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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 گمشدهنام رمان : 

 رمان فوریو کاربر یسوگند موسو:  هنویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 @Roman4uکانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 گمشده
 

 یسوگند موسو

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 گمشده

 یباسمه تعال
 

 صدای شکستن لیوان از خیاالت و رویاهای شیرین بیرونش اورد 
 با سرعت بسمت اشپزخونه دوید 

 پیرزن با عصبانیت در حال جمع کردن خرده شیشه ها بود و زیر لب غر میزد 
_ این لیوان چرا اینجا بود دختره دستتت و پا چلفتی عر تته نداری یه لیوان رو 

کاری نمیخوری فقط بخور بخواب ستتود که نداری ستترجاب بزاری بدرد هی  
شد  ستی  اون بابای خیر ندیدت هم اینجوری بود مرد رفت راحت   رر هم ه
تویه نکبت رو گذاشتتت واستته من دلمو به چیت خوب کنم اون عمه هاتم که 

 خدا ازشون نگذره معلوم نیس کجای این دنیان 
 مادر بزرگش گوب کرد تینا با ناراحتی سرشو پایین انداخت و به غرغرای 

 پیرزن ادامه داد 
_ بهت میگم زن این اوس محمود شو زن داره که داره اشکال نداره که تو میشی 
صدتا زن دارن طرف پولداره هم  شون  سوگلی این فیلمای ترکی رو ندیدی هم

 تو راحت میشی هم من از شرت 
 تینا با ناراحتی گفت: خانم جون من زنش نمیشم هزار بار 

ضب به تینا انداخت و گفت:خیلی  خانم جون جارو رو انداخت و نگاهی با غ
 بیجا میکنی مگه دست توا همین که من میگم 

 تینا با ناراحتی دوید سمت اتاقش 
 پاهاشو بغل کردو شروع کرد به گریه کردن 
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 اینقدر گریه کرد که خوابش برد 
 با درد شدیدی که تو گردنش حس میکرد از خواب بیدار شد 

 دنش خشک شده بود گر
 شب بود  11به ساعت نگاه کرد ساعت 

 حتما خانم جون خواب بود 
 اروم از پله ها رفت پایین 

 رفت سمت اتاق خانم جون 
 بله مثل همیشه قرصا رو خورده بودو عین چی خوابیده بود 

 رفت داخل اتاقش یکم نشست 
 یه نفس عمیق کشید 

 تصمیمشو گرفت  
 زن اون پیرمرد نمیشد 

 وله پشتیشو ورداشت ک
 لباساشو انداخت توب گوشیشو هم ورداشت 

 لباس پوشید بیرون بارون بود 
 سویشرتشو پوشید کاله رو هم انداخت رو سرب تا کسی نشناستش 

 نگاهی به خونه کردو زد بیرون 
 هرگز حا ر نبود برگرده 

 با سرعت از کوچه خارج شد 
 اینقد دوید که دیگه نفسش بند اومده بود 

 خسته و درمونده قدم میزد 
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نمیدونست دقیقا کجاست ولی خوشحال بود که از خونه ای که جز غم چیزی 
 واسش نبود اومده بیرون 

 لعنت به اون زن  
 با همین فکرا داشت راه میرفت و اصال حواسش به اطراف نبود 

با صتتدای بوق بلند ماشتتین به خودب اومد و نور شتتدید ماشتتین تو چشتتمش 
 ه چیزی متوجه نشد خورد و دیگ

.............................................................................  
دانیال با استتترس از ماشتتین پیدا شتتد و به دختر جوونی که پخش خیابون بود 

 نگاه کرد 
 اول خواست فرار کنه ولی نمیتونست دخترک رو همونجا ول کنه 

 م خوبی الووو  جلوب زانو زدو گفت:خانم خان
 تینا بیهوب بود 

 بلندب کردو روی صندلی عقب گذاشتش رفت بیمارستان 
مه جون خونی  به دختره نی گه  گاه دی یه ن باز کردو  قب رو  ید در ع وقتی رستت

 انداخت 
 بلندب کردو بردب داخل 

 پرستار سریع دوید سمتش و راهنماییش کرد 
 دانیال میخواست بره ولی عذاب وجدان داشت 

 پیش پرستارو پرسید:ببخشید حالش چطوره رفت 
 پرستار:نمیدونم باید ببینین تشخیص دکتر چیه 
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 دانیال پوفی کردو دستی به موهاب کشید 
 دکتر اومد بیرون 

 دانیال دوید سمتش و گفت:اقای دکتر چیشد چطوره 
 دکتر یکم نگاهش کردو گفت:شما چه نسبتی باهاب دارین 

 ف کردم دانیال:هیچی دکتر باهاب تصاد
دکتر:متاسفانه دچار فراموشی کوتاه مدت شده البته هنوز مشخص نیست بطور 
کلی ممکنه حافظش زود برگرده این زود که میگم از یه هفته تا یه ماه و حتی یه 
شکل دیگه ای نداره میتونین بهوب اومد ببرینش  شتر م شایدم بی ست  سالم ه

 البته به خانوادب خبر بدین 
 موند فراموشی؟؟؟؟ حاال چیکار میکرد با این دانیال دهنش باز 

 رفت از داخل ماشین کیف و وسایلشو ورداشت  
 شناسنامه و کارت ملیش داخل کوله پشتیش بود 

 اسمشو خوند 
 تینا اسدی 

 موبایلشم تو جیب کوله بود ولی خاموب بود 
 یکم دیگه کولشو گشت پره لباس بود با خودب گفت 

 شب تو خیابون؟ شاید مسافر بود این وقت 
 شایدم.... 

 فکرشو پس زد گوشی رو روشن کرد 
 شماره هاب همه پاک شده بودن 

 ببینه چیزی پیدا میکنه  inboxرفت داخل 
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 دید هیچی نیست  
پوفی کردو بلند شتتد رفت داخل چاره ای نداشتتت باید میبردب خونشتتون تا 

 خانوادشو پیدا کنه 
 ن مرخصش کنین پرستار با دیدنش گفت:بهوب اومد میتونی

 دانیال رفت باالی سرب 
تینا ستترشتتو گرفته بودو با تعجب به اطراف نگاه میکرد با دیدن دانیال تعجبش 

 بیشتر شد 
 دانیال با لبخند گفت:خوبی  

 تینا:تو کی هستی من چرا اینجام چیشده  
 دانیال:تصادف کردی حاال بیا بریم من همه چیزو تعریف میکنم 

 تینا دستشو پس زدو گفت:خودم میتونم و رفت که کمکش کنه 
 دانیال:بیرون منتظرتم 

 رفت موبایلشو در اورد و شماره مادرشو گرفت 
 مادرب بعد از کلی بوق خوردن جواب داد:دانیال کجایی تا این وقت شب 

دانیال با من من گفت:مادر تصادف کردم ولي چیزي نیس حول نکن اروم باب 
ه فراموشتتی گرفته و هیچی یادب نمیاد نمیتونم با یه دختره جوون که متاستتفان

 ولش کنم مجبورم بیارمش خونه  
شه بیارب  سالمی؟با ست خودت  ست کجا سرم حوا مادرب گفت: خاک به 

 خونه معلوم نیس حواست کجاست 
 دانیال کالفه گفت:شما حواسم میزاری واسه ادم اخه 
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 مریم خانم گفت:خوبه حاال من حواستو پرت میکنم دیگ
 

 باشه چشمم روشن ه 
 دانیال:مامان ببخشید کالفم

 
 نمیدونم با این دختره چیکار کنم کم مصیبت دارم اینم شد غوز باال غوز 

مریم:حاال بیارب خونه ببینیم چیکار میتونیم براب بکنیم منم با لیدا اتاق لیلی 
 رو براب حا ر میکنیم 

 دانیال خدافظی کردو برگشت سمت اتاق  
 داشت میومد بیرون  تینا اروم اروم

 دانیال:بیا بریم من تو ماشینم 
 تینا با اخم نگاهی بهش انداخت  

 دانیال رفت سمت ماشینش 
 سوار شدو منتظر موند تا بیاد 

تینا درو باز کردو نشتتستتت با تعجب پرستتید:چرا من چیزی یادم نمیاد تو کی 
 هستی؟ داداشمی؟دوستمی؟شوهرمی؟ کی هستی 

گفت:نه کوچولو نصفه شبی داشتی از خیابون رد میشدی دانیال نیشخندی زدو 
 باهم تصادف کردیم یادت نیست؟ 

 تینا سرشو گرفت و قیافش توهم کرد 
 با دردگفت:سرم درد میکنه االن منو کجا میبری 

 دانیال:خونه ما 
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تینا یکم ترسید دانیال که قیافه ترسیده تینا رو دید خندب گرفت و گفت:نترس 
 مامانم و خواهرم اونجان میبرمت خونه ما 

یه چی بهم  ید بترستتم همینجوریش  با فت:نمیترستتم چرا  یالی گ با بیخ نا  تی
بدهکاری باید خستتارت بدی چی میگن اها همون دیع و اینا به هرحال زدی 

 بهم 
 دانیال برگشت سمتشو گفت:تا االن که یادت نبود چیشده االن دیع میخوای 

فت:هنوزم گاه کردو گ به بیرون ن نا  یادم نیس ولی خودت گفتی زدی بهم  تی
معلوم نیستتت حواستتت کجا بوده رانندگی بلد نیستتی نشتتین پشتتت ماشتتین 

 اقای..... 
 دانیال:شما ببخش از این به بعد از شما اجازه میگیرم اسمم دانیال 

 تینا:حتما این کارو بکن اقا دانیال منم.... نمیدونم اسمم چیه 
 میکرد گفت:تینا اسمت تیناس ولی....  دانیال همونجوری که به روبرو نگاه

 تینا با تعجب نگاهی بهش کردو گفت:تو از کجا میدونی؟ولی چی؟ 
 دانیال:خیلی شبیه لیلی هستی خیلی 

 تینا:لیلی کیه؟ 
 دانیال:رسیدیم بیا بریم 

تینا به روبرو نگاه کرد یه خونه ویالیی که یه در کوچیک داشتتت از درب بر  
 سرازیر بودو منظره قشنگی داشت  

 دانیال کوله پشتی تینا رو برداشت و جلوتر راه افتاد تینا هم دنبالش 
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کلید انداخت درو باز کرد جلوی در دوتا پله بود یه حیاط تقریبا بزر  کخ دو 
 خت میوه طرفش باغچه بود و در

 وسطشم یه حوض گرد کوچیک که دور تا دورب گلدون بود  
 روبرو یه ساختمون نیمه قدیمی بود 

 چندتا پله میخورد یه ایوان  که دو طرف بود وارد خونه شدن 
 در که باز میشد کنار در سمت چپ یه جالباسی بود 

اده استتتف که اینه داشتتت بغل جالباستتی یه در بود که به عنوان انباری از اونجا
 میشد سمت راست اشپزخونه بود  

 جلو یه حال بزر  با یه دست مبل قهوای سمت چپ پله میخورد به طبقه باال  
 روبروی پله ها هم یه اتاق خواب بود 

 زن مهربونی اومد و با دیدن تینا خشکش زد و با حیرت نگاه کرد بهش 
 لیدا طبقه باال بود گفت:مامان اومد.... 

 ه موند اونم حیرت زد
 تینا با تعجب نگاشون کرد 

دانیال گفت:ایشون مادر بنده هستن مریم خانم ایشونم تینا خانم هستن همون 
 خانمی که باهاشون تصادف کردم مامان 

 مریم:دانیال چقد شبیه.... 
 دانیال:اره خیلی شبیه لیلی 

 لیدا از پله ها اومد پایین و گفت:جلل خالق مگه میشه امکان نداره 
 ا:این لیلی کیه همه میگن  تین

 مریم لبخندی زدو گفت:خوب اومدی عزیزم بیا بشین 



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 لیدا دست تینا رو گرفت و رو مبل نشوندب خودشم کنارب نشست 
شب خیابون  صال اون وقت  ست ؟ خونتون کجا بود ا لیدا:االن هیچی یادت نی

 چیکار میکردی 
 مریم:مادرو پدرت االن نگرانتن حتما 

 ردو گفت:فقط یادم میاد که مادر پدرم مردن اونم چند سال پیش تینا یکم فکر ک
 دانیال:االن با کی زندگی میکنی 

 تینا:نمیدونم بخدا یادم نمیاد 
 مریم:بهش فشار نیارین 

 تینا:لیلی کیه 
مریم نگاهی بهش کردو گفت:لیلی دخترم بود هم ستتن و ستتال تو بود راستتتی 

 چند سالته 
 تینا:نمیدونم 

 سالته دانشجو باید باشی شایدم پشت کنکوری  19دانیال:تو شناسنامت زده 
 تینا:نمیدونم لیلی چیشد 

مریم:لیلی منم اگه بود هم ستتن تو بود ستته ستتال پیش از طرف مدرستته رفتن 
 راهیان نورماشینشون توراه افتاد تو دره لیلی منم همونجا بود 

 تینا:من متاسفم  
 3مریم:اون دختر کوچیکم بود لیدای من یه ستتال از لیلی بزرگتر بود دانیالمم 

 سال از لیلی من بزرگتره 
 تینا:من مزاحمتون شدم 
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مریم:با حضتتورت حس کردم لیلیم اومده میتونی تا وقتی که میخوای تو اتاق 
 لیلی بمونی تا وقتی که حافظتو بدست بیاری و خانوادتو پیدا کنی 

 رد تینا تشکر ک
 لیدا بلند شد و دستشو گرفت و گفت:بیا بریم اتاقتو نشونت بدم 

 و به سمت باال رفتن  
 تینا با کنجکاوی به همه خونه نگاه میکرد خیلی خونه قشنگی بود  

صدام  شتی  سوم کارم دا شجوی معماریم ترم  لیدا:اتاق من همین بغله من دات
 کن من تا صبح بیدارم 

 نشست  تینا تشکر کرد و روی تخت 
 لیدا تنهاب گذاشت 

 داشت فکر میکرد 
 سرشو تکون دادو به طراف نگاه کرد  

 اتاق قشنگی بود 
 از در که وارد میشدی 

ستتمت راستتت یه تخت اهنی بود و با یه روتختی صتتورتی کنار تخت یه پنجره 
 بود با پرده توری  زیر پنجره یه میز تحریر و صندلی بود 

 ه میز ارایش ساده بود با اینه بزر  روبروی میز تحریر کنار در ی
 کف اتاقم فرب پهن بود 

 تینا بلند شدو کنار پنجره وایستاد و به خیابون خیره شد 
 بارون شدیدی م
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 یبارید و زمین خیسه خیس بود 
 صدای صحبت از بیرون حواسشو پرت کرد 

 رفت سمت درو اروم گوب کرد 
 دانیال:مامان بهتر نیست ببریمش پیش پلیس؟ 

یاد میبرنش بهزیستتتی جایی اینم که  مریم:نه مادر  *ن*ا*ه داره اگه یادب ن
 کسی رو نداره خوب ما نگهشمبداریم 

 دانیال:مامان احساسی برخورد نکن ما نمیتونیم نگهشداریم 
 مریم:زیاد حرف نزن حتما یه خیری تو کار بوده تموم کن تو هم 

 دانیال حرفی نزد و رفت داخل اتاقش 
 شت در کنار اومد و رفت نشست روی تخت خیلی خسته بود تینا از پ

 خسته بود خوابید 
چند روزی گذشتتت و همه چیز عادی به نظر میرستتید تینا چیزی یادب نبود و 
شوخی های  شه روزا خیلی خوب بود با  ستراحت میکرد تا حالش بهتر  فقط ا

 لیدا 
 ولی شبا کاب*و*س کالفش میکرد  

 با اخم نگاب میکنه صورت پیرزنی رو میدید که 
سته  شمایی خیس به اینه نگاه کرد خ شب با تموم خسته گی و نا امیدی با چ به 

 و کالفه رو تخت نشست و پاهاشو بغل کرد کمکم خوابش برد 
چشاب که گرم شد چهره پیرمردی رو دید که داشت بهش میخندید و شناسنامه 

 ینبار با خنده  رو جلوب تکون میداد سرشو برگردوند همون پیرزن ولی ا
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 به سمت کوچه دوید ولی هرچی میدوید نمیرسید جیغ زد کمک خواست 
 لیدا که تو اتاقش مشغول طراحی بود صدای ناله های تینا رو شنید 

شد که اونم تازه از اتاقش اومده بود  شدو رفت از اتاق بیرون متوجه دانیال  بلند 
 بیرون 

 ه دانیال:توهم شنیدی؟ فکر کنم خواب بد دید
 لیدا:اره بریم بیدارب کنیم 

 و خودب وارد اتاق شد دانیال تو چارچوب در ایستاد 
 لیدا تینا رو اروم تکون داد و اروم گفت:تینا جون تینا داری خواب میبینی پاشو 

 تینا با ترس از خواب پرید و به اطرافش نگاهی کردو گفت:کجاست؟کو؟ 
 من زنش نمیشم بگو بره گمشه 

 باب عزیزم خواب دیدی چیزی نیست که  لیدا:هیس اروم
 تینا زد زیر گریه لیدا سرشو بغل کردو رو به دانیال گفت:دانیال 

 برو یه لیوان اب بیار براب نمیبینی حالش بده 
 دانیال سریع رفت پایین و یه لیوان اب از یخچال ورداشت و اورد داد به لیدا 

 چی دیدی لیدا:بیا تینا اینو بخور بعد واسمون تعریف کن 
ساله یه  شو بغل کردو گفت:یه پیرمرده هفتاد  شید و زانو سر ک تینا لیوان اب و 

 پیرزن که مادر بزرگم بود 
 لیدا:حتما اونم پدر بزرگت بود 

حب خونمون بود  گارم بود صتتتا خاستتت مده اون کی بود اون  یادم او نه  نا: تی
شتیم مادربزرگم وقتی من دوماهم بود منو بزر  کرد مادرو پدرم از  سافرت دا م

 برمیگشتیم که تصادف کردن چیزی که مادر جونم گفته بود 
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هردو درجا مردن و من زنده موندم عمه هام همه برای خودشتتون راه دور بودن 
 اصال بهمون سر نمیزدن  

 مادرمم تک فرزند بود  
خانم جون هم چون و تتع مالیش خوب نبود قول منو به اوس محمود داده بود 

 فرار کردم و اون اتفاق منم از خونه 
 توروخدا نزارین برگردم اونجا برگردم بزور منو زن اون پیرمرد میکنن 

 صورتشو با دستاب گرفت  و شروع کرد گریه کردن لیدا سرشو بغل کرد 
 دانیال گیج نگاه میکرد حاال با این دختر فراری چیکار میکردن 

 رفت سمت اتاق مامانش و صداب کرد 
  مریم:چیشده مادر

 دانیال:مامان تینا همه چیز یادب اومد  
 و تمام چیزایی که تینا گفته بود رو برای مریم بازگو کرد 

 مریم:بریم ببینم چیکار باید بکنیم 
 و با دانیال رفتن باال  

 تینا یکم اروم تر شده بود  
 لیدا مادرب رو که دید بلند شد 

 کار کنیم مریم:خداروشکر یادت اومده تینا جان حاال باید چی
تینا:من نمیخوام برای شتتما دردستتر ایجاد کنم من اینجا نمیمونم از اینجا میرم 

 فقط منو تحویل اون پیر زن ندین 
 مریم:کجا میخوای بری؟ 
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 لیدا؟نه پولی داری نه جایی چیکار میخوای بکنی اخه 
 تینا:یکاری میکنم حاال ولی اینجا نمیمونم براتو ممکنه دردسر بشه 

خترم من نمیزارم بری اواره بشی اصال درست نیست دختر جون اواره مریم:نه د
 کوچه خیابون بشه که چی چه معنی میده اصال با این همه گر  

 تینا:اخه ممکنه واستون مشکل پیش بیاد 
صال دنبالت  شه ا ستت خالص ب مریم:نگران نباب اون عزیزت میخواس از د

 نمیگرده 
 غضش گرفت و زد زیر گریه تینا یه لحظه از این همه بی کسی ب

 لیدا:چیشد باز 
 تینا:چقد حس تنهایی دارم خیلی بی کسم 

 لیدا بغلش کردو گفت:عزیزمممممم ما از این به بعد هستیم که 
 مریم:منم جای مادرت هرچیزی خواستی به من بگو 

دانیال که تا اون موقع ستتتاکت بود گفت:منم هرکاری بتونم برات میکنم یعنی 
 روم حساب کن مثل لیدا 

 تینا لبخند زد و از همشون تشکر کرد 
مریم و دانیال از اتاق رفتن و خواستتتن که تینا رو تنها بزارن ولی تینا گفت :لیدا 

 میشه تو بمونی میترسم 
 لیدا:ارهههه اصال بیا امشب رو زمین بخوابیم دوتایی تا صبح حرف بزنیم 

 تینا ذوق کرد  
 مریم و دانیال رفتن پایین 

 انیال:برم دنبال مادربزرگش؟ د
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 مریم:واسه چی؟ 
 دانیال:شاید اینجوری که این میگه نباشه شاید اصال ماجرا جور دیگه باشه 

مریم:ادرس و از خودب میگیرم بعد از دور بریم یه ستترگوشتتی اب بدیم ببینیم 
 چی به چیه 

 دانیال سری تکون دادو رفت سمت اتاقش 
 تن  لیدا روی زمین جا پهن کردو نشس

 تینا:توچقدر مهربونی  
 لیدا:تو هم خوبی عزیزم خوابت نمیاد 

 تینا:نه تو خوابت میاد؟ 
 لیدا:نه دوست داری باهم حرف بزنیم 

 تینا:اره 
 لیدا:

 
 خوب من شروع کنم یا تو شروع میکنی 

 تینا:نمیدونم  
 لیدا:تو شروع کن دانشجویی؟ 

سال باید کنکور میدادم ولی  ستش پار ستم بدم کتینا:نه را سال میخوا شد ام ه ن
شت  شرکت کنم باهمون دیپلم موندم همونم بزور گذا شت منم نرفتم  عزیز نزا

 بگیرم 
 میگفت دختر که نباید درس بخونه همین که بلد باشه بنویسه کافیه 
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 لیدا با تعجب نگاب کردو گفت:عجب مادر بزرگه بدجنسی داری 
 تینا اهی کشیدو ادامه داد:اره خیلی بدجنسه 

 لیدا لبخندی زدو گفت:خب دوستی هم کالسی نداری؟ 
تینا:یدونه دوستتت داشتتتم خیلی باهم صتتمیمی بودیم مثل خواهرم بود ولی 

 دانشگاه اصفهان قبول شد 
 رفت اونجا دیگه کمتر باهم میحرفیدیم االنم نامزد کرده دیگه همونجا 

 لیدا:ای بابا همین یدونه؟ 
شدم  سی زیاد جور نمی سی زیاد باهم حرف تینا:اره باک یعنی بخاطر خانوادم ک
 نمیزد نرگس هم دختر خوبی بود 

 لیدا خندید و گفت:من هستم از این به بعد مثل خواهرت 
 تینا:مرسی خوب تو بگو تو چی دوستی نداری؟ 

فامیلمم هستتتن ببینیشتتون  تا دوستتتت دارم خیلی خوبن  یدا:چرا دارم دو ل
 عاشقشون میشی 

ستا نازنین و ایدا هردو گلن  شون البته ایدا دختر خالمم ه گل خودت باید ببینی
 ولی خیلی باهم جوریم هم سن خودمه دوماه کوچیکتره نازنین  

 هم دختره دایمه از من یه سال کوچیکتره ولی باهم خیلی خوبیم  
 تینا:خوشبحالت چقد فامیل داری 

ن دوتا ایلیدا:تو دانشگاه هم چندتا دوست دارم ولی باهاشون صمیمی نیستم با 
 از همه صمیمی ترم هرجا میخوایم بریم باهم دیگه میریم شیش تایی 

 تینا با تعجب بهش نگاه کردو گفت:شیش تایی؟؟ 
 لیدا خندیدو گفت:اره دیگه هممون یه دونه داداب نره غول داریم 
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تینا از حرف لیدا خندب گرفت و گفت:داداب که خوبه منم دوستتت داشتتتم 
 داداب داشته باشم 

ا:اره خوب بعضی وقتا خوبه ولی بعضی وقتا اعصاب خورد کنن مثال دانیال لید
 از من همش دو سال بزگتره ولی حس میکنه بابامه  

 تینا خندیدو گفت:خوبه دیگه هواتو داره  
صوال راحته ولی خیلی  سه ا لیدا:اره برعکس این نیما داداب نازنینه خیلی ریلک

سنه دانیاله ولی اخالقا خ ستا ولی نیما بانمکه هم  شوخ ه شوخه دانیالم  یلی 
خیلی دیگه بانمکه از همه بانمک تره برعکس این دوتا ایدین اصتتال شتتوخی 

 نمیکنه و خیلی جدی تره ولی همشون خوببن 
 تینا با ذوق به تعریفای لیدا گوب میکرد با شوق پرسید:ایدین مگه چندسالشه 

 لیدا:از دانیالو نیما یه سال بزگتره  
 حالتون چه جمعی دارین تینا:خوشب

لیدا:از این به بعد توهم میای تو جمعمون دیگه راستتتی من فردا دانشتتگاه دارم 
 دوس داری باهام بیای؟ 

 تینا با خوشحالی گفت:میشه؟ 
 لیدا:اره عزیزم چرا نمیشه 

 تینا خندید و بغلش کرد 
لیدا یه لحظه حس کرد لیلی بغلش کرده واستته این که زیاد احستتاستتاتی نشتته 

 گوشیشو اورد و نشست کنارب دوباره 
 تینا باتعجب به گوشیش نگاه کرد و گفت:چقد خوشگله گوشیت



 21 گمشده

 لیدا:قابل نداره کادوی تولدمه دانیال خرید واسم راستی تولدت کی هست 
 ابان  20تینا:اووووم من متولد پاییزم ابان 

 لیدا:تولدت گذشت که االن اذریم منم متولد اردیبهشتم  
 مونده تا تولدت تینا :کلی 

 لیدا:بیا بهت عکس نشون بدم 
 گوشیشو روشن کردو عکسارو نشون داد دید که با چه اشتیاقی داره نگاه میکنه  

 روی یه عکس مکث کرد 
 عکس دریا بود 

 یه دختری تو عکس پشتش به دوربین بود 
سای بعدی رو  سو گرفت بیا عک شمال باهم این عک لیدا:این ایداس رفته بودیم 

 ن همون شماله ببی
شنگه من تاحاال از جلو ندیدم دریا رو ارزومه ببینم از جلو چه  تینا:دریا چقد ق

 شکلیه 
لیدا یه لحظه دلش برای این همه ستتادگی و تنهایی و بی کستتی تینا ستتوخت 

 اشک تو چشماب جمع شد ولی سریع خودشو جمع و جور کرد 
 تینا با اشتیاق تموم عکسا رو نگاه میکرد  

 لیدا هم همه رو براب معرفی میکرد  
 به ساعت نگاه کردن نزدیک اذان بود لیدا گفت:نماز میخونی؟ 

 تینا:اره میخونم 
 لیدا:بیا بریم و و بگیریم بهت جانماز بدم بلند شدن رفتن سمت دستشویی 

 و و گرفتن و نمازشونو خوندن و خوابیدن 
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سی شگ صبح لیدا بیدارب کرد و گفت:تنبل خانم نمیخوا اه مگه با من بیای دان
 بیا بریم 

تینا یکم غلت زد و بلند شد از این که همه این چیزا خواب نبوده خوشحال شد 
شو باز کرد و با یه هیکل  شمای خواب الوده در شویی و با چ ست سمت د رفت 

 گنده مواجه شد 
 سریع خودشو جمع و جور کردو گفت:ببخشید حواسم نبود در بزنم 

 دو رفت سمت اتاقش دانیال نیشخندی ز
 لیدا اروم اومد پشتش و گفت:چیشده 

 تینا:حواسم نبود در بزنم داداشت بود داخل 
 لیدا از خنده ریسه رفت و گفت :اشکال نداره  

شت  ست و اومد بیرون لیدا داخل اتاق دا ش شو  صورت سرو  تینا با لبخند رفت 
 حا ر میشد 

 تینا رو بهش کردو گفت:من مقنعه ندارما 
 اقعا؟خوب بیا من مقنعه ا افه دارم  لیدا:و

 تینا مقنعه رو گرفت ورفت داخل اتاق حا ر شد 
 کولشو ورداشت و رفت پایین 

 مریم خانم تو اشپزخونه بود و درحال چیدن سفره صبحانه 
لیدا هم داشتتت واستته خودب چایی میریخت رو به تینا گفت:بیا چایی بریزم 

 برات 
 تینا تشکر کردو نشست پشت میز 



 23 گمشده

شت  شید دا سر ک شیر  شت و یه لیوان  شدو یه تیکه نون وردا دانیال با اخم وارد 
 میرفت که لیدا گفت:دانیال مارو میرسونی؟ 

 دانیال:نه دیرم شده 
 لیدا:دانیال ب

 
 رسون دیگه بارونه سرده هوا 

 دانیال:دیرم شده اژانس بگیر خوب  
 لیدا:مامان بگو برسونتمون دیگه 

 ت:خوب چی میشه برسونیش مامان جان دیرب شده مریم رو به دانیال گف
 دانیال:مامان منم دیرم میشه خوب مسیر این خانم اونوره من اینور 

 مریم:خواهرته مادر  
 دانیال با کالفگی گفت:باشه بابا زود بیا 

 لیدا با خوشحالی رو به تینا گفت:بیا بریم بدو 
شت  سرب حرکت کرد دا شت  شت و پ شو وردا سریع کیف شپزخونتینا  ه از ا

 خارج میشد که مریم صداب کرد 
 مریم:تینا جان یه لحظه صبر کن کارت دارم 

 لیدا :من تو حیاط منتظرتم زود بیا 
 تینا باشه ای گفت و منتظر مریم و نگاه کرد 

مریم با من من گفت:راستش نه که فکر کنی ما حرفاتو باور نکردیما بخدا نه تو 
این که یکوچولو شتتک و شتتبه ها از بین بره مثل لیلی من میمونی ولی واستته 
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میگن میشتته ادرستتتو بدی ما  یه ستتر بریم خونتو ببینیم مادر بزرگت چی میگه 
 معرفی نمیکنیم خودمونو فقط واسه این که ببینیم کیه چیکارس میگم 

تینا پوزخندی زدو گفت:حق با شماست منم جای شما بودم به یه دختره فراری 
 اصال تموم حق رو به شما میدم   اعتماینان نمیکردم من

 کیفشو باز کرد و کاغذ و خودکار از داخلش ورداشت وادروسو نوشت 
بعدم گفت:اینو نوشتم فکر نکنین من دروغ میگم برین تحقیق کنین ولی من از 
شما هم پیدا نمیکردین یجا  شه بمونم اگه  اینجا میرم به هرحال یه جایی پیدا می

 میرفتم  
 قشو تموم وسایلشو داخل کیفش انداخت  و دوید سمت اتا

مریم دنبالش رفت و گفت:چیکار میکنی دخترم من نمیزارم بری من منظوری 
 نداشتم 

تینا:من به شتتما حق میدم حق دارین بخدا از دستتتتون ناراحت نیستتتم من باید 
 برم 

شید و دوید از  شو پو ش و از اتاق زد بیرون بدون توجه به حرفای مریم خانم کف
 بیرون  خونه

لیدا داخل ماشتتین منتظر بود با دیدن تینا که با اون حال از خونه اومد بیرون 
 نگران پیدا شدو صداب کرد ولی تینا بی توجه به لیدا به سمت خیابون رفت 

 دانیال :چیشد این کجا رفت 
 مریم با چادر اومد بیرون و گفت:تینا کجا رفت 

 لیدا:مامان چیشد این چرا رفت 
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 مریم:دانیال مامان برو دنبالش نزار بره جایی رو نداره 
 لیدا نشست تو ماشین دانیال سریع حرکت کرد سمتش رفت 

 تینا گوشه خیابون داشت میرفت جلوب نگهداشت 
 لیدا رفت پایین و گفت:کجا میری مگه قرار نبود بریم دانشگاه ما 

ست باید برم اصال درتینا:لیدا جون مرسی که اینقد بهم محبت میکنی ولی من 
صادف نمیکردمم باید میرفتم  شت ت شم من اگه با دادا شما ب ست من مزاحم  نی
شتون  شه پی شتم دنبال جا نمی یه جایی رو پیدا میکردم دیگه به هرحال باید میگ

 بمونم ممکنه براتون دردسر بشه 
لیدا:دیوونه شتتدی یهوو چیشتتد اخه مستتخره بازی در نیار کجا میخوای بری 

 ینجوری بوده که تو با دانیال تصادف کنی که بیای پیش ما قسمت ا
 دانیال از ماشین پیاده شدو گفت:دیرمون شد بیا بشین

 بریم 
 تینا:من نمیام شما برین 

 لیدا:تینا  
 تینا:لیدا نمیشه برو خواهشا 

 دانیال:سوار شو بریم منو عصبی نکن خواهشا 
 ون نشه تینا:نمیخوام بیام شما به کارتون برسید دیرت

دانیال با عصبانیت دندوناشو رو هم گذاشت و اومد سمت تینا و کیفشو گرفت 
 بزور سوار ماشینش کرد 
 بعدم خودب سوار شد 

 لیدا هم نشست و رفتن سمت دانشگاه 
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 تینا تموم مدت ساکت بود و حرفی نمیزد 
 وقتی رسیدن تینا بدون هی  حرفی پیاده شدو منتظر لیدا موند 

 ظی کردو پیاده شد  لیدا هم خداف
 باهم رفتن سمت در ورودی 

 لیدا:چرا میخواسی بری؟ 
 تینا:خجالت میکشم پیشتون باشم 

 لیدا:خفه شو  
 تینا:جدی میگم 

 لیدا:نکش چون تو واسه مامانم مثل لیلی میمونی واسه منو دانیال هم همینطور 
 تینا لبخند زدو چیزی نگفت 

 دختره اومد سمتشون رفتن سر کالس نشسته بودن که یه 
 رو به لیدا گفت:دانشجوی جدیده؟ 

لیدا:باز ستتالمتو خوردی نه فامیلمه از این به بعد میارمش با خودم دانشتتگاه 
 حوصلش خونه سر نره 

 روشنک رو به تینا کردو گفت:خوشبختم من روشنکم  
 تینا هم لبخند زدو گفت:منم تینام 

 روشنک دستشو دراز کرد سمتشو کنارب نشست 
 یکم از بچه ها گفت و غیبت کرد  

 که یه دختره دیگه صداب زدو بلند شد رفت 
 تینا رو به لیدا گفت:دختر خوبیه 



 27 گمشده

 لیدا:اره امار همه رو داره 
 تینا:داداشت درس نمیخونه؟ 

لیدا:چرا اون مهندستتی میخونه اتفاقا همین جا امروزم کالس داره ولی دیرتر 
 اول یه سر میره شرکت 

  تینا:شرکت؟
 لیدا:اره شریکی یه شرکت داره با دوستش 

 استاد اومد و همه سکوت کردن 
تموم مدت که استاد درس میداد تینا حواسش جای دیگه بود لیدا تند تند جزوه 

 مینوشیت 
 ولی تینا حوصلش سر رفته بود  

 استاد که خسته نباشید گفت تینا یه اخیش از ته دلش گفت 
 ه شدی؟ لیدا شنید و خندید و گفت:خست

 تینا:خیلی چرت میگفت 
 لیدا:اره دیگه 

 رفتن سمت کافه تریا و دوتا نسکافه گرفتن و خوردن 
 روشنک اومد سمتشون و گفت:لیدا لیدا کجایی  

 لیدا:چیشده خانم مارپل 
 روشنک:بیا بریم اونور ببین چه خبره مهیار با یکی از بچه ها دعواب شده 

 لیدا:خوب به ما چه 
 روشنک:اه بی ذوق  

 رو کرد به تینا و گفت:تو بیا بریم ببینیم 
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 تینا شونه ای باال انداخت و به لیدا نگاه کرد 
 لیدا: نه عزیزم ولش کن االن حراست جمعش میکنه 

 تینا اروم به لیدا گف
 

 ت:خوب حاال  *ن*ا*ه داره بیا بریم 
 لیدا سری تکون دادو با بی میلی بلند شدو حرکت کرد 

 مهیار یقه پسره رو چسبیده بود و بهش فهش میداد 
 تینا:چرا دعوا میکنه 

 لیدا:واسه خود نمایی دیگه این اقا مهیار عاشق خود نمیایی 
 روشنک:اون که اره ولی االن بخاطر اون دختره دعوا میکنه اونا اونجا وایستاده 

 به دختر مو بلوندی اشاره کرد که صورتش پر بود از ارایش 
 اون؟چقد زشته تینا:

 روشنک:اره زشته ولی نمیدونم مهره مار داره چی داره پسرا سرب دعوا دارن 
لیدا که تا اون لحظه ساکت بود گفت:مهره مار نداره یچی دیگه داره ولش کنین 

 بیاین بریم 
شنک و ول  سمتی که میرفت و اروم گفت:این رو شید  ست تینا رو گرفت ک و د

 بازی رو نگاه میکنه  کنی تا صبح اینجا این مسخره
 تینا خندید و گفت:پسره خیلی سرتر بودا 

سرا اینم خیال برب  سره همه پ سه یچی دیگه اونو میخواد نه این پ سره وا لیدا:پ
 داشته که خبریه و واقعا خوشگله 



 29 گمشده

 تینا:اره بابا عجوزه 
صادف  ست ملیونه تازه چند وقت پیش ت شین زیر پاب دوی لیدا:ولی پولداره ما

 ینو ترکوند هفته بعد با یه ماشین نو اومد کرد ماش
 تینا:خوشبحالش 

 لیدا:ولش حسرت اینا رو نخور خودمو خودتو عشقه  
 رو یه صندلی نشست  تینا هم به تقلید از لیدا نشست 

 تینا داشت به روبروب نگاه میکرد که گفت:ا اونجا رو ایدا و نازنین  
 اونا هم امروز کالس دارن 

 د براشون و دستشو بلند کر
 ایدا از دور لیدا رو دید و اومد سمتش 

 نازنین از دور گفت:لیداااااا کالس نداری مگه بیشعور 
 لیدا خندید و گفت:تموم شده کالس بعدیم نیم ساعت دیگست 

 ایدا:سالم لیدا معرفی نمیکنی؟ 
 لیدا:یادم رفت تینا جان هستن دوست جدید و هم خونه ما 

 ایدا و نازنین با تعجب بهش نگاه کردن و لبخند زدن   
 ایدا گفت:چقد شبیه لیلیه 

 نازنین:راست میگه ها خیلی شبیه لیلیه 
لیدا:اره دانیال باهاب تصتتادف کرده بود ااوردب خونه قراره از این به بعد با ما 

 زندگی کنه 
 بختم ایدا دستشو دراز کرد و گفت:من ایدا هستم دختر خاله لیدا خوش

 تینا باهاب دست داد 
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 نازنین هم کاره ایدا رو تکرار کرد 
 چهارتایی نشسته بودن داشتن حرف میزدن 

 تینا یکم معذب بود هنوز باهاشون راحت نبود 
 ایدا متوجه شدو گفت:تینا جون با ما راحت باب چرا اینقد غریبی میکنی 

 تینا:نه اینطور نیست یکم معذبم فقط 
 ما سه تا بودیم شدیم چهارتا از این به بعد نازنین:معذب چرا 

 لیدا:خجالت نکش اینا از منم باحالترن 
 ایدا به ساعتش نگاه کردو گفت:نازی کالسمون دیر نشه 

 نازنین:دیر شد بدو بریم 
 لیدا:منم االن کالس دارم بعدب بیاین جای همیشگی 

 ایدا و نازنین باشه ای گفتن و رفتن 
 گفت:جای همیشگی کجاست؟ تینا رو به لیدا 

 لیدا:بیا بریم میفهمی بعدب 
 رفتن سرکالس  

شد لیدا  سر گرم کرد کالس تموم  شو  شت خود شی کردن و یاددا تینا باز با نقا
 گفت:بیا بریم  

 تینا بلند شد باهم رفتن سمت درختا 
 تینا:کجا میریم 

 لیدا:بیا سوال نکن میفهمی خودت 



 31 گمشده

بود دورب درخت بود بر  درختا اینقد بند شده  الی درختا یه نیمکت با یه میز
بود که از دور اونطرف رو نگاه میکردی نمیفهمیدی اونجا کستتی هستتت ولی 

 الشون نیمکت بود 
 ایدا و نازنین نشسته بودن 

 لیدا کیفشو شوت کرد سمتشون 
سر کالس  شدی  سته ن شتش رو میزنازنین رو به تینا گفت:خ ایدا گرفت و گذا

 الکی نشستی؟ 
 تینا:خیلی خسته شدم  

 لیدا:ما که درسمونه اینا خسته میشم این بیچاره که هیچی هم نمیفهمید 
 تینا خندید و گفت:اره واال 

 ایدا:با اون استاد شکم گنده 
 نازنین ادای استاد و در اورد همه ریسه رفتن از خنده 

 از الی درختا یه پسرگفت:نه عزیزم اون فرمول اینجوریه حواست نیستا 
 این حرف رو با لهجه شمالی گفت 

 نازنین:نیما کالست تموم شد؟ 
 نیما:نه سره کالسم روحم اینجاست االن 

 نازی:ا نیما 
 نیما:اخه بچه سواال چیه میپرسی بابا 

 سالم کردو رو به تینا ساکت موند  
 بعد گفت:خوب معرفی کن خودتو 

 لیدا:تینا دوستمون 
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 نیما:چقد شبیه.... 
 ن:اره اره شبیه لیلیه همه باهم گفت

 و زدن زیر خنده 
 نیما گیج نگاشون کردو گفت:چیشده؟ 

 ایدا گفت:همه از صبح گفتن شبیشه 
 و قضیه تینا رو به نیما گفتن 

 نیما یکم موندو رو به ایدا گفت:ایدین کجاست 
ایدا:نمیدونم صتتبح گفت میره شتترکت دیگه بعدم قرار بود واستته کارای پایان 

 ر دانشگاه نامش بیاد یه س
 نیما:بزار یه سر بهش بزنم 

 ایدین:نمیخواد پول تلفن واست میاد سالم 
 از الی درختا اومد  

 به همه سالم کردو کنار ایدا نشست 
 نیما:کارت تموم شد؟ 

 ایدین:تقریبا اره ولی کامل نه 
 نیما:اینا اینجورین دیگه 

 ایدین سری تکون داد  
 ایدا رو به ایدین گفت:ایدین ایشون تینا خانمم هستن  

 و تمام ماجرا رو برای باره چندم باز گو کرد 
 ایدین:چقد..... 



 33 گمشده

 نیما:نگو 
 ایدین:میدونی مگه چی میخوام بگم 

 تینا:اره شبیه لیلی هستم همه گفتن 
 همه خندیدن ایدین لبخند زدو گفت:خوبه خوشبختم از اشنای باهات 

 داشتن میگفتن و میخندیدن که موبایل نیما زنگ خورد همونجوری 
نیما:به داداب دانیال گله گالب کجایی قربونت برم ..... ما جایگاه همیشتتگی 
دیگه..... بیا بیا اره بیا....همه هستن بزار بشمارم... یک دو سه چهار پنج شیش 

 هفت اره اره بیا....تورو هم حساب کردم هفت دی
 

 گه 
 ه نیا بگو بیاد داداشم  لیدا:نیما عشو

 نیما صداشو زنونه کردو گفت:داداشش بیا  
 همه خندیدن

 نیما:دانیال فدات بشم من از بس تو خوشتیپی میخوام درسته قورتت بدم 
 دانیال از پشت زد پس گردن نیما و گفت:فقط تو گلوت گیر نکنه یه وقت  

س شونت وا ساژ دادو گفت:عزیزم اینقد خ شو ما ل ه جنترمنی مثنیما پس گردن
 شما خوب نیست 

 نازنین با خنده گفت:جنترمن ن جنتلمن بی سواد 
 نیما:مهم نفس جملس خواهر من 

 همه از خنده دلشونو گرفته بودن 
 دانیال:رامتین کجایی 
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 رامتین:اینجام  
 و به همه سالم کرد 

 رو به تینا برگشت و گفت:شما تینایی نه 
 تینا:چه عجب ینفر منو شناخت 

 رامتین لبخند زدو گفت:دیگه دانیال معرفی کرده  
 نیما:دانیال دهنش خیلی لقه 

 دانیال:پس گردنی میخوای بازم 
 نیما:منظورم اینه که لیدا دهنش لقه 

 لیدا:بله؟ 
 نیما:ایدا بابا اسمارو قاطی کردم 

 ایدا:نشنیدم 
 نیما:ایدا گفتم؟منظورم ایدین بود 

 ایدین:جانم با من کار داشتی؟ 
 نیما:منظورم به نازنین بود بابا شما به خودتون نگیرین 

 نازنین:چی؟؟؟؟؟؟ دوباره بگو 
 نیما:غلط کردم خودمو میگم خودم دهنم لقه شما همه دهنتو سفته 

 همه از خنده دلشونو گرفته بودن 
 دانیال:حقته دیگه با من شوخی نکنیا 

 تینا از این که تو جمعشون بود یکم معذب بود  
 شتن واسه خودشون حرف میزدن  همه دا



 35 گمشده

 رامتین اروم اومد کنار تینا و گفت:چرا اینقد ساکتی؟ 
 تینا:خوب یکم معذبم راستش 

 رامتین:چرا؟اینا همه بچه های خوبین 
 تینا:اره میدونم ولی من تا حاال تو یه جمع شلوغ نبودم همیشه تنها بودم 

 االن یهو این همه شلوغی اذیتم میکنه 
فکر کردو با لبخند گفت:خوب اشتتکال نداره عادت میکنی از این رامتین یکم 

به بعد من عین داداشت اینا همشون داداب دارن هواشونو داشته باشه توهم از 
 این به بعد منو داری چطوره 

 تینا ذوق کردو گفت:واقعا راست میگی؟من تاحاال داداب نداشتم 
 اهر نداشتم کوچولو رامتین خندید و گفت:اره عزیزم راست میگم منم خو

دانیال متوجه پ  پ  اونا شتتدو رو بهشتتون گفت:رامتین جان داداب بگو ماهم 
 بخندیم 

نه بود داداب تو جدی  یاوردو رو بهش گفت:اختالط خواهر برادرا رامیتن کم ن
 نگیر 

 دانیال یه ابروشو باال دادو گفت:میبینم که غریبه ها از ما نزدیک تر شدن 
 ناراحت شدو لبشو با حرص جویید تینا از این حرفش 

 رامتین با لبخند گفت:تینا که غریبه نیست از خودمونه این چه حرفیه دانیال 
 دانیال با پوزخندی گفت:اره از خودمونه 

تینا از دستتتش حستتابی کفری شتتده بود بلند شتتد با غضتتب گفت:من که 
سوار  ست بازیت گل کرده بود اومدی بزور  ستم برم امروز ارتی شمیخوا ینم ما

 کردی 
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دانیال که جا خورده بود کم نیاورد رو به تینا کردو گفت:من بخاطر مامان اومدم 
 دنبالت وگرنه فکر نکن بخاطر تو بود 

تینا پوزخندی زدو گفت:مرسی از لطفت به مادر هم بگو تینا گفت لطف کردی 
 دیگه هم الکی ادمای بیخودو دنبال من نفرسته 

 برداره رفت سمت میز که کوله رو 
 رامتین گفت:کجا میری 

 تینا:نمیدونم میرم یکم هوا بخورم اینجا نمیتونم دیگه بمونم 
 سریع کیفشو ورداشت و خدافظی سرسری باهمه کردو رفت 

 رامتین سری برای دانیال تکون دادو دنبالش رفت 
 لیدا رو به دانیال گفت:تو چته امروز 

 دانیال:چیم باید باشه خیلی هم خوبم 
 :دانیال خیلی باهاب بد حرف زدی اون بیچاره چیکارت کرده مگه ایدا

 دانیال:بسته بابا همتون طرفداره یه غریبه شدین ولش کنین 
 لیدا:دانیال تمومش کن اینقد غریبه غریبه نکن اون دوست ماست 

دانیال:دختری که معلوم نیستتتت مامانش کیه باباب کیه خانوادب کیه اوردی 
 ن لیدا بین خانواده ما ول ک

 لیدا:نمیشناسمت دانیال داداب من اینجوری نبود 
 دانیال:احساسی برخورد نکن 

 لیدا:احساسی نیستم تو خیلی بی احساس شدی 
 دانیال پوفی کردو کالفه دستی تو موهاب کشید  



 37 گمشده

 ایداین واسه خاتمه دادن بحث گفت:بسته حاال بریم بعدا حرف میزنیم 
حتی رفتن دیگه از خنده های ده دیقه پیش همه کیفاشتتونو برداشتتتن و با نارا

 خبری نبود همه ناراحت بودن 
 از هم خدافظی کردن و هرکی رفت سمت ماشین خودشو سوار شد که بره 

 رامتین پیاده دنبال تینا بود 
یکم جلوتر روبروی یه مغازه پالتو فروشتتی دیدب با حستترت به لباستتا نگاه 

 میکرد 
 د تند راه میری رامتین اروم رفت کنارشو گفت:چق

 تینا جا خورد نیم متر پرید و یه جیغ خفه زد 
 رامتین:نترس بابا منم 

 تینا:اینجا چیکار میکنی دوستت دعوات نکنه 
 رامتین:نه من خودم باید بعدا دعواب کنم خوب اینجا چرا موندی 

 تینا یکم سکوت کردو گفت:هیچی داشتم نگاه میکردم 
 دیگه رامتین:خوب اگه دوس داری بخر 

 تینا یکم دیگه نگاه کردو گفت :نه خوشم نیومده بریم 
 رامتین:بیا میخوام واست کادو بخرم 

 تینا:نمیخوام بیا بریم 
 رامتین:ادم روحرف داداب بزرگش حرف نمیزنه که 

 تینا:جدی االن نمیخوام اخه بریم 
 رامتین چیزی نگفت و حرکت کردن 

  یبش کرده بودو دنبالش راه میرفتبدون حرف راه میرفت رامتینم دستشو تو ج
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ساعته داری راه  سه  شنت نیس االن  شدو با اعتراض گفت:تینا گ سته  اخر خ
 میری 

 تیننا خندید و گفت:من که گشنم هست ولی خسته شدی بهونه نیار 
 رامتین خندید و گفت:اخه زیاد به پیاده روی عادت ندارم همیشه با ماشینم 

 تینا:تنبل من هم
 

 میرم یشه پیاده 
 رامتین:واسه همینه اینقد الغری دیگه بیا بریم یه غذا بدم بخور یکم چاق شی 

 تینا:نه مرسی الغر خوبه 
رامتین دستتتشتتو انداخت دور گردن تینا و گفت:این دومین باره رو حرف من 

 حرف میزنیااا میزنم شتکت میکنما 
 تینا خندید و گفت:باشه باشه بریم 

 ت و حرکت کردن رامتین ولش کرد دستشو گرف
 یه رستوران شیک نشستن و غذا سفارب دادن  

 میز بغل چندتا دختر داشتن رامتین و میخوردن تینا خندب گرفت  
 رامتین لبخند زدو گفت:چیشده به چی میخندی 

شون  شاره کردو گفت:اونجارو نگاه کن دخترا ازت خوش سر به میز بغل ا تینا با 
 اومده 

 میگفت نگاه کردو اخم کرد رامتین به میزی که تینا 
 تینا :چرا اخم میکنی زشت دختره ترسید  
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 و زد زیر خنده 
 رامتین اروم گفت:قشنگ میخندیا همیشه بخند 

 تینا:من دیگه نمیخوام برگردم اونجا رامتین از دانیال متنفرم 
نده ولی تو دلش چیزی  یال زبونش یکم ت رامتین لبخندی زدو گفت:بیخال دان

 نیست 
 ه هرحال نمیرم اونجا تینا:ب

باال  تاشتتو توهم قفل کردو ابروشتتو داد  به صتتندلیش تکیه زدو دستت رامتین 
 گفت:خوب کجا میخوای بری 

 تینا :نمیدونم یجا میرم دیگه یجا پیدا میشه برم 
 رامیتن:اها کجا پیدا میشه اونوقت 

 تینا:بیست سوالیه چه میدونم میرم یه جایی دیگه 
 لهت کنم بیخال میریم خونه من  رامتین:دلم میخواد بزنم

 تینا نوشابه پرید تو گلوب و با سرفه گفت:خونه تو؟؟؟؟ 
رامتین:اره من یه خونه دارم ولی خودم با مامان اینا زندگی میکنم تازه خریدمش 

 کسی هم ادرسشو نداره راحتی اونجا 
 تینا خندیدو گفت:کلک چیکار میکنی اونجا 

 خیالت جمع اهل این کثافتکاریا هم نیستم  رامتین:هیچی دوست دختر ندارم 
 تینا:باشه 

 رامتین:شمارتو بده سیو کنم 
 تینا گوشیشو در اورد که نظر رامتین بهش جلب شد ولی چیزی نگفت  

 رامتین گوشیشو در اورد و گفت:خوب بگو بزنم 
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  ...........09تینا:
 رامتین تک انداخت  

 تینا:اها خورد  
 و سیو کرد داداشی 

 متینم سیو کرد ابجی کوچیکه را
 بعد از این که غذا خوردن رامتین اژانس گرفت و رفتن سمت خونه  رامتین 

 تینا با دیدن خونه یکم ذوق کرد یعنی از این به بعد تنها زندگی میکرد 
 رامتین که ذوق تینا رو دید گفت:بیا کلیدب درو باز کن بریم 

 کرد تینا با خوشحالی کلیدو گرفت و درو باز 
 طبقه بود  3طبقه اول یه ساختمون 

 درو باز کرد یه سویت تقریبا هفتاد متری از سرشم زیادتر بود 
 خلی خوشگل بود 

 تینا:رامتین اینجا سلیقه خودته؟ 
 رامتین:بله چی فکر کردی؟ 

شو بهم زدو گفت:وای عالیه فقط من چجوری لطفتو جبران  ستا تینا خندید و د
 کنم 

 کردو گفت:ادم مگه لطف داداششو جبران میکنه   رامتین اخم ساختگی
 من میرم ماشینمو وردارم بیام دنبالت بریم یکم خرید اینجا هیچی پیدا نمیشه 
 تینا لبخند زدو گفت:مرسی داداشی خیلی خوبی خوشحال که تورو پیدا کردم 
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رامتین خندید و گفت:خواهش میکنم اجی کوچیکه منم خوشتتحالم فندق من 
 باب درو واسه کسی وا نکن من اومدم زنگ میزنم بهت رفتم مواظب 

 تینا از این که یکی پیدا شده بود اینقد هواشو داشت خوشحال بود و  
 نمیدونست چی بگه فقط چشم گفت 

 رامتین که رفت تینا تموم خونه رو زیرو رو کرد 
ست مبل نارنجی با  شده بود یه د سبک مدرن دیزایین  شپزخونه اپن خونه  یه ا

 نای زردو سبزو بنفش کوس
 خندب گرفت این رامتینم خیلی شاد بودا رنگارو نگاه 

 رفت سمت اتاق خوابا دوتا اتاق خواب داشت 
شو یکم بپر بپر  شگل پرید رو تو کیش یه تخت دونفره چوبی بود وای چقد خو

 کردو همونجا دراز کشید 
 وای یعنی خواب بود 
 خیلی خوشحال بود 

یال  .................................................................................دان
 و لیدا به سمت خونه حرکت کردن  

 توراه لیدا با عصبانیت داشت جلو رو نگاه میکرد 
 دانیال:چیه چته 

 لیدا:هیس داینال خفه شو فقط برسیم خونه تکلیفتو مامان روشن کنه 
 ازت بزگترما  دانیال:بی ادب

لیدا با غضتتب نگاب کردو گفت:مهم عقله که نداری اون حرفا چی بود زدی 
 اون بدبخت کجارو داره بره هاااااااااااااا 
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دانیال:اروم بابا ترمز دستتتی رو بخوابون خانم مهندس نگران نباب چون جایی 
 رو نداره برمیگرده 

 لیدا:متاسفم برات اون که ادرس نداره احمق  
شگاه  دانیال ست که از خونه تا دان به این فکر نکرده بود ولی بعد گفت:خنگ نی

 اومد میفهمه دیگه 
 لیدا:واقعا که 

 دانیال حرفی نزد و به رانندگیش ادامه داد 
 لیدا گوشیشو در اوردو به رامتین زنگ زد 

 رامتین:جانم  
 لیدا:سالم رامتین کجایی تینا رو پیدا کردی؟ 

یدا  تاکستتیم میرم خونه رامیتن:ستتالم اره پ جای امن االنم تو  کردم بردمش ی
 ماشینمو وردارم کار دارم 

 لیدا:کجا بردیش خوب بگو من برم پیشش 
 رامتین:حاال بزار ازب بپرسم اگه خواست ادرسشو بهت میگم 

 لیدا:باشه منتظرم 
 دانیال:کجا بود؟ 

 لیدا:به تو چه  
 دانیال چشم غره ای بهش رفت و ماشین و نگهداشت 

 لیدا با اعصبانیت پیدا شدو درو محکم بهم زد 
 دانیال با غرغر پیاده شد و دنبال راه افتاد 
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 لیدا رفت داخل مریم از اتاقش اومد بیرون 
 وقتی لیدا رو عصبانی و تنها دید گفت:پس تینا کو 
 لیدا برگشت سمت دانیال که تازه اومده بود داخل 

 گفت:از شازده بپرسین چه گندی زد 
 با تعجب به دا مریم

 
 نیال نگاه کردو دانیال شونه باال انداخت 

لیدا:خودتو به مظلومیت نزن مامان نمیدونی که چیکار کرد جلوی همه بچه 
 ها خوردب کرد اینقد که دختره گذاشت رفت 

 و تمام ماجرا رو برای مادرب تعریف کرد 
سینه به دیوار تکیه زده بودو با قیا ست به  اه میکرد فه پوکر نگدانیال تمام مدت د

 به مادرشو لیدا 
 وقتی حرفای لیدا تموم شد مریم با عصبانیت برگشت سمت دانیال 

سر تربیت کردم؟ این چه حرفایی بود زدی اون دختر به ما  و گفت:من اینجور پ
 پناه اورده اون غرور داره غرورشو چرا خورد کردی 

ه از صبح صبانیت گفت:بسته دیگدانیال که به اندازه کافی از لیدا شنیده بود با ع
دخترت داره میگه حاال هم شتتما گیر دادین مگه کیه یه دختر فراری بود دیگه 

 این حرفا چیه فکر کنین اصال ندیدینش اه دختره پرو 
من اصال ازب خوشم نمیاد بره گمشه بابا حاال انگار کی هست  یه دختره گدا 

 گودوره که معلوم نیست از کجا اومده 
 گفتن این حرف سیلی محکمی تو گوشش خورد که با هیین لیدا همراه شد با 
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دانیال دستشو گذاشت جای سیلی خورده و با پوزخند گفت:خوبه هنو نیومده 
 مادرمون دستشو رو ما بلند میکنه 

 و به سمت در خروجی رفت 
 مریم:کجا میری هرجا رفتی بدون تینا برنمیگردی این خونه 

 دانیال:نمیام نترس 
 و رفت سمت ماشین 

 پوفی کرد و حرکت کرد سمت شرکت 
..............................................................................  

سمت خونه تینا به گوشیش زنگ زدو گفت:بیا  شت رفت  شین و وردا رامتین ما
 پایین 

 تینا لباس پوشید کلیدو ورداشت رفت پایین 
 منتظرب بود  رامتین تو ماشین 

 تینا:سالم چقد زود اومدی  
شت من گفتم  ست بیاد پی رامتین:لیدا زنگ زد خیلی نگرانت بود ادرستو میخوا

 باید ازت اجازه بگیرم بعد بهش بگم کجایی 
تینا یکم فکر کرد و گفت:لیدا رو دوستتتت دارم بهش بگو کجام مریم خانمم 

 خیلی خوبه ولی اون دانیال اه اه متنفرم ازب 
رامتین خنده ای کردو گفت:نگران نباب با اونم خوب میشی همیشه کسایی که 

 باهم دعوا میکنن دوستای صمیمی میشن اخرب 
 جلوی فروشگاه نگهداشت  
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 تینا:خوراکی من عاشق اینم که برم اینجا خرید کنم 
 با خنده پیاده شدن 

ت:خوب فتینا به سبدای خرید چرخدار نگاهی کرد رامتین رد نگاشو گرفت وگ
 شد یادمون اومد وردار بریم 

 تینا هم یدونه ورداشت و به داخل حرکت کردن 
 هرچیزی که فکر میکردن مناسب باشه میخریدن 

 سبد پره پر شده بود  
 کلی خندیدن و بعد از حساب کردن رامتین گفت:بریم لباس بخریم؟؟؟؟ 

 نا ته همیتینا:وای رامتین من اصال دیگه نمیتونم تو چشات نگاه کنم بس
 رامتین:خفه شو بابا سوار شو بریم 

 رفتن یه فروشگاه بزر  کلی هم اونجا خرید کردن 
جلوی لوازم ارایشتتی ناخوداگاه تینا وایستتتاد و با ذوق کودکانه مثل بچه های 

 دوساله گفت:رامتیییین اینجارو چقدر الاااااااااااک 
 رامتین خندید و گفت:دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 تینا:عاشقه الکممممممممممممممممممممممممم 
 رامتین گفت:خوب بخریم دیگه 

 تینا:حاال بعدا میخرم بیا بریم بسته دیگه  
 رامتین باشه این گفت رفتن سمت ماشین 

شد رامتین گفت:یه لحظه من کیفمو داخل یکی از مغازه ها فکر کنم  سوار  تینا 
 جا گذاشتم تو بشین االن میام 

 ی گفت منتظر موند تینا باشه ا
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رامتین رفت داخل مغازه  الک فروششی از هر رنگی یدونه ورداشت و همه رو 
گفت داخل جعبه بزارن و کادو گرفت و اروم گذاشتتت صتتندق عقب بدون این 

 که تینا ببینه 
 حاال بزارین یه تو یح کوچیک راجب رامتین بدم 

سال پی سر یه تاجر بزر  فرب بود که باباب دو ه و رامتین ش فوت میکنرامتین پ
با مادرب زندگی میکنه تک فرزنده نستتبت به دانیال و تتع مالیش خیلی بهتره 

 ولی دانیالم تقریبا و ع مالی خوبی داره 
 رامتین سوار شد تینا نگاب کردو گفت:چیشد؟ پیدا کردی؟ 

 رامتین:اره تو مغازه بود خوب بریم شام بخوریم 
 دم تینا:بریم خونه یچی درست میکنم خو

 رامتین خندید و گفت:االن منو داری دعوت میکنی خونت؟ 
 تینا لبخندی زدو گفت:خونه خودته 

تینا از این همه محبت رامتین هم خوشتتحال بود هم خجالت زده هم متعجب 
 رو به رامتین کردو گفت:رامتین 

 رامتین همونجور که رانندگی میکرد گفت:جانم 
 که منو خیلی وقت نیست میشناسی تینا:چرا اینقد بهم محبت میکنی تو 

رامتین لبخندی زدو گفت:راستش من همیشه ارزو داشتم یه خواهر داشته باشم 
شت  سه ما وقت نمیزا شغول کار بود زیاد وا شه م شم پدرم که همی که تنها نبا
صه  شپزی و کیک پزی و..... خال شن و ا مادرمم که همش کالس یوگا و مدیتی
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یه خواهر داشتتته باشتتم باهاب بیرون برم مثل خیلی تنها بودم دوستتت داشتتتم 
 دانیال نیما ایدین که همیه جا باخواهراشونن 

سی  شتم همون ح صی بهت دا سه خا شتم توروکه دیدم یه ح سفانه ندا ولی متا
 که سالها دوست داشتم داشته باشم 

حس کردم منم مثل اونا خواهر دارم خواهری که ستتالها گم بود و االن پیداب 
 واست اینقد بهت محبت کنم که تو هم حس کنی واقعا داداشتتم کردم دلم خ

تینا خندید و گفت:منم االن واقعا حس میکنم داداب دارم داداشتی که همه جا 
 ازم حمایت میکنه 

 رامتین:شک نکن همه جا میتونی رو من حساب کنی 
 تینا:راسی داداشی میشه واسم یه کار پیدا کنی؟ 

 رامیتن:کار چرا؟؟؟؟ 
 خرج خودمو باید در بیارم دیگتینا:

 
 ه  

 رامتین:من هس... 
 تینا:نه دوس دارم خودم کار کنم  

 رامتین لبخندی زدو گفت:خوب بیا شرکت مامنشی ما شو 
 تینا:عمرااااااااااا با اون گودزیال 

 رامتین بلند خندید وگفت:اون با من اینجوری خیال منم راحت تره 
 هیچی بهتر بود تینا ناچار قبول کرد حداقل از 

 رسیدن خونه باهم تموم وسایل و بردن باال 
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 تینا:لیدا رو امشب دعوت کنیم؟؟؟؟؟ 
 رامتین:هرچی تو بگی 

 تینا:زنگ بزن بهش 
 رامتین شماره لیدا رو گرفت 

 لیدا:جانم؟ 
 رامتین:سالم لیدا خانم خوبی  

 لیدا:مرسی چیشده 
 رامتین:تینا گفت دعوتت کنم خونش  

 خوشحالی گفت:االاااااان؟؟؟؟؟؟؟ باشه میام میام ادرسو بده من اومدم لیدابا 
 رامتین ادرسو دادو خدافظی کرد 

 یه ساعت بعد لیدا اومد 
 با دیدن تینا خوشحال شدو کلی ذوق کرد 

 تینا:خوب اومدی 
 لیدا:اینجا خونه کیه؟ 

منم مثل  اتینا نگاهی به رامتین کردو رامتین گفت:خونه منه خالی دادمش به تین
 تو مهمونم امشب 

 لیدا با لبخند گفت:رو نکرده بودی رامتین  
رامتین:دیگه تازه خریدم اینجا رو من که همش خونه خودمونم اینجا رو یه بنده 

 خدا به پول نیاز داشت ازب خریدم که به پول برسه 
 لیدا:همیشه اینجوری خیری افرین 
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 رامتین:حاال نگو ریا میشه 
 یال و مادرشو تعریف کردو گفت که چی شده لیدا قضیه دان

 تینا با ناراحتی گفت:من اصال نمیخواستم اینجوری بشه واقعا متاسفم 
 لیدا:دلم واسه دانیال سوخت اونم امشب جایی نداره 

 رامتین خندید وگفت:نگران نباب اون امشب چتره خونه ما 
 لیدا:یه زنگ بهش بزن توروخدا 

 اینجا تینا:اره اصال بگو بیاد 
 رامتین:اینجا؟؟؟ 

 تینا:اره بیاد بهتره شاید همکار شدم باهاب حداقل یکم باهم خوب بشیم 
 لیدا:قضیه کار چیه؟ 

 تینا هم برای لیدا تعریف کرد  
 رامتین زنگ زد به دانیال 

 دانیال:بله 
 رامتین:کجایی  
 دانیال:خیابون 
 رامیتن:باکی؟ 

 دانیال:عمم با کی باید باشم اخه  
 متین:بیا این ادرس که بهت میدم لیدا و تینا هم اینجان را

 دانیال:نمیام حوصله تینا رو اصال ندارم 
 رامتین:ادرسو بنویس بینم لوس نشو 

 دانیال:حفظ میکنم 
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 رامتین ادرسو گفت و قطع کرد 
 دنیال با کالفگی به سمت ادرس حرکت کرد 

 جلوی در ماشین و پارک کردو به رامیتن زنگ زد 
 تین:بیا درو باز کردم رام

 دانیال رفت داخل  
 باهمه سالم کرد و نشست رو مبل 

 خودشو با سویچش سرگرم کرد  
لیدا نشتتستتت کنارب و گفت:داداشتتی االن که تینا جا داره میتونیم بریم خونه 

 مامانم دیگه خیالش جمعه 
 دانیال همونجوری سرب پایین بود و حرف نمیزد 

 لیدا:باشه؟ 
 دانیال باشه ای گفت  

 لیدا بلند شد رفت پیش تینا 
 تینا با یه سینی پایی اومد لیدا سینی رو گرفت و رفتن نشستن 
 دانیال بازم سرب پایین بود با اخم داشت با سوی  ور میرفت 

 رامتین:دانیال از کی اینقد سر به زیر شدی
 دانیال:حوصله ندارم رامتین بیخیال 

 میخواد بیاد شرکت جای منشی رامتین:تینا از فردا 
 دانیال لبخندی زدو سرشو تکون داد 

 تینا بهش نگاه کرد فکر کرد االن مخالفت میکنه 
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 رو به دانیال گفت:مخالفت نداری؟ 
دانیال سرشو بلن کردو نگاهی به تینا انداخت تو چشامش یه اظطراب خاصی 

  یدونه دیگهدید لبخند زدو گفت:نه برای چی مخالفت حتما رامتین یچی م
 تینا تعجب کرد لیدا هم همینطور 

 تینا گفت:ولی تو که از من خوشت نمیاد 
 دانیال:مسئله شخصی با کار قاطی نشه بهتره اون یچیزه شخصیه  

تو شرکت به عنوان همکار باهمیم مهم نیس منم که زیاد شرکت نیستم هفته ای 
 دو سه بار میام کال 

 ه تینا پوزخندی زدو گفت:اها درست
رامتین واستته این که دوباره دعوا نشتته گفت:خوب زنگ بزنیم غذا بیارن من که 

 خیلی گشنمه 
 دانیال:منو لیدا که باید بریم  

 لیدا:ولی.... 
دانیال نگاهی بهش کرد که باعث شد حرفشو بخوره تینا از رفتارای دانیال کالفه 

 یومد بود نمیفهمید چرا اینقد باهاب بده البته خودشم ازب بدب م
لیدا لباسشو پوشید و با تینا روب*و*سی کردو گفت:فردا حتما با ایدا و نازنین 

 میام پیشت 
 تینا لبخند زدو گفت:اره بیاین منم تنهام  

سمت رامتین و با تعجب گفت:تو  شت  خدافظی کردن و موقع رفتن دانیال برگ
 نمیری؟ 

 م بیام رامتین که دید او اع خرابه گفت:چرا منم سویشرتمو وردار
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و رفت ستتویشتترتشتتو ورداشتتتو از تینا خدافظی کرد و گفت:تینا هر وقت کار 
 داشتی بهم زنگ بزن به ساعتم نگاه نکن 

 دانیال که صداشو میشنید پوزخندی زدو رفت سوار ماشین شد 
 داخل ماشین رو به لیدا گفت: رامتین خوب باهاب گرم شده  

 ار لیدا:مثل خواهرب میدونه دانیال حرف در نی
 دانیال:من چیزی نگفتم که 

لیدا:همه که مثل تو نیستتتن تینا دختر خوبیه منم دوستتش دارم رامتینم خیلی 
 مرده که داره به یه دختر بی پناه کمک میکنه نه مثل تو که از خودت روندیش 

صدایی بلند گفت:نمیخوای تموم کنیییی من همینم نمیخوام به  دانیال کالفه با 
 کمک کنم من مثل رامتین نیستم کسی که نمیشناسم 

 لیدا دیگه حرفی نزد و ساکت موند 
سه این که از دل  سه همینم وا شیمون بود وا وقتی رسیدن خونه مریم از کارب پ
 دانیال در بیاره واسش کیک پخته بود دانیالم دلشو نشکوند و اشتی کرد باهاب 

سر بزن تنهاب نز شتر به تینا  شمریم رو به لیدا گفت:مادر بی د اجازه اریااا الزم 
 داری شبم پیشش بمونی 

 دانیال
 

 با اعتراض گفت:نخیر شب حق نداری بیرون بمونی 
 مریم:دانیال تینا تنهاس 

 دانیال یکم فکر کردو گفت:باشه ولی بیرون نرینا شباا خطرناکه 
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 لیدا خندید و لپ دانیال ب*و*س کرد دانیالم لبخند زد  
......................................................تتتیتتنتتا ...........................

 بعد از رفتن همه خسته روی تخت دراز کشید 
شبختی یهو  شحال بود از این که این همه خو همه جور فکر اومد تو ذهنش خو

 اومد سراغش ولی میترسید که همشون رو از دست بده  
 از این که قرار بود بره سر کار خوشحال بود 

 لی کی؟ و
 به رامتین زنگ زد 

 رامتین:جانم 
 تینا:رامتین من از کی بیام سر کار 

رامتین:خانم کوچولو فعال شتترکت منشتتی داره ولی پا به ماهه یکی دوماه دیگه 
میخواد بره کال بعدب بیا دیگه عجله نکن االن برو رومیز کنار در یه مقدار پول 

 گذاشتم 
 تینا:نمیخواستم رامتین پول دارم 

ست  شی یه جعبه ه ستی برو تو جاکف شه را شاید نیازت  رامتین:میدونم گفتم 
 بازب کن بعد بهم زنگ بزن 

 تینا قطع کرد و رفت داخل جا کفشی یه جعبه بزر  که روب پاپیون داشت 
 درشو باز کرد وای خدای من چی میدید 

 پر ازالک الکای رنگی همه رنگ 
به رامتین گفت:وای تو بینظیری ر عالی دمت گرم خیلی خوبی زنگ زد  امتین 

 من چجوری این همه محبتت جبران کنم اخه 
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 رامیتن:نفس بکش کوچولو دیگه یع ابجی که بیشتر نداریم 
 تینا:مرسی مرسی مرسی مرسیییییییییییییییییییی 

 رامتین:خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم 
 خدافظی کردن وقطع کرد 

دلش میخواست الکا رو امتحان کنه همه رو برد تو اتاق نشست رو زمین یکی 
 یکی باز میکرد میزد  

کلی باهاشون سرگرم شد و بالخره ر ایت داد جمع کنه همه رو با سلیقه روی 
 میز ارایش چید 

 رفت تو حال یادب اومد که رامتین براب پول گذاشته 
 رفت رو میزو نگاه کرد اوه چقد زیاده 

صمیم گرفت پولشو یکم جمع کنه پولو شمارد تقسیم بر سه کرد یه قسمتو برد ت
شت  سمتم گذا سه خرج خونه یه ق شت وا سمت و گذا شه قایم کرد یه ق یه گو

 واسه خوب گذرونی 
شت  سر میزد هر روزم موقع رفتن هون قدر پول براب میزا رامتین هر روز بهش 

هر وقت اعتراض میکرد اخم  جوری که تینا نفهمه میزاشتتت و میرفت تینا هم
 میکردو میگفت :حرف نزن من داداشتم 

تینا هم هرروز پوالشتتو همونطوری ستته قستتمت میکرد ولی دید خرج خونه و 
خرج خوب گذرونیش همینجوری داره زیاد میشتته و اون اصتتال خرجی نکرده 

 خندب گرفت 
 تو حال داشت فیلم میدید که ایفون و زدن 
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 به ساعت نگاه کرد 
 هفت بود کی میتونه باشه  ساعت

 ایفون ورداشت:کیه؟ 
 لیدا:مایییییییییییییم وا کن یخ کردیمممممممممممم 

 تینا خندید و درو باز کرد 
 ایدا و نازنین و لیدا اومدن داخل 

 ایدا:وای چقد هوا سردهههههههههههه 
 نازنین:سالم خوبی 

 تینا:سالم مرسی خوب اومدین 
 یم لیدا:اومدیم شب اینجا بمون

 تینا با ذوق گفت:راست میگی؟؟؟؟ 
 ایدا:بعلههههههههههههههههه  

چهارتایی همو بغل کردن تینا رو به بقیه گفت:اونجا یه تخت دونفره هستتتت 
 فکر کنم چهارتایی روب جا بشیم 

 نازنین خندیدو گفت:کی میخوابه تا صبح اینجا بزن و بکوب و بخور بخور 
 و به وسایل تو دستش اشاره کرد 

 ینا خیلی خوشحال بود  ت
 لباساشونو عوض کردن لیدا گفت:بیاین این مبالرو بهم نزدیک کنیم بشینیم 

 ایدا:هرچی میخوایم بخوریمم بیاریم 
 نازنین:نظرتون چیه بگیم پسرا بیان اظهار روح کنیم 

 تینا:وای من میترسم 
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 ایدا:وای هیجان دارهههههههه 
 کنیم  لیدا:تازه شجاعت حقیقتم میتونیم بازی

 تینا:من بلد نیستمااااااا 
 لیدا:یادت میدممممممممممممم 

 نازنین سریع گوشیشو در اوردو زنگ زد به نیما 
یاین  یال و رامتین ب با دان یدینی؟ خوب بهتر  با ا جایی......ا  ما ک نازنین:الو نی

 اینجا...... خونه تینا دیگه رامتین و دنی ادرسو بلدن اومدیا 
 قطع کرد 
 ه بقیه گفت:نظرتون چیه یکم کرم بریزیم ایدا رو ب

 لیدا:مثال چی؟ 
 ایدا:مثال با اویزون کردن سطل اب رو در چطورین؟ 

 نازنین:ایول عالیه 
 لیدا:منم پایم 

 ایدا:تازه پوست موزم میندازیم جلو در بعد خیس شدن سور بخورن 
 تینا:نه این خطرناکه 

 لیدا:نازی اون تفنگتو اوردی؟ 
 نازی خنده مرموزی کردو گفت:ارهههههههههههههههههههه  

 لیدا:خوب اول که روشون اب میریزیم بعدم با تفنگ حمله میکنیم بهشون 
 نازی:اتفاقا من به تعداد اوردم میدونستم میخواین کرم بریزین 

 تینا:بابا شما کی هستین 
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 ایدا:کروه مافیا 
 اب همه خندیدن رفتن سراغ پر کرد تفنگا و سطل 

لیدا صتتندلی گذاشتتت ستتطل ابو گذاشتتت باالی در جوری که درو باز میکرد 
 هرکی میریخت روب 

 ایفون رو که زدن تینا درو باز کرد و در خونه رو فقط قفلشو وا کرد 
 هر کدوم یجا کمین کردن 

 نیما با خنده با ایدین و داشتن میومدن دانیال هم با رامتین عقب تر بودن  
یزد همونجوری درو باز کرد یهو ستترو کله خودشتتو ایدین نیما داشتتت حرف م

 سبز شد 
 دخترا زدن زیر خنده 

 دانیال و رامتین که پشتشون بودن شک شده بودن 
تا اومدن داخل دخترا با اب پاب حمله کردن بهشتتون هرکی به ینفر پستترا هم 

 درحال دویدن بودن 
 بلند بلند میخندیدن و با ابپاب اب میریختن 

 میخندیدن و فرار میکردن پسرا هم 
 نیما:نامردا میگفتین جنگه ماهم اماده میشدیم 

 لیدا با ابپاب دنبالش کر
 

 دو گفت:زیاد حرف نزن 
 نیما دوید سمت اشپزخونه  

 ایدا داشت دنبال رامتین میدوید 
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 تینا هم دنبال ایدین 
 نازنین هم دنبال دنی بود 

 یین پای تینا سور خورد داشت با صورت میخورد پا
 دانیال نزدیکش بود سریع گفت:مواظب باب  

 و گرفتش 
 تینا چشاشو باز کرد 

 چشای متعجب دانیال رو دید و اطرافشو نگاه کرد تو بغل دانیال بود 
 دانیال دستشو باز کرد تینا هم سریع رفت کنار 

 نیما:چرا من سبز شدم 
 لیدا:راست میگه ایدا مگه اب نبود 

 از اون رنگا که با خوردم اورده بودم ریختم ایدا:نخیر داخل اب کمی 
 ایدین:ایدا یه لباس باید برام بخری 

 ایدا:غلط بکن 
 ایدین دوید سمتش که ایدا بازم با اب پاب اب ریخت روب 

شون چتر  ستا شونو عوض کردن چون قرار بود برن خونه یکی از دو س سرا لبا پ
 شن با خودشون لباس برده بودن 

شتتون ایدا و تینا رفتن چیپس و پفکارو ریختن تو یه بعد از خشتتک کردن خود
 ظرف بزر  

پسرا هم صندیلی هارو دور هم چیدن جوری که بهم چسبیده بود میزم گذاشتن 
 وسطش 
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 نیما:خب ارواح یا شجاعت حقیقت 
 نازی و ایدا و ایدین گفتن ارواح 

 دانیال گفت شجاعت حقیقت 
 رامتین هم شجاعت حقیقت 

 لیدا گفت:من هردو رو دوست دارم  
 نیما:حاال یکی رو انتخاب کن اول اونو بازی کنیم 

 لیدا:من میگم ارواح 
 مونده بود تینا و خوده نیما 

 تینا گفت:نمیدونم خوب من هی  کدومو بلد نیستم 
 رامتین گفت:ارواح یعنی اظهار روح یکم ترسناکه شجاعت حقیقت بازیه 

 تینا:خب همون ارواح 
 نیما:خب من رای هم ندم ارواح اوله ولی خودمم میدم به ارواح 

 نیما رو به ایدا گفت:بپر برقارو خاموب کن 
 ایدا:رو پیشونی من نوشته غالم سیا؟ 

 دانیال:سیا که هستی  
 ایدا:میزنم لهت میکنما 

 تینا:من میرم خاموب میکنم  
 رفت برقارو خاموب کرد 

شو در اوردرو به تینا سرپایی برو یه نعلبکی هم  نیما فندک ستت  گفت:قربون د
 بیار 

 تینا رفت نعلبکی اورد 
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شن  شمع رو که رو شت  سریع حروف نو سط بود ی نیما رو مقوای بزرگی که و
 کرده بود گذاشت وسط 

 تینا یکم میترسید دست لیدا رو محکم گرفته بود 
به نیما گفت:نیما میخو مون ای هدانیال روبروی تینا بود دید که ترستتیده رو 

 شجاعت و بازی کنیم  
 نیما:چرا خب میترسی؟ 

 دانیال:نه بابا میگم شای بقیه بترسن خوب 
 نیما:تو وکیل بقیه نشو  

 دانیال خندید و ساکت شد رامتین کنار تینا نشسته بود 
 اروم در گوب تینا گفت:نترس الکیه همش 

 تینا خندید و سر تکون داد 
 کار نیما که تموم شد  

 رو روی میز به پشت گذاشت نعلبکی 
 تو نور شمع قیافش یکم ترسناک شده بود 

ست و اروم گفت:ای ارواح بزر  مرا یاری کنین ای ارواح بزر  مرا  شو ب شا چ
 یاری کنین 

 بعد رو به بقیه گفت :خب روح کی رو بگم بیاد از ایدا شروع میکنم 
 ایدا یکم فکر کردو گفت:شاه 

 نیما:شاه؟ 
 ایدا:اهووم 
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 :کیا با ایدا موافقن نیما
 همه دستشونو باال کردن 

نیما دستشو روی میز چرخوند و چشاشو بست گفت:ای روح شاه بیا بیاو مارو 
 همراهی کن 

 یه دفعه باد پنجره رو باز کرد 
 همه جیغ زدن  

 نیما:داره میاد از پنجره 
 تینا ترسیده بود  

خاطر باد خوف  نیما همینجوری صتتتدا میکرد صتتتدای بهم خوردن پنجره به
 ایجاد کرده بود 

 نیما:گوب کنین صدای پاب میاد  
 همه گوب کردن صدای نمیومد 

 نیما:ای شاه قدرتمند اگه اینجایی نعلبکی رو به سمت حروف اول اسمت ببر 
 همه به نعلبکی نگاه کردن نعلبکی اروم حرکت کردو به سمت حروف م رفت 

 لیدا:وای دیدین 
 تینا:اینجاست یعنی 

 ما:حاال به ما بگو از اونور چه خبری داری نی
 نعلبکی روی حرف ن رفت 

 نیما:نمیتونه بگه 
 دانیال:بپرس اونور تو بهشت یا جهنم 

 نیما:خودت پرسیدی دیگه 
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 نعلبکی رفت سمت حرف ب 
 تمام این مدت هم نیما دستشو باالی نعلبکی تکون میداد 

طرف نیما بود که بقیه رو کمی )دوستان عزیز قابل ذکر هست که این یه حقه از 
بترسونه و دور از چشم بقیه زیر نعلبکی یه اهن ربا گذاشته بود که با اهن ربای 

 دیگه ای که تو دستش بود حرکتش میداد( 
 نیما:حاال میتونی بری 

 همه با وحشت نگاه میکردن 
 نیما:گوب کنین صداب میادچشاتونو ببندین 

 همه چشماشونو بستن 
 صدا بلندی گفت:یوهووووووووووووو نیما یهو به 

 همه جیغ زدن تینا و لیدا همو بغل کردن نازنین که کم مونده بود غش کنه 
 داینال:نیما خولی مگه 

 نیما:بهم فشار اومد خو 
 ایدین:مسخره مردیم از ترس 

یاین  گه خوب ب که بترستتین دی نه  به همی مه هیجانش  ندید و گفت:ه ما خ نی
 شجاعت حقیقت بازی کنیم 

 تینا که از ترس هنو میلرزید نگاهی به بقیه کرد  
دانیال متوجه شد که تینا هنوز ترسیده رو به لیدا گفت:برو برقو روشن کن فضا 

 عوض شه 
 نیما با اعتراض گفت:اه نه مزب به همینه 
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 دانیال:تینا ترسیده احمق داره میلرزه اولین باره با این خر بازی تو اشنا نیس 
 نگ پریده تینا انداخت و گفت:تینا خوبی چقد رنگت پریده نیما نگاهی به ر

 تینا نگاب کردو چیزی نگفت 
 رامتین که تازه متوجه تینا شده بود با نگرانی نگاب کردوگفت:خوبی؟ چیشدی 

 تینا:خوبم 
 نیما:خوب میگفتی میترسی اینجوری نمیکردیم  

سه همینم گفت:نه نت شون بده وا شو ترسو ن ست خود صال رسیدم اتینا نمیخوا
 فقط یاد یچیزی افتادم یکم بهمم ریخت 

 دانیال که متوجه شد گفت:حتما بخاطر تصادفه 
 تینا:اره هنو سرم یکم د

 
 رد میگیره بعضی وقتا 

شروع  سه همین  سیده وا شد بابت این که تینا نتر شون جمع  بچه ها هم خیال
 کردن به ادامه بازی 

 نیما:خب بازی رو که بلدین 
 این که پسرا بیان بازی رو به تینا یاد داده بود لیدا قبل 

 همه سرشونو تکون دادن 
نیما:من بطری رو میچرخونم تهش ستتمت هرکی موند از کستتی که ستترب 

تا  4تا شتتجاعت داره  4ستتمتشتته ستتوال میکنه شتتجاعت یا حقیقت هرکستتی 
 حقیقت 

 ایدین:زیاده داداب 
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 نیما:دیر تموم میشه دیگه 
 همه موافقت کردن 

 ا بطری رو چرخوند سرب سمت ایدا موند تهش سمت رامتین نیم
 رامتین لبخند مرموزی زدو گفت:شجاعت یا حقیقت 

 ایدا:شجاعت 
یه قر  گاه میکنیم بری  ما از پنجره ن ید بری دم در  با رامتین:خوب همین االن 

 بدی بیای ماهم ازت فیلم میگیریم 
 ایدا:اخه این وقت شب 

 نیما:بدو بدو بدو زیرب نزن 
ایدا قیافشتتو توهم کردو بلند شتتد همه بلند شتتدن رفتن ستتمت پنجره نیما هم 

 داشت با گوشی فیلم میگرفت 
ایدا یه نگاهی به اطراف کردو وقتی مطمئن شد کسی نیس یه دستشو گذاشت 
 کنار سرب یه ستشم ازاد چرخوند کمرشو قر داد همه ریسه رفته بودن از خنده 

 ت:حله؟ بعدب نگاهی به بچه ها کردو گف
 با تاییدبچه ها اومد باال 

رفتن نشستن دوباره بطری رو چرخوندن این بار سرب سمت تینا موند و تهش 
 سمت دانیال همه اووووووووووهههه ای کردنو به دانیال نگاه کردن 

 دانیال:شجاعت یا حقیقت 
 تینا یکم فکر کردو گفت:شجاعت 
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 الن واستته همه بستتتی بخریدانیال یکم فکر کردو گفت:خوب باید تنها بری ا
 بیای 

 تینا:این وقت شب؟ 
 دانیال:اره دیگه مغازه سره کوچست 

 تینا یکم موند 
 رامتین:اخه خطرناکه این وقت شب 

 دانیال:نزدیکه 
 تینا قبول کرد رفت لباس پوشید داشت میرفت 

رامتین نگران بود دانیال اروم دم گوشتتش گفت:ستتر بچه ها رو گرم کنن نفهمن 
 میرم دنبالش نگران نباب من 

 رامتین لبخندی زدو رفت سمت بچه ها  
تینا اروم اروم داشتتتت میرفت با نگرانی به اطراف نگاه میکرد از خونه تا ستتر 

 کوچه تاریک بود 
 دانیال اروم دنبالش میرفت 

شت یکی گفت:خانم  ستنی خرید موقع برگ شت تا ب تینا رفت داخل مغازه و ه
 جدید ما هستین ببخشید شما همسایه 

 تینا ترسید و گفت:نه ما مهمونیم اینجا 
 پسر:چه بد حیف شد 

 تینا:چرا؟ 
 پسر:خب همسایه بودین بیشتر همو میدیدم 

 دانیال از دور متوجه پسر شد اول خواست بره جلو ولی دست نگهداشت 
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 تینا:ببخشید من دیرم شده 
 پسر:میتونم شمارتونو داشته باشم 

 تینا:نه خدافظ 
 ر دنبالش راه افتاد:چرا من قصد مزاحمت ندارم پس

 دانیال:تینا چیزی شده 
 تینا با دیدن دانیال تعجب کرد  
 دانیال:دیر کردی اومدم دنبالت 

 پسر با دیدن دانیال رفت 
 تینا:تو اینجا چیکار میکنی  

 دانیال:خوب نمیشد تنها بیای که اومدم دیگه خطرناک بود 
 اشتی تینا:پس چرا این شرط و گذ

دانیال:چیزی به ذهنم نرستتید دیگه حاال بیا بریم دم در خونه رستتیدن تینا رفت 
 باال مشغول حرف شد دانیالم اروم اومد داخل 

 نیما:دنی کجا بودی؟ 
 دانیال:من رو تراس داشتم سیگار میکشیدم 

 تینا نگاهی بهش کردو چیزی نگفت 
 ره بازی در اوردن تا اخر شب دوباره کلی بازی کردن کلی خندیدن و مسخ

 اخرب هرکی یجا پنچر شد و گرفت خوابید 
صدای  سرو  شت با  شت چایی میذا شد دا صبح دانیال زودتر از همه بیدار 

 داخل اشپزخونه تینا هم بیدار شد 
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 رفت و دانیال دید که داره تو قوری اب جوب میریزه سالم کردو رفت دستشویی 
 کنه و همونجوری به کارب ادامه داد دانیالم جوابشو داد ولی برنگشت نگاب 

 تینا با خودب گفت:این چرا حالی به حالیه ایش معلوم نیست باهام خوبه یا بد 
شیش ور میرفت تینا نگاهی  سته بود و با گو ش شد اومد دانیال ن کارب که تموم 

 بهش کرد 
 دانیال سنگینی حضورشو حس کرد ولی سرشو بلند نکرد 

 تینا:دانیال
 دانیال:جانم 

 تینا:چرا اینقد از من بدت میاد 
 دانیال لبخندی زدو سرشو بلندکردو گفت:کی گفته من ازت بدم میاد؟ 

 تینا:نیاز نیست کسی بگه از کارات معلومه 
 دانیال:نه اینطوری نیست 

شنوه  شد کنار تینا که رسید تینا اروم جوری که ن شپزخونه خارج  شد و از ا بلند 
 خود را ی  گفت:معلومه بدت نمیاه هه از

 دانیال شنید یه لحظه مکث کرد سرشو پایین انداخت و نیشخندی زدو رد شد 
 تینا برای خودب چایی ریخت  

بقیه هم بیدار شتتدن هرکی یچیزی خورد و پستترا حا تتر شتتدن برن ستتر کارو 
 بارشون 

 دخترا هم موندن 
 بعد از رفتن پسرا لیدا گفت:میگم نظرتون چیه بریم پاتوق 

 شنبه  5امروزایدا:اره 
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 نازی:شب بریم دیگه 
 لیدا:خوب االن ساعت یازده حا ر شیم بریم خرید از اونورم بریم پاتوق 

 ایدا:اخ جون من عاشق خریدم 
 تینا که تا اون لحظه ساکت بود گفت:منم موافقم 

 لیدا:حله حا ر شین بریم 
همه رفتن داخل اتاق و حا تتر شتتدن حدود یه ستتاعت طول کشتتید حا تتر 

 ن با بحث کردنای ایدا و نازنین شدنشو
 بالخره ر ایت دادن و از جلوی اینه اومدن کنار  

 لیدا:بدو ماشینو بیار ایدا 
 ایدا:گشاد بیا بریم خوب تا ماشین دو قدمه 

 تینا:راست میگه همینجاست 
 مشکی  206ایدا در ماشین و باز کردو نشستن یه 

 قبل از حرکت اهنگ گذاشت 
 میزنم تو سرتا  لیدا:اهنگ غم بزاری

 ایدا سی دی رو عوض کرد  
 پخش شد   8و   6اهنگ شاد 

 نازنین و تینا اون پشت غر میدادن 
 ایدا هم پشت فرمون همش غر می

 
 داد لیدا هم میخندید 
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 جلوی پاساژ نگهداشت و رفتن داخل 
 یه لباس مردونه فروشی بود که ایدا جلوب ایست کرده بود 

 اینجا موندی بیا بریم لیدا:دوست پسر نداری که 
 ایدا:برای نیما میخوام بخرم لباسش دیروز خراب شد بدبخت 

 نازی نگاه مشکوکی کردشو گفت:خوشم باشه چرا واسه ایدین نمیخری خوب 
 ایدا که حول شده بود گفت:واسه هر دو میخرم 

 لیدا خندید و گفت:نازی خواهر شوهر بازی در نیار 
 تینا:خبریه؟ 
 ی زن اون چولمن میشهایدا:نه بابا ک

 نازی:خیلی دلتم بخواد داداشم به اون خوبي
 ایدا خندید و چیزی نگفت ولی تابلو بود از نیما خوشش میاد 

 بالخره با تیکه های لیدا و تینا و نازنین لباسه رو خرید  
 نازنین:ایدا ولی من میگم تو از چیه نیما خوشت میاد 

 میاد ایدا:نازی بیخیال من که گفتم خوشم ن
 نازنین:گو نخورررررررررررررر 

 ایدا:بی ادب 
 نازنین:گفتم نخور نگفتم بخور که  

 همون لحظه گوشیش زنگ خورد نیما بود 
 نازنین جواب داد:نیما حالل زاده ای 

 نیما:دماغ خارب گرفت فهمیدم حرف منو میزنین 
 نازنین:اره ایدا 
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 ایدا هی عالمت میداد که خفه شه 
 نیما:ایدا چی 

 نازنین:ایدا میگه نیما خیلی چولمنه 
 نیما:بگو خودشه 

 ایدا خندید عالمت تشکر در اورد 
 نازنین:ایدا میگه خودتی 

 ایدا:بی ادب 
 نیما:اون اول گفتااااااا حاال بیخال کجایین؟ 

 نازنین:خرید 
 نیما:شما رو هم که ول میکنن میاین خرید چه خبرتونه 

 نازنین:همینه 
 ین نیما:شب چیکاره ا

 نازی:پاتوق دیگه شب جمعس 
 نیما:راست میگیا پنج شنبه حله فعال 

 نازی قطع کرد 
 ایدا:راز دار باب بیشعور 

 نازنین:واقعا فکر کردی میگم بهش بگم که روب زیاد میشه 
 تینا:میخوای چیکار کنی 

 ایدا:صبر و شکر در راه خدا 
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ساعت نزدیک چهار بود رفت ن نهار رو خوردن همه خندیدن بعد از کلی خرید 
 بعدب حرکت کردن سمت پاتوقشون 

 تینا خیلی واسش جالب بود بدونه قضیه پاتوق چیه 
ایدا گفت:ما ستته ستتاله از وقتی لیلی خدابیامرز فوت کرد واستته این که یکم 
فراموب کنیم یجایی رو واستته خودمون انتخاب کردیم که به جز ما هفت نفر 

ست االن تو هم مید سی نمیدونه کجا ونی هر وقت یکیمون دلمون میگیره یا ک
 ناراحتیم میایم اینجا و بقیه میدونن که ما اینجاییم و اگه بخوان پیدامون میکنن 

 تینا:چقد جالب  
 نازنین:اره یه کافی شاپه دنجه ولی ارامش بخشه 

 تینا:دوس دارم ببینم اینجا رو 
 نازنین:اینا رسیدیم 

 اینقد بازه  لیدا:اونجارو نگاه نیما خر نیشش چرا
 نیما با یه خنده گشاد داشت نگاشون میکرد 

 نازی:ابرو برو ببین ببند نیشتو 
 ایدا:چیکارب داری طفلی خوشحاله 

 همه باهم یه اهووویی گفتن که ایدا سرخ شد 
 ماشین و پارک کردن و پیدا شدن 

 نیما:ایدا خانم مرسی 
 ایدا:بابته؟ 

 نیما:چولمن 
 ایدا:اها قابل نداشت 
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 نیما خندیدو چیزی نگفت 
 ایدین اومد و سالم کرد 

 نیما:من فکر کردم رفتی بسازی داداب 
 ایدین:شلوغ بود خوب چیکار کنم 

 نیما:یعنی تو کارت کم بود؟اونجا شلوغ بود؟بله فهمیدم 
 ایدین خندید و یه مشت حواله نیما کرد 

 همه وارد شدن سر میز همیشگیشون نشستن 
شاپ با دی سالم یکم دیر کردین صاحب کافی  شون اومد جلو و گفت:به به  دن

 فکر کردم نمیاین این هفته 
 لیدا:نه بابا از این به بعد یه نفر دیگه هم به جمعمون ا افه شد تینا خانم 

 و با دست تینا رو نشون دادبعد ادامه داد:ایشونم اقا مانی صاحب اینجا 
 ور شد ازشون مانی که پسر با نمکی بود سالم کرد و با لبخند د

 نیما با خنده گفت:خوب چیا خریدین 
ایدا کیفشتتو باز کرد و پالستتتیک و از داخلش در اورد و ستتمت نیما گرفت و 
گفت:بیا برای تو خریدم گفتم لباستتت خراب شتتد دیشتتب اینو بجاب برات 

 خریدم 
 نازنین و تینا و لیدا ریز خندیدن ایدا با پاب زد به پاشون 

 کردو گفت:من چی پس  ایدین اخم با مزه ای
 نازنین:ایدین من برات گرفتم بیا 

 و با خنده ازکیفش یه پالستیک در اورد ایدین با لبخند تشکر کردو بازب کرد 
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 یه بلوزه قرمز با گالی درشت زرد  
شید  ستش ک سریع پالستیک نیما رو از د ایدین اول از دیدنش تعجب کرد بعد 

 و گفت:نیما اشتباه شده این واسه تو بود  
 نیما با اعتراض رو به ایدا گفت:اره؟ 

 ایدا موند چی بگه  
کادوی  جان همون واستتته تو بود  یدین  نه ا فت: مد و گ به کمکش او نازنین 

 داداشمو پس بده تازه ذوق کرده بود 
 نیما با این حرف قیافشو بچه گانه کردو گفت:اره واسه منو بهم بده 

 ایدین:بیا  بگیر نینی  
 نیما:حسود بده من  

 ایدین پالستیک و بهش داد و یه ایشی گفت 
 نازنین:ایدین واقعا خوشت نیومد از کادو به این خوشگلی 

 لیدا و تینا که دیگه دلشون از خنده درد گرفته بود 
 در اومد داخل با لبخند به همه سالم گفت و نشست  دانیال از

 نیما:دنی ببین ایدا واسم چی خریده 
 لیدا:اوووووو حاال چه ذوقی میکنه 

 دانیال:یاد بگیر برای منم بخر به جا این حرفا 
 لیدا:نازنین نخریده که براب ایدا خریده  

 دانیال:حاال هرچی ایدا و نازنین نداره 
 یدا یکم رفت تو خودب با این حرف دانیال ا

 لیدا گفت:چرا خیلی هم فرق داره االن مگه نازنین و ایدا و تینا واست مثل منن 
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 دانیال:چه ربطی داره 
 ایدین:بحث نکنین بیا نازنین هم واسه من خرید ببین 

 دانیال به بلوز گل گلی تو دست ایدین نگاه کردو از خنده منفجر شد 
 رو

 
 ه عالی به نازنین گفت:سلیقت عالی

 لیدا:رامتین کو 
 دانیال:االن میاد بیا پیداب شد حالل زادس 

 رامتین با لبخند همیشگیش اومد و کنار دانیال نشست 
 دوباره نیما براب از کادویی که گرفته بود گفت و همه رو به خنده انداخت 

 مانی اومد سفارب گرفت 
 میخوردن میز بغل چهارتا دختر نشسته بودن داشتن میزاینارو 

 لیدا:بچه ها این میز بغل بدجور رو مخمن حالشونو بگیریم 
داینال:ولی این دختری که من دیدم زوم که هیچی میکرسکوپه اینجوریم روب 

 کم نمیشه 
 نیما:ولشون کنین بزارین یکم خوب باشن 

 لیدا:اعصابمو خورد کردن میخوام بزنم لهشون کنم 
 رامتین:بیخیال بابا حساس نشو 

 نشو رو مثل ارسطو تو پایتخت گفت و همه خندیدن  حساس
 مانی سفارشارو اورد  



 75 گمشده

 لیدا:مانی این دخترا کین 
 مانی:نمیدونم مشتری دیگه چطور 

 لیدا:خیلی رو مخن 
 مانی:چیکار کردن مگه 

 لیدا:زومن 
 مانی:برم تذکر بدم؟ 

 رامتین:نه داداب خودمون حل میکنیم تو نمیخواد برات بد میشه 
 بخندی زدو دور شد مانی ل

 دانیال:میخوای بریم 
 لیدا: ما چرا اونا باید برن  

شاره کن بگو  سر عمم به دانیال ا رو به نازنین گفت:نازی برو اونجا بهش بگو پ
 ازت خوشش اومده شمارتو بده 

 دانیال:به من چه بگو رامتین 
 رامتین:چرا من خوب بگو ایدین 

 ادامه تحصیل بدم ایدین:اصال حرفشم نزن من میخوام 
نیما نگاهی بهشون کردو صداشو زنونه کرد و گفت:اوا مامان من میخوام درس 

 بخونم 
 همه خندیدن 

 لیدا:برو بگو رامتین ازت خوشش اومده شمارتو بده 
صدای  شده بودن اخه قرار بود نازنین  سرخ  شدو رفت همه از خنده  نازنین بلد 

 ور یواشکی فیلم میگرفت دختره رو  بط کنه نیما هم داشت از این
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 نازنی اومد و با لبخند نشست 
 لیدا:چیشد؟ 

 نازنین:از خداشم بود بدبخت 
صدا کن بگو  شو یکی از ماهارو حاال فرق نداره یکی رو  لیدا:رامتین االن بلند 

 خانمم بیا کارت دارم 
 رامیتن خندید و بلند شدو گفت:لیدا خانمم بیا کارت دارم 

 خنده  همه سرخ شده بودن از
شکش در  شت حرص میخورد کم مونده بود ا دختره با تعجب نگاه میکرد و دا

 بیاد 
رامیتن ولیدا رفتن تا دم ماشتتین و اومدن موقع ای که میخواستتتن بیان داخل با 

 دختر چشم تو چشم شدن 
 دختره:واقعا که خجالت نمیکشی خانم داری شماره میدی 

دشتتم ما داشتتتیم بازی شتتجاعت رامتین:من شتتماره ندادم که شتتما دادین بع
 حقیقت میکردیم قرار شد دوستمون بیاد بهتون بگه اینجوری و اونجوری 

 لیدا داشت از خنده میترکید 
 دختربا عصبانیت رفت  

 اومدن پیش بقیه براشون تعریف کردن چیشده 
 نیما:حالش گرفته شدا 

 لیدا:حقش بود  
 یکم دیگه نشستن و بلند شدن برن 
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 دنگی بود ولی دنگ تینا رو رامیتن داد  پول کافی شاپ
 لیدا و ایدا و نازنین دوباره رفتن خونه تینا 

 پسرا هم هر کدوم خونه خودشون  
بعد از این که رستتیدن خونه نازنین گفت:ایدا اگه نیما هم ازت خوشتتش بیاد 

 چیکار میکنی 
 ایدا:خوب معلومه بال در میارم 

   نازنین:خوب من این مژده رو بهت میدم
ایدا با خوشتتحالی نازنین و بغل کردو گفت:راستتت میگی؟ تو از کجا میدونی 

 اخه 
نازنین:یبار خودب گفت که ایدا واستم با بقیه فرق داره نمیدونم بحث چی بود 

 گفتم قراره خاستگار بیاد واست خیلی بهم ریخت بعد گفت بهم 
 ایدا:چرا نگفتی بهم 

 که حاال هم بنظرم بهش بگو  نازنین:خوب نمیدونستم تو هم دوسش داری
 ایدا:اون باید بگه نه من 

 نازنین:خوب من باهاب میحرفم میگم بی میل نیسی بیاد بگه بهت 
 ایدا:زشت نیس؟ 

 لیدا:به هرحال باید یکیتون زر بزنه دیگه 
 ایدا:اره همونجوری که تو به رامتین گفتی؟ 

 لیدا:فرق داره من رامتین و دوست ندارم 
 که داره  تینا:ولی اون

 لیدا:از کجا میدونی؟ 
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 تینا:لیدا خانمم بیا بریم کارت دارم 
 لیدا:این که نشد دلیل 

ایدا:اتفاقا همین دلیلشتته تو گفتی هر کدوم که دوس داری رو صتتدا کن اونم 
 تورو صدا کرد 

 نازنین:اصال یه فکری دارم 
 لیدا:چی 

 ارو تو عمل انجامنازنین:شماها که هی  کدوم اعتراف بکن نیستین چطوره شم
 شده بزاریم 

 تینا:مثال بازی شجاعت حقیقت نه؟ 
 نازنین:دقیقا سمت هرکدوم افتاد ازشون میپرسیم که طرفو دوس داره یا نه  

 اونام مجبور میشن اعتراف کنن 
 ایدا:من نمیگم 

 نازنین:سعی میکنیم رو اونا بیوفته 
 لیدا:خوبه فردا شب بگیم بیان دور هم جمع شیم 

 فردا شب  
 پسرا اومدن و دور هم جمع شدن 

 موقع بازی شد 
 لیدا و ایدا استرس داشتن دخترا یطرف بودن پسرا یطرف 

نازنین چرخوند بطری چرخید و چرخیدو چرخید تا به ستتمت نازنین و نیما 
 موند 
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 نازنین لبخندی زدو گفت:شجاعت یا حقیقت 
 نیما:حقیقت 

 نازنین:ایدا رو دوست داری؟ 
 جا خورد ایدا سرشو پایین انداخت نیما گفت:اره خوب دختر عممه نیما 

 نازنین:نه بجز این که دختر عمته دوستش داری؟ 
 نیما یکم سکوت کردو بعد گفت:اره 

 ایدا تو دلش پارتی بود اینقد ذوق داشت صداب میلرزید 
 نازنین رو به ایدا گفت:ایدا تو چی 

 ایدا نگاهی به ایدین که با تعجب داشت نگاه میکرد کرد  
 اروم گفت:اره 

 تینا:خوب مبارکه بسالمتی 
 نیما خندید به ایدا نگاه کرد 

 ایدین:من نمیفهمم 
 نیما:چی رو برادر زن 

 و دست انداخت دور گردن ایدین و لپشو ب*و*س کرد 
 ایدین:االن شوهر خواهرم شدی؟؟؟؟؟ 

 نیما:خوشت نمیاد؟ 
 ایدین:من نباید خوشم بیا

 
 د که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد 

 نیما:بعله منکه شیرینم 
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 ایدین خندیدو چیزی نگفت 
 نازنین دوباره بطری رو چرخوند رو به تینا رامتین موند 

 تینا:رامتین تو لیدا رو دوس داری 
 رامتین:امشب بازیه یا اعتراف گیری؟ 

 ب تینا:بگو مثل نیما شجاع با
 رامیتن:چی بگم خوب 

 لیدا داشت نا امید میشد 
 رامیتن:اخه ..... 

 و نگاهی به دانیال کرد  
 تینا لبخندی زدو گفت:بابا نترس دانیال کاریت نداره 

ستی  دانیال لبخندی زدو گفت:اره راحت باب دله دیگه گیر میکنه چیز بد نخوا
 که 

 رامتین لبخندی زدو گفت:پس مبارکه دیگه 
 لی چقد بزار ببینیم لیدا هم میخوادت یا نه  تینا:حو

 دانیال:لیدا هم میخواد دیگه معلومه وگرنه که مراسم اعتراف نمیزاشتین 
لیدا و ایدا سرخ شدن دانیال و پسرا خندیدن دانیال رو ایدین گفت:داداب تو که 

 اعترافی نداری 
گم اینقد ن ایدین:نه داداب من دلم صتتافه بخوام رک میگم مثل اینا نیستتتم که

 مجبورم کنن 
 رامتین و نیما خندیدن  
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 نیما:حاال که ما سرو سامون گرفتیم شما چی 
 ایدین:ما سنگل حال میکنیم داداب مشکلی بود 

  I am single lifeدانیال:
 همه خندیدن به این حرفش 

 تینا:خوب االن شماها جفت شدین 
 رامیتن:بله االن تو خواهر شوهر لیدایی 

 و گفت:من خواهر شوهر کیم پس  لیدا خندید
 دانیال:هیچکی  

 نازنین:ایدا خدا بدادت برسه 
 ایدین:خواهرمو اذیت کنی داداشتو اذیت میکنما 
 ایدا لبخندی زدو گفت:بفرما داداب به این میگنا 

 بعد از کلی خنده و شادی پسرا رفتن 
 شب ایدا همش سرب تو گوشی بود داشت اس میداد 

 ت:بزار دوروز بشه بعد تینا با اعتراض گف
 ایدا:کلی حرف نگفته داریم بهم بزنیم خوب 

 تینا خندید وچیزی نگفت 
 لیدا با صدای گوشیش پرید سمتش که باعث خنده همه شد 

 لیدا پنچر شدو گفت:تبلیغاتیه ایش 
 نازنین خندیدو گفت:بابا حولی چقد نترس پیام میده 

ضی وقتا ی صال تو حال خودب بود بع ضی وقتا جدی ایدا که ا هو میخندید بع
 میشد 
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 گوشیش زنگ خورد بلند شد رفت تو اتاق درو بست 
 نازنین:این ماه نیما پول تلفنش چقد بیاد خوبه؟ 

 تینا:یه ملیون  
 و زدن زیر خنده 

شت گاز میزد همونجوری گفت:رامیتن از این  سیبم دا لیدا رفت چایی بریزه یه 
 ن یه زنگ نمیزنه عر ه ها نداره عین خر میمونه نگاب ک

 داشت میومد که گوشیش زنگ خورد نازنین ورداشت نگاه کرد 
 لیدا حول شد پرید تو حال  

 نازنین:بیا خودشه 
 لیدا یه دستی به موهاب کشید  

 تینا:از پشت تلفن که نمیبینتت خنگه 
 لیدا نگاه نکرده جواب داد صداشم یکم نازک کرد گفت:جانم 

 خنده نازنین و تینا زدن زیر 
دانیال از پشت خط گفت:خاک تو سرت االن هرکی ندونه فکر میکنه ترشیدی 

 و زد زیر خنده 
لیدا با تعجب نگاهی به گوشیش کرد با دیدن اسم دانیال یه نگاه غضب ناک به 

 نازنین کرد و گفت:خفه نشی بیشعور نافم اومد تو شرتم 
 دانیال:حولی چقد  

 لیدا:نه بابا فکر کردم مامانه 
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خودب از جوابی که داده بود خندب گرفت اخه مامان باشتته صتتداشتتو نازک  و
 میکنه 

 دانیال:باشه تو که راست میگی زنگ زدم ببینم چیزی نیاز ندارین؟ 
 لیدا اروم گفت:مزاحم  

 و بلند گفت:نه داداشی مرسی بوج بوج 
 دانیال:مزاحم خودتی بیشعور خدافظ 

 ن  بعد از قطع کردن لیدا پرید سمت نازنی
 نازنین که غافلگیر شده بود نتونست جا خالی بده و گیر لیدا افتاد 

 لیدا هم کلی ویشکونش گرفت 
 تینا هم ریسه رفت از خنده 

نازنین که بزور خودشتتو از دستتتت لیدا نجات داده بود گفت:بیاین یکم کرم 
 بریزیم 

 لیدا:مثال؟ 
 تینا:مثال من میدونم چیکار کنیم 

 مه و دیگ وقاشق اورد و رفت چندتا سره قابل
 یه دیگ و دوتا قاشق داد به نازنین دوتا  سر قابلمه هم داد به لیدا 

 خودشم یه دیگ با مالقه ور داششت 
 نازنین لبخند شیطونی زدو گفت:با شمارب من همه پشت من به  رب بزنین 

 لیدا هم سرشو تکون داد 
 نازنین دستشو بلند کرد گفت:وان تو تیری حرکت 

 حرکت کردن سمت اتاقو با شدت درو باز کردن و شروع کردن سرو صدا هرسه 
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 لیدا هم اون وسط شعر میخوند:اها دختر رششتی 
 نازنین و تینا:بلهههه 

 لیدا:بریم کوه 
 نازی و تینا:بریم بریم 

 لیدا:اها بتکون اها اها 
 نازنین:اره اینه 

 خبره اینقد مسخره بازی در اوردن که نیما از پشت خط گفت:چه 
 ایدا:گروه موزیکه 

 نیما:فیلم بگیر ازشون 
 ایدا قطع کردو ازشون فیلم گرفت 

 بعد از کلی مسخره بازی خسته شدن و رفتن بیرون ایدا هم اومد 
 فیلمو براشون گذاشت بعد از دیدن فیلم کلی خندیدن 

 شنبه بچه ها باید میرفتن دیگه خونه چون کالس داشتن فرداب 
 تن ولی قرار شد بازم بیان با کلی ناراحتی رف

 تینا لباس پوشید بره بیرون که یکم خرید کنه 
 رامیتن زنگ زد بهش:تینا کجایی 

 تینا:بیرون چطور مگه 
 رامتین:هیچی دیگه همینجوری زنگ زدم ببینم کجایی 

 تینا:باشه دارم خرید میکنم 
 رامیتن:باشه مواظب باب خدافظ 
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 تینا خریداشو کردو رفت خونه 
 وسایل و جابجا کرد و نشست جلوی تلویزیون و فیلم نگاه کرد تموم 

 یه فیلم ترسناک داشت پخش میشد از یه شبکه 
 همونو نگاه کرد 

 فیلمش واقعا ترسناک بود 
 بعد از تموم شدن فیلم صدای رعد و برق شدیدی که اومد تینارو یمتر پروند 

 تینا بلند شدو رفت سمت پنجره نگاهی به بیرون انداخت 
 صدای بارون شدید  

 چشاشو بست
 

 و یه نفس عمیق کشید 
 بوی خیسی هوای خنک 

 ولی صدای رعد و برق ترسوندب 
 پنجره رو بست رفت تو اتاق که بخوابه 

 باد زد دره کمدو باز کرد 
 تینا ترسیده بود حس میکرد یکی تو کمده 

 جیغ کشید و رفت بیرون 
 گوشیشو ورداشت و شماره رامتین و گرفت 

 ر دسترس نبود د
 شماره لیدا رو گرفت 

 خاموب بود 
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 شماره ایدا رو گرفت 
 جواب نداد 

 نازنین هم گوشیش خاموب بود 
 شماره نیما و ایدین رو هم نداشت 

 کالفه نشست رو زمین و تکیه داد به اوپن 
 صداي رعد برق دوباره ترسوندب بغض کرد 

 تنها کسی که به ذهنش رسید دانیال بود 
 زنگ زد 

 دانیال خسته رو تخت نشسته بود ومیخواست بخوابه 
 گوشیش زنگ خورد 

 با دیدن اسم تینا تعجب کرد 
 دانیال:بله 

 تینا با بغض گفت:دانیال 
 دانیال با نگرانی پرسید:چیشده تینا خوبی  

 تینا:من میترسم اینجا صدای ترسناک میااااد من میترسم 
و باب نترس چیزی نیست که برو برقاردانیال خندب گرفته بود اروم گفت:اروم 

 روشن کن تلویزیونم صداشو زیاد کن
 تینا:میترسم  

 دانیال:من االن میام اینکارارو بکن تا من برسم 
 قطع کرد و سریع لباس پوشید رفت سمت خونه تینا 
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 تینا همون کارایی که داینال گفته بود و انجام داد  
 دانیال رسید سریع رفت ایفونو زد 

 پشت در منتظر بود سریع درو باز کرد با دیدن دانیال پرید بغلش  تینا
 دانیال اولش تعجب کرد  

ولی چشای اشکی تینا رو که دید دلش سوخت اونم بغلش کردو گفت:بیا بریم 
 تو نترس من اینجام 

تینا به خودب اومد دید تو بغل دانیاله اروم کنار اومدو گفت:ببخشتتید خیلی 
 نبود ترسیده بودم حواسم 

 داینال لبخندی زدو گفت:اشکال نداره بیا بشین 
 رو مبل نشستن 

 تینا پاهاشو تو شکمش بغل کرد
 با ترس به اطراف نگاه میکرد 

 دانیال:تینا رعد و برق که ترس نداره 
 تینا:یکی تو اتاقه تو کمد 
 دانیال:بیا بریم ببینیم کیه 

 دستشو به سمت تینا گرفت 
 شدن  تینا دستشو گرفت و بلند

 رفتن تو اتاق تینا خودشو پشت بغل دانیال قایم کرده بود 
 دانیال برقو روشن کرد 

 اروم رفت سمت کمد درشو باز کرد 
 رو به تینا گفت:نگاه کن کسی نیست اینجا که 
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 تینا:درو باز کرد بخدا 
دانیال:حتما خیاالتی شتتتدی باد زده درو باز کرده نترس چیزی نیستتتت بگیر 

 ن بیرونم کار داشتی صدام کن بخواب منم همی
 رفت موقع رفتن برقو خاموب کرد 

 تینا:روشن کن درو هم باز بزار 
دانیال برقو روشن کرد و درو باز گذاشت رو مبل نشست سرشو تکیه داد به مبل 

 چشاشو بست 
 پلکاب سنگین شده بود که صدای گریه شنید 

 بلند شد رفت سمت اتاق تینا 
 زانوشو بغل کرده بود گریه میکرد  تینا رو تخت نشسته بود

 دانیال با تعجب نگاب کردو گفت:تینا چیشده 
 تینا با چشمای اشکی نگاب کردو گفت:یاد مامانم افتادم دلم براب تنگ شده 

سفم حاال بیخیال گریه نکن  شو پایین انداخت و گفت:متا سر سف  دانیال با تا
 بیا بازی کنیم  یادت بره 
 بازی  تینا لبخند زدو گفت:چه

 دانیال:اوووم من غذا نخوردم بیا بریم ییچیز درست کنیم بخوریم 
 تینا با خنده بلند شد و گفت :باشه تو درست کن 

 دانیال:باشه تو نظارت کن 
شد ببینه دانیال چیکار  ستو منتظر  ش تینا قبول کردو رفتن تو حال تینا رو اوپن ن

 میکنه 
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دانیال با تموم خستگیش واسه این که تینا یادب بره ناراحتیش سویشرتشو کند 
 و  

 استینشو تا زد 
 تینا:بدو بدو 

 دانیال:چشم بزار 
 اومد داخل اشپزخونه  

 تینا:برو اول پیشبند بزن 
 دانیال:نمیخواد 

 تینا:بزن دیگه 
 دانیال پیشبندو ورداشت بست 

 تینا هم ازب عکس گرفت 
 ید وگفت:استفاده ابزاری؟ دانیال خند

 تینا خندید و با حالتی دستوری گفت:هوی پسر یه سیب بده ببینم بدو 
 دانیال:چشم رییس بفرمایید 

 تینا مشغول سیب خوردن شد و دانیال مشغول غذا درست کردن 
 تینا:بلدی؟ 

 دانیال:اره بلدم کاری نداره که 
 تیینا:نمیریم 

  دانیال:نه نترس تو هفتا جون داری
 تینا:به هرحال میترسم اون شیش تا جون دیگمم بگیری اولی رو که گرفتی 

 دانیال از این تفسیر تینا خندب گرفت و بلند زد زیر خنده 
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 تینا به صورتش دقیق نگاه کرد  
 یهو ناخواسته گفت:وای عاشق چالم  

 دانیال با تعجب نگاب کردو گفت:چی؟ 
 که توهم چال داری من ندارم  تینا فهمید سوتی داده گفت:منظورم اینه

 و لبخند زدو با دستش نشون داد و گفت:نگاه کن ندارم 
 دانیال:اها اره من دارم  

 تینا:خوشبحالت همینم من ندارم 
 و خودب خندید 

 دانیال قارچارو که خورد کرده بود ریخت تو روغن و سرخ کرد 
 تینا:چی میکنی گزارب بده 
 دانیال:سرخ دیگه میبنی که 

 نا یکم همونجوری نشست بعد خسته شد پرید پایین تی
 اومد کنارب وایستاد قدشو بلند کرد که بهش برسه 

 دانیال خندب گرفت و گفت:کوچولو زور نزنم زیر پات صندلی بزار 
 تینا:اونقدم بلند نیستیاااا من یزره کوتاه ترم همش 

 دانیال:بله درسته 
 گرفتن:دانیال بگو سیب تینا گوشیشو ورداشت و شروع کرد به فیلم 

 دانیال:مگه عکسه خلو چل 
 تینا:میخوام چال لپت معلوم شه 

 )چند هفته پیش برای خودب گوشی خریده بود با پوالیی که داشت( 
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 دانیال:بیااااااا سییییییییییییب خوبه 
 تینا:ارهههه خوبه حاال بگو هلووو 

 دانیال:هلو چرا  
 تینا:فضولی نکن بگو 

 دانیال:بیا هلوووووووووووو  
 چشاشم درشت کرد  

 تینا فیلمو برد سمت غذاشو گفت:دوستان مش
 

 اهده کنین همش کاره خوده دانیاله ها من اصال دستم نزدم 
 دانیال:دست میزدی خراب میشد خوب شد دست نزدی 

 تینا:پرو 
فیلمو قطع کردو به غذایی که دانیال درستتت کرده بود نگاهی کرد ظاهرب که 

 خوب بود  
چنگال ورداشتتتت یکم تستتتت کرد و گفت:وای عالیه من نمیزارم تو بخوری 

 همش مال خودمه 
 دانیال خندید و گفت:باشه بخور هرچقد ا افه اوردی من میخورم 

 و گفت:وای ترکیدم   تینا شروع کرد به خوردن یکم که خورد ا افه اورد
 دانیال که داشت نگاب میکرد گفت:همشو میخواسی بخوری که 

 تینا:دیگه نمیتونم 
 دانیال لبخندی زد چیزی نگفت 

 تینا:من ظرفارو میشورما 
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 دانیال سری تکون داد و مشغول خوردن شد  
 واقعا خسته بود 

مع کردو بعد از این که غذاشتتو خورد رفت رو مبل نشتتستتت تینا هم ظرفارو ج
 شست  

 رفت ببینه دانیال چایی میخواد یا نه  دید دانیال رو مبل خوابش برده 
 یه پتو انداخت روشو رفت تو اتاق خوابید 

 صبح بیدار شد دانیال نبود ولی براب صبحانه حا ر کرده بود 
بعد از خوردن صبحانه مشغول جمع کردن خونه بود که رامتین بهش زنگ زد و 

 ش برن شرکت گفت میاد دنبال
 تینا هم حا ر شدو منتظر نشست 

 رامتین اس داد که پایینه 
 تینا سریع رفت 
 استرس داشت 

 رامیتن:چیه چرا استرس داری اینقد 
 تینا:نمیدونم میترسم دلم شور میزنه 

 رامیتن:نترس من هستم بیا بریم همه چیزو یادت میدم 
 جلوی شرکت نگهداشت یه شرکت بزر  

 شدن سوار اسانسور 
 طبقه هشتم 

 رامتین:بیا 
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 کلید انداخت رفتن داخل 
 مش رحیم ادارچی بود داشت تی میزد 

رامتین:سالم مش رحیم خسته نباشی ایشون خانم اسدی هستن منشی جدید 
 شرکت 

 مش رحیم نگاهی به تینا انداخت با لبخند گفت:خوشبختم 
 و رفت سمت ابدارخونه 

 تینا به میز روبرو نگاه کرد 
 تن:این میز مال شماست خانم اسدی رامی

 رامتین یکم موندو ادامه:فامیلی من راد فامیلی دانیال کمالی  
 تینا:خب من باید چیکار کنم 

 رامتین همه چیزای الزمو بهش تو یح دادو گفت که باید چیکار کنه 
 در شرکت باز شد و دانیال اومد داخل 

 فت:اینجا چیکار میکنی با دیدن تینا یکم تعجب کردو بعد لبخند زدو گ
 رامتین:خانم اسدی منشی جدید شرکت اریان 

 دانیال:اره  گفته بودی یادم رفته بود خوبه موفق باشی 
 و رفت سمت اتاقش 

 رامیتن:خوب دیگه فهمیدی؟ 
 تینا:رامتین دیشب چرا گوشیت و جواب نمیدادی؟ 

س شارژرو نمیتون شیم خاموب بود  شب گو یدا تم پرامتین:مگه زنگ زدی من دی
 کنم شارژ نداشت 
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تینا ماجرای دیشتتب و تعریف کردو گفت:به دانیال نگو شتتاید نمیخواستتت تو 
 بدونی اگه خودب گفت هم  اظهار کن نمیدونی 

 رامتین:چشم خانم هرچی شما بگی من یه زنگ بزنم ببینم لیدا کجاست 
 تینا لبخندی زدو نشست پشت میزب 

 رامتینم رفت داخل اتاقش 
شت اون روز  ست دا شت ولی دو سخت گذ چون روز اول بود یکم برای تینا 

 کارشو 
 تو راه خونه داشت پیاده قدم میزد که یه اموزشگاه رانندگی نظرشوجلب کرد 

 رفت داخل و قیمت گواهی گرفتن و پرسید 
بعدم اومد بیرون جلوی درب مونده بودو داشتتت حستتاب کتاب میکرد که یه 

 ماشین براب بوق زد 
 قدر غرق حساب و کتاب بود که نشنید تینا این

 ماشین بازم بوق زد  
 تینا سرشو بلند کرد که ببینه کیه 

 دید دانیاله 
 تینا لبخندی زدو رفت سوار شد 

 دانیال:اینجا چیکار میکردی؟ 
 تینا:هیچی اومدم یه سوال بپرسم 

 دانیال یهو چیزی به ذهنش رسیدو گفت:دوست داری رانندگی یاد بگیری؟ 
 :اره خوب خیلی دوست دارم تینا
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 دانیال لبخندی زدو گفت:خوب اصال بلد نیستی؟ 
 تینا:نه تا حاال ننشستم 

 دانیال:خوب ثبت نام کردی؟ 
 تینا:نه حاال ماه دیگه 

 داینال با تعجب نگاهی بهش کردو گفت:چرا؟ 
 تینا:حاال ببینم برنامه شرکت چجوریه وقتم ازاد هست یا نه بعد 

 از چهار تا هشته اصوال اونم سه روز در هفته  دانیال:شرکت که 
 تینا:اهان خوبه اینجوری 

 دانیال یکم فکر کردو گفت:تینا اگه مشکلت پوله من میتونم.... 
 تینا:نه بابا پول چرا 

 دانیال:تعارف نکن چقد کم داری من بهت قرض میدم 
 تینا سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت 

 م ثبت نامت میکنم مدارکتو وردار فردا بریم دانیال:خوب فردا باهم میری
 تینا:حاال عجله نیست بخدا حقوقمو میگیرم بعد 

شه باید  سات تموم  شم زودتر برو کال دانیال:قرض میدم بهت نگران نباب بعد
 بری دانشگاه 

 تینا با تعجب نگاهی بهش کردو گفت:دانشگاه؟؟؟ 
 توهم باید بری  دانیال:اره دیگه همین دانشگاه که همه ماها میریم

 تینا:وای من حال ندارم کنکور بدم بابا 
 دانیال:بدون کنکوره خانم  

 تینا لبخند گشادی زدو گفت:واقعااااااااااااااااااااااا 
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 دانیال:اره صحبت کردم بدون کنکور رشته معماری داره میتونی بری 
 تینا:وای چقد تو خوبی  

 د که دانیال نگاهی بهش کردو گفت:ازم بدت میوم
 تینا:تو خودت اول از من بدت میومد  

 دانیال:حاال به هر حال دیدیم همه دارن میرن دانشگاه تو هم بری خوبه  
 رامتین میخواست بهت بگه ولی چون قطعی نبود نگفت من پیش دستی کردم 

 تینا:مرسی مرسی مرسی 
 دانیال ستترشتتو تکون دادو گفت:پوالتو جمع کن گواهی گرفتی ماشتتینم بخری

 واسه خودت راحت شی 
 تینا:وای حاال یاد بگیرم 

 دانیال:کاری نداره که رامتین و من یادت میدیم 
 تینا تشکر کردو پیاده شد 

 با خوشحالی به پوالیی که جمع کرده بو
 

 د نگاهی کرد تصمیم گرفت از این به بعد بیشتر جمع کنه  
 فرداب دانیال بردب اسمشو تو اموزشگاه نوشت  

 روز میرفت کالسای ایین نامه رو مینشست تینا هر 
 یه هفته بعد امتحان داشت 

 رامتین:این تابلو چه معنی میده؟ 
 تینا:عبور ممنوع 
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 رامیتن:اینجا حق تقدم با کیه 
 تینا:با اون ماشین مشکیه 

 رامیتن:بیا این ازمونو حل کن 
 تینا:وای رامتین این دهومیه خسته شدم 

 رامتین:اخریه حل کن دیگه 
 تینا حل کرد 

فردا صبح رامتین رسوندب جلوی اموزشگاه و گفت:ببین من همینجا نشستم 
شنگ بخون  سواالرو ق سر کمکت میکنه همه  شین اف عجله نکن تا دقیقه اخر ب

 بعد بزن 
 تینا کالفه گفت:چشم چشم صدبار گفتی 

 پیاده شدو رفت داخل 
 سواال پخش شد امتحان و داد 

 م شد  نیم ساعت بعد ازمون تمو
 افسر برگشو صحیح کرد 

 با استرس نگاه کرد 
 افسر اسمشو صدا زدو گفت :تنیا اسدی بیا اینجا رو امضا کن 

 تینا امضا کردو با خوشحالی اومد بیرون 
 ولی خودشو زد به ناراحتی و سوار شد 

 رامیتن:چیشد؟رد شدی؟ 
 تینا سری به نشون مثبت تکون داد 

 حاال دفعه بعد بیا برگه رو بده ببینم  رامیتن: ای بابا اشکال نداره
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 تینا برگه رو گرفت سمته رامتین 
 رامتین با تعجب نگاه کرد اثری از ردی نبود 

 یدونه زد تو سر تینا و گفت:بیشور قبول شدی؟؟؟ 
 تینا خندیدو گفت:بعلهههههه بدون غلط 

 رامتین:افرین بریم شرکت پز بده 
 به سمت شرکت حرکت کردن 

 دیدنشون سریع پرسید:چیشد؟ دانیال با 
 رامتین:رد شد خنگ 

 تینا:به من چه سخت بود 
 دانیال:ای بابا اشکال نداره حاال ناراحت نشو  

 رامتین برگه رو گرفت سمت دانیال گفت:نگاه کن چندتا غلط داره 
 تا درست  خیلی خرین هردو  30دانیال نگاهی به برگه کردو با خنده گفت:

 ن تینا و رامتین خندید
 دانیال:مبارکه  

 تینا:حاال سختش مونده بابا 
 دانیال:رامتین یادت میده نترس

 
 این حرف رو زد و با لبخندي به سمت اتاقش حرکت کرد

 رو به پنجره داشت خیابون و نگاه میکرد 
 گوشیش زنگ خورد
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 دانیال: سالم جانم مامان
 مریم: سالم پسرم میاي دنبالم جایي بریم باهم

 االن؟ االن که شرکتم مامان  دانیال: کجا؟
 مریم: خوب سخته خودم با تاکسي میرم میخواستم توهم بیاي حاال نمیخواد

 دانیال لبخندي زدو گفت: وایسا اومدم 
 تلفن رو قطع کردو از اتاق رفت بیرون

 تینا پشت میز نشسته بودیه دفتري رو ورق میزدو با تعجب نگاه میکرد
ستتمتش و اروم گفت: خانم استتدي به اقاي راد دانیال با قدم هاي اهستتته رفت 

 بگین من میرم تا جایي معلوم نیس کارم چقدر طول بکشه شاید برنگشتم
تینا با تعجب بهش نگاه کرد اونجا که کستي نبود چرا به فامیلي صتدا زد پستره 

 رواني یه لحظه خوبه یه لحظه بد حالي به حالیه
 تینا: باشه اقااااي کمالي

 التي خاص بیان کردو کمالي رو با ح
 دانیال پورخندي زدو رفت بیرون

 سوار اسانسور شدو لبخند پیروز مندانه اي زد
 از این که تینا رو اذیت میکرد خوشحال بود

 داخل اسانسور تو ایینه به خودب نگاهي کرد 
 دستي به موهاب کشید 

ست ولي از این که  شم نمیدون رص حچرا اینقد با تینا مثل کاردو پنیر بود خود
 میخورد حال میکرد

 صداي ایستادن اسانسور از فکرو خیال بیرونش اورد 
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 سوار ماشین شد و به سرعت به سمت خونه حرکت کرد
تینا با حرص خودکارو پرت کرد رو میز و دستشو زیر چونش گذاشتو به روبرو 

 نگاه کرد
 رامتین از اتاق اومد بیرون 

 بود نگاه کرد به تینا که با حرص دستشو زیر چونش زده 
 گفت: چیشده عزیزم 

 تینا: رامتین این دانیال یچیزیش میشه ها چرا اینجوریه
 رامتین: چیشده باز کي خانم کوچولوي مارو اذیت کرده

تینا: دانیاله احمق اومد بیرون بعد گفت بهت بگم میره بیرون معلوم نیس کي 
 میاد

 رامتین: خوب این حرص خوردن نداره که
ده میگه خانم استتدي لطفا به اقاي راد بگید من میرم کستتیم اینجا تبنا: اخه اوم

 نبود خوب میگفت تینا به رامتین بگو
 رامتن خنده بلندي کردو گفت: حاال چون نگفت تینا ناراحتي؟

 تینا جاخوردو گفت: نه ولش بابا ادم نیس که
 رامتین خندید و خواست چیزي بگه که موبایلش زنگ خورد

 کردو گفت: وزیر جنگه من فعالبه موبایلش نگاهي 
 و رفت داخل اتاقش

.........................………………….................... 
 دانیال جلوي در خونه منتظر مریم خانم بود
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 مریم اومد نشست 
 دانیال نگاهي بهش انداخت و گفت: خب خانم کجا تشریف میبرین

 مریم ادرسو داد به دانیال
 دانیال: کجاست اینجا

 ریم : خونه مادربزر  تینام
 دانیال با تعجب به دهن مادرب چشم دوخت و منتظر ادامه شد

 مریم: بریم یه سر گوب اب بدیم
 دانیال: چقد دیر

 مریم : به هرحال دیرو زود نداره
دانیال به ستتمت ادرس حرکت کرد و با کلي بدبختي ادرستتو پیدا کردن ولي با 

 ب دهنشون دومتر باز مونددیدن پرده سیاه جلوي در خونه از تعج
 مریم پیاده شد و رفت زنگ درو بزنه

 تا دستشو گذاشت رو زنگ در باز شد
 زن میانسالي اومد بیرون

 با تعجب به مریم نگاه کرد
 مریم: ببخشید منزل خانم اسدي؟

 زن: شما؟؟
 مریم: من یکي از اشناهاشونم
 زن: من همسایشونم بفرمایید

 مریم: کسي فوت کردن؟؟
 خبر ندارین؟؟؟زن: 
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 مریم: نه اشنا دوریم اخه
شتنش جنازم پیدا  شون تینا دختره بیچاره میگن دزدیدنش بعدم ک سری زن:نوه پ

 نشد بیچاره رفت پیش پدر مادرب خیلي بدبخت بود 
 سري تکون داد و رفت

 مریم از شنیدن اون حرفا سرب سوت کشید
 این پیره زن چقد بد بود 

 رفت داخل
 روي ایون نشسته بودو داشت چایي میخورد پیر زني رو دید که

 با دیدن مریم با اخم گفت: شما؟؟؟ اینجا مگه تویلس خانم
 مریم: من از خیریه اومدم خانم

 زن: بگو کارتو
 مریم: شما تنها زندگي میکنین؟؟

 زن: بله نوم تازه مرده 
 مریم: چجوري فوت شدن

ید عروستتي دزدیدنش زن: کشتتتنش دختره بیچاره قرار بود ازدواج کنه رفت خر
 بعدم جنازشو نیاوردن

 مریم دیگه از این همه شرارت زن حالش داشت بهم میخورد
 معذرت خواست و رفت 
 زن: کجا کارت چي بود

 مریم: اشتباه اومدم خدا نگهدار
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 زن با تعجب نگاب کرد
 مریم با حالت خفه و بغض سوار ماشین شد

 دانیال: مامان چیشد 
 ي باید بهش بگیممریم: بیچاره تینا چجور

 دانیال: چیو
 مریم: زنیکه اشغال به همه گفته نوم رو دزدیدن کشتن جنازشم نیاوردن

 دانیال دهنش دومتر باز موند نگاهي به مادرب کردو گفت: الکي میگي
 مریم: بخدا برو بپرس خودت
 دانیال: چجوري به تینا بگیم 

 مریم : فعال نگو
 حرکت کرددانیال توخودب رفت سري تکون داد و 

 توراه هردو سکوت کرده بودن و حرفي نمیزدن
 مریم خانم گفت: بالخره باید یجوري بهش بگیم اینجوریم درست نیست

دانیال همونجور که به روبرو نگاه میکرد گفت: باید با بچه ها هماهنگ کنیم 
 باهم بگیم بهش

 مریم سري تکون دادو ساکت موند
 رسیدن 

 لم نگاه میکردلیدا جلوي تلویزیون داشت فی
 با دیدن مادرشو دانیال بلند شد و امد سمتشون

 لیدا: چیشد کجا بودین
 مریم: رفته بودیم خونه مادربزر  تینا
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 لیدا: خوب چیشد
 مریم تمام ماجرارو تعریف کرد

لیدا باتعجب نگاهي به مادرب کردو گفت: عجب زني من واقعا موندم مگه 
 میشه یه پیرزن اینقد بدجنس باشه

 ال که تو فکر بود یهو فکرشو بلند گفت:نباید بفهمهدانی
 مریم: هرچي صالحه من میرم

 
 تو اتاقم

 و بسمت اتاقش حرکت کرد
 دانیال بلند شد و بسمت پله ها رفت

 لیدا هم گوشیشو ورداشت و شماره رامتین رو گرفت
 تمام ماجرارو براي رامتین تعریف کرد

 دانیال داخل اتاقش شد
کرد روي صندلي رو تخت دراز کشید و م  دستشو روي  کتشو در اوردو پرت

 پیشونیش قرار داد
 تموم فکرب تینا بود 

 این که چجوري میخواست با این ماجرا کنار بیاد
 حتما  ربه بزرگي میخورد

خودب رو جاي تینا گذاشت و یه لحظه تصور کرد که با وجود زنده بودن براي 
 مادربزر  و خانواده مرده باشه
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این که هنوز زندس و نفس میکشه ولي براي خانواده مرده باشه این که با وجود 
 کسي رو نداشته باشه تا بهشون تکیه کني به عنوان خانواده 

 خیلي براب سخت بود
 با صداي زنگ گوشي از فکرو خیاال بیرون اومد

 به صفحه گوشي که روشن خاموب میشد چشم دوخت
 رو لمس کردبا دیدن اسم رامتین سریع دکمه برقراري 

 رامتین: دادا کجا رفتي یهو
 دانیال: لیدا نگفته بهت

رامتین: چرا اتفاقا همین االن گفت خبر دار شتتدم میخواي من اروم اروم بهش 
 بگم؟

 دانیال: وایسا همه جمعشیم باهم بهش بگیم
 رامتین باشه اي گفت و گوشي رو قطع کرد

 گ زددانیال با تصور فکري که از ذهنش گذشت به نیما زن
 نیما خواب الوده جواب داد: هاااا

 دانیال: خرس گنده هنوز خوابي
 نیما: خر مگس معرکه تویي که بابا تا صبح بیدار بودددم توروخدا بزار بخابم

 پاتوق با نازي بیاین کارتون دارم 6دانیال: ساعت 
 نیما: خاگمشو باي

 قطع کرد
 هنگ کرددانیال به ایدین هم زنگ زدو باهاب براي بعدظهر هما

 چشماشو روهم گذاشت
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 باز کرد 
ساعت سالم  شت یه اس داد به رامتین:  شو وردا شی با تینا بیا پاتوق دیرکن  7گو

 بتونم با بچه ها حرف بزنم 
 رو زد sendدکمه 

 گوشي رو پرت کرد رو تخت
 بود  2به ساعت نگاه کرد ساعت 

 زنگ گذاشت و خوابید 4ساعت گوشي روبراي 
گوشتتي از جاب پرید باحالت گیج به اطراف نگاهي با صتتداي شتتدید زنگ 

انداخت بعد از درك موقعیت گوشیشو ورداشت و صداي زنگه گوب خراب رو 
 قطع کرد 

 موهاشو که روي پیشونین ریخته بودن کنار زدو بلند شد
 به ایینه نگاه کرد

 فکرب درگیر بود
 لباس پوشید رفت پایین

 لیدا هم همون لحظه از اتاق اومد بیرون
 لیدا: دانیال من حا رم بریم

 دانیال: بریم منم حا رم
 لیدا کفششو پوشید و منتظر دانیال موند

 دانیال مکثي کردو گفت: گوشي رو جا گذاشتم برو من میام
 و بدو رفت تو اتاقش و گوشیشو ورداشت
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...................................................................... 
 ن توراه کافي شاپ بودنایدا و ایدی

 ایدا: ایدین چرا نیومدن بقیه
 ایدین نگاهي به ساعتش انداخت و گفت: یه زنگ بزن ببین نیما اینا کجان

 ایدا گوشیشو ورداشت و به نیما زنگ زد
 نیما: جانم عیال

 ایدا: کجایین نیمااا ما سه ساعته منتظریماا
 نیما: زود اومدین دیگه عزیزم 

 شدن با نازنینو وارد کافي شاپ 
 ایدا گوشي رو قطع کرد و چشم غره اي به نیما رفت

نازنین که داشتتت نگاب میکرد متوجه چشتتم غره شتتدو گفت:از االن داري 
 داداشمو اذیت میکنیا

 نیما: چوب زن گله هرکي نخوره مثله ایدین خله
شو ریز کردو گفت: خاك تو  شا شده بود چ نازنین که با حرف نیما خیلي خیت 

 ما اخه چقد زن ذلیلي تو واي من از دست تو دیوونه شدمسرت نی
 ایدا: حاال مخ شوهر منو نخور شوهرم زن دوسته نه زن ذلیل 

 نیما: بعله هرچي که خانمم میگه 
 ایدین و نازنین باهم گفتن: خاك 

 و زدن زیر خنده
درحال مستتخره بازي دراوردن و خندیدن بودن که لیدا و دانیال اومدن باهمه 

 دادن و نشستندست 
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شده بود گفت: چتونه چرا اینقد کالفه این چیزي  شون  ایدین که متوجه کالفگی
 شده؟

 لیدا من من کنان داشت تعریف میکرد که دانیال پرید وسط صحبتش
 دانیال: راستش امروز با مادر رفتیم دم خونه تینا اینا

 نیما: خوب؟
 رد.....دانیال: مادر رفت تو خونشون و با مادربزرگش صحبت ک

 تمام ماجرا رو جوري که بود براشون تعریف کرد 
 تا اتمام صحبتش همه سکوت کرده بودن

 بعد از این که حرفش تموم شد 
 هیچکس حرفي نمیزد

 انگاري همه تعجب کرده بودن 
 یاشایدم ناراحت بودن

 ایدا سکوت رو شکست و گفت: حاال باید چیکار کنیم دانیال
ب کشتتیدو گفت: راستتتش ما زودتر اومدیم که به دانیال کالفه دستتتي تو موها

 شما خبر بدیم رامتین و تینا االن توراه هستن دارن میان 
 اومدن اروم اروم بهش میگیم

 نازنین: نه من میگم تو جمع بهش نگیم 
 لیدا: چرا؟

 نازنین: خب ممکنه جلوي بقیه خجالت بکشه به هرحال غرور داره
 هش نگاه نکرده بود گفت: خب کي بهش بگه؟؟دانیال که تا االن از این ُبعد ب
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نازنین یکم فکر کردو گفت: خب تو بهش بگو از اولم تو باهاب تصادف کردي 
 البته رامتینم بگه بد نیس به هرحال با رامتین ازهمه راحت تره

 دانیال اخمي کردو گفت: باشه رامتین بگه
...................................................................... 

 تینا با کالفگي داشت بیرون رو نگاه میکرد
 رامتین: تینا خوبي؟

 تینا با لحني مسخره گفت: چرا باید بد باشم؟؟
 رامتین لبخندي زدو گفت: اخه امروز عصباني بودي حرص میخوردي

 تینا چشماشوریز کرد و گفت: االن مثال آتو گرفتي ازم؟
 رسیدیم بریمرامتین: نه بابا کال میگم 

 تینا سري تکون دادو پیاده شد منتظر رامتین نموندو سریع رفت داخل
 با چشم

 
 دنبال بچه ها گشت همه بودن با لبخند رفت سمتشون

 لیدا بادیدن تینا بلند شدو باهاب دست داد
 تینا هم با لبخند با دخترا دستداد  کنار لیدا نشست

 رامتین اومدو نشستن
 ین یچیزي گفت که از چشم تینا دور نمونددانیال کنار گوب رامت

 بعد از واکنش رامتین بقیه هم متوجه شدن
 رامتین بزور لبخندي زدو چیزي نگفت 

 بعد لبخند مرموزي زدو گفت:دانیال بیا بریم بیرون کارت دارم
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 دانیال بلند شدو رفتن تا بیرون
 حواس تینا سر اون دوتا بود ولي با حرف لیدا حواسشو به جمع داد

 لیدا: دخترا سه شنبه بریم دور دور بیرون شهر
 ایدا: واي اره بریم

 نیما با اعتراض گفت: چرا فقط دخترا
 نازنین:چون شاید بخوایم شیطوني کنیم شما مزاحمین

نیما چشتتماشتتو ریز کردو گفت: فکر کردي ایدا هم مثل تو مجرده؟؟؟ شتتوهر 
 داره ها االن

 ي پا دادن نیست که شیطونیه دیگهنازنین با اعتراض گفت: شیطوني به معن
 ایدین: چه معني میده شیطوني کنین

 تینا با خنده گفت: نازنین غلط کردبیخیال
 همه خندیدن

 
 دانیال و رامتین اومدن داخل

 دانیال لبخندي زدو کنار لیدا نشست
بعد کمي گفت و گو رامتین براي این که دانیال رو تو عمل انجام شتتده قرار بده 

شدو ر سونمت بلند  و به لیدا گفت: لیدا جان بیا بریم ما دیگه یکاریتم دارم میر
 خونه

 لیدا از حرف یکدفعه رامتین جا خورد و با تعجب بلند شد و کیفشو ورداشت 
 خدافظي کردن و رفتن
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 یکم دیگه گذشت نیما با اعتراض گفت: تا صبح بشینیم اینجا؟ بریم دیگه بابا
 هم دیگه و رفتنهمه بلند شدن و خدافظي کردن از 

 دانیال ریموتو زدو در باز شد 
 تینا بعد از رفتار صبحش تو شرکت حسابي ازب شکار بود

 دانیال لبخندي زدو اهنگ رو پلي کرد
 تینا از پنجره به بیرون نگاه میکرد

 مسیر مشخص نبود
 معلوم نبود کجا میرفتن

 خواست سوالي کنه ولي سکوت کرد
 از خود را ي نخواست آتو بده دست این پسره 

 دانیال از سکوت خسته کننده ماشین کالفه بود
 از طرفي این که چجوري بگه به تینابراب سهت ترین کار دنیا بود

 تو خیابونا داشتن چرخ میزدن
 دانیال خسته و کالفه 

 تینا کنجکاو و مشکوك
 ماشین رو نگهداشت

 تینا نگاهي به اطراف انداخت
 : چرا اینجا نگهداشتي چیزي شدهبا تعجب به پارك اشاره کردو گفت

 دانیال به چشماي نگران تینا چشم دوخت 
 اروم و شمرده شمرده شروع کرد به تعریف کردن ماجرا: تینا جان ببین

 نمیدونم چجوري بگم بهت
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 تینا با نگراني پرسید: دانیال چیزي شده سکته کردم بگو دیگه
 دانیال: تینا راستش مادربزرگت؟

مادربزر  حس هاي مختلف ستتراغش اومد هم حس  تینا با شتتنیدن استتم
 دلتنگي از غرغرهاب و تم حس نفرت همه چي باهم قاطي بودن

 دلش شور افتاد به دلش
 رو به دانیال گفت: مادربزرگم چي بگو دیگه دانیال

 دانیال: اروم باب عزیزم راستش مادربزرگت همه جا گفته تو مردي 
 کردو تمام ماجرا رو براي دانیال تعریف 

تینا تمام مدت با شتتو و تعجب به دهن دانیال چشتتم دوخته بود بعد از تموم 
 شدن حرفاب همونجوري مونده بود و نمیتونست حرفي بزنه

 فشار شدیدي روب بود 
 یه بغض شدید تو گلوب بود که نمیتونست جلوي دانیال خالیش کنه
یاده شد پ دستشو برد سمت دستگیره درو باز کردو با سرعت شدیدي از ماشین

 و شروع کرد به دویدن
 دلش میخواست فرسنگها از دانیال دورتر بشه

 میخواست تنها باشه تا به حال زار خودب گریه کنه
 میخواست ساعت ها گریه کنه

 خیلي دوید
 اینقدر که خسته شد

 و ایستاد
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 به دیوار تکیه داد و دستاشو رو صورتش گرفت
 از ته دلش گریه کرد
 تنهاییش به یاد تمام روزهاي

 به یاد مادرب که هرگز ندیدب بجز عکس
 االن هم تنها بود 

 این همه تنهایي حقش نبود
 اشکاب صورتشو کامل خیس کرده بودن 

 دستاب رو صورتش بود و تو حال خودب نبود
 با دستایي که بغلش کرده بودن به خودب اومد و دستاشو از صورتش برداشت

 بوددانیال رو دید که روبروب وایستاده 
سبوندو اروم تو گوشش گفت: هرچقدر میخواي  سینش چ سر تینا رو به  دانیال 

 گریه کن من هستم اینجا نگران نباب
 تینا با شدت بیشتري شروع کرد به گریه کردن 

 اینقدر گریه کرد که خسته شده بود
 دانیال اروم گفت: اروم شدي؟

 تینا: چرا این کارو کرد
 ف میزنیم اروم تر شي اینجا درست نیست بمونیمدانیال: بیا بریم فعال باهم حر

 باهم بسمت ماشین رفتن
 دانیال در سمت تینا رو باز کرد و تینا ارو نشست داخل ماشین

 دانیال هم سوار شد
 حرکت کردن به سمت خونه تینا
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 توراه تینا سرشو چسبونده بود به شیشه و فکر میکرد
 یه کلمه حرف هم نزد

 رو راحت بزارهدانیال هم میخواست تینا 
 وقتي رسیدن تینا رو به دانیال گفت: دانیال میشه امشب پیشم بموني؟

 دانیال نگاهي بهش انداخت و با لبخند گفت: حتما 
 تینا پیاده شد و منتظر دانیال موند 

 باهم به داخل خونه رفتن
 دانیال: تینا میخواي حرف بزنیم؟ 
 تینا سري به نشونه مثبت تکون داد

 ن رو مبل نشست
دانیال دستاي تینارو داخل دستاب گرفت و گفت: عزیزم درسته که قبول کردن 
این ماجرا ستتخته ولي ما کنارتیم من رامتین لیدا و بقیه بچه ها همه دوستتت 

 داریم توهم براي من هم براي رامتین مثل خواهرموني
 تینا با شنیدن این حرف کمي ته دلش چرکین شد ولي افکارشو کنار زد

ادامه داد: تینا از مادربزرگي که میخواستتت تورو به یه مرده هفتاد ستتاله دانیال 
 بفروشه باید انتظار هر چیزي رو داشته باشي

تینا با بغض گفت: من انتظار هرچیزي رو داشتم ولي دانیال من از این ناراحت 
 نیستم

 دانیال: از چي ناراحتي قربونت برم بگو به من
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ي کستتي تنهایي از این که کاب مامانم بود تا بغلم تینا زد زیر گریه و گفت: از ب
کنه بگه هیس ستتاکت گریه نکن بابام بود تا ازم حمایت کنه کاب منم داداب 

 داشتم خستم دانیال خسته
 دانیال: درسته اینارو نداري ولي مارو داري عزیزم حاال گریه نکن اروم باب

 تینا بلند شدو رفت سمت پنجره 
 به بیرون نگاه کرد

 ون تازه داشت میباریدبار
 تینا: اسمونم داره به حالم گریه میکنه 

 دانیال کنارب وایستادو به بیرون خیره شد
تینا: تا چند ماه پیش ارزو داشتتم از اون خونه بیام بیرون تا نفس راحت بکشتم 

 االن که اومدم چرا ارامش ندارم پس
 سکوت غم انگیزي فضاي خونه رو پر کرده بود 

 قطرات بارون سکوت رو میشکستفقط صداي 
 دانیال به سمت مبل رفت و دراز کشید دستشو روي پیشونیش گذاشت

 
 تینا همچنان خیره به خیابون بود و بارون رو نگاه میکرد

با صتتدا زنگ موبایل دانیال حواستتش رفت به ستتمتش که دید دانیال خواب 
 عمیقه 

 ب دادگوشیشو ورداشت و با دیدن اسم رامتین لبخند زدو جوا
 رامتین: دانیال گفتي بهش؟؟

 تینا: اره
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 رامتین کمي سکوت کردو گفت: تویي تینا
 تینا: اره منم

 رامتین: دانیال پیشته؟؟
 تینا به صورت دانیال که خواب بود نگاه کرد و گفت: خوابیده

 رامتین کمي سکوت کردو گفت:خوبي تینا؟ میخواي بیام بریم دور بزنیم؟
 نمیخواد بیاي دانیالم هست البتهتینا: نه رامتین خوبم 

 و نگاهي به دانیال که مثل بچه ها خواب بود کرد و ادامه داد: البته خوابه
 رامتین خندید و خدافظي کرد

تینا گوشي دانیال و باالي سرب گذاشت و رفت داخل اتاق دلش تنگه مادرب 
 بود عکس مادري رو که هرگز ندیده بود ورداشت و نگاهي بهش انداخت 

 کس رو روي سینش گذاشت و به خواب فرو رفتع
 توخواب یه باغ سرسبز بود

 تینا با موهاي بازو لباسي بلند داشت میدوید دنبال کسي میگشت
روبرو زن و مردي رو دید که روي زیر اندازي نشتتستتتن و زن دختري رو بغل 

 کرده دختري نوزاد مرد هم پسري سه ساله رو روي پاب نشونده
 د شناختشوناز چهره زن و مر

 اونا مادرو پدرب بودن 
 دوید سمتشون ولي هرچقدر میدوید نمیرسید

 داد زدو مادرشو صدا زد ولي مثل این که صداب درنمیومد
 میخواست بره بغل مادرب



 117 گمشده

 ولي نمیتونست برسه بهش
صدا  سمش رو همش  صداي که ا شد و  شدیدي که بهش وارد  با تکون هاي 

 میزداز خواب پرید
 لیوان اب باال سرب بوددانیال با یه 

 دانیال:تینا پاشو داري خواب میبیني چیزي نیس تینا
تینا از خواب بلند شتتدو با تعجب نگاهي به اطراف انداخت یاد خوابي که دید 

 افتاد
سیدي تعریف کن  ستش و گفت: خواب چي دیدي تر دانیال لیوان اب رو داد د

 برام
شسته بودن من ب سر بچه تینا: خواب دیدم مادرو پدرم ن غل مادرم بودم ولي یه پ

 هم بود بغل بابام من هرچي دویدم بهشون نرسیدم
 دانیال: خوب ولش کن هرچي بود خیره

 تینا: اون پسر کي بود اخه
 دانیال:داداشت بوده شاید

 تینا: من داداب ندارم که نداشتم
 دانیال نگاهي بهش کردو چیزي نگفت

 تینا: دانیال
 دانیال: جانم
 برم خونه مادربزرگم تینا: میخوام

 دانیال: مطمئني تینا؟؟
 تینا: اره میخوام برم باید برم یسریع وسایل مادرم اونجاست
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 دانیال: چشم خانم هروقت بگي میبرمت غصه نخور بخواب
 تینا نگاه تشکر امیزي بهش انداخت و خوابید

 
 صبح با صداي در که بهم خورد تینا چشماشو باز کرد

 شو ماساژ دادیکم رو تخت نشست گردن
 خسته بلند شدو رفت بیرون با چشم دنبال دانیال گشت ولي خبري نبود 

 رفت داخل اشپزخونه
 میزه صبحانه چیده شده بود لبخندي زدو یه تیکه نون کند

 رومیز یه تیکه کاغذ بود نظرشو جلب کرد ورداشت نگاهي بهش کرد
شي  سالم تینا جان بیدارت نکردم کهبد خواب ن شرکت دانیال:  خانم من میرم 

 تو هم نمیخواد بیاي شرکت فعال استراحت کن بیدار شدي بهم زنگ بزن 
 راستي صبحانتو هم بخور 

 تینا لبخندي زدو تو دلش یه چشم گفت و نشست و شروع کرد به خوردن
 وقتي که سیر شد بلند شدو گوشیشو ورداشت

 به دانیال زنگ زد
 دانیال: سالم بیدار شدي؟

 همون موقع که رفتي در صدا خوردتینا: اره 
 دانیال: اي واي ببخشید بیدارت کردم

 تینا: دستت درد نکنه واسه صبحانه چسبید
 دانیال: نوب جونت خوب کي میخواي بري خونه مادرجونت
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 تینا کمي سکوت کردو فکر کرد 
 دانیال که سکوت تینا رو دید پرسید: امادگیشو نداري؟

 تینا: نه امروز بریم
 باشه میخواي لیدا هم... دانیال:

 تینا وسط حرفش پرید و گفت: نه کسي نفهمه لطفا حتي رامتین
 دانیال: خیالت جمع پس من یه ساعت دیگه میام دنبالت که بریم

 تینا یه دلشوره بدي تو دلش بود انگار تو دلش داشت رخت میشستن
 )کنایه هست دوستان(

 گاهي به خودب کردرفت داخل اتاق و موهاشو شونه کرد تو ایینه ن
 چقد چشاب قرمز بود

 دستي به چشماب کشید
 چشماشو بست نفس عمیقي کشید

 دوباره چشماشو باز کرد
 سرشو تکون دادو فکراي بیخودو انداخت دور 

 یکم ارایش کرد و لباس پوشید
 دانیال زنگ زدو گفت که پایینه

 کوله پشتیشو ورداشت و رفت پایین
 تا تینا بیاد دانیال نشسته بودو منتظر بود

 تینا دره ماشین رو باز کردو نشست
 سالم کرد

 دانیال: سالم حالت خوبه؟
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 تینا: اره بریم
دانیال حرکت کرد تو تمام مدت حواستتش به تینا بود که داشتتتت ناخناشتتو 

 میجویید
 دانیال دستشو برد سمت دست تینا که االن رو پاب مشت کرده بود

 استرس داري دستشو گرفتو گفت: تینا اروم باب چقد
 تینا: دانیال میترسم

 دانیال: نترس من هستم
 رسیدن نگهداشتن

 تینا به درشون خیره شد
 پرده سیاه

 خدایا چقد این زن میتونست بدجنس باشه
 مگه میشه یه ادم اینقدر بدجنس باشه

 دانیال متوجه مکث تینا شد اروم گفت: تینا جان بریم
 ت میکرد واقعا شکه بودتینا پیاده شد عین ادماي منگ و گیج حرک

 دانیال دستشوگرفت 
 در زد

 صداي زني اومد: کیههههه این وقت ظهر اخههههه 
 دانیال: باز کنین

 زن دوان دوان اومد سمت در
 درو باز کرد و بادیدن تینا شکه شد
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 زن: تینا مادر تویي کجا بودي دلم برات تنگ شده بود 
 و اومد تینا رو بغل کنه

کشتتید و گفت: معلومه چقد دلت تنگ شتتده بود بروکنار تینا خودشتتو عقب 
 اومدم وسایلمو ببرم

شتم  ست کم گذا زن: چه طرز حرف زدنه نمیفهمم تو چرا اینقد بي ادبي من وا
هم خودتو بدبخت کردي هم منو گفتم بمون زن اوس محمود شو بي خانه مان 

 نشیم
 دانیال با این حرف دندوناشو رو هم فشار داد 

 دي زدو گفت: خودت زنشو شو خونش بهت برسه برو کنارتینا نیشخن
 و زن رو حول دادو رفت داخل بسمت اتاقش رفت

 دانیال داخل حیاط وایستاده بود
شروع کرد به فیلم اومدن و گریه زاري و زدن  ستو با حالت زار  ش زن رو ایوان ن

 خودب
ستم تینا تورو بزر  کردم من جاي ما ن درتم ایزن: دا ازت نگذره ازت را ي نی

 جواب منه بهم توهین کني واقعا که
شینم خانم  شده بود بلندگفت: تینا جان من تو ما دانیال که از حرفاي زن کفري 

 بیا 
 تینا باشه اي گفت به جمع کردن وسایلش ادامه داد

وقتي کارب تموم شتتد اومد بیرون رو به زن گفت: از مادرم چیزي نداري بهم 
 هرچي مونده بهم بدهبدي؟ برم دیگه برنمیگردم 

 زن: نخیر من از اون مادر خیر ندیدت چیزي ندارم
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تینا نگاه غضب ناکي بهش انداخت و گفت: حرف دهنتو بفهم میدونم دفترب 
پیشته ازمن پنهانش کرده بودي داشتي با دخترت حرف میزدي شنیدم اون موقع 

ب رنمیتونستتتم حرف بزنم چون استتیرت بودم االن میخوامش ستتریع برو بیا
 سریع هرچي داري بیار

زن که از حرفاي تینا جا خورده بود با کمي مکث حرکت کردو رفت از داخل 
 خونه جعبه اي کهنه اوردو داد به تینا

 تینا جعبه رو گرفت و بدون خدافظي رفت بیرون
 دانیال با دیدن تینا پیاده شدو وسایل رو ازب گرفت و کمکش کرد 

 تو راه برگشت هردو ساکت بودن
 ردو به یچیز فکر میکردن ایندهه

 اینده دیگه چي قراره پیش بیاد 
 تینا سکوت رو شکوند

 تینا: دانیال
 دانیال: جانم

 تینا: مرسي که کمکم کردي
 دانیال: توهم جاي لیدا چه حرفیه

 تینا تو دلش گفت: خفه شو دیگه هي جاي لیدا جاي لیدا
 ولي چیزي نگفت

 دانیال: اون جعبه چیه
 سال میخوام بازب کنم میترسم  19مال مادرمه بعد تینا: راستش 
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 دانیال: میخواي بمونم؟
 تینا: میموني؟

 دانیال: تو بخواي اره
 تینا: بمون

 جلوي خونه نگهداشت به کمو هم وسایل رو بردن باال
 تینا مبالرو کنار زدو روي زمین نشست

 جعبه رو گذاشت جلوب
 نفس عمیق کشید و بهش نگاه کرد

 میترسید
 حس غریبي داشتیه 

 دستشو برد سمت قفل
 ولي دستشو عقب کشید

 رو به دانیال گفت: تو بازب کن
 دانیال جعبه رو چرخوند و درشو باز کرد

 یه چندتا عکس قدیمي
 رو به تینا گرفت

 تینا با دستاي لرزون گرفتشون به عکس خیره شد
 

 عکس زن و مرد  با یه پسر بچه دوساله
 بابامه این مامانم این پسر بچه کیهرو به دانیال گفت: این 

 دانیال: نمیدونم
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 تینا: چقدر قیافش اشناس
 دانیال: شاید فامیلته

تینا یکم فکر کرد و گفت: نه این همونه که تو خواب دیدم خیلي عجیبه یعني 
 کیه

 دانیال داخل جعبه رو نگاه کرد یه دفتر خاطرات پیدا کرد
 دفتر رو باز کرد

 1373ات سال اولش نوشته بود: خاطر
 تینا: یعني سه سال قبل تولد من؟

 دانیال ادامه داد: به نام خدا 
 امروز پسرم تکون خورد دیگه اخراشه همین روزا باید بدنیا بیاد
 ورق زد: خدایا شکرت یروز دیگه باخوبي و خوشي سپري شد

 تینا با تعجب نگاه میکرد
لمه اسمش رو میزارم دانیال چندتا ورق رفت جلو تر:خدایا شکرت که پسرم سا

 امید چون امید زندگي منو منصور شده خدایا شکرت
 تینا: امید؟؟ داداب من؟؟؟؟ مگه میشه االن کجاست مرده؟؟

 دانیال: بزار جلوترو بخونم ببینم چیشده
ورق زد: خدایا دخترم تکون میخوره ولي امیدم کجاست امید من کجاست چرا 

نه ازب بهمون بده منصور چیزي نمیگه امیدمون رو ازمون گرفتي خدایا یه نشو
 ولي ازدرون داغونه
 تینا: تاریخ و بخون
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 76دانیال: بیستم مهر ماه سال
 تینا: نزدیو تولد من 

شونه از امید  سپردم یه ن صور  دانیال ادامه داد: خدایا امروز دخترم رو به مادر من
 تو شمال پیدا شده میرم اونجا شاید اونجا باشه

 بودبقیه صفحات خالي 
 دانیال: بقیه خالیه

 تینا: بعدب تصادف کردن
دانیال با کنجکاوي صتتفحه هارو ورق زد و یه برگه تاشتتده الشتتون پیدا کرد یه 

 تیکه از اگهي روزنامه که بریده شده بود
 با دقت نگاه کرد

 اگهي عکس همون پسر بچه بود زیرب زده بود گمشده
 داشته گمشدهرو به تینا گرفت و گفت: تینا اینو نگاه کن دا

 تینا با تعجب به تیکه روزنامه نگاه کرد
 داشت شاخ در میاورد طبق حساب میشد تقریبا هم سن دانیال داداشش

 تینا: امید؟ چرا من ازب بیخبر بودم پس دانیال االن کجاست باید پیداب کنم
 دانیال: عجله نکن

 ولي تینا طاقت نداشت
 دانیال خدافظي کردو بسمت خونه حرکت کرد

 قتي رسید لیدا لباس پوشیده بود بره دانشگاهو
دانیال گفت: لیدا با بچه ها برین دنبال تینا برین بگردین حال و هواب عوض 

 شه
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 لیدا: چشم داداشممممم پس سوی  رو لطف کن دیگه 
 دانیال لبخندي زدو سوی  رو براب پرت کرد

 رفت داخل اتاقشو دراز کشید 
 اشتلیدا سوار ماشین شدو گوشیشو ورد

 شماره نازنین رو گرفت 
 بعد از چندتا بوق نازنین جواب داد: الوووو لیدا جوووون جوووووون

 لیدا: کجایي عخشم جان
 نازنین: تو قلبت عشقمممممم

 لیدا: یه ساعت دیگه میام دنبالت بریم دور دور
 نازنین: جوووون پایتم نفس

 لیدا قطع کرد و به ایدا زنگ زد
 ایدا: چیه لیدا 

 چیه و کوفت میام دنبالت یه ساعت دیگه حا ر بابلیدا: 
 قطع کردو به سمت دانشگاه حرکت کرد 

 وسط راه بیخیال شدو به سمت خونه دایش حرکت کرد
 جلوي خونه نگهداشت و پارك کرد 

 رفت داخل
 نازنین:چقد زود اومدي لیدا یه ساعت نشد که

 لیدا: یوني نرفتم دیگه اومدم اینجا
 نازنین: بیا باال
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 اهم رفتن اتاق نازنینب
 لیدا: نازي یه شال بهم بده

 همونجور که داشت رو تخت مینشست به تینا زنگ زد
 تینا: جانم لیدا
 میایم دنبالت بریم دور دور 4لیدا: تا ساعت

 تینا: لیدامن خستم خودتون برین
 لیدا: هیس حا ر شو

 و تلفن رو قطع کرد
 نازنین حا ر شدو رو به لیدا گفت: بریم

 شال سرب کردو حرکت کردن لیدا
 بعد از سوار کردن ایدا 

 رفتن دنبال تینا
 چهارتاشون که سوار شدن لیدا گفت: کجا بریم؟

 ایدا: بریم زعفرانیه اونجا کالس داره پسراشم خوبن
 لیدا: موافقم

 سریع حرکت کرد به سمت زعفرانیه
شه شی شت  سي دي میگ شبورت دنبال  شت تو دا سته بودو دا ش  نازنین جلو ن

 پایین بود
 یه مرده تقریبا سي ساله اومد کنارشون

 ایدا: ایش بغلي رو
 تینا نگاهي به بغل کردو خندید
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 نازنین سرب تو داشبورت بود که یه کاغذ محکم خورد به صورتش افتاد پایین
 همه زدن زیر خنده

نازنین خم شتتدو کاغذو ورداشتتتو گفت: اوه له له کامي جون هستتتن با طعم 
 گاز بده شماره رو بندازیم واسشاناناس لیدا 

 لیدا گاز داد ولي بهش نرسید
 ایدا: من یه فکري دارم بده من شماره رو

گوشي شو ورداشت و از شماره عکس گرفت بعد  یه کاغذو خودکار از کیفش 
 در اورد و شماره رو روب نوشت زیرب یه اسم دختر نوشت

 رو به لیدا گفت:لیدا برو کنار ماشین یه پسر
 میخواي چیکار لیدا:

 ایدا: اینو بدم بهش
 همه زدن زیر خنده لیدا رفت کنار ماشین یه پسر

 نازنین سرشو انداخت بیرون و گفت: خوشتیپ شماره بدم
 پسره یه لحظه هنگ کرد ولي بعد برگشت سمتشو لبخند چندشي زد

 نازنین به حالت عق برگشت داخل و شماره رو از ایدا گرفت
 گرفته بودن بقیه از خنده دلشون رو

شتیپ فقط بهم زنگ نزن اس  سره و گفت: بفرما خو سمت پ شماره رو گرفت 
 بده ب*و*س ب*و*س

 سریع اومد تو گفت: لیدا برو برووو
 لیدا گاز داد رفت 
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 دلشونو از خنده گرفته بودن
 

 لیدا رو به بقیه گفت: من دستشویي دارم
 گفتن: ماهم داریمانگار بقیه منتظر این حرف بودن همه ترکیدن از خنده و 

 لیدا خندید و سمت پارك رفت 
 همه با سرعت به سمت دستشویي پارك دویدن

 بعد از اتمام کارشون 
 از پارك اومدن بیرون

 قدم زنان به سمت ماشین میرفتن که نازنین گفت: بچه ها اون پسره رو
 همه به طرفي که اشاره میکرد نگاه کردن 

 دیدمشنازنین: این سیاوشه تو اینستا 
 ایدا: دختره کیه

 لیدا: دوست دخترب حتما
 نازنین: واسین اینجا ببینم خودشه یانه

 و بلند صدا زد سیاوب سیاوب
 یکدفعه دختره و پسره برگشتن سمتش لیدا از شدت خنده روشو برگردوند

شروع کرد به گرفتن فیلم ایدا هم با تعجب  شت اروم  شو وردا شی سریع گو تینا 
 نگاه میکرد

که دید کار از کار گذشته و تیرب به هدف خورده رفت جلو و گفت: سیا نازنین 
خجالت نمیکشتتي این کیه باهاشتتي اشتتغال من االن میرم تکلیفمو با مادرت 

 روشن میکنم دوسال نامزدي رو به این فروختي
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 بیچاره پسره کپ کرده بود
 لیدا از شدت خنده سرخ شده بود

 مثال نازنین رو اروم کنهایدا ولي خیلي ریلکس بودو سعي میکرد 
 تیناهم یواشکي فیلم میگرفت

 پسر: خانم چي میگي
 دوست دخترب: سیاوب این کیه چي میگه

 ایدا نازنین رو کشیدو سوار ماشین کرد 
 لیدا سریع گاز داد دور شدن

 به محض دور شدن از شدت خنده درو دیوارو گاز میگرفتن
 ایدا: واي قیافشون دیدني بود

 اره دخترهتینا: واي بیچ
 کم مونده بود سکته کنه

 همه خندیدن
 لیدا کنار یه فالفلي نگهداشت رو به ایدا گفت: برو به اون پسره شماره بده بیا

 ایدا: تینا بره
 تینا خواست مخالفت کنه ولي نزاشتن

 پیاده شدو به سمت فالفلي حرکت کرد
 پسر شیو پوشي وایستاده بودو منتظربود سفارشش اماده شه

 رفت جلو و سرفه اي کردتینا 
 پسر برگشت
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 نگاه نافذي داشت
 تینا پشیمون شد ولي دیر شده بود

 نگاهي به دوستاب کرد که با هیجان نگاب میکردن
 رو به پسر گفت: اقا ببین این شماره رو بگیرین

 پسر با تعجب نگاب کردو گفت: چي؟؟
 تینا: این شماره رو..... 

 ید و حرف تو دهنش ماسید با چیزي که د
 دستش تو زمین و هوا معلق شد

 دانیال و رامتین با تعجب به سمتش اومدن
 حتي فرصت نشد تینا کاغذي که تو دستشه پنهون کنه

 دانیال با اخم نگاب کرد
 رامتین هم کمي اخم کردو گفت: تینا؟ اینجا چیکار داري

 پسر که تا اون لحظه ساکت بود گفت: میشناسین این خانم رو
 رامتین: اره

 سر: داشت شماره میدادپ
تینا ستترشتتو بلند کردو با استتترس نگاهي به اون دو انداخت و گفت: بخدا نه 

 بازي بود 
 دانیال با اخم دور شدو چیزي نگفت

شماره  سي  سري که نمیشنا صداي تقریبا بلند گفت: بازي اینه که به پ رامتین با 
 بدي ؟؟؟؟ برو شب بیام کارت دارم سریع فقط بروووو
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شین و گفت: لیدا فقط برو اینو  سمت ما اینقد محکم و بلند گفت که تینا دوید 
 بدو

 لیدا که دورا دور دانیال و رامتین رو دیده بود حول شده بود سریع حرکت کرد
 دانیال اومد سمت رامتین و پسري که باهاشون بود

 رامتین:مهرداد داداب ببخشید بچن
 مهرداد خندید و گفت: دختر بامزه اي بود

 نیال: مطمئنم زیر سر اون نازنینه عین نیما میمونهدا
 تینا رنگش پریده بود

 ایداو لیدا هم
 ولي نازنین ریلکس بود

 ایدا: واي نیما نفهمه
 لیدا: رامتین فهمید

 تینا: واي بچه رامتین گفت شب میاد کارم داره
 کلي فاز غم اومد سراغشون هرکدوم جلوي خونه خودشون پیاده شدن و رفتن 

 با استرس نشسته بود که ایفون صدا خورد تینا
 سریع درو باز کردو منتظر موند

 رامتین با اخم اومد داخل
 تینا: سالم

 رامتین: بشین کارت دارم
 تینا نشست 
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 رامتین: این چه کاري بود کردي زشت نیس 
 تینا: بازي بود اخه نازي..

ب باید بري عزیزم یکم کاراي  نازي بگه بیوفت تو چاه  ام بده ا فکر انجرامتین: 
 خانم جان 

 تینا: چشم ببخشید
 رامتین لبخندي زد 

 همون لحظه موبایلش زنگ خورد
رامتین: جانم اقاي عزیزي؟ چیشده؟؟ کي؟؟؟؟؟؟ واسه چي؟؟ االن چطوره؟ 

 من االن میام نه نه میام
 تینا نگران نگاب کرد و گفت: چیشده رامتین

 رامتین بغض کردو اشو تو چشماب جمع شد
 

 ا با نگراني لیواني اب براب اوردتین
 رامتین: من باید برم

 تینا: چیشده واسا منم بیام 
 رامتین: مادرم

 تینا: مادرت چي؟
شو  رامتین کالفه به ستمتدررفت تینا ستریع شتنلشتو شتالشتو پوشتیدو گوشتی

 ورداشت و دنبالش دوید
 سوار ماشین شد

 رامتین با سرعت باال حرکت میکرد
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 چیشدهتینا: رامتین بگو 
 رامتین: مادرم سکته کرده

 تینا شکه شد
 و سکوت کرد

 به سمت بیمارستان رفتن
 رامتین اشکش جاري شده بود
 کسي رو بجز مادرب نداشت
 جلوي بیمارستان نگهداشت

 سراسیمه به سمت پذیرب رفت تیناهم دنبالش میدوید
 با دیدن وکیل مادرب که جلوي دره اتاق بود به سمتش رفت

 عزیزي چیشده رامتین: اقاي
 عزیزي: راستش یه اتفاق کوچیو رخ داد باعث شد سکته کنن

 دکتر از اتاق اومد بیرون: پسرب کیه
 رامتین: منم چطوره دکتر 

 دکتر: متاسفانه حالش خیلي بده میخواد شمارو ببینه
 رامتین سریع رفت داخل و باالي سر مادرب وایستاد

 مادر: رامتین جان...م..اما.. ن 
 )سرفه(

 .ام..تین من..و حال.ل کنر
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سافرت  شمال میریم م شي میاي باهم میریم  شما خوب می رامتین: چه حرفیه 
 عروسیمو نمیخواي ببیني منو لیدا تینا بیرون منتظرته 

مادر: ب..زار ح.. رفمو بزنم بعد از... مر.. گم یه ج...عبه دستتته ...ع..زیزي 
 هست بگیر

 فقط حاللم کن
ید و گفت :تو بهترین مادري اگه نبودیم من رامتین دستتت مادرشتتو ب*و*ستت

 حاللت کردم من بدي ازت ندیدم مادرم تنهام نزار
 سرشو روي دست مادرب گذاشت و چشاشو بست و زار زد 

به  نه قلبش بود وقتي  با که نشتتون دهنده  تتر یب  یب ب یب ب یب ب صتتتداي ب
 بییییییییییییییییییییییییب تبدیل شد رامتین سرشو بلند کرد

 اني به مانیتور چشم دوخت به سمت در دویدو با نگر
 پرستارو صدا زد

 تینا با نگراني بیرون بود
 عزیزي رامتین رو گرفت تا ارومش کنه

یه چند دقیقه اي طول کشید که دکتر اومد بیرون و با تکون دادن سر قطعي خبر 
 فوت رو داد

 رامتین سرشو گرفت و به دیوار تکیه داد همونجا نشستو گریه کرد
 گوشیش زنگ خورد نمیتونست حرف بزنه تینا برداشت و با گریه گفت: الو

 دانیال: تینا تویي چیشده
 تینا: مادر رامتین فوت شده ما بیمارستانیم

 دانیال: چییییییییییییي چرت نگو
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 تینا: بخدااا ا رامتین حالش بده بیا بیمارستان....
 و قطع کرد

 تونست هضم کنه حرفارو دو دیقه تو اوندانیال با بهت به حرفاي تینا فکر کرد ن
 حالت موند تا موقعیت رو درك کرد

 بلند شدو سریع لباس پوشید رفت پایین
 لیدا: دانیال چیشده

 دانیال: بپوب بریم خاله رکسانا فوت شده
 لیدا: چي میگي دانیال خاله رکسانا؟؟؟؟؟

 دانیال بغضش ترکید و گفت: بدو تو ماشینم
 تونست باور کنه ولي باید باور میکرد لیدا شکه شده بود نمی
 به سمت ماشین رفت 

 سریع خودشون رو رسوندن بیمارستان
 رامتین هنوز رو زمین نشسته بود و تو سر خودب میزد

 دانیال سریع رفت بغلش کرد و باهم گریه کردن
 لیدا اومد کنار تینا و با گریه گفت: تینا چیشده

 تینا: نمیدونم منم بخدا
 ین رو روي صندلي نشوند رفت براب اب بگیره لیدا نشست کناربدانیال رامت

 رامتین: لیدا مانانم ارزو داشت عروسیمون رو ببینه
لیدا بغلش کردو گفت: قربونت برم خودتو ناراحت نکن الهي واسه قلبت بمیرم 

 من غصه نخور عشقم
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 رامتین بغلش کرد گریه کرد
 فرداي اون روز مراسم تشیع جنازه همه بودن 

 رامتین اینقدر گریه کرده بود حالش بهم خورده بود و برده بودنش تو ماشین 
بعد از مراسم و تشریفاتش همه به سمت خونه هاشون حرکت کردن رامتین هم 

 رفت خونه دانیال اینا
 تینا باید میرفت کالس رانندگي 

 سوار تاکسي شدو جلوي کالس پیاده شد
 رفت تو منتظر بود استادب بیاد 

 صداب زد: تینا خودتي؟ینفر 
 تینا برگشت سمت صدا

 سهوا: منو یادت نیس؟ دوم ابتدایي باهم بودیم
 تینا: چه حضور ذهني داري تو یادم نیس اسمت چیه؟

 سهوا: سهوا خلیلي ردیف اخر بغل هم
 تینا: یادم اومددد خوبي عزیزم

صحبت کنیم ببینیم همو باز االن ب شمارتو بده بهم باهم  سیییي  ید اسهول: مر
 برم 

 تینا شمارشو داد
 سهوا خدافظي کردو رفت

 تینا از این که دوست دوران دبیرستانشو پیدا کرده بود خوشحال بود
 بعد از اتمام کالسش گوشیش زنگ خورد سهوا بود

 تینا: جانم؟
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 سهوا: کجا میري بیا برسونیمت
 تینا: نه میرم خودم مزاحم نمیشم

 همون لحظه ماشین کنارب بوق زد 
 برگشت سمتشو سهوا رو دید  تینا

 تینا: عزیزم تو مگه رانندگي میکني
 سهوا لبخندي زدو گفت: بپر باال

 تینا سوار شد و لبخندي زد
 سهوا: کجا بریم
 تینا: خونه دیگه

 سهوا: اره هاني کوتاه بیا بریم دور بزنیم
 تینا: اخه تو گواهي نداري که

 سهوا: نترس بابا
 تینا سري تکون دادو حرفي نزد

 یکم دور زدن که یه ماشین افتاد دنبالشون
 سهوا لبخند شیطوني زدو گفت: پسره چه خوبه لعنتي

 تینا: کو
 سهوا به پشت اشاره کرد 

 تینا برگشت و نگاهي به پشت انداخت
 ماشین اومد بغلشون

 سهوا شیشه رو داد پایین و داشت حرف میزدن 
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 صداي اژیر پلیس باعث شد تینا به عقب برگرده
 حشت گفت: سهوا گاز بده پلیسبا و

 سهوا حول کردو گاز داد پلیس دنبالش بود
 با بلند گو اعالم میکرد که نگهداره

 
 سهوا اومدو نشست و حرکت کردن

 تینا از نگاه هاي سهند یکم معذب شده بود
ستتهوا: وقت نشتتد معرفي کنم داداشتتم داداشتتي تینا دوستتت خوشتتگل من از 

 ابتدایي
 بخند زدسهند سري تکون داد و ل

 دانیال با عصبانیت داشت بسمت خونه رامتین حرکت میکرد
 تمام عصبانیتش رو روي پدال گاز خالي میکرد

 خودشم علت عصبانیتشو نمیدونست
 فقط میدونست که عصبانیه

 جلوي خونه رامتین موند
 رفت باال

 رامتین:چیشد برگشتي
 دانیال: تینا جونتون قرار داشتن با یه پسره رفت 

 ابروهاشو باال داد و گفت: پسر کیه؟ بیا من یه زنگ بزنمرامتین 
نه ولش کن نمیخواد من میرم خونه استتتراحت کنم رامتین اعصتتتابم  نال:  دای

 خورده
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 رامتین باشه اي گفت و درو بست
 کالفه روي مبل نشست و شماره عزیزي رو گرفت

 عزیزي: اقاي راد خوب هستتتین میخواستتتم باهاتون تماس بگیرم راستتتش یه
 چیزي رو باید بهتون بگم اگه امادگشو دارین

 رامیتن: چه چیزي لطفا تشریف بیارین اینجا 
 قطع کردو به عکس مادرب چشم دوخت اشو تو چشماب جمع شد

 لیدا زنگ زد بهش
 لیدا: عزیزم خوبي؟ بیام پیشت؟

 رامیتن: نه عزیزم خوبم مرسي نمیخواد بیاي 
سر  بهت میزنم یه لحظه گوشي!... باشه لیدا: باشه عزیزم مراقب باب شب یه 

 مامان میگم بهش رامتین مامان میگه شام بیا اینجا
 رامتین: نه لیدا خونه راحتم

 لیدا: منتظرم اومدیا فعال
 قطع کرد

 عزیزي اومد 
 رامتین: بگو عزیزي چیشده

شیده بود این یطرفه  شما بخ ستش مادرتون قبل مر  همه چیزشو به  عزیزي: را
 سال ازتون پنهون بوده و ...  22این نداریم فقط یه رازي بود کهماجرا کاري به 
 رامتین: و چي؟

 عزیزي: شما راستش چجوري بگم شما بچه واقعي پدرومادرتون نبودید
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 رامتین با تعجب به دهن عزیزي نگاه کرد و گفت: چي میگي اقاي عزیزي 
ستش این نام شته بود را قت ه رو هر وعزیزي: این نامه رو قبل فوت براتون گذا

که امادگي داشتتتي بخون من وظیفم بود که بهت برستتونم کاري داشتتتي در 
 خدمتم

 و دست داد باهاب و رفت رامتین نامه رو داخل کمد انداخت
 و رفت لباس پوشید حا ر شدو رفت خونه دانیال اینا

 تینا با کلي تشکر از ماشین پیاده شد و رفت باال
 فنش زنگ خوردهمین که کیفشو رو مبل انداخت تل

 لیدا بود:سالم خوبي کم پیدایي
 تینا: امروز همو دیدیم که 

 لیدا: بیا خونه ما 
 تینا: نه نمیام تازه از بیرون اومدم خستم استراحت میکنم

 لیدا: شام خوردي؟
 تینا: اره بیرون خوردم

 لیدا: باشه فعال
 بعد از قطع کردن تلفن رامتین اروم پرسید: کجا بود نگفت؟

 نهلیدا: 
 رامتین: من برم یه سر بهش بزنم

 لیدا: باشه مراقب باب
 رامتین خدافظي کردو به سمت خونه تینا حرکت کرد

 بعد از سالم و احوال پرسي 
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 روي مبل نشست
 تینا:چایي میخوري؟

 رامتین:بشین کارت دارم
 تینا: دانیال گفته حتما بهت ولي بخدا من کاري نکردم

من دنبال خونم از اینجا میرم تا براتون دردسر  رامیتن دیگه هم واسم کاري نکن
 درست نکنم

 رامتین: خول نشو دردسره چي کالنتري چیکار میکردي
تینا: سهوا دوسته ابتداییمو تو اموزشگاه دیدم امروز اون گفت منو میرسونه من 
گفتم گواهي نداري خطرناکه گوب نکرد تو.راه یه پستتره مزاحم شتتد ستتهوا هم 

باهاب حرف زد پلیس اومد ترستتید گاز داد پلیستتم مارو  شتتیطونیش گل کردو
 گرفت همین

 رامتین: چرا به دني تو یح ندادي 
 تینا: من خواستم ولي نزاشت هرچي تو دهنش بود بهم گفت

 رامتین: پسره کي بود تینا امروز باهاب رفتي بیرون
 تینا شکه شدو دست و پاشو گم کرد

 سهوا دوستمبا تته پته گفت: راستش راستش داداب 
رامتین: اها اونوقت داداب دوستتتتون با تو چیکار دارن؟؟؟ تنها باهاب بیرون 

 میري؟
 تینا: تنهاااا؟؟ سهوا هم بود بابا

 رامتین: بهر حال منو باهاشون اشنا کن ببینن کین باهاشون ارتباط داري
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 تینا: باشه تو خوبي حالت بهتره
 رامتین: نه داغونم تینا

 منم کشیدم این تنهایي رو تینا: درکت میکنم 
 رامتین: اره میدونم تو بیشتر از اینا کشیدي 

 تینا: من کنارتم راستي تو از کجا دیدي من با سهندرفتم بیرون
 رامتین: من ندیدم دانیال دید

 تینا: داینال اینجا چیکار میکرد
 رامتین: اومده بود معذرت بخواد ازت

 بخواد؟ تینا: هه هرچي میخواد بگه بعد معذرت 
 رامتین: باشه حاال ولش حرفش بد بود خودب فهمید عصبي بود یچي گفت

 تینا: باشه بخاطر تو فقط
 رامتین بلند شد و خداحافظي کرد و رفت 

 تینا نشسته بود 
 دانیال دیده بودب حتما االن پیش خودب کلي فکر میکنه 

 گوشیشو ورداشت
 شماره دانیال رو گرفت: الو بله

 المتینا: دانیال س
 دانیال:سالم بله

ستم بود همون که امروز تو  سهوا دو ستش اوني که امروز دیدي داداب  تینا: را
کالنتري بود کالنتري هم اقصتتیر من نبود ستتهوا منو میخواس برستتونه گواهي 

 نداشت همین
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دانیال لبخندي زد ولي ابهتشتتو حفظ کرد و گفت: خوب چرا به من تو تتیح 
 میدي

م که بدوني فکر بیخود نکني راجبم بقول خودت تینا کفري شتتتدو گفت: گفت
 جاي خواهرتم دادااااششششش

داداب رو با لحن خاصتتي گفت دانیال نفستتشتتو بیرون دادو گفت: باشتته فکر 
 خاصي نمیکنم

 
 تینا: افرین نکن

دانیال نفس عمیقي کشتتید و گفت: اره فکر خاصتتي نمیکنم از این که باهاب 
 تنها رفتي بیرون

 دوستمم بود که چي تو مگه با دوست دخترات بیرون نمیري؟ تینا: تنها نبودم
 دانیال: پس اعتراف میکني دوست پسرت بود نه

 تینا: نخیر پاشو بیا اینجا باهم حرف بزنیم کارت دارم دانیال
 دانیال: من کاري باهات ندارم حرفیم ندارم

 تینا: کي میرسي 
 دانیال: نمیام

 تینا: منتظرم دانیال اومدي باي
 کرد قطع 

شت قهر  ست ندا شتي کنه دو ست با دانیال ا ست چرا ولي دلش میخوا نمیدون
 باشه 
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 دانیال لبخندي زدو لباس پوشید حرکت کرد 
 وقتي رسید یکم مکث کرد بعد زنگ و زد

 تینا سریع باز کرد
 دانیال با اخم وارد شد

 تینا: نمیخواسي بیاي که
 دانیال: کنجکاو شدم ببینم کارت چیه

 نگو خودتم نمیتوني باهام قهر باشيتینا: الکي 
 دانیال پوز خندي زدو گفت: خوبه غده خیال پردازي قوي داري

 تینا: لبشو کج کردو گفت: بي تو حاال
 دانیال رو مبل نشست تینا دوتا چایي ریخت واومد کنار دانیال نشست

 دانیال: دوست پسرت چطوره؟
 تینا: سالم داره 

 دانیال: هه خوبه
 شما چطورن؟تینا: خانم 

 دانیال: کدوم یکي رو میگي؟؟
 تینا: اخري

 دانیال: اونم خوبه اتفاقا امروز دیدمش
 تینا تو دلش ناراحت شده بودولي به روي خودب نیاورد

 دانیال خوشحال از این که زهرشو ریخته گفت: خوب کارتو بگو
 تینا: کمکم کن امید رو پیدا کنم

 دانیال: چجوري 
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 بکن دیگهتینا: نمیدونم یکاري 
 دانیال: یه عکس امید رو بده من یکي ازدوستم تو روزنامه هس بزنیم گمشده

 تینا بلند شدو عکس امید رو اورد و داد به دانیال
 دانیال یکم موند بلند شد که بره

 تینا: میري؟؟
 دانیال: اره

 تینا: خوب اخه.. باشه برو
 دانیال: لباس بپوب بریم 

 تینا: کجا اخه
 شهر بازيداینال: بریم 

 تینا: اخ جووووون بریم
 دانیال رو مبل نشست تا تینا لباس بپوشه

 همین که لباس پوشید از در بره بیرون سهوا زنگ زد:تیناجان سالم کجایي
 تینا: داریم با دانیال میریم شهربازي

 سهوا: اخ جون منو سهندم میایم
 تینا دهنش باز موند حاال جواب دانیالو چي میداد

 حواسشو جمع کردبوق اشغال 
 داینال: چیشد

 تینا: گفت با سهند میان
 دانیال: هه بیا بریم
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 توراه زنگ زد به نازنین و گفت:نیما هست؟
 نازنین: نه نیست با ایدا رفتن بیرون 

 داینال:باشه میام دنبالت با تینا بریم شهر بازي
 نازنین: جدي اخ جون حا رم

شهر  رامتین بیا برو دنبال لیدا بیایندانیال شماره رامتین و گرفت و گفت: سالم 
 بازي من با تینا و نازنین میام

 رامتین: حال ندارم داداب
 دانیال: بیا سهند و سهوا خانمم هستنا

 رامتین: باشه 
 دانیال به ایدینم زنگ زد و با اونم هماهنگ کرد

 تینا با تعجب به دانیال نگاه میکرد
 شهربازي دست جمعي مزه میده دانیال نگاهي بهش انداخت و گفت: ها چیه

 تینا: من که چیزي نگفتم
 دانیال: نگات از صدتا حرف بدتره

 تینا چشم غره اي رفت و سرشو سمت شیشه کرد
جلوي شتتهر بازي ستتهوا رو دید ستتریع پیاده شتتتدو رفت ستتمتش باهاب 

 روب*و*سي کرد
 سهند دستشو دراز کردو با تینا دست داد

 دانیال دور نموند با اخم نزدیو شداین حرکتش از چشماي تیز بین 
 با سهند دست داد و با سهوا فقط سالم کرد

 سهوا تو گوب تینا گفت: چقد خوب تیپه این دني جون
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 تینا از این که سهوا به دانیال نظر داره اخم کردو گفت: دوست دختر داره
 سهوا: تو چرا پس باهاشي

 تینا: من جاي خواهرشم
 سهوا دیگه چیزي نگفت 

 رامتین و لیدا اومدن باهمه دست دادن
 سهند چشم از تینا بر نمیداشت و این از چشم رامتین دور نموند

 با اخم در گوب تینا گفت: این چرا همش زومه رو تو
 تینا: من چه میدونم خوب

 لیدا رامتین رو صدا زد که برن یه وسیله سوار شن
 ها سهوا کنار تینا موندو گفت: داداشم ازت خوشش اومده

 تینا: برو بابا
 سهوا: بخدا من ندیدم دختري رو اینجوري نگاه کنه

 تینا: جلو رامتین نگیا غیرتي میشه
 سهوا: وا چرا؟؟

 تینا:خوب جاي داداشمه
 سهوا شونه باال انداختو گفت به هر حال ازت خوشش میاد بهش فکر کن

 دانیال پشت سر تینا بود صداي سهوا رو شنید سرفه اي کرد
 خند گشادي زدو گفت: چیزي شده دني جونسهوا لب

سهوا لبخند زدو گفت: میاي  سه همینم رو به  شد وا تینا اخم کرد دانیال متوجه 
 بریم بستني بخریم سهوا
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 سهوا که تو دلش قند اب میشد با لبخند گفت: بریییم
 تینا با حرص به رفتن اونا نگاه میکرد 

 سهند اومد کنارشو گفت: چیزي شده 
 ردو گفت: نه چي باید بشهتینا جا خو

 نازنین و ایدین داشتن با لیدا و رامتین میومدن
 سهند: تو تو فرزندي؟

 تینا: یه داداب دارم 
 سهند: چند سالته؟

 20تینا:
 سهند: میتونم شمارتو داشته باشم

 
 تینا: براي چي؟

 سهند: حاال باهم صحبت میکنیم
 تینا شمارشو گفت

 با چشم دنبال دانیال و سهوا بود
 اعصابش بهم ریخته بود

 دانیال با خنده به سهوا گفت: خوب تینارو از کجا میشناسي؟ 
 سهوا: دوست ابتدایي بودیم 

 دانیال: خوب داداشت چیکار با تینا داره
 سهوا: از تینا خوشش اومده

 دانیال با شنیدن این حرف گور گرفت و ناخوداگاه گفت: غلط کرده 
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 سهوا با تعجب نگاهي بهش کرد
نیال متوجه سوتي و گندي که زده بود شد و گفت: منظورم اینه غلط برداشت دا

 نکردي؟؟
 سهوا: نه بابا سهند از کمتر کسي خوشش میاد مطمئنم

 دانیال: بسته دیگه بیا بریم پیش بقیه
 سهوا که حسابي از رفتار دانیال گیج شده بود گفت: پس بستني ها چي

 دانیال:هوا سرده سرما میخوري بریم
 خودب جلو تر به سمت بقیه حرکت کردو 

تینا با دیدن دانیال اخماب توهم رفت و پشتشو کرد سمت دانیال و رفت سمت 
 بقیه

با دیدن تینا که بستتمتشتتون میومد  باهم حرف میزدن  رامتین و لیدا داشتتتن 
 حرفشونو تموم کردن

 لیدا: چیشده تینا چرا ناراحتي
 ارشیمرامتین: تینا بیا بریم اون سورتمه رو سو

 تینا: حوصله ندارم
 رامتین دست تینارو کشید با خودب بسمت وسیله رفتن

 توراه بهش گفت: تینا؟
 تینا: جانم

 رامتین: سهند ازت خوشش اومده نه؟
 تینا: نه بابا
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 رامتین: خوشم نمیاد زیاد باهاب گرم بگیریا
 تینا: اصال حوصله ندارم رامتین ول کن

 و زودتر سوار وسیله شد
 کنارب نشست و گفت: چیشدهرامتین 

 تینا: هیچي 
 رامتین: بگو

تینا ناخواستتته گفت: دانیال و بگو همچین با ستتهوا گرم گرفته انگار چند ستتاله 
 میشناستش هه

 رامتین پوزخندي زدو گفت: اونوقت شما چرا ناراحتین
 تینا حول شدو گفت: ناراحت؟ ناراحت چي نه بابا کال میگم

 فترامتین لبخند زدو چیزي نگ
 دانیال از این که تینارو حرص داده بود خوشحال بود

 سهوا رو به سهند گفت: چیشد داداب
 سهند: شمارشو گرفتم بیشتر باهاب اشنا بشم

 گوشاي دانیال تیز شد و قشنگ حرفاشونو گوب کرد
 سهوا: خوب خداروشکر

 نازنین اومد سمت دانیال و گفت: دني تینا کو
 لیدا: با رامتین رفت سورتمه

 ازنین: اه منم میخوام بریم ماهم ن
 ایدین: واي من معدم چرخ رفت بابا نازي بسته

 نازنین: ایدین خیلي بي ذوقي بیا بریم دیگه
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 ایدین: باشه فقط اخري توروخدا
 نازنین: باشه باشه

 و رفتن سمت وسیله
 بعد از کلي بازي کردن خسته از پارك اومدن بیرون

 من میرسونمتسهند رو به تینا گفت: تینا جون 
 رامتین: نه داداب مرسي من هستم میبرمش دانیالم هست

 دانیال سوار ماشین شدو لیدا رو سوار کردبا سرعت گاز داد و رفت
 تینا تعجب کرد از حرکتش

 رامتین: تینا بیا بریم ایدین تو نازي رو برسون
 ایدین: باشه

 نازنین: ایدا بدون بدون اونا اومدیم اوف اوف
 شینش شدو رفت سمت خونههرکي سوار ما

 توراه تینا همش به کار دانیال فکر میکرد 
 چرا اینجوري کرد

 ولي فکرب به جایي قد نمیداد
 رامتین بعد از پیاده کردن تینا به سمت خونه حرکت کرد

 وقتي رسید خسته و کالفه روي مبل نشست
 عکس مادر جلوب بود

 یاد نامه افتاد
 بلند شد و سمت کمد رفت
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 رداشت و شروع به خوندن کردنامه رو ب
متن نامه: رامتین عزیزم به هرحال یه روز باید این حقیقت رو میفهمیدي حق 

سال پیش که دوسه سالت بود گمشده بودي  20تواینه که بدوني حقیقت رو تو 
منو مهدي پیدات کردیم و از اونجایي که بچه دار نمیشتتدیم تورو به عنوان بچه 

 به سرپرستي گرفتیم 
 وارم منو حالل کنيامید

 رامتین اشو تو چشماب جمع شد 
 نامه رو به سینش چسبوند 

 دانیال کالفه رو تخت دراز کشید 
 تمام کاراي امروزو داشت مرور میکرد

 یا عکس امید افتاد 
 عکس رو از جیبش در اورد

 به رامتین زنگ زد
 رامتین: جانم

 دانیال: یه پسره بود تو روزنامه کار میکرد
 خوب؟رامتین: 

 دانیال:میخوام عکس یه بچه رو بزنن به عنوان گمشده
 رامتین: کي هست؟

 دانیال: داداب یکي از دوستام گمشده خیلي وقت پیش
 رامتین: فردا میام باهم بریم پیشش

 بعد از قطع تماس دانیال خوابید
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 صبح دانیال رفت جلوي خونه رامتین منتظرب بود

 رامتین سوار شد
 نکنه دادابدانیال : دستت درد 

 رامتین لبخند زدو نشست
 دانیال جلوي سوپرمارکت نگهداشت

 موقع پیاده شد یه عکس ازجیبش افتاد
 رامتین خم شدعکس رو برداشت

 با تعجب به عکس نگاه کرد
 سریع کیف پولشو در اورد و عکس بچگي خودشو هم نگاه کرد

 چقد شبیه هم بودن
 شبیه نهههه خودب بود

 دانیال سوار شد
 ن: دانیال این عکسو از کجا اوردي؟؟رامتی

 دانیال: إ این کجا بود از جیبم افتاد؟؟
 رامتین: این کیه میگم 

 دانیال: داداب همین دوستم که گمشده
 رامتین: کدوم دوستت؟؟ دختر پسر

 دانیال: چیشده چرا میپرسي؟؟ چه فرقي داره؟؟
 رامتین: منو ببر پیش این دوستت سریع
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 چیشدهدانیال: چت شده یهوو 
 رامتین با داد گفت: میگم منو ببر پیشش لعنتي

 دانیال باتعجب بهش نگاه کرد ماشین و روشن کرد
 به سمت خونه تینا حرکت کرد

 رامتین: چرا میري خونه تینا؟
 دانیال: واسا کار دارم

 جلوي خونه تینا نگهداشت و گفت: برو پایین
 رامتین پیاده شدو زنگ خونه رو زد

 اب بیدار شده بودتینا تازه از خو
 درو باز کردو با دیدن دانیال و رامتین تعجب کرد

 تینا: چیزي شده سرصبحي
 دانیال: تینا رامتین میخواد بدونه این عکس برادر کیه

 رامتین: صبر کن ببینم چه ربطي به تینا داره دانیال 
 دانیال: بزار خودب تو یح بده

 تینا: چطور مگه
بل  مانم ق ما که من بچش نبودن از رامتین: از یطرف  ته  مه نوشتت نا مرگش برام 

طرفي این عکس بچگي منه یهووو تو دستتتت تو پیداب میکنم از اونور میگي 
 دوستت دنبال داداب گمشدشه  اینارو کنار هم بزاري چي میشه دانیال؟؟؟

 دانیال با تعجب به رامتین نگاه میکرد
 تینا شکه شده بود

 میکرد رامتین: بگید این عکس دست شما چیکار
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 تینا:اون عکس برادر گمشده منه 
 رامتین:یعني چي

 تینا: یعني
 تو

تو داداب مني امیدي که سالها گمشد امیدي که بخاطرپیدا کردنش مادرو پدر 
 تصادف کردن امیده زندگیشون داداب من باورم نمیشه

 رامتین با چشماي اشکي به تینا چشم دوخت
 تنها بزارهدانیال اروم ازدر رفت بیرون تا اونارو 

 تینا اشو تو چشماب جمع شد
 رامتین شکه داشت نگاب میکرد

 تینا پرید بغلش و دستشو دور گردنش حلقه زد
رامتین همونجور ثابت مونده بود انگار چیزي نمیفهمید یدور تمام اتفاقات رو 

 مرور کرد
 تینا خودشو عقب کشیدو به چشماي متعجب رامتین چشم دوخت

 میشه؟رامتین: تینا چطور 
 تینا: نمیدونم خیلي خوشحالم فقط همین رامتین باورم نمیشه

 رامتین: اخه چطوري 
 وتینا رو محکم بغل کردو ب*و*سید

سینه رامتین گریه  سبوند به  شو چ سر تینا براي اولین بار حس کرد تکیه گاه داره 
 کرد
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 رامتینم زد زیر گریه
 یه دل سیر گریه کردن

 دانیال مغزب داشت سوت میکشید 
 رامتین سوار ماشین شد

 دانیال: خیلي برات خوشحالم تینا،.. براي اونم همینطور خیلي تنها بود
 رامتین: از االن نیس داداشش هواشو داره

 دانیال لبخند زدو حرکت کرد
 تینا شب به همه گفت برن خونش تا دور هم باشن

 به سهند و سهوا هم گفت بیان
 دانیال با دیدن سهند اخماب توهم رفت

 شب دور هم بودن و میگفتن و میخندیدن که نازنین پیشنهاد بازي داد 
 دور هم نشستن و داشتن بازي میکرد

 ایدین همش ساکت بودو یواشکي سهوا رو دید میزد
 ایدا اروم دم گوشش گفت: بریم داداب؟

 ایدین: کجا؟
 ایدا: خاستگاریش

 ایدین: ول کن بابا پرووو
 ایدا خندید و دور شد

 ي کنن شجاعت حقیقتنشستن باز
 نازنین چرخوند

 سمت نازنین و سهند موند
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نازنین که تو این مدت شتتناخت زیادي نستتبت به ستتهندو ستتهوا پیدا کرده بود 
 پرسید: سهند شجاعت یا حقیقت

 سهند: حقیقت
 نازنین: از تینا خوشت میاد؟

شده بود  سته  صال این حرکت یه حرکت ناخوا دانیال اخماب بازم توهم رفت ا
 رامتین  متوجه عکس العمل دانیال شد

 سهند: اره خوب
 تینا سرشو پایین انداخت

 نازنین: خوب نظر تینا رو هم بدونیم
 دانیال میخواست بلند شه که رامتین گفت: خوب تینا فعال بچس زوده

 تینا نگاهي به رامتین انداخت و سکوت کرد
 تو دلش تشکر کرد

 سهند پوزخندي زدو چیزي نگفت
 اعصابش به حدي خورد بود که دوست داشت خرخره سهند رو بجوهدانیال 

نازنین رو به ایدین کردو گفت:ایدین تو از اونشتتتب تاحاال یطوریت هستتتت 
 چیزي شده؟؟

 ایدین جاخورد از حرف نازنین و گفت: نه بابا چي شده 
 ایدا حرف نازنین رو گرفت و گفت: بگو ایدین خوب

 
 ا تعجب بهش نگاه کردنایدین سرشو پایین انداخت بقیه ب
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 لیدا شاکي پرسید: صبر کن ببینم اینجا خبریه؟؟؟
 ایدین: بابا ول کنین 

 ایدا: اصال خودم میگم سهوا جون داداشم از شما خوشش اومده
 سهوا سرخ شد سرشو پایین انداخت 

 دانیال بق زد زیر خنده رامتین هم لبخند زدو گفت: مبارکه 
 چیهایدا: واسا حاال ببینیم نظرب 

 سهوا سرب پایین بود و اروم گفت:واال چي بگم
 لیدا که تازه دوزاریش افتاده بود لبخند زدو گفت: مبارکه 

 سهوا خندید و سرشو پایین انداخت
شتب همه رفتن قبل از رفتن ستهند رامتین صتداب زد و گفت: داداب فردا من 

 ببینمت یکار واجب باهات دارم
 سهند: جانم داداب؟؟

 بیا پارك اب اتش فعال 5میگم بهت ساعت  رامتین: فردا
 سهند شونه باال انداخت و رفت 

 فردا سر ساعت پارك بود 
 رامتین از دور براب دست تکون دادو اومد جلو

 باهاب دست داد
 سهند:جانم کار داشتي

رامتین: راستتتش میخواستتم یچیزي بهت بگم تینا خواهر منه و همه چیز رو به 
بگم که بعدا ناراحت نشي یا عاشقش نشي  ربه  من میگه من میخواستم بهت

 بخوري
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 سهند با تعجب به دهان  رامتین چشم دوخت
 باد سردي میوزید 

 سهند سرشو به اطراف چرخوند و گفت: متوجه نمیشم چي میگي 
 رامتین: حرفام وا حه  تینا کس دیگرو دوست داره بهتره بیخیال بشي 

 سهند: خودب چیزي نگفت؟
 د داداب دوستش بودي اخه نمیشد بگهرامتین: روب نش

 سهند: باشه
 و بدون خداحافظي رفت

 رامتین بسمت خونه حرکت کرد
•••••••••••••••••••••••• 

 رابطه رامتین و تینا خیلي گرمتر از چیزي که باید شده بود 
 باهم خیلي گرم بودن و بیشتر باهم زندگي میکردن
 بري از سهند نبودتوي دور همیاشون سهوا هم شرکت میکرد ولي خ

 انگار اصال از اول نبوده
 تینا خیلي کنجکاو شده بود از این ماجرا

 که چطور یهو سهند غیب شد
 ولي زیاد پیگیري نمیکرد

 اون روز تنها تو خونه بود و منتظر بود سهوا بیاد پیشش
میوه هایي که رامتین خریده بود رو شتتستتته بود و داشتتت پاك میکرد که داخل 

 ظرف بچینه 
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خت و  خت و اب جوب رو ری خل قوري ری چایي رو دا کارب  مام  عد از ات ب
 گذاشت روي گاز

 یه نگاه کلي به اشپزخونه انداخت
 نه همه چي اوکي بود
 رفت رو مبل نشست 
 تي وي رو روشن کرد

 با صداي ایفون بلند شدو رفت درو باز کرد
 سهوا پرید داخل 

 نفس من تینا لبخند زدو بغلش کردو گفت: خوب اومدي 
 سهوا: فدات بشم عشقولم 

 روي مبل نشستن
 تینا گفت: از بیرون چه خبر 

 سهوا: خبر خاصي نیست واال همه دارن زندگي میکنن
 تینا کمي دستدست کردو دلو زد به دریا

 پرسید:سهوا چند وقتیه سهند پیداب نیس اتفاقي افتاده؟ چیزي شده؟
 بشه سرب شلوغهسهوا لبخند زورکي زدو گفت:نه بابا چي باید 

 تینا: مطمئني؟؟
 سهوا: اره چایي نداري

 تینا هم دیگه سوالي نکرد
 شب وقتي رامتین اومد تینا ماجراي سهند و گفت

 رامتین اول سکوت کرد
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سرد گفت: من گفتم تو  ولي وقتي کنجکاوي بیش از حد تینا رو دید خیلي خون
 کس دیگه رو دوست داري دست از سرت برداره

 ؟تینا: وا چرا؟
 رامتین: تو که دوستش نداشتي نخواستم  ربه بخوره راستش

 تینا هم دیگه چیزي نگفت 
••••••••••••••••••••••• 

 شب قرار بود همه خونه رامتین جمع بشن تا یه مو وع مهم رو مطرح کنن
تینا از این که سهند تو جمعشون نبود خیلي حس بدي داشت به سهوازنگ زدو 

 رو بیاره کارب دارهگفت که هر جور شده سهند 
 سهوا هم قبول کرد

 شب همه اومده بودن ولي خبري از سهند و سهوا نبود
 یه ساعتي گذشت که سرو کلشون پیدا شد

 سهوا در گوب تیناگفت: بزور اوردمش نمیومد
 تینا لبخند محبت امیزي زدو با چشم تشکر کرد

 سهند وارد شد
 تینا با لبخند گفت: خوب اومدي کم پیدا شدي

 سهند لبخند سردي زد و اومد داخل
 بعد از سالم احوال پرسي نشست یه گوشه و با سویچش بازي کرد

 حدودا یه ساعت گذشته بود که سهند بلند شدو رفت رو تراس تا سیگار بکشه
 تینا دنبالش رفت تا باهاب صحبت کنه
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ستشویي رفتن رفت  شدو به بهونه د سر تینا بود متوجه  سش  دانیال که همه حوا
 ببینه کجا میرن

 تینا کنار سهند سرپا موند
 به روبرو خیره شده بودن

 سهند سیگارشو دود میکرد
 تینا: سهند؟
 سهند:بله؟

 تینا:از دست من ناراحتي؟؟
 سهند:نه چرا ناراحت باشم

سهند و رو به روب به نرده تکیه زد و گفت:پس چرا خودتو  سمت  شت  تینا برگ
 ازما پنهون میکني
 چي رو گفت سهند:رامتین همه

 تینا:ولي ما میتونیم دوست باشیم باهم
 سهند پوزخندي زدو گفت:باشه دوستم

 تینا لبخندي زد دستشو بسمت سهند دراز کرد تا باهاب دست بده
با  به ستتهند عالقه داره  نا  با فکر این که تی یال که شتتتاهد تمام ماجرا بود  دان

 عصبانیت و اخم رفت سویچشو ورداشت
 دانیال صبر کنرامیتن: کجا میري 

 
دانیال بستتمت ماشتتین حرکت کرد به اندازه اي عصتتبي بود که داشتتت منفجر 

 میشد فقط میخواست بره یجا تنها باشه
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 تمام حرصشو سر پدال گاز خالي میکرد 
انگار پدال گاز گلوي سهند ه و اون میخواد با فشار خفه کنه و داره گلوشو فشار 

 میده
 پیاده شدنگهداشت ماشین و از ماشین 

 به کاپوت جلو تکیه زدو دستي به صورتش کشید و
 یه سیگار از جیبش در اورد و شروع به کشیدن کرد

 چي اینقدر بهم ریختش
 دیگه نمیتونست از خودب پنهون کنه که عاشق تینا بود

 این حقیقتي بود که باید به خودب میفهموند
 ولي االن دیگه فایده نداره تینا سهندو دوست داره

 فکر مثل خره داشت میخوردب این
 اتیش سیگار دستشو سوزوندو از فکرو خیال بیرونش کشید

 سوار ماشین شد یکم اروم تر شده بود ولي یه چیزي رو دلش سنگیني میکرد
 یه حسي مثل بغض نگراني ا طراب از دست دادن تینا

 ا طراب این که شکست بخوره
 صداي اهنگ رو. یاد کرد که یادب بره فکراب

 اهنگ نظرشو جلب کرد صدا
 بخشیدمت(-)سبحان عابد

 بخشیدمت
 اگه تو با اون بودي و مست دیدمت
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 تورو از خدا گرفتم به خودب پس میدمت
 بخشیدمت 

 ما باهم فرق داشتیم و بدم میاد از دیدنت
 تو گل من بودي و از تو باغ من چیدنت

 اونم یروزي پس میزنه خاطراتو 
 گند میزنه به باوراتو

 که بدم میاد از هرچي زنه بهت میگه
 اره بخشیدمت

 هدفش مشخص نبود فقط میرفت
 موبایلش زنگ خورد صداي  بط رو کم کرد

 لیدا بود
 دانیال پوفي کردو جواب داد: بله لیدا

 لیدا: کجا رفتي یهو
 دانیال: کار پیش اومد

 لیدا: چیکار اخه این وقت شب
 دانیال: دخالت نکن

 لیدا با تعجب گوشي رو قطع کرد
و رو به بقیه که با تعجب نگاب میکردن گفت: نگفت کجا میره عصتتبي بود 

 ولي
 بقیه چیزي نگفتن و ساکت نشستن

 دانیال بسمت خونه حرکت کرد
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 مریم اخم دانیالو که دید پرسید: مامان جان چیشده؟
 دانیال: هیچي فقط خستم استراحت کنم خوب میشم

 رفت اتاقشو خوابید
 یلش بودتینا مشغول جمع کردن وسا

 قرار بود بعدظهر باهم برن بیرون
 

 رامتین جلوي خونه تینا نگهداشت
 زنگ زد

 تینا به سرعت اومد پایین و سوار شد
 لیدا تو ماشین دانیال بود

 طبق معمول هم ایدا با نیما میومد
 ولي تینا چیزي که دید تعجب کرد 

 اخه ده نفر ادم هرکدوم ماشین جدا اورده بودن
 خندب گرفت

 ترب این بود که ایدین توماشین سهند و سهوا بود جالب
 نازنینم بیچاره وبال گردن نیما اینا

تینا رو به رامتین گفت: رامتین چرا هرکدوم جدا جدا ماشین اوردین دوتا ماشین 
 کافي بود

 رامتین: من گفتم بهشون قبول نمیکنن
 تینا: چرا اخه
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 رامتین: واال چي بگم زن ماهم رفته پیش دانیال 
 تینا: خب بگو بیاد اینجا

 رامتین: اره تو برو پیش دانیال اون بیاد
 تینا: خب منم اینجا دیگه
 رامتین: نه دني تنها میشه

 تینا یکم مکث کردو رفت سمت ماشین دانیال
دانیال که فهمید رامتین بخاطر لیدا اینکارو کرده شتتیشتته رو داد پایین و گفت: 

 لیدا جایي بره برو به رامتین بگو من اصال نمیزارم
شعور رو ببین  سره بی سمت رامتین و گفت: رامتین این پ تینا بهش برخورد رفت 

 اه
رامتین خندب گرفت ماشتتین رو پارك کرد وستتایل رو ورداشتتت رفت ستتمت 

 ماشین دانیال 
 در جلو رو باز کرد رو به لیدا گفت: پیاده شو بینم

 لیدا: چرااااا
 ررامتین: ادم پیش اقاب میشنه یاد بگی

 لیدا لبخند زدو گفت: چشم اقااا هرچي شما بگین
بلند شدو رفت عقب نشست رامتینم کنارب نشست و خیلي ریلکس لم دادو 

 به بیرون نگاه کرد
 تینا سرپا مونده بود نمیدونست چیکار کنه

 رامتین: بشین بریم بابا دیر شد
 تینا: کنار این بشینم؟؟
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شو سهندجونم خالیه دانیال اخمي کردو گفت: اولن این نه ای شین  شم ما ن بعد
 برو اونجا 

یدو گفت: حتما این کارو میکنم چي فکر  پاشتتو رو زمین کوب نا اخم کردو  تی
 کردي

 درو محکم بستو رفت سمت ماشین سهوا اینا 
 سوار شد

 سهوا: چیشده؟؟
 تینا: هیچي میخوام با شما بیام

 نجوري حرف بزنم؟؟رامتین: دانیال این چه کاري بود کردي خوبه من با لیدا ای
 دانیال: چي گفتم مگه خودب شروع کرد

 رامتین پوفي کردو رفت جلو نشست و از شیشه بیرون رو نگاه کرد
 حرکت کردن و بسمت لواسون رفتن

 بعد از رسیدن سهند رو به تینا گفت: چرا یهو اومدي سمت ما
 تینا: هیچي سهند یه سوال

 سهند: جانم
 دختر خوبیه خوشگلم هستتینا: نازنین رو ببین چقد 

 سهند پوزخندي زدو گفت:خوب؟؟
 تینا: خوبو کوفت برو مخشو بزن خوب

 سهند: برو بچه برو
 دستشو انداخت دور گردن تینا
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 تینا خندید 
 دانیال نگاشون کرد اخم غلیظي کرد

 تینا بسمت رامتین رفت و گفت: رامتیني
 رامتین: جان

 اوکي کنیمتینا: نظرت چیه نازنین رو واسه سهند 
 رامتین: جون عزیزت بیخیال 

 تینا: وا چته رامتین
 رامتین: حوصله داریا دردسر میشه

 تینا: باشه
 لیدا: رامتین بیا اینو نگاه کن 

 تینا: اه اه تا میبینه بامن حرف میزني صدات میزنه
 رامتین بلند قهقهه زدو گفت:از االن خواهرشوهر بازي درمیاري؟؟

 تینا: راس میگم دیگه 
 رامتین: فعال که احضار شدم بعدا گوشتو میکشم

 تینا به رفتن رامتین چشم دوخت نگاهي به اطرافش کرد
 ایدا که ور دل نیما بودو معلوم نبود به چي میخندیدن

 سهوا و ایدینم داشتن با نازنین میخندیدن
 دانیال نشسته بود رو صندلي و داشت سیگار میکشید

 مشغول نشون داد ولي فکرب پیش دانیال بودسهند هم توفکر بودتینا خودشو 
 دانیال اخرین پو به سیگارشو زدو انداختش رو زمین و با پا خاموشش کرد

 بلند شد رفت سمت نازنین اینا
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 نازنین: چته دني تو خودتي
 سهند هم بهشون نزدیو شد 

 سهند: خواهرماهم که دیگه انگار نه انگار داداب داره
 سهوا: واا داداب تو عشقمي
 سهند: شوخي کردم عشقم

 تینا از دور بهشون نگاه کرد و سرشو پایین انداخت و رفت روي تاب نشست 
 گوشیشو ورداشت و شروع کرد بازي کردن

 رامتین تینارو دید که تنها نشسته 
 از لیدا جدا شدو رفت سمتش

 رامتین: نبینم خواهرم ناراحته
 تینا: نیستم

 رامتین:خوب تنهایي چرا 
 ولم تنها بودمتینا: از ا

 رامتین: االن که نیسي من هستم
 تینا: یچي میگم پاي بدجنسیم نزار

 رامتین: بگو
 تینا: کاب فقط واسه من بودي لیدایي در کار نبود

نا درستتته تو خواهرمي اون خانمم و کستتي که  رامتین نگاب کردو گفت: تی
 دوسش دارم ولي تینا هیچکي واسم خواهرم نمیشه تو عشقمي 

 رسي داداشيتینا: م
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 رامتین دست تینا رو گرفت و گفت: حاال بریم پیش بقیه
 نزدیو که شدن رامتین گفت: خواهرمو تنها گذاشتین نامردا

 نازنین: تینا ازما دوري میکنه
 

 تینا: نه عزیزم چه حرفیه
 سهند: تینا بیا کارت دارم

 تینا رفت سمت سهند
 سهند و تینا دور شدن

 حا ر کنیم زودتر دانیال: بریم بساط نهار رو
 و زودتر از بقیه رفت سمت وسایل

 بعد از خوردن نهار همه نشسته بودن داشتن میخندیدن
 سهوا: خوب همه جفت شدیما

 دانیال: اره خوب همه جفت شدین مخصوصا شما داداشت
 تینا باتعجب بهش نگاه کرد

 رامتین: خب حاال ولش کنین مو وع رو
 دانیال سرشو پایین انداخت

نازنین: بیاین بازي کنیم جفت جفت باهم گروه شیم بعد هر جفت با اون یکي 
 جفت دو به دو جنگ ابي میکنن

 ایدا: با چي؟
 نازنین سریع بلند شدو ابزار همیشگیش رو اورد و گفت: با اینا

 تا بود 4و تفنگ هاي ابیشو در اورد 
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 پسرا مخالفت کردن دخترا موافق بودن
 ه میچسبه نازنین: خوب هوا خوبه ک

 ایدا: خب کي با کي
نیما: معلومه دیگه منو تو باهم این لیدا هم با رامتین ستهوا خانم هم که با برادر 

 نفر  4زن بنده هستن میمونه این 
 رامتین: خوب نازنین با سهند

 دانیال: من با نازنین
 نازنین خندب گرفت و گفت: سرم دعوا نکنید

 تینا: من با سهند
 ا نازنیندانیال: منم که ب

رامتین چیزي تو گوب ستتهند گفت و ستتهند زد زیر خنده و گفت: نه من با 
 نازنین حرفم نباشه

 دانیال و تینا اعتراض کردن 
 بقیه به عالمت سکوت بلند شدن

 تینا و دانیال نشسته بودن بغل همو به بقیه نگاه میکردن
 تینا: اه ادم دیگه نبود باتو مجبورم باشم

 اشتي باسهند باشي نهدانیال: خیلي دوس د
 تینا: خیلي حداقل فهم شعور داره از ماشین بیرونم نکنه

 دانیال: بسالمتي مبارك باشه
 تینا: توکال مریضي فکرت ذهنت همه چیت مریضه
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 دانیال با غضب برگشت سمتش و گفت:درست صحبت کن
ست حرف نزنم  شم نگاب کردو گفت: مثال در شم تو چ شت و چ تیناهم برگ

 ؟چیکار میکني
 دانیال چشاشو ریز کردو بهش نگاه کرد چشم تو چشم بهم خیره بودن

 تاحاال اینقدر بهم نزدیو نبودن 
 همونطوري بهم خیره بودن 

 فاصلشون چندسانت بیشتر نبود
به صتتورتش حجوم اورده و گونش قرمز  ته بود حس میکرد خون  نا گور گرف تی

 شده بود
 دانیال سرشو نزدیو تر کرد 

 جلو  اروم اروم اومد
 تینا اب دهنشو قورت داد

شش و گفت:مطمئن باب میتونم کاري  سبوند به گو شو اورد جلو چ سر دانیال 
 کنم که پشیمون شي ولي نمیکنم حد خودتو بدون خانم کوچولو

 و بلند شد
تینا چند لحظه تو اون حالت موند و به خودب گفت: خاك تو سرت تینا چطور 

 م کي دانیال هه فکر کردي میخواد بب*و*ستت اخه اون
 بلند شدو رفت پیش بقیه

 اخر شب همه خسته و کوفته داشتن برمیگشتن
••••••••••••••••••••••••• 

 تینا خسته و کوفته دراز کشیده بود
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 گوشیش زنگ خورد
 نازنین بود: الو تینا

 تینا: جانم؟
 نازنین: هستي بیام پیشت کارت دارم

 تینا: بیا هستم
 )یه هفته قبل(
 سهند:سهوا؟

 سهوا: جانم داداب
 سهند: راستش میخواستم بدونم نظرت چیه با نازنین صحبت کنم 

 سهوا: راجب؟
 سهند: دختر خوبي به نظر میاد نه
 سهوا: اره ولي دوباره مثل تینا نشه

 سهند: تینا خودب بهم پیشنهاد داد
 سهوا: پس باهاب بحرف

••••••••••••••••••••• 
 دسهند تو جمع نشسته بودو حرف نمیز

 نازنین: جاي لیدا اینا خالي واقعا
 ایدا: نیما بیا بریم یه لحظه کارت دارم

 بلند شدن رفتن 
 سهوا که میدونست سهند میخواد با نازنین حرف بزنه رو به ایدین گفت: عزیزم
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 ایدین:جانم
 سهوا: بریم ببینیم تو ماشین انگشترم افتاده نیست اینجا

 ایدین: بریم خانم
 بلند شدن رفتن

 نین: این ایدین چي واسه خودب جفت پیدا کردناز
 سهند: توچرا پیدا نمیکني

 نازنین: ادم مورد نظرم رو پیدا نکردم
 سهند: نازنین میخوام یچیزي بهت بگم

 نازنین: بگو
سهند: راستش ببین چطوري بگم میدونم االن پیش خودت چه فکرایي میکني 

ه*و*س باز یا بیخودیم راجب من راستتتش حقم داري االن میگي حتما من ادم 
که اینجوري میگم ولي من از تینا فقط خوشم میومد نه عالقه اي نه چیزي نبود 

 بینمون ولي میخواستم بگم راستش چطوري بگم
 نازنین: فهمیدم ادامه نده 

 سهند: چرا؟
 نازنین: نمیتونم قبول کنم

 سهند: حدس میزدم
 نازنین: ولي بین خودمون میمونه نگران نباب

 مهم نیس سهند:
 نازنین: از دست من دلخوري؟

 سهند: نه بابا 
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 نازنین: باشه
 سهند: ولي بهش فکر کن حداقل

 نازنین سرشو پایین انداخت و ساکت موند
 

 نازنین اومد خونه تینا
 تینا با چایي اومد نشست

 نازنین: تینا راستش سهند بهم گفت ازم خوشش میاد و میخواد اشنا بشیم
 این که عالیه مبارکهتینا: چه خوب خوب 

 نازنین: نه راستش من نمیتونم قبول کنم اصال 
 تینا: از سهند بهتر میخواي یعني؟؟ خوب حاال یکم فکر کن عجله نکن

 نازنین: جدي؟؟
 تینا: اره

 نازنین: نمیتونم االن راستش واقعا نمیتونم
 بعداز رفتن نازنین 

 تینا خیلي فکر کرد
 ولي مخش رد داد

 شرکت تا یه سر بزنه حوصلش سر رفته بود صبح تینا رفت 
 پول تاکسي رو حساب 

 رفت باال
 دانیال مشغول صحبت کردن با تلفن بود
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 دختر جووني روبروب ایستاده بود
 تینا رو دید 

 دانیال: الووو عشقم جان اره نه باشه میبینمت قربونت برم  فعال
 وع کنيرو به دختر کردو گفت: خوب خانمي از کي میتوني کارتو شر

 دختر لبخند گشادي زدو گفت: من از هروقت شما بگید
 دانیال: از همین االن خانمي من از خدامه بفرمایید

 پشت کرد بهشو با نیشخندي از رو پیروزي رفت سمت اتاقش
 وارد اتاق که شد با خوشحالي گفت: اینههه

شحال بود از این که حرص تینا رو در اورده  ست خیلي خو ش شت میزب ن و پ
 بود

 تینا با حرص بسمت اتاق رامتین رفت
 درو باز کرد

 رامتین جا خوردو گفت: در بزن خواهر من شاید من...  استغفروالله
 تینا: واي ول کنا االن اصال حوصله نداااارممممممممممم

 رامتین بلند شدو درو بست
 تینا نشست رامتین دست به سینه جلوب وایستاد

 رامتین: چته خواهرم چیشده باز
تینا: هه این پستتره بیشتتعور واي میبینییي همچین با این منشتتي جدیده الس زد 
پستتره بیشتتعور واستته من مهم نیستتتا من فقط میگم میخواي باهاب کار کني 

 نمیخواي بگیریش که اینقد الس میزني 
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رامتین: تینا نفس بکش وستتطش خدارو چه دیدي شتتاید گرفت همینو دختر 
 بدي نیس

 د شدو گفت: بیخود کردهتینا با عصبانیت بلن
 رامیتن: توچرا ناراحتي واسه تو چ فرقي داره

 تینا: کال میگم اصال ول کن بیا بریم من اعصابم خورده بریم بیرون
 رامیتن کیفشو ورداشت رفتن بیرون

 رامتین: واسا به دانیال بگم
بعد از رفتن رامتین تینا نگاهي به دختره منشتتي انداخت و گفت: خانم از فردا 

 شریف نیارید نیاز به منشي نداریمت
 دختر: ببخشید شما چیکاره این؟؟

 تینا: همه کاره بفرمایید خانم
 دختر: شما منو استخدام نکردین که اخراجم کنین اقا دانیال استخدام کردن

تینا با حرص گفت: اقاي کمالي خانم شما هنو بلد نیسي اسمشو درست صدا 
 کني بفرما بیرون خانم

 بلند کرد و کیف دخترو
 دختر: خانم چیکار میکني به شما چه مربوط اقاي کمالي باید بگن

 تینا صداشو بلند کردو گفت: میري بیرون یا بزور بندازمت دختره پرو
 رامتین صداي تینارو شنید و سریع اومد بیرون رو به تینا گفت: چیشده تینا

 تینا: رامتین این دخترو بیرون کن سریع
 شدهرامتین: اخه چرا چی
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مالي  قاي ک مدن میگن اخراجي برو هرچي میگم ا یدونم او دختر: منم نم
 استخدامم کرده گوب نمیکنه

شي اون روي  تینا: اقاي کمالي غلط کرد برو بیرون ببین تا دودیقه دیگه اینجا با
 سگم باال میاد

 دختر: روي سگت باال بیاد چي میشه
 اصال بفرماییدرامتین: خانم محترم بفرمایید ما منشي نمیخوایم 

 دختر: اقاي کمالي
دانیال که شتتاهد ماجرا بودو تو دلش میخندید به چهارچوب در تکیه داده بودو 

 دست به سینه نگاه میکرد
 دختر منتظر نگاب کرد

 تینا هم چشم دوخت بهش
دانیال اول تو دلش گفت تینارو خیت کنه ولي بعد دلش نیومد و گفت: مرستتي 

 ببرین خانم منشي نمیخوایم تشریف
دختر با ناراحتي و التماس چشتتم دوخت بهش بعدم نگاه غضتتب ناکي به تینا 
انداخت تینا لبخندي زد که حرص دختر رو بیشتر دراورد کیفشو ورداشت و از 

 اتاق خارج شد
 دانیال:منم میام رامتین سر راه لیدا رو هم ور میداریم

 رامتین سر تکون دادو با تینا رفتن پارکینگ
 نشسته بودن که رامتین گفت: اخه تابلو ادم اینجوري رفتار میکنه داخل ماشین

 تینا: وا چي میگي
 رامتین: تابلو بود حسودیت شده خب
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 تینا: مهم نیس دلم خنو شد 
 رامتین: تینا

 تینا: من دوسش......
 رامتین: میدونم داري ولي بزار ببینیم اونم داره یا نه خودتو سبو نکن خواهري

 تینا: چشم
 ال در ماشین و باز کرددانی

 تینا باتعجب نگاب کرد
 دانیال: عزیزم عقب لطفا

 تینا: چرا مثال
 دانیال: بزرگي گفتن کوچیکي گفتن برو خانم کوچولو

 تینا رفت عقب و دانیال نشست
 سر راه لیدا رو سوار کردن و رفتن

 
 رامتین: کجا بریم خوب

 لیدا: بریم دربند
 رامتین: تینا نظر تو چیه

 هوم چي؟تینا: 
 رامتین: کجا بریم

 تینا: فرق نداره
 رامیتن ماشین رو نگهداشت



 181 گمشده

 رو به لیدا گفت: بپر پایین بریم 
 سوی  رو داد به داینال

 لیدا از خدا خواسته رفتن
 تینا هم پیاده شدو رفت

 دانیال با ارامش درو قفل کردو رفت
 تینا داشت واسه خودب ترشو میخرید

 پسره جوني اومد کنارب
 ل قدماشو شل کرد ببینه چي میشهدانیا

 تینا از دور دانیال رو دید رو به پسر لبخند گشادي زدو گفت: جانم بفرمایید
 دانیال که داشت میدید با حرص اول رفت سمتشون بعد وایستاد

 پسر: عزیزم میتونم شمارتو داشته باشم 
 تینا تو دلش چندشي گفت ولي بعد لبخند زدو گفت: نه متاسفانه

 ا خانميپسر:چر
 دانیال: چون که زیرا مگه خودت ناموس نداري

 پسر: شما؟؟
 دانیال: پاك شما بفرما بینم

 تینا: دانیال چته 
 دانیال: هیس راه بیوفت بریم

 تینا با اخم کنار دانیال راه افتاد
 دانیال: چیه بجا این که من قهر باشم تو قهري؟؟

 وابونيتینا: توچرا به تو چه که میپري وسط بخت منو میخ



wWw.Roman4u.iR  182 

 

 دانیال: ببخشید راست میگي من نباید مثل بعضیا فضولي کنم تو کار بقیه
 تینا: منظورت چیه؟؟

 دانیال: کال 
تینا: اهاااا اون دختره رو میگي بعله حواستتم نبود بهشتتون عالقه مند شتتدین 

 مبارکه
 دانیال: مرسي ایشاال واسه شما هم پیش بیاد

 تینا: پیش میاد نیاز به دعاي تو نیس
 دانیال خنده اي کردو گفت: میترسم بترشي

تینا: نترس نمیترشم تو بفکر خواهرت باب که بزور خودشو انداخت به داداب 
 بیچاره من اصال عین همین 

 دانیال خندید و گفت: حاال چرا با لیدا بد شدي یهو
 تینا: چون چسبیده به داداشم ولش نمیکنه

 همون لحظه گوشي تینا زنگ خورد
 ي زدو جواب داد: جانم سهند جان تینا لبخند

 سهند: کجایي عزیزم
 تینا: بیرون جونم کار داري

 سهند: میخواسم ببینمت باهات صحبت کنم
 میام ...  5تینا: خوب ساعت 

 سهند: باشه میبینمت
 دانیال: سالم میرسوندي به اقاتون
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 تینا: یادم رفت دیدمش حتما
 و پشت کرد بهشو رفت سمت باال 

اشتتو باحرص رو هم گذاشتتتت گفت: دختره پرو شتتیطونه میگه دانیال دندون
 بزنم...

 تینا درحال خوردن ترشي بود و به اطراف نگاه میکرد
 دانیال کنارب موندو گفت: خوشمزس؟

 تینا: خیلي
 دانیال: ببینم

 تینا: اونجا دارن بخر واسه خودت
 دانیال: تینا اونجارو 

 وردم سریع ترشیشو چندتا ختینا به سمتي که دانیال میگفت برگشت دانیال
 تینا: دانیاله بیشعور خیلي خري این واسه منههه 

 دانیال: خسیس  یزره خوردم خوب
 تینا: برام باید بخري زووووود 

 دانیال: باشه بابا بیا بریم بخرم کدوم بود
 تینا با انگشت نشون دادو گفت: اوناهاب
 بعد از خرید بسمت ماشین حرکت کردن

 کن سردمهتینا: درو باز 
 دانیال درو باز کرد تینا سوار ماشین شد

 دانیال هم نشست پشت فرمون
 همش میخواس یچیزي بگه ولي نمیگفت
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 اخر دلو زد به دریا و گفت: تینا
 تینا که مشغول خوردن بود گفت: هوووم

 دانیال: امروز نرو
 تینا قاشق تو دهنش موند نگاب کرد

 دانیال: چیه
 تینا: نمیشه 

 و مشغول خوردن شدسرشو خم کرد
 دانیال: هه دوسش داري دیگه معلومه
 تینا: هرجور راحتي فکر کن مهم نیس

 دانیال پوزخندي زدو از ماشین پیاده شدو شروع کرد سیگارکشیدن
 لیدا وراماین اومدن

 نزدیو نهار بود
 رامتین: بریم نهار همینجا بخوریم

 تینا پیاده شدو رفتن واسه نهار
 شیدن قلیون و چایيبعد ازخوردن نهارو ک

 تینا به ساعت نگاه کرد
 اینا بود 3.30تقریبا 

 رو به رامتین گفت: من جایي قرار دارم میشه زودبریم
 دانیال: هه اره اخه دیر میشه

 رامتین: باکي؟
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 دانیال: اقا سهند
 تینا: من زبون ندارم مگه خداروشکر شما فقط دارین؟

 دانیال: زیاد حرف میزنیا
 دوتا همش بجون هم میوفتینلیدا: بسته شما 

 تینا: به داداب جونت بگو
 لیدا: باهردوتونم بسته

 
 دانیال: لیدا چیشد

 لیدا: داداب جواب نمیده بخدا اصال تلفناي منم جواب نمیده
 زنگ خونه صدا خورد

 نازنین بود
 اومد داخل

 با گل
 لیدا: خیر باشه

 نازنین: منم رفتم قاطي مرغا
 لیدا: چي؟ باکي

 هندنازنین: س
 دانیال گوشاب تیز شد

 بلندشد اومد نزدیو تر و گفت: واسا بینم چیشد؟؟
 نازنین همه ماجرا رو براي لیدا و دانیال تعریف کرد 

 دانیال کالفه بلند شدو گفت: خاك تو سرم الکي شو کردم بهش لیدا 
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 لیدا: داداب قربونت برم اشکال نداره برمیگردن که رفتن مسافرت دیگه
•••••••••••••••••••• 

 روز برگشت بود
 تینا یه کلمه حرف هم نمیزد

 وقتي رسیدن یه دوب گرفت و خوابید
 لیدا زنگ زد

 رامتین کالفه جواب داد: بله
 لیدا: رامتین تو چرا بامن لج کردي تقصیر من چیه

 رامتین: بگو
 لیدا: کجایي
 رامتین: خونه

 لیدا: برگشتین؟
 رامتي: اره ولي نیا اینجا لطفا خداحافظ

 لیدا بغض کردو به دانیال نگاه کرد
 دانیال: چیشده
 لیدا: قطع کرد

 رامتین رو به تینا گفت: خواهري فردا بیا بریم شرکت 
 تینا: که عروسیشو تبریو بگم؟؟

به اصتترار مریم خانم بوده  رامتین: عشتتقه داداب قربونت برم شتتتاید همش 
 قضاوت کردیم
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 تینا سکوت کرد 
 صبح با رامتین رفتن شرکت

 نیال با دیدن تینا اومد سمتشدا
 ولي تینا سریع رفت داخل اتاق رامتین و درو بست
 خواست بره داخل که رامتین گفت: دانیال چه خبر

شده بود من فکر  سوتفاهم ایجاد  دانیال: رامتین من باید باهاب حرف بزنم یه 
 کردم راستش فکر کردم با سهند رابطه داره خواستم برم از زندگیش بیرون

 رامتین نگاب کردو گفت: دست از سرب بردار به اندازه کافي  ربه خورده
 دانیال: اخه من...

 رامتین: ادامه نده دارم کارامونو درست میکنم بریم از ایران
 دانیال سکوت کردو چیزي نگفت

 رامتین داخل اتاق شد و دید تینا داره گریه میکنه
 بغلش کردو گفت: بیا بریم 

 من میرمتینا: نه تو بمون 
 رامتین: نه...

 تینا: میخوام تنها باشم
 رامتین سکوت کردو بغلش کرد 

 تینه اشکاشو پاك کردو از اتاق زد بیرون
 دانیال به میز منشي تکیه زده بودو سرب پایین بود به نقطه اي خیره بود 

شو پایین  سر سرخ تینا  شماي  شو بلند کرد با دیدن چ سر شدن دره اتاق  با باز 
 گفت: تبناانداخت و 
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سمش از زبون اون قلبش به تپش افتاد حجوري که حس میکرد  شنیدن ا تینا از 
 دانیال صداي قلبشو میشنوه

 دانیال نگاهشو از کاشي هاي سرامیو کندو تو چشماي منتظر دانیال نگاه کرد
 دانیال: باید صحبت کنیم

 تینا: حرفي نمونده روز خوب
 سوار اسانسور شد 

 انیال نفس زنان اومد کنارشو گفت: به حرفام گوب بده در اسانسور باز شد د
 تینا: میشنوم

شدم همون  سوتفاهم  شتباه راحبت کردم و دچار یه  دانیال: ببین تینا من فکره ا
 که االن توهم دوچارشي 

تینا: وایه تو شو. بود واسه من ثابت شد حاال چ فرقي داره یا سو تفاهم یا چیز 
 میکنبم یروزدیگه به هر حال همه ازدواج 

 دانیال سرشو به سر تینا نزدیو کردوپیشونیشو چسبوند به پبشونیش
 تینا خون به گونه هاب رسید و قرمز شد

 نفساب تند تند میزد
 اروم لبشو نزدیو کرد

 اینقدر نزدیو که نفساب به صورت تینا میخورد
تت دارم  مه دارنت بجز من دوستت نا ه گه نمیتونم تی فت: دی اروم و زمزه وار گ

 خیلي دوستت دارم نرو توروخدا نرو
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تینا بتورب نمیشتتد که این حرفا رو دانیال داره بهش میزنه دانیالي که خونشتتو 
 بجاي اب میخورد حاال داره اعتراف میکنه عاشق تیناس 

 تینا لبخند زد
 دانیال لبشو گذاشت رو لب تینا و ب*و*سه ارومي زد

 لتینا پرید بغلش و گفت: منم دوستت دارم دانیا
شده  شیرین ترین گم صادف تمام عمرم  دانیال: بهترین اتفاق زندگیم بهترین ت

 زندگیم که پیدا شدي 
 تینا:پس اون دختره چي؟

 دانیال: اون دختره همکار مامان بود که رفتیم دیدنشون فقط
 تینا: اشغال میدوني چي کشیدم این چند روز؟

 دانیال: قربون دلت برم من من چند ماه دارم میکشم 
 رامتین: تینا هنوز نرفتي؟
 تینا حول شدو گفت: نه 

 رامتین نگاه مشکوکي بهشون انداخت و گفت: چه خبره؟؟
شدي  شونه تینا انداخت و گفت: توهم برادر زنم  شو دور  ست دانیال خندید و د

 بالخرا
 تینا سرشو پایین انداخت

 رامیتن: مبارکه
 تینا: خوب بریم
 دانیال: کجا؟؟

 تینا:خونه
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 رفت رامتین 
 تینا: رامتین من چي پس

 رامتین همونجور که سوار ماشینش میشد گفت: با اقات بیا از این به بعد
 و سوار شدو رفت

 دانیال با لبخند کنارب دست به سینه وایستادو گفت: خوب خانمم کجا بریم
 تینا ذوق کردولي به روي خودب نیاورد 

 با لحن دستوري گفت: پسر درو باز کن برام بدو
 دانیال: چشم بفرمایید

ست و خودب  شد دانیالم درو براب ب سوار  صي  ست خا درو باز کرد تینا با ژ
 سوار شد

 بسمت مرکز خرید حرکت کرد
 تینا: دانیال کجا میري؟؟
 دانیال: کار دارم صبر کن

 تینا حرفي نزدو منتظر موند
 دانیال: همینجا بشین من االن میام

 بیادتینا منتظر نشسته بود تا دانیال 
 دانیال خندان اومد نشست کنارب و گفت: خوب چشماتو ببند

 تینا: چرا
 دانیال: بدو

 تینا چشماشو بست دانیال ازجیبش یه جعبه در اورد



 191 گمشده

 دست تینارو تو دستش گرفت
 تینا: چیکار میکني

 دانیال: چشاتو باز نکن
 تینا منتظر بود

 دانیال حلقه اي که خریده بودو تو دست تینا کرد 
 چشاشو باز کردو گفت: این چیهتینا 

 دانیال: از این به بعد نبینم تو دستت طالقت میدم
 تینا: م

 
 گه گرفتي منو 

 دانیال زد تو سر تینا و گفت: حرف نزن بشین بریم
 تینا: من که نشستم

 دانیال: افرین
 لیدا به گوشي دانیال زنگ زد

 دانیال: جانم
 لیدا: مبارکه داداشي

 ذلیل بزار لپه تو دهنت یکم خیس بخوره بعد بگو دانیال: اي رامتین زن
 لیدا: إ داداب من غریبه شدم حاال؟

 دانیال: نه عزیزم مرسي
 تینا به روبرو چشم دوخت و گفت: دانیال دانیال مواظب باب دانیال این

 و کامیون که ترمز بریده بود با شدت زیاد خورد بهشون
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 لیدا: دانیال چیشد دانیال
 دارامتین: چیشده لی

 لیدا: واي نمیدونم یهو قطع شد یه صدایي اومد تیناهم داد زد مراقب باب
 رامتین نگران به موبایل تینا زنگ زد

 ولي جواب نداد
 رفتن خونه لیدا اینا 

 کالفه قدم میزد
 مریم خانمم نگران تو سرو صورتش میزد

 رامتین: اینجوري نمیشه باید بریم بیمارستانا
 لیدا: منم میام

 رفتن بیمارستانا رو گشتن حا ر شدن
اخرین بیمارستتتاني که رفتن ستتمت پذیرب گفتن: ستتالم دختر پستتر جووني 

 اینجا نیاوردن
 زن: یه دختر پسر اوردن

 لیدا سریع عکسشونو نشون دادو گفت: اینا نبودن؟
 زن: چرا دختر متاسفانه نیم ساعت پیش تموم کرد 

 رامتین گفت: چي؟؟؟؟ خانم مطمئني این بود
 بله همین نیم ساعت پیش بردنش سردخونهزن: 

 رامتین پاهاب شل شد نشست همونجا
 لیدا: رامتین خوبي
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 رامتین: تینا تینا من باید ببینمش 
 زن: تشریف بیارید

سایي  شنا سرد خونه اون دختر جوون رو  و به مرده جووني گفت: لطفا ببرشون 
 کنن

 مرد بردشون لیدا: من نمیتونم رامتین
 دلیدا منتظر مون

 دست و پاهاي رامتین میلرزید نمیتونست تحمل کنه
 مرد در یکي از کمد هارو باز کردو سیني رو کشید بیرون

 روکش مشکي رو باز کرد
 رامتین به چهره مظلوم تینا نگاه کرد که اروم خوابیده بود 

 با دست جلوي صورتشو گرفت
 قدرت نداشت بره بیرون

 روناروم با کمو دیوار و گرفتن اون رفت بی
 لیدا: چیشد خودب بود

 رامتین: تیناي من خوابیده بود 
 لیدا: واي واي این چه مصیبتي بود دانیال چي اخه دانیال کجاس

 رامتین که قدرت راه رفتن نداشت همونجا نشست رو صندلي
 لیدا بسمت پذیرب رفت

 لیدا: خانم داداشم کجاست دانیال کمالي
 خیلي بده تو کماس زن: صبر کنید یه پسر جوون اوردن حالش 

 لیدا سرشو گرفت زن: میتونین از پشت در ببینینشون
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لیدا رفت دنبالش و از پشتتتت در دانیال رو دید که زیر کلي ستتیمو دستتتگاه 
 خوابیده بود

 رفت کنار رامتین نشست و گفت: رامتین چیکار کنیم
 رامتین: بدبخت شدم تنها شدم 

 نکرده بودن لیدا: چرا اینجوري شد مگه تازه بهم اعتراف
 رامتین سرشو بین دستش گرفت و گفت: خدا لعنتم کنه نباید تنهاشون میزاشتم

 لیدا: تقصیر تو نیست که
 رامتین: تقصیر منه همچي تقصیر منه

 تلفن لیدا زنگ خورد
 مریم بود

 رو به رامتین کردو گفت: من نمیتونم بهش بگم 
 رامتین: منم نمیتونم

 لیدا جواب داد: الو مامان
 م: چیشد لیدامری

 لیدا بغضش ترکیدو گفت: مامان تیناا تینا مرد تیناي بیچاره
 مریم پاهاب سست شدو ناي حرف زدن نداشت بپرسه دانیال چي

 لیدا: دانیال تو کماست 
 مریم: من االن میام اونجا

 قطع کرد
 لیدا به ایدا زنگ زد
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 ایدا: جانم 
 لیدا با بغض و گریه گفت: ایدا بیا اینجااا تینا

 ایدا: چیشده لیدا تینا چیي
 لیدا: تینا تصادف کرده با دانیال

 ایدا: حالشون چطوره
 لیدا: فقط بیاین

 ایدا حول کرده بود میخواست شماره نیمارو بگیره ولي نمیتونست 
 ایدین: چیشده؟؟

 ایدا: به سهوا بگو بیاد بیمارستان
 ایدین: بیمارستان چرا چیشده

 حالش بهتر از ایدا نبودایدا همه ماجرارو گفت ایدینم 
 ایدا زنگ زد به نیماو تمام ماجرارو گفت

 همه تو کمتر از یو ساعت بیمارستان بودن
 ولي هی  کدوم خبر نداشتن تینا مرده

 رفتن سمت لیدا و رامتین که نشسته بودن
 رامتین: تیناي من االن باید با شما میومد

 ایدا: چیشده کجان
 سر شدیم تینا مرد تیناي من تو سردخونس رامتین زد تو سرشو گفت: خاك تو

 بقیه از شنیدن این حرف شکه شدن 
با دویدن پرستارا و دکتر سمت اتاق دانیال همه دنبالشون رفتن از پشت در نگاه 

 کردن
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 دکتر دستگاه شو رو هي شارژ میکرد و میزد به دانیال
 دانیال هم هي باال پایین میپرید

 تگاه خط صاف رو نشون دادبعد از تالشاي بي وقفه دکتر دس
 با گذاشتن ملحفه سفید روي صورتش

 لیدا داد زد: نه اقاي دکتر نزااار نکن داداب
 بقیه سعي کردن ارومش کنن ولي حال خودشون بدتر بود

••••••••••••••••••••••••••• 
 تینا: این منم نه

 دانیال: اینم منم
 میسوزه براشونتینا: اینا رو نگاه کن چقد ناراحتن بیچاره ها دلم 

 دانیال: منم همینطور ولي کاري نمیشه کرد
 تینا: کاب میشد برگردیم و باهم زندگي کنیم

 دانیال: االنم باهمین دیگه بیا بریم دیر شد
 تینا: اخه االن رامتین تنهاست

 دانیال: دیر داره میشه بریم
 تینا: یه لحظه صبر کن

 دانیال و گرفت و رفتنرفت و ب*و*سه اي روي گونه رامتین زدو دست 
 

رامتین:تینا بالخره به دانیال رستتیدي ولي داداشتتتو تنها گذاشتتتي حاال اشتتکال 
 نداره تو خوب باب من خوشم
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 به سنگ قبر یخ زدشون نگاه کرد
 سنگي که کنار هم بود 

 سنگي سفید براي تینا و سنگي مشکي براي دانیال
 ملیدا: بلند شو بریم رامتین بسته فردا بازم میای

 دست همو گرفتن و دور شدن
 

 زندگي تلخي داره
 شیریني داره

 خوب داره
 بد داره

 باهمه خوب و بدب تلخ
 

 شیرینش زیباست
 اگه تلخي نباشه شیریني به چشم نمیاد

 اگه بدي نباشه خوبي به چشم نمیاد
 پایان
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