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 : مقدمه

 

 منو کشت ییحسرت و حسادت و احساس تنها

 منو کشت ییو تو اونجا نجامیتصور که من ا نیا

 نداره تیاهم یچکیثابت کنم جز تو برام ه خوامیم

 بزاره ییجبران کنم برات اگه قسمت واسم جا خوامیم

 رمیمدت بگ نیاز نبودنت تو ا یدرس بزرگ بزار

 رمیتا مطمئن شم که تونستم باز ازت فرصت بگ بگو

 باشه گهینباشم، همونکه دلت م یشکیمثل ه خوامیم

 باشم گهیجور د هی خوامیاما م هیجور هی یهرکس

 آدم نبودم نیبهت بد کردم اما بدتر من

 آروم شه وجودم کمیمنو تا  یبخشیم بگو

 )یانیک الدیاز م گهیجوره د هیاهنگ (

 

 

 ... )شیداي سنگدل : فصل اول(

کیک رو گذاشت جلوش و با . سیاوش با کیک وارد شد و رفت سمت نگار. برگشتم رو به بقیه. دست و جیغ بلند شد صداي

الناز عزیزم تولدت : کیک به شکل قلب قرمزي بود و روش نوشته شده بود. نگار هم لبخند کمرنگی زد. لبخند بهش نگاه کرد

 ! مبارك

عشق من، با من ازدواج میکنی؟ نگار : سمتش گرفت و با لبخند غلیظی گفتجلوي نگار زانو زد و جعبه اي رو به  سیاوش

بله رو بگو : همه دست می زدن و می گفتن. خیلی خونسرد بهش نگاه کردم. فوري برگشت سمت من تا عکس العملم رو ببینه

 .و زیرگوشش چیزي گفتسیاوش بلند شد ... باید فکر کنم : و گفت دنگار برگشت سمت سیاوش و اب دهنشو قورت دا. یاال

سپیده با نگرانی . خیلی خوش قیافه نبود ولی پسر بامزه اي بود. موهاي سیاه و چشم هاي عسلی. از نگار خیلی بلندتر بود قدش

یلدا هم به نشانه ... یعنی به درد بنفشه دچار شده : یعنی چی میخواد فکر کنه؟ پوزخندي زدم و گفتم: برگشت سمت من و گفت

از جام . هرکسی حق داشت که براي زندگیش تصمیم بگیره. این موضوع ناراحت نبودم از. ف من سرشو تکون دادي تایید حر

 .من میرم باهاش حرف بزنم: بلند شدم و گفتم

به یه جاي خلوت که . مچ دستشو گرفتم و کشیدمش دنبال خودم. اي ایستاده بود و داشت با چندنفر دیگه حرف میزد گوشه

 دوسش داري؟ : ول کردم و خیلی جدي پرسیدمرسیدیم دستشو 
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بعد با تمام قدرت بغلش کردم و به خودم ... چند لحظه نگاش کردم ... عاشقشم : چشمام نگاه کرد و با صدایی لرزون گفت تو

 . چشماش از تعجب گرد شده بود. اروم از خودم جداش کردم. فشردمش

 نه؟  توقع همچین عکس العملی رو نداشتی،: خنده گفتم با

 ... نه  -

من که براي . اون عاشق شد و رفت. دختر خوب من که داستان بنفشه رو برات گفته بودم... پس معلومه منو هنوز نشناختی  -

درسته که خودت اینو نمی خواستی ولی عشق ... االن هم خیلی خوش حالم که عاشق شدي . زندگی شما تصمیم نمی گیرم

 .مهمون ناخونده ي هر قلبیه

فوري از جام ... عشق خیلی شیرینه . امیدوارم یه روزي به درد من دچار شی: جلو و لپمو محکم بوسید و زیرگوشم گفت مداو

 ... خودت خوب می دونی که : بلند شدم و گفتم

 .اره می دونم ببخشید: وسط حرفم پرید

 سیاوش همه چیزو می دونه... عیبی نداره  -

 تقریبا -

 پس چرا روي کیکت نوشته بود الناز؟  -

 من ازش خواستم چون نمی خواستم همه بفهمن -

دستشو گرفتم و بلندش کردم وهولش . حاال پاشو برو پیش بقیه... ناقال پس تو می دونستی که میخواد ازت خواستگاري کنه  -

بهش . سیاوشو از دور دیدم. بلند حرکت کردم پس با قدم هاي. خوب می دونستم االن باید چیکار کنم. دادم به سمت مهمونا

 . اومد کنارم ریعبا دیدن من س. اشاره کردم که بیاد جلو

 چقدر دوسش داري؟ : گفتم

 ... خیلی  -

اگه بشنوم یه تار از موهاش کم شده مطمئن باش که زنده نمی . روحیه ي خیلی حساسی داره .امیدوارم خوشبختش کنی -

 .می دونیاینو خودت هم خوب . مونی

 .مطمئن باش که نمیذارم سختی بکشه: به عالمت تایید تکون داد وگفت سرشو

هردوشون . فوري ازش دور شدم و رفتم کنار سپیده و یلدا نشستم. منتظر نشدم چیزي بگه. حاال برو پیشش... خوبه  -

 . پرسشگرانه نگام می کردن

نگار بله رو گفته بود و سیاوش ... و جیغ جمعیت اجازه نداد ادامه بدم صداي دست ... اونا همدیگرو دوست دارن : لبخند گفتم با

 ... داشت حلقه رو دستش می کرد 

*** 

 .یعنی نگارو جمع کنید و براش بفرستید... وسایل النازو : حالی که می رفتم سمت اتاقم گفتم در
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سرم خیلی درد می . نگ میشه ولی چاره اي نبوددل منم براش ت... منم : یلدا گفت. دلم براش تنگ میشه: با بغض گفت سپیده

 .سریع لباسمو عوض کردم و روي تختم ولو شدم. کرد

عشق حس ... ولی عشق باعث شد به خودشون بیان و راهشون رو جدا کنن ... و بنفشه هردوشون از پسرا بیزار بودن  نگار

من هیچوقت ... کردم ولی منو نمی تونه عوض کنه  سال هاست که اینو باور... خیلی قویه که می تونه ادما رو عوض کنه 

 ... هیچ وقت ... عاشق نمی شم 

 .بیداري؟ سرمو تکون دادم: وارد اتاق شد و خیلی یواش پرسید یلدا

بازي روزگارو می بینی؟ کسی که تا دیروز می خواست زمینو از وجود مردا پاك کنه االن عاشق یه : روي مبل و گفت نشست

 .مرد شده

 ... تم به همین فکر می کردم داش -

 امیدوارم خوشبخت بشه و از تصمیمی که گرفته پشیمون نشه -

: یلدا سکوت منو که دید از جاش بلند شد و خمیازه اي کشید و گفت. نگفتم ولی در دل براش ارزوي خوشبختی کردم چیزي

 ... شب بخیر ... من برم بخوابم 

راستی فردا نوبت من و توئه یادت که هست؟ سرمو تکون : و برگشت سمت و گفت در و باز کرد... شب بخیر : لب گفتم زیر

 .چشمام اروم اروم گرم شد و به خواب رفتم. چیزي نگفت و از اتاق بیرون رفت. دادم

ه چه به ب: یلدا در حالی که کفششو از پاش در میاورد گفت. بوي غذا همه جا پیچیده بود. درو باز کرد و وارد خونه شدیم سپیده

: و سریع رو به من کرد و ادامه داد. ولی فکر نکنم االن بتونیم شام بخوریم: سپیده با پوزخند گفت. من که خیلی گشنمه! بویی

 کی؟ : دمبا تعجب پرسی. مهمون داریم

 .نگار بهش گفته بیاد اینجا. دیشب تو مهمونی نزدیک ما نشسته بود. دخترعمه ي سیاوش -سپیده

 چیکار داره؟  -

 گفت میخواد با تو حرف بزنه... یعنی فکر می کنم می خواد به ما به پیونده ... نمی دونم  -یدهسپ

 .اخه نگار که می دونه ما هرکسی رو به جمعمون راه نمیدیم -

 حاال بیا بریم باهاش حرف بزنیم -یلدا

اینجا چی میخواي؟ بدون : شو دادم و گفتمجواب. با دیدن ما از جاش بلند شد و سالم کرد. تکون دادم و رفتم تو پذیرایی سرمو

: روي پاکت نوشته شده بود. نامه رو ازش گرفتم. اینکه جواب بده، دستشو کرد تو کیفش و نامه ي رو دراورد و به طرفم داد

 : کردم و سریع خوندمش ازنامه رو ب. براي دوست عزیزم لیلی

 عزیزم لیلی

دلم می خواست که می تونستم بین سیاوش و شما، شما . ي من کشیدي ممنونمبه خاطر تمام زحماتی که تو این مدت برا ازت

می دونم که قانون شما اینجوریه که هرکی . امیدوارم که کنار سیاوش خوشبخت شم. رو انتخاب می کردم ولی عشق نذاشت
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و ازشون عذرخواهی کن که  براي همین از سپیده و یلدا از طرف من خدافظی کن. عاشق بشه باید براي همیشه ازتون جدا بشه

یه عذرخواهی هم به تو بدهکارم که درباره ي حسم به سیاوش چیزي بهت . اونشب نتونستم درست و حسابی خدافظی کنم

به عنوان عضو  واخرین تقاضایی که ازت دارم اینه که رها دخترعمه ي سیاوش ر.نگفتم چون از عکس العملت می ترسیدم

خیلی دوست دارم و هیچ وقت . بقیه ي حرفا رو خودش بهت میگه. ختر خوب و قابل اعتمادیهد.جدید و جایگزین من بپذیري

 .فراموشت نمی کنم

 *نگار* 

بعد رو به اون . چی نوشته؟ چشمامو باز کردم و نامه رو دادم دستش: یلدا زیرگوشم گفت. عمیقی کشیدم و چشمامو بستم نفس

به دختره .لباسمو دراوردم و روي تخت ولو شدم. و راه افتادم سمت اتاق و اونم پشت سرم اومد. بیا تو اتاقم: دختره کردمو گفتم

 .خیلی اروم نشست و سرشو انداخت پایین. ههم اشاره کردم که روي مبل بشین

 اسمت چیه؟  -

 رها اعتمادي... رها  -

 چند سالته و چقدر درس خوندي؟  -

 ... سالمه و دیپلم دارم  22 -

 از خانوادت بگو -

 ... سه سال پیش تو یه تصادف مردن  -

 چرا میخواي با ما باشی؟ ... متاسفم  -

 ... کنن ما عروسکشونیم که هروقت می خوان باهاش بازي کنن بعد هم بندازنشون دور  اونا فکر می... چون از پسرا بیزارم  -

 نگار درباره ي ما همه چیو گفته؟  -

 .نگار فهمید و به من پیشنهاد داد که بیام پیش شما. راستش من داشتم کاري که شماها می کنید رو انجام می دادم... تقریبا  -

چشما و ... دختر نازي بود . همین که نگار گفته قابل اعتماده کافی بود. تگیري نیستمادم سخ. کمی با هم حرف زدیم یه

با . از من یه کمی کوتاه تر بود. قد متوسطی داشت. با تعجب ایستاد. پاشو وایسا: بهش گفتم... موهاي قهوه اي و پوست سفید 

از جام بلند .شکلی نداشت و ادمو جذب می کرداز نظر ظاهري هم م. چرخید ارومخیلی . دست بهش اشاره کردم که بچرخه

 وسایلتو اوردي؟ : شدم و گفتم

 من می تونم پیشتون بمونم؟ ... چیزه زیادي نداشتم  -

 .حاال بیا بریم پیش بچه هابقیه حرفامونو بزنیم.فعال بله -

شماها کاري جز فال گوش  :جلوي خندمو گرفتم و با عصبانیت گفتم. باز کردم و با صحنه ي همیشگی رو به رو شدم درو

رفتم تو نشیمن و خودمو . حاال نمی خواد ماسمالی کنین: با خنده گفتم. وایسادن ندارین؟ هردوشون من من کنان چیزي گفتن

 چقدر از حرفامون شنیدین؟ : رو به سپیده و یلدا گفتم. به بچه ها هم اشاره کردم که بشینن. انداختم رو مبل
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 ... تقریبا همشو  -یلدا

ما یه سري قانون داریم که به مرور باهاشون ... ببین رها : رو به رها کردم و ادامه دادم... خب پس نیازي به معرفی نیست  -

 ... حتی تو خونه ... اولیش اینه که به هیچ وجه اسم واقعیمون رو به کار نمی بریم . اشنا میشی

 چرا؟  -رها

 .به بعد این قانون رو گذاشتیم یه بار نگار سوتی داد و ما هم از اون -یلدا

 من شیدا قدیانی... براي خودت یه اسم و فامیل انتخاب کن  -

 منم دنیا عابدي -یلدا

 حاال نوبت توئه... شبنم سماواتی  -سپیده

 نسیم مهدویان خوبه؟ : کرد و گفت مکثی

ه دیدي رابطت داره جدي میشه، باید ببین به محض اینک. خب قانون بعدي. فقط حواستو جمع کن سوتی ندي... اره خوبه  -

اگه هم مشکلی برات . خودت خوب می دونی که پسرا چجورین. چون ممکنه برات دردسر شه و مشکل بوجود بیاد. کاتش کنی

درحالی که کاغذو می . یه تیکه کاغذ کندم و شماره هامونو روش نوشتم وماز دفترچه ي جل. پیش اومد به یکی از ما خبر بده

نکته ي بعدي که وجود داره اینه که تو ي کیفت یه جاساز درست کن . شماره ها رو به هیج وجه سیو نکن: ش گفتمدادم دست

 .فقط در موارد خیلی ضروري ازش استفاده کن. و یه چاقو بذار توش

 تا به حال براي شما پیش اومده که ازش استفاده کنین؟ : تعجب پرسید با

 .که نیازي به این چیزا نباشه ما دیگه بلدیم چیکار کنیم. نه -

 .تو هم به مرور یاد می گیري -سپیده

اگر هم یه روزي عاشق بشی باید . یه چیزه دیگه تو هروقت بخواي می تونی از ما جدا بشی ولی دیگه نمی تونی برگردي -

 .این جا رو ترك کنی

 مثل نگار؟  -رها

 ... اره  -

 شیدا از قوانین خونه و کار هم بگو -یلدا

اون دو نفر دیگه . ما یه فروشگاه پوشاك زنانه داریم که هر روز دو نفرمون میریم اونجا. خوب شد گفتی داشت یادم می رفت -

برنامه رو روي . اگه هم خواستن می تونن برن عشق و حال ولی کاراي خونه باید انجام بشه. هم باید کاراي خونه رو بکنن

 .یتو بجاي نگار کار می کن. یخچال زدیم

 .پاشین شام بخوریم. خب دیگه بسه -سپیده

 .روده بزرگه کوچیک رو خورد. راست میگه -یلدا
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به نظر میومد که خجالتی باشه . اینکه یه نفر به جمعمون اضافه شده بود و جاي خالی نگارو پر کرده بود، خوش حال بودم از

یه جاساز براش درست کردم و چاقوي نگارو انداختم بعد از شام کیفشو ازش گرفتم و . ولی در عرض چند روز درست می شد

 . توش

 .سرشو تکون داد. فقط در مواقع ضروري. یادت نره: برگشتم رو به رها گفتم بعد

. فیلم می بینم یا کتاب می خونم. همیشه همین موقع میرم تو اتاقم و با خودم خلوت می کنم. یازده بود. ساعت نگاه کردم به

 . م تا خوابم میرهبعد انقدر فکر می کن

منم میرم تو .یلدا اتاقشو بهش نشون بده. نسیم، فردا من و تو میریم فروشگاه ساعت نه حاضر باش: جام بلند شدم و گفتم از

 . خیلی ممنون که منو تو جمعتون راه دادید: و حرکت کردم برم سمت اتاقم که رها بلند شد و گفت. اتاقم

اتاق من . و سریع به سمت اتاقم رفتم و درو بستم. ما هم خوش حالیم که تو اینجایی. خواهش می کنم: زدم و گفتم لبخندي

 .فاصله ي زیادي با نشیمن نداشت براي همین حرفاي بچه ها رو میشنیدم

 .ممکنه پیدامون کنن. ولی براي احتیاط الزمه. نسیم جون، ببخشید که مجبوري با یه اسم دیگه زندگی کنی -یلدا

 ... سخت نیست خیلی هم  -رها

 .اخه اسممو خیلی دوست دارم و حاضر نیستم عوضش کنم ولی االن دیگه عادت کردم. براي من که خیلی سخت بود -سپیده

 شاید فضولی باشه ولی چرا از پسرا متنفرى؟ . نسیم جون ما همه ي حرفاتو با شیدا نشنیدیم -یلدا

راستش من تو محله اي بزرگ شدم که یه گروه پسرا با دخترا ... چون فکر می کنن ما عروسکشونیم : اهی کشید و گفت رها

هرروز شاهد . این حرص منو درمیاورد. دوست می شدن بعد از اینکه اونا رو به خودشون وابسته می کردن می ذاشتن می رفتن

ست شدم و یه بالیی منم باهاش دو. یه روز یکی از پسرا اومد سراغ من. دمافسرده شدن دختراي محله بودم و حرص می خور

. از اون به بعد هم هرکی بهم نزدیک می شد همون کارو می کردم. سرش اوردم که مرغ هاي اسمون به حالش گریه کردن

نمی دونید چقدر خوشحالم که قراره حال این پسرا رو . براي همین منو فرستاد پیش شما. اونشب نگار شاهد یکی از همینا بود

 .تاشونو گرفتمتا االن حال پنج . بگیرم

. یاد روز اول خودم افتادم. مطمئنم که می تونه به خوبی از پس این کار بر بیاد. اینو حس می کردم. نفرت تمام حرف می زد با

منم با نفرت تمام حرف می زدم ولی االن نفرتمو قایم کرده . روزي که تصمیم گرفتم دلبري کنم و حال همه ي پسرا رو بگیرم

 .کنهاختالل ایجاد نبودم تا تو کارم 

من عاشق . اره خیلی حال میده وقتی حال یه پسرو میگیري و پسره به پات میوفته و تو غرورشو زیر پات له می کنی -سپیده

 اون لحظم

اخه . کاش این قدرتو داشتم اونوقت دنیا بهشت میشد. من عاشق اون لحظم که بتونم زمینو از وجود جنس مذکر پاك کنم ولی

م خدا جون هدفت از افریدن پسرا چی بود؟ اینکه بیان ما رو دق بدن و اذیت کنن؟ عشقو حالشونو بکنن بعد ما رو من نمی دون

 .کردیم گناهیمثل یه اشغال بندازن دور؟ اخه ما چه 
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 ... حاال بی خیال این حرفا ... اره این لحظه ها براي ما خیلی شیرینه و براي پسرا از زهر تلخ تر  -رها

 ه واال بحث جذاب تر از این نبود؟ ار -یلدا

 شیدا همیشه شبا زود می خوابه؟  -رها

 .شبا همین موقع ها میره تو اتاقش با خودش خلوت میکنه... خواب نیست که بیداره ... نه بابا  -یلدا

 اون چرا از پسرا متنفره؟  -رها

دونم؟ یلدا هم که قبل از من باهاش اشنا شده باورت میشه تو این دو سالی که من باهاشم هیچی از زندگیش نمی  -سپیده

 چیزي نمی دونه

 چرا ازش نپرسیدید؟  -رها

 .من مطمئنم که گذشته ي تلخی داشته. همش میریزه تو خودش. دوست نداره راجبش حرف بزنه. یه بار پرسیدیم -یلدا

 .ابیناگه حرفتون درباره ي من تموم شد پاشین برین بخو: پشت در اتاقم و داد زدم رفتم

کتابمو از کنارم . منم لباس خوابمو پوشیدم و دراز کشیدم رو تخت. ها خنده اي کردن و بلند شدن و رفتن خوابیدن بچه

یه ساعتی کتاب . باعث میشد که من به چیزه دیگه اي فکر نکنم. کتاب بهم ارامش میداد. برداشتم و شروع کردم به خوندن

 .کنار و خوابیدمپلک هام که سنگین شد، گذاشتم . خوندم

سر و صورتمو شستم و لباسمو عوض . یه کمی کش و قوس اومدم و از جام بلند شدم. صداي زنگ ساعت از خواب پریدم با

تموم که شد . با هم صبحانه خوردیم. بساط صبحانه رو که حاضر کردم، رها هم بیدار شد و اومد. کردم و از اتاق رفتم بیرون

رفتم تو اتاقم و مانتمو تنم کردم و شالمو . حاضر شدي صدام کن. یلدا می کنن وسپیده . نمی خواد جمع کنی: بلند شدم و گفتم

با صداي رها کیفمو برداشتم . یه کمی کرم به صورتم زدم. زیاد اهل ارایش نبودم و فقط مهمونیا ارایش می کردم. انداختم سرم

 . فقط یه کمی رژ زده بود. اونم مثل من ارایش نکرده بود. و سریع رفتم دم در

 ... بزن بریم : و کلیدارو برداشتم و بهش گفتم سویئچ

اینجا مال شماست؟ از حالتش خندم : با صداي متعجب گفت. رها هم پشت سرم اومد. فروشگاهو باز کردم و رفتم تو در

 .اخه مغازه ي ما نسبتا بزرگ بود و توي یه مجتمع شیک و با کالس بود. بیچاره حق داشت تعجب کنه.گرفت

 ..فکر نمی کردم انقدر بزرگ باشه: رها که هنوز متعجب بود و به اطراف نگاه می کرد، گفت. ن پ مال عممهپ : گفتم

 ... ما از یه مغازه ي ده متري شروع کردیم ... از اول که انقدر بزرگ نبوده  -

 واقعا؟  -

. شبا هم همونجا می خوابیدیم. کمی جنسمن و یلدا با یه مقدار پولی که داشتیم یه مغازه ي کوچیک خریدیم و یه ... اره  -

سود زیادي . االن یه سال و نیمه که اینجا رو خریدیم. اول خونه خریدیم و ماشین. کم کم کارمون گرفت و سود زیادي کردیم

 حساب داري؟  وراستی ت. می کنیم ولی همش خرج میشه

 چطور؟ ... اره  -
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 .ریزمماهانه برات پول می . شمارشو بنویس بده به من -

 ... باشه  -

االنم برو یه نگاه به لباسا بنداز که مشتري اومد بتونی . حواستو جمع کن که مشتري هارو نپرونی... راستی یه چیزه دیگه  -

 .کمکشون کنی

مخم ترکید انقدر . رها هم همش سوال می کرد. انداختم رو میز و نشستم رو صندلی و مشغول حساب و کتاب شدم کیفمو

. صداي رها رو شنیدم که داره باهاش سالم می کنه. سرمو بلند نکردم. زنگوله به صدا درامد و یکی وارد مغازه شد .سوال کرد

 .اي بابا این کنه برگشته. بلند کردم موسر... سالم شیدا : چند قدم اومد جلو و گفت

 .در اولین فرصت می کنم: رد و گفتببینم فامیلیتو عوض کردي؟ خنده اي ک... به به کسري کنه : زدم و گفتم پورزخندي

 خب کی اومدي؟  -

 دو روز پیش -

 خوش گذشت؟  -

 بدون تو نه -

 بامزه شدي -

 .بودم -

 حاال چیکارم داري؟  -

 .امشب منتظرتونم. اومدم بگم که برنامه چهارشنبه ها هستش -

 امر دیگه؟ . اوکی -

 ن کیه؟ ای: به رها اشاره کرد و ادامه داد... امر دیگه اینکه  -

 .امشب بیشتر باهاش اشنا میشی. دوست جدید -

 دیرنکنیا. شب می بینمتون. پس من رفتم. خیله خب -

 .باشه خدافظ -

پسره از خیلی هاي دیگه بهتره ولی خیلی . اگه چهارشنبه ها مهمونی نمی گرفت، جواب سالمش هم نمی دادم. ي کنه پسره

 .زارمیکنس و من از ادماي کنه ب

: برداشتم و با ناز و عشوه گفتم. اصال حوصلشو ندارم ولی می ترسم بهش بربخوره. کیان بود. بایلم منو از جا پروندي مو ویبره

 ... سالم 

 کجایی؟ کم پیدایی... سالم شیداي عزیزم  -

 .همین دور و ورام -

 میاي بریم بیرون؟  -
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 .ساعت دو تا چهار می تونم -

 باشه کجا بیام دنبالت؟  -

 ... مجتمع تجاري  -

 باي. پس می بینمت... اوکی عزیزم  -

 باي -

یه کمی ارایش کردم و راس ساعت دو رفتم . چند ساعت دیگه قیافش دیدنیه. اینکی هم که فاتحش داره خونده میشه خب

سالم به : لبخند گفتکیان درحالی که گلو می داد بهم با . با عشوه رفتم طرفش. کیان با یه شاخه گل رز ایستاده بود. پایین

 ... شیداي عزیز خودم 

پسره . از همون روز اول: شیدا عزیز تو؟ از کی تا حاال من مال تو شدم؟ دستمو گرفت و گفت: چشمی نازك کردم و گفتم پشت

 ... صبرکن یه اشی برات بپزم . خیاالت برش داشته. ي توهمی

*** 

با . یلدا درو که باز کرد پریدم تو بغلش. ولی خیلی بهش خوش گذشته بودرها که این روز ا. و شنگول با رها رفتیم خونه شاد

 چی شده؟ : تعجب پرسید

 ... کار کیانو ساختم : خنده گفتم با

 . دستمو محکم زدم به دستش. بزن قدش: هم خوشحال شد و گفت یلدا

شماها چرا ... من اصال حواسم نیست : یهو یلدا گفت. کلی خندیدیم. تعریف کردم که چجوري غرورشو زیر پام له کردم براش

 ساعت چنده؟ . آخ آخ یادم رفت: دستمو محکم زدم به پیشونیم و گفت. زود اومدین؟ منم تازه یاد کسري افتادم

 هفت و نیم -یلدا

 .پاشین حاضر شین که دیر شد -

 ی دیر شد؟ چ -سپیده

 .کسري اومده -

 راست میگی؟ دلم لک زده بود واسه دوره همیاي چهارشنبه ها -یلدا

 ببخشید قضیه چیه؟  -رها

 شیدا تو به نسیم نگفتی؟  -سپیده

 .ساعت هشت حاضر باشید. تو زحمتشو بکش... نه یادم رفت  -

تنها جایی که هیچکس مزاحمت . فکر و ارامشمن به دستشویی و حمام میگم اتاق ت. سمت حموم که یه دوش بگیرم رفتم

کسري یکی از دوستامونه . تو وان دراز کشیدم تا خستگیم دربره. نمیشه و تو بدون هیچ صدایی و با ارامش میتونی فکر کنی

ونه یه خ. پولداریه که دوست داره پوالشو خرج عشقو حال و دوستاش بکنه ياز اون ادما.که به طور اتفاقی باهاش اشنا شدیم
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بیشتر پسرا رو از همونجا تور . براي شکار پسرا خیلی خوبه.ي بزرگ داره و هرچهارشنبه اونجا جمع میشیم و حال میکنیم

 از حموم که اومدم بیرون، . میکنیم

 چجور لباسی باید بپوشم؟ ... ببخشید : اومد جلو و ازم پرسید رها

 . مگه سپیده بهت نگفت؟ سرشو تکون داد: رفت تو هم اخمام

 ... فقط یه چیز خوب و جذب کننده . جمع دوستانس هر جور دوست داري بپوش: که می رفتم سمت اتاقم گفتم درحالی

یه بلوز ابی خوشگل و کار . خب حاال خودم چی بپوشم؟ معموال بلوز و شلوار می پوشیدم و بعضی اوقات دامن.سر کمدم رفتم

بارونیمو پوشیدم و شال حریر . یه کمی ارایش کردم. ار کتون ابی پوشیدمشده که استینش تا زیر ارنجم می رسید و یه شلو

تا . داشتم از زیبایی خودم لذت می بردم که یلدا پرید تو اتاق. این لباس خیلی به چشماي ابیم میخوره. ابیمو انداختم رو سرم

 .منو دید نیشش تا بناگوش باز شد

 ... ببند نیشتو : خنده گفتم با

 .بانوي من افتخار می دید؟ و دستشو به سمتم گرفت: گفتکرد و  تعظیمی

 . چون تویی افتخار میدم: عشوه گفتم با

وقتی دید . صداي خرد شدن استخوانامو شنیدم ولی فقط لبخند زدم تا حرصش دراد. محکم فشار داد. گذاشتم تو دستش دستمو

 ... پررو : هیچی نمیگم دستمو ول کرد وگفت

 .حاال بیا بریم دیر شد... کی به کی میگه : زدمو گفتم پوزخندي

 .هرکدومون یه نکته میگفتیم. ماشین سفارشات ما به رها شروع شد تو

 .نسیم خوب حواستو جمع کن ببین ما چیکار می کنیم تا یاد بگیري -

 .بذار اول پسره بیاد جلو. نسیم سنگین باش -یلدا

 .لبخند هم فراموش نشه -سپیده

 .ا ناز و عشوه راه بروب -یلدا

 این یه مورده نمی تونم -رها

خب حقیقت تلخه دیگه ... اخ : سپیده گفت. یلدا یه نیشگون از بازوش گرفت... عیبی نداره فقط یلدا که با ناز راه میره  -سپیده

 ... 

 عمه ي من جلوي پسرا کلی عشوه میاد -یلدا

 .شوه میام دیگه با ناز راه نمیرمدوما که من فقط ع. اوال که جلوي بعضیاشون -سپیده

 .سرمو بردین... بس کنید بچه ها  -

 شیدا تو دخالت نکن من باید ببینم این چشم سفید چی میگه -یلدا
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تو حواست به : رها خنده اي کرد و گفت. چشم سفید لقبشه: شدم سمت رها و خیلی اروم جوري که سپیده نشوه گفتم خم

 ديرانندگیت باشه ما رو به کشتن ن

 تو چی میگی جوجه ماشینی؟ یه چشم سفیدي نشونت بدم هز کنی -سپیده

 مثال میخواي چیکار کنی؟  -یلدا

 . هردوشون ترسیدن و ساکت شدن... بس کنید : زدم داد

جلوي در خونه ي کسري . صداي اهنگو زیاد کردم که اینا دیگه حرف نزنن و گوش بدن. سعی میکرد جلوي خندشو بگیره رها

 ... رسیدیم : دم و گفتمپارك کر

. ازش خیلی خوشم میومد. رها هم با ارامش تمام پیاده شد. و سپیده دعواشون و فراموش کردن و با ذوق پریدن پایین یلدا

بچه ها هم ریخته . از دور شروینو دیدم داره می خونه. طبق معمول در باز بود.وارد خونه شدیم. دختر اروم و با وقار و متینی بود

بعد هم فوري با بچه . منم لبخند زدم و دست تکون دادم. که دید برام دست تکون داد منوشروین . وسط و می رقصیدنبودن 

واي که اینا . مانتو و شالمو در اوردم و دستی به موهام کشیدم و منتظر بچه ها وایسادم. ها رفتیم باال تا لباسمون رو دربیاریم

جوري نگام . هم کارش تموم شده بود و کنار من ایستاده بود اره. منم عادت کرده بودم البته عادتشون بود و. چقدر طول میدن

 . میکرد که انگار میخواد درسته قورتم بده

 چیزي شده؟ : پرسیدم ازش

 . هول شد بیچاره

 . فهمیدي من دارم نگات می کنم؟ تو که به من نگاه نمی کردي... چجوري ... تو : من کنان گفت من

خواستم دوباره ازش بپرسم که بچه . نه.. نه: نگفتی چیزي شده؟ سرشو تکون داد و گفت... حاال فهمیدم : دم و گفتمز پوزخندي

. برگشتم کسري بود. به به شیدا خانوم: داشتیم می رفتیم به سمت جمع دخترا که یکی صدام کرد. ها اومدن و رفتیم پایین

 . زد به بازوم که یعنی ساکت شویلدا ... سالم کسري کنه : پوزخندي زدم و گفتم

 چیه؟ مگه دروغ میگم؟ : برگردوندم به سمتش و گفتم رومو

 . شما منو به کنگی هم قبول کنی من راضیم. من کنم.دنیا راست میگه: با خنده گفت کسري

 خوش گذشت؟ ... رسیدن بخیر : براي اینکه بحثو عوض کنه گفت یلدا

 . دجاي شما خالی بو: با لبخند گفت کسري

 شیدا معرفی نمیکنی؟ : دست به رها اشاره کرد و گفت با

کسري : کسري دو قدم اومد جلو و دستشو به سمت رها دراز کرد و گفت. نسیم، دوست جدیدمون: رها رو گرفتم و گفتم دست

 .هستم

خب : فوري بازوي رها رو گرفتم و کشیدم به سمت خودم و به کسري گفتم. خوشبختم: هم با لبخند دست داد و گفت رها

 .دیگه ما میریم پیش رفقا
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 . صبر کن میخوام تو رو به چند نفر معرفی کنم: اومد جلوم وایساد و گفت کسري

 . باخوشحالی ازمون فاصله گرفت و رفت. چه هافقط زود باش میخوام برم پیش ب... باشه : تکون دادم و گفتم سرمو

 منظورش چی بود؟ : اروم گفت رها

 .همه ما رو اینجا میشناسن. کسري همیشه ما رو به تازه واردا معرفی میکنه -یلدا

 .یه جورایی ما رئیسیم: چمشکی زد و گفت سپیده

از اون پولداراي . یه نگاه به سرتا پاشون انداختم. همراهش چهار تا پسر خوشتیپ بودن. نزدیک شدن کسري ساکت شدن با

 .از قیافه هاشون معلوم بود که تا حاال پاشون به همچین جاهایی باز نشده بود. پچه ننه بودن

 . ن، ارش و رامینخب بچه ها دوستاي جدیدمو معرفی میکنم نیما، ساما: با لبخند گفت کسري

 . جور که اسماشونو میگفت بهشون اشاره هم میکرد همین

 کسري این بچه ننه ها رو از کجا اوردي؟ : حرفش تموم شد، برگشتم سمتش و پوزخندي زدم و گفتم وقتی

 . که رك گویی منو دیده بود تعجب نکرد کسري

 گفتی؟ چی : چیزي بگه که یکیشون اومد جلو و با لحن عصبانی گفت اومد

 ... ولی به نظرم منظورت به ما بود : اومد جلوتر و زل زد تو صورتم و گفت... با شما نبودم : نگاهی بهش کردم و گفتم یه

. مطمئنم که تا حاال پاتونو تو یه همچین جایی نذاشته بودین... اره منظورم به شما بچه ننه ها بود : هنوز رو لبام بود پوزخندم

 .ش از عصبانیت سرخ شده بوددرست میگم نه؟ صورت

 . نمی دونم چی شد که یهو ساکت شد و زیر لب یه چیزي گفت... تو کی هستی که به من میگی : صداي بلندي گفت با

 .نظرم گفت ببخشید به

. شیدا خانوم رئیس ماست.درجا ضایع میشه. سامان جان اینجا هیچکس نمی تونه با شیدا دربیوفته: اومد جلو و گفت کسري

دستمو گذاشتم تو دستش و با تمام قدرت فشارش دادم تا حساب . خوشبختم: مان پوزخندي زد و دستشو اورد جلو و گفتسا

اخ که چقدر از . گوشه ي لبشو می گزید تا چیزي نگه. کشید بیرون دستمزیر لب اخی گفت و دستشو از تو . کار دستش بیاد

 .حرص خوردن یه پسر شاد می شدم

 .ارش بود. نگاهم برگشت سمتش.کسري خیلی تعریف شما و دوستاتون رو میکرد. دا خانم شماییدپس شی: گفت صدایی

: یلدا اروم گفت. یه کمی با بچه ها بودیم بعد رفتیم نشستیم.معارفه تموم شد، دست بچه ها رو گرفتم و رفتیم سمت رفقا وقتی

 . بیا شکار امشبمونم جور شد

سپیده رفته . شونه باال انداخت و چیزي نگفت. عمرا بیان جلو. بچه ننن به درد نمی خورن اینا: چشم غره اي رفتم و گفتم بهش

اون پسره و دوستاش هم با فاصله ي زیادي رو به رو نشسته . بود پیش یکی از پسرا که دفعه ي پیش باهاش رقصیده بود

خیلی ریلکس . زل زدم بهش تا روش کم شهمنم . زل زده بود به من. سامان مداسمش چی بود؟ اهان یادم او.. اسمش.بودن

 . من میرم چند تا پسر تور کنم: یلدا دم گوشم گفت. روشو برگردوند سمت دوستاش
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به قیافشون . شکاراي خوبی بودن ولی فکر نکنم بیان جلو. هنوز تو نخ این پسرا بودم. باشه: تکون دادم و زیر لب گفتم سرمو

: به چی فکر می کنی؟ خیلی بی تفاوت گفتم: صداي رها منو به خودم اورد... چی میشه . ..اگه بشه . نمی خوره از اوناش باشن

 .زدمداشتم اونا رو دید می ... هیچی 

 فکر می کنی بتونی شکارشون کنی؟  -رها

 .اگه بیان جلو دیگه نمی ذارم برگردن... بستگی به خودشون داره  -

 .به نظرم میلیاردرن. خیلی دلم میخواد بیشتر درموردشون بدونم -رها

. سامان وسط نشسته بود. دوباره نگاهی بهشون کردم. نسیم جان میخواي برات هرچی حدس میزنمو بگم؟ سرشو تکون داد -

. یه کمی اون ور تر نیما و رامین نشسته بودن. خیلی بهم چسبیده بودن. احسان هم کنارش. یه جورایی انگار سردستشون بود

 . طرفو می فهمیدم دگیبا یه نگاه تمام زن .من ادم شناس خوبی بودم

رامین . اون پسره سامان مهندسه یه شرکت داره به احتمال زیاد ارش هم تو شرکتش کار می کنه: رو به رها و گفتم برگشتم

 ... بهش می خوره اونم دکتر باشه ... دکتره و نیما هم 

 ! نه -

به خودش اومد . دستمو بردم باال و جلوي صورتش تکون دادم. ه می کنهدیدم کسري با دهن باز داره به من نگا. برگشتم فوري

 تو اینا رو از کجا می دونی؟ : و گفت

باالخره تو این مدت . نیشم باز شد. حاال درست گفتم؟ کسري با بهت سرشو تکون داد... حدس زدم : باال انداختم و گفتم شونه

خدا رو . کسري اومد چیزي بگه که یه نفر صداش زد. انقدر پسراي جور وا جور دیده بودم که سریع می فهمیدم طرف چیکارس

 .یلی بدم میومدخ سراز سوال پیچ شدن اونم توسط یه پ! شکر

 ... تو از : با حیرت گفت رها

دوباره .االن با یه نگاه می تونم بفهمم طرف چیکارس . از کجا فهمیدم؟ ببین من هشت سال با پسراي مختلف سرو کله زدم -

بیا اینم از ... دم بی اختیار پوزخند ز. دیدم داره میره سمت یلدا... یه نگاهی به اطراف کردم ... رامین نبود . نگام رفت رو اونا

بیا برات یه شکار خوب : سپیده اومد پیشمون ودست رها رو گرفت و بلندش کرد و گفت. یلدا سفت بچسبش تا در نرفته. اولیش

همه ریختن . شروین شروع کرد به خوندن یه اهنگ خفن. با سر بهش اشاره کردم که بره. رها نگاهی به من کرد. جور کردم

تو همین . بابا ایول فکر نمیکردم انقدر قشنگ برقصه.با دیدن رقص رها چشمام چهارتا شد. قصیدنوسط و شروع کردن به ر

قد بلند با ... شیدا خانوم افتخار رقص میدید؟ یه پسر سی ساله : دستشو به طرفم گرفت و گفت.فکرا بودم که یه نفر اومد کنارم

ماشاال .بود اهرخاگه اشتباه نکنم اسمش ش. دومی بود که میدیمش دفعه ي..اینم تازه وارد بود... موهامشکی و چشم هاي سبز 

یه نفس . حدود شصت هفتاد تا مهمون که هرچهارشنبه کمو زیاد می شدن. انقدر اینجا پسر زیاده که اسما یادم نمی مونه

خیلی ریلکس ...  خب عملیات مخ زنی شروع شد.نیشش باز شد. عمیقی کشیدم و دستمو گذاشتم تو دستش و از جام بلند شدم

براي مرحله . این روش من بود. شد فوري خودمو ازش جدا کردم و با لبخند ازش دور شدم وموقتی اهنگ تم... می رقصیدیم 
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شروین داشت پیانو . براي همین نرفتم پیش دخترا.امشب خیلی تو مود حرف زدن نبودم. ي اول فقط رقص بدون هیچ حرفی

همیشه دلم . رفتم نزدیکش و با حسرت به دستاش که خیلی قشنگ پیانو میزد نگاه کردم. می زد و همزمانش هم می خوند

پسره خیلی ساده و زودباوري . شروین منو که دید لبخند پررنگی زد. عاشق ویلون و پیانو بودم. میخواست ساز زدنو یاد بگیرم

 .همیشه دلش میخواست بهم نزدیک شه ولی من نمی ذاشتم. بود

 ي افتخار بدي یه دهن برامون بخونی؟ شیدا نمیخوا -

این : پشت چشمی نازك کردم و گفتم. دلم میخواد با همین دوتا دستام خفش کنم. خدا منو از دست این کنه نجات بده اي

 میترسم پرروتر شی. افتخار چندبار نصیبت شد پررو شدي

چند دقیقه اي باهاش حرف زد . رفت سمت سامان و چرخید و. میرم سراغ دوستاي جدیدم. اصال نخون: با ناراحتی گفت کسري

همه به حرفش گوش دادن و دایره اي بزرگ درست کردن . خانم ها و اقایون حلقه درست کنید و بنشینید: بعد رو به همه گفت

خب دوستان سامان : کسري بلند گفت. و دوستاش هم درست رو به روم سامان. منم کنار دو تا از دخترا نشستم. و نشستن

کسري جان لطف : سامان هم لبخندي زد و گفت. صداي فوق العاده اي داره. عزیز میخواد برامون یه اهنگ قشنگ بخونه

سامان هم لبخندي زد و سرشو تکون . حاال چی بخونم؟ کسري یه کمی فکر کرد بعد خم شد و در گوشش چیزي گفت.داري

 : گیتارو از ارش گرفت و شروع کرد. داد

 یاال که با منمن قدم بزن ح با

 یحاال که سهمم, ام  یکه بغض حاال

 لرزه دست و پام یمن قدم بزن م با

 امیتو کجا ب یب, تو کجا برم  یب

 نیکنار من بش,  ریمنو بگ دست

 نیعاشق تو ام حال منو بب من

 نیمنو بب حال

ولی من مثل همیشه بی . صداش فوق العاده بود و ادمو جذب می کرد. نفري اومدن وسط و شروع کردن به رقصیدن چند

 .به قول بچه ها من صورت سنگیم و هیچ کس نمی تونه از درونم با خبر شه. تفاوت بودم

 پرم یاز خستگ, دلهره نگو  از

 شمورمیو روزا رو م نمویش یتو م یب

 قرار یل گرم و بد,  امیم يجا بر هر

 نذار گهیتنهام د, من سفر نرو  یب

 عطر تو با منه, هنوز  یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا
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 قرار یدل گرم و ب,  امیم يجا بر هر

 نذار گهیتنهام د, من سفر نرو  یب

 عطر تو با منه, هنوز  یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا

 غمه من فردا پر از يتو برا یب

 جهنمه ایدن, تو هوا پسه  یب

 تو اوج اضطراب,  ریمنو بگ دست

 بخواب يبا بوسه ا, منو ببر  بازم

 رو ادهیپ نیمن قدم بزن تو ا با

 من نرو شیعاشقت شدم از پ من

 قرار یدل گرم و ب,  امیم يجا بر هر

 نذار گهیتنهام د, من سفر نرو  یب

 عطر تو با منه, هنوز  یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا

 قرار یدل گرم و ب,  امیم يجا بر هر

 نذار گهیتنهام د, من سفر نرو  یب

 عطر تو با منه, هنوز  یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا

پسره . کسري هم به من نگاه میکرد تا عکس العملمو ببینه. تموم شد همه براش دست زدن و از صداش تعریف کردن اهنگ

من عاشق : کسري رو به همه گفت. نگ فکر میکرد من حسودیم میشه و می تونه با این کار منو تحریک کنه تا بخونمي خ

: یهو یکی با صداي بلند گفت. بچه ها گفتن که یه اهنگ دیگه بخون. خونداونشبی که با سامی اشنا شدم اینو برام . این اهنگم

شاهرخ . برگشتم دنبال صدا. میخواست کل ساختمونو رو سرش خراب کنم دلم. بچه ها سامی جون خستس االن نوبت شیداس

. به همین خیال باشید: چشم غره اي با شاهرخ رفتم و رو به جمع گفتم. شیدا باید بخونه: همه دست میزدن و میگفتن. بود

که منو نجات داد ولی تو دلم ازش ممنون بودم . شروین که میخواست مثال لطفی در حقم بکنه فوري شروع کرد به خوندن

 .بقیه ي مهمونی هم به خوبی گذشت. هیچی به خودش نگفتم

 .دارد ادامه

 شبنم داري چیکار میکنی؟ : حالی که لباسا رو مرتب می کردم گفتم در

 .یکیشون انقدر احمقه با هر جملش خندم میگیره. یه چند تا کیس خوب پیدا کردم. چت میکنم -
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 همشون احمقن -

 پسره ي احمق. نمی دونی چه چرتو پرتایی بهش گفتم و اونم باور کرد. ولی اینکی خیلی نوبره. هاونکه مسلم -

 چی بهش گفتی؟  -

 .پسره احمق هم باور کرد. پدرم مرده و مادرم هم مریضه. گفتم من کار می کنم تا شکم سه تا بچه رو سیر کنم -

 ه؟ من بهت نگفتم کم دروغ بگو برات دردسر میش. از دست تو -

 .نترس حواسم هست -

اعصابمو خورد کرده . هرچند دقیقه یه بار میزد زیر خنده و غش غش می خندید. سرشو کرد تو کامپیوتر و مشغول شد دوباره

درحالی که تایپ . حواست به مغازه باشه. شبنم من دارم میرم باشگاه: اخر سر هم از جام بلند شدم و کیفمو برداشتم و گفتم. بود

چته : بدبخت از جاش پرید و گفت. محکم دستمو زدم رو میز. که حتی نگام نکرد تحرصم گرف. رشو تکون دادمیکرد، س

 فهمیدي چی گفتم؟ : خیلی جدي گفتم. دیونه؟ ترسیدم

 اره دیگه سرمو که تکون دادم -

 .ببینم تعطیله پدرتو درمیارم. من ساعت هفت برمیگردم. مغازه رو تعطیل نکنیا... خوبه  -

 فقط اگه میشه سوئیچ رو بذار. خیالت راحت... اشه بابا ب -

 چرا؟  -

 .دنیا زنگ زد گفت داره میاد ماشینو بگیره بره خرید -

 .رو گذاشتم رو میز و از مغازه اومدم بیرون سویئچ

یه جیغ . بدبخت بیچاره سکته کرد. محکم پریدم روش.روي صندلی خوابش برده بود. باشگاه صاف رفتم سراغ بهاره رسیدم

شروع . وقتی حالش بهتر شد، اروم دستمو از رو دهنش برداشتم. نفس نفس میزد. با دستم محکم دهنشو گرفتم. بنفش کشید

لبخند . ایشاال خدا شفات بده..قلبم وایساد... که تو کردي؟ سکته کردم  دروانی این چه کاري بو: کرد به داد و فریاد کردن

در حالی که میذاشت کف . از جاش بلند شد و کلید رو برداشت. دستمو به طرفش دراز کردم و. کلید: خبیثانه اي زدم و گفتم

مگه تو نمیاي؟ دستمو گرفت و : و گفتم الابروهام انداختم با. زمین خصوصی خالیه برو اونجا ... بار اخرت باشه ها : دستم گفت

 مگه میشه نمیام؟ : دنبال خودش کشید

. بهاره هم دنبالم اومد. با پام دو تا ضربه به بدنش زدم و راه افتادم.هندزفریمو گذاشتم تو گوشم  .پوشیدم و سوار شدم لباسامو

خیلی خیلی بزرگ . فضاي بهتر و خوشگلتري هم داشت. اون زمین براي افراد ماهر و باتجربه بود. رفتم سمت زمین خصوصی

: گفتم. دور زدم و رفتم پیشش. بهاره ایستاده بود. تم نگاه کردمیه کمی که دور شدیم به پش. تقریبا ده برابر اونکی زمین. بود

دستمو کردم تو جیبم و چند تا قند . از اسب پیاده شدم و رفتم سمت اسب بهاره. نمی دونم یهو وایساد: چی شد؟ با نگرانی گفت

و . فکر کنم حاال راه بره: گفتم به بهاره. ها رو برداشت قندخیلی اروم زبونشو اورد بیرون و . دراوردم و گرفتم جلو دهنش

یه اسب سیاه خوشگل که یالش و سر زانوش . این اسبو سه سال پیش تو مسابقه برده بودم. برگشتم و سوار اسب خودم شدم
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ندارم ولی اونا بهم  ولیمن پ. یه قسمتی بود مال نگهداري از اسباي مردم. این باشگاه مال پدر بهاره بود. قهوه اي سوخته بود

سرعتم خیلی زیاد . دوباره حرکت کردیم. هرچی باشه من اقتخار باشگاشونم. کردن و مجانی از اسبم مراقبت می کنن لطف

هول . اسبم رم کرد و پاهاشو اورد باال. رفته بودم تو حس که یهو یکی جلوم سبز شد. تقریبا به اخراي زمین رسیده بودیم . بود

با دیدنش . تی اروم شد، سرمو بلند کردم ببینم که بود که انقدر بی احتیاطی کردهوق.کنترلش کردم تا نیافتم عشدم ولی سری

 .خشک شدم

سالم اقاي مهندس اینجا چیکار می کنید؟ مگه شما روزاي زوج : با دیدنش اونم تعجب کرد و گفت. خودشو بهم رسوند بهاره

جناب مهندس : با عصبانیت نگاش کردم و گفتم. نمروزامو عوض کردم دیگه روزاي زوج نمی تو: نمیومدید؟ لبخندي زد و گفت

چه افتخار بزرگیه : لبخندش غلیظ تر شد و گفت. هرکی دیگه جاي من بود از رو اسب پرت شده بود.شما خیلی بی احتیاط اید 

کردم و  چشمامو ریز. واقعا معذرت میخوام نمی دونستم کسی اینجاست وگرنه حواسمو جمع میکردم. که شما رو اینجا می بینم

 خیلی وقته اینجا میاین؟ : فتخواستم سرعتمو زیاد کنم که سامان گ. سامان هم دنبالمون اومد. رامو کشیدم و رفتم

 ساله 6 -

 پس معلومه خیلی ماهرید. چه جالب منم شش ساله -سامان

 .بله شیدا جون تو مسابقات برنده هم شده -بهاره

همیشه دوست دارم تنهایی و با ارامش سوارکاري . نکردم و دو تا ضربه ي محکم به بدن اسبم زدم و ازشون دور شدم صبر

. براي اسبم غذا ریختم و موهاشو شونه کردم. وقتی خسته شدم رفتم به سمت طویله. دو ساعتی دور زمین می چرخیدیم. کنم

 . خدافظی کردم و از باشگاه اومدم بیرون ونازش. وقتی کارم تموم شد بهاره و سامان هم اومدن

داشتم قدم میزدم و زیرلب غرغر میکردم که احساس . پسره روزمو خراب کرد خیلی ازش خوشم میاد هی میاد جلو چشمم این

مد یهو یه ماشین از تو کوچه او. با سرعت دنبالش دویدم. موتوریه گاز داد و از کنارم رد شد. کردم کیفم از دستم خارج شد

... همه ي زندگیم تو کیفم بود .فوري از رو ماشینش پریدم و دنبال دزده دویدم . سامان بود. یه نگاه سریع انداختم. بیرون

می دونستم بن بسته براي همین خیلی ریلکس رفتم . موتوریه پیچید تو یه فرعی... کارت بانک و ... کارت شناسایی ..گواهینامه

البته .کوبیدم تو صورتش که پرت شد اون طرف مچیندستمو بردم باال و ه. برگرده که من نذاشتم وقتی دید بن بسته اومد. جلو

با پام یکی دیگه زدم تو شکمش داد بلندي زد ولی هنوز کیفمو ول نکرده . از دماغش خون میومد. دسته خودم هم داغون شد

 .رداشتممنم دوال شدم و کیفمو ب. ار دستاشو باز کردفریادي زد و بی اختی. پامو گذاشتم رو دستش و محکم فشار دادم. بود

 . از مادر زاده نشده کسی که بخواد کیف منو بزنه: درحالی که مینداختم رو شونم با حرص گفتم و

 . دیدم سامان با دهن باز داره نگام میکنه. برگشتم

 .دیرم شده بود.چیه؟ منتظر جوابش نشدم و راه افتادم : اومد رو لبام پوزخند

صداشو . حالت خوبه؟ چیزیت نشد؟ بدون اینکه جوابشو بدم از کنارش رد شدم: خودشو بهم رسوند و جلمو گرفت و گفت سامان

: حاال افتخار میدي برسونمت؟ برگشتم و پوزخندي زدم و گفتم. دست صدتا پسرو از پشت بستی. عجب دختر هستی تو: شنیدم
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بی اعتنایی و بی . اینم یکی دیگه از روشام. ریلکس به راهم ادامه دادم لیخی.لبخند رو لباش خشک شد. نه افتخار نمی دم

این کار باعث میشه تحریک شن و . رو پسرا خیلی جواب میده چون فکر می کنن به هرچی بخوان می تونن برسن. توجهی

از شانس . تاکسی بگیرم هرفتم سر خیابون ک.اصوال از بی توجهی متنفرن و کفري میشن. براي اینکه به من برسن تالش کنن

حاال همیشه ي خدا تاکسی کیرم میاد نمی دونم چرا امروز یا تاکسیا پرن یا مسیرشون به . گندم باران گرفت و منم چتر نداشتم

 .من نمی خوره

 .انقدر غر غر نکن بیا سوار شو -

دنده . به جلو برداشتم و دوباره ایستادم بدون توجه بهش دو قدم. به نظرم تو ترسوندن ادما تخصص داره.ي روانی ترسیدم پسره

 من انقدر اینجا صبر می کنم تا سوارشی: عقب گرفت و گفت

 .فکر کرده تا از راه برسه من تحویلش می گیرم.پسره ي پررو. انقدر وایسا تا زیر پات علف سبز شه: دلم گفتم تو

م؟ خیسه خیس شده بودم ولی نمی خواستم سامان فکر اینم شانسه من دار. ساعتی وایسادم ولی دریغ از یک تاکسی خالی نیم

دستمو کردم . هم از سرما می لرزیدم هم از لرزش زمین .صداي اهنگش خیلی بلند بود و زمینو می لرزوند. کنه من کوتاه اومدم

و در ماشینو برام باز تا دکمه ي موبایلمو زدم سامان از ماشین پیاده شد و خیلی اروم اومد سمتم . تو کیفم و موبایلمو دراوردم

 .کرد

 .اینجوري سرما می خوري. فکر کن من تاکسیم: زد و گفت لبخندي

چند ثانیه به چشماش . خوش حال شد و لبخندشو پررنگ کرد. داشتم یخ می زدم و چاره ي دیگه اي نداشتم، رفتم جلو چون

سعی می کرد جلوي خندشو بگیره ولی . نگاه کردم به قیافه ي سامان. زل زدم بعد خیلی ریلکس در عقبو باز کردم و سوار شدم

حاال کجا تشریف می برید؟ با .خیلی ممنون که اجازه دادي من رانندتون بشم : بدون اینکه چیزي بگه سوار ماشین شد و گفت

 .لطف کنید خیابان ستاره. این افتخار نصیب هر کسی نمیشه: عشوه گفتم

 خونتون اونجاست؟  -

 ا ربطی داشته باشه اقاي رانندهفکر نمی کنم با شم -

یک ساعت بعد رسیدیم یه . بعد سرمو رو به پنجره برگردوندم و تا رسیدن به مقصد چیزي نگفتم. اقاي راننده تاکید کردم روي

کوه اتشفشان درونم . کرایتونو ندادید خانم: خیلی جدي گفت. با صداي بوق ماشینش برگشتم. خدافظی گفتم و پیاده شدم

و اجازه ي حرف . همین که سوار ماشینتون شدم خودش خیلیه: جدي گفتم یلیمنم خ. د ولی ظاهرم تغییري نکردفوران کر

 .زدن بهشو ندادم و فوري ازش فاصله گرفتم

به ساعت نگاه . کجا بودي تا االن؟ یه نگاه به ساعتت بکن: سپیده به محض دیدنم با عصبانیت گفت. خیلی شلوغ بود مغازه

شرمگین بهش .خوش قولی یکی از مهمترین اصل هاي زندگی منه. تا بحال نشده بود که بدقول شم.ربع بودهشت و . کردم

ساعت نه و نیم مغازه رو تعطیل کردیم و به خونه . کار مشتریا رو را بندازم مو رفت. بعدا برات میگم چی شد... ببخشید : گفتم

دیونه اگه سرما بخوري چی؟ لباسات هنوز : دونه زد پس کلم و گفت اون هم یه. تو راه جریانو براي سپیده گفتم. برگشتیم
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با . ببخشید رئیس: به چه حقی رو رئیست دست بلند می کنی؟ خنده اي کرد و گفت: با لحن عصبانی گفتم. کامل خشک نشده

 .چیزي نگفتشونه باال انداخت و . ولی شما هم نگران من نباش سرما نمی خورم. این دفعه رو می بخشم: اخم گفتم

با وجود سپیده و یلدا که . رها هم یخش باز شده بود و بیشتر حرف می زد. خونه که رسیدیم با استقبال گرم رها مواجه شدیم به

رها خیلی خوب خودشو با شرایط ما وفق داد و . یک ریز در حال حرف زدن و بحث کردنن اگر غیر از این بود تعجب می کردم

از این . با وجود اینکه دختر تو داریه ولی خیلی خوش مشرب و مردمی هستش. کنیمم زندگی می انگار که سال هاست با ه

با . بچه ها نشسته بودن و با هم حرف می زدن.لباسمو عوض کردم و رفتم تو اشپزخونه تا شام بخوریم. جور ادما خوشم میاد

از بعد از ظهر تو اشپزخونه بود و هرموقعه  مشیدا، نسی: یلدا هم با خنده گفت. ورود من رها از جاش بلند شد تا غذا رو بکشه

صداي قار و قور شکمم بلند .گفت می خوام یه شام خوشمزه براتون درست کنم. میومدم کمکش کنم منو بیرون می کرد

و بیار حاال غذا ر. مرسی نسیم جون: در حالی که صندلی رو عقب می کشیدم و می شستم، با لبخند گفتم.خیلی گرسنم بود.شد

 .غذا رو کشید و گذاشت رو میز. گشنمه یلیکه خ

من که ماهی خیلی دوست ندارم با . چقدر قشنگ و با سلیقه. این دختر همه چیش بیسته. دیدن غذا لبخندي اومد رو لبم با

این لبخند و : فتنکنه دوست ندارین؟ یلدا گ: رها که سکوت ما رو دید با ناراحتی گفت. دیدن تزئین و مدلش اب دهنم را افتاد

به پاي دست پخت شیدا نمی : رها لبخندي زد وگفت. خیلی خوشگل شده. کردي تو ربرق چشمامون رو نمی بینی؟ دختر چیکا

حاال : چیه حسودیت میشه؟ قبلی از اینکه چیزي بگه ادامه دادم: یعنی دست پخت ما بده؟ خندم گرفت: سپیده اخم کرد. رسه

عاشق .بدجوري دلم گرفت. و مشغول کشیدن غذا شدم. حیفه نسیم خیلی زحمت کشیده. نیوفتادهفعال غذا بخوریم تا از دهن 

غذاش . اشتهام کور شده بود ولی به خاطر رها به زور خوردم. بغضمو قورت دادم و خودمو به خوردن سرگرم کردم. ماهی بود

وقتی غذام تموم شد فوري از جام بلند شدم و . خیلی خوشمزه شده بود و مزش خیلی شبیه ماهی هایی که اون درست می کرد

بغضم . در اتاق رو که باز کردم، نگام افتاد به قاب عکس روي میز. خستگی رو بهانه کردم و به اتاقم رفتم. کردم کراز رها تش

دا اومد کنارم یل. سرمو بلند کردم. پرتوهاي نور وارد اتاق شد. سرمو رو زانوهام گذاشتم و خیلی اروم گریه کردم. شکسته شد

یلدا موهامو نوازش کرد و با لحن مهربونی . من هم از خدا خواسته پریدم تو بغلش و زار زدم. نشست و دستشو دورم حلقه کرد

وقتی یاد اون روزا میوفتم، خون جلوي ... دست خودم نبود . باور کن اون راضی نیست تو خودتو عذاب بدي... اروم باش : گفت

وقتی ارومتر شدم، خودمو از تو ... می کنم  دااالخره روزي که سالهاست منتظرشم میرسه و من ارامش پیب... چشممو میگیره 

اگه به چیزي نیاز داشتی صدام : میشه منو تنها بذاري؟ از جاش بلند شد و گفت: بغلش کشیدم بیرون و با صدایی گرفته گفتم

صورتمو ...  شددوباره اشکام جاري . شدم و از روي میز قابو برداشتم دو تا دستمو رو زمین فشردم و بلند. سرمو تکون دادم. کن

قابو به سینه ام فشار می ... روي تخت دراز کشیدم ... خیلی ... دلم براش تنگ شده ... نزدیک قاب بردم و اروم بوسیدمش 

 ... نفهمیدم کی خوابم برد ... دادم و زار می زدم 

 ... اغوشی می خواهد  دلم

 زن مرد نه نه
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 ! زمین نمیایی؟  خدایا

*** 

 .عاشق صداي گازشم. صندلی نشستم و در نوشابه رو باز کردم روي

 راستی نگفتی مهندسو از کجا میشناسی؟  -

حاال چرا هول شدي؟ چیزي نگفتم و با : بهاره اروم پشتمو ماساژ داد با خنده گفت. پرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه نوشابه

 .اخم نگاش کردم

 حاال نمی خواي جواب سوال اولمو بدي حداقل بگو چرا به جاي دیروز، امروز اومدي؟ ! بابا جذبه -

 مگه تو فضولی؟ . اخه به تو چه -

 .اخه مهندس دیروز دنبالت می گشت.اسم اینو کنجکاوي می ذارم نه فضولی -

 .واقعا؟ خیلی جدي سر تکون داد: تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم با

 تو درباره ي مهندس چی می دونی؟  -

 اول تو بگو از کجا میشناسیش -

 حاال بگو. دوبار هم بیشتر همدیگرو ندیدیم. تو مهمونی کسري دیدمش... خیله خوب  -

 مهمونی کسري؟ مگه برگشته؟  -

 اره برگشته... از جواب دان طفره نرو  -

 خب چی بگم؟  -

 هر چی که می دونی -

 د اینجا و سوارکاره ماهریه البته نه مثل توشش ساله داره میا -

 چیکارس.. چند سالشه.. بگو اسمش چیه... اینا رو که خودم می دونم  -

 یعنی نمی دونی؟  -

 فامیلیشو نمی دونم. فقط می دونم اسمش سامانه و مهندسه -

 .وضعش توپه توپه. یه شرکت ساختمان سازي هم داره که سودش خیلی زیاده. مهندس عمران. سامان نوربخش -

 خواهر برادر هم داره؟  -

 میشه بگی چرا این سواال رو می پرسی؟ . اره یه برادر بزرگتر که خارج زندگی میکنه و یه خواهر کوچیکتر -

 حس کنجکاوي. به همون دلیلی که تو می پرسی -

 یعنی باور کنم؟  -

بهاره یه کمی نگام . و از جام بلند شدم. ري نداري من برمخب دیگه اگه کا. هر جور دوست داري: باال انداختم و گفتم شونه

 .به من میاد با این حرفا ناراحت شم؟ معلومه که هنوز منو خوب نشناختی: ناراحت شدي؟ خنده اي کردم: کرد و گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٢٣ 

نس هنوز به خدا دنیا که چند ساله باهات همخو. اخه من چجوري تو رو بشناسم؟ تو هر لحظه اخالق و رفتارت عوض میشه -

 .تو رو خوب نمیشناسه

 .عین افتاب پرست رنگ عوض می کنم. چون هشت ساله که خودم نیستم. هیچکس نمی تونه منو بشناسه: دلم گفتم تو

در خونه رو که باز کردم با قیافه هاي عصبانی رو به رو . بهاره خدافظی کردم و یه کمی تو خیابونا چرخیدم بعد رفتم خونه با

ولی االن به خاکر : سپیده ادامه داد... کجا بودي؟ می دونی ساعت چنده؟ االن باید راه میوفتادیم : ع کردیلدا شرو. شدم 

یلدا با عصبانیت ... مگه اس ام اسم براتون نرسید؟ من نمیام : در کمال خونسردي گفتم. جنابعالی باید یه نیم ساعت صبر کنیم

من هرکاري . سر من داد نزن: منم شروع کردم به داد زدن. طوري نمیشهیعنی چی نمیام؟ مگه دست خودته؟ نخیر این: گفت

بهش اشاره کرد که ساکت باشه بعد خودش اهسته  سپیدهمگه باره اولمه که نمیام؟ یلدا اومد چیزي بگه که . که بخوام می کنم

 چرا نمیاي؟ : پرسید

 چون فردا پنج شنبه ي اول ماهه -

 ها می رفتیخب تو که همیشه پنج شنبه  -سپیده

 اگه بیام اونجا خسته تر میشم و چون نمی تونم زیاد بخوابم اذیت میشم. االن از باشگاه میام خستم -

 .هرجور خودت می دونی... باشه  -یلدا

 رها به غیر از مهمونیه کسري تفریح دیگه اي نداشته. میگم فردا ما هم باهات میایم -سپیده

 .باشه مشکلی نیست -

 کجا؟  -رها

 ... کوه  -

 .ایول خیلی خوبه یه هوایی تازه می کنیم -رها

 .شیدا پنج شنبه ي اول هر ماه میره ولی ما نه -سپیده

 چرا؟  -رها

بعدم من یکی حاضر نیستم از خواب نازم بزنم برم کوه . شیدا خیلی تند میره و برامون صبر نمی کنه. چون خسته میشیم -یلدا

 ... 

 از بس که تنبلی -

 .ما بریم تا دیر نشده... و خوبی ت -یلدا

 ... باشه  -

اگه . یه فیلم ترسناك خفن هم گذاشتم و چراغا رو خاموش کردم. از رفتن بچه ها، رفتم تو اشپزخونه و شام درست کردم بعد

م و غذا خیلی ریلکس صحنه هاي وحشتناکو می دید. یکی قیافه ي االن منو ببینه فکر می کنه دارم یه فیلم معمولی می بینم

براي همین یه فیلم . حوصله ي کتاب خوندن یا کار دیگه اي رو نداشتم. ده بود توقتی فیلم تموم شد تازه ساع. می خوردم
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با صداي باز . فقط بعضی صحنه هاش یه لبخند میومد رو لبم. البته مثال خنده دار بود. این دفعه خنده دار بود. دیگه گذاشتم

با دیدن من . زود اومدن؟ با سر و صدا وارد خونه شدنچرا اینا . دوازده و نیم بود.به ساعت نگاه کردم . شدن قفل در از جا پریدم

نکنه کسري چیز خورشون . نمی فهمیدم چی میگن. تند تند پشت سره هم حرف میزدن. خوش حال شدن و به طرفم اومدن

 .یکی یکی حرف بزنین ببینم چی میگین: یهو عصبی شدم و گفتم... کرده؟ یه شب باهاشون نرفتما 

 ... بخوابیم که فردا باید بریم کوه پاشو پاشو بریم  -یلدا

 اره پاشو که باید سرحال باشیم -سپیده

 چه به روزه اینا اوردي. کسري خدا بگم چیکارت نکنه. جدي جدي انگار چیز خورشون کرده نه

 هذیون نمیگیم... نترس : حالتون خوبه؟ چیزي خوردین؟ یلدا خندید وگفت: دهمنو قورت دادم و گفتم اب

 ... ید دیگه بهش بگ -رها

 چی رو؟  -

 فقط باید قول بدي عصبانی نشی... میگم  -یلدا

 باشه قول میدم: که طاقتم تموم شده بود فوري گفتم من

 ..وقتی داشتیم براي کسري توضیح می دادیم چرا نیومدي، دوستاي جدیدش هم اونجا بودن -یلدا

 ... نا بریم کسري هم رو به اونا کرد و گفت که بیاین ما هم با ای -سپیده

 ... ما هم نتونستیم بگیم نه ... اونا هم فوري قبول کردن  -یلدا

اخه من باید به اینا چی بگم؟ چرا بهشون گفتن میخواییم بریم کوه؟ از ... دلم میخواد هردوشونو با چاقو تیکه تیکه کنم  یعنی

ن گفتین چرا من نیومدم؟ بیچاره ها توقع یه من باید همه چیزو بهتون بگم؟ چرا بهشو: حرص دستمو مشت کردم و داد زدم

من به خاطر اینکه با . رفتم تو اتاقم و درو محکم بستم جوري که خونه لرزید بانیتبا عص. همچین عکس العملی رو نداشتن

حاال . اونوقت اینا همه چیزو خراب کردن. چون می دونستم منتظرمه میخواستم لجشو درارم. سامان روبه رو نشم نرفتم

 .جوري پنج تا پسرو تحمل کنم؟ خدایا نجاتم بدهچ

مانتوي .تو اینه به خودم نگاه کردم. کوله پشتیمو از کنار اینه برداشتم و انداختم رو کولم. پاورچین از اتاق اومدم بیرون پاورچین

دیشب حاضر کرده بودم  خوب شد وسایلمو.قهوه اي با شال نسکافه اي و یه کاله لبه دار اسپرت سیاه هم رو سرم گذاشته بودم

تا پامو . در با صداي کمی باز شد. خیلی اروم سویئچو برداشتم و به سمت در رفتم. بیدار می شدن منوگرنه االن با سرو صداي 

نفسمو با دهن دادم بیرون و ! کجا به سالمتی؟ اخه این شانسه که من دارم؟ : گذاشتم بیرون، صدایی از پشت سرم گفت

حاال چند . براي همین زودتر ساعت گذاشته بودم بريحدس می زدم که بخواي در: پوزخندي رو لباش بود .برگشتم سمت یلدا

 .دقیقه صبر کن االن بچه ها رو بیدار می کنم

این طور که از حرفاشون . یلدا و سپیده خیلی شاد بودن. ساعت بعد همه تو ماشین بودیم و به سمت دربند می رفتیم نیم

بیشتر از این چیزي دستگیرم نشد و حوصله . مهمونی رامین رفته سراغ یلدا و نیما هم رفته پیشه سپیدهفهمیدم، دیشب تو 
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از . سپیده زنگ زد کسري اونم گفت تو راهن تا چند دقیقه دیگه میرسن. یمراس ساعت هفت رسید.نداشتم سوال پیچشون کنم

. از تو صندوق کوله و عصاي کوهنوردیمو برداشتم. یاده شدنبچه ها هم خیلی اروم پ. ماشین پیاده شدم و با حرص درو بستم

زیر لب هی غر می . تکیه دادم به ماشین و چشمامو بستم تا اونا هم برسن. درشو نبستم تا بچه ها هم وسایلشون رو بردارن

. م بهشون نزدیک بشیماین یه فرصتیه که بتونی... انقدر حرص نخور : یلدا اومد نزدیکم و دستشو گذاشت رو شونم و گفت. زدم

برگشتم سمتش یا بهتره ... سالم به بروبچ کوهنورد : قبل از اینکه بتونم جوابشو بدم، صداي شاد کسري رو شنیدم که می گفت

بعد سالم . دوستاش هم پشت سرش وایساده بودن و همشون یه کوله رو دوششون بود و تیپ اسپرت زده بودن. سمتشون گمب

یلدا و سپیده با خوش حالی ازش تشکر کردن و من هم با بیخیالی . ما بساط ناهار هم اوردیم: تو احوال پرسی کسري گف

دست خودم نبود هرکاري می کردم . من چون سرعتم زیاد بود جلو میرفتم. وقتی حرفاشون تموم شد راه افتادیم. نگاش کردم

نیم ساعت بعد جلوي یه رستوران . م میومدنبچه ها هم درحالی که حرف میزدن پشت سر. نمی تونستم سرعتمو کم کنم

یه لقمه براي  همیشه. هیچ وقت صبحانه نمی خوردم. اگه اینا نبودن من االن خیلی باالتر بودم. وایسادیم تا صبحانه بخوریم

ها  بچه. رفتیم روي تخت بزرگ نشستیم و سفارش چاي و نون پنیر دادیم. خودم میاوردم ولی االن چاره ي دیگه اي نداشتم

 "وهومن"اخه این اسم چه معنی میده؟ : رها گفت. داشتن سر اسم رستوران مسخره بازي درمیاوردن

 "وهومن"احتماال این یه چیزي و هومن بوده بعد پاکش کردن شده  -کسري

 .کسري انقدر نمک نریز -سامان

 .من هیچ جوري این فرصتو بهش نمی دادم معلوم بود که دنبال یه فرصتی میگرده تا باهام حرف بزنه و. سامان نگاه کردم به

ارش با . بچه ها بیاین بریم سر قبر عبداهللا ریش: سامان گفت. از رستوران اومدیم بیرون رو به رومون یه قبرستون بود وقتی

 کی؟ : تعجب پرسید

ونجا صبحانه می وقتی با ماهان میومدیم اینجا می رفتیم پیشش و ا. یه رستوران باالتر داره. عبداهللا ریش -سامان

 .همه ي مردم اینجا میشناختنش. االنم زنش اونجا رو اداره میکنه.خوردیم

بار اخري که دیدمش مریض . البته دوبار بیشتر ندیدمش اونم وقتی که شانزده سالم بود. ریشو خیلی خوب میشناختم عبداهللا

از خوبیاش که برام می . وقتی خبر مرگشو شنید خیلی گریه کرد. بود ولی اون خیلی بیشتر دیده بودش و باهاش حرف زده بود

زن خیلی . براي همین هردفعه میام اینجا با زنش حرف می زنم. شنا نشدما باهاشگفت، من افسوس می خوردم که چرا زودتر 

با وجود اینکه این مغازه زیاد براش سودي نداره، .مهربون و خوش روییه و مثل مادرم می مونه و باهاش خیلی درددل می کنم

یه ربع بعد . عکس یادگاري گرفتیمو  ندیمرفتیم سر قبرش و براش فاتحه خو. نگهش داشته چون اخرین یادگاریه عبداهللا ریشه

خانمش با دیدن من با خوش حالی از جاش بلند شد و به طرفم . من جلوتر از بقیه رفتم تو. به مغازه ي عبداهللا رسیدیم

منم همین : لبخندي زدم و گفتم... شیدا جون دلم برات تنگ شده بود : زیر گوشم گفت. محکم در اغوشش گرفتم.اومد

دستی ... ببخشید مادر جون امروز تنها نیومدم ولی قول میدم این ماه یه روز دیگم بیام تا با شما حرف بزنم : گفتم تراروم..طور

 ... قدمت رو تخم جفت چشمامه : به صورتم کشید و روي گونه ام رو بوسید و گفت
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و . به به چه بویی: ین با خنده گفترام.مغازه که اومدیم بیرون با چند تا االغ رو به رو شدیم که داشتن خرابکاري میکردن از

هندزفیریمو کردم . من به این چیزا عادت داشتم و حرفاشون حوصلمو سر می برد و ارامشمو بهم میزد. مسخره بازي شروع شد

اهنگش شاد بود و باعث می شد سریعتر حرکت . بی توجه به بچه ها پیش می رفتم. کنم اتو گوشم تا شاید یه کمی ارامش پید

تو حال خودم بودم که . پامو کج می ذاشتم و با احتیاط حرکت می کردم. رسیدم به جایی که باال رفتن سخت می شد. کنم

هیچ معلوم هست : شد نتونم ادامه بدم باعثصداي فریادي ... الو : بی توجه برداشتم و گفتم. زنگ موبایلم منو از جا پروند

چون هنوز جاده صاف نشده . احساس می کردم پرده ي گوشم پاره شده. مشماها کجایین؟ فوري موبایلمو از گوشم دور کرد

 اسامان رو دیدم که ب. یه کمی بیشتر دقت کردم... از بچه ها کسی نبود . بود، خیلی با احتیاط برگشتم و به پشتم نگاه کردم

... یه دقه خفه شو تا برات بگم : منم عصبانی شدم و گفتم. یلدا هنوز داشت جیغ جیغ می کرد. فاصله ي کمی داره میاد باال

 حاال شما کجایید؟ . حواسم پرت شد و تند اومدم

 .عزیزم ما کنار رودخانه هستیم -

یه کمی کن فکر کردم، فهمیدم به خاطر رامین مهربون شده تا توجهشو جلب . لحن یلدا خیلی عوض شده بود. گرد شد چشمام

 .کنه

شماها هم تا اون موقع . فکر کنم ساعت یک بشه. وقلو میرم بعد برمیگردم پیشتونخیله خوب همونجا بمونید من تا ابشارد -

 .درضمن اونجا انتن نمیده. ناهارو حاضر کنید

 .مراقب خودت باش... اوکی عزیزم  -

 .گوشی رو قطع کردم، سامان تقریبا بهم رسیده بود وقتی

 تر و براي ناهار برمیگردممنم میرم باال. اونا کنار رودخونن. شما برگردید پیش بچه ها -

فقط من . هرجور مایلید: شونه باال انداختم و گفتم... اگه اجازه بدید همراهیتون کنم : عرق پیشونیشو پاك کرد و گفت سامان

 .براتون صبر نمی کنم

 ... شما خیلی سریع میرید . تا االن هم به زور خودمو بهتون رسوندم... باشه  -

چقدر دلم . با فاصله ي کمی از یکدیگر حرکت می کردیم. راه افتادم و سامان هم دنبالم اومد اینکه چیزي بگم به بدون

سامان . از فکر خبیثانه ي خودم لبخندي اومد رو لبام. اینجوري غرورش جلوي من له میشه. میخواست لیز بخوره و بیافته

 . ن دادمبی تفاوت سرمو تکو رسم؟می تونم یه سوال بپ: خودشو بهم رسوند و گفت

 تو چرا سه شنبه نیومدي باشگاه؟  -

 .دوما که به شما ربطی نداره و سوما که بار اخرتون باشه که تو کار من سرك می کشید. اوال که تو نه شما -

کسري راست می گفت که هیچ کس نمی تونه ... باشه تسلیم : به معنی تسلیم شدن اورد باال و با لحن بامزه اي گفت دستاشو

دلیل اینکه اون سوالو پرسیدم این بود که شما دیشب هم نیومدید گفتم : مکثی کرد و با لحن جدي گفت... ما وایسه جلوي ش

 .شاید از من ناراحتید
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 چرا باید ناراحت باشم؟  -

 حسم بهم گفت..دلیلی نداره -

 حستون اشتباه گفته -

 ... میشه بی خیال رسمی بودن بشید؟ من اینجوري معذبم  -

... باشه : جلوي خندمو گرفتم و گفتم! سکوت عالمت رضاست: ندادم و اون از این فرصت استفاده کرد و با لبخند گفت جوابی

. با خودم بودم... نه نه : چیزي گفتی؟ هول شد و فوي گفت: ابروهامو باال بردم و گفتم. زیر لب چیزي گفت که متوجه نشدم

نه به اون همه تالش که باهام حرف بزنه نه به االن که می تونه . زیش میشداین سامان هم یه چی. بقیه راه تو سکوت گذشت

یک لحظه غفلت باعث شد اتفاقی که هیچ وقت دلم نمی خواست بیافته و ازش ... حواسم پرت شد . حرف بزنه سکوت کرده

ها لغزیدن و زیر پام حالی شد  سنگ کهاحساس کردم . در حالی که در فکر بودم پامو گذاشتم روي صخره... متنفر بودم بیافته 

با نگرانی بهم ... اروم چشمامو باز کردم و صورت سامان با فاصله ي کمی از خودم دیدم ... چشمامو بستم ولی جیغ نکشیدم ... 

خوبی؟ چیزیت نشد؟ اینجور مواقع که جلوي پسري ضعف نشون می دادم حس بدي بهم دست می داد : نگاه می کرد و گفت

خاك لباسمو . به خودم اومدم و از تو بغل سامان اومدم بیرون... گرمش به صورتم می خورد و حالمو بد می کرد  هاي فسن... 

 ... ببخشید : تکوندم و زیر لب گفتم

 چی رو باید ببخشم؟ نگفتی حالت خوبه؟  -

 ... یهو زیر پام خالی شد؛ من تا حاال همچین اتفاقی برام نیافتاده بود ... بله خوبم  -

بهتره . حاال مهم نیست... سنگ هاي لغزنده زیاد داره ... ولی خوب کوهه دیگه ... در اینکه شما ماهر هستی شکی نیست  -

 .ادامه راهو بریم

چندسالی میشه که اینجا ... چقدر زیباست : با دیدن ابشار، لبخندي زد و گفت. رسیدن به مقصد هیچ کدوم چیزي نگفتیم تا

 تو زیاد میاي اینجا؟ . شده بود دلم خیلی تنگ. نیومدم

 .می ترسم بچه ها تنها همه ي غذاهارو بخورن. حاال تا دیر نشده برگردیم... پنج شنبه ي اول ماه  -

 ... بیا یه عکس با هم بگیرم که رفتیم پایین به بچه ها پز بدیم : دستمو گرفت و گفت مچ

ن عکاسی کانن رو دراورد و رفت به سمت مرد میانسالی که اونجا سامان از توي کولش دوربی... باشه : زدم و گفتم لبخندي

قبل از اینکه بتونم کاري کنم عکس . دستشو گذاشت رو شونم. چند لحظه بعد سامان به طرفم اومد و کنارم ایستاد. ایستاده بود

 .م بریمحاال می تونی: بعد به من گفت. گرفت و ازش تشکر کرد ردگرفته شد و سامان دوربینو از اون م

یلدا و رامین کنار رودخانه نشسته بودن و دل و قلوه رد .و سپیده روي زیرانداز نشسته بودن وجوجه کبابا رو سیخ می کردن  رها

ارش هم . کسري و نیما اتش درست می کردن تا جوجه ها رو بذارن روش. و بدل می کردن و پاهاشون رو تو اب گذاشته بودن

خوش گذشت ما رو پیچوندین؟ همه به سمت ما : که متوجه ما شد کسري بود يولین نفرا. با موبایلش عکس می گرفت

و ... اره خیلی خوش گذشت : سامان هم کولشو گذاشت زمین و گفت. خیلی بی تفاوت رفتم روي زیرانداز دراز کشیدم. برگشتن
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از دیدن حرص . نکردن توجهی کسري چپ چپ نگاش کرد ولی ساما.دوربینو به طرفش گرفتو عکسمون رو بهش نشون داد

از جام ... کسري و نیما هنوز نتونسته بودن یه اتش درست کنن . بلند شدم و نشستم. خوردن کسري شاد شدم و انرژي گرفتم

که چی بشه؟ یقشو گرفتم و بلندش کردم و : کسري نگاهی بهم انداخت و گفت... بزن کنار : بلند شدم و رو به کسري گفتم

... حرص نخور : سامان دستشو گذاشت رو شونه ي کسري و گفت... من زودتر یه اتش درست کنم  ات: گفتم بعد. زدمش کنار

وقتی که اماده . روي تخته سنگ نشستم و شروع به باد زدن ذغاال کردم. خودت گفتی که هیچکی نمی تونه جلوي شیدا وایسه

سیخا رو گذاشتم روي سنگ هایی که نیما . دستم اددسیخ گوجه ها رو از رها گرفت و ... لطفا گوجه ها : شدن، به ارش گفتم

جوجه ها رو بیار : گفتم.با تعجب بهم نگاه کرد... جوجه ها : یه کمی که گذشت به ارش اشاره کردم. اطراف ذغاال گذاشته بود

می پزن، هم اینجوري هم زودتر جوجه ها . ازش گرفتم و در جهت مخالف گوجه ها گذاشتم. سیخاي جوجه ها رو اورد... دیگه 

یلدا نگاه مهربونی بهم کرد . ایول عجب فکر خوبی: رامین با دیدن ابتکار من گفت. گوجه ها گرم می مونن و مغز پخت میشن

میشه : سامان از یلدا پرسید... توي کباب درست کردن هم خیلی مهارت داره ... شیدا اشپزیش حرف نداره : و رو به رامین گفت

تا جایی که من می دونم تقریبا کاري نیست که شیدا بلد : نیست؟ یلدا یه کمی فکر کرد و گفت هرابگی شیدا تو چه کاري م

زشته به : سپیده با خنده گفت. تو هم از هر انگشتت هزارتا هنر می باره... عزیزم : با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم... نباشه 

شبنم تو یکی حرف نزن که : حالی که سیخا رو می چرخوندم گفتم رد. حداقل این عشق بازیاتونو بذارین واسه خونه... خدا 

 ... مگه چشه؟ خیلی هم خوب سیخ کردم : سپیده غرولند کنان گفت. حتی عرضه ي یه جوجه سیخ کردنو نداري

 .بله دیدم چجوري زور می زدي تا یه تیکه رو بکنی تو سیخ -

 جوجه ها کی حاضر میشن؟  شیدا: از اینکه سپیده چیزي بگه رها بحثو عوض کرد قبل

 فکر کنم پنج دقیقه دیگه -

 .بیاین کمک سفره رو پهن کنیم..شبنم.. دنیا... خیله خب  -رها

برو دوتا بشقاب بردار و روي هر کدوم یه تیکه نون بذار و بیار : کمک نمی خواي؟ جواب دادم: بهم نزدیک شد و گفت سامان

 .اینجا

همه عین قحطی زده هاي سومالی ریختن . یکی از ظرفا جوجه ها رو ریختم و تو اون یکی گوجه ها رو و گذاشتم سر سفره تو

بفرمایید تعارف : کسري به غذا اشاره کرد و به سمت ما با دهن پر گفت. سامان هم با خنده به این صحنه نگاه می کرد. روش

ارش . خم شدم با چنگال پالستیکی یک تیکه جوجه برداشتم. ستم کرده بودخیلی گرسنم بود و بوي جوجه کباب م! نکنید

 تا حاال یه همچین جوجه ي نرم و ابدار نخورده بودم! شیدا خانوم دستتون دردنکنه خیلی خوشمزه شده: گفت

 راست میگه خیلی خوب شده -سامان

 نوش جان -

 شماها چرا دروغ میگید؟ مثل بقیه جوجه هاس دیگه - کسري

 یه حسودیت میشه؟ چ -
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 ببینم می تونید امروزو کوفتمون کنید! بس کنید دیگه. اي بابا -یلدا

نفس عمیقی کشیدم و خودمو . اونم پوزخندي زد که باعث شد عصبی بشم. کردم و فقط به کسري چشم غره رفتم سکوت

 .کنترل کردم

نا رو می بینی و مجبوري که بی تفاوت از کنارشون او! قسمت کوهنوردي، رد شدن از مقابل کلی لواشک و الوچه ترشه بدترین

سرمو انداختم زمین و از مقابلشون رد شدم و فقط صداي . چرا؟ چون معلوم نیست که بعد از خوردنشون سالم بمونی. رد شی

چرا اقایون  ...بدجوري بهم برخورد ... اقایون عزیز، خانم هاي خسیس : میشنیدم نومردایی که براي رستورانشون تبلیغ می کرد

. یه پسر بیست ساله کناره یه رستوران لوکس وایساده بود و تبلیغ می کرد. عزیز خانم ها خسیس؟ به ناچار سرمو بلند کردم

منم خیلی حرصم گرفت ولی مردا ...  نولش ک: اومدم برم پیشش که رها دستمو گرفت و کشیدم کنار و خیلی اهسته گفت

 .رها هم رفت پیش ارش. و دوباره به راه افتادم فقط سرمو تکون دادم. همینن دیگه

منم از بقیه . بچه ها که خیلی خسته شده بودن سریع رفتن تو ماشین. ساعت تقریبا چهار شده بود. دم ماشین ما رسیدیم

 .چرخیدم سمتش. خدافظی کردم و به سمت ماشین راه افتادم که سامان صدام زد

 می تونم یه خواهشی کنم؟  -سامان

 رماییدبف -

 .خیلی بهم خوش گذشت. هر وقت خواستی بیاي کوه منم خبر کنی -سامان

 قول نمیدم -

 خیلی دوست دارم باهاش حرف بزنم. ولی حداقل هروقت خواستی بیاي دیدن خانوم عبداهللا ریش خبرم کن... باشه  -

 ... باشه : گفتم الکی

اونوقت بیام با دستاي خودم این ارامشی که در تنهایی دارم رو من دنبال ارامش می گردم . همین خیال باش که خبرت کنم به

 از خودم بگیرم؟ 

 چهارشنبه میاي دیگه؟ : زد و برگشت که بره ولی یهو وایساد و گفت لبخندي

 .خیلی کم پیش میاد که نیام. اره -

 پس می بینمت -

 جناب مهندس فکر کنم یادت رفت که تو باشگاه هم همدیگرو می بینیم -

 .یه کمی سرم شلوغه. من به احتمال زیاد این هفته نمیام باشگاه. یادم نرفت نه -

 .پس تا چهارشنبه... اهان  -

*** 
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البته نباید اسمشو ارامش بذارم چون من سال هاست که با این ... ارامش ... شکالت داغ و بخار اب فضا رو پر کرده بود  بوي

حسی که واسه چند دقیقه منو از افکاري که هر لحظه باعث ازار ذهنم ... ه این یه حس خوب و زودگذر... واژه غریبه شدم 

 .میشه دور می کنه

 دلم ارامش میخواهد(

 اندازه ي یک فنجان چاي کوتاه باشد به

 یا

 اندازه ي قدم زدن روي سنگ فرش پیاده رو به

 ...  طوالنی

 نمی کند فرقی

 دلم ان لحظه را می خواهد فقط

 لحظه که تمام سلول هاي بدنم آن

 )می گیرند ارام

با . داره دیر میشه... شیدا چیکار میکنی اون تو؟ بیا بیرون دیگه : این حس خوب بودم که این یلداي جیغ جیغو صدام کرد درگیر

می دونست من یلدا هم که . نمی تونستم از وان اب گرمم دل بکنم. یه حرکت هرچی هوا تو قفسه ي سینم بود رو دادم بیرون

شیدا زنده اي؟ چرا جواب نمیدي؟ اروم : دوباره داد زد.دونم چرا بازم گیر می داد نمیخوش قولم و سروقت حاضر میشم ولی 

 .فنجون هات چاکلتمو برداشتم و یه نفس سر کشیدم... اومدم : چشمامو باز کردم و گفتم

سرخابی بلند تنم بود و مثله همیشه یه کمی ارایش کرده بودم و  بلوز صورتی کم رنگ با یه دامن. اینه به خودم نگاه کردم تو

امشب می خواي دل کیو ببري؟ همون طور که از : یلدا با لبخند پرسید. موهاي حال دار سیاهمو روي شونه هام ریخته بودم

یف بیارید بریم پایین که حاال بانوي دلبر، تشر: سپیده به سمتم اومد و گفت... رو  هدل هم: توي اینه نگاش می کردم، گفتم

هنوز پامو رو پله ي اخر . خندیدم و دستمو گذاشتم تو دستش و با هم رفتیم پایین. دوستان بی صبرانه منتظر دیدن شما هستند

همزمانش شروین هم . صداي تق تق کفشه پاشنه بلند خانم تو ساختمان می پیچید. نذاشته بودم که زیبا خانم از راه رسید

یه پیراهن قرمز جیغ پوشیده بود و . با دیدن ما یه لبخند کج زد و با حرص اومد به سمتون. خوندن یه اهنگ رپ شروع کرد به

 .یه ارایش غلیظ کرده بود که شبیه میمون شده بود

 چه خوشگل کردي... سالم شیدا جون : در حالی که دستشو جلو میاورد گفت زیبا

 .خوشگل بودم: حرص دستشو فشردم با

 زیبا جون کم پیدایی: ري گفتفو یلدا

 .یه موقع که ایران باشم میام اینجا. اخه میدونی دنیا جون، من دائم در حال سفرم: با عشوه گفت زیبا
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ببینم زیبا جون چه بالیی سر : زل زدم تو صورتش و گفتم. دلم میخواست یه دونه از اون ضربه قشنگامو تقدیمش کنم چقدر

 صورتت اوردي؟ 

البته خوشگل . خوشگل تر شدم؟ امریکا که بودم، یه دکتر زیبایی خیلی معروف عملم کرد: کشید و گفت به صورتش دستی

 .بودما ولی گفتم خوشگتر شم

 .میمون بودي میمون تر شدي: دلم گفتم تو

بود و  طبق معمول وسط واسه ي رقص خالی. وارد سالن شدیم. زیبا زنگ زد و بدون اینکه از ما عذرخواهی کنه رفت موبایل

فکر کنم پنجاه نفري بودیم . امشب نسبتا شلوغ بود. یه قسمت هم مختلط. یه طرف دخترا نشسته بودن و یه طرف هم پسرا

منم در جوابش فقط سرمو تکون . زد و سرشو به نشانه سالم تکون داد خنديشاهرخ با دیدن من لب. وبعضی ها هم جدید بودن

 اون دختره کی بود؟ : کنجکاوانه پرسیدرها . دادم و با بچه ها رفتیم نشستیم

 باید می ذاشتن میمون. البته من نمی دونم بر حسب چی اسمشو گذاشتن زیبا. زیبا خانوم -یلدا

 .همش سعی می کنه که شیدا رو پیش همه خراب کنه. دشمن سرسخت شیداس -سپیده

 .ري عاشق شده باشهفکر کنم صدبا. از اون دختراییه که کلی بی اف داره و عاشق پسراس -یلدا

 .هر روز زشت تر از دیروز. هر دفعه که می بینیمش صورتش تغییر کرده -سپیده

یه گوشه با چند نفر . باالخره پیداشون کردم. حرفاي بچه ها گوش می کردم و با چشمام دنبال سامان و دوستاش می گشتم به

با بازوم به پهلوي یلدا زدم . هم داشت به یلدا نگاه می کردرامین . دیگه نشسته بودن و حرف می زدن ولی سامان بینشون نبود

 کنهرامین داره نگات می : و اروم گفتم

 کجاس؟  -یلدا

 .و با سر اشاره کردم... اون گوشه نشسته ... هیس ارومتر  -

خیلی مودبانه . کمی بعد، از جاش بلند شد و به سمت ما اومد. یلدا رامین رو غافلگیرکرد و باعث شد سرشو بندازه پایین نگاه

هر چی بهش میگم، یلدا جان، خواهر . یلدا با خوش حالی قبول کرد و از جاش بلند شد. سالم کرد و به یلدا پیشنهاد رقص داد

ارش تنها رو صندلی نشسته بود و دنبال . بول نکن پررو میشن تو گوشش نمیره که نمیرهق ودمن، یه کمی براي پسرا ناز کن، ز

به سپیده هم گفتم تو یه موقعیت . به رها اشاره کردم که بلند شه تا ارش بتونه بیاد جلو. فرصتی می گشت که بیاد پیش رها

 .مناسب بره پیش نیما و ازش بپرسه که سامان کجاس

 : از طرف یلدا بود. داس ام اس برام اوم یه

 سامان نیومده -

 یه جوري از رامین بپرس چرا نیومده -

 میگه یه مشکلی براش پیش اومد -

 اگه اطالعات بیشتري به دست اوردي بگو -
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 اوکی -

پسري با پوست سبزه و موهاي مشکی و چشم هاي . شاهرخ بود. سرمو اوردم باال. تو موبایلم بود که یکی سرفه کرد سرم

 .درشت خاکستري

 می تونم بشینم؟  -

 بفرمایید -

: باالخره جرئت شکستن سکوتو به دست اورد و گفت. تا میومد چیزي بگه پشیمون می شد. سکوت.صندلی کنارم نشست روي

 ..می خواستم یه چیزي بگم ولی نمیدونم چجوري بگم. ..راستش 

 .راحت باش -

 .می خواستم اگه اجازه بدي بیشتر با هم اشنا بشیم... من ازت خوشم میاد : عمیقی کشید نفس

فکر نکنم ما به هم : خالف زیبا که تا یه همچین پیشنهادي میشنید نیشش باز می شد و قبول می کرد، خیلی جدي گفتم بر

 .مبخوری

 چرا اینو می گی؟ من برعکس فکر می کنم -

 مطمئنم بعد از اشنایی بیشتر نظرت عوض میشه -

 من خیلی سخت نظرم تغییر میکنه.. مطمئن نباش -

 ببینیم و تعریف کنیم -

 یعنی موافقی که بیشتر با هم باشیم؟  -

یه کمی مکث کردم . ومدنش کار منو راحتر کردسامان با نی. که سامان نبود، بهترین فرصت بود که به شاهرخ نزدیک شم حاال

 .ولی من حدو حدود رابطمون رو مشخص می کنم... باشه : بعد گفتم

 .باشه هر چی تو بگی: فشرد و گفت دستمو

صورتشو اورد . چشمایی که به خاطر به دست اوردن رضایت من برق شادي توش موج می زد. نفرت به چشماش نگاه کردم با

و . مطمئن باش از با تو بودن هیچ وقت پشیمون نمیشم. باالخره رضایت بانوي اینجا رو به دست اوردم: تنزدیک گوشم و گف

 .اروم خندید

فکر می کنه من احمقم و نمی دونم . روزي که پیشمونی سودي نداره. گریه هاتم یه روزي می بینم. شاهرخ خان، بخند بخند

 .شو کندهخودش با دستاش گور. هرروز با یه دختر میگرده

 میاي بریم برقصیم؟  -

 نه حوصله ندارم -

 پس بیا حرف بزنیم... باشه  -

 تا االن داشتیم چیکار می کردیم؟  -
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 منظورم اینه که راجبه خودمون حرف بزنیم -

 بزنیم -

 تو چند سالته؟  -

 بهم چند می خوره؟  -

 25شاید ... نمی دونم  -

- 24 

االن یه مرغداري بزرگ . دنبال پول در اوردن بودم و درس و مدرسه رو دوست نداشتم از اولش. دیپلم دارم. سالمه 28من  -

 .دارم که درامدش خیلی خوبه

 ... مبارك صاحبش باشه : دلم گفتم تو

 تو چی؟  -

 .هنوز اونقدر بهت اعتماد ندارم که بخوام همه چیه زندگیمو بگم -

 .من کال ادم عجولیم. اشنایی نیاز به زمان داره. حق با توئه -

 .وقتی به یه دختر می رسن، عجول و بی تاب می شن. همشون همینن پسرا

 .بچه ها بیاین پیتزا ها رو اوردن -

ما نشسته سپیده پیش نی. نگاهی به اطراف کردم. کسري باعث شد فوري دستمو از تو دستش در بیارم و از جام بلند شم صداي

یه جورایی روشش مثل من . بود و خیلی صمیمی شده بودن ولی رها خیلی جدي نشسته بود و به حرفاي ارش گوش می داد

 تو چرا تنهایی؟ : یلدا اومد پیشم و گفت. بود

نه : فتتونستی بفهمی سامان براي چی نیومده؟ قیافه ي ناراحتی به خودش گرفت و گ. تا حاال پیش شاهرخ بودم: گفتم اروم

 ... 

کفش هاي پاشنه بلندم رو انداختم یه گوشه و با . نسیم یه دقه بیا اتاقم کارت دارم: از اینکه برم تو اتاقم، رها رو صدا کردم قبل

 .صداي در بلند شد. بی حوصلگی لباسم رو عوض کردم و رو مبل ولو شدم

 .نهاشاره کردم که بشی. در باز شد و رها وارد اتاق شد... بیا تو  -

 امشب چطور بود؟  -

 ... خوب بود  -

 ارش چی می گفت بهت؟  -

 .در مورد خودش حرف می زد ولی خیالت راحت زیاد بهش رو نمیدم -

 فقط به غیر از ارش با کسه دیگه اي نیستی؟ ... خیالم راحته  -

 میشناسیش؟ . ارش که رفت یه پسري به اسم نریمان اومد پیشم... چرا  -
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 ن رو به زبون اورد چشمام چهار تا شداسم نریما وقتی

 چی؟ نریمان؟  -

 چیزي شده؟ ... اره  -

 .ببین باید محکم بچسبیش تا در نره. حتی جواب سالممون هم به زور میده. نریمان از مخالفاي سرسخت دختراس -

 خب حاال می تونم برم؟ خیلی خوابم میاد. یه کاري می کنم تا به غلط کردن بیافته. باشه -

 ... یه لحظه صبر کن  -

 اینا چیه؟ : ازم گرفت و با تعجب پرسید. رو از روي میزم برداشتم و به سمتش گرفتم مدارك

 شناسنامه ي خودت هم بیار بده به من. فقط حواستو جمع کن گم نشه. شناسنامه و کارت شناسایی با اسم نسیم مهدویان -

 این کارها واقعا الزمه؟  -

 .و دیگه رها نیستی تو االن نسیمیت. معلومه که الزمه -

 دستشو گرفتم و بلندش کردم و بردمش جلوي اینه.باید با تموم وجود این موضوع رو قبول می کرد. قانعش می کردم باید

. چیزي از اون تو وجودت باقی نمونده به غیر خاطرات تلخی که باید فراموش کنی. اون رها دیگه مرده. به خودت نگاه کن -

 .دي اینو باید قبول کنیتو عوض ش

 .من خیلی عوض شدم. حق با توئه -

 .تصمیمی که ما گرفتیم باعث این تغییرات شد: زدم و گفتم لبخندي

 .سرشو تکون داد اروم

 حاال دیگه می تونی بري بخوابی -

 میشه چند تا کتاب قرض بگیرم؟ : به کتابخونم انداخت و گفت نگاهی

 اره  -

 .از حالتش خندم گرفت. سمت کتابخانه رفت و با تعجب به یکی از قفسه ها نگاه کرد به

 چیه؟ چرا اینطوري نگاه می کنی؟  -

 نگفت و متعجب یکی از کتاب ها رو برداشت چیزي

 االن داري با خودت میگی این که به گور باباي عشق خندیده، دیگه خوندن کتابهاي عاشقانه چه معنی میده -

 ینا رو می خونی؟ چرا ا -

 .به خاطر اینکه یاد بگیرم چجوري عاشقانه حرف بزنم تا دل طرفم رو به دست بیارم -

 ... تو ادم عجیبی هستی : لب گفت زیر

 .تا کتاب برداشت و شب بخیر گفت و رفت چند
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یه اس ام . خواب الودگی برداشتمبا . یادم رفت سایلنتش کنم! لعنتی. تازه گرم شده بود که از صداي موبایلم از جا پریدم چشمام

 .نمیگه شاید خواب باشم. این پسر چقدر بی مالحظس. اس از طرف شاهرخ بود

 را بهانه کنم یامیچه پ دانمینم گاه

 از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم تا

 را بهانه کردم فردا را چه کنم یبار که دلتنگ این

 .بفهمه ساعت سه ي نصفه شب وقت اس ام اس بازي نیستجوابشو ندادم تا ! زود شروع کرده بود شاهرخ

*** 

 .به پهلوهاي اسبم زدم و به سرعت از اونجا دور شدم پاهمو

 ... شیدا صبر کن : میشنیدم که داد می زد صداشو

. بود عین مسابقه شده. دو تا ضربه دیگه به اسبم زدم و سرعتمو بیشتر کردم. صداي پاي اسبش فهمیدم داره دنبالم میاد از

افسار اسبمو کشیدم تا ... حاال .. .نزدیکتر... نزدیکتر ... نزدیکتر . یه کمی صبر کردم تا نزدیکتر شه. حس کردم خیلی نزدیکمه

تمام ... سامان تعادلشو از دست داد و از روي اسب افتاد پایین و اسبش هم فرار کرد . اسبش رم کرد و پاهاشو اورد باال. وایسه

حتی برنگشتم تا ببینم ... تا تو باشی منو سرکار نذاري ... لبخند پیروزي اومد رو لبم ... ده ثانیه اتفاق افتاد  اینا تو کمتر از

سعی کرد از جاش بلند شه ولی ..صبر کن... شیدا ... شیدا : اي صدام میکرد ندهبا لحن درما. چیزیش شده یا نه فوري راه افتادم

 ..برو... برنگرد ... فیلم بازي میکنه  داره: با خودم گفتم. درد پاش نذاشت

 ... ولی بیچاره اسبش هم رفته : حس دیگه می گفت یه

 از کی تا حاال دلت براي یه پسر می سوزه؟ تازه اسب اون برمی گرده -

 .رج شدملباسامو عوض کردم و بدون اینکه از بهاره خدافظی کنم از باشگاه خا. اینکه هنوز دودل بودم، ولی از اونجا رفتم با

 شیدا صبر کن کارت دارم -

با . باورم نمی شد. پاي چپش رو رو زمین می کشید و قیافش از درد درهم شده بود. سامان لنگ لنگان به سمتم میومد. برگشتم

 .چه سرعتی خودشو به من رسونده بود

 ... چه عجب خانم وایساد  -

در ماشینو باز . با عصبانیت خودمو به ماشین رسوندم. برمیخوره حاال چه زود بهشون: با خنده گفت. اینو گفت حرکت کردم تا

 .کردم ولی با یه ضربه درو بست

 .می دونم از دستم ناراحتی ولی بذار برات توضیح بدم -

بدون توجه بهش دور . اومد جلوي ماشین وایساد. سریع درو قفل کردم و سویئچ رو چرخوندم. دادم و سوار ماشین شدم هلش

یه دستم رو فرمون بود و . موبایلم زنگ خورد. قیافش دیدنی بود. از تو اینه به سامان نگاه کردم. زدم و از یه مسیر دیگه رفتم

 روي صفحه اسم بهاره بود. مداردست دیگرم تو کیفم تا موبایلمو بر
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 ..الو -

 شیدا کجا رفتی؟  -

 ببخشید بهاره جون کار پیش اومد مجبور شدم سریع بیام بیرون -

 چیزي شده؟  -

 راستی بهاره، من سه شنبه نمیام. مغازه شلوغ شده، دنیا کمک می خواست... نه  -

 مثل هفته ي قبل چهارشنبه میاي؟  -

 .میامکال تا پنج شنبه ن... نه  -

 عیبی نداره... باشه  -

 خب دیگه کاري نداري؟  -

 مراقب خودت باش... نه  -

 باي... تو هم همین طور  -

 فارسی را پاس بدار... باي چیه دختر  -

 تو خوبی -

 شک داشتی؟  -

 مثال دارم رانندگی می کنم.. ببین می تونی منو به کشتن بدي -

 باشه بابا خدافظ -

 .باي: قصد گفتم از

 انداختم روي صندلی و دستمو بردم جلو تا اینه رو تنظیم کنم که از توش ماشین سامان بایلومو

 یه ساعتی چرخیدم بعد وارد جاده ي. مسیرم رو عوض کردم. لبخندي اومد رو لبام. دیدم رو

یه اس ام اس بود و . صداي ویبره ي گوشیم اومد. اعصابم بهم ریخت و بیشتر گاز دادم. هنوز داشت دنبالم میومد. شدم کرج

 شماره 

 : اول جدیده رو باز کردم که از طرف بهاره بود. همزمان یه اس ام اس دیگم اومد. رو نمیشناختم فرستندش

اولش نمی خواستم بدم ولی گفت قبال با خودت هماهنگ کرده و . تجون، مهندس نوربخش زنگ زد و شمارتو ازم گرف شیدا

 تو یادت رفته شمارتو

 .گفتم اینا رو بدونی. بدي

 : خودش بود. حرص اونکی اس ام اس رو باز کردم با

 .دنیام که بري دنبالت میام تا بذاري برات توضیح بدم هرجاي
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دنده رو عوض کردم و .بهاره خانوم بعدا حالتو می گیرم. سامان نگاه کردم انداختم کنار و از تو اینه به قیافه ي خوشحال موبایلو

 با اخرین 

وارد اتوبان همت . براي همین برگشتم رو به تهران. رفتم و رفتم تا سامان گمم کنه ولی اون زرنگ تر از این حرفا بود سرعت

 . که شدم، سرعتم رو بیشتر کردم

 : همون موقع اس ام اس داد. نزدیکاي مجتمع تجاري که شدم، سامان گمم کرد. شانس خوبم خلوت بود از

 تونستی فرار کنی ولی مطمئن باش دفعه ي بعد نمی تونی اینبار

کنن  زنگ زدم به یلدا که با سپیده، مغازه رو تعطیل. ساعت نه شب شده بود. زدم و با خیال راحت به راهم ادامه دادم پوزخندي

 . و بیان بریم خونه

 .ساعت بعد رسیدیم خونه نیم

 کجا میري؟ : سپیده پرسید. از شام زودتر از همیشه از جام بلند شدم بعد

 مگه نمی دونی؟ میره با خدا خودش خلوت کنه -یلدا

 ... خودم؟ کدوم خدا؟ خیلی وقته با این واژه غریبه شدم  خدا

 تو اتاقش چیکار میکنه دوما که همیشه دیرتر می رفت اوال که تو از کجا می دونی اون -سپیده

 االن مشکل شماها چیه که بحث می کنین؟ دلم خواست امشب زودتر برم تو اتاقم -

یکی از کتابها رو از تو قفسه در اوردم و شروع کذدم . با قدم هاي سریع خودمو به اتاقم رسوندم و درو محکم کوبیدم به هم و

 اصال . به خوندن

کتابو بستم و لب تابم رو روشن ... پیروزیم ... به اتفاقات امروز ... همش فکرم می رفت یه جاي دیگه . ونستم تمرکز کنمت نمی

 این لب تاب هدیه. کردم

مثال یه ! هدیه هایی گرون. دلبري به غیر از له کردن غرور پسرا یه خوبیه دیگم داره که کلی هدیه می گیریم. از پسرا بود یکی

 صداي در بلند شد.یکی از فایل ها رو باز کردم و یه اهنگ مالیم گذاشتم. ام دستبند طال خریدپسره بر

 ... بیا تو  -

بوي خوش قهوه فضاي اتاق رو پر . یه سینی دستش بود و کتابا زیر بغلش. اروم دستگیره ي در پایین اومد و رها اومد تو خیلی

 .کرد

 وقت داري با هم حرف بزنیم؟  -

با تعجب . سینی رو گذاشت رو میز و کتابا رو سرجاشون قرار داد. ت بلند شدم و نشستم و با لبخند سرمو تکون دادمروي تخ از

 خوندیشون؟ : پرسیدم

 امروز کار خاصی نداشتم... اره  -

 از چهارشنبه تا امروز پنج تا کتاب خوندي. همین دیشب دو تا کتاب گرفتی! چه سرعتی داري -
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 براي همین سرعتم باالس. می خونم خب من زیاد کتاب -

 منم زیاد می خونم ولی دیگه انقدر تند نمی تونم بخونم -

 .و شونه باال انداخت خندید

 خب حاال چیکارم داشتی؟  -

 حوصلم سر رفت گفتم بیام با هم حرف بزنیم. بچه ها خسته بودن رفتن خوابیدن... کار خاصی نداشتم  -

 .اومدي اینجا زیاد با هم حرف نزدیماز روزي که . خوب کاري کردي -

 راستش از بچه ها درمورد گذشته پرسیدم، گفتن یاداوریش ناراحتشون می کنه از شیدا بپرس برات بگه... اره  -

 چرا می خواي بدونی؟  -

 ... کنجکاوي  -

ود ولی نفس عمیقی کشیدم و با وجود اینکه براي منم گفتن این حرفا سخت ب. رها حق می دادم که بخواد دربارمون بدونه به

 : شروع کردم

. یه پارك سر کوچه بود. یعنی دو سال بعد از اینکه من تنهاي تنها شدم. اشنایی من و دنیا مربوط به شش سال پیشه داستان

 . شب هایی که حالم گرفته بود می رفتم اونجا

روي نیمکت نشسته . براي همین، رفتم به همون پارك. شب هم حالم خیلی خراب بود و به شدت هواي تازه نیاز داشتم اون

دختري تقریبا هم سن و سال خودم، با . به سمت صدا رفتم. بودم و غرق در افکار خودم بودم که صداي هق هقی رو شنیدم

 .بود دهظاهري کثیف و دست و پاي زخمی به درختی تکیه دا

هر دو گریه می ... به طرفش رفتم و بی اختیار در اغوشش کشیدم ... لحظه حس کردم اونم مثل من غم بزرگی داره  اون

 . وقتی اروم شد به خودش اومد و فوري ازم جدا شد. کردیم

سرشو اروم . رو پامدوباره بغض کرد و سرشو گذاشت ... من هم مثل تو خیلی دلم پره ... نترس : بی جونی زدم و گفتم لبخند

 .ناز کردم

 خدایا، منو می بینی؟ من چیکار کردم که دارم تاوانشو پس میدم؟ : صداي لرزون ولی بلند گفت با

 .سه ماه بعد از تولدم، مادرم مرد. از وقتی که بهودنیا اومدم، یه روز خوش تو زندگیم نبوده: اش شدت گرفت ولی ادامه داد گریه

پدر داشتم ولی کارش کتک زدن و دعوا کردن بود . و من بزرگ می شدم بدون مادر و محبت پدرخیلی سخت میگذشت  روزها

چند بار خودکشی کردم ولی ... و من ذره ذره اب می شدم ... چهار سال پیش بابام معتاد شد ... بی دلیل و الکی منو رو میزد ... 

 .که باعث شد معتاد بشه، اومد خونهبابام با همون مردي  یشیه هفته پ... هربار نجات پیدا کردم 

برخالف خواست خودم رفتم . بابام اونروز گفت بیام پیش اونا. وقتایی که اون میومد، خودمو تو اتاق حبس می کردم همیشه

من با مردي که بیست سال از ... انگار تمام ساختماناي عالم بر سرم خراب شد ... داشتن قرار عروسی می ذاشتن . پیششون

 بزرگتره ازدواج کنم؟ خودم 
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مطمئنم که پیدام میکنن ولی اگه ... امروز از سر سفره ي عقد فرار کردم ... براي پدرم متاسفم که انقدر بی غیرت بود  واقعا

 ... زورشون فقط به ما میرسه ... از همه ي مردا متنفرم ... متنفرم .. بکنن زندم نمیذارن

نفهمیدم چرا این چیزا رو . ببخشید خانوم، اصال حواسم نبود: اشکاشو پاك کرد و گفتاز رو پام بلند کرد و پست دستاش  سرشو

 .براي شما گفتم

: دست لرزونم رو روي گونه اش کشیدم و با بغض گفتم. روي گونه اش کبودي دیده می شد. صورت مظلومش خیره شدم به

 بابات زده؟ 

 ه اشکاش جاري شدو دوبار. تازه یه کمی بهتر شده: تکون داد و گفت سرشو

هر دفعه منو تا . بار اولم نیست که فرار کردم. اگه پیدام کنن چه خاکی تو سرم بریزم؟ مطمئنم بابام این دفعه منو می کشه -

 .حتی یه بار کارم به بیمارستان کشید. حد مرگ زده

از دستم براش بر میومد این بود که  تنها کاري که. دستشو گرفتم و به خونه بردمش. نسبت به مردا صد برابر شده بود نفرتم

 .براي خودم هم خوب بود از تنهایی در میومدم. بهش جا و مکانی بدم

از چند نفر که پرسیدم، گفتن که دو هفته . براي اینکه از اوضاع خانواده ي دنیا با خبر شم، به محلشون رفتم. ماهی گذشت یک

 .دخترش هم فرار کرده. واد، مردهاي میشه صاحب اون خونه به خاطر مصرف بیش از حد م

 ... از همه ي مردا انتقام می گیرم : وقتی به حرف اومد فقط یک جمله گفت. به دنیا گفتم، چند ساعتی هیچی نگفت وقتی

همزمانش با پس انداز کم من، . ي پدرش رو فروختیم و با پولش یه مغازه ي کوچک اجاره کردیم و مشغول به کار شدیم خونه

 .به دانشگاه بریم و درس بخونیمتونستیم 

وارد زندگی پسرا می شدیم و وقتی بهمون وابسته می شدن، ترکشون می کردیم و ضربه ي . دومون هدفمون انتقام بود هر

 .بزرگی وارد می کردیم

تلخمون،  به خاطر مسائل امنیتی و فراموش کردن گذشته ي. کم قضیه جدي شد و روز به روز به تعداد پسرا اضافه می شد کم

رفتیم پیشش و شناسنامه و کارت شناسایی با اسم . یکی از دوستاي یلدا برادرش تو کار جعل مدرك بود.اسمامون رو کردیم

 .این داستان دنیا بود.مدارك تو هم همون درست کرد. برامون کمتر می شد مچون اشنا بود خرجش ه. هاي جدیدمون گرفتیم

 حاال با شبنم چجوري اشنا شدید؟ . ..واقعا کارش بی نقص و عیبه  -رها

وقتی استاد صداش کرد، زد زیر گریه و . یه روز یکی از دخترا به کلی حواسش پرت بود. سال دوم دانشگاه بودیم... شبنم  -

نمی . با هم رفتیم دستشویی. استاد هم بهش گفت که می تونه بره بیرون و منم همراهش فرستاد. گفت که حالش خوب نیست

 چی شده؟ : قدر گریه کرد ولی وقتی اروم شد ازش پرسیدمدونم چ

 ..حالم از همشون بهم می خوره: دلی پر از غصه و نفرت گفت با

 از کیا؟  -

 ... از همه ي مردا متنفرم  -
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 حاال چرا؟ ... منم همین طور  -

برادر . شقانه زد که به دلم نشستگفت که عاشقم شده و کلی حرفاي عا.دو سال پیش، دوست برادرم، حامد اومد خواستگاریم -

منم خام حرفاشون شدم و قبول . بی غیرتم هم با وجود اینکه می دونست حامد چجور ادمیه اصرار کرد که باهاش ازدواج کنم

... فوق العاده بود ... خوب که نه ... چند ماهی همه خوب بود . خونه زنگیمون رخیلی سریع عروسی کردیم و رفتیم س. کردم

بدجوري وابسته و عاشقش شده بودم ولی ... گذاشت بیام دانشگاه و طرس بخونم ..که میخواستم برام فراهم می کردهرچی 

به پاي اینکه از سرکار میاد  اشتمکم کم نسبت بهم سرد می شد ولی من احمق میذ. این عشق چیزي جز یه تب زود گذر نبود

 .و خستس

فکر می . با عجله رفتم اونجا. دو ماه پیش، دوستم بهم زنگ زد و گفت که سریع خودتو به این ادرس برسون: بغض ادامه داد با

... باورت نمیشه ... سوار ماشین شدن ... کنی تو چه وضعیتی دیدمش؟ دست در دست یه دختر بود و از رستوران میومدن بیرون 

وقتی به برادرم گفتم، دیونه وار خندید و ... لمه اي براي توصیف حال اون موقعم ندارم هیچ ک..اون کثافت بوسش کرد... اون 

باورم نمی شد ... باالخره فهمیدي؟ اون اولین دختري نبود که بوسش کرد و تو اولین زنی نبودي که وارد زندگیش شدي : گفت

 چرا؟ چرا با من اینکارو کردي؟ : میدبا بهت پرس. برادرم، همه کسم، با من یه همچین کاري کرده باشه... 

به خاطر اینکه اذیت نشی قبل از مرگش همه چیزو به ... چون مامان تورو بیشتر دوست داشت : نفرت بهم نگاه کرد و گفت با

 ازت متنفرم سپیده... ازت متنفرم ... نامت کرد 

 ... مردا ارزش این کارا رو ندارن ... ن گریه نک: کشیدم رو گونش و اشکاشو پاك کردم و با لحن مهربونی گفتم دستمو

از یه .دیگه نمی خوام تو اون خونه بمونم. درست از شب طالقم برادرم خونه نیومد. االن یه هفته اي میشه که طالق گرفتم -

 ... طرف هم کسی رو ندارم که برم پیشش 

 پس پدر و مادرت چی؟ : اشکی روي گونه ام چکید و با صدایی لرزون پرسیدم قطره

 .مادرم هم پنج سالی میشه که فوت کرده. بابام که وقتی سه ماهم بود، از مامانم طالق گرفت -

گناهی  خدایا ما چرا انقدر باید عذاب بکشیم؟ مگه چه. در اغوش گرفتمش. یاد مادرش که افتاد دوباره اشکاش جاري شد به

 مرتکب شدیم؟ 

 خدایا لیست ادم هایت اشتباهی شده(

 ! )من ایوب نیست اسم

وقتی به شبنم گفتم که بیاد با ما زندگی کنه نمی دونی . اونم فوري قبول کرد. رو گرفتم و با دنیا درمیون گذاشتم تصمیمم

شبنم از کار ما . تو مجتمع تجاري خریدیمپوالمون رو گذاشتیم رو هم و یه خونه ي بزرگتر و یه مغازه . چقدر خوشحال شد

این هدف باعث شد که ما . هر سه نفرمون هدفمون انتقام و فرار از گذشته بود. خوشش اومد و براي گرفتن انتقام به ما پیوست

 .فکر می کنم همه چیزو برات گفتم. خیلی تغییر کنیم و خودمون رو فراموش کنیم
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من فقط به خاطر یه دروغ از پسرا متنفر شدم . جی که کشیدید در مقابل مال من هیچهدرد و رن: دستشو مشت کرد و گفت رها

 ... شیدا درباره ي خودت چیزي نگفتی ... 

 حتی دنیا و شبنم هم نمی دونن... هیچ وقت ازم نپرس : سریع گفتم خیلی

 چرا؟ : پرسید متعجب

من دیگه برم ... ببخشید منظوري نداشتم : د شد و گفتاز جاش بلن. خودش فهمید که نباید دیگه چیزي بگه. ندادم جواب

 ... تو هم موبایلتو جواب بده که خودشو کشت ... بخوابم 

 شب بخیر... باشه  -

 شب بخیر -

ده تا اس ام اس و چهار تا تماس ناموفق که همشون . موبایلمو برداشتم و نگاهی بهش کردم. از اتاق خارج شد و درو بست رها

 ! من نمی فهمم این پسر کارو زندگی نداره؟ . بوداز طرف شاهرخ 

 "حالت خوبه؟ .. سالم عزیزم"

 "خانمی خوبی؟  "

 "جواب بده... شیدا "

 "... کم کم دارم نگران می شما  "

 "شیدا جواب بده مردم از نگرانی "

 "سالم حالم خوبه": با بی حوصلگی زدم. کدوم رو دوبار فرستاده بود هر

 "..نگران شدم! جایی تو دختر؟ ک ": جواب داد فوري

 "ببخشید که نگرانت کردم " -

 "فردا میاي بریم بیرون؟ ... خواهش می کنم خانمی " -

 "کی و کجا؟ " -

 "اینو تو مشخص کن " -

 "ناهار خوبه؟ " -

 "کجا بیام دنبالت؟ ... اره " -

استادم یک سالی میشه که رفته امریکا و . یینخونه ي استادم رو بهش دادم و گفتم که رسید بهم اس بده تا بیام پا آدرس

 .خونشو سپرده به من تا هر چند وقت یه بار سري بهش بزنم

 ... شیدا ... شیدا  -

 شبنم داره ناله می کنه... شیدا بیا : سراسیمه درو باز کرد و گفت رها
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. تب نداشت. روي تخت کنارش نشستم و دستمو گذاشتم رو پیشونیش. از جام بلند شدم و به سمت اتاق سپیده رفتم سریع

خیلی سریع با یه لیوان اب . یه لیوان اب بیار: رو به رها گفتم. یادش رفته بود بخوره. نگاهم افتاد به قرص هاي باال سرش

رها . اروم اروم ناله هاي سپیده قطع شد و دوباره به خواب رفت. بهش دادمبا کمکش سپیده رو نشوندم و قرص ها رو . برگشت

 شبنم مریضه؟ : با نگرانی پرسید

 .می تونی بري بخوابی. االن دیگه مشکلی نیست. قرصاشو یادش رفته بود بخوره... میگرن داره  -

 شب بخیر..پس: نگاهی به سپیده کرد و گفت رها

 .وقتی مطمئن شدم حالش خوبه به اتاقم برگشتم. پیده موندمکمی پیش س. سرمو تکون دادم فقط

*** 

اخه چجوري کسی که لباساي مارك دار می . درحالی که سعی می کردم ریلکس باشم سوار ماشین شدم. چهارتا شد چشمام

 ! پوشه و ساعت گرون قیمت میندازه پراید داره؟ 

 حال شما؟ . سالم شیدا خانوم -

 .تاسش برق می زدکله ي . بهش کردم نگاهی

 تو خوبی؟ . خوبم -

 خب کجا بریم؟ . تو خوب باشی منم خوبم -

 هرجا تو میگی... نمی دونم  -

 سفت بشین می خوام ببرمت یه جاي خوب -

اهنگش رو اعصابم راه می رفت ولی . از اهنگاش می شد فهمید که سلیقش در این مورد افتضاحه. صداي ضبطو زیاد کرد و

 .بگم نمی تونستم چیزي

توفع . یه رستوران خیلی معمولی. "کبابی فرید "به تابلوي رستوران نگاه کردم . رو شکر راه طوالنی نبود و زود رسیدیم خدا

وقتی دیدم وایساده، . کمی منتظر شدم تا ببینم درو برام باز میکنه یا نه. شاهرخ از ماشین پیاده شد. غیر از این هم نداشتم

 . شدمکیفمو برداشتم و پیاده 

شاهرخ دستمو ول کرد و . دو تایی وارد رستوران شدیم. کباباش حرف نداره. اینجا مال دوستمه: دستمو گرفت و گفت شاهرخ

 .با هم سالم و احوال پرسی کردن. به سمت دوستش رفت

 .دا هستمشی: یه لبخند ملیح زدم و دستمو به طرفش دراز کردم و گفتم. دوستم فرید: شاهرخ اومد کنارم و گفت بعد

 .خواهش می کنم بفرمایید بنشینید. خوشبختم -

انگار منتظر بودم اون امر . شاهرخ فوري نشست و به منم اشاره کرد که بشینم. ما رو به سمت یه میزه دو نفره راهنمایی کرد و

موزش اداب معاشرت با باید یه کالس ا. حداقل کاري که می تونه بکنه.یه صندلی رز برام عقب نمی کشه. کنه تا انجامش بدم

 .رو عقب کشیدم و نشستم یبا حرص صندل. خانم ها براش بذارم
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 چی میل دارید؟  -فرید

 مثل همیشه کوبیده -شاهرخ

 شما چی؟ : رو به من کرد فرید

 شیشلیک -

 همین االن میارم براتون -فرید

 مخلفات یادت نره -شاهرخ

احساس . تکه اي گذاشتم تو دهنم و جوییدم. ي همین فوري مشغول شدمخیلی گرسنم بود برا. دقیقه بعد غذاها رو اوردن ده

فرید اومد . به زور یه تکه دیگه خوردم. نگاهی به شاهرخ کردم که داشت با ولع غذا می خورد. کردم دارم الستیک می خورم

 چیزي کم و کسر نیست؟ : باالسرمون و پرسید

 لیهعا... نه دستت درد نکنه : با دهنی پر گفت شاهرخ

 .لیوان اب رو برداشتم و سر کشیدم. داشت بهم می خورد حالم

 چرا چیزي نمی خوري؟ : بشقابشو داد جلو و گفت شاهرخ

 حالم زیاد خوب نیست -

 می خواي بریم قدم بزنیم؟  -

 ... بریم  -

 میدونی خیلی خوشگلی؟ ... خانمی : شدیم و شاهرخ دستمو گرفت و اروم زیرگوشم گفت بلند

 ! اینم یکی دیگه از روش هاي منه. زیر انداختم و مثال خجالت کشیدم سرمو

 چی شده؟ : یلدا متعجب پرسید. قطع کردم و زدم زیرخنده موبایلمو

 شاهرخ با کسري دعوا کرده -

 خب این چیش خنده داره؟  - سپیده

 .بزنم شاهرخ گفت دیگه خونه کسري نمیاد و االن من می تونم با خیال راحت مخ سامان رو -

 حاال سر چی دعوا کردن؟ . همچین خندیدي گفتم چی شده -یلدا

 شاهرخ هم عصبانی میشه و باهم درگیر میشن. قرار بوده باهم شریک شن و یه رستوران بزنن ولی کسري میزنه زیرش -

 ... پس کبودي پاي چشمش براي این بوده  -سپیده

 ولی اخه چرا زده زیرش؟  -رها

 ... مهم اینه که لطف بزرگی در حقم . حاال این چیزا مهم نیست. حتما دلیل خاصی داشته.. .کسري خیلی موذیه  -

 زیبا داره میره طرف سامان... شیدا نگاه کن : پرید وسط حرفم یلدا

 میشنوه. ارومتر... هیس : عصبانی گفتم با
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 ... بشو نیست این ادم : زیر لب گفتم. زیبا خانم با عشوه می رفت پیش سامان. سمتشون برگشتم

خانم از اونجایی که خیلی حسود تشریف دارن و کال با همه لج هستن، میرن سراغ دوست پسراي مردم و خودشون رو می  زیبا

من کلی زحمت میکشم مخ یه پسرو شستو شو . چند باري هم سراغ پسراي ما اومد و هربار باهاش دعوا کردم. چسبونن بهش

 .یه لبخند کج بشینه کنج لبم. ولی اینبار زیاد هم بعد نشد. باد میده ههمه ي زحمتمو بمیدم، بعد ایشون با دوتا عشوه 

 تو خوش حال شدي؟  -سپیده

 .خوب نگاه کن. االن وقت امتحان کردن سامانه -

زیبا می شینه کنارشون و مشغول . سامان لبخند پررنگی رو لباش بود. خودشو معرفی کرد و با ارش و سامان دست داد زیبا

 .حرف زدن میشن

 .من و شبنم میریم پیششون. شیدا، رامین و نیما اومدن -یلدا

 .رها تو هم برو پیش نریمان. باشه برین -

ارش هم حواسش به . میمون خانوم سعی می کرد خوشو به سامان بچسبونه. یباها که رفتن، نگامو زوم کردم رو سامان و ز بچه

سامان . معلوم بود حسابی رها دلشو برده. اونا نبود و فقط داشت به رها که کنار نریمان نشسته بود و می خندید، نگاه می کرد

. سامان غافلگیر شده بود. کون دادمپوزخندي زدم و سرمو به نشانه ي تاسف ت. سرشو چرخوند و نگاهمون تو هم گره خورد

امشب ! ایول. داشت میومد سمت من که یکی از پسرا جلوشو گرفت. فوري برگشت سمت زیبا و چیزي گفت و از جاش بلند شد

شه، از جام بلند شدم و خودمو به  صقبل از اینکه سامان از دست اون پسره خال. همه چیز همون طوري که میخوام پیش میره

 .دمکسري رسون

 .چه عجب خانوم افتخار دادن با ما همکالم بشن: تا منو دید نیشش باز شد و گفت کسري

 اومدم ببینم اون کبودي زیر چشمت مال کیه... نیشتو ببند  -

 یعنی تو نگرانم شدي؟ : رفت باال و متعجب پرسید ابروهاش

 نه می خواستم برم بهش پاداش بدم -

 .ولیون شربتشو سر کشید. خودم بهش یه پاداش حسابی دادم. ولی الزم نیست ...چقدر تو مهربونی : و گفت خندید

 چرا معامله رو بهم زدي؟  -

 تو از کجا میدونی؟ : چشم هاي گرد شده پرسید با

 ! مگه میشه چیزي رو من ندونم؟  -

 تو با شاهرخ دوستی؟ ... خب معلومه نمیشه  -

 نه بابا مگه پسر قحطه برم سراغ اون -

 پس از کجا می دونی؟  -

 ... خبرا زود میرسه  -
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برگشتم سمتش . یه قدم به جلو برداشتم که یکی صدام کرد. چیزي بگه که یکی از بچه ها صداش کرد و مجبور شد بره اومد

 . و پوزخندي زدم

 چرا فرار میکنی و نمی ذاري برات توضیح بدم؟  -

 کارتم که بخواي برام توضیح بدي؟ اوال که من ازت فرار نمی کنم، دوما که من چی -

 برو کنار: با حرص گفتم. برم که سد راهم شد اومدم

 تا نذاري برات توضیح بدم نمی ذارم بري -

 .عالقه اي به شنیدن حرفات ندارم -

 از سرکار گذاشتن ادما متنفرم ولی باور کن مشکلی برام پیش اومد. ولی من باید بگم -

 به من ربطی نداره -

 ا داري مسخره بازي درمیاري؟ پس چر -

خیلی ریلکس از کنارش رد شدم و رفتم رو صندلیم . که یه کمی پیاز داغشو زیاد کرده بودم ولی به نظرم الزم بود درسته

 .نشستم

 دیگه از دستم ناراحت نیستی؟ : هم اومد کنارم نشست و گفت سامان

 .نداره که بخواین برام توضیح بدیدببینید اقاي مهندس نوربخش، کاراي شما هیچ ربطی به من  -

 .تاکیید کردم "هیچ" روي

 تو فامیلیه منو از کجا میدونی؟ : پرسید متعجب

 من خیلی چیزاي دیگم دربارتون می دونم -

 مثال چی؟  -

 ... تقربیا میشه گفت همه چی رو  -

 اونوقت از کجا فهمیدي؟ ! چه جالب -

 ... بماند  -

 .دستشو به چونش مالیدمتفکر به خودش گرفت و  حالت

 زیاد فکر نکن، به نتیجه نمیرسی -

 نگفتی هنوز از دستم ناراحتی؟ ... اصال ولش کن مهم نیست ... راست میگی  -

 مگه من بچم که هرکاري میکنی ناراحت شم؟  -

! اخه پسر هم انقدر چابلوس؟ . این پسره رسما داشت حوصلمو سر می برد. زد و سرشو به نشونه ي تشکر تکون داد لبخندي

 ... البته که از بچه ننه ها غیر از این بعیده 

 ... می تونم یه  -
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 ... خب دوستان عزیز بیاین وسط میخوام یه اهنگ شاد بخونم : بلند شروین حرفشو قطع کرد صداي

 .صدم ثانیه، نصفی از بچه رفتن وسطیک  در

 : لبخندي زد و شروع کرد شروین

 من میخوامت آرزومه بیام تو خوابت  خوب

 بخندیم بشم محو صورت ماهت عزیزم

 دارم بمیرم اما اون اشکاتو نبینم  دوست

 تو دیگه قلب من میخوام اون دستاتو بگیرم بردي

 ! المصب چه عشوه اي هم میاد. لبام بردم تو دهنم تا خندم نگیره. ی رقصیدداشت با عشوه با رامین م. افتاد به یلدا نگاهم

 افتخار میدید برقصیم؟ : از جاش بلند شد و دستشو به طرفم گرفت سامان

... نمی دونم شاید اشتباه کردم ... با اینکه لبخند زده بود و صداش نسبتا شاد بود، ولی احساس کردم . یه جوري بود لحنش

 .رو به روي هم قرار گرفتیم و شروع به رقصیدن کردیم. بعد دستمو اروم گذاشتم تو دستش و بلند شدم. ردمکمی نگاش ک

 من باش جون من باش عشق

 یه روز این دلو تنهاش نزاري

 دیوونه دوست دارم  اي

 از تو چشم بردارم نمیتونم

می تونم بگم یکی از بهترین . نه می رقصیدخیلی خوب و ماهرا. می کردم نتونه درست برقصه ولی اشتباه می کردم فکر

 .مردایی بود که من تا حاال باهاش رقصیده بودم

 من با تو شادم  عشق

 نمیري تو از یادم آخه

 که تورو دیدم  روزي

 به دل تو دادم دلمو

این نمی تونم درك کنم .بر خالف رفتارش و کاراش، توي چشماش سردي و بی تفاوتی می بینم. شدم تو چشماش خیره

 . تضادو

 من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم  حاال

 دنیا، باشه پا بر جا به پاي عشقت میمونم تا

تماس چشمیمون یه . اب دهنمو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم. هاي گرمش به صورتم می خورد و حالمو بد می کرد نفس

 .انگار می خواد منو هیپنوتیزم کنه. لحظم قطع نشد

 من باش  من باش جون عشق
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 یه روز این دلو تنهاش نذاري

 دیوونه دوست دارم  اي

 از تو چشم بردارم نمیتونم

 ... خیلی قشنگ می رقصی : تو گودي گردنم فرو کرد و دم گوشم اروم زمزمه کرد سرشو

 ! خدا کنه روش باال نیارم... اگه می تونستم فوري پسش می زدم ولی افسوس . داشت بهم می خورد حالم

 داشتن تو حتی واسه یه لحظه  براي

 زندگیمو بدم بازم می ارزه جونمو

 میلرزه دلم

 .هم اروم همراه شروین زمزمه کرد سامان

 من باش جون من باش  عشق

 یه روز این دلو تنهاش نذاري

 دیوونه دوست دارم  اي

 از تو چشم بردارم نمیتونم

 )اهنگ عشق من باش از بهنام صفوي(

تو اینه به خودم نگاه . محض اینکه اهنگ تموم شد، ازش فاصله گرفتم و فوري به دستشویی رفتم و سامان متعجب ایستاد به

... تا حاال اینجوري شده بودم . خیلی با احتیاط کمی اب ریختم رو صورتم تا ارایشم بهم نریزه. صورتم قرمز شده بود. کردم

همون موقع صداي دینگ دینگ موبایلم . دست خودم نیست. حالم دگرگون میشه هنفس هاي گرم پسرا که به صورتم میخور

 .از طرف شاهرخ بود. از تو جیبم درش اوردم و اس ام اس رو باز کردم. دراومد

 "خوش میگذره؟  " -

 "نه زیاد" -

 "حتما بدون من بهت سخت میگذره " -

 .بدون تو دنیا بهشته: دلم گفتم تو

 "اره کاش بودي": زدم براش

از پله ها . فقط وقتایی که دلم گرفته و حالم خوش نیست. زیاد نمی کشم. تو اتاق و از تو کیفم سیگار و فندکم رو برداشتم رفتم

 . اومدم پایین

 ... شیدا یه کشفی کردم : خندون به طرفم اومد و گفت یلدا

 چی؟ : حوصله پرسیدم بی
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رامین دکتر مغز و اعصابه و نیما . رداریم و از بچگی باهم بزرگ شدیمولی میگه مثل دوتا ب... رامین پسرخاله ي نیماس  -

 .جراح عمومی

 بهتره بري خودتو به رامین نشون بدي تا مطمئن شم مخت سالمه... واي چه کشف مهمی کردي  -

شستم و روي پله ها ن. وسطش هم یه استخر داره. حیاط خونه کسري نسبتا بزرگه. جوابش نشدم و راهی حیاط شدم منتظر

خدایا ... دلم براش تنگ شده . همش تصویر خونینش میاد جلوي چشمم. امشب نمی دونم چم شده. سیگارم رو روشن کردم

 ... من االن اینجا نبودم  ياگه میشنید. مسلمه که نمیشنوي... صدامو میشنوي؟ نه 

 به چی فکر می کنی؟  -

 نفس عمیقی کشیدم! ه من نفهمیده بودم؟ کی اومده بود کنارم ک! پسره اخرش منو سکته میده این

 ترسوندمت؟  -

 ... فقط نفهمیدم اومدي پیشم ..نه: خواستم ضایع بشم نمی

منم عین این دختر بچه هایی که عروسکشون رو ازشون . فوري از تو دستم کشیدش بیرون. رفت روي سیگار تو دستم نگاهش

 . بگیرمش ولی جلومو گرفت و دستمو دراز کردم تا. سیگارمو پس بده: گرفتن گفتم

 ... براي سالمتیت ضرر داره : حالی که خاموشش میکرد، گفت در

 کی تا حاال سالمتی من براي اقا مهم شده بود؟  از

: مشکلی داري؟ قبل از اینکه چیزي بگه ادامه دادم... اخه سالمتی من به تو چه؟ اصال عشقم میکشه : صداي بلندي گفتم با

 .اگه داري حلش کن

 ... فقط به خاطر خودت گفتم .. ببخشید: باال انداخت و گفت شونه

نگاهی به سامان . من خیلی سیگار بکشم شبی یه دونس. اومدم روشنش کنم ولی پشیمون شدم. دیگه اي در اوردم سیگار

 .انداختم

 .من زیاد سیگار نمی کشم... ببخشید صدامو بلند کردم  -

 ی سعی کن دیگه نکشیول... مهم نیست : زد و گفت لبخندي

نه سامان حرفی زد نه . چند دقیقه گذشت. صداي جیرجیرك ها سکوتمو رو میشکست. نگفتم و به رو به رو خیره شدم چیزي

 .سرمو چرخوندم سمتش. باالخره سرفه اي کرد... من 

 ... شنیدم صداي قشنگی داري  -

 خب؟  -

 درست شنیدم؟  -

 تو فکر کن درست شنیدي -

 رام بخونی؟ پس میشه ب -
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 ... برات بخونم؟ می ترسم یه وقت بهت بد بگذره . نیومده پسرخاله شد!  جانم؟

 ... نه : غیظ گفتم با

 چرا؟  -

 چون که زیرا -

 یعنی چی؟  -

 یعنی پیچ پیچی -

 حاال می خونی یا نه؟ . من که نفهمیدم چی شد.. اي بابا -

 گفتم نه دیگه... چقدر تو خنگی  -

 ونی؟ حاال نمیشه بخ -

 ..ببینم تو حرف حساب حالیت نمیشه؟ میگم نه -

 .اگه خوشت اومد بخون. من گیتار میزنم..باشه -

رفتم به هشت سال . یاد غم و غصه هام افتادم. خیلی دلنشین بود... اهنگ غمگینی می زد ... برداشت و شروع کرد  گیتارشو

 : بی اختیار خوندم... به اون شب کذایی ..پیش

 ی تونه بفهمه که دلم از چی گرفتههیچکی نم -

 گرفته یبفهمه که صدام از چ تونهینم یچکیه: ادامه داد فوري

 راهم با من همسفر شه يکه با من تو مونهینم یچکیه -

 که بامن با دل من دربه در شه ترسهیآخه م - سامان

 سهیخ سهیخ شهیکه چشمام چرا هم دونهینم یچکیه -

 سهینوینم گهینامه واسه من د هی یحت یچکیچرا ه -سامان

 که قلبم تا حاال چند دفعه شکسته دونهینم یچکیه -

 سر راه اون تا حاال چند دفعه نشسته دونهینم یچکیه -سامان

 شهیکه جا نم دیقلبم خورش کیسوت و کور و تار يآخه تو کلبه : هردومون خوندیم همزمان

 شهینم دایاگه تا لحظه مرگم بگردم دنبالش پ دونمیم

 شهیکه جا نم دیقلبم خورش کیسوت و کور و تار يتو کلبه  آخه

 شهینم دایاگه تا لحظه مرگم بگردم دنبالش پ دونمیم

 )اهنگ هیچکی نمی تونه بفهمه از محسن یگانه(
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 ...واي . عین حرف دل خودم بود. این اهنگو بارها و بارها گوش داده بودم و خیلی دوسش داشتم. تمام وجودم می خوندم با

سامان هم مبهوت ... نمی دونم چی شد یهو بی اختیار خوندم ! چرا نتونستم جلوي خودمو بگیرم؟ . تازه فهمیدم چیکار کردم

 .نگام می کرد

 چرا اینجوري نگاه می کنی؟ : اي کردم و گفتم خنده

 .فوق العادس... صدات  -

 .می دونم -

 مرسی از اینکه خوندي -

 .می زنی راستش تو هم خیلی قشنگ گیتار -

 ..شیدا... ممنون  -

 بله؟  -

 میشه بیشتر ببینمت؟ ..میشه -

 بیشتر از این؟ تقریبا یه روز درمیون همدیگرو می بینیم -

 ... منظورم اینه به غیر از باشگاه و اینجا  -

 حاال ببینم چی میشه. اهان فهمیدم -

 ... می کردم بازي اصلی شروع شد  زودتر از اون چیزي که فکرشو. از روي رضایت اومد رو لبام لبخندي

*** 

 "..من عاشقت شدم..شیدا"

البته که با وجود سامان کار خیلی . تو این یه ماهه خیلی خوب مخشو شست و شو دادم. خوندن اس ام اس زدم زیر خنده با

خان، با دست خودت  شاهرخ.سختی بود و به غیر از باشگاه و خونه ي کسري نتونسته بودم بیشتر باهاش رابطه داشته باشم

 : وقتی دید جواب نمی دم اس داد... تا تو خماري بمونه  مجواب نداد... به زودي له میشی . گورتو کندي

 "..باید ببینمت " -

 "تا ساعت شش کار دارم" -

 "هفت خوبه؟  " -

 "اره" -

 "پس بیا کافی شاپ ستاره" -

 "..باشه -

این ... شیدا کی اومدي؟ قبل از اینکه جوابشو بدم اومد به طرفم و سفت بغلم کرد : وارد اتاق شد و با خوشحالی گفت بهاره

 ..به زور از خودم جداش کردم! چش شده؟ 
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 ..من دارم ازدواج می کنم: ذوق گفت با

 ..از حدقه زد بیرون چشمام

 هان؟  -

 ..االن باید بهم تبریک بگی..خیلی بی ذوقی -

 چرا انقدر یهویی؟  -

پسر خوبیه و بابام ازش خوشش . دیشب اومدن خواستگاري..دوست داداشم، چندباري منو دیده بود و ازم خوشش اومده بود -

 .اومد و دیگه بله رو گفتم

 حاال مطمئنی پسر خوبیه؟ ! چه سریع -

 .مدمنم خیلی ازش خوشم او.. راستش. داداشم هم بهم گفت خوشبختت میکنه.. اره -

  حاال اسمش چیه؟  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شاهرخ فروتنیان... شاهرخ  -

ولی نمی دونستم . می دونستم یه غیر از من با دختراي دیگم هست... بهت زده به بهاره خیره شدم .شدم رو صندلی ولو

 واي حاال چجوري به بهاره بگم؟ .تو دلم هزارتا فحش بهش دادم... همزمان از دوتا دختر خواستگاري میکنه 

 ا چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ شید -

 .قبل از این که بتونم چیزي بگم، موبایلش زنگ خورد. ناراحتی نگاش کردم با

 ..الو -

-  ... 

 سالم خوبی؟  -

-  ... 

 مرسی منم خوبم -

-  ... 

 .مشکلی نیست. نه عزیزم -

-  ... 

 .مواظب خودت باش. باشه -

-  ... 
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 باي -

قرار بود االن بیاد دنبالم بریم خرید ولی یه قراري براش پیش ... ین چقدر حالل زادس بب: رو قطع کرد و با خنده گفت گوشی

 .اومده نمی تونه بیاد

اینجوري هم من از دست شاهرخ راحت میشم هم بهاره میفهمه که ... من می تونم بهاره رو ببرم سر قرار ... خودشه ...  قرار

 ... چجور ادمیه 

 شیدا چیزي شده؟  -

 ساعت چنده؟  -

 چطور؟ . شش -

 اونجور که تو فکر میکنی نیست. ببین بهاره، من شاهرخ رو میشناسم -

 منظورت چیه؟  -

 .باید خودت ببینی. بلند شو -

چرا من ... اولش که باورش نمی شد ولی وقتی اس ام اساي شاهرخ رو نشونش دادم .ماشین، براش همه چیز رو توضیح دادم تو

 اي بد رو بدم؟ همیشه باید خبر

من مطئمنم اشتباه می ... مطمئنی؟ شاهرخ اینجوري نیستا : تند تند می گفت... باور نمی کرد ... دلم براش کباب شد  بیچاره

 کنی

 . رفت تو هپروت... وقتی گفتم که مطمئنم  اما

 .ي خیلی سختی بود ضربه

 .ی دیگه بیاتو هم یه کم. رسیدیم کافی شاپ، به بهاره گفتم که من میرم وقتی

 .تو شوك حرفام بود و فقط سرشو تکون داد هنوز

 .برو خدا رو شکر کن که من میشناختمش. انقدر خودتو اذیت نکن: نگاش کردم و گفتم دلسوزانه

 .بی رمقی زد لبخند

وي قهوه همه ب. در کافی شاپ رو باز کردم و رفتم تو. ما دخترا همیشه قربانی خواسته هاي پسرا میشیم. براش می سوخت دلم

. شاهرخ رو دیدم و به سمتش رفتم. بارها به اینجا اومدم چون نزدیک مجتمع تجاریه. نگاهی به اطراف انداختم. جا پیچیده بود

اروم . لبخند ملیحی رو لبام بود تا یه وقتی شک نکنه. فقط اشاره کرد که بشینم. بلند نشد رامب... منو که دید لبخند غلیظی زد 

 .نشستم

 ...  سکوت

 خب؟ : سر رفت براي همین گفتم حوصلم

 ! خب؟  -
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 چیکارم داشتی؟  -

 اخه یه مشکلی برام پیش اومده... اصال حواسم نبود . اخ ببخشید -

 ..عذاب وجدان گرفته؟ شایدم مونده بین من و بهاره کدومو انتخاب کنه نکنه

 اگه نمیخواي حرف بزنی من برم -

 ..سخته یه کمی برام گفتنش... نه میگم  -

 ... ببین من وقت ندارم که  -

 میگم.. باشه.. باشه -

چشماش از گریه سرخ شده . دلم براش کباب شد. بهاره از پشت شیشه داشت ما رو نگاه می کرد. رفت به پشت شاهرخ نگام

 ... ن یه حالی ازت بگیرم تا مرغاي اسمون به حالت گریه کن..اي بمیري شاهرخ که دوست عزیزم رو رنجوندي. بود

پسراي جمع ارزوشون بود که با تو .تو با همه ي دخترا فرق داشتی. از روز اولی که دیدمت، یه حسی نسبت بهت پیدا کردم -

 .کم کم به مرور زمان عاشقت شدم. اون روز که اجازه دادي باهات باشم، از خوشحالی بال در اوردم. باشن

 .تو جیب شلوارش و جعبه اي رو اورد بیرون و گذاشت جلومبعد دست کرد . کالفه دستی به موهاش کشید شاهرخ

 با من ازدواج می کنی؟  -

به چند نفر دیگه پیشنهاد ازدواج : وقتی نزدیکمون شد به شاهرخ که منتظر جوابم بود گفتم. بهاره اشاره کردم که بیاد تو به

 دادي؟ 

چرا با احساسات من بازي کردي؟ ..خیلی..خیلی پستی: بهاره کیفشو محکم زد به شاهرخ و با بغض گفت. نگام کرد متعجب

پوزخندي زدم و با . شاهرخ حتی تالش نکرد که براش توضیح بده..بهاره روشو برگردوند و رفت... چرا؟ شاهرخ مات نگاش کرد 

 دنبالم اومد و مچ دستمو گرفت... بیرون  رفتمتاسف سرمو تکون دادم و از کنارش رد شدم و 

 ..به خدا میخواستم به هم بزنم: وگفت

 ..الکی قسم نخور: زدم داد

 ..خواهش می کنم بهم یه فرصت دیگه بده..من دوست دارم..من..شیدا به جون خودم بابام مجبورم کرد -

 خفه شو دروغ گو -

 ... تو بري من داغون میشم .خواهش می کنم: کرد التماس

 منم همینو میخوام: دلم گفتم تو

 ... دیگه نمیخوام ببینمت : راحتی از کنارش رد شدم و گفتم به

 ..شیدا: بغض گفت با

 ... با لذت تمام از روي احساسات و غرورش رد شدم . برق شادي به وضوح تو چشمام دیده می شد. نکردم و رفتم توجهی

 ! آي دزد( 
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 ! دزد آي

 ... دوان ... می رود؛ دوان  سارقی

 .دل من است حامل

 فریب و ناز و عشوه اش دلم گشود با

 نگاه مهربان خود دلم ربود با

 زنان... نفس ... می رود و من نفس  حال

 قرار و مست دلبري که رفت بی

 .)ام بدون دل ایستاده

*** 

به زور .خیلی گریه کرد... ه بهاره بیچار... امروز خیلی بهم فشار اومد . سرم درحال انفجار بود. اشکی از چشمم چکید قطره

سالها منتظر ... وقتی دیدمش نتونستم کاري بکنم ... لعنتی ... بعدم که رفتم مغازه و با دیدنش داغ دلم تازه شد ..ارومش کردم

رین ولی اولین و شاید اخ... گشتم، سالها با خودم تمرین کردم که وقتی دیدمش چیکار کنم  شاین لحظه بودم، سالها دنبال

 ... دلگیر ... خدایا دلگیرم ازت ... گریه ام شدت گرفت ... فرصتم رو هم از دست دادم 

گوشی رو برداشتم و روشنش . تو این وضعیت همینو کم داشتم. سامان بود. سرمو بلند کردم. روي میز ویبره رفت موبایلم

 چه عجب خانوم برداشتن : صداي شاد سامان تو گوشم پیچید. کردم

 سالم: یی گرفته گفتمصدا با

 خواب بودي؟ ... سالم  -

 اخه سرم خیلی درد می کرد. یعنی خوابم برده بود... نه  -

 .فکر می کردم خونه ي کسري اي جون من نتوستم برم... اي واي ببخشید بیدارت کردم  -

 مگه ساعت چنده؟  -

 ساعت یازدس خوابالو -

نگاهم افتاد به یادداشتی که روي میز . حالم خراب تر از این حرفا بود. می رفتمیلدا منو بیدار نکرد؟ البته می کرد هم ن چرا

 : گذاشته بود

 شیدا جون"

 ". اگه کاري داشتی زنگ بزن. ما میریم... می دونستم خیلی خسته اي . نیومد بیدارت کنم دلم

 خب چیکارم داشتی؟  -

 فردا پنج شنبه اول ماهه -

 ..بودم براي همین منظورشو نفهمیدم منگ
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 خب که چی؟  -

 انگار قولتو یادت رفته -

 چه قولی؟  -

 .قرار شد دفعه بعد که میري کوه منم باهات بیام -

 به هر حال من نمی تونم با این حالم برم کوه. الزایمر گرفتم... اصال یادم نبود ! کوه

 من فردا نمی تونم -

 ... تو این چندساله یه بار هم نشده که نري  خودت گفتی... بهونه نیار  -

 .ولی خب اینبار فرق داشت. می گفت  راست

 ..سرم در حال انفجاره... حالم خیلی بده  -

 .االن پاشو برو یه قرص بخور بعد هم بخواب تا فردا سرحال باشی. دواي دردت هواي تازس -

 .می رم یه هوایی می خورم شاید یه راه حل تازه به ذهنم رسید. ولی فکر بدي هم نیست. این پسره دست بردار نیست! نخیر

 ... باشه  -

 خب من بیام دنبالت؟ ... ایول  -

 نه خودم میام -

 ..تعارف نکن -

 ... گفتم خودم میام  -

 باشه پس ساعت هفت اونجا می بینمت -

 اوکی خدافظ -

یلدا تا منو دید . از اتاق رفتم بیرون و با چهره هاي خندون بچه ها رو به رو شدم. رو که گذاشتم زمین، در خونه باز شد گوشی

 .دنیا یه لحظه بیا تو اتاقم کارت دارم: دختر خودتو تو اینه دیدي؟ اخم کردم و گفتم... قیافشو : گفت

 صبر کن لباسم رو عوض کنم -

 باشه -

شونمو . موهام هم مثل جنگل امازون شده بود. چشمام شده بود کاسه ي خون و زیرشون پف کرده بود. جلوي اینه رفتم

 .برداشتم و کمی موهامو شونه کردم

 چیزي شده؟ ..شیدا: وارد اتاق شد و گفت یلدا

 چطور؟ ... نه  -

 پس چرا گریه کردي؟  -

 گریه؟  -
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 چشمات داد میزه که گریه کردي. خودتو به اون را نزن -

 .سرم درد میکنه. نه بابا گریه چیه -

 چیکارم داشتی؟ .. خیله خب -

 اون مرده که با یه خانوم اومده بود مغازه و یه پیراهن یاسی خریدن رو یادته؟  -

 اره -

 تا حاال اومده بودن مغازه؟  -

 نه ولی مجبورن بازم بیان -

 چرا؟ : پرسیدم متعجب

این سواال ... گفتم بهشون هفته دیگه جنس میاریم؛ اونام گفتن پس دوباره میان . یه دامن می خواستن سایزشو نداشتیم -

 براي چیه؟ 

 ... پس من هنوز فرصت داشتم ... خوشحالی داشتم بال درمیاوردم  از

 اخه مرده یه جوري منو نگاه می کرد... هیچی : گفتم الکی

 ؟ چجوري -

 ... دنیا حوصله ندارم  -

 اگه کاري نداري من برم بخوابم: اي کشید و گفت خمیازه

 نه فقط من فردا میرم کوه -

 شب بخیر... باشه  -

 شب بخیر -

*** 

چقدر زن ... راستش خیلی دوست داشتم با زن عبداهللا ریش حرف بزنم ... خیلی ازت ممنونم : لبخندي زد و گفت سامان

 مهربونی بود

 ... خیلی : لب گفتم زیر

 .از قسمت لواشک ها هم گذشته بودیم. به اخراي راه رسیدیم تقربیا

 ... شیدا مراقب باش : یهو داد زد سامان

نزدیک بود با مخ برم تو سنگا ولی دستمام نجاتم ... تقریبا پرت شدم اونطرف ... از اینکه بتونم برگردم، محکم هولم داد  قبل

: با نگرانی نگام کرد. سامان فوري اومد باال سرم و بازومو گرفت و بلندم کرد. ي تو همون حالت موندمچند ثانیه ا.داده بودن

 خوبی؟ چیزیت نشد؟ 

 .نمی دونستم چرا هولم داده بود.شوکه نگاش کردم فقط



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 ... ببخشید اگه هولت نمی دادم شاید االن اون دنیا بودي  -

 ال چرا هولم دادي؟ حا... زبونتو گاز بگیر : کردم و گفتم اخم

 .یه نگا به پشتت بکن: و گفت خندید

تا حال با این صحنه رو به رو . یادم افتاد اینجا پادگانه. سربازي بند رو از کمرش باز میکرد و به ما نگاه می کرد.برگشتم سریع

 . شده بودم ولی همیشه چند نفري پایین وایساده بودن تا سربازایی که از پادگان میان پایین رو مردم فرود نیان

 حالتون خوبه؟  خانوم: فوري به سمت ما اومد و گفت سرباز

 بله خوبم -

از شما هم معذرت : و رو به سامان کرد و گفت... ببخشید تو رو خدا من نمی دونستم کسی پایین نیست تا مراقب باشه  -

 .میخوام

 ..شماهم خودتون رو ناراحت نکنید حاال که اتفاقی نیافتاده... خواهش میکنم : با لبخند همیشگیش گفت سامان

جواب کی؟ ... اگه خدایی نکرده، زبونم الل یه اتفاقی براي من می افتاد، کی میخواست جواب ... گرفت  این حرفش حرصم از

با خودم درگیر بودم که ... کاش اصال یه اتفاقی برام می افتاد تا از این زندگی مزخرف راحت می شدم . من که کسیو ندارم

 .سامان صدام کرد

 چیه؟  -

 حالت خوبه؟  -

 رسی؟ چندبار می پ -

 اصال عوض تشکرته؟ مثال من جونتو نجات دادم... خواستم مطمئن شم  -

 .اگه می خواستی سرم منت بذاري بهتر بود میذاشتی بمیرم -

 شوخی کردم... چه زود بهت برمیخوره ... واه واه  -

 ... تا ماشینم راه زیادي نیست  .از اینجا به بعد تنها میرم: نگاهی بهش انداختم و با عصبانیت گفتم. داشت پررو می شد دیگه

 .خدافظ و رامو کشیدم و رفتم: از اینکه چیزي بگه با حرص گفتم قبل

از شانس خوبم . میترسم بیاد و من نباشم و اخرین امیدم رو از دست بدم. هفته اي میشه که از صبح زود تا شب مغازم یه

 .ه اومدنم دارمجنسامون زودتر رسید و من بهونه ي خوبی براي هرروز به مغاز

دلمو زدم به دریا و از روي صندلی ... می ترسم برم بیرون ولی . بدجوري ضعف کردم. دو و نیم بود. به ساعت انداختم نگاهی

 کجا؟ : وقتی منو دید پرسید. یلدا پشت یکی از قفسه ها نشسته بود و لباسا رو مرتب می کرد. بلند شدم و کیفمو برداشتم

 ... حواست به مشتریا باشه ... م میرم یه چیزي بخور -

 تو هم مارو کشتی با این مشتریا... باشه بابا  -

 اخه تو مشتري رو می پرونی -
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انقدر استرس و فکرش عذابم میده که نمی . یه نیم ساعتی چرخیدم و یه چیزي خوردم. جوابش نشدم و اومدم بیرون منتظر

 کسی اومد؟ : بی حوصله از یلدا پرسیدم. مغازه فوري برگشتم به. تونم یه لحظه ارامش داشته باشم

 همونی که تو راجبش ازم پرسیدي... همون اقایی که هفته ي پیش با یه خانومی اومده بود ..اره -

این فرصت هم از دست دادم ... لعنتی ... لعنتی . دستمو مشت کردم و با حرص فشردم. یخ سطل اب سرد ریختن رو سرم انگار

 ..بغض گلمو فشرد... چونم لرزید .. چیزي نمی خوردي؟ می مردي حاال... 

 .ببخشید خانوم، یادم رفت شمارتون رو بگیرم: یه قدم اومد به سمتم که صداي مردونه اي گفت..با تعجب نگام می کرد یلدا

شتمو به جاي یلدا بغضمو قورت دادم و برگ... دوباره قلبم سرشار از امید شد ... خودش بود ... صدا رو خوب میشناختم  این

 شماره؟ : جواب دادم

 با شما نبودم: نگاهی به من انداخت و گفت نیم

اگه امري دارید من در . ببخشید اقا ولی اینجا مال منه: با لحن نسبتا مالیمی گفتم. زیاد عوض نشده بود. زدم بهش زل

 .خدمتنونم

می خواستم شمارتون رو بگیرم . م ولی سایزشو نداشتینراستش یه دامن می خواست... معذرت میخوام : خوردنشو حس کردم جا

 تا وقتی اومد براتون بیام بگیرم

 کدوم دامن؟  -

 .این خانوم در جریان هستن: من همه چیزو باید براي شما توضیح بدم؟ به یلدا اشاره کرد و ادامه داد -

 .اگه می دونستم کدوم دامن رو می خواین شاید می تونستم االن براتون جور کنم: باال انداختم و گفتم شونه

 .این دامن رو می خوام 38سایز : سمت یکی از رگال ها و یه دامن کشید بیرون و کامال جدي گفت رفت

 ماجازه بدید نگاه کن... فکر می کنم تو انبار داشته باشیم : زدم و گفتم لبخند

 .خواهش می کنم بنشینید تا من برگردم: اب دهنمو قورت دادم و گفتم. سرشو تکون داد فقط

از . رنگم یه کمی پریده بود. تو اینه به خودم نگاه کردم. دامنی که می خواست رو پیدا کردم. حرف نشست و منم رفتم انبار بی

 بفرمایید: دامن رو نشونش دادم و گفتم. تم بیروننفس عمیقی کشیدم و رف. گونه هام محکم نیشگون گرفتم تا سرخ شن

 اگه میشه همینو حساب کنید. خیلی ممنون: محوري زد و گفت لبخند

 چیزه دیگه اي نمی خواین؟  -

 بازم مزاحمتون میشم... نه مرسی : کرد و گفت مکثی

 هزار تومان 30... قابل شما رو نداره : رو دادم دستش و گفتم کیسه

 .کرد و رفت حساب

 تو اینو میشناسی؟ : با لحن عصبی پرسید یلدا

 نه -
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 پس چرا لنز مشکی میذاري و مشکوك می زنی؟  -

 مگه من تا حاال لنز نذاشتم؟  -

 ... چرا ولی خب  -

 ولی نداره -

 من میرم بیرون: برداشتم و به یلدا گفتم کیفمو

 .خواستم این موفقیت رو براي خودم جشن بگیرم می

 .این چند روز هزار دفعه زنگ زده بود و منم جوابشو ندادم. امان بودس. زنگ زد موبایلم

 ... الو : روشن کردم موبایلو

 شیدا چرا جواب نمیدي؟ تو این چند روز کلی نگرانت شدم: صداي بلندي گفت با

 بچه ننه بهت یاد ندادن اول باید سالم کنی؟  -

 حال شما؟ ... سالم بانو : اي کرد و گفت خنده

 تو خوبی؟ . مرسی خوبم .سالم -

 .اگه شما جواب ما رو بدي و نگرانمون نکنی، خوبم -

 خب امرتون؟  -

 حوصله داري بریم سینما؟  -

 .ببینم شما کارو زندگی نداري؟ مطمئنم تا چند وقت دیگه شرکتتون ورشکست میشه با این رئیسی که داره -

 برابر خواهد بودنه تنها ورشکست نمیشیم بلکه امسال سودمون دو . نترس -

 از کجا انقدر مطمئنی؟  -

 حاال میاي یا نه؟ ... تا االن که اینجور بوده  -

 .اخرین باري که رفتم تو تابستون بود و یه فیلم خیلی بیخود بود... بدك نیست ...  سینما

 ... باشه  -

 فقط یه زحمتی برات داشتم -

 چی؟  -

 .من ماشینم تعمیرگاهه اگه میشه بیا دنبالم با هم بریم -

 ... خواستم بگم نه ولی حس کنجکاویم نذاشت  می

 شرکتی؟ ... باشه  -

 .ادرسو برات اس ام اس میکنم... اره  -

 فعال باي... اوکی  -
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 خدافظ... ممنون  -

 .ه همین جاستشرکتش نزدیک. چند دقیقه بعد اس ام اسش رسید. فارسی رو پاس داشت بچم

 "االن میام ": یه ثانیه هم نشد که جواب داد.براش اس زدم که بیاد پایین.یه ساختمان اداري بزرگ بود. ربع بعد رسیدم یه

 

رفتم تو حس براي همین متوجه . صداي اهنگ رو زیاد کردم و همراهش شروع به خوندن کردم. تعارف هم سرش نمیشد اصال

 .در ماشینو که باز کرد، از جا پریدم و فوري سرمو برگردوندم سمتش. نشدم که سامان از ساختمون اومد بیرون

 سالم: اینکه نفهمه ترسیدم فوري گفتم براي

 ت به چشمون سیاهتسالم به روي ماه -

 .حالم بهم خورد! آیی

 چشم هاي من ابیه نه سیاه -

 االن که سیاهه -

 جلوي من اینکار چندش اور رو نکن: دستمو بردم نزدیک چشمم که گفت. افتاد لنزامو درنیاوردم یادم

 و بی توجه بهش لنزامو دراوردم. خب روتو اونور کن -

 چرا لنز میذاري؟  -

 چون تو بگی چرا -

 جدي پرسیدم... چقدر تو بانمکی  -

 منم جدي جواب دادم -

 ..اصال با تو نمیشه بحث کرد -

 پس چرا می کنی؟  -

 .ایول کم اورد. اي کرد و سرشو تکون داد خنده

 تا حاال موزه سینما رفتی؟  -

 همینی که نزدیک اینجاست؟  -

 اوهوم -

 همیشه اینجا میرم... اره  -

 خب پس بریم همون جا -

 .ده دقیقه بعد اونجا بودیم. گرفتم و رفتیم گازشو

 این خوبه: به سامان گفتم. اخریش یه فیلم ترسناك بود. پوسترهاي فیلم ها نگاه کردم به

 .نه اینکی: کرد و گفت اخمی
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 .معموال دخترا این جور فیلما رو دوست داشتن. خندم گرفت! فیلم عاشقانه. به پوستر دیگه اي اشاره کرد و

 ه جاي من و تو عوض شدهمثل اینک -

 منم فیلم ترسناکو بیشتر دوست دارم ولی دوستم گفت این خیلی قشنگه. نه عوض نشده -

 ... باشه : کردم و گفتم پوفی

 .بیا بریم کافی شاپ یه چیزي بخوریم. نیم ساعت دیگه شروع میشه: بعد رو به من گفت. زد و رفت دوتا بلیط گرفت لبخندي

چند تا . به اطرافم نگاه کردم. گارسون اومد سفارشمون رو گرفت و رفت. اي باز کافی شاپ نشستیمتوي فض. دستمو گرفت و

 .با لذت بهشون خیره شدم و ناخوداگاه لبخندي اومد رو لبم. بچه با فاصله ازمون بازي می کردن

 .فکر نمی کردم از بچه ها خوشت بیاد: با لحن مهربونی گفت سامان

 خوشم نمیاد، دنیاشون رو دوست دارم: ون بردارم گفتماینکه نگاهمو ازش بدون

 منظورت چیه؟  -

 ... ولی دنیاي ما بزرگا از زهر هم تلخ تره و پر از ظلم و بی عدالتیه ... پر از مهر و محبته ... لطیفه ... دنیاي بچه ها شیرینه  -

 

 گی به خودت دارهبست... گاهی وقت ها دنیاي ما هم شیرین میشه ... همیشه اینطور نیست  -

بچه ها از هم کینه . ولی ما گاهی اوقات سالها، حتی یه عمر طول میکشه. ببین، قهر دوتا بچه خیلی طول بکشه چند دقیقس -

 ... به دل نمی گیرن ولی ما 

 .سالهاست که کینه ي همه ي پسرا رو به دل گرفتم. منم "ما "یکی از همون . ادامه بدم نتونستم

ارزوم . دل من هم مثل بچه ها پاك و روشن نیست. اینایی که میگم شامل خودم هم میشه: نی ادامه دادماز مکث طوال بعد

 ! دنیایی که شاید بزرگترین غمم شکستن نوك مدادم بود. اینه که به دوران کودکیم برگردم

 .قهومون رو که خوردیم، رفتیم تو سالن. عمیقی کشید و چیزي نگفت نفس

بعد از ده سال عشق سابق یارو برگشته، اونم با . فقط همینو می تونم بگم. بسیار قشنگ بود! از نوع ایرانیشعاشقانه اونم  فیلم

اخرش هم مرده از کرده ي خود . زنش هم قهر میکنه میره خونه باباش. وجود اینکه زن داره میره با دختره عشق و حال

 .پشیمون میشه و میره از زنش عذرخواهی میکنه

 .جمله هاي عاشقانه می گفت، شروع کردم به بی صدا خندیدنداشت  وقتی

 چرا رفتی رو ویبره؟ : یواشی گفت سامان

تو رو خدا نگاه چقدر جمله هاش ... اینم فیلمه دوست تو خوشش اومده؟ یه بار نشونم بدش که به سلیقش افرین بگم  -

 ... م گمشو از جلوي چشمم من اگه جاي زنه بودم میگفت... عشقم بیا برگرد خونه ... مصنوعیه 

 ! خیلی بی رحمی: خنده اي کرد و گفت سامان

 چیزي گفتی؟ : ریز کردم و گفتم چشمامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 .مثل یه پیشی ملوسی ولی یهو وحشی میشی. گفتم خیلی بی رحمی: جدي و با پروگی برگشت گفت خیلی

چشم هاي گرد شده و اب از سرو . قیافش دیدنی بود. اب معدنی کنار دستمو برداشتم و کلشو خالی کردم رو سامان بطري

حقته سامی : ریز ریز می خندیدم و با خودم گفتم. لبخند خبیثی زدم و از جام بلند شدم و از سالن رفتم بیرون. روش می چکید

 .تا تو باشی با دم شیر بازي نکنی. خان

وقتی پیچیدم تو کوچه، احساس . تو یکی از کوچه هاي فرعی پارك کرده بودم. ریلکس داشتم می رفتم سمت ماشین کامال

صداي پچ پچ و خنده هاي . کمی دقت کردم فهمیدم چهار تا مرد از اون گردن کلفتاشن. کردم چند تا سایه دارن دنبالم میان

. چاقومو برداشتم و گذاشتم تو کیفم که اگه اتفاقی افتاد ازش استفاده کنم خیلی اروم ایستادم و از تو کیفم.ریز ریزشون میومد

 .قبل از اینکه برگردم، صداي داد و هوار بلند شد. سایه ها تو یه قدمی من ایستادن. صبر کردم تا کامال بهم نزدیک شن

. ینه وایسادم و نگاشون کردمدست به س. سامان باهاشون درگیر شده بود و تا حد مرگ همدیگرو می زدن. برگشتم فوري

 .انقده با مرداي غیرتی حال می کنم... این پسره هم بلده ... خوشم اومد 

. با این وجود خوب او خودش دفاع می کرد! چهار نفر به یه نفر. خب حقم داشت. بیشتر از اینکه میزد، داشت می خورد سامان

دیدم افتاد رو زمین و از دماغش خون میاد، عزمم و جزم کردم و رفتم وقتی . نمی دونستم برم کمک یا نه. مردد ایستاده بودم

 ! البته دست خودم هم له شد. پاي چشم یکیشون یه بادمجون کاشتم. به زدن دماستینامو زدم باال و شروع کر. جلو

سامان هم دستاش . منشستم رو زمین تا خستگی در کن.انقدر زدیمشون تا فرار کردن. هم از جاش بلند شد و اومد کمک سامان

 ختی؟ ... میشنا ... اینارو : رو زانواش بود و نفس نفس زنان گفت

 .به نشانه ي منفی تکون دادم سرمو

 تو ارتشی بودي؟ : کمی که حالش جا اومد، با خنده گفت یه

زدم، احساس میکردم  هر ضربه اي که می. پدرم دراومد. ولی خدایش زورشون خیلی زیاد بود... کاراته باز بودم ... نخیر  -

 .دستام دارن له میشن

 ... بلند شو بریم : رو به سامان گفتم. بلند شدم و خودمو تکوندم. انگشتامو حرکت دادم تا دردم کمتر شه و

به سامان کمی ... راستش ... قرار بود پسرا مغازمون رو یاد نگیرن ولی االن وضعیت فرق داشت ... دونستم کجا برم  نمی

 .زنگ زدم به سپیده و از این بابت مطمئن شدم. االن دیگه بچه ها رفتن. نه و نیم بود. نگاهی به ساعتم کردم. رماعتماد دا

خون رو صورتش خشک شده بود و سرشو به پنجره تکیه داده . پارکینگ مرکز تجاري پارك کردم و نگاهی به سامان کردم تو

 ... سامان : اروم صداش زدم. یا بیدارنمی تونستم بفهمم خوابه . بود و چشماشو بسته بود

 ... چشماشو باز کرد  اروم

 پیاده شو -

 کجاییم؟  -

 .پیاده شو. حاال میگم -
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کرکره رو دادم . ما معموال زودتر از بقیه می بندیم. هنوز بعضی از مغازه ها باز بودن. جایی که مغازمون بود. طبقه ي سوم رفتیم

 .همه چیز سرجاش بود. نگاهی با اطراف انداختم. چراغ ها رو روشن کردمرفتم تو و . باال و درو باز کردم

 اینجا مال توئه؟ : پرسید سامان

 دنیا و شبنم... با دو نفر دیگه شریکم  -

 ... چقدر مغازتون قشنگه  -

 لطف داري... مرسی  -

نشسته بود رو صندلی و به اطراف  رفتم به طرف سامان که. توي یخچال یه اب معدنی برداشتم و دستمالی رو خیس کردم از

تو چشماش یه چیزي دیدم که نمی دونم . اونم با لبخند نگاهم کرد. خیلی اروم خون روي صورتشو تمیز کردم. نگاه می کرد

احساس کردم یه درد وحشتناکی تو کل . محکم مچ دستمو گرفت. چی بود ولی باعث شد سرمو بندازم پایین و از جام بلند شم

 .دبدنم پیچی

 ... دست تو هم کبود شده  -

 ! چرا تا االن متوجه دردش نشده بودم؟ . بنفش بنفش شده بود. دستم نگاه کردم به

 ولش کن... خیلی مهم نیست  -

 تو چجوري با این دست رانندکی کردي؟ یه لحظه صبر کن االن برمیگردم. چی چی رو ولش کن -

نمی . این قلب لعنتی هم گرومپ گرومپ می زد. دستم پماد زد و ماساژ داد کمی روي. دقیقه بعد با باند و پماد برگشت چند

 .دونم چم شده بود

 فردا میاي؟ : در حالی که دستمو می بست پرسید سامان

 کجا؟  -

 مهمونی کسري دیگه -

 فردا که جمعس -

 مگه بهت زنگ نزده؟  -

 تکون دادم سرمو

 بچه ها رو دعوت کرده ویالي لواسان... فردا تولدشه  -

 .من حوصله جواب دادن نداشتم. از صبح تا حاال دویست بار زنگ زده بود -

 حاال میاي یا نه؟  -

 .نمی دونم ببینم چی میشه -

 .مرسی بابت اینکه منو ارودي اینجا و زخممو شستی -

 خواهش -
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 دستت چی شده؟ : و گفتنگاه متعجبی به دستم انداخت  کسري

 یه کمی درد میکنه... چیزه مهمی نیست  -

دیگه حالم از هرچی مهمونیه بهم ! من نمی فهمم مگه بچس که تولد گرفته؟ . رو اوردن براي همین نتونست ادامه بده کیک

... همه ي اینا راحت می شم  بعد از اینکه کار نیمه تمومم رو تموم کنم از دست... این اخرین مهمونیه که اومدم ... می خوره 

 .کنه اممیرم یه جایی که هیچ کس نتونه پید

همه . مراسم تولد که تموم شد تازه بزن و بکوب و خوش گذرونی شروع شد. هارو فوت کرد و بعد کادوها رو باز کرد شمع

امان تعارف کرد ولی اون اول به س. کسري هم با یه سینی مشروب اومد به طرفمون. سامان اومد کنارم نشست. ریختن وسط

 ... بعد گرفت رو به من . نخورد

 ... یکی از عواملی که زندگیمو نابود کرد ... متنفرم ازش ... حاال لب به مشروب نزدم  تا

 نمی خورم -

 بخور دیگه... لوس نشو  -

 تو تا حاال دیدي من مشروب بخورم؟ : چپ نگاش کردم و با عصبانیت گفتم چپ

 ق میکنهنه ولی امشب فر -

 ... براي تو شاید ولی براي من نه  -

 .خودت خوب می دونی وقتی نخوام یه کاري رو بکنم محاله بکنم: دوباره چیزي بگه که با تحکم گفتم اومد

 

: یه کمی که بچه رقصیدن کسري بلند گفت. سامان هم با تحسین نگاهم کرد. تکون داد و بی خیال اصرار کردن شد سري

 ... بچه ها بیاین بطري بازي کنیم 

سامان و دوستاش کنار . همه گرد نشستن رو زمین. فقط بچه هاي اصلی بودن و تعدادمون کمتر بود می شد بازي کرد چون

 .به یلدا و سپیده و رها هم اشاره کردم که کنار من بشینن. نشستندکسري رو به روي من 

 .بطري رو گذاشت وسط و چرخوند کسري

 به زیبا و یکی دیگه از دخترا افتاد... اول  دور

 به دوتا از پسرا افتاد... دوم  دور

بیچاره رها ولی ... انقده صحنه جذابی بود ... نریمان بهش گفت که باید پاشه گونشو ببوسه ... رها و نریمان افتاد ... سوم  دور

 ... سرخ شده بود و دلش می خواست نریمان رو بکشه . قیافه ارش هم دیدنی بود... بازم شانس اورد که نگفت لبامو ببوس 

... صداي خنده ي همه ... بطري ایستاد . خدا خدا می کردم به من نیافته... چشمامو بستم . بار چهارم بطري چرخیده شد براي

یعنی اینم شانسه ... اب دهنمو قورت دادم و به بطري نگاه کردم . چشمامو باز کردم و با قیافه ي خندون کسري رو به رو شدم
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ي که من باید هر کاري که اون می گفت رو درست سر... سرش طرف کسري بود  یهبطري یه سرش طرف من ! من دارم؟ 

 ... می کردم 

 ... می خوام حکم صادر کنم ... سکوت : با صداي بلند گفت کسري

 ... دستمو زدم زیر چونم و لبخند محوي زدم و منتظر شدم . خنده اي کردن و ساکت شدن همه

 باید بخونی... دیگه نمی تونی در بري ... خب شیدا  -

حتی یه بار هم جریمه شدم ... حرفی که یه ساله می زنم ... داشتن که عصبانی شم و بگم که محاله بخونم  همه توقع مطمئنم

 االن هم می تونم پول بدم ولی با خودم گفتم حاال که قراره دیگه به اینجور مهمونیا نرم، چرا براي بار اخر نخونم؟ ... 

 چی بخونم؟ : رو به کسري گفتم... گام کردن همه شوکه ن... غلیظی زدم و از جام بلند شدم  لبخند

 .فقط خارجی باشه. اهنگشو خودت انتخاب کن: اروم اروم لبخندي زد و گفت... هنوز شوکه بود  کسري

قبل از اینکه پشت پیانو بشینه سامان جلوش رو گرفت و ازش . شروین هم بلند شد. تکون دادم و به سمت سکو رفتم سري

 .شروین هم بی حرف قبول کرد و گیتارشو از دوستش گرفت. زنهخواست که خودش پیانو ب

 خب چی می خواي بخونی؟ : رو به من گفت سامان

 . اهنگ رو که گفتم تعجب رو تو چشماش دیدم اسم

 خوب نیست؟ : گفتم

 ... کمی کار سختیه ... فقط یه کمی .خیلی هم خوبه... اتفاقا برعکس  -

 از پسش بر میاي ولی مطمئنم: کرد و ادامه داد مکثی

بارها براي خودم خوندم . ولی همون طور که سامان گفت خیلی سخته... این اهنگ رو خیلی دوست دارم ... لبخند زدم  فقط

 ... ولی جلوي کسی نه 

 شروع کنم؟ : اروم پرسید سامان

اهنگ مناسبه ... ها اومدن وسط چراغارو خاموش کردن و بعضی ... شروع کرد ... هامو گذاشتم رو هم و سرمو تکون دادم  پلک

 این چه کاري بود که من کردم؟ این همه اهنگ حاال چرا این؟ . نفسم حبس شد... رقص تانگوئه 

 ... عمیقی کشیدم و سعی کردم به چیزهاي خوب فکر کنم  نفس

 .باید بخونم... وقتشه  حاال

This is the end 

 … انهیپا نیا

Hold your breath and count to ten 

 رو نگه دار و تا ده بشمار نفست

Feel the earth move and then 
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 ..رو احساس کن و اونوقت  نیزم گردش

Hear my heart burst again 

 يشنویقلبم رو دوباره م يصدا

For this is the end 

 .. انیپا نیا يبرا

I’ve drowned and dreamed this moment 

 لحظه شدم نیغرق و مبهوت ا من

So overdue, I owe them 

 اونها شدم ونیمد.  دمیسر رس و

Swept away, I’m stolen 

 شدم دهیمن دزد.. دستم در رفت  از

به اینجا که رسید، چشمامو . سامان هم خیلی قشنگ پیانو می زد... تمام سعیمو می کردم تا خراب نکنم ... ارومتر شدم  کمی

 : بستم و با تمام وجودم خوندم

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یم مبا ه ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

At skyfall 

 سقوط اسمون زمان

Skyfall is where we start 

 کنهیداره سقوط م میکه ما دوست شد نجایهم اسمون

A thousand miles and poles apart 
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 شهیپاره م کهیت لیهزاران ما و

When worlds collide, and days are dark 

 شنیم کیو روز ها تار پاشه،یاز هم م ایکه دن یوقت

You may have my number, you can take my name 

 که من مال تو هستم یبگ یتونیم ،یمنو داشته باش يشماره  دیشا تو

But you’ll never have my heart 

 یصاحب قلبم بش یتونینم چوقتیه اما

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

At skyfall 

 سقوط اسمون زمان

Where you go I go, 

 رمیمنم م يجا بر هر

What you see I see 

 نمیبیمنم م ینیرو تو بب یچ هر

I know I’ll never be me, without the security 

 شمیخودم نم تیبدون امن چوقتیك ه دونمیم

Of your loving arms 

 ربونتمه يدست ها اگه

Keeping me from harm 
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 … دارهیها دور نگه م ياز بد منو

Put your hand in my hand 

 دستام يدستت رو بذار تو اونوقت

And we’ll stand 

 میستیتا با هم با و

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

At skyfall 

 سقوط اسمون زمان

Let the sky fall 

 ..اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

At skyfall 

 سقوط اسمون زمان

 )adeleاز  skyfallاهنگ ( 

. همه متعجب به من نگاه می کردن. قفسه ي سینم از هیجان باال و پایین می رفت... تموم شد، چراغا رو روشن کردن  اهنگ

جو گیر شدم و تعظیم کوتاهی . بقیه هم همراهیش کردن. کرد به دست زدن کسري شروع... از قیافه هاشون خندم گرفت 

 .با دهن نیمه باز به من نگاه می کرد...  کنمبعد برگشتم رو به سامان تا ازش تشکر ... کردم 

 ... ببند اونو االن پشه میره توش : اي کردم و گفتم خنده
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 ... بست و با نوك زبونش لباشو تر کرد  دهنشو

 فقط همینو می تونم بگم... بود ... لعاده فوق ا -

 تو هم خیلی قشنگ پیانو می زدي..مرسی -

 یه بار فایده نداره... دوباره ..دوباره: ها داد می زدن بچه

 دیگه پررو نشین -

 ... خواهش می کنم بخون  -کسري

 ! نع: تحکم گفتم با

 

 ..خیلی خوب بود... واي شیدا : یه لیوان اب داد دستم و گفت یلدا

 .اي از اب رو خوردم و لبخند زدم جرعه

 حاال نمیشه بازم بخونی؟ ... فکر نمی کردم انقدر صدات خوب باشه ... واقعا شگفت زده شدم : هم اومد کنارم و گفت رها

 ... از بچه ها هم اومدن نزدیکتر و کلی خواهش که بخونم  بعضی

میشه یه اهنگ با هم : لبخندي زد و با نگاهی پر از خواهش گفت... برگشتم ..از اینکه مخالفت کنم، سامان صدام کرد قبل

 بخونیم؟ 

 شرط داره: کمی فکر کردم و گفتم... مردد بودم ... اینکی رو نداشتم  توقع

 ولههر چی باشه قب -

 باید بهم پیانو و ویلن یاد بدي -

 خب چی بخونیم؟ . اینکه کاري نداره... باشه  -

 ... نمی دونم  -

... وقتی با سامان می خونم، یه حس خوبی بهم دست میده . ریتمش شاد بود. کمی فکر کردیم و یه اهنگ انتخاب کردیم یه

 ... نمی دونم چه حسی 

 ... منم لبخند زدم ... سامان خندون نگام می کرد ...  دست و جیغ و سوت... تموم شد  اهنگ

 .و یلدا در حالیکه دست می زدن، اومدن به سمتمون رامین

 ... شما دوتا باید یه گروه خوانندگی را بندازین ... عالی بود : گفت یلدا

 ... مثال ... یه اسم خوب هم باید براش انتخاب کنید  -رامین

از نزدیکی اتاق که رد شدم، ... از جمعشون فاصله گرفتم و رفتم طبقه ي باال ... می خندیدن  ها همین طور می گفتن و بچه

 .رفتم نزدیک در و گوشمامو تیز کردم. صداي رها رو شنیدم

 .درسته اون یه باري بود ولی تو نباید اون کارو می کردي -
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 خب چیکار می کردم؟ چاره ي دیگه اي نذاشتم -رها

 .که رها روي صندلی نشسته و ارش هم عصبانی تو اتاق راه میرهسوراخ در دیدم  از

اگه می تونستم با . همه ي اینا تقصیره اونه. من نباید تو رو سرزنش کنم. حق با توئه: نفسشو با دهن داد بیرون گفت ارش

 .همین دستام خفش کنم

 می کنه؟ نریمان بود؟ اگه ارش انقدر رها رو دوست داره پس چرا رها تمومش ن منظورش

 .خب ارش من دیگه میرم پایین -رها

 .فوري از جلوي در رفتم کنار و پشت دیوار قایم شدم. اومد سمت در و

 .درو باز کرد و اومد بیرون رها

 ... رها یه لحظه صبر کن : صداش زد ارش

! یعنی بهش چی گفت؟ . اونم سرشو تکون داد و رفت پایین. بیرون و به اطراف نگاهی کرد و در گوش رها چیزي گفت اومد

 ! ارش نگفت نسیم، گفت رها... یه و خشکم زد ... حرفاشون ... رها ... ارش ... یه جاي کار می لنگه 

 شیدا چرا اینجا وایسادي؟  -

 ! لبت داره خون میاد: یلدا با صداي تقریبا جیغی گفت. ا رو به رو شدمبلند کردم و با نگاه متعجب یلد سرمو

 چی شده؟ ... شیدا : یه دستمال بهم داد و گفت. خودم اومدم و دیدم از حرصم پوست لبم رو کندم به

 .گذاشتم رو لبم دستمالو

 ! یلدا من به رها اعتماد ندارم -

تو  رمیم یبا خوش حال. ام ستادهیسامان ا یساختمان مسکون يومن رو به ر. آذرماه است 21روز چهارشنبه  7 ساعت

 .از من خوشش اومده و امروز هم دوباره اومده بود مغازه کهیاون مرت نکهیا یکی: داره لیدو دل میخوش حال.ساختمان

 ! هورااا.رسم یم لن،یو و انویگرفتن پ ادی یعنیاز ارزوهام،  یکیبه  يبزود نکهیا دوم

احتمال . بوده یچ هیقض میدیهنوز نفهم یول مینظر گرفت ریرفتاراشو ز لدایمن و .رهاس شهیم میکه باعث ناراحت يمورد تنها

 .شهیموضوع هم به مرور زمان مشخص م نیا. که رها عاشق ارش شده باشه و نخواسته به ما بگه میدیم

و گرمکن  دیشرت سف یت هی.م نشد که سامان درو باز کرده هیثان هی.زنگ رو زدم و منتظر شدم.واحد دوازده.اسانسور رفتم باال با

خانوم  دایش... سالم : زد و گفت يتر ظیاونم در جوابم لبخند غل.لبخند زدم و سالم کردم! پهیخوش ت یلیخ. بود دهیپوش یتوس

چرا . بهش و رفتم تو بودم رو دادم دهیکه خر یدسته گل خوشگل.در رفت کنار يو از جلو. د داخلییبفرما.دیخوش اومد یلیخ... 

 یخودت گل...  يدیزحمت کش

 قابل شمارو نداره یول... اونکه مسلمه  -

 ... هم حرف نداره  قتیسل: ذاشت تو گلدون گفت یطور که گل رو م همون
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 یم يچا: دیسامان از تو اشپزخونه پرس.رفتم نشستم تیدختر با شخص هیمنم مثل . کرد زونیپالتو و شالم رو گرفت و او بعد

 قهوه؟  ای يخور

 ! قهوه لطفا -

 يخونه . Led ونیزیبا تلو کیو ش يست مبل قهوه ا هی.متر بود 120حدودا .به اطراف خونه کردم ینگاه ارهیقهوه رو ب تا

 .هم قشنگ بود دمانشیبود و چ يزیجمع و جور و تم

  ؟یرو خودت ساخت نجایا: دمیبلند پرس يصدا با

  ؟يدیاره از کجا فهم -

 ساختمون از اسم -

 .که ساختم هیساختمون نیاول -

 قشنگه یلیخ -

 نهیب یچشمات قشنگ م -

 يهمش تو اشپزخونه ا نمیاومدم خودتو بب قهیدو دق: داشتم گفتم یکه فنجون رو برم یدر حال. رو گرفت جلوم ینیس سامان

تند .دختر با توپ پر وارد شد هیباز کرد  نکهیبه محض ا.خنده کنان رفت سمت در.جواب بده زنگ درو زدن نکهیقبل از ا.دیخند

تونستم دختر رو  یچون پشتم بهشون بود نم.گفت یدر مورد حق و حقوق دخترا م ییزایچ هیزد و  یتند و پشت سرهم حرف م

 .یاز فضول ردمیداشتم م.نمیبب

 اروم باش یکم هیدلم،  زیعز -سامان

 .من ساده هم باور کردم.هییعجب دروغ گو !که گفته بود دوست دختر نداره نیدلم؟ ا زیعز!  جانم؟

 .کردم سامان فرق داره یفکر م یول نیدونم پسرا چجور یخودم م خوبه

 تونم؟  یچون دخترم نم یبرم ول خوادیدلم م. بابا منم دل دارم ؟یاروم باشم سام يچجور -

 .تونم بکنم ینم يمنم کار یدونم برات سخته ول یم زمیعز -

: ندونستم و از جام بلند شدم و به سامان گفتم زیموندن رو جا گهید.تا دوست دخترشو نشونم بده نجایمنو بکشه ا خواستهیم نیا

 .گهیوقته د هیکالس باشه واسه .رمیمن م.فکر کنم مزاحم شدم

 باشن؟  یخانم ک: به من کرد و بعد چپ چپ به سامان نگاه کرد و گفت یکه تازه متوجه من شده بود، با تعجب نگاه دختره

 چه طرز حرف زدنه؟  نیا -سامان

و رفتم سمت . کنم یزحمتو کم م گهیشاگردشونم االنم د.دینگران نباش: گفتم يفور نیهم يبرا رهیگیداره دعوا اوج م دمید

سامان خودشو به من رسوند و جلومو .امیامروز ب یاصرار داشت فهمم که چرا یاالن م: که سامان بشنوه گفتم يو جور یجالباس

  ه؟یمنظورت چ: گرفت و گفت

 یدون یخودت خوب م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 .نگاش کردم تیبا عصبان! زهرمار کجاش خنده دار بود؟ .خنده ریمات نگام کرد بعد زد ز هیثان چند

 ...  يفکر کرد... واقعا ... تو : گفت دهیبر دهیبر

 .يمحاله بذارم بر: سامان محکم مچمو گرفت و گفت یول.رفتم سمت پالتوم تیشدم و با عصبان يدستش کفر از

دربارمون  نینکنه بب کارتیخدا بگم چ: توجه به حرکتم رو به دختر گفت یب.خشم تو چشماش نگاه کردم و دستشو پس زدم با

حدودا .ناخودآگاه نگام رفت رو دختر یول دمیورشو نفهممنظ.به دختر اشاره کرد يبعد به من نگاه کرد و با لبخند.کرده يچه فکر

 یبا پوست.همسن من بود

 يتر فیظر يقدش هم از من کوتاه تر بود و جثه .رونیاش هم از شالش زده بود ب ییخرما يموها. یمشک يو چشما دیسف

به سمان نگاه کردم و بعد ... م کرد یعجب اشتباه...  يوا... شدم  رهیتو صورتش خ شتریب یکم... بود  يکال دختر ناز.داشت

 ... شدم  رهیدوباره به دختر خ

 ! تابان... خواهرم : با خنده گفت سامان

حاال منو مسخره می کنی؟ اومدم استینامو بزنم باال تا حسابشو برسم که . ریز کردم و با عصبانیت به سامان نگاه کردم چشمامو

 .تابان جان، شیدا دوستم: با ابرو به تابان اشاره کرد و فوري رو بهش گفت

اعصابم بهم ریخته ... ببخشید شیدا جون : بعد خجالت زده گفت... نگاه مهربونی کرد و اومد جلو و ماچ و بوسه و بغل  تابان

 تو که از من دلخور نیستی؟ ... نمی فهمم چی میگم 

 نه اصال: کم رنگی زدم لبخند

خودت خوب می . سامان ازت خواهش می کنم یه کاري بکن: قیافه ي ناراحت به خودش گرفت و رو به سامان گفت دوباره

 .دونی که چقدر زحمت کشیدم

 .ولی منم نمی تونم نظرشون رو عوض کنم... اره می دونم  -سامان

 ببخشید می پرسما ولی درباره ي چی حرف می زنین؟ : نتونستم خودمو کنترل کنم دیگه

حاال که بورسیه رو دادن به من، مامان و بابام . چهار سال تموم زحمت کشیدم و درس خوندم تا بورس تحصیلی رو ببرم -تابان

 االن شش ساله که کاناداس. در حالی که به برادرم اجازه دادن بره. نمی ذارم برم

تونستی بري پیش ماهان اونا حرفی نداشتن ولی اگه بورسیت مال کانادا بود و می . تابان جان، تو دختري، فرق داري -سامان

 تو باید بري استرالیا

 اگه پسر بودم می ذاشتن؟ چرا بین دختر و پسر تبعیض قائل می شن؟ ! چون دخترم؟ : با عصبانیت داد زد تابان

 .تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم و ارومش کنم. با تمام وجودم درکش می کردم. می کردم درکش

 چند دقیقه با تابان صحبت کنم؟  سامان میشه -

 اره حتما -سامان

 و به ما نگه کرد وایساد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٧٣ 

 ما می ریم تو اتاق. منظورم تنها بود -

یه کتابخانه ي کوچک کنج اتاق بود با یک رخت خواب یه . بدون حرف بلند شد و رفت سمت اتاقی که ته راهرو بود تابان

 .نشست و با دو دستش صورتشو فشرد تابان روي تخت. فک کنم اتاق مهمونش بود. نفره

. درکت می کنم ولی این چیزیه که از اول دنیا بوده: نشستم کنارش و دستمو گذاشتم رو شونش و با لحن مهربونی گفتم اروم

این قانون . همیشه بین دختر و پسر فرق می ذاشتن. دخترا مجبور به انجام کارایی هستن که هیچ عالقه اي بهشون ندارن

خدا ما رو . سالها تالش کردم که قدرتم بیشتر از اونا بشه ولی نشد. نشون بدي اگاهی اوقات می تونی زورتو به پسر .طبیعته

 .به نظر من این تفاوت ها و فرق گذاشتن ها دنیا رو قشنگ می کنه. اینجوري افریده و کاریش نمیشه کرد

لحظه پیش خودم هم اعتقاد زیادي بهشون نداشتم رو داشتم  نمی دونستم چرا و چجوري حرفایی که تا چند. تایید کرد حرفمو

 .به کس دیگه اي می گفتم

اگه یه کار اشتباه بکنی و ناراحتشون بکنی و . اونا صالح تو رو می خوان. قدر پدر و مادرتو بدون: صداي گرفته ادامه دادم با

 .دیگه فرصت جبران نداشته باشی، یه عمر عذاب می کشی

یه لحظه دوباره مامانم رو ببینم ازش ... فقط یه لحظه ... حاضرم تموم دنیا رو بدم : گونه ام می چکدقطره اشک رو  یه

 ... عذرخواهی کنم 

باید کاري ... من اشتباه کردم ... راست میگی : تابان بغلم کرد و زیر گوشم گفت. بی صدا گریه می کردم. ادامه بدم نتونستم

 .کنم تا خوش حالشون کنم نه ناراحت

 .خوش حال بودم از اینکه تونسته بودم متقاعدش کنم. ازش جدا شدم لبخند محوي زدم اروم

 ناقال، تو با سامان چیکار کردي؟ : زه اي گفتاینکه جو رو عوض کنه، با لحن بام براي

 .تعجب ابروهام رفت باال از

. خیلی سعی کردم یکی از دوستامو بهش بندازم ولی نشد. اخه سامان تا حاال با هیچ دختري نبوده: اي کرد و گفت خنده

 کی با هم اشنا شدین؟ . سرسخت تر از این حرفاس

 .ومد طرفممن هیچ کاري نکردم خودش ا. تو مهمونی -

 .سامان حاضر بود بمیره ولی با دختري به غیر از من هم کالم نشه. خیلی عجیبه -

 چرا؟  -

 نمی دونم: باال انداخت و گفت شونه

 چرا من؟ ! چرا؟  واقعا

 ... چون خوشگل و دلبري ... مگه به خودت شک داري؟ معلومه چرا دیگه  وا

: رو به من گفت. با دیدن قیافه ي خندون تابان چشمام گرد شد. یش سامانتابان یه کمی حرف زدم و بعد هردو رفتیم پ با

 بهش چی گفتی؟ 
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 .و به من چشمک زد. یه سري حرفاي زنونه بود: به جاي من جواب داد تابان

 سامی من گشنمه: هم غر غر کنان گفت بعد

 .متاسفانه شام نداریم -

 خب زنگ بزن از بیرون بیارن -

 خونه؟ مامان نگران میشه هاتابان نمی خواي بري  -

 امشب نمی تونم برم: انداخت پایین و گفت سرشو

 چرا؟  -

 .چون با مامان دعوام شد... چون  -

 .شروع کرد به نچ نچ کردن و سر تکون دادن سامان

 حاال می ذاري بمونم؟ ... خیله خب بابا می دونم اشتباه کردم  -

 فقط همین یه بار: فکر کرد و جواب داد کمی

. یهویی دلم گرفت.بهشون حسودیم میشه. سامان و خواهرش رابطشون خیلی خوبه. پرید و گونه ي سامان رو بوسید ابانت

 ... کاش االن اینجا بود و منو در اغوش می گرفت 

 سامی برو زنگ بزن پیتزا بیارن -تابان

 .با نگاهی پر از خواهش.گشت رو به مننمی دونم چی شد که یهو وایساد و بر. سري تکون داد و به سمت تلفن رفت سامان

 چی می خواي؟ : اي کردم و گفتم خنده

 .هوس جوجه کباب اونروز رو کردم -

 ! خب کردي که کردي من چیکار کنم؟  -

 خواهش می کنم درست کن -

 نچ -

 .ببین من ازت حق التدریس نمی گیرم تو هم در عوض باید برام غذا درست کنی: کرد و گفت اخم

 .اگر مشکلت حق التدریسه، من پولشو میدم... بایدي وجود نداره  -

 .یا غذا درست می کنی یا من بهت درس نمی دم: اورد باال و به عالمت تهدید تکون داد و گفت انگشتشو

 .این همه استاداي خوب ریخته تو تهران میرم سراغ یکی دیگه... نده  -

 .روي اصال تاکید کرد! اصال با تو نمیشه بحث کرد: تکه از حرص سرخ شده بود، زیر لب گف سامان

 

 .ازت خواهش می کنم... شیدا : نفس عمیقی کشید و التماس کرد بعد

 ! سامی قضیه چیه؟ : که از همه جا بی خبر بود، پرسید تابان
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 ! جات خالی محشر بود. ردبعد شدیا اونجا برامون جوجه درست ک. یه روزي با شیدا و چند تا از بروبچ رفته بودیم کوه -سامان

 .خواهش می کنم برامون درست کن! من عاشق جوجه کبابم... واي شیدا جون ! واقعا؟  -تابان

فقط به : با نگاهم به سامان حالی کردم که بعدا حسابشو می رسم بعد رو به تابان گفتم. کم بود اینم بهش اضافه شد سامان

 ! خاطر تو

نگاهی به مواد کردم و بعد اسامی چیزهایی که عالوه بر . رو اورد و گذاشت رو میز آشپزخونهبا خوش حالی وسایل الزم  سامان

 .سامان هم با تعجب اونا رو اورد. ان ها می خواستم رو گفتم

. اول یه مایع براي جوجه کباب درست کردم تا اونا رو توش بخوابونم خوشمزه شن. زدم باال و دست به کار شدم استینامو

 .سعی می کردم سریع کار کنم تا زیاد متوجه نشن. تابان با دقت به کارام نگاه می کردندسامان و 

 نمی فهمم چی به چیه... یه کمی ارومتر  -سامان

 .غره اي بهش رفتم که یعنی خفه شو بذار کارمو بکنم چشم

وقتی کارم تموم شد و . هم درست کردمبه درخواست تابان چند تا سیخ کوبیده . جوجه ها رو خوابوندم، رفتم سراغ کوبیده وقتی

 منقل نداري؟ ... فایده نداره : سامان اومد باربیکیو رو روشن کنه که گفتم. برنج هم گذاشتم رو گاز، همه رفتیم تو تراس

 چرا دارم -

ا کنم که اومدم سیخ ها رو جا به ج. هوا خیلی سرد بود براي همین تابان رفت تو.منقل رو اورد و اتش درست کردم خالصه

سامان تو یه حرکت دستمو . فوري دستمو عقب کشیدم و اخی گفتم. انگشتم خورد به قسمت خیلی داغش و تقریبا جزغاله شد

چم شد یهو؟ به چشمان سیاهش . ضربان قلبم رفت باال. وجودم وزید امسیم خنکی تو تم. گرفت و انگشتمو کرد تو دهنش

 .سوزش دستمو یادم رفته بود. شوکه نگاه می کنم

خوبی؟ سرمو تکون دادم و بادبزن رو از روي زمین برداشتم و شروع به باد : اروم انگشتمو اورد بیرون و با نگرانی پرسید سامان

 .زدن کردم

. شاممون که تموم شد، بلند شدیم که جمع کنیم. تابان و سامان مثل پت و مت هستن. د گرفتشام از بس خندیدم دلم در سر

 گوشامو تیز کردم تا بشنوم. دست از کار کشید و جواب داد. موبایل سامان زنگ زد

 ... پارسال دوست امسال اشنا . به به اقا رامین -

-  ... 

 چی شده؟  -

-  ... 

 تو چی گفتی؟  -

-  ... 

 باشه بهش می گم... بعدا حسابتو میرسم : ي خیلی یواشی گفتصدا با
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-  ... 

 .خیله خب بهت زنگ می زنم -

 از دنیا خانوم خبر داري؟ : قطع کرد و از من پرسید موبایلشو

 چی شده؟ : با نگرانی پرسیدم. هوري ریخت پایین دلم

رامین میگه چند ساعت میشه حالش بعد میشه و میره االنم هرچی زنگ میزنه به گوشیش بر نمی ... نگران نشو ... هیچی  -

 ... داره 

 سپیده برداشت. گوشیمو برداشتم و خونه رو گرفتم فوري

 دنیا خونس؟  -

 اره تازه اومده -

 حالش خوبه؟  -

 نه زیاد سرش درد می کنه -

 ؟ می تونه صحبت کنه -

 ... یه لحظه صبر کن  -

 ... الو : ثانیه بعد یلدا با صداي گرفته اي گفت چند

 دنیا چی شده؟  -

 ... فقط سرم درد می کنه ... هیچ  -

در حالی که داشت کار می کرد مشخص بود به حرفاي منم گوش میده براي همین رفتم از اشپزخونه . سامان نگاه کردم به

 ... بیرون 

 مین بودي؛ بگو چی شده؟ می دونم با را -

 هیچی به خدا فقط حالم بد شد زودتر اومدم خونه -

 به من راستشو بگو -

 .حوصله ي بحث کردن با تو یکی رو ندارم. می خواي باور کن می خواي نکن: عصبانیت داد زد با

 ... ی شده سامان حتما می دونه که چ... معلوم نیست چی شده که با من اینطوري حرف زد ... قطع کرد  و

 سامان، رامین به دنیا چی گفته؟  -

 .فقط به من گفت که حالش بد شد... من چه می دونم  -

 پشت گوشاي من مخملیه؟  -

 ! نه: دستی به پشت گوشم کشید و خیلی جدي گفت اومد

 االن چه وقت شوخیه؟ : عصبانیت داد زدم با
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 .به خدا من هیچی به جز این نمی دونم... اروم  -

 ... شایدم من اینجور فکر می کردم ... حقیقت رو نمی گفت  چشماش

 بعدا حساب تو و رامین رو میرسم: لب گفتم زیر

با خودم گفتم چند بار دیگه از . سامان جوك می گفت تا جو رو عوض کنه. رفتم کمک تابان که داشت ظرفا رو می شست و

درسته که ما باهم زندگی می کنیم ولی این دلیل نمیشه که تو حریم خصوصی . یلدا می پرسم، اگه نگفت بیخیال می شم

 .همدیگه وارد شیم

 ... من موندم و سامان . ، خستگی رو بهانه کرد و رفت خوابیدبعد از اینکه کارا تموم شد تابان

 .دست تو بیار جلو: سامان که اصال حواسش به من نبود، گفت. زدم باال تا حساب سامان رو برسم استینامو

 ... ببین اگه می خواي یه کاري کنی که : کرد و دستمو بردم جلو همزمان هم گفتم پوفی

 .بی اختیار پرتش کردم اونور پریدم عقب و جیغ خفیفی کشیدم.. .حرفمو ادامه بدم  نتونستم

 .سوسک پالستیکی که خیلی هم طبیعی به نظر میومد کنار پام افتاده بود. به زمین نگاه کردم. قهقه اي زد سامان

ن چیزي تو تخصصت ترسوندن مردمه؟ من از سوسک نمی ترسم ولی توقع یه همچی! دیونه ي روانی: حرص تند تند گفتم با

 ... رو نداشتم 

دور تا دور خونه رو دنبالش می . اونم وقتی دید اوضاع خرابه دمشو گذاشت رو کولشو فرار کرد. به طرفش خیز برداشتم بعد

 ! مثل تام و جري... کردم 

بل و خودش هم اومدم از این فرصت استفاده کنم و بزنمش که با یه ضربه منو پرت کرد رو م. خسته شده بود. مبل ایستاد کنار

 .ولو شد

از ته دل می . تو چشماش چند ثانیه نگاه کردم و پقی زدم زیر خنده. تامون سرخ شده بودیم و نفس نفس می زدیم هردو

 .خندیدم

 می دونستی خیلی قشنگ می خندي؟ : نگاهی پر از محبت به من کرد و گفت سامان

 ر می کنی با دل من؟ سامان تو داري چیکا. دلم قیلی ویلی رفت. بند اومد خندم

 استاد نمی خواي درسو شروع کنی؟ : صداي ارومی گفتم با

تمام . با صحنه ي غیر منتظره اي رو به رو شدم. در اتاق رو باز کرد و هلم داد به داخل. گرفت و منو به سمت اتاقی برد دستمو

در گوشه اي از . به الي قاب ها مشخص بودرنگ قهوه اي دیوار از ال . دیوار ها پوشیده شده بود از قاب عکس هاي چوبی

 .و چند مدل ساز دیگه هم کنارش بود تاتاق پیانو ي سیاه و شیکی قرار داش

عکس . به اخرین عکسی که زده بود خیره شدم. یه قسمتی از دیوار هم خالی بود. از بچگیش بود تا االن. قاب ها نگاه کردم به

 ! من و سامان کنار ابشار دوقلو

 .روزاي خوبم زندگیمو ثبت می کنم تا یادم نرن: خندید و گفت. برگشتم سمت سامان تعجب با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٧٨ 

 با چی میخواي شروع کنی؟ پیانو یا ویلون؟ : هم بفت کنار پیانوش و دستی به روش کشید و پرسید بعد

 هر جور خودت می دونی... نمی دونم  -

 فقط ویولن احساس ارامش بیشتري بهت میده... من هردو رو دوست دارم ... زیاد با هم فرقی نمی کنن  -

 فقط میشه اول یه کمی خودت بزنی؟ ... باشه  -

... با اولین حرکت ارشه، حس دلنشینی و فوق العاده اي بهم تزریق شد ... رو برداشت و گذاشت زیر چونش و شروع کرد  ویولن

 ی بذارم؟ ارامش؟ اسم این حس رو چ... با تمام وجود حسش می کردم ... چشمانم رو بستم 

 ... نمی دونم چه طعمیه ... که طعم ارامش رو نچشیدم  سالهاست

 .مطمئنن وقتی خودم بزنم ارومتر هم میشم. راست می گفت نواي ویلون ارومم می کرد سامان

 .موسیقی یعنی این... خیلی قشنگ میزنی : که تموم شد، گفتم اهنگش

هر صدایی کهوتو گوش ادم خوش . فقط صداهایی نیست که از سازها درمیاداستادم می گفت موسیقی، : زد و گفت لبخندي

 .بشینه و لذتی رو ایجاد کنه موسیقیه

 ! خیلی حرف قشنگی بود... میگه  راست

 ! چرا؟ سامان که دیگه پیانو نمی زد... حس هنوز هم همراهمه  اون

صداش مثل موسیقی، . یاد حرفی که زد افتادم... کرد صداش تمام وجودم رو نوازش می . خواستم که یه کمی برام بخونه ازش

 ... اصال سامان خود موسیقی بود و حنجره اش پر از ساز . اهنگین و گوش نواز بود

 ... این حس هر چی که بود مربوط به ویلون یا اهنگ نبود ... لحظه حسم بیشتر می شد  هر

نمی دونم چقدر گذشت ولی وقتی خمیازه کشید، . خیلی خوب بهم درس می داد و منم با لذت تمام یاد می گرفتم سامان

 سامی من دیگه برم: از جام بلند شدم و گفتم... فهمیدم که وقت رفتنه 

 خوب نیست که یه دختر تنها ساعت دوازده شب بره تو خیابون. کجا؟ امشب بمون -

 .باید برم -

 هر جور می خواي ولی بدون که مزاحم نیستی. ..باشه  -

 مرسی لطف داري -

سامان کاپوت ماشینو زد . ایستاده بود کنار ماشینم تا راه بیافتم ولی هر چی استارت می زدم روشن نمی شد. پایین باهام اومد تا

 .باال و نگاهی کرد

 ... امشب قسمتت اینه که بمونی : گفت بعد

 نمی تونی درست کنی؟  -

 اوضاش خرابه... نه  -

 خب من با تاکسی میرم -
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 بمون... شیدا لوس نشو دیگه  -

 ... باشه : تردید گفتم با

 با این لباسات می تونی بخوابی؟ : برد به اتاق خودش که تخت دو نفره داشت و پرسید منو

 ... یه بلوز بافتنی ساده با یه شلوار جین مشکی . لباسام نگاه کردم به

 بدي خوبه یه شلوار هم -

. قیلفم دیدنی شده بود. لباسام رو عوض کردم و رفتم جلوي اینه. تو کمدش یه تیشرت و شلوار راحتی داد بهم و رفت بیرون از

و فوري . خیلی بهت میاد: سامان با دیدن قهقه اي زد و گفت... سه نفر دیگه هم توش جا می شن . تیشرتش به تنم زار می زد

 .کاري کردم نذاشت پاك کنم هر. عکس گرفتموبایلشو برداشت و ازم 

 خیله خب دیگه برو بخواب -

 کجا باید بخوابم؟  -

 تو اتاق من -

 خودت چی؟  -

 من االن کار دارم بعدش میام پیش تو می خوابم -

 پیش من؟  -

 .تخت دو نفرس..اره دیگه -

 به شرفم قسم که کاري باهات ندارم: قیافه ي متعجب من خندید و گفت به

 ... پررو ... نه تورو خدا بیا کار داشته باش  -

 .براي سپیده هم اس زدم که نمیام خونه. رفتم تو اتاق و در محکم پشتم بستم و

رفتم تو اشپزخونه که اب . تشنم بود... یک ساعتی می شد که تو جام غلت می زدم . کاري می کردم خوابم نمی رفت هر

 ... رفتم به سمتش و از الي در دیدم که سامان پشت میز نشسته و داره نقشه می کشه  .چراغ یکی از اتاقا روشن بود. بخورم

 چی کار می کنی؟ : تو پرسیدم رفتم

 .پرید هوا بدبخت

 ... ببخشید : لب گفتم زیر

 .داشتم نقشه هاي ساختمان رو می کشیدم..مهم نیست -

 چقدر مونده -

 .یه نقشه دیگه باید بکشم -

 اینه؟ : بهش اشاره کردم و پرسیدم. نقشه روي میز کنارش بود یه

 چیکار می کنی؟ : سامان متعجب پرسید. رفتم پشت میز نشستم و مشغول شدم. تکون داد سرشو
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 خودت داري می بینی -

 .از جاش بلند شد و مچ دستمو گرفت و رو هوا نگه داشت فوري

 چته؟ چرا اینجوري میکنی؟  -

 ... تو که نقشه ... ها خیلی برام مهمه ببین این نقشه  -

 ... و سرمو انداختم پایین و ادامه ي کار . زود قضاوت نکن: وسط حرفش پریدم

 میشه بپرسم درباره ي چی زود قضاوت کردم؟  -

 خوندم... با اجازتون بنده معماري  -

 ... نباید می گفتم ... گزیدم  لب

 'واقعا؟ : گرد شد چشماش

 ! واقعا -

 ! فرشته ي نجات... مثل اینکه امشب خدا تو رو فرستاده تا نجاتم بدي : زد و گفت يلبخند

 ... اره اونم چه فرشته اي شاگر اول کالس  -

 .چه شاگرد اول چه دوم؛ مهم اینه که کارت به پاي کار من نمیرسه -

 چه خود شیفته! واه واه

 ، جوجه رو اخر پاییز میشمارن.سامی خان -

 ! هر کی زودتر تموم کرد و کارش بدون غلط نبود برندس. ه اینطوره بیا مسابقه بدیمجداً؟ حاال ک -

 قبوله -

 حاضري؟ : ساعت نگاه کرد و پرسید به

 ... تکون دادم  سرمو

 شروع...  3..2..1 -

 ! تموم شد: ساعت بعد هر دو همزمان گفتیم نیم

 بهتر کشیدهحاال باید ببینیم کی ... خب هردومون همزمان تموم کردیم  -

 ! غلط هاي خیلی مسخره... تو همون نگاه اول چند تا غلط پیدا کردم ... نقششو داد به من منم دادم به اون  اون

 چی شد؟ : که تموم شد از سامان پرسیدم کارم

 ... کارت عالیه ... هیچ غلطی نمی تونم بگیرم  -

 عوضش من کلی ازت غلط گرفتم -

با وجود اینکه خیلی برام . چقدر بی دقت شدم! واي: روي نقشش چرخید و جاهایی که عالمت زده بودم رو دید و گفت نگاهش

 حاال جایزه چی میخواي؟ . سخته که شکست رو قبول کنم ولی تو برنده اي
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 باید فکر کنم... نمی دونم  -

 .پس بیا بریم بخوابیم: اي کشید و گفت خمیازه

شیدا خوابم : یه ربعی گذشت که سامان گفت. سامان هم لباسشو عوض کرد و با فاصله از من خوابید. متخت دراز کشید روي

 نمیره

 .ندادم جوابشو

 خوابیدي؟  -

 خودت چی فکر می کنی؟  -

 اگه خوابی چرا جواب میدي؟  -

 مشکلی داري؟ ..چون دلم می خواد -

 میشه بیاي بغلم؟ ... فقط یه خواهش دارم . نه -

 چی؟ : نیم خیز شدم و با صداي جیغی پرسیدم جام تو

 من اگه فرشته ي نجاتم رو بغل کنم خوابم میره: و گفت خندید

 ... حتی فکرش هم نکن  -

 ... خواهش  -

سامان از . خیلی اروم خودمو کشیدم به سمتش. سامان مثل اهن ربا منو به خودش جذب می کرد... قلبمو لرزوند  لحنش

قلبش مثل ... سرمو گذاشتم روي سینش ... دستشو باز کرد و منو در اغوش گرفت . هم خوش حالحرکتم هم متعجب بود 

 ... بسته شد  مانماروم اروم چش..موهایم رو نوازش می کرد... طبل می زد 

 کی آیی به دست؟ ! اي ارامش جاوید! آه(

 ! )یک لحظه، حالی دلبخواهم داده بود آسمان،

 شیدا چیزي شده؟  -

 .جدا میشم و نگاش می کنم فکرام از

 ... نه ولی قراره بشه : دلم گفتم تو

 .راستش یه کمی فکرم درگیره... نه  -

 چرا؟  -

 .یه مشکلی براي دوستم پیش اومد -

رها دختري . باید فکر اینجاشو می کردم. نریمان زده بودش. دو ساعت پیش با صورت کبود اومد خونه... رها بود  منظورم

ر چیزا رو بتونه پیش بینی کنه و جلوشو بگیره و نریمان پسري یه که وقتی غرورش له بشه، دیگه هیچی نیست که اینجو
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مثال می خواست یه کاري کنه که نریمان به .امروز می خواد تموم کنه فتکلی سرزنشش کردم که به من نگ... حالیش نمیشه 

 غلط کردن بیافته ولی خودش به غلط کردن افتاد

باالخره . هنوز بهش مشکوکم ولی می ترسم جونشو به خطر بندازه... شاید دیگه نذارم ادامه بده ... اقب رها باشم بیشتر مر باید

 ... مسئولیتش با منه 

 چه مشکلی؟  -

 .مهم نیست... هیچی  -

ناخوداگاه یاد اونشب . از طرف سامان بود و زده بود که بعد از ظهر براي تمرین بیام خونش. بازش کردم. اس ام اس اومد برام

 .یکی از بهترین شب هاي عمرم بود و براي اولین بار در کنار یه پسر حس خیلی خوبی داشتم. افتادم

 کیه؟  -

 چرا انقدر گیر میده؟ اخه به تو چه؟  این

 ... لیغاتی بود هیچی تب -

 چرا غذا رو نمیارن کوفت کنم و زودتر از دست این خرمگس راحت شم؟ ... سکوت  دوباره

 از اینکه با منی چه حسی داري؟ ... شیدا  -

 تموم تنم مورمور میشه..تهوع...  نفرت

 فکر نمی کنی یه کمی زوده براي داشتن یه حس جدید؟ ... نمی دونم : لبخند زورکی زدم یه

 .و به لبام خیره شد... ولی من می دونم چه حسی دارم : باال انداخت و گفت شونه

 می کنی منم مثل اون دختراییم که قربانیشون کردي؟ فکر می کنی نمی دونم هدفت چیه؟  فکر

 ..زودتر همه چی تموم شه کاش

 این روزها که می گذرد(

 ...  شادم

 روزها که می گذرد این

 ...  شادم

 شادم

 د این روزهامی گذر که

 شادم

 ..)می گذرد که
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 )شیدا یا لیلی؟ : فصل دوم(

تو این چند وقت خیلی الغر شده و همش تو . حالی که کفش هامو درمیاوردم به یلدا نگاه کردم که باالي سرم ایستاده بود در

هر روز زنگ میزنه و ... از اون طرف هم رامین دیونم کرده ... فقط کاش با من حرف می زد ... درست شده مثل نگار . خودشه

ولی یلدا مرغش یه پا داره و میگه نمی خوام دیگه ... وادارش کنم باهاش حرف بزنه  کهحال یلدا رو می رسه و ازم می خواد 

 .فکر می کنه من نمی فهمم که معنی این رفتاراش چیه... همه چیز بین ما تموم شده . باهاش حرف بزنم

 .مهمون داریم -

 کی؟  -

 ! نگار -

 واقعا؟ : ثانیه نگاش کردم و بعد لبخند زدم و پرسیدم چند

 ... اره : شاد و خندون به جاي یلدا جواب داد یدهسپ

 .تازگیا قضیش با نیما جدي تر شده و بیشتر باهم بیرون میرن. یلدا سپیده خوش حال بود برعکس

دلم براش خیلی . همدیگرو سفت بغل کردیم. نگار با دیدن من از جاش بلند شد و اومد به سمتم. سرعت رفتم تو پذیرایی به

 .بعد از احوال پرسی، نشستیم. تنگ شده بود

 خب نگار خانوم، چه خبر؟ ما رو نمی بینی خوشی؟  -

 .همش دنبال کاراي عروسیمون بودیم... خیلی سخته  همه می گن دوران نامزدي شیرینه ولی مال ما... نه بابا چه خوشی  -

 مگه هنوز عروسی نکردین؟  -

 مگه میشه شما رو عروسیم دعوت نکنم؟ .نه -

 .فکر نمی کردم سیاوش بتونه تا االن صبر کنه -

دراورد و داد  بعد از تو کیفش کارتی رو. چون اکثر فامیالش خارجن و تا ژانویه نمی تونستن بیان... مجبور بود صبر کنه  -

 .دستم

 .ازتون میخوام که به عنوان خانواده ي من بیاین... من که کسی رو به غیر از شماها ندارم ... چهارشنبه ي هفته ي دیگس  -

 مگه میشه عروسی خواهرمون نیایم... حتما عزیزم  -

 .نیم ساعت دیگه موند و رفت نگار

 .یادم رفت بهش بدم. امروز پیداش کردم. دفتر خلطرات نگاره: داد بهم و گفتدفتري رو . تو اتاقم که بودم، رها اومد پیشم شب

 .نمی دونم چه جوري بهش بگم که بهتره دیگه ادامه نده. شب بخیري گفت و رفت. تکون دادم سري

تا روزي که از روز اولی که همدیگه رو دیدم . تختم دراز کشیدم و از روي کنجکاوي دفتر خاطراتشو باز کردم و ورق زدم روي

 ... نگاهم رو یکی از صفحه ها ثابت موند . عاشق سیاوش شده بود، نوشته بود
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دیگه قبول دارم که عشق نیمی از وجودم رو فراگرفته ولی نیمه ي دیگر را چه . تضادي که دارد کالفم می کند... تضاد  حس

نمی دونم ... ولی من اینو نمی خوام . غلبه می کندکنم؟ تنفري که دارم را چه کنم؟ هر روز که می گذرد عشق بر روي نفرتم 

 ... دارم دیونه میشم . چی میخوام

 : صفحه نوشته بود پایین

 چه نابرابرانه است جنگ بین من و تو(

 جنگ امده اي و بی خبر تیغ عشق اوردي به

 ! )نکردي که من جز تو هیچ ندارم؟  حساب

*** 

 و مجنون اومدن لیلی

 و فرهاد اومدن شیرین

 دوتا دسته ي گل مثل

 و دوماد اومدن عروس

حس مادري رو پیدا کرده بودم که دخترش عروس . مثل عروسکی در لباس سفید، دست در دست سیاوش وارد سالن شد نگار

 .هر چی باشه من بودم که نگارو از باتالقی که توش فرو می رفت نجات دادم. شده

 .همش چهره ي معصومش جلوي چشمم میاد. شهسعی می کنم تا بخندم و خوش حال باشم نمی هرچی

خدا رحم کرد . یلدا و سپیده کنار نگار ایستاده بودن و من بین جمعیت گم شده بودم. دست می زدن و شادي می کردن همه

 .نگار کسی رو نداشت چون ماشاال خانواده ي سیاوش خیلی زیادن

س به غیر از من که یه گوشه مبهوت وایسادم و به اونا خیره روي لب هاي همه خند. ي عقد خونده شد و نگار بله گفت خطبه

 .شدم

 االن چه حسی داره؟ آرامش؟ خوشبختی؟ عشق؟ . رو جاي نگار گذاشتم خودم

 ... می تونستم درك کنم  کاش

اهنگ خارجی پخش می شود و اونا خیلی اروم شروع . و دوماد میان وسط و بقیه میرن کنار تا رقصشون رو تماشا کنن عروس

 ... عشق در چشماي هردوشون موج می زنه ... سیاوش مدام زیر گوش نگار چیزي می گوید ... می کنن 

ص پاش بهش گیر میکنه و نزدیک بود بیافته ولی دامنش انقدر بزرگ بود که موقع رق... شب عروسی دختر عمم افتادم  یاد

کلی مسخرش کردیم که نمی تونه درست برقصه و ... چقدر با اون بهش خندیدیم ... دوماد با دستاي قدرتمندش اونو می گیره 

هواي اغوش دلم ... فوري خندم فروکش می کنه ... یاداوري این خاطرات می خندم  اب... ابرومون رو جلوي فامیالي دوماد برد 

 باید برم... دیگه نمی تونم بمونم ... حالم اصال خوب نیست ... قطره اشکی رو گونم می چکه ... گرمشو کرده 

 ... لطفا اینو بعد مهمونی بهش بده : سیاوش رو کناري می کشم و کادومو میدم بهش و میگم. نگارو از تو کیفم درمیارم کادوي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 ... مراقبش باش : قبل از اینکه برم، زیر لب می گم و

 : نامه اي رو که براي نگار نوشتم رو تو ذهنم مرور می کنم... از اونجا خارج میشم  و

 ... عزیزم  نگار

دفتري که همدمت بوده و درد دلت رو بهش . فکر کردم که برات چی بخرم ولی چیزي بهتر از دفتر خاطراتت پیدا نکردم خیلی

شاهد جنگی که بین این دو بود ... عاشق شدنت ... شاهد تنفرت ... زاي خوب و بدت بود دفتري که شاهد تمام رو... می گفتی 

یادته روز اول قرار شد که خودمون نباشیم؟ قرار شد که گذشتمون رو، اصل و ...  دو در اخر در این جنگ عشق پیروز ش... 

 ... د بیاري و خودت باشی، عشق بود نصبمون رو فراموش کنیم؟ تنها چیزي که باعث شد تو دوباره اونا رو به یا

رفتارم جوري بود که باعث شد تو ... می دونم که نتونستم دوست و همراه خوبی برات باشم ... می خوام که منو ببخشی  ازت

 ... اونم درست زمانی که به کسی نیاز داشتی تا سنگ صبورت باشه ... ازم دور بشی و دردتو بهم نگی 

غم و غصه هاتو ... دي به کسی نیاز داري که باهاش حرف بزنی، بدون که در خونه همیشه بروت بازه یه روزي احساس کر اگه

 ... شادي و خوش حالیتو بذار واسه سیاوش ... بیار و با ما تقسیم کن 

یه هرجاي دنیا که باشم میام تا حقشو بذارم کف دستش و .سیاوش یا هر کس دیگه اي اذیتت کرد، فوري منو خبر کن اگه

 ... گوشمالی حسابی بهش بدم 

 ارزوي خوشبختی می کنم برات

 تو دوستدار

 ...  شیدا

ماشینمو گوشه اي پارك می کنم و تو خیابونا قدم می ... دستام کرخت شدن ... بی هدف می رفتم .ساعتی رانندگی کردم یک

 .زنم

هرچی جلوتر می . رفتم تو پارك. ل خودش کشیدصدا منو به دنبا. صداي گیتار دلنشینی از توش میومد. پارکی میشم نزدیک

پشت بوته ي . از ال به الي درختا شعله هاي اتش و مردي که نشسته بود و گیتار می زد رو دیدم. رفتم صدا بیشتر می شد

 از سرما می لرزیدم ولی دلم نمی خواست. خیلی قشنگ میزد و منو به رویاهام می برد. نشستم و به نواي گیتار گوش دادم

سرشو رو به باال . صورت مرد رو خوب نمی دیدم. کمی سرمو خم کردم تا ببینم چی شده. چند دقیقه بعد صدا قطع شد.برم

 .گرفته بود و به اسمون خیره شده بود

 ... دیگه نمی تونم ادامه بدم ... خدایا؟ چیکار کنم؟ خودت یه راهی پیش روم بذار : صداي نسبتا بلندي گفت با

 ... بلند شم برم تا منو ندیده ! این وقت شب اینجا چیکار میکنه؟ ... ا اینکه سامانه ... ش دقیق تر شدم روي صورت کمی

کی : سامان سرشو برگردوند به طرف بوته و پرسید. بلند شم که پام گیر کرد به بوته و صداي خش خش بلند شد اومدم

 اونجاس؟ 

 نمی تونی جلوي پاتو ببینی؟ ... لعنتی .. .دستم پیشونیمو لمس کردم و سرمو تکون دادم  با
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 پرسیدم کی اونجاس؟  -

 .با دهن دادم بیرون و از پشت بوته اومدم بیرون نفسمو

 تو اینجا چیکار می کنی؟ ... تو : دیدن من چشماش چهارتا شد و با تعجب پرسید با

 .دیگه چیزي نپرسید... اینو فهمید ... خراب بود  حالم

 ... انگار تو هم مثل من دلت گرفته ... بیا بشین کنار اتیش تا گرم شی ... مهم نیست : دلسوزي گفت یخمو گرفت و با دست

انگار دنبال چیزي می گشتم ولی خودم هم نمی . تخته سنگی کنارش نشستم و به نقطه اي درون اتیش خیره شدم روي

 .دونستم چی

: نگاهی به دنباله ي دامن ابیم که از پالتوم زده بود بیرون کرد و پرسید.می خواست چیزي بگه تا سکوت رو بشکنه سامان

 مهمونی بودي؟ 

 ... عروسی یکی از دوستام بود : عمیقی کشیدم و خیلی سرد جواب دادم نفس

 : ع کرد به خوندندید هیچ جوري نمی تونه سر صحبتو باهام باز کنه، گیتارشو برداشت و شرو وقتی

 من بفهمون به

 سرنوشتم کجاي

 میرم جهنم دارم

 راهی بهشتم یا

 این دو راهی از

 خوشی ندارم دل

 می خورم به پاییز یا

 میرسه بهارم یا

 ابرا همش تبعید میشم مثل

 هیچ کوهی سر سازش ندارم با

 موجم که با دریا قهر کرده یه

 تو من ارامش ندارم بدون

 کردم ولی غافل از اینکه گمت

 این بزرگی گم نمیشه خدابا

 بودي از دستت نیافتم مواظب

 نابود میشمدور میشم دارم

 اتیش این دوري تموم شه بذار
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 دیدم همین نزدیکیایی خودم

 عمرم با جون کندن تموم شه نذار

 )به من بفهمون از علی لهراسبی(

اگه ! میشنوي صدامو؟ معلومه که نه... دارم نابود میشم ! خدایا... ي معصوم و خونیش همش جلوي چشمم میومد  چهره

... تو هم منو دیگه نمی بینی ... با وجود بزرگیت دیگه نمی بینمت ... خدایا براي من گم شدي ... میشنیدي من اینجا نبودم 

 ... من از دستت افتادم و له شدم 

یعنی دیگه این چیزا برام مهم ... جلوي یه مرد ضعف نشون بدم دیگه نمی ترسیدم از اینکه ... صورتمو خیس کردن  اشکام

 ... چیزي ازم باقی نمونده ... شکستم ... دیگه خرد شدم ... نیست 

وقتی دید من عکس العملی نشون نمی دم، دستشو . دستشو با تردید اورد باال. گیتارشو گذاشت کنار و به من نزدیک شد سامان

دستاشو دور کمرم حلقه می ... ولی من طاقتم رو از دست دادم و گریم حاال حاال بند نمیاد . کردکشید رو گونم و اشکامو پاك 

ضربه . هق هقم شدت گرفت... صداي تپش قلبش رو میشنیدم ... می ذاره رو سینش  وکنه و منو در اغوشش می کشه و سرم

فقط خودمو . دارم چیکار می کنم... همیدم کجام نمی ف... دست خودم نبود ... هاي ارومی به سینه ي سخت سامان می زدم 

 .تخلیه می کردم

 .من داشتم تو بغل یه مرد زار می زدم... چند ساله ي من شکسته شده بود  طلسم

 شیدا تو اینجا چیکار می کنی؟  -

 .فقط اومدم سري به مغازه بزنم: به سپیده لبخندي می زنم می گم رو

 جایی قرار داري ناقال؟ ! چه تیپی زدي: پرسید ریز کرد و با لحن بامزه اي چشماشو

 .پالتوي سیاه و بلندي تنم بود و شال زرکی رنگی رو سرم. تو اینه به خودم کردم نگاهی

 ... من که مثله همیشم  -

میدونی چیه به نظرم بهتر بود بجاي . ولی این دفعه انگار فرق می کنه. در اینکه شما همیشه دلبر و خوشگی شکی نیست -

 ! اخه تو هیچ وقت عاشق نمیشی فقط دال رو می روبایی. اینکه اسمتو بذاري شیدا میذاشتی دلربا

شیداي کسی که ... من شیدام . لیل دیگه اي داشتشاید درست میگفت ولی انتخاب شیدا د... جوابش لبخند محوي زدم  در

 ... با خوبی ها و مهربونی هاش منو عاشق خودش کرد و گذاشت و رفت ... دیگه نیست 

 . وشگن سپیده به خودم اومدم با

 کجا رفتی یهو؟  -

 .من فقط اومده بودم بگم شب دیر میام خونه. انقدر حرف میزنی حواس واسه ادم نمیذاري که -

 ! وقتی میگم قرار داري نگو نه: نگام کرد و گفت چپ چپ

 ... اخه به تو چه ! فهمیدي فضول خانوم؟ ... اره قرار دارم  -
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 چیزي گفتی؟  -

 ! اره گفتم به تو چه -

 ... ببین شیدا اون روي منو  -

 ! مثال اگه اونروتو باال بیارم چی میشه؟ : قدم رفتم جلو انگشت اشارمو اوردم باال دو

 ... بیجا کردم ... غلط کردم : به ارومی به حالت تسلیم باال اورد و قیافشو مظلوم کرد ودستاش

 ... حاال شد  -

 حالش خرابه؟ : اي به رها کردم و پرسیدم اشاره

 ... بدجوري عصبانیه  -

 ..می خواست راستشو بگه. تقصیر خودشه -

 ! تو از کجا می دونی که دروغ گفته؟  -

 .بعدم ارش بهش گفت رها. که من این دروغو از راست تشخیص میدم خودت خوب می دونی -

 ..بهتره دیگه بره دنبال زندگیش کال

 ... بیچاره هیچ جارو نداره که بره ... بذار بمونه ... گناه داره  -

 من که نگفتم همین االن بره ولی هر وقت یه جاي مناسب پیدا کرد باید بره -

 ... ولی  -

 .شبنم تو که عادت نداشتی رو حرف من حرف بزنی. همین که گفتم...  ولی و اما نداره -

 ..من برم دیرم شد: به ساعت نگاه کردم و رو به سپیده گفتم. موبایلم بلند شد صداي

تونی  فکر میکنه با اینکارا می. پزخندي اومد رو لبم... روشو ازم برگردوند . از اینکه از مغازه بیام بیرون نگاهی به رها کردم قبل

 ... ولی اشتباه میکنه؛ چون دل من از سنگه ... دل منو به رحم بیاره 

صداي بوق ماشینی توجهم رو جلب کرد و به طرفش ... مجتمع که اومدم بیرون، اطرافو نگاه کردم ولی اثري ازش نبود  از

 ..خیلی جیگر بود... به رنگ ابی کاربنی سر خیابون بود  z4مدل  bmwیه . برگشتم

: در ماشینو برام باز کرد و گفت. البته که من با این چیزا خر نمیشم. یه تیپ دختکرکش اسپرت زده بود. اشین پیاده شدم از

 بعد تعظیم کرد. بفرمایید بانو

 .اونم خنده اي کرد و سوار شد. عشوه سوار شدم با

 خیلی ممنون که دعوتم رو قبول کردي -

 ! مگه میشه ادم دعوت یه پسربچه ننه ولی جیگرو قبول نکنه؟ : لحن شیطونی جواب دادم با

 .تا بناگوش باز شد نیشش

 خجالت بکش از هیکلت. تا هر چی میگم عین دخترا ذوق می کنه..ببند نیشتو -
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 زنه؟  ادم با استاد خوش تیپش اینجوري حرف می: لپم رو کشید و گفت. خندش فضاي ماشینو پر کرد صداي

 .دفعه ي اخرت باشه که لپم رو میکشی: حالی که لپم رو می مالیدم با حرص گفتم در

 مثال اگه بکشم چی میشه؟  -

 ..خودت خوب می دونی -

 .چشم دیگه نمی کشم... بله بله  -

 این دختره چرا یهو هار میشه؟ : زیر لب گفت و

 .قروچ انگشتامو دراوردم صداي قرچ و. مثل اینکه دلش یه کتک حسابی می خواد. نخیر

 ..که من هار میشم -

 شنیدي؟ : برگشت متعجب

 ... معلومه پس هنوز منو نشناختی  -

 حیف این چشماي ابیت نیست؟ . باز که تو لنز سیاه گذاشتی: قبل از اینکه چیزي بگم، گفت. شده بود به چشمام خیره

میشه یه : سامان که هنوز نگام می کرد، گفت. فوري دستمو بردم سمت چشمم و دراوردمشون. یادم رفته بود درارم! اخ

 خواهشی کنم؟ 

 ..تکون دادم سرمو

 ... عاشق رنگ چشماتم ... جلوي من لنز نذار  -

د اینکه چشماي خودش هم ابی با وجو... به غیر از اون هیچ کس بهم نگفته بود که عاشق رنگ چشماتم .. نگاش کردم مات

 ... بود ولی می گفت که رنگ مال من یه جور دیگس 

 .با لبخندش تشکر کرد... سرمو تکون دادم  فقط

 .نگاهی به اطراف کردم. کمی که گذشت، تازه یادم افتاد سوار چه ماشینی شدم یه

 ببینم تو چرا هر دفعه با یه ماشین میاي؟  -

 .اینو یه هفتس خریدم... ین بابام بود اون ماش: اي کرد و گفت خنده

بر خالف . سامان پیاده شد و درو برام باز کرد. نیم ساعت بعد رسیدیم به یه رستوران شیک. ي راه تو سکوت گذشت ادامه

 .شاهرخ خوب بلد بود چجوري با خانوما رفتار کنه

 میزتون حاضره. د اقاي نوربخشخوش اومدی: گارسون با دیدن سامان لبخندي زد و گفت. رستوران شدیم وارد

نشستیم و بعد از انتخاب غذا با اشاره ي سامان گارسون سینی . فقط یه میز اونجا بود. مارو به سمتش راهنمایی کرد به تراس و

 .لبخندي زدم و برش داشتم. توش یه شاخه گل رز سرخ بود. رو به طرفم اورد

 سامان اینجارو از کجا پیدا کردي؟  -

 چندباري هم براي مشتریاشون زدم و خوندم. م اینجازیاد میا -
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جایی که من سالی . بعدش رفتیم بام تهران. فوق العاده بود و می تونم بگم که بهترین رستورانی بود که تو عمرم اومدم غذاش

 ... دادم تنها روزي از سال که به خودم و خداي بی معرفت اختصاص . یه بار میرم و تو خلوت خودم با خدا حرف میزنم

 .اگه می دونستم میخواد منو بیاره اینجا عمرا میومدم. به تهران خیره میشم. سکوت همه جا رو گرفته. مچ پام تو برف بود تا

. سامان با یه لبخند دندون نما رو به روم ایستاده بود. فوري برمیگردم. فکر و خیال بودم که گلوله اي برفی میخوره تو کلم تو

 .صداي خندمون سکوت رو میشکست. یه گلوله من میزدم یه دونه اون. جنگ شروع شده بود

 .بسه دیگه یخ کردم: قبل از اینکه سامان گلوله اي پرتاب کنه گفتم. منجمد می شدم داشتم

 .تسلیم شد... باالخره تونستم شکستش بدم ! اخ جون -

 چه اشکالی داشت یه بار من ببازم؟ . نگفتم چیزي

یه . یاد اونشب افتادم که تو بغل سامان زار زدم. نشستم کنارش و دستمامو گرفتم جلوش تا گرم شم. اتش درست کرد سامان

چی : سامان گیتارش رو اورد و پرسید... نشم که بدون اینکه چیزي بپرسه ارومم کرد چقدر مدیو... ماه از اون روز میگذره 

 بخونم؟ 

 میترسم اگه اینجوري پیش بره قضیه بدتر شه. که می خونه ضربان قلبم به شدت میره باال وقتی

 میشه چیزي نخونی؟  -

 .گیتارشو گذاشت کنار متعجب

 .اشک تو چشمام حلقه زد. اونو کنارم دیدم . برگشتم... لیلی ... و صدا میکرد یکی داشت من... ناگهان صدایی شنیدم .. سکوت

چقدر دلم براي اون . لیلی، یادته شب هاي تولدت دوست داشتی با هم بیایم اینجا؟ می گفتی اینجوري به خدا نزدیکتري -

 ... روزامون تنگ شده 

 براي اغوش گرمت... براي تو ...  براي اون روزا..دل منم تنگ شده: می خواست فریاد بزنم دلم

 ... شیدا ... شیدا  -

 .هیچ اثري ازش نبود. اطراف رو نگاه کردم... دیگه نبود ... خودم اومدم  به

 شیدا چی تو رو عذاب میده؟ : با ناراحتی پرسید سامان

 ... بغض گلمو به درد اورده بود ... سکوت بود  جوابش

 .اصال هرچی بگی رو مثل راز تو دلم نگه میدارم...  تو خودت نریز... با من حرف بزن  -

پس تا دیر نشده ... مگه چقدر جا داري؟ االن در حد انفجاري ! تا کی میخواي پر شی از تنهایی و غم؟ ... خالی کن  خودتو

 ممکنه یه جایی که نباید همه چی رو بگی... براي سامان منفجر شو 

 ... سامان یه پسره و من از پسرا  اخه

 میتونی بهش اعتماد کنی... خودت خوب می دونی که اون فرق داره ... بس کن دیگه : دیگه وجودم فریاد زد قسمت

 .االن وقتشه که قصه ي دردناکی که سالها تو سینم نگه داشتم رو بندازم بیرون...  اره
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 ! دنیاشون رو دوست دارم؟ . یادته بهت گفتم، بچه ها رو دوست ندارم -

 .ونه ي مثبت تکون دادبه نش سرشو

ولی ... من قسم خوردم که دیگه به گذشته برگردم . من دیگه لیلی نیستم... نباید اینکارو میکردم ... نه ... گذشتمو باز کرد  دفتر

 .صفحه هاي دفتر به سرعت ورق میخورن و میرسن به اول... االن خیلی دیر شده 

از همه مهمتر قلبم پاك و بدون هیچ ... شیرین بود و رویاهاي زیادي داشتم  دنیام... منم مثل همه ي بچه هاي دیگه بودم  -

 .گناهی بود

... من و خواهرم و پدر و مادرم . البته جوري که من فکر می کردم... خانواده اي زندگی میکردم که خیلی خوشبخت بودن  توي

 ... تصوري که من از زندگیمون داشتم خیلی متفاوت با واقعیت بود 

 باد بازیگوش( 

 را بادبادك

 بادبادك

 کودکی را دست

 طرف می برد هر

 هایم کودکی

 نخی نازك در دست باد با

 ! )اویزان

دیگه ... تازه چشمام باز شد اطرافم رو همون طور که بود، دیدم . یک چشم به هم زدن، کودکیم تموم شد و دوازده سالم شد به

... تلخترین واقعیتی که فهمیدم این بود که پدر و مادرم با هم مشکل داشتن ... از اون شادي هاي دوران کودکیم خبري نبود 

نمی خواست ... مامانم هم به خاطر ما سکوت می کرد و کتک می خورد . دعوا می کرد نمبابام سر هر چیز کوچیکی با ماما

... شاید اگه طالق می گرفت، سرنوشت همه ي ما بهتر می شد ... طالق بگیره چون می دونست این وسط ما داغون میشیم 

تو خواب برد تا کمتر درد بکشه و زودتر از  نواوخدا ... نه اینکه یه شب بخوابه و صبح دیگه بلند نشه ... شاید االن کنارم بود 

 ... مامانم که رفت بدبختی هاي چند برابر شد ... شر این زندگی فالکت بار راحت شه 

شبا دیر میومد خونه و اگر ما حرفی می زدیم یا ... هرچی که داشتو صرف خوش گذرونی می کرد و دیگه کار نمی کرد  بابام

 ... حتی یه بار کار خواهرم به بیمارستان کشید ... کمون می زد تا از درد بیهوش می شدیم اعتراضی می کردیم، انقدر کت

هنوز کمی از جاي کتک هاي خوردم ... حرفا رو که می زدم، تمام خاطراتم زنده می شدن و از جلوي چشمم رد می شدن  این

ماس هایی که میون فریادهامون می کردیم تو گوشم صداي گریه ها و الت... صحنه هاي وحشتناك و پر خون ... رو تنم مونده 

 ... دادم  دامهولی ا... بغض گلومو چنگ زد ... می پیچید 
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خواهرم سعی ..شب ها از سرما به هم می چسبیدیم و گره می کردیم... دو سال تموم تو یه زیرزمین خونمون زندگی کردیم  -

... همه چیزشو از دست داده بود ... یه روز بابا مست اومد خونه ... ش طوفانه با اینکه می دونستم تو دل... می کرد منو اروم کنه 

درو محکم با پاش باز کرد و فریاد ... باالیی سرمون نیاره، گوشه ي زیرزمین قایم شده بودیم  ینکهمن و خواهر، الله، از ترس ا

 .ا زندمون نمی ذاشت براي همین سکوت کردیماگه می پرسیدیم کج... وسایلتون رو جمع کنید فردا از اینجا میریم : زد

بابام می خواست مارو بفروشه و خودش هم قاچاقی بره ... صداشون رو میشنیدیم ... یکی از دوستاي بابام اومد خونمون  شب

هیچ جا رو . شب وقتی که بابام خوابید، از خونه رفتیم. تصمیم گرفتیم که فرار کنیم... خیلی ... من و الله ترسیدیم ... اونور 

مامانم هم فقط یه خواهر داشت که از بعد از مرگش، بابام اجازه نداد ببینیمش ... بابام که هیچ کسو نداشت ... نداشتیم که بریم 

 ... چون بابامون می تونست پیدامون کنه ... اونجام نمی تونستیم بریم ... 

 ... بابام خونه رو فروخته بود و رفته بود ... رفتیم دم خونمون  روز چهارم... روز تو خیابونا و پارك ها سرگردون بودیم  سه

چون من ... وقتی جریانو براش گفتیم، گذاشت تو زیر زمین خونه بمونیم . که خونمون رو خریده بود، خیلی ادم خوبی بود کسی

 .بعدشم پولی نداشتیم. و الله به سن قانونی نرسیده بودیم نمی تونستیم جایی بریم

خواهر رفت ... گفتن یه جنازش که باید شناساي کنید ... تا اینکه یه روز، از کالنتري اومدن دم خونمون . ه گذشتهفت دو

 ... دیگه من موندم و تو : فقط یه جمله گفت. وقتی برگشت، صورتش عین گچ سفید شده بود... پزشک قانونی 

 ... وقتی داشته با دوستش از مرز فرار می کرده با تیر زدنش و دوستشو دستگیر می کنن  بابام

اونا وقتی می فهمن که ما به سن قانونی نرسیدیم تصمیم می گیرن که بفرستنمون ... اطالعات مارو به پلیس میده  اون

... خدا بیامرزتش ... رستی ما رو بر عهده میگیره ولی اقا رضا، یعنی همون پیرمرد صاحب خونمون، نمیذاره و سرپ... پرورشگاه 

 ... ما خیلی مدیونشیم 

اونم هوامو داشت و نمی ذاشت احساس کمبود ... ما باهم خیلی خوشحال بودیم ... خوب من و الله دوباره برگشتن  روزاي

. کر می داد و راه درستو نشونم می دادبا مهربونی بهم تذ... وقتی اشتباهی می کردم، مثل بابام کتکم نمی زد ... داشته باشم 

با اونکه بودم، تموم غم ها ازم دور می ... سنگ صبورم بود ... همه کسم بود ...  ودممن خواهرم رو دوست نداشتم، عاشقش ب

 . ..اون روزا برگشتن اما وحشتناك تر از قبل ... فکر می کردم دیگه اون روزا بر نمی گردن ولی اشتباه می کردم ... شد 

 ... کس  چیه... تونه منو درك کنه  یکس نم چیه..حالم بده... کردم  سکوت

: دیو پرس دیزخمم کش يرو یدست.شدیم دهیتو چشماش به وضوح د یناراحت... شده بود  رهیچشم راستم خ نییبه پا سامان

 بابات زده؟ 

 ... بابا  ياگه اسمشو بذار: زدم پوزخند

 شد؟  یخب بعدش چ ـ

کمکون  یهمون هم کل.اموالش به دخترش برسه و فقط خونه رو داد به ما يکرده بود همه  تیوص. اقا رضا مرد سه سال بعد ـ

 هی...  میکن یزندگ میداشت یکه ازش خاطرات وحشتناک يخونه ا يتو میتونست یکدوممون نم چیه.الله خونه رو فروخت.کرد
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 یدوست داشت بره دانشگاه ول یلیخ.دیخوب تهران خر ياز محله ها یکیاپارتمان تو  هیپول خونه و  يپول گذاشت رو یکم

 یلیمن بهش خ... بود  یمنش یشرکت هیتو ..کرد یو اون کار م خوندمیخالصه من درس م... گرفت که کار کنه  میمیتص

 .من از ارزوهاش گذشت یاون به خاطر راحت.ونمیمد

 ..ومدیو نم شکستیکاش قلم پاش م يکه ا.. اومد شرکت ار،یماز سش،یدوست رئ نکهیتا ا... خوب بود  یلیخ زیچ همه

کرد نتونست با  يهرکار. بود اریاز اون پسرا ماز یکی..کرد یدر نگاه اول جلب م ویمثل من خوشگل بود و توجه هرپسر الله

 ییاعتنا یب شتریب یچهر .توجه بود یاولش الله نسبت بهش ب... شمارشو از دوستش گرفت  نیهم يبرا..الله ارتباط برقرار کنه

الله هم ... و پولدار ..بود پیهم جذاب و خوشت اریماز. ادیجور دخترا خوشش م نیا ازگفت  یم.شدیمصمم تر م اریماز کردیم

یه .. رابطشون از اینجا شروع شد..کم کم نسبت به مازیار نرم شد. داشت يادیز يبود که ارزوها يدختر چشم و گوش بسته ا

در عرضچند . مازیار خیلی سعی کرد تا الله رو به سمت خودش بکشونه تا الله کوتاه اومد. وقت فکر نکنی به همین راحتی بود

ی من از اولین باري که دیدمش بدون ول. مازیار از نظر مالی خیلی کمکمون می کرد. ماه زندگیمون از این رو به اون رو شد

 .باید اعتراف کنم که مازیار خیلی جذاب و دخترکش بود ولی با این وجود چهرش جذبم نمی کرد. علت ازش بدم اومد

اگه یه وقت . باري سعی کردم الله رو متقاعد کنم که بیخیال بشه اما هردفعه جواب داد که اون پسر خوب و مهربونیه چند

 .یگه نمی تونم بهش اعتماد کنم مطمئن باش که فوري ازش فاصله می گیرمحس کردم که د

 ... اونشبو هیج وقت یادم نمیره بدترین شب عمرم بود ... گرفتم بین دستام و محکم فشردم  سرمو

ردم احساس میک. وقتی که الله رفت، دلم شور افتاد. یه شب، مازیار الله رو به مهمونی یکی از دوستاش دعوت می کنه -

 ... قراره اتفاقی بیافته 

 ... اما گوشیش خاموش بود ... بار اولش نبود که شب نمیومد خونه ... سه شد ولی نیومد ... یک شد ... شد و نیومد  12 ساعت

زنگ زدم پلیس و ..یه روز گذشت و نیومد... سعیمو می کردم که به این فکر کنم که حالش خوبه و باالخره برمیگرده  تموم

... سه چهار روز بعد پلیسا منو بردن به یه خونه ي قدیمی ... درباره ي مازیار هم هرچی اطالعات داشتم دادم ... چیو گفتم همه 

کمی از مالفه قرمز شده بود ... روي زمین خوابیده بود و مالفه ي سفیدي روش کشیده بودن  سییه ک... از پله ها رفتم پایین 

 ... از پلیسا مالفه رو زد کنار یکی ... با ترس رفتم جلو ... 

تموم بدنم ... افتادم کنارش ... با ناباوري خیره شدم بهش ... احساس کردم قلبم از حرکت وایساد ... تو سینم حبس شد  نفسم

الله با چهره ي معصومش، در حالی که لبخند کمرنگی به لب داشت . چیزي که می دیدم رو باور نمی کردم... می لرزید 

 ... اما فایده اي نداشت ... تکونش می دادم و داد می زدم بیدار شو ... شروع کردم به صداش زدن ... ه بود خوابید

 ... خیلی متاسفم : که کنارم بود زیر لب گفت پلیسی

اشکام تند تند میان ... جنازشو رو به روم می بینم ... االن هم تقریبا همون حال رو دارم ... اون موقم رو خیلی خوب یادمه  حال

 ... می شینم کنارش ... پایین 
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مگه نگفته بودي هیچ وقت تنهام نمی ذاري؟ مگه نگفته بودي که دیگه نمیذاري حتی یه قطره اشک بریزم؟ مگه واسم  -

 دينمی خون

Let the sky fall, when it crumbles 

 و از هم بپاشه.. اسمون سقوط کنه  بذار

We will stand tall 

 میستیا یبا هم م ما

Face it all together 

 میشیرو به رو م نایهمه ا با

 کجایی که وقتی اسمون سقوط می کنه با هم باهاش رو به رو شیم؟ ! پس کجایی؟ : می زنم داد

وقتی ... سامان بغلم کرد و سرمو رو سینش گذاشت و اروم نوازشم می کرد ... از ته دلم زار می زدم ... دامه بدم نذاشت ا گریه

 : که ارومتر شدم ادامه دادم

وقتی حالم بهتر ... یه هفته بستري بودم ... از شدت گریه بیهوش شده بودم ... رو بردن پزشک قانونی و منو بیمارستان  الله

وقتی که کارش تموم میشه، الله ... مازیار کثافت به الله تجاوز کرده بوده ... ونده ي الله همه چیزو بهم گفت شد مسئول پر

... گل پرپر شدم ... اخ اللم ... همسایه ها هم گفته بودن که از اون خونه صداي جیغ شنیدن ... رو با چند ضربه چاقو می کشه 

 ... الهی بمیرم براش چقدر زجر کشید 

 ... تموم وجودم می لرزه  بارهدو

من هنوزم دنبالش می گردم تا ... ماه ها دنبالش گشتن اما اثري ازش نبود ... اون اشغال هیچ ردي از خودش بجا نذاشته بود  -

 ... بتونم ازش انتقام بگیرم 

 ... هیچ شیرینی نمی تونه مزشو ببره  ان قدر تلخیه اونا زیاد بود که... اون به بعد من موندم و یه سري خاطرات تلخ و شیرین  از

 : بقیه داستانم رو تو دلم گفتم... تو بغل سامان بودم  هنوز

قلبمو از یه الیه سنگ پوشوندم و ... تصمیم گرفتم از همشون انتقام بگیرم تا شاید کمی ارومتر شم ... همه ي مردا متنفرم  از

هیچ وقت نتوستم ... کار سختی بود ... ه و غرورش له بشه لذت می برم از دیدن اینکه یه مرد به پام بیوفت... شدم سنگدل 

کاش زودتر همه چیز ... خیلی خسته ... االن خستم ... سعیمو کردم مثل خودشون باشم  ومقدرتمو ازشون بیشتر کنم ولی تم

 ... تموم بشه 

نم بدون هیچ حرفی گیتارشو برداشت و شروع او... دونم چقدر تو بغلش موندم ولی وقتی به خودم اومدم ازش جدا شدم  نمی

 ... همراه باهاش شروع کردم به خوندن اهنگی که وصف حال خودم بود و خطاب به الله و کمی هم سامان بود ... کرد به زدن 

 حاال شده دلت واسه خودت تنگ بشه تا

 آهنگ بشه هیدردت  همه
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 حاال شده تا

 ازت کم بشه يزیچ هیحاال شده  تا

 تهش غم بشه یخونیم یهرچ

 شده تاحاال

 حاال شده تا

 واسه خودم تنگ شده دلم

 آهنگ شده یصدام ب چقدر

 رنگ شده یتو ب یب میزندگ

 قلب تو سنگ شده یوقت از

 قفس رها کن نیاز ا منو

 اسممو صدا کن دوباره

 بار تو چشمم نگاه کن هی

 به حال ما کن يفکر خدا

 شمیم ونهید شمیپ ینباش

 شمیآت ياسفند رو مثل

 تنها خوامیمن م ایهمه دن از

 ایشده رو نیا یمن باش سهم

 رهیدل تو گ شیمن پ دل

 رهیمیتو م یب ینباش تو

 رهیعاشق دلش بگ نیا نذار

 رهیگیمنو م یتو دلتنگ یب

 واسه خودم تنگ شده دلم

 آهنگ شده یصدام ب چقدر

 رنگ شده یتو ب یب میزندگ

 قلب تو سنگ شده یوقت از

 قفس رها کن نیاز ا منو

 اسممو صدا کن دوباره

 بار تو چشمم نگاه کن هی
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 به حال ما کن يفکر خدا

 )اهنگ تاحاال شده از بابک جهانبخش( 

 ... صدات بهم ارامش میده : اهنگ تموم شد سامان زیر لب گفت وقتی

 ... صداي تو، تو دلم غوغا به پا میکنه : دلم گفتم تو

 ... بریم : از جام بلند شدم و گفتم ...دقیقه اي سکوت بینمون بود  چند

تو هوا . بعد سوئیچشو به طرفم پرت کرد. اتیشو خاموش کرد و گیتارشو گذاشت تو ماشین... هیچ حرفی بلند شد  بدون

 .و سوار شد... تو رانندگی کن : قبل از اینکه چیزي بپرسم، گفت. گرفتمش

 .اشین سرعتی بشم باعث شد که فوري سوار شم و راه بیافتممخالفت کنم ولی تصور اینکه می تونم سوار یه م خواستم

هنوز چراغاش خاموش . وقتی به خودم اومدم، دیدم جلوي همون خونم..افکارم غرق شده بودم و نمی دونستم کجا میرم توي

 ... بود و کسی توش نبود 

 چرا وایسادي؟  -

 ... ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد : سمتش برگشتم

 دوباره راه افتادم... چیزي نگفت ... اهم رو گرفت و به خونه رسید رد نگ سامان

 سامان کجا برم؟  -

 ... نمی دونم فقط برو  -

 ... معلوم بود که حسابی تحت تاثیر قرار گرفته بود ... لحنش جا خوردم  از

 ... به نظرم بهتره تو خیابونا بگردیم . نمی دونم کجا بریم... منظوري نداشتم ... ببخشید شیدا  -

اومدم بپیچم تو بزرگراه صدر که به تابلو ... تهران همیشه شلوغه ... اینکه ساعت دوازده شبه ولی هنوز خیابونا پر از ماشینه  با

 ... ه هم هیجان داشته باشه هم سرعت اینجاست تنها جایی که به ذهنم رسید ک... ایست برخوردم 

 اینجا به خاطر پروژه ي پل صدر شبا بستس: گفت سامان

 می دونم -

اگه : پسر وقتی نزدیک شد گفت. دست به پسري که روي تخت سنگی نشسته بود و به ما زل زده بود اشاره کردم که بیاد با

 .ساکت شدبا دیدن من ... می خوایین از اینجا برین باید یه 

 ! ا شمایید؟  -

 ... درو باز کن : اسکناس ده هزار تومانی دراوردم دادم دستش و گفتم یه

 .همین االن: زد لبخندي

 ... چند ماه پیش بود که براي بار اول از اینجا رفتم ... زیاد از این مسیر می رفتم پسره منو خوب میشناخت  چون

 .لبخند کجی نشست رو لبام. با چشماي گرد شده به من خیره شده بود سامان
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 کمربندتو ببند -

 شیدا تو میخواي منو بکشی؟  -

 ... زنده می مونی .نترس بچه ننه  -

 .هرچی اهنگ بیشتر اوج می گرفت سرعت من هم بیشتر می شد... یه اهنگ خفن هم گذاشتم ... گذاشتم رو پدال گاز  پامو

 ... یواش تر  -

سریع . سامان تقریبا پرت شد طرفم. جایی از مسیر بسته می شد و باید از الین کناري می رفتم براي همین فوري پیچیدم یه

 .صاف شد و کمربندشو بست

 خدایا منو نجات بده -

کارگرا تو ... بودیم  خدا رحم کرد که قرص مرص نخورده بودم وگرنه االن رو هوا... زده بودم به سیم اخر ... وار خندیدم  دیونه

نورش چشمامو کور ... یهو یه کامیون جلومون سبز شد و من با سرعت داشتم می رفتم تو دلش . حاشیه بزرگراه کار می کردن

 ... شیدا : سامان داد زد... کرد و صداي بوقش سکوت شبو شکست 

ترسیده بودم ولی به روي . نفس نفس می زدم. زیه حرکت فرمون رو پیچوندم و از جلوش رفتم کنار و پامو گذاشتم رو ترم تو

 ... خودم نیاوردم 

 ..از ترس رنگش سفید شده بود سامان

 گفتم که چیزیت نمیشه -

 دیونه اي... تو  -

 می دونم -

 .ولی خدایی خیلی حال داد: اي کرد و گفت خنده

 منم خندیدم. گذاشت رو قلبش و خندید دستشو

*** 

دستمو گذاشتم زیر سرم و به رو به ... همیشه بدقوله ... هیچ وقت سر موقع نمیاد ... باز کردم و به ساعت نگاه کردم  چشمامو

 ... روم خیره شدم 

 ..دقیقه بعد در ماشین باز شد و به سرعت سوار شد چند

 ..دیر کردي -

 ببخشید یه کمی کارم طول کشید -

 دي؟ اور... دیگه عادت کردم به بدقولیات  -

 اوردم.. اره -

 .بده: گرفتم جلوش و گفتم دستمو
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 .بهم مالید یعنی اول پول انگشتاشو

 تا حاال شده من پولتو ندم؟ : زدم پوزخندي

 .خودت می دونی اگه گیر می افتادم ممکن بود به خاطرت چندسال حبس بکشم... نه ولی محض احتیاط  -

اگه گیر بیوفتی و بهت لطف کنن، مجازاتت ... ی؟ پروندت سیاهه سیاهه تو مگه فقط واسه من کار می کن! به خاطر من؟  -

 ... ولی شاید هم اعدامت کنن ... حبس ابده 

 اخه کی رو به خاطر جعل اسناد اعدام می کنن؟  -

 ! بازم بگم؟ ... یک جعل اسناد، دو خرید و فروش و حمل سالح هاي گرم، سه دزدي ... فقط جعل اسناد؟ نه اقا  -

 خوب شد؟ .ال حق با توئهاص -

 ... شدم و از تو داشبورت پاکت سفیدي رو دراوردمو انداختم جلوش  خم

 .حاال بده... پول اون شناسنامه اي که چند ماه پیش درست کردي هم توش هست  -

 ... عاشق این خوش حسابیتم : لبخندي زد و گفت... هارو از تو پاکت دراورد و شمرد  پول

 ... رد و زیپ کاپشنشو کشید پایین و اونو از توش دراورد و گذاشت کف دستم اطراف نگاهی ک به

 ... مرسی : رضایت بخشی زدم و گفتم لبخند

 بهتر نیست که منم همرات بیام؟ .. خیلی خطرناکه... شیدا اینکاري که میخواي بکنی ... قابلی نداشت  -

 ! ن دخالت می کنی، تفهیم شد؟ حمید بار اخرت باشه که تو کاراي م: صداي بلندي گفتم با

 ..یه نفس عمیق بکش! چرا یهو جوش میاري؟ ... بی ریلکس ... اره بابا تفهیم شد  -

 ! خب؟ : عمیقی کشیدم و گفتم نفس

 خب چی؟  -

 ... یه کار دیگم قرار بود بکنی  -

 ... فقط همسایه ها میگن چند وقته خالیه ... چیزه زیادي نفهمیدم ... اهان  -

 .بهت گفتم ببین صاحبش کیه. اونو که من خودم می دونستم... مت کشیدي زح -

 هیچ کس نمی دونست -

 .می تونی بري... خیل خوب  -

 .باشه اگه کاري داشتی خبرم کن -

 ... اگه زنده بودم حتما خبرت می کنم : دلم گفتم تو

من بعد سالها . می خوام بدترین شب عمرم رو به یکی از بهترین شباي عمرم تبدیل کنم... شب مرگ الله ي عزیزمه  امشب،

 ... انتقام الله رو میگیرم 

 ... دیگه هیچی برام مهم نیست ... برام مهم نیست ... دونم زنده می مونم یا نه  نمی
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 ... در موردش احساس عذاب وجدان دارم ... که از گذشتم خبر داره  تنها کسی. در میارم که به سامان خبر بدم موبایلمو

 "... این اخرین خواسته ایه که ازت دارم . خیلی در حقت بد کردم... منو ببخش ... شاید زنده نمونم ... وقت انتقام رسیده  "

 یقینفس عم... هوا بهم برسه  یکم هی تا نییپنجره رو دادم پا.کرد یبود و حالم رو بد م دهیچیپ نیماش يادکلن تلخش تو يبو

 ..کنم یدستم حس م يرو رو ییگرما... کشم  یم

 ! سردته؟  ؟یخیچرا انقدر  -

 سردن شهینه دستام هم -

 يوقت سرما نخور هیمراقب خودت باش  -

  م؟یریم میکجا دار یبگ يخوا ینم. مراقبم -

 ..زهیسورپرا... نچ  -

 ..صبر کن یکم هیفقط ... دارم  زیبرات سورپرا منم

 گهیبگو د اریدر ن يلوس باز ،يماز -

 .يچند بار بگم به من نگو ماز -

 .کوتاهتر بهتر یهرچ اریمن حوصله دارم بگم ماز -

 يا گهید يچاره  یول زارمیکه من ازش ب يکار.کنن یکه خودشون رو واسش لوس م ادیخوشش م ییاز اون دخترا اریماز

 .ندارم

تو کوچه حدسم به  چهیکه می پ یوقت... کنم  یناخنم رو تو گوشتم فرو م..شنیبرام اشنا تر م وناابیخ م،یریجلوتر م یچ هر

 !  نجا؟یچرا منو اورده ا... خونس  نیپس هنوز صاحب ا. شهیم لیتبد نیقی

کنه و  یرو پارك م نیماش. شمیارومتر م.دمیکش یقیو نفس عم نمیقفسه س يدستم رو گذاشتم رو...  زدیبه شدت تند م قلبم

 ...  کهیهمه جا تار. میشیوارد خونه م

 .نمیب ینم يزیمن چ يماز -

 .ایب. من هستم: کشه یو به سمت خودش م رهیگیم دستمو

 یکم هیتا به نور عادت کنم . کنهیچراغ رو روشن م. شنومیرو م شهیقدماش که ازم دور م يصدا. کنه یراه دستمو ول م وسط

 یرو م یقرمز رنگ يلکه . کنم یپام نگاه م نییبه پا...  شهیمثل هشت سال پ زیهمه چ. نکرده رییتغ زیچ چیه. کشهیطول م

 ! الله بود يکه جنازه  سادمیوا ییجا قایمن دق! يوا يا. نمیب

 خونته؟ ...  نجایا: کنم که صدام نلرزه یم مویسع تموم

 بایتقر -

  نجا؟یا يچرا منو اورد -

 ...  زیبعدش هم سورپرا. کنم ییرایازت پذ خوامیم نیبش -
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برم بوش کنم و نفس  خوادیچقدر دلم م... بود  نجایهنوز خون الله ا..بغض داشتم. نمیشیمبل م يرو. رهیکنه و م یم يا خنده

 .بکشم

 .داده بود توش بود دیکه حم یتفنگ. کنم  یپالتوم م يتو بیبه ج ینگاه

 .گلوم از داغی می سوزه. لبخند محوي میزنم و استکان چایی رو بر میدارم و سر می کشم. با یه سینی برمی گرده مازیار

 ... حاال سورپرایز : بلند میشه و میگه مازیار

چشمام چهارتا میشن و ... یهو برمیگرده و تفنگی رو به سمتم نشانه می گیره ... سمت در میره و تو چند قدمی در وایمیسه  به

 ... قلبم از حرکت وایمیسه 

 .یا بهتره بگم لیلی رنجبر... بازي تمومه خانم شیدا بیدل  -

 ... بعد شروع می کنم به دست زدن ... هم تلخ تره  خنده اي که از زهر... بعد می زنم زیر خنده ... نگاش می کنم  مات

 حاال تفنگ رو از کجا اوردي؟ از فروشگاه اسباب بازي؟ . خیلی خوب بازي کردي... افرین مازي  -

به خندم ادامه دادم . توي چهرش هیچ تغییري نکرد و هنوزم تنفنگ به سمتم بود... نقشه اي که اون موقع به ذهنم رسید  تنها

. به سرعت چیزي رو برداشت و کوبوند تو سرم. به طرفم اومد. ه تفنگ رو انداخت جلوم و لبخند کجی نشست رو لباشتا اینک

چشمام سیاهی ! خون... دستی بهش می کشم ... پیشونیم گرم شد ... بکنم  تونستمانقدر سرعتش باال بود که هیچ کاري ن

 ... میرن و دیگه چیزي نمی فهمم 

*** 

اومدم دستمو بیارم باال که . سرم تیر می کشه. چشمامو باز می کنم و اروم سرمو باال میارم.دنم داره میشکنهکردم گر احساس

 ... محکم خودمو تکون می دم تا باز شه ولی المصب خیلی سفت بسته . با طناب به صندلی وصل شدم. دیدم نمی تونم

 بی خودي تالش نکن: خنده اي می کنه و میگه... مازیار میاد تو ... در کوبیده میشه به دیوار  ناگهان

 

 چی از جون من میخواي؟ مگه من چیکارت کردم؟ : می زنم داد

 تو که دلت نمی خواي همه رو بدخواب کنی، میخواي؟ . االن همسایه ها بیدار میشن. هی لیلی، اروم باش -

 .من شیدام نه لیلی -

با ترس ... کاله گیس طالییم میافته روي زمین ... وهام و میکشه پایین می زنه و میاد طرفم و دستشو میبره سمت م پوزخندي

 ... اب دهنمو قورت میدم 

فکر می کنی اگه کاله گیسو لنز بذاري من نمیشناسم؟ البته باید اعتراف کنم که از همون اول تو مغازه خیلی نقشتو خوب  -

مگه میشه ادم چهره ي دلبر تو ... لیلی رنجبر ... واقعا کی هستی اما به مرور فهمیدم تو ... بازي کردي و من اصال نشناختمت 

 رو یادش بره؟ هان؟ 

 ... تو خواهرمو، همه کسمو کشتی . اشغال کثافت: داد می زنم... تحملم تموم میشه ... عصبانیت و بغض چونم می لرزه  از
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 .قرار شد دختر خوبی باشی! هیس: دستشو گذاشت رو دهنم فوري

 ... از عصبانیت نفس نفس می زنم ... له می گیره ازم فاص ارم

اگه جیغ نمی زد و می ذاشت کارمو بکنم شاید االن . ولی تقصیر خودش هم بود... اره من الله رو کشتم : اي می زنه قهقهه

 .زنده بود

 ... بی شرف : حرص زیر لب میگم با

 ..البته تو خوشگتري. شدمی دونی چیه؟ من خیلی خوش حالم که دوتا خواهر خوشگل نصیبم  -

 می خواي با من چیکار کنی؟  -

وگرنه کاري می کنم که زجر کش ... فقط اگه دوست داري زنده بمونی باید اروم باشی ... همون کاري که با خواهرت کردم  -

 ... بشی 

  .هیچ غلطی نمی تونی بکنی... تو  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

خیلی شبیه فیلما ... فکر کنی و از درگاه الهی طلب بخشش کنی  یه ساعت بهت وقت میدم که به اشتباهاتت... خواهیم دید  -

 ..شد، نه؟ من بازیگري تو خونمه

باید انتقام بگیرم ... من نباید بمیرم ... نه ... اشکام تند تند رو گونم می ریزن . سرمو میندازم پایین. کنان از در میره بیرون خنده

 ... 

صندلی رو . به اطراف نگاه می کنم و کیفمو تو فاصله کمی کنارم می بینم. م روشن میشهنور امید تو دل... چیزي یادم میاد  یهو

طناب رو می برم و دستمو باز می کنم ... از پشت کیفو برمی دارم و به سختی چاقومو از جاسازش درمیارم . می کشونم طرفش

 ... م برمیدارم و از اتاق میام بیرون تفنگمو از تو پالتو... لبخند می زنم  یاز خوش حال... بعد پاهامو ... 

کنار یکی از کابینتا زانو زده بود و دنبال چیزي می گشت ... میرم اونجا . به هم خوردن ظرفا رو از تو اشپزخونه میشنوم صداي

با ... م تعادل نداشتم و هر لحظه ممکن بود پخش زمین بش... سرم گیج می رفت ... روي میز پر از بطري هاي مشروب بود ... 

وقتی کارش ... پلک می زنم ... دیدم تاره و واضح نمی بینم ... ترس و لرز تفنگ رو میارم باال و به سمتش نشونه می گیرم 

بعد از چند ثانیه پوزخند ... وقتی منو می بینه، می ترسه و یه قدم عقب میره ... تموم میشه بلند میشه و برمیگرده رو به من 

 ... میزنه 

 ... دیگه همه چیز تمومه : روي ماشه میزارم و میگمرو  دستم

 ..اما مازیار با پاش به دستم می زنه و تنفنگ به اونطرف پرت میشه... می بندم و ماشه رو اروم فشار می دم  چشمامو

 مطمئنی که اخرشه؟  -
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فوري اونکی دستشو میاره باال و میزه تو . به طرف صورتم میاره باال ولی من محکم به سمت مخالف می پیچونم مشتشو

 .براي تالفی می زنم تو شکمش... گونم کباب میشه . صورتم

 ! وحشی: بلند میشه و زیر لب میگه اخش

درد وحشتناکی تو تموم وجودم بود . میافتم رو زمین محکم به دیوار میخورم و. به سمتم خیز برمیداره و با پاش میزه تو سینم و

سرم . چرخی می زنم و کف دوتا دستمو میذارم زمین تا بلند شم... از درد به خودم می پیچم ... بند بند بدنم داغون بود ... 

ض اینکه سرمو بلند به مح. انگشتامو محکم رو چشمام می کشم ولی فایده نداره. تار میشه وبارهبدجوري تیر می کشه و دیدم د

 ... نفسم تو سینم حبس میشه ... می کنم چیزي رو پیشونیم حس می کنم 

 واقعا فکر کردي می تونی از پس من بربیاي جوجه؟  -

 .طور که تو چشماش زل زده بودم، با احتیاط دستمو کردم تو جیبم همون

 ... باید بهت یاداوري کنم که تو یه زنی و من یه مرد  -

 .دستمو بردم جلو و با تمام قدرتم چاقومو فرو کردم تو شکمش اروم خیلی

 نامرد... بهتره بگی ... شایدم  -

احساس کردم ... از درد فریادي گوش خراش کشید ... دستشو گذاشت رو چاقو و اروم کشید بیرون ... از دستش افتاد  تفنگ

 .میوفتم رو زمین... دیگه نمی تونم خودمو نگه دارم ... سرم االنه که منفجر شه 

یه صداهایی رو میشنیدم ولی ... اما چیزي مانعش شد ... یه دستش رو زخمش بود و با دست دیگش تنفگ رو برداشت  مازیار

قبل از اینکه پلکام رو هم بیافتن یه سایه اي رو می بینم که به طرفم میاد و صدام می ... نمی فهمیدم چه اتفاقی داره میافته 

 ... شیدا : زنه

*** 

 .اروم چشمامو باز می کنم... اکو وار دور سرم می پیچید  صداها

 .داره بهوش میاد -

با نوك ... یلدا و سپیده کنارم ایستاده بودن و رها هم کمی دورتر ... کم کم اطرافم واضح مشن ... چشمامو اذیت می کنه  نور

 ... زبونم لبامو تر می کنم 

 کجام؟ ... من  -

 ... بهشت : می کنه و میگهصداشو نازك  سپیده

 ... االن چه وقت شوخیه؟ می بینی حالش خوب نیستا : با آرنجش می زنه بهش و میگه یلدا

 .بیمارستان: با مالیمت رو به من میگه بعد

 شماها با کی حرف می زنید؟ : باز میشه و یکی میاد تو در

 ... نیما بود  صداي
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 ..شیدا بهوش اومده - سپیده

 ... برم به سامی خبر بدم تا سکته نکرده ... اومده؟ خب خدا رو شکر  ا بهوش -نیما

 ... از اتاق بیرون رفت  و

 ... سامان نزدیک بود از نگرانی تلف شه ... شیدا نبودي ببینی  - سپیده

 ..همش می گفت تقصیر منه... اره بیچاره خیلی نگرانت بود  -یلدا

 ... ما یه ذره خله با کله میره تو خط  منم بهش گفتم که نه بابا این رفیق -سپیده

 ... وارد شدن سامان و نیما و ارش حرف سپیده نصفه می مونه  با

 بهتري؟ : اومد باال سرم و با نگرانی پرسید سامان

 ... دستمو به سرم می کشم و باند سرمو لمس می کنم ... جواب بدم که سرم تیر می کشه  خواستم

 ... این جه کاري بود که می خواستی بکنی؟ ممکن بود بکشتت  - سامان

 ..نگفتم چیزي

 ... سامی خان گفتم که این رفیق ما یه تختش  - سپیده

 ... ا شبنم تو هم وقت گیر اوردیا  -یلدا

 ... مردم و زنده شدم تا پیدات کردم : بی توجه به اونا گفت سامان

 ! کردي؟ ... پیدام ... چجوري  -

نمی دونم چی شد که یاد اونشب افتادم که تو رفتی دم اون خونه و ... هرجایی که فکرشو بکنی ... همه جارو دنبالت گشتم  -

... رفتم جلو و ازش پرسیدم که چی شده ... وقتی رسیدم اونجا یه مردي سعی داشت یه از دیوار بیاد باال ... بهش خیره زدي 

مرده بازم می خواست زودتر بیاد تو چون می ترسید دیر ... فوري زنگ زدم پلیس ... یاد گفت که سر و صداهایی از توي خونه م

درو باز کردیم و اومدیم ... وقتی که پلیسا رسیدن، اون پا به فرار گذاشت ... انگار تو رو میشناخت و می دونست اینجایی ... بشه 

دیگه می تونی اروم باشی و ... اون مرد ..شیدا... مجبور شدن بزننش  سامازیار سریع بلند شد و از پنجره فرار کرد ولی پلی... تو 

 ... راحت زندگی کنی 

من باید اونو با دستاي خودم می ... اما الله چی؟ اون زنده شده؟ من هیچ وقت اروم نمیشم ... دیگه وجود نداره ... مرده  مازیار

 ... مام حلق می زنه اشک تو چش... من به تنها هدف زندگیم نرسیدم ... کشتمش 

 .گفت مشکلی خاصی نیست و می تونیم ببریمش. با دکترش صحبت کردم: میاد تو اتاق و میگه رامین

از بیمارستان می . لبخند محوي میزنه و با دلسوزي نگاهم می کنه. به رها نگاه می کنم. کمک یلدا و سپیده بلند می شم به

چند دقیقه اي بیرون با هم حرف می . حوصله ي هیچ مخالفت یا بحثی رو ندارم .منو سوار ماشیم سامان می کنن. ریم بیرون

. هنوز نهمیدم بین یلدا و رامین چه اتفاقی افتاده. میشن و بقیه هم ماشین رامین مازنن و بعد سپیده و یلدا سوار ماشین نی

 ... میافته چند ثانیه نگام می کنه بعد زیر لب چیزي میگه و راه ... سامان هم سوار میشه 
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کم کم ... سرمو می ذارم روي پنجره و به بیرون خیره میشم ..خیلی خسته... خستم ... مهم نیست داریم کجا می ریم  برام

 ... خوابم می بره 

*** 

صداي جیک جیک گنجشک ها سکوت رو میشکست ... دو طرف جاده درخت هاي چنار بلند و سرسبز ... جاده ي طوالنی  یه

 ... 

... انگار از یه قفس ازادم کردن و تازه دارم طعم زندگی رو می چشم ... ش حال و با ارامش تو این جاده قدم می زدم خو خیلی

به اطراف نگاه می کنم تا از کسی کمک بخوام ... هیچ تابلو یا عالمتی نبود ... لبخندم محو میشه ... به یه دوراهی می رسم 

صداي ... یهو اسمون قرمز میشه ... چند قدم بر میدارم ... و به سمت راست میرم کنم  میکمی فکر ... ولی هیچ کس نبود 

 ... از اینجا نیا ... نه : داد می زنه... الله رو ته جاده می بینم ... گوش خراش کالغ ها 

از اینجا ... اشتباه نکن ... نه : ولی اون به فریاداش ادامه میده... من خوشحال از اینکه الله رو می بینم به طرفش می دوم  اما

 ... لیلی ... لیلی ... خواهش می کنم برو ... نیا 

 ... بیدار شو ... شیدا ... شیدا  -

 .چشمامو باز می کنم و سامان رو می بینم... گرمی روي صورتم کشیده می شه  دست

 ... خواب بد می دیدي  -

 ... هنوز صداي الله تو گوشمه  ...خواب وحشتناکی بود ... می لرزیدم ... تکون دادم  سرمو

 ... دیگه همه چیز تموم شده ... اروم باش  -

 ... یه کمی ازش می خورم و میذارم کنار ... لیوان اب میده دستم  یه

 ... رسیدیم ... پیاده شو  -

 کجا؟  -

 .اوردیمت یه جایی که حال و هوات عوض شه -

صداي دریا رو ... رطوبت و سرسبزي اونجا باع شد فوري بفهمم شمالیم . نهمون موقع بچه ها هم میرس. ماشین پیاده میشم از

چقدر دلم براي دریا تنگ شده ... کفش و جورابمو در اوردم و پامو کردم تو اب . بدون صبر به طرف ساحل رفتم... میشنیدم 

 ! بود

 .یه چرخی بزنیم بچه ها اینجا دو تا قایق هستش بیاین تا هوا تاریک نشده بریم رو دریا -  رامین

 .قایق کوچیکه رو میدن به من و سامان و خودشون سوار قایق بزرگه میشن... موافقت می کنن  همه

می ... سامان حرفی نمی زد ... به لبه ي قایق تکیه داده بودم و دستمو تو اب کرده بودم ... امواج دریا اروم می رفتیم  روي

 ... دونست االن به سکوت احتیاج دارم 
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... مرگ همه کسم، الله ... مرگ پدري که برام پدري نکرد ... مرگ مادرم ... کودکی ... تک خاطراتمو مرور می کنم  تک

چرا باید زنده بمونم و تموم سختیاي عالم رو ! خدایا چرا به مرگ خودم نمیرسم؟ ... و حاال رسیدم به مرگ مازیار ... انتقامم 

 من باید لیلی رنجبر باشم؟ پس کی میخواي جواب این چراهامو بدي؟  مادچرا از بین این همه ! تحمل کنم؟ 

 

من بی عرضه سالها با تمرین کردم که چجوري انتقام الله رو با دستاي ... من ... چی بیشتر فکر می کنم، دورتر میشم  هر

 ... اونوقت به همین راحتی این فرصتو از دست میدم ... خودم بگیرم 

می ... می خوام رها بشم از این همه گرفتاري ... مال من پره پره ... هر کسی یه ظرفیتی داره ... ندارم  دیگه طاقت...  خدایا

 ... خیلی مصمم بلند میشم ... خودم این کارو می کنم ... حاال که تو منو نمی رسونی به مرگم ... آزاد آزاد ... خوام ازاد باشم 

 بشین میوفتی: فوري میگه سامان

... من شجاع تر از این حرفام . نه نمی ترسم... می ترسم ... امواج دریا خیلی اروم قایقو تکون می دادن ... اه می کنم اب نگ به

صداي ... اب سرد تو عمق پوستم نفوذ می کنه و استخونام منجمد میشن ... چشمامو می بندم و خودمو پرت می کنم تو آب 

 ... در آب فرو میرم ... مال غیرواضح می بینمش که از لبه قایق خم شده و داد می زنه اب کا یراز ز... فریاد سامان رو میشنوم 

 اي آسمان تیره ي تا جاودان تهی( 

 از کدام پنجره پرواز کنم؟  من

 ظلمت فشرده ي این روزگار تلخ در

 )کدام پنجره ره باز کنم؟  سوي

 .نیما رو رو به روم دیدم چشمامو باز کردم و... چی اب خورده بودم رو باال اوردم  هر

 ... برگشت : با خوش حالی گفت..تا دستش روي سینم بود و فشار می داد دو

سامان هم سرتا پاش خیس بود و نگران کنارم زانو زده بود ... سپیده سعی داشت ارومش کنه ... گریه ي یلدا رو شنیدم  صداي

 ... پس اون منو نجات داد ... از موهاش اب می چکید ... 

 ... باید ببریمش تو ویال  -نیما

 ... عین یه جسم بی جون تو بغلش بودم و از سرما می لرزیدم . بلندم کنه که سامان جلوشو گرفت و خودش بغلم کرد اومد

... چشماش باهام حرف می زدن ... تمام مدت سامان بهم خیره شده بود ... نیما چند تا قرص بهم داد ... گذاشت رو تخت  منو

 ... به خاطر من ... عذاب می کشید  داشت

 .راحت شن... تا همه ... بمیرم ... چرا نجاتم دادي؟ می ذاشتی : لب گفتم زیر

 : با عصبانیت بازوهامو گرفت و به شدت تکون داد و داد زد... تموم شد  تحملش

... لعنتی ... منو زجر کش می کنی  داري... این حرفات منو عذاب میده ... خواي منو بکشی؟ چرا نمی فهمی؟ این کارات  می

 ! می تونی اینو بفهمی؟ ... بفهم 
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 ... بایدم بزنه ... سامان بچه ننه؟ داره سر من داد می زنه؟ خوب حقمه ! این سامانه؟ ... شدم  شوکه

 ... شیدا باید استراحت کنه . سامان برو بیرون: از رو تخت بلندش کرد و با عصبانیت گفت رامین

 ... با ناراحتی نگام کرد و رفت ... و تو چشماش دیدم اشک ر برق

 ... هم خودم راحت میشم هم بقیه رو عذاب نمی دم ! چرا نمیذاري بمیرم؟  خدایا

 ... و حقیقت تلخه ... این حقیقته ... بله ... اشکی رو گونم می چکه  قطره

 ... افریده شدم براي رنج دادن و رنج کشیدن ... لیلی رنجبرم  من

*** 

تو این وضعیت همین ... سرما رو خوردم ... ته گلوم می سوزه ... تموم بدنم درد می کنه ... دونم چند ساعته که خوابیدم  نمی

پالتومو می پوشم و از ویال ... هیچکی نیست و همه جا تاریکه ... از جام بلند میشم و از اتاق میرم بیرون ... یکی رو کم داشتم 

بعد هم منو نشوند کنار . یلدا با دیدن من بلند شد و به طرفم اومد و حالمو پرسید. اتیش نشسته بودن رکنا بچه ها. میرم بیرون

 ... با ناراحتی نگاشون کردم ... ارش هم به دنبالش . به محض اینکه نشستم سامان بلند شد و رفت. خودش و سپیده

سامان هم همش ... ارش که هر چی ما می گیم اخم میکنه ... ما نسیم که کال نمیاد پیش ... معلوم نیست اینا چشونه  -نیما

 هی پا میشه میره... درگیره 

 ..وا نیما از این واضح تر؟ کامال مشخصه که چرا اینکارا رو می کنه - سپیده

 .ما که نفهمیدیم مشکلش چیه شما بگید -  رامین

اخرش هم نیما رو به سپیده ... حرکتی کرد که من نفهمیدم ولی نیما و رامین بهم نگاه کردن و زیر لب چیزي گفتن  سپیده

 ... امکان نداره : کرد و گفت

 ..چرا داره -سپیده

... شو بریم پا: یهو یلدا از کوره در رفت و بلند شد و رو به من گفت. یه کمی اومد جلو تا من و یلدا نفهمیم که چی میگه رامین

 مثل اینکه ما مزاحمیم

 ... چرا زود جوش میاري؟ بودیم در خدمتتون  -رامین

 به اندازه ي کافی در محضرتون فیض بردیم -یلدا

 ... منو و سپیده همزمان برگشتیم سمت رامین ... با عصبانیت رفت به سمت دریا  و

بهتره همین حاال تمومش ... ه، رفتاراي دنیا داره عذابم میده ولی هرچی که بود... من نمی دونم بین تو و دنیا چی گذشته  -

 .کنی

 ! یعنی باید باور کنم که بهت نگفته؟ : پوزخندي زد رامین

 .چون اگه می دونستم خودم حلش می کردم. باید باور کنی... اره : تحکم گفتم با

 .. .اشتباه کردم ... فکر می کردم بهت گفته : خیلی اروم گفت... کرد  تعجب
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 میرم باهاش حرف بزنم... این موضوع رو باید زودتر تمومش کنم ... حق با توئه : جاش بلند شد از

درو ورم اتفاقایی داره ... و من تو افکارم غرق شدم ... که رفت، سپیده و نیما هم شروع کردن به پچ پچ کردن و خندیدن  رامین

 .شاید من دارم اشتباه می کنم... نمی دونم ... ه کرده بودم جور در نمیاد با محاسباتی ک... میوفته که من ازش سر در نمیارم 

رامین لبخند به لب ... همون موقع یلدا و رامین هم اومدن ... سامان رو کنارم دیدم ... گیتار دلنشینی منو به خودم اورد  صداي

 ... هر کسی یه حسی داشت ... نشسته بودن  همه... شاید دودلی ... داشت ولی یلدا چیزه دیگه اي تو چهرش دیده می شد 

 ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 آرامشم ریتو درگ کنار

 هیاز تمام جهان کاف نیهم

 کشمیکه کنارت نفس م نیهم

 ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 یمن يهر جستجو انیپا تو

 آرامشه نیتو ع يتماشا

 یمن يآرزو نیباتریز تو

 ... رها گفته بود ... فهمیده بود  ارش

 ... سپیده می ترسید ... اروم بود  نیما

 ... یلدا شک داشت ... مطمئن بود  رامین

 ... و من نابود می کردم ... می ساخت  سامان

 یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 رسهیقلب تو به من نم تمام

 من بسه يبرا یکه فکرم نیهم

 ... ما جور دیگه اي برنامه ریزي کرده بودیم ... همه چیز به هم ریخته؟ نباید اینجوري می شد  چرا

 رها دلبر... عاشق  ارش

 سپیده دلبر... عاشق  نیما

 یلدا دلبر... عاشق  رامین

 ! دلبر... و من ... عاشق  سامان

اونا نمی تونن به ... هنوز باورش نکردن ... ون کشف کردن یلدا و سپیده چیز جدیدي در خودش... همه چیز یه جور دیگه شد  اما

 ... چون اونا خودشون نیستن ... همین زودي باورش کنن 
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... می ترسه نیما هم مثل حامد باشه ... سپیده می ترسه ... شک داره که رامین هم مثل باباش نمی زنتش ... شک داره  یلدا

 ... از اولش هم دلیل خوبی براي تنفر نداشت ... گفت ولی رها به خودش اومد و همه چیزو به ارش 

 عادت با تو بودن هنوز نیا از

 لحظه لحظم کناترت خوشه نیبب

 روز هیعادت با تو بودن  نیهم

 کشهیتو باشم منو م یب اگه

، راحتر می تونن وقتی که من برم... یلدا و سپیده به خاطر من، به خاطر قول هایی که به هم دادیم نمی خوان باور کنن  شاید

 ... تصمیم بگیرن 

 حالم بده نقدریا ییوقتا هی

 حالتو یاز هر کس پرسمیم که

 پشت من کنمیحس م ییروزا هی

 دنبال تو گردهیشهر م همه

من چی؟ تقدیر من اینه که تو تنهایی و درد خودم بسوزم؟ سالها براي گرفتن انتقام صبر کردم و وقتش که رسید شکست  ولی

فقط ضربان قلبمو ... حتی دیگه صداي سامان هم ارومم نمی کنه ... به یقین رسیدم که من هیچ رقت اروم نمیشم ... خوردم 

 ... می بره باال 

 یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 رسهیقلب تو به من نم تمام

 من بسه يبرا یکه فکرم نیهم

 )اهنگ نابرده رنج از احسان خواجه امیري( 

همیشه اینجور مواقع من خوشحالم ولی ... تقصیره منه که این همه داره عذاب می کشه ... گذاشتم رو شونه ي سامان  سرمو

شاید اون ... تو این سالها با مرداي زیادي سرو کله زدم ... اون جون منو نجات داده ... واد باشه سامان هر کی که میخ... االن 

 ... اونقدري که حاضر شد جونشو یه خطر بندازه ... مهم بودم  اشتنها مردي بود که من واقعا بر

 ببخشید که اذیتت می کنم -

سرمو رو به اسمون بلند ... دیگه نقطه ضعفش دستم اومده ... ه بود فقط مثل یه کوه یخ به رو به روش خیره شد... نگفت  هیچ

 ... خدایا منو بکش تا : می کنم و میگم

 دیگه نشونم درباره ي مردن چیزي بگی! هیس: دستشو گذاشت جلوي دهنمو گفت فوري

 می بخشی؟ : مظلوم کردم قیافمو
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 اخم کرد... دستمو گرفت ... گرفت  خندش

 دستات چرا سردن؟ نکنه سردته؟  -

 ... دستام همیشه سردن  -

 ... مهم نیست : اومد چیزي بگه که گفتم... فوري گذاشت رو پیشونیم  دستشو

 ! داري تو تب می سوزي اونوقت میگی مهم نیست؟  -

 ... دیگه هیچ چیز مهم نیست ... بی رمقی می زنم  لبخند

*** 

 ... چشم پس میایم ... بله درسته ! .. ه؟ همین امروز؟ نمیشه یه روز دیگ -

 ... قطع کرد و برگشت رو به من  موبایلشو

تا همین االنش هم که تونستیم از دستشون در . ولی چاره اي نیست... شیدا می دونم که دلت نمی خواد دربارش حرف بزنی  -

 ..بریم خیلی بود

 ! منظورت چیه؟  -

 ... بازجویی کنن می خوان ازت ... درباره ي مازیار  -

*** 

 ... االنم براي مرگ قاتل خواهرم ... بار اول براي مرگ خواهرم ... بار دومه که پامو تو کالنتري می ذارم  براي

بعضی ها حکم اعدام ... همشون منتظر حکمی هستن که قاضی قراره واسشون بده ... گناهکار و بی گناه زیادي اینجان  آدماي

 ... اما حکم من بدبختی و تنهاییه ... عضی هم حکم آزادي و ب... بعضی حبس ... 

 شیدا یه وقت نگی که به قصد کشتنش رفته بودي اونجا -

... هیچی از این مسافرت نفهمیدم ... دو روزه که حال من خوب شده و از شمال برگشتیم ... روز از اون شب می گذره  ده

 ... همش مریض بودم 

 حاال که اون مرده! دیگه چه فرقی می کنه؟  -

 .فرقش اینه که اگه بفهمن تو اسلحه داشتی چند سال باید حبس بکشی -

 ... هنوز اینو نفهمیده ... همین االنشم دارم حبس می کشم  من

 ... سرهنگ از جاش بلند شد ... اتاق شدیم  وارد

 بفرمایید بشینید..خیلی خوش اومدید... سالم خانوم رنجبر  -

 .نشستم رو صندلی... ه بود باهام نیومد سامان

 ! آخرین باري که همدیگرو دیدیم هشت سال پیش بود، درسته؟  -

 حافظه ي خوبی دارید سرهنگ -
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انگار همین دیروز بود که دختري الغر و رنگ پریده براي پرونده ي قتل خواهرش اومده بود ... چقدر زمان زود میگذره  -

 ... ردم من هیچ وقت شما رو فراموش نک... اینجا 

 خواهش می کنم برید سر اصل مطلب -

 میشه خواهش کنم اول همه ي اتفاقات اونشبو بگید؟ . درسته..بله: هاي روي میزشو مرتب کرد و گفت ورقه

 .و سواالت سرهنگ شروع شد... هرچی که باید می گفتم ... چیزو گفتم  همه

 شما اخرین باري که مازیار رو دیده بودید کی بود؟  -

 سال پیش 8 -

 یعنی قبل از اونشب ندیده بودینش؟  -

 نه -

 پس چرا به اونجا رفتید؟  -

 .اونجا به طور اتفاقی با مازیار رو به رو شدم. سالگرد مرگ الله بود و دوست داشتم جایی که مرده بود باشم -

 چاقویی که تو شکمش فرو کرده بودید رو از کجا اوردید؟  -

 تو جیبش کش رفتماز ... مال خودش بود  -

 ... و شما هم براي دفاع از خودتون جاقو رو تو شکمش فرو کردید  -

 ... درسته  -

 ... یه چیزي با عقل جور در نمیاد : متفکر به خودش گرفت و زیر لب گفت حالت

 چرا میخواست همون کاري که با الله کرد با شمام بکنه؟ : بلند گفت بعد

 اینو باید از شما بپرسم -

 .ن دلیلشو می دونم میخواستم بفهمم شماهم می دونید یا خیرم -

 شما می دونید؟  -

 .حالی که گزارششو می نوشت، سرشو تکون داد در

 میشه دلیلشو بگید؟  -

 ... سروان ملکی ... آسیاب به نوبت .میگم صبر کنید -

 ..وارد شد و اداي احترام کرد مردي

 ..به آقاي نوربخش بگو بیان داخل -

 م قربانچش -

 ..اومد تو و کنارم نشست سامان

 آقاي نوربخش براي هم ن مسئله اي که پاي تلفن عرض کردم باید برید پیش دکتر فروزانفر -
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 ... کارتی رو به سمتش گرفت ولی من زودتر گرفتم و خوندم  و

 روانپزشک... سعید فروزانفر  دکتر

 حاال ما شدیم دیونه؟ ... دستتون درد نکنه جناب سرهنگ  -

 ..دخترم -

 من دختر شما نیستم -

 ..شیدا: سامان با تشر گفت... از جام بلند شدم  و

 .لطفا بشینید..خانوم رنجبر... خودم براشون توضیح میدم ... خواهش می کنم آقاي نوربخش  -

 ... ایستاده راحت ترم  -

 ..شما با رفتنتون پیش دکتر فروزانفر می تونید به پرونده کمک کنید... ببینید این موضوع اصال به شما مربوط نمیشه  -

 چجوري؟ پرونده اي که اصل کاریش مرده دیگه کمک الزم نداره -

لیلشو بفهمید باید برید پیش اگه می خواین د. من نمی تونم بیشتر از این براتون توضیح بدم... این پرونده هنوز بسته نشده  -

 دکتر

 ... من نمیخوام دلیلشو بدونم  -

 ... متاسفانه اگه نرید مجبورید برید بازداشگاه  -

 چرا؟  -

 ..چون هنوز پرونده کامل نشده و معلوم نیست شما دقیقا اونجا چیکار داشتید -

 ... من که گفتم  -

 ه؟ حاال میرید یا ن... می دونم ولی باید مطمئن شم  -

 مگه چاره ي دیگه اي دارم؟  -

*** 

چشمامو ... حالت تهوع گرفتم ... چقدر ادم اینجاس ... دیونه خونه نیومده بودم که االن به لطف مازیار و سرهنگ اومدم  فقط

 ... بعضیاشون کاراي وحشتناکی انجام میدن ... می بندم تا نبینمشون 

 ... واهش می کنم خونسردیتو حفظ کن شیدا خ: اتاق دکتر که می رسیم سامان میگه به

 ... شیطونه میگه بزنم لهش کنم ... ببین کارت به کجا کشیده که یه بچه ننه بهت میگه خونسرد باش ... ببین  لیلی

عینکی به چشم داشت و ... بر خالف تصورم یه مرد نسبتا میانسال پشت میزش نشسته بود ... در می زنه و وارد میشیم  سامان

سامان هم باهاش دست داد ... از جاش بلند شد و سالم و احوال پرسی گرمی کرد ... سیاهش یه کمی خاکستري شده موهاي 

 ... ولی من خیلی سرد جوابشو دادم 

 درست میگم؟ ... خانوم رنجبر  -
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 ... بله  -

 خب حالتون چطوره؟  -

 برید سر اصل مطلب... براي احوال پرسی نیومدم اینجا  -

 .همین االن اصل مطلبو میارم خدمتتون... ایلید هر جور م -

 .از اتاق بیرون رفت و

 شیدا مگه فامیلیت بیدل نبود؟ : پرسید سامان

 چرا حواسم نبود؟ حاال چیکار کنم؟ ... تموم عالم خراب شد رو سرم  انگار

 .من و الله وقتی که فرار کردیم فامیلیمون رو عوض کردیم که کسی نتونه پیدامون کنه -

 .جوابی که به ذهنم رسید تنها

 ... از تو کالنتري این سوال برام پیش اومده بود ... اهان  -

 ... خدا کنه کسی اسممو نگه ... ولی اون االن می دونه فامیلیم چیه ... گذشت  بخیر

 ..باز شد و دکتر اومد تو در

مراعات حال مریضمون رو هم . قبل از اینکه اصل مکلب بیاد تو بیاد ازتون خواهش کنم که زود قضاوت نکنید و اروم باشید -

 بکنید

... دکتر اروم چونشو گرفت و سرشو اورد باال ... سرش پایین بود . و پرستار مریضو اوردن تو نشوندنش روي صندلی دکتر

 : جوش اوردم و از جام بلند شدم و شروع کردم به داد زدن...  هزار تا شد... چشمام چهارتا نشد 

 ... سامان مگه نگفته بودي مرده؟ مگه نگفته بودي پلیسا کشتنش؟ االن که حی و حاضر جلوم نشس . اینکه مازیاره -

 ! خانوم رنجبر -

 ... ها تو خودش جمع شده بود  نجترسیده بود و مثل بچه..نگاهی به مازیار کردم..بلند دکتر باعث شد که خفه شم صداي

 ! این مازیار نیستش. خانوم رنجبر گفتم که زود قضاوت نکنید -

 مازیار نیستش؟ : زیر لب گفتم... کردم  تعجب

 ... شیدا بشین تا دکتر برات همه چیزو بگن : از جاش بلند شد و در حالی که منو میشوند گفت سامان

گردنش رو به سمت چپ کج کرد و به یه نقطه ... م اروم صاف شد و مثل ادم نشست ارو... شروع کرد به نوازش کردنش  دکتر

 ... خیره شد 

 ... این پسر خوب ماهیاره ... این مازیار نیست  -

 ... کمرنگی رو لب پسر اومد  لبخند

 ... خب دیگه ماهیار االن وقتشه که بري بخوابی  -

 .داستان دکتر بودم و من منتظر شنیدن... بلندش کرد و بردش  پرستار
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اونا ... هیچکس نمی دونست پدر و مادرشون کیه ... از بچگی تویه پرورشگاه بزرگ شدن ... ماهیار برادر دوقلوي مازیاره  -

... آرزوهاي زیادي داشتن ... همیشه با هم بودن و هیچ وقت از هم جدا نمی شدن ... خیلی ... همدیگرو خیلی دوست داشتن 

 ... ها مثل بقیه ي بچه 

حاال بعد از ده سال ... تموم مدارك و شواهد هم اینو نشون میداد ... روز مردي میاد پرورشگاه و ادعا می کنه که باباشونه  یه

مازیار و ... بچه ها رو میدن بهش ... هیچکس دقیقا نفهمید هدف پدرشون از اینکارش چی بود ... اومده بود دنبال بچه هاش 

هر شب می ... ولی متاسفانه پدرشون مردي فاسد و کثافت بود ... صاحب خانواده شدن  نکهدن از ایماهیار هم خوشحال بو

اونا از همون بچگیشون توي میحطی بزرگ شدن که باعث تخریب ذهنشون ... رفت پارتی و مازیار و رو هم با خودش می برد 

 ... ي پدرشون درسته فکر می کردن کارا... هر شب شاهد خواسته هاي پدرشون بودن ... شد 

کامال ... گفتن نداره ... و مازیار هم ... ماهیار معتاد میشه ... درست میشن مثل پدرشون ... سالشون میشه  16این ترتیب اونا  به

 ... مشخصه 

که اونا پدرش برمیگرده بهش میگه حرومزاده و اونجا بود که مازیار می فهمه ... شب مازیار با پدرش دعواي بدي می کنن  یه

 ... و مادرشون هم بعد از به دنیا اومدن اونا غیب میشه ... پدرشون بودن  يلحظه ا یثمره ي خوش

مادرشون بعد از ..همه جارو زیرو رو می کنه تا اینکه اینجا، تو همین تیمارستان پیداش می کنه... میگرده دنبال مادرش  مازیار

بعد از به دنیا اومدن اونا، اواره ي ... شه و به مرور زمان حالش وخیم میشه اونشبی که پدره بهش تجاوز می کنه، افسرده می

یکی درحالی که توي خیابون بیهوش افتاده بوده پیداش می کنه و می ... کرده بودن  طردشخیابونا میشه چون خانوادش 

ازیار پسرشه، اونقدر خوش حال میشه وقتی که می فهمه م... از اون به بعد هم یک کلمه هم حرف نمیزنه ... برتش بیمارستان 

 ... ببخش ... منو : اولین و اخرین جمله اي که میگه... که حرف می زنه 

ماهیار اونشب به قدري مواد مصرف می کنه که کارش به بیمارستان می ... مازیار و ماهیار داغون میشن ... می کنه  سکته

 ... بیچاره اون دختر ... یه دختر سیاه بخت خالی می کنه مازیار هم حرصش رو سر ... کشه و نزدیک بود بمیره 

هیچ کسو نمیشناخت و حرفی ..بهتره بگم خیلی بدتر از مادرش... ولی شده بود یکی مثل مادرش ... رو ترکش می دن  ماهیار

 ! عین یه زامبی... عکس العمل نشون نمی داد  يزیدر مقابل هیچ چ... نمی زد 

در . ولی درمان اون زیاد طول نکشید... که از شدت مستی روي زمین بیهوش شده بود پیداش کردن  هم یه شب درحالی مازیار

من خودم دکترش ... عاشق شد ... اونجا با دختري اشنا شد ... مثل بقیه ادما رفت سرکار ... عرض چند ماه شد یه ادم عادي 

... اونشب چه اتفاقس افتاد که ... ولی نمی دونم چی شد ... بود واقعا عاشق شده ..از احساساتش زیاد باهام حرف میزد... بودم 

 ... خودتون می دونید که چی شد ... نمی تونم بگم ... که 

 چجوري حرفایی که میشنیدمو باور کنم؟ مازیار عاشق بوده؟ ادم عاشق معشوقش رو می کشه؟ ... ریخت رو گونم  اشکام
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عالوه بر اون سرهنگ گفت که ... تا اینکه ده روز پیش خبر مرگشو شنیدم ... کنم از اون به بعد هیچ وقت نتونستم پیداش  -

و این براي من شکست بزرگی بود که نتونستم جوري درمانش کنم ... در تموم این سالها دختر هاي زیادي رو سیاه بخت کرده 

 ... که مریضیش برنگرده 

 . ..دارم تموم تالشمو می کنم که ماهیار خوب بشه  االن

... شده بود  رهیمجسمه به رو به روش خ هی نیسامان ع... بهش خیره شده بودم و اشکام تند تند میومد پایین ... کرد  سکوت

 .دونست یم نارویانگار ا...  یحرکت چیبدون ه

اگه اینو باید بگم که ... حتما االن براتون سوال شده که سرهنگ چرا بهتون گفت شما می تونید به پرونده کمک کنید  -

مازیار چند روز قبل از مرگش به طور مخفیانه اومد پیش ماهیار و نامه اي رو بهش ... بهتون نمی گفتیم شاید اینجا نمیومدید 

 ... این نامه براي شماست ..داد

 

 .چند ثانیه نگاش کردم و بعد بازش کردم... رو از توي کشوش دراورد و داد دستم  کاغذي

 .هرکسی که تو زندگی من نقش داشته می تونه بخونه. نامه خطاب به یه نفر نیست این

اگر کارش خیلی بد باشه باید ... حاال بستگی به اون کارش داره . وقتی یه ادم کار اشتباهی می کنه باید تاوانش رو بده همیشه

 من چه اشتباهی کردم که از بچگی دارم تاوانش رو میدم؟ ! اما من چی؟ . تاوان سنگین تري رو بده

ولی به جاي اینکه از کاراي اون عبرت ... هم نامردتر بود شدیم من و تو نتیجه ي خواسته هاي اون مردي که از نامرد  ماهیار،

به قولم عمل نکردم و تنهات ... خیلی ..من در حقت خیلی بدي کردم... منو ببخش ماهیار ... بگیریم، درست شدیم یکی عینش 

 .کنارم بودي تیولی تو تا جایی که تونس. گذاشتم

من اللمو با دستاي خودم پرپر . اونم به خاطر یه خواسته... زندگیمو کشتم  من تنها عشق... فقط در حق تو بدي نکردم  من

 ... هنوز صداي التماساش تو گوشمه ... کردم 

یکی دو ماه . هر کی رو میدیم یاد الله می افتادم و دلم می خواست بکشمش. اون به بعد هم از همه ي دخترا متنفر شدم از

یه کمی که گذشت فهمیدم که خواهرشه که تغییر . چشماش و موهاش فرق می کردفقط رنگ ... پیش یکی دیدم کپی الله 

 ... و . که یکی شبیه الله تو این دنیا باشه براي همین تصمیم گرفتم بکشمش اشتمطاقت ند... قیافه داده تا از من انتقام بگیره 

نامه ... از ناراحتی ... از خشم ..می لرزیدم... یار نبود اصال نامه از طرف ماز... کدوم از این حرفا توي نامه نوشته نشده بود  هیچ

 ... چیزي ازش نفهمیده بود ... با تعجب نگام کرد ... سامان ازم گرفت و خوندش ... رو تو دستم مچاله کردم 

ال شما باید حا: نشست روي صندلی و بعد از مکثی طوالنی گفت... دکتر با سر بهش اشاره کرد ... در زد وارد اتاق شد  سرهنگ

 ... کمکمون کنید چون ما نمی دونیم کی این نامه رو نوشته 

 ... نمی تونستم حرف بزنم ... کردم  سکوت

 اینو میشناسید؟ : الي پرونده عکسی دراورد و نشونم داد از
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 .تکون دادم سرمو

االن ... ولی به هدفش نرسیده قصدش کشتن اون بوده .. همون شبی که مازیار میخواست بکشتتون یه نفر با ماشین زدتش -

 .باید بریم اونجا تا مطئمن شیم... حالش بهتره و توي بیمارستانی نزدیک اینجاس 

 .شاید اگر اونم می دونست مثل من راه رفتن براش مشکل بود..سامان کمکم کرد... توان رفتن نداشتن  پاهام

... اهاش و یکی از دستاش تو گچ بود و صورتش پر از زخم جفت پ. هرزوري بود خودمو کشوندم بیمارستان و باالي تختش به

البته . وارد بازي کثیفی شده بود. نمی دونم چرا دلم براش سوخت... به خاطر مسکن هایی که بهش زده بودن بیهوش بود 

 ... خودشم مقصره و داره مجازات میشه 

شیداي بیدل دلش ... ش کردم دلم براش می سوزه منی که یه روز خودم نابود... مسخرس ! دلم براش می سوزه؟ من؟  من

باید تا دیر نشده دوباره ... این لیلی درون منه که داره بیدار میشه ... ولی شیدا دلش براي هیچکی نمی سوزه ..براش می سوزه

 ... براش الالیی بخونم 

 مطمئنید که خودشه؟ شاهرخ جمشیدي؟  -

 .بله -

 ... تخت خوابیده شاهرخه این مردي که جلوي من روي ...  بله

هیچ وقت فکر نمی کردم کار . چون اگه تو بازنده بودي االن اینجا نبودي..االن که این نامه رو می خونی حتما مازیار مرده"

 ..درست مقابل هم..همش تقصیر توئه که گند زدي به همه چیز... من و تو به اینجا برسه 

خودت ... ولش کن الزم به توضیح نداره ... می کردم تو دوستمی ولی غافل از اینکه فکر ... از بین بردي ... منو شیکوندي  تو

اولش فکر می کردم که اون مقصره ولی بعدش گفتم اگه تو نبودي اونم اینکارو نمی ... میرم سر اصل مطلب ..خوب می دونی

تصمیم گرفتم . اینکه یه روز دیدم با یه مرد هستیتا . هر روز تعقیبت می کردم... کردم  تیزپس شمشیر انتقامو تو قلبم ... کرد 

ولی اون در جواب گفت که ... باهاش قرار گذاشتم و همه چیزو بهش گفتم . که همه چیزو بهش بگم و رابطتتون رو خراب کنم

ی که چرا الله رو شاید ندون... کل داستانت رو واسم گفت ... همه رو می دونه و تو با قصد اومدي جلو تا انتقام خواهرتو بگیري 

اون شب توي . اینو از حرفاش و چشماش می شد فهمید. مازیار واقعا خواهرتو دوست داشت... من بهت میگم ... کشت 

فکر می کنه که داره خیانت می کنه و الله هرچی ... خواهرت رو می بینه که داره با یه مرد می خنده . مهمونی مست می کنه

 .ادامش هم خودت می دونی... اون باور نمی کنه بهش میگه که اشتباه می کنه 

 .شد که اون انتقام منو از تو بگیره و من هم در عوض براش کار کنم و مواد مخدر پخش کنم قرار

 ... نمی دونم االن که اینا رو می خونی زندس یا نه ... شاهرخ هم زیر گرفتم ... با کشتن تو ارامش نمی گرفتم  فقط

وقتی کینه ي ... من ادم کینه اي هستم ... باید بگم که هنوز منو خوب نشناختی ! ونستی بکنی، نه؟ تصورش هم نمی ت حتی

خیلی دلم می خواست اونجا بودم و قیافتو موقع خوندن این نامه می ... کسی رو به دل بگیرم تا انتقام نگیرم دست بردار نیستم 

 "! هیچ وقت... طلب بخشش نمی کنم  ولی هیچ وقت ازت شهنمی دونم سرنوشتم چی می... دیدم 
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 ! اون کسی که این نامه رو نوشته چی؟ می دونید کیه؟  -

 ..اروم تکون دادم سرمو

 خب کیه؟  -

 ! بهاره فروتنیان... بهاره : عمیقی کشیدم و به زحمت گفتم نفس

*** 

 همین جاست؟  -

 بله -

 خب بریم -

 صبر کنید -

 چی شده؟  -

 .اجازه بدید من اول باهاش حرف بزنم -

 ... اگه فرار کنه  -

 زیاد طول نمیکشه -

 ! اینجا که در دیگه اي نداره؟  -

 نه -

 باشه فقط اگه احساس کردید زود بیاین بیرون -

... ود که منو بکشه با مازیار هم دست شده ب..دوستم..بهاره... هنوزم باور نمی کردم ... پاهام می لرزید ... ماشین پیاده شدم  از

 .وقتی دوست ادم یه همچین کاري می کنه دیگه از دشمن چه توقعی میشه داشت

 ... دهنش از تعجب باز مونده بود . فوري از جاش بلند شد... عمیقی کشیدم و با قدم هاي محکم وارد اتاق بهاره شدم  نفس

 سالم بهاره چطوري؟ : کردم خیلی عادي باشم سعی

 ... می کرد مات نگام  هنوز

 ! بهاره؟  -

 ... صداش می لرزید . تو هپروت اومد بیرون از

 ... تو ... شیدا  -

 من چی؟ معلوم هست چته؟  -

 ..مر... باید ... تو  -

 .پس هنوز خبر مرگ مازیارو نفهمیده بود... حرفشو خورد  سریع

 ... منظورم اینه که دو سه هفته اي میشه که پیدات نیست  -
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 ..ب می دونی چرا نمیومدمتو که خو -

 ! من از کجا بدونم؟ ... نه  -

 یعنی باید حرفاتو باور کنم؟  -

 نمی فهمم... من  -

 نبایدم بفهمی -

 چرا بهاره؟ چرا؟ چرا میخواستی منو بکشی؟ مگه تقصیر من بود که شاهرخ بهت خیانت کرد؟ : بلندتر کردم صدامو

 ..پس مازیار: لب گفت زیر

 .نامت نوشته بودي که وقتی من اینو می خونم حتما اون مردهخودت تو . مرده -

 .ممکنه هرآن بهم حمله کنه ولی در مقابل من هیچ کاري نمی تونه بکنه... از چشماش خشم می بارید ... مشت شد  دستاش

 ..تو نابودم کردي -

 ! من یا شاهرخ؟  -

 ..هر دوتون -

شاید اگه شاهرخ رو انتخاب نمی کردي یا حداقل . اگه دنبال مقصر اصلی هستی باید بگم که اون خودتی... اشتباه نکن  -

 ..کاري می کردي که بهت خیانت نکنه

 .سمتم خیز برداشت و محکم گلومو گرفت و کوبوندم به دیوار  به

 خفه شو... خفه شو ..خفه شو -

 ..ی حق با منهحتی خودتم می دون: زدم پوزخندي

 اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی می کشمت: بیشتر فشرد گلمو

 .زودتر منو از دست این زندگی فالکت بار راحت کن..بکش ..کار خوبی می کنی -

 ..دستاش شل شد... چشمام نگاه کرد  تو

 ... دیدي جرئتشو نداري؟ هنوز خیلی بچه اي و با این فکرهاي احمقانت نزدیک بود  -

 .داشتم خفه می شدم... و تموم حرصشو رو گلوم خالی کرد  شد عصبی

دستا باال : سرهنگ تفنگ رو به دستش گرفته بود و گفت... بهاره ولم کرد ... موقع سرهنگ و نیروهاش ریختن تو اتاق  همون

 ... 

 ... به دستش دستبند زدن ... راحت تسلیم شد  خیلی

 که نکردشیدا خوبی؟ کاریت : با نگرانی پرسید سامان

 ... خوبم  -

 صبر کنید: داشتن می بردن بیرون که گفت بهاره
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 با نارحتی نگاش کردم... رو به من  برگشت

 ! براي همه چیز... خواست که به تو بگه که ببخشیش ... مازیار بهم گفت که الله قبل از مرگش یه چیزي ازش خواست  -

الله ي عزیزم حتی تو اخرین لحظات ... قطره اشکی چکید رو گونم ...  بهاره سرشو انداخت پایین و رفت... گلمو فشرد  بغض

 ... هم به فکر من بود 

 درون سینه آهی سرد دارم( 

 پژمرده، رنگی زرد دارم رخی

 ! عاشقم، مستم، چه هستم؟  ندانم

 ... )دانم دلی پر درد دارم  همی

 

 

 ... )لیلی نام تمام دختران زمین است : فصل سوم(

 .ش را به آتش کشیدلیلی خود(

 چه کسی می تواند زمین را گرم کند؟ . زمین سردش است: گفت خدا

 ! من: گفت لیلی

 .لیلی هم. خدا لبخند زد.سینه اش آتش گرفت.لیلی شعله را توي سینه اش گذاشت. شعله اي به او داد خدا

 .زمینم را به آتش بکش. شعله را خرج کن: گفت خدا

 .خدا سوختنش را تماشا می کرد. خودش را به آتش کشید لیلی

 .خدا حظ می کرد. گر می گرفت لیلی

 .می ترسید آتش اش را تمام شود. می ترسید لیلی

 .خدا اجابت کرد. چیزي از خدا خواست لیلی

 .مجنون هیزم آتش لیلی شد. سر رسید مجنون

 .زمین خدا گرم شد. آتش ماند. زبانه کشید آتش

 ... اگر لیلی نبود، زمین من همیشه سردش بود : گفت خدا

 )نظرآهاري عرفان

بعد از چند هفته سختی سوارکاري چه لذتی ... چقدر دلم براي اسبم تنگ شده بود ... به روال عادي خودش برگشت  زندگی

وقتی ... بیچاره پدرش ... نیست  اولین باره که میام اینجا و اون. البته هنوزم باور نمی کنم که بهاره با من اون کارو کرد! داره

 ... االنم تو بیمارستانه . کردفهمید دخترش چیکار کرده سکته 
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... دو تا ضربه به پهلوش می زنم و سرعتم بیشتر میشه ... صداي سم اسب هارو خیلی دوست دارم ... سرعت می رفتم  با

خودمو ... اسبم رم می کنه و پاهاش میاد باال . میکشم عقبفوري افسارو ... یهو یکی با شتاب میاد جلوم ... و بیشتر ..بیشتر

پسره ي ... وقتی ابم اروم میشه سامان رو با یه لبخند دندون نما جلوم می بینم ... محکم نگه می دارم تا نیافتم پایین 

 ... بار دومه که اینکارو میکنه ..روانی

 ! مرض داري؟  -

 سالم عرض شد بانو -

اخه مگه مرض ... اگه به فکر من نیستی حداقل به فکر این حیون بدبخت باش که می ترسه ... ب علیک سالم عالیجنا -

 ! داري اینکارو میکنی؟ 

 ... ولی خیلی حال میده که بترسونمت ..شرمندم بانو -

 ... مثل اینکه دلت از اون مشت قشنگام می خواد  -

 ببینم چند سال این اسبو داري؟  -

 ..کنی خوب بلدي بحثو عوض -

 ... می کنم و به سمت اصطبل میرم  حرکت

ماشین دست یلدا بود براي همین باید تا خیابون اصلی پیاده می رفتم و بعد تاکسی می ... ربع بعد از باشگاه اومدم بیرون  یه

 ... صداي بوق ماشینی توجهم رو جلب کرد ... گرفتم 

 ..وایسادم دست به سینه... با اون ماشین خوشگلش ... بود  سامان

 افتخار می دید؟  -

 ... ثانیه نگاش کردم و سوار شدم  چند

 ..گفتم االن کلی میخواي واسم عشوه بیاي... چه راحت سوار شدي  -

 ..ناراحتی پیاده شم -

 مغازه میري؟ ..من غلط بکنم ناراحت باشم..نه..نه -

 ! بله لطفا -

 ! نه به اون فحشایی که میدي نه به این لفظ قلم حرف زدنت! چه باادب -

 ... من خوشم نمیاد کسی ازم انتقاد کنه  -

 میشه بگی تو از چی خوشت میاد؟ ... اي بابا  -

 ... ندادم  جوابشو

 ! یه سوال بپرسم؟  -

 .بپرس -
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 چجوري مخ مازیارو زدي؟  -

 به راحتی -

 ... تم برگشت سم... زد کنار  یهو

 یعنی من االن هرکی رو بگم می تونی راحت مخشو بزنی؟  -

 .اوهوم -

اگه تو باختی باید ..هرکی تو بگی من مخشو می زنم هرکی هم که من بگم تو باید مخشو بزنی... پس بیا مسابقه بدیم  -

 .باهام یه جایی بیاي

 ! و اگه من بردم؟  -

 رفتیم، قبوله؟  شام مهمون من تو همون رستورانی که اونشب -

 ..دلم میخواد بدونم سامان چجوري میخواد مخ بزنه... ولی حال میده ... البته جایزش چیزه خاصی نبود ... بدي نبود  پیشنهاد

 اول تو..قبوله -

 فقط بگو کی؟ ..باشه -

هرچی تو خونشون ..دناونطرف خیابون سه تا دختر وایساده بودن که خیلی به خودشون رسیده بو... به اطراف کردم  نگاهی

 ... این : بهش اشاره کردم و گفتم... یکیشون داشت با عشوه یه چیزي تعریف می کرد ... داشتن زده بودن به صورتشون 

دختر که نیشش تا بناگوش باز بود ... از خیابون رد شد و به سمت دختر رفت و صداش زد ..زد و از ماشین پیاده شد لبخندي

پنجره رو ... دختره سرخ شد و محکم کیفشو کوبوند به سامان . گفت و کاغذي رو به سمتش گرفت سامان چیزي... برگشت 

 .دادم پایین تا صداشون رو بشنوم

 جلوي همه به من شماره میدي؟ ... مرتیکه ي عوضی ... خجالت بکش : داد زد دختره

... داشتم از خنده منفجر می شدم ... درگیر شه یه مرده اومد جلو که با سامان ... دورشون جمع شدن ببینن چه خبره  همه

دیگه نتونستم جلوي خندمو بگیرم و . سریع هم حرکت کرد... سامان فوري عذرخواهی کرد و به سمت ماشین اومد و سوار شد 

 ... حاال نخند کی بخند ... زدم زیر خنده 

 .منم به موقش می خندم... بخند عیبی نداره : با حرص گفت سامان

 ... یه مردي از یه ماشین مدل باال پیاده شد و به سرعت به طرف ساختمونی رفت ... ار کن زد

 .من اونو انتخاب می کنم: نشونش داد و گفت سامان

 ... خوب نگاه کن تا یاد بگیري ... عالیجناب : چند ثانیه نگاش کردم و بعد گفتم. تبدیل به لبخند شد خندم

از روي زمین یه سنگ برداشتم و . هیچ کس نبود... به اطراف نگاه کردم ... ر ماشین مرده از ماشین پیاده شدم و رفتم کنا و

کارم که تموم شد یه تیکه کاغذ . جوري که فقط یه رنگش بره و خش بیوفته... کامال حرفه اي زدم به ماشین سیاهش 

 .و زیرش شمارمو نوشتم. دلطفا با من تماس بگیری. کردم ادفبرداشتم و روش نوشتم که من با ماشینتون تص
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: سامان چشماشو ریز کرد و گفت. و خندان برگشتم و سوار ماشین سامی شدم... رو گذاشتم زیر برف پاك کن ماشینش  کاغذ

 ... این چه کاري بود که کردي 

 .صبر کن و ببین: لبخند غلیظ زدم یه

 .نفسشو با دهنش داد بیرون و به رو به رو خیره شد سامان

 .با ارنجم زدم به پهلوي سامان که خوابش برده بود... ساعت بعد آقا تشریف اوردن  دو

 ... بیدار شو اومد  -

 .بعد با عصبانیت شماره ي منو گرفت. بعد چرخی دور ماشین زد و جاي تصادف رو دید... یادداشت و دید و خوند  اول

 ... سامی فقط ببین که شیدا چیکار میکنه  -

 ... یل بلند شد زنگ موبا صداي

- hello goodafternoon 

 خانم شما زدي به ماشین من و فرار کردي؟  -

 .نگران بودم که یادداشتمو نبینید. چه قدر خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. عصرتون بخیر آقا -

 ! واسه من یادداشت میذاري؟ ... یعنی چی خانم ببین چی کار کردي با ماشین  -

 .گوشی رو با فاصله گرفتم. ه پرده ي گوشم پاره شدکردم ک احساس

گربه اي پرید وسط خیابان و من کنترل فرمان را از دست داد و با اتومبیل شما برخورد ... من کامال حق رو به شما می دهم  -

 .کرد

 .خسارت هم نمیخوام. زنگ می زنم پلیس پدرتو دربیاره. من این چیزا حالیم نیست -

دقیقه اي هم کنار اتومبیل شما ایستاد ولی از بیمارستان با من تماس گرفتند که بیمار اورژانسی هست و من  اتفاقا من چند -

باز هم ازتون عذر میخوام و اگر اجازه بدید خدمت برسم تا اتومبیلتون رو تحویل بگیرم و مثل روز اول . مجبور شدم که بروم

 .ر اختیارتون قرار میدمخودم رو د ومبیلو در این مدت هم ات. تحویل بدم

 .ولی اخه ببینین چه بالیی سر ماشین اوردید... ببخشید که بد حرف زدم : کمی اروم شد یه

 .باور کنید اگر می توانستم قید بیمار اورژانسی رو میزدم. من که عرض کردم مثل روز اول تحویل می دهم -

 ... نگید خواهش می کنم بیمار اورژانسی واجب تره  -

 .فقط زمان و مکانش را مشخص کنید. اگر می شود قراري بذاریم تا من اتومبیل شما رو تحویل بگیرمخب  -

 می دونید کجاست؟ . تا یه ساعت دیگه کافی شاپ ستاره... حاال که اصرار دارید باشه  -

 .بله می دونم -

 پس می بینمتون -

 ! حال کردي؟ : لبخند دندون نمایی زدم و گفتم. نده بودبدبخت دهنش باز مو. رو قطع کردم و به سامان نگاه کردم گوشی
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 حاال چرا با لهجه حرف می زدي؟ ... خیلی ادم موذي هستی ! چجوري این فکر به ذهنت رسید؟  -

 .یه بار دیگم اینکارو کردم: دلم گفتم تو

 ..فعال باید بریم سر قرار. به زودي می فهمی -

 مگه منم باید بیام؟ ! بریم؟  -

 ! قبلش هم باید بریم یه لباس فروشی. پ ولی نه به اسم سامانپ ن  -

*** 

با کت شلوار قهوه اي . به سامان نگاه می کنم که کنارم ایستاده بود. به سمت جلو هل می دم و وارد کافی شاپ می شیم درو

خودم یه دست لباس شیک و منم از جیب اون براي . و کروات نسکافه اي که براش انتخاب کرده بودم خیلی خوشتیپ شده بود

 .گرون خریدم

پاشنش خیلی بلند بود و . صداي پاشنه ي کفشم توي کافی شاپ می پیچید. رفتیم به سمتش. مرد تنها رو پشت میزي دیدم یه

احساس کردم . مرد با دیدن ما نیشش تا بناگوش باز شد و سالم گرمی کرد و تعارف کرد که بشینیم. می ترسیدم که بیافتم

 : شروع کردم به معرفی.من چه نسبتی داره  باه سامان نگاه می کنه و میخواد بفهمه همش ب

من دکتر تارا همیلتون هستم متخصص حیوانات و ایشون هم برادرم دکتر تري همیلتون متخصص زیبایی و جراحی  -

 .پالستیک هست

 .گفتم برادرم، چشماش برق زد وقتی

 .مهندس کامپیوتر. منم پدرام رحمی هستم. خیلی خوشبختم -

 .من واقعا نمی دانم که چگونه عذرخواهی کنم -

 ! می تونم یه سوال بپرسم؟ . خواهش می کنم دیگه حرفشو نزنید -

 .بفرمایید -

 ! شما ایرانی نیستید، درسته؟  -

دعوت کردن که براي شرکت در چند کنفرانش و اموزش عده اوه من فراموش کرد که گفت ما در ایران زندگی نکرد و از ما  -

 .اي از دکترا به اینجا بیایم

 ! پس چرا انقدر خوب فارسی حرف می زنید؟  -

 .من چون به ادبیات فارسی عالقه مند بود، یاد گرفت ولی برادرم فارسی بلد نیست. مادر ما ایرانی هست و پدرم انگلیسی -

 .خوبی هستید که دعوتتون کردن معلمومه که خیلی پزشک هاي -

بیمارستان حیوانات من در . بله ما یکی از بهترین پزشک هاي لندن هستیم. اگر تعرف از خود نباشه... به قول شما ایرانی ها  -

 .کلینیک زیبایی تري هم خیلی طرفدار دارد. آنجا خیلی معروف است و پزشک هاي زیادي تحت تعلیم من هست

 االن بردارتون حرفاي منو متوجه میشن؟ ... چه خوب ..چه خوب -
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 .خیر -

 what did he say ?: رو به من گفت سامان

- nothing 

 یه با یه لبخند برگشتم رو به پدرام و

 من می تونم تا وقتی که ایران هستید بازم شما رو ببینم؟  -

 براي چی؟  -

 .مراستش میخواستم شما رو به نمایشگاه نقاشی خواهرم دعوت کن -

 نمایشگاه؟ یعنی چه؟  -

 ... یعنی یه جایی که هنرمندا آثارشون رو به نمایش می ذارن  -

 ... نمی فهمم  -

 exhibitیا  show... فکر کنم به انگلیسی میشه  -

 .بله متوجه شدم -

 خب دعوتمو قبول می کنید؟  -

 به شرطی که شما هم بذارید من خسارتتون رو بدم -

 اصال حرفش هم نزنید -

بعد از نیم ساعت تعارف هاي الکی من قانع شدم که بیخیال قضیه شم و قرار نمایشگاه گذاشتیم و از کافی شاپ  خالصه

 یه نفس عمیق کشیدم و به سامان نگاه کردم. اومدیم بیرون

 حال کردي؟  -

 واقعا نمی دونم چی بگم... شیدا  -

 ! به نظرم یکی از سخت ترین شکست هاي زندگیشو خورده اونم از یه زن..گرفت  خندم

 .بریم که من بردم و باید بهم شام بدي.من گشنمه. هیچی نمی خواد بگی -

دو هفته اي میشه که . یلدا و سپیده که داشتن تلویزیون می دیدن برگشتن رو به من. برمی دارم و از اتاق میرم بیرون کیفمو

 .از اولم نباید میومد اینجا. ته شهرستان پیش خانواده ي پدریشرها رف

 شیدا مگه من مردم که تیپ سیاه زدي؟  -

 .آخه به تو چه؟ پاشو برو حساب هاي امروزو بیار براي شیدا: با ارنجش زد تو پهلوي سپیده و گفت یلدا

 نه؟ ..امروز تولدته: وقتی که رفت یلدا با صداي ارومی پرسید. واقع فرستادش دنبال نخودسیاه در

 ... تکون دادم  سرمو

 شب نمیاي خونه..پس -
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 اوهوم -

 مراقب خودت باش... خوب باشه برو  -

 ..روز به دنیا اومدن من بدترین روز ساله... دونست که نباید تبریک بگه  می

 .هواي بهاري و تازه واقعا لذت بخشه اما نه امروز... و از خونه اومدم بیرون  سپیده نشدم منتظر

 ... سوار ماشین می شدم که موبایلم زنگ خورد  داشتم

 ... الو : برداشتم

 می تونی زود خودتو برسونی خونم؟ ... شیدا : با صداي گرفته اي گفت سامان

 چی شده؟  -

 ... فقط زود بیا  -

 نی چی شده؟ یع... قطع کرد  و

با . پسره ي بی فکر... چند بار نزدیک بود تصادف کنم . سوار ماشین شدم و با آخرین سرعت خودمو رسوندم خونش فوري

 ... منو چه به نگرانی ... چی نگرانی؟ برو بابا ... خودش نمیگه یه وقت من از نگرانی پس میافتم 

اهنگ اسانسور ... با آسانسور رفتم باال . بدون اینکه جواب بده درو باز کرد. هارو دوتا یکی کردم و خودمو به ایفون رسوندم پله

 .نگرانیمو تشدید کرد

از ترس نمی تونستم نفس . همه جا تاریک بود... اروم و با احتیاط درو هل دادم به جلو و وارد شدم ... در واحدش باز بود  الي

 .بکشم

 سامان: صداي لرزونی گفتم با

 ... سامی : دوباره گفتم...  جوابی نشنیدم هیچ

 .اروم اروم جلو رفتم و

 .به اتاق رسیدم و با صحنه ي غیرقابل باوري رو به رو شدم. صداي میشنیدم. اتاقش روزنه ي نوري زده بود بیرون از

ود و در تا سامان روي زمین نشسته ب. صداي گیتار بود... صدا . دستم شل شد و کیفم افتاد. ناباوري به سامان خیره شدم با

دیوار پشتش، همون دیوار خالی از قاب عکس ها پر شده بود از قاب عکس هاي چوبی بزرگ و . دورش پر از شمع بود

 .انگار قلبم از حرکت ایستاده بود... شکل قلب بود  هجلوش هم کیکی ب. کوچیکی که عکس هاي من توش بود

 یو رازق بیس کنار

 یعطر عاشق نشسته

 یاز تبار خستگ من

 یخبر از دلبستگ یب

 عاااشقم
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 يشدم صدا شد ابر

 يشدم گدا شد شاه

 يشدم قلم شد شعر

 يشدم تو غم شد عشق

 من يایمن در يالیل

 من يایدر رو آسوده

 تو يلحظه در هوا نیا

 تو يشده در صدا گم

 عاشقم مجنون تو من

 گشته در بارون تو گم

 خبر یب یلیل مجنون

 در به در يکوچه ها در

 و خراب شونیو پر مست

 آرزو نقشه بر آب هر

 در دلت ردیعاقبت آروم بگ يکه روز دیشا

 ! خدایا داره چه اتفاقی میافته؟ چرا من هیچ کاري نمی کنم؟ ..افتادم رو زمین... هام لرزیدند  زانو

 يهر ستاره ا کنار

 يابر پاره ا نشسته

 یاز تبار سادگ من

 یخبر از دلداگ یب

 عاااشقم

 يشدم ابر شد ماه

 يدم صبر شدش اشک

 يشدم آب شد برف

 يشدم خواب شد قصه

 من يایمن در يالیل

 من يایدر رو آسوده

 تو يلحظه در هوا نیا
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 تو يشده در صدا گم

 عاشقم مجنون تو من

 گشته در بارون تو گم

 خبر یب یلیل مجنون

 در به در يکوچه ها در

 و خراب شونیو پر مست

 آرزو نقشه بر آب هر

 در دلت ردیعاقبت آروم بگ يکه روز دیشا

 )اهنگ مجنون لیلی از مازیار فالحی(

 ..به تپش افتاده بود..دستمو گذاشتم رو قلبم... داشت خفم می کرد  بغض

سرمو انداختم ... قلبم تیر کشید ... چشم هاي سیاهش برق می زدن . گیتارشو گذاشت کنار و با لبخند بهم نگاه کرد سامان

 ! لیلی مجنون، تولدت مبارك: ي روي کیک افتادچشمم به نوشته . پایین

تپش قلبم بیشتر شد ... دستاي گرمئ دستاي سرد و ظریف منو در بر گرفت . کیک و زد کنار و خودشو بهم نزدیک کرد سامان

 .تو چشمام خیره شد. چونمو گرفت و باال اورد. فوري دستمامو کشیدم بیرون... 

 ذار؟ مگه نگفته بودم که جلوي من لنز ن -

و ... غمی که معلوم بود باعث شده که تا به امروز سکوت کنه . ولی یه غمی رو می دیدم..ولی..چشماش عشق موج می زد تو

 ... تردید هم ایجاد کرده 

حتی نیم نگاهی ... همون طور که تو چشماش دنبال جواب سکوتش رو می گشت چیزي رو به سمتم هل داد ... جلوتر  اومد

 .فقط مات به سامان نگاه می کردم. مهم بهش ننداخت

به لبام نگاه ..دستاشو گذاشت دو طرف سرم... انقدر شل شده بودم که قدرت هیچ کاري رو نداشتم ... رو زمین خوابوندم  اروم

میدم تازه فه..پلک زدم... ناگهان چیزي از تو سرم گذشت ... فاصلمون به میلی متر رسیده بود ... اومد جلوتر و جلوتر ..کرد

 .کجام و داره چه اتفاقی میافته

 و به عقب هلش دادم... بلند کردم و محکم کوبوندم تو سینش  دستامو

دیگه اثري از اون لبخند ... سامان متعجب بهم نگاه می کرد ... دستمو گذاشتم رو زمین و فشار دادم و از جام بلند شدم  سریع

سامان ... شتم و از خونش اومدم بیرون و با سرعت خودمو به ماشین رسوندم کیفمو بردا... اشک تو چشمام حلقه زد ... نبود 

 ... شدیا وایسا : سامان می کوبوند به پنجره و می گفت... سوار شدم و درو قفل کردم ... دنبالم میومد و صدام می کرد 

 ..من بی توجه بهش راه افتادم امان

 آنچه را که عقل به یک عمر به دست اورده است( 
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 )به یک لحظه ي کوتاه به هم می ریزد لد

داري با من چیکار می کنی؟ تو فکر می کنی من به این راحتی تسلیم دلم می شم؟ چجوري قلب سنگی منو که هشت  خدایا

 ساله سخت تر و سختر میشه میخواي به یه لحظه نرمش کنی؟ 

 ..می خوام برات الالیی بخوانم... بخواب لیلی ... دوباره لیلی رو خواب می کنم ... من به این راحتی تسلیم نمی شم  نه

*** 

 لیلی، نام تمام دختران زمین است(

 می خواست لیلی را بسازد، . مشتی خاك برگرفت خدا

 .و لیلی پیش از آنکه با خبر شود، عاشق شد. خود در او دمید از

 .لیلی باید عاشق باشد. ست که لیلی عشق می ورزد سالیانی

 .خدا در او دمیده است و هر که خدا در او بدمد، عاشق می شود زیرا

 .نام تمام دختران زمین است؛ نام دیگر انسان لیلی

 .به دنیایتان می آورم تا عاشق شوید: گفت خدا

 و هر که عاشق تر آمد، . عشق: تنها همین است آزمونتان

 .پس نزدیکتر آیید، نزدیکتر. است نزدیکتر

 .کمندم را بگیرید. کمندي که شما را پیش من می آورد. کمند من است عشق،

 .لیلی کمند خدا را گرفت و

 .گفتگو با من. عشق، فرصت گفتگو است: گفت خدا

 .من گفتگو کنید با

 .لیلی هم صحبت خدا شد. لیلی تمام کلمه هایش را به خدا داد و

 .عشق، همان نام من است که مشتی خاك را بدل به نور می کند: گفت خدا

 .لیلی مشتی نور شد در دستان خداوند و

 )نظر آهاري عرفان

*** 

 ..الو: از زیر پتو اوردم بیرون و موبایلمو برداشتم و با صداي گرفته اي گفتم دستمو

 سالم شیدا خواب بودي؟  -

 اوهوم -

 ساعت یک ظهره! االن چه وقت خوابه؟  -

 حرفتو بزن -
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 قم زنگ زدهمین االن رفی... باشه حاال چرا میزنی  -

 خب؟  -

 کارات ردیف شده -

 چی؟ : نشستم تو جام و تقریبا جیغ زدم..از سرم پرید خواب

همه چی . برات چیزاتو می فرستم. هیچ دیگه بعد از شش ماه که این در اون در زدي کارات درست شده... آروم بابا کر شدم  -

 همون جوري شد که می خواستی

 خیلی خوش حالم.. .حمید واقعا نمی دونم چی بگم  -

 فقط تشکر کن..چیزي نگو -

 خیلی زحمت کشیدي. ولی واقعا ممنونم... بی مزه  -

 شمام جاي خواهرمونی دیگه. قابل نداشت -

از دست همه چیز ... باالخره روزي که منتظرش بودم رسید ... خیلی خوشحالم ... قطع کردم و از جام بلند شدم  موبایلمو

 .خالص می شم

استینامو زدم . یه ماهه عین افسرده ها افتادم گوشه خونه و تکون نخوردم. اتاقم شده میدون جنگ. اطراف نگاهی می کنم به

 .اول اتاقمو مرتب کردم بعدم کل خونه رو. باال و دست به کار شدم

خدا رو شکر . مشخص کردم حساب کتابامو کردم و سهم خودمو. باید باهاشون حرف می زدم. رامین و نیما هم قرار گذاشتم با

فقط . االن دیگه الزم نیست که کاري بکنم. فکر یه همچین روزي رو می کردم. ماشین به نام سپیدش و خونه هم به نام یلدا

 .بردارمکافیه در اولین فرصت برم بانک و سهممو 

ي شده بودم هر روز خودشون می رفتن پیچاره ها از وقتی که من اینجور. از ظهر یلدا اومد خونه تا به من یه سري بزنه بعد

 .وقتی دید من دارم میرم بیرون چشمامش چهار تا شد..مغازه و کارا رو می کردن

 شیدا خودتی؟  -

 مگه شک داري؟ : اي کردم و گفتم خنده

 ولی میخوام این روزاي آخر بهشون خیلی خوش. نمی شد که در عرض چند ساعت از این رو به اون رو شده باشم باورش

 .بگذره و از من خاطره ي خوبی داشته باشن

 یلدا یه چیزي بگم؟  -

 بگو -

گفت که کادوي روز تولدته که اون . یه بسته رو داد که بدم بهت. حالش خیلی خراب بود... چند روز پیش سامان اومد مغازه  -

 ... روز نبردي 

 ! تو بهش گفتی که تولدمه اره؟  -
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 .معلوم بود فقط می خواستم مطمئن شم از اولش هم. انداخت پایین سرشو

 .بسته رو بذار رو میزم. خیلی خوب من دیگه برم -

براي خودم متاسفم که همه دربارم اینجوري . االن توقع داشت که سرش داد بکشم. سرشو اورد باال و با تعجب نگام کرد یلدا

 .فکر می کنن

به محض اینکه رفتم پیششون وقتو تلف . توي پارك منتظرم بودنرامین و نیما هردوشون ... ساعت بعد رسیدم سر قرار  نیم

 .حتی اسم هاي واقعیشون هم گفتم... از اول گفتم تا به امروز ... نکردمو شروع کردم به گفتن داستان زندگی یلدا و سپیده 

شاید ما اشتباه . یا غلطنمی خوام بگم تصمیممون درست بود . به خاطر سختی هایی که کشیده بودیم این تصمیم رو گرفتیم -

اما چیزي که میخوام بگم اینه که عشق، مهمون ناخونده ي هر قلبیه و ... شاید همه مردامثل هم نیستن ... می کردیم 

اگر هنوز بعد از شنیدن این . تا ازتون بخوام که مراقب یلدا و سپیده باشین  جااومدم این. سرنوشت انسان ها رو عوض می کنه

ولی اگه هنوز فکر می کنید که می تونید . می خواین کنارشون باشین بهتره برید و پشت سرتون هم نگاه نکنیدداستان دیگه ن

خوب . الزم نیست االن تصمیم بگیرید... به همون عشقی که نسبت بهشون دارید نذارید دوباره سختی بکشن ..کنارشون باشین

 .فکراتون رو بکنید و بعد راهتون رو انتخاب کنید

چرا : از جام بلند شدم که برم ولی نیما با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت. و رامین متحیر به ي نقطه خیره شده بودن انیم

 تو این حرفا رو به ما زدي؟ 

ما ش. هنوز نتونستن با خودشون کنار بیان. دیگه نه من اون شیدام نه اونا ادماي سابق... چون میخوام راهمو ازشون جدا کنم  -

 .البته اگه بخواین... باید کمکشون کنید 

 .باورم نمیشه: دستشو تو موهاش فرو کرد و گفت رامین

 .کینه ادمو نابود می کنه... بدون اینکه بخوایم به جایی رسیدیم که نباید می رسیدیم ... هیچ کدوم از ما باورمون نمیشه  -

 . ..حاال تصمیم با خودتونه : می کنم و ادامه میدم مکثی

*** 

 .سهمم هم برداشتم... چمدونم پر شده بود از وسایل الزم و یادگاري هام ... چیز آماده بود  همه

براي آخرین بار به ... براشون شام درست کردم و کلی حال کردیم ... تمام سعیمو کردم که به یلدا و سپیده خوش بگذره  امشب

اومدم از اتاق بیام بیرون که چشمم افتاد به بسته اي که روي . تنهاییم بود اتاقی پناهگاه من در شب هاي... اتاقم نگاهی کردم 

جعبه رو انداختم اونور و لپ تاپمو روشن کردم و . توش یه جعبه ي کوچک و یه سی دي بود. دمفوري بازش کر... مبلم بود 

 ... صداي گیتاري پخش شد ... سی دي رو گذاشتم توش 

 صبر کنلحظه  هیفقط  کنمیخواهش م نرو

 دارم یلیهنوز حرف نگفته واسه خ که

 هیثان هی اریطاقت ب کنمیتو خواهش م از
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 دستاتو تنها نذارم دمیمردونه م قول

 به حرفم گوش کن کمی کنمیخواهش م نرو

 تورو روندم از خودم زمیندونسته عز من

 ازم ریرو نگ لحظه

 تحمل تا بگم کمی

 چرا دمینفهم که

 دور شدم ایدن هیتو  از

 از دست بدم تورو

 برام مونهینم يزیچ

 میزیجز تو چ مگه

 بخوام ایکه از دن هست

 نفس از تو جدام هی نمیبب تونمینم

 رمیمیتو بمونم م یب کنمیاقرار م دارم

 رمیگیندارم که بگم نفس از تو م یترس

 آخرم بشه يخواهش قلبم حرفا نیا نذار

 نزار که باورم بشه يگردیکه برنم نگو

 لحظه صبر کن هیفقط  کنمیخواهش م نرو

 دارم یلیهنوز حرف نگفته واسه تو خ که

 گهیفرصت د هیفقط  کنمیتو خواهش م از

 گهیم ینگاهم چ نیبب ن،یچشمامو بب اشک

 گمیدارم گناهمو م کنم،یخواهش م نرو

 اونکه غرورتو ازت گرفت منم دونمیم

 ببخش، وگرنه بعد رفتنت یتونیم اگه

 کنمیدل م دنمینکن که از نفس کش شک

 رمیمیتو بمونم م یب کنمیاقرار م دارم

 رمیگیندارم که بگم نفس از تو م یترس

 آخرم بشه يخواهش قلبم حرفا نیا نذار

 نزار که باورم بشه يگردیکه برنم نگو
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 )آهنگ نرو خواهش می کنم از گروه سون(

بو بستم و چمدونم رو برداشتم و از خونه سریع در لپ تا... لعنتی این لحظه هاي آخرم ولم نمی کنه ... به تپش افتاد  قلبم

چون خیابونا . رفتم تو خیابون اصلی و یه تاکسی گرفتم براي فرودگاه... براي یلدا و سپیده هم یه نامه گذاشتم ... اومدم بیرون 

 ... برنامه ریخته بودم که اگرم کسی تعقیبم کنه نفهمه کجا میرم  جوري... خلوت بود زود رسیدیم 

فوري برگشتم ببینم که ... یهو یکی مچ دستمو گرفت ... اروم به سمت کانتر پروازم می رفتم تا چمدونمو تحویل بدم  داشتم

چشماش ... با موهاي ژولیده و ریش هاش بلند شده بود ... سامان بود ... چشمام چهارتا شد ... کی جرئت کرده دستمو بگیره 

 ... و راه افتاد ... شیدم بیرون ک تمومحکم دس... هم شده بود کاسه ي خون 

 .باید باهات حرف بزنم... شیدا فقط یه ساعت بهم وقت بده : جلوم وایساد و با صدایی گرفته گفت اومد

 ... توجه بهش دوباره راه افتادم  بی

گوش ندي اگه ... مطمئن باش کسی جلوتو نمی گیره ... بعد هرجا که خواستی برو . خواهش می کنم به حرفام گوش کن -

 ... شاید بعدا پشیمون شی 

 ! منظورش چی بود از اینکه پیشمون میشم؟ ...  وایسادم

 .قول میدم بیشتر از یه ساعت طول نکشه... شیدا باید حرفامو بشنوي  -

 .وقت داشتم. دو ساعت تا پروازم مونده بود... نگاهی به ساعتم کردم ... تو چشماش یه رنجی رو میدم . سمتش برگشتم

 .فقط یه ساعت... باشه : لب گفتم یرز

 .تلخی زد لبخند

آخرش هم اومد ... رفت  یرژه م نیماش يکالفه بود و جلو. شد ادهیپ نیزد کنار و از ماش. نبود یچکیکه ه ییجا هیبر به  منو

 .شو ادهیپ: رو باز کرد و گفت نیدر ماش

دورتر  یکه کم میبود ستادهیا يبلند يما رو. تازه متوجه منظره رو به روم شدم.شم ادهیپ یصداش باعث شد که به ارام تحکم

 .منتظر شدم تا حرفاشو بشنوم نهیدست به س.از فرودگاه بود

  ؟يبر یخواست یکجا م -

 نه من یقرار بود تو حرف بزن -

 يبر یخواستیکجا م دمیپرس -

 نداره یربط چیبه تو ه... صداتو رو من بلند نکن  -

 خوامیمعذرت م.حرف بزنم دیمن با... اره حق با توئه : که گفت نیبرم سمت ماش ومدما

 .شدم رهیخ نیدادم و به زم هیتک نیماش به

 گفتنش سخته یلیخ... من ...  دایش: و گفت دیکش یقینفس عم سامان

 زودتر حرفتو بزن -
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 ! دوست دارم... من ... من  دایش -

حرفو  نیا یتو به چه حق. از سامان ریمحو شد به غ زیو همه چ ستادیزمان از حرکت ا...  دیمخم سوت کش. اوردم باال سرمو

ارادمو  يخوایم ای ؟يتا به خودم بفهمونم ازت متنفرم رو به باد بد دمیکه کش یتمام زحمات ؟یدل منو بلرزون يخوایم ؟يزد

دونم چه  یکه نم يبازم؟ مرد یمرد م هیمو به شم حاال دارم دل یوقت عاشق نم چیگفتم ه یکه م یمن یو بگ یامتحان کن

 …مردا داره هیبا بق یفرق

 .حس کردم یناگهان خودمو تو اغوش گرم... دونم  یواقعا نم... از ... از حرص ... از خشم ...  دمیلرز یم

 یم دیبا یول يبود دهیدونم که خودت فهم یم. کوه هم سخت تر بود هیبرام از باال رفتن از  يجمله دو کلمها نیگفتن ا -

که من دارم؟  يرو دار یتو هم همون حس…خوام بدونم یرو م يزیچ هیاما من فقط . حتما االن هزار جور فکر تو سرته.گفتم

 .رمیم شهیهم يبرا... نه  یاگه بگ

 ..تر از عقله يکه دل داره صد برابر قو ییروین.ارمیاما دلم نذاشت به زبون ب... نه : فکر عقلم گفت بدون

 دست عشق از دامن دل دور( 

 )به دل دستور داد؟  ایتوان آ یم باد

 ...  نویبفهم ا...  يتو عاشق شد یلیل

 کنم ینم دایپ یلیدل چیه... چرا؟ چرا عاشق شدم  اما

 هیلیو اون دل حتما مال ل... به مجنون بده  یکه بتونه اونو دو دست یدل... دله  هیفقط الزمه اش . خوادیو منطق نم لیدل عشق

 ... 

 کنار آمد که  دیدل با لیبا م! سر مغرور من(

 )سازد یم وانهیباشد که با د یآن کس عاقل

قبول کردم  ،یلیمن، ل... شد  روزیپ نهیو ک لیبو که دربرابر هزاران دل ادیقدرت عشق اونقدر ز...  ختیر یرو گونه هام م اشکام

 .که عاشق شدم

صداش قلبم  دنیو با شن شمیکه من در اغوشش اروم م هی یمرد تنها کس نیا.کرد یبود و موهامو نوازش م نشیس يرو سرم

 ...  افتهیبه لرزه م

 من..سامان: پس لب باز کردم..بدونه من با قصد اومدم جلو دیسامان با... اعتراف کنم  زهایچ یلیبه خ دیمن با یول

 ...  دمیکه الزم بود فهم یهرچ... نگو  یچیه! سیه -

 بذار حرف بزنم...  یدون ینه سامان تو نم -

 ..مگه قرار نشد من حرف بزنم؟ پس فقط گوش کن -

 .دیکش يآه بلند و

  یمزن قفل خموش میبه لبها( 
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 نا گفته دارم يدر دل قصه ا که

 باز کن بند گران را  میپا ز

 )آشفته دارم یسودا دل نیکز

 هیلیتو ل یاسم واقع... دونم که  یمن م...  دایش -

 .نوشته شده بود میپرونده ها اسم واقع يسامان با سرهنگ در ارتباط بود و تو... نکردم  تعجب

 دونستم یم...  دمتیکه د یاز روز اول -

 !  ؟یچ یعنیاز همون روز اول؟ ... برداشتم و شوکه نگاش کردم  نشیاز رو س سرمو

 نیخانوادت ک ،یهست یکه سامان تو ک يدیوقت نپرس چیه که از گذشتم برات بگم؟ چرا یوقت ازم نخواست چیچرا ه یلیل -

 ..میوسط زندگ هوی ياصال از کجا اومد ای... 

 ... زنه  یحرف م یچ يفهمم درباره  ینم... شدم  جیگ

 ..زویهمه چ... بگم  دیاالن با یتو رو از دست بدم ول دمیترس... نتونستم ... نشد  یچندبار اومدم بهت بگم ول -

دادم بهش و منتظر  هینشستم و تک یازجام بلند شدم و رفتم کنار تخته سنگ یبگه ول خوادیم یسامان چ دمینفهم نکهیا با

 ... سکوت و بعد شروع کرد  قهیدق هی... اونم اومد کنارم نشست ... سامان شدم  يحرفا

چراغ قرمز هارو رد  ایرفت  یم مجاز ریکرد؛ مثال با سرعت غ یم یکاره خالف یهر ک. شم سیدوست داشتم پل میاز بچگ -

 یشدم و بهش سالم نظام یخوشحال م دم،ید یو م سیپل هی یوقت... کردم  یم مشیداشتم و جر یکاغذ مداد برم هیکرد  یم

 ییاما کم کم بزرگ شدم و در جامعه گرگ ها... شم  سیپل ندهیدر آ تمنداشتم و فقط دوست داش یهدف چیاولش ه. دادم یم

 یرو معتاد م يادیز ییجوان ها. در واقع قصد جونشون مردم رو دارن یول شنیم کیبه مردم نزد یدوست يکه با ادعا دمیرو د

که  ییتعداد کسا. کردن یبخت م اهیکردن و اونا رو س یدخترا تجاوز م یخصوص میبه حر. کشوندن یکردن و به کام مرگ م

 ... شمار بود  یکردن ب یچاقو با خودشون حمل م

 که شده به هدفم برسم يگرفتم هرجور میپس تصم.خواستم مردم رو نجات بدم و ازشون محافظت کنم یم

 يرویکه گرفتم وارد ن سانسمویل. مجبور بودم عمران بخونم نیهم يما رسم بود پسر راه پدرو ادامه بده برا يخانواده  يتو

در عرض شش سال  میاز دوستام کرد گهیکه من و و دوتا د يادیز يبا تالش ها..دمیالزم رو د يشدم و آموزش ها یانتظام

... گفتن سه تفنگدار  یبه همون م هیبق... مثل برادر  میو شده بود میبود یخوب یلیخ يما دوستا...  میدیبه درجه سروان رس

 ! و بهزاد جاودان... آرش ..من

 ... اسم برام آشناس  نیچقدر ا... بهزاد جاودان ... جاودان  بهزاد

اون کار  شیداد که من برم شرکت و پ یم حیپدر ترج. بودم یکه انتخاب کرده بودم راض یاز شغل. خوب بود یلیخ زیهمه چ -

 .کرد یهم م قمیاوقات تشو یگاه یکردم و حت یکنم، سکوت م یکه من با عشق و عالقه کار م دید یم یوقت یکنم ول
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 هیقرار بود که حدود  نیاز ا انیجر. کمک کنم دشیپرونده جد يمنو احضار کرد و ازم خواست که تو يروز سرگرد احمد کی

 .دنیزنگ زده بود و گزارش کرده بود که دو تا بچه رو دزد یکی شیساعت پ

پسر بودن  هیدختر و  هیکه  میدیفقط فهم. میاطراف پرس و جو کرد يماجرا و مغازه دارها يمحل اتفاق و از شاهدا میرفت ما

 یوقت. کرده بودن تا شمارش معلوم نشه یبود و پالکشو گل دیسف دیپرا نشونیدزدها هم ماش. گشتن یکه از مدرسه بر م

مادرم نگران زنگ زد و گفت که هنوز خواهر و برادرم  م،یکن ییرو شناسا اتا بچه ه میاطراف بر يبه مدرسه ها میخواشت

 .گذره یشدنشون م لیو سه ساعت از تعط دنینرس

 هوی... ازشون نبود  ياثر یدادم که رفته باشن سر زدم ول یرو که احتمال م ییهرجا.سرگرد اجازه گرفتم که برم دنبالشون از

 ... بودن  دهیبود که اونا رو دزد ییجا کیاونا نزد يمدرسه . سنسورام روشن شد

زنه بهش گفته  هی. کرد یداد م یزد و داد و ب یبابا داشت با تلفن حرف م دمیرس یوقت. رفتم خونه تا به مامان و بابام بگم اول

 .ياریتومان پول نقد ب 500 دیبا يخوایمنه و اگه اونا رو زنده م شیبود که بچه هات پ

کردم که اونا رو  یکرد و من تالش م یکرد و بابام خودشو سرزنش م یم یتاب یمادرم ب. رو خبر کردم يسرگرد احمد يفور

 .سالش بود 14 انیسالش بود و شا 16تابان اون موقع . بود دهیفا یب یوم کنم ولار

 یهر چ. عمل کنم یمن کمکش کنه چون من ممکن بود احساس ياز بهزاد خواست که به جا د،یفهم زویهمه چ یوقت سرگرد

 . اصرار کردم که خودم باشم قبول نکرد

همکارام وسط  يکه اگه پا دمکردنیاول تهد. من زنگ زدن یبه گوش نیهم يبابام و تلفن خونه تحت کنترل بود برا لیموبا

به سرگرد نگفتم که اونا بهم زنگ ...  دمیمن ترس... من ... هستن  يکامال مشخص بود که حرفه ا. کشن یاونا رو م ادیب

شلوغ زنگ  ابونیخ هیتو یمومتلفن ع هیاونا از  یهم موفق شدم ول ایکنم و تقرب داشونیپ ابیکردم که با رد یخودم سع.زدن

اون روزا  یلیل... مجبورن که کارشون رو شروع کنم  رمینگ یماتیتصم هیبهم گفتن اگه زودتر ... هفته گذشت  هی... زده بودن 

 گهید یو از طرف اوردنیکه اونا بهم م ییها رطرف فشا هیاز ...  دمیشدم و زجر کش ریچند سال پ يبه اندازه ... وحشتناك بود 

 .کار احمقانه بکنم هیره ذره اب شدن پدر و مادرم باعث شد که ذ

 يجا هیبرداشتم و رفتم سر قرار  لهیساك پر از وس هیباهاشون قرار گذاشتم و  یول هیدونستم کار اشتباه یم نکهیوجود ا با

دو تا از مردا دست و پا . نمیها رو بب چهی دیساکو بدم گفتم با نکهیقبل از ا. شش تا مرد و دو تا زن بودن. از شهر رونیمتروکه ب

... و کبود  یزخم... چشمامه  ياون روزشون جلو ي افهیهنوز ق. کرد یم هیبود وتابان گر هوشیب انیشا. بسته اوردشون

 ... دهنشون هم با چسب بسته بودن 

سرگرد و بهزاد و . اونجا ختنیر سایدستشون پل دیساك رس نکهیبه محض ا... تموم شد وساك و پرت کردم به سمتشون  طاقتم

. اومده بودن من بچه ها رو گرفته بودم رتریذره د هیناراحت شدم چون اگه  دنشونیاون لحظه از د. کرده بودن بیآرش منو تعق

 .االن دو برابر بود نعذاب وجدان م ومدنی یاگه اونا نم یول
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 یکم هی. دنبالشون میتفنگمو دراوردم و با بهزاد رفت. شدن ریدرگ هیسرگرد و آرش با بق. تا از اونا بچه هارو برداشتن و رفتن دو

. ومدیتابان م يها هیو گر غیج يصدا. میسنگر گرفت واریما هم پشت د. کردن يراندازیو شروع به ت سادنیجلو اونا وا میکه رفت

جون خواهر و برادرت برات مهم  نکهیمثل ا.وسط یرو نکش گهید يسایپل يسروان، قرار بود پا جناب: گفت يبلند يزنه با صدا

 زتویبرادر عز موینیصحنه ها رو بب نیکه ا میما هم منتظر نشد...  یکن یاز اولش هم معلوم بود به قولت عمل نم... نبود 

 ..رسه یبه فروش م هیبدنش در ترک ياعضا يبه زود. میکشت

چشماتو باز  انیشا: زدن ادیشروع کردم به فر. گفتن تا منو بترسونن یرو م نایا... نداره  قتیمطمئن بودم حق... زد  يقهقهه ا و

 ... کن 

 .مرد يچجور انیبه برادرت بگو که شا: دهن تابانو باز کرو و بهش گفت چسب

 ... فقط برو ... برو  نجایسامان از ا: زد یکرد و داد م یم هیگر تابان

خودش  ریالبته تقص.که من تو مخش زدم مرد يبا گلوله ا انیکه شا یگفت یم دیبا... دختر بد : دهنشو بست و نچ نچ کرد زنه

 ! نیهم... منم خفش کردم . کر که رفت رو اعصابم هیبود انقدر غرزد و گر

 کثافت يدروغگو... خفه شو  -

 فرستم یاالن سرشو برات م یکن یاگه باور نم.گم یمن دروغ نم -

 میاگه دست از پا خطا کن: و زنه رو بکشم که بهزاد جلومو گرفت رونیب امیب واریاومدم از پشت د. خشم دستم مشت شد از

 .کارمون تمومه

 ریکه زنه رو دستگ یساعت بعد سرگرد و بهزاد در حال مین.آرش منو به زور از اونجا برد. دندیموقع سرهنگ و آرش رس همون

 .شده بودن ریقبال دستگ ایکشته شده بودن  ایگروهشون هم  هیبق. کرده بودن برگشتن

سرگرد هم با تاسف .اوردیرو م انیهاش اسم شا هیگر ونیم.سمت من و خودشو انداخت تو بغلم و از ته دل زار زد دیدو تابان

 ... به مرکز گفت که آمبوالنس بفرستن  میس یبهم نگاه کرد و با ب

 یحت یکه جون مردمو نجات بدم ول شده بودم سیمن پل..من برادرمو ،يتو غم از دست دادن خواهرتو تحمل کرد...  یلیل

با ... من باعث مرگ برادرم شدم ... اعتماد نکردم و سرخود عمل کردم  سایمن به پل. نتونسته بودم از برادرم محافظت کنم

و  شتریمن هر روز ب... دونستم  یکردن، من خودمو مقصر م ياونا سهل انگار و ستیمن ن ریگفتن تقص یپدر و مادرم م نکهیا

 يکار چیو من ه دیکش یچشماش زجر م يتابان جلو... توجه شده بودم  یب انمیرفتم و نسبت به اطراف یدر خودم فرو م رشتیب

از  گهید یکیرفتن  نیطاقت از ب ادرمپدر و م ان،یبعد از شا. و خواب راحت نداشت دید یهر شب کابوس م. تونستم بکنم ینم

 یم يهر کار.برگردونن و موفق هم شدن يعاد یتموم تالششون رو کردن که تابان رو به زندگ. بچه هاشون رو نداشتن

 .رونیذاشتن تنها بره ب یکردن که اون راحت باشه و اصال نم

از  الشونیم خکه ازدواج کرد مادرو پدر شیدو سال پ. تونست یوسط درسش بود و نم یداشتن که ماهان هم برگرده ول اصرار

 .بابت ماهان راحت شد
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از اول . رفتم شرکت بابام. تونستم به کارم ادامه بدم ینم گهید.رونیاومدم ب یانتظام يرویاز اون ماجراها، استفعا دادم و از ن بعد

 .گرفتم سانسمویهمزمان هم فوق ل. رفتم اونجا یم دیهم با

 انیقاتل شا ادی میدیرو که م یهر زن... دست خودم نبود ... ومده بود هم در من به وجود ا يبر احساس گناه، حس تنفر عالوه

موضوع باعث  نیهم.تونستم ارتباط برقرار کنم یاز مادرم و تابان سرد بودم و نم ریزن ها به غ ينسبت به همه ... افتادم  یم

 . داد یرو آزار م گرانیشده بودم که د يجور یخودم متوجه رفتار و کارام نبودم ول. شدم یشده بود که روز به روز مغرورتر م

بودن ما رو با  لیفقط چند نفر دل... کرد  یتعجب م دیدیمنو با تو م یهرک نیهم يبرا. کردم یم ياز دختر ها به شدت دور من

 ... دونستن  یهم م

االن ...  يدیکش یختمن بدب يکه بفهمم تو هم به اندازه  یبرادرتو گفت يقصه  ه؟یحرفا چ نیاز ا هیمنظورت چ!  ل؟یدل

 آماده کنم؟  يزیچه چ يخودمو برا دیبا ؟یبگ یچ يخوایم

 ... کردم  یبه سامان نگاه م رهیلبام به هم دوخته شده بود و فقط خ یحرفا رو بزنم ول نیا خواستم

کنه این زدن این حرفا برام خیلی سخته بخصوص وقتی فکر می کنم که مم. ازت خواهش می کنم تا آخر حرفام صبر کن -

 .ولی باید بگم و تو هم باید بدونی. حرفا من و تو رو از هم جدا کنه

باورش خیلی سخت . یک سال و نیم پیش آرش هراسون اومد شرکت و گفت که بهزاد خودکشی کرده و االنم بیمارستانه حدود

معلوم نبود سرش به کجا خورده بود که مخش مشکل پیدا .بود چون بهزاد از هممون عاقل تر بود و زود خودشو نمی باخت 

هر . هم نمی رفت و فقط می شست تو خونه و زل می زد به یه نقطه رکارس. تا چند ماه دلیلشو به هیچ کس نگفت. کرده بود

وقت می رفتم دیدنش و باهاش حرف می زدم تا شاید دلیل این کاراشو بفهمم، می گفت که میخواد فکر کنه ببینه که کجاي 

 .راهو اشتباه رفته که خدا یه همچین مجازاتی براش در نظر گرفته

. د چون وقتی که من می خواستم استفعا بدم اون مخالفت کرد و گفت که نباید ناامید شمرفتاراي بهزاد برام مشکل بو درك

 .حاال خودش ناامیدتر از چیزي بود که ما فکرشو می کردیم

هنوز داغون بود ولی معلوم بود که براي کار . از دیدنش خیلی جا خوردم. روز باالخره بعد از چند ماه اومد شرکت پیش من یه

اول ازم قول گرفت چون حدس می زد که بعد از شنیدن . گفت که یه تصمیماتی گرفته که منم باید کمکش کنم .مهمی اومده

دادن جون تابان مدیونش بودم قبول کردم که هرکاري از دستم بیاد براش  تمنم چون به خاطر نجا. خواستش قبول نکنم

 .بعد اون تمام اتفاقتی که براش افتاده بود رو گفت. بکنم

آدمی نبود که زود عاشق شه ولی دختر به حدي زیبا و . سال پیش با یه دختري آشنا شده بود که دل دینشو به باد داده بود یه

و درست وقتی که بهزاد خواست که دخترو مال . جذاب بود که می تونست هر کسی رو در نگاه اول به سمت خودش بکشونه

بارها رفت دنبالش ولی هیچ جایی رو نمیشناخت که بتونه . بهزاد داغون شد. خودش کنه، اون ولش کرد و از غرور بهزاد رد شد

 .پیداش کنه به غیر از یه خونه که معلوم شد که مال اون نبوده
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تعقیبش می کنه و می فهمه که مرداي زیادي در ارتباطه که در آخر . اینکه یه روز اونو با یه مرد توي پارکی می ببینه تا

 .تو سطل آشغال همشون انداخته میشن

بهزاد حاضر بود همه چیزشو . بهزاد بازم میره پیشش و ازش می خواد که اینکارو باهاش نکنه و آیندشون رو با هم بسازن ولی

اینکه با قصد اومده جلو و از همه ي . دختر که دید اون دست بردار نیست مجبور شد همه چیزو بهش بگه. بده تا اون برگرده

 ... ی کنه تا انتقام بگیره م رمردا متنفره و باهاون ارتباط برقرا

کسی که دل مرداي زیادي رو به دست اورد و توي حرکت زیر پاش له ... شیدا بیدل ... کنم تو اون دخترو خوب میشناسی  فکر

 .کرد

وقتی باهاش کسی بازي کنه اونم به شکلی که شیدا کرد از همه چیز ناامید میشه و خودکشی . براي یه مرد خیلی مهمه غرور

 .کاري که بهزاد کرد میکنه

 ... کسی که من به سختی تونستم از زندگیم بندازمش بیرون ... حاال شناختمش ... جاودان  بهزاد

 .مگه یه دختر چقدر ارزش داره که به خاطرش خودکشی کرد. نمی فهمیدم. کار بهزاد به نظرم غیر منطقی اومد -

ازم خواست که همون کاري رو بکنم که تو . که ازت انتقام بگیره تصمیم گرفته بود. به تو جاشو به نفرت داده بود عشقش

در ضمن می خواست بفهمه که تو دقیقا . می دونست که کاره سخته ولی می گفت که من از پسش برمیام. باهاش کردي

 .چیکار می کنی و اگه توکار خالفی دستگیرت کنه

 .نماصال نمی تو. که تموم شد گفتم محاله اینکارو بکنم حرفاش

 .اون گفت که من قول دادم ولی

 .خاطر قولی که داده بودم و دینی که بهش داشتم به ناچار قبول کردم به

مثال اینکه با چند نفر زندگی می کنی و . بهزاد درباره ي تو اطالعاتی به دست اورده بود. فرداش کارمون شروع شد از

خالقیت هم میگفت که وقتی باهاش بودي خیلی عشوه درباره ي خصوصیت هاي ا. چهارشنبه ها میري خونه ي کسري

 .میومدي و خودتو لوس می کردي

آرش پیشنهاد داد که . بهزاد از آرش خواست که کمکم کنه. تا حاال با هیچ دختري نبودم و نمی دونستم چیکار باید بکنم من

ر کاراي من چه عکس العملی نشون میدي براي به دست اوردن اطالعات بیشتر و اینکه اخالقت و رفتارت چجوریه و در براب

 .یه نفرو بفرستیم تو خونت

ما با سیاوش صحبت کردیم و ازش خواستیم که رها رو به . که نامزد آرش بود بهترین گزینه بود و خوشبختانه قبول کرد رها

ا و زدن مخ نگار هم بر عهده بقیه کار. وقتی فهمید ما پلیسیم بی چون و چرا قبول کرد. عنوان دخترعموش به نگار معرفی کنه

 .و رها وارد خونت شد فتهمه چیز طبق نقشه پیش ر. ي رها بود
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از قضا رامین و نیما رو اونجا . رفتیم به یه مهمونی که اونم توش بود. و آرش هم خودمون رو به کسري نزدیک کردیم من

چون ما از رابطه ي اونا با دنیا و شبنم یا بهتره بگم،  راستش این موضوع به نفع ما شد. دیدیم که از دوستاي دبیرستانمون بودن

 .البته اونا نمی دونستن ما نقشه داریم. یدیمیلدا و سپیده چیزهاي بیشتري فهم

تو هم حرفایی می زدي که منو تحریک . اولش ارتباط برقرار کردن با تو کار خیلی سختی بود... باالخره ما با هم آشنا شدیم  و

اگه یادت باشه اولین باري که بهم گفتی بچه ننه باهات بد حرف زدم ولی آرش بهم فوري چراغ داد . ی شممی کرد تا عصبان

خالصه هرجوري بود خودمو بهت . عادي باشم ولی عاطی بودن هم برام سخت بود هبهزاد بهم گفته بود ک. که ساکت شم

 .نزدیک کردم

نمی دونم چرا . ناراحت نمی شدم بلکه حس خوشایندي هم داشتم کمی که گذشت، اصال از حرفا و کارایی که می کردي یه

ولی اونشب، بعد از اینکه تو کنارم خوابیدي من تازه بیدار شدم و خودمو وسط یه بازي واقعی . ولی از این بازي خوشم اومده بود

اي بهزاد که کاراي تو فیلمه و باور با وجود هشداره. رو برگردم ولی خیلی دیر شده بود مخواستم راهی که اومده بود. پیدا کردم

 . نکنم حسی نسبت بهت داشتم

چند ساعت قبلش اون زنه رو اعدام کرده بودن و من با اینکه باید اروم ... که تو پارك تو بغلم گریه کردي مطمئنا یادته  شبی

من با . ازشون چیزي نفهمیديولی . می دونم که تو حرفاي منو شنیدي که داشتم با خدا می زدم... می بودم و لی نبودم 

 .راه درست رو نشونم بده تا بفهمم که باید چیکار کنم تماحساسم درگیر بودم و از خدا می خواس

دیگه باورم . بهم اعتماد کردي و داستان زندگیتو گفتی و من فهمیدم که تو هم به اندازه من یا خیلی بیشتر صدمه خوردي تو

اون اس ام است درونم رو برام . اصال رفتارات شباهتی به توصیفاي بهزاد نداشت. ه شیداشده بود که وقتی با منی، خودتی ن

نگران شدم و بدون لحظه اي صبر اومدم تا جلوتو بگیرم ولی دیر رسیدم و  وحشتناکیوقتی که خوندمش به طور . آشکار کرد

 .تنها جایی که حدس می زدم. بود رو بهم بده زنگ زدم آرش و ازش خواستم آدرس اون خونه اي که الله مرده. تو رفته بودي

وارد خونه . زنگ زدم به آرش و گفتم که خودشو برسونه. ياز شانس خوبم تو اونجا بود. خودمو رسوندم اونجا عیسر یلیخ

ه زنگ زدم ب يفور. يشده بود هوشیتو ب. زد و خالصش کرد ریارش بهش ت یما از پنجره فرار کرد ول دنیبا د اریماز. میشد

و  هیدونستم احساسم چ یم گهیحاال د...  یحال اونموقعمو درك کن یتون ینم...  یلیخ... نگرانت بودم  یلیخ... آمبوالنس 

 . ارهیوانمود کردم که مال ماز يجور یاز تفنگا مال تو بود ول یکیبودم که  دهیمن فهم. کنم کاریچ خوامیم

نشد  یها خالصت کنم ول ییاز بازجو خواستمیم یحت.کردیم رتیبه جرم حمل سالح گرم دستگ دیفهم یاگه بهزاد م چون

 .چون پرونده مال چند سال قبل بود و مسئولش سرهنگ بود

 .دونستن یم گرانیدونست که د یهمون قدر م یبفهمه ول زویکرد تا همه چ یپرونده نظارت م يرو میرمستقیبه طور غ بهزاد

 یبود متاسفم ول لمیهمه کارام ف لیشدم و اوا کیبا نقشه بهت نزد نکهیا يبرا. گفتم یبهت م دیکه من با بود يزیتموم چ نیا

دونم  یم... عشقمو باور کن ... باورم کن ...  یلیل... رو  یعشق واقع... چون باعث شد عشق رو تجربه کنم  ستمین مونیپش

 ...  یلیل جنونم... من مجنونت شدم  یول... سخته 
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 دهم یکس دل خود را نم چیگفتم به ه( 

 کس گرفت چیهمان ه يدلم برا اما

 ستیاز زمانه ن یبه خسته دل یافسردگ

 )است که از هم نفس گرفت یآن دل افسرده

... سامان برام مشکل بود  يهضم حرفا...  چکسیه... تونه درك کنه  یکس حالمو نم چیه... کردم  یبه سامان نگاه م مات

... دستم مشت شد و فشردم ...  رهیگ یم میزود گر یچقدر تازگ... اشک تو چشمام حلقه زد ...  دیچونم لرز...  ادینفسم باال نم

 ... کرد  يبا احساساتم باز..سامان با من ... بود  يباز هی زیهمه چ... من گول خوردم ... من 

 دمیو از همشون سرترم االن فهم شناسمیمردا رو م يکردم همه  یکه ادعا م یپس چرا انقدر ساده و زودباور؟ من! منم؟  نیا

کردم از االن به بعد  یچرا سامان رو نشناختم؟ چرا زود دل دادم بهش؟ فکر م... بود  لمیمدت کاراش ف نیتموم ا شونیکی

 ... کنم  یزندگ ارمکه دوسش د یتونم با کس یم... خوشبختم 

 ... نابود ...  يتو نابودم کرد... بخشمت  یتا عمر دارم نم... ازت متنفرم ...  ادیازت بدم م... نوربخش  سامان

 یفقط تونستم با حرکت لبام و ب... شد  ياشکام جار...  ومدیصدام درنم یبهش بگم ول ادیاز دهنم در م یخواستم هر چ یم

 ! یلعنت: صدا بگم

اشکامو با پشت دستم .و از جام بلند شدم دمیعقب کش يکه فور رهیسامان اومد دستمو بگ... مشتمو چند بار کوبوندم به پام  و

: زد یسامان داد م... سرعت  نیبا اخر...  دنیبگه که شروع کردم به دو يزیخواست چ... پاك کردم و با نفرت نگاش کردم 

 ..یلیل... صبر کن  یلیل

سامان ...  یاصل ابونیرفتم تو خ...  دیدو یاونم دنبالم م... بکنه  يتونست کار ینم گهیپر از درد و خواهش سامان هم د يصدا

تازه کنم که  یتا نفس سادمیوا... به نفس نفس افتاده بودم ... شدم  يرد شدم و وارد کوچه ا ابونیاز خ. کرد یهمچنان صدام م

ودگاه راه به طرف فر ستین گهیمطمئن شدم که سامان د یاطرافو نگاه کردم و وقت یکم...  ادیمسامان دنبالم ن گهید دمیفهم

 اوردمیشانس ن زیچ چیمن تو ه... هق هقم شدت گرفت و سکوت کوچه رو شکست ... وقت داشتم  یساعت میهنوز ن... افتادم 

 ... بسوزم  ییکه تو تنها نهیمن ا ریتقد... عشق  یحت... 

 يبر دیکه تو با يدرست لحظه ا(

 میاحساس مبهم شد هی ریاس

 عمر پرپر زدن کیبعد  نیبب

 میعاشق هم شد يبد هیجا چه

 تو مردن شده آرزوم يبرا

 میکه من دارم از زندگ یحق هی

  یبرزخ لعنت نیکن تو ا نگاه
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 )یطلبکارم از زندگ یمرگ چه

 

 

 )اغازي دیگر: فصل چهارم(

د که چند شب بو. خسته تر از اون چیزي بودم که بتونه فکرشو کنه. انداختم رو میز و بی توجه بهش وارد اشپزخونه شدم کلیدو

 .درست نخوابیده بودم ولی دیگه به این بی خوابی ها عادت دارم

 .دیگه شورشو دراورده بود. همچنان تند تند و پشت سر هم حرف می زد. ابو از تو یخچال برداشتم و یه نفس سر کشیدم بطري

 خسته نشدي انقدر غر زدي؟ : رو محکم کوبوندم رو کابینت و با غیظ گفتم بطري

 .االن هیچی نداریم بموریم و من گشنمه. هی بهت گفتم بیا بریم شام بخوریم گفتی خستم. ه دیگهتقصیره توئ -

با وجود اینکه عین گاو می . جالبیش اینجاس. هر وقت گشنه می شد هیچی حالیش نمی شد و همش غر می زد. بود عادتش

 .خوره بازم الغره

 نکنم؟ تا حاال شده حرفی بزنم و عمل . گفتم بهت شام میدم -

 اخه چجوري میخواي شام درست کنی هیچی تو خونه نداریم -

 یه ربع دیگه شام حاضره -

 ببینیم و تعریف کنیم -

بعدم رفتم لباسمو عوض کردم و میزو . همه چیز حتضر بود و فقط باید فرو روشن می کردم. رفت که لباسشو عوض کنه و

 .ب اومد تو اشپزخونهبا قیافه ي متعج. درست راس یه ربع صداش زدم. چیدم

 خب اون شامی که ازش حرف می زدي کو؟ : پشت میز و گفت نشست

 بوشو نمی فهمی؟  -

یه نگاهی به من کرد و بدون اینکه فکر کنه کفگیرو . دهنش باز مونده بود. پیرکسو از تو فر دراوردم و گذاشتم جلوش و

 .زیاد اشتها نداشتم. ي بازي می کردمالبته باز. منم نشستم و مشغول شدم. برداشت و الزانیا کشید

 چجوري الزانیا به این خوشمزگی درست کردي؟  -

االن . براي همین درست کردم و گذاشتم تو یخچال. پیش بینی می کردم که براي شام بیایم خونه. دیشب خوابم نمی رفت -

 فقط فرو روشن کردم

 .ن روز اول فهمیديمن هنوز تو رو نشناختم اون وقت تو تمام زیرو رومو همو -

 ما اینیم دیگه -

 .سریالت االن شروع میشه... تو برو : که تموم شد خواستم ظرفا رو بشوره که گفتم شام

 من می شورم... چشمات کاسه ي خونه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ١٤١ 

 گفتم می شورم دیگه -

 ... آخه  -

 .شیطونه میگه بزنم لهش کنم. من سرم داره منفجر میشه اونوقت این با من سر ظرف شستن بحث می کنه! خداي من -

 تو االن چی گفتی؟  -

 ... این جمله شده تیکه کالمش  -

 چی میگی انقدر تند تند فارسی که من نمی فهمم؟  -

 .خوب عزیزم اگه میخواستم بفهمی به انگلیسی می گفتم ...خیلی حال میده تو یه چیزي بگی و طرف نفهمه که چی میگی  -

 .باشه لیلی خانوم دارم واست -

 .بلند شد و رفت روي مبل دیگه نشست. منم ظرفا رو شستم و رفتم پیشش نشستم. با عصبانیت از آشپزخونه رفت بیرون و

 قهر کردي؟  -

 له ها رفتار می کردبا اینکه فقط سه سال ازم کوچکتر بود ولی مثل دو سا. نداد جواب

 .پس لوس بازي در نیار. خودت خوب می دونی که من اهل منت کشی نیستم -

هر چند وقت یه بار . منم آهی کشیدم و به تلویزیون خیره شدم. حرص از کنارش یه مجله برداشت و شروع کرد به ورق زدن با

 .اخم اصال بهش نمیاد. لیا دختر مهربون و نازیه. خندم گرفت. با اخم به مجله نگاه می کرد. زیر چشمی نگاش می کردم

 

 .لیلی اینو ببین: اخماش باز شدزو با هیجان گفت یهو

 چی شد تو که قهر بودي -

 بیا اینو بخون... دیگه نیستم  -

 خودت بخون. حوصله ندارم -

به سه نفر اول جوایزي نقدي . شهحدودا سه هفته دیگه برگزار می. اینجا نوشته مسابقه ي سوار کاري.. باشه خودم می خونم -

 ! فکر کن پنج هزار دالر. به نفر اول هم پنج هزار دالر داده میشه. داده میشه

 خب که چی؟  -

 ! تو میري و برنده میشی -

 به همین خیال باش -

 تو میري -

 شب بخیر. من خستم میرم بخوابم: جام بلند شدم و گفتم از

 .این خیلی فرصت خوبیه و ما می تونیم مغازه رو بزرگتر کنیم. تو مسابقه شرکت کنیمیخواي بري عیبی نداره ولی باید  -

 ... شب بخیر لیا  -
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فقط به خاطرات شیرینمون . اول عکساي خودمو الله رو دیدم. لپ تاپمو روشن کردن و عکسامو اوردم. فوري رفتم تو اتاقم و

درسته که نمی تونم . نمی تونم برگردم عقب پس نباید االنمو به خاطر گذشته خراب کنم. گذشته ها گذشته. فکر می کنم

 .رو به یاد نیارم ناواتفاقات تلخو فراموش کنم ولی سعی می کنم ا

نزدیکه دو سال و نیمه که از هم جدا شدیم و خبري ازشون . چقدر دلم براشون تنگ شده. رسم به عکساي یلدا و سپیده می

 ! همین. فقط امیدوارم که هرجا هستن خوشحال باشن. ندارم

کار . دات نکنه بهتره اینکارو نکنیوسوسن شدم که بهشون زنگ بزنم ولی هر بار به خودم گفتم اگه میخواي کسی پی چندبار

 .سختی بود ولی از پسش بر اومدم

چون . وقتی دنبال خونه می گشتم باهم اشنا شدیم. خیلی شانس اوردم که باهاش اشنا شدم. جاي خالی اونا رو برام پر کرد لیا

پدر و مادرش . قا مثل من بودلیا هم دقی. پول زیادي نمی خواستم صرف خرید خونه کنم دنبال یه همخونه ي خوب می گشتم

ما پوالمون رو روي هم گذاشتیم یه آپارتمان و مغازه ي کوچیک . تو امریکاي جنوبی زندگی می کنن و براي درس اومده اینجا

به خاطر تجربه هایی که تو ایران به دست اورده بودم تونستم خیلی زود مغازه . مغازمون رو کردیم بوتیک لباس زنانه. خریدیم

 .ا بندازم و سود زیادي کنیمرو ر

با این . لیا یه دختر پرجنب و جوش و شاد و پرحرفه ولی من اروم و کم حرف و بی اعصاب. و لیا خیلی با هم فرق داریم من

 .این موضوع باعث شده که به هم نزدیک تر شیم! لیا و لیلی.اسمامون هم شبیه همه. وجود مثل خواهرم دوسش دارم

اروم که شدم چشمامو باز . یدن عکس فوري چشمام بسته شد و دستم ناخودآگاه رفت سمت گردنبندمبا د. عکس بعدي زدم

 .مجنون لیلی: گردنبند طالیی به شکل قلب که روش نوشته شده بود. کردم و به گردنبند نگاه کردم

این گردنبند توش . لدم بهم داداومدم اینجا و چمدونمو باز کردم اولین چیزي که دیدم همون جعبه اي بود که سامان تو وقتی

 .بود

ولی کم کم نفرتم به . گردنبند هم انداخته بودم ته کشوم تا چشمم بهش نیافته... خیلی زیاد ... از سامان متنفر بودم  اوایل

ا اگر هم می خواست بیاد دنبالم ت.. اون با من خیلی بد کرد. هنوزم دوسش دارم اما نمی تونم ببخشمش. دلخوري تبدیل شد

 .پلیس بوده و پیدا کردن من کاري براش نداره قبالباالخره ... االن پیدام کرده بود 

هر کس دیگه اي ... از خودم می پرسم که این ماجراها راست بود؟ واقعا سامانو بهزاد فرستاده بود؟ اخه باورش سخته  گاهی

 ... هم جاي من بود براش سخت بود که باور کنه 

حتی . شیداي بیدل رو گذاشتم کنار و دوباره شدم لیلی رنجبر. مهم اینه که من به خودم اومدم... ت این چیزامهم نیس دیگه

 .گاهی اوقات از کاري که کردم تعجب می کنم. همه چیو درباره ي گذشتم و سامان به لیا گفتم

از اینکه . یه بار هم خواب الله رو دیدم... چیزه زیاد هم ازشون سر در نمیارم فقط از خواب می پرم ... زیاد کابوس می بینم  شبا

البته مازیار تو . جاش خیلی خوب بود و خیلی برام جالب بود که کنارش مازیار بود. دوباره لیلی شده بودم خوش حال بود

 .گفت موقع یه مرگش توبه می کنه و در مجازاتش تخفیف دادن لهال. صورتش یه رنجی دیده می شد
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 ... فقط می دونم الله در ارامشه ... دونم خوابم راست بود یا دروغ  نمی

هنوزم از شنیدن ... صداش شده الالیی شبام ... صداي دل نشین سامان تو اتاق پیچید ... تخت دراز کشیدم و پلی رو زدم  روي

 ... فته صداش قلبم به تپش میا

 خواهش می کنم نرو

 ... یه لحظه صبر کن  فقط

*** 

 .امیدوارم از خریدتون راضی باشید: زدم و در حالی که کیسه رو می دادم دستش گفتم لبخندي

 .کرد و رفت تشکر

د و از آهنگ مالیمی گذاشته بودم و تو حال و هواي خودم بودم که یهو لیا اوم. سراغ طبقه بندي ها تا مرتبشون کنم رفتم

 کجا بودي؟ : از جام بلند شدم و با عصبانیت پرسیدم. همون دم در شروع کرد به حرف زدن

 اینجا: کاغذ گرفت سمتم و گفت یه

 .گرفتم و نگاش کردم کاغذو

 تو چیکار کردي؟  -

 ثبت نامت کردم -

 واسه چی بدون اجازه ي من رفتی ثبت نامم کردي؟ فک کردي من میرم؟  -

 اره تو میري -

 ! هرگز -

 ورودیش کم نبود. چرا میري -

 .یه نقطه ي مشترکی که داریم اینه که هر دمون لجباز و یه دنده ایم. بستم و نفسمو با دهنم دادم بیرون چشمامو

 با کدوم اسب و وسایل سوارکاري کنم؟ . بر فرض که من برم -

 اونش با من -

 من دو ساله حتی یه اسب از نزدیک ندیدم چجوري برنده شم؟  -

 اخ اخ من دیرم شده باید برم... حتما اول میشی ... نگران نباش  -

 کجا به سالمتی؟  -

 فعال... دانشگاه دیگه  -

 خوب بلدي در بري -
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دلم براي اسبم تو ایران تنگ  چقدر. عکس اسب روش بود. دوباره به بلیط نگاه کردم. زد و از مغازه رفت بیرون چشمکی

چهل و پنج هزار دالر ... اگه برنده شم می تونیم خیلی کارا بکنیم ... االن که فکر می کنم می بینم که فکر بدیم نیستا .شده

 ! تومن میلیونحدودا میشه پونزده ... پول کمی نیست 

 .ده زیاد داشتمکاراي عقب مون. انداختم رو میز و دفتر حساب کتابامو باز کردم بلیطو

 .زنگوله ي در مغازه اومد ولی سرمو بلند نکردم صداي

 .سالم خانوم: اومد نزدیک میزم و گفت کسی

 می تونم کمکتون کنم؟ . سالم اقا خیلی خوش اومدید: هنوز روي دفترم بود و اخرین جمع رو می زدم نگاهم

 .یه لباس براي همسرم می خواستم. بله لطفا -

 .و دفترم و لبخندي زدم و سرمو بلند کردمگذاشتم  خودکارمو

با اینکه خیلی سال ... بغض گلومو فشرد ... خودش بود ... تو صورتش دقیق شدم ... لبخندم اروم اروم محو شد ... زد  خشکم

 پویا اسدي؟ ... پ ..پ: به زور لبامو باز کردم و گفتم... بود گذشته بود ولی اصال عوض نشده بود 

 .ازاینکه میشناختمش هم از اینکه فارسی حرف می زدم هم... خورد  جا

 شما منو از کجا میشناسید؟  -

 لیلی... منم : بغض و صدایی لرزون گفتم با

 ! لیلی رنجبر؟ واقعا خودتی؟ ... لیلی : یهو صورتش باز شد و با چشماي گرد شده پرسید... کرد و زل زد تو چشمام  اخم

 .سرمو تکون دادم اروم

 بودي این همه سال؟ می دونی چقدر دنبالتون گشتیم؟ تو کجا  -

 پویا تو هنوزم چاخان زیاد میگی: اشکام خنده اي کردم میون

خیلی خوشحال . باید به پریا و مادر خبر بدم. بعد از اونشبی که غیب شدید هیچکس شما رو ندید. به جان تو خیلی گشتیم -

 پاشو باید بریم. میشن

 واسه زنت چیزي نمی خواستی؟  کجا با این عجله؟ مگه -

 .اخه سالگرد ازدواجمونه. خوب شد گفتی. واي یادم رفت: به پیشونیش و گفت زد

 ببینم تو همونی نبودي که می گفتی من عمرا زن بگیرم و خطا چرا زنا رو افرید؟  -

 ادما عوض میشن... خب  -

 .لپس به جاي پویا چاخان از این به بعد باید بگیم پویا زن ذلی -

 من اسمشو زن ذلیلی نمی ذارم -

 میشه بپرسم چی اسمشو می ذارین؟  -

 عشق به همسر -
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 حاال از کی عاشق شدي؟ ... اوه اوه  -

 اولین سالگرد ازدواجمونه -

 خاك بر سرت که هنوزم مثل بچگیاتی -

 وا چرا؟  -

 اخه ادم اولین سالگرد ازدواجش میاد از یه بوتیک کادو می خره؟ االن باید تو یه جواهر فروشی می بودي -

 .یادش بخیر از این کلمه خیلی بدت میومد. هنوزم زود قضاوت می کنی دختر خاله کوچولو. تو هم عوض نشدي -

 تمام برلیان بود توش یه حقله ي. جعبه ي مخلی رو از تو جیبش دراورد و داد دستم بعد

 ببینم پس اومدي اینجا چیکار؟ . معلومه که خیلی عاشقی. پسرخاله بزرگ . نه خوشم اومد -

 .فعال که این نقشه باعث شد من تو رو پیدا کنم... یه نقشه دارم  -

 چه نقشه اي؟  -

 میشه یه دامن برام کادو کنی؟ ... میگم برات  -

 .کردم و دادم دستش دامن خوشگل ابی کاربنی براش کادو یه

 بزن بریم: زد و گفت لبخندي

 کجا؟  -

 اول دنبال الله بعدم خونه ي ما -

 الله؟  -

 اره دیگه -

 الله ایرانه... الله ... چیزه  -

 واقعا؟ پس تو چرا اینجایی؟  -

 ..قصش مفصله -

 نکنه ازدواج کردي اومدي اینجا؟  -

 .من هنوز سر حرفم وایسادم... نه بابا  -

 ... ه یادمه می گفتی محاله ازدواج کنی منم همینو می گفتم با این تفاوت که ار -

 خیلی داره حرف می زنه پریدم وسط حرفش دیدم

 پویا دیرت شده برو -

 برو نه بریم -

 باشه یه روز دیگه. من نمیام -

 ز این منظرش بذاري؟ دلت میاد بیشتر ا. مامانم عذاب وجدان داره که نتونسته ماهارو پیدا کنه. باید بیاي -
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 پویا با این حرفا خرم نکن -

 .اگه نیاي به زور می برمت -

*** 

بعد رفتیم . منو از رد پشتی برد تو. همشون با هم زندگی می کردن. یه خونه ي بزرگ و دو طبقه. به زور منو اورد خونشون پویا

همه جا . تمام خونه رو می شد دید. کامپیوترشو روشن کرد و یه صفحه اي رو اورد. تویه اتاقی که به نظرم اتاق کارش بود

 .تاریک بود

 .به موقعش هم صدات می کنم. تو می تونی از اینجا همه چیزو ببینی. نقشه دارنبه نظرم اونام واسه من  -

یکی . تویه اون تاریکی یه چیزایی تکون می خورد. به مانیتور خیره شدم. با عجله از خونه رفت بیرون تا از اونکی در بیاد و

 ... داره میاد : یواش گفت

یهو یه صدایی اومد که ... شروع کرد به صدا کردن زنش ... دن خونه جا خورده بود مثال از تاریک بو... باز شد و پویا اومد تو  در

 ... باعث شد پویا ساکت شه 

 ... یخ زدم : چند لحظه گفت بعد

دو تا بچه، یه دختر و یه پسر، اومدن ... پویا سرتا پاش خیس شده بود ... صداي دست و جیغ رفت هوا ... روشن شد  چراغا

 .سالم دایی جون: همزمان گفتن.زي پشتشون قایم کرده بودنیه چی. سمت پویا

 ... پریا مامان شده ... بچه هاي پریان ... خداي من  واي

پویا جا خالی داد ولی یکیشون خورد به . ها شیرینی هایی که پشتشون قایم کرده بودن رو به سمت پویا پرت کردن بچه

 .شونش

 .حیف که االن وقت ندارم وگرنه حسابتون رو می رسیدم: به بچه ها گفتحالت تهدید انگشت اشارشو تکون داد و  با

 ... دارم یخ می زنم . ممنون از این استقبال سردتون. سالم به همگی: رو به جمع گفت بعد

بی چقدر بهت گفتم اشتباه منو نکن . تازه داري معنی زندگی با زنا رو می فهمی. سالم برادر زن عزیزم: پریا اومد جلو شوهر

 ... خیال زن گرفتن شو 

می فهمی چی داري می گی؟ ببینم می تونی اینا رو روز به این مهمی به جون هم ! مجید: چشم غره اي رفت و گفت پریا

 بندازي

عزیزم بیا شمعا ... من خیالم از بابت پویا راحته . پریا جون شما خودتو ناراحت نکن: پویا، که دختر ناز و خوشگلی بود گفت زن

 .فوت کنیمرو 

یهو توجهم به . معلومه که خیلی همو دوست دارن. یه لبخند غلیظی زد و رفت کنارش نشست و با هم شمعا رو فوت کردن پویا

 .خاله که ساکت نشسته بود و با لبخند نگاشون می کرد جلب شد

 زود باشین کادو هاتون رو رد کنید بیاد -پویا
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 به هم کادو بدن؟ چرا پاي مارو می کشی وسط؟  مگه سالگرد ازدواج زنو شوهر نباید -مجید

 ... مجید  -پریا

خاله بلند شد و به هردوشون پاکتی داد و بوسشون کرد و بعد براشون ارزوي خوشبختی . دستاشو به حالت تسلیم اورد باال مجید

 .پریا هم یه بسته بهشون داد که نفهمیدم توش چی بود. کرد

 .گاش کرددختره برگشت رو به پویا و ن بعد

 .نیوشا جان، خانما مقدم ترن: هم دستشو دراز کرد و گفت پویا

. توي جعبه یه ساعت شیک و قشنگ بود. عشق تو چشماي هردوشون موج می زد. یه جعبه گذاشت رو دست پویا نیوشا

 .مارکشو نمی دیدم ولی معلوم بود از اون گرونا بود

 کادوي من در مقابل مال تو هیچه... واي : با شرمندگی گفت پویا

 .نیوشا با ذوق کاغذ کادو رو باز کرد ولی به محض دیدن دامن حالت چهرش عوض شد. هم دامن رو داد بهش بعد

 .قول می دم فردا جبران کنم. من نرسیدم برات یه چیزه خوب بخرم. ببخش عزیزم: من من کنان گفت پویا

 درست مثل بچگیاش بدجنسه! موذمار. دفیلمی بو عجب

 .کامال مشخص بود که داره خودشو نگه می داره تا مفجر نشه نیوشا

 .این دامنم خیلی قشنگه. عیبی نداره: بغض گفت با

 ... قربون خانوم قانعم بشم که هنوزم منو نشناخته  -

 .انگار دنیا رو بهش دادن. جعبه ي مخمل رو از تو جیبش اورد بیرون و داد بهش بعد

ولی خاله فقط بهشون نگاه می کرد و ... همه شاد بودن و می خندیدن ... از دست پویا اصال ناراحت نشد و کلی خندید  نیوشا

 .لبخند می زد

 ا ناراحتید؟ مادر جون چر: از خوردن کیک و چایی نیوشا رو به خاله گفتئ بعد

 ... دلتنگم ... ناراحت نیستم  -

الله می بینی هنوزم کسایی هستن که ما براشون مهم هستیم؟ اگه اینو می دونستیم محال بود که حتی ... جاري شد  اشکام

 مگه نه؟ . یه لحظه در اومدن به پیش خاله صبر نمی کردیم

ید و در جشن ما شرکت کردید منم میخوام یه حال اساسی به همه حاال که شما منت گذاشت: بلند شد و رو به همه گفت پویا

 ... بدم 

 برامون کادو خریدي دایی جون؟ : هاي پریا ذوق کردن و کفتن بچه

 ... نه بچه ها ولی قول می دم بخرم  -

مچین روزي این عزیزم منو ببخش که مجبورم تو یه ه: رو به نیوشا کرد و در حالی که خودشو شرمنده نشون می داد گفت بعد

 .ولی روزي بهتر از امروز رو براي گفتن این موضوع پیدا نکردم... حقیقت رو بگم و شادیتو خراب کنم 
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 .متعجب به پویا نگاه می کرد نیوشا

 .حرفتو بزن. انقدر نمک نریز: سعی داشت چاقو رو از دست دخترش بگیره پریا

 ... بیا : رو کرد رو به دوربین و گفت پویا

 .تکون نخوردم جام از

 د بیا دیگه -

 از کی تا حاال با جنا حرف می زنی؟ : زد زیر خنده مجید

 االن بر می گردم: زیر لب گفت پویا

با دیدن جمع سرمو انداختم . قبل از اینکه چیزي بگم دستمو گرفت و به زور منو برد تو پذیرایی. ثانیه نشد در اتاق باز شد یه

 نیوشا اومد جلو و خواست چیزي بگه. هنمقلبم داشت میومد تو د. پایین

 ! همسر دومم... معرفی می کنم ... نیوشا جان : پویا گفت که

 .دلم می خواد خفش کنم. بلند کردم و با عصبانیت به پویا نگاه کردم سرمو

 منو ببخش... می دونم که خیلی ناگهانی بود  -

 .باور نمی کنم: زیر لب گفت نیوشا

 زیزم تو بهش بگوع: رو به من گقت پویا

پویا یه اخم کوچیک کرد و حالت صورتش ناراحت شد ولی خودشو . از اینکه چیزي بگم یا کاري کنم نیوشا زد زیر گریه قبل

 .کنترل کرد

اینم از پویا خان که می گفتی من خیالم از بابتش . بفرما نیوشا خانوم: اومد جلو و یه نگاه به من کرد و بعد عصبانی گفت پریا

 .مادر جون عروس تازتو خوب ببین... نگو شلوار اقا دو تا شده ... میگم چرا چند روزه زیادي شاده ... ه راحت

 .من اومده بودم کنارشون باشم نه اینکه جمع صمیمیشون رو از هم بپاشم... هنوز پویا رو نشناختن ... ساده و زود باور  چقدر

 .من دیگه پامو تو این خونه نمی ذارم. شو در اورديشور: زبون باز کردم و با عصبانیت گفتم باالخره

 .کاریم نداره طرفش ناراحت میشه یا نه. عزیزم تو هنوز پویا رو نشناختی چاخان زیاد میگه: به نیوشا کردم و ادامه دادم رو

 بدون اینکه صبر کنم رفتم سمت در و

 ... لیلی  -

 ...  وایسادم

 واقعا خودتی؟ ... لیلی  -

 .تند تند رو گونم می ریخت اشکام

 هنوزم مثل بچگیاش زود قهر می کنه... بله مادر جون  -پویا

 .و چشم غره اي بهش رفتم و بعد سرمو انداختم پایین تا چشمم تو چشم خاله نیافته برگشتم
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 شما هیچ وقت قهر نمی کردي. ببخشید بانو: خنده اي کرد پویا

 ... قط یه نفر اجازه داره بهم بگه ف. به چه حقی به من میگه بانو...  بانو

 ... موهاي سیاه ... چشماي ابی . این واقعا لیلیه... این ... مادر  -پریا

 به کمک پریا بلند شد و اومد جلوتر. گریش گرفت خاله

 بذار ببینمت. سرتو باال بگیر. لیلی عزیزم - خاله

خاله ... م شد و خودمو پرت کردم تو بغل خاله و زار زار گریه کردم دیگه طاقتم تمو. سرمو اروم اروم اوردم باال... لرزید  چونم

 ... هم نوازشم می کرد و اشک می ریخت 

 االن خونه رو اب بر می داره. بس کنید دیگه... اي بابا  -پویا

 پویا یعنی این زنت نیست؟ : که هنوز بهت زده بود بلند شد و با پشت دستش اشکاشو پاك کرد و گفت نیوشا

دیگه ... انقدر به من کم اعتمادي که زود باور کردي؟ بعدم من تو رو ول می کنم بیام این افریته رو بگیرم ... نه عزیزم  -اپوی

 باشه خانومم؟ ... نبینم گریه کنی 

 ... اروم شده بودم ... خاله فاصله گرفتم  از

 .در مورد من درست حرف بزن... اوي پویا خان  -

 ... دستمو گذاشتم رو گونم . یهو صورتم پرت شد اون طرف. زدمرو به پریا لبخند  بعد

بیشعور نمی گی دلمون برات تنگ ... این واسه این بود که این همه سال ما رو از خودت بی خبر گذاشتی : با بغض گفت پریا

 ..میشه

 .عاشق این ابراز احساسات کردنتم -

 کجا بودید این همه سال؟ : با ناله پرسید خاله

 ... اونجا ... جا این -

مادرت شماها رو به من سپرد . می دونی چقدر سعی کردم پیداتون کنم؟ تو همه ي این سالها با عذاب وجدان زندگی کردم -

 .ولی من ازتون نتونستم مواظبت کنم

 .این حرفو نزنید خاله جان با خودمون رفتیم -

 ! ببینم چرا الله رو نیاوردي؟  -

 ... ایرانه ..الله چیزه... الله  -

 ! ایران؟  -

 بعدا میگم جریان چیه... بله  -

 تو این سالها چیکار می کردین؟ . از خودتون برام بگو... باشه  -

 درس و کار -
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 ازدواج چی؟  -

 ... نه  -

 هیچ کدوم؟ اخه چرا؟  -

 .زندگیمون خیلی پر پیچ و خم بود. هر کدوم دالیل خاص خودمون رو داشتیم -

 ... تقصیره منه که شماها انقدر سختی کشیدید  -

 ... من اومدم ازتون بخوام که ما رو ببخشید . اصال اینطور نیست -

  در حقتون کوتاهی کردم... نه شما باید منو ببخشید  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .نمون ادامه بدیممن و همسر عزیزم می خوایم به جش... پاشید برید یه جایه دیگه تعارفاتون رو بکنید : پرید وسط حرفمون پویا

 ولی نمی خواین بگین لیلی خانوم کی هستن؟ . ببخشیدا قصد فضولی ندارم -مجید

 دخترخاله ي عزیزم: اشکاشو پاك کرد و گفت پریا

 خیلی خوشبختم لیلی خانوم -مجید

 منم همین طور: زدم لبخندي

 پاید برید دیگه - پویا

 .لیا حتما منو می کشه. شارژ مویایلم هم تموم شده. هشت و نیم بود. به ساعت کردم نگاهی

 با اجازتون من برم: شدم و به خاله گفتم بلند

 .کجا؟ محاله بذارم بري -

 .قول می دم فردا بیام پیشتون. باید برم -

 حداقل شام بمون. اخه اینجوري که نمیشه -

 دیگه ایشاال یه فرصت. دستتون درد نکنه -

 .باشه عزیزم نمی خوام اذیتت کنم ولی قول بده فردا ناهار بیاي پیشم -

 .چشم مزاحم می شم -

 .اگه می دونستم قصدش چیه محال بود بذارم اینکارو بکنه. من ازت معذرت میخوام: رو به نیوشا گفتم بعد

 .باید به این کاراش عادت کنم. خودتو ناراحت نکن: زد لبخندي

 هرکی دیگه جاش بود االن رفته بود درخواست طالق دادن بود. تو بدونپویا قدر زن -

*** 
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 عصبی نشسته بود روي مبل و دستشو گذاشته بود زیر چونش و به من خیره شده بود لیا

 .واقعا معذرت می خوام یه اتفاق ناگوار پیش اومده بود -

 .حالت نداد تغییر

 مجبور شدم برم. لیا ببخش دیگه -

 تکون نخورد بازم

 اگه قول بدم تو مسابقه شرکت کنم می بخشی؟  -

 حاال چی شده؟ ... این شد یه حرفی : شد و گفت خوشحال

 .باورت نمیشه خانوادمو پیدا کردم -

*** 

 .خاله خیلی سرحال بود. یک رسیدم خونه خاله و با استقبال گرمی رو به رو شدم ساعت

 .دیدي مامان بهت گفتم میاد: گفت پریا

 مگه قرار بود نیام؟  -

از صبح زود بلند شده و خونه رو تمیز کرده و برات قرمه سبزي . نمی دونی چقدر خوشحال بود... مامان می ترسید نیاي  -

 ..خوشمزه درست کرده

 .خاله جون افتادید تو زحمت: رو به خاله و لبخند زدم برگشتم

 .ال بیاین بریم ناهار بخوریمحا. دیگه از این حرفا نزنی یه وقت که ناراحت میشم -

 .بازم به خاطر دیشب ازش عذر خواهی کردم. موقع نیوشا هم اومد و با هم سالم و احوال پرسی کردیم همون

 .مدت ها بود قرمه سبزي به این خوشمزگی نخورده بودم. سفره ي رنگارنگی چیده بود خاله

 .خاله جون دلم براي دستپختتون تنگ شده بود -

 اینجا چیکار می کنی؟ . از زندگیت بگو... خب ... دخترم نوش جان  -

 .پویا هم اومده بود اونجا تا دامن بخره که همو دیدیم. با دوستم یه بوتیک لباس زنانه داریم -

 الله چی؟ چرا نمیاد اینجا؟  -

 میشه بعدا درباره ي الله حرف بزنیم؟ ... ایران کار داره  -

 بعدا؟ یعنی کی؟  -

 .ما اماده بودیدهر وقت ش -

. اومد یه چیزي بگه که زنگ درو زدن. مطمئن بودم که االن خاله میگه من امادم. رو که خوردیم اومدیم تو پذیرایی ناهارمون

 .پریا بلند شد و باز کرد

 .مهمون داریم... مامان بیا : برگشت و با خوشحالی گفت بعد
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 .ون رو میشنیدمچیزي نمی دیدم ولی صداش. بلند شد و رفت دم در خاله

 .تو اینجا چیکار می کنی؟ اخرین باري که اومدي شش ماه پیش بود -خاله

 .یهویی شد. ببخشید توران جون که بدون خبر اومدم -

 داداشت کو؟ . فقط چون خیلی وقت بود نیومده بودي تعجب کردم... در این خونه همیشه بروت بازه ... عیبی نداره پسرم  -

 مهمون دارید؟ . ه چیزي بخرهرفت ی. االن میاد -

 خیلی به موقع اومدي... اره مادر  -

 .خیلی هم بد موقع شد -

 .غربیه نیست. نه عزیزم -

قیافش برام . پسره هم خیلی مختصر جواب داد. از جام بلند شدم و سالم کردم. حالی که حرف می زدن اومدن تو پذیرایی در

 .حاال که واسشون مهمون اومده بهتره من برم. اشنا اومد ولی هرچی فکر کردم نشناختمش

 من دیگه باید برم کلی کار ریخته رو سرم. خاله جون بابت ناهار ممنون -

 .و که تازه اومديت -

 .مزاحم شدم. توران جون فکر کنم بهتره من برم: چمدونش رو برداشت و گفت پسره

 باور کنید خیلی کار دارم. نه من باید برم -

 شماها چتون شده؟ : اخمی کرد و یه نگاهی به پسره و بعد به من کرد خاله

 .دوتا شون خیلی عوض شدن. البته حقم دارن ...مامان به نظرم هنوز همو نشناختن : خنده اي کرد و گفت پریا

 .تو صورت من دقیق شد و منم تو صورت اون پسره

 ... مهراد چرا خنگ بازي در میاري؟ این لیلیه ... اي بابا  -پریا

 تو که پویا رو راحت شناختی چرا مهرادو نشناختی؟ : برگشت رو به من بعد

 .عوض شدي مهراد چقدر. خداي من: زدم و متعجب گفتم لبخندي

 .تو هم همین طور: تعجب کرده بود اونم

 .نیوشا، پریا بیاین کمکم. بشینین من برم چایی بیارم. خب خدا رو شکر که همو شناختین -خاله

 تو کجا بودي؟ : برگشت سمتم مهراد

 زیر اسمون خدا -

ز اینکه با خاله سالم کردن اومدن تو بعد ا. یه چیزي بگه که همون موقع در باز شد و پویا و یه نفر دیگه اومدن تو اومد

همه . بلند شدم و لبخند غلیظی زدم. برعکس مهراد اصال عوض نشده بود.هیراد بود. با دیدنش فوري شناختمش. پذیرایی

 .منتظر بودن تا عکس العمل اونو ببینن

 ... لیلی : تقربیا داد زد... بعد با تعجب نگاه کرد ... چشماشو ریز کرد  اول
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 .زیر خنده زدن همه

 ... چرا خونه رو گذاشتی رو سرت ... چیه بابا : در حالی که می خندیدم گفتم منم

 .جلوتر و دستمو گرفت ببینه واقعیم یا نه اومد

 خودتی لیلی؟ . باور نمی کنم -

 باید کس دیگه اي باشم؟  -

هر وقت هم . م هردو محکم زدیم به هماخر ه. اونم مشت کرد و یکی زد روش و بعد زیرش. دستمو مشت کردم و بردم جلو و

 .دیگرو می دیدیم اینکارو می کردیم

 .دلم برات خیلی تنگ شده بود. نه خود خودتی -

 .منم رفتم و برنگشتم. دلت برام تنگ شده بود؟ مگه بار آخر نگفتی بري دیگه برنگردي -

م تا چند وقت فکر می کردم به خاطر جمله ي من ولی چون بچه بود. چقدر از دستت حرص خوردم. واي اون روزو یادم ننداز -

 .به خصوص شیطونی هایی که باهم می کردیم و باند عقرب. خدایی دلم برات تنگ شده بود... بود که تو رفتی 

 .یادش بخیر... باند عقرب  -

 هم مال خودم هم مال تو رو. هنوزم اون عقرب پالستیکی ها که نشون گروهمون بود رو نگه داشتم -

 مال منو؟  -

 اره مگه یادت نیست روز اخر که قهر کردیم انداختیش جلو پام؟  -

 .باید بهم پسش بدي. االن یادم اومد -

 .فعال حوصله ندارم بازش کنم. تو چمدونمه. باشه حتما -

ستونا می رفتیم با اینکه نسبتمون زیاد نزدیک نیست ولی تاب. و مهراد پسرعموي پویا و همبازي هاي من و الله بودن هیراد

 .مهراد همیشه اداي ادم بزرگارو در میاورد ولی هیراد کامال برعکس. خونه ي خاله و با هم بازي می کردیم

بلند . بهش گفتم زود خودمو می رسونم و قطع کردم. مغازه شلوغ شده بود بیچاره دست تنها بود. لیا بود. زنگ خورد موبایلم

 .همش چند دقیقس اومدیم کجا ما: شدم که برم ولی هیراد گفت

 .باید برم. یه کار فوري پیش اومده -

 ببینم چه کاري که از ما مهمتره؟ : اومد جلو پویا

 سرپیازي یا ته پیاز؟ ... به تو چه جوجه  -

 خود پیازم -

 باز شروع کردین؟ لیلی جان اتفاقی افتاده؟  -خاله

 بوتیک شلوغ شده دوستم دست تنهاس. نه خاله جون -

 ه عزیزم بروباش -
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 توران جون بریم دشت؟ . من اول باید مطمئن شم که ما فردا همو می بینیم. صبر کنید -هیراد

 کدوم دشت؟  -پویا

 که خرگوش تاب داره یهمون دشت -هیراد

 بله! ها -پویا

 .اره هیراد جان فکر خوبیه... بس کنید یه دقه  -خاله

 هیراد ما اومدیم اینجا براي کار یا تفریح؟  -مهراد

 مهراد دانا وارد عمل می شود -پویا

 .تو اگه میخواي می تونی بري سرکار ولی من نمیخوام. فردا شنبس و همه جا تعطیله -هیراد

 لیلی جان فردا تو ودوستت می تونید بریم پیک نیک؟  -خاله

 ..ولی خاله دوستم ایرانی نیستا... می تونیم  -

 .باشه عزیزم مشکلی نیست -خاله

 هیراد بساط شادي و نشاط یادت نره -

 اوکی. اهان گرفتم -هیراد

*** 

 مطمئنی همین جاس؟ : از ماشین پیاده شد و پرسید لیا

 اره بیا بریم -

 تو برو. من نمیام... لیلی  -

 چرا؟  -

 خجالت می کشم -

 .چی؟ تو خجالت می کشی؟ یه چیزي بگو باور کنم -

 ... اخه من که نمی دونم خانوادت چجورین  -

 تازه خیلی مهربونن. نترس دراکوال نیستن -

بچه ها زیر سایه ي درختی نشسته بودن و با دیدن ما بلند شدن و به . به زور دستشو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش و

 .استقبالمون اومدن

 نم عقربتبیا ای: از مراسم معارفه هیراد رو به من کرد و گفت بعد

 ببینم اوردي؟ ... ایول دستت درد نکنه  -

 ..اره -هیراد

 .به موقعش وارد عمل می شیم... خوبه  -
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 .بیاین به یاد قدیما بازي کنیم. بچه ها من توپ والیبال اوردم -پویا

 واي تو این هواي خیلی حال میده -هیراد

 موافقم -

 خب چجوري گروه شیم؟  -پویا

 خوبه؟ . بقیه هم اونکی گروه. نیوشا هم بیاد با ما. ن و تو و هیرادم. مثل همون موقع ها -

 .پاشین بریم. اره -پویا

 .من بازي نمی کنم -مهراد

 ... قبال میومد بازي ولی االن . یه کتاب دستش بود و داشت می خوند. همزمان برگشتن سمتش همه

 ..عوضش کردي؟ اینکه بدتر شدهتو که هی می گفتی عوضش می کنم، اینجوري : به هیراد گفتم خطاب

. نزدیک بود خودم هم مثل اون شم... رفتم نزدیکش تا بلکه کمال همنشین درش اثر کنه ... شرمنده ... چی بگم واال  -هیراد

 ... با خودم گفتم اون منو خراب نکنه؛ خودش عوض نشد عیبی نداره 

 ... خاك بر سرت که عرضه نداشتی یه جوجه رو ادم کنی  -

 ... لیلی خانوم می شنوم چی میگیدا  -ادمهر

 .پاشو این بساطو جمع کن بریم بازي... واسه من لفظ قلم حرف می زنه ... بشین سرجات ... واي مامانم اینا  -

 .شما برید خوش باشید. من نمیام -مهراد

 بریم بچه ها اینو ولش کنید. چه بهتر -

 بچه هاي پریا هم براي خودشون بازي می کردن. عه ي مهراد نشیمکمی رفتیم اون طرفتر تا مزاحم خاله و مطال یه

 می دونی به چی فکر می کنم؟ : هیراد پرسیدم از

 اره -

 ... پس حله  -

 ... همون طور که بازي می کردیم با هیراد حرف می زدم جوري که مهراد بشنوه . رو شروع کردیم بازي

یه درصد کمی هستن فقط . توي دنیا ادماي زیادي هستن که اهل مطالعن و درس و کارن هستن ولی تفریح هم می کنن -

 .فقط می چسبن به درس و کار

 می دونی چرا اون یه درصد اینجورین؟  -هیراد

 نمی دونم... نه واال  -

 .بروشون برهمی ترسن بیان تو جمع یه سوتی بدن و آ... چون ترسو و بزدلن  -هیراد

 .و دیگه کسی بهشون نگه دانا و عقل کل -

 تو از این اداما تا حاال دیدي؟ . دقیقا -هیراد
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 اره یکی دیدم -

 ... اسمش مهراده . من یه عمره دارم با یکیشون زندگی می کنم... تو فقط دیدي  -هیراد

 .منم میشناسمش -

 .ه یا اینکه گند بزنه و ما بهش بخندیممی ترسه بیاد والیبال بازي کنه و وقتش هدر بر -هیراد

 اگه من بیام بازي دست از سر کچلم برمی دارید؟ : کتابشو بست و گفت مهراد

 تو که رو سرت پر از موئه... وا  -هیراد

 ! ما بردیم. خنده اي کردن و مهراد هم اومد بازي همه

 بزن قدش: رو به من کرد و گفت هیراد

 .هم کف دستامون رو محکم زدیم به و

 لیلی چرا دوستت ساکته؟ : کمی که گذشت پریا گفت یه

 چرا ساکتی؟ بچه ها ناراحتن که حرف نمی زنی: لیا پرسیدم از

 چی بگم؟ من که نمی فهمم شماها چی می گید -

 .نمی فهمه ما چی میگم... خب راست می گه دیگه  -

 .یسی حرف بزنینبچه ها از این به بعد انگل... اي واي اصال حواسمون نبود  -پریا

 .داره مظلوم نمایی می کنه. انقدر حرف می زنه تا مخت سوت بکشه... بچه ها این لیا اینجوري نیستا  -

 فقط نگاه کن. صبر کن االن یه کاري می کنم یخش اب شه -پویا

 .اونم خیلی با حوصله و کامل جواب می داد. هم شروع کرد به سوال پیچ کردن لیا بعد

 مامان و بابات کجان؟ حالشون خوبه؟ : ز هیراد پرسیدماین فاصله ا تو

 بله حالشون خوبه... چه عجب شما حال بابا مامان مارو پرسیدي  -

 گفتی کجان؟  -

 .من و مهراد گاهی براي کار میایم اینجا. ما امریکا زندگی می کنیم -

 .بپرسم چه کاري که دیدم لیا وایساده و داره یه چیزي رو واسه پویا توضیح میده و اصال حواسش نیست اومدم

 .دویدم سمتش. توپ درست می خوره تو پیشونی لیا و به پشت میافته زمین. توپو می فرسته و هیراد محکم جواب میده مجید

 .حالم خوبه: گرفته بود گفت از اینکه برسم بهش، بلند شد و نشست و در حالی که سرشو قبل

 ازش عذرخواهی کن: سمت هیراد برگشتم

 عمرا -هیراد

 زود باش -

 .سر شکستنک داره... بازي اشکنک داره  -هیراد
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 هیراد چی گفت؟  -لیا

 ... خب راست میگه : سري تکون داد و گفت. ترجمه کردم براش

 لیا من از طرف هیراد معذرت میخوام -پریا

 نمی خواد از طرف من چیزي بگی -هیراد

تموم . فهمیدم نقشه اي داره. لیا توپ رو گرفت که بره سرویس بزنه. بعد یه کمی دعوا دوباره بازي رو شروع کردیم خالصه

 .توپ صاف خورد تو شکم هیراد. قدرتشو جمع کرد و محکم به توپ ضربه زد

لیا لبخندي زد و ازم خواست که ضرب . لب هی فحش می داد زیر. درد صورتش جمع شد و دوتا دستشو گذاشت رو شکمش از

 .المثل رو به فارسی براش بگم و منم شمرده شمرده گفتم

 سر... سر ... اشکنک داره ..بازي: رفت سمت هیراد که نشسته بود روي زمین و با لهجه گفت لیا

 سر شکستنک -

 ... سر شکستنک داره  -لیا

 .یلی باحال بودلهجه ي لیا خ. زدن زیر خنده همه

 .خندیدم... هه هه هه : با حرص گفت هیراد

 .حسابتو می رسم: رو به لیا گفت و

 چی گفت؟  -لیا

 هیچی خودتو ناراحت نکن -

 مورچه گازش گرفته... هیراد حرصش گرفته  -پویا

 .کفششو در اورد و به سمتش پرت کرد ولی پویا جاخالی داد هیراد

 .ناهار بخوریم بریم. خب دیگه بازي بسته -پویا

 .یاد اون روزي افتاد که با کسري و بقیه رفته بودیم کوه. جوجه کباب درست کردیم و خوردیم ناهار

 .ناهار به هیراد اشاره زدم که بریم بعد

 کجا گذاشتی؟  -

 ... پشت اون درخته  -

دو تا تفنگ آب پاش که شکل تفنگ واقعی بود و . دوال شدم و توشو دیدم. یه کیسه ي سفید بود. پشت همون درخته رفتیم

 دوتا آب معدنی بزرگ

 .بیا پرش کن... االن وقتشه  -

 رو پر از آب کردیم تفنگا

 حاضري بریم؟ ... خیلی دلم می خواد حال مهرادو بگیرم  -
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 ..فک کنم بارون گرفته: به اسمون اخمی کرد و دستشو گرفت رو هیراد

 نه بابا توهم زدي -

 حسابی پکر شدم. از دور دیدم بقیه دارن وسایلشون رو جمع می کنن. بارون شدت گرفت و من ضایع شدم یهو

 ! اینا رو باید بذاریم واسه ي دفعه ي بعد -هیراد

*** 

هر کس با یه . روشن کرد و پریا چایی اورد تا گرم شیمخاله شومینه رو . هممون خیس خیس شده بودیم. خونه ي خاله اومدیم

من و هیراد هم رو به روي هم نشسته بودیم براي هم شکلک در . لیا با پریا حسابی دوست شده بود.نفر دیگه حرف می زد

 .داره ادا در میاره ولی داشت به پیانو ي پشتم نگاه می کرد مفکر کرد. هیراد یهو کلشو کج کرد. میاوردیم

 این پیانو مال توئه؟ : رو به پویا و پرسید گشتپر

 ... اره  -

 تازه خریدي؟  -

 .تو خیلی وقته اینجا نیومدي. چهار ماهی میشه -

 بلدي بزنی؟  -

 .نه -

 پس چرا خریدي؟  -

 ولی خدا رو چه دیدي شاید یه روزي یاد گرفتم... براي خوشگلی  -

 ... االن یه اهنگ کم داره . حیف شد -

خیلی . وقتی اومدم اینجا یکی از تفریحام ویولن و پیانو زدن بود. خیلی شبیه مال سامان بود. به پیانو نگاه کردم برگشتم

دستی بهش کشیدم و نشستم ... تک تک خاطراتم رو با سامان زنده می کنه . بلند شدم و رفتم کنار پیانو. پیشرفت کردم

 .پشتش

 .ین ور می زنی خراب می کنی میافته تقصیر منلیلی بیا ا: شروع کنم که هیراد گفت اومدم

 اگه خراب شد خودم خسارتشو می دم. نگران نباش -

 .شروع کردم به زدن یه اهنگ مالیم بعد

 افرین خیلی خوب می زنی ولی دیگه نزن: رفته بودن تو حس که هیراد بلند شد و گفت همه

 چرا؟  -

 .یه اهنگ شاد بزن میخوام بخونم -

 ... و یه اهنگ شاد رو شروع کردم تکون دادم  سري

 زمستون خدا سرده دمش گرم -
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 کرده دمش گرم خیرو مثل  نیزم

 شهر نیا يتو ستین یگرم کس دم

 که ولگرده دمش گرم یعاشق اون

 .از زدن کشیدم و به هیراد نگاه کردم دست

 چی شد؟  -هیراد

 کی بهت گفته صدات خوبه؟  -

 معلومه همه از صدام تعریف می کنن -هیراد

 .بله یادمه اخرین بار چند تا گوجه فرنگی حوالت کردن -مهراد

 .االن از لیا می پرسم... شماها که چیزي سرتون نمیشه  -هیراد

 .اصال: اونم سري تکون داد و گفت. بهش اشاره کردم که بگه نه من

 .شهخی اونم که فارسی سرش نمی: که ضایع شده بود هیراد

 ! ولی لیلی صداش عالیه: بی توجه به هیراد گفت لیا

 واقعا؟  -پریا

 .چند باري هم تو جمع دوستامون خونده و خیلی ازش استقبال شده. بله -لیا

 لیلی برامون بخون -خاله

 ... اخه  -

 ... به خاطر من  -خاله

اهنگ مورد عالقه ي خاله که خیلی ها باهاش خاطره . چشمامو بستم تا فکر کنم چی بخونم. تکون دادم و لبخندي زدم سرمو

 ... با تموم وجود شروع کردم به خوندن . خودم هم دوسش دارم... دارن 

 الهه ناز، با دله من بساز يا باز

 غم جانگداز، برود ز برم نیک

 بوداز گناه تو  اسود،یدل من ن گر

 .تا ز سر گنهت گذرم ایب

 دراز تیبه سو ياریدسته  کنمیم باز

 .ز خاطر ببرم از،یتا غم خود را با راز و ن ایب

 خشمت دلم را هدف؛ ریت گرنکند

 همچون مرغ پر شور و شرر،  بخدا

 .بپرم تیبسو
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  ست؟یاو ز غمت دلبندد چون من ک آنکه

  ست؟یبهر چ نیاز ا شیتو ب ناز

 نیدر بزمم بنش يالهه ناز تو

  ن،یکه جز ا ایتو را وفادارم ب من

 .هنرم نباشد

 ندارد ثمر ییوفایب نهمهیا

 خبر،  يریاگر از من نگ بخدا

 .اثرم یابین

 .هیراد و لیا شروع کردن به دست زدن. همه مات نگام می کردن. برگشتم رو به بقیه... تو چشمام جمع شده بود  اشک

 هنوز یادت بود من این اهنگ رو دوست دارم؟ ... فوق العاده بود : با لبخند گفت. اشک تو چشماش جمع شده بود خاله

 .هممون باهاش کلی خاطره داریم! مگه میشه یادم بره؟  -

 یاد بگیر... به این میگن صدا : رو به هیراد گفت پویا

 رمباید براش یه کالس بذا. قابل تحمل بود. بد نبود -هیراد

 .رو میز یه سیب برداشتم و به طرفش پرت کردم ولی جاخالی داد از

 از کی یاد گرفتی؟ . پیانو هم خیلی قشنگ می زنی: براي اینکه از دعوا جلوگیري کنه گفت نیوشا

 دوستام... یکی از  -

 چیزه دیگم بلدي بزنی؟  -پریا

 اوهوم ویولن -

 یه بار باید برامون بزنی... قت حوصله نداشتم برم کالس واي من خیلی ویولن دوست دارم ولی هیچ و -نیوشا

 .باشه حتما یه بار با خودم میارم -

من و الله خودمون رو از ... چقدر کنار خانواده بودن لذت بخشه .دوباره همه شروع کردن به حرف زدن. رفتم نشستم سر جام و

 ... این لذتو سالها محروم کردیم 

 ... خوش به حال الله : ردمهراد منو به خودم او صداي

 چرا؟  -

 .راه میره تو خونه و آواز می خونه. هیراد با این صداي افتضاحش کالفم کرده. چون خواهرش صداش خوبه -

 ... صداي الله از من بهتره  -

 درسته؟ . از توران جون شنیدم ایرانه -

 .تکون دادم سرمو
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 . ی عوض شدهحتما اونم مثل تو خیل. خیلی دلم میخواد ببینمش -

 ... هیچ وقت نمی بینیش : لب گفتم زیر

 چیزي گفتی؟  -

 گفتم اره عوض شده -

 کی میاد اینجا؟  -

 .نمیاد -

 چرا؟  -

 باشه براي بعد. داستانش مفصله -

 من وقت دارم -

 من حوصله ندارم -

لحظه ي آخر لیا برگشت . بلند شدیم و خدافظی کردیم. خواستم عذرخواهی کنم که لیا اشاره زد که دیر شده. لحنم جا خورد از

 خوشحال میشیم بیاین تماشا. شنبه ي هفته ي بعد مسابقه ي سوارکاري هستش و لیلی وقراره شرکت کنه: رو به همه و گفت

 لیلی؟ اسب سواري؟ خدا بده شانس -هیراد

 کجا هست؟  -یاپو

 آدرسو برات اس ام اس می کنم -

 .ماشاال از هر انگشت لیلی خانوم یه هنر می باره -مجید

 ... خب دیگه با دیرمون شده ... شما لطف دارید  -

*** 

اسب و سوار شدنش  دنیخسته شده بودم و د یلیخ.کردم یمنم داشتم لباسمو عوض م.زد یبود و حرف م ستادهیدر اتاق ا دم

 ... گرفته  يدلم بدجور... چشمم و حالم بد شه  يجلو انیشد خاطراتم ب باعث

 .يخوب بود یلیامروز خ...  یشیمن مطمئنم تو اول م -

 .حاال برو بذار به کارام برسم. ممنون -

 ... باشه  -

ن هم دلش مثل آسمو.شستن یو پنجره رو م نییپا ومدنیخوردن وم یقطرات بارون محکم به پنجره م.دمیتخت دراز کش يرو

 شهیحداقل م یول چهیه ایسامان و پو متیگرون ق يانویدر مقابل پ. افتهیکهنه و دست دومم م يانوینگام به پ... من گرفته 

 ... باهاش اروم شد  شهیم... باهاش زد 

 ... تا صبح بزنم و بخونم  خوادیدلم م... شدم و نشستم پشتش  بلند

 بارون ریباز ز يپنجره نشستم کوچه خاکستر يپا
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 چه دلتنگتم امروز من

 از همون روزاست حال و هوام رنگ توئه انگار

 دلتنگ توئه کوچه

 تو رو داره يگرفته دوباره هوا دلم

 قراره یب دنتید يواسه  سمیخ يچشما

 راهه دورم خبرم از دل من که نداره نیا

 خوام واسه قلبم ینشونه م هیندارم  آروم

 بندم ینم لیدخ يزینشونه واسه چ نیا جز

 تو رو داره يدل تنهام دوباره هوا نیا

 گالب يشهر تو و بو يهوا

 اتاقم مثل خواب يتو دهیچیپ

 کنه یم یبیغر يبدجور داره

 دونه یم یجز تو دردمو ک آخه

 تو رو داره يگرفته دوباره هوا دلم

 قراره یب دنتید يواسه  سمیخ يچشما

 راهه دورم خبرم از دل من که نداره نیا

 )یرستم نیاهنگ دلم گرفته از ام(

 ادیبه  شهیم یول رممکنهیدونم فراموش کردن غ یم... چشمم  يجلو ادیسامان مدام م يچهره ... نذاشت ادامه بدم  هیگر

دارن؟  یخاطرات دست از سرم برنم نیبود که اتفاق افتاده؟ چرا ا روزید نیانگار هم ادیم ادمی یپس چرا همش همه چ...  اوردین

 ... خدا  يا... ه شدم خست

 پنجره را باران شست ي شهیش(

 دل من اما از

 نقش تو را خواهد شست یکس چه

 رنگ یسرب آسمان

 ... )درون قفس اتاقم تنگ  من

 ایل. رونیاز اتاق رفتم ب. اشکام رو گونم خشک شده بود. بلند کردم انویپ يسرمو از رو. منو از خواب پروند يادیداد و فر يصدا

 ... سرخ شده  تیزنه و از عصبان یحرف م لشیکه با موبا دمیرو د

 ! یبه من زنگ نزن روان گهید ؟يکرد يبا خودت چه فکر ؟یزن یحرفو م نیا یتو به چه حق -
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رفتم کنارش نشستم و نوازشش . هیگر ریبا دوتا دستش سرشو گرفت و زد ز نیزم يپرت کرد رو مبل و نشست رو لشویموبا

 کارل بود؟ : دمیازش پرساروم شد  یوقت. کردم

 .تکون داد سرشو

 گفت؟  یم یچ -

 ... و  مونهیگفت پش یم -

 .نییمن سرشو انداخت پا دنیکارل با د. رفتم پشت پنجره عیسر. میدیکه به پنجره خورد هردومون از جا پر يضربه ا با

 رسم یاالن حسابشو م: گفت تیبا عصبان ایل

 .رمیصبر کن من م -

  ؟يخوایم یچ: درو باز کردم و گفتم. نییبرداشتم و با عجله رفتم پا پالتومو

 نییپا ادیبگو ب. ندارم يبا تو کار -

 ..نداره ياون با تو کار -

 ادیبحث کنم برو بگو ب خوامینم نیبب -

 .گهید یکیسراغ  یو رفت يبد ول کرد یلیرو خ ایباهات حرف بزنه؟ تو ل يتوقع دار -

 اومدم جبران کنم یول. یگیاره تو راست م -

 .کنم یخبر م سویپل ينر نجایاالن از ا نیاگه هم -

 . گفتم و محکم درو بستم نویا

 ... گردم  یبرم یول رمیمن م -

 .ارهیتونه به دست ب یبخواد م یکنه هر وقت هرچ یفکر م. بزنم لهش کنم خوادیم دلم

تا چند سال باهام حرف  ایاگه کارل ببره مطمئنم ل. ببرم دیحتما با گهیحاال د. خودمو اماده کردم. معکوس شروع شد شمارش

 .زنه ینم

 ! شروع... سه ... دو ...  کی

فشار اورد و از من زد جلو و بعد  شتریکارل حرصش گرفت و به اسبش ب. از همه زدم جلو. زدم یاسبم م يتموم قلبم به پهلو با

 .برگشت رو به من برام ابروهاشو انداخت باال

 ... برنده داره  هیمسابقه فقط  نیا ؟يذارم ببر یم يفک کرد: تملب گف ریز

 دمید انویاز دور که خط پا.گرفت یم لمیو ف ومدیهم همزمان با ما م نیماش هی! من یزد جلو ه یاون م یمسابقه ه يآخرا تا

 .چشمامو بستم و از خط رد شدم. عرق شده بودم سیخ.کردم شتریسرعتمو ب

 چشماتو باز کن یلیل: دمیرو شن ایل يصدا یاون شلوغ يتو. رفت هوا غیدست و ج يصدا

 شد؟  یچ: دمیچشمامو باز کردم و پرس يال اروم
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 ننیبب لمویدوباره ف دیبا دیباهم رد شد گهید یکیتو و . ستیهنوز معلوم ن -

 کشم یاگه اون برده باشه خودمو م ایل يوا -

 چرا؟  -

 ! کارله یاون روان -

 ! رنجبر هستش یلیامروز خانوم ل يمسابقه  يبرنده : عث شد که همه سکوت کننداور با يصدا

 ژ.و بغلم کرد دیکش يبلند غیج ایل. به داور نگاه کردم مات

 ! کنم خوابم یفکر م ؟یمنو بزن شهیم ایل -

 يبر یگفتم م..يداریب داریب -

 .دیلپمو کش بعد

 .شود یدالر هم داده م 5000شود و به نفر اول عالوه بر مدال  یداده م ادبودی يبرا یبه سه نفر اول مدال -

 ... جور افتخار واسه کشورمه  هی میرانیکردم چون ا یاحساس م. گرفتم زمویجلو و جا رفتم

 .گفتن کیتبر یدسته گل دادن بهم کل هیو  شمیبچه ها هم اومدن پ. هم مدالشو گرفت و با حرص به ما نگاه کرد کارل

 .حرصش گرفته مورچه گازش گرفته اروی: رفت و بعد گفت یل اشاره کرد که داشت مبه کار رادیه

 خاله کجاست؟ ... حرصش گرفته  یحساب: کردم و گفتم يا خنده

 .موند نیتو ماش شهیشلوغ حالش بد م يتو جاها -ایپو

 .يبر یمطمئن بود تو م -ایپر

 .میهست یلیخب بچه ها ناهار مهمون ل -رادیه

 گفته؟  یک -

 یخودت گفت یلیبابا ل يا -ایپو

 ادمهیمنم  -مهراد

 فقط به خاطر مهراد. میدیبه چه عجب دو کالم از مادرعروسم شن -

 دالر بهت دادن؟ مگه پولشون رو از سر اوردن؟  5000حاال چرا  -رادیه

 شرکت بزرگه هیاسپانسرشون  -

 دهیهم م يبابا چه پز یتو خوب -

 ... که بتونه ما رو سربلند کنه  هست یکی لمونیخوبه تو فام -ایپر

با  یول... من خودم خواستم که نباشه ...  خوامیم زایچه چ... گفت  یم کیبود بهم تبر شمیاالن سامان هم پ خواستیم دلم

 ...  هیجاش کنارم خال زایچ نیا يهمه 

 حالم خرابه یستین
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 شدم مردم داغون

 دمیباز تو رو بخش یول

 دلشوره دارم یستین

 رحم با قلبم یب ریتقد نیا

 حالم خرابه یستین

 سرده سرده دستام

 هیگر نیا يو هوا یستین

 شکنهیبغضمو م داره

 تو يمردمو دستا من

 ... منه  قاتل

 

 

 فصل پنجم 

 .شاد جواب داد یلیبرداشت و خ. زنگ خورد ایل لیموبا رونیب میرستوران که اومد از

 خوشحال شد؟  بود که انقدر یک: دیبرگشت رو به من و پرس رادیه

 از خودش بپرس. دونم یچه م -

 ... شدم  ریمگه از جونم س -رادیه

 بود یخوب یلیدستت دردنکنه ناهار خ یلیل -ایپو

 دیچسب یلیاره خ -رادیه

 .کنم یخواهش م -

گرفتن و همه  یامشب برات مهمون. دهیخبر برنده شدنت به اونام رس. بود راندایم یلیل: گفت جانیقطع کرد و با ه لشویموبا ایل

 ..رو دعوت کردن

  دن؟یاونا رو از کجا فهم -

 اخبار گفته دیشا... دونم  ینم -

 .نیایب دیتون یم نیشمام اگه بخوا: گفت هیرو به بق دیسکوت منو که د ایل. شور افتاد دلم

 .امیکنم م یبرنامه مو جور م...  دیکن یحاال که اصرار م: گفت رادیه یول انیتونن ب یتشکر کردن و گفتن که نم همه

 .میو از جمع فاصله گرفت دمیرو کش ایل نیتوجه بهش آست یب

 شده؟  یچ: غرغرکنان گفت ایل
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  ؟یکنه چ دامیاگه سامان پ -

  ؟یکن یچرا انقدر بزرگش م -

 ... اگه  نیبب -

 من بهشون خبر دادم... دروغ گفتم  -

 ... من بازم نگران بودم  یول... نکنم  دعواش یوقت هیکه من  هیبق شیبرگشت پ بعدم

 شده؟  يزیچ: دیاروم ازم پرس رادیه

 نشده يزیچ... نه  -

 گنیم گهید زهیچ هیچشمات  یول -

 گنیدروغ م -

اصال  یجوك بلد بود گفت ول یتو راه هرچ ایل.مغازه میو رفت میکرد یو از همه خدافظ رادیرو داد به ه راندایم يآدرس خونه  ایل

 .تموم نشد شیانرژ

 ... شده بود  یدنیکارل د ي افهیق...  يوا.میبا مغازه بکن میتون یکار م یاالن کل.عاشقتم یلیل: رو بوس کرد و گفت زهیجا چک

 خستم یلیخ. خونه رمیمن م ایل: و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 برو نیبا ماش. یشب سرحال باش يبرا دیبا. حتما برو -

 تا هوا بخورم رمیم ادهیپ...  ستین ادیراه که ز -

 باشه مراقب باش -

پارسال ده روز تو  خوردمیبه ندرت سرما م یلیکه خ یمن...  دمیروز گرم ند هیاومدم تورنتو  یاز وقت...  یلیخ... سرده  یلیخ هوا

 ...  هیحال شهر قشنگ نیبا ا یول. بودم يبستر مارستانیب

 نیاگه از ا... موضوع فکر نکرده بودم  نیراحت کنه؟ چرا به ا المویگفت تا خ بهم دروغ اینکنه ل... سامان افتادم  ادی دوباره

 !  زم؟یتو سرم بر یکنه چه خاک دامیپ قیطر

 ...  یلیل -

 ادامه بدم؟  میرو فراموش کنم و به زندگ یتونم همه چ یچرا نم... صداش هنوزم تو گوشمه  یحت

 ...  یلیل -

 يروز هیترسم  یم... کمکم کن فراموشش کنم ... بدون اون شروع کردم  دویجد یزندگ هیمن  ایخدا...  ستیبردارم ن دست

رو کنار خانوادم حس  یتازه دارم ارامش و خوشبخت... نذار دوباره داغون شم ... ترسو از دلم بردار  نیا... برگردم اون پشتم باشه 

 ... ارامش  نیا هنکن بهم بخور يکار... کنم  یم

 رنجبر یلیل -
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فکر کنم .برنگشتم نگاش کنم... تو دهنم  ومدیقلبم داشت م...  دمیپشت سرم د يا هیسرمو چرخوندم و سا یکم هی...  سادمیوا

 ... آب دهنمو قورت دادم و به راهم ادامه دادم ... توهم زدم 

 ..صبر کن...  یلیل -

 ... کنم؟  یاشتباه م یعنی! موش کنم؟ رو فرا شهیکه باعث به تپش افتادن قلبم م ییصدا شهیمگه م... صداش  یول

... هنوزم جذابه  یشکسته شده ول یکم هیصورتش ... خودشه  ایخدا... خودشه ... حبس شد  نمینفسم تو س... برگشتم  اروم

 ... شده  يخاکستر یکم هیموهاش هم 

 ... نگیره  میرو تو گوشتم فرو کردم تا گر ناخنم

 ... لیلی : زمزمه کرد سامان

تمام نیرومو جمع کردم و اب دهنمو قورت دادم و بعد به . بارها خودم رو براي چنین لحظه اي اماده کرده بودم. خودم اومدم به

 شما کی هستی؟ : انگلیسی گفتم

 ... من کیم؟ بهد از دو سال نیم که پیدات کردم می پرسی من کیم؟ البته حقم داري نشناسی  -

 ... می لرزید  صداش

 .لطفا مزاحم نشید. من نمی فهمم شما چی میگید: به انگلیسی گفتم کردم و اخمی

خدایا من چیکار کردم که باهام ... اشکام جاري شد . برگشتم و به سمت خونه راه افتادم و سامان رو مبهوت به جا گذاشتم و

 ... دیگه تحمل ندارم ... ولی تا کی باید تاوان بدم؟ دیگه نمی تونم ... اینجوري می کنی؟ بنده ي خوبی نبودم درست 

 خستم از این زندگی که نامش زندگیست( 

 قشنگی هاي دنیا مال کیست؟  پس

 در عشق اما باختن تقدیر نیست باختم

 )با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟  ساختم

 .نور چشمامو اذیت کرد. اتاقو روشن کرد چراغ

 ... تو که هنوز حاضر نشدي  -

 چراغو خاموش کن -

 .قدر بد بود که فوري خاموش کردان لحنم

 چی شده؟ : نزدیک و پرسید اومد

 لیا هی بهت گفتم نمیخوام برم مسابقه -

 مگه بد شد جایزه رو بردي؟  -

 جایزه مال خودشون این گندي که باال اومده رو چجوري باید درست کنم؟ . افتضاح شد... بد نشد  -

 درست حرف بزن ببینم چی شده -
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 ... سامان پیدام کرد ...  سامان... لیا  -

 ! آخه چجوري؟ ! نه: متعجب گفت لیا

 ... حتما تو اخبار خبر برنده شدنم رو دیده ... من چه می دونم  -

 تو امروز برنده شدي به نظرت اون می تونه توي چند ساعت خودشو برسونه اینجا؟ ... لیلی بی عقل  -

 حواسم نبود... راست میگیا  -

 حاال کی دیدیش؟ چیکار کردي؟  -

حاال . اینجوري می فهمه که تو فراموشش کردي. آفرین کار خوبی کردي: اونم لبخندي زد و گفت. چی رو براش گفتم همه

 .پاشو دست و صورتتو بشور و حاضر شو که داره دیر میشه

 .ه و صورتم سرخ سرخ شده بودچشمام پف کرد. تو آینه زل زدم به خودم. به زور بلندم کرد و برد دستشویی و

حالم خیلی بهتر شد . تا مغز اسخونم یخ کرد. اب سردو باز کردم و سرمو بردم زیر شیر. تهوع داشتم و سرم گیج می رفت حالت

 .و در عرض نیم ساعت حاضر شدم

خوبی این جمع اینه . شایدم بیشتر. شصت نفري بودن. خیلی شلوغ بود. خونه ي میراندا که شدیم جمعیت ریختن رو سرم وارد

میراندا اومد و مارو نجات داد و برد . با اینکه زیاد با هم کاري نداریم ولی احساس غربت نمی کنم. که چند تا ایرانی هم هستن

 .مثل همیشه بساط اهنگ و رقص به راه بود. به موهام کشیدم و رفتیم بیرون یپالتومو دراوردم و دست. تو اتاق

 .تو حال و هواي خودم بودم که لیا بازومو وشگون گرفت. هیراد باید همون موقع ها می رسید .به ساعت کردم نگاهی

 آي چته؟  -

 اونجا رو نگاه کن -

 .شوکه بهش خیره شدم. به رو به رو اشاره زد و

 خودشه نه؟  -

 سرمو تکون دادم آروم

 آفرین به انتخابت... چه خوش قیافه  -

 ی نکردغره اي بهش رفتم ولی اعتنای چشم

 .چقدرم شبیه همن... ایرانیه ... این پسره که داره باهاش حرف میزنه رو چند بار اینجا دیدم  -

 .عکساشو رو دیوار اتاقش دیده بودم... برادرش ماهانه  -

 خیلی هم ناز و مهربونه. اون ونه رو می بینی که طوسی پوشیده؟ زنشه -

 ... به من چه  -
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لبخند غلیظی زدم و براش دست . یه فکري از تو ذهنم گذشت. اره با نگاش دنبال ما می گردهموقع هیرادو دیدم که د همون

زل زده بود . زیرچشمی به سامان نگاه می کردم. هیراد اومد پیشمون و سالم کرد و من هم خیلی گرم جوابشو دادم. تکون دادم

 .اینجا یممطمئن بودم که می دونست ما میا. به ما

منم خودمو . یه کمی که با هم حرف زدیم، میراندا اومد لیا رو بلند کرد و با هم رفتن وسط. ط خودموننشوندم وس هیرادو

 .انگار فکرمو خونط. تو دلم خدا خدا می کردم که هیراد بهم بگه پاشو برقصیم. چسبوندم به هیراد

 بلدي برقصی؟  -

 معلومه که بلدم -

 پس چرا زودتر نگفتی؟  -

 .در چنین جاهایی کامال فرقاش با مهراد مشخصه. بر خالف تصورم خوب می رقصید. م کرددستمو گرفت و بلند و

 به چی فکر می کنی؟ : با خنده پرسید هیراد

 به دوست دخترات -

 دوست دخترم کجا بود -

 کامال از طرز رقصیدنت معلومه که نداري -

 ري؟ چه ربطی داره چون تو خوب می رقصی من باید بگم کلی دوست پسر دا -

 همه خوب می رقصن. دخترا رقص تو ذاتشونه -

 یه کاري نکن برم آتیش درست کنم پرتت کنم توش -

 جرئتشو نداري -

از قیافش . همچین دستشو پیچوندم که نزدیک بود دادش بره هوا. االن نشونت میدم. فکر می کنه خیلی زور داره. فشرد دستمو

 .لیا اشاره کرد که بریم پیشش. فوري سرمو برگردوندم. یهو نگام به نگاه سامان دوخته شد. غش غش خندیدم

 کارل اومده: زیر گوشم گفت اروم

 .یه آشی برات بپزم تا دیگه دور ور لیا نپلکی. گهفکر می کنه خیلی زرن پسره

 .گوش کن لیا از هیراد دور نشو پچسب بهش -

 چرا؟  -

 .هر دومون باید اینکارو بکنیم. چاره ي دیگه اي نداریم. کاري که بهت میگم بکن -

دونید که چرا امشب بچه ها همگی می : رفت جاي اون پسره که داشت می خوند و میکروفن رو ازش گرفت و گفت میراندا

 ... با افتخار لیلی ... اینجا جمع شدیم 

 .دست و جیغ رفت هوا صداي

 .ازش می خواییم امشب هم برامون بخونه. لیلی چندباري تو جمعمون خونده و صداي خیلی خوبی داره... خب  -
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به پسره . م چه اهنگی بخونممی دونست. لبخندي زدم و بلند شدم. همه برگشتن رو به من. صداي دستا بلند شد دوباره

ریتم اهنگ تند بود و همه . اولش فقط به هیراد نگاه می کردم. توضیحات الزمو دادم و میکروفن رو ازش گرفتم و شروع کردم

 .می رقصیدن

I let it fall, my heart 

 قلبم سقوط کنه گذاشتم

And as it fell, you rose to claim it 

 یتا فتحش کن يتو بلند شد ردکیکه داشت سقوط م یدر حال و

It was dark and I was over 

 بودم دهیبود و من به اخر خط رس کیجا تار همه

Until you kissed my lips and you saved me 

 يو نجاتم داد يدیتو منو بوس نکهیا تا

My hands, they’re strong 

 ان يمن قو يدستها

But my knees were far too weak 

 نبودن يزانوانم اونقدر قو اما

To stand in your arms 

 اغوشت محکم باشم يبتونم تو تا

Without falling to your feet 

 فتمیبه پات ن و

. دیگه هیچکس نمی رقصید. همه متعجب برگشتن رو به من. فوري فهمید و ریتم اهنگ رو کند کرد. پسره اشاره کردم به

 ... با تموم وجود خوندم ... امان و زل زدم تو چشماش نگامو از رو هیراد بردم به سمت س

But there’s a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمینم چوقتیه…دونستمینم چوقتیرو در مورد تو ه يزیچ هی اما

All the things you’d say, they were never true, never true 

 راست نبود چوقتیه…راست نبود چوقتیه یکه گفت يزیچ هر

And the games you play, you would always win, always win 

 يبرنده ا شهیهم …يبرنده ا شهیتو هم ياریکه در م ییها يباز نیبا ا و

But I set fire to the rain 

 دمیمن باران رو به آتش کش اما

Watched it pour as I touched your face 
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 دمیدیم کردمیکه صورتت رو نوازش م یبارشش رو درحال و

Let it burn while I cry 

 کنمیم هیکه من گر یباران مشتعل بشه در حال بذار

‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

 تو اسم…زدیم ادیباران داشت اسم تو رو فر! دمیمن شن چون

When laying with you 

 ام با تو یوقت

I could stay there, close my eyes 

 اونجا بمونم و چشمامو ببندم تونستمیم

Feel you here, forever 

 تو رو کنار خودم احساس کنم شهیهم يبرا و

You and me together, nothing is better 

 ستین نیبهتر از ا زیچ چیو ه میو تو با هم هست من

‘Cause there’s a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمینم چوقتیه…دونستمینم چوقتیرو در مورد تو ه يزیچ هی اما

All the things you’d say, they were never true, never true 

 راست نبود چوقتیه…راست نبود چوقتیه یکه گفت يزیچ هر

And the games you’d play, you would always win, always win 

 يبرنده ا شهیهم …يبرنده ا شهیتو هم ياریکه در م ییها يباز نیبا ا و

That was the last time, the last time 

 بار نیآخر…بار بود نیآخر نیا دونستمیم چون

Sometimes I wake up by the door 

 در خوابم برده شیفهمم پ یو م شمیم داریب یموقع ها وقت یبعض

Now that you’ve gone, must be waiting for you 

 منتظرت باشم دیبا یکه رفت حاال

Even now when it’s already over 

 عشق تموم شده نیحاال که ا یحت

I can’t help myself from looking for you 

 تونم دنبالت نگردم ینم

I set fire to the rain 
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 دمیباران رو به آتش کش من

And I threw us into the flames 

 خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم و

Where I felt somethin’ die 

 رو حس کردم يزیچ هیبود که مردن  اونجا

‘Cause I knew that that was the last time, the last time, oh 

 بار نیآخر…بار بود نیآخر نیا دونستمیم چون

Oh, no 

Let it burn, oh 

 مشتعل شه بذار

Let it burn 

 مشتعل شه بذار

Let it burn 

 مشتعل شه بذار

 )adeleاز set the fire to the rainاهنگ(

طاقت . سامان سرشو انداخت پایین و از سالن رفت بیرون. که تموم شد صداي دست و جیغ نزدیک بود گوشامو کر کنه آهنگ

 .شنیدن حقیقتو نداشت

 ... اعتراف کنم که صدات فوق العادس میخوام : اومد جلو و گفت هیراد

 لیا کو؟ ... ممنون  -

 نمی دونم -

. حالت طبیعی نداشت و لنگ می زد. کارل داشت به سمتش می رفت. به اطراف کردم و کنار یکی از بچه ها دیدمش نگاهی

. بو گند دهنش داشت خفم می کرد. کارل خنده اي تو صورتم کرد. وایسادم جلوي لیا. نفهمیدم چجوري خودمو رسوندم اونجا

 .تفی انداختم تو صورتش

 ... برو کنار : گفت عصبانی

 اول باید از روي جنازه ي من رد شی -

چندتا از . رنگش شده بود عین گچ دیوار. لیا از ترس خودشو پشتم قایم کرد. قهرمان بازي دراورد و با کارل درگیر شد هیراد

اد هم کنار چشم هیر. بچه ها اونو از خونه بردن بیرون. کارل بدجوري از دماغش خون میومد. پسرا فوري اونا رو از هم جدا کرد

 .میراندا دوید و جعبه ي کمک هاي اولیه رو اورد. لیا گریه می کرد. زخم شده بود و خون میومد

 .صورتش از درد جمع شد. دستش کشیدم و یه تیکه پنبه برداشتم و بتادین زدم بهش و گذاشتم رو زخم هیراد از
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 ... تحمل کن  -

 این چیزا براي یه مرد چیزي نیست -

 .تو هم نبودي از پسش بر میومدم. پی بیاي آقاي مردحاال نمی خواد ق -

 با لیا چیکار داشت؟  -

 ... االن میگه پشیمون شده . قبال دوست پسرش بوده ولی بهش خیانت می کنه -

. کنار دستشویی یه اتاق بود که ازش صداي حرف میومد. بلند شدم برم دستامو بشورم. عمیقی کشید تو فکر فرو رفت نفس

 ... صداي سامان بود ... کردم  گوشامو تیز

 ماهان این همه عذاب برام بست نبود؟  -

 دقیقا این سئوالی که منم دارم: زدم و تو دلم گفتم پوزخندي

 ... سامان باید صبر کنی  -

. دتو چشمام زل زده بود و از ته دلش می خون. نمی بینی چجوري داره دلبري می کنه؟ آهنگی خوند دقیقا خطاب به من بود -

 ندیدي چجوري با اون پسره می رقصید و غش غش می خندید؟ ... اینو حس می کردم 

 سامی تو انتظار این حرفا رو داشتی، مگه نه؟  -

 ولی االن تحملشو ندارم... اره ماهان داشتم  -

 تا دل من مشتاق عاشق بودن است( 

 )کردن یکی از بی نیازي هاي توست دلبري

 .دیگه نمی خواستم حرفاشون رو بشنوم. ي از اونجا رفتمرو هم فشردم و فور چشمامو

 سالم... الو هیراد  -

 حال شما؟ ..به سالم لیلی خانوم -

 کجایی؟ . خوبم مرسی -

 سرکار! کجا باید باشم؟  -

 خب پس کارت تموم شد بهم زنگ بزن -

 تو کارتو بگو -

 میخواستم ببینمت -

 کجا بیام؟ . باشه کارمو میدم مهراد بکنه -

 میشه بیاي دنبالم؟ . ماشین دست لیاس -

 .اوکی تا نیم ساعت دیگه اونجام -
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می دونستم اونجاس چون صبح که لیا داشت می . بدون توجه بهش رفتم سوار ماشین هیراد شدم. راس نیم ساعت رسید هیراد

 .از توي کیفم شاخه گل رز رو دراوردم و دادم به هیراد جوري که دیده نشه. رفت مغازه دیدش

 .جوري که معلوم شه. اگه میشه اینو بده به من -

 چی شده؟  -

 میگم برات -

 .منم لبخندي زدم و گل رو گرفتم و بوش کردم. تکون داد و با خنده گل رو داد بهم سري

 خب کجا برم؟  -

 .یه کافی شاپ همین دور و ورا هست -

میز دو نفره ي . اونم یه چشمک زد. لبخندي زدم. در کافی شاپو برام باز کرد. از ماشین پیاده شدم. دقیقه یعد اونجا بودیم چند

 .انتخاب کردیم و نشستیم کناره پنجره رو

 میخواي بگی اینکارا براي چیه؟ اون مرده کی بود که تعقیبمون می کرد؟  -

 همه چیو میگم. صبر داشته باش -

 .هیراد خیره شده بود به من. سفارشمون رو اورد گارسون

 به چی زل زدي؟ : که قهوه مو هم می زدم گفتم درحالی

 نوزم مثل دریا آبی و عمیقه... اصال عوض نشدن ... به چشمات  -

 ... اونم چشمامو دوست داشت ... سامان افتادم  یاد

 قبل از اینکه حرف بزنی یه سئوال بپرسم؟  -

 بپرس -

 تو نسبت به من چه احساسی داري؟  -

 .توقعشو نداشتم. خیلی یهویی و بی مقدمه پرسید. بلند کردم سرمو

 از بچگی همین حسو نسبت بهت داشتم.. .تو مثل برادرم می مونی ... راستشو بخواي  -

ولی همه فکر می کنن با همو دوست داریم و توقع . منم تو رو مثل خواهرم دوست دارم... خیالم راحت شد : محوي زد لبخند

 ... می دونی آبجی ... می ترسیدم تو هم همین فکرو بکنی ... دارن که با هم ازدواج کنیم 

 اه به من نگو آبجی بدم میاد -

یکی دیگه از فرقاي من و مهراد اینه که اون فکر می کنه که عشق و عالقه باید بعد ازدواج به وجود بیاد اما . ببخشید خواهر -

 تو هم با من موافقی؟ . من میگم قبلش

 ... نمی دونم  -
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مهراد . ات رو راست باشماینا رو گفتم که حرفی که مهراد ازم خواست به طوؤ غیر مستقیم بهت بگم ولی من ترجیح دادم باه -

 براي همین میخوام بدونم الله قصد نداره بیاد اینجا؟ . میخواد از الله خواستگاري کنه

 موندم بهش چی بگم. نگاش کردم مات

البته من هزاربار بهش گفتم که ده سال گذشته و هردوتون عوض شدین ولی همش میگه که الله دختر خوبیه و مهمتر  -

 .تاینکه فامیل هم هس

 ... هیراد  -

من نمی دونم چرا همه کاراي خیر به ... حاال درباره ي من . این در مورد مهراد بود. بذار حرفام تموم شه... جونم خواهري  -

 به عشق تویه نگاه باور داري؟ . تو مربوط میشه

 ..تا حاال تجربه نکردم واال -

. ولی می دونم یه حسی هست. هنوز تکلیفم با خودم مشخص نیست... نمی دونم باید اسم حسمو عشق بذارم یا تب زودگذر  -

 ... ازت میخوام که منو بهش نزدیک کنی 

 حاال کی هست این دختر خوشبخت... مبارکه  -

 میشناسیش... غریبه نیست  -

یکی اینکه زن به . زمان مامان باباهاي ما دو چیز نشونه ي عشق بود: تمبعد لبخندي زدم و با هیجان گف. کمی فکر کردم یه

 ... یکی اینکه مرد به خاطر زن دعوا کنه . خاطر مرد طالشو بفروشه

 آفرین خیلی باهوشی -

ولی اگه بخواي با ... دوتا ادم پرجنب و جوش و پرحرف . شما دوتا خیلی به هم میاین. واي هیراد خیلی برات خوشحالم -

 .احساساتش بازي کنی خودم حقتو میذارم کف دستت

 کمکم می کنی؟ ... لیلی . نه اصال چنین قصدي ندارم -

 .ولی تا آخرش باهاتم... با اینکه کار خیلی سختیه  -

 حاال نوبت توئه چی میخواستی میگی؟ . واقعا ممنونم... ممنونم  -

 منم ازت کمک میخوام -

 می کنمهر کاري از دستم بربیاد برات  -

بعد از شنیدن حرفام . نه گفتن این حرفا براي من راحته نه شنیدنش براي تو. باید از اول برات بگم. عجله نکن... صبر کن  -

 ... ولی باالخره باید بگم ... ممکنه فحشم بدي و بگی چرا اینا رو به من گفتی 

 شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت( 

 )شی راحتیحالم را اگر نشنیده با شرح
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ولی جلوي . هنوزم از گفتن این چیزا تنم مور مور میشه و گریم میگیره... از مرگ الله تا جدایی از سامان ... رو گفتم  همه

: چشماش پره اشک شده بود و با صدایی گرفته گفت. حرفام که تموم شد به هیراد نگاه کردن. خودمو گرفتم تا نزنم زیر گریه

 ... شاید اآلن ... کاش پیداتون می کردیم ... ختی بکشه یه آدم چقدر می تونه س

 .دیگه نمیشه کاري کرد... گذشته . بغض گفتم بیخیال داداش با

 ..چجوري به مهراد بگم -

 اصال بگو نامزد داره... بهش بگو الله ایرانه و قصد نداره بیاد اینجا . فعال چیزي نگو -

 کنم؟  نگفتی حاال من باید چیکار... نمی دونم  -

 همونی که تعقیبمون می کرد. سامان پیدام کرده -

 .هیراد بازش کرد و نگاه کرد. جعبه رو گذاشتم رو میز و

 ... اونوقت تو . روانی من ازت خواستم کمکم می کنی به لیا نزدیک شم: بعد با صدایی بلند گفت و

 کنه اینجوري نسبت بهت اعتماد پیدا می. خیالت راحت باشه. به لیا میگم -

 ... قبوله : با دهن داد بیرون و گفت نفسشو

 .منم لبخندي زدم و برداشتم. از تو جعبه برداشت و

 خب بریم؟  -

 هر چی تو بگی عزیزم -

 .نه خوشم اومد بلدي -

 فقط به خاطر تو ولی واي به حالت به لیا نگی -

 .فکر می کنم تو دل سامان آشوبی به پا شد. یه جوك تعریف کرد و من غش غش خندیدم هیراد

خیلی بده ادم خوابش سبک باشه و با کوچکترین صدایی از جا . چشمام گرم شده بود که ویبره ي موبایلم منو از جا پروند تازه

خواب آلودگی موبایلمو از کنارم برداشتم و اس ام یه کمی کش و قوس اومدم و با . توي این مورد کامال به مادرم رفتم. بپره

 اس رو باز کردم

 "سامان. شب هارو اینجا صبح می کنم تا بیاي. میخوام باهات حرف بزنم. اگه بیداري بیا پارك سر کوچتون "

 .اینکه براش کاري نداره. شماره ي منو از کجا آورده؟ عجب سئوالی خب معلومه دیگه... از سرم پرید  خواب

خیلی سریع حاضر شدم و رفتم به سمت . حاال که خودش خواسته میرم باهاش حرف بزنم. این بهترین فرصته. تو جام شستمن

تنهاي تنها ... روي نیمکنی نشسته بود . اروم رقتم جلو و پشت دیوار قایم شدم. نزدیک که شدم صداي گیتارشو شنیدم. پارك

 .صدایی که قلبمو تکون میده. مدوایسادم و به صداش گوش کر. نرفتم جلو... 

 منو کشت ییو حسادت و احساس تنها حسرت

 منو کشت ییو تو اونجا نجامیتصور که من ا نیا
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 نداره تیاهم یچکیثابت کنم جز تو برام ه خوامیم

 بزاره ییجبران کنم برات اگه قسمت واسم جا خوامیم

 رمیمدت بگ نیاز نبودنت تو ا یدرس بزرگ بزار

 رمیتا مطمئن شم که تونستم باز ازت فرصت بگ بگو

 باشه گهینباشم، همونکه دلت م یشکیمثل ه خوامیم

 باشم گهیجور د هی خوامیاما م هیجور هی یهرکس

 آدم نبودم نیبهت بد کردم اما بدتر من

 آروم شه وجودم کمیمنو تا  یبخشیم بگو

 )یانیک الدیاز م گهیجوره د هیاهنگ (

حس آدمی رو دارم که داره غرق میشه و میخواد ... داشتم خفه می شدم ... نفسم بند اومد ... منو لرزوند لعنتیش دوباره  صداي

واسه ي یه جور دیگه ... سامان دیگه دیر شده ... یه قطره اشک چکید رو گونم ... خودشو به باالي آب برسونه تا نفس بکشه 

 ... مه چیز دیر شده واسه ي ه...  بخشیدنواسه ي با هم بودن و ... بودن 

 .اومدم برگردم که صداش مانعم شد... می ترسم چیزي بگم که نباید بگم ..نمی تونم حرف بزنم دیگه

 نیومده میخواي برگردي؟  -

 .کنار گذاشت و اومد جلو گیتارشو

یه نفرو میشنوه گوشام فقط صداي ... فکر می کنی چون نمی بینمت حضورتو حس نمی کنم؟ چشمام فقط یه نفرو می بینه  -

وقتی نباشی هیچی حس نمی کنم و همه جاي ... بینیم فقط بوي یه نفرو حس می کنه ... لبام فقط یه نفرو صدا می کنن ... 

 ... دنیام تاریک میشه 

 ... آتیشم می زنی ... داغونم می کنی ... حرف نزن ... نزن سامان  حرف

 با دیدنم لبخندي زد ولی من اخم کردم. قورت دادم و از پشت دیوار اومدم بیرون بغضمو

 می دونستم که میاي -

 براي خودم اومدم... به خاطر شما نیومدم : جدي گفتم خیلی

 بیا بشین..مهم اینه که اینجایی... برام مهم نیس  -

 براي نشستن هم نیومدم -

 باالخره منو شناختی؟ ... م عاشق این لجبازیات... هنوزم لجبازي  -

 ..آره متاسفانه: زدم پوزخند

 .مطمئنم دلش میخواد خفم کنه ولی داره خودشو کنترل می کنه. مشت شد دستش

 ... لیلی  -
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 .همه چیز بین من و شما تموم شده. من نمی فهمم این کاراتون براي چیه. هیچی نگید -

 ... من هنوزم . ولی براي من تموم نشده -

 .دست از سرم بردار. داري زندگیمو خراب می کنی. چرا نمیخواي بفهمی من نامزد دارم -

 توقع داري باور کنم؟ : اي کرد که منو عصبی کرد و بعد گفت خنده

ببینم براي . کارت شده تعقیب کردن من. فکر می کنم دیده باشیش: چپمو آوردم باال و حلقه ي بدلم رو نشونش دادم دست

 ت پولم میدن که سفت چسبیدي بهش؟ این کار به

درحالی که به سمت خیابون می رفتم و از سامان دور می . دستمو اروم اوردم پایین و برگشتم . به حلقم نگاه می کرد مات

 .اگه یه بار دیگه دور و ورم پیدات شه با شوهرم طرفی: شدم، بلند گفتم

بارون تند می بارید و تن خستمو . س گذاشتم روي قلبم و دویدمدستمو از تر. فریاد سامان با غرش آسمون یکی شد صداي

 ... از ته دل زار می زدم ... زدم زیر گریه ... به اندازه ي کافی که دور شدم قدمامو اروم کردم . خیس می کرد

 میون بارش بارون( 

 این گریه شیرینه چقدر

 صورتم اینجا میون

 اشکی نمی بینه کسی

 لبریز بارون و چشمام

 سردو بی روحه اهمنگ

 چیزي از من و حسم تو

 فهمی دلت سنگه نمی

 اینجا تک و تنها حاال

 عشق تو چه سر خوردم از

 راحت می شدم از عشق چه

 ... )یه گوشه می مردم  اگه

با . همون موقع کارل رو دست بسته آوردن بیرون. دویدم به سمتشون. هاي پلیس و مردم مغازه رو احاطه کرده بودن ماشین

 .دن من پوزخندي زد و بعد سوار ماشین پلیس شددی

 چی شده؟ : یکی از پلیسا پرسیدم از

 .هیچی خواهشا اینجا رو خلوت کنید -

 .سعی می کرد مردم رو متفرق کنه و

 من صاحب این مغازم -
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 پس براي رسیدگی به شکایت و پرونده بیاین اداره ي آگاهی -

 رو فرستادید؟  آمبوالنس: بی سیم رو گرفت نزدیک دهنش بعد

دو . لیا بی هوش روي مبل افتاده بود و هیراد کنارش نشسته بود و سعی می کرد به هوشش بیاره... دویدم تو مغازه ... لیا  واي

 .تا پلیس هم عین عزرائیل باال سرش وایساده بودن

 .رسید و لیا رو بردن آمبوالنس

 .بیا ما هم با ماشین دنبالشون بریم: نگران گفت هیراد

با آخرین سرعت پشت آمبوالنس می . هیراد دستمو گرفت و به زور سوار ماشین کرد. شده بودم و مغزم فرمان نمی داد شوکه

 .رفت

 چه اتفاقی افتاد؟ : پرسیدم آروم

اومدم دنبالت . ده بودم معلوم نبود چی می شداگه کمی دیر رسی. نمی دونم بهش چی بگم... اون پسره ي : جواب داد عصبی

 ... کارل به لیا حمله ور شده بود . که با هم بریم بیرون که صداي جیغ از تو مغازه شنیدم

 ... ادامه نداد و بقیه راه تو سکوت گذشت  دیگه

اشک تو ... تکون می داد هیراد عصبی پاشو . من و هیراد روي صندلی نشستیم. بیمارستان و لیا رو بردن اورژانس رسیدیم

 .برگشت و لبخند محوي زد. دست لرزون و سردمو گذاشتم رو دستش. چشمام جمع شده بود

 پلیس گفت باید بریم اداره -

 مطمئن باش تا کارل مجازات نشه کوتاه نمیام. صبر کن دکتر بیاد. می ریم -

 .ي نشدهچرا دیگه گریه می کنی؟ حاال که چیز: دستمو فشرد. جاري شدن اشکام

ولی تو اینجوري ... بهت برنخوره ولی این روزا کمتر پسري هست که براي ما ازرش قائل شه ... ما دخترا خیلی بدبختیم  -

اگه همون اتفاقی که . لیا درست مثه خواهرمه. چقدر خوبه که هستی. اگه دیر رسیده بودي معلوم نبود چی می شد... نیستی 

هیچ کسو نداشتم . من اونموقع فقط شونزده سالم بود و تنهاي تنها بودم. دق می کردم ماافتاد حتبراي الله افتاد براي لیا می 

 ... و این بهم نیرو میده ... ولی االن تو مثه برادر پشتمی ... که باهاش درد دل کنم 

 ... خوشحالم که اینجام  -

 حالش چطوره؟ : هیراد پرسید. فوري بلند شدیم. اومد دکتر

 .سرمش که تموم شد می تونید ببریدش. شکلی نیستم. خوبه -

 .با پشت دستم پاك کردم و از دکتر تشکر کردم اشکامو

 می تونیم ببینمیش؟  -هیراد

 بله ولی هنوز به هوش نیومده -دکتر
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صورتش معصوم تر از همیشه . روي تخت خواب بود و موهاي طالییش اطرافش روي بالش ریخته شده بود. تو اتاقش رفتیم

 .خودمو کنترل کردم تا گریم نگیره. رفتم جلو و دستشو گرفتم و پیشونی سفیدشو بوسیدم. ه نظر می رسیدب

 .خودش هم نشست کنارم و زل زد به لیا. لرزشم رو حس کرد و کمکم کرد که بشینم هیراد

 قولت که یادت نرفته؟  -

 ... نه نرفته  -

 اي این بازیو تموم کنی؟ لیلی نمی خوام تو کارات دخالت کنم ولی نمی خو -

 منظورت چیه؟ دیگه نمیخواي ادامه بدي؟  -

درسته موقعیتامون فرق داره ولی فهمیدم وقتی کسی که دوسش . امروز حس سامانو درك کردم. نه من تا اخرش هستم -

لیا رو که توي اون . .حاال مال من که جدیده ولی اون قضیش مال سه ساله. داري براش اتفاقی میوفته چه حالی پیدا می کنی

 ... فهمیدم حسم الکی نیست و دوسش دارم ... اصال دربارش حرف بزنم  منمی تون. حالت دیدم نمی دونی چقدر حالم بد شد

 ... من نمی تونم اونو ببخشم ... هیراد  -

 چرا نمیخواي قبول کنی تو هم به اندازه ي اون مقصري؟  -

 ! چی؟ : بردم باال صدامو

 ... اینجا بیمارستانه . باش اروم. هیس -

 دیگه این حرفو نزن -

 ... انگاري داره به هوش میاد . هرکاري دوست داري بکن... صالح مملکت خویش خسروان دانند ... باشه  -

*** 

معلوم شد که چند مورد . حال لیا بهتر شده و کارل تو زندانه. هفته گذشته و سامان دیگه نه تعقیبم می کنه نه سراغم میاد یه

لیا . و من در تالشم که هیراد و لیا رو به هم نزدیک کنم و تا حدودي موفق هم شدم. دزدي هم تو پرونده ي ساهش هست

 .شد و این خودش خیلی خوب بود بونهروقتی فهمید هیراد نجاتش داده باهاش م

 لیلی میشه یه لیوان آب برام بیاري؟  -

لیوان آبو دادم . هیچیش هم نیست و از منم سالم تره. وقتی از بیمارستان مرخص شده به خودش استراحت مطلق داده از

 بفرما شازده: دستش و گفتم

 .. .فک کنم هیراده : نیشش باز شد و گفت. موقع زنگ درو زدن همون

 از کی تا حاال از اومدن هیراد شاد میشی؟  -

 .خودم درو باز می کنم. اومده عیادتم دیگه... خب : لبخندش محو شد و تک سرفه اي کرد فوري

کتاب شعري رو . رفتم تو اتاقم تا اونا تنها باشن. هنوزم نمی دونه نباید براي من فیلم بازي کنه. بلند شد و رفت درو باز کنه و

 .نگام روي نوشته ها بود ولی غرق در افکار پریشون خودم بودم. مباز کرد
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 .مهمون داري: در روي پاشنه چرخید و لیا گفت یهو

با گریه اومد جلو و سفت بغلم کرد و برادرش در چارچوب . با دیدنشون چشمام گرد شد و ناخودآگاه بلند شدم. اوردم باال سرمو

صبر . حاال خوبه فقط منو یه بار دیده بود. یه ریز دم گوشم حرف می زد و می گفت که دلش برم تنگ شده بود. در وایساده بود

 .کردم نا ازم جدا شه

 چرا اومدید اینجا؟ : پرسیدمخیلی جدي  بعد

 .اومدیم باهات حرف بزنیم: بود که دلخور شده معلوم

 .شماها طارین با این کاراتون زنگی منو خراب می کنید. دیگه حرفی نمونده: گفتم عصبانی

 ..لیلی: با بغض گفت تابان

 ! چرا نمیخواین بفهمین من شوهر دارم. اینی که جلوتونه یکی دیگس... لیلی مرد  -

 ..صبر کن تو خیلی چیزا نمی دونی -

 نمی خوام چیزي بدونم. دیگه مهم نیست -

 .سامان تصادف کرده بود: رفتم به سمت در که صداي بلند ماهان باعث شد وایسم و

 .بذار حرف بزنیم... لیلی بیا بشین ..ماهان اروم باش: اومد جلو تابان

ماهان عصبی اتاق رو با . تابان هم اومد کنارم. همونجا نشستم روي زمین. روي دستگیره بود ولی نیرویی نداشتم باز کنم دستم

 .پاهاش متر می کرد

چرا نپرسیدي سامان تو این چند وقت کجا بود و چیکار می کرد؟ تو که میدونی پیدا کردنت کار سختی براش : شروع کرد تابان

حتی محل تصادف هم نزدیک ... که تو رفتی یکی بود  روزي که سامان تصادف کرد با روزي... اینا رو ولش کن ... نبود 

پدر و مادرم دیگه طاقت از . شش ماه تو کما بود. بدي به سر سامان خورد يتصادف وحشتناکی بود و ضربه . فرودگاه بود

واب دکترا ج... هممون اذیت شدیم ... خیلی توي اون شش ماه اذیت شدن . دست دادن یکی دیگه از بچه هاشون رو نداشتن

 .قطعی نمی دادن و می گفتن همه چیز دست خداس

آرش همه چی رو براش . هیچکس پیگیر پرونده ي سامی نبود ولی ماهان رفت و تا ته قضیه رو دراورد. اومد ایران ماهان

 .اب شده بود رفته بود تو زمین. ماهان دنبال بهزاد هم گشت ولی اثري ازش نبود. هرچی که می دونست. گفت

اما همه . عالئم حیاتی سامان روز به روز رو به بهبود می رفت تا اینکه بعد از شش ماه به هوش اومد: و ادامه داد کرد مکثی

تنها چیزي که . حتی خودشو. هیچی یادش نمیومد و هیچ کسو نمیشناخت. چیزو توي این خواب شش ماهش رها کرده بود

 ... لیلی : یادش میومد یه اسم بود

 ..این لیلیه: فوري شناخت و گفت. نشون داد عکس تورو بهش آرش

 .سکوت کرد و سرشو انداخت پایین تابان
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حتی نمی دونستیم سامان تو رو دوست . هیچکس نمی دونست اون روز بین شماها چی گذشت: به جاش ادامه داد ماهان

اومدیم دنبالت بگردیم ولی سامان . از حرفاي دوستات فهمیدیم که قبل از اینکه تو بري رفتارات خیلی عوض شده بود. داشت

بذارین اول همه . بوده ولی حتی یه ذره هم ازش چیزي نمی دونم یمگفت من فقط می دونم یه همچین کسی تو زندگ. نذاشت

 .چیز یادم بیاد

یاد براي همین تصمیم گرفتیم هرجور شده کمکش کنیم همه چی رو به : در تایید حرفاي ماهان سرشو تکون داد و گفت تابان

. تک تک عطراتو بو کرد ولی فایده نداشت. سامانو بردن و اتاق و وسایلتو نشونش دادن. حتی دوستات هم کمک کردن. بیاره

 .هر روز بیشتر تو خودش فرو می رفت. یه سال و نیم گذشت و هیچی یادش نیومد

این بار هیچ اتفاقی نیفتاد . اینکه یه روز وقتی داشت از خیابون رد می شد که ماشین با سرعت به طرفش اومد و زد بهش تا

راننده بهزاد بود . و محض اسنکه راننده ي ماشینو دید شناخت. ولی شوکی که بهش وارد شد باعث شد که همه چی یادش بیاد

تصادف اول هم . که سامی عاشقت شده و میخواد باهات بمونه و بزنه زیر همه چیز داون فهمیده بو. و میخواست سامانو بکشه

 .کینه اي که از تو و سامی به دل گرفته بود کار دستش داد و رفت زندان. کار اون بود ولی به هدفش نرسیده بود

 .و ماهان از همون شب گشتن دنبالت تا پیدات کردن سامان

چون مسیرتو پیچونده بودي و اول رفته بودي کیش و بعد اومدي اینجا . ون رو سخت کرده بودالبته تو کارم: اضافه کرد ماهان

اون می دونست به زمان نیاز . وقتی هم که پیدات کردیم تو اون رفتارو با سامان کردي. براي همین یه ماهی طول کشید... 

 .از بین بردي دشوولی تو اون شب امی. امید داشت. داره

تا حاال ندیده بودم . یه راست رفت تو اتاقش و گریه کرد. وقتی اومد خونه داغون بود. بمیرم براي داداشم: گفتبا بغض  تابان

شبانه روز ازش مراقبت می کنیم تا یه وقت . سامان داره روز به روز داغون تر میشه... لیلی ... یه مرد اینجوري گریه کنه 

  ...داره  دوستسامان واقعا ... خودکشی نکنه 

. نمی دونم چقدر تو این حالت بودم... به یه نقطه خیره شده بودم ... تنم به لرزش افتاده بود ... داشت گلمو می فشرد  بفض

 .تابان و ماهان سکوتمو که دیدن بلند شدن که برن

 ... اگه دوسش داري نامزدیتو . هنوزم دیر نشده: اروم گفت تابام

 .امو بغل کردم و زدم زیر گریه و تموم غم و غصه هامو ریختم بیرونزانوه. تموم نکرد و رفت بیرون حرفشو

 بغض سر بشه هیامشبم با  نذار

 چشات تر بشه هیگر ریز بزن

 آروم رو هم یلیچشمات و خ بذار

 کمی یسبک ش هیگر ریز بزن

 امشب غرور و بذارش کنار هی

 با لذت ببار یهست يابر اگه
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 که یاگه عاشقش هست هنوزم

 گهیغصه ها تو تو قلبت د زینر

 خستت کنه گهینذار د غرورت

 دل شکستت کنه دیبا ستین اگه

 یداغون یپنهون کن یتون ینم

 یآسون نیبه ا ینباش ادشی یتون ینم

 تو يو دوسش دار یعاشق هنوز

 تو يجار يبده اشکا نشونش

 یداغون یپنهون کن یتون ینم

 یآسون نیبه ا ینباش ادشی یتون ینم

 )یر گریه از رضا شیرياهنگ بزن ز( 

لیلی ... اگه فکر می کنی که بري دنبالش خودتو کوچیک کردي، اشتباه می کنی : گرم و مردونه اش توي گوشم پیچید صداي

 .تو هنوزم دوسش داري... به خودت بیا ... 

 ..برو دنبالش: لبخندي زد و گفت. بلند کردم و با چشماي بارونیم نگاش کردم سرمو

چقدر خوبه که . کمکم کرد بلند شم. لبخند محوي زدم و دست بی جونم رو گذاشتم تو دستش. فم دراز کرددستشو به طر و

 .هستش

 .بدو تا دیر نشده: داد دستم و گفت پالتمو

رفتم و سوار . هنوز ماشین ماهان جلوي در بود. به اطراف نگاه کردم. نگام ازش تشکر کردم و با عجله از خونه اومدم بیرون با

 .ماهان و تابان متعجب برگشتن رو به من. شدم

 ... نامزد ندارم ... من : گفتم شرمنده

 .وقتی رسیدیم خونه ي ماهان زنش درو باز کرد. ماهان حرکت کرد. لبخند زدن و به هم نگاه کردن هردو

 .سامانو صدا کن -ماهان

 .خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم: ناراحت گفت خیلی

 رفت؟ اخه کجا؟  -

 نمی دونم -

 دیر رسیدیم: لب گفتم زیر

 ... فک کنم بدونم کجا رفته . نه دیر نشده -

*** 
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 .برو جلو: زیر گوشم گفت ماهان

دریاچه اي کوچک با اب زالل و تمیز . تا حاال منظره اي به این قشنگی ندیده بودم. تکون دادم و اروم اروم قدم برداشتم سرمو

سامان به تخته سنگی تکیه داده بود و زیر اسمونی که اولین رده هاي باشکوه . ردنکه قوهاي سفیدي روي ان حرکت می ک

 ... صدایی پر از غم می خوند  باغروب برش کشیده می شد گیتار می زد و 

 اومد به جام یکی يزود نیهم به

 صدام رسهیبگوشت نم گهید

 من يرو يبندیچشاتو م يدار

 امیکنار تو ب گهید خوادینم دلت

 يکرد دایهش احساس پب معلومه

 يبرگرد شمیپ يخواینم معلومه

 ادتیاز  يکه منو برد دونمیم

 خوادتیهنوزم قلبم م یدونیم

 ادمهیخنده هات  شهیهم

 باهات هم قدمه یمن ک يجا

 اومد به سرم یشده چ یچ

 ببرم ادیتو رو از  تونمینم

 گذرهیمن روزات چقدر خوب م بعد

 اون از من عاشق تره التیبخ

 تو بودم يایتنها رو يروز هی

 که نباشم بهتره نمیبیم حاال

 يکرد دایبهش احساس پ معلومه

 يبرگرد شمیپ يخواینم معلومه

 رهیسرد و دلگ یهمه چ اتیدن تو

 رهیم شیخوب پ یهمه چ اتیدن تو

 ادمهیخنده هات  شهیهم

 باهات هم قدمه یمن ک يجا

 اومد به سرم یشده چ یچ

 ببرم ادیتو رو از  تونمینم
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 )اهنگ به همین زودي از سیروان خسروي( 

چقدر . بغض راه نفس کشیدنم رو بست. یه آهی که مثل یه خط بی نهایت بود و همین جور ادامه داشت. آه پر از درد کشید یه

به  بدون اینکه در نظر بگیرم منم. من سامانو کسی که تا دنیا دنیاس دوسش دارم رو اذیت کردم و همه چیو انداختم گردن اون

 .اندازه ي اون یا بیشتر مقصرم

به خاطر اینکه بگم من هیچ کاري نکردم همچیو . تو چند بار در خوشبختی رو به روم باز کردي ولی من خودم بستمش خدایا

 ..ولی... اگه سامان منو نبخشه حق داره ... خدایا کمکم کن ... تقصیر تو و سرنوشت تلخم انداختم 

 دلگیرممن اسمان پر از ابرهاي ( 

 )تو دلخوري از من، من از خودم سیرم اگه

 تو رو از یاد ببرم... نمی تونم ... منم : دهنمو قورت دادم و گفتم اب

حتما داره خاطراتمون رو . البد فک می کنه توهم زده. همون طور به یه نقطه خیره شده بود. عکس العملی نشون نداد هیچ

 .مرور می کنه

 ه یک عمراین همه قصه ي تو بود ک( 

 همه دل بردي و دلی نسپردي از

 خاطره ي من! ها رفته اند خاطره

 )تو چرا مثل خاطرات نمردي پس

 .دست از سرم بردار: نیم نگاهی بهم کرد و گفت. کنارش نشستم رفتم

 .سامی خان توهم نزدي: اي کردم و گفتم خنده

 .ولی یهو وایساد. تشو اورد باال نزدیک صورتماروم دس. سرشو برگردوند و صورت خندون و چشماي خیسمو دید متعجب

 بذار باور کنی واقعیم. دست بزن..سامان -

 .فوري با دستش اونو پاك کرد... یه قطره اشک از چشمام جاري شد  و

 خودتی؟ ... لیلی : صدایی لرزون و گرفته گفت با

 ... لیلیم ... سامان . اره -

 ... برق اشک تو چمشاش دیده می شد ... کرد منم هنوز باور نمی ... صورتم دست می کشید  به

 اومدي منو عذاب بدي؟  -

 .کنارت باشم... اومدم اگه بذاري ... اومدم تا جبران کنم ... اومدم تا منو ببخشی ... نه  -

 ... من تو رو ببخشم؟ این تویی که باید منو ببخشی  -

 .لیاقت دوست داشتن رو ندارم... من چقدر بدم ... سامان هنوز خودشو مقصر می دونست ... هقم شدت گرفت  هق

 ... من مقصرم ... سامان  -
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 ... دیگه همه چی تموم شده ... هیچی نگو ..هیس -

 ... من لیاقت ... تو خیلی خوبی  -

 چند ساله... بذار نفس بکشم ... و داري ارومم می کنی ... االن فقط مهم اینه که اینجایی ... دیگه از این حرفا نزنیا  -

 ... دارم سخت نفس می کشم  که

این فاصله ... تموم شد ... اونم بی صدا اشک می ریخت ... سرمو گذاشتم رو ي شونش و گریه کردم ... نفس عمیقی کشید  و

 .د و ما هردو اروم شدیمتموم ش

 براي همیشه پیشم می مونی؟ ... لیلی  -

 .به یه شرط -

 قبوله -

 بذار بگم بعد بگو قبوله -

 .بفرمایید بانو -

 .شرطم اینه که باید برگردي سرکارت و پلیس شی. دلم براي بانو گفتنت تنگ شده بود -

 ! چی؟  -

 ... دیدي گفتم قبول نمی کنی  -

 ولی براي چی اینو ازم می خواي؟ ... اصن قبوله ... ي نگفتم من که هنوز چیز -

شایان هاي زیادي به کمک تو نیاز . درسته تو شایانو از دست دادي و خودتو مقصر می دونی ولی نباید که عقب نشینی کنی -

 .زیار می شنعالوه بر این دختراي زیادي هستن که قربانی ادمایی مثه ما. تو می تونی اونا رو نجات بدي. دارن

انتقام از کسایی که شاید حتی یه ذره هم به اون کسایی که تو ذهنمون بودن . و تو هردومون انتقام رو انتخاب کردیم من

 .شباهت نداشتن

ما با نجات دادن مردم از طست اونا میتونیم خودمون . وقت فکر نکردیم که شاید راهی به غیر از انتقام وجود داشته باشه هیچ

 .کنیم رو اروم

 .تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودم. خیلی حرفات قشنگ بود... االن از ته قلبم می گم قبوله : لبخندي زد و گفت سامان

 و من هیچ وقت طعم خوشبختی واقعی رو نمی چشیدم... اگه فکر کرده بودیم شاید االن هیچ کدوممون اینجا نشسته بودیم  -

 یعنی االن خوشبختی؟  -

 تر از اون چیزي که فکرشو می کنیبیش -

 همه ي سعیمو می کنم... لیلی مطمئن باش هر روز این حست دو برابر میشه  -

 ... همین که کنارمی کافیه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا specialstar  –خودت باش                             

wWw.98iA.Com ١٨٧ 

شاید منتظر شنیدن ... اون یه بار گفته بود ولی من نه . تو فکر فرو رفتم... کردم سامان خواست چیزي بگه ولی نگفت  احساس

 ... گه غروري ندارم که بخوام نگرانش باشم من دی. همین بود

 ..سامان -

 جانم -

 ! دوست دارم -

 ..اونقدرا هم که فکر می کردم سخت نبود. چشماش برق زدن. و نگام کرد برگشت

 ... مجنون لیلی ... مجنونتم ... من عاشقتم  -

 متعحب نگام کرد. درش اوردم و گذاشتم تو دست سامان... گردنبندم افتادم  یاد

 .هیچ وقت از خودم جداش نکردم -

 .لبخند زدم... غلیظی زد  لبخند

 )آغازي براي پایان: فصل ششم(

 

ینه وصف نشطنی داره وقتی توي راهرو قدم می زنی و صداي پاشنه ي کفشات همه جا می پیچه و هرکی تو رو می ب لذت

 .بهت اداي احترام می کنه

 .کیفم رو برداشتم و دوباره اومدم بیرون. اتاقم رسیدم و درو باز کردم به

 خانم رنجبر کجا تشریف می برید؟ : از پشتم گفت صدایی

 فکر کنم قبال بهتون گفته باشم -

 شب خونت مهمونیم دیگه؟ ... اره  -

 بعدم کی به شما گفته که خونه ما مهمونی؟ . اینجا محل کاره. خانوم لطفا درست حرف بزنید -

 .قیافت خیلی باحال میشه وقتی اینجوري حرف می زنی: زیر خنده زد

 یه کاري نکنید اخراجتون کنم -

 واي مامانم اینا ترسیدم -

 ... غلط کردم : فوري گفت. و یه نگاه غضبناکی کردم برگشتم

 کنترل کردم تا خندم نگیره خودمو

 و اگه دختر خوبی باشی می ذارم شب بیاي خونمونحاال ناراحت نش -

 می خوام صد سال سیاه نذاري: لب گفت زیر

 میگما این دختره خوب به خودش مرخصی داد. شنیدم چی گفتی -

 اره واال هردوشون خیلی هول بودن سر یه سال بچه دار شدن -
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 تو نمی خواي بچه دار شی؟  -

 گیر داده بچه میخوام. در این باره جلو رامین حرفی نزنیا تو رو خدا. نه بابا من هنوز خودم بچم -

 سی سالته دیگه داري پیر میشی... از دست تو یلدا  -

 تو یکی دیگه نصیحتم نکن -

 به سپیدم بگو. شب خونه ي ما یادت نره... خوددانی  -

 باشه خیالت راحت -

 پس می بینمت -

صداي فش فش بی . با خوشحالی رفتم سوار شدم. جیگرش جلو در پارك بودبی ام و ابی کاربنی . از ساختمون اومدم بیرون و

 .سیم مثه همیشه میومد

 سالم بر بانوي خودم -

 سالم خوبی؟  -

 تو خوب باشی منم خوبم -

 دیوونه -

 .بهتره بگی مجنون -

 دیرمون شد. سامان بیخیال -

 دقیقا کی پروازشون می شینه؟  -

 .نمی دونم این چیزا که حساب کتاب نداره ولی حدودا پنج -

 .خوبه پس یه ساعت وقت داریم -

 .نگاهی به تابلوي باالي در ساختمون کردم. راه افتاد و

 "با مدیریت لیلی رنجبر. موسسه ي حمایت از دختران بی سرپرست"

سپیده ... رامین و یلدا ..با ازدواج شش نفر دیگه هم بودازدواج ما مصادف . و سامان دو سالی میشه که با هم ازدواج کردیم من

 ... رها و آرش ... و نیما 

 .ي سپیده و نیما دو ماهی میشه که به دنیا اومده و شده همه ي زندگی پدر و مادرش بچه

. ن تصمیمی گرفتتوران بعد از شنیدن همه ي ماجرا تا چند وقت با کسی حرف نیم زد ولی بعد از اینکه ما برگشتیم ایرا خاله

خاله تونست همه ي خانواده رو راضی کنه تا برگردن ایران تا بتونه سالهاي باقی مونده از عمرش رو توي وطنش در ارامش 

 .سپري کنه
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لیا به کمک هیراد مسلمون شد .اما این فقط مرحله ي اول بود... با هزار بدبختی تونست قلبم لیا رو به دست بیاره ... هیراد  و

بعد رضایت خانوادش رو جلب کرد و و حاال هم با کلی شرط و . ر کنار من به این باور رسیده بود که اسالم دین کاملیهچون د

 .و من خوشحالم که خواره و برادرم هردو در کنارمن. کنن و همین جا بمونند دواجشروط قراره بیان ایران تا از

 .ولی هیچ کس از اینده خبر نداره. یگه تصمیم نداره ازدواج کنهبعد از اینکه فهمید الله چه سرنوشتی داشته د مهراد

 .به اداره ي پلیس برگشت و هر روز تالشش براي نجات مردم بیشتر میشه سامان

هم به کمک بچه ها این موسسه رو زدیم تا دخترایی که سرنوشتشون مثه ما یا حتی پیچیده تره بیان تا ما ازشون حمایت  من

 .کنیم

همه ي زنا به مردا و همه . که همه ي مردا مثل هم نیستن و نباید کار اشتباه یه نفرو به گردن دیگري انداخت من فهمیدم و

فقط کافیه یه لحظه تصور کنید جهانی رو که یکیشون ..اگه یه کدوم نباشن دیگه دنیا دنیا نمیشه. ي مردا به زن ها نیاز دارن

 ... وجود نداشته باشن 

ما این عشقو ساده به طست نیاوردیم براي همین هردو در تالشیم که روز . و سامان تازه داریم می فهمیم زندگی یعنی چی من

ما در تموم این سالها و سختی هایی که کشیدیم، فهمیدیم که عشق بدون . به روز پایه هاي زندگیمون رو محکم تر کنیم

 ! ایمان و گذشت، عشق نمیشه

 : پرغبار من بنویسبه روي اینه ي (

 ... )عشق جهان جاي زندگانی نیست  بدون

 

 پایان

 92زمستان

 

 

 

  92 بهمن  : یینها انیپا

  93 خرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member243183.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member192119.html    :ناظر 
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