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 نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh |... برد خواهد خود با را ما باد

 

 

 

 هرگز که هایی حرف ، نگفتن برای هست هایی حرف و. گوییم نمی نبود گوشی اگر که گفتن برای هست هایی حرف

 که هایی حرف. دارد نگفتن برای که است هایی حرف هرکس، مأورایی ی سرمایه و آورد نمی فرو گفتن ابتذال به سر

 .بیابند رو خویش مخاطب آنکه مگر شوند نمی بیان و اند آدمی بودن های پاره

 شاندل

 

 شه می اعثب که لحظاتی! یه زندگی تو تحول و تغییر لحظات اصلی، ی نکته! نیست نفر یه زندگی متن اصلی، ی نکته

 ...اومد وجود به شکل این به تحول و تغییر این هم من برای! بشه رو اون به رو این از نفر یه زندگی

 

 ایبر بودم داده قول. افته می میزه روی که خاطراتم دفتر به چشمم. اتاقم تو رم می مستقیم گردم برمی که خونه به

 سطورش روی چشمم و کنم می باز رو دفترم! کنه چاپش که خواستم ازش هم شاید. کنم پستش منتظرشه که کسی

 : ...!مه زندگی اخیر سال ده خاطرات. کنم می خوندنش به شروع اختیار بی! خوره می سُر
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 تتخ از و زدم کنار رو پتو! زمین روی افتاد گوشی. کوبیدم روش راستم دست با. شدم بیدار ام گوشی آالرم صدای با

 .اومدم پایین

 !نشه دیرت! شدی؟ بیدار یکتا-

 می و شستم رو صورتم و دست. رفتم دستشویی سمت به بدم رو مامان جواب اینکه بدون و کشیدم بلندی خمیازه

 و داشت گیرایی مشکی های چشم با زیبایی تپل و گرد صورت مامان. شد داخل و زد در مامان که شم آماده خواستم

 دهش عاشقش دل صد نه دل یک دیدنش با بابا بود رفته شیراز به تحصیل برای وقتی و بود بوشهر از مرفهی خانواده از

 .اومدن تهران به و کردن ازدواج هم با ماجرا کلی از بعد و بود

 . رفتم پایین به و شدم آماده هم من. رفت پایین به و گفت بخیر صبح بیدارم دید وقتی

 و بزرگ خیلی هال یک شامل اول ی طبقه. شد می متصل باال به هال کنار از پله چندین با که بود طبقه دو ما ی خونه

 هب بزرگ پذیرایی سالن یک هم دوم ی طبقه و بود بهداشتی سرویس و آشپزخانه و خواب اتاق سه و پذیرایی سالن

 .شد می متصل اتاق سه به کوچیکی راهروی با طرفش یک که بود شکل ای دایره صورت

 خونه توی آرمین صدای که برگردم اتاقم به خواستم می و خوردم مفصلی صبحانه. بود چیده رو صبحانه میز مامان

 :پیچید

 ....بر سالم! عزیزم سیمین خاله بر سالم! ایران آینده بر سالم-

 :پریدم حرفش میون

 !تِلِپِه ما ی خونه روز هر که ای آواره بر سالم! همیشگی مزاحم بر سالم-

 !!تِلِپَم؟؟ من...! اِه: آرمین

 :گفت و کرد اشاره مامان به

 .بگیرم خبری یه شما از و اینجا بیام من اینکه مگه! بگو چیزی یه تو خاله-

 :گفتم خنده با

 کنی؟ می چیکار اینجا صبحی اول تو-

 :گفت و گرفت ژستی

 .ببرم مدرسه به رو حضرت اولیا اومدم-

 !نیومده؟ کجاست؟ نیما پس: مامان

 :گفت کرده شک رفتارش به مامان دید وقتی. کرد دست اون دست، این یکم آرمین
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 !"زنجان " رفت نیما -

 و میاد صبح و شما خونه میره گفت من به دیشب که نیما تازه! نگفته؟ ما به که زنجان رفته کی نیما...! وا! زنجان؟: مامان

 !رفته؟ چی واسه حاال! مدرسه رسونه می رو یکتا

 !ره نمی که ره نمی پوکش کله اون تو! نباش هوا به سر گم می پسره این به اینقدر بگم؟ چی واهلل-

 .کرد زدن حرف به شروع خورد می صبحانه که همونطور و نشست مامان کنار صندلی روی آرمین و نگفت چیزی مامان

 رپ جلوی کردم می سعی که حالی در و دادم آرمین به رو کیفم و اومدم پایین به و برداشتم رو کیفم و رفتم اتاقم به

 :گفتم بگیرم رو هاش حرفی

 !ها منتظره مهشید بزنم؟ زنگ آژانس به یا برسونی مدرسه به منو تونی می-

 خوندم؟ چی مجله توی دیروز دونی می خاله، راستی نه؟ بگم که شدم سیر جونم از مگه:  آرمین

 یبخون رو جمله یه حتی نتونی روز چند تا که سرت تو زنم می همچین پسر، بذاری کارم سر باز اگه بحالت وای: مامان

 !مجله یه به برسه چه

 ... بیتا این خاله، بذارم سرکار رو تو بخوام بکنم غلط من: آرمین

 :گفتم و پریدم حرفش میان

 "!یکتا"!ست "یکتا" اسمم من بابا! "بیتا " نگو من به گفتم بهت بار صد آرمین-

 !خانم بیتا نداری، "همتا " واقعا تو که اینه مهمه که چیزی! نیست مهم اینکه: آرمین

 :گفت و برد باال تسلیم حالت به رو دستهاش من پرخاش آماده قیافه دیدن با آرمین. کردم نگاهش خشم با

 !تو جون به پایین ریزه می هُری دلم. نکن نگام جوری این خدا رو تو خوردم، چیز کردم، غلط-

 :گفتم عصبانیت با

 !آرمین؟-

 ریعس بود ترسیده خیلی که مامان. کرد نگاه مامان به معصومیت با و نشست مبل روی و گذاشت قلبش روی رو دستش

 پاک لباسش آستین با رو لبش پشت عمد روی از که درحالی و سرکشید رو همه الجرعه هم آرمین و آورد آب براش

 :گفتم که بگه چیزی خواست می کرد می

 رفت می باید اآلن هم نیما این حاال! ها میشه دیرم ضمن، در نده؟ انجام رو زشت حرکت این نگفتم بهت مگه آرمین-

 !!رفته؟ خبر بی چرا اصال زنجان؟
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 موبایل شده ذلیل این مگه اصال! بپرسین خودتون اومد وقت هر شم؟ وصی وکیل من مگه دونم؟ می چه من: آرمین

 گرفتین؟ منو یقه که نداره

 رفع برای خودش قول به. کرد می کار شرکت یه توی و بود عمران مهندس مامان. رفت شرکت به ما از زودتر مامان

 .بود بیکاری

 :گفت و شد سوار و اومد بعد لحظه چند اونم و شدم آرمین ماشین سوار و رفتم حیاط به و شدم بلند هم من

 خوندم؟ چی مجله تو بدونی خوای نمی-

 :گفت بغض با بعد و کرد سکوت لحظه چند آرمین. انداختم باال تفاوتی بی نشانه به رو ام شانه

 !اس کننده ناراحت خیلی بدم بهت خوام می که خبری این اما! نیست مهم-

 :گفتم ناراحتی با! پایین ریخت هُری دلم

 !بذاری سرم سربه بخوای اگه بحالت وای شده؟ چی-

 :گفت و کرد پاک رو اش نداشته اشک و برداشت کاغذی دستمال یه

 !بکنم غلط من-

 !بگو زودتر پس-

 ...آخه... بگم؟ جوری چه... راستش-

 !ها کردی لبم به جون دیگه، بگو...! اِه-

 جوون پسر یه به شه، می پا خواب از که صبح روز هر تو، سن تو خانم یه اگه خوندم مجله توی! خب خیله خب، خیله-

 ...و تیپ خوش و خوشگل و

 !دیگه بکن جون-

 !شه می کم عمرش طول از سال سه ، کنه پرخاش تیپ، خوش و خوشگل و جوون پسر یه به گفتم، می داشتم-

 :کردم اضافه آخر در و آوردم در رو اداش بودم شده عصبی هاش خنده از که حالی در و کوبیدم اش شانه روی رو کیفم

 !آرمین آقا! بود ای مزه بی خیلی یه شوخی -

 چرت به شروع معمول طبق هم آرمین. کرد سالم آرمین به و شد سوار اونم و داشتیم نگه. بود منتظر در جلوی مهشید

 :کرد گفتن پرت و
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! هب به! خانم مهشید ماه روی بر سالم! همتا بی این عزیز دوست و همکالسی بر سالم! اساتید از دیگه یکی بر سالم -

 ...اسمت انتخاب برای سلیقه حسن این به به به! ماهه مثل صورتت که حقا! چهره این به! به به واقعا

 .خندید می فقط و بود نشسته پشت هم مهشید! باشه ساکت که کردم اشاره و زدم پهلوش به

 و دمهشی منو. کرد قبول اونم و دنبالمون بیاد هم برگشت موقع که گفتم آرمین به شدیم پیاده که مدرسه در جلوی

 به اون از زودتر پدرش نداشت مادر مهشید چون. بودیم شده بزرگ باهم بچگی از و بودیم صمیمی دوستای پریسا

 باهم ما و بودند شرکت اصلی دارهای سهام از من و پریسا و مهشید پدر. اومد می ما با مهشید و رفت می کارخونه

 .داشتیم زیادی خانوادگی های آمد و رفت

 .کردند می مدیریت رو اون درمیون روزز یک که داشتند بزرگی کارخونه هم - آرمین پدر -فرزاد، عمو و من پدر البته

 

 !کردن؟ می نگاه منو طوری یه هام همکالسی ی همه گاهی صبح مراسم توی که بود شده چی دونم نمی

 متمس به ها بچه شدم وارد وقتی. رفتیم کالسمون به بود کننده خسته من برای همیشه که گاهی صبح مراسم از بعد

 !بود منتظره غیر خیلی برام کارشون این! بوسیدن رو صورتم و آوردن هجوم

 :گفت خنده با مهناز! آورد نمی در ها بچه کار از سر من مثل اونم! کردم نگاه مهشید به تعجب با

 !بودی؟ کرده قایمش کجا تاحاال! شیطون ای -

 :گفت و داد هل عقب به رو مهناز پریسا

 ! دادم نمی نشون کسی به رو جواهر این بودم یکتا جای اگه منم! دیوونه -

 :افزود بعد و زد چشمکی بهم بعد

 ینا باید اونوقت! ها هستم ات صمیمی دوست من مثال خواستگاریت؟ اومده ببینم، آوردی؟ گیرش کجا از اینو یکتا -

 !بشنوم؟ بقیه از رو خبر

 طوری این من کردن اذیت برای شناسه می خوب خیلی رو آرمین پریسا دونستم می. شدم اشتباهشون متوجه تازه

 :گفتم بذارم سرشون سربه کمی خواستم می چون و خندیدم بلند بلند،! زنه می حرف سربسته

 !خواستگاری بیان خانواده با قرار شبم فردا. شدیم آشنا هم با پارک توی -

 !خوبه؟ شون مالی وضع ببینم! بده شانس خدا: مائده

 کریمی خانم چون! نشستند جاشون سر همه ها بچه و شد کالس وارد مون ریاضی دبیر کریمی، خانم لحظه همون

 !برگردونه راست و چپ به رو سرش سرکالسش نداشت جرات کس بود،هیچ جدی خیلی
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 !شد شروع دوباره هم ها بچه سواالت سیل شد، خارج کالس از کریمی خانم اینکه محض به

 چیه؟ اسمش راستی بگی؟ برام رو تون آشنایی اول از باید یکتا: فاطمه

 :گفت فاطمه به رو مهشید

 هم با ما! آرمین! نیست خواستگارش دیدین، که هم رو اونی! آورده گیر رو شما این بابا! ای ساده چقدر تو فاطی، -

 .داریم خانوادگی آمد و رفت

 هگ می درست مهشید که گفتم بهشون وقتی. دادن ادامه سواالشون پرسیدن به و نکردن باور رو مهشید حرف ها بچه

 :گفتن باهم یکصدا همه

 .....!اِه -

 می نگاه هم به ناباوری با هم اونها و خندیدیم می اونها به پریسا و مهشید و من! داشتن قبلی هماهنگی هم با انگار

 !کردن

 :گفتم کرد می سوال همه از بیشتر که مهناز روبه

 !خواستگاریت بفرستمش تونم می داری دوسش خیلی اگه -

 :گفت غرور با و داد خودش به قوسی و کش مهناز

 !دارم سراغ رو اینا از بهتر من! نکرده الزم -

 !خواست می ای دیگه چیز دلش ته بود معلوم! کردم نگاه چشماش به

 خودش ماشین با که دیدیم رو نیما تعجب کمال با ولی بودیم، آرمین منتظر در جلوی شدم، تعطیل مدرسه از وقتی

 همونطور. کرد سالم و خندید من های اخم دیدن با نیما. رفتیم سمتش به و دادیم تکون دست براش! دنبالمون اومده

 :گفت و کرد حرکت نیما. کرد سالم و شد سوار هم مهشید! شدم سوار و کردم باز رو در نخندم، کردم می سعی که

 !کنی؟ باز رو هات اخم خوای نمی -

 "!زنجان؟" بودی نرفته تو مگه کنی؟ می کار چی اینجا تو -

 :گفت و برد باال تعجب نشانه به رو ابروهاش از یکی نیما

 چی؟ برای "!زنجان؟" -

 .گفت آرمین دونم؟ می چه من -

 :پرسیدم تعجب با. آوردم نمی سردر کارهاش از. کرد خندیدن به شروع بلند بلند، بعد و کرد فکر لحظه چند نیما

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

7 

 !خندی؟ می هِی ها دیوونه مثل چرا دیدی؟ داری خنده چیز-

 .نیست شکمش تو راست روده یه که آرمین این دست از-

 "!زنجان؟" بودی نرفته یعنی چطور؟-

 :گفت خنده میون

 !ها کنی می فکر تو که ای "زنجان" اون نه اما! چرا-

 !داریم؟ "زنجان" تا چند مگه چیه؟ منظورت-

 !شهر یه اسم نه "جانه ، زن" ،"زنجان" از آرمین منظور-

 زنت؟ پیش بودی رفته تو یعنی-

 پیش براش مشکل یه واقع در!بزنیم قدم دانشگاه از بیرون بودیم رفته هام همکالسی از یکی با! دارم؟ زن من مگه-

 رو آدم هِی و نیست بردار دست و ده می جلوه بزرگ رو کوچیکی مساله هر شناسی؟ نمی رو آرمین تو مگه! بود اومده

 !پیچونه می

 به شروع فهمید رو جریان وقتی هم مهشید! بود گرفته ام خنده بود گذاشته سرکار رو مامان و من آرمین اینکه از

 .کرد خندیدن

 .بود مهشید. شدم بیدار تلفن زنگ صدای با. کردم استراحت کمی نهار خوردن از بعد رسیدیم، که خونه به

 !یکتا؟ الو،-

 خوبی؟. سالم-

 !اصال-

 چرا؟-

 .نیستم بلد هیچی! فردا امتحان بخاطر-

 .بدم توضیح برات تا اینجا بیا داری دوست اگه نداره، عیبی-

 و سالم از بعد و رسید بعد دقیقه ده نداشت فاصله ما خونه از زیاد شون خونه چون و کرد قبول میل کمال با مهشید

 .کردیم خوندن درس به شروع پرسی احوال

 به آرمین. شد پیدا هم آرمین و نیما کله و سر لحظه همون. رفتم پایین به هم من رفت، مهشید که شش ساعت

 :گفت مامان روبه و رفت آشپرخونه
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 سرعتش که کرده اختراع چیزی یه این خودم جان به. برگشت و زنجان رفت ساعت سه توی پسرت این دیدی خاله-

 پسره این دونم نمی! کشه می طول ساعتی یک میام اینجا تا خونه از که من خودت جون به! بشتره هم نور سرعت از

 داریم؟ چی شام خاله راستی،!برگشت و رفت ساعت سه توی که کرده اختراع چی احمق ی

 :گفتم خنده با جا همون از و رفتم آشپزخونه به هم من و خندید مامان

 کرده؟ درست چی شام مامان بپرسی تا زدی حرف همه این-

 .کنم نمی عوض هیچکس با رو سیمین خاله پخت دست من دونی می که خودت بله،: آرمین

 وت ده می سفارش بیرون از بیشتر آدو نمی خوشش آشپزی از لیال خاله چون دونم می که من! خودت جون به آره: نیما

 مرجان که حاال مخصوصا! کنی خالص بیرونی غذاهای شر از خودتو تا بخوری غذا اینجا رو وعده سه هر مجبوری هم

 !ستان شهر رفته خانم

 !آد؟ می کی مسعود عمو خاله، راستی: آرمین

 !شه پیداش باید دیگه اآلن: مامان

 شد تموم صحبتهاش وقتی. برداشت رو گوشی نیما و زد زنگ تلفن لحظه همون. خندیدم می ما و زد می حرف آرمین

 :گفت مامان روبه

 .نباشید منتظرش شما. آد می دیر امشب میگه بابا ، مامان-

 .خوردیم رو غذامون خنده و شوخی با همه و چید رو میز مامان

 رو چشماش مهشید کرد، پخش رو ها سوال و اومد کالس به فیزیک دبیر محسنی، خانم وقتی کالس توی بعد روز

 گوشش زیر آروم و کردم نگاهش. کرد می رو کار این ترسید می وقتی همیشه. کشید می عمیق نفس و بود بسته

 :گفتم

 !ها آری می کم وقت! باش زود-

 ودب نشسته صندلی روی محسنی خانم. کرد نوشتن به شروع بعد و انداخت سوالها به نگاهی اول و کرد باز رو چشماش

 رو همه راحت خیلی. کردم سوالها حل به شروع مهشید به توجه بی. داشت نظر زیر رو کالس ی همه سینه به دست و

 رسوندم می بهش رو جواب داشتم وقتی. برسونم بهش رو سوال یه جواب که داد می اشاره بهم مهشید. کردم حل

 چیزی انتظار خالف بر. شده خیره من به که دیدم رو محسنی خانم و کردم بلند رو سرم. کرد کوتاهی سرفه مهشید

 از عدب. کرد سوالها بقیه نوشتن به شروع و شد خیال بی هم مهشید. داد تکون تاسف نشانه به رو سرش فقط و نگفت

 از قبل محسنی خانم. اومد در بصدا تفریح زنگ کردن، جمع رو ها ورقه ها بچه از نفر دو و دادیم باال رو ها ورقه اینکه

 :گفت ها بچه به رو بشه خارج کالس از اینکه
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 .دارم کارت بمون تو خوشبخت بیرون، برن همه -

 :گفت ترس با و گرفت دستهاش بین رو صورتش مهشید. کردم نگاه مهشید به ترس با

 ....!ی...وا-

 انمخ. شدن خارج کالس از محسنی خانم دستور طبق هم بقیه. رفتم محسنی خانم سمت به ها بچه کنجکاو نگاه بین

 :گفت بعد و کرد برانداز رو سرتاپام اول محسنی

 !ای مدرسه این آموزهای دانش بهترین از یکی تو جان، یکتا-

 :بگم تونستم فقط و انداختم پایین رو سرم

 !خوام می معذرت-

 و سعی ی همه با اما خوبیه، آموز دانش هم مهشید! شناسم می خوب رو مهشید و تو من،! نیست الزم خواهی عذر-

 .نکن تکرار رو کار این دیگه لطفا بگم بهت خواستم فقط. داره مشکل من درس توی بازهم ، کنه می که تالشی

 بیرون به. شد هاش وسایل کردن جمع مشغول زیبایی لبخند با هم محسنی خانم. کردم خواهی معذرت ازش هم باز

 :کرد کردن سوال به شروع من دیدن با مهشید. بودند منتظرم در پشت پریسا و مهشید. رفتم

 !گفت؟ بهت چی! بود فهمیده که معلومه ها؟ کنم می سوالی چه بود؟ فهمیده شد؟ چی-

 .بودم روشون روبه من و بود کالس در به پریسا و مهشید پشت بودیم ایستاده ما که طور اون

 سر درد باعث که کرد خواهی معذرت من از و کشید عمیقی نفس مهشید و گفتم براشون رو محسنی خانم حرفهای

 :گفت و کرد من به رو پریسا موقع همون. بود شده من

 !یه قالبی بد وگرنه نداد، گیر بهت محسنی این که آوردی شانس-

 .باشه ساکت که فهموندم بهش اشاره با. بود ایستاده پریسا پشت محسنی خانم. زد خشکم

 .آورد می در رو محسنی خانم ادای ای مسخره حالت با پریسا. شد دور ما از و کرد ای سرفه محسنی خانم

 .داشت حق بیچاره! درنیار رو اداش اینقدر! پریسا خیال بی -

 و درآوردم رو کتابم هم من. شدن کردن صحبت مشغول و نشستن کنارم مهشید و پریسا. برگشتم سرجام و خندیدم

 کالس از معاون وقتی. نمیاد امروز مون ریاضی دبیر که گفت و اومد کالسمون به مون معاون. کردم خوندن به شروع

 رد کیفم از رو بودم گرفته کتابخونه از پیش روز دو که رمانی هم من. کشیدن هورا یکصدا ها بچه ی همه بیرون رفت

 برگشتم "یاد؟ می کی حاال ": گفت که مهشید صدای با و بود کتاب به حواسم ی همه. کردم خوندن به شروع و آوردم

 :گفتم و کردم نگاه بهش و
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 یاد؟ می کِی ، کی-

 !بخون رو رمانت تو کی، هیچ: پریسا

 !برگرده انگلیس از قرار گم، می رو پرهام: مهشید

 :گفتم تفاوت بی

 شد؟ تموم درسش جدی؟-

 !اوهوم-

 و کرد می زندگی انگلیس در پرهام! اومد؟ نمی خوشم ازش بودم ندیده رو پرهام بود وقت خیلی اینکه با چرا دونم نمی

 .بود ش عمه اونجا فامیلشون تنها و. خوند می درس هم همونجا

 :پرسید دوباره مهشید. گفتم تبریک بهش رو برادرش اومدن آویزون لوچه و لب با

 داری؟ رو عکسش-

 !آره-

 :تگف تعجب با و انداخت عکس به نگاهی مهشید. داد مهشید دست به و درآورد کیفش توی از رو عکسی دنبالش به و

 !فرستاده؟ براتون کی رو عکس این. کرده تغییر خیلی پرهام -

 .شد خیره پرهام عکس به بعد

 :گفتم مهشید روبه

 !خودت واسه دار ورش داری دوست اگه-

 هول هکل با رو پرهام بود برف از پر جا همه که ماه بهمن وسط دفعه یه یکتا، یادته!... صاحبش کش پیش! بابا نه: مهشید

 !بود خواب رخت توی دوهفته تا بیچاره! حوض توی دادیم

 .کردیم کِیف و خندیدیم بهش چقدر! یادمه آره-

 .کردیم خندیدن به شروع دوباره

 .بخونم رو کتابم بقیه دادم ترجیح اونا به توجه بی من اما. شد پریسا با بحث مشغول دوباره بعد

 هخون به و گرفتم اجازه نیما از هم من بمونم، پیشش که خواست من از کردیم پیاده شون خونه جلوی رو مهشید وقتی

 .رفتم شون
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 تمرین هم با هم کمی و موندم پیشش غروب نزدیک تا نداشتم مشکلی درسی لحاظ از من و بود پنجشنبه روز چون

 طبق هم اباب و نشستم کنارش. بود برگشته کارخونه از هم بابا رفتیم خونه به وقتی. اومد دنبالم به نیما غروب. کردیم

 یم بود اتمام به رو که اش نامه پایان کار به اتاقش توی هم نیما! کرد من نوازش و رفتن صدقه قربان به شروع معمول

 نگاهی خودش. گرفت ام خنده بود داشته شون نگه باز بزور که چشمهاش دیدن با اومد، بیرون اتاقش از وقتی. رسید

 .بخندم بهش که داد حق من به و انداخت آینه به

 با که دیدم رو پریسا دادیم، تکون دست نیما برای و شدیم پیاده مدرسه در جلوی مهشید منو که بعد هفته یک حدود

 ماشین داخل که کرد می سعی مهشید و شد پیاده ماشین از پریسا. ایستاد مدرسه در جلوی شیک خیلی ماشین یه

 و اومد ونطرفم به پریسا. بود رفته نیما! اومده پرهام با پریسا که نداشتم شک! بودم شده کنجکاو خیلی منم! ببینه رو

 رو پریسا سالم جواب اونم و زدم بود ماشین تماشا محو هنوز که مهشید پهلوی به و دادم رو جوابش من. کرد سالم

 برادر. کردم نگاه رو بیرون آروم دروازه از. کرد زدن حرف به شروع پریسا دیدن با مهشید. رفتیم داخل به هم با. داد

 .دادم گوش پریسا و مهشید با بحث به و نکردم توجهی بهش. کرد می نگاه ما به هنوز پریسا

 عمو و بابا مشترک دوست پسرهای از یکی عروسی به هم با و بریم بابا شرکت به مامان منو بود قرار شنبه پنج شب

 کرج به پریسا بزرگ مادر بیماری علت به باید چون اش خانواده و شهروز عمو اما.  بریم -پریسا پدر - شهروز و فرزاد

 .کردن داری خود اومدن از رفتند می

 منتظر و بودیم نشسته بابا اتاق توی مامان و من. رفتند ما از زودتر هم آرمین مادر و پدر و اومدند باهم آرمین و نیما

 به منشی .رفتیم بیرون به هم با و شد آماده شد، تموم کارش و زد تلفن چندجا به بابا وقتی. بشه تموم بابا کار تا بودیم

 .رفتیم سرش پشت هم ما و رفت خروجی درب طرف به سفارش کمی از بعد بابا و شد بلند ما احترام

 و شد داج ما از بابا. رفتیم باغ اصلی سمت به علیک و سالم و تعارف کلی از بعد و شدیم پیاده و رسیدیم باغ به وقتی

 مهتاب، و آرمین و نیما که سمتی به هم من. شد مشغول لیال خاله با صحبت به هم مامان. رفت همکارهاش طرف به

 منظوری دونستم می. شد باز گوش بنا تا نیشش مهتاب دیدن محض به آرمین. رفتم بود خودم همسن که داماد خواهر

 که زد پهلوش به محکم نیما. کرد می گفتن پرت و چرت به شروع دید می دختر یه تا که بود عادتش این اما! نداره

 :گفت و کرد مهتاب به رو آرمین

 .مهتابه شب امشب-

 !داره؟ ربطی چه: نیما

 است مهتاب یه فقط من دل آسمون تو ولی! خوشگل مهتاب یه و است ستاره از پر آسمون که این منظورم بابا: آرمین

 ... و خوشگله ستاره مثل که

 خبرته؟ چه....! هوووی: نیما
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 "!زنجان" ره می همیشه اش سوخته پدر خود اما. بزنم دختر یه با حرف کلوم یه تونم نمی دیوونه این دست از: آرمین

 "!زنجانه" پاش یه اینجاس، پاش یه اصال

 :گفت من به و خندید مهتاب

 !جان یکتا بریم بیا-

 .کردم می دل دردِ داشتم تازه من برین؟ کجا! اِواه: آرمین

 !عزیزم؟ شده چی! دلم به دردت: نیما

 !شده؟ چی گی می راحت خیال با وقت اون! توئه دست از کشم می من هرچی-

 :کرد خوندن شعر و رقصیدن و زدن بشکن کرد شروع بعد

 داره هواتو دلم ستاره آی ستاره -

 بهاره باتو دنیام کنارم بمون بیا

 ...ستاره آی ستاره

 !مهتابه که این ستاره؟ گی می چرا ضمن در! شدی دیوونه کنن می فکر همه اآلن! خبرته؟ چه! دیگه بس! مار زهر: نیما

 .کردم هَنگ خودت جون به! نیما؟ کنم کار چی: آرمین

 !نبرده آبرومونو دیوونه این تا برین مهتاب و تو ، یکتا: نیما

 .کنه ساکتش کرد می سعی نیما و کرد می پرحرفی آرمین. شدیم دور ازشون کنان خنده مهتاب و من

 سرپ یه که بودیم نشسته میز یه روی نیما و آرمین و مهتاب و من. بریم سالن به شام خوردن برای خواستیم می وقتی

 بهمون. اومد ما سمت به یکدفعه بعد و انداخت اطراف به نگاهی گشت می کسی دنبال انگار که طوری شیک خیلی

 و داد دست باهاش و رفت طرفش به و شد بلند دیدنش با مهتاب. داد تکون دست برامون فاصله همون از و شد نزدیک

 :گفت

 !بود منتظرت که بود وقت خیلی متین کردی؟ دیر اینقدر چرا! سینا ، عجب چه! به به-

 .بود اومده پیش برام کاری مشکل یه! ببخش: سینا

 !بشین بیا! واستادی؟ چرا حاال: مهتاب

 :کرد معرفی به شروع مهتاب و اومدند ما سمت به بعد

 ...هم این و نیما برادرش! خوشبخت یکتا عزیزم دوست! کنم می معرفی-
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 یداپ ازاینا تر بدبخت اصال. نیستند خوشبخت هم خیلی! نگیر جدی رو اینا فامیلی زیاد: کرد قطع رو حرفش آرمین

 رو شون فرم لباس که اونا از! ام شهرداری مهندس هم بنده ضمن در... منه سری صدقه از دارن هم هرچی! شه نمی

 ! شناسن می همه

 !شم؟ نمی منظورتون متوجه: گفت و خندید سینا

 !کنن می کار نارنجی لباس با که همونا! شهرداری کش زحمت های مهندس بابا! تر؟ واضح این از دیگه: آرمین

 :فتگ و کرد نگاه سینا به مهتاب. کرد خندیدن به شروع و انداخت آرمین به نگاهی بعد و رفت فکر به ای لحظه سینا

 ِ! برق مهندس! شهرداری مهندس نه ولی هست، مهندس! شوخه خیلی آرمین-

 :گفت و نشست من رو روبه و نیما کنار و داد دست آرمین و نیما با سینا

 !زدم بهم رو تون دوستانه جمع که خوام می معذرت-

 !هستین ما دوستهای از یکی هم شما! حرفیه؟ چه این! کنم می خواهش: نیما

 !فشرد رو دستش و نکرد درنگ هم سینا! گرفت سینا طرف به رو دستش دنبالش به و

 می نیما با مهتاب. اومدن وسط به هم نیما و آرمین. برد رقص میدون به خودش با منو و کرد بلندم مهتاب شام از بعد

 .آرمین با من و رقصید

 مشغول هنوز نیما و مهتاب. نشست کنارم هم آرمین. نشستم گوشه یه و اومدم بیرون به آهنگ، شدن عوض با

 به و بودم انداخته چپم پای روی رو راستم پای. برقصه آذری خواست می. اومد وسط به جوون پسر یه. بودن رقصیدن

 .رقصید می ماهرانه خیلی. کردم می نگاه بود هنرنمایی مشغول که پسری

 . اومد وسط به هم دیگه یکی شد شروع که جدیدی آهنگ با

 و رفت هاشون کفش سمت به آرمین. برقصن تر راحت تا گذاشتن گوشه یه و بودن درآورده رو هاشون کفش هردو

 :پرسیدم ازش. نیما و من پیش برگشت بعد و کرد کاری دست رو اونا کمی

 !کنی؟ چیکار رفتی دوباره آرمین-

 !ببین رو پسره اون-

 .داد نشون بهم رو اونها از یکی دست با

 !خب؟-

 .بگیرم رو حالش یکم خوام می است، داده قورت عصا خیلی! افتاده فیل دماغ از انگار-
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 .نیست درست اصال کارت این آرمین-

 .کرد رقصیدن و زدن بشکن به شروع نیما منو اعتراض به توجه بدون آرمین اما

 از یکی دومی پسر. رفتن هاشون کفش سمت به و شدن خارج رقص میدون از هردوشون ، دقیقه پنج از بعد بآلخره

 قدم دو و پوشید رو کفشش اون از زودتر اولی پسر. بود شده خیره کفشش به و بود گرفته دهان به رو انگشتهاش

 !کرده کار چی بیچاره پسر اون با آرمین فهمیدم. خورد زمین به کله با که بود برنداشته

 کفشش و زد لبخندی آرمین روبه و کرد باز رو بود زده کفشش ی بندها به آرمین که ای گره هم یکی اون لحظه همون

 .برگشت بقیه پیش و پوشید رو

 :گفتم آرمین روبه خنده با

 !گرفت حالتو خوب! بندازی دست نتونستی رو یکی این! بفرما-

 و یخداحافظ بهاره و متین با بشیم خارج سالن درب از اینکه از قبل. کردیم برگشتن قصد که بود شب دونیمه ساعت

 و نیما. کردن مون بدرقه -مهتاب مادر و پدر -محمد عمو و شهال خاله و مهتاب. کردیم بختی خوش آرزوی براشون

 .کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم سوار و آوردن پارکینگ از رو ها ماشین آرمین

 اما م،بود خوابیده دوساعت فقط اینکه با! بود عجیب. شدم بیدار مامان صدای با و برد خوابم که بود صبح های نزدیکی

 بازهم مدرسه جلوی و رفتیم مهشید دنبال به نیما با صبحانه خوردن از بعد و رفتم پایین به. نبودم آلود خواب و خسته

 :پرسید و نیاورد طاقت مهشید اینبار. شد پیاده و اومد ماشین همون با پریسا

 کیه؟ رسونتت می روز هر که پسره این پریسا،-

 

 !پرهام: پریسا

 !برگشته؟ پرهام آقا پس-

 .شه می روزی چهار سه! آره-

 .دویدیم می حیاط توی باهم موقع یه که نیست اونی پرهام این اما-

 پرهام درمورد من از جلوتر پریسا و مهشید. بود همونجا هنوز پریسا برادر. کردم نگاه مدرسه بیرون به در الی از آروم

 !کنم؟ کنجکاوی پرهام درمورد داشتم دوست چرا دونم نمی. کردن می بحث

 .رفتم سمتشون به منم و زد صدام مهشید
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 می نگاه اه قفسه به که دیدیم رو پرهام و پریسا برگردیم خواستیم می وقتی. رفتیم فروشی کتاب به مهشید با عصری

 :گفتم و کردم اشاره مهشید به. کنن

 !یه؟ پسری جور چه پرهام تو نظر به مهشید،-

 خودت. باشه باالتر همه از خواست می هم ها موقع اون پرهام! است داده قورت عصا خیلی بخوای رو راستش-

 !کنی؟ می فکر چی درموردش

 :گفتم و کردم برانداز رو پرهام پای سرتا

 .کنیم می قضاوت داریم زود خیلی ما هم شاید. کرده فرق خیلی پرهام اون با پرهام این خودت قول به بگم؟ چی-

 طرف به رو دستش و کرد سالم ما با و اومد پریسا دنبال هم پرهام. داد دست هامون با و اومد سمتمون به پریسا

 دست باهاش خواستم می. کرد دراز من طرف به رو دستش اینبار پرهام. داد دست پرهام با مهشید. کرد دراز مهشید

 :گفت فریاد و داد با و شد پیدا آرمین کله و سر لحظه همون که بدم

 ذاشت نمی که پدری اون کو! داشتن؟ دخترا که نجابتی اون رفت کجا پس! ها؟ ایرانی غیرت رفت کجا پس!! اُوه اُوه،-

 دوستانه ارتباط باهم فریب و نیرنگ بدون همه که روزگار اون شد چی! بیرون؟ بره خونه از بزرگتر بدون دخترش

 ...اون رفت کجا! کردن؟ می برقرار

 :گفتم بهش رو خنده با! گه می پرت و چرت صبح تا نگیرم رو جلوش اگه دیدم

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو! آرمین بسه-

 هاسال از بعد رو آشنایی انگار. کرد می نگاه آرمین به متحیر و بود داشته نگه من طرف به طور همون رو دستش پرهام

 :گفت کرد می ریز رو چشمهاش که درحالی تردید با بعد. باشه کرده پیدا

 !سرخوش؟ آرمین-

 :گفت غرور با هم آرمین

! ی؟دار بکام دیوید یا جکسون مایکل با نسبتهایی حتما فهمیدم،! ها هستین؟ کی شما اما! بودم سرخوش همیشه من-

 !ام فر جنی پسرخاله خودم من! ها بزنی گول تونی نمی منو ببین،

 

 :گفت اعتراض با پریسا. کرد می نگاه آرمین به طور همون پرهام

 !ها شد خشک! کشی؟ نمی عقب رو دستت چرا پرهام-

 :گفت خنده با و انداخت پرهام به نگاهی آرمین
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 اومدی؟ کی تو. پسر بگیری حناق-

 سمت به هم گردن در دست و کردن فراموش رو ما پرهام و آرمین. بوسیدن و کردن بغل رو همدیگر پرهام و آرمین

 :گفت پریسا که رفتن می بیرون

 .برسونید خونه به رو ما باید اما. دیدین رو همدیگر سالها از بعد درسته! بایستید همونجا-

 .شدیم خارج کتابفروشی از اجبار به هم ما و باشیم ساکت که داد تذکر بار چند کتابفروشی مسئول

 :گفت پرهام روبه آرمین کتابفروشی، از بیرون

 داری؟ رو مشکل اون هنوزم پرهام خب،-

 :کرد قطع رو حرفش پرهام

 !مشکلی؟ چه-

 :گفت اشاره با آرمین

 !بابا دیگه همون-

 .شم نمی متوجه-

 .گم می رو ات ادراری شب بابا! خلی چقدر تو! اه-

 :داد ادامه آرمین. فشرد هم به رو هاش دندان پرهام! خنده زیر زدیم ما هو یه

 .شد داغون هات دندون پسر کنی؟ می اینطوری چرا تو! اِاِ -

 :گفت ما روبه و کرد نگاه مارو آرمین. بود دار خنده واقعا پرهام قیافه. خندیدیم می داشتیم هنوز که ما

 شب" طفلک این...بگم جوری چه...جاشو شبها بود بچه وقتی پرهام داره؟ خندیدن اینقدر اینم آخه! مار زهر -

 !داشت "ادراری

 :گفتم آرمین روبه! خنده از بود مرده مهشید

 تا چند به دارن انگار ، کنن می نگاه بهمون طوری یه آن می و میرن مردم! دیگه؟ جای یه بریم میشه بانمک، آقای-

 !کنن می نگاه دیوونه

 ی همه:) میگه که هست روانپزشکی نظریه یه میدونی،! ان دیوونه ها آدم ی همه اصال! ایم دیوونه همه ما خب: آرمین

. مکردی نمی زندگی اینجا که نبودیم دیوونه ما اگه چون!( ان دیوونه کنن می زندگی زمین ی کره روی که هایی انسان
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 پس کنیم؟ کشفشون نتونستیم هنوز ما و داره وجود ما شمسی منظومه این از غیر منظومه چندتا دونی می هیچ تو

 ...ایم دیوونه همه ما که کنیم قبول باید

 :کردم قطع رو حرفش

 .دادیم نمی گوش دیگه دیوونه یه حرفهای به اینجا که نبودیم دیوونه ما اگه-

 :گفت خنده با مهشید! بود آرمین به ام اشاره

 !خلوت جای یه بریم بهتره گه، می درست یکتا-

 هم ما و خندیدن می و زدن می حرف هم با مرتب پرهام و آرمین. رفتیم بود ها نزدیکی همون که پارکی سمت به هم با

 . کردیم می نگاه اونا به

 !دیدیم رو همدیگر دوباره که حالم خوش خیلی هم حاال! شد رنگ کم مون دوستی انگلیس رفتم من وقتی: پرهام

 :گفت باشه افتاده چیزی یاد به تازه انگار بعد

 کجاست؟ نیما راستی-

 !زنجان رفته امروزم نیما-

 !طفلک بود، خونه که نیما! میگی؟ دروغ چرا آرمین! اِه-

 چهب این چرا یکتا، راستی! کنه می نگاه دیوار و در به و نشسته خونه کنج روز و شب! نیما طفلک! گی می راست آره-

 وبهخ حالش ببیندش تا نیما که خوشگله و کماالت با اینقدر! دارم سراغ رو یکی! روانپزشک یه پیش برین نمی رو

 !آخ،آخ! طفلک! خونه کنج میشینه چقدر آخه! میشه خوب

 .داشت فرق ما با همیشه نیما-

 !ره می رژه سیمین خاله مغز رو شب تا صبح! کنه نمی کاری که بیاره نیمای! گی می راست-

 زیر زدیم دیدنشون با همه. شدن قایم ها بوته پشت بودن گرفته رو همدیگر دست که پسر و دختر یه لحظه همون

 :گفتم نباشه بلند زیاد کردم می سعی که صدایی با. طرفشون رفت و شد بلند آرمین. خنده

 .نرو کنی؟ می کار چی آرمین-

 :گفت فریاد به شبیه صدایی با آرمین

 ...ها مشت پشت اون دارن نفر دو که اینه مهم کنه؟ می فرقی چه مگه! یازده و صد شایدم حاال! ده و صد پلیس-

 :گفت و شد بلند پسره هو یه
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 !کردی؟ کتک هوس! مارمولک؟ چیه-

 :گفت و گرفت رو پسره دست کرد می سرش رو اش روسری که دختره

 !کیومرث کن ولش-

 :گفت آرمین روبه و کرد اخم کیومرث

 !هِری-

 داشت تعجب جای واسم اما. کردم می نگاه آرمین شدن کنف به. خنده زیر زدم و بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 !اومده؟ خوشش پسره این چی از دختره این که

 :گفت دختره روبه جدی قیافه با آرمین

 شیصد شه قد متر سه! اومده؟ خوشت بیابونی قول این چی از تو اصال! دم می نجاتت من. نکن ناراحت خودتو خانم-

 گذشت پل از خرش که همین. شناسم می رو ها آدم این من! بیچاره شی می خفه که روت بیفته این اصال. وزنشه کیلو

 !هِری گه می تر مودبانه تو به! نه نه! پیش خیر میگه و شه می تموم باهات کارش

 :گفت عصبانیت با دختره که کنه راست و چپ رو آرمین خواست می و شد بلند کیومرث آقا

 .آری نمی منو اسم دیگه امرز از. عاشقتم دارم دوست یگانه گفتی می بهم هی چرا بگو پس! حیوون کن ولش-

 :گفت و کرد کیومرث آقا سرتاپای به نگاهی بعد

 !مزخرف! قواره بد-

 .دوید خانم یگانه دنبال و کرد ول رو آرمین یقه هم کیومرث آقا. رفت پارک خروجی طرف به و کرد تشکر آرمین از

 .شدیم منفجر خنده از آرمین روز و حال دیدن با

 :گفت پرهام

 طوریه؟ همین همیشه اینجا-

 :گفتم تعجب با

 طوری؟ چه-

 ...هم با خواستن می فقط دوتا اون خب. کنن می دخالت هم کار تو ها آدم. طوری همین-

 :گفت پرهام روبه و کرد سرفه پریسا
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 پرهام؟-

 :کرد نگاهش متعجب پرهام

 شده؟ چیزی بله؟-

 

 :داد ادامه پرهام و کرد اخم پریسا

 تربیش درواقع! متفاوته دیگه کشورهای های برنامه با واقعا هاش برنامه! ایران تلویزیون همین!بگم تر واضح بهتره-

 دیگه روحانی با نظرش روحانی این حتی که اینجاست اصلی مشکل و! است ها روحانی های سخنرانی هاش برنامه

 مک خیلی. کنن می رفتار دیگه طور یه هاشون دوست بین و شن می تربیت نحو یه به خونه تو ها جوون خب،! متفاوته

 یم پیروی روحانی همه این از یکی کدوم از بگو تو حاال. باشه نداشته دربایستی رو هم با که ای خانواده شه می پیدا

 !شدن شخصیتی دوگانگی دچار ما جوونهای! کنی؟

 !جون؟ پرهام چیه تو رشته: آرمین

 !بازرگانی مدیریت: پرهام

 !نه یا شدن شخصیتی دوگانگی دچار ما جوونهای که چه تو به آخه! بودی تر موفق خوندی می حقوق که من نظر به-

 می من، زعزی! بگیری جیبی تو پول پدرت از باید فقط هیچی، بکنی؟ تونی می چیکار دستته که مدرکی این با تو خود

 کجاست؟ مشکل دونی

 و بگیرن مدرک یه آخرش که بخونن درس باید یا شب تا صبح! ندارن رو باشن داشته باید که ای آزادی ما جوونهای

 و فکر جور هزار وقتی! کنن می خیال و فکر جور هزار شینن، می که هم خونه توی! خونه توی بشینن بیکار دوباره

 ...شدن مریض وقتی! شن می مریض خورن، می غصه وقتی! خورن می غصه کردن، خیال

 :گفتم عصبانیت با

 !دیگه بزن حرف درست! دی می کشش چقدر! اِه-

 تی؟نشس گوشه یه چرا میگه بهشون و آد می ، ناباب رفیق که پرهام این مثل مثال یکی، که وقته اون! بابا خب خیلی-

 خوش خودشون قول به شون خانواده چشم از دور مجبورا ندارن آزادی چون اونا اما! رزه دو دنیا! باش خوش بریم بیا

 !دیگه رسه می مرگ به آخرشم دونم، می چه و زندان و فساد و اعتیاد به آخرش که هاست بودن خوش همین و! باشن

 بحث من گوشی خوردن زنگ با بآلخره! کردن می تماشا رو ما مهشید و پریسا و کردیم می بحث آرمین و پرهام و من

 :بود نیما. موند تموم نیمه

 !نیما سالم-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

20 

 !شده تون نگران مامان کردی؟ دیر چرا کجایی؟-

 !خداحافظ فعال! آم می دیگه ساعت نیم تا-

 !خداحافظ-

 !بود؟ کی: آرمین

 !بریم بهتره جون مهشید! کردیم؟ دیر چرا ببینه خواست می! نیما-

 پرهام های حرف به راه توی. کردیم حرکت خونه سمت به بقیه از خداحافظی با و شد بلند حرفی هیچ بدون مهشید

 طور همین! میشه گری افراط باعث زیادی آزادی من نظر به اما! درسته حرفهاش از نیمی گفت شد می! کردم می فکر

 !شه می کنن پیدا دست بهش تونن نمی که چیزی به نسبت جوونها شدن حریص باعث هم زیادی محدودیت

 می قدم رو پیاده توی خیال بی. رفتم خودمون کوچه سمت به و کردم خداحافظی مهشید از. بودیم رسیده خونه به

 بلند رو سرم! شد می سرد داشت کم کم هوا! بود شش ساعت. کردم نگاه ساعتم به! بود خلوت خلوت خیابون! زدم

 !بودن پوشونده رو آسمون سیاه ابرهای! کردم نگاه آسمون به و کردم

 فکر مجال ذهنم به! بود؟ درست پرهام حرفهای یعنی! گرفت ام خنده!شد باز بالفاصله در! دادم فشار رو اف اف دکمه

 اهنگ بودن تر قشنگ هوا روشن - تاریک توی و بود کاشته باغچه توی مامان که گلهایی به و شدم داخل! ندادم کردن

 !کردم

 :گفت داشت عصبانیت از هایی رگه که نگرانی با و کرد باز رو در مامان که دربزنم خواستم می و درآوردم رو کفشم

 !بودی؟ کجا تاحاال-

 :گفتم و دادم نوازش رو اش گونه دست پشت با

 !پارک بودیم رفته داداشش و پریسا و آرمین و مهشید با! دیگه نده گیر جون مامان-

 باید، که جور اون خیالش هنوز که بود مشخص نگاهش از اما! شم داخل تونستم من و فت کنار در جلوی از مامان

 !نشده راحت

 اش خالی نیما روی و برداشتم یخچال از سرد آب لیوان یه و رفتم آشپزخونه به. بود خوابیده کاناپه روی هال، توی نیما

 تسم به و دویدم من و دنبالم افتاد عصبانی نیما. بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم که پرید خواب از طوری. کردم

 :اومد می پایین از مامان صدای. کردم قفل سرم پشت رو درب و اتاقم

 !کنی؟ می اذیت رو برادرت چرا یکتا-
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 و کشیدم دراز تخت روی. رفت پایین به شد امید نا من تنبیه از وقتی هم نیما. خندیدم بلند فقط مامان جواب در

 پخش ارب چند قبال که سینمایی فیلم یه بعدی، شبکه. کرد می صحبت روحانی یه اول شبکه. کردم روشن رو تلویزیون

 ...بعد شبکه! مستند یه بعد، شبکه! بود شده

 مامان که خوندم درس چقدر دونم نمی. شدم خوندن درس مشغول و کردم خاموش رو تلویزیون! رفت سر ام حوصله

 :فتگ و گرفت بغلش تو محکم منو و سمتم به پرید بالفاصله دیدنم با نیما و رفتم پایین به! زد صدام شام برای

 !کن تعیین رو مجازاتت خودت-

 

 توی امانم و بابا! بود فایده بی ام سعی کردم هرکاری اما! بیرون بیام بغلش از کردم سعی و کوبیدم شکمش به آرنجم با

 :گفت من از طرفداری به بابا! بیرون اومدن ما صدای با و بودن آشپزخونه

 !کردی خفه خواهرتو! کنی؟ می چیکار نیما-

 نیما. شستمن بابا کنار من و رفتیم آشپزخونه به باهم. کرد ولم و شد بابا تسلیم هم نیما. گرفتم خودم به مظلومی قیافه

! گرفت می منو طرف بابا نیما منو دعواهای توی همیشه. داد نمی بهش رو اجازه این بابا اما کنه اذیتم کرد می سعی

 مهه. دراومد صدا به اف اف زنگ که کردیم می صحبت و بودیم نشسته هال توی شام از بعد! باشه نیما با حق اگه حتی

 یمباش خبر با اینکه بدون شب، موقع این توی که بود ممکن غیر! بود شب دوازده ساعت. کردیم نگاه ساعت به باهم

 !بیاد مون خونه به کسی

 آرمین اومدن. دیدم رو لیال خاله و آرمین تصویر مانیتور روی. رفت اف اف سمت به و شدم بلند بقیه از زودتر من

! داشتیم عادت کارهاش این به هم ما! نداشت مشخصی وقت ما ی خونه توی آرمین آمد و رفت چون! نداشت تعجبی

 می که بده اطالع بهمون اومدنش از قبل اینکه بدون اونم بود، اومده مون خونه به لیال خاله شب، موقع این اینکه اما

 !داشت تعجب جای واقعا بیاد، خواد

 :کشید بیرون افکار این از منو مامان صدای

 !یکتا؟ کیه-

 !آرمین و لیال خاله-

 !باشه افتاده اتفاقی شاید! جون بابا دیگه کن باز و در خب: بابا

 

 قیافه از که لیال خاله اول البته! نکشید طول هم دقیقه یک اومدنشون شاید. کردم باز هم رو درهال و کردم باز رو در

 مادرش سر پشت سرحال و خندون همیشه مثل هم آرمین! اومده پیش براش بزرگی مشکل بود مشخص اش گرفته

 .شد وارد
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 !بود طبیعی

 :گفت و ترکید بغضش افتاد مامان به چشمش تا لیال خاله! کنه ناراحت رو تونستآرمین نمی مشکلی هیچ

 گرفتم؟ جوری چه رو بدبختی سال همه این جواب بینی می-

 !چیه؟ قضیه که بپرس آرمین از کرد سعی نگاهش با و سردرنیاورد لیال خاله حرفهای از مامان

 !کنه آرومش کرد می سعی مامان و کرد می گریه لیال خاله

 جوری این حاال ساختم، اش نداری و دارایی ی همه با! کردم زندگی مرد این با عمر یه سیمین؟ بینی می: لیال خاله

 !خدا؟ ترو بینی می! داد هامو زحمت ی همه جواب

 !بفهمیم ماهم بزن حرف درست! لیال؟ شده چی: مامان

 یوانل یه با و رفتم آشپزخونه به هم من. کرد می نگاه لیال خاله و مامان به هم بابا و کردن می صحبت باهم آرمین و نیما

 .کردن گریه به کرد شروع دوباره خورد که قلوپ چند هم لیال خاله. دادم لیال خاله به و برگشتم آب

 !شده؟ چی بگو منم به آخه: مامان

 !آروده هوو سرم فرزاد! سیمین ، شده برسم خاکی چه دونی نمی تو! شده؟ چی: لیال خاله

 !موند باز تعجب از ها دهان ی همه "!آورده هوو سرم فرزاد":جمله گفتن با

 اللی خاله. بودند مجنون و لیلی مثل لیال خاله و فرزاد عمو! بکنه کاری همچین فرزاد عمو که کرد نمی باور کس هیچ

 !اجبار و ترس روی از نه بود، عالقه و عشق روی از کارش این و داد نمی انجام فرزاد عمو اجازه بدون رو کاری هیچ

 

 !داره زاپاس هم دیگه دوتا بابا تازه! بگیره زن چهارتا که مختار هرمردی!درآوردی؟ بازی کولی چیه مامان،: آرمین

 جواب طوری این حاال گذاشتم، حیا بی پسر این و مرد این پای به عمرمو سال سی! خدا؟ ترو بینین می: لیال خاله

 !تی شده ذلیل پدر مثل یکی توهم! نکنه درد دستت! مادر نکنه درد دستت! میدن هامو خوبی

 :کرد زدن بشکن و خوندن شعر به شروع مادرش حرفهای از خیال بی آرمین

 این پرسیدند گور میان در یارو ز چون

 دین احواالت و فرع و اصل ز ما بر بازگو

 !اولیِ  زن همان گویم اگر اصلش از گفت

 ! ولی آقا یکدانه دختر فرعش ز گر
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 است " لیلی " اصلت که را شویت مرده سائل گفت

 ! است قاطی حسابی مردک این:  کرد منکر به رو

 پاس و آس و ریال بی و تومان بی خود وانگهی

 !!! زاپاس آنهم ، دوبله نداری با ستانده زن

 دین احواالت ز شنیدستم آن یارو گفت

 "!جین دو یک بگیرید زن ": گفتا که مرد سوره

 اب و کرد پرت آرمین سمت به و آورد در صندلشو لیال خاله. بخندیم تونستیم نمی اما. بود گرفته خندمون هممون

 !مرد کنه ذلیلت خدا!  دوجین! آره: گفت بلندی صدای

 :گفت خنده با. خورد زنگ آرمین گوشی موقع همون

 !جون مامان بده طالق رو تو هم کنه عقد رو یکی اون هم تا بذاریم رو محضر قراره کی بگه زده زنگ! ست بابا-

 .بود گرفته ش خنده هم و بود عصبانی آرمین کارهای از هم. کردم نگاه نیما به! مردم می خنده از داشتم دیگه که من

 !بذاریم؟ کی رو محضر قرار بابا، ببین! جون بابا سالم! به به: آرمین

 انداختن چنگ به کرد شروع کار و کس بی و بیوه ی ها زن مثل آرمین که گفت چی آرمین به فرزاد عمو دونم نمی

 !کرد می پاک رو اش نداشته اشکهای مادرش روسری گوشه با و صورتش

 !بدی روز نرخ به رو اش مهریه ی همه باید! نمیذارم من! من پدر نه: آرمین

 :کرد نفرین به شروع لیال خاله حرفش این با

 همهری! بگو پسرم، بگو!... بیارنت خونه شور مرده تخت رو! نبینی خیر ات زندگی از الهی! مرد بشی مرگ جوون الهی-

 ... میشه ام

 !بود گرفته ام خنده لیال خاله کارهای از

 

 یکی من پیش دیگه حنات جون بابا!... چی؟! ندارم دروغت حرفهای شنیدن به ای عالقه اصال! گفتم که همین: آرمین

 جبع! بده یاد رو شیوه این منم به بدی مامانو طالق اینکه از قبل خدا ترو ولی! بدم گوش خوام نمی! نه! نه! نداره رنگی

 !تاحاال بود نکرده شک بهت کی هیچ! ها هستی موزماری

 :خوندن تلفن پشت بلند صدای با کرد شروع بعد
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 داری صفا از پر دلی که زن ای

 هرگز مجو، مجو، وفا مرد از

 داند نمی را عشق معنی او

 هرگز مگو او به خود دل راز

 :گفت عصبانیت با نیما. دوخت چشم مادرش به و. کرد قطع رو گوشی بعد

 کردی؟ برخورد طور این پدرت با چرا تو کردی؟ که بود کاری چه این آرمین-

 !بود اینا از بدتر مجازاتش کرد می کاری همچین یه هم تو پدر اگه! جون مادر کرد درستی کار: مامان

 !نیست حرفها این وقت که اآلن! خانم؟ چیه حرفها این: بابا

 ببینم بگو اصال! کنی خر منو تونی نمی حرفها این با! ها بگیری ماهی آلود گل آب از بلدی خوب هم تو: مامان

 !نبود کمد توی دیروز! کجاست؟ ات شناسنامه

 :گفت و کوبید و دستش پشت آرمین

 بی و عوضی و شارالتان و غیرت بی و کثیف و هرزه آدم من پدر درسته! وای ، وای! نداشتم انتظار دیگه شما از عمو-

 که خواد نمی شناسنامه عمو کنی، چیکار گم می بهت من جون خاله! چرا؟ دیگه شما اما ایه... بی و چیز همه بی و حیا

 یه بذار! بکنه کارو همین تونست می اونم نکرد؟ و کار این بابا چرا دونم نمی ولی! کنه می صیغه زن خودش واسه میره

 !بود؟ چی نکرده صیغه زن اینکه دلیل ببینم بزنم بهش زنگ

 

 پدرت با رفتارت! نیست خنده و شوخی جای مواقع جور این توی نگرفتی یاد هنوز! متاسفم برات واقعا آرمین: نیما

 !بود افتضاح واقعا

 !کنی طرفداری فرزاد از خواد نمی تو: مامان

 !ببینم بیار رو ات شناسنامه برو: داد ادامه بابا به رو بعد

 :گفت و کوبید دستش پشت لیال خاله! گفت نمی هیچی بیچاره ، بابا

 !انداختی هم جون به رو همه که فرزاد شی ذلیل -

 :برداشت رو گوشی نیما. خورد زنگ ما خونه تلفن لحظه همون

 ! خداحافظ! بابا به دم می رو گوشی فرزاد، عمو...! سالم-
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 :گفت تندی با بود، عصبانی خیلی که بابا. داد بابا دست به رو گوشی بعد

 !داره وقاحت واقعا فرزاد-

-... 

 اتوب دوباره و بگذره حقش از بخواد هم لیال اگه حتی. شنیدم خوب شنیدم می نباید که رو چیزایی! بدم؟ گوش چی به-

 ر،بیا منو اسم نه دیگه هم امروز از! رونداری لیال لیاقت تو چون! چرا؟ دونی می! زارم نمی من ، کنه زندگی سقف یه زیر

 !باش هم لیال طالق دادخواست منتظر درضمن! آرمین و لیال اسم نه

 رو اباب کرد می سعی حاال مامان. بود تر عصبانی هم لیال خاله از مراتب به بابا. کرد قطع رو گوشی حرفها این دنبال وبه

 ودمب نشسته گوشه یه هم من! بود قرار بی هم نیماِ!  سم مریضش قلب برای هیجان و عصبانیت دونست می! کنه آروم

 .داشتم نظر زیر رو بقیه و

 خیال بی آرمین! بودن رفته فرو فکر به همه ساعتی نیم! بود هیاهو و جنگ از قبل سکوت نظر به! بودن ساکت همه

 !شکوند می تخمه و کرد می تماشا فوتبال و بود داده لم مبل روی

 و کشیدم خجالت خودم کار از. کردن نگاه من به همه. کردم خندیدن بلند بلند به شروع اختیار بی آرمین دیدن با

 .پایین انداختم سرمو

 !فرزاد عمو که نداشت شک کس هیچ! کشید بیرون حالت اون از رو همه اف اف زنگ صدای

 رومآ! نزد حرفی هیچ اما! برداشت رو گوشی بعد. شد خیره مانیتور به لحظه چند! رفت اف اف سمت به و شد بلند بابا

 .کرد باز هم رو هال در بعد کرد، باز رو در و داد فشار رو اف اف دکمه

 

 جمع از که کرد اشاره من به نیما! شد داخل و کرد باز رو در آهسته فرزاد عمو. نشست اش قبلی جای سر و برگشت

 گفتن برای حرفی چه فرزاد عمو ببینم داشتم دوست خیلی اما. بودم کوچکتر همه از من جمع اون توی! بشم خارج

 !داره؟

 :گفت لیال خاله که برم اتاقم به که شدم بلند

 !زده قیهب سر به گلی چه فرزادت عمو که ببینی و بمونی هم تو بهتره! نیستی بچه دیگه تو! جون یکتا بری خواد نمی -

 :گفت و کرد فرزاد عمو به رو لیال خاله. نشستم سرجام خواسته خدا از

 !داری گفتن برای حرفهایی گفتی حامد به ظاهرا! شنوم می -

 ...من! لیال کنی می اشتباه تو: فرزاد عمو
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 :کرد قطع رو حرفش لیال خاله

 ! گرفتم که گرفتم زن: مثال. بشنوم ای دیگه چیز داشتم انتظار -

 !البته: آرمین

 .نکردم که شرع خالف: لیال خاله

 !دقیقا: آرمین

 !بگیره زن تا چهار تا مختار هرمردی: لیال خاله

 !صحیح کامال: آرمین

 !نه؟ خوشگله خیلی زنتم حتما: لیال خاله

 !حتما: آرمین

 !فرزاد؟ کردم درحقت بدی چه من مگه:لیال خاله

 !فرزاد؟ کرد بدی چه: آرمین

 !من؟ های خوبی جواب بود این: لیال خاله

 !بود؟ این: آرمین

 :گفت آرمین وروبه شد عصبانی لیال خاله

 !درنیاری؟ منو ادای اینقدر میشه -

 :گفت و کوبید دستش پشت آرمین

 !بابا؟ آره! هوو نکنه! دربیاره؟ منو مادر ادای کرده جرات کی! سرم بر خاک -

 به همه. کرد گریه به شروع( هوو)  کلمه، یک همین منتظر هم خاله. کرد تازه رو خاله دل داغ انگار حرفش این با

 .کردیم نگاه آرمین

 :گفت و کرد بابا به رو فرزاد عمو

 ...خیر کار بخاطر من دونی می که تو! چرا؟ دیگه تو مسعود -

 :گفت و بوسید رو اش گونه و رفت پدرش سمت به آرمین

 !جون؟ بابا -
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 !جون؟ بابا جون: فرزاد عمو

 !بابایی؟-

 !بله؟-

 !بدی؟ منم به رو خیریه بنگاه اون شماره میشه-

 :گفت و کرد میونی در پا لیال خاله! کرد نگاه آرمین به خشم با فرزاد عمو

 !باشی؟ دومیش تو که میگیره زن خیر کار بخاطر کی آخه کنی؟ می نگاه اینجوری مو بچه چرا! هان؟-

 ...بده اجازه تو خانم آخه-

 !برو اینجا از اآلنم! بس و بده،همین طالقم فقط. بشنوم صداتو خوام نمی دیگه! نزن حرف-

 !بعد بگیرم هَرو شماره بذار! مامان؟ میگی چی! ه...اِ: آرمین

 :گفت بود کردن گریه درحال که لیال خاله

 !پدری همون پسر هم تو که حقا-

 :گفت محکم خیلی بابا و کرد نگاه بود ساکت لحظه اون تا که بابا به مامان

 !فرزاد؟-

 :کرد نگاه بهش و برگشت عمو

 ؟!بله-

 !بده ادامه حرفهاش به که خواست ازش و شد خیره بهش استفهامش پر نگاه با بابا،

 !بدیم؟ ما رو ایتام خونه هزینه ماه یک تا که شد قرار و رفتیم ایتام خونه به باهم یادته مسعود: فرزاد عمو

 !کرد تایید سر با بابا

 منو خانم این کنم، پاس رو ها چک تا رفتم می بانک سمت به اونجا مسئول مدیری، خانم با من که امروز: فرزاد عمو

 !گرفتی زن تو که میگه و دیده

 !بودیی؟ نگفته چیزی من به چرا: لیال خاله

 !گه نمی کسی به رو خیر کار آدم درضمن! بود نیومده پیش فرصتش آخه-

 !بدم؟ گوش هات پرت و چرت به و بشینم که خرم اینقدر من کردی فکر تو-
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 !کنی؟ باور حرفمو که کنم چیکار من خانم آخه-

 

 ...!زنیکه همون پیش برو اصال! خوای می که قبرستونی هر برو برو، فقط هیچی-

 !بزار جیگر رو دندون یکم لیال،: بابا

 !شه نمی! شه نمی! مسعود؟ چطوری: لیال خاله

 

 ونا صبح فردا و بمونه ما خونه امشب خاله که شد قرار بآلخره! کنه آرومش کرد سعی و گرفت رو لیال خاله دست مامان

 !کنه صحبت خاله با و ما خونه بیاد خانم

 !بدم گوش شون بحث به تونم نمی و هستم مدرسه صبح فردا که بودم ناراحت خیلی هم من

 !نبود لیال خاله. کردم نگاه اطرافم به.بود آشپزخونه توی مامان برگشتم مدرسه از که ظهر

 !باشه ما مهمون روز دو یکی، اقل حد کردم می فکر

 :گفت فکرم تو جوری بد دید که مامان

 !کنی؟ می نگاه ورت و دور به اینطوری چرا!عزیزم؟ شده چی-

 !مامان؟-

 !جونم؟-

 ؟!شد حل لیال خاله مشکل-

 رو اش حرف کی هیچ! خدا بنده گفت می درست عموت! شد طرف بر که بود تفاهم سو یه شکر رو خدا! جون مادر آره-

 !فرزاد طفلک. نکرد قبول

 !سوزونی؟ می دل براش اینطوری حاال! کنی خفه رو فرزاد عمو خودت های دست با خواستی می دیشب چطور مامان-

 !کنی سخنرانی من واسه خواد نمی تو! خبه خبه،-

 !دیگه تلخ حقیقت حرف خب-

 :گفت و کرد نگاهم مامان

 ...!یکتا دونی می-
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 !زنی؟ می حرف خودت با مامان،-

 !گرفت می آتیش دلم زد می حرف شون از خانم اون وقتی! کردم می فکر بیچاره های بچه اون به داشتم! نه-

 .لغزید اش گونه رو آروم اشک بعد

 

 اینطوری مامان که بیچاره های بچه اون واسه هم و بود احساساتی اینقدر که مامان واسه هم! سوخت حالش به دلم

 !سوزوند می دل شون واسه

 !اومد غذا سوختن بوی لحظه همون

 :گفت غرغر با مامان

 !سوخت غذام که زدی حرف اینقدر-

 دونستم نمی! کنم گریه داشتم دوست. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو هام لباس! رفتم اتاقم به و خندیدم

 !بود گرفته جوری بد دلم اما! چرا؟

 !داشتم عجیب حس یه

 !بودم کرده بغض

 !چی؟ برای اما

 !دونم نمی

 !دارم عجیب حس یه که اینه دونم می که چیزی تنها

 !نکردم اش تجربه تاحاال که عجیب حس یه

 ؟!کنه نمی ولم لعنتی بغض این چرا خدایا

 !نیست آدم مثل هم ات تنگی دل حتی! دختر سرت بر خاک! هَ... ا

 !کنم مرتب رو ام ریخته بهم افکار کردم سعی

 !شد وارد نیما و خورد در به ای تقه لحظه همون

! دیگه بود خودم داداش خب! داشتم دوست رو عسلی های چشم این و هیکل خوش و تیپ خوش پسر این من چقدر

 !طوسی و درشت من های چشم ولی خمار و بود عسلی نیما های چشم فقط. بودیم هم به شبیه قیافه لحاظ از نیما منو

 !نشست کنارم خندون های لب با نیما
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 !بکنی؟ دل ازش تونی نمی که کردی قایم اینجا چی نفهمیدم که من! نشستی؟ اتاق این تو اینقدر نشدی خسته-

 !بود داده بهم مهربونی این به برادر خدا اینکه از بودم حال خوش! گذاشتم اش شونه روی رو سرم! خندیدم

 !پایین اومد هام چشم از اشک چرا دونم نمی

 !ریختم می اشک هم سر پشت

 !کرد نگاه هام چشم به تعجب با و کرد بلند رو سرم شده خیس اش شونه کرد احساس که نیما

 !یکتا؟ کنی می گریه-

 !مرگمه؟ چه دونستم نمی هم خودم! پایین انداختم رو سرم

 :گفت و کرد نوازشم و کرد پاک رو اشکهام! شد پاچه دست نیما

 !کرده؟ اذیت منو کوچولو خواهر کی-

 !بزنم لبخند کردم سعی

 !دارم برش زمین رو از تا کنی اشاره کافیه فقط-

 !نیست چیزیم! بابا نه-

 کردن عوض برای و بزنم صورتم به خیالی بی ماسک کردم سعی هم من. نگفت چیزی و کرد نگاه هام چشم تو نیما

 :گفتم بحث

 !کتابخونه؟ ببری منو عصری شه می-

 ؟!بگم بهش خواستم می چی اصال! بگم بهش چیزی خوام نمی که فهمید نیما انگار

 :گفت و داد تکون رو سرش نیما

 !بخوریم؟ غذا بریم خوای نمی!چی؟ تو! گرسنمه خیلی که من-

 .بریم! چرا؟-

 !شد داخل آرمین و شد باز در که بودیم نکرده شروع هنوز اما! میز سر نشستیم. بود چیده رو میز مامان

 !بود کرده باز رو در بود دستش توی که کلیدی با آرمین!شد گرد هامون چشم نیما و مامان و من

 !دستت؟ چیه این بگی شه می اما! اومدی خوش! به به،: نیما

 !کلیدِ! بینی؟ نمی آدم، بالنسبت آخه! پزشکی چشم یه ببر و این گم می هِی سیمین، خاله: آرمین
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 !گرفت نیما صورت جلوی رو کلید بعد

 ؟!آوردی گیر کجا از رو کلید این تو جون، خاله! ه؟...وااا: مامان

 !دیگه کنه درست برام ساز کلید دادم خب ؟!خاله داره پرسیدن اینم آخه: آرمین

 

 !آخه: مامان

 !گرسنمه خیلی که بریز برام پلو دیس یه کنی واخه آخه، اینکه بجای خاله: آرمین

 !نباشه کمِت: نیما

 !خوام می دیس دو بگم که ادب از دور ولی!! باشه شاید ، حاال که کم: آرمین

 :گفت و کشید غذا براش خنده با مامان

 !آرمین؟ داده بهت کی و کلید این-

 اچر گفتم! اینجا آم بی همیشه من گه می نیما که نیست آخه! کنه درست برام ساز کلید دادم خودم! خاله کی هیچ-

 هم کنم راحت رو شما کار هم که کردم درست کلید رفتم خودم!کنین؟ باز رو در برام مرتب که کنم اذیت رو شما هِی

 !خودمو کار

 :گفت و خندید مامان

 !پسر نیستی بشو درست وقت هیچ تو-

 !درست درستِ که چیزَم!بشه؟ درست باید ام چی دونم نمی من اما! گن می همه که اینو-

 !باشه زندش حرف مراقب که کرد اشاره آرمین به نیما

 :گفت خونسرد خیلی! انگار نه انگار که هم آرمین

 !درست درستِ چیزم همه که من!نیستی بشو درست تو میگن اینا هِی! کنم؟ کار چی من خب-

 !کنی؟ می غلطی چه اینجا تو موقع این حاال:گفت خنده با نیما

 !میگی راست: گفت متفکرانه آرمین

 :گفت و کرد فکر دیگه یکم بعد

 !دیدم؟ رو کی کتابخونه تو دیروز دونی می! راستی-
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 !نداره اهمیتی برام: گفت و انداخت باال شانه نیما

 !گم نمی هم من پس خب: آرمین

 !دیدی؟ رو کی! نشو لوس-

 !پرهام-

 !کی؟-

 !بخر سمعک یه براش پزشک، چشم و روانپزشک یه پیش ببری اینو اینکه بجای میگم سیمین خاله-

 :گفت فریاد با بعد

 !پرهام گم می! شنوی؟ می صدامو-

 :گفت بلند یکدفعه بعد. کرد زمزمه رو اسم این بار چند نیما

 !؟ پریسا برادر پرهام-

 پاره گوشم پرده میزنی داد چرا! رسه می که من به رسه نمی خودت گوش به صدات اگه: بلند خیلی صدای با آرمین

 !بخرم سمعک خودم واسه باید منم و شه می بیشتر خرجمون اونوقت! شد

 :گفت و رفت غره چشم بهش نیما

 !پریسا؟ برادر پرهام میگم-

 !نه: آرمین

 :گفت و رفت وا نیما

 !کی؟ پس-

 !جیشو پرهام: آرمین

 !همونه باز اینکه خب: نیما

 !برگشته پریسا برادر بابا، آره! رو دیوونه این کن ولش نیما: گفتم خنده با

 :گفت و شد بلند یکدفعه نیما

 !بریم پاشو پاشو،-
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 وقت اون! کنه درست چای یه ده نمی زحمت خودش به خونه تو که من مادر! بخورم غذا خوام می! آم نمی من: آرمین

 ...میگه

 "!دادم هدر خونه اون تو جوونیمو من فرزاد، ":داد ادامه ای زنونه صدای با بعد

 !خنده زیر زدم پق حرکاتش از که داد می فر و قر هیکلش به و کرد می ادا طوری رو اینا

 !دارم کار پریسا با منم! ریم می بعد بخور نهارتو! داری؟ ای عجله چه حاال: گفتم نیما روبه

 :کردم اضافه مامان به رو بعد

 !بده؟ مهمونی پرهام برگشتن بخاطر خواد نمی نسترن خاله مامان-

 :گفت و خورد آب یکم مامان

 .نداره رو شلوغی ی حوصله و خواسته نمی خودش پرهام گه می! جون مادر نه-

 !برگشته؟ پرهام که بودین نگفته من به چرا مامان: نیما

 !جان مادر رفته یادم خودمو اسم که ریخته روسرم کار و شده شلوغ سرم شرکت توی انقدر: مامان

 !سیمین: آرمین

 !خاله جانم: مامان

 !سیمین؟ گم می-

 !خاله؟ داری کاری. شنیدم! جان آرمین بله-

 !سیمین-

 !شده؟ چت بچه! استغفراهلل-

 !سیمین-

 !گردنش پس زد یکی نیما

 !آخه؟ زنی می چرا! وحشی آخه: آرمین

 !کنی؟ می سیمین سیمین، هی مرگته چه: نیما

 !سیمین اسمش گم می منم! رفته یادش اسمشو گفت خاله خب: آرمین

 :گفت خنده با مامان
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 !ها بزاری سرم به سر دیگه بار یه اگه حالت به وای! پسر بخور غذاتو -

 

 .شدیم زدن حرف مشغول و رفتیم پریسا اتاق به پریسا و من. کردیم حرکت اینا پریسا خونه سمت به نهار از بعد

 نآرمی و نیما و خورد در به ای تقه که کردم می بازی موهاش با ها بچه مثل و بودم گرفته دستام تو رو پریسا عروسک

 مانی. کردن می بحث شون نامه پایان مسئله سر آرمین و نیما. نشستند کاناپه یه روی هرکدوم و شدند داخل پرهام و

 !گرفت نمی جدی رو مسئله همیشه مثل آرمین اما بفهمونه آرمین به رو چیزی خواست می

 :گفت و شد جا جابه کاناپه روی یکم پرهام

 !چیه؟ نظرتون! بزنیم شهر توی گشتی یه و بریم بهتره-

 !گفتیم می هم مهشید به کاش فقط! خدامونه از ما: پریسا

 !دنبالش میریم خب: پرهام

 لحظه همون.شدیم نیما ماشین سوار و رفتیم بیرون به هم با و شدیم آماده هم ما و زد زنگ مهشید به سریع پریسا

 :گفت شد تموم تلفنش وقتی و خورد زنگ آرمین گوشی

 !آم بی نتونستم داشت کار باهام مامانم بگو!ببوس رو مهشید من طرف از! جون نیما-

 !بکش خجالت! بسه آرمین: گفت خشم با بود حساس مهشید روی خیلی که نیما

 !مامانم؟! کی؟ از: آرمین

 !ببوس؟ و مهشید من طرف از چی یعنی! برداری؟ کارات این از دست خوای می کی تو پسر... ال: نیما

 ...خوای می اگه تو حاال! بزنم حرفی همچین بکنم غلط من: آرمین

 ؟!نشه دیرت جان آرمین: اومدم حرفش میون

 :گفت و گرفت صورتم جلوی رو اش گونه

 !برم تا بده بوس -

 ینآرم مثل غمی بی آدم دنیا توی که کردم فکر خودم با لحظه یک! رفت ناز و عشوه با هم آرمین! بوسیدم رو اش گونه

 !هست؟

 هک بودن صمیمی های دوست هم با پرهام و آرمین و نیما. بود نیما مثل درست برام! بودیم شده بزرگ هم با بچگی از

 !بود شده اضافه آرمین و نیما جمع به هم سینا ها تازگی
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 :فتمگ نیما به رسیدیم خونه به وقتی. بود گرفته شدیدی بارون برگشتن موقع! گذشت خوش بهمون خیلی شب اون

 بزنیم؟ قدم کم یه شه می نیما -

 خوردی؟ سرما طوری چه زدی قدم بارون زیر که پیش دفعه رفت یادت شدی؟ دیوونه -

 مامان خونه برم اگه دونستم می. بزنم قدم بارون زیر داشتم دوست خیلی اما خورم می سرما زود که دونستم می خودم

 :کردم نگاه نیما به التماس با. بیرون برم خونه از زاره نمی دیگه

 .کنم می خواهش -

 .بفهمه مامان اگه آخه -

 تو برو یواشکی ور اون از و بیا من با هم تو! نبینه رو خیسم های لباس تا اتاقم تو رم می پشتی در از! فهمه نمی -

 !بابا و مامان پیش ریم می گرفتیم دوش که هردمون. اتاقت

 .نکشه طول زیاد فقط! خب خیله -

 اب اما خورم می سرما که بودم مطمئن برگشتیم وقتی. زدیم قدم خیابون توی ساعت نیم حدود و شدیم پیاده هم با

 .نشه طوری تا خورم می قرص یه خواب از قبل: گفتم خودم

 رو هام چشم و نشستم کاناپه روی! رفتم پایین به. داشتم تهوع و سرگیجه احساس شدم بیدار خواب از که صبح

 .بستم

 

 

 :گفت دیدنم با مامان

 نمی صبحانه گه می که اون. شدم دیوونه دوتا این دست از دی؟ می عذابم اینقدر که کردم گناهی چه من خدایا، -

 !خوابیده نشسته که اینم خورم،

 :گفت کنم نمی باز رو هام چشم دید وقتی

 !نیست؟ خوب حالت یکتا، -

 !دارم تهوع حالت ، میره گیج سرم! مامان نه -

 :زد صدا رو بابا بلند صدای با بعد و گذاشت ام شونی پی رو دست مامان

 !داره شدیدی تب. دکتر ببر رو یکتا بیا! مسعود مسعود، -
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 .برم می رو یکتا من. رفت پیش ساعت نیم که بابا. نکن شلوغش مامان: نیما

 .بیام منم بزار پس -

 .بیمارستان میریم بعد رسونیم می رو مهشید اول. خیال بی مامان -

 یالخ به. گفتم نمی چیزی من و کرد می سرزنشم راه توی نیما. رفتیم بیمارستان به و رسوندیم مدرسه به رو مهشید

 .ارزید می دیشب زدن قدم به خوردگی سرما خودم

 .کرد سالم و شد داخل سینا که بودم خیالم و فکر توی

 سینا و برگشت ها دارو گرفتن از بعد هم نیما و داد نیما دست به رو نسخه من معاینه از بعد هم اون. دادم رو جوابش

 بوتیک اولین از من و رفتیم فروشگاه به خونه به رفتن از قبل. شدیم خارج بیمارستان از هم ما و کرد چک رو ها اون

 .خریدم بود امشب که مامان تولد برای ادکلن یه و پیراهن یه

 نبیرو به پرهام و آرمین با هم نیما. کردم کمک مامان به غذا پختن توی استراحت کمی از بعد برگشتم که خونه به

 .رفت

 :گفت شد داخل که همین آرمین. اومدند لیال خاله و فرزاد عمو که بود هشت ساعت

 ...!کن فوت رو ها شمع بیا! مبارک تولد،تولد،تولدت. کردم اشتباه! نه نه،! مبارک تولدم تولد، تولد، -

 !نکردیم روشن شمع هنوز که ما!کردی؟ شروع تو باز: نیما

 دمهشی و شهروز عمو خانواده بعد ربع یک. کردم پذیرایی ازشون میوه و چای و شیرینی آوردن با و رفتم آشپزخونه به

 مهشید با و گذاشتم تندی موزیک. رسیدند هم محمد عمو خانواده که کردم می پذیرایی هم اونها از. اومدند پدرش با

 روی رو نگاهی سنگینی رقصیدم می که همونطور. کردیم رقصیدن به شروع و رفتیم رقص میدون به مهتاب و پریسا و

 .کرد می نگاه من به مهربونی با که دیدم خودم روی رو نیما خیره های چشم و گرفتم باال رو سرم. کردم احساس خودم

 .کردم همراهش خودم با و گرفتم رو دستش و رفتم طرفش به

.. . و شیرینی و میوه برامون هم مامان و رفتیم من اتاق به نفری چهار شدیم، خسته حسابی که رقصیدن کلی از بعد

 .خوردیم می هم شیرینی و میوه خندیدیم می و زدیم می حرف که همونطور هم ما و آورد

 و نگفتم چیزی مامان ترس از اما. خورد می هم به داشت حالم کردم وورجه ورجه اونقدر و بودم خورده زیاد شام چون

 بآ مشت چند و رفتم دستشویی به. شد هم تر بد مراتب به بشه بهتر حالم اینکه بجای ولی. خوردم هم با قرص دوتا

 .برگشتم سالن به شد بهتر که حالم. زدم صورتم به

 .بخوابم که کردم سعی و خوردم قرص یه باز و رفتم اتاقم به من و رفتند زودتر کمی مهمونها بختانه خوش

 !شد؟ می مگه اما
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 .برد خوابم کم کم که برگشتم دنده اون به دنده این از اونقدر

 !کنه ام خفه خواست می دیدم نمی رو صورتش که نفر یه دیدم خواب

 دمش بیدار خواب از مامان گفتن یکتا یکتا، صدای با که کشیدم صدا بی های فریاد خواب ی تو و زدم پا و دست اونقدر

 بود رسیده تازه که بابا به حال همون در و داد نوازشم مامان. کردم گریه و انداختم آغوشش تو رو خودم محابا بی و

 :گفت

 !بیمارستان ببریمش باید! داره تب خیلی -

 .بپوشون هاشو لباس تو آرم بی رو ماشین میرم من تا: بابا

 .رفتیم بیمارستان به بابا و مامان با و شدم آماده مامان کمک با هم من و رفتند بیرون نیما و بابا

 :گفت و اومد اتاق به بود شیفتش امشب ظاهرا که سینا بازهم و نشستم تخت روی

 !یکتا؟ کردی، پرخوری امشب -

 :گفت و گذاشت دهانم توی رو پزشکی دماسنج و گرفت رو نبضم بعد. انداختم روپایین سرم خجالت از

 !داری؟ هم تهوع حالت. بکش عمیق نفس بار چند! داری تب خیلی -

 ی همه هیکدفع و کنم کنترل ررو خودم نتونستم ولی کشیدم عمیق نفس بار چند و دادم تکون رو سرم مثبت نشانه به

 .کردم خالی سینا لباس روی رو ام معده محتویات

 .کنم فرار کجا به خجالتدونستم از

 اتاق به بود شده سرخ خجالت از حاال که صورتم و دست شستن از بعد و رسوندم دستشویی به رو خودم سرعت به

 !بابا نه و بود سینا نه اما. برگشتم

 هیچ هک انگار سینا اما! کنم؟ کار چی باید دونستم نمی. شدم پاچه دست. شدند داخل سینا و بابا بعد دقیقه پنج حدود

 :گفت و نشست من روی روبه. داشت لب به لبخند نیفتاده اتفاقی

 !کنی؟ باز دهنتو شه می! بگیر باال سرتو کنم می خواهش -

 !ببلعه منو و کنه باز دهن زمین من بجای خواستم می

 .کردم نگاهش خریدار یه چشم به بار اولین برای! بود نیاورده ابرو به خم سینا. گرفتم باال رو سرم

 ِ مشکی های چشم و گندمی تقریبا صورتی و بود وِلو صورتش روی که لخت موهای با تیپ خوش و بلند قد پسر یه

 !داشت هم زیبایی ریش ته فرم خوش بینی! بلرزونه رو هردختری دل تونست می که گیرا کامال
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 !داشت جذابی خیلی قیافه کل در

 اام. شدم اطاعت به مجبور سینا توسط "!کن باز رو دهنت لطفا":جمله دوباره تکرار با که کردم می نگاهش طور همون

 .کردم می رو مرگم آرزوی لحظه اون که دونست می خدا

 .کرد می خواهی عذر سینا از مدام بود من کار شاهد که مامان

 :گفت نوشت می رو نسخه که درحالی سینا معاینه، از بعد

 !بری زارم نمی امشب! کنه وصل رو سِرُمت گم می پرستار به -

 .شد تلنبار دلم رو دنیا غم انگار جمله این شنیدن با

 :داد جواب و زد لبخند و کرد نگاه گوشیش صفحه به. خورد زنگ سینا گوشی لحظه همون

 ماهک؟ الو -

 .شد خارج اتاق از بابا دنبال به مامان!کیه؟ دیگه ماهک

 .شد خارج اتاق از بابا دنبال به مامان!کیه؟ دیگه ماهک

 .زنم می زنگ بهت بعدا خودم من. عزیزم نه -

 :گفتم سینا به رو. کرد قطع رو گوشی بعد

 !دکتر؟ آقای -

 :گفت و زد لبخند و برگشت

 !بودم تر راحت خیلی کردی می خطاب سینا منو که قبال -

 :گفتم و انداختم زیر به رو سرم

 .نکنم صدات دکتر تونم نمی دیدمت لباس این با که اآلن آخه -

 !هستی دختری عجب: گفت و کرد بلندی خنده

 .کنم خواهی معذرت ازت خواستم می: گفتم و زدم لبخندی هم من

 برای ممکن اتفاق این گفتم که همونطور ضمن، در! کنم می درکت من و بیماری تو! نیست خواهی عذر به نیازی -

 !افته بی هرکس

 !مهربونی؟ اینقدر همیشه تو! ممنون -
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 !بودم شدن ذوب درحال نگاهش زیر. بودم پرسیده موردی بی سوال عجب. کرد نگاهم لحظه چند

 :گفت و زد لبخندی

 .ام راحت هام دوست با من! داره مخاطبم به بستگی البته -

 و کرد وصل رو سِرُم و شد داخل پرستار یه دقیقه چند از بعد. شد خارج سریع "!اجازه با" جمله گفتن با و زد لبخندی

 .موند پیشم مامان و برگشت خونه به بابا. شد خارج اتاق از

 :گفت و برداشت رو سرم و شد وارد پرستا

 !چطوره؟ حالت -

 !دارم سرگیجه و تهوع حالت هنوز -

 .شه می بهتر حالت دیگه ساعت نیم تا. نیست مهم -

 .برد خوابم کم کم و شد بهتر حالم بعد ساعت نیم. بود اون با حق

 اب دیشبی پرستار. نبود اتاق توی مامان. کشیدم بلندی خمیازه و کردم باز چشم که بود چند ساعت دونستم نمی

 :گفت و شد داخل لبخند

 !خوشگله؟ خانم چطوره حالت -

 !چنده؟ ساعت. خوبم -

 :گفت و کرد اشاره بود دیوار روی که ساعتی به

 .عزیزم یازده -

 !مدرسه برم نتونستم هم امروز! لعنتی -

 تو اما. اومد نمی خوشم مدرسه از وقت هیچ. من خود اش یکی! زارن بی مدرسه از آموزها دانش ی همه! جالب چه -

 !اس جمعه امروز خون، درس خانم ضمن، در! مدرسه؟ بری داری دوست

 .گرفت ام خنده بودم زده که حرفی از

 که بود نرفته بیرون در از کامال هنوز اما. رفت در طرف به و کرد خواهی عذر پرستار و شد وارد سینا لحظه همون

 :گفت و برگشت

 بپرسم؟ رو سوالی یه تونم می! دکتر -

 !ادیب خانم بفرمائید: گفت جدی خیلی سینا
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 !اس جمعه امروز کردم می فکر من -

 !اینه؟ از غیر مگه! چیه؟ منظورتون -

 می صحبت رسمی و جدی طوری اآلن اما. داشت لب به لبخند همیشه اون. خوردم جا سینا بودن جدی از لحظه یک

 .ترسیدم می ازش من که کرد

 …ها جمعه که شما آخه! نرفتین؟ امروز شما چرا پس: ادیب خانم

 .باشم توجه بی بهشون نسبت تونستم نمی من و! اینجاست من نزدیک دوستان از یکی امروز اما. بله

 .شد خارج در از و زد چشمکی من روبه بعد و زد لبخندی ادیب خانم

 کامال های فکر خودش پیش کنم احساس که شد باعث هم ادیب خانم رفتار. کشیدم خجالت حرفش از راستش

 زد لبخندی من به رو داشت دست در که کاغذی خوندن و من معاینه از بعد سینا. نیاوردم خودم بروی! کرده اشتباهی

 :گفت و

 !بشی مرخص تونی می گذشته بد بهت خیلی اینجا اگه! بهتره خیلی حالت-

 .ممنون: گفتم حالی خوش با

 :گفت من به رو تحکم با وسینا شدند داخل بیمارستان کارهای انجام از بعد هم نیما و مامان لحظه همون

 .باش خودت مراقب بیشتر یکم-

 .شد خارج اتاق از و

 :گفت و کرد شیرینی اخم حال عین در شد، حال خوش دیدنم با بابا

 ...ها کردی پرخوری خیلی دیشب! نکن؟ وورجه ، وَرجه اینقدر نگفتم بهت دیشب مگه-

 ...!بابا: گفتم اعتراض با

 !وروجک بابا بغل بیا بدو: گفت و زد لبخند بروم بابا

 .کردم بغلش و دیودم

 !دارم من که هستین کسایی ترین ارزش با نیما و تو: گفت و بوسید رو صورتم بابا

 !چی؟ مامان پس بابا،! ه...اِ: گفت شیطونی با نیما

 .رفت آشپزخونه به و نگفت چیزی و زد لبخند مامان
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 اما. گشتبر خونه به نیما با پریسا از زودتر مهشید. خندیدیم و گفتیم کلی و اومدند پیشم پریسا و مهشید نهار از بعد

 خداحافظی ازم و بوسید رو ام گونه پریسا و اومد دنبالش به پرهام که بود شش حدودا ساعت. بود پرهام منتظر پریسا

 .کردم اش بدرقه در دم تا. کرد

 مهدست جلوی هرچی داشتم دوست. بود شده خُرد اعصابم چقدر. رفتند پریسا با بعد و کرد سالم معمولی خیلی پرهام

 !چرا دونستم نمی اما.بشکونم و بزنم

 !کس همه به پرهام، به من، به لعنت! بد بخت این به لعنت! شانس این به لعنت! ه...ا

 .رفتم پایین به منم و زد صدام مامان بعد. کنم مشغول خوندن درس با رو خودم کردم سعی و رفتم اتاقم به

 !نخوردی؟ تو ها قرص یکتا،: مامان

 !دی؟ می گیر چقدر مامان،-

 :گفت و گذاشت ام پیشونی رو دست مامان

 !گیری؟ می پاچه چرا پس! نیست بد که حالتم! نداری که تب-

 !رفته سر ام حوصله! ببخش مامان-

 ات طوسی های چشم اون قربون. شدی بیدار خواب از تازه که اآلنم! بودی هات دوست با پیش دوساعت تا که تو! واه-

 !رفته گود چه چشمش زیر ببین! تکه دنیا توی اما رفته کی به هات چشم دونم نمی.  برم

 "!نداره خوشگلی این به های چشم هیچیکی و تکه دنیا توی یکتا طوسی های چشم ": گفت می همیشه مامان

 !گرسنمه! داریم؟ چی شام: گفتم و زدم لبخندی

 .بیان هم بابات و نیما تا کنی صبر باید ضمن در. مرغ رولت-

 !مامان؟: گفتم کردم می اش مزه مزه که طور همون و کردم درست قهوه خودم برای

 !جونم؟: گفت کرد می درست ساالد که طور همون مامان

 !بودی؟ بابا عاشق تو مامان،-

 :گفت و داد تکون رو سرش و کشید عمیقی نفس بعد و کرد فکر یکم

 بودمن عاشقش بگم تونستم نمی. کرد ازدواج مسعود با بود سالم بیست وقتی من! یه قشنگی چیز عشق! دونی؟ می-

 نمی اش درک واقع در! ام عاشقش یا دارم دوستش دونستم نمی اما. کردم می اش حس اما! چیه عشق فهمیدم نمی یا

 بچه هی به که نبات آب یه مثل! شیرینه خیلی داشتن دوست این اینکه دونستم، می خوب خیلی رو چیز یه ولی. کردم
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 می! بشه تموم خواد نمی حال عین در! کنه حس رو نباتش آب شیرین مزه تا اندازه می دهنش توی اونو هِی! دن می

 !شه نمی تموم وقت هیچ باشه، جانبه دو اگه عشق عزیزم، دونی

 .شدند داخل هم با نیما و بابا و شد باز سالن در لحظه همون! نبات آب "!دوطرفه عشق".کردم فکر خودم با

 

 !بکنم رو کارم نزاشتی دختر، زدی حرف اینقدر: مامان

 !بخندم داشتم دوست اما! چی واسه دونم نمی! خندیدم

 !بشنوه صدامو دنیا ی همه که بخندم

 !کنه سالم بهم حداقل داشتم دوست. رسوند در دم تا رو پریسا که دیدم رو پرهام باز رفتم مدرسه به وقتی بعد روز

 !بود راضی خود از و مغرور چقدر

 هاش حرف به مهشید! زد می حرف بود رفته دیشب که مهمونی از تاب و آب با. دادم رو پریسا جواب غمگین و گرفته

 .دادم می تکون سر خود بی و بود لبم روی ای مسخره لبخند من و داد می گوش

 .داد می نشون عالقه مسخره ی ها بحث این به مهشید همیشه

 :گفت و زد پهلوم به خنده با پریسا

 !دی؟ می گوش من های حرف به اصال تو-

 !ها پرسی می سوالی چه! معلومه: گفتم و زدم تصنعی لبخند

 !گفتم؟ چی ببینم بگو گی می راست اگه! ه...اِ: پریسا

 !نبود هات حرف به حواسم گی می درست تو خب! ها دادی گیر پریسا-

 !شدی؟ عاشق نکنه هِی:مهشید

 آرمین قول به! بشه عاشق بخواد تا نداره قلب اصال اینکه! مهشید زنی می هایی حرف چه: داد جواب من بجای پریسا

 !بود اومده هم شهاب مهشید راستی! شه نمی بلند بخار این از میشه بلند بخار سنگ از

 !گذشته؟ خوش بهت حسابی پس! گی؟ می راست: مهشید

 دل به چنگی زیاد. بودمش دیده بار چند. داشتن دوست رو همدیگر خیلی ظاهر به و بود پریسا پسر دوست شهاب

 !بیاد شیرین بزی دهن به باید علف خب اما. زد نمی
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 !کتا؟ی: گفت و کشید سوزی سینه آه مهشید. نشستیم نیمکت یه روی. رفتیم بیرون به مهشید و من کالس از بعد

 !بله؟-

 ...من اگه-

 پَکری؟ اینقدر چرا تو شده؟ چیزی! چی؟ تو-

 .برم اینجا از باید من... باید من-

 !بره؟ کجا خواست می! بود؟ چی منظورش. نیاوردم در سر حرفش از

 1بری؟ خوای می کجا! مهشید؟ بزنی حرف تر واضح میشه-

 :گفت هِق هِق میون! گریه زیر زد و کرد بغلم یکدفعه

 !برم خوام نمی خوام، نمی! دارم دوست رو همه من... رو پریسا ، رو تو اینجارو، من! برم خوام نمی من-

 !کنیم؟ چیکار باید ببینم بزن حرف درست! کجا؟: کنم آرومش کردم سعی

 !برم ندارم دوست من اما! همیشه برای! آلمان بریم باید میگه بابام-

 !بشه؟ جدا من از خواست می همیشه برای عزیزم، دوست مهشید،! سرم روی ریختن سرد آب سطل یه انگار

 داشتم لب به که ای مسخره و تصنعی ی خنده با! نشه درونم غوغای متوجه مهشید که کردم رفتار طوری حال هر در

 .ببینیم رو همدیگر تونیم می هم باز ما. نداره گریه اینکه خب،: گفتم

 !خیلی! شه می تنگ برات خیلی دلم من اما-

 !همینه قسمت! کرد؟ میشه چیکار اما! طور همین منم! عزیزم-

 !رین؟ می کِی حاال: گفتم و دادم قورت رو بغضم بعد

 !ترم پایان امتحانات از بعد-

 !گرفت؟ تصمیمی همچین یکدفعه پدرت که شد چطور حاال! دیگه دوماه حدود یعنی-

 خواست نمی چون نگفته بهت حتما!  داره خبر قضه این از هم تو پدر! کارهاس دنبال که وقته خیلی بابا. دونم نمی-

 حسابی ریم می امتحانات از بعد گفت بهم که دیشب. گرفتم نمی جدی رو بابا حرفهای من. کنه خراب رو ات روحیه

 .ریخت بهم رو اعصابم

 مثل هم پریسا. رفتیم کالس سمت به کردیم می فکر هم از جدایی به هرکدوم که درحالی مهشید و من و خورد زنگ

 .شد کالفه حسابی خبر این شنیدن از من
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 !بره پیشمون از همیشه برای اینکه به برسه چه داد، می عذابمون بشه جدا ازمون بخواد مهشید اینکه فکر حتی

 

 یا وقت اسرع در که داد قول مهشید. شد آلمان راهی پریسا و من آه و اشک بین مهشید و گذشت زود خیلی هم دوماه

 :گفت و برگشت بره خواست می وقتی!  بزنه زنگ بهم یا بده میل -ای برام

 هرجا بگو بهش. کنی نوازشش من طرف از و بری مادرم خاک سر ها پنجشنبه کنی سعی دادی قول بهم باشه یادت-

 و ردمک گم من بود برادرش یادگار که رو اش نقره بند گردن بگو بگو،. کنم نمی فراموشش وقت هیچ. دارم دوسش باشم

 !مرد وقتی حتی. نداشتم بهش رو گفتنش جرات وقت هیچ

 .کردم پر هام ریه توی رو وجودش عطر و بوسیدمش و کردم بغلش دوباره

 هم مینآر حتی. گریه زیر زدم باز و کشیدم بلندی آه و نشستم کاناپه روی. بودن ناراحت همه برگشتیم خونه به وقتی

 .بود ساکت

 !شدی؟ آدم نکنه! ساکتی؟ چرا دیگه تو آرمین: گفت جوّ کردن عوض برای نیما

 !بزنم؟ حرف آدم مثل یا کنم رفتار آدم مثل تاحال من دیدی ایش خدا! نه: آرمین

 ؟!مرگته چه ببینم بگو! باشی ساکت تو که باور قابل غیر این اما! ابدا که اینو: نیما

 و زطن های فیلم این تو کتابها، این تو باید چقدر بدبخت من آخه. آوردم کم حرف دیگه تو جون به! بابا هیچی: آرمین

 می ؟!داره کشش چقدر من مغز مگه آخه! بزنم؟ حرف مزه، بی و آبکی ی ها رمان این تو ها، مجله این تو مضحک،

 بیشتر هزارتا ده مرد یه که حالی در. زنه می حرف کلمه هزار شش و بیست روز در زن یه کرده ثابت تحقیقات دونی،

 نم آخه بابا! بگم جمله هزار دو و پنجاه نه، که کلمه هزار دو و پنجاه روز در مجبورم بدبخت من اما. بزنه حرف تونه نمی

 کرف نیستی بلد اصال که تو! نه! منه؟ حرفهای فقط کتابها این نصف کردی فکر وقت هیچ! کردم؟ گناهی چه بدبخت

 !کنی

 

 رو حرف چقدر دونی نمی نیما، تو جون به! شدم سبک! آخِیش: گفت کشید می عمیق نفس بار چند که درحالی بعد

 !بود شده تلنبار دلم

 :کرد اشاره من به آرمین! من جز به خندید همه

 مرده مادر عین ببین اینو! کنین می دق غصه و غم از خونه این تو شما نباشم من اگه خودت، ارزش بی جون به نیما-

 !هاست

 :گفت و کرد اشاره بابا و مامان به بعد
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 نیست مشخص هم خودتون با شما تکلیف اصال بابا، خیال بی! بودن ها مرده بچه مثل اول همون از که هم دوتا اون-

 ...ها

 شتمگذا بالش روی رو سرم. رفتم اتاقم به و شدم بلند. نداشتم رو آرمین پرتهای و چرت به دادن گوش بیشتر حوصله

 !زدم زار دل ته از هم باز و

 .برد خوابم که کردم گریه اونقدر

 می خونی صورت با رو مهشید فقط من و بود کرده سقوط هواپیما. دیدم خون به آغشته صورت و سر با رو مهشید

 شکمش به. گرفتم رو اش یقه. بود کرده جدا من از رو مهشید چون. بودم شده متنفر ازش. خندید می پدرش. دیدم

 !بکشمش خواستم می و زدم می مشت

 :شدم بیدار خواب از نیما صدای با

 !کرده گریه چقدر ببین، رو هاش چشم! دادی؟ می فحش کی به! شی؟ بیدار خواب از خوای نمی! خوشگله خانم-

 اما! داره دوست رو مهشید خیلی دونستم می. بود کرده گریه همه از بیشتر خودش ظاهرا. کردم نگاه نیما صورت به

 .آورد نمی خودش بروی

 .کنه آرومم کرد سعی و داد نوازشم آروم نیما. انداختم بغلش تو رو خودم!بود مهربون چقدر

 .بیرون رفت اتاق از و بیاره طاقت نتونست خودش اما

 نگاهم نگرانی با مامان. شکست و افتاد دستم از یکدفعه اما. برداشتم ر پارچ. کردم کمک مامان به و رفتم آشپزخونه به

 !خورد می بهم دنیا این از داشت حالم. نشستم کاناپه روی و رفتم هال به عصبانیت با. کرد

 می بازی غذام با خودی بی هم من. بود نیومده بیرون اتاقش از نیما. نشستیم میز دور. اومد هم بابا بعد ساعت نیم

 :گفت و بیاره طاقت نتونست مامان. زدند نمی حرف و بودند ساکت هم بابا و مامان. کردم

 .کنم می دق دوتا شما دست از آخرش من! کنی؟ می بازی غذات با اینقدر چرا-

 .نشه حاضر میز سر و باشه خونه نیما بودم ندیده تاحاال. زد صدا رو نیما بلند صدای با بعد

 :گفت و اومد پایین به مامان احترام به نیما

 .نبود خوب حالم! ببخش-

 .نگفت چیزی و کشید غذا براش مامان

 .نگفت چیزی و کشید غذا براش مامان

 !شد می شکسته چنگال و قاشق خوردن هم به با گاهی سکوت این و! سکوت هم باز و
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 .خوردند می رو غذاشون آروم و ساکت و میزاشتن احترام سکوت این به هم مامان و بابا

 گاهن شماره به اینکه بدون! مهشیده کردم می احساس. دویدم سمتش به. شکست رو سکوت این تلفن صدای یکدفعه

 .برداشتم رو گوشی کنم

 .بفرمایین بله،-

 .سالم-

 !بود پریسا. کردم آزاد بود شده حبث ام سینه تو که رو نفسی

 !خبر؟ چه. پریسا سالم-

 !نیست خوب اصال حالم. ام کِسِل خیلی-

 ؟!نداری مهشید از خبری. طور همین منم-

 .باشن رسیده کنم نمی فکر. نه-

 .رفتن که ساعت سه هنوز! گی می راست-

 .برگشتم بقیه پیش ناچار. زد صدام اعتراض با مامان. نشستم همونجا پریسا با خداحافظی از بعد

 !طورین؟ چه ای هفته یک سفر یه با ها، بچه: گفت مهربونی با بابا

 :گفت بده نشون حال خوش رو خودش کرد می سعی که درحالی نیما

 .کنم می اعالم حاال همین از رو ام موافقت که من! عالیه-

 !داری؟ رو اش حوصله و حال! چطور؟ تو جان یکتا: بابا

 دم،ب کنکور باید امسال من کردین فراموش اینکه مثل اما. ندارم حرفی من: گفتم و دادم تکون سر موافقت عالمت به

 !بخونم؟ درس من باشه بهتر کنین نمی فکر

 نیک اماده خودتو تونستی اگه البته! بدی آزمون تونی می هم بعد سال کنی، تقویت رو ات روحیه اول بهتره تو: بابا

 طوری این. بیان بگیم هم احمدی آقای و محمد و فرزاد و شهروز به بهتره راستی،! بدی کنکور میتونی هم امسال

 !گذره می خوش بیشتر

 

 دو رتمساف به که "بهاره و متین" فقط. بریم ما شمال ویال به همه جمعه که شد قرار و کرد تلفن همه به بابا شام از بعد

 .شدند می ملحق ما به دوم هفته از بودند، رفته نفره
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 و ادمد نیما به رو گوشی. کرد صحبت هم بابا و مامان و نیما با ، من با صحبت کلی از بعد و زد زنگ بهم مهشید بعد روز

 خیلی تصورم برخالف. شدم بود اش چشم گوشه که اشکی متوجه. بود نیما به حواسم اما. رفتم آشپزخونه به خودم

 .نداره حسابی و درست روز و حال بود معلوم. برگشت اتاقش به و داد مامان به رو گوشی و کرد تموم رو اش مکالمه زود

 !تو؟ بیام تونم می نیماف: زدم اتاقش در به ضربه چند و رفتم باال به

 !بازه در: نیما

 :گفتم و نشستم کنارش. بود کشیده دراز تختش روی. شدم داخل و کردم باز رو در

 .بره زاشتی می نباید داشتی دوستش خیلی اگه-

 .خوندم می هاش چشم از رو این. نداشت دوست منو اون اما: گفت آروم بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 !مطمئنی؟ اینقدر کجا از تو-

 !بفهمه نخواست وقت هیچ اما دارم دوسش که بفهمونم بهش کردم سعی بارها-

 .شدم خارج اتاقش از آروم جمالت این شنیدن با

 .خوندم فاتحه براش و رفتم سیما خاله خاک سر نیما همراه دادم مهشید به که قولی طبق شنبه پنج غروب

 

 اسین ارتباط داشتم دوست خیلی. بودند غایب احمدی آقای خانواده فقط. بودند شده جمع ما خونه تو همه جمعه صبح

 هداشت دعوا هم با همیشه باید دارن خونده مادر یا پدرخونده که اونایی کردم می فکر همیشه. ببینم اش پدری نا با رو

 !باشن

 و شهروز عمو و بابا سمت به و کرد بلندی سالم ورود محض به احمدی آقای. شدند داخل هم سینا خانواده بعد ربع یک

 دهخن با. کردم تعجب واقعا مون فیزیک دبیر محسنی خانم دیدن با. شدند معرفی هم به و رفت محمد عمو و فرزاد عمو

 :گفت و بوسید و من و اومد طرفم به

 !تویی کرد می تعریف ازش سینا که کسی زدم می حدس باید-

 چروک و چین که داشت غلیظی آرایش خانم پروانه همون یا محسنی خانم. گفتم آمد خوش بهش و زدم لبخند

 .رسید نمی خودش به زیاد مدرسه توی ظاهرا اما ایه شلخته زن کردم می فکر همیشه. بود پوشانده خوب رو صورتش

 بیننده هر چشم که طوری به. داد می جلوه زیبا خیلی اش مالیم آرایش با داشت ملیحی قیافه که هم سارا خواهرش

 .نموند مخفی آرمین نظر از زیبایی این و. کرد می جلب خودش به رو ای
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 .شد می تموم درسش دیگه دوسال و بود حقوق رشته دانشجو سارا

 و شدند خیره هم به ای لحظه گرفتند قرار هم روی به رو پرهام و سینا وقتی که بود این بود عجیب خیلی که چیزی

 .گذشتند هم کنار از و کردند سردی خیلی پرسی احوال و سالم و دادند تکون تاسف روی از سری دو هر بعد

 میصمی هم با خیلی انگار. کردند می صحبت هم با راحت خیلی. نشوند خودش کنار اونو و گرفت رو سینا دست مهتاب

 .بودن

 !کنه خودش مجذوب رو سینا خواست می بود که ترفندی هر به مهتاب. پاییدم می رو مهتاب و سینا چشمی زیر

 که اتاق یه توی مهتاب و پریسا و من. رسیدیم ویالمون به غروب نزدیک. کردیم صرف راه بین رستوران یه توی رو نهار

 به شام خوردن از بعد داشتن اصرار احمدی آقای ی خانواده. گذاشتیم رو وسایلمون شد می باز دریا به رو اش پنجره

 اام. نکرد اصراری ترن راحت طوری اون دونست می چون هم بابا. برن نداشت فاصله اینجا با خیلی که خودشون ویالی

 .داریم نگه خودمون پیش رو سارا تونستیم بآلخره ما

 

. شدم بیدار زد صدام شام برای که سارا صدای با. برد خوابم کی نفهمیدم. بستم رو هام چشم و کشیدم دراز تخت روی

 از زودتر سارا. پوشیدم هم نارنجی شرت تی یه و جین شلوار یه. بستم سرم پشت کش یه با و کردم مرتب رو موهام

 بین یصندل فقط. گشتم خالی صندلی دنبال و کردم سالم. بودن پذیرایی سالن تو همه. رفتم پایین به. بود رفته من

 .خوردم رو غذام اشتها با و نشستم بینشون. بود خالی نیما و سینا

. ردنک قهوه فال گرفتن به شروع و رفتن سالن دیگه طرف به پذیرایی از بعد خانمها. بودند سالن توی همه شام از بعد

 :گفت سارا. داشت مهارت کار این توی لیال خاله مامان قول به.  انداخت نگاهی لیال خاله به سارا

 .داره اعتقاد خیلی چیزا این به دخترش. داریم همسایه یه ویالمون کنار ما-

 :کرد اضافه آروم بعد

! ماهک اسمش خوشگله، خیلی خودمونیم ولی! داره دوستش خیلی! ده می گیر سینا به همش. آد نمی خوشم ازش-

 !اشه برازنده اسم این که الحق

 :گفتم و انداختم هم تو بود رفته هاش اخم که مهتاب به نگاهی

 داره؟ دوسش اونم چی؟ سینا-

 دونم؟ می چه یعنی که انداخت باال شانه سارا
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 ارک تماشا به و بردند خانمها پیش خودشون با هم رو سارا اصرار با دادن می نشون عالقه کار این به که مهتاب و پریسا

 و تانداخ فنجونش به نگاهی. گرفت می رو سارا فال لیال خاله. کردم می نگاه اونها به دور از هم من. نشستند لیال خاله

 !بود نشسته خاله روی روبه خونسرد خیلی سارا. انداخت سارا صورت به نگاهی و زد لبخندی

 ...داره دوست خیلی ات آینده شوهر. دخترم بشی خوشبخت. داری بلندی بخت جون سارا: لیال خاله

 سارا از اول نگاه همون با دونستم می. داد می گوش لیال خاله حرفهای به فقط و بود ساکت. نشست من پیش آرمین

 :گفتم طعنه با. اومده خوشش

 .داره هم زیادی های خواستگار! یه گلی خوش دختر سارا-

 :گفتم خنده با. دیدمش می ساکت اینطور که بود باری اولین. بود نشنیده رو حرفم انگار آرمین

 !خورده؟ موش تو زبون آرمین-

 :گفت و آورد بیرون زبونشو بعد و کرد من به نگاهی آرمین

 !شده عاشق بدجوری دل، این بمونه صاحب بی. دارم زبون متر یه واال نیست، خوب حالم. نخیر-

 نوم خواست می آرمین انگار. شد تبدیل سرفه به م خنده. کردن نگاه من به همه دفعه یه. خندیدم شروع بلند بلند

 !ـی وایــــــــــــــــــــــ! بخوره

 !هاست؟ دلقک شبیه کی! یکتا؟ شده چی: شهال خاله

 ...آرمین آخه آرمین،: گفتم و انداختم آرمین به نگاهی

 :گفتم خنده با هم من. نزنم حرفی که کرد حالی بهم اشاره با و گرفت رو دهنم جلوی آرمین

 .گم نمی چیزی باشه راحت خیالت-

 :گفت برداره من دهن روی از رو دستش آرمین اینکه از قبل نیما اما

 .شده عاشق آرمین صاحب بی دل فقط جون، خاله نیست مهمی چیز-

 !عشق؟ و آرمین. بود مشکل همه برای باورش انگار. کردند نگاه آرمین به و برگشتن همه نیما حرف این با

 !گه؟ می چی نیما مادر، آرمین وااا،: لیال خاله

 منتظر درواقع. زدیم می دید رو کوچه و بودیم ایستاده نیما اتاق ی پنجره جلوی دیروز مامان، چیه دونی می: آرمین

 و رسوند پنجره به رو خودش عجله با نیما شد، رد پنجره جلوی از زن پیر یه که گشتیم می نیما ی شده گم عشق

. بود خوشگل که الحق! شدم مانکن اون عاشق منم جون شهال پنهون چه شما از "!منه دختره دوست این":گفت
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 گرون براش که نیما این اما! نیومده عشق که من به. بگذریم... یاِ  مانکن بدم تشخیص تونستم نمی من وای وای، هیکل،

 !کنه تالفی جوری یه خواد می شده تموم

 .خندیدیم می ما و زد می حرف آرمین

 گاهن سینا به چشمی زیر و بود کرده اخم پرهام. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم ناخودآگاه خندیدم می که همونطور

 تنها کنه، دفاع خودش از تونست نمی طریقی هیچ به هم اون و گرفتن ازش رو چیزی زور به که ای بچه مثل. کرد می

 .کنه نگاه بود شده متنفر ازش حاال که شخص اون به خشم با که بود این بکنه تونست می که کاری

 ام کنجکاوی حس. بود شده خیره نامعلوم ای نقطه به مغموم و ساکت نبود برش و دور کس هیچ انگار اما، سینا

 .شد می تحریک بیشتر و بیشتر هرلحظه

 یناس و پرهام به فقط و بودم رفته فرو فکر به هم من حاال ؟!گذشته چی پرهام و سینا بین بدونم داشتم دوست خیلی

 .کردم می فکر

 . داشتیم ش نگه ما که سارا جز به. رفتن خودشون ویالی به ساعت نیم از بعد احمدی آقای ی خانواده

 تا و منداشت رو موضوع این به کردن فکر بیشتر فرصت خوشبختانه. رفتن هاشون اتاق به زودتر بودن خسته همه چون

 .برد خوابم گذاشتم بالش روی رو سرم

 عقربه. کردم نگاه ساعت به. بود خاموش و ساکت ساختمان. بودن خواب مهتاب و پریسا شدم بیدار خواب از که صبح

 !بودم؟ شده بیدار خواب از زود اینقدر چرا. دادند می نشون رو دقیقه پنجاه و شش ساعت ، ساعت های

 ستد شستن از بعد. نکردم فکر بهش زیاد! بود؟ رفته کجا یعنی! نبود جاش سر سارا. انداختم اطرافم به نگاهی دوباره

 یصندل روی و کردم درست خودم برای قهوه یه. رفتم آشپزخونه به. نبود کسی هم هال توی. رفتم پایین به صورتم و

 رهامپ و سینا به آگاه ناخود چرا دونم نمی. فکر تو رفتم هم باز. شدم خیره شد می بلند قهوه از که بخاری به. نشستم

 !کردم؟ می فکر

 

 !بود سارا. کردم عوض رو نگاهم مسیر. اومد خودم به خورد آرنجم با که ای ضربه با

 .نیست من به حواست اصال اما کنم می صدات دارم است دقیقه ده شده؟ چیزی یکتا-

 .کردم می فکر داشتم! ببخش-

 !بودی فکرش تو اینطوری که بود مهم خیلی کردی می فکر بهش که شخصی حتما-

 :مگفت درادامه و دادم تکون آرومی به رو سرم و زدم لبخندی ناخودآگاه هم من. زد زیبایی لبخند گفته این دنبال به و

 !بودی؟ رفته کجا -
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 !ورزش -

 چیزی با رو خوابم ندارم دوست وقت هیچ من راستش! کنی ورزش و بزنی خوابت از ها صبح کردم نمی فکر! جالبه -

 .کنم عوض

 !شدی؟ بیدار زود امروز چرا پس -

 !عجیبه هم خودم برای -

 نکهای یا باشه نداشته حوصله و حال سینا وقتی حتی که طوری. کنم ورزش سینا با ها صبح کردم عادت بچگی از من -

 !بدوم رو حیاط دور تنهایی مجبورم خودم باشه خسته خیلی

 !کنی؟ همراه خودتون با هم منو فردا از کنم خواهش میشه راستی! آفرین-

 !البته-

 .کردم عوض بود شده سرد که هم رو خودم قهوه و کردم درست قهوه یه براش

 های چشم با من دیدن با مامان. اومدند آشپزخونه به میز کردن آماده برای لیال خاله و مامان بعد ساعت یک حدود

 :گفت شده گشاد

 بتث تاریخ تو باید رو موضوع این! شده؟ بیدار کنم بیدارش من اینکه از قبل یکتا! بینم؟ می درست من! اهلل بسم-

 !!کرد

 .رفت بیرون به تازه نون خریدن برای هم نیما. کردیم آماده رو صبحانه میز و کردم کمک بهش خنده با

 .شدند می بیدار خواب از همه کم کم و برگشت نیما که بعد ساعت نیم

 کیلومتری چند که احمدی آقای باغ به گردش برای که شد قرار. اومدند هم احمدی آقای ی خانواده صبحانه از بعد

 .بریم نداشت فاصله ما ویالی از بیشتر

 ... و سیب و آلو درختهای از بود پر و بود بزرگی باغ

 .شدند وسایل کردن مرتب مشغول و کردن انتخاب رو باغ دنج گوشه یه ها خانم

 دادم ترجیح نداشت تعریفی چندان ام بازی که من البته. شدیم بازی مشغول و رفتیم باغ تر خلوت طرف به ماهم

 .باشم بیننده

 .بود سنگینی رقابت تیم دو بین
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 یه اب سینا اینکه تا. کرد می مقاومت همچنان پرهام اما! بگیره رو مقابل تیم برد جلوی کرد سعی ضربه چند با سینا

 سوی هب خشم با و شد تموم گرون خیلی پرهام برای شکست این گویا و بده شکست رو مقابل تیم تونست بلند ساعد

 :گفت غضب با نیما. کردند نگاه پرهام به تعجب با همه. گرفت رو اش یقه و رفت سینا

 !کنی؟ نمی قبول رو باخت چرا! کنی؟ می کار چی پرهام-

 نمی بر کارهاش این از وقتدست هیچ! گرفت ام خنده. سائید می هم به رو هاش ناخن و بود ایستاده گوشه یه آرمین

 .داشت

 .نزد حرفی و انداخت پایین رو سرش سینا که بود چی پرهام نگاه توی دونم نمی

 .نبود درست اصال کرد پرهام که کاری. کردم پیدا تنفر احساس پرهام به نسبت لحظه یه چرا دونم نمی

. دش جدا بقیه از و زد بود پاش جلوی که سنگی به محکمی ضربه هم پرهام و کردن جداش سینا از بال و زور با بآلخره

 !کنه خالی بود پاش جلوی که کوچکی سنگ روی رو دلش دق خواست می انگار

 پرهام سمت به منو درونی نیروی یه هم شاید کنجکاوی، حس شاید! پیشش؟ برم باید کردم احساس چرا دونم نمی

 .داد می سوق

 لحاظ از اما. داشتن رو خودشون خاص جذابیت و زیبا هردو قیافه و تیپ لحاظ از! کردم مقایسه سینا با رو پرهام

 .بود پرهام از تر مهربون خیلی سینا اخالقی

 دلبخن با. شد خیره رو به رو به دوباره و نگفت چیزی و کرد من به نگاهی نیم و برگشت. بودم شده قدم هم پرهام با

 :گفتم ساختگی

 !شدم؟ خلوتت مزاحم-

 :گفت تفاوت بی و سر خیلی کرد می پرت ای دیگه طرف به و سنگی که حالی در و نشست ای گوشه

 !نداره فرقی نبودت و بود-

 با و بزنم نشنیدن به رو خودم کردم سعی اما. نداشت من با رفتاری چین هم کس هیچ حاال تا. خورد بر بهم خیلی

 :گفتم ای مسخره لبخند

 !بپرسم؟ سوالی یه تونم می-

 :گفت پیشش لحظه چند لحن همون با

 ؟!نه کنی، فضولی همه کار تو داری عادت تو اینکه مثل-

 :گفتم عصبانیت با. کنم تحمل نتونستم دیگه
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 !کنی؟ رفتار طور این من با کنی می جرات طور چه تو تو،-

 بقل ملکه تو نبود، یادم! اوه! هایی؟ قلب ملکه کنی می فکر هم شاید!ای؟ مردم وصی وکیل تو نکنه! طور؟ چه مثال-

 !هستی سینا

 

 شتمندا دوست چرا دونم نمی اما. کردم نگاهش کشید می زبانه نگاهم در که خشمی با. بود ریخته بهم کلی به اعصابم

 .بجوَم رو اش خرخره دارم دوست کردم احساس لحظه یک. شدم دور ازش حال این با! مقصره پرهام که کنم قبول

 همونطور. بگیرم رو هام اشک شدن سرازیر جلوی کردم می سعی و بودم گرفته پایین رو سرم و بودم کرده بغض

 .برخوردم سینا سینه به سینه که رفتم می راه داشتم

 .شد خیره بهم و گرفت رو دستم مچ که شم رد کنارش از خواستم می و کردم کوتاهی خواهی معذرت

 :فتگ لبخند با و شد تر نزدیک بهم و کرد ول رو دستم سینا. نزدم حرفی و کردم بود دستش تو که دستم به نگاهی

 !یکتا؟ شده چیزی-

 !نه: گفتم عصبانیت با

 .بغلم تو بندازی خودتو خوای می کردم فکر: گفت و انداخت باال شانه

 :شدم می منفجر داشتم دیگه

 !کنی؟ می جرات چطور تو... تو-

 :شد تر نزدیک بهم یکم و خندید بلند

 .کنم بغلت تونم می خوای می اگه! نکش خجالت-

 .داد نوازش دستمو پشت

 .متنفرم ازت -

 !گریه زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه. دید هام چشم توی رو گلوم بغض انگار

 !؟کرده اذیتت پرهام. کردم شوخی فقط. متنفرم دخترا کردن گریه از من! نکن گریه خدا ترو! نه نه،: گفت دستپاچه

 !کنار برو. نیست مهمی چیز -

 فکر هک پرهام برسه چه. کنم تحمل تونستم نمی رو کسی اخالقی بد و توجهی بی. کنم مهار رو ام گریه تونستم نمی اما

 !یه مهربونی و مؤدب پسر کردم می
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 به ها ربزرگت به کردن کمک برای و شدم بلند بعدش و نشستم نیمکت روی یکم منم و بزاره تنهام که دید بهتر سینا

 .رفتم طرفشون

 مهتاب. بودند شده صحبت هم ، هم با هم ای عده و کردند می بازی ها بعضی. شد کاری مشغول کس هر نهار از بعد

 ی هگوش که چوبی تخت روی که سینا به که شدم مهتاب متوجه. کردیم می نگاه ها بچه بازی به هم با و نشست کنارم

 :گفتم طعنه با و زدم پهلوش به. بود دوخته چشم بود کشیده دراز بود باغ

 !گردی؟ می چیزی دنبال! شده؟ چیزی مهتاب -

 !چی؟ دنبال -

 .شدی خیره سینا به ساعته نیم تو! دونم نمی -

 :گفت من روبه و کرد پر رو هاش لب لبخندی

 !یه داشتنی دوست خیلی -

 .بگیر خودتو یکم. نباش تابلو اینقدر دختر! ها شدی خواهش خاطر جور بد! لعنت منکرش بر. بله -

 .کنم می گم پامو و دست افته می بهش چشمم تا چرا دونم نمی یکتا -

 !خنگی که بس از -

 :گفتم خنده با. نگفت چیزی و کرد سکوت

 !داری؟ دوسش خیلی -

 انگلیس که مدتی. داشت آمد و رفت مون خونه زیاد همین برای و بود متین صمیمی دوست. بودم عاشقش بچگی از -

 .دادن هدیه بهم رو دنیا انگار برگشت وقتی. بود عمرم روزهای ترین سخت بود

 !شدی دکتر آقای این کماالت ی شیفته حسابی ، حساب این با پس -

 .برگردم من تا باش جا همین گفتم خنده با. شد خیره سینا به هم باز و خندید بلند

 :گفت تعجب با مهتاب. گذاشتمش برگ یه روی و برداشتم گل توی از کرم یه و کندم پامو زیر چوب با و

 !کنی؟ می کار چی -

 !برگردم تا باش جا همین -
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. رفتم ونطرفش به آروم. ببینن رو ما تونستن نمی بود نشسته کنارش که آرمین و سینا بودیم نشسته ما که اونجایی از

 یه اب آروم. بود بسته رو چشمش هم سینا و کرد می بازی گوشیش گیم با آرمین. بود بزرگ سیب درخت یه تخت باالی

 .زد گردنی پس آرمین به عصبانیت با سینا. شدم قایم درخت پشت خودم و خاروندم رو سینا دماغ برگ

 

 

 !زنی؟ می چرا! وحشی: آرمین

 .خندیدم آروم من و رفت غره چشم بهش سینا

 ور بودم گذاشته توش رو کرم که رو برگی یواش! کنی؟ می اذیت منو تو اونوقت کنم می اذیت رو همه خودم من: آرمین

 :گفت آرمین که بزنه رو آرمین که برگشت سینا. انداختم سینا پیراهن روی

 !کردی دیوونم! لعنت پدرت بر ای -

 !آرمین ای مالحظه بی خیلی-

 :گفت و گردنش پس زد یکی آرمین

 !گی؟ می وری دری اینقدر چرا ثانیا! بود تالفی این اوال-

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو اصال! کنم؟ استراحت یکم زاری نمی چرا-

 !چه؟ تو به! بزنم زنگ دخترم دوست به خوام می هم بعدش! کنم می بازی دارم من-

 !کار بی! دیگه جای یه برو! نشو من مزاحم برو برو،. دیگه جای یه برو پس-

 !ها بودم من نگو کرد اذیتت دیگه یکی اگه ولی رم می-

 .سینا سر تو خورد چوب یه دفعه یه که برم خواستم می منم و رفت و شد بلند آرمین

 :شد خیره آرمین به بود شده رگه دو صداش عصبانیت از که سینا

 !دیوونه؟ کنی می کار چی-

 بیرونم اینجا از بیخودی که بدم دلخوشی خودم به اقل ال که باشم کرده کاری یه رفتن از قبل خواستم می هیچی-

 !نکردی

 !سرم آخ! آرمین ای دیوونه تو-

 .گذاشت سرش روی دستشو بعد
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 نمی من و میداد اشاره هی. کردم نگاه مهتاب به برگشتم و گرفتم دهنم جلوی دستمو. گرفت ام خنده آرمین کار از

 !بگه خواد می چی فهمیدم

 :گرفت پشت از دستمو یکی هو یه

 :گرفت پشت از دستمو یکی هو یه

 !سرتم پشت من بگه خواد می-

 :کردم نگاش حرص با و برگشتم

 میکنی؟ کار چی-

 .کنم می دستگیر رو مجرم یه دارم: سینا

 !پلیس؟ یا دکتری تو-

 :گفت و خندید

 !بشی تنبیه باید فعال ولی! کن فکر خوای می هرچی تو-

 !منه نفع به هیچ یک فعال-

 .شیم می مساوی یک -یک بشی تنبیه اگه-

 :گفتم مهربونی با همین برای. کنم فرار دستش از تونم نمی دونستم می

 !جون؟ سینا! سینا؟-

 :گفت بداخالقی با

 !بکنی گم می من که هرکاری باید! کنی دراز گوشامو نکن سعی خودی بی-

 !نکنم؟ اگه و-

 :گفت و شد نزدیک بهم یکم و انداخت باال ابرو

 .کنم نمی ولت منم اونوقت-

 :گفت و انداخت مهتاب به نگاهی. شد داغ تنم

 :گفت و انداخت مهتاب به نگاهی. شد داغ تنم
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 به رو تو کنی فرار تونستی اگرم تازه. مونیم می تو منو فقط و رن می همه اونوقت! بده لومون هم مهتاب کنم نمی فکر-

 !میگم چی که فهمی می! باشه کنایه و نیش از بهتر من تنبیه نظرم به! کنن می تنبیه کارت خاطر

 !بدجنسی خیلی تو-

 :گفت و انداخت باال شانه بازم

 !کن انتخاب خودت-

 !کنم؟ کار چی باید بگو خب خیله-

 !کنم فکر بزار! اووم-

 :گفت و کرد نگاه بودیم نشسته کنارش که سیبی درخت به

 !بکنی برام سیبو اون باید-

 !تونم نمی من! نداره امکان!نه!نه! باال؟ برم درخت از یعنی! بکنم؟ سیب! من؟! کی؟-

 !خودته میل-

 !نباش بدجنس اینقدر! کنم می خواهش-

 :گفت و دوید طرفمون به مهتاب

 !شده؟ چی-

 !کنه تنبیه منو خواد می سینا آقا فقط! هیچی-

 ...ولی! بود اشتباه کارت تو یکتا: مهتاب

 :گفت و سینا طرف برگشت

 !گرفتی؟ درنظر براش ای تنبیه چی-

 !بکنه برام و سیب اون باید: سینا

! باشه رحم بی اینقدر سینا کردم نمی باور. بود درخت نوک تقریبا. کردم نگاه کرد می اشاره بهش سینا که سیبی به

 :گفت تعجب با مهتاب

 !آد نمی بر پسش از یکتا! سختیه خیلی کار سیب اون چیدن-

 .کردم انتخابش سختیه کار چون: سینا
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 دلهره میک با. بربیام این پس از که نبوم مطمئن البته. کردم قبول آم برمی هرکاری پس از بدم نشون بهش اینکه برای

 !نبره پی درونم ترس به کسی که کردم کارم چاشنی هم شجاعت یکم. رفتم باال درخت از استرس و

 .بودم ایستاده محکم ی شاخه یه روی. رفتم می باال ها شاخه ی وسیله به و بودم کرده حلقه درخت دور رو پاهام

 !گی؟ می سیبو اون-

 !کناریش! نه-

 !کردی تر سخت کارمو بکنم اینو تونم می دیدی چون! نگو دروغ: گفتم عصبانیت با

 !ننداز من گردن بچینیش تونی نمی تو. خواستم می اونو هم اولش از من-

 رازد دستمو. ایستادم همونجا بزنم حرفی اینکه بدون ترس از من و برداشت ترک شاخه. بردم جلوتر یکم پامو حرص با

 .زدم جیغ من و شکست تقریبا شاخه برگردم که کنم بلند پامو خواستم می که همین اما. چیدم سیبو و کردم

 !یکتا: مهتاب

 !باش مواظب: سینا

 یگهد ی شاخه یه دستم با آوردم شانس. افتاد و شکست کال شاخه ایندفعه که برگردم کردم سعی بازم. ندادم جوابشو

 آقای اونوقت! مغزی ی ضربه یا شدم می فلج یا افتادم می ارتفاع اون از اگه. افتاد دستم از سیب. گرفتم رو

 !بکنه کارى واسم تونست نمی هم( سینا)دکتر

 :گفت می که شنیدم رو سینا صدای فقط. زدم می جیغ و بودم بسته هامو چشم

 .بغلم تو بنداز خودتو-

 :زدم داد تقریبا

 !متنفرم ازت! بروگمشو-

 :گفت التماس با چون. بود ترسیده بیشتر من از اون انگار

 !کن اطمینان بهم! کنم می خواهش ازت یکتا-

 

 نوازش موهامو نفر یه. کنم باز هامو چشم نداشتم جرات! شد چی نفهمیدم دیگه و کردم باز دستامو اما چرا، دونم نمی

 :داد می

 !یکتا کن باز هاتو چشم-
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 هلش ها زده شوک مثل. کردم ایست لحظه یه! داد نوازش موهامو و کرد بغلم محکم. بود سینا. کردم باز هامو چشم

 :بود کرده بغلم محکم خیلی ولی. دادم

 !نخور تکون! یکتا کنم می خواهش -

 !کنار برو-

 :گفت و کرد ولم

 .کنم نمی ولت بعد ی دفعه ولی شدم خیال بی ایندفعه -

 :گفتم تشر با و زدم غره چشم بهش

 !کردی؟ کوفت تو سیب-

 :گفت و خندید

 !مساوی یک -یک -

 :گفت و داد بهم رو بود دستش که آبی لیوان و اومد مهتاب

 !بخور اینو بیا-

 :گفت اخم با سینا که شم بلند خواستم می. خوردم آب کم یه

 !نخور تکون نه-

 .کرد نگاهش مهتاب

 !بشینه یکم بهتره: سینا

 :گفت زنه می حرف خودش با که انگار بعد

 .بخشم نمی خودمو من-

 !سینا بغل افتادی آوردی شانس: مهتاب

 .نزدم حرفی

 . شد خوب زود ولی کرد می درد یکم پام! بقیه پیش برگشتیم مهتاب با بعد ی دقیقه چند
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 بیش و کم هم پریسا و من. بودن آشپزی مشغول ها خانم. برگشتیم که خودمون ویالی به شد تاریک یکم که هوا

 شکنار بتونم من و بیاد سینا تا دادم لفتش یکم عمد از. زدم صدا رو بقیه و چیدیم رو میز. کردیم می کمک بهشون

 !شد هم طور همین. بشینم

 رو نجبر دیس که برگشت سینا. اومد پیش بودم منتظرش که فرصتی بآلخره. کنم تالفی میخواستم طوری یه همش

 طوری رو ظرف. شدم خوردن مشغول و گذاشتم دستش کنار رو ماست ظرف نفهمه کسی که طوری یواش منم برداره

 اما! روش ریخت می همش و میخورد ماست ظرف به آرنجش برگردونه جاش سر رو دیس سینا وقتی که بودم گذاشته

 فقط اما بزنم داد خواستم می. شد کثیف همش و من پیراهن روی ریخت ماست ظرف و خورد دستش من شانسی بد از

 رمید رو حرصم بیشتر که بود سینا لب ی گوشه لبخندی. نشد من متوجه مامان جز به کس هیچ. کردم نگاه سینا به

 :گفت گوشم در آروم. آورد

 !زاشتی می تر اینطرف یکم رو ظرف و کردی می جمع رو حواست باید-

 !پررویی که واقعا-

 !کردی اذیتم هم تو حال هر به. نکردم فراموش و امروز موضوع-

 !پررو-

 !من نفع به یک -دو فعال-

 .بشنویم هم ما بزنید حرف بلندتر: شهال خاله

 کم مک. رفتم نشیمن اتاق به و کردم عوض رو لباسم و رفتم و کردم تشکر همه از و شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس

 وقتی و شکستن می تخمه هیجان با. کردن می نگاه فوتبال جمعی دسته پسرها. نشستن می جا یه و اومدن می همه

. داشت زیادی هیجان و بود پرسپلیس و استقالل بازی. کردن می بیداد و داد کلی زد می گل شون عالقه مورد تیم

 :گفت و نشست کنارم سارا

 .متنفرم فوتبال از-

 :گفتم لب زیر

 !حاال مخصوصا! طور همین منم-

 :گفتم و کردم نگاهش یکم

 !سرمه تو ای نقشه یه من-

 !خاموشه هاش چراغ و خالیه که هم بغلی ویالی! خوبیه فکر! کنی؟ قطع رو برق خوای می! بدجنس ای-
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 !هستی؟ پس-

 :گفت و زد چشمک بعد و کرد فکر یکم

 .هستم-

 گرفته مخند. ویال پشت رفتیم خنده با. بیرون اومدیم ویال از یواشکی اتاقمون به رفتن ی بهونه به و شدیم بلند هم با

. ندید ور ما کسی و بود تاریک. ویال سمت برگشتیم هامون گوشی نور با خنده با و آوردیم پایین رو کنتور ی دکمه. بود

 :گفت سارا. ها پله پایین رفتیم

 .خوندم می کتاب داشتم! شدن؟ قطع چرا برقها -

 :گفتم و خندیدم آروم

 .بشینیم جا یه بریم بیا! نداره عیبی -

 .کنن استراحت یکم و بمونن ویال توی دادن ترجیح بزرگترها. ساحل کنار رفتیم پریسا پیشنهاد به

 .نیومد باهامون سردرد و خستگی ی بهونه به هم پرهام

 . بودم نشسته نیما و آرمین بین من. کردند روشن آتیش سینا و آرمین و نیما

 شستهن نیما کنار فاصله یکم با هم سارا و پریسا. بودند نشسته نیما و من روی روبه درست و هم کنار هم مهتاب و سینا

 .بودند

 :خوند می و زد می برامون و بود آورده رو گیتارش آرمین

 

 

 من و کردی سفر تو

 

 گذشت سال صد همچو ها درثانیه عمر آن در که روزی سه دو

 

 گشتم را جا همه

 

 پوییدم جا همه
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 زدم پرسه جا همه

 

 من شبنم از اثر ندیدم چون

 

 دادم سر ای گریه

 

 چشم و زد رمیده سیالب به که

 

 دریا دامن و شد تر آستین

 

 "شکست خار بردلم"

 

 "شکست خار بردلم"

 

 شب آن نهادم چو بالین به سر

 

 تب با دیدم تو خواب ایی لحظه

 

 نگران و غمگین که

 

 بودی جنونت صحرای ی دیوانه یاد

 

 بود فراوانش غصه دل به و لیلی ی قصه لب به و سفر بغض گلو به

 

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

63 

 زفراغ تجسم این

 

 "شکست دار برسرم "

 

 "شکست دار برسرم"

 

 کردم رو شهر به و بالین ز آوازه شدم

 

 کردم بو رخت تمنای به را ها الله

 

 رفتی، می آن از گهگاه تو که را ای کوچه

 

 قامت خمیده سرو آن زیر

 

 هست آبش در تو نقش هنوز که رودى لب

 

 کردم خو او به تو یاد به و زدم تکیه آن به غریبانه من

 

 رود آن زالل آب در تو نقش بر نگه

 

 "شکست زار ترم چشم در خواب "

 

 "شکست زار ترم چشم در خواب "

 

 گیتار بسازم که بکندم سرو زان شاخه
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 یار تو بهر زنم تا

 

 کندم خونین دل عروق ز تارش سیم

 

 پاره صد بود شده فراغت ز قلبم ى رشته ى همه

 

 خود سر پریش موى با لیک

 

 بود شده قشنگى گیتار و کردم هم سر

 

 سرو چوب

 

 دل ى رشته

 

 سپید موى

 

 گیتارم بود شده

 

 خود ى کرده سفر ز بنوازم رسیدم چو

 

 ام سیه بخت ز که دریغا اى

 

 "شکست گیتار چوب "
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 "شکست گیتار چوب "

 

 سحرى نسیم چو صبحگاهان

 

 آورد مشامم به الله پرور جان عطر

 

 پیمودم خود ى ویرانه ى کلبه وادى

 

 ریزان اشک لنگان، لنگ

 

 خود ى خانه غمین به رسیدم چو

 

 سرم به ناگه و زد بر جگر ز خونین آه

 

 "شکست دیوار و در "

 

 "شکست دیوار درو "

 

 سفر، رفته اى اینک

 

 قهر به رفته اى اینک

 

 جگر خون و منم

 

 بگذر محزون ى کوچه این از باز
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 دگر تو فراغ و هجران ز که

 

 "شکست تبدار تن استخوان "

 

 "شکست تبدار تن استخوان "

 

 .داشت هم نشینی دل صدای و زد می قشنگ العاده فوق واقعا آرمین. زدیم کف براش همه شد تموم خوندنش وقتی

 .داشت هم نشینی دل صدای و زد می قشنگ العاده فوق واقعا آرمین. زدیم کف براش همه شد تموم خوندنش وقتی

 :گفت لبخند با بود نشسته آرمین کنار که سارا

 !آرمین بود زیبا واقعا

 .افتادم دختره اون یاد زیبا گفتی راستی...! زیبا: آرمین

 !دختره؟ کدوم:  شد خیره آرمین به درشتش های چشم با سارا

 گوشاش. بود گذاشته زیبا رو اسمش خردی بی آدم کدوم دونم نمی اما. بود زیبا اسمش مون همسایه دختر: آرمین

 اول. نداشت هم سنی طفلک. بود بز های لب مثل هاش لب. بود کرده ماهه شیش فِر رو دماغش. بود بزن باد مثل

 یم من به چرا جون آرمین ": گفت می دید می منو تا همیشه. نداشت دیگه بیشتر صدتا نودتا، فوقش. بود جوونیش

 بازی نه ":گفتم می هم من -گفت می لرزون صدایی با رو ها این -"!دارم؟ سنی من تو نظر به! شدی؟ پیر دیگه تو گن

 یم درک منو تو فقط ":گفت می و خندید می طفلکم اون "!است برازنده اسمتون که حقّا... ندارین سنی که شما خانم،

 !دارم باالیی درک من کال "!جون آرمین کنی

 ؟!نیومده پرهام چرا دونین نمی شما ها بچه: گفت خندید می که طور همون نیما. خنده زیر بودن زده همه

 !خودشه تو همش اومدیم وقتی از! اومده؟ پیش مشکلی: داد ادامه پریسا به رو بعد

 !نداره خوبی روز و حال که شدم متوجه هم من اتفاقاً: پریسا

 .بود دوخته چشم آتیش رقصان های شعله به و بود انداخته پایین رو سرش مغموم و ساکت سینا

 .رفت ای دیگه سمت به و شد جدا بقیه از خواهی عذر با. شدند ساکت همه سینا گوشی خوردن زنگ با
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 همتوج هم سارا که کرد می نگاه سینا به طوری. بود گرفته ام خنده رفتارش از. کرد بدرقه رو سینا نگاهش با مهتاب

 .بود شده

 !زیبایی مهتاب عجب: گفت خنده با آرمین

 !کردی؟ شروع تو باز: نیما

. اشتمگذ تنهاتون که متاسفم: گفت و نشست مهتاب کنار دوباره و برگشت سینا که بده رو جوابش خواست می آرمین

 نمی چون کن عذرخواهی متین از من طرف از جان مهتاب. برگردم تهران به دیگه روز دو باید که دادن خبر بهم اآلن

 .کنم صبر اومدنش تا تونم

 !داداش؟ برگردی باید چرا: سارا

 .بزنم ماهک به سری یه باید رفتن از قبل ولی. دارم کار کم یه: سینا

 .میام باهات منم: سارا

 !نداره صفایی تو بدون اینجا. شد حیف چقدر: مهتاب

 .نگفت چیزی و انداخت مهتاب به ای مسخره نگاه سینا! خنده زیر زدم پق و بگیرم رو ام خنده جلوی نتوستم دیگه

 :گفت و کرد بقیه به نگاهی آرمین. بود گرفته رو خودش جلوی زور به که هم نیما

 !ورپریده؟ خندی می چرا! بگیری حناق! هِه،هِه

 لساح به زودتر تونست هرکی! کنیم؟ شنا باهم آد می کی: گفت و شد بلند هو یه آرمین و رفت غره چشم بهش نیما

 !داره جایزه یه من پیش برگرده

 ؟!چیه ات جایزه: گفت خنده با سینا. کردن نگاه رو همدیگر همه

  Secrete! تهِ سِکر دیگه اونش: آرمین

 !ندارم رو اش آمادگی اآلن که یکی من: نیما

 سرپ بدو. اومدم من بکنی شلوارتو تو تا! کنی آماده خودتو تونی می: گفت و انداخت نیما سرتاپای به نگاهی آرمین

 خوب

! نزدم حرفی که من! شدی؟ سرخ چرا: گفت نازک صدای با و داد اندامش به قری آرمین. رفت غره چشم بهش نیما

 ؟!نه یه ای پایه حاال! باشه محجوب باید دختر! آفرین

 !آرمین: گفت اخم با نیما
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 .کرد اشاره ما به بعد

 بابا! پسر؟ منحرفی اینقدر چرا تو آخه! کنه باز -نیما ابروهای به اشاره - رو ها طناب اون بگید این به بابا: آرمین

 .بود شنا منظورم

 !ام آماده من: گفت و درآورد رو شرتش تی سینا

 :گفت و کرد نگاهش نیما. داشت قوی عضالت. موند خیره بدنش روی نگاهم

 !سرده خیلی هوا! بری؟ خوای می که مطمئنی

 .داد تکون سر و زد لبخند هم نیما. گفت چیزی نیما گوش در آروم و زد لبخند سینا

 .کرد می نگاش و بود ایستاده همونجا آرمین. اندخت آب داخل رو خودش شیرجه یه با سینا

 !آی؟ نمی چرا: سینا

. اومد بیرون آب از داد و جیغ با که بود نگذشته ثانیه چند هنوز اما. شد آب داخل و آورد در رو شرتش تی هم آرمین

 .خندیدن می حرکاتش به همه

! بگیری طاعون نه نه،! بگیری سِل اصال نه! بگیری زخم سیاه! کنه؟ کارت چی بگم خدا! پسر شی ذلیل الهی: آرمین

 !گیری نمی مرضی هیچ دکتری تو اصال! ... نه،نه،نه نه،! بگیری وبا! نه،نه،نه

 !بود خودت پیشنهاد شنا! گی؟ می چی هست معلوم آرمین: نیما

 .خورد شکر سینا نه. خوردم شکر من: آرمین

 !دی؟ می فحش چرا آرمین! ه...اِ: سارا

 نمی خالی، جات نیما. خوردم تنهایی خودم بود شکر هرچی اصال. بدم فحش تو داداش به اگه بشم الل من: آرمین

. دم می خوردت به شکر خواد می دلت تا برمت می خواستی وقت هر بعد به این از! المصّب داشت ای مزه چه دونی

 !ها گیری می قند مرض! نکنی روی زیاده باشه حواست فقط

 .نشست آتیش کنار و اومد بیرون آب از سینا

 !ها خوری می سرما! بپوشی؟ رو لباست خوای نمی سینا: مهتاب

 !نداره آفت که بم بادمجون! بابا نه: آرمین
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 :گفتم شوخی به من و زد عطسه دفعه یه. داد تکون سر و خندید سینا

 !زنه می آفت ها تازگی هم بم بادموجون اینکه مثل

 !خوردیم می اینجا آوردیم می میوه و تخمه کم یه کاش: پریسا

 .دارم تخمه من: آرمین

 !دیگه بخوریم بده خب: پریسا

 :گفت عصبانیت با نیما بگه چیزی آرمین اینکه از قبل

 !کشمت می خودم بزنی حرف دیگه ی کلمه یه اگه بخدا آرمین

 خواستم می! منحرف ؟ گفتم چی من مگه. دم می طالقت ریم می فردا همین! شه می پررو اینقدر دخترم مگه! ه...اِ

 !دیگه بدم تخمه بهش

 .داد پریسا به و درآورد تخمه مشت یه جیبش توی از بعد. گفت کشیده خیلی رو " تخمه " ی کلمه

 !دیگه بده هم ما به: سارا

 !بیاره بره تونه می دوتا ولی! شد تموم دیگه. خانوم سارا شرمنده: آرمین

 !دوتا؟: سارا

 !شه می تا سه! شه می دوتا! یکتاست همین منظورم

 .زدم ش شونه به مشت با من و خندیدن همه

 "!یکتا؟" بگی بهم آدم مثل تونی نمی

 .گم می بهت خواستی هرچی بیار پرت و خرت یکم برو تو

 یدد می منو مامان اگه چون! نشه من ی متوجه کسی تا کردم باز آروم درو. برگشتم ویال سمت به حرف بی و شدم بلند

 ماومد آروم. گذاشتم ظرف یه توی هم میوه کم یه و ریختم ظرف یه توی آجیل و تخمه کم یه. برگردم زاشت نمی دیگه

 ظرف. مبود مجبور ولی. بودم هم تنها. ترسیدم می تاریکی از کم یه. ویال پشت رفتم. افتادم ها برق یاد دفعه یه. بیرون

 یم ویال توی از صدا سرو کم یه. برگردوندم اولش حالت به رو کنتور ی دکمه گوشیم نور با و گذاشتم زمین روی رو ها

 .برگشتم ساحل طرف به و برداشتم رو ها ظرف و گذاشتم جیبم توی رو گوشی. اومد

 :گفت صدایی یه که برگردم خواستم می. نبود کسی رسیدم وقتی ولی

 .برنگرد اومدی اینجا تا که حاال
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 .سینا سمت برگشتم ترس با

 !اینجایی؟ تو

 !ندیدی؟ رو ها بچه مگه! اینجایی؟ چرا تو

 :پرید دهنم از هو یه.  گذاشتم سنگ یه روی رو ها ظرف

 .کنم وصل رو ها برق رفتم نه

 .نمیشد این از بدتر سوتی. رفت هوا به سینا ی قهقه. دهنم جلوی گذاشتم دستمو

 !جالبه! بخونین؟ کتاب رفتین سارا و تو همین واسه! کردی؟ قطع رو ها برق تو پس

 !مساوی دو -دو

 .نشست کنارم و خندید

 !بده بهم سیب یه

 :گفتم و کردم ول سیبو. شد داغ تنم. گرفت دستمو مچ بگیره سیبو اینکه بجای اما. بدم بهش که برداشتم سیب یه

 .کن ول دستمو

 :کرد زمزمه گوشم در و شد تر نزدیک بهم

 !کِشم می کنار تو نفع به من! کنیم؟ تموم رو ها بازی این نیست بهتر

 :کردم ریز و هام چشم

 !منظور؟

 :گفت و گرفت دستش توی دستمو

 !نباش مغرور اینقدر! بزن دلته تو که رو حرفی! فهمی می خوب منظورمو

 .نیستم اونجوری من ولی! کنی می گیر ها خیلی گلوی تو نگذریم حق از! دکتر آقای میگیری تحویل خودتو خیلی

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از محکم دستمو بعد

 !بکش خودت هم رو اینا آوردن زحمت! بخیر شب

 .بود خوبی ی تیکه واقعا که کنم می اعتراف. بود داغ تنم هنوز. برگشتم ویال سمت وبه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

71 

 به ستیمتون نمی و بود بارونی هوا. برگشتیم ویال به گردش کلی از بعد روز اون هم ما. برگشت تهران به سینا بعد روز دو

 حبتص مشغول. بود شده همراه ما با پرهام بار این. رفتیم حیاط توی آالچیق به همگی پریسا پیشنهاد به. بریم ساحل

 فقط .گه می چی فهمیدم می راحت بود، خوب زبانم چون. کرد صحبت به شروع انگلیسی. خورد زنگ تلفنش که بودیم

 !نداره وقت فعال گفت آخرشم و رفت طرف ی صدقه قربون

 :گفت و گرفت گوشش کنار و آورد در جیبش از رو اش گوشی بازی مسخره با آرمین. کرد قطع رو گوشی

... منی، عشق منی، عمر منی، وجود ی همه تو اصال ندارم، معنا تو بدون من من، امید ی همه من، عشق برم قربونت

 !جونم هانی بای ندارم، وقت هانی نداری کاری فعال خب! منی خود تو اصال! سرم تو خاک

 جماعت زن مقابل در! ها درآوردی رو شورش واقعا! کنم ذلیلت زن سر بر خاک: گفت و کوبید پرهام سر تو محکم بعد

. طرفت نآ می بیشتر! نگیر اشون تحویل. کنن فکر اش بقیه واسه بزار. بزن نصفه رو حرفت مثال! بگیری خودتو باید

 .آد بی در زانو به مرد مقابل در باید زن

 !برو تر یواش! خبره؟ چه! هوی،هوی: پریسا

 ایدب مرد. بگیره خودشو بخواد که مردی هر خورده چیز اصال! بگیره خودشو بخواد که باشه کی سگِ پسر، اصال: آرمین

 کنه، حموم رو بچه بشوره، ظرف بشوره، لباس که مرده وظایف جز این اصال. باشه داشته رو زن هوای حال همه در

 ردم اصال خوره، سری تو بیچاره، برسره، خاک بدبخته، مرد اصال کنه، تمیز رو خونه کنه، تمیز رو بچه خصوصی کارهای

 ...مرد گفته کی اصال! آدمه؟ مرد که گفته کی اصال! شه نمی محسوب ها آدم جز

 

 .گفت می زد می سرش به که درحالی رو ها این

 

 :مهتاب. کرد می نگاه بقیه به خنده با سارا

 !رفتی؟ می اش صدقه قربون اینطور که بود کی حاال پرهام

 .افم جی: پرهام

 .نیومد خوشم رفتارش از اصال چرا دونم نمی. کرد نظر اظهار یه هرکس حرفش این با

 .کنه دعوت ویال به شب فردا برای رو دخترش دوست پرهام که شد قرار

 

 نگاهم خنده با سارا. زدم می چرت و بودم گرفته پایین رو سرم. رفتم حیاط به ورزش برای سارا همراه بعد روز صبح

 :گفت و کرد
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 یم کی پس! زنی می چرت اینطوری که اآلنم نیومدی، و کردی بهونه رو پات درد که پریروز و دیروز! شدی تنبل خیلی

 ؟!کنی ورزش خوای

 رو ها بازی سوسول این حوصله من خیال، بی گرفتی؟ جدی چرا تو گفتم چیزی یه من بابا شو، خیال بی خدا ترو سارا

 .ندارم

 !بیا من دنبال زودباش نشو، تنبل

 چمن روی همونجا که بودم ندویده کامل رو حیاط دور هنوز. دویدم دنبالش ناچار نیست بردار دست دونستم می چون

 :گفتم التماس با و نشستم ها

 

 

 .بردار دست مادرتِ  جون سارا،

 .شه نمی که اینطوری. ببینم پاشو...! اِاِ

 و نشست کنارم رسید بهم دوباره وقتی و زد دور رو حیاط بقیه خودش و شد خیال بی ندارم شدن بلند نای دید وقتی

 :گفت

 !ممنوع تنبلی دیگه فردا از رفتی، دَر خوب امروز

 .بخوابم یکم دیگه فردا بزار خدا ترو! ها هستی آدمی عجب تو دختر وای

 .زد بیرون ویال از بعد لحظه چند و رفت پارکینگ سمت به و اومد بیرون به پرهام لحظه همون

 آن بی هم بعدش بگذرونه خوش باهاش شب تا و دخترش دوست استقبال به رفت حتما که کردم فکر خودم پیش

 .اینجا

 .خوردیم صبحانه بودند شده بیدار تازه که بقیه با و رفتیم داخل بعد ربع یک هم سارا و من

 روسری ویال به ورود محض به. اومد ویال به هیکل خوش دختر یه همراه نهار از بعد و برنگشت ویال به نهار برای پرهام

 .درآورد تنش از هم رو مانتوش و برداشت رو اش

 .کرد پرسی احوال باهاش آویزون لوچه و لب با نیومده خوشش پرهام دختر دوست از بود مشخص که نسترن خاله

. اومد نمی در جور اش کشیده صورت با که درشت های چشم و شده الیت های موهای. داشت الغری و کشیده صورت

 .هستم یکتا من وقتم، خوش دیدنت از: گفتم انگلیسی به و و کردم دراز رو دستم و رفتم سمتش به

 .هست کِلی هم من

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

73 

 ...یا حسادت مثل حسی. بودم کرده پیدا بدی احساس بهش نسبت ناخودآگاه

 .بودن کرده خلوت هم با اش خارجی مانکن و پرهام. رفتیم ساحل به باهم همه

 تونست مین گشت برمی که هربار کلی و زد می بود باز کمرش پایین تا که کلی لباس پشت و بود برداشته پر یه آرمین

 اربرد دست آرمین اما بگیره رو آرمین جلوی کرد می سعی پرهام. بشیم بر روده بود نزدیک خنده از. ببینه رو آرمین

 لوممظ! خدا وای وای،. شد قطع دستم پسر، نبینی خیر! آخ: زد جیغ بلند آرمین. گرفت پشت از رو دستش پرهام. نبود

 بگه این به چیزی یه یکی خدا ای. رسیدم می رو حسابت واال نیستم حریفت که حیف. آورده گیر

 

 

 .ندارم ات کاری که من کنی؟ می همچین چرا: پرهام

 .بود افتاده خنده به حرکاتش دیدن با اما میگه چی آرمین فهمید نمی اینکه با کِلی

 بعد ساعت یک حدود. بود اومده ایران به پرهام دیدن البته و گردش برای توریستی گروه یه با کلی ها بچه گفته طبق

 .رفتند بیرون به کلی و پرهام

 ذایغ بهتره خاله: گفتم حرص از البته و خنده با. بود غذا پختن مشغول اخم با نسترن خاله. برگشتیم ویال به هم ما

 .نداره دوست ها غذا این از تون عروس آخه کنی، درست خارجی

 !پارتی اومده انگار! پوشیده لباسی چه ببین! سر خیره ی دختره. بخوره کوفت بهتره پس: خاله

 :گفت و گزید رو لبش بعد

 !کردم که هم غیبتش! اهلل استغفر -

 تا و دادم رو جوابش. بود زیبا متن یه. بود سینا از مسیج. اومد موبایلم مسیج صدای لحظه همون. رفتم اتاق به خنده با

 .کردم استراحت کمی غذا شدن آماده

 خورده خرخره تا که بود مشخص پرهام حرکات از. بودند اومده تازه هم پرهام و کلی رفتم پایین به شام برای وقتی

 دوستش پرهام که اومد نمی نظر به. داشتم نظر زیر رو کلی و پرهام. بود کاری یه به مشغول هرکی شام از بعد. بود

 !بگذرونه خوش هاش با صباحی چند خواد می فقط بود معلوم و باشه داشته

. رفت می غره چشم بهش مُدام نسترن خاله که بود کرده بغل رو کلی طوری ست اروپا تو کرد می احساس که پرهام

 شدند خارج در از اینکه محض به. برد داشتند اقامت توش هاش دوست با که هتلی به رو کلی پرهام بعد ساعت یک

 :گفت شهرام عمو به رو اخم با خاله
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 همگ بگیر رو جلوش یکم مرد آخه میگم بهت هِی. نیست حالیش بزرگ و کوچک که کردی رو پر رو پسره این اینقدر

 !ره؟ می گوشِت تو حرف

 

 

 .رفتیم اتاقمون به هم دخترا ما و رفتن دنبالشون آرمین و نیما بیان شمال به بهاره و متین بود قرار چون

 ما اب زود خیلی که بود مهربونی و گرم خون دختر بهاره. اومدن ویال به بهاره و متین همراه آرمین و نیما بعد ساعت یک

 .خندیدیم می ما و زد می حرف مدام و نبود کن ول که هم آرمین. کرد باز رو دوستی باب

 مسواک. رفتیم خواب اتاق به که بود نیم و سه ساعت. نشدیم زمان گذشتن متوجه که زدیم حرف و خندیدیم اونقدر

 خواستم می. پوشیدم خواب لباس سریع. بود برده شون خواب زود خیلی بقیه ظاهرا. اومدم بیرون دستشویی از و زدم

 .داشت نگه ویال در جلوی دیدم رو پرهام ماشین که بخوابم

 به شروع من دیدن با و شد داخل دقیقه چند از بعد. کردم باز رو در و کردم خاموش رو دزدگیر و رفتم پاین به سریع

 سریع. شدم می آب داشتم خجالت از بود نازک خیلی لباسم چون! تنمه خواب لباس شدم متوجه تازه. کرد خندیدن

. بستم محکم رو در و شدم اتاق داخل و دویدم باال رو ها پله تند تند، بدم پرهام به زدن حرف ی اجازه اینکه بدون

 :گفت و شد بیدار پریسا در باصدای

 !شده؟ چیزی

 .خوردم آور خواب یه رفتم گرفت، نمی خوابم... بخواب! نیست چیزی! نه ، نه: گفتم و شدم پاچه دست

 .بخوابم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. بست رو هاش چشم دوباره باورکرد پریسا

 

 ازش. نشم آفتابی چشمش جلوی زیاد کردم سعی زد می پرپر پرهام برای دلم که این با بودیم شمال که دیگه دوروز

 .کشیدم می خجالت

 مهمونی برام بود تولدم که دیگه ماه یک خواست می مامان. رفتم سیما خاله خاک سر اول تهران به برگشتن از بعد

 و دمبو بیدار وقت دیر تا شبها. بگذرونم خوندن درس با رو وقتم بیشتر کردم می سعی. کردم مخالفت من اما بگیره

 . شدم می خارج خونه از زهرا بهشت به رفتن برای اوقات بیشتر و خوندم می درس
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 خواست می که کردم تعجب. بریم بیرون باهم که خواست من از بود اومده مون خونه به آرمین معمول طبق که روز یک

 بیرون به باهم و شدم آماده هم من. داد تکون رو سرش موافقت ی نشانه به مامان. کردم نگاه مامان به. باشیم تنها

 گهن پارک یه جلوی جلوتر کمی. خرید بستنی دوتا و شد پیاده. داشت نگه فروشی بستنی یه جلوی آرمین. رفتیم

 :داشت

 !من بانوی شو پیاده

 تسم به و خورد رو اش بستنی آرمین. نشستیم نیمکت یه روی. شدیم پارک داخل باهم و شدم پیاده. گرفت ام خنده

 :برگشت من

 ور مهم موضوع یه خوام می. بدم بستنی بهت اینجا نیاوردمت من بابا! خوره می بستنی ناز با چطوری ببین! خدا ای

 .بگم بهت

 :گفتم و دادم باال رو ابروم یه

 .بزنی حرف آدم مثل بلدی تو مگه

 :زد ام شونه به مشت با آرمین. کوبیدم زمین به محکم رو ام بستنی بعد

 .بخورم من دادی می خوب. بودم داده پول واسش! ورپریده ای

 !مرگته؟ چه ببینم بگو حاال خب،. شی می چاق نخور بستنی زیاد هم تو. ندارم دوست

 :گفت جدی و مقدمه بی خیلی آرمین

 .کنم خواستگاری ازت خوام می

 گفتی؟ چی تو: کردم نگاهش لحظه چند! بست یخ تنم تو خون

 .کرد خندیدن به شروع بلند بلند دفعه یه

 ...سارا شده ذکرم و فکر تموم. ندارم خوراک و خواب دیگه یکتا خودت جون به. کردم می تمرین داشتم! نشو زده ذوق

 :گفت.  کرد می نگاه بهشون همونطوری آرمین. شدن رد کنارمون از دختر تا دو لحظه همون

 !باشیم خدمت در محترم های خانم -

 

 

 : گفتم خنده با
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 .کنی می فکر سارا به فقط مشخصه،

 ، سحر سحرا، ساجده، سعیده، سهیال، سمیرا، سوزان، سیما، سامره، به من. کنم نمی فکر سارا به که فقط فقطِ نه،

 ...سمیه ، سونیا

 کنی؟ می "س" ،"س" هِی خبرته؟ چه: گفتم خنده با

 :برد باال رو دستش

 بگم؟ هم دیگه چیز یه! اجازه؟ خانم

 :گفتم خنده با

 .بگو

 .نگفتم رو بیچاره سوسن

 کتنیم یه روی و شدم خسته دویدم کم یه اینکه از بعد. کردم دنبالش خنده با. کرد دویدن به شروع و شد بلند بعد

 :گفتم بهش و نشستم دیگه

 .بشین بیا. شدم خسته آرمین

 :گفت نشست ها چمن روی من از فاصله با کم یه

 !بزنی منو خوای می تو! نُچ

 :گفتم اخم با

 داره؟ من به ربطی چه داری دوست رو سارا تو اینکه اصال

 .کنه خواستگاری سارا از من واسه بگو مامانم به تو

 نداری؟ زبون خودت مگه

 .کشم می خجالت من

 :گفتم ای مسخره حالت با

 گی؟ نمی نیما به چرا... طفلک! آخِِی

 .شلوغه سرش نیما

 چطور؟
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 "!زنجان" ره می روز هر دونم نمی

 :گفتم و کردم بلند رو کیفم

 !ها تِ سَر تو زنم می اینو آرمین -

 :گفت و کوبید دهنش روی دستشو

 .زنم نمی حرف دیگه من اصال

 :گفتم و کردم اخم کمی

 .کنم می قبول تویی چون! باشه

 :بوسید رو ام گونه اومد و شد بلند

 .خوبی خیلی

 .کنی خَرَم خواد نمی خب خب،

 

 .کردم صحبت خاله با من هم بعد روز دو. برگشتیم خونه به

 هم با رو عروسی و نامزدی جشن شد قرار و کرد خواستگاری آرمین واسه سارا از لیال خاله هم احوال و اوضاع این توی

 با اسلب طوسی رنگ. پوشیدم بود ام زانو باالی تا اش بلندی که هفت یقه ای حلقه آستین پیراهن یه روز اون. بگیرن

 آرایش. کردم بیگودی رو بلندم مشکی موهای و رفتم آرایشگاه به مامان پیشنهاد به. داشت همخونی هام چشم رنگ

 به نیما و بابا و مامان با و پوشیدم لباسم روی هم رو ام روسری و مانتو و پوشیدم هم رو هام صندل. داشتم هم مالیمی

 :گفت و زد پهلوم به پریسا حیاط توی. کردیم حرکت احمدی آقای خونه سمت

 !دارن دستگاهی و دم عجب

 یایاش از پربود. بود موزه به شبیه بیشتر شون خونه. موند باز تعجب از دهنمون خونه داخل. نگفتم چیزی و خندیدم

 :گفت گوشم زیر پریسا. قیمتی و گرون

 .ها کرده پهن رو تورش جایی خوب هم آرمین این. باشه داشته ای خونه همچین محسنی این کردم نمی فکرشم

 .زشته پریسا، کن بس

 .شیدب آشنا ام زاده برادر با بیاید: گفت ما به رو نسترن خاله و مامان با روبوسی از بعد و اومد سمتمون به خانم پروانه

 :گفتم آروم و زدم پهلوش به. گرفت ام خنده. کرد می نگاه اطراف به چشمی زیر پریسا. کردیم حرکت دنبالش
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 .نباش تابلو اینقدر

 وشهگ یه. رسیدیم بود چیده مبل دورتادورش و بود دایره شکل به که دیگه سالن یه به بزرگی سالن گذشتن از بعد

. بود بازی چقدر. بودم شده نقاشی این تماشا محو. دیدم بود نشسته ابرها روی که پری یه از بزرگ تابلو یه شومینه روی

 :گفت و زد صدا رو دختر یه خنده با خانم پروانه

 .اینجا بیا جون الهه

 هی فقط. داشت فردی به منحصر زیبایی واقعا. داشت آبی های چشم و بلوند موهای. اومد سمتمون به اشوه و ناز با الهه

 ینا حتما! کرده؟ خوش کی به رو دلش مهتاب: گفتم دلم توی. نداشت تاثیری اش زیبایی توی که داشت مک و کک کم

 !سالم: گفت زیبایی لهجه با و زد لبخند و داد دست پریسا و بامن! ست سینا نامزد خانم الهه

 ستدو باهم تونید می کردم فکر. یه فرانسوی مادرش. اومده فرانسه از پیش هفته یک الهه: گفت و خندید خانم پروانه

 .باشید

. اومدن داماد و عروس که بود مشخص. شد بلند بقیه هورای و جیغ صدای که "!البته":بگم خواستم می و زدم لبخندی

 این اخدای! گرفت ام خنده. کرد می نگاه رو اونوَر و اینوَر هی و بود گرفته رو سارا دست آرمین. رفتیم بقیه پیش الهه با

 آرمین و زد پهلوش به سارا عاقبت که زد چشمک براشون و کرد نگاه دخترا به اونقدر! شد نمی آدم وقت هیچ پسر

 منو یکی. ندارم دوستش من. بخوره منو خواد می این! کمک النّاس ایها. گرفتی منو دست چرا تو! وای: کرد نگاه بهش

 .بده نجات این دست از

 براش مهربونی با و بوسید رو سارا پیشانی و اومد جلو نبود پیداش تاحاال که سینا! سارا خود حتی. خندیدن همه

 .کرد خوشبختی آرزوی

 تیمرف پیششون هامون هدیه دادن برای فقط. باشیم پایین دادیم ترجیح پریسا و من. رفتن عقد اتاق به سارا و آرمین

 بهش رو الهه بالفاصله و کردم سالم. اومد سمتمون به مهتاب. برگشتیم و دادیم داماد و عروس به رو هامون هدیه و

 :گفت خنده با. دادم نشون

 .داره فرانسوی نامزد خانم الهه. پرسیدم جون پروانه از تو از زودتر من

 :گفتم پریسا روبه. افتادم پرهام یاد اختیار بی هم من سینا به مهتاب ی عالقه دیدن با

 .بینمش نمی ها طرف این! نیومده؟ پرهام

 :گفت ناراحتی با پریسا

 .نیومد اما! بیاد که کردیم اصرار بهش خیلی

 .بود معما یه برام سینا و پرهام بین ی مساله. نکردم کنجکاوی دیگه
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 که ودب صبح های نزدیکی. رفتیم نداشت اونجا با چندانی فاصله که باشگاه به همه شد تموم عقد مراسم اینکه از بعد

 .برگشتیم و رسوندیم شون خونه به رو داماد و عروس

 دبر آزمون برای رو من نیما بعد سال ماه تیر وقتی. بود گرم خوندن درس با سرم من و گذشتن می هم سر پشت ها روز

 :گفتم نیما به نگرانی با که داشتم استرس اونقدر

 .ترسم می خیلی راستش بدم؟ کنکور دیگه سال من نیست بهتر نیما

 .کرد آرامش به دعوت رو من مهربونی با و زد لبخند نیما

 دیدن با. بود ماشین جلوی سینه به دست نیما رفتم بیرون وقتی. دادم جواب زحمت به بود که طوری هر رو ها سوال

 !بود؟ چطور: گفت من

 .کنیم صبر آد می ها جواب که وقتی تا باید. دونم نمی -

 ایه نزدیکی! یانه شم می قبول که بودم این فکر تو همش. نخوابیدم صبح تا بشه اعالم ها جواب بود قرار که شبی

 هروزنام نیما. اومدم پایین تخت از سریع. شدم بیدار خواب از نیما باصدای شهریور پونزده روز صبح. برد خوابم صبح

 :گفت و داد دستم رو

 !بگردی اسمت دنبال خودت بهتره

 پاره رو روزنامه حرصم از. نکردم پیداش گشتم هرچی اما گشتم خودم اسم دنبال "خ"ردیف تو و کردم بازش سریع

 :گفت و کرد ریز هاشو چشم نیما. کردم

 !نشدی؟ قبول

 :گفتم فریاد با

 !بیرون برو خواهشا! ندیدی؟ مگه

 

 

 واسه .گریه زیر زیدم و گرفتم بغلم هاموتو زانو و نشستم زمین روی. بیرون رفت در از آروم و نگفت چیزی نیما طفلک

 - نداره مسائدی حال گفت بابا دیشب که - مرجان عمه دیدن برای بابا و مامان بود قرار روز اون. نرفتم بیرون هم نهار

 بآلخره. بود تولدم روز ان آخه. کنن غافلگیر منو خواستن می مثال! کلکه ش همه اینا دونستم می من البته. برن کرج به

 :گفت و اتاقم تو اومد نیما. بیرون زدن خونه از رفتن کج ی بهونه به اینا مامان

 !شو آماده ام تو! بیرون رم می دارم من
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 .نمیام من

 .بزارم تنهات خونه تو تونم نمی

 :گفتم اخم با

 !اینجا بیاد پریسا زنم می زنگ

 !دعوتن اینا مهتاب ی خونه امشب. زدم زنگ بهش خودم

 چی؟ سارا

 !بیرون رفتن آرمین با زدم زنگ اونم به

 .داشت بهونه یه آوردم می رو هرکی اسم. کردن یکی به دست شون همه دونستم می

 .برگشتیم که بود نه ساعت. شدم آماده و شدم بلند ناچار

. شدیم داخل و کرد باز رو در ریموت با نیما. نبود خونه کسی مثال چون نکردم تعجب. بودن خاموش ها چراغ ی همه

 قتیو اونجا از. شدم قایم خورد می اتاقم به که یی ها پله پایین ولی. تو برم نیما از زودتر خواستم مثال و شدم پیاده من

 عوسری دوید و شدم غافلگیر و داخل رفتم من کردم می فکر که نیما. ببینم رو همه تونستم می شد می باز ورودی در

 . شد قطع هو یه اما شد بلند هورا صدای و شدن روشن چراغا که کرد باز درو

 شده رغافلگی اونا بشم غافلگیر من اینکه بجای! بود دیدنی شون همه قیافه. خونه تو پریدم و خندیدم بلند صدای با

 :گفت بلند صدای با آرمین. خندیدم می و بودم نشسته در جلوی و شکمم روی بودم گذاشته دستمو! بودن

 این .نتونستیم که بهتر همون اصال. کنیم روغافلگیر تو مثل مزخرفی آدم که چیدیم مسخره برنامه همه این! مرض -

 !شده قدیمی خیلی دیگه کارا

 

 

 :گفت نیما روبه سارا

 !اومدی؟ یکتا از قبل چرا تو نیما -

 .نبود حیاط تو آخه. تو اومد یکتا کردم فکر من: نیما

 !بود رفته وا خیلی هاتو قیافه. بود مزه با خیلی ها خودمونیم ولی. بودم شده قایم ها پله زیر آخه -

 !کردی خراب چیزو همه که تو: پریسا
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 !ست خاطره یه خودش واسه اینم نداره عیبی -

 .زیبا ی دوشیزه ای برقص من با: گفت و گرفت رو دستم و گذاشت تندی موزیک آرمین

 .کنم عوض رو لباسم باید اول من، های رویا ی شاهزاده

 .کنم پیدا مناسبی لباس من تا رفتیم اتاقم به سارا و پریسا با لباسم کردن عوض برای هم من و خندیدن همه

 برگ یه که دارم برش خواستم می. بود صورتی ای حلقه آستین پیراهن یه تختم روی. شدیم داخل و کردم باز رو در

 :داشتم برش. زمین رو افتاد روش از کاغذ

 !«مبارک تولدت مهندس خانم »

 

 

 !ها کنه اذیتم میاد خوشش مامانم! باطل خیال زهی: گفتم و زدم پوزخندی. بود مامان خط

 :گفت و کوبید م پیشونی روی پریسا

 یم و کردم پیدا اسمتو من اما! کردی پوره پاره رو روزنامه ندیدیش که بار اولین! نکردی باز خوب چشمتو اینکه برای

 شد قرار شدی قبول که دادم اطمینان بهش وقتی! نشده قبول یکتا گفت نیما که بگم تبریک بهت بزنم زنگ خواستم

 !کنیم غافلگیرت

 :گفتم و کردم بغلش حالی خوش از

 !شدم غافلگیر واقعا دیگه رو یکی این وای -

 .شدم قبول محض فیزیک هم من: پریسا

 .گفتم تبریک بهش و بوسیدمش

 .گم می تبریک بهتون پریسا یکتا،: گفت لبخند با و شد داخل و زد در مهتاب

 !نشدی؟ قبول تو مگه

 :گفت اخم با. بود گرفته اش چهره

 .ندارم دوست رو رشته این اما شدم قبول شناسی جامعه امسالم. نشدم قبول که پارسال

 کنی؟ کار چی خوای می پس

 !میشه چی ببینم تا صبرکنم دیگه سال یه دارم دوست
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 کنم می موفقیت آرزوی برات

 آرزوی اون و این برای اینجا اومدی گذاشتی رو مهمونهات! تولدته مثال یکتا! دیگه باشین زود: گفت اخم با سارا

 !کنی؟ می موفقیت

 

 .بودن مشغول دوم ی طبقه توی هم ها جوون و بودن اول ی طبقه توی بزرگترها. رفتیم بیرون شوخی و خنده با

 که بابا خواهر تنها مرجان عمه و کردن می زندگی شیراز تو بابا مادر و پدر. بودن جمعیت کم خیلی بابا خونواده

 که فرناز، با تازگی به مهدی. کرد می زندگی کرج در مهسا و مهدی فرزندش دو همراه به بود داده دست از رو همسرش

 خانواده همراه رفت می دبیرستان اول به امسال که هم مهسا. بود کرده ازدواج بود ثروتمندی خیلی خانواده از دختری

 .بود اومده ما خونه به اش

 خانواده با بیشتر و نداشت عالقه مادرش ی خانواده به مهسا چون! آورده خودش با رو مهسا زور به عمه بودم مطمئن

 .داشت آمد و رفت کردن می زندگی کرج در هم اونها که عموهاش و ها عمه

 فقط که افسانه از بغیر همگی که داشت خواهر دو و برادر دو مامان. بود پرجمعیت مامان خانواده بابا خانواده برخالف

 رفته مشهد به تحصیل برای بود مامان خانواده کوچک عضو که افسانه. بودن کرده ازدواج بود بزرگتر من از سال دو

 .کردن می زندگی بوشهر در مامان خانواده اعضای بقیه و بود

 .دارن کار تو با عزیزم، بیا جان، یکتا: اومدم خودم به فرناز صدای با

 .بفرمایید: گرفتم ازش رو گوشی

 !مبارک تولدت-

 !تویی؟ مهشید: گفتم بلند صدای با

 !باشه؟ کی داشتی انتظار پس-

 !گذره؟ می خوش! خبر؟ چه. عزیزم برم قربونت-

 دص که شااهلل ان. عزیزم مبارک تولدت بگم، تبریک بهت زدم زنگ راستی،...شه نمی آدم خود کشور دنیا جای هیچ-

 !بشی ساله

 می ام یه گر شنیدم می رو صداش وقت هر که بودم وابسته مهشید به اونقدر. بود بسته حلقه هام چشم توی اشک

 دیدن با بود من به حواسش و کرد می صحبت مهتاب با که سینا. کردم می گریه آروم من و زد می حرف مهشید. گرفت

 .بود مونده خیره بهم هام اشک

 !میشنوی؟ صدامو یکتا، الو: مهشید

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

83 

 . اِه تو با گوشم. عزیزم بگو آره،: گفتم بغض با

 رامب هیچکی اما. گذرونم می اون با بیشتر رو فراغتم اوقات که شدم آشنا آلمانی دختر یه با گفتم می داشتم: مهشید

 !کرد؟ چیکار پریسا شدی؟ قبول دانشگاه راستی... نیست پریسا و تو مثل

 !ری؟ می دانشگاه! چطور؟ تو! فیزیک هم پریسا. شدم قبول عمران آره-

 . خونم می عمران تو مثل منم آره. دارم موفقیت آرزو براتون-

 

 احساس بود برم و دور که آدم همه این وجود با. بود گلوم تو هنوز بغض کردم صحبت مهشید با کلی اینکه از بعد

 .نیاورد خودش بروی ولی شد من متوجه هم مهسا که بودم ریخته بهم اونقدر. کردم می تنهایی

 مهشید و انیم با بچگی از که هایی عکس کردن نگاه به شروع و برداشتم رو عکسم آلبوم. برگشتم اتاقم به و شدم بلند

 .کردم بودیم گرفته پرهام و پریسا و آرمین و

 خواست می آرمین روز اون یادمه. کرد می نگاه اش بستنی به آرمین و بود دستش بستنی یه مهشید عکس یه توی

. دیمکر می بازی اینا پریسا ی خونه باغ توی و بودیم هم با همیشه. گذاشت نمی نیما اما بگیره مهشید از رو بستنی

 .بود سالش دوازده پرهام موقع اون. رفت انگلستان به و شد جدا ما از پرهام که بودیم ساله هشت

 در وقت هیچ خال این اما کنه پر پریسا و من وجود با رو مادرش نبود داشت سعی مهشید. بود قشنگی دوران چقدر

 خاطره بدترین. شد می دورتر و دورتر مهشید از سیما خاله مرگ از بعد که پدرش با خصوص به. نشد پر مهشید وجود

 .بود مهشید مادر سیما خاله مرگ داشت ایران از مهشید که ای

 فدات جان، شهاب: شد داخل زد می حرف گوشی با که حالی در پریسا و خورد در به ای تقه که بودم افکار همین توی

 جای همون آم می فردا من پس شم، فدات!... س یکتا تولد آخه!... فردا؟ شه نمی حاال! آم بی تونم نمی آخه شم،

 !خداحافظ دارم، دوستت برم قربونت!... همیشگی

 هم به هم رو ما معصوم طفل ی پریسا و شهاب این برسون، هم به رو ها عاشق ی همه خدا، اِی: گفتم و کردم ای سرفه

 !برسون

 .برس هات مهمون به برو پاشو کنی دعا عشقم به رسیدن برای و باشی من فکر به اینکه عوض تو: پریسا

 .شه کار به دست خواد می کی پس! نشستی پسره این پای به که سال سه اآلن خل، ی دختره آخه-

 .باشه خبرهایی کنم می فکر روزا همین-
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 شون اتماش مشغول و نشستم ای گوشه. کردن می پایکوبی و رقص ها بچه. برگشتیم بقیه پیش پریسا همراه خنده با

 به و بشه تموم مهمونی این زودتر بودم منتظر. نداشتم رو بازی مسخره و جشن حوصله و حال چرا دونم نمی. شدم

 .ببرم پنها خودم خلوت

 !نیستی؟ حال سر زیاد اینکه مثل-

 خوب حالت! شده؟ چیزی: گفت و نشست ام کناری مبل روی حرکت یه با سینا. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 !نیست؟

 ردهک کز گوشه یه نفر یه تا کنن می فکر ها دکتر ی همه چرا! نیومده پیش مشکلی! دکتر آقای نه: گفتم و خندیدم

 !باشه؟ داشته مشکل جسمی لحاظ از باید حتما

 :گفت و خندید بلند بلند

 !داری؟ حی رو مشکل تو مگه ضمن در! نیست طور این نه-

 :گفتم و انداختم باال شانه

 !شده تنگ براش دلم آخه! ممکنه-

 :گفت کنجکاوی با و کرد شیرینی اخم

 !کنی؟ می تنگی دل خاصی شخص برای-

 :گفتم همین برای بردم می لذت کردنش اذیت از چرا دونم نمی

 !دلتنگم براش که داره ای ویژه و خاص جایگاه دلم تو حتما خب-

 رگه ود عصبانیت شدت از که صدایی با و کنه کنترل رو خودش کرد سعی ولی شد عصبانی خیلی کردم احساس اینبار

 :گفت بود شده

 !کیه؟ شخص اون بپرسم تونم می-

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 !ها بخوره دردت به یا باشه مهم برات کنم نمی فکر! بدونی؟ خوای می که مطمئنی-

 نگاهش رس تیر از اینکه برای. کرد لرزیدن به شروع تنم تمام. کشید وجودم به آتیش انگار که کرد نگاهم طوری

 :گفتم تصنعی خنده با باشم درامان

 !شده تنگ مهشید واسه دلم! گم می باشه ، کنجکاوی اینقدر که حاال -
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 و یناس ی شونه رو گذاشت رو دستش نیما. رفت بقیه پیش و شد بلند آروم بعد. نگفت چیزی و پایین انداخت رو سرش

 .منه به سینا حواس تمام که فهمید شد می اما. شدند هم با صحبت مشغول و نشست کنارش

 رو سرم ترس از. شده ور شعله نگاش کردم احساس. برگردوند سرشو و کرد غافلگیرم هو یه که کردم می نگاش داشتم

 .کردم می حس هنوز رو نگاهش سنگینی. انداختم پایین

 . کردم نگاه سرم پشت به. شد بلند ها بچه هورای و جیغ صدای یکدفعه

 .عزیزم مبارک تولدت: گفت لبخند با و گذاشت من جلوی میز روی آورد رو کیک مامان

 و زدن می دست برام و بودن گذاشته مالیمی آهنگ. کشیدن هورا و شدن جمع دورم ها بچه. بزنم لبخند کردم سعی

 .اومد نمی در جور خوندند می که شعری با آهنگ ریتم! گرفت ام خنده. خوندن می مبارک تولدت

 تا. بود گذاشته رو(( 11 عدد هم وسطش و بود گذاشته بود کتاب یه شکل به که کیک دور رو کوچک شمع نوزده مامان

 رس بلند صدای با. کیک به خورد ام پیشونی شدمو هول بادکنک ترکوندن صدای با یهو کنم خاموش رو ها شمع اومدم

 :کشیدم فریاد بود کرده کارو این که آرمین

 بود؟ کاری چه این! دیوونه-

 :گفت و نیما دست داد بود ترکونده بادکنک باهاش که رو سوزنی آرمین

 .بود این کار چه؟ من به-

 رو ها شمع همه حرکت یه با برگشتم وقتی. رفتم شویی دست به خودم و طرفش کردم پرت رو ها کوسن از یکی

 با مامان لحظه همون. دادم قورت رو دهنم آب زور به. سینا چشم تو افتاد چشمم کردم بلند که رو سرم. کردم خاموش

 :گرفت می فیلم ازم بود آرمین که هم بردار فیلم. گرفت عکس ازم دوربین

 و نمببی رو کیک تونم نمی که من واِال. بخورم کیک این از نتونم که دادن من به رو دوربین! رو؟ نامردها این بینی می-

 !بده بهم اونجاش از یکم زحمت بی خانوم، برم قربونت جون سارا. نزنم گاز

 !تربیت بی-

 !کیکِ گوشه منظورم-

 .کن حیا زنت جلوی اقل حد آرمین-

 :گفت و خندید غش غش سارا

 .دارم عادت هاش حرف به دیگه من -

 !بده؟ من به خواد نمی یکی بآلخره: آمرین
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 .تربیت بی-

 .گم می و کیک بابا-

 

 هم اب همه. کرد پاک رو بود لبش دور که کیکی آستینش با. گذاشتم دهنش تو و بریدم رو کیک از ای گوشه خنده با

 !ه...اِ: گفتن صدا یک

 :گفت و داد بود دستش بغل که سینا به رو دوربین و خندید آرمین

 .کنم عوض رو لباسم برم من تا بگیر اینو عزیز، زن برادر بیا -

 !دربیاری؟ بازی مسخره اینطوری مجبوری: سینا

 ! مبارک تولدت: کرد زمزمه لب زیر گرفت می فیلم ازم که درحالی و شد نزدیکم سینا. رفت نیما اتاق به آرمین

 خودش برای هرکس و بود اومده در شلوغی حالت از مهمونی بعد ساعت یک. کردم تشکر ازش و خندیدم بهش

 طفلک .بود پرهام کردم نگاه که کسی اولین به. داشتم نظر زیر رو بقیه و بودم نشسته مبل یه روی هم من. بود مشغول

 هم اب ظاهر به و بودن نشسته سالن طرف یه دیگه نفر چند و سینا! بایسته پاش رو تونست نمی که بود خورده اونقدر

 .کردن می صحبت

 بحث از. کردن می صحبت دیگه های موضوع و کار مورد در. نشستم نیما و آرمین بین. رفتم شون پیش و شدم بلند

 صندلی روی. رفت می سردی روبه کم کم هوا. رفتیم تراس به مهتاب و پریسا پیشنهاد به. نیومد خوشم پسرها

 .نشستن میز دور من از تبعیت به هم بقیه و نشستم

 !شی؟ نمی ناراحت بپرسم سوالی یه یکتا،: مهتاب

 !مگه؟ چطور نه-

 !نداری؟ دوست رو کسی هیچ واقعا تو-

 ...!رو تو.... چرا-

 آب خیلی یا نداره، قلب یا یکتا! بگیری رو جوابت تونی نمی وقت هیچ! نده زحمت خودت به زیادی جون مهتاب: پریسا

 !گه نمی ما به رو هست دلش تو که چیزی که کاهِ زیر

 :گفت و شد داخل سارا. دادم تکون سر خنده با

 بهونه یه به روز هر خوبه. ندیدین رو همدیگر ساله چند کنه می فکر ندونه هرکی. کردین خلوت هم با باز که شما -

 .دارم دوست خیلی رو بخش این من! هاس کادو کردن باز وقت که بیاید زود!... اید جمع هم دور
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 و مکرد می باز تک تک رو ها کادو. بودند شده خسته دیگه بودن رقصیده که بس از ها بچه. برگشتیم سالن به هم با

 طرف دو که طوری. بود شده حک روش خودم اسم که بود سفید طال زنجیر یه سینا ی هدیه. کردم می تشکر ازشون

 ...نبود من به حواسش اصال و زد می حرف سارا با داشت. کردم نگاه سینا به. بود وصل اسمم به زنجیر

 هدیه.گذاشتم سرجاشون بود...  و عطر و عروسک بیشتر که رو ها وسایل ی همه شدم تنها وقتی مهمونها رفتن از بعد

 .بود مشکی پژو ماشین یه مامان و بابا

 روزهای. کردم می پر خوندن درس با رو وقتم بیشتر و داشتم کالس شنبه سه و شنبه یک شنبه، روز سه هفته در

 ههمیش که کاری همون درست. رفتیم می زهرا بهشت به نیما با هم شنبه هرپنج. رفتم می پیانو کالس هم چهارشنبه

 ای مسئله تنها "زنی؟ می سر مادرم به ": بود این سوالش اولین زد می زنگ وقتی هم همیشه. داد می انجام مهشید

. بود خطر زنگ یه مثل برام که بود سینا های حرف داد می عذابم واقع در و کرد می مشغول خودش به رو فکرم که

 ام وشیگ بودم مطالعه مشغول اتاقم تو که دوشنبه روز یه ماه دی اوایل. نشم آفتابی دوروبرش زیاد بودم گرفته تصمیم

 .بود سینا شماره. خورد زنگ

 

 !بفرمایید؟ بله-

 !خوبه؟ حالت. سالم-

 !داشتی؟ امری! ممنون-

 .بخوریم باهم رو شام! بیرون بریم باهم ممکن اگه خواستم می آره،-

 :دادم جواب سرد خیلی

 !مناسبتی؟ چه به-

 .فهمی می بیای اگه-

 .ندارم حوصله متاسفم،-

 فعال پس باشه،: داد جواب مایوس. کردم می رد رو دعوتش که بودم دختری اولین من شاید. خورده بر بهش فهمیدم

 .خداحافظ

 .خداحافظ-

. ودب برف از پر حیاط. کردم نگاه حیاط به هال پنجره از. رفتم پایین شنگول و شاد. بودم برداشته درست رو قدم اولین

 .بود ادبانه بی خیلی سینا با رفتارم. کردم پیدا بدی احساس لحظه یه

 فکری؟ تو چیه: گذاشت ام شانه رو دست مامان
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 : گفت که گفتم براش رو موضوع

 !کن قبول هم دعوتش درضمن، و کن خواهی معذرت و بزن زنگ بهش برو نداره، ناراحتی که این خب -

 ...!آخه-

 !نداره آخه دیگه-

 :داد جواب خورد که رو بوق اولین. زدم زنگ سینا به

 .بفرمایید ، بله-

 .بودم نکرده خواهی معذرت اینطوری کسی از تاحاال. کردم سکوت

 !زنی؟ نمی حرف چرا! یکتا؟-

 .سالم-

 !شده؟ چیزی. سالم-

 می باشی مایل هم هنوز اگه اما. کردم رد رو دعوتت اینکه بخاطر کنم عذرخواهی ازت خواستم می یعنی آره،... نه،-

 .بریم گم می من که رستورانی به باید البته. کنم همراهیت تونم

 :گفت بعد و بزاره کالس مثال که کرد سکوت یکم اولش

 .اونجام دیگه ساعت یک من-

 یناس یکتا،: زد صدام مامان بعد ساعت یک درست. شدم آماده و رفتم اتاقم به داشتم سینا با که کوتاهی صحبت از بعد

 !دنبالت اومده

 .آم می اآلن-

 هک هرطور! کردم؟ می درستی کار خدایا. شدم پشیمون لحظه یک. رفتم اتاقم از بیرون به و برداشتم رو کیفم سریع

 هک کردم آرزو وجود تمام با و کشیدم عمیقی نفس. کنه اعتراف من به نسبت رو احساسش زاشتم می نباید بود شده

 .کرد خطور ذهنم به فکری لحظه همون که پایین برم خواستم می. باشم کرده اشتباه سینا مورد در

 بله؟: داد جواب خوردن بوق بار چند از بعد. گرفتم رو مهتاب شماره سریع و برگشتم اتاقم به

 خوبه؟ حالت جون، مهتاب سالم-

 خبر؟ چه چطوری، تو ممنون،-
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 امش ندارم خبر ازش هنوز من که مناسبتی به قرار سینا و من باشی مایل اگه بگم بهت زدم زنگ راستش! سالمتی-

 آی؟ می هم تو ببینم زدم زنگ بیرون، بریم

 ... اما خدامه، از من که دونی می خودت: گفت بعد و کرد فکر لحظه چند

 چی؟ اما-

 نیستم؟ مزاحمتون که اینه منظورم-

 .اونجاییم دیگه ساعت یک واقع در. آیم می داریم باش منتظر در جلوی عزیزم، نه-

 

 من دیدن با. کرد می صحبت مامان با در دم سینا. کردم یکی دوتا رو ها پله خوشحالی با. کردم قطع که رو گوشی

 مامان از و دادم دست هاش با. کرد سالم بهم مودبانه و لبخند با همیشه مثل سینا و شد قطع هاشون صحبت

 :گفتم شدیم ماشین سوار وقتی. کردیم خداحافظی

 !باشه خوبی مناسبت امیدوارم-

 !نکن شک: گفت و زد چشمکی

 !بریم؟ رستوران کدوم بگی خوای نمی ، خب: گفت و گذاشت مالیمی موسیقی بعد

 .دیگه جای یه بریم فعال بهتره زوده، که اآلن اما ؟!چرا-

 !موافقی؟ پارک با-

 پارک برف. شدیم زدن قدم مشغول پارک توی و شدیم پیاده. داشت نگه پارک یه جلوی و کرد عوض رو مسیرش بعد

 ای مسخره حالت با بردم می لذت صداش از و گذاشتم می ها برف روی رو پام که طور همون. بود کرده پوش سفید رو

 !سینا؟: گفتم

 بله؟ -

 بپرسم؟ سوال یه تونم می -

 .باش راحت تونی؟ نمی چرا -

 دادی؟ هدیه لنز من به چرا نفهمیدم من راستش، -

 :گفت و کرد نگاهم لحظه چند پرسیدم، می سوالی ازش که همیشه مثل

 ...بینم می رو چشمات طوسی رنگ وقتی آخه -
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 زشته؟ خیلی! چی؟ چشمام رنگ -

 .ندارم رو دیدنشون طاقت من فقط... راستش!نه،نه -

 :گفت بعد و شد ساکت لحظه چند سینا. نیارم خودم روی به کردم سعی اما. پرید رخسارم از رنگ

 .خوری می سرما باشی بیرون هوا این تو زیاد. بریم بهتره دیگه -

 .نزدیم حرف کلمه یک حتی کدوم هیچ شدیم که ماشین سوار. دادم تکون مثبت نشانه به رو سرم حرفی هیچ بدون

 :گفت و شد خیابون وارد. دادم بهش رو اینا مهتاب خونه خیابون آدرس

 .باشه داشته بخوری درد به رستوران کنم نمی فکر اما. اومدم طرفها این خیلی من -

 :گفتم و زدم ای موذیانه لبخند

 !نظرمه مدّ رستوران کدوم من که کنی نمی فکرشم حتی تو چون -

 رو مهتاب و شد خونه نزدیک سینا وقتی بود اصلی خیابون توی محمد عمو خونه چون. نگفت چیزی و زد لبخندی

 .بود شده گیج بیچاره. کرد من به نگاهی بعد و مهتاب به نگاهی اول. کوبید ترمز روی محکم رو پاش دید در جلوی

 :گفتم لبخند با. بود شده گیج بیچاره

 !کردی؟ تعجب چرا-

 بود؟ اینجا گفتی می که رستورانی پس: کرد زمزمه لب زیر

 .سوارشه هم مهتاب تا جلوتر بری بهتره: گفتم و کردم بلندی خنده

 ماشین از. حاله خوش خیلی که بود مشخص اش قیافه از. کرد سالم خنده با مهتاب. کرد اطاعت حرفی هیچ بدون

 از قبل. کرد پرسی احوال مهتاب با و شد پیاده من از بعد هم سینا. کردیم پرسی احوال و سالم باهم و شدم پیاده

 و زد لبخند رسید می نظر به راضی که هم اون. زدم چشمک یه مهتاب به و نشستم پشت من شه سوار مهتاب اینکه

 و کرد خالی گاز پدال روی رو حرسش و زد ای مسخره لبخند و کرد نگاهی مهتاب به سینا. گرفت جای سینا کنار

 می وارس دختر دوتا دوتا، نیاری کم سینا: گفت می خنده با بود اینحا آرمین اگه ":گفتم دلم توی. داد فشار اونو محکم

 : گفت که بودیم نشده دور خیلی هنوز. کرد نگاهم آینه توی از سینا. زدم لبخند اختیار بی فکر این با "کنی؟

 بریم؟ رستوران کدوم باید بگی خوای نمی-

 ...رستوران برو، مستقیم-

 اینکه مثل من اما. ناراضیه مهتاب وجود از که بود مشخص. بماند گرفت آتیش قلبم که کرد نگاهم جوری چه اینکه

 .بودم حال خوش خیلی آوردم دست به ام زندگی تو بزرگی موفقیت

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

91 

 داشت زیبایی ی منظره و بود خیابان به رو اش کناری پنجره که چهارنفره میز یه دور من پیشنهاد به رستوران داخل

 .گردم برمی زود. دارم کوچیک کار یه ورا این من ها بچه: گفتم شیطنت با غذا سفارش از بعد. نشستیم

 مخود بروی هم من. کرد نگاه من به بود نگرانی با توام که خشمی با و رفت غره چشم بهش سینا و خندید ریز مهتاب

 متونست نمی و بود برف از پر ها نیمکت. رفتم بود رستوران روی روبه که پارکی به. شدم خارج رستوران از و نیاوردم

 ساعتم به. فرستادم لعنت اینکارم خاطر به خودم به که بود سرد اونقدر هوا. کردم زدن قدم به شروع ناچار. بشینم

 :بود سینا. خورد زنگ ام گوشی. بود گذشته دقیقه ده. کردم نگاه

 سینا؟ الو،-

 کجایی؟ یکتا-

 .اومدم من بزنین حرف باهم یکم شما تا گردم، می بر زود که گفتم-

 .برگرد زود پس-

 .کردم قطع رو گوشی

 !ها درخدمتیم ما هم پیشش برنگشتی زود بود؟( boy friend) فرندت بوی جیگر،-

 تاریکی تو من اگه شاید و بودن کرده درست ها مترسک مثل رو خودشون که جوون پسر تا دو. برگشتم صدا سمت به

 .خندیدن می هِر هِر و زدن می حرف سرم پشت شدم می روح قبض ترس از مشون دید می

 شدم خارج پارک از سریع و ندادم اهمیت بهشون. بود خلوت خیابان. کردم نگاه اطرافم به. داشت برم ترس لحظه یک

 یناس و کرد می بازی اش قهوه فنجون با مهتاب. بودن نشسته همونجا مهتاب و سینا. دویدم رستوران سمت به تقریبا و

 .کرد می تماشا رو خیابان

 دست از. زدم صورتم به آب مشت چند. بود شده سرخ صورتم. رفتم شویی دست سمت به نبینن رو من که طوری

 چه دیگه این خدایا. شدن رستوران داخل مزاحم دوتا همون که بودم برنداشته قدم چند هنوز. بیرون اومدم شویی

 یم قهوه جرعه جرعه مهتاب. کردم حرکت میز سمت به و پایین انداختم و سرم! بود؟ کم ام همین فقط! بود؟ مصیبتی

 مداشت لب بر که مزخرفی لبخند با. باشم خونسرد کردم سعی رسیدم که بهشون. کرد می نگاه من به سینا و خورد

 :گفتم

 .کشید طول یکم کارم که ببخشید. سالم دوباره-

 .کشید طول یکم کارم که ببخشید. سالم دوباره-
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 که بخورم رو ازش یکمی خواستم می. برداشتم رو بودن داده سفارش برام که ای قهوه و نشستم صندلی یه روی

 با بود من مراقب حال همه در که سینا. افتاد لرزه به بدنم تمام که زد ناکی هراس لبخند. ها مزاحم به افتاد چشمم

 :فتگ من به رو اخم با و برگشت پشت به صورتم حالت تغییر دیدن

 .بشین من جای بیا تو-

 سینا. خندیدن می و زدن می حرف بلند بلند مزاحم دوتا شام خوردن موقع. کردم عوض سینا با رو جام و شدم بلند

 امشب خدایا":گفتم دلم توی. زد نمی حرف کام تا الم که هم بیچاره مهتاب. داشت نظر زیر رو ها اون هاش چشم با هم

 "!بگذرون بخیر رو

 :گفت پسرها از یکی دفعه یه

 !نصف نصف،! ها ایم راضی اش یکی به ما اینور بده هم رو یکی! کنی؟ می حال دوتا دوتا، میدی؟ هم ما به خوشگله آقا-

 با. فتگر رو پسره یقه و رفت طرفشون به و شد بلند کنه کنترل خودشو تونست نمی دیگه که سینا. خنده زیر زدن و

 :گفتم وحشت

 .ترسم می من. کنم می خواهش سینا -

 :گفت پسره همون روبه و انداخت من به نگاهی

 دیگه جور یه یا فهمیدی! دیدی خودت چشم از دیدی هرچی بزنی دهنت از تر بزرگ های حرف دیگه بار یه اگه-

 کنم؟ حالیت

 :گفت و انداخت من به نگاهی یکی اون

 .بریم بیا! خیال بی اِسی،-

 :گفتم خجالت با. رفتن دوتاهم اون و کرد ول رو اش یقه سینا

 .کردم درست دردسر واست که ببخشید-

 .بخوریم غذامونو بقیه بریم بهتره -

 .دادیم فرو لقمه چند بزور و نداشتیم اشتها کدوممون هیچ

 دست که جوون پسر و دختر یه. بودیم کرده گیر ترافیک توی اما. رسوندیم رو مهتاب سریع شدیم که ماشین سوار

 .شدن رد جلومون از بودن گرفته همو

 :گفتم خنده با

 !بدزدنش خوان می انگار چسبیده پسره به همچین! ندیده شوهر ی دختره-
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 :گفت و خندید هم سینا

 .بدزدنش که نیست بعید نچسبه بهش اگه خب-

 .بدزده دختره از رو پسره تونه نمی کس هیچ باشه داشته دوستش واقعا پسره اگه من نظر به-

 :گفت و کرد شیرینی اخم

 !کنه نمی فکر اینطور دختره شاید خب-

 .کردم روشن رو ماشین پخش و انداختم باال رو ام شانه

 .بده دستش از ترسه می و عاشقشه دختره شایدهم-

 !اول ی خونه سر برگشتیم بازم پس-

 !دقیقا-

 عنیی. بیارن درش چنگش از خوان می همه نکنه فکر تا باشه آگاه پسره اخالقی خصوصیات به باید دختره من نظر به-

 .گیردش نمی محکم اینطوری داره دوستش واقعا طرف بدونه اگه

 .زدیم می حرف دختروپسر اون درمورد داشتیم فقط که بود ساعت نیم. خنده زیر زدیم پق هردومون

 رو ازمون اخم با. زد بوق شون واسه سینا. رسیدیم پسر دخترو همون به. کرد حرکت سینا و شد سبز چراغ

 :گفت پسره. زد بوق دوباره سینا. گرفت ام خنده. برگردوندن

 .بکش خجالت خانمت از حسابی؟ مرد خبرته چه-

 :گفت دید منو که سینا. پایین انداختم سرمو

 !مه اف جی. نیست خانمم-

 .گاز پدال رو گذاشت پاشو و زد بوق دوباره و خندید بلند بلند سینا. کردم نگاش شده گرد های چشم با

 :گفت همه تو هام اخم دید وقتی

 نیستیم؟ دوست هم با ما مگه ضمن در. نداره ارزش اینقدر شوخی یه-

 نیستیم؟ دوست هم با ما مگه ضمن در. نداره ارزش اینقدر شوخی یه-

 ...اما چرا-

 :گفت و کرد نگاهم خمارش های چشم با
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 ...بگم چطوری... دونی می. ندارم غمی هیچ کردم احساس خانممی تو گفت پسره وقتی -

 :گفتم و اومدم حرفش میون

 !نگو چیزی اآلن اقل حد. نگو کنم می خواهش. سینا نه-

 .شدم می ذوب داشتم نگاهش حرارت زیر اما! متین و آقا! همیشه مثل. نگفت چیزی

 :گفتم و بردم داخل شیشه از رو سرم. شدم پیاده من و داشت نگه در دم

 ذیتا که ببخش والبته. ممنون امشب بابت ضمن، در. ناراحتی دستم از دونم می چون. تو بیای کنم نمی تعارف بهت-

 .شدی

 .شم نمی ناراحت تو دست از وقت هیچ من: گفت لب زیر و زد محزونی لبخند

 شدم حیاط داخل. برم من تا بود منتظر همونجا. دادم تکون دست براش و انداختم در توی رو وکلید کردم خداحافظی

 رسید می اتاقم به حیاط از که هایی پله از. کرد اذیت گوشمو خیابان رو ها الستیک شدن کشیده صدای دروبستم و

 بزار اس خسته نیما،: اومد می پایین از مامان صدای. کردم عوض رو لباسم و کردم روشن رو المپ. شدم اتاقم داخل

 .کنه استراحت

 .بخوابم خوام می ام خسته گفت؟ چی مامان نشنیدی مگه: گفتم تصنعی اخم با. شد داخل نیما و خورد در به ای تقه

 پایین طرف به رو سرم پله راه روی و شد بیرون اتاق از. گرفت هاش دست رو من و کرد بلندم زمین از حرکت یه با

 :گفت و گرفت

 .پایین کنم پرتت اینجا از خوام می-

 آری؟ می در بازی مسخره چرا شدی؟ دیوونه نیما: گفتم و گرفتم محکم رو لباسش

 .کشیدم بلندی جیغ ترس از. کرد نزدیک ها پله به رو سرم حرکت یه با

 :گفت من دیدن با و اومد هال به هراسان مامان. کشیدم بلندی جیغ ترس از. کرد نزدیک ها پله به رو سرم حرکت یه با

 کاریه؟ چه این نیما! هاشم بنی قمر یا -

 .نبرد خودش با رو من چرا که اینه مجازاتِ -

 .نکرد دعوت رو تو سینا خب! چیه؟ من تقصیر: گفتم لرز و ترس با

 .بشی تنبیه باید تو. نیست قبول! شه نمی! نُچ -

 کرده؟ سرایت هم تو به آرمین های بازی خل نکنه! ه...اِاِاِ. شدی دیوونه مگه پسر: مامان
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 اومده دست به فرصت از هم من. داد جواب رو اش گوشی و گذاشت زمین روی رو من ، نیما گوشی خوردن زنگ با

 .دویدم پایین به سریع و کردم استفاده

 رو در سریع همین واسه. س بابا دونستم می. اومد اف اف صدای که بخورم خواستم می. ریختم پرتغال آب خودم برای

 بغلش تو رو خودم بست رو در تا. بغلش بپرم هو یه که بودم شده قایم در پشت. شد داخل بابا بعد دقیقه چند. کردم باز

 :گفت اخم با نیما. کرد باران بوسه رو صورتم خنده با هم بابا. انداختم

 .کنه می خواد می دلش هرکاری کردی لوسش که اینقدر بابا -

 :شد بلند مامان اعتراض صدای اینبار. بوسید منو بازهم و خندید بابا

 برداری؟ کارهات این از دست خوای می کی یکتا -

 کار چی یناا دست از من خدایا. داره ضرر قلبت واسه کنی، بلند سنگین چیز نباید نگفته دکتر مگه: افزود بابا به رو بعد

 کنم؟

 : گفت و گذاشت زمین روی رو من بابا

 !خانماست خانم این ام خوشی دل ی همه. کنم می دق نبینمش روز یه اگه. منه عمر دختر این آخه خانم -

 :گفت خنده با نیما. خوردم می غذا اشتها با شام میز سر. شد همه خنده باعث که آوردم در زبون نیما برای

 خوری؟ می غذا اینطوری که نخوردی شام سینا با تو ببینم، -

 .گیره نمی رو مامان پخت دست جای غذایی هیچ آرمین قول به لی و خوردم چرا -

 .خوار پاچه: گفت لب زیر نیما

 .کردم قفل رو در و دویدم اتاقم به سریع کنه دنبالم اینکه ترس از و درآوردم زبون براش

 ده اعتس صبح. برد خوابم سریع و نداشتم وقتی سینا حرفهای به کردن فکر واسه که بودم خسته اونقدر بختانه خوش

. بود رفته خودش و بود چیده رو میز همیشه مثل مامان. رفتم پایین به و شدم آماده سریع. شدم بیدار خواب از

 در ریموت با. شدم ماشین سوار و رفتم پارکینگ به و برداشتم رو سوئیچم و کردم جمع رو میز سریع و خوردم صبحانه

 محوطه داخل کردم پارک رو ماشین اینکه از بعد. کردم می فکر سینا مفهوم پر حرفهای به راه توی. کردم باز رو

 با نداره ای فاصله مادربزرگ ی خونه با شون خونه که فهمیدیم بعدا و بود شیراز اهل که دختری شبنم. شدم دانشگاه

. دادم رویی خوش با رو سالمش جواب و زدم لبخند روش به. اومد سمتم به و شد جدا هاش دوست جمع از من دیدن

 :گفت خنده با. بود باهوشی و بین تیز دختر شبنم

 گوب زود حاال نیستی، خوبی بازیگر اما نیاری، خودت روی به رو چیزی کنی می سعی خیلی اینکه با یکتا، دونی می-

 !شده؟ چی ببینم
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 .نیست خوب حالم شبنم، خیال بی-

 :گفت و انداخت باال شانه

 .نیار بهونه من واسه اما نگو، خب بگی خوای نمی اگه-

 :گفتم همین برای شد ناراحت حرفم از کردم احساس

 .کنی قهر خواد نمی شبنم، گم می باشه-

 .نکردم قهر که من-

 !نیستی خوبی گوی دروغ هم تو نیستم خوبی بازیگر من اگه-

 .گفت دروغ که الزمه اوقات گاهی کردن بازی نقش برای دیوونه،-

 :گفت و زد لبخندی شبنم. کردم تعریف براش رو بود افتاده اتفاق گذشته شب که هرچیزی و خندیدم

 .کنی چیکار گم می بهت بعدا منم. نیومده استاد تا کالس سر بریم بهتره فعال-

 .کنی چیکار گم می بهت بعدا منم. نیومده استاد تا کالس سر بریم بهتره فعال-

 کالس ته شبنم و نشستم پنجره کنار من. بود پر ها صندلی بقیه چون بشینیم هم از دور بودیم مجبور. رفتیم کالس به

 به و بود مشغول فکرم. شد تبدیل سکوت به ها بچه ی همه-هم بود جوانی مرد که ذبیحی استاد شدن وارد با. نشست

 :نوشتم بود ام عالقه مورد ی شاعره که رو فروغ از شعری دفترم گوشه خودم برای. دادم نمی اهمیت استاد حرفهای

 

 سبز سراپایت اى"

 بگذار من عاشق دستان در سوزان، اى خاطره چون را هایت دست

 

 هستى از گرم حسى چون را ولبانت

 بسپار من عاشق هاى لب نوازش به

 برد خواهد خود، با را ما باد

 "برد خواهد خود، با را ما باد
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 واستمخ می خجالت از. دیدم سرم باالی رو ذبیحی استاد و گرفتم باال رو سرم داد ام بازو به ام دستی بغل که تکانی با

 دمب استاد از. بود کرده اخم که شبنم از بغیر خاست، هوا به ها بچه خنده شلیک و خوند بلند رو شعرم استاد. بشم آب

 خنده با است مزه با خیلی کرد می احساس و بود "بهرام " اسمش که کالس یه آخری سال های پسر از یکی. اومد

 :گفت

 .نداشتن مسائدی حال کالس به اومدن از قبل خوشبخت خانم اینکه مثل-

 :گفت من بجای شبنم بختانه خوش. کردم نگاه بهش اخم با

 .کنه می خراب رو آدم حال کالس جو چرا دونم نمی اما بود خوب خیلی حالش اتفاقا-

 :گفت و کرد نگاه شبنمو چشمی زیر استاد. کردن نگاه شبنم به تعجب با همه

 است؟ کننده خسته خیلی من کالس شما نظر به غالمی خانم-

 باعث مزاحم های آدم از بعضی وجود متاسفانه اما آره می ذوق سر رو آدم شما های صحبت استاد، نشه جسارت: شبنم

 .آد بی نظر به کننده خسته کالس که شه می

 رتشک شبنم از نگاهم با. داد ادامه رو بحث دوباره و برگشت سرجاش و شد خیال بی هم استاد. نزد حرفی دیگه بهرام

 .گذاشتم کیفم توی رو دفترم سریع و کردم

 :گفت شبنم و نشستیم نیمکت یه روی. رفتیم حیاط به شبنم با نداشتیم کالس دیگه چون کالس از بعد

 بهتره یکتا اما. داری دوست برادرت مثل رو اون تو که بفهمونی گل سینای آقا این به جوری یه بهتره من نظر به-

 واقع در .بزنی آب به گدار بی نباید! باحالیه پسر خیلی ما ی سینا آقا این گی می تو که اینطوری کنی، فکر بیشتر

 .نیست مقایسه قابل سینا با داری دوسش گی می که پرهام

 وارم امید البته. منو سینا و دارم دوست رو پرهام من بینی؟ می روزگارو بازی. شبنم کنم کار چی دونم نمی خودمَم-

 .باشم کرده اشتباه که

 .کنیم کاری یه تونیم می خوب-

 :گفتم همین برای باشه ساکت داد ترجیح شبنم اما بزنه حرف بودم منتظر. کردم نگاهش کنجکاوی با

 کاری؟ چه-

 .برسیم تفاهم به باهم تونیم می سینا منو بینم می کنم می فکر هرچی اما دونم، نمی رو تو-

 :گفتم و دادم هولش

 .کردنت فکر این با هم تو! شو گم-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

98 

 .بود مشغول آشپزخونه تو و بود رسیده تازه مامان برگشتم که خونه به

 و گفتم چیزی سربسته هم من. پرسید دانشگاه از معمول طبق. رفتم کمکش به و کردم عوض رو هام لباس سریع

 که بود ماهی چند. رسیدن هم با نیما و بابا. بدم انجام تونستم می که بود کاری تنها. شدم ساالد کردن درست مشغول

 نگز تلفن که کردیم می جمع رو میز داشتیم نهار از بعد. بودن شده مشغول فرزاد عمو و بابا شرکت تو آرمین و نیما

 :گفت تلفن با صحبت از بعد برداشت رو گوشی مامان. زد

 . کرده دعوت رو اینا لیال و ما شام برای بود نسترن-

 امصد مامان. شد می تاریک کم کم هو شدم که بیدار. خوابیدم کمی و رفتم اتاقم به و کشیدم بلندی هورای دلم توی

 .کردم آرایش معمول حد از بیشتر هم کمی و شدم آماده هم من. بشم آماده که گفت و زد

 عمو و بابا. کردن شطرنج بازی به شروع آقایون معمول طبق. بودن اومده اینا لیال خاله. شدیم داخل خاله تعارف با

 نآرمی و بودن مشغول آشپزخونه توی ها خانم. کرد می بازی شهروز عمو با حاال و بود برده بابا و بودن کرده بازی فرزاد

. ادد نمی جواب اما گرفت رو اش گوشی بار چند نیما. بود کجا نبود معلوم پرهام. کردن می تماشا تلویزیون هم نیما و

 :گفت خاله پرسید خاله از رو علتش نیما وقتی

 از دست گیم می پدرش و من هرچی کنه، می م دیوونه داره پسره اینِ!  خون که نزار دلم رو دست جان، نیما بگم چی-

 خونه دیروقت تا ها شب. ندارم آزادی اینجا گه می. لندن برگردم خوام می گه می! شه نمی خیال بی بردار کارها این

 .بیرون زد خونه از و شد اش بحث پدرش با شما پای پیش. آد نمی

 درست رفتین انگلیس به که نداشت بیشتر سال پانزده پرهام! بدید حق بهش باید هم شما خاله: گفت لبخند با نیما

 که سخته براش حاال و موند اونجا اون اما برگشتین شما بعد سال سه. بود گیری شکل درحالی اش شخصیت که زمانی

 .داد وقت بهش باید. بده وقف موقعیت این با رو خودش

 طوری همین اگه گه می شهروز. شه می قبل روز از بدتر روز هر اما اومده که ماهه چند و سال یک اآلن کی؟ تا آخه-

 !شده خراب همون گردونم برش مجبورم بره پیش

 می که منظورمو.بده دستتون کار پرهام ترسم می. بکنید کارو این زودتر بهتره اما! نیاد بدت جون نسترن:  مامان

 ...فهمی

 ... پرهام دونم می خودم بشم؟ ناراحت چرا: نسترن خاله

 

 پریسا دمدی کردم صحبت مهشید با اینکه از بعد. زدیم زنگ مهشید به پریسا پیشنهاد به و رفتیم اتاقش به پریسا با

 :گفتم خنده با. خودشه تو بدجور

 پریسا؟ عالمی کدوم تو-
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 :گفت و زد غمگینی لبخند و شد متوجه

 .زدم بهم شهاب با که روزه دو-

 بود؟ شده جدا ازش داشت دوست رو شهاب اونقدر که پریسا چطور. شد گرد هام چشم تعجب از

 !چرا؟-

 هک پرسیدم ازش وقتی. دیدمش دیگه نفر یه با خیابون تو پیش روز چند. بود شده عوض اخالقش که بود وقت چند-

 خراب سرم روی رو دنیا انگار. نزن زنگ بهم دیگه هم تو ، دارم نامزد من که گفت بهم راحت خیلی کیه؟ شخص اون

 .نکنم فکر بهش کردم سعی دیگه همین برای. کردن

 :گفتم و کردم صحبت باهاش کمی

 .حرفاست این از بیشتر تو لیاقت نیاری، فشار خودت به زیاد بهتره -

 گذشته شب نیمه از ساعت. شد صرف ای دوستانه محیط در شام. زد می صدامون شام برای که شنیدم رو مامان صدای

 اف صدای لحظه همون. زدم اش گره. گذاشتم سرم روی رو ام روسری و پوشیدم رو ام مانتو. کردیم رفتن عزم که بود

 اتاقش به و کرد کوتاهی سالم. شد داخل پرهام و شد باز ورودی در لحظه چند از بعد. کرد باز رو در پریسا. شد بلند اف

 :گفت خنده با آرمین. نبود هوشیاری حالت در همیشه مثل. بود شده خیره پرهام به ها چشم همه. رفت

 برقصم باهات خوام می مستم مستِ هم امشب -

 : گفت خنده با آرمین. رفت غره چشم بهش لیال خاله

 .خیریه بنگاه اومدم می باهات هرشب منم نه اگر و. دادن زن زور به رو من که حیف جان پرهام-

 :گفت و داد تکون رو سرش شهروز عمو. بست محکم رو در و شد اتاقش داخل پرهام

 !شم نمی حریفش که من-

 :گفت اخم با مامان. بود پرهام سر بحث راه توی. افتادیم راه خونه طرف به و کردیم خداحافظی همه از

 !مَلنگِ و مست که هم هرشب. کنه سالم آدم به آد می زورش! رو پر ی پسره-

 .کنیم دخالت بقیه زندگی تو نباید تو و من! "دانند خسروان خویش، مملکت صالح"! خانم بسه: بابا

 یدارب زود صبح. خوابیدم و کردم عوض رو لباسم سریع و رفتم اتاقم به. رسیدیم خونه به تا نگفت چیزی دیگه مامان

 می شبنم دنبال ها بچه جمع توی رسیدم که دانشگاه به. بیرون زدم خونه از صبحانه خوردن بدون و شدم آماده. شدم

 :گفت بلند صدای با سرم پشت از نفر یه دفعه یک. گشتم

 !پِخ-
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 :گفتم شبنم به رو اخم با و برگشتم

 !کنی؟ می همچین چرا تو دختر-

 .برگردوند ازم رو روش و کرد شیرینی اخم

 کردی؟ قهر بازم خب، خیلی-

 :گفت و کوبید ام پیشونی روی و خندید

 .کنم می ناز برات دارم جون، احمق نه-

 :گفتم رفتیم می کالس سمت به که همونطور. بود حال خوش خیلی اینکه مثل کردم نگاهش دقت با

 .خونه می خروس کبکت امروز شبنم-

 :گفت و کوبید ام شونه روی مشت با

 !آری می در شاخ تعجب از شده چی بدونی اگه ، آره-

 :گفتم کنجکاوی با

 چطور؟-

 .کرد خواستگاری ازم محمودی آقای-

 !بهرامه؟ منظورت: زد خشکم تعجب از

 :گفت و کشید رو من و داد تکون تایید نشانه به رو سرش

 ایستادی؟ راهرو وسط چرا-

 :گفتم آروم و زدم شبنم بازو به. بود صحبت کشغول دیگه نفر چند با کالس در جلوی بهرام. شدم قدم هم باهاش

 اینجاس اصلی مشکل ولی. آین می بهم خیلی شما من نظر به دادی؟ بهش جوابی چه تو راستی! رو پیشه عاشق آقای-

 .ندارین سازش هم با که

 ...کرد خواستگاری اون. دیوونه-

 سر با بهرام. کردم نگاه بهرام به هم من. خندید یواشکی و انداخت پایین رو سرش شبنم. بودیم رسیده کنارشون

 تعجب زیاد اما. کردن نگاه بهمون همه. خنده زیر زدیم پق ورود محض به. شدیم کالس داخل. کرد سالم بهمون

 می هم با و آورد می در رو بهرام ادای شبنم و نشستیم کنارهم. کردیم می زیاد کارها این از شبنم و من. نکردن

 همباز و شد داخل ذبیحی استاد بعد دقیقه چند. نزد حرفی دیگه و شد جدی شبنم کالس به بهرام ورود با. خندیدیم
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. مبود معذب من و بود من روی نگاهش بیشتر هم استاد. کنم جمع رو حواسم کردم سعی بار این. کرد تدریس به شروع

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس شد خارج کالس از استاد که کالس از بعد

 .شدم راحت آخِی،-

 کرد؟ می نگات چطوری ندیدی! کرده گیر تو پیش گلوش ذبیحی این نکنم غلط یکتا: شبنم

 کرد؟ می نگات چطوری ندیدی! کرده گیر تو پیش گلوش ذبیحی این نکنم غلط یکتا: شبنم

 .آد می بدم ذبیحی این از من اصال! ها کنی می فکر چیزهایی چه به هم تو شبنم-

 .بگیر جدی رو من حرف اما! دانی خود-

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند شه می غالمی خانم: گفت و ایستاد شبنم روبروی و اومد سمتمون به بهرام

 .دارم کار من! متاسفم: گفت اخم با شبنم

 .نکردی درستی کار اصال: گفتم شبنم روبه تشر با. رفت عذرخواهی با و شد کِنِف بهرام بیچاره

 بچزونم؟ رو یارو این تونم نمی من اما کنی برخورد بیچاره سینا با خواست دلت طور هر تونی می چطورتو....! اِ: شبنم

 .متفاوته هم با سینا و بهرام موقعیت شبنم-

 .کشه می برات رو خودش داره که سینا طفلک! دارن هم با تفاوتی چه مثال-

 کنی؟ دخالت من زندگی توی تو که گفته کی اصال: گفتم تندی به و کردم اخم

 :گفت و کرد نگاهم گشاد های چشم با شبنم

 !اومده خوشش تو چی از سینا این دونم نمی من!  که واقعا-

 :گفتم کنم کنترل رو خودم تونستم نمی بودم عصبانی وقتی که همیشه مثل

 .نداره ربطی هیچ تو به-

 داره؟ ربط تو به من های رفتار چطور! اِهِه-

 سر نوزه مامان. برگشتم خونه به و زدم رو بعد ساعت کالس قید. رفتم بیرون به و برداشتم رو کیفم سریع و شدم بلند

 :گفت و کرد تعجب من دیدن با برگشت وقتی. بود کار

 نداشتی؟ کالس امروز تو مگه-

 .نداشتم رو اش حوصله اما چرا-
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 !یکتا؟ شده چیزی: گفت و کرد نگاهم کنجکاوی با

 .کردم قهر شبنم با مامان، نه-

 دعوا خود بی بخواد که نیست دختری که شبنم طفلک. شه می دعوات همه با ها تازگی شدی؟ اینطوری چرا تو...! وا-

 کردین؟ دعوا چی سر حاال. بندازه راه

 خوردن به شروع شیر لیوان یه با و برداشتم بود پخته دیروز مامان که کیکی از برش یک و کردم باز رو یخچال در

 :گفت و کرد غرغر یکم مامان. کردم

 .خونه آریش می نهار واسه و کنی می آشتی شبنم با دانشگاه رفتی که فردا-

 .بود خودش تقصیر مامان خیال بی-

 فهمیدی؟. آی نمی شبنم بدون. گفتم که همین: گفت اخم با

 ردمک می دلتنگی احساس هروقت. شدم پیانو تمرین مشغول و رفتم اتاقم به. کردم قبول نداشتم بحث حوصله چون

 کمی. بودم ذلتنگ خیلی. کردم گریه به شروع و گذاشتم هام دست روی رو سرم و زدم غمگینی آهنگ. زدم می پیانو

 امانم. برگشتم خونه به زدم قدم که کمی. برم مون خونه کنار پارک به خوری هوا برای گرفتم تصمیم شدم سبک که

 .کرد یم برخورد تندی با نیما اما. بشه گرفتن زن به مجبور نیما تا بود پیچیده نیما پای و دست به که بود وقتی چند

 عشقش به نیما که چرا ستودم می رو کارش این طرف یه از. کنه می مخالفت مامان با نیما چرا که دونستم می من و

 .بود کم خیلی برگرده ایران به مهشید اینکه احتمال نظرم به چون خوردم می افسوس حالش به طرفی از و. بود پایبند

 شد نم متوجه. خندید می و گفت می ها بچه با همیشگی جای که دیدم رو شبنم. رفتم دانشگاه به که شنبه یک صبح

 بعد نمشب. نشستم ها بچه از یکی کنار و رفتم سمتش به بودم متنفر خواهی معذرت از اینکه با. نیاورد خودش بروی اما

 :گفت ها بچه به صحبت کمی از

 .دارم کالس. برم باید دیگه من-

 .افتادم راه دنبالش ناچار. بکشونه خودش دنبال رو من داره دوست دونستم می

 .دارم کارت کن صبر شبنم-

 فهمیدی؟. آی نمی شبنم بدون. گفتم که همین: گفت اخم با

 ردمک می دلتنگی احساس هروقت. شدم پیانو تمرین مشغول و رفتم اتاقم به. کردم قبول نداشتم بحث حوصله چون

 کمی. بودم ذلتنگ خیلی. کردم گریه به شروع و گذاشتم هام دست روی رو سرم و زدم غمگینی آهنگ. زدم می پیانو

 امانم. برگشتم خونه به زدم قدم که کمی. برم مون خونه کنار پارک به خوری هوا برای گرفتم تصمیم شدم سبک که

 .کرد یم برخورد تندی با نیما اما. بشه گرفتن زن به مجبور نیما تا بود پیچیده نیما پای و دست به که بود وقتی چند
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 عشقش به نیما که چرا ستودم می رو کارش این طرف یه از. کنه می مخالفت مامان با نیما چرا که دونستم می من و

 .بود کم خیلی برگرده ایران به مهشید اینکه احتمال نظرم به چون خوردم می افسوس حالش به طرفی از و. بود پایبند

 شد نم متوجه. خندید می و گفت می ها بچه با همیشگی جای که دیدم رو شبنم. رفتم دانشگاه به که شنبه یک صبح

 بعد نمشب. نشستم ها بچه از یکی کنار و رفتم سمتش به بودم متنفر خواهی معذرت از اینکه با. نیاورد خودش بروی اما

 :گفت ها بچه به صحبت کمی از

 .دارم کالس. برم باید دیگه من-

 .افتادم راه دنبالش ناچار. بکشونه خودش دنبال رو من داره دوست دونستم می

 .دارم کارت کن صبر شبنم-

 :گرفتم رو دستش و دویدم. داد ادامه راهش به من به توجه بی

 .کن صبر گفتم بهت-

 :گفت و کرد نگاه بهم

 .دارم کالس اآلن من اما متاسفم خوشبخت؟ خانم شمایید! اُوه-

 .خوام می معذرت دیروزم رفتار خاطر به. نشو لوس شبنم-

 :گفت و برد باال رو ابروهاش از یکی

 .کن خواهی معذرت دیگه جور یه. شه نمی اینطوری-

 .کرده دعوتت نهار واسه مامان ضمن در. شدی پررو خیلی! اهِه-

 :گفت و خندید

 .کنم می قبول باشه کشی می منت خیلی که حاال-

 ردهک آماده رو غذا و بود برگشته زودتر مامان. برگشتیم خونه به هم با هامون کالس از بعد. رفتیم کالس سمت باخنده

 شبنم با نیما حتی. داشتن دوست رو شبنم خانواده ی همه. شدیم جمع میز دور گی همه استراحت کمی از بعد. بود

 بودن کرده اجاره دیگه دختر دو با که اشون خونه به رو شبنم خودم ظهرا از بعد. کرد می برخورد راحت خیلی

 یم سرما اگه. نبود امکانش اما. برم راه بارون زیر و بشم پیاده داشتم دوست. بود بارونی هوا برگشت موقع. رسوندم

 اب مامان و بود اتاقش تو نیما. نبود بابا. رسیدم که خونه به. کنم استراحت هفته یک کرد می مجبورم مامان خوردم

 :گفتم هاش صحبت از بعد. کرد می صحبت تلفن

 کردی؟ می صحبت کی با مامان-
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 .انگلیس گرده برمی فردا پرهام. نسترن با-

 .بزاره تنها حسرت از دنیایی با منو تا رفت می داشت پرهام خدایا. ریختن سرم روی یخ آب پارچ یه انگار

 :اومدم خودم به مامان صدای با

 .نگیره ته. کن خاموشش دیگه ربع یه! باشه غذا به حواست! دارم کار یکم من یکتا،-

 ایدب پرهام چرا خدایا،. کردم کردن گریه به شروع و نشستم همونجا. رفت بیرون به بشه من جواب منتظر اینکه بدون

 نداره؟ من به ای عالقه هیچ که بشم کسی عاشق باید من چرا بره؟ ایران از

 .سوخت غذا کنی؟ می گریه نشستی اینجا چرا یکتا-

 هآشپزخون سمت به. بود کرده پر رو خونه سوختگی بوی. کرد می نگاهم نگرانی با که بود نیما. کردم بلند رو سرم

 !من به لعنت. بود سوخته اش همه غذا. کردم خاموش رو گاز. بود کرده پر رو جا همه دود. دویدم

 ابهام از اییدنی با رو نیما و رفتم اتاقم به بعد. بگیره بیرون از رو شام گفتم و گرفتم رو بابا شماره و برداشتم رو گوشی

 :گفتم ناراحتی با.  کرد بغلم بابا. رفتم پایین به بابا اومدن با. گذاشتم جا

 !جون بابا سوزوندم رو غذا بازم-

 :گفتم و خندید

 .بابا دل عزیز سرت، فدای-

 :گفت قابلمه دیدن با و اومد بعد ربع یک هم مامان. خندیدم منم بابا ی خنده با

 کنم؟ کار چی دختر این دست از من خدا اِی! سوخت غذا بازم-

 .نبوده حواسش دخترم! زن نزن غُر: بابا

 .رو گنده خرس این نکن لوسش اینقدر. کن طرفداری جونت یکتا از فقط که هم تو: نیما

 هحوصل حاال ولی آوردم می در زبون براش مواقع اینجور توی همیشه. کنه می شوخی نیما دونستم می. بودم ساکت من

 :گفت تعجب با نیما. نداشتم رو اش

 آری؟ نمی در زبون برام چرا خورده؟ گربه رو زبونت-

 .دارم زبون! نخیر: آوردم در رو زبونم

 .خندید من خنده با هم نیما و گرفت ام خنده
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 سه حصب. نرفتم فرودگاه به کنم کنترل فرودگاه تو رو خودم تونستم نمی چون. برگشت انگلیس به پرهام بعد روز

 بلکه دنش ناراحت تنها نه شبنم. گفتم بهش رو چیز همه که کرد پیچم سوال اونقدر شبنم رفتم، دانشگاه به که شنبه

 :گفت

 .کنی ازدواج سینا با مزاحم بدون تونی می حاال بهتر،-

 .دارم دوست رو پرهام من. شبنم گی می چی-

 اون بعالوه. تره مناسب هرجهت از سینا. نکن فراموش هم رو این درضمن. خواد نمی رو تو اون که کنی قبول باید اما-

 .داره دوست رو تو

 کردی؟ چیکار تو راستی... بگم چی دونم نمی سینا مورد در اما. کنم عادت وضعیت این به مجبورم-

 :گفت و خندید

 .خواستگاری بیاد گفتم و کردم ناز کلی-

 کنه؟ خواستگاری تو از شیراز آد بی پاشه تهران از بهرام یعنی ای؟ دیوونه تو دختر-

 .بده زحمت خودش به یکم باید بگیره زن خواد می. نرم دندش کور، چشمش: ثانیا. بهرام آقا نه، بهرام: اوال-

 .بشین پیر هم پای به که شاهلل ان: گفتم و خندیدم

 .بزرگ مادر مرسی-

 :برگشتم عقب به نفر یه صدای با که رفتم می خونه سمت به کالس از بعد

 .خوشبخت خانم-

 :گفتم تععجب با. بود ذبیحی استاد

 افتاده؟ اتفاقی استاد بله-

 .بگیرین من از رو این لطفا... خواستم می... خواستم می-

 .کردم نگاه بهش تعجب با. داد دستم به رو پاکتی بعد

 اومده؟ پیش مشکلی استاد-

 .برم باید من تون اجازه با... نه...نه-

 دیدن با رسیدم که خونه به. گذاشتم داشبورد روی رو پاکت و شدم ماشین سوار. رفت و کرد خداحافظی سریع بعد

 پیاده و برداشتم رو پاکت سریع. باشه حیاط تو موقع این نیما ماشین نبود ممکن. کردم تعجب فرزاد عمو و نیما ماشین
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 این "خبره؟ چه اینجا". کردم نگاه بقیه به. افتاد دستم از پاکت کرد می گریه که مامان دیدن با. رفتم داخل به و شدم

 :گفت و اومد طرفم به لیال خاله. کردن نگاه من به و برگشتن همه. گفتم بلند صدای با رو جمله

 .کردن شلوغش الکی. جون خاله هیچی-

 کجاست؟ بابام افتاده؟ اتفاقی چه: گفتم فریاد با

 کرد می سعی که ای مسخره حالت با پریسا. تونست نمی اما بگه رو چیزی خواست می انگار.کرد نگاهم نگرانی با خاله

 :گفت بده نشون خیال بی رو خودش

 .نبردن رو سیمین خاله اما رفته هم نیما. بیمارستان بردنشون اینا بابا خورد هم به مسعود عمو حال-

 :گفتم حال همون در و رفتم در سمت به و شدم بلند سریع

 بیمارستان؟ کدوم-

 ...کن صبر یکتا: پریسا

 بیمارستان؟ کدوم: گفتم فریاد با

 :گفت کنه آروم رو من تونه نمی دید که خاله

 .یکتا باش مادرت حال مراقب-

 :گفتم لیال خاله به التماس با. کرد می گریه آروم گوشه یه بیچاره. کردم نگاه مامان به

 .بگو بهم بخدا ترو جون خاله-

 .بری بزارم تنها تونم نمی اینطوری. آد بی باهات هم پریسا تا کنی صبر باید اما... بیمارستان: نسترن خاله

. نمک تصادف بود نزدیک بار چند. نبود دلم توی دل. کردیم حرکت بیمارستان سمت به باهم و شد آماده سریع پریسا

. کنم می رانندگی تر سریع خودم کردم می احساس. ذاشتم نمی من اما بشینه رل پشت خودش داشت اصرار پریسا

 اخلد به. کنه پارک رو ماشین تا رفت پریسا. دویدم داخل به پریسا به توجه بدون و شدم پیاده بیمارستان در جلوی

 :رفتم بخش به سریع رسیدم که

 .اتاقن کدوم خوشبخت مسعود آقای خانم،-

 .ان ویژه های مراقبت بخش تو ایشون. کنید مالقات رو ایشون تونید نمی شما متاسفم-

 هک بخش به. کردم طی یکی دوتا رو ها پله و نکردم تلف رو وقت. بود پر. رفتم آسانسور طرف به حرفش به توجه بی

. نشستم همونجا. شد سرازیر اشکم و ترکید بغضم. آن می طرفم به که دیدم رو نیما و شهروز عمو و فرزاد عمو رسیدم

 :گفت و بوسید رو سرم و کرد بغلم نیما
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 .شده رفع خطر گن می دکترا. خوبه حالش. نباش نگران-

 :کرد اخم من دیدن با و اومد طرفمون به سینا. بود آروم نیما نگاه. کردم نگاهش ناباوری با

 .اینجا اومدی می نباید تو-

 :گفتم بود فریاد به شبیه که بلند صدای با و کردم اخم هم من

 .اومدم می باید. بود بد پدرم حال-

 .نبود خودم دست. کردم ناراحتت که متاسفم-

 :گفت و کرد بلندم نیما

 .خونه بری بهتره-

 .ببینم رو بابا باید-

 .دن می انتقال بخش به زودی به رو بابا-

 و ردیمک خداحافظی بقیه از بود رسیده تازه که پریسا با و کردم قبول. گفت نمی دروغ وقت هیچ نیما. کردم نگاه بهش

. اش اندیمخواب تخت روی و بردیمش اتاقش به خاله کمک با بعد. بهتره حالش بابا که گفتم مامان به. برگشتیم خونه به

 کنار رو سرم. زد لبخند دیدنمون با بابا. رفتیم بیمارستان به مامان و نیما با بعد روز. کردن منتقل بخش به هم رو بابا

 :گفت و داد نوازشم بابا. کردم گریه و گذاشتم تختش

 .ندارم رو تو های اشک طاقت من که دونی می. برگردی که بهتره کنی گریه اومدی اگه-

 و دانشگاه قید من و آوردیم خونه به رو بابا بعد روز دو. بزنم لبخند کردم سعی و کردم پاک دستمال با رو هام اشک

 چند این. نشستم تخت روی. رفتیم من اتاق به هم با بابا، دیدن از بعد و اومد بابا دیدن به شبنم. زدم رو پیانو کالس

 التتو میز طرف به شبنم! بود بابا وضع این که هم حاال و پرهام برگشتن طرفی از. بود گذشته سخت بهم خیلی روز

 .برداشت رو پاکتی و رفت

 یکتا؟ چیه دیگه این-

 : گفتم و کردم نگاهش کمی

 .گذاشته اینجا لیال خاله حتما کجاست، دونستم نمی. باشه ذبیحی استاد مال کنم فکر -

. نوشته چی توش ببینم نبودم کنجکاو. آورد در کاغذ یه توش از و کرد باز رو پاکت بپرسه رو من نظر اینکه بدون شبنم

 استاد که فهمیدم فقط. کرد خوندن به شروع بلند صدای با شبنم. دوختم چشم سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 !کرده خواستگاری من از نحوی یه به ذبیحی
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 :گفت خنده با شبنم. خوندم دوباره و گرفتم دستش از رو کاغذ. خوند می بلند رو آخر ی جمله. کردم نگاه شبنم به

 !کنه خواستگاری خواد می کی از اِفاده همه اون با ذبیحی استاد. بده شانس خدا-

 .انداختم بیرون پنجره از و کردم پاره رو کاغذ

 کنی؟ می چیکار! دیوونه! اِاِه: شبنم

 .بود کم یکی همین فقط-

 :گفت می و کرد می پردازی خیال خودش واسه و بود گرفته جدی زیادی رو موضوع شبنم

 .گیرم می هنگفت نمره یه من کنی، ازدواج ذبیحی استاد با تو اگه-

 :دادم هولش عقب به

 .سیناست اولم انتخاب کنم انتخاب رو یکی ذبیحی استاد و سینا بین باشه قرار اگه! نده وعده خودت به زیاد-

 .ها سیناست از بهتر خیلی استاد! دیوونه-

 بود؟ خوب سینا حاال تا چطور: گرفت ام خنده

 بگی؟ چی مهتاب به خوای می تازه. تونه نمی که سینا بده، نمره من به تونه می استاد آخه-

 .کنم ازدواج خوام نمی اصال من بابا گیری؟ می جدی رو چیزی هر چرا تو-

 .بدی مثبت جواب ذبیحی استاد به باید خودته؟ دست مگه اصال! کنی می خود بی خیلی تو: کرد اخم

 .چشم میگی تو که حاال: کردم کج رو گردنم همین برای کنه می شوخی دونستم می

 ام حسودی بهش دلم توی. برن بیرون بهرام با بود قرار. رفت و کرد خداحافظی ازم شبنم کردن صحبت کمی از بعد

 .زنن می حرف هم با آینده از و زنه می قدم داره دوستش که کسی با راحت چقدر. شد

 و شد جدا بودن شده جمع دورش که هایی دانشجو جمع از. دیدم رو ذبیحی استاد دور از. رفتم دانشگاه به که بعد روز

 :کرد صدام اخم با. نکردم اعتنایی بهش. اومد طرفم به

 خوشبخت؟ خانم-

 :گفتم و برگشتم ناچار

 استاد؟ بله-
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 ...بگم... خواستم می-

 :گفتم اخم با

 .کنم قبول رو پیشنهادتون تونم نمی متاسفم اما. خوندم رو تون نامه من. استاد متاسفم-

 :گفت ناراحتی با

 دارین؟ مشکلی من با شما-

 :گفتم دروغ به

 .دارم نامزد من راستش. نیست شما از مشکل. استاد نه-

 :گفت آروم بعد و کرد نگاه بهم

 .خدانگهدار. بود من از دقتی بی متاسفم-

 .شدم ناراحت بگم دروغ بهش شدم مجبور اینکه از و سوخت حالش به دلم. شد دور ازم بعد

 .زدی نیشش بدجور. نکردی درستی کار اصال-

 :گفتم خنده با. بود شبنم

 دادی؟ می گوش ما های حرف به تو-

 .بشنَوَم رو هاتون حرف باید کردم احساس چرا دونم نمی. شدم می رد داشتم من نه-

 .بودم راضی کارش این از هم من نکنه، نگاه من به کرد می سعی کالس تو استاد. رفتیم کالس به باهم و خندیدم

 هب زیاد کرد می سعی اما. رفت می شرکت به همیشه مثل صبح هر بابا. بود گرفته پیش رو خودش عادی روال زندگی

 :گفت بهم حالی خوش با مامان برگشتم پیانو کالس از که چهارشنبه روز یه ماه بهمن اواخر. نیاره فشار خودش

 .پریساست یه نامزدی بعد هفته جمعه-

 کی؟ با چی؟-

 .سلیمانی وحید-

 :زدم زنگ پریسا به و کردم عوض رو هام لباس. کردم بختی خوش آرزوی براشون دلم توی و زدم لبخند

 .پریسا الو،-

 خوبی؟. سالم-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

110 

 .بهتری تو اینکه مثل ولی خوبم، من-

 .کرد شیرینی خنده

 کیه؟ بخت بد دوماد این حاال. گم می تبریک بهت-

 نرم تولید شرکت توی و شده تموم درسش خوبیه، پسر. شدم آشنا باهاش عموم خونه توی. عموم زن ی زاده برادر-

 .کنه می کار افزار

 .عزیزم گم می تبریک بهت بازم-

 .شه می تو نوبت شاهلل ان. ممنون-

 .بشنوه دهنت از خدا: گفتم و خندیدم

 .مونی می شوهر بی عمرت آخر تا تو دونم می که من. نگو مزخرف خود بی-

 .کنم می ازدواج دوبار تو حرس از شد اینطور که حاال-

 :گفتم. خندیدیم دومون هر

 آد؟ نمی ات نامزدی واسه پرهام پریسا، راستی -

 زا بابا و مامان کنه می فکر اون. میره پیش بهتر چیز همه نباشم من اگه که گفت و خواست معذرت ازم. نه راستش -

 .ناراحتن وجودش

 .کردیم خداحافظی صحبت کمی از بعد

 :گفت و زد لبخند آرایشگر هردومون شدن آماده از بعد. رفتم آرایشگاه به پریسا همراه جمعه روز

 .خوشگل عروسک تا دو-

 :گفت و کرد نگاهم پریسا

 .شده تر خوشگل من از یکتا عروسم من اینکه با اما-

 .کنی تعریف من از تو اینکه مگه: گفتم و خندیدم

 :گفتم و زدم لبخند. بود پریسا منتظر وحید رفتیم که بیرون به

 تا هک هم نیما. بیارم کردم فراموش هم رو ماشینم برم؟ باکی من. دنبالت آد بی که داری رو یکی حالت به خوش پریسا-

 . نیومده حاال
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 :گفت و کرد نگاهی اطراف به پریسا

 .کن نگاه. باشی نگران نیست الزم-

. کردم خما اختیار بی. بود داده تکیه ماشین به سینه به دست که بود سینا. کردم نگاه کرد اشاره پریسا که سمتی به

 هب ناچار هم من. رفتن وحید و پریسا. کنه ماشینش سوار و ببوسه رو پریسا دست که کرد اشاره وحید به بردار فیلم

 :گفتم و شدم سوار. کرد باز برام رو در و داد رو جوابم و زد لبخند من دیدن با. کردم سالم آهسته و رفتم سینا طرف

 اومدی؟ تو که شد چطور. دنبالم آد بی نیما بود قرار سینا-

 .گم می کنی باز رو ته پیشونی رو که ای گره اون اگه-

 :گفتم و گرفت ام خنده حرفش این با

 ...من آخه-

 :گفت و کرد قطع رو حرفمم

 .دنبالت آم بی من که نداشتی انتظار و آد نمی خوشت من از تو آخه. دونم می دونم، می-

 :گفت و گذاشت ترمز روی رو پاش بعد

 مومت داره طاقتم دیگه پیغمبر به پیر، به کنی؟ می فرار دستم از که کردم کار چی باهات من مگه انصاف؟ بی چرا آخه-

 .کن نگاه هم ما به چشمی گوشه یه. آدمم منم لعنتی، آخه. میشه

. کنه حرکت سینا که شد باعث ها ماشین ی بقیه بوق صدای. زدم نمی حرف و بودم شده خیره جلو به طور همون

 .شکست رو سکوت این هم باز سینا اما. کردیم می نگاه رو روبه به و بودیم ساکت هردومون

 .کردی پیدا راه قلبم به که هستی دختری تنها تو که بدون رو این فقط. کنم می تحمل من اما. نزن حرف باشه-

 .کن فکر هم اون به کم یه چی؟ مهتاب پس من؟ چرا-

 :داد جواب جدی خیلی لحن با

 .ساراست مثل من واسه مهتاب-

 نظر هب راضی انتخابش از هم پریسا. بود زیبایی جشن. نزدیم حرفی کدوممون هیچ دیگه اینا پریسا خونه به رسیدن تا

 .رسید می

 عروسی بود قرار. بریم بوشهر به جمعی دسته گی همه خواستیم می عید امسال. بود مونده عید به هفته دو حدودا

 واستخ می شاید. دونست نمی رو دلیلش کسی و بود خواسته رو این پریسا البته. باشه عید دیگه سال وحید و پریسا

 .بشناسه رو وحید بهتر مدت این توی
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 .بفرمایید بله: زد زنگ تلفن که رفتم می پایین و باال خونه توی عصر

 .سالم-

 .بود سینا

 چطوری؟. سالم-

 .شم نمی این از بهتر شنیدم رو تو صدای که حاال-

 .دکتر آقای نکنی غش هو یه باش مواظب پس! ه...اِ-

 :گفتم خنده با هم من. خندید بلند بلند

 مزاحم؟ خوای می چی حاال! کوفت-

 اون. کنه ایجاد مزاحمت عشقش واسه داره دوست همیشه عاشق مزاحم یه که فهمی نمی اما. هستم تو مزاحم من-

 !اینطوری هم

 .خورم نمی تو درد به من بابا. شو خیال بی کنم می خواهش سینا،-

 .کنه صحبت باهاش خواد می مامانم جون سیمین به بده رو گوشی-

 .شم منشی من داره؟ کارش چی! ه..اِ-

 !گم نمی تو به شه، نمی! نُچ-

 .قهرم باهات من شد، اینطور که حاال-

 .نکنی غش خوشحالی از هو یه فقط. گم می باشه. نکن قهر نه نه،-

 خبریه؟! دُکی شنگولی خیلی-

 یم حرف چقدر گه می. سرم تو بکوبه که بیاره رو ماهیتابه رفت مامانم. مامانت به بده رو گوشی حاال! خبری چه! اووه-

 !آد می تلفن پول واسم زنی

 :گفتم و خندیدم

 .داشتی چیکار نگفتی بآلخره-

 به من که کرد می پرسی احوال خانم پروانه با مامان. دادم مامان به رو گوشی بشم سینا جواب منتظر اینکه بدون بعد

 شدوست خیلی. کردم رجوع قلبم به. بود آل ایده دختر یه برای نظر هر از که پسری. کردم فکر سینا به. رفتم اتاقم
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 و نشست تخت روی کنارم. شد داخل و زد در مامان که بودم افکار همین توی. آرمین و نیما مثل درست اما. داشتم

 . بست سرم پشت کش با و کرد شون جمع بعد و کرد شونه رو موهام

 

 :گفت بعد کرد ومن من کمی. بگه بهم چیزی یه خواد می دونستم می

 یانب جمعه شب تا بود زده زنگ اشکانی خانم. بگیری تصمیم ات آینده برای تونی می. شدی بزرگ دیگه تو یکتا،-

 .سینا واسه تو خواستگاری

 :گفتم وجود این با. داشتم سینا از رو کار این انتظار. نکردم تعجب

 کنه؟ خوشبخت منو تونه می سینا تو نظر به مامان-

 :گفت و برگردوند خودش طرف به رو من مامان

 اینه تر مهم همه از و. خوب شغل و درآمد کرده، تحصیل! آل ایده هرلحاظ از اون. خوبیه خیلی پسر سینا من نظر از-

 .داره دوست خیلی رو تو که

 .((ندارم دوستش که منه از مشکل. دونم می خودم که اینو:)) گفتم دلم توی و زدم لبخند

 :گفت و شد بلند مامان

 . کنه می خوشبخت رو تو مطمئنم. پسرخوبیه سینا. کن فکر خوب. بگیری تصمیم تا داری فرصت هفته یه-

 خوندن،خیلی و زدن به کردم شروع و پیانو سراغ رفتم هم من و رفت مامان. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 هک باشم کسی منتظر تونم می تاکی من مگه اصال. گرده برنمی وقت هیچ دیگه پرهام. کردم می فکر. کرد می آرومَم

 . ((کنه می خوشبخت رو تو مطمئنم. پسرخوبیه سینا: )) پیچید گوشم توی مامان حرف نداره؟ من به ای عالقه هیچ

 هجنب بیشتر دیدار این البته. اومدند مون خونه به آرمین و سارا همراه به جون پروانه و احمدی آقای و سینا جمعه شب

 :گفت احمدی آقای چای و میوه تعارف از بعد. رسمی تا داشت مهمانی ی

 یم افتخار سینا انتخاب به. دونم می جوون دوتا این سرنوشت مسئول رو خودم اما نیستم سینا پدر من جان، مسعود-

 سینا مالی وضع مورد در. بشه عروسم کنه قبول که شم می حال خوش خیلی و دارم دوست سارا مثل رو یکتا. کنم

 امن به ش دیگه دونگ دو و سیناس نام به ساکنیم توش ما که خونه این دونگ چهار و داره آپارتمان یه که بگم باید

 می فرانسه به دو، این ازدواج از بعد شاهلل ان که هم ما! بخره خواهرش از رو دونگ دو اون سینا شده قرار که جونه سارا

 هم سینا آپارتمان گفتم که همونطور البتنه! ببرن تشریف خودشون ی خونه به تونن می خانم عروس و ریم

 فکر یا دیگه کس به جان یکتا جز به که مطمئنم و کنم می تضمینش خودم بگم باید اخالقش درمورد و! دراختیارشونه

 .کنیم خودمون عروس رو جان یکتا تا اینجا اومدیم ما که اینه بخوای، که هم رو مطلب اصل! کنه نمی
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 و ودب گذاشته اش چانه زیر رو دستش. کرد می نگاه من به و بود نشسته آرمین کنار راحت خیلی. کردم نگاه سینا به

 اعثب که زد سینا دست به آرنجش با و کرد نگاه سینا به ای لحظه و من به کمی آرمین. بود لبش گوشه هم لبخندی

 .گرفت ام خنده. نشد متوجه کسی نفر سه ما از بغیر. بخوره هم به سینا تعادل شد

 :گفت احمدی آقای روبه و کرد نگاه من به لحظه چند بابا

 .هست ای مسئله یه وسط این اما. بشه خانواده این داماد سینا که شم می خوشحال هم من-

 به رو احمدی آقای. بگه خواد می چی بابا ببینم که بودم شده کنجکاو هم من حتی. چرخید بابا سمت به ها نگاه ی همه

 :گفت بابا

 .جان مسعود گوشیم سراپا ما-

 :گفت و زد لبخند بابا

 امید و من زندگی ی همه دختر این. گیره می دلم نبینمش روز یه اگه که اونقدر. ام وابسته یکتا به خیلی من راستش-

 برای. بشه وارد ای لطمه من ی دردونه به نزاره وقت هیچ که کنم می خواهش سینا از پس. کنین درک امیدوارم. منه

 !باشه یکتا با طالق حق خوام می هم تضمین

 یب بیتا دیگه! تمام و کشه می رو دخترت میزنه و کنه می سره یه کارو دفعه یه شه نمی وارد ای لطمه. عمو نه: آرمین

 یاب گذشت پل از خرش که همچین کرده جور و جمع رو خودش اآلن. مارمولکِ مثل نکنین نیگاش اینجوری و این. بیتا

 ولی! رفاح این و قانونی پزشکی کارای دنبال بیفتین باید! نداره اهمیتی طالق حق دیگه که موقع اون. کن بار باقالی و

 هب فرستاد رو سینا و کرد سره یه کارو شه می راحت! دارم آشنا چندتا قانونی پزشکی توی من! نباشین نگران شما

 همین درد به دوست! گیرم می عهده به رو همه خودم! نباشین هم ها حرف این و دفن و کفن مخارج و خرج! درک

 !دیگه خوره می ها موقع

 :گفت و خندید بابا

 کنی؟ می زندگی این با چطور تو ، جون سارا-

 :گفت و داد تکون رو سرش سارا

 .گیره می ام گریه آخرش که زاره می سرم سربه اونقدر. کنم می شک عقلش به ها وقت گاهی خدا به جون عمو-

 .کنم کار چی باهاش دونم می. بگو خودم به کرد اذیتت باز اگه-

 !خدمتتون میام خودم من! بکشین؟ زحمت چرا شما. عمو تم مخلص من: آرمین

 :گفت و انداخت آرمین به نگاهی سارا
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 شدی؟ موش اینطوری که دادی آب به گلی دسته چه باز-

 :گفت من روبه بابا شوخی کلی از بعد. خنده زیر زدن همه

 جون؟ بابا چیه نظرت. خودشه زندگی بآلخره. ده می یکتا رو قطعی نظر حال هر به-

 

: )) کرد می دوران ذهنم توی جمله یه فقط و. گفتم نمی چیزی و بودم ساکت. کرد نمی کار مغزم انگار. نزدم حرفی

 به رو یناس و موندم ساکت که بود جمله یه همین بر تکیه با شاید. (( کنه می خوشبخت رو تو مطمئنم. پسرخوبیه سینا

 .کردم انتخاب ام آینده همسر عنوان

 :گفت و بوسید رو ام گونه اومد و شد بلند خانم پروانه

 .خوشگلم عروس بشی خوشبخت. رضایته نشانه سکوت-

 :شد بلند آرمین اعتراض صدای که بوسید رو ام گونه هم سارا و زد لبخند بهم مامان

 .بکشم رو خانم منت ساعت دو باید بگیرم بوس یه بخوام که من اما بوسه می رو بیتا خدا، ترو کن نگاه! ه...اِاِ-

 شد؟ چی ت حیا پسر، زشته: بابا

 ِ! گلدون دوتا و سنگ دوتا. نداریم حیاط اصال که گی می رو ما ی خونه اگه بابام؟ ی خونه یا ما ی خونه! حیاط؟ کدوم-

 .شه می جارو و آب روز هر مرتضی مش لطف به که اونم! چیزی یه باز بگی رو بابام ی خونه

 :گفت احمدی آقای. خندیدن همه

 !کنن صحبت هم با ای دقیقه چند سینا و جون یکتا بدین اجازه اگه جان مسعود-

 !کن راهنمایی اتاقت به رو سینا آقا جان، یکتا! میل کمال با: بابا

 :گفتم که ببنده درو خواست و شد داخل سرم پشت سینا. رفتیم اتاقم به و شدیم بلند سینا با ناچار

 !باشه باز بزار-

 !بهتره باشه بسته-

 !شد خیره من به شو چونه زیر گذاشت دستشو پیش ی دقیقه چند مثل و نشست مبل یه روی روم روبه

 :گفتم و کردم ای سرفه تک

 !ندیدی؟ آدم-

 :گفت و داد تکون سرشو

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

116 

 ...ح مثل تو ولی! زیاده که آدم-

 :گفتم بلند صدای با و کنه تموم شو جمله نزاشتم

 !حیوون؟ گی می من به! پررو ی پسره خودتی-

 :گفت شد تموم که ش خنده. شدم می منفجر عصبانیت از داشتم! خنده زیر زد هو یه

 !هاتم بازی دیوونه این عاشق-

 ...حیوو دیوونه،! بگی؟ خوای نمی ای دیگه چیز-

 بعضی! ها نیستن بد هام حیوون ی همه البته! زاری می اسم خودت رو خودت! حوری: بگم خواستم می من! هیس-

 !ملوس پیشی تو مثل! ترن خوشگل ها حوری از هاشون

 :گفتم جدی خیلی و نخندم کردم سعی ولی بود گرفته م خنده

 !مطلب اصل سر بریم! بسه دیگه شوخی-

 !بفرمایید! سرورم بله-

 ...خوام نمی من. باشیم جدی بهتره! سینا ببین-

 !چی؟ خوای نمی-

 ...خوام می من! گفتم شتباه! بابا هیچی-

 "!خوام نمی خوام، می! خوام نمی خوام، می "! بگی خوای می حتما! زنی؟ نمی حرف چرا-

 ...ولی! دارم دوست رو تو من! باش جدی گفتم-

 !خوای نمی ولی-

 ...سینا-

 !خوای؟ می پس! خوب چه....! اِ-

 :گفتم تری بلند صدای با

 !سینا؟-

 !بفرمایید-

 :گفتم بعد و کردم سکوت یکم
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 !ام دیگه یکی عاشق من. نیستم تو عاشق من-

 

 نمی صورتش حالت از. نگفتم چیزی منم! بود سال دو مثل! آور عذاب دقیقه دو! دقیقه دو حدود شاید! نگفت چیزی

 هی مثل چون!بود نشنیده حرفمو اصال شاید! نیست؟ مهم براش! ناراحته؟! خوشحاله؟! داره حسی چه بفهمم تونستم

 زبون به رو اسم یه فقط و خورد تکون هاش لب و شکست رو مسخره سکوت اون بآلخره. کرد می نگاهم فقط مجسمه

 !سوزوند رو استخونم و مغز تا که اسمی! آورد

 !پرهام؟-

 .نگفتم چیزی و دادم تکون سرمو آروم لحظه چند از بعد. کردم نگاش فقط

 :شکست سینا رو سکوت این هم باز و! تر طوالنی اینبار اما! سکوت باز

 !داره؟ دوست ترو اونم-

 :گفتم گلوم توی ای خفه صدای با

 !کنم ازدواج تو با کردنش فراموش برای گرفتم تصمیم که همینه واسه! نه-

 :گفت و کرد نگاه هام چشم تو

 !بیاری؟ دستش به نکردی سعی چرا-

 !بود کردن تلف وقت فقط اما! کردم سعی-

 :گفت و گرفت باال سرم و برد م چونه زیر دستشو

 !کنی؟ ازدواج من با خوای می چرا-

 !دارم دوستت منم... منم! داری دوست منو گفتی تو چون-

 :گفت و زد لبخند. خورد می صورتم به گرمش نفس

 !کنم؟ باورش داری انتظار-

 !باشیم دوست هم با بازم تونیم می ما! کنی ازدواج من با نیستی مجبور تو... سینا-

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو از یکی

 !بگیره؟ ازم رو تو دیگه نفر یه تا-

 .نگفتم چیزی
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 !فربد! ت دایی پسر مثل-

 !شناسی؟ می کجا از رو فربد تو-

 وشگ ببخشید باید البته! شنیدم گفت، می رو تو از فربد خواستگاری قضیه مادرم واسه داشت جون سیمین وقتی-

 .بگذرم کنارش از اهمیت بی نتونستم بود جنابعالی مورد در چون ولی. وایستادم

! ارهند اهمیتی واسم حاال اما! بود مهم برام پرهام فقط... فقط من! فربد با یا کنم ازدواج تو با کنه نمی فرقی من واسه-

 !شناختین؟ می همدیگرو قبال پرهام و تو... بدونم رو چیزی یه خوام می فقط

 رهامپ. بودیم هم برای خوبی های دوست. کردیم می تحصیل لندن تو پرهام و من: گفت بعد و کرد نگاه بهم دقیقه چند

 بود "رها" اسمش و بود اومده انگلیس به تحصیل برای اش خانواده دادن دست از از بعد هم اون که ایرانی دختر یه به

ِ  اییزیب این البته. داشت خصوصی به زیبایی رها، اما کنم، توصیف خوب رو کسی تونم نمی من دونی، می. داشت عالقه

 کل در و آبی های چشم و طالیی کامال موهایی رها. بود بیشتر داشت بهش شدیدی عالقه که پرهام نظر از خصوص به

 درست. بود تر خوشگل شون همه از رها اما هست ها چهره این از خیلی خارج تو اینکه با. بود هیکل خوش و خوشگل

. کنن جذبش خواستن می بود که نحوی هر به و داشتن دوست رو رها دانشگاه های پسر ی همه. بود ها عروسک مثل

 .بشن نزدیک بهش پرهام چشم از دور بودن مجبور پرهام وجود بخاطر اما

 با رو ام رابطه کردم می سعی و بودم آگاه رها به نسبت پرهام ازعالقه من البته. بود پرهام و من مشترک دوست رها

. نداره پرهام به ای عالقه هیچ که دونستم می و بودم شده خودم به رها پرمعنی های نگاه متوجه چون. کنم تر کم رها

 و ردک عالقه ابراز رها به اینکه تا بود نبرده قضیه این از بویی هم پرهام. کنم پنهون پرهام از رو موضوع این کردم سعی

 خیلی هم ما و کرده خواستگاری من از سینا ":گفت پرهام به دروغ به و کرد رد رو پرهام پیشنهاد کامل صراحت با رها

 ".داریم دوست رو همدیگر

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 ادامه پرهام و من بین جدال و بحث این.  نکرد قبول بوده تفاهم سؤء این که بفهمونم پرهام به کردم سعی قدر هرچه

 ازش رو گفته دروغ پرهام به چرا اینکه علت و بزارم میون در رها خود با رو موضوع گرفتم تصمیم من اینکه تا داشت

 منو که بود کرده کفش یه توی رو پاش و نبود بدهکار ها حرف این به گوشش رها اما. کردم هم رو کار این و. بپرسم

 هب. نکرد قبول که کنم چه ولیِ!  هوس به آلوده و گذر زود تب یه فقط این که گفتم بهش هم من! کنه ازدواج به راضی

 هب رها روز یه اینکه تا. داد نشون دیدنم به تمایلی اون نه دیدم رو پرهام من نه دیگه گذشت مدتی. برگشتم خونه

! بایسته پاش رو تونست نمی که بود کرده مصرف قدر اون! نداره خوبی حال که فهمیدم کردم باز که رو در. اومد سراغم

 بآلخره و! نه یا برم که داشتم تردید ".اونجاست هم پرهام. آی می جایی یه به باهام باید ":گفت مستی همون با

 ماا بشینم، رل پشت من بزاره که کردم اصرار خیلی. رفتیم بیرون به رها همراه و شدم آماده و گرفتم رو آخرم تصمیم

 .نشست رل پشت حال همون با و نکرد قبول
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 رو دستش و زد ای کریه لبخند. کرد نگاهم خمارش های چشم با و داشت نگه خیابون وسط و رسید خلوت جای یه به

 منت االتاح من سینا، ببین ":گفت عصبی و کالفه "چیه؟ کارا این از منظورت ":گفتم بهش اخم با.  کشید صورتم روی

 پیاده ماشین از و بودم شده کالفه ".بختیم خوش باهم تو منو نکن، ناز واسم انقدر هم تو. نکشیدم رو پسری هیچ

 راه توی. برگشتم و گرفتم تاکسی همونجا از منم. برگشت و نداد گیر بهم زیاد نداشت خوبی حال که هم رها. شدم

 به ور رها بآلخره. نبود خوب اصال حالش و بود کرده تصادف رها. برم بیمارستان به که گفتن بهم و خورد زنگ موبایلم

 خیلی طفلک. نکرد نگاه من به اصال ولی رسوند رو خودش سریع پرهام. دادم خبر پرهام به هم من. بردند عمل اتاق

. شد دگرگون کلی به پرهام. داد رو رها مرگ خبر راحت خیلی و اومد بیرون اتاق از دکتر ساعت چند از بعد. بود نگران

 اونو انتقام هم من! شدی رها مرگ باعث تو ":گفت من به رو زد می موج نگاهش توی که خشمی با و کرد نگاه من به

 . رفت بعد و ".گیرم می ازت

 دیدمش شما خونه توی که شمال بریم خواستیم می که روز اون تا و ندیدم رو پرهام وقت هیچ دیگه روز اون از بعد

 !نبخشیده منو هنوز که بفهمونه بهم خواست می بارش نفرت های نگاه با. کردم تعجب خیلی

 

 :کرد زمزمه گوشم زیر و شد تر نزدیک بهم. بودم ساکت هنوز

 !بگیره ازم رو تو کسی زارم نمی! من مال فقط! باشی من مال که خوام می! یکتا دارم دوستت من-

 :گفتم و شدم خیره هاش چشم تو

 !چی؟ کنم ازدواج باهات نخوام خودم اگه-

 :گفت و کرد نگاهم یکم

 .کنم فراموشت بتونم که نخواه ازم اما! بیرون میرم ت زندگی از اونوقت-

 :گفت و کرد مکث کم یه بعد

 شیرینی بریم حاال! شم نمی ناراحت دستت از کنی ردم اگه باش مطمئن! بدی جواب بهم تا داری وقت دقیقه یک-

 !نه؟ یا بخوریم

 نه اما! ارمد دوستش! سینا گفت می ذهنم تو نفر یه! سینا سینا،! فربد! سینا! پرهام به فکر! دقیقه یک توی! فکر فکر،

 جواب بهش که منتظره و نشسته روم به رو اآلن! سینا ولی! خودم از بیشتر! عاشقشم! پرهام پرهام،! پرهام اندازه به

 :گم می اما بگم، خوام نمی! خوره می تکون هام لب ناخودآگاه! بدم

 !بریم-

 :گفت جون پروانه و پایین رفتیم باهم. زد لبخند بهم و درخشید هاش چشم تو شادی از برقی
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 !نه؟ یا شه می عروسم جون یکتا حاال! دادین طولش چقدر-

 .کرد پخش همه بین و برداشت رو شیرینی ظرف سارا. زدم لبخند و کردم سکوت

 :گفت احمدی آقای

 بزاریم؟ کِی رو عروسی و عقد تاریخ شاهلل ان-

 !شه رت خلوت یکم ها بچه سر که تابستون تا، بشه جاری عقد صیغه دیگه هفته یک باشین موافق اگه من نظر به: بابا

 جای اآلن کاش ای که کردم آرزو بار هزاران ولی. بودم حال خوش بشم سینا همسر بود قرار اینکه از. بودن موافق همه

 رفتم می دانشگاه به که روزهایی. نداشتم هم خاراندن سر وقت هفته یک طول در. بود نشسته روم به رو پرهام سینا

 وسط این. عروسی کارهای و خرید واسه رفتیم می باهم بعد و دنبالم اومد می هم خودش و رسوند می رو من سینا

 به رو سارا و من سینا جمعه روز صبح. شدم سینا با ازدواج به راضی من بآلخره که بود حال خوش خیلی شبنم

 :گفت و زد بهش ای بوسه آروم و گرفت رو دستم سینا. رفت و شد پیاده سارا. برد آرایشگاه

 .شدی ام خونه عروس اینکه از ممنون-

 :گفت و زد چشمک بعد و کرد نگاهم لحظه چند. دادم تکون دست براش و شدم پیاده و زدم ای مسخره لبخند

 .باشی شده گل خوش حسابی خوام می دنبالت آم می که امروز-

 زشتم؟ حاال من یعنی...! اِ-

 نگاهم طوری اون کنی می جادوم هات چشم اون با داری بدونی اگه آخ،. تری خوشگل همه از همیشه تو عزیزم نه-

 کردی؟ نمی

 .جلدت تو نرفته شیطون تا برو زودتر پس-

 !تو اون بری نمیزارم دیگه که بره اگه-

 .کرد اشاره آرایشگاه به و

 ... و خودم ی خونه بردمت می دزدیدمت می -

 :گفتم و خندیدم

 .پسر ای دیوونه تو-

 .دیدمت عروسی توی که روزی همون از. تم دیوونه که وقته خیلی من فهمیدی؟ تازه-

 .دیدی نمی رو من هرگز کاش گفتم دلم توی و خندیدم
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 !خندی؟ می چی به-

 .دیگه برو. منه منتظر داخل اون سارا و زنیم می حرف هم با اینجا ما اینکه به-

 .آرایشگاه اومدم می باهات نه وگر. مجبورم که حیف-

 :گفتم و کردم بلندی خنده

 !دیوونه دیگه برو-

 رفتم داخل به. شد محو من های چشم جلوی از و شد کنده جاش از آوری سرسام سرعت با ماشین و خندید هم سینا

 :گفت جوانی خانم. بود شلوغ تقریبا سالن. کردم سالم همه به و

 .بشین اینجا بیا خانم عروس-

 یکجا از. رفت می وَر صورتم با هِی اون و بودم نشسته دستش زیر که بود دوساعت حدود. کردم اطاعت لبخند با

 دید رو هام اخم وقتی. بشم خالص من و بشه تموم کارش زودتر چه هر داشتم دوست. رفت سر ام حوصله نشستن

 :گفت و خندید

 بکشه؟ رو نازت باید چقدر داماد بیچاره. کن وا هاتو اخم خانم عروس-

 :گفت خنده با سارا

 .بکشه هم رو نازش باید گرفته زن شه، وظیفه-

 این؟ خانم عروس دوست شما-

 .دامادم خواهر من نه،-

 :گفت من روبه و خندید بلند

 .است تشنه خونم به که من شوهر خواهر. داره دوستت شوهرت خواهر که آوردی شانس-

 ما خنده کارش این از. زد لبخند و کرد نگاه رو صورتم و رفت عقب کمی لبخند با که بود دوازده ساعت. گرفت م خنده

 :گفت و خندید. کرد می نگاهم اینطوری که بودم نقاشی تابلو من انگار. گرفت

 .بکشه رو خوشگل عروس این ناز باید داماد شوهرته، خواهر با حق-

 با وشجل و بود باز کمرم پایین تا پشت از که بود شیری لباس یه. پوشیدم رو ام لباس آرایشگر کمک با و شدم بلند

 :گفت و زد دست برام اختیار بی سارا پوشیدم رو لباس وقتی. شد می بسته سرم پشت بند دوتا

 !محشری تو یکتا من خدای وای-
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 .کنی تعریف ازم اینقدر خواد نمی خب، خیلی-

 :گفت من روبه کرد می آرایش رو صورتم که دختری

 .کنی می فرق بقیه با تو ولی داشتم زیبایی های عروس تاحاال من. گه می راست-

 !بزارم؟ کجا رو هندونه همه این حاال -

 سینا و یمکرد روبوسی باهم. بود در جلوی سینا رفتم بیرون وقتی بعد ساعت نیم. دنبالم آد بی تا زد زنگ سینا به سارا

 ..کرد نگاهم لحظه چند

 :این جز داشتم رو ای جمله هر انتظار خدایی. کرد نگاهم لحظه چند سینا

 !شدی؟ زشت اینقدر چرا تو-

 .بود مونده باز همونجور دهنم. زمین به رسید فکم کردم احساس

 !چی؟-

 !شدی زشت خیلی-

 :گفتم اخم با

 !شدی خرفت مردهای پیر مثل! دیدی؟ خودتو-

 :دنبالم افتاد خنده با دیدم. ماشین سمت رفتم و زدم کنارش بعد

 !باشیم متفاوت یکم خواستم می! بابا کردم شوخی! یکتا! یکتا -

 :گفت و خندید هم بردار فیلم. خندیدم

 جشن فقط امروز هرچند ها؟ دختر سمت کنی پرتش خودت خوای می نکنه. خانم عروس به بده رو گل دوماد آقا-

 !نامزدیه

 نماشی سمت به خودش با منو و گرفت رو دستم زد لبخند. گرفتم ازش رو گل. گرفت طرفم به رو گل و خندید سینا

 :گفت شدیم سوار وقتی. برد

 .دارم دوستت بگم بهت و بزنم فریاد بلند صدای با خوام می-

 :گفت و بوسید رو سرم بابا رسیدیم که مون خونه به. بزنم حرف تونستم نمی چرا دونم نمی. خندیدم هم باز

 .برم گلم خوش دختر قربون-
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 .ترشه دوغش گه نمی کس هیچ اما. جون بابا مرسی-

 .بودن نزدیک های فامیل و آشنایان فقط. نداشتیم زیادی مهمان. شدیم داخل هم با

 توی رو عسلمون به آغشته انگشت سینا بعد و من و گرفت جلومون رو عسل ظرف سارا عقد صیغه شدن جاری از بعد

 :گفت سرمون پشت از آرمین. نداشت کردن ول خیال انگار و مکید می رو انگشتم سینا. انداختیم هم دهن

 !بشه عوض خوردی که رو شکری ی مزه تا بخور عسل خوب! جون سینا آره-

 به. ودمب نخورده چی هیچ صبح از. بود ام گرسنه. رفتیم پایین به سینا با. کشیدم دستمو و رفتم غره چشم آرمین به

 رو پر قاشق. کرد می نگاهم و بود گذاشته اش چانه زیر رو دستش سینا. کشیدم غذا خودم واسه و رفتم آشپزخونه

 :گفتم و گذاشتم بشقاب توی رو قاشق سینا دیدن با. بردم دهنم جلوی

 کنی؟ می نگام اینطوری چرا چیه؟-

 .کنم صبر دیگه ماه چند تا ندارم طاقت من. کردیم می عروسی زودتر کاش-

 :گفتم و خندیدم

 .هست کاری کتک واسه وقت نکن، عجله-

 :گفت و داد نوازش دستش پشت با رو صورتم

 .بزنم کتک تورو بخوام اگه بشکنه دستم الهی-

 :گفت کنان غرغر و شد داخل شبنم

 .اینجان شما بخاطر همه. بیاین پاشین بابا. کن نگاه رو دوتا این-

 رو سرم .کرد می نگاهمون بغض با که مهتاب دیدن با. بود گرفته رو دستم سینا. برگشتیم بقیه پیش و شدیم بلند

 :گفت و کرد نگاهم سینا. کشیدم بیرون سینا دست توی از رو دستم آروم و انداختم پایین

 شده؟ چیزی-

 :گفت و کرد نشینی دل اخم سینا. کردم اشاره مهتاب به

 ندارم دوستش که کسی با تونم نمی من. کنه می درک حتما. ایه منطقی آدم مهتاب گفتم بهت که من ، خانمم آخه-

 !می؟ زندگی ی همه تو که بفهمی خوای نمی چرا. کنم زندگی

 مرمک دور رو دستش سینا. آورد وسط به و کرد بلندمون سارا. نشستیم کنارشون و رفتیم ها بچه سمت به. نزدم حرفی

 ظهلح یک سینا. نشستم جام سر و شدم خسته رقصیدن کلی از بعد. فشرد می خودش به محکم منو و بود کرده حلقه
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 سمتم به و کرد استفاده فرصت از مهتاب. رفتن مهمانها گویی آمد خوش برای هم با نیما اومدن با. شد نمی جدا ازم

 :گفت لبخند با. اومد

 .گم می تبریک بهت-

 .نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 :گفت آرومی به و نشست کنارم

 هم با هنوز ما. نکش خجالت من از پس. کنم خودم مال زور به رو سینا تونستم نمی که من. کنم می درکت من-

 .دوستیم

. کردم جدا خودم از رو مهتاب و زدم لبخند هم من. زد لبخند دیدنم با. بود روم به رو سینا. کردم بغلش و خندیدم

 :گفت سینا روبه و شد بلند کنارم از و خندید هم مهتاب

 .گرفتم رو جاتون که ببخشید. داماد آقای بفرمایید-

 :گفت و نشست کنارم سینا

 .نشه تکرار دیگه دفعه. بخشمت می بار این-

 کمک به هم من. بود شلوغ سرش هنوز سینا.بود شده تر خلوت خونه بعد ساعت چند. شد دور ازمون و خندید مهتاب

 وقتی. دادم می گوش ساکت هم من. گفت می وحید از پریسا. کردم می باز سرم از رو ها سنجاق اتاقم توی پریسا

 :گفت پریسا شد تموم کارمون

 .بخوابی راحت امشب بتونی نکنم فکر ژولیده موهای این و تافت همه این با. بری حموم یه بهتره-

 کردم می خشک حوله با رو موهام. اومدم بیرون و گرفتم دوش سریع. رفتم حموم به و برداشتم رو ام حوله و ها لباس

 :گفت و شد داخل سینا و خورد در به ای تقه که

 خوری؟ نمی شام تو مگه. عزیزم-

 وقتی. کرد خشک رو موهام سشوار با و گذاشت ای گوشه و گرفت ازم رو حوله بشه جواب منتظر اینکه بدون بعد

 :گفت و بوسید رو ام گونه شد تموم کارش

 ِ. گرسنم خیلی من که بریم پاشو حاال-

 ام دقهص قربان مدام بابا. نشست آرمین و نیما بین سینا و بابا کنار من. بودن حاضر میز سر همه. رفتیم پایین به هم با

 به کوفته و خسته رفتن همه که شب های نیمه. بخوره رو غذاش زاشت نمی و کرد می اذیت رو سینا آرمین. رفت می
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 ستهخ خیلی چون. محمد عمو خانواده از بغیر البته. کنیم حرکت بوشهر سمت به همگی صبح فردا بود قرار. رفتم اتاقم

 .شدم بیدار سینا صدای با صبح. برد خوابم سریع بودم

 .ظهره لنگ. خانمی دیگه پاشو-

 :گفتم و کردم باز چشم

 پسر؟ نداری خواب تو مگه صبحی اول. اومدی کِی تو-

 :گفت و داد فشار رو دماغم

 کنیم حرکت نه ساعت بود قرار. یازدهه ساعت چیه؟ صبح اول خانمم، ضمن در. گرفتی رو خوراکم و خواب تو. خیر نه-

 فرستادن یواشکی هم رو من. بشه بیدار خواب از که اند خانم منتظر همه بود خسته خان مسعود ی دردونه چون فقط

 .کنم بیدار رو تو تا

 خواستم می. شستم رو صورتم و دست و شدم بلند سریع. بود کرده معطل رو همه من خاطر به بابا. گرفت ام خنده

 .کنه می نگاهم و گذاشته اش چانه زیر رو دستش سینا دیدم که کنم عوض رو لباسم

 .کنم عوض رو لباسم خوام می بیرون برو کنی؟ می نگاه اینطوری که دیدی جن چیه؟-

 بیرون؟ برم من چرا. کن عوض خب-

 :گفتم اخم با. کنه می شوخی داره دونستم می

 !سینا-

 :گفت و بوسید رو ام گونه و اومد طرفم به و شد بلند و خندید

 .بزارم سرت سربه یکم خواستم می بیرون، رم می خانمم چشم. برم گفتنت سینا این قربون من الهی-

 وقتی. کرد خشک رو موهام سشوار با و گذاشت ای گوشه و گرفت ازم رو حوله بشه جواب منتظر اینکه بدون بعد

 :گفت و بوسید رو ام گونه شد تموم کارش

 ِ. گرسنم خیلی من که بریم پاشو حاال-

 ام دقهص قربان مدام بابا. نشست آرمین و نیما بین سینا و بابا کنار من. بودن حاضر میز سر همه. رفتیم پایین به هم با

 به کوفته و خسته رفتن همه که شب های نیمه. بخوره رو غذاش زاشت نمی و کرد می اذیت رو سینا آرمین. رفت می

 ستهخ خیلی چون. محمد عمو خانواده از بغیر البته. کنیم حرکت بوشهر سمت به همگی صبح فردا بود قرار. رفتم اتاقم

 .شدم بیدار سینا صدای با صبح. برد خوابم سریع بودم

 .ظهره لنگ. خانمی دیگه پاشو-
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 :گفتم و کردم باز چشم

 پسر؟ نداری خواب تو مگه صبحی اول. اومدی کِی تو-

 :گفت و داد فشار رو دماغم

 کنیم حرکت نه ساعت بود قرار. یازدهه ساعت چیه؟ صبح اول خانمم، ضمن در. گرفتی رو خوراکم و خواب تو. خیر نه-

 فرستادن یواشکی هم رو من. بشه بیدار خواب از که اند خانم منتظر همه بود خسته خان مسعود ی دردونه چون فقط

 .کنم بیدار رو تو تا

 خواستم می. شستم رو صورتم و دست و شدم بلند سریع. بود کرده معطل رو همه من خاطر به بابا. گرفت ام خنده

 .کنه می نگاهم و گذاشته اش چانه زیر رو دستش سینا دیدم که کنم عوض رو لباسم

 .کنم عوض رو لباسم خوام می بیرون برو کنی؟ می نگاه اینطوری که دیدی جن چیه؟-

 بیرون؟ برم من چرا. کن عوض خب-

 :گفتم اخم با. کنه می شوخی داره دونستم می

 !سینا-

 :گفت و بوسید رو ام گونه و اومد طرفم به و شد بلند و خندید

 .بزارم سرت سربه یکم خواستم می بیرون، رم می خانمم چشم. برم گفتنت سینا این قربون من الهی-

 یدند با آرمین. رفتیم پایین هم با و گرفت رو دستم. رفتم بیرون و کردم عوض رو لباسم سریع هم من و بیرون رفت

 :گفتن من

 .شدن فرما تشریف خانم عروس به به-

 :گفت اخم با بابا،

 ای؟ خسته خیلی جون بابا. بخوابه دخترم نزاشتین که شماست تقصیر-

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 .بیفتیم راه زودتر بهتره. برم قربونت نه-

 .کنیم می رو کارها همه خودمون ما. جون بابا بخور رو ات صبحانه تو-

 خودم ماشین سوار خواستم می شدن آماده از بعد. کردم کمک وسایل بردن برای بقیه به و خوردم مختصری صبحانه

 :گفت خنده با سینا که بشم
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 دن؟ نمی ما به همراهی افتخار عزیز خانم-

 هحوصل که بود نگذشته ساعت دو هنوز. شدم ماشینش سوار و رفتم سمتش به و بستم رو ماشین در. گرفت ام خنده

 که کشیدم عمیقی نفس. کرد می رانندگی آروم سینا. خندوند می رو ما و بود همراهم آرمین همیشه. رفت سر ام

 :گفت و گذاشت دستگاه توی رو دی سی و زد لبخند سینا. بود ام گی حوصله بی از حاکی

 .شد کننده خسته برات زود چه. ریم می هم با که مسافرتیه اولین این-

 قلا حد یا باشم داشته جوش و جنب باید همیشه. کنم نگاه رو روبه به فقط و بشینم ثابت جا یه ندارم عادت من. نه-

 .نره سر ام حوصله که بکنم کاری یه

 :گفت و خندید بلند

 بشینی؟ من جای خوای می. شیطونی بس از-

 ساپری. نشستم رل پشت من و کرد پارک گوشه یه سینا. دادم تکون مثبت نشانه به رو سرم بعد و کردم فکر کمی

 دمکر اشاره بهش رسیدم بهش وقتی. گرفتم سرعت کمی. نشست رل پشت هم اون نشستم سینا جای من دید وقتی

 :گفتم وحید به رو بود زیاد مون فاصله چون اما. داد پایین رو شیشه هم اون. بده پایین رو شیشه که

 حاضره؟ بگو پریسا به وحید-

 :گفت من به بعد. گفت رو چیزی پریسا روبه و کرد نگاه من به تعجب با وحید

 .رسیدیم که بزرگراه بزاربه گه می-

. برسه هم پریسا که کردم کمتر رو سرعتم رسیدم که بزرگراه به. کردم تر زیاد رو سرعتم و دادم تکون رو سرم

 :گفت سینا. نشسته رل پشت هم سارا دیدم تعجب کمال با. نبود شلوغ زیاد خوشبختانه

 آی؟ بی بر پسش از تونی می که مطمئنی-

 رعتس با و بستم رو کمربندم. ببندم رو کمربندم که گفت فقط. نکرد مخالفتی دیگه هم سینا. دادم تکون رو سرم

 لوج ازم نتونه تا کردم می حرکت مارپیچ صورت به. بود سرم پشت سارا. گرفتم سبقت سارا و پریسا از آوری سرسام

 ناسی. جلوم پیچید بودن جوون پسر دو هاش سرنشین که پراید ماشین یه دفعه یک که دادم می ادامه همونطور. بزنه

 .بایسته حرکت از محکم ماشین شد باعث که کوبیدم ترمز روی محکم رو پام. کرد هدایت چپ سمت به رو فرمان

 تفاقیا دید وقتی پراید راننده. شدیم می پرت بیرون به شیشه از وگرنه. بودیم بسته بند کمر هردومون آوردیم شانس

 اب رو جام و شدم پیاده سریع. کشیدم می نفس تند تند و بودم بسته رو هام چشم. شد دور ما از سرعت به نیفتاده

 بقیه. بود خراب خیلی حالم. آورد آب لیوان یه برام و شد پیاده و داشت نگه مناسب جای یه سینا. کردم عوض سینا

 .بزارم کورس بقیه با داده اجازه من به چرا که کردن می سرزنش رو سینا و بودن شده پیاده هاشون ماشین از هم
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 :گفت اخم با خوبه حالم که دادم اطمینان بهش وقتی. شد حالم جویای و اومد سمتم به بابا

 .سیناست اصلی مقصر چند هر. کردی می رو کار این نباید-

 .نیست مقصر سینا. شدم باعث خودم بابا، نه-

 بهشون همه از خواهی عذر با و کشیدم سر رو آورد برام سینا که آبی لیوان. شد دور ازم و داد تکون رو سرش بابا

 مینآر. داشتن خفیفی لرزش انگشتهام ترس از هنوز که بود این اش واقعیت اما. ندارم مشکلی و خوبه حالم که گفتم

 :گفت می و کوبید می سرش روی

 پیش که الهی. بشی مرگ جوون الهی. نگذره ازت خدا الهی. بدی کشتن به هم رو ما بود نزدیک دختر، شی ذلیل-

 .بشی مرگم

 :گفت مهربونی با و نشست ماشین داخل هم سینا. شدن سوار و رفتن هاشون ماشین سمت به همه

 خوبه؟ حالت-

 :گفت لبخند با و داد نوازش رو صورتم. دادم تکون رو سرم

 .بخشیدم نمی رو خودم وقت هیچ اومد می سرت بالیی اگه-

 با که دبر خوابم کی نفهمیدم. بستم رو هام چشم و بودم داده تکیه صندلی پشتی به رو سرم. کرد روشن رو ماشین بعد

 .کردم باز چشم سینا دست نوازش

 .رم می ضعف گرسنگی از دارم من که بخوریم چیزی یه بریم. عزیزم پاشو-

 .گذاشته ساندویچ واسمون مامان. خوردی می چیزی یه خب-

 :گفت شیطنت با و کشید سرم به دستی

 بدم؟ چی رو روحم جواب ولی. است گرسنه که جسمم البته، خب-

 :گفت و کوبیدم اش شونه به

 !ها میشی رو پر داری ،هِی هِِی-

 :گفت و خندید مستانه

 .بدم جواب جسمم به باید فقط اآلن که بریم شو پیاده حاال -

 می هربوش به هروقت. بود آشنا برام رستوران این. بود کرده پارک سنتی رستوران یه جلوی سینا. کردم نگاه اطرافم به

 رو غذامون شوخی و خنده کلی با. رفتیم بقیه سمت به و شدیم پیاده سینا با. خوردیم می غذا اینجا راه بین رفتیم
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 هتل یه توی شب بود طوالنی خیلی راه چون.داشتیم نگه هم دیگه جای چند راه بین. افتادیم راه دوباره و خوردیم

 .رسیدیم بوشهر به که بود شب ده حدودا ساعت. افتادیم راه صبح دوباره و کردیم استراخت

 البته. شناخت نمی پا از سر و بود دیده رو اش خانواده سال دو از بعد که مامان. شدیم داخل تعارف و صدا و سر کلی با

 و سینا. بودن آشنا مامان خانواده با سینا خانواده از بغیر همه.بیان اینجا به فردا بود قرار رضا دایی و رامین دایی

 :گفت گوشم در ام دخترخاله فریبا. کردم معرفی همه به رو اش خانواده

 !خوشگله چقدر. رو و چشم بی کردی شوهری عجب-

 کجاست؟ داوود راستی. آد بی در چشات تا-

 .باباش و مامان دل وَر نشسته روز و شب ولی منه، شوهر مثال بابا، هیچی-

 هربوش به هم اون تعطیالت برای که ام خاله کوچکترین افسانه با. رفت آشپزخونه به چای آوردن برای و خندید بعد

 معلوم. گرفت ام خنده حالتش از. نشسته گوشه یه خشک و جدی خیلی سینا دیدم که کردیم می صحبت بود اومده

. اشتمیذ سارا سر سربه که هم آرمین. کرد می صحبت تلفن با و بود نشسته کنارش نیما. افتاده گیر غریب جای بود

 :گفت و زد م پهلو به افسانه. بود مشغول جوری یه هرکس

 خندی؟ می هِر هِر داری من دل وَر اومدی چرا. بشین شوهرت پیش برو-

 :گفتم خنده با

 .جون خاله چشم-

 :گفت اخم با. کنم صداش خاله آد می بدش دونستم می

 .رسم می حسابت به بعدا. کنم نثارت دمپایی تونم نمی که حیف-

 :گفت و زد شیرینی لبخند. نشستم کنارش و رفتم سینا سمت به

 شدی؟ جدا ات خاله از چرا خانمم؟ شد چی-

 !است؟ افسانه منظورت-

 :گفت تعجب با

 !نیست؟ ات خاله مگه-

. بزرگتره من از دوسال فقط آخه کنم، می صداش افسانه همون من یعنی نه،. بودم کرده فراموش من ولی. هست چرا-

 .پیرم کنم می فکر اونجوری نکن صدام خاله گم می

 :دادم ادامه بعد
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 .ای خسته! بخوابی؟ بری خوای نمی-

 .بخوابم میرم هم من بخوابن خواستن می بقیه هروقت. بیدارم که فعال نه-

 :گفتم و کشیدم بلندی خمیازه من

 .آد می خوابم خیلی که من ولی-

 :گفت بقیه روبه بود من به حواسش حال همه در که بابا

 .نکنه تعارف. بخوابه بره آد می خوابش هرکی-

 به پدرش از رو خونه این. بود بزرگ خیلی ی خونه یه بزرگ پدر ی خونه. رفت اتاق یه به هرکس و کردن موافقت همه

 بیرون با خونه داخل. بود کرده اش سازی باز دوباره شکل همون به بود شده فرسوده خیلی چون اما. بود برده ارث

 :گفت مامان که برم افسانه اتاق به خواستم می. بود شده چیده افسانه سلیقه طبق. بود متفاوت خیلی

 .بکشی خجالت ما از نیست الزم شوهرته، اون سینا؟ پیش ری نمی چرا تو-

 چهی نبودم مجبور اگه. کشیدم می خجالت سینا خود از من که بود اینجا مشکل. نزدم حرفی و انداختم پایین رو سرم

 :گفت و گرفت رو دستم شیطنت با سینا. خوابیدم نمی اتاق یه توی باهاش وقت

 .سخته خیلی خوابیدن تنهایی جون، سیمین گفتی آخ-

 :گفت بلند که زدم شکمش به آرنج با

 .شکمم آخ،-

 :گفت و رفت غره چشم بهم مامان. گرفت ام خنده

 .بخوابین برین بهتره-

 هک برم افسانه اتاق سمت به خواستم می بست رو در وقتی. شدم رفتنش منتظر. رفتن اتاقشون به هم بابا و خودش

 :گرفت رو دستم سینا

 کنی؟ می فرار داری هِی هِی،-

 :گفتم خشم با و کردم نگاهش شده گشاد های چشم با

 .سینا-

  دلم؟ جان-

 :گفتم قبل از تر عصبانی. نفهمیدم احمق من اما کنه، می شوخی داره که بود مشخص لحنش از
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 .نکن بازی من اعصاب با-

 بازیه؟ اسباب تو اعصاب مگه-

 سینا؟-

 خوای؟ می چی بگو برم، قربونت عزیزم، چیه-

 :گفت و کرد پاک رو هام اشک پاچه دست سینا. کردم کردن گریه به شروع و نشستم در جلوی اختیار بی

 صالا ، اصال. کردم شوخی عزیزت جون به. کن بس دیگه کنم می خواهش. نکن گریه وقت هیچ نگفتم بهت مگه! نه،نه-

 .کنم می خواهش. نکن گریه دیگه حاال. بخواب افسانه اتاق تو برو

 آروم وقتی. مردم می خجالت از نه وگر بودن هاشون اتاق تو همه آوردم شانس. کرد نوازشم و گرفت بغلش تو رو سرم

 :گفت سینا شدم

 .خوشگلم خانم بخیر شب. بخوابی بری بهتره دیگه حاال-

. ردک اعتراض افسانه کردم روشن که رو چراغ. گشتم می برق کلید دنبال دستم با. رفتم افسانه اتاق به و شدم بلند

. کرد می رو کار همین همیشه. خوابید کنارم و اومد پایین تختش از هم افسانه. خوابیدم زمین روی و کردم خاموشش

 که بود پنج ساعت. خوابیدیم می صبح های نزدیکی تا و خوابیدیم می زمین روی دومون هر بودیم هم با وقتی

 .گرفت خوابمون

 گرم بافری و افسانه با. بودم نکرده فراموش رو دیشبش کار. بودم سرسنگین سینا با. شدم بیدار دوازده ساعت بعد روز

 دایی .اومدند رامین دایی و رضا دایی خانواده که بود نگذشته ساعتی نیم. گرفتم نمی تحویل رو سینا و بودم گرفته

 صورت که داشت فربد اسم به پسر یک هم رامین دایی. بود کرده ازدواج فریبا با که داشت داوود اسم به پسر یه رضا

 به نازی دایی زن اینکه از قبل البته. اومد نمی خوشم ازش من ولی. داشت نمکی با قیافه. داشت گندمی و گرد

 :گفت و اومد طرفم به فربد. کرد می فرق اوضاع حاال ولی داشتم خوبی ی رابطه باهاش آد بی ام خواستگاری

 کنی؟ معرفی ما به رو نامزدت خوای نمی خانم، یکتا-

 :گفتم حرصش از

 سینا دکتر آقای بنده عزیز نامزد که هم ایشون و هستن خان فربد ام پسردایی ایشون جان، سینا! نه؟ که چرا-

 .اشکانی

 مدست سینا فربد شدن دور از بعد. کرد وقتی خوش ابراز خودش قول به و داد دست سینا با و کرد جمع رو لبش فربد

 :گفت و گرفت رو

 .میمیرم تو عشق بدون من! زاری؟ نمی محلم که قهری باهام-
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 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 .باشه یادت اینو! نمرده عشق از کس هیچ -

 هب که زدم حدس. رفت می وَر اش گوشی با سینا. شدم خوردن غذا مشغول و نشستم پریسا کنار. رفتم بقیه سمت به

 نزدیک. بدم رو جوابش نبودم مجبور و بودم گذاشته جا افسانه اتاق توی رو ام گوشی خوشبختانه. ده می مسیج من

 رو افریب دوچرخه داشتم دوست. نکردم مخالفتی حال این با بودم متنفر کار این از. بریم روی پیاده به شد قرار غروب

 حسرت با. برداشت رو اش دوچرخه من از قبل فریبا. کنه ام مسخره ترسیدم می. بگم بهش کشیدم خجالت اما بردارم

 شده دوچرخه سوار که فریبا دیدن با داوود. آوردم می رو ام دوچرخه هم من ایکاش که گفتم دلم توی و کردم نگاهش

 :گفت خنده با بود

 .بشه پنچر کهِ  اآلن. شده دوچرخه سوار هیکلش این با. خدا ترو کن نگاش-

 :گفت اخم با فریبا

 .کنی می درستش برام تو ای؟ کاره چی تو پس-

 :گفت بود ایستاده کنارم که سینا. بودم کرده جمع رو هام لب و کردم می نگاه اش دوچرخه به

 .باشی مظلوم اینطوری آد نمی بهت اصال نازی، آخِی،-

 :گفت گوشم در آروم و گرفت رو دستم پشت از که بودم نرفته قدمی چند. شدم دور ازش و کردم نگاش اخم با

 .کن آشتی هام با و ببر باال رو صلح پرچم توهم پس. باشم قهر تو با آد نمی دلم که من دیوونه آخه. نکن قهر-

 .ندادم محلش بازم

 کنی؟ می آشتی باهام بدم دوچرخه بهت اگه-

 :گفتم اختیار بی

 آره-

. رفت حیاط ی دیگه سمت به و شد تموم اش خنده که درآوردم دستش تو از رو دستم. بودم کار سر فهمیدم. خندید

 دهخن با بعد. شدم دوچرخه سوار و رفتم سمتش به ای گانه بچه شوق با. برگشت نو دوچرخه یه با دقیقه چند از بعد

 :گفتم

 آوردی؟ کجا از اینو-

 یه تبرا بگه فریبا به خواستم ازش همین برای. کردی می سوار دچرخه فریبا با همیشه تو که بود گفته مسعود عمو-

 .بخره دوچرخه
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 آرمین و وحید به اعتراض با سارا و پریسا. رسوندم افسانه و فریبا به رو خودم و شدم دور ازش و کردم تشکر خنده با

 :گفت اخم با آرمین. خواهیم می دوچرخه هم ما که گفتن

 آرم؟ بی کجا از دوچرخه براش من حاال. انداختی من جون به رو افریته این که دختر بشی ذلیل الهی-

 :گفت اخم با سارا

 .اآلن همین! کن کرایه دونم می چه. بِخَر برام-

 !شه می قبل از تر پررو هرروز ولی شه می عاقل کنه شوهر کردم می فکر من! پررو ی دختره! توئه تقصیر همش-

 هی فریبا منو! نکن گریه جون سارا! خریده دوچرخه برام سینا دونستم نمی من! نیستی خوبی شوهر تو! چه؟ من به-

 !برگردین و برین پریسا و تو بعد کنیم، می سواری دوچرخه کم

. شستیمن گوشه یه و بقیه پیش برگشتیم شدیم خسته وقتی. زدیم رکاب ساعت نیم حدود. شدیم دور بقیه از فریبا با

 رغ پریسا که حالی در. رفت ها دوچرخه طرف به سارا و پریسا. کردیم تشکر ازش. بود گرفته معدنی آب برامون سینا

 :زد می

 !دادین؟ لفتش چقدر-

 .ریختم صورتم روی رو اش همه و کردم باز رو بطری در

 من اما بود زیاد آمد و رفت و بودیم پارک توی. بشه خشک که گذاشتمش جا یه و داشتم برش. بود شده خیس شالم

 شدمو بقیه با صحبت مشغول و ندادم اهمیتی بهش. کرده اخم سینا دیدم که کردم بلند رو سرم. کردم نمی توجهی

 تو که رو شالی و نشست کنارم برگشت وقتی. نشدم بیاره روسری برام تا بود برگشته خونه به که سینا غیبت متوجه

 خونه به زدن قدم کمی از بعد. نداشت اهمیتی برام اما بود عصبانی دستم از هنوز. انداخت سرم رو بود دستش

 یم نگاه رو ما بزرگ مادر. کردیم غارت رو بود یخچال توی هرچی و رفتیم آشپزخونه به ها زده قحطی مثل. برگشتیم

 .چیدیم بزرگی سین هفت ی سفره شام از بعد. خندید می و کرد

 دورسفره همه. دادم صورتم به هم صفایی یه. پوشیدم جین شلوار یه و شرت تی یه و رفتم اتاق به شدن آماده برای

 یه سال هر. بودم بسته رو هام چشم. خوندیم دعا هم ما و خوند قرآن آیه چند بزرگ پدر رسوم طبق و نشستیم

 اما. کنم طلب خدا از رو پرهام داشتم دوست. بخوام خدا از چی باید نستم دو نمی امسال اما. داشتم خدا از خواسته

 :گفت گوشم در آروم سینا. بودم کرده ازدواج حاال من. بود ممکن غیر

 کنی؟ می دعایی چه-

 :گفتم دستپاچه

 .کنم می دعا تو واسه-
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 بیفته؟ برام اتفاقی قرار مگه من؟ واسه-

 .گرفت ام خنده

 .کنم می دعا مون خوشبختی واسه نه،-

 .اومد بدم خودم از بگم دروغ لحظه اون توی بودم مجبور اینکه از

 کردی؟ می دعایی چه تو-

 پای به رو ام هستی و عشق تموم. ندارم آرزویی هیچ کنارمی که حاال. کردم می دعا تو به رسیدن واسه بود سال دو-

 .زارم می هات چشم

 .خوندی می ادبیات تو که بود بهتر کنم می فکر-

 چرا؟ جدی؟-

 .گی می شعر داری انگار آخه-

 .تویی اونم. گم می شعر نفر یه واسه فقط من-

 :شد بلند آرمین اعتراض صدای

 ساکت تونم نمی که من آخه. باش ساکت گه می بهم همش سارا این اما. زنه می زر داره هِی سینا. شه نمی اینطوری-

 .باشم

 :آورد جلو رو صورتش آرمین. کردن روبوسی هم با همه و شد تحویل سال لحظه همون. خندیدن همه

 .کن بوسم بیا-

 :کشید عقب رو صورتش که ببوسمش خواستم می

 .ببوس کنارته که رو اونی هم تو. دارم زن دیگه من. شه نمی نُچ، بزنی؟ گولم خوای می...! اِ-

 .بکش خجالت. زشته آرمین-

 :گفتم اخم با. خندید می غش غش سینا

 گه؟ می جُک چیه؟-

 .زنه می رو دلم حرف نه،-

 .ها شدی رو پر خیلی. زهرمار-
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 :گفت و خندید مستانه

 .برم قربونت-

 .دارم احتیاج بهت فعال. بری قربونم خواد نمی. زهرمار-

 .بره قربونت نکنه خدا. داری مُفت نوکر! دیگه بعله: آرمین

 :گفتم و درآوردم رو صندلم

 .ها سرت تو کوبم می اینو آرمین-

 گرفتی؟ رو افریته این بود؟ قحطی زن سینا آخه-

 .کنی توهین بهش نبینم دیگه ضمن در. منه زن یکتا. خودتی افریته-

 :گفتم و درآوردم زبون براش

 گرفتی؟ جوابتو-

 :گفت خنده با بابا. شدم قایم بابا پشت. کرد دنبالم

 زدی؟ نیشش باز آرمین-

 !زدم؟ نیشش من اونوقت! ماره زهر مثل این زبون-

 افسانه پیش بگم بخیر شب سینا به اینکه بدون خواب موقع. بود خوبی خیلی و ماندنی یاد به شب. خندیدن بلند همه

 :گفت خنده با سینا. گشتیم برمی تهران به و بودیم نشسته سینا ماشین توی بعد روز چند. خوابیدم

 !چیه؟ تو نظر! گذشت خوش خیلی -

 بودی؟ نیومده اینجا حاال تا مگه راستی،! گذشت خوش منم به -

 .نداشتم وقت رفتن مسافرت واسه وقت هیچ چون. نه راستش-

 نه؟. بود گرم دیگه جای یه سرت حتما-

 .بود گرم تو پیش فقط من سر. خوشگلم خانم نه-

 .بود گرم دیگه جای یه هم من سر: گفتم دلم تو
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 ادرم من تصور برخالف اما! کرده خواستگاری ازش بهرام که گفت بهم. زدم زنگ شبنم به برگشتیم تهران به وقتی

 درسش نه بهرام که بود این هم اش بهانه. کنه ازدواج شروین اش خاله پسر با باید گفت می. بود نداده رضایت شبنم

 .داره مناسبی شغل نه و شده تموم

 و من و بودن مشغول خودشون واسه بزرگترها که نهار از بعد. بود کرده دعوت نهار واسه رو ما جون پروانه جمعه روز یه

 بود دوم طبقه که بزرگی هال توی. بودم معذب اونجا من که بود بزرگ اونقدر اینا سینا خونه. رفتیم دوم طبقه به سارا

 مه سینا و آرمین. بود نیومده داشت کار کارخونه تو چون نیما. زدیم می حرف و شکوندیم می تخمه و بودیم نشسته

 :گفت اخم با سارا. ریخت جیبش توی رو بود سارا دستی پیش توی که هایی تخمه آرمین. اومدن ما پیش

 .آر بی تخمه برام پایین از برو حاال کنی؟ می کار چی آرمین -

 .بگیر بیتا از اصال. آره بی برات بگو خانم نرگس به ای؟ نخورده تخمه مگه -

 :گفتم و گرفتم سمتش به و برداشتم دستی پیش توی از رو چاقو

 .بیرون ریزم می هاتو روده چاقو این با کنی تکرار رو اسم این دیگه بار یه اگه. خوره می بهم حالم اسم این از -

 .شو دختره این خیال بی منِ  جون سینا،. هاشم بنی قمر یا -

 :گفت و خندید سینا

 کنی؟ می اذیتش چرا! حقته -

 تاقشا توی پا که بود باری اولین این. رفتیم سینا اتاق به هم سینا و من. رفتن شون خونه به زودتر کمی آرمین و سارا

 هی. شد می باز تراس روبه که داشت هم بزرگی ی پنجره. بود دایره صورت به که داشت بزرگی خیلی اتاق. ذاشتم می

 ازدر تختش روی. بود اتاقش دیگه طرف بزرگ کتابخونه یه و کامپیوتر میز یه و اتاق طرف یه مبل دست یه و تخت

 باالی درست بود بزرگ خیلی قاب یه توی که من از بزرگ عکس یه. آرم بی در شاخ بود نزدیک تعجب از. کشیدم

. بودم بسته رو چشمم یه و بودم کرده جمع رو لبم. گرفت ام خنده خودم دیدن از. بود شده نصب سقف روی تخت

 با .شد داخل سینا که بودم ها فکر همین توی. داد می رو چی سفارش دونم نمی و کرد می صحبت خانم نرگس با سینا

 :گفتم خنده

 گرفتی؟ ازم کِی و عکس این سینا -

 :گفت و شد خیره من به و نشست کنارم

 .خوردی رو ترش آلبالو که لحظه اون. شمال توی -

 کردی؟ نصبش باال اون چرا حاال. خندیدی بهم هم تو و -

 .باشی تو بینم می که رو کسی اولین شم می بیدار وقتی و باشه تو به چشمم خوابم می وقتی خوام می چون -
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 .دیوونه -

 سینی کنار هم رو دستی پیش دوتا و میوه ظرف و گذاشت میز روی روی و چای سینی و شد داخل خانم نرگس

 :گفتم و کردم سرم ستون رو دستم بودم کشیده دراز که همونطور و برگشتم سینا طرف به. رفت بیرون و گذاشت

 هرلحظه کنه می فکر آدم که بزرگه اونقدر تون خونه آد می بر بزرگی این به خونه پس از چطوری خانم نرگس این -

 .بشه گم جا یه ممکن

 :گفت و خندید بلند

 نظافت واسه روز دو ای هفته فقط خانم نرگس ضمن در. آد می بر هم بعد به این از اومده بر پسش از که اآلن تا خب -

 درختهای و گلها با همیشه که هم سیروس آقا. آد می مامان به کمک ی واسه داریم مهمون که هم روزایی البته. آد می

 ازش شده که قیمتی هر به رو سارا دنگ دو داشتم تصمیم و آد می خوشت اینجا از کردم می فکر من. مشغوله باغ توی

 .بخرم

 کنی؟ بیرون اینجا از رو پدرت و مادر خوای می یعنی چیه؟ منظورت -

 :گفت و کرد مرتب رو بود ولو صورتم روی که رو ام ریخته بهم موهای

 می یزندگ اونجا ما های فامیل اکثر آخه. برن فرانسه به همیشه برای ما عروسی از بعد گرفتن تصمیم بابا و مامان.  نه -

 .است وابسته بهش خیلی مادرم که ام دایی خصوصا. کنن

 :گفت و انداختم باال شانه

 وحر قبض ترس از بمونم تنها اینجا اگه من بگم، بهت اآلن از اما. دانند خسروان خویش، مملکت صالح: بابام قول به -

 !بهتره آپارتمان نظرم به! هاست قصه تو های قصر شبیه بیشتر اینجا. باشه شب اگه خصوصا. شم می

 .باشم تو با که اینه مهم. کنم زندگی کجا کنه نمی فرقی من واسه! بگی تو هرچی -

 خانمه، خیلی پروین ":گفت می مدام و بود کرده معرفی نیما به رو همکارهاش از یکی دختر مامان. بود خرداد اواخر

 یقرف با و بکنه دل خونه این از مدتی برای گرفت تصمیم بود شده کالفه خیلی مه هم نیما... فالنه گل، خوش خیلی

 نمی هم کسی. شد می دلتنگ خیلی وقت هر. رفت می تنهایی همیشه چون. خودش ی گفته به البته. شمال برن هاش

 مزاحمش کس هیچ روز دو تا و ".برم باید. دادم قول ها بچه به":گفت می و گرفت می بهانه. بگیره رو جلوش تونست

 بابا بیماری خاطر به که هم مامان. بره اصفهان به اداری کار یه برای بابا شد قرار احوال و اوضاع همین توی. شد نمی

 ود سینا بود قرار. بشم خارج تهران از تونستم نمی هم من بود ترم پایان امتحانات موقع چون. بره همراهش بود ناچار

 .بمونه من پیش گرده می بر شمال از نیما که رو روزی
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 بهشون و بوسیدم رو هردوشون. شدم بیدار خواب از همیشه از تر زود برن خواستن می اینا مامان که روزی صبح

 :گفت سینا به رو نگرانی با مامان. نباشن چیزی نگران که دادم اطمینان

 .من دختر جون و تو جون. کنم نمی سفارش دیگه جان، سینا-

 :گفت و زد لبخند مالیمت با سینا

 .زارم نمی تنهاش. جون سیمین باشه راحت خیالت-

 :گفت و خندید بابا

 .بمون پیشش خب نگرانی اینقدر که تو خانم-

 :گفت تندی به و کرد اخم مامان

 .بزارم تنهات هفته یه اینکه حال به وای. خوری نمی موقع به رو هات قرص هستم پیشت وقتی-

 ازهت رفتن وقتی. شد دور ازمون و زد بوق بابا. ریختم آب سرشون پشت. رفتن بابا با، و بوسید رو صورتم دوباره بعد

 تمداش امتحان فردا پس من چون و رفتیم رستوران به شام برای سینا پیشنهاد به. هستم شون دلتنگ چقدر فهمیدم

 سینا شپی و پوشیدم ای نقره کوتاه دامن یه با تاپ یه. رفتم اتاقم به. برگشتیم زود خیلی خوندم می درس کمی باید و

 چی نمدو نمی که کاغذ سری یه هم سینا. شدم خواندن مشغول و نشستم کاناپه یه روی و برداشتم رو کتابم. برگشتم

 و گذاشتم عسلی روی رو کتاب. رفت سر ام حوصله خوندم درس که کمی. نوشت می چیزهایی و برداشت رو بودن

 .کردم نگاه سینا به و گذاشتم ام چانه زیر رو دستم

 :گفت مهربونی با و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش. کرد حس رو نگاهم سنگینی

 هستی؟ چی شبیه دونی می یکتا،-

 ام؟ چی شبیه بگو تو. نه-

 :گفت و زد مرموزی لبخند

 !اشرافی های گربه شبیه-

 نفس .گرفتش سریع سینا که بیفته بود نزدیک. مامان گلدون به خورد و داد جاخالی. کردم پرت طرفش به رو کوسَنی

 :برد سرش باالی. برداشت رو کوسن سینا. کشیدم عمیقی

 .بشی تنبیه باید-

 .کرد لوس رو خودم

 آد؟ می دلت سینا،-
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 :گفت و بست رو هاش چشم و کرد غنچه رو هاش لب

 می رو کار این حتما نه وگر. کنم تنبیه رو خودراضی از و مغرور دختر این آد نمی دلم که حیف نه،... کنم فکر بزار-

 .کردم

 خانمه، خیلی پروین ":گفت می مدام و بود کرده معرفی نیما به رو همکارهاش از یکی دختر مامان. بود خرداد اواخر

 یقرف با و بکنه دل خونه این از مدتی برای گرفت تصمیم بود شده کالفه خیلی مه هم نیما... فالنه گل، خوش خیلی

 نمی هم کسی. شد می دلتنگ خیلی وقت هر. رفت می تنهایی همیشه چون. خودش ی گفته به البته. شمال برن هاش

 مزاحمش کس هیچ روز دو تا و ".برم باید. دادم قول ها بچه به":گفت می و گرفت می بهانه. بگیره رو جلوش تونست

 بابا بیماری خاطر به که هم مامان. بره اصفهان به اداری کار یه برای بابا شد قرار احوال و اوضاع همین توی. شد نمی

 ود سینا بود قرار. بشم خارج تهران از تونستم نمی هم من بود ترم پایان امتحانات موقع چون. بره همراهش بود ناچار

 .بمونه من پیش گرده می بر شمال از نیما که رو روزی

 بهشون و بوسیدم رو هردوشون. شدم بیدار خواب از همیشه از تر زود برن خواستن می اینا مامان که روزی صبح

 :گفت سینا به رو نگرانی با مامان. نباشن چیزی نگران که دادم اطمینان

 .من دختر جون و تو جون. کنم نمی سفارش دیگه جان، سینا-

 :گفت و زد لبخند مالیمت با سینا

 .زارم نمی تنهاش. جون سیمین باشه راحت خیالت-

 :گفت و خندید بابا

 .بمون پیشش خب نگرانی اینقدر که تو خانم-

 :گفت تندی به و کرد اخم مامان

 .بزارم تنهات هفته یه اینکه حال به وای. خوری نمی موقع به رو هات قرص هستم پیشت وقتی-

 ازهت رفتن وقتی. شد دور ازمون و زد بوق بابا. ریختم آب سرشون پشت. رفتن بابا با، و بوسید رو صورتم دوباره بعد

 تمداش امتحان فردا پس من چون و رفتیم رستوران به شام برای سینا پیشنهاد به. هستم شون دلتنگ چقدر فهمیدم

 سینا شپی و پوشیدم ای نقره کوتاه دامن یه با تاپ یه. رفتم اتاقم به. برگشتیم زود خیلی خوندم می درس کمی باید و

 چی نمدو نمی که کاغذ سری یه هم سینا. شدم خواندن مشغول و نشستم کاناپه یه روی و برداشتم رو کتابم. برگشتم

 و گذاشتم عسلی روی رو کتاب. رفت سر ام حوصله خوندم درس که کمی. نوشت می چیزهایی و برداشت رو بودن

 .کردم نگاه سینا به و گذاشتم ام چانه زیر رو دستم

 :گفت مهربونی با و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش. کرد حس رو نگاهم سنگینی
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 هستی؟ چی شبیه دونی می یکتا،-

 ام؟ چی شبیه بگو تو. نه-

 :گفت و زد مرموزی لبخند

 !اشرافی های گربه شبیه-

 نفس .گرفتش سریع سینا که بیفته بود نزدیک. مامان گلدون به خورد و داد جاخالی. کردم پرت طرفش به رو کوسَنی

 :برد سرش باالی. برداشت رو کوسن سینا. کشیدم عمیقی

 .بشی تنبیه باید-

 .کرد لوس رو خودم

 آد؟ می دلت سینا،-

 :گفت و بست رو هاش چشم و کرد غنچه رو هاش لب

 می رو کار این حتما نه وگر. کنم تنبیه رو خودراضی از و مغرور دختر این آد نمی دلم که حیف نه،... کنم فکر بزار-

 .کردم

 دز می موج هاش چشم توی که احساسی با و شد خیره هام چشم به و کشید سرم به دستی و نشست کنارم خیز یه با

 :گفت بود ریا و تزویر از دور و

 آد؟ می سرم چی ببینم رو هات چشم نتونم روز یه اگه دونی می-

 رو؟ ات گربه های چشم یا منو های چشم-

 :گفت و خندید مستانه

 .است گربه های چشم مثل که رو تو های چشم-

 :گفتم و کردم پشت بهش

 .قهرم باهات من-

 :کرد زمزمه و گذاشت ام شانه روی رو سرش و کرد بغلم پشت از

... 

 خواهم می چه زندگی از دانی
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 تو سر تا پای...تو...باشم تو من

 بود باره هزار که زندگی

 تو دیگر بار... تو دیگر بار

 

 است دریای نهفته من در آنچه

 باشد نهفتنم توان کی

 توفان سهمگین زین تو با

 باشد گفتنم یارای کاش

 

 خواهم می تو از لبریزم که بس

 صحراها میان در بروم

 کوهستان سنگ به بسایم سر

 دریاها موج به بکوبم تن

 

 است داشتن دوست آغاز آری

 ناپیداست راه پایان گرچه

 نیندیشم دگر پایان به من

 زیباست داشتن دوست همین که

 

 :گفتم خنده با

 دارم؟ عالقه فروغ به من دونی می کجا از تو-

 :گفت و برگردوند خودش طرف به رو من

 .گفت بهم شبنم-
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 :گفتم تردید با

 گفت؟ بهت چی دیگه شبنم-

 :گفت و زد مرموزی لبخند

 .بود کرده خواستگاری تو از ذبیحی استاد که گفت بهم اینم-

 .برسم رو حسابش باید. شبنم این یه لقی دهن دختر عجب گم می! غیرت! خدا وای-

 :گفت و خندید

 شبنم از وقتی. شه می سبز راهت سر شده طور هر ذبیحی استاد که بودم دیده بار چند خودم. نیست مقصر شبنم-

 .گفت برام رو چیز همه اونم پرسیدم

 :گفتم تعجب با

 داشتی؟ نظر تحت منو... تو... تو یعنی-

 :گفت و فشرد خودش به بیشتر منو و بوسید رو ام پیشانی

! نکن شوخی من غیرت با خانمی ضمن در. بشه غافل ازش هم لحظه یه تونه نمی. عشقشه مراقب همیشه عاشق آدم-

 !زارم بی بشه استفاده سو اعتمادم از اینکه از اما بزارم محدودیت واست خوام نمی

 صندلی روی رو من و اومد سرم پشت هم سینا. رفتم آشپزخونه به قهوه کردن درست ی بهانه به و اومدم در بغلش از

 همین برای داغ، قهوه نبود حواسم. آورد و کرد درست قهوه تا دو سینا. نشستم همونجا خواسته خدا از هم من. نشوند

 رو آشپزخونه کف برم خواستم می. شدن کثیف ها سرامیک و شکست و افتاد زمین روی دستم از قهوه. سوخت دهانم

. داوم بدم خودم از. اومد خون و خورد فنجون ی تکه به دستم. زمین افتادم و کرد گیر میز ی لبه به پام که کنم تمیز

 تا. دارم چُلُفتی پا و دست زن چه گفت می خودش با سینا حتما! هم سر پشت گی مالحظه بی و پرتی حواس همه این

 :گفت و کرد بلند زمین از رو من! کنه می خراب رو یکی اون کنه درست رو کاری یه میاد

 کنی؟ نمی جمع رو حواست چرا. برم قربونت آخه-

 التخج سینا از. نبینه سینا تا بودم کرده اش قایم میز زیر اما اومد می خون دستم. کرد تمیز رو آشپزخونه خودش بعد

 :گفت و نشست کنارم هام اخم دیدن با سینا اما. کشیدم می

 .ده می لو رو چیز همه هات چشم. کنی پنهون رو چیزی من از نیست الزم-

 :گفتم خنده با. زد انگشتم نوک به ای بوسه و بست رو زخمم. برگشت دقیقه چند از بعد و شد بلند جاش از

 سینا؟-
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 جانم؟-

 سرمو! شهوت و عشق از بود پر رنگش خوش های چشم توی. بگم خواستم می چی رفت یادم که "جانم؟" گفت طوری

 :گفتم کنم اذیتش اینکه برای و انداختم پایین

 .کنه می درد پام-

 :گفت مهربونی با. کرد نگاه بهم لبخند با و کرد بلندم

 .بری راه کن سعی-

 :گفتم دروغ به اما. برم راه تونستم می راحت خیلی

 .کنه می درد خیلی پام-

 .دکتر بریم بهتره-

 .ایستاده روم روبه که دکتر یه-

 .گرفت عکس پات از باید. باشه شکسته شاید-

 :گفت و ایستاد در پشت و اومد دنبالم. کردم قفل رو در و دویدم اتاقم طرف به.  کردم دویدن به شروع خنده با

 .نیار فشار بهش زیاد! باشه شکسته پات ممکنه کنی؟ می کار چی یکتا-

 اینکه خیال به شد داخل اینکه محض به. کردم باز رو در آروم و ایستادم در پشت و برداشتم پتو یه و خندیدم آروم

 و دادم هولش تخت روی و کردم پرت سرش روی رو پتو پشت از هم من. رفت تخت طرف به شدم قایم تخت پشت

 .پریدم پایین و باال و نشستم شکمش روی

 !من اسب برو-

 :گفت و برداشت صورتش روی از رو پتو. خندیدم بلند. بود گرفته ام خنده خودم کارهای از

 داره؟ خنده مرده خندی؟ می چرا-

 !ها بودی شده ها مرده شبیه اینطوری جدی ، جدی-

 .خندیدم و پریدم پایین و باال شکمش روی دوباره بعد

 .بسازم بچه یعنی. بگیرم بچه. بگیرم زن قرار من. بمیرم نیست قرار که من-

 :گفت و خندید. کردم نگاش چپ چپ
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 .ترسیدم بود؟ کاری چه این ضمن، در. شی می خوشگل چقدر اینطوری-

 :گفتم و انداختم باال شانه و خندیدم بلند بلند

 .ترسویی تو خب-

 با و بود گذاشته بدنم طرف دو رو دستش دو. شد جوری یه دلم توی. روم اومد و خوابوند تخت روی رو من حرکت یه با

 دخن لب. گزیدم پایینمو لب. گرفت دامنمو ی لبه. شدم سرخ خجالت از! باال بود رفته دامنم. کرد می نگاهم لبخند

 :گقت و زد مرموزی

 !بترسی هم تو که کنم می کاری حاال! ام؟ ترسو من-

 عکس منتظر هم اون انگار. دونستم می خوب رو منظورش هرچند. کنه می کار چی ببینم خواستم می. نزدم حرفی

 :گفتم ناچار. بود من العمل

 .بخوابم خوام می برم، بزار سینا؟ کنی می کار چی-

 :گفت و زد لبخند

 .دیگه خوابیم می هم با دوتایی جا همین. آد می خوابم هم من اتفاقا-

. بوسید و بویید گردنمو زیر. شد داغ تنم. بوسید رو ام گونه و جلو آورد رو سرش و خندید. کردم گرد رو هام چشم

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !کنی؟ می دریغ ازم خودتو چرا! خوشبویی چقدر تو! یکتا -

 .دادم هولش عقب به قدرتم تمام با. گرفت دردم که طوری. کرد هام لب مکیدن و خوردن به شروع وحشی و محکم بعد

 ترس از. شد ولو تخت روی کنارم و گذاشت سرش روی رو دستش و شد بلند روم از. کرد تغییر صورتش حالت دفعه یه

 :دادم تکونش و شدم بلند

 شد؟ چی سینا؟ سینا،-

 بی. مبیفت کنارش هم من و کنم سکته بود نزدیک ترس از. کشید می عمیق نفس هم سر پشت فقط. زد نمی حرف اصال

 :دادم تکونش محکم. کردم کردن گریه به شروع اختیار

 سینا؟. شو پا خدا ترو سینا-

 شتمبرگ تعجب با. شنیدم رو بلندش ی خنده صدای که برم بیرون در از خواستم می. بیارم آب براش برم تا شدم بلند

 رس حاال تا فهمیدم. خندید می بلند بلند و کرد می نگاه رو من و بود کرده سرش ستون رو دستش. کردم نگاه بهش و
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 مه اون. کردم شکمش به زدن مشت به شروع داشتم که انرژی تمام با و بردم هجوم سمتش به عصبانیت از! بودم کار

 :گفتم شدم خسته وقتی. خندید می فقط

 .ترسیدم کردی؟ که بود کاری چه این-

 :گفت و انداخت باال شانه و خندید بلند بلند

 .ترسویی تو خب-

 :گفتم اخم با

 آری؟ می در منو ادای ادب، بی-

 رو مطبوعی گرمای. گرفت آغوشش توی رو من و گرفت رو هام دست مچ که بزنم مشت بهش دوباره خواستم می بعد

 :گفت و بوسید رو سرم. کردم احساس

 .دارم دوستت-

 .ترسوندی منو خیلی ولی-

 .داری دوستم چقدر ببینم خواستم می. بمیرم من الهی-

 فهمیدی؟ حاال-

 :گفت و بوسید رو ام پیشانی

 .بشنوم خودت دهن از دارم دوست اما. آره-

 :گفتم راحت خیلی که بودم کرده اش داشتن دوست به تظاهر دروغ به اونقدر

 .دارم دوست خیلی منم-

 .گذشت می چی دلم توی بگم دروغ بهش بودم مجبور که هایی لحظه اون که دونست می خدا اما

 محو که زد می ماهرانه اونقدر. کرد نواختن به شروع و نشست پیانو جلوی صندلی روی و کرد جدا خودش از رو من

 :گفتم و نشستم کنارش هم من شد تموم کارش وقتی. بودم شده هاش انگشت تماشای

 .زنی می قشنگ خیلی-

 .قشنگه خانم تو از بهتر نه-

 داری؟ دوست هم تو. زنی می من از بهتر خیلی تو ولی. دارم عالقه پیانو به خیلی من-
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 .داری دوست تو چون. آره-

 :گفت شیطنت و مهربونی با سینا. کشیدم ای خمیازه و زدم لبخند

 بخوابم؟ کجا باید امشب من-

 بخوابم؟ کجا باید امشب من-

 :گفتم و خندیدم

 .نیما اتاق تو-

 :گفتم تندی لحن با. کرد اخم

 بخوابی؟ خوای می کجا چیه؟-

 :گفت و زد آمیزی شیطنت خنده

 .تو تخت روی. اتاق این توی-

 !اینجا؟ چرا-

 !خوشبویی خیلی که گفتم. کنم حس تورو بوی صبح تا خوام می چون-

 :گفت ای مسخره لحن با. انداخت گل هام لپ و شد داغ تنم دوباره پیش ی دقیقه چند یادآوردن به از

! بکشمش بو بیشتر دارم دوست من اونوقت! میشه سرخ یریع میشه چیزی یه تا که برم م خجالتی زن قربون الهی-

 !شه می تر خواستنی چقدر که دونه نمی خودش آخه

 :گفتم عصبانیت با و کردم دورش خودم از! بوسید گردنمو زیر و شد نزدیک بهم دوباره بعد

 .خوابم می نیما اتاق تو من بخواب اینجا تو خب، خیلی-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !نیست ای چاره اینکه مثل! باشه -

 :گفت که. شدم جدا ازش و گفتم بخیر شب و خندیدم

 !نشدی عاشق من مثل که تو. بخند آره-

 :گفتم بلند صدای با

 .پیشه عاشق آقای بخیر شب-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

147 

 !ببینى منو خواب ایشاهلل-

 !دور به بال -

. شدم یدارب زودتر بخونم درس هم کمی البته و کنم آماده صبحانه اینکه برای صبح. برد خوابم سریع. رفتم نیما اتاق به

 یه که رو عروسکم سینا. رفتم اتاقم به و کردم آماده رو صبحانه. زدم زنگ مامان به اول و شستم رو صورتم و دست

 :گفت و کرد باز هاشو چشم. گرفت ام خنده. بود خوابیده و بود کرده بغل بود بزرگ خرس

 خندی؟ می اینطوری که دیدی چی چیه؟-

 .شدی ها بچه دختر مثل-

 :گفت و خندید هم اون. کردم اشاره عروسکم به و

 .داد می رو تو بوی آخه-

 :گفتم گی مسخره با و زدم لبخند

 کنی؟ می بغل و عروسکم کنی بغل منو تونی نمی. بیچاره ی کوچولو! آخِی-

 :کرد دنبالم و شد بلند و خندید

 .رسم می رو حسابت اآلن کنم؟ بغلت تونم نمی من-

 :گفتم دویدم می ها پله سمت به که همونطور

 کنی؟ می کار چی مثال-

 غیر ولی کنم فرار دستش از خواستم می. رفت پایین سمت به و کرد بلندم هاش دست روی و گرفت رو من پشت از

 :کردم لوس رو خودم. بود ممکن

 کنی؟ چیکار خوای می! سینایی سینا،-

 :گفت و کرد شیرینی اخم

 .بشی مجازات باید. مجازات-

 :گفتم برگردوندم رو سرم

 .قهرم باهات من-

 .بشی مجازات باید. نکن ناز خودی بی-
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 :گفت و نشوند صندلی روی منو و رفت آشپزخونه سمت به

 ...آهان. کنم فکر بزار خب،-

 !نیست درختی اینجا هرچند! نکنی سیب هوس باز خدا ترو. بده تخفیف یکم سخته؟ خیلی-

 !رو تو! نه سیب اما. کردم هوس اتفاقا چرا-

 !کوفت-

 !شدم می راضی بوس یه با تویی چون خب خیله-

 .دیگه چیز یه. شه نمی! نُچ-

 .بوس دوتا شد حاال. شه می تر سنگین مجازات. کنی مقاومت چقدر هر-

 .جلو بیار رو صورتت. خب خیله-

 :گفت و زد داد. گرفتم گاز رو اش گونه و نکردم نامردی منم و آورد جلو رو صورتش

 .ببخشمت مجبورم اینکه مثل خب، خیلی. لجباز ای-

 :گفت خواهی معذرت با و شد آماده صبحانه خوردن از بعد. شد صبحانه خوردن مشغول و بوسید رو صورتم خودش بعد

 .بزن زنگ داشتی کاری. بیمارستان برم باید من جان، یکتا-

 نهار یاد تازه که بود ظهر نزدیک. کردم خوندن به شروع و رفتم هام کتاب سراغ به هم من. رفت و کرد خداحافظی بعد

. بود آورده غذا برام. بود پیک. اومد در صدا به اف اف زنگ که بدم سفارش غذا خودم واسه خواستم می. افتادم

 وردنخ بوق تا چند از بعد. زدم زنگ سینا به. بستم رو در غذا گرفتن از بعد و کردم تشکر. داده سفارش سینا فهمیدم

 دوباره و خوردم اشتها با رو غذام. کردیم خداحافظی کردن صحبت کمی از بعد و کردم تشکر ازش. برداشت رو گوشی

 .شدم مشغول خوندن درس به

 نیما قاتا به بالفصله داشتم امتحان صبح من وچون بود وقت دیر. رفتیم بیرون شام برای بازهم و برگشت سینا شب

 .شم بیدار زود نتونستم صبح بودم خوابیده دیر چون اما. خوابیدم و رفتم

 !ها رسی نمی جلسه سر! پاشو جان یکتا-

 و شدم بلند. داشتم وقت ساعت یک هنوز. کشیدم راحتی نفس. کردم نگاه ساعت به و شدم بیدار خواب از سریع

 دهبن خوب آقا بله دیدم که اومدم خودم به وقتی. کردم عوض هامو لباس باشم اتاق تو سینا حضور متوجه اینکه بدون

 !کردن تماشا رو
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 اونم. بیرون اومدم اتاق از عادی خیلی و نیاوردم خودم روی به! بود شده که بود کاری خب ولی. کشیدم خجالت ازش

 :گفت و کرد بغلم پشت از و اومد دنبالم

 !نیست تو اندامی خوش به مانکنی هیچ-

 !کنه؟ تعریف ازم کی نکنی تعریف ازم تو!ترشه دوغش گه نمی کس هیچ-

 انهصبح خوردن از بعد. بود چیده میزو سینا خوشبختانه. رفتم آشپزخونه سمت به و کردم باز کمرم دور از هاشو دست

 فظیخداحا ازم بعد. دنبالم آد می خودش برگشتن موقع که گفت و رسوند منو اول سینا. بیرون اومدیم خونه از سینا با

 اومد یادم که زدیم می قدم دانشگاه حیاط توی شبنم با. دادم خوبی به هم رو امتحان آخرین خوشبختانه. رفت و کرد

 .دنبالم بیاد که گفتم و زدم زنگ بهش. بزنم زنگ سینا به باید

 :گفتم شبنم به کردم خداحافظی که سینا از

 .ره می سر ام حوصله. گرده برمی دیر سینا. پیشم بیا امروز کردی وقت اگه شبنم-

 دیگه تو گه می. گیرم نمی تحویلش زیاد چرا داده گیر بهرام ضمن در ندارم؟ زندگی و خونه خودم من مگه اصال-

 یم خوشم شروین از اگه من دیوونه، خل ی پسره بگه بهش نیست یکی آخه. کنی می فکر شروین به و نداری دوستم

 .کردم می ازدواج باهاش پیش سال دو اومد

 نه؟ یا آی می. نزن غر اینقدر. خب خیلی-

 .زنم می زنگ بهت. شه می چی ببینم باید-

 .خداحافظ فعال پس. باشه-

 .خداحافظ-

 به. بود اومده زود چقدر. بود ایستاده ماشین جلوی سینا به دست سینا. رفتم محوطه از بیرون به و شدم جدا ازش

 .خورد جا دیدنم با انگار. رفتم سمتش

 کیه؟ خوشگل دختر این کردم می فکر داشتم من تویی؟ یکتا. اِه-

 کردی؟ می نگاش اینطوری باید تو نبودم من اگه یعنی چی؟ یعنی-

 .شد می باز دلم یکم داره؟ اشکالی چه خب-

 :گفت ای ملتمسانه و شیرین لحن با. خیابون سمت به برگردوندم رو روم. شد سوار اونهم. شدم سوار

 تو اما. رم می راه خیابون تو بندم می رو هام چشم بعد به این از. کنم قهر تو با آد نمی دلم که من خوب، دختر آخه-

 .بدی نشونم راهو بگیری دستمو باید. زمین بخورم ممکنه چون آی بی همراهم باید
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 :گفت لحن همون با. کردم کنترل رو خودم اما. گرفت ام خنده

 موافقی؟ چطوره؟-

 .کور های آدم مثل. بردار عصا خودت خب-

 .نکن قهر باهام تو فقط. چشم-

 :کردم نگاهش و برگشتم

 .کن خواهی معذرت اول-

 .عاشقی پدر بسوزه. ها کردیم گیری عجب! خدا اِی. خوام می معذرت. چشم-

 .گرفت ام خنده

 بریم؟ کجا حاال. بخند همیشه. فدات به من اِی-

 !اومدی؟ زود اینقدر چرا تو راستی. خواست دلت هرجا. دونم نمی-

 !زنی زنگ بهم ره می یادت دونستم می. بودم منتظرت در جلوی چون-

 نشدی؟ سیاه آفتاب زیر. بمیرم الهی-

 :بود شبنم. خورد زنگ ام گوشی لحظه همون

 شبنم؟ الو،-

 .سالم-

 گفتی؟ بهرام به شد؟ چی. سالم-

 .اومده شیراز از مادرم. متاسفم-

 .برسون سالم ضمن در. نیست ای چاره اینکه مثل. خب-

 .کرد خندیدن به شروع بلند بلند

 خندی؟ می چرا! مرگ-

 .اونجا آیم می داریم بهرام با بود؟ کجا مامان! بابا هیچی-

 .خداحافظ! کوفت-

 !بای-
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 :گفتم سینا به رو بعد! دیوونه ی دختره: گفتم لب زیر و کردم قطع رو گوشی

 بیمارستان؟ بری نباید تو مگه راستی-

 .حاضرم گزاری خدمت در بنده. ندارم خاصی کار. نه-

 .بیرون بریم هم با تا آن می بهرام و شبنم آخه. کنم عوض هامو لباس من تا خونه بریم-

 .رفت خونه سمت به و کرد عوض رو مسیرش

 و مرفت اتاقم به شبنم با سریع هم من. کردن می بش و خوش هم با سینا و بهرام. رسیدن هم بهرام و شبنم رسیدیم تا

 و سینا سر پشت من. شدیم سینا ماشین سوار همه بهرام پیشنهاد به رفتیم که پایین به. کردم عوض رو هام لباس

 شتپ و گشت برمی هِی هم بهرام. داد می قلقلک رو بهرام گوش شالش گوشه با. بود نشسته بهرام سر پشت هم شبنم

 یه جلوی. خندید می و کرد می نگاه پشت به آینه تو از هم سینا. بود گرفته ام خنده کارهاش از. کرد می نگاه رو

 :گفت و کشید عمیقی نفس شبنم. شدیم پیاده و داشت نگه سنتی رستوران

 .کندن جون همه این از بعد مکان اولین! آخیش-

 .شده التحصیل فارغ کنه می فکر ندونه هرکی-

 .خواد می عرضه خوندن درس. عزیزم-

 .البته! بله-

 :گفت گوشم در شبنم غذا سفارش از بعد. نشستیم آالچیق یه توی و شدیم داخل خنده با

 .دارم جیش من یکتا-

 :گفتم خنده با

 .بریم پاشو-

 کنید؟ می پچ پچ چرا شما: بهرام

 :گفتم بهرام به رو هم من. خندید یواشکی بود شنیده رو شبنم حرف که سینا

 .بریم خوایم می-

 .آیم می هم ما کجا؟: بهرام

 .جون بهرام رفت تنهایی باید رو جاها بعضی: سینا

 :گفت تندی لحن با شبنم و خندید بهرام
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 .برگردم و برم من کنید بحث رفت تنهایی باید ها کجا اینکه ی درباره دیگه یکم شما تا-

 از عدب. خوردیم رو غذامون شوخی و خنده با. بودن آورده رو ها سفارش برگشتیم وقتی. رفتیم دستشویی به شبنم با

 و نیومدن داخل بهرام و شبنم کردیم اصرار هرچقدر. برگشتیم خونه به زدیم گشت ها خیابون تو کمی اینکه

 تلویزیون تماشای هم کمی و چای خوردن از بعد. شدیم خونه داخل سینا با هم من. برگشتن و کردن خداحافظی

 با .کنم کار چی دونستم نمی ترس از. شدم بیدار وبرق رعد صدای با که بود شب های نیمه. رفتیم اتاق یه به هرکدوم

 روشن رو آباژور. دیدم نمی رو چیز هیچ بود تاریک اتاق چون. رفتم خودم اتاق به و پریدم پایین تخت از وحشت

 مچش. کشیدم دراز سینا کنار ناچار. لرزوند تنمو برق و رعد صدای دوباره که بستم رو در آروم. بود خواب سینا. کردم

 ردک بغلم حرفی هیچ بدون. بود داشتنی دوست چقدر آباژور رنگ قرمز نور زیر. کرد نگاه رو من و کرد باز نیمه رو هاش

 :گفت آلود خواب صدای با. نکردم اعتراضی هیچ هم من. چسبوند خودش به رو من و

 برم؟ قربونت ترسیدی-

 آغوش توی سریع هم من. فشرد خودش به بیشتر رو من و بوسید رو سرم و نزد حرفی دیگه هم اون. ندادم رو جوابش

 .برد خوابم گرمش

 نیما هب رو لبخند با. رفتم پایین به و کردم عوض رو هام لباس. شدم بیدار سینا و نیما ی خنده صدای با بعد روز صبح

 :گفتم

 گذشت؟ خوش شمال-

 رفتنش شمال مورد در نداره دوست وقت هیچ دونستم می. نوشید رو اش چای از جرعه چند و داد تکون رو سرش

 :گفت من روبه و نوشید رو چایش سینا. شدم صبحانه خوردن مشغول و نشستم سینا کنار. کنم سؤال ازش

 مینسی اومدن تا. نمونده عروسی به بیشتر روز ده. خرید بریم هم با تا دنبالت آم می زودتر یکم امروز من جان، یکتا-

 .بدیم انجام کارهارو باید مسعود و جون

 :گفتم و انداختم باال شانه

 آی؟ می چند ساعت. ندارم حرفی من باشه-

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 .نیم چهارو یا چهار حدود-

 هب هم با مونده عقب کارهای انجام برای تا زنه می آرمین به سری گفت هم نیما. دادم تکون موافقت نشانه به رو سرم

 .برن کارخونه
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 هی هام لباس بین از. رفتم اتاقم به و شدم بلند بعدش. کردم سرگرم رمان یه خوندن با رو خودم نیم و سه ساعت تا

 زنگ صدای. بود ربع و چهار ساعت. انداختم نگاهی ساعت به. کردم هم مالیمی آرایش. کردم انتخاب رو مشکی مانتو

 .کشید سوتی و زد لبخند دیدنم با. رفتم بیرون و برداشتم رو کیفم و کردم باز رو در. بود سینا. اومد اف اف

 :گفتم و خندیدم

 .بریم بهتره-

 :گفت و کرد باز برام رو در

 !خانم بفرمایید-

 شتشپ بودکه دکلته لباس یه. رفتیم بودم داده سفارش که لباسی تحویل برای اول. کرد حرکت هم سینا و شدم سوار

 حدود هدنبال یه دامنش و بود ردیف سه اش دنباله هر پایین و داشت دنباله تا سه باال از که بود بزرگ خیلی پاپیون یه

 هک شد قرار بودیم شده خسته خیلی چون. رفتیم جا چند به سینا شلوار و کت خرید برای اون از بعد. داشت متر یک

 بوسید ور ام گونه سارا. بودن اونجا هم سارا و آرمین برگشتیم که خونه به. بسپریم دیگه روز یه به رو سینا لباس خرید

 :گفت و

 .ببینم رو ات لباس بریم-

 دبای گه می وقت اون. نده نشون بهش بیتا خدا ترو. خریدم لباس ورپریده این برای بس از شدم خسته! خدا ای: آرمین

 .بخری عروس لباس واسم

 .بخری براش باید خواست، اگه. نرم دندت کور، چشمت-

 بدبخت من. نیومده ها غلط این از ما به. کنم می تامین چهارراه سر گدایی با رو ام معاش که من. نکرده الزم! اوه! اوه-

 نداری؟ عروس لباس خودت مگه اصال بخرم؟ عروس لباس زنم واسه روز هر باید وقت اون. محتاجم شبم شام به

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .بخری واسش باید خواست که چندتا هر. شینه می هم لرزش پای خوره می خربزه هرکی-

 .نکردم پیدا که قارون گنج. خوردم خربزه-

 :گفت و آورد در تومانی صد و سکه مشت یه جیبش توی از و کرد دست بعد

 .آرم می دست به کندن جون با رو اینا من کنی نمی باور که تو. ببین! بیا-

 :گفتم و کوبیدم سرش روی رو کیفم. خندیدن می داشتن همه

 !کشتی؟ گدا آوردی؟ کجا از رو اینا-
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 داشتم برش شدم خم. دیدم پام جلو سکه یه که زدم می قدم داشتم همچین. ایناست از پر راه چهار سر تو جون به-

 ما از. نگاه رو اش وضع سرو. نداره عاقبت کارها این. بگرد کار دنبال برو جون پسر! وای وای، گفت پیرزن یه که

. انهمند شرافت کار یه دنبال برو. جوون برو گفت و داد تکون رو سرش خوردم؟ ترو مال مگه گفتم بهش. تره خوشتیپ

 زنم با باید گفتم بهش منم. دم می بهت بخوای هرچی کنی عقد و دخترم آی بی اگه گفت بهم. کردم نگاش یکم

 رهپس یه دیدم تر جلو رفتم یکم. کنم ات عرضه بی برسر خاک گفت و سرم تو کوبید رو کیفش اونم. کنم صحبت

 ...نشسته

 خوشش خیلی ام سلیقه از سارا. دادم نشون بهش رو لباسم. رفتیم اتاقم به سارا با و نکردم گوش رو هاش حرف بقیه

 .بود اومده

 قرار هم احمدی آقای و جون پروانه و بود خریده رو سارا دانگ دو سینا. دادیم انجام هم رو ها خرید ی بقیه بعد روز

 باقی روز چند این توی. برن فرانسه به شه می تموم ما عروسی جشن که وقتی دقیقا یعنی صبح، چهار ساعت بود

 من ی سلیقه طبق و بردیم سینا آپارنمان به بود کرده تهیه خودش خاص ی سلیقه با مامان که رو ام جهیزیه هم مونده

 .چیدیم

 و کرد سالم بهم داشت نمکی با صورت که کوتاه قد و چاق زن یه. رفتم آرایشگاه به سینا همراه عروسی روز صبح

 ینهآ جلوی و پوشیدم رو لباسم کمکش با و شد تموم کارش که بود دو تقریبا ساعت. شد کار به دست معطلی بدون

 که آرایشی. بود زده موهام کنار هم تاج یه. بود گذاشته باز زیبا و ساده خیلی و بود کرده فر رو موهام. ایستادم قدی

 :گفت من به رو خنده با. اومد می موهام مشکی رنگ به داشتم

 .بیاری در رو داماد پدر باید امشب-

 !ذوقم تو زد حسابی که نامزدی واسه-

 رز گل شاخه سه که رو گلم دسته بعد و کرد نگاهم خیره خیره لحظه چند سینا.رفتم بیرون به من و خندیدن همه

 هدنبال سینا و شدم سوار هم من و کرد باز برام رو در. زد دستم به نرم ای بوسه و گرفت رو دستم و داد بهم بود سفید

 :گفتم اخم با. کرد رانندگی به شروع کنه نگاهم اینکه بدون و شد سوار هم خودش و کرد جمع رو لباسم

 کنی؟ نمی نگاهم که شدم زشت اینقدر-

 :گفت و کرد نگاهم خمارش های چشم با و برگشت

 .کنم نگاهت ترسم می فقط. نه-

 من؟ از ترسی؟ می چی از-

 یم خواب دارم کنم می احساس آخه. ببینم خالی رو جات و کنم نگاهت و برگردم که ترسم می این از! برم قربونت نه-

 .بشم بیدار ندارم دوست. بینم
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 :گفتم و خندیدم

 ضمن در.شدی دیوونه انگار تو اما ها، ببخش. بترسم تو از باید من که اینجاست مسئله فقط. نیستی خواب سینا نه-

 !آمیزه اغراق خیلی هات حرف

 :گفت و فشرد دستمو

 !دارم؟ دوستت بگم بهت چطوری آخه-

 :درآوردم زبونمو

 !ت صوتی های تار و ها لب البته و. این کمک با-

 یکسره رو بوق و بودن سرمون پشت بهرام و وحید و آرمین. شدم خیره بیرون به پنجره از و نزدم حرفی دیگه!خندید

 ات آینده خونه از اینکه با. کردم نگاهش خوب و رفتم اتاقم به اول شدیم که داخل. رفتیم مون خونه به. بودن کرده

 ینم که زندگی یه. رفتم می جدید ی خونه یه به جدید زندگی یه شروع برای داشتم من اما نبود زیادی فاصله اینجا

 غلب رو سینا نیما. بود شده جمع هام چشم توی اشک. بوسیدم رو نیما و مامان و بابا. داره نشیب و فراز چقدر دونستم

 :گفت آروم و کرد

 .شهب بارونی قشنگش های چشم کنی کاری نباید. کنی مراقبت ازش باید هات چشم تخم مثل. ندارم بیشتر خواهر یه-

 :گفت و زد لبخند سینا

 .بخوره تکون دلش تو آب نزارم دم می قول بهت. شه می من زندگی ی همه بعد به این از تو خواهر-

 انگار مه سینا. گذاشت سینا دست توی رو دستم و بوسید منو بابا. گرفت شدت ام گریه هق هق کردم بغل رو بابا وقتی

 .داد می فشار و بود گرفته محکم رو دستم بده دستش از طریقی هیچ به خواد نمی و دادن بهش رو ارزشی با چیز که

 جبتع کمال با. کردم می نگاه مهمونها به و بودم نشسته سینا کنار. بود پا به زیادی هیاهو باغ داخل. رفتیم باغ به

 :گفتم سینا به رو اخم با. دیدم رو ذبیحی استاد

 کرده؟ دعوت اونو کی-

 :گفت التماس با. برگردوندم رو ازش و کردم اخم. آورد در رو حرصم بیشتر که کرد بلندی خنده

 کنی؟ قهر باهام عزیز شب این توی آد می دلت آخه لعنتی،-

 شد باعث ام زندگی توی اشتباه یه اما داشتم، دوستش چقدر. لرزوند دلمو اش معصومانه نگاه. کردم نگاهش و برگشتم

 !بدونم رو سینا ارزش بعدها
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 یناس روبه و انداخت من به حسرتی پر نگاه استاد. شدیم بلند دوتامون هر. اومد سمتمون به ذبیحی استاد لحظه همون

 :گفت

 !بود ای برازنده انتخاب-

 :گفت و اومد سمتمون به افسانه. رفت و

 .شونه عروسی مثال! وسط بیاین هستین؟ ها مرده مادر مثل چرا شما -

 اه چراغ. بود و کرده حلقه کمرم دور رو دستش سینا. شد بلند همه هورای صدای رفتیم تا. وسط رفتیم شدیم بلند

 خودش به ای مزه با حالت. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم. شد داغ سینا های لب نوازش با هام لب. شد خاموش

 :گفت و گرفت

 !ده می رژ مزه هات لب-

 .گرفت ام خنده

 !کنی عوض رو حرف بلدی خوب-

 :گفت و انداخت باال شانه

 .دیگه اینیم ما-

 سینا دمش که سوار. رفتیم می فرودگاه به سینا پدر و مادر بدرقه برای باید. شدیم سینا ماشین سوار که بود سه ساعت

 :گفت و داد بهم رو سفید چادر یه

 .دن می گیر بهت فرودگاه تو! سرت رو بنداز اینو-

 !بده گیر بلده فقط ملت این. گه می راست آره-

 بادکنک میون سرمون پشت آرمین. برگردوندیم عقب به رو سرمون زمان هم و کردیم نگاه بهم لحظه چند سینا و من

 :گفتم خنده با. بود کشیده دراز ها

 کنی؟ می کار چی اونجا تو دیوونه-

 .بخوابم اینجا بودم اومده ثانیا؛. گرفت رو تو که سیناست این دیوونه اوال؛-

 گذاشتی؟ تنها رو سارا قحطیه؟ جا مگه: سینا

 .نشده دیر تا برو باش زود حاال. فرودگاه آد می نیما با ورپریده اون-
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 رگشتمب. پرید رنگم ترس از. اومد وحشتناک صدای یه هو یه رفتیم که کیلومتری چند. افتاد راه سینا و خندیدیم بلند

 :گفتم بلند صدای با و کردم نگاه آرمین به و

 کنی؟ می چیکار! دیوونه-

 !المذهب داد صدایی عجب. بود اصل کنک باد این خودت جون به بیتا-

 :گفتم عصبانیت با. کرد می نگام و خندید می سینا. کوبیدم سرش روی رو اش پاشنه و آوردم در رو صندلم

 خندی؟ می اینطوری که گه می جُک واست کی-

 .هاتم بازی دیوونه همین عاشق آخه. خندم می تو ی کارها به من-

 !ای دیوونه تو گه می هم سینا! دیدی؟: آرمین

 :وگفتم خشم با

 .نیستم دیوونه من. شو خفه-

 :کرد نگاهم تعجب با سینا

 !کردی قهر باز که تو لعنتی،-

 :گفت و کوبید فرمون روی بعد

 !من به لعنت-

 اما. بشه خرد بیشتر اعصابش شه می باعث فقط هم من های کردن قهر و ناراحته مادرش رفتن خاطر به دونستم می

 !دیوونه بگه من به نداشت حق

 .نکن قهر کنم می خواهش حاال. منم دیوونه بابا. خوام می معذرت خب، خیلی-

 پل از که خرش نبین، طوری این رو مارمولک این. کنی قهر باهاش نباید زفاف، شب امشب! گه می راست: آرمین

 م... کا سینا راستی. ناراحته امشب خاطر به این که، نیست ناراحت مادرش خاطر به اآلن این. تمومه کار گذشت

 خریدی؟

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ آینه تو از سینا. بود حیا بی خیلی آرمین. انداختم پایین و سرم خجالت از

 کنی؟ می غلطی چه اینجا تو اصال-

 .خوندم یاسین خر واسه انگار. دادم توضیح برات دوساعت که من بابا نفهمیدی؟ هنوز! اِه-
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 درستش نتونست هم سارا حتی. شد نمی آدم وقت هیچ آرمین واقعا. زد حرف ریز یک آرمین فرودگاه به رسیدن تا

 عروس چرا، البته. بودن ندیده عروس تاحاال انگار. چرخید من سمت به ها چشم ی همه شدم پیاده که ماشین از. کنه

 پرواز به بیشتر ربع یک. رفتیم داخل به سینا همراه! آن بی فرودگاه به داماد با عروس بودن ندیده اما بودن، دیده

 :گفت و کرد بغلم جون پروانه. بود نمونده

 .کن مراقبت ازش خوب! تو دست سپردم پسرمو-

 اه چراغ. بود و کرده حلقه کمرم دور رو دستش سینا. شد بلند همه هورای صدای رفتیم تا. وسط رفتیم شدیم بلند

 خودش به ای مزه با حالت. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم. شد داغ سینا های لب نوازش با هام لب. شد خاموش

 :گفت و گرفت

 !ده می رژ مزه هات لب-

 .گرفت ام خنده

 !کنی عوض رو حرف بلدی خوب-

 :گفت و انداخت باال شانه

 .دیگه اینیم ما-

 سینا دمش که سوار. رفتیم می فرودگاه به سینا پدر و مادر بدرقه برای باید. شدیم سینا ماشین سوار که بود سه ساعت

 :گفت و داد بهم رو سفید چادر یه

 .دن می گیر بهت فرودگاه تو! سرت رو بنداز اینو-

 !بده گیر بلده فقط ملت این. گه می راست آره-

 بادکنک میون سرمون پشت آرمین. برگردوندیم عقب به رو سرمون زمان هم و کردیم نگاه بهم لحظه چند سینا و من

 :گفتم خنده با. بود کشیده دراز ها

 کنی؟ می کار چی اونجا تو دیوونه-

 .بخوابم اینجا بودم اومده ثانیا؛. گرفت رو تو که سیناست این دیوونه اوال؛-

 گذاشتی؟ تنها رو سارا قحطیه؟ جا مگه: سینا

 .نشده دیر تا برو باش زود حاال. فرودگاه آد می نیما با ورپریده اون-

 رگشتمب. پرید رنگم ترس از. اومد وحشتناک صدای یه هو یه رفتیم که کیلومتری چند. افتاد راه سینا و خندیدیم بلند

 :گفتم بلند صدای با و کردم نگاه آرمین به و
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 کنی؟ می چیکار! دیوونه-

 !المذهب داد صدایی عجب. بود اصل کنک باد این خودت جون به بیتا-

 :گفتم عصبانیت با. کرد می نگام و خندید می سینا. کوبیدم سرش روی رو اش پاشنه و آوردم در رو صندلم

 خندی؟ می اینطوری که گه می جُک واست کی-

 .هاتم بازی دیوونه همین عاشق آخه. خندم می تو ی کارها به من-

 !ای دیوونه تو گه می هم سینا! دیدی؟: آرمین

 :وگفتم خشم با

 .نیستم دیوونه من. شو خفه-

 :کرد نگاهم تعجب با سینا

 !کردی قهر باز که تو لعنتی،-

 :گفت و کوبید فرمون روی بعد

 !من به لعنت-

 اما. بشه خرد بیشتر اعصابش شه می باعث فقط هم من های کردن قهر و ناراحته مادرش رفتن خاطر به دونستم می

 !دیوونه بگه من به نداشت حق

 .نکن قهر کنم می خواهش حاال. منم دیوونه بابا. خوام می معذرت خب، خیلی-

 پل از که خرش نبین، طوری این رو مارمولک این. کنی قهر باهاش نباید زفاف، شب امشب! گه می راست: آرمین

 م... کا سینا راستی. ناراحته امشب خاطر به این که، نیست ناراحت مادرش خاطر به اآلن این. تمومه کار گذشت

 خریدی؟

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ آینه تو از سینا. بود حیا بی خیلی آرمین. انداختم پایین و سرم خجالت از

 کنی؟ می غلطی چه اینجا تو اصال-

 .خوندم یاسین خر واسه انگار. دادم توضیح برات دوساعت که من بابا نفهمیدی؟ هنوز! اِه-

 درستش نتونست هم سارا حتی. شد نمی آدم وقت هیچ آرمین واقعا. زد حرف ریز یک آرمین فرودگاه به رسیدن تا

 عروس چرا، البته. بودن ندیده عروس تاحاال انگار. چرخید من سمت به ها چشم ی همه شدم پیاده که ماشین از. کنه
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 پرواز به بیشتر ربع یک. رفتیم داخل به سینا همراه! آن بی فرودگاه به داماد با عروس بودن ندیده اما بودن، دیده

 :گفت و کرد بغلم جون پروانه. بود نمونده

 .کن مراقبت ازش خوب! تو دست سپردم پسرمو -

 :گفت آرمین به رو جون پروانه. بود گرفته خیلی سینا و کرد می گریه سارا

 جدی سارا درمورد کنم می خواهش اما هستی، شوخی خیلی آدم درست. دارم دوست سینا مثل رو تو من آرمین-

 !باش

 .هست حواسم. بزرگ مادر راحت خیالت: آرمین

 :گفت و بوسید رو سارا و زد لبخند بغض با جون پروانه. کردن نگاه سارا و آرمین به تعجب با همه

 .کن مراقبت ازش خوب نگفتی؟ بهم زودتر چرا-

 سینا به. رفتن و کردن خداحافظی همه از پرواز شماره اعالم با. بوسیدش دوباره مادر و انداخت پایین رو سرش سارا

. فشردم آروم و گرفتم رو دستش. داد نمی بهشون خروج اجازه اما. بود شده جمع چشمهاش تو اشک. کردم نگاه

 .زد لبخند بهم و کرد نگاهم

 !مارمولک. نخور رو هاش لبخند گول: آرمین

 :گفتم آرمین روبه بعد و گفتم تبریک بهش شدنش مادر خاطر به و بوسیدم رو سارا و رفتم غره چشم بهش

 .کنه خشکت و تر خوای می رو یکی هنوز تو شدن؟ بابا به چه رو تو دیوونه، آخه-

 .رو سوخته پدر اون هم و من هم. کشه می رو هردومون جور سارا. آره-

 :گفتم و دادم تکون سر

 .کنی داری بچه تمرین به شروع اآلن همین از بهتره من نظر به بابا، برو-

 :گفت و گرفتش پشت از سارا که بشه ما ماشین سوار خواد می هم آرمین دیدم که بشیم ماشین سوار خواستیم می

 کنم؟ کار چی این دست از من خدا ای. بکش خجالت! آرمین بسه-

 .گفتم "بله" یه سفره سر و کردم غلطی یه کنم؟ چیکار تو دست از من-

 :گفت سارا شدن می دور ما از که همونطور

 .گفتم رو بله من باشه یادت-
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 یک رو بوق که هم سینا. زدن می بوق و بودن سرمون پشت همه. کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم سوار خنده با

 .بود کرده سره

 !خوابن مردم زشته، ، سینا نزن بوق-

 :گفت و خندید

 !چوندنه پی وقت اآلن-

 :گفت خنده با سینا. نبود کس هیچ. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم. کرد عوض رو مسیرش راهی دو یه سر بعد

 بریم؟ کجا حاال-

 خونه؟ بریم خواستی نمی مگه-

 :گفت و داد نوازش رو صورتم دست پشت با

 بریم؟ کجا اآلن. ریم می که خونه-

 .بخریم زرشک آب بریم-

 :گفت و کرد عوض رو مسیرش

 خوان؟ می زرشک آب شون عروسی اول شب ها عروس ی همه که یه سری چه این-

 داشتی؟ عروست واسه خریدن زرشک آب تجربه هم قبال تو مگه-

 :گفت و خندید بلند

 از بیچاره داماد که گن نمی اما. خوان می زرشک آب داماد از ها عروس ی همه ها فیلم و رمانها توی اما. عزیزم نه-

 .بیاره گیر زرشک آب شب موقع این کجا

 .بدم آدرس بهت تا بپیچ اینجا از خب اینه؟ مشکلت پس! آهان-

 :گفتم رسیدیم که خونه جلوی. خندیدم می یواشکی دادم می نشون بهش راهو که همونطور

 .جاست همین-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .نیست ای مغازه که اینجا-

 :گفتم و شدم پیاده خنده با
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 !بودی سرکار! زرشک-

 و تق ونخیاب توی بلندم پاشنه های کفش با و بودم گرفته باال رو عروسم لباس دامن. کرد دنبالم کوچه توی و شد پیاده

 .بودم انداخته راه توق

 اندازی؟ می دست منو دیگه حاال-

 :گفتم خنده میون

 .بیرون آن می همه اآلن!  سینا زشته-

 :گفت و کرد بلندم حرکت یه با

 .دارم شیطونی عروس چه ببینن بزار-

 .رفت دروازه سمت به. کردم جا آغوشش تو رو خودم

 ...گذشت پل از که خرت داری، عجله اینطوری اآلن. گفت می راست آرمین پس-

 ...گذشت پل از که خرت داری، عجله اینطوری اآلن. گفت می راست آرمین پس-

 امشب من بشه ثابت بهت حرفم اینکه برای اصال. عزیزی من واسه همیشه تو! نازم عروسک نه خوشگلم، خانم نه-

 .خوابم نمی تو پیش

 :گفتم وحشت با

 !نه نه،-

 :گفت و زد مرموزی لبخند بعد و کرد نگاهم متعجب

 چرا؟-

 :گفتم و کردم مخفی اش سینه توی رو سرم

 .ترسم می آخه-

 :گفت و خندید بلند

 باشم؟ کنارت من خوای می یا ترسی می-

 :گفتم و کوبیدم اش سینه رو مشت با

 .بدی خیلی-
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 .تو آم می پنجره از کنی بیرونم در از. عزیزم نکن اذیت خودتو و نزن مشت من به اینقدر-

 توالت میز روی گلدون توی هم یاس گل چندتا. بود شده پرپر رز گلهای از پر روش که بود دونفره تخت یه اتاق داخل

 .رفت بیرون اتاق از خودش و خوابوند تخت روی رو من سینا. بود کرده پر رو اتاق یاس گل و رز گل بوی. بود

 هم رو بود سرم گوشه که رو تاجی. کندم سرم از زور به رو ها سنجاق از چندتا. ایستادم توالت میز جلوی و شدم بلند

. شد داخل هم سینا زمان هم. ریخت هام شونه روی بلندم موهای کردم باز که رو گره آخرین. گذاشتم میز روی و کندم

 رو شا بقیه نتونستم دیگه خوردم که نصفش تا. برداشتم رو ها لیوان از یکی خنده با. بود آورده زرشک آب لیوان دوتا

 :گفت و خندید ام قیافه دیدن با سینا. گذاشتم میز روی رو لیوان. بود ترش خیلی آخه. بخورم

 شدی؟ خوشگل شمال توی روز اون مثل-

 خوشگل؟ گی می مسخره عکس اون به تو-

 :گفت و کرد بغلم

 .خوشگلی باشی که هرجور تو من واسه-

 باشه؟ زشت صورتم اگه حتی-

 :گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 !پرسی می سخت سوالهای-

 دی؟ نمی جواب چرا-

. خورد زنگ اش گوشی که بده جوابمو خواست می. گذاشت اولش سرجای رو خالی لیوان و خورد منو زرشک آب بقیه

 :گفت و انداخت اش گوشی به نگاهی

 ِ! آرمین-

 !گه می چی ببینم اسپیکر رو بزار-

 :داد جواب و اسپیکر رو گذاشت رو گوشی

 !بفرمایید الو،-

 .نیا عشوه ام واسه الکی پس. بفرمایم من نزاشتی که تو-

 !بیای؟ خواستی می کجا گی؟ می چی آرمین-

 ...تو و من. تخت روی. همونجا-
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 .شنوه می صداتو داره یکتا. آرمین زشته-

 .شنوه می صداتو داره یکتا. آرمین زشته-

 ضافها خوبت صفات به دیگه صفت یه. بازه جنس هم شوهرش کنه می فکر یکتا حاال. رفتیم لو دیوونه بگو زودتر خب-

 !باز همجنس مهمتر همه از مارمولک، دیوونه، رو، پر شد؛

 .کن بس خدا ترو آرمین-

 .کن تعریف حاال! خوب خیله-

 رو؟ چی-

 کردین؟ می چیکار داشتین اینکه-

 .بگیری یاد داری بچه بری بهتره تو! ادب بی-

 .بکنی غلطی هیچ تو زارم نمی من. خوندی کور اما. جون دایی چشم-

 :گفت لب زیر و کرد قطع رو گوشی عصبانیت با سینا

 .کشه نمی خجالت! حیا بی ی پسره-

 :گفت سینا. بود آرمین. برداشتم مو گوشی. شد بلند کیفم تو از من گوشی صدای لحظه همون

 !بگه بهت بدی چیز ترسم می! نده جوابشو-

 هم ور من گوشی و خودش گوشی. کند رو تلفن فیش سینا. شد بلند خونه تلفن زنگ صدای کردم قطع که رو گوشی

 دراز تخت روی و کردم تنم مشکی شب لباس یه. آوردم در رو لباسم سینا کمک با. بود گرفته ام خنده. کرد خاموش

 . شدیم خیره بود روش من عکس که سقف به هردومون. کشید دراز کنارم و کرد خاموش رو المپ هم سینا. کشیدم

 و بوسید آروم رو لبم روی و کشید باال یکم رو خودش زمان هم که "کنی؟ می فکر چی به "بگم بهش خواستم می

 .موند دهنم تو حرف

 اسهو. کنم پیدا قلب توی واسش جایی تونم می. باشم داشته دوستش تونم می بودم کرده احساس وقت چند این توی

 .کردم ش همراهی میل کمال با و نزدم حرفی همین ی

 غلمب هم سینا. بستم رو هام چشم و کردم پشت بهش. شم بیدار نداشتم دوست. کردم باز چشم سینا نوازش با صبح

 چقدر دونم نمی. برد خوابم سریع هم من. رفت پایین به ندارم شدن بیدار خیال دید وقتی. داد نوازش رو موهام و کرد

 :کرد صدام دوباره که بودم خوابیده

 .زد زنگ بار دو جون سیمین. تون خونه بریم باید. شو بیدار عزیزم-
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 :گفتم و کشیدم ای خمیازه میلی بی با

 شدی؟ بیدار کی تو-

 .بریم تا شی آماده و بری حموم یه بهتره هم تو. شدم بیدار که وقته خیلی من-

. بود مزخرف اش همه. بود داده آرمین رو همشون. اومد برام مسیج تا شش تا، سه. مسیج یه. کردم روشن رو ام گوشی

 مشدی آماده سینا با. بود دوازده ساعت. اومدم بیرون و گرفتم دوش سریع. رفتم حموم به و برداشتم رو لباسم و حوله

 از عدب. ندیده منو که سال چند انگار. بود گرفته ام خنده. کرد بارانم بوسه دیدنم با مامان. رفتیم مون خونه طرف به و

 :کردم نگاه بهش تعجب با. داد بهم بلیط دوتا سینا برگشتیم خونه به که نهار

 چیه؟ اینا-

 .آلمان به! عسل ماه واسه هامون، بلیط-

 لیطب چون. نبودم بند پام رو ببینم رو مهشید تونستم می اینکه از. بوسیدم رو اش گونه و کردم بغلش حالی خوش از

 چمدان توی و بود کرده مرتب رو وسایلمون همه سینا اما. کنم جمع رو وسایلهامون تا رفتم اتاقمون به بود فردا واسه

 آلمانی به. داد جواب تا خورد بوق بار چند. گرفتم رو مهشید شماره و برداشتم رو تلفن گوشی. بود گذاشته هامون

 .بوده خواب که بود مشخص صداش تن از اما. نفهمیدم رو اش معنی که گفت چیزی

 !یکتا منم،. مهشید سالم-

 :گفت حالی خوش با

 افتاده؟ اتفاقی خبر؟ چه. سالم-

 .آلمان آیم می داریم عسل ماه واسه یعنی. اونجا آیم می داریم سینا و من. آره یعنی. عزیزم نه-

 و کشیدم دراز تخت روی کردم قطع رو گوشی اینکه از بعد. بزنه حرف تونست نمی که بود کرده ذوق قدر اون مهشید

 که بودم خودم افکار توی. دارم برش اونجا از گذاشت نمی سینا اما. آورد می در رو حرصم. دوختم چشم عکسم به

 :گفتم و طرفش به برگشتم. کرد می نگاه عکسم به هم اون. کشید دراز کنارم. شد داخل سینا

 سینا؟-

 شم؟ فدات شده چی جانم؟-

 :گفتم و کردم لمس رو اش پیشانی انگشتم با

 داری؟ دوست چقدر منو-

 :گفت و کرد مرتب رو موهام و برگشت طرفم به
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. ندارم رو کسی تو از بغیر که من برم قربونت آخه شدم؟ ات دیوونه چقدر که دونی نمی هنوز نفهمیدی؟ هنوز یعنی-

 .منی امید و عشق ی همه تو

 :گفت بود فریاد شبیه که بلندی صدای با بعد

 !دارم دوست-

 داری؟ دوست چقدر اونو ببینم، بگو. نزن جیغ حاال خب، خیلی-

 :گفت تعجب با و کرد نگاه اطرافش به

 رو؟ کی-

 .گم می عکسمو-

 :گفت و بوسید رو ام گونه آروم و کرد نشینی دل خنده

 .دارم دوست باشی که هرطوری رو تو من شه؟ می حسودیت هم خودت عکس به! شیطون ای-

 :گفت زد می لبخند هم اون که حالی در و کرد نگاهم خمارش های چشم با. خندیدم دل ته از

 همه نفسمی، جونمی، عمرمی، عشقمی، تو آخه. گیرم می جون تو های خنده با! بخند همیشه. شم فدات من الهی-

 !دارم دوست ندارمی، دارو

 ام همتوج وقتی. نشستم ها پله روی کنارش. کرد می تمیز رو ها پله خانم فریده. رفتم بیرون و شدم بلند تخت روی از

 :گفت دستپاچه شد

 .شه می کثیف هاتون لباس نشستید؟ اینجا چرا شما خانم-

 :گفتم و کردم اخم

 مدل آخرین ماشین واسم بابام و باشه شهر شمال مون خونه شاید! میده دست بهم بدی احساس. خانم نگید من به-

 شد باعث بود ام خانواده تو که صمیمیتی دونید، می یعنی. نکردم فرض "خانم " رو خودم وقت هیچ اما. باشه خریده

. کنه می آماده رو غذا خودش ایرانی اصیل زنهای ی همه مثل هم من مادر. نباشم مغرور خودم به پولم خاطر به من که

 .مملکتش بخاطر بلکه گیره، می که پولی بخاطر نه. کنه می کار سخت مامانم اما نداریم مالی احتیاج ما اینکه با

 :گفت و زد محزونی لبخند

 بورمج که نکشیدید رو گرسنگی و پولی بی طعم وقت هیچ اما. کنید کار تون مملکت پیشرفت بخاطر شما شاید-

 .کنید کار پول ی واسه فقط بشید

 :گفت حال همون در و داد ادامه رو کارش بعد
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 .بخورید سُر ممکنه. کردم تمیز تازه رو ها پله. باشید خودتون مواظب صورت درهر-

 از ینهم برای. کنم صدا هم رو سینا دادم ترجیح اما برم تنها خواستم می. برم بیرون به باغ دیدن برای گرفتم تصمیم

 :گفت و نشست کنارم و اومد پایین به سینا بعد دقیه چند. بکنه رو کار این خواستم فریبا

 شده؟ چیزی-

 آی؟ می باهام. ببینم رو باغ خوام می. نه-

 :گفت و کرد بلندم

 .باشم باتو که خدامه از نه؟ که چرا-

 ...و انار و پرتغال و سیب های درخت از بود پر که بود بزرگ خیلی باغ یه ویال پشت. رفتیم بیرون به هم با

 :گفتم و دادم تکیه سیب درخت یه به

 کنه؟ می آبیاری رو همه این چطوری سیروس آقا. هست اینجا درخت چقدر سینا-

 :گفت و ایستاد کنارم

 .آد می بر هم بعد به این از. اومده بر پسش از که تاحاال خب-

 من اما. رفت اتاقش به خواب برای سینا که بود دوازده ساعت حدود. برگشتیم خونه به باغ توی گردش کمی از بعد

 چون .رفتم اتاقمون به و شدم بلند همین برای. شدم خسته کمی. کردم می تماشا تلویزیون و بودم نشسته مبل روی

 تا. بود کشیده دراز من به پشت سینا. بود کرده روشن رو اتاق آباژور نور. کردم باز رو در آروم خوابه سینا دونستم می

 .نشست و شد بلند بستم رو در

 بیداری؟ تو-

 .کرد نگاهم دقت با

 کنی؟ می نگاهم اینطوری چرا چیه؟-

 :گفت و کرد باز رو هاش دست

 .بابا بغل بیا-

 .گذاشت ام شونه روی رو سرش و کرد حلقه بدنم دور رو هاش دست. نشستم پاهاش روی و رفتم سمتش به لبخند با

 :گفتم و کردم اخم

 .داریم پرواز صبح فردا. بخواب بگیر زودتر حاال-
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 .هست دیگه چیز یه وقت هم اآلن وقتش، به هرکاری. نکن عجله اینقدر-

 :گفتم و پوشیدم رو خوابم لباس. کردم روشن رو ها چراغ و اومدم در بغلش از

 چیه؟ وقت-

 و کردم خاموش رو چراغ. کرد نگاهم زد می موج هاش چشم توی که نیازی و عالقه و عشق با و انداخت باال شانه

 .کشیدم دراز کنارش

 و دمبوسی رو نیما و بابا و مامان. برد می خونه به رو ماشین خودش سیروس آقا. رفتیم مهرآباد فرودگاه به بعد روز صبح

 .شدیم هواپیما سوار بعد دقیقه چند و دادیم تحویل رو چمدانها به سینا همراه

 توی. نه یا باشم حال خوش باید دونستم نمی. داد دست بهم بدی احساس نشست آلمان فرودگاه توی هواپیما وقتی

 :گفت و برداشت رو ساک سینا که بودم افکار همین

 .بریم باید. عزیزم پاشو-

 زد خندلب. بگیرن ازم رو سینا خواستن می انگار که بودم چسبیده بهش طوری. رفتم بیرون به سینا همراه و شدم بلند

 :گفت درگوشم آروم و

 .عزیزم بچسبی بهم اینطوری همیشه کاش-

 :گفتم و کردم اخم

 .عزیزم ای مزه بی خیلی-

 از زحمت به. دویدم سمتشون به و کردم ول رو سینا دست پدرش و مهشید دیدن با. نگفت چیزی دیگه و خندید بلند

 ور مهشید. چکید می صورتم روی محابا بی اشک. کردم بغل رو مهشید و گذشتم بودن آمد و رفت در که کسانی بین

 یه ایبر نبودم حاضر و بودم کرده بغلش محکم. بودمش ندیده که شد می سالی دو. بود گرفته رو گلوم بغض. بوییدم

 :گفت لبخند با. شد دقیق صورتم به و کرد جدا خودش از و من مهشید. بشم جدا ازش لحظه

 .بود شده تنگ برات دلم-

. رسیدپ بابا و مامان از و داد رو جوابم لبخند با هم اون. کردم سالم پدرش به سر با. بزنم حرف کلمه یک حتی نتونستم

 :گفت مهشید پدر که بریم هتل به خواستیم می سینا و من. داد رو جوابش من بجای سینا

 از هم مهشید بهتره روز چند این توی. برم کاری سفر یه به باید معمول طبق من راستش. بریم ما خونه به بهتره-

 .آد بی در تنهایی
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 ی خونه .رفتن ماشین کردن رنت برای مهشید پدر با و کرد قبول من از تبعیت به هم سینا. کردم قبول میل کمال با من

 .زاشت نمی تنهام دقیقه یک هم مهشید. کردم می بررسی رو اینا مهشید

 گذره؟ می خوش بهت خیلی حتما اینجا مهشید-

 :گفت و زد محزونی لبخند. بود ندیده رو خوشی رنگ وقت هیچ دختر این خدایا،. نشست هاش چشم تو غم

 قتمو فقط. ندارم هم زبون هم یه حتی. تنهام همیشه. نیست خونه وقت هیچ که بابا! یه معنی بی نبودنم یا بودن زنده-

 زنده دوباره انگار. حالم خوش اینجایی اینکه از چقدر بگم تونم نمی یکتا، دونی می. کنم می پر خوندن درس با رو

 ستدر. کرد ترکم بود سالم نه فقط که مادرم از اون. نبوده بقیه یه زندگی به شبیه وقت هیچ من زندگی هرچند. شدم

 یا ارمد ارزشی براش من اصال بفهمم نتونستم وقت هیچ که پدرم از هم این. گرفت می شکل داشت شخصیتم که زمانی

 .نه

 :گفتم و کردم بغلش

 رو وت که هستن ها خیلی. منتظرتن ها خیلی که همونجایی. خودت کشور به گردی می بر دوباره تو. عزیزم نخور غصه-

 .دارن دوست

 :گفت و رفت آشپزخونه به

 خوری؟ می چی شیدنی نو-

 .لطفا چای-

 :نشست من پیش و ریخت چای دوتا

 نکرده؟ ازدواج کجاست؟ نیما-

 .بود پایین سرش. کردم نگاهش چشمی زیر

 دونی؟ نمی خودت-

 .خوریم نمی هم درد به اون و من. کنه می بزرگی اشتباه داره نیما: کرد نگاهم

 .داری دوستش هم تو که دونم می من مهشید؟ چرا-

 بود سالم ده که وقتی از اینو. داره ترحم من به اون... نه اون اما. بیشتر هم جونم از حتی. دارم دوستش من. آره-

 .فهمیدم

 .برگردی تو که منتظر اون. نکرده ازدواج حاال تا بخاطرت که اونقدر. داره دوست ترو نیما مهشید؟ گی می چی-

 :گفتم که رفت می هال طرف به. بزنه اش چهره به خیالی بی ماسک کرد سعی و شد بلند
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 .بشی سبک بزار بگو، بهم دلته؟ تو چی مهشید، بگو من به کنی؟ فرار واقعیت از خوای می چرا. مهشید کن صبر-

 .کرد نگاهم خشم با و برگشت

 نمی چیز هیچ من زندگی از تو. شدم رو اون به رو این از اینجا اومدم وقتی از من یکتا؟ دونی می چی من زندگی از تو-

 .دونی

 .ریخت می اش گونه رو سرهم پشت هاش اشک

 .بگو بهم کنم می خواهش ازت. مهشید چیه تو مشکل-

 رو وکش گفت بهم اشاره با. رفتم سرش پشت. دوید اتاق طرف به. شد می خفه داشت انگار. کشید عمیق نفس بار چند

 بی در خشا بود نزدیک تعجب از. بود اسپری یه توش. کردم باز رو کشو. کنم کار چی باید دونستم نمی ترس از. کنم باز

 .داشت آسم مهشید. آرم

 به و کردم باز رو لباسش های دکمه. بکشه نفس تر راحت تونست تا زد دهنش تو تا دوسه. دادم بهش رو اسپری سریع

 یم گریه پاش به پا هم من. کرد گریه به شروع دوباره شد بهتر که کمی. زدم بادش کتاب یه با و دادم اش تکیه دیوار

 .کردم

 مهشید؟ اومده سرت بالیی چه-

 :گفت و کرد پاک رو هاش اشک

 .شم می طوری این اوقات گاهی. نیست چیزی-

 شدی؟ اینطوری کی از-

 :گفتم فریاد با تقریبا. انداخت پایین رو سرش

 مرگته؟ چه آخه. مهشید بگو-

 :گفت و کرد نگاهم

 .بودم ایران که موقعی حتی. ام اینطوری که وقته خیلی من. گم می بهت باشه بدونی؟ خوای می-

 .بشی اینطوری بودم ندیده تاحاال من میگی؟ چی-

 های زنگ وقت هیچ من چرا دیدی می و کردی می کنجکاوی یکم اگه. نداشتی توجهی اصال واقع در. ندیدی آره-

 رو خودم خواستم می بود ای هربهونه به که روزایی اون ، داشتی توجه بهم یکم اگه. اومدم نمی بیرون کالس از ورزش

 ...مرگمه چه من بدونه کسی خواستم نمی چون. کنم استفاده لعنتی این از تونم به تا برسونم اتاقم به زودتر
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 همیشه مهشید چرا فهمیدم می حاال. بود سطحی چقدر مهشید به نسبت من دوستی خدایا. کرد می گریه همونطوری

 .گیره گوشه و منزوی

 کسی به خودمو زور به خوام نمی من. داره ترحم حس من به نسبت که همین برای. فهمید لعنتی نیما. فهمید اون اما-

 کنی؟ درکم تونی می حاال یکتا؟ فهمی می. کنم تحمیل

 :گفت و نشست کاناپه روی و شد بلند. کردم مرتب رو اش آشفته موهای و کردم بغلش

 .بدونه مسئله این مورد در چیزی سینا ندارم دوست-

 .دادم اطمینان بهش نگاهم با

 اون. کردم سالم و زدم لبخند روش به. شد داخل سینا. رفتم آشپزخونه به و کردم باز رو در. اومد اف اف زنگ صدای

 :گفت و نشست کنارم هم

 کنی؟ استراحت یکم خوای نمی تو. ماهت روی به سالم-

 .باشم مهشید با خوام می فقط اآلن. کردم استراحت کافی اندازه به هواپیما تو-

 درسته؟. ام اضافی اینجا من یعنی: گفت و کرد اخم

 :گفت و داد فشار رو دماغم. خندیدم اختیار بی

 .بیرون رم می من خب، خیلی-

 ری؟ می کجا-

 .شه می پیدا من واسه جایی یه بآلخره خدا آسمون زیر-

 ری؟ می کجا نشو، لوس سینا-

 . رفتم مهشید پیش هم من. رفت بیرون بده جوابمو اینکه بدون و خندید

 .داره دوست هستی که طوری همین ترو نیما نیست؟ موجهی دلیل این کنی نمی فکر مهشید-

 :گفت و کرد نگاهم نشسته اشک به های چشم با

 .نیست این فقط مسئله یکتا، نه-

 :داد ادامه دید رو کنجکاوم نگاه وقتی. کردم نگاهش ساکت

 .نیستم باکره من... من-
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 و دیدم ناگوار و بد چیزهای چقدر امروز. آرم بی دی شاخ بود نزدیک! خدا وای. اومد می در حدقه از داشت هام چشم

 :گفت و زد پوزخندی. نزدم هم حرف کلمه یک بود؟ اومده سرش بالیی چه! من عزیز دوست. من پاک مهشید. شنیدم

 نمی رو کثافت اون گول اگه. نیومدم کنار باهاش هنوز من اما! چیزه ترین عادی اینجا مسئله این کردی؟ تعجب-

 !آخ. خوردم

 کس؟ بی و غریب دختر یه واسه بدبختی همه این خدایا. بود اومده عزیزم مهشید سر بالیی چه. کردم نگاهش فقط

 تو مثال. کن ولش اصال... کنه می شیشه تو رو خونم اش کریه های خنده با و گرده می چشمم جلوی راست راست، -

 .بشی شوکه شدم باعث فقط من اما. بگذرونی خوش یکم اینجا اومدی

 تو مثال. کن ولش اصال... کنه می شیشه تو رو خونم اش کریه های خنده با و گرده می چشمم جلوی راست راست،

 .بشی شوکه شدم باعث فقط من اما. بگذرونی خوش یکم اینجا اومدی

 پایین های کوچه حتی. کردم می مقایسه عزیزم ایران با رو آلمان های خیابان. رفتیم بیرون مهشید پیشنهاد به

 استفاده سو برای فقط و بودن توجه بی هم به نسبت مردم چقدر. کردم نمی عوض برق و زرق همه این با هم رو شهرش

 انیایر کامال غذای یه شام ی واسه. برگشتیم خونه به ها خیابون توی گشتن کلی از بعد. شدن می نزدیک هم به هم از

 .داشت دوست خیلی هم سینا که سبزی قرمه. کردیم درست

 برای بخوابم مهشید پیش رو شب داشتم دوست. گذاشت تنها رو ما مهشید خندیدن و صحبت کلی و شام از بعد

 :گفتم همین

 .بخوابم رم می دیگه من. بخیر شب-

 :گفت بعد و کرد نگام کم یه سینا

 !ها عسل ماه اومدیم ما بابا! اینجا آوردم رو تو کردم غلطی عجب-

 :گفت شیطونی با بعد

 !بزاری تنهام خوای می که نشدم سیر تو از هنوز که من-

 :گرفتش هوا تو که طرفش کردم پرت رو کوسن

 !بشی؟ سیر ازم قراره مگه-

 :گفت و خندید

 !شم می تر تشنه بشم آغوش هم تو با هرچی من! من عشق نه-

 :گفت خندید می که همونجور بعد
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 !شی می خالص دستم از راحتی این به نکن فکر پس-

 :گفتم حرص با

 !سینا-

 !زره فوالد مادر من برم عصبانیت صورت اون قربون الهی-

 :زدم مشت بهش و بغلش پریدم

 !ام؟ زره فوالد مادر من-

 :گفت و گرفت دستاش تو دستامو

 ...که مهشید روحت تو ای! بخواب مهشید پیش برو! زنی؟ می چرا! بابا باشه-

 :گفتم شده گشاد چشمهای با

 !ها شنوه می! سینا؟ گی می چی-

 :گفت و داد تکون سرشو

 !کنم؟ کار چی من پس-

 :گفتم و شدم خیره هاش چشم تو

 !سینا؟-

 :گفت شیطونش لبخند با

 !ها بخورمت خوام می نکن نگام اونجوری-

 :گفتم و شدم بلند بغلش توی از سریع

 !بخیر شب پس-

 :گفت دلخوری با

 !برو باشه-

 :گفت بشنوه مهشید که طوری بلند صدای با بعد

 !مهشید بشه کوفتت-

 :داد جواب سریع هم مهشید
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 !چسبه می تنم به شه می گوشت! هیچ شه نمی که کوفت! نباش نگران-

 :وگفتم خندیدم بلند صدای با

 !مهشید مرسی-

 :گفتم و بوسیدم شو گونه و رفتم طرفش با. شدم خیره کرد می نگام پرتمناش های چشم با که سینا به و برگشتم بعد

 !بخیر شب! ماهی خیلی-

 :گفت و بوسید لبمو روی

 !دارم دوستت خیلی یکتا-

 !شدم خر! عر عر-

 :گفت خنده با

 !کنی؟ می عر عر که نیست قشنگی این به صدای حیف-

 : زد داد خنده با که بزنمش خواستم

 !مامان! بخوره منو خواد می این. کن کمکم مهشید-

 ششکم روی مهشید. رفتم مهشید اتاق سمت به بعد و برداشتم کردنش دنبال از دست. بود گرفته م خنده کارهاش از

 مطرف به در شدن بسته و باز با. بود داده هدیه بهش نیما رو عروسک این. بود کرده وبغل رو عروسکش و بود خوابیده

 :گفت و برگشت

 بده؟ جات شده؟ چیزی-

 .بخوابم تو پیش خوام می. نه-

 .سینا پیش برو دختر؟ میگی چی-

 .بخوابم تو پیش تونم می گفت خودش-

 یناس. کردیم می آماده صبحانه مهشید با. شدم بیدار قبراق و سرحال بعد روز صبح. کردم بغلش و کشیدم دراز کنارش

 هروقت. ریخت حلقش تو قرص تا چند. نخوابیده اصال که بود مشخص هاش چشم از اومد بیرون وقتی. بود حمام

 موزه یه به. بود قشنگی شهر. رفتیم بیرون صبحانه خوردن از بعد. خورد می هم با رو قرص چندتا گرفت می سردرد

 .بودم نشنیده هم عمرم تو حال به تا که دادن می من به رو اطالعاتی مهشید و سینا. رفتیم
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 طرع یه برام یادگاری عنوان به مهشید.  گرفتیم نفره سه کوچیک جشن یه برگردیم ایران به اینکه از قبل روز یک

 :گفتم مهشید روبه مناسب موقعیت یه توی. خرید قیمت گرون

 هم تو. داره دوست خیلی ترو اون! یه منطقی آدم نیما مطمئنم من. کنار بزاری رو مسخره فکرهای این بهتره مهشید-

 .برگردی ایران به شد تموم درست اینکه محض به بده قول بهم. نداری پدرت سرپرستی به احتیاجی دیگه

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .بگی نیما به چیزی خوام نمی اما. کنم می فکر پیشنهادت به-

 .کنم می قبول اما بود ای نامعقوالنه و نابجا درخواست که این با-

 .وکیل خانم مرسی-

 .پزشک روان خانم کنم می خواهش-

 :گفت و اومد سمتمون به سینا

 دارین؟ گفتن واسه حرف هم هنوز. بودین هم پیش هفته دو-

 :گفتم و کردم دل ته از ای خنده

 کنی؟ می حسودی چرا-

 رو گلوم بغض. کردم خداحافظی مهشید از. رفتیم فرودگاه به زود صبح. خوابیدیم و رفتیم اتاقش به مهشید با بعد

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستش سینا. بزنم حرف تونستم نمی و بود گرفته

 .بریم نشده دیر تا بهتره-

 مرتب رو ام روسری سینا رسیدیم مهرآباد فرودگاه به وقتی. شدم جدا ازش سینا همراه و بوسیدم رو مهشید دوباره

 :گفت و کرد

 نه؟ داری عالقه خیلی هواپیما به تو اینکه مثل-

 چطور؟. است کننده خسته خیلی اتفاقا نه-

 .کنم بلندت جات از باید بزور آخه-

 به رمینآ و سارا و نیما و بابا و مامان. رفتیم انتظار سالن سمت به چمدانها تحویل از بعد. رفتیم بیرون باهم و شدم بلند

 :گفتم خنده با دیدنش با. بود باردار که بود ماه چهار سارا. بودن اومده استقبالمون

 چطوره؟ کوچولومون حال-
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 :گفت سینا رسیدیم که خونه به. انداخت پایین رو سرش شرم با سارا

 .کنیم استراحت یکم بریم بهتره-

 .بخواب ساعتی چند داری دوست اگه تو. گیرم می دوش یه فقط. نیستم خسته که من-

 دهخن با. بود کرده بغل رو من بالش و بود کشیده دراز تخت روی سینا اومدم که بیرون. گرفتم دوش و رفتم حموم به

 .شد بیدار که درآوردم بغلش از رو بالش

 شده؟ چی چیه-

 .کنی می من جایگزین رو چیزی یه راحت چقدر تو بگم خوام می فقط! هیچی-

 :گفت و روم اومد غلط یه با

 دارم؟ دوست بگم بهت باید بار چند من من، عشق آخه. بگیره رو تو جای تونه نمی چیز هیچ. خانمم نه-

 :گفت و کرد بو رو موهام

 .دی می خوبی بوی چه. هووم -

 :گفتم و شدم جدا ازش خنده با

 .شم سوار سرسره خوام می پارک؟ بریم یکم-

 :گفت و خندید

 شدی؟ بچه سرسره؟-

 بریم؟ سینا،-

 .بودم آینه جلوی هنوز من. پوشید طوسی جین شلوار یه با سفید شرت تی یه. کرد عوض رو هاش لباس و شد بلند

 :برداشت رو سوئیچ سینا

 .آرم بی بیرون پارکینگ از رو ماشین رم می من-

 رو در و داشت نگه جلوم رو ماشین سینا. رفتم پایین به و شدم آماده سریع هم من. رفت و بوسید رو ام گونه آروم بعد

 می قدم پارک توی. کشید می طول دقیقه پنج یا چهار حدود رفتن پیاده بود بزرگ خیلی حیاط چون. کرد باز برام

 .بشم سرسره سوار تا بشه خلوت زودتر بودم منتظر. زدیم

 .کرد می نگاه رو ها بچه سینا. نشستیم نیمکت یه روی

 سینا؟-
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 جانم؟-

 یه؟ موقعی چه ات زندگی لحظه بهترین-

 :گفت و کرد نگاهم یکم

 .باشه دختر مون بچه و بشیم دار بچه تو و من که موقعی-

 دختر؟ چرا حاال! نازی! آخِی-

 .شه می تو شبیه بیشتر طوری اون کنم می احساس چون-

 :گفتم و خندیدم

 یه؟ موقعی چه ات زندگی لحظه بدترین ببینم بگو حاال-

 :گفت و گرفت و دستم

 اب رو ارزش با چیز یه که یه موقعی اون هم ام زندگی ی لحظه بدترین. دم می جوابتو اما! سختیه خیلی سوال هرچند-

 .کنم داری نگه ازش درست نتونم اما بیارم دست به بدبختی هر

 :گفتم و کردم اخم. منم منظورش فهمیدم

 .گردنتم وبال عمرت آخر تا. نباش ناراحت-

 :گفت خنده با و اداخت ام شانه دور رو دستش

 .می زندگی ی همه تو من، عشق من، عمر من، جون-

 .زدم لبخند

 خانوم؟ بگیرُم فالِت-

 یکم. دبو بسته سرش پشت رو بچه یه و بود پیچیده بدنش دور رو گلدار سفید چادر یه. بود فالگیر زن یه. برگشتم

 :گفتم سینا به و برگشتم. کردم نگاهش

 بگیرم؟ فال-

 .ندارم اعتقادی چیزا این به که من ولی. دونم نمی-

 :گفتم فالگیر زن روبه

 .خوام نمی مرسی-
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 :گفتم فریاد با و شدم پشیمون. شد دور یکم ازمون

 خانم؟ آهای-

 :کرد نگام و برگشت

 بودی؟ مُو با-

 .بیا دقیقه یه. آره-

 :گفتم و کردم دراز دستمو. اومد طرفم به

 .بگیر فالمو. بیا-

 .کرد نگاه دستم کف به دوباره بعد. داد تکون رو سرش دقیقه چند از بعد. کرد نگاه دستم به و زد لبخند

 ساکتی؟ چرا شده؟ چیزی ، چیه-

 :گفت و شد بلند

 .گذشتُم خیرش اّ مُو. جان خانم خواد نمی-

 .انداخت باال شانه هم اون. انداختم سینا به نگاه یه که کرد می جور و جمع رو خودش داشت

 .دم می پول بهت بخوای هرچقدر دیدی؟ دستم تو چی. کن صبر-

 .جون خانم نه-

 دیدی؟ چی بگو. نشو لوس. اِِ-

 :گفت و کرد نگاه صورتم به

 .نیستُم مقصر من بگُم اما. باشه-

 دیدی؟ چی بگو حاال. نباش نگران. باشه-

 :گفت و نشست روم روبه

 می خودشو زهر یکی، دشمن اما. داری زیاد دوست. خواد می خاطرتو خیلی شوهرت. کردین عروسی هم با تازه -

 .نکن ولش. باش داشته شوهرتو هوای. ریزه

 :گفت و کرد سینا روبه بعد

 .ریزه می زهرشو دشمنت! بپره دستت از نزار. باش مراقبش خیلی-
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 :گفت من روبه دوباره

 .نکن ول رو شوهرت. نره یادت-

 :کرد نگاه دستم به بازم بعد

 !دانی خود. بود گفتن موُ از. باش شوهرت و خودت مراقب-

. ودب شده خلوت پارک. فکر تو رفتم جور بد. رفت اونم و داد بهش درشتی پول نداشت اعتقادی چیزا این به که سینا

 :گفت سینا

 شی؟ سوار سرسره خوای نمی-

 .بود سرد خون خیلی. کردم نگاهش یکم

 .ندارم رو اش حوصله دیگه. نه-

 .رفت و گفت مزخرف مشت یه فقط زن اون یکتا، کن بس-

 :گفت و کرد بلندم بعد

 .خونه بریم بهتره نداری حوصله اگه-

 بود؟ کی ما دشمن یعنی. نزدیم حرفی کدوم هیچ راه توی. رفتم دنبالش به حرفی هیچ بدون

 .پایین بیا-

 .کردم نگاه بهش یکم. کرد می نگاهم بود و کرد باز بارام رو در سینا

 سینا؟-

 جانم؟-

 ...اگه-

 چی؟ اگه-

 .کن ولش هیچی-

 زود یلیخ هم سینا. نرفتم پایین شام ی واسه. نتونستم اما بخوابم کردم سعی. رفتم اتاقمون به سرعت به و شدم پیاده

 دبع سینا. زد می قشنگ چقدر. زدن پیانو به کرد شروع. کردم می نگاهش چشمی زیر. زدم خواب به رو خودم. برگشت

 .کرد نوازش رو موهام. کشید دراز کنارم اومد. کردم پشت بهش. ایستاد قدی آینه جلوی و شد بلند دقیقه چند از
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 .کن نگام و برگرد. بیداری دونم می قشنگم، عروسک. عزیزم-

 .برگردوند خودش سمت به رو من. نکردم حرکتی هیچ

 :گفت عصبی و کالفه. نکردم باز رو هام چشم هم باز. فشرد رو دماغم. بودم بسته رو هام چشم

 !بگیری فال زاشتم می نباید اصال. کردم غلطی عجب شده؟ چت یکتا؟-

 .آرم بی در رو حرصش داشتم دوست انگار. نزدم حرفی هیچ بازم

 .کشم می زنو اون من. کن نگاهم و کن وا چشماتو. توام با یکتا-

 :گفت مهربونی با حال عین در. بود کرده اخم. کردم باز رو هام چشم خنده با

 نمی مرگ جز چیز هیچ بگیره؟ من از رو تو خواد می کی. دم نمی دنیا صدتا به رو تو موی تار یه من. برم قربونت آخه-

 .کنه جدا هم از رو ما تونه

 :گفتم و زدم لبخند

 .بخواب بگیر بیا حاال. گی می راست تو-

 !شده قبول حقوق ی رشته تو مهتاب گفت می متین راستی-

 بگم؟ تبریک بهش تا نگفتی بهم زودتر چرا جدی؟-

 .گفتم تبریک و زدم زنگ بهش و برداشتم مو گوشی بعد

 می بیمارسان به سینا. اومدم می بیرون خونه از سینا با داشتم کالس که روزهایی هم من جدیدم ترم شدن شروع با

 هب شیشه پشت از. بود باریده سنگینی برف. بود بهمن اواخر. دنبالم اومد می شد می تموم هام کالس وقتی و رفت

 هاشو مچش سینا که بیرون برم خونه از یواشکی خواستم می و پوشیدم پالتومو. بود خواب سینا. کردم می نگاه بیرون

 :کرد باز

 کجا؟-

 !نبودی؟ خواب تو مگه-

 ! توئه به حواسم هم خواب تو من-

 میای؟ کنم درست برفی آدم برم خوام می-
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 و مکرد درست برف گلوله یه پارک توی. دویدیم مون خونه نزدیک پارک به رسدین تا. رفتیم بیرون باهم و شد آماده

 ناسی سمت کردن پرتاب برف به شروع منو طرف اومدن هم اونا. کردن می بازی اونجا بچه چندتا. کردم پرت سمتش به

 :گفت خنده با سینا! شدن

 .گیرم می همتونو اآلن! شیطون های وروجک-

 :گفت بود اومده برادرش با که شیرین ی بچه دختر یه

 کنه؟ بازی باهامون که ندارین بچه شما! خاله-

 :گفتم و بوسیدم صورتشو

 عزیزم؟ چیه اسمت! باشه شیرین کوچولوی تو خوشگلی به م بچه شدم مادر منم اگه کاش ای ولی! جون خاله نه-

 !هانیه-

 دعواش دنیوم دلم. بود کرده پرتش سمتم به بچه پسر یه دیدم کردم که نگاه. صورتم به خورد یبرفی گلوله یه ناقافل

. شد راحت خیالش زدم لبخند بهش وقتی! نه یا شدم اذیت ببینه تا بود شده خیره بهم سینا. زدم لبخند بهش و کنم

 :گفت و کرد درست برفی ی گنده توپ یه

 !مون برفی آدم بدن این-

 :گفتم و گذاشتم روش و کردم درست تر کوچیک برفی توپ یه منم

 !سرش اینم-

 گذاشتمش منم. داد بهم و آورد هویج یه دقیقه چند از بعد و بود پارک روی روبه که شون خونه توی رفت دوید هانیه

 سرش رو بندازم گردنمو شال و کاله خواستم می! هاش چشم جای گذاشتیم و برداشتیم هم سنگ دوتا. دماغش جای

 :گفت سینا که

 !خوری می سرما برندار گردنتو شال یکتا-

 :گفت شیرینش لبخند با هانیه

 !خاله داریم خوشگلی اسم چه شما-

 !قشنگه ام تو اسم. عزیزم مرسی-

 و مکردی خداحافظی ها بچه از بعد و گرفتیم عکس تا چند. گرفت عکس ازمون سینا و ایستادیم برفی ادم کنار هم با

 .برگشتیم

 .زدیم می حرف داشتیم کالس تو شبنم با روزبعد
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 .کنی ازدواج شروین با باید که کفش یه تو کرده پاشو مامانم کنم؟ کار چی دونم نمی دیگه یکتا-

 کنارش هم اون وگرنه نداشت کالس بهرام روز اون بختانه خوش. دادم دلداریش و کردم بغلش. گریه زیر زد هو یه بعد

 تصحب مادرش با گفتم می جون عزیز به هم شاید. کنم صحبت شبنم مادر با خواستم می. کرد می گریه و نشست می

 .بودن صمیمی باهم خیلی آخه. کنه

 .کنه صحبت مادرت با گم می جون عزیز به. کن بس بخدا ترو شبنم-

 .بود سینا. خورد زنگ ام گوشی که بدم اش دلداری دیگه یکم خواستم می. شد وار امید یکم انگار

 سینا؟ الو،-

 :گفت سریع خیلی. کرد می رانندگی داشت انگار

 .بیمارستان بردن رو سارا. بزن رو ات بعدی کالس قید. عزیزم سالم-

 :گفتم و زدم شادی از فریادی

 .نیاوردم ماشین که من اما. باشه-

 .بیمارستان برم باید من چون. بگیر تاکسی تونی می اگه-

 .خداحافظ باشه-

 نکهای با هم سینا. بودن نشسته عمل اتاق جلوی آرمین و لیال خاله. رفتم بیمارستان به و کردم خداحافظی شبنم از

 اب آرمین. خوند می دعا لیال خاله. رفتم لیال خاله و آرمین سمت به. رسید می هاش مریض به اما بود سارا نگران خیلی

 .گرفتم دستش از رو گوشی. درآورد رو حرصم. کرد می بازی اش گوشی

 .بود فینال کنی؟ می کار چی دیوونه،! اِاِه-

 !که واقعا کنی؟ می بازی نشستی اینجا تو وقت اون عمل اتاق تو زنت! زهرمار و فینال! کوفت و فینال-

 بکشم؟ درد بجاش من کنم؟ کار چی من خب-

 :گفت دفعه یه

 !وای ای-

 :گفت خاله

 شد؟ چت دیگه تو-

 .آد می داره کنم فکر! سگ پدر زد لگد مامان هیچی-
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. بود خیال بی و سرد خون شرایطی هر توی. آرمین حال به خوش. گرفت ام خنده اما بودم عصبانی خیلی اینکه با

 :گرفت دستم از رو اش گوشی آرمین دفعه یه خندیدم می که همونطور

 !ورپریده من بده رو المصب این-

 .انداخت اش گوشی به نگاهی من به توجه بدون. کردم اخم

 کردی؟ کار چی کن نگاه! دختر بشی مرگ جوون الهی-

 .چرخیدم می اتاق دور هِی. نداشتم قرار و آرم لحظه یه اما. رفتم سینا اتاق به نداشتم رو آرمین با بحث حوصله چون

 .دیم نمی عذاب خودمونو تو مثل اما نگرانیم تو مثل مون همه ما. نکن اذیت خودتو اینقدر برم قربونت جان، یکتا-

 می من آد بی سارا سر بالیی نکرده خدایی اگه. نیست هم خیالش عین شعور بی آرمین اون اما. دونم نمی رو شما-

 .مزخرف ی پسره اون و دونم

 :گفتم عصبانیت با. خندید

 گفتم؟ جُک چیه-

 .نیست مقصر که آرمین ولی. عزیزم نه-

 .کنه می بازی فینال من واسه. بره می خواب رو آرمین ببره آب رو دنیا!  اِاِاِ-

 :گفتم و برداشتم بود میزش روی که رو گلدونی. خندید می من حرفهای به فقط که هم سینا

 !ها سرت تو کوبم می و این بخندی دیگه بار یه اگه بابا جون به سینا-

 :گفت و برد باال تسلیم نشانه به رو هاش دست

 .زنم نمی حرف دیگه من اصال. کردم غلط-

 بیرون اتاق از زنان دکتر رسیدم در پشت اینکه محض به. رفتم بیرون اتاق از و گذاشتم سرجاش رو گلدون عصبانیت با

 روی عالم دو از خبر بی اما. بپرسه رو سارا حال از بده زحمت خودش به حداقل بودم امیدوار. کردم نگاه آرمین به. اومد

 دکتر هب رو خودش لیال خاله. سرش فرق توی بکوبم کفشم پاشنه با خواستم می. کرد می بازی و بود نشسته صندلی

 :گفت و رسوند

 چطوره؟ حالشون دکتر خانم-

 :گفت و زد لبخند

 هستن؟ دخترتون خانم اون-
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 !عروسمه نه،-

 .ناز و خوشگل پسر یه. اند سالم هردو بچه و مادر. گم می تبریک-

 :گفت عصبانیت با دکتر که کشیدم بلندی هورا اختیار بی

 !بیمارستان اینجا محترم خانم-

 :گفت دکتر به رو بود اومده بیرون اتاقش از من جیغ صدای با تازه که سینا. انداختم پایین رو سرم خجالت از

 رفیعی؟ خانم اومده پیش مشکلی-

 .هاست بچه مثل درست گذشته، ازش سنی انگار نه انگار! کشه می هورا بلند صدای با خانم این. دکتر آقای خیر نه-

 :گفت لبخند با و کرد نگاهی بهم سینا. نگفتم چیز هیچ شرم از

 .هستن بنده همسر ایشون-

 :گفت شرمندگی با و زد خشکش رفیعی خانم

 .ببخشید منو امیدوارم. نبودم متوجه دکتر، خوام می معذرت-

 :دادم جواب سینا بجای

 .کنم کنترل رو خودم نتونستم که بودم خوشحال اونقدر. ببخشید منو-

 :بود این پرسید که سوالی اولین اومد هوش به وقتی. کردن منتقل بخش به رو سارا و رفت رفیعی خانم

 کجاست؟ ام بچه-

 ؟ِ اش بچه درمورد سوالش اولین مادری هر که خداست کار توی حکمتی چچه گفتم دلم توی

 :گفت و داد نوازش رو سارا صورت خاله

 .بمونه دستگاه توی ساعتی چند باید فقط. خوبه حالش-

 .ریزه می بهم و بیمارستان زنه می جیغ یه. داره هم زوری عجب پدرسوخته: آرمین

 .طفلک نزد جیغ اصال که بچه اون گفتی؟ پرت و چرت تو باز-

 چه تو به. بدم حرص رو سینا اینطوری دارم دوست اصال. زد جیغ بگم دارم دوست. داره تو به ربطی چه من بچه اصال-

 داره؟ ربطی

 ...داشتی بگم نزار. ها گم می بهت چیزی یه آرمین-
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 :گفت و گرفت رو دهنم جلوی

 .کردم غلط من. عزیزم برم قربونت-

 آرمین؟ کردی چیکار باز: سارا

 .رفتم من. بردارین کچل من سر از دست اصال بابا. برم قربونت هیچی-

 نهخو به سینا از زودتر من. رفتیم بیرون کنه استراحت یکم سارا اینکه برای هم خاله و من. رفت بیرون اتاق از بعد

 :گفتم که کرد می شوخی و خنده اونقدر. اومد هم سینا که خوندم می درس اتاقمون توی. برگشتم

 خوشحالی؟ سارا بخاطر اینقدر یعنی شنگولی؟ خیلی سینا-

 .شم می تر حال خیلیخوش دیگه اونوقت بشم هم بابا شاهلل ان نشه؟ حال خوش و بشه دایی آدم شه می مگه-

 .افتم نمی بچه فکر به نشه تموم درسم تا من! کن در به سر از خام خیال! اِه-

 چی؟ بخوام من اگه-

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .کنم می مصرف قرص که من اما. دانی خود-

 .کنی نمی مصرف دیگه بعد به این از: گفت جدی خیلی

 :گفتم و شدم بلند عصبانیت با

 اه بچه از بودم گفته بهت هم اول از من آقا، کردی فراموش اینکه مثل کنی؟ می تکلیف تعیین من واسه بله،بله؟-

 هوو سرم داری دوست اگرهم کنی، صیغه زن بری تونی می باشی داشته بچه داری دوست خیلی اگه. آد نمی خوشم

 جاده باز اهر! نکن کارو اون بکن، کارو این بگم و کنم تکلیف تعیین واست بخوام که نیستم دیگه های زن مثل من. بیار

 !دراز

 :گفت و کرد نگاهم شده گشاد های چشم با

 پس رو حرفم هم اآلن. خوام می بچه گفتم فقط من. عزیزم نکردم مجبورت که من گی؟ می چی هست معلوم هیچ-

 خوبه؟. ببخشید اصال. گرفتم

 :گفت و کرد شیرینی خنده بعد

 .حاضرم بنده بفرمایید دستور جنابعالی که هروقت اما-

 .رفت بیرون اتاق از و داد سر بلندی خنده. در به خورد کتاب و داد جاخالی. کردم پرت سمتش به رو کتابم
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 ظاهرا هم اون. خوبه هردوشون حال که گفتم بهش. پرسید رو سارا حال. بود شبنم. اومد موبایلم مسیج زنگ صدای

 .شد حال خوش خیلی

 ناراحت خیلی جون عزیز. گذاشتم میون در باهاش رو موضوع و زدم زنگ جون عزیز به بودم، داده قول شبنم به چون

 .کنم می صحبت باهاش امروز همین گفت و شد

 .ودب رفته زود صبح سینا. بودم خوابیده اتاق توی که صبح. رفتیم اینا مامان خونه به هم با برگشت سینا که شب-

 اصلهبالف کردم وصل رو تلفن سیم وقتی. کشیدم می رو تلفن سیم بخوابم بیشتر یکم ها صبح داشتم دوست چون

 .خورد زنگ تلفن

 جون؟ عزیز الو -

 شم؟ فدات خوبی. دخترکم سالم-

 خبر؟ چه. عزیز مرسی-

 :گفت بعد و شد ساکت یکم

 بنمش بال و اال گه می. نکرد قبول کردم نصیحتش هرچی. نیست اش کله تو عقل انگار زن این جان؟ یکتا بگم چی-

 شروین آقا گن می باشه، خودمون بین. نیست حسابی آدم هم شروین این اقل حد. کنه ازدواج اش زاده بردار با باید

 !معتاده

 :گفتم تعجب با. چاه توی بندازه رو اش بچه دستی دو خواست می شبنم مادر. آوردم می در شاخ داشتم

 عزیز؟ دونه می مادرش-

 !دقیانوس عهد اآلن انگار. اند دیگه هم کرده نشون شروین و شبنم که اینه هم اش بهونه بگم؟ چی واهلل-

 جون؟ عزیز شه می چی حاال-

 .باشه داشته تاثیری دونم می بعید اما کنم می صحبت باهاش هم باز من. دخترکم دونم نمی-

 صدای که شدم می پشیمون داشتم دیگه. داشت برنمی رو گوشی. زدم زنگ شبنم به جون عزیز با خداحافظی از بعد

 .پیچید گوشی توی شبنم آلود بغض

 .الو-

 دادی؟ نمی جواب چرا. شبنم سالم

 دادی؟ نمی جواب چرا. شبنم سالم-
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 .گریه زیر زد دفعه یه

 شبنم؟ شده چی-

 درسم زاره نمی ندم شروین به رو بله جواب امسال اگه گفت. گفت بهم اومد در دهنش از هرچی. بود زده زنگ مامانم-

 .بدم ادامه رو

 فکر یه باید. کردم خداحافظی باهاش بعد و دادم اش دلداری کم یه. بکنم تونستم نمی کاری. سوخت حالش به دلم

 توالت میز جلوی. شد حالم متوجه برگشت سینا که شب. رسید نمی ذهنم به فکری هیچ اما. کردیم می اساسی

 ما شونه روی سرشو و کرد بغلم و وایستاد پشتم سینا. بودم شده خیره آینه توی خودم تصویر به و بودم نشسته

 :گفت و گذاشت

 !ناراحته خانمم نبینم-

 :گفتم کالفگی با

 !ها بکشی، مزاحمو شروین این و بری گه می شیطونه خواد؟ می تا دو این جون از چی شبنم مادر آخه! اَه-

 ونچ بکشی شبنمو مادر مجبوری قبلش پس بکشی، رو شروین خوای می تو ببین. هست کارم جنایت زنم پس! اُه،اُه-

 مو یزندگ ی همه باید بیچاره من اونقوت! بکشی شروینو تا شی رد شبنم مادر نعش روی از باید گفتن ندیم و قدیم از

 .بدم رو جنابعالی ی دیه تا بفروشم

 :گفتم عصبانیت با. داد حرص منو بیشتر که داد سر ای قهقه و داد جاخالی که کردم پرت طرفش به رو اسپری

 !بخندی هِرهِر بلدی فقط که هم تو-

 :گفت خندید می که همونطور

 !بخورتت داره دوست آدم شی؟ می جوری چه شی می عصبانی وقتی دونی نمی آخه-

 :گفت و بوسید صورتمو که رفتم غره چشم بهش

 .کنن ازدواج هم با اونا ده نمی اجازه شبنم مادر که چه ما به آخه! دیگه نکن قهر-

 :گفت و برد تخت طرف به و کرد بلند منو بعد

 .رسیدیم بهم که عزیزم ایم تو منو مهم-

 :فتمگ و کردم پشت بهش اخم با. بودم عصبانی کرد می مسخره منو اینکه از. کشید دراز کنارم و کرد عوض رو لباسش

 .بشی نزدیک من به نداری حق نشده راضی شبنم مادر وقتی تا-
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 :گفت و چسبید بهم

! هن نه، بشم؟ تنبیه طوری این باید من اونوقت نشد راضی وقت هیچ اون شاید داره؟ من به ربطی چه شبنم مادر چی؟-

 .دیگه تنبیه یه! سخته خیلی

 :گفتم و دادم هولش. کرد من بوسیدن به شروع و

 .بخوابم خوام می اونور برو هم حاال. گفتم که همین -

 .گرفت ام خنده بود شده تسلیم اینکه از

 

*** 

 خوب زیاد حالش که هم بابا. بود شده نشین خونه "امیر " پسرش بخاطر سارا. داشت فرق عیدها ی همه با عید امسال

 هاش رفیق با خودش قول به داد می ترجیح که نیما. بود شده محروم اش خانواده دیدن از هم مامان اون بخاطر و نبود

 تدارک دار و درگیر هم وحید و پریسا. بود نرفته شیراز به بود شده حرفش مادرش با چون هم شبنم. بره شمال به

 .بودند عروسی

 بررسی رو جا همه خوب اول رسیدیم که ویال به. بریم سینا شمال ویالی به دونفری گرفتیم تصمیم هم سینا و من

 و نظافت ی وظیفه و داشتن کوچیک ی خونه یه باغ از ای گوشه پیر مرد و زن یه. بود بزرگی خیلی ویالی. کردم

 .داشتند عهده به رو نگهبانی

 هک بزرگی ی پنجره پشت اومدم بیرون که حموم از. رفتم حموم به و برداشتم رو لباسم و حوله. بود بارونی شمال هوای

 .ایستادم بود دریا روبه

 سینا؟-

 جانم؟-

 ساحل؟ لب بریم میشه-

 :گفت قاطعی لحن با بعد و کرد نگاهم یکم

 .کنم خشک رو موهات اینجا بیا حاال. خوری می سرما سرده هوا. شه نمی نه-

 .کردم پشت بهش و کشیدم دراز تخت روی و کردم اخم

 .شه می خشک خودش. نکرده الزم-

 .خوری می سرما سرده هوا که گفتم. نکن لج من با یکتا-
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 .نخورم سرما که بخورم بده چیزی دارویی، قرصی یه. دکتری که تو خب-

 .خندید بلند بلند

 خندی؟ می من های حرف به همیشه چرا تو اصال! کوفت-

 :گفت و داد نوازش رو بدنم و کشید دراز کنارم

 .میشی خواستنی چقدر کنی می قهر وقتی دونی نمی. لوسی های بچه دختر مثل آخه-

 بیرون؟ برم زاری نمی چرا پس! اِه-

 :گفت و انداخت گوشم پشت رو خیسم موهای

 .ها بگیری ماهی آلود گل آب از بلدی خوب-

 نه؟ یا بیرون بری می منو. نکن عوض بحثو-

 .داره شرط یه-

 شرطی؟ چه بگو، زود-

 .برگردیم زود و نمونیم بیرون زیاد که اینه شرطش-

 :گفتم و شدم آویزون گردنش از

 .کنم نمی فراموش رو لطفت. سینا آقا مرسی-

 :گفت و داد نوازش هاش لب با رو ام گونه

 !آخ-

 شد؟ چی-

 !بشه خوب تا بده بوس یه حاال! گرفت درد قلبم هیچی-

 کنی؟ می اذیتم چقدر ببین! سینا رویی پر خیلی-

 !کنی می دل به خون منو بدی بوس یه خوای می تو شم، فدات من الهی-

 :گفت و کشید عمیقی نفس بعد

 !ده می عذابم چطوری بوس یه واسه باش شاهد خودت خدایا-

 .کردم اجابت رو اش خواسته خنده با
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 چتر یه و پوشید رو هاش لباس هم خودش. داد بهم کمد توی از پالتو یه بعد و کرد خشک سشوار با رو موهام سینا

 شن روی و آرم بی در رو هام کفش داشتم دوست. زدیم می قدم بارون زیر ساحل توی. رفتیم بیرون هم با و برداشت

 وقتی اما. زدم لبخند اختیار بی. شدم رها غم و درد هرچی از کردم احساس لحظه یه. بدوم دنیا ته تا ساحل خیس های

 .کردم اخم بدوم خورده بارون های شن روی زاره نمی سینا اومد یادم

 نکنه؟ ناز واسم اینقدر زنم این تا کنم کار چی من خدا ای! همه تو هات اخم که بازم دلم؟ عزیز شده چی -

 .چسبوند خودش به رو من و کرد حلقه ام شانه دور رو دستش. ندادم رو جوابش

 شده؟ چی باز عزیزم؟ خانمم؟ -

 .بدوم خوام می -

 :گفت تعجب با

 نه؟ بیاری در هم رو هات کفش خوای می حتما... سرد؟ هوای این توی -

 .اوهوم -

 .بکنی کاری همچین بزارم محاله! نه ، نه -

 .کنم می خواهش! سینایی -

 بدوی؟ دقیقه چند فقط دی می قول!... کنی دراز رو گوشام گرفتی یاد خوب: گفت بعد و کرد نگاهم یکم

 !باشه -

 ای تازه حس انگار. خندیدم می مستانه و دویدم می. کردم دویدن به شروع و آوردم در رو هام کفش معطلی بدون بعد

 کفش هم سینا. کرد می خود بی خودم از و من خورد می صورتم به که بارون های قطره. بود اومده وجود به من در

 بود ایستاده کنارم سینا. گذاشتم هام زانو روی رو هام دست شدم خسته وقتی. دوید می من با و بود درآورده رو هاش

 .کشیدم عمیق نفس بار چند. کرد می نگاهم عجیبی طرز با و

 یسخ هاش لباس اینکه با. کرد بغلم سینا. کرد لرزیدن به شروع بدنم. کردم شدیدی سرمای احساس بعد لحظه چند

 بیشتر هم خودش از که کسی آغوش توی که بود خوب خیلی. کردم احساس آغوشش توی رو مطبوعی گرمای اما بود

 و داری دوستش وجود تموم با و عاشقشی که باشی کسی آغوش در که اینه ازهمه تر خوب و بری راه داره دوستت

 نمی وقت هیچ چون. بودم دور بودم آروزش در که خوشبختی این از من و. بدی دستش از قیمتی هیچ به خوای نمی

 .بگیرم آغوش در دارم دوستش که رو اونی عاشقانه تونستم

 :آورد قرص یه برام سینا رسیدیم که ویال به
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 .بخوری سرما شاید یکتا، بخور اینو -

 !نه؟! است درمان از بهتر پیشگیری همون! آها -

 از بعد. رفتم حموم به هم باز و خوردم آب لیوان یک با و گرفتم رو قرص خورم می سرما حتما دونستم می اینکه با

 پشت سینا. نداشت اومدن بند خیال انگار بارون. پریدم تخت روی. کرد خشک رو موهام دوباره سینا گرفتن دوش

 ... شده خیره بهش طور همون. بود ایستاده پنجره

 نمی و بود گرفته پشت از رو من نفر یه. زدم می جیغ. کنه غرق رو خودش خواست می. دوید می دریا سمت به سینا

 تپش به و برگشتم. خندید می بلند صدای با بود پشتم که کسی اون. زد می برق و رعد. بخورم تکون جام از زاشت

 هرچی. شد می مشخص اش مردانه هیکل زد می برق و رعد وقتی. نبود مشخص شخص اون چهره. کردم نگاه سرم

 و رعد. خندید می ناشناس مرد. زدم می جیغ من و دوید می سینا. دیدم می کمتر کردم می نگاه صورتش به بیشتر

 .بزنم جیغ تونستم می فقط من و زد می برق

 .داد آب بهم نفر یه. پایین اومد چشمم گوشه از اشک. پریدم خواب از و زدم جیغ. پاشید آب صورتم روی نفر یه انگار

 .کشیدم عمیق نفس بار چند

 .دیدی کابوس. برم قربونت نیست چیزی-

 .کن بغلم سینا-

 دوباره داد می نوازشم که همونطور. بشم جدا ازش خواست نمی دلم که بود مهربون اونقدر. داد نوازشم و کرد بغلم

 .شدم بیدار خواب از سینا صدای با صبح. برد خوابم

 .بخور هاتو قرص شو بیدار خانمم-

 .بخوابم دیگه یکم خوام می سینا، خوام نمی: گفتم ای گرفته صدای با و کشیدم سرم روی رو پتو

 :برداشت سرم روی از رو پتو

 .بخوری باید اآلن هاتو قرص یکتا، نکن لجبازی-

 :گفت سینا. بودم دیده کابوس صبح تا دیشب. خوردم بود آورده برام که رو قرصی ناچار

 .آد نمی در صدات ببین. بری بارون زیر نباید گفتم بهت-

 کرده هآماد رو صبحانه خانم سمانه. رفتیم پایین به سینا با و کردم عوض رو هام لباس و شدم بلند. کردم سرفه بار چند

 :گفت که نشستم صندلی روی. بود

 .نزاشتم من اینجا بیاد خواست می اسماعیل بود؟ اومده پیش مشکلی. اومد جیغ صدای دیشب خانم-
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 :داد جواب من بجای سینا نداشتم زدن حرف حوصله چون

 .بود دیده کابوس یکتا. نبود مهمی چیز-

 .آورد چای برام خانم سمانه

 .خوبه گلوتون واسه داغ چای ، خانم نداری حال-

 :گفتم. بود کرده درست سوپ برام نهار ی واسه خانم سمانه. خوردم رو چایم

 .آیم بی بر خودمون پس از تونستیم می خودمون ما هاتون؟ بچه پیش رین نمی عید واسه شما چرا خانم سمانه -

 :گفت و کرد نگاهم متعجب سینا

 . من نه و کنی آشپزی بلدی تو نه یکتا؟ گی می چی-

 به باهاش سینا اصرار به. کرد می دور ازم رو کسلی و خوردگی سرما خورده بارون هوای. رفتم حیاط به و زدم لبخند

 اعتراض با سینا. نشستم ها چمن روی و زدم گاز رو سیب. داد من به رو اش یکی و چید سیب دوتا سینا. رفتم باغ

 :گفت

 !سرده زمین. نشین ها چمن روی-

 :گفتم معترض

 !خوره می بهم کارهات از حالم. دی می گیر چقدر تو سینا! اه-

 .دیدم نمی رو سینا انگار که کردم می وانمود طوری و کردم می بازی ام گوشی با بودم نشسته که طور همون

 :کشید سرم به دستی و نشست زانو روی

 گوش حرفمو دیشب ببین. نشین زمین روی گم می خودت بخاطر من برم، قربونت آخه ناراحتی؟ چی از تو یکتا-

 دم؟ می گیر بهت من انصاف بی حاال. دیدی می کابوس فقط که هم صبح تا. خوردی سرما چطوری نکردی

 .بشینم اینجا دارم دوست. شم نمی بدتر این از دیگه که من خوب. انصاف با آقای نخیر-

 شه؟ می بدتر حالت اینطوری کنی نمی درک چرا تو یکتا، کنی می لجبازی خیلی: گفت کالفه

 نم که داره ربطی چه تو به اصال. بکن کارو اون نکن، کارو این. دی می گیر هِی. سربردی رو ام حوصله سینا کن ولم-

 کنم؟ می چیکار

 .کشوند خودش دنبال عصبانیت با منو و گرفت رو دستم

 .گرفت درد دستم دیوونه؟ کنی می کار چی-
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 واست کنه می درد من قلب وقتی اما کنی، می احساسش خوب کنه می درد دستت وقتی: گفت و کرد ول رو دستم

 .نداره اهمیتی هیچ

 .دکتر برو کنه می درد قلبت اگه خب-

 راه؟ اون به زنی می رو خودت یا چیه منظورم فهمی نمی واقعا تو: گفت بعد و کر نگاهم یکم

 .کنی خرد رو اعصابم بلدی فقط. ندارم رو یکی تو های اندرز و پند حوصله سینا، کن ولم-

 .رفتم ویال طرف به بدم بهش اهمیتی کوچکترین که این بدون بعد

 تعجب اب. اومد طرفم به من جیغ صدای با سینا. کشیدم جیغ اختیار بی. باغ توی پرید بغلی حیاط از نفر یه لحظه همون

 هب برگشت وقتی. بود کرده پشت ما به! پسره طرف فهمید شد می لباسش روی از. کردم می نگاه غریبه شخص به

 ور کالهش. بود پوشیده ای پسرانه لباس. بود کرده جمع کالش تو رو موهاش که بود دختر یه. بردم پی خودم اشتباه

 این. شدم می دیوونه داشتم کم کم! بود گل خوش که واقعا. داشت بلوندی بلند موهای.  کرد رها رو موهاش و برداشت

 .کنم سکته بود نزدیک که پرید دیوار روی از همچین! دیوونه ی دختره! شد؟ پیداش کجا از دیگه

 .شناخت می رو دختر اون انگار. نشد گیرم دست چیزی سینا ی چهره از. کردم نگاه سینا به تعجب با

 !سالم-

 !سالم-

 هک بود عجیب برام. کردم می نگاهش باز دهان با همونطور. نداد من به رو کردن فکر بیشتر فرصت قشنگش صدای

 "بود؟ کی دختر این ":دونستم نمی که بود این تر عجیب و پریده بلندی اون به دیوار روی از چطوری

 :گفت من به رو اینبار. داد پاسخ رو سالمش گرمی به سینا

 !وقتم خوش دیدنتون از-

 .گرفتم بود آورده جلو که رو دستش بهت با

 !هستم ماهک من-

 به مهمتر همه از و! داره اعتقاد ها خرافه این و قهوه فال به گفت می سارا که همونی. بودن ایشون خانم ماهک پس! اوه

 آدمو بلوندش موهای اون با سفیدش پوست و آبی های چشم! بود ش برازنده اسمش که الحق ولی!!! داره عالقه سینا

 .کرد می جادو

 :گفتم کجی لبخند با

 .آرم نمی جا به رو شما ولی. هستم یکتا من! طور همین منم-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

194 

 :گفت سینا روبه و کرد اخم ماهک

 یم آشنا باهم این از قبل وگرنه نبودم ایران من که کرد عروسی زمانی درست چون! سیناست این تقصیر من بنظر-

 .شدیم

 :گفت و زد لبخندی هم سینا. کرد مهمون لبخندی به اونو و کرد نگاه سینا به گری اشوه با بعد

 شافعی خانم وقتی. انداختم می تعویق به رو ام عروسی نیستی ایران تو دونستم می اگه من کن باور جان، ماهک-

 .بودیم کرده پخش رو ها کارت دیگه اما شد گرفته حالم نیستی ایران تو که گفت

 در. نشد جور کارهام اما برگردم کردم سعی خیلی منم! کنی صحبت باهام تا بودی زده زنگ که گفت بهم مامان! آره-

 !بزار شوخی حساب به منو های گالیه ضمن،

 مشچش زیبایی این به دختر که دادم می حق سینا به دلم تو اما داشتم ماهک به نسبت که حسادتی تمام با من، خدای

 !چاکریم خیلی خدایا. نداره دست رو تعالی حق کار که الحق کجا؟ اون و کجا من! بگیره رو

 .بخوریم باهم چای یه و داخل بریم بهتره دیگه خب-

 .داری نگه شام منو باید ها، شم نمی راضی چای یه به من سینا، آقا نرو تند! اوه اوه،-

 :گفت و زد بلندی ی قهقه سینا

 .بریم بیا حاال! عزیزم حتما-

 هکما به که بود سینا این و نبود درست سارا قضاوت اینکه مثل. آورد می در رو حرصم بیشتر سینا ی دوستانه لحن

 سینا خوندی کور! بده حرص منو کارهاش این با خواست می حتما کرد؟ ازدواج من با چرا دونم نمی اما. داشت عالقه

 .کردم می حسودی ماهک به من بگم، دروغ تونم نمی خودم به که من اما! خان

 آی؟ نمی چرا عزیزم، ام تو با جان، یکتا-

 :گفتم ندم نشون رو عصبانیتم کردم می سعی که درحالی

 .آم می اآلن-

 گفت می چی ماهک دونم نمی. کنم خفه باهم رو هردوشون خواستم می. بودند جلوتر من از قدم چند ماهک و سینا

 داخل به بعد دقیقه چند. کشیدم می عذاب که بودم من این حال هر در. خندید می هاش حرف به اینطور سینا که

 همین برای. بود نشسته سینا کنار ماهک. بود برده قهوه براشون خانم سمانه و بودند پذیرایی توی ماهک و سینا. رفتم

 روی رو حرصم تا بودم ای بهونه منتظر. بودم انفجار حال در عصبانیت شدت از. بشینم روشون روبه شدم مجبور من

 .کنم خالی سینا
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 یزیچ سینا حداقل داشتم انتظار. خورد و برداشت گوشت تکه یک سینا بشقاب از پررویی کمال با ماهک شام میز سر

 .خندید می جونش ماهک پای به پا هم اون اما بگه

 رد دم تا رو ماهک رفتن موقع. کردم تحمل رو هاشون رفتار کرد رفتن عزم خانم ماهک که موقعی تا بود بدبختی هر به

 ؟بود غریبه مرد و زن یه ی خونه تو شب موقع این تا که نداشت مادر و پدر دختر این اصال دونم نمی. بردیم ویالشون

 هک تو گفتم دلم توی. کرد باز رو در ماهک. بودن صمیمی هم با خیلی که ظاهرا نبود، هم غریبه غریبه، همچین البته

 کنی؟ می خسته خودتو چرا پس باال، بری دیوار از بلدی

 :گفت لوندی با. اومد می باال کفرم داشت دیگه. زد چشمک من به و فرستاد بوس سینا واسه و کرد باز رو در

 !بای! مبارک عیدتون پیشاپیش جون، یکتا جون، سینا-

 !شد می فرد به منحصر واسم باید واقعا عید امسال اینکه مثل! شه می هم عیدی عجب: گفتم دلم توی. بست رو در و

 :گفت و گرفت رو دستم سینا

 .بچینیم سین هفت باید. عزیزم بریم بیا-

 سین هفت باید! عزیزم بریم بیا ":گه می هم رویی چه با خودشو؟ یا آورده گیر خر منو! حیا بی رو، پر ی پسره

 "!بچینیم

 !ناراحته خانمم نبینم ساکتی؟ اینقدر چرا یکتا؟ چیه-

 :گفت و گرفت رو دستم. اومد دستش کار حساب که کردم نگاهش طوری

 نپوشیدی؟ کش دست چرا! سرده دستت چقدر-

 .بود سرد خیلی هوا اما شد می ها خونه مهمون بهار دیگه ساعت چند تا اینکه با

 ماحت. کرد می نگاهم بهت با بیچاره. دویدم ویال سمت به و کشیدم بیرون گرمش های دست توی از رو دستم خشم با

 "!من دارم ای دیوونه زن عجب":گفت می دلش تو

 رو در دستگیره. سیناست دونستم می. شنیدم رو نفر یه پای صدای. کردم قفل پشت از رو در و رفتم اتاقمون به

 :گفت بلند صدای با بعد و ایستاد در پشت لحظه چند قفله فهمید وقتی و چرخوند

 کنی؟ می اینطوری چرا بگو حداقل ولی. کن لجبازی داری دوست هرچقدر باشه،-

 هک بودم تماشا مشغول. کردم روشن رو تلویزیون. پوشیدم کوتاه خیلی شلوارک یه با تاپ یه و آوردم در رو هام لباس

 :گفت و اومد خانم سمانه

 پایین؟ بیاین خواهید نمی سال، تحویل نزدیک جان خانم-
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 پایین؟ بیاین خواهید نمی سال، تحویل نزدیک جان خانم-

 :گفتم بلندی صدای با. فرستادتش سینا دونستم می

 .کنم می پهن رو ام سین هفت سفره جا همین من. برین شما.  نه-

 این با. کنم پهن سین هفت سفره باهاش تا نبود چیز هیچ اتاق توی چون. گم می دروغ دونست می هم خانم سمانه

 و ره می خودشون ی خونه به خانم سمانه دونستم می. بود مونده سال تحویل به ربع یک هنوز. رفت پایین به حال

 .بود واستاده در پشت. اومد سینا پای صدای بعد لحظه چند. برگشتم سرجام و کردم باز رو در. مونه می تنها سینا

 .دوختم چشم تلویزیون به بهش توجه بی. شد داخل و زد در بآلخره. نه یا داخل آد بی گرفت می تصمیم داشت انگار

 یکتا؟-

 .ندادم جواب

 جونم؟ یکتا-

 رو من حرکت یه با. بود بهش حواسم ی همه اما دادم می نشون تفاوت بی رو خودم که این با. ندادم رو جوابش هم باز

 :گفتم اخم با. کرد بلند دستهاش روی

 .زمین بزارم-

 :گفتم تر بلند. نداد جوابی

 .زمین بزار منو گفتم سینا-

 :گفت و هم تو رفت هاش اخم

 .ببوسی منو باید-

 نبوسم؟ اگه و: انداختم باال ابرو

 دندی با. برد پنجره از بیرون سمت به رو سرم و کرد باز رو پنجره و رفت بود اتاق توی که بزرگی ی پنجره سمت به

 .کشیدم بلندی جیغ ارتفاع

 شدی؟ دیوونه سینا-

 :گفتم حرص با. خندید

 .کن ولم! کوفت-

 !خورم می غصه تنهایی کنم؟ چیکار من وقت اون. مونه نمی باقی ازت هیچی که کنم ولت!  اِاِ-
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 :گفتم بودم انفجار حال در ترس و عصبانیت شدت از که درحالی

 .کن ولم گفتم سینا؟! بخوری کوفت بهتره! زیادیه واست غصه -

 هچ دیگه این خدایا. بودم پنجره از بیرون کمرم تا حاال. برد بیرون سمت به بیشتر یکم رو من و انداخت باال شانه

 :گفتم فریاد با و کردم نگاهش لرز و ترس با بود؟ ای دیوونه

 !معنایی تمام به دیوونه یه تو! سینا-

 بود آور عذاب برام لحظه اون که نشینی دل ی خنده با. کرد اعالم رو نو سال رسیدن تلوزیون. داد سر بلندی خنده

 :گفت

 .شد نویی سال عجب ها خودمونیم ولی. مبارک نوت سال خانمم، عزیزم،-

 :گفتم اخم با

 .دیدی خودت چشم از دیدی هرچی نزاری زمین منو اآلن همین اگه سینا-

 :کرد جمع رو هاش لب

 ببوسی؟ منو باید رفته یادت-

 رو ضعفش نقطه. بست رو پنجره و گذاشت زمین روی رو من دستپاچه سینا. گریه زیر زدم اختیار بی و ترکید بغضم

 رو پتو و مکشید دراز و رفتم تخت طرف به کنه بغلم بتونه اینکه از قبل! کنه تحمل رو م گریه تونست نمی. دونستم می

 با و برداشت سرم روی از رو پتو. خوابید تخت روی کنارم و اومد. بودم عصبانی دستش از خیلی. کشیدم سرم روی

 گوشم به لباشو و بوسید گردنمو زیر. بود داغ داغ تنش. زد ام شانه روی ای بوسه و کشید بغلش توی منو دستش

 :گفت گوشم زیر و چسبوند

 .ندارم هاتو اشک دیدن طاقت من که حیف اما شدی؟ خواستنی چقدر دونی می -

 :گفتم عصبانیت با و کردم باز کمرم دور از رو دستش زور به

 .شعور بی! معلومه کارات از! شو گم برو-

 ور عروسکش که لوسی ی بچه مثل دیدم اومدم که بیرون. زدم آب صورتم به و رفتم دستشویی به و شدم بلند بعد

 لبم روی و برداشتم صورتی رژ یه. نشستم توالت میز جلوی و نگرفتم تحویلش. کنه می نگاه بهم تمنا با گرفتن ازش

 از. تهران برگردم حرصش از خواستم می. بود پیشش حواسم ی همه اما. دادم می نشون تفاوت بی رو خودم. کشیدم

 چهی اما. کرد می نگاهم تعجب با سینا. پوشیدم و برداشتم هم مشکی شال یه و برداشتم طوسی مانتو یه کمد توی

 :پرسید محکم خیلی که بیرون برم در از خواستم می و برداشتم رو ساکم. پرسید نمی سوالی
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 شاهلل؟ ان کجا-

 :پرسید دوباره سینا. کردم نگاهش فقط و برگشتم! شد شروع بازم خدا ی وا

 ری؟ می کجا پرسیدم-

 ری؟ می کجا پرسیدم-

 :گفتم لحن همون با منم

 .بابام ی خونه-

 رد خواستم می. ایستاد جلوم و شد بلند. کرد می ام دیوونه کارهاش این با داشت. کنم اذیتش تونم می تا خواستم می

 :گفت محکم و جدی خیلی و گرفت رو دستم مچ که کنم باز رو

 .بری و بیفتی راه خود سر بخوای که نیست خودت دست اختیارت هنوز-

 :گفت که بکشم بیرون دستش از رو دستم خواستم می. کردم نگاهش خشم با

 .جات سر بشین برو-

 تخت ی لبه بغض با و کردم پرت گوشه یه رو ساکم. بودمش ندیده عصبانی اینقدر وقت هیچ. کرد رها رو دستم و

 دیدم هک رفتم بیرون به و شدم بلند آهسته. نیومد دیدم کشید طول که دقیقه چند. رفت بیرون اتاق از سینا. نشستم

 تاحاال اام. کنه می استفاده لعنتی اون از شه می عصبانی خیلی وقتی دونستم می. کشه می سیگار و نشسته مبل روی

 خواستم می. کردم خاموش رو المپ. بود شب نیمه دو ساعت. برگشتم اتاق به آروم. بودم ندیده رو کشیدنش سیگار

 :دادم جواب سریع. خورد زنگ تلفن که بخوابم

 یکتا؟ الو -

 .نشه بغضم متوجه که کشیدم عمیقی نفس. بود مامان

 !مبارک عیدت! جون مامان سالم-

 کجاست؟ سینا. مبارک هم تو عید-

 .بزنه زنگ بهتوون گم می. بنده دستش سینا... سینا-

 .برسون سالم. عزیزم نه-

 بودمشون ندیده بود روز دو فقط که این با! بده بهش زدن حرف اجازه که گفت مامان به اعتراض با که اومد بابا صدای

 .بود شده تنگ براشون دلم
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. بود اومده بدم ازش چقدر. اومد سینا پای صدای. کشیدم دراز تخت روی و کردم قطع رو گوشی زدن حرف کمی از بعد

 آروم کنه روشن رو چراغ اینکه بدون و کرد باز رو در. داره من به نسبت رو حس همین هم اون کردم می احساس

 :گفت گوشم در و کرد بغلم. کشید دراز کنارم

 بیداری؟-

 ازش رو خودم داشتم سعی و بودم کرده اخم. نبود کردنش پنهون به قادر که بود صداش توی بغضی. ندادم رو جوابش

 فکر خودم با. کردم پشت بهش هم من. برداشت کمرم روی از رو دستش و نکرد مقاومتی شد متوجه وقتی. کنم جدا

 هم و دونست می منو قدر هم اینطوری. برگردم تهران به خوابید وقتی گرفتم تصمیم! بود زیبایی نو سال عجب کردم

 .باشه تنها جونش ماهک با تونست می

 .فتمر بیرون به و برداشتم رو ساکم. رفتم پایین به و شدم بلند جام از آروم خوابه شدم مطمئن وقتی نیم و سه ساعت

 چی اینا مامان به که کردم می فکر این به راه توی. کردم می رانندگی سرعت با بود خاموش و خلوت خیابونها چون

 .نبود خوب زیاد حالش چون. بودم بابا نگران بیشتر. شده دعوام سینا با که فهمیدن می من دیدن با حتما بگم؟

 فرصت ام گوشی زنگ صدای. بود شده بیدار خواب از ورزش برای سینا حتما. بود هفت ساعت. کردم نگاه ساعت به

 .انداختم کناری صندلی روی و کردم خاموش رو ام گوشی. سیناست دونستم می. نداد من به رو کردن فکر بیشتر

 اف تپش منو صدای وقتی. رفتم شبنم خونه طرف به و گرفتم خودمو تصمیم بآلخره رسیدم تهران به بعد ساعت نیم

 :گفت تعجب با شنید اف

 تویی؟ یکتا-

 کنی؟ باز درو خوای نمی. منم بله. سالم علیک-

 من دیدن با و کرد باز رو در شبنم. رفتم پنجم طبقه به آسانسور با و کردم قفل رو ماشین. شد باز در و زد رو دکمه

 :گفت

 کنی؟ می غلطی چه اینجا صبحی اول تو ببینم بگو اول-

 .رفت یادم غمهام شبنم دیدن با

 .کن سالم اول! ادب بی-

 نبودین؟ شمال سینا تو مگه کار؟ چی اینجا اومدی صبحی اول ببینم بگو حاال! السالم علیکم که گیرم-

 .تو آم می کنار بری اگه. وایستادم تو جلوی فعال که بینی می-

 :فتگ و رفت تلفن طرف به شبنم. شد بلند شبنم تلفن زنگ صدای. شدم آپارتمانش داخل هم من و رفت کنار شبنم
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 !ست سینا-

 زنه؟ می زنگ کجا از-

 قهرین؟ باهم بگم؟ چی! موبایلشه-

 .نداره من از خبری بگه بهش که فهموندم بهش اشاره با. برداشت رو گوشی بشه من جواب منتظر اینکه بدون بعد

 زا که من بگه؟ تبریک من به عیدو خواد نمی معرفت بی این کجاست؟ یکتا. مبارک هم تو عید جون، سینا ممنون-

 !داره هم دختری همچین کرده فراموش اصال که من مادر بودی؟ یادم به که تو، بازم. شدم طرد جا همه

 روی کوسن گذاشت رو گوشی که دقیقه چند از بعد. داد نمی سینا به زدن حرف ی اجازه اصال شبنم. گرفت ام خنده

 :گفت و کرد پرت طرفم به رو کناری مبل

 .کنم شروع دروغ با رو سالم روز اولین شدم مجبور تو بخاطر خندی؟ می-

 گفت؟ می چی ببینم بگو حاال! نزن جوش بابا، خب خیلی-

 کردین؟ دعوا هم با چرا ببینم بگو اول تو! نه-

 :گفتم و نشستم کنارش. توهم رفت هام اخم دیروز آوری یاد با

! ام پیش بود اومده دیروز! شمالشونه ویالی همسایه که همون داشت؟ ماهک اسم به دوست یه سینا گفتم بهت یادته-

 .ندارم وجود من اصال انگار که خندید می باهاش و چسبید می سینا به طوری

 خب؟-

 .تهران برگشتم بشه بیدار خواب از اینکه از قبل و کردم دعوا سینا با منم خب-

 ماهک با بشناسه ترو اینکه از قبل اون بدی، حق بهش باید خب! ره می تو واسه جونش سینا! ای دیوونه تو دختر-

 .متاسفم برات واقعا. بود دوست

 گفت؟ می چی شازده ببینم بگو! بخوری افسوس من حال به خواد نمی تو-

 :گفت و خندید شبنم

 !یدهخواب داشت کسالت یکم یکتا گفت ندارم خبری تو از من کرد باور وقتی! بگه چیزی بیچاره اون نزاشتم که من-

 مفصلی صبحانه شبنم. رفتم آشپزخونه به. بودم حال خوش کردم می تنبیه رو سینا اینطوری اینکه از. زدم قهقه

 این دونستم نمی اما. بودم حال خوش خیلی. بودم شده آزاد زندان از انگار. خوردم رو اش همه اشتها با. کرد درست

 .آره نمی دووم زیاد حالی خوش
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 :گفت و گذاشت جلوم رو ساالد ظرف و بود نهار کردن آماده مشغول شبنم

 .کن درست ساالد. نشین بیکار-

 کجاست؟ بهرام شبنم، راستی-

 .بشه پیداش باید دیگه اآلن-

 .شدم مزاحم من پس! اِه-

 :گفت شوخی به

 .پالسی اینجا هنوز و دونی می خودت خوبه-

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو چاقو

 بودی؟ من با. نفهمیدم بله؟ بله-

 پیشواز به و کردم مرتب رو لباسم منم. کرد باز رو در و دوید شبنم. اومد اف اف زنگ صدای که بود نیم و یک ساعت

 :گفتم خنده با. گفت تبریک رو عید و کرد سالم آروم و شد داخل بهرام. رفتم بهرام

 ... هم با بعد سال و ده می رضایت هم عتیقه این مادر شاهلل ان! جون بهرام مرسی-

 می .سینا دیدن جز داشتم رو هرچیزی انتظار. کردم رها تموم نیمه بود ایستاده بهرام پشت که سینا دیدن با رو حرفم

 به رمس که بود محکم اونقدر زد بهم که سیلی. گوشم تو خوابوند یکی مقدمه بی و گرفت رو دستم که برگردم خواستم

 پی از خون و خورد میز به ام پیشونی و افتادم زمین به و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم و شد برگردونده چپ طرف

 :گفت سینا به رو عصبانیت با بهرام. اومد می ام شونی

 !شدی؟ دیوونه! کنی؟ می کار چی سینا-

 همونطور سینا. کرد پاک رو صورتم کاغذی دستمالی یه با شبنم. اومد می خون هم لبم گوشه از. کرد بلندم شبنم

 !شعور بی احمق. کنم اش خفه دستهام با خواستم می. کرد می نگاه من به فقط عصبی

 رو روش و کردم پاک اومد می سرم از که رو خونی کردم می گریه که همونطور آینه جلوی و دویدم شبنم اتاق سمت به

 :کرد صدام شبنم که بیرون برم خواستم می و پوشیدم رو هام لباس سریع. بستم

 !برسونمت من بمون حداقل. ره می خون داره سرت از! کن صبر یکتا، میری کجا-

 !برسونمت من بمون حداقل. ره می خون داره سرت از! کن صبر یکتا، میری کجا-

 :گفت و رسوند بهم رو خودش شبنم. دادم فشار رو دکمه و رفتم آسانسور طرف به هاش حرف به توجه بی
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 .بود نگرانت اون! بدی حق سینا به باید تو یکتا، کن صبر-

 زیر زدم اختیار بی. بود کرده ورم لبم. کردم نگاه آینه توی صورتم به و شدم سوار. رسید آسانسور... 5...4...3...2...1

 :گفت پررویی با بود جوونی پسر که راننده. دادم بهش رو آدرس و گرفتم تاکسی خیابون توی. گریه

 کرده؟ اذیتت کی کنی؟ می گریه چرا خوشگله؟ شده چی -

 .دار نگه جا همین! آشغال شو خفه -

 :گفت و کرد نگاهم آینه توی

 کردی؟ داغ چرا حاال، خب خیلی-

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش

 .دار نگه گم می بهت-

 :گفت من روبه و داشت نگه همونجا و اومد دستش کار حساب

 !ها کردی ضرر-

. گرفتم دیگه تاکسی یه همونجا از. نداشتم دادن جواب حوصله اصال یعنی. ندادم رو جوابش و کوبیدم محکم رو در

 ور اف اف دکمه بهش توجه بی. شنیدم رو موبایلم زنگ صدای که! نه یا بزنم زنگ دونستم نمی رسیدم که در پشت

 بیچاره. دوید سمتم به و اومد پایین ها پله از مامان. بستم سرم پشت درو و شدم داخل. کرد باز درو مامان. دادم فشار

 !افتاده اتفاقی دونست می

 :پرسید تعجب با مامان. گریه زیر زدم اختیار بی و کردم بغلش و رسیدم بهش

 یکتا؟ شده چی-

 .شد قطع صداش که باغ طرف کردم پرت رو گوشی و شدم عصبانی. گوشیم زنگ صدای دوباره

 شده؟ چت کنی؟ می اینطوری چرا-

 هب تنهایی توی و کردم قفل درو و رفتم اتاقم به شد می متصل دوم طبقه به که هایی پله از و شدم رد مامان جلوی از

 شبنم و بهرام جلوی چرا که بودم ناراحت این از فقط باشه، ناراحت دستم از سینا که نبود مهم برام. زدم زار خودم حال

 .زد سیلی من به

 :گفت و زد در مامان

 !آخه بگو چیزی یه. دختر شم می دیوونه دارم بخدا-
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 :گفتم گریه میون

 .نباش نگران! مامان خوبه حالم من-

 زده؟ حرفی بهت سینا! معلومه روزت و حال از-

 .شکونده سرمو زده. زد می حرف کاش گفتم دلم توی

 :اومد بابا صدای اینبار

 !بابا کن باز درو عزیزم یکتا،-

 :گفت و کرد بغلم سرم زخم دیدن با بابا. رفتم کنار در جلوی از و کردم باز درو و شدم بلند

 .دارم برش زمین رو از تا آورده سرت به رو بال این کی بگی کافیه فقط-

 :گفتم و نکردم نامردی

 !سینا-

 !سینا -

 :گفت که شنیدم رو صداش. رفت پایین به و کرد ول منو سریع بابا

 .ببینم بارونی دخترمو های چشم نباید بودم گفته بهش-

 :گفت و دوید دنبالش مامان

 !مسعود. برو بعد قراره چه از موضوع ببین اول! مسعود کن صبر-

 ندیدی؟ دخترتو سر سیمین؟ بشه خوای می چی دیگه-

 احمق،. دادم می پس رو سیلی این تالفی باید من اما. گیره می طالقمو حکم بره سینا سراغ اگه بابا دونستم می

 .زنه می حیوون مثل بعد کنه می عشق جونش ماهک با! بیشعور

 :گفت من به چون کنه آروم رو بابا بود شده موفق مامان اینکه مثل

 !افتاده اتفاقی چه ببینم بگو پایین بیا یکتا-

 :فتگ من روبه اخم با مامان. زد نمی حرفی و بود ساکت بابا. گفتم واسشون رو قضیه پیاز تا سیر و رفتم پایین به

 و حال این با اونم تهران؟ اومدی پاشدی بگی چیزی سینا به اینکه بدون تو آخه! مقصری توهم که کنی قبول باید-

 !بودی کرده خاموش که هم گوشیتو تازه! شده نگرانت اونم دختر آخه روز؟
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 :داد ادامه مامان. نزدم حرفی و پایین انداختم سرمو

 زنگ اآلن همین بهتره کرده؟ خطا مگه! گرفته گرم باهاش بوده دوستش خب! نبودی حساسی آدم که تو ضمن، در-

 .کنی خواهی عذر ازش و بزنی

 :وگفتم شدم بلند عصبانی

 کنم؟ عذرخواهی ازش من وقت اون گذرونه می خوش جونش ماهک با اون کنم؟ خواهی عذر من چی؟-

 :دادم ادامه و دادم تکون هوا تو رو دستم

 .خوام می طالق من! محاله! نه نه،-

 :گفت و کوبید اش گونه روی مامان. کردند نگاه بهم تعجب با هردو

 داشت دوست ترو چون سینا! گرفت طالق نشده سال یک دختره میگن؟ چی مردم ببری؟ رو ما آبروی خوای می-

 .بود عصبانی اینقدر

 زیادی واستون من اگه درضمن،. رفت بین از اش سیلی اون با هاش محبت ی همه! سرش تو بخوره داشتنش دوست-

 .کنم کم شرّمو تونم می ام

 :گفت ناراحتی با بابا. رفتم در طرف به و

 .میزنم حرف سینا با خودم من -

 صحبت هب راجع چیزی اما کرد صحبت سینا با بابا شب اون. رفتم اتاقم به و برگشتم نداشتم رو بابا ناراحتی طاقت چون

 .نکردم کنجکاوی زیاد منم البته. نگفت من به هاش

 ولمش آشپزخونه تو مامان رفتم که پایین. بودم بیدار صبح های نزدیکی تا. شدم بیدار خواب از دوازده ساعت بعد روز

 :گفت و داد جواب رو سالمم دیدنم با. بود

 !پیشش برو تونی می اگه گفت زد زنگ سارا -

 :گفت دلسوزی با. نشست روم روبه و آورد چای برام

 کنه؟ می درد خیلی سرت. بمیرم الهی-

 :گفتم اخم با. شد گرفته حالم دوباره دیروز آوری یاد با

 کنی؟ تمومش شه می مامان-

 :گفت و گرفت نشنیده حرفمو اما مامان
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 .زد زنگ بهش دیشب بابات-

 .زد زنگ بهش دیشب بابات-

 :گفتم و اومدم حرفش میون

 ...مامان-

 کشه؟ می تو دست از چی سینا طفلک! مامان مامان، گه می هِی! اِه-

 سینا؟ طفلک-

 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 .کنه می خام رو همه اش بازی زبون با آقا! بله-

 :گفتم و گذاشتم میز روی فنجانو

 نداری؟ کاری! سارا پیش میرم دارم من-

 به و برداشتم بود گذاشته واسم خودش که رو بابا ماشین سوئیچ و شدم آماده و ندادم گیر بهش منم. نداد جوابمو

 رو گوشی آرمین. خریدم امیر واسه هم بازی اسباب یه و شیرینی جعبه یه راه بین. افتادم راه اینا سارا خونه سمت

 :گفت ای زنونه صدای با و برداشت

 بله؟-

 .ندارم حال آرمین کن باز-

 شما؟-

 !گم می کن باز آرمین-

 .کنم نمی باز درو عزرائیل واسه من بابا، برو-

 .درو این کن باز آرمین: گرفت ام خنده

 :گفت بلندی صدای با

 .کنه می تهدیدم داره عزرائیل بیا سارا سارا،-

 :گفت آروم بعد

 ...سارا ها، هست زیاد اضافی آدم اینجا ببری رو کسی خوای می اگه! ورپریده ببین -
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 .برم یا کنی می باز آرمین-

 !نُچ-

 .خداحافظ پس خب خیلی-

 :گفتم و برگشتم خودم. نگفت هیچی اما برگرد بگه داشتم انتظار. رفتم ماشین سمت به

 !ها شکونمش می وگرنه کن باز درو گم می بهت آرمین-

 !نُچ-

 چرا؟-

 .دارم دلیل-

 چیه؟ دلیلت-

 !نُچ-

 .دیگه کن باز درو الهی شی ذلیل! بال و نُچ! مار زهر و نُچ-

 .بردی آبرومونو دختر بگیری حناق-

 .من واسه شده بابا ناسالمتی داری؟ هم آبرو تو مگه-

 .پسرم واسه چرا؟ تو واسه-

 نه؟ یا کنی می باز حاال. پسرم! اوهو-

 !نُچ-

 ربش این خدایا. رفتم وا سینا ماشین دیدن با اما. شدم داخل و کوبیدم هم به درو عصبانیت با. شد باز در لحظه همون

 جونش؟ ماهک پیش ره نمی چرا. ببینم رو ریختش خوام نمی دونست نمی یعنی داشت؟ نمی بر سرم از دست چرا

 :گفت و بیرون اومد آرمین که! نه یا داخل برم دونستم نمی. بودم ایستاده در پشت همونجا

 !تو؟ نمیای چرا! کشتی می خودتو داشتی پیش دقیقه دو تا که تو! دیگه تو بیا پریده ور-

 :گفت جدی خیلی آرمین. کردم اشاره سینا ماشین به

 !دیگه بود همین واسه کنم نمی باز درو گفتم می هی من-

 !نُچ: گفت دوباره بعد
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 :گفت و اومد استقبالم به هم سارا. کرد نمی باز درو چرا آرمین فهمیدم تازه

 یکتا؟ تو آی نمی چرا-

 .شدم پشیمون دیگه که ببینم و امیر بودم اومده! جون سارا مرسی-

 .نشو لوس تو بیا چی؟ یعنی! اِه-

. بودم ناراحت بودن آگاه سینا منو مشکل از همه اینکه از. نبود سینا از اثری. شدم داخل که کرد اصرار اونقدر سارا

 :گفت و کرد تشکر ازم بازی اسباب دیدن با سارا. کردم نازش و گرفتم بغلم تو امیرو

 انداختی؟ زحمت تو خودتو چرا-

 .بود امیر عیدی. نبود زحمتی-

 چی؟ من عیدی پس: آرمین

 !رو پر. کفشه لنگه یه تو عیدی-

 .بیرون کنم می پرتت خونم از ندی حاال همین مو عیدی اگه بیتا بخدا-

 نداشتیم؟ خبر ما و داشتی هم ها جرات این از! بابا نه-

 :گفتم خنده با. گیره می برام خودشو و کرده اخم دیدم

 گنده؟ خرس خوای می چی حاال-

 گنده؟ خرس خوای می چی حاال-

 :گفت شیطونی با

 !بوس-

 :گفتم اخم با

 ندادی؟ یاد ادب شوهرت به هنوز سارا-

 :گفت خنده با سارا

 .باشه راحت باهات باید پس. بوده دوست تو با کنه ازدواج من با اینکه از قبل آرمین-

 سینا منو بین خواد می و نداره انداختن تیکه قصد سارا دونستم می. نیاوردم خودم بروی اما فهمیدم رو منظورش

 .کنه وساطت

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

208 

 ...صحبت تو با خواد می مامان سارا-

 و مات همونطوری چون نداشت، منو دیدن انتظار اونم انگار. اومد می پایین ها پله از که بود سینا غمگین صدای

 .دید می مو کرده ورم لب و شکسته سر اینکه از بود حال خوش خیلی دلش تو حتما. کرد می نگاهم مبهوت

 :گفتم و انداختم دوشم روی کیفمو و شدم بلند

 نداری؟ کاری من با. رم می دارم من جون سارا-

 .دارم کار باهات بشین بگیر یکتا؟ میری کجا-

 :گفتم و انداختم بود شده خیره من به هنوز که سینا به نگاهی

 .برم بهتره دیگه نه-

 که کنم باز درو خواستم می. رفتم حیاط طرف به و کردم خداحافظی ازشون و دادمش آرمین به و بوسیدم امیرو بعد

 :کرد میخکوب منو سینا صدای

 یکتا؟-

 :گفت و رسوند من به رو خودش که برم و نکنم توجهی بهش خواستم می

 .دارم کارت کن صبر-

 :گفتم و کردم اخم

 .ندارم کاری شما با من ولی-

 :گفت و داد باال ابروهاشو از یکی

 ؟"شما" گی می من به حاال تا کی از-

 !آوردی سرم رو بال این جنابعالی که روزی همون از-

 :گفت و شد نزدیک بهم یکم. کردم اشاره سرم به و

 ردیگ برمی و خیابونا تو افتادی شب نصفه هان؟ کنم، کار چی داشتی انتظار. برم ات شکسته سر اون قربون من آخه -

 نشم؟ نگران من داری انتظار اونوقت. کردی خاموش که هم و ات گوشی. تهران

 خالی بغضمو و رفتم اتاقم به مستقیم رسیدم که خونه به. نیومد دنبالم هم اون. رفتم بیرون به و نکردم توجهی بهش

 .کرد می آرومم کم یه تا بود اینجا نیما اقل حد کاش. کردم
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 این ی حوصله اصال آخه. رفتم نمی همراهشون من البته. بودن باهم رفتن می هرجا بابا و مامان. گذشت روزی سه دو

 خوش دیدم می رو پریسا اینکه از. کرد دعوت رو نسترن خاله مامان که بود فروردین پنجم. نداشتم رو ها بازدید و دید

 .بودم حال

 هام شونه دور و کشیدم سشوار رو موهام. پوشیدم و کردم انتخاب آبی پیراهن یه بآلخره. بودم اتاقم توی صبح از

 به و رفتم پایین به. دادم نمی رو جوابش من اما داد می پیام و زد می زنگ بهم مدام روز چند این توی سینا. ریختم

 دبای دونستم نمی! همراهشونه هم پرهام که دیدم تعجب کمال با. اومدن اینا پریسا بعد ساعت نیم. کردم کمک مامان

 :گفتم لکنت با. بودم کرده قفل. کنم کار چی

 !ام...سل...س-

 :گفت و بوسید رو ام گونه خاله

 .مبارک عیدت. عزیزم سالم-

 !مبارک... هم شما عید...ممنون-

 !اینجاست ماه شش تا! کرده گیرمون غافل! رسیده دیشب تازه کردی؟ تعجب پرهام دیدن از هم تو چیه-

 به کمی فشار کردم احساس دادم می دست پرهام با وقتی. دادم دست وحید و پرهام عمو با و کردم روبوسی پریسا با

 !بود من اشتباه شاید. نیاوردم خودم بروی اما. کرد وارد انگشتام

 .زد می لبخند و کرد می نگاه من به چشمی زیر هم اون. شدم می خیره بهش مدام نهار موقع

 خاک: گفتم و زدم پوزخند خودم به دلم تو. بودم کرده ازدواج حاال دیگه من نه، اما! دارم دوستش خیلی کردم احساس

 کردی؟ شوهر خوشه دلت یکتا، کنم سرت بر

 و کنم بغلش و برم داشتم دوست! بده نشون بهم راهی یه خدا ای گذشته؟ کار از کار که حاال اومدی؟ حاال چرا تو آخه

 .نداشت امکان این اما. ببوسمش

 شهروز عمو و پرهام و بابا و کردن می صحبت باهم خاله و مامان. رفتن باغ به خوری هوا برای پریسا و وحید نهار از بعد

 .دادم لم کاناپه روی و کردم روشن و تلوزیون. کردند می صحبت باهم هم

 بزنیم؟ قدم باهم کم یه هم تو منو مایلی-

 ازت آدم عشق شه می مگه خدایا. کشیدم عمیقی آه. کردم نگاه بود پرسیده ازم رو سوال این که پرهام به و برگشتم

 :گفتم لبخند با بگی؟ نه بهش و بخواد چیزی یه

 .رفت می سر ام حوصله داشت نه؟ که چرا-
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 می گل و گفتن می گل و بودند نشسته تاب روی وحید و پریسا. رفتیم باغ به و شدیم بلند هم با و گرفت دستمو پرهام

 :گفت پرهام که طرفشون برم خواستم می. داد تکون دست برامون پریسا. شنفتن

 .باشن راحت دوتاهم اون که حیاط طرف اون بریم بهتره بنظرم-

 :داد دستم به و چید رز گل یه و رفت باغچه طرف به. کردم همراهیش و دادم تکون موافقت نشانه به سرمو

 .بدهکارم تو به عذرخواهی یه من ضمن در! تو مال این-

 :گفتم تعجب با

 چی؟ بابت-

 :گفت و برگشت

 .باشی بخشیده منو امیدوارم. نبود خوب اصال حالم. شمال تو شب اون-

 از کم یه فقط. بخشیدم لحظه همون رو تو من: گفتم دلم توی و بوییدم رو گل لبخند با چیه؟ منظورش افتاد یادم تازه

 .شدم عصبانی دستت

 !قرمز رز از پر اتاقش تو همیشه! رز گل عاشق آزیتا-

 می ما حسودی آزیتا به که اونقدر. بود گفته بهم اش عمه دختر مورد در هایی چیز یه پریسا. کردم نگاهش کنجکاوی با

 احساس سینا به نسبت که بود این بخاطر ماهک به نسبت من بودن حساس. شد نمی ام حسودی ماهک به شد

 رهامپ به تونستم نمی وقت هیچ دیگه من هرچند. بود سرسختی رقیب برام حتما آزیتا! آه... آزیتا اما. داشتم مالکیت

 .بشم ویرون اینطوری که زدی نمی آزیتا از حرفی پیشم وقت هیچ دارم دوستت چقدر بدونی اگه پرهام وای. برسم

 :گفتم و کشیدم عمیقی آه

 !مندی عالقه بهش و کنی می تعریف ازش اینطوری تو که خوشبخته خیلی آزیتا-

 :گفت و کرد نگاهم زیرکانه

 .ندارم اون به ای عالقه هیچ من اما! لطفته نظر-

 ندارم؟ دوستش گی می بعد کنی می خالی آدمو دل ته اول. پرهام کنه کارت چی بگم خدا

 کنی؟ نمی گوش نسترن خاله حرف به چرا-

 .کنم ازدواج کنه می صبح مرد یه با رو هرشب که دختری با تونم نمی من-

 !بود مونده باز تعجب از دهنم
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 :کرد نگاه بهم خمارش چشمهای با و نشست کنارم

 یکتا؟-

 :گفت و شد خیره هام چشم تو. کردم نگاهش

 !داری؟ دوست رو سینا-

 پرسی؟ می سوالو این چرا-

 .کردم می نگاه حیاط توی های ریزه سنگ به و بود پایین سرم

 !بدی جوابمو و کنی نگاه هام چشم تو خوام می! مهمه برام چون-

 هاش چشم. شدم پشیمون اما "!دارم دوستش آره، "بگم خواستم می. شدم خیره هاش چشم تو و کردم بلند سرمو

 :گفت تحکم با. بگم دروغ داد نمی اجازه بهم

 !کردی؟ ازدواج باهاش چرا بدونم خوام می فقط! نداری بهش ای عالقه هیچ تو دونم می! بده جوابمو-

 :گفتم و برگردوندم سرمو. شد جمع هام چشم تو اشک

 !خواد نمی منو دارم دوستش که اونی دونستم می چون-

 !کنی ازدواج دیگه نفر یه با که شه نمی دلیل این-

 عاشقش اینکه امید به! زنه می عشق از دم که شه می پیدا نفر یه و نداری خوای می که رو اونی وقتی! شه می چرا-

 گهدی نفر یه به متعلق هنوز قلبت! کردی بزرگی اشتباه چه که فهمی می بعد اما... اما!... کنی می ازدواج باهاش بشی

! ارمند دوستش گم نمی! بودم باهاش اما کوتاه، خیلی مدت یه شاید.  کردم زندگی باهاش. خندیدم سینا پا پابه! است

 !اولم عشق!ام دیگه نفر یه عاشق هنوز گم می

 منم و رفتن اینا خاله بعد ساعت دو. رفتم خونه به و شدم بلند ببینه هامو اشک اینکه از قبل و کشیدم عمیقی نفس

 دلم طرف اون از! خواست می پرهامو دلم! مرگمه چه دونستم نمی. زدم خودم بیچاره دل واسه و نشستم پیانو پشت

 .است وابسته بهم خیلی دونستم می. سوخت می سینا واسه

 .دادم جواب کنم فکر پرهام به کمتر اینکه برای! بود سینا. شد بلند ام گوشی زنگ صدای

 یکتا؟ الو-

 .سالم-

 :گفت و شکست سنگینو سکوت این سینا بآلخره. بودیم ساکت هردومون. کشید عمیقی نفس بعد و کرد مکث کمی
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 .ببینمت باید-

 بکشیم؟ ایندفعه که-

 :گفت کوتاهی مکث از بعد

 .اونجا آم می دارم-

 !خداحافظ-

 !خداحافظ-

 چقدر دونم نمی. گریه زیر زدم و میز رو گذاشتم سرمو اختیار بی. نشستم توالت میز جلوی و کردم قطع رو گوشی

 :آورد خودم به منو مامان صدای که کردم گریه

 !اومده سینا پایین بیا یکتا-

 .زدم صورتم به پنکک یکم و لبم به رژ یکم سریع. بود شده سرخ سرخ هام چشم. کردم پاک هامو اشک و شدم بلند

 ستنش بود اتاقم گوشه که ای نفره یه مبل روی بشه من تعارف منتظر اینکه بدون و شد داخل و زد در به ای تقه سینا

 :گفتم اخم با. شد خیره دیوار و در به و

 .بگو زودتر داری؟ کارم چی-

 .بریم کن جمع وسایلتو-

 کجا؟ بگی شه می حاال! آهان-

 !ات خونه-

 .اینجاست من ی خونه-

 .بفهم اینو! لعنتی! منه ی خونه تو ی خونه-

 فهمی؟ می. شد پوچ برام سیلی اون با داشتی من به که عشقی ی همه! بفهمم خوام نمی! خوام نمی-

 !کن جمع وسایلتو زود. نکن بازی من اعصاب با یکتا -

 !خوام...می...ن-

 یتشاذ اینقدر نباید. اومد بدم خودم از. نشستم کنارش شدمو بلند. گرفت هاش دست بین سرشو و نشست تخت لبه

 عاشق دومون هر. خودم مثل. بود زیاد عشق گناهش تنها. نداشت گناهی هیچ و بود پاک پاک من سینای. کردم می

 !رو دیگه یکی من و خواست می منو اون! همدیگه عاشق نه اما. بودیم
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 :گفتم و کردم تر نزدیک بهش رو خودم. کرد نگاهم خیسش های چشم با و کرد بلند سرشو

 گردیم؟ می بر کی-

 :گفت و جهید حالی خوش برق هاش چشم توی

 .دلم عزیز بگی تو که وقت هر-

 :گفت و گرفت آغوشش تو رو سرم بعد و

 می پیشم همیشه و زاری نمی تنهام دیگه که بده قول بده، قول! نزار تنهام وقت هیچ دیگه یکتا،. دارم دوستت -

 قشنگت های دست با منو اول بدون بری و بزاری تنهام روز یه اگه! ام زنده تو امید به فقط من! عشقمی تو آخه. مونی

 .کنم نمی زندگی وقت هیچ اما بمونم، زنده تو بدون شاید. رفتی و کشتی

 :گفت و بوسید سرمو

 چه نیستی کنارم ببینم وقتی نگفتی تو عزیزم، آخه. شکست می دستم لحظه اون کاش ای. برم قربونت من الهی-

 شم؟ می حالی

 چه نیستی کنارم ببینم وقتی نگفتی تو عزیزم، آخه. شکست می دستم لحظه اون کاش ای. برم قربونت من الهی-

 شم؟ می حالی

 !آوردی در منو حرص هم تو خب-

 کردم؟ کار چی من مگه من؟-

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 .آد نمی خوشم ماهک از من-

 :کرد نگاهم تعجب با و برد باال سرمو و گرفت رو ام چانه انگشتش با

 ناراحتی؟ ماهک بخاطر تو یعنی-

 !"آره" یعنی که دادم تکون سرمو

 :گفت و کرد بغلم

 منظوری هیچ هم ماهک کن باور. باشی حساس اینقدر تو کردم نمی هم فکرشو من نگفتی؟ من به چرا آخه دلم عزیز-

 .نداره
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 گردم یم بر دارم اینکه از بود معلوم. زد لبخند دیدنم با مامان. رفتم پایین به سینا با و پوشیدم لباسامو و شدم بلند

 ینهس اومدیم بیرون که در از. کردیم خداحافظی هردوشون از سینا منو و بوسید پیشونیمو هم بابا. راضیه ام زندگی سر

 :گفتم خوشحالی با. خوردم نیما سینه به

 !مبارک عیدت! داداشی سالم-

 نبودین؟ شمال شما مگه کنین؟ می کار چی اینجا شما: گفت تعجب با

 :گفتم بوسیدمشو کردمو بغلش

 .برگشتیم زود اما بودیم، برم قربونت الهی-

 :گفت سینا روبه و بوسید منو هم نیما

 دونین؟ نمی قابل رو ما میرین؟ دارین نیومده چرا حاال-

 !ای خسته حتما کن، استراحت برو تو. شیم نمی مزاحم دیگه حرفیه؟ چه این: سینا

 :گفت و گرفت نظامی ژست نیما

 .دکتر آقای چشم-

 به سرمو. گذاشت مالیمی آهنگ و کرد روشن ماشینو پخش سینا شدم سوار وقتی. کردیم خداحافظی هم از خنده با

 .کردم می فکر روز چند این اتفاقات به. بستم هامو چشم دادمو تکیه صندلی پشتی

 زن نم کنم؟ فراموشش که کنی نمی کمکم چرا خدایا. زدم لبخند اختیار بی تهرانه توی اآلن پرهام که اومد یادم وقتی

 .بیام بیرون پرهام فکر از بتونم کن کمکم خدایا آه،. بکنم هم فکر حتی دیگه مرد یه به نباید و هستم سینا

 .کردم باز رو هام چشم صورتم روی سینا دست نوازش با

 ای؟ خسته-

 .ام خسته خیلی! آره-

 رمب سینا آغوش تو اما باشم داشته دوست رو پرهام باید چرا که این از. شدم خسته روزگار بازی از من نفهمید سینا اما

 .کنم می خیانت سینا به دارم کردم می احساس. داشتم بدی احساس. ببرم پناه اون به و

 :گفت لبخند با. بود خوشحال خیلی اما سینا

 .نشده برگزار مهمونی مون خونه تو که وقته خیلی. بدم ترتیب بزرگ مهمونی یه خوام می-

 مناسبت؟ چه به-
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 .خونه به برگشتنت مناسبت به کن فکر دونم؟ می چه... مناسبت به.... مناسبت به-

 .بودم نیومده خونه به که بود روز پنج فقط من اما: گفتم خنده با

 !بود؟ سال پنج مثل من واسه روز پنج همون که نفهمیدی اما-

 باشیم؟ پریسا عروسی واسه خرید فکر به نیست بهتر-

 !وحیده و پریسا عروسی فردا پس. بودم کرده فراموش کامال! اُوه-

 :گفت و کرد عوض رو مسیرش

 چطوره؟. باشیم خرید فکر به حاال همین از بهتره پس-

 و کرد پارک رو ماشین دقیقه چند از بعد و کرد عوض مسیرو سریع سینا. کردم اعالم رو موافقتم سرم دادن تکون با

 .شدیم پیاده

 داپی رو دلخواهم لباس بودم نتونسته هنوز من اما. خریدیم طوسی شلوار و کت دست یه سینا واسه من ی سلیقه به

! اه. داشت حضور اونجا پرهام اینکه بخاطر شاید! چرا دونم نمی. باشم تک پریسا عروسی واسه خواست می دلم. کنم

 پیراهن یه به چشمم شدیم می رد مغازه یه ویترین جلوی از وقتی. بودم نکرده فراموش پرهامو هم هنوز حتی من

 :گفتم لبخند با. افتاد بود ام زانو باالی تا تقریبا که دکلته طوسی

 طوره؟ چه اون نظرت به-

 طوره؟ چه اون نظرت به-

 :گفت بود نشده من انتخاب متوجه خوب که سینا

 .قشنگه تنت تو خیلی من نظر به اس؟ آبیه لباس اون منظورت-

 :گفتم و خندیدم

 .است طوسی لباس اون منظورم سینا، نه-

 .بازه خیلی که اون: گفت و شد گرد سینا های چشم

 !خوشگله خیلی آره: گفتم و زدم نشنیدن به خودمو

 !کوتاهه چقدر ببین! بپوشی اونو زارم نمی من نه: گفت و داد تکون چندبار سرشو

 ها؟ کردی، قاطی پاک روزه چند این نکنه! نداشتی مشکلی من پوشش با وقت هیچ! نبودی جوری این که تو سینا-

 :گفت تحکم و عصبانیت با
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 اما خرم، می ات واسه ندارم حرفی من اومده خوشت خیلی لباس اون از اگه. نزن حرف منم حرف سر. گفتم که همین-

 .بپوشی خودم واسه باید فقط

 :گفتم لرزیدم می وضوح به عصبانیت شدت از که حالی در

 .مپوش می لباس بخواد دلم طور هر من جونم، نه کنم؟ رفتار آقا میل مطابق باید من یعنی شم؟ نمی منظورت متوجه-

 :گفتم و کشیدم بیرون گرمش دستهای توی از دستمو بعد

 .دنبالم بیای تونی می شد عوض نظرت هروقت-

 روزپی لبخندی بود دستش که ای بسته دیدن با. اومد بعد دقیقه چند هم سینا. شدم سوار و رفتم ماشین طرف به و

 :گفتم زدمو مندانه

 !مامان به بده بوس یه! کن گوش حرف ی بچه پسر یه شدی حاال! آفرین -

 ولمشغ و برگردوندم پنجره سمت به سرمو دلخوری با. نینداخت هم نگاهی نیم من به حتی سینا انتظارم برخالف اما

 هکاناپ روی و رفتم داخل به و شدم پیاده کنم نگاهش اینکه بدون داشت نگه در جلوی وقتی. شدم خیابانها تماشای

 هک خانوادگی فیلم یه داشت ماهواره. اومد و کرد عوض لباسشو و رفت باال به من به توجه بی و اومد هم سینا. نشستم

 هب شدم بلند اخم با. کرد عوض کانالو و گرفت دستم از رو کنترل دیدم که داد می نشون رو بود باز هم خیلی اتفاقا

 نبود قسمت امسال انگار. شدم خوردن مشغول نشستمو همونجا و کردم درست خودم واسه قهوه یه رفتمو آشپزخونه

 .باشیم داشته خوش روز یه هم با ما

 

 یرو همونجا سینا دیدم برگشتمو هال به. بودم نشده زمان گذشت متوجه من و بود یازده ساعت. کردم نگاه ساعت به

 یا و دارم دوستش چقدر فهمیدم تازه خواب تو معصومش ی قیافه دیدن با. انداختم روش پتو یه. برده خوابش کاناپه

 .دادم می ترجیح عشق به رو داشتن دوست من کاش

 :فتمگ اخم با. زد لبم به ای بوسه ناغافل و کشوند خودش طرف به منو حرکت یه با که شم بلند کنارش از خواستم می

 بودی؟ بیدار تو-

 .کرد خود بی خودم از منو تنت عطر بودم، خواب نه،: گفت و کرد مرتب رو موهاش

. تداش کامل تسلط روم دیگه حاال. کرد حلقه بدنم دور هاشو دست و کشید خودش طرف به منو بازم که برم شدم بلند

 بستم درو وقتی. رفتم اتاق به و اومدم در بغلش از بودم عصبانی دستش از چون. بوسید مو گونه و بویید گردنمو

 :گفت که شنیدم صداشو

 .کردم خراب باز! من به لعنت-
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 فصلم صبحانه یه خوردن از بعد. پایین رفتم شستمو صورتمو و دست. نبود خونه تو سینا شدم بیدار خواب از که صبح

. وردخ زنگ تلفن که بود نشده تموم صفحه چند هنوز. شدم خوندن مشغول و نشستم کاناپه روی برداشتمو کتابمو

 .برداشتم رو گوشی اکراه با. بود سینا ی شماره

 .سالم-

 .تون خونه ببرمت بیام تا شو آماده سریع خونه، میام دیر امروز من. عزیزم سالم-

 .تون خونه ببرمت بیام تا شو آماده سریع خونه، میام دیر امروز من. عزیزم سالم-

 .برم تونم می هم خودم بیای نیست الزم-

 .بشه راحت خیالم بزار. میام دارم شو حاضر. نکن لجبازی یکتا-

 .شه می خراب پوستت نزن جوش دکتر آقای خب خیلی-

 :گفت بعد و کرد مکث لحظه چند

 .خداحافظ. یکتا دارم دوستت-

 .خداحافظ-

 رفتم و برداشتم کیفمو و کردم باز درو. دنبالم اومد سینا بعد ساعت یک. شدم آماده و اتاق تو رفتم گذاشتمو رو گوشی

 ستنشک برای تمایلی کدوممون هیچ راه بین. شدم سوار دادمو جوابشو لب زیر. کرد سالم و زد لبخند دیدنم با. پایین

 :گفت و نشوند منو و گرفت دستمو شم پیاده خواستم می وقتی در جلوی. نداشتیم بود بینمون که سکوتی

 کنی؟ می اینطوری که گفتم چی من مگه آخه لعنتی-

 :گفت و بوسید دستمو. ندادم جوابشو کردمو اخم

 !کن آشتی باهام-

 :گفتم لب زیر

 .خداحافظ-

 :پرسید تعجب با دید منو وقتی مامان. شدم پیاده و

 نه؟ یا اومدی سینا با -

 :گفتم خنده با

 تو؟ بیام زاری می حاال. رفت و رسوند منو خونه میاد دیر امشب گفت سینا! جون مامان آره-
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 باال؟ نیومد سینا چرا. بفرما-

 .داشت عجله. دونم می چه-

 :گفتم خنده با. چشمم روی گذاشت دستشو نفر یه هو یه که آورد در تنم از رو مانتوم شدمو داخل

 داداشی؟ خوبی-

 :گفت و چرخوند هوا روی منو نیما

 !کالم بعدا سالم اول-

 خوبی؟. سالم-

 آی؟ می باهامون هم تو سینما بریم مهتاب با بود قرار امروز اومدی شد خوب. مرسی. سالم-

 .باشین راحت شما! داداشی نه-

 :گفت کنه خودش عروس رو مهتاب داشت خیال روزها این که مامان

 .بیاد باهام هم یکتا نیست بد خرید برم باید من. برین هم با دوتا شما! گه می راست یکتا-

 :گفت جدی خیلی و کرد اخم نیما

 های خواستگار مهتاب ضمن، در! کنی می اشتباه بگم باید دم می مهتاب با ازدواج به تن من کردی فکر اگه مامان-

 ودلش خواستم نمی که اینه بخاطر فقط کردم قبول مهتابو دعوت اگه من سینما؟ ره نمی اونا با چرا داره منم از بهتر

 !همین. بشکونم

 :گفت اخم با مامان

 بگیری؟ سامون سرو نباید بآلخره تو چی؟ یعنی-

 .کنم می ازدواج دارم دوستش که کسی با فقط من. نده ادامه کنم می خواهش مامان-

 :گفت و زد لبخند خبر بی جا همه از هم مامان

 هست؟ کی طرف حاال! نیما دیگه بگو زودتر خب-

 :گفت ناراحتی با نیما

 .مامان گم می بهت خودم شد وقتش وقت هر-

 :گفت نیما هو یه. زدیم حرف دری هر از و رفتیم اتاقش به نیما با منم و رفت آشپزخونه سمت به زنان غر غر مامان
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 نداری؟ مهشید از خبری یکتا،-

 .نزده زنگ بهم که وقته خیلی! نه راستش-

 :گفت ناراحتی با نیما

 .نزده زنگ منم به-

 زنی؟ نمی زنگ بهش خودت چرا خب-

 .بزنه حرف من با آد نمی خوشش کنم می احساس آخه-

 !نکنی قبولش تو ترسه می اما داره دوست رو تو اونم نیما: گفتم دلم توی

 :داد جواب بآلخره خوردن بوق بار چند از بعد. گرفتم مهشیدو شماره برداشتمو رو گوشی شدمو بلند

 .الو-

 .مهشید سالم-

 خوبی؟ یکتا سالم: گفت حالی خوش با

 .مبارک عیدت. شما های پرسی احوال از-

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند

 بردم؟ یاد از رو شمسی های سال کنی می باور-

 .بشنوه صداتو داره دوست خلی که هست نفر یه اینجا. عزیزم نداره عیب: گفتم خندیدمو

 .بیرون اومدم اتاق از و دادم نیما به رو گوشی بعد

 :گفت لبخند با دید منو وقتی. بود چیده نهارو میز مامان

 کجاست؟ نیما. کنم صداتون خواستم می اآلن همین-

 .کنه می صحبت تلفن با داره! باالست-

 باز بابا واسه درو و دویدم. شد بلند اف اف زنگ صدای که بپرسه رو چیزی ازم خواست می. کرد نگاهم مرموز مامان

 نوم و خندید بابا. بغلش تو انداختم خودمو بالفاصله منم کردو باز درو بابا. شدم قایم در پشت همشیه مثل کردمو

 :گفت و بوسید

 بابایی؟ کنی می کار چی اینجا-
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 :داد جواب من بجای نیما و بوسیدمش منم

 .کنه لوس جونش بابا واسه خودشو اومده-

 :گفت دیدنم با مامان

 .باشی گذاشته کنار هاتو عادت این دیگه حاال بودم امیدوار ای؟ مالحظه بی اینقدر تو چرا. پایین بیا یکتا-

 .ندارم مشکلی هیچ من. نکن اذیتش خانم: داد جواب من بجای بابا

 :گفت کنان غر غر مامان

 .خوره می دارو هزارتا روزی! مشخصه-

 :داد ادامه رفت می آشپزخونه طرف به که درحالی

 .بخورین نهار بیاین-

 تبرگش موقع و رفتیم بیرون خرید واسه مامان منو نهار از بعد. دویدم آشپزخونه طرف به پریدمو پایین بابا بغل از

 هک بود دوخته زرشکی ای حلقه آستین پیراهن یه مامان. برگشتیم خونه به گرفت شویی خشک از رو لباسش مامان

 :گفت اخم با دید منو لباس وقتی. بود قشنگ تنش تو خیلی

 بازه؟ و کوتاه خیلی لباس این کنی نمی فکر یکتا-

 :گفتم خلقی بد با

 !ها نداره من لباس از کمی دست هم خودت لباس جون مامان-

 چی؟ تو زارم می شال روش من اما درسته-

 .نداره موردی لباسم من نظر به-

 یعسر. کرد می تعارف سینا به که شنیدم رو صداش بعد دقیقه چند. رفت بیرون اتاقم از و نگفت چیزی دیگه مامان

 یلیخ نفهمن چیزی اینا مامان اینکه برای. کرد سالم و زد لبخند دیدنم با سینا. رفتم پایین به و پوشیدم مو مانتو

 :گفتم عادی

 داخل؟ یای نمی چرا. سالم-

 حاضری؟. کنم استراحت کم یه خوام می. ام خسته-

 .بریم آره-
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 آب! استخر تو رفتم و پوشیدم مایو رسیدیم که خونه به. شدم ماشین سوار سینا همراه کردمو خداحافظی همه از و

 می نگاه شد می ایجاد من دست حرکت با که کوچیکی های موج به و بودم کرده جمع پاهامو! داد می حال اما بود سرد

 اومد لباس با همونطور سینا. بستم هامو چشم و گذاشتم پاهام روی سرمو. ایستاد سرم پشت و اومد هم سینا. کردم

 :گفت و بوسید سرمو. کرد حلقه بدنم دور دستاشو و چسبوند بهم خودشو و نشست من پشت و آب داخل

 .شده خوب ات خوردگی سرما تازه -

 بزرگی خیلی سهم توش من که عشقش شهر به برد خودش با منو و کرد بلندم هو یه. شدم خیره بهش و برگشتم

 .نبودم راضی اما داشتم

 :گفت و زد سوتی دید منو وقتی. دنبالم آرایشگاه اومد سینا شش ساعت بعد روز

 .نریم که بهتره! شدی خوشگل خیلی-

 چی؟-

 .کنم کنترل خودمو بتونم دونم می بعید من آخه-

 :گفت لبخند با سینا. خندیدم اختیار بی

 .نکن قهر باهام دیگه. بشم هات خنده اون فدای من الهی-

 .نگفتم چیزی و زدم لبخند کنم اذیتش زیاد خواستم نمی چون

 احوال هامون با رویی خوش با نسترن خاله. ببره پارکینگ به رو ماشین سینا تا شدم پیاده سینا از زودتر من باغ جلوی

 بروی چیزی اما هم تو رفت هاش اخم من دیدن با و اومد هم سینا کردم عوض رو لباسم اینکه از بعد. کرد پرسی

 سمت به باهم و گرفت دستمو. کنم قهر باهاش باز تا بده گیر بهم زیاد خواست نمی دلش اینکه مثل. نیاورد خودش

 هم یناس. کردم بوسی رو باهاش رفتمو طرفش به و زدم لبخند عروسی سفید لباس توی پریسا دیدن با. رفتیم مهمونها

 :گفت و اومد طرفم به نسترن خاله. کرد بش و خوش وحید با

 .داره کارت پرهام یکتا-

 بعد و داره کارم نیما که گفتم سینا به رو دروغ به پیشش برم ذاره نمی و حساسه پرهام رو سینا دونستم می چون

 هت بودند نیومده مهمونها از زیادی تعداد هنوز چون. رفتم بود کرده اشاره نسترن خاله که طرفی به و شدم دور ازشون

 :کرد میخکوب درجام منو صداش که گشتم می دنبالش هام چشم با. کرد نمی آمد و رفت اونجا کسی و بود خلوت باغ

 !خوشگله خانم سالم-

 :گفتم لبخند با
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 چطوره؟ حالت! پرهام سالم-

 :گفت و اومد طرفم به

 .شدم بهتر دیدم رو تو که حاال-

 :گفتم کنجکاوی با بعد. فشردم گرمی به رو دستش زدمو لبخند اختیار بی

 پیشمون؟ نیومدی خودت چرا دنبالم؟ فرستادی رو خاله چرا-

 :گفت و برد موهاش الی دستشو

 ...بفهمه کسی خواستم نمی چون-

 افتاده؟ اتفاقی-

 :گفت شده مسخ های آدم مثل چون نشنید منو حرف انگار پرهام

 .شدی قبل از تر قشنگ خیلی لباس این تو-

 !آوردم می کم پرهام برابر در همیشه چرا دونم نمی اما شدم می عصبانی مواقع اینجور توی. پایین انداختم سرمو

 !شد خیره هام چشم تو و گرفت باال سرمو انگشتش با و شد تر نزدیک بهم یکم پرهام

. دمش دور ازش بگم چیزی اینکه بدون و دادم هولش عقب به ها گرفته برق مثل که آورد نزدیک بوسیدنم برای سرشو

 :گفت و اومد طرفم به دیدنم با سینا. رسیدم باغ وسط به

 داشت؟ کارت چی نیما-

 !کنه دستگیر رو مجرم یه خواست می انگار. کردم نگاه هاش چشم تو

 :گفتم لکنت با

 .بزنه زنگ بهش کشید می خجالت خودش آخه. پیشش ببرم مهتابو خواست می ازم... هیچی-

 .دادم تحویلش رو معنی بی و مسخره دروغ این چطوری دونم نمی هم خودم

 :گفت و داد تکون سرشو سینا

 !اینطور که-

 اآشن یه شاید تا چرخید می طرف هر به هام چشم کنم فرار دستش از اینکه برای اما. نشد دستگیرم چیزی نگاهش از

 :گفتم سینا به رو مهتاب دیدن با. کنم پیدا
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 .ببرم واسش رو نیما سفارش برم بهتره-

 :گفت دیدنم با مهتاب. شدم دور ازش بشم سینا جواب منتظر اینکه بدون بعد

 !شدی معرکه تو دختر وای-

 :گفتم دروغ به و کردم بوسی رو مهتاب با

 ...که هستی متوجه... کشه می خجالت گفت. نیاری بروش چیزی اما! پیشش بریم گفت نیما مهتاب-

 :گفت و کرد قطع حرفمو مهتاب

 .بگم تبریک پریسا به من تا بریم اول اما. هست حواسم-

 اشه اخم مهتاب دیدن با نیما. رفتیم بهاره و متین و نیما طرف به مهتاب همراه بعد. رفتیم وحید و پریسا پیش هم با

 :گفتم گوشش زیر آروم. نیاورد خودش بروی چیزی اما رفت هم تو

 !نباش ضایع اینقدر-

 اعتراض با متین. رفتیم میدون به باهم و گرفتم رو بهاره دست موزیک شدن شروع با. زدم چشمک مهتاب به بعد

 :گفت من روبه و گرفت رو بهاره دست

 !خودمه مال این. عزیزم گرفتی اشتباه جان یکتا-

. کردم نگاه عاشقش های چشم به و برگشتم. کردم حس کمرم دور رو سینا های دست من و خندید مستانه بهاره

 هام چشم تو سینا. کرد عادت تاریکی به هام چشم بعد لحظه چند. شد خاموش ها چراغ. گرفت دستمو و زد لبخند

 :گفت و کرد نگاه

 .شدی ناز چقدر دونی نمی که تو آخه. کنم کار چی باهات دونستم می نبود کسی برم و دور اگه آخ-

 :گفتم شوخی به

 .کرد اعتماد نمیشه تو به. برم نیما با امشب من بهتره ترسیدم،! وااااییییی-

 :گفتم اعتراض با. زد لبهام به محکم و عمیق ای بوسه. کردم حس لبهام روی گرمشو های لب

 !دیدنمون همه! ادب بی-

 !ببوسمت دارم دوست خانممی دیدن، که دیدن ثانیا؛! خاموشه ها چراغ اوال؛-

 بر و گرفتن همو دست که دیدم رو مهتاب و نیما گشتیم برمی داشتیم وقتی. شد روشن ها چراغ و شد تموم موزیک

 :گفتم که بره خواست می سینا. سرش پشت هم مهتاب و متین و دوید دستشویی سمت به بهاره دفعه یه. گردن می
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 !بارداره که گفته بهم بهاره. نشی مزاحمشون بهتره-

 :گفت و زد لبخند سینا

 .دکتر خانم چشم-

 :گفت لب زیر و کرد اخم نیما که دادم نیما تحویل داری معنا لبخند

 !بود اجباری-

 :گفت نیما به رو خنده با سینا

 رسید؟ دستت به سفارشت نیما آقا خب-

 :گفت نیما بد شانس از. گزیدم لبمو بزنه نامربوطی حرف اینکه ترس از من و کرد نگاه سینا به تعجب با نیما

 سفارشی؟ چه-

 :گفت و داد تکون سرشو نیما. کرد اشاره زد می حرف متین با که مهتاب به! نبود کن ول هم سینا این

 .ندارم ای عالقه مهتاب به من دونی می که تو بزارم؟ سرکار مردمو دختر میاد خوشم خیلی من کنی می فکر تو-

 .نگفت چیزی اما. کرد نگاه من به گنگی حالت با سینا. خورد سرم رو پتک مثل آخر ی جمله این

 نیم بدون و اومد طرفمون به پرهام لحظه همون چون بشه، خالی من سر باید امشب بیاریه بد هرچی انگار! خدایا

 :گفت من به رو سینا به نگاهی

 دی؟ می افتخار جان یکتا-

 وحشت سینا العمل عکس از طرفی از. برقصم پرهام با که بود خدام از طرف یه از. بودم افتاده گیر ای مخمصه بد توی

 بدم؟؟؟ پرهام به باید جوابی چه دونستم نمی دیگه طرف از و داشتم

 که صدایی با. کشید می شعله هاش چشم توی خشم و بود شده دیوار گچ مثل رنگش. کردم نگاه سینا به درماندگی با

 :گفتم اومد می در چاه ته از انگار

 دیگه؟ وقت یه واسه بزاری شه می جان پرهام-

 :گفت و نرفت رو از اما پرهام

 دونی؟ نمی قابل منو چرا بگی توهم شه می-
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 می پخش مالیمی موزیک.  گرفتم بود شده دراز طرفم به که رو پرهام دست و کردم قبول چار نا. نبود کن ول خدا وای

 از و شه تموم آهنگ بودم منتظر فقط اما کردن می آب قند دلم تو اینکه با. کرد حلقه کمرم دور رو دستش پرهام. شد

 .کرد می کنترل خودشو چطوری دونم نمی. شم راحت سینا های نگاه و پرهام شر

 لبخندی بزور کردمو جدا پرهام از رو خودم رفتن می سالن به خوردن غذا برای همه که دقیقه چند از بعد حال هر در

 :گفت احترام با خیلی هم پرهام. دادم تحویلش

 !جان یکتا بود من افتخار باعث-

 فرو شعصبانیت که کردم می کاری باید. بود شده خیره رو روبه به و بود ساکت. رسوندم سینا به خودمو بدبختی هزار با

 ور دستش من های دست کردن حس با. بود زده یخ انگار. گرفتم رو دستش. باشم مهربون خیلی کردم سعی. کنه کش

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون و کشید پس

 !بریم باید شو آماده-

 !بریم باید شو آماده-

 :گفتم التماس با

 ...شه می ناراحت پریسا بخدا. بریم شام از بعد بزار کنم می خواهش سینا-

 :گفتم کردمو نگاه هاش چشم تو. نزد حرفی

 .شام از بعد... کنم می خواهش-

 خداحافظی شهروز عمو و نسترن خاله با شام از بعد. شد هردومون مار زهر اما. خوردیم رو شام بود که بدبختی هر با

 :گفت ناراحتی با پوشیدم مانتو دید وقتی پریسا. رفتیم وحید و پریسا سمت به بعد و کردیم

 ری؟ می داری زودی همین به-

 برج مثل. شدم سینا منتظر و بیرون اومدم و دادم دست وحید با پریسا با روبوسی از بعد و کردم خواهی عذر ازش

. شدم سوار. داشت نگه پام جلوی. بودم منتظرش باغ در جلوی هم من. رفت پارکینگ طرف به و اومد بیرون زهرمار

 :گفت خشم از دورگه صدای با. کرد می رانندگی کنه نگاهم اینکه بدون

 داشت؟ کارت چی پرهام-

 :کشید فریاد دوباره. ندادم جوابشو و برگردوندم شیشه به رو سرمو دوباره. بود رانندگی به حواسش. کردم نگاهش

 کری؟! ام تو با-
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 زد فریادی چنان دفعه این. نداشتم زدن حرف توان اصال. چکید مانتوم ی یقه روی و خورد سر چشمم گوشه از اشک

 :افتاد لرزه به بدنم تمام که

 !مُردی؟-

 :کرد پر صورتمو اشک

 !بابام پیش ببر منو سینا-

 یم کاری کنم، می آدمت یکتا کنی؟ می اذیتم چرا! شدی آدم که بود خوش دلم برین؟ نمی تشریف سینما چشم،! هه-

 !کنی مرگ آرزوی بار صد روزی کنم

 !کن ام پیاده-

 :گفتم فریاد با. نبود خیالش عین اما

 فهمی؟ می! خوره می بهم ازت حالم! آشغال عوضی دار نگه-

 می اشک آروم کنم تمیز رو دهنم خون اینکه بدون. کرد پر دهنمو خون شور ی مزه که کوبوند دهنم توی چنان

 .کشید می سیگار سینا و کردم می گریه من خونه به رسیدن تا. زد آتش سیگاری. ریختم

 و شدم پیاده ماشین از و لرز و ترس با. کرد پارک پارکینگ توی ماشینو. کرد باز درو ریموت با و کرد ترمز در جلوی

 :گفت و کرد نگاه هام چشم تو. بست محکم سرش پشت درو و تو اومد. شدم داخل

 بودی؟ کی پیش داره؟ کار باهات نیما گفتی دروغ چرا یکتا،-

 :گفت و زد موهاش به چنگی هام اشک دیدن با سینا. ریخت می صورتم روی محابا بی اشک

 هان؟ بگم؟ چی تو به من لعنتی آخه-

 .کنم آرومش کردم سعی

 ...دم می توضیح واست من سینا-

 :گفت و گرفت مو یقه

 ...بخدا یکتا! گفتی؟ دروغ بهم چرا -

 .کنم ناراحتت خواستم نمی من بخدا! ببخش سینا-

 گفتی؟ دروغ بهم چرا. بده منو جواب-

 .گریه زیر زدم و ترکید دوباره بغضم
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 ! داری تعصب چی رو تو نمیدونم من ، بده حق منم به سینا-

 :گفت و گرفت هاش دست میون سرشو. کرد پرت مبل روی خودشو و زد موهاش به چنگی

... تو ولی. کنم می هرکاری تو بخاطر که من. زارم می مایه برات جونم از که من گذاشتم؟ کم واست چی من مگه آخه-

 دارم؟ دوستت ابلهِ  من که کنم حالی بهت چطوری لعنتی، آخه

 :گفتم دادمو تکون هامو لب بود که طوری هر. کردم می گریه فقط من

 اشتهد عالقه من به که یه طبیعی خب. بود شده بزرگ ما با بچگی از پرهام آخه!نیست چیز هیچ پرهام منو بین سینا -

 .داره دوست پریسا مثل منو که گفته بهم ها بار اون. باشه

 .شد تر آروم یکم انگار

 !دهن عذابم اینقدر خدا ترو! هامه بچگی یه همبازی اون خب. باشم داشته دوست پرهامو من که کنی قبول باید سینا -

 داره؟ کارت پرهام نگفتی بهم چرا خب-

 !پیشش برم نزاری تو ترسیدم می خب-

 بود؟ تر بد طوری این نکردی فکر خودت با-

. هگری زیر زدم کردمو رها بغلش توی خودمو. نداد نشون العملی عکس هیچ. گرفتم دستشو و نشستم روش روبه بعد

 :گفت پشتمو گذاشت دستشو آروم سینا

 .نکن گریه دیگه پس. ندارم هاتو اشک دیدن طاقت بودم گفته. یکتا نکن گریه-

 :گفت شیطونی با و کرد بلند سرمو و بوسید موهامو. کردم می گریه قبل از بلندتر من اما

 .بغلم تو بندازی خودتو شده که بارم یه واسه تو شد باعث دعوا همه این یکتا، دونی می-

 :گفتم کوبیدمو شکمش توی مشت با. گرفت ام خنده زد می حرف ها بچه مثل اینکه از

 .سینا رویی پر خیلی-

 :گفت و بوسید مو گونه و خندید بلند

 .دارم دوستت. دلم عزیز عشقمی-

 یکار خدایا: گفتم خودم با و بستم هامو چشم. کرد می مرتب رو موهاش آینه جلوی سینا شدم بیدار خواب از که صبح

 !منه عشق پرهام. نکنم فکر پرهام به تونم نمی اما دارم، دوستش چقدر دونی می خودت. بشم سینا عاشق من کن

 :تگف بیدارم دید وقتی. کشیدم خمیازه که پاشه خواست می و بوسید امو پیشونی و کشید باال ام چانه تا رو پتو
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 بیداری؟-

 .کردم می فکر داشتم! آره-

 :گفت ای بامزه حالت با

 .کنی فکر من به باید فقط دونی می که خودت-

 :گفتم کنم اذیتش یکم اینکه واسه

 .بودی فکرم تو هم تو خب-

 :گفت و کرد شیرینی اخم

 !دیگه کس نه باشم فکرت تو باید من فقط بعد ی دفعه درضمن. بیرون بریم دنبالت میام نهار واسه-

 یزیچ یه بلکه کردم باز رو یخچال در. رفتم پایین به و کردم مرتب رو تخت رفت سینا وقتی و دادم تکون سر خنده با

 یهک بپرسم اینکه بدون. گذاشته جا چیزی سینا حتما گفتم خودم با. اومد اف اف زنگ صدای که کنم پیدا خوردن واسه

 :گفتم بلند صدای با. شد بسته بازو اتاق در بعد لحظه چند. برگشتم آشپزخونه به و کردم باز درو

 گذاشتی؟ جا چیزی سینا-

 !قلبمو! آره-

 .پرید گلوم تو خوردم می داشتم که رو کیکی پرهام صدای شنیدن با

 و داد بهم آب لیوان یه سریع و اومد آشپزخونه به. پرید گلوم تو خوردم می داشتم که رو کیکی پرهام صدای شنیدن با

 :گفت

 ترسی؟ می من از اینقدر-

 :گفت دیوار و در به نگاهی با و نشست روم روبه. بودم گیج هنوز اما. دادم تکون "نه" نشانه به سرمو

 زده؟ بهم دستگاهی و دم عجب-

 !داد؟ بهت کی رو اینجا آدرس کنی؟ می کار چی اینجا تو-

 :گفت و کرد نگاه هام چشم تو

 .ببرم خودم با ترو اومدم-

 :گفتم متعجب
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 !کجا؟-

 !انگلیس-

 !!!چی؟؟؟-

 :گفت مقدمه بی و گرفت دستمو

 از باید تو. نداره ایرادی هیچ نظرم به اما. کنی ازدواج دیوونه اون با شدی مجبور تو دونم می. دارم دوستت من یکتا-

 .کنی ازدواج من با و بشی جدا اون

 اآلن چرا تو بگه دیوونه این به که نبود یکی آخه خواست؟ می چی من از پرهام خدایا. بود مونده باز تعجب از دهنم

 !شده؟ دیر خیلی دیگه که حاال اومدی؟

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 گی؟ می داری چی دونی می هیچ خوبه؟ حالت تو پرهام-

 :گفت کالفگی با

 که موقعی درست. فهمیدم دیر که حیف اما. دارم دوستت من یکتا. گم می چی دارم دونم می خوب من! آره آره،-

. ردمگ نمی بر تو بدون باش مطمئن و. بیارم دستت به تا اومدم دنیا سر اون از تو بخاطر من. بودمت داده دست از دیگه

 همب کنم می خواهش ازت فقط یکتا، ام وابسته بهت من! بیرون بره سینا منتظرم که ساعته سه درست اآلن دونی می

 .جونم از بیشتر. دارم دوستت من کن باور یکتا،. بشم خرد این از بیشتر تا نگو نه

 :گفتم نبود من به متعلق انگار که صدایی با

 من که درسته. کردم ازدواج من. شده دیر خیلی دیگه حاال اما...  اما. عاشقتم من نه،... ندارم دوستت من گم نمی-

 خواهش ازت پرهام. کافیه هردومون واسه خودشِ  عشق خودش قول به. دارم دوستش خیلی اما نیستم، سینا عاشق

 .برو حاال همین و بردار سرم از دست کنم می

 دست موهام روی. ایستاد سرم باالی و شد بلند من های حرف به توجهی کوچکترین بدون اون اما! گریه زیر زدم و

 .کرد بلند سرمو و کشید

 :گفت و کرد نگاه هام چشم تو. کرد بلند سرمو و کشید دست موهام روی

 .کن خالصم بیچارگی این از و بگو یکتا، بگو! میای باهام که بگو! داری دوستم که بگو -

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .بشم منصرف تصمیمم از نزار کنم می خواهش پرهام نه-
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 کسایی مثل. گذاشت هام لب روی هاشو لب آروم. کرد نزدیک بهم رو صورتش و گرفت صورتم طرف دو رو دستهاش

 :گفتم و دادم هولش عقب به گیردشون می برق که

 .میاره رسوایی عشق این! بردار سرم از دست-

 و ودب سرم پشت. نداشتم توجهی بهش مثال. رفتم خواب اتاق طرف به و بیرون اومدم آشپزخونه از. شد تر نزدیک بهم

 لمهو تخت روی. نکردم حرکتی هیچ. کرد بغلم پشت از. گزیدم می لبمو و کردم می مرتب رو روتختی. کرد می نگاهم

 :دادم هولش و اومدم خودم به دفعه یه. بوسید گردنمو زیر. روم اومد و داد

 .زنم می جیغ بیرون نری اآلن همین اگه-

 .گذاشت تنهام حرفی هیچ بدون که شد بیخیال خودش یا بود حرفم اثر دونم نمی

 میک. شد می پیداش باید اآلن دیگه سینا! پرهام سینا،! چیز همه به. کردم فکر و نشستم همونجا ساعتی دو یکی

 .اومدم خودم به بود شده داخل که سینا صدای با. کردم نگاه خودم به آینه توی. شدم آماده سریع کردمو آرایش

 خانمم؟ ای آماده-

 :باشم آروم کردم سعی. دادم خودم به بود فحش هرچی دلم توی

 .کالم بعدا سالم، اول-

 :گفت مهربونی با

 ای؟ آماده. دلم عزیز سالم-

 :گفتم و برداشتم کیفمو. نکنم نگاه صورتش به زیاد کردم می سعی

 .بریم! آره-

 واقعا. مکرد می فکر پرهام به بودم سینا با که مدتی تمام در. رفتیم سینما به بعد و زدیم شهر توی گشتی نهار از بعد

 ور مانتوم رفتمو اتاق به. کرد پرت مبل روی خودشو سینا برگشتیم که خونه به. کنم کار چی باید دونستم نمی

 تماشا تلوزیون سینا برگشتم پایین وقتی. پوشیدم داشت روش تزیینی های دکمه که تاپ یه با شلوارک یه و درآوردم

 :گفت من روبه سینا رفتم آشپزخونه به. کرد می

 یکتا؟ بدی بهمون خوای می چی شام واسه -

 :گفتم شوخی به

 داری؟ دوست! مار زهر-

 :گفت و خاروند سرشو
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 "!نیکوست رسد دوست از هرچه":گفتن ندیم و قدیم از-

 "!نیکوست رسد دوست از هرچه":گفتن ندیم و قدیم از-

 :گفتم خنده با

 .کن پوست رو ها زمینی سیب این بیا کنی مسخره منو و بشینی اینکه بجای-

 :گفت و شد بلند

 .شماست امر امر. خانم چشم-

 یبس سینا. بشه سرخ خوب تا گذاشتم رو ها استیک. کنم درست استیک تا آوردم در گوشت بسته یه فریزر توی از

 و دکر بغلم پشت از سینا دارم برشون تا شدم بلند وقتی. کردم سرخ رو اونا منم و داد بهم رو شده پوست های زمینی

 :گفت

 !ها شدی کدبانو پا یه خودت واسه-

 :گفتم و انداختم باال شانه

 !دیگه کنه عادت هرچیزی به باید آدم-

 :گفت و گذاشت ام شونه رو سرشو

 ؟ بشی خوب مادر یه باید شدیم هم دار بچه اگه پس-

 :گفتم و کردم اخم

 !منظور؟-

 :گفت و نشوند میز روی منو و کرد بلندم

 !لوس و خوشگل مامان یه! بشی مامان هم تو که شده وقتش که اینه منظورم-

 :گفتم کنم فرار دستش از اینکه برای. لبام رو گذاشت لبشو آروم بعد

 !سوخت غذام سینا-

 ادمود هولش بزور. کرد قفل بدنم دور هاشو دست و بوسید مو گونه بعد. کشید می بدنم روی لبهاشو حرفم به توجه بی

 :گفتم سینا به رو عصبانیت با و کردم خاموش رو شعله. رفتم اجاق طرف به

 .ندارم داری بچه حوصله و حال نشه تموم درسم تا بودم گفته بهت من سینا-
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 و برداشتم رو کتابم و رفتم اتاق به نبود خوب حالم چون و گذاشتم جلوش رو غذا. کرد نگاهم پرتمناش های چشم با

 تخت روی و اومد بعد دقیقه چند هم سینا. بودم صبح فکر تو همش. نفهمیدم درس از هیچی اما. شدم مطالعه مشغول

 :گفت و شد تموم طاقتش بآلخره. شد می دنده اون به دنده این از هی اما. کشید دراز

 !میاد خوابم من! هه دوازده ساعت-

 موندی؟ می بیدار دو ساعت تا همیشه که تو-

 !بخوابم خوام می اآلن خب-

 :گفتم و نیاوردم خودم بروی ولی فهمیدم منظورشو

 گرفته؟ جلوتو کی بخواب، خب-

 :گفتم و کردم خاموش چراغو بعد

 !بخیر شب! بخواب تو بیرون رم می من -

 :گفت و انداخت گردنم دور دستاشو و اومد و شد بلند شیطونی با

 !تو! بخوابم؟ تونم نمی که گرفته جلومو کی دونی می-

 :گفتم کردمو نگاهش برگشتم و انداختم باال ابرو

 !ندارم کارت به کاری که من! من؟ چی واسه! من؟-

 ...دونی می بهتر اینو خودت! عشقمی تو آخه! بخوابم زاره نمی که توئه وجود-

 ...کنم می خواهش سینا-

 ...برد تخت طرف به و کرد بلند جام از منو و گذاشت لبام روی لباشو و کنم تموم مو جمله نزاشت

 همه هم سال اون شهریور بودیم هم آویزون که همیشه مثل. زد می زنگ من به روز هر تقریبا پرهام و گذشت مدتی

 و بود ماه شهریور گرم ظهر از بعد. نبودن همراهمون احمدی آقای و جون پروانه بار این اما. شمال رفتیم هم با مون

 با چون نبود زود هم زیاد البته! گذشت روز سه اون زود چقدر. تهران برگردیم بود قرار بعد روز. بودیم باغ توی همه

 .بودم کرده قاطی دیگه سینا تعصب و پرهام های کنایه و گوشه و ها حرف

 :گفتم برداشتمو رو توپ نهار از بعد! ظاهرا البته. گذروندیم می خوش و بودیم نشسته دنج جای یه

 !موافقن؟ والیبال با کیا-

 :گفت و قاپید دستم از رو توپ سینا
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 !شی؟ می من حریف کنی می فکر-

 :گفتم نیارم کم ازش اینکه برای

 .دم می شکستت که بینی می حاال سینا، آقا بله-

 :گفتم بقیه به رو بعد

 !منه؟ با کی-

 از بعد بآلخره. نیاورد خودش بروی اما شد ناراحت سینا کردم احساس. شد من تیم عضو که بود نفری اولین پرهام

 .شد شروع آرمین سوت با بازی و ایستاد خودش جای هرکس شدن تقسیم

 .کرد شروع رو بازی ما تیم

 احساس که زد ای ضربه چنان و کرد پرت هوا به کمی رو توپ. شد سینا زدن سرویس نوبت که بودیم جلو یک به دو

 اما. داد رو سرویسش جواب محکم ساعد یه با بود ایستاده من پشت که پرهام! بشه منفجر توپ ممکن آن هر کردم

 وجوابش نتونستم من اما اومد بودم من که پاسور طرف به توپ اینبار. زد محکم سرویس یه اونم و نیومد کوتاه سینا

 .بدم

 ودمخ دست اما درمیارم بازی بچه اینقدر چرا دونستم نمی. کردم قهر که بودم من اینبار و شد پیروز سینا تیم بآلخره

 مامان کنار! بود باخته سینا از پرهام که دفعه اون مثل درست. بود شده تموم گرون برام خیلی سینا با بازی. نبود

 :گفت خنده با مامان. کردم بغل رو زانوم و نشستم

 !داره باخت و برد بازی ضمن در! دادی پیشنهاد خودت شدی؟ بچه بازم-

 :گفتم اخم با

 .کرد زنی جر سینا. ندارم قبول رو بازی این من نخیر-

 :گفت و کشید ابروهام روی انگشتشو و نشست کنارم سینا! داشتم دوستش خیلی. گرفتم سارا دست از امیرو و

 !خوردن گره اینا که باز -

 :گفت سینا روبه زد می گاز سیبو که درحالی آرمین. گرفت ازم امیرو و

 اون، به ده می پاس این هِی دارن؟ من ی زده فلک و بدبخت ی بچه با ای دشمنی چه اینا دونم نمی من آخه خدا ای-

 کردین؟ بازی والیبال اینقدر نشدین خسته بابا! این به ده می پاس اون

 :گفت خنده با سارا

 !شده؟ عزیز واست حاال پرسی نمی بچه این از حالی بارم یه سالی که تو-
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 :کرد اضافه من روبه بعد

 نمیاری؟ بچه یه خودت چرا تو یکتا،-

 :گفتم لبخند با

 .کنم پاس واحد چند تونم می بازم دیگه سال بشم حامله اآلن اگه نمونده، ترم پایان به چیزی. هستم فکرش تو-

 :تگف من روبه لبخند با مامان. زدم رو حرفها این من که کنه قبول تونست نمی انگار. کرد می نگاهم ناباورانه سینا

 .دارم می نگه واست خودم من بیار بچه تو اومدی؟ عقل سر بآلخره-

 می انگار کرد، می نگاه من به خشم با و بود شده سرخ هاش چشم. پرهام چشم تو افتاد چشمم کردم بلند که سرمو

 :گفتم و گرفتم پریسا از رو ترش آلبالو ظرف و برگردوندم رومو ترسم از! بکشه منو خواست

 نامرد؟ کنی می خوری تک-

 :گفت و خورد آب لیوان یه پریسا

 شده؟ شروع اآلن از ویارت-

 سرمو و انداخت کمرم دور دستشو سینا. چسبیدم سینا به و پایین انداختم سرمو. خنده زیر زدن همه حرفش این با

 .بوسید

 چای بابا و خودم واسه و کشیدم راحتی نفس. رفت و شد بلند بعد لحظه چند و کرد مشت هم تو هاشو دست پرهام

 نیما حال به دلم. بود داده قرار شده انجام عمل توی رو نیما! بود مامان ی حقه این. زدن می قدم نیما و مهتاب. ریختم

 :گفت و گرفت دستمو سینا. کنه ازدواج مهتاب با یا بسوزه مهشید پای به دونست نمی طفلک! سوخت

 بزنیم؟ قدم کم یه بریم-

 .شدم بلند و دادم تکون سرمو

 دیگه رسیدیم رودخونه به وقتی. چسبوند خودش به منو و انداخت کمرم دور دستشو. شدم بلند و دادم تکون سرمو

 :گفت تعجب با. باال زدم زانو تا شلوارمو و آوردم در هامو کفش. نبود معلوم اونجا از کس هیچ

 !رودخونه تو بری خوای می که نگو-

 چی؟ رفتم اگه-

. دمنیاور خودم بروی چیزی اما. لرزید تنم تمام که بود سرد اونقدر آب! آب تو رفتم بشم جوابش منتظر اینکه بدون و

 تعصبانی با و کرد بلندم سینا. بود شده خیس لباسام تمام! آب تو افتادم و خورد سر پام بردارم قدم از قدم اومدم تا

 :گفت
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 کنی؟ ثابت چیو خوای می کارات این با -

 :گفتم و درآوردم دستش توی از دستمو

 !بزنی داد سرم که بود این از بهتر خیلی کردی نمی بلندم-

 :گفت و داد تکون و گرفت هامو شونه

 ...کنی لجبازی باهام دیگه بار یه اگه بخدا یکتا-

 :گفتم فریاد با

 ایدمش کنی؟ می کم مو جیبی تو پول یا زنی؟ می کتکم کنم لجبازی باهات اگه! دیگه بگو دی؟ نمی ادامه حرفتو چرا-

 !بدی طالقم بخواد دلت

 :گفت لب زیر و کرد مشتش هوا توی که بزنه بهم آبدار سیلی یه تا باال رفت دستش

 !اهلل اال اله ال-

 :گفتم فریاد با

 !دیگه بزن دِ! بزن بازم زدی، قبال که تو! بزن معطلی؟ چرا! دیگه بزن-

 :گفت و برد فرو موهاش الی دستشو

 !هان؟ کنی، بازی لج داری دوست پس-

 فکر و هش می رو پر برم دنبالش اگه گفتم خودم با. بمونم یا برگردم بودم مونده. رفت بشه جوابم منتظر اینکه بدون و

 خودمو مگرفت تصمیم برگشتمو. دنبالم فرسته می رو نیما خودش حتما. بمونم که بهتره پس. کشی منت اومدم کنه می

 ندنیک جون هر با و رسوندم بهش خودمو بلند قدم چند با. برسونم بود رودخونه وسط تقریبا که بزرگی سنگ تخته به

 با و ردهبرگ پرهام تا نکردم صبر چرا اینکه از دلم! گریه زیر زدم اختیار بی. گرفتم بغلم تو هامو زانو نشستمو روش بود

 نمی چرا اینکه از دلم! بود پر کردم ازدواج سینا با دادمو گوش مامانو حرف چرا اینکه از دلم! بود پر کنه ازدواج من

 گذاشته وستمد بهترین چرا اینکه از دلم! پربود بشه، ناراحت قلبش بترسم اینکه بدون بابا بغل بپرم قبال مثل تونستم

 اما مبشین پرهام روی روبه باید اینکه از دلم! بود پر زد می داد سرم سینا اینقدر اینکه از دلم! بود پر بود رفته و بود

 ...!جا همه از! بود پر جا همه از دلم! بود پر بگیرم احساسمو جلوی

 اموه اشک نداشتم دوست. برگردوندم رومو اما بغلش بپرم داشتم دوست اینکه با. دیدم پرهامو کردم بلند که سرمو

 :گفت و گرفت بغلش تو سرمو. نشست کنارم و رسوند بهم خودشو قدم چند با پرهام! ببینه
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 وای... هم حاال! گرفته ازم عشقمو بار یه اون. بکشم رو سینا من که کنی می کاری داری تو دی؟ می عذابم چرا یکتا،-

 !شم می دیوونه دارم خدا

 :گفتم بغض با

 که شه نمی دلیل اما داشتی، دوست رو رها خیلی تو دونم می من ضمن در! منه شوهر سینا. کنم می خواهش پرهام-

 !کرده تعریف واسم چیزو همه سینا. باشه گرفته تو از اونو سینا

 :گفت کالفگی با

 .گفته دروغ بهت اون-

 . آورد جلو سرشو آروم بعد

 ... کنم می خواهش پرهام -

 ...دادم قورت دهنمو آب سختی به. موند تموم نیمه حرفم و موند باز دهنم سینا دیدن با

 شده جمع هام چشم تو اشک. دادم قورت دهنمو آب سختی به. موند تموم نیمه حرفم و موند باز دهنم سینا دیدن با

 از قبل آرامش دونستم می. پرهام به لحظه یه و کرد می نگاه من به لحظه یه و بود شده قرمز سینا های چشم. بود

 !طوفان

 کسع کوچکترین سینا اینبار اما. افتادم و خورد سر بازم پام که سینا سمت برم خواستم می شدمو بلند پرهام کنار از

 ما تسم به خشم با سینا که کرد بلندم و گرفت بازومو زیر پرهام بختم؟ بد اینقدر من چرا خدا ای. نداد نشون العملی

 اب. گرفت پرهامو یقه و کرد پرت ای دیگه سمت به منو اون اما. کنم آرومش بتونم بلکه دویدم طرفش به. آورد هجوم

 :گفت فریاد

 .کثافتا! کشم می هردوتونو-

 وحشت با! شه خفه بود نزدیک و زد می پا و دست داشت پرهام بیچاره. فشرد گلوشو و داد تکیه درخت یه به رو پرهام

 :کشیدم فریاد

 !کردی اش خفه! توام با دیوونه... ! سینا! کن ولش سینا-

 چسبیده پرهام به پیچه می اش طعمه دور که ماری مثل اما کنم جدا پرهام از اونو کردم سعی و دویدم سینا سمت به و

 حال به. کرد می سرفه هم سر پشت پرهام. کردم جداش پرهام از بود که کندنی جون هر با. کرد نمی ولش و بود

 که کرد نگاهم طوری و برگشت دفعه یه. نداد نشون احساسی هیچ. گرفتم رو سینا های دست و کردم ولش خودش

 دور هاشو دست همونطور. ندادم نشون مقاومتی هیچ. کرد حلقه من گردن دور هاشو دست اینبار. لرزید تنم تمام
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 جمع هام چشم تو اشک. کردم می احساس هاشو دست لرزش. کرد نمی وارد گلوم به فشاری هیچ اما بود گرفته گردنم

 :گفت لب زیر و برداشت هاشو دست سینا. نشد اما نریزه، که بگیرم جلوشو کردم سعی خیلی. شد

 !لعنتی -

 بلند رموس فقط. داد نوازشم نه کرد بغلم همیشه مثل نه سینا اما. کردم گریه بلند صدای با انداختمو بغلش توی خودمو

 و انداخت بهش تفاوتی بی نگاه رسید پرهام جلوی وقتی. رفت بگه چیزی اینکه بدون و شد بلند هم خودش و کرد

 .شد رد کنارش از و نگفت چیزی

 :گفتم فریاد با. کرد بلند سرمو و طرفم اومد پرهام. گریه زیر زدم بلند صدای با و گذاشتم هام زانو رو سرمو

 !خوره می بهم ازت حالم شو، گم برو! آشغال عوضی، خوای؟ می جونم از چی-

 یشپ وقتی! بود زده یخ دستهاش. گرفتم دستشو. دویدم سینا طرف به دادمو هولش. کرد بغلم و نکرد توجهی بهم اما

 :گفت و کوبید دستش پشت دیدنم با مامان. برگشتیم اینا مامان

 یکتا؟ شده چت-

 :گفتم ای معنی بی لبخند با

 .کردم گریه گرفت درد زانوم. آب تو افتادم نیست چیزی-

 :گفت نسترن خاله

 !باشه شکسته شاید خب-

 .نبود چیزی کرد، نگاهش سینا. نباش نگران جون، خاله نه-

 :گفتم مامان روبه. کردن قبول حرفمو همه

 نداره؟ ایرادی. تهران گردیم برمی و داریم برمی رو وسایالمون و ویال میریم نیست خوب حالم زیاد من مامان-

 :گفت مهربونی با بابا

 .گردیم برمی فردا هم ما!باشین مواظب فقط! سالمت به برین. عزیزم نه-

 :کرد اضافه سینا روبه بعد

 !ها باشه دخترم به حواست سینا-

 ماشین یتو رفتم و برداشتم رو وسایلم و کردم عوض لباسمو پریسا کمک با. نگفت چیزی و زد معنی بی لبخندی سینا

 :گفتم لرز و ترس با شدیم دور که کمی. کرد روشن ماشینو و برگشت بعد دقیقه چند سینا. نشستم
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 ...سینا-

 :گفت فریاد با سینا گفتم رو کلمه یه این که همین اما

 .گردنم افته می کثیفت خون وقت اون. بکشمت بزنم ممکن چون شو، خفه-

 از عدب تو رفت و شد پیاده خودش و داشت نگه ویال در جلوی. بستم هامو چشم دادمو تکیه صندلی پشتی به بغض با

 .شد سوار و اومد دوباره و گذاشت ماشین پشت رو ساک. برگشت دقیقه چند

 زودتر و شدم پیاده رسیدیم وقتی. زدم نمی خژحرفی ترسم از منم. کشید می سیگار یکسره سینا تهران به رسیدن تا

 .رفتم باال سینا از

 .گرفت جلومو و باال اومد

 !بده گوش من به سینا... سینا-

 .شکوند و کرد پرت میزو روی گلدون و زد بهم محکم سیلی یه

 ...سینا... سینا... سینا کن گوش-

 :کرد نگاهم و برگشت. گرفتم دستشو

 !نه؟ بودی زده گولم! باش زود! یکتا بده جواب باش زود! داری؟ دوستش هنوز-

 :گفت فریاد با. بزنم حرفی تونستم نمی

 !لعنتی بده جواب-

 :گفت فریاد با! شکوندش و قدى ى آینه طرف کرد پرت رو صندلی یه و

 نمیدى؟ جواب چرا -

 :گفت و گرفت دستمو. گرفتم گوشمو

 تون خلوت مزاحم! خونه این تو آوردى خودت با رو کثافت اینقدر حاال داشتی وسواس اینقدر که تو! عجیبه خیلی-

 !نه؟ شدم

 !سینا نزن حرفو این-

 کنه؟ می خیانت بهم زنم که بگیرم جشن بگیرم؟ جشن بکنم؟ باید کار چى بگم؟ چى پس-

 .گرفت دستهاش بین سرشو و نشست مبل روی
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 !خوام می معذرت! ببخش منو سینا-

 کردى؟ اینکارو چرا-

 :گفت گریه با و گذاشت هام گونه روی دستاشو. گرفت صورتم جلوی صورتشو

 راتب اینا... زندگیم از بیشتر... خودم از بیشتر حتی... داشتم دوستت خیلی که من یکتا؟ کردی من با اینکارو چرا-

 ...نبود؟ کافی

 .سینا نیست اینجوری-

 :گفت فریاد با

 !لعنتی بگو! ؟ جوریه چه پس-

 :گفتم.  کرد پشت بهم و شد بلند

 .نبودم مقصر من-

 :گفت و زد پوزخندی

 !بود مشخص کامال-

 !بود مشخص کامال-

 .اومد می هاش چشم از اشک. نداشتم قبول زدم که رو حرفی هم خودم

 باید من! من جای بزار خودتو شده که بارم یه واسه! بگو! هان؟!دارم؟ دوستت بفهمی تا کردم می کار چی باید دیگه-

 !کنم؟ کار چی

 ! بیرون رفت خونه از و کرد نگام خیسش های چشم با و برگشت دوباره

 مامان که فردا و بمونم رو شب یه همون خواست می حتما. نیومد خونه سینا شب اون. بکشم خودمو خواست می دلم

 .کنم کم رو شرم برگشتن اینا

 می من شنید می اگه مامان نه؟ یا بدم فشار رو زنگ دونستم نمی شدم پیاده اینا مامان خونه در جلوی وقتی بعد روز

 اما. صورتم تو زد می چک یه حتما کرد؟ می کار چی نیما گفت؟ می چی بهم بابا شد؟ می حالی چه بگیرم طالق خوام

 کارم به کاری بدم ادامه سینا با تونم نمی دیگه من بشنون وقتی مطمئنا. هستن ای منطقی آدمای من خانواده! نه

 .نداشتن

 کیه؟ -
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 با دیدنم با مامان. شدم داخل من و کرد باز درو مامان. زدم رو اف اف دکمه کی نفهمیدم هم خودم. بود مامان صدای

 :گفت تعجب

 کجاست؟ سینا. سالم -

 :گفتم اخم با

 .جهنم تو -

 :گفت تشر با مامان

 کردین؟ دعوا هم با بازم -

 .بدین راهم اگه البته. بمونم که اومدم من. کنه می فرق ها دعوا بقیه با دعوا این -

 :گفت و زد خشکش مامان

 ااینج خواستی وقت هر تا اومدی سینا با وقت هر. شوهرت ی خونه برو رو ات بساط و بند کن جمع یکتا؟ گی می چی -

 .چشم روی قدمت. بمون

 :گفت و اومد بیرون صدامون شنیدن با بابا

 جون؟ بابا داخل آی نمی چرا یکتا شده؟ خبر چه -

 .بزاره مامان اگه! بابایی میام -

 :گفتم و کردم بغلش و رفتم بابا طرف به بعد

 .نکنم اذیتتون دم می قول خونه؟ این به برگردم دوباره زاری می. بمونم اینجا اومدم بابایی، -

 :گفت و نیاورد خودش بروی چیزی اما خورد جا حرفام از اینکه با بابا،

 .تو بریم بیا. عزیزم بمون بخوای که وقت هر تا -

 :گرفتم رو نیما سراغ اول شدم که داخل

 کجاست؟ نیما پس -

 :گفت عصبانیت با مامان

 کنی؟ می کار چی اینجا شب وقت این بگو تو اول -

 :گفتم و دادم لم مبل روی
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 .بود اشتباه اولم از سینا منو ازدواج. ندارم دوستش من. کنم تحملش تونم نمی من. شد دعوام سینا با -

 :گفت شده گرد های چشم با مامان

 .برداری ها بازی مسخره این از دست و سینا به بزنی زنگ اآلن همین بهتره یکتا -

 :گفتم و انداختم باال شانه

 !آخرمه و اول حرف این. دم می طالق دادخواست رم می هم فردا. گردم برنمی خونه اون به دیگه من -

 :گفت کنه کنترل رو خشمش کرد می سعی که حالی در بابا

 زده؟ سر سینا از اشتباهی چه چرا؟ آخه -

 .خوریم نمی هم درد به ما. نداریم تفاهم هم با سینا و من اما. بگم چی دونم نمی جون، بابا -

 راحتی؟ همین به: مامان

 :گفتم خنده با. نبودم ناراحت اصال. بود عجیب هم خودم واسه. کردم عوض رو کانال و برداشتم رو تلوزیون کنترل

 !تر راحت اینم از -

 :گفت و شد بلند مامان

 .میاری بهونه یه روز هر! درآوردی رو شورش دیگه تو -

 :گفتم حال درهمون و رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند

 .شه می پیدا من واسه جایی یه خدا آسمون زیر بآلخره. بگو راحت بمونم اینجا نداری دوست اگه -

 :گفت بابا روبه بده منو جواب اینکه بجای مامان

 که دم می گناهو کدوم تاوان دارم من خدا ای. نداره حد که کردی رو پر دخترو این اینقدر! مسعود تو تقصیر همش -

 ان؟ اینطوری هام بچه

 بعد. دادم طالق تقاضای و رفتم دادگاه به اول بعد روز صبح. شدم غرق خیالم دنیای توی و کشیدم دراز تخت روی

. بودم کشیده خط مو زندگی دور راحت اینقدر که شد نمی باورم. زدم زنگ پرهام به و خریدم گوشی یه خودم واسه

 .بود آلود خواب صداش

 .بفرمایید بله -

 پرهام؟ الو، -
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 :گفت تعجب با چون پرید سرش از خواب انگار

 تویی؟ یکتا -

 .داری وقت اگه. ببینمت خوام می! آره -

 ببینمت؟ کی. دارم وقت که البته -

 .اآلن همین -

 اآلن؟ -

 بیای؟ تونی نمی -

 .بده آدرس. میام اآلن! چرا چرا -

 .رفتم بود ها نزدیکی همون که پارکی به و کردم قطع رو گوشی دادمو بهش رو آدرس

 و اومد پرهام بعد ساعت نیم. رفتم بود ها نزدیکی همون که پارکی به و کردم قطع رو گوشی دادمو بهش رو آدرس

 پرهام خواستم نمی. نبودم عاشقش اندازه این به وقت هیچ کردم می فکر لحظه اون. نشست کنارم و داد دست باهام

 همه جلوی بخاطرش بودم حاضر. دیدم نمی رو کی هیچ اون جز و بود کرده کورم پرهام عشق. کنم عوض دنیا با رو

 :گفت و شکست رو بینمون سکوت پرهام بآلخره. بایستم

 بزنیم؟ قدم یکم ای پایه-

 !ام پایه باشی داشته دوست تو که هرچی با من: گفتم دلم توی

 :گفت و گرفت دستش توی دستمو. شدم قدم هم باهاش و شدم بلند بعد

 .داری دوستم هم تو که بگو. یکتا دارم دوستت-

 :گفتم لبخند با

 .کنم می هرکاری بخاطرت. عاشقتم من داری دوستم تو اگه-

 :گفت ناباورانه و شد گرد هاش چشم

 چی؟ سینا پس-

 .دادم طالق درخواست و دادگاه رفتم امروز-

 :گفت بلند صدای با
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 گی؟ می جدی-

 !کنه می موافقت طالقم با حتما پس. کرد بیرونم خونه از خودش اتفاق اون از بعد دیروز. آره-

 :گفت و بوسید دستمو

 .برگردیم زودتر که بدیم انجام رو ها کار سریعتر بهتره-

 پرهام؟... بمونم اینجا تونم نمی دیگه. موافقم باهات آره-

 جانم؟-

 :گفت و خوند رو نگرانی هام چشم تو

 .دارم دوستت کنی می فکر که اونی از بیشتر من. نباش هیچی نگران-

 مه از قهوه یه خوردن از بعد و رفتیم شاپ کافی یه به هم با. نباشه دروغ هاش حرف کردم آرزو و کشیدم عمیقی نفس

 مطمئن سینا جانب از اینکه با. شدم آزاد قفس از انگار که بودم حال خوش اونقدر رسیدم که خونه به. شدیم جدا

 :گفتم و بوسیدمش و کردم بغلش. بود سرسنگین باهام هنوز مامان. بودم امیدوار خیلی اما نبودم

 بکشم؟ زجر خونه اون تو من داری دوست تو. نکن قهر باهام. جونم مامان-

 :گفت بعد و کرد نگاهم یکم مامان

 ...اما! نه که البته-

 عذاب خوام نمی دیگه اما. منه از مشکل شاید دونم، نمی. بسازیم باهم تونیم نمی سینا و من. نداره اگر و اما دیگه-

 طالق هنوز هرچند. شدم آزاد انگار بیرون اومدم دادگاه از که امروز. بکشم نفس تونم نمی که دوساله اآلن. بکشم

 ...کنه نمی درکم اون. ندارم دوست رو سینا من... من. حالم خوش خیلی اما نگرفتم

 که اینه بخاطر شه می عصبانی گاهی هم اگر داره دوست رو تو سینا گم، می هنوزم من اما. دیگه بسه خب خیله-

 .حساسه روت خیلی

 :گفتم بازی لج با و کردم پرت کیفمو

 .بسمه دیگه. بریدم. شدم خسته. داریم دعوا باهم روز هر ما. کنم تحمل رو سینا تونم نمی دیگه من -

 :گفت و رفت اتاقش به و داد تکون سرشو مامان! کردم می انصافی بی سینا مورد در اونطوری چرا دونم نمی خودمم

 نمیای؟ تو. نسترن ی خونه رم می دارم من-

 :گفتم خواسته خدا از
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 . میام چرا-

 رو اف اف پرهام رسیدیم وقتی. افتادیم راه نسترن خاله خونه سمت به مامان همراه و خوردم آب لیوان یه بعد

 بهش و زدم لبخند. اومد بیرون همه از زودتر خودش و کرد باز درو. خورد جا مامان منو دیدن با زدم حدس. برداشت

 مشغول نسترن خاله و مامان. داخل رفتیم همه پرسی احوال و سالم از بعد و اومد بیرون هم نسترن خاله. کردم سالم

 .رفتیم پرهام اتاق به هم پرهام منو. شدن صحبت

 :گفتم و نشستم تخت ی لبه

 آن؟ نمی اینجا وحید و پریسا-

 :گفت و نشست کنارم اخم با

 !درمیاره شاخ کنم ازدواج تو با خوام می من بفهمه اگه. فضوله خیلی پریسا این. بشن مزاحممون کار؟ چی بیان-

 .باشه هم خداش از چرا؟-

 .ببینم من بغل بیا حاال. خداشه از که چی پس-

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش

 .ام سینا زن هنوز من! رو پر-

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش

 .ام سینا زن هنوز من! رو پر-

 و بوسید موهامو و خودش روی کشید منو دستش اون با و سرش زیر انداخت دستشو یه و کشید دراز تخت روی

 :گفت و گذاشت کمرم روی دستشو

 یکتا؟-

 هوم؟-

 .کن ولش هیچی-

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 .بگو بگی؟ خواستی می چی-

 توی هرچی. خورد می بهم داشت حالم. دویدم دستشویی سمت به و رفتم بیرون اتاق از من بزنه حرفشو اومد پرهام تا

 :کوبید در به و رسوند بهم خودشو عجله با پرهام. نبود خوب اصال حالم. کردم خالی رو بود ام معده
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 .توام با یکتا... یکتا شده؟ چی ببینم کن باز درو یکتا-

 :گفتم پریده روی و رنگ با و کردم باز و در

 .شم می اینطوری وقته چند. نیست چیزی-

 :گفت و نشست دیوار کنار زده بهت

 باشی؟ حامله نکنه. وای-

 :گفتم سریع اما. شدم شوکه منم حرفش این با

 .اینا مامان پیش بریم بیا حاال. نیست اینطور که مطمئنم! نه-

 .ده مین طالقم هرگز سینا باشه اینطوری اگه ام؟ حامله واقعا من نکنه خدایا. بود شده مشغول فکرم. رفتیم پایین هم با

 دمبو مادری اولین من شاید. شد خراب سرم روی دنیا انگار گرفتم آزمایشمو جواب وقتی. رفتم آزمایشگاه به بعد روز

 درخواست با که بود محال باردارم من فهمید می سینا اگه! بود شده ناراحت اینقدر اش بارداری خبر شنیدن از که

 !کنه موافقت طالقم

 .زدم زنگ پرهام به اول و بیرون اومدم آزمایشگاه از کندن جون با

 یکتا؟ الو-

 :گفت تر بلند صدای با پرهام. بگم باید چی دونستم نمی. شدم ساکت

 شد؟ چی بگو خدا ترو یکتا-

 !مثبت-

 بدون. بود پرهام. اومد ام گوشی زنگ صدای. شدم ماشین سوار. کرد داغون اعصابمو گوشی توی ممتد بوق صدای

 :گفت مقدمه

 .بیاد دنیا به نباید بچه اون-

 :گفتم بلند صدای با

 !تونم نمی من! پرهام؟ میگی چی-

 !کنه می خراب چیزو همه اون! کنی گوش حرفم به باید-
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 به شدم آروم که بعد دقیقه چند. گریه زیر زدم و فرمون رو گذاشتم سرمو داشتمو نگه گوشه یه. کرد قطع رو گوشی و

 رو آشنایى اون آدرس خواستم ازش و کنم سقط رو بچه خوام مى که گفتم و گفتم بهش رو موضوع و زدم زنگ شبنم

 :گفت و شد عصبانی شبنم داشتم انتظار که همونطور اما! بده بهم داشت که

 کاری همچین بخوای واقعا اگه چون کنى بیرون سرت از فکرشو بهتره هم تو! کنم نمى غلطی همچین وقت هیچ من -

 !بگم سینا به چیرو همه میشم مجبور من بکنى

 !نیست مربوط هم کس هیچ به و کنم مى بخواد دلم هرکارى من -

. بودم زهرمار برج مثل. شدم داخل و کردم پارک ماشینو. رفتم خونه طرف به و کردم قطع رو گوشى عصبانیت با بعد

 دستش به احضاریه حتما! اومد بآلخره! آه. زد خشکم سینا دیدن با اما. رفتم هال به و بستم سرم پشت محکم درو

 .بود رسیده

 پریشونی؟ اینقدر چرا شده؟ چیزی یکتا: مامان

 :گفتم کجی لبخند با

 .شد خراب خیلی حالم دیدم رو ایشون که حاال اما! بود خوب حالم شاید-

 رمس پشت سینا. رفتم اتاقم سمت به سینا به توجه بی. بزاره تنها رو ما که دونست صالح دید پس رو هوا که مامان

 ناسی. شدم بازی مشغول ام گوشی گیم با و نشستم تخت ی لبه و کردم پرت مبل روی رو شالم. بست درو و شد داخل

 :گفت و داد تکیه در به

 !آزمایشگاه؟ رفتی-

 !بود داده انتقال رو اطالعات سریع چقدر شبنم. کردم نگاهش فقط

 !کیه؟ مال بچه اون. میارمت حرف به هان؟ بزنی حرف خوای نمی-

 نه اام کردم خیانت بهش که دونستم می. نداشتم رابطه پرهام با کرد می فکر سینا که اونطور من...  که من! زد خشکم

 :گفت و کرد بلندم و گرفت مانتومو یقه و اومد طرفم به... اینکه

 !بیاری دنیا به منو ی بچه بخوای که هستی اونی از تر کثیف تو هرچند! بدی آزمایش باید-

 :اومد جوش به خونم

 !بفهمى امیدوارم! خوره می بهم ازت حالم-

 :گفت پوزخندى با

 !خوره مى بهم ازت منم حال چون داشتیم تفاهم هم با جا یه بآلخره! جالب چه! هه -
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 جا کارم این از خودم. بود مونده صورتش روی انگشتهام جای. زدم سیلی بهش قدرتم تمام با و کردم بلند دستمو

 یه. کردم حس بود ام شونه روی که دستش لرزش از اینو. لرزید می خشم شدت از. نیاوردم خودم بروی ولی خوردم

 : زدم فریاد. ها دیوونه عین درست. خندیدن به کرد شروع دفعه

 !روانی! ای دیوونه تو-

 :گوشمه توی هنوز صداش که زد ای عربده چنان

 از چیم من مگه! رو دختری هر. آوردم می دست به خواستم می رو دختری هر من یکتا... شو خفه... یکتا شو خفه -

 !کمتره؟ پرهام

 :داد ادامه بغض با. ببینم کردنشو گریه نمیتونستم. نبینم من که کرد مهار دست با اشکشو

 چی من بفهمی باید. بکشی زجر باید ها حاال حاال، تو. کنم نمی کارو این اما بکشمت، دستام همین با اآلن که حقته-

 !بریم باید بیافت راه هم حاال. کشیدم

 :گفت آروم و کرد نگام لحظه چند. نگفتم چیزى و کشیدم عمیقی نفس

 !ده مى عذابم داره بدجوری وقته چند این که ذهنمه تو سوالی یه-

 :گفت و کرد پشت بهم. کردم نگاهش کنجکاو

 نداشتم؟ من که داشت چى پرهام-

 و ونهد مى سوالشو جواب انگار که طوری تفاوتی، بی لحن با و کرد نگاه صورتم تو برگشت. بدم بهش نداشتم جوابى

 :گفت نداره اهمیتی براش من جواب

 ندارم؟ پول بودم؟ اخالق بد نبودم؟ عاشقت زشتم؟ من-

 :زد داد دفعه یه

 !لعنتى دیگه بگو دِ-

 آخه! بودم ناراحت! نه! حال خوش نه و بودم ناراحت نه. نداشتم خاصی احساس هیچ. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند

 شدم؟ مى حامله باید اآلن چرا

 

 می وقتی. کردم تماشا رو رفتنش و ایستادم پنجره پشت و رفتم اتاقم به. شد خارج خونه از اونم بعد لحظه چند

 حرکت قدرت پاهام اما اونور رم به پنجره کنار از داشتم دوست. کرد نگاه پنجره به و برگشت کنه باز درو خواست

 .نداشت
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 آرزوی برام هم شاید. کرد می نفرین منو دلش تو شاید. رفت و داد تکون سری سینا. کردیم نگاه هم به لحظه چند

 !کنه فکر حتی موردم در بخواد اصال که نداشتم اهمیتی هیچ براش دیگه هم شاید کرد بختی خوش

 نداشتم زدن حرف حوصله چون. فهمیدم رفتارش از اینو. بود حال خوش خیلی. شد داخل نیما و خورد در به ای تقه

 :گفت و اومد حرف به بآلخره. بگه خودش تا موندم منتظر

 .بود زده زنگ مهشید-

 گفت؟ می چی خب-

 :گفت شمرده شمرده

 .گرده می بر دیگه ماه شیش تا شده هرطور گفت-

 :گفتم و کردم بغل رو نیما. پریدم جام از و رفت یادم هام غم خبر این شنیدن با

 !کردی حالم خوش واقعا نیما واى-

 :گفت و بوسید منو هم نیما

 شه؟ می تموم کی ماه چند این خدایا. گیرم می پر دارم که حالم خوش اونقدر یکتا، دونی نمی-

 !ها گرفته دلت تو رو همه جای نیومده مهشید این! هِی،هِی-

 :گفت و بوسید سرمو بازم

 .داره خودشو بوی هرگلی-

. درآوردم جیبم از رو ام گوشی. شه می بهتره داره حالم کردم احساس. رفت و شد پا من با زدن حرف کلی از بعد نیما

 . بود پرهام طرف از هم اش همه. بود اومده هم سر پشت پیام چندتا

 .زد زنگ که خوندم می هاشو پیام داشتم

 الو؟-

 شد؟ چی خوبه؟ حالت یکتا؟-

 .کرد خراب چیرو همه سینا. خوبم-

 :گفت مکث کمی با

 .کنه می خراب هارو کار ی همه! بوده طور همین همیشه-
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 .شه می چی ببینیم کنیم صبر باید حال هر در-

. مشد پشیمون بعد اما بگم بهش اومد در دهنم از هرچی شبنم به بزنم زنگ خواستم می. زدم حرف پرهام با دیگه یکم

 حتی و بودم کشیده دراز تخت روی. شد داخل و زد در به ای تقه. برداره سرم از دست خواست نمی خودش انگار ولی

 :گفت و نشست تخت ی لبه. کنم نگاهش برنگشتم

 .تقصیرم بی من کن باور اما. ناراحتی دستم از دونم می. نداشتم ای چاره اما. یکتا ببخش-

 جاى .بود شده سرخ صورتش طرف یه. بود اومده بند زبونش بیچاره شبنم. گوشش توى خوابوندم دفعه یه و برگشتم

 صورت روی رو حرصم خواستم می انگار. کردم کاری همچین چرا دونم نمی! بود مونده باقى صورتش رو انگشتهام

 شدم سرکوب بغض هو یه. بودم خسته همه دست از زندگی، دست از. شدم می دیوونه داشتم. کنم خالی شبنم

 یسیل چه بود رفته یادش بیچاره. کنه آرومم کرد سعی و گذاشت اش سینه رو سرمو شبنم. گریه زیر زدم و شکست

 :زدم زار. خورده ای

 شدم؟ عاشق که کردم گناه من مگه عشقه؟ گناهم بکشم؟ عذاب اینطوری باید که کردم گناهی چه من آخه شبنم؟-

 خوای؟ می چی من جون از شد؟ پیدات کجا از یهو! سینا تو به لعنت کنه؟ نمی درک منو هیچکی چرا آخه

. بود ریخته بهم جا همه. مامان دنبال بره خواست می. بود کرده هل شبنم. ریختم می هم به چیزو همه و زدم می داد

 روی. داخل نیاد که کرد اشاره بهش شبنم. کرد باز درو سراسیمه صدا سرو شنیدن با مامان. کردم تکه هزار رو آینه

 :کردم بغل هامو زانو و نشستم کتابها

 .ندارم دوست بخدا. ندارم دوست رو سینا من. باش داشته انصاف یکم کنم؟ کار چی باید من! بگو بهم تو شبنم؟-

 چیه؟ گناهم

 کردى؟ ازدواج باهاش چرا پس-

 :گفتم فریاد با

 !نیست اینطور که فهمیدم بعدا اما دارم دوستش کردم مى فکر! فهمیدم نمى! بودم خر -

 :گفت و شد بلند. دربیاره نگرانی از مامانو بره و بزاره تنهام که دید بهتر شبنم

 .بیا پاشو و کن تموم رو بازیا بچه این هم تو. سیمین خاله پیش رم می دارم من-

 دوتا، ،یکی بود؟ خودم از تصویر چندتا. کردم نگاه بود ریخته زمین روی که ای شکسته آینه های تکه به. رفت بیرون و

 دهز حسابی. یکتا سرت بر خاک!... نده نشون ازم تصویری هیچ که بشکونم هارو آینه انقدر داشتم دوست! صدتا تا، ده

 یکس. خالص و میاری دنیا به رو لعنتی بچه این. نرسیده آخر به که دنیا شده؟ چی مگه. شدی دیوونه پاک. سرت به

 .کنه صبر هم دیگه ماه چند تونه می باشه داشته دوستت واقعا پرهام اگه. کنی زندگی سینا با نکرده مجبورت
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 بهم چقدر. افتاد اتاقم به چشمم تازه که اینا مامان پیش برم شم بلند خواستم و کردم امیدوار خودمو افکار این با

 هکل با و بود زمین روی که کتاب یه به کرد گیر پام بردارم قدم اومدم تا. دادم دست از عقلمو من! خدا وای. بود ریخته

 ...شد؟ چی نفهمیدم دیگه و میز ی لبه به خوردم

 !سینا. بیرون رفت اتاق از و کرد نگاهم خشم با بود پوشیده سفیدی لباس که مرد یه. کردم بسته و باز چشمامو بار چند

 اومدن سراسیمه بابا و مامان که بودم ور غوطه خودم دنیای توی. بودم بیمارستان تخت روی. کردم نگاه اطرافم به

 به. کردم احساس دستم سرمو توی رو شدیدی درد که بخورم تکون یکم اومدم. گریه زیر زد دیدنم با مامان. داخل

 :گفت و کرد بغلم مامان. بود شده پیچی باند سرم و بود وصل سرم دستم

 . است زنده بچه که شکر رو خدا-

 خواست نمی و بود چسبیده دنیا به سفت بچه این. نکردم شکر رو خدا بچه بخاطر ونه خودم بخاطر نه چرا، دونم نمی

 و کشید سرم به نوازشی دست بابا. کنه تر خراب هست که اینی از مو زندگی تا بود اومده. شم خالص دستش از من

 :گفت

 کردی؟ اینکارو خودت با چرا دخترم-

 .کرد گیر پام. نبود حواسم! بابا ببخشید-

 که بود کرده اخم طوری. ننداخت صورتم به هم نگاهی نیم حتی. برداشت رو سرمم و شد داخل ای سرفه تک با سینا

 :گفت و گرفت دستمو مامان. داد قورتش هم عسل من یه با شد نمی

 .بخور غذاتو-

 :گفتم زدمو کنار بود جلوم که رو سوپی

 .ندارم میل-

 .بخوری غذا نفر دو بجای باید تو خودته؟ دست مگه: مامان

 :گفتم عصبانیت با

 .خوام نمی رو بچه این من نیاری؟ یادم رو لعنتی ی بچه اون وجود اینقدر شه می مامان-

 :گفت مهربونی با بابا. رفت بیرون اتاق از و رفت غره چشم بهم سینا

 .دوشته رو بزرگی مسئولیت اآلن تو کنی قبول باید دخترم-

 !خوردم رو مزخرف سوپ اون از قاشق چند ناچار
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 می باید که هم فردا پس. بود شده دردسر برام هم بچه این حاال. بودم افتاده عقب دانشگاه و درس از که بود روز چند

 دنیا به ات باید که بود این مشکلم بزرگترین و. برم بتونم دونستم می بعید اومده وجود به وضع این با که دادگاه رفتم

 نم؟شب کنه کارت چی بگم خدا بود؟ شدن حامله وقت اآلن آخه! تو به لعنت! اه. کردم می صبر لعنتی ی بچه این اومدن

 :گفت و بوسید صورتمو مامان. بود شده تموم مالقات وقت

 .خداحافظ. زنم می سر بهت فرصت اولین تو. افتاده عقب شرکت کارای از سری یه. عزیزم رم می دارم من-

 حشتو بمونه پیشم سینا شب اینکه از. بود رفته همه از زودتر که هم نیما. بوسیدم رو بابا و گفتم خداحافظی لب زیر

 .بست درو و اتاق تو اومد زود خیلی اما. داشتم

 :گفت و زد معنی بی لبخند. گذاشت اش پیشونی روی رو ساعدش و کشید دراز بغلی تخت روی

 یکتا؟-

 :گفت و انداخت بهم گذرا نگاهی. برگردوندم طرفش به سرمو. توش موندم خودمم که کرد صدا رو اسمم سرد اونقدر

 گم؟ می چی فهمی می. بمونه واست اش پشیمونی بعد که نکن کاری. ببینه آسیب مون بچه که نکن کاری-

 نم که نبود سینایی اون! بود غمگین و سرخورده چقدر. سوخت حالش به دلم. بدم بهش نداشتم جوابی. کردم سکوت

 .رفت نمی ازش این جز ام انتظاری البته. ذاشت نمی سرم سربه دیگه و بود ساکت خیلی. شناختم می

 :گفت و گرفت دستاش میون سرشو. نشست تخت روی و شد بلند و کشید عمیقی نفس دید منو سکوت وقتی

 داری؟ دوسش خیلی-

 :بگم دروغ بهش دیگه خواستم نمی. دادم تکون رو لبام سختی به

 .تو از بیشتر-

 چون حتما. بودم زنش هنوز من سرم بر خاک! شد پشیمون اما بگه چیزی یه خواست می انگار.  زد زل هام چشم تو

 .کردم گریه و شکستم بغضمو اتاق سکوت در من و. رفت و شد پا سریع... نشکوند گردنمو م حامله

 موقع همون از دادگاه حکم هرچند. کردم می استراحت یکم باید. داشتم دادگاه فردا. برگشتم خونه به بعد روز

 .رفتم می باید اما. چیه حکمش دونستم می و بود مشخص

 :گفت و گرفت رو دستم پرهام که بشم پیاده خواستم. رفتم دادگاه به پرهام با بعد روز صبح

 .نپیچونه مارو این از بیشتر و بده رضایت سینا امیدوارم اما کنم صبر هم دیگه ماه چند باید دونم می هرچند-

 پیاده تا بود کرده باز که درو رسونده منو که پرهام دیدن با و رسید هم سینا موقع همون. شدم پیاده و زدم لبخندی

 از وقتی و نکرد نامردی هم پرهام. بود پذیرفته رو شکستش انگار. گذاشت فرمون روی سرشو و بست محکم بشه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

252 

 رجلوت متر دویست تقریبا آوری سرسام سرعت با و کرد روشن ماشینو سریع سینا. زد بوق واسش شد می رد کنارش

 کیهت ماشین به اونو و بود گرفته رو پرهام ی یقه سینا. کردم دویدن به شروع سریع. شد پیاده و گرفت رو پرهام جلوی

 رو سینا چشمای جلوی خون اما بده هول عقب به رو سینا کرد می سعی پرهام. زد صورتش به چک چندتا. بود داده

 روبه زنان نفس و رسوندم بهشون خودمو. کنن دور هم از رو دوتا اون داشتن سعی و بودن شده جمع مردم. بود گرفته

 :گفتم سینا

 .بردار سرش از دست! عوضی کن ولش-

 :زدم داد عصبانیت با. شنید نمی منو های حرف انگار و کرد می مقاومت اما سینا

 بردار؟ سرش از دست نگفتم بهت مگه! شعور بی! احمق-

 سوار و رفت حرفی هیچ بدون و شد خیره من به و کرد ولش و پرهام. سینا گوش تو خوابوندم یکی مقدمه بی و

 بود پرهام لب ى گوشه که رو خونی و درآوردم دستمال یه کیفم توی از. شدن می متفرق کم کم مردم. شد ماشینش

 .برگشتم دادگاه سمت به هم من و رفت پرهام. کردم پاک رو

 اومدن بدنیا از بعد ماه یک یعنی. گذاشت بعد ماه هشت رو بعدی دادگاه تاریخ قاضی بودم زده حدس که طور همون

 .نداشت هم اهمیتی برام و پسر یا دختره دونستم نمی حتی که لعنتی ی بچه اون

 برداشتم رو کتابم. کردم می غیبت کالسام سر که بود روز دو. نبود خوب اصال حالم. بودم گرفته ماتم. برگشتم خونه به

 لعنتی ی بچه این بودم کرده که حسابی با. بود مونده درسم کردن تموم به سال یک. خوندم ای صفحه چند و

 یه هم رو ماه یک اون دونستم می البته. انداخت می عقب کارام ی همه از منو و اومد می بدنیا بعد سال اردیبهشت

 فقط چهب این بودن زنده دلیل چون. نگرفتم تحویل شبنمو. رفتم کالس به بعد روز. نمونم عقب درسام از و بکنم کاری

 برهخ چه بدونم بودم کنجکاو. دید نمی منو ناراحتی و بود حال خوش خیلی انگار شبنم اما. بود خانم شبنم خبرچینی

 .نداشت رو پرسیدنش اجازه غرورم اما

 :گفت و اومد حرف به خودش بآلخره

 .داد رضایت بآلخره مامانم. حالم خوش چقدر دونی نمی یکتا

 .نیاوردم هم خودم بروی اما شدم حال خوش خیلی خبر این شنیدن از هرچند

 :گفت و گرفت دستمو شبنم

 .بیام کنار وجدانم با نتونستم من ولی. ناراحتی دستم از دونم می یکتا،-

 :گفتم همین واسه. کنم اذیتش این از بیشتر نیومد دلم
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 زمرو یه حتی من مطمئنم. بیاد دنیا به بچه این که شه نمی بد کردم می فکر که هم اونقدرا دونی، می. نداره عیبی-

 شپی اش بچه نداره دوست هم سینا مطمئنن. گیرم می طالقمو اومدنش دنیا به محض به. دارم نمی اش نگه خودم پیش

 .بمونه ام تشنه اش خون به که من

 .ات زندگی و خونه سر برگردی و بشی پشیمون امیدوارم اما حالم خوش بخشیدی منو اینکه از هرچند-

 شد؟ راضی مادرت که شد چطور بگو حاال! خیال بی-

 از عدب استاد و شدیم بلند احترامش به همه. تو اومد استاد که بگه واسم رو قضیه اومد تا و داد تکیه صندلی به شبنم

 .کرد شروع رو درس کوتاهی پرسی احوال

 .موندیم کالس توی هم دیگه نفر چند و شبنم منو. رفتن بیرون کالس از ها بچه اکثر کالس از بعد

( خواهرش)  شیرین از وقتی. گرفت تحویلم کلی اما بود ناراحت خیلی مامانم. شیراز رفتم سر یه پیش روز دو: شبنم

 خود گها گفته و شده قضیه خیال بی دیگه هم مامان. گرفتن پارتی توی دختر یه با رو شروین گفت پرسیدم رو قضیه

 .خواستگاری بفرسته رو بهرام راضیه شبنم

 .گفتم تبریک بهش و بوسیدمش و کردم بغل شبنمو

 می آماده هم شبنم عروسی جشن واسه خودمو حال درعین و بودم ترم میان امتحانات دار و درگیر و بود ماه دی

. ما حامله من که فهمید شد می دقت کمی با اما بود نشده بزرگ زیاد اینکه با شکمم حاال و بودم ماه پنج توی. کردم

 موفقیت با رو امتحاناتم تا کردم می پر خوندن درس با رو وقتم اکثر. بودم شده زشت خیلی و بود کرده پف صورتم

 .بزارم سر پشت

 اینکارم واسه دلیلی هم خودم. برم سونوگرافی به شدم نمی حاضر من اما بدونن رو بچه جنسیت داشتن دوست همه

 .بدونم که نداشت هم اهمیتی واسم درواقع. دختر یا پسره بچه اون بدونم خواستم نمی اما. نداشتم

 اادنی با رو پرهام نبودم حاضر. بودم گرفته رو تصمیمم من اما برگردونه منو و کنه درمیونی پا خواست بار چند سارا

 .بودم کرده پیدا پرهامو تازه من. کنم عوض

 روز اون. آورد نمی خودش بروی اما بابا حتی. بودن موافق سارا با همه. گشت برمی قهر با پیشم اومد می وقت هر سارا

 :گفتم بیداد و داد با و شکستم رو ها حرمت دیگه ایندفعه. اومد سارا که خوندم می درس ها روز ی بقیه مثل هم

 همب ازش حالم. بفهمی کن سعی. میاد بدم سینا از من. لعنتی ی خونه اون به گردم برنمی دیگه من. بفهم اینو سارا -

 .نگرد بر دیگه کنم می خواهش و برو اینجا از هم حاال. خوره می

 :گفت و کرد میونی در پا مامان. کردم اشاره در به دست با و

 ...کرد همچین یکتا چرا دونم نمی. نشو ناراحت خدا ترو جون سارا! وای ای -
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 وارد عصبانیت با نیما. شنیدم رو سارا خداحافظی صدای. رفتم آشپزخونه به مامان های حرف به توجه بدون من اما

 :گفت بلند صدای با و شد آشپزخونه

 .رفته یادت ادبت تو. داره حدی هم رویی پر بخدا. درآوردی شورشو دیگه کشی؟ نمی خجالت تو واقعا-

 :گفت نیما به رو جدی خیلی حال این با. بود عصبانی دستم از اینبار هم بابا

 .باشی مسلط اعصابت به بهتره. کن کنترل خودتو نیما-

 :گفت و کوبید میز روی محکم دستشو نیما

 همچین. گه می داره چی فهمه نمی شعور بی ی دختره! کردی رو پر دخترو این اینقدر که توئه تقصیر همش بابا-

 ...که بزنمش

 ستر از نه. بود اومده بند زبونم. بودم ندیده عصبانی اینقدر رو نیما تاحاال. آورد جلو من زدن سیلی برای دستشو و

 :گفت بلند صدای با بابا،. تعجب از بلکه

 !اتاقت تو برو. نیما دیگه بسه -

 بابا وقت هیچ چرا دونم نمی. نبود خوب حالش بابا. بست محکم درو و رفت خودش اتاق به و رفت آشپزخونه از نیما

 با همیشه من با اما کرد می اش تنبیه بابا کرد می اشتباهی کار نیما وقتی یادمه که جایی تا. گرفت نمی دعوا باهام

 .کرد می برخورد مالیمت

 تاقشا در جلوی رفتم. ببینم رنجیده خودم از رو نیما نیومد دلم اما. رفتم اتاقم به نیما مثل منم و شدم بلند حال هر به

 و بستم کتابشو. خوند می کتاب داشت. شدم داخل و کردم باز درو خودم نداد جوابمو وقتی. زدم در به ضربه چند و

 :گفتم گی حوصله بی با. بود کرده اخم هنوز ولی. کرد نوازشم نیما. انداختم بغلش تو خودمو

 آشتی؟. نیما-

 .بود بد خیلی رفتارت. نخیر-

 :گفتم و شدم بلند

 .نیستم پشیمون کارم از من. قهری که قهری. جهنم به-

 می معج وسایلمو باید. داشتیم پرواز فردا. شیراز رفتیم می باید و بود شبنم عروسی فردا پس. رفتم بیرون اتاق از و

 .کردم

 :گفت و بوسید صورتمو جون عزیز. شدیم پیاده اینا جون عزیز خونه جلوی. رفتیم شیراز به همه بعد روز

 نیومده؟ سینا دخترکم؟ کو شوهرت پس-
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 و داشت دوست اینطور خودش. بود کوچیک آپارتمان یه عزیز ی خونه. شدم خونه داخل و شدم رد عزیز کنار از اخم با

 ببرن رو جون عزیز بودن کرده سعی خیلی عمه و بابا "!زیادیه واسم هم خونه همین تنهام زن پیر یه من ":گفت می

 نوعی به کنه زندگی هاش بچه پیش بیاد اگه که بود معتقد و رفت نمی بار زیر جون عزیز اما خودشون پیش

 !مزاحمشونه

 :گفت بلند صدای با جون عزیز

 یا کمه نونت بگیری؟ طالق خوای می که چشه مگه! آقا داری، شوهر کنی؟ کار چی خوای می تو دختر! سرم بر خاک-

 خوای می چی دیگه تو آخه! داره ماشین ، داره خونه داره، پول داره، خوشگلی شوهرت که اکبر اهلل هزار صد آبت؟

 دختر؟

 :وگفتم شدم بلند مبل روی از

 کنه؟ نمی درکم هیچکی چرا آخه. جون عزیز خوام می آزادی-

 .مقصری تو و سیناست با حق چون: نیما

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش

 .نیست مربوط تو به من زندگی-

 و زدم نگز شبنم به و اتاق یه تو رفتم نگیره باال بحث اینکه برای! کنه کنترل خودشو کرد سعی و شد منقبض فکش

 .شون خونه بریم تا دنبالم بیاد خودش شد قرار. اومدم شیراز به که گفتم

 من تصور برخالف مادرش. رفتیم شون خونه به هم همراه و کردم روبوسی باهاش. بود در جلوی شبنم بعد ساعت نیم

 هب پرسی احوال و سالم از بعد حال هر به. بگه زور شبنم به که بود شده باعث چی دونم نمی. بود مهربونی خیلی زن

 :گفتم خنده با. داشت زیاد عروسک. بود قشنگی اتاق. رفتیم شبنم اتاق

 چیه؟ عروسکا این. عروسیته فردا تو! گنده دختره-

 :گفت و کرد اخم

 !نه عروسکام، با ولی. کن شوخی خوای می هرچی با-

 .هووم-

 :گفت و گرفتش هوا تو. طرفش کردم پرت عروسک یه

 کشی؟ نمی خجالت. میاد دنیا ات بچه فردا پس! گنده زن! دیوونه-

 .رفتم می در کوره از و دادم می دست از اعصابمو کنترل اومد می بچه اسم وقتی چرا دونم نمی
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 :گفت و نشست کنارم شبنم. برگردوندم رومو

 !لوس! کنی قهر خواد نمی! خب خیله-

 .کنم می آشتی کنی می اصرار خیلی که حاال باشه-

 و ردک بلندم خودش شبنم رسیدن محض به. اومدن می بعدا بابا و نیما. رفتیم عروسی به جون عزیز و مامان با بعد روز

 و گرفت شبنمو دست بهرام. بودن کرده تالش خیلی رسیدن هم به ی واسه. بود آسمونا تو که بهرام. رقصیدیم هم با

 :گفت

 .منه مال فقط شبنم امشب-

 قتیو. رقصیدیم و زدیم صبح های نزدیکی تا. اومدن هم نیما و بابا بعد ساعت نیم. برگشتم مامان سمت به و خندیدم

 .برد خوابم بستم هامو چشم اینکه محض به و انداختم خواب رخت توی خودمو کوفته و خسته برگشتیم

 روزش هر بودم لعنتی ی بچه این اومدن دنیا به منتظر که من واسه اما. گذشت زود خیلی بقیه واسه و اومد هم نو سال

 .بود سال یک مثل

 اواسط. شد تموم هم تابستانی ترم. نداشتم هم پیانو واسه وقت حتی. بودم کرده پر درس با رو وقتم تمام تقریبا

 .بود زده دیگه روز پنج واسه رو زایمان وقت دکتر. بودم ماه نه توی من اردیبهشت

 خودم بروی چیزی اما داشتم درد صبح از. زدیم می حرف آشپزخونه توی مامان با روز اون! بود اردیبهشت شونزدهم

 دستشویی طرف به. شد خیس لباسم کردم احساس دفعه یه. بودم کرده حساب دکتر حرف رو خیلی. آوردم نمی

 :اومد دنبالم وحشت با مامان. دویدم

 داری؟ درد پریده؟ رنگت چرا یکتا؟ شده چی-

 درد از که انقدر کردم احساس. کرد ماشین سوار منو و پوشوند هامو لباس و زد زنگ نیما به و گرفت بغلمو زیر مامان

 نانز دکتر دقیقه چند از بعد و گذاشتن ویلچر روی منو پرستار دوتا بیمارستان در جلوی. میاد خون لبم گزیدم لبمو

 ...شد چی نفهمیدم دیگه و کردم احساس کمرم توی رو سوزشی. سرم باالی اومد

 :گفتم ضعیفی صدای با. بود شده خشک دهنم. بود سرم باالی مامان کردم باز که چشم

 !آب-

 :اومد سرم باالی از زنی صدای

 حال از اومدن هوش به از بعد که هستی زنی اولین شما پرسن، می شون بچه از میان هوش به وقتی ها زن ی همه-

 !پرسه نمی اش بچه
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 و ببینه منو ریخت خواد نمی حتما نیومده؟ اینجا سینا چرا. چرخوندم دیگه طرف یه به سرمو. ندادم بهش اهمیتی

 !شه بچه پیش

 :گفتم و گزیدم لبمو. کردم احساس شکمم زیر رو شدیدی درد

 !آخ-

. فتنگ تبریک بهم و شدن داخل نیما و بابا بعد لحظه چند. رفت بیرون اتاق از و بوسید مو پیشونی مهربونی با مامان

. شدم نزدیک ام آزادی به کردم می احساس چون! شدنم رها بخاطر! شدنم مادر بخاطر نه. بودم خوشحال هم خودم

 :گفتم و برگردوندم سرمو من که بده بهم بود بغلش که رو ای بچه خواست می مامان

 جاش؟ سر بزاری رو لعنتی این میشه مامان-

 :گفت تشر با مامان

 ببینی؟ تو بچه خوای نمی چی؟ یعنی-

 :گفتم بلند صدای با

 ...دا مشکلی. ببینم خوام نمی! نه نه،-

 هب هم بابا. رفت بیرون اتاق از نیما و داد نیما به رو بچه مامان. شد ام جمله کردن تموم از مانع داشتم که شدیدی درد

 :گفت و زد کنار رو موهام و نشست کنارم مامان. رفت نیما دنبال

 یرش بهش و کنی بغل تو بچه باید اآلن تو. برداری کودکانه های بازی این از دست بهتره. شدی مادر دیگه تو یکتا؟-

 .داره نیاز تو آغوش به اون. بدی

 :گفتم و بستم هامو چشم

 .بده رشی هم سینا ی بچه به تا بدین پول شون یکی به شه می پیدا ده شیر ی زنا این از خیلی بیمارستان این توی-

 .کنه می نگام تعجب با مامان دیدم کردم باز که هامو چشم

 گن؟ می چی مردم آخه-

 .نیست مهم واسم. بگن بگن، خوان می هرچی مردم-

 دیدنم به هم یکبار حتی سینا روز دو این توی و برگشتم خونه به بعد روز دو. رفت بیرون اتاق از عصبانیت با هم مامان

 .بودم راضی وضع این از هم من و نیومد

 ظاهرا و بود آماده و حاضر من از زودتر نیما اینکه مثل اما. رفتم پایین به و شدم بیدار همه از زودتر بعد روز صبح

 :گفت لبخند با. بود خورده هم رو اش صبحانه
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 داری؟ عجله خیلی اینکه مثل! خیز سحر آقای بخیر صبح-

 :گفت خنده با

 !ها شه می دیر شن؟ نمی بیدار چرا اینا مامان باشم؟ نداشته عجله شه می مگه-

 !مونده ساعت سه هنوز! شه نمی دیر نترس-

 .شدن بیدار هم بابا و مامان که شم آماده برم خواستم می و چیدم رو صبحانه میز

 مه نیما. افتاده لرزه به پاهام کردم احساس. شد وارد که بود نفری آخرین مهشید. رسیدیم که بود یازده حدودا ساعت

 نمی. چکید می صورتمون روی محابا بی اشک. انداخت بغلم توی خودشو و اومد طرفمون به. نداشت من از بهتر حالی

 .کنه کنترل خودشو بود تونسته چطور نیما دونم

 که بود نفری آخرین نیما. کرد می گریه و بود قرار بی من مثل هم پریسا. بوسیدش و کرد بغل رو مهشید هم مامان

 مهشید دست دفعه یه. بود شده جمع هاش چشم تو اشک و بود شده خیره مهشید به نیما. داد دست هاش با مهشید

 فهمیدیم که بودیم مهشید منو فقط. نداشتن نیما به توجهی و بودن کاری مشغول همه. شد دور مون از و کرد ول رو

 .بگیره هاشو اشک جلوی نتونست نیما

 :گفت تعجب با مهشید شدیم ماشین سوار وقتی

 ندیدمش؟ کجاست؟ سینا یکتا، راستی-

 :گفت آمیزی تمسخر لحن با نیما و انداخت نیما به پرسشگر نگاهی تعجب با مهشید. ندادم جوابشو و کردم اخم

 .کرد ترکش یکتا-

 :گفت لکنت با! شد وا یخش انگار مهشید

 بود؟ چش سینا مگه چرا؟ آخه... یعنی-

 .نکن شروع دیگه تو کنم می خواهش مهشید-

 :گفت و دوخت ام چهره به رو اش غمزده نگاه

 ...پس! شدی دار بچه شنیدم پریسا از-

 :گفتم تشر با

 !سیناست پیش هم لعنتی اون درضمن شه می متشنج اعصابم چون بیاری یادم نکن سعی. کنم می خواهش مهشید-

 ...یکتا اما-
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 !نده ادامه-

 داده ترتیب مهمونی یه مامان. بردم خودم پیش اونو و بره خودشون ی خونه به نزاشتم. نزد حرفی دیگه هم مهشید

 :گفت و دوخت مامان به رو مهربانش نگاه مهشید. کنه دعوت رو همه مهشید برگشت مناسبت به بود قرار و بود

 .کنم نمی فراموش رو لطفتون این وقت هیچ! سیمین خاله ممنون-

 :گفت خنده با مامان

 !گرفتی لهجه چهارسال این توی تو راستی،! خاله حرفیه چه این-

 :گفت و خندید مهشید

 .ام ایرانی یه همیشه بزنم حرف هم ای لهجه هر با من-

 :گفتم خنده با. گزاشت تنها رو ما و کرد نگاهش تحسین ی دیده با مامان

 خبر؟ چه! داداش زن خب-

 :گفت و زد محوی لبخند

 ...من دونی می که تو! داداش زن نگو بهم-

 :گفتم زدمو راه اون به خودمو

 .داره دوست باشی که طور هر رو تو نیما مطمئنم! مورده بی تو نگرانی-

 :گفت و شد خیره نامعلوم ای نقطه به

 .کنم نمی فکر طور این من اما-

 :گفتم کنم عوض بحثو اینکه برای

 نیومد؟ پدرت چرا راستی-

 :گفت و زد تلخی پوزخند

 نشون خودش از العملی عکس هیچ برگردم خوام می گفتم بهش وقتی. نیست مهم براش من نبود و بود که اون اون؟-

 به هم خداحافظی واسه حتی اما، نشه باورت شاید. ایم غریبه چقدر هم با اون و من دونی می که تو ندونه کی هر. نداد

 .نیومد فرودگاه

 :گفت کردم تعجب دید وقتی مهشید. باشه خیال بی حد این تا پدر یه شه می مگه. موند باز دهنم تعجب از
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 .نیست مهم برام نبودش و بود. شدم احساس بی خودش مثل منم. نکن ناراحت خودتو-

 :گفتم و زدم چشمک مهشید به. شد داخل و زد در نیما لحظه همین توی

 .کن استراحت یکم توهم. کنم کمک مامان به برم من-

 به روعش و نشستم پیانو پشت کنم کمک مامان به اینکه بجای. شدم خارج اتاق از کنه اعتراضی بتونه اینکه از قبل و

 اقمات از شده سرخ ای چهره با که بود نیما. کردم متوقف رو زدن پیانو منم اتاقم در شدن بسته و باز با. کردم نواختن

 و بالش روی گذاشته سرشو مهشید دیدم و شدم داخل سریع. گفته بهش رو موضوع مهشید فهمیدم. شد می خارج

 :گفتم و کردم بغلش و کردم بلند سرشو. کنه می گریه زار زار داره

 زد؟ بدی حرف بهت نیما مهشید؟ -

 :گفت گریه میون! بزنه حرفی زاشت نمی اش گریه هق هق

 !میاد بدش من از نیما... نیما! یکتا بختم بد خیلی من-

 :گفتم تصنعی لبخند با

 خودشه؟ دست مگه! کرده غلط نیما-

 .داد تکون تاسف حالت به سرشو و کرد نگاهم یکم

 نم مگه اصال! شه؟ نمی چرا! شه؟ می پیدا ترم بدبخت من از مگه! نه! بود تر بدبخت من از شبنم! سوخت حالش به دلم

! نمک می ازدواج دارم دوستش که کسی با هم دیگه وقت چند و گیرم می طالقمو! ندارم مشکلی دیگه که من! بدبختم؟

 طاقت دلشون خودشون مدت یه بعد و کنن می قهر باهام فوقش فوق! هیچی؟! چی؟ نشدن راضی مامان و بابا اگه حاال

 اچر! بشم جدا خونوادم از تونم نمی که من! انگلیس؟ برم پرهام با من نبود قرار مگه اما! سراغم میان دوباره و آره نمی

 بابا و مامان به و اینجا آیم می باهم دوتایی شد پیدا فرصتی هروقت و رم می باهاش پس! پرهامم عاشق من! تونم؟ نمی

 !شن می تنها نیما و مهشید ازدواج از بعد اونا آخه! زنیم می سر

 ...حاال اما! ایران بود اومده امید هزار با! مهشید طفلک! بود رفته یادم پاک! نیما و مهشید راستی

 یه هلحظ چند هر! بود دیگه دنیای یه توی انگار! بود شده خیره سقف به و بود کشیده دراز تخت رو. کردم بهش نگاه یه

 از و شدم بلند و کنم تحمل نتونستم دیگه! گرفت آتیش دلم! پایین اومد می چشمش ی گوشه از اشک قطره یه بار

 .رفتم بیرون اتاق

 اون به خودمو! بود کرده قایم دستاش بین صورتشو و بود داده لم صندلی روی نیما. شدم داخل و زدم رو نیما اتاق در

 :گفتم زدمو راه

 !باشی داشته مهشید با حرفا خیلی کردم می فکر-
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 !دونی می چیزو همه خودت! راه اون به نزن خودتو! خودتی خر اینکه یعنی! کرد بهم دار معنی نگاه یه

 بگه! عاشقته بگه بهت اینکه برای! اومده راهو همه این تو خاطر به فقط اون! کنی کمک مهشید به باید تو! نیما-

 ....خب! کنی درکش باید هم تو! داره دوستت

 :گفت و اومد حرفم میون

 ...مهشید که دونی می تو-

 دوست رو تو اون! کنی خالی مهشیدو پای زیر نباید حاال! بودی ای منطقی آدم که تو چی؟ تو اما. دونم می آره،آره-

 تشدوس که کردی می ثابت بهش باید! داشتی می اش نگه باید تو! بود تو از اشتباه شایدم! کرده اشتباه یه خب! داره

 و جون اب تا بمون بگی بود منتظر فقط! کرد؟ می نگات چطوری فرودگاه تو یادته! نه یا بره که بود تردید توی اون! داری

 گها یعنی! ده؟ می ای معنی چه این "!دیدار امید به ": گفتی و زدی لبخند فقط و نگفتی هیچی تو اما! کنه قبول دل

 !اومدی خوش باز، اومدی اگرم! سالمت به که رفتی

 :دادم ادامه تر آروم لحن یه با

 باید هم وت! داره دوستت بگه بهت اینکه بخاطر! تو بخاطر فقط! برگشته حاال اما! برد پناه غریبه یه به پناهی بی از اون-

 !کمتر نه اما بیشتر،! باشی داشته دوستش موقع همون مثل و بدی پناه بهش

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 تشدوس که کن ثابت بهش! نده عذابش این از بیشتر و پیشش برو اآلن همین داری بهش نسبت حسو همون اگه حاال-

 بمونه اگه دونم می چون! اآلن همین! برگرده که بگو بهش نداری دوستش دیگه اگرم! خوایش می وجود تموم با و داری

 !دی می عذاب اونو هم بینی می عذاب خودت هم

 بلند های نفس صدای بیرون گذاشتم اتاقش از که پامو. بزارم تنهاش دیدم بهتر. زد نمی حرفی و بود ساکت نیما

 از !برسونه کیفش به خودشو خواست می انگار و بود افتاده تخت از. رسوندم بهش خودمو سرعت با. شنیدم مهشیدو

 اومد نیما دفعه یه! بودم کرده گم پامو و دست و بودم شده گیج. کشید می عمیق های نفس و اومد می اشک چشمهاش

 !درآورد رو اش اسپری کیفشو سراغ رفت سریع مهشید دیدن با و داخل

 می گریه همونطور اما شد تر آروم مهشید های نفس بعد لحظه چند! درآوردم تنش از بود پوشیده که رو تنگی لباس

 گریه هب شروع منم و شکست بغضم هو یه! بوسید سرشو و کرد بغلش محکم و مهشید نیما! بود گرفته م گریه منم. کرد

 :گفتم گریه و خنده میون. کردن نگام تعجب با نیما و مهشید. کردم

 !گرفتی ازم داداشمو نیومده! توئه تقصیر همش چیه؟-
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 ستمدون می. گذاشتم تنهاشون و شدم بلند! پایین انداخت سرشو بعد و نیما به نگاه یه و کرد من به نگاه یه مهشید

 !نمیاد نیما چشم به باشه داشته هم مشکلی هر مهشید که داره دوست رو مهشید اونقدر نیما

 :گفت و باال اومد عجله با مامان

 کجاست؟ مهشید شده؟ چی-

 :گفتم و پایین بردمش خودم با و انداختم اش شونه دور دستمو و زدم لبخند

 !نشیم عشق مرغ دوتا این مزاحم بهتره ماهم! زنن می حرف باهمدیگه دارن! عروست! مامان نه مهشید-

 ریمبگی بزرگ جشن یه بعد ماه بود قرار! شدن محرم هم به مهشید و نیما و گرفتیم کوچیک عقد مراسم یه بعد روز سه

 .کنیم شد می آماده ماه یه همین توی که شون خونه راهی رو دوتا اون و

 رو سینا ماشین گرفتم عقب دنده و کردم باز درو تا. بیرون برم خوری هوا واسه یکم خواستم می دادگاه از قبل روز

 ماشین از اما داشتم نگه پارک جلوی. سرمه پشت دیدم کردم نگاه آینه تو از. رفتم و دادم گاز بهش توجه بی. دیدم

 یومدهن کشی منت واسه و بود عصبانی خیلی ظاهرا. کوبید شیشه به و شد پیاده و داشت نگه سرم پشت. نشدم پیاده

 :گفت تهدید حالت با بده جوابمو اینکه بدون. کردم سالم و شدم پیاده ترسم از. بود

 آدم چه فهمیدم چون! نه! برگردی که بکشم رو منتت اومدم نکن فکر. گم می چی دارم ببین کن وا گوشاتو خوب-

 دوستت ى همه. بود دروغ حرفات ى همه که فهمم مى حاال. شد روشن واسم چی همه دیگه. هستی کثیفی و پست

 اون و تو بین گفتی بهم تو گفتی، دروغ بهم تو. شدم خام حرفات با که بگو رو ساده خر، من. بود دروغ هات دارم

 می رو تو باید بزنم رو حیوون اون اینکه بجای دادگاه جلوی روز اون. کردم باور حرفتو من اما. نیست هیچی عوضی

 !شدی؟ الل چرا! هان؟ بکشین؟ رو بیگناه ی بچه اون بودین کرده یکی به دست هم با. کشتم

 خیره لحظه چند از بعد و کردن می نگاهمون تعجب با بودن کنارمون که مردمی. گفت می رو ها جمله این فریاد با

 :داد ادامه تر آروم یکم ولی لحن همون با سینا. رفتن می و کشیدن می رو شون راه شدن

. مش می حاضر دادگاه تو فردا هستم حرفم سر من. بمونی اینجا نباید بگم خوام می. بگم بهت چیزی یه خوام می حاال-

 ت زنده علی والی به دربیاری فداکارو های مادر ادای و برگردی باشه، خواد می که هروقت حاال...موقعی یه اگه اما... اما

 فهمیدی؟. زارم نمی

 !"آره" یعنی که دادم تکون سرمو

 :گفت هاش حرف ی ادامه در و کرد نگاهم نفرت با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

263 

 ینم خودت چون بمونه پیشت همیشه برای که نگرد کسی دنبال وقت هیچ اما! کردی خیانت من پاک احساس به تو-

 من سر تو که میاره سرت رو بالیى همون اون که بدون اینو. شی می سیر اونم از مدت یه از بعد و بمونی باهاش تونی

 !برمیگردى پشیمون روز یه که باش مطمئن اما! کنم نمی نفرینت! آوردى

 یول. گیرم می مو آزادی ی برگه فردا که بودم حال خوش اما بودم شده تحقیر که این با منم. رفت و کشید راهشو بعد

 یراض رو بابا و مامان باید ماه سه این توی و نداشتم رو پرهام با ازدواج حق ماه سه تا من. بود مشکل یه فقط وسط این

 !دونم نمی خودمم چطوری؟ حاال. کردم می

. کردم می صبر باید بازم اومد نمی اگه. داشتم عجیبی ی دلشوره. بود نیومده هنوز سینا. رفتم دادگاه به بعد روز صبح

 هک همونطور سینا و رسید سر به انتظار بآلخره! اومد می بدم ام قیافه از خودم که بودم شده الغر اونقدر مدت این توی

 .نشست کنارم کنه نگاهم اینکه بدون. اومد بود داده قول

 هیجان و شوق با. شد امضا ام آزادی برگه بآلخره. نفهمیدم هیچی قاضی های اندرز و پند از دو نبود دلم توی دل

 آروم، اما سینا! بوده حال خوش اینقدر گرفتنش طالق از که بودم زنی اولین من شاید. اومدم بیرون دادگاه از خاصی

. بود شده جمع چشماش تو اشک. افتاد بهش چشمم که شم ماشین سوار خواستم می. اومد می پایین ها پله از آروم

 .شدم دور ازش و دادم گاز و زدم بهش پوزخندی

 همراه بود امیدوار انگار. شد خیره بهم مبهم نگاهی با و کرد باز درو مامان. برگشتم خونه به و گرفتم شیرینی راه بین

 !هستیم دنیا زوج ترین خوشبخت ما بگم و برگردم سینا

 :گفتم و گرفتم جلوش رو شیرینی و بوسیدم صورتشو

 !شدم آزاد بآلخره جون، مامان بیا-

 ندیده مامان از رو رفتاری همچین حاال تا. بست محکم درو و رفت اتاقش به و کوبید میز روی رو شیرینی جعبه مامان

 !شدم راحت سینا دست از دیگه من که بود این مهم! نبود مهم برام اما. بودم

 :دادم جواب و زدم لبخند. زد زنگ خودش بزنم زنگ پرهام به خواستم تا و برداشتم مو گوشی

 .سالم-

 :گفتم رفتم می اتاقم طرف به که همونطور و شدم بلند و انداختم اطراف به نگاهی

 .شد تموم چیز همه که بده مژده-

 !باشه ساکت داد ترجیح پرهام اما بشه حال خوش پرهام داشتم انتظار

 کردی؟ قطع. پرهام الو،-

 !باتوئه گوشم! نه-
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 .شد تموم چیز همه گم می شنیدی؟-

 .کردی درستی کار. گم می تبریک-

 :گفتم و بستم سرم پشت درو

 !نیستی خوشحال رسه می نظر به-

 .باشم عروسی سات و سور فکر باید اآلن از. خوشحالم خیلی اتفاقا نه،-

 :گفتم و کردم دل ته از ای خنده

 است؟ بله من جواب که معلوم کجا از-

 :گفت و کرد مکث کمی

 !خداحافظ-

 !شد می حال خوش باید پرهام اما نبود حال خوش گرفتنم طالق از کس هیچ اینکه با! نیاوردم در سر رفتارش از

 .نبودن اطرافشون دنیای متوجه اصال که بودن غرق شون عاشقونه دنیای تو اونقدر نیما و مهشید

 نتزیی رو حجله هم شبنم و پریسا منو! کارها دنبال رفت آرمین با خودش و برد آرایشگاه به مهشیدو نیما عروسی روز

 کارهامون از بعد بود قرار. کنیم تزیین رو ش حجله ما داشت دوست چون! بود مهشید پیشنهاد این البته. کردیم می

 .کنه آرایش هم رو ما و خونه بیاد مامان آرایشگر

 با هک خندیدیم می و گفتیم می و بودیم نشسته هم کنار. رفتیم باغ به زودتر ما اومدن می دیرتر مهشید و نیما چون

 به بعد و کردن پرسی احوال و سالم همه با اول و شدن داخل مهشید و نیما "!باد مبارک یار ای " آهنگ شدن شروع

 :شنیدم پرهامو صدای یهو که کردم می نگاه بقیه به و بودم نشسته من. نشستن و رفتن جایگاه

 !نیما بحال خوش-

 که داشتم دوستش اونقدر که حیف اما بدم هاشو محلی بی جواب خواست می دلم خیلی. کردم نگاهش و برگشتم

 !برگردونم ازش رومو تونستم نمی حتی

 :گفتم زدمو لبخند

 !شما عروسی ایشاهلل-

 خاموش ها چراغ. دربیام بغلش از اومد نمی دلم. رقصید می قشنگ خیلی. کرد بلندم و گرفت دستمو و زد ای قهقه

 خودش با منو و داد می فشار محکم کمرمو پرهام! بود شده قاطی موزیک بلند صدای با هورا و جیغ صدای و بود شده

 از! افتاد سینا چشم به چشمم بردارم قدم از قدم خواستم تا. دراومدم بغلش از شد روشن که ها چراغ. چرخوند می
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 که ما اصال! بابا نه. بخورم محکم سیلی یه باید آدم اینهمه بین اآلن گفتم خودم با. بشم روح قبض بود نزدیک ترس

 و رفت یناا نیما سمت به و انداخت بهم تفاوتی بی نگاه سینا تصورم برخالف اما! حساسه خیلی سینا ولی. گرفتیم طالق

 .کرد پرسی احوال باهاشون و گفت تبریک بهشون

 :گفت و گرفت دستمو پرهام

 پریده؟ چرا رنگت واستادی؟ اینجا چرا-

 :گفتم زدمو ای معنی بی لبخند

 بیاری؟ برام آب لیوان یه شه می! کنه می درد یکم سرم! نیست چیزی-

 زهنو و بود روم روبه دقیقا سینا! بیاره آب برام تا رفت خودش و نشوند صندلی یه روی منو و داد تکون سرشو پرهام

 مدون نمی. داد تکون تاسف حالت به سری و کرد نگام و برگشت مهشید دفعه یه. زد می حرف مهشید و نیما با داشت

 نگاه مسیر س دیگه جای حواسش که مهشید دیدن با بود مهشید مخاطبش انگار که سینا. زدم لبخند بهش چرا

 .برگردوند روشو سریع بعد و شد خیره هام چشم به ای لحظه چند من دیدن با. کرد دنبال مهشیدو

 مترس می ":گفت بهم که ای لحظه اون یاد دفعه یه. بشه زنده براش داشت من با که خاطراتی خواست نمی دلش شاید

 وقتی هک افتادم ای لحظه اون یاد "!ببوسمت کنمو بغلت و کنم کنترل خودمو نتونمم ترسم می! کنم نگاه هات چشم به

 "!کنم نگاه چشمات تو تونم می راحت خیال با دیگه حاال ":گفت بهم و گرفت دستمو کردیم ازدواج باهم

 کشیدن پر خاطرات این ی همه انگار پرهام صدای با اما! شد زنده ذهنم تو داشتم باهاش که خاطراتی ی همه دفعه یه

 و برگشتم گذاشتم میز روی لیوانو وقتی. کشیدم سر رو ش همه و گرفتم ازش لیوانو و زدم لبخندی. شدن محو و

 چی ناسی پس! کردن می صحبت هم با که بودن نیما و مهشید فقط! نبود دیگه سینا! نه اما! کردم نگاه سینا به دوباره

 !شد؟

 دفعه یه! شده محو خاطرات دنبال! گشتم می سینا دنبال همش من اما. شد زدن حرف مشغول و نشست کنارم پرهام

 !بره؟ خواست می زودی این به! کرد می خداحافظی بابا و مامان با داشت که افتاد بهش چشمم

 چه؟ من به اصال! زد می سر اش بچه به و رفت می باید حتما

 نکردم؟ گوش حرفاش به چرا گه؟ می چی این! خورد می تکون هاش لب. کردم نگاه پرهام به و برگشتم

 چیه؟ تو نظر-

 چی؟ درمورد هان؟-

 چی؟ درمورد گی می تازه زنم می حرف دارم ساعته یک من خوبه؟ حالت یکتا-

 .نبود حواسم! ببخش-
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 که نیما و مهشید طرف به. شد می خالی داشت کم کم باغ. رفتن می خوری غذا سالن به غذا خوردن برای مهمانها

 :گفت و چرخید دور یه و گرفت دستمو مهشید. رفتم بودن کرده صرف غذاشونو

 بخوری؟ شام ری نمی چرا-

 !سرش تو بکوبی کفش لنگه با تا داری وقت ها حاال حاال نترس، باشی؟ تنها نیما با خوای می کلک؟ چیه-

 !کردی بدبخت رو سینا بیچاره ام؟ تو مثل من مگه-

 :گفت نداره اهمیتی براش من شدن ناراحت که انگار مهشید. برگردوندم رومو اخم با

 .نشد اما بمونه بیشتر ما عروسی واسه داشت دوست! بود ناراحت خیلی! سینا بیچاره-

 :گفت زنه می حرف خودش با داره که انگار بعد

 ...آوردی سرش تو که بالیی این با! بمونه نبایدم خب-

 یعنی زدم؟ پا پشت چی همه به من که شد چی راستی. شدم دور زودازشون نداشتم مهشیدو های حرف تحمل چون

 اینطور من پیش شایدم! نداره دوست و ماهک سینا! نه نه! ماهک شایدم بازی؟ لج خاطر به یاد بود؟ پرهام خاطر به

 چرا! بشنوه منو های غرغر نیست مجبور دیگه اقل ال! باشه حال خوش بایدم! حاله خوش خیلی اآلن و کرد می وانمود

 می که وقتی چیه بابا و مامان برخورد دونم نمی! شده دردسر اینهمه باعث که عشق این به لعنت ام؟ اینطوری من

 عدب که نیما البته! نیما مهمتر همه از! مامان؟ اما گه نمی چیزی مطمئنم که بابا کنم؟ ازدواج پرهام با خوام می من شنون

 نماو باشه نداشته حرفی بابا اگه اونم که مامان مونه می پس! نداره من کار به کاری دیگه و شه می گرم سرش ازدواج از

 !گه نمی چیزی

 !آوردم تو واسه اینو بیا-

 . کردم نگاه پرهام به

 درآوردم؟ شاخ چیه؟-

 موهای و مشکی های چشم سینا! سینا با پرهام مقیسه! مقایسه یعنی! خریدار یه چشم به اینبار. کردم نگاهش بازم

 ره از سینا! بود داده حالتشون عجیبی طرز به که گندمی بلند موهای و عسلی های چشم پرهام و داشت لختی مشکی

! هه. کشیدم خط چیزو همه دور خاطرش به ه عشقی! بود من عشق پرهام... اما بود تر خوشگل و تر تیپ خوش لحاظ

 !شم نمی عاشق وقت هیچ کردم می ادعا همیشه که من اونم! عشق! مسخره چه

 کنی؟ می نگام اینطوری چرا-

 :گفت و کوبید بشقاش روی قاشقشو. نزدم حرفی بازهم
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 شده؟ چت تو هست معلوم هیچ-

 !کردم می فکر عشق به داشتم! معلومه! آره-

 خب؟-

 چی؟ خب-

 !رسیدی؟ ای نتیجه چه به خب-

 :گفتم و خوردم ساالدم از یکم

 !ایه مسخره چیز-

 :گفت پوزخندی با

 ایه؟ مسخره چیز بگی که کردی فکر وقت اینهمه-

 !دیگه گم می که هست حتما خب-

 کنی؟ صحبت بابات مامان با خوای می کی تو راستی!... خیال بی بابا، باشه-

 چی؟ درمورد-

 :گفت و م پیشونی رو گذاشت دستشو بعد و کرد نگاهم یکم

 !باشی مریض شاید خوبه؟ حالت مطمئنی تو-

 .ندارم رو بازی مسخره ی حوصله پرهام-

 کردی؟ صحبت بابات و ماما با ازدواجمون درمورد گم می من خب-

 .ترسم می راستش! نه! دیگه بگو اینو اول از خب! آهان-

 چرا؟-

 !نمیاد خوشش تو از مامان آخه-

 :گفتم دادمو بهش آب لیوان یه! گلوش تو پرید غذا

 نداشتی؟ اینو انتظار چیه؟-

 میاد؟ بدش من از سیمین خاله چرا حاال! نه راستش-

 :گفتم خنده با
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 !بگیر فاکتور منو البته! دارن نظرو این ها خیلی! نیستی براهی رو آدم تو گه می! دونم می چه-

 :گفت و کرد بلند بشقابشو

 !شنیدم شنیدم می باید که هرچی! بود خوبی شام! ممنون-

 چی؟ یعنی-

 !خواستگاری فرستم می مو خونواده روزا همین من چون! بزاری میون در خانوادت با زودتر بهتره حال هر به! هیچی-

 :گفتم و کوبیدم اش شونه روی

 !ندارم ازدواج حق ماه سه تا من! رفته یادت اینکه مثل محترم آقای-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !بود رفته یادم! گی می راست-

 !بابات گور به تف! سگ پدر ای-

 .بود کرده دنبالش سگ یه که کردم نگاه آرمین به تعجب با و برگشتم

 !بگیر سگو پدر اون بدو! کن نیگام وانستا اونجا ماست مثل! هوووی-

 هک بود گذاشته باغ نگهبان سگ سر سربه اونقدر آرمین. خندیدم می و بودم گرفته دلمو. مردم می داشتم خنده از

 :گفتم خنده با! دنبالش بود افتاده

 !شی نمی ادم وقت هیچ-

 !گن می همه که اینو-

. بود شده سرخ بود دویده که بس از صورتش. طرفمون اومد زنان نفس نفس آرمین و گرفت سگشو باغ نگهبان

 :گفتم خندیدم می که همونطور

 پدر که انگار نه انگار اصال! داره؟ پدری چه! امیر بیچاره! رفت می آبروت وگرنه نیست اینجا ی کس آوردی شانس-

 !باشی الگو باید و شدی

 نه؟ک می پا به قیامتی چه بفهمه سارا اگه دونی می نیست؟ من بچه امیر گی می تو یعنی! بیتا بیاد روت به تف ای-

 :گفت تعجب با پرهام. کردم نگاهش فقط شده گرد های چشم با

 گی؟ می وری دری خودت واسه تو؟ گی می چی-
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 .خورد زنگ آرمین گوشی

 یه!... جان ای!جان ای!... نه!... شمام درخدمت امشب باشه!... آره!... مایین سرور شما!... برم قربونت نه...  جانم؟ الو-

 !...بشو موش یه!... بشو موش

 .خندید می زیریرکی پرهام. کرد قطع رو گوشی بعد! خنده زیر زد هو یه

 بود؟ کی این آرمین-

! لِش ماست، مثل سینا این نیست! خالف دنبال افتاده اآلن کردی ول شوهرتو! دختر بگیری حناق! سینا دختر دوست-

 ی پسره این ی حوصله من بکن کاری یه آرمین خدا ترو گه می زده زنگ بهم دختره این! نمیاد خوشش ازش هیچکی

 .کردم قبول بشکونم رو دخترا دل نمیاد دلم که منم! نیاد دیگه اون که اینجا بیا امشب. ندارم ناپاکو چشم

 !خنده زیر زدیم پق پرهام منو هو یه

 و رسوندیم شون خونه تا دومادو و عروس و ریختیم خیابونا به همه و شد تموم نیمام و مهشید عروسی جشن بآلخره

 ودب گلوم تو که کهنه بغض یه هو یه و کشیدم دراز تخت روی. بودم افتاده خودم عروسی شب یاد. برگشتیم خودمون

 می دلم شاید! دونم نمی چی از و کی از! بود پر خیلی دلم اما کردم می گریه چرا دونم نمی. افتادم گریه به و ترکید

 بچه بدونم نخواستم حتی من نیستم؟ دیگه های مادر مثل من چرا راستی! نبود مهم برام اون! نه! ببینم مو بچه خواست

 تا دیگه. رسیدم می پرهام به داشتم که من! بود؟ گرفته چی واسه من دل. کن ولش اونو اصال پسر؟ یا دختره م

 اخدای! داشتم؟ دوست رو پرهام واقعا من. نبودم مطمئن! نه! مطمئنی؟! دیگه آره! خوشبختی؟! نمونده راهی خوشبختی

 !دلم؟ دو اینقدر چرا

 .نکردم بلند سرمو! شد داخل و زد در به ای تقه مامان

 خوابی؟ یکتا -

 !مهشیده اینکه! برگردوندم سرمو هو یه

 برگشتین؟ شما انوقت رسوندیم رو شما ما کجاست؟ نیما میکنی؟ کار چی اینجا تو! وا-

 :گفت و نشست کنارم

 !اینجا بیایم خواستم نیما از من-

 ای؟ دیوونه تو-

 :گفت و خندید

 !بره نمی خوابم من! پایین بریم بیا حاال! نکن شک-
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 :گفتم انداختم می بیرونش اتاق از که درحالی و کردم بلندش

 !بخونه الالیی برات بگو شوهرت به برو شی؟ می من مزاحم چرا نمیاد خوابت اگه-

 :گفت و کوبید در روی مهشید و بستم درو

 !کن باز در کنی؟ می همچین چرا یکتا! اِه-

 !بودم ندیده تو مثل عروس! بابا برو-

 :گفتم خنده با. اومد نیما قهقه صدای

 کنی؟ می شیطانی های خنده داداشی؟ چیه-

 !کنم بازی عشق و بمونم بیدار صبح تا باید امشب من! کوچولو آبجی بخواب بگیر تو: نیما

 :گفتم خنده با

 !کرده اثر توهم روی آرمین اخالق! نیما شدی حیا بی-

 .کرد اثر من در همنشینی کمال-

 :گفتم خنده با

 !دوماد شاه زارم می بودنت مست پای به رو امشبت حرفای -

 خواب از وحشت با که بود صبح نزدیک. بخوابم کردم سعی و کردم عوض لباسمو هم من. شدن دور مهشید با و خندید

 خیره سقف به چقدر دونم نمی. کشیدم دراز دوباره. بود نشده روشن هوا هنوز. کردم نگاه بیرون به پنجره از. پریدم

 !بود نمونده یادم اصال ؟!بود چی راستی. کردم فکر بودم دیده که خوابی به.  کردم فکر و شدم

 فتهر کارخونه به زود صبح بابا! بود نه ساعت. رفتم پایین به شستمو صورتمو و دست. کرد صدام صبحانه واسه مامان

 :گفتم مامان به رو تعجب با. بود

 شرکت؟ نمیری امروز تو مامان-

 .ندارم کاری شرکت! نه-

 مامان؟-

 .کرد نگاهم و کرد بلند سرشو. کرد می جمع میز روی از هارو ظرف داشت

 ...به راجع خواستم می-
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 !چی؟-

 :گت بگم چی خوام می من رفت یادش اصال انگار بعد

 هک ت زندگی از اون! بود همرات ماه نه نباشه هرچی ؟!ببینی تو بچه بارم یه نشدی حاضر حتی!هستی؟ مادری چه تو -

 نشده سال دو! میگن؟ چی مردم... که واقعا! ت بچه از اینم و عام و خاص ی مسخره رو ما و کردی ولش اینجوری

 !گرفت طالق دختره

 ...کنم نمی زندگی مردم واسه من مامان -

 !هان؟! شدی؟ جدا سینا از چرا تو اصال! ریختی بهم تو زندگی حرفا همین با! دیگه آره: باال رت می داشت صداش

 !بخیر صبح-

! نه اما. بودم شوهرش خواهر حاال چون شاید. شدم می ناراحت مهشید اومدن از که بود باری اولین! محل بی خروس! اه

 .حرفم وسط اومد و پایین انداخت سرشو گاو عین که بود این بخاطر

 .بزنیم شهر تو گشتی یه میریم داریم نیما با! ندارم میل! مادر نه-

 !پاگشا واسه دعوتین اینا نسترن ی خونه نهار! بیاین زود ولی! برم قربونت باشه-

 میاین؟ هم شما-

 کجاست؟ نیما! آره اومد مسعود اگه! نیست معلوم-

 !مامان اینجام من: نیما

 .دراومد دادم که کشید منو موهای و پایین اومد ها پله از

 کنی؟ می کار چی نیما! اِه-

 :گفت و کشید سر و برداشت مو چایی. کردم می قهر منم و کرد می اذیتم که ها موقع اون مثل درست

 !شو آماده برو-

 چی؟ واسه-

 .بگردیم یکم بیرون بریم اینکه واسه: مهشید

 !بگذره خوش! برین خودتون. ندارم حوصله من-

 !برین نفری دو خودتون شما! عزیزم گه می راست یکتا: مامان
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 .رم نمی جایی منم نیاد یکتا تا: مهشید

 بکشه؟ اینو ناز باید کی حاال! ها کردیم گیری عجب! بابا ای: نیما

 !کنه رفتار مبلش مطابق شوهرش که کرده شوهر! بکشم نازشو من که نکرده شوهر ای؟ کاره چی اینجا تو پس-

 :گفت و کرد نگام یکم نیما

 !کنه رفتار من میل مطابق باید اونم البته-

 چیه؟ منظورت-

 !ناراحته دستم از سینا بخاطر هنوزم نیما دونستم می

 !فهمی می خوب خودت منظورمو-

 :گفت آروم مامان. رفتم هال به و شدم بلند

 .نکن اذیتش اینقدر نیما-

 :گفت بلند صدای با مهشید

 .نمیام من! برو تنها خودت شد اینطور که حاال بگیری؟ دهن به زبون دقیقه چند شد نمی-

 :گفت خنده با مامان! نشست کنارم و اومد اونم بعد

 !بکشی هردوشونو ناز باید حاال-

 :تگف و انداخت مهشید به نگاه یه و برگشت در طرف رفت می وقتی. شد آماده و رفت اتاقش به نیما بعد دقیقه چند

 !اینا شهروز عمو ی خونه بریم تا دنبالت میام-

 :گفت و برگردوند روشو مهشید

 !میریم باهم دوستم منو! نیومدی هم نیومدی-

 عدب. خندیدیم و زدیم حرف باهم نیما و بابا اومدن تا! خنده زیر زدیم مهشید منو. رفت و دروکوبید و شد عصبانی نیما

 !اینا شهروز عمو ی خونه بریم تا شدیم آماده بعد و کردیم کمک ها ظرف شستن توی مامان به نهار از

 :گفت نیما. کرد پرسی احوال مون همه با. رسید ما با همزمان هم پرهام رسیدیم وقتی

 پرهام؟ بودی کجا-

 :گفت خنده با
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 .کنم خرید براش برم بود فرستاده منو شناسی؟ نمی مامانو-

 ورود ی لحظه همون از هم بابا و مامان. شدن داخل همه از جلوتر مهشید و نیما. کرد دعوت داخل به رو همه بعد

 برگشتم. گرفت دستمو پرهام که تو برم خواستم می منم. شدن شهروز عمو و نسترن خاله با زدن حرف مشغول

 :گفت و گرفت مظلومی ی قیافه. کردم نگاهش

 !نرو-

 !زشته چی؟ یعنی-

 :گفت و کشوند خودش دنبال منو

! دارن زیاد نگفته حرف مهشیدم و نیما. نیومدن هنوز که وحید و پریسا! شه نمی تو منو نبودن متوجه کس هیچ-

 شطرنج دارن مسعود عمو و بابا اآلن البته! زدنن حرف مشغول باهم همیشه مثل و دیدن همدیگرو که هامونم بابا مامان

 !کنن می بازی

 :گفتم و انداختم بود کرده خاله واسه که هایی خرید به نگاه یه

 چی؟ اینا پس-

 :گفت درو جلوی گذاشتشون خنده با

 !میرن و دارن برمی رو اینا خودشون نیستیم ما دیدن وقتی-

 میریم؟ کجا داریم حاال-

 !بیا فقط تو-

 .کرد رانندگی به شروع سرعت با و نشست رل پشت خودش و کرد باز برام درو

 !کنن می بد فکرای زده غیبمون ما فهمن می اآلن! برگرد خدا ترو پرهام-

 :گفت خاصی حالت با

 !باشه درست فکراشون شاید-

 :گفتم و رفتم در کوره از

 پرهام؟ میگی چی-

 !شی می ترسناک چقدر میشی عصبانی وقتی دونی نمی یکتا وای-

 :گفتم خنده با
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 !شی می خواستنی خیلی گفت می سینا! جدا؟-

 :گفت محکمی لحن با و شد رو اون به رو این از انگار

 !بزنی حرفی درموردش ندارم دوست دیگه-

 :گفت اخم با. برگردوندم رومو

 لوس این ی حوصله من اما! کشید می نازتو همیشه سینا شاید! کنم روشن برات رو چیزی یه خوام می! یکتا ببین-

 !نکن قهر باهام هرلحظه خواهشا اما کنی آشتی باهام خوام می ازت ایندفعه. ندارم رو بازیا

 .برگشت خونه طرف به و کرد عوض مسیرشو عصبانیت با. نزنم حرفی دادم ترجیح

 .داشتم دوستش جون و دل با اما بودم ناراحت دستش از اینکه با. نشم آفتابی چشمش جلوی زیاد کردم سعی روز اون

 پرهام؟ چی؟-

 چشه؟ پرهام مگه! پرهام مامان آره-

 کنه؟ ازدواج ش عمه دختر با نبود قرار مگه اصال هست؟ چیکاره نیس معلوم نیست؟ چش-

 !وقته خیلی! خواد می منو اون! نداره دوستش اونو پرهام! مامان نه-

 :زد زل چشمام تو و نشست روم روبه مامان

 !داشت؟ گناهی چه بچه اون خدا وای! شدی جدا سینا از پرهام بخاطر که نگو-

 :گفتم کالفگی با. بودم نکرده رو یکی این فکر بدم؟ جوابشو داشتم چی

 .کنیم ازدواج هم با خوایم می ما که اینه مهم کنه؟ می فرقی چه-

 :گفت بشه حریفم تونه نمی دید که مامان

 .کنم صحبت پدرت با باید! دونم نمی-

! ده یم رضایت بابا دونستم می. نشم آفتابی چشمش جلوی زیاد دیدم بهتر. رفتم اتاقم به و شدم بلند حالی خوش با

 .گفتم مامان به رو قضیه زدمو دریا به دلمو بود کندنی جون هر با بآلخره امروز

 :شنیدم پایین از رو بابا صدای. موندم اتاقم توی اومد بابا وقتی شب

 پایین؟ نمیای چرا جان بابا! یکتا؟-

 .دارم کار باهات بیا! کن ولش! مسعود: مامان
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 بلند مامان صدای هو یه! گذشت هم دیگه ی دقیقه ده. شنیدم نمی چیزی من و زدن می حرف آروم! گذشت ربع یه

 :شد

 یکتا؟-

 بله؟-

 !بزنه حرف باهات خواد می پدرت پایین بیا-

 می اباب از که بود باری اولین. کرد می نگاه میز روی گل به ظاهرا و بود نشسته مبل روی بابا! پایین رفتم بالفاصله

 :گفت و زد مهربونی لبخند. نشستم جلوش. ترسیدم

 !خوبیه پسر پرهام! گفت واسم چیزو همه مادرت-

 :گفت هو یه بابا. کشیدم عمیقی نفس

 .مخالفم من اما-

 .بود مخالف باهام بابا که بود باری اولین شاید. شدم خشک

 چرا؟ پرسیدم سر تکون با

 ایدش پرهام! کنه می فرق بقیه با موضوع این اما. کنم می عمل تو ی خواسته برخالف دارم که باشه باری اولین شاید-

 !باشی عاقل بهتره پس. مطمئنم اینو من! کنه خوشبختت تونه نمی اما کنه، تامینت بتونه مالی نظر از

 با. تمریخ توش پرت و خرت یکم و برداشتم مو چمدون. بود مامان تقصیر همش. رفتم اتاقم به و شدم بلند عصبانیت با

 :پرسید محکمی لحن با بابا. کرد نگام تعجب با مامان. اومدم پایین ها پله از گریه

 کجا؟-

 :گفتم بغض با

 ،پارکی. بگذرونم توش و.شب. بتونم که شه می پیدا جایی یه بآلخره! کنه می ناراحت رو شما من وجود اینکه مثل-

 ...!خلوتی ی کوچه

 مامان. شدم خارج خونه از دو حالت با. کردم حس صورتم روی رو سوزشش فقط. زد سیلی بهم و اومد کی بابا نفهمیدم

 بی خیابون توی. بودن نشده آب هنوز ها برف اما بارید نمی برف! بود سرد هوا! بگیره جلومو نتونست کرد هرکاری

 زنگ پرهام به. رفتن و کشیدن راهشونو شم نمی سوار دیدن وقتی و زدن بوق برام ماشین چندتا. رفتم می راه هدف

 کجایی؟ پس! تو به لعنت! اه! نداد جواب بازم! بار سه! دوبار. نداد جواب. زدم

 برسونمت؟ خانمی-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

276 

 .ندادم جواب. زد می زنگ مامان. کردم تندتر هامو قدم

 .مخلصتم بست در خودم! نداره عیب دی؟ نمی جواب چرا-

 .افتادم گریه به و ترکید بغضم دفعه یه

 کنی؟ می گریه چرا! اِه-

 !عوضی شو گم-

 کنی؟ می خیس معرفت بی اون واسه خوشگلتو چشمای نیست حیف. کردم پیدات تازه من عزیزم؟ چرا-

 :گفتم فریاد با

 !شو خفه-

 :گفت شد می رد اونجا از که پسر یه

 شده؟ مزاحمتون خانم-

 :گفت یکی اون به فریاد با پسره. دادم تکون سرمو

 شرف؟ بی نداری مادر ، خواهر خودت مگه-

 !نامزدمه! چه؟ تو به! بابا برو-

 :گفتم که کرد من به نگاه یه پسره

 !گه می دروغ-

. نبود اطراف اون کسی و بود شب های نیمه. کردم نگاه اطرافم به وحشت با. شدن درگیر باهم و گرفت شو یقه پسره

 :گفت ها مامور از یکی. بردن مزاحمو ی پسره اون و اومدن بعد دقیقه چند. دادم اطالع و 111 زدم زنگ

 .کالنتری بیارین تشریف باید هم شما خانم-

 .شدم پلیس ماشین سوار حرف بدون

 :گفتم بود کرده کمکم که پسره اون روبه رسیدیم که کالنتری به

 !م شرمنده واقعا! ببخشید-

 !نکنین ناراحت خودتونو شما! خانم حرفیه چه این-
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 که مزاحم ی پسره اون مادر و پدر بعد ساعت نیم. دادم مامورها از یکی به رو خونه تلفن شماره و کردم تشکر ازش

 :گفت و کرد سرگرد جناب به رو پدرش. رسیدن بود مازیار اسمش فهمیدم

! بازداشتگاه ببرینش! برده جا همه منو آبروی این. کنم نمی خرج هم هزاری یه پسر این واسه من سرگرد جناب-

 !اهلل ال اله ال... همونجا امیدوارم

 :گفت مازیار مادر

 کرد؟ کاری شه نمی سرگرد جناب شریفی؟ گی می چی-

 :گفت و کرد اشاره من به سرگرد جناب

 .بدن رضایت باید ایشون-

 :گفت آمیزی غرور لحن با و اومد طرفم به مازیار مادر

 دین؟ نمی رضایت چرا پس نشستین؟ چرا خانم-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 !شده من مزاحم شما پسر ولی-

 :گفت و داد گردنش و سر به قری

 دیگران گردن خودتو گناه خود بی پس! موندی نمی بیرون شب وقت این تا که بودی دارى خونواده دختر اگه تو-

 !ننداز

 :گفتم عصبانیت با

 !دارین نگه خودتونو احترام خانم-

 :گفت بلند صدای با

 هان؟ کنی می کار چی ندارم نگه اگه مثال-

 !باشین مودب خانم: سرگرد جناب

 کجاست؟ من دختر! سرگرد جناب سالم-

 و برگشت مامان و کرد اشاره من به سرگرد جناب. کنم نگاه چشماش تو و برگردم شد نمی روم. بود مامان نگران صدای

 داخل هم بابا سرش پشت. بود رسیده کالنتری به پاش که بود باری اولین این شاید. کرد نگاه هام چشم به مستقیم

 . داد انجام رو کارها سریع فقط و نکرد بهم هم نگاهی نیم حتی مامان برخالف بابا. شد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

278 

 !جعفری شاهرخ-

 !میزد صدا رو پسره همون که بود سرگرد جناب صدای

. اومد همراهمون هم بود کرده کمکم که پسره اون! بیرون اومدم جا اون از و دادم رضایت منم شد حل ها کار وقتی

 که هخون به. بودیم ساکت تامون هرسه ماشین توی. نکرد قبول برسونیمش که کردیم اصرار هرچی و کردم تشکر ازش

 .کشیدم دراز تخت روی و رفتم باال به سریع رسیدیم

 با. دنبو شده تر سنگین ها درس و بود آخر ترم. رفتم دانشگاه به بشن بیدار بابا و مامان اینکه از قبل بعد روز صبح

 تکون دست برام که دیدم دور از شبنمو. بودن نشده آب ها برف و بود سرد خیلی هنوز هوا اما بود عید نزدیک اینکه

. دمخندی بهش فقط. نداشتم بازی برف ی حوصله. کرد پرت طرفم به برفی ی گلوله یه هو یه که رفتم طرفش به. داد

 :گفت و کوبید م شونه روی

 شدن؟ غرق هات کشتی چته؟-

 .شدم غرق خودمم! خوبه که کشتی-

 :گفت بلند صدای با هو یه

 !شه می غرق داره کنید کمک! کمک! کمک-

 :گفتم و زدم غره چشم بهش. شدن دور ازمون خنده با و کردن نگاه ما به و برگشتن آخری سال های دانشجو از تا چند

 !مزه بی-

 السری یه داشتم و کردم روشن رو تلوزیون. نبود خونه هیچکی برگشتم وقتی. زاشت می سرم سربه همش سرکالس

 شومینه جلوی و کرد باز گردنشو شال و تو اومد. کردم باز مامان واسه درو. اومد اف اف زنگ صدای که کردم می نگاه

 .رفت خودش اتاق به و شد بلند بعد و کرد نگاه من به یکم مامان. کردم می نگاه تلوزیون مثال من. نشست

 که کرد می اصرار همش و بود شده خسته پرهام. کردن می فراموش رو موضوع کم کم بابا و مامان نو سال اومدن با

 !مونده عقب کاراش ی همه من بخاطر گفت می. کنیم ازدواج زودتر

 ها بچه شد قرار. گرفتیم جمعی دسته عکس یه و شدیم جمع ها کالسی هم ی همه رفتم دانشگاه به که آخری روز

 .کردم حرکت شون خونه طرف به شبنم با و کردم خداحافظی شون همه از. بگیرم ازش منم و شبنم به بدن رو عکس

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !شبنم شد تموم بآلخره-

 .کردم نام ثبت ارشد آزمون برای من! شده شروع تازه! خانم خیر نه-
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 نگفتی؟ من به چرا پس جدی؟-

 :گفت و انداخت باال شانه

 بخوریم؟ بستنی یه بریم موافقی-

 باهم و نشستیم خیابون کنار نیمکت یه روی و گرفتیم بستنی دوتا فروشی بستنی یه از باهم و دادم تکون سرمو

 هم من. کنه دعوت شون خونه درسش کردن تموم مناسبت به رو همه شبنم روز اون بود قرار. شدیم صحبت مشغول

 ی همه وقتی. شدیم کارها انجام مشغول و کردیم عوض هامونو لباس رسیدیم وقتی. کنم کمک بهش و برم بود قرار

 :گفتم و کردم پرت مبل روی خودمو شد آماده چیز همه و شد تموم کارها

 !کنم می جبران! کشیدی کار ازم خیلی-

 :گفت و گرفتش شبنم طرف به. شد داخل گل دسته یه با بهرام و شد باز در لحظه همون

 !شدیم راحت بآلخره! گم می تبریک-

 !شدم راحت شدیم؟ راحت: شبنم

 حاال! آخیش! دارم درس! دارم درس ، بریم جایی یه خواستیم می تا! بودم شده خسته. شدم راحت منم! عزیزم نه-

 !نداره وجود درسی دیگه که راحته خیالم دیگه

 !بگیرم لیسانسمو فوق باید من! نزن صابون دلت به زیاد-

 !بخونی دکتری واسه خوای می هم بعدش حتما! بزارم من محاله-

 !بدم ادامه درسم به باید من-

 چیه؟ من تکلیف پس-

. شدم رد کنارشون از و کردم ای سرفه تک گیره می شدت داره دعواشون دیدم وقتی. کردم می نگاهشون واج و هاج

 !شده راحت کرد می فکر! بهرام بیچاره. رفتن طرف یه به هرکدوم بعد و کردن نگاه بهم یکم بهرام و شبنم

 یب بهم نسبت کردن می سعی هرکدوم! بود دار خنده کارهاشون. رفتن بقیه استقبال به هردوشون ها مهمون اومدن با

 .کردن می نگاه بهم بار یک دقیقه چند هر و تونستن نمی اما باشن اعتنا

 :گفت بهرام مادر شام میز سر

 شینی؟ نمی بهرام کنار چرا جان شبنم-

 :گفت و نشست بهرام خواهر کنار و کرد نازک چشمی پشت شبنم
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 !شینم می بهنوش کنار من!  جون مادر نه-

 .شد غذاش خوردن مشغول و انداخت باال شانه بعد و کرد نگاهشون لحظه چند بهرام مادر

 وقتی و ردک تعارف چای نیما به شبنم. بود نشسته نیما کنار بهرام. کرد تعارف شیرینی و میوه همه به شبنم شام از بعد

 :گفت و بیاره طاقت نتونست دیگه بهرام مادر. نشست من کنار پوزخند با. گذاشت نیما جلوی رو سینی رسید بهرام به

 !شده تون چیزی یه دوتا شما-

 !نیومده پیش مشکلی هیچ مامان؟ چیزی چه: بهرام

 :گفت و کرد من روبه بهرام مادر. زد پوزخند یه و کرد بهرام به نگاه یه شبنم

 شده؟ شون چه اینا مادر، بگو تو جان یکتا-

 :گفتم پته تته، با. کردم هول

 بگم؟ چی-

 دارن؟ مشکلی هم با اینا-

 .بگم تونم می که فهموند بهم سر تکون با. کردم شبنم به نگاه یه

 !ناراضیه بهرام اما بده آزمون ارشد واسه خواد می شبنم محمودی خانم راستش-

 دادی؟ دست از عقلتو بهرام؟ آره! وااااه-

 لحظه همون. کنه راهنمایی بهرامو داشت سعی و کرد می نظر اظهار یه هرکسی. زد نمی حرفی و بود پایین سرش بهرام

 :برداشتم رو اف اف گوشی و شدم بلند من. اومد اف اف صدای

 بله؟-

 .پرسیدم دوباره همین برای نیومد صدایی هیچ لحظه چند

 !سینام-

 :گفتم گوشش در و رسوندم مامان به خودمو سریع و کردم باز درو بگم چیزی اینکه بدون

 !بده بهم رو سوئیچ فقط نپرس چیزی! مامان میرم دارم من-

 :گفتم و کردم بقیه روبه. داد بهم رو سوئیچ و کرد نگاه بهم تعجب با مامان

 !همگی حافظ خدا!خونه میرم دارم! کنه می درد سرم یکم من ببخشید-
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 سعی هرچی! بیرون اومد سینا و شد باز هم آسانسور در کردم باز درو تا. رفتم در طرف به و برداشتم کیفمو سریع

 .بشکونیم رو سکوت خواستیم نمی کدوم هیچ! شد خیره هم چشم تو هامون چشم لحظه یه! نشد نکنم نگاهش کردم

 ازب درو بهنوش بعد لحظه چند و زد در و برگردوند سرشو سینا بآلخره. بودم شده خیره بهش همونطوری چرا دونم نمی

 پنج حدود از بعد. بودم واستاده اونجا هنوز من اما. بست درو بهنوش و شد داخل سینا علیک و سالم از بعد و کرد

 .شدم داخل و زدم رو آسانسور دکمه و اومدم خودم به دقیقه

 .زد زنگ تلفن که بودم خونه تو تنها روز اون

 بفرمایید؟ الو-

 ست؟ خونه سیمین خاله؟ خوبه حالت! جان یکتا سالم-

 !گذاشته جا هم شو گوشی داشتین؟ کارش! جون خاله نه-

 .عزیزم بزنه من به زنگ یه بگو بهش اومد اگه پس! خب خیلی-

 !خداحافظ! جون خاله چشم-

 !بزنه زنگ نسترن خاله به گفتم بهش اومد مامان که شب! ناراحت یا حالم خوش دونستم نمی! پرهامه کار فهمیدم

 :گفت گرفت می رو اینا خاله ی خونه ی شماره که درحالی

 داره؟ کار چی نگفت-

 :گفت و گذاشت اش بینی ی انگشتشوجلو بعد

 سالم نیست؟ خونه نسترن! عزیزم برسون سالم خوبه؟ خان وحید خاله؟ خبر چه عزیزم؟ خوبی! جان پریسا سالم-

 خوبی؟! جون نسترن

 :گفت لحظه چند از بعد و شد ساکت مامان

 !خداحافظ! بیارین تشریف-

 و فتگ ای اهلل اال اله ال لب زیر و شد بلند. خوندم می کتاب داشتم مثال هم من. کرد نگاه من به یکم گذاشتو رو گوشی

 .رفت اتاق طرف به

 خواست می دلم!بود مون خونه صبح از که مهشید حتی. زد نمی حرفی من با کس هیچ! خونه اومد زودتر بابا بعد شب

 !شعور بی! آورد می در من واسه رو جنس بد های داداش زن ادای. کنم ش خفه

 بیاد خواست می سینا که شب اون حتی! شد وا یخم خورد که اف اف زنگ. نبود دلم توی دل و بودم اتاقم توی

 !نیست راضی وصلت این به بابا دونستم می. نداشتم استرس اینقدر م خواستگاری
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 !پرهام و وحید پریسا، شهروز، عمو نسترن، خاله. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 پایین به و انداختم آینه تو خودم به نگاهی سریع. اومد داشتنی دوست نظرم به طوسی شلوار و کت اون توی چقدر

 :گفت گوشم زیر پریسا. کردم پرسی احوال همه با. رفتم

 زدی؟ داداشمو مخ خبر بی. میارم در روزگارت از دمار-

 .نگفتم چیزی دیگه و ماسید هام لب روی خنده. کرد نگام چپ چپ مامان. خندیدیم هردومون

 رقیف براش انگار که کرد می نگاه بقیه به طوری. کردم نگاه پرهام به چشمی زیر اومد میون به بزرگترها حرف وقتی

 حرصم. داد می اس ام اس بعد و کرد می نگاه ش گوشی به هم بار یه لحظه هرچند! منفی یا بگیره مثبت جواب نداره

 شهروز عمو های حرف و بود هم تو هاش اخم بابا. بودن ساکت خاله و مامان. کردم نگاه رو همه چشمی زیر. بود گرفته

 "...فالن و فالن و بربیان خودشون پس از تونن می خودشون اآلن ها جوون ":که کرد می تایید رو

 وحید. زدن می حرف هم با آروم و بودن نشسته سالن ی دیگه طرف پریسا و مهشید. نفهمیدم چیزی نیما ی قیافه از

 !دونم نمی! چرا حاال! بودنش آورده بزور انگار! بود هم تو هاش اخم هم

 :گفت که بود بابا صدای

 که نیست این منظورم! نباشه جسارت. نیستم راضی وصلت این به من راستش! نیستین غریبه که شما جان شهروز-

 ساخته هم برای دونفر این! بشن خوشبخت هم با تونن نمی پرهام و یکتا که اینه منظورم بلکه! یه خلفی نا پسر پرهام

 !نشدن

 انداخت سرشو خجالت از مامان. کرد نگاه مامان به اینبار. نکرد توجهی بهش بابا. کرد نگاه بابا به تعجب با نسترن خاله

 حکمت با بابا. من طرف برگشت ها نگاه ی همه دفعه یه که برم اتاقم به خواستم می و شدم بلند عصبانیت با! پایین

 :گفت

 !یکتا بشین-

 :گفت بود غریب برام خیلی که لحن بایه بابا. انداختم پایین سرمو و نشستم

 امر این با من اما! کنی ازدواج پرهام با تونی می! بگیری تصمیم خودت تونی می تو! گم می چی ببین کن گوش خوب-

 ...اما! خودته با آخر تصمیم! مخالفم

 منتظر و بودن من مخالف همه انگار اما نکنه تموم شو جمله کردم آرزو. دوختم بابا دهن به چشم و کردم بلند سرمو

 !بگیره م گریه شد باعث که بود بابا صدای. بودن دوخته چشم بابا به همه چون کنه تموم شو جمله بابا بودن

 و مادری یا پدری کنی فراموش باید! میشه تموم چیز همه خانواده این و تو بین دیگه کردی ازدواج پرهام با اگه اما-

 شد؟ روشن! داشتی برادری حتی
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 رو اه حرف این راحتی این به که باشه بابا این شد نمی باورم! بود شده جمع هام چشم تو اشک. کردم نگاهش باالتماس

 !بود؟ شده رحم بی اینقدر حاال بخورم غصه چیزی ترین کوچک واسه من نبود راضی وقت هیچ که بابا! زنه می

 :گفتم چرا دونم نمی "!کنم نمی عوض دنیا با رو شما من جون بابا ": نگفتم لحظه اون چرا! چرا دونم نمی

 !کنم می ازدواج پرهام با من بشه تموم که قیمتی هر به-

 زدم ای احمقانه لبخند بودم؟ احمق اینقدر من چرا! خورد می بهم خودم از داشت حالم. شد سرخ بابا و گزید لب مامان

 صبح. گذشت سال یه مثل برام شب اون. شنیدم رو اینا خاله خداحافظی صدای بعد لحظه چند. رفتم اتاقم طرف به و

 صدای. بودم کرده گریه صبح خود تا. کردم وحشت خودم ی قیافه دیدن از! بود کرده پف هام چشم شدم بیدار که

 رهامپ رفتن اینا خاله اینکه از بعد ساعت یک. افتادم گذشته شب یاد. کرد جلب خودش به نگاهمو م گوشی ی ویبره

 .زد زنگ بهم

 پرهام؟ الو؟-

 :گفت مقدمه بدون

 وامیستی؟ حرفت رو آخرش تا-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !میستم وای پاش آخرش تا-

 وبارهد بعد ی لحظه چند! زد نمی ویبره دیگه. کردم نگاه گوشی به دوباره. پیچید گوشم توی گوشی ممتد بوق صدای

 :اومد ش ویبره صدای

 پرهام؟ الو؟-

 پرهام؟ الو؟-

 .بزنم حرف تونستم نمی حتی که بود گرفته طوری گلوم. کردم تعجب خودم صدای از

 تویی؟ یکتا-

 !خودمم! آره-

 :گفت و شکست رو سکوت این پرهام. شدیم ساکت هردومون دفعه یه

 .میارم شاهد دوتا خودم! اونجا بیا دیگه ساعت نیم داری دوستم واقعا اگه! محضر رم می دارم من-

 م شناسنامه و شدم آماده و شدم بلند سریع. کرد قطع رو گوشی بعد و موند ساکت لحظه چند اونم. ندادم بهش جوابی

 :گفت که شم رد جلوش از خواستم می. خوند می کتاب و بود نشسته هال توی مامان پایین رفتم وقتی. برداشتم رو
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 میری؟ کجا-

. دبو منتظرم محضر جلوی پرهام رسیدم وقتی. رسوندم در به خودمو سریع و نزدم حرفی اما. کردم نگاهش و برگشتم

 :اومد طرفم به و زد لبخندی دیدنم با

 !میای بودم مطمئن-

 مین کدومو هیچ. اومدن گفت می پرهام که شاهدی دوتا بعد دقیقه چند. رفتیم باال ها پله از باهم و گرفت دستمو بعد

 مضاا کلی از بعد. نداشتم رو موندن منتظر ی حوصله. گفتم رو "بله " زد صدا اسممو اول بار برای عاقد وقتی. شناختم

 به رو حلقه پرهام وقتی. کردیم هم دست به رو خریده گرون خیلی بود معلوم و بود خریده پرهام که رو هایی حلقه

 .شدیم پرهام ماشین سوار. اومدیم بیرون محضر از هم با. شد جمع چشمام تو اشک و کشیدم راحتی نفس کرد دستم

 خانم؟ عروس بریم کجا حاال-

 !ام تو فرمان به گوش فقط مرگم ی لحظه تا لحظه همین از! بگی تو هرجا-

 :گفت و زد ای رضایتمندانه لبخند

 بیمارستان؟ بریم اول بهتره کنم فکر-

 چرا؟ بیمارستان؟-

 !آد نمی در صدات چون-

 یه. خوردم آب یکم و کردم تشکر ازش. آورد آب برام و شد پیاده پرهام. شد م سرفه باعث که سردادم بلندی ی خنده

 شد؟ می حالی چه کردیم ازدواج هم با پرهام و من دونست می اگه. افتادم بابا یاد دفعه

 !ده نمی رام خونه تو بابا مطمئنم بمونم؟ کجا باید اآلن من پرهام؟-

 :گفت و کرد نگام یکم

 روز چند این توی تونی می! کشه می طول روزی سه دو که تو ویزای و پاسپورت مونه می فقط! شده جور کارا ی همه-

 !نگی کسی به چیزی

 می. خونه رسوند منو پرهام. کردیم ازدواج هم با ما دونه نمی که کسی! گه می درست داره دیدم کردم فکر یکم

 :گفت که شم پیاده خواستم

 ی همه از باید روز سه این توی! نداره برگشتی رفتن این که کنی قبول باید! شه می تموم ها کار دیگه روز سه-

 !بشی جدا متعلقاتت

 :گفتم لب زیر و دادم تکون سرمو
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 !خداحافظ-

 درو. بودن نیما و مهشید. اومد اف اف زنگ صدای بعد ی دقیقه چند! نبود خونه کس هیچ. شدم داخل و کردم باز درو

 :گفت بلند صدای با ورود محض به مهشید. دادم نشون تلوزیون تماشای مشغول خودمو و کردم باز براشون

 کجایین؟ جون مامان-

 !نیست خونه-

 :گفت و نشست کنارم

 رفته؟ کجا-

 !گرده برمی زود باشه رفته هرجا دونم؟ می چه-

 :گفت و شد داخل نیما

 نیست؟ خونه مامان رفتی؟ کجا مهشید-

 و منشست در پشت. انداخت باال شونه مهشید و کرد اشاره مهشید به نیما! باال برم که شدم بلند و کردم سردی سالم

 من ؟کردم درستی کار یعنی! همین فقط! مدارکم کتاب، چندتا لباس، دست چند ببرم؟ چی باید خودم با من کردم فکر

! ردمک ساعت به نگاه یه! کردم فکر چقدر! فکر فکر،! تپید می پرهام عشق به لحظه هر قلبم. دادم گوش قلبم به فقط

 کی مببین خواستم می شاید! بود ساعت به چشمم پیش ی دقیقه چند از! بودم نشسته در پشت بود ساعت یک دقیقا

 مهشید با ش خنده صدای آخه! اومده حتما! اومده؟ مامان کنم؟ کار چی شم بلند ولی! شم بلند که شه می ساعت یک

 نمی محل بهم چرا! بود م صیمیمی دوست موقعی یه انگار نه انگار مهشید اصال! خوبی شوهر مادر و عروس چه! میاد

 !ندارم هم شبنم از خبری حتی میشه روزی چند! شدم؟ گیر گوشه اینقدر چرا راستی! ندارم شو حوصله من! نه! زاره؟

 راهی !بشم تنگ دل اآلن از نباید! نه. لرزید تنم هو یه! برم ایران از همیشه برای باید دیگه روز چند افتاد یادم دفعه یه

 تیدس پیش از و کردم سالم مامان به. رفتم پایین به و شدم بلند! برم آخرش تا باید پس. کردم انتخاب خودم که یه

 :اومد در دادش مهشید. خوردم و برداشتم میوده مهشید

 !کثیفه دستت کنی؟ می کار چی-

 .بشه حک ذهنم تو همیشه برای ش قیافه داشتم دوست شاید. کردم نگاهش فقط و خندیدم

 درآوردم؟ شاخ چیه؟-

 :گفتم و زدم لبخند

 .دارم دوستت مهشید-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

286 

 خوای؟ می چی! شدم خر!  عر عر-

 :گفتم و کوبیدم ش شونه به

 !احساسی بی خیلی! مزه بی-

 !سنگیه دلت شد می ادعات که تو! زنه می حرف احساس از داره کی ببین! بابا برو-

 !نیست خوش حالم! نزار سرم سربه مهشید-

 .بودم پیششون که بود آخری ی دفعه این شاید. بسپرم خاطر به رو نیما و مهشید حرکات ی همه کردم سعی روز اون

 می یادم وقت هر! بابا مخصوصا. باشم خوش خونوادم با مونده که رو روزی چند همون کردم می سعی اما بود گرفته دلم

 .گرفت می م گریه کنم خداحافظی هام دلبستگی ی همه با باید دیگه روز چند که افتاد

 ...اول. بود اولش تازه این و. زد زنگ بهم پرهام بآلخره

 دلشوره بود زده زنگ بهم پرهام که صبح از. کنم کار چی باید دونستم نمی. دنبالم بیاد شب یازده ساعت بود قرار

 .کردم می نگاهش فقط من و زد می حرف مامان. بودم گنگ. کنم گریه خواستم می دیدم می نفرو یه تا. داشتم

 یکتا؟-

 ها؟؟-

 !کنی می نیگام داری نشستی طوری همین ساعته نیم نیست؟ خوب حالت-

 .خوبم جون مامان نه-

 میشهه مثل بابا. بغلش پریدم و واستادم در پشت همیشه مثل اومد بابا که شب. نفهمیدم که گفت چیزی لب زیر مامان

 با بابا .عزیزم بابای از. بشم جدا ازش بود قرار دیگه ساعت دو. بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه من و بوسید صورتمو

 :گفت تعجب

 کنی؟ می گریه چرا بابا، جان؟ یکتا-

 !گنده خرس گفت می بهش بغلت پرید می وقتی همیشه! شده تنگ نیما واسه دلش: مامان

 !نپیششو بریم تا شو حاضر بدو شده تنگ نیما واسه دلت اینقدر که حاال! بودن اینجا دیروز که مهشید نیماو: بابا

 :گفتم و برگشتم. اتادم پرهام یاد دفعه یه اما بشم آماده که رفتم سریع

 !بیاد؟ خودش بزنی زنگ شه نمی! بابایی-

 .بزن زنگ بهش! شه نمی چرا-
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 هب شونو همه تصویر تا بقیه به م دیگه چشم و بود ساعت به چشمم یه همش. اومدن هم نیما و مهشید بعد ساعت یک

 .بسپرم ذهنم

 فهخ داشتم انگار. اومد نمی باال نفسم. کرد لرزیدن به شروع بدنم ی همه دفعه یه. شد بلند اف اف زنگ صدای بآلخره

 .کرد باز پرهام واسه درو مهشید. شدم می

 مهشید؟ بود کی: مامان

 !جون مامان بود پرهام -

 بابا جلوی وقتی و کرد سالم همه به. شد داخل و زد در پرهام لحظه همون. من سمت برگشتن ها نگاه ی همه دفعه یه

 :گفت ایستاد

 با ات اومدم! منه قانونی زن اآلن یکتا اما! باشه این از بیشتر شایدم! صورتم تو بزنی چک یه که حقمه دونم می عمو،-

 !ببرمش خودم

 شوخود. بود بدتر برام سیلی و فحش تا صد از که انداخت بهم نگاهی و برگشت. کردن وصل برق بهش که انگار بابا

 :گفت اومد می بیرون گلوش از زور به که صدایی با و انداخت مبل روی

 !همیشه برای! برید اینجا از اآلن همین-

 :گفت بلند صدای با بابا. برد هجوم پرهام سمت به نیما. رفتم باال ها پله از گریه با

 !نیما-

 اهمونگ سریع. کرد نگاه بودم واستاده ها پله باالی که من به برگشت و انداخت پرهام به انگیزی نفرت نگاه هم نیما

 مامچش از سیل مثل اشک. کردم نگاه اتاقم به بار آخرین برای و برداشتم بودم کرده آماده قبل از که وسایلمو و دزدیم

. گفت می بیراه و بد پرهام به و کرد می سرزنشم و کرد می گریه مامان. کرد می نگاه بهم ناباوری با مهشید. اومد می

 برام ماشینو در و اومد سرم پشت هم پرهام. شدم خارج خونه از پرهام از زودتر. کنم تحمل رو فضا اون نتونستم دیگه

 .کرد نمی اعتراضی هیچ هم پرهام. کردم گریه فرودگاه به رسیدن تا و شدم سوار. کرد باز

 برگردونه رو ماشین و برسیم ما تا بود منتظر که مردی از و گرفت دستمو و کرد باز واسم درو پرهام. رسیدیم وقتی

 .کشوند می ور اون و ور این به خودش با منو و کرد تشکر

 !لندن تو آپارتمان یه! پرهامم ی خونه تو دیدم کردم باز چشم تا

 مه دوست یه حتی یا همزبون یه. بودم تنها. بود غصه از پر دلم. بود رفته صبح از پرهام. بودم تنها خونه توی روز اون

 :انداختم بغلش توی خودمو اومد پرهام که شب. نداشتم

 پرهام؟-
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 :گفت احساس بی خیلی

 بله؟-

 .میرم می دارم! شده تنگ مامان واسه دلم. ندیدم رو بابا که ماهه یک. ایران برگردیم-

 :گفت جدی خیلی و کرد بلند سرمو

 !کردن؟ بیرون مارو رفته یادت تازه! بمونی پیشم باید داری دوستم اگه بودم گفته بهت من-

 !کرده؟ پایبند اینجا رو تو چی کنی؟ نمی دل ازاینجا چرا! پرهام-

 .بگم بهت که نشده ش موقع هنوز-

 چی؟ یعنی-

 :گفت و کرد جدا خودش از منو

 !بیرون بری تونی می ره می سر ت حوصله خونه تو روزا اگه-

 تنهایی؟-

 !کن پیدا دوست یه خودت واسه خب-

 !شه نمی پیدا خودش واسه که دوست-

 :گفت کالفگی با

 !کردی م خسته! دی؟ می گیر چقدر! اه-

 :گفتم و نشستم روش روبه

 !کنی؟ پا و دست کاری یه واسم شه نمی! ببین-

 چی؟ مثال-

 .کنم نگاش بشینم که نگرفتم مدرکمو من خب! دونم؟ می چه-

 :گفت و داد تکون سرشو

 !شه می چی ببینم-

 :گفتم و گرفتم دستشو. نشستم کنارش و آوردم چای براش

 پرهام؟-
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 .کرد نگام و برگشت

 !نیست خوش حالم! بود خراب اعصابم! ببخش-

 .کردم می عذرخواهی راحتی این به کسی از که بود باری اولین. کردم تعجب خودم

. نشستم نمی بیکار خونه تو. بود شده پر وقتم دیگه حاال. بشم کار مشغول عمرانی شرکت یه تو شد قرار بآلخره

 پدرش و بود ایرانی مادرش. بودم شده آشنا سیلوی اسم به رگه دو دختر یه با. کردم پیدا جدیدی های دوست

 می ارافتخ بود ایرانی یه مادرش اینکه به و بود خوبی دختر. کرد می زندگی مادرش با و بود مرده سیلوی پدر. فرانسوی

 ی لهجه با رو فارسی سیلوی. داشتم دوستش خیلی. گشتیم می یکم و رفتیم می بیرون هم با اوقات گاهی. کرد

 نمی هام حرف متوجه گاهی. زدم می حرف فارسی باهاش بیشتر من. بود مسلط انگلیسی به و زد می حرف قشنگی

 اهاشب حدودی تا منم و بده یادم رو فرانسه زبان کرد می سعی سیلوی. بفهمونم بهش انگلیسی به بودم مجبور و شد

 .بودم کرده پیدا آشنایی

! نه! بود قدم اولین این. بریم شون خونه به تا کرد دعوت ازمون پرهام ی عمه که بود نگذشته اومدنمون از ماهی یک

 !ظاهرا البته! بود کرده قبول رو ما ازدواج که بود فامیل اولین

 شیک خیلی یاسی ای حلقه آستین پیراهن یه. بودم رسیده خودم به حسابی. کردم نگاه آینه به بار آخرین برای

 آرایش. بودم زده لباسم همرنگ سر گل یه کنارش و بودم ریخته م شونه دور و بودم کرده باز رو موهام. بودم پوشیده

 :گفتم و اومدم بیرون اتاق از. بکنم دل آینه از شد باعث پرهام صدای. بودم رفتن ی آماده و داشتم هم مالیمی

 .بریم ام آماده من-

 .افتاد راه من از جلوتر کنه نگاهم اینکه بدون

 حسابی شدیم پیاده شون خونه جلوی وقتی. ترسیدم می پرهام ی عمه ی خانواده با شدن روبرو از چرا دونم نمی

 عمیق نفس یه و گرفتم پرهامو دست. پولدارن حسابی که فهمید شد می شون خونه ظاهر از. کردم گم پامو و دست

 نبود بزرگی حیاط. شدیم حیاط وارد ما و شد باز در بعد لحظه چند. زد رو اف اف زنگ و کشید بیرون دستشو. کشدم

 لبش روی زورکی لبخند یه و بود ایستاده در جلوی ساله دو یا یک و بیست حدود دختر یه! داشت خاصی زیبایی اما

 مرتب و شیک خیلی هردوشون که مادرش و خودش با حال هر به! نه هم شاید. رقیبم شاید! بود خودش! آزیتا! بود

 آب برامون و کردن لطف جون آزیتا. شدیم داخل پرهام با و کردم ای رسمی و خشک پرسی احوال و سالم بودن

 های اخم شد باعث که بکنه کارو این خودش خواست چرا دونم نمی بودن اونجا که مستخدمینی وجود با. آورد پرتغال

 اام! نبود جالب هم زیاد شاید. کردن نمی صحبت فارسی کدومشون هیچ که بود این جالب ی نکته! هم تو بره مادرش

 !اومد عجیب بودیم ایرانی مون همه که من واسه لحظه اون

 :گفت و پرهام گردن دور انداخت دستشو و نشست پرهام کنار پرتغال آب تعارف از بعد آزیتا
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 !دیگه شده شلوغ سرت! زنی؟ نمی سر ما به! پرهام؟ خبر چه-

 :گفت و انداخت من به نگاهی پرهام

 !نداره کاری من با اونم و ندارم یکتا کار به کاری من! نه-

 !کردین؟ ازدواج چرا پس-

 :گفت و کرد من به نگاه یه دوباره

 !بود بچگی! دونم نمی-

 با جون آزیتا پدر لحظه همون. هم تو رفت که بود من های اخم فقط و رفت هوا به مادرش و آزیتا ی خنده صدای

 برای و بودیم هم همسن آزیتا، برادر آزاد و من که گفت شد می! ساله چهار سه و بیست پسر یه. رسیدن راه از برادرش

 فارسی و بود مودب و سنگین خیلی خواهرش برعکس آزاد. شدیم هم برای خوبی همصحبت اول همون از همین

 کتابخونه به آزاد پیشنهاد به و کردم پرسی احوال باهاشون! بودم خوشحال خیلی بابت این از من و کرد می صحبت

 :گفت و رسوند پرهام به رو صحبت ماهرانه خیلی آزاد که بودم کتابها به وارسی مشغول. رفتیم

 کردین؟ ازدواج پرهام با چرا شما-

 .داشتم دوستش چون-

 !داره؟ دوست رو شما اونم-

 :گفتم و کردم نگاهش لحظه چند

 !گفت می اینطور-

 !داره؟ دوستتون که گه نمی اآلن یعنی! گفت؟ می-

 !نه-

 فکر خوام نمی البته! شدین؟ جدا همسرتون از پرهام بخاطر بدونم خوام می! بودین کرده ازدواج قبال که شنیدم-

 ...که کنین

 همسر. شدم جدا سینا از من چرا که بدونه شه می کنجکاو باشه شما جای هم ای دیگه هرکس! نداره اشکال نه-

 .شدم جدا ازش پرهام بخاطر من بله... بود سینا اسمش. گم می رو سابقم

 !پشیمونید؟ حاال-

 :گفت همین برای شدم، ناراحت فهمید اینکه مثل. بگم بهش که نداشتم چیزی. کردم نگاهش فقط
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 .بخوریم چیزی یه بریم بهتره! گرسنمه خیلی من-

. ودب زنش آزیتا که انگار. کرد نمی ول رو پرهام آزیتا هم خوردن شام موقع حتی. بود آماده شام میز بیرون رفتیم وقتی

 هب کاری دیگه خودش قول به و بودم شده خیال بی پرهام مثل منم شاید. کردم نمی حسادت بهش دیگه چرا دونم نمی

 مارهش آزاد برگشتن از قبل. برگشتیم خونه به خوشبخت زوج دو ما و رسید پایان به شب اون بآلخره. نداشتم کارش

 .بزنم زنگ بهش بشه حل اون دست به بود ممکن که داشتم مشکلی وقت یه اگه تا داد بهم شو

 بودم چیده میزو. و بودم اومده شرکت از تازه... بودم شده خسته دیگه... بودم تنها روز هر... بودم تنها خونه تو روز اون

 م حوصله... بود خونه ده ساعت همیشه! نمیاد؟ چرا. بود شب نیمه از بعد دو ساعت... بیاد پرهام که بودم منتظر و

 یه باهاش اقل حد بتونم که یکی! باشه خونه تو هم دیگه یکی خواستم می فقط...نبودم نگرانش... رفت می سر داشت

 دبلن سرمو در ی تو کلید چرخش صدای با... دستم روی گذاشتم وسرمو میزو روی گذاشتم دستمو... بزنم حرف کلمه

 الکل تند بوی. کنم ش کمک برم که شدم پا... تو اومد خورد می تلو تلو که حالی در آشفته وضعی با پرهام.. کردم

 .رفته می نباید که بوده جایی فهمیدم...کرد می م خفه داشت

 :گفتم عصبانیت با... بست چشماشو و داد لم مبل روی

 !داشتی؟ کم رو یکی همین فقط! آوردی؟ در چیه بازیا مسخره این-

 ...واسم بیار آب: گفت بسته چشای با

 !یه؟ بازی چه دیگه این. پرهام ام تو با-

 !شو خفه-

 ...بکنی خواست دلت غلطی هر تو که شم خفه... شم خفه باید آره-

 .ندارماااا اعصاب من. نزار سرم سربه یکتا-

 !تللی؟ یللی ری می خودت و شده خراب این تو آوردی منو! دارم؟ اعصاب من مگه-

 :گفت و داد تکیه دیوار به منو. آورد هجوم سمتم به و شد بلند... پرید سرش از مستی انگار دفعه یه

 !فهمیدی؟. ببند دهنتو-

 :زدم داد تقریبا و زدم زل چشاش توی و نیاوردم کم اما ترسیدم می نگاش حالت از اینکه با

 !خوری؟ می گهی چه نبندم اگه-

 . شد داغ صورتم دفعه یه

 !خوره می بهم ازت داره حالم! شرف بی-
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. زد سیلی بهم اینکه بخاطر نه! افتاد چشام از زود چقدر! شد جاری لبم ی گوشه از خون که زد بهم دیگه سیلی یه

. دبو اومده بدم خودم از باشم متنفر پرهام از اینکه از بیشتر. بود دروغ بود زده بهم که حرفایی ی همه اینکه بخاطر

 .کردم ول مو زندگی احمقانه عشق یه بخاطر که منی

 اینقدر ازدواجمون از قبل که پرهامی! شده؟ اینجوری پرهام چرا! چرا؟. کردم می نگاه چشاش به اشکم پر چشای با

 من! پشیمونی! بگیره جون ذهنم تو کلمه اون خواستم نمی دلم ولی. بود ذهنم توی کلمه یه همش! بود مهربون

 ...کردم می تحمل باید اما بودم پشیمون

 ...اتاق طرف رفتم و پایین انداختم سرمو

 می باید... کرد ول شو بچه و شوهر مزخرف عشق یه بخاطر که زن یه! بودم؟ کی من. کردم نگاه خودم به آینه جلوی

 یادم دفعه یه. شدم وسایلم کردن جمع مشغول گریه با و شدم پا ها احمق مثل... موندم می اینجا نباید من... رفتم

 !بشه؟ چی که برگردم. کردم خراب سرمو پشت های پل ی همه من که افتاد

 !نداشتم؟ دوستش دیگه چرا! بود زده زل بهم ش کذایی لبخند اون با در چارچوب توی پرهام

 .بود غصه از پر دلم. کشیدم دراز تخت روی و کردم پرت ساکمو بیچارگی با

 مین دلم اصال. خونه اومدم می شرکت از که بود این قسمتش ترین بد و شرکت برم خونه از که بود شده این فقط کارم

 که کسی تنها! داشتم؟ کیو مزخرف آدمای این با مسخره شهر این توی مگه. بودم مجبور خب ولی. خونه برم خواست

 مهربونی و خوب دختر. سیلوی. بود فرانسوی مادرش و انگلیسی پدرش که بود رگه دو دختر یه بودم صمیمی باهاش

 !کجا؟ ماهک و کجا این اما انداخت می ماهک یاد منو صورتش حالت. داشت آبی های چشم و بلوند موهای. بود

 گفتم بهش وقتی. برم باهاش که زد سرم به منم شب اون. بود پالس جا یه شب هر. داشت ادامه پرهام های مهمونی

 هیچی دیگه خواستم می شاید. رسیدم خودم به حسابی و شدم آماده منم. دونی می خودت یعنی که انداخت باال شونه

 .پرهام خود مثل درست. نباشه مهم واسم

. نبود کارش تو هم غیرت پرهام این اما داد می گیر بهم حتما بود سینا اگه. بودم پوشیده قرمز ی دلکته پیراهن یه

 !اینجا؟ بابا خبره چه …دود …الکل. گند بوی همه این از خورد می بهم داشت حالم. بود بزرگ آپارتمان یه توی مهمونی

 خواستیم می خیلی اگه. دیگه دادیم می قر تا دو آخرش که بود این ش ته ته! نبود؟ خودمون های مهمونی حیف

 …اینا اما. باال زدیم می هم مشروب گیالس تا دو بترکونیم

 …خارجی توک و تک و بودن ایرانی بودن اونجا که کسانی اکثر. نبود بند پاش رو بود خورده بس از اصال که پرهام

 فجیعی طرز به موهاش که پسر یه …نداشت اهمیتی که من واسه. بخوره منو خواست می چشاش با که آزیتا یکیش

 اون و شیطونی ابروهای اون با اما بود خوب ش قیافه. انداختم ش قیافه به نگاه یه. نشست کنارم بود کرده درست

 . بود شده اسفناک ش قیافه واقعا بود شده تراشیده جاش چند بغل از که موهایی و واره گوش
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 بی منم و نیست خیالش عین اصال دیدم که! نه؟ یا کنه می نگام پرهام اصال ببینم خواستم می. گرفتم تحویلش خیلی

 اب آخرشم و بودم نشسته همونجا مهمونی آخر تا. رفت و شد پا و نشستم دلش به زیاد من انگار اونم. شدم پسره خیال

 …خوابید نمی کنارم پرهام حتی که بود وقت خیلی …برگشتیم بود پاتیل و مست که پرهام

 نگام سرخش چشمای با. واستاده سرم پشت دیدم که گشتم برمی داشتم. ریختم آب خودم واسه و یخچال سر رفتم

 :کشید دستمو که شم رد خواستم می و کردم اخم. نداشتم بهش میلی هیچ. اومد می بدم ازش. طرفم اومدم و کرد

 …کن ولم-

 !نیستی؟ زنم تو مگه! جووون؟-

 !چی؟ که خب. زنتم آره! هه-

 !کنی م راضی باید-

 :گفت که زدم پسش عصبانیت با

 .اومدی می غمزه و ناز پسره اون واسه! ها؟-

 .کنیم حال هم با پیشش برم که گرفتم هم آپارتمانش آدرس... آره-

 :گفت و انداخت باال شونه تعجب کمال در پرهام اما. گفتم بدی لحن با رو "کنیم حال " ی جمله

 .صبح تا. منی پیش که فعال-

 ...خورد می بهم کاراش از داشت حالم

 فطرت پست... عوضی ی هرزه شو گم برو-

 :شد عصبانی

 !کردم؟ خیانت شوهرم به که بودم من این! فطرتم؟ پست من! جدی؟-

 :داد ادامه و کرد نازک صداشو بعد

 ! نمیاد خوشم سینا از من! نداره معنا برام تو بی زندگی! عاشقتم من پرهام-

 :گفتم فریاد با

 این الیق حتی تو فهمم می اآلن! کردم کار چی م زندگی با فهمم می اآلن اما! فهمیدم نمی و بودم احمق! بودم من آره-

 دیگه! ورهخ مى بهم ازت حالم! هاشه کارى کثافت فکر فقط که شارالتانی یه تو! بیاری زبون به رو سینا اسم که نیستی

 !شو دور چشمم جلوى از! بیارم زبون به اسمتو خوام نمى حتى
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 !باشم پیششون شبها من دارن دوست که هستن دیگه هاى خیلى! میرم من باشه راحتى اینطورى اگه-

 !شعور بى! خودتن مثل که هستن هایى هرزه همون لیاقتت-

 اینجا سینا اآلن داشتم دوست خیلی! عزیزم چیه میدونی! کردی خیانت شوهرت به راحتی این به که خودتی هرزه-

 من دست اگه! دونی؟ مى! باشه مونده براش عشقی دیگه کنم نمی فکر هرچند! دید می عشقشو خوردن حرص و بود

 !کرد فطرت پست اون که کارى همون درست! کشتم مى عوضی اون جلوی رو تو بود

 !کثیفی خوک یه تو! داره شرف تو به سگ! حیوونی یه تو! خوره مى بهم ازت حالم! عوضی شو خفه-

 !رفته؟ یادت نکنه! عاشقمى تو! باشه اینطور نباید! عزیزم نه! اوه-

 !برو اینجا از کنم مى خواهش! شو خفه! شو خفه-

 :گفت و داد تکون اونور و اینور به سرشو

 !گرفت ازم منو رهاى که بود...  ی سینا اون فطرت پست! نچ-

 !مرد هرزه ى دختره اون که بهتر همون! خودت مثل بود یکى اونم! رها! هه-

 :بود عصبانی خیلی

 حسودى ما به فطرت پست اون اما! بود من عاشق رها! کنم مى ت خفه دستام همین با وگرنه! عوضی ببند دهنتو -

 !گرفت ازش اونو عشق منم! گرفت ازم منو عشق اون! میکرد

 !گفت؟ می چی اون اما. داره دوستم بگه که بودم امیدوار هنوزم شاید. کردم نگاه بهش فقط

 .نفهم زبون یه. آشغال یه. بود خودت عین اونم اما داشت دوست اون کنی می فکر. جاست همین تو اشتباه-

 که ناسی تصویر. بود جلوم نفر یه تصویر فقط ها لحظه اون تموم توی. زد کتکم خوردم می تا و جونم به افتاد دفعه یه

 زا اگه! کی؟ تا! کردم؟ می تحمل باید. بیرون زد خونه از و کرد ولم شد خسته زدنم کتک از که پرهام. خندید می بهم

 دختره خود از مشکل که کنن می بهم لعنت و فحش تا دو هم بفهمن اگه حتی! فهمه نمی کسی بشم جدا هم پرهام

 از قبل شدم پا! جانی یه!ست دیوونه یه پرهام! نیست من از مشکل دیگه دفعه این! بود من از مشکل! بود! آره! ست

 :گذاشتم واسش داشت یاد یه رفتن از قبل. کردم جمع وسایلمو تمام و رفتم شم منصرف بازم اینکه

 ماداعت... کرد سینا که اشتباهی درست... کردم می اعتماد زد می عشق از دم که هرکسی به نباید... بود من از اشتباه "

 "...من به
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 !داره خنده! طالق و من بازم... دادم طالق دادخواست... شد می مشخص تکلیفم باید... گرفتم اتاق هتل یه توی! همین

 پرهام اما چرا دونم نمی... راحت اما کوچیک... بود خوبی آپارتمان... کردم پیدا اجاره واسه خونه یه سیلوی کمک با

 !بودم بد! خب آره! کندن؟ می دل ازم همه راحتی همین به که بودم بد انقدر یعنی... شیم جدا هم از که شد راضی

 اما بودم خوشحال روز اون. آوردم یاد به رو شدم جدا سینا از که روزی. انداختم بهش نگاه یه شدم جدا ازش وقتی

 خونه تو هیچکی چرا. خونه سمت رفتم و کشیدم رامو! پرهام بخاطر نه. سینا از جدایی بخاطر ناراحت! چی؟ حاال

 !طرفم؟ بدوه که نیست بچه یه چرا ؟!نیست منتظرم

 وم بچه نشدم حاضر حتی من خدایا! چیه؟ اسمش! دختر؟ یا پسره دونستم نمی که ای بچه. افتادم م بچه یاد دفعه یه

 رس حتی مطمئنم! نه! ببخشه منو سینا شاید بمیرم اگه! کشی؟ نمی منو چرا خدایا! حقیرم من چقدر که وای! ببینم

 دشای! مونه می یادم به همیشه و بخشه می منو حتما اون! داره بزرگی دل! مهربونه خیلی سینا! نه نه،! نمیاد هم قبرم

 !کنه نگاه ش بچه ماه روی توی نشد حاضر که مادری! بیاد مادرش خاک سر ها پنجشنبه تا بیاره خودش با هم رو بچم

 اون آره! داره دوستم خیلی سینا! نه اما! بود هرزه یه مادرت گه می حتما! گه؟ می چی مون بچه به من از سینا یعنی

 !خواد می منو فقط اون! خیلی! داره دوستم

 بازی هبچ و لجبازی شاید. فهمیدم اینو دیر خیلی من که بود سینا من واقعی عشق! گونه بچه عشق یه! بود عشقم گناه

 به وت از ای کینه هیچ من که بدون اینو فقط! منو تو نه و بینم می رو سینا من نه دیگه! بود اشتباه حال هر به اما! بود

 واقعی محبت و عشق داری، وفا! گرفتم یاد زیادی چیزای اما کشیدم عذاب خیلی اینکه با ماه چند این توی! ندارم دل

 !همیشه برای خداحافظ! نفهمیدم من و داشت من به نسبت سینا که

 کنجکاو که افتاد پسری به چشمم که خونه برگردم خواستم می. زدم می قدم پارک توی. بود تولدم روز روز، اون

 که اومدم خودم به وقتی! بود کرده تغییر چقدر! بود آزاد! اوه! اومد آشنا واسم ش قیافه چرا دونم نمی. کرد می نگاهم

 موهاش و بود پوشیده جین شلوار یه با آبی شرت تی یه! اومد می سمتم به داشت و بود کرده خداحافظی دوستش از

 به خنده با و کرد سالم! بود کُش دختر معروف قول به و داشت جذابی ی قیافه کل در ، بود کرده شونه باال به رو رو

 :گفت فارسی

 !خوشبخت؟ خانم-

 !خوشبخت؟ خانم-

 من یعنی! داره خنده! هه! خوشبخت یکتا! بود؟ چی اسمم راستی! بودم؟ کرده فراموش خودمو اسم چرا. زدم لبخند

 که حالی در کشیدم می یدک رو خوشبخت اسم فقط! جالبی تضاد چه! نه! ای مسخره یه فامیلی چه! بودم خوشبخت

 !بودم ترین بدبخت

 :گفتم شد، طوالنی سکوتم دیدم وقتی

 !باشید داشته یاد به منو کردم نمی فکر! سالم-
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 .شدم متاسف واقعا شدین جدا هم از که فهمیدم وقتی اما. میگرفتم پرهام از سراغتونو! دارید اختیار-

 !دارین لطف شما! ممنون تون همدردی اظهار از-

 :گفت و خندید

 !نباشیم؟ رسمی اینقدر شه می-

 :گفتم و خندیدم منم

 !موافقم-

 :گفت آزاد. نشستیم نیمکت یه روی هم با

 !اینجا؟ میای خیلی! بودمت ندیده پارک این تو حاال تا-

 !کسله اینقدر تولدش روز که ام کسی اولین کنم فکر! کنم عوض هوایی و حال یه اومدم! باره اولین! نه-

 !تولدته؟ امروز! جدی؟-

 یم تشکر ازش فقط میلی بی با من و خرید می هدیه برام همیشه تولدم روز که افتادم سینا یاد و کشیدم عمیقی آه

 !بس و بود مونده افسوس برام فقط خدایا. کردم

 !چطوره؟ آزیتا! بگو خودت از! تولدمه امروز! آره-

 :گفت و کرد نگاهم یکم

 !کردن ازدواج پرهام و آزیتا! باشی داشته رو شنیدنش طاقت امیدوارم-

 از. زنیمب قدم یکم داد پیشنهاد آزاد. بزنم لبخند و بدم تکون سر تفاوت بی اینقدر خبر این شنیدن با کردم نمی فکر

 :گفت آزاد شدیم می رد بوتیک یه جلوی از وقتی. کردیم اطراف همون زدن قدم به شروع و رفتیم بیرون پارک

 !وایستا جا همین لحظه یه-

 :گفت و گرفت سمتم به رو بسته و اومد بیرون پیچ کادو بسته یه با دقیقه چند از بعد و شد داخل

 !بیاد خوشت م سلیقه از امیدوارم-

. اشتمد بهش نسبت خوبی احساس چرا دونم نمی. گرفتم ازش رو بسته تعارفی هیچ بدون و کردم تشکر ازش لبخند با

 :گفت که کنم باز رو بسته خواستم می! بودم کرده پیدا سال دو از بعد که خوب دوست یه

 .بخوریم قهوه یه و شاپ کافی این توی بریم بیا حاال! بکن کارو این خونه رفتی وقتی! نکن بازش اآلن-
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 :گفت و کرد باز آزاد رو صحبت سر. شدم بود تر طرف اون قدم چند که شاپی کافی داخل همراهش و کردم قبول

 !کنی؟ می زندگی اینورا-

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو! آره-

 !بخوری؟ تو قهوه خوای نمی. داشتیم قرار ها بچه از تا چند با-

 :گفتم و خوردم رو م قهوه از کم یه

 !نکردی؟ ازدواج! بگی خودت از تو بهتره جون، آزاد خب-

 :گفت ای بامزه حالت با

 !ده؟ می زن من به کی! جون مادر نه-

 :گفتم و خندیدم

 !نکردی؟ ازدواج تاحاال چرا! گذشته شوخی از-

 رمب بتونم تا بشم بزرگ زودتر داشتم دوست بود سالم دوازده وقتی دونی، می! نکردم فکر بهش تاحاال راستش خب-

 هر! رگهبز دار سرمایه یه پدرم! نداشتم کار به نیازی! بخوام چی باید دونستم نمی دیگه شد تموم درسم وقتی! دانشگاه

 !کنم ازدواج نخواستم وقت هیچ اما! داشتم خواستم هرچی کردم اراده وقت

 ارید دوست که رو دختری هر میتونی! نیست سنی که سال هفت و بیست! سالته پنجاه انگار زنی می حرف جوری یه-

 !بیاری دست به راحتی به

 :گفت متفکری حالت با

 !بزرگ مادر کنم می فکر بهش-

 خونه به. ببینیم رو همدیگر بازم که شد قرار و شدم جدا آزاد از من بعد و خوردیم رو مون قهوه سکوت در هردومون

 ی،خوشبخت محبت، از خالی و! حسرت بختی، بد حوصلگی، بی از پر! خالی از بود پر! همیشه مثل! بود خالی. برگشتم

 !بودن و عشق

 حوصله. بود میز روی که افتاد ای بسته به چشمم دفعه یه. گرفتم دستام تو سرمو و کردم پرت مبل روی خودمو

 وابمخ کی نفهمیدم و کشیدم دراز تخت روی. گرفتم گرم آب دوش یه و رفتم حموم به و شدم بلند. کنم بازش نداشتم

 .برد

 ور کامپیوترم و شدم بلند! بودم خوابیده چقدر. بود نیم و دو. کردم نگاه ساعت به. بود تاریک هوا شدم بیدار وقتی

 پیشرفت کارم تو خیلی سال شش این توی. دادم می ارائه شرکت به رو طرح تر زود باید. شدم مشغول و کردم روشن
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 فکر ای دیگه چیز به کردم سعی و شدم کار مشغول حال هر به. داشتم شرکت توی زیادی های امتیاز و بودم کرده

! بود تهگرف خوابم. زدم صورتم و سر به آبی و شدم بلند. بودم شده خسته! بود صبح نزدیک شد تموم کارم وقتی. نکنم

 .بود آزاد. شدم بیدار م گوشی زنگ صدای با! برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز کاناپه روی

 !خوابی؟ هنوز. سالم-

 !کردی بیدارم که ممنون. داشتم جلسه امروز. شدم می بیدار باید دیگه. سالم-

 !بیرون؟ بریم هم با شام داری وقت امشب بگم زدم زنگ. کنم می خواهش-

 !مناسبت؟ چه به-

 !اومد؟ خوشت کادوم از راستی! تولدت خب-

 :گفتم همین برای. نکردم بازش هنوز بگم بهش نشد روم! گفتم؟ می بهش چی

 !نکنه درد دستت! بود قشنگ خیلی! آره-

 !نه؟ یا میای امشب حاال! کنم می خواهش-

 خندلب! بود قیمت گرون خیلی ادکلن یه. کردم باز رو پیچش کادو ی بسته خداحافظی از بعد و کردم قبول رو دعوتش

 .شدم آماده شرکت به رفتن برای و خوردم مفصلی ی صبحانه بعد. زدم هام دست مچ به رو ادکلن از کم یه و زدم

 هاش حرف به. داشتم اعتماد بهش! بود برام خوبی دوست آزاد نظرم به. رفتیم خوب رستوران یه به آزاد با شب اون

 و دمز تلخی لبخند! ببخشه منو تونه می سینا کرد می فکر. برگردم ایران به باید من بود معتقد آزاد. داشتم ایمان

 :گفتم بهش

 حق خب. شکوندن می دست و سر براش که بودن ها خیلی! نکرده؟ ازدواج هنوز سینا که مطمئنی اینقدر کجا از تو-

 اینا ی همه! وفاداری زیبایی، پول،! مهربونه خیلی اون عالوه به! خوشتیپه خیلی و پولدار مرد یه سینا. داشتن هم

 فهمم می حاال! همینطور منم! بود من عاشق سینا. نفهمیدم احمق منه اما! داره رو آرزوش دختر یه که یه چیزایی

 .کردم ازدواج پرهام با و دادم ترجیح سینا پاک عشق به رو گونه بچه پوچ احساس یه من و بود سینا من واقعی عشق

 .پشیمونم چقدر من که کنی درک تونی نمی تو! آزاد آه

 :گفت و کرد پاک رو هام اشک مهربونی با آزاد. بشکونم رو تنهایی سال دو این بغض که بودم تلنگر یه منتظر

 !داره دوستت هنوزم سینا که مطمئنم من-

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
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 کرد تهدید منو حتی اون. دیدم هاش چشم تو رو نفرت و کینه من! شده متنفر ازم که گفت بهم خودش اون! آزاد نه-

. دیدم نمی پرهام جر به رو چیز هیچ و بودم کور موقع اون هم احمق منه. بیارم مون بچه از اسمی وقت هیچ نباید که

 !بدبختم چقدر من! خدایا آه

 :دادم ادامه ای گرفته صدای با

 .کردم کور هم رو تو اشتهای. آزاد ببخش-

 .بریم نداری میل ای دیگه چیز اگه. نه-

 .ممنون امشب شام بابت-

 . نخوردی هیچی که تو. نباش تعارفی اینقدر-

 ور ماشین پخش آزاد. کردم می گریه صدا بی و بودم داده تکیه شیشه به سرمو. اومد که بودم نشسته ماشین توی

 :گفتم و زدم لبخند. نکنم خراب رو شبش کردم سعی و کردم پاک هامو اشک. کرد روشن

 !گذشت بد بهت خیلی امشب-

 .کردی قبول رو دعوتم که شدم خوشحال! حرفیه چه این-

 ینماش ی شیشه از سرمو شدم پیاده آپارتمانم در جلوی وقتی. نزدیم حرفی م خونه به رسیدن تا کدوممون هیچ دیگه

 :گفتم و داخل بردم

 .ممنونم هم قشنگت ی هدیه بابت! کردی تحملم امشب که ممنون-

 !خداحافظ فعال! باشه اومده خوشت امیدوارم! نداشت قابلی-

. کرد زدن زنگ به شروع تلفن خونه به شدن وارد محض به. شد دور اونجا از سرعت به اونم و دادم تکون دست براش

 .کرد خوشحالم کلی و داد بهم رو شدنش حامله خبر. بود سیلوی. داشتم برش سریع

 نهآی جلوی. کنم زندگی م خانواده پیش و برگردم ایران به باید بود گفته اینکه به. کردم می فکر آزاد های حرف به

 :گفتم لب زیر و شدم خیره خودم به و ایستادم

 بابا. کنه نمی سرزنشم کس هیچ. نه! کنن؟ سرزنشت همه خوای می بری؟ خوای می کجا چی؟! برم باید. رم می من آره

 روب داری؟ کار چی تو اصال. داره دوست منو خیلی بابا. نه! بخشدت نمی وقت هیچ گفته اونکه بابات؟ چی؟! زاره نمی

 هک نبودی دیوونه اگه! تو آره! ام؟ دیوونه من! نه....وو....دی. دیوونه. دیوونه! شدی دیوونه آره. دیوونه. دیوونه! کارت پی

. دیکر خیانت بهش تو ولی. پرستید می رو تو عاشقانه که یکی! خوب شوهر یه! کردی نمی ول رو خوبی اون به زندگی

 رت پشیمون قبل از که بدون اما! برگرد برگردی خوای می اگه! نزن گول خودتو! هه! نیستم خائن من! نه! خائن! خائن

 !برگردی نباید گم می بهت من! کنی نمی گوش هم عقلت حرف به حتی! احمقی یه تو! تر پشیمون! شی می
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. نمک گوش حرفت به خوام نمی! نه! کن گوش من حرف به! کرده غلط قلبت. برگردم باید گه می قلبم! چی؟ احساسم اما

 که حقته! نگرفتی نتیجه و کردی گوش قلبت حرف به همیشه تو! برگرد پس. برگردم باید من! گه می راست قلبم

 که تیهس کی تو اصال! برگردی نباید گم می من! گفت که گفت آزاد! برگردم باید من گفت می آزاد! نه! بکشی عذابت

 هم خودش با آدم مگه! خودت آره! خودم؟! دیگه خودتم من! شدی؟ دیوونه گفتم دیدی! من؟! گیری؟ می تصمیم واسم

 خودِ! خودتم که من با! زنی می حرف من با داری که تو مثل! زنن می حرف خودشون با ها دیوونه! آره! زنه؟ می حرف

 !خودت

 !شو خفه! نه! نه-

 اهزارت تصویرم حاال. برداشت ترک آینه. کردم پرت آینه سمت به و برداشتم رو بود توالت میز روی که رو ای اسپری

 عاشق که گفت نمی سینا مگه. زدم چنگ موهام به! شدم؟ دیوونه من یعنی خدایا. خندیدن می بهم داشتن. بود شده

 !ان؟ چی واسه موها این پس! نیست که سینا! کجاست؟ اآلن پس! موهامه؟

 :افتادم فروغ از شعر این یاد

 انگیز دل عشق آن و تو یاد به دیروز

 نمودم سبز پیرهن پیرهن خود پیکر بر

 باز شدم خیره خود صورت بر آینه در

 گشودم آهسته گیسویم سر از بند

 

 فشاندم سینه و سر بر و آوردم عطر

 کشاندم سرمه کنان ناز را چشمانم

 شانه سر بر را زلفم کردم افشان

 نشاندم آهسته خالی لبم کنج در

 

 نیست اون که افسوس صد خودآنگاه به گفتم

 ناز و افسونگری همه زین شود مات تا

 من تن به ببیند سبز پیرهن چون

 باز ای شده زیبا چه که بگوید خنده با
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 سیاهم چشم مردمک در که نیست او

 ببیند خویش رخ عکس شود خیره تا

 امشب آید کار چه به افشان گیسوی این

 گزیند خانه آن در تا او ی پنجه کو

 

 داشت من به گوش او و آینه به خیره من

 را ما مشکل این کنی حل سان چه که گفتم

 خویش غم شرح از که کرد فغان و بشکست

 !را ما دل شکستی که بگویم، چه زن، ای

 

 

. بود شده کوتاه نامنظمی طور به دیگه حاال بلندم موهای. بود مو از پر اتاق کف. بریدم رو موهام و برداشتم رو قیچی

 می م مسخره نیما. رفت می م صدقه قربون بابا. کرد می بغلم تا بود مامان کاش. گریه زیر زدم و نشستم زمین روی

 .آوردم می در زبون واسش و کردم می اخم منم "!کرده لوس خودشو بازم گنده خرس ":گفت می و کرد

 !خودم و خودم. نداشت تمومی هامون اشک انگار. کردیم گریه صبح تا هم با و. خودم و بودم خودم. نبود کس هیچ ولی

 اب. کردم تبدیل تومن به رو ها دالر ی همه و فروختم رو خونه. گشتم می بر باید. کارها دنبال افتادم بعد هفته یک

 مداشت که رو طرحی و کردم تموم رو کارها ی همه رفتن از قبل. بود شده توجهی قابل مبلغ ایران تو دالر نرخ به توجه

 کارهام باید چون. کشید طول ماهی دو حدود ها کار این ی همه. کنن واریز حسابم به رو سودش شد قرار و دادم ارائه

 .کردم می تموم شرکت توی رو

 خداحافظی آزاد و سیلوی از فرودگاه توی روز اون. بودم رفتن ی آماده و شد تموم هام کار که بود عید نزدیک تقریبا

. داد می امیدواری بهم و بود خوشحال! نه آزاد اما. بود ناراحت من رفتن از هم شوهرش و کرد می گریه سیلوی. کردم

 هک بود ماه پنج! نکنه گریه که خواستم ازش و بوسیدمش و کردم بغل رو سیلوی. ترسیدم می اما. بودم خوشحال منم

 و کردم موفقیت آرزوی براش. زد لبخند زور به و کرد پاک رو هاش اشک. بود شده نمک با خیلی ش قیافه. بود باردار

 :گفت بغض با اونم. کنم نمی فراموشش وقت هیچ که گفتم بهش

 .کنم نمی فراموشت وقت هیچ منم! هستی و بودی دوستم بهترین تو-
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 !بگو براش من از و باش ت بچه مواظب! سیلوی دارم دوستت خیلی-

 .شدم دور ازشون و دادم تکون دست براشون و کردم خداحافظی هم آزاد با بود کم وقت چون و بوسیدمش دوباره

 

 یه آب جریان مثل! داشت جریان زندگی. رفتم می باید حال این با! نیست منتظرم کسی ایران توی دونستم می

 !رودخونه

 !بود ناراحتی و غم روزش هر! گذشت دیر چقدر سال سه! بودن کرده رو روز این بینی پیش نحوی به همه

 تونستم که کردم شکر رو خدا دل ته از. کردم می استنشاق رو ایران هوای ولع با رسیدم مهرآباد فرودگاه به وقتی

 دلیل بی. مگشت می آشنا یه دنبال مردم بین نیومده استقبالم به کسی دونستم می که این با. برگردم کشورم به دوباره

 فارسی همه با تونستم می که این از. اومدم بیرون فرودگاه از چمدونم گرفتن تحویل از بعد. زدم می لبخند همه به

 :پرسید راننده وقتی. شدم تاکسی یه سوار شوق و ذوق با. بودم خوشحال کنم صحبت

 برین؟ می تشریف کجا خانم-

 ردهک رزرو اتاق توش قبل از که هتلی آدرس بهش بعد و کردم فکر لحظه چند. برم که ندارم جایی که آوردم یاد به تازه

 .بودن نکرده چندانی تغییر تهران خیابونهای خوشبختانه. دادم بهش بودم

 که کردم آرزو و زدم اینارو شبنم ی خونه در زنگ. رفتم شبنم ی خونه به تاکسی یه با استراحت کمی و دوش یه از بعد

 صدامو وقتی. گرفتم شو شماره. نکرد باز برام رو در کس هیچ شانسم بد همیشه من که اونجایی از ولی باشه خونه

 :پرسید تردید با شنید

 !تویى؟ یکتا-

 !کجایى؟! خودمم آره-

 :گفت هیجانزده

 !کجایی؟ تو م خونه من-

 .تم خونه در پشت من. نگو دروغ-

 :گفت بعد شد ساکت لحظه چند

 !ایرانی؟ تو-

 !بیای؟ خوای نمی! اره-

 !بمون همونجا! میرسونم خودمو اآلن! چرا!چرا-
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 هم به ای لحظه چند شد، پیاده و کرد پارک رو ماشینش وقتی. موندم منتظرش دقیقه ده حدود و کردم قطع رو گوشی

 :بود پرانرژى همیشه مثل شبنم. خندیدیم دل ته از و کردیم بغل همدیگرو هو یه بعد! شدیم خیره

 !ها بودیم دوستات بهرام و من سالمتى نا! بزنى؟ ما به زنگى یه نگفتى معرفت بی-

 :گفتم و کردم پاک رو بود شده جمع چشمم ی گوشه که اشکی

 !کنى طردم بقیه مثل هم تو ترسیدم مى. شبنم ترسیدم مى-

 :گفت و کرد بغلم شبنم

 !کجاست؟ پرهام ببینم بگو حاال! حرفیه؟ چه این-

 :گفتم تفاوت بی خیلی

 .شدیم جدا هم از. اومدم تنها من -

 :گفت متعجب شبنم

 ...نکنه! تو؟ گی می چی-

 !جدایی! متارکه! چیه؟ طالق دونی می-

 .زد خشکش شبنم

 !کنی؟ می کار چی ات زندگی با داری تو یکتا-

 .شدم خسته مامان-

 بود گرفته ش دیگه دست تو هم رو عروسکش و بود گرفته رو شبنم مانتو ی گوشه که نیمی و سال دو ی بچه دختر به

 :گفت و بوسیدش و کرد بغلش شبنم. کردم نگاه

 !کردی؟ سالم خاله به-

 !شده؟ پیداش کجا از دیگه خاله این کرد می فکر داشت حتما. کرد نگاهم لحظه چند دخترک

 !کن سالم خاله به آفر،-

 مبل روی من و شدیم داخل هم با. دادم جوابشو لبخند با و بوسیدمش. کرد سالم آهسته و انداخت من به نگاهی آفر

 :دادم لم

 !نیست؟ بهرام-
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 .میاد دیگه ساعت دو یکی نه-

 :گفتم و انداختم نگاهی بود پفکش خوردن مشغول که آفر به

 !چیه؟ ش معنی دونم نمی اما! قشنگه خیلی هم اسمش! داری شیرینی دختر-

 !بگو خودت از تو خب. گذاشتیم روش رو اسم این اومد دنیا به آذر ماه توی آفر چون! آذر ماه یعنی! آتش یعنی آفر-

 و برگشتیم هردومون در توی کلید چرخیدن صدای با. کردم تعریف واسش چیزو همه حوصله با و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت کرد می آویزون لباسی چوب به کتشو که درحالی بهرام. شدیم خیره در به

 !کجایی؟. عزیزم سالم-

 .داریم مهمون! سالم: گرفت کیفشو و رفت طرفش به شبنم

 سالم لبخند با. ایستاد حرکت بی ای لحظه چند بودم شده بلند احترامش به که من دیدن با و شد هال وارد بهرام

 .کردم

 .الم...س-

 !دیدی؟ جن! بهرام؟ چیه-

 :اومد خودش به شبنم صدای با. بود شده خیره بهم همونطور

 !کردی؟ تعجب هم تو-

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو-

 من هب همونطور بهرام زد می حرف شبنم وقتی. کرد می تعریف واسش بود افتاده که هایی اتفاق مورد در مختصر شبنم

 :گفت و زد پهلوش به شبنم. بود شده خیره

 !بفرما نکن تعارف! ها مجرده! شده؟ خوشگل خیلی! چته؟-

 دمکر پیدا که فرصتی توی! بشوره صورتشو و دست رفت و شد بلند و رفت غره چشم شبنم به بهرام! خنده زیر زدم

 :گفتم

 !چی؟ مهشید و نیما! چطورن؟ مامانم و بابا! خبر؟ چه بقیه از-

 :گفت بعد و شد ساکت لحظه چند شبنم

 حامله ماهه سه مهشید. کردن عوض شونو خونه هم مهشید و نیما. ندارم پدرت و مادر از زیادی خبر! خوبن همه-

 .است
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 !بهاره و متین! پریسا سارا، مهتاب،! بگو بقیه از-

 چقدر بدونی اگه! گم می رو آبتین ، بهاره و متین پسر! کرده ازدواج هاش دانشگاهی هم از یکی با ساله دو مهتاب-

 !بگیره رو ش دکتری خواد می و ده می ادامه درسشو پریساهم! است مزه با و زبون شیرین خیلی ولی! شده شیطون

 :گفت لحظه چند از بعد و نشست کنارم. اومد بهرام

 ره رفتی تو که وقتی از! پدرت مخصوصا! دادی عذاب رو ها خیلی کارت این با تو ولی. کنم سرزنشت خوام نمی یکتا-

 !شد می بدتر حالش روز

 :گفتم فقط و کردم فراموش رو بود بهرام لحن توی که رو سرزنشی

 !چطوره؟ حالش بابام-

 هرامب به رو بود افتاده راه چشمم ی گوشه از اشک که درحالی و شدم بلند. اومد نمی باال نفسم. داد تکون سرشو فقط

 :گفتم

 !کنم می خواهش! پیشش ببر منو-

 .کرد می نگام ساکت بهرام

 !کنم می خواهش ازت! خدا ترو بهرام-

 :گفت و کرد بلندم بهرام! بود شده بدتر پدرم مریض قلب من حماقت خاطر به. زدم می ضجه. افتادم پاش به

 !شپیش بریم شو آماده برو! شه می هم بهتر حالش تو دیدن با! اومدی که شد خوب! شده بهتر حالش! یکتا نکن گریه-

 :گفتم و کردم سر مو روسری و شدم بلند

 !بریم-

. ردک لرزیدن به شروع پاهام اختیار بی رسیدیم مون خونه جلوی وقتی. بیرون زدیم خونه از هم با و شد بلند هم بهرام

 :گفت آروم و کرد من به نگاهی بهرام

 !شی؟ پیاده خوای نمی-

 :پیچید گوشم توی مهشید صدای و زد رو اف اف ی دکمه بهرام. شدم پیاده و کردم باز درو

 !کیه؟-

 !لطفا کنین باز درو! خانم مهشید بهرامم-

 :گفت و کرد نگاه من به بهرام و شد باز در
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 !رفته؟ یادت نکنه! خودته ی خونه اینجا! نترس! بریم بیا-

 در این از بدتر ی ها کنایه و گوشه از خیلی! بود راه اول این! بود اون با حق خب! زد می کنایه بهم هم بهرام خدایا

 یخیل باشه دیده رو ای غریبه که انگار اول! مهشید به افتاد چشمم. شدم داخل و پایین انداختم سرمو! بودن انتظارم

 با. زد خشکش دفعه یه بده دست منم با خواست وقتی. داد دست باهاش و رفت بهرام طرف به و کرد سالم بهم عادی

 رو جونش بودم اومده انگار. بود مسخره واقعا. کرد نگاهم فقط ساکت همونطور دقیقه چند. کرد می نگاهم باز دهن

 .بگیرم

 !تویی؟ یکتا-

 :اومد بیرون خونه از هم نیما

 !بفرمائید خانم! دیگه تو بیاین! واستادین؟ اینجا چرا بهرام-

 !نداشتن؟ منو دیدن انتظار یا! بودم؟ کرده تغییر اینقدر من یعنی. کرد نگاه من به و

! یگرم استقبال عجب. لرزید می پایینش لب و بود شده منقبض فکش. کرد می نگاه منو فقط و زد نمی حرفی نیما

 توی. کرد بغلم و کرد باز دستهاشو. بود منتظرم در جلوی مامان. برد داخل به خودش با منو و گرفت دستمو مهشید

 !بود دلم تو عقده خیلی هنوز! شو همه نه اما. کردم خالی مو ساله سه ی عقده و کردم گریه گرمش آغوش

 قربون مدام هم عزیزم ی بابا. زدم زار و گذاشتم بابا ی سینه روی سرمو که بود ای لحظه عمرم، ی لحظه ترین زیبا

 سرمو وقتی. بود رفته بیرون دلم از دنیا دردای ی همه. شدم سبک کردم احساس. بوسید می منو و رفت می م صدقه

 اما! دبو شده پیرتر ش چهره و بود شده سفید موهاش! کرده تغییر چقدر که فهمیدم تازه برداشتم بابا ی سینه روی از

 !همیشه مثل. بود داشتنی دوست و مهربون هنوز

 :تگف لبخند با مهشید! سوخته می درون از که بود معلوم اما! بود نکرده زیادی تغییر مامان. بوسید می منو هم مامان

 .ببینم دوستمو یکم منم بزارین بابا، مامان،-

 :گفتم و کردم بغلش و خندیدم

 !پسر؟ یا دختره! مبارکه-

 !دونی؟ می کجا از تو! نرفتم سونوگرافی هنوز-

 .گفت بهم شبنم-

 !اونجا؟ رفتی اینجا بیای اینکه از قبل: مامان
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 ندچ عصبانیت از و بود لبش ی گوشه لبخند یه. ایستاد جلوم و شد داخل نیما. نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

 ارانگ. اومد می هامو چشم از که اشک و بود گریه هم باز و. بوسید منو و کرد بغلم دفعه یه. نبود خبری پیش ی دقیقه

 .نداشتن تمومی ها اشک

 !جان بابا کجاست پرهام: بابا

 :گفتم آهسته و پایین انداختم سرمو

 .شدیم جدا هم از-

 :گفتن صدا یک و تعجب با نفر چهار هر دفعه یه

 !شدین؟ جدا! چی؟-

 :کردم تکرار رو جمله همون دوباره حال هر به! نشنیدن بودم زده حرف آهسته خیلی چون یا بود تعجب از دونم نمی

 !شدیم جدا هم از! آره-

 !چی؟ ی واسه آخه: نیما

 !کنی؟ می شوخی: مهشید

 !گم می جدی نه-

 مامان شد تموم هام حرف وقتی. رسیدم آزیتا و پرهام به تا گفتم سینا و رها از. کردم تعریف براشون رو چیز همه بعد

 :گفت و کرد بغلم

 !کشیدی زجر چقدر. بمیرم برات من الهی-

 !کنه استراحت کم یه بره بزار! س خسته یکتا سیمین: بابا

 !بود شده ذره یه همتون برای دلم! کنم نگاتون یکم بزارین فقط! نیستم خسته من! جون بابا نه-

 !زدیم می زنگ ما دادی می تو شماره اقل ال! زدی؟ می زنگ روز هر همین واسه: مهشید

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 !بشکنم دوباره ترسیدم می! کنین طردم ترسیدم می فقط! بودم یادتون به جا همه و همیشه-

 !قربان بفرمائید امر فقط! شمائیم اختیار در بست در هم ما! هست و بوده باز تو روی به همیشه خونه این در: نیما

 !نیما نشو لوس-
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 !رفته یادت کردم فکر! یادته اسممو...! اِ-

 !نیما؟-

 !نیما؟ جون-

! ورط همین هم بهرام. بود نگرانم. بود شبنم. کردن نگاه من به همه من گوشی زنگ صدای با. نگفتم چیزی و خندیدم

 !شدن خوشحال دوشون هر نیومده پیش مشکلی که شدن مطمئن وقتی

 :زدم داد بلند صدای با! قفله که فهمیدم رسیدم که در پشت ولی. رفتم خودم اتاق به و شدم بلند

 !کجاست؟ اتاق این کلید! مامان-

 کردم باز که رو اتاقم در. رفت پایین به غذا کردن آماده برای خودش و داد بهم رو اتاق کلید مامان بعد لحظه چند

 معلوم. بود تمیز و نبود خاک از اثری! بود بودم، چیده خودم که همونجور اتاقم. شد جمع هام چشم توی هم باز اشک

 توش لباسام از دست چند هنوز. کردم باز رو کمدم در! شده می باز اوقات گاهی و نبوده بسته درش همیشه که بود

 چند. ودب آورده برام اصفهان از رو لباس این بابا. کردم نگاه خودم به آینه توی و پوشدم تاپ یه با کوتاه شلوار یه! بودن

 ها بچه مثل و بود خوابیده من تخت روی. نترسم تا موند پیشم که روزی دو همون. سینا با ازدواجم از قبل روز

 .بود کرده بغل رو عروسکم

 !داشت؟ اهمیتی براش مگه اصال! کرد؟ می کار چی برگشتم من که فهمید می اگه یعنی. لرزید تنم سینا فکر با

 !مادر حاضره غذا جان یکتا-

 !نبود ها موقع اون مثل چیز هیچ دیگه! نه! ها موقع همون مثل درست

 !جون مامان اومدم-

 :گفت و بوسید منو دوباره. شد اشک از پر هاش چشم من دیدن با مامان. بیرون اومدم اتاق از و

 !کرد می دق داشت دیگه بابات! بود شده ذره یه برات دلم! مادر؟ بودی کجا -

 .کنم نمی ترکتون وقت هیچ و اینجام دیگه حاال من! مامان نکنه خدا -

 و ترحم نگاهشون تو اما! زدن می لبخند بهم و بود من به چشمشون همه میز سر. اومدیم پایین ها پله از مامان با

 !بودم مجبور چون! کردم می تحمل باید من و! بود هم سرزنش

 توی. افتادیم راه هم با و شدم آماده! کرد قبول اونم! ببره هتل به وسایلم گرفتن برای منو تا خواستم نیما از نهار از بعد

 سروش اسم به مشهد های دانشگاه استاد از یکی با افسانه اینکه از. گفت می ساله چند این های اتفاق از نیما راه

 آرش و آونگ های اسم به قلو دو ی ساله دو دختر و پسر یه که گفت داوود و فریبا از و! چادریه حاال و کرده ازدواج
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 زن از و نکرده ازدواج هنوز که فربد از! بوده موفق کارش تو هم خیلی و انداخته راه مهندسی دفتر یه هم داوود و داره

 !شن دار بچه تونن نمی اینکه از! گفت مهدی و فرناز از! کرده فوت تصادف یه توی که نازی دایی

 .شدم می غمگین گاهی و حال خوش خبری شنیدن از گاهی و دادم می گوش هاش حرف به خاموش و ساکت هم من

 هم با و کردم قبول منم. بزنیم قدم خیابونها توی کمی کرد پیشنهاد نیما گرفتم تحویل که مو ها چمدون حال هر به

 حرفی هیچ بدون نیما اومد می خوشم چیزی از ها مغازه ویترین پشت از من که گاهی. زدیم می پرسه خیابونها توی

 .زدیم حرف هم با کلی و زد زنگ بهم سیلوی برگشتن راه توی! خریدش می برام

 وابخ مهشید. بود گرفته درد پاهام کف بودیم کرده متر رو خیابونها و بودیم زده قدم انقدر. برگشتیم خونه به خسته

 خودمو و نشستم بابا کنار. دادن رو سالممون جواب مهربونی با هردوشون. بودن نشسته هال توی بابا و مامان و بود

. بود آزاد. شد بلند م گوشی زنگ صدای بستم رو اتاق در تا برگشتم اتاقم به خواب برای وقتی. کردم لوس واسش

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر

 !گذره؟ می خوش! معرفت بی خانم به به-

 !خبر؟ چه! خوبی؟! آزاد سالم-

 :گفت شوخش و سرحال لحن همون با

 .کن تعریف باش زود. نشنیدم من که هست خبرها خیلی تهران اینکه مثل ولی. نیست خبری که لندن-

 .گفت نمی چیزی و بود ساکت هم آزاد. کردم تعریف براش رو بود افتاده امروز که رو هایی اتفاق تک تک حوصله با

 :گفت شد تموم حرفام وقتی

 !نزده؟ حرفی سینا از کسی-

 :گفتم و کشیدم بلندی آه

 دونستم می کاش! نه یا کرده ازدواج دونستم می اقل حد کاش. کنم می دق دارم. گه نمی چیز هیچ کس هیچ. آزاد نه-

 ...!کاش... کاش...کاش! پسر؟ یا دختره م بچه

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد آزاد

 طمئنمم من! کنی تحمل و باشی داشته صبر باید. برگشتی ایران به که نشده روزم یه هنوز! یکتا نده دست از امیدتو-

 !هایی حرف این از تر مقاوم تو که

 .ممنون ت دلداری از-

 .سوزه می داره گوشیم کنم فکر ولی. کنم می خواهش-
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 !چرا؟-

 .زدیم حرف اینقدر آخه-

 .کردم خداحافظی ازش و خندیدم

 خواب از که صبح. رفت بیرون اتاق از و بوسید منو بعد. هام بچگی مثل. خوند الالیی واسم مامان خواب موقع اونشب

 !من دل مثل! بود گرفته آسمون دل شدم بیدار

 مشغول و نشستم بابا کنار و بوسیدم رو هردوشون و کردم سالم بابا و مامان به. بودن رفته دیشب نیما و مهشید

 .شدم صبحانه خوردن

 :گفت گرفت می لقمه واسم که حالی در مامان

 .بگیریم مهمونی یه باید. کنیم دعوت رو ها آشنا و فامیل ی همه باید-

 !موافقم منم آره: بابا

 :گفتم پر دهن با همونطور و گذاشتم دهنم تو رو داد بهم مامان که رو ای لقمه

 !مناسبتی؟ چه به! چی؟ واسه جشن-

 !برگشتی؟ تو اینکه از تر مهم مناسبت: مامان

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 چی افاده پر خانم مهسا راستی! میان هاش بچه و مرجان عمه فقط مطمئنن ها فامیل بین از ولی! تونه میل جور هر-

 !کرده؟ ازدواج! کنه؟ می کار

 .شهریاره شوهرش اسم! کرده نامزد شون خانوادگی های دوست از یکی پسر با-

 !یه؟ راضی خود از و ای افاده هنوزم-

 :گفت و خندید یواش مامان

 !کنه می دق دستش از داره مرجان طفلکی! نشده بهتر اما شده بدتر-

 :گفتم شدم می بلند جام از که حالی در و خندیدم منم

 ...فقط. بدین انجام دونین می صالح خودتون هرکاری حال هر به-

 !چی؟ فقط: بابا
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 !کنین؟ می دعوت هم شهرام عمو ی خانواده-

 :گفت و کرد نگاهم مامان

 ...خواستم نمی هم خودم راستش! نه نخوای تو اگه-

 .دهش تنگ هم پریسا واسه دلم. بهتره کنین دعوتشون. بخوره بهم خونواده دوتا ی رابطه من بخاطر خوام نمی. نه...نه-

 !بخوای تو هرجور-

 خود بی خود از و زدم می. کردم زدن پیانو به شروع خودم دل کردن خالی برای و وقتم کردن پر برای و زدم لبخند

 سالم بهرام و شبنم به لبخند با! زنن می دست برام بهرام و شبنم و بابا و مامان دیدم اومدم که خودم به. بودم شده

 مخود ی بچه آفر جای خواست می دلم! فشردمش خودم به و بوسیدم شو گونه. گرفتم بغلم تو رو کوچولو آفر و کردم

 بتعج جای البته خب! زد نمی سینا از حرفی کس هیچ چرا دونم نمی. ترسیدم می احساسم گفتن از اما! بود بغلم تو

 سنرگ همراه مامان. بودن فوتبال تماشای مشغول بهرام و بابا نهار از بعد. موندن پیشمون نهار بهرام و شبنم! نداشت

 .بودن رفته بیرون به بود احتیاج مهمونی واسه که چیزهایی خرید برای خانم

 .بودن رفته بیرون به بود احتیاج مهمونی واسه که چیزهایی خرید برای خانم نرگس همراه مامان

 :گفت ش گونه بچه شیرین لحن همون با! کنه بازی خواست می و گرفت می بهونه مدام آفر

 .خوام می مو نقاشی دفتر. بیارم بابایی ماشین توی از کیفمو بزار مامانی -

 !ماشینه توی گه می! بیار براش رو آفر دفتر زحمت بی! بهرام! بچه؟ زنی می نِق چقدر تو آخه: شبنم

 !خاله؟ داری دوست! پارک ریم می کوچولو آفر با اصال. میاریم براش و ریم می خودمون خب -

 !خیلی! خاله آره -

 !داره شرط یه اما! پارک برمت می -

 .کرد نگاهم کنجکاو

 !ببرمت تا ببوس رو خاله -

 :گفت و بوسید مو گونه بغلمو پرید

 !جون؟ خاله بریم حاال -

 !ها دوزی می و بری می خودت واسه: شبنم

 !آفر؟ نه مگه! میریم ما نمیای تو اگه -
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 !ها خوره می غصه! ببریم هم مامانم! خاله نه -

 :گفت و کرد بغلش شبنم

 .شه آماده و بره هم جونت خاله تا کنم، مرتب موهاتو بیا! زبونی شیرین اینقدر که تو واسه بمیرم من الهی -

 آماده سریع هم من فاصله این توی. بافت رو موهاش حوصله با هم شبنم و نشست مادرش پاهای روی مطیعانه آفر

 بود ها نزدیکی همون که پارک یه به و شدیم شبنم ماشین سوار. بیرون اومدیم خونه از آفر و شبنم همراه و شدم

 .نشستیم نیمکت یه روی هم شبنم و من. شد سوارش و دوید تاب سمت به ش گونه بچه هیجان همون با آفر. رفتیم

 :گفت شبنم کردیم صحبت که کمی

 !سینا بجز پرسیدی همه مورد در اومدی وقتی از! بدونی؟ سینا از چیزی خوای نمی تو یکتا، -

 :گفت پشیمونی لحن با شد طوالنی سکوتم دید وقتی. کردم سکوت فقط

 !کنه می ازدواج داره سینا که بدونی خواستم می ولی. کنم ناراحتت خواستم نمی! ببخش -

 بی بخاطر سکوتم لحظه اون اما. داد بهم رو آزیتا و پرهام ازدواج خبر آزاد که افتادم ای لحظه یاد. کردم سکوت بازم

 بخاطر سکوتم! نه! بکشه؟ عذاب نامادری دست از م بچه ترسیدم می! بود؟ چی بخاطر... حاال اما! بود م تفاوتی

 یناس اینکه از! بودم خوشحال دلم ته وجود این با! بود شکونده رو سکوت این شکستنش صدای! بود قلبم شکستن

 اینو خودش! بود شده متنفر من از اون! نداشت امکان! نه! بود؟ من خاطر به یعنی! بود نکرده ازدواج سال سه این توی

 !گفت بهم

 هم تو که بگو بهش! پیشش برو! داره دوستت هنوز سینا مطمئنم من نشده، دیر هنوزم! بگی؟ چیزی خوای نمی -

 !داری دوستش

 .بزنم حرف تونستم نمی انگار. بودم ساکت هنوز

 !گفتم؟ چی فهمیدی! ام تو با یکتا، -

 :بیرون اومد گلوم ته از صدایی و خورد تکون هام لب اینبار

 !کی؟ با -

 !ماهک اینکه مثل! دونم نمی -

 جاری هام اشک! کنن ازدواج اینا از زودتر داشتم انتظار! ماهک آهان. گشتم اسم این دنبال خاطراتم توی! ماهک؟

 !بودن شده

 !نکردن؟ ازدواج زودتر چرا! شبنم؟ حاال چرا -
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 :گفت بغض با و کرد نگام یکم

 بهش خودشو دختره. نیست راضی اصال سینا! برگردی تو که خواسته خدا حتما! برم هات اشک اون قربون من الهی -

 !خوره نمی سینا درد به راضی خود از ی دختره اون که من نظر به! کرده وصل

 !منه از بهتر ماهک باشه هرچی! نخوردم دردش به منم -

 .آورد خودم به منو آفر صدای! بگه که نداشت چیزی چون! نگفت چیزی دیگه شبنم

 !بریم باید شده شب! دیگه پاشو جون خاله -

 !باره می بارون دیگه ی دقیقه چند تا که بود معلوم و بود شده تاریک هوا. کردم نگاه اطرافم به

 !بگیره بارون که اآلنه. بریم بیا یکتا: شبنم

 .میام بعدا من برین شما -

 !بگم؟ چی مامانت به! شه نمی که اینطوری -

 .زنم زنگمی بهش خودم اصال! باشه تنها یکم خواست می بگو! نباش نگران -

 !شی می خیس! میگیره بارون اآلن آخه -

 !بزنم قدم یکم خوام می! نداره عیبی -

 :گفتم و بوسیدم رو آفر ی گونه

 !ها خاله پیش بیای بازم -

 :گفت و داد تکون سرشو

 !خدافِش! جون خاله باشه -

 :گفتم خودش لحن با و بوسیدمش دوباره

 !خدافِش! برو و بگیر رو مامانت دست حاال! خاله عزیز دارم دوستت خیلی منم -

 خلوت ها خیابون. بود کرده باریدن به شروع بارون. کردم حرکت مخالفشون سمت به و کردم خداحافظی هم شبنم از

 اون بین انگار. شد می رد کنارم از سرعت با که بودن ها ماشین فقط. رفتن می هاشون خونه سمت به عابرین و بود

 :خورد زنگ م گوشی. برگردم م خونه به خواستم نمی که بودم من فقط آدم همه

 !جون؟ مامان بله -
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 !نمیای؟ خونه چرا! کجایی؟ یکتا -

 !شه نمی چیزیم من! نباش نگران جونم مامان -

 !خوری می سرما نمونی، بارون زیر! مادر خونه بیا زود -

 !خداحافظ! نزن زنگ دیگه لطفا! جون مامان چشم -

. یدبار می و بود گرفته آسمون دل! بود شده خیس خیس صورتم. کردم بلند آسمون به رو سرمو و کردم قطع رو گوشی

 گاهن ساعتم به. بود شده تاریک تاریک دیگه هوا. کردم می قایم بارون توی مو ها اشک و کردم می گریه پاش به پا منم

 شهر ی باال های کوچه از یکی توی. کردم نگاه اطرافم به! نبود مهم اما لرزید می داشت تنم. بود نیم و یازده. کردم

 بهم و بود ایستاده روم به رو که دیدم رو ساله چهار سه ی بچه دختر یه دفعه یه که بودم ها فکر همین توی. بودم

 . بود شده خیره

 !بزنه منو خواد می خالم! کنید؟ می قایمم خاله -

 :گفتم تعجب با

 !چرا؟ آخه -

 :شنیدم رو عصبانی زن یه صدای

 !کجایی؟ شرمین -

 نگاهی من سمت به ش خاله. اومد می بند داشت. بود شده کم دیگه بارون. کرد قایم پشتم خودشو سریع شرمین

 دز چشمک یه بهم و اومد سمتم به شرمین ی خاله. کردم اشاره پشتم به سر با آروم. ندیدم رو کسی یعنی که انداخت

 :گفت بشنوه صداشو شرمین کرد می سعی که طوری و

 فمحر به و بود خوبی دختر اگه خواستم می چون بگید من به دیدینش اگه! ندیدین؟ رو شیطون دختر یه شما خانم، -

 . بخرم خوشمزه خوراکی عالمه یه واسش داد گوش

 :گفت شرمین دفعه یه حرفش این با

 !خاله؟ دی می قول -

 :گفت و خندید بلند ش خاله

 !مردونه قول -

 :گفت و اومد بیرون پشتم از

 !نیستی مرد که تو -
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 :گفت باری سرزنش لحن با ش خاله. بود اومده بند کامال دیگه بارون

 !باش زود! حموم بری باید! چی؟ خوردی سرما! شدی خیس ببین! کوچه تو نرو نگفتم مگه! بد دختر -

 !داله شرط تا دو اما باشه: شرمین

 !شرطی؟ چه -

 خونه بیاد باهامون هم خانم این اینکه هم ش یکی اون و بخلین بالم رو گفتین که هایی خوالکی ی همه اینکه یکیش -

 !شما ی

 :گفتم لبخند با. کرد می نگاه من به مردد ش خاله. کردم نگاهش تعجب با. کرد اشاره من به و

 .منتظرمه مامانم خونه، برم باید من! عزیزم مرسی -

 :گفت لجبازی با

 .بیاین باید. بیاین باید! نه -

 :گفت ناچار به ش خاله. کشید می مانتومو ی گوشه و

 .نیست همراهتون که هم ماشین. باشه اطراف این تون منزل کنم نمی فکر. داخل بفرمائین! گه می راست شرمین -

 .بدین نجات شرمین های گریه دست از منو هم و کنید استراحت یکم هم داخل بیاید بهتره

 وقتی! خوبه خیلی وضعشون بود معلوم. بود قشنگی خیلی ی خونه. شدیم خونه داخل همراهشون و کردم قبول ناچار

 بودم افکار همین توی! دیدمش جایی یه قبال کردم احساس چرا دونم نمی کردم نگاه شرمین ی خاله ی چهره به خوب

 :آورد خودم به منو صداش که

 ...خانم ببخشید -

 ...خانم ببخشید -

 .بود دستش تو حوله یه و بود واستاده سرم باالی

 !خوشبخت یکتا. هستم خوشبخت -

 .آوردم حوله براتون -

 .شدم زحمت اسباب. ببخشید -

 !بشه پیدا پدرش باید دیگه اآلن. بود رفته سر هم شرمین ی حوصله. تنهام خونه این تو من! حرفیه چه این! نه -
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 رو مانی ی شماره. بود نشده خیس گوشیم خوشبختانه. آوردم در گوشیمو بود شده خیس که کیفم توی از و زدم لبخند

 رمینش که بخورم بود آورده برام شرمین ی خاله که چایی از یکم خواستم می. دنبالم بیاد تا دادم آدرس بهش و گرفتم

 :گفت و بغلم پرید سر گل یه و سشوار و مو بُرس یه با بود اومده حموم از تازه که

 !کشی؟ می سشوار موهامو جون یکتا -

 موهای. بستم بود لباسش همرنگ که ش صورتی سر گل با و کردم خشک سشوار با رو دارش نم موهای و زدم لبخند

 که ش خاله! بود زبون شیرین و خوشگل بچه این چقدر! معصوم و مشکی دور طوسی های چشم! مشکی مجعد و بلند

 رو صداش و گذاشت دستگاه توی دی سی یه و دوید شرمین. کرد می نگاهش لبخند با ست "هما " اسمش فهمیدم

 :گفت و کرد بلندش ش خاله طرف دوید و کرد زیاد

 .برقصیم بیا جون خاله -

 دمش بلند. دوید بیرون سریع شرمین. نیماست دونستم می. شد بلند اف اف زنگ صدای که من طرف بیاد خواست می

 :گفت و گرفت رو شرمین دست و کرد م بدرقه حیاط داخل تا. کردم خداحافظی هما از و

 !داخل بریم بیا! میری؟ کجا -

 نیما انتظارم برخالف اما. کردم باز رو حیاط در و دادم تکون دست براشون. برد داخل رو شرمین خواهی معذرت با بعد

 ینم. بود نشده پیاده هنوز ش راننده و بود شده پارک در جلوی خوشگل خیلی سفید بلند شاسی ماشین یه. نبود

 رو اییصد که کردم می فکر داشتم و بود پایین سرم و بودم ایستاده مردد. بمونم نیما منتظر یا داخل برگردم دونستم

 :شنیدم

 !؟ خانم اومده پیش مشکلی -

 زا بهتر حالی اونم! من ی خدا. بود روم به رو جادویی سیاه چشم دوتا همون. زد خشکم که! نه: بگم که کردم بلند سرمو

 ی اسین دیگه! نه! من سینای! بود سینا. بودیم شده خیره هم به فقط ساکت هردومون. بود شده خیره بهم و نداشت من

 ایو! باشه که نخواستم من چون. نبود من سینای بودیم کرده ازدواج باهم که موقع اون حتی. نبود وقت هیچ! نبود من

 . افتاده دوران به سرم کردم احساس. کنم غش بود نزدیک! خدا

 :کردم زمزمه رو کلمه یه فقط و گذاشتم پیشونیم روی دستمو و بستم هامو چشم "

 .سینا -

 کردنی باور! خدا وای. داشت ام نگه و انداخت کمرم دور دستشو و شد افتادنم مانع دستش با که افتادم می داشتم

 .نبود

 !یکتا دارم دوستت -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

317 

. ودمب بغلش توی هنوز. شم بیدار خواستم نمی. خوابه دونستم می. کنم بازشون خواستم نمی و بودم بسته هامو چشم

 "!شیرینی رویای چه خدایا

 

 تهگف بهم نه و! بود کرده بغلم سینا نه و بودم رفته حال از نه. اومدم خودم به خورد صورتم به که ای سیلی سوزش با

 !داره دوستم بود

 هنوز. شد سرازیر چشمم ی گوشه از اشک. برد می لذت بود زده سیلی من به اینکه از داشت و بود روم روبه فقط

 !نفرت با اما! طور همین اونم. کردم می نگاهش داشتم

 شرمین ی خاله هما. شرمین و سینا هما،! تعجب هم باز. شد هما ی خونه داخل و داد هل طرف یه منو تمام رحمی بی با

 ...یعنی. بمونه هما پیش شرمین شرمین، پدر برگشتن تا بود قرار. بود

 !بود سینا و من ی بچه شرمین یعنی! وای

 !یکتا؟! یکتا؟ -

 .بود شده خیره بهم تعجب با که بود نیما

 !دیگه بریم بیا! دیدی؟ جن -

 !دیگه بریم بیا! دیدی؟ جن-

 .افتادم راه دنبالش حرفی هیچ بدون

 :کرد سروع شدن سوار محض به نیما

 !کنه؟ می اعتماد کسی هر به آدم مگه آخه! غریبه؟ یه ی خونه رفتی شدی پا! ای؟ دیوونه تو یکتا-

 اش هقیاف گفتم! بود؟ کی هما. بود شرمین و سینا پیش و کشید می پر دیگه جای یه ذهنم اما شنیدم می رو نیما صدای

 دیده بیمارستان توی. ادیب خانم یا هما. اومد یادم! آهان! خنگی که بس از. نمیاد یادم چرا! اه! ها آشناس واسم

 به تا. کشیدم می خجالت خودم از روز اون آوردن یاد به با هنوز! وای. آوردم باال سینا لباس روی که روز همون. بودمش

 زیر زدم و ترکید بغضم بستم درو تا. بود تاریک اتاقم. رفتم اتاقم به و کردم سالم بابا و مامان به سریع رسیدیم خونه

 در پشت از و باال اومد مامان. اومد می بدم خودم از چقدر. کردم می گریه و بودم نشسته در پشت همونجا. گریه

 :پرسید

 !خوبه؟ حالت مادر جان یکتا-

 :کنم پنهون بود صدام تو که رو بغضی کردم سعی
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 .بخوابم خوام می کنه می درد سرم یکم! خوبه حالم! نباش ناراحت جون مامان آره-

 پنجره از که سردی باد وزش با. برد خوابم در پشت همونجا که کردم گریه اونقدر. برگشت و شد قانع ظاهرا مامان

. بستم رو پنجره و شدم بلند جام از. بود شده سرد خیلی هوا اما بود زمستون اواخر اینکه با. شدم بیدار اومد می داخل

 .بودم خورده سرما زدم می قدم بارون زیر وقتی که همیشه مثل. بودم کرده تب. کرد می درد شدت به گلوم

 !پیش؟ ساعت چند. کردم فکر پیش ساعت چند اتفاقات به و کشیدم دراز تخت روی

 ساعت شش حدودا یعنی. برگشتیم ده ساعت نیما و من. بود شب نیمه از بعد نیم و سه ساعت. کردم نگاه ساعت به

 .پیش

 هشد تر خوشگل چقدر خدایا. ذهنم تو اومد تصویرش دوباره! بچسب رو سینا! کنی؟ می فکر چیزهایی چه به! دیوونه

 انگار. بود سینا همون سینا ولی! بود؟ گذشته مون جدایی از سال شش جدا. بود جذاب هنوز! تر خواستنی چقدر. بود

 ههمیش! اه! نکرده؟ ازدواج هنوز ماهک یعنی. برشن و دور دختر اینهمه! بگذره نبایدم خب. بود نگذشته بد بهش زیادم

 خواستگار چرا اصال! پررو خیلی ولی خوشگله خیلی که درسته! افتاده فیل دماغ از انگار. اومد می بدم دختره این از

 !نداره؟

 هب. بود خوشگل و ناز چقدر. رفت غش براش دلم بهش کردن فکر با خدا وای! شرمین! بقیه؟ سراغ رفتی باز! دیوونه

 !خوشگله خیلی دخترم هرحال به! رفته باباش به نه! دیگه رفته خودم

 :اومد یادم آهان! گفت؟ چی! گفت؟ بهت چی سینا رفته یادت! دخترم؟

 نمی ت زنده علی والی به دربیاری فداکارو های مادر ادای و برگردی باشه، خواد می که هروقت حاال...موقعی یه اگه-

 !فهمیدی؟. زارم

 شاید و گونه بچه احساس یه! بودم؟ فهمیده درست موقع اون اصال! نه حاال اما! گه می چی بودم فهمیده موقع اون

 فتهگ درست و. گردم برمی پشیمون بودم گفته اینکه. فهمم می رو سینا های حرف کنم فکر بود شده باعث لجبازی

 اسمش! شرمین! نازه دخترم چقدر! خدا وای. خواستم می رو شرمین. خواستم می رو سینا من. بودم پشیمون من. بود

 !بود ماه و زبون شیرین خیلی!نبود خجالتی اصال شرمین ولی! خجل شرمسار،! چی؟ یعنی

 من لیو! مهمونیه امشب که افتاد یادم! بود بدتر مراتب به حالم شدم بیدار خواب از که صبح. برد خوابم ها فکر همین با

 ...حالم این با

 :شد داخل و زد در مامان

 !مادر؟ شدی بیدار-

 !مامان بخیر صبح-
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 و کوبید صورتش روی! باشه شنیده چیزی مامان کردم نمی فکر اصال یعنی. کردم تعجب خودم صدای از هم خودم

 :گفت

 !آوردی؟ خودت سر بالیی چه تو. برسرم خاک-

 ...کم یه فقط مامان نیست چیزی-

 :گفت و اومد طرفم به مامان. بدم ادامه حرفمو نتونم شدم باعث ام سرفه

 .گم می بابات به زنم می زنگ. دکتر بریم شده آماده...  پاشو پاشو،-

 !شرکت؟ بری نباید تو مگه. خواد نمی جان مامان-

 .کنم می کنسل رو امروز قرار زنم می زنگ. واسم تری مهم تو-

 :گفتم دستپاچگی با

 .نشده دیرت تا برو تو. نباش نگران. رم می خودم من! مامان نه-

 :گفتم بیارم درش تردید از اینکه برای. داشت تردید

 .داریم مهمون کلی امشب برگردی زود باید تازه. برو تو جون مامان-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .ها بپوشی گرم لباس. رسونمت می جایی یه تا شو آماده پس-

 رمیگ لباس حال این با. بود اومده در آفتاب و بود شده بهتر خیلی دیروز نسبت به هوا. شدم آماده سریع و شدم بلند

 .باشه اومده مامان به کمک واسه زدم حدس. بود آشپزخونه توی غریبه زن یه. رفتیم پایین به و پوشیدم

 .کردم می گرما احساس. بیرون زدیم خونه از هم با و طرفم اومد من دیدن با مامان

 !بود؟ کی خانم این مامان-

 چهب تا دو! مُرده شوهرش! تنگه دستش خیلی بیچاره. کمکم میاد بشه شلوغ سرم وقتی! شمالیه! ست رقیه اسمش-

 !مونده خرجشون تو که داره

 می کار مردم ی خونه تو که دارن مشکلی یه هرحال به... مریض یکی یا معتاده یا مرده شوهرشون یا! همیشه مثل

 به! تنیس عار که کار خب! کارها این از اونم! کنه کار بره نیست بیکار که باشه نداشته مشکلی اگه! معلومه خب! کنن

 !کمه؟ پولش مگه! کنه؟ نمی کار خودت مادر مگه اصال! حال هر
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 یا خانم رقیه! کنه؟ نمی کار کی کنه می کار کی چه تو به اصال! احمق! ها شدم دیوونه جدی جدی اینکه مثل وای

 .خانم زهرا یا خانم فریده. خانم نرگس

 !اصال بابا برو! بود ربط بی که بازم! چی؟ نیما یا بابا نیما؟ یا بابا مامانم؟ یا من

 .مادر شو پیاده-

 .داشت نگه کلینیک یه جلوی مامان

 .برو دیگه تو جون مامان-

 .انداختم عقب قرارمو زدم زنگ. عزیزم نه-

 !چرا؟ آخه-

 !تری مهم برام تو که گفتم-

 این توی کافی اندازه به. بودم ناراحت اما بود انداخته عقب رو قرارش من خاطر به مامان هرچند. شدم پیاده دلخوری با

 .بود کشیده عذاب من خاطر به سال سه

 .شده بهتر حالم کردم احساس بود کرده آماده خانم رقیه که سوپی و ها دارو خوردن با برگشتیم خونه به وقتی

 نگاهم لبخند با داشت برمی رو خالی ظرف وقتی. خوردم ته تا رو بود کرده درست خانم رقیه که رو ای خوشمزه سوپ

 :گفت قشنگش ی لهجه با و کرد

 !بود ت گرسنه خیلی حتما! من بشم تو فدای-

 .شدم می آماده شب واسه باید. کردم تشکر ازش و زدم لبخند بهش

 کت دونستم نمی. کردم امتحان رو همه. انداختم تخت روی و آوردم در کمدم توی از لباس دست چند و رفتم اتاقم به

 هحوصل حاال که مهشید از. بود اومده خوشم ازش خیلی که قایقی یقه طوسی پیراهن یا بپوشم رو م شکالتی شلوار و

 :گفت حوصلگی بی با. خواستم نظر بود رفته سر ش

 !بپوش خواد می دلت که هرکدوم. دونم نمی من-

 !گرفتی؟ زایمان از بعد افسردگی اآلن از! چیه؟-

 :گفت و کشید است حامله نبود معلوم اصال که شکمش روی دستی و خندید حرفم این با

 .برم دخترم قربون الهی-

 !عزیزم شرمین. افتادم خودم دختر یاد و زدم لبخند
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 !سونوگرافی؟ رفتی سالمتی به-

 !دختره! آره-

 .بمیره واسش ش عمه الهی-

 .تونم نمی که من. باشی باید کردنش خشک و تر واسه! نکنه خدا-

 !تونی؟ نمی چرا تو اصال! تونم؟ می من مگه-

 خوب خوام می بهونه این به و ام خوابالو من که دونی می. دربیام رختخواب از تونم نمی اصال که روز چهل تا اوال-

 رو هامون زحمت جبران و باشه مفید واسمون خواد می کی یکتا پس گه می! زاره نمی نیما بخوام من اگرم ثانیا. بخوابم

 !بکنه؟

 :گفتم شوخی به

 !بکشه بیگاری ازم اش موقع به خواد می! شده مهربون قدر این نیما چرا بگو پس! آها-

 :گفتم من و خندید مهشید

 !بهتره؟ کدوم ببینم بگو حاال! رسیدیم ها کجا به. کنم انتخاب لباس یه خواستم می مثال! خدا ترو ببین-

 !قشنگه خیلی شلوارت و کت من نظر به-

 .بپوشم رو پیراهنم خوام می من ولی-

 !خوای؟ می نظر من از چرا بپوشی اونو خواستی می که تو-

 :گفتم و برگشتم مهشید پیش اتاقم به و پوشیدم رو پیراهنم و رفتم دیگه اتاق یه به و خندیدم

 !قشنگه؟-

 !کنی؟ می اینطوری که خواستگاریت بیان خوان می مگه-

 :گفتم لبخند با

 نظرم به اما! چرا دونم نمی. بزارم تموم سنگ امشب خوام می بگذریم که شوخی از!... کنم؟ شوهر بار چند قرار مگه-

 پیر قدرچ دیدی رو مسعود دختر: بگن تا ببینن چیزی یه منتظرن که دونی می آخه. کنم جلوه بهتر فامیل جلوی بهتره

 چروک چقدر پوستش دیدی بیچاره، گرفته افسردگی بابا نه! خورده شوهرو دوتا سر سال دو تو دیگه آره! شده

 !...شده؟

 .کرد می نگاه من به و خندید می مهشید
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 شدم؟ خوب جدی جدی حاال! ها کنی می غش. نخند زیاد-

 .شدی خوشگل خیلی! عالیه-

 کوتاه دامن و کت یه. بشه آماده تا کردم کمکش منم. کرد رهاشون هام دورشونه و کشید سشوار رو موهام مهشید

 هم مالیمی آرایش و بود کرده جمع سرش پشت ساده خیلی رو موهاش. اومد می بهش خیلی که بود پوشیده زرشکی

. شد بد حالش مهشید کردم احساس. زدم خودم به و برداشتم رو بود داده هدیه بهم آزاد که رو ادکلنی. داشت

 :گفتم دستپاچه

 !خوبه؟ حالت مهشید-

 یم پخش فضا توی زیاد رو ادکلن نباید که دونستم می. شد خارج اتاق از کوتاه های سرفه با و داد تکون سرشو فقط

. کشید می عمیق های نفس و بود نشسته در پشت. شدم خارج اتاق از سریع فکر این با! نشه چیزیش خدا وای. کردم

 :گفتم نگرانی با و نشستم کنارش

 !نیاوردی؟ رو ات اسپری مهشید-

 و یدمکش راحتی نفس. شد بهتر حالش دقیقه چند از بعد. نگفتم چیزی دیگه منم و داد تکون منفی عالمت به سرشو

 :گفتم

 !شدی؟ بهتر-

 ...فقط! آره-

 !پیشت؟ بیاد بگم نیما به! چی؟ فقط-

 .شه می نگران. نگو چیزی نیما به بگم خواستم می! نه نه-

 :گفت کنه عوض رو بحث اینکه برای. نگفتم چیزی و کردم خم شونه طرف به سرمو

 !ها رسن می مهمونها دیگه اآلن! کنی؟ آرایش خوای نمی تو-

 اومد می هام چشم و لباس رنگ به که ای تیره آرایش. مامان پیش رفت هم مهشید. برگشتم اتاقم به و شدم بلند

! بود سبز ام عالقه مورد رنگ که من! چرا؟. داشتم دوست رو طوسی رنگ چقدر. زدم لبخند خودم به آینه توی و کردم

 جلوی اینکه برای! یه طوسی من های چشم چون! داره دوست رو طوسی رنگ بود گفته سینا چون! دونی می خودت

 .رفتم پایین بگیرم رو مزاحم افکار این

 همه و کشید می سرک جا همه به نخوره بهم موش مدل و آرایش کرد می سعی که حالی در و بود شده آماده مامان

 :گفت من دیدن با. بود مهم خیلی اونم واسه مهمونی این انگارا. داشت نظر زیر رو چیز
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 ؟!بهتره حالت-

 :گفت و کرد باز درو مهشید. اومد اف اف زنگ صدای که آره بگم خواستم می

 .اینان محمد عمو-

 لبخند روشون به همسرش و مهتاب دیدن با. بود شده قدم هم هام با هم مامان. رفتم استقبالشون به خوشحالی با

 احوال و سالم من با باز روی با هم محمد عمو و شهال خاله. بودن اومده آبتین شیطونشون پسر با بهراه و متین. زدم

 یک حدود. بودند فرزاد عمو و لیال خاله ها مهمان بعدی گروه. کردن خوشنودی ابراز برگشتنم خاطر به و کردن پرسی

 .شهریار آقا عزیزشون همسر و خانم مهسا همراه مهدی و فرناز. بودن هاش بچه و مرجان عمه بعد ربع

! فرناز اما! افاده و غرور همون. بود مهسا به شبیه واقعا اخالقی نظر از شهریار! بود کرده جور هم با رو تخته و در خدا

 .مهدی طور همین. بود شده تنگ براش دلم واقعا

 اضافه جمعمون به هم شهرام عمو ی خانواده که بود نگذشته دقیقه ده هنوز. کردم پرسی احوال باهاشون گرم خیلی

 نسترن خاله و شهرام عمو با. کردم پرسی احوال و سالم وحید و پریسا با. لرزید می پام و دست چرا دونم نمی. شدند

 .گفتن خوشامد بهم مهربونی با و نبودن دلخور من از انگار خوشبختانه. همینطور هم

 :گفت می ش گانه بچه لحن با که آبتین صدای که بودم پریسا با صحبت مشغول

 !نمیاد؟ شرمین جون، سیمین خاله-

 ....کرد ساکت رو همه

 :گفت باری سرزنش لحن با بهاره. گفت نمی چیزی کس هیچ

 !کن بازی حیاط تو برو. نکن شیطونی آبتین-

 :گفت دلخوری با آبتین

 .شرمین نه و آفر نه اومده امیر نه! کنم؟ بازی کی با حیاط تو برم اصال. مامان نکردم شیطونی که من-

 یشیرین و میوه همه به مهشید. برگشتم آشپزخونه به و کردم ای سرفه تک. بگه باید چی دونست نمی دیگه بهاره

 :فتگ و شد آشپزخونه داخل مامان. پیوستن بقیه به خواهی عذر کلی با و بودن رسیده تازه نیما و بابا. کرد می تعارف

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو-

 :گفتم دونستم می سوالمو جواب اینکه با

 !کیه؟ شرمین مامان،-
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 درموردش بیشتر خواستم می ولی. معلومه خب! منه دختره واقعا بدونم خواستم می شاید. کرد سکوت فقط مامان

 .کنم سوال

 !سیناست؟ منو دختر شرمین-

 !آره-

 . بیرون رفتم ناچار هم من. بیرون رفت آشپزخونه از و گفت رو کلمه یک همین فقط و

 اب ورود محض به آفر. پیوستن جمعمون به هم وحید و شبنم. بود شده خودمانی. بود برگشته اولش حالت به مهمونی

 به رو همه و بود گذاشته رو شادی آهنگ مهشید. بود کرده پر رو خونه صداشون و سر و شدن بازی مشغول آبتین

 ...من و بودن مشغول همه. کرد می دعوت رقصیدن

 .نبود و. نیست دونستم می اینکه با. گشتم می سینا دنبال مهمونها بین چرا دونم نمی

 لداخ بود رفته پیششون گویی خوشامد برای که مامان و امیر همراه به آرمین و سارا که بود موقعی غافلگیری اولین

 :گفت مهربونی با سارا. رسیدن من به اینکه تا کردن می پرسی احوال و سالم همه با. شدن

 .اومدی خوش خودت ی خونه به. جون یکتا سالم-

 !دیگه بود خواهرش خب! بود سینا مثل درست اخالقش. متین و خانم! همیشه مثل

 یا یدوتای تو راستی! شه؟ می تنگ دلش یکی اینجا نگفتی اونور رفتی معرفت؟ بی خبر چه! خانم دوتا. به به: آرمین

 !تایی؟ سه

 :گفتم و خندیدم

 نشدی؟ آدم هنوز تو پسر-

 رفتن؟ کجا آبتین و آفر مامان،: امیر

 .پسرم باالن ی طبقه احتماال: سارا

 یه گفت شد می. بود شده ناز چقدر. موند خیره روش رفت می باال ها پله از وقتی نگاهم. رفت و دوید سریع امیر

 !غافلگیری دومین و. نشستیم نفره دو مبل یک روی سارا با. بود شرمین شبیه جورایی

 !کجاست؟ آبتین. جون مهشید سالم. نیما دایی سالم -

 ...برگشتم صدا طرف به سریع

 یب هم حال از سال سه این توی بود معلوم. بوسید رو ش گونه و کرد بغلش نیما! دیدم؟ می درست خدایا. بود شرمین

 باال ی بقهط به و پرید پایین بغلش از و بوسید رو نیما ی گونه شرمین. داشت ادامه نیما و سینا دوستی پس. نبودن خبر
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 هیچ. گفت نمی چیزی و بود ساکت. کردم نگاه مامان به و برگشتم. داشت زیادی آشنایی خونه این با اینکه مثل. رفت

 .گفت نمی چیز هیچ کس

 یم. کرد می گرمی پرسی احوال و سالم و بود من به پشتش که مرد یه با. نبود تنها. برگشتم نیما سمت به دوباره

 زرشکی کراوات با طوسی شلوار و کت! من خدای. فهمید شد می شیکش ظاهر و تیپ از رو این. سیناست دونستم

 .بود شده تر خوشتیپ همیشه از. بود پوشیده

 بی خیلی بعد و کرد نگاه هام چشم تو لحظه یه برای و برگشت. کرد احساس رو خودش روی من ی خیره نگاه انگار

 .برگردوند سرشو تفاوت

 یم ها بعضی. بودند مشغول همه. بود برگشته اولش حالت به مهمونی دقیقه چند از بعد. بود شده غم از پر دلم توی

 بابا های همکار از زدم می حدس که بود هم غریبه تعدادی جمع توی. کردن می صحبت هم با هم ها بعضی و رقصیدند

 :گفت و اومد طرفم به ساله یک و بیست یا و بیست حدودا جوون دختر یه. باشن مامان یا

 !نشستین؟ اینجا چرا شما-

 :گفتم و زدم لبخند

 .شدم خسته رقصیدم خیلی-

 !نرقصیدین اصال که شما-

 :فتگ و اومد طرفمون به ساله پنج چهار و بیست حدودا پسر یه. بزنم حرف کسی با نداشتم حوصله. زدم لبخند هم باز

 !کنی؟ نمی معرفی عسل-

 :گفت عسل اسمش فهمیدم که دختره

 .هستن خانم یکتا ایشون دونی می حتما هم تو عرشیا! ست عرشیا بردارم ایشون. ببخشین اوه-

 :گفت پروا بی و شد خیره هام چشم به و نشست روم روبه عرشیا

 !یکتاست که حقا. خانم یکتا دارین گیرایی و زیبا های چشم-

 یم سفید و سرخ شنیدم می چیزی یه تا که نبودم ساله هجده دختر دیگه چون شاید. نکشیدم خجالت چرا دونم نمی

 .نبودم ای خجالتی آدم هم اولش از من هرچند. کشیدم می خجالت و شدم

 فضا و بود مالیمی آهنگ. شدیم بلند هم با و گرفتم دستشو. کنم ردش نتونستم منم و کرد رقص درخواست ازم عرشیا

 :گفت عرشیا رقصیدن حین. رقصیدن می و بود برگزیده رو زوجی کس هر. بود رمانتیک

 .نباشه فضولی اگه البته. خبرم با تون زندگی از بیش و کم. شنیدم زیاد رو شما تعریف-
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 :گفتم آرومی صدای با

 .نوذری آقای. نزنید حرفو این کنم می خواهش-

 .ترم راحت. کنید صدام عرشیا-

 چهب. باشم سارا جای داشتم دوست چقدر. رقصید می سارا با که سینا به افتاد چشمم. برگردوندم سرمو و زدم لبخند

 و دکشی رقص از دست شرمین دیدن محض به سینا. برگشتند مادرهاشون و پدر پیش بودند شده خسته بازی از که ها

 ...داد می نوازش رو بلندش موهای آروم وسینا بود نشسته سینا پاهای روی شرمین. برگشتن سرجاشون سارا با

 امنگ فقط همونطور. بود شده مسخ من مثل اونم انگار. شد خالی دلم توی. زد زل چشمام تو و کرد بلند سرشو دفعه یه

 هی رسید من به وقتی و کرد دنبال رو سینا نگاه مسیر شده پرت دیگه جای حواسش سینا دید که شرمین. کرد می

 :گفت بلندی صدای با و طرفم دوید سریع بعد و کرد نگاهم لحظه

 !جونی؟ مهشید دوست! کنی؟ می کار چی اینجا تو جون، یکتا-

 نیدهش رو خودش اسم که مهشید و کرد می نگاه شرمین به تعجب با سینا فقط. نبود ما به حواسش کسی خوشبختانه

 :گفت و کرد نگاه شرمین به بود

 !جون؟ شرمین گفتی چی-

 !جون؟ مهشید شماست دوست جون یکتا-

 !جون؟ مهشید شماست دوست جون یکتا-

 کنار و کردم بغلش مهربونی با. شد ساکت و انداخت من به نگاهی لحظه چند از بعد و شد خیره شرمین به مهشید

 :گفتم و نشوندمش خودم

 !بودی؟ اومده اینجا قبال تو. جونم مهشید دوست من. آره-

 .نازه خیلی بابام گه می ماهک خاله. خوشگله چقدر ببین. اونه بابام. اینجا میاره منو همیشه بابا. جون یکتا آره-

 ردمک نمی فکر اصال. بود هم تو هاش اخم. کردم نگاه سینا به و کردم بلند سرمو. کرد اشاره سینا به انگشتش با بعد

 !بود؟ نیومده ماهک با چرا! بود؟ اومده تنها چرا پس. بیاد که کنه قبول اون مهمتر همه از و کنه دعوتش مامان

 :گفتم شرمین روبه

 !داره؟ تو خوشگلی به دختری هم ات ماهک خاله-

 .نداره دوست هم بابا. بشه مامانم اون ندارم دوست من ولی. بشه من مامان خواد می ماهک خاله-

 !اینجا؟ نیومد امشب چرا-
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 .نداله دوست آقاجونو و جون عزیز گه می. نمیاد خوشش اینژا از گه می آخه-

 .نزدم حرفی حال این با. شدم می منفجر داشتم عصبانیت از

 سالن به و بودن شده بلند همه. کرد دعوت میز دور نشستن واسه رو همه بابا. بود ها مهمان منتظر آماده شام میز

 .بود نشسته جاش سر هنوز سینا فقط. رفتن می پذیرایی

 :گفت زد می موج توش عصبانیت که بلندی صدای با

 .اینجا بیا. شرمین-

 در از خروج از قبل. بودم مونده من فقط دیگه حاال. گرفت رو دستش و رفت سمتش به آروم و کرد اطاعت شرمین

 :گفت بلندی صدای با شرمین سالن

 .بخوریم شام بریم بیا ام تو جون، یکتا-

 :کرد نگاه شرمین به سینا. کنم کار چی بودم مونده

 !کنی صداش خاله باید-

 .کنم صداش اینجوری من گفته خودش جون یکتا: شرمین

 .بریم بیا حاال! خب خیلی -

 :گفت لجبازی با شرمین اما. کشید رو شرمین دست سینا

 .نمیام منم نیاد جون یکتا اگه بابا-

 .عزیزم بخوره شام خواد نمی جون یکتا: سینا

 شرمین روبه و اومد طرفمون به بعد و کرد نگاه ما به لحظه چند سینا. دوید من سمت به و کرد ول دستشو شرمین

 :گفت

 .بریم بیا گفتم شرمین-

 .بیام خوام نمی منم! بابایی نه: شرمین

 !ها منتظرته امیر: سینا

 :گفت بعد و کرد نگاهش لحظه چند شرمین

 .کنیم می بازی هم با خورد رو شامش امیر وقتی-
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 شاذیت کافی ی اندازه به. بشه اذیت من بخاطر خواستم نمی. پایین انداخت سرشو و نشست من روی به رو ناچار سینا

 :گفتم و شدم بلند و گرفتم رو شرمین دست. بودم کرده

 .میام هم من. برو ت بابا با، تو جون شرمین-

 :گفت و داد تکون سرشو

 .بیاد خواد می هم جون یکتا. دیگه پاشو بابایی،-

 سالن دوار وقتی. رفتیم بیرون اونجا از تایی سه و. رو سینا دست ش دیگه دست با و گرفت منو دست دستش یه با بعد

 رامی کنار رو شرمین و رفت آرمین و سارا سمت به و کشید رو شرمین دست تمام رحمی بی با سینا شدیم پذیرایی

 .نشست آرمین کنار هم خودش و نشوند

 رو غذاش شرمین اما. همینطور هم من. کرد بازی غذاش با فقط و نخورد هیچی سینا. نشستم پریسا کنار ناچار هم من

 :گفت مامان به رو و خورد کامل

 .بود خوشمزه خیلی غذاتون. جون عزیز مرسی-

 !دلم عزیز جونت نوش: مامان

 بهش شدن سرگرم برای. برد می آشپزخونه به رو خالی های ظرف خانم رقیه. بودن رفته بیرون پذیرایی سالن از همه

 داشت دیگه بیچاره. بودن خانم رقیه پای و دست توی و دویدن می و شدن می قایم میز زیر ها بچه. کردم می کمک

 :گفتم بود بقیه از بزرگتر که امیر روبه. گفت نمی چیزی اما شد می عصبانی

 .کنید بازی حیاط توی برید خاله، جان امیر-

 .چشم: امیر

 هامهمون پیش شد تموم کارم وقتی. رفتن دنبالشون هم آبتین و آفر. بیرون رفتن هم با و گرفت رو شرمین دست و

 صدا به داص تقریبا و بود پیچیده فضا توی تندی آهنگ صدای. ها بچه پیش باشه رفته زدم حدس. نبود سینا. برگشتم

 :گفت و اومد طرفم به اومد می بهش هم خیلی که ش یاسی کوتاه پیراهن اون با شبنم. رسید نمی

 !رفته؟ کجا آفر دونی نمی -

 .کنن می بازی حیاط تو کنم فکر -

 :زد پوکم ی کله به فکری یه دفعه یه

 .میارمش رم می من-

 :گفت و داد تکون سری شبنم
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 .سرکار بره باید صبح. بریم گه می بهرام آخه. زودتر کم یه فقط-

 :گفتم شوخی به

 ...سر بری تو یا کار سر بره اون-

 :گفت و شد سرخ شبنم

 !نبودی اینطوری قبال! یکتا شدی حیا بی خیلی-

 هک افتاد سینا به چشمم. کردن می بازی دویدن می استخر دور ها بچه. رفتم حیاط به. شدم دور ازش بلندی ی قهقه با

 :گفتم آفر روبه ندیدم رو سینا که انگار و رفتم سمتشون به و کشیدم عمیقی نفس. کرد می نگاه بهشون

 .برین باید میگه مامانت! جون آفر-

. ددوی تقریبا خونه سمت به و کرد خداحافظی دوستاش از و کشید بازی از دست رسید می نظر به دلخور انگار که آفر

 .دویدن می همدیگه دنبال هم امیر و آبتین. کرد می نگاه اش ته به و بود نشسته استخر کنار شرمین

 لباسم ی هگوش که برم برگشتم. نبود جایز موندنم بیشتر. بود دیگه دنیای یه توی. انداختم نگاهی سینا به چشمی زیر

 ارک چی دونستم نمی. بودم مونده مردد. شد می پاره لباسم اینکار با اما کنم بازش کردم سعی. کرد گیر شاخه یه به

 .کنم

 !لباسم هم و خودم هم. بودم کرده گیر جوری بد! کردم؟ می صداش یعنی. بود بدبختی واقعا

 !لباسم هم و خودم هم. بودم کرده گیر جوری بد! کردم؟ می صداش یعنی. بود بدبختی واقعا

 :زد دست براش شرمین. کرد آزاد راحت خیلی رو لباسم و. اومد طرفم به سینا کنم صدا رو شرمین خواستم تا

 .خودم بابای آفلین -

 :گفت و بوسید رو ش گونه سینا

 .بریم و کنیم خداحافظی نیما دایی و آقاجون و عزیز از بریم بیا-

 :گفتم پاچه دست

 .نرین... نه-

 .کرد نگام اخم با سینا

 .بمونین دیگه کم یه. نرین اآلن یعنی-

 .بریم بیا و کن خداحافظی ت خاله با: سینا
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 !خاله فقط. بیشتر نه بمونم خاله باید که فهموند من به حرفش این با

 :گفت و بوسید رو صورتم شرمین

 .پیشت میام بازم! جون یکتا خداحافظ-

 :گفتم و گرفتمش بغلم توی

 .دارم دوستت-

 .جون یکتا دالم دوشتت منم-

 :گفت باشه اومده یادش چیزی یه انگار. شد ساکت لحظه یه بعد

 !کجاست شما ی خونه دونم نمی که من ولی-

 :گفتم و دادم فشار رو دماغش

 .کنم می زندگی خوشگل دختر یه آقاجون و عزیز پیش من-

 !من؟ آقاجون و عزیز یعنی-

 .برم قربونت آره-

 :گفت و کرد کرد، می نگاه رو ما اخم با که سینا روبه

 !آقاجون؟ ی خونه میاری منو بابایی-

 :باشه مالیم لحنش کرد می سعی سینا

 !آره باشی خوبی دختر اگه-

 :گفت و سینا بغل پرید

 !دنیایی بابای بهترین تو-

 :گفت و کرد بغلش هم سینا

 .بریم بیا حاال. دنیاست دختر بهترین دخترم چون-

 .کنم خداحافظی آبتین و امیر با تا کن صبر لحظه یه فقط! بابایی باشه-

 یناس که داد می نشون بود بینمون که سکوتی. کردن می بازی اونجا آبتین امیرو که حیاط ی دیگه سمت دوید بعد

 ...من اما. نیست شکوندنش به مایل
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 !سینا؟-

 .بگم باید چی دونستم نمی. کرد نگاه بهم و برگردوند رو روش

 !خوبیه هوای-

 این شد نمی باورم. زد پوزخندی و انداخت بهم باری تمسخر نگاه! زدی؟ تو بود حرف اینم! سرت بر خاک! احمق ای

 و کرد می قبول گفتم می من هرچی که سینا همون. بود من مال فقط محبتش روزی یه که باشه مهربون سینای همون

 !بودم احمق چقدر من خدایا. کشید می نازمو همیشه

 .دیدم می رو رویاهام ی شده ویرون کاخ همون! ها حسرت همون بازم

 !برگشتی؟ چرا-

 !بدم؟ که داشتم جوابی چه. بود سینا صدای

 !شد؟ چی عشقت پس! تنهایی؟ چرا-

 هام اشک دیدن از سینا دونستم می. نشد ولی نکنم گریه کردم سعی خیلی. برد می لذت شدنم داغون از داشت

 .متنفره

 .بیزارم دخترا ی گریه از بودم گفته بهت-

 .بودم ساکت هنوز

 !شدی؟ الل نکنه! کردی؟ می زبونی بلبل خوب شرمین واسه! زنی؟ نمی حرف چرا-

 .بودم شده الل واقعا

 !بینمت می پشیمون روز یه بودم گفته بهت! برمیگری روز یه دونستم می هرچند! اومدی می نباید-

 :بمونم ساکت نتونستم دیگه

 دراومد آب از درست ت پیشگویی اینکه از دیگه، آره! خوشحالی؟ اآلن! گفتی می درست تو. پشیمونم من! آره-

 ...من...من! چیه؟ دونی می اصال! باشی بایدم! خوشحالی

 .کنه تحقیرم این از بیشتر بزارم نباید. گم نمی! نه! بگی؟ خوای می اینو واقعا! دارم؟ دوستت من

 !چی؟ تو-

 :گفتم و برگردوندم سرمو

 .نبود خودم دست. زدم داد سرتون ببخشید-
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 :گفت و زد داری صدا پوزخند

 .داریم عادت شما کارهای به ما! خوشبخت خانم کنم می خواهش-

 گریه تونستم می دیگه چقدر. زدم زار و شدم اتاقم داخل خورد می اتاقم به که هایی پله از. رفت شرمین سمت به و

 .بود نمونده برام اشکی دیگه! کنم؟

 :گفت و اتاق تو اومد مامان که بود گذشته چقدر دونم نمی

 .کنن خداحافظی باهات خوان می میرن دارن مهمونها! پایین بیا جان یکتا-

 رفتم می پایین که ها پله از. کردم تجدید رو آرایشم و کردم مرتب موهامو آینه جلوی و کردم پاک هامو اشک سریع

 و دمدا لم مبل روی نبود کسی دیگه وقتی. کردم خداحافظی شون همه با. کرد نگام لبخند یه با. افتاد سارا به چشمم

 :گفت و داد نوازش موهامو بابا. گرفتم دستام تو سرمو

 .کن استراحت یکم برو! بابا؟ شدی خسته-

 چه! هن که معلومه! هه! بود؟ اومده من بخاطر سینا یعنی.بخوابم که رفتم و گفتم بخیر شب همه به و زدم لبخند روش به

 ...رفتم می کلنجار خیاالتم با خودم واسه جوری همین ببره خوابم که وقتی تا... من خیالم خوش

 ات گرفته شرکت از. کنه رسیدگی ش افتاده عقب کارهای ی همه به جدید سال شدن شروع از قبل داشت سعی مامان

 نه و دیدم رو سینا نه دیگه هفته یک اون توی. رفتم می خرید به باهاش بخورم غصه کمتر اینکه برای منم. خونه

 .نیاره پیشم رو شرمین دید می بهتر انگار هم سینا. رو شرمین

 .ماهه تیر ماهک و سینا عروسی و عقد قرار که بودم شنیده بقیه از بیش و کم

 براش بود اومده خوشم ازش خیلی که هم طال دستبند یه. بودم خریده خوشگل و شیک پیراهن یه شرمین ی واسه

 عدب روز بگذرم ازش نتونستم چون ولی. نکنه قبول ازم ترسیدم اما بخرم زنجیر یه هم سینا واسه خواستم می. خریدم

 .ارزید می امتحانش به. خریدمیش و رفتم

 .کردم دعا بابا سالمتی ی واسه و برسونه سینا به منو خواستم خدا از بود چیده مامان که سینی هفت ی سفره سر

 کار تونستن نمی هم رنگارنگ های قرص و متخصص های دکتر حتی دیگه. کشید می زجر درد این از که بود سالها

 یک نیما و مهشید. داد عیدی مون همه به بابا دیگه سالهای ی همه مثل. بود غصه از پر دلم. بکنن بابا واسه زیادی

 بلق خواستم می من اما. بریم بوشهر به خانوادگی فروردین ششم بود قرار. پیشمون اومدن سال تحویل از بعد ساعت

 شد می البته. کردم حرکت مون خونه سمت به و شدم آماده چهار ساعت که بود چهارم روز. ببینم رو شرمین رفتن از

 هاضاف جمعشون به هم ماهک دیگه ماه چند تا و. شرمین والبته. بود سینا مال فقط اآلن چون! سابقمون ی خونه گفت

 من موقعی یه که کنه زندگی ای خونه تو خواست نمی. خواست می جدید ی خونه یه ماهک! نه هم شاید. شد می
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 حد هبزار که کنه ش راضی و کنه صحبت باهاش تلفنی بودم خواسته مامان از... نیست سینا دونستم می. بودم خانمش

 ...نیست سینا که هایی ساعت اونم... ببینم شرمینو بار یه اقل

 وچهک همون. بود نکرده چندانی تغییر. انداختم نگاهی اطرافم به و زدم رو بود خریده برام بابا که رو ماشینی دزدگیر

 :پیچید گوشم توی شرمین صدای. دادم فشار رو اف اف زنگ! بود

 !کیه؟-

 !شده تنگ قول بد دختر یه واسه دلش که خاله یه-

 وارد .نبود سینا ماشین اما. بود توش ماشین چندتا. انداختم پارکینگ به نگاهی. شدم داخل منم و کرد باز درو سریع

 . بوسیدم سرشو و شدم خم. انداخت بغلم تو خودشو من دیدن محض به شرمین. شدم آپارتمان

 !؟بود گذاشته تنها خونه تو رو ساله سه ی بچه یه چطور سینا. باشه داشته خونگی معلم یه شرمین داشتم انتظار

 !تنهایی؟ جون شرمین-

 .داد تکون آره ی نشانه به سرشو

 :گفتم تعجب با

 !گذاشته؟ تنها خونه تو رو تو بابات بگی خوای می یعنی-

 :گفت و خندید

 !مجبوره بابا آخه! آره-

 :داد ادامه. کردم نگاهش کنجکاو

 .کردم می اذیت همشونو من آخه-

 !معلماتو؟-

 .خوام نمی معلم دیگه گفتم بابایی به منم. بودن بداخالق شون همه. نداشتم دوستشون آخه! آره-

 کرد؟ قبول باباتم-

 .کردم می گریه آورد می معلم برام بازم اگه آخه. جون یکتا آره-

 !ره؟ نمی سر ت حوصله خونه توی-

 .میاد بدم خصوصی معلم از ولی. جون یکتا مهد رم می روز هر-
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 سریع. دادم بهش بودم خریده براش که رو وسایلی بعد و بوسیدم سرشو. بود دنده یک خودم مثل که حقا. خندیدم

 دبو کرده درست رو قشنگی تضاد سفیدش پوست با که قرمز لباس اون تو. کرد عوض رو لباسش و اتاقش تو رفت

 .کنم ش خفه تا بدم فشارش خودم به انقدر خواست می دلم. بود شده محشر

 !داری؟ جنون مگه! دیوونه

 :شد بلند اعتراضش صدای که بوسیدمش محکم

 !گرفت دردم جون یکتا! آی-

 کوچیکش دستای با. خورد سر م گونه روی اشکی ی قطره. بستم دستش به هم رو دستبندش و زدم لبخند بهش

 :گفت و کرد پاک اشکمو

 گریه وقت هیچ من زاره نمی همین واسه. میاد بدش دخترا ی گریه از گه می بابایی. نکن گریه! کنی؟ می گریه چرا-

 .کنم

 :گفتم و نکنم گریه دیگه کردم سعی کرده بغض هم شرمین دیدم وقتی. گرفت شدت م گریه هاش حرف شنیدن با

 !دی؟ نمی نشون بهم اتاقتو-

 های چهب دختر مثل اتاقش کردم می فکر. نداشتم رو اتاقی همچین انتظار اصال. رفتیم اتاقش به هم با و کشید دستمو

 گوشه خوشگل و ساده تخت یه. نداشت شباهت کردم می فکر من که چیزی اون به اصال اما. باشه عروسک از پر دیگه

 هم فسهق یه. بود پنجره نزدیک اتاقش ی دیگه ی گوشه هم تحریر میز یه و تختش کنار کامپیوتر میز یه. بود اتاقش ی

 هشونب بیشتری ی عالقه پسرها که هایی بازی اسباب و تفنگ و کنترلی ماشین از پر و بود کامپیوترش میز روبروی

 رو خرسم! بود خودم خرس. کرد جلب خودش روبه م توجه پشمالو خرس یه فقط بازی اسباب همه اون بین. داشتن

 :گفت دید دستم تو رو خرس تا. برداشتم

 !مامانمه مال اون! جون یکتا جاش سر بزار اونو-

 !مامانمه مال اون! جون یکتا جاش سر بزار اونو-

 ادی. بودم فکر توی بدجوری. نشستم تختش ی لبه و گذاشتم سرجاش رو خرس حرفی هیچ بدون. کردم نگاهش فقط

 !بود ردهک بغل رو خرسم و بود خوابیده اتاقم تو سینا که شب همون. بودن رفته اصفهان به اینا بابا که افتادم شبی اون

 :نشست پیشم و اومد و کرد بغل رو خرسش شرمین

 !جونمه مامان مال خرس این آخه. کردم دعواتون که ببخشید جون یکتا-

 .کرد می کارو همین اونم و کنه تکرار همش داشتم دوست که بود شیرین اونقدر هاش گفتن جون یکتا
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 !کجاست؟ مامانت-

 :گفت و شد غمگین صورتش

 .دور خیلی جای یه رفته! گرده برنمی دیگه مامان گه می بابا-

 رمینش. نداشتم طاقتشو دیگه. دیوار به بکوبم سرمو خواستم می. میشدم خفه داشتم. انداخت چنگ گلوم توی بغض

 :داد ادامه

 .داره دوست مامانو خرس خیلی بابا. باشم مواظبش گفته. داد بهم اینو بابا-

 !داره؟ دوست مامانتم-

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو

 .رفت و کرد ولمون آخه. ندارم دوست مامانو من ولی. کنه می گریه واسش همیشه. داره دوست مامانو خیلی. آره-

 !گفته؟ بابات! کرده؟ ولت مادرت گفته بهت کی-

 .شنیدم نیما دایی از خودم. نگفته بابایی نه،-

 :گفتم کنم عوض حرفو اینکه برای. کردم پشت بهش و شدم بلند

 !شرمین؟ نیست ت گشنه-

 و درآورد بزرگ پفک دوتا کابینت توی از و. پاش زیر گذاشت صندلی یه و آشپزخونه سمت دوید و شد بلند شرمین

 و ودب نشسته مبل روی شرمین. کنم تمومش تونستم نمی کردم می سعی هم روز دو اگه کنم فکر. داد من به رو یکی

 نمی اهنگ چیزا این از و خفته زیبای و سیندرال ها بچه دختر ی بقیه مثل چرا که بود این از تعجبم. کرد می نگاه فیلم

 !خُله خودم مثل. بود خونریزی و دعوا و جنگ اولش از که بود گذاشته فیلم یه. کنه

 .نبود داشتم دوستش من که اتاقی شبیه اصال. بود شده عوض چیزش همه! خواب اتاق اول. ها اتاق سمت رفتم شدم پا

 مه وسایل ی همه حتی که بود شده متنفر ازم اینقدر سینا یعنی. بود شده عوض کال اونم. کردم نگاه بعدی اتاق به

 !بود داشته نگه اونو چرا دونم نمی. بود سرجاش هنوز که بود پیانو فقط! بود؟ کرده عوض

 :تنهاست شرمین که اومد یادم اما خونه رفتم می داشتم دیگه

 !همات؟ خاله پیش نمیری چرا! داری فکری بی بابای عجب وای! تنهایی؟ ده ساعت تا همیشه تو -

 :گفت و کرد نگاه زدم می حرف خودم با داشتم انگار که من به تعجب با

 !ره می سر م حوصله اونجا. ندارم دوست-
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 به نگاه یه. ره می سر ش حوصله اونجا اونوقت ره نمی سر ش حوصله تنهایی اینجا. بود ای بچه عجب. موند باز دهنم

 :گفتم شرمین روبه. بود هفت ساعت. انداختم ساعت

 !شه؟ نمی ت گرسنه نیست بابات وقتی-

 .یخچال تو زاره می و خره می خوراکی واسم بابا آخه! نه-

 :گفتم و کردم جمع سرم پشت موهامو

 .کنم می درست شام برات امشب من. خب خیله-

 خواستم می. کشیدم سرک توش و کردم باز رو یخچال در و آشپزخونه توی رفتم منم و زد بهم دستاشو خوشحالی با

 ندهک جاش از داشت دیگه قلبم. پیچید خونه توی قشنگی صدای که بود شده تموم تقریبا کارم. کنم درست استیک

 و نه. ردمک نگاه ساعتم به. نفهمیدم من که بود اومده کی سینا. رفتم پیانو اتاق سمت به پیانو صدای شنیدن با. شد می

 ناو با خدا وای. زد می پیانو هنرمندش و کوچیک دستای با که دیدم رو شرمین تعجب با شدم که اتاق داخل. بود نیم

 !بزنه کوتاه نت یه بتونه تا کرد می تالش چقدر کوچیکش های دست

 لبخند بهش. کرد نگام برگشت. زدم دست براش شد تموم زدنش وقتی. اومد می چشمم از که بود اشک همیشه مثل

 :گفتم و زدم

 !داده؟ یاد بهت کی! وروجک میزنی پیانو قشنگ چقدر-

 .زنه می پیانو قشنگ خیلی اون آخه! بابایی-

 :گفتم و گذاشتم کنارش صندلی یه. رفت نمی این جز انتظاری

 !خب؟! بزنی که دم می یاد بهت نت یه من حاال-

 ودیمنب متوجه و میزدیم پیانو هم با. بدم یاد بهش زدیم می سینا با همیشه که رو آهنگی کردم سعی منم و کرد قبول

 .خندیدیم و زدیم دست هردومون خوشحالی با شد تموم زدنمون وقتی. اومد کی سینا که

 خشم نگاهش تو دیگه سینا. موند ثابت در چهارچوب توی نگاهم و برگردوندم سرمو خندیدم می داشتم که همونطور

 :طرفش دوید سینا دیدن با شرمین. برگشت هال به حرفی هیچ بدون. نبود

 .نباشید خسته. خودم بابایی سالم-

 !کردی؟ می تمرین پیانو! ها ای خسته تو اینکه مثل ولی. من خوشگل ی فرشته ماهت روی به سالم-

 .زنه می پیانو قشنگ شما مثل هم جون یکتا. بابا آره-
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 باید .نیست جایز موندنم دیگه فهمیدم. خشم بازم. بود چیزی یه چشماش تو حاال. کرد نگام و برگردوند سرشو سینا

 .رفتم می

 :کرد شروع باز شرمین که برم که پوشیدم مو روسری و مانتو سریع

 !نرو؟ جون یکتا-

 :گفتم و بوسیدم شو گونه

 !شه می نگرانم جونت عزیز. قربونتبرم نه-

 .بخور شام ما با. نرو نه-

 :گفتم و بوسیدم صورتشو دوباره. گفت نمی هیچی سینا

 .خداحافظ! شه نمی-

 یخیل حالم. نبود اشکی دیگه اما. بود دلم تو غم عالمه یه. بیرون زدم خونه از کنم خداحافظی سینا از اینکه بدون و

 .کرد می درد هم قلبم. گرد می درد پام کف. نداشت توان پاهام دیگه. رفتم می... رفتم می. رفتم می فقط. بود خراب

 می کار چی اینجا من. باشه شهر جنوب باید جایی یه زدم حدس ولی. کجام دونستم نمی. غم از شدم می خفه داشتم

 اهر خودش واسه نفر یه که بودم دیده ها فیلم تو یا ها کتاب توی همیشه. بودم کوچه کدوم تو اصال دونم نمی! کردم؟

 .بودم کرده گم مکانو و زمان واقعا. بودم اینجوری خودم حاال ولی! سردرمیاره کجا از نیست معلوم بعد میره و افته می

 و دو ساعت. گرفتم چشمم جلوی مو مچی ساعت! بود؟ چند ساعت. بود داشته برم ترس. نبود برم و دور هم کس هیچ

 که نمک روشنش که بردارم کیفم تو از گوشیمو خواستم می. بهم بود زده زنگ بار هزار اآلن تا مامان حتما. بود شب نیم

 .گوشیم نه و همراهمه کیفم نه اومد یادم هو یه

 پس کوچه توی. کردم نگاه اطرافم به کم یه. نداشتم هم پولی هیچ کنم؟ کار چی حاال. شد نمی این از بدتر شانسی بد

 !؟؟؟!!!کنم؟ کار چی حاال. بودم افتاده گیر ها کوچه

 !اومده؟ پیش مشکلی خانم-

 دیب آدم خورد نمی بهش ولی. نبود مشخص تاریکی توی خوب ش قیافه. بود جوون پسر یه. برگردوندم سرمو ترس با

 !باشه

 !کجاست؟ اینجا... من ببخشید-

 :گفت و کرد نگاه وضعم و سر به کم یه

 !شدی؟ گم! نیستی اینورا مال معلومه-
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 :کردم اعتماد بهش چرا دونم نمی

 

 

 !بگیرم؟ قرض ازتون گوشیتونو لحظه چند شه می. درآوردم اینجا از سر چرا دونم نمی. بله راستش-

 .داد جواب مامان زنگ اولین با. گرفتم رو خونه ی شماره سریع. داد بهم و درآورد جیبش تو از گوشیشو

 !بفرمائید بله-

 !مامان-

 !کجایی؟! تویی؟ یکتا-

 .دنبالم بیاین. مامان دونم نمی-

 بهم رو اصلی خیابون راه اون و کردم تشکر ازش. دادم مامان به و گرفتم ازش رو آدرس و کردم نگاه پسره به بعد

 لقبو دربیام خجالتش از بعدا تا بده بهم تلفنشو شماره که کردم هرکاری ولی. بودم مدیون بهش خیلی. داد نشون

 :گفت و نکرد

 .کنه حل مشکلتو خدا ایشاهلل. نیست چیزا این ما مرام تو! خواهر نه-

 اچندت از گذشتن با! یه اینطوری م قیافه و ریخت که دارم مشکلی یه حتما من که دونست می اونم. زدم لبخند بهش

 .نبود خبری. ایستادم همونجا دقیقه چند. درآوردم اونجا از سر چرا که کردم تعجب. رسیدم اصلی خیابون به کوچه

 کرد می کر آسمونو گوش ضبطش صدای که ماشینه همون دفعه یه اما. بودن اینا مامان حتما. دیدم رو ماشین یه دور از

 بود باال نیمه تا که ها شیشه بودن دودی خاطر به هاشون قیافه و بودن نشسته جوون پسر تا سه توش. کرد ترمز جلوم

 :زد داد و پایین داد کامل شو شیشه بود نشسته پشت که کی یه. نبود مشخص

 .برسونیمت بیا! خوشگله خانم-

 :گفت بود نشسته جلو که شون یکی

 !زشته! برو امید-

 :زد داد یکی اون

 !افتاده؟ گیرمون مامان یه بینی نمی! کنم؟ ول رو چی چی -

 منو دست و بیرون پرید شون یکی و شد باز ماشین در شدم متوجه هو یه. نبودن کن ول اما. کردم پشت بهشون

 :گفت و بیرون اومد ماشین از یکی اون. گرفت هوا تو دستمو که بزنم سیلی بهش که برگشتم. گرفت
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 .بریم بیا گفتم امید-

 :داد هلش و امید سمت پرید هو یه. خورد جا اینکه مثل اونم. زد خشکم آزاد دیدن از

 !نزن دست بهش گفتم بهت! آشغال کن ولش-

 امیدو ی یقه ها دیوونه مثل آزاد. نیست ایران به برگشتن فکر بود گفته بهم اونکه! باشه آزاد شد نمی باورم هنوز من

 :زد داد بلند صدای با امید. بود گرفته

 !شده دیوونه این! بدو روزبه-

 زا ولی. باشه غیرتی اینقدر آزاد کردم نمی فکر. کرد جدا امید از و آزاد بعد و کرد من به نگاه یه و پایین دوید روزبه

 !شدن؟ می بیچاره دختر اون مزاحم باید بود دیگه یکی من جای به اگه یعنی. بودم ناراحت دستش

 :گفت و پایین انداخت سرشو بعد و کرد نگاهم و برگشت سمتم به آزاد

 .سالم-

 :گفتم لکنت با

 .ام...ل..س-

 :گفت و شد عصبانی دوباره هو یه

 !کنی؟ می کار چی اینجا تنهایی شب وقت این تو-

 :گفتم عصبانیت با. کردن می نگاه آزاد منو به فقط ساکت امید و روزبه

 .بیرون بیام و بگیرم اجازه محترمتون دوستان و شما از باید دونستم نمی. ببخشید-

 :گفت اخم با

! ؟تنها و تک اینجا شب وقت این تو اونوقت! شبه نیمه از بعد سه ساعت! ایرانه اینجا! گی؟ می چی هست معلوم هیچ-

 !تهرانه! نیست لندن اینجا خانم

 و نشوندم ماشین پشت و گرفت دستمو سریع و اومد. نداشت جواب حساب حرف. گفت می درست. شدم ساکت

 :زد داد و بیرون انداخت سرشو پنجره از و نشست کنارم هم خودش

 !دیگه بریم بیاین! واستادین؟ اونجا چرا-

 :گفتم شد روشن که ماشین. شدن سوار سریع امید و روزبه

 .دنبالم میان دارن اینا مامان-
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 :گرفت جلوم و درآورد جیبش تو از گوشیشو

 !میای خودت بگو بزن زنگ بگیر بیا-

 گرانین با میام خودم گفتم بهش وقتی. راهن تو بود معلوم. گرفتم مامانو شماره حرفی هیچ بدون و گرفتم ازش گوشیو

 :گفت

 ؟!خوبه حالت یکتا-

 .میام دارم. نباش نگران مامان آره-

 هدراومد آشنا اینکه از بودن ناراحت اینکه مثل. بودن ساکت هنوز روزبه امیدو. دادم آزاد به و کردم قطع رو گوشی بعد

 .اومد می پیش چی دونست خدامی وگرنه بود همراشون آزاد آوردم شانس. بودم

 :گفت و پایین انداخت سرشو و انداخت بهم نگاه یه و طرفم برگشت روزبه

 .خوام می معذرت واقعا! شرمنده آبجی-

 خنده هم خودش. دراومدم آب از آبجی هو یه حاال خوشگله خانم گفت می بهم پیش ی دقیقه چند! بود گرفته م خنده

 :گفت و گرفت ش

 .متاسفم حال هر به-

 :بود عصبانی هنوز انگار آزاد. کردم اکتفا لبخندی به و نگفتم چیزی

 !کردی؟ می کار چی اینجا نگفتی-

 .دونم نمی-

 ؟!دونی نمی-

 :گفت و داد تکون سرشو. گفتم واسش پیش ی دقیقه چند تا گرفته سینا ی خونه از چیو همه

 !نبخشیدتت؟ هنوز سینا بگی خوای می یعنی-

 !نه ظاهرا-

 وت باید باشه ناراحت دستت از که هم هرچقدر! کردی عذرخواهی و بودی پشیمون کارت از تو. نیست منصفانه این اما-

 .ببخشه رو

 :گفتم و کشیدم عمیقی آه

 .نیست مهم برام هیچی دیگه. نیست مهم -
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 یم رد ماشین یه توک و تک گاه و بود خلوت. کردم می نگاه خیابون به پنجره از ساکت منم و نگفت چیزی دیگه آزاد

 دعوتشون. کردن خواهی معذرت ازم دوباره روزبه امیرو. کردن پیاده در جلوی منو اونا و گفتم آزاد به رو آدرس. شد

 .کردن رد رو دعوتم محترمانه خیلی اما داخل کردم

 :گفت باری سرزنش لحن با آزاد

 !زدی می پرسه خیابونا توی شب موقع این تا نباید بودی هم عصبانی اگه حتی -

 ماشین سوار هم آزاد. شد باز در بده جواب کسی اینکه بدون. دادم فشار رو اف اف ی دکمه و گفتم خداحافظی لب زیر

 و اومد طرفم به سرعت با. بود نشسته ها پله روی که دیدم دور از مامانو شدم داخل تا. رفتن و زدن بوق یه برام و شد

 .گریه زیر زد و کرد بغلم

 .بشه چیزیم که ام اونی از تر جون سگ من. مامان باش آروم -

 می بدم خودم از.بوده نگران که بود معلوم بابا. بودن منتظرمون در جلوی همه. شدیم داخل هم با. نگفت چیزی مامان

 .بوسید سرمو و کرد بغلم بابا. بودم ساز دردسر واسشون همیشه. اومد

 ...و. بودن هم نیما و مهشید

 من که بفهمونه بهم خواست می اومدنش با. داد دست بهم حقارت حس یه دیدنش با اما چرا دونم نمی. بود هم سینا

 عتسا تا و بیرون زدم خونه از ها احمق مثل من که بگه! کنه می رفتار بزرگتر یه مثل که بگه خواست می! م بچه هنوز

 .برنگشتم صبح چهار

 هم ور ها بیمارستان از چندتا حتی. بدیم اطالع پلیس به خواستیم می دیگه! کردی نگرانمون حسابی یکتا: مهشید

 .گشتیم

 :گفتم شرمندگی با

 .بودم گذاشته جا گوشیمو. متاسفم -

 :گفت بابا و مامان روبه و کرد بهم ای سفیه اندر عاقل نگاه سینا

 جون سیمین! مهد بره باید دنبالش میام صبح. کنم بیدارش خوام نمی خوابه شرمین میرم من جون، عمو دیگه خب -

 .خداحافظ

 می مقاومت و موند می اون. رفتم می که بودم من همیشه!نه. همیشه مثل. رفت و کرد خداحافظی هم نیما و مهشید از

 خوابیده تختم روی که دیدم رو شرمین و کردم باز اتاقمو در و باال رفتم سریع. دیگه روزای ی همه و حاال مثل! کرد

 :گفت بسته چشمای همون با. بوسیدم شو گونه و رفتم طرفش به. بود

 !مهد؟ نَرَم امروز شه می. میاد خوابم بابایی -
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 :گفتم و خندیدم

 !تعطیله سیزدهم تا که مهد تازه. که نیستم بابات من. برم قربونت -

 .بوسید صورتمو و انداخت گردنم دور دستاشو من دیدن با و کرد باز چشماشو

 .گشتن دنبالت خیلی نیما دایی و جون آقا و بابا! بودی؟ رفته کجا جونم یکتا -

 :گفتم و بوسیدم صورتشو

 .وروجک نبودی نگرانم که تو -

 .جون یکتا بودم نگالنت منم -

 .دونم می. شیطون آره -

 :گفتم که کشید ای خمیازه

 !بپره خوابت نزار. عزیزم بخواب -

 .جون یکتا بخواب پیشم هم تو -

 .چشم کنم، عوض لباسامو بزار. برم گفتنت جون یکتا قربون من الهی -

 هم روی چشمامو زاشت نمی هیجان. خوابیدم دخترم کنار شد نمی باورم. خوابیدم کنارش و کردم عوض لباسامو

 .برد خوابم که کردم نگاهش فقط ساعت چند تا دونم نمی. بزارم

 :گفتم و کردم بوسه غرق خوشگلشو صورت. بود خواب بغلم تو هنوز شرمین. شدم بیدار مامان صدای با صبح

 .میادها بابات اآلن. دلم عزیز شو بیدار -

 و سر و ژولیده موهای اون با. کرد پاک رو بود ش گونه روی من لبهای از که رطوبتی و کشید دست هاش گونه روی

 .اومد می تر داشتنی دوست نظرم به آشفته وضع

 و تو ومدا مامان. نشستم میز پشت و آشپزخونه تو رفتم و پایین رفتم منم. بشوره صورتشو و دست تا رفت و شد بلند

 :گفت

 تو ستیتون اگه گفت. امیر پیش بره شرمین قراره. شرین دنبال بیاد تونه نمی کنه می درد سرش گفت زد زنگ سینا -

 !ره نمی مطبم گفت می چون بود خراب خیلی اوضاعش اینکه مثل طفلکی. ببرش

 :نیارم خودم بروی کردم سعی اما افتادم دلشوره به

 !ه؟نشد خبری. کنم صحبت نیما با نتونستم دیشب راستی. نباشین منتظرم هم نهار واسه. برم می رو شرمین من -
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 :گفت و هم تو رفت هاش اخم مامان

 .شده ناراحت خیلی! کنی نمی قبول تو اما کنم پا و دست واست کاری یه خودمون شرکت تو بیا گه می نیما -

 :گفتم و ریختم چای مامان و خودم واسه

 .ترم راحت اونجوری. کنم کار بابا شرکت تو خوام نمی من -

 .جون عزیز بخیر صبح -

 .داد لبخند با رو جوابش و بوسید رو شرمین صورت مامان

 !کجاست؟ جون آقا پس جون عزیز -

 .رفت زود داشت عجله جون آقا: مامان

 :گفت و داد تکون سرشو

 !نیومده؟ هنوز بابام جون یکتا -

 .امیر پیش برمت می من. برم قربونت نه -

 تا باال رفتم منم. خورد می اون و گرفت می لقمه براش مامانم و نشست مامان کنار ای دیگه حرف هیچ بدون شرمین

 .بود خورده رو ش صبحانه هم شرمین برگشتم وقتی. بشم آماده

 !ای؟ آماده وروجک -

 .بریم جون یکتا آره -

 :گفت گوشم زیر آروم و داد تکون سرشو مامان

 !کنه؟ صداش کوچشک اسم به و نشناسه مادرشو بچه این انصافه آخه -

 .دنبالش رفتم منم و بیرون دوید شرمین. نگفتم چیزی

 . برگرد غروب از قبل! ها نشی گم باز! برگردی زود کن سعی: مامان

 :گفتم و بوسیدم صورتشو

 . شم نمی گم دیگه نباش نگران جون مامان -

 .باش شرمین خودتو مواظب -

 .خداحافظ. چشم -
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 .سالمت به -

 من و شد سوار سریع. زدم بوق واسش و درآوردم رو ماشین و رفتم پارکینگ طرف به. بود منتظرم حیاط توی شرمین

 . افتادم راه

 شنیخ ی روحیه گفت شد می و کرد می بازی پسرها با بیشتر. نبود ها بچه دختر ی بقیه مثل. بود جالب برام اخالقش

 .بود رحم دل و مهربون خیلی حال این با. داره

 !داری؟ رو تون خونه کلید وروجک -

 .دم می بهتون اآلن. جیبمه توی. جون یکتا آره -

 :گفت و داد بهم و کلید

 !جون؟ یکتا -

 !جونم؟ -

 !قهری؟ بابام با چرا -

 !بود؟ شده ما رفتار متوجه کمش سن این با شرمین یعنی. شد چهارتا هام چشم

 !قهریم؟ باهم ما که گفته کی -

 !بدن آشتی هم با رو بابام و جون یکتا باید گفته آرمین عمو به سارا عمه گفت می. گفت بهم امیر -

 یخیل سارا و نبود خونه آرمین. شدیم پیاده هم با و داشتم نگه اینه سارا ی خونه جلوی. نگفتم چیزی و شدم ساکت

 .نکردم قبول اما داخل برم که کرد اصرار

 پشیمون بعد اما بزنم زنگ خواستم می اول. شدم پیاده در جلوی. افتادم راه سینا ی خونه طرف به و شدم سوار دوباره

 .کردم باز درو و در توی انداختم بودم گرفته شرمین از که رو کلیدی. باشه خواب شاید گفتم و شدم

 یه مصل سینا. بود درست حدسم. خواب اتاق سمت رفتم آروم. بود کرده پر رو خونه تلخی سکوت. شدم خونه داخل

 شتر خواستنی ولی دیگه چیز یا بود دردش سر بخاطر دونم نمی. بود هم تو هاش اخم ولی. بود خوابیده معصوم ی بچه

 .بود کرده

 مانتوم و هال به برگشتم. شدم پشیمون زود اما کنم بغلش خواستم می. سمتش رفتم و بگریم خودمو جلوی نتونستم

 دمخو به نگاهی آینه توی. بودم پوشیده آبی جین شلوار یه با نازک سفید تاپ یه. کاناپه روی انداختم و درآوردم رو

 .آشپزخونه سمت رفتم و انداختم
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 ور شعله. بود شده نیم و نه ساعت کردم نگاه که ساعت به. کردم درست سوپ واسش بندازم راه صدا و سر اینکه بدون

 اومد یم یادم که اونجایی تا آخه. بود نشده بیدار سینا که بود عجیب. خواب اتاق سمت برگشتم دوباره و کردم تنظیم

 !شد می بیدار خواب از صدا کوچیکترین با و بود سبک خیلی خوابش

 نمی. سمتش رفتم و بیارم طاقت این از بیشتر نتونستم دیگه. بودم شده خیره بهش! س خسته خیلی طفلکی حتما

 گاهن یه و کرد باز چشماشو دفعه یه. ش سینه رو گذاشتم سرمو و خوابیدم روش آروم. کنم کنترل رو احساسم تونستم

 .زدم لبخند یه و کردم نگاه ش خسته های چشم توی. روم اومد حرکت یه با و زد غلت و زد لبخند یه و انداخت من به

 نگارا نه. بود گرفته اشتباه ماهک با منو اینکه مثل. بود شده خشک باشن کرده وصل برق بهش که انگار سینا ولی

 !شدیم جدا هم از پیش سال سه ما بود رفته یادش

 :نزاشتم و گرفتم دستشو که شه بلند خواست می. کرد اخم و اومد خودش به

 .نرو کنم می خواهش. سینا نه-

 موهاشو. زد می تند تند قلبم. بود کرده پشت بهم اما. بخوابه پیشم خواست خودش یا سوخت برام دلش دونم نمی

 گرمش آغوش ی تشنه. بود نکرده بغلم که بود وقت خیلی. شد جوری یه دلم توی. شدم نزدیک بهش و دادم نوازش

 .بودم

 !سینا؟-

 .نشنیدم جوابی هیچ

 !سینا؟-

 .سکوت هم باز

 .بگو چیزی یه سینا-

 :گفت و کرد نگام خشم با و برگشت

 !دارم؟ دوستت بگم! عاشقتم؟ بگم بهت! بشنوی؟ خوای می چی-

 همین ضعفش نقطه. نگفت چیزی دیگه گرفته م گریه دید وقتی. خورد سر بالش روی و پایین اومد چشمام از اشک

 .بود

 وسمل که خودته تقصیر ولی بود بزرگ گناهم دونم می! ببخشی؟ منو خوای نمی چرا آخه. نباش سنگدل اینقدر سینا-

 فراموش رو س گذشته مال هرچی بیا سینا! بودی مهربون باهام همیشه تو. دارم انتظاری همچین ازت حاال و کردی

 .کنیم
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 :شد خیره نقطه یه به و نشست و شد بلند. زد نمی حرفی و بود ساکت

 .گشتی برنمی وقت هیچ کاش-

 .کردم سکوت من اینبار

 .سخته خیلی. یکتا کرد فراموش رو گذشته شه نمی ها موقع بعضی-

 .ام تو مال. ام تو پیش من که حاال. حاالست مهم سینا. شه می اما سخته-

 م تشنه های لب با گرمشو های لب تا بردم جلو صورتمو. داد نمی نشون العملی عکس هیچ. دادم نوازش صورتشو و

 .برگردوند سرشو سریع اون ولی. کنم لمس

 :گفتم حرص با و کشیدم عمیقی آه

 .فهمه نمی چیزی اون نترس! کنی؟ خیانت عزیزت نامزد به ترسی می-

 :گفت عصبانیت با

 .ترسم نمی کس هیچ از من-

 .باشی من با خوای نمی که ترسی می باش مطمئن دکتر آقای ولی! اینطور که! اِه-

 ماون نگاه. بودم لمسشون محتاج وار دیوونه که هایی لب. بود ها لب اون به فقط من نگاه ولی. شد خیره هام چشم توی

 :گفت لب زیر. موند خیره و خورد سر هام لب روی

 !کنه می م دیوونه داره چشمات اون لبها، اون! لعنتی-

 .بوسیدم لباشو سریع بغلشو توی انداختم خودمو. شدم می منفجر داشتم دیگه. پایین انداخت سرشو هم باز ولی

 :داد هولم و شد غافلگیر

 .متنفرم ازت. بردار سرم از دست-

 دست به فکر تو فقط بدن، دستش از خوان ونمی کردن پیدا دست ارزش با چیز یه به تازه که کسانی مثل من ولی

 :کردم باز پیراهنشو ی دکمه جلو بردم دستمو. نبود حالیم حرفا این دیگه و بودم سینا آوردن

 .باشم تو مال فقط من بزار. سینا بردار لجبازی از دست. داری دوستم هنوز تو گن می بهم چشمات! گی می دروغ تو-

 .کنم احساس لباتو گرمی بزار. کنه ت دیوونه چشمام بزار

 یچ نفهمیدم اینبار اما گفت چیزی یه لب زیر بازم! بود؟ شده احساس بی اینقدر سینا چرا. لعنتی سکوت اون هم باز

 .گه می
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 ینا از بیشتر نتونست دیگه. کردم نزدیک هاش لب به هامو لب. جلو بردم صورتمو و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 .اومد می بند هیجان از داشت نفسم دیگه. بوسید ولع با هامو لب و بیاره طاقت

 رموس پشت برد دستشو. زدم می نفس نفس و بودم شده داغ. لیسید می و بویید می گردنمو زیر ها دیوونه مثل سینا

 .کرد بغلم محکم و انداخت چنگ موهام توی. کرد باز موهامو

 گردنشو. موند خیره بدنم روی نگاش و کرد پاره تنم تو تاپمو. شدم می خفه داشتم واقعا دیگه که محکم اونقدر

 :گفتم گوشش کنار و بوسیدم

 .نده عذابم این از بیشتر-

 دایص. دادم سر گریه و نشستم همونجا. بیرون رفت و شد بلند تخت روی از و زد پسم. بود شده سنگی باز سینا ولی

 .نداشتم شو حوصله. اومد بود مانتوم جیب توی هال توی که گوشیم زنگ

 !پسرته دوست-

 :اسپیکر رو گذاشتم حرصش از. گرفتم ازش رو گوشی و کردم نگاش خشم با

 !آزاد؟ الو-

 !کجایی؟. یکتا سالم-

 .بود گرفته دستاش تو سرشو و بود نشسته صندلی روی.  انداختم سینا به نگاهی

 .سینا پیش اومدم-

 !کردین؟ آشتی-

 :گفتم مرموزی لبخند با

 .کنم راضی و خر کله این تونم نمی کنم می هرکاری. نه-

 :گفت و خندید بلند صدای با آزاد. نزد حرفی ولی هم تو رفت هاش اخم سینا

. گردم برمی فردا پس من راستی. نشو امید نا هم تو اما. بشه عصبانی دستت از بده حق هم سینا به. کن تالش بیشتر-

 ام از یادی دیگه و آوردی دست به رو سینا دل تو و باشه دیدار آخرین این شاید. ببینمت رفتن از قبل خواستم می

 .نکنی

 .دارم پرواز بوشهر واسه ده ساعت شب فردا منم راستش! حرفیه؟ چه این-

 .باشیم هم با باید رو نهار فردا پس-
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 .بینمت می. عزیزم باشه-

 .بای فعال-

 .خداحافظ-

 پاره هک تاپم به و شدم بلند. دونم نمی کرد می فکر چی به ولی. بود فکر تو. شدم خیره سینا به و کردم قطع رو گوشی

 :رفتم کمد سمت به. کردم نگاه بود شده

 !کنم؟ استفاده نامزدتون لباسای از تونم می-

 به لبخند داشته نگه هامو لباس هنوز دیدم می اینکه از. دیدم خودمو لباسای ی همه تعجب با و کردم باز رو کمد در

. بود نسوخته خوشبختانه. کردم خاموش زیرشو سریع. آشپزخونه سمت دویدم و افتادم سوپم یاد دفعه یه. نشست لبم

 ستمود و زدم زانو پاش جلوی نگرانی با. کرد می درد خیلی سرش انگار. بود حالت همون به هنوز سینا. برگشتم اتاق به

 :گفتم و موهاش الی کشیدم

 !کنه؟ می درد خیلی سرت! سینا؟-

 و مگرفت دستشو! کردم؟ می کار چی باید من خدایا. کرد می م دیوونه داشت باز. شد خیره چشام تو و کرد بلند سرشو

 :گفتم و زدم دستش به ای بوسه. بردم لبم نزدیک

 .نکن اینکارو من با سینا-

 :گفت قشنگش اخم همون با

 .بیار برام مسکن یه-

 دادم نمسک با و آب لیوان. پیشش برگشتم سوپ کاسه یه و آب لیوان یه و مسکن یه با و آشپزخونه توی رفتم سریع

 :دهنش جلوی بردم سوپ قاشق یه. خورد آب قلوپ یه با رو مسکن دوتا. بهش

 .بخور سوپ یکم-

 .خورد قاشق چند و گرفت دستم از رو قاشق حرفی هیچ بدون

 !زاری؟ می تنها شرمینو مطب میری که روزا تو -

 :شد گرد چشاش

 !بزارم؟ تنها خونه تو رو ساله چهار ی بچه یه که احمقم اینقدر من یعنی -
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 آخرش کنه می اذیت رو همه! آره: گفت تفاوتی بی پبا!نمیاد خوشش سرخونه معلم از گفت شرمین: کردم تعجب

 دلت تو خواسته می حتما مونه می تنها گفته بت اگرم! هما یا امیر پیش میره یا تنهاس که هم روزا! رن می خودشون

 !داره دوست رو همه و نیست سنگی تو مثل دلش خوشبختانه! بمونی پیشش تو و بسوزه واسش

 :افتاد یادم چیزی یه دفعه یه که برم خواستم می و شدم بلند گزدیم لبمو

 .داشتم خواهشی یه. بوشهر میرم دارم فردا من سینا -

 .کرد نگام

 ببرم؟ خودم با شرمینو تونم می -

 :گفت عصبانیت با

 .نداره امکان -

 !روز؟ چند برای فقط -

 .نداره امکان گفتم -

 هک اتاقم سمت برم خواستم می و دادم ای آهسته سالم. خوردن می نهار داشتن اینا مامان برگشتم خونه به دلخوری با

 :گفت بابا

 !جون؟ بابا خوری نمی نهار مگه-

 :گفتم و زدم محوی لبخند

 !جان نوش. ندارم میل! بابایی نه-

 !میای؟ دیر گفتی که تو: مامان

 :گفتم حوصله بی

 !برگردم؟ خواین می-

 !زنی؟ می چرا: مامان

 !نزار سرش سربه سیمین: بابا

 !مسعود؟ کردی شروع باز: مامان

 .رفتم اتاقم به و ندادم اهمیتی بحثشون به
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 دونم نمی. بود بد خیلی حالم. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاقم به و ندادم اهمیتی بحثشون به

 اینکه ونبد و شدم بلند. بود شده تاریک تاریک اتاق کردم باز چشم وقتی. برد خوابم که کردم فکر بدبختیام به چقدر

 :ادافت بود چسبیده یخچال در به که مامان یادداشت به چشمم و آشپزخونه رفتم. پایین رفتم کنم روشن رو ها المپ

 !بیا تونستی اگه ام تو. اینا نیما ی خونه رفتیم پدرت منو-

 ! بودم خوابیده چقدر! بود شب نه. کردم نگاه ساعت به! ها خوشه دلشون هم اینا

 مو روسری و مانتو. دادم صفایی یه صورتم به و پوشیدم بود س و باز خیلی که ای نقره لباس یه و اتاقم تو برگشتم

 .باشم تفاوت بی بهش نسبت تونستم نمی کردم می هرکاری. کردم حرکت سینا ی خونه سمت به و پوشیدم

 نآیفو مخترع پدر خدا. کرد باز درو کیه بپرسه اینکه بدون. زدم رو اف اف زنگ. بودم نداده شرمین به رو کلید کاش

 !بیامرزه رو تصویری

 .کرد باز هم رو ورودی در

 .سالم -

 !آشپزخونه سمت رفت

 !واجبه سالم جواب-

 .کرد نگام چشمی زیر

 !اومدی؟ چی واسه ایندفعه-

 :دادم لم مبل روی. کردم پرت زمین روی مو روسری و درآوردم مو مانتو

 !بود شده تنگ برات دلم-

 :داد تکیه بهش و بست رو یخچال در

 !داری؟ برنمی کارات این از دست چرا-

 اون چشمای تو و بود شهوت و عشق من چشمای تو. بودیم شده خیره هم به. ایستادم روش به رو و آشپزخونه تو رفتم

 !تفاوتی بی

 :کشیدم سرک توش و کردم باز یخچالو در. نشست صندلی یه روی و شد رد کنارم از

 !نیست؟ خوردن واسه چیزی اینجا ببینم-

 :افتاد مشروب ی شیشه به چشمم
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 !دکتر؟ آقای داری می نگه ت خونه تو چرا رو چیزا این! اُو. اُو-

 بمشرو یکم لیوان یه توی و برداشتم رو ها شیشه از یکی. زد می بهم حالمو داشت دیگه سکوتش این. نگفت هیچی

 .هم تو رفت اخماش و کرد نگاه بهم. کشیدم سر و ریختم

 قلوپ چند و دهنم جلوی بردم رو شیشه خود اینبار. بود پر تقریبا هنوز. کشیدم سر و کردم پر هم دیگه لیوان یه

 !ها داره نفسی عجب! ول اِی بابا. کشید سر نفس یک خودش و گرفت ازم رو شیشه عصبانیت با. خوردم

 :گفت و گذاشت میز روی رو خالی ی شیشه

 !چیه؟ کارا این معنی-

 :گفتم داری معنی لبخند با

 !خوامت می! سینا؟-

 :زد داد و شد سرخ عصبانیت از صورتش

 !بفهمی خوای نمی چرا! خوامت نمی من ولی-

 :کردم زمزمه گوشش زیر آروم. بود مونده خیره لختم نیمه بدن روی چشماش. گردنش دور انداختم دستمو و شدم بلند

 .بشکونی غرورتو خوای نمی فقط! خوای می منو هم تو-

 :گفتم و شدم خیره لباش به. کرد می مقاومت اما بود شده احساساتی هم سینا. زدم ش گونه روی نرم ای بوسه بعد

 .بشم ذوب گرمت آغوش توی بزار. سینا ببوس منو-

 :بیرون انداخت منو و کرد باز درو. برد بیرون و کشید دستمو و کرد بلندم عصبانیت با

 .بمونی من پیش نباید تو. یکتا خونه برو-

 :بیرون داد نفسشو و کرد نگام حرص با. در الی گذاشتم پامو و نزاشتم که ببنده درو خواست می

 !نه؟ بری خوای نمی پس-

 .دادم تکون نه ی نشانه به سرمو

 !بمونی اینجا امشبو تو خوام نمی من ولی-

 :گفتم و گرفتم بلوزشو ی یقه

 .نیس خوب حالم آخه. انصاف بی بکن منم فکر-
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 :گفت و شد خیره بهم

 !ری نمی بیرون اینجا از امشب ، تو گذاشتی پاتو اگه-

 :گفت و کرد نگاه چشام توی بعد

 !میگم؟ چی که فهمی می -

 :گفتم و زدم لبخند

 .خوام می همینو منم! البته-

 پاهام رون روی نگاش و بود ایستاده در جلوی. تو رفتم و زدم ای پیروزمندانه لبخند. کنار رفت در جلوی از تردید با

 :گردنش دور انداختم دستمو و شدم نزدیک بهش. بود مونده ثابت

 .ببوس منو سینا-

 !مستی تو یکتا-

 .مستم تو عشق از. آره-

 :گفت و کشید کمرم روی دستشو. بوسید موهامو و کرد بغلم محکم

 !کنی می م دیوونه همیشه لعنتی-

 چشمش تا باز ولی. کرد جدا تنم از لباسمو آروم و روم اومد. خوابوندم تخت رو و خواب اتاق سمت برد منو و کرد بلندم

 .نشست تخت روی حرفی هیچ بدون و برگشت و شد رو اون به رو این از خورد لختم بدن به

 :گفتم گوشش زیر و موهاش توی انداختم دستمو و شدم نزدیک بهش

 !باز؟ شده چت-

 :لرزید بدنم ستون چهار که طوری. زد داد هو یه

 نمی! گم؟ می چی فهمی می! کرده لمست هم دیگه مرد یه دستای میاد یادم وقتی بزنم دست بهت تونم نمی من-

 !تونم

 :داد می تکونم و بود گرفته هامو شونه

 امهاد رو رابطه این خوام نمی. باشم تفاوت بی بهش تونم نمی. کنم فراموش رو کردی بهم که خیانتی تونم نمی من-

 ؟!هان! فهمی؟ می. بدم

 :داد م هول خیسم چشمای دیدن با. شد جمع چشمام تو اشک سریع همیشه مثل
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 .انداختی روز این به منو که یکتا تو به لعنت-

 :زدم داد دفعه یه

 اون وقتی. نبودم ازدواج فکر تو اصال من. زندگیم تو اومدی که تو به لعنت. ببخشی منو خوای نمی که تو به لعنت-

 حاال که مسخره عشق یه و لجبازی سر از و کردم ازدواج تو با ولی. شدم عاشقش کردم فکر دیدم رو لعنتی پرهام

 خوشبختی دونستم نمی ولی. شم می خوشبخت اون با کردم می فکر. رفتم اون با و شدم جدا تو از داره خنده واسم

 قدراون که تویی. بودم احمق تو عاشق دونستم نمی. پرستید می منو عاشقانه که رو شوهری مو، بچه. کردم ول اینجا مو

 منم که دادی عشق و محبت بهم اونقدر که خری کله توی. کنم ازدواج باهات کردی مجبور منو و شدی پیچم پا

 ...تو! لعنتی تو عاشق. شدم عاشقت

 .بود گرفته ش گریه اونم. شدم خیره بهش

 !کردی نمی ولم بودی عاشقم واقعا اگه-

 !کردی نمی ولم بودی عاشقم واقعا اگه-

 . بیرون رفت بشه من طرف از جوابی منتظر اینکه بدون

 !انصافی بی خیلی!عاشقتم؟ من که کنی باور خوای نمی چرا سینا. بستم چشمامو و کشیدم دراز تخت روی رمق بی

 !خیلی

 رو ها مریض هم عید تعطیل روزای سینا! آوردم؟ می کجا از اشکو همه این دونم نمی. برد خوابم که کردم گریه اونقدر

 !کنه؟ نمی ول

 !ببری رو شرمین تونی می: بود جمله یه فقط توش که بود یادداشت یه تخت کنار شدم بیدار خواب از که صبح آخه

 :گرفتم رو سینا ی شماره سریع و کشیدم بلندی جیغ خوشحالی از

 .سینا الو-

 !چیه؟-

 .سالم-

 !داری؟ کاری-

 .ببرم خودم با رو شرمین دادی اجازه اینکه از ممنونم بگم خواستم می-

 :گفت بگه کننده امیدوار ی کلمه یه حتی اینکه بدون

 .خداحافظ-
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 ای کلمه هر از برام ببرم رو شرمین بود داده اجازه همینکه. نشدم ناراحت زیاد اما چرا دونم نمی. کرد قطع رو گوشی و

 .بود تر قشنگ

 هی گفتم و زدم زنگ نیما به و گذاشتم کوچیک ساک یه توی الزمه شرمین برای کردم می فکر که رو وسایلی سریع

 .کنه رزرو شرمین واسه بلیط

 :گفت و کرد باز درو سارا زدم که رو زنگ. دنبالش سارا ی خونه رفتم و شدم آماده هم خودم

 .شن می بیدار دیگه ساعت نیم تو بیا. خوابن هنوز امیر و شرمین-

 :نشستم کاناپه یه روی و تو رفتم

 !کجاست؟ آرمین-

 .بیرون رفتن نیما با-

 :گفت و انداخت ساعت به نگاهی سارا

 .خوابه می شب تا نکنی بیدارش اگه. رفته خودت به شرمین یازدهه ساعت-

 :گفتم و خندیدم

 !بدتره که تو پسر-

 راستی... نشده بیدار هنوز همین واسه کردن بازی شرمین با وقت دیر تا دیشب. میشه بیدار خواب از زود امیر نه-

 .میان بیستم اینا مامان

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نداره منو دیدن چشم اصال جون پروانه کنم می فکر هرچند. شدم خوشحال خیلی! واقعا؟-

 :گفت دلسوزی با سارا

 ...راستش...راستش. داره دوست رو تو خیلی مامان. نکن اشتباه یکتا نه-

 !شده؟ چیزی-

 !شدین جدا هم از سینا و تو دونه نمی مامان-

 !اینا هستن هایی خل عجب! شه می مگه! وا. برد ماتم

 !نگفتین؟ بهش شما یعنی ؟!چرا-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

355 

 .باشه من فکر دنیا سر اون مامان خوام نمی گه می. خواست اینطور سینا-

 !کنین؟ کار چی خواین می برگشتن وقتی خب-

 :گفت و کرد نگام یکم

 !نشی؟ ناراحت حرفم از شه می-

 :گفتم کنجکاو

 !شم می ناراحت نگی اگه-

 !بمونی سینا ی خونه تو تو اینجان اینا مامان که مدتی تا شه می اگه خوام می ولی نگفتم سینا به هنوز-

 :خوردم جا

 !بگین؟ بهش حقیقتو خواین نمی چرا خب-

 هم با شما اینجاست که ماهی دو یکی این توی بهتره نظرم به. شه می ناراحت خیلی مامان دونی می که خودت-

 !ماهکه و سینا عروسی که هم تیرماه. گرده برمی خرداد آخر تا مطمئنن و نمیاره دووم زیاد مامان. باشین

 هک کنم کاری و کنم رام رو سینا باید ماهک و سینا عروسی از قبل تا که بفهمونه بهم خواست می حرفش این با سارا

 هم با رو سینا منو بهونه این به خواد می و نیست مادرش ناراحتی بخاطر کارش این فهمیدم. بشه خودم مال دوباره

 !بده آشتی

 :گفتم اما کردن می آب قند دلم تو اینکه با

 ! شدیم؟ جدا هم از ما که نفهمیده هنوز سال سه این توی یعنی-

 تو ایبج نفر یه اینکه یا و مریضی تو که گفتیم یا زده زنگ که هروقت ضمن در! ایران نیومده سال سه این توی مامان-

 !زده حرف باهاش

 رگشتنمب با انگار! گشتم برنمی کاش! کنه می ازدواج داره تابستون سینا! بفهمه؟ نباید کی تا اصال! شه؟ می مگه آخه-

 پروانه کنه، ازدواج خواد می سینا! افتن می اتفاق دارن تازه افتاد می سال سه این توی باید که هایی اتفاق ی همه

 !برگرده قراره جون

 :گفتم ناچار. نگفت چیزی و انداخت باال ابروهاشو سارا

 !کنه؟ می قبول سینا اصال-

 .من با اون کن، قبول تو-
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 :اومد امیر صدای دفعه یه

 .بخیر صبح-

 :گفت امیرو طرف برگردوند سرشو سارا

 .بخیر صبح-

 :گفت من روبه شد می بلند که درحالی بعد

 .کنم می راضی رو سینا موقع اون تا منم. بکنی فکراتو داری وقت بوشهر از برگشتن تا-

 با و بود کرده پهن خودشو امیر تخت روی. بود خوابیده توش شرمین که امیر اتاق سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 .برگردوند سرشو و زدم پسم دستش با اما. شه بیدار که بوسیدم صورتشو. بود خوابیده ای بامزه حالت

 :گفتم بلندی صدای با

.... هفت... شش... پنج... چهار... سه... دو... یک. امیر به دم می هارو شکالت ی همه نشدی بیدار اگه شمرم می ده تا-

 ...هشت

 :بغلم پرید و کرد باز چشماشو هو یه

 .جون یکتا ندشون امیر به! نه-

 .سالم اول. خسیس شکموی ای-

 اخم با. شدن صبحانه خوردن مشغول باهم و نشست امیر کنار شرمین و بیرون رفتیم هم با. داد جوابمو و خندید

 :گفتم سارا به رو تصنعی

 !تخت؟ یه روی اونم! خوابیده؟ اتاق یه توی امیر با شب من دختر-

 :گفت خندید

 !کنم؟ کار چی من. منه پسر دنبال دخترت-

 تا و کرد مون بدرقه در جلوی تا سارا. بیرون زدیم خونه از شرمین منو بعدش و گذشت خنده و شوخی با ساعت نیم

 :خورد زنگ گوشیم شیم سوار خواستیم

 .نایاب عنصر بر سالم-

 .نایاب عنصر این ی یابنده سالم علیک-

 :گفت و خندید آزاد
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 .سرحالی امروز! چیه؟-

 :گفتم و کشیدم سوتی

 !جورم؟ چه-

 !؟ خبریه-

 :گفتم شمرده شمرده

 .بوشهر ببرم خودم با رو شرمین داده اجازه سینا-

 :گفت و شد خوشحال هم آزاد

 .میاد رحم به داره دلش کم کم اینکه مثل. گم می تبریک-

 :شد سوار هم شرمین و شدم سوار

 .بود اومده رحم به تاحاال هم سنگ دل کردم من که هایی گریه با-

 .هست هم سخت بودن شیرین عین در بخشیدن کن باور. بدی وقت بهش باید یکتا-

 !بخوریم؟ کجا باید نهار حاال! فیلسوف آقای خب خیله-

 دل و درد آزاد با کلی و بود خوبی نهار خالصه. اونجا رفتیم هم شرمین منو و داد بهم رو فرحزاد تو رستوران یه آدرس

 .کرد می بازی باهاش و زاشت می سرش سربه همش و بود اومده خوشش آزاد از خیلی هم شرمین. کردیم

 :گفت و بوسید صورتشو بغلشو دوید شرمین. اومد سینا که بود غروب نزدیک

 .آرش و آونگ پیش بریم بقیه و جون یکتا با قراره بابایی،-

 :گفت و بوسید صورتشو هم سینا

 .نره یادت هم سوغاتی! ها نکنی اذیت جونو آقا و جون عزیز فقط. عزیزم دونم می-

 :گفت و داد تکون سرشو شرمین

 .خره می واست جون آقا بگو داری دوست هرچی بابایی، باشه-

 اب منم قلب انگار رفت وقتی. رفت چای خوردن از بعد و نشست هم دیگه یکم سینا. خندیدیم مون همه حرفش این با

 .کنه زندگی باهام کوتاه هرچن مدت یه تا کنه راضیش تونست می سارا کاش. برد خودش

 !ببخشه منو که کنم کاری تونستم می و کرد می رو بهم شانس مدت اون توی شاید

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

358 

 خوشگل چقدر آرش و آونگ که وای. دیدم هاشونو بچه و داوود و فریبا سال سه از بعد بوشهر فرودگاه توی بآلخره

 هاشو اخم. خنده زیر زدم اختیار بی بود گذاشته چادر که افسانه دیدن با. دیدم هم سروش شوهرش و افسانه. بودن

 :گفت و هم تو کشید

 !مرگته؟ چه. بخندی آب رو-

 :بگیرم مو خنده جلوی کردم سعی

 .بزاره چادر کنین راضیش تونستین چطور سروش آقا. شدی بامزه خیلی-

 :گفت و پایین انداخت سرشو ایه خجالتی آدم بود معلوم که سروش. خنده زیر زدم باز و

 .واهلل بگم چی -

 :گفتم فریبا گوش زیر شد تموم که م خنده

 !یه خجالتی خیلی اینکه. سازه می سروش این با چطوری شیطونیش این با افسانه-

 :گفت و خندید هم فریبا

 .شه می سفید و سرخ گی می بهش چیزی یه تا. گم می همینو همیشه منم. آره-

 :اومد در داوود صدای که خندیدم بازم

 !کردی؟ تغییر چقدر ببینم بزار نخند اینقدر یکتا-

 :گفت بعد و کرد نگاه سرتاپامو یکم

 .شدی الغر-

 :درآوردم اداشو

 .شکنه می ترازو ترازو، رو ره می وقتی که نیستم جنابعالی زن مثل. داوود آقا روزه مد. شدی الغر-

 :زد پام ساق به لگد یه فریبا و خندید داوود

 !زنی؟ می چرا روانی. آخ-

 بحص تا خواستم می که بود شده تنگ شون همه واسه دلم اونقدر. رفتیم بزرگ بابا ی خونه به شوخی و باخنده خالصه

 استراحت که رفتیم و گفتیم بخیر شب هم به همه و شدم پشیمون بود وقت دیر چون ولی کنم دل و درد باهاشون

 .کنیم

 .خوابیدیم اتاق یه توی آرش و آونگ و شرمین با همین برای بخوابم افسانه پیش تونستم نمی اینبار
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 آرش و آونگ چون. کرد می بازی باهاشون و بود شده بیدار هم شرمین. شدم بیدار ها بچه صدای و سر با صبح

 ش همه و بود شده رئیس خودش واسه هم شرمین. کردن می اطاعت گفت می اون هرچی بودن شرمین از تر کوچیک

 !نداشتیم خبر ما و یه مستبدی عجب ماهم دختر. داد می دستور بهشون

 :بوسیدم شونو همه و شدم بلند

 !خوردین؟ صبحونه ها وروجک ببینم بگید-

 . خاله آله: آونگ

 .شدم خشته. کنم نمی بازی دیگه من شرمین: آرش

 .بقیه پیش رفتم منم. حیاط توی رفتن هم آونگ و شرمین. بودن زبون شیرین چقدر که وای. زمین روی نشست و

 . ورمبخ نهار بقیه با بتونم تا نخوردم چیزی بود ظهر نزدیک چون. بودم مونده من فقط و بودن شده بیدار همه تقریبا

 همه .بود رفته سر خونه توی کردن بازی از شون حوصله دیگه ها بچه شد تاریک هوا وقتی ولی. نرفتیم بیرون شب تا

 !گذشت خوش خیلی. کردیم می بازی وسطی جمعی دسته. بود شلوغ خیلی. پارک یه به رفتیم و شدیم آماده

 میشهه مثل بود قرار. بخوابن که رفتن و گفتن بخیر شب همدیگه به همه. برگشتیم خونه به انرژی پر اما خسته شب

 نازی زندایی جای فقط و بومدن اومده هم اینا دایی حتی. بشن جمع بزرگ پدر ی خونه تو همه بودیم اومده ما که

 یم افسانه. کرد گریه همه از بیشتر رامین دایی. دادیم فاتحه ش واسه و خاکش سر رفتیم گی همه بعد روز. بود خالی

 .داره دوست رو زندایی خیلی دونستم می سوخت واسش دلم. کنه می گریه اینطور اینجا میاد وقت هر گفت

 :گفت آروم و کرد بلند رو دایی فربد

 .بابا بسه-

 .کرد اشاره کردیم می نگاه رو دایی نگران که ما وبه

 :زدم داد همونجا از. شنیدم درو زنگ صدای که کردم می بازی آب ها بچه با حیاط توی من و خونه برگشتیم

 .کنم می باز درو من -

 ومجل جوون دختر یه و کردم باز درو. نبود بود، چسبیده تنم به که خیسم لباسای به حواسم اصال و در سمت دویدم و

 .شدم می آب خجالت از وگرنه دختره که کردم شکر رو خدا. شد ظاهر

 !نیستن؟ خانم گل ماه. سالم -

 :زدم لبخند

 !داشتین؟ امری. خوابه فقط. هستش چرا -
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 :گفت و گرفت سمتم به رو کارتی

 تهران از خانم گل ماه دختر که گفت مادرم. نبود خونه کسی ولی کارتوآوردم دیروز. برادرمه عروسی شب فردا -

 .باشین شما کنم می فکر. برگشتن

 .شونم نوه من -

 .بیارین تشریف هم شما اگه شیم می حال خوش گفت مادرم. خوشوقتم دیدنتون از -

 :گفتم و زدم لبخند

 .میشیم مزاحم -

 :گفت و خندید

 !بیارین تشریف حتما ؟!حرفیه چه این -

 ازش خیلی داشت که هم قشنگی ی لهجه با. بود برو دل تو خیلی رفته هم روی و داشت نمکی با و سبزه صورت

 :گفتم بزرگ مامان روبه تو رفتم صدا سرو با. اومد خوشم

 !شدی؟ بیدار! خانم؟ گل ماه -

 :خندید بزرگ مامان

 !زنی؟ می داد چرا! دختر؟ چیه -

 .اومده دعوت کارت واستون مامانی، -

 :خوندم و کردم باز رو کارت و

 هیوا و فرهود

 زندی و فخر های خانواده

... 

 .بیایم گفتن هم ما به تازه

 .عروسی برن آدم اینهمه که شه نمی: مامان

 .کردم آماده فردا واسه خودمو اآلن از منکه -
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 دستای و کشید دراز پیشم اومد هم شرمین. خوابیدم بقیه از زودتر همین برای و گرفتم عجیبی سردرد شب

 :گفت و پیشونیم رو گذاشت کوچیکشو

 همیشه هم بابایی آخه. بشی خوب که داد می بهت قرص یه بود م بابایی اگه! کنه؟ می درد خیلی سرت جون، یکتا -

 !کنه می گریه صبح تا دونم می من ولی. خوابه می و خوره می قرص یه و گیره می درد سرش

 :گفتم نگرانی با

 !گیره؟ می سردرد همیشه بابات مگه -

 :گفت و داد تکون سرشو

 .شه می اینطوری وقتا خیلی. آره -

 بلند .نکنم فکر چیزی به دیگه کردم سعی و گرفت م خنده خودم فکرای از هو یه. نباشه چیزی خداکنه. فکر تو رفتم

 .بخوابم کردم سعی و برگشتم و خوردم مسکن یه و بیرون رفتم و شدم

 یحاملگ سر بحث. کردن می صحبت و بودن نشسته هال توی افسانه و فریبا و مهشید. شدم بیدار هشت ساعت صبح

 .بود بارداری دوران و

 .شد سقط م بچه و افتادم و خوردم سُر حموم توی که بودم حامله ماهه سه من. مهشید باشی مراقب خیلی باید: افسانه

 عین که مردا. کشیدم زجری چه آرش و آونگ بخاطر دونی نمی. سخته خیلی حاملگی دوران. گه می راست: فریبا

 ...فکر فقط. نیست خیالشون

 :گفتم بلند صدای با من و شد سرخ مهشید

 !من؟ خجالتی داداش زن به گین می دارین چی! شدین؟ بیدار زود اینقدر چرا شما -

 .فضول نداری ربطی تو به: فریبا

 !بارداری دوران ایمنی های توصیه: افسانه

 ؟!فریبا ی کله پس بکوبم یکی من هست اجازه. استاد ببخشید! اوه اوه، -

 :گفت و خندید افسانه

 .بزنیش خوای می هرچقدر مختاری -

 .فریبا گردن پس زدم یکی

 !کنی؟ می کار چی: فریبا
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 .فضول نداره ربطی تو به -

 .دنبالم افتاد و شد بلند دفعه یه

 .شد آب یکم شکمت شاید بدو -

 می کار چی اینجا دیگه این! سیناست دیدم کردم بلند که سرمو. یکی به خوردم هو یه که در سمت دویدم خودم و

 :گفت و کشید موهامو دستش با. کنم فکر بیشتر نداد فرصت فریبا! کرد؟

 !چاق؟ گی می من به -

 .کن آب شیکمتو کم یه گفتم! چاقی نگفتم که من -

 !داره؟ فرقی چه این خب -

 :کشید موهامو و

 .کن ولم وحشی! آییییییی! آی -

 .چشام تو اومد اشک درد از

 :گفت کنه می روی زیاده داره فریبا دید که سینا

 .نیستین بچه دیگه که شما. کن ولش فریبا -

 .چاقی تو گه می بهم همش شده ذلیل این آخه -

 :گفت و خندید بلند سینا

 !ها گه نمی راهم بی همچین -

. دیدنخن می سینا و فریبا به و بودن اومده هم مهشید و افسانه. سینا دنبال افتاد اینبار و رفت یادش منو دیگه فریبا

 هرچی دوید می وقتی سینا. بود جالب کارهاشون واقعا. گرفتیم درد دل و اومد اشک چشمامون از خندیدم که بس از

 باز آبو شیر و حوض طرف دوید سینا. افتاد می و خورد می بهشون اونم و فریبا پای جلوی انداخت می اومد می گیرش

 .پاشید آب فریبا روی و کرد

 .پاشید آب فریبا روی و کرد باز آبو شیر و حوض طرف دوید سینا

 :گفت می حرص با هم فریبا

 .سینا نرسه بهت دستم کن دعا-

 .ها شی می الغر. فریبا نخور حرص اینقدر: سینا
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 :زد داد بازم فریبا

 !نیستم چاق من-

 هم سینا. ناسی دنبال افتاد و برداشت رو شیلنگ سریع فریبا اینبار و افتاد دستش از شیلنگ. خندید بلند بلند سینا

 :طرفش دوید شرمین. تو اومد و بست آبو شیر هم فریبا. خونه تو پرید شه می خیس اآلن و پسه هوا دید که

 !کردی؟ بازی آب خاله-

 .بگه چی موند فریبا

 :زد صدا رو آونگ شرمین

 .بازی آب بریم بیا آونگ-

 .شستم می لباس داشتم. نکردم بازی آب من. نه. نه: فریبا

 !کجان؟ لباسا گی می راست اگه:  شرمین

 .داشتم ورشون شدن خشک! حالیته چقدر کوچشکت مغز این با تو: فریبا

 !نشده؟ خشک خودت لباسای چرا پس: شرمین

 !دیگه نکردم بازی آب گم می! پرسی؟ می سوال چقدر بچه وای: فریبا

 :گفتم و خندیدم

 !دیوانه؟ زنی می داد چرا-

 .بیا ام تو سینا. شد ظهر که بخوریم صبحونه بیاین! کنین؟ می دعوا هم با همه چرا دیگه بسه: افسانه

 و دمهشی سمت برگشتم سریع. توش رفتن پیش لحظه چند آونگ و شرمین که اتاقی سمت رفت و کرد تشکر سینا

 :گفتم

 !اینجا؟ اومده چی واسه سینا-

 مامان اما هتل بره خواست می. شده تنگ شرمین واسه دلش گفت می. رسید بودی خواب وقتی دیشب: مهشید

 !بمونه باید گفت و نزاشت

 و خنده با. شدن بیدار هم بقیه کم کم. آشپزخونه به رفتم افسانه دنبال صبحونه خوردن واسه و نپرسیدم چیزی دیگه

 زد خونه از دوستش دیدن برای فربد فقط. موندیم خونه تو بود گرم خیلی هوا چون و خوردیم مونو صبحونه شوخی

 .بیرون
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 :گفتم فریبا گوش زیر آروم. بود رفته سر م حوصله

 ؟!کجاست ت دوچرخه-

 :گفت و خندید آروم

 .نه یا سالمه دونم نمی. انباریه توی-

 .نکنه شک بهمون کسی تا میام دیگه ی دقیقه دو یکی منم. بیرون برو تو-

 رخهدوچ. فریبا دنبال رفتم و شدم بلند نیست بهم حواسش کسی دیدم وقتی منم. بیرون رفت و پاشد آروم و خندید

 زنگ کم یه و بود شده سفت زنجیرش فقط بود سالم ظاهرا. کرد می نگاه بهش و بود درآورده زمین زیر توی از رو ش

 .بود زده

 .بزنیم بهش بیار روغن کم یه برو-

 درو مخواستی تا. بود شده بهتر حاال. زنجیر روی ریختش و برگشت روغن یکم با بعد دقیقه چند و خونه تو رفت فریبا

 .شد ظاهر جلومون فربد که بریم و کنیم باز

 !کنین؟ می فرار دارین-

 !اومدی؟ کی تو! اِه-

 !کردین؟ می فرار داشتین. نکن عوض بحثو-

 .درنیاوردم پدرتو تا چاک به بزن فربد: فریبا

 :زد داد هو یه فربد

 ...بابا... بابا! بابا بابا،-

 !بزغاله؟ کشی می هوار چرا: فریبا

 :بیرون اومد سراسیمه رامین دایی. بود گرفته م خنده

 !شده؟ چی فربد چیه-

 !بابا؟ دراومدی: فربد

 !خوبه؟ حالت! دراومدم؟: رامین دایی

 .دراومدین شما چاک به نزدم هنوز من ولی. درنیاورده پدرمو تا چاک به بزنم گفت فریبا. آره: فربد
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 :کرد دنبال رو فربد دایی. دهخن زیر زدیم فریبا منو حرفش این با

 ؟!چی یعنی درآوردن پدرتو میدم یاد بهت اونوقت برسه بهت دستم بزار-

 :گفت و کشید رو فریبا گوش شوخی به دایی که خندیدیم می هنوز ما

 !درمیارم؟ پدرتو گی می من پسر به! سوخته پدر-

 :گفتم و خنده زیر زدم

 !نه؟ هم دنبال افتن می و گیرن می دعوا باهم نفر دو هرساعت اینجا اینکه مثل دایی-

 :گفت و خندید دایی

 !گرفتین؟ دعوا چرا حاال-

 .بده مون لو خواست می فربد آخه-

 !کردین؟ می کار چی داشتین مگه: دایی

 .برسه دوچرخه به دستمون ما زارن نمی ها بچه دیگه که سواری دوچرخه بریم خوایم می بگیم بقیه به اگه: فریبا

 :گفت و خندید دایی

 .شین زده گرما ممکنه! برگردین زود ولی برین خب خیله-

 :گفتم و خندیدم

 !که نیست حالیمون گرما! دایی نه-

 تیمگش برمی داشتیم. گذشت خوش بهمون کلی ولی شدیم خسته زود خیلی بود گرم خیلی هوا چون. بیرون زدیم بعد

 کمی البته لبخندو با و کردیم نگاه همدیگه به. دیدیم بودن زده کمر به دست که حالی در رو آونگ و شرمین که

 .سمتشون رفتیم شرمندگی

 :گفت و داد تکون هوا تو دستشو شرمین

 .نداشتم انتظار تو از جون، یکتا-

 !مامان: آونگ

 !جونم؟: فریبا

 !نبردین؟ خودتون با رو ما چرا: آونگ
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 :گفت بعد و کرد فکر یکم فریبا

 .بزرگه واستون خیلی این ؟!بشین دوچرخه این سوار تونید می شما مگه-

 :گفت شرمین که کردن نگاه هم به یکم آونگ و شرمین

 .بریم بیا. آونگ گه می راست فریبا خاله-

 .رفتن و دویدن هم با بعد

 یهبق منتظر آماده من که بود هشت ساعت. شیم آماده عروسی واسه تا خونه برگشتیم هم ما. رفتن و دویدن هم با بعد

 یه و ودمب پوشیده رو بود پشتش از کوتاهتر کم یه جلوش و داشت پاپیون یه پشتش که آسمونی آبی پیراهن یه. بودم

 کرده جذاب بودن ساده عین در مو قیافه که داشتم هم مالیمی آرایش. بودم انداخته هام شونه روی هم آبی حریر شال

 .بود

 هک بود شده ناز اونقدر. بودم بافته واسش موهاشو من و بود پوشیده خوشگل خیلی کوتاه دامن و تاپ یه هم شرمین

 :زدم می غر همش و بودم نشسته هال وسط. بخورمش خواستم می

 !ها شد دیر! دیگه باشین زود مامان -

 :گفت رفت می افسانه اتاق سمت به که حالی در مامان

 !زوده خیلی! هشته ساعت -

 آرایشی لوازم کیف با شرمین. بکنم من که نبود هم کاری و نداشتم رو نشستن جا یه ی حوصله. هم تو رفت هام اخم

 :گفت و نشست جلوم و اومد من

 !کنی؟ می آرایشم جون یکتا -

 :گفتم و کشیدم لپشو

 !شیطون نداری آرایش به نیازی که تو -

 واسه و کرد نگاه خودش به آینه توی. زدم چشمش پشت هم سایه یکم مالیدم لباش روی یکم و برداشتم رژ یه بعد

 بودن اومده اتاق یه از داوود با که سینا سمت دوید و شد پا بعد. بخندم بلند شد باعث که فرستاد بوس یه خودش

 ...چرا خدا وای. کنم بوسه غرق شو خوشگل صورت اون و برم خواستم می! المذهب بود شده ای تیکه چه. بیرون

 !شدم؟ خوشگل بابایی -

 :بوسیدش و کرد بغلش لبخند با سینا

 !شدی ماه! باباجون آره -
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 :کرد لوس خودشو شرمین

 !بابایی شدی ماه هم تو -

 :گفت و خندید سینا

 !کجاست؟ آونگ پس -

 یه رن می دارن نفر چند دونم نمی من آخه! کنه می ش آماده داره مادرش و فریبا کنار نشسته حتما هم آونگ: داوود

 !عروسی؟

 :گفتم بلند صدای با

 !دیگه بیاین گفتن و کردن دعوتمون خب -

 !گرفتین؟ جدی اینقدر چرا شما زدن تعارفی یه اونا حاال: داوود

 !بگذره خوش بهمون بزار! داوود خیال بی -

 :گفت و گرفت رو شرمین دست و انداخت بهم ای اندرسفیه عاقل نگاه سینا

 .کنیم بازی تاب حیاط تو بریم تو منو بیا -

 .نشست کنارم و اومد داوود

 !شن؟ آماده خوان نمی اینا -

 !شه می آماده داره ساعت سه! جنابعالیه همسر تقصیر همش -

 :شد بلند فریبا صدای هو یه

 .کردم آرایش رو تو صورت ساعت سه که بدبخته منه تقصیر بله -

 .دیگه بود رژ یه و چش خط یه! کرده؟ کار چی انگار آرایش گه می همچین! اوه اوه، -

 .بود همراش... و گونه رژ و ریمل البته! بله -

 !گی؟ می دروغ چرا! اِاِ -

 !نکنین دعوا حاال خب خیله:داوود

 تصمیم هم بزرگ بابا. نیومدن رضا دایی و رامین دایی و سروش آقا و افسانه. عروسی رفتیم و شدن آماده همه بآلخره

 .بمونه پیششون گرفت
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 با بود آورده رو کارت که دختره همون. بود بزرگ خیلی ویالیی ی خونه یه توی تر طرف اون کوچه چندتا عروسی

 :گفتم فربد گوش زیر. استقبالمون اومدن مادرش

 !بگیری؟ زن خوای نمی تو پسر، پیر ببینم -

 :گفت و خندید آروم

 .هستم فکرش تو -

 :گفتم و زدم بهش چشمکی

 !بزنی؟ مخشو تونی می امشب ببینم -

 !چی؟ زدم مخشو اگه اما نیومده خوشم ازش زیاد هرچند: فربد

 !بندم می شرط باهات ویسکی یه سر -

 :گفت و داد تکون سرشو فربد

 !حله -

 :داوود

 !بشنویم هم ما بگین تر بلند! گین؟ می بهم دارین چی شما -

 .بود خصوصی ی مساله یه! جون داوود متاسفم -

 یدنپرس سوال اینکه خب. داد می اس ام اس کی به دونم نمی گوشیش با و نبود ما به حواسش اصال. کردم نگاه سینا به

 فربد با ماهک کاش اصال! پررو ی دختره! کنه؟ نمی ولم هم اینجا ماهک وای! داد می مسیج جونش ماهک به! نداره

 .بود چشمم جلوی همش اونطوری نه! کرد می ازدواج

 حاال! کنه ازدواج سینا با بود قرار ماهکم و بزنه رو دختره این مخ خواست می فربد! میگم؟ پرت و چرت اینقدر چرا من

 !شه نمی اینجوری که معلومه خب! کنن؟ ازدواج هم با باید جوری چه ماهک و فربد وسط این

 !ها کنم می مسخره های خیال و فکر من چقدر! روانپزشک یه پیش برم باید. شدم دیوونه بازم وای

 خوشی دل عجب هم اینا! شدن رقصیدن مشغول لحظه همون از و ننشستن اصال داوود و فریبا. نشستیم جا یه بآلخره

 !ها دارن

 !ها دارن خوشی دل عجب هم اینا
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 صداش نفر یه که شد می رد جلومون از داشت دختره! بود شده خیره دونستم نمی اسمشو هنوز که دختره اون به فربد

 :زد

 !فروغ؟ -

 :گفت سریع فربد که گشت می صدا دنبال. بود فروغ اسمش پس

 !کرد صداتون خانم اون -

 بتهال. شنیدیم می حرفاشونو بودن نزدیک ما به خیلی چون. بود زده صداش که کسی سمت رفت و کرد تشکری فروغ

 فروغ با عروس گفت بهش خانم اون ظاهرا. گن می چی فهمید شد می اما بود کرده سخت کارو این موزیک بلند صدای

 !داره کار

 ؟!نباشه چرا خب! خوشحاله خیلی بود معلوم! حالش به خوش! بود خوشگل چقدر! بودم؟ ندیده رو عروس چرا من اصال

 .کنه می ازدواج داره دوستش که کسی با داره حتما

 یدمد برگشتم. نداست هم اهمیتی البته. شنیدم نمی صداشونو دیگه. عروس سمت رفت و داد تکون سر بار چند فروغ

 این با آدم آخه! شدی سلیقه بد چقدر! سینا سرت بر خاک. رقصید می جلف ی دختره یه با داشت. نیست سینا

 ...!آره که معلومه اما نیست بد ش قیافه! رقصه؟ می هم عفریته

 مه فربد. بیرون اومدم نداره من به توجهی هیچ سینا دیدم وقتی. وسط رفتیم هم با و گرفتم رو فربد دست حرصش از

 ظهلح یه فروغ که گفت بهش چی رقص حین در دونم نمی. رقصید باهاش و رقصید می تنها که فروغ سمت رفت سریع

 .بیرون اومد رقص میدون از بعد و ایستاد

 :گفتم خنده با. بود پریده رنگش. من طرف اومد سریع هم فربد

 !دیدی؟ جن -

 :گفت و نشست کنارم

 .میرم دارم دیگه من. شد ای ریزی آبرو عجب دونه نمی یکتا وای. بود بدتر م جن از -

 !شد؟ چی ببینم بگو آدم مثل. ببینم وایسا! میگی؟ چی! اِه -

 .داره نامزد دختره -

 !گفت؟ بهت خودش -

 .دارم نامزد من آقا: گفت و شد رد کنارم از و زد خشکش هو یه دادم پیشنهاد بهش رقصیدیم می داشتیم وقتی. آره -

 .بود شده باحال خیلی. خنده زیر زدم پق
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 .بردم طو شر من پس -

 !ما ی...شانس از اینم. بابا برو -

 .بود بعید حرفا این فربد از. کردم نگاش تعجب با و برگشتم

 !دیگه شدم عصبانی خب! چیه؟ -

 .نیست آدم مثل شدنتم عصبانی -

 ؟!کنم کار چی حاال! بابا برو -

 .بیار ویسکی من واسه برو! هیچی -

 !روانی! اَه -

 !شی؟ می دار شوهر های زن عاشق تو که چه من به! ای راونی تو -

 :فربد پهلوی تو زدم سقلمه یه. گرفته رو پسره یه دست فروغ دیدم و برگشتم

 !اونه؟ نامزدش -

 :گفت و شد بلند فربد

 .بمونم اینجا کشم می خجالت. رم می دارم من -

 و سالم باهاشون گرمی به و شدم بلند. ما طرف اومدن نامزدش با فروغ. رفت و کرد خداحافظی بقیه از سریع بعد

 .کردم پرسی احوال

 :گفت فروغ

 .دونم نمی اسمتونو متاسفانه اما دیدم قبال رو شما البته! دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار -

 .خوشبخت یکتا. هستم یکتا -

 :گفت و خندید مزه با

 .هستن فراز هم ایشون. بودم نشنیده حاال تا. دارین جالبی فامیلی چه -

 درخواست ازم فراز که دیدم تعجب با. اومدن می هم به کل در و بود هم شبیه اسماشونم. بودن هم شبیه هم چقدر

 دراز مطرف به که دستشو. شه می ادبی بی نکنم قبول اگه دیدم. نبود خیالش عین. کردم نگاه فروغ به. کرد رقصیدن

 می...  ی دختره اون با هنوز سینا به افتاد چشمم. بود مالیم آهنگ یه. وسط رفتیم. شدم بلند و گرفتم بود کرده

 ...انگار بود کرده بغلش طوری و رقصید
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 .گرفت دستمو دستش یکی اون با و کمرم دور انداخت دستشو یه فراز. بده عذابم و بیاره در حرصمو بود بلد خوب

 که پرروئه چقدر پسره این که بود جالب واسم. ایم دلداده تا دو کرد می فکر شناخت نمی رو ما هرکی. گرفت م خنده

 ویت. بودن نوبرش دیگه اینا اینکه مثل ولی راحتن خیلی ما ی خونواده کردم می فکر. کرده بغل منو نامزدش جلوی

 :پیچید گوشم تو فراز صدای که بودم فکرا همین

 !نداری؟ که چیزی نامزدی بپرسم تونم می جون یکتا -

! ه؟کن می فرقی چه اصال! شده خاله پسر نخورده چایی! نه! شده عمه پسر نخورده قهوه! کیه؟ دیگه این! برم؟ روتو بابا

 !خاله؟ پسر یا عمه پسر! چای؟ یا قهوه

 یه با داره کنارم عشقم یا اولم شوهر و گرفتم طالق دوبار و کردم ازدواج دوبار بگم! بگم؟ بهش چی! هیچی اینا حاال

 یه من گفتم می اصال! نه یا! دخترمه؟ زنه می صدا جون یکتا منو که بچه دختر اون گفتم می یا! رقصه؟ می... دختر

 نمی قبول ازدواجتو پیشنهاد که زاشتم می کالس واسش هم کلی تازه. نشدم کس هیچ عاشق تاحاال که م دوشیزه

 !کنم؟

 لیاقت پسره این بگم فربد به برم! پرسه؟ می رو سواال این من از داره چرا! حیا بی داره، نامزد اینکه. برسرم خاک وای

 ادمی همه به دختره این اسم اصال. گم می رو فربد و فروغ. میاد بهم اسماشون چقدرم! بگیردش بره فربد نداره رو فروغ

 !ها

 !یکتا؟ -

 الا اله ال... اینجا نخندم بهش اگه! رو پر ی پسره! چیزی؟ خوشبختی، خانم خانمی، یکتا! داره هم دمی یه کشمش بابا

 !کیه؟ دیگه این! هلل

 !بله؟ -

 !ندادی؟ جوابمو -

 تدخال همدیگه کار تو اصال! دارن تفاهم هم با چقدر! به. نبود ما به حواسش اصال. انداختم فروغ به نگاهی و برگشتم

 !کنن نمی

 !کنه می نگاه ما به داره نامزدتون -

 :گفت تعجب با

 !نامزدم؟ -

 :گفتم و کردم نگاش

 .گم می خانمو فروغ! بله -
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 :گفت و خندید بلند دفعه یه

 !خواهرمه که فروغ! فروغ؟ -

 !بدین؟ نشون بهم نامزدشونو شه می حاال. نامزدشین شما کردم فکر من! جدا؟! اِ -

 :گفت و کرد نگام تعجب با بازم

 !داره؟ نامزد فروغ مگه -

 !نداره؟ -

 .باشم نداشته خبر من و باشه داشته نامزد خواهرم شه می مگه -

 !روحت تو ای -

 .شنوم نمی. بگو تر بلند -

 .شدم خسته من ببخشید. نگفتم چیزی -

 !بریم بیا خب -

 اینقدر خودمون عروسی واسه بابا! رقصی می تو چقدر. جون سینا نفست قربون. برگشتیم و گرفت دستمو بعد

 تشودس و شد نزدیک بهم فراز. نشست فراز منو نزدیک اومد و برگشت. شد خسته بآلخره اینکه مثل ولی! نرقصیدی

 .نبود بد سینا دادن حرص برای اما. کردم اخمی. پشتم انداخت

 !بدی؟ سوالمو جواب خوای نمی -

 !سوالی؟ چه -

 !نداری؟ چیزی نامزدی، پسری، دوست گم می -

 .ندارم م پسری دوست. ندارم نامزدم ولی. ندارم که چیزی واهلل -

 :گفت و خندید

 !ای مزه با خیلی -

 !افراز سر جناب لطفتونه نظر -

 !افراز سر نه فراز، -

 !کنه؟ می فرقی چه -
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 !تو دست از -

 !شدی؟ خاله پسر نخورده چایی -

 :گفت مضحکی لبخند با و طرفمون اومد سینا دفعه یه

 !کنی؟ نمی معرفی جون یکتا -

 !درمیاورد حرصمو داشت این! دربیارم؟ رو کی حرص خواستم می که بگو منو! داد خرج به غیرت چقدر. کردم قفل

 ...و. داماد آقا برادر! هستن فراز آقا ایشون! نه؟ که چرا -

 !دیگه کن معرفی اونم خب: فراز

 :گفتم فراز روبه! ایول بابا! نداره دربایستی رو کی هیچ با اصال! کیه؟ دیگه این. آوردم می در شاخ تعجب از داشتم دیگه

 ؟!شما بگید کسی به تونید نمی اصال! ببرید؟ کار به جمع فعل تونید نمی اصال شما ببینم -

 :گفت و سرداد ای مسخره ی خنده

 .راحتم همه با من -

 :گفتم بود رقصیده سینا با که دختره اون به اشاره با و زدم کجی لبخند

 !دارن؟ نسبتی شما با هم خانم اون -

 :گفت قیدی بی با فراز. کردن نگاه بودم کرده اشاره من که سمتی به و برگشتن فراز هم و سینا هم

 !چطور؟! باشه هیوا ی خاله دختر کنم فکر. عزیزم نه -

 :گفتم و گذاشتم کنار رو خجالت

 !هیزه و گستاخ شما مثل اونم آخه! خورین می هم درد به شما نظرم به -

 :گفت و خندید بود اومده خوشش هم و بود کرده تعجب هم من زبونی بلبل از که فراز

 !نشی؟ مزه بی میریزی نمک اینقدر -

 فلق روش نگاهم شد متوجه وقتی. شدم خیره کرد می نگاهمون پوزخندی با که سینا به و دادم تحویلش کجی لبخند

 :گفت فراز به رو و هم تو رفت هاش اخم شده

 درتمام چون! حالم خوش واقعا تو با آشنایی از و هستم اشکانی سینا. کنم معرفی خودمو ، خودم بهتره جان فراز -

 !ندیدم تو راحتی به آدمی عمرم
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 :بود دراومده حرصم. خندید بعد

 !خانمه عروس ی خاله دختر همون بارزش ی نمونه. میاد خوششون راحتن خیلی که آدمایی از آقا این! جان فراز بله -

 هاینک برای و گرفتم گاز مو پایین لب. کرد می کیف خوردم می حرص من اینکه از. کردم نگاه سینا به چپ چپ بعد

 :گفتم کنم عوض بحثو

 !کجاست؟ شرمین -

 :گفت و کرد اشاره طرف یه به

 !کنه می بازی آرش و آونگ با داره -

 آرش. اومد می کمتر موزیک صدای کردن می بازی ها بچه که اونجایی! ها بچه سمت رفتم و شدم دور ازشون سریع

 :گفت و شرمین سمت گرفت شو یکی. بود دستش تو بود آورده کجا از دونم نمی که رز گل چندتا

 !بخرم؟ برات ها سفید لباس اون از تا کنی می ازدواج من با شرمین -

 :گفت و خندید بهش شرمین

 واسم بابام! دارم عالمه یه عروسم لباس تازه. کنم عروسی امیر با خوام می من. ندارم دوست رو تو من! آرش نه -

 !خریده

 :گفت آرش به رو آونگ. بود گرفته م خنده

 !زنه می رو تو همش کنی عروسی شرمین با اگه! آرش کن ولش -

 !زنن نمی رو پسرا که دخترا! نخیر: آرش

 !قویه شرمین آخه: آونگ

 ویدد شرمین. برگشتن سمتم به ها بچه من ی خنده صدای با. داشتن دنیایی چه ها بچه واقعا. خندیدم بلند صدای با

 :گفت طرفمو

 !کنم؟ عروسی آرش با من جون یکتا -

 :بوسیدم صورتشو و شدم خم

 !بگیری تصمیم باید وقت اون شدی بزرگ هروقت. برم قربونت زوده اآلن -

 .کنم نمی عروسی آرش با شدم هم بزرگ من جون یکتا -

 :گفتم آرش و آونگ روبه و زدم بهش لبخندی
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 .بخوریم شام بریم باید! بیاین! ها بچه -

 نمی. رقصیدن می هم با افسانه و داوود. نشستم فریبا کنار و رفتم شام از بعد. شدن همراه من با حرفی هیچ بدون

 آدمی همچین با افسانه کردم نمی فکر وقت هیچ! بود باحالی آدم واقعا! اومده بدش سروش کردم احساس اما چرا دونم

 و داشت مهربونی قلب کل در اما! داد می کوتاه های جواب بقیه سوالهای به! بود مذهبی خشک خیلی! کنه ازدواج

 !بود ریا بی خیلی

 .رفتیم داماد و عروس سمت به خداحافظی برای رفتن قصد به همه دیگه شدن خسته رقص از که داوود و افسانه

 توش شتلفن شماره. کردم بازش و گرفتم ازش. گرفت سمتم به رو کاغذی یواشکی فراز بیرون بریم خواستیم می وقتی

 :گفتم و خندیدم. بود شده نوشته

 !چیه؟ واسه این -

 !دیگه دوستی واسه -

 .کتش جیب توی انداختم رو کاغذ

 !بده خودتو ی شماره اقل حد! کنی؟ می کار چی! اِ اِ: فراز

 !سالته؟ چند تو جون فراز -

 !سه و بیست -

 :گفتم و خندیدم

 !ده می شیر بوی دهنت هنوز -

 :گفت و کرد اخم و اومد بدش

 !سالته؟ چند تو مگه اصال -

 !شش و بیست -

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 !گی می راست که تو -

 !باشه فروغ دوست کنم فکر! بود نَخِت تو بدجور دختره اون ضمن، در! باش مطمئن -

 :گفت و کرد نگاه بودم کرده اشاره بهش من که دختری به و برگشت

 !ژاله؟ -
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 :گفت که انداختم باال شونه

 !هیزم من گه می! متنفره من از اون! کنی می اشتباه حتما -

 :گفتم و خندیدم

 ازت بگه بهت شاید. نیست دلش ته از که زنه می رو هایی حرف آدم اوقات گاهی ولی! گه نمی راهم بی همچین -

 !عاشقته من نظر به ولی متفره

 قدراون. تهران برگردیم شب فردا که بود قرار و خونه برگشتیم بآلخره. نگفت چیزی و داد باال ابروهاشو از یکی فراز

 .بخوابیم که رفتیم هم با و گرفتم رو شرمین دست و گفتم بخیر شب همه به سریع که بودم خسته

 :فتمگ مامان روبه همین برای کجایت سینا بپرسم تونستم نمی. نبودن سینا و شرمین. شدم بیدار دیرتر همه از صبح

 !کجاست؟ شرمین جون مامان -

 .رفتن هاشون با آرشم و آونگ. کنن خرید یکم رفتن سینا با -

 :گفتم داوود و فریبا روبه

 !آرش و آونگ گوربابای! باشین؟ هاتون بچه فکر به باید شما گفته کی اصال! ها باشین راحت دوتا شما -

 :گفت شوخی با و بلند صدای با داوود

 ...بابای گور! هووی -

 :گفت بودم حمله ی آماده که من قیافه دیدن با

 !کردم غلط -

 :گفتم خندیدمو

 !شد حاال -

 مزهخوش واقعا. دهنم تو گذاشتم و برداشتم بود کرده درست خاله که خونگی کیک تکه یه یخچال توی از و رفتم بعد

 :گفتم افسانه روبه. بود

 !پخته کیکی چه خالم ببین! بگیر یاد خواهرت از یکم عرضه بر -

 !چی؟ تو! کیک بزارم اسمشو کنم هم سر چیزی یه بلدم من حداقل -

 :دراومد بزرگ مامان صدای که کردم دنبالش

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

377 

 !هم؟ دنبال بیفتید باید شید می بیدار که صبح روز هر شما -

 عموی ی خونه رفتن ادب عرض واسه بزرگترها روز اون. نشستیم کنارهم و برگشتیم شدیم خسته هردومون وقتی

 نمی بازی ما با که بود سرش فقط. کردیم می بازی کارت باهم همه. موندیم خونه نداشتیم حوصله چون ما! اینا مامان

 نمی خوشش بازی کارت از کردم می فکر من البته! کشید می خجالت یا اومد نمی خوشش بازی این از دونم نمی! کرد

 هی کس هر به باخت هرکی بود قرار. شدیم مشغول هم ما. بیرون رفت خودش و نداد گیر افسانه به حال هر به ولی اومد

 .کرد نمی یاری باهام شانس وقت هیچ و نبود خوب م بازی کارت. باختم من بد شانس از و! بده ویسکی

 :شمردم و کردم نگاه رو همه چشمی زیر

 !نیما و مهشید فربد، سینا، افسانه، داوود، فریبا، -

 :گفتم و شدم بلند. دادم می ویسکی بطری یه هرکدوم به باید! نفر هفت

 !ندارم قبول من! گذاشت؟ رو مسخره شرط این کی -

 :گفت معترض فربد

 !بود خودت پیشنهاد این! بابا برو -

 !بیارم؟ گیر کجا از ویسکی اصال! کنم نمی غلطا این از من -

 !زیرش بزنی نباید اآلنم! میاد گیر کجاها دونی می خوب تو: داوود

 !خوب رستوارن یه توی! کنی مهمون رو ما شام باید بدی ویسکی بهمون خوای نمی اگه: افسانه

 !گردیم برمی امشب ما آخه! تهران اومدین وقت هر باشه -

 !گردیم برمی زود! میریم امشب همین! بابا برو: فریبا

 :گفتم ناچار و کردم جمع هامو لب من و کردن تایید هم بقیه

 !قبوله ولی. نیستم راضی که من -

 !که واقعا! ها بدید ندید. کشیدن هورا ها بچه

 !ارهند عیبی برگردیم زود اگه گفت هم مامان. بیرون میریم شام ما گفتیم و اینا مامان به زدیم زنگ! بود پنج ساعت

 و دکر نگام خم با سینا کنم پرداخت رو حساب صورت خواستم تا اما! خوب رستوارن یه به رفتیم شام شب اون بآلخره

 :گفتم نیما و فربد و داوود روبه. کرد حساب رو میز پول رفت و شد پا زود

 !که واقعا! بکشید خجالت -
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 !بدیم هدر رو هامون پول باید ما! باختی رو شرط تو: نیما

 پول زده سرش به! چه؟ ما به س دیوونه سینا! شینه می لرزشم پای خوره می خربزه هرکی! داوود موافقم باهات: فربد

 !کنه حساب میزو

 !کنه خرج هاشو پول جوری یه باید بآلخره! تره پولدار همه از سینا: داوود

 ولی. هخون برگشتیم خنده و شوخی با خیابونها تو کوتاهی گشت از بعد و بود خوبی شب. کنن می شوخی دونستم می

 درو ی دستگیره اش دیگه دست یه با سرشو رو گذاشته دستشو که دیدم رو سینا اتاق تو برم خواستم تا. شد زهر برام

 :گرفتم رو بغلش زیر و سمتش رفتم. نیفته که گرفته

 !شده؟ چی سینا -

 روی! بایسته پاهاش رو تونست نمی و بود خورده بهم تعادلش. داخل بردمش و کردم باز درو. نزد حرفی و کرد نگام

 .دوختم چشم بهش نگرانی با و خوابوندمش تخت

 !نداری؟ الزم چیزی -

 !بیار واسم هست قرص یه کتم جیب توی -

 !طرفش رفتم و برداشتم قرص بسته یه کتش جیب توی از

 :گفت و داد قورتش و دهنش تو انداخت رو قرص بیارم آب براش برم خواستم تا و دادم بهش

 !باشم تنها خوام می -

 .بود نه ساعت. کردم نگاه ساعتم به

 !ریم می نیم و ده ساعت! کن استراحت ساعت یک -

 .نشستم در جلوی و بیرون اومدم. نزد حرفی و بست چشماشو

 یاد دفعه یه. نکردم توجهی. اومد می بقیه صدای و سر. نشستم در جلوی و بیرون اومدم. نزد حرفی و بست چشماشو

 اام! هست چیزی یه گفت می دلم! نباشه طوری کنه خدا! داره سردرد همیشه سینا بود گفته که افتادم شرمین حرف

 .باشم بین بد نباید که گفت می عقلم

. کرد می نگام تعجب با سینا. شدم بلند سریع. اومدم خودم به در شدن باز با که نشستم در جلوی چقدر دونم نمی

 .داشتم دوستش چقدر. گرفت دلم! رسید می نظر به خسته نگاهش

 ؟!کنی می کار چی اینجا تو -
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 می دبای و بودن برگشته اینا مامان. کردم جمع رو وسایلم و شدم آماده سریع و ها اتاق از یکی به رفتم و نگفتم چیزی

 .رفتیم

 ناسی که شد می ماهی یک حدود. بشم مشغول بابا شرکت توی شدم راضی بآلخره تهران به برگشتن از بعد روز چند

 وکمشک حالی خوش متوجه گشتیم برمی شرکت از بابا با وقتی روز اون اینکه تا نداشتم خبری ازش و بودم ندیده رو

 :گفتم و نیاوردم طاقت! گه نمی چیزی چیه قضیه نپرسم ازش تا دونستم می. شدم مامان

 !حالی؟ خوش اینقدر که شده چی جونم مامان -

 !کنی پنهون رو چیزی تونی نمی تو! سیمین گه می راست یکتا: بابا

 :گفت سریع بود ما حرف منتظر که انگار مامان

 !کنه می ازدوج داره فربد -

 !هوا پریدم خوشحالی از

 !کی؟ با! نگفتی؟ زودتر چرا! مامان؟ گی می راست -

 !شده آشنا باهاش شب اون عروسی توی! فروغ با -

 !زد رو ش مخ بآلخره پس -

 :گرفتم رو فربد ی شماره و درآوردم گوشیمو سریع

 !شادوماد سالم! به به -

 !ست بنده از سالم -

 !دعوتیم؟ هم ما! کنین ازدواج خواین می زود چه ولی! کلک ها زدی رو طرف مخ -

 !ای ویژه مهمونهای جز که تو -

 !هستیم هم شما مخلص -

 !سروری -

 !آقایی -

 !مرام با -

 !لوتی -
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 !تیمِ چَمَنِ -

 می هم به. بود خوبی دختر فروغ. بودم خوشحال فربد واسه واقعا! هامون پرت و چرت از خنده زیر زدیم هردومون

 .اومدن

 خونه توی ماه دو باید منم! برگردن احمدی آقای و جون پروانه که بود قرار بعد ی هفته یک بگذریم که اینا ی همه از

 !کردم می زندگی شرمین البته و سینا با سابقم ی

 نه بودم شوم من! ماهک بیچاره. کرد می سنگینی م زندگی روی ماهک شوم ی سایه هنوز البته! شد نمی این از بهتر

 !بود م زندگی مزاحم همیشه! ها نبود تقصیر بی اونم ولی! اون

 شماره. شد پر فراغتم اوقات م گوشی زنگ صدای با که بودم بیکار خونه توی. کردم جمع هامو وسایل قبل روز

 :بود ناشناس

 .بفرمائید بله -

 !منم -

 !فامیل؟! غریبه؟! آشنایی؟! هستی؟ کی حاال! تویی کردم فکر! واقعا؟ -

 !ماهک -

 !میدون تو اومد بآلخره پس! رقیبم! اوه

 !کردین؟ ما از یادی عجب چه! خانم ماهک! به به -

 :گفت جدی خیلی

 !دم می بهت که آدرسی این به بیا پنج ساعت! ببینمت باید! ندارم شوخی ی حوصله -

 ودمخ به حسابی باید. بشم آماده تا رفتم گوشی کردن قطع از بعد. دادم گوش داد که آدرسی به فقط و نگفتم چیزی

 می نشون باید و! ترم جذاب من که فهموندم می بهش باید! ترم قوی اون از من که دادم می نشون باید. رسیدم می

 !کاش! بکنم؟ کارو این تونستم می! گفت؟ می چی دلم ولی! کنم خودم مال رو سینا تونم می بخوام اگه که دادم

! ترم خوشگل من!نه! خوشگله خیلی اون من خدای! زیبا همیشه مثل! دیدمش دور از! قرار سر رفتم پنج ساعت راس

 !گن می همه

 رایب تر دشوار های قدم و! دوم قدم و! قدم اولین این. ببرم باال رو نفسم به اعتماد کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 !هدف به رسیدن

 !م زندگی به! عشقم به! بود سینا به رسیدن هدفم! جنگیدم؟ می داشتم مگه! بود پیروزی من هدف و
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 مشخص هم دلیلش و! زد می شعله نفرت هردومون نگاه از! بودیم شده خیره هم های چشم توی! عمیق نفس هم باز

 !بود

 مشخص هم دلیلش و! زد می شعله نفرت هردومون نگاه از! بودیم شده خیره هم های چشم توی! عمیق نفس هم باز

 !بود

 روی خیلی سال سه این توی من! شه می تکرار یکبار فقط چون! کنی گوش خوب زنم می که هایی حرف به بهتره-

 یلدل! بکنی کاری همچین بتونی دونم می بعید هرچند! بگیری ازم اونو ماه چند عرض در نکن سعی. کردم کار سینا

 مادرش خواد نمی چرا دونم نمی ولی! بود سینا بخاطر فقط کنی زندگی سینا ی خونه تو دوماه تو کردم قبول اینکه

 ی خونه توی بدونی باید تو اینکه مهم! نیست مهم اینا حال هر به! بفهمه باید زود یا دیر! شدین جدا شما که بفهمه

 هاگ بگم هم شرمین مورد در! بره باید بآلخره و گذرونه می اونجا رو شبی چند که داری رو مسافر یه حکم فقط سینا

 !وت مثل درست! مزاحمه یه مثل فقط اون! ندارم تو ی بچه به نیازی من! بده بهت اونو که کن راضی رو سینا تونستی

 :گفتم داشتم که ای خونسردی همون با

 !جون ماهک نگیره نفست بپا-

 :گفتم جدی خیلی بعد

 کار خودت قول به سینا روی که هرچقدر! گم می چی من ببین واکن گوشاتو خوب حاال! نالیدی خواستی هرچی-

 من کردی قبول اینکه مورد در اما و. بیارم درش چنگت از تونم می بخوام اگه باش مطمئن! بوده بیهوده تالش کردی

 ش ونهخ تو من که سیناست قلبی ی خواسته این! نداره اهمیتی هیچ تو تصمیم بگم باید کنم زندگی سینا با دوماه

 مسافر یه ش خونه توی من که کن فرو گوشات تو خوب اینو ضمن در! دوماه یا هفته دو روز، دو حاال! کنم زندگی

 یه مثل براش تو اما. رم نمی بیرون دلش از که ام قوی های ریشه با قدیمی درخت یه حکم سینا ی واسه من. نیستم

 چون ره نمی بیرون خونه اون از شرمین نکته؛ مهمترین واما! داری براش رو زینتی گیاه یه حکم که کوچیکی نهال

 !شه می بزرگ پدرش و من کنار در و! شه خونه اونجا

 :زدم داد هو یه بعد

 !شد؟ فهم شیر-

 ش آبی های چشم با. بودم کرده تعجب هم خودم! نداشت من از رو ها حرف این انتظار شاید. نزد حرفی هیچ و شد الل

 :شد خیره بهم

 !نفس مثل من برای اون! بگیری من از رو سینا تونی نمی تو-

 .گیرم می تو نفس دارم من چون! بمیری قرار پس! اوه-
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 !ازرائیلی؟ نکنه-

 !تو برای البته! بدتر هم شاید-

 :گردنم دور انداخت دست

 .کشم می رو ازرائیل من حاال-

 و گرفتم روسری توی از رو بلوندش موهای و زدم کنار دستاشو سریع! ها بودم قوی منم ولی. داشت زوری عجب

 :زد داد ماهک. شدیم می همه ی خنده ی سوژه وگرنه نبود اونجا کس هیچ خوشبختانه. کشیدم

 !ای دیوونه یه تو-

 !گذاشت سر سربه نباید ها دیوونه با گن می که شنیدی حتما پس-

 !روانی کن ولم-

 :دادم هلش و کردم ول موهاشو

 !ها کنم می پارت و لَت زنم می! بابا برو-

 :گفت من روبه و کرد مرتب رو ش روسری حرص با

 !بگیری ازم رو سینا زارم نمی! گم می بهت آخر بار برای-

 ردمک مرتب بود شده خاکی ماهک های لگد با که مانتومو. بود گرفته م خنده. کرد فرار که بکشم موهاشو دوباره اومدم

 .دمنیوم بیرون صبح تا و خوابیدم شام بدون شب اون و اتاقم تو رفتم نبود خوب زیاد حالم چون. خونه به برگشتم و

 از دبع. داشتم عجیبی ی دلهره. نگه چیزی که بود کرده ش راضی مامان اما بود مخالف سینا ی خونه به رفتنم با بابا

 العملی عکس چه باید دونستم نمی! نمایشی بدتر همه از و دوماه فقط اما! سینا با مشترک زندگی بازم سال شش

 نمایش یه اینا ی همه اینکه از باشم ناراحت اینکه یا سینا پیش گردم برمی اینکه از باشم حال خوش! بدم نشون

 !ست مسخره

 آماده و گرفتم دوش سریع! بودم گرفته مرخصی دوماه نشده هیچی هنوز. کرد بیدارم همیشه از زودتر مامان صبح

 !مطب هم سینا و بود مهد شرمین. رفتم ماشینم با خودم دنبالم نمیاد سینا دونستم می چون و شدم

 اتاق وت زاشتم می رو وسایلم یعنی! کنم کار چی باید دونستم نمی و بودم ایستاده هال وسط! گرمی استقبال چه واقعا

 !اتاق؟ یکی اون تو بزارم یا سابقمون خواب

 ینم هنوز جون پروانه واقعا یعنی! اینجا بیام من که بود کرده قبول سارا اصرار به و نداشت مو حوصله سینا مطمئنا

 !تره خل من از حتما پس! شدیم؟ جدا ما دونست
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 سوی هب رفتم و پوشیدم راحت لباس یه! بود تر نزدیک سرمین اتاق به که دیگه اتاق یه توی گذاشتم وسایلمو بآلخره

 !به به! دیگه ام خونه خانم! کنم درست خوشمزه غذای یه تا آشپزخونه

 اسهو یکم و نشستم پیانوش جلوی و شرمین اتاق تو رفتم! شد تموم کارم که بود مونده شرمین اومدن به ساعتی یک

 .زدم خودم دل

 !بود شرمین بودم زده حدس که همونطور. کردم باز درو و اومدم بیرون اتاق از اف اف زنگ صدای با

 !جون یکتا سالم -

 !مامان بگی من به باید راستی! ماهت بروی سالم -

 :گفت و شد گرد چشماش

 !بشی؟ مامانم خوای می تو! جون؟ یکتا گی می راست -

 :بوسیدمش و زدم لبخندی

 !بزنی صدا مامان منو باید! شم فدات آره -

 :گفت قشنگش ی خنده با

 !جون یکتا چشم -

 :اتاقش سمت کشیدم و گرفتم دستشو

 !مامان!مامان -

 :گفتم تعجب با. شد عوض صورتش حالت هو یه بعد و خندید

 !بشم؟ مامانت من نداری دوست! شرمین؟ شد چی -

 :گفت و کرد نگام و نشست تختش روی

 .پیشم اومد می هم مامانم داشتم دوست ولی! باشی مامانم تو دارم دوست خیلی!جون یکتا چرا -

 :کشیدم دست ش مشکی لخت موهای روی و نشستم کنارش! کردم قاطی دیگه

 !منم مامانت! برم مهربونت و کوچیک دل اون قربون -

 و ادمد نوازش موهاشو. بود گرفته م گریه منم دیگه. گریه زیر زد بغلمو تو انداخت خودشو یه و کرد نگام تعجب با بازم

 :گفتم
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 !کنم نمی ولت وقت هیچ و پیشت برگشتم دیگه من! برم قربونت نکن گریه -

 !بمونی؟ بابایی و من پیش همیشه و نری دیگه دی می قول جون یکتا -

 اف سمت دوید هو یه و گفت می چی بهم داشت رفت یادش شرمین اومد که اف اف زنگ صدای! گفتم؟ می بهش چی

 !برداشت رو گوشی و اف

 !اومد بابایی جون آخ -

 :گفت و بغلش پرید بالفاصله تو اومد وقتی. شد منتظرسینا راهرو توی و کرد باز درو بعد

 تو ات ره نمی دیگه! بمونه پیشمون همیشه داده قول! اونه مامانم گه می! بشه مامانم اومده جون یکتا! بابایی ، بابایی -

 !کنی گریه

 :کرد نگاه من به اخم با بعد و شرمین به مهربون نگاه یه سینا

 !دارم کارت اتاق تو بیا -

. تمبس درو و اتاق تو رفتم لرز و ترس با! گذاشت باز درو و اتاق تو رفت و کرد باز گردنش دور از رو شرمین دستای بعد

 :گفت خشم از رگه دو صدایی با در شدن بسته محض به

 !گفتی؟ شرمین به چیه ها پرت و چرت این -

 :کنم حفظ مو خونسردی کردم سعی

 !نیستم؟ مادرش من مگه! کدومه؟ پرت و چرت -

 :گفت و زد پوزخندی

 !یکن مادری من ی بچه واسه بخوای که برسه چه نیستی اسم این الیق تو! نکشون کثافت به اسمو این! مادر؟! تو؟ -

 :باال رفت صدام

 م بچه به که شه نمی دلیل این اما کردم زیادی های اشتباه قبال من که درسته! زنی می رو حرفا این حقی چه به تو -

 !بده تغییر اینو تونه نمی چیزم هیچ!مادرشم من پس! آوردم دنیا به رو شرمین من. مادرشم که نگم

 :زد فریاد تقریبا

 شده چی حاال کنی سقط اونو خواستی می روز یه که تو! بگیری بازی به هم رو بچه اون احساسات خوای می تو -

 !کرده؟ گل بودنت مادر احساس

 :گفتم و زدم زل صورتش تو
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 !بگیره منو جلوی تونه نمی هم ای دیگه کس هیچ یا تو! کنم می بخوام که هرکاری من -

 اما. سوختم می داشتم. بود کرده م دیوونه و خورد می صورتم به داغش های نفس. کرد نزدیک صورتم به صورتشو

 .نزدم حرفی

 !بچرخیم تا بچرخ پس -

 !بیاری کم و بره گیج سرت که چرخونمت می و چرخم می اونقدر -

 !کشی می کنار خودتو که تویی این! نمیارم کم من باش مطمئن -

 !کنی مقاومت من جلوی تونی نمی تو! سینا آقا بینیم می -

 :گفت و داد هولم. کردم بوسیدنش به شروع و گذاشتم نرمش لبای رو لبامو هو یه بعد

 !بردار سرم از دست -

 :گفتم و کشیدم دست لبم روی

 !عاشقتم من ولی -

 :گفت پوزخندی با

 !عشق! هه -

 و چیدم رو نهار میز. کرده تحقیرم جوری چه که نیاوردم خودم روی به اصال و رفتم دنبالش منم! رفت بیرون اتاق از و

 خنده با شرمین. بخورن ناهار تا اومدن اونام و زدم صدا کردن می بازی شرمین های تفنگ با که رو سینا و شرمین

 :گفت

 !کنی؟ بازی باهامون میای خوردیم که رو غذامون جون مامان -

 :گفت اخم با سینا

 !بخور غذاتو! نکرده الزم -

 :گفتم شرمین به رو لبخند با

 !کنم؟ نمی بازی باهات چرا! برم قربونت آره -

 :گفت و بوسید صورتمو شرمین

 !جون یکتا مامان مرسی -
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 :خندیدم

 !مامان بگو فقط -

 یه مثل! شد صرف سکوت در غذا. گرفت نمی ایراد پختم دست از اقل حد که بود خوب! خورد می غذاشو ساکت سینا

 !خوشبخت ی خانواده

 :گفت تشکر بجای و شد بلند خورد که غذاشو سینا

 !بریز نمک کمتر بعد به این از! بود شور خیلی -

 !بریز نمک کمتر بعد به این از! بود شور خیلی-

 :گفتم بلند صدای با و گزیدم لبمو حرصش از

 !باالست؟ فشارت تو مگه راستی! چشم-

 قشقاش و نشستم کنارش. کرد می بازی غذاش با اشتها بی شرمین. بیرون رفت آشپزخونه از بده جوابمو اینکه بدون

 :گفتم و دستم تو گرفتم رو

 !ناراحته؟ چرا خوشگلم دختر-

 !ه؟ قهر تو با بابا چرا جون، یکتا-

 :دهنش توی گذاشتم رو پر قاشق

 !کنه می ناز من واسه داره فقط نیست قهر من با تو خوشگل بابای-

 هم با دخترم کوچیک های دست کمک با آشپزخونه کردن مرتب از بعد و دادم بهش رو غذاش منم و خندید شرمین

 !خونواده مهربون پدر پیش رفتیم

 ردیمک نگاه تلوزیون کمی اینکه از بعد. شدیم تنها خونه تو شرمین و من و بیرون رفت خونه از سینا که بود دو ساعت

 شرمین هو یه که کردم می نگاه بهش داشتم! من به داد رو ش یکی و آورد و برداشت تفنگ تا دو و شد خسته شرمین

 و دویدم و خندیدم اونقدر. کردیم می بازی آب هم با و کردم دنبالش منم و خندیدم. پاشید آب صورتم رو تفنگش با

 .بودن شده خیس خونه وسایل تقریبا که پاشیدیم آب همدیگه به

 می هم دنبال! کردیم می بازی داشتیم هنوز! خیال بی! دیگه شن می خشک خودشون واسه! کنم؟ کار چی حاال

 .نبود زمان گذشت به حواسمون و دویدیم

. ردک می نگاه ما به و بود کرده اخم سینا. کردیم نگاش برگشتیم شرمین و من. شد داخل سینا و شد باز در دفعه یه

 !اه! بود کرده اخم فقط سینا بودم برگشته وقتی از اصال
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 رفط دوید سینا و کرد دنبالش شرمین. خندید و کنه کنترل خودشو نتونست دیگه سینا و پاشید آب روش شرمین

. نبود نفرت سینا های چشم تو دیگه! خندیدیم می تامون سه هر دیگه. پاشیدم آب روش و نکردم نامردی منم! من

 .خندیدم می و بودیم شده ها غم خیال بی تامون سه هر! زد نمی کنایه و گوشه بهم دیگه

 :داد جواب شو گوشی لبخند با سینا. کشیدیم بازی آب از دست شرمین و من سینا گوشی خوردن زنگ با

 !آرمین؟ الو-

-... 

 .بودم کرده فراموش اصال! وای ای-

-... 

 !خداحافظ. میایم اآلن! ام تو بابا خب خیله-

 :گفت ما روبه کرد قطع که رو گوشی

 !دوتا شما دست از!میان امروز اینا مامان بودم کرده فراموش! فرودگاه بریم باید شین آماده زود-

 :گفت قشنگش لحن با شرمین

 .میشیم آماده زود مامان و من! نباش ناراحت بابایی-

 مه شرمین به و کردم هم مالیم آرایش یه و کردم عوض خیسمو های لباس زود. شیم آماده تا رفتیم و گرفتم دستشو

 سینا که سرعتی با. افتادیم راه بعد ساعت نیم. کنه عوض هاشو لباس تا رفت هم سینا. بشه آماده تا کردم کمک

. نبود فرودگاه تو آرمین و سارا. رسیدیم موقع به داشت تاخیر پروازشون چون و رسیدیم زود خیلی کرد می رانندگی

 اب که بود جالب. پریدن می صندلی اون رو صندلی این از و کردن شیطونی به شروع دیدن همدیگرو تا امیر و شرمین

 .دویدن می هم دنبال شلوغی اون توی همش و بودن شده دوست هم دیگه ی بچه پسر یه

 اب. بود شده تنگ م فیزیک معلم واسه دلم که الحق. شد روشن اشکانی آقای و جون پروانه جمال به چشممون بآلخره

 همه اینکه از بعد و دادم دست هم احمدی آقای با. بوسیدم و کردم بغل رو جون پروانه. رفتیم طرفشون به دیدنشون

 و شد پاره تیکه تعارف کلی هم شام از بعد. خوردیم شام و رستوران یه به رفتیم کردن علیک سالم و روبوسی باهم

 ی خونه همون یا. خودشون ی خونه رفتن احمدی آقای با و بشه کسی مزاحم خودش قول به نخواست جون پروانه

 !بگذریم! دیگه بود اونا ی خونه قبال! کنه؟ می فرقی چه حاال! سینا

 و تخت روی خوابوندش و اتاقش توی برد رو بود برده خوابش ماشین توی که رو شرمین سینا. خونه برگشتیم هم ما

 !بست درو و اتاقش توی رفت بگه بخیر شب بهم یا کنه نگاه من به اینکه بدون و برگشت بعد
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 ندچ و سینا اتاق در پشت رفتم و برداشتم کیفم از رو بودم خریده براش عید واسه که رو زنجیری و اتاقم توی رفتم

 :زدم در به ضربه

 !تو؟ بیام تونم می-

 !تو بیا-

 ینم من دید وقتی. کرد می نگاه من به و بود دستش تو کتاب یه و بود نشسته تخت روی. شدم داخل و کردم باز درو

 :گفت بزنم حرفی تونم

 !داری؟ الزم چیزی-

 !بگم؟ جوری چه... راستش-

 ...و صوتی تارهای و زبان کمک با-

 .کرد می م مسخره داشت هم باز

 !باشی؟ جدی کم یه شه می-

 :گرفتم جلوش رو زنجیر و طرفش رفتم. نگفت چیزی

 !اِه تو واسه این-

 :انداخت باال ابروهاشو از یکی

 !خودت مال-

 !کن قبولش کنم می خواهش سینا-

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند

 !میز روی بزارش-

 بازیلج خواست می پس! بیرون اومدم و گفتم بخیری شب لب زیر و گذاشتم میز روی رو زنجیر و کشیدم عمیقی نفس

 !بده ادامه شو

 !بچرخیم تا بچرخ خودت قول به! کنم می لجبازی منم کنی می لجبازی که حاال

 و ناز یکل با بآلخره. کنه بیدار رو شرمین تا رفت و شد بیدار زودتر سینا. چیدم رو صبحانه میز و شدم بیدار زود صبح

 :دبو آلود خواب هنوز شرمین.آشپزخونه توی اومدن باهم شست رو صورتش شرمین اینکه از بعد و کرد بیدارش نوازش

 !بخیر صبح-
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 !آلو خواب خانم بخیر صبح-

 هخون کردن مرتب مشغول رفتن اینکه از بعد! شد ش صبحانه خوردن مشغول و گفت بخیری صبح لب زیر هم سینا

 شرمین دوازده ساعت. نریختم نمک اصال توش حرص از. کنم درست سبزی قرمه نهار واسه تا رفتم بعدش و شدم

 هواس و آشپزخونه سمت دویدم بشوره رو صورتش و دست که رفت سینا تا. اومد سینا هم بعدش ساعت یک و برگشت

. گذاشتم کمد توی و اتاقم توی بردم بود دون نمک هرچی بعد. پاشیدم نمک روش و کشیدم غذا شرمین و خودم

 هم خودم و بوسیدمش و گذاشتم جلوش رو شرمین بشقاب. اومدن سینا و شرمین. اومد اونم و زدم صدا هم رو شرمین

 .کردم خوردن به شروع سینا خیال بی

 :گفت و کرد نگام چپ چپ خورد کم یه اینکه از بعد و کشید غذا خودش واسه اونم

 !بیاری؟ رو نمکدون شه می-

 :گفتم خونسردی با

 !نداری؟ دوست شور غذای نگفتی مگه! نه-

 !ندارم دوست هم نمک بی غذای-

 از حرص با شد امید نا وقتی. گشت رو ها کابینت توی و شد بلند ناچار.شدم خوردن مشغول بازم و انداختم باال شونه

 :گفت قشنگش لحن با و کرد تموم غذاشو هم شرمین. بیرون رفت آشپزخونه

 !نکنه درد دستت مامانی-

 رو میوه ظرف. کرد می نگاه فوتبال سینا! هال تو رفتم میوه ظرف با بعد و کردم جمع میزو منم.سینا پیش رفت بعد

 :گفتم و گذاشتم جلوش

 !بخور میوه یکم! نخوردی که غذاتو-

 صدای که کردم عوض رو کانال و برداشتم رو کنترل اومد نمی خوشم اصال فوتبال از چون. نگفت هیچی و کرد نگام

 :شد بلند سینا اعتراض

 !کردی؟ عوضش چرا-

 .ندارم شو حوصله-

 !کنی؟ قطع رو برق خوای می-
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 ور من صورت بعد و سینا صورت اول و گفت بخیر شب و کشید ای خمیازه شرمین. گرفت م خنده شب اون آوری یاد با

 با. ردک عوض رو کانال و قاپید ازم رو کنترل سینا هو یه که کردم می نگاه رو رفتنش داشتم! بخوابه که رفت و بوسید

 .ایستادم تلوزیون جلوی کمر به دست حرص

 !کنار برو یکتا-

 !ببینم خوام می! شه می شروع ام عالقه مورد فیلم اآلن! خوام نمی-

 !کنار برو! نکن لجبازی یکتا-

 !رم...می...ن-

 و گرفت منو هوا تو که افتادم می داشتم و کرد گیر میز ی لبه به پام که داد هلم گرفت بازومو. طرفم اومد و شد بلند

 برام هک قلبشو صدای و بود ش سینه رو سرم. افتاد اتفاق ثانیه چند از کمتر تو اینا ی همه شاید. کرد بغلم اختیار بی

. دبو کرده بغلم خودش سینا که شد نمی باورم. زدم می نفس نفس هیجان از. شنیدم می بود قشنگ الالیی یه مثل

 درو و اتاق تو رفت حرفی هیچ بدون و کرد جدا خودش از منو سینا بآلخره که موندیم حالت اون تو چقدر دونم نمی

 سینا صدای. کردم وارد بهش ضربه چند و در پشت رفتم کردم می احساس رو سینا آغوش گرمای هنوز که من. بست

 :گفت که شنیدم رو

 .باشم تنها خوام می-

 .باشم تنها خوام می -

 می بدم چشمام و خودم از دیگه بودم کرده گریه انقدر! بود گرفته م گریه بازم. اتاقم تو رفتم و برگشتم حرف بدون

 اومدم اردیبهشت چهاردم! دیگه؟ دوماه تا! سراغم؟ بیاد خوشی که تاموقعی! کردم؟ می گریه باید دیگه چقدر. اومد

 !بپوشم؟ چی. کنم آماده سینا و جون ماهک عروسی واسه خودمو باید بعدشم. برم باید تیر چهاردهم تقریبا و اینجا

 رو شکست خوای نمی چرا! چی؟ واسه آخه! دربیاد حدقه از ماهک های چشم باید! باشه قشنگ خیلی باید لباسم

 صالا! بمونم زنده بتونم نداره امکان! میرم می من بشه ماهک مال سینا اگه! بخورم شکست نباید من! نه! کنی؟ قبول

 عروسی و برم باید! خوبیه راه این! آره! بگیره منو ی بهونه گم می شرمین به! کنن؟ می دعوت منو شون عروسی واسه

 !تیر بیستم تقریبا شون عروسی تاریخ! خوبه خیلی اینم! بزنم بهم شونو

 چندم فردا! عمریه یه خودش واسه! اووه! روز هفت و شصت! دارم؟ وقت چقدر تیر بیستم تا! اردیبهشته شونزدهم فردا

 !شونزدهمه؟ فردا! واای! شونزدهم! شونزدهم! بود؟

 دونب و سینا اتاق سمت دویدم و شدم بلند! شه سالگی چهار تولد! شرمین تولد فردا! نشستم و شدم بلند دفعه یه

 :گفتم آروم. شد نمی دیده چیز هیچ و بود تاریک اتاق. کردم باز درو بزنم در اینکه

 !سینا؟ -
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 :گفت حوصله بی که شنیدم صداشو

 !خوای؟ می چی -

 .کردم روشن رو ها المپ و برق کلید سمت بردم دستمو

 !شرمینه تولد فردا -

 :گفت و انداخت بهم ای سفیه اندر عاقل نگاه

 !چی؟ که خب -

 !دیگه کنیم دعوت رو همه باید خب -

 :گفت و زد پوزخندی

 .کردم دعوت رو همه من! اومد یادت زود خیلی -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 !خریدی؟ هم چیزی واسش! شکر رو خدا -

 :گفت حوصله بی

 !زنجیر یه -

 !بخرم؟ چی من -

 !دونم؟ می چه -

 تدس موهاش رو آروم. بود شده خیره سقف به من به توجه بدون بود کشیده دراز که همونطور. نشستم کنارش و رفتم

 :گفت ش همیشگی سرد لحن با و کرد پشت بهم. کشیدم

 !کمکت بفرسته رو رقیه گفتم جون سیمین به! شه می شلوغ اینجا فردا! بخواب برو -

 حصب. کردیم مرتب چیزو همه خانم رقیه کمک با بعد روز. بخوابم که اتاقم تو رفتم و شد بلند و کشیدم عمیقی آه

 ازیب اسباب ماشین یه واسش داره عالقه بیشتر پسرونه های بازی اسباب به شرمین دونستم می چون و بیرون رفتم

 .اتاقم توی گذاشتم و خریدم کنه رانندگی و بشه سوارش تونست می که

 طرف یه و بود کرده بیگودی رو موهام. ارزید می ولی کشید طول ساعتی دو کارم! آرایشگاه رفتم که بود پنج ساعت

 چشمام رنگ به که تیره آرایش یه همیشه مثل! بود زده سرم به هم خوشگل خیلی سر گل یه و بود کرده جمع سرم

 !اومد می
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. ارهبی آرایشگاه از رو شرمین تا بود رفته سینا. اومد می بهم خیلی که بودم پوشیده هم مشکی کوتاه دامن و کت یه

 و شرمین اتاق تو رفتم داخل بیان اینکه از قبل! شد می تاریک داشت تقریبا دیگه هوا. اومدن که بود هفت ساعت

 مه شرمین و سینا شدم هال وارد تا. بیرون رفتم و برداشتم بودم کرده انتخاب واسش که رو قشنگی صورتی لباس

 !بود مونده ثابت من رو سینا نگاه! داخل اومدن

 .گرفتم رو شرمین دست و رفتم و نشست لبم روی رضایت سر از لبخندی

 !شدی خوشگل خیلی مامانی -

 یه شکل تور با رو طرفش یه و بودن کرده جمع قشنگ خیلی رو موهاش. کنم ش آماده تا رفتیم هم با و زدم لبخند

 !ودب کرده العاده فوق رو خوشگلش صورت که داشت کمی خیلی آرایش هم صورتش! بودن بسته قشنگ خیلی پاپیون

 بود اومده خوشش هاش کفش ی پاشنه تق تق صدای از. کردم پاش هم هاش کفش و کردم تنش رو لباسش احتیاط با

 !رفت می راه هی و

 ویب و بود رسیده خودش به حسابی هم سینا. داشتم دوست رو حرکاتش ولی گرفت می درد داشت دیگه سرم اینکه با

 !بود کرده پر رو فضا ادکلنش

 مهشید و نیما و اینا مامان گروه اولین! شد پیدا مهمونها ی کله و سر کم کم که رفت می سر م حوصله داشت دیگه

 .اومدن آرمین و سارا و جون پروانه هم بعد ی دقیقه چند. بودن

 چهب. کردن می کاری یه همه و بود شده خودمانی مهمونی خالصه.رسیدن سر کم کم هم بقیه که بودم پذیرایی مشغول

 و طرفمون اومد بهاره! کردیم می نگاه رو بقیه که بودیم سینا و من فقط. رقصیدن می هم بقیه و کردن می بازی ها

 :گفت

 !دیگه وسط بیاین! نشستین؟ اینجا چرا شما -

 :گفت سینا روبه بهاره. کردم اشاره سینا به و زدم کجی لبخند

 !دیگه بیاین! سینا باش زود -

 :گفت گوشم زیر آروم و من طرف اومد ناچار سینا

 !مامانه بخاطر فقط -

 .بود کرده پر رو فضا موزیک و هورا و جیغ صدای. وسط رفتیم هم با و شدم بلند و نکردم توجهی حرفش به

 من خوب قشنگه چقدر تو با زندگی

 رنگه آبی چه عشق آسمون
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 شیرینم شونم، بروی آروم بزار سر

 زمونم این از خسته که وقتی

 من ی چاره تو عشق همه ای

 من ی دوباره خوبه بودنت

 ستاره بی های شب این توی

 من ی ستاره تو قشنگ چشمای

 !من ی ستاره

 

 می لبخند بروم سینا که بودم خوشحال اما ظاهره حفظ بخاطر همش دونستم می هرچند. بودم ها آسمون توی انگار

 !زنه

 و کشید بعق صندلی یه برام سینا. رفتیم پذیرایی به شام برای همه! بقیه پیش برگشتیم شدیم خسته هردومون وقتی

 :گفت مهربونی با

 .بشین من کنار -

 !بدزدیمش خوایم نمی ما! جون سینا نترس: جون پروانه

 هک برداشتم سینا غذای از شیطونی با. شدیم خوردن مشغول و نشستیم بآلخره. انداختن ما به داری معنی نگاه همه

 غذاش از دیگه کم یه! خوره می حرص داره که فهمیدم ولی. بگه چیزی تونست نمی جمع توی. کرد نگام و برگشت

 .گرفت م خنده بگیره دردم اینکه از بیشتر. زد لگد پام به که برداشتم

 اب. بودن صحبت مشغول همه و رقصید نمی کسی دیگه. شدم چای و میوه با پذیرایی مشغول و شد تموم شام بآلخره

 آهنگ با که درحالی و گذاشتم فشفشه روش و درآوردم یخچال توی از رو کیک و رفتم مبارک تولدت آهنگ شروع

 چهار عدد که شمعی و گذاشتم عزیزم شرمین جلوی رو کیک. شدم سالن وارد بقیه هورای و جیغ بین کردم می زمزمه

 .کردم روشن رو بود

 و آورد رو کادوش هرکس و زدیم دست براش همه کرد خاموش رو شمع شرمین وقتی. کردن شمردن به شروع همه

 ازم و کرد ذوق دیدنش با شرمین. آوردم زحمت به بودم خریده براش که رو ماشینی و رفتم منم. کرد شرمین تقدیم

 :گفت سینا روبه سارا. کرد تشکر

 .بگیرم عکس ازتون شرمین کنار بشینین یکتا با سینا -
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 و تیمنشس شرمین کنار باهم و گرفت منو دست و کرد قبول ناچار ولی بود کرده اخم اینکه با. انداختم سینا به نگاهی

 .گرفت عکس ازمون سارا

 !بگیرن عکس هم با بابا و مامان بزار اینور بیا حاال جون شرمین -

 عکس ازمون سارا. زد لبخند و چسبوند سرم به سرشو و گردونم دور انداخت دست سینا. کردن نگامون لبخند با همه

 :نشست کنارم و اومد سارا. شد جدا ازم نیما پیش رفتن ی بهونه به و شد بلند سریع سینا گرفت

 !نشده؟ عوض رفتارش -

 :گفتم و کشیدم عمیقی آه

 !ببخشه منو خواد نمی سینا سارا -

 :گفت و داد تکون سرشو سارا

 !کنی تالش بیشتر باید! مغروره خیلی اون -

 !نمونده باقی برام چیزی دیگه. شکستم غرورمو که من -

 :نشست سارا کنار و اومد مهتاب

 !کردین؟ خلوت -

 .زدیم نمی خاصی حرف: سارا

 رچقد! بیاد؟ رحم به سینا دل که کردم می کار چی باید دیگه. فکر تو رفتم من و شدن صحبت مشغول مهتاب و سارا

 !کردم؟ می التماسش باید

 :گفت گوشم در رفتن موقع مامان. برگشتن تشکر کلی از بعد همه و شد تموم مهمونی بآلخره

 فهمهب باید مادرش که بآلخره! کردم می قبول نباید! چیه؟ بازیا مسخره این اصال. خونه برگرد کرد اذیتت سینا اگه -

 !شدین جدا ساله سه شما

 مبست درو! بود شده سرد و بود ابری هوا. کردم شون بدرقه در دم تا. رفتن و بوسیدن صورتمو بابا و مامان. نزدم حرفی

 خوابش کاناپه روی که شرمین و سینا و بودم من هم باز. داخل رفتم و شد سردم. شدم خیره آسمون به لحظه چند و

 .مبخواب که رفتم بدم انجام نبود کاری چون و کشیدم ای خمیازه منم. اتاقش تو بردش و کرد بغلش سینا. بود برده

 صدای از خودم که بلند اونقدر. کشیدم جیغ ناخودآگاه و پریدم خواب از برق و رعد صدای با که بود شب های نیمه

 هراسون که سینا. کردم می گریه و بودم بسته هامو چشم. گریه زیر زدم من و شد باز اتاق در دفعه یه. ترسیدم خودم

 .شد پشیمون م گریه دیدن با که برگرده خواست می ترسیدم فقط بود شده مطمئن و بود شده داخل
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 تنفر و کینه توش که مهربونی لحن با و کشید دست موهام روی تردید با. نشست تخت روی کنارم و طرفم اومد آروم

 :گفت نبود

 !بود برق و رعد فقط! باش آروم -

 حتی لحظه اون تو. بترسم چیز همه از بود شده باعث پیش لحظه چند اتفاق. کردم می گریه و بودم کرده جمع خودمو

 .شد تعجبش باعث که کشیدم عقب خودمو کنه بغلم خواست تا. ترسیدم می هم سینا از

 لیوان اب رو قرص.برگشت بخش آرام یه و آب لیوان یه با بعد دقیقه چند و بیرون رفت اتاق از سینا. شد شدیدتر م گریه

 نصف! نبود ترس بخاطر دیگه م گریه. کردم می گریه هنوز ولی. بستم هامو چشم و خوردمش سریع. دستم داد آب

 .بود داده تشکیل و جالبی فضای یه هم با من های گریه و بارون صدای. بودم افتاده هام بدبختی یاد شبی

 :گفت زیرگوشم و گذاشت م شونه روی سرشو. کرد بغلم و شد نزدیک بهم سینا

 !بود برق و رعد یه فقط که گفتم! نکن گریه -

 اومده سرم که هرچی بانی و باعث. کردم نمی گریه کاش! شد می تموم هام غصه کاش! نداشت تمومی من گریه ولی

 ناسی از باید کی تا! بدم؟ پس باید دیگه بار چند رو گناه یه تاوان! بکشم؟ عذاب باید چرا! چرا؟ ولی! بودم خودم بود

 !باشم؟ دور

 !سینا؟ -

 !جانم؟ -

 می اینو کاش! سینا عشق ی تشنه! بودم محبت ی تشنه! بگم؟ خوام می چی بره یادم شد باعث کلمه یک همون

 من ولی! بدم ش بازی خوام می بازم کرد احساس شدم عاشقش دید تا! کرد خطر احساس فهمید منو حس تا! فهمید

 !بفهمه؟ خواست نمی چرا لعنتی. داشتم دوستش واقعا

 :گرفتم چنگم تو رو بلوزش که بره خواست می

 !بمون پیشم! سینا نرو -

 !بخواب بگیر آروم حاال. ام تو پیش جا همین! رم نمی جا هیچ من -

 .خوابوند تخت روی منو بعد

 !نشده؟ بیدار که شرمین -

 !سنگینه خودت مثل خوابش خوشبختانه -

 :گفتم سریع که شد بلند
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 !میری؟ کجا -

 .کنم خاموش رو چراغ -

 آرام. داد نوازش موهامو سینا و گذاشتم ش سینه رو سرمو. کشید دراز کنارم و برگشت و کرد خاموش رو ها چراغ

 .بست هامو چشم خواب و کرد اثر زود خیلی داد بهم سینا که بخشی

 ویت رفتم صورتم و دست شستن از بعد و شدم بلند. بودم خوابیده چقدر. شدم بیدار که بود نیم و یازده ساعت صبح

 و خوردم خرده یه. بود مونده کم یه دیشب کیک از. کردم باز رو یخچال در. دهنم انداختم نون تیکه یه و آشپزخونه

 .نداشتم آشپزی ی حوصله. کشیدم دراز کاناپه روی تلوزیون جلوی رفتم بعد

 اآلن چرا سینا. داخل اومدن هم با شرمین و سینا. اومدم خودم به اف اف زنگ صدای با که کردم فکر چقدر دونم نمی

 !بود؟ اومده

 :گفت بودم بیزار ازش که سردش لحن همون با و انداخت صورتم به نگاهی سینا. کردم سالم بهشون و کردم باز درو

 !بهتری؟ -

 !بهتری؟ -

 .کردم کمک برداره شو مقنعه کرد می سعی که شرمین به و ندادم جوابشو

 .پاشید واکس ها بچه لباس روی دوستام از یکی امروز: شرمین

 :گفت سریع داشت خبر شرمین های شیطونی از انگار که سینا

 !بابایی؟ نبودی که تو -

 :گفت و کرد جمع لباشو شرمین

 !بودن کرده اذیتم آخه! بودم من! چرا -

 رو ش عصبانیت کرد سعی سینا! بود؟ پاشیده واکس مهد های بچه لباس روی شرمین یعنی. خندیدم بلند صدای با

 :نده نشون

 !کردی؟ کارو این چرا! باشی داشته ای موجه دلیل باید -

 :گفت و نشست مبل روی شرمین

 می دروغ و ندارم مامان من که گفتن کردن م مسخره اونا ولی! شده مامانم جون یکتا که بودم گفته ها بچه به من -

 .پاشیدم واکس شون مقنعه روی و شدم عصبانی منم! گم
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 :داد ادامه شرمین. ماسید لبم روی خنده

 !مهد بیار باباتو فردا گفت مدیر خانم -

 :گفت و شد بلند حرفی هیچ بدون و انداخت نگاهی من به و شد کالفه سینا

 !بیرون میریم نهار شید آماده -

. شدیم پیاده و داشت نگه سنتی رستوران یه جلوی سینا. بیرون رفتیم هم با و شدیم آماده سریع شرمین و من

 لبخند با سینا. بود غمگین هنوز م چهره. نشستیم کنارش ماهم. نشست روش و تخت یه سمت رفت و دوید شرمین

 :گفت

 بشه خراب روزم ندارم دوست! کن وا هاتو اخم -

 ای دقیقه چند! بود معرفت با واقعا! کرد می من از یادی گهگداری که برم رو مرامش. بود آزاد. خورد زنگ م گوشی

 دمق یکم که شدیم بلند شرمین با. داد کیک با قهوه سفارش سینا. کردم قطع رو گوشی بعد و کردم صحبت باهاش

 .نشستم نیمکت یه روی من و شد بودن گذاشته محوطه توی که تاب یه سوار شرمین. بزنیم

 جیبم توی از مو گوشی. خندیدن می هم با و داد می هلش. شرمین پیش رفت و اومد هم سینا بعد ی دقیقه چند

 .گرفت می اوج و خندید می شرمین. گرفتم عکس تا چند ازشون و درآوردم

 ادوت موقع همون. کردن حرکت من طرف به و گرفت رو سینا دست و شد پیاده تاب از شرمین شدن خسته دیگه وقتی

 .گفتن چی نفهمیدم نبود بهشون حواسم چون. گفتن چیزی یه و شدن رد جلوم از جوون پسر

 :گفت اخم با و طرفم اومد سینا

 !گفتن؟ بهت چی -

 !باشه شده متوجه کردم نمی فکر. کردم نگاش

 !نبود حواسم! دونم نمی -

 :گفت و زد زل چشمام توی

 !باشم؟ مطمئن -

 :گفتم عصبانیت با

 !چیه؟ منظورت -

 !فهمی می خوب خودت -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

398 

 رو شرمین دست و برداشتم کیفمو سریع. نداشتم رو خود بی سرزنش همه این تحمل دیگه. کرد می توهین بهم داشت

 و زد رو دزدگیر. اومد که بودم ایستاده ماشینش جلوی کمر به دست. افتادیم راه سینا از جلوتر قهر حالت به و گرفتم

 .کرد باز برامون درو

 .پخش توی گذاشتمش منم و داد نشون بهم رو دی سی یه بود نشسته پشت که شرمین. افتادیم راه و شدیم سوار

 که اونی به تا جلو زدم رو ترک چندتا... زد نمی حرفی هیچ هم شرمین حتی. بودیم ساکت تامون سه هر راه طول تموم

 :عصبانیه سینا که بود معلوم ولی بود اومده خوشم آهنگه این از من... خودشه... آها. رسیدم واست می دلم

 ری می بگم باتو رو دلم حرف خوام می که همین

 دلگیری اینجوری کارم بوده بد دونم می آره

 ببخشی؟ تو منو ایندفعه شه می

 جداشی؟ ازم خوای می نگی شه می

 !من؟ عشق بگذری و ببخشی میشه

 گناهم؟ بشه فراموشت شه می

 آهم؟ و اشک به کنی نگاه شه می

 .من عشق بهتری همه از هنوزم

 

 .کردم بچگی اگه ببخش منو

 .سردم دستای تو دستاتو بزار

 .کردم اشتباه دونم می ببخش منو

 .بریدم تو از اگه ببخش منو

 .ندیدم هیچی و شکستی اگه

 .کردم خطا بازم اگه ببخش منو

 

 ...بود گرفته خندم. بود هم تو هاش اخم. کردم نگاه سینا به چشمی زیر
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 .تنهایی دل این صبور سنگ همیشه که تو

 دنیایی؟ چه دیگه تمومه، دنیا نباشی اگه

 !بسه دیوونگی چیه دونی می

 .شکسته غمت چشممو غرور

 .من نگاه تو از برندار نگاتو

 .بشینم پیشت بزار شه می اگه

 .نازنینم عزیز پشیمونم

 .من گناه این دوباره ببخش بیا

 

 .بودم دیوونه اگه ببخش منو

 .نبودم خونه ترسیدی می که تو

 .کردم گناه همش و پاکی تو اگه

 

 .تونی می اگه هنوز ببخش منو

 .مهربونی قدیما مثل اگه

 .کردم اشتباه عزیزم ببخش منو

 

 حرص با. کرد خاموشش و زد رو آف ی دکمه سریع. شد می پخش آهنگ فقط و بود شده قطع دیگه خواننده صدای

 :گفتم

 !کردی؟ خاموشش چرا -

 :گفت تندی خیلی لحن با و زد زل بهم برگشت

 !چرا دونی می خودت -

 !داری؟ کار چی بیچاره این با. ببخشی منو نخواستم ازت که من -
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 شکا! یکتا سرت بر خاک. ببخشه منو که بودم افتاده پاش به انگار نه انگار. کشیدم خجالت زدم که حرفی از خودم

 !شکستی نمی غرورتو حداقل

 و مگرفت بازی به احساسشو من روزی یه داشت حق. بود لباش رو پوزخندی یه اما. نگفت چیزی و کرد نگام فقط سینا

! ها زنم می حرفایی چه! هه! باشه رحم بی اینقدر نداشت حق سینا! شد؟ می چی گذشت پس ولی. بود اون نوبت حاال

 !کنم؟ خیانت بهش داشتم حق من

 یاعتراض هیچ هم سینا. نداشتم شو حوصله و حال اصال. نزدم لب من ولی داد کباب جوجه سفارش سینا و خونه رفتیم

 .نکرد

 اردیو و در به و بودم نشسته کار بی همین برای داشتم وقت خیلی شب تا. بود کرده دعوتمون شام واسه جون پروانه

 که بود یپزشک های کتاب بیشترشون. کنم انتخاب کتاب یه کردم سعی و سینا ی کتابخونه سمت رفتم. کردم می نگاه

 .اومد نمی خوشم و نداشتم شونو حوصله اصال من

 از یکی. شدم خوندن مشغول و کردم انتخاب رو فرخزاد فروغ شعر کتاب من که بود هم رمان و شعر کتاب چندتا

. داشتم دوستش خیلی من اما نداشت ربط ما جریان به زیاد شاید دونم نمی. داشتم دوست خیلی رو فروغ شعرهای

 :خوندمش چندبار باز ولی بودم حفظ از رو شعر این هرچند

 

 افسوس من، کوچک شب در

 دارد میعادى درختان برگ با باد

 ویرانیست ى دلهره من کوچک شب در

 

 کن گوش

 !شنوى؟ مى را ظلمت وزش

 نگرم مى خوشبختى این به غریبانه من

 معتادم خود نومیدى به من

 کن گوش

 !شنوى؟ مى را ظلمت وزش

... 
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 به. مکن روشن رو چراغ که برم و ببندم رو کتاب شدم مجبور اتاق شدن تاریک با که بودم کرده تموم رو کتاب تقریبا

 !ساکته؟ اینقدر خونه چرا. بود نیم و هفت. کردم نگاه ساعت

 :بود یادداشت یه یخچال در روی. بیرون رفتم

 !پارک رفتیم شرمین و من

 شرمین که کردم می خشک رو موهام. شد پیداشون شرمین و سینا که بودم اومده در تازه. گرفتم دوش و حموم رفتم

 :شد داخل

 !ای؟ آماده! بریم باید گه می بابا! مامانی سالم -

 .برم قربونت شم می حاضر اآلن -

. ودب پوشیده رو لباساش که هم شرمین. بودم پوشیده آبی جین شلوار با مشکی مانتو.  کردم آرایش یکم سریع بعد

 :گفت و داد جوابمو لب زیر. کردم سالم سینا به آروم و بیرون رفتیم

 !حاضری؟ -

 .بریم آره -

 ی خونه اون جلوی. رسیدیم مقصد به حرفی هیچ بدون هم باز شدیم سوار و اومد هم سینا. کردم حرکت جلوتر و

 .بودم نیومده اینجا به که بود وقت خیلی. داشت نگه بزرگ ویالیی

 و جون پروانه. شد باز در بعد ی لحظه چند و زدم رو اف اف ی دکمه. بشه پیاده که کردم کمک شرمین به و شدم پیاده

 هم سینا. دادم دست و کردم روبوسی باهاشون. بود شده شروع نمایش هم باز. بودن منتظرمون در جلوی احمدی آقای

 دور انداخت دست سینا. نبود آرمین از خبری ولی بودن اونجا هم امیر و سارا. شد شروع پرسی احوال و سالم و اومد

 :گفت سارا روبه و کمرم

 !نیومده؟ چرا آرمین -

 !کرد خواهی عذر و رسوند سالم! داشتن کار جا یه نیما با -

 :گفتم خنده با

 !کرد؟ خواهی عذر و رسوند سالم جدی! نداشتیم؟ خبر ما و بود بلد هم کارا این از آرمین مگه -

 :گفت و خندید سارا

 !تعارفه همش اینا! بابا نه -
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 ارکن و رفتم و کردم باز کمرم دور از دستشو همین برای بخشیدمش کنه فکر سینا خواستم نمی. خندیدیم مون همه

 .آشپزخونه سمت رفتم و پاشدم زود و نزاشتم که بیاره رو میوه ظرف و بره خواست می جون پروانه. نشستم سارا

 :نشوند صندلی روی رو من و کشید دستمو و تو اومد هم جون پروانه

 !برمشون می خودم عزیزم نکش زحمت تو -

 !زحمتی؟ چه! حرفیه؟ چه این جون پروانه نه -

 :گفت و نشست روم روبه

 !کردم؟ دعوتتون امشب چرا دونی می -

 :گفتم تعجب با

 ...هم دور و کنیم استفاده ها فرصت این از باید اومدین سال سه از بعد شما. باشیم هم دور! معلومه خب -

 :کرد قطع حرفمو

 !شدین جدا هم از شما دونم می من -

 !رفتیم که برو دِ و کردم می جمع و پالسم و جل باید زود و بود فایده بی موندنم دیگه یعنی این. کردم نگاش فقط

 پروانه. زد بهم حالمو ش شوری چون. اومد خون کردم احساس اینکه تا گزیدم می لبمو و کردم می نگاش همونجور

 :لبم روی گذاشت و برداشت کاغذی دستمال یه جون

 خودش سینا که بودم منتظر فقط. بودم ها کار جریان در شدین جدا هم از شما که موقع همون من! نکن اذیت خودتو -

 نمی چیزی که کردم می وانمود طوری منم. باشم ش زندگی نگران و بفهمم چیزی من خواست نمی اون ولی بگه بهم

 به شما هک خواستم منم! باشی سینا با دوباره که خوای می و برگشتی تو که گفت بهم سارا پیش ماه چند اینکه تا. دونم

 .بسازین نو از تونو زندگی بخواد خدا اگه تا باشین هم با رو دوماهی یه بهونه این

 !بودم شده الل

 سینا البته! الخطا جایز نه الخطاست دائم انسان من نظر به! کنم نمی سرزنشت! کردی اشتباهی یه تو پیش سال سه -

 وضع تو که کنی ثابت بهش و کنی جلب نظرشو باید هست که طوری هر حاال! نبوده تقصیر بی تو اشتباهات توی هم

 .کنیم کمک بهت کنیم می سعی هم سارا و من! شدی

 :گفت و شد بلند. دادم تکون سرمو

 !بیا بعد دقیقه چند هم تو رم می من -
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 و میز روی گذاشتمش و هال توی بردم و برداشتم رو میوه ظرف اول. خیال و فکر دنیا ویه موندم من و بیرون رفت بعد

 و ندادم چای بهش که بود سینا احمدی آقای از بعد. کردم تعارف همه به بردم و ریختم چای و برگشتم دوباره بعد

 .خودم جلوی گذاشتم رو سینی

 :گفت و خندید جون پروانه

 !زدی؟ نیشش باز سینا -

 :گفت تردید با و انداخت من به نگاه یه سینا

 !گم نمی بهش تر نازک گل از که من -

 !یکتا؟ گه می راست: جون پروانه

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 !بگم که ترسم می اما کنه می اذیتم خیلی جون پروانه راستش -

 .شد گرد سینا چشمای

 !گفته؟ بهت چی مگه -

 :گفتم و کردم جمع لبامو

 ...راستش... بگم تونم نمی آخه -

 !باش راحت. دخترم بگو: احمدی آقای

 :گفتم و زدم سارا به چشمکی

 !کنه نمی قبول سینا ولی باشه داشته بردار یا خواهر یه شرمین که بهتره گم می من -

 :گفت سارا و خندیدن احمدی آقای و جون پروانه. کرد نگام عصبانیت با و شد سرخ سینا

 !باشه داشته بردار یا خواهر یه که داره دوست شرمین! سینا؟ چرا -

 :گفت اخم با سینا

 !باشی داشته بچه یه فقط داری دوست چرا خودت تو! نمودی دوا خود سر بودی، طبیب اگر کل -

 :گفت جوابی حاضر با سارا

 !خواد نمی اینو یکتا ولی! داره دوست رو همین هم آرمین چون -
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 :گفت من روبه جون پروانه

 !شده بحثتون سرش نیست مهمی موضوع که این -

 :گفت سینا روبه و برگردوند سرشو بعد

 !فهمیدی؟! بشه باردار باید یکتا اینجام من که ای دوماه این توی -

 :گفت و شد بلند عصبانیت با سینا

 !نداره امکان -

 :نشوندش و گرفت دستشو احمدی آقای

 !داشتی دوست زیاد بچه که تو! پسر؟ شی می عصبانی چرا -

 !مونه؟ چی واسه بچه! آورده در پدرمونو شرمین همین! زیاد نه اما داشتم دوست بچه من! جون بابا نه: سینا

 :گفت تحکم با جون پروانه

 !فهمیدی؟! بشه باردار باید ماه همین آخر تا یکتا -

 !آخه: سینا

 !گرسنمه خیلی که بخوریم شام بریم پاشید حاال. بشنوم چیزی خوام نمی م دیگه! گفتم که همین -

 ما و گرفت سردرد بازم سینا شام از بعد. جون پروانه کمک رفتم بقیه از زودتر و شدم بلند ای مندانه پیروز لبخند با

 :گفت اعتراض با شرمین. کشید می سیگار ماشین توی که بود عصبانی اونقدر. خونه برگشتیم زود هم

 !ندارم دوست! کشی؟ می سیگار چقدر! بابایی -

 :گفت لب زیر و بیرون کرد پرت پنجره از سیگارشو

 !نبود بهت حواسم! بابایی ببخش -

 و بود کرده عوض رو لباسش. اتاقش توی رفتم دنبالش. داخل دوید و شد پیاده ما از تر زود شرمین رسیدیم وقتی

 !عاقله اینقدر که برم قربونش. شست می هاشو دندون داشت

 مبخواب خواستم می و پوشیدم رو خوابم لباس. خودم اتاق توی رفتم و بیرون اومدم اتاقش از و گفتم بخیر شب بهش

 اومد زخمی ببر یه مثل من دیدن با. تو بود اومده تازه سینا. بیرون اومدم. شنیدم درو شدن بسته و باز صدای که

 :گفت کنه کنترل رو صداش کرد می سعی که حالی در! خواب اتاق توی داد هولم و گرفت بازومو طرفمو

 !ها؟ خوای می بچه که -
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 .مشتش تو گرفت موهامو سرمو پشت گذاشت دستشو. نگفتم چیزی ترس از

 !اومد دردم سینا! آی -

 :بود شده تر جری ولی

 !نکن بازی من اعصاب با که بودم گفته بهت -

 شده گیج. طرفم اومد. کرد باز بلوزشو ی یقه ی دکمه و کرد باز رو کراواتش. درآورد رو کتش و تخت روی داد هولم

 اون تو ولی بردم می لذت هاش کار این از داشت عادی حالت سینا اگه شاید. کنم کار چی باید دونستم نمی. بودم

 .کردم می نگاش ترس با ها بچه مثل و بودم کرده جمع هام زانو و شکم بین دستامو. ترسیدم می ازش فقط لحظه

 یول! بود شده شادی از پر دلم. بودم داده بهش من که بود زنجیری. کرد خیره نگاهمو بود گردنش تو که زنجیری برق

 !بود لحظه یه مال همش

. مبکن کاری تونستم نمی. کرد بغلم محکم و دورم انداخت دستاشو و شد نزدیک بهم. بود شده ها دیوونه مثل سینا

 کردم سعی. بوسید محکم و عمیق و لبام روی گذاشت لباشو. روم اومد و خوابوند منو و روم انداخت شو سنگینی

 .بخورم تکون زاشت نمی و بود کرده قفل دستامو دستاش با و بود کرده بغلم محکم ولی بدم هولش

 در م گریه داشت دیگه. نداشت ای فایده ولی کشیدم عقب سرمو. بود گرفته دردم که بوسید می لبامو محکم اونقدر

 هی قد. کردم تعجب خودم. بودم گرفته گاز که جایی روی گذاشت رو راستش دست. گرفتم گاز چپشو دست. اومد می

 !خشگلی ساعت چه! بود شده کبود متر سانتی چهار قطر به دایره

 در پشت همونجا و کردم قفل درو و اتاقم تو رفتم و کردم فرار دستش از زود ولی سوخت براش دلم! بود اومده دردش

 کی تا آخه! هام شادی توی حتی! بودن باهام همیشه که بودن کسانی تنها. داشتم دوست هامو غم. زدم زار و نشستم

 !شده سنگ مثل قلبت! سینا بدی م شکنجه خوای می

 هیچ. شدیم رو روبه هم با اتفاقی اونم بار چند فقط شاید هفته یک این توی سینا و من و گذشت هفته یک حدود

 می اتاق توی بود خونه سینا وقتی روزها. بودم شده امید نا دیگه منم حتی. گذاشتیم نمی پیش پا آشتی واسه کدوم

 .رفتم نمی بیرون و موندم

 !جونش ماهک و سینا! اومدن آره! اومدن که خوندم می رو فروغ شعر کتاب و بودم اتاقم توی هم روز اون

 من ایبر سینا بفهمونه بهم که بود اومده. بمونم همیشه واسه تونم نمی من بگه بهم که بود اومده! بمونه که بود اومده

 !بود اومده! بود اومده و. نیست قائل ارزشی

 اصال که صدایی با. زد خشکم ماهک و سینا دیدن با و. بیرون رفتم اتاق از شرمینه اینکه خیال به در شدن باز صدای با

 :گفتم بشنوه کسی کردم نمی فکرشم
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 !کجاست؟ شرمین -

 :گفت گوشم زیر و بوسید صورتمو بعد و شد خیره بهم ش آبی چشمای با اول و جلو و اومد ماهک

 !ازرائیل پیش اومدم خودم پای با -

 :گفت بلندی صدای با و کرد بلند سرشو بعد

 ی خونه بردیمش هم سینا و من امیر پیش بره خواست می شرمین! بودمت ندیده بود وقت خیلی! جون؟ یکتا خوبی -

 !اینا جون سارا

 به. نشد دستگیرم چیز هیچ نگاهش از. انداختم نگاهی سینا به. کردم نگاش فقط که کرد تلفظ جوری رو سینا اسم

 :گفتم گوشش زیر خودش مثل بعد. زدم یخ خودم که زدم سردی ی بوسه صورتش روی منم و شدم مسلط خودم

 !افته می شماره به داره هات نفس بگم باید! نفسه مثل برات سینا گی می که تو -

 "!بیچاره کنی می تهدید فقط " یعنی که خندید بلند فقط نگفت چیزی

 !بود مسخره برام واقعا. کردیم می دوئل سینا سر داشتیم انگار! جوره همین دونستم می هم خودم

 حرصی چه که وای! بودم گالبی که منم! اتاقش تو بردش خودش با و گرفت رو ماهک دست و طرفمون اومد سینا

 !خوردم

 اینجا! رمب باید! بدم نشون ضعف نباید! شدم پشیمون که ببندم محکم درو خواستم می و اتاقم توی برگشتم بغض با

 یم عشقم واسه و موندم می باید. کردم می خالی ماهک واسه رو میدون نباید! برم نباید! نه ولی! نیست من جای دیگه

 !خواد می شهرتش و پول بخاطر رو سینا ماهک دونستم می. جنگیدم

 نبود مه شرمین حتی! برد خوابم که کردم گریه اونقدر! نبود سیر دلش و چشم باز ولی داشت خوبی مالی وضع اینکه با

 !سارا ی خونه بردنش حرص از دونستم می. کنم سرگرم خودمو و بزنم حرف باهاش که

 یناس. آشپزخونه تو رفتم و شدم بلند. سوخت می بودم کرده گریه بس از چشمام و بود گرفته درد چقدر سرم که وای

 .بکنم کاری هیچ تونستم نمی من و بودن اتاق تو هنوز ماهک و

 تا. اتاق تو برگشتم! خوردم بخش آرام تا دو و مسکن یه. رفت بین از داشتم که هم کوچیکی شانس ماهک اومدن با

 .زد می بهم حالمو که بود ماهک های خنده صدای بعدش و شنیدم رو سینا اتاق در شدن باز صدای بستم درو

 من بودن منتظر هم شاید یا. نداشتن خوردن شام خیال دوتا اون انگار. بود شده م گرسنه خیلی و بود شام موقع

 .دادم سفارش پیتزا خودم واسه و برداشتم رو تلفن. کنم آماده واسشون

 :گفت لب زیر. شد رد کنارم از و انداخت من به نگاهی و بیرون اومد ماهک که بودم خوردن مشغول
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 !ایکبیری -

 آروم و خیال بی که من به تعجب با. بودم زده حدس درست انگار و. خورد می حرص بیشتر جوری این. ندادم جوابشو

 و کرد گیر بهش پاش که طرفش دادم هل مو کناری صندلی کم یه یواش که بشه رد اومد و کرد نگاه خوردم می پیتزا

 .خورد سکندری

 :گفتم خاصی لحن با

 !آدم سراغ میاد خبر بی ازرائیل جون از دور! باش مواظب! شد؟ چی جون ماهک وای ای -

 :گفتم لب زیر شدم می رد کنارش از که درحالی و کشیدم سر مو نوشابه! کرد نگام حرص با و ایستاد همونجا

 !ایکبیری -

 :زد داد هو یه و شنید صدامو

 !دیوونه! ای دیوونه یه تو -

 :گفت ماهک روبه و بیرون اومد اتاق از زود سینا. کردم نگاش فقط

 !ماهک؟ شده چی -

 نوازشش و پشتش گذاشت دستشو هم سینا! سینا بغل تو انداخت خودشو و گریه زیر زد ناز و عشوه با هم خانم ماهک

 .کرد می نگام ش ای گربه های چشم با داشت و بود سینا ی شونه رو ماهک سر. کرد

 مرفت. سرم به زد فکری یه دفعه یه. نشستم تلوزیون جلوی رفتم و نیاوردم خودم بروی ولی مردم می حرص از داشتم

 جواب که شدم می امید نا داشتم. گرفتم رو جون پروانه همراه ی شماره و برداشتم رو گوشی. بستم درو و اتاق توی

 :داد

 !بفرمائید؟ بله -

 !ام یکتا! جون پروانه سالم -

 !خبرا؟ چه! جون یکتا سالم -

 ...راستش -

 !شده؟ حرفت سینا با! شده؟ چیزی -

 :گفتم بعد و کردم من و من کمی

 !بمونه که قراره و اینجا اومده ماهک -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

408 

 :گفت بعد و کرد سکوت ای لحظه چند

 !چطوره؟! خودم پیش بیاد کنم می مجبور رو ماهک من و اونجا میایم ای بهونه یه به احمدی و من -

 !فهمین؟ می که منظورمو... سینا خوام نمی ولی! عالیه -

 .خداحافظ فعال! نترس! بفهمه چیزی زارم نمی. عزیزم آره -

 .خداحافظ -

. کردم می شماری لحظه جون پروانه اومدن واسه و نشستم تختم روی و رفتم پیروزمندانه و کردم قطع رو گوشی

 ونپیشش نرفته چرا اینکه از گالیه و کرد تعجب اظهار طوری ماهک دیدن با. بود خوبی بازیگر که الحق. اومدن بآلخره

 .اینجا اومده اتفاقی خیلی جون پروانه شد می باورم داشت منم که

 .داد قورتش شد نمی هم عسل من یه با که بود کرده اخم طوری. بود دیدنی خیلی ماهک ی قیافه ولی

 :گفت زود جون پروانه که بیاره شیرینی و میوه و بره خواست می شیرین خود ماهک

 خوش روزی دو اومدی. کنی کار که اینجا نیومدی! باشی راحت باید مهمونی تو! شدی؟ بلند چرا تو جون ماهک اوا -

 .بکش رو زحمتش تو مادر جون یکتا. شمال برگردی و بگذرونی

. خندمن بلند کردم می سعی ولی. شدم منفجر بمب مثل و آشپزخونه تو رفتم سریع نخندم کردم می سعی که درحالی

 :گفت می هی و زد می حرف تند و تند. بیرون بره من ی خنده صدای زاشت نمی جون پروانه صدای هرچند

 !کجاست؟ مامان! مونی؟ می روز چند! گردی؟ برمی کی -

 حواسش تمام ولی زد می حرف احمدی آقای با اینکه با سینا طرف اون از! نخوره بر ماهک به که گفت می جوری رو اینا

 .خندید می الکی و بود هم تو هاش اخم! بود شده تر دیدنی نسبت به سینا ی قیافه! بود جون پروانه های حرف به

 :گفتم بلند شدم می خم ماهک جلوی که حالی در. شدم پذیرایی مشغول و هال توی برگشتم شیرینی و میوه با

 !خودته ی خونه من ی خونه! باش راحت! جان ماهک نکن تعارف -

 :گفتم گوشش زیر آروم بعد

 !آمد جونت بالی محمد، علی صلّ -

 !خورد دردم به لحظه اون تو ولی کردم پیدا کجا از رو ها پرت و چرت بیت این دونم نمی

 یم مسخره لبخند الکی هی و کنه کار چی دونست نمی بیچاره. گذاشتم میوه ظرف توی واسش و نشستم ماهک کنار

 .گفتم می ناسزا و فحش بهش دلم توی و دادم می خنده با هاشو خند لب جواب منم. زد
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 !نکش زحمت جون یکتا مرسی -

 :گفتم و زدم لبخند بهش

 !خوبه هضم برای میوه! چیه؟ حرفا این! عزیزم؟ زحمتی چه -

 :گفتم و جلو بردم سرمو بعد

 !کنی دل رو امشب بود ممکن -

 :عقب برگردوندم سرمو

 !دیگه بخور -

 :کرد نگام اخم با و برگشت سینا

 !نیست غریبه که ماهک. عزیزم باشه راحت بزار -

 می دفاع جایی هر ی دختره این از تو وقت اون کشم می تو واسه خودمو دارم من! معرفت بی! شعور بی! سرت بر خاک

 !کنی؟

 !هتل؟ ری می امشب خاله، جان ماهک: جون پروانه

 :گفت زود سینا. انداخت سینا به بعد و من به نگاه یه ماهک

 !مونه می ما پیش نیست غریبه که ماهک! چی؟ واسه هتل! مامان نه -

 هک هم یکتا! کاره سر همش که سینا! بگردیم یکم هم با که من پیش بیا روز چند این اینطوره اگه خب: جون پروانه

 یکم تو هم. کنیم می خرید یکم ریم می هم با روز چند این. نیست خرید و بازار اهل اصال و گرمه شرمین به سرش

 !جون؟ یکتا نه مگه. نزدم قدم تهران های خیابون تو وقته خیلی! من هم شه می عوض هوات و حال

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 !بمونی تونی می خواستی که وقت هر تا ، خودته ی خونه هم اینجا البته! گه می راست جون پروانه -

 !جان؟ ماهک چیه نظرت: جون پروانه

 :کرد دخالت سینا

 !مونه می اینجا که گفتم مامان -

 :گفت و رفت غره چشم بهش جون پروانه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

410 

 از منم تازه! بره سر اینجا ش حوصله خوام نمی فقط من! که نداره جا اون و جا این! بگیره تصمیم خودش بزار سینا -

 !بزرگی اون به ی خونه اون تو گیره می دلم. درمیام تنهایی

 :گفت ناچرا! بگه چی بود مونده ماهک

 !نباشم؟ مزاحم -

 !اه نشنوم ها حرف این از دیگه! نداریم تعارف هم با که ما! بمونی تونی می خواستی که وقت هر تا عزیزم چیه مزاحم -

 رفتن از قبل. رفت باهاشون ناچار هم ماهک. برن که شدن بلند احمدی آقای و جون پروانه بعد ساعت یک حدود

 :گفت سینا روبه و سینا و من طرف اومد جون پروانه

 !گفتم؟ چی بهت که یادته -

 :گفت متعجب سینا

 !مامان؟ چی -

 !بشه باردار ماه همین آخرین تا باید یکتا -

 شکررو خدا ولی بودم سینا العمل عکس منتظر همش رفتن وقتی. کشیدم خجالت یعنی که پایین انداختم سرمو منم

 باز نکنه. داشتم نظر زیر کارهاشو ی همه هال توی از. خورد سرد آب لیوان یه و آشپزخونه توی رفت. نگفت چیزی

 !بشه؟ دیشب مثل

 ماهک که بودم خوشحال. کردم قفل درو و اتاق تو پریدم و گفتم آرومی بخیر شب و شدم پا زود! بود فرار راه بهترین

 !کنه پیدا موندن واسه راهی یه جوری چه دونست نمی بیچاره. کردم بیرون رو مزاحم

 . نیومد خونه هم شب های نیمه تا و بیرون زد خونه از روز صبح سینا

 گرفتم می شو گوشی هرچقدر "!خوام می بابامو ":گفت می همش و گریه زیر زد دیگه شرمین که بود ده ساعت

 .بزنم زنگ بهش که داد نمی رو اجازه این غرورم ولی! ماهکه سر زیر همش دونستم می. بود خاموش

 ور. بیرون کرد پرت رو سینا های لباس تموم و کرد باز رو کمد در. ریخت بهم چیزو همه و سینا اتاق توی دوید شرمین

 !بودنشه عصبی بخاطر همش که دونستم می. زمین رو ریخت هاشو کتاب و کرد جمع رو تختی

 از رو عصبی های حالت این دخترم! بود من بخاطر ها این ی همه و. رفت می در کوره از و شد می عصبانی زود خیلی

 کشتن بخاطر که آوردم یاد رو ای لحظه اون! شد می بیشتر دلم درد کرد می که حرکتی هر با! بود گرفته هدیه من

 .بدونم رو جنسیتش نخواستم حتی لجبازی سر از که هایی لحظه اون! زدم می کاری هر به دست دخترم
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 نمک می کار چی دارم که نبودم متوجه بودم سینا از گرفت طالق درگیر و داشتم بارداری زمان من که هایی تنش بخاطر

 باید کرد می پرت ور اون و ور این خودشو که شرمین جای به که وای. کنم می ایجاد مشکل م بچه زندگی توی چقدر و

 !دیوار به کوبیدم می سرمو

 :زد داد و آرایش میز صندلی روی رفت

 !بیاد بگو بزن زنگ! خوام می بابامو من -

 زمان کاش! کردم می آروز بودم برگشته وقتی از که بود چیزی این. گشتم برنمی وقت هیچ کاش. کردم می نگاش فقط

 و افتاد هم آینه افتادنش با... افتاد و خورد پیچ پاش که بپره توالت میز روی از خواست می!گشت برمی عقب به

 !شد بد حالش خون دیدن با شرمین.. پاش تو رفت ش تیکه تا چند و شکست

. دمکر نگاش ترس با و سمتش دویدم! نه ولی کردم می غش داشتم منم. افتاد اتفاق ثانیه چند توی اینا ی همه شاید

 .نبود مهم غرورم دیگه. گرفتم رو ماهک ی شماره سریع. کنم کار چی باید دونستم نمی و بودم کرده گم پامو و دست

 !الو -

 :گفتم فریاد با

 !سینا به بده رو گوشی -

 !پایین بیار صداتو -

 !سینا به بده رو گوشی گفتم -

 ...مزاحم لطفا گذرونیم می خوش هم با داریم سینا و من! کنی؟ می کار چی ندم اگه -

 در سمت به و کردم بلند رو شرمین. پیچشدم زخمش دور و برداشتم باند یه شرمین سریع و کردم قطع رو گوشی

 تیوق. بود شرمین از بدتر من حال شاید. بیمارستان به رسیدم زود خوشبختانه. کردم می گریه فقط راه توی. دویدم

 :گفت و سرم باالی اومد جوونی دکتر که بود گذشته چقدر دونم نمی. انداختم صندلی روی خودمو اومد دکتر

 !شمایین؟ بچه این مادر -

 !اومده؟ پیش مشکلی! بله -

 رهب تونه می امشب! شده کم ازش خون ها شیشه بخاطر و دیده ضربه یکم پاش فقط! نبود ای جدی چیز خوشبختانه -

 !ببریدش تونید می شد تموم که سرمش! خونه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !ببینمش؟ تونم می! دکتر آقای ممنون -
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 !بخوابه بزارین و نکنین بیدارش بهتره فقط! البته -

 !متشکرم! حتما! بله بله، -

 هم روی رو قشنگش چشمای و بود وصل سرم کوچیکش های دست به. شرمین سر باالی رفتم منم و رفت دکتر

 صورتش روی که رو قشنگش موهای.بوسیدم و گرفتم تودستم دستشو. داشتم دوستش چقدر که وای. بود گذاشته

 . شدم خیره قشنگش صورت به و زدم کنار بود شده پخش

 !سوخت دخترم حال به دلم

 هم زا باید پدرش و مادر چرا! بکشه؟ عذاب اینقدر ش بابایی دیدن بخاطر باید چرا! باشه دیگه های بچه مثل نباید چرا

 عیس بودم کرده بغض. بودیم قهر هم با سینا و من بیاد بدنیا خواست می وقتی حتی! دخترم طفلکی! باشن؟ شده جدا

 !گریه و بغض ودب شده برام فقط سال سه این. کنم خفه بغضمو داشتم

 و بود خواب هنوز شرمین که بود این خوبیش! خونه برگشتیم هم با و شد تموم سرمش که بود نیم و دوازده ساعت

 !بسوزه بیشتر دلم که کرد نمی گریه

 محض به که سینا به افتاد چشمم که اتاقش توی ببرمش خواستم می بستم که درو. کردم باز درو و گرفتمش بغلم توی

 .طرفم اومد نگران شده پیچی باند پاش که بغلم توی شرمین دیدن با. شد بلند ما دیدن

 رتصو. کرد می نگاه شرمین به فقط سینا! گذاشتمش تختش روی و اتاقش توی بردم رو شرمین و زدم کنارش اخم با

 :اومد می سرم پشت سینا. بیرون رفتم اتاق از و بوسیدم رو شرمین

 !شده؟ چی -

 خیلی ولی! روحی یا جسمی دونم نمی. بودم خسته. بخوابم برم خواستم می. نداشتم بحث ی حوصله. ندادم جوابشو

 !بودم خسته

 :گفت تری بلند صدای با

 !شده؟ چی پرسیدم -

 :تو اومد و کرد باز درو. کشیدم دراز تخت روی و اتاقم توی رفتم

 !شکسته؟ اتاقم آینه چرا! اومده؟ شرمین سر بالیی چه گم می! شنوی؟ نمی صدامو -

 :زدم داد و واستادم جلوش و شدم بلند عصبانیت با

 می وقتی! افتاد روز این به که گرفت بهونه و کرد گریه بخاطرت اونقدر! گم می بهت باشه! ها؟! بدونی؟ خوای می -

 !بود خاموش ت گوشی زدم زنگ بهت هرچقدر! کردم؟ می کار چی باید خوام می بابامو گفت
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 :گفتم دادمو تکون هوا توی دستمو

 و اینور پرید اینقدر شرمین! شده؟ چی فهمیدی حاال. نشم حالتون و عشق مزاحم گفت زدم زنگ جونتونم ماهک به -

 !شد؟ چی فهمیدی حاال... خورد پیچ پاش که اونور

 ادد سرش و بگیرم دعوا باهاش اون ی بهونه به بتونم که گفت می چیزی یه کاش. داد می گوش حرفام به فقط ساکت

 !کردم می گریه من و بود ساکت فقط اون ولی. کنم خالی هامو عقده بتونم تا! بزنم

 ...من به لعنت... اه... کردم می زر زر من چقدر! هام اشک و موندم من باز و بیرون رفت

 هم نشرمی! بود خوشگل خیلی لباس یه! خرید هدیه یه شرمین واسه کی دونم نمی. نرفت بیرون خونه از سینا بعد روز

 یم اذیتش پاش فقط! کرد آشتی سینا با سریع! آورده خودش سر رو بال اون چرا و افتاده اتفاقی چه انگار نه انگار که

 !بره یادش درد که کنه گرم سرشو کرد می سعی هم سینا. کرد می گریه درد از گاهی و کرد

 نمی. بود گذاشته جا میز روی شو گوشی. شنیدم رو سینا اس ام اس زنگ صدای که کردم می درست قهوه داشتم

 !بود ماهک طرف از! نه؟ یا کنم باز رو اس ام اس دونستم

 و خونهآشپز توی اومد سینا. شدم خیره بود جلوم که سینا گوشی به و نشستم صندلی روی. باشم خیال بی کردم سعی

 لحظه همون که بود جا این جالب. خوند می جونشو ماهک اس ام اس داشت و نشست روم روبه. برداشت شو گوشی

 :بود آزاد. خورد زنگ منم گوشی

 !معرفت؟ بی آقای به به -

 .دزدیدم نگاهمو. کرد می نگاه من به داشت. کردم نگاه سینا به چشمی زیر

 !گیری نمی منو ی شماره بار یه خدا رضای محض که خودتی معرفت بی -

 :گفتم و خندیدم

 !خوبه؟ حالت -

 !دکتری؟ تو مگه -

 !دامپزشکم -

 !داری؟ آستینت تو حرفی یه همیشه -

 !دیگه اینیم ما -

 !خبر؟ چه -

 !بگم؟ کجا از! فراوون و فت دارم خبر -
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 !داری دوست که جا هر از -

 :گفتم و شدم بلند بعد و کردم فکر کم یه

 !جان آزاد باشه دستت گوشی لحظه یه -

 !بیرون زدم آشپزخونه از و شدم بلند و انداختم نگاهی سینا به

 !بود؟ پیشت سینا -

 !کنم؟ کار چی دونم نمی! شم می دیوونه دارم آزاد! آره -

 !همینه فقط ش چاره! کن تحمل -

 نز خوای نمی تو پسر پیر ببینم! کن ول منو های غصه و غم اصال! بگی؟ که نیستی بلد این جز ای دیگه چیز تو -

 !کنم کاری تو واسه نتونستم ولی دادم زن رو فربد من! بگیری؟

 !نمودی دوا خود سر بودی طبیب اگر کل -

 :گفتم و نشستم مبل روی

 !حاال -

 !کنی می کارهایی یه داری یعنی حاال این -

 و مزاحمه ماهک هنوز هرچند! کرده گیر دوراهی یه سر انگار! شده بهتر سینا رفتار کنم می احساس ولی! دونم نمی -

 !نکردی؟ بیچاره رو کسی! کنیم صحبت تو مورد در بود قرار! بگذریم! داریم دعوا هم با هنوز

 :گفت و خندید بلند

 ...یکتا! کنم ش بیچاره من که نیست مرده مادر اونقدر کس هیچ -

 !تونه نمی اما بگه چیزی یه خواد می فهمیدم

 !باش راحت! بگی؟ خوای می چیزی -

 !شد پدر پرهام -

 عاشقش زمانی یه که بود این بخاطر شاید! بود هامون کودکی بخاطر شاید! نبودم دلگیر پرهام از اصال! زدم لبخند

 ات بخشید باید اینکه بخاطر! داشت زندگی حق اونم اینکه بخاطر! بود عاشق من مثل اونم اینکه بخاطر یا! بودم

 ورط همین مطمئنا! بود؟ بزرگ اینقدر گناهم یعنی! شدم؟ نمی بخشیده چرا بودم بخشیده که من ولی! شد بخشیده

 !بود
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 !شنوی؟ می صدامو! یکتا؟ الو -

 !شدی؟ دایی! گم می تبریک -

 !پسره م زاده خواهر! آره -

 !مبارکه قدمش که شاهلل ان -

 !نیستی؟ ناراحت که تو -

 !نداری؟ سیلوی از خبری! بشم؟ ناراحت باید چرا! نه -

 !بچشه اومدن دنیا به منتظر صبرانه بی. زنم می زنگ بهش گاهی -

 !سالته؟ چند تو راستی! نداری؟ کاری فعال پسر پیر خب! طور همین هم مهشید -

 !مگه؟ چطور! سال شش و بیست -

 !کنی؟ نمی ازدواج چرا تو! آزاد -

 !آزادم من! بشم بند پا خوام نمی چون -

 !دونم می خودم که اینو -

 :گفت و خندید

 !نداری؟ کاری -

 !خداحافظ -

 !خداحافظ -

 .خوردم سینا ی سینه به سینه که شرمین اتاق تو برم خواستم می و کردم قطع رو گوشی لبخند با

 !بود؟ کی -

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 !دوست یه -

 :گفت جدی خیلی و داد تکون گرفت هامو شونه

 !بود؟ کی گم می بهت! نکن کل کل من با! نیست درست اعصابم من یکتا ببین -

 :گفتم عصبانیت با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

416 

 !بود پسرم دوست خودت قول به! باشه؟ کی مهمه برات مگه -

 !بودم حال خوش بدم حرصش بودم تونسته اینکه از! شد پشیمون اما بزنه سیلی بهم خواست می

! بزنم حرف آزاد با نباید من ولی بگذرونی خوش خانم ماهک با تونی می تو چطور! بزن خب! بزنی؟ خوای می چیه -

 !اومدم می نباید هم اولش از! رم می دارم من! چیه؟ دونی می اصال! نداره؟ نیتی و قصد هیچ اون دونم می که درحالی

 گاهن بود دستش تو که دستم مچ به. برگردوند منو و گرفت دستمو که اتاقم تو برم خواستم می و اومد چشمام از اشک

 :گفتم و کردم

 یا! تم؟ معشوقه! زنتم؟! دارم؟ ت زندگی تو نقشی چه دونم نمی من! برم بزار! نده عذابم اینقدر! سینا کن ول دستمو -

 !مترسکم؟ یه فقط

 سمت رفتم می داشتم! بیرون اومدم و بستم رو چمدونم زود خیلی. کنم جمع هامو وسایل که رفتم و کشیدم دستمو

 :کرد صدام که در

 !بری؟ خوای می بازم -

 :گفتم گریه با و برگشتم

 !بود بزرگی اشتباه! اومدم می نباید -

 :گرفت دستم از چمدونمو و اومد

 !ببخش! داشتم احتیاج تنهایی به ولی. رفتم می خبر بی نباید دونم می! ندارم کشی منت ی حوصله -

 :گفتم پوزخندی با

 !کرد؟ پر خانم ماهک تو تنهایی -

 :گفت حوصله بی

 !کن صبر شدنش خوب تا! شه می ناراحت شرمین بری اگه! نکن ش مزه بی دیگه! کردم خواهی عذر بار یه -

 اقلحد کاش. بود شرمین بخاطر ش همه ولی. بمونم گه می خودم بخاطر کردم فکر که بگو منو. اتاقم توی برد چمدونمو

 !گفت می کننده امیدوار ی کلمه یه

 خیال بی دیگه هم من. زد نمی من رفتن از حرفی سینا ولی! بود شده خوب دیگه هم شرمین حال و گذشت می روزها

 .کردم نمی سینا دل آوردن دست به برای تالشی و بودم شده

 می ور سینا کمتر دیگه. رفت نمی بار زیر چیزا این با سینا! موند نتیجه بی من شدن باردار برای هم جون پروانه تالش

 !گشت می بر دیر ها شب و رفت می زود ها صبح چون بود من حدس این البته. بود شون عروسی کارهای درگیر. دیدم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر kolaleh . gh... | برد خواهد خود با را ما باد سایت نگاه دانلود
 

417 

 که زد می غر همش چون! گذشت نمی خوش زیاد شرمین به انگار ولی. برد می خودش با هم رو شرمین اوقات گاهی

  به هفته دو و بود خرداد اواخر! کنه می دعوا باهاش ش همه و نداره دوست رو ماهک

 !جون پروانه نکش زحمت -

 :گفت و گذاشت جلوم رو میوه ظرف جون پروانه

 !جان نوش! زحمتی؟ چه -

 .نگفتم چیزی و زدم لبخند

 !داریم بلیط شب فردا واسه احمدی و من بگم بهت تا اینجا بیای گفتم یکتا، -

 مهه راحتی همین به شه می! شه؟ می مگه ولی! بشم؟ سینا خیال بی باید دیگه یعنی! چی؟ یعنی این. نگفتم چیزی

 !شد؟ می چی شرمین! بودم؟ عاشقش که رو سینا! کنم؟ ول چیزو

 !شاهلل ان سالمتی به -

 ردمک ترمز جلوش که ماشینی ی راننده. کنم تصادف بود نزدیک راه توی. کردم خداحافظی ازش و نگفتم هیچی دیگه

 :گفت بلند صدای با که بود جوونی پسر

 دیوونه کن نگاه جلوتو! هووووی -

 :زدم داد خودش مثل

 !خودتی دیوونه -

 !بده شفات خدا! بابا برو -

 هواس. کنم خرابش نباید پس! مهمونم اینجا که روزیه آخرین امروز! خونه رسیدم داغون اعصابی با. رفت و داد گاز بعد

. کردم نگاه بود برده خوابش تلوزیون جلوی پام روی که شرمین به. نیومد سینا ولی بودم دیده تدارک خیلی شام

 هیچ !مامانش یا باشه کنارش باباش یا بود کرده عادت دخترم طفلکی. برد خوابش که گرفت رو سینا ی بهونه اونقدر

 !شرمین و سینا و من! نبودیم هم با وقت

 سیدهتر! بود جانی یه دست به جوون دختر یه گردن بریدن ی صحنه. کردم نگاه شد می پخش که وحشتناکی فیلم به

 صدای ولی پایین انداختم سرمو. شد می بیدار شرمین شدم می پا اگه. کنم خاموش رو تلوزیون خواستم می و بودم

 .پیچید گوشم تو دختره جیغ

 می فیلم دیدن از که بود باری اولین این. افتاد بیرون زد می گردنش از که خونی به چشمم و کردم بلند سرمو ترس از

 !زدم جیغ منم و شد باز در دختره جیغ با زمان هم و زد می جیغ داشت جون هنوز که دختره. ترسیدم
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 نگران و قشنگ های چشم کردم باز که هامو چشم. کشیدم می عمیق های نفس و بودم بسته هامو چشم! آهسته ولی

 :دیدم صورتم جلوی رو سینا

 !کنی؟ می نگاه رو چیزا این چرا نداری رو جراتش که تو -

 :گفتم زدم می نفس نفس که درحالی

 !کنه می نگاه چیزا این از کمش سن این با! بود شرمین تقصیر -

 :گفت و انداخت شرمین صورت به نگاهی و نشست کنارم و آورد آب لیوان یه برام رفت و شد بلند

 نمی چیزا این از شرمین چرا کنم می فکر ها وقت گاهی!خودته مثل هم شرمین! اومد می خوشت چیزا این از که تو -

 !باشه داشته جرات و دل اینقدر ساله چهار ی بچه یه که کردم نمی باور وقت هیچ دیدم نمی چشمام با اگه! ترسه

 کیهت مبل پشتی به سرشو. کرد پرت مبل روی خودشو و برگشت و اتاقش توی بردش و کرد بلند پام روی از رو شرمین

! بود شده عوض صورتش حالت و بود کرده اخم چون داشت درد سر بازم انگار! پیشونیش رو گذاشت رو ساعدش و داد

 .داشتم عادت هاش سردرد به دیگه

 :گفت آروم که بخوابم برم خواستم می

 !یکتا؟-

 :گفتم و نشستم دوباره بودم شده خیز نیم که درحالی

 !خوای؟ می چیزی-

 !رن می فردا بابا و مامان-

 :گفتم بعد و کردم سکوت لحظه چند

 !برم باید منم! دونم می! آره-

 :گفت و کرد نگام خمارش چشمای با

 ....من....  من! متین عروسی اومدم نمی و شکست می پام کاش! بودمت ندیده وقت هیچ کاش-

 :گفتم و کردم پاک دست پشت با رو بود شده جمع چشمم ی گوشه که اشکی

 !نمونده برام غروری دیگه من! مونم می بمون بگی اگه هنوزم سینا! چی؟ تو-

 :گفتم بود پیدا صدام توی که دردی با. کرد می نگام ساکت
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 یا مبر من خوای می تو! بگو چیزی یه اقل ال! بده بهم جوابی یه! کنه می بیشتر دردمو سکوتت این! نزار منتظر منو-

 ینجاا از اآلن همین تا بگو نه اگرم! بشم راحت زودتر بزار! بگو خوای می منو اگه! بگو داری دوستم اگه! بمونم؟ پیشت

 !شم وابسته این از بیشتر نزار! برم

 .بود بسته هاشو چشم و بود ساکت هنوز

 ذره یه لبمق تا بگیر تصمیمی یه! نداره؟ فرقی هیچ واست من نبود و بود یعنی! سخته؟ برات اینقدر آره یه گفتن یعنی-

 !داری دوستم که بگو! کنم می خواهش! سینا بزن حرف! شه آروم

 :گفت گریه با. شنیدم نمی هرگز کاش که چیزی! دیگه چیز یه ولی! گفت چرا! نگفت ولی

 !شده تموم دیگه بوده ما بین هرچی! نمون اینجا! برو! یکتا برو اآلن همین-

 و بود نشسته همونجا. بیرون زدم و برداشتم هامو وسایل. اتاق توی رفتم و شدم بلند کردم می هق هق که درحالی

 :گفتم لب زیر و کردم نگاه قشنگش های چشم توی. کردیم می گریه هردومون. کرد می نگاه رفتنمو

 !دارم دوستت-

 که بیرون خنک هوای. نداشتم شرمین از خداحافظی واسه وقت حتی.بیرون زدم خونه از دزدیم خیسش نگاه از نگامو

 !بود خنک خیلی هوا ولی بود رسیده تابستون اینکه با. شدم تر آروم یکم خورد بهم

 ازب برام درو مامان! خونه برگشتم کوفته و خسته. زدم چرخ خیابونها توی صبح تا. شدم سوار و زدم ماشینو دزدگیر

 و اتاقم توی رفتم راست یک. نپرسید ازم چیزی و شد دستگیرش چیز همه چمدونم و روزم و حال دیدن با و کرد

 .خوابیدم

 هاینک با. بودند نوذری آقای ی خونواده. داشتیم مهمون. اومد می صدا و سر پایین از. شدم بیدار که بود غروب نزدیک.

 که لبخندی با. کردم مرتب موهامو و پوشیدم مناسبی لباس! پیششون نرم داد نمی اجازه بهم ادب ولی نداشتم حوصله

 یاعرش و عسل بین و کردم پرسی احوال و سالم نوذری خانم و آقا با. پایین رفتم بیاد نظر به طبیعی کردم می سعی

 .نشدم زمان گذشت متوجه من و بودیم صحبت مشغول هم با. نشستم

 :گفتم بلندی صدای با افتاد ساعت به چشمم وقتی

 !وااای-

 !شد؟ چی: عرشیا

 :باشم خونسرد کردم سعی

 !خوام می عذر! برم زود باید من متاسفم! داره پرواز امشب آشناهامون از یکی-
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 چموسویی که اومد یادم تازه کردن پاره تیکه تعارف کلی و خداحافظی از بعد و شدم آماده سریع و اتاقم توی رفتم بعد

 ! بود خراب که مامانم ماشین و نبود خونه بابا. کردم گم

 دیر مه شب اون. افتادم بیاد بود قرار جون پروانه که شبی یاد. کردم حرکت فرودگاه سمت به و گرفتم تاکسی یه ناچار

 !زارمب کنار رو خیال و فکر کردم سعی! بود مونده امیر پیش و نبود شرمین امشب اما! شرمین و سینا و بودم من. کردیم

 و بودن نیومده آرمین و سارا! نکنه نگام کرد می سعی سینا. رسیدم موقع به و داشت تاخیر پروازشون شکر خدارو

 جون پروانه. بود اومده سینا فقط! بود امیر پیش معمول طبق هم شرمین! بودن کرده خداحافظی باهاشون خونه توی

 :گفت سینا روبه هردومون بوسیدن از بعد

 رو نبخشید بهت من ولی بود اشتباه یکتا کار دونم می! شدین جدا هم از شما که دونم می من! نزار تنها رو یکتا سینا-

 !دادم یاد هم

 :گفت و سینا ی شونه رو گذاشت دستشو احمدی آقای! گفت نمی چیزی و بود پایین سرش سینا

 و پدر پیش که حقشه اون! بشه اذیت شرمین نزار! خوره نمی دردت به اون ولی دارم دوست خیلی رو ماهک من-

 !باشه مادرش

. زنمب قدم یکم گرفتم تصمیم و بیرون رفتم فرودگاه از! سینا و من موندیم و رفتن احمدی آقای و جون پروانه بآلخره

 !زدی می بوق یه اقل حد! شد رد کنارم از سرعت با سینا

 یدمد. زد بوق. نکردم اعتنایی. شم سوار و بیام که زد اشاره دستش با! ایستاد جلوم و گرفت عقب دنده بعد لحظه چند

 .شدم سوار! شه می عصبانی نرم اگه

 :گفت و داشت نگه شاپ کافی یه جلوی بعد دقیقه چند

 !موافقی؟ قهوه یه با-

 :گفت که خوردم مو قهوه از یکم. داد قهوه و کیک سفارش سینا. شدیم داخل هم با و شدم پیاده حرفی هیچ بدون

 !بری که بزارم بودم مجبور من! نباش ناراحت من دست از-

 :گفتم و کردم نگاش

 !نیستم ناراحت-

 :کرد بلند سرمو و گرفت مو چونه زیر دستش با

 !گه می دیگه چیز یه چشمات ولی-

 :گفتم حوصله بی
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 !شه می نگرانم مامان! بریم بهتره! سینا بردار سرم از دست-

 !خوری؟ نمی تو قهوه چرا-

 !ندارم میل-

 با! شدن رد جلومون از خنده با جوون دختر و پسر یه! بیرون اومدیم شاپ کافی از و داد رو حساب صورت و شد بلند

 :آورد خودم به منو سینا صدای که کردم می دنبالشون نگاهم

 !نمیشی؟ سوار چرا-

 !کشه؟ می پیش دیگه دست با و زنه می پس دست یه با سینا چرا که کردم فکر این به و شدم سوار

 :گفت و کرد نگام تعجب با سینا. کردم خاموشش. آورد می در حرصمو بیشتر کارهاش این. گذاشت شاد آهنگ یه

 !کنی؟ می کار چی-

 :گفتم کردم می پرتش بیرون به پنجره از که درحالی و درآوردم و دی سی. کرد روشنش و

 !ندارم شو حوصله -

 :گفت لب زیر. کرد زیاد سرعتشو و کرد عوض رو دنده حرص با

 !هستی؟ کی کردی فکر-

 :زدم داد دفعه به

 !نداره ربطی تو به هستم که هرکی-

 .باشم شنیده صداشو کرد نمی فکر

 !دار نگه! شم خرد این از بیشتر خوام نمی! کنی م مسخره زارم نمی دیگه-

 :گفتم و گذاشتم دستگیره روی دستمو

 !دار نگه گفتم-

 !یکتا نشو بچه-

 :زدم داد

 !دار نگه رو لعنتی ماشین این گم می بهت-
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 نم دید که سینا. بودم شده دیوونه انگار! نشد کنم باز درو کردم سعی هرچقدر. کرد زیاد سرعتشو و کرد قفل رو درها

 :کرد باز رو ها در قفل و داشت نگه و ماشین دارم برنمی تالش از دست

 !بلدی خوب رفتنو که تو! برو راحت بازه در حاال ؟!بری خواستی نمی مگه! دیگه برو-

 .کردم می گریه و صورتم روی بودم گذاشته دستامو! گریه زیر زدم دفعه یه. شدم پشیمون کارم از

 یآروم لحن با و کرد پاک اشکهامو. کرد نگام و کرد بلند سرشو. کردم می گریه و صورتم روی بودم گذاشته دستامو

 :گفت

! ندارم طاقت دیگه من یکتا! باشم؟ راحت زاری نمی چرا! ظالم؟ خوای می جونم از چی! کنی؟ می اذیتم اینقدر چرا-

 قتیو! نه یا بمونی خوام می دونم نمی! شه می بیشتر هام غصه رفتنت با! کنی می تر هامو چشم بودنت با! شدم خسته

 و نارمیک! تو به لعنت! اه! باشم متنفر ازت یا باشم عاشقت باید دونم نمی! پشیمونم ری می وقتی شم، می اذیت هستی

 !دونم نمی! نه یا خوامت می دونم نمی! ره می باهات دلمم ری می وقتی! بری کنم می آرزو

 :گفت و کوبوند فرمون روی دستشو

 هی برو، گم می روز یه! شده چم دونم نمی خودمم! مرددم هنوز ولی دارم دوستت! شدم خسته بالتکلیفی این از بخدا-

 !من مال! باش من مال فقط! باشی خوام می که دونم می اینو فقط! باشی که خوام می اآلن اما! بمون گم می روز

 :گفتم بغض با

 !بخواه تو فقط! همیشه واسه! سینا هستم-

 جدا خودش از منو و اومد خودش به سینا که گذشت دقیقه چند دونم نمی! بود گرم آغوشش چقدر. کرد بغلم محکم

 اس ام اس مامان به. نشست لبم روی محوی لبخند. رفت می خودش ی خونه سمت داشت. کرد روشن رو ماشین. کرد

 !خونه نیام امشب شاید که گفتم و زدم

 هشقیق و انداخت مبل روی خودشو سینا! بود مرتب چیز همه شدیم که داخل. شدیم پیاده و داشت نگه در جلوی سینا

 :گفت و دستاش تو گرفت هاشو

 !بیاری؟ هامو قرص شه می-

 و کشیدم موهاش به دستی! خورد آب بدون رو قرص تا دو. بردم براش آب لیوان یه با هاشو قرص و اتاقش توی رفتم

 :گفتم

 !سینا؟-

 روی چکید چشمام از اشک. کرد می بازی موهام با شو سینه روی گذاشت سرمو. کرد نگام خمارش های چشم با

 :بوسید هامو چشم و کرد بلند سرمو! بلوزش
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 !بده قول! بده قول بهم! وقت هیچ! کنی گریه نباید دیگه-

 :گفتم و کردم پاک هامو اشک سریع

 !دم می قول-

 :گفت و بوسید مو پیشونی اینبار

 !نکن ترکم دیگه! یکتا دارم دوستت-

 !کنم نمی کارو این وقت هیچ دیگه-

 اشتمد که بوسید می عاشقانه اونقدر. کرد لبهام بوسیدن به شروع و روم اومد. مبل روی خوابوند منو و کرد بغلم محکم

 داشت که انگار شد بلند روم از و کرد جدا لبام از هاشو لب. کوتاهه خیلی من های خوشبختی عمر ولی. کردم می پرواز

 :گفت زد می حرف خودش با

 !تونم نمی من! نه-

 :گفتم دستشو روی گذاشتم دستمو

 !منو هم تو و خوام می رو تو من! سینا؟ چرا-

 :کرد بغلم بازم

 !نکنی گریه رفتم من وقتی بده قول-

 :گفتم تعجب با

 !بری؟ کجا قراره مگه-

 یحت! دارم دوستت چقدر بدونی اگه یکتا! اه! باشی من بدون تونی می تو! نکنی گریه من بخاطر که بده قول فقط-

 !تونم نمی من! یکتا شم جدا ازت خوام نمی من! نیست گفتنش به قادر هم زبونم

 !بزن حرف واضح! میگی؟ چی سینا-

 :گفت ضعیفی خیلی صدای با بعد و کرد سکوت لحظه چند

 !بدخیم تومور یه! همینه بخاطر هام سردرد! دارم سرم تو تومور یه! یکتا م رفتنی من-

 !گه می چی داره سینا فهمیدم نمی! بودم گیج
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 و من عدب روز چند! بیفته انگلیس به رفتن برای کارها دنبال که خواستم سینا از کرد می زایمان سیلوی دیگه روز چند

 دمب قورت پسرشو خواستم می که من. بود شده خوشگل پسر یه صاحب سیلوی. بودیم انگلیس راهی شرمین و سینا

 !بود ناز که بس از

 هم رو آزاد. کنم خودم مال رو سینا دوباره تونستم من که بود خوشحال خیلی و بود شده شرمین عاشق هم سیلوی

 گرم همه با! بود طوری همین آزاد کال. بود اومده خوششون همدیگه از خیلی. شدن آشنا هم با آزاد و سینا و دیدیم

 !شد می دوست همه با سریع و گرفت می

 یم بازی باهاش همش ولی بود کوچولو خیلی سیلوی پسر اینکه با و داشت دوست رو سیلوی و آزاد خیلی هم شرمین

 !بوسیدش می و کرد

 که ادمد قول بهش منم. بفرستم براش رو خاطراتم دفتر که گرفت قول ازم آزاد فرودگاه توی. برگشتیم بعد ی هفته یه

 .بکنم کارو این روزی یه

 مینه برای باشیم هم با رو وقتمون بیشتر خواست می دلش سینا. بود سینا زیاد های سردرد کرد می اذیتم که چیزی

 بود شده الغر خیلی هرچند. کشیدم می عذاب من اون از بیشتر و شد می تر ضعیف روز به روز! مطب رفت می تر کم

 !بود جذاب و خوشگل هنوزم اما

 وجود سینا و من دل تو بزرگ غم یه بود فهمیده انگار هم شرمین! گرفت می کادو شرمین و من واسه روز هر تقریبا

 .گرفت جاشو شهریور و رفت هم ماه مرداد. پلکید می سینا بر دورو همش و کرد می شیطونی کمتر! داره

 زا وزید می که تندی باد و بارون شر شر صدای! بود نیم و یازده! کردم نگاه ساعت به! بود تولدم فرداش و بود چهاردهم

 تلوزیون جلوی کناپه روی همونجا و شد خسته آخرش بارون زیر بره که کرد اصرار بس از شرمین. اومد می بیرون

 نمی چون! نیاره خودش روی به کرد می سعی هرچند! نیست خوب اصال حالش سینا کردم می احساس! برد خوابش

. بوسید ور شرمین پیشونی رفت و شد پا! بخوابه بره که گفتم بهش بشه خسته این از بیشتر و کنم اذیتش خواستم

 :گرفتم دستشو و رفتم. گرفت می دلم کارهاش این از! بار هزار! بار صد! بار ده! بار چند دونم نمی

 !کنی می بیدارش! دیگه بسه جان سینا -

! دش پشیمون انگار اما بگه چیزی یه خواست می. کرد نگام عشق با! سینا پیش برگشتم و اتاقش تو بردم رو شرمین

! اتاق تو رفت و خورد هم با رو قرص تا چند دونم نمی و آشپزخونه توی رفت! بود نگفته حرف تا هزار هاش چشم توی

 !ش پیشونی روی بود گذاشته رو ساعدش و بود بسته هاشو چشم! اتاق توی رفتم منم بعد لحظه چند

 !سینا؟ -

 :گفت حال بی

 !جانم؟ -
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 :بوسید سرمو اونم و بغلش تو انداختم خودمو

 !برم؟ قربونت خوای می چی -

 !رو تو -

 :کرد زمزمه و داد نوازش موهامو

 

 افسوس من، کوچک شب در

 دارد میعادى درختان برگ با باد

 ویرانیست ى دلهره من کوچک شب در

 

 کن گوش

 !شنوى؟ مى را ظلمت وزش

 نگرم مى خوشبختى این به غریبانه من

 معتادم خود نومیدى به من

 کن گوش

 !شنوى؟ مى را ظلمت وزش

 

 گذرد مى چیزى اکنون شب در

 مشوش و است سرخ ماه

 است ریختن فرو بیم او در لحظه هر که بام این بر و

 عزاداران انبوه همچون ابرها،

 منتظرند گوئی را باریدن ى لحظه

 

 هیچ آن از پس و اى لحظه
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 لرزد مى دارد شب ى پنجره این پشت

 دارد زمین و

 چرخش از ماند مى باز

 است نامعلوم یک پنجره این پشت

 توست و من نگران

 

 سبز سراپایت اى

 بگذار من عاشق دستان در سوزان، اى خاطره چون را هایت دست

 

 هستى از گرم حسى چون را ولبانت

 بسپار من عاشق هاى لب نوازش به

 برد خواهد خود با را ما باد

 برد خواهد خود با را ما باد

 برد خواهد خود با را ما باد

 برد خواهد خود با را ما باد

 

 رومیآ صدای با! داد می نوازش موهامو رمقش بی دستای با و بود گرفته بغلش توی منو. بوسیدم لبشو روی و برگشتم

 :گفت شد می خارج دهنش از سختی به که

 !باش دخترمون و خودت مواظب! من عشق مبارک تولدت -

 هنگا سینا به دوباره! بود دوازده دقیقا ساعت! کردم نگاه ساعت به! بود؟ چی ها حرف این از منظورش! بودم شده گیج

 :کرد می نگاه هام چشم توی. کردم

 .دارم...دوستت -

 ها نهدیوو مثل. بزنم داد تونستم می که جایی تا خواستم می. نداره امکان این! نه! رفت؟... بعد و کشید بلند نفس یه

 :دادم تکونش
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 مین اذیتت دیگه... سینا! بزن حرفی یه! پاشو خدا ترو سینا! کنم می خواهش سینا! پاشو! من عشق... سینا... سینا -

 می خواهش ازت! کنم می التماست سینا! پاشو خدا ترو! کنم می بگی تو که هرکاری! بگی تو هرچی بعد به این از. کنم

 دل برام و باش مهربون هم دفعه این! بودی مهربون همیشه تو! باشی رحم بی اینقدر تونی نمی تو! سینا نه! کنم

 !پاشو جونم سینا! من ی سینا! دارم احتیاج بهت هنوز من! بسوزون

 نمی منم! بگیره ازم نگاهشو خواست نمی! زد نمی پلک و بود شده خیره چشمام توی! کرد می نگام فقط اون ولی

 مهربونش قلب چرا. گذاشتم ش سینه روی سرمو! کردیم می نگاه همدیگه به هردومون! شه بسته هاش چشم خواستم

 :زدم ضجه! زد؟ نمی دیگه

 !کنم می گریه نشی پا اگه! سینا -

 ازم وقتی حتی. ندادم گوش سینا های حرف به وقت هیچ. بگیرم هامو اشک جلوی تونستم نمی. کردم می گریه

 !نکنم گریه خواست

 !بود شده خیره من به که بود سینا معصوم های چشم فقط! نمیاد یادم چیز هیچ. کردم گریه چقدر دونم نمی

 می هک چیزی تنها! خونه برگردوندن منو کی که نیست یادم! شدم بستری روانی بیمارستان توی وقت چند دونم نمی

 چرا دونم نمی ولی! پیشمون اومد می هم شرمین! بود کنارم جا هر لحظه، هر! بودم سینا با فقط که بود این دونم

 !بود ناراحت اینقدر دخترم طفلکی

 :زدم داد سرش! بود؟ شده چی مگه! کرد؟ می گریه چرا! کرد می گریه. پیشم اومد سارا روز اون

 !اومد می بدش دخترا ی گریه از اون! دیگه بسه! کنه گریه واسش کسی خواست نمی سینا! کنی؟ می گریه چرا -

 :گفت و کرد بغلم سارا

 !کنم نمی گریه دیگه... یکتا باشه -

 :گفتم آروم! پیشش برم خواستم می! گرفت درد قلبم! شده چی که افتاد یادم دفعه یه! داد می رو سینا بوی

 !خاکش سر ببر منو سارا -

 :گفت و بوسید صورتمو. کرد پاک هاشو اشک سریع و کرد بلند سرشو

 .ریم می هم با اآلن همین! برم قربونت -

 پیش یمرفت هم با! بود شده خوشحال نیست دیگه سینا که بودم کرده قبول من اینکه از بیچاره. بیرون رفت سریع بعد

 :گفتم سارا روبه. سینا

 !کجاست؟ قبرش! باشم تنها باهاش خوام می -
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 :گفت آروم خیلی

 !بید درخت یه زیر تنها قبر یه! قبر آخرین -

 ودب قبرش باالی که بیدی درخت به! بود قبرش روی برگ تا چند! خاکش سر رفتم! وزید می شدیدی باد. شدم پیاده

 هم خودم برای که آرامشی با. خوندم رو قبرش سنگ روی! باشه من ی سینا مواظب خواستم ازش دلم توی! کردم نگاه

 :گفتم بود عجیب

 تو! دتخو! آره! شد؟ برنده که بازی این تو دونی می! بری تو بعدش که نرفتم من سینا! وفا بی نبود رسمش این سینا -

 می لعنتی شب اون از ماه پنج اآلن! وفا بی همیشه مثل! عشقت! یکتا! منم! ببین! جوری؟ این ولی! سینا کردی عاشقم

 گلم شاخه یه حتی! ببین. ام خالی دست اومدم که هم حاال حتی. گذاشتم تنهات همیشه! کردم دیر بازم! گذره

! یناس راستی! بزرگه خیلی دلت دونم می. کردم بدی بهت اینقدر که ببخش منو! بخشی می تو همیشه مثل! نیاوردم

 هک بگی بهم خواستی می! کنی؟ ثابت بهم رو چی خواستی می! چرا؟! باشه؟ قبرت سنگ روی من تولد تاریخ باید چرا

 !ساکتی؟ چرا! دیگه بزن حرف! باشم؟ یادت به همیشه

 :نبودم آروم دیگه. کوبیدم می قبرش سنگ روی دستمو

 !رفته؟ کجا ت بابایی بگم! بگم؟ شرمین به باید چی من! بگو چیزی یه! بزن حرف -

 !بود کرده پخش صورتم جلوی رو موهام که بود شدید اونقدر باد

! زود خیلی! تو پیش میاره هم منو روز یه! برد خودش با رو تو باد! سینا آره! اومد می باد هم شب اون! سینا؟ یادته -

 !باش مطمئن

 :بوسیدم رو اسمش روی

 بسته االح که قشنگت های چشم تو اشک تا نیستم دیگه! کنم اذیتت که نیستم پیشت من دیگه! سینا بخواب آروم -

 !بشه جمع شده

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !خداحافظ فعال -

 :گفت و اومد دو حالت به. ایستادم منتظرش همونجا لحظه چند! نبود ماشین توی سارا برگشتم وقتی

 !شدی معطل ببخشید -

 عدب ساعت نیم و کرد عوض مسیرشو اونم. سینا ی خونه برسونه منو خواستم ازش. رفته کجا بپرسم نداشتم حوصله

 !داشت نگه در جلوی
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 :گفت نگرانی با سارا. شدم پیاده

 !بیام؟ باهات خوای نمی مطمئنی -

 ناسی یاد به همش گذشتم می که حیاط از. کردم بازش درو توی انداختم رو کلید. زدم لبخند بهش و بستم هامو چشم

 بهش و برگشتم. گردنم دور انداخت سرم پشت از دستشو. داد می رو سینا بوی جا همه شدم که خونه داخل. بودم

 .خندیدم

 هخیر هام چشم به و بود کشیده دراز شب اون سینا که جایی به. کشیدم دراز تخت روی! اتاقش تو رفتم! نبود دیگه

 :گفتم بلند صدای با و بوسیدم رو بالشش. کشیدم دست بود شده

 !سینا دارم دوستت -

 تفاقا خیلی! بود پنج دقیقا! بود پیش ماه پنج ولی. افتاد می اتفاق داشت لحظه همون انگار. ذهنم تو اومد ها لحظه اون

 که مدتی توی! بود اومده دنیا به نیما و مهشید ی بچه. بودم نکرده توجه بهشون من که بود افتاده ماه پنج این توی ها

 باید! بود من از تر داغون روحی لحاظ از. بود کشیده عذاب همه از بیشتر عزیزم شرمین بودم روانی بیمارستان توی

 !بود اون م زندگی ی همه چون! ریختم می پاش به رو م زندگی ی همه

 :گفتم بهش و بوسیدمش. برداشتم رو بود تخت کنار که رو سینا خودمو عکس و شدم بلند

 !برد خواهد را ما باد گفتی خودت! تو پیش میاره هم منو باد! پیشت میام منم که رسه می روزی یه -

 

 ایبر بودم داده قول. افته می میزه روی که خاطراتم دفتر به چشمم. اتاقم تو رم می مستقیم گردم برمی که خونه به

 به شروع اختیار بی! خوره می سُر سطورش روی چشمم و کنم می باز رو دفترم. کنم پستش منتظرشه که کسی

 :کنم می اضافه آخرش ی صفحه چند به دیگه خط چند! مه زندگی اخیر سال ده خاطرات. کنم می خوندنش

 ییرتغ ها سال تا مو زندگی تونه نمی چیزی دیگه چون! کنم عمل قولم به که رسیده زمانش کنم می فکر عزیزم آزاد "

 "!خدانگهدار! ام زنده که اونه امید به! شرمین مهمه برام که چیزی تنها اآلن! بده

 1311 زمستان

 !پایان
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