد مي صدام نفر يه اگه حتي! نيست كس هيچ بازم ولي

 ...!حيف... بودم بازنده بازي اين توي كه حيف ولي! ها آينده و ها اميد ساختن براي

*** 

 !كندم مي موهاتو اومدم مي وگرنه بنده دستم كه حيف -

 :گفتم بلند صداي با اتاقم توي از. بود رادمان صداي

 !كن صبر يكم! ديگه اومدم -

 و نازك هاي ابرو! مجعد طاليي موهاي و سبز هاي چشم. انداختم نگاهي خودم به آخر بار براي و آينه جلوي رفتم

 كه اي حلقه آستين مشكي شب لباس يه! بودم زده ماتي صورتي رژ روشون كه اي قلوه هاي لب! سرباال بيني

 !داد مي نشون تر قشنگ انداممو كه بودم پوشيده هم بود زانوم روي تا و بود شده دوزي سنگ

 !بگم رو اصلي هاي چيز رفت يادم كردم تعريف خودم از انقدر

 كه ام عالقه مورد ي رشته توي پيش روز سه و سالمه هجده! خونواده فرزند تنها. هستم فرهمند روشا من

 همونجا كه خواستم مي واقعا! بودم حال خوش بابت اين از خيلي و شدم قبول شيراز دانشگاه توي عمرانه مهندسي

 خيلي وضعش مالي لحاظ از و داره ماشين بنگاه بابام. كنيم مي زندگي تهران توي ما البته...! چون بخونم درس

 !ست متوسطه ي دوره ادبياته دبير مامانم! خوبه

 اين كه حقا! است الهه خوشگله هم خيلي كه مهدي عمو زن اسم! داره مهدي اسم به بردار يه و مهران بابام اسم

 رادمان اسم به پسر يه اينا مهدي عمو! جذاب اما! معموليه خيلي ش قيافه مامان عمو زن برعكس! شه برازنده اسم

 ! دارن
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 جونم من كه نويد و نازنين هاشون اسم كه داره خودش از غير به بردار يه و خواهر يه و نيلوفر اسمش هم مامانم

 به دخترش تنها با و داده دست از تصادف يه توي رو شوهرش م خاله. دارم دوستشون خيلي و ره مي براشون

 !هست هم م صميمي دوست مه خاله دختر اينكه بر عالوه كه كنه مي زندگي مريم اسم

 و ست فرانسه ساسان كه دارن سامان و ساسان هاي اسم به پسر دوتا جون فرزانه زنش با كه هم نويد دايي

 البته! گرده برمي ايران به و شه مي تموم درسش ديگه سال و تره بزرگ سامان از دوسال ساسان. امريكا سامان

 !جونه فرزانه آرزوي اين

. مشكي هاي وچشم موها! جذاب و خوشگل خيلي پسر يه!م زندگي توي فرد ترين اصلي! رادمان به رسيم مي اما و

! ده نمي محل كدوم هيچ به ولي داره خواه خاطر كلي ورزيده هيكل اون و خوشگلش هاي لب و سرباال بيني اون با

 خوشگلي بقيه نظر به. خنديم مي بهشون و زنيم مي زنگ دن مي بهش دخترا كه هايي شماره به اوقات گاهي البته

 يه چشماش توي! س چيزديگه يه خودش واسه رادمان نظرمن به اما رفته الهه عمو زن به رادمان جذابيت و

 !كنه مي جذبت ناخودآگاه كه داره وجود كششي

! خونه مي درس اونجا رادمان چون!ست ساده خيلي! بخونم درس شيراز توي داشتم دوست من چرا بگم بايد حاال

 اين و دوري ي حوصله كه گفت مي اون ولي خارج بفرسته اونو كه كرد سعي خيلي مهدي عمو!عمران من مثل و

 عمو بهونه اين به شد مجبور كه كردم گريه و كردم اصرار انقدر من چون بود بهونه اين البته. نداره رو ها حرف

 !كرد قبول سريع خواسته خدا از كه هم عمو زن. بپيچونه رو

 بعد و آخرشه سال رادمان هرچند. كردم انتخاب رو رشته اين خوند مي درس رشته اين تو رادمان چون هم من

 با البته. بشه نگران شيراز به من فرستادن از مامان كه شده باعث اين و تهران گرده برمي درسش كردن تموم از

 به دونم مي كه بابا! نيست مشكلي ديگه و پيشمه فعال كه هم رادمان! نمياد پيش مشكلي ديگه خوابگاه وجود

 !ديگه داشت اعتماد اونم خب... كه مامانم و داشت اعتماد هاش چشم مثل رادمان

 .زد بهم رو همه و گرفت دستش تو مو مجعد موهاي و تو اومد رادمان و شد باز در

 !كني؟ مي كار چي ديوونه -

 !بزنيم رو شده سبز پاهامون زير كه ها علف اين تا آورديم مي زن چمن بايد فقط! حقته: رادمان

 !شد؟ شروع هات پرت و چرت باز -
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 :گفت اخم با انداخت نگاهي پام سرتا به

 !بپوشي؟ لباس اينجوري گفته تو به كي -

 :گفتم نگراني با

 !بده؟ خيلي -

 :گفت م قيافه ديدن با

 !كنم؟ نرم پنجه و دست كي با اونوقت! بدزدنت ترسم مي -

 !هان؟. كني نرم پنجه و دست خواي مي پس -

 :گفت ش موذيانه ي خنده با

 !نمياد بدم -

 !نمياد بدم-

 نگاه با كه بزنم لگد بهش كه كردم بلند پامو ولي بود سخت واسم يكم بودم پوشيده كه كوتاه و تنگ لباس اون با

 بودم كرده بلند كه پامو! نداره منظوري رادمان كه دونستم مي هرچند.شدم آب خجالت از پاهام به رادمان

 بود شده خراب حاال و بودم كشيده زحمت براش خيلي كه موهام به آينه توي اخم با و برگشتم و پايين آورددم

 :راه اون به زدم خودمو و كردم نگاه

 !واسش بودم داده جون چقدر! رادمان بشكنه دستت-

 :گفت و كشيد دست موهام به دوباره

 !سوسكه خاله! كنن مي نگات كمتر كه راحته خيالم! بهتره طوري اين! باش زود-

 :اومد در دادش كه كوبيدم ش شونه روي و برداشتم توالت ميز روي از رو تافتم

 ... ي دختره بشكنه تو دست! آخ-

 :زدم داد

 !كنم مي ت خفه وگرنه رادمان شو خفه-

 :گفت و انداخت هام ناخن به نگاهي

 !هات مكانيكي بيل اون با! كردم غلط خدا ترو نه-
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 :گفت مامان كه كردم مي دنبالش

 !كردن شروع دوتا اين بازم-

 :گفت و خنديد عمو زن

 !شن مي بزرگ بآلخره! نيلو كن ولشون-

 :گفت و انداخت عمو زن به نگاه يه مامانم

 !كردنشونه عروسي وقت ديگه ماشاهللا! بشن؟ بزرگ خوان مي كي ديگه! الهه! وا-

 :انداخت من به نگاه يه و برگشت رادمان

 !كردنته شوهر وقت ديگه! كشي؟ نمي خجالت واقعا-

 !گيري؟ نمي زن كه عقيمي نكنه! بگه خودت به نيست يكي! بابا برو-

 :كشيد موهامو و كرد دنبالم رادمان! نشنون عمو زن و مامان كه گفتم آروم آخرو ي جمله

 !بگو؟ ديگه بار يه! گفتي؟ چي-

 !كشي؟ مي منو موهاي همش چرا تو اصال! رادمان كردم غلط-

 :زدم داد بعد

 !مامان؟-

 :گفت و كوبيد دستش پشت عمو زن

 !كندي موهاشو! كن ولش رادمان واي-

 :گفت عمو زن روبه رادمان

 !مامان گه مي چي دوني نمي آخه-

 !گه؟ مي چي مگه: مامان

 .بود گرفته م خنده! بگه چي بود مونده. كردم نگاش چشمي زير

 و تنگ لباس اون با. گرفتم گارد كه بزنه صورتم به لگد يه خواست مي اونم كه كوبيدم شكمش توي آرنجم با

 !جنگ ميدون بود شده هال وسط! بيارم كم خواستم نمي ولي بود شده سخت برام مبارزه بلند پاشنه هاي كفش

 :زدم داد كه داد فشار و پشتم برد و گرفت دستمو رادمان كه شد پرت حواسم لحظه يه
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 !آآآآآآآآآآآآآآآآآي-

 :شد بلند عمو اعتراض صداي اينبار كه دويدم و آوردم در زبون واسش من و كرد ولم جيغم صداي با رادمان

 !شد؟ دير! رفتي؟ كجا روشا-

 :زدم داد همونجا از

 !بيرون ميام منم! باشه نداشته كاريم بگين رادمان به-

 :اومد عمو صداي بعد شدن ساكت همه لحظه چند

 !ها شد دير! جون عمو بريم بيا هم تو! بيرون رفته رادمان-

. ديدم و رادمان هو يه رسيدم كه پاگرد توي. كشيدم راحتي نفس نيست كسي ديدم وقتي و كردم باز درو آروم

 ....شدم پرت دفعه يه و خورد پيچ پام كه برگردم خواستم مي

 :گفتم و كردم اخم. رادمانم بغل تو كه ديدم و كردم باز هامو چشم. شدم پرت دفعه يه و خورد پيچ پام

 !رواني توئه تقصير همش-

 :گفت نگراني با

 !نشد؟ كه چيزيت-

 :گفتم و كشيدم بيرون بغلش از خودمو

 !كردي نمي دعوا باهام كه بودي نگرانم اگه-

 !قزوينه پاي سنگ! واهللا برم رو رو-

 !بروبابا-

 كله و سر توي و زديم مي حرف ديگه هم با بازم كه بود نگذشته دقيقه دو هنوز اما. كرديم قهر باهم هميشه مثل

 !رفت مي يادمون پيشمون لحظه چند دعوا و كوبيدم مي هم ي

 اسم به پسر يه و دختر يه كه شمسي آقاي! مون خانوادگي دوست دختر عروسي به رفتيم و كرديم حركت بآلخره

 و بود بزرگتر من از سال يك شيرين! بود دانشگاهش استاد با شيرين عروسي حاال و داشت شهاب و شيرين هاي

 نمي بدم ازش من و بود مهربوني دختر كل در ولي نبوديم جور باهم زياد و بود عليك و سالم حد در مون رابطه

 .داشت خوبي ي رابطه من با و بود خونگرم خيلي شهاب شيرين برعكس اما! اومد
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 :گفت اي مسخره لحن با و گرفت بازومو رادمان ماشين از شدن پياده محض به

 !بانو؟ فرمائين مي همراهي ي اجازه-

 رو كوبم مي كفشم نوك با بعدش ولي _خسروپرويزساساني سپهساالر: رادمان –! جوان سپهساالر اي آري-

 !م ساله نود پيرزن كنم مي احساس! بانو نگي بهم اينطوري كه سرت

 !نيست مهم كه سني اختالف دوسال يكي حاال-

 :گفتم حرص با

 !رادمان-

 و پرسي احوال به شروع و اومد استقبالمون به شمسي آقاي ما ورود با. گرفت م خنده كه درآورد ادامو طوري

 هم با و كشيدم رادمانو دست سريع! داره؟ كردن پاره تيكه تعارف ي حوصله كي حاال. كرد گويي آمد خوش

 اصال! داد جوابمو لبخند با اونم و گفتم تبريك بود شده خوشگل خيلي كه شيرين به! دوماد و عروس سمت رفتيم

 اينطوري اخالقش كال يعني! بود نزده حرف من با بيشتر كلمه چند تاحاال شايد! شيرين اين كف تو بودم مونده

 مي دختره نجابت عاشق كه اوناست از استاده اين حتما! دونه مي خدا بود كرده تور رو استاد اين چطوري حاال! بود

 !شه

 از من البته! نره بيرون وقت دير تا! نزاره كج پاشو! باشه سنگين بايد دختر! خوره مي بهم ها شعار اين از حالم! اه

 ساكت و منزوي نداشتم دوست حال هر به ولي كنم استفاده سو مادرم و پدر اعتماد از كه نبوديم دخترايي اون

 !بگيرتم بياد و بشه نجابتم عاشق يكي كه باشم

 رادمان و من! جامون سر نشستيم و برگشتيم زده يخ و خشك دوماد و عروس به گفتن تبريك از بعد! بگذريم

 و خواهر ظاهرا! نشستن كنارمون ما از گرفتن اجازه با و اومدن هم پسر و دختر يه كه بوديم نشسته ميز يه پشت

 !نبودن هم شبيه اصال ولي بودن برادر

 مي رادمان به خودشو همش كه فروزان مخصوصا! بودن جلف خيلي! نيومد خوشم ازشون زياد! فروزان و فربد

 طرز اين از! نيست تنش هيچي كرد مي احساس آدم كه كرد مي نگاه آدمو طوري هم داداشش اون و چسبوند

 !اومد نمي خوشم اصال نگاه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٨ 

 هم طرف يه از! بود شده من بودن معذب متوجه ولي بود راحت خيلي و نداشت الكي تعصب اينكه با هم رادمان

 :گفت گرفت منو دست اومد و شد بلند! بود شده خسته فروزان هاي بازي لوس دست از

 !وسط بريم بيا جان روشا-

 اگه كه بود شده عصباني طوري حاال ولي! خندوند مي رو همه هميشه و بود شوخ خيلي رادمان آخه! گرفت م خنده

 !گرفت مي لگد و مشت زير رو فربد بود خودش دست واقعا

 شهاب با من و شدن عوض ها زوج رقص وسطاي! وسط رفتيم هم با و كردم حلقه بازوش دور دستمو و شدم بلند

 !بود الينا اسمش كه شهاب ي خاله دختر با رادمان و رقصيدم مي عروس داداش

 :گفت كمرم رو بود گذاشته دستشو كه حالي در شهاب! شد مي پخش ماليم آهنگ يه

 !شدي خوشگل خيلي امشب-

 !شده قديمي خيلي ديگه اينا! بگو جديد چيز يه اقل ال! دونم مي خودم كه اينو! كنم؟ غش بايد اآلن-

 !بگم؟ چي خب-

 !تعريفت از مرسي! بود خوب همون! دونم نمي! اووووم-

! اومد باغ طرف يه از دختر تا چند جيغ صداي هو يه كه رقصيديم مي همونطور. نگفت چيزي و خنديد شهاب

. كردن مي نگاش تعجب با همه! زد مي جيغ و دوئيد مي دخترا از يكي! اونا طرف برگشتن همه و شد قطع موزيك

 ديگه! اه! گريه زير زد و پسره بغل تو انداخت خودشو دختره بعد! گفت چيزي يه بهش و گرفتش پسرها از يكي

 !خورد مي بهم داشت احساسات ابراز همه اين از حالم

 اون خب! نارنجي نازك چقدر! اه! بود پاش رو سوسك يه! چي؟ كه گذاشته كار سر رو ملت يه! لوس ي دختره

 !نداره كاري تو با كه بدبخت

 كوچكترش برادر ظاهرا! شد شروع ها پچ پچ بعد و خنديدن اول همه زد مي جيغ دختره چرا اينكه فهميدن با

 !بود مسخره واقعا! بود شده دور هوا و حال اون از عروسي اصال! خنديدن كارش اين به همه! بود كرده اينكارو

 !اييييييييييييييششششششششش! كنم خفه رو دختره و برم خواست مي دلم

 :گفت و گرفت دستمو. طرفم اومد خنده با رادمان

 !تو پاي روي بياد كه بشه پيدا چيزي سوسكي يه يهو ترسم مي! امنه نا اينجا! بريم بيا-
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 :گفتم خنده با

 !بگم اينا مامان به بزار! ريم؟ مي كجا حاال-

 :گفت و كرد ول دستمو

 !بيا زود! بيارم ماشينو رم مي من-

 :گفت عمو زن. گفتم اينا مامان به و رفتم

 !رفتين مي بعد خوردين مي شام اقل حد-

 :گفتم و بوسيدمش

 !خداحافظ! خوريم مي چيزي يه بيرون-

 هيچ واقع در يعني. نكردم پيدا رو رادمان ولي كردم نگاه اطرافمو. باغ از بيرون رفتم و كردم خداحافظي ازشون

 تاريك تقريبا ولي بود روشن اونجا چراغ تا چند اينكه با! اومد مي باغ داخل از موزيك بلند صداي! نبود اونجا كس

 !بود

 :گفت بود كرده ها دلقك عين خودشو كه شون يكي! طرفم اومدن پسر دوتا كه كردم مي نگاه اطرافو همونجوري

 !حيرونتم! هستم خودم! عزيز؟ نيومده! كيه؟ دنبال حيرون! من برم چشمات اون قربون! جووووووووون-

 :گفت و خنديد يكي اون

 ؟!شبو يه گيري مي چقدر! جيگر نزار كالس-

 :گفتم فرياد با و طرفشو برگشتم. شدم مي منفجر داشتم ديگه... بيرون زد حدقه از چشام

 !حيوون شو خفه-

 كنم پياده ريختش بي ريخت روي تو كه جلو آوردم مشتمو كه كنه دراز دستشو خواست و طرفمو اومد اوليه اون

 اومد كار حساب هردوشون كه زد مشت پسره به طوري رادمان. كرد كارو اين من از تر زود ديگه نفر يه كه

 .كردن فرار و دستشون

 :گفت اخم با رادمان كه خنديدم مي بلند بلند. نخندم نتونستم كه رفتن در طوري

 !كن؟ عوضش نگفتم مگه! پوشيدي؟ تو چيه اين اصال! هرهر-

-اااااااديگه نده گير رادمان! ا! 
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 :گفتم و بستم بود باز نيمه تا كه مانتومو هاي دكمه

 !خوبه؟-

 برگشتيم هم با! بود گرفته م خنده هم خودم. كرد اشاره لختم پاهاي به خنده با و انداخت پام سرتا به نگاهي

 شال يه و پوشيدم يشمي مانتوي يه با كمرنگ آبي جين شلوار يه و شدم راحت تنگ لباس اون شر از من و خونه

 !بود منتظرم ماشين تو رادمان! بيرون اومدم زود و پوشيدم مو كتوني و گذاشتم چشمام رنگ به هم تيره سبز

 :گفتم بلند صداي با و شدم سوار

 !حاله و عشق وقت كه عمو پسر بريم بزن-

 كسي ديگه وقت اون! دستم رو موني مي! ها كني مي غش اينجوري! بزار خودت واسه انرژي يكم! نكني؟ پنچر-

 !بگيردت نمياد

 خيابون توي! كردم زياد رو كرد مي پخش Enrique از آهنگ يه كه رو ضبط صداي و زدم ش شونه به مشتي

 .گرفتيم مي سبقت دادن مي رو هاشون ماشين پز كه اي افاده دختراي از گاهي و داديم مي ويراژ

 نشسته كنارش هم دختر يه و بود پسرجوون يه ش راننده كه بلند شاسي ماشين يه تا كرد كم سرعتشو رادمان

! دارن كار چي ببينيم كه بوديم شده كنجكاو ما و دادن چراغ بهمون پيش ي لحظه چند. رسيدن بهمون بود

 :گفت پالكش ديدن با رادمان! سرگرمي ما مثل! خوان مي چي كه دونستيم مي هرچند

 !ان شيرازي كه اينا! ا -

 با پسره! بزنه حرف باهاشون بتونه تا پايين شد مي خم يكم بايد پسره همين براي بود و ام بي رادمان ماشين

 !بيا يعني كه داد اشاره بهش دست

 كرد زياد سرعتشو هم پسره! گرفت سبقت ازشون و گاز رو گذاشت پاشو رادمان! بوديم كرج تهران اتوبان توي

 اومد مي خوب خيلي رو ها كفي لعنتي! بود شلوغ تقريبا ها خيابون بود شب اول هنوز چون! گرفت سبقت ما از و

 ...آورد نمي كم هم رادمان خب اما

. دادم مي صلوات لب زير همش و بودم ترسيده خيلي اومد مي خوشم بازيا ديوونه اين از هميشه اينكه با من

 !داشتن فاصله ازمون يكم اونا و بوديم جلوتر ما! نبود بيا كوتاه هم رادمان
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 سريع رادمان! جلومون اومد ماشين يه دوربرگردون يه جلوي كه داديم مي ادامه خطرناك بازي اين به داشتيم

 !شيشه به خورد محكم دختره سر و ماشينه پشت كوبيد بود ما سر پشت كه پسره اون ولي پيچيد

 بود مقصر خودش كه ماشين اون! سمتشون رفتيم و شديم پياده سريع! افتاد اتفاق ثاينه چند توي اينا ي همه شايد

 مي خون ش پيشوني چپ سمت از! دختره سمت رفتم من و كرد باز رو ماشينشون در رادمان! رفت در سريع

 .كنم آرومش كردم سعي ولي بودم ترسيده خودم اينكه با! اومد

 هاي خون دستمال با و صندلي روي نشوندم رو دختره! بود نگران خيلي هم پسره. كرد مي گريه جور بد طفلك

 رادمان! كنه مي درد خيلي سرش بود معلوم ولي! بست چشاشو كه دادم بهش آب يكم. كردم پاك صورتشو روي

 !شه مي خوب زود و نيست چيزيش كه گفت دختره ولي بيمارستان بريم گفت

 !اطراف همين رستوران يه بريم باشين موافق اگه پس: رادمان

 !چطور؟ تو نياز! موافقم منم: پسره

 رادمان كه بستم كمربندمو نشستن محض به. شديم رادمان ماشين سوار رفتيم هم ما و داد تكون سرشو نياز

 :خنديد

 !مواظبم نترس-

 !عقله شرط احتياط-

 :گفتم خنده با من كه داد گاز رادمان

 !مواظبي خيلي كه معلومه-

 :كرد كم سرعتشو

 !بياد هم تو سر بال اون ندارم دوست-

 و شديم پياده! واستادن سرمون پشت هم اونا و داشت نگه رادمان رسيديم كه رستوارن به. كردم نثارش لبخندي

 !بود اومده بند تقريبا نياز سر خون! سمتشون رفتيم

 :داد دست پسره با رادمان. كرد تشكر ازم لبخند با. دادم بهش و برداشتم زخم چسب يه كيفم توي از

 !م فرهمند رادمان من! خوشبختم-

 !پژوهشم نيما منم-
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 و شد حال خوش خيلي رادمان شيرازن اهل نياز و نيما فهميديم وقتي. شديم آشنا هم با و داد دست منم با نيما

 ....شيراز بريم كه قراره فردا و خونه مي درس شيراز توي اونم كه گفت

 !تهران بودن اومده تعطيالت واسه و بودن داده دست از رو مادرشون و پدر و بودن برادر و خواهر نياز و نيما

 قبول رادمانم و برگرديم هم با كه داد پيشنهاد نيما! شيراز برگردن فردا بود قرار ما مثل و!!!!!!!!!!!!! جايي عجب

 ...كرد

 و نيومد باال ديگه رادمان! ما ي خونه برگشتيم و كرديم خداحافظي نياز و نيما از كه بود نيم و يك حدود ساعت

 !بودن اومده تازه هم بابا و مامان! رفت و داد گاز و كرد خداحافظي ازم

 :گفت بابا كه بوسيدم رو بابا و مامان صورت. دادن جوابمو مهربوني با اونام و دادم بلندي سالم

 !گذشت؟ خوش! جون؟ بابا خبر چه-

 !كنيم تصادف بود نزديك ولي! بود بهتر خيلي آبكي عروسي اون از! خالي جاتون-

 :گفت نگراني با مامان

 نشد؟ كه چيزيت! چطور؟-

 !نداره آفت بم بادمجون! نباش نگران! جون مامي نه-

 :خنديد و داد تكون سرشو بابا

 !كني كمك رادمان به راه تو بايد! باشي حال سر فردا كه بخوابي بري بهتره بادمجون خانم-

 .برد خوابم بستم هامو چشم تا! اتاقم تو رفتم و بوسيدم صورتشونو دوباره

 .پايين بود برده هامو وسايل بابا. كرد بيدارم بزور مامان اومد مي خوابم هنوز اينكه با صبح

 خودم! دربياد اشكش تا بزني بهش تلنگر يه كه بود كافي فقط بيچاره! بود كرده درست مفصلي ي صبحونه مامان

 .بشم دور شون از طوالني مدت يه براي بود قرار كه بود بار اولين! نبود خوب زياد حالم هم

 :كرد شروع رادمان ديدن با مامان. اومد هم رادمان كه بيرون زدم آشپزخونه از و خوردم لقمه تا چند بزور

! توئه به اميدم فقط اونجا! كن كمك بهش درسا توي! سپردم تو به دخترمو تك! ها نكنم سفارش ديگه رادمان-

 ...جان رادمان

 :اومدم حرفش وسط
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 واسه! رم نمي كه قندهار سفر! كرده حفظشون ديگه رادمان! گفتي بار صد رو ها حرف اين! مامان ديگه بسه-

 !بالغ و عاقليم هردومون! نيستم كه بچه! پيشتون ميام شد فرصتي اگه هم تعطيالت

 :داد تكون سرشو مامان

 ...ديشب همين! معلومه آره -

 :گفت و خنديد رادمان

 !مراقبشم هام چشم تخم مثل! عمو زن راحت خيالت-

 :گفت لب زير و كرد نگاه منو بود شده تر راحت كم يه خيالش كه مامان

 !باش خودت مواظب-

 با هم اي دقيقه چند. كرد بهم شو پدرانه هاي سفارش و بوسيد مو پيشوني هم بابا! بوسيدمش و كردم بغلش

 !خوابگاه برم خوام مي و رادمان ي خونه رم نمي من خوبه حاال! كرد صحبت رادمان

 :گفت من روبه و كرد نگاه ساعتش به رادمان

 !منتظرن نياز و نيما! بريم شد تموم تون خداحافظي اگه-

 دستشو بابا! گريه زير زد و ريخت آب سرمون پشت مامان. نشستم رادمان ماشين جلوي كردمو خداحافظي ازش

 !گاز رو گذاشت پاشو رادمان! كرد حلقه ش شونه دور

 ...نگفت چيزي و دستم داد دستمال يه رادمان! شد جاري هام اشك تازه شديم اصلي خيابون وارد وقتي-

 .افتاديم راه كوتاه پرسي احوال يه از بعد و شديم پياده! بودن منتظرمون نياز و نيما قرار سر رسيديم وقتي

 صداش و دستگاه داخل گذاشت دي سي يه و برد دست! بود كالفه رادمان و زدم نمي حرف اصال من راه طول تو

 !دونست مي اينو هم رادمان! داشتم دوستش خيلي من كه بود خارجي آهنگ يه. كرد زياد رو

 كه بود گفته بهم هميشه رادمان! زدم لبخند بهش بازم! دستش تو گرفت دستمو اونم. كردم تشكر ازش لبخند با

 !خواهرشم مثل من

 دوستم فقط خواستم نمي! باشه برادرم اون خواستم نمي من! خوام؟ مي چي من كه بود نكرده فكر وقت هيچ اما

 ...!اون ولي باشه عاشقم اون خواستم مي! خواستم مي ازش ديگه چيز يه من! باشه
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 كشيدم مي دستش از دستمو كه بود بار اولين اين! كرد نگام تعجب با! بيرون كشيدم دستش از آروم دستمو

 !بيرون

 !بپا جلوتو! ديدي؟ جن! چيه؟-

 !ها نداري اعصاب! كوچولو؟ آبجي شده چي-

 !دهنش تو بزنم خواستم مي

 !هست كه همينه-

 ...برد خوابم كه گذشت چقدر دونم نمي. دوختم بيرون ي منظره به چشم و پنجره طرف برگردوندم رومو

 :گفت و زد لبخند روم به. شدم بيدار خواب از رادمان دست نوازش با

 !نيست؟ خوب حالت روشا-

 :دادم لبخند با جوابشو و كردم فراموش رو پيش ساعت چند عصبانيت

 !ترم حال سر حاال ولي! بودم خسته كم يه! نه-

! زد مي حرف نيما با داشت كه نياز سمت به رفتم و شدم پياده. بود سنتي رستوران يه. كردم نگاه اطرافم به

 :گفت نيما رسيدم كه بهشون

 !خواب ساعت! به به-

 :گفتم نياز روبه

 !بزنيم؟ قدم اطراف اين كم يه موافقي-

 بهم رادمان. رستوران داخل رفتن هم نيما و رادمان. شديم دور اونجا از هم با و گرفت منو دست و كرد قبول نياز

! خنديدم مي و كرديم مي مسخره رو بقيه و گشتيم مي رو اطراف داشتيم نياز با. نشيم دور زياد كه كرد سفارش

 محلشون! خورد ماها به چشمشون كه رستوران داخل برن خواستن مي و شدن پياده ماشين يه از پسر تا سه

 :گفت تا سه اون از يكي كه گشتيم مي نيما و رادمان دنبال داشتيم! رستوران داخل رفتيم و نداديم

 !باشيم هم با تونيم مي بخواين اگه-

 :گفت نياز كه كردم بهش نگاه يه

 !بريم بيا روشا! ممنون-
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 راه دوباره استراحت كم يه از بعد و خورديم رو غذامون! رادمان و نيما سمت رفتيم هم با و كشيد منو دست

 از آدرس گرفتن و خداحافظي از بعد بود وقت دير چون! شيراز به رسيديم تا نكرديم توقف جايي ديگه! افتاديم

 !شديم جدا هم

 بودم رادمان پيش اينكه از! آشنايي و غريبي احساس! داشتم عجيبي احساس يه رسيديم كه رادمان ي خونه به

 !ناراحت بابام و مامان از جدا اينكه از و بودم حال خوش

 من و كرد باز درو وقتي! بود قشنگ خيلي ساختمون يه هفتم ي طبقه توي شيك آپارتمان يه رادمان ي خونه

 .كنم غش بود نزديك واقعا. بست هاشو چشم بزنم جيغ من اينكه ترس از رادمان شدم داخل

 اونجا همه نشسته هاي ظرف و كتاب و جزوه تا گرفته لباس از. رفت راه شد نمي بود شلوغ كه بس از اونجا

 :گرفت صورتش جلوي دستشو. انداختم بود ايستاده سرم پشت كه رادمان به نگاه يه و برگشتم. بودن ريخته

 !نزن داد خدا رو تو-

 سرك جا همه به و زدم خونه توي چرخ يه. بودم شده عصباني دستش از واقعا. سابيدم مي هم به هامو دندون

 كه بود نفره دو تخت يه شون يكي توي كه داشت خواب اتاق دوتا! خواب اتاق تا گرفته آشپزخونه از.كشيدم

 :گفتم رادمان به رو تعجب با! بود پرت و خرت از پر روش

 اينجا؟ مياد هم اي ديگه كس تو از غير ها شب مگه رادمان-

 !چطور؟! نه-

 !مياوردي؟ رو دخترات دوست نكنه كلك! است نفره دو تخت يه اينجا آخه-

 :گفت و كرد شيطاني ي خنده يه

 !شد كنسل هام برنامه ي همه ديگه تو اومدن با-

 :گفت شدم ناراحت ديد وقتي. نگفتم چيزي ولي شدم ناراحت كه اين با

 !نباش ناراحت كنم مي خواهش! روشا كردم شوخي -

 :گفتم و زدم زوركي لبخند

 !بخوابم؟ كجا بايد من حاال-

 !راحتي؟ كه هرجا-
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 !كردم رها تختش روي خودمو و پايين انداختم رو بود تخت روي كه چيزايي و اتاقش تو رفتم

 !بخواب اتاق اون تو برو هم تو خوابم مي اينجا روز چند اين من! دارم دوست نرم تخت من-

. كرديم مرتب رو خونه برسه سفارشمون كه وقتي تا. داد غذا سفارش و زد زنگ و برداشت رو تلفن رادمان

 رادمان كه بودم كرده تعجب واقعا. گذاشت خونه رو اسمش شد مي باز اما بود مونده كارها از خيلي هرچند

 زن حال به دلم واقعا كنه مي تميز رو خونه و مياد هفته هر خانم يه كه گفت وقتي! كنه مي زندگي اينجا چطوري

 !سختي كار چه! سوخت بيچاره

 :گفت و خنديد رادمان كه خوردم مي غذا اشتها با

 !خواي؟ مي آب-

 !نيست م تشنه! نه-

 !كنه گير گلوت تو شايد گفتم-

 !نام؟ ثبت واسه برم بايد كي من! نباش من نگران تو-

 مي شهر تو كم يه ريم مي خواستي اگه و كن استرحت رو فردا! داري وقت هنوز! كوچولو آبجي نباش نگران-

 !بابايي كنم مي نامت ثبت ريم مي فردا پس و گرديم

 !تو ي عهده به آشپزي امروز از! خوبه خيلي ت آشپزي! باباجون نكنه درد دستت-

 !اينجا؟ آوردم چي واسه رو تو پس! بابا برو-

 !هم به بريزم اعصابتو هي اينكه براي-

 !كاره همين تو كه هم ات تخصص ماشاهللا-

 !حسود-

 !بستم درو و اتاقش توي رفتم. گذاشتم فرار به پا منم و كرد دنبالم

 !درو كن وا! ندارم كاري باهات منكه! جون روشا-

 !نداره راه-

 !پدرت بر اي-

 ! ؟!؟!؟!؟!چــــــــــــــــي؟-
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 تصاحب منو اتاق نرسيده هنوز دخترت گم مي! گم مي زنم مي زنگ پدرت به نكني باز درو اگه گفتم هيچي-

 !كرده

 ...خودمه مال اتاق اين! پررو-

 پريد دفعه يه. خنديدم مي بهش و بودم ايستاده در جلوي. كردم باز درو كه گفت مي چيزايي يه خودش با داشت

 !تخت روي كرد پرتم و بهم

 !رواني! هووووو-

 !بود برداشته رو ساختمون كل مون صدا و سر و بود شب نصفه سه ساعت! خنديديم مي و گرفتيم مي كشتي هم با

 :كرد ساكتمون آپارتمان زنگ صداي

 !رادمان؟ كيه-

 !شادي خانم! شد نازل بال! خدا اي-

 :گفتم خنده با

 !كيه؟ ديگه شادي خانم-

 كه كنه مي اخم همچين! سراغش اومده عزرائيل انگار بينه مي نفرو يه تا! نيست جور ش فاميلي با كارهاش اصال-

 ...!خودش تو آدم

 .گفت مي كنه باز درو رفت مي كه همونطور رو اينا

 كه من به آروم و سرش تو زد و كرد نگاه رو بيرون چشمي از. گفت مي كنه باز درو رفت مي كه همونطور رو اينا

 :گفت بودم پشتش

 !كنن جمعمون بيان منكراتي به زنه مي زنگ ببينه اينجا رو تو! نگو هم هيچي! شو قايم برو-

 پريده خواب از انگار كه درحالي رادمان! ببينم رو شادي خانم تونستم مي اونجا از! اتاق تو رفتم و خنديدم آروم

 :كشيد بلند ي خميازه يه و كشيد موهاش به دستي باشه

 !شادي خانم شد عرض سالم-

 :گفت ش شيرازي قشنگ ي لهجه با بود كالس با و مسن زن يه كه شادي خانم
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 شما دست از نبايد مردم! چنده؟ ساعت ببيني كردي نگاه ساعتت به حسابي مرد! عليكي؟ چه! آقا؟ سالمي چه-

 !باشن؟ داشته آسايش

 :گفت و كشيد خميازه يه بازم رادمان

 تكون جاش از ادم زاره نمي شما جون به كه كتابم و درس! شده خراب وقتيه چند ساعتم شادي خانم واهللا-

 شده گم كه هم م گوشي! بخرم ساعت اين واسه باتري تا دو كنم نمي وقت كه ريخته سرم رو درس انقدر! بخوره

 يا دزدينش نيست معلوم اصال! كرد پيداش زد زنگ شه نمي هست هم سايلنت رو انگار بختي بد! شما جون به

 چيزي همچين كه نكنه درد دستشون واقعا! داره دزدگير گن مي!بگيرم ايراني هاي گوشي اين از يكي بايد!نه

 !دارين؟ ساعت شما حاال! كشن مي زحمت خيلي بخدا! واقعا كردن توليد

 :گفت و داد تكون سري يه شادي خانم

 !خبره؟ چه خوابت اتاق تو اآلن دونم مي كه من! نكن بدبخت رو مردم دختراي! جوون داره معصيت-

 !ببينين خودتون بياين كنين نمي باور! چسبه نمي من به ها وصله اين شادي خانم-

 تو پريدم سريع من و تو اومد! برداره دست نداشت خيال انگار ولي بره شادي خانم شايد كه زد تعارف رادمان

 !تراس

 :شنيدم مي رو رادمان صداي فقط كنن مي كار چي دارن ديدم نمي ديگه

 شما! بكنم ها فجور و فسق اين از بخوام اگه بخوره من سر ي كاسه تو شما بالي و درد! خانم بفرمائين مالحظه-

 يعني! ها حيووني دارن ذوق افتاده راه شون بچه تازه! شنيدين رو بهروزي آقاي ي بچه ي خنده صداي احتماال

 !ها طفلكي دارن ذوق ببخشين

 !اومد مي خنده صداي دونين مي كجا از شما-

 !بود داده گاف بدجور رادمان كه واي

 !ديگه شنوم مي رو ها صدا منم! ديگه چيزه! خب-

 :گفت شادي خانم كه شد برقرار سكوت لحظه يه

 تو بايد صدا! رسه نمي اينجا به كه بهروزي آقاي ي خونه صداي! بشنوم بايد من بشه شنيده صدايي قراره اگه-

 !بياد من ي خونه
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! چاي؟ يا دارين ميل قهوه! بيارم چاي براتون بشينيد بفرمائيد! چيه؟ حرفا اين! خانم كه نداره شما و من ي خونه-

 !شده اي زمونه عجب! كه واقعا! كنن نمي رو بقيه حال مراعات كه هايي همسايه دست از امون

 م خنده كارهاش دست از. داخل برگشتم بود شده سردم بيرون كه منم و بيرون برد رو شادي خانم حرفا اين با

 كشيد عميق نفس يه و اتاق تو اومد هم رادمان!ش خونه رفت و بخوره چاي كه نكرد صبر شادي خانم! بود گرفته

 :دهنم رو گذاشت دست و پريد هو يه! خنده زير زدم بلند كه گفت "اوف " همچين و

 !كردم سر به دست رو زنيكه اين تا مردم! خيال بي مادرت جون-

 :گفتم و برداشتم دستشو

 !اينجوريه؟ چرا اين-

 !چشمم به بياد بيشتر كنه مي اينجوري! ش خواستگاري برم خواد مي! ديگه بخته دم دختره-

 :گفتم و خنديدم

 !مياين بهم اتفاقا! ش؟ نميگيري چرا خب-

 !كوچولو آبجي بخواب بگير فعال زنيم مي حرف درموردش فردا حاال! هست دارم منال و مال! ها گي مي راست-

 !نبود قلبم تو پيش ي دقيقه چند شادي اون ديگه! گرفت دلم

 !رادمان؟-

 !جونم؟-

 !بخون الاليي واسم-

 خواستم مي فقط! نه يا بخوابم خوام مي نبود مهم! بخونه الاليي واسم گفتم مي بودم ناراحت خيلي وقتي هميشه

 !خوندش مي تر خوشگل خيلي رادمان بنظرم اما بودم شنيده كه بود قشنگ خيلي آهنگ يه! بخونه الاليي واسم

 :ناراحتم چي از اآلن بدونه خواست مي! كرد نگام تعجب با

 !خوبه؟ حالت-

 چشامو بودم كشيده دراز كه همونجور! بياره گيتارشو كه بيرون رفت حرف بدون! كردم بسته بازو بار يه چشامو

 :گوشم تو پيچيد صداش كه بستم

 خوابي تو تو تابم بي چه آبي گل ال ال... الال
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 رازم ترين تنها تويي نازم گل ال ال... ال ال

 بيني مي خواب گي مي تو جايم اين من الال الال

 چيني مي رحمانه بي چه پلكاتو ناز گالي

 دردم پر من نيستي تو زردم گل الال... الال

 مرحم تويي دردا واسه مريم گل الال... الال

 من الي و الي از بساز رو نازت خواب الاليي

 من وفاي بي الاليي بسه همين تو از برام

 خوابن نمي من چشاي الدن گل آروم بخواب

 ...خيلي كه خارم بي ي الله بخواب

 ... برد خوابم خوند مي كه همونجور

 خواست مي كه همونطور كردم سعي! باشم خودش مثل منم كه كردم سعي... برد خوابم خوند مي كه همونجور

 !؟!؟!؟!؟!باشم؟ خواست مي رادمان كه اونجور تونستم مي من ولي! باشم خواهرش

 :شدم بيدار رادمان صداي با صبح

 !ها شه مي دير! پاشو روشا-

 بي رادمان چون! بالش نه البته! بالش به كوبيدم محكم سرمو بعد و انداختم بهش نگاه يه كردمو باز هامو چشم

 :گفتم حرص با. بود داشته برش بالش رو بزارم سرمو اينكه از قبل شعور

 !هنوز مياد خوابم! بده بالشمو -

 !چاك به بزنيم بايد نديده رو ما خانم شادي اين تا پاشو پاشو-

 :كردم نگاش

 !چاك؟ به بزنيم چي واسه-

 ببينه رو تو اگه وگرنه بيرون بريم بايد خوابه تا! ده مي منو كشيش شب تا صبح از اين! ديگه پاشو پاشو، گم مي-

 !واويال ديگه
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. بيرون اومدم و شستم صورتمو و دست و شويي دست رفتم! سوخت براش دلم كه زد مي حرف غمگين همچين

 !كرد مي مرتب موهاشو آينه جلوي رادمان

 !بريم؟ بايد كجا حاال-

 !نام ثبت واسه! ديگه دانشگاه بريم-

 !ريم مي فردا نگفتي مگه-

 !سپرد فردا به رو امروز كار نبايد گفتن نديم و قديم از-

 :گفتم رادمان روبه و بيرون رفتم اتاق از و روبرداشتم مداركم و پوشيدم هامو لباس

 .بريم م آماده من-

 !خوري؟ نمي صبحونه-

 !ندارم ميل-

 كرد باز درو نيست خبري كه شد مطمئن وقتي و كرد نگاه رو بيرون چشمي از در سمت رفت و داد تكون سرشو

 .بوديم شده ها دزد مثل. گرفت م خنده. بيرون بيام كه كرد اشاره من به و بيرون رفت و

 آروم و ش پيشوني رو كوبيد محكم رادمان. بيرون اومد شادي خانم و شد باز كناري در بيرون گذاشتم پامو من تا

 :گفت

 !زاييد گاومون! شديم بخت بد-

 :گفت تر بلند صداي با بعد

 برابر چند ش شادي بينه مي رو شما صبح سر آدم! به به! شادي خانم! ببخشيد يعني! خانم شادي شد عرض سالم-

 !تونه برازنده چقدر اسمتون كه واقعا! شه مي

 :گفت و كرد مرتب ش شونه رو بود افتاده كه رو ش روسري شادي خانم. خنديدم مي آروم

 !كيه؟ اين! نه؟ بهروزيه آقاي ي بچه صداي كه! دله ي پسره! مار زهر و سالم-

 !كرد اشاره من به سر با و

 بنده گرامي ي همسايه شادي خانم هم ايشون جان روشا! خانم روشا هستن، خواهرم ايشون! كنم مي معرفي -

 !هستن
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 دست شادي خانم با كه جلو رفتم. نگم چيزي دادم ترجيح ولي شدم ناراحت كرد معرفي خواهرش منو اينكه از

 !ديده رو خراب دختر يه كه انگار! ده مي قورتم هاش چشم با داره ديدم كه بدم

 :گفت رادمان روبه

 نيست معلوم هم دختره اين! ها كنيم مي زندگي اينجا داريم ما! ت؟ خونه مياري رو يكي شب هر!آقا؟ چه يعني-

 !خواهرته گي مي و كردي پيداش كجا از

 :گفت و زد ذل هام چشم تو بعد

 !جايي هر ي دختره-

 رو عصبانيت با و گرفت دستمو رادمان كه بچسبونم زمين به فكشو خواستم مي! كرد مي روي زياده داشت ديگه

 :گفت شادي خانم به

 لطفا! كنين توهين خواهرم به دم نمي اجازه بهتون اما! واجبه احترامتون و بزرگتريد من از شما! خانم ببينيد-

 كي و م خونه مياد كه نيست مربوط هم كس هيچ به و من ي خونه اينجا ضمن، در! دارين نگه خودتونو احترام

 !شد؟ فهم شير! كنم روشن رو ها چيز خيلي شم مي مجبور منم گرنه و! نمياد

 :گفت پته تته با بود اومده دستش كار حساب كه شادي خانم

 .نداشتم منظوري من! فرهمند؟ آقاي شي مي عصباني چرا-

 :گفت و كشيد دستمو رادمان كه ببوسه منو صورت كه جلو اومد بعد

 !روشا بريم-

 آينه خواستم مي! بود شده خراب خيلي اعصابم! آسانسور توي رفتيم رادمان با و زدم غره چشم شادي خانم به

 مچ كه بزنم بهش كه بردم رو مشتم. چسبيد مي بهم بيشتر رادمان سر شكوندن ولي. بشكونم رو آسانسور هاي

 .گرفت دستمو

 در كه كردم ش حواله رو بعدي مشت! كرد مي نگام تعجب با. كردم آزاد دستمو و شكمش تو زدم آرنجم با

 حق! كردن نگاه بوديم جنگ حال در كه رادمان منو به تعجب با. شدن ظاهر جلومون نفر دو و شد باز آسانسور

 !داشتن
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 نگاهي من به بود شوهرش همراه كه زني. كردن عليك و سالم رادمان با! بودن ديده رو ديوونه تا دو صبح اول

 .زدم لبخند روش به اختيار بي. زد لبخند و انداخت

 .بستم محكم درو و شدم رادمان ماشين سوار. شديم خارج ساختمون از هم ما و شدن آسانسور داخل

 !خبرته؟ چه! رواني! هووووو-

 :بزاره سرم به سر نبايد كه فهميد. كردم نگاش خشم با و برگشتم

 !نشو ناراحت شادي خانم هاي حرف از-

 !دارم؟ احساسي چه اآلن دوني مي-

 :گفت ترس با و كرد نگام

 !فهمم مي خودم بگي تئوري همون! ندي نشون عملي هو يه! من برم احساست قربون-

 !بجوم تو خرخره خوام مي-

 بجو جونو شادي ي خرخره همون! شي مي مسموم بجوي مو خرخره!داره عفونت من گلوي! شكر رو خدا خب-

 !شيم مي خالص دستش از هردومون

 .گرفت م خنده هاش حرف از

 !من برم ت خنده اون قربون اي-

 :گفت كه كردم نگاش اخم با و برگشتم

 !كردم غلط-

 جلوي بودن توش دختر تا دو كه پرايد ماشين يه ما با زمان هم. رسيديم دانشگاه به تا نگفتم چيزي ديگه

 .كرد باز برام درو و شد پياده رادمان. داشت نگه دانشگاه

 .كشيد بلند سوت يه شون يكي و انداختن من به نگاه يه و شدن رد كنارمون از دخترا. شدم پياده

 !رادمان؟ جديدته دختر دوست-

 :گفت دختره روبه و خنديد رادمان

 مي شلوغ دانشگاهو چرا الكي آخه! واحد؟ انتخاب اومدين شما! نام ثبت واسه اومده! روشا! خواهرمه! نه! سالم-

 !ها كرد واحد انتخاب شه مي هم خونه تو بابا! كنين؟
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. بود شده خوشحال م خواهررادمان من كه خبر اين شنيدن از انگار! انداخت باال ابرو و داد تكون سري دختره

 :داد دست باهام طرفمو اومد

 !فرزانه دوستم هم اين! م نوشين من! سالم-

 .زدم غره چشم رادمان به و كردم سالم بهشون

 :گفت ناز با فرزانه

 !داري هم خواهر يه كه بودي نگفته! رادمان -

 :گفتم بگه چيزي رادمان اينكه از قبل

 !جون فرزانه نيستم ش واقعي خواهر من آخه-

 .برگردوند روشو و گزيد لبشو رادمان

 !شي؟ چي پس: نوشين

 !عموش دختر-

 !خواهرشي گفت رادمان اآلن همين!جون؟ روشا گرفته ت شوخي: فرزانه

 .زد من به زوركي لبخند يه و انداخت كرد مي نگاه اطرافو خيال بي مثال كه رادمان به خشم پر نگاه يه بعد

 !واستيم اينجا نيست درست! ديگه داخل بريم! واستادين؟ اينجا چرا ها بچه: رادمان

 :گفتم رادمان به و برگشتم.رفتن و شدن جدا ازمون فرزانه و نوشين. داخل رفتيم

 !بده جواب آدم مثل پرسم مي سوال يه-

 !شده؟ چي-

 !بودي؟ دوست نفر چند با حاال تا-

 :گفت بعد! كنه مي حساب داره مثال كه داد تكون هاشو انگشت يكم و كرد باز دستاشو

 !بودن تايي سي بيست گفت شه مي نكنيم حساب رو بودن روزه سه دو كه اونايي اگه-

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 !چي؟ كنيم حساب هم رو اونا اگه-

 !پاكم پاك ديگه اآلن! نباش نگران تو ولي! تا پنجاه چهل حدود افته مي كنيم حساب تا سي بيست هم رو اونا اگه-
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 :گرفت دستمو و دويد دنبالم! دانشگاه دفتر سمت به رفتم و برگردوندم رومو. بكنم شو كله خواستم مي

 !اينجا دارم آبرو من زشته! روشا واستا-

 !مشخصه كامال بله-

 تقريبا و واحد انتخاب واسه بودن اومده همه. كردن مي سالم رادمان به شديم مي رد كه دختري هر جلوي از

 !بود شلوغ

 و رفتيم بود دانشكده نزديك كه خوابگاه به هم بعدش. داد انجام كارهامو جوون مرد يه. شدم داخل و زدم در

 بيام ديگه ي هفته يك شد قرار. بودمشون نديده هنوز كه داشتم اتاقي هم دوتا ظاهرا. دادم انجام كارهامو اونجا

 !خوابگاه

 رفتم رادمان خيال بي شد تموم كه كارم. بود دنبالم رادمان مدت اين تمام تو. افتاد راه كارهام زود خوشبختانه

 !بودم نخورده كه هم صبحونه. بود شده م گرسنه و بود ظهر نزديك. شدم تاكسي منتظر و جاده كنار

 :گفت و دنبالم اومد رادمان

 !بريم بيا و كنار بزار رو بازي مسخره روشا-

 !داداشي؟ نداري سراغ خوب هتل ورا اين-

 :گفت و كرد باز برام و در. كشيد خودش دنبال منو و گرفت بازومو رادمان. گفتم غيظ با رو "داداشي " ي كلمه

 !شو سوار! كنم مي خواهش-

 بيرون رو نهار. گاز رو گذاشت پاشو و شد سوار اونم. شدم خيره رو روبه به و شدم سوار. سوخت براش دلم

 .بوديم قهر هم با كه رفت يادمون بازم بيرون اومديم كه رستوران از. خورديم

 شادي خانم ي سينه به سينه اومديم بيرون كه آسانسور از. خونه برگشتيم بعد و زديم گشت شهر توي يكم

 .خوردم

. كرد سالم رادمان به كه شنيدم صداشو. شدم رد كنارش از و كردم نگاش حرص با و دادم فشار بهم هامو دندون

 !نه يا داد جوابشو رادمان ببينم كه نكردم صبر

 :گفت خنده با و اومد سرم پشت. شدم داخل و كردم باز درو بود داده بهم رادمان كه كليدي با

 !رسوند سالم خانم شادي-
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 :گفت كه ندادم جوابشو

 !واجبه جوابش ولي مستحبه سالم-

 زنگ ش گوشي كه ميز روي گذاشت رو ليوانش و خورد آب ليوان يه. كردم بهش خشمگين نگاه يه و برگشتم

 .خورد

 ...!الو! نيماست-

 !چطوره؟ نياز! خوبين؟ شما! ممنون! سالم-

 !اينجا ريخته منكراتي تا بگير همسايه از! حاال تا ديشب از آورده در منو پدر! هست هم روشا-

 !ميايم بده آدرس. نيستم تعارف اهل كه دوني مي-

 !خداحافظ قربونت-

 :گفت و كرد قطع رو گوشي

 .كرد دعوتمون شام واسه! بود نيما-

 سه آستين قايقي يقه پيراهن يه. كردم مي پيدا خوب لباس يه بايد. كردم باز رو كمد در و اتاق تو رفتم تفاوت بي

 !اومد نمي بد نظرم به. كردم انتخاب رو بود زانوم تا كه ربع

 ورزش اين از! اه. شنيدم مي بيرون از رو فوتبال گزارشگر صداي. كشيدم دراز هم وخودم انداختمش تخت روي

! بزنن گل يه! چي؟ كه كنن مي تالش كلي و كنن مي توپ يه درگير خودشونو دقيقه نود آدم همه اين! بودم بيزار

 !شن مي معروف و گيرن مي پول كلي هم بعدش

 :شدم بيدار رادمان صداي با. برد خوابم كي نفهميدم و بستم هامو چشم. بود فوتبال عاشق رادمان ولي

 مي كنه مي فكر نيما! نكن خوشگل خودتو زياد ولي! برس فرت قرو به پاشو! ها شد دير! دسترسي؟ در! الو-

 !گيره مي تحويل زيادي خودشو! بزني شو مخ خواي

 :گفتم و كشيدم اي خميازه

 !نيست آدم مثله هم كردنت تعريف-
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 ميز جلوي حوصله بي و بيرون اومدم. زدم صورتم و سر به آبي و دستشويي توي رفتم بده جواب اينكه از قبل

 كه آدرسي به هم با و شدم آماده حال هر به. نداشتم رفتن مهموني ي حوصله ولي چرا دونم نمي. نشستم توالت

 .رفتيم بودن داده

 يه. باشن داشته اي خونه همچين نداشتم انتظار راستش. كردم تعجب خيلي شون خونه ديدن با شدم پياده وقتي

 !خوشگل و بزرگ خيلي وياليي ي خونه

 موهاش كنار هم قرمز سر گل يه و بود پوشيده قشنگ قرمزخيلي لباس يه نياز. اومدن استقبالمون به ونيما نياز

 .بود زده

 .رفتيم مبل يه سمت هركدوم معمول تعارفات از بعد بآلخره. نداشت خواهرش از كمي دست هم نيما

 :گفت نياز كه برداشتم مو روسري و مانتو

 !نه؟ ديگه گذاشتي رنگ موهاتو! واي -

 :گفتم و خنديدم

 !شه طبيعي رنگ! نه-

 !تونه نمي اما كنه رنگ اينجوري موهاشو داشت دوست هميشه نياز! قشنگه خيلي: نيما

 و بيرون اومديم بعد و بوديم اونجا اي دقيقه چند. بود قشنگ خيلي اتاقش! اتاقش توي رفتيم نياز با شام از بعد

 !گلخونه بريم كه داد پيشنهاد نياز

 !نبود بد گذروندن وقت واسه اما اومد نمي خوشم گياه و گل از اينكه با

 ولي. برد خوابم سريع و تخت توي رفتم و كردم عوض لباسمو سريع! خونه برگشتيم كه بود گذشته نيمه از شب

 دقيقا اتاقش آخه! روشنن اتاقش هاي چراغ ديدم شدم بيدار كه هربار چون. نداشت خوابيدن خيال رادمان انگار

 .دونم نمي رو بود بيدار چرا حاال. اتاقم توي افتاد مي نورش و بود من اتاق روبروي

 اومده بود آخري ترم و بود شهره اسمش كه شون يكي فقط هام اتاقي هم از. خوابگاه رسوند منو رادمان بعد روز

 خوابگاه توي زندگي راستش. بيايم كنار هم با بتونيم بودم اميدوار. بود اومده خوشم ازش و بود خوبي دختر. بود

 بود قانون بآلخره خب اما كرد نمي رعايت زياد كسي هرچند. داشت كه سختي قوانين اون با. بود سخت واسم

 ...ديگه
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 جلوي. دونستم نمي دليلشو هم خودم كه بودم هيجانزده كم يه. داشتم كالس كه بود روزي اولين بعد روز چند

 .سمتش رفتم و دادم تكون دست واسش. ديدم رو رادمان دانشكده

 !گذره؟ مي خوش خوابگاه-

 :بيرون دادم صدا با نفسمو

 !ست كننده كسل-

 :سمتمون اومد نوشين. رفت ضعف براش دلم كه خنديد

 !بپيچونه؟ اينو كي! اوه -

 !جون روشا سالم. رادمان سالم-

 .گذاشتم شون تنها و دادم جوابشو لب زير

 مي و گفتن مي چيزايي يه و بودن نشسته طرف يه پسر تا چند. انداختم نگاهي اطرافم به و كالس سمت رفتم

 هم تعدادي و بود نشسته تنها كالس ي گوشه دختر يه. زدن مي حرف هم با ديگه طرف يه هم دخترا. خنديدن

 .كردن مي بحث مسئله يه سر كالس ي تخته روي

 :آورد خودم به منو پسره يه صداي كه كردم مي نگاه بقيه به و بودم ايستاده همونجا چقدر دونم نمي

 !خانم؟ اومده پيش مشكلي -

 !بود جذاب اما معمولي ي قيافه با پسر يه. كردم نگاه سرمو پشت و برگشتم

 !ممنون! نه -

 !هستين؟ اولي سال -

 !بله -

 !هستم باوقار شهروز من! خوشبختم -

 :گفتم فقط اما "!نجيبم منم": بگم خواستم مي! گرفت م خنده

 !فرهمند روشا -

 .خوشگل عسلي چشم دختر يه. نشستم بود نشسته تنها كه دختره همون كنار و رفتم و

 !هستم روشا من سالم -
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 !م مهسا منم! سالم -

 !اولي؟ سال -

 !چي؟ تو! آره -

 !طور همين منم -

 و روز اولين! بود جالب خيلي. نبود خبري قبل صداي و سر همه اون از ديگه و شدن ساكت همه استاد ورود با

 !باشه؟ داده قورت عصا تونه مي چقدر آدم يه آخه! اه...! عصباني و اخمو استاد يه با كالس اولين

 هم ديگه پسر و دختر تا چند با. كشيدن راحت نفس يه ها بچه ي همه و شد تموم آور عذاب كالس اون بآلخره

 فوت تصادف توي پيش سال چند دوقلوش خواهر البته.بود فرزند تك و بود تهران مال هم مهسا. بودم شده آشنا

 !بود كرده

 آرومي و خوب دختر! كرد مي زندگي بود شيراز كه مادربزرگش ي خونه و شيراز بود اومده تحصيل واسه مهسا

 !بود

 شده آشنا باهاش تازه كه پروين و مهسا از و برداشتم كيفمو خوشحالي با! شد لغو نيومد استاد چون بعدي كالس

 !ددر بريم تا مونه مي منتظرم ماشين تو كه بود گفته رادمان. شدم خارج كالس از و كردم خداحافظي بودم

 من ي متوجه و بود بسته هاشو چشم. داد مي گوش آهنگ و بود گذاشته گوشش تو رو Mp4. شد سوار و رفتم

 .نشد

 .گرفت م خنده ش قيافه ديدن با. كرد نگام ترس با. دادم تكونش دست با

 !خندي؟ مي چي به! مرض -

 !ترسيدي! تو به -

 !اصال -

 !!ترسيدي دونم مي گي مي دروغ -

 مي من هاي بازي مسخره به هم خودش كه ر اونقد. خنديدم مي بهش و كردم مي ش مسخره فقط راه توي

 .خنديد

 :گفت و داشت نگه رستوران يه جلوي
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 !خوبه غذاهاش اينجا -

 رمانتيك خيلي رستوران فضاي. بوديم نشسته دنج جاي يه ميز يه پشت! رستوران داخل رفتيم باهم و شدم پياده

 !تاريك نيمه و بود

. داشت غليظي خيلي آرايش يكي اون و بود معمولي ش قيافه شون يكي! بودن نشسته دختر دوتا چپمون سمت

 !كرده گل ش شيطوني دونستم مي. كردم نگاه رادمان به چشمي زير

 :گفت كه زدم دستش پشت قاشق با

 !چته؟! رواني -

 !كن درويش هاتو چشم -

 !اينجا؟ بياي تو گفت كي اصال! كنم شيطوني يكم نتونستم اومدي وقتي از كه بمونه دلم به داغت ايشاهللا -

 :گفتم اخم با

 !ناراحتي؟ چيه -

 !دارم اعتراض حق من مگه -

 !نيست وارد اعتراض كه فهميدي پس! آهان -

 نداشتيم رو خونه ي حوصله كدوم هيچ چون و شديم سوار. بيرون اومديم رستوران از و خورديم رو غذامون

 .بود اطراف همون كه پارك يه رفتيم

 :گفت خنده با! بده هولم كه گفتم رادمان به و شدم تاب سوار

 تاب خواي مي هيكلت اين با كشي نمي خجالت واقعا! پيامبره خـر سن كه هم سنت! شهرداريه نردبون قد قدت-

 !كني؟ سواري

 !بده هولم فقط تو! چه؟ تو به-

 روي همونجا خداخواسته از اونم و بسه ديگه گفتم رادمان به شدم خسته وقتي. كردم مي كيف منم و داد هولم

 :گفت رادمان روبه و طرفمون اومد فروخت مي فال كه بچه دختر يه. نشست ها چمن

 !گيري؟ نمي فال خانمت واسه آقا-
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 تا چند كه دختره به. نداشتم اعتقاد چيزا اين به راستش! نه يعني كه دادم تكون سر منم و كرد نگاه من به رادمان

 :گفتم و كردم نگاه داشت هم آدامس

 !خوام مي تو آدامسا ي همه عوضش خوام نمي فال-

 :گفت و كرد نگاه من به تعجب با. داد پولشو رادمان و گرفتم ازش رو دختره هاي آدامس ي همه

 !كني؟ كار چي خواي مي آدامس همه اين-

 .داشت گناه آخه. باشم خريده ازش چيزي يه خواستم ولي ندارم اعتقادي فال به من آخه! دونم نمي-

 حاال تا كه آهنگي ترين مزخرف. كردم روشن رو پخش شدم سوار تا. رادمان ماشين سمت رفتيم و شديم پا

 ...بود دار خنده و مسخره واقعا آخه كردم حال باهاش خيلي لحظه اون خدايي ولي. شد پخش بودم شنيده

 سي تا ده خورم مي تلو تلو دسترسي، در الو الو

 .پيشم از تو نري بريز ناز بيا شم، مي مست بدي لب كنم بوس رو تو

 من جوري چه آخه واي اي ، منه گوگول جوجو جِقله

 چه من به نگو خرابتم من آلوچه، خوامت مي دارم دوست رو تو

 او او منو خواي نمي بگي تو نري ميري تو نگي

 سك سك خرم مي واست بمون من پيش قربون تو ناز

 به به او نگا ماتيكو نگا لبشو نگا تيپشو

 لبخند نزني براش پروند اي تيكه افسر به خري

 قاطي قرو كنم مي ببينم اگه الواطي نري وقت يه شبا

 بشي رازي اگه شم مي خوشحال بازيگوشي و ناز و خوشگل

 فلفل گوجه با كنم تزيينت مايكروفر توي كنم سرخ رو تو

 :انداخت باال شونه. كردم نگاه رادمان به خنده با

 .دادش نوشين-

 !گرفتيش؟ هم تو: باال انداختم ابرومو

 !كن عوضش اين چيه. كنم رد رو كسي دست نمياد دلم ميشناسي كه منو-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٣٢ 

 ...بناله بزار... باحاله نه-

 ...ناليد مي چنان هم و

 ببينم كمرو بلرزون بيا م جميله و تو عاشق

 كن اونور و اينور باسنو ناي ناي ني نا ني نا ني

 بده قر آره پيشي پيشم بيا قرمزه لبات فرنگي توت مثل

 دامنت زير خبره چه منه با گوشت الو الو

 .خنده زير زدم بلند باصداي و بگيرمو خودمو جلوي نتونستم ديگه

 ايول داره، ،ايول داره ايول داره، ايول

 در از پنجره از تون خونه توي مياد خواستگار

 .بيرون كرد پرتش پنجره از و درآورد رو دي سي و جلو برد دستشو رادمان يهو

 !بودا جون نوشين يادگاري! ديوونه! ا -

 !بود خودش يه دي سي! كنم؟ كار چي من خب! بود افتضاح خيلي آهنگش واقعا. كرد نگام چپ چپ

 دختر يه. بود رسيده انگار هم جديدمون اتاقي هم.خونه برگشت خودش و داشت نگه خوابگاه جلوي رادمان

 و شر خودم مثل كه بود معلوم ورود ي لحظه همون از و بود بهارك اسمش. نمك با و تپل ساله يك و بيست

 !شيطونه

 واسه و بود بارم اولين من. كرديم مي شرط هم با و بود شهره مال ها كارت. كرديم بازي كارت هم با ده ساعت تا

 .باختم بود شام يه كه رو شرط نبود خوب م بازي اينكه ي

 يه لعنتي اه. بخورم كه خريدم مي بيرون از چيزي يه اقل حد كاش. بود شده هم م گشنه و شدم خسته كه من

 مي اي سوژه چه شكمم قور و قار صداي بگذره ديگه دقيقه دو يه اگه! كنم؟ كار چي حاال. نگرفتم كه هم كنسرو

 :گفت بهارك كه بودم فكرا همين توي! خنده واسه شه

 !بخوريم؟ بده نداره چيزي كسي! گشنمه من ها بچه-

 !نيست؟ بارت چيزي روشا: شهره

 :گفتم ناراحتي با
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 .باختم شامو آخرشم ببرم رو بازي كردم سعي انقدر سوزوندم كالري بيشتر دوتون هر از من-

 !بده مونو شام اآلن پس: بهارك

 :گفتم شده گرد هاي چشم با

 !بيرون؟ بزنيم خوابگاه از تونيم مي مگه! اآلن؟-

 :موهاش تو برد دستشو بهارك

 !گشنمه من! كنيم؟ كار چي حاال! ها گي مي راست-

 :كرد مي دعا داشت مثال و باال برد دستاشو شهره

 !بنما رحمي مسلم طفالن به خدايا-

 !خوره نمي دردمون به ولي. دارم هم گالينابالنكا يه. دارم شكالت تا دو من ها بچه: بهارك

 !شه نمي اينجوري-

 !من به بده رو كتري اون! شه؟ نمي چرا: بهارك

 خنده با. كرد زياد رو زيرش و بخاري روي گذاشتش بهارك. داد بهش رو بود آب توش كه كتري يه شهره

 :گفتم

 !بياد؟ جوش قراره اآلن اين آها-

 يكي و درآوردم آدامسمو هاي بسته كيفم توي از و بردم دست. افتادم چيزي يه ياد دفعه يه. خنديد هم شهره

 .دهنم تو انداختم

 !نداريم؟ هيچي چرا ما اصال! شه مي ت گشنه بيشتر اون با ديوونه: شهره

 :انداختم باال شونه

 خوردم شام بيرون رادمان با من تازه. نخريدم زيادي چيز هنوز. اينجا اومدم نيست بيشتر روز سه دو كه من-

 .اومدم

 :گفتن هم با دوتاشون دفعه يه

 !كيه؟ ديگه رادمان! رادمان؟-

 ...عموم پسر-
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 !ته اف بي كردم فكر! اه: شهره

 :گفت بهارك به رو بعد

 ...اومد جوش ت كتري كنم فكر-

 وقتي هم هنوز حتي! واي... نجوشيده آب. بود مسخره كه واقعا. جوش آب توي انداخت رو ش گالينابالنكا بهارك

 .شم مي جوري يه كنم مي فكر بهش

 :نشست اتاق وسط ش كتري همون با بهارك

 .دونم نمي رو ها شما! گشنمه خيلي كه من-

 :خورد مي بهم داشت حالم كه من. انداختيم دستش توي كتري به نگاه يه شهره و من

 !شه نمي آب هات چربي نترس! بابا خي بي بهارك-

 نتونستم ديگه كه من. داد تكيه تختش به شهره. خورد غذا بود گذاشته رو اسمش كه چيزي اون از يكم و خنديد

 كي! اوه... بود نيم و يك. ساعت به خورد چشمم دفعه يه! بوق دو بوق يه. گرفتم رو رادمان ي شماره و كنم تحمل

 !شد؟ نيم و يك

 :پيچيد گوشي توي آلودش خواب صداي... خوابه حتما

 !نداري؟ خواب تو ببينم-

 .سالم-

 :كشيد اي خميازه

 !كني؟ ادب عرض زدي زنگ شبي نصفه-

 :خنديدم

 !اينجا بيار وردار داري خونه تو هرچي بدو! نپرون مزه اينقدر رادمان-

 :كردن وصل برق بهش انگار

 !چي؟-

 .بخوريم بيار بردار چيزي يه! گشنمه گم مي-

 .واستا دقيقه يه! دختر بخوره شكمت به كارد-
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 :گفت كشيد مي سرك يخچال توي داشت انگار بعد

 !تنت به بچسبه بشه كوفت كه كه داريم هم هوله هله... شكالتي كيك با. هست ماكاروني يكم-

 !رادمان؟-

 !هان؟-

 !اينجايي ديگه ساعت نيم تا-

 .كردن مي نگاه بهم تعجب با بهارك و شهره. كردم قطع رو گوشي بعد

 !بگيريم؟ ازش جوري چه حاال-

 !خودمه مال نزنين صابون هاتونو شكم-

 !رفته؟ يادت تو شام نكنه راستي! خسيس: شهره

 :گفتم افسوس با

 .كنم شريك هم رو شما مجبورم اينكه مثله-

 !من به بديد هاتونو شال: شهره

 زنگ م گوشي بعد ساعت نيم حدود. زد گره بهم رو همه اونم و داديم بهش داشتيم شال هرچي بهارك و من

 :بود رادمان. خورد

 !برسونم؟ بهت جوري چه-

 پشت رفتم. خوابن همه كه بود معلوم. بود بسته ها اتاق ي همه در. راهرو تو رفتم و كردم باز درو الي آروم

 .داد تكون دست واسم و باال گرفت سرشو. پنجره

 !واستا همونجا دقيقه يه-

 برگشتم دوباره و گرفتم شهره از رو بوديم زده گره كه رو هايي شال و اتاق تو برگشتم و كردم قطع رو گوشي و

 سبدي ي دسته به رو ها شال و داد تكون سرشو و خنديد. پايين فرستادم واسش طناب مثل پنجره از و راهرو تو

 .بست بود گذاشته رو ها غذا توش كه

 رو سبد. خنديدن مي داشتن ور اين دهنشونو رو بودن گذاشته نو دستشو هم بهارك و شهره. بود دار خنده واقعا

 رو كوبوند يكي رادمان. ريخت ش همه و شد ول دستم از دفعه يه بگيرمش بتونم اينكه از قبل و باال كشيدم
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 اشاره رادمان به سريع. داد هم صدايي عجب مذهب ال! گفتم نمي هيچي ترس از! بود مونده باز دهنم! ش پيشوني

 !بياره جا حالشو كه اومد خوشگلمون نگهبان و بود شده دير اما بدو كه كردم

 مسئول و شد وا اتاق يه در كه خبره چه اينجا دونم نمي من مثال كه برم در اومدم! بود شده اي بازي مسخره عجب

 سبدم يه! عرضه بي ي دختره. گفتم مي بيراه و بد خودم به هي! بزارم؟ دلم كجاي اينو حاال. رسيد سر خوابگاه

 كوفت كه غذا! نندازه؟ راه تنبكشو و ساز دلم اين دفعه يه گشنمه هنوز من! هيچي اينا حاال! بگيري؟ نتونستي

 !افتاديم هم هچل تو هيچ نكرديم

 مسئول. ديگه برو لعنتي اه!باشه كرده ول رو رادمان نگهبان كردم مي دعا دعا. كردم نگاه بيرون به پنجره از

 :ش گنده اخم اون با خوابگاه

 !خانم؟ خبره چه اينجا-

 خيلي لحني با خوابگاه مسئول! شدي سفيد پيشوني گاو! روشا سرت بر خاك! شد مي باز يكي يكي ها اتاق در

 :گفت جدي

 .كنم مي مشخص رو تكليفت صبح فردا-

 كاري هرچند! نيفتادن اين فكر به شكر رو خدا كه! نكنن بازداشت رو رادمان كردم مي دعا دعا! هيچي اينا حاال

 !بود عموم پسر ثانيا و بود نشده خوابگاه وارد اصال رادمان كه اوال! بكنن تونستن نمي هم

 هم بحالم خوش البته! بگيرم؟ سرم به گلي چه حاال. بيرون كردن شوتم خوابگاه از كردم مي فكر كه همونجور

 هم بعدش. كرده غش كردم فكر كه كشيد جيغي چنان گفتم بهش رو موضوع و زدم زنگ مامان به وقتي! ها شد

 :گفتم كالفه كه زد غر اونقدر

 !رادمان پيش رم مي خب! اينقدر؟ زني مي غر چرا حاال-

 :داد بيرون صدا با رو نفسش

 تا اونجا بري بايد! كنم؟ چيكار تو دست از من خدا اي! رادمان پيش بري كه بودي همين دنبال هم اولش از-

 !كني اجاره خونه

 !ديگه مونم مي رادمان پيش! دي؟ مي گير اينقدر چرا آخه! مامان-

 :گفت ناراحت
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 !تللي يللي برين بايد شب تا صبح و نيست خبري درس از بمونين هم با اگه دوتا شما دونم مي كه من-

 :خنديدم

 !كنه مي كمك بهم ها درس تو رادمان! جون مامان نترس-

 :خنديد اونم

 !رادمان؟! كي؟ اونم-

 :كردم لوس خودمو

 !هميم پيش هميشه كه ما! مخالفين؟ رادمان ي خونه برم من اينكه با چرا شما اصال-

 ...فقط دوني مي صالح خودت طور هر-

 !چي؟ فقط-

 !خداحافظ! هيچي-

 !جووووووووون آخ! ها نشد بد هم همچين. كردم قطع رو گوشي حالي خوش با

 شيراز دليل اصال. باشم رادمان پيش خواستم مي هم اولش از من. كردم فكر مامان حرف به يكم! شدم راحت

 !ديگه بود همين اومدنم

 :گفت و خنديد فقط گفتم رو قضيه رادمان به وقتي

 !خودمي آويزون دونستم مي هم اولش از كه من -

 رفتم مي رادمان با ها صبح ديگه. خودم جون رادمان پيش برگشتم بازم و شدم جدا بهارك و شهره از بآلخره

 ...دانشگاه

 هام لب به رژ كم يه و كردم سر مو مشكي ي مقنعه. پوشيدم ساده مانتوي يه با كمرنگ آبي تنگ جين شلوار

 :شد باز در و خورد در به اي تقه. ماليدم بهم هامو لب و كشيدم

 !برين؟ مي تشريف عروسي سالمتي به-

 !كردي خواستگاري ازش كه گفته ها بچه به شنيدم! جونه نوشين و تو عقد امروز! كردي؟ فراموش رادمان! وا-

 :گفت بلند صداي با هو يه

 !من؟! چي؟-
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 :خنديدم

 همچين! كردم شوخي. نگير خودت به زياد درضمن! كنه نمي فرار عروس نترس! كردي؟ هول اينقدر چرا حاال-

 !نيستي هم سوزي دهن آش

 :كرد كج چپ سمت به سرشو

 !كنم نمي بخت بد خودمو كه نشونم عقد ي سفره سر رو تو تا من! نمكي با خيلي-

 به دست. داد مي نشون خودشو بيشتر سبزم هاي چشم كه كشيدم هام چشم توي مو مشكي مداد بهش توجه بي

 رو بود كرده رفلكس دخترش دوست كدوم تصوير دونه مي خدا. كرد مي نگام و بود داده تكيه در به سينه

 !من صورت

 از تا چند با رادمان دانشكده حياط توي. شديم راهي هم با و اومد خودش به اونم و شدم رد كنارش از حرص با

 .شدم كالس وارد زودتر من كه شد صحبت مشغول دوستاش

 كه نوشتن كلي از بعد بآلخره. كرد شروع كوتاه سالم يه از بعد و شد داخل استاد كه بودم ننشسته سرجام هنوز

 ها دانشجو كه ذاتت به تف. داد درس ضرب يه مرد نا. شد خارج كالس از استاد شكست مي داشت ديگه دستم

 سخت اينهمه بابا! بدن درس به دل ها دانشجو دارن انتظار كاراشون اين با آخه! كه واقعا! دي مي عذاب اينقدر رو

 !نيست خوب اصال بخدا گيري

 !ـــــــــــــ، پيفــــــــــــــــــــــ-

 :گفتم و كردم بسته و باز بار چند بود شده حس بي انگار كه دستمو و بيرون دادم صدا با نفسمو

 ... يه لعنتي! اه-

 :اومدم خودم به مهسا هاي تكون با. شدن خارج كالس از هم با پروين و باوقار. موند باز دهنم

 !ديم مي دست از جالبو ي صحنه يه كه بريم بدو روشا-

 حياط توي. بيرون زديم كالس از هم با و كردم جمع وسايلمو سريع نداشتيم كالس ديگه چون حرفش اين با

 واهي خيال خودمون واسه انگار اما. پروين سمت رفتيم سريع. شدن جدا هم از پروين و باوقار ديدم كه بوديم

 هم زدن مخ يه ي عرضه!پروين ت عرضه بي سر بر خاك! كردن بدل و رد هاشونو جزوه چون. بوديم بافته

 !نداري؟
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 دويدم. بيرون بودن رفته دوستاش با و نبود خونه رادمان. شنيدم رو تلفن زنگ صداي كه بيرون اومدم حموم از

 :برداشتم رو گوشي و تلفن سمت

 !بله؟-

 !چطوري؟! روشا سالم-

 !بود نياز

 !خوبه؟ نيما! چطوري؟ تو! خوبم من. عزيزم مرسي-

 خريد بياي من با بايد ضمن در. دعوتين هم شما نيماست تولد شنبه دو شب بگم زدم زنگ! رسونه مي سالم! آره-

 !دارم كار خيلي من چون

 !خريد؟ بري خواي مي كي! ميايم حتما چشم! مباركه-

 !داري؟ وقت ظهر از بعد فردا-

 !دنبالت ميام خودم پنج ساعت! آره-

 :گفت و فرستاد برام اي بوسه

 !باي! منتظرتم-

 !باي-

 كنارش بود سخت چقدر! بستم هامو چشم كشيدمو دراز تخت روي! اتاقم تو برگشتم و كردم قطع رو گوشي

 احتياج بهش. بودم جورايي يه. بودم شده عاشقش بيشتر انگار پيشش بودم اومده كه حاال! باشم دور ازش و باشم

! چرا؟ آخه! نمياد چشمش به اصال م خوشگلي ولي خوشگلم گه مي خودش! بينه؟ نمي منو اون چرا خدايا. داشتم

 دونست مي كاش! آبجي؟ گه مي بهم چرا! كمه؟...  و رستوران توي دختر اون و فرزانه و نوشين از چيم من مگه

 !متنفرم كلمه اين از

 پاي صداي. بستمشون زود ولي. كردم باز چشمامو در شدن بسته و باز صداي با كه كردم فكر چقدر دونم نمي

 .اومد من سمت به كه شنيدم رو رادمان
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 م پيشوني روي از خيسمو موهاي و كشيد روم رو پتو. ميكردم حس نگاهشو سنگيني. ايستاد سرم باالي لحظه چند

 .زد اي بوسه م گونه به آروم و زد كنار

 كه كردم باز هامو اختيارچشم بي. بود كرده م ديوونه تنش عطر.بود چسبونده صورتم به همونجور رو صورتش

 رادمان رفتن از خبر كه شنيدم گوشم تو درو شدن بسته و باز صداي. بيرون رفت اتاق از و عقب برد سرشو سريع

 .داد مي

 البي به. شدم سرازير ها پله از بدو و نشدم آسانسور منتظر. ناراحته چي از دونستم نمي. دنبالش رفتم و شدم بلند

 كه بود رادمان دنبال چشمم و زدم مي نفس نفس. خوردم يكي ي سينه به سينه دويدم مي كه همونجور رسيدم كه

 .شد خارج مجتمع از

 :گفتم كرد مي نگام تعجب با كه پسري روبه و كشيدم بلندي نفس

 !ببخشيد! متاسفم واقعا-

 :گفت لبخند با

 !كنم؟ كمكتون تونم مي... فقط! نيست مشكلي! كنم مي خواهش-

 !اجازه با! ممنون خيلي-

 ناراحت چي از يعني. كردم فكر رادمان به. شد داخل من با هم پسره اون. زدم رو آسانسور ي دكمه و برگشتم و

 !بود؟

 مي. بود رادمان آپارتمان روي روبه دقيقا آپارتمانش. بيرون اومديم هردومون و شد باز در. رسيد آسانسور

 به كه نبود همراهم هم م گوشي. برنداشتم رو كليد كه كردم عجله انقدر اومد يادم كه كنم باز درو خواستم

 !كردم؟ مي كار چي بايد پس. بزنم زنگ رادمان

. بودم پوشيده تيره طوسي تنگ شلوار يه و طوسي تونيك يه. خنديدم بلند بلند اختيار بي و كردم نگاه خودم به

 !بود ريخته بهم موهام و بودم نزاشته روسري

 وضع همين با وگرنه خوردم بهش شد خوب! بود ديده رو ديوونه يه! بود كرده تعجب اينقدر پسره چرا بگو پس

 !خيابون تو رفتم مي بايد
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 من به تعجب با پسره همون باز ديدم كه خنديدم مي همونطور.نشد من متوجه و نبود البي تو كسي آوردم شانس

 .بودم ديوونه كه واقعا. زدم سرفه چندتا جاش و شد قطع م خنده!كنه مي نگاه

 !اينجا؟ اومدين تازه شما: پسره

 !شناسينش؟ مي! رادمان! پسرعمومه مال! نيست من مال خونه دونين مي... يعني! بله! ها؟-

 .هستم سروش من. خوشوقتم تون آشنايي از! بله! بله-

 !روشا! طور همين منم -

 :كرد زمزمه بار چند

 !شه؟ مي چي ش معني! يه جالبي اسم! روشا! روشا-

 !زيبا دختر-

 :گفت و شد كشيده صورتم روي نگاهش

 !تونه برازنده خيلي-

 بالتكليف. نداشت رفتن قصد انگار ولي بشينم همونجاها منم كه بره بودم منتظر. كردم تشكر و زدم لبخندي

 :گفت كه بودم واستاده

 !برگرده رادمان تا من ي خونه بفرمائين! گذاشتين جا تونو كليد كردين اينقدرعجله كنم فكر-

 كه رفت سروش و نشستم مبل يه روي! اسپرت و بود شيك خيلي آپارتمانش.كردم قبول دعوتشو خواسته خدا از

 فر و نخورده شونه و بود شده خشك ديگه كه موهامو. كردم نگاه خودمو! بود روم روبه آينه يه! بياره قهوه برام

 !بود ول هام شونه روي

 نمك با م قيافه كل در ولي! شلخته هاي بچه عين!بودم؟ شده اينجوري چرا دونم نمي! بود كرده پف هم صورتم

 !بود شده

 :پرسيدم و كردم تشكر ازش. برگشت قهوه هاي فنجون با سروش

 !بزنم؟ تلفن يه تونم مي-

 !البته-
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 اينكه براي و دادم بهش رو گوشي ناراحتي با. داد نمي جواب اما گرفتم شو شماره بار چند. دستم داد رو گوشي و

 :گفتم باشم گفته چيزي

 !كنيد؟ مي زندگي تنها شما -

 !نباشيم؟ رسمي شه مي-

 .دادم تكون سرمو

 !موندم اينجا كه منم فقط و هستن ايتاليا خواهرم و پدرم و كرده فوت مادرم-

 !نرفتي؟ باهاشون چرا خب-

 !ترم راحت اينجا-

 !خوني؟ مي درس-

 !روانشناسي آخر سال-

 !بخوني؟ منو ذهن توني مي پس! اوووه-

 :گفت و خنديد بلند بلند

 !كردي؟ فكر همچين چرا-

 :گرفت م خنده منم ش خنده از

 !بخونن رو همه فكر تونن مي و عجيبن خيلي ها روانشناس كردم مي فكر هميشه! دونم نمي-

 مي كارهاشون و ها رفتار به توجه با ولي! بخونيم فكرشو تونيم نمي ما نكنه همكاري كسي تا! نيست طور اين! نه-

 !رسيد گذره مي ذهنشون تو كه هچيزي به شه

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 !فكرمه؟ تو چي اآلن من بگي توني مي! جالبه-

 :گفت بعد و كرد نگام يكم

 !شه مي نگرانت باشي نشده متوجه تو و باشه اومده رادمان اگه كه كني مي فكر داري اآلن-

 :گفتم حال اين با ولي! بود گفته درست! گرفت م خنده

 !خوني نمي درس خوب اينكه مثل! غلطه كامال! دكتر آقاي نه-
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 :گفت و انداخت باال ابرو

 !كني انكارش داري سعي باز ولي بود درست من حرف دوني مي اينكه با! عجيبه؟ كارهات ي همه دوني مي-

! اومد در زنگ صداي كه خنديدم مي همونطور!برام بود جالب خيلي خنده زير زدم بلند هو يه.كردم تعجب

 :كرد مي پرسي احوال و سالم يكي با كه شنيدم مي رو صداش. كرد بازش و در سمت رفت سروش

 !اينجاست آره! سالم-

 .بودن نديده منو هنوز!بود رادمان كردم مي فكر كه همونطور!در سمت رفتم و شدم بلند

 !اينجاست؟ فهميدي كجا از: سروش

 :گفت سرد خيلي رادمان

 !بود برداشته رو ساختمون كل ش خنده صداي-

 :گفت و خنديد سروش

 !تو؟ نمياي چرا حاال! بود من تقصير-

 !دارم عجله! كني؟ صداش ميشه! ممنون! نه-

 .داد جوابمو سرد و خشك خيلي رادمان. كردم سالم خودم بزنه صدام سروش اينكه از قبل

 !خونه رفتم باهاش و كردم خداحافظي سروش از

 :كردم مي نگاش تعجب با. بست محكم درو و تو اومد سرم پشت

 !شده؟ چيزي-

 !نه-

 !داري؟ عجله گفتي چرا پس-

 !بموني؟ بيشتر خواستي مي-

 !شدي؟ غيرتي تاحاال كي از تو! تو؟ شده چت رادمان-

 توي رفتم و شدم رد كنارش از حرفي هيچ بدون. كرد نگام بود شده وحشتناك حاال كه قشنگش هاي چشم با

 نيم و يازده. كردم نگاه ساعت به. شدم خوردن مشغول و برداشتم بود يخچال توي كه كيكي از كم يه! آشپزخونه
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! بود اومده خوشم ازش! اومد مي نظر به خوبي پسر!سروش! بود گذشته زود سروش پيش برام زمان چقدر!بود

 !اومد مي خوبي دوست نظرم به! داشتم آرامش كنارش

 اما رادمان. بخوابم كه رفتم و پوشيدم رو خوابم لباس. اومد مي خوابم بازم ولي بودم خوابيده غروب تا اينكه با

 .كشيد سيگار و نشست هال توي كي تا دونم نمي

! بود؟ كشيده سيگار اينقدر چرا! بود سيگار ته از پر عسلي روي! نبود رادمان شدم بيدار وقتي بعد روز صبح

 برام رو سويچش فقط! بود نذاشته هم يادداشتي هيچ!كجاست بپرسم و بزنم زنگ بهش كه زاشت نمي غرورم

 !بود گذاشته

 جين شلوار يه با مشكي سفيد ي خونه چهار شال يه با كوتاه مشكي مانتوي يه. شدم آماده كه بود چهار ساعت

 ماشين سوئيچ و كردم هم ماليمي خيلي آرايش! بودم شده سفيد سياه كال. پوشيدم رو سفيدم هاي كتوني و مشكي

 !بيرون رفتم و برداشتم رو رادمان

 :شد سوار غرغر با! بود شده دير كمي نياز دنبال رفتم وقتي

 !پس؟ كجايي! منتظرتم ساعته سه-

 !سالم-

 :گفت حرص با

 !كردي؟ عالفم چقدر! سالم-

 !شه مي خراب پوستت زني مي جوش! نخور حرص اينقدر-

 !بزنه تاول بايد سهله كه جوش تو دست از-

 :گفتم خنديدمو

 .كردم دير ساعت يك همش! زني؟ مي چرا-

 !كني معطلم بيشتر خواستي مي! ساعت؟ يك همش-

 !كردم مي چت م خاله دختر با داشتم! ببخشيد خب-

 !ت؟ خاله دختر! خودت جون آره-

 !كن باور-
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 م اعتباري كارت دنبال داشتم من و شد پياده زودتر نياز! برداره پول حسابش از نياز تا داشتم نگه بانك يه جلوي

 .كردم پيداش بآلخره كه گشتم مي كيفم توي

 يه دست كردم احساس كه بودم بانك نزديك! بود شلوغ كم يه رو پياده توي. شدم رد خيابون از و شدم پياده

 .كردم نگاه كرد مي نگام تمام وقاحت با كه پسري به و برگشتم خشم با! شد كشيده باسنم روي نفر

 و اومد دنبالم ديدم كه دادم ادامه راهمو! خورده بدنم به دستش و نداشته منظوري شايد كه كردم فكر خودم با

 تو مشت يه و كشيدم دستشو كه باسنم رو بزاره دستشو دوباره خواست مي شد مي رد كنارم از كه درحالي

 .شد زمين پخش كه زدم شكمش

 مشتشو. بده نشون خودي مثال كه شد بلند پسره. كردن مي نگام تعجب با بودن اونجا كه كساني ي همه و نياز

 :زد داد كه پيچوندم دستشو و گرفتم مچشو كه طرفم آورد

 !آخ-

 !گذاشت فرار به پا و شد بلند بالفاصله بار اين و افتاد دوباره كه زدم شكمش توي زانوم با

 متوجه كه دنبالش بدوم خواستم مي. كردم مي تماشا فرارشو حرص با همونطور و نبود خودم دست كنترلم اصال

 .شدم نياز ي

 انگار.نداشتن ازاون كمي دست هم بقيه. كرد مي نگام باز دهان با و بود گرفته دستش تو شو اعتباري كارت

 .بود شده جوون پسر يه حريف من مثل الغري دختر كه بود جالب خيلي واسشون

 :گفتم نياز به رو عصبي لحن با همونطور

 !شده؟ چت تو! چيه؟-

 ...!تو كه اينه منظورم يعني!گرفتي؟ ياد كجا از چيزارو اين تو...تو-

 :گفتم حوصله بي

 !شد؟ تموم كارت! بلدم فو كنگ از چيزايي يه آره-

 !ها درسته خيلي كارت! آره-

 منم. اومد مي بهش خيلي كه كرد پيدا مشكي شب پيراهن يه نياز رفتن پايين و باال و گشتن كلي از بعد روز اون

 شبيه تقريبا. خريدم داد مي نشون تر قشنگ خيلي انداممو و بود باسنم پايين تا كه تنگ و باز خيلي پيراهن يه يه
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 مي لجبازي باكي دونستم نمي هم خودم! بود تر باز اون از ولي بودم پوشيده شيرين عروسي واسه كه بود لباسي

 .خريدم رو لباس اون رادمان حرص از. كنم

 !باشه خونه رادمان كه بودم اميدوار! خونه برگشتم و رسوندم رو نياز من و خورديم روبيرون شام

 !باشه خونه رادمان كه بودم اميدوار

 :ديدم البي توي رو سروش گذشته شب مثل

 !خانم روشا! به به -

 !سالم -

 !پكري؟ چيه -

 !كرديم تلف وقت كلي و پسنده مشكل خيلي دوستم! خريد بودم رفته! م خسته راستش -

 :گفت و خنديد

 !ميره در هم ت خستگي! بخوريم؟ هم با قهوه يه موافقي -

 جلوي شاپ كافي يه. نكردم رد رو درخواستش ولي كنم استراحت داشتم ودوست بودم خسته خيلي اينكه با

 .داديم قهوه و كيك سفارش و اونجا رفتيم. داشت خوبي خيلي هاي قهوه كه بود مجتمع

 :شكست رو بينمون سكوت سروش

 !بگي واسم خودت از نشد فرصت ديشب -

 :گفتم و كردم صاف رو گلوم

 هجده تا! باشه رادمان پدر كه مهدي عمو ي دردانه البته و هستم خانواده فرزند تنها فرهمند روشا اينجانب -

 خونه يه توي پسرعموم با و اومدم شيراز دانشگاه به تحصيل ي ادامه براي و كردم مي زندگي تهران در سالگي

 چيزي بازم! ادبياته دبير مامانم و داره ماشين بنگاه بابام! مهرانه بابام اسم و نيلوفر مادرم اسم. كنيم مي زندگي

 !مونده؟

 :گفت و خنديد

 !مفيد و مختصر ساده! نه -
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 مي وقتي. رفتيم در سمت هم با و كردم تشكر ازش قهوه بابت.شديم خوردن ومشغول آوردن رو مون قهوه

 !صورتش به خورد شدت با و برگشت در و نبود سروش به حواسم بيرون برم خواستم

 :گفتم و كشيدم دست صورتش روي اختيار بي! هم تو بود رفته درد از ش چهره! سمتش برگشتم دستپاچه

 !نبود عمد روي از! متاسفم -

 :گفت و خنديد

 !نكن ناراحت خودتو! نداره عيبي -

 خداحافظي ازش در جلوي. خونه برگشتيم هم با و كردم عذرخواهي ازش بازم.خنديدم هم من ش خنده با

 .خنديديم مي بودم كرده من كه كاري به هردومون هنوز كه درحالي.كردم

 سالم و زدم لبخند روش به. بود منتظرم در پشت هميشه انگاررادمان.شد باز بالفاصله در كه زدم رو در زنگ

 درو و شدم داخل.كناررفت در جلوي از و داد جوابمو داشت ديشب از كه خشك و سرد لحن همون با. كردم

 .بستم

 شام كدوممون هيچ شب اون! بود كشيده طول ساعت چند بيشتراز قهرمون كه بود بار اولين!بود؟ شده چش اين

 نمي رو رادمان. بودم رادمان هاي رفتار فكر تو همش و بودم خوابيده ظاهرا كه من اما. خوابيديم زود و نخورديم

 ...نه يا بود خوابيده واقعا دونم

 راهي مختصر ي صبحونه يه ازخوردن بعد. نخريدم هيچي هنوز نيما واسه كه اومد يادم تازه شدم بيدار كه صبح

 يه كه بودم تاكسي منتظر خيابون كنار. شدم ناراحت برسونه منو تا بود نكرده صبر رادمان اينكه از.شدم دانشگاه

 :داشت نگه جلوم شيك خيلي ماشين

 !دي؟ نمي افتخار -

 :گفتم برداشت شو آفتابي عينك كه سروش به رو. شدم سوار تعارف بي و زدم لبخند روش به

 !ببر منو خوره مي مسيرت كه هرجا تا! شدم مزاحمت ببخشيد -

 !خوره مي هم قيامت به بخواي اگه تو با من مسير -

 :گفتم تصنعي ي خنده با و گرفتم نشنيده حرفشو

 !خبره؟ چه! خونه مي خروس كبكت امروز -
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 دختر يه و فرزانه و نوشين. شدم پياده و كردم تشكر ازش رسيديم كه دانشگاه جلوي. خنديد فقط جوابم در

 .كردم سالم بهشون و طرفشون رفتم. دادن تكون دست برام شناختمش نمي كه ديگه

 !نيومدي؟ رادمان با! بود؟ كي پسره اين: نوشين

 !داد نجاتم فرزانه كه بگم چي موندم

 !نداره كالس امروز كه رادمان ديوونه: فرزانه

 !كلك؟ بود پسرت دوست! ها بود اي تيكه عجب پسره اين ولي! نبود حواسم اصال! ها گي مي راست: نوشين

 :گفت شناختمش نمي كه دختره اون

 !خداحافظ! شه مي شروع اآلن كالسم! رم مي دارم من نوشين -

 استاد از بدبختي با. كالس سمت رفتم و كردم خداحافظي ازشون سريع و افتادم كالسم ياد منم حرفش اين با

 !تو برم بزاره كه خواستم اجازه

 :پرسيد ازم آروم. نشستم مهسا كنار

 !كردي؟ دير چرا-

 !كردين؟ شروع وقته خيلي.كردم فراموش رو كالس زدم مي حرف ها بچه با داشتم-

 !اومده تازه هم خودش! نه-

 كه خواستم مهسا از! بود دو ساعت شد تموم كه كالسام. شدم برداشتن جزوه مشغول و كردم جمع رو حواسم

 همراهمون هم پروين.بخرم خوب كادوي يه نيما براي بتونم تا بياد من با داره وقت اگه و باشيم باهم رو ناهار

 .زديم سر جا چند به نهار از بعد. اومد

. بخرم ادلكن گفت مي پروين و بخرم ساعت براش كه داد پيشنهاد مهسا. بود سخت برام كادو انتخاب هميشه

 .بگيرم ساعت براش كه شد قرار بآلخره

 :گفت مهسا منو به رو پروين كادو خريدن از بعد. كردن انتخاب پروين و مهسا رو ساعت

 .بخوريم قهوه يه و بريم موافقين اگه اطراف همين من ي خونه ها بچه-

 پدرش. كرد مي زندگي تنها و داشت كوچيك آپارتمان يه. پروين ي خونه رفتيم و كرديم قبول هم مهسا و من

 هم پرستو اسم به كوچكتر خواهر يه پروين. بود داده دست از پيش ماه چند رو مادرش و بود مرده پيش سالها
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 مي سر پروين به گداري گه و كردن مي زندگي مشهد شوهرش با و بود كرده ازدواج اون از زودتر كه داشت

 .زدن

 به و كردم خداحافظي ها بچه از بعد ساعت نيم! بود راحت اما كوچيك.اومد خوشم خيلي پروين آپارتمان از

 !باشم چشم تو امشب خواستم مي. رفتم آرايشگاه

. بود زده بهش قشنگ گل يه و بود كرده جمع سرم طرف يه. بود كرده درست قشنگ خيلي موهامو آرايشگر

 خودم ديدن با خودم!همينطور هم صورتم. بود شده درست قشنگ خيلي و بود هام سينه پايين تا مجعدم موهاي

 به رو آرايشگر خانم. بودم شده زيبا واقعا بلندم پاشنه هاي كفش و قشنگ لباس اون با. كردم مي ضعف داشتم

 :گفت من

 !گيره مي رو تو چشمش پسره هرچي امشب كه بخورم قسم تونم مي جرات به-

 زود خيلي. بياد رادمان كه شدم منتظر و برگشتم خونه به. كردم تشكر ازش كلي و اومد خوشم تعريفش اين از

 بودم پوشيده نشه مشخص لباسم كوتاهي بود شده باعث و بود زانوم تا كه بلندمو مانتو و بودم اتاق توي من. اومد

 محاله ببينه تنم تو رو لباس اين اگه دونستم مي چون ببينه منو رادمان فعال خواستم نمي. بودم گذاشته هم شالم و

 .بيام اينجوري بزاره

 و بپرم داشتم دوست چقدر. بود شده العاده فوق.كردم نگاهش زيرچشمي. كرد سردي سالم و اتاق توي اومد

 .بوديم قهر هم با كه حيف ولي ببوسم رو خوشگلش صورت

 .بود باال مدل هاي ماشين از پر اينا نيما ي خونه جلوي. زديم نمي حرف هم با كدوم هيچ راه توي

 و دادم دست نيما با و بوسيدم رو نياز. اومدن پيشوازمون به نياز و نيما. رفتيم شون خونه سمت به و شديم پياده

 .گفتم تبريك بهش رو تولدش

 .بودن نيما هاي دوست ظاهرا كه پسرها از تا چند سمت رفتن نيما با رادمان

 :گفت شده گشاد هاي چشم با نياز. درآوردم رو مانتوم و برداشتم رو شالم. دربيارم رو مانتوم كه گفت بهم نياز

 ...!روشا! من خداي-

 :گفتم تعجب با

 !بده؟ لباسم! شده؟ چيزي-
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 !محشري تو من خداي واي! كردم مي فكر من كه هستي اوني از تر خوشگل خيلي تو! نه! نه-

 !زنه مي موج توش هم خشم اما تحسينه، هاش چشم تو ديدم كه رادمان سمت برگردوندم رومو خنده با

 .نياز و من طرف اومد جوون پسر يه با ش هميشگي لبخند همون با نيما

 !هستن خانم روشا هم ايشون و فرهاد دوستم كنم مي معرفي: نيما

 نيومد خوشم كه بود جوري يه نگاهش. بوسيد هامو انگشت لبشو سمت برد رو دستم فرهاد. دادم دست فرهاد با

 !نبود بد رادمان كردن ادب واسه ولي

 !ديد؟ مي افتخار: فرهاد

 :گفتم و انداختم نگاهي رادمان به

 !افتخاره باعث-

 همراهيش.رقصيد مي زيبا واقعا فرهاد. كشيدن هورا برامون همه.كرديم رقصيدن به شروع و وسط رفتيم هم با

 .بود رادمان پيش حواسم ي همه و كردم مي

! شده؟ اينجوري رادمان چرا كه بود عجيب خيلي واسم. شدم رادمان خشمناك نگاه ي متوجه برگشتيم وقتي

 .گرفت نمي ايراد ديگران با من رقصيدن از وقت هيچ اونكه

 :كرد ش معرفي نيما. سمتمون اومد داشت غليظي آرايش كه دختر يه

 .هستن شيما دوستشون هم ايشون. خانم آناهيتا بنده ي عمه دختر هم ايشون-

 خيلي لباس يه كه آناهيتا به! بودمشون؟ ديده كجا يعني! بود آشنا برام شون قيافه. كردم نگاه شيما و آناهيتا به

 خودش زيبايي و غليظ آرايش اون با. بود تر باز خيلي من لباس از لباسش. انداختم نگاهي بود پوشيده زننده

 .اومد خوشم بيشتر اون از و بود معمولي خيلي شيما اما. بود شده سكسي و لوند خيلي

 .ديديم رستوران تو كه ان دختري دوتا همون اومد يادم كه كردم مي نگاشون همونطور

 نفره دو مبل يه روي رفتن آناهيتا با و انداخت من به نگاه يه رادمان. ايستاد كنارش و داد دست رادمان با آناهيتا

 و شيما. شد مي مشخص خوب هاش ران كه نشست طوري و راستش پاي روي انداخت چپشو پاي آناهيتا. نشستن

 :گفت و پيشم اومد فرهاد كه نشستم مبل يه روي همونجا. بيكار بودم مونده من و رقصيدن مي باهم كه هم نيما

 !موافقي؟ زدن قدم يكم با-
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 شدم خشمگينش نگاه ي متوجه شديم مي رد آناهيتا و رادمان جلوي از وقتي. گرفت دستمو اونم و شدم پا جام از

 .گه نمي چيزي كه دونستم مي ولي

 فرهاد و نشستيم استخر كنار. كردم مي همراهي باهاش ولي نداشتم شو حوصله اينكه با. بيرون رفتيم فرهاد با

 :گفت

 !درسته؟! اينجا اومدي تحصيل واسه گفت مي نيما-

 .دادم تكون سرمو

 !كنين؟ مي زندگي جا يه رادمان با-

 !بود؟ چي منظورش. كردم نگاش و برگشتم

 !چطور؟! آره-

 .پرسيدم طوري همين! هيچي-

 !آهان-

 بغل تو افتادم دفعه يه كه كرد گير كجا به پام دونم نمي كه شم بلند خواستم مي. نزديم حرفي كدوم هيچ ديگه

 خجالت ازش. بود كرده قفل كمرم روي دستشو اون و بودم فرهاد روي من. زمين رو افتاديم هردومون و فرهاد

 :گفتم تعجب با. كرد بغلم تر محكم و نزاشت كه شم بلند خواستم و كشيدم

 !كني؟ مي كار چي-

 !كنم؟ ولت كه م ديوونه مگه-

 !چيه؟ كارا اين! فرهاد كن ولم-

 .بود سرد زمين. روم اومد و چرخيد بود كرده بغلم كه همونجور

 !كن ولم! فرهاد سردمه-

 :گفت و كرد نزديك هام لب به هاشو لب. نبود كن ول اون انگار اما

 !انگيزي شهوت خيلي تو... دوني مي-

 .كردم نگاش ترس با

 !چيه؟ منظورت-
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 طرفم بياد خواست بازم. شدم بلند سريع و دادم هولش. بود شهوت از پر.مكيد محكم و گذاشت لبام روي لباشو

 :كردم تهديدش كه

 !ديدي خودت چشم از ديدي هرچي برداري ديگه قدم يه اگه-

 .جلو اومد ش مسخره ي خنده با

 !كني؟ كار چي خواي مي مثال-

 حفظ تعادلشو تونست كه گرفتم دستشو سريع. استخر توي شه پرت بود نزديك كه زدم ش چونه زير لگد يه

 :زد دست برام. كنه

 !عاليه-

 !بود اخطار يه اين! نشو من نزديك گفتم بهت-

 مستخدم داخل گذاشتم رو پام تا. داخل برگشتم و دادم تكون پيراهنمو هاي خاك و كردم مرتب خودمو يكم

 !حاضره غذا كه گفت و اومد

 ميومد خوشش انگار كنه ي پسره. نشست جلوم و اومد فرهاد. بودن نشسته هم كنار آناهيتا و رادمان شام ميز سر

 !بخوره كتك

 خيال بي كنه فكر رادمان كه نخوردم تكون جام از ولي نداشتم اشتها اينكه با منم. رفت و شد پا زود خيلي رادمان

 !!كنم مي كوفت رو شامم دارم

 چند و شد بلند موزيك صداي موقع همون توي. خورن مي مشروب خنده با آناهيتا و رادمان ديدم برگشتم وقتي

 :گفت و گرفت بازومو. شد پيداش مزاحم فرهاد ي كله و سر باز كه كنم كار چي بودم مونده. وسط رفتن نفر

 !ناراحتي؟ چرا! عزيزم؟ چيه-

 و انداخت من به نگاه يه بعد و فرهاد به نگاه يه و سمتم اومد رادمان. برداشت دستشو كه كردم نگاش چپ چپ

 :گفت

 .بريم شو آماده-

 :گفتم اخم با. اومد بدم دادم دستور بهم فرهاد جلوي اينكه از

 .گردم برمي خودم من! برو تو-
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 :بود شده عصباني خيلي. كرد مشت دستشو و شد سرخ صورتش

 !شو آماده گفتم بهت-

 :گفتم و كردم مشت دستمو خودش مثل

 !ميام خودم گفتم بهت منم-

 :بره شد مجبور كه كرد صداش نيما! پايين مياورد فكمو همونجا خنديدم نمي بش اگه

 !اينطور كه-

 :گفت اعتراض با نيما. كرد خداحافظي نياز و نيما با و برگشت بعد

 !بري؟ خواي مي كجا. نبريديم رو كيك هنوز كه ما-

 !كنه مي درد يكم سرم راستش-

 . كرد خداحافظي ازش و داد بهش بود زنجير يه كه رو كادوش بعد

 :گفت و من طرف اومد نيما

 !نرفتي حداقل تو كه خوبه-

 !خورم نمي تكون جام از نخورم كيك تا من نه-

 :گفت و خنديد

 !بخوريم كيك بريم بيا پس-

 !كني؟ بيرونم زودتر خواي مي-

 :گفت و خنديد بازم

 !داري آستينت تو جواب يه هميشه-

 واقعا! ببرن رو كيك باهم كه خواست ازش نيما اما نبود نياز تولد هرچند. بريدنش نياز و نيما و آوردن رو كيك

 اصال. نداشتم موندن ي حوصله ديگه ها كادو دادن از بعد. بود نظير بي هم به برادر و خواهر دو اين ي عالقه كه

 كه شكر رو خدا! بوسيده منو فرهاد فهميد مي رادمان اگه واي. موندم بدم حرص رو رادمان خواستم مي چون من

 :گفت سريع فرهاد كه بگيره تاكسي برام كه خواستم نياز از! ميشه چي نبود معلوم وگرنه نديد

 !رسونمت مي من-
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 !فرهاد؟ بري خواي مي هم تو: نياز

 !اي؟ آماده روشا! خداحافظ فعال! گم مي تبريك بهت بازم جون نيما! م خسته آره: فرهاد

 مي نگام دارن نياز و نيما ديدم وقتي! شم بچه من انگار اصال! دوزه مي خودش واسه بره، مي خودش واسه! بزغاله

 .افتادم راه دنبالش ناچار كنن

 .كرد مي خرد اعصابمو كه بود لباش روي اي مسخره لبخند. بستم محكم درو شدم كه ماشينش سوار

 .كردم بسنده كوتاه هاي جواب به يا ندادم جوابشو يا من پرسيد سوال و زد حرف هرچي راه طول در

 :گفت بشم پياده خواستم من وقتي و داشت نگه مجتمع جلوي

 !باشم؟ داشته تو شماره شه مي! كن صبر-

 !چي؟ واسه-

 !شيم آشنا باهم بيشتر بتونيم شايد خب-

 !نكرده الزم-

 !بده تو شماره اون فقط! بزن كتكم خواي مي قدر هرچه اصال بابا-

 !معذورم شماره بابت ولي خدمتم در بخواي اگه كتك-

 :شد عصباني دفعه يه

 !هستي؟ كي كردي فكر تو-

 !كني مي موس موس دنبالش تو كه هموني-

 .خنديدم بلند صداي با كنه مي نگام همونجور ديدم وقتي. بستم محكم درو و شدم پياده سريع بعد

 !كنم مي رامت بآلخره من-

 تو دونم نمي! راضي خود از ي پسره. كردم تماشا رو رفتنش و ايستادم همونجا. رفت و داد گاز و زد بوق يه بعد

 !عاشقشن همه كرده فكر كه ديده چي خودش

 يه و ايستاد دوم ي طبقه توي. داخل رفتم من و رسيد آسانسور. زدم رو آسانسور شاسي و ساختمون داخل رفتم

 در آسانسور داخل رو رادمان منو شوهرش با روز اون كه بود زني همون. كردم نگاه بهش! داخل اومد هم زن

 .زدم لبخند بهش اختيار بي منم و بود لبش رو لبخند بازم. بود ديده جنگ حال
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 !اينجا؟ اومدين تازه! بينمتون مي كه باره دومين اين-

 !شه مي اي هفته دوسه! بله-

 !هستين؟ فرهمند آقاي همسر شما-

 !شناختن مي رو رادمان همه! بود جالب

 !واحده؟ كدوم تون خونه شما! عموشم دختر من! نه-

 !بهروزي آقاي همسر. هستم دريا من. ببينيم همديگرو بيشتر شم مي حال خوش. تونيم رويي روبه واحد ما-

 !هستين؟ بهروزي خانم شما پس! هان-

 :گفت تعجب با

 !چطور؟ بله-

 .بيرون اومديم و ايستاد آسانسور

 .بودم شنيده شادي خانم از رو اسمتون! هيچي -

 مي حرف من درمورد چرا حاال! دونم نمي منم دليلشو! فرهمنده آقاي كارهاي مواظب خيلي البته! خوبيه خانم-

 !زد؟

 !داخل بفرمائيد! زد مي چوب رو رادمان منو سياه زاغ راستش-

 !كردم معطلتون ببخشيد واي اي-

 .شدم حال خوش! حرفيه چه اين-

 !دونم نمي رو شما اسم هنوز من-

 .هستم روشا-

 .شيم آشنا باهم بيشتر دارم دوست خيلي جون روشا-

 .پيشم بياين شم مي حال خوش. كارم بي ها شنبه سه و ها شنبه من-

 :گفت حالي خوش با

 !خداحافظ! ميام حتما! گي؟ مي راست-
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. ترسيدم لحظه يه. شد باز در در، قفل تو بندازم رو كليدم خواستم تا. اومدم حال سر منم اون حالي خوش از

 .كرد مي نگام بودن شده خشمگين خيلي حاال كه سياهش هاي چشم با رادمان

 آروم لحنم كردم سعي. كردم پرت مبل يه روي درآوردمو رو شالم و مانتو. بزنم خيالي بي به خودمو خواستم

 :باشه

 !نيست؟ بساطت تو چيزي اي قهوه-

 دستمو. شد نزديك بهم رادمان. م شونه دور ريخت موهام و كردم باز موهامو و كردم پرت مبل روي خودمو و

 رادمان حريف شدم مي هركي حريف. كردم مي ترس احساس كنارش در كه بود بار اولين. كرد بلندم و گرفت

 .نبودم

 وحشتناكي لحن و پوزخند با! بپوشونمشون كوتاه لباس باهمون كردم سعي كه انداخت لختم پاهاي به نگاهي

 :گفت

 !بودي راحت خيلي كه نيما و فرهاد جلوي! كشي؟ مي خجالت! چيه؟! هه-

 شد چي دونم نمي. ترسم مي ازش بفهمه نزاشتم! كرده مست حسابي كه بود معلوم. كرد مي اذيتم الكل تند بوي

 :گفتم خودش لحن با. آوردم كجا از رو ها حرف اون و

 يه زير باهاشون هرشب من كه نيستن عرضه بي تو مثل! دن مي حال بهم نيما و فرهاد چون! چرا؟ دوني مي! آره-

 .باشن نداشته كارم به كاري و باشم سقف

 چپش دست با و داشت ش نگه هوا توي اما بزنه سيلي بهم كه باال برد دستشو. كردم بيشترعصبانيش حرفم اين با

 به صورتشو. گفتم نمي چيزي ولي مردم مي درد از داشتم. داد فشار مشتش توي و گرفت راستمو دست بازوي

 كه رادمانه همون اين شد نمي باورم. زد مي آتيشم و خورد مي صورتم به داغش هاي نفس. كرد نزديك صورتم

 !عصبانيه اينقدر

 ولي. كنم جدا دستش از دستمو كردم سعي همين واسه شه مي حس بي درد شدت از دستم نگم چيزي اگه ديدم

 .نبود كن ول اون

 .......نبود بينمون اي فاصله هيچ ديگه حاال. شد نزديك بهم

 :گفت و زد ذل هام چشم توي. كرد كج سرمو و م چونه زير آورد راستشو دست
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 !ها؟ كني، حال خواي مي پس -

. روم اومد و كرد پرتم تخت روي. كرد مي درد و بود دستش تو بازوم هنوز. اتاق توي كشوند خودش منوبا و

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس. بود كرده يخ بدنم ترس از. اومد نمي باال نفسم

 !مستي تو! كنار برو! رادمان؟ كني مي كار چي -

 .كشيد مي نفس تند تند. چسبوند صورتم به صورتشو و كرد ستون بدنم طرف دو دستاشو من حرف به توجه بي

 !نره يادت وقت هيچ كه بدم بهت حالي يه -

 :گفتم ترس با! بود اومده بند نفسم ترس از

 !شدي؟ ديوونه! گي؟ مي چي -

 .كنار زد صورتم روي بود ريخته كه موهامو دستش با

 !كن ولم رادمان: زدم پس شدت به دستشو

. عقب كشيد سرمو و موهام تو انداخت چنگ سرمو پشت برد دستشو و كرد بلندم. نبود بردار دست اون ولي

 .باال بود اومده گلوم. بياد دردم كمتر كه عقب بردم تونستم مي كه جايي تا سرمو

 !كنم مي خواهش! كن ولم رادمان! آخ -

 .اومد بدم خودم از چقدر.بود مزخرفي شب چه امشب! خدايا

 :خورد مي گردنم به نفساش داغي. گوشم زير برد سرشو رادمان

 !كني مي ديوونه منو تو روشا -

 مي جادوم چشماش. شديم خيره هم به لحظه چند. شدم خيره هاش چشم توي. بود داده دست از رو اختيارش

 لباي به. كردم نزديك صورتش به صورتمو و جلو بردم سرمو!ميارم؟ كم چشا اين برابر در هميشه من چرا. كرد

 تو من كه همونطور. بودم داده دست از رو احساساتم كنترل و بودم شده داغ ديگه. شدم خيره فرمش خوش

 و عميق هاشو لب و بيارم طاقت نتونستم. كرد مي نگاه بهم سوازنش نگاه با اونم بودم شده خيره هاش چشم

 بهش خودمو و بودم شده خود بي خودم از. كردم مي حس كمرم روي دستشو حركت همزمان. بوسيدم محكم

 از ها زده جن عين دفعه يه. موهاش تو كردم فرو دستمو يه و گرفتم گردنشو پشت دستم يه با. دادم مي فشار
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 همچين چرا اين.بودم كارهاش شوك تو هنوز.بيرون رفت اتاق از سريع و انداخت من به نگاه يه و شد بلند روم

 !شده؟ چش! كرد؟

 عجيبي حس يه كاراش اين ولي نبود عادي حالت توي رادمان اينكه با. بستم هامو چشم. كشيدم دراز تخت روي

 !وجودم تمام با خواستمش، مي! بود كرده ايجاد دلم تو

 سرشو بودو داده لم مبل يه روي رادمان.بيرون رفتم و شدم بلند و رفت بيرون دلم از ها غم اون ي همه دفعه يه

 عميقي پك لبشو طرف برد كه بود دستش تو روشن سيگار يه. بود بسته شو چشما و بود داده تكيه مبل پشتي به

 .زد بهش

 هستي همه با! كني؟ مي داغونم داري چرا! چيه؟ واسه كارها اين نداري دوستم اگه! كني؟ مي اينجوري چرا آخه

 !دارم احتياج بهت بيشتر همه از من كه درحالي! من بجز

 :گفت لب زير. بود نشده من ي متوجه

 !زدم گند بازم! لعنتي اه -

 دستم پشت با و سمتش رفتم. برگردوند سرشو و هم تو رفت هاش اخم ديد منو تا و كرد باز هاشو چشم

 تو اون! كني؟ كار چي خواي مي روشا. زدم زانو جلوش. شد خيره بهم و كرد بلند سرشو. دادم نوازش صورتشو

 نمي! خواد نمي رو تو اون. كرد كارو اون همين واسه مسته امشب! زنه مي صدا آبجي رو تو هميشه! خواد نمي رو

 !!خواد

 !زنه مي صدا آبجي رو تو اون! خواد نمي رو تو اون: زد مي فرياد گوشم تو نفر يه انگار

 :گفتم بهش ولي چرا دونم نمي

 !است؟ آشفته من داداش چرا -

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو.كشيد عميقي نفس و بست هاشو چشم

 !همين فقط! بودنم مست پاي بزار! نبود خودم دست! متاسفم -

 با و زدم لبخندي. شد خوبش عطر بوي از پر هام ريه. كشيدم عميقي نفس و بستم هامو چشم خودش مثل

 :گفتم بود صدام توي كه آرامشي

 .موندم نمي پيشت كه نبود اينطور اگه -
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 سرشو. بوسيدم رو ش گونه روي و جلو بردم صورتمو. پايين انداخت سرشو و انداخت لختم نيمه بدن به نگاهي

 :گفت و عقب كشيد

 .كنم مي خواهش! روشا نيست خوش حالم من -

 طعم كه من. اتاق تو رفتم و كشيدم بلندي آه! بدزده ازم نگاهشو كرد مي سعي. كردم نگاه بهش لحظه چند

. بود شده سرسنگين باهام اما رادمان. كنم لمس رو لبها اون بازم خواستم مي بودم چشيده رو ها لب اون شيرين

 مي لعنت خودمو. دانشگاه رفت مي من بدون هم ها صبح و اومد نمي بيرون اتاقش از بودم خونه من وقتي

 .نياوردم رو ماشينم چرا كه فرستادم

 شيراز كه ماه دو اين توي. بود مامان. زد زنگ تلفن كه خوندم مي درس داشتم و بودم تنها خونه توي روز اون

 .زد مي زنگ روز هر تقريبا مامان بيچاره اما بودم نزده زنگ بهشون هم بار يه حتي بودم

 !جون مامان سالم -

 !خوبه؟ حالت. عزيزم سالم -

 !چطوره؟ بابا. نيستم بدك هي -

 !كجاست؟ رادمان. خوبه اونم -

 !داره كالس امروز! دانشگاست -

 !خواين؟ مي مهمون -

 :گفتم و زدم خوشحالي از جيغي

 !ياين؟ مي كي. عاشقتونم مامان واي -

 .ميايم بابات و من! فردا -

 !مامان؟ -

 !جانم؟ -

 !مياين؟ پرواز با -

 !بابات نه دارم رو رانندگي ي حوصله من نه! آره -

 !اه -
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 !شد؟ چي -

 !برگردين؟ پرواز با و بياين من ماشين با شه نمي! بيارين رو ماشينم خواستم مي هيچي -

 :گفت بعد و كرد فكر يكم مامان

 !نداري؟ كاري فعال! ميگه چي ببينم گم مي بابات به -

 :گفتم و فرستادم بوسي براش

 !خداحافظ قربونت -

 !خداحافظ -

. اومد رادمان كه بود دو ساعت. بودم حال خوش خيلي اومدن مي داشتن اينا مامان اينكه از. كردم قطع رو گوشي

 !شديم؟ مي قايم همديگه از بايد كي تا. شدم پشيمون كه اتاق تو برم خواستم مي

 :گفتم كه اتاقش تو بره خواست مي. اومد مي نظر به تر جذاب گرفته ي چهره اون با رادمان

 !اينجا ميان فردا بابام و مامان -

 ديگه ولي بخونم رو درسم ي بقيه خواستم و ندادم اهميتي! نه يا شنيد دونم نمي. اتاقش تو رفت و نگفت چيزي

 .كردم روشن تاپمو لپ و بستم دفترمو و كتاب. نداشتم حوصله

 واسم بگم رادمان به تونستم نمي اما بود گرفته خيلي دلم! الاليي. دادم مي گوش مو عالقه مورد آهنگ داشتم

 پسر يه دريا. بوديم شده صميمي خيلي هم با مدت اين توي. بود دريا. كردم باز درو. زدن درو زنگ! بزنه

 من به مثال. بزنه حرف خوب تونست نمي هنوز كيان. داشتم دوستش خيلي من كه داشت كيان اسم به كوچيك

 "!روسا ": گفت مي

 :گفت كه كردم دعوت داخل به رو دريا

 حوصله تنهايي منم! پارك ببر منو گه مي كرده م ديوونه كيان! پارك؟ بريم باهم شه مي. نميام داخل! ممنون نه -

 !داشت اداري كار يه! مسافرت رفته كه هم) شوهرش(آريا! ره مي سر م

 :گفتم بعد و كردم فكر يكم

 .شم مي آماده ديگه ربع يه تا -

 :بغلم پريد كيان. بود منتظرم آماده. دنبالش رفتم و شدم آماده سريع منم. رفت و كرد تشكر



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

۶١ 

 !پالك بليم خوايم مي! اومدي؟ ژون روسا -

 :گفتم دريا روبه و بوسيدمش و خنديدم

 !بگذرونم خوش يكم خوام مي منم! بازي شهر بريم بهتره -

 اون مسئول به و كرديم زنجيري تاب سوار رو كيان رسيديم وقتي. داد تكون موافقت ي نشانه به سرشو دريا

 !بچرخه دوبار بزاره كه گفتيم قسمت

 محافظ بين شكمش و بود چاق يكم كه نشست كنارمون هم ديگه خانم يه. شيم سوار رنجر كه رفتيم خودمون

 هم پسر تا سه. بود كنارم دريا و بودم نشسته وسط من. بود شده دار خنده و بود گرفته قرار بود روش كه آهني

 رو گوشيش بازي مسخره با پسرا اون از يكي داد انجام رو حركتش اولين رنجر وقتي. بودن سرمون پشت

 :گوشش دم گذاشت

 !كن حاللم! باش هام بچه مراقب جون مامان -

 :زد داد هو يه يكي اون

 !سوسك سوسك، -

 ديوونه بگه بهش نبود يكي آخه. شد بلند همه ي خنده صداي كه زد جيغ بود نشسته جلومون كه دختر يه دفعه يه

 !برسه؟ تو به خواد مي چطوري سرماست پشت باشه هم اگر سوسك

 كه بازي مسخره يا بود ترس از دونم نمي. مونديم معلق آسمون و زمين بين ما و كرد حركت رنجر بآلخره

 .زدن مي جيغ همش پسرها

 و بيست اسم كنم فكر بود نشسته كنارم كه خانمي. بود گرفته م خنده بيشتر ولي بودم نترسيده بگم اينكه نه

 :گفت مي هي شدن تموم ها پيامبر وقتي تازه. بود دار خنده كه واقعا. برد رو پيامبر هزار چهار

 ...رضا امام يا... خدا اي... حسين امام يا... خدا يا... علي حضرت يا... خدايا -

 الي از بود نزديك و شد باز شالم دفعه يه كه خنديدم مي داشتم! شي؟ مي سوار چرا نداري شو جنبه كه تو آخه

 .زدن سوت سرمون پشت پسراي ديدم كه گرفتمش هوا توي. بيافته محافظ هاي ميله

 صداش كه گفت مي چيزايي يه و فقط بود بسته هاشو چشم بود شده رنجر سوار بود بارش اولين كه بيچاره دريا

 .بود شلوغ خيلي چون رسيد نمي من به
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 خانمي به نگاه يه و برگشتم. بود شده پياده زودتر بود خروجي طرف كه دريا. شديم پياده همه و ايستاد بآلخره

 :گفت مي هي بسته هاي چشم با و داد مي تكون سرشو هي بيچاره. انداختم بود نشسته كنارم كه

 ...خدا... خدا... خدا -

 :دادم تكونش

 !خوبه؟ حالتون خانم... خانم -

 جرعه چند. دادم بهش و درآوردم كيفم از مو معدني آب بطري. بيرون بياد كردم كمكش. كرد باز هاشو چشم

 .كرد تشكر ازم و خورد

 !شدين مي سوار نبايد ضعيفه قلبتون كه شما -

 :گفت بعد و كرد بهم نگاه يه

 .اومدم نمي اينجوريه دونستم مي اگه -

 :گفتم و خنديدم

 .نشد تون چيزي كه شكر رو خدا! نداره عيبي -

 تاب از اونم رسيديم ما تا. بود شده تاب سوار كيان كه جايي سمت رفتيم دريا با و نشوندمش صندلي يه روي

 :گفتم و بوسيدمش. سمتمون اومد و شد پياده

 !شيطون؟ گذشت خوش -

 !ژون روسا آره -

 :گفت مامانش روبه بعد

 .خوام مي) ساندويچ( شاندويش ماماني -

 :گفت و كشيد لپشو دريا

 .بخرم واست بريم بيا! من برم زدنت حرف اون قربون الهي -

 و بخوره كامل رو اش ساندويچ نتونست كيان البته. خورديم پيتزا هم خودمون و خريديم ساندويچ كيان واسه

 !كنه بازي خواست مي و بود نشده سير هنوز كيان. كرد كمكش دريا
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 تو انداختم رو كليد و كردم خداحافظي ازشون آپارتمان جلوي.كرديم رفتن عزم شد دوازده ساعت وقتي بآلخره

 داده لم كاناپه روي كه رادمان به. كرد مي م خفه داشت سيگار دود. رفت گيج سرم لحظه يه شدم داخل وقتي.در

 .كردم نگاه بود

 چند. بستم محكم درو و اتاقم تو رفتم و كردم خاموشش حرص با. شد مي پخش فوتبال و بود روشن تلوزيون

 .شد بسته و باز كه شنيدم رو رادمان اتاق در صداي بعد لحظه

 ازشون و كردم ذوق كلي. ميان من ماشين با كه گفت و زد زنگ مامان صبح. برد خوابم زود بودم خسته چون

 .شدم منتظرشون و كردم تشكر

 .بودم تنها خونه تو من و دنبالشون بود رفته رادمان. شيراز رسيدن كه بود شب يك تقريبا ساعت

 و بود مشك لب اشكش كه مامان. بوسيدمشون و بغلشون پريدم ذوق با.بود شده دو ديگه ساعت برگشتن وقتي

 .ديدم مي ماهشونو روي كه بود بار اولين دوماه از بعد. كرد مي گريه هي

 تر كوتاه ديوار! بيچاره. هال توي كاناپه يه روي هم رادمان و رادمان اتاق تو من و خوابيدن من اتاق تو بابا مامانو

 خودش... هم پيش هم مامان و من و بخوابه بابا پيش گفتيم بش هرچي هرچند! ما بوديم نكرده پيدا رادمان از

 !نكرد قبول

 رادمان.فشرده خيلي البته.رفتيم شيراز ديدني جاهاي همه تقريبا باهم بودن شيراز بابا و مامان كه روزي دو

 .دادم نمي گير بهش زياد و چيه نيومدنش دليل دونستم مي من ولي. آورد مي بهونه همش و اومد نمي همرامون

 شب و نياورد طاقت مامان بآلخره.گفتن نمي چيزي ولي بودن كرده شك باهم ما بودن سرسنگين به بابا و مامان

 :گفت خورديم مي شام داشتيم وقتي آخر

 !روشا؟ -

 !جونم؟ -

 :گفت و انداخت رادمان به نگاه يه

 !كنين مي پنهونش ما از كه افتاده شما بين اتفاقي يه -

 .شديم خسته هردومون نزديكه امتحانها زياده ها درس حجم فقط عمو زن نيست چيزي -
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 تا رو بابا و مامان بعد روز صبح. بود شده چيز همه ي متوجه بابا كه بودم مطمئن ولي كرد قبول ظاهرا مامان

 نمي. زديم نمي حرفي كدوم هيچ. بوديم تنها برگشتن موقع و رفتيم رادمان ماشين با ناچار. كرديم بدرقه فرودگاه

 !بشه تموم خواد مي كي مسخره قهر اين دونستم

 دل ازش نيومد دلم. كرد جلب نظرمو قشنگ خيلي مانتوي يه بوتيك يه توي كه كردم مي نگاه رو بيرون داشتم

 :گفتم و دريا به زدم دلو بآلخره. خوام مي رو مانتو اون كه بگم رادمان به بايد چطور دونستم نمي طرفي از. بكنم

 !دار نگه جا همين رادمان -

 شدم مجبور بوديم جلوتر بوتيك اون از يكم چون و شدم پياده. كرد نگاه من به و داشت نگه حرفي هيچ بدون

 .پيشم اومد و كرد پارك جا يه رو ماشينش هم رادمان. برسم بهش تا برم پياده يكم

 جالبي مدل و بود قشنگ خيلي كوتاه سرخابي مانتوي يه. كنم پرو تا بده بهم رو مانتو كه خواستم فروشنده از

 .بيرون رفتم و آوردم درش بپرسم رو رادمان نظر اينكه بدون و اومد خوشم ازش. اومد مي بهم خيلي و داشت

 !اومد؟ خوشت: رادمان

 :گفتم فروشنده به رو رادمان حرف به توجه بي

 !كنم؟ تقديم بايد چقدر آقا -

 !نداره قابلي: فروشنده

 شال يه.كرد كسر حسابش از رو پول اونم و داد فروشنده به رو كارتش سريع بود شده عصباني كه رادمان

 سوار. نگفتم چيزي منم. بود هم تو هاش اخم هنوز رادمان. بيرون اومديم بوتيك از و خريدم هم مانتو همرنگ

 .خونه برگشتيم و شدم

 به. چيدم رو ميز و كردم درست مرغ چين ته يكم. كنم درست چيزي يه نهار واسه تا رفتم بود ظهر نزديك چون

 تشكر يه! ايشاهللا بخوري كوفت.اتاقش تو برگشت و خورد كم خيلي رادمان. بود شده مزه خوش خيلي خودم نظر

 !كنم كار چي باهات دونم مي بعد به اين از! تم؟ كلفت من مگه اصال. نيست بلد هم

 تاپمو لپ. ديوار به بكوبم مشتمو خواستم مي كه بودم عصباني اونقدر.اتاقم تو رفتم و كردم مرتب رو آشپزخونه

 صداشو حرص از. گذاشتم رو م عالقه مورد آهنگ. باال بردم صداشو و كردم وصل هاشو اسپيكر و كردم روشن

 :بشنوه هم رادمان كه بودم كرده زياد
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 ست خونه اين تو من با غريبه يه

 داره شباهت خيلي تو به كه

 توئه مال تنشه كه پيرهني

 برميداره رو گوشي تو جاي

 داشتي دوست كه رو آهنگي همون

 خونه مي خلوتش تو خودش با

 اينكه با سرده من با ولي

 دونه مي راجبم چيزو همه

 نه مگه باشي تو تونه نمي اون

 توئه جسم توفقط از خالي

 شنوي مي منو هستي كه هرجا

 توئه اسم هم سايه اين بگو

 تفاوته بي و بوسه مي منو

 من سهم اينه شه نمي باورم

 نيست چيزي... ما بين انگار ديگه

 فهمم مي كنه مي لمسم وقتي

 رو گوشي فقط البته.زنه مي حرف ش گوشي با داره رادمان ديدم كه كنم درست قهوه خودم واسه برم كه شدم پا

 اينكه مثل. شه مي پخش داره كه يه آهنگي به حواسش ي همه بود معلوم و بود شده خيره من به و بود گوشش

 نشون مشغول خودمو و كردم اخم. نبود بش حواسش اصال رادمان اما زد مي حرف داشت بود خط پشت اونكه

 :گفت و اومد خودش به. دادم

 چي واسه رو روشا نه. شم فدات آره! پيشتم ديگه ساعت نيم تا! دارم وقت هميشه تو واسه! برم قربونت نه -

 !عزيزم باي! دوتا خودمون! بيارم؟
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 واستاده يخچال جلوي من. سمتم اومد و انداخت من به نگاه يه. آشپزخونه تو اومد و كرد قطع رو گوشي بعد

 هيچكدوم و بوديم شده خيره هم چشاي توي. خورد مي گردنم به نفساش هرم كه اونقدر. شد نزديكم. بودم

 :خوند مي داشت هنوز مهسا. زديم نمي حرفي

 نه مگه باشي تو تونه نمي اون

 توئه جسم توفقط از خالي

 شنوي مي منو هستي كه هرجا

 توئه اسم هم سايه اين بگو

 تفاوته بي و بوسه مي منو

 من سهم اينه شه نمي باورم

 نيست چيزي... ما بين انگار ديگه

 فهمم مي كنه مي لمسم وقتي

 ذهنم به اين فقط لحظه اون اما چرا دونم نمي. كنه لمسم خواد مي كردم فكر. گرفت بازومو و جلو آورد دستشو

 آبو بطري. نشستم صندلي روي و كشيدم عميقي نفس. كرد باز يخچالو در و زد كنار منو آروم اون اما. اومد

 هميشه. كرد نمي كارا اين از وقت هيچ رادمان. كردم تعجب. كشيد سر جرعه چند و دهنش سمت برد و برداشت

 شده خيره چشام توي بود دهنش روي بطري ي لبه كه همونجور. ميكرد دعوام خوردم مي آب بطري با من وقتي

 .بود

 با كه موهامو. سمتم اومد بازم و يخچال توي گذاشت رو بطري! بگي؟ خواي مي چي! آخه؟ مرگته چه لعنتي

 زير و جلو آورد سرشو و ريخت بهمش دستش با هميشه مثل. دورم ريخت موهام و كرد باز بودم بسته كليپس

 :گفت گوشم

 اگه دوزم مي بهم لباشو. كنه لمست بخواد اگه كنم مي قلم دستشو خودم! نيست اي غريبه هيچ خونه اين تو -

 !ببوستت بخواد

 !...رفت و بوسيد مو گونه آروم خيلي بعد
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 خودم به گذشت كه دقيقه چند. گريه زير زدم و اتاق تو رفتم بغض با. نداشتم كردن درست قهوه حال ديگه

 مي كه پسرايي از پره دورت! كن باز چشماتو يكم! دي مي عذاب خودتو اون بخاطر كه اي ديوونه تو ":گفتم

 "!داره دوستت كه بفهمونه بهت مستقيم غير خواسته بار هزار! سروش همين ش يكي! خوانت

 همونطور. باشه خونه بودم اميدوار. بيرون زدم خونه از و پوشيدم مرتبي لباس و شدم بلند سروش آوردن ياد به با

 :داخل كرد دعوتم. بود دستش كتاب يه كرد باز برام درو. بود خونه رفت مي انتظار كه

 !رفته يادت منو كردم فكر! عجب چه -

 !دارم دوستت خيلي من كه دوني مي! حرفيه؟ چه اين -

 !خوام مي من كه اونجور نه اما آره -

 :گفت و نشست روم روبه. پايين انداختم سرمو زود ولي كردم نگاش

 من! بمونم؟ منتظر بايد كي تا! كن نگاه من به. بزنم دلمو حرف خوم مي اومده پيش موقعيتش كه حاال! روشا -

 به خودتو يا و كني مي عوض حرفو يا تو ولي. چيه بهت احساسم بفهمونم بهت خواستم هربار! شدم خسته ديگه

 !زني مي نفهميدن

 !كن بس كنم مي خواهش سروش -

 :گفت آروم و كرد نگام

 .متاسفم -

 ش خونه تلفن خوشبختانه. كردم نمي پيداش ولي بودم بحث كردن عوض واسه موضوع يه دنبال. نگفتم چيزي

 :گفت و برگشت بعد ي دقيقه چند! بده جواب كه رفت سروش و خورد زنگ

 !ايران ميان دارن! بود خواهرم -

 !پدرت؟ با -

 !اوهوم -

 !روشن چشمت -

 !روشا؟! ممنون -

 !بله؟ -
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 :گفت بعدش و كرد دست اون دست اين يكم

 !بكني؟ فكراتو ماه اين آخر تا شه مي -

 .كردم نگاهش فقط

 مي قبول حرفتو دارم دوستت خيلي چون ولي! كني درك آدمو توني نمي اصال ولي روانپزشكي يه اينكه با تو -

 !كنم

 :گفت و شد شادي از پر هاش چشم

 !ها ام خوبي خيلي پسر من! كن فكر خوب كنم مي خواهش فقط -

 :گفتم و خنديدم

 !دونم مي! آره -

 قبول نداشتم رو رادمان هاي محلي بي ي حوصله چون منم. داشت م نگه شام واسه اصرار با سروش روز اون

 .كردم

 همين توي. نداشتم هم رادمان ي حوصله حتي ديگه!بود استرس از پر وجودم و بودن شده شروع ها امتحان

 موقع چون البته. بدم جواب بهش من كه بود منتظر ش همه سروش و ايران اومدن سروش خواهر و پدر گيرودار

 !نده گير بهم زياد كرد مي سعي بود ها امتحان

! كنه صحبت فارسي راحت تونست نمي و بود راژانه اسمش كه داشت نمك با دختر يه سيما سروش، خواهر

 مي لعنتي هاي امتحان اين مگه ولي كنم پر باهاش رو وقتم داشتم دوست من و بود مزه با خيلي كارهاش

 !زاشتن؟

 .نداشت وقتي من واسه و بود گرم جونش آناهيتا با رادمان سر احوال و اوضاع اين توي

 يه كردم مي حلش كه هرجوري. بودم مسئله يه درگير سخت و بودم كرده پهن هال توي رو بساطم هم روز اون

 :زدم داد و كردم پرت رو كتاب ها ديوونه اين عين دفعه يه. بودم شده خسته ديگه. اومد مي متفاوت جواب

 !لعنتي! اه -

 .كرد نگام تعجب با و كرد باز رو اتاقش در رادمان

 !نديدي؟ آدم! چيه؟ -
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 كتابو. طرفم اومد و برداشت بود افتاده ميز كنار برعكس و شده باز كه رو كتابم و رفت بده جوابمو اينكه بدون

 :گفت بود شده غريبه برام ديگه كه مهربونش لحن با و كرد باز

 !چيه؟ مشكلت بگي من به بدي عذاب خودتو اينقدر اينكه بجاي نيست بهتر -

 واسم رو مزخرف ي مسئله اون كه خواستم ازش و گذاشتم كنار رو لجبازي همين واسه گه مي راست ديدم

 !بده توضيح

 كه من اما. داد توضيح و كرد حل برام رو مسئله راحت خيلي. كرد شروع و برداشت ورق يه با رو مدادم رادمان

 .كنم بغلش داشتم دوست و بودم كرده فراموش رو مسئله ديگه بودم شده نزديك بهش بازم وقت اينهمه از بعد

 ....دوباره و دوباره. داد توضيحش دوباره چون نفهميدم هيچي من كه شد متوجه انگار

 .زد زل بهم بودم زده زل بهش من كه همونطور و كتاب وسط گذاشت رو مداد و شد خسته اينكه تا

 !روشا؟ -

 !هوم؟ -

 :گفت و كرد ريز هاشو چشم

 !چيه؟ تو مشكل -

 عذابم داري نداري، بهم اي توجه هيچ كه تو! گرفتي ازم رو آرامشم تو! مشكلمي تو! تو بزنم داد داشتم دوست

 !كنم خفه خودم تو رو ها فرياد اين ي همه دادم ترجيح ولي! دي مي

 !نيار بهونه شدي خسته دادن توضيح از اگه -

 :شد عصباني دفعه يه و زد پوزخندي

 !كني؟ اذيتم اينقدر داري دوست چرا -

 :گفتم تعجب با

 !گرمه خودت كار به سرت كه تو! دارم؟ كار چي تو با من! من؟ -

 !كنم تلف تو با وقتمو نبايد پس! گي مي راست! آره! هه -

 كرده حل رو مسئله توش رادمان كه رو كاغذي. شد خارج خونه از بعد ي دقيقه چند و اتاقش تو رفت هم باز و

 !چيه قضيه فهميد شد مي بود نوشته كه چيزايي از!بود راحت خيلي. كردم نگاه مسئله به و برداشتم بود
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 به. دوختم چشم خيابون به و تراس تو رفتم و بستم كتابو شدم خسته خيلي ديگه وقتي و خوندم درس ديروقت تا

. كردم نگاه ساعت به. داخل رفتم.شد كوچه وارد كه ديدم رو رادمان ماشين! ستاره چقدر. كردم نگاه آسمون

 جوابش منتظر اينكه بدون و كردم سالم لب زير! بود گرفته خيلي ش قيافه داخل اومد وقتي. بود شب يك حدود

 .خزيدم لحاف زير و پوشيدم رو خوابم لباس. اتاق تو رفتم بشم

 ديگه. گذاشتم هم روي هامو چشم! شد بسته هم بعدش و باز كه شنيدم رو اتاقش در صداي بعد ي لحظه چند

 !كنم كار چي بايد دونستم نمي

 رفتم و پوشيدم لباس بخورم چيزي اينكه بدون. كرد مي م كالفه داشت درد كمر شدم بيدار خواب از كه صبح

 .اومدن طرفم به كه ديدم رو پروين و مهسا راهرو توي! دانشگاه

 !نه؟! بيستي بيست ديگه كه تو: مهسا

 !حالت به خوش! داده توضيح واسش رو همه عموش پسر صبح تا ديشب! ديگه بله: پروين

 :گفت بعد و كرد نگام لحظه چند مهسا

 !نداري برو رنگ! روشا؟ چته -

 .گرفت سوالشو جواب خودش كه نگفتم چيزي

 !بخوني؟ درس تونستي روز و حال اين با: پروين

 .نشم مشروط اميدوارم فقط! بلدم چيزايي يه! هي -

 !دارين؟ اي برنامه چه تعطيالت واسه ها بچه! شه نمي چيزي ايشاهللا! نباش نگران: مهسا

 .داشتيم تعطيلي روز سه ها امتحان از بعد

 !روشا؟ چي تو! شده تنگ براش دلم! پرستو پيش رفتم سر يه شايد من: پروين

 !تهران رفتم شايد منم! دونم نمي -

 !برم بايد منم چون! ميام باهات منم پس: مهسا

 !نبود معلوم هم خودش با تكليفش كه رادمان! نبودم تنها اينجوري. شدم حال خوش پيشنهادش از

. گرفت مي م خنده اسمش يادآوري با هميشه. ديدم رو باوقار آقاي كه ها امتحان سالن داخل رفتيم مي داشتيم

 :گفت پروين روبه و طرفمون اومد! اومد مي بهش اسمش
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 !بود؟ چطور امتحانها عبادي خانم -

 :گفت خنده با پروين

 !نبوده بد اينجا تا البته! كارش پي ره مي شه مي تموم امروز شاهللا ان! نشده تموم هنوز -

 !شكر رو خدا: شهروز

 :گفت خنده با مهسا! نمياد بدشون همديگه از دونستم مي. شديم دور ازشون خنده با مهسا و من

 !وقار با خانم بگيم پروين به بايد بعد به اين از -

 :كشيدم رو مهسا دست. كنه مي نگامون چپ چپ داره پروين ديدم برگشتم. خنديديم بلند بلند هردومون

 !نشديم نفله تا بريم بيا -

- شيكست دستم ديوونه! ا! 

 رو كردن فكر خودي بي ي حوصله اصال ولي بودم نداده جواب رو سوالها از نيمي اينكه با. جلسه سر رفتيم بآلخره

 :اومد هم مهسا ديدم كه بيرون اومدم و دادم رو م ورقه زود. نداشتم

 ؟!بود چطور -

 !نيمه نصفه هم شونو بقيه ندادم جواب رو سوالها نصف! افتضاح قسمتي تا كمي -

 ...نكنه! واقعا؟ -

 :دادم تكون حرص با سرمو منم و نزد حرفشو بقيه

 !كنم فكر حتي موردش در خوام نمي اصال! مهسا كن ولش -

 :گفتم من كه نگفت چيزي ديگه مهسا

 !باش تعطيالت فكر -

 دردم كمر طرفي از! چدون تو ريختم داشتم الزم كه رو چيزايي و كمد سر رفتم مستقيم برگشتم وقتي روز اون

 درو زنگ. بود شده ذره يه بابام و مامان واسه دلم ديگه طرف از و بيفته سرم از رفتن فكر كه بود شده باعث

 .زدن

 .بود سروش خواهر سيما،

 !داخل بفرما! جون سيما سالم -
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 :گفت و نشست مبل يه روي و تو اومد تعارف بي

 !بود؟ چطور ها امتحان -

 !كرد م خسته خيلي ولي! نبود بد -

 سيما. بود تر شيطون بود پسربچه يه كه كيان از. كردم نگاه پريد مي ها مبل روي كه راژانه به. داد تكون سرشو

 با. نشست پريد مي روش كه مبلي روي بعد و انداخت من به نگاه يه اونم كه گفت راژانه به چيزايي يه ايتاليايي به

 :گفتم سيما به رو خنده

 !كرد؟ نگاه منو اينجوري كه گفتي بهش چي -

 پليس به گم مي روشا به كنه شيطوني اگه گفتم بهش! پليس از من دختر ترسن مي ها دزد از ها بچه ي همه -

 !بزنه زنگ

 .كردم تعارف ميوه و آوردم قهوه براشون و خنديدم

 :گفت مقدمه بي و كرد تشكر ازم سيما

 اينقدر وقت هيچ! بپرسم نظرتو ازت و بيام كه كنه مي اصرار همش! فرستاده منو سروش! جون روشا راستش -

 !بودمش نديده عجول

 قول به رو سروش خوام نمي كن باور. نداشتم وقتشو اصال يعني! نكردم فكرهامو هنوز من! بگم؟ چي... راستش -

 نمي من ولي خوبه دوست يه سروش. نيستم عاشقش من!بگم؟ طوري چه... ولي بخوابونم نمك آب تو ها بچه

 !باشي شده متوجه اميدوارم. كنم نگاه بهش همسرم عنوان به تونم

 :گفت و داد تكون سرشو

 !بياد كنار باهاش بتونه سروش اميدوارم! شم مي منظورت متوجه -

 و سالم سيما با. اومد رادمان بيرون برن در از خواستن تا. برن كه گرفت رو راژانه دست سيما بعد ي دقيقه چند

 :گفت طعنه با بودم فنجونها كردن جمع مشغول كه من به رو و بست درو. داخل اومد و كرد پرسي احوال

 !؟ خواستگاري بود اومده -

 :دادم جواب حوصله بي كه بودم كالفه كمرم و دل درد از اونقدر

 !آره -
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 ولي!پيشم بود اومده و بود دوستم!حرفيه؟ چه اين! نه: بگم من خواست مي شايد يا. نداشت جوابو اين انتظار انگار

 :گرفت بازومو و جلو اومد!نگفتم دروغ بهش كه من

 !گفتي؟ بهش چي تو -

 !بگيره منو و بياد يكي بود خدات از كه تو! شي؟ مي عصباني چرا -

 :گفت حرص با

 !بده منو جواب -

 :گفتم حوصله بي

 !بكنم فكرهامو من تا باشه منتظر بايد گفتم بهش -

! شده اخالق بد اينقدر كه باشه رادمان اين شد نمي باورم! اه. بست محكم درو و اتاقش تو رفت و كرد ول بازومو

 :گفتم بلند صداي با

 !اخالق سگ -

 راه شب مهسا با بود قرار. كردم مرتب رو خونه كم يه و كردم جمع رو ها دستي پيش و ها فنجون. نداد جوابي

 !دنبالش ميام گفتم و زدم زنگ بهش كه بود هشت ساعت. بيافتيم

 چيزي ش چهره حالت از. كرد باز درو بعد لحظه چند. زدم رادمان اتاق در به ضربه چند و هال تو بردم ساكمو

 .نشد گيرم دست

 !نداري؟ كاري! تهران رم مي دارم من -

 !سالمت به -

 :گفتم و دادم تكون سرمو! ميكني؟ اينجوري من با كه كردم كار چي من مگه آخه! كردم نگاش فقط

 !خداحافظ -

 !ري؟ مي تنها -

 !هست باهام هم مهسا دوستم! نه -

 واقعا شايد! نباشه اون دادم ترجيح من ولي! بيا باهام بگم بهش خواست مي شايد! بگم چيزي من بود منتظر انگار

 .كنم فكر سروش به خواستم مي
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 !خداحافظ -

 :گفت لب زير

 !مغرور يه لعنتي -

 !گفتي؟ چيزي -

 پدال رو پامو شدت با و شدم سوار و بيرون رفتم منم. اتاقش تو رفت كنه خداحافظي ازم اينكه بدون عصبانيت با

 مهسا. كردم سره يك رو بوق كه بودم عصباني اونقدر رسيدم مهسا بزرگ مادر ي خونه جلوي وقتي.كوبيدم گاز

 :گفت و ماشين تو اومد عجله با

 !خبرته؟ چه -

 :گفتم حوصله بي

 !بريم؟ -

 !چته؟ تو! وا -

 !شده دعوام رادمان با -

 !بازم؟ -

 !خواد؟ مي جونم از چي دونم نمي من -

 !عاشقته اون عزيزم،! خواد مي عشق -

 !م رادمان عاشق بودم نگفته مهسا به من

 !گه نمي چيزي ولي داره دوستم رادمان كه بود معتقد اون ولي

 .شهر خروجي سمت رفتم و كردم عوض رو دنده

 رسيده تهران به و بود شده صبح شدم بيدار وقتي.خوابيدم يكم من و نشست رل پشت مهسا شدم خسته من وقتي

 و شون خونه رسوندم رو مهسا. كرديم عوض جامونو و داشت نگه گوشه يه شدم بيدار ديد وقتي مهسا.بوديم

 بهشون آخه! كرده تعجب فهميدم ديد منو وقتي. خونه تو مامان و بود بنگاه بابا. خودمون ي خونه رفتم هم خودم

 .ميام بودم نگفته

 :گفت رفت م صدقه قربون كلي و ريخت رو شوقش اشك مامان اينكه از بعد
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 !اومدي؟ رادمان با-

 !مهسا دوستم با! نه-

 !نمياد؟ رادمان يعني-

 !دونم نمي-

 !روشا؟-

 !جونم؟-

 !دونم نمي گين نمي ما به چرا حاال! شده چيزي يه رادمان و تو بين مطمئنم من-

 :گفتم كالفه

 !ها بده گير الكي هي هم تو! نيست هيچي! جون مامان-

 :گفت كه شنيدم مي رو بابا صداي. بودم اتاقم تو من اومد كه بابا. نگفت چيزي ديگه مامان

 !لطفا بده بهم چاي يه نيلوفر-

 رو گذاشتم دستامو و پشتش رفتم آروم. بود من به پشتش و بود نشسته مبل رو بابا. پايين رفتم ها پله از آروم

 .كرد بغلم معطلي بي و داشت برشون كرد لمس دستامو وقتي! چشمهاش

 !بابايي؟ اومدي كي-

 !جوووونم؟ بابا خوبي! اومدم صبحي-

 !بود؟ چطور امتحانها! خوبي؟ تو! برم قربونت آره-

 !شم مي قبول كه ايشاهللا! نبود بد-

 ولي بودم درسخوني دختر من البته! كردم مي آروم خودمو خودم بدن دلداري بهم بقيه اينكه بجاي! بود جالب

 !شم مي قبول كه بودم مطمئن هرچند. ندادم خوب زياد هامو امتحان داشتم مشكل رادمان با مدت اين توي چون

 :گفت بابا منو روبه و هال تو اومد چايي تا سه با مامان

 !ايران ميان دارن ساسان و سامان-

 :گفتم ذوق با

 !ميان؟ كي! جون آخ-
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 !ميان عيد واسه! نكن ذوق زياد-

 .بود مونده عيد تا دوماه حدود! رفتم وا

 !تلپم اينجا من عيد واسه پس-

 !زدنه؟ حرف طرز چه اين دختر-

 !باشه راحت بزار! دي؟ مي گير بهش چقدر! نيلوفر كن ولش: بابا

 پرت سمتم خواست و درآورد پاش از صندلشو مامان.درآوردم زبون مامان واسه و كردم لوس بابا واسه خودمو

 !بابا ي كله به خورد مامان صندل و شدم قايم بابا پشت كه كنه

 خاله ي خونه رفتيم مامان با نهار از بعد. بود شده تنگ شون واسه دلم واقعا. خنديديم همزمان تامون سه هر

 !مامانه صندل بخاطر كه خنديديم بهش مامان منو. نيومد داشت سردرد يكم چون بابا. نازنين

 يه سروش واسه خواستم مي. خريدم چيزايي يه مهسا و دريا و پروين واسه.بيرون رفتيم مريم با غروب نزديك

 واسش چيزي دادم ترجيح همين واسه بكنه خودش پيش فكرايي يه شايد كردم فكر خودم با كه بخرم ساعت

 .نخرم

 بهم خيلي روز اون!بود كيف خير و گنجيد نمي خود پوست در سامان مخصوصا و ساسان برگشتن بخاطر كه مريم

 وقتي.كرديم خريد و خنديديم كلي مريم با!گرفت نمي جا وجودم تو شادي همه اون ديگه. گذشت خوش

 و مهناز دايي زن. بودم عاشقش من كه بودن كرده درست سبزي قورمه شام واسه نازي خاله و مامان برگشتيم

 !بودن اومده هم نويد دايي

 و گشت برمي بايد سامان ولي بود شده تموم درسش چون بمونه كه اومد مي ساسان ظاهرا. گفتم تبريك بهشون

 !كرد مي اذيت رو مريم اين

. كرد درست نيمرو واسش خاله و نداشت دوست زياد مريم البته! بود شده مزه خوش خيلي خاله سبزي قورمه

 .خونه برگشتيم كه بود يازده ساعت

 مي بايد ولي ميومد خوابم هنوز.بود كرده دعوتمون نهار واسه الهه عمو زن.شدم بيدار خواب از ده ساعت صبح

 !شد مي ناراحت رفتم نمي اگه چون رفتم
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 خسته م بچه طفلك! نيومد؟ رادمان چرا ":گفت مي همش و شد حال خوش خيلي ديدنم از عمو زن رسيديم وقتي

 "!خوند درس اينقدر شد

 رو شيراز ت بچه طفلك! كنه مي اونجا كارها چه داره پسرت كه نداري خبر جون عمو زن ": گفتم مي دلم تو منم

 "!كرده آلوده

 مي من جاي كه بود رادمان اين هميشه. كردم مي نگاشون منم و كردن مي بازي نرد شطرنج مهدي عمو و بابا

 !كرد مي بازي رادمان با برد مي كه كسي و كرد مي نگاشون و نشست

 بودم آورده دوستام واسه كه هايي سوغاتي! شيراز برگشتيم مهسا و من و گذشت برق مثل هم روز سه اون

 :گفت سروش دادم رو سيما سوغاتي وقتي! دادم بهشون

 !نياوردي؟ سوغاتي من واسه چرا! چي؟ من پس-

 :كردم نگاش خجالتزده

 !كنم مي قبول باشه مجازاتي هر حاال! رفت يادم-

 :گفت بعد و كرد فكر يكم

 ؟!بيرون بياي باهام شام شب يه بايد-

 !ديگه من مهمون-

 يه فقط و شده حل آريا و دريا مشكل فهميدم وقتي. گفتم پرت و چرت فهميدم كه داد تكون سرشو و كرد اخم

 !شدم حال خوش خيلي بوده سوتفاهم

 اومديم بيرون كه رستوران از.گذشت خوش بهم خيلي و بود خوبي شام.بيرون رفتيم سروش با بعد روز دو

 !بردارم قدم از قدم تونستم نمي! بودن باهم! ديدمشون! شد سست پاهام كردم احساس

 دوتا اون شدن رد متوجه و بود من صورت رو سروش متعجب نگاه. شدن رد جلومون از كه بودن آناهيتا و رادمان

 !نشد

 !بود كجي دهن شبيه بيشتر كه زدم سروش به زوركي لبخند و دادم قورت دهنمو آب

 !بود كجي دهن شبيه بيشتر كه زدم سروش به زوركي لبخند

 !شده؟ چيزي: سروش
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 !نه! نه! ها؟-

 !شدي؟ اينجوري چرا پس-

. نزدم حرفي هيچ راه كل تو. شدم سوار منم و كرد باز واسم ماشينو در سروش. افتادم راه بدم جوابشو اينكه بدون

 !در تو انداختم كليد و كردم كوتاهي تشكر رسيديم وقتي. بكشه حرف به منو نكرد سعي هم سروش

 باز ولي داره رابطه آناهيتا با دونستم مي اينكه با! ديدم اشتباه كنم فكر تا باشه خونه رادمان داشتم انتظار شايد

 !كرد مي فرق چيز همه حاال اما! توهمه همش كنم فكر داشتم دوست

 روي كه منو انگار اصال! اتاقش تو رفت زنان سوت. آوردن تشريف آقا بالخره اينكه تا. بودم بيدار دو ساعت تا

 .نديد رو بودم كرده بغل هامو زانو و بودم شده جمع مبل

 همونجا كه كردم گريه اونقدر! بشنوه صدامو خواستم نمي! كردم مي گريه آروم اما! گريه زير زدم اختيار بي

 !برد خوابم

 يه هو يه كه بستم هامو چشم بازم. نداشتم رو رفتن كالس ي حوصله! بود شده ديرم شدم بيدار خواب از وقتي

 !اومد يادم چيزي

 !خدا واي! كردم؟ مي گريه داشتم كه بود ديده منو رادمان يعني! واي! بودم نخوابيده اينجا كه من

 رو بود گذاشته سرشو. ست آشپزخونه توي ديدم و بيرون رفتم.اومد نمي بيرون از صدايي. كردم تيز گوشامو

 .ميز روي دستاش

 ...حيف! تونستم نمي كه حيف اما ببوسمش و برم خواستم مي! اش پيشوني روي بود ريخته موهاش

 دفعه يه. بود هاش چشم تو غمي يه. باريد مي خستگي صورتش از. كرد نگاه بهم و كرد بلند سرشو دفعه يه

 .بوسيد موهامو و پشتم گذاشت دستشو ترديد با لحظه يه. گريه زير زدم و بغلش تو انداختم خودمو

 :زد مي آتيشم نگاش. كرد نگاه هام چشم تو و كرد بلند سرمو

 !اومده؟ من كوچولوي خواهر سر به چي-

 بيام بغلش از خواستم نمي بازم اما خواهر گفت مي بهم اينكه با... خدا... خدا واي.شد بيشتر م گريه حرفش اين با

 .كرد مي ذوبم تنش گرماي. كرد مي م ديوونه عطرش بوي. بيرون

 :گفتم و گذاشتم ش شونه روي سرمو. كردم قفل بهم پشتشو بردم دستامو
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 !دارم دوستت-

 :گفت و زد لبخند يه

 !دارم دوستت منم-

 !اينجوري خواستم نمي اما داره دوستم دونستم مي! دارم دوستش دونست مي

 و رادمان هاي شوخي. شديم قبل مثل بازهم بعد به روز اون از. بيرون اومدم بغلش از و بستم هامو چشم

 !شد شروع من هاي ديوونگي

 ديگه اما باشه قبل مثل من با رفتارش كرد مي سعي اينكه با رادمان! آناهيتا! بود بينمون يكي حاال كه تفاوت اين با

 .اومد نمي هم اتاقم توي حتي و شد نمي نزديكم زياد

 بود رفته من از زودتر مهسا اينبار. داد بهمون رو سامان و ساسان اومدن خبر و زد زنگ مامان كه بود عيد نزديك

 !تهران رفتيم رادمان ماشين با رادمان و من و تهران

 .بوسيدم هم رو بابا و مامان و كردم روبوسي باهاشون. بودن خونمون عمو زن و عمو رسيديم وقتي

 وسط رو شهاب حرف جمع بين و گرفت حالمو مامان اينكه تا! خنديديم مي و گفتيم مي و بوديم حال خوش همه

 !كرده خواستگاري شهاب واسه منو ناهيد خاله كه گفت و كشيد

 !شه مي بد حالم بهش كردن فكر از حتي! اه! شدم؟ مي شيرين داداش زن بايد من يعني! شد گرفته حالم جدا

 بگذروني خوش جونت آناهيتا با توني مي تو چطور! حقته گفتم بهش دلم توي! شدم رادمان حالت تغيير ي متوجه

 !بياد؟ خواستگار نبايد من واسه اما

 :گفتم مامان روبه

 !ديگه نكن خراب مونو شب! مامان! اااااااااه-

 !بعد بكن هاتو فكر! خوام نمي جواب ازت اآلن همين كه من: مامان

 !نيست بدي پسر شهاب من نظر به روشا: عمو زن

 !شخصيت با هم و ست كرده تحصيل هم! مواقفم منم: مهدي عمو

 اما بقيه! زاره مي خودم ي عهده به رو تصميم مواقعا جور اين توي دونستم مي! بود ساكت و گفت نمي چيزي بابا

 .داد مي نظر يه هركي و نداشتن كشيدن دست خيال انگار



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٨٠ 

 !بود شده كبود دستش كه بود داده فشار مشتش تو انقدر رو ليوانش. كردم نگاه رادمان به بازم

! گيره مي خودشو خيلي اما نشه غيبتش! نمياد خوشم اصال شيرين از آقاست، اينقدر كه شهاب عكس بر: عمو زن

 .آقاست خيلي شهاب اون برعكس

 :گفت كالفه رادمان

 !كنه مي فكراشو خودش! گفت؟ چي روشا نديدي مگه مامان-

 :گفت عمو زن و عمو روبه و شد پا بعد. كرد نگاه من به و

 !خداحافظ! خونه رم مي من -

 !يهو؟ شد چش اين! وااا: عمو زن

 .بريم هم ما پاشو الهه: عمو

 .رفتن كوتاهي خداحافظي از بعد و شد پا هم عمو زن عمو، حرف اين با

 رفتيم تحويل سال از بعد. بود شده تنگ سامان و ساسان واسه دلم. اينا نويد دايي ي خونه بريم بود قرار بعد روز

 !بود شلوغ بس از مونديم ترافيك توي ساعت چند كه نماند ناگفته البته! شون خونه

 :گفت گوشم زير و كنار كشيد منو مريم ديدم كه كردم بغلشون اختيار بي ديدم رو ساسان و سامان وقتي

 !خور سگ! بشه كوفتت -

 !گرفته؟ جلوتو كي! كن بغلشون هم تو خب -

 :گفتم سامان به رو بعد

 !خواد مي بغل مريم سامان -

 :گفت و خنديد سامان

 !خدامه از كه من -

 كرد ولش سامان وقتي! بودم رو پر كلي من عوضش و بود خجالتي من عكس بر مريم. كرد بغل رو مريم بعد

 :گفتم بلند. رفت غره چشم من به و گفت چيزايي يه لب زير مريم

 !كنن مي آب قند كله دلت تو اآلن دونم مي! نزن غره چشم من به -

 :گفت ساسان كه نگفت چيزي
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 !بكنه من حال به هم فكري يه نفر يه -

 !كنم بغلت خودم بيا! ني ني نكن گريه -

 هال توي نهار از بعد خالصه. خنديديم مي و چرخيديم مي هال دور. كنه مي دنبالم ساسان ديدم كه وخنديدم

 .بود مهسا. خورد زنگ م گوشي كه كرديم مي نگاه فيلم و بوديم نشسته

 !مبارك عيدت! جونم؟ -

 !كجايي؟! مبارك هم تو عيد -

 !كجايي؟ تو! داييم ي خونه -

 !بخرم كتاب تا چند بايد! بيرون بريم يكم داري وقت اگه ببينم خواستم مي! خودمون ي خونه -

 !زن بهم حال درسخون ي دختره! عيده روز مثال! آوردي؟ گير وقت هم تو! اووووه -

 !شه؟ مي پيدا هم تو از تر خون خر ديگه! بگه تو به نيست يكي -

 !تو! آره -

 !نه؟ يا مياي حاال! رو پر -

 .كردم نگاه ساعت به

 !دنبالت ميام پنج -

 كه بگيرم قرض رو بابا ماشين خواستم مي! ندارم ماشين اومد يادم كه بيرون برم خواستم مي كه شد پنج ساعت

 :گفت ساسان

 !بابا رفت سر م حوصله خونه تو نشستم اومدم وقتي از!ميام باهات من -

 !ميام منم: مريم

 !ري؟ مي كجا ديگه تو! اه: سامان

 !مياي؟ هم تو: مريم

 :گفت بعد و كرد فكر يكم سامان

 !دارم خونه تو كار يكم من! نه -
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 يعني! بخره كتاب نتونست روز اون مهسا. بيرون زديم خونه از هم با بعد ي دقيقه چند و داد تكون سرشو مريم

 اومده خوششون همديگه از كه بود معلوم! كرد گم پاشو و دست ديد رو ساسان چون من نظر به! رفت يادش اصال

 وقتي مثال! بود هول همش مهسا آخه. خنديديم مي كارهاشون به فقط هم مريم منو! بادا مبارك بادابادا... ديگه و

 خواست مي وقتي يا! كرد مي نگاش داشت ساسان چون! چرا؟ حاال. كرد گير جدول به پاش بشه پياده خواست مي

 !كرد مي نگاش ساسان چون! چرا؟ حاال! لباسش رو ريخت مي شو همه بخوره بستني

 !گرفت مي گاز لبشو و شد مي سفيد و سرخ فقط اونم كردم بارش تيكه و خنديدم بهش كلي روز اون خالصه

 .دادم بهش رو مهسا ي شماره كه كرد منتم و پيچيد پام و دست به اونقدر ساسان خونه برگشتيم وقتي

 هواشو خيلي! تهران بام بريم باهم تا دنبالم بياد خواستم رادمان از بودم بيكار خونه تو كه بود عيد چهارم روز

 .گذرونديم مي اونجا رو ساعتي چند و رفتيم مي رادمان با هميشه. بودم كرده

 از شدم پياده وقتي. بودم پوشيده گرم لباس همين واسه سرده هوا باال اون دونستم مي. دنبالم اومد كه بود غروب

 !بود تر گرم نسبت به پايين اون البته! بود سرد خيلي هوا بازم ولي بود اومده بهار اينكه با. اومد مي بخار دهنم

 كه كشيدم عميق نفس يه و كردم باز هامو دست! بود قشنگ واقعا! بود پام زير شهر و بودم ايستاده پرتگاه لب

 .شد گرم هام دست كردم احساس

 عميق نفس يه بازم! بود كرده قفل دستام توي هاشو انگشت و بود داشته نگه باز همونطور هامو دست رادمان

 !ام شونه رو گذاشت سرشو. كشيدم

 !نبود عاشقم رادمان كه تفاوت اين با! بود شده تايتانيك فيلم مثل! گرفت م خنده

*** 

 :گه مي بهم گوشم توي ندايي يه! پاهامه زير تهران كل. كنم مي نگاه پايين به باال اين از

 !نيست اينجا جات ديگه تو! روشا كن تمومش -

 :زد داد اينبار! شده غريبه ديگه كه آشنايي صداي همون! صداست همون بازم

 يه توني مي كه بده نشون بار يه! كن تمومش هميشه براي بار يه! نداري؟ رو كاري هيچ جرات تو... كن تمومش -

 !كني تموم رو تموم نيمه كار
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 آشنا بوي يه! بندم مي هامو چشم...!  ديگه و قدم يه! كنم تمومش كه مونده ديگه قدم يه فقط! جلو رم مي قدم يه

 !بدم واسش هم جونمو حاضرم كه يكي عطر بوي! رسه مي مشام به

 !دارم دوست رو عطر بوي اين چقدر! كشم مي عميق نفس يه

 !كرده قفل دستام تو دستاشو يكي انگار. كنم مي باز دستامو

*** 

 ها چشم اون به نگاهم كه عقب برگردوندم يكم سرمو! بود خوب بوش چقدر.رسيد مشامم به رادمان عطر بوي

 !شد خيره

 !رادمان؟ -

 !بله؟ يعني كه داد تكون سرشو

 !كني؟ مي كار چي تو پايين بپرم اآلن من اگه -

! ديگه خواهرمي نباشه هرچي! مندانه آبرو. گيرم مي عالي ختم مراسم يه واست. اوووووم.كنم فكر بزار! من؟ -

 !ما داريم آبرو

 بود نزديك و دادم دست از رو تعادلم دفعه يه كه طرفش برگشتم عصبانيت با و آوردم در دستاش تو از دستامو

 .بغلش تو افتادم و كشيد دستمو كه بيفتم

 عميق نفس يه. چسبوندم بهش بيشتر خودمو!بشه خرد هام استخون بود نزديك كه بود كرده بغلم محكم

 .كشيدم هام ريه تو تنشو عطر كشيدمو

 اينكه با. بمونم بيرون دادم ترجيح اما من. شد ماشين سوار رفت و كرد دور خودش از منو گذشت كه لحظه چند

 .بودم شده داغ رادمان تن گرماي از اما بود سرد هوا

 و زد لبخند يه بهم. كردم تشكر ازش نگاهم با. انداخت دوشم روي رو كاپشنش و شد پياده بعد ي دقيقه چند

 ازش من هميشه. آورد رو گيتارش ماشين توي از و رفت. شد گرم سردم هاي دست. دستش تو گرفت دستمو

 يه روي آورده رو گيتارش ديدم وقتي. بزنه واسم خواست مي خودش انگار شب اون اما بزنه واسم خواستم مي

 .نشست زمين روي پام جلوي هم رادمان و نشستم سنگ تخته

 !غم؟ يا شاد -
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 :گفتم گرفتم مي فيلم ازش كه درحالي

 !شه مي كثيف لباست! نشستي؟ اونجا چرا راستي!نيس شاد حس بزن غم -

 :كرد شروع بده جوابمو اينكه بدون

 باشه تو عشق مثل بگم چي

 باشه تو مثل بنويسم چي

 تو حس واسه نيست اي جمله

 تو دست بگيرم آرزومه

 باشه تو قلب مثل بگم چي

 باشه تو مثل بنويسم چي

 من عشق مهربوني كه تو

 من دنياي ي همه يي تو

 من وجود و عمر تو به بسته

 من خوب هميشه مني با بگو

 ميري مي برام بگو داري دوسم منو بگو

 گيري مي دستامو كجا هر هميشه بگو

 هميشه واسه بگو بگو داري دوسم بگو

 شه نمي دلگير ازم دلت هيچوقت بگو

 رادمان چشم كه كردم پاكش سريع. بود شده تنگ آناهيتا واسه دلش حتما. بود شده جمع چشمم ي گوشه اشك

 !نيفته بهش

- بخون بازم! شد؟ تموم چرا.......! ا! 

 :كرد شروع دوباره و شد خيره بهم لحظه يه

 شه بنا اي تازه فصل.......................شه پا به هنگامه خوام مي

 شه رها عاشقه كي هر.................................. بريزن ها ديوار همه
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 خواهش يه خدا از دارم................................نيايش خوب ي لحظه

 نوازش دست بكشه................................سوخته دلهاي سر بر

 نوازش دست بكشه

 كن تن به تازه پيرهن...........................كن كم كن،گريه كم گريه

 كن من ي خانه هواي.......................................و بگير پر پرنده از

 صدايي هم صداي كه فراموش و خاموش نشو

 رهايي معناي تويي داري تو رو دريا دل

 كن تن به تازه پيرهن................................كن كم گريه كم گريه

 كن من ي خانه هواي..................................... و بگير پر پرنده از

 كن من ي خانه هواي

 .داد بهم و آورد در كوچيك ي شده كادو جعبه يه جيبش توي از و خنديد. زدم دست واسش و كردم سيو فيلمو

 !چيه؟ اين -

 !مبارك تولد -

 !باشه يادت تو كردم نمي فكر اما بود يادم يعني! نبود يادم اصال! ممنون! اوه -

 :اومد يادم چيزي يه دفعه يه. خنديدم منم. خنديد

 !فرداست! نيست امروز كه من تولد ديوونه -

 :كرد اشاره ساعتش به و خنديد بازم

 !كني؟ بازش خواي نمي حاال! دوازدهه ساعت -

 !كن بازش خودت -

 ازش خيلي! بود شده وصل زنجير طرف دو به بود خودم اسم كه پالك يه. بود قشنگ خيلي گردنبد يه! كرد بازش

 خورد مي گردنم زير به هاش نفس گرماي! م شونه نزديك آورد سرشو كه بگيرم ازش خواستم مي. اومد خوشم

 !بود كرده م ديوونه و
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 دور انداخت رو زنجير بعدش و باال برد دستش يه با موهامو فقط اون اما ببوسه منو كه بودم منتظر لحظه هر

 .عقب برد سرشو بعدش. گردنم

 :گفت سكوت لحظه چند از بعد! بودم شده خيره رادمان به فقط و بودم گرفته گر

 !شده دير خيلي! ديگه بريم -

 ...نه -

 !چرا؟: كرد نگام تعجب با

 !الاليي -

 !چي؟ واسه االن: خنديد

 ...بزنم خوام مي -

 مي حاال اما... نداشتم دوست زياد... رادمان ي اندازه به نه ولي بودم بلد چيزايي يه... شد گرد چشاش اينبار

 و برداشت گيتارشو حرفي هيچ بدون ندارم شوخي بود شده متوجه انگار كه رادمان. وجود تمام با... بزنم خواستم

 ولي. بخونه اون و بزنم من شد قرار... دستم داد گيتارو بعدش... داد توضيح واسم يكم اول. نشست كنارم اومد

 .بود سخت خيلي! آوره خجالت. نرسيد هم خوندن به حتي

 .زد زانو زمين روي پشتم و شد پا آروم شه نمي اينجوري ديد وقتي رادمان. بودم نشسته سنگ يه روي من

- شه مي كثيف لباست رادمان ا. 

 .باشه كارت به حواست: گفت و زد قشنگ لبخند يه

 آروم. داشتم بهش كه عشقي از و. نفساش هرم از. تنش گرماي از. سوختم مي داشتم من! شد؟ مي مگه ولي

. بود بچه يه دست مثل دستاش توي كوچيكم دستاي. درآورد حركت به گيتار هاي سيم روي و گرفت دستمو

 كردم مي احساس چرا. باشه داغ دستاش من بخاطر بايد كردم فكر من چرا! هه. بود معمولي. نبود داغ دستش

 .بزنم تونستم نمي واقعا چون شدم بيخيال زود ولي. زدم يكم بود كه بدبختي هر با! بلرزه؟ دستاش من مثل بايد

 نفهميدم. ببندم هامو چشم شد باعث رادمان تن عطر و ماشين گرماي! شديم سوار و ماشينش سمت رفتيم باهم

 :شدم بيدار صورتم روي رادمان دست نوازش با! برد خوابم كي كه

 !رسيديم -
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 :گفتم و كشيدم اي خميازه

 !نمياي؟ داخل -

 !خداحافظ! وقته دير! نه -

 شدن كشيده صداي بعد لحظه چند. داخل رفتم درو توي انداختم كليدو. دادم تكون دست براش و شدم پياده

 !شد مي تر دور لحظه هر كه رسيد گوشم به خيابون توي هاش الستيك

 .تو رفتم و كردم باز درو

 !اومدم من! سالم -

 :شد بيدار. بوسيدم مامانو صورت. رسيد مي هاش كتاب حساب به بابا و بود برده خوابش كاناپه روي مامان

 !شدم نگران! كردين؟ دير اينقدر چرا! اومدي؟ -

 زنگ چرا اصال! برده؟ خوابت چرا بودي نگران كه تو من مادر خب. نگرانمه بگه بود عادتش انگار. گرفت خندم

 :بودم كردنش نگاه طرز اين عاشق. كرد نگاه مامان به عينكش باالي از بابا! نزدي؟

 !نيلوفر نگراني هميشه كه تو -

 :گفت من به رو بعد

 !مبارك تولدت ضمن در! بزني چرت راه تو خوام نمي!كنيم مي حركت صبح فردا! بابايي بخواب برو -

 دستي پيش شد پا مامان! گفت مي رو جمله اين هميشه ولي خوابم مي ماشين تو هميشه دونست مي خودش بابا

 .اتاقم تو رفتم منم و كرد جمع بودن ميز روي كه رو هايي

 !برد خوابم بالش روي گذاشتم سرمو تا ولي بودم خوابيده ماشين تو اينكه با

 :شدم بيدار خواب از مامان غر غر با بعد روز صبح

 !منتظرن اينا عمو! شد دير! روشا ديگه پاشو -

 الزم روز چهار اين واسه كه رو وسايلي. بيرون اومدم انرژي پر و گرفتم دوش يه سريع و حموم توي رفتم حال بي

 .گذاشت ماشين توي بردشون و اومد بابا. بودم گذاشته اتاق ي گوشه و بودم كرده آماده داشتم

 .داد بهم كيك تكه يه و شير ليوان يه زور به مامان ولي بخورم صبحونه خواستم نمي
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 مي ماشين تو رو ها وسايل داشت رادمان اينا عمو ي خونه جلوي رسيديم وقتي. افتاديم راه كه بود ده ساعت

 !زاشت

 راه تو هميشه مثل دادم ترجيح و نداشتم رانندگي ي حوصله كه منم. بيان رادمان ماشين با اينا عمو بود قرار

 .بخوابم

 ماشين توي هم مريم و سامان و ساسان. بود همراهشون هم نازنين خاله و بودن خودشون ماشين با هم اينا دايي

 .بودم حال خوش بود پيشمون ساسان اينكه از. بودن ساسان

 همين واسه و بود شلوغ ها جاده. افتاديم راه كوتاه استراحت يه از بعد و خورديم سنتي رستوران يه توي رو نهار

 .رسيديم دير

 :گفت فرزانه زندايي كه دريا لب برم خواستم مي رسيدن محض به بودم خوابيده رو راه كل كه من

 !برين هم با بعد كنن استراحت كم يه ها بچه بزار!تاريكه هوا نرو اآلن -

 !چطور؟ شما! رم مي باهاش. نيستم خسته من: ساسان

 !كنن استراحت خواستن مي هم سامان و مريم و بود حياط توي كه رادمان. كرد نگاه بقيه به و

 كرده پخش صورتم روي موهامو باد. بود قشنگ خيلي ولي بود شده تاريك هوا. رفتيم ساحل طرف به ساسان منو

 :گفتم من كه بوديم ساكت هردومون. نشستم كنارش منم و نشست ها شن روي ساسان. بود

 !نه؟ اومده، خوشت خيلي مهسا از -

 :گفت و خنديد

 !بوده؟ كسي با حاال تا! خوبيه دختر -

 !پاكه پاكه! راحت خيالت -

 متوجه ساسان كردم نمي فكر ولي. نوشتم رو رادمان و خودم اسم اول ام اشاره انگشت با. خنديدم منم. خنديد

 !ببينم درست نوشتم كه چيزي تونستم نمي هم خودم تاريكي اون تو راستش! بشه

 !داري؟ دوستش خيلي -

 :نفهميدن به زدم خودمو

 !كيو؟ -
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 !عرعر -

 !كني؟ مي عرعر قشنگي اين به صداي با نيست حيف -

 !كنم نمي عرعر ديگه نكني فرض مخملي گوشامو تو اگه -

 !نداره دوستم كه اون ولي! آره خب -

 !بگه؟ بهت ترسه مي اما! خوادت مي خودت از بيشتر -

 !لق دهن ي دختره! گفته؟ بهت مهسا اينارو -

 !ها كني توهين زنم به نبينم ديگه ضمن، در! نگفته چيزي مهسا! نه -

 :شدم ش خيره باز دهن با

 !خواي؟ مي ازدواج واسه رو مهسا جدي -

 !كردي؟ فكر چي پس -

 !گرفتي؟ تصميمو اين روزه چند همين توي -

 !اول ي لحظه همون توي -

 !دادي دست از عقلتو پاك ديگه تو -

 !حسود -

 .بودم رادمان پيام منتظر اما چرا دونم نمي. نداشتم پيامي هيچ.درآوردم جيبم از مو گوشي و خنديدم

 !گشنمه. بريم پاشو -

 !شده؟ تنگ دلت يا گشنته -

 :گفتم و زدم سقلمه بهش

 !مقوف فوضولي -

 تو و كرد بلند جام از منو حركت يه توي و شد بلند و گرفت بودم كرده دراز سمتش به كه منو دست و خنديد

 :گرفت بغلش

 !دم مي نشون بهت! هان؟ فضولم من -
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 و دويدم منم و كرد ولم و خنديد.زدم مشت ش سينه به. دريا تو كنه پرتم خواست مي انگار كه گرفت حالتي يه

 .دنبالم اون

 با مريم نشستم صندلي روي وقتي. بود آماده شام ميز. ويال برگشتيم خنده با هردومون شديم خسته وقتي خالصه

 :گفت اخم

 !آقا و خانم واسه بازي گربه و موش ماست مال حمالي ديگه، بله -

 !وون بدو رو موش پاشو سامان! حسود -

 .درآوردم زبون واسش و كردم نگاه بهش خنده با. نگفت چيزي و گزيد لبشو مريم

 !كردين؟ دير اينقدر چرا: دايي زن

 !زديم مي حرف داشتيم -

 !چي؟ مورد در: عمو زن

 :گفتم و زدم چشمكي ساسان به

 !چيزا اين و عشق -

 !شده؟ عاشق كدومتون حاال! اووووووو: سامان

 !شده عاشق ساسان يعني كه كردم اشاره سامان به ساسان چشم از دور

 !روشا؟ هست كي دختره حاال! اومده؟ سرجاش عقلش ساسان يعني شكر رو خدا: دايي زن

 .داد اجازه بهم سر با. كردم نگاه ساسان به و گرفتم گاز لبمو

 !دايي زن دوستمه -

 :خنديد نويد دايي

 !وروجك؟ كردي پهن واسش تو دامو اين پس -

- شده عاشق خودش! دايي؟ چه من به.... ! ا! 

 !هست؟ كي دوستت اين حاال: رادمان

 !شناسيش؟ نمي تو يعني -

 !مهسا؟: رادمان
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 !خانوم مهسا: ساسان

 !درآورد مسخره اداي يه و خوره مي بهم حالش داره يعني كه دهنش جلوي گرفت دستشو مريم

 !چيه؟ اسمش حاال! وسط اندازه مي خودشو زود چه: سامان

 !خانوم مهسا ببخشيد! ا! مهسا؟ گفت نشنيدي مگه -

 !ان؟ كي مادرش و پدر! كجاست؟ اهل: دايي زن

 !دوستامه از يكي خواهر مادرش! بشناسمش من كنم فكر: مامان

 !مامان؟ گي مي راست -

 !ها شم مي شوهر مادر دارم سالمتي نا! بده جواب من هاي سوال به يكي: زندايي

! سال يك و بيست: سن! حميرا:مادر نام! حميد: پدر نام! شريفي: خانوادگي نام! مهسا: نام! جون زندايي چشم -

! اي قلوه: لب! سرباال: بيني! سفيد: پوست رنگ! مشكي: مو رنگ! تيره اي قهوه: چشم رنگ! آبان هشت: تولد روز

 دريا توي دوقلوش خواهر پيش سال چند! تهران: سكونت محل! گرم كيلو پنج و شصت: وزن 175-170: قد

 !مونده؟ هم اي ديگه چيز! زيره سربه و نجيب خيلي خودشم! بانكه كارمند پدرش و دار خانه مادرش! شده غرق

 خواهر گفتم كه وقتي از! عمو زن و عمو جز به بودن حال خوش شون همه. كردم نگاه شون همه ي قيافه به

 و هال تو اومد كيك با نازنين خاله كه بودم ها فكر همين توي. بودن شده جورايي يه داده دست از رو دوقلوش

 :كرد خوندن به شروع

 !مبارك تولدت تولد تولد -

 :كوبيدم بهم دستامو

 !جون آخ -

 .بوديم حال خوش همه و بود قشنگي شب خيلي شب اون. خنديدن بهم همه

 .داشتن هم گوسفند و گاو توش مردم. نبود شهر اصال من نظر به. بود كوچيك خيلي شهر يه توي اينا عمو ويالي

 خنده واقعا! بود علف اطرافش و دور كه بود جايي بانك. داشت نگه بانك يه جلوي رادمان بيرون رفتيم كه ويال از

 !بود لجنزار بگم بهتره يا زار علف بينشون و بودن هم از فاصله با ها خونه! بود دار
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 كيفم بود نزديك كه درآوردم كيفم توي از رو كارت. بردارم پول حسابم از خواستم مي. شديم پياده مريم منو

 جون نوش كارتمو كه شد پيداش كجا از گاو اون دفعه يه دونم نمي و افتاد ازدستم كارت گرفتم كيفو تا! بيفته

 !كرد

 !بود داده قورت كارتو يا بود آهني هاش دندون يا! كردم نگاه بهش تعجب با

 !بود گرفته ش شوخي گاو اين انگار اما! خواره چيز همه انسان بودم شنيده

 كسي ما بجز خوشبختانه. ماشين تو رفت و كرد فرار جيغ با ترس از هو يه مريم كه كردم مي نگاش همونجوري

 .نبود اطراف اون

 !بشه كوفتت! كارتم طفلكي

 رادمان ديدم هو يه! شانس اين به لعنت! بودم كرده قفل منكه. اومد سمتم به و شد پياده ماشين از خنده با رادمان

 !ده مي تكون رو گاو دم داره

 !ها اندازه مي جفتك! كني؟ مي كار چي رواني! هووو -

 !بيرون ده مي پول اآلن دهنش زير بگير دستتو نزن حرف -

 !بيرون نده قيفي بستني پشت اون از باش مواظب -

 و سامان ديگه! بود شده اضافه بهش هم رادمان اين حاال بودم عصباني گاو آقا دست از هنوز كه من. خنديد بلند

 !خنديدن مي و بيرون بودن اومده هم ساسان

 !شهر اسم به روستايي! بود مزخرفي شهر واقعا! كنم نمي فراموش شهرو اون ي خاطره وقت هيچ

 حرص بازم من و خنديدن همه گفتيم بقيه واسه رو قضيه وقتي. ويال برگشتيم و نداشتم خريد حال ديگه كه من

 .خوردم

 هاشونو سبزه هم با سامان و مريم! اينا عمو فشم ويالي رفتيم بدر سيزده واسه و برگشتيم تهران به بعد روز سه

 .شيراز برگشتيم هم با و رادمان و من و آلمان برگشت فرداش سامان. كرديم شون مسخره ما و زدن گره

 .خوابيدم و خونه تو موندم و نرفتم دانشگاه اول روز منم البته. بمونه بيشتر كم يه خواست مي مهسا

 نظرم به. گفتم تبريك بهش.بود كرده خواستگاري ازش باوقار آقاي ظاهرا. پيشم اومد پروين كه بود ازظهر بعد

 !شن مي خوشبخت هم با بودم مطمئن و بود خوبي پسر شهروز. اومدن مي هم به
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 م باز سروش و بودن برگشته سروش پدر و سيما. بود بيشتر من تالش اينبار ولي بود شده شروع دوباره ها درس

 .بوديم خوندن درس مشغول سخت رادمان هم و من هم و بود شده شروع ها امتحان. بود شده تنها

 هم با غروب نزديك كه بود گفته و بود زده زنگ بهم دريا كه كردم مي آماده آخر امتحان واسه خودمو روز اون

 درو هم شادي خانم كردم باز درو تا. بيرون زدم خونه از و شدم آماده! بود خواهرش عروسي انگار. خريد بريم

 :گفت كه شدم رد جلوش از و ندادم محلش. كرد باز

 !خانم؟ روشا -

 :گفتم جدي خيلي و كردم نگاش و برگشتم

 !بله؟ -

 :بزنه شو زندگي حرف ترين سخت خواست مي انگار كرد دست اون دست اين يكم

 .كردم مي فكر بد شما مورد در راستش! بدهكارم شما به خواهي معذرت يه من -

 .كرد مي عذرخواهي كسي از كه بود باري اولين انگار

 !نيستم ناراحت شما از من! كنم مي خواهش -

! اومد داشتي دوست نظرم به! نبود سرد ديگه. نداشت رو خشم اون ديگه! شد عوض ش چهره حالت دفعه يه

 :گفت و زد بهم لبخندي

 !هستي مهربوني دختر دونستم مي -

 :كرد باز درو كيان.زدم رو اينا دريا آپارتمان زنگ و زد لبخند بهش

 !جون روشا سالم -

 !بگه درست اسممو بود گرفته ياد ديگه

 !ها كردي خوشتيپ حسابي! خوبه؟ حالت! وروجك سالم -

 !بزنم مخ خوام مي -

 :شنيدم رو دريا صداي! بزنه مخ خواست مي هم ساله سه كيان خدايا! موند باز دهنم

 !ديگه تو بياين! واستادين؟ اونجا چرا! كيان؟ -

 :كردم زدن غر به شروع و دادم لم كاناپه يه روي. بست درو كيان و داخل رفتم
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 !بود بس پشتم هفت واسه خريد رفتم باهاش بار يه! نباشي نياز ديگه تو خدا ترو -

 !نزن غر -

 :گفت و اومد در اتاق از بعد

 !بريم؟ -

 !دن مي آب ليوان يه بهش آدم ي خونه مياد گدا بابا -

 :گفت و خنديد

 !ديگه بريم! نشو لوس -

 !چرا؟ ديگه تو! خسيسن ها اصفهاني بودم شنيده -

 !كني؟ كوفت ميخواي چي! نگو پرت و چرت -

 !سيرم من! ممنون خيلي -

 :گرفتم كيانو دست و شدم پا منم. خنديد

 !نوشتي؟ شماره چندتا -

 !جون روشا نيستم بلد كه من -

 !ها گفتم بهت بار هزار! خاله! نه جون روشا! كيان: دريا

 :گفت كالفه كيان

 !بنويسم نيستم بلد منكه جون خاله! بابا باشه -

 !ديگه بدي شماره دخترا به بايد! بشي؟ دوست باهاشون خواي مي جوري چه پس -

 .داد نشون بهم شصتشو و كرد مشت دستشو بعد و كرد نگام يكم

 !كني؟ مي كار چي! تربيت بي: دريا

 !بزنم مخشونو كه كنم مي اينجوري. بنويسم نيستم بلد منكه خب: كيان

 :خنديدم بلند بلند

 !داده؟ ياد بهت كي اينو -

 !كرد اينجوري دختره واسه بازي شهر رفتيم كه شب اون. گرفتم ياد پسره اون از خودم -
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 :گفت و گرفت دستشو دريا. داد نشون بهم شصتشو باز و

 !من؟ كنم كار چي تو دست از! نبردي اين از بيشتر آبرومونو تا بريم بيا -

 .خنديدم مي هنوز من

 !ديگه بيا! مار زهر: دريا

 :دادم تكون تاسف ي نشانه به سرمو

 !كه شه نمي اين از بهتر پسر بده فحش اينجوري مادر وقتي -

 :گفتم كه بيرون داد هولم دريا

 !كنه مي بيرونم بزور داره! حيا بي -

 !نزن زيادي حرف -

 خيلي لباسش. كرد پيدا رو دلخواهش لباس زود و نبود پسند مشكل زياد دريا بختانه خوش. افتاديم راه بآلخره

 كه كم يه. شدم مون كناري ميز متوجه كه بوديم رستوران توي. اومد مي بهش هم خيلي و بود پوشيده و سنگين

 خودش از تر دختربد يه با! ببينه منو نداشتم دوست اصال! چندش ي پسره اين واي! فرهاده فهميدم كردم دقت

 !نداشتن هم به ربطي هيچ! بود؟ شده دوست اين با اصال چرا نيما دونم نمي! بود

 بهش خواستم مي. ديد مارو فرهاد كه بيرون رفتيم مي داشتيم شديم بلند. بريم زود كه كردم اشاره دريا با

 :كرد صدام و بود شده دير ديگه اما. نكنم توجهي

 !روشا؟ -

 :ديدمش تازه مثال و زدم بهش كج لبخند يه و برگشتم

 !اينجايي؟ هم تو! اه -

 !هستن خانم روشا هم ايشون جون سانا. سانا نامزدم! كنم مي معرفي! سالم -

 :گفت و داد گردنش و سر به تابي يه سانا

 !شه؟ مي چي ش معني! جون روشا داري سختي اسم چه -

 :گفتم خودش بالحن و زدم زوركي لبخند يه! سخته؟ كجاش روشا
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 شعور اگه البته! كني پيدا رو ش معني و برگردي كه اينه به هم سختيش!! شه سختي همين به ش قشنگي -

 معني اقل حد اسمم دارم دوست من اما نباشه توهين! نيست سخت ش معني كردن پيدا ديگه باشه باال شخص

 !باشه "آسان و سهل ": ش معني اينكه نه باشه داشته

 !آسان سهل،: يعني سانا

 !خوره مي حرص داره سانا بود معلوم اما نفهميدم كردم بلغور كه رو پرتا و چرت اين معني خودم اينكه با

 :گفتم و كردم نگاه فرهاد به

 !بشيد بخت خوش اميدوارم! جون فرهاد خب -

 زديم رستوران از دريا با و گرفتم و كيان دست سريع من و داد تكون سري يه بود مونده باز دهنش كه فرهاد

 .بيرون

 !ايششششش! سانا! كردي ش ضايع خوب! اومد خوشم: دريا

 !زني مي جوش نخور حرص -

 روبه درست و اومد خيابون طرف اون از هم رادمان ماشين رسيديم ما تا. خونه برگشتيم و شديم من ماشين سوار

 .زد واسم بوق يه و كرد پارك من ماشين روي

 :رادمان طرف دويد سريع كيان

 !رادي سالم -

 !رادمان عمو! كيان؟ چيه ديگه رادي! سرم به خاك! اوا: دريا

 !رادمان عمو! كيان؟ چيه ديگه رادي! سرم به خاك! اوا: دريا

 :گفتن هم با و كوبيدن هم به دستاشونو رادمان و كيان

 !نداريم رو حرفا اين هم با كه ما -

 !بودي؟ كجا! سالم -

 !كنن مي پرسي باز ايشون بوده كجا خانم بپرسم من اينكه عوض! شده برعكس: رادمان

 !خريد بوديم رفته! بيني؟ نمي مگه -

 :داد تكون سرشو رادمان. گرفتم باال رو بود دستم كه هايي بسته و
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 !شه مي خرج طوري چه زبونش بي پول نداره خبر! عمو طفلكي -

 !بودي؟ كجا! نكن عوض هم رو حرف! نباش عموت نگران تو -

 !بيرون بوديم رفته) آناهيتا( آنا با! بابا اي -

 خداوكيلي ولي! نيارم خودم روي به كردم سعي! ببينه رو العملم عكس خواست مي انگار. كرد نگاه من به بعد

 !شد خراب شبمو و ذوقم تو خورد خيلي

 :گفت رادمان بستم كه درو. خونه برگشتيم بآلخره

 !دعوتي هم تو البته و من! گرفتن جشن يه و برگشته سوئد از داداشش گفت مي آنا -

 :گفتم حوصله بي

 !دريا خواهر عروسي برم بايد من كه باشي نكرده فراموش اميدوارم -

 :داد تكون سرشو رادمان

 !راحتي هرجور -

 اصرار كلي و زد زنگ بهم نياز البته! اونجا برم خواستم نمي واقعا اما بود شده تنگ نياز و نيما واسه دلم اينكه با

 !ميام بزنم جيم عروسي از تونستم اگه گفتم منم. بيام بايد كه كرد

 كنسل برنامه اين البته. تاالر بريم ور همون از بود قرار. بوديم كرده خوشگل حسابي! آرايشگاه رفتيم دريا با صبح

 .بود گذاشته جا رو كادوش خانم چون! خونه برگرديم بازم خانوم دريا لطف به شديم مجبور ما و شد

 و زنونه اينكه با و بودن مذهبي خيلي اينا دريا ي خانواده كردم مي فكرشو كه همونطور. تاالر به رسيديم بآلخره

 .بود پوشيده هاشون لباس همه اما بود جدا مردونه

 اين توي بايد زدم مي حدس اينكه با. بودم نگرفته قرار موقعيتي همچين توي حاال تا. بود عجيب برام واقعيتش

 آدم اينكه با. نداشتم پوشيده هاي لباس به عادت كل در. بود باز لباسم حال اين با ولي باشن دقيق خيلي مسائل

 نشده بزرگ متعصبي ي خونواده توي يعني... نداشتم حجاب نامحرم جلوي هيچوقت اما نبودم گري استفاده سو

 پسر يه و دختر يه كه مسئله اين با راحت خيلي مادرم پدرو كه بود همين واسه. بگيرم حجاب بخوام كه بودم

 عجيب خيلي موضوع اين ها خيلي نظر از شايد! بودن اومده كنار كنن زندگي و باشن باهم خونه يه توي جوون
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 ي نكته يه بودن راحت خيلي هامون خونواده اينكه بر عالوه اما ن خونه يه توي هم با نامحرم دوتا چطور كه بياد

 ...بود اعتماد اون و بود هم ديگه توجه قابل و مهم

 جز بود نزاشته بيشتر پاشو حدش از هيچوقت حاال تا اونم كه الحق و داشتن اعتماد خيلي رادمان به بابا و مامان

 خودت! درخته از كرم! گفتي؟ مي كه اعتمادي اون شد چي پس... حيا بي... شب اون كاش! اه... كه شب اون

 و بود مست هم كه رادمان به برسه چه شد مي تحريك بود هرپسري بودي پوشيده تو كه لباسي اون با! خواستي

 !كنم؟ مي فكر اينا به دارم من چرا اصال حاال... عصباني هم

 !بيرون بيام خيال و فكر از كه دادم تكون سرمو

 كسل نظرم به شون عروسي. گرفتن تحويلم خيلي كه دينا خواهرش و مادر. كرد معرفي ش خانواده به منو دريا

 توي تنها كه دريا خواهر دينا به دوباره و رفتم گذشت طوالني واسم خيلي كه ساعت دو حدود از بعد. اومد كننده

 :گفت دريا كه كردم خداحافظي ازش و دادم رو كادوم و گفتم تبريك بود نشسته زنونه قسمت

 !شبه اول هنوز! ري؟ مي كجا ديوونه -

 !بشن خوشبخت اميدوارم. موندم مي بيشتر شد مي اگه! دعوتم هم ديگه جاي كه دوني مي دريا برم بايد -

 مي. نداشتم هم رادمان جون انا مهموني ي حوصله! خونه برگشتم و شدم خالص دريا هاي اصرار شر از بآلخره

 !ن مسخره و جلف اونجا مهمونهاي ان مذهبي و پوشيده دينا عروسي مهمونهاي هرچقدر كه دونستم

 .بود خونه داد مي آرامش بهم كه جايي تنها. نداشتم رو جايي هيچ ي حوصله اصال راستش

 باز رو كشوم و بيرون اومدم حوله با همونطور. گرفتم دوش و حموم توي رفتم! بود شب ده كردم نگاه ساعت به

 يادم! اه! كرد؟ مي كار چي اينجا! ميز روي كه ديدم و هال توي رفتم. گذاشتم كجا مو لسيون دونستم نمي. كردم

 !گرفت دعوا باهاش دريا كه اينجا بود آورده و بود داشته برش كيان كه اومد

 خواد مي لعنتي شب اين كي پس! بود دقيقه پنج و چهل و ده ساعت! آمد بر نهادم از آه. كردم نگاه ساعت به بازم

 و نشستم كاناپه روي! آناهيتا طرف ره نمي ديگه خونه برگرده رادمان امشب اگه كردم مي فكر! بشه؟ تموم

 زنگ كه بزنم بدنم به رو لوسيونم خواستم مي تازه و كردم مي گوش آهنگ داشتم و كردم روشن رو تلويزيون

. كردم باز درو. نداشتم مشكلي و بود هام زانو پايين تا خوشبختانه. پيچيدم خودم دور محكم رو حوله. زدن درو

 :گفت حوله با من ديدن با! بود سروش
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 !شدم مزاحم -

 !تو بيا! اصال! نه نه، -

 :گفت خجالت با

 ...!تو... اما -

 ...!تو... اما -

 :گفتم و خنديدم

 !كني مي تعارف چقدر! ديگه تو بيا. پوشيدم حوله كه من -

 چشم سروش ديدم برگشتم وقتي كشيد طول كم يه. كنم درست قهوه كه رفتم. نشست مبل يه روي و تو اومد

 .بگه خودش كه شدم منتظر اما اومده پيش واسش مشكلي كه فهميدم! كنه مي فكر داره بسته هاشو

 !شه مي سرد ت قهوه -

 :گفت كرد مي نگاه بهم كه همونطور و نياورد طاقت انگار. شد خوردن مشغول و داشت برش

 !روشا؟ -

 !هوم؟ -

 حرف روي وقت هيچ من. كنم ازدواج هاش شريك از يكي دختر با بايد كه گفت مي و بود زده زنگ پدرم -

 بايد كار چي دونم نمي من حاال... حاال اما. بود نكرده بهم پيشنهادي همچين هيچوقت اونم. نزدم حرف پدرم

 !كني ازدواج باهام بخوام ازت بازم كه اومدم! بكنم

 نگاه بهش زندگي شريك عنوان به تونستم نمي وقت هيچ اما داشتم دوست خيلي رو سروش. كردم نگاش فقط

 :گفتم و ميز روي گذاشتم فنجونمو. كنم

 !كني مي دركم كه دونم مي! تونم نمي من... اما! دارم دوستت خيلي كه دوني مي خودتم! سروش -

 :گفت و زد محزون لبخند يه

 !شي خوشبخت اميدوارم! كنم مي دركت -

 !طور همين منم -
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 مشغول و كردم باز رو م حوله و برداشتم رو لوسيونم. بست درو و رفت. بيشتر اون از من. بود شده ناراحت خيلي

 حتما پس. اومد نمي حاالها حاال كه رادمان. بود ربع و يازده. كردم نگاه ساعت به. اومد در صداي بازم. شدم

 :زدم داد همونجا از. بود برگشته بازم سروش

 !شده؟ چيزي! سروش -

 خدا... برد ماتم لحظه يه. شد باز و كرد گير مبل به حوله پايين كه شده چي ببينم برم شدم پا. نيومد صدايي ولي

 !بود اومده كه بود رادمان! اومدم خودم به زود...پوشيدم زير لباس شكر رو

 چشم! شدم خيره بهش و بستم رو حوله سريع! بكش منو! خدايا! بود سخت برام واقعا! مردم مي داشتم! شدم آب

 زير و كرد مشت هاشو دست عصبانيت شدت از. بود شده متورم گردنش رگ! بود مونده ثابت روم رادمان هاي

 !زد مي حرف خودش با داشت انگار. فهميدم نمي كه گفت گفت مي چيزايي يه لب

 مي نفس تند تند. دستش توي گرفت بازومو رومو روبه اومد. شنيدم رو شد مي نزديك بهم كه هاشو قدم صداي

 !كنه؟ مي فكري چه خودش پيش حاال خدايا... كشيد

 بهش رادمان كه جايي. صورتم روي گذاشتم دستمو بزنم حرفي اينكه بجاي دفعه يه كه كنم باز دهن خواستم مي

 ...بود زده سيلي

 :گفت ش فشرده بهم هاي دندون الي از و داد فشار و گلوم رو گذاشت دستشو

 !من؟ ي خونه توي! كرد؟ مي غلطي چه اينجا پسره اون -

 ...بستم هامو چشم... كشيد سوت گوشم كردم احساس كه گفت بلند چنان آخرو ي جمله

 !رادمان؟ -

 :داد تكونم حرص با

 !هان؟! چي؟ رادمان -

 !دستم!آخ! كني مي فكر اشتباه تو -

 :داد فشار تر محكم دستمو

 !گذروندين؟ مي خوش هم با داشتين سروش و تو اينكه! چيو؟ -

 :رفتم در كوزه از دفعه يه
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 مي اينجا از من خب خيله تي خونه نگران اگه! كني؟ مي دخالت كارم تو كه كارمي چي تو! چه؟ تو به اصال! آره -

 !كن فكر داري دوست كه جور هر هم تو! رم

 مي چيزي يه دنبال هام چشم توي هاش چشم با انگار. شدم خيره چشماش تو خودش مثل و كشيدم عميقي نفس

 !بست محكم درو و اتاقش تو رفت و كرد ولم دفعه يه. شد مي شل داشت دستاش! گشت

 كرده فكرهايي سروش منو درمورد حتما! دادم مي توضيح واسش بايد. اتاقم توي رفتم! شدم مي ديوونه داشتم

 !كنم؟ كار چي حاال! خدا واي! برگشت؟ زود اينقدر چرا رادمان اصال! كنم كار چي بايد دونستم نمي! خدا واي! بود

 رادمان از خبري. بيرون رفتم و شدم آماده سريع. شدم بيدار خواب از ده ساعت. نبرد خوابم صبح نزديكي تا

 .كردم سالم بهش حوصله بي. ديدمش راهرو توي! دانشگاه رفتم بخورم چيزي اينكه بدون! نبود

 !همه؟ تو هات سگرمه باز چرا. سالم: مهسا

 !لطفا نزار سرم سربه ندارم حال اصال مهسا -

 خب؟ چته! وااااا -

 :زدم داد دفعه يه

 !بردار سرم از دست لعنتي -

 :گفت پروين كه نزد حرفي ديگه مهسا طفلكي! نبود راهرو تو ديگه دختر يه و ما بجز كسي كه شكر خدارو

 !هاپ هاپ! شدي؟ سگ تو باز -

 .زدم غره چشم بهش

 !ديگه؟ شده چت بگو بابا: پروين

 توي رفتم اومدم بر پسش از خوب كنم فكر اما بودم نخونده اصال كه امتحان از بعد. كنم سكوت دادم ترجيح

 .بود رفته من از زودتر انگار اما ببينم رو رادمان بودم منتظر. دادم تكيه درخت يه به و دانشكده حياط

 ...!سروش منو كه نكنه فكر و نبينه وضع اون تو منو اقل حد كه پوشيدم مي لباس آدم مثل ديشب كاش! خدا واي

 :گفت يه خبرهايي رادمان منو بين بود شده مطمئن ديگه كه مهسا

 !نداره؟ كالس مگه! نيومده؟ امروز چرا رادمان! ديگه شده چي بگو! روشا -

 .افتادم راه دستشويي طرف به و كردم پاكشون سريع. اومد هام چشم از اشك و كردم نگاش فقط
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 !كن صبر روشا! اقل ال بگو چيزي يه خب! آخه؟ چته تو ديوونه: مهسا

 :گفت و داد نوازشم مهسا! گريه زير زدم و نشستم نيمكت يه روي! برسه بهم كه كردم آروم هامو قدم

 !ديگه بزن حرف د! شده؟ چي -

 :سرم رو كوبيد كه گفتم واسش رو چي همه گريه با

 !خونش؟ تو كنه مي دعوت مهمون حوله با كي آخه -

 :گفتم حرص با

 ...!من كردي فكر هم تو نكنه! چيه؟ -

! پسره يه اون خب! بكنه فكري همچين كه بدي حق هم رادمان به بايد ولي. نگفتم چيزي همچين من! ديوونه نه -

 !بوده سوتفاهم همش كه ندادي توضيح براش تو عالوه به! حساسه خيلي هم تو رو كه دوني مي

 گفتم مي چيزي يه اگه كه بود عصباني اونقدر اما بدم توضيح واسش خواستم مي. نبود خوب حالش ديشب -

 ...رو ما اخالق كه دوني مي! اومد مي پيش خورد و زد بينمون

 با من اصال! بكنم بايد كار چي ببينم تا بزن صورتت و سر به آب يه بريم پاشو حاال. اين گربه و سگ مثل! بله -

 !زنم مي حرف رادمان

 .بدم توضيح واسش بايد خودم! نه -

 !راحتي كه طور هر -

 اي فايده چه موندنم نبود وقتي اما ببينم رو رادمان تا اينجا بودم اومده. خونه برگشتم و زدم رو بعدي كالس قيد

 !داشت؟

 كجا! پايين رفت ها پله از كنه نگاهم اينكه بدون و بيرون زد خونه از رادمان ديدم كه بيرون اومدم آسانسور از

 سختي به. ره مي گيج داره سرم كردم احساس! بودم؟ كرده كار چي من مگه خدايا! رفت؟ مي چرا! رفت؟ مي

 نفهميدم ديگه! بود رفته اون اما زدم صدا اسمشو لب زير. كنم بازش تونستم نمي اما كشيدم در جلوي تا خودمو

 ...شد چي

 كجا من. شد مي روشن كم كم اتاق. كردم نگاه اطرافم به خوب. بودم تاريك اتاق يه توي كردم باز كه هامو چشم

 !بودم؟
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 هيفده حدود دختر يه و ساله پنج و سي تقريبا زن يه عكس. بود عكس قاب يه تخت كنار! بود خواب اتاق يه

 !كيه؟ بچه اين و زن اين كه كنم فكر اين به نداشتم حوصله! ساله هيجده

 :بود شادي خانم صداي. اومد مي بيرون از صداهايي يه. بستم هامو چشم

 !نباشيد نگران شما! خوبه حالش! فرهمند آقاي نه -

 خواستم نمي. فهميدم ادكلنش بوي از اينو. داخل اومد رادمان و شد باز در و خورد در به اي تقه بعد لحظه چند

 .رادمان حتي. نداشتم رو كس هيچ ي حوصله. كنم باز هامو چشم

 مو گونه وقتي. بوسيد مو گونه آروم و كشيد صورتم به دستشو پشت. ايستاد سرم باالي همونجور لحظه چند

 احتياج بهش چقدر!خواست مي رو آغوشش دلم چقدر.شدم داغ. چكيد م گونه روي اشكش ي قطره بوسيد

 .بودم عاشقش كه من مثل! باشه عاشقم خواست مي دلم. بدم فشارش خودم به. كنم بغلش خواستم مي. داشتم

. كرد نگام و ايستاد لحظه چند. بيدارم كه فهميد. برگردوندم سرمو اختيار بي. كرد دگرگون حالمو اشكش خيسي

 .بشه تموم خواستيم نمي كدوم هيچ كه بود بينمون سكوتي

 از منو تنش عطر! هاش نفس گرماي. بود شده مماس صورتم با صوتش. شد خم روم. شدم خيره هاش چشم توي

 !بشه پر هام ريه توي خوب عطر اون تا كشيدم عميقي نفس. كرد خود بي خود

 بدم شون نوازش نرم لبهاي اون با كه جلو بردم لبمو.كشيد م گونه روي لبشو آروم. داد نوازش ش بيني با مو بيني

 .كشيد عقب صورتشو سريع كه

 خردم زاشتم مي نبايد! كنه خيانت عشقش به و ببوسه منو ترسيد مي! خواست نمي منو اون! براومد نهادم از آه

 هرچند! بود جوون و جذاب خيلي عكس توي شادي خانم. دوختم كنارم عكس قاب به و گرفتم ازش نگاهمو. كنه

 بود ايستاده كنارش كه هم دختري! خوشگل و لوند خيلي! بود ديگه چيز يه عكس توي اما بود و جذاب هم اآلن

 خانم و بود برفي روز يه عكس ي منظره. خنديد مي داشت و بود شاد و سرزنده! خودش شبيه! بود خوشگل خيلي

 !بودن عكس توي كه بودن كساني تنها دختر اون و شادي

 !بودن عكس توي كه بودن كساني تنها دختر اون و شادي خانم و بود برفي روز يه عكس ي منظره

 !روشا؟ -

 :گفت آروم. كردم نگاش
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 !ميرم دارم من -

 :شد باز هم از هام لب

 !كجا؟ -

 !چيه؟ منظورم كه دوني مي!بهتره اينجوري.باشيم دور هم از بايد!دونم نمي -

 .بودم كرده كوچيك جلوش خودمو كه من به لعنت! اه. فهميدم مي خوب

 !كي؟ تا -

 .برگردم زود كنم مي سعي! دونم نمي -

 .بگم كه نداشتم چيزي. نگفتم چيزي

 آب با شادي خانم بعد ي دقيقه چند. بيرون رفت سريع هم رادمان...بگم كه نداشتم چيزي... نگفتم چيزي

 .اتاق داخل اومد كيك و پرتغال

 .گذاشتم سوپ واست! بخور چيزي يه بيا. عزيزم شدي ضعيف خيلي: شادي خانم

 :زدم لبخند بهش

 !افتاد؟ واسم اتفاقي چه -

 !بگم بهت تا بخوري چيزي يه بايد اول -

 .دادم قورت زور به رو پرتغال آب قلوپ چند ناچار

 !بهتون دادم زحمت! ممنون -

 زدم زنگ فرهمند آقاي به و خونه آوردمت! افتادي در جلوي ديدم كه خريد برم خواستم مي! نزن حرفا اين از -

 .رسوند سريع خودشو هم طفلك اون

 :شم بلند كردم سعي و زدم محوي لبخند

 !برم بايد من -

 !كن استراحت ديگه يكم -

. داخل رفتم. داشت رو رادمان بوي اونجا. بودم تر راحت خونه توي اما بمونم كرد اصرار خيلي شادي خانم طفلك

 برش. بود تختش روي شرتش تي. بود ريخته بهم خيلي ولي. بود نكرده تغييري هيچ. كردم باز رو اتاقش در
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 امتحان هرچي. داشت پسورد. كردم روشنش! بود نبرده رو تاپش لپ. داد مي رو تنش عطر! بوييدمش و داشتم

 ولم هم با همه. نداشتم رو كاري هيچ حال. بيرون اومدم اتاقش از و كردم خاموشش. كنم بازش نتونستم كردم

 نمي اصال كه رادمان! خواهرش و پدر پيش ره مي فردا كه هم سروش. بود مادرش ي خونه دريا! بودن كرده

 .بزنم زنگ بهش كه داد نمي اجازه هم غرورم! كجاست دونستم

 ول كه بود كي دونم نمي. نخوردم تكون جام از. اومد در زنگ صداي. نداشتم شدن بلند حال اما بود شده م گشنه

 .كردم باز درو كالفه. كرد نمي

 !دختر كردي نگرانم: شادي خانم

 .بودم هيكلش كف تو! بود پوشيده زرشكي كوتاه و دامن و كت يه. كردم نگاه بهش. داخل اومد بعد

 بلند بخار ازش. آورد و ريخت كاسه يه توي واسم و آشپزخونه توي برد بود آورده خودش با كه رو سوپي ظرف

 :شد مي

 !بخور چيزي يه بيا -

 .گذاشتش ميز روي

 !كنين مي م شرمنده دارين! ممنون -

 :گفت مهربوني با

 .گذروندم رو دوران اين منم -

 .كردم نگاش واج و هاج

 تو كه اينه مهم! داره؟ اي فايده چه چيزا اين آوري ياد! كن ولش! نخواست منو اون ولي! شدم عاشق تو مثل منم -

 !بشه خوب حالت

 :گفتم كنجكاو

 !بشنوم رو تون زندگي داستان خوام مي راستش! نه -

 :گفت و زد تلخ لبخند يه

 تموم پيش وقت خيلي هم شايد! نيست معلوم پايانش هنوز كه داستان يه! داستانه يه! گي مي راست! داستان؟ -

 !دونم نمي! شده
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 درد تا هزار توش كه كشيد عميق آه يه! خيلي! بود غمگين. كرد نگام و برگشت. گذاشتم دستاش روي دستمو

 !درد تا هزار! مشكل تا هزار! بود

 اشاره بود كافي فقط. كرد مي فراهم واسم خواستم مي هرچي و بودم جونم آقا ي بچه تنها. بودم خونه سوگولي -«

 گفت مي. كرد مي رد رو همه آقاجون اما داشتم زياد خواستگار. دونستم مي اينو هم خودم و بودم خوشگل. كنم

 همين واسه و بود كرده فوت من آوردن دنيا به از بعد مادرم! دم نمي شوهرش نباشه راضي خودش آذرنوش تا

 !گفت نمي بهم گل از تر نازك وقت هيچ بيامرزدش خدا! نكرد ازدواج من خاطر به بابا! بودم بابا سوگولي من

. گذشت مي ازدواجش وقت از كم كم ديگه رسيد مي سال هفده به هردختري موقع اون! بود شده سالم هيفده

 اآلن مثل موقع اون. گرفتم رو ديپلمم. بخونم درس بايد من گفت مي و نداشت قبول رو حرفا اين آقاجونم ولي

 ديگه و بودم دختر يه كه منم! داشت بيايي برو داشت ديپلم هركي! باشه ليسناس مدرك ترين پايين كه نبود

 !رفتم نمي راه زمين روي

 خيلي راستش! طرفش برم كه داشت افت من واسه اما. بودم عاشقش هميشه! فريد اسم به داشتم عمه پسر يه

 !شد نمي بشم نزديك بهش كردم مي هركاري! بود بدتر من از هم فريد. بودم مغرور

 من! كنه خواستگاري فريد واسه منو اومده كه گفت و كرد صحبت آقاجونم با و مون خونه اومد م عمه اينكه تا

 خالصه. بود پا به دلم توي غوغايي! كردن مي آب قند دلم توي. ميدادم گوش حرفاشونو يواشكي و بودم اتاق توي

 !بپرسه منو نظر جون آقا كه شد قرار

 در كه خدمتكارمون زينت. نبود دلم توي دل برگشتنش تا. برگشت شب و حجره رفت هم آقاجون رفت كه عمه

 دلشوره. نبود خودم دست. باشم آروم كه گفت مي بهم همش داشت گردنم به مادري حق و بود هم م دايه واقع

 ازش باز من ولي كرد مي رو مراعاتم خيلي اينكه با. بگم جون آقا به دلمو حرف جوري چه دونستم نمي. داشتم

 .شكستم رو گلدون تا دو كه بدم آب ها گل به كم يه كه حياطمون توي رفتم. ترسيدم مي

 تو برگشتم و كردم خواهي معذرت ازش. جونم به بيفته جارو با بود نزديك. بود شده عصباني ديگه زينت

 من آخه. كنه صدا منو كه گفت زينت به نماز از بعد و گرفت وضو حوض كنار و برگشت جون آقا بآلخره. اندروني

 ».بودم كرده قايم اتاق توي خودمو ها بچه مثل

 !بود مهربون خيلي گين نمي مگه! كشيدين؟ مي خجالت پدرتون از اينقدر چرا! چرا؟ خب -
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 :كشيد من موهاي به دستي و زد لبخند يه شادي خانم

 تا! شد مي محسوب احترام نوع يه ترسم. زاشتن مي احترام مادرشون و پدر به خيلي ها بچه ها قديم اما! چرا -«

 آقاجون روي روبه و رفتم. گفتم مي داشتم! آره. شدم مي زنده و مردم مي من "!آذرنوش": گفت مي جون آقا

 فريد واسه رو تو خواست مي! اينجا بود اومده امروز خانمت عمه: گفت و كشيد سرم به دستي يه. نشستم

 !چيه؟ خودت نظر! خيره كه شاهللا ان. ندارم امر اين به مخالفتي من! كنه خواستگاري

 آرزوي واسم و بوسيد سرمو موافقم من بود فهميده كه آقاجون. شدم سفيد و سرخ و پايين انداختم سرمو

 و مون خونه اومدن فريد با جمشيد آقا م عمه شوهر و عمه هفته همون ي جمعه. ندم دردسرت. كرد خوشبختي

! بخير يادش. گم نمي كردم پرواز ابرها رو و بودم حال خوش چقدر اينكه از ديگه. شدم فريد نامزد رسما من

 بعد و كنه تموم درسشو فريد كه بود شده قرار. نبود مهم برام هيچي ديگه و بودم فريد عاشق! بود روزايي عجب

 اومد مي مدام فريد بوديم نامزد كه مدتي توي. شد مي تموم درسش ديگه سال كه هم فريد. كنيم ازدواج هم با

 !بشه نزديك بهم كه كرد مي سعي همش و مون خونه

! نباشه من مثل عشقت اميدوارم اما! كردي تجربه عشقو كه مطمئنم. گم مي چي من كه فهمي مي دختري، يه تو

 كار از كار ديگه كه ديدم و اومدم خودم به دفعه يه! كرد خواست كه رو كاري آورد گير فرصت كه روز يه بآلخره

 ....زنشم من و نداره دليلي ناراحتي كه گفت فريد اما كردم گريه خيلي اولش. گذشته

 تو عجيب آقاجون كه بود مدتي و نداشت تعريفي كه هم ايران اقتصادي وضعيت و بود انقالبي هاي شورش

 !ناراحته اينقدر آقاجون كه هست وسط اين مشكلي بودميه مطمئن اما چي، واسه دونستم نمي. بود خودش

 ".كنيد ازدواج فريد با زودتر بايد آذرنوش، ":گفت بهم روز يه و نياورد طاقت خودش بآلخره

 چرا ":گفتم بهش. بود آقاجون خود پيشنهاد كينم ازدواج بعد سال اينكه آخه. كردم نگاه آقاجون به تعجب با

 "!هست؟ مشكلي! آقاجون؟

 "!هست؟ مشكلي! آقاجون؟ چرا ":گفتم بهش

 تحريم ايران! ريخته هم به كارها ي همه! نيست خوب اصال بازار تو بارم و كار آذر، ": گفت بعد و كرد فكر كم يه

 كه بگم بهت خواستم نمي! داده باد به رو نداشتم و داشتم هرچي هم خبر بي خدا از يه! خرابه بازار اوضاع و شده

 "!شده خارج ايران از طرف اما بيارم گيرش كه كردم مو سعي ي همه! بشي نگران
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. كرد اخراج رو كارگرها ي همه تقريبا آقاجون! بود شده خراب اوضاع واقعا! ياد مي پيش چي دونستم نمي ديگه

 گريه ديگه كه من! بود ناراحت خيلي! برن كه فرستادشون و كرد كمكي يه همشون به نداري همون با خدابيامرز

 خراب ش مالي اوضاع ديگه كه آقاجون. بودن مونده بود زينت شوهر كه عبداهللا آقا و زينت فقط. بود گرفته م

 .اومد نمي بر دستم از كاري هيچ منم. بود شده مريض قلبش بود ناراحت بس از و بود شده

 فريد. بود شده توپ جمشيد آقا وضع ها درگيري اون و ايران اقتصادي وضع اون با مدت اين توي كه بود عجيب

 كه بار يه فقط. داره برادري بود رفته يادش اصال كه هم م عمه. حاليم چه تو با بپرسه كه اومد نمي اصال كه

 اين به حاال و فروخته شو پدري ارث چرا كه كرد گاليه ش همه و آقاجون پيش اومد بود شده بد حالش آقاجون

 دخترش فريده بره بايد كه گفت و شد پا بعد ي دقيقه ده هم عمه! نگفت بهش هيچي هم جون آقا! افتاده؟ وضع

 و اوضاع اون توي كه منم! نكرد هم خداحافظي باهام حتي و نزد من به فريد از حرفي هم اصال! تنهاست خونه تو

 .نگفتم چيزي نبودم فريد فكر احوال

 آقا! بود همين فقط كارم. دادم مي آب زينت هاي گل به و بودم حياط توي! رو روز اون ره نمي يادم وقت هيچ

 دارن ديدم كه شد مي تموم داشت كارم ديگه. خورد مي غصه فقط و بود افتاده گوشه يه خدابيامرز كه هم جون

 .كنم باز درو كه رفتم و كردم سر چادرمو. زنن مي در

 توي گفتم بهش منم! كجاست؟ آقاجون كه گفت و بوسيد رومو و انداخت من به نگاه يه و تو اومد. بود م عمه

 .اتاقشه

 ": شد بلند آقاجون صداي كه بود گذشته چقدر دونم نمي. اتاقم توي رفتم منم و آقاجون پيش تو رفت م عمه

 بره مي و گيره مي زنشو دست و مياد فردا همين گيد مي فريد به! شماست؟ دست ي بازيچه من دختر مگه! چي؟

 "!ش خونه

 كه زور خوادش، نمي خب! داداش؟ چي يعني ":رسيد گوشم به بود شده آقاجون از بلندتر كه م عمه صداي

 ".خوام نمي گفت زدم حرف هاش با هرچي من! نيست

! هست كه نيست دار خونه! خونده كه نخونده درس! هست كه نيست نجيب! كرده؟ كار چي آذرنوش مگه "

 "!بلده كه نيست بلند آشپزي

 "!والسالم! گفتم كه همين! ديگه نيومده خوشش پسره خب! بگيرمش؟ خوام مي من مگه "
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! آقاجون منو مونديم. رفت و زد رو حرفا اين م عمه! بزنه حرف آقاجون با بلند صداي با م عمه بودم نديده حاال تا

 .رفتم حال از كه كردم گريه اونقدر. بود نمونده هيچي ازم ديگه! باشه كرده اينكارو باهام فريد كه شد نمي باورم

 چشم كه من ديدن با! بود شده پيرتر سال چند انگار بيچاره. كرد مي نگام نگراني با زينت كردم باز چشم وقتي

 "!اومد هوش به خانوم آذر! آقا،آقا! شكرت خدايا ":گفت بلند كردم باز هامو

 خودش اما. باشم قوي بايد من و نيست چيزي كه گفت و كرد نوازش سرمو. تو اومد آقاجون. گريه زير زدم

 درمون كه داشتم دردي يه. بودم شده تنها تنهاي ديگه... رفت و كرد سكته خواب تو آقاجون شب همون! چي؟

 »!مرد اونم ديگه داشتم اميد ذره يه اگه. برد خودش با منم دنياي ديگه رفت كه جون آقا. نداشت

 :گفت و كشيد بلند نفس يه شادي خانم

 !كن استراحت برو! شدي خسته -

 :گفتم لبخند با

 !نشدين خسته اگه البته! بشنوم شو بقيه خوام مي! نمياد خوابم من! نه -

 :گفت شادي خانم. بود نيم و يك. كردم نگاه منم. كرد نگاه ساعت به

 !گم مي واست بعدا شو بقيه. شدم خسته ديگه منم! زديم حرف چقدر -

 :دادم تكون سرمو

 !بخير شب! راحتين كه هرطور -

 اينكه بدون چرا. كردم مي فكر رادمان به مدام! برد؟ مي خوابم مگه ولي. بخوابم كه رفتم منم و رفت شادي خانم

! نبود عاشقم اونكه خواست، نمي منو اونكه! بودم؟ مهم واسش مگه! رفت؟ چرا اصال! رفت؟ بخواد توضيح ازم

 ...تلخ ي گريه يه! درد پر گريه يه! گريه زير زدم و نشستم تخت روي! رفتي؟ كجا رادمان آخه! رفت؟ چرا! چرا؟

 

*** 

 تمومش! كنم تمومش هميشه واسه بار يه بزار! بده بهم رو جراتش خدايا! همينه م زندگي تموم! تلخ ي گريه يه

 !بدم ادامه رو بازي اين خوام نمي ديگه! رو بازي اين كن
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 بايد ديگه چقدر. شدم خسته! خواد؟ مي جونم از چي! كنه؟ نمي ولم صدا اين چرا! داره؟ نمي بر سرم از دست چرا

 !هست راه يه! كرد مي بازي نقشمو ديگه نفر يه كاش! كنم؟ تحمل

 اون بازم. كنم تمومش بايد ديگه اينبار! كنم مي نگاه پام زير به بازم. شم مي بلند و كنم مي پاك هامو اشك

 .كنم تمومش كه گه مي بهم مرگ ناقوس مثل لعنتي صداي

 ...و نيست مهم هيچي ديگه

 

*** 

 

 !نيست مهم واسم هيچي ديگه! برگرده رادمان اگه حتي! نيست مهم هيچي ديگه

 اينكه با اما نباشه مهم برام چيزي واقعا كه كردم تكرارشون اينقدر. رفتم مي رژه اتاق توي و گفتم مي رو اينا

 سروش صبح امروز! نباشه؟ مهم واسم رادمان كه شه مي مگه! ندارم باورشون هم خودم كنم مي تكرارشون همش

 و زدم زنگ بهش همونجا از. بودم دانشگاه صبح. نرفتم هم خونش حتي. فرودگاه نرفتم من اما داشت پرواز

 .كردم خداحافظي باهاش

 :گفت هيجان با مهسا. نشستم مهسا و پروين پيش كالس ته معمول طبق و رفتم

 !مون خونه بود زده زنگ ت زندايي ديروز -

 :گفتم هوا بي كه بود مشغول فكرم اونقدر

 !بزرگت؟ مادر ي خونه -

 !تهران! خودمون ي خونه! ديوونه نه -

 !آها -

 !چي؟ واسه پرسي نمي -

 :گفتم حوصله بي

 !چي؟ واسه -

 !ساسان آقا! شما محترم پسردايي! خواستگاري واسه: پروين
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! خوشحالي به بزنم خودمو كردم سعي حال اين با. نداشتم رو خوشحالي ي حوصله. نكردم تعجب شنيدنش از

 .گفتم تبريك بهش و بوسيدم رو مهسا

 !كني؟ كار چي خواي مي تو. كرديم شوهر كه مهسا و من: پروين

 !ازدواجه فقط زندگي از آدم هدف انگار گي مي همچين! وا -

 :گفت و خنديد

 !مجردي تو فقط ما بين كه اينه منظورم! ديوونه نه -

 !آهان -

 !آهان گي مي فقط اومدي كه صبح از! مرض و آهان: مهسا

 !نزار سرم سربه مهسا -

 !زدي؟ حرف رادمان با! شده سگ باز نزار سرش سربه ميگه راست: پروين

 !نداد بهم زدن حرف فرصت -

 هم اآلن! بود رادمان به حواسم فقط كه هام كالسه سر! دادن دلداري بهم اونام و كردم تعريف شون واسه رو قضيه

 !ره مي سر م حوصله بيشتر بمونم تنها اگه! بكنم كاري يه بايد! اه! كنم مي فكر هي و رم مي راه خونه توي دارم كه

 .بود پنج ساعت. كردم نگاه ساعت به! بود خواب! نياز به زدم زنگ

 !بفرمائيد! الو -

 !خوبي؟ نياز سالم -

 !بودم خواب! شي؟ مي مزاحم چرا روشا! اوه -

 !شدي مي بيدار بايد ديگه -

 !داري؟ كاري جونم -

 !بيرون بريم -

 !كجا؟ -

 !رفته سر م حوصله! ديگه بريم جايي يه! دونم نمي -

 :گفت بعد و كرد فكر يكم
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 !حافظيه بريم دنبالت ميام باش آماده! اوكي -

 !ميام من! نه -

 !خداحافظ. بشم آماده ميرم من! باشه -

 !خداحافظ -

 ماشين توي از. بودم شون خونه جلوي بعد ساعت يك. شدم آماده و گرفتم دوش سريع و كردم قطع رو گوشي

 .پايين بياد گفتم و زدم زنگ بهش

 :شد پياده اونم. طرفش رفتم و شدم پياده. بيرون اومد نيما ماشين و شد باز شون دروازه كه بودم منتظرش

 !داري؟ هم دوست دوتا اومد يادت بآلخره! به به -

 .سالم -

 !داري؟ هم ديگه دوست تا دو اومد يادت ببينم بگو حاال خب! شد عرض سالم! بانو ببخشيد -

 .باشم بازي رفيق فكر زاره نمي درسها بخدا نيما -

 !گي مي راست كه تو -

 .كردم نگاه بيرون اومد در از كه نياز به و خنديدم

 !خنده؟ مي داره روشا كه گفتي جك باز! نيما؟ چيه -

 !دنيا تو كه نداره غم! خنده مي داره اومده وقتي از خوشه، زيادي دلش خودش اين! بابا نه: نيما

 !نداشتم؟ غمي هيچ من واقعا. خنديدم خودم حال به دلم توي

 !اينقدرغمگيني؟ كه ندادن زنت! پسر؟ پير چيه! بدبخته چقدر خودش انگار نداره غم گه مي همچين حاال -

 و هاش ناخن مانيكور فكر فقط! خوره نمي دردي هيچ به هم ما خواهر اين! خونه كه نزار دلم رو دست! آخ -

 !آرايش با خودشو اين كرد خفه! موهاشه دكلره

 :گفت نياز روبه و كرد اشاره من به بعد

 !عروسي؟ ري مي داري مگه! نكرده آرايش اصال! بگير ياد كم يه -

 :گفت و نيما ي شونه رو كوبيد كيفشو نياز

 !بردي سرمونو زدي حرف بس از! ديگه بريم هم ما بزار برو! بري؟ خواستي مي كجا -
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 جورايي يه. خواستم نمي من اما بزنه حافظ به تفالي خواست مي نياز. حافظيه رفتيم نيازم و من و رفت نيما بآلخره

 !كنه اميدم نا حافظم كه ترسيدم مي. ترسيدم مي

 واسه فقط كه من! بگيري؟ فال خواي نمي گي مي حاال اومديم راه همه اين! بودم نديده تو مسخرگي به آدمي: نياز

 !اينجا ميام گرفتن فال

 از هدفم دونم نمي خودمم. نداشتم شو حوصله اصال كه من اما سينما بريم داد پيشنهاد نياز. رفتم غره چشم بهش

 .افتادم راه بود خلوت خيلي كه پارك يه طرف به كوچه ته از و پيچيدم! بود چي اومدن بيرون

 نيمكت يه روي. شد مي رد يكي گهگداري شايد و نبود اونجا كس هيچ هميشه مثل. پارك تو رفتيم و شديم پياده

 :گفت بشه عصبي چيزي يه از انگار دفعه يه نياز كه بوديم ساكت هردومون. نشست كنارم نيازم كه نشستم

 اينجا بيام كه كردم خوشگل و رسيدم خودم به اينقدر من! كردي ديوونه خودت مثل منم اي ديوونه تو! اه -

 هم خوب پارك يه اقل حد! ديگه جاي يه بريم پاشو بابا! نشستي؟ اينجا ها زده ماتم مثل چيه! كنم؟ نگاه درختارو

 !ديگه شو پا! گورستون اومديم! نبردي رو ما

 كه بگيرم بغل به غم زانوي خواستم مي من اگه! گفت مي راست. شدم پا دادم مي گوش غرغرهاش به كه درحالي

 !بيام بيرون رادمان فكر از تونستم نمي! كردم؟ مي بايد كار چي ولي. نشستم مي خونه توي

 دلش بود نياز پيشنهاد. خورديم و گرفتيم ساندويچ تا دو و رفتيم بعدش. زديم متر رو ها خيابون و رفتيم هم با

 چيز همه سوار خواست مي ها بچه عين نياز. بازي شهر رفتيم هم بعدش. كردم موافقت منم!خواست مي ساندويچ

 كه بيرون اومديم مي بازي شهر از داشتيم. رفتم مي منم رفت مي هرجا اصرار با ولي. نداشتم حالشو من اما! بشه

 :گفت نياز دفعه يه

 !پيشش بريم بيا! آناست! اه -

 راه سرش پشت ناچار به منم. بود همراهش كه پسري و آناهيتا سمت رفت بشه من جواب منتظر اينكه وبدون

 .افتادم

 !خوبي؟! جون روشا سالم: آناهيتا

 بود اينجا رادمان كاش. دادم آرومي سالم كردمو نگاه بود گرفته دستشو و بود ايستاده كنارش كه پسري و آنا به

 !داشت؟ رو داشتن دوست ارزش...  ي دختره اين مگه آخه. ديد مي رو دوتا اين و
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 خواست مي وقتي. كردم پياده شون خونه جلوي رو نياز. بيرون رفتيم شهربازي از بعد و زد حرف آنا با كم يه نياز

 :گفت و كرد من به نگاه يه بشه پياده

 !هايي مرده مثل! بيرون نميام باهات ديگه! نگذشت خوش بهم اصال -

 :گفت خنده با و شد پياده بعد

 !نداد گير بهمون هم پسر يه حتي اينكه با! بود عالي امشب! كردم شوخي! ديوونه -

 :گفتم و خنديدم

 !تو؟ يا م ديوونه من -

 !شه مي خوشحال هم نيما بخدا! ديگه تو بيا! تو -

 :گفتم و دادم تكون سرمو

 !خداحافظ! ديگه وقت يه ايشاهللا! كني؟ مي اصرار چقدر -

 بيرون بيام رادمان فكر از كردم سعي خيلي امروز اينكه با! كوبيدم گاز پدال روي پامو و زدم بوق يه واسش بعد

 !بود؟ كجا اآلن يعني! آخ! بودم نتونسته اما

 دوست كه رو چيزي ترسيدم مي. ترسيدم مي انگار! نتونستم بپرسم آناهتيا درمورد نياز از كردم سعي قدر هرچه

 .بشنوم ندارم

 .برد خوابم زود كه بودم خسته اونقدر خوشبختانه. بخوابم كردم سعي. كنم فكر چيزا اين به خواستم نمي

 .بوسيدم صورتشو. بود آورده كيك واسم. بود كيان. شدم بيدار آپارتمان زنگ صداي با صبح

 !داده اينو مامانم جون روشا -

 !ديگه تو بيا! جون كيان نكنه درد دستت -

 بقيه كه خواست دلم اما چرا دونم نمي. دهنم گذاشتم بود كرده درست دريا كه رو كيكي از يكم منم و رفت كيان

 و كرد باز درو كه زدم آپارتمانشو زنگ.بيرون رفتم و پوشيدم مانتومو. بدونم رو شادي خانم زندگي جريان ي

 :زد لبخند بهم

 !تو بيا. عزيزم سالم -

 .نشستم مبل يه روي و تو رفتم تعارف بي
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 !نرفتي؟ فرودگاه ديروز: شادي خانم

! بشه بخت خوش اميدوارم. بودم زده بهش حرفامو ي همه من. بشم رو روبه سروش با خواستم نمي! نه راستش -

 .نيستم ظاهرا كه من

 !شدين مي خوبي زوج سروش با تو -

 .بزنم حرف درموردش بيشتر نخواستم

 !بدونم رو سرگذشتتون ي بقيه كه اومدم من راستش -

 :گفت و نشست روم روبه و آورد چاي واسم

! بود؟ چي بدتر همه از دوني مي. گذاشت جا درد دنيا يه با و من و رفت جون آقا كه گفتم واست اونجايي تا -«

 منتظر ش همه و نداشتم رو گفتنش جرات اما دونستم مي آقاجون مرگ از قبل. بودم باردار ماهه سه من اينكه

 !كنه عقدم منو و بياد نامرد فريد كه بودم

 حداقل و بود خودم مال خونه كه بود باقي شكرش جاي! آقاجون مراسم واسه حتي. نيومد كه نيومد نامرد اون اما

 طفلكي. رفتن اونجا از نباشن اضافي خور نون اينكه واسه خودشون قول به عبداهللا عمو و زينت. داشتم سرپناه يه

 من دونست نمي زينت. نباشن غم بار واسم كه رفتن. كردن نمي دوا من از دردي و نداشتن هيچي خودشون كه ها

 حاال! بمونن نداشتم دوست من اما بمونه خواست مي بود كه هربدبختي با بيچاره! زاشت نمي تنهام وگرنه باردارم

 !موند مي نبايد كسي ديگه بود رفته آقاجون كه

 فكرشو. بودم شده تنها تنهاي. شد نمي اين از تر بد ديگه! قراره چي از قضيه فهميدم كه بود رفتنشون از بعد تازه

 صبح خود تا! كرد؟ مي صبح جوري چه رو شبها. درندشت ي خونه يه و شكمش توي بچه يه با جوون زن يه. بكن

 .بگيرم انتقام فريد از خواستم مي. ديدم مي كابوس

 !كردم مي پيدا خودم واسه كاري يه بايد! شد نمي كه اينجوري اما! خدا به كردم گذارش وا! تونستم؟ مي مگه اما

 كرده تحصيل مثال چون بود كه بدبختي هر به اما. بشه پيدا كار زنا واسه راحتي اين به كه نبود طوري موقع اون

 .كنم پيدا كار وكيل يه دفتر توي تونستم بودم

 كارم! داشت زياد متقاضي و بود خوبي وكيل! شكوهي بابك اسم به! جوون وكيل يه. بودم شده دفترش منشي

 !كردم ازدواج من كه دونست نمي اصال اون. كرد مي اخراجم فهميد مي اون اگه و بودم حامله كه من اما بود خوب
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 اتفاقي روز يه. ديگه كرد مي اخراجم فوقش. نمياوردم خودم بروي من ولي شد مي بزرگتر داشت كه هم شكمم

 !كن ازدواج من با كه گفت بهم

 نمي كه من اما خوشتيپ و خوشگل هم و بود پولدار هم. كردم مي قبول سريع نداشتم مشكلي اگه كه الحق

 !نيست مهم واسم اما! كرده ولت و داشتي نامزد دونم مي من گفت! شه نمي كه گفتم بهش. تونستم

 رو موضوع بهش كنه مي اصرار زياد ديدم وقتي! آورده سرم باليي چه نامردم نامزد دوني نمي كه گفتم دلم تو

 اون! نكردي گناه تو ": گفت و گرفت دستمو! موند باز دهنم ديگه نيست مهم واسم كه گفت بهم وقتي. گفتم

 "!نيست من مال بچه اين كه بدونن م خانواده خوام نمي. كنيم ازدواج زودتر بايد فقط! بود شوهرت

 مادر. كردن قبول منو و بودن خوب خيلي خانوادش. كرديم ازدواج هم با كه بود انقالب از بعد سال يه خالصه

 اصفهان و بود كرده ازدواج كه داشت بهار اسم به خودش از بزرگتر خواهر يه. بود فرشته كه خدابيامرز شوهرم

 .كرد مي زندگي

 دنيا به ماهه هفت بچه كه گفت خونوادش به بابك و اومد دنيا به م بچه بعدش ماه هفت. داشتيم خوبي زندگي

 »!گيلدا! بود دختر م بچه. نگفتن چيزي و كردن قبول اونام! اومده

 يه عكس. شد خيره بود روش روبه كه بزرگي قاب به و اومد چشمش از اشك قطره يه و گفت دخترشو اسم

 منم! بودن زيبا تاشون سه هر! بود جوون ومرد زن يه وسط! بود داشتني دوست چقدر! بود زيبا العاده فوق دختر

 :گفتم بغض با. بود گرفته م گريه

 !ندارم اصراري من سخته تون واسه اگه -

 :گفت و زد لبخند يه

 رو ديدنش چشم زمونه اما! دردسر بي و آروم. داشتيم خوب زندگي يه بابك و گيلدا و من! نيست چيزي! نه -«

 برگشت راه توي! ديزين بوديم رفته گيلدا و بابك با. بود پيش سال دوازده! بود شده سالش هفده گيلدا. نداشت

 خودم به آن يه! بيچارگي منو! غم و موندم من بازم. گذاشتن تنها هميشه واسه منو گيلدا و بابك و كرديم تصادف

 !قبرشون سر برم كه بود كارم روز هر! كرده تركم بوده عزيز واسم كه هركي ديدم اومدم
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 جام از و شده چي اومد يادم بالفاصله. بودم بيمارستان يه توي اومدم هوش به كه اول روز. بودم شده ديوونه

 رواني بيمارستان توي ماهي چند. كوبيدم مي ديوار و در به خودمو. زد داد سرم و گرفت جلومو پرستار يه. پريدم

 .قبرشون سر ببرن منو شدن راضي بآلخره تا شدم بستري

 پدر اينكه بدون م بچه طفلكي گيلدا، واسه اما! بخوابه راحت كه گفتم بهش فقط و بودم آروم بابك خاك سر

 »!خوندم مي واسش هميشه! داشت دوست آخه! خوندم الاليي واسش! بود رفته بشناسه شو واقعي

 پاك هاشو اشك كنم مي گريه دارم منم ديد وقتي. بود گرفته م گريه منم. گفت مي گريه با رو اينا شادي خانم

 :گفت و كرد

 .نداشتن مالش به چشمي هيچ كه هم ش خانواده! من واسه موند اموالش ي همه رفت كه بابك «

 »!خونه يتيم يه به دادم رو پولها بيشتر منم

 !اومد؟ فريد سر به چي -

 :گفت و كشيد عميق آه يه

 كه داشت اصرار م عمه. مرد و گرفت عالج ال بيماري يه كه م شنيده خواهرش فريده، زبون از ها بعد -

 خوام نمي كه همينه واسه! آدمو بخشن نمي زود من مثل كه همه اما. بخشيدمش كه گفتم بهش منم. ببخشمش

 مثل رادمانم! بودم؟ حساس روش اينقدر چرا فهميدي حاال! كنه بدبخت رو مردم دختراي و باشه فريد مثل رادمان

 !مهربونشه قلب اونم و داره باهاش بزرگ فرق يه اما! خوشگله فريد

 :گفتم بعدش و كردم فكر يكم

 !بخشيدينش؟ راحتي همين به يعني -

 بهش اي عالقه يه قلبم ته هم هنوز چون هم شايد! دونم نمي! بود گيلدا پدر چون شايد! چرا دونم نمي اما! آره -

 اما نكردم خيانت بهش وقت هيچ و داشتم دوست خيلي رو بابك من! گم مي چي من فهمي مي عاشقي، تو! داشتم

 وقت هيچ رو چيزي يه اما! بخشيدمش كه بود همين واسه! گم مي چي كه دوني مي! بود اولم عشق هم فريد

 كه خورد غصه اينقدر آقاجونم طفلكي. آورد آقاجون سر رو بال اون كه بود كسي همون فريد پدر اينكه. نبخشيدم

 !شد مرگ دق آخر

 :موند باز دهنم
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 !بود؟ تون عمه شوهر گذاشت كاله پدرتونو سر كه كسي اون بگين خواين مي يعني -

 !فطرت پست آره -

 !كشيدين زجر تون زندگي توي خيلي شما -

 هاي كثافت از يكي بودم باردار كه هايي شب اون توي يادمه. گفتم واست كه بود چيزايي نصف همش اينا! هه -

 نره اگه گفتم و م شقيقه رو گذاشتم پدرمو ي تپانچه! بره كردم مجبورش بدبختي با. سراغم بياد خواست مي محل

 اوقات گاهي! كنار كشيد گم مي جدي ديد وقتي اما نشد راضي اولش! گردنش افته مي مرگم و كشم مي خودمو

 .كردم مي تمومش بودم كرده پيدا كارو اين جرات كه موقع همون كاش اي كه خورم مي حسرت

 :گفتم تعجب و ترس با

 !نزنيد حرفا اين از ديگه! خدانكنه -

 :گفت و كشيد تلخ و سوزناك آه يه

 كنم تمومش خواستم ها وقت خيلي! سخته چقدر داره مرگ آرزوي روز هر كه كسي واسه زندگي دوني نمي تو -

 شب كه اينه خوام مي خدا از كه چيزي تنها! ندارم زندگي واسه اي بهونه هيچ ديگه من. نداشتم شو جرات اما

 ...نشم بيدار صبح ديگه و بخوابم

 !كنم مي خواهش! نزنيد حرفا اين از! شادي خانم خدا ترو -

 بابك و گيلدا عكس به نگاهش. كرد مي گريه و زد مي قهقهه. بود شده ترسناك خيلي. خنديد. ترسيدم ديد وقتي

 :گفت كه برم كه شدم بلند شد آروم كه دقيقه چند از بعد. بود گرفته م گريه منم. بود

 !نمردم هنوز تازه! تو نه بميرم قراره من! نترس! ميترسي؟ من از! چيه؟ -

 .بشم مزاحمتون خوام نمي فقط من! حرفيه؟ چه اين -

 !بمون پيشم امروز! نبوده مهمونم كسي وقته خيلي! كن صبر -

 داشتيم وقتي. بود خوشمزه هم خيلي كه خورديم سبزي قورمه نهار شادي خانم با. كنم رد درخواستشو نيومد دلم

 :گفت و زد بهم لبخند يه شدم نگاهش متوجه فهميد وقتي. كرد مي نگام جوري يه خورديم مي غذا

 !نشسته جلوم گيلدا كردم احساس لحظه يه! عزيزم بده عمرت خدا -

 !بود كشيده درد چقدر بيچاره زن اين. نرفت پايين گلوم از غذا
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 بعد و بودم خونده نيمه تا پيش روز چند. كردم خوندن به شروع و برداشتم رمان يه. خونه برگشتم نهار از بعد

 .بودم كرده ولش

 امروز. كردم روشن رو تلوزيون و بستمش. نداشتم شو حوصله. بود بدتر من زندگي از! بود غصه و غم ش همه

 !كجايي بدونم تا بزن زنگ يه اقل حد! گردي؟ برنمي چرا. بود رفته رادمان كه بود سوم روز

 .داشتم ازش چيزي خبري يه اقل حد كاش. بود خاموش زدم مي زنگ هرچي كه هم خودم

 وقتي ولي.كردم باز درو و شدم پا سريع رادمانه اينكه اميد به. اومد در زنگ صداي كه بودم فكرها همين توي

 !گريه زير بزنم بود نمونده چيزي ديدم مغرورش ي چهره اون با رو آناهيتا

 :گفت پررويي با

 !تو؟ بيام زاري نمي! جون روشا سالم -

 روي پاشو و نشست مبل يه روي. كرد مي نگاه رو جا همه دقت با. رفتم كنار در جلوي از و انداختم بهش نگاه يه

 .برداشت بود سرش وسط كه شو روسري و انداخت پا

 !دونستي؟ مي باحالي، خيلي تو روشا -

 .بردم قهوه و ميوه واسش احترام براي! آشپزخونه توي رفتم و ندادم جوابشو

 !باحالي؟ گفتم چرا پرسي نمي -

 !گه مي بهم خودش طرف بدونم رو چيزي يه باشه قرار اگه. نيستم فضولي آدم اصوال من -

 :گفت و باال انداخت ابروشو! خودم واسه زدم مي زر! خودم جون آره

 !گم مي بهت خودم! خب خيلي! اينجا؟ اومدم چي واسه من بپرسي خواي نمي پس! اينطور كه -

 :داد ادامه شمرده شمرده و زد زل هام چشم توي بعد

 و دور ديگه بگم بهت اومدم پس  -كرد اشاره بود دستش تو كه اي حلقه به . -كرديم نامزد هم با رادمان و من -

 !نپلك رادمان بر

 !كردي شروع رو بدي بازي تو -

 باشه خوب آخرش شايد! بديه يه بازي اين واقعا دونستم نمي واقعا ولي. ذهنم تو اومد جمله اين فقط لحظه اون

 !ميشه تموم گرون خيلي واسم اما
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 !كن بازي هم تو -

 و اومده اين حاال! خواستم؟ نمي رو رادمان من مگه! بگم؟ بهش كه داشتم چي. كردم نگاش فقط و زدم پوزخندي

 بازي خودشون! نبودم بازي توي اصال كه من! كردم؟ مي بازي داشتم من مگه! باختم بازي توي من گه مي بهم

 !دادن بازي منم و كردن

 زاشتم مي بايد چرا! خنديد مي بهم هي. چرخيد دورم آروم اومد و شد پا هم آناهيتا. بودم واستاده هنوز من

 مي نبايد! خدا اي! بودم باخته كه من ولي! كردم مي قبول رو شكست نبايد! زاشتم مي نبايد! نه! كنه؟ تحقيرم

 به مو سبابه انگشت و دادم هلش و كوبيدم ش سينه توي دستم با و برگشتم!كنه م مسخره اين از بيشتر زاشتم

 :گرفتم طرفش به تهديد ي نشانه

 رادمان بخاطر بازي اين! باشه يادت اما! ديگه بازه مي مون يكي كه اينه آخرش! بازي منم اينطوره كه حاال -

 .بيارم دست به خوام مي كه رو چيزي تونم مي منم بدم نشون بهت كه اينه بخاطر! نيست

 :زدم مي آخرو تير بايد. بود ترسيده كم يه انگار. كرد نگام شك با

! نكن خوش كشكي ي حلقه اين به دلتو ضمن، در! نكن عجله! فهمي مي اينو خودت! داره دوست منو رادمان -

 !ديگه هاي خيلي دونم مي چه... و فرزانه و نوشين امثالش! داده ها خيلي به ها حلقه اين از اون

 :گفتم خند با. شد عوض ش چهره حالت چون. گذاشت تاثير روش حرفم انگار

 !كني زندگي اينجا و بياي توني مي شدي زنش رسما هروقت! هري حاال -

 با چرا رادمان! چرا! گريه زير زدم و نشستم زمين روي همونجا رفتنش از بعد. بيرون رفت و زد غره چشم بهم

 !باختم من كه دونستم مي خودم. نداشتم قبول رو زدم آناهيتا به كه رو حرفايي هم خودم! كردي؟ اينكارو من

 بي نبايد. بيرون زدم و كردم جمع رو چمدونم و شدم پا. بريزم اشك اون خاطر به نبايد! نه. كردم پاك هامو اشك

 رو شادي خانم ي خونه در! طور همين هم سروش. زدم مي زنگ بهش بعدا و نبود خونه كه دريا. رفتم مي خبر

 .زدم

 ...نكنه. شدم نگران. اومد نمي داخل از صدايي اما بود هم رو در
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 كنم فكر خواستم مي فكر شايد. باشه اونجا بودم اميدوار شايد! آشپزخونه توي رفتم اول. داخل دويدم فكر اين با

 چهره هنوز چقدر! بود خوابيده! بود خواب اتاق توي ولي.نبود كه هم هال توي! نبود اما! كنه مي آشپزي داره كه

 !سمتش دويدم! بود داشتني دوست ش

 رو بابك و گيلدا خواب كه بود خوابيده! نشه بيدار صبح ديگه تا بود خوابيده شب! بود خواب ولي. دادم تكونش

 ديگه و كشيدم بلند جيغ يه. نشد بيدار ولي. كردم مي صداش گريه با! بود خوابيده قشنگ چقدر خدا واي! ببينه

 .شد چي نفهميدم

 كه ديدم رو دريا و برگردوندم سرمو. بود وصل دستم به سرم يه و بودم بيمارستان توي كردم باز چشم وقتي

 .بيرون رفت و! "شكر خدارو":گفت لب زير كردم باز چشم ديد وقتي. كنه مي نگام نگران

. داشتم عجيبي سردرد. بود كشيده زجر چقدر بيچاره. گرفت م گريه بازم حال اون در شادي خانم يادآوري با

 :گفتم دريا روبه. تو اومدن دكتر يه با دريا

 !خوبه حالش شادي خانم بگو خدا رو تو دريا -

 با. بود گرفته بغضم. بشم مرخص تونم مي كه گفت دكتر و كند دستم از رو سرم پرستار. نگفت هيچي ولي دريا

. باال برد منو و گرفت بغلمو زير دريا. شد خراب حالم. بودن زده سياه ي پرده مجتمع جلوي. خونه برگشتيم دريا

 همه سر و برم خواست مي دلم. بودن شده پيدا هاش فاميل بود مرده كه حاال. بود شلوغ شادي خانم ي خونه

 :گفت و كرد بغلم و طرفمو اومد پير زن يه. كردم نگاهشون فقط اما. بيرون برن بگم و بزنم داد شون

 !مو؟ بچه كردي پيداش تو! برم قربونت الهي -

! شه عمه كه فهميدم! كردي پيدا مو بچه تو گفت اينكه از! ست بچه شادي خانم گفت اينكه از نه. گرفت م خنده

 عمه! بود كرده بدبخت رو جوون دختر يه پسرش كه اي عمه. بود مونده شادي خانم آقاجون روي تو كه اي عمه

 !بود زنده خانم عمه اين هنوز و بود رفته دختر اون حاال. بود گذاشته كاله جوون دختر يه پدر سر شوهرش كه اي

 با. بود در جلوي دريا. بيرون اومدم سريع و كردم بغض. افتاد تختش به چشمم بيرون بيام خواستم مي وقتي

 :گفت بهم تعجب

 !ميري؟ كجا! چيه؟ چمدون اين -

 :گفتم و كردم بغلش
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 !ببوس هم رو كيان من طرف از! برم بايد -

 :دادم بهش رو رادمان ي خونه كليد بعد

 !كنم مي خواهش! رادمان به بده اينم -

 !شه؟ مي چي ات درس! شدي؟ ديوونه! ري؟ مي كجا -

 !تهران برگشتم هم شايد! هام دوست از يكي پيش رفتم شايد! دونم نمي -

 :اومد سرم پشت از كيان صداي

 !ري؟ مي كجا جون روشا -

 :بوسيدمش و برگشتم

 !خداحافظ! باش مامانت مواظب! مون خونه رم مي دارم -

 !كنم مي خواهش! نرو جون روشا نه -

 :كشيدم لختش موهاي به دستي و زدم زانو زمين روي جلوش

 !باشي مامانت واسه خوبي پسر بده قول! پيشت آم مي! برم قربونت جون، كيان -

 :گفت و داد تكون سرشو

 !خب؟! پيشم بياي بده قول هم تو اما! دم مي قول! باشه -

 و كشيدم زمين روي چمدونمو و انداختم بود كرده بغض كه دريا به نگاه يه و شدم جدا ازش و بوسيدمش بازم

 :گفت و كرد نگاه چمدونم به تعجب با. بيرون اومد ازش آريا باال اومد وقتي. زدم رو آسانسور ي دكمه

 !كجا؟! باشه خير -

 !كنم مي زحمت رفع! سالم -

 !بري زارم نمي من! دختر؟ گي مي چي -

 . خداحافظ. برم بايد اما! محبتت از آريا ممنون -

 حد كه شكر رو خدا. برم كجا بايد دونستم نمي شدم خارج مجتمع از وقتي. شد بسته در و شدم آسانسور وارد و

 پيش نه ولي. تهران برم كه زد سرم به و شدم ماشينم سوار. بودم شده خالص دانشگاه شر از و بود تابستون اقل

 .كنم پيدا آرامش توش بتونم كه جا يه! بابا و مامان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١٢٣ 

 فكر صبح تا. گرفتم اتاق هتل يه توي ترفند و خواهش و منت جور هزار و بدبختي با و رفتم. رسيدم كه بود شب

 !آناهيتا به ، رادمان به خودم، به. كردم

 غذا ي حوصله اما رفت مي مالش دلم ته. بود يازده ساعت شدم بيدار وقتي. برد خوابم كه بود صبح هاي نزديك

 .بود كرده رو بام هواي عجيب دلم. نداشتم خوردن

 يه كردم احساس! نبود اطراف اون كي هيچ. رسيدم بعد ساعت يك. افتادم راه و پوشيدم لباس سريع و شدم پا

 !بود رادمان صداي! زد صدام نفر

*** 

 شده غريبه برام صداش حاال كه يكي. زد مي صدام نفر يه انگار. انداختم سرم پشت به نگاه يه بازم و گشتم بر

 :بود

 !كن صبر! روشا نرو -

 برگشتن! ها گذشته و ها خاطره به نه ولي. گشتم برمي زد مي صدام نفر يه اگه حتي! نيست كس هيچ بازم ولي

 ...!حيف... بودم بازنده بازي اين توي كه حيف ولي! ها آينده و ها اميد ساختن براي

 :گه مي بهم گوشم توي ندايي يه! پاهامه زير تهران كل. كنم مي نگاه پايين به باال اين از

 !نيست اينجا جات ديگه تو! روشا كن تمومش -

 :زد داد اينبار! شده غريبه ديگه كه آشنايي صداي همون! صداست همون بازم

 يه توني مي كه بده نشون بار يه! كن تمومش هميشه براي بار يه! نداري؟ رو كاري هيچ جرات تو... كن تمومش -

 !كني تموم رو تموم نيمه كار

 آشنا بوي يه! بندم مي هامو چشم...!  ديگه و قدم يه! كنم تمومش كه مونده ديگه قدم يه فقط! جلو رم مي قدم يه

 !بدم واسش هم جونمو حاضرم كه يكي عطر بوي! رسه مي مشام به

 !دارم دوست رو عطر بوي اين چقدر! كشم مي عميق نفس يه

 !گيره مي م گريه! بود رويا يه همش اما! كرده قفل دستام تو دستاشو يكي انگار. كنم مي باز دستامو

 تمومش! كنم تمومش هميشه واسه بار يه بزار! بده بهم رو جراتش خدايا!همينه م زندگي تموم! تلخ ي گريه يه

 !بدم ادامه رو بازي اين خوام نمي ديگه! رو بازي اين كن
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 بايد ديگه چقدر. شدم خسته! خواد؟ مي جونم از چي! كنه؟ نمي ولم صدا اين چرا! داره؟ نمي بر سرم از دست چرا

 !هست راه يه! كرد مي بازي نقشمو ديگه نفر يه كاش! كنم؟ تحمل

 اون بازم. كنم تمومش بايد ديگه اينبار! كنم مي نگاه پام زير به بازم. شم مي بلند و كنم مي پاك هامو اشك

 .كنم تمومش كه گه مي بهم مرگ ناقوس مثل لعنتي صداي

 ...و نيست مهم هيچي ديگه

 :كرد منصرفم صداش اينبار كه كردم مي رها خودمو داشتم

 !بزني جا بازي توي نبايد! بمونه كه شه مي برنده كسي اون! هست وقت هميشه خودكشي واسه -

 :گفتم بود بهش پشتم كه همونطور

 !رسيدم؟ مي اينجا به داشتم بازي اين تو جايي اگه كني مي فكر! بازي؟ كدوم -

 ديرتر لحظه چند اگه دوني مي! كني خودكشي بخواي و بياي اينكه نه! باشي راحت تو كه رفتم من! روشا ببين -

 !شد؟ مي چي رسيدم مي

 :خنديدم عصبي و بلند

 !بزار راحتم و برو! مهمه؟ واست مگه اصال!گرفتي مي واسم آبرومندانه ختم مراسم يه!دونم مي! آره -

 :گفت عصبانيت با كه كنم خالص خودمو خواستم مي

 !برگرد! نشو احمق -

 ...كه كنم نگاه بهش كه برگشتم

 و زمين رو افتادم كه كشيد منو و گرفت دستمو سريع. بشم پرت بود نزديك كه كنم نگاه بهش كه برگشتم

 از... آخ... حاال ولي... بغلش تو افتادم بار اون اما... بود افتاده اتفاق اين هم ديگه بار يه. برداشت خراش دستم

 .رفت هم تو م چهره. داشت بدي سوز اما بود كوچيك خراش يه فقط هرچند... رفت مي خون داشت دستم

 زني مي جا زود اينقدر كوچيك خراش يه با كه تو! كن فرو گوشت تو اينو! نيست چيز هيچ پايان مرگ روشا -

 !بياي؟ بر خودكشي پس از خواي مي چطور

 !اومدي؟ چي واسه -

 !ندادي منو جواب -
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 !كنم نمي احساس رو دردي! مردم ديگه مردم وقتي -

 رو بازي و موندم مي كاش اي گي مي كه است موقع اون! شه مي شروع دردهات تازه بميري، وقتي! نكن اشتباه -

 !كشتم مي خودمو و زدم مي جا اينكه نه! دادم مي ادامه

 :گفتم و زدم پوزخندي

 و برو هم حاال! پره حرفا اين از من گوش! بگي ديگه يكي واسه بري بهتره! شعاره فقط ولي! ست مزه با حرفات -

 !نشو من مزاحم

 !گيرم نمي جلوتو من!باش زود! بكش بيا! بكشي؟ خودتو خواستي مي پس -

 !نخوردم تكون جام از

 بهم چرا! ته سينه تو كه غمي اون از بلكه زندگي، از نه! بشي رها خواستي مي فقط! نداشتي شو جرات تو! ديدي؟ -

 تو! نداشتي رو كافي ي اراده اينكه يعني اين! كردم پشيمونت جمله تا چند با من!داري؟ مشكلي چه كه گي نمي

 !درمياوردي رو بكشن خودشونو خوان مي كه آدمايي اداي داشتي فقط

 !كنم مي خواهش! بزار تنهام! رادمان برو -

 :داد باال سرمو و گرفت مو چونه دستش با. شد نزديك بهم

 !برم؟ من ميگي حاال! اينجا اومديم مي هم با هميشه -

 سرمو و شدم خود بي خودم از لحظه چند از بعد. ندادم نشون خودم از العملي عكس هيچ. كرد بغلم محكم بعد

 :ناليدم دل ته از و گذاشتم ش شونه رو

 !رادمان -

 :گفت و شالم تو داد موهامو

 !پريشوني؟ اينقدر كه اومده سرت به چي! رادمان جون! جونم؟ -

 مي انگار! خواست؟ مي جونم از چي!كرد؟ مي همچين من با چرا! خدا واي! گفتم؟ مي بهش بايد چي. نگفتم هيچي

 !چرا؟ آخه! كنه م ديوونه كاراش اين با خواست

 :گفتم اخم با و بيرون كشيدم بغلش از خودمو

 !باشم تنها بايد! داداشي برو -
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 :گفت و گرفت صورتم طرف دو دستاشو

 !بري؟ هم تو كه برم -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !ندارم جراتشو خودت قول به! نترس -

 يكم منم رفت وقتي! خودمون ي خونه رم مي كه گفتم بهش و بره كه خواستم ازش اصرار با. كرد نگاهم شك با

 نكرده خودكشي كه اون ولي! رفتم مي شادي خانم مثل منم كاش! بود رسيده تر دير كم يه كاش. زدم قدم اونجا

 !بود

. كردن روشن آتيش ماشينم نزديك نفر چند ديدم كه ماشينم سمت گشتم برمي داشتم. زدم قدم اونجا شب تا

 روي موهاش. زد مي گيتار واسشون داشت بود گرفته پايين رو سرش كه پسر يه. بودن دختر دوتا و پسر تا سه

 يه زد مي گيتار كه همونطور.داشت اي قهوه و سياه بين رنگي يه آتيش كمرنگ نور توي و بود ريخته صورتش

 :خوند مي رو ليال از شعر

 داره مد و جزر زندگي نخور، غصه من ماه

 داره بد و خوب آدم عالمه يه دنيامون

 شن نمي دشمن كه همه نخور، غصه من ماه

 شن نمي من و تو مثل ترك پر كه همه

 فراوونه ماهام مثل نخور، غصه من ماه

 بمونه حرفش رو كسي شه مي پيدا كم خيلي

 آدماست پناه گريه نخور، غصه من ماه

 هاست شبنم اشك مال گل موندن تازه و تر

 شه نمي غم بي زندگي نخور، غصه من ماه

 شه نمي آدم باشه نداشته غصه كه اوني

 تو مثل تنهان ها خيلي نخور، غصه من ماه

 تو مثل آشنان زندگي هاي زخم با ها خيلي
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 زشت و داره خوب زندگي نخور، غصه من ماه

 بهشت باشه فردامون شايد ديدي، چه رو دنيا

 :گفت دار خنده لحن يه با باشه كلفت كرد مي سعي كه صدايي با پسرها از يكي خوندنش بين دفعه يه

 !چطور؟ شما كنن، مي نگاه تپش همه روزها اين -

 گيرن مي قرار اي دوستانه جمع توي نفر چند وقتي ولي! بود مزخرفي شوخي نظرم به! خنديدن شون همه دفعه يه

 گوشه يه گذاشت رو گيتارش خوند مي و زد مي گيتار كه پسره اون! مياد دار خنده و جالب نظرشون به هرچيزي

 :گفت بود زده حرفو اين كه پسره اون روبه و كرد بلند سرشو و

 !زنم نمي واستون ديگه! اي مزه بي خيلي فرشيد -

 :گفت پسرها از ديگه يكي

 !نكردي؟ عادت فرشيد هاي شوخي به هنوز!چته؟ امشب تو كيوان بابا -

 :گفت فرشيد كنار كه دخترها از يكي

 !اومد خوشم فرشيد، زدي حالي ضد عجب! ها حس تو بود رفته بد كيوان ها بچه ولي -

 انگار تاشون پنج هر!بود اومده خوشم خوندنش از خيلي اما چرا دونم نمي. كردم زدن دست به شروع اختيار بي

 !من سمت برگشتن تعجب با بودن شده من متوجه تازه كه

 :گفت فرشيد دفعه يه كه كردم مي نگاشون ها ديوونه عين

 !ديدين؟ موميايي مگه! چتونه؟ بابا -

 .بودم ايستاده ماشينم كنار كه من طرف اومد شد پا بعد

 !م فرشيد من سالم -

 :زدم لبخند خودش مثل. بود جذاب اما معمولي ش قيافه! اومد خوشم ازش

 !م روشا منم! سالم -

 :گفت و خاروند سرشو بود نشده حرفم متوجه كه انگار فرشيد.ايستاد و شد پا زد مي گيتار كه پسره اون

 !بود؟ چي اسمتون نفهميدم من ببخشيد -

 !روشا -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١٢٨ 

 !چي؟ يعني حاال! آهان -

 !چي؟ يعني چي -

 !ديگه همين -

 !همين؟ -

 !اسمتون -

 :گفتم و خنديدم

 !زيبا دختر يعني! آهان -

 !جالب چه -

 !تاحاال؟ بودين نشنيده -

 !نه راستش -

. ببينم خوب رو صورتش تونستم مي حاال. انداخت بهم نگاه يه و طرفم اومد زد مي گيتار كه پسره همون دفعه يه

 و كرد نگام لحظه چند. بود معصوم و قشنگ ش قيافه چقدر. بود تيره اي قهوه موهاش و داشت عسلي هاي چشم

 :گفت بعد

 !ما پيش بيايد تونيد مي بخواين اگه -

 :گفت و كرد دراز طرفم به دستشو دخترها از يكي. ما سمت اومدن و شدن پا هم بقيه

 !الميرا دوستم اينم! بهنوشم من. سالم -

 :گفت اخم با الميرا

 ...دونستم نمي شو معني اما بودم شنيده قبال اسمتو من راستي! جون روشا سالم! دارم زبون خودم! ااااا -

 :گفت پسرها از يكي. كردم سالم بهش و خنديدم

 !بهنوش اين داداش! بهنامم منم! ديگه بوقيم اينجا هم ما بابا -

 فرشيد قول به كه هم كيوان! بودن دوست هم با هم بهنام و الميرا و بودن نامزد هم با فرشيد و بهنوش

 درست كه آتيشي دور رفتيم باهم و كردم قبول منم بمونم شون پيش كه كردن دعوت ازم! بود آويزونشون

 :گفتم بهش و نشستم كيوان كنار من. نشستيم بودن كرده
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 !بخوني؟ و بزني گيتار بازم شه مي -

 !نندازم پارازيت ديگه دم مي قول منم: فرشيد

 !كشمش مي خودم: بهنوش

 :گفت و برداشت رو گيتارش كيوان

 !بزنم؟ چي -

 :گفت الميرا. خوام مي چي لحظه اون دونستم نمي

 !بگو خواد مي دلت هرچي! عزيزم ديگه بگو -

 ...دونم نمي من -

 ...گم مي خودم خب: الميرا

 :خوندن به كرد شروع و بست هاشو چشم كيوان و گفت خواست مي كه رو آهنگي الميرا

 شه مي كالفه دلم كه نزار منتظر منو

 شه مي اضافه غمم به تو سكوت با داره

 بدونم اقل ال بزار بده بهم جوابي يه

 بمونم پيشت خواي مي يا برم من كه خواي مي تو

 جديه تصميمت اگه... بگو داري دوسم اگه

 چيه اعتنايي بي ديگه... خوشه حالت من با اگه

 بشم راحت زودتر بزار بگو داري دوسم اگه

 شم وابسته بيشتر نزار بكن تركم نه اگرم

 به چشمم كه كردم نگاه روبروم به و گرفتم آتيش هاي شعله از نگاهمو خوند مي داشت كيوان كه همونطور

 .بود خوندن گرم سرش هم كيوان! ديدنش نمي و بود رادمان به پشتشون بقيه. افتاد رادمان

 هم بقيه. كرد نگاه رادمان به و كشيد زدن از دست كيوان دفعه يه. فرستاد بوس يه واسم اونم.زدم لبخند بهش

 .كردن نگاه سرشونو پشت و برگشتن و كردن دنبال رو كيوان نگاه بودن كرده تعجب كيوان كار اين از كه

 :گفتم بقيه روبه و رادمان سمت رفتم و شدم پا
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 !رادمان عموم پسر! كنم مي معرفي -

 .انداختم بهش نگاه يه و كردم بلند سرمو. گرفت دستمو رادمان

 !شدم تو نگران كه بگو منو! بگذروني؟ خوش اينجا بياي خودت كه فرستادي منو! معرفت بي -

 .داشتم دوستش من بود كه طوري هر هرچند.داشتم دوستش كه رادماني همون! خودش بود شده بازم

 :گفت كيوان به رو رادمان. شدن آشنا رادمان با همه! بقيه پيش رفتيم هم با

 !قشنگه خيلي هم صدات! زني مي خوب خيلي -

 !شه مي رو پر! نكنيد تعريف ازش: بهنام

 :زد داد الميرا. الميرا به خورد و داد جاخالي كه بهنام سمت كرد پرت رو بود كنارش كه كوچيك سنگ يه كيوان

 !ها شدي خل پاك امشب! چته؟! ديوونه -

 رو رادمان و روشا كه اينه بخاطر كنم فكر! شده ديوونه بيشتر يكم امشب فقط! زاده مادر ي ديوونه اين: فرشيد

 فاميل و فك ي بقيه كنم فكر بخونه ديگه بار يه اگه! شه مي پيداش يكي دفعه يه بخونه مياد دفعه هر! ديده

 !بيان هاشونم

 :گفت و شد پا بهنام. خنديديم مون همه

 .بخوريم بيارم هوله هله يكم برم من -

 .برگشت پر هاي دست با و بود شده پارك رادمان و من ماشين از تر طرف اون يكم كه ماشيني سمت رفت بعد

 :گفت و برداشت پفك يه سريع بهنوش

 !منه مال اين -

 !چي؟ من پس! خور تك: الميرا

 !تو مال اينم الميرا بيا! ها نخورده بابا نكنيد دعوا: فرشيد

 !خوام مي پفك! ندارم دوست چيپس من! نه: الميرا

 !خوردي تو پفك تو! خودمه مال اين! نه: بهنوش

 !كردن مي دعوا پفك سر هم با ها بچه مثل! گرفت م خنده

 !ديگه خريدي مي پفك بيشتر يكم خب! خشكي ناخن خيلي كيوان: بهنام
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 !بخرين خواين مي هرچي برين! هست مغازه چندتا تر طرف اون يكم! ندارم شوخي ي حوصله بهنام: كيوان

 :زد داد بهنوش! برن كه شدن پا الميرا و بهنام

 !نخوري داداشمو! الميرا هي -

 !خسيس! بخور تو پفك تو: الميرا

 :گفت و كرد من به نگاه يه رادمان

 .بخريم چيزي يه بريم هم ما پاشو -

 :گرفت سمتم به شو پفك بهنوش

 !تو مال! جون روشا بيا! برين كجا بابا نه -

 :گفتم تعجب با

 !ندادي؟ الميرا به چرا! بخوري؟ خواستي نمي مگه -

 :گفت و خنديد

 !كردم كمك بهش جوري اين! بزنن جيم بهنام با كه ست بهونه دنبال دونستم مي -

 :گفتم و خنديدم

 !ندارم دوست پفك من!ممنون -

 !نه؟ يا مياي: رادمان

 :گفتم و شدم پا

 !شده تنگ اينا مامان واسه دلم! بريم ديگه بهتره -

 !نديديشون؟ وقته چند مگه! وا: بهنوش

 !ماه سه حدود -

 !بودي؟ كجا يعني ببخشيد! بودي؟ گوري كدوم مگه! چرا؟: فرشيد

 !خونيم مي درس اونجا! شيراز: رادمان

 !باهم؟: بهنوش

 !آويزونشم منم! داره خونه اونجا رادمان! آره -
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 !كنن؟ زندگي خونه يه تو جوون پسر و دختر يه كه نيست مهم واسشون! دارين باحالي هاي خونواده چه: بهنوش

 :گفت بود شده خسته ها جواب سوال اين از انگار كه رادمان

 !برادريم خواهرو مثل!شديم بزرگ باهم ازبچگي روشا منو آخه! نه -

 !خودش ماشين طرف رفت هم رادمان و شدم خودم ماشين سوار من و كرديم خداحافظي بقيه از

 راهي دو يه سر. نديدم رو مهربون گروه اون وقت هيچ ديگه. شديم دور ازشون و زديم بوق واسشون هردومون

 .زد زنگ رادمان كه بوديم

 !رادمان؟ الو -

 سوتي وقت يه! اومديم هم با گفتم اينا عمو به. نرفتم خونه هنوز من! ما ي خونه بريم بايد! بگم بهت رفت يادم -

 !نديِ

 !نگرفتم تحويل هامو وسايل هنوز! هتل برم بايد من ولي باشه -

 .ريم مي باهم خب خيلي -

 نازنين خاله و اينا نويد دايي. كرديم پرسي احوال همه با! عمو ي خونه رفتيم حساب تسويه از بعد و هتل رفتيم

 !ساسان كنار مهسا البته و بود خالي سامان جاي فقط. بودن هم اينا

 :گفتم گوشش زير و نشستم ساسان كنار

 !مياي عقل سر داري شنيدم! دوماد شاه تبريك -

 :گفت بود نشسته كنارم كه رادمان

 !كنه مي تبليغ دوستش واسه چطوري ببين! دارن رو همديگه هواي دخترا اين! نشي خل وقت يه ساسان -

 هيچ من دونستن مي همه. بودن اونجا عمو زن و مامان فقط. آشپزخونه توي رفتم اينا مامان به كمك ي واسه

 اصال كه رادمان. بگيرم ياد دريا از رو آشپزي شدم مجبور اونجا چون رفتن شيراز از قبل تا البته. نيستم بلد كاري

 مي چي غذا خوند مي درس اونجا كه سال سه اين توي دونم نمي! نه يا بخوره غذا كه كرد نمي فرقي واسش

 غذا واسش بود پيشش شون يكي شب هر كه دختراش دوست! معلومه! اي مسخره سوال چه خب! خورده؟

 !غذاها انواع. كردن مي درست
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 دونم نمي كه زد صدا رو اينا مامان بابا كه كردم مي فكر داشتم همونجوري. ميداد سفارش غذا نبودن اونا هم اگر

 !ببينن رو چي برن

 .برگشتم و رفتم ماه ي كره تا ترس از كه اومد پشتم از بلند "پخ " صداي يه دفعه يه كه بودم ها فكر همين توي

 كرده پخ واسم كه رو پر مريم به. كردم نگاه خنديدن مي و بودن ايستاده پشتم كه رادمان و مريم به عصبانيت با

 :كردم نگاه خنديد مي هر هر و بود

 !نترسيدم اصال! مرض -

 !هوا پريدي متر يه! ت عمه جون آره: رادمان

 !داري؟ كار چي من ي نداشته ي عمه به -

 كنارش مهسا خواست مي دلش خيلي اآلن طفلكي. نشستم ساسان كنار. بيرون زدم آشپزخونه از. خنديد مي مريم

 دونستم مي البته. كردم پيدا بدي حس مريم به كه بود بار اولين.اومد مي آشپزخونه از مريم ي خنده صداي.بود

 .ديگه بود دل خب اما كنه مي نگاه برادر يه چشم به فقط رادمان به و داره دوست رو سامان كه

 :گفت ساسان كه جويدم مي رو لبم خوردم مي حرص كه هميشگي عادت طبق

 !بسه! اون اومد خون -

 :گفتم بودم خودم عالم توي كه من

 !ندارم خبر من! نه! آره -

 چي اومد يادم كه كنه مي همچين اين كه گفتم چي بودم مونده. خنده زير زد بلند بعد و كرد نگام لحظه يه ساسان

 :گفت نازنين خاله. كردن نگاه ما به تعجب با و برگشتن همه. گرفت م خنده هم خودم و شده

 اينجا هم ساسان و روشا. خنده مي اونجا كه من ي ديوونه دختر اون! چتونه؟ امشب شما! خدا بر پناه.....! وا -

 !خندن مي دارن

 !خندي؟ مي همچين كه جون عمه گفته جك واست روشا ساسان: مامان

 !شناسنش مي دلقك اسم به همه شيراز تو! گفتنه جك و بازي دلقك كارش اين كال -

 البته! خندن مي ديوار جرز به كه هم اينا! زهرمار! خنده زير زدن ساسان و مريم خودشو و گفت اينو و رادمان

 .شنيديم بود ايستاده سرمون پشت چون ماهم. نشنيدن بزرگترا و گفت آورم اينو رادمان
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 :گفت زندايي كه كردم مي نگاش چپ چپ

 !شده چيزي يه واقعا اينكه مثل -

 !خندن مي و گن مي خودشون واسه جوونن بابا! اينا؟ به دين مي گير اينقدر شما چرا حاال: نويد دايي

 تو رفتن بازم و شدن ما خنديدن ي قضيه خيال بي هم ها خانم و كردن تاييد رو دايي حرف هم عمو و بابا

 كردم ازدواج كه من.... هرچي حاال! برن؟ كه دارن آشپزخونه بجز هم اي ديگه جاي ها زن مگه اصال. آشپزخونه

 .زارم نمي آشپزخونه تو پامو

 ديگه بعد ي دفعه جونت به افتاد كمربند با و نيست آماده غذا و ديد و خونه اومد شوهرت وقتي. خودت جون آره

 بابا مگه! نيست هم ها اينطوري! بابا نه! توش نري اصال كه اين به برسه چه زاري نمي بيرون آشپزخونه از پاتو

 !پزه مي غذا و هست آشپزخونه تو هميشه مامان خب! زنه؟ مي مامانو

 هم خيلي! بگيره؟ منو مياد كي اصال! شوهر؟ تا كو حاال...! اوووووو! بخورم؟ كتك بايد نپزم غذا من اگه پس! واي

 !چمه؟ من مگه! بخواد دلشون

 يه. شدم جوري يه بخورم كتك شوهرم از اينكه تصور از! واي اي! بخورم كتك و كنم ازدواج بايد بآلخره پس

 !اومد بدم مردها از دفعه

 اون با بايد نيست بلد هيچي كه بدبخت مريم اين. كنم دفاع خودم از يكم تونم مي و بلدم چيزي يه بازم من حاال

 !كنه؟ كار چي پرست شكم سامان

 !بخوره كتك كه بهتر همون پس. نداره دوست كه هم كنگفو هيچي، نيست بلد كه آشپزي! حقشه اصال

 :اومدم خودم به مريم باصداي

 !زنم مى صدات دارم ساعته سه! بابا؟ كجايى! هووووووى -

 !همينجام! بابا همينجام! تو؟ كني مي شلوغش چرا چيه! ها؟ -

 !است ديگر جاي دلم و جمع ميان در من! بله -

 !بگي شعر هي خواد نمي! ادبياته ت رشته فهميديم حاال! بابا خب -

 :گفت و كرد كجي دهن بهم

 !رفتن همه! بخوريم شام بريم بيا -
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 !نخورده! بابا باشه -

 كشيدم مي غذا خودم واسه داشتم وقتي! بقيه پيش رفتيم و شديم پا. نبود بقيه از خبري! گه مي راست ديدم

 رادمان به! بكشم؟ خودمو خواستم مي واقعا يعني. افتادم پيش ساعت چند ياد و خورد دستم كف زخم به چشمم

 !ببينمش تونستم نمي ديگه رسيد مي ديرتر لحظه يه اگه. كردم نگاه

 !فكر تو ري مي همش! چته؟ امشب تو: ساسان

 !كرده مشغول ذهنمو اي مسئله يه! هيچي -

! فيزيك يا رياضي! هست؟ چي مسئله حاال! مهندسن همه مغز نخود مريم اين جز به ما فاميل تو شكر رو خدا -

 !كنيم ش حله بگو

 .كرده گل ش بامزگي حس امشب هم ساسان اين

 !خنديدم هه هه -

 !قهرم ديگه من اصال! لووووووووس! بخندي؟ كه گفتم من مگه -

 .برگردوند ازم روشو خنده با و

 مهسا بيچاره! هه هه! بخندم؟ بايد اآلن! بود دار خنده شوخيت! بابا خب خيله! تري نازنجي نازك دخترا از كه تو -

 !تو؟ با بكشه بايد چي

 !نقاشي -

 خودم هاي فكر از! رفت شدي حيا بي پاك روشا! اهللا اال اله ال... الي بزني گه مي شيطونه! بريز مزه تو هي حاال

 فهميدم! كنه مي نگام اخم با داره رادمان ديدم اما! نشه معلوم م خنده كه خوردم غذام از يكم! گرفت م خنده

 !همه تو هاش اخم باز اين كه درآوردم بازي جلف زيادي

 .نخندم الكي ديگه شب آخر تا كردم سعي و كردم جور و جمع خودمو

 بابا و مامان به هي و زدم مي چرت فقط هاش آخر كه من. كردن رفتن عزم همه كه بود شب يك ساعت خالصه

 "!شن مي ناراحت زشته": گفت مي و ميزد غره چشم بهم مامان كه بريم گفتم مي

 !شن مي ناراحت بمونيم بيشتر ما اينكه از اينا بابا بگه بهشون كه نبود يكي آخه
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 هاي ايراني ما اصال. افتاديم راه شيم نمي مزاحم اين از بيشتر كه نه ماهام از و بمونيد شب كه تعارف كلي از بعد

 .باشيم داشته تعارف هم با بايد هم كنن جونمون به جون رو عزيز

 ي جنازه همش! بود ناز هم چقدر! ناز خواب تو رفتم بستم هامو چشم تا و اتاقم تو رفتم مستقيم خونه رسيديم تا

 سرم باالي مرام بي رادمان اون با شعور بي آناهيتاي اون و شدم پرت كوه باالي از كه ديدم مي خون غرق خودمو

 !خندن مي هر هر و ايستادن

 از. زدم مي غلت تخت توي هي و بودم بيدار البته. شدم بيدار كه بود ظهر نزديك. پريدم خواب از صدبار صبح تا

 .پايين رفتم و گرفتم دوش و حموم توي رفتم. بودم شده خسته حسابي لعنتي هاي كابوس اون و ديشب خوابي بي

 شهاب اين باز كه بود معلوم. كنه مي صحبت ناهيد خاله با كه فهميد شد مي. كرد مي صحبت تلفن با مامان

 .بود كرده گل ش شيطوني

 .پيشم اومد و كرد خداحافظي ناهيد خاله با مامان كه آشپزخونه تو رفتم

 .بخير صبح. سالم -

 .بخير ظهر. عزيزم سالم -

- تون مسخره مهموني اون كه هم ديشب و بودم راه تو كه ديروز! خب بودم خسته مامان.......! ا! 

 !كني؟ مي ترش اينجوري حاال كه گفتم چي من مگه -

 بگو!بياد زبون به كه كنه مي ويليز جيليز داره حرف يه كوچيكت قلب اون توي اآلن دونم مي اما هيچي كه فعال -

 حاال تا صبح از شصتم انگشت اين!قراره چه از موضوع دونم مي خودم هرچند!گفت؟ چي ناهيد خاله!جون مامان

 ...بگو حاال! شده دار خبر نگو! شه مي روشن و خاموش قرمزش چراغ و خوره مي تكون هي

 !زني مي حرف ريز يه ماشاهللا! بزنم؟ حرف من زاري مي تو مگه -

 آخه. بمونم نهار نكنم فكر نه. موندم پيشش نهار هم شايد بزنم مهسا به سر يه خوام مي! ديگه بگو جون مامان -

. ندارم رو چيزا اين و سوخته غذا ي حوصله منم كه بپزه غذا مجبوره مهسا اونوقت داره سردرد اينكه مثل مامانش

 !نه؟ يا گي مي حاال

 :گفت و كرد نگام تعجب با مامان

 !عروس ي خونه بري عروسي از قبل هفته يه زشته ضمن در! زني؟ مي حرف چقدر تو دختر -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١٣٧ 

 با! بود من دوست بگيره قرار ساسان اقا پسند مورد اينكه از قبل مهسا ثانيا! روز ده و نه هفته يه اوال! مامان وا -

 !كه نداريم حرفا اين از هم

 !جون مادر ديگه رو ما كن درك يكم هم تو ولي! دونم مي خودم -

 !ديگه شعوري بي بگو دفعه يه

 !نه؟ يا دلته تو چي گي مي بآلخره! مامان؟ -

 البته!خواستگاري ميان دارن جمعه گفت مي ناهيد! بگم خواستم مي چي رفت يادم كه زدي حرف انقدر! آهان -

 ازدواج هم با اگر! خوبيه پسر خيلي! بشه دامادم شهاب خدامه از كه منم موافقه كه بابات! برون بله شبيه بيشتر

 به ما! زنه نمي رو تو شور دلم هي و شم مي راحت منم اينجوري ديگه! تهران واسه بگيري انتقالي توني مي كنيد

 همه خيال خودم پيش بياي جون مادر آره... بگيريم تونيم نمي كه مردمو حرف جلوي اما داريم اعتماد رادمان

 خونه رفت كه دختر! شي مي دور ازم هميشه واسه ديگه و كنه نمي فرقي وضع هم تهران بياي اگه هرچند... راحته

 !ست غريبه ديگه شوهر ي

 :گفتم مامان روبه خنده با! بودم شده عصباني هم و بود گرفته حرصم هم. گفت عميق آه يه با آخرو هاي جمله

 !نشده دير تا باش هم مون بچه سيسموني فكر فردا از! رفتي پيش شوهر ي خونه تا كه تو جون مامان -

 !رفت؟ كجا حيات و شرم! روشا؟ كشي نمي خجالت! وا -

 !گذاشتين؟ برون بله قرار خودتون واسه و نپرسيدين منو نظر بابا و تو من مادر آخه -

 !نداري؟ دوست رو شهاب تو مگه -

 هي بود وصل فنر يه هركدومشون به كه درحالي و جلو اومدن متر سانتي پنج هركدوم.شد تا چهار هام چشم ديگه

 ...!اه! خورده ريمل سبز هاي چشم! شه؟ درست اي پاچه كله عجب ها چشم اين با آخ. پريدن مي عقب جلو

 !جون؟ مامان كردي فكري همچين چرا -

. مرديم خجالت از ما كه رقصيدين مي احساس با هردوتون شيرين عروسي تو همچين! نيست اينطور كه نگو -

 تا بكن هاتو فكر برو! نكن دو به يكي من با اينقدر روشا! اهللا اال اله ال... دوتا شما زد نمي جيغ دختره اون اگه

 !نشده چيزي كه هنوز. جمعه

 !هم؟ شناسنامه تو بره هامون اسم داري انتظار نكنه! بشه چيزي بود قرار اينكه مثل -
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 با خودمو اومد بابا كه بعد ساعت يك تا. اتاقم تو رفتم و گذشتم صبحانه خير از. بود گرفته حرصم مامان دست از

 ...نشستم كنارش و كردم سالم آهسته. پيشش رفتم و كردم خاموشش اومد بابا وقتي. كردم مشغول كامپيوترم

 .نشستم كنارش و كردم سالم آهسته

 دارمو فر طاليي موهاي خستگي همه اون با. كنم مي لوس اينجوري خودمو بخوام چيزي يه هروقت دونست مي

 :گفت و كرد ناز بودم كرده خوشگلشون بابام واسه كه

 !دخترم؟ خواي مي چي -

 خنده اختيار بي و افتادم چيزا اين و كمربند ياد دفعه يه. هال تو اومد چاي سيني با مامان كنم باز دهن خواستم تا

 .گرفت م

 !زد زنگ ناهيد امروز! كنه مي لوس خودشو داره: مامان

 !شااهللا ان خيره: بابا

 :گفت و كرد من به نگاه يه مامان

 !شده؟ باز نيشش چطور بيني نمي! خيره -

 :گفتم و كردم جور و جمع خودمو

- ماماااااااااااااااان! ه...........ا! 

 !داري دوست شهابو دونم مي كه من! گم؟ مي دروغ مگه! چيه؟ خب -

! افتاده كجا دونم نمي آخه. كنم پيداش كه رفتم و شدم پا. شد مامان به دادن جواب از مانع موبايلم زنگ صداي

! مبله زير. كردم پيداش! آهان! شيرازه كه طفلكي كيان! ديوونه ي روشا اي! كرده قايم مو گوشي كيان اين باز

 !نشه قطع كنه خدا

 !بفرمائيد الو -

 بعد. زدم زنگ بهش و اتاقم تو رفتم. بود زده زنگ مريم! زد مي اشغال بشنوم رو مخاطبم صداي كه اين بجاي اما

 :داد جواب بوق تا دو از

 !مريم؟ الو -

 .مني مهمون ناهار جونم روشا سالم -
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 !خواي؟ مي چي بگو -

 !خريد؟ بريم: خنديد

 .خب خيله: خنديدم منم

 !خداحفظ فعال. شم آماده برم من -

 !خداحافظ -

 دونم نمي. پايين رفتم و كردم قشنگ كوچولو خيلي آرايش يه و شدم آماده سريع و كردم خداحافظي مريم از

 .كردن مي نگام جورايي يه بابا و مامان اما چرا

 !بيرون رم مي مريم با دارم من مامان -

 :گفتم بابا روبه و بوسيدم صورتشو

 !جون؟ بابا نداري كاري -

 !دخترم سالمت به برو: بابا

 :گفت بابا به كه شنيدم سرم پشت رو مامان صداي كه در طرف رفتم مي داشتم

 !ور اون و ور اين ره مي هي و نمياره طاقت دلش اما. بمونه ما پيش اينجا اومده روز دو -

 !باشه خوش بزار جوونه! داري؟ كارش چي نيلوفر -

 فقط! نره جايي و خونه تو بشين نگفتم كه من! جوونه،جوونه گي مي همش! مهران زد حرف شه نمي كه هم تو با -

 !شه مي تنگ م بچه واسه دلم مادرم منم خب! باشه ماهم پيش يكم

 بايد كه كردم مي فكر اين به ماشينم سمت رفتم مي داشتم وقتي. نشنيدم حرفاشونو ي بقيه و بيرون اومدم ديگه

 .بگذرونم بابا و مامان با رو بيشتري وقت

 من متوجه اول. شد پياده ازش رادمان و داشت نگه درمون جلوي كه ديدم رو رادمان ماشين بيرون اومدم در از تا

 :سمتش رفتم و شدم پياده. فرستاد بوس واسم ديدم منو وقتي ولي نشد

 !سالم -

 !برين؟ مي تشريف جايي! دخترعمو! به به -

 !چطور؟ آره -
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 يا بريم مياي حاال! كنم خريد كم يه ساسان و مهسا نامزدي واسه بايد هم بعدش و بيرون بريم ناهار بودم اومده -

 !نه؟

 خواستگاري قرار و زد زنگ صبح كه ناهيد خاله از اون. كردم پيدا طرفدار چقدر امروز. گرفت م خنده اختيار بي

. كنه مهمونم نهار واسه خواست مي كه مريم. كرد مي نازم هي كه بابا از اون. گذاشت برون بله مامان قول به يا

 نمي باهاشون رو زيادي وقت خودش قول به يا گيرم نمي تحويلشون زياد چرا كه زد غر كلي كه هم مامان

 خبر خودم و شدم مهمي شخص عجب. خريد بريم تا دنبالم اومده كه رادمان آقا بنده، عشق از اينم! گذرونم

 !كن ولش! واي... خودمو خواستم مي ديروز شد خوب. ندارم

 !كني؟ مي نگام و خندي مي اينجوري كه شاخ يا دارم دم -

 :دادم ادامه و بردم فرو موهاش توي دستمو

 !نداري شاخ اينكه مثل! نه -

 .نيستم مطمئن دمتو ولي: گفتم لب زير

 :گفت خنده با

 !نه؟ يا مياي بالخره -

 من نزاشت و طرف اون رفت. داد جواب عذرخواهي يه با. خورد زنگ گوشيش بدم جواب بهش كه اين از قبل

 !استغفراهللا.... آناهيتاي اون حتما. گرفتم گاز لبمو و خوردم حرص كلي. بشنوم هاشو صحبت

 :گفت من روبه اومدو شد تموم دادنش قلوه و دل بگم بهتره يا هاش صحبت وقتي

 !نخواستم ازت كه عقد سر ي بله! ها بدي جواب منتظرم ساعته سه -

 حاال خواستي مي عقد سر ي بله اگه اصال! بمير برو حاال! كردي معتل اينجا منو ساعته سه خودت!روحت تو اي

 ...اآلن اما -خودم جان  -دادم مي بله بهت شايد

 .خريد بريم هم با فردا دم مي قول اما! گرفته وقت ديگه يكي شما از قبل. عمو پسر متاسفم -

 !كرده؟ دعوتت كي اما! نيست مشكلي -

 :گفتم شيطوني با

 !شناسيش مي.... حاال -
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 :گفت و كرد ريز هاشو چشم

 !كي؟ -

 .خنديدم مي كردم مي اذيتش اينكه از دلم توي

 !شهاب -

 :گفت عصبانيت با ها ديوونه عين دفعه يه

 !بري جايي امروز نداري حق تو -

 :خوردم جا

 !كني نهي و امر من به نداري حق هم تو! چي؟ -

 !ري نمي هيچجا امروز تو. گفتم كه همين روشا -

 اون از كدوم هيچ خورم مي قسم اما. تركيدم بمب مثل دفعه يه خوردم مي حرص هي پيش لحظه چند از كه من

 :نبود دلم ته از زدم كه رو هايي حرف

 منو كه روز دو اون اصال! ري؟ نمي كجا و ري مي كجا گم مي تو به من مگه! شدي رو پر خيلي! نداره ربطي تو به -

 !متنفرم ازت! ببينمت خوام نمي ديگه! بودي كه قبرستوني همون برو! بودي؟ كجا رفتي و كردي ول

 به بيشتر و بيشتر صورتشو. خورد مي صورتم به داغش هاي نفس. كشيد مي نفس تند تند. شد نزديك بهم

! بودم تر پشيمون هم سگ از! نه. بودم پشيمون سگ مثل زدم بهش رو ها حرف اون اينكه از.كرد نزديك صورتم

 !آوردم مي كم نبايد و بودم كرده شروع خودم كه بود اي بازي اما

 :گفت لرزيد مي خشم از كه رگه دو صدايي با كه بگم چي بودم مونده

 وقتت چند اين رفتار هرچند! ببيني منو نخواي حتي كه بياد بدت ازم اينقدر روز يه كردم نمي فكر وقت هيچ -

 مي نهي و امر بهت نه و بخوره بهم چشمت كه طرفت ميام نه ديگه. بگي تو چي هر.... باشه! كرده ثابت بهم اينو

 .مكن دخالت كارت تو من نداره دليلي. برو داري دوست هرجا. كنم

 :گفت رفت مي ماشينش سمت به كه حالي در بعد

 !عمو دختر خداحافظ -
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 هم باز رادمان. نرسيد هم خودم به صدام حتي كه آروم اونقدر اما. بزنم صدا اسمشو تونستم فقط. بودم كرده قفل

 .م لعنتي خود... خودم. بودم خواسته ازش خودم اينبار اما رفت مي داشت

 چرا خدايا. داشتم فاصله قدم يه مرگ با كه اي لحظه تا حتي! بوده باهام هميشه اون. رفت مي بازم نبايد اون! نه

 !زدم؟ رو ها حرف اون

 بودم ناراحت. گذاشتم فرمون روي سرمو. رسوندم ماشينم به خودمو زور به شد دور ازم سرعت با ماشينش وقتي

 .گرفت نمي م گريه اما

 نمي بودم نداده قول بهش اگه! مريمه دونستم مي. نداشتم دادن جواب ي حوصله اما خورد مي زنگ هي م گوشي

 !قرار سر رفتم

 :زدم فرياد تقريبا و دادم جواب حرص با

 !زني؟ مي زنگ اينقدر چرا! چيه؟ -

 بود كرده دعوت منو اينكه از شايد يا! كيه؟ ديگه ديوونه اين كرد مي فكر خودش با داشت انگار. نزد حرفي

 :گفتم قبل از تر آروم زنه نمي حرفي ديدم وقتي. بود شده پشيمون

 .بود خرد اعصابم. ببخشيد -

 :گفتم عصبي. نزد حرفي بازم

 !گرفتي؟ موني الل -

 !شده؟ دعوات كسي با -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 !شه؟ كنسل امروز قرار شه مي -

 !نداره اشكالي هيچ -

 !شي؟ نمي كه ناراحت -

 !بكشي داد سرم و بياي كه اينه از بهتر نيومدنت -

 .كردم خواهي معذرت كه من -

 !بخشيدم گفتم منم -
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 !خداحافظ. ندارم كردن دو به يكي ي حوصله مريم -

 !خداحافظ -

 به رادمان من، به لعنت! زندگي اين به لعنت. بستم محكم درو و شدم پياده و داخل برگردوندم و ماشين حرص با

 ...همه

 :گفت تعجب با مامان داخل رفتم وقتي

 !نرفتي؟ مگه -

 :گفتم حوصله بي

 .كردم كنسلش كرد مي درد سرم ماماني نه -

 خب! اي ديگه چيز موضوع بود فهميده انگار. كرد نگام چشمي زير و زد تا رو بود دستش كه اي روزنامه بابا

 .نياورد خودش روي به اما فهميد اونم شايد. چرا دونم نمي ديگه نفهميد مامان حاال. فهميد مي بود هركي

 ميز روي كردم پرت و برداشتم مو روسري و كردم باز اتاقمو در! كنم؟ كار چي رادمان با. كنار به اينا حاال

 .بستم هامو چشم و انداختم تخت روي خودمو. تحريرم

 جلوي يكم چرا اصال! بده دستور بهم نداشت حق! كيه؟ كرده فكر! بود حقش! زدم؟ حرف اينطوري رادمان با چرا

 !دربياره بازي غيرتي من واسه بلده فقط! گيره؟ نمي شو مسخره دختر دوست اون

 ديگه. بود نداده هم مسيج يه بهم حتي رادمان. شد نمي اين از تر بد. بودم ها فكر همين توي فقط روز دو تا

 نمي! ديگه طرف شب فردا خواستگاري مورد در مامان هاي فشار طرف يه اينا ي همه. مردم مي حرص از داشتم

 !دارم؟ دوسـت رو شهاب من كرده فكر خودش پيش چرا دونم

 مشكي جين شلوار يه با رو داشت قرمز هاي خطي خط توش كه مشكي ربع سه آستين بليز يه خواستگاري شب

 سرم پشت نكرده شونه موهامو و نداشتم آرايش اصال. باشم ساده تونم مي كه اونجايي تا كردم سعي. پوشيدم

 .نداشتم رو كردنشون شونه ي حوصله اصال. بودم كرده جمع

 :جونم به زد مي غر مدام و بود نشسته كنارم كه مريم

 !عروسي مثال! برس خودت به يكم پاشو -

 !بردي سرمو! بسه مريم -
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 نمي كه هم آرايش! مشكي پا سرتا! شدي ها مرده مادر شبيه م خاله جون از دور! بنداز خودت به نگاه يه آخه -

 !كن شونه موهاتو اقل ال! كني

 !ها شي مي ناراحت گم مي بهت چيزي يه ندارم اعصاب من!بسه مريم -

 !چي؟ يعني آخه -

 :زد داد و كرد بلند صداشو بعد

 !دارم كارت باال بيا جون خاله! خاله؟ -

 به انداختي بال كه مريم شي الل. تو اومد مامان و شد باز در كنم نثارش لگد يه خواستم تا. كردم نگاش حرص با

 .جونم

 :كرد شروع بعد و دستش پشت كوبيد محكم يكي قبلش البته. كرد شروع ورود محض به من غرغروي مامان

! نشستي؟ اينجا چرا تو! كنه مي اذيتم بچه تا ده اما است دونه يه! كنم؟ كار چي دختر اين دست از من خدايا -

 .كن شونه موهاتو. بپوش خوب لباس يه پاشو

 :گفت و رفت يادش منو مامان. شد خوردنم كتك از مانع زنگ صداي شكر رو خدا

 !اومدن واي اي -

 !نيومده كه ازرائيل! ديگه اينان ناهيد خاله! چته؟ مامان -

 و شدم پا. رفت مامان دنبال سريع ترسيد مي من با بودن تنها از كه هم مريم. بيرون رفت بده جوابمو اينكه بدون

 مرده مادر مثل غروم غر جون مامان جون از دور! گفت مي راست مريم واقعا. انداختم خودم به نگاه يه آيينه تو

 .بودم شده ها

 يكم كه كنم راضي خودمو خواستم هرچقدر. بيرون رفتم و زدم شونه موهامو سريع! بود خوب جوري همين ولي

 .نشد كنم ارايش

 اما. بود خوشگل و خوشتيپ خيلي كه كه واالنصاف الحق. بود شهاب خورد كه كسي اولين به چشمم پايين رفتم تا

 !زد بهم چشمك يه كردم زوم روش ديد كه شهاب. رسيد نمي رادمان پاي به بگم بايد

 :گفتم گوشش زير و نشستم مريم كنار رفتم و پايين انداختم سرمو! حيا بي! بود؟ دومادي چه ديگه اين! موندم

 .رسم مي رو حسابت بعدا -
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 مامان ديدم برگردوندم كه سرمو! داشت منو شصت ضرب خبر آخه. پريد رنگش بيچاره. زدم مسخره لبخند يه و

 به تونستم نمي ديگه كه و مامان! ست ساخته كارم وفهميدم اومد دستم كار حساب! كنه مي نگام داره شمر عين

 .كنم مهمون شصتم

 برعكس. داد نمي رو هيچكي به زدن حرف ي اجازه ماشاهللا. كردم نگاه ناهيد خاله به و برگردوندم سرمو سريع

 كه هم شهاب. شدن نمي احساس مجلس در اصال كه شوهرش و شيرين. بودن حرف كم هاش بچه چقدر خودش

 .كرد مي نگاه حرفش پر زن به تعجب با كه هم شمسي آقاي. داد مي قورت هاش چشم با منو داشت

 !كو؟ رادمان كه پرسيدم اشاره با و كردم نگاه بود نشسته جلوم كه عمو زن به

 .بياد امشب داشتم انتظار شه نمي آفتابي چشمم جلوي ديگه بود گفته اينكه با اما چرا دونم نمي

 لحن اما عصباني نگاه همون با مامان كه رادمان فكر تو رفتم. كنه مي درد سرش كه فهموند بهم اشاره با عمو زن

 :گفت مهربونش

 .بزنيد تونو ها حرف و بريد شهاب با روشا -

 ميز صندلي روي. بود ريخته بهم معمول طبق. اتاقم تو رفتيم هم با. اومد سرم پشت هم شهاب كه شدم پا ناچار

 رادمان وقتي. بشه خواد مي چي امشب نبود مهم واسم اصال انگار. دادم لم تخت روي منم و نشست كامپيوترم

 .نبود مهم هيچي ديگه نبود

 !خوشگلي خيلي باز ولي نداري آرايش اصال اينكه با: شهاب

 !چي؟ كه خب: گفتم عصبي

 !كني؟ مي ازدواج من با خب -

 ديد وقتي و شد وارد محبت در از اول. داشت حقم خب! كرد خواستگاري مسخره چه. خنديدم بلند بلند اختيار بي

 :گفتم خنده ميون. كرد سره يه كارو دم نمي محل من

 !نه -

 تو اومد فكري يه دفعه يه. نبود ها خبر اين از اما. داشت ازم رو "بله"انتظار من هاي خنده با حتما. خورد جا علنا

 !بچزونمش بايد پس. اومد مي بودم مهم واسش و خواست مي منو واقعا رادمان اگه! پوكم مغز

 :گفتم آني تصميم يه با
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 .دم مي جواب بهت مهسا و ساسان نامزدي از بعد. كنم فكر بده وقت بهم -

 مي خودت. بشيم خوشبخت تونيم مي هم با ما اما. نيستم عاشقت من. ببافم فلسفه واست خوام نمي روشا ببين -

 رو همه راحتي همه با اينكه با تو چون. كردم انتخاب ازدواج واسه رو تو اما بودم زيادي دخترهاي با من كه دوني

 ازدواج از بعد باش مطمئن. خوام مي من كه چيزيه اون اين و! بيشتر نه! كني مي نگاه برادر يه يا دوست چشم به

 !دم مي قول بهت اينو! شي نمي محدود من با

 .ندادم جواب بهت هنوز كه من. ازدواج تا كو حاال! اووووو -

 .اميدوارم خيلي كه من -

 .خنديدم همش كه من. اينجاييم وقته خيلي. پايين بريم بيا حاال -

 :گفت لبخند يه با شهاب. شد كشيده ما سمت به ها نگاه ي همه. پايين رفتيم هم با

 !كنه فكر قرار روشا -

 :گفت آميز تمسخر حالت يه با و انداخت من به نگاه يه ساسان

 ...چيزي خانمي روشا! داره هم دمي يه كشمش بابا -

 :گفتم ساسان به رو مهمونها رفتن از بعد. خنديدن ساسان شوخي اين از همه

 !رو مهسا البته. كنم اذيتت كه شه مي منم نوبت -

 :گفت تندي به

 !داري دوسش اينقدر دونستم نمي! اوووو -

 من چرا كه بود مونده اين تو هم حاال. دارم دوست رو رادمان من كه دونست مي خوب ساسان. فهميدم منظورشو

 .بودم خواسته وقت ازش و بودم نداده رد جواب شهاب به

 لباس از لباس يه. نداشتم خريد ي حوصله. بود گرفته آرايشگاه وقت برام مهسا و ساسان نامزدي واسه مامان

 مامان با. اومد مي خيلي سفيدم پوست به كه بود اي حلقه آستين طوسي پيراهن يه. كردم انتخاب داشتم كه هايي

 .داشتم ماليمي خيلي آرايش و بود باز موهام هميشه مثل. شدم آماده مامان از زودتر من. آرايشگاه رفتيم

 زيبايي صورتش وبه بود وبلوند كوتاه موهاش. اومد مي بهش خيلي كه بود زرشكي شلوار و كت يه مامان لباس

 !كرد كاريش شد نمي!ديگه بود دوماد ي عمه خب.بود رسيده خودش به حسابي. بود بخشيده خاصي
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 دنبال چشمام ورود محض به. بود اونجا مهموني آخه.اينا مهسا ي خونه رفتيم هم با و دنبالمون اومد بابا بآلخره

 رفتن مي داشتن هم ي شونه به شونه كه دوماد و عروس سمت رفتيم مامان با. رفت مي اونور و اينور هي رادمان

 كرد تشكر ازم سرد خيلي اون اما.رو ساسان طور همين. گفتم تبريك بهش و بوسيدم رو مهسا. عقد اتاق سمت

 :كنه تعجب مهسا شد باعث كه

 ...اآلن اما! بوده خوب خيلي شما ي رابطه دارم خبر من كه اونجايي تا -

 :گفت و كشيد دستشو ساسان

 !نده هدر ارزش بي مسائل اين واسه وقتمونو. عزيزم بريم بيا -

 صداي با كه بودم ايستاده اونجا همونجوري. رفتن عقد اتاق سمت به حرف بي و انداخت من به گنگ نگاه يه مهسا

 :آورد خودم به منو نفر يه

 !گردي؟ مي كي دنبال! عروسك؟ چيه -

 مي فرهاد ياد منو نگاهش. كرد مي برانداز منو داشت و بود دستش مشروب ليوان دوتا. كردم نگاش و برگشتم

 :گفت دخترا از يكي. كردن مي صحبت هم با و بودن ايستاده ما از كمي ي فاصله با نفر چند. انداخت

 !نگرفت؟ تحويلت! پيام؟ چيه -

 :گفت و زد ليوانم به ليوانشو. گرفتم ازش پوزخند يه با. گرفت طرفم به رو بود دستش كه هايي ليوان از يكي پيام

 ...تو و پيامم من! آشناييمون سالمتي به -

 !روشا -

 :گفتم و زدم ليوانش به رو ليوانم خودش مثل بعد

 !سالمتي به -

 طرف برد رو مشروبش و اومد كنه اش ضايع داشت سعي پيش لحظه چند كه دختري واسه ابرو و چشم يه پيام

 واي. روش كردم خالي شو همه و سرش باالي بردم لبم سمت ببرم اينكه بجاي من اما خورد مشروبشو اون. لبش

 بود گرون خيلي بود معلوم كه شلوارش و كت بيچاره... بودم نديده اين از تر دار خنده اي صحنه عمرم تو خدا

 ...شد داغون
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 به شد باعث نفر چند ي خنده شليك صداي. كنه جدا بدنم از سرمو خواد مي كردم احساس كه كرد نگام طوري

 :گفت پسرها از يكي. خنديدن مي پيام به داشتن هاش دوست با دختره همون. كنم نگاه پشتم

 !كني عوضش بري بايد حاال! شلوارت و كت حيف! پيام شد گرفته حالت بدجوري... اومد خوشم -

. كردم نگاه خنديدن مي هنوز كه اونايي به و برگشتم. شد رد كنارم از حرص با و انداخت من به نگاه يه پيام

 :گفت و طرفم اومد دختره همون

 !ان ساناز و محمد و ميالد بيني مي كه هم اينا! ام شكيبا من -

 !م روشا منم. خوشوقتم تون آشنايي از -

 :گفت و كشيد دستمو

 چه كرده فكر! بود حقش! گرفتي پيامو حال اينجوري كه هستي دختري اولين تو! اومده خوشم ازت! بيا من با -

 !گرفته باال دست خودشو خيلي! يه آشي

 رادمان دنبال هرچي!برقصن كه وسط رفتن همه و برگشتن ساسان و مهسا بعد ي دقيقه چند. شدم آشنا هم بقيه با

 .عمو زن سراغ رفتم ناچار.نكردم پيداش گشتم

 !كجاست؟ رادمان عمو زن -

 !شيراز رفت! دوني؟ نمي مگه! وا -

 :دادم وا

 !فهميدم؟ مي بايد كجا از من! شيراز؟ -

. رفت صبح امروز اما بره ديگه روز دو بود قرار. نگفت چيزي منم به! واهللا دونم نمي! همين با هميشه شما آخه -

 !بياد تونه نمي كه كرد عذرخواهي ساسان از كلي قبلش البته

 دلش از بايد شده طور هر! لعنتي! اه! بود خودم تقصير همش! بود؟ شده سخت واسش اينقدر من تحمل يعني

 .دربيارم

 چون دونستم مي. كردم باز رو اينا مهسا يخچال در خيال بي...سيريشششش. اومد پيامم كه آشپزخونه توي رفتم

. ديگه بوديم مثبت. بخورم كه برداشتم ليمويي ايستك يه. هست يخچالشون تو هميشه داره دوست دلستر مهسا

 ...خورديم نمي مشروب
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 !باشي سوسول اينقدر كردم نمي فكر -

 :داد ادامه اي مسخره لحن با بعد

 !ايستك؟ -

! بهتره ندم محلش اگه گفتم خودم با اما بدم جوابشو خواستم مي. شدم خيره بود ايستاده روم روبه كه پيام به

 :گفت و نشست و كشيد عقب صندلي يه زنم نمي حرفي من ديد وقتي

 !بده من به هم يكي حاال! ببخشيد خب خيله -

 :كرد جمع لباشو بعد خورد خورده يه اونم كه دادم بهش ايستك يه. گرفت م خنده

 !نيست بد! اووووم -

 :كردم مي نگاش و بودم ساكت هنوز من

 !خورده؟ موش زبونتو نكنه! ساكتي؟ چرا تو! بودم نخورده ايستك كه بود وقت خيلي -

 ...گه مي شيطونه. كردم نگاش چپ چپ

 !نزن بابا خب خيله -

! كشمت مي! شرف بي! كنه؟ كار چي خواد مي بودم مونده. م سينه سمت آورد دستشو. طرفم اومد و شد پا بعد

 :دستش تو گرفت زنجيرمو ديدم كه بزنم خوشگلش دماغ اون روي مشت يه كه بودم فكر اين توي

 !طالست؟ -

 .دادم تكون سرمو

 !داري؟ دوست سفيد طال -

 :كرد ريز هاشو چشم! بودم شده الل خدايي. دادم تكون سرمو بازم

 ...كه هستي دختري اولين تو -

 :گفت كه كردم نگاش كنجكاو

 !كن ولش هيچي -

 :اونا از تر رو پر شايدم. پيام و فرهاد مثل بود يكي اينم. زدم پس دستشو. گرفت دستمو

 !عوضي كن ول دستمو -
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 كردم فكر!! درمياد؟ صدات گيرم مي دستتو كه دستته كف ات on ي دكمه نكنه ببينم! شد باز نطقت عجب چه -

 !بزنيم حرف هم با ها الل كرو زبون با بايد اآلن

 :زدم پوزخندي

 !اي خوشمزه خيلي -

 :زد اي موزيانه لبخند

 !كه شه مي تو حال به خوش وقت اون -

 :هميشگي تهديد همون بازم و شدم عصباني! كيه؟ ديگه اين! موند وا دهنم

 !كني جمع حواستو زني مي حرف من با وقتي بهتره پسر آقا هي -

 :چشام تو زد زل و باال داد ابروشو يه

 !شه؟ مي چي اونوقت نكنم جمع اگه -

 :ش سينه رو زدم مو اشاره انگشت

 !ديدي خودت چشم از ديدي هرچي اونوقت -

 :بوسيد آروم و لبش سمت برد و گرفت انگشتمو

 !بينه مي رو كنه فرار دستم از كنه مي سعي كه خوشگل دختر يه فقط من هاي چشم -

 زير. كشيدم پس دستمو عصبانيت با و انداختم نگاهي بود دستش تو كه دستم به!آزاده آسمون هفت از ديگه اين

 !شد؟ پيداش كجا از ديگه اين. بيرون زدم آشپزخونه از و دادم بهش آبدار فحش چندتا لب

. كرد نمي نگاه بد بهم اصال پيام برخالف و بود خوبي پسر. نشست پيشم و اومد ميالد كه خورديم مي شام داشتيم

 :گفت بهش بازي مسخره با محمد. داد مي قورتم هاش چشم با داشت و بود نشسته جلوم كه پيام

 ديگه شه مي هم بخار كني نگاش جوري همين. مردم دختر شد آب! ها شه مي تموم! نكن نگاش اينقدر پام بسه -

 !مونه نمي ازش هيچي

 :گفت بود كنارش كه محمد روبه طعنه با

 اينجوري حاال تا. خوشن يكي با لحظه هر. كردن پيدا طرفدار خيلي ها بعضي امشب كه تعجبه جاي واسم آخه -

 .بودم نديده شو
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 :گفت عصبانيت با ميالد

 !بفهم دهنتو حرف! پيام؟ گي مي چي -

 :گفت من به اشاره با پيام

 !فهميده بفهمه منو دهن حرف بايد كه اوني -

 :گفتم كه انداخت من به نگاه يه ميالد

 .نشنيدم چيزي من -

. شد مي منفجر خشم از داشت ديگه كه هم پيام. خنديد مي يواشكي هم محمد و خنده زير زد بلند بلند ميالد

 :گفت گوشم زير آروم ميالد

 !گيري مي حالشو خوب خيلي! اومد خوشم -

 .ديدم مريمو كه گشتم مي مامان دنبال. شدم پا و خوردم رو غذام سريع

 !ببينيم؟ رو شما ما دادن وقت آقايون! عجب چه: مريم

 !نديدي؟ مامانمو! بابا برو -

 .زد مي غر جونت به داشت پيش لحظه چند همين چرا -

 !چي؟ واسه -

 !بود شده ناراحت خاله! بودي گرفته گرم پسرا اون با جوري بد آخه -

 !نداشت اخالقا اين از كه مامان! وا -

 !پادت مي داره و نشسته اونجا شهاب مادر شم تازه و ن غريبه اونا آخه -

 !كنه مي فكر چي درموردم كي نيست مهم واسم.هستم كه همينم من!جهنم به! اينه موضوع پس! آها -

 !هاست باجي خان خاله اون از مادرش اين خوبيه خيلي پسر كه شهاب برعكس! اومد خوشم -

 :گفتم و خنديدم

 !ست؟ كجا مامانم حاال -

 !دايي زن پيش -

 !خونه رفتم من بگو بهش ديديش اگه! آها -
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- شبه اول تازه! بابا برو! اااااااا! 

 ....كه دوني مي! كنه مي درد داره كمرم مريم -

 !گم مي بهش من برو داري درد خيلي اگه خب خيلي -

 :شد پيداش مزاحم پيام اين باز كه حياط توي رفتم و پوشيدم مو روسري و مانتو و كردم خداحافظي مريم از

 !برين؟ مي تشريف جايي -

 !بخرم قبر واست زهرا بهشت ميرم دارم -

 !كني خرج واسمون اينقدر نيستيم زحمت به راضي -

 !كنه مي دفن جايي يه رو خيابوني هاي جنازه خودش شهرداري! چه؟ من به گي مي راست -

 :گفت و انداخت بهم مزخرفش هاي نگاه اون از نگاه يه طرفمو اومد

 !درازي زبون خيلي -

 !دمم نه درازه زبونم اقل حد خوبه -

 .نياوردم خودم روي به اما اومد دردم. داد فشار محكم و گرفت بازومو. گرفت آتيش واقعا ديگه حرفم اين با

 با. اومده دردش بود معلوم اما بود پاش كفش اينكه با. كوبيدم پاش روي كفش ي پاشنه با و زدم پسش شدت به

 :گفت اي مسخره ي خنده

 ازدختراي خيلي من ولي! كشن مي رو همديگه موهاي يا و گيرن مي گاز يا. بلدن رو ها كار همين فقط دخترا -

 !كردم رام رو چموش

 اگه خصوصا! كنن مي رم گاهي هم خموش هاي اسب حتي چون! نكنن رم دفعه يه باشي مواظب بهتره -

 !باشي تو صاحبشون

 باز درو خواستم تا خونه رسيدم وقتي. بود داغون خيلي اعصابم. شدم رد كنارش از و دادم هولش حرص با بعد

 :بود ناشناس ش شماره. خورد زنگ گوشيم كنم

 !بفرمائيد بله -

 !نشناختي؟ -

 .بود آناهيتا. شناختم چرا
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 !خواي؟ مي چي ديگه تو -

 !منه با صبح تا امشب رادمان! عزيزم شدي) game over( اُور گيم بگم زدم زنگ فقط هيچي -

 ولي. كردم بغض. كرد مي صحبت يكي با داشت انگار. اومد مي رادمان ي خنده صداي خط ور اون از لحظه همون

 !بفهمه لعنتي اون زاشتم مي نبايد

 !گم مي تبريك بهت تو پيروزي -

 !كنم مي دعوتت مون عروسي واسه. عزيزم ممنون -

 آناهيتا مال رادمان. گريه زير زدم و كردم پرت مبل روي خودمو. داخل رفتم و كردم خاموش مو گوشي سريع

 كه حاال! نيست كه معلومه! نه! نيست؟ من فكر به! چي؟ من پس! باشه اون مال بود قرار هم اولش از! بود شده

 بهش شه نمي كه دونم مي هم خودم! خودم؟ با! كنم؟ مي لج دارم كي با اما! كنم نمي فكر بهش منم ديگه اينطوره

 !بخورم غصه نبايد نه! من به لعنت! من به لعنت! اه! نكنم فكر

 شده سياه صورتم و بود شده پخش ريملم ي همه.گرفت م خنده خودم ي قيافه از. شستم صورتمو رفتم و شدم پا

 !آبه ضد كه داد پز كلي آرايشگر خوبه. بود

! كنم؟ فكر كي به. كنم منحرف فكرمو بزار اصال. نكنم فكر چيزي به كردم سعي و كشيدم دراز تختم روي

 !خوبه! آره! شهاب؟

 باهام خواد مي منو خواشتگاري اومده حاال! دنبالشه ها خيلي چشم كه پولداره و خوشگل نسبتا پسر يه شهاب

 رمان و ها قصه تو مال! كشكه داشتن دوست! ندارم دوستش كه من ولي! نكنم قبول اگه خرم خيلي! كنه ازدواج

 هـِـِـِـِِِِِِِِِِِِِِِِِ! شده مشخص من از زودتر تكليفش كه اون!دونم مي چرا! دوني؟ نمي مگه!شه؟ مي چي رادمان پس! هاست

 آقا درآد چشات تا! همينه! آره! دم مي مثبت جواب شهاب به! شد؟ چي پس! روزگار!  ـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـيِ ـِـِـِِـِـِـِـِـِـِـِـِِِ

 ...رادمان

 مگه ولي! بكشونم شهاب سمت به فكرمو بيشتر و كنم فكر رادمان به كمتر كردم سعي شدم بيدار كه صبح

 !رادمان به بود داده گير! ميومد؟

 :گفت مامان كه خوردم مي صبحونه داشتم

 !بدم؟ جوابي چه بهش! زنه مي زنگ امروز ناهيد -
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 مي جواب من از كه منه دست ها سوال مگه! ديگه بده جواب ام تو پرسه مي سوال اون! دونم؟ مي چه من -

 !خواي؟

 .ندارم كردن شوخي ي حوصله روشا -

 !ندارم حرفي من! ام تو بابا خب خيله -

 :گفت و خنديد

 !داري؟ دوست شهابو گفتم ديدي -

 :گفتم تلخ لبخند يه با

 !گفتي مي راست! آره -

 !مون خونه ميان شمسي آقاي ي خانواده شب فردا حتما. اتاقم تو برم كه پاشدم و نخوردم هيچي ديگه

 داشت و عقب بود آورده دستشو رادمان و بوديم ايستاده هم پشت به پشت كه رادمان و خودم عكس به نگاه يه

 از زود اينقدر چرا! شد؟ خراب چيز همه دفعه يه كه شد چي. انداختم خنديدم مي من و كرد مي خراب موهامو

 !پايين بريزه نبايد! نه. كردم پاكش سريع كه چشمم تو اومد اشك قطره يه! شدم؟ حذف بازي

 شهاب منو بين موقت عقد ي صيغه يه و اومدن شمسي آقاي ي خانواده بعد شب زدم مي حدس كه همونطور

 !نبوديم؟ راحت اصال كه نه. باشيم راحت هم با كه شد خونده

 ناهيد انگارخاله. بگيرم انتقالي زودتر من كه داشت اصرار خيلي مامان! باشه ديگه هفته نامزدي جشن شد قرار

 اصال! باشن؟ تنها باهم خونه يه توي مجرد پسر و دختر يه كه داره اي معني چه مثال كه. بود گفته چيزايي يه بهش

 كردي فكرمي كه رفت مي ت صدقه قربون طوري روت روبه. اومد نمي خوشم بدجنس شوهر مادر اين از

 !كنه مي شروع رو غيبت كردي پشت بهش كه همين اما! زمينه ي كره روي زن ترين مهربون

 و بودم افتاده كه غذا از.رفتيم مي پاساژ اون به پاساژ اين از ش همه.گشتيم خيلي شهاب با هفته يك اون توي

 تو گنده بغض يه من كه دونست نمي اما! نگرانيه و استرس بخاطر كرد مي فكر هم مامان. خوردم نمي هيچي

 !بره پايين گلوم از چيزي زاشت نمي كه بود گلوم

 يه واسم فقط شهاب. كنم نگاه بهش م زندگي شريك چشم به تونستم نمي كردم مي كه هركاري چرا دونم نمي

 !همين فقط. بود دوست
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. كرد انتخاب خودش رو ها حلقه. شدم مي كشيده شهاب دنبال زور به فقط و نداشتم خريد ي حوصله اصال كه من

 انتخاب خودش ناهيد خاله چرا مثال حاال!!!!!!! بده هديه بهم شوهرم مادر بود قرار كه طاليي سرويس طور همين

 !اوفففففف! نكرد؟

 كه آستين بدون رنگ شيري لباس يه.كردم انتخاب خودم كه بود چيزي تنها اين. بود ساده خيلي م نامزدي لباس

 .داشت كوتاه ي دنباله يه پشتش

 انگار اما بكنه كارو اين عمو زن بودم اميدوار. نزدم زنگ بهش اما بياد م نامزدي واسه رادمان داشتم دوست خيلي

 .نداشت خيالي همچين اونم

 :گفت بهم آرايشگر كه دادم لم صندلي روي حوصله بي. رفت و رسوند آرايشگاه به منو شهاب نامزدي روز صبح

 !دادن شوهر زور به هم رو تو نكنه -

 :گفت كه كردم نگاش تعجب با

 !بودن داده شوهرش زور به كه داشتم عروس يه ديروز! نكن تعجب -

 !ندادن شوهر زور به منو نه -

 !همه؟ تو اينقدر هات اخم چرا پس -

! ام اخمالو اينقدر من چرا كه بود شده كنجكاو بيچاره خب! پرسيده زيادي سوال فهميد كه كردم نگاش جوري يه

 .كنم نگاه آينه تو خودم به نداشتم حوصله حتي شد تموم كارش وقتي. نداشتم دادن جواب ي حوصله كه من اما

 !نداشت درگيري خود حداقل ديروزيه عروس!هستي؟ كي توديگه بابا:آرايشگر

 كرده لطف ناهيد خاله! زارم نمي آرايشگاه اين تو پامو ديگه! پررو بچه! ها بود فضولي عجب.كردم نگاش اخم با

 !بود گرفته وقت اينجا واسم و بود

 !ها بود خودم از خوشگلي البته.بود بلد خوب كارشو كه االنصاف و الحق ولي

 با رسيديم وقتي. شديم خونه راهي دوربين جلوي زن بهم حال كردن پاره تيكه تعارف كلي با و دنبالم اومد شهاب

 كه ديدم رو مهسا و ساسان! نيومده هم امروز لعنتي! نديدمش گشتم هرچي ولي.گشتم مي رادمان دنبال چشمم

 بهم كال! بود هم تو خيلي ساسان. گفتن تبريك بهمون و ما طرف اومدن و كشيد دستشو مهسا.ايستادن هم كنار

 !شد تعجبم باعث كه كرد بغلم! روحي لحاظ از البته! بود ريخته
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 :گفت گوشم زير آروم

 !ميكنم كمكت خودم! كن تمومش رو مسخره بازي اين! نشده دير هنوز روشا -

 :گفتم بغض با

 !شدم اور گيم من عزيزش نامزد قول به! كرده تموم رو بازي اين رادمان -

 :گفت تعجب با

 !گي؟ مي چي! نامزد؟ -

 !خواد نمي منو اون! ساسان نداري خبر هيچي از تو -

 :گفت ساسان روبه و گرفت دستمو شهاب

 !منه مال ديگه اين جون ساسان -

 :آورد خودم به منو مريم صداي. كرد مي نگاه من به فقط ساسان

 !اومد رادمان جون الهه -

 و بود كرده اخم اون اما. كرد پر هامو لب لبخندي اختيار بي. كردم نگاه شد داخل آروم كه رادمان به و برگشتم

 طرف اومد و بوسيد رو عمو زن پيشوني هم رادمان. بوسيدش و سمتش رفت عمو زن. بودنش آورده زور به انگار

 !بتركه بغضم نزار خدايا. ما

 از! بود اون هاي دست. اون يا بود سرد من هاي دست دونم نمي. داد دست من با و گفت تبريك شهاب به

 :گفت و زد تلخ لبخند يه. كردم نگاش تعجب با. زدم يخ دستش سرماي

 !عمو دختر گم مي تبريك -

 فقط! برزخ اين از كن خالصم و بگو! داداشمي هنوز كه باشم مطمئن بزار! ديگه آبجي بگو! آبجي؟ گي نمي چرا

 :گفتم و كردم استفاده فرصت از! بزاره تنهامون شد مجبور كه زد صدا رو شهاب كي دونم نمي.كردم مي نگاش

 !پسرعمو گفتم مي تبريك بهت اينا از زودتر بايد من -

 !برانگيزه؟ تعجب اينقدر حرفم يعني! كنه؟ مي همچين چرا اين. كرد نگام گنگ

 !گم مي جونو آناهيتا با ت نامزدي! نفهميدي؟ منظورمو -

 :گفت جمله يه فقط آروم خيلي! كرده تعجب واقعا شدم مطمئن ديگه كه كرد نگام طوري
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 !نكردم نامزد آناهيتا با وقت هيچ من -

 امكان اين نه! بود؟ كي ي خنده صداي صدا اون پس!گفت؟ مي چي اين.سرم رو ريختن يخ آب پارچ يه انگار

 :گفت بهم تعجب با. بود رادمان به فقط نگاهم. بود مونده باز متر نيم دهنم. شنيدم اشتباه حتما. نداشت

 !روشا؟! خوبه؟ حالت روشا -

 اينو بايد االن چرا! االن؟ چرا! شه؟ مي مگه آخه! چي؟ يعني. كردم مي نگاهش هنوز! نبود خوب اصال حالم! نه

 "!برقصيم بريم هم ما بيا عزيزم ": گفت و گرفت دستمو و اومد شهاب! بفهمم؟

 مي گيج سرم! نبودم ضعيفي دختر من! نه! م پيشوني رو گذاشتم دستمو. پريد رنگش بيچاره ديد منو وقتي ولي

 :گفتم شهاب روبه و صندلي يه روي نشستم بدبختي با! نه ولي! رفت مي سياه هام چشم! رفت

 !لطفا مسكن يه -

. پيشونيم رو گذاشت دستشو و نشست كنارم اومد. كرد مي نگام نگران رادمان! بياره مسكن واسم كه رفت سريع

 !بودم نشده بيهوش هنوز خوشبختانه ولي! رم مي حال از بعدش و كنم مي تب شم مي عصبي وقتي دونست مي

 داشتم دوست. هام شونه رو انداخت و درآورد كتشو. شده سردم كه فهميد. كردم نگاه بهش! بود شده سردم

! شه نمي كه دونست مي. دونست مي اينو اونم. شد نمي ولي بخونه الاليي واسم و هاش شونه روي بزارم سرمو

 .نداشت تاثيري هيچ ولي پايين دادم آب با رو داد بهم كه رو قرصي. اومد شهاب

 :گفت نگراني با و طرفمون اومد مامان بعد ي دقيقه چند

 !اومده عاقد! باال؟ بياي توني مي! شد؟ بهتر حالت -

 همونجا رادمان. شدم كشيده دنبالش و گرفتم بود شده دراز طرفم به كه رو شهاب دست حرفي هيچ بدون

 اين بخاطر نيست الزم! لعنتي داري دوسم بگو! كني؟ نمي كاري يه چرا. كرد مي تماشا رو رفتنمون و بود نشسته

 هيچي. نگفت ولي. بيام باهات گي مي كه هرجايي تا بگي كلمه يه كافيه فقط. نگي هيچي من آبروي بخاطر و آدما

 نگاه يه رادمان. داد بهش و بردش حرفي هيچ بدون. دادم مامان به و برداشتم رو بود م شونه رو كه كتش. نگفت

 .رفت كجا دونم نمي ديگه و شد پا و انداخت من به
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 سرمون باالي مهسا و مريم. خوند مي رو عقد ي خطبه داشت عاقد بعد لحظه چند. نشستيم عاقد روبروي شهاب با

 نگاش. داد فشار دستمو شهاب. بود پريده رنگم. انداختم نگاه يه شهاب و خودم به آينه توي از! سابيدن مي قند

 .زد لبخند بهم كه كردم

 انگار. شدم خيره بهش و كردم بلند سرمو. كردم مي حس خودم روي رو نگاهي سنگيني. پايين انداختم سرمو

. بود شده سرخ صورتش رنگ. بود مونده ثابت شهاب منو دست روي نگاهش! بود شده روح بي من مثل اونم

 !غمگين و روح بي! بود زده يخ نگاهش

 آقاي دائم عقد به معلوم مهر با رو شما وكيلم آيا فرهمند روشا خانم دوشيزه. خواست بله ازم سوم بار براي عاقد

 مي رو عاقد صداي.دادن بهم لفظي زير عنوان به طال سرويس يه كه ديدم! وكيلم؟! درآورم؟ شمسي شهاب

 بازم "!روشا؟ شده چيزي ":بود شهاب صداي "!بگي بله بايد ":گفت مي گوشم زير كه رو مريم صداي. شنيدم

 روز اون ياد! بگم رو "!بله " بايد. كردم مي نگاه بهش! رادمان نگاه و! شهاب صداي! مريم صداي! عاقد صداي

 !احمقم؟ من چرا! كردم؟ دعوا باهاش روز اون چرا "خواستم؟ عقد سر ي بله ازت مگه":گفت بهم كه افتادم

 !چيه؟ صدا همه اين! خدا واي! شهاب واسه اما خواستن مي عقد سر ي بله ازم حاال

. رادمان به من نگاه و بود من به ها نگاه ي همه. بيرون زد جمعيت بين از آروم و شد پا. كردم نگاه رادمان به

 :بود شده عصباني ديگه مريم

 !ديگه بگو رو بله! چته؟ روشا -

 نگاه شهاب به. غم تا هزار و موندم من بازم. رفت بازم. بود شده بسته رادمان سر پشت كه بود در به نگام هنوز

 تكون هام لب. كردن نگام تعجب با همه. شدم بلند جام از دفعه يه. خواستم مي من كه نبود مردي اين! نه. كردم

 !نه:قاطع و بلند. شد بلند صدام و خورد

 ...روشااااااااااااا: زد داد و كشيد دستمو شهاب كه در سمت بدوم خواستم مي

 آزاد دستمو و دادم هولش قدرت تمام با. نداشتم ترديدي هيچ ديگه. كردم نگاش لحظه يه براي فقط و برگشتم

 العملي عكس هيچ دادن نشون قدرت. كرد مي نگاه من به فقط بابا. كرد غش وضعيت اين ديدن با مامان. كردم

 .نداشت رو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١۵٩ 

 مثل بودن هال توي كه نفري چند. شدم سرازير ها پله از و كردم جمع لباسمو پايين. رسوندم در به خودمو اينبار

 .زد خشكشون ديدنم با بقيه

 به نفسام. دويدم بازم و شدم پا بدختي با. افتادم خودمم. افتادن و كرد گير چيز تا چند به پام. هال به رسيدم

 چيزا اين هميشه. داشتن حق خب. زدن نمي هم حرف حتي كه بودن شده زده بهت طوري همه. بود افتاده شماره

 .بودن ديده ها فيلم و ها رمان تو رو

 مي صدا اسممو كه شنيدم سرم پشت رو نفر چند صداي. نبود حياط توي رادمان ماشين.رسوندم حياط به خودمو

 با. ماشينش سمت رفت مي داشت و بود نرفته هنوز رادمان خوشبختانه. كوچه تو دويدم و ندادم اهميت.زدن

 :زدم صدا اسمشو وجود تمام با و واستادم همونجا ديدنش

 !رادمان -

 چشاي با رادمان. خيابون اونطرف اون و بودم خيابون اينور من. تركيد بغضم ديدنش با. كرد نگام و برگشت

 .داشتم دوسش چقدر. كرد نگاه بهم بود نگراني و خوشحالي از پر انگار كه خوشگلش

 .دويدم طرفش به بودم آورده دست به ديدنش با كه اي انرژي تمام با

 هاش لب حركت از فقط. گه مي چي رادمان كه بشم متوجه نزاشت شد مي نزديك بهم كه ماشيني بوق صداي اما

 بعدش و ديگه ماشين يه به خوردم من و كرد پرت بودم شده نزديك بهش كه منو و زد صدا اسممو كه فهميدم

 يه. شد سياه جا همه حاال. بستم چشامو! روشنه؟ اينقدر اينجا چرا! ره؟ نمي سياهي چشام چرا... بود سفيدي همش

! برگردم؟ من خواد مي! رادمانه؟! برم باهاش گه نمي! نه! رادمانه. برم باهاش خواد مي! كيه؟! ميزنه صدام نفر

 !دنبالش اومدم من! چرا؟

 خودم! كنه مي كر گوشامو شون قهقه! خندن مي هم با. هست هم آناهيتا! كنه مي م مسخره داره! خنده مي بهم

. بخورم تكون تونم نمي. تونم نمي اما بگيرم گوشامو خوام مي! ست خنده صداي فقط! بينم نمي خودمو! كجام؟

 !كمتره خيلي ايندفعه ولي. سفيد نور بازم. كنم مي بازشون! سياهه جا همه هنوز. بستم چشامو

. ره مي گيج سرم خدايا! شده؟ حس بي چرا پام. كنه مي درد سرم چقدر. بودم اتاق يه توي كردم باز كه چشم

 :ناليدم و سرم روي گذاشتم دستمو

 !آخ -
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 !افتاده؟ اتفاقي چه ؟!كجام من اصال! نيست؟ اينجا هيچكي چرا! تنهام؟ من چرا

 :زد لبخند بهم و تو اومد پرستار يه و شد باز در

 !اومدي؟ هوش به بآلخره -

 :كرد بغل منو دادن بهش رو دنيا انگار كه مامان. داخل اومدن بابا و مامان و شد باز در بازم

 .عزيزم برم قربونت -

 :گرفت م گريه منم ش گريه با! كرد مي گريه يكريز

 !كني؟ مي گريه چرا! شده؟ چي مامان -

 :داد نوازش موهامو بابا

 !گريونه هميشه ميشناسي كه مادرتو. عزيزم نيست چيزي -

 !نداشت؟ حس پاهام چرا! بود عجيب. بشينم كردم سعي! بود آلود غم هم خودش صداي اما

 :گفتم مامان به ها ديوونه مثل

 ...پاهام مامان -

 .گرفت شدت مامان ي گريه

 واي! سالمن پاهام بگو! بابا بگو! كنه مي گريه الكي داره بگو! شده؟ چش مامان بابا،! كني؟ مي گريه چرا مامان -

 !كنن نمي حركت چرا خدا

 :گرفت بغلش تو سرمو بابا

 !شه مي درست چيز همه. عزيزم باش آروم -

 بغض با. موند پيشم بابا و بيرون رفت مامان. كرديم مي گريه داشتيم تامون سه هر. كردم گريه بغلش تو زار زار

 :گفتم

 !شده؟ چي بابايي -

 !بابا پيشت بياد مريم گم مي -

 !گريه زير زد اونم ديد منو وقتي. تو اومد آروم مريم بعد لحظه چند و بيرون رفت خودشم و

 !شده؟ چي بگو خدا رو تو مريم -
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 :گرفت دستمو و خنديد گريه ميون

 !كنن؟ مي مسئول منو بدن خبر بهت خوان مي وقت هر چرا -

 :گفتم و زدم خندي زهر

 !فهمي مي دردمو تو چون -

 .شد ساكت

 ...هميشه واسه پاهام. بشم رو روبه باهاش بايد كه بآلخره. كنم تحمل رو هرچيزي دم مي قول. مريم بگو -

 :گفت دستپاچه مريم

 !خارج برتت مي معالجه واسه! نيومد بر كاري اينجا هاي دكتر دست از اگه گفته بابات! نه نه -

 !شده؟ چي بگو پس -

 ضربه پات چون هم تو و داد هولت رادمان اما. طرفت اومد ماشين يه رادمان دنبال دويدي تو وقتي! روشا ببين -

 !نيست اي نگراني هيچ جاي گن مي ها دكتر كه گفتم البته! شده اينطوري حاال ديد

 !كجاست؟ رادمان -

 :گفت آروم بعد و شد ساكت لحظه يه

 هوش به ديشب و شدي هوش بي و جدول به خورد سرت! هوشي بي كه ماهه چهار تو و كرده ازدواج رادمان -

 !برد خوابت سريع و اومدي هوش به لحظه يه! اومدي

 مهم.بودم داده دست از رو رادمان كه بود اين مهم.بودم هوش بي ماه چند و چطوري و چرا كه نبود مهم ديگه

 من چرا پس! گذاشت تنهام نيست من به اميدي ديد وقتي رادمان كه بود اين مهم! نداشت حس پاهام كه نبود

 !گفت؟ مي دروغ بهم احساسم يعني خدايا! داره؟ دوستم اون كه كردم مي فكر

 .كنه آرومم كرد سعي و كرد بغلم مريم. گريه زير زدم

! مردم مي تا داد نمي هولم كاش! خوره مي بهم ازش حالم! متنفرم ازش! ببينمش وقت هيچ خوام نمي مريم -

 !چرا؟! كرد؟ رفتار باهام آشغال يه مثل چرا! كردم؟ گناهي چه من مگه مريم

 مي.داشتم دوستش هنوز بود گذاشته تنهام رادمان اينكه با چرا دونم نمي.گفت نمي چيزي و بود ساكت مريم

 .شدم مي آروم تا خوند مي الاليي واسم. كرد مي بغلم و بود اينجا اآلن خواستم
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 اولين اتاقم توي رفتم وقتي. بودن زده ماتم همه! قشنگي زندگي چه واقعا!هه! ويلچر با. شدم مرخص بعد روز دو

 ش شيشه. اتاق ي گوشه كردم پرتش حرص با و برداشتم رو رادمان و خودم عكس. بود اين كردم كه كاري

 حتي بعد به روز اون از! خيلي! وفايي بي خيلي. گرفت م گريه. شد محو رادمان لبخند كردم احساس و شكست

 كه كنم ثابت خودم به افته مي بهش چشمم وقت هر خواستم مي. كنه جمع رو ها شيشه اون مامان كه ندادم اجازه

 كه كردم مر سعي حال اين با. كرد مي هواشو دلم و كردم مي بغض ديدمش مي وقت هر اما. كردم فراموشش

. بود شده تنگ واسشون دلم. بودم نديده رو عمو زن و عمو بودم شده مرخص وقتي از! عكس طرف نرم اصال

 كه هم شهاب. بودم زده بهم رادمان بخاطر عروسيمو من. پيشم بيان كشيدن مي خجالت رادمان كار بخاطر حتما

 .نزد بهم هم زنگ يه حتي و بود بدتر رادمان از

 ماه چهار تازه و گذاشته فرار به با عقد سر كه فلج دختر يه با خواست مي دلش كي. دادم مي حق بهشون من البته

 !كنه؟ ازدواج بوده بيهوش هم

 .بودم خواسته ازشون خودم اينو. بودن داده رضايت بود شده رد من پاي روي از كه ماشيني به بابا و مامان

 مي نقاشي و نشستم مي ويلچر روي. نداشتم نقاشي جز كاري منم و شدن مي تر غمگين روز به روز دوشون هر

 .بود راستم پاي عمل اولين. كنن عمل رو پام شد قرار بآلخره ماه دو يكي از بعد اينكه تا. كشيدم

 !زنه مي ما كردن اميدوار واسه حرفو اين دونستم مي! پنجاهه پنجاه شدنم خوب احتمال گفت مي دكتر

 نبود مهم واسم اصال.بكشم نقاشي كه بود شده عادت واسم ماه يه اين توي شايد. ناراحت نه و بودم خوشحال نه

 !برم راه روزي يه بتونم شايد كه

 و عمو همون اينها شد نمي باورم ديدمشون وقتي. ديدنم اومدن عمو زن و عمو بآلخره كه بود عمل اولين از بعد

 بغلم! بود؟ شده چش ديگه اين. كرد مي گريه مدام كه عمو زن! بودن شده پيرتر سال چند انگار! منن عموي زن

 :گفت و كرد

 !واست بميرم الهي -

 :بدم قورت بغضمو كردم سعي

 دوستم رادمان كه فهميدم مي بايد. كردم كارو اون كه بودم من مقصر.نيستين مقصر شما! نكنه خدا عمو زن -

 !نداره
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 :گريه زير زد عمو زن. نداشتم ترسي هيچ رادمانم عاشق گفتم مي آشكارا اينكه از

 !داشت دوست جونش از بيشتر رو تو. بود عاشقت من رادمان! روشا نه -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 با ترسيد مي حتما! كنه ازدواج بعد بيام هوش به كرد مي صبر اقل حد داشت دوستم اگه! خيال بي عمو زن -

 !كنم مي خوشبختي آرزوي واسش قلبم ته از! نيست مهم! عروسيش تو بيام ويلچر

 .نبود مهم هيچي ديگه اما. داره نگفته حرف تا هزار كه فهميد شد مي هاش چشم توي از. نگفت هيچي عمو زن

 ز پر اتاقم بودم كشيده نقاشي بس از. بود گچ تو راستم پاي كه تفاوت اين با. بود شده شروع هام نقاشي بازم

 تا. خوام مي چي زندگي از دونستم نمي هم خودم. بودن گنگ و محو تصاوير هم هام نقاشي ي همه. بود شده تابلو

 !بكشم؟ نقاشي خوام مي عمرم آخر

 بشم عمل بود قرار كه روزي سامان! بشه باز پام هردوتا گچ ديگه ي هفته چند بود قرار و شد انجام هم دوم عمل

 مي اصرار خودشون البته. پارك رفتم مي مهسا يا مريم با. بود كرده فرق يكم هام برنامه ديگه حاال.بود برگشته

 .كنن نگاه بهم ترحم چشم با مردم نداشتم دوست من چون. كردن

 :شدن مزاحممون پسر تا دو پارك بوديم رفته مريم با كه دفعه يه

 !بگيرم؟ رو ويلچرت من داري دوست خانوم فلج -

 :گفت حرص با مريم. ندادم نشون العملي عكس هيچ اما من. خنده زير زدن هردوشون بعد

 !ها عوضي شيد گم بريد -

 :گفت و مريم نزديك اومد شون يكي

 !بزنه؟ كتكمون خواد مي فلجت دوست اين نكنه! كني؟ كار چي خواي مي نشيم گم اگه -

 هرچند.بود گچ تو پاهام كه حيف اما. بدم بهشون حسابي درس يه داشتم دوست چقدر كه آخ! خنده زير زدن بعد

 كه بود كنگفو همه از بدتر.بكشم كار پاهام از زياد نبايد ها گچ شدن باز از بعد ماه چند تا كه بود گفته دكتر

 !بود شده قدغن
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 از اشك آروم. شدم دردسرش باعث كه كشيدم مي خجالت خودم از. داد مي حركت رو ويلچر سرعت با مريم

 پسرا دوتا اون. دادن مريم و من به رو دنيا انگار. شد پيداش كجا از سامان دفعه يه دونم نمي. اومد مي هام چشم

 :گفت مريم به رو لبخند با سامان. رفتن و كردن كج راشونو ديدن رو سامان كه

 !پارك آوردي رو روشا گفت اينا عمه ي خونه رفتم -

 :كرد پاك هامو اشك و نشست پام جلوي مهربوني با ريزم مي اشك دارم ديد وقتي و كرد نگاه من به بعد

 !خندي مي هات گريه به موقع اون و بري راه توني مي بازم فردا پس! كني گريه نبينم ديگه -

 كه بودن منتظر همه. نرفتم بيرون اتاق از ديگه بود مونده باقي كه روز دو اون توي. خونه برگشتيم باهم بعد

 !بودم؟ شده نااميد اينقدر يعني. نبود مهم واسم هنوز كه بود عجيب! نه يا برم راه تونم مي من ببينن

 چرا! همينه هدفم تنها! آره! كرد؟ تركم راحتي اين به چرا بپرسم رادمان از و برم بايد! برم راه بتونم بايد من! نه

 .كردم مي فكر بهشون روز هر كه بود هايي سوال ها اين! كرد؟ تركم چرا و داد نجاتم

 به كرد مي سعي اما برد پي ش نگراني به شد مي ش چهره از. اتاقم تو اومد مامان كه بودم ها فكر همين توي

 !نياره خودش روي

 !اي؟ آماده -

 وقتي. بودم دردسر واسشون هميشه! پايين ببرن منو تونستن هم كمك با و اومد هم بابا! دادم تكون سرمو

 :گفت لبخند با مامان. كشيدم عميقي اه اختيار بي ديدم ماشينمو

 !بشي سوارش بازم توني مي ديگه روز چند تا -

 ساكت بابا. ميزد قدم هي و بود شده عصباني مامان!بود نيومده هنوز دكتر بيمارستان رسيديم وقتي. نگفتم هيچي

 و كنن م مسخره برم راه نتونستم اگه خواستم نمي! بيمارستان نياد كسي كه بودم خواسته خودم. بود نشسته كنارم

 !بسوزونن دل واسم

 :گفتم پوزخند با

 !كرده اميد قطع ازم هم دكتر اينكه مثل -

 !كنه حفظ رو سكوتش داد ترجيح بابا
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 فلج هميشه تو بگن بهم تالش اينهمه از بعد كه اينه از بهتر باشم فلج اگه! كنن م مسخره ندارم دوست من بابا -

! برگرديم بيا بابا! بشم خوب من كه درصده پنجاه احتمالش گفت دكتر! كنيد؟ قبول خواين نمي چرا بابا! موني مي

 !ده نمي جواب كه هم رو ش گوشي! نيومده هم دكتر كه بيني مي

 :گفت ما به رو عذرخواهي با و اومد دكتر لحظه همون

 !شدم معتل و كردم تصادف راه تو! كردم دير كه خوام مي معذرت -

 !دكتر نشد كه طوري: بابا

 !كرد مي رو غيبتم داشت مريضم كه شنيدم! نيفتاد خاصي اتفاق خوشبختانه! نه: دكتر

 !بدم جواب بهش كه بودم اوني از تر حوصله بي! كرد نگاه من به و

 !نگرانه خيلي روشا: بابا

 !كوچولو خانوم نيست نگراني جاي: دكتر

 سعي حرفي هيچ بي! كوچولو خانوم بگه من به كه بود بزرگ اونقدرا! خوشتيپ اما مسن مرد يه. كردم نگاش

 هم بابا و مامان! اتاقش تو برد منو و گرفت رو ويلچر ي دسته سخته واسم ديد وقتي. بدم حركت رو ويلچر كردم

 !شدن داخل

 بسته هامو چشم چرا دونم نمي! كنه باز پامو گچ كه اومد بآلخره كرد تموم رو كارهاش دكتر كه دقيقه چند از بعد

 آناهيتا كنار! كجاست؟ اآلن كه اين به! رادمان به! پاهام جز كردم مي فكر هرچيزي به! فكر تو بودم رفته و بودم

 !ندادن من به كردن بازي ي اجازه حتي اونا! برد رو بازي آناهيتا بآلخره پس! خوشبخته؟

 !بستي؟ هاتو چشم چرا كوچولو خانوم -

 !بود شده تنگ واسشون دلم. انداختم بهشون نگاه يه! نيود گچ تو پاهام.ديدم رو كيوان و كردم باز هامو چشم

 !بدي حركت پاهاتو كن سعي: دكتر

 :ناليدم اميد نا! نشد اما! خيلي! كردم سعي

 !شه نمي -

 !كن سعي بازم -
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 چقدر و كردم مي اشتباه چقدر كه فهميدم حاال! كردم ذوق ها بچه مثل! خورد تكون پام انگشت. كردم سعي بازم

 !قبل از تر راحت. دادم تكونش بازم! برم راه دارم دوست

 !بري راه كن سعي حاال! خب خيله: دكتر

 :گفتم ترس ببا

 !سخته خيلي ديگه اين! شه نمي -

! كنه گريه هي كه آفريده مارو مامان اين خدا اصال. كرد مي گريه هميشه مثل مامان. كرد بلندم و گرفت بازومو

 !كرد مي نگام متانت با هميشه مثل بابا

. دادم حركت راستمو پاي سختي به. داد تكونم يكم. نداشتم رفتن راه جرات اما بودم ايستاده دكتر كمك با من

 !چپمو پاي بعد

 .كردم حركت بازم! شكرت خدايا! برم راه داشتم دوست چقدر

 .گرفتم رو صندلي ي دسته سريع كه بيفتم بود نزديك و ترسيدم! كرده ولم دكتر شدم متوجه دفعه يه

 كردن قبول جز راهي كه منم! بدم ادامه رو فيزيوتراپي جلسات بايد كه گفت دكتر. نشستم ويلچر روي دوباره

 !نداشتم

 زد مي بهم ماشينه اگه سرعت اون با. داشتم مشكل جورايي يه هنوز اما! بود شده عادي واسم رفتن راه كم كم

 مي كاش اي و! بودم مرده وگرنه. شد رد پام رو از ماشين و داد هولم رادمان كه شكر رو خدا باز. بودم مرده حتما

 !مردم

 مريم عروسي و عقد بعد ماه يك كه شد قرار و شد گذاشته مهسا و ساسان عروسي قرار احوال و اوضاع اين توي

 !بشه برگزار باهم هم سامان و

 رو صورتش اون و بپرم خواستم مي خوشحالي از شده تموم م معالجه دوره ديگه كه گفت بهم دكتر وقتي روز اون

 :گفت شدم خوشحال خيلي ديد كه دكتر! ببوسم

 !بودي شده خسته دستم از خيلي اينكه مثل -

 :گفتم هوا بي

 !بكن كارو اون نكن اينكارو! نرو راه زياد! مردم كه نگو آخ -
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 م خنده منم اون ي خنده با! خنده زير زد دفعه يه دكتر. موند باز دهنم و شدم ساكت دفعه يه گفتم رو اينا وقتي

 !گرفت

 پاهات هنوز! كني احتياط هم باز كه بهتره نظرم به اما بكن خواستي كه هركاري! دخترم آزادي امروز از: دكتر

 !كني استفاده مقوي هاي غذا از بايد! ضعيفه و نشده خوب كامال

 !؟ دكتر -

 !دخترم؟ بله -

 !شدم خسته نقاشي از! بدم؟ ادامه رو فو كنگ تونم مي -

 :داد تكون سرشو و خنديد

 !داره شرط يه اما -

 !شرطي؟ چه -

 !من به بدي هاشو قشنگ اون از تابلو يه بايد -

 !شما مال شون همه: خنديدم

 .داد تكون سرشو و خنديد

 :گفتم و شدم پا

 !خداحافظ. ميارم براتون رو تابلوم بهترين حتما! كردين بهم كه كمكي اينهمه از مرسي -

 .نياد پيش واست مشكلي ديگه اميدوارم. دخترم سالمت به -

. بشنوم غرغر رم مي كه وقتي تا خواستم نمي. بودم كرده رزرو بليت فردا واسه بگم اينا مامان به اينكه بدون

 :پايين رفتم و شدم آماده گرفتمو دوش سريع. شدم بيدار كه بود صبح نه ساعت

 !مامان سالم -

 !ري؟ مي كجا صبحي اول خيره! سالم -

 :گفتم خونسرد خيلي

 !شيراز -

 :پريد رنگش مامان
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 !چي؟ واسه -

 :پريد رنگش مامان

 !چي؟ واسه -

 واسه بايد! شه مي تموم داره م مرخصي سال يه! بدم انجام دانشگامو كارهاي بايد ثانيا! ببينم رو رادمان بايد اوال -

 !كنم اقدام انتقالي

 !كنه پيگيري كاراتو رفستم مي باباتو دانشگاست مشكلت اگه! نكرده الزم -

 !كن خداحافظي هم بابا از من طرف از! رم مي دارم من! كن ول مامان خدا ترو -

 :بود شده شروع هاش غر غر. اومد دنبالم مامان. اتاقم تو رفتم بدم زدن حرف ي اجازه بهش اينكه بدون و

 !بري بعد شي رد من ي جنازه رو از بايد -

 !خدا ترو كن ول مامان -

 :گفت و كشيد ساكمو

 !بري نميزارم من -

 !ببينم رو رادمان بايد من كه بآلخره! فهمم نمي كاراتو اين دليل من -

 !وقتش به اما! بيني مي -

 !گذشته روز اون از سال يه اآلن! مامان؟ كيه وقتش -

 :گفتم تمسخر با بعد

 !ازدواجمه سالگرد ديگه ي هفته دو -

 :گفتم و شدم سوار سريع من و بود در دم تاكسي خوشبختانه.بيرون زدم اتاق از سريع و كشيدم ساكمو بعد

 ...! فرودگاه -

 خودمو تصميم اينكه با چرا دونم نمي. شدم پياده و كردم حاسب رو كرايه. رسيديم بعد ساعت نيم و كرد حركت

 بايد اما! كني مي فكر تو كه يه اوني از تر تلخ واقعيت! نرو كه گفت مي بهم چيزي يه دلم ته باز اما بودم گرفته

 خوشبخت هم با اآلن يعني! بودمش نديده كه بود سال يك حاال شدم نمي دور رادمان از وقت هيچ كه من! ميرفتم

 !ميرم مي حسودي از دارم خدايا! بودن؟
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 گوشيم شدن روشن محض به! رادمان؟ ي خونه رفتم مي بايد! برم كجا بايد دونستم نمي شيراز فرودگاه توي

 :گفت بهم رسيدم كه گفتم بهش وقتي. بود ناراحت خيلي. زد زنگ مامان

 !برگردي شد چيزي اگه بده قول روشا ببين -

 حرف باهاش كه اومدم. زنم بهم رو رادمان زندگي كه نيومدم من! افته نمي اتفاقي هيچ كه باش مطمئن مامان -

 .بزنم

 :گفت لحظه چند از بعد و شد ساكت مامان

 !برگردي افتاد كه اتفاقي هر بده قول فقط تو -

 !نداري؟ كاري فعال! مامان دم مي قول -

 !خداحافظ! دادي قول باشه يادت -

 چقدر. اينجا اومدم كه افتادم روزي اولين ياد داشت نگه مجتمع جلوي وقتي. دادم آدرس بهش و گرفتم تاكسي يه

 شاسي و خوندم اي فاتحه واسش لب زير. افتادم شادي خانم ياد. كرديم شوخي و خنديديم رادمان منو شب اون

 سمت رفتم و برگشتم. بزنم در كه نكردم جرات ولي. انداختم رادمان ي خونه در به نگاه يه. زدم رو آسانسور

 .آريا و دريا ي خونه

 :بغلم تو انداخت خودشو و زد جيغ من ديدن با اون ولي! باشه يادش منو نداشتم انتظار. كرد باز درو كيان

 !اومدي؟ جون روشا -

 !بود شده تنگ واست دلم! خوبي؟. عزيزم آره -

 !روشا؟ -

 داخل. بود شده تنگ واسش دلم چقدر! بوسيدمش و كردم بغلش و شدم پا.  ديدم رو دريا و كردم بلند سرمو

 :گفتم دريا روبه. نبود آريا معمول طبق. شدم شون خونه

 .نيست آريا اين كه بازم -

 :خنديد

 !بشه عوض پستش قراره! ماموريته آخرين اين -

 !شكر رو خدا -
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 :كردم نمي ولم كيان

 !كجاست؟ رادمان عمو جون روشا -

 :گفتم تعجب با

 !نيست؟ اينجا رادمان مگه -

 :زد تشر كيان به دريا

 !كيان؟ -

 ...كه رادي نگفتم! رادمان عمو گفتم كه من مامان: كيان

 .بود كرده اخم دريا

 :گفتم سردرگمي با

 !خواست مي بزرگ ي خونه يه دلش خانم حتما! كردن؟ عوض رو شون خونه آناهيتا و رادمان مگه دريا -

 :شد چهارتا هاش چشم دريا

 !من خداي واي... تو روشا -

 !دريا؟ شده چيزي -

 !نه! .... نه -

 !بگو بهم كنم مي خواهش -

 :بود افتاده پته تته به دريا

 !من خداي... تو يعني! آخه -

 :شدم عصباني

 !نه؟ يا شده چي گي مي دريا -

 !باشي آروم بده قول فقط! خب خيله! خب خيله -

 !شده؟ چي بگو حاال! آرومم من! چشم -

 ...رادمان...رادمان... كه دونستي نمي تو مگه -

 !دريا؟ چي رادمان -
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 !بگم تونم نمي من آخه -

 !ديگه بگو! اااااااااااااااااه -

 :گفت تند تند دفعه يه

 !مرده؟ رادمان كه دونستي نمي تو مگه -

 :خنده زير زدم بلند بلند دفعه يه و كردم نگاش فقط

 !دريا؟ گي مي چي -

 :بزنم حرف زاشت نمي م خنده

 !دلم خدا واي!... خوبه؟ حالت... تو... تو -

 تو اشك جاش چرا دونم نمي و شد قطع م خنده. ترسيدم ش جدي ي قيافه ديدن با. خنديد نمي اصال دريا ولي

 :شد جمع چشمم

 !كردي شوخي بگو خدا رو تو دريا -

 :شدم پا عصبانيت با. بود ساكت اما دريا

 !شم مي نگران دارم كم كم!كني تمومش اآلن همين بهتره! ست مزه بي خيلي ت شوخي! اي مسخره كه واقعا -

 :گفت و گرفت دستاش تو هامو شونه. ايستاد روم روبه و شد پا دريا

 !آلمان رفت هم بعدش. تهران رفت ش خاكسپاري واسه هم آناهيتا حتي! كنم نمي شوخي من اما روشا متاسفم -

 پس شدت به دستشو! گه؟ مي چي دريا خدا واي! نيست؟ شوخي از اثري هيچ چرا. كردم نگاه هاش چشم توي

 :گفتم بغض با. زدم زانو كيان پاي جلوي رفتم و زدم

 !كنه مي شوخي داره مامانت بگو فقط ولي كن صدا اسم به رو رادمان منو خواست دلت كه هروقت تا! جون كيان -

 مثل! زنن؟ نمي حرف اينا چرا. بود ساكت هنوز. كردم نگاه دريا به و برگشتم بازم. كرد مي نگام ساكت كيان

. زدم زنگ يكسره و كوبيدم در به محكم. رادمان ي خونه در سمت رفتم و بيرون اومدم دريا ي خونه از ها ديوونه

 :زدم مي داد و كوبيدم مي

! گن مي چي دوني نمي آخه.بخنديم اينا به كن باز درو خدا ترو. كن باز درو رادمان! رادمان! كن باز درو رادمان -

 !باش فقط! رادمان باش فقط! ديگه كس هر! فرزانه! نوشين! آناهيتا مال! باش فقط! باش هستي هركي مال رادمان
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 انگار.قبل سال يك به برگشتم! خبره؟ چه اينجا! شد؟ اينجوري چرا خدايا. زدم زار و نشستم در جلوي همونجا

 رو رادمان من مگه چرا. ناراحتم خيلي انگار! نه اما. رسيدم آرزوم به دارم بآلخره. خوشحالم چقدر!نامزديمه امروز

 سرم پشت به و برگشتم! شهابه گرفته دستمو و ايستاده كنارم كه اين! نيست رادمان اينكه اما! نداشتم؟ دوست

 خوشحال چرا! اينطوريه؟ چرا! ست خسته صورتش. كردم نگاه رادمان به. اومد رادمان: گفت مريم. كردم نگاه

 !كنه مي ازدواج داره خواهرش! نيست؟

 باهامون داره و اومده حاال! بشم؟ راحت دستش از تا ببرش بيا نگفت شهاب به خودش مگه! كوچولوش آبجي

 يخ منم سرماش از! نيست بدنش تو روح انگار!كنم مي نگاش!سرده؟ اينقدر چرا! زده يخ دستاش. ده مي دست

 !ده مي بهم كتشو! فهمه مي اينو رادمان! نيست خوب حالم. زنم مي

. دم مي قورتش آب ليوان يه با من و دستم ده مي رو قرص شهاب! بياره قرص واسم رفته! كجاست؟ شهاب پس

 توي. مونه مي رادمان ولي. ميرم باهاشون حرفي هيچ بدون. بريم بايد گه مي بهم. نگرانه خيلي. مياد داره مامان

 هميشه مثل! ره؟ مي كجا! ره مي و شه مي پا و اندازه مي من به نگاه يه. بده بهش كه مامان به دم مي كتشو پله راه

 !دونم نمي هيچي

 نفر يه. پايين اندازم مي سرمو. گرفت دستمو شهاب. خواد مي بله ازم عاقد. نشستم عاقد روبروي شهاب كنار حاال

 مي رادمان. خواد مي بله ازم آخر بار براي عاقد! يه يخي نگاش. كنم مي نگاش كنم مي بلند سرمو. شده خيره بهم

 به بقيه به توجه بي! روشا؟ شده چيزي: شهاب! بگي بله بايد: مريم... نخواستم ازت كه عقد سر ي بله: خنده

 رو بله! چته؟ روشا: شده عصباني ديگه مريم. بيرون زنه مي جمعيت بين از آروم و شه مي پا. شم مي خيره رادمان

 !ديگه بگو

 بسته رادمان سر پشت كه يه دري به فقط نگاهم من ولي. كنن مي نگاه من به همه. شم مي بلند جام از دفعه يه

 !نه: گم مي قاطع و بلند. شده

 ي دسته به پام. كنن مي نگام تعجب با همه. خورم مي نفر چند به راه توي. بيرون رفتم اتاق از. دوم مي دارم حاال

 مي داد و رادمان سمت دوم مي. خيابون سمت دوم مي. رفتم مي بايد! نه ولي. بيفتم بود نزديك و گرفت مبل يه

 و ده مي هولم سريع رادمان. رسه مي گوشم به مرگ ناقوس مثل ماشين يه بوق ممتد بوق صداي اما! رادمان: زنم
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. بود شده فهم قابل واسم حاال رسيد گوشم به لحظه اون كه نامفهومي صداهاي. ديگه ماشين يه به خورم مي من

 :زد داد كه بود عمو زن صداي

 !خدايا -

 !رادمان: زد جيغ مريم

 طاقت اما شم پا خواستم مي. نداشت حس پاهام! افتاده رادمان واسه اتفاقي چه! شده؟ چي يعني. زد داد بلند

 !شده چي نفهميدم ديگه و خيابون جدول به خورد محكم سرم. نداشتم

 كه نيومدن چرا فهميدم مي حاال.شدن پير اونقدر عمو زن و عمو چرا فهميدم مي حاال! شده چي فهميدم مي اآلن اما

 و شدم بلند! رادمان خدايا. افتادن مي رادمان ياد پس. ببينن منو نداشتن دوست چرا فهميدم مي حاال.ببينن منو

 :كوبيدم در به بازم

 !رو لعنتي اين كن باز! رادمان كن باز -

 گرفت كوبيدم مي در به كه دستمو سروش. بيرون اومدن جوون دختر يه با سروش و شد باز سروش آپارتمان در

 :كنه آرومم كرد سعي و

 ...آروم! باش آروم! افتاده؟ اتفاقي چه كه دونستي نمي تو مگه! شده؟ چت! باش آروم روشا -

 :ناليدم

 آناهيتا با كه بگو! سروش بگو! نشده چيزيش رادمان بگو! بگو خدا ترو! گه مي دروغ دريا كه بگو تو سروش -

 !كرده ازدواج

 مي نگاه بهم ترحم با و بيرون بودن اومده من هاي جيغ بخاطر ها همسايه ي همه. شون خونه تو برد منو سروش

 :گفت دختره روبه و داد دستم رو آب ليوان سروش. آورد آب واسم بود سروش همراه كه دختره اون. كردن

 !لطفا بيار مسكن يه مينا -

 مي گريه. داد بهم زور به. بخورم خواستم نمي. داد بهم سروش. برگشت مسكن يه با بعد لحظه چند و رفت مينا

 اين خدايا! كنه؟ آرومم كه نيست چرا! بود؟ رفته كجا رادمان. نداشت درموني هيچ كه دردي از. درد از. كردم

 !خوشبخته رادمان كه كردم مي فكر هميشه و اومدم نمي وقت هيچ كاش! جورشه؟ چه ديگه

 .بود احوال بر مزيد هم راه خستگي. برد خوابم و گذاشت رو تاثيرش مسكن بعد دقيقه چند
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 گريه صداي. نبود معلوم هيچي. دود از پر. غبار از پر. بود تاريك جا همه. اومد مي بچه دختر يه ي گريه صداي

 منم اين! آره! منم؟ اون! زنه؟ مي ضجه چرا!جوون زن يه. بود زن يه ي گريه صداي! نه اما. اومد مي بچه دختره ي

 يه. قشنگه ش خنده چقدر. كنه مي آروم منو كه اي خنده صداي. مياد هم ديگه صداي يه. كنم مي گريه دارم كه

 مي بر! مه شونه رو دست يه! گريه صداي نه و خنده صداي نه. نبود هيچي ديگه. شد محو ها غبار ي همه دفعه

 !بغلش تو اندازم مي خودمو! رادمان اين خدا واي. كنم مي نگاش و گردم

 :ش شونه رو زارم مي سرمو! كنه مي نوازش موهامو

 !رادمان؟ -

 ...بگو! رادمان عزيز بگو! عشقم بگو! جانم؟ -

 !نيفتاده اتفاقي هيچ كه بگو تو! نه -

 :گفت و بوسيد مو پيشوني. كرد نگاه هام چشم تو و كرد بلند ش سينه رو از سرمو

 !بدي نشون رو العملي عكس همچين كه نداشتم رو ش انتظار! روشا باشي قوي بايد -

 :زدم داد

 !عاشقتم؟ من كه دونستي نمي تو يعني! چرا؟ -

 :زدم مشت بهش. خنديد

 !ام تو با رادمان! بده منو جواب! نخند -

 كنارمه كه بالشي به و زنم مي داد دارم ديدم اومدم كه خودم به. خنديد مي اون و زدم مي مشت بهش همونجوري

 .كنم مي گريه و زنم مي مشت

. زدم مي داد فقط من اما. كنن آرومم كردن مي سعي سروش و مينا. داخل اومدن مينا و سروش و شد باز در

 ....در سمت دويدم و شدم پا و زدم پس بگيره دستمو كرد مي سعي كه رو مينا دست

 و كرد باز درو سريع. زدم رو ش خونه زنگ و دويدم. دريا به دادم رو كليد رفتم اينجا از كه آخري روز اومد يادم

 :گفتم من

 .خوام مي رو دادم بهت آخر روز كه رو كليدي اون -
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 باز درو و برگشتم.بودش نداده رادمان به بدبختانه يا خوشبختانه.آورد رو كليد و رفت بعد و كرد نگام لحظه چند

 .كردم قفل سرم پشت درو من اما بياد باهام خواست مي دريا. كردم

 از و كرديم مرتب رو خونه خنده با كه افتادم شب اون ياد. بود تميز و مرتب. انداختم خونه به نگاه يه و برگشتم

 .بريزه بهم رو خونه رادمان كه دادم نمي اجازه ديگه من بعد به اون

 چقدر. بودن مرتب قفسه توي هاش كتاب. بود رادمان رفتم مي هرجا. بودم كرده بغض. خوابش اتاق تو رفتم

 هم رو ارشدش كه بود مونده ديگه سال يه فقط. شده قبول ارشد و گرفته رو ليسانسش كه بود خوشحال

 چند نتونستم... گرفتمش دستم تو و داشتم برش. بود اتاق ي گوشه گيتارش! شد؟ اينطوري چرا خدايا.بگيره

 اما خونه كردن مرتب ي بهونه به. موندم مي بيشتر بود ريخته بهم اونجا اگه شايد. بيارم دووم اونجا بيشتر دقيقه

 .نداشتم موندن واسه اي بهونه هيچ حاال! چي؟ حاال

 سمت رفتم و انداختم بهشون نگاه يه. بودن در جلوي مينا و و سروش و دريا. بيرون اومدم و كردم باز درو

 مي الاليي واسش بايد من حاال. بود منتظرم رادمان. گشتم برمي بايد! كردن مي نگاه دستم توي گيتار به. آسانسور

 البي توي.بود عجيب و غريبه واسم كه بود گرفته رو وجودم آرامشي يه.بيرون اومدم آسانسور از آروم. خوندم

 برم مو شونه رو گذاشت دستشو و رسوند بهم خودشو.برگردم نداشتم حوصله.بود دريا.زد صدام نفر يه كه بودم

 :زد مي نفس نفس چون بود دويده رو طبقه چند اون انگار. گردوند

 .ميام منم كن صبر -

 :گفت و گرفت تاكسي يه. اومد همراهم هم دريا. افتادم راه و بگردوندم سرمو حوصله بي

 .فرودگاه -

 و كرد بغلم گريه با دريا. فرودگاه رفتيم حال هر به.  برگردم خوام مي دونست مي مامان حتما. كردم نگاه بهش

 همش هواپيما توي. كردم مي گريه مدام و رفت نمي بيرون ذهنم از هم لحظه يه رادمان فكر. كرد خداحافظي ازم

 .كردم مي گريه و تركيد مي بغضم دفعه يه و اومد مي يادم خاطراتش

 گفت مي بهم بار يه كاش! ديدمش مي و شدم نمي بيهوش كاش. كردم مي خداحافظي باهاش حداقل كاش

 از يكي كاش. كردم نمي جداش خودم از شب اون كاش. كرديم مي عشق ابراز بهم دفعه يه كاش. دارم دوستت

 .شدم مي كم هام كاش
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 سمت رفتم و شدم سوار و گرفتم تاكسي يه. نداشتم رفتن خونه ي حوصله. بود شده صبح تهران رسيدم وقتي

 .زهرا بهشت

 روي بودم آورده كه رو سرخي رز گل. نشستم قبرش پايين آروم. رفتم بودن گفته كه اونجايي به و شدم پياده

 :خوندم رو قبرش روي ي نوشته. گذاشتم اسمش

 گرم اشك قطره يكي چو شوم گم كه رفتم

 زندگي شبرنگ دامن البالي در

 نشان بي گور يك سياهي در كه رفتم،

 زندگي و جنگ و مكش كش ز شوم فارق

 :زدم حرف باهاش آروم و زنجيرم سمت بردم دستمو و بوسيدم رو قبرش. خورد سر چشمم ي گوشه از اشك

 تنهام و بري كه ندويدم دنبالت من رادمان! گذاشتي؟ تنهام كه شد چي! شد؟ اينطوري كه شد چي رادمان -

 رسمش! وفا بي نبود رسمش اين رادمان. عاشقتم بزنم داد تا. دارم دوستت بگم بهت كه دنبالت اومدم من! بزاري

. خوشبختي تو كه كردم مي فكر هميشه كاش. فهميدم نمي هيچوقت كاش. بري و بزاري خبر بي جوري اين نبود

 من.شنيدي درست آره. دارم دوستت بگم بهت من كه ندادي فرصت بهم حتي تو رادمان. رسيدي عشقت به

 بازي اين رادمان. دير خيلي. رادمان شنيدي دير خيلي اما. دارم دوستت هميشه و. وجودم تمام با. دارم دوستت

 من حاال. دادي انجام رو كارش ترين سخت تو اما بود ساده خيلي شايد بازي اين. شد مي تموم جوري اين نبايد

 بايد كي هواي به حاال! بودي مراقبم هميشه! دادي نجات مرگ از و من هميشه تو! رادمان؟ كنم كار چي تو بدون

. بزني گيتار واسم كه رادمان نيستي تو! بشه؟ گرم تا دستش تو بگيره هامو دست شد سردم وقتي كي! بام؟ برم

 ولي. نيستي ديگه. رادمان نيستي! نبيني بد خواب كه...بخونم الاليي واست كه اومدم من اما... بخوني الاليي واسم

 و گرفتي نمي جلومو كاش. نكشم زجر اينجوري من تا بكشه منو لعنتي ماشين اون زاشتي مي كاش! چرا؟ آخه

 از منو تو. بخشمت نمي وقت هيچ.وقت هيچ.بخشمت نمي من!رادمان نه. پايين كردم مي پرت خودمو روز اون

. دونم مي. خوبه جات اونجا دونم مي. رفتي مي نبايد. رادمان رفتي مي نبايد! بري؟ خودت كه دادي نجات مرگ

! كنم؟ آشتي باهاش فرداش و كنم قهر كي با! كنم؟ نرم پنجه و دست كي با! كنم؟ كار چي تو بدون اينجا من اما
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 ازش كه كنه بغلم بايد كي! كنه؟ آرومم جمله تا چند با تونه مي كي! بشم؟ خيره تو چشم مثل چشمي كدوم توي

 !نرنجم؟

 :گفتم آرومي صداي با. زدم مشت قبرش به

 نبايد رادمان! دارم؟ احتياج بهت هنوز من كه نفهميدي يعني! رفتي؟ و نپرسيدي خودت از رو چيزا اين تو يعني -

 بعد نگفتي كنم خالص خودمو خواستم مي كه روز اون مگه! كردي مي تركم اينجوري نبايد! فهمي؟ مي! رفتي مي

 با! گذاشتي تنها منو و رفتي! شده شروع من هاي درد! خوبه جات كه تو اما! شه؟ مي شروع هات درد تازه مرگ از

 !داره؟ جا غم واسه چقدر من قلب مگه! غم همه اين

 :زدم داد

 اين! رادمان نه اما! شد؟ تموم ديگه چي همه رفتنت با بار اين چرا پس! نيست؟ چي هيچ پايان مرگ نگفتي مگه -

 اصال! كنم؟ پيداش چجوري من ولي. بگيرم افريته ي دختره اون از رو انتقاممون بايد من! نشده تموم هنوز بازي

 !نه؟ يا فهمي مي! فهمي؟ مي! توام با آهاي! كنم كار چي دونم نمي يعني. كنم تمومش تونم نمي من چيه دوني مي

 سنگ روي سرمو. نبود حاليم چيزا اين من اما. كردن مي نگاه من به تعجب با بودن اطراف اون كه نفري چند

 :كردم شروع آروم و برداشتم گيتارشو شدم آروم كه يكم. زدم زار و گذاشتم قبرش

 خوابي تو تو تابم بي چه...................................... آبي گل ال ال... ال ال

 رازم ترين تنها تويي..................................... نازم گل ال ال... ال ال

 بيني مي خواب گي مي تو................................. جايم اين من الال...الال

 چيني مي رحمانه بي چه...........................................  پلكاتو ناز گالي

 دردم پر من نيستي تو...................................... زردم گل الال... الال

 مرحم تويي دردا واسه...................................... مريم گل الال... الال

 من الي و الي از بساز.................................. رو نازت خواب الاليي

 من وفاي بي الاليي.................................. بسه همين تو از برام

 خوابن نمي من چشاي.................................. الدن گل آروم بخواب

 ...خيلي كه.............................. خارم بي ي الله بخواب
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 :گفتم بغض با گرفتم مي مو گريه جلوي زور به كه حالي در

 ...دارم دوستت

 نفروش من مثل صدتا به................................. رو نازت خواب الاليي

 آغوش اين از بيرون بخواب................................. تنهايي و آروم بخواب

 آغوش اين از بيرون بخواب......................... آغوش اين از بيرون بخواب

 آغوش اين از بيرون... بخواااااااااب

 ...بخواب

 بابا ولي. بكنم دل ازش خواستم نمي. مبش جدا رادمان از خواستم نمي. كردم حس هام شونه روي رو دستي گرمي

 و بغلش تو انداختم خودمو بودم هام عقده كردن خالي واسه شونه يه دنبال كه من و كرد بلندم. نبود بردار دست

 .كردم گريه تونستم مي كه جايي تا

 كه حرفايي اون بخاطر كردم عذرخواهي ازش دلم توي و انداختم رادمان قبر به نگاه يه بازم شدم آروم وقتي

 مي. نگرفتم انتقاممو كه موقعي تا! ديدنش به بيام نبايد ديگه كه كردم مي احساس اما چرا دونم نمي. زدم بهش

 نمي گاليه كارام از وقت هيچ اون چرا! دادم؟ زجرش هميشه چرا خدايا.كشه مي درد من اومدن با كه دونستم

 !كرد؟

 تا و حياط تو اومد سريع بود منتظرم كه مامان. خونه برگشتيم بابا با و بوسيدم رو قبرش سنگ و شدم خم آروم

 :گفتم فقط بريزم اشك قطره يه حتي اينكه بدون. گريه زير زد افتاد من ي آشفته حال به چشمش

 !بگين؟ بهم نخواستين چرا! چرا؟ مامان -

 پشت همونجا. كردم قفل خودم روي درو و اتاقم توي رفتم و شدم رد كنارش از. نداد بهم جوابي هيچ اما مامان

 برش آروم و طرفش رفتم. انداختم نگاهي بود افتاده اتاق ي گوشه كه رادمان و خودم عكس به و نشستم در

 لبخند رادمان. نداشت اهميتي اما. اومد خون ازش و دستم توي رفت بود روش كه ريز ي شيشه تيكه يه. داشتم

 .بوسيدم رو عكسش و كردم بغلش. زد مي

 زندوني اتاقم توي خودمو كنم باز درو حتي اينكه بدون روز دو تا... گرفتم رو خودم تصميم بعد به لحظه همون از

 .نكنم باز درو نتونستم زد در و در پشت اومد عمو زن وقتي اما. نداشتم رو كس هيچ ي حوصله. بودم كرده
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 رادمان كه كردم مي درك حاال. كرد بغلم من ديدن محض به عمو زن. شد باز در و چرخوندم درو قفل آروم

 :ناليدم. بزنم پلك نداشتم دوست! جذبه همون! هاش چشم. بود الهه عمو زن شبيه چقدر

 .بميرم كه بود حقم! عمو زن بود من تقصير -

 :كرد مي هنوزگريه خودش كه حالي در. كرد پاك هامو اشك

 كه بگه بهت م بچه نزاشت قسمت. داشت دوستت خيلي. بود عاشقت من رادمان. نزن حرفو اين! روشا نه -

 خيلي دي نمي محل اون به و كني مي توجه همه به تو اينكه از كرد مي دل و درد باهام هميشه!داره دوستت

 !تو رضاي به بود راضي هميشه. كرد نمي گله ازت وقت هيچ شاهده خدا اما بود ناراحت

 :گرفت شدت م گريه

 .بخشم نمي خودمو من! عمو زن كردم مي اذيتش هميشه من اما -

 :بهم داد و آورد در تاپ لپ يه كيفش توي از عمو زن

 !باشه تو پيش خوام مي! رادمان تاپ لپ اين اما نباشه درست كارم شايد -

. پايين رفتيم هم با. تختم روي گذاشتم و گرفتم ازش رو تاپ لپ. بودم شده خوشحال خيلي. كردم تشكر ازش

 خالي جاي مون همه اما بدن نشون شاد خودشونو كه كردن مي سعي همه شب اون. بود شده خوشحال مامان

 .كرديم مي احساس رو رادمان

 عروسي هم بعدش روز چند و ساسان و مهسا عروسي هم بعدش روز ده و بود رادمان سالگرد بعد ي هفته يك

 سالگرد تا بودن كرده صبر كه هم ماهي چند اين. كنن عجله اينقدر داشتن حق ها طفلكي خب. بود سامان و مريم

 .بود دوست يه فقط و نداشت اونها با نسبتي هيچ رادمان واقع در چون. بودن كرده لطف خيلي بشه رادمان

 تاپ لپ. كنم خبر با تصميمم از رو اينا مامان بودم نكرده وقت بود هم سر پشت ها مراسم ي همه چون منم

 كردم مي احساس. كنم بازش اومد نمي دلم حتي چرا دونم نمي. بودم گذاشته خودم تاپ لپ كنار رو رادمان

 نداره دوست كه داره مسائلي يه ش زندگي توي كس هر حال هر به. باشه شخصي شايد! نيست راضي رادمان

 براي! نه كه گفت مي بهم دلم توي حسي يه اما. عمو زن به گردونم برش گرفتم تصميم. بشه خبر با اونا از كسي

 .داشتم مي ش نگه بايد احساسم از اطمينان
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 رو شلوغي ي حوصله اصال اما چرا دونم نمي. برم من برگشتن همه وقتي بودم منتظر. نرفتم رادمان سالگرد واسه

 كه من.بودن همراهشون هم اينا نويد دايي برگشتن وقتي.نكرد اعتراضي نرفتم باهاشون اينكه از مامان. نداشتم

 :زد صدام مامان در دم كه برم كه برداشتم رو ماشينم سوئيچ بودم شده آماده

 !روشا؟ -

 :برگشتم

 !شده؟ چيزي -

 !بيام باهات نيست خوب حالت اگه -

 :گفتم و زدم لبخندي

 !باشم تنها خوام مي! ممنون -

 :گفت و داد تكون سرشو

 !بيا داشتي دوست اگه! عموت ي خونه ريم مي ما -

 !ببينم رو ش خالي اتاق تونم نمي! نداره معنايي واسم رادمان بدون اونجا! مامان نه -

 :گفت بابا به رو كه شنيدم رو نويد دايي صداي سرم پشت. بيرون زدم خونه از من و داد تكون سري مامان

 و آتيش آدم حسابي مرد آخه... اهللا استغفر... مجرد پسر يه با خونه يه توي فرستي مي تنها و تك دخترتو وقتي -

 ...رو پنبه

 :بريد حرفشو مامان. واستادم اختيار بي

 ...وقت هيچ اما داشتن دوست همديگرو روشا و رادمان! نويد؟ گي مي چي -

 :گرفت حرفشو ي ادامه بابا و نزد حرفي مامان كه شد چي دونم نمي

 ما اعتماد از نكرد سعي وقت هيچ بيامرز خدا اون ضمن در... تره پاك هم گل از من دختر... جان نويد ببين -

 ...كنه سواستفاده

 چه بقيه از زنه مي حرف اينجوري رومون جلوي دايي وقتي. نداشتم رو حرفا اين شنيدن تحمل. واينستادم ديگه

 ...نداشتم انتظار دايي از! بگن؟ چي سرمون پشت كه ره مي انتظاري
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 و بود تميز قبرش سنگ هميشه مثل پيشش رفتم وقتي. خريدم داشت دوست رادمان كه رز گل دست يه راه سر

 !بود روشن قبرش روي هم كوچيك شمع تا چند. بود گل روش

 خداحافظي ازش كه بودم اومده. كنم وداع باهاش كه اومدم. اومدم چرا دونستم مي. كردم پر پر رو هام گل آروم

 خيلي پيشش بودم رفته كه قبل هاي دفعه برخالف روز اون. رفتم مي بايد اما كجا نبود مهم. رفتم مي بايد. كنم

 و كردم مي مرور خودمون واسه رو بوديم باهم كه سال همه اين هاي خاطره فقط. نكردم گريه اصال. بودم آروم

 !آرومه هم رادمان آرومم من وقتي كردم مي احساس. خنديدم مي

 و كشيدم عميقي آه. كنم بغلش اآلن داشتم دوست چقدر. اومد عطرش بوي كردم احساس. بستم هامو چشم

 :گفتم بهش آروم و بوسيدم رو قبرش سنگ هميشه مثل.كنم حفظ رو آرامشم كردم سعي

 بزرگوار كه دونم مي اينم اما خوابيدي خاك ها خروار زير اآلن كه منه تقصير كه دونم مي! رادمان بخواب آروم -

 آروم! ببخشي كردم حقت در كه هايي بدي ي همه بخاطر منو كه اميدوارم! نبخشي منو كه هستي اوني از تر

 !آروم آروم. رادمان بخواب

 وقتي. زدم مي پرسه ها خيابون توي شب تا. برم كه شدم پا و كشيدم عميقي نفس زدم رو ها حرف اين وقتي

 من ديدن محض به مامان! باشه آروم كرد مي سعي اما بود بدتر مامان از بابا. بود عصباني خيلي مامان برگشتم

 :گفت

 !حاال؟ تا بودي كجا! شيم؟ مي نگران ما گي نمي! كردي؟ خاموش رو ت گوشي چرا -

 :گفتم حوصله بي

 !كنم مي خواهش مامان -

 :گفت و گرفت مامانو دست نيست خوب حالم ديد كه بابا

 !نيلوفر باشه راحت بزار -

 روي گذاشتمش. داشتم برش.افتاد رادمان تاپ لپ به چشمم.كردم زندوني اتاقم توي خودمو معمول طبق و رفتم

 پسورد اما كنم بازش خواستم كه افتادم باري آخرين ياد. نداشت پسورد خوشبختانه.كردم وروشنش تختم

 همون. بود يادم خوب. خنديدم مي داشتم عكس توي. ديدم خودمو عكس تعجب كمال با شد روشن وقتي! داشت
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 سرم سربه ساسان و رادمان انقدر روز اون. داد قورت رو كارتم گاو اون و شمال بوديم رفته كه بود موقعي

 .خنديدم مي هاشون با هم خودم آخرش كه گذاشتن

 چند. كردم باز يكي يكي هاشو فايل. گلوم تو نشست گنده بغض يه! بود؟ گرفته ازم رو عكس اين كي رادمان ولي

 .بودم همشون تو من تقريبا كه بود خانوادگي هاي عكس بيشتر. بود تصوير و موزيك و و فيلم تا

 "!عشقم براي"... كرد جلب خودش به نظرمو كه بود word document يه هاش ورد فايل توي

! گذاشته؟ رمز واسشون چجوري اصال! گذاشته؟ رمز اينا واسه چرا! لعنتي اه. داشت رمز اما كنم بازش خواستم

. نشد باز هم خودم تولد تاريخ با. نشد باز اما زدم رو بود رادمان به مربوط هرچي. نشد باز. زدم رو تولدش تاريخ

 هم و ماه و سال هم يعني عمو زن تولد تاريخ! ارزه مي امتحانش به گفتم خودم با كه شدم مي اميد نا داشتم ديگه

 !عموئه؟ زن عشقش! ها خله رادمانم اين. خنديدم دلم توي. شد باز كه زدم رو روز

 :كردم بازش كنجكاوي با. قبل سال دو به شد مي مربوط پست تاريخ. كوبيدم بهم هامو دست خوشحالي از

 گرديم برمي باهم بعد ي هفته يك. تهران برگردم بايد.شده قبول شيراز دانشگاه كه گفت بهم روشا امروز«

 :داد هولم بوسيدم رو صورتش وقتي. بود روشا ديدم كه رو كسي اولين تهران رسيدم وقتي. شيراز

 !نزدي؟ ريشتو چرا تو! اه -

 خواستم مي وقتي كنم اذيتش اينكه بخاطر من و مياد بدش ريش از دونستم مي. نگفتم بهش چيزي و خنديدم

 .اومد نمي خوشم هم خودم وگرنه. زدم نمي رو ريشم پيشش برم

 :گفت و كشيد دستمو

 !تو پيش بيام تونم مي آخه. خوشحالم خيلي رادمان -

 خيلي شده قبول شيراز دانشگاه روشا اينكه از نيلوفر عمو زن و عمو. اومدن استقبالم به همه شديم هال وارد وقتي

 .كردم نمي نظري اظهار هيچ و بودم ساكت من. راحته روشا بابت از خيالشون گفتن مي. بودن خوشحال

 !باشه مهمون من ي خونه توي نام ثبت از قبل البته... بمونه خوابگاه توي روشا شد قرار

 روشا به نگاه يه. باشم نگرانش همش من و بگيرن خونه واسش بخوان ترسيدم مي. كشيدم راحت نفس يه

 !كنم ول همينجوري رو كوچولوم خواهر تونستم نمي كه من. كنه زندگي كجا نبود مهم واسش انگار. انداختم
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 روشا. بود شمسي آقاي مون خانوادگي دوست هاي دختر از يكي شيرين عروسي شيراز به رفتنمون از قبل شب

 واسه داشتم. بود رفته سر مون همه ي حوصله ديگه. شد مي آماده داشت اتاقش توي كه شد مي ساعتي چند

 طبق و اتاقش توي رفتم نداره اومدن خيال روشا ديدم وقتي. شه پر وقتم شايد كه گرفتم مي پوست پرتغال خودم

 .كرديم كل كل به شروع معمول

 دستم از رو روشا. شد پيداش مزاحم شهاب اين ورود محض به. افتاديم راه بزن بزن و دعوا كلي از بعد خالصه

 احساس بار اولين براي. شد عوض روشا به احساسم بار اولين براي شب اون. برقصن كه رفتن باهم و گرفت

 و برم خواستم مي رقصيد مي شهاب بغل توي وقتي. داشتم عجيبي احساس. نيست خواهرم روشا كه كردم

 يه! شد؟ پيداش كجا از اين. بود پام نزديك كه شدم سوسكي متوجه جوري چه دونم نمي. بشكونم رو گردنش

 بود نشسته نزديكم كه دختري سمت كردم پرتش نفهمه كسي كه طوري و داشتم برش. زد سرم به فكري يه هو

 .بشه جدا شهاب از روشا شد باعث كه كشيد بلند جيغ يه اونم و

 قضيه نكرد باور كس هيچ خورد قسم هرچي هه بچه طفلكي. كرده اذيتش دختره كوچكتر برادر كردن فكر همه

 كارمون اين. بزنيم جيم باهم كه خواستم ازش و گرفتم رو روشا دست و رفتم و كردم استفاده فرصت از! چيه

 .گذرونديم مي خوش رفتيم مي و كرديم مي فرار ها مهموني از ديگه هم با هميشه. بود

 دو ديدم بيرون اومدم پاركينگ از تا. آوردم در پاركينگ از رو ماشين و رفتم منم بده خبر مامانش به رفت اون تا

 به. كنم مي كار چي دارم نفهميدم ديگه كه بگيره دستشو خواست مي شون يكي. شدن روشا مزاحم پسر تا

 كه زدم تشر بهش و كردم نگاش اخم با. خنديد بلند بلند روشا. كردن فرار دوشون هر كه زدم مشت صورتش

 .گذاشت شوخي حساب به رو اخمم اون اما. پوشيده رو لباس اين چرا

 بچه. شديم آشنا نياز و نيما با تصادف يه توي كه بود شب همون. كرد عوض رو لباسش و خونه برگشتيم هم با

 .كردن مي زندگي شيراز تو و بودن داده دست از رو مادرشون و پدر كه برادر و خواهر يه. بودن خوبي هاي

 ...شد شروع ما دوستي شب همون از

 همون توي بود شيطون بس از ولي... خوابگاه رفت بعدش و بود پيشم روشا روزي سه دو تا شيراز اومديم وقتي

 و زد زنگ بم عمو اومدنش از قبل...من پيش بياد شد قرار... بود راضي خودشم البته. كردن بيرونش اول روز چند
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 من به رو روشا اينكه بآلخره و نمياد خوشش مردم حرفاي از اينكه. داره اعتماد بهم اينكه. گفت واسم چيزو همه

 ...كنم استفاده سو عمو اعتماد از نبايد كه بود اين اونم... داشت معني يه اينا از هركدوم و. سپرده

 سه آستين قايقي يقه پيراهن يه روشا. ره نمي يادم وقت هيچ رو كردن دعوتمون بار اولين براي اينا نيما كه شبي

 شده بهش نيما هاي نگاه متوجه. فهميدم درآورد رو مانتوش اينا نيما ي خونه توي وقتي اينو. بود پوشيده ربع

 دست بهم بدي احساس بازم اما داره نامزد نيما دونستم مي. بودم عصبي بهش نياز كردن نگاه از حتي من. بودم

 و اتاقش توي رفت روشا برگشتيم وقتي. خونه برگرديم بهونه يه با هست كه هرطوري كردم سعي. بود داده

 !چي؟ حاال اما داشتم دوست خواهرم مثل رو روشا هميشه. كردم مي فكر و بودم بيدار صبح خود تا من اما خوابيد

 هست دوست يه يعني! دوسته يه واسم اما هست عموم دختر يعني! عمومه دختر و نيست خواهرم ديگه اآلن! نه

 سواستفاده اعتمادش از نبايد من! خواهر يه واسم فقط اون! نه! نه! عاشقشم من آره! هست هم عشقم اما... اما

 .بدونم خواهرم مثل اونو بايد منم پس كرده نگاه بهم برادر يه چشم به هميشه اون.كنم

 كردم مي استفاده آبجي ي كلمه از عمد از! خواهرمه روشا كه بفهمونم خودم به كردم سعي صبح خود تا شب اون

 »!گذره زود و مسخره احساس يه فقط كردم پيدا بهش كه احساسي كنم ثابت خودم به تا

 !آبجي؟ گفت مي بهم من خاطر به اون... رادمان يعني من خداي

 :كردم باز رو بعدي پست

 واسه و بود نياز. خورد زنگ تلفن كه بخوابم يكم كه رفتم برگشتيم دانشگاه از وقتي. بود بدي روز خيلي امروز «

 از!اينا نيما ي خونه بريم بايد بازم يعني خدا واي. فهميدم روشا كردن صحبت طرز از اينو. كرد دعوتمون نيما تولد

 روشا روي اينقدر چرا دونم نمي.كنم كمتر رو ارتباطمون بود كه هرطوري بودم كرده سعي بعد به شب اون

 حساس روش كه بود شده باعث مخالف جنس با كردن برقرار ارتباط توي روشا راحتي شايد. بودم شده حساس

 .باشم

 دست اما نداره منظوري هيچ نيما دونستم مي. ريخت بهم اعصابم بشيم رو روبه نيما با بايد بازم اينكه فهميدن با

 موهاي ي اندازه به كه من! شدم؟ اينطوري چرا من! دانشگاه بره حتي زاشتم نمي نبودم مجبور اگه.نبود هم خودم

! شدم؟ عاشق واقعا يعني! دارم تعصب روشا روي حاال كه نبودم حساس روشون اينقدر داشتم دختر دوست سرم
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 شه مي عصباني وقت هر! است روشا كالم تيكه اين! هه! من به لعنت! اه!نيست خواهرم كه اون اما! خواهرم؟ عاشق

 !كنم نوازشش و بگيرمش بغلم توي تونستم مي اآلن داشتم دوست چقدر! لعنتي!گه مي اينو

 قدم ها خيابون توي شدم مي عصبي كه هميشه مثل. بيرون زدم خونه از منم زد مي حرف نياز با روشا كه همونطور

 توي رفتم آروم! خوابه فهميدم. بود ساكت خونه برگشتم وقتي. بزارم تنهاش خواستم نمي. برگشتم زود ولي. زدم

 آدمو خواب توي قشنگش ي چهره اون. بود شده پخش صورتش دور خيسش موهاي و بود كرده حموم.اتاقش

 كردم كاري هر. زدم كنار ش پيشوني روي از رو خيسش موهاي و كشيدم روش رو پتو. انداخت مي ها فرشته ياد

 از بگه چيزي اينكه از قبل. كرد باز هاشو چشم كه بوسيدم رو ش گونه آروم و بگيرم رو خودم جلوي نتونستم

 مي نزديك بهش نبايد و بودم كنارش خدايا. شدم مي ديوونه داشتم. شدم خارج مجتمع از بازم. بيرون زدم اتاقش

 اما. كنم اذيتش خواستم مي من كه گه مي خودش با حتما! كنه؟ مي هايي فكر چه خودش پيش اآلن يعني. شدم

 !كنم؟ اذيت رو عشقم مياد دلم چطور اصال. نبوده چيزي همچين قصدم من كه شاهدي خودت خدا

 نياورده كه هم ماشين. زدم قدم ها خيابون توي همونطور من و شب يازده ساعت ديدم كه اومدم خودم به وقتي

 توي از رو روشا ي خنده صداي در توي بندازم كليد خواستم تا. خونه برگشتم و گرفتم تاكسي يه سريع. بودم

 .شنيدم اشتباه حتما كردم فكر خودم با. شنيدم سروش آپارتمان

 گذاشته جا كه هم ش گوشي. بزنم داد خواست مي دلم نيست خونه ديدم و كردم باز رو آپارتمان در وقتي ولي

 :پرسيدم كرد باز درو تا. زدم رو سروش آپارتمان زنگ و بيرون زدم سريع. بود

 !اينجاست؟ روشا -

 :كرد كپ سروش بيچاره

 !فهميدي؟ كجا از! اينجاست آره! سالم -

 .بود برداشته رو ساختمون كل ش خنده صداي -

 :كنم مي شوخي باهاش دارم كرد فكر سروش

 !تو؟ نمياي چرا حاال! بود من تقصير -

 !دارم عجله! كني؟ صداش ميشه! ممنون! نه -
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. نبود مهم روشا واسه اصال انگار اما. بستم محكم درو تو رفتيم وقتي.اومد خودش كنه صداش سروش اينكه از قبل

 بي امروز ي اندازه به وقت هيچ. كشيدم سيگار و رفتم راه هال توي صبح تا اما من. خوابيد و اتاقش توي رفت

 »...بودم نرفته راه خودي

 . تو اومد و زد در مامان كه ريختم مي اشك و خوندم مي رو رادمان هاي نوشته داشتم

 :گفت شك با مامان. كردم خاموش رو تاپ لپ سريع. تو اومد و زد در مامان

 !كردي؟ مي كار چي -

 !كردم مي بازي! هيچي -

 .نگفت چيزي اما نيست من مال كه بود كرده شك انگار. انداخت رادمان تاپ لپ به نگاه يه

 !داشتي؟ كاري مامان -

 !بگيرم؟ وقت ام تو واسه آرايشگاه رم مي من فردا بگم خواستم مي -

 !ندارم شو حوصله! مامان نه -

 :گفت و انداخت من به نگاه يه

 ...حاال و بودين هم با بچگي از رادمان و تو! سخته خيلي واست دونم مي -

 ...مامان -

 رادمان گفت مي الهه! بينه مي عذاب اونم بدي عذاب خودتو تو اگه بدون اينو اما بندازم يادت به خوام نمي -

 !نداري دوستش تو كه كرد مي فكر اون. ترسيد مي تو العمل عكس از اما! عاشقته كه بود كرده اعتراف پيشش

 :گفتم و كشيدم بلند آه يه

 !كردم مي اون مورد در رو فكر همين دقيقا منم -

 :گفت و كرد نوازش موهامو مامان

 !نديديم بدي ازش وقت هيچ كه ما! كنه شاد روحشو خدا كه شاهللا ان! برسين بهم كه نبود قسمت -

 :گذاشت ش سينه روي سرمو مامان. بست حلقه هام چشم توي اشك

 !ببينه عذاب رادمان روح خواي نمي كه تو -
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. بيرون رفت بعد و كرد نازم ديگه يكم مامان. كردم بلند ش سينه روي از سرمو و كردم پاك هامو اشك سريع

 .بودم هاش نوشته فكر تو همش اما. بخوابم كردم سعي و شدم رادمان هاي نوشته بيخيال بودم خسته چون منم

 شنوي مي صدامو اصال خدايا! ؟ برده خوابت شب وقت اين يا بيداري خدايا!داشت؟ دوستم اينقدر اون يعني خدايا

 گوش حرفامو خواد مي دلم...  بزنم حرف باهات صبح خود تا خواد مي دلم...  هات فرشته به كردي حواله منو يا

 مي...  شده تنگ برات دلم چقدر دوني مي..  كردم گمت خم و پيچ پر راه اين جاي يه دوني مي خدايا...  كني

 من از خدايا..  كني پيدام تو نميشه..  كردم گمت من خدايا..  كنم پيدا ازت نشوني تا زنم مي دري هر به دوني

... كردم گم رو همه...  پره ساختي كه دنيايي اين همه از دلم...  من ي شده گم خدايه پره دلم..  يا شدي خسته

... برم مي ياد از رو تو هميشه من... كردم فراموش رو تو كه موقع همون... كردم گم رو رادمان كه موقع همون

 دونن نمي...  ميرين كجا پرسي مي وقتي ولي رن مي راه دارن همه.... خم و پيچ پر راه اين توي... رم مي دارم فقط

 گم خدامو كه مني و رن مي درست راهشونو همه شايدم...  رسن نمي دونن مي كه جايي به رن مي دارن همه... 

 مواظب بده قول جونم خدا...  كنم پيدات تا بهم بده نشونه يه خدايا...  شدن گم هم اونا كه كنم مي فكر كردم

 مي تو اما... پره دلم چقدر بدوني اگه خدايا... آه... بده قول ولي داري دوستش خيلي دونم مي... باشي عشقم

!... برسيم؟ بهم كه نكردي كاري يه چرا پس داره دوستم هم رادمان دونستي مي اگه خدايا... چيزو همه... دوني

 اين...  بگو من زبون به! بفهمم منم كه بگو جوري يه...  بگو شدي خسته من از اگه خدايا نه؟ داشته دليلي يه حتما

 ...گذاشتم راه اين توي قدم تو اميد به من كه دوني مي همه از بهتر تو...  بزاري تنها منو كه نبود راهي

 يه. بودم بيكار منم و آرايشگاه بود رفته مامان. نبود خونه كس هيچ شدم بيدار خواب از وقتي بعد روز صبح

 .رادمان تاپ لپ سراغ رفتم و خوردم مختصر صبحونه

 ديدم شدم پياده ماشين از تا برگشتم دانشگاه از كوفته و خسته غروب وقتي و داشتم كالس صبح از بعد روز «

 نوازشش داره و سروش پيشوني روي گذاشته دستشو روشا و ان مجتمع نزديك شاپ كافي جلوي سروش و روشا

! نشدم؟ يقه به دست سروش با و نرفتم چرا خدايا! نبينمشون تا داخل رفتم سريع! شده چيزي يه حتما! نه. كنه مي

 ترجيح من به رو سروش اون اما! داره دوست رو ديگه يكي ببينم سخته واسم چقدر كه دوني مي خودت خدايا

 خواب كه بود شب چند. كنم دعوا باهاش ترسيدم مي. نشم روشا چشم تو چشم زياد كردم سعي شب اون. داده

 .بود نيومده چشمم به
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! هه. كرد خواستگاري ازم رو روشا و پيشم اومد سروش بود دانشگاه روشا وقتي. بود تر بد همه از بعدش روز

 ازم عشقمو يعني خواهرمو كه بود اومده و خواهره يه مثل واسم اون كه بود كرده باور انگار! ست مسخره واقعا

 .كنه خواستگاري

 با ورود محض به. بود عمرم شب بدترين شب اون. نيما تولد رفتيم شب. نگفتم روشا به موضوع اين از چيزي

 آخه. بكشم رو دوشون هر خواستم مي خنده مي و گه مي فرهاد با ديدم مي وقتي. گرفت گرم فرهاد نيما دوست

 منم بگه داشتم انتظار. خونه برم خوام مي گفتم بهش. كشم مي چي من بدونه كه نبود من جاي كه انصاف بي اون

 اجازه غرورمم طرف يه از اما بمونم خواستم مي. نيومد كردم هركاري! گردم برمي خودم كه گفت اون اما ميام

 فرهاد با كه ديدمش پنجره از.كشيدم سيگار و خوردم مشروب برگشت اون وقتي تا و خونه برگشتم تنها! نميداد

 متوجه اصال اون اما بودم عصباني خيلي.كردم باز درو زودتر كنه باز درو خواست تا!داد تكون دست واسش و اومد

 كوتاه لباس اون با پاهاشو خواست كنم مي نگاش ديد وقتي. بود گذشته خوش بهش هم خيلي ظاهرا و نبود من

 وقتي. بودي راحت خيلي كه فرهاد و نيما پيش! كشي؟ مي خجالت چيه: گفتم بهش و شدم عصباني خيلي!بپوشونه

 ...بترسونمش خواستم مي... شدم نزديك بهش. گرفتم آتيش ديگه كنه مي حال فرهاد و نيما با كه گفت بهم

 به سريع اما. رفت يادم چيز همه لحظه يه. گذاشت لبام رو لباشو اون اما نزاره ببوسمش ميخوام وقتي داشتم انتظار

 بستم هامو چشم. كردم روشن سيگار يه و بيرون اومدم اتاق از سريع! كردم؟ مي چيكار داشتم من. اومدم خودم

 از. كنه مي نگاه بهم و ايستاده جلوم ديدم كردم باز هامو چشم وقتي. بود داغون خيلي اعصابم. فكر تو رفتم و

 چرا ": گفت و نشست جلوم و اومد. كنم استفاده سو ازش خوام مي من بود كرده فكر حتما. اومد بدم خودم

 اونم"!بودم مست من ببخشه منو:گفتم بهش.نداره بهم احساسي هيچ شدم مطمئن ديگه"!ست؟ آشفته من داداش

 نتونم ترسيدم مي.بزاره تنهام خواستم ازش كه بوسيد صورتمو"!موندم نمي پيشت كه نبود اينطور اگه":گفت

 .بشه تكرار اتفاق اون بازم و بگيرم خودمو جلوي

 بود راضي وضع اين از اونم انگار.كردم بيشتر باهاش مو فاصله و نرم طرفش زياد كردم سعي بعد به شب اون از

 من و بود قهر باهام اينكه از بودم ناراحت خيلي. شهربازي رفتن دوستش با شب يه. كرد نمي اعتراضي هيچ چون

 طاقت. كنه دفاع خودش از تونه مي كه دونستم مي هرچند. بشه مزاحمش كسي ترسيدم مي.نرفتم باهاش

 كه بس از خونه اومد وقتي... برگشتم اونا از زودتر... نشد من ي متوجه اصال اون ولي... كردم تعقيبشون و نياوردم
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 از شدم مي خفه داشتم. اتاقش تو رفت و كرد خاموش رو تلوزيون حرص با. افتاد سرفه به بودم كشيده سيگار

 »...بستم محكم درو حرص با خودش مثل اتاقمو توي رفتم. ناراحتي

 شده ما بين كدورت متوجه اومدن روزي چند واسه كه هم عمو زن و عمو حتي. نداشت تمومي انگار ما قهر «

 دختر آناهيتا به اما چرا دونم نمي. كرد خواستگاري روشا از خودش نديد من طرف از حركتي وقتي سروش. بودن

 چون منم. بود آناهيتا مال احمقانه نظر اين البته. كنيم تحريك رو روشا حسادت كه گرفتيم تصميم نيما ي عمه

 .كردم قبول نداشتم اي ديگه ي چاره

 خونه از كه ديدم رو راژانه دخترش و سروش خواهر سيما خونه برگشتم وقتي داديم رو امتحان آخرين كه روزي

 :گفتم طعنه به و انداختم روشا به نگاه يه. بيرون رفتن

 !خواستگاري؟ بود اومده -

 :داد جواب ريلكس خيلي

 !آره -

 مهسا دوستش با شب همون!دارم؟ دوستش من كه بفهمه خواد نمي چرا خدايا.شد بحثمون هم با و شدم عصباني

 اينجوري حداقل. پيشم بياد كه خواستم نيما از و زدم زنگ. بودم شده تنها حسابي. تهران رفتن تعطيالت واسه

 »!بمونه من پيش نيما و نياز پيش بره آناهيتا گرده برمي روشا وقتي تا شد قرار. شد مي پر تنهاييم

 !اي؟ خونه روشا -

 !پايين رفتم و كردم خاموش رو تاپ لپ

 !داري؟ كارم مامان آره -

 كارش از خيلي نازنين! بدوزه واست نازنين خياط بدم خوام مي! مياد؟ خوشت ببين گرفتم تو واسه اينو! آره -

 .كرد مي تعريف

 .انداختم بود خريده واسم مامان كه اي پارچه به نگاه يه حوصله بي

 !بدوزي؟ خواي مي مدلي چه! اومد؟ خوشت -

 بدي پارچه خواي مي تازه وقت اون عروسيه ديگه هفته يه تازه. دارم لباس كه من مامان! دونم نمي! قشنگه آره -

 !خياط؟ به
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 !سريع و خوبه خيلي كارش گفت مي نازي -

 !ميلته جور هر -

 :گفت مامان كه باال رفتم مي داشتم

 !خوبه؟ حالت تو روشا -

 !چطور؟. آره -

 :كردم كمكش همين واسه گرده مي زدن حرف واسه راه يه دنبال دونستم مي. نگفت چيزي و داد تكون سرشو

 !بگي؟ خواي مي چيزي مامان -

 :گفت سريع چون بود حرفم همين منتظر انگار

 روبه همسايه كه شناسيش مي رحيمي، خانم پسر اما سخته واست هم درموردش زدن حرف حتي اآلن دونم مي -

 !اومده خوشش تو از! مون رويي

 :گفتم اخم با

 !بود؟ نديده منو و بود كور يا اومد مي بدش قبال! خب؟ -

 :زد تشر بهم مامان

 !كردنه؟ صحبت طرز چه اين! شدي؟ ادب بي اينقدر چرا تو -

 !چيه جوابم دوني مي كه تو! گفتي؟ بهم اينو چرا اصال مامان -

 .اومده خوشمون حامد از بابات منو -

 :كردم نگاش چپ چپ

 ...خواستگاري بياد خواد مي مگه -

 .كردم رها تموم نيمه حرفمو منم و گزيد لبشو مامان

 !نه؟ يا كني ازدواج بايد! چي؟ كه بآلخره -

 :گفتم قاطع و محكم

 برم خوام مي من بگم بايد ضمن در. كنيد بيرون سرتون از فكرو اين هم شما! كنم ازدواج خوام نمي من! نه -

 ولم رادمان ي خاطره و ياد ميرم كه ايران هرجاي!فهمي؟ مي مامان.كنم فرار اينجا از خوام مي.تحصيل واسه خارج
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 كه دوني مي بهتر همه از خودت! شده زده سرم پشت سال يه اين توي كه يه هايي حرف بدتر همه از!كنه نمي

 .دارن هم حق البته. زدن سرم پشت هايي حرف چه م نامزدي خوردن بهم بخاطر

 :گفتم شد طوالني سكوتش ديدم وقتي. گفت نمي هيچي و بود ساكت مامان

 صحبت ساسان يا سامان با امروز من! باباست و تو منظورم. باشين نداشته مخالفتي من رفتن خارج با اميدوارم -

 !بخوره دردم به كه باشن داشته چيزي آشنايي اونجا شايد. كنم مي

 .بود ساكت هنوز مامان

 !مامان؟ -

 :كردم بغلش سريع. بود شده جمع اشك هاش چشم تو. كرد نگام و برگشت

. كنم كم دوشمه رو كه لعنتي بار اين از كم يه بايد. برم بايد اما سخته واست دونم مي! نكن گريه خدا ترو مامان -

... بار يه اگه. بود زنده رادمان اقل حد دادم مي شهاب با ازدواج به تن من اگه كه رم مي كلنجار خودم با شب هر

 از دونه يه اگه... اگه... اگه... اگه.بود زنده اآلن اون بودم زده رادمان به دلمو حرف دعوا و قهر بجاي بار يه فقط

 !مامان؟ شد مي چي شد مي كم ها اگه اين

 :گفت و كرد پاك اشكامو مامان. كنم مي گريه دارم منم ديدم اومدم خودم به وقت يه

 .بري توني مي. نداريم حرفي هم بابات منو تري راحت اينطوري كني مي احساس اگه -

 ........خنديديم مي هردومون حاال. بوسيدمش و خنديدم گريه ميون

 راضي بعدش اما كرد مخالفت اول هم بابا داشتم انتظار كه همونطور گفت بابا به رو موضوع مامان وقتي روز اون

 .بكنه كارايي يه واسم كه داد قول اونم و زد زنگ ساسان به و شد

 روز همون از آخه. بخونم رو رادمان هاي نوشته كه نكردم فرصت سامان و ساسان عروسي بين ي فاصله توي

 .بود اقامتم كارهاي دنبال ساسان هم طرف اون از و ويزا و پاسپورت هاي كار دنبال افتادم

 و ساسان عروسي واسه عمو زن بود گذشته رادمان مرگ از سال يك اينكه وجود با كردم مي فكر كه همونطور

 .رفت و موند اي دقيقه چند و اومد احترام بخاطر عمو البته.نيومد سامان
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 هم خيلي كه دوستش همون فرودگاه توي كه بود گفته ساسان. داشتم پرواز مريم و سامان نامزدي از بعد ماه دو

 اينكه بخاطر البته. كردم نام ثبت فرانسه زبان كالس توي وقت چند اون توي. دنبالم اومد مي داشت اعتماد بهش

 .رسوندم مي شكسته پا و دست چيزايي يه حال هر به ولي. بگيرم ياد نتونستم زيادي چيزي بود كم مدتش

 كشوري. دارم دوستش جونم مثل كه كشوري. رم مي كشورم از دارم من! كنم؟ مي درستي كار دارم يعني خدايا

 مي فكر ندونه كي هر كنم مي كشور كشور همچين! اوووووووو. دارم خاطره كلي ازش و اومدم دنيا به توش كه

 تخصصم واسه شايد! نه ؟!سال چهار يا سه! باشم؟ دور ازش خوام مي كي تا مگه اصال! كردم؟ كار چي واسش كنه

 !تخصص؟! موندم هم

 جوري اين نبود حقش. شد قبول تا خوند درس چقدر! بگيره رو تخصصش خواست مي اونم! افتادم رادمان ياد

 بايد چرا اصال. بخونم درس بايد چرا پس. بميرم كه بيفته اتفاقي يه هو يه بعدش. بخونم درس برم بايد منم. بشه

 تحمل توانايي چقدر هركدوم ببيني كه آفريدي! آفريدي؟ رو آدما چرا اصال خدايا!كنم؟ زندگي كه بدم هدر وقتمو

 !كردي نمي سرگردون لعنتي دنياي اين توي منو اقل ال كاش! دارن؟ رو ها غم

 ما ي خونه همه. بودن هم عمو زن و عمو. بود هم تو هم بابا. بوديم گرفته آبغوره مامان منو صبح از روز اون

 نمي. بود كرده دعوت رو همه نهار واسه. نكرد قبول بندازه راه صدا سرو خوام نمي گفتم مامان به چي هر. بودن

 !برگرده شد راحت من بابت از خيالش وقتي و بياد من با خواست مي بابا. بزنم سفيد و سياه به دست زاشت

 :گفت سامان كه كرديم مي گريه داشتيم همونجوري

 ديگه دقيقه يه! گرفته شون گريه هم مريم و مهسا ببين! نكن گريه ديگه نيلوفر عمه! شما؟ خبرتونه چه! بابا اي -

 !كردنن بغض ي مرحله تو هنوز! گيره مي شون گريه ام خاله و مامان بگذره

 :گفتم گريه ميون

 !مريمي نگران فقط تو! نزن سينه به رو بيقه سنگ الكي -

 :گفت و بوسيد صورتمو

 !ميرم قربونشم! هستم خوشگلم ي عمه دختر مخلص -

 !ديگه؟ مريمه منظورت -

 :داد فشار دماغمو
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 !خرته خود منظورم بابا نه! نبودي زرو زر اينقدر كه تو! اه -

 !ااااااااااه -

 !نكن اذيتش سامان! ها؟ بچه: نويد داي

 شدن جدا ي لحظه بآلخره. ما بوديم كرده پر رو فرودگاه نصف اينكه مثل! فرودگاه افتاديم راه همه خالصه

 در آروم بوسيدم مي رو عمو زن وقتي. كردم موفقيت و خوشبختي آرزوي واسشون و بوسيدم رو همـه......رسيد

 :گفت گوشم

 موفق هستي كه هرجا اميدوارم! نبود قسمت اما بشي عروسم كه بود آرزوم. دخترم بشي خوشبخت كه شاهللا ان -

 !باشي

 بابا با. داد مي رو رادمان بوي عمو زن. بود مامان از شدن جدا از تر سخت برام عمو زن از شدن جدا. كردم نگاش

 .شديم جدا بقيه از

 :خوابيده كردم فكر. بود بسته هاشو چشم. انداختم نگاهي بابا به و برگشتم

 !خوابي؟ بابايي -

 !جون بابا نه -

 .بود ساله هشت هفت و بيست حدودا پسر يه. دنبالمون اومد دوستش بود گفته ساسان كه همونطور

 جين شلوار يه با رو داشت معروف مارك يه كه سفيد اسپرت كت يه. بود جذاب و خوشتيپ. اومد خوشم ازش

 خيلي رو مون نشوني ساسان اينكه مثل. داد دست بابا با و اومد طرفمون به. بود پوشيده شده شور سنگ آبي

 .بود داده خوب

 !شرافت مهيار! م مهيار من. سالم -

 .خوشوقتم تون آشنايي از: بابا

 .هستم روشا منم -

 .بودم شنيده ساسان از خيلي رو تعريفتون! بله -

 ش اجاره اينكه با.بود كرده پيدا راحت و شيك آپارتمان يه واسمون مهيار.افتاديم راه تعارف كلي از بعد بآلخره

 !باشي داشته اقامت امن ي منطقه يه توي خواد مي دلم گفت مي.كرد قبول بابا اما بود زياد خيلي
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 فكر وقت هيچ.جديد دنياي يه و موندم من و ايران برگشت بابا شد انجام كارها ي همه تقريبا كه بعد ي هفته يك

 .بشم خارج ايران از زندگي از فرار واسه بگم بهتره يا تحصيل واسه كردم نمي

 تنها كه بود سالها و بود داده دست از جنگ توي رو ش خانواده مهيار. داشت مو هوا و بود خوبي خيلي پسر مهيار

 مهيار با رو وقتم بيشتر دانشگاه شدن باز از قبل. رفتيم مي بيرون هم با و داشتم دوستش خيلي. كرد مي زندگي

 .بود داده نشون بهم رو پاريس ديدني جاهاي همه تقريبا مهيار. رفتيم مي خريد و بازار باهم. گذروندم مي

 من پيش مهيار يا و بودم اون پيش من يا ها وقت بيشتر همين واسه و بود من آپارتمان كنار دقيقا مهيار آپارتمان

 خيلي زبانم مهيار كمك با. موند مي كنارم صبح تا و پيشم اومد مي ترسيدم مي و شدم مي تنها كه ها شب. بود

 .بود شده بهتر

 شركتشون به مربوط كه پروژه يه به رسيدگي ي واسه مهيار شد قرار كه بود مونده دانشگاه شدن باز به هفته يك

 من نگران كه دادم اطمينان بهش من اما! نه يا بره كه بود دل دو همين واسه و بود من نگران. بره لندن به بود

 .كنم مراقبت خودم از تونم مي من و نباشه

 ذهنم به ها خاطره باز كه بود موقع همون و كردم تنهايي احساس واقعا منم رفت وقتي.بره كه شد راضي بآلخره

 .بكنم دل داشتم رادمان به كه پاكي عشق از تونم نمي برم كه هم جايي هر فهميدم و آوردن هجوم

 :كردم مي گريه آروم و خوندم مي رو رادمان هاي نوشته ي بقيه و بودم نشسته تراس توي

 به. رفتم مي ور اون و اينور خونه تو ش همه.مردم مي داشتم. بيرون رفتن شام واسه سروش و روشا شب اون «

 يكم تا بيرون بريم هم با گفت بهم. گفتم بهش رو موضوع و زدم زنگ آناهيتا به.بودم شده ديوونه واقعي معناي

 از وقتي و گرفت دستمو آناهيتا. ديديم رو سروش و روشا اتفاقي خيلي. كردم قبول منم. بشه عوض هوام و حال

 خواست مي گفت بهم كردي كاري اون چرا پرسيدم ازش وقتي. خنديد بلند بلند دفعه يه شديم رد اونا جلوي

 پيشم روشا چون. برگشت خارج از برادرش كه وقتي تا نديدمش ديگه بعد به روز اون از. شه حسوديش روشا

 ...برگشتم وقتي اما. برگشتم و شدم خسته مهموني اون از زود نبود

 همه از. شد باز بدنش دور از حوله شد پا اينكه محض به و بود تنش حوله كه ديدم رو روشا برگشتم وقتي خدايا

 هامو چشم جلوي خون. شد چي نفهميدم ديگه... يعني. بيرون زد خونه از سروش رسيدم من تا كه بود اين بدتر
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 نمي. كشتم مي رو هردوشون بايد. نرسيد ذهنم به فكري هيچ لحظه اون. كردم مشت هامو دست. بود گرفته

 :دادم فشار و گلوش رو گذاشتم دستامو. زدم بهش رو سيلي اون چطوري دونم

 !من؟ ي خونه توي! كرد؟ مي غلطي چه اينجا پسره اون -

 :بست چشاشو

 !رادمان؟ -

 :دادم تكونش حرص با

 !هان؟! چي؟ رادمان -

 !دستم!آخ! كني مي فكر اشتباه تو -

 :كنم كم عصبانيتمو خواستم مي اينجوري انگار. دادم فشار تر محكم دستمشو

 !گذروندين؟ مي خوش هم با داشتين سروش و تو اينكه! چيو؟ -

 :رفت در كوزه از دفعه يه

 مي اينجا از من خب خيله تي خونه نگران اگه! كني؟ مي دخالت كارم تو كه كارمي چي تو! چه؟ تو به اصال! آره -

 !كن فكر داري دوست كه جور هر هم تو! رم

 نمي! گه مي دروغ داره بفهمم خواستم مي. گشتم مي چيزي يه دنبال چشاش توي. شدم خيره چشماش تو

 مي كه نيست اين منظورم بكشم گم مي اگه... بودن هم با دوتا اون.احمقم چقدر من خدايا. كنم باور خواستم

 چشم من كار اين با و داره دوستش روشا كه اومد مي يادم وقتي اما! بكشمش خواستم مي واقعا بزنمش خواستم

 !همينه راهش آره. بشيم دور هم از مدت يه بايد ما.شدم مي پشيمون شه مي گريون قشنگش هاي

 لحظه اون اگه. نكرد كاري هيچ بيرون رم مي دارم دست به ساك كه ديد و من و برگشت داشنگاه از روشا وقتي

 !نرو: كلمه يه فقط. رفتم نمي من گفت مي كلمه يه فقط

 زود اما. رسوندم خودمو چطوري نفهميدم ديگه رفته حال از روشا كه گفت و زد زنگ بهم شادي خانم وقتي

 اونم و گفتم واسش چيو همه.گذاشتم قرار سروش با و زدم زنگ. كنه ناراحتش وجودم خواستم نمي. برگشتم

 پدرش كه مونا اسم به دختري با اونجا و ايتاليا بره كه قرار و نيفتاده بينشون اتفاقي هيچ ديشب كه گفت بهم

 !كنه ازدواج بود كرده انتخاب
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 بهتره كه گفت و زد زنگ بهم آناهيتا اما برگردم خواستم مي. شد راحت خيالم زد رو حرفا اون بهم سروش وقتي

 تهران بگرده خواد مي روشا كه گفت بهم و اومد آناهيتا وقتي ولي. كردم قبول منم. كنه صحبت روشا با و بره اون

 .شنيدم رو قلبم شكستن صداي شده ناراحت خيلي من هاي حرف از و

. بود اونجا. بام رفتم. خونه ره نمي روشا دونستم مي. بود بينمون قبلي قرار يه انگار. تهران برگشتم بعد روز دو

 كه بود بيزار من از اينقدر يعني. كردم منصرفش خودكشي از بدبختي با... رسيدم مي ديرتر لحظه يه اگه خدا واي

 !هميشه مثل خواست مي خودش كه هموني. باشم برادر واسش گرفتم تصميم! بكشه؟ خودشو خواست مي

 خواهر. باشيم دوست فقط كه. خواست همينومي اونم. كردم مي شوخي باهاش و زاشتم مي سرش سربه قبل مثل

 !خبره چه من قلب تو دونست نمي اما. باشيم برادر و

 از ماشينش با شون خونه دم رسيدم تا. مهسا و ساسان نامزدي واسه خريد بريم هم با تا دنبالش رفتم بعد روز

 مياد كه پرسيدم ازش شوخي كلي از بعد. كردم سالم بهش. طرفم اومد و شد پياده ديدنم با. بيرون اومد حياط

 كردم وانمود ببينم رو روشا العمل عكس اينكه واسه زد زنگ بهم مامان بده جواب خواست كه همين. نه يا بريم

 .شدم دور ازش و ست آناهيتا كه

 يا مياد بآلخره كه گفتم بهش و برگشتم. كرد خداحافظي و نگفت هيچي روشا دنبال اومدم كه گفتم مامان به وقتي

 بحثمون هم با. شدم عصباني. بيرون بره شهاب با قرار كه فهميدم. بيرون بره ديگه نفر يه با قرار گفت اون كه نه

 !ببينه؟ منو خواد نمي ديگه كه گفت بهم وقتي! متنفره؟ ازم كه گفت بهم وقتي شنيدم درست يعني خدايا. شد

 شهاب كه گفت و زد زنگ بهم ساسان بعد روز چند. بودم شده ديوونه واقعي معناي به. تهران برگشتم روز همون

 غم تونه مي چقدر آدم يه مگه خدايا. نيست ميل بي شهاب به كه گفته ساسان به اونم و روشا خواستگاري رفته

 كرد مجبورم. بود داغون خيلي حالم. پيشم اومد آناهيتا. تهران نرفتم هم ساسان نامزدي واسه حتي! كنه؟ تحمل

 و گفتم و شدم همراه باهاشون منم بآلخره تا گذاشتن سرم سربه كلي. بود اونجا هم برادرش. ش خونه برم كه

 .نبود حاليم هيچ و بودم كرده مست. خنديدم

 دست به منو كه كرده هركاري كه گفت بهم وقتي. اومدم خودم به داره دوستم گفت كه آناهيتا حرف با دفعه يه

 از عصبانيت با. بود حرفا اين از تر وقيح اون اما! چي؟ يعني حرفا اين كه توپيدم بهش و پريد سرم از مستي. بياره

 .بيرون زدم ش خونه
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 خدا واي... گفته دروغ بهش نكنه كنه مي صحبت روشا با كه گفت من به اون! بود؟ دروغ هاش حرف ي همه پس

 .دارم دوستش من كه بدونه بايد روشا. تهران برگردم بايد فردا! كردم؟ اعتماد بهش چرا احمق من

. كنن مي عقد ديگه ي هفته شهاب و روشا كه گفت و زد زنگ بهم ساسان برگردم خواستم مي كه وقتي صبح اما

 سرم به چي هفته يه اون توي... افتادم زدم روشا به كه حرفي ياد ولي. بكشم خودمو كه رسيد ذهنم به لحظه يه

 ...بماند اومد

 خدايا!... كنم؟ تحمل تونم مي... باشم جشنش توي بايد... برادرشم من... حتما. برم بايد. ست روشا نامزدي فردا

 »...دارم كه يه آرزويي تنها اين... بشنوم رو ش بله جواب اينكه از قبل... بكش منو

 ولي! بود؟ رفته من گفتن بله از قبل! بود؟ شده برآورده رادمان آرزوي. پايين اومد مي چشمم از محابا بي اشك

 ....خدايا! چرا؟ آخه! خواست؟ مي كه بود چيزي اين! نگفتم رو بله كه من

 دوستت هميشه. دارم دوستت! شنوي؟ مي صدامو! رادمان: زدم داد و كردم نگاه آسمون به و كردم بلند سرمو

 .داشتم

 توي خوشايندي اتفاق هيچ هنوز. كالس سر رفتم داغون ي روحيه با شد باز ها دانشگاه كه بعد ي هفته يك

 ولم رادمان فكر واقعا ديگه هفته يه اون توي... باشم شاد و انرژي پر قبل مثل بشه باعث كه بود نيفتاده م زندگي

 .بزنه حرف باهام و بده م دلداري يكم كه نبود هم مهيار ديگه. بودم كرده هواشو عجيب.كرد نمي

 متفاوت خيلي اينبار اما شد شروع ها درس كالس به استاد اومدن با.نشستم خارجي دختر يه پيش كالس ته رفتم

 .افتادم مي گريه به ها درس ي ترجمه واسه حتي گاهي. كردم مي سعي خيلي بايد. بود

 ليوان يه و آشپزخونه سمت رفتم و كردم پرت كيفمو. تو رفتم و كردم باز درو حوصله بي برگشتم وقتي روز اون

 :بخورم كه برداشتم آب

 .بود كننده خسته خيلي اول روز انگار -

 :اپن روي گذاشتم ليوانو سريع

 !برگشتي؟ كي! ديوونه -

 !صبح امروز -

 !شم مي تنها خيلي! نرو جايي ديگه مهيار -
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 :گفت و زد ش پيشوني روي

 !افتاديم اين گير حاال شديم خالص ش دايي پسر دست از! خدا ترو ببين -

 !ار مهيــــــــــــــــــــــ -

 :افتاد يادم چيزي يه دفعه يه. خنديد

 !آوردي؟ كجا از منو ي خونه كليد تو اصال -

 !دنبالت اومدم منم! تو اومدي و نبستي درو... حواس بي -

 بهش اون اما بوده عاشقش كه گفت دختري از واسم مهيار.كرديم دل و درد و زديم حرف مهيار با كلي روز اون

 باز دهنم داد نشون بهم رو عكسش وقتي. بود ايراني و كيميا اسمش. بود گذاشته تنهاش و بود كرده خيانت

 دختري همچين عاشق كه دادم مي حق مهيار به واقعا.بود نكرده دريغ هيچي از آفريدنش توي خدا كه الحق.موند

 .بود كامل مرد يه مهيار واقعا. ندونست رو مهيار قدر اونم كه حيف اما بشه

 به هم با كه خواست ازم مهيار كه بود كريسمس نزديك. بودن شده تر راحت خيلي واسم ها درس مهيار كمك با

 يه راستش. برم مهيار با بود قرار كه بود اي مهموني اولين اين بودم فرانسه كه مدت اون توي. بريم مهموني يه

 :كشيد داد سرم بار اولين براي و شد عصباني نميام من كه گفتم مهيار به وقتي. داشتم استرس كم

 اون يا هم خونه تو و گردي برمي و دانشگاه ميري رو روزت تموم!كني زندوني خونه توي خودتو نداري حق تو -

 كه شه نمي دليل اين اما سخته برات عشقت دادن دست از دونم مي! خوني مي درس داري يا دستته تاب لپ

 اون اصال.كنم نمي گريه روز و شب تو مثل اما دادم دست از عشقمو تو مثل منم! منو ببين! بگيري بغل غم زانوي

 .ببينم من بده رو تاب لپ

 :زدم داد خودش مثل و كشيدم دستشو و دويدم دنبالش كه رادمان تاپ لپ سراغ رفت بعد

 .بزني دست بهش نداري حق تو -

 از عشقش نجات بخاطر رو خودش جون كه كسي بود ارزش با خيلي واست رادمان كه دونم مي من روشا ببين -

 داليل از يكي اصال. بكشي زجر بخاطرش اينقدر تو كه نيست راضي اونم كن باور اما ستايشه قابل وقعا داده دست

 وقتي از تو اما. نكني اذيت خودتو تو كه. بوده همين كرده فوت رادمان كه نگفتن بهت ت خونواده اينكه

 ...فهميدي
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 كنه خيانت بهم كيميا مثل هم رادمان كه بودم راضي من.گم مي چي من فهمي نمي وقت هيچ تو.مهيار كن بس -

 بهت اينكه وجود با حتي. ش ببيني و بري توني مي شد تنگ عشقت واسه دلت كه وقت هر تو.باشه زنده اما

 واسش و بشينم كه اينه كارم فقط من! چي؟ من اما. بخندي. بزني حرف باهاش توني مي بازم اما كرده خيانت

 ...ببينم عكسشو فقط يا كنم گريه

 :دربياره دلم از كرد سعي مهيار. گريه زير زدم يهو بعدش

 .بريم باهم شو آماده بشه عوض هوات و حال اينكه بخاطر اصال. كنم ناراحتت خواستم نمي ببخش منو -

 :خنديدم گريه ميون

 !ها گيري مي ماهي آلود گل آب از خوب -

 با. كردم آرايش يكم و پوشيدم كوتاه اي حلقه آستين قرمز پيراهن يه. شدم آماده منم و بيرون رفت و خنديد

 باز ساده خيلي موهامو. كنم آرايش زياد خواست نمي دلم اما برسم خودم به خيلي بود كرده سفارش مهيار اينكه

 .نبود كردنشون درست به لزومي داشت درشت فر چون. گذاشتم

 .كرد نگاهم تحسين با مهيار بيرون رفتم وقتي

 خيلي هاشون خونه خارج توي كه بودم شنيده هميشه. بود بزرگ خيلي وياليي ي خونه يه توي مهموني

 باز دهنم واقعا خونه اون ديدن با شب اون ولي. نيست بزرگ زياد هاشون خونه هم ها ثروتمند حتي.كوچيكه

 .بودم نديده اي خونه همچين هم خوابم توي حتي. موند

 آخه! هتله شايد! نه! ست؟ موزه اينجا نكنه. افتادم موزه ياد اونجا ديدن با. داخل رفتيم باهم و گرفت دستمو مهيار

 مهيار با و طرفمون اومدن دختر تا دو كه بودم فكرا همين توي!هست؟ قيمتي اشيا اينقدر هتل كدوم توي ديوونه

 :كرد معرفي بهشون منو مهيار. كردن روبوسي

 !شه مي اضافه گروهمون به امشب از! روشا دوستم -

 :گفت و گرفت دستمو رها. بود باران يكي اون و رها اسمش يكي. كرد معرفي رو ها دختر بعد

 .خودمون پيش بريم مي رو روشا ما -

 !كجاست؟ آرتين: مهيار

 :هم تو رفت باران ي قيافه
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 ...هلند رفته بود بد مامانش حال

 !رفته؟ كي: مهيار

 .داشت پرواز اونم و كردي دير اما بياي تو كه موند منتظر خيلي. رفت بعد انداخت راه رو ها كار اول: رها

 :كرد اشاره من به مهيار

 !اينه تقصير همش -

 !ديدي؟ باباشو حاال تا اصال! مهموني؟ تو بياد پدرش ديدي تاحاال! كني؟ مي سوال چقدر بابا اي: باران

 :گفت گوشم زير آروم ديد رو اونا كه مهيار. طرفمون اومدن دختر يه و پسر تا دو موقع همين تو

 !كاميار برادرشه راستشه سمت كه اونم و داوود پسرشه دوست چپشه سمت كه اوني! ست كيميا اون -

 سمت اومد مي داشت و داوود بغل تو بود انداخته خودشو وقيحانه چقدر. شدم كيميا زيبايي متوجه فاصله همون از

. سمتش مياد داره كيميا كه نبود مهم واسش انگار. معموليه خيلي رفتارش ديدم انداختم مهيار به نگاه يه. مهيار

 .كرد پرسي احوال و داد دست باهاشون معمولي خيلي

 و كرد صبر ديگه يكم مهيار! بود؟ تر كم داوود اون از چيش مهيار دونم نمي. بود معمولي خيلي ش قيافه داوود

 نشسته ميز يه دور كه ديگه گروه يه سمت رفتيم رها و باران و منو. رفت بودن موسيقي گروه كه سمت يه به بعد

 اين! بود راه به شون ديگه كوفت تا هزار و مشروب بساط. كردن مي معرفي بهم رو همه باران و رها. بودن

 ...ببينمش كنجكاوم! ؟ كيه مال مهموني

 دونم نمي. كردم search سرچ اسمشو سريع. اينترنت به شدم كانكت و آوردم در مو گوشي! چي؟ يعني! آرتين؟

 !زيرك و عاقل: آرتين! بود مهم واسم انگار اما چرا

 كنن فكر خوام نمي. باشم دار خود بايد! نه!بپرسم؟ رها يا باران از! بود؟ مهم اينقدر كه بود كي آرتين اين اصال

 !بابا خيال بي! نيستم؟ مگه حاال! فضولم كنن فكر شايدم! مهمه واسم

 چيز بود نور رقص فقط و بود تاريك جا همه چون! رقصن مي دارن ريختن همه! خبره؟ چه وسط اون! اووووو

 :اومدم خودم به مهيار صداي با. نبود معلوم زيادي

 !نشستي؟ تنها اينجا چرا -
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 فكر چي به نبود معلوم و بودم نشسته تنهايي من گفت مي راست. كردم نگاه اطرافم به كم يه. زد مي فرياد تقريبا

 ناگهاني حركت يه توي و كرد بلندم و گرفت دستمو و نداد بهم رو كردن فكر بيشتر ي اجازه مهيار. كنم مي

 در. اومد قشنگ نظرم به حركتش اين بيشتر. بشم عصباني دستش از كه اونطوري نه البته. جمع وسط داد هولم

 :خنديدم. بغلش تو افتادم و كشيد دستمو بيفتم بود نزديك كه حالي

 !گرفتي؟ ياد كجا از رو رمانتيك حركات اين -

. آد مي نظر به تر قشنگ هميشه از كردم مي احساس صورتش روي افتاد مي نور كه هايي لحظه توي. خنديد اونم

! نبود كسي به حواسم ديگه رقصيدم كه يكم! كردم؟ مي تحمل رو غم اونهمه چطوري نبود مهيار اگه خدايا

 .بيرون كشيدم يكي دفعه يه كه رقصيدم مي همونجوري

 !كني؟ مي همچين چرا! تويي؟ مهيار! اه -

 !بكش خودتو نگفتم برقص گفتم -

 !كردم؟ كار چي من مگه -

 ...كه پسره بغل تو بودي افتاده همچين -

 پس. كردم نگاه رقصيدم مي كه قسمت اون به و برگشتم دقيقه يه. داشتم كه من! وا. نداد ادامه حرفشو ي بقيه

 :شد عصباني مهيار ديدم كه خنديدم بلند بلند دفعه يه! بودم؟ نفهميده چرا

 !خندي؟ مي چرا! چيه؟ -

 !رقصم مي تو با دارم كردم مي فكر من آخه -

 .نشستيم ميز يه پشت و رفتيم! خنده زير زد خودشم يهو و كرد نگام يكم

 !مهيار؟ -

 !هووم؟ -

 !خونه؟ اين! كيه؟ مال مهموني اين -

 !مرموذه جورايي يه اما... خوبيه خيلي پسر... شدم آشنا باهاش سال يه! آرتين اسمش! دوستمه مال -

 !مرموذ؟ چرا: كردم نگاش تعجب با

 ...باباش نه ديدم مامانشو نه تاحاال... پيچونه مي جورايي يه مياد وسط خونوادش از حرف وقت هر آخه -
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 !نيومده؟ چرا االن -

 !هلنده -

 !چي؟ واسه هلند -

 !كنه مي زندگي اونجا مادرش -

 !مادرش؟ -

 فاكتو بودنشو مرموذ اگه! باشه نيومده پيش مشكلي كنه خدا. خرابه كه وقتيه چند مادرش اوضاع كنم فكر! آره -

 !آقاست خيلي ربگيري

 :گفت مهيار كه نگفتم چيزي ديگه

 !نيست؟ ت گشنه -

 :گفت باز مهيار كه دادم تكون سرمو

 !اومد؟ خوشت باران و رها از -

 !ن خوبي هاي بچه -

 شب. كنم شروع رو جديد زندگي يه تونم مي كه كردم احساس ها مدت از بعد. گذشت خوش بهم واقعا شب اون

 :گرفتم مشتم توي رو بود داده بهم رادمان كه رو زنجيري اختيار بي بخوابم رفتم وقتي

 حتي هنوزه كه هنوزم! كنم؟ چيكار بايد من رادمان! كردم فراموشت خوشگذروني شب يه با نكني فكر وقت يه -

 .كنم پيدا آناهيتا از ردي نتونستم

 ...كنم مي پيداش روز يه بالخره ولي: كشيدم عميقي نفس و زدم غلت

 ...بزنم حرف باهاش خواب از قبل شب هر كه بود شده عادت واسم

 چند بهتره كه گفت مي هم مهيار. برگردم خواستم نمي من ولي. ايران برگردم عيد واسه كه داشت اصرار مامان

 .رفتم نمي بار زير من اما برگردم و برم رو روزي

 مشكلي اونم اما كنه قهر باهام و بشه ناراحت دستم از مامان شد باعث كه بردم پيش رو خودم حرف هم بآلخره

 .شد مي حل مامان كشيدن وناز خودم كردن لوس يكم با.نداشت

 :داشت مهمون انگار.كرد باز درو كه زدم در.مهيار پيش رفتم سال تحويل محض به
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- اابرم من! داري؟ مهمون ببخشيد! ا! 

 :گفتم اي مسخره حالت با. داخل بردم و كشيد دستمو كه برم خواستم مي

 !مبارك هم تو عيد مرسي -

 .ريخت مي بهم موهامو هميشه.افتادم رادمان ياد اختيار بي.ريخت بهم موهامو و خنديد

 !ديوونه؟ كني مي كار چي -

 !سالم -

! نداشت امكان نه. بخورم تكون تونستم نمي.زدم نمي هم پلك حتي.نداشتم برگشتن جرات. شدم خيره مهيار به

 !افتاده؟ دوران به مغزم تو كلمه يه همش فقط چرا. بستم هامو چشم. شنيدم اشتباه حتما! نه نه

! خوره؟ مي كتك داره كي! يه سيلي صداي! نيست صدا سرو!نه!صداست؟ و سر اينقدر چرا اينجا! واي "سالم "

 مي نگام خنده با داره مامان! نكردم شيطوني من بخدا مامان! چي؟ بخاطر! زنه مي سيلي بهم رحمانه بي نفر يه! منم

 .رادمانه. نيست مامان ولي! كنه

 :زنم مي داد دفعه يه! زنه مي سيلي بهم مهيار

 !رادمــــــــــــان -

 مي نگاه بم نگراني با و بودن ايستاده سرم باالي مهيار و رادمان و بودم كاناپه روي هال توي. كردم باز چشامو

 يه... محبتاش به... داشتم احتياج بهش...بود تنگ واقعا دلم. كردم گريه و رادمان بغل تو انداختم خودمو. كردن

 :زدم سيلي بهش تونستم كه اونجايي تا... تا دو... يكي. زدم سيلي بهش و كردم بلند سرمو دفعه

 !كني؟ ثابت بهم خواستي مي چيو! دادي؟ بازي منو چرا! چرا؟ -

 "!چرا؟":گفتم مي فقط و زدم مي داد! بود تعجب فقط نگاش توي. كرد مي نگام فقط ساكت اما رادمان

 :گفت و گرفت دستامو عصبانيت با مهيار

 !چيه؟ كارا اين! ؟ روشا خبرته چه -

 :انداختم چنگ صورتش به
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 بهم حاال. كردم گريه و كشيدم زجر چقدر! بياد روت به تف! كنم ش تنبيه بايد! داده بازي منو اون! كن ولم -

 بي! احساسي بي خيلي! كه واقعا! كشيد؟ زجري چه عمو زن دوني مي! بودي؟ گوري كدوم تو اصال! كني؟ مي سالم

 !شعور

 شل دستهاش. بود رادمان هاي دست تو هنوز دستام. كردن مي نگام فقط مهيار و رادمان! گريه زير زدم دفعه يه

. بود شده سرخ بود خورده ازم كه هايي سيلي شدت از. كردم نگاه صورتش به. بيرون كشيدم دستامو من و شد

 !داده عذاب رو ما چقدر كه بفهمه بايد! نه اما كنم بغلش خواستم مي. سوخت واسش دلم

 خدايا. كردم گريه و نشستم در پشت همونجا و بستم درو. خودم ي خونه سمت دويدم ها ديوونه مثل و شدم بلند

 ...رادمان مگه! ممكنه؟ مگه آخه

 !كن باز درو اين روشا -

 چشم به. كردم باز درو و شدم پا! خبره چه اينجا فهميدم مي بايد اما كنم باز درو نخواستم اولش. بود مهيار صداي

 :داد تكون سرشو و كرد نگاه سرخم هاي

 !بگي؟ بهم بخواي كه هست چيزي -

 .بغلش تو انداختم خودمو

 !بكشم؟ زجر اينقدر گذاشتي چرا! نگفتي؟ بهم چرا دونستي مي كه تو!كرد؟ كارو اين هام با رادمان چرا مهيار -

 :كرد نگاه بهم تعجب با

 !خوبه؟ حالت -

 :زدم داد

 !كرده خراب حالمو كه رادمان اون! خوبه حالم لعنتي آره -

 :گفت و نشوند مبل يه روي منو

 !افتاده؟ اتفاقي چه واست امروز! كن تعريف واسم اولش از -

 مهيار كه بزنم داد خواستم مي. شديم خيره بهش مهيار هم و من هم. تو اومد رادمان كنم باز دهن خواستم تا

 :گفت

 ...متاسفم واقعا من آرتين -
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 :گفتم بلندي پوزخند با! كرده؟ معرفي اينجوري خودشو! آرتين؟! چي؟

 !كني؟ تمومش خواي نمي! شد؟ دستگيرت چي بازي اين از! نه؟ آرتين اسمت كه -

 :گفتم فرياد با. بود ديده رو ديوونه يه انگار. كرد مي نگام فقط رادمان

 !كني؟ نمي تمومش رو بازي اين چرا! لعنتي ديگه بگو -

 برش و شد خم آروم رادمان. ها سراميك روي هال كف افتاد كه كردم پاره رو زنجير و گلوم سمت بردم دستمو

 :انداخت بهم بار سرزنش نگاه يه مهيار. داشت

 !اومد؟ يادت! هلند رفت مهموني شب كه همون! دوستم! آرتين اسمش اون روشا -

 .كردم نگاش تعجب با

 ...اون اما -

 :شد كالفه

 !عموته؟ پسر اون گي مي تو بعد. بود نشنيده هم اسمت حاال تا حتي! رادمانه؟ حتما! چي؟ اون -

 :كردم نگاه رادمان به

 !رادمان؟ -

 .كرد نگام

 ...رادماني كه بگو -

 :گفت و زد محو لبخند يه

 !آرتينه اسمم من كن باور اما بدم اميدواري بهت دارم دوست خيلي -

 :گرفت سمتم به و آورد در كارت يه جيبش توي از بعد

 !م شناسايي كارت اينم -

 همون. كردم نگاه بهش. دادم فشار مشتم تو و گرفتم ازش رو زنجيرم ها ديوونه مثل. پايين اومد چشام از اشك

 مي آتيشم كه هايي چشم همون!مشكي هاي چشم و موها همون و چهارشونه و قوي هيكل همون. جذابيت

 :گفتم و كشيدم عميق نفس يه. كرد مي حبس سينه تو رو نفس كه هايي چشم همون.زد

 .متاسفم -
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 برگشتم و دادم دست از رو طاقتم. شدم خودم روي سنگينش نگاه متوجه.اتاقم تو رفتم و شدم رد كنارش از و

 وقت هيچ بياد اگه خدايا.بود دروغ زدم كه هايي حرف ي همه كه خورم مي قسم. بود رادمان كاش.كردم نگاش

 ...كردم غلط خدايا. زنم نمي داد سرش وقت هيچ بياد اگه.زنم نمي سيلي بهش

 دست هيچي نگاش از. شدم خيره هاش چشم توي! بود آرتين! نبود رادمان اون. نداشت فايده حرفا اين ولي

 نه و سوزوند مي دل واسش نه اما. كرد مي نگاه ديوونه يه به داشت انگار! بود پوچ. بود خالي نگاهش. نشد گيرم

 !كرد مي نگاه عادي آدم يه به داشت انگار اما كرد مي نگاه ديوونه يه به! خنديد مي بهش دلش توي

 امكان مگه آخه! باشه؟ رادمان شبيه اينقدر كه بشه پيدا نفر يه كه ممكنه يعني. كردم برانداز رو تاپاش سر دوباره

 !رادمانه مثل هم پوشيدنش لباس طرز حتي يا خدا! داره؟

 !بخوره سيلي باز كه ترسيد انگار بيچاره. مهيار سمت چرخيد كنم مي نگاش زيادي دارم ديد وقتي

 رو آرتين وقتي خب!بينه؟ مي منم! كنه مي نگاش داره آسمونا از حتما خب!ديده؟ رو آرتين رادمان يعني خدايا

 تونم نمي بيداري توي دونم مي! ببينمش منم كه بياد بده اجازه بهش جون خدا!ديگه بينه مي منم حتما ديده

 رادمانه كنم فكر من مثال كه فرستادي رو آرتين حتما خدايا! ببينمش خوابم توي تا بياد بزار اقل حد پس ببينمش

 يه زندگي به داشتم تازه. شدم مي آروم يكم داشتم تازه! شد؟ پيداش كجا از يهو آرتين اين اصال! ببينمش؟ و

 پدرو نه كه اينا آخه! شن؟ مي هم شبيه اينقدر آدم دوتا كه شه مي طوري چه خدايا. كردم مي نگاه ديگه جور

 نفر دو كه كردم نمي باور وقت هيچ بودم نديده رو آرتين امروز اگه! ديدن همديگرو حتي نه و يكيه مادرشون

 اما! شه مي اغراق زيادي ديگه! بابا نه! نيستن هم شبيه اينقدر هم سان هم هاي دوقلو حتي! باشن هم شبيه اينقدر

 !نه

. بود ذهنم تو لحظه همون از كه هم آرتين تصوير و آوردم رو رادمان عكس و كردم روشن رو تاب لپ سريع

 !شه شبيه چقدر آرتين كه ديد مي و بود اينجا هم رادمان كاش. نداشتن هم با فرقي هيچ

 پشيمون دفعه يه اما بزنم زنگ بهش كه برداشتم رو موبايلم سريع! شه مي خوشحال حتما. بگم عمو زن به بايد

 ثالثا. بدم نشون بهش رو آرتين چطوري كرد باور و اومديم ثانيا! كنه نمي باور كه اوال بگم بهش بخوام اگه. شدم

 مي رادمان ياد بيشتر! زاري و ناله و گريه و اشك جز رسه مي بهش چي وقت اون ديد رو آرتين و اومديم بازم

 !افته



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢٠٧ 

 نكرده باور هنوزم.بيرون بيام فكرش از لحظه يه تونستم نمي. بيرون زدم بازم و جاش سر گذاشتم رو موبايلم

 يه. شدن ساكت من ديدن با كه كردن مي صحبت هم با داشتن. بودن هنوز. هستن يا رفتن دونستم نمي. بودم

 .شد ميخ آرتين روي نگاهم بازم بعدش و انداختم مهيار به نگاه

. جلوشون ميز روي گذاشتم و هال توي بردم رو تاب لپ و برگشتم دوباره. پايين انداخت سرشو بيچاره

 !كنيم؟ كار چي يعني كه انداختن بهم نگاه يه هردوشون

 !ببين وخودت كن بازش -

! باشه داشته واقعيت هام حرف ترسيدن مي يا و نداشتن باور منو حرف هنوز يا. زدن نمي دست بهش كدوم هيچ

 دست بهش بودن روح احساس هم شايد! ست مرده يه شبيه گفتم مي من كه ترسيد مي انگار! آرتين خصوصا

 بآلخره. بدم نشون بهشون من كه منتظرن شايد اصال...شايد...شايد! نبود مهم واسشون اصال هم شايد يا!بود داده

 !كردم مي ثابت بايد من و بودم كرده رو رادمان به آرتين بودن شبيه ادعاي من

 طرفشون چرخوندم رو تاب لپ و كردم باز رو رادمان عكس خودم زنن نمي دست بهش كدوم هيچ ديدم وقتي

 !ببينن كه

 .ديدم هردوشون ي چهره توي رو تعجب آثار وضوح به

 :گرفت م خنده

 !ببينين؟ خواين مي! هست هم ش ديگه هاي عكس! دين؟ مي كي به رو حق حاال -

 كه كردم باز هم بودم گرفته خوندنش از تولدم شب كه رو فيلمي. دادم نشون بهشون رو ها عكس يكي يكي بعد

 !ببينن

 !گرفتي؟ رو ما واقعا نكنه پسر هي!داره هم صدايي عجب! الخالق جلل:مهيار

. بده تكون تاييد ي نشانه به سرشو بود كافي فقط. باشه رادمان كه بودم اميدوار هنوز شايد. كردم نگاه آرتين به

 و شدم پنچر. زد غره چشم مهيار به فقط اون ولي. نداشتم آرزويي هيچ ديگه بكنه كارو اين اگه دونست مي كاش

 .انداختن بهم دار معني نگاه يه هردوشون كه كشيدم بلند آه يه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢٠٨ 

! بود نويي سال عجب.كنم درست قهوه تا آشپزخونه تو رفتم.كردن مي فكر چي به لحظه اون تو نبود مهم واسم

 مهم واسم آرتين بايد چرا!چه؟ من به!كرد؟ مي كار چي مهيار ي خونه تو سال تحويل ي لحظه آرتين اين اصال

 !آرتين! آرتين اون كه بره يادت نبايد! فهمي؟ مي! نكن فراموش اينو روشا! رادمان نه آرتين اون! باشه؟

 بازم. بودن شوك تو هنوز انگار آرتين و مهيار. هال توي بردم و فنجون تا سه توي ريختم شد آماده كه قهوه

 با انگار. كردم نگاه بهش. كردم مي حس خودم روي رو آرتين ي خيره نگاه. آوردم شيريني و ميوه و برگشتم

 !دونم نمي چي، حاال! پرسيد مي رو چيزايي يه ازم نگاهش

 خواب نكنه كردم احساس لحظه يه رفتن وقتي. رفتن و كردن تشكر و شدن پا آرتين و مهيار بعد ي دقيقه ده يه

 :گفتم خودم به خالي هاي فنجون ديدن با اما! ديدم؟

 .كردم پيداش! همينه آره! كردم پيداش من! نبود خواب! نه -

 لحظه اون. كنم مي نگاه آسمون به دارم كردم مي احساس اما بود سقف به چشمم اينكه با كردم بلند سرمو بعد

 :سقف يا باشه آسمون خواد مي حاال. كنم نگاه باال به بايد كردم مي فكر فقط

 .خواستم مي كه هموني! كردم پيداش! رادمان؟ ديدي -

 :زنجيرم سمت بردم دستمو بازم! چطوري دونستم نمي هنوز ولي. انتقام براي. كردم مي استفاده ازش بايد

 !دم مي قول! كنم نمي دورت خودم از وقت هيچ ديگه -

 اما بدونم موردش در خواست مي دلم خيلي اينكه با. نزد آرتين مورد در حرفي هيچ مهيار ديگه روازي و روز اون

 نمي منم! گه نمي چيزي نپرسم ازش تا كه دونستم مي اينم اما!بگه واسم آرتين از خودش مهيار كه بودم منتظر

 نبايد كردم مي حس چون ترسيدم مي. باشم كرده خيانت رادمان عشق به ترسيدم مي. ترسيدم مي چون پرسيدم

 عشق يه شروع از!چي؟ شروع از!دوباره شروع يه از!آينده از!ترسيدم مي من عنوان هر به حاال! بشكنه غرورم

 باره دو نبايد پس! بترسي بايد تو روشا بسه! چي؟ رادمان پس! نه! نه! شدم؟ عاشق دوباره من يعني! نه! دوباره

 !جديد شكست يه دوباره و جديد بازي يه دوباره! كني شروع

 شروع رو جديد شروع يه هم شايد يا جديد بازي يه دونم مي چه يا جديد عشق يه نبايد! كنم شروع نبايد پس

 و شدم پا. گرفت م خنده خودم ي مسخره هاي فكر از!ديگه باشه جديد بايد چي همه و شده نو سال بآلخره! كنم

 !تراس تو رفتم
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 رفت دستم! زنجير!تولدمه امروز!بگن تبريك بهم تولدمو كه زدن زنگ بهم همه صبح از! پنجم!چندمه؟ امروز

 نه. بود كارم اين. بوسيدمش لبمو جلوي بردم بود گردنم توي كه همونجور رو زنجير. كردم لمسش بازم! سمتش

 دو نزديك اينكه وجود با چرا! عشقم! رادمان آره! بود رادمان طرف از اينكه بخاطر. بود خودم اسم اينكه بخاطر

! كنه؟ فراموش رو عشقش تونه مي عاشق يه مگه خب! كنم؟ فراموشش نتونستم هنوز گذره مي مرگش از سال

 واقعي عاشق چون! نه! كنه؟ فراموش رو شيرين تونه مي فرهاد مگه! كنه؟ فراموش رو مجنون تونه مي ليلي مگه

 اسمش... پسره همين پس! نبود؟ چرا! كنن؟ فراموش رو عشقشون بخاطرش كه نيست اين ديگه كس چون! ان؟

! كرد ازدواج باهاش و كرد فراموش رو فرهاد شيرين پس! بود؟ كاره چي وسط اين پرويز خسرو آها! بود؟ چي

 فراموش رو رادمان تونم مي من حاال! ديگه بود پادشاه بآلخره! بود پولدار چون! بود پرويز خسرو چون! چرا؟

 !آرتين! هست چرا! نيست سومي شخص كه رادمان منو واسه آخه! كنم؟

 كه شيرين اصال! چيه؟ بيچاره اون تقصير! چرا؟! ديم مي بازي اونم خوب! نيست بازي اين توي كه آرتين اصال

 ؟!بود كار سر! كشكي؟ نقش يه! بود؟ كاره چي فرهاد اصال! داد؟ بازي رو فرهاد چرا خواست مي رو پرويز خسرو

 بايد عاشقا ي همه مگه اصال! كرد مي ازدواج باهاش بود كه جوري هر وگرنه! كار سر بودش گذاشته شيرين! آره

 !ازدواجه؟ فقط رسيدن بهم اصال! رسيدن؟ هم به مجنون و ليلي مگه! كنن؟ ازدواج باهم

 نه! بود مجنون! نه! ليلي؟ به! كردم؟ مي فكر چي به! بودن آزاد چقدر! كردن مي پرواز آسمون توي پرنده تا چند

. عاشقيم دومون هر ولي! رسيديم؟ بهم رادمان منو مگه! بود مجنون و ليلي ازدواج! نه نه نه! بود مجنون و ليلي! نه

 چرا اصال! كنم؟ فكر آرتين به بايد همش چرا! اه! چي؟ آرتين پس! موندم من و رفت اون! صورت هر به حاال

 !فكرم وسط پره مي ها مزاحم اين عين دفعه يه! فكرم؟ تو بياد بايد آرتين همش

 مي خيانت رادمان به تو! كني فكر بهش نبايد روشا!!! ه....ا! بابا گم مي رو آرتين! خدا پيش! كجاست؟ اآلن يعني

! گن مي همه اينو! بمونم عقب رندگي از و بخورم غصه بخاطرش من كه شه نمي راضي وقت هيچ رادمان! كني

 !عمو زن حتي

 خواستگاري ازم اگه! كنم ازدواج آرتين با نبايد من پس! ديگه آره! ازدواجه؟ فقط رسيدن!گفتم مي داشتم! آره

 آره. رسيديم بهم اينجوري. نكنيم ازدواج اما كنيم زندگي هم با! برسيم بهم خارجيا اين ي شيوه به گم مي كرد

 و ايراني هاي سنت اين اهل پس! شده بزرگ اروپا تو حتما! نه يا كنه خواستگاري ازم نيست معلوم اصال! خوبه اين
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! نكشيد كه ازدواج به كارشون! رسيدن؟ هم به هم ژوليت و رمئو! نيست چيزا اين دونم مي چه و خواستگاري

 آره! ماشين جلوي بندازم خودمو بايد منم. زد بهش ماشين كه رادمان. كشتن خودشونو و خوردن زهر هردوشون

 !درسته اين

 گه مي مامان! كنه مي مجازاتم خدا! گناهه اسالم توي! داره گناه! نداره معنايي هيچ خودكشي! غلطه كامال! نه

 واسش خدا كه هموني ش، طبيعي مرگ تا بشينه قبرش باالي مرگش زمان تا چهارزانو بايد كنه خودكشي هركي

 !برسه كرده معين

 خواي مي چطوري اصال!كني؟ نمي رعايت حجابتو چرا پايبندي اسالم به اينقدر تو اگه! روشا نكن تبرئه خودتو

 با بايد چرا اصال!فرقي؟ چه! كنه مي فرق اون خب!نيست؟ شرع خالف اين! كني؟ زندگي آرتين با ازدواج بدون

 !برسي؟ بهش خودت قول به يا كني زندگي آرتين

 آخرت حرف! مهمه اين! خوام مي رو آرتين من! كنم؟ فكر چقدر! شدم خسته ديگه بردار سرم از دست! ااااااااااااه

 !همينه؟

 !همينه؟

 !خوام؟ مي همينو من

 !نه

 !خوام مي رو رادمان من

 !ندارن فرقي باهم پس! همن شبيه خيلي آرتين و رادمان

 !آرتينه ، آرتين و رادمانه رادمان! دارن چرا

 !درسته اين آره

 !رادمان؟ يا خواي مي رو آرتين حاال

 !دونم نمي! دونم نمي

 !كن فكر خوب

 !رادمان شبيه چون خوام مي رو آرتين پس! دارم دوست رو رادمان من

 !همينه آره! آرتينه چون خوام مي رو آرتين من! نه نه
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 تونه مي! آرتين... متنفرم ازش! آناهيتا. بگيرم انتقام آناهيتا از تا كنم استفاده ازش بايد. بدم ش بازي بايد پس

 بهش تنهام و ناراحت رادمان نبودن از چون. بشم عاشقش واقعا كه نشده مهم واسم اونقدرا هنوز! كنه كمكم

 ...بازي اين ي ادامه ي واسه دارم احتياج بهش و. دارم احتياج

 بشنوم غمگين آهنگ يه داشتم انتظار كه حالي در و زدم رو پخش ي دكمه بيرون بيام خيال و فكر از اينكه براي

 بهش نوشين كه اي دي سي ياد... افتادم رادمان با ماشين تو روز اون ياد! هه. شد پخش رپ شاد خيلي آهنگ يه

 ...بيرون بود ننداخته رو دي سي اون كاش... كشيدم عميقي نفس...داد

 پيداش بآلخره! چيم دنبال دونستم مي. كردم عوض آهنگو! بود شده تاريك هوا. كردم نگاه آسمون به بازم

 ...كردم

 داري خنده حرف چه!... مبارك تولدت

 نياري برام گل تو... وقتي داره فايده چه

 چشمام سوزه مي داره... امشب يه شبي عجب

 تنهام خيلي انگاري... اما شلوغه دورم

 بگيرم؟ چيو جشن... باشم؟ زنده چي واسه

 بميرم خواد مي دلم... خوام نمي امشبو من

 غمگينم گرفته دلم... نيست مبارك تولدم

 بينم نمي اينجا رو تو... دلگيره خونه هواي

 داغونم قلب شكسته... نيست مبارك تولدم

 ميدونم مرده رو خودم دوريت از من و نيستي تو

 كردم هواتو چقدر نداره خبر هيچكي

 بگردم دورت باشي... تو خواد مي دلم چقدر

 خندم مي بزور دارم نداره خبر هيچكي

 بندم مي هي چشمامو... من چرا دونم نمي

 بشينم منتظر تا... بندم مي من چشمامو
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 ببينم رو تو بازم... سياهي اين تو شايد

 غمگينم گرفته دلم... نيست مبارك تولدم

 بينم نمي اينجا رو تو... دلگيره خونه هواي

 داغونم قلب شكسته... نيست مبارك تولدم

 دونم مي مرده رو خودم دوريت از من و نيستي تو

 با نفر چند دفعه يه. كردم باز درو! اومد آپارتمان زنگ صداي! بودم كرده حفظش! دادم گوش آهنگو اين بار چند

 :خوندن و زدن دست به كردن شروع و تو پريدن هم

 !مبارك تولدت تولد تولد -

 مهموني توي كه كسايي ي همه تقريبا. شدم غافلگير كه كردم وانمود ولي بود يادم تولدم اينكه با. گرفت م خنده

 هم داوود و كاميار و كيميا حتي و مهيار و تينا مازيار، رامين، آرشام، باران، رها،! بودن بودم شده آشنا باهاشون

 ...گشتم مي اسم يه دنبال فقط اينا ي همه بين شايد! آرتين و...  و بودن

 !ممنونم تون همه از! ها بچه مرسي -

 !فراوونه كمرمون تو قر كه بزار چيزي دي سي يه برو! بزاري كالس اينقدر خواد نمي حاال! اوووو: رها

 !رها نبند جمع خودت با رو ما: مهيار

 !ديگه پاشو نشستي هنوز كه تو! اه! بخواد دلت هم خيلي: رها

 :گفت باران كه گذاشتم دي سي يه رفتم و شدم پا

 !ديگه باال ببر صداشو -

 !كنن اعتراض ها همسايه ترسم مي آخه -

 !من با اون بابا! زني؟ مي نق چقدر! واااي: رامين

 و گرفت دستمو آرشام. وسط اومدن و بود كمرشون تو قر همه رها قول به انگار كه باال بردم رو صداش ناچار

 :وسط كشيد

 !زني؟ مي دست واسمون واستادي! تولدته مثال بابا -
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 كه هم وضعم سرو و ريخته هم به و ژوليده موهام! خنديدن هم با همشون دفعه يه و كردن من به نگاه يه همه

 !بهتره نگم اصال

 ايندفعه! بقيه پيش برگشتيم و شدم آماده باران كمك با و كردم عوض لباسمو سريع و اتاق تو رفتيم باران با

 يه. وسط اومد هم آرتين شدم متوجه كه رقصيدم مي باهاش! برقصيم باهم بايد كه گفت و نكرد ولم آرشام ديگه

 رو بود تر نزديك بهش كه باران دست و رفت آرتين! كنن مي شلوغش چه! اوووه. كشيدن هورا و جيغ همه دفعه

 جاش من كاش! شد م حسودي بهش! آرتين گردن دور كرد حلقه دستاشو و چرخيد دور يه باران و باال گرفت

 از زود همين واسه كنم نگاش و بشينم داشتم دوست!نداره امكان نه! جديد؟ يه بازي يه! زدم تشر خودم به! بودم

 !ببينمش بتونم خوب كه نشستم مبل يه روي گوشه يه رفتم و شدم جدا آرشام

 ديدم كه بدم سفارش غذا و بزنم زنگ كه رفتم و شدم پا سريع. شام نه و بودم كيك فكر نه من كه افتاد يادم تازه

 :كنه مي نگام داره مهيار

 !زني؟ مي زنگ كي به -

 !بدم سفارش غذا بايد -

 :خنديد

 .رسه مي ديگه ي دقيقه چند تا هم ات كيك! دادم سفارش خودم! خيالن؟ بي تو مثل همه كردي فكر -

 !ماهي تو مهيار واي: بغلش پريدم

 !بغلم؟ تو كني مي پرت خودتو هي چرا تو دختر آخه! نباش ها بچه مثل گفتم بهت بار چند -

 !كنم نمي بغلت ديگه! لووووووس -

 !بابايي بغل بيا بدو كردم غلط: خنديد

 :دادم هولش

 !ندارم دوستت ديگه! گمشو -

 دوست! زد؟ نمي حرف من با چرا. نشست مهيار كنار و اومد بود شده خسته رقصيدن از انگار ديگه كه آرتين

 برم! تولدم؟ اومده چرا اين اصال. دارم حضور من كه انگار نه انگار اصال اون اما! بزنه حرف باهام و كنه نگام داشتم

 !اي افاده ي پسره! اه! رو پررو كنم بيرونش
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 :آورد خودم به منو صداش كه بودم فكرا همين توي

! جوريه همين اخالقش كال! بگه چيزي بهم ت گذشته درمورد نداشت دوست. شنيدم چيزايي يه مهيار از -

 !اندازم مي عشقت بگم بهتره يا عموت پسر ياد رو تو كه متاسفم واقعا! نميزنه كسي پيش رو بقيه حرف هيچوقت

 :كردم نگاش چشمي زير

 !جلومه رادمان كه كنم مي فكر بينمتون مي وقتي! آره -

 !كنم اذيتت خواستم نمي! اينجا كشوند منو و نكرد قبول اما نيام كه كردم اصرار مهيار به خيلي! متاسفم -

 :شدم دستپاچه

 !ببينمتون بيشتر شم مي خوشحال من راستش! نبود اين منظورم! نه نه -

 زبونمو! كنه؟ مي فكر چي خودش پيش حاال!زدي چرخ تك فرقون با بزني حرف اومدي ديوونه ي دختره آخه

 :گفت كنايه با كه گرفتم گاز

 !افتي؟ مي عشقت ياد چون آره -

 سرشو زدم زل بهش ها خل اين عين ديد وقتي! چي؟ به اين و كردم فكر چي به من. كردم نگاش تعجب با

 :گفت اي مسخره لحن با. كشيد خجالت طفلك! پايين انداخت

 !زني؟ نمي سيلي بهم بگم چيزي يه -

! نشد ما متوجه كسي موزيك بلند صداي بخاطر خوشبختانه. كشيدم خجالت خودم بعد كه خنديدم بلند اختيار بي

 :گفتم و كردم جور و جمع خودمو

 !بفرمائيد! ببخشيد -

 !نباشي؟ رسمي اينقدر شه مي -

 من هرچي چرا!بگه خواد مي چي حاال كردم فكر من! كيه؟ ديگه اين. نخندم كردم سعي اما گرفت م خنده بازم

 :گفتم و كردم اي سرفه! گه؟ مي ديگه چيز يه اون كنم مي فكر

 ...باشه -

 :گفتم مكث كمي با و

 !آرتين -
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 :گفت و زد رضايت سر از لبخندي

 !دوستيم؟ -

 !دوستيم -

 !گفتين؟ مي چي نبودم من: مهيار

 خوش! بود دار خود خيلي مهيار! بگيره ناديده رو كيميا وجود تونست مي راحت چقدر! نيست مهيار اومد يادم تازه

 !حالش به

 !ش؟ ببيني خواي نمي! اومد كيك: مهيار

 !ندارم حوصله نه -

 يه دنبال فقط انگار كه هم بقيه. ميرفت سر م حوصله داشت مهموني اين از ديگه كه منم و نگفت چيزي مهيار

 م گشنه. بخورم چيزي يه تا آشپزخونه توي رفتم و شدم پا حوصله بي. باشن خوش خودشون واسه تا بودن بهونه

 و ساسان نامزدي روز ياد! هه. خوردم و برداشتم ايستك يه. نبود بد كنم سرگرم خودمو اينكه واسه ولي نبود

 آورده رو ها غذا چون. بيرون زدم آشپزخونه از و كشيدم عميقي آه! شده تنگ واسشون دلم چقدر. افتادم مهسا

 تنگ نازنين خاله هاي سبزي قرمه واسه دلم چقدر. نداشتم اشتها خودم ولي كردم دعوت شام واسه رو همه بودن

 قرمه سير دل يه و بشينم بودم كرده هوس لحظه اون ولي نمياد خوشم سبزي قرمه از اصال اينكه با. بود شده

 ...بودما شده خل... بخورم سبزي

... خنده زير زدن شون همه دفعه يه. كنن مي نگام دارن همه ديدم كه بيرون اومدم خياالت از و كشيدم عميقي آه

 ...گرفت خندم خودمم

 دفعه يه. شد مي هضم غذاشون يكم كه وقتي تا اقل حد. نداشت رقصيدن ي حوصله هيچكي ديگه شام از بعد

 :گفت رامين

 !بيار رو كارتات پاشو روشا -

 !مياد بدم من! قمار؟! جان؟ -

 ...بگم بهت تا بيار پاشو... تو جون نيست قمار حس االن... نه ولي... سوسول: خنديد
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 من: گفت و كرد پيدا كارتا بين از رو شاه و قاپيدش دستم از رامين. آوردم هامو كارت رفتم و شدم پا خنده با

 ...شاه

 .بود گرفته خندش خودشم... خنده زير زدن پقي بعد و كردن نگاش لحظه يه همه

 !آوردي؟ گيرمون رامين: مهيار

 :گفت و داد تكون خنده با سرشو رامين

 ...بشينم باران كنار من... بشينن ميون در يكي پسرا و دخترا... كنيم بازي يه بياين -

 يكي و داديم گوش ديوونه رامين حرفاي به... خنديدن همه كه سمتش گرفت خورشي ميوه كارد خنده با باران

 كشيدي مي رو كارت دم با بايد كه بود قرار اين از بازي. بودم نشسته آرتين و مهيار وسط من... نشستيم درميون

 همديگه شدن مي مجبور نفر دو اون اونوقت افتاد مي لبات بين از كارت اگه.... دادي مي كناريت نفر به بازدم با و

 طرف دو هر كه شد مي كنسل بوسيدن شرايط يك تحت فقط... كرد مي مشخص رامين مدتشم... ببوسن رو

 ...باشن ناراضي

 رو كارت بود كرده حبس نفسشو كه همونطور لبشو جلوي گذاشت رو كارت و كرد شروع رو بازي خودش رامين

 به رسيدن كه كرد پيدا ادامه همينجوري... كاميار به داد و كارت بدبختي با بارانم... كرد نزديك باران لباي به

 داشت نگه لبش روي رو كارت آرتين...لرزيد دلم لحظه يه... من لباي سمت آورد و گرفت كارتو آرتينم... آرتين

 به كه هرنگاهي با... نبودم دنيا اين توي انگار من اما... افتاد باش زود يعني كه داد مي تكون دستاشو هي بود و

 ...شد مي تنگ رادمان واسه بيشتر دلم انداختم مي آرتين

 ...ديگه بگيرش: زدن داد همه ها بچه

 نفسم... بود نازك كارت يه فقط بينمون ي فاصله... چسبوندم كارت به لبامو و جلو بردم سرمو و اومدم خودم به

 كارتي اگه آورديم مي كارت به ما كه فشاري با... خورد مي صورتم به نفساش گرماي...بود شده حبس سينه تو

 ...كنه ريشه قلبم توي جديد احساس يه بزارم محاله... نه! شد مي قفل هم تو لبامون مسلما نبود بينمون

 ...افتاد كارت بآلخره و دارم ش نگه نفسم با نتونستم كردم هركاري اما بگيرم كارتو خواستم مي و بستم چشامو

 ...افتاد كارت بآلخره و دارم ش نگه نفسم با نتونستم كردم هركاري اما بگيرم كارتو خواستم مي

 !نه: كردم زمزمه و انداختم آرتين به نگاه يه كارتو به نگاه يه گيجي با
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 :گفتن هم با ها بچه ي همه دفعه يه

 ...اووووووووووو -

 ...ببوسش... ببوسش: گفتن هم با و زدن دست شون همه بعد

 :گفتم و شدم پا سريع دفعه يه و كردم نگاه بهشون منگ

 !رامين؟ ايه مسخره بازيه چه اين -

 ...دقيقه دو تويي چون... كردي قبولش يعني كردي شركت وقتي... نكني قبول خواستي مي: رامين

 و بود من از كار ايراد دونستم مي... بود لباش رو موذي لبخند يه... انداختم آرتين به نگاه يه... خنديدن همه

 ...بودم عصباني آرتين دست از لحظه اون اما دارم نگه كارتو نتونستم

 ...محاله: بيرون دادم حرص با نفسمو

 ...ديم مي ماساژت تونيم مي تا سرتو ميريزيم همه نبوسيش اگه: باران

 بدجنس اينقدر شما: گفتم بدم نشون مظلوم خودمو كردم مي سعي كه حالي در و كردم نگاه بهشون بدبختي با

 ...نيستين

 ...ببوسش ياال... حرفاييم اين از تر بدجنس ما: خنديد رها

 ...بخندن همه شد باعث كه انداخت باال شونه خنده با اون اما... بگو چيزي يه تو يعني كه انداختم نگاهي آرتين به

 درو و اتاق تو پريدم... دنبالم دويدن و شدن پا آرتين از بغير شون همه كه دويدم و گذاشتم فرار به پا دفعه يه

 ...كردم قفلش سريع و بستم

 ...نشكونديم درو تا روشا كن باز: ميومد در پشت از رها صداي

 :گفتم خنده با

 ...شين خيال بي روشا جون... نداره ارزششو... رها خيال بي -

 :شد بلند شون همه صدا دفعه يه

 !چي؟ يعني -

 ...ها ميايم خودمون نياي اگه -

 ...كن باز درو روشا -
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 !زنن نمي جر كه بازي توي -

 بازي رو مون زندگي اسم ها احمق مثل كه هايي لحظه همون... عقب به برگردم كه بود كافي بازي ي كلمه يه فقط

 ...برديم مي لذت مسخره بازي اين از ها بچه مثل و گذاشتيم

 به تقي تا كه اينام... خنده زير زدن ديدنم با شون همه دفعه يه... كردم باز درو و بيرون دادم حرص با نفسمو

 صورتشو و زد موذي لبخند يه آرتين... روش روبه نشستم آروم و آرتين سمت رفتم... خندن مي خوره مي توقي

 :گفتم تند تند و بستم چشامو... بكش منو... خدااااااا اي.... جلو آورد

 ...باش زود... باش زود -

 !داري عجله هك چقدرم: خنديدن همه

 يه... كردم حس گوشم كنار نفاساشو گرماي كردم باز چشامو تا! نبوسيدم؟ چرا پس... گرفت م خنده خودمم

 !ببوسه؟ گوشمو خواد مي... كرد هنگ مخم لحظه

 !نگرفتي؟ كارتو عمد از: آرتين

 چشاي با. بودم داده دست از زدنمو حرف قدرت عصبانيت شدت از. كردم داغ دفعه يه و شد گرد چشام

 :گفت و خنديد كه شدم خيره بهش خشمگينم

 ...حاال اما... نبوسيدم زور با رو كسي حاال تا -

 :گفت رامين بزنه حرفشو بقيه اومد تا

 ...ديگه ببوسش آرتين! شما؟ گين مي چي -

 :گفت آروم... كرد تر نزديك و نزديك بهم صورتشو و كرد من به نگاه يه و انداخت مهيار به نگاه يه آرتين

 ...ش تجربه اولين به... دارم ديگه حس يه حاال اما -

... نيستي آدم كه روشا روحت تو اي... دادم خودم به بودم بلد فحش هرچي دلم توي... بستم چشامو دوباره

 ...بگيري كارتو يه نتونستي

 :شد بلند هم ها بچه داد دفعه يه! بوسي؟ نمي چرا... ديگه ببوسم! ااااااااااه

 ...ديگه ببوسش -

 ...خورد نمي گردنم به نفساش اينبار اما كردم باز چشامو بازم
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 ...خورد نمي گردنم به نفساش اينبار اما... كردم باز چشامو بازم

 ...ارزه نمي هم ش تجربه اولين به: شد پا دفعه يه و كرد نگاه سرخم صورت به خنده با

 ديد وقتي...  شدم خيره آرتين به اي شناسانه قدر نگاه با و آوردم در زبون ها بچه واسه و كشيدم راحتي نفس

 ...برگردوند سرشو و زد بهم لبخند يه كنم مي نگاش

 همه اونشب... بوداااا كثيفي بازي عجب... دادن ادامه خودشون و دادم انصراف بازي از بود ترسيده چشمم كه من

 ...بوسيدن همديگرو

 تولدت شعر خوندن به كردن شروع همه و آورد كيكمو و پاشد رها دادن انتقال بهم دهناشونو آب قشنگ وقتي

 :گفتم ها بچه روبه خنده با. بود زشت گراز يه شكل. برم حال از بود نزديك كيكم ديدن با. مبارك

 !چيه؟ اين -

 .خنديدن شون همه

 !ته باطن: گفت لب زير و خنديد آروم مهيار

 كيميا ديدم كه گذاشتم مهيار دهن توي خنده با و بريدم رو كيك خالصه... كردم نگاش خنده با توام عصبانيت با

 كه بوسيدم رو مهيار ي گونه و نكردم اي توجه بهش! دونست مي رو مهيار قدر بايد! بود حقش! كنه مي نگام داره

 :گفتن هم با همه

 !رمانتيك چه! اووووو -

 دوست يه برام واقعا مهيار!چيه هم به مهيار منو احساس كه دونستن مي شون همه. خنديدن هم ها بچه. خنديدم

 !بود مهربون و خوب برادر يه بگم بهتره يا خوب

 و آرايشي لوازم و عطر بودن آورده واسم كه هايي كادو بيشتر! بوديم خوشحال مون همه و بود خوبي خيلي شب

 عين درست. شد تعجبم باعث بود خريده واسم آرتين كه زنجيري ها كادو ي همه بين! بود چيزا جور اين

 !بودم شده گيج واقعا! چي؟ يعني كارش اين! بود داده بهم رادمان كه بود زنجيري

 اهميت چيزي هيچ به انگار! بود ناپذير نفوذ خيلي! نشد گيرم دست هيچي نگاهش از.كردم نگاه بهش تعجب با

 وقت هيچ كه بود صورتش توي خاصي تفاوتي بي يه اما كنه رفتار عادي ها بچه با كرد مي سعي اينكه با! داد نمي

 !بودم نديده رادمان صورت توي
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 :اومد دنبالم خنده با مهيار. گذاشتم اتاق توي بردم و برداشتم هامو وسايل رفتن همه وقتي

 !هاتو كادو دارم نمي برشون من نترس -

 !شم نمي ناراحت برداري هم شون همه اگه كه دوني مي خودت -

 .بود شده م خيره و بود گذاشته در ي چارچوبه روي دستشو

 ؟!بگي خواي مي چيزي -

 !بگم؟ جوري چه... راستش -

 !بهتره فارسي همون ولي! فهمم مي چيزايي يه بگي هم فرانسه اگه! فارسي سليس و روان زبان با -

 :گفت و زد كمرنگي لبخند

 ...خوام مي من -

 :گفت تند تند دفعه يه بعد

 !دارم دوست رو رها من -

 واسه اينقدر حرفي همچين گفتن كردم نمي فكر وقت هيچ!كنم مي ش مسخره دارم كرد فكر.خنده زير زدم پقي

 !باشه سخت مهيار

 !كنم دل درد كي با خواستم مي كه بگو منو اصال! بخند باشه -

 !مردم؟ من مگه! دلم به دردت -

 :كرد نگام چپ چپ

 !داري؟ دوست رو رها تو كه چه من به حاال! خب خيله -

 !بكشي حرف واسم زبونش زير از بايد تو -

 !ها نيست طمع بي گرگ سالم گن مي! آها -

- روشا؟........! ا! 

 !جونم؟ -

 !ها كنم مي اذيتت كني اذيت -

 !شه مي چي ببينم! باشه خب خيله -
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 :كرد ماچ صورتمو و پريد

 !ها بوسيدي منو گم مي رها به! بديد نديد اونور برو -

 !نگير تحويل خودتو اينقدر هم تو خب خيلي -

 كشيدم دراز كاناپه روي. دنبالش نرفتم و شدم خيالش بي ديگه منم.بيرون رفت و دويد برسم بهش اينكه از قبل

 نمي خوابم چرا دونم نمي. بود شب نيمه از بعد نيم و سه. كردم نگاه ساعت به. كردم خاموش رو تلوزيون و

 خونه، توي بود، پيشم نفر يه انگار.داشتم بد احساس يه. كردم زياد رو صداش و كردم روشن رو تلوزيون. گرفت

 گفت مي هميشه مريم يادمه. شد سيخ بدنم موهاي كردم احساس! ديدمش نمي من اما بود نزديك خيلي بهم

 با حتي كه مريم كنه كارت چي بگم خدا! شده نزديك بهت روح يه كه بدون داد دست بهت احساس اين وقتي

 !ندارم آرامش بهت كردن فكر

 دست به! بگيره انتقام اومده حتما آره! بده؟ عذابم بخواد رادمان كه ممكنه يعني. بود گرفته وجودمو تموم ترس

 خونه به نگاه يه. نشد درست بازم اما ست مسخره. كشيدم موهام روي دستم يكي اون با و كردم نگاه يه چپم

 رو ها كانال همونطور. كردم عوض رو تلوزيون ي شبكه و دادم قورت رو دهنم آب. بود مرتب چيز همه. انداختم

 از سفيد لباس و بلند موهاي با زن يه از وحشتناك خيلي تصوير يه كانال يه روي زدم تا دفعه يه كه كردم عوض

 .نداشتم كنم عوض رو كانال اينكه قدرت... بيرون زد تلوزيون ي شيشه از دفعه يه و اومد در جنگل وسط چاه يه

 ي قيافه چه. خداااا واي. زد كنار رو موهاش دختره. بودم ترسيده واقعا لحظه اون توي اما نبودم ترسويي آدم من

 لحظه اون كه شاهده خدا اما خنديدم مي بهش بودم ديده رو فيلم اين ديگه موقع يه اگه شايد. داشت وحشتناكي

 به خواستم مي انگار. تلوزيون سمت رفتم و شدم پا شده مسخ هاي آدم عين. بودم رسيده ديوانگي مرض به

 !فيلمه يه فقط اين كه كنم ثابت خودم

 !فيلمه يه فقط اين كه كنم ثابت خودم به خواستم مي انگار

 در دفعه يه كه بگيره منو خواست تا و آورد تلوزيون توي از دستشو دختره. نشستم تلوزيون جلوي آروم

 تكون با. كشيدم مي جيغ بودمو بسته هامو چشم و گوشم رو بودم گذاشته دستامو.زدم جيغ من و شد باز آپارتمان

 .بود بسته هام چشم هنوز اما كشيدم نمي جيغ ديگه. اومدم خودم به داد مي م شونه به نفر يه كه هايي

 !خب؟. آروم. باشي آروم كن سعي. كن باز هاتو چشم! روشا... روشا -
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 بود نشسته جلوم كه آرتين ديدن با و كردم باز هامو چشم و كشيدم عميق نفس يه! اومد مي هام چشم از اشك

 دستش حركت! كنه آرومم كه داشت سعي اون و كردم مي گريه من. بغلش تو انداختم خودمو و گريه زير زدم

 و كشيدم عميقي نفس! بره بين از پيش ي لحظه چند ترس اون و بشه ايجاد توم خوبي حس شد باعث كمرم روي

 !باشه كنارت داري احتياج يكي به واقعا كه وقتي كه بود خوب چقدر. كشيدم هام ريه به رو تنش عطر

 !؟ آرتين -

 اينا ي همه نكنه!شده؟ چم من خدايا. نيست كنارم هيچكي ديدم كه كردم بلند سرمو تعجب به. نيومد صدايي هيچ

 نگاه تلويزيون به! بودم نشسته زمين رو تلويزيون جلوي همونجور من! بود رادمان روح اون نكنه! خوابه؟ يه فقط

 روي اگه. كردم روشن رو تلويزيون لرز و ترس با. نبود خواب! نه اما! شده؟ چم من خدايا! بود خاموش! كردم

 ...پس بود كانال همون

 هو يه تلويزيون كه بودم شده خيره بهش همونطوري. شد مي پخش فيلم همون داشت هنوز!بود كانال همون!بود

 روشا! بترسم نبايد نه! ايستاده سرم پشت يكي كردم احساس. نداشتم برگردونم سرمو اينكه قدرت! شد خاموش

 دستش رو كنترل آرتين. كردم نگاه پشتم به و برگشتم سريع! ست مسخره چيز يه ترس! شجاعي خيلي تو

 :كرد مي نگاه من به اخم با و بود گرفته

 !كني نگاشون نيستي مجبور نداري رو ها فيلم جور اين ي جنبه كه تو -

 .بودم شده گيج

 ...در مگه! اينجا؟ اومدي جوري چه تو...تو -

 هامو زانو. لرزيدم خودم به فكر اين از... كه رادمانه روح اين نكنه. داد لم مبل روي و گذاشت ميز روي رو كنترل

 هاشو چشم و داد تكيه مبل پشتي به سرشو. بودم شده خيره بهش ترسو هاي بچه عين و بودم كرده جمع بغلم تو

 ....انداخت رادمان ياد منو بيشتر كارش اين... برد فرو موهاش الي دستشو و بست

 :كردم تكرار سوالمو دوباره

 !كردي؟ باز درو طوري چه -

 :داد جواب بسته هاي چشم همون با

 .نبود كردن باز به نيازي -
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 :گفت كه كردم آماده بعدي جيغ واسه خودمو!واقعا؟ يعني. شد گرد هام چشم

 !پرت حواس خانم بود باز خودش در -

 :پرسيدم ترديد و شك با. كشيدم عميق نفس يه

 !؟ آرتين -

 !بله؟ -

 !شد راحت خيالم! آخيش

 !شد؟ چي كه بگو واسم اول از -

 :شد خيره بهم و كرد باز هاشو چشم

 !اينجا بيا! نشستي؟ زمين رو چرا تو -

 .نداشتم رو بهش شدن نزديك جرات هنوز راستش. كرد اشاره كنارش به و

 !ديدي؟ جن چيه -

 :گفت بريده بريده خنده ميون. خنده زير زد بلند بلند هو يه بعد و شد ساكت لحظه چند

 ...من خداي واي...من كردي فكر حتما! ترسي؟ مي من از كه نگو... كه نگو -

 :شدم عصباني. خنديد مي داشت همونطور

 !مار زهر -

 باال و كرد حركت هاش چشم سياهي يهو! خدا واي! دقيقه دو! دقيقه يك! شد خيره بهم و شد ساكت دفعه يه

 اومد و شد پا نيست خودشون دست كنترلشون كه هايي آدم عين. بود شده سفيد سفيد هاش چشم حاال. رفت

 تكون توانايي بگم بهتره يا خوردن تكون جرات.شد مي نزديك من به و بود گرفته جلو روبه هاشو دست. سمتم

 .نداشتم خوردن

 روي لبشو و كرد نزديك سرم به سرشو. لرزيدم مي بيد مثل! اينجوريه؟ چرا. هاش چشم خدايا. شد نزديك بهم

 مثل بايد هم شايد. بودم مردن ي آماده و بودم بسته هامو چشم! بگيره گازم خواست مي حتما. گذاشت گردنم

 ...من خداي واي! شد فعال مغزم لحظه يه براي فقط! لحظه يه! بود؟ آشام خون رادمان مگه ولي. شدم مي خودش

 :زدم جيغ بود عجيب هم خودم واسه كه بلندي باصداي
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 !كشمت مي... آرتين -

 :نداشتم ترسي هيچ ديگه. دنبالش منم و دويد خنده با آرتين

 !لوسي خيلي -

 !ترسيدي! ترسيدي: آرتين

 دنبال همونجوري و بوديم من اتاق توي. كردم مي دنبالش منم و ترسيدي ترسيدي گفت مي بهم هي و خنديد مي

. روش افتادم منم و تخت رو افتاد كه دادم هلش و رسيدم بهش سريع من كه پريد تختم روي از. دويديم مي هم

 روي و خورد سر هام چشم از نگاهش... ساكت. بوديم شده خيره بهم هردومون. داشتم عجيب احساس يه! وايي

 هم آرتين كنم فكر. شديم خشك سرجامون هردومون. اومد در شدن بسته محكم صداي دفعه يه. موند ثابت لبام

 :گفتم ترس با و شدم بلند روش از سريع. خورد نمي تكون چون بود ترسيده

 .ترسم مي من آرتين -

 :كشوند خودش دنبال منو و داد فشار دستش توي دستمو و واستاد كنارم

 !نيست هيچي! نترس -

 :گفت ترس با آرتين. زدم جيغ و ميز به كرد گير پام دفعه يه كه رفتيم مي بيرون اتاق از همونجوري

 !شد؟ چي -

 منو حاال. بزنه جيغ هم سايه اون شد باعث كه زدم جيغ دوباره شد مي نزديك بهمون كه اي سايه ديدن با من اما

. خنده زير زديم هم ما و اومديم خودمون به لحظه يه. خنديد مي بهمون آرتين و زديم مي جيغ هردومون مهيار

 :گفت مهيار

 !زدي؟ جيغ چرا. ترسيدم دختر -

 :داد تحويلمون دار معني لبخند يه افتاد آرتين به چشمش وقتي و

 !جمعه كه جمعتون! به به -

 :انداخت بود هم دست توي كه دستمون به نگاه يه بعد

 .شدم مزاحم اينكه مثل -

 :گفت مهيار كه كشيدم دستمو سريع. زد لبخند يه و
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 !شدم نگران اومد جيغت صداي -

 !كني مي تحملم و مي همسايه تو اقل حد كه خوبه! شدي خواب بد ببخش -

 :گفت آرتين روبه و خنديد مهيار

 !كني؟ مي كار چي اينجا تو -

 :ناپذير نفوذ آرتين همون! بود شده خشك و سرد بازم آرتين

 !بودم گذاشته جا! ببرم مو گوشي بودم اومده -

 !ببري تونستي مي هم صبح رو ت گوشي: مهيار

 :كرد نگاش چپ چپ آرتين

 .شد مي دير اومدم مي صبح اگه. بزارم قرار باهاش بايد فردا كه بود مهم خيلي ي شماره يه توش -

 !بخير شب! رم مي من پس خب خيله: مهيار

 برش و بود آشپزخونه اپن روي كه موبايلش سمت رفت آرتين. رفت بده زدن حرف فرصت ما به اينكه از قبل

 :داشت

 .شدم مزاحم موقع بد ببخشيد -

 .كنم مي خواهش -

 از من وگرنه بود اومده آرتين كه شكر خدارو. كردم قفل رو در قبلش البته.اتاقم تو برگشتم منم و رفت آرتين

 .ديدم مي كابوس همش! خوابي؟ چه اما. برد خوابم سريع خيلي كه بستم هامو چشم! كردم مي كوپ سنگ ترس

 به هيچي ولي. كشيدم مي خجالت ازش. بود مهيار. شدم بيدار آپارتمان زنگ صداي با كه بود يك ساعت حدود

. كردم مي فكر خودم با كردم مي درست قهوه كه همونطور و آشپزخونه توي رفتم. تو اومد و نياورد خودش روي

 ها فنجون. باشم م نقشه فكر به بايد.... بايد. بشم صميمي آرتين با خوام مي كه اونجور نتونم شايد مهيار وجود با

 :گفتم و كردم آماده رو

 !گم مي رو لندن! شد؟ چي گفتي كه ماموريت اون راستي مهيار -

 :وگفت كرد روشن رو تلوزيون. ببينمش تونستم مي بود اپن آشپزخونه چون
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 مي خراب شبت داري دوسم بس از دونستم مي چون نگفتم بت ديشب. كنم خداحافظي ازت اومدم همين واسه -

 .شه

 .شدم مي ناراحت خيلي مهيار رفتن از حتما بود ديگه وقت يه اگه! جاااان اي

 !دانه پنه بيند خواب در شتر -

 ...شتر: كرد نگام چپ چپ

 !چي؟ شتر: گفتم خنده با

 !اهللا اال اله ال -

 :گفت و خورد شو قهوه زودي مهيار. خورديم قهوه هم با و هال توي بردم فنجون تا دو با شد آماده كه م قهوه

 .بدم بهت مداركتو تا) خودش آپارتمان(اونور بيا نرفته يادم تا راسي. دارم پرواز سه ساعت... برم بايد ديگه من -

 ازم مهيار بعدش! باشه كارا دنبال خودش كه مهيار به بودم داده اقامت كاراي بخاطر مداركمو. دادم تكون سرمو

 !رفت و كرد خداحافظي

 .كردم مي تموم كارو بايد. برداشتم مو گوشي مهيار رفتن از بعد

 ...الو -

 ...نياز الو -

 !شما؟: گفت ترديد با بعد و كرد مكث لحظه يه

 !تويي؟ روشا ا: گه مي كردم فكر حاال بگو منو

 ...روشام -

 !روشا؟ -

 :زد مي جيغ همونجوري. خورد تكون گوشم ي پرده كه زد جيغ چنان

 من ياد داري مشكلي وقت هر... كه واقعا! ها؟! تو؟ هستي گوري كدوم! داري؟ هم دوستي يه اومد يادت بآلخره -

 ...احساس بي... نيستي بيش آشغال يه توي... شعور بي... معرفتي بي خيلي...افتي مي

 :گفت آروم شد تموم كه حرفاش. گفتم نمي چيزي و بودم ساكت من. گفت و گفت هي همينجوري

 !داري؟ كار چي جانم -
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 !ها وضعه خل اينم. خنده زير زدم پقي

 !شد؟ تموم هات فحش... عزيزم -

 ...احساس بي... مونده چندتا هنوز نه -

 !بودي گفته كه اينو -

 ...عوضي خب! ا؟ -

 !شد؟ تموم حاال: خنديدم

 ...بگم تونم نمي اما مونده هيجده باالي تا چند! نه كه تموم -

 ...باش راحت... گلم بگو -

 !شه مي ادب بي بزنم حرف بچه اين جلوي بعدشم... بزنه حرف تو با منتظر ساعته سه... بابا انيجاست نيما آخه -

 .خوام مي رو آناهيتا آدرس: گفتم خنده با

 !خواي؟ مي چي واسه: كرد مكث لحظه يه

 !دارم الزمش -

 ...روشا -

 واسش مون دوستي انگار اما. بده آدرسو خواست نمي. كنم چيكار خوام مي دونست مي... نگرانه دونستم مي

 خيلي تشكر با زدم حرف نياز با ديگه يكم اينكه از بعد. داد بهم كاملشو آدرس چون داشت ارزش اينا از بيشتر

 من و... كرد مي گله بودنم معرفت بي از نياز مثل اونم. زدم حرف نيما با هم يكم و كردم خداحافظي ازش زياد

 ...نداشتم شرمندگي اظهار بجز چيزي

 چراغ و بود شده تاريك تقريبا هوا. بودم شده خيره پاريس شلوغ هاي خيابون به تراس توي از من بودو غروب

 .بود شده ايجاد قشنگي خيلي فضاي و بودن روشن ها

 خواستم مي.بود آرتين ي شماره.كرد جلب خودش به مو توجه بود ميز روي كه گوشيم ي ويبره ضعيف صداي

 :دادم جواب بعد ثانيه چند. بمونه منتظر يكم بزار گفتم كه بدم جواب

 !بله؟ -

 !خودتي؟ روشا -
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 !گرفته ياد فارسي مونه همسايه نه -

 !بود دار خنده خيلي -

 !نكني غش -

 !دستم بدي آب بياي بايد پس -

 !بكنه؟ كارو اين واست نيست يكي بزرگي اون به ي خونه تو -

 .شام واسه كنم دعوتت خواستم مي گذشته شوخي از -

 :گفتم تفاوتي بي لحن با ولي كردن مي آب قند دلم تو كه اين با

 !مناسبته؟ به -

 :گفت بعد و شد ساكت يكم

 !دوستي يه شروع واسه كن فكر تو -

 كجا و كي! پسر گل باشه: خنديدم. شدم مي نزديك بهش تونستم مي تا بايد. كردم مي ناز اين از بيشتر نبايد

 !ببينيم؟ همديگرو

 !دنبالت ميام ديگه ساعت نيم -

 !نيستم آماده هنوز من ولي! ساعت؟ نيم -

 !ديگه شو آماده برو خب -

 دخترا چون هم شايد دونم نمي! بمونه ها خانم منتظر زيادي اومد نمي خوشش اينكه مثل. كرد خداحافظي سريع و

 دلم وقت هر من! نه يا مياد خوشش كه نبود مهم حال هر به. كردن نمي معتلش زياد و گرفتن مي تحويلش خيلي

 !شدم مي آماده خواست مي

 !نه؟ يا باشم داشته بقيه با فرقي يه بايد من اما دونم مي آره! دوني مي هم خودت! بود مهم! روشا نه

 رفتم. كردم انتخاب رو صدفي پيراهن يه بآلخره. بپوشم چي دونستم نمي. لباسام كمد سمت رفتم ها فكر همين با

 شروع داري! روشا؟ كني مي كار چي داري. اومدم خودم به دفعه يه. كشيدم مداد چشامم توي دقت با! آينه جلوي

 !بازم؟! كني؟ مي
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. زدن رو آپارتمان زنگ بعد ساعت نيم درست. دادم ادامه كردنم آرايش به و كردم دور خودم از رو مزاحم افكار

 !درسته اين آره! بمونه منتظرم يكم بايد. مونه مي منتظرم البي تو كه گفت اما باال بياد گفتم بهش اف اف پشت از

 روي به ولي عصبانيه بود معلوم. اومد طرفم به ديدنم با. پايين رفتم بعد ربع يك. دادم لفتش تونستم كه جايي تا

 :گفت و داد جوابمو كه كردم سالم بهش! آورد نمي خودش

 !بريم؟ -

 !ام آماده! آره -

 !باشي انداخته جا رو چيزي شايد گفتم -

 :گفتم پررويي با و نكردم توجه ش كنايه به

 !چطور؟! نه -

 به بعد لحظه چند. شدم سوار منم و كرد باز واسم رو ماشين در.شدم ساكت كه انداخت بهم دار معني نگاه يه

 :شكوندم من رو بود بينمون كه رو سكوتي. افتاديم راه بود كرده انتخاب خودش كه رستوراني طرف

 !آرتين؟ -

 !بگو يعني كه انداخت بهم نگاه يه و برگشت

 !دادي؟ هديه بهم اونو چرا! زنجيره اون منظورم! كادو اون -

 !نيومد؟ خوشت -

 !بود داده بهم رادمان كه بود زنجيري عين اما! چرا -

 :انداخت گردنم به نگاه يه

 !دادمش بهت همين بخاطر منم! آره -

 :بودم شده گيج

 !شم نمي منظورت ي متوجه من! چي؟ يعني -

 عين هم دادم بهت من كه زنجيري! داري دوست خيلي داده بهت رادمان كه رو زنجيري اون تو روشا ببين -

 ...پس همونه
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 دوستش داده بهم رادمان اينكه بخاطر رو زنجير اون من جان آرتين نه! باشم؟ داشته دوست هم اونو بايد پس -

 !ش قشنگي دونم مي چه و قيمتش بخاطر نه دارم

 :باال داد ابروشو

 !داشتي؟ دوستش خيلي -

 !دارم هنوزم!... داشتم؟ -

 :گفت تعجب با

 !مرده كه اون ولي -

 !منه با هميشه روحش اما باشه مرده جسمش شايد -

 :باشه عادي لحنم كردم سعي و گزيدم لبمو! كردم؟ مي سكته ترس از داشتم پريشب من يعني كه زد پوزخند يه

 ...ديدم رو فيلم اون چون اما بودم ترسيده شب اون من كه درسته -

 !نخواستم هم توضيحي هيچ! نگفتم چيزي كه من -

 !ده مي نشون رو چي همه لباته رو كه پوزخندي اون ولي -

 .شديم پياده هردو و كرد پارك جا يه

 داخل.زد بهم لبخند يه كه گرفتم بازوشو! كن گوش حرف كه منم! بگير بازومو يعني كه بود گرفته طوري دستشو

 اما چرا دونم نمي. بودم ساكت هنوز من. داد غذا سفارش آرتين. كرديم انتخاب رو دنج ي گوشه يه و شديم

 .داشتم بدي احساس

 !ساكتي؟ چرا -

! بشه گيرت دست چيزي ازش شد نمي وقت هيچ بود ناپذير نفوذ هاش چشم. زد زل هام چشم توي. كردم نگاش

 كه داشت حالتي يه حال عين در! ببري درونش احساس به پي و كني نفوذ بهش نتوني كه داشت مانع يه انگار

 !بود خودش مال انگار! رادمان هاي چشم مثل درست. كرد مي جذبت

 :پرسيدم بره بين از خشك و سرد حالت اون اينكه واسه. پايين انداختم سرمو

 !هستي؟ كاري چه مشغول اآلن تو -

 !كنم مي نگاه رو تو دارم -
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 :كردم كجي دهن بهش

 !بود دار خنده خيلي -

 !نيست بدك بارم كارو! دارم مهندسي شركت يه خب -

 مسائد زياد حالش گفتن مي ها بچه آخه! خوبه؟ مامانت حال!نيست؟ بدك گي مي ماشين و خونه اون به تو -

 !نيست

 من اما! بود چيزي يه دنبال چشام توي انگار. كردم مي گم پامو و دست كرد مي نگام اينجوري هروقت. كرد نگام

 ...آوردم نمي در سر ازش

 !نزنيم حرف بهش راجع بهتره -

 مي ايراني غذاي دلم. نداشتم اشتها. شديم خوردن مشغول. آورد رو غذا خدمت پيش كه دادم تكون سرمو

 :گفت چون بود فهميده هم آرتين انگار. خواست

 شام تا خودم ي خونه كنم دعوتت تونم مي اما! كرده تعطيل يه وقتي چند شناختم مي كه رستوراني اون متاسفم -

 .كنم مهمونت

 !بلدي؟ آشپزي مگه -

 !بلدم چيزايي يه -

 !كني؟ مي زندگي پدرت با تو -

 :شد كالفه

 !رادمانه منظورم! بدونم عموت پسر به راجع بيشتر خوام مي!بگو خودت از!من؟ باباي مامان به دادي گير چرا تو -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 حتي. نبوديم دور هم از وقت هيچ. شديم بزرگ باهم بچگي از! همينطور هم رادمان! م خونواده فرزند تنها من -

 آناهيتا ي كله سرو اينكه تا بود خوب چيز همه. داشت آپارتمان يه اونجا رادمان. شديم قبول جا يه هم دانشگاه

 !مزاحم يه! شد پيدا

 باهم اونقدر هنوز نكنم فكر. بگم آرتين به چيزي نبايد االن ولي. كنم مي پيدات بآلخره. كردم مشت دستامو

 !كنه كمكم كه باشيم شده صميمي
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 !م احمقانه حركت اون با بود من تقصير! نبود اون تقصير شايد البته -

 !كردي؟ كار چي مگه -

 !كردم فرار عقدم روز! ست مسخره خيلي -

 :باال انداخت ابروشو

 !نداشتي؟ دوست رو رادمان مگه! چي؟ -

 !ديگه كردم فرار رادمان بخاطر! چرا -

 .شم نمي متوجه -

 بله ازم كه اي لحظه درست اما كنم ازدواج شهاب مون خانوادگي دوست پسر با خواستم مي اولش من ببين -

 ...رادمان كه بزنه بهم ماشين يه كه بود نزديك و رادمان دنبال دويدم و كردم فرار خواستن

 كه بود وقت خيلي. كنم خالي خودمو كه داد اجازه آرتين. گريه زير زدم و تركيد بغضم. بدم ادامه نتونستم ديگه

 :گفت مهربوني با شدم آروم كم يه وقتي! بودم نكرده گريه

 !بهتري؟ -

 :گفت و گرفت دستمو آرتين. ديد نمي رو ما كسي كه بود اين بوديم نشسته كه جايي يه خوبي. دادم تكون سرمو

 !بريم؟ خواي مي -

 هام غم با هميشه مثل و خلوت جاي يه برم داشتم دوست. كردم قبول سريع چون بودم حرف همين منتظر انگار

 غمزدگي حالت اون از بود شده باعث آرتين وجود شايد. شده بهتر حالم كه كردم احساس ماشين توي! باشم تنها

 باشه يكي كه شد نمي باورم هنوزم. شدم خيره بهش و چسبوندم شيشه به سرمو. بگيرم فاصله پيش ي دقيقه چند

 .نداشتن هم نسبتي هيچ هم با حتي! باشه رادمان شبيه اينقدر كه

 :انداخت بهم نگاه يه و برگشت و شدم خيره بهش ديد وقتي

 !شده؟ چيزي -

 :كشيدم عميق نفس يه و بستم هامو چشم بدم جوابشو اينكه بدون

 !؟ آرتين -

 !بله؟ -
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 !خونه برم خوام نمي من -

 !ري؟ مي كجا -

 :گفتم مكث كمي با

 !خودت ي خونه ببر منو -

 شده وارد شوك بهش كه انگار. بودم شده خيره بهش ها احمق مثل ترس از! ترمز رو كوبيد محكم پاشو دفعه يه

 .افتاد راه لحظه چند از بعد. بود

 .افتاد راه لحظه چند از بعد

 :گفتم ترس با

 !كردي؟ همچين چرا -

 !گفتم؟ چي من مگه! وا. بود كرده اخم

 !!؟ آرتين -

 !خب؟! نگو چيزي همچين پسر يه به وقت هيچ روشا ببين -

 .پايين انداختم سرمو. فهميدم منظورشو

 !باشي اينا از تر فكر روشن ميكردم فكر -

 :كرد نگام چپ چپ

 !ايم ايراني ما اما نيست ايران اينجا كه درسته! بيني؟ مي چي تو رو فكري روشن تو -

 و بيشتر باهاش م رابطه بايد... بينمش مي كي دوباره نبود معلوم. بودم مجبور اما زدم بدي حرف دونستم مي

 :گشتم برمي حرفم از نبايد! شد مي بيشتر

 اصال! تو؟ ي خونه بيام تونم نمي من ولي من آپارتمان بياي توني مي تو چطور! نيستيم؟ دوست هم با ما مگه -

 !تحفه! بابا نخواستيم

 !حيا بي! وايــــــــــــــــــــي... ! بزنم گه مي شيطونه! دماغ گند ي پسره! نگه چيزي و باشه ساكت داد ترجيح

 نمي. برگردوندم رومو سريع. كرد نگام و برگشت هو يه كه بودم شده خيره آرتين به و بودم فكرا همين توي

 .برد خوابم ولي چرا دونم
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 .شدم خيره بهش تعجب با اينجا بياره منو كردم نمي فكر كه من. شدم بيدار زد مي صدام كه آرتين صداي با

 !من؟ ي خونه بياي خواستي نمي مگه -

 باحالي زيبايي يه روشنه اينجا كه چراغايي اين! دارن حياطي عجب پسر هي. شدم پياده و كردم باز درو ترديد با

 هي پاشو جلوي هاي ريزه سنگ كه درحالي آرتين. شدم اينجا زيبايي محو اومديم كه شبم اون. بخشيده فضا به

 گرگي سگ يه بعدش و اومد سگ يه پارس صداي كه زد سوت يه دفعه يه. كرد مي پرت طرف اون و اينطرف

 و آرتين به و دادم قورت دهنمو آب. اومد مي در دهنم از داشت دلم. اونور پريدم و زدم بلندي جيغ. بغلش پريد

. كردم نگاه سگه به.شد چندشم.... ووووووويييييي. كردم نگاه كردن مي نوازش همديگرو عاشقانه كه سگي

 .بود خوشگل پوستش. بود سفيد قسمتاش بعضي كه سياه پوست

 !شد؟ پيداش كجا از اين: گفتم ترس با

 ...نويزي. دوستمه: كرد نگام آرتين

 آرتين. تر عقب رفتم قدم چند ترسم از من كه شد نزديك بهم يكم نويزي. كرد معرفي بهش منو فرانسه به بعد

 :خنديد

 !شناسه مي رو تو! نداره كاري باهات -

 كه بودم شده خيره بهش همونجوري! شناسه؟ مي منو چطوري پس نديدم اينو تاحاال كه من. كردم نگاه آرتين به

 رو گذاشت سرشو و نشت پام جلوي و اومد آروم. نخوردم تكون ديگه اينبار من اما. جلو اومد قدم چند باز نويزي

... نرمه چه... موهاش الي بردم دستمو. شدم خم آروم و نزديكش رفتم قدم يه ترديد با... نازي... آخيييي. دستاش

 !هااااااااااا داره سگ چشام. خودم چشاي مثل! ههههههه... بود سبز. كردم نگاه چشاش به

 !بود؟ چي اسمش! منه چشاي همرنگ چشاش -

 !نويزي -

 !ساكته اينكه! نويزي؟ چرا حاال -

 .خنديديم هردومون كه كرد كردن پارس به شروع نويزي دفعه يه

 .كرده انتخاب واسش اسمو اين مهيار -

 .كرد كوتاه پارس يه و خودشو دور چرخيد دور يه و شد پا نويزي. كردم نازش بازم و خنديدم
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 ...وراجيم هردومون... نويزي ميايم هم به خيلي تو منو -

 ...بزن حرف باهاش فرانسه... شه نمي حاليش فارسي: آرتين

 :باهاش زدن حرف به كردم شروع خنده با

 ...حرفيم پر هردومون... ميايم بهم تو منو گم مي -

 .ايستاد كنارم درست و اومد آرتين. كنه مي پارس ناز چه... آخي. كرد پارس بازم نويزي

 !تو؟ بريم -

 !ها بودم پررويي عجب. شدم راهي اون از جلوتر و دادم تكون سرمو

 :كرد تعارف بهم و اومد پرتغال آب ليوان دوتا با و رفت كه نشستم مبل يه روي

 !ندارم كردن درست قهوه و چاي ي حوصله ولي ببخش -

 :برداشتم ليوانو يه و خنديدم

 !كني؟ مي زندگي تنها اينجا تو -

 .داد تكون سرشو

 !كني؟ مي زندگي تنها كه ساله چند -

 :نرفتم رو از من ولي. نگفت چيزي و كرد نگام يكم

 !نيست؟ هم چيزا اين و مستخدم از خبري -

 !كنه مي تميز رو اينجا و مياد درميون روز يه خانمي يه -

 !كرده جلب نظرمو اينطوري كه ايه خونه اولين اين راستش! ببينم؟ رو خونه شه مي -

 .نگفت چيزي و داد تكون سرشو

 !نمياي؟ باهام تو -

 باز رو اتاقا تك تك در من و رفتيم باال ي طبقه به. شد همراه باهام و پاشد حرفي هيچ بدون و انداخت بهم نگاه يه

 :گفتم بود سرم پشت كه آرتين روبه. افتاد دونفر تخت يه به چشمم كردم باز كه اتاقو يه در. كردم مي

 !باباته؟ مامان اتاق اين -

 :خنديد
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 !خودمه اتاق اين. نكردن زندگي خونه اين توي وقت هيچ اونا! نه -

 !رادمانه مثل چيزت همه تو! رادمان مثل درست! اووووه -

 ...خشكي اينقدر كه ببره رو احساساتت شور مرده! زد مي موج تفاوتي بي صورتش توي. كردم نگاش

 !بدونم ش درباره چيو همه بايد من ولي نده جوابمو اون شايد. شدم اتاق وارد

 !؟ آرتين -

 !بله؟ -

 !شدن؟ جدا هم از چرا بابات و مامان -

 چرا اين. شد خيره بهم و نشست تختش روي! داره؟ پرسيدن اينم آخه! هستم ديگه آره! فضولم؟ من مگه اصال

 !ده؟ نمي سواالمو از هيچكدوم جواب

 !ده؟ نمي سواالمو از هيچكدوم جواب چرا اين

 !بدوني؟ خونوادم مورد در كنجكاوي چرا -

 ...چون خوام مي: بيرون دادم حرص با نفسمو

 !چون؟: كرد نگام كنجكاو

 .گفتم بهش رو بود فكرم تو بود وقتي چند كه چيزي اون

 :گفت شد تموم هاش خنده وقتي. ميكردم نگاش ورچيده لباي با من. خنده زير زد بلند بلند دفعه يه

 ...ببينم عموتو زن و عمو بايد من -

 !وضعه خل انگار اين. نبود ديوونه اقل حد رادمان. بردم مي رادمان با تفاوتاش به پي داشتم تازه

 ي همه كردم سعي! باشه؟ من ي گمشده عموي پسر واقعا آرتين اگه. بودم فكر تو من اما. بيرون رفت مي داشت

! مرده مهسا دوقلوي خواهر گفتم زندايي به كه... شمال توي روز اون. كنم مرور ثانيه چند عرض در خاطراتو

 ...يعني!بودن شده ناراحت... عمو زن و عمو ي چهره حالت

 :گفت حوصله بي اما...دنبالش دويدم

 ...بشنوم موردش در چيزي خوام نمي... كنم مي خواهش روشا -

 :دويدم دنبالش بازم.پايين رفت مي ها پله از داشت آرتين. موندم همونجا
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 ...اما -

 خدا. پايين افتاديم ها پله از باهم و كشيدم خودم با هم آرتين لباس كه بيفتم بود نزديك و خورد ليز پام دفعه يه

 !كنم؟ مي فكر چي به دارم من خدا واي. نشد مون چيزي و بود آخر هاي پله شكر رو

! مسخره چه. بودم شده خيره چشماش تو همونجوري و بود سرش طرف دو دستام دوتا و آرتين روي بودم افتاده

 !ها چيزيه خوب خجالتم! وايـــــــــــــي! روش افتادم من روم بيفته آرتين اينكه جاي به

 چند... ندارم دوسش من. موند ثابت همونجا نگاهم و. رسيدم هاش لب به تا كردم نگاه رو صورتش اجزاي ي همه

 .كردم تكرار ذهنم توي رو جمله اين بار

 بندازه سرشو بز مثل كه نبود مهياري حاال ولي. تولدم شب مثل درست. بود شده خيره هام لب به فقط هم آرتين

 !گفتم؟ چي بهش بفهمه مهيار اگه واي! خونه تو بياد و پايين

 دونم نمي كه هاش لب نزديك بردم سرمو و كردم شل يكم دستمو و بستم هامو چشم. فهميدم نمي خودمو حال

 روي دستشو. شدم خيره بهش و كردم باز هامو چشم. روم اومد آرتين و چرخيديم هردومون كه شد چي دفعه يه

 ...چشمم كنار بعد و كشيد صورتم

 مي نگو... كنه نوازشم مثال كه كشيد صورتم روي دستشو كردم فكر كه باش منو. شد بلند روم از آروم خيلي

 چشم ي دختره. شدم پا سريع و اومدم خودم به... كنه پاك چشمم گوشه از رو شده پخش كه مدادم خواسته

 :گفتم و كردم مرتب لباسمو. اومده خودش به تازه سفيد

 .خورد سر پام. ببخشيد -

 ساعت به. رفتيم هال طرف به. آورد نمي روم به رو چيزي كه بود خوب!نيفتاده اتفاقي هيچ كه انگار.نزد حرفي

 غريبه! كني؟ مي كار چي غريبه مرد يه ي خونه شب وقت اين تا حيا بي ي دختره. بود دو به نزديك. كردم نگاه

 !خوبي توجيه چه! آهان! دوستمه. كه نيست

 !برسوني؟ منو توني مي -

 :گفت و خنديد

 !نه؟ كه چرا -
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 مالوند خودشو و اومد سريع نويزي ديدم كه زدم سوت يه اختيار بي حياط توي. بيرون زديم ش خونه از هم با

 :دادم نوازش گردنشو. بهم

 ...شم مي خوشحال... پيشم بيا صاحبت با. رفيق ميرم دارم من -

 با آرتين. بود ش وراجي بخاطر كردنش پارس شايد. كرد پارس بازم كه ديدم اما نه يا فهميد حرفامو دونم نمي

 .كرد مي نگام خنده

 !شه نمي اخت زود اينقدر هركسي با -

 .نيستم هركسي من: زدم لبخندي

 !البته: آرتين

 مي فكر اين به من... من... من و كرد مي فكر ش گذشته به آرتين حتما. زديم نمي حرف كدوم هيچ راه توي

 ...كنم استفاده آناهيتا از انتقام واسه آرتين از بايد چطوري كه كردم

 :كردم روشن ماشينو پخش و بردم دست

...Ring my bell, ring my bells 

 ...بياور خاطر به مرا

...Ring my bell, ring my bells 

 ...بياور خاطر به مرا

...Ring my bell, ring my bells 

 ...بياور خاطر به مرا

...Ring my bell, ring my bells 

 ...بياور خاطر به مرا

Sometimes you love her 

 داشتي دوست رو مون عشقبازي تو اوقات گاهي

Sometimes you don’t 

 نبود طور اين اوقات گاهي و

Sometimes you need it then you don’t and you let go 
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 ميكردي ترك رو اون ، نداشتي اون به نيازي زمانيكه سپ داشتي نياز اون به تو اوقات گاهي

Sometimes we rush it 

 ، ميكرديم عشقبازي اشتياق با ما اوقات گاهي

Sometimes we fall 

 آورديم مي كم اوقات گاهي

It doesn’t matter baby we can take it real slow 

 كنيم آروم رو درونمون آتش ميتونيم ما رفيق نيست مهم

Coz the way that we touch is something that we can’t 

 نميتونيم هيچوقت ما كه چيزيه ما هاي كردن لمس اون رفيق

...Deny 

 كنيم انكارش

And the way that you move oh it makes me feel alive 

 بخشد مي زندگي من به تو حركات شكل و

...Come on 

 ...و بيا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Ring my bell, ring my bell 

 بياور خاطر به مرا

You try to hide it 

 داري)  گذشته( اون كردن پنهون در سعي تو

I know you do 

 ميكني رو كار اين داري تو كه ميفهمم من

When are you ready? Need up come and get to 

 ) مونم مي كنارت(  ميرسم تو به و ميام من بخواي رو من واقعاً تو وقتيكه

You move me closer 
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 ميكني نزديكتر من به رو خودت تو

I feel you breathe 

 ميكنم احساس رو تو هاي نفس من

It’s like the rose disappears when you around me oh 

 آه نيست مهم برام تو از غير چيز هيچ مني كنار در تو وقتيكه

Coz the way that we touch is something that we can’t 

 نميتونيم)  هيچوقت( ما كه چيزيه ما هاي كردن لمس اون رفيق

Deny oh yeah 

 آره اوه كنيم انكارش

And the way that you move oh you make me feel alive 

 بخشه مي زندگي من به تو حركات شكل و

So 

 پس

Come on 

 و بيا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Say you want, say you need 

 داري نياز من به تو گم مي من ، ميخواي رو من تو گم مي من

I can do by your face know the way it turns me on 

 ورزي مي عشق هستم عاشقت من اينكه به تو كه ميخونم صورتت از من
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I say you want, I say you need 

 داري نياز من به تو گم مي من ، ميخواي رو من تو گم مي من

I will do all your things I would never do you wrong 

 بشي اشتباهي مرتكب)  مسير اين در(  تو كه نيستم مايل هرگز من و

Coz the way that we love is something that we can’t 

 كنيم مقابله اون با)  ديگه(  نميتونيم كه اومده در شكلي به ما عشق ، رفيق

Fight oh yeah 

 نه آه

I just getting up oh you make me feel alive so come 

 بخشي مي زندگي من به تو آه ، نميشم سير)  عشق اين از(  من

 ...so 

 پس

...come on 

 ...و بيا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

Ring my bell, ring my bells 

 بياور خاطر به مرا

 !بخت؟ بد ناله مي اينقدر چرا اين! نداري؟ ايراني -

 !بخت؟ بد ناله مي اينقدر چرا اين! نداري؟ ايراني -

 با بود رادمان آرتين جاي اگه االن شايد. كرديم مي گوش رو Enrique آهنگاي رادمان با كه افتادم روزايي ياد

 ...بيوفتم رادمان ياد خواستم نمي انگار... اما دادم مي گوش آهنگو اين جون و دل

 :كرد عوض رو دي سي آرتين

 نزن عشق از حرفي نشين كنارش

 نزن تيغ قلبمو نزن زل بهش
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 نكن دل دلم از راحتي اين به

 ....نشين كنارش

 مو زنده هنوز من نشين كنارش

 مو شرمنده خيلي حادثه اين از

 دستشو نگير نشينو كنارش

 ....برو كنارش از كافيه ديگه

 به و بستم چشمامو... كنم مي خيانت رادمان به دارم كردم مي احساس... اومد بند زبونم شد پخش كه آهنگي با

 :دادم گوش ش بقيه

 قامتم شده خم افكندمو سر

 طاقتم شده كم مو آه از پر

 بشه گم عشقمون اون پيش نزار

 بشه مردم حرف خبر اين نزار

 :گفت و خنديد. كردم نگاه آرتين به. بود اومده بند زبونم و بود پريده رنگم

 ...تره بد اون از اينكه -

 نزن عشق از حرفي نشين كنارش

 نزن تيغ قلبمو نزن زل بهش

 نكن دل دلم از راحتي اين به

 ....نشين كنارش

 ...مو زنده هنوز من نشين كنارش

 خشكش حركتم اين از آرتين! مرده اون آره! مرده كه رادمان! نه.... كردم خاموشش سريع و جلو بردم دستمو

 ...شدم ديوونه واقعا من... خدايا... شدم ديوونه كرد مي فكر حتما. كرد مي نگاه منو باز نيمه دهن با. بود زده

 پياده مجتمع جلوي. نزديم حرفي كدوم هيچ خونه به رسيدن تا. دادم تكيه صندلي پشتي به و كشيدم عميقي نفس

 :گفت كه باال برم خواستم مي و شدم
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 !روشا؟ -

 :شد پشيمون زود اما بزنه حرفي يه خواست مي انگار. كردم نگاش برگشتم

 !بگي؟ خواستي مي چيزي -

 !نيست مهم! نه -

 !مطمئني؟ -

 :گفت چيني مقدمه بدون

 .ندارم حرفي من كردم فكر حرفات به خيلي راه توي -

 به برگشتم لحظه يه چرا دونم نمي. بغلش تو انداختم خودمو بديدا نديد اين مثل و زدم جيغي خوشحالي از

 .رادمان بغل تو پريدم مي خوشحالي از كه هايي لحظه اون به.عقب

 .شدم حال خوش خيلي رادمان واي -

 :گفت سردي لحن با و داشت نگه هوا توي بود آورده باال من موهاي نوازش واسه كه دستشو

 !آرتينم من -

. شدم پياده ببخشيد گفتن با و كردم جور و جمع خودمو زود! رادمان؟ گفتم چرا. شدم پشيمون زدم كه حرفي از

 .رفت و گاز پدال رو گذاشت پاشو سريع

 فكر چيزي به كردم سعي بستمو چشامو... بد حس اون بازم. كردم باز درو و چرخوندم قفل توي كليدو آروم

 !كنارمه؟ رادمان كردم مي احساس همش چرا... نداره وجود روح... نكنم

 ...كه اتاقم سمت برم خواستم مي و دادم قورت دهنمو آب

 نگاه برم و دور به سريع. شنيدم آب ي چكه صداي كه اتاقم سمت برم خواستم مي و دادم قورت دهنمو آب

 يه. بود شده ترسناك فيلماي اين مثل. خنديدن به كردم شروع ها ديوونه مثل و گرفت خندم لحظه يه. كردم

 از! دادم گوش خوب. اومد مي آب چكيدن صداي هنوز. شد قطع خندم باشه گرفته جلومو چيزي يه كه انگار دفعه

 !حمومه؟

 كه آشپزخونه توي رفتم! نيفتاده اتفاقي هيچ كه انگار... باشم عادي كردم سعي! خرابه ظرفشويي شير! ديوونه نه

 گرفتم رو صندلي سريع آوردم شانس. خوردم سكندري و خوري نهار ي لبه به گرفت پام كه كنم سفت آبو شير



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢۴۴ 

 كه مهيار باشه يادم. چكيد مي ازش آب هنوز. انداختم نگاهي آب شير به. زمين بودم خورده مخ با وگرنه

 !كنه درستش بگم بهش برگشت

 برم اينكه از قبل اما آشپزخونه توي برگشتم حرص با. اومد مي صداش هنوز. اتاقم توي برگشتم و كردم سفتش

 ...شدم خشك جام سر آب شير سمت

 تموم بازي اين كي: بود كرده پيدا دوران ذهنم توي جمله يه فقط. لرزيد مي بدنم ترس از. بود گرفته م گريه

 !ميشه؟

 سريع سمتشو رفتم. بودمش نبسته رفتن از قبل. بود باز كه بود پنجره. كردم نگاه پشتمو و برگشتم سريع

. ترسيدم مي بازم ولي بودم گذاشته باز خودم رو پنجره و خرابه وقته خيلي آب شير دونستم مي اينكه با. بستمش

 :گرفتم رو آرتين ي شماره سريع

 ...روشا الو -

 ...آرتين: لرزيد مي صدام

 !شده؟ چي: گفت نگراني با

 ...اينجا بيا -

 ...كني مي نگرانم داري روشا -

 ...من... اينجا بيا فقط... نيست چيزي... نه...نه: دادم قورت دهنمو آب

 :خنديدم ها احمق مثل. بشه نگران خواستم نمي! بگم چي موندم

 ...بيا... دارم كارت -

 به ترس با. بخورم تكون جام از نباشم مجبور بياد آرتين وقتي كه گذاشتم هم رو درو رفتمو... كردم قطع سريع و

 كار چي بايد ترسي مي وقتي. روشا كن فكر. كنم متمركز فكرمو كردم سعي و بستم چشامو. كردم نگاه اطرافم

 منو رادمان! ست مسخره! بترسم؟ بايد چرا اصال! برم؟ كجا ولي. بشم دور اونجا از بايد! كار؟ چي! كار؟ چي! كني؟

 شب كه رو فيلمي. كردم روشنش و آوردم شو تاپ لپ رفتم و شدم پا! كنه نمي اذيتم هيچوقت پس! داره دوست

 هيچ ديگه. كرد پر وجودمو تموم آرامش دفعه يه قشنگش صداي شنيدن با. كردم باز رو بودم گرفته ازش تولدم

 اينا! كنه اذيتم بخواد رادمان كه نداره امكان! نداره امكان نه! بترسه؟ عشقش از آدم شد مي مگه! نداشتم ترسي
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 اي عالقه هيچ من! بكشم قرمز خط يه رو آرتين دور بايد شد تموم ي باز اين اينكه محض به! منه خياالت ش همه

 .آناهيتاست از انتقام اونم. خوام مي چيز يه واسه فقط اونو من. بشم وابسته بهش هم نبايد پس... ندارم اون به

 كردم شروع و برداشتم گيتارشو. شد جمع چشام تو اشك داد ياد زدنو گيتار بهم كه اي لحظه اون آوردن ياد با

 و شد باز در دفعه يه خوندم مي و زدم مي كه همونجور. كردم آزاد خوندن با گلومو تو بغض! الاليي خوندن به

 هق هق و گيتار رو بودم كرده خم سرمو. طرفم اومد سريع آرتين. گرفت شدت گريم ديدنش با. تو اومد آرتين

 و گرفت ازم گيتارو آروم خيلي و جلو آورد دستشو. كرد تاپ لپ به نگاه يه و برگردوند سرشو آروم. كردم مي

 واسه! رادمان واسه! چي واسه دونستم نمي. كردم مي گريه و بود پايين سرم هنوز من. ميز به داد تكيه گيتارو

 .خودم واسه شايد اصال يا! آرتين

 چشام تو و كرد بلند سرمو و م چونه زير گذاشت راستشو دست. كرد بلندم و م شونه رو گذاشت دستشو آرتين

 :گفت لب زير و داد تكون سرشو. كرد نگاه

 !كني؟ مي چيكار خودت با داري -

 از ديگه. كرد پر وجودمو آرتين بدن گرماي كنم باز چشامو خواستم تا. كشيدم عميق نفس يه و بستم چشامو

 !بود كرده هديه بهم وجود تمام با آرتين كه گرم آغوش يه و بودم من فقط. نبود خبري ناراحتي و ترس

 زير بزنه آرتين هو يه شد باعث كه كشيدم عميق نفس يه بودم بغلش تو كه همونطور. بود شده قطع گريم ديگه

 :گفت كه كردم نگاش تعجب با و كردم بلند سرمو! خنده

 !كردي مي گريه كنم بغلت اينكه واسه نكنه -

 !شعور بي: زدم ش سينه به مشت با

 : خنديد بازم

 !كن گريه هميشه! شي مي خوشگلتر كني مي گريه وقتي -

 .است ديوونه اين كه بخدا! جورشه؟ چه ديگه اين. موند وا دهنم

 حدسايي يه خودم هرچند! كردي؟ مي گريه اينجوري كه بود شده چت حاال: گفت آرتين كه زدم كوچيكي لبخند

 !زدم

 :گفتم و كردم آزاد دستش توي از دستمو
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 !ست خونه تو روح كردم فكر اما ست احمقانه -

 !افتي؟ مي روح ياد مني با وقت هر چرا تو: انداخت باال ابروشو يه

 !ارواحي شبيه بس از: خنديدم

 !بزني؟ گيتار توني مي: خنديد اونم

 .بلدم چيزايي يه: دادم تكون سرمو و كردم جمع لبامو

 !حالجي؟ مرده چند ببينم خوام مي: گفت پاشو روي انداخت پاشو و نشست مبل روي

 ...يعني! نزدم كسي واسه حاال تا! نه واي -

 !مرده فهميدم كه اولي روز اونم. زدم رادمان واسه فقط: گفتم كه كرد نگام كنجكاو

 :گفت چون بخوره بهم اومده وجود به جو خواست نمي شايدم يا. بيفتم رادمان ياد من خواست نمي انگار

 ...م مرده منم كن فكر! بزني من واسه بايد حاال -

 ي دقيقه چند كه هموني. خوندم و زدم واسش بودم بلد كه رو آهنگي تنها و برداشتم گيتارو و انداختم باال شونه

! بود خوب بگه مثال يا آفرين بگه اقل حد آرتين داشتم انتظار شد تموم خوندنم وقتي. زدم خودم دل واسه پيش

 :گفت فقط اون ولي

 .بگم بهت تا اينجا بيا! داشتي كوچيك ايراداي يه جاها بعضي -

 سريع كه خوب اونقدر. داد توضيح واسم ايرادامو و دستش تو گرفت گيتارو. نشستم كنارش رفتم و شدم پا آروم

 :بره كه شد پا زودي و نداد گير زياد آرتينم. نداشتم كردنو اجرا باره دو حال ولي. گرفتم ياد

 .برم من پس. نداري مشكلي ديگه كه تو خب -

 يه كافيه فقط اومد پيش مشكلي وقت هر. سبكه خوابم من... روشا ببين: گفت مهربوني با كه دادم تكون سرمو

 .بزني بهم زنگ

 هميشه ولي باشه مرده شايد. عشقم ياد با. خوابيدم راحت خيلي اونشب من و رفت آرتين. دادم تكون سرمو بازم

 !داره ديگه يه معني يه من واسه ولي باشم شنيده ها خيلي از رو جمله اين شايد! ست زنده قلبم تو

 شد خوب. بگيره كادو واسش مهيار تولد واسه خواست مي. بود رها. شدم بيدار م گوشي زنگ صداي با بعد روز

 !بوداااااااا رفته يادم پاك. زد زنگ بهم
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 نداشتم زيادي وقت چون. كردم قبول منم. باشيم باهم نهارم كه گفت اون ولي. گذاشتم قرار غروب واسه باهاش

 شدنم آماده از دقيقه پنج هنوز. دنبالم بياد رها كه موندم منتظر و شدم آماده سريع و شدم دوش خيال بي

 تنها فقط!باشه داشته دوسش كه دادم مي حق مهيار به. بود خونگرمي و مهربون دختر خيلي. اومد كه بود نگذشته

 كه اونايي كردم مي فكر هميشه! كنه عالقه ابراز بهش شد نمي روش چرا كه بود اين بود عجيب واسم كه چيزي

 !كشن نمي خجالت عالقه ابراز از هيچوقت كنن مي زندگي خارج توي

 از كه همونجور. خريد رفتيم بعدشم. سينما رفتيم هم با نهار از بعد. خورديم غذا و رستوران يه رفتيم رها با

 !شدي؟ عاشق حاال تا رها: گفتم رها به رو شديم مي رد ها مغازه جلوي

 دنبال كه آبشون يا كمه نونشون مگه آخه! ان ديوونه عاشقن كه اونايي نظرم به! ست مسخره عشق: خنديد

 !دردسرن؟

 !داره؟ سر درد به ربطي چه عشق! وا -

 !مياره سرم درد عشق -

 و كشيدم عميقي نفس... ديگه شديم نمي هم عاشق رادمان و من اگه. گفت مي راست. كردم فكر حرفش به يكم

 :گفتم

 !رها؟ -

 !هوم؟ -

 !كني؟ مي ش مسخره هم باشه عاشقت يكي اگه -

 !باشه عاشقم تونه نمي يعني! نيست من عاشق هيچكي: خنديد بلند بلند

 !چرا؟! وا: گفتم تعجب با

 !نيستم داشتني دوست اصال من چون -

 بگم من گي مي رو اينا مثال حاال! بياد خركي عشوه خواد مي نگو! بگه خواد مي چي كردم فكر حاال! موند وا دهنم

 :گم مي خب! اينا؟ و خوشگلي خيلي واي

 !خوشگلي اين به تو! ها اي ديوونه -

 !خوشگله خدايي! مگه؟ چيه خب! كارم ريا من چقدر. خنديدم خودم به دلم تو
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 !ديگه بگو كردي پيدا اگه! كردي پيدا شوهر واسم نكنه: رها

 :گفتم مقدمه بي و دريا به زدم و دل! بگم؟ چي اين به من حاال! كنه؟ مي كار چي مهيار ببين خدا اي

 !شده عاشقت مهيار رها -

 !خدا واي! مهيار؟! گي مي دروغ نه... نه: خنده زير زد پقي بعد و كرد نگام لحظه يه رها

 !چشه؟ مهيار مگه اصال! بودم حساس مهيار روي! برخورد بهم جورايي يه

 !چشه؟ مهيار مگه: گفتم اخم با

 !بگيرم؟ واسش خوشگله ساعته اون ببين! كنه نمي فكر دختري هيچ به كيميا از بعد مهيار: شد جدي

 :دادم تكون سرمو و كردم نگاه ساعته به

 !كنه نمي فكر كيميا به ديگه اون ولي -

 !چنده قيمتش بپرسيم بريم -

 !چپ علي ي ننه ي كوچه به زنه مي خودشو هي حاال اينم خدا اي

 !رها؟: كشيدم دستشو كه مغازه توي بره خواست مي

 !نه؟ تره قشنگ ش مشكي! كنار بزار رو ها بافي خيال اين روشا: كرد نگام

 .كنم نمي خيالبافي من: گفتم كالفه

 !نيست بد شم اي نقره -

 .بگم بت كه گفت خودش مهيار -

 !چي؟...قشنگ ش مشكي ولي -

 !مرض: زدم احمقانه لبخند يه. كردن نگامون و برگشتن بودن اونجا كه كسايي ي همه تقريبا كه زد جيغ چنان

 !گفت؟ مهيار -

 !بگير اونو! تره خوشگل ش اي نقره! نه: كنم اذيتش كه بود من نوبت حاال

 !گفت؟ خودش مهيار: كرد نگام چپ چپ

 :گفتم بگيرم خندمو جلوي كردم مي سعي كه حالي در

 .كنيم قيمت بريم! هنوز؟ نپرسيدي آها! بود؟ چند قيمتش گفتي -
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 :مغازه توي برد و كشيد دستمو عصبانيت با

 .تره قشنگ ش مشكي... نه ولي. گيريم مي همينو باشه.... نگو خب خيله -

 يه واسش منم. بيرون اومديم هم با و گرفت رو مشكي ساعت بآلخره. بود لجباز ها بچه مثل. گرفت خندم

 ....بود اومده خوشش خيلي كراواتش از رها. ادكلن يه با بودم گرفته خوشگل كراوات

 مسخره عشق گفت مي كه اولش به نه! بود گرفته خندم. گفتم بهش چيو همه كه كرد اصرار اونقدر رها بآلخره

 !چيه قضيه بگم بهش كرد مي اصرار هي كه حاال به نه! داره دردسر و ست

 ديگه چيز تا چند با و طناب متر چند و دار ضامن چاقوي يه و برداشتم كوله يه.  شدم پا زود صبح بعد روز

 از يكي توي بزرگ نسبتا وياليي ي خونه يه... ال ال او. رفتم بودم گرفته نياز از كه آدرسي به و توش انداختم

 مي نبايد. ببينه منو خواستم نمي. كنم چيكار دونستم نمي! كالسه؟ با اينقدر هميشه. شهر هاي قسمت بهترين

 از چشم تا. بود هفت. كردم نگاه ساعتم به. كنه مي كار شركت يه توي گفت مي نياز. دارم نقشه واسش فهميد

. گرفتم اشتباه انگار... نه اما... خانومن آناهيتا... بلههههه. شد رد جلوم از خوشگل ماشين يه ديدم گرفتم ساعتم

 ايندفعه كه زمين به كوبيدم پامو كالفه! نمياد؟ چرا! كجاست؟ پس! نميري موقع به كارم سر كه ببرن شورتو مرده

. شد رد كنارم از سرعت با. شدم قايم ديوار پشت... خودشه. بيرون اومد خونه همون از ديگه خوشگل ماشين يه

 خوشگل كه الحق. زده هم تيپي چه. به به. شد پياده شركت يه جلوي. افتادم راه دنبالش و گرفتم تاكسي يه سريع

 .نشده تموم هنوز كردي شروع كه اي بازي. بگيرم ازت انتقاممو بايد... گرفتي ازم عشقمو تو ولي. بود لوند و

 رو كرايه. ش خونه سمت برگشتم و گرفتم تاكسي يه شد مجتمع وارد آناهيتا اينكه محض به. كارش محل از اينم

 نگاه يه اطرافمو. داشتم وقت ساعت چهار سه هنوط. انداختم ساعتم به نگاه يه. شدم پياده و كردم حساب

 بود سرم باالي كه اي پنجره به نگاه يه. چرخيدم ش خونه ي محوطه دور دور يه. خلوت و بود شهر باال. انداختم

 برگشتم. لعنتي. بود قفل انگار اما. كنم بازش بتونم تا شدم مي بلند پام روي يكم بايد. نداشت حفاظ. انداختم

 دوربين حتما اي خونه همچين. انداختم اش دروازه به نگاه يه. انداختم خونه به نگاه يه بيرون از و اولي ي كوچه

 .پنجره همون پايين و پشتي ي كوچه برگشتم بازم و شدم پشيمون. داره بسته مدار

 .انداختم بيرون بود زده ديوار از هاش شاخه از چندتا كه درختي به نگاه يه. بندازم كار به مغزمو كردم سعي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢۵٠ 

. نيست محكم كه طنابه اين! باال؟ برم چطوري حاال ولي. درخت از شاخه يه روي باال كردم پرت و كردم باز طنابمو

 به خودمو بدبختي با. باال بكشم خودمو كردم سعي و شاخه يه به گرفتم دستمو. انداختم اطراف به نگاه يه بازم

 هم قسمتي يه و كردم جمعش ديوار روي و زدم گره خوب محكم ي شاخه يه دور طنابو. رسوندم ديوار باالي

 ...كوچه سمت كردم آويزون ازش

 ارتفاع. پايين برم كردم سعي آروم. ببينم حياطشو تونستم مي خوب حاال. گذاشتم ديگه ي شاخه يه روي پامو

. كرد پيدا خراش بام توي روز اون كه همونجايي دقيقا. كنه پياده خراش دستم شد باعث كه پريدم رو مونده باقي

 انتقام بايد من و مرده رادمان حاال... مردم مي بايد من... هه. كرد پشيمون خودكشي از منو رادمان كه روز همون

 .باشه داشته آرامش بزارم نبايد. بگيرم عشقمونو

... چيزي مستخدمي! باشه خونه تو كسي نكنه. كنم پيدا رو كنتور همونجا از كردم سعي و شدم پا مضاعف انرژي با

 نداشته اضطراري برق كه كردم مي دعا دعا. زدم شو دكمه آروم و كنتور سمت رفتم... نيست خبري انگار ولي

 آروم و شدم رد ها پنجره پايين از بشم ديده اينكه ترس از و شدم خم. انداختم خونه به نگاه يه و برگشتم. باشه

 هم ديگه جاي چند و پذيرايي و هال. نيست كسي كه اينجا. كردم نگاه رو آشپزخونه توي اول. باال بردم سرمو

 رو قفل كي تو آخه. نشد باز ولي. كردم ش دستكاري و برداشتم سنجاقمو. قفله كه در. نبود خبري ولي كردم نگاه

 !باشه؟ دومش بار كه كردي باز سنجاق با

 تراس كنار كه اي پنجره به نگاه يه. بودن قفل شون همه. كردم امتحان رو ها پنجره تك تك! كنم؟ چيكار حاال

 .انداختم بود

 !داره ارزششو ولي! مردي صد در صد بيفتي روشا

 و كشيدم عميقي نفس. كردم غلط. خدا يا. باال كشيدم خودمو و تراس پايين هاي نرده به گرفتم دستمو فكر اين با

 .بهش رسوندم خودمو بدبختي با. رسيدم تراس به. باال كشيدم خودمو ديگه يكم

 بز! ارزه مي چرا! ارزه نمي امتحانش به! باشه؟ باز معلوم كجا از. انداختم بود تراس كنار كه اي پنجره به نگاه يه

 !نباش دل

 ...هورا... هورا.... شد باز خدايا. دادم هولش بدبختي با. برسونم بهش دستمو كردم سعي
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 و پنجره ي لبه گذاشتم پامو و دادم قورت دهنمو آب و اومدم خودم به سريع معلقم هوا رو شدم متوجه وقتي ولي

 !خوابش تخت تو افتادم! نرمي جاي چه... آخيش. خونه تو پريدم حركت يه توي

 !بود راحت هم خيلي! خودت جون آره. باشه راحت اينقدر كردم نمي فكر. شدم خونه وارد بآلخره

. بزارم كار كه نياوردم دوربين چرا كه فرستادم لعنت خودم به. كشيدم سرك جا همه به. بود منظم و مرتب خونه

 ...طور همين هم دستشويي و ظرفشويي شير. كردم دستكاري شيرشو و حموم توي رفتم

 .كردم تنظيمش شب نيمه دو ساعت روي و كردم روشن رو تلوزيونش

 .خورد زنگ ش خونه تلفن كه خوابش اتاق سمت برم خواستم مي بازم

 !هستي؟ آنا: بود گير پيغام روي

 .كرد مي صحبت فارسي كه بود مرد يه صداي

 كه تم گوشي. شه مي رد هفته اين آخر تا! شه مي رديف داره كاره اون. بزن زنگ بهم اومدي وقت هر آنا -

 .زدم بهت سر يه فردا شايد. بزن زنگ بهم فرصت اولين توي! دي نمي جواب

 رو جهنمي ي همسايه بازي. بترسه نيست قرار كه ش همه. انداختم اطراف به نگاه يه! باشه؟ تونه مي كي يعني

 باز رو يخچالش در...بود يادم ازش چيزايي يه... بودم گرفته مدال هم ش مرحله آخرين تا و داشتم دوست خيلي

... كردم تصور خورد مي آب وقتي رو آناهيتا ي قيافه. ريختم سردكنش آب توي اومد گيرم نمك هرچي... كردم

 !كنم؟ كار چي ديگه

 تيكه يه كدوم هر. لباسات اين با ببرن شورتو مرده. كردم باز تك تك رو هاش كشو در. خوابش اتاق توي رفتم

 .كرد جلب خودش به مو توجه پونز بسته يه ها كشو از يكي توي. نيست بيشتر پارچه

 !جهنم! گردنم؟ بيفته نشه ملج فلج... ريختم پونز يكم تختش روي و داشتم برش

 .بود تر موفق شيطون ولي! نكنه سكته. روشا نه. لبم رو اومد شيطاني لبخند يه. كردم نگاه اطرافم به ديگه يكم

 بهش نگاه يه. درآوردم م كوله توي از رو بود واقعي مارهاي عين كه مو بازي اسباب مار. بود همرام هميشه

 شايد عزيزم. كشيدم دست پوستش روي. داشت چشام رنگ به تيره سيز هاي خط روش كه سياه پوست. انداختم

 !گذره مي خوش بهت بيشتر جون آنا پيش مطمئنن ولي. بينمت مي كه باشه باري آخرين

 .بيرون انداختم دمشو از تيكه يه و بالشش زير گذاشتمش و خنديدم آروم
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. بيرون زدم خونه از كردم چك جارو همه خوب دوباره اينكه از بعد و كردم باز رو خونه هاي پنجره ي همه قفل

 .شد پيدا يكي آها! مياد؟ گيرم تاكسي مگه حاال

 . بوديم ترافيك توي.  شدم سوار

 

 گم مي چيزي يه حاال... كه نمياد ذهنم به هيچي... اوممممممم! كنم؟ جور اي بهونه چه حاال. درآوردم مو گوشي

 .خورد بوق تا چند... ديگه

 !روشا؟ -

 ...سالم -

 !خوبي؟ آرتين سالم -

 .مياد ماشين صداي! كجايي؟... ممنون -

 !همينه. افتاد بود آويزون مغازه يه ديوار به كه گيتاري به چشم كه پنجره سمت برگردوندم سرمو

 !كني؟ كمكم توني مي... بهتره جنس كدوم دونم نمي خوب اما... بخرم گيتار يه خوام مي راستش -

 ...نه: گفت رك خيلي

 !اومدي؟ مي مردي مي حاال. دادم وا

 !كشه؟ مي طول چقدر كارت -

 !نيست زياد -

 .اومدم بده آدرس -

 به. شدم منتظرش و دادم بهش آدرسو خوشحالي با! ميام؟ گي مي بعد كني مي خالي آدمو دل ته اول! نكشتت خدا

 !غلطا چه... پيفففف... آناليز قسمت شونزدهم ي طبقه. كردم نگاه توش بود رفته آناهيتا كه ساختموني

 كه تو... رو تو بخورم... فرنگيه توت طعم هات لب كه تو... رو تو بخورم. اومد آرتين كه بود نشده ساعت نيم

 ...قشنگيه اين به چشمات

 :جلوم اومد و ديد منو كه دادم تكون دست واسش... ديگه خوندم مي شعر داشتم خب... روشا گورت تو خاك

 .دارم مهم ي جلسه يه ديگه ساعت دو... دارم عجله يكم من... سالم -
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 !ايم كاره يه منم بگه خواد مي مثال... نزار كالس حاال: گفتم لب زير و انداختم باال ابرو

 .كردم نگاه ساختمون به نگراني با... شنيده حرفمو كه فهميدم خندش ديدن با

 همونجوري. دادم لفتش تونستم تا... تو رفتيم... توش بريم خواستيم مي كه بود اي مغازه روي روبه درست

 اما. خواستم مي كه بود هموني. افتاد رادمان گيتار شبيه گيتار يه به چشم كه كرديم مي نگاه رو ها گيتار داشتيم

 شركت از كه آناهيتا ديدن با. گفت نمي چيزي اما بود شده كالفه آرتين. بياد آناهيتا تا دادم مي لفتش بايد هنوز

 :گفتم و دادم نشون خواستم مي كه رو گيتاري آرتين به سريع شد خارج

 ...اون... خوبه اون -

 !مطمئني؟: گفت بود كرده تعجب من رفتار از كه آرتين

 ...كنم مي حساب اينو من... ديگه برو! نيست؟ ديرت مگه... آره... آره -

 ...نزن حرفا اين از ايراني مرد يه به: كرد نگام چپ چپ

 كه گفتم فروشنده به. زد مي حرف مرد يه با داشت. كردم نگاه آناهيتا به شيشه پشت از نگراني با. گرفت خندم

 :گفتم و گرفتم آرتينو دست بعد... بيايم ما تا كنه آماده گيتارو

 ....بخر واسم ساعتم يه خيابون اونور از -

 ...خوام مي بستني... چيزه: گفتم گيجي با. نيست فروشي ساعت اصال كه اونجا! لعنتي اه. كرد نگام باز دهن با

 !نيستي؟ ايراني مرد مگه... ديگه بخر بستني واسم برو: گفتم كالفه. زد مي حرف مرد با داشت هنوز آناهيتا

 !خوبه؟ حالت روشا: آرتين

 !چطور؟...آره -

 !بيني؟ مي فروشي بستني خيابون اونور تو -

 :گفتم بدبختي با... آناهيتا روحت تو اي

 !آرتين؟ -

 !بله؟: گرفت خندش لحنم از

 ...داره كه پيتزا -

 ...خرم مي واست ميرم االن... آره: گفت خنده با و انداخت خيابون اونور به نگاه يه
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. نبود آرتين به اصال حواسش. انداختم آناهيتا به نگاه يه... يه فروشي پيتزا سمت رفت و خيابون اونور رفت آرتين

 خشكش جاش سر كه ماشينش سمت بره كه برگشت و شد جدا مرده از دفعه يه... ديگه برگردون سرتو... لعنتي

 شك چشاش به انگار. آرتين سمت رفت آناهيتا ديدم دفعه يه. بود فروشي پيتزا تو هنوز آرتين... همينه. زد

 يه. داد مي تكون سرشو هي و انداخت مي آرتين به نگاه يه. بودم شده حالتش تغيير متوجه دور از. بود كرده

 حاال... عوضي... حقته. كردم مي نگاه رفتنش به خنده با. رفت و داد گاز سريع و ماشينش سمت رفت و دويد دفعه

 ...بكشي عذاب بايد ها حاال

 آرتين. بود شده باز اشتهام خدايي ولي. گشنمه من شده باورش اينم... اووووو. برگشت پر پالستيك يه با آرتين

 .شد سوار اومد و گذاشت ماشين پشت رو ها وسايل. بريم كه گفت من به و كرد حساب هم گيتارو پول

 !كني؟ رنت واسم خوب ماشين يه توني مي: گفتم آرتين روبه. كنم رنت ماشين يه بايد... كردم فكر خودم با

 !خواي؟ مي چي واسه: كرد نگام و برگردوند سرشو

 ...ديگه دارم الزم! خوان؟ مي چي واسه ماشينو... وااااااا -

 يه و برداشتم گيتارو. رفت خودش و كرد پياده خونه جلوي منو. كنم مي جورش واست يعني كه داد تكون سرشو

 كاش... ست خوشمزه چقدر. شدم خوردن مشغول و كردم باز مو پيتزا. بود رادمان گيتار عين. انداختم بهش نگاه

 باز درو! كيه؟ ديگه اين. اومد در زنگ صداي كه گشتم مي كارتش دنبال پالستيك توي. گرفتم مي رو اشتراكش

 .بود مسن مرد يه. كردم

 ...بفرمائيد -

 !فرهمند؟ خانم -

 :سمتم گرفت سوئيچ يه كه دادم تكون سرمو

 ...دادن رفيعي آقاي اينو -

 !كيه؟ ديگه رفيعي

 :گفت تعجب با مرده. كردم تكرار بلند صداي با مو جمله

 ...رفيعي آرتين -

 :گفتم مرده به تعجب با. دونم نمي فاميليشم حتي من كه داره خنده! ههه! يه؟ رفيعي فاميليش! جان؟
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 !كردين؟ رنت شما ماشينو -

 ...شونم راننده من! يه رفيعي آقاي خود مال ماشين... خانم نه -

 نمي اينو من و شه ناراحت شايد نگيرم اگه ديدم بعدش اما بگيرم سوئيچو نخواستم اول! جنتلمن چه! گاد ماي اوه

 .داشتم احتياج بهش خيلي هنوز. خواستم

 سريع و خوردم پيتزامو ي بقيه رفتمو. رفت سريع اونم. دادم انعام بش و كردم تشكر مرده از و گرفتم سوئيچو

 عينك. پوشوندم چشامو سبز رنگ مشكي لنز با و سرمو رو گذاشتم مشكي گيس كاله يه. اتاقم توي برگشتم

 عين. برداشتم هم مو مشكي ي كوله و پوشيدم مشكي شلوار و بليز يه...بهتره اينجوري... چشم به زدم مو دودي

. كردم قايم لباسم توي هم پول مقدار يه. كيفم تو گذاشتم رو داشتم الزم كه چيزايي. بودم شده فيلما توي دزداي

 .بخرم طنابم متر چند بايد. م كوله توي گذاشتم انبردست يه با دارمو ضامن چاقوي

 صدايي يه سرم پشت از ديدم كه زدم دزدگيرو... پاركينگ توي رفتم. بيرون زدم خونه از و برداشتم سوئيچو

 زدم رو دكمه بازم! عروسكيه عجب خدا واي. كردم نگاه بود سرم پشت كه ماشيني به تعجب با و برگشتم. اومد

 روشنش و شدم سوار... جوووون... آرتين ايول... يوهو. شد روشن جلوش چراغاي و دراومد صداش بازم كه

. انداختم خودم به نگاه يه و كردم تنظيم رو آينه! بود؟ نكرده روش تاحاال چرا ناكس! ده مي حالي عجب. كردم

 .بودم شده عوض حسابي

 .افتادم راه و گفتم اللهي بسم لب زير

 چراغ. ش خونه جلوي رسيدم زود خيلي. دادم ادامه راهم به دوباره و خريدم خواستم مي كه رو چيزايي راه سر

 چيكار بايد حاال. بود ده ساعت. كردم نگاه ساعتم به. روشنه كه بود معلوم كوچه توي از ش خونه هاي

 .كنه پشيمونم كارم انجام از كه اونقدر نه ولي داشتم استرس!كنم؟

 خوبي. انداختم اطرافم به نگاه يه. شدم پياده و كردم پارك پنجره يه نزديك پشتي كوچه همون توي ماشينو

 !زد نمي پر پرنده! ديگه بود همين شهر باالي هاي خيابون

 پرش يه با. گرفت باال قلبم ضربان رادمان خاطرات آوردن ياد به با بستم چشامو. انداختم ساختمون به نگاه يه

 و باال رفتم تر راحت اينبار و گرفتم ديوارو باالي دستمو با و گرفتم بودم كرده وصل درخت به كه رو طنابي كوتاه

 .پايين رفتم طناب با راحتر
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 زير از و كردم خم سرمو. نبود كردنش قطع وقت االن. انداختم كنتور به نگاه يه. بود روشن ها چراغ با حياط

 كه كوتاه دامن يه با قرمز نازك تاپ يه. ديدمش همونجا از. بودم كرده باز شونو همه كه خوبه. شدم رد پنجره

 .بود پوشيده بود باسنش زير تا و بود قرمز اونم

 چرا! بودم؟ احمق چرا من! چي؟ من! بود كار گناه آناهيتا. داشتم بد حس يه چرا دونم نمي. زدم زل ش چهره به

 ي خورده الك هاي ناخن. بود دستش فنجون يه. كنم دور خودم از فاكارو اين كردم سعي! كردم؟ باور حرفاشو

 ساعتم به. داد لم كاناپه يه روي و رفت. بودن مشخص هم فاصله اون از بودن كرده احاطه رو نجونش كه قرمزش

 مي چي بفهمم كه كردم باز آروم رو پنجره. خورد زنگ تلفنش! بود دوازده به مونده دقيقه پنج ساعت. كردم نگاه

 !گه

 مي صحبت خط پشت مرد با خورد مي فنجونش محتويات از كمي كه همونطور و اسپيكر رو بود گذاشته رو تلفن

 .كردن مي صحبت فارسي كه بود جالب. كرد

 !دي؟ نمي جواب زنم مي زنگ هرچي چرا آنا-

 !داري؟ كار چي... عوضي بنال-

 !كني رد جنس واسش بايد! ببينتت بايد گه مي جويي-

 !نيستم ديگه گفتم كه من: گفت تندي به و كرد اخم آناهيتا

 !ده؟ مي پاش پول چقدر دوني مي! كن گوش حرفام به! بدي دست از فرصتو اين نبايد آنا-

 !ببينمش؟ كي. نباف فلسفه من واسه آرمان-

 ديگه جويي! كنن؟ رد خوان مي چي! چيه؟ جنس! بود؟ همون يعني. بود داداشش كه آرمان... كه آرمان! آرمان؟

 !خريه؟ كدوم

 فقط كار اين! شده رديف كارا ي همه! داري ايران مقصد به پرواز ديگه هفته يه! پيشش برو ده ساعت صبح فردا-

 !برمياد تو از

 !فهميدي؟! باره آخرين اين: گفت كالفه آناهيتا

 !گفت محكم خيلي رو فهميدي

 !كنم مي جبران بخدا آنا! نگو چيزي بش خدا رو تو اما! آره آره: آرمان
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 !كنه؟ رد جنس آرمان بخاطر بايد آناهيتا يعني

 !بسه چاپلوسي ديگه خفه-

 !كرد قطع رو تلفن و برد دستشو بعد

 سريع اونور از! پنجره سمت كردم پرتش شدت با و رفتم عقب عقب و برداشتم سنگ يه. كردم نگاه پام زير به

 اون توي. كردم باز رو ش آشپزخونه سمت ي پنجره آروم و درآوردم مو قوه چراغ! كردم قطع رو كنتور و دويدم

 و شدم آشپزخونه وارد سريع. بود شكسته كه اي شيشه سمت رفت مي آروم آروم كه ديدم رو آناهيتا تاريكي

 و درآوردم رو م كنترلي موش. بود آشپزخونه توي كه بزرگي خوري نهار ميز زير پريدم و كردم باز و آب شير

 دادم حركت رو موشم سريع. آشپزخونه طرف اومد آب صداي شنيدن با آناهيتا. آشپزخونه وسط گذاشتمش

 .خوابش اتاق سمت رفت و كرد فرار و زد بلندي جيغ كه پاش سمت

 رفتم آروم و خونه توي برگشتم بازم. بود گرفته م خنده خودم. كردم وصل رو ها برق و حياط تو رفتم دوباره منم

 قبل اما بود روش ش گوشي كه تختش سمت رفت دفعه يه. بود واستاده اتاقش وسط بخت بد. خوابش اتاق سمت

 عقب و كشيد بنفشي جيغ من خوشگل مار ديدن با دستشو تو رفت پونز يه برسه گوشيش به دستش اينكه از

 !شد خون پر دستش كه كشيد دستش از رو پونز. اومد عقب

 .بود گرفته ش گريه آناهيتا. شدم قايم ستون يه پشت

 بار اين! كشيد رو فيشش طرفشو دويد. شد روشن تلوزيون دفعه يه كه تلفن سمت بره خواست مي و پايين دويد

 :زد داد

 !عوضي بده نشون خودتو! اينجاست؟ كي-

. منو نكشه. اوه اوه. برداشت چاقو يه! كنه مي كار چي ببينم تا تر طرف اين اومدم يكم منم آشپزخونه سمت رفت

 يكم تا اما. ريخت خودش واسه آب ليوان يه سردكن آب از و برداشت ليوان يه بود دستش چاقو كه طور همون

 .شكست وحشتناكي صداي با ليوان و انداخت ليوانو و كرد تفش سريع خورد آبش از

 نمي.  ليوان هاي ششه طرف يه و آشپزخونه ي شيشه طرف يه. انداخت پاش زير هاي شيشه به نگاه يه ترس با

 روي گذاشت رو چاقو و صندلي يه به گرفت دستشو. بود افتاده گير. بيرون بره آشپزخونه از چطوري دونست
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 براش دلم. اومد خون ازش و شيشه تيكه يه به گرفت پاش اما بشه رد صندلي روي از كه كرد بلند پاشو. ميز

 !بود كرده پر رو خونه ش گريه هق هق. صندلي يه روي رفت. سوخت

 !ست ساخته كارم پليس به بزنه زنگ اگه دونستم مي چون بيرون زدم خونه از سريع

 .خوابش اتاق توي زاشتمش مي اينم كاش... بودماااااا خلي عجب. افتادم گيتار ياد تازه شدم ماشين سوار وقتي

 !شبش فردا واسه ش بقيه. رفتم و دادم گاز سريع

 پشت. بود بيدار رو شب تموم انگار. بيرون زد خونه از اي خسته ي قيافه با. بودم ش خونه جلوي بعد روز صبح

 تعجب با. داشت نگه بزرگ خيلي ي خونه يه جلوي آناهيتا كه بوديم راه تو ساعتي يك حدود. افتادم راه سرش

 خيلي ي دروازه يه. بودن گذاشته تيز نوك هاي ميله ها پادگان مثل هاش ديوار باالي كردم نگاه خونه ديواراي به

 .داشت بود پاركينگ هاي دروازه قد كه بزرگ

 يه با مرد يه لحظه چند. زد زنگ نفر يه به ش گوشي با و در سمت رفت. زد شو دودي عينك و شد پياده آناهيتا

 در جلوي هم مرده اون و شد داخل آناهيتا و كردن صحبت باهم لحظه چند. كرد باز درو اومد آرنولد مثل هيكل

 به نگاه يه دوباره! داره؟ كار چي اينجا آناهيتا يعني. ترسيدم مي ازش اما بود زياد مون فاصله كه اين با. واستاد

 !بود عجيب واسم. انداختم ساختمون

 .گرفتم نيازو ي شماره و درآوردم مو گوشي. شدم دور ازاونجا و زدم دور! خالفكارن؟ اينا نكنه

 !نياز؟ الو -

 ؟!شده چي باز -

 !ايران ميام ديگه روزه چند تا من نياز -

 !چي؟... چه من به خب -

 !ببينمت خوام مي. ايران ميام دارم گم مي -

 !تهران؟ بيام من يا شيراز مياي تو... ايول: گفت خوشحالي با

 !شيراز ميام من: گفتم بعد و كردم فكر يكم

 !منتظرتم: گفت خوشحال نياز

 !نياز؟ -
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 !جونم؟ -

 :گفت خودش كه شدم ساكت

 !ديگه ي هفته! روشا مياد داره -

 :گفت نگراني لحن با كه فرستادم بوس واسش خوشحال

 !كني؟ كار چي خواي مي تو!ترسم مي بازي اين آخر از من! خدا رو تو روشا -

 !ندارم كاري باهاش! نباش نگران -

 ...اما ندارم آنا از خوشي دل منم روشا ببين -

 .همين. كنم اذيتش يكم خوام مي فقط. ندارم كاريش گفتم كه من نياز -

 !ميومدي كاش. نيماست عروسي هفته اين آخر راسي: گفت بود شده تر راحت يكم خيالش انگار كه نياز

 !ها ترشيدي تو! گي؟ مي راست: گفتم خوشحالي با

 !همچين نه: خنديد

 !هست خبرايي يه پس! اااااااا -

 !نگي بگي همچين هي -

 !هست؟ كي بدبخت اين حاال! نياز خوشحالم واست -

 !شعور بي ته عمه بدبخت -

 !ندارم عمه كه من: خنديدم دل ته از

 !دانشگاست هاي بچه از! هامون اسمش: خنديد اونم

 مي داشت آناهيتا. بود شده تر راحت خيالم يكم حاال! كردم قطع رو گوشي بعد و كردم صحبت نياز با ديگه يكم

 دستش از نبايد! بود فرصت بهترين! برگشتن واسه كنه رديف رو كارا بودم گفته آرتين به كه منم! شيراز رفت

 !كنه؟ كمكم دش مي راضي! آرتين العمل عكس! موند مي چيز يه فقط ولي! دادم مي

 اساسي كار يه بايد! شه نمي اينجوري! بودم كرده فكر آناهيتا به بس از بودم شده خسته.داشتم نگه خونه جلوي

 !كنم
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 و كرد ترمز پام بغل شيك خيلي ماشين يه كه شدم مي رد خيابون ي گوشه از آروم. نبود بد زدم مي قدم يكم

 :گفت فارسي به و پايين داد رو شيشه

 !برسونمت؟ -

 .شدم سوار منم و كرد باز برام رو جلو در لبخند با. بود آرتين. كردم نگاش و برگشتم

 !كني نمي ما از يادي اصال تو كه نگيرم ازت خبري من تا معرفت بي -

 رادمان با وقتي عوضش شم مي حرف كم م آرتين پيش وقتي هميشه چرا دونم نمي. نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 ...زدم مي حرف يكسره بودم

 .كردم رزرو بليط خودت و خودم واسه -

 !بكنه كارو اين كه بودم خواسته خودم. كردم تشكر ازش

 .داريم پرواز فردا پس -

 !سكوت بازم

 !شده؟ چيزي -

 !مثال؟ چي! نه -

 !ساكتي خيلي دونم نمي -

 !باشي؟ عموم پسر تو داره امكان يعني كه كنم مي فكر دارم -

 :گفت پوزخند با

 !كنه؟ مي فرقي چه -

 !شه مي عوض چيزا خيلي باشي عموم پسر تو وقتي! معلومه خب -

 !مثال؟ چي -

 :گرفت حرصم ش تفاوتي بي از

 !هست؟ احساس وجودت تو اصال تو آرتين ببينم -

 :گفت و انداخت بهم نگاه يه

 !چيه؟ منظورت -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢۶١ 

 اصال من داري تو كه تفاوتي بي اين با ولي كني مي منو با دوستي ادعاي! تفاوتي بي چيز همه به نسبت تو ببين -

 !نيستم راحت

 !استغفراهللا... مردمو پسر بيا! خدا رو تو نه: گفتم دلم تو

 !بزن حرف واضح -

 !تره گيج من از كه اينم

. افتم مي رادمان ياد بينمت مي وقت هر گفتي خودت! باشي احساس بي و خشك طور همين بهتره! بابا كن ولش -

 !نداري بهش شباهتي هيچ اخالقي لحاظ از ولي باشه رادمان مثل ظاهرت شايد تو! گي مي راست آره

 !چطور؟ -

 مي سرم سربه و كرد مي شوخي باهام خيلي اون ولي! نه! ها بدي تو بگم اينكه نه! بود خوب خيلي رادمان خب -

 تو اما! زدم حرفمو رك كه ببخش! نداري خودتم ي حوصله انگار اصال تو ولي! بود اينطوري من با فقط البته! زاشت

 !اي كننده كسل خيلي

 شده خيره جلو به بود لباش رو هميشه كه مزخرفي لبخند همون با و بود ساكت زدم مي حرف من كه مدتي تمام

 !بزنه؟ لبخند خوب تونه نمي! كنه مي كجي دهن چيز همه به داره همش چرا اين اصال! بود

 همين واسه بزنم قدم زيرش و برم خواست مي دلم خيلي! باريد مي نم نم بارون! پنجره سمت برگردوندم سرمو

 :گفتم

 !دار نگه جا همين -

 :گفت تعجب با

 !ست؟ دهنده آزار اينقدر وجودم يعني -

 :گرفت م خنده

 !بزنم قدم بارون زير يكم خوام مي! بابا نه -

 .شد پياده باهام اونم اما بره خواد مي كردم فكر. داشت نگه گوشه يه

 جيب توي بردم دستامو. بود پارك يه تر طرف اون متر چند. شد پياده باهام اونم اما بره خواد مي كردم فكر

 :گفت شده سردم ديد كه آرتين. بودم نپوشيده گرم لباس. شلوارم
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 !برگرديم؟ خواي مي -

 !ارزه مي سرماش! نه -

 .گرفت دستمو

 !يخه دستات كه تو -

 :خنديدم! جيبش تو انداخت بود دستش تو دستم كه همونطور و كرد ها دستام تو بعد

 !چي؟ دستم اين پس -

 !نداري؟ جيب خودت مگه -

 !تره گرم تو جيب -

 مي حس تنشو گرماي كه بود كم اونقدر مون فاصله! جيبش تو انداختم دستمم يكي اون و واستادم جلوش بعد و

 :شكست آرتين بينمونو سكوت. زديم نمي حرفي هيچ و بوديم شده خيره هم هاي چشم توي. كردم

 !شه مي شب داره. برگرديم بهتره -

 :گفتم تفاوت بي

 !تو نه و منه منتظره كسي نه خونه تو! بشه خب -

 !چي؟ تو گشنمه خيلي كه من! گي مي راست آره -

 !اومد مي كنارم هم آرتين. افتادم راه و درآوردم هاش جيب توي از دستامو و دادم تكون سرمو

 خودم كه گفتم من اما فرودگاه بريم هم با كه دنبالم مياد فردا پس كه گفت و خونه رسوند منو آرتين شام از بعد

 .ميام

 اينبار. افتادم راه و دادم قيافه تغيير دوباره. رفتم مي بايد اما. بودم خسته چقدر. بود دوازده ساعت برگشتم وقتي

 !داشت مهمون

 عين و بودم خريده تازه كه گيتاري! باشه كنارش يكي خواست مي و بود ترسيده! نباشه تنها امشب زدم مي حدس

 يه با آناهيتا. ديدمشون پنجره از. كردم حياط وارد گيتارو بدبختي با. شدم پياده و برداشتم رو بود رادمان گيتار

 !ديدمش نمي و بود كرده پشت پسره. بود خونه تو جوون پسر
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 مي صحبت جنسا همون مورد در. بشنوم صداشونو كه كردم تيز گوشامو. شناسم نمي آرمانو كه من! آرمانه حتما

 :كردن

 !هاست گنده كله اون از! بود رادمنش اسمش كنم فكر! بدي تحويلشون جويي آدم كه ايراني مرد يه به بايد -

 !فهمي؟ مي! سخته آرمان: بود كالفه آناهيتا

 يكي كيفو هواپيما ي تو! كردن رديف رو كارا ي همه ها بچه! داري تو كه خواد مي زرنگي يكم فقط! نداره كاري -

 !نكنه شك بهت كسي كه كني جمع حواستو كافيه فقط! نداره كاري كه اين! ده مي بهت ها بچه از

 !فهمي؟ مي كنن مي اعدامم بگيرنم اگه -

 ...هست حواسش جويي! گيرنت نمي -

 ...جويي... جويي -

 !كنم ادبت بي برسر خاك! كرد جويي نثار 18 باالي فحش يه بعد

 !چيه؟ جنسشون كه چه من به! داشت؟ من به ربطي چه جويي. ندادم گوش حرفاشون به ديگه

 اون با و گيتار به بستم هم ديگه طناب يه. باال انداختم طنابو چنگك با و تراس پايين رفتم! نفرن دو! برم؟ يعني

 .تراس توي گذاشتمش و باال كشيدم گيتارو. تراس توي رفتم راحت خيلي طناب يكي

 باالي از و برداشتم سنگ يه. بودم شده داخل كمكش با كه درخته همون سمت رفتم و پايين برگشتم آروم

 ...تراس تو كردم پرت درخت

 ديدن با هردوشون. تراس توي اومدن آناهيتا و آرمان بعد ي لحظه چند. شدم قايم ها شاخه الي خودم بعدش

 بود گرفته ش گريه ديگه كه آناهيتا. بود ترسيده هم آرمان حتي! شناختنش مي خوب. بود زده خشكشون گيتار

 .خونه برگشتم.نبود جايز موندن ديگه. رسيد نمي من به خوب صداش اما زد مي داد آرمان سر بلند بلند و

 !باشه؟ تونست مي چي يعني! بشه رد بود قرار كه جنسي اون سمت رفت مي فكرم ناخودآگاه

 !نداشت ربطي من به بود كه چي هر

 !بود بهتر اينطوري. بودم نداده خبر كس هيچ به. بوديم آباد مهر فرودگاه توي آرتين منو بعد روز چند

 اما بودم دور كشورم از ماه چند و سال يك فقط اينكه با. شد جمع چشمام تو اشك خورد ايران خاك به پام وقتي

 مي چطوري. بود احساس بي و سرد بازم. انداختم آرتين به نگاه يه. دورم ازش كه سالهاست كردم مي احساس
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 كه تفاوت بي اونقدر. سرد و احساس بي ديگه ي لحظه يه و شاد و بود شيطون لحظه يه! باشه؟ اينجوري تونست

 .ترسيدم مي كنارش در بودن از

 بهتر پس.كرديم مي زده شوك رو عمو زن و عمو نبايد. دادم بهش رو مون خونه آدرس من و گرفتيم تاكسي يه

 هاشو چشم و بود داده تكيه صندلي پشتي به سرشو. انداختم بهش نگاه يه! ببينن رو آرتين بابا و مامان اول كه بود

 !كجاست كرد نمي فرقي واسش انگار اما. كنه نگاه ها خيابون به اقل حد داشتم انتظار. بود بسته

 !دارين نگه جا همين آقا ممنون -

 مي كه داشتم استرس اونقدر. برداشتن رو ها چمدون راننده كمك با.كرد باز هاشو چشم آرتين و ايستاد راننده

. گرفت م خنده. زد بخش آرامش لبخند يه بهم. انداختم آرتين به نگاه يه. بدم فشار رو اف اف ي دكمه ترسيدم

 .ترسيدم مي من باشه داشته استرس اون اينكه بجاي

 باز درو سريع منم فهميد وقتي و برداشت رو اف اف مامان. دادم فشار رو اف اف ي دكمه و دادم جرات خودم به

 عمو! خدا وااااااااااااااااي. حياط توي اومدن بابا و مامان. شد داخل سرم پشت هم آرتين و شدم داخل من اول. كرد

 زياد نبايد قلبش بخاطر عمو زن كه دونستم مي. لرزيدم مي وضوح به داشتم ديگه! اينجان كه هم عمو زن و

 .بود شده بدتر قلبش وضع رادمان مرگ از بعد. بشه زده هيجان

 پسري به چشمشون. زدن نمي حرف اونا ولي. كردم سالم بودن شده من ميخ كه بقيه به و كشيدم عميق نفس يه

 نمي حاال! كنن؟ مي فكر كه يه كسي همون واقعا اين ببينن خواستن مي شايد. پايين بود انداخته سرشو كه بود

 حق شايد. آرتين جاي گذاشتم خودمو لحظه يه! خجالتيه م بچه! آخه! كنه نمي بلند سرشو چرا آرتين اين دونم

 خجالت شايد! كنه نمي نگاه روشون تو ولي اومده آرتين حاال! بديه حس خيلي! كيه دونه نمي خودش هنوز! داره

 !عصبيه و ناراحت شايدم! كشه مي

 باال سرشو كه خواست مي آرتين از نگاش با. نداشت فاصله باهامون بيشتر قدم سه دو. جلو اومد ترديد با عمو زن

 آروم چون كرد حس شو خواسته آرتين انگار! بره بين از داره كه هم ترديدي ذره يه همون خواست مي! كنه

 .زد زل عمو زن هاي چشم توي و كرد بلند سرشو

 هم پلك اصال كه عمو زن. گرفت م خنده اومده وجود به وضع از. بود شده گرد هاشون چشم بابا و مامان و عمو

 با آرتين. آرتين بغل توي افتاد و رفت حال از دفعه يه كه كنه لمس رو آرتين صورت كه باال برد دستشو. زد نمي
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 آرتين به نگاه يه و كرد بغل رو عمو زن عمو، و دويدن آرتين سمت به همه دفعه يه. كرد مي نگاش تعجب

 .داخل رفتيم عمو دنبال همه. داخل برد رو عمو زن سريع و انداخت

 داشتم انتظار اما ست مسخره دونم مي! كنه غش كردم نمي فكر اما شه مي هيجانزده خيلي عمو زن دونستم مي

 !بخندن باهم هي و ببوسه و كنه بغل رو آرتين

 كه انقدر. بود شده خيره آرتين به هم همونطوري. داد مي ماساژ هاشو شونه و داد مي قند آب عمو زن به مامان

 به نگاه يه آرتين. بودم شده خيره آرتين به اونا هاي نگاه تاثير تحت منم بودن شده خيره بيچاره پسر اين به اينا

 .گرفته ش خنده من كار از بود معلوم. كرد من

 :گفت آروم خيلي و كرد باز هاشو چشم عمو زن

 !رادمهر -

 و بابا! زرنگتره همه از عمو زن اين دونستم مي اولشم از! شكوند رو لعنتي سكوت اين يكي بآلخره شكر رو خدا

 اين! گفت؟ چي عمو زن اين! شد فعال پوكم مغز دفعه يه! اهللا بسم! وااا! گن نمي هيچي اصال! مردن مثال كه عمو

 .بود رادمهر آرتين اصلي اسم پس! بود مونده باز تعجب از دهنمون كه بوديم آرتين منو فقط بار

 !شناسي؟ مي رو آرتين تو عمو زن -

 ساكت توني نمي تو اصال! كرده غش اينجوري كه شناسه نمي پ نه پ! پرسيدم؟ من بود سوال اينم! بابا اي

 !صاحابو بي اون ببند! بموني؟

 !بودي؟ كجا وقت همه اين تو: عمو

 !كنه؟ مي فرقي چه: آرتين

 !بود بلد رو بخشيدن آرتين كاش! كرد نگاه آرتين به فقط. نگفت هيچي عمو

 با م آشنايي از كردم شروع. بشم الوحده متكلم بهتره پس! كنن مي سكوت هي اينا بمونم ساكت من اگه ديدم

 آرتين فقط. بود زده حلقه همه هاي چشم تو اشك. گفتم واسشون اينجا بياد كردم ش راضي چطور اينكه و آرتين

 !نه يا واقعيه هاشون اشك ببينه خواست مي شايد. كرد مي نگاه بقيه به كنجكاو كه بود

 !واست بميرم الهي: عمو زن

 !گريه زير زد و
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 فقط اومدم اينجا تا اينكه دليل ولي. هستين من واقعي پدر شما كه مطمئنم تقريبا من فرهمند آقاي ببينيد: آرتين

 !كردين؟ رها منو چرا بدونم خوام مي كه اينه

 :گفت تعجب با عمو

 !نكرديم رها رو تو ما ولي -

 .بوديم ساكت مون همه. كرد مي نگاش ساكت آرتين

 كه كردي مي اصرار همش بود سالتون شش پنج وقتي چون! تو مخصوصا. بودين دريا عاشق رادمان و تو: عمو

 به وقت يه. ساحل كنار رفتين يواشكي رادمان و تو شب اون اما بياد يادت چيزي كنم نمي فكر. دريا ببريمت

 رو تو آب و بود شده دير خيلي ولي. كنه مي صدا رو ما و زنه مي جيغ داره رادمان كه ديديم و اومديم خودمون

 .بوديم شده اميد نا. نكرديم پيدا ازت نشوني هيچ گشتيم دنبالت هرچقدر. بود برده

 :داد ادامه و كرد اشاره عمو زن به

 ...اونم كه داشت نگه سرپا اونو كه بود رادمان وجود فقط. بود شده داغون خيلي الهه روحي وضع -

. شد جمع شون همه چشم تو اشك. شدم خودم روي شون خيره نگاه متوجه. شد ساكت و نزد حرفي ديگه عمو

 .دويدم اتاقم طرف به و نشه بلند م هق هق صداي تا بودم گرفته دهنم جلوي دستمو كه درحالي و شدم پا سريع

 .زدم حرف باهاش و كردم گريه و گرفتم بغلم توي رو رادمان عكس قاب. نشستم در پشت و بستم درو

 رادمانو نتونستم هنوزم بفهمه مامان خواستم نمي. كنم باز درو و كنم پاك هامو اشك شد باعث در صداي

 . خورد مي غصه اونم اينجوري. كنم فراموش

. كردم باز درو. خورد مي غصه اونم اينجوري. كنم فراموش رادمانو نتونستم هنوزم بفهمه مامان خواستم نمي

 دونم نمي ديدنش با. كرد مي نگاه من به كه ديدم رو آرتين تعجب كمال در اما باشه در پشت مامان داشتم انتظار

 دفعه يه و كرد پاك اشكمو مو گونه رو گذاشت دستشو آروم. شد جاري اشكم و گرفت بغضم بازم دفعه يه چرا

 ...كرد بغلم محكم

 اون نظر از شايد. انداختم نگاهي بهش و كردم جدا ازش خودمو تعجب با! آرتينه؟ اين. بودم كرده هنگ ديگه

 ديگه حس يه كرد مي بغلم وقتي... آرتين اما نداشت اهميتي زياد چيزا اين ما ي خانواده توي! بود عادي خيلي

 !...كنم؟ مي ش مقايسه رادمان با اينقدر چرا خدايا... داشتم رادمانم با حسو اين... كردم مي پيدا
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 :گفت آروم خيلي و شد نزديك بهم كنم مي نگاش همينجوري ديد وقتي

 .كنم ناراحتت خواستم نمي ببخشيد -

 :گفتم و زدم زل هاش چشم تو

 !اينجا؟ اومدي داشتي كاري. كنم مي خواهش -

 :گفت كرد مي نگاه رو بود ميز رو حاال كه رادمان عكس كه درحالي و انداخت اتاقم به نگاه يه

 !ديدمش مي بار يه اقل حد كاش -

 :گفتم و كشيدم آهي

 .داره احتياج بهت خيلي. بمون عمو زن پيش آرتين -

 :گفت طرفمو برگشت

 .نبودم ايران وقته خيلي من. بزنيم شهر تو گشتي يه بريم بهتره -

 !كردي؟ نمي نگاه خيابونا به اصال ماشين تو صبح چرا پس -

 !ميكردي خفه خودتو داشتي نبودي اينجا دوساله يكي فقط كه تو عوض در -

 :كوبيدم ش شونه به مشت با

 ...كنم نرم پنجه و دست بلدم خوب من كه دوني مي. باش زدنت حرف مواظب! هي هي -

 :گفت اي بامزه حالت با

 .شنيدم رو هات شيطوني تعريف! بله -

 خوش و مونديم بيرون شب هاي نيمه تا اما بوديم خسته دومون هر اينكه با و رفتيم رادمان پيش باهم روز اون

 و كرد نمي ول رو آرتين ها نديده بچه اين عين عمو زن! بده اي ان دي آزمايش آرتين كه شد قرار. گذرونديم

 شاد اونها شادي از منم و بودن حال خوش همه... بدتر عمو زن از كه هم عمو. چرخيد مي دورش پروانه مثل هي

 ...بودم

 ي خونه بگم بهتره يا عمو ي خونه رو شب كه نكرد قبول آرتين داشت عمو زن كه اصراري ي همه با شب اون

 دلش تو دونستم مي كه من ندونه هركي اما داره عادت تنهايي به كه بود اين هم ش بهونه. بمونه مادرش پدرو
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 به اينكه نه... كنه فكر كه باشه تنها خواست مي انگار... گفت نمي اينو نگاهش چون زنم مي حدس البته. خبره چه

 ...باشه داشته عادت بودن تنها

! گشت مي خوب لباس يه دنبال خانوم مريم چون! چرا؟. كرديم مي متر رو ها خيابون مريم با صبح از بعد روز

 نداشت رو هوا گرماي ي حوصله و بود باردار چون كه بيچاره ي مهسا! كردن؟ دعوت اينو چرا دونم نمي من آخه

 .بمونه خونه تو بود داده ترجيح

 :گفتم و نشستم خيابون كنار نيمكت يه روي! مغز نخود مريم اين و بودم مونده من حاال

 !دوني مي خودت! تونم نمي ديگه من مريم -

 ...كنم انتخاب چيزي يه زود دم مي قول! نشو لوس! ديگه پاشو! ااااااااااااا -

 .بود داده ها قول اين از صدبار تاحاال. رفتم غره چشم بهش

 واسه تو اصال. بگرد هي تو حاال. كردم خريدامو ساعته سه من ببين. هستم همينجا من! بكن كني مي هركاري -

 .بزنم رو يكي مخ تونستم شايد! چيزي يه بگي منو باز! داري شوهر كه تو! دي؟ مي لفتش اينقدر چي

 اين با چرا من اصال! نكرده ترك شو مسخره عادت اين هنوز! ديوونه ي دختره! پاساژ داخل رفت حرص با

 .پرسيدم خودم از هزارم بار براي امروز كه بود سوالي اين! اومدم؟

 !مريم تو بتركي آي. اومد بآلخره خانم كه نشستم منتظرش همونجا ساعتي نيم

 !كردي؟ خريدتو بآلخره -

 .رسيد مي نظر به راضي انگار

 .بريم. كردم پيدا خواستم مي كه رو چيزي بآلخره آره -

 تا مريم دنبال اومد پيش ي دقيقه چند سامان. دادم لم كاناپه روي كوفته و خسته من و خونه برگشتيم ديگه هم با

 رفتم تاكسي با نداشتم رانندگي ي حوصله چون و شدم آماده سريع دوش يه از بعد منم! آرايشگاه ببرتش

 .آرايشگاه

 پيراهن يه كه لباسم رنگ به كه آرايش يه با. كردم جمع طرف يه ساده و كردم درشت رو موهام فر هميشه مثل

 .بود كرده ايجاد قشنگ تركيب يه چشمام ي تيره سبز رنگ با و اومد مي هم بود طوسي اي حلقه آستين
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 كس هيچ يعني. بود نديده رو آرتين كس هيچ اآلن تا. رفت من از زودتر همين واسه شد تموم زودتر مريم كار

 برگشتم نيم و سال يك از بعد من كه اينه بخاطر كردن مي فكر همه! چيه ي واسه مهموني اين دونست نمي

 و جشن و بازي مسخره اينقدر كشور از بودن دور نيم و سال يه كه كنن نمي فكر خودشون با اينا حاال. ايران

 !داره؟ زهرمار و كوفت و خريد

 نمي. بريم باهم تا دنبالم مياد كه بود گفته خودش آخه. دنبالم بياد آرتين كه بودم آماده و بودم پوشيده رو لباسم

 استرس! بشه مهموني وارد من با داشت دوست هم شايد. دونست مي غريبه بقيه با خودشو هنوز شايد دونم

 .گرفت مي م خنده هاشون قيافه تصور با. كنن مي تعجب ديدنش با همه دونستم مي. داشتم

 .بپرسم ازش باشه يادم! شناخت؟ نمي رو آرتين ساسان چطور. بود عجيب خيلي واسم چيزي يه ولي

 !منتظرتونن بيرون خانم -

 روبه خيابون طرف اون مشكي و ام بي يه. كردم خداحافظي و تشكر بود زده بهم رو حرف اين كه جووني دختر از

. نيست اون كه شدم متوجه پالكش ديدن با ولي. افتادم رادمان ماشين ياد اختيار بي. بود منتظرم آرايشگاه روي

 !كرده رنتش آرتين حتما! كشيدم عميقي آه

 زد. كرد سالم بهم آروم و انداخت بهم نگاهي نيم. شدم سوار و كردم باز رو جلو در و شدم رد خيابون از احتياط با

 !سرش تو بخوره تعريف حاال! بكنه باهام پرسي احوال يه اقل حد داشتم انتظار. ذوقم تو

 نگاش با كه بودم شده خيره زيباش رخ نيم به ماشين كم نور توي. افتاد راه آرتين كه صندلي پشتي به دادم تكيه

 :برگردوندم سرمو سريع. كرد غافلگيرم

 !دن مي رنت ماشين سخت اينجا! آوردي؟ كجا از رو ماشين -

 .داشتم اينجا آشنا يه -

. بودن نشسته توش دختر تا دو كه داشت نگه كنارمون زرشكي متاليك 206 يه. داشت نگه قرمز چراغ پشت

 داد آرتين صورت روي تقريبا رو سيگارش دود و پايين داد رو ش شيشه بود آرتين نزديك تقريبا كه دختري

 .بيرون

 فرو صندلي توي سرمو و بودم ماشين تاريك قسمت توي من آخه نديده منو كه بود معلوم. انداختم نگاهي بهش

 :گفت كه شنيدم رو دختره صداي. بودم برده
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 !كنه نمي دعوات مامانت نترس! بنداز اينور هم نگاه يه خوشگله آقا -

 دخترا اون به ظاهرا. كردم مي نگاه آرتين به چشمي زير بزنم حرفي اينكه بدون. خنده زير زدن دوتاشون بعد

 عمه ارواح! كني نمي نگاه بهشون اصال هم نباشم من اگه دونم مي! خودت جون آره: گفتم دلم توي. كرد نمي نگاه

 !ت

 اي قهوه موهاي. كردم نگاه دختره به بازم! دارم؟ عمه من مگه اصال! شه مي هم خودت ي عمه اون ي عمه! خره

 خدايي. بود شده جذاب هم خيلي بلكه بود نكرده زشتش تنها نه كه داشت غليظي آرايش. بود بافته آفريقايي شو

 .دادم مي شماره بهش بود كنارم هركي حاال بودم آرتين جاي اگه من

 !ها شه مي سبز چراغ اآلن! ام تو با! آقا هي -

 :گفت خنده با بعد

 !برداشته مثبتي تيريپ عجب! ببين اينو مائده -

 .افتاد راه چراغ شدن سبز با و زد پوزخندي آرتين

 !ندادي؟ جوابشو چرا -

 :كرد داغ يهو كه كردم تكرار سوالمو بازم. بود ساكت هنوز

 ...اونم خورن مي كار يه درد به فقط آدما جور اين. بزنم حرف دخترايي همچين با نمياد خوشم من -

 :گفتم كه نداد ادامه حرفشو

 !باشي كرده زندگي اروپا توي تو كه كنم مي شك وقتا بعضي آرتين دوني مي -

 :گفت و زد پوزخندي

 خواستن خودشون... كه فهمي مي! بوده طرف رضايت با هميشه اما داشتم رابطه ها خيلي با من كنم نمي حاشا -

 ...تا

 .دادم تكون سرمو

 !آرتين؟ -

 .كرد نگام

 !بگي؟ بهم چيزي خونوادت درمورد خواي نمي هنوزم -
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 نمي دار بچه كه شمالي زن يه بود سالم شيش پنج وقتي! ندارم اي خانواده من: گفت بعد و كرد سكوت لحظه چند

 اسمش اقل حد كه كنه مي خواهش شوهرش از و كنه مي پيدام بود شده جدا شوهرش از مسئله اين سر و شده

 .كنه مي قبول اونم. من ي شناسنامه تو بره

 بهم بود سالم هيجده وقتي درست. دونستم نمي گذشتم از چيزي هنوز من. پاريس برد منو شد سالم ده وقتي

 و بودم كرده تكيه نبود مادرم كه زني به حاال تا! بكنم؟ تونستم مي كار چي. نيستم ش واقعي ي بچه من كه گفت

 فرسنگ رو تو كه اينه بدتر همه از. نيست ت واقعي مادر اون بفهمي سال چند بعد يهو اما. ورزيدم مي عشق بهش

 !كرده دور ت واقعي ي خانواده از ها

... گم مي مو خونده مادر... شميم از حتي كه حسي. كرد مي ايجاد توم بد خيلي حس يه كردن ولم خونوادم اينكه

... نشد و... نتونست اما برگردونه م عادي زندگي به منو كرد سعي خيلي شميم. بودم شده متنفر هم شميم از حتي

. نكنم صحبت م خانواده درمورد كس هيچ با و نكنم اعتماد هيچكي به كه بودم گرفته ياد. نخواستم خودمم يعني

 رفت و كرد ازدواج خواستگاراش از يكي با نميام بيرون ساختم خودم واسه كه اي پيله اين از من ديد كه شميم

 .هلند

 پدر از. نيست ذهنم تو ازش هيچي كه برادري از. گفتي عموت پسر از تو و ديدم رو تو اينكه تا. بودم تنها تنهاي

 ...بيارم زبون به اسمشونو تونم نمي حتي كه مادري و

 .دادمش قرار موقعيت اين توي كه اومد بدم خودم از. بده ادامه نتونست ديگه رسيد كه اينجا به

 درست. كرد مي م كفري داشت ديگه. بود آروم آرتين داشتم استرس من قدر چه هر. بوديم خونه نزديك ديگه

 !ببينه شو خونواده خواست مي و بوديم اومده تازه كه ديروز مثل

 به ها بعضي البته. نيومدن هنوز كيا و اومدن كيا زد حدس شد مي ماشينا به كردن نگاه با. كرد پارك در جلوي

 :گفتم آرتين روبه دفعه يه ساسان ماشين ديدن با. بود شده عوض هاشون ماشين نظرم

 !؟ آرتين -

 :ترسيد انگار

 !آدم فكر تو ميپري هو يه! كني؟ مي همچين چرا تو -

 :كرد اضافه پوزخند يه با بعد
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 !شده؟ چيزي! جانم؟! رادمهر بگي بهم بايد بعد به اين از ضمن در -

 !شناسي؟ مي رو ساسان تو گم مي -

 :كرد تنگ هاشو چشم

 !كيه؟ ديگه ساسان! ساسان؟ -

 !نبوده هاتون مهموني توي و نشده آشنا باتو چطور كه متعجبم! بوده مهيار يه صميمي دوست ظاهرا! دائيم پسر -

 :گفت داد مي فشار رو اف اف ي دكمه كه حالي در

 چند اين توي و بودم باهاشون سال سه دو فقط شايد. كنم شركت ها مهموني توي من كه مياد پيش كم خيلي -

 صميمي هم با كه ساله يه فقط هم مهيار و من ضمن در. نداشتم رو عزيزتون دائي پسر با آشنايي افتخار سال

 .شديم

 :كردم جمع لبامو

 مثل حتما ديد مي رو تو اونم اگه چون! ديگه نديدي حتما! من؟ گم مي چي! نديدي؟ رو ساسان وقت هيچ يعني -

 !شد مي شوكه من

 :گفتم آرتين روبه كه بوديم ورودي در نزديك. رفتيم مي راه هم ي شونه به شونه. شديم داخل ما و شد باز در

 .باشن كرده كارو اين قبل از عمو زن و مامان كنم فكر البته. كنم آماده قند آب سريع! تو برم من اول بهتره -

 همه اين از بعد كه بودن عمو زن و عمو مهم! كنه تعجب ديدنش با كسي نبود مهم واسش ديگه شايد. خنديد

 .بودن ديده شونو پسر سال

 نبود راه به رو طرب و عيش بساط هنوز حال اين با بود كاري مشغول هركسي. دروچرخوندم ي دستگيره آروم

 ...كرد اعتماد شد نمي بودن پاتيل و مست كه اينا به و شد مي تر سخت كارمون اونجوري چون! خدا شكر

 ...كرد اعتماد شد نمي بودن پاتيل و مست كه اينا به و شد مي تر سخت كارمون اونجوري چون

 كه آرتين به! نه من به! نه. شدن خيره بهم همه كه دادم سالم بلندي نسبتا صداي با. بودن نرمال همه حال هر به

 عجايب از يكي انگار! الخالق جلل! بودم نديده اين از تر جالب اي صحنه روز اون تا خدايي... شد داخل سرم پشت

 بچه بپرسم رفت يادم! آخي! شكمش اين با بگو رو مهسا! پريده رنگش بيچاره! مريمو خدا واي! ديدن رو هفتگانه

 !نشه؟ چيزيش ش بچه هو يه! خيال بي اونو حاال! دختر يا پسره ش
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 به و بوسيد رو عمو زن پيشوني هم آرتين. بوسيد صورتشو و گرفت رو آرتين دست و اومد سمتمون به عمو زن

 :گفتن هم با همه دفعه يه. كرد سالم بقيه

 ...رادمان -

 :گفتم بلند صداي با

 ...رادمهر...نه -

 ...من سمت چرخيد ها نگاه ي همه خدايي ايندفعه

 باشه هرچي بآلخره بگيرين، بليط و بياين بايد ديدنش ي واسه پس. كردم پيداش من جواهرو اين باشه يادتون -

 هارو تيله مايه سريع حاال! كنه سرگرم رو ها كار بي شما يكم تا بياد اينجا تا شد راضي كه گذاشتم مايه واسش من

 !بياد كنين رد

 :حرفم تو پريد پا جفت ساسان! خنديد مي آروم و پايين بود انداخته سرشو آرتين

 !بزن حرف آدم مثل و باش ساكت دقيقه يه -

 !خنديدن همه دفعه يه

 !بزنم؟ حرف جوري چه ساكتم وقتي! حسابي تقريبا حاال... آقاي ببخشيد! شد سه واي واي! خله... آخه -

 !بنال يعني كه انداخت آرتين به نگاه يه. بود گرفته ش خنده هم خودش

 .كردم پيداش خودم آخرشم... كني پيدا منو ي شده گم عموي پسر نداشتي عرضه كه تو -

 زده شوك اينجوري كه دادم مي حق بهشون. كردم تعريف همه واسه رو بود افتاده كه اتفاقاتي از اي خالصه بعد

 هي و نداره عشقت با فرقي هيچ كه ببيني رو يكي كه سخته واقعا. افتادم ديدم رو آرتين كه اولي بار ياد. بشن

 !نيست اون اين كه كنن ثابت بهت بخوان

 :كردم اي سرفه تك! كردن مي طرح سوال داشتن انگار. شدن ساكت همه حرفام شنيدن از بعد

 !نيست؟ سوالي. پرسم مي ازتون كتبا بعد جلسه رو دادم ياد بهتون جلسه اين كه چيزايي. عزيز آموزهاي دانش -

 .رفت غره چشم بهم مامان

 چشم شماها چقدر! شد بخارم هيچي، كه ذوب اين بابا خب زنيد مي ديد مردمو پسر دارين همچين! بابا اي -

 !چرونيد؟
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 كه آرتين! آرتين به زدم زل خودش مثل منم و نشستم مبل يه روي و رفتم شن نمي خيال بي اينا نخير ديدم وقتي

! آخي! نشوند خودش كنار و گرفت دستشو زودي عمو كه انداخت نگاه يه عمو زن و عمو به اومد مي نظر به كالفه

 !كشم مي خجالت منم خب بزنن زول من به اينجوري آدم دسته يه اگه داره حقم! شده خجالتي چقدر بچم

 رو آرتين دست و گذاشتم تند خيلي آهنگ يه و شدم پا! كنن مي ش مسخره دارن ديگه! چشونه؟ اينا! بابا اي

 !گيرم مي ماهي آلود گل آب از وسط اين دارم منم حاال! وسط كشوندم و گرفتم

 بودن اومده زدگي شوك حالت اون از همه ديگه! وسط اومدن همه تقريبا بعد لحظه چند كه رقصيديم مي باهم

 !شدم خسته بابا! بيرون برم زاره نمي بديد نديد! كه كنه نمي ول هم آرتين اين حاال.بيرون

 !آرتين؟ -

 !بله؟ -

 !شدم خسته من بابا -

 نشسته كه بوديم آرتين منو فقط. رقصيدن مي و بودن وسط همه! بيرون رفتيم باهم و گرفت دستمو و خنديد

 :گفت آرتين كه بخوريم بيارم چيزي يه برم كه شدم پا. كرديم مي نگاه بقيه به و بوديم

 !كجا؟ -

 !بخوريم بيارم چيزي يه رم مي دارم! ماماني نترس -

 ديوونه مريم ديدم كردم نگاه. كشيد دستمو يكي يهو كه آشپزخونه سمت رفتم مي داشتم.  داد تكون سرشو

 .نشستم آرتين كنار شام ميز سر. كرد دعوت شام واسه رو همه مامان كه موقعي تا رقصيدم باهاش ناچار! ست

 :گفت آرتين كه كشيدم خودم واسه جوجه يكم

 !الغري اينقدر كه خوري مي غذا جوري همين -

 !اي؟ تغذيه دكتر تو ببينم -

 !نه -

 !بخور غذاتو پس -

 !شد مشغول و داد تكون سرشو و خنديد

 !كني؟ مي لطف رو ساالد اون جون سامان -
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 روش داشتم دوست زياد سس چون. كشيدم خودم واسه ساالد يكم من و گذاشت جلوم رو ساالد ظرف سامان

! ( نبودم هم شيم مي چاق دونم مي چه و داره ضرر سس گن مي كه اي افاده دختراي اين از. پاشيدم سس خيلي

 !)نشه جسارت

 !خوري مي زياد ساالد عوضش خوري مي كم غذا هرچي -

 !آدم همه اين بابا! ها بده گير ما به هي هم تو حاال. كردم نگاش چپ چپ

 پا! شدن مي خيره بهش همه هنوزم چون. بمونه اونجا زياد خواست نمي دلش انگار. شد پا من از تر زود آرتين

 كه پوزخندي اون نه! بست نقش لبم روي پوزخندي. بودم آرتين و خودم به ها نگاه متوجه. دنبالش رفتم و شدم

 پيش حتما! دادم مي بقيه به رو حق! خودم به! بقيه به نه! بود كجي دهن يه اين! بود آرتين لب روي هميشه

 دنبالش چشام با. هال توي رفتم! يه؟ يكي اين نوبت حاال داد كشتن به كه رو يكي اون كنن مي فكر خودشون

. بود مونده باز دهنم. كرد بغلم محكم و برگشت دفعه يه كه گرفتم بازوشو سر پشت از. رسيدم بهش. گشتم

 .بود شده تند هام نفس. بود ش سينه رو سرم همينجوري. نبود بيني پيش قابل وقت هيچ

 مي خدا خدا. شدم جدا ازش و كشيدم عميقي نفس. كنم كنترل رو احساساتم كردم سعي. بود شده تند هام نفس

 !باشه نديده رو ما كسي كردم

 :گفت و موهاش الي برد دستشو كالفگي با. شدم خيره آرتين به و كشيدم راحتي نفس نيست كسي ديدم وقتي

 ...من روشا ببين -

 !چي؟ تو -

 :بود آشفته و كالفه هنوز

 .برگرديم... هيچي... هيچي -

 :گفتم بلندي صداي با. دربيارم شاخ بود نزديك خدايي ديگه دفعه اين

 !برگرديم؟! چي؟ -

 :كوبيدم ش سينه به مشت با. داد تكون آروم سرشو

 تو احساسي هيچ تو! كه واقعا! شي؟ جدا عمو زن از خواي مي زودي اين به! خيلي. آرتين احساسي بي خيلي -

 !متنفرم! فهمي؟ مي. متنفرم ازت. نداري قلبت
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 مي چقدر آدم يه واقعا. شد خيره صورتم به. كرد قفل دستامو مچ دستاش با زدم مي مشت بهش كه طور همين

 به! بريم؟ گه مي راحتي اين به حاال و كرده پيدا مادرشو و پدر سال اينهمه از بعد! باشه؟ احساس بي تونست

 !سادگي؟ همين

 فروكش زود خيلي ولي! ش احساسي بي از! آرتين از نه. آرتين از نفرت اونم. داشتم حس يه فقط لحظه اون توي

 .كرد

 مي اينو ولي! بود پر چي از دلم دونم نمي. بودم ناراحت چي از دونم نمي. اتاقم سمت دويدم و عقب دادم هولش

 .بود حال خوش چقدر. سوخت مي عمو زن حال به دلم. بودم شده خسته بدي همه اين از كه دونستم

 بود نشده گم رادمهر اگه راستي! بود رادمهر قبال! آرتينه اآلن! چيه؟ ش اصلي اسم! رادمهر! آرتين! رادمهر! آرتين

 كه گفت مي بهم رادمان موقع اون شايد! كدوم هيچ شايد! شدم؟ مي كدومشون عاشق من بود زنده هم رادمان و

 با اقل حد كاش! خدايا. كنم ازدواج شهاب با كه انداختم نمي راه رو احمقانه بازي اون موقع اون شايد! داره دوستم

 رفتم نمي ديگه من موند مي زنده رادمان اگه اما! بود زنده رادمان اقل حد اينجوري. كردم مي ازدواج شهاب

 .شد باز در و خورد در به اي تقه! كردم نمي پيدا رو رادمهر هيچوقت شايد و فرانسه

 !ديگه بيا پاشو! كپيدي؟ اينجا چرا تو: مريم

 !ندارم حال نده گير مريم -

 :نشست كنارم اومد بود نشنيده منو حرف اصال انگار كه مريم

 !كردي؟ پيداش كجا از اينو شيطون -

 !كيو؟: گفتم حوصله بي

 ...بتولو خاله ي عمه -

 رادمهر كردم نمي باور وقت هيچ بودم نديده رو رادمان اگه!شه نمي باورم هنوز خدا واي: كردم نگاش چپ چپ

 !آرتينه؟ اسمش! باشه ش شبيه اينقدر

 :زد جيغ مريم. دادم تكون سرمو حوصله بي

 !مرگته؟ چه تو اصال -

 :ناليدم
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 !مياد خوابم! خدا رو تو مريم -

 !كرد؟ مي ول مگه حاال خدا اي

 !شه مي چي كه دوني مي شي بيدار بعد بخوابي اينجوري! كن پاك رو آرايشت پاشو خب -

 !شه مي راست و چپ بمونه اينجا ديگه ي دقيقه يه تا اگه و زنه مي زيادي زر داره ديگه فهميد. كردم نگاهش فقط

 !ديگه گم مي راست خب -

 !كردم مي نگاش فقط همونجوري

 !گم؟ مي دروغ -

- ... 

 !برم؟ -

- ... 

 !روشا؟ -

 !داري؟ كرم! مار زهر! درد! كوفت! مرض -

 :گفت و دويد مي در طرف به كه زور همون و خنديد. كردم دنبالش عصبانيت با و

 !داشتم كرم ديگه آره -

 .بگيرم خندمو جلوي نتونستم من كه يكي به خورد كرد باز درو تا و

 !داريم شدن پروانه انتظار كرمي هر از ما كه اينه مشكل! چيه؟ دوني مي مريم -

 رومو و دادم قورت خندمو آرتين ديدن با من و بيرون رفت سريع بعدش و انداخت بهم خشمناك نگاه يه مريم

 .برگردوندم

 !بود عصبي صداش

 !رفت سر م حوصله پايين بيا باش زود! ندارم كشيدن ناز ي حوصله من ببين روشا -

 مبارك ي حوصله آقا مبادا كه دربيارم بازي دلقك واسش بايد اآلن و شم برده من انگار كه ده مي دستور همچين

 !گرفتم گاز لبمو حرص با! بره سر شون

 !روشا؟ -
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 و شدم پا حرص با! بشه راحت شما دست از بميره روشا الهي! اومد يكي اين شدم خالص مريم دست از خدا اي

 .كردم نگاه هاش چشم توي اخم با... گردوند برم و گرفت دستمو در جلوي كه بيرون رفتم اون از زودتر

 :بود كالفه

 ...ببين. برم مجبورم من اما بموني توني مي بخواي اگه تو! نيست خوب حالش شميم! كني دركم كردم مي فكر -

 :اومدم حرفش وسط

 ...عمو زن واسه اما سوزه مي ت خونده مادر واسه دلت -

 :شد عصباني دفعه يه

 !فهمي؟ مي كرده بزرگم اون. دارم دوستش بازم باشه م خونده مادر اگه حتي! احمقي؟ اينقدر چرا تو -

 :گفتم و پايين انداختم سرمو. شدم ناراحت رفتم تند اينكه از

 !برگرديم -

 بغل منو يهو هي امشب چرا اين. موند باز دهنم و شد گرد هام چشم. بغلش تو كشيد منو دفعه يه و زد لبخندي

 :گفت و كرد نوازش موهامو! كنه؟ مي

 !برگردم تنها خواستم نمي! خانومي مرسي -

 .انداختم بهش مسخره و گيج هاي نگاه اون از نگاه يه و بيرون كشيدم بغلش از خودمو! شده؟ چش اين! جان؟

 همين. پايين رفتيم هم با. باشم عادي منم كردم سعي همين واسه بودم كرده قاطي! بود معمولي خيلي آرتين اما

 .دادم قر هي و وسط رفتم رقص با پايين اومدم ها پله از كه

 كمرو كن راست و چپ بدو

 پدرو سگ اون بده قرش

 سوزه مي داره حاال

 خونم مي دارم اينو

 دونن مي همه دخي

 جونم عزيز تويي

 مخي رو دخي آي
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 پخي هيچ نيستي كه خوبه

 .كرم بابا حاال. برداشتم رو بود مامان گردن دور كه شالي رفتمو رقصيدم مي كه همونجوري

 كجاته مصبت سگ بگو

 اونجاته و اونجا و اينجا

 باهاته پسرت دوست

 الته خيلي يارو بابا

 كمر رو يكي اون سر رو دست يه حاال

 تو داري بدني عجب

 تو ماري پوست اون كنم لمس دارم دوست

. وسط كشيدمش گرفتمو دستشو و گرفت خندم. كرد مي نگام فقط ساكت آرتين. دادم مي قر تونستم مي تا

 .بود شده عوض آهنگ

 زدي بهم باهام چرا بدي فاز چه كه واي

 ندي بهم شمارتو اول اون از شد مي كاشكي

 مني مثل هم تو بگو.... بدي حس چه واي

 !دي؟ مي بد فاز چرا. گرفتي حالمونو كن عوضش سامان بابا: زدم داد

 هم با آرتين و من و گذاشت خوب آهنگ يه سامان! تو خندي مي ناز چقدر! جان اي. خنديد مي داشت آرتين

 تا برقصيم آرتين منو بودن منتظر همش انگار. بودناااااااا ديوونه. وسط پريدن همه قبل ي دفعه مثل. رقصيديم

 .برقصن و بيان اونام

 عمو و بابا. بودن آشپزخونه توي مامان و عمو زن. مهدي عمو ي خونواده و مونديم ما فقط شد خلوت خونه وقتي

 عمو ي متوجه. زدن مي حرف آرتينم با گاهي. زدن مي حرف هم با و بودن نشسته نفره دو مبل يه روي مهدي

 مي هاش بچه مراقب بيشتر بايد كردم مي احساس حتما. شه مي خيره آرتين به مهربونش نگاه با كه بودم مهدي

 .نرن دستش از اينجوري كه بود



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢٨٠ 

 نگاه آرتين به. شد خيره عمو به و كرد رها كاره نيمه حرفشو بابا. كشيد عميق آه يه يهو عمو كه زد مي حرف بابا

! اه. كرد مي پخش لوپز جنيفر از جديد كليپ يه ماهواره. بود شده خيره فرش هاي خط به و بود كرده اخم. كردم

 :كردم عوضش. خوره مي بهم خارجي آهنگاي اين از داره حالم ديگه

 !خوبه خيلي آهنگه اين آرتين -

 !نشنيده منو حرف انگار اصال ديدم

 !آرتين؟ -

 :گفت فرانسه به كه كرد مي فكر چي به دونم نمي. كرد نگام برگشت دفعه يه

 !شمال بريم فردا -

 !چي؟ واسه شمال: گفتم فارسي به ها احمق مثل... شيراز برم خواستم مي كه من...  كردم نگاش باز دهن با

 نمي شايد!بگيري دهنتو جلوي توني نمي كه روشا خاك اي. شدن خيره آرتين به حرفم شنيدن با بابا و مهدي عمو

 :گفت مهدي عمو روبه و كرد نگام چپ چپ! بفهمن بقيه خواست

 .بدم انجام بايد كه دارم كار يكم فقط. فرهمند آقاي نيست چيزي -

 به و داد تكون سر ناراحتي با چون شد فرهمند آقاي ي كلمه ي متوجه فقط آرتين حرفاي توي انگار مهدي عمو

 چكيد چشاش از اشك قطره يه و گزيد لبشو عمو زن. شد خيره كرد مي نگاه ما به آشپزخونه توي از كه عمو زن

 مامان دست رو گذاشت دستشو عمو زن! ش شونه رو گذاشت دستشو و واستاد سرش پشت و اومد مامانم. پايين

 .كشيد عميق نفس يه و

 روبه و انداخت من به نگاه يه آرتين. شدن نمي نگران اينجوري اقل حد. گفتم نمي چيزي من كاش.بود بدي جو

 :گفت بابا

 !بياد؟ همراهم روشا دين مي اجازه جان عمو -

 :داد تكون سرشو مهربوني با بابا! گفتم؟ چي! زد نمي صدا بابا رو عمو اما زد مي صدا عمو رو بابا كه بود جالب

 !مياد همراهت حتما! جان؟ عمو حرفيه چه اين -

 !جان عمو دارين لطف: گفت و شد پا آرتين

 .كنم مي كم زحمتو من اجازه با: گفت عمو زن و مامان به رو بعد
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 :گفت تندي مامان كه كرد نگاه مامان به سريع عمو زن

 !جان رادمهر بري بزارم نداره امكان... نه... نه -

 :گفت و كرد كوچيكي اخم چون اومد نمي خوشش زدن مي صداش رادمهر اينكه از انگار آرتين

 .برم بايد! ممنون -

 .بده نشون رادمهر به رو اتاق شو پا جان بابا روشا. جان عمو بمون: بابا

 :گفتم و پاشدم. بود واستاده حرفي هيچ بدون آرتين

 !آرتين بيا -

 كه اتاق يه در. افتاد راه سرم پشت اونم كه كردم اشاره آرتين به و انداختم باال شونه. كردن نگام عمو زن و عمو

 نشست پنجره كنار مبل روي آرتين. برداشتم رو تخت روي ي مالفه. تو رفتيم و كردم باز رو بود خودم اتاق كنار

 :گفتم لبخند با. نيست اتاق به اصال حواسش كه بود معلوم اما. انداخت اتاق به نگاه يه و

 .كنم عوضش اينو برم -

 حس كه كردم مي مرتب تختو. بود نشسته هنوز. اتاق توي بردم تميز ي مالفه يه خودم اتاق توي از و رفتم و

 متوقف لحظه يه. هام بازو رو گذاشت دستاشو. دادم ادامه كارم به و نياوردم خودم روي به. سرمه پشت كردم

 .كردم نگاش و برگردوندم سرمو آروم. شدم

. نگرفتم قرار موقعيت اين توي حاال تا! نبودم سردرگم اينقدر هيچوقت! روشا؟ كنم چيكار بايد من: آرتين

 .باشم عاجز گيري تصميم از و بمونم كار يه توي حاال تا نشده هيچوقت

 :گفتم و كردم تر زبونم با لبامو. بود ترديد از پر. كردم نگاه چشاش توي

 محبت بلكه! نميدي دست از رو چيز هيچ تو آرتين. بگيري تصميم انصاف با بايد فقط. شه مي درست چيز همه -

 !مياري دست به تو واقعي مادر و پدر

 :گفت موهاشو الي برد دست

 هيچوقت م زندگي تو من روشا. مياد يادم كشيدم عذاب كه هايي لحظه اون ببخشمشون خوام مي تا همش -

 دونم مي چه و راضي خود از و مغرور آدم يه من كنن مي فكر همه. نديدم محبت هيچوقت. نداشتم هيچي

 .نيستم بلد كردن محبت من كه نفهميدن هيچوقت اما. خشكم
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 .مهربوني هم خيلي تو وگرنه! توئه تصورات اينا. نكن فكر بهش آرتين: لبش رو گذاشتم دستمو

 !احساس؟ بي گفتي بهم بار چند حاال تا! تو خود همين: گفت و زد پوزخندي

 مي حاال اما. كشيد نازشونو بايد و دارن محبت به احتياج كه دختران اين كردم مي فكر هميشه. گرفت درد دلم

 .باشه محكم كوه مثل كه چند هر! داره محبت به احتياج پسرم يه حتي كه ديدم

 .كودنم من كه اينه بخاطر اين: گفتم و زدم لبخندي

 !ديوونه: خنده زير زد پقي

 .شمال بريم بايد. كني جمع وسايلتو بهتره: خنديدم منم

 !هتله كه من وسايل اما. گي مي راست اوه -

 !بياريمشون بريم خواي مي اگه خب! اااااا -

 !نه يا بگم بهت بودم دل دو. كردي راحت كارمو: گفت و زد لبخند

 اتاق از وقتي. شدم آماده سريع و برگشتم بعدش. مياريم رو آرتين وسايل ميريم كه گفتم مامان به پايينو رفتم

 .بيرون اومد آرتينم من با همزمان بيرون اومدم

 شكل لباس يه كه مرد يه راه تو كه هتل سمت رفتيم مي داشتيم. بيرون زديم خونه از هم با و زديم لبخند بهم

 .ديدم بودو پوشيده قرمزي كاله لباس

 ...واستا... واستا... اونو آرتين: گفتم ذوق با

 .كرد نگاه كردم مي اشاره من كه جايي به و داشت نگه

 !وايسم؟ گفتي چرا حاال -

 .بگيريم عكس باهاش شو پياده -

 !شدي؟ بچه! چي؟: گفت خنده و تعجب با

 !آرتين؟ -

 !شو پياده خب خيله! تو دست از: داد تكون سرشو
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 تكون دست واسش ذوق با منم. داد تكون دست واسمون كه مرده اون سمت رفتيم. شدم پياده منم و شد پياده

 آرتين و واستادم كنارش. بود شده من برابر دو بود پوشيده كه لباسي اون با مرده. بودم شده بچه انگار. دادم

 .گرفت عكس ازمون

 .بگير عكس باهاش هم تو بيا آرتين -

 .نداره امكان -

 ...ديگه بيا... آرتين -

 .نكن اصرار روشا: داد تكون سرشو

 خندم ديدنشون با. بگيرم عكس ازشون كه كرد اشاره من به و گرفت آرتينو دست و رفت قرمزي كاله ديدم يهو

 .كردم تشكر قرمزي كاله از و گرفتم عكس ازشون. خنديد مي آروم آرتينم. خنده زير زدم پقي و گرفت

 !كني مي مجبور كارايي چه به آدمو ببين: داد تكون تاسف با سرشو آرتين

 !بگيرن عكس قرمزي كاله با دارن دوست كه ها بچه اين مثل! بودي شده مزه با خيلي: درآوردم زبون واسش

 !من نه بودي كرده هول خودت خوبه: خنديد

 !ها شه مي دير. ديگه بريم بيا: كشيدم دستشو

 كه گرفتم ازش شو گوشي. افتاد راه و زد بوق قرمزي كاله واسه. شدم سوار منم. شد سوار و كرد باز ماشينو در

 به حواسش كه آرتين به نگاه يه. شدم عكس چندتا ي متوجه كه ها عكس فايل توي رفتم. ببينم رو عكسا

 بعدياش. بود مادرش حتما. بود آرتين با مسن زن يه عكس. كردم باز رو عكسا سريع. انداختم بود ش رانندگي

 .بود دوستاش با عكساش يا آرتين تكي عكساي

 !ده؟ مي كيف فضولي -

 !ده؟ مي كيف فضولي -

 .شد كم ترسم از يكم خندش ديدن با. كردم نگاه كرد مي نگام خنده با كه آرتين به و پريدم جا از يهو

 ...من... من -

 .متنفرم كار اين از چون نشه تكرار خواهشا ولي... خب خيله: آرتين

 :گفت كه گزيدم لبمو
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 ...و عمومي دختر. كني مي فرق تو ولي. بخشيدمش نمي هيچوقت بود تو جاي اي ديگه كس هر -

 .كرد رها تموم نيمه حرفشو

 !شجاعي خيلي وروجك توي ولي. كنه كارو اين كه نداره جرات هيچكس اصال -

 :گفت و كرد ترمز آرتين. بزنم حرفي خجالت از تونستم نمي

 اون ي همه گفتي مي خودم به اگه. باشه پيشت گوشيم. راسي. گردم برمي و رم مي من. بشين جا همين تو -

 .دادم مي نشون بهت رو عكسا

 !ببخشيد خب! ديگه كن بس آرتين! ااااااااا -

 تو اينكه از! چيه؟ دوني مي. كردم شوخي باهات فقط من! نداره عيبي كه گفتم: كشيد دست صورتم روي و خنديد

 !مياد خوشم گردي مي خاص عكس يه دنبال م گوشي

 از عكس يه دنبال فقط من ولي. بگم دروغ تونستم نمي كه خودم به! چيم؟ دنبال من فهميد كجا از! وووووييييييي

 .خودت جون آره. بودم ش خونده مادر

 مشغول و درآوردم جيبم توي از خودمو گوشي. شدم ش گوشي خيال بي ديگه منم. رفت و شد پياده خنده با

 بره خواد مي و مهيار تولد فردا كه گفت بهم. بود رها طرف از. اومد اس يه كه كردم مي بازي داشتم. شدم بازي

 !پيشش

 !بله؟: داد جواب. زدم زنگ مهيار به! بده بهش رها تا دادم كادومو اومدن از قبل شد خوب

 .گلم داداشي بر سالاااااااام -

 !شنگولي! خبره؟ چه! چيه؟ -

 !مهيار؟: كردم لوس خودمو

 !جونم؟: گفت خنده با

 .مبارك پيشاپيش تولدت -

 .....روشا. بودي يادم به كه مرسي: خنديد

 :كردم قطع حرفشو
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 با ش بقيه! چيه گم نمي بهت ولي. خريده كادو واست. پيشت مياد فردا! نيست ميلم بي كنم فكر. گفتم بهش -

 !خودت

 !چطوره؟ آرتين... راستي... روشا مرسي: مهيار

 !عمومه پسر آرتين كه بودم گفته بهش

 !دادين؟ آزمايش -

 !رفتن شمال از قبل! فردا نه -

 !حافظ خدا. برسون سالم. بشه حل زودتر چيز همه اميدوارم -

 !خدافش -

 !خدافش: درآورد ادامو و خنديد

 :برداشت بوق چندتا از بعد. گرفتم نيازو ي شماره سريع و كردم قطع رو گوشي

 !شبي؟ نصفه نداري خواب تو مگه! مرض -

 !مياد؟ كي آنا نياز: گرفت خندم

 اي... من كنم كفن باهم رو تو و آنا اي. بياد من قبر سر اي! مياد؟ كي آنا بپرسي كردي بيدارم خواب از! كوفت -

 .بميري

 !ببين خوابتو بقيه برو و بگو زودتر نياز -

 كپه بزار گمشو برو حاال! حيوون! افتاده عقب روزي چند پروازش انگار اما بياد فردا بود قرار! دونم؟ مي چه من -

 ...كثافت... عوضي... آشغال. بزارم مرگمو ي

 آرتين ديدم كه جيبم تو گذاشتم رو گوشي خنده با. كردم قطع من كه داد مي فحش خودش واسه همونجوري

 .خنديد و انداخت ش گوشي به نگاه يه اول و كرد باز درو كه دادم لم صندلي روي. مياد داره

 !مادرته؟ گرفتي عكس باهاش كه خانمي اون راستي! نيستم فضول اونقدرام -

 !آره! نيستياااااا فضول اصال: خنديد

 عقب پروازشو كه اومده پيش مشكلي جنسشون كردن رد واسه شايد كه كردم فكر اين به. گرفت خندم خودمم

 ريم مي بعدش هم و شمال برم آرتين با تونم مي هم چون شد من نفع به صورت هر در. دونم نمي. انداخته
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 نگاه سرشم پشت ديگه و بره اونجوري شايد! چي؟ بشه ناراحت اگه ولي. بگم بهش زودتر هرچه بايد. شيراز

 .كنم استفاده سو ازش خواستم مي من بفهمه وقتي. نكنه

 .خورد مي عمو زن رو ضربه بدترين رفت مي اگه

 زن و عمو! بخوابيم بريم كه شديم پا بعدش و كرديم صحبت عمو زن و عمو با ديگه يكم خونه برگشتيم وقتي

 .موندن ما ي خونه اونشب هم عمو

 :شدم پا خواب از مامان صداي با بعد روز

 !شم فدات پاشو! دنبالت مياد داره دادن آزمايش گفت زد زنگ رادمهر پاشو روشا -

 !خريه؟ كدوم ديگه رادمهر: زدم غلت تخت توي

 !شه مي ناراحت بشنوه عموت زن! دختر؟ گي مي چي: گفت و برداشت روم از پتومو مامان

 !اومد رادمهر... پاشو... پاشو: اومد زنگ صداي

! بود نيم و دوازده ساعت! وايييييي. كردم نگاه ساعت به سريع. شدم پا جام از فنر مثل! كيه رادمهر اومد يادم يهو

 آرتين بزار نداره عيبي! نه؟ يا برم حاال. حموم برم بايد. نيستم آماده هنوز كه من. بيفتيم راه يك ساعت بود قرار

 اومد مامان بپوشم لباس خواستم مي تا. بيرون اومدم و گرفتم دوش سريع حمومو توي پريدم! بمونه منتظرم يكم

 :تو

 !نپوشيدي؟ لباس هنوز دختر -

 .شم مي آماده زودي جونم ماماني -

 و پوشيدم لباسمو تندي منم. بيرون رفت زد مي غر و داد مي تكون سرشو كه حالي در مامان. بوسيدم لپاشو و

 واسش عمو زن و بود نشسته عمو زن كنار هال توي آرتين. پايين رفتم و كيفم توي انداختم وسايالمو. شدم آماده

 !بهشاااااا گذشت مي خوش. گرفت مي پوست ميوه

 :گفتم آرتين روبه و دادم بلندي سالم

 !گذره؟ مي خوش -
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 در اما ره مي ميفته راه و پايين اندازه مي سرشو عمو زن به توجه بي االن كردم فكر. شد پا بده جوابمو اينكه بدون

 عمو زن. كرد خداحافظي ازش و بوسيد شو پيشوني بعدش و عمو زن دست اول و شد خم كه ديدم تعجب كمال

 :گفت و بوسيد سرشو آروم بود شده جمع چشاش تو اشك كه

 !همرات به خدا -

 بهشون وقت هيچ باشه ناراحت دستشون از آرتين كه هم قدر هرچه فهميدم و گرفت درد قلبم لحظه اين ديدن با

 رستوران يه توي رو نهار. افتادم راه آرتين دنبال و كردم خداحافظي عمو زن و مامان با منم! كنه نمي احترامي بي

 من! بود مونده راه يكم هنوز و بود انزلي شهر توي ما ويالي. بوديم رشت شهر هاي نزديك. خورديم راهي بين

! كشيد مي پر جا همه فكرم. كردم مي نگاه داشت قشنگ ي جلوه يه كه شب توي درختا سرسبزي به خيال غرق

... آينده... رادمهر شايدم يا... آرتين... خودم...حال... رها... مهيار... فرانسه... آناهيتا...رادمان... شيراز... گذشته

 ...ديگه يكي شايدم... خودم

 .كرد مي فكر ش آينده و حال و گذشته به حتما آرتينم

 بودم گذاشته جيبم توي كه فلشمو! شه؟ مي پيدا خوبم دي سي يه مگه حاال. كردم روشن رو پخش و بردم دستمو

 :شكوند رو سكوت و پيچيد ماشين توي جهانبخش بابك صداي. پخش به زدم رو

 من خوابم بي چشماته واسه كن باور................... من تابم بي كه توئه واسه كن باور

 ...كن باور... كن باور.................. من بالم مي داشتنت به كه كن باور

 كسي بي اين تو نزار تنهام بمونو.............. نفسي... قلبمي... عمرمي... جونمي

 نگاتم غرق بدجوري كن باور............... چشماتم عاشق دوني مي دونم مي

 خونم مي تو حس... مونم مي تو پيش................. دونم مي قدرتو م ديوونه عشقت از

 ...مونم مي تو با... من عشق كن باور...................... ممونم خدا از... پيشمي اينكه از

 .بود گرفته ضرب فرمون روي انگشتاش با آروم چون بود اومده خوشش آهنگ اين از انگار. كردم نگاه آرتين به

 مو خسته دستاي سردي كن باور............................... قلبمو تند تند تپش كن باور

 ...كن باور... كن باور.................... هستمو بات من آخرش تا كن باور
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 سريع اما بود دنده روي كه دستش روي بزارم خواستم مي و دستش سمت بردم دستمو آروم اما چرا دونم نمي

 كردم نمي فكر. كردم تعجب. كرد قفل دستم توي دستشو يهو كه بكشم پس دستمو خواستم مي. شدم پشيمون

 مسخره اين كن تموم... روشا نه. بستم چشامو و انداختم نگاهي بود انگشتام الي كه انگشتاش به! باشه من متوجه

 ...بكش دستتو باش زود... رو بازيا

 كمربند من چون و ترمز رو زد محكم آرتين و خيابون سمت دويد بود دنبالش مادرش كه بچه دختر يه دفعه يه

 !شيشه تو رفتم سر با بودم نبسته

 پر دستم ديدم كه كشيدم م پيشوني به دستي. كردم بلند سرمو شد روان صورتم روي لزج مايع يه اينكه حس با

 !شد بسته خود به خود چشام ديگه بعد و كردم نگاه كرد مي نگام نگراني با كه آرتين به. شد خون

! كنه مي درد چقدر سرم! آخ. بود وصل دستم به سرم يه و بود خالي اتاق. بودم بيمارستان توي كردم باز كه چشم

 آزادم دست با بيرونو دادم حرص با نفسمو! شكسته سرم خدا واي! يه پيچي باند ديدم كه كشيد سرم به دستي

 :گفت و انداخت سرمم به نگاه يه دكتر. شد وارد سفيد روپوش با مرد يه بعد لحظه چند كه زدم رو كنارم زنگ

 !كجاست؟ همرات -

 :گفتم گيجي با. نبود منظورش به حواسم اصال حالت اون توي

 .كيفم تو -

 :خنده زير زد بعد و كرد نگام لحظه يه دكتره

 !بود اينجا پيش لحظه چند كه كسيه منظورم خوشگله خانوم -

 !شدم بيدار االن همين كه من! دونم؟ مي چه من: گرفت خندم خودمم

 سرم به خنده با. هم تو رفت اخماش ما ديدن با. تو اومد آرتين كه داد تكون سري خنديد مي كه همونجور دكتره

 :كردم اشاره

 !شد؟ چي هه بچه! شكست كه اين -

 !خوبه؟ حالت تو! نشد ش چيزي شكر رو خدا: گفت جدي خيلي

 !ديديم هم رو تو نگراني و نمرديم ولي! نيستم بدك هي -

 !شه؟ مي مرخص كي: گفت دكتر روبه فقط اما بخنده داشتم انتظار
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 !بخواد خودش وقت هر: دكتر

 :گفتم سريع من كه كرد نگاش چپ چپ آرتين

 !بمونم اينجا خوام نمي من -

 !گذشته؟ بد بهت خيلي: خنديد دكتره

 !بشه؟ مرخص تونه مي دكتر: آرتين

 !مرخصه آره! شما؟ دارين عجله چقدر: گفت و انداخت آرتين به نگاه يه دكتره

 !دستش تو گرفت دستمو و كنارم نشست آرتين

 !كنه كمكت بياد گم مي پرستار يه به رم مي -

 .بيرون رفت و زد لبخندي دكتره. بوسيد دستمو آروم بعد

 !شدي؟ اخالق بد باز چرا تو: بيرون كشيدم دستش از دستمو سريع

 !شي آماده زود كن سعي هم تو بيرون ميرم: گرفت نشنيده سوالمو

 به و شديم ماشين سوار آرتين با و شدم آماده سريع من كمكش با و اومد پرستار يه بعد لحظه چند و بيرون رفت

 وسايالمو ي همه خودش و شم پياده كرد كمك آرتين. رسيديم بعد ساعت نيم حدود. كرديم حركت ويال سمت

. خوردم شو همه منم كه آورد رو بود گرفته رستوران يه از راه بين كه غذايي واسم بعد. اتاق يه توي گذاشت

 و دادم تكون سرمو منم. كنم صداش داشتم كارش وقت هر كه گفت بهم بيرون بره اتاق از ازاينكه قبل آرتين

 .كشيدم دراز تخت روي

 با نارنجي شرت تي يه و شدم پا. كرد مي درد كمتر ديگه سرم. داشتم بهتري احساس شدم پا خواب از كه صبح

 با.بود كرده آماده رو صبحانه ميز آرتين. پايين رفتم و پوشيدم تنگ مشكي لي شلوار يه با مشكي هاي خطي خط

 :داد جوابمو مهربوني با اونم و كردم سالم بهش لبخند

 !بهتره؟ حالت... خانومي سالم -

 !خانومي! شده مهربونم چه! اوه

 .بخورم رو اينا ي همه خوام مي كه خوبم انقدر! اوه -
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 با رو لقمه! باشه شكسته سرم هميشه كاش! شده؟ رمانتيك چقدر امروز اين. دستم داد و گرفت لقمه واسم آرتين

 :تركيدم مي داشتم ديگه. خوردم مي من و گرفت مي لقمه واسم هي آرتين. خوردم اشتها

 !كه نگفتم جدي ولي خورم مي شو همه گفتم! بابا خيال بي آرتين -

 !آخريشه اين: آرتين

 استراحت برو تو: گفت و نزاشت آرتين كه بشورم رو ظرفا كه شدم پا و خوردم هم چاي فنجون يه و خوردم اونم

 .شورمشون مي من كن

! بود شده نمك با خيلي ها كش دست اون با خدايي! خنده زير بزنم من شد باعث كه پوشيد رو ها دستكش بعد

 .شد مي دار خونه زناي عين ديگه. بست مي پيشبندم يه كاش

 لب بريم: گفتم كه درآورد رو ها دستكش. شست رو ظرفا سريع و خنديد خودشم خندم مي بهش دارم ديد وقتي

 !ساحل؟

 !سرده هوا بيرون. بپوشي خوب لباس يه بايد قبلش ولي. بريم: كرد بلندم و گرفت دستمو

 كه مشكي ژاكت يه بودش گذاشته اتاق ي گوشه آرتين كه ساكم توي از و اتاقم توي رفتم و دادم تكون سرمو

 چون اما.) دونستم مي شو واقعي معني چون... (نميومد خوشم مارك اين از. پوشيدم رو داشت adidas مارك

 .بود همرام كه بود گرمي لباس تنها و بودم داشته ش نگه بود خريده واسم مريم

 كه انداختم سرم شكستگي روي مو تار تا چند و سرم گذاشتم هم اومد مي سفيدم پوست به كه مشكي كاله يه

 .دادم حالتشون و زدم ريمل هام مژه به و كشيدم مشكي مداد چشام توي آينه جلوي. داد مي نشونش كمتر

 .بيرون زدم اتاق از و زدم لب برق لبام به. اومد مي بهم ولي. كه شدم مشكي پا سرتا

 !بپوشي مشكي زياد نمياد خوشم من ولي. مياد بهت خيلي مشكي: زد لبخند روم به ديدنم با آرتين

 !نمياد؟ خوشت تو! جان؟

 پوشيده گرم لباس اينكه با شد باعث سرد باد سوز. گفت مي راست آرتين. بيرون رفتيم هم با و نگفتم چيزي

. دريا كنار رفتيم. م شونه رو انداخت و آورد در كتشو و انداخت بهم نگاه يه آرتين. شم جمع خودم توي بودم

 .نبود سردم ديگه چون بود اول ي لحظه همون مال سرما انگار
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 پايين ريختن مي انگشتام الي از وقتي! ها شن توي كردم پامو و آوردم در هامو كفش. نشستم ها شن روي آروم

. كردم نگاه هيكلش به سر پشت از. بود شده خيره ها موج به و بود واستاده من از تر جلو آرتين. اومد مي خوشم

 شكر رو خدا كه بود اش جدي و سرد رفتار داشت كه عيبي تنها. كردم نمي پيدا آدم اين تو نقصي هيچ خدايي

 .بود تغيير حال در اونم

 :كنارم نشست و طرفمو اومد چون كرد حس نگامو سنگيني انگار

 !روشا؟ -

 .كردم نگاش

 .گرفتم تصميممو من -

 اگه دونستم مي. بودم عمو زن نگران خيلي. كردم نگاش آوردم مي در و ها شن توي كردم مي مو پا هي كه من

 !شه مي تر خراب هم هست كه ايني از عمو زن حال بزنه پسش آرتين

 ...كنم تمومش تمومو نيمه كار يه بايد قبلش ولي. بمونم ايران خوام مي -

 كردم ماچ محكم صورتشو و بغلش پريدم نشنيدم حرفاشو ي بقيه خوشحالي از اولش ي جمله شنيدن با كه من

 .خنده مي داره ديدم كه

 :گفت سرمو روي گذاشت بود افتاده كه كالمو

 .گفتم مي بهت اينا از زودتر شي مي خوشحال اينقدر دونستم مي اگه -

 مي خجالت خوبه! خودت جون آره. شدم مي خجالتي جورايي يه آرتين پيش. بيرون اومدم بغلش از خجالت با

 !پسره بغل كني مي پرت خودتو اينجوري و كشي

 !چطوري؟ تني آب يه با: كرد بلند منم و گرفت دستمو و شد پا آرتين

 .نپوشيدم مايو كه من اما -

 !ده مي كيف بيشتر لباس با: خنديد

 !كنه درست امشبو شام بايد رسيد دير هركي: گفتم و دادم نشون رو موافقتم سر با! ها تره خل منم از اين

 بخوره سرم به نبايد آب! كنم؟ شنا چطوري حاال! آب تو پريدم زودتر بودم جلوتر ازش من چون ولي دويد آرتين

 :انداخت سرم به نگاه يه و كنارم اومد آرتين! كه
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 .كنم شنا تنهايي تونم نمي مهربونم بس از -

 .بكنم تونم مي كه اذيتت ولي: گفت كرد مي آب پر دستشو كه حالي در بعد و

 :بكشم جيغ من شد باعث كه لباسم رو پاشيد و آب همزمان و

 .شدم خيس... آرتيــــــــــــــن -

 سرم كه بود مواظب آرتين. خنديديم كلي هم با و پاشيدم آب روش منم. پاشيد آب لباسم رو بازم و خنديد

 .كنه خيس لباسامو فقط كرد مي سعي و نشه خيس

. لرزيدم سرما از گذاشتم خشكي رو پامو تا من. بيرون زديم آب از شديم خسته و كرديم بازي آب حسابي وقتي

 :گفتم و كنارم اومد آرتين

 !سردته؟ -

 !خيلي. اوهوم: دادم تكون سرمو

 اما بود خيس اونم اينكه با. كرد بلندم و گردنم پشت گذاشت دستشم يه پامو زير گذاشت دستشو آروم آرتين

 :گفتم و ش سينه به چسبوندم سرمو و كردم حلقه گردنش دور دستامو. كرد مي گرمم بدنش گرماي

 !آرتين؟ -

 !جونم؟ -

 !بگم خواستم مي چي رفت يادم

 !عزيزم؟ بگي خواستي مي چي -

 !!!رادمان: كلمه آخرين و! جديد بازي يه! تازه عشق يه! خيانت! صداها همون بازم. بستم چشامو

 !گرديم؟ برمي كي -

 !بگي تو وقت هر -

 .تخت روي گذاشتم منو آروم و كرد باز اتاقمو باز نيمه در پاش با. باال رفت و كرد باز درو آروم بعد

 !بدي سفارش نداري حق بيرونم از! توئه پاي امشب شام! نكنيا؟ زني جر -

 !قبوله: خنديد

 !شه مي بو بد غذام! دي مي جلبك بوي. حموم برو قبلش ولي: خنديدم منم
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 ...راستي! شيطون باشه: كشيد مو گونه آروم

 !پيفــــــــــــــــــــ! دي مي مرده ماهي بوي هم تو: كردم نگاش

 .شد دور ازم خنده با بعد و

 .آرتيــــــــــــــــن: زدم داد

 و حموم توي رفتم و انداختم خيسم لباساي به نگاه يه. بيرون پريد اتاق از سريع كه دنبالش بدوم خواستم مي

 !بشورم سرمو تونم نمي ترسش از! بشم؟ راحت و كنم باز باندو اين بايد كي حاال خدا اي. شستم بدنمو

 و داشت موس ميكي عكس شكمش روي كه ربع سه آستين صدفي پيراهن يه و بيرون اومدم حموم از ناراحتي با

 صدفي اي پارچه كمربند يه هم دامنم. پوشيدم رو بود زانوم روي تا كه مشكي دامن يه با بود خوشگل خيلي

 مي وقتي چون داشتم دوست خيلي رو لباسام اين! بود شده سنگدوزي قشنگ خيلي روش كه داشت خوشگل

 !رسيد مي نظر به شيطون و گونه بچه م قيافه پوشيدمشون

. زدم ريمل هام مژه به. زدم لبخند خودم به! بستمشون موشي دو بعد و كردم شونه موهامو و واستادم آينه جلوي

 كي مگه! برسم؟ خودم به بايد چرا! چرا؟ ولي. كردم كامل آرايشمو لب برق يه با و زدم هام گونه به گونه رژ يكم

 !رسم؟ مي خودم به دارم پيشش رفتن واسه چرا! پايينه؟ اون

 !كردم؟ آرايش آرتين بخاطر من گفته كي. دادم تكون راست و چپ به سرمو

 !واسمون كرده درست چي آرتين آقا ببينيم بريم جون ميكي! خب خيله

 بسته پيشبند كه آرتين ديدن با. آشپزخونه توي رفتم! مياد خوبي بوهاي! به به. پايين رفتم و برداشتم مو گوشي

 مي و سرش پشت رفتم آروم آروم! نشه من متوجه كه خنديدم آروم ولي. نخندم نتونستم و افتادم صبح ياد بود

 اينو خواستم مي من. شدم غافلگير واقعا. ريخت قلبم كه كرد پخ واسم و برگشت يهو كه كنم پخ خواستم

 !ديوونه آرتين آي. ترسوند منو زودتر اين اونوقت بترسونم

 !مرض! خنده زير زد پقي ترسيدم ي قيافه ديدن با

 :گفت دويد مي كه همونطور و هال سمت رفت. كردم دنبالش و برداشتم رو كفگير

 ...روشا... نزن نزن -

 !اومد؟ دردت... آخ آخ: گفتم زودتر خودم آخ بگه اون اينكه بجاي ولي. ش كله تو زدم يكي
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 !كنه مي فرقي چه! زدي كه تو: گفت خنده با

 !ديگه بشكنه بايد هم تو سر شكسته من ي كله خب! بميرم -

 :آشپزخونه سمت رفت و قاپيد دستم از رو كفگير سريع حركت يه توي و خنديد

 !توئه تقصير ش همه! بابا سوخت غذام -

 !كني مي آشپزي داري مجبوري امشبم! بپزم غذا نيستم بلد بگو! ننداز من تقصير -

 !نيست؟ يادت! كنم مهمونت م خونه توي بايد روز يه بودم گفته بهت باشه يادت اگه! خانم نخير -

 !نمياد يادم! نه: كردم فكر يكم

 !رستوران توي! فرانسه: سرم به زد كفگير با آروم

 خيلي. شدم عزيز دشمن فيلم ي تماشا مشغول و نشستم تلوزيون جلوي همونجا منم. آشپزخونه توي رفت بعد

 خوبي پدر و مادر لورينا مثل اگه اونم شايد. اومد مي خوشم لورينا از بيشتر سارا شخصيت از. داشتم دوستش

 مي اعتراف عشقش به داشت ارنسو و بود فيلم حساس ي صحنه. كرد نمي حسادت دوستش به اينقدر داشت

 كه نشدم متوجه و بودم فيلم محو من. بوسيدن همديگرو نرم خيلي و داره دوسش كه گفت بهش هم لورينا. كرد

 دوستت بود گفته بهم بار يه اقل حد ارنسو مثل رادمانم كاش: گفتم دلم توي. كنه مي نگاه من به داره هم آرتين

 !دارم

 شلوار يه! زده بهم تيپي چه! ال اوال! كنه مي نگام داره آرتين ديدم كه كردم بلند سرمو و شد جمع چشام تو اشك

 بوي! باال بود زده نيمه تا آستيناشو و داد مي نشون خوشگل خيلي شو ورزيده اندام كه مشكي بليز يه با آبي جين

 فقط اين ولي. كرد مي نگام داشت كه بود رادمان انگار. گرفت آروم قلبم ديدنش با! پيچيد م بيني توي عطرش

 و زدنامون جيم! هامون شيطوني واسه! بود شده تكژنگ واسش دلم چقدر! بود رادمان واقعا كاش! بود من خياالت

 و شيم آشنا نياز و نيما با كه زديم نمي جيم عروسي از شيرين عروسي شب هيچوقت كاش! گذاشتنامون كورس

 !آناهيتا با بعدش

 !بيرون بيام گذشته از كردم سعي

 !نسوزه؟! ست؟ آماده غذات: گفتم و شدم پا

 !سراغش بريم كه ماست منتظر فقط! ست آماده -
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 من ديدن با آرتين. خوردن به كردم شروع اشتها با! آرتين؟ كرده كار چي... اوووووه! آشپزخونه توي رفتيم هم يا

 !روشا؟: كرد نگام و نشست و خنديد

 !چيه؟: گفتم پر دهن با

 !شدي ها بچه مثل! مياد بهت خيلي لباس اين -

 !نفله خودتي بچه: كردم تصنعي اخم

 !نمياد بهت اصال... روشا نزن حرف اينجوري خدا ترو: هوا رفت ش قهقه

 و كرد روشن رو تلوزيون آرتين. هال توي برگشتيم و خورديم خنده و شوخي با مونو غذا. گرفت خندم خودمم

 !داره خوردن قهوه اين: زد لبخند روم به آرتين. هال توي بردم و كردم درست قهوه خودمون واسه و برگشتم من

 !نشي مسموم باش مواظب -

 !نيستي حرفا اين ماااال: خنديد

 !داري گناه جووني ديدم سوخت واست دلم. كنم مسمومش خواستم مي و هستم اتفاقا: كردم نگاش چپي چپ

 !كردمااااااا پيدا بابامو مامان تازه من بابا! يهو؟ نميرم حاال: خورد شو قهوه از يكم

 !سوخت واست دلم كه گفتم! نترس -

 عوضش خواست مي آرتين. بود هومن و كامران از كليپ يه. كردم عوض رو كانال و قاپيدم دستش از رو كنترل

 كل در ولي! ن مسخره واقعا كاراشون بعضي كه داشتم قبول البته. داشتم دوست آهنگاشونو. نزاشتم كه كنه

 !بودن محبوب

 همونجوري. كرد مي عوض رو ها كانال هي اونم. كنه عوض رو كانال كه گفتم آرتين به شد تموم كه آهنگشون

 .كرد رد سريع كانالو يه شدم متوجه كه كرد مي پايين باال

 !ببينم بزار! بود؟ چي -

 !بخواب برو! نكرده الزم: كرد نگام چپ چپ

 !توني نمي! ببيني؟ تنهايي كه كني سرم به دست خواي مي: انداختم باال ابرو

 !روشااااااا: كرد نگام

 !جووووووووونم؟: گفتم خنده با
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 به و شدم پا و گرفت خوابم من زديم حرف و خنديديم كه يكم! خنده زير زد و نتونست نخنده كرد ي هركار

 :گفتم آرتين

 !خودت واسه ببين رو فيلمه اون و بزن راحت حاال گرفت خوابم بآلخره ببين -

: خورد در به اي تقه كه پوشيدم مي خوابمو لباس داشتم و زدم مسواك. اتاقم تو رفتم دنبالم بدوه اينكه از قبل و

 ...روشا

 !واستا لحظه يه: گفتم بلند صداي با. بود آرتين

 .تو بيا حاال: كردم مرتب لباسمو و

 :گفت و انداخت من به نگاه يه و تو اومد

 .گذاشتم جا خودمو مال. خوام مي رو تاپت لپ شارژر -

 از. بود توش چي همه. كردم باز ساكمو. نياوردم اصال كه رادمانم تاپ لپ. خودمو مال كردم گمش كه من! واي اي

 ش خالي تونم نمي واستاده اينجا آرتينم اين حاال. بكني فكرشو كه هرچي و قرص و كتاب تا گرفته زير لباس

 !كردي؟ گمش: گفت آرتين كه بيرون دادم صدا با نفسمو و كردم جمع لبامو. كنم

 !خوش شب. نداره عيبي: گفت كه دادم تكون سرمو

 كيفمم برم خواستم مي! باشه كيفم توي شايد! نيست كه تو اين. كردم خالي ساكمو. بيرون رفت اتاق از بعد

 !بود نياز. شد بلند گوشيم صداي كه بگردم

 !نياز؟ الو -

 !داره پرواز فردا پس آناهيتا روشا -

 :گفتم شنبه چند شه مي فردا پس كه گشتم مي اين دنبال داشتم ذهنم تو كه درحالي

 !نه؟ ديگه شنبه سه يعني -

 !چهارشنبه. نخير -

 !كنم مي حركت فردا من! آها -

 !مطمئني؟ بكني خواي مي كه كاري از روشا: نياز

 !كرد؟ چيكار نيما راستي! نياز آره: نداشتم دادن توضيح ي حوصله
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 !ش خونه برد و گرفت زنشو دست! ديگه هيچي -

 !كني؟ مي زندگي تنها االن تو يعني -

 !كجايي؟ عزيزم: اومد خط اونور از نفر يه صداي دفعه يه

 !خداحافظ برم بايد من روشا: نياز

! آها. چرخيدم كيفمو و كردم قطع گوشيو! كه كنه مي عشق خودش واسه داره اين! بودم؟ كي نگران باش منو

 يهو كه كردم باز آرتينو اتاق در بزنم در اينكه بدون و نبود حواسم بيرون دويدم و داشتم برش. كردم پيداش

 كنه خشك موهاشو خواسته مي بود معلوم كه اي حوله با كه حالي در شلوارك يه و لخت ي تنه باال با آرتين ديدم

 .زده خشكش اتاق وسط

 :طرفم اومد سريع آرتين كه زدم جيغ يهو

 !روشا؟ چته -

 !ببينمشون لخت اومد نمي خوشم خدايي اما بودم راحت پسرا ي همه با كه درسته. پايين انداختم سرمو خجالت با

 ...تو آخه... ببخشيد... آرتين -

 !زدي مي در بايد شدن داخل از قبل: گفت عصبانيت با و انداخت خودش به نگاه يه

 انگار. تو اومدم عمد از من كرده فكر حاال. در سمت رفتم قهر حالت با بودم شده عصباني عصبانيتش از كه من

 شدم پرت و كشيد دستمو يهو كه زدم مي غر خودم واسه همينجوري! ايششششش! ست ساله 18 دختر

 دادم هولش كردم مي تقال كه همونجور. بمونم بغلش توي خواست مي دلم ته اما. بزنم پسش كردم سعي...بغلش

 خجالت از. شلوارك با آرتين و خواب لباس با من. عالم خاك. روش افتادم منم و انداخت خودشو عمد از اونم كه

 ريز چشاشو. شد پهلو به خودش و كنارشو خوابوند منو حركت يه با كه پاشم روش از كردم سعي. شدم سرخ

 !نه؟ اتاق تو پريدي عمد از: گفت و كرد

 :گفتم داد با! راضيه خود از چقدر ديگه اين. موند باز دهنم

 ...تو...تو... كني مي فكر! آقا نخير -

 :گفت و گذاشت لبم روي انگشتشو. بزنم حرف درست تونستم نمي عصبانيت از

 !نگو هيچي! هيسسس -
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 حركتي هيچ به قادر و بودم شده شوكه. كردم حس لبام روي لباشو گرمي بدم بهش جوابي بتونم اينكه از قبل

 .دارم دوستت: كرد زمزمه گوشم زير و بست چشاشو و كرد جدا لبام از لباشو آروم آرتين. نبودم

 روشا: شد خيره چشام توي و كرد باز چشاشو! بسته؟ چشاشو چرا اين حاال. بود اومده بند زبونم. بود برده ماتم

 ...من

 :عشق به اعتراف واسه نه اما. گذاشتم لبش روي انگشتمو كه بودم من اينبار

 !نگو هيچي! هيسسس -

 !تونستم نمي من اما! دارم دوسش بگم خوام مي كرد مي فكر حتما. خنديد

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 !نزن حرفو اين وقت هيچ ديگه -

 اينقدر چرا دونم نمي. نزدم داد سرش چرا دونم نمي. دادم قورت دهنمو آب. موند خيره بهم فقط و زد خشكش

 نشون عصباني خودمو كردم سعي و كشيدم عميق آه يه قبلش ولي. گفتم مي بايد ولي.بود سخت واسم گفتنش

 .بدم

 !فهميدي؟! دوستيم فقط تو منو! خب؟ بزني بهم حرفي همچين نداري حق ديگه -

 يه فقط اون! نه نه! دارم؟ دوسش! دارم دوسش من كه بود مطمئن انگار! بزنه حرف تونست نمي انگار آرتين

 !عموم پسر شايدم! دوسته

 !بگه چي دونست نمي. بود سردرگم. بود اومده خودش به تازه آرتين. شدم بلند كنارش از آروم

 ...من... من: آرتين

 !كن فراموشش! خب؟ بدم بهت رو شارژر اومدم فقط من آرتين -

 ...تو اما: كرد تنگ چشاشو

 !شيراز ميريم يعني... نه... نه...گرديم برمي فردا: كنه تموم حرفشو نزاشتم

 !چي؟ واسه شيراز: كرد قطع حرفمو كه بود اون اينبار

 ببرم بايد. بردارم رادمان ي خونه از بايد كه هست چيزا سري يه. برم بايد من چون: زدم لبخند ها احمق مثل

 .رم مي خودم. نيست مهم نمياي اگه. بريم هم با نياد بدت هم تو شايد گفتم. فرانسه
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 !داري زيادي دوستاي اونجا مسلما! كنن؟ پست واست گي نمي دوستات به چرا: كرد نگام مشكوك

 ببينمشون بتونم بازم نيست معلوم. ببينمشون برگشتنم از قبل خوام مي. شده تنگ واسشون دلمم. ديگه همين -

 !نه؟ يا مياي! گي؟ مي چي! هوم؟! نه يا

 كليد تو مگه بده گير اگه حاال! ندارم رادمان ي خونه تو چيزي كه من! گفتم دروغ بهش چطوري موندم خودمم

 !ديگه دارم خب! بگم؟ چي داري

 !ميام باهات منم! نه؟ كه چرا: داد نوازش شو چونه زير دستش پشت با

 كنار رفت آرتين! افتاده اتفاقي چه پيش ي دقيقه چند بوديم كرده فراموش هردومون. كرد پر لبمو لبخندي

 :گفت و پنجره

 !بخوابي بري بهتره -

 :گفتم آروم و دادم تكون سرمو! واستادم اونجا وقته خيلي فهموند بهم حرفش اين با

 !بخير شب -

 نپوشيده گرم لباس منم و بود باز پنجره. خورد صورتم به خنكي باد كردم باز كه اتاقمو در. بيرون زدم اتاقش از و

 شايد آرتينم و بودم پنجره پشت من... خونه همين توي... اينجا. شدم خيره بيرون به و پنجره سمت رفتم. بودم

 ...كاش... كاش. بود ديوار يه مون فاصله تنها. بود پنجره پشت هنوز

 .بستم چشامو و باال كشيدم م چونه زير تا رو پتو و كشيدم دراز تخت روي برگشتم و دادم تكون سرمو

 جواب تو گوشي چرا! گوشيم به زد زنگ بار چند مامانت! بيداري؟ روشا: شدم بيدار در ي تقه صداي با زود صبح

 !دي؟ نمي

 شصت ديگه مامان! زدن؟ زنگ نفر چند انگار حاال خب. داشتم كال ميس چندتا! اووووووه. كردم نگاه گوشيم به

 :گفتم خنده با! زده زنگ بار

 ...تو بيا -

 !خواب ساعت: تو اومد و زد در آرتين

 !اينجا؟ كپيم مي ساعت دو ببيني نداري چشم حاال خب -

 .كنم بيدارت شدم مجبور زد زنگ مامانت -
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 !زنه مي زنگ داره خودش ديدم كه بزنم زنگ مامان به كه برداشتم مو گوشي

 ...مامان الو -

 !داري؟ برنمي خواب از دست هم اونجا! تو؟ كجايي:مامان

 !كني؟ نصيحتم زدي زنگ مامان -

 !شدي پررو خيلي روشا -

 !جون؟ نيلوفر داشتي چيكار بگو حاال. عجقم ببخشيد -

 !بگم خواستم مي چي رفت يادم زني مي حرف كه بس از -

 !بيايد هم شما كه گفتم... كيش ميريم داريم ما! آها: گفت و كرد فكر لحظه يه بعد

 !جااااااااااااااااان؟: گفتم بلندي صداي با

 .كرد نگام تعجب با كرد مي غلطي چه داشت دونم نمي ش گوشي با كه آرتين

 !خبرته؟ چه! كني؟ مي هچين چرا: مامان

 !شيراز ريم مي داريم كه ما مامان -

 !كني؟ غلطي چه بري خواي مي شيراز تو اصال! باشيم هم با خوايم مي همه! كردي غلط -

 ...شيراز برم بايد من! خدا ترو مامان -

 !گفتم كه همين! نكن اصرار... روشا نداره امكان: مامان

 به ديگه چيز يه اومدم! كنم؟ چيكار حاال خدايا! خورد مي بهم داشت هام برنامه ي همه يعني! بودم كرده بغض

 !كرد قطع هم رو گوشي و كرد خداحافظي سريع كه بگم مامان

 !گفت؟ مي چي مامانت: كرد نگام چشمي زير آرتين! شانس اين به لعنت اه

 !كيش بريم بايد گه مي -

 !نداره عصبانيت اينكه خب -

 !شيراز بريم بود قرار ما! آلزايمر: گفتم بلندي صداي با

 !ميشي تر خوشگل ميشي عصباني وقتي: خنديد

 !شي مي اذيت خودت اينجوري! حد اين تا نه ديگه! كرد اثر زود چقدر تعريفم: گفت كه كردم نگاش خشم با
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 !خنده زير زدم و كنم كنترل خودمو نتونستم حرفش اين با

 !گيرم مي اجازه ازش و زنم مي زنگ بابات به من! بيا و كن عوض لباستو: آرتين

 !ايول: گفتم و باال پريدم حرفش اين با

 !كنه قبول كه كنم نمي تضمين ولي: خنديد آرتين

 !رفتم وا و شد خالي بادم بتركه كه بادكنكي مثل

 بازم! ببينم؟ تونم مي! كردم فكر خودم با لحظه يه! پسر ببينم تو عروسي ايشاال! بيرون رفت و خنديد بازم آرتين

 مي صحبت ش گوشي با داره آرتين ديدم كه پايين رفتم و كردم عوض لباسمو و دادم تكون سرمو هميشه مثل

 !كنه

 .نشستم صندلي روي

 !دم مي قول... جان عمو نه -

 !ماليدم كره روش و برداشتم نون تيكه يه! مياد گيرش شوهري عجب! زنش بحال خوش! هاااا چيده ميزي عجب

 !حرفيه؟ چه اين جان عمو -

 !چاپلوس چه! كنه مي هم جاني عمو جان، عمو چه! اوووووووه

 !كردين لطف!ممنون -

 تكون سرمو! ديگه نبرد بكار جان عمو آخرش ي جمله اين واسه كه نداد اجازه بابا حتما! شد؟ راضي يعني حاال

 !بريم؟ كي: گفت كه تو بدم مو لقمه كه كردم باز گشادمو دهن و دادم

 !كردم كج سرمو

 !نميام كيش من -

 !شيرازه منظورم: خنديد

 !ايول: باال كردم پرت رو لقمه

 !دم مي نشون اينجوري مو خوشحالي من! درك به! هايي بچه مثل يعني كه انداخت بهم نگاه يه و داد تكون سرشو

 !بخور تو صبحونه روشا: آرتين
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 بي پس! نمونده ناهار به چيزي ديگه خب! بود نيم و يازده ساعت! كردم نگاه منم. انداخت ساعت به نگاه يه بعد

 :گفتم آرتين به و شدم صبحونه خيال

 !شنا ميرم من -

 و آرتين به خوردم دفعه يه كه پايين برم خواستم مي و برداشتم مايومو و حوله و باال رفتم و نشدم جوابش منتظر

 زيرمو لباس فقط! كن غيبم منو خدايا خدايا! كنم؟ كار چي حاال! سرم به خاك خدا واي! شد زمين پخش لباسام

 !ديد كه بود نديده

 !داره برشون و كنه كمكم مثال كه شد خم و انداخت لباسام به نگاه يه خيال بي ديدم كردم نگاه آرتين به وقتي اما

 !دارم مي برشون خودم! نه نه: زدم داد ها گرفته برق مثل

 جلوي تاحاال آزادي همه اين با كه من ولي! بود معمولي خيلي چيزا اين اون نظر از حتما! كرد نگام تعجب با آرتين

 !چيه؟ بازيا كولي اين حاال!ديگه پايين افتاد! نپوشيدمش كه االنم خب! ندادم مانور مايو با مردا

 مردي مي حاال. پايين رفتم و برداشتم رو لباسام و شدم خم و باشم بيخيال خودش مثل منم كردم سعي

 !چيزي؟ ساكي يه توي ميزاشتيشون

 .افتيم مي راه غروب از قبل چون برگردي زود كن سعي: گفت اتاقش تو رفت مي كه درحالي آرتين

! كردم نمي عوض هيچي با رو خورد مي بهم ساحل كنار كه خنكي باد. بيرون زدم خونه از و دادم تكون سرمو

 خودم واسه همونجوري! داره حالي چه جان اي! زدم شيرجه آب توي و پوشيدم مو مايو و درآوردم لباسامو آروم

 اينكه ترس از. گرفت پاهامو چيزي يه كردم احساس دفعه يه. نبود اطرافم به حواسم و كردم مي شنا آب توي

 :دهنم روي گذاشت دستاشو يكي دفعه يه كه زدم جيغ بستمو چشامو باشه جونوري

 !خوشگله خانوم نزن جيغ... هيسسسسس -

! شد؟ پيداش كجا از دفعه يه! كيه؟ ديگه اين. بود اومده بند نفسم ترس از. داد حركت بدنم روي دستشو بعد

 عين! درمياره مو مايو داره ديدم كه اومدم خودم به! كنم؟ چيكار حاال خدايا! اينجا بياد آرتين كاش خدا واي

 هفت و بيست حدود كه درشت هيكل با بلند قد پسر يه. كنم نگاش خوب تونستم مي تازه. دادم هولش ها ديوونه

 چپش سمت گوش توي هم گوشواره يه و بود بريده تيغ با ابروهاشو وسط. بود تراشيده سرشو و بود ساله هشت

 .بود انداخته
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 فرار بايد! كردنه؟ فكر وقت چه الن روشا! ميداد قورتم داشت چشاش با و بود واستاده جلوم لخت ي تنه باال با

 تو شدم پرت كه خودش طرف كشيد منو و گرفت شكممو و جلو آورد دستشو سريع كه بدوم خواستم مي! كني

 كردم تف بود دهنم تو آب هرچي و بيرون آوردم آب از سرمو سريع. دهنم تو رفت بود آب هرچي و آب

 بيابوني قول اين حريف دونستم مي چون برسه آرتين كردم مي خدا خدا. بود گرفته بدي ي مزه دهنم. بيرون

 و طرفم كشيد خودشو خنده با پسره. خورد بهم حالم بدتر دهنم بد ي مزه با كه دادم قورت دهنمو آب. شم نمي

 .خورد مي بهم داشت حالم. بغلش تو كشيد منو و دستش تو گرفت دستمو

 از االن! فعاله پيش هميشه كه نه حاال. بود افتاده كار از مغزم دريايي غول نه كه بيابوني غول يه بغل تو دريا وسط

 تونست مي تا كثافتم اون! كن كمك خودت خدايا! زياده هم ويال از م فاصله! كنم؟ چيكار حاال خدايا! افتاده كار

 !كردم مي هم رو سعيم آخرين بايد! بود داده دست بهم تهوع حالت. ماليد مي بهم خودشو و بود چسبيده

. كردم نگاه سرمو پشت و برگشتم تعجب با. شد جدا ازم دفعه يه كه شكمش تو بكوبم آرنجم با خواستم مي

 آب هرچي و بودن شده درگير آب توي همونجوري! زدش مي داشت جونشو به بود افتاده ها ديوونه مثل آرتين

 واسش چي همه كه تفاوت بي و خشك پسر اون. بودم نديده اينجوري آرتينو تاحاال! من سر رو پاشيدن مي بود

 داد بكشدش اينكه ترس از. گرفته ازش چيزشو عزيزترين انگار كه زد مي كتك رو پسره طوري بود اهميت بي

 ...آرتين...كشتيش آرتين... كن ولش آرتين: زدم

 دويدم. كردم مي كاري يه بايد. كرد مي پسره صورت نثار كه بود مشت فقط. نبود حاليش هيچي انگار اما آرتين

 پسره دهن و بيني خون. كرد نمي ولش و بود چسبيده بهش ها كنه مثل. بكشم پيرهنشو كردم سعي و سمتش

 سريع هم پسره و گرفتم ازش آرتينو بدبختي با. كرد مي بدتر بود كه اوني از حالمو داشت و بود گرفته اطرافمونو

 .گذاشت فرار به پا بود مونده واسش كه جوني نيمه با

 آرتين كه اي سيلي با كردم باز چشامو تا ولي... گذشت خير به شكر رو خدا... كشيدم عميقي نفس بستمو چشامو

 از نه. بود اومده بند زبونم. كردم نگاه كشيد مي نفس بلند بلند كه آرتين به تعجب با. پريد سرم از برق زد بهم

 ...تعجب از. درد از نه. ترس

 حركت بي من. كرد بغلم محكم دفعه يه و انداخت بدنم به نگاه يه. شد نزديك بهم كشدارش هاي نفس با آرتين

 به خودم فقط و نخورد تكون اصال بود محكم بس از اما. دادم هولش ها ديوونه عين دفعه يه. كردم مي نگاش فقط
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. كردم نگاه سرمو پشت برگشتمو. برسونم ساحل به خودمو كردم سعي بلند هاي قدم با. كردم پيدا سوق عقب

 پشيمون شدم جدا امنش آغوش از اينكه از لحظه يه براي فقط... لحظه يه. بود واستاده حركت بي همونجوري

 .بزنه سيلي بهم نداشت حق اون... نه اما. شدم

 مي خونه تو امروز كاش. كردم حركت ويال سمت به و بدنم دور پيچيدم رو حوله و برداشتم ساحل روي از لباسامو

 چرا دونم نمي... كرد مي آرومم كنه خشك رو خيسم موهاي كرد سعي و خورد مي سرم به كه ظهر آفتاب. موندم

 .نداشتم هم شو حوصله ولي. بشينم آفتاب زير همونجا داشتم دوست لحظه اون اما

 فقط بود شده خوب ديگه. انداختم سرم به نگاه يه. بيرون زدم و گرفتم دوش. حموم توي رفتم اتاقمو سمت رفتم

 آرتينو راهرو تو. پايين رفتم و دريا به زدم دلو... بودم گيج! كنم كار چي بايد دونستم نمي. بود مونده جاش يكم

 و تخت رو نشستم سريع و اتاق تو برگشتم ببينه منو اينكه از قبل سريع. باال اومد مي ها پله از داشت كه ديدم

 .بودم مشغول مثال كه دستم تو گرفتم گوشيمم

 :گفت جا همون از و كرد باز درو و زد در به اي تقه

 .كني جمع وسايالتو بهتره -

 همين انگار نه انگار! كرد؟ همچين چرا اين. رفت و بست درو كه بزنم حرفي خواستم مي. دادم تكون سرمو

 .ميشم تر خل هم هستم كه ايني از كنم فكر بخوام اين كاراي به... بابا كن ولش... االن

 با و پوشيدم هم رو م مشكي لي شلوار. پوشيدم مشكي شال با و سفيد مانتوي يه و كردم جمع زود خيلي وسايالمو

 خيالش بي همين واسه نداشتم آرايش ي حوصله. شدم سفيد سياه چه. كردم كامل تيپمو سفيد استار آل كفشاي

: دادم جواب مو گوشي و گذاشتم ديوار كنار رو ساك گوشيم ي ويبره با. پايين رفم و برداشتم ساكمو و شدم

 !مامان؟ جونم

 :گفت دلخوري لحن با مامان

 !كردي؟ خودتو كار بآلخره -

 .كيش بريم هم با فرصت اولين تو ميدم قول... نباش ناراحت جوني مامان -

 ...تو دست از: مامان

 !بدم بهت خوب خبر يه تا كن آشتي باهام -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا انجمن كاربر kolaleh.gh |م بـازي نـم

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٣٠۵ 

 !شده؟ چي: گفت سريع مامان

 :گفتم زود همين واسه نبود آرتين از خبري. انداختم اطراف به نگاه يه

 !بمونه اينا عمو پيش گرفته تصميم آرتين مامان -

 !گرفتي تصميمو بهترين بگو! برسون رادمهر به منو سالم... شكر رو خدا: گفت خوشحال و بلند صداي با مامان

 مي نبايد مگه... درك به. گفتم مامان به من بود فهميده حتما. كنه مي نگام داره آرتين ديدم كه برگردوندم سرمو

 ولي. كنم جان نوش جانانه كتك يه كه اآلنه گفتم خودم با. طرفم اومد آرتين. كردم خداحافظي مامان از! گفتم؟

 مي بايد كجا از آخه. بودم من مقصر انگار! كنه؟ مي اينطوري چرا اين. بيرون رفت و برداشت ساكمو فقط آرتين

 !شه؟ يداش خواد مي دريايي غول اون دونستم

 .نشستم ماشين تو كنم قفل رو درها بدم زحمت خودم به اينكه بدون و بيرون زدم و باال انداختم هامو شونه

 پيدا اينجا دي سي يه مگه حاال. كنم پيدا دي سي يه كه كردم باز رو داشبورد. كرد مي قفل رو درها داشت آرتين

 !سنگينه چه. خودم سمت كشيدمش. بود داشبورد ته پالستيك يه! شه؟ مي

 واي! آورده؟ كجا از تفنگ آرتين! خدا يا. كردم نگاه ديدم مي كه چيزي به فقط منگ لحظه يه. كردم بازش

 !ش؟ گذاشته اينجا چرا اصال واي! بكشه؟ منو خواد مي نكنه. كردم مي سكته داشتم

. بستم رو داشبورد در و پالستيك تو گذاشتم تفنگو سريع كه ماشين سمت مياد داره ديدم كنم؟ كار چي حاال

 .ديدم تفنگو من بفهمه نبايد

 مي ازش جورايي يه. افتاد راه و بست هم بندشو كمر و نشست خيال بي و راحت خيلي و كرد باز ماشينو در

 .بستم چشامو و شيشه به دادم تكيه سرمو. ترسيدم

 خالفكار كه آرتين! بابا نه! كنه مي خودكشي كه عمو! بگم؟ چي عمو زن به واي! قاچاقچي؟! كاره؟ خالف نكنه

 رانندگي به حواسش ي همه كه آرتين به نگاه يه. بود ميخ داشبورد روي نگام! چيه؟ مسخره فكراي اين! نيست

 .انداختم بود ش

 .داشتم اسلحه يه منم كاش. شدم بازي مشغول هميشه مثل و درآوردم گوشيمو

 ....باال رفتم خونه يه

 .كردم مي پياده آناهيتا مخ تو رو گلوله اولين داشتم اسلحه يه اگه
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 ...بعدي لِ لو... پريدم سرش از سريع. بود دنبالم خرچنگ يه

 .بزنم تير كسي به ندارم دلشو! نه

 !سخته چقدر مرحله اين واي

 !شدم بازي خيال بي

 كه آرتينم اين. دهنم بندازم چيزي يه رفت يادم بود مشغول فكرم بس از خورديم؟ نهار ما اصال! مه گشنه چقدر

 ...تر خيال بي اين از كه منم! نه؟ يا ته گشنه تو نگفت اصال... نيست حاليش هيچي

 نمي حتما. نيست خيال بي هم اونقدرا اينكه مثل نه. داشت نگه رستوران يه جلوي ديدم كه بودم فكرا همين توي

 !بكشه منو گرسنه شكم با خواد

: گفت و كرد باز منو طرف در آرتين. نخوردم تكون جام از بودم كرده قهر مثال كه منم. شد پياده من به توجه بي

 ...شو پياده

 اين! سرت بر خاك! رستوران داخل رفت و بست درو. باطل خيال زهي اما كشه مي منتمو مياد حتما گفتم دلم تو

 كرد؟ تعارف مثال

. انداختم اطرافم به نگاه يه! كنم؟ چيكار خالي شكم اين با حاال! بود؟ چي كردنت ناز آخه! روشا ببرن شورتو مرده

 .بخرم پفك يه حداقل كه نبود اطراف اون اي مغازه هيچ شهر از خارج رستوران همون بجز

 بود چندتا. كردم مشغول شدن مي رد كنارم از كه مشكي هاي ماشين شمردن با خودمو اومد آرتين كه وقتي تا

 !تا سه و بيست! حاال؟

 خوردي كه غذاهايي اون ي همه آي. افتاد راه بست كمربندشو اينكه از بعد و نشست و كرد باز درو آرتين

 !بشه كوفتت

 داشت كم كم صداها چون بود اثر بي من هاي دعا انگار ولي! نيفته راه شكمم سنتور و ساز دفعه يه خدا واي

 انگار شكر رو خدا. كردم روشن رو پخش و كردم دراز دست ناچار. رفت آبروم سرم به خاك آي. شد مي شنيده

 .نيست من به حواسش
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 خواستي مي چي هر. چرخيدم توشو پامو رو گذاشتم كيفمو. كردم مي ضعف گشنگي از داشتم! كنم؟ چيكار حاال

! نبود هم كوچيك آدامس يه حتي. بچرخونم باهاش فكمو و دهنم تو بندازم كه چيزي يه بجز شد مي پيدا توش

 !اهههههه

 دهنم آب و كردم مي تر زبونم با لبامو نخورده هاي زده قحطي اين عين شديم مي رد كه مغازه هر جلوي از

 !نيست گرسنگي از بدتر دردي هيچ كه آخ! بود روون

 مي ها بختياري اين از من! آخي. كنم تصور ذهنم تو رو خوشمزه خوراكي عالمه يه كردم سعي و بستم چشامو

. شد بلند آرتين ي خنده صداي ديدم كه بخورم رو كبابا اون از تيكه يه كه كردم دراز دستمو ذهنم تو. خوام

 .پام رو گذاشته ميوه آب و كيك يه ديدم كه كردم باز چشامو سريع

 نگاش چپ چپ. رفت فرو ش تفاوتي بي حالت همون تو باز و كرد قطع شو خنده سريع كنم مي نگاش ديد وقتي

 :كردم

 !خواستم؟ آبميوه ازت من -

 :گفت نده نشون شو خنده كرد مي سعي كه درحالي

 !شي پياده رستوران جلوي خواستي مي خودته مشكله -

 !نيست م گشنه من: گفتم حرص با

 گشنگي! غرور باباي گور. نيومد دلم كه بيرون بندازم كيكو و آبميوه خواستم مي حرصش از. انداخت باال شونه

 لبخند يه لبش روي و كرد مي نگام چشمي زير آرتين. خوردم شو همه و كردم بازش ها نخورده اين عين. مردم

 !بخنده بزار! درك به! گرفته شو خنده جلوي بزور بود معلوم. بود

. شدم بيدار كه بود چند ساعت دونم نمي! آخيش. خوابيدم و دادم لم و گرفتم جون خوردم كيكو و آبميوه وقتي

! خدااااااا يا! بود صبح چهار ساعت! بودم؟ خوابيده ساعت چند من! اوه. انداختم ساعت به نگاه يه... بود تاريك هوا

 !كردم؟ سر روزمو يه آبميوه و كيك يه با من يعني

 هنوز. باريد مي روش و سر از خستگي. انداختم آرتين به نگاه يه. بوديم شيراز نزديك. انداختم اطرافم به نگاه يه

 :شنيدم صداشو كه خواب به بزنم خودمو كه كردم مي فكر داشتم. بود نشده من شدن بيدار متوجه

 !بخور بردار. گذاشتم غذا واست پشت اون ته گشنه اگه -
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 و برداشتم غذامو سريع! كردم؟ بختياري هوس من فهميد كجا از بميرم الهي! آخي. انداختم پشت به نگاه يه

 دهنش با سريع كه دهنش جلوي گرفتم و برداشتم گوشت تيكه يه. خوردن به كردم شروع و پامو رو گذاشتم

 كه بود شده خشك دهنش جلوي همونجوري دستم. لرزيد دلم لحظه يه. بوسيد انگشتمو نوك آروم و گرفتش

 بلندي صداي با و بيرون كشيدم دستمو سريع ها ديوونه عين. مكيد دهنشو تو كشيد انگشتمو دهنش با اينبار

 !كني؟ مي كار چي: گفتم

 !بودي داشته نگه دهنم جلوي دستتو خودت! من؟: گفت خنده با

 .برد ماتم ش پررويي همه اين از

 ...تو... تو -

 !نبود خودم دست ببخشيد... خب خيله: خنديد

 بدت بگي خواي مي يعني! روشا؟ چته. زدم حرف خودم با دلم توي. نشستم سينه به دست و هم تو رفت اخمام

 !بست نقش ذهنم تو ديشب اتفاق كه بستم چشامو! بكنه كارو اين نداشت حق اون ولي... ولي! نه! اومده؟

 :گفتم آرتين به رو. كردم اخم و اومدم خودم به زود خيلي ولي. زدم لبخند اختيار بي

 !رونم مي من اي خسته اگه -

 خيابوناي به من چون رل پشت بشين تو رسيديم وقتي فقط! نيست الزم نه: گفت و انداخت بهم نگاه يه آرتين

 !بري خواي مي كجا دوني مي بهتر خودت! ندارم آشنايي شيراز

 دو رها. درآوردم جيبم توي از مو گوشي. بود تاريك هنوز هوا. كردم نگاه بيرون به پنجره از و دادم تكون سرمو

 تعجب جاي اصال يعني! باالست ارقامش اينقده كه برم قربونش! بار شيش مامان و بار سه نياز. بود زده زنگ بار

 !بود زده زنگ بار ده از كمتر كه داشت

 !اي؟ زنده: دادم اس رها به خنده با

 !ميمردم؟ بايد مگه: داد جوابمو بعد دقيقه ده

 !گذاشتم خنده اسمايل! شدي مرگ ذوق شايد گفتم -

 !عصباني اسمايل! كردي غلط: داد جواب سريع
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 اما! كنه مي نگام مشكوك داره آرتين ديدم كه جيبم تو گذاشتم رو گوشي خيال بي! ده نمي حال هم رها! خيال بي

 چرا!بود رفته سر م حوصله! كردم روشن پخشو و بيخيالي به زدم خودمو منم! كيه بپرسه داد نمي اجازه غرورش

 :كرد شروع بعد و زد نعره ذره يه هه خواننده! رسيم؟ نمي

 ...نازي صبح چه كه اوه... طعمه.. تتلو

 ...دوباره شدي پا پيشم تو

 ...داره مزه چه كه دوني نمي تو با م زندگي هي

 ...ديشب حسي چه داشتم من نفسات صداي با دوني نمي

 ...شن مي سكسي چه هام لحظه همه موني مي پيشم شبا تو كه وقتي

 يه انداختم آرتين به نگاه يه! بخوننا بايد چي دونن نمي ديگه هام خواننده اين خدايا! ادب بي سرت بر خاك

 !بود لباش رو موذي لبخند

 لباتو بكم من دارم دوست

 باهاتو پيك بزنم هي پيشتو بشينم

 ...لبام رو لباتو و ها بوسه خيسي

 ...هاتو خنده صداي... اوه

 ...صداتو سرو دارم دوست حتي من

 ...وحشيت چشاي با تو ناز صورت... اوه

 ...اشكيت هاي گونه رو من كشيدن دست

 ...مستي وقت هاي گريه

 ...نشستي پام رو تو كه خوبي حس حاال

: گه مي شينه مي هه بچه مادر بعد! ديگه شن مي منحرف مردم جووناي كه بيرون دن مي رو آهنگا همين خب

 !اينكارا سمت كشوند مو بچه كه ناباب رفيق از امان خدايا

 ناباب اول از كه هم ناباب رفيق اون! خوره مي آب ديگه جاي يه از مشكل خانوم حاج آخه بگه بهشون نيست يكي

 !نبوده
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 كه كردم عوض آهنگو سريع! بخونه خوب آهنگ يه كنم روشن پخشو بار يه من موند دلم به ش عقده يعني

 :خنديد بلند بلند آرتين

 !كردي؟ عوضش چرا -

 !داشت صحنه آهنگش: كردم نگاش چپ چپ

 يهو اولش! خونه؟ مي داره كه خوبه آهنگه اين مثال حاال گفتم خودم با. داد تكون سرشو و گرفت شدت خندش

 :گفت

 !ميگ ميگ -

 :كردن مي اعالم كه بود اين اون از تر مسخره حاال

 Production... داكشن پرو ميگ ميگ استديو... آره... آره

 دلش ته از عاشق حسام... ساالر علي

 ولش نكن پس كردي)  delete( ديليت مخشو جور بد

 جاسته باهام خيلي چون خواسته منو اين واسه

 وايسه پام آخرش تا داده قول جدي خيلي

 دستيته بغل كه اوني رو چشم

 صليته اي لبات كف تو برم

 بدي بهش بوس كه اومدي آره

 اي عشوه هيچ بدون البته

 اي عشوه همه با بوسه مي منو

 بقيه و من واسه ميريزه كه

 !يه هپي داف خيلي شوخي بي

 كلكي خيلي خودمونيم حاال

 الكي شدم تو عاشق منم
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 آهنگي ترين مزخرف خدا واي. كردم زياد صداشو خنده با. بود مزخرف واقعا! آهنگه اين از بود گرفته م خنده

 چرا دونم نمي. خنديدم مي بلند صداي با... بود تر مزخرف مانكنم ساسي آهنگاي از حتي. شنيدم تاحاال كه بود

 بغل لباي كف تو اونوقت است ديگه يكي عاشق پسره! ديگه بود مسخره خدايي خب. بود دار خنده واسم اينقدر

 !بده امروزي جووناي اين به عقلي يه خدايا! ئه يارو دستيه

 گوشه يه آرتين. شد مي روشن كم كم داشت هم هوا! بود نمونده رسيدنمون به چيزي ديگه. كردم نگاه بيرون به

 !رل پشت بشين نيستي خسته اگه: گفت و داشت نگه

 مي در زدگي يخ حالت اون از داشت تازه! بود شده قبل مثل بازم آرتين اخالق. شدم پياده و دادم تكون سرمو

 ...عربا حاال: گفت مي كه بود اين جاش ترين مزخرف. خوند مي داشت هنوز! اومد

 عجيبه خيلي وولك آه... نجيبه خيلي خودش ولي

 فجيعه خيلي چشاش ولي نجيبه خيلي كه اين با

 هيچ ميگه آخه! ميشه delete ساالر علي! بود؟ كي يارو اون مثل مخم كنم فكر آهنگه اين به بخوام من خدايا

 ارتين. دوختم جاده به نگامو و دادم تكون سرمو! نجيبه خيلي گه مي بعد كنه، مستش تونه نمي... از كمتر مشروبي

 .داد مي اس كي به دونم نمي و بود داده تكيه شيشه به آرنجشو

 !شد شروع دادنا گير بازم خدا واي. گرفتن جلومونو رفتيم كه يكم

 شيشه از سرمو. كرد صحبت بود ش شونه رو درجه چندتا كه مسن مرد يه با و شد پياده آرتين كه كردم پارك

 !شده؟ چي: گفتم آرتين به رو بيرونو انداختم

 :گفت آروم سمتمو اومد آرتين. انداخت من به بد نگاه يه مرده

 ...ديگه ايرانه... دادن گير... نيست چيزي -

 :كرد باز درو داشت آستينش رو فلش دوتا يكي اونم و بود گذاشته چادر كه زن يه

 !شين؟ نمي پياده چرا -

 به نگاه يه. كنم سرما احساس شد باعث خورد صورتم به كه خنكي باد. بود صبح شيش. انداختم ساعتم به نگاه يه

 بهم پيشش لحظه چند هاي نگاه همون از نگاه يه بازم مرده. بهش چسبيدم و سمتش رفتم و انداختم آرتين

 !گرفته مجرمو يه انگار. انداخت
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 مي فرق كه هامون فاميلي! مدرك؟ كو اما بودم عموش دختر. نبودم كه زنش مسلما! بگه چي بود مونده آرتين

 چرا آقا: كرن مي م عصباني داشتن ديگه. كردن نمي قبول اينا گفت مي هرچي آرتين جويدم حرص از لبامو. كرد

 !ديگه عموشم دختر! كنيد؟ نمي قبول

 :گفت گوشم در آروم و پشتم گذاشت دستشو آرتين. زدم مي داد كه بودم شده عصباني اونقدر

 !نكن تر خراب هست كه ايني از وضعو! هيسسس -

 :گفتم مرده به رو اخم با

 جووناي به اونوقت... شه نمي خيالتونم عين ها شما كنن مي خالف جور هزار روشن روز تو مردم... كه واقعا -

 و كوفت هر و كوتاهه شلوارت... عقبه ت روسري... كوتاهه و تنگ مانتوت چرا كه دين مي گير جوره همه بيچاره

! نه؟ يا محرميد هم با كه گيرين مي رو ماشينا جلوي خيابون توي صبح سر اول اينجوري كه هم حاال... ديگه مرض

 ...يعني شده عوض ش فاميلي حاال! ست بنده تني عموي پسر ايشون آقا

 ...اومد حرفم ميون آرتين

 ...كن كنترل خودتو روشا -

 .گفت نمي هيچي بيچاره مرده. كردم مي جيغ جيغ همونجوري من ولي

 ...هميم با ما دونن مي كه مون خونواده... نامحرميم ما اصال آقا! شه نمي دليل كه كنه مي فرق من با اسمش اينكه -

 :گفت چادري زن يه به رو مرده

 ...كنيد راهنمايي رو ايشون خانم -

 :زدم داد و كردم نگاه گرفت دستمو كه زني به عصبانيت با

 ...زنم مي جيغ و ميشينم جا همين شب تا وگرنه بيان بابام مامان االن همين بزنيد زنگ...نزن دست من به -

 مي التماس همه گفت مي شايدم يا! ايه ديوونه چه ديگه اين گفت مي دلش تو حتما. كرد مي نگام باز دهن با زنه

 .كنم مي جيغ جيغ اينجا نياين بابام مامان تا گه مي يارو اين اونوقت نگين بابامون مامان به كنن

 :زدم داد قبل از تر بلند كه جلو آورد دستشو ترديد با ام جدي من ديد كه زنه

 ...نزننننننن دست من به -
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 گير وقت اينا اونوقت! باشم هام نقشه فكر به بايد من االن كردم فكر خودم با اما! شده چم دونستم نمي خودمم

 .گردن مي سوژه دنبال دران و آوردن

 :گفت زنه روبه مرده. گرفتم گارد سريع من كه گرفت دستمو عصبانيت با م وحشي من ديد كه زنه

 ...لطفا ببريد خانومو ميرزا بني خانم -

 به تعجب با بودن اونجا كه كسايي ي همه. دستش زير زدم حركت يه با كه بكشه دستمو خواست مي ميرزا بني

 سمت اومد و گفت چيزي يه مرده روبه و خنديد آروم. انداختم آرتين به نگاه يه. كردن مي نگاه من حركت اين

 :گفت گوشم زير آروم آرتين. پايين آوردم دستامو آرتين شدن نزديك با بودم گرفته گارد زنه واسه كه من. من

 چيكار بايد دونم مي خودم من... نندازشون شك تو بدتر اينكارت با. كنن مي نگامون دارن همه... زشته روشا -

 !خب؟... كن اعتماد من به! كنم

 ...ببينم تكشونو تك شدن خيط خوام مي... خورم نمي تكون اينجا از من -

 ...بازيو بچه اين كن بس روشا: گفت عصبانيت با

 هيچي بستمو دهنمو ش عصباني چشاي ديدن با ولي... بزنماااااااا اين به مشتم يه گه مي شيطونه. موند باز دهنم

 گفتم. كشيد خودش با منو و نرفت رو از ولي. انداختم بهش خشمگين نگاه يه سريع كه گرفت دستمو زنه. نگفتم

 اون هم ديگه زن يه و نشست ورم يه خودش و ماشين يه توي برد منو اون اما بزنه بند دست بهم خواد مي حاال

 كم ديوونه يه از هم چيزي كردم من كه كاري با چند هر. بردن مي رو جاني يه داشتن انگار. گرفت خندم. ورم

 زرنگي بخواد زنه بعد. دارن نگه كه كنم تهديدشون و بدزدم شو اسلحه فيلما اين مثل كردم فكر لحظه يه. نداشتم

 .كنم فرار و پاشو تو بزنم تير يه منم. بگيره ازم رو اسلحه و كنه

. كردم نگاه يكي اون به و برگردوندم رومو. كرد مي نگام جوري يه زنه. گرفت خندم خودم ي احمقانه فكراي از

 .كردم جور و جمع خودمو سريع كه كرد نگام همچين. بدتره يكي اون از اين. خدا يا

 نگاش تعجب با مرده كه داد بهش كارت يه... كرد مي صحبت مرده با داشت هنوز آرتين! افتن؟ نمي راه چرا حاال

 يه سرباز يه به و كرد نظامي حركت يه و داد دست باهاش مرده و زدن حرف هم با ديگه خورده يه بعد و كرد

 تعجب با ميرزا بني كه گفت چيزايي يه ميرزا بني به و ما ماشين سمت اومد سريع هم سربازه كه گفت چيزايي

 ...داد تكون سر سربازه واسه و كرد نگام
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 .خانوم شيد پياده: گفت من روبه و شد پياده ميرزا بني. بده شفا خدا! وااااا! كنن؟ مي همچين چرا اينا

 شو اسلحه وقت يه خدا واي. آرتين سمت رفتم و شدم پياده سريع. نبود كردن تعجب وقت ولي. موند وا دهنم

... شدين اذيت اگه ببخشيد: گفت من روبه. بود شده خيال بي پليسه انگار ولي! اس ساخته كارمون كه نبينن

 !بفرمائيد

 فقط. بود قهر باهام هنوزم انگار آرتين ولي! شده؟ چي كه كردم اشاره سرم با و كردم نگاه آرتين به تعجب با

 :گفت

 !ميام االن بشين -

 به و كردم روشن ماشينو. شد سوار اومد و داد دست مرده اون با آرتينم. بستم محكم درو و شدم سوار حرص با

 اومدم مي رادمان با شد مي كاش خدايا. بود شده تنگ شيراز واسه دلم چقدر. كردم حركت رادمان ي خونه طرف

 پارك آپارتمان جلوي و كشيدم عميقي آه نشسته كنارم احساس بي همونجوري كه ديدم آرتينو وقتي ولي! اينجا

 هم نگهبان واسه دلم كردم احساس شدم مجتمع وارد وقتي. شدم پياده بگم آرتين به چيزي اينكه بدون و كردم

 .شده تنگ

 و بيرون اومد بود دستش كوچيك ي بچه به كه زن يه. رسيد آسانسور بعد لحظه چند و زدم رو آسانسور شاسي

 .شدم سوار من

 به نگاه يه. واحد كدوم بياد بايد بودم نگفته آرتين به حتي. گرفت م خنده. شدم پياده من و واستاد آسانسور

 همون... بود روم روبه... آخرشم و شادي خانم واحد و... اينا دريا واحد كنارش... سروش واحد. انداختم اطرافم

 .كردم پيداش. چرخوندم و كيفم تو بردم دستمو و دادم قورت دهنمو آب...در

 ...خورد زنگ م گوشي خونه تو بزارم پامو خواستم تا. كردم بازش و در تو انداختم كليدو

 ...زارم مي باز و در... شيش ي طبقه -

 تو رفتم! داره؟ اشكالي چه... ميشم خودش مثل منم باشه مهربون خواد نمي آرتين كه حاال. كردم قطع رو گوشي و

 جا همه نگاهشو. رادمان اتاق تو رفتم. بود مرتب كردم تركش كه آخري روز مثل. كشيدم سرك چيز همه به و

 .كردم مي حس

 :گرفتم نيازو ي شماره و درآوردم مو گوشي و نشستم مبل روي
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 !نياز؟ الو -

 !زدي؟ زنگ باز صبح سر چته! مرض -

 !بود صبح هشت عت سا. انداختم ساعت به نگاه يه

 !اومد؟ آنا... نگو ور و شعر -

 !ده ساعت -

 !كيه؟ تو نامزدي! خوبه -

 !فردا پس! كثافت -

 !خوابي؟ چرا پس -

 !برقصم؟ -

 !نيست بدي فكر -

 !بابا بمير -

! حاال؟ بخورم چي. آشپزخونه تو رفتم شدم پا. بزنه حرف تونست نمي خواب زور از بخت بد. كرد قطع رو گوشي

 ...خريد برم بايد! نيست هيچي كه اينجا

. كشيدم دراز تخت روي و اتاقم تو برگشتم. بخوابم يكم برم! زوده كه االن ولي. بزنم دريا به سري يه نيست بد

 .برد خوابم زود خيلي كه بستم چشامو. نداشتم رو بهش كردن فكر ي حوصله! نمياد؟ چرا آرتين

 ...در سمت رفتم و شدم پا آلود خواب. بودم گذاشته باز درو كه من. شدم بيدار آپارتمان زنگ صداي با

 كيان... دريا! نيست يادم! بود؟ چي اسمش... زنش... سروش... سرم رو شدن آوار دسته يه كردم باز كه درو

 اينكه! ا... اشناست ش قيافه!چرا ولي! دونستم نمي اينم اسم... زنش با اونم... نيما... نامزدش... نياز... آريا... عزيزم

 !شيماست

 ...بغلم انداخت خودشو كيان

 !جون روشا -

 !باشه يادش منو هنوز كردم نمي فكر

 !وروجك؟ چندمي كالس: خنده با
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 !دوم -

 تعارف بهشون. رفت مي لو هام نقشه ي همه اونجوري! بفهمن خواستم نمي! شه پيداش آرتين يهو بودم نگران

 :گرفتم آرتينو ي شماره سريع و اتاقم تو رفتم خودم و تو بيان كردم

 !كجايي؟ آرتين الو -

 !بيرونم -

 !مني پيش كردم فكر گفتي شد خوب: تودلم

 !گم مي بهت خودم بعدا! چرا نپرس! اينجا نيا فعال!خب خيله -

 !خداحافظ! خب خيله -

 صدا رو دريا... بدم بهشون كه نيست هم هيچي حاال... هال تو برگشتم تري راحت خيال با و كردم قطع رو گوشي

 !نيست هيچي كه اينجا! بدم؟ بهتون بايد چي من گي نمي ديوونه آخه: پيشم اومد كه زدم

 !ميام االن من كن صبر!گي مي راست واي: دريا

 تشكر ازش منم... داد بهم و برگشت اومد گيرش هرچي و چاي و قهوه و ميوه با بعد ي دقيقه چند. بيرون رفت و

 ...بود انداخته گل بحث. كردم آماده م قهوه و واسشون بردم رو ها ميوه سريع و كردم

 حتما كه گفت و داد بهم رو دعوت كارت رفتنش از قبل نياز. رفتن بعدش و م خسته من كه گفتن نشستن كه يكم

 :گفت گوشم در آروم... ميام حتما كه گفتم بهش منم! بيام

 ...دارم اعتماد بهت -

 !اومده؟: دادم تكون سرمو

 !شونه خونه! آره -

 ...آدرس -

 ...كنم مي اس واست -

 شدم آماده خودم بعدشم! بياد تونه مي كه دادم اس ام اس آرتين به رفتن همه وقتي... رفت كه دادم تكون سرمو

 خواي مي: گفت و كرد قبول خواسته خدا از اونم. خريد بريم هم با و بياد كه گفتم بهش و دريا ي خونه در رفتم و

 !خوبيه دختر! بياد؟ بگيم هم مينا به
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 ...بزن زنگ بهش باشه: دادم تكون سرمو

 !بزنم زنگ بهش تا تو بيا پس خب خيله -

 توي كه كيان بازي اسباب تفنگ خنده با. بودن نشده من متوجه هنوز. كردن مي بازي هم با كيان و آريا. تو رفتم

 :گفتم جدي حالت با و چرخوندمش دستم توي و برداشتم رو بود افتاده پام نزديك راهرو

 !شيد تسليم! آوردم گيرتون بآلخره... پسر و پدر -

 !ايست: پاش به كردم شليك مثال من كه بگيره دستم از تفنگو خواست مي و طرفم دويد كيان

 !شدي؟ بچه! اينجا بيا روشا: زد داد اتاق تو از دريا

 درحالي دريا... اتاق تو رفتم و گرفت م خنده... نزنم تير بهش من مثال كه سرش روي بود گرفته رو كوسن آريا

 :گفت زد مي ريمل هاش مژه به كه

 !شه مي آماده داره... زدم زنگ مينا به -

 كه زديم هم رو سروش آپارتمان زنگ... بيرون رفتيم هم با و شد آماده بعد لحظه چند دريا. دادم تكون سرمو

 !ميشه آماده داره مينا گفت

 واسه دلم چقدر... افتاديم راه دريا ماشين با و اومد هم مينا بعد دقيقه چند... منتظرشيم البي تو كه گفتيم هم ما

 ...قرآن دروازه...  حافظيه... چراغ شاه واسه... بود شده تنگ شيراز خيابوناي

 باهم و گرفتم گل دسته يه راه سر... كرد قبول اونم و شادي خانم خاك سر بريم هرچيز از قبل كه گفتم دريا به

... بود راحت االن ولي... بود شده تنگ واسش دلم... شستم قبرشو و خوندم فاتحه واسش... خاكش سر رفتيم

 ...شوهرش پيش... بود گيلدا پيش

 پيش حتما. كرد مي نگام تعجب با مينا... داد نوازش مو شونه دريا... پايين چكيد م گونه روي از اشك قطره چند

 !سروش؟ شوهرش از بهتر كسي چه و... دارم روانپزشك يه به احتياج و م ديوونه من كرد مي فكر خودش

 نگه پاساژ يه جلوي دريا. شديم ماشين سوار هم با و پاشدن هم مينا و دريا... شدم پا و گرفت م خنده افكارم از

 !نداره حرف لباساش اينجا كه شين پياده: داشت

 ...بودن عالي لباساش گفت مي راست. شديم پياده
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 اش سينه سر و بود خوشگل خيلي... گرفت چشمو بود كج ش يقه كه اي حلقه آستين بلند صدفي لباس يه

 به... خورد نمي نامزدي مجلس درد به ولي... شد مي گشاد زانو پايين از و بود تنگ زانو تا. بود شده سنگدوزي

 !نخريدمش آخرشم دادم نظر و كردم نگاش ساعت سه... گرفت م خنده... خورد مي نياز درد به بيشتر نظرم

 !بياد بهت خيلي لباس اون كنم فكر روشا: دريا

 !آبيه؟ -

 !كنه مي ترت جوون! است دخترونه و ناز خيلي! يه گلبهي اون... نه نه -

 ؟!پيرم من يعني: كردم نگاش چپ چپ

 !برداشته پاساژو كل ترشي بوي تازه! آره كه اون: خنديد

 !دادم شوهر من هم رو تو! كردي غلط: ش شونه رو كوبيدم آروم

 !چيه؟ نظرت بآلخره: گفت و خنديد

 !مينا؟ چيه تو نظر! گيرمش مي -

 !عاليه خيلي منم نظر به: مينا

 هم كوتاه كت يه و بود شده كار حرير با اش سينه سر... دكلته و بود گلبهي. انداختم لباس به ديگه نگاه يه

 !شيك اما ساده... خورد مي پاپيون يه پشت از و داشت حرير كمربند يه و بود زانو سر تا... بود همراهش

 پشت كه اونقدرا كردم احساس پوشيدمش وقتي. كنم پروش تا بيارتش كه خواستم فروشنده از و تو رفتم

 خيلي: باال انداخت ابروهاشو ديدنم با دريا كه كردم باز رو در و كردم جمع لبامو! نيست اآلن بود قشنگ ويرترين

 !قشنگه

 !نيست اينطور كه من نظر به! واقعا؟ -

 !باحاله هم خيلي اتفاقا... خره نه -

 چون! خوبيه دختر گفت مي دريا چرا بگو پس! تاييد واسه بوديم آورده اونو كال. كرد تاييد رو دريا حرف هم مينا

 !برم مي همينو: فروشنده به دادمش و درآوردم رو لباس! كرد مي تاييد اونم گفت مي دريا هرچي

 كه شب! گذشت خوش بهم خيلي... خورديم شام و رستوران يه رفتيم كردن خريداشونو وقتي هم مينا و دريا

 خاموش تلوزيون جلوي. داد تكون سرشو آروم من از بدتر كه دادم سالم بهش سر با. بود خونه آرتينم برگشتم
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 عكسشو فقط كه برادري. بود برادرش خونه تو... داشت حقم... نيست راحت اينجا كردم مي احساس. بود نشسته

. خوردم و نشستم همونجا و كردم درست قهوه خودم واسه و آشپزخونه ميز رو گذاشتم خريدامو. بود ديده

 به نگاه يه! رفت حرفي هيچ بي و خورد و ريخت آب خودش واسه و آشپزخونه تو اومد بعد ي دقيقه چند آرتينم

 رادمان گيتار كاش. رفت مي سر م حوصله آرتينم مرغي چيز اخالق اين با. بود يازده ساعت. انداختم ساعت

 .بخوابم كه رفتم و دادم تكون سرمو. بود همرام

 يهو آرتين اين. بيرون زدم اتاق از و دادم بدنم به قوسي و كش. بود كوفته بدنم. شدم بيدار ظهر... نه كه صبح

 بخورم چيزي اينكه بدون سريع. بود كرده سند واسم آدرسو نياز. كردم چك مو گوشي! زنه؟ مي غيبش كجا

 .رفتم بود داده نياز كه آدرسي به و گرفتم تاكسي يه و شدم آماده

 مي بر نيومد... هيچي كه بيرون اومد مي اگه. موندم مي ساعتي نيم يه. بيرون بياد تا وايسه كه گفتم راننده به

 امشب: شد رد كنارم از و بيرون اومد كرد مي صحبت ش گوشي با كه حالي در آناهيتا بعد دقيقه ده يه. گردم

 !بيام تونم نمي گم مي! بيام تونم نمي يازده از قبل! نه! يازده ساعت

 اونم و داشت نگه جلوش پرشيا يه ديدم كه چرخوندم چشامو! كوچه ته رفت مي داشت. كرد قطع رو گوشي بعد

 .رفتن و شد سوار جلو

 !ماشين اين دنبال برو آقا: گفتم راننده روبه

 !پايين بفرما! يه؟ پليسي فيلم خانوم: راننده

 .بگير پولتو شما! چيه؟ حرفا اين! آقا؟ چي يعني -

 !كنن چيكار دونن نمي بيكاري از! جوونا اين از امان: داد تكون سرشو

 ي كوچه. كرد پارك قديمي ي خونه يه جلوي پرشيا. افتاد راه و كرد جمع خودشو كه رفتم واسش غره چشم يه

 !بود توش متروكه ي خونه تا پنج از كمتر شايد و بود خلوتي خيلي

 اطراف به رو نگام خودآگاه نا منم. انداخت اونور و اينور به نگاه يه اول و شد پياده و زد شو دودي عينك آناهيتا

. بود كرده پارك كوچه ورودي نزديك ما از تر دور يكم هم دودي هاي شيشه با مشكي زانتاي يه. چرخوندم

 .بودم مشغول م گوشي با مثال و جلو بودم كشيده شد مي كه جايي تا شالمو
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 رفت در از و ايستاد كنارش و شد پياده هم پرشيا ي راننده. بود آناهيتا دست كه بود كيفي به حواسم ي همه ولي

 اينا. بست درو و تو رفت انداخت اطراف به نگاه يه بازم اينكه از بعد آناهيتا و كرد باز درو بعد لحظه چند و باال

! يازده ساعت شب ولي... دونم نمي! بود كيفش تو جنسه همون نكنه... بيشتر هم خيلي از يعني... مشكوكن خيلي

 !دربيارم كاراش از سر داشتم دوست اما چرا دونم نمي... برم بايد

 شيشه به نگام اختيار بي شديم مي رد مشكي زانتياي جلوي از وقتي... برگرده كه گفتم و دادم آدرس راننده به

 .كردم نگاه بيرون به پنجره از و دادم تكون سرمو! بود؟ توش كسي اصال! بود؟ توش كي يعني. افتاد هاش

: سمتم اومد و داد تكون دست واسم... بيرون رفتن مي داشتن كيان با كه ديدم رو دريا شدم پياده كه خونه جلوي

 !بودي؟ كجا

 !داشتم كار بيرون -

 !زني مي مشكوك! اووووووه -

 !زياد نه -

 !كردي؟ پيدا شوهر -

 !ميري؟ كجا تو: خنديدم

 كاري فعال... گم مي شو عمه پسر... سعيد پيش برم بايد گه مي داده گير! كيان ي عمه ي خونه رم مي دارم -

 !خداحافظ! نداري؟

... شب. كردم استفاده ها پله از همين واسه. بمونم منتظرش نداشتم حوصله. زدم رو آسانسور شاسي... رفت و

 اقل حد! شده؟ غيب چرا ديگه اين. نبود آرتين بازم كردم باز كه درو... بود شب به فكرم ي همه... يازده ساعت

 !كرده قهر اين كنم قهر من اينكه عوض! شعور بي! زاره نمي هم داشت ياد يه

 خودمو پنج ساعت تا و كردم روشن رو تلوزيون. نشستم هال تو رفتم دهنمو تو انداختم نون لقمه يه ناراحتي با

 رو نشستم و برگشتم كنم سالم بهش اينكه بدون. بود آرتين. اومد آپارتمان زنگ صداي ديدم كه كردم مشغول

 ...كاناپه
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 رفت. نداشتم حرفاشو به دادن گوش حوصله. فرانسه زبان به البته. كرد مي صحبت ش گوشي با داشت انگار اونم

 شايدم يا... بود حساس من وجود به شايدم. دونم نمي. بود شده نفرين خونه اين انگار. بست درو و رادمان اتاق تو

 ...درك به... اين كه هم حاال و بود اتاقش تو هميشه بود رادمان وقتي تا... داشت گيرايي خيلي رادمان اتاق

... خيال بي... بگم اگه! بگم؟ بهش اصال خدايا! بپيچونم؟ چجوري آرتينو حاال... بودم آماده كه بود نيم و نه ساعت

 از مو گوشي. بود بسته هنوز رادمان اتاق در. بودم پوشيده مشكي پا تا سر... نشه متوجه كه برم طوري يه بايد

 راه و شدم ماشين سوار. بيرون زدم خونه از سريع اهللا بسم با و داشتم برش. بود عسلي روي سوئيچ! نبردم عمد

 .افتادم

... مهموني ره مي داره انگار... رسيده خودشم به چه... اوه. بيرون زد خونه از آناهيتا كه بود نيم و ده ساعت درست

 ...بودم پوشيده آبرومند لباس يه منم اقل حد كاش

 كردم نگاه پشتم به آينه از ترس با... دنبالمه هم مشكي زانتياي يه ديدم كه افتادم راه دنبالش... گرفت م خنده

 .نديدم تاريكي اون تو هيچي باز ولي

 ...خراشي آسمون چه! اوووووه... شد پياده طبقه سي بيست مجتمع يه جلوي آناهيتا

 خواد مي كجا حاال. بود مشكي زانتياي به نگام خودآگاه نا ولي. رفتم دنبالش و شدم پياده سريع منم كه تو رفت

 يكم و جلو كشيدم شالمو! شناستت نمي كه باش مطمئن... برو دنبالش... كردي عوض تو قيافه كه تو روشا! بره؟

 بهم چشمي زير نگاه يه... واستادم آسانسور جلوي كنارش و بيرون ريختم گيسمو كاله مشكي موهاي از

... 10... شديم آسانسور سوار... نشناسه منو خدايا... زرنگه خيلي حتما اون... ترسيدم مي... انداخت

 !بره؟ خواد مي تا چند... اووووه... 15...14...13...12...11

 ...باال رفتم و زدم رو 18 ي طبقه سريع منم... شد پياده آناهيتا و شد باز در... ايستاد آسانسور و وايساد 17 روي

... بود باز بود واستاده جلوش كه واحدي در... كردم نگاش باال همون از... پايين اومدم ها پله از سريع و شدم پياده

 چه اينجا خدا واي... تو رفتم و دادم قورت دهنمو آب... اومد مي بلند موزيك صداي آپارتمان توي از... تو رفت

 ...خري تو خر اينقدر نه ولي بودم ديده پارتي! خبره؟

 يه... بستن درو چون بودن من منتظر انگار اما... ها ايرانه اينجا انگار نه انگار... بزارين در جلوي رو يكي اقل ال بابا

 :گفت طرفمو اومد زن
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 ...كن عوض لباستو اتاق اون تو برو -

 كه ديدم و پسر و دختر يه كردم باز درو تا... خدا يا... رفتم كرد اشاره كه اتاقي به و دادم تكون سر ها احمق عين

! دربيارم؟ خوام مي لباسي چه حاال... بيرون اومدم و بستم درو سريع... گرفتن مي لب هم از داشتن هم بغل تو

 اون تو... نبود بد... بودم پوشيده مشكي چسبون شلوار يه با مشكي تاپ يه زير... برداشتم شالمو و كندم مانتومو

 !كجاست؟ آناهيتا حاال... نبود من به حواسش كسي كه تاريكي و شلوغي

 عجب... كردم نگاش تعجب با... باال رفت مي ها پله از داشت و بود گرفته مردو يه دست كه ديدم رو آناهيتا

 ...وسط كشيد منو نفر يه يهو... بابا داشت عملي سرعت

 .بده شفا خدايا... نبود دنيا اين تو انگار كه زد مي هد همچين... كردم نگاه بود كشيده دستمو كه پسري به ترس با

 !جوجو؟ چيه اسمت -

 ...كالله... ها! من؟ -

 !چي؟: زد داد

 !كالله؟ -

 !اسمه؟! آها -

 ! )خانوما روشا نكن توهين من اسم به! پ نه پ(  بود؟ اسم واقعا اين... بود گرفته م خنده خودمم

 ...بابا برو: گفت كه ديدم ولي ده مي گير بهم حاال گفتم... زدم پسش سريع كه م شونه رو گذاشت دستشو پسره

 ...داد نمي گير من به و بود زياد دختر خونه اين تو خوشبختانه... رفت بعدشم

 رفتم... بود شده كم صداها يكم رسيدم كه پاگرد توي. باال رفتم و ها پله سمت رفتم آروم. بود باال ي طبقه به نگام

 كه دهنم جلوي گرفتم دستمو. بود گرفته خندم شرايط اون توي. بودن بهتر پايين صداهاي! خدا يا... راهرو تو

 در اين. گن مي چي بشنوم تا در به چسبوندم سرمو... در يه سمت رفتم آروم آروم و پا نوك با. درنياد ازم صدايي

 .اومد نمي ازش ناجوري صداي كه بود دري تنها

 !كجاست؟: بود مرد يه صداي

 :دادم تشخيص رو آناهيتا صداي! گردن مي چيزي يه دنبال دارن اينا! همينه بله

 .جنس اول -
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 !امنه جاش جنس -

 !امنه جاش پولم -

 .دونم مي خودم هرچند! كجاست؟ ببينم بگو... نكن كل كل من با -

 !هاست اي حرفه اون از بود معلوم. شنيدم مي زدنشو قدم صداي. بود ساكت آناهيتا

 جنس خوام مي بيني مي كه االنم. كنم مي كار خودم واسه من. نيستم جويي آدم من... رادمنش جناب ببين: آناهيتا

 پولي ندي تحويل بهم رو جنس تا االنم... بدهكاره بهش كه مه عرضه بي برادر اون بخاطر فقط كردم رد رو جويي

 !نيست كار در

 :گفت عصباني و بلند صداي با بود رادمنش اسمش انگار كه مرد اون

 ...ميام خودمم... خب خيله -

 بيابوني غول ديگه يكي اين خورم مي قسم. كردم نگاش. خوردم سخت جسم يه به كه برم و برگردم خواستم مي

 :گرفت لباسمو پشت از كه كنم فرار خواستم و كشيدم عميقي نفس. بود

 !كردي؟ مي غلطي چه داشتي... باهات دارم كار! كجا؟ -

 روشا بميري آخ! نميشد من حريف ولي. بود باديگارد كنم فكر! داشت هيكلي عجب. بود اومده بند نفسم ترس از

 !نخندي خودت به خودت كه بده اميدواري خودت به جوري يه اقل حد

 كه پاهاش وسط زدم هم م زانو با و برگشتم و شكمش تو زدم آرنجم به كننده غافلگير حركت يه توي فكر اين با

 بدو و كنه مي كار چي ببينم واينستادم ديگه... بزنمش هيكلم اين با من نداشت انتظار بدبخت... شد زمين پخش

 مشغول و انداختم خوردن مي وول هم تو كه جمعيت بين خودمو. دنبالم اومد كه شدم متوجه. پايين رفتم

 رادمنش همون كنم فكر كه مرد يه و آناهيتا بعد لحظه چند! اينجا ده مي گندي بوي چه خدا واي... شدم رقصيدن

 .بودن دنبالشون هم نفري چند... خروجي سمت رفتن و پايين اومدن بود

 ها پله از ها زده جو مثل منم شدن آسانسور سوار تا... رفتم دنبالشون و كردم رد جمعيت بين از خودمو منم

 ...پايين برم ها پله با رو طبقه 18 تا دويدم
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... الخالق جلل... پايين رفتم مي داشتم كه شكر رو خدا باز... بودم افتاده خوردن چيز به ديگه آخرو هاي طبقه

 و مجتمع خروجي سمت رفتم خيال بي و گرفت خندم! بودن؟ منتظرم البي تو اينا يا اومدم نور سرعت با من يعني

 .بود همونجا هنوزم مشكي زانتياي. كردم نگاه اطرافم به اختيار بي. شدم ماشين سوار سريع

 نفر يه... آناهيتا اين جرات به ايول يعني. دنبالشون نفرم چند و شدن در شيش ماشين يه سوار رادمنش و آناهيتا

 ...ايول... مرد تا ده با

 من خدايا... مشكي زانتياي بازم. داشت نگه بودم اومده صبح كه اي خونه همون جلوي دقيقا... بود درست حدسم

 صبح مثل كوچه! دنبالشونه؟ من مثل يا هميناست از اونم يعني... مشكوكم مشكي زانتياي اين به اينا از بيشتر

 ...بود خلوت

 اينا روشا! برم؟! اينا مرگشونه چه ببينم برم بزار! نرم؟! بري؟ چي واسه! برم؟! چه؟ من به! نرم؟! برم؟... تو رفتن

 !برو درك به! نرم؟! خطرناكنا

! اشتباست كارم دونستم مي. داشتم دوست زيادو هيجان. شدم پياده كردم راضي خودمو بآلخره اينكه از شنگول

 !بيارم در سر كارشون از داشتم دوست ولي

. دارن مگهبان نگهبان حتما اينجا! تو؟ برم جوري چه حاال! اينجا خرابه چقدر. خونه سمت رفتم پاورچين و آروم

 مي تو از بيشتر من كنه ذليلت خدا اي... مشكي زانتياي به افتاد نگام! نيست معلوم هيچي و تاريكه كه هم هوا

 دستمو. كنه مي نگاه من به هم توشه كه كسي گفت مي بهم حسي يه. كردم مي نگاه ماشين به داشتم. ترسم

 ي محوطه يه فقط كه بود روشن حياط توي چراغ تا چند. باال كشيدم خودمو و كوتاه ديوار ي لبه به گرفتم

 .كرد مي روشن رو اطرافش از كوچيك

 خونه روبروي هم ديگه تا شيش پنج و بودن در كنار مرد تا شيش پنج! كيه به كي داد تشخيص شد مي حال اين با

 تو بودم مونده واقعا يعني. كردن مي بحث داشتن انگار. كردن مي صحبت هم با رادمنش و آناهيتا. بودن وايساده

 !ترسه نمي ها بيابوني غول اين از چطوري كه بشر اين كار

 بود كوتاه ديوار چون. بود من تصور فقط اين البته. نبود كسي پشتش. بشم داخل باغ پشت از رفتم و پايين اومدم

. شد بلند صداش و شده خشك ي شاخه يه به خورد پام پايين گذاشتم پامو كه همين اما... شدم باغ داخل راحت
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 داشت نفر يه چون... نشنيد صدامو خدا فقط انگار لحظه اون ولي... باشه نشنيده رو صدا كسي كردم مي خدا خدا

 .كنم حركت تونستم نمي ترس از. طرفم دويد مي

. بود دهنم تو قلبم. ها شمشاد پشت بغلش تو شدم پرت و كشيد منو دهنمو رو گذاشت دستشو نفر يه دفعه يه

... خدايا... بود افتاده شماره به نفسام. كنه خالي مخم تو گلوله يه يكي بودم منتظر هرلحظه و بودم بسته چشامو

 !جنس؟ به چه منو... كردم غلط... خدايا

 دستشو كه كنم فرار و پاشم خواستم مي. بودم افتاده خودم مثل پوش سياه مرد يه بغل تو...  كردم باز چشامو

 :گفت گوشم زير و دهنم جلوي گذاشت

 ...باش آروم -

 كه برگردوندم سرمو تعجب با! دسته؟ هم باهاشون آرتينم يعني! نه... كه اين... كه اين... شد گرد چشام

 كه گرفتم گاز دستشو قدرت تمام با... ترسيدم مي آرتينم از ديگه حاال... بود دهنم رو دستش هنوز... ببينمش

 :گرفت دستشو سريع

 !ميگيري؟ گاز چرا! آخ -

 !خودتي سگ -

 !كن اعتماد من به! نكن خراب چيو همه خدا ترو: دهنم رو گذاشت دستشو باز كه بزنم داد خواستم مي

 دستشو آروم كه دادم تكون سرمو! باشه اينا جزو تونست نمي آرتين! نه. چشام تو شد خيره چشاش با بعد

 .برداشت

 !كني؟ مي كار چي اينجا تو -

 !بازي بيام منم گفتم مشغولن همه ديدم -

 !مسخره -

 !كردي خراب چيو همه! كني؟ مي كار چي اينجا تو -

 !كردم؟ خراب چيو من! چي؟: شدم گيج

 پيش برو! خب؟ بيرون بري خونه اين از بايد... نداريم وقت اآلن ما ببين! مهموني اون تو رفتي مي نبايد -

 ...برو االن همين روشا! دوستات
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 !ميگي؟ چي... آرتين: كردم مي نگاش فقط گيج

... بيرون نيا خونه از افتاد كه هم اتفاقي هر... برو فقط... نيست توضيح وقت االن... نزن حرف روشا: بود كالفه

 !خب؟

 مي نجات نفرو يه جون داره كنه مي احساس االن! گه مي هذيون داره شده زده جو هم بيچاره اين گفتم دلم تو

 :كشيد منو كه بيرون برم ها شمشاد پشت از خواستم مي و دادم تكون تاسف با سرمو! ده

 !اونور از! ميري؟ كجا -

 !وسط؟ اين گي مي چي تو! بابا كن ولمون آرتين -

 .كرديم مي كل كل و بوديم نشسته اونجا خودمون واسه! بود گرفته م خنده

 صدام خودآگاه نا شد باعث كه دستم تو رفت تيغ يه كه ها بيابوني غول سمت رفتم مي داشتم پا و دست چهار

 !لعنتي... رفت مي خون داشت دستم از! آخخخخخ: دربياد

. چشام جلوي گرفتم دستمو! افتاد سرم از گيسم كاله كه برگردوندم سرمو... صورتم رو افتاد نور يه دفعه يه

 !تسليم من آقا: باال بردم دستامو و شدم پا! كردي كورم تو قوه چراغ اون كن جمع. شدم مي كور داشتم

 !بودن نفر دو! ديدم مي هاشونو چهره حاال و رفت كنار صورتم از نور

 !گردم مي بر االن ببخشيد! هه شاخه اين به كرد گير پام شدم مي رد اينجا از داشتم من ببينيد -

 شون يكي. خنديد مي بهم داشت پشت اون هم زميني سيب آرتين كنم فكر! شد بلند شون خنده صداي دفعه يه

 !عزيزمممممم خودمي مال امشب! نيستي مالي بد: م چونه زير گذاشت دستشو و سمتم اومد

 درسي يه! كرد مي فضولي داشت ديدم مهموني تو! خودمه مال... نخير: گفت يكي اون كه كردم نگاش خشم با

 !نشه فراموشت كه بدم بهت

 :گفت كه زدم پس دستشو. لرزيدم مي خشم از داشتم

 !كني؟ مبارزه خواي مي پس! اووووه -

 افتاده هم يكي اون و بود گرفته دستامو شون يكي... زمين افتادم كه داد هولم هم يكي اون و گرفت دستمو بعد

 مي مشت بهش هم سر پشت داشت خشم با آرتين. شد بلند روم از دفعه يه كه كردم مي تقال داشتم... روم بود
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 خوشگلش دماغ ي حواله لگد يه و شدم پا سريع من كه دوستش كمك رفت و ننشت بيكار هم يكي اون. زد

 ...برو نگفتم بهت مگه: گفت من به رو خشم با آرتين شدن الش و آش هردوشون وقتي. كردم

 به كي دونستم نمي. بود كرده گيجم اندازي تير صداي. باغ تو ريختن ملخ و مور عين پليسا بزنم حرفي خواستم تا

 !مياي من با تو: كشيد و گرفت دستمو نفر يه دفعه يه! كيه

 تكون: سرم رو گذاشت تفنگشو كه بزنمش خواستم مي... كشيد مي منو كه بود آناهيتا. انداختم بهش نگاه يه

 !كنم مي خالصت بخوري

 مي دستبند ها بيابوني غول اون به داشتن هم پليسا و بود گرفته پشت از رو رادمنش دست كه آرتين به افتاد نگام

 .كردم مي كاري يه بايد خودم. بودم من نبود كه كسي تنها به حواسشون وسط اين. زدن

 ...بودي مرده تو... لعنتي بودي مرده تو: زد داد آناهيتا دفعه يه

 !آرتينه به منظورش فهميدم

 :گفت و كشيد موهامو. بود حرفا اين از تر زرنگ اون ولي شكمش تو بكوبم آرنج با كردم سعي

 ...ك كنم چيكار باهات دونم مي... ج -

 ... كني فرار تو زارم مي من ببين... خب خيله... خب خيله: كنم كم رو عصبانيتش كردم سعي

 ...بودم رسيده جنس اون به من االن شد نمي پيدات دفعه يه تو اگه... شو خفه... شو خفه: زد داد بلند صداي با

. كردم تر لبامو... باال رفت ها پله از. شدم مي كشيده باهاش همونجوري. خونه تو برد كشيد خودش با منو آناهيتا

 فكر عمرم آخر هاي لحظه به و بودم بسته چشامو. ديدم مي چشام با مرگو. بده نجاتم كه نبود كسي ديگه اينبار

 هاي تفاوتي بي و ها خيالي بي واسه دلم... عمو زن... عمو... بابا... مامان. كردم خداحافظي همه از دلم تو. كردم مي

 .پايين چكيد چشمم گوشه از اشك! شد مي تنگ آرتينم

 :زد داد همونجا از و بوم پشت رو رفت

 ...بره دست از نزاريد پس... منه دست خوشگله خانوم اين جونه -

 حاال ولي نيستم ترسو كردم مي فكر عمرم تموم توي. اومد نمي بند م گريه. كردم مي نگاه پام پايين به ترس با

 ولي! چيه العملش عكس ببينم خواستم مي شايد. بود آرتين دنبال تاريكي اون توي نگام. بودم ترسيده واقعا

 .كردم نمي پيداش گشتم مي هرچي
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 ...بازم نمي بازي اين تو من... مني دست كه تويي برنده برگ فعال... عزيزم نكن گريه: كشيد موهامو آناهيتا

 كردم نمي فكر. كرد مي مبارزه باهاش داشت كه بود آرتين... زدش مي داشت نفر يه... شد قطع صداش دفعه يه

 گرفتش و داشت برش. بود افتاده كه تفنگش سمت رفت. بود شده الش و آش آناهيتا... باشه اي حرفه اينقدر

 !باش مواظب... آرتين: زدم داد. آرتين سمت

 :سرش رو گذاشت و خودش سر سمت گرفت تفنگو آناهيتا ولي

 توئه عاشق فقط اونم... شدم عاشق بار يه فقط من... دادي ترجيح من به اونو تو ولي... عوضي بودم عاشقت من -

 ...لياقت بي

 اون... نياد پيش واست مشكلي هيچ دم مي قول... نشده عوض هيچي هنوز ببين... باش آروم... خب خيله: آرتين

 ...من به بده تفنگو

 ...ميشه عوض بعد به اين از ولي... نشده عوض هيچي... آره: خنديد آناهيتا

! كابوست شم مي من بعد به اين از! ميشد تموم جوري يه بايد بازي اين بآلخره: من سمت دوخت نگاشو بعد

 ...بخوابي بتوني اگه البته! خوابي مي من ياد با هرشب

 بودي تو م زندگي عشق اولين... داشتم دوستت هميشه: گفت آرتين روبه و زد داد! خنده زير زد بلند بلند بعد

 ...عوضي

 !برادرشه اون! نيست رادمان اون! بميره رادمان شدي باعث تو... كثافت: زدم داد خودش مثل

 مي رو چيزي يه فقط ولي! نه يا گفتم بهش چيزي اصال دونم نمي! نه يا شنيد صدامو آناهيتا دونم نمي

 چيزي يه كردم احساس... بستم چشامو. زد زنگ گوشم توي گلوله شليك صداي و كشيد رو ماشه آناهيتا....دونم

 زد مي غلت خودش خون تو كه درحالي و زمين رو افتاد آناهيتا! مرد؟ يعني... بود آناهيتا خون... شد پاشيده رو

 ...بودم رادمان عاشق من... نباشي چه... باشي رادمان چه: دوخت آرتين به نگاشو

 اما بگه بهم چيزي يه خواست مي... بود من روي چشاش... من سمت چرخيد بعدش و كشيد نفس تا چند

 :زدم جيغ.... نتونست

 !نـــــــــــــــــــه -

 :زدم مي داد فقط من... بود مرده اون ولي... گرفت نبضشو و سمتش دويد آرتين
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... من بخاطر... مرده.... نبايد من... باغ تو اومدم مي نبايد من... مرد من حماقت بخاطر... مرده اون... مرده اون -

 ...مرده... مرده

 ...باش آروم... عزيزم آروم... روشا باش آروم: گرفت هامو شونه و سمتم دويد آرتين

 تونستم مي چطور... بود روم روبه ش جنازه و بود شده پخش صورتم روي آناهيتا خون... لرزيدم مي فقط من ولي

! بميره اون شدم باعث من... خدايا... آناهيتا ي جنازه سمت رفتن و بوم پشت رو ريختن نفر چند! باشم؟ آروم

 ...من

! بود عاشق اونم! مرد؟ چرا خدايا...ريختم مي اشك مدام و داد نمي امونم گريه... لرزيد مي آرتين بغل تو تنم تمام

 !شد نمي تموم اينجوري بازي اين كاش! باغ تو اومدم نمي كاش! افتادم نمي انتقام فكر هيچوقت كاش! من مثل

 ها پله از وقتي. پايين رفت و كرد بلند و گردنم پشت گذاشت هم دستشو يه پامو پشت گذاشت دستشو آرتين

 :گفت مي مدادم پايين رفت مي

 ...خانومم تو پيش... اينجام من... نترس ولي... عزيزم كن گريه... كن خالي خودتو... عشقم كن گريه -

 دارم دوستت به. محبتاش به... داشتم احتياج حرفاش به...دادم گوش حرفاش به و دادم تكيه ش سينه به سرمو

 .هاش گفتن

 :گفت آرتين روبه و سمتمون اومد نفر يه... دادم گوش حرفاش به و بستم چشامو

 !كرديم گير دست شونو همه قربان -

 .نبود حرفاشون متوجه اصال لحظه اون تو

 !االن همين... خوام مي دكتر يه! خوبه: آرتين

 ...هستن بيرون بفرماييد -

 !بميرم خوام مي! بميرم بايد من: آرتين ي سينه به بودم چسبونده سرمو

 ...بايد... روشا بايد... بموني زنده بايد تو! بميره كه بود حقش اون. عزيزم نه... هيسسسس: آرتين

 گذاشت منو و آمبوالنس يه سمت رفت بعدش و گفت چيزايي يه بهش و اومد سريع كه زد صدا نفرو يه آرتين

 !بهتره؟ حالت عزيزم: نشست كنارم و تخت يه روي

 !خوبم: دادم تكون سرمو همين واسه! بره بايد دونستم مي
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 ...عشقم باشي خوب بايد: گفت و داد فشار دستش توي دستمو

 .برد خوابم بود آرتين دستاي تو دستم كه همونطور آروم آروم بعد و كردم حس بازوم توي رو سوزشي

... زدم مي جيغ... شم مي كابوست... عاشقتم من... زد مي كتكش آرتين... ميزد جيغ. بود غرق خون تو آناهيتا

 ...زدم مي جيغ من فقط... زد نمي جيغ اون ديگه... صورتم رو شد پاشيده خونش

 چشامو... داد مي تكون رو پرده باد... پنجره سمت برگردوندم سرمو... بودم تنها تاريك اتاق يه توي. شدم بيدار

 ...خواب يه فقط... بود خواب ش همه... بستم

 ...بود واقعيت... نبود خواب... تركيد بغضم دفعه يه

 !ديدم مي كابوس فقط صبح تا اما... تر راحت بار اين... بخوابم كردم سعي

 ديشب... بستم چشامو بازم همين واسه نداشتم شدن بيدار ي حوصله. بودم بيمارستان توي كردم باز كه چشم

 !بودم نخوابيده راحت اصال

 باز چشامو آروم. گرفت مي قلقلكم داشت. كردم حس صورتم روي رو چيزي نرمي كه كردم مي فكر آناهيتا به

 ...جلوم گرفت رو ماليد مي صورتم به كه رزي گل... بود جلوم مهربونش لبخند اون با آرتين صورت. كردم

 !توئه مال اين -

 !شد؟ چي نياز نامزدي: كردم تشكر آروم

 !خورد بهم: آرتين

 !بودم داده قول نياز به من: كشيدم عميقي آه

 

 !بودم داده قول نياز به من: كشيدم عميقي آه

 اين قسمت حتما گفت فقط چي، بخاطر و مرده چطور آناهيتا فهميد وقتي! دونه مي جيزو همه خودش نياز: آرتين

 !بوده

 ...پنجره سمت برگردوندم سرمو

 !روشا؟: آرتين
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 رو نفساش. كرد صورتم نزديك صورتش... كرد تر نزديك بهم خودشو بشه من جواب منتظر اينكه بدون بعد

 .بود سردرگم چشام و ها لب بين چشاش... شد مي پخش صورتم

 نفس و م شونه رو گذاشت سرشو و داد نوازش مو بيني ش بيني با. شد مي كمتر داشت لحظه هر باهام ش فاصله

 :كشيد عميقي

 !كني؟ مي م ديوونه دوني مي -

 .كردم نگاش فقط

 !م ديگه يكي تو پيش -

 !شد مي نزديك لبام به كه بود لباش به چشام

 !عاشقتم؟ دوني مي -

 برد سرشو و لبامو رو گذاشت دستشو اون ولي... بوسه مي منو االن كه كردم فكر خودم با... كردم نگاه چشاش به

 .عقب

 !كن ازدواج باهام -

 ...عالمت سكوت: گفت و زد لبخندي. كردم نگاش فقط! بودم شده الل

 ...بگه شو جمله ي بقيه شدم منتظر

 !رادمهر شايدم! آرتينه عالمت سكوت پس! بيارم رو اي ديگه كس اسم نمياد خوشم -

 !رضاست؟ عالمت سكوت نگفت چرا مثال حاال! گرفت خندم

 !كن ازدواج باهام -

 !دستوره؟: شد باز لبام

 !كني ازدواج باهام بايد! آره -

 !دستوره؟ -

 !كن ازدواج باهام! آره -

 !دستوره؟ -

 !قبوله بگو! آره -
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 !دستوره؟ -

 !خواهشه يه! نخير... تو دست از: گفت خنده با

 :گفت كه گرفت خندم

 مي ازدواج باهام! بپرسم بايد بار سي بيچاره من پرسن مي بار سه همه! خدا ترو ببين! كني؟ مي ازدواج باهام -

 !كني؟

 .... و منم فقط االن از! بگيره ازم آرتينو بخواد كه نيست آناهيتايي ديگه! نداره وجود اي بازي ديگه! بستم چشامو

 !نه -

... بود داغون. كردم نگاه بهش و چكيد چشمم ي گوشه از اشك! بيام كنار باهاش تونستم نمي... تونستم نمي! نه

 !متاسفم: بگم تونستم فقط و كشيدم عميقي نفس... بود تر داغون من از

 دوستش من. گرفت شدت م گريه. بيرون رفت و شد پشيمون ولي. كنه لمسم خواست مي. جلو آورد دستشو

 از گوشه يه هنوز وقتي. باشم باهاش كه كنم قبول تونستم نمي اينم اما. بگم دروغ تونستم نمي خودم به. داشتم

. باشم آرتين با تونم نمي من! نه! مديونشم جونمو كه مردي! مردم به. اولم عشق به! رادمانه به متعلق قلبم

 .كردم خيانت رادمان به عشقم به اونجوري

 همه از تر كالفه بابا. بود پريشون مامان. تو اومدن بابا و مامان و شد باز در. شدم غرق خياالتم توي و بستم چشامو

 !شدي؟ اذيت... عزيزم بشم فدات: كشيد دست صورتم به مامان. بود

 اين از! برم اينجا از خوام مي... االن همين... خونه ببر منو مامان: مامان بغل تو انداختم خودمو. شد بيشتر م گريه

 !مياد بدم شهر

 !دم مي انجام ترخيصشو كاراي االن: گفت و كشيد عميقي نفس بابا و انداخت بابا به نگاه يه مامان

. نداشتم آرامش هم لحظه يه. شبم هر كابوس بود شده. بود آناهيتا با حق!تهران برگشتيم بعد روز. بيرون رفت و

 آناهيتا تصوير ش همه. خوردم نمي تكون جام از و بودم كرده كز اتاق ي گوشه. ديدنم به اومدن عمو زن و عمو

 .بود چشمم جلو زد مي غلت خون تو كه

 :گفت و بغلش تو گرفت سرمو. نشست كنارم و نزديكم اومد عمو زن
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 بهش! گرده برمي داره رادمهر! كشيدنت زجر به نيست راضي رادمانم بخدا! كني؟ مي اينجوري خودت با چرا -

 !بده نشون بهت رو خوشش روي زندگي بزار! نكن اميدش نا! منتظرته پايين! ببينتت بياد گفتم

 ...كاش... زد مي واسم ديگه بار يه رادمان كاش. بود ديوار ي گوشه كه بود گيتاري به نگام

 !پيشت؟ بياد بگم بهش: بوسيد سرمو عمو زن

 ...نگفتم چيزي

 !كنم مي خواهش! روشا -

 .دادم تكون آروم سرمو. بود شده تنگ واسش دلم. كشيدم عميقي نفس

 !ماست ي همه آرزوي اين... باشيد باهم! بمونه بزار! بره نزار: خنديد عمو زن

 تو گيتار صداي. كشيدم هام ريه به تنشو عطر و بستم چشامو. شد بسته و باز در. بود گيتار به هنوز نگام. رفت بعد

 :دلنشينش صداي بعد و... پيچيد گوشم

 خندونه و شاد هميشه... انگاري تو پيش دلم

 دونه نمي چيزي كسي.... سردرگم روياي اين از

 دوره عمريه اينجا از.... انگار عاشقي هواي

 !زوره؟ مگه خوامت نمي... گفتي ولي خواستم رو تو

 ...زنه مي گيتار واسم داره احساس بي آرتين اون شد نمي باورم. بود آلود بغض صداش

 است رودخونه يه قده ببين... بشمر خوب اشكامو همه

 بست بن ي راهه بي اين تو... دنيا اين تو شم گم نزار

 احساسم غرق هميشه... باشم اگه تو كنار

 شناسم مي احساسو اين من... عاشق شدم گه مي يكي

 .خورد مي تكون گيتار هاي سيم روي دستش هنوز... زد زل چشام تو. پام جلوي نشست. نزديكم اومد

 گيره نفس لحظه اين كه... آروم ببوس بازم منو

 درگيره تو لبهاي با... لبهام تا دو لحظه اين تو

 آغوشت تو آروم بگير... آخر ي لحظه اين منو
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 فراموشت عشقم شه مي... لحظه اين بعد دونم مي

 كه جلو آورد آروم دستشو. بود شده خيره بهم ش غمزده نگاه با فقط. زد نمي ديگه. كرد پر اتاقو هقم هق صداي

 :شد باز هم از لبام... در سمت رفت... بره كه شد بلند سريع... شد پشيمون اما كنه پاك اشكامو

 ...آرتين -

 :كردم صداش بازم... در روبه... من به پشت... واستاد

 ...نرو... آرتين -

 محكم لباشو و كرد بغلم محكم دفعه يه. سمتم اومد آروم آروم و برگشت. ميشنيدم رو هاش نفس صداي

 خودش از منو لحظه چند از بعد. كردم خفگي احساس كه بوسيد مي منو ولع با و محكم اونقدر. لبام رو گذاشت

 :كرد زمزمه و كرد نگاه چشام تو و كرد جدا

 گيره نفس لحظه اين كه... آروم ببوس بازم منو

 درگيره تو لبهاي با... لبهام تا دو لحظه اين تو

 چشامو... زدم چنگ موهاش تو و سرش پشت بردم دستمو. بوسيد مي منو عشق با اونم! وجود تمام با! بوسيدمش

 :كرد زمزمه آرتين! بودم شيريني ي خلسه توي... بودم بسته

 !دارم دوستت -

 !من جلبك دارم دوست منم: گفتم و زدم لبخندي گريه ميون و كردم باز چشامو

 .بوسيد دستمو زخم روي و زد كنار صورتم روي از موهامو خنده با

 !ديوونه: خنديدم

 !خودتي: خنديد اونم

 مو گونه انگشتش با و صورتم روي گذاشت دستشو آرتين! نيست آدم مثل مونم احساسي هاي لحظه خدايا

 :داد نوازش

 !شدم؟ عاشقت كي از دوني مي -

 پيدا كارو اين جرات كه بودي دختري اولين! زدي سيلي بهم كه لحظه اون از: گفت كه كردم نگاش كنجكاو

 !بودم هات سيلي شوك تو روز چند تا! كردي
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 !بود حقت: خنديدم

 !ها داري سنگيني دست عجب ولي: گفت شيطوني با و خنديد اونم

 !آرتيـــــــــن: زدم جيغ

 !جونم؟: كرد بغلم محكم

 !دارم دوستت: كردم زمزمه گوشش زير و موهاش تو بردم دستمو

 !تو از بيشتر من: كرد نگاه چشام تو و كرد جدا خودش از منو

 مصيبت من واسه ولي! مياره دردسر عشق: گفت كه رها حرف! افتادم داشتم رادمان به كه عشقي ياد دفعه يه

 :گفتم و كردم نگاه آرتين به ترس با! مياورد

 !آرتين؟ -

 !آرتين؟ جون! جونم؟: كرد زمزمه گوشم زير

 .ترسم مي جديد بازي يه از. ترسم مي عشق از من -

 !خوشبختي با... باهم... كنيم مي زندگي... روشا كنيم نمي بازي ما:  كرد جدا خودش از منو تعجب با

 !آوردي؟ كجا از تفنگو اون تو بگي بهم بايد قبلش ولي! گي مي راست! آره: گفتم و زدم لبخندي

 !حرفايي اين از تر فضول فهميدم مي بايد: خنديد بلند بلند

 !خودتي فضول: كردم اخم

 اينجا و كنم كنترل خودمو تونم نمي من اونوقت... ميشي تر خوشگل اخم با: كرد باز اخمامو انگشتش با و خنديد

 !ميدم خودت و خودم دست كاري يه

 :گفت و شد جدي دفعه يه ولي. خنديد بازم كه كردم نگاش باز دهن با

 بود قرار كه اي عتيقه اون واسه داشتم ماموريت... برادرشم و آناهيتا كاراي مواظب دور دورا كه وقته خيلي من -

 اهميت بهت اولش... فهميدم عموتو پسر ي قضيه و شد پيدا كجا از دونم نمي كلت سرو تو يهو اينكه تا! بشه رد

 يه از... سرته تو فكرايي يه دونستم مي. بود كارات ي همه به حواسم...شد درگير بهت ذهنم كم كم اما ندادم

 نمي فكر ولي... دنبالشي دونستم مي... تو كاراي طرف يه از و بود كرده گير در ذهنمو بابام مامان ي قضيه طرف

 سايه... اونجا رفتي بگي چيزي من به اينكه بدون كه بود ديشب كارتم بدترين. بازي اين تو بندازي خودتو كردم
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 مي وقتي! بودي گذاشته خونه تو هم تو گوشي حتي تو ولي كنم پشيمونت خواستم مي... بودم دنبالت سايه به

 !بگم چيزي بهت كه نبود جاش اونجا ولي كنم پشيمونت خواستم مي باغ تو بري خواستي

 ...زانتيا اون پس: اومدم حرفش ميون

 ...آره: خنديد

 ...بود اون گير در ذهنم ي همه: زدم مشت ش شونه به

 ...تعقيبه تحت هنوز جويي همون يا فرانك اما شده دستگير آرمان كه دادن خبر ها بچه روشا -

 !پليسي؟ تو نگفتي بهم چرا: دادم تكون سرمو

 :چرخوند منو هوا رو و كرد بغلم

 ...كني استفاده انتقام واسه من از خواي مي و آناهيتايي دنبال نگفتي بهم چرا تو -

 :گفتم من من با

 !كردم؟ اي استفاده چه تو از من اصال... خب... خب -

: داد نوازش صورتمو دست پشت با آروم... صورتم رو شد خم و خوابوند منو... تخت سمت برد منو و خنديد

 !گي مي هذيون داري اي خسته... خانومي بخواب

 !آرتيــــــــن: زدم داد

 آروم و چرخوند صورتمو دستش با كه كنم قهر باهاش و بگيرم ازش رومو خواستم... خنديد مي آروم آرتين

 :گفت

 ...كن نگاه بهم و برگرد هم حاال! نكن قهر باهام وقت هيچ -

*** 

 به كه آرتينه هاي نفس گرماي! زنه نمي صدام كسي اينبار. اندازم مي سرم پشت به نگاه يه بازم و گردم برمي

 !سالشه سه پسرم...كنم مي نگاه نويزي و رادمان بازي به تراس توي از! خوره مي گردنم

 از بعد. دم مي نوازش صورتشو صورتم با. كنه مي فرو موهام بين سرشو و كنه مي حلقه بدنم دور دستاشو آرتين

 !هم براي و باهم! هم كنار آرتين منو! داد نشون بهم خوششو روي زندگي انگار اتفاقا اون
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! آرتين ي خونده مادر پيش هلند بعدشم! مهيار و رها ازدواج واسه... فرانسه رفتيم ازدواجمون از بعد ماه يك

 خونه يه توي اونم حاال! ايران برگرده باهامون كرديم خواهش آرتين مادر از! باردارم فهميدم كه بود همونجا

 !كنه مي زندگي مون خونه نزديك

 :كنم مي لوس واسش خودمو! فشرد خودش به منو آرتين

 !جلبك؟ -

 !جلبك؟ گفتي بهم بازم: خنده مي

 !دارم دوستت: گم مي وجود تمام با... ميشه له غرورم كنم فكر اينكه بدون... ابايي هيچ بدون

 :بوسه مي سرمو و كشه مي عميقي نفس

 !دارم دوست منم -

 :زنم مي صداش... سالشه پنج پسرم... اندازم مي رادمان به نگاه يه

 !رادمان؟ -

 ...كنه مي نگام و گرده برمي

 !بازي؟ منم -

 ...نويزي سمت دوه مي و ده مي تكون آروم سرشو

 ...كنيم بازي باهاش بريم عزيزم: گم مي آرتين روبه

 ...رادمان پيش پايين ميريم هم با و گيره مي دستمو و خنده مي

پايان 
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