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 نودهشتیا انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 :مقدمه

 کسی بی از برآوردم سر

 نبود کسی کرد می کار چشم تا

 نبود غمی بی انسان
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 نبود کسی بی لحظه هر

 بود نبودم و بود

 بود خروشم و جوش

 بود هواسم و هوش

 بود چراغم و چشم

 کرد کارم و کس بی

 کرد نزارم و بیچار

 کرد فدایم و دلدار

 کرد صدایم لحظه هر

 شدیم معشوقی و عاشق

 شدیم دلداده و دلدار

 شدیم همدمی و همسر

 شدیم هرجایی و هرکس

 شدیم هم خیال و خواب بی

 شدیم بدکاره و بدخواه

 شدیم بیچاره و تنها

 و

 ماندیم

 ماندیم هم پای به

 ساختیم چه سوختیم چه

  باختیم چه بردیم چه
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 اول فصل

 

 

 :دادم جواب خوابالو...  شدم بیدار تلفن زنگ صدای با که بودم خوابیده شکمم روی

 بله؟ -

 !خواب خوش خانوم سالم -

 میگه همچین...  بود صب 9...  کردم نگاه ساعت به...  ماشاال بود خوشحال چقدم...  بود فرید

 !ئه 2 ساعت انگار خواب خوش

 :گفتم بدم سالمشو جواب اینکه بدون

 !نهه ساعت تازه -

 !بشی بیدار صب 7 باید دیگه فردا از کنی قبول اگه که دارم برات پیشنهاد یه -

 چی؟ -

 :گفت و کرد مکث

 بشی؟ شاغل حاضری -

 :گفتم ذوق با...  بود پریده سرم از خواب دیگه

 کاری؟ چه -

 دوستمم...  نمیاد سال 2 تا شده باردار دوستم بابای شرکت گرافیست...  خوره می رشتت به -

 تا شرکتشون بری سر یه گفت که کردم معرفی بهش رو تو منم...  گرده می گرافیست یه دنبال

 !نه یا کنن استخدامت تونن می ببینن

 بزنم حرف نوژن با باید -

 !حله اون...  زدم حرف باهاش خودم -
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 کردی می ناز یکم غیرت خوش اخه د! ... داره غیرت هم ما داداش داره غیرت داداششون مردم

 میشد؟ چی...  دوستت واسه

 بیام؟ کی باشه -

 تونی؟ می امروز -

 :گفتم پنچر

 !بیام چششون به بخرم لباس برم بذار...  نه امروز امــــــــروز؟ -

 !موال به خوشگلی -

 :گفتم عشوه با

 !دونم می خودم که اونو -

 :گفت و خندید

 خوبه؟...  میریم باهم فردا پس اوکی -

 خوبه اره -

 فعال پس باشه -

...  ودمب مرگ ذوق کلمه واقعی معنای به...  پریدم می پایین باال خوشحالی با کردمو قطع رو گوشی

 !داره به هم باره به هم گفت می دلم ته چیزی یه ولی بود دار به نه بود بار به نه حاال

*** 

 دور که بود مشکی سارافن یه...  بود خوب نظرم به که کردم پیدا مانتو یه باالخره بدبختی کلی با

...  هبپوشون استینامو که داشت روش کوتاهم کت یه...  بودن دوخته طالیی کلفت نوار یه کمرشو

 با تمیذاش کم هرچی از بابام شکر رو خدا...  بود کلوش دامنشم و بود سینم زیر تا کتش کوتاهی

 و دست این عاشق اما نمیومد خوشم کاراش از کدوم هیچ از هرچند...  کرد می جبرانش پول

 .بود نرفته بین از خصلتش این هم فاصله ها کیلومتر با حتی...  بودم دلبازیش

 می دلم خیلی...  کردم ست رنگ همون به سانتی 01 کفش و طالیی شال با رو مانتو همون

...  کردم اکتفا لب رژ و چشم خط به و دادم ترجیح رو بودن ساده اما کنم غلیظ ارایش خواست
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 8 ساعت راس و بیرون زدم طالیی کوچولوی کیف یه با و ریختم صورتم رو کج ایمم قهوه موهای

 . زدم فریدو خونه زنگ و باال طبقه رفتم

 فیدس پیرهن یه...  کرد باز درو باالخره دقیقه چند از بعد...  میداد لفتش کردن باز در موقع همیشه

 :گفت...  شد باز هم از صورتش و شکفت گلش از گل دیدنم با...  ای سورمه جین یه و بود تنش

 رو تو بابای اگه من واال! ... شدی شناس وقت انقد که مهمه کار این واست خیلی اینکه مثل -

 سرکار رفتم می عمرا داشتم

 :گفتم غیض با

 !سالم علیک -

 :گفت تعظیم حالت به سینشو رو گذاشت دستشو

 شد عرض سالم شرمنده -

 :گفتم و شدم خونه وارد تعارف بدون

 شو حاضر بدو -

 حاضرم منکه -

 :گفتم تعجب با

 !چیزی کتی یه بیای؟ خوای می اینجوری -

 :گفت و زد پوزخندی

 !ها تابستونه بعدشم...  نداریم هم با رو حرفا این که شاهرخ منو -

 کیه؟ شاهرخ -

 :گفت و زد چشمک

 !دیگه دوستم -

 :گفت فرید که بودیم ترافیک تو...  بیرون زدیم اپارتمان از باهم و گفتم اهانی

 الی؟ -
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 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 هوم؟ -

 :گفت شوخی به

 جانم؟ بگی میمیری -

 !اسکول ی پسره...  زدم پوزخند بهش کردمو نگاش

 :گفت و شد جدی

 می کار اونجا نفر 01.71 حدود میریم داریم ما که اینجایی...  میگم چی ببین کن گوش خوب -

 مردا.. . نیستن جوون اما هست بینشون خانومم...  مردن هم کارمندا اکثر...  بزرگیه شرکت...  کنن

.. . بیای قراره جاش تو که بود خانومی همون اینجا خانوم ترین جوون...  میشه پیدا سنی همه هم

 بولق منو پیشنهاد شد مجبور گشت می اشنا ادم یه دنبال چون اما نبود راضی اومدنت با شاهرخ

 !نندازن گیرت کنی جمع حواستو یکم که گفتم...  شاهرخه بابای شرکتم رئیس...  کنه

 قربان میشه اطاعت -

*** 

 اهن تو فرید دونستم می...  کنه پارک بذاره ماشینو تا رفت خودش و کرد پیادم شرکت در جلو

 بیام و رمب تنهایی مسیرو این باید احتماال و نیست ای کاره اینجا پس کنه می کار باباش فروشی

 هب رام خیلی...  بود لوکس زیادی...  روم به رو ساختمون تو رفتم بشم منتظرش اینکه بدون... 

 منو که مبر فرید قربون...  تره سر دیگه شرکتای خیلی از بود معلوم اما نمیشد کشیده جاها اینجور

 !بره نمی بد جای

 :گفت در جلو نگهبان که اسانسور سمت برم خواستم

 کجا؟ خانوم -

 ازم سانتی 01.21 یه...  بود کوتوله خیلی اون یا بودم دراز و دیالق خیلی من یا...  سمتش برگشتم

 !فرستب صلوات نشی تر کوتاه: گفتم دلم تو...  گرفت نادیده نباید کفشامم البته بود تر کوتاه

 دارم کار شرکت رئیس با -
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 بشه هماهنگ باید -

 :گفتم و وایسادم سینه به دست

 کنید هماهنگ خب -

 هک گفت بهش پرسی احوال سالم کلی از بعد و تو اومد در از فرید که اش باجه سمت بره خواست

 . گرفت تحویلم چاپلوسی و تعظیم کلی با اونم...  همیم با

 !هست ای کاره یه اینجا فرید این اینکه مث نه

 :گفت فرید بست کامال در وقتی و شدیم اسانسور سوار باهم

 هوم؟! که نداره وجودی فریدی اصال...  ها برو تو -

 با...  بوسید امو گونه اروم و کرد حلقه بازوم دور دستاشو که کردم نازک براش چشمی پشت

 :گفت که کردم نگاش تعجب

 ببوسم؟ خواهرمو تونم نمی من چیه؟ -

 :گفتم و خنده زیر زدم

 !ایه صیغه چه دیگه خواهر -

 "بخیر صبح" بود نوشته...  بود حسام از اس ام اس یه...  لرزید جیبم تو گوشیم لحظه همون

 :دادم جواب...  بیدارم؟ صبح موقع این من دونست می کجا از این

 خیر به توام صبح ممنون -

 و کردم خاموش گوشیمو! ... پسرم دوست با اونم...  کنم بازی اس ام اس فرید جلو خواستم نمی

...  شدم ادهپی اسانسور از فرید سر پشت وایساد اسانسور اینکه از بعد و فسقلیم کیف تو انداختم

 عین منم و چپ سمت در سمت رفت فرید...  داشت در تا 2 که بود روم به رو کوچیک راهرو یه

 ممیز یه و داشت در چندتا که شدیم بزرگ تقریبا سالن یک وارد...  رفتم می سرش پشت اردک

 افتاده جا تقریبا خانوم یه...  بود میز همون اومد چشمم به که چیزی اولین که بود در روی به رو

 جوون نز یه رو شرکت های منشی همیشه...  میومد شرکت منشی نظرم به که بود نشسته پشتش

 فتگ بهمون و کرد صحبت چیه اسمش نفهمیدم که خانوم همون با فرید...  کردم می تصور دلبر و
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 ردک سفارش...  رفت و کرد خدافظی بکشه طول ممکن کرد حس که فرید...  بشم منتظر باید که

 مرد اگه...  بودم گرفته استرس چرا دونم نمی...  بدم سواالشونو جواب فقط و نزنم حرف زیاد که

 و برام بود امتیاز جور یه کار این اوردن دست به اما کرد نمی فرقی هیچ من حال به کردن می

 اگه البته...  میشد کاریم سابغه شدم اخراج سالم 2 از بعد اگر حتی...  ساخت می ایندمو تقریبا

 پسر یه داشتم انتظار...  تو کرد راهیم خانوم همون انتظار ساعت نیم از بعد...  بشم استخدام

 وممعل پرسیش احوال سالم از...  بود افتاده جا میانسال مرد یه اما باشه ریاست میز پشت جوون

 منشی...  ادما اینجور از میومد خوشم...  ساکت خیلی نه پررو خیلی نه...  ایه معمولی ادم بود

 هن بودم دور خیلی نه...  نشستم اتاق های صندلی از یکی رو منم و بیرون رفت اتاق از شرکت

 :گفت و کرد شروع خودش اول...  بود خوب فاصلم...  نزدیک خیلی

 کنید معرفی خودتونو اول خب -

 :گفتم کردمو صاف صدامو

 هنر دانشکده ارشد دانشجوی و گرافیک لیسانس هستم عزیزی النا من -

 ببینم؟ کاراتونو از چندتا تونم می -

 خوای می چیکار حاال...  احمق؟ نیاوردی کاراتو از هیچکدوم چرا...  الی برسرت خاک...  واااای

 چی؟ نه بگه اگه بکنی؟

 !عاشقتم بل گراهام گرم دمت...  داشتم عکس کارام بهترین از چندتا از که افتادم گوشیم یاد

 خوندم می نگاهش از...  دستش دادم شدم بلند اوردم رو عکسا اینکه از بعد و دراوردم گوشیمو

 :گفتم که بودم ننشسته هنوز...  نیومده بدش که

 !کنم میل امشب براتون اشم بقیه من تا بدید ایمیلتونو مایلید اگه -

 :گفت میداد پس گوشیمو که درحالی و داد تکون سری

 ونا به میدم بهتون دیگه ایمیل یه من...  شده هک فعال که شرکت ایمیل...  خوبه استعدادتون -

 کنید ارسال

 :پرسید که کردم تشکر

 سالتونه؟ چند -
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- 22 

 خوندید؟ درس هنرستان -

 :گفتم و سرجام برگشتم

 بله -

 کردید؟ کار هم جایی حاال تا -

 خیر متاسفانه -

 :گفت و کرد فوت نفسشو

 نم...  هستن مرد هم کارمنده بیشتر...  نداریم شما سن به خانومی کارمند ما اینجا ببینید -

 جااین ما باشه خوبی همین به هم فرستید می که عکسایی اگه...  بودن خوب دیدم که عکسایی

 مین هستید دانشجو چون شما قطعا...  بگم بهتون باید رو چیزی یه فقط...  هستم درخدمتتون

 دانشگاه که هایی ساعت که خوام می ازتون من همین خاطر به...  باشید اینجا وقت تمام تونید

...  اشیدب داشته هم منزل کار که باشید کرده ازدواج کنم نمی فکر...  کنید جبران منزل در رو هستید

 هوم؟

 و دهب سوالو جواب فقط گفت که افتادم فرید حرف یاد ولی کنم می زندگی تنها بگم خواستم می

 :گفتم...  نزن اضافه حرف

 مجردم بله -

 هستید؟ دانشگاه روزایی چه پرسم تونم می...  خوبه -

 :گفتم و کشیدم بودم ریخته صورتم رو کج که موهام به دستی

 نشده شروع جدید ترم فعال -

 چندید؟ ترم...  خوبه -

 گذروندم رو ارشد یک ترم -

 :گفتم...  داد ادامه خودشو کار و پایین انداخت سرشو و نزد خاصی حرف دیگه و داد تکون سری
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 استخدامم؟ من...  سوال یه خب -

 :گفت طرفمو برگشت

 خانوم هک وقتی تا ما شدید تایید اگرم درضمن کنم می خبرتون من بفرستید رو ایمیل اون شما -

 بود عالی کاراتون و داشتید پیشرفت سال 2 این تو اگر...  بود خواهیم درخدمتتون برگردند فرهادی

 می رو عذرتون بربیاید کارتون پس از نتونید سال 2 همین تو اگر اما...  استخدامید دائم طور به

 باهم حقوقتونم درمورد...  کنیم می تصفیه سال 2 سر بود معمولی و متوسط کارتون اگرم...  خواییم

 میایم کنار

 :گفت و طرفم گرفت کاغذو...  کرد یادداشت روش چیزی یه و برداشت کاغذ یه بعدم

 کنید پر بگیرید شفیعی خانوم از استخدامم فرم یه...  بفرمایید -

 کیه؟ دیگه شفیعی

 :فتمگ و منشی میز سمت رفتم...  بیرون رفتم و گرفتم رو بود نوشته توش ایمیلش که کاغذو

 هستید؟ شفیعی خانوم شما -

 :گفت و کرد بلند سرشو

 کنی پر فرمو این گفتن شکیبا اقای...  عزیزم اره -

 رفتم و کردم پر فرمو سرش باال همونجا منم و دستم داد خودکار یه با اچار کاغذ یه

*** 

 همون به بودم کرده درست که فتوشاپایی ی همه با گرفتمو عکس هام تابلو تمام از شب همون

 کنم معرفی خودمو رفت یادم ولی فرستادم ایمیل

 که بود 02 ساعت حدودای...  کردم می چت روم چت تو و موندم می نت تو دیروقت تا شبا معموال

 :داد ام پی و کرد ادد مسنجرمو شرکت رئیس

 سالم -

 :گفتم و کردم اکسپتش
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 خوبه؟ حالتون شکیبا اقای سالم -

 شما؟ -

 هستم عزیزی -

 نیاوردم جا به -

 !ها کرده اددم خودش خوبه حاال خنگه این چقد اه

 عزیزی النا -

 نمیشناسم متاسفانه -

 شرکته؟ رئیس حافظه این با چجوری! ... واال داره حدی خنگیم

 کنم ایمیل براتون کارامو که شد قرار و بود اومده استخدام واسه امروز که همون -

 فرستادید؟ ایمیل همین خاطر به پس اهان -

 !دیگه بله -

 اوکی -

 افتاد دوزاریش باالخره عجب چه

 رو؟ عکسا دیدید -

 کنم می تایید که من...  بودن خوب خیلی...  دیدم بله -

 !خودم واسه پیکاسوییم...  کردی نمی تایید اگه کردی می غلط

 دیگه؟ استخدامم یعنی -

 بای فعال...  بیارید تشریف تونید می فردا از بله -

 شد خاموش چراغش سریع

 یهباحال مرد! ... کنه استفاده اینا و بای و اوکی از نمیومد بهش...  نمیزد حرف مدرن انقد امروز این

 !ها
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 !چیه دیگه پسرش پس اینجوریه این اگه

*** 

 ودب تفریح یک مثل...  نبود سخت...  بودم راضی کارم از...  کردم می کار اونجا که میشد ای هفته2

 هنر و قهسلی یکم...  نداشت کاری دیگه که فتوشاپ با اونم تبلیغاتی پوستر کردن درست...  برام

 از بعد 4 تا صبح 8...  نبود بد کاریمم ساعت...  داشتم زیاد چیزا این از خوشبختانه که خواست می

 گهب بهم که نداشتم باالسری اقا هرچند...  کوتاه روزا و بود پاییز که بود این عیبش تنها...  ظهر

...  چی؟ که کنی ازدواج...  حال و عشق یعنی...  ازادی یعنی مجردی...  بودی؟ کجا و میای دیر چرا

 پس...  میدی پیاز بو چرا که بگیره ایراد ازت ادا و ناز کلی با که اقات جلو بذاری بپزی بشوری

 می تو و دیگه یکی دنبال میره اخرشم بغلت تو میندازه بچه تا 3 خودش هوس خاطر به فرداشم

 چی...  کردن می ردیف تا 7.8 داشتن ای حوصله و حال چه قدیمیا این! ... بچه تا 3 کهنه و مونی

 بدترن غریبه صدتا از و دارن دعوا باهم تاشون 8 هر االن دیدیم ما که اونجایی تا...  اخرش؟ شد

 تو احاالت که ادمی بهترین...  بکشه نازمونو که ای ننه نه داشتیم حسابی درست بابای نه که ما... 

 برام جا هیچ...  کسمه همه جورایی یه اما نیس واقعیم داداش اینکه با...  بوده نوژن دیدم عمرم

 موافق کارم این با نوژنم...  بود باباش خاطر به تهران اومدم و کندم دل ازش اگرم...  نذاشته کم

 مامان...  اون دست از بود فرار جور یه اومدنم تهران...  جونوریه چه بابا دونست می...  بود

 مبود خانواده اون خونده دختر...  نبود مامانم اونم...  کرد سفید بود مادر چی هر روی که خانوممونم

 خودم درخواست به شدن من حامی و کانون اومدن نوژن بابای و مامان روز یه بود که سالم 02... 

 که کاری از بعد...  غمگین هم بودم شاد هم...  بد هم بود خوب هم...  خودشون پیش بردن منو

...  سربازی رفت نوژن...  تهران رفت و گرفت طالق مامان...  ریخت بهم چی همه کرد نوژن بابای

 اومد تر سخت و رفت سختی روزای چه یاس قول به...  بود سختی روزای چقد...  اون موندم من

 ... اومد در از غم ، رفت وقتی پدر

 میداد رو اینا جواب کاش...  رفت چرا...  رفت کی با...  رفت کجا...  میگذره مامان رفتن از سال 01

 اشتمند نقشی هیچ بگم تونم نمی اما نبود من تقصیر...  بود من خاطر به همش...  رفت می بعد و

 تو هم من اومدن از قبل میگه که خودش البته...  بود من تقصیر یکمشم شد طالق بچه نوژن اگه... 

 خاطر به حداقل...  کرد نمی راضیم ولی...  بودی اخر ضربه تو و داشتن بحث و جر خیلی خونه

 سال 22...  بود کرده خستم مادری بی سال 22...  داشتم مامان یه خواست می دلم...  خودم

 02 از تر سخت سال 01 این...  نبودم خطم سر اما نبودم خط اخر...  بود کرده خستم تنهایی
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 01 اون اما...  نمیاد...  نیست مادری دونستم می روزا اون...  گذشت بودم کانون تو که سالی

 ...سال

 شاید اینکه امید به...  ریخت می هری دلم تلفن زنگ صدای با...  پریدم می در زنگ صدای با

 چیه مامان دونستم نمی سال 02 اون...  تلفن یه از دریغ...  نیومد اما...  بزنه زنگ یه شقایق مامان

 بود تنگ مشکیش چشمای برای دلم چقد...  رفت و داد عادتم خودش به ماه 2 شقایق مامان اما... 

 دست...  بود گرم دستاش چقد...  بلندش های مژه و نازک های ابرو...  بلندش همیشه موهای... 

 نکرد؟ نگاه سرشم پشت و رفت که بود کرده چیکار باهاش نوژن بابای ولی...  محبتش مثل

 موهای...  بود رفته باباش به که دریاییش چشمای واسه...  شده تنگ نوژن برای دلم چقد اخ

 ... گرمش صدای...  ریشش ته به اغشته زبر پوست...  مربعیش فک...  مشکیش

 !خدا دارم دوسش چقد

 دوم فصل

 

 

 ساعت 0...  میشد شروع کالسم 3 ساعت...  بود شده شروع دانشگاهم جدید ترم و بود شنبه

 خدافظی ورم و دور همکارای از...  شدم بلند میزم پشت از کردمو خاموش سیستمو...  داشتم وقت

 عجب المصب...  شد اتاق وارد ساله 28.29 جوون پسر یه که بیرون برم اتاق از خواستم و کردم

 کم هیچی برکت بده خدا که هم عضله از...  مجعد موهای و ای قهوه چشمای...  بود ای تیکه

 در کنارش از خواستم کردمو جا به جا ام شونه رو کیفمو...  خودش واسه بود جنتلمنی...  نداشت

 :گفت که بشم

 کجا؟ خانوم -

 :گفتم پررویی با و نیاوردم خودم روی به اصال من اما بود خوب صداشم بدبختی

 !شجاع اقا خونه -

...  هم تو کرد اخماشو و بست درو اش مردونه دستای با اما بیرون برم خواستم و کردم باز درو

 :گفت
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 نشده تموم کاری ساعت که هنوز کجا؟ پرسیدم خانوم؟ دارم شوخی شما با من -

 تغییری هیچ...  بود اخالق گند چقدم...  بود چیزی مدیری احتماال...  بودمش ندیده هفته 2 این تو

 :گفتم و ندادم لحنم تو

 بدم توضیح بینم نمی لزومی -

 کنید می صحبت دارید کی با دونید نمی اینکه مثل شما -

 :گفت که ایش قهوه چشمای تو زدم زل...  دونستم نمی حقیقتشم

 بودید تر مودب قبال بعدشم! ... هستم شکیبا -

 یابو این اب کی من اصال...  شرکته رئیس پسر شاهرخ گفت می فرید شکیبا؟ شاهرخ نکنه شکیبا؟

 اینجوری کردم خوب اصال ولی...  کنم فک داره تاب مخش...  باشم؟ تر مودب که زدم حرف علفی

 !زریش کاکل نه شکیباس خود من حساب طرف...  زدم حرف باهاش

 :گفتم مغرورانه مانتومو جیب تو کردم دستامو

 به...  دمز حرف موضوع این به راجع قبال پدرتون با من که بگم باید هستید شکیبا اقای پسر اگه -

 !سالمت

 !زد حرف باهاش نمیشه...  بود اخالق سگ چقد...  بیرون زدم کردمو باز درو سریع

 :گفت من به رو بیرون اومد اونم که شدم منتظر زدمو اسانسورو دکمه

 نیست درست رفتارتون اصال -

 :گفتم و بهش کردم پشتمو

 مربوطه خودم به -

 ویاس همیشه مثل...  گوشم تو گذاشتم و دراوردم هندزفریمو...  نداشتم کردن بحث و جر حوصله

 کردم پلی

*** 
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 یم دلم...  نداشتم استادو حرفای شنیدن حوصله و حال اصال...  بود هفته اون تو کالسم دومین

...  ودنب جذاب برام دیگه بوکم فیس...  بوک فیس رفتم گوشیم با...  بخوابم و خونه برم خواست

 یچیه دیگه انالینم چت وی و یاهو و بوک فیس تو شب تا صبح که منی...  بود تکراری چیش همه

 بود یاس صدای نمیشدم خسته ازش هیچوقت که چیزی تنها...  باشه جذاب برام تونست نمی

 از رزودت و برداشتم کیفمو سریع...  شد تموم نیم و ساعت یک از بعد کوفتی کالس اون باالخره

 :کرد صدام پشت از دختری که بودم نرفته بیشتر قدم 4.2...  بیرون زدم کالس از همه

 خانوم؟ ببخشید -

 :گفتم سرد...  کرد می درد سرم...  بود شیک ولی بود ساده...  بود چادری دختر یه...  برگشتم

 بله؟ -

 :گفت و شد نزدیکتر بهم

 بریم باهم میشه اگه...  یکیه مسیرمون کنم فک -

 :گفتم کالفه...  بود کالسمون های بچه از

 یکیه؟ مسیرمون میدونی کجا از -

 !خونه رفتی می داشتی کنم فک...  دیدمت مترو و اتوبوس تو دیروز -

 راه ینب...  افتادیم راه و گفتم ای باشه...  ندیدمش اینو اصال من ولی...  بود کالسمون اولین دیروز

 :پرسید

 چیه؟ اسمت -

 النا -

 ترنم منم -

 من حجاب ولی بود چادری اون...  نمیومدیم بهم جوره هیچ...  کردم نگاه تیپش به بیشتری دقت با

 دمشای...  میزد ذوق تو یکم من ی شده نقاشی صورت کنار اون ی ساده صورت...  نداشت تعریفی

 همب شباهتی هیچ...  نمیومد من جیغ لباسای به اشم تیره و ساده لباسای...  میزدم ذوق تو من

 ... نداشتیم
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 تو که بود راه دقیقه 2 مترو تا پیاده...  نیاوردم زبون به رو چیزی افکارم از و پایین انداختم سرمو

 .رسید قطار همزمان که شدیم مترو وارد...  نشد بدل و رد بینمون خاصی حرف دقیقه 2 اون

 خلوت بود خط اوائل چون...  بانوان واگن تو اومد همراهم ترنمم...  وایساد روم به رو دقیقا مترو در

 هم کنار که بود خالی صندلی تا 2 واگن انتهای...  میشد پیدا نشستن برای جا خوشبختانه و بود

 دیدم هک دراوردم جیبم تو از...  خورد زنگ گوشیم که گذشت ایستگاه چندتا دونم نمی...  نشستیم

 :دادم جواب...  حسامه

 بله؟ -

 خوبی؟...  عزیزم سالم -

 :گفتم و برداشتم ترنم ی شونه رو از سرمو

 داشتی؟ کار...  مرسی -

 باشم؟ داشته کار باید حتما -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 چمیدونم -

 بیرون؟ بریم میای -

 :گفتم کردمو دست به دست گوشیمو

 االن؟ -

 اوهوم -

 کجا؟ باشه -

 :گفت و کرد فک یکم

 کجایی؟ االن تو -

 مترو -

 چند؟ خط -
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 :گفتم ترنم به رو...  چندمیم خط دونستم نمی

 چندیم؟ خط ترنم -

- 2! 

 :گفتم حسام به رو و گفتم ای مرسی

 !2 خط -

 استگاهی کدوم بده اس فقط...  دنبالت میام شو پیاده وایساد که استگاهی اولین...  اوکی -

 کردیم خدافظی گفتمو ای باشه

 :گفتم ترنم به رو

 خدافظ میشم پیاده اینجا امروز من -

 خدافظ -

 به...  بودم خوب...  کردم نگاه خودمو در ی شیشه تو...  برسیم ایستگاه به تا وایسادم در جلو

 01 تگف اونم...  فرستادم حسام به رو ایستگاه اسم و شدم پیاده نفر اولین رسید که ایستگاه

 اما پی هب ... شدم چت وی وارد و نشستم بود دیوار کنار که نیمکتایی از یکی رو...  میاد دیگه دقیقه

 :داد ام پی بود شده کنه بود روزی چند که پسرایی از یکی که دادم جواب

 عزیزم سالم -

 :دادم جواب

 سالم -

 خوبی؟ -

 ممنون -

 نشد؟ عوض نظرت -

 این؟ میگه چی نظر؟ کدوم

 :نوشتم
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 نظر؟ کدوم -

 :داد جواب

 ببینیم رو همدیگه که همین -

 !خیر نه -

 دونم نمی...  بود گوشی تو سرم دقیقه 01 این تمام...  کردم پاکش لیستم از ندادمو جوابشو دیگه

...  سمتم میومد داشت که کردم نگاه راستمو سمت...  کردم حس حسامو عطر که گذشت چقد

 :گفت و نشست کنارم

 !خانوما خانوم سالم -

 :گفت پرسی احوال از بعد

 بریم؟ کجا -

 اومدی؟ ماشینت با -

 :گفتم و داد تکون سرشو

 !جایی پارکی یه بریم -

 !بهتره شاپ کافی...  نه پارک -

 :گفتم...  دهنم تو انداختم و دراوردم کیفم تو از ادامس یه

 باش خاکی...  بابا چیه بازیا جلف این -

 :گفت و خندید

 !نیستی جلف اصال که توام -

 :گفتم کردمو ریزی ی خندیده

 خوبم خیلیم -

 !بریم پاشو...  لعنت برمنکرش -
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 ماشین سوار و بیرون اومدیم مترو از...  گرفت دستمو حسام که شدیم بلند جامون از دوتایی

 گذاشت فالحی مازیار از موزیک یه کنه عوض رو دنده که ازین قبل و زد استارت...  شدیم حسام

 :گفت و افتاد راه... 

 باشی؟ بیرون تونی می کی تا -

 :گفتم زدمو پوزخند

 بخوام که هروقت تا -

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 نمیگن؟ هیچی خانوادت -

 خانواده؟ کدوم -

 :گفت و شد بیشتر تعجبش

 نداری؟ هیچکسو یعنی -

 :گفتم کردمو نگاه بیرونو

 تقریبا -

 بدی؟ توضیح بیشتر میشه -

 :گفتم

 بشنوی؟ داری حوصله -

 اوهوم -

 :گفتم کشیدمو اهی

 بمونم اونجا قراره سالگی 08 تا دونستم می...  بودم پرورشگاه تو...  نداشتم هیچکسو بچگی از -

 با منو و اومدن اقایی و خانوم یه شد که سالم 02 اما...  بیرون برم خودم پای با باید بعدش و

 عمرم روزای بهترین...  بود خوب خیلی اول روزای...  کنم زندگی اونا پیش که بردن خودشون

 هیچی...  بود مهربون خیلی...  بودم جدیدم مامان عاشق...  نمیره یادم هیچوقت...  روزاست همون
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 بچه ... نکردن قبول منو سرپرستی نشدن دار بچه خاطر به...  بگما البته...  نمیذاشت کم واسم

 رابطم نوژن با اول روزای همون از...  بود بزرگتر ازم سالی چند...  نوژن اسم به پسر یه...  داشتن

 مگفت می داشتم...  نمیشه نوژن مث واسم هیچکس...  هستم و بودم عاشقش...  شد خوب خیلی

 ییک...  بود دلیل دو به میگفت مامان...  خونشون نیاوردن مرضا اینجور و نازایی خاطر به منو... 

 ولی...  نباش برده ثوابی و باشن کرده شاد دخترو یه دل اینکه یکیم...  دربیاد تنهایی از نوژن اینکه

 بمونم کانون تو میذاشتن کاش...  کردن نمی اینکارو کاش

 :گفت حسام که فکر تو رفتم

 اش؟ بقیه خب -

 !رسیدیم که وقتی واسه باشه اش بقیه -

 کمکم درسا تو همیشه...  ساختیم نوژن با روزایی چه...  دوران همون به برگشتم منم و نزد حرفی

 فتمگ می خوبیاش از انقد...  بود افتخار یه برام مدرسه تو نوژن که نمیره یادم هیچوقت...  کرد می

 غرورم باعث همین و دنبالم مدرسه اومد چندبارم...  من داداش زن کردن می خودشونو ها بچه که

 دلتنگیاش موقع یادمه...  بود بهتر داداشا از خیلی از اما نبود واقعیم داداش اینکه با...  میشد

 یهای خاطره بهترین از یکی...  داره البته و...  داشت دوسم خیلی اونم...  میزد حرف من با همیشه

 تو شانداختیم هم مشارکت با و خرید پالستیکی سوسک یه روز یه که بود این داشتم نوژن با که

 صاف برنجو اون ی همه مامان...  خندیدیم چقد...  بود کرده درست شام واسه مامان که برنجی

 نوژن رمچندبا...  نکرد قبول اصال فالنه و پالستیکیه گفتیم بهش هرچی...  اشغال سطل تو ریخت

 که هم ای هردفعه و بود پاییز تو سفرا اون همه...  شمال رفتیم باهم و رفت کش رو بابا ماشین

 ... گردن برنمی روزا اون دیگه که حیف...  گذشت خوش چقد...  اومد بارون راه بین رفتیم

 زا باهم و اومدم خودم به...  کرده پارک ماشینو حسام نفهمیدم اصال که بودم نوژن فکر تو انقد

 که ودب شاپ کافی کنج تو میز یه...  شاپ کافی رفتیم حسام درخواست به...  شدیم پیاده ماشین

 به ور گارسون رفتن از بعد و داد سفارش قهوه و کیک حسام...  نشستیم همونجا من پیشنهاد به

 :گفت من

 میشنوم -

 گفتم؟ کجا تا -
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 !خونه اون تو رفتی نمی کاش که بود این ات جمله اخرین -

 :دادم ادامه و گفتم اهانی

 از اصال...  شد عوض من به نسبت نوژن بابای نگاه کم کم اما...  بود خوب خیلی اول ماه 4.2 -

 حجاب خونه تو هیچوقت ولی چیه دونستم می نامحرم و محرم...  نمیومد خوشم نگاهش طرز

 هک نوژنم بابای...  پوشیدم می خواست می دلم هرچی...  کوتاه دامن...  شلوارک...  تاپ...  نداشتم

 البته...  داره نظر بهم کردم حس...  بودم ساله 02 دختر یه من حال هر به خب اما نبود بدید ندید

 به راجع اما کردم نمی پنهون نوژن از رو چیزی هیچ اینکه با...  بودم مطمئن ؛ کردم نمی حس

 بهش سری یه که خواهرش خونه رفت مامان روز یه اینکه تا...  نگفتم بهش چیزی پدرش نگاهای

 تو من...  بودیم تنها خونه تو بابا و من و بود جمعه...  استخر بود رفته دوستاش با نوژنم...  بزنه

 :گفت و اتاقم تو اومد نوژن بابای...  بافتم می موهامو داشتم و بودم اتاقم

 عزیزم؟ کنی می چیکار -

 بافم می موهامو دارم: گفتم

 دارم کار باهات کن ارایش خودتو یکم: گفت و کرد هیزش نگاهای همون مهمون منو باز

 !کردم استفاده وسایلش از میشه ناراحت بفهمه مامان: گفتم

 !من با اون: گفت و زد پوزخندی

 از خیلی موقع اون...  کنه درازی دست بهت خواد می گفت می بهم حسی یه...  داشتم بدی حس

 چند برای...  نکردم و خواست که کاری...  بودم شنیده چیزایی یه اما نمیاوردم در سر چیزا این

 پریدن...  نزدیکم اومد نشستم همونجا هنوز دید وقتی...  برگشت و بیرون رفت اتاق از دقیقه

 :گفت مهربون خیلی اما...  کردم حس وضوح به رنگمو

 شده؟ چیزی عزیزم؟ چیه -

 بودم شده خونه اون وارد تازه که بود اولی روزای مث...  نیومد بدم لحنش از

 و ورتمص رو گذاشتم دستامو...  بود گرفته بغضم...  کنم تعریف چجوری اشو بقیه دونستم نمی

 حسام...  درمیومد اشکم ناخوداگاه میوفتادم روز اون یاد هروقت همیشه...  ریختم اشک اروم

 :گفت کنم می گریه دارم دید وقتی...  برداشت صورتم رو از اروم و گرفت دستامو
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 خوبی؟...  شد؟ چی النا -

 :گفت من به رو و کرد تشکر حسام...  اورد رو سفارشمون گارسون که دادم تکون سرمو

 بعدا برای بذار سخته برات اگه -

 :گفتم لرزید می که صدایی با کردمو پاک اشکامو

...  نیومد بدم ازش لحظه اون...  کرد بغلم...  هیچی گفتم...  شده؟ چی گفت بهم...  میگم نه -

 چرا دونم نمی...  کردم جا بغلش تو خودمو...  بود پدر یه مث درست...  نبود خبری نگاهاش ازون

 دیگه هاش نوازش اما...  نوازشم و موهام بوسیدن به کرد شروع...  گرفت ام گریه بغلش تو اما

 لهفاص ازش سریع...  خواد می چی فهمیدم...  شد تبدیل یقین به شکم...  میشد عادی غیر داشت

 :گفتم جیغ با و گرفتم

 عوضی؟ کنی می داری چیکار -

 :گفت تسلیم حالت به و باال برد دستاشو

 !نکردم کاری منکه...  عزیزم هیچی -

 بیرون من اتاق از گمشو: زدم داد

 :گفت خونسرد و اروم

 میزنی؟ داد چرا باشه -

 !!!!!!!!!!!بیــــــــرون برو: زدم جیغ

...  مکرد گریه تونستم که جایی تا و کردم قفل سرش پشت درو منم و بیرون رفت اتاق از سریع

...  پریدم خواب از نوژن صدای و در کوبیدن صدای با...  برد خوابم همونجا که کردم گریه انقد

 اب...  میومد هم مامان صدای زد می صدا منو که نوژن صدای بین...  ترسیدم می هم نوژن از دیگه

 سر زا یکم بود شنیده هامو گریه صدای انگار که نوژن...  گرفت گریم دوباره مامان صدای شنیدن

 می چی شنیدم نمی من ولی زدن حرف باهام منو کردن صدا کرد شروع اروم...  کرد کم صداش و

 :گفت مامان اینکه تا...  گفت
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.. . دفعه؟ یه شد چی...  نوژن منو...  ماییم عزیزم...  دخترم کن باز درو دقیقه یه ماییم جان النا -

 !جان مامان درو کن باز...  النا؟

 هک کسی اولین...  کردم باز درو و چرخوندم در قفل تو اتاقو کلید...  شدم اروم صداش شنیدن با

 و بود وایساده نوژن مامان سر پشت...  زدن زار به کردم شروع بغلشو پریدم...  بود مامان دیدم

 :زدم داد دیدنش با...  بود من دید تو کامال

 ... خوره می بهم همتون از حالم...  ببینمت خوام نمی برو نوژن -

 ستمتون می که جایی تا و کشیدم دراز تختم رو...  اتاقم تو برگشتم و بیرون اومدم مامانم بغل از

 دستمو شنیدم نوژن دهن از که ای کلمه اولین با...  اتاق تو اومدن نوژن و مامان...  کردم گریه

 رونبی نوژنو مامان باالخره اینکه تا زدم جیغ انقد...  زدن جیغ به کردم شروع گوشمو رو گذاشتم

 خشک اشکام دیگه که بودم کرده گریه انقد...  مامانم بغل تو انداختم خودمو رفت وقتی...  کرد

 به.. . بدبختیم خاطر به...  کردم می گریه بودمو اتاقم تو همش...  نرفتم مدرسه هفته 0...  بود شده

 شده هباش بابام تونست می که مردی که بودم بدبخت انقد...  تنهاییم خاطر به...  کسیم بی خاطر

 من به حرفی یه نوژن کرد می فکر مامان...  بود دعوا خونه اون تو بعد به روز ازون...  متجاوز بود

 سفر رفته گفت می مامان...  ندیدم بعد به روز ازون نوژنم بابای...  شدم اینطوری من که زده

 نوژن عاشق من...  بیرون زد خونه از نوژن که زد حرف بد نوژن با انقد مامان شب یه...  کاری

 یا که بگم مامان به جریانو شدم مجبور...  بزنه حرف اونطوری باهاش مامان خواستم نمی...  بودم

 گفتم نمی هیچی اما میشدم الل کاش

 ام هوهق از کم یه کرد مجبورم حسام...  بدم ادامه نتونستم دیگه که بود گرفته شدت ام گریه انقد

 :گفتم...  کردم می تمومش باید و بودم کرده شروع اما نگم چیزی دیگه داشت اصرار...  بخورم

 افتادم کردن غلط به...  کنه سکته بود نزدیک که شد عصبانی انقد...  کردم تعریف براش جریانو -

 بیرون دز خونه از و پوشید لباساشو...  نبود من متوجه اما نگه چیزی کسی به که کردم التماسش... 

...  بودم تنها خونه تو...  رفت که بود شب 00 ساعت...  کرد نمی گوش اصال منم حرفای به... 

...  مشد بیدار نوژن دستای نوازش با که بود چند ساعت دونم نمی...  رفتم حال از تا زدم ناله انقدر

 ایه گریه از...  بغلش تو انداختم خودمو...  گرفت ام گریه دیدنش با که داشتم احتیاج بهش انقد

 تشمحب نهایت با و ردک پاک اشکامو کردیم گریه حسابی وقتی...  بود گرفته اش گریه اونم من

 :گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

24 

 

 خواهری؟ چیشده بگی خوای نمی -

 داری؟ تحملشو: گفتم گریه با

 !بگو...  دارم عزیزم اره -

 ... بابات..  بابات -

 چی؟ بابا -

 کنه درازی دست من به خواست می بابات: گفتم و باال کشیدم دماغمو

 از خودش طرفو یه کرد پرت منو...  بگیره چشماشو جلو خون نوژن تا بود کافی جمله یه همین

 طالق هم از نفر دو اون شد باعث موضوع همین اما نیس یادم بعدش به ازونجا...  بیرون زد خونه

 گرمای دیگه خونه بعد به روز اون از...  بیوفته اتفاق این داشت اصرار خیلی هم نوژن...  بگیرن

 از مامان...  بود عمرم روزای بدترین سال 2 اون...  سربازی رفت سال 2 نوژن...  نداشت رو سابق

 از بعد...  میزد حرف باهام و میزد زنگ وقتا گاهی...  نمیزد سر بهمون اصال و بود شده جدا بابا

 یه...  نذاشت بابا اما ببره خودش با هم رو نوژن منو خواست می...  تهران اومد مامان طالقشون

 اون تو. .. داره نگه خودش پیش رو نوژن منو تونست اون ی وسیله به و بود گرفته کشته کار وکیل

...  منذاشت من اما کنه نزدیک بهم خودشو کرد سعی بازم نوژن بابای بود سرباز نوژن که سالی 2

 که سالی اون...  کردم سرگرم درس با خودمو اما بود من نیاز اوج موقع اون...  بود سخت خیلی

 ثبت نوم دبیرستانی هیچ که کرد افت درسم انقد اون از بعد...  بودم دبیرستان اول افتاد اتفاق این

 شو دارایی تمام بود حاضر نوژن بابای...  بخونم گرافیک و هنرستان برم شدم مجبور و نکردن نام

 گفتم بهش...  افتاد کار به ام زنونه مکر روزا همون تو...  بکنم رو خواد می که کاری تا من بده

 که نمک کاری نخواستم...  کرد قبول راحت خیلی اونم...  کنم قبول تا بزن من نام به اموالتو نصف

 پشیمون بعدا که بکنه کاری نذاشتم اما اومدم راه باهاش یکم...  نده گوش حرفم به دیگه بعدا

 رفمط اصال که کردم می رفتار بد باهاش انقد فرداش از...  نکنه نگام دختر چشم به کسی و بشم

 نکرد سر...  میشدم ظاهر جلوش ممکن شکل بدترین با و نرسیدم خودم به هم دیگه...  نمیومد

 نوژن بابای بودن نزدیک هم و مامان دوری هم نوژن دوری هم...  بود سخت خیلی سال 2 اون

 کاش بینم می کنم می فکرشو که االن...  بشم متنفر خودم از که بود داده هم دست به دست

 بهش سال 02 از بعد که ای خانواده گرم کانون اما بگیره بودنمو دختر نوژن بابای میذاشتم

 پدر دما این اگه...  ندارم قبول رو نمیان دنیا به گناهکار ادما میگن اینکه...  گرفت نمی ازم رسیدمو
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 ادما ... میشه دیده کار گناه چشم به بازم نباشه اونا مث خودشم اگه حتی باشن کار گناه مادرش

 زندگی بیشتر ماه 2 من حسام...  ادمام همون از من...  میشن بدبخت که میان دنیا به بدبخت

 هقص! ... منه به چشمشون ادم کلی که نکن نگاه قیافمو...  خیلی...  تنهام خیلی من...  نکردم

 میشنوی اینارو که هستی کسی اولین تو...  حسام...  نمیان طرفم هیچکدوم بدونن زندگیمو

 :گفت و کرد نوازش دستامو

 داری که رو خدا تنهایی؟ گفته کی...  برم قربونت الهی -

 :گفتم زدمو پوزخند

 سالم 09 من حسام...  نمیشنوه صدامو انگار...  نیست انگار اما دارم رو خدا...  هست خدا اره -

...  میریزه اشکام اول روز مث هنوز ولی میگذره ماجرا ازون سال 01...  سالمه 22 من...  نیست

 چه نرسه دادم به که خدایی...  پاکه ادمای مال...  نیست گناهکار من مال میگی که خدایی این

 خداییه؟

 شد سرد اتم قهوه...  بریم پاشو...  نکن اذیت خودتو انقد...  برم اشکات قربون الهی -

 تو...  کنه حساب تا رفت خودش دستمو داد رو سوئیچ...  شدم بلند ازجام کردمو پاک اشکامو

 :گفت و چشمام تو زد زل اومد اینکه از بعد و نشستم منتظرش ماشین

 النا؟ -

 :گفتم کردمو نگاه ایش قهوه چشمای تو

 بله؟ -

 :گفت و کرد مکث یکم

 کنی؟ می قبول کنم جور برات گرمو خانواده اون من باشه قرار اگه...  اگه -

 چی؟ یعنی -

 :گفت مقدمه بی

 میشی؟ زنم یعنی -

 :گفتم زدمو پوزخندی
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 !اش ننه نه کیه باباش معلومه نه که دختری یه نه...  نصبه و اصل با دختر یه آرزوش مامانت -

 نداره ها ارزو این از من مامان -

 :گفتم..  شدم خیره خیابون به نشستمو سینه به دست

 کنم ازدواج نیس قرار اصال -

 همچین یه نمیاد بهت اصال...  اخالق خوش هم خوشگلی هم تخته به بزنم...  میشه؟ مگه -

 باشی داشته ای خانواده

 رارق اگه وگرنه میدونه خواهرش مث منو که حیف...  نوژن جز به البته...  نیستن من خانواده اونا -

 ... نیست پدر خواد می خودش هوس واسه منو که پدری...  نوژنه ادم اون کنم ازدواج کسی با بود

 خانواده من...  نیست مادر دیگه شهر یه میره و میذاره تنها پدر اون با رو جوون دختر یه که مادری

 زا هیچکس...  خواد نمی منو هیچکس...  نمیشم زنت من اما هستم دوستی پایه...  حسام ندارم

. .. داره وجدان عذاب که اینه خاطر به میریزه پول برام ماه به ماه اگه بابا اون...  نمیاد خوشش من

 می که پوالیی خاطر به اما کنم نمی که حاللش...  نکنم حاللش من ترسه می گوره لب پاش

 هیچی از به کاچی اما نیست پدرم هرچند...  ممنونشم فرسته

 :گفت بغض با حسام

 کنی؟ می قبول چی؟ کنم راضی خانوادمو من اگه -

 :گفتم محکم کنم نگاش اینکه بدون

 !نه -

 افتاد راه حرفی هیچ بدون و کشید عمیقی نفس

 :سوم فصل

 

 از هر و بود باز بوکمم فیس پیج...  بودم کارم مشغول و بودم نشسته میزم پشت همیشه مث

 یه نفر 4 هر...  ما اتاق تو اومد شاهرخ که بود 01 ساعت حدود...  میزدم بهش سری یه گاهی
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 االب تقریبا سنشونم...  بودن مرد دیگه دوتای اون و بود زن یکیشون من همکارای...  داشتیم اتاق

 .علیخانی خانوم همکارمم یکی اون...  صادقی اقای و شاهنظری اقای...  بودن خوبی مردای...  بود

 چند یه و صادقی اقای پیش رفت...  من از غیر دادن جوابشو نفر 3 هر که کرد بلندی سالم شاهرخ

 :داد اس حسام کردن می صحبت داشتن که زمانی...  زد حرف باهاش دقیقه

 داری؟ بی اف -

 !بیا هستم: گفتم و فرستادم براش بوکمو فیس

 زدن حرف دقیقه چند از بعد صادقی اقای...  بودم حسام طرف از شدن ادد منتظر کردمو باز پیجمو

 نارک دقیقا میزش بدبختانه و نشست صادقی اقای جای شاهرخم...  رفت و کرد خدافظی شاهرخ با

 این طعاق دراورد قبل دفعه که هایی بازی غلدر اون با...  ببینه مانیتورمو تونست می تقریبا و بود من

 :داد ام پی و کرد ادم حسام...  کرد خواهد گل فوضولیش دفعه

 خوبی؟ سالم -

 به هاینک بدون شاهرخ...  افتاد اتفاق بودم منتظرش که چیزی دقیقا که کردیم چت ای دقیقه چند

 :گفت کنه نگاه مانیتورم یا من

 !ممنوعه کار محل در بوک فیس از استفاده کنم می فکر عزیزی خانوم -

 :گفتم کردن نازک پشت از بعد کردمو نگاهش چپ چپ

 !حاال خب -

 :گفت ای شده کنترل عصبانیت با و برخورد بهش

 هستین انضباطی بی کارمند خیلی شما خانوم -

 :گفتم نفس به اعتماد و بازی پررو با معمول طبق

 باشه مربوط شما به کنم نمی فکر -

 !بکنید فکرو این -

 :گفتم زدمو پوزخندی
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 گنجه نمی مخیلم تو شرمنده -

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 رسونه می رو شما مغز کوچیکیه این -

 :گفتم و میز رو کردم پرت موسو

 لطفا باشید مودب -

 :گفت و کرد دخالت بود میانسالی زن تقریبا که علیخانی خانوم

 !کنید؟ می بحث ها بچه مث چرا -

 :گفت شاهرخ

 ایشون؟ یا منم باشه مودب باید که کسی...  بگید شما علیخانی خانوم -

 :گفتم

 ارند پدرشونو جایگاه ایشونم شرکتن این صاحب پدرشون چون کنن می فکر...  ایشون قطعا -

 :گفت شاهرخ

 نه؟...  باشه شما منو بین فرقی یه باید باالخره -

. .. پارتی با نه...  شرکت این تو اومدم خودم های توانایی و استعداد با من...  باشه باید قطعا -

 حاصل؟ چه را تو پدر فضل از...  فاضل بوده تو پدر گیرم...  بعدشم

 لحظه همون...  بستم بوکمو فیس گرفتمو ازش نگاهمو...  بود اومده جوش به خونش بدجوری

 :دادم جواب...  زد زنگ حسام

 جانم؟ -

 نمیدی؟ رو اما پی جواب چرا کجایی؟ -

 :گفتم کردمو خالی نفسمو

 سرکارم بابا هیچی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

29 

 

 نداشتیم؟ خبر ما و میری سرکار تاحاال کی از عه؟ -

 :گفتم کردم می کارمو که درحالی

 داشتی؟ کار...  میشه ماهی یه تقریبا -

 :گفت و کرد مکث

 کنم صحبت زدیم حرف روز اون که موضوعی همون به راجع خواستم می راستش...  اممم -

 اصال نمببی تا بدم قلقلک شاهرخو اقا این یکم اینکه برای اما...  نه یا درسته حدسم دونستم نمی

 :گفتم نه یا هست قلقلکی

 ازدواج؟ -

 خوشم نه...  بعدش پوزخند همچنین و...  کردم حس رو خودم طرف به سرش چرخیدن وضوح به

 :گفت حسام...  داره حس یکمی همچین اومد

 !اوهوم -

 !نیستا بد هم شیشمم حس...  خودم به ایول

 :گفتم ناز با

 زدم بهت حرفامو که من ولی -

 !بود ور و شر اونا نبود حرف اونا -

 :گفتم...  شدم ولو صندلی رو کشیدمو دست کارم از

 ور؟ و شر شد من حرفای دیگه حاال -

 :گفت کالفه حسام

 میزنم حرف پدرت با خونتون میان خانوادم با هفته اخر من! ... نکن بحث الی -

 دموش بلند جام از...  بود دیگه قلقلک یه اینم شاید...  بشنوه شاهرخ حرفامو ی همه خواستم نمی

 :گفتم...  بیرون رفتم اتاق از

 کنم نمی زندگی اونا با من دوما...  ندارم پدری من که اوال -
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 یه همشون هرچند...  برد ماتش شایدم...  بود کرده هنگ یا...  بود کرده تعجب یا...  نزد حرفی

 !چیزن

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد

 چی؟ یعنی -

 نیستن تهران اونا...  همین یعنی -

 کجان؟ پس -

 !سنندج -

 :گفت باال برد صداشو

 کنی؟ می زندگی تنها تو یعنی -

 :گفتم کالفه

 می زندگی زن عنوان به منو اگه ببین...  هست هم تری مهم های حرف...  کن ول رو اینا حسام -

 یکی دنبال برو بازم کنی محبت و لطف بهم خوای می اگرم...  دیگه یکی دنبال برو بگم باید خوای

 هاگ اما...  نیستم من که زندگیت زن همون واسه بذارش...  کن خرج دیگه جا یه محبتتو...  دیگه

...  گفتم بهت روزم اون من...  دیگه یکی دنبال برو میگم بازم خوای می دیگه چیزای خاطر به منو

 نوژنه ادم اون کنم ازدواج کسی با باشه قرار اگه

 :گفت بغض با حسام

 دیگه؟ یکی دنبال برو چی یعنی! ... الی نامردیه خیلی -

 کاری؟...  همین یعنی -

 شد؟ تموم ما دوستی االن...  لحظه یه کن صبر -

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 !وسط نیاد ازدواج از حرفی که شرطی به نشه تموم تونه می -

 :گفت حوصلگی بی با
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 خدافظ باشه -

 اقای...  خورد می چایی هم علیخانی خانوم و بود نشسته سرجاش شاهرخ...  اتاق تو برگشتم

 تا...  دادم انجام کارمو ادامه و نشستم میزم پشت...  بود خودش کار مشغول هم شاهنظری

 جام از که بود 0 به دقیقه 01...  تصویر ویرایش مشغول و بودم سیستم پشت 0 ساعت نزدیکای

 :گفت شاهرخ که بیرون برم در از خواستم و شدم بلند

 کجا؟ عزیزی خانوم -

...  گرفت اجازه خان شاهرخ ازین باید کاری هر برای انگار...  میشدم دیونه دستش از داشتم

 !غلدر مرتیکه

 :گفتم حرص با

 !ناهـــــــــار -

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 مونده دقیقه 9 ناهار وقت تا هنوز -

 بده صبر زنت به خدا!!! ... دقیقه؟؟ 9! ... خدا کیه دیگه این...  بیرون میزد حدقه از داشت چشام

 !مرد

 :گفت زمین به بود چسبیده فکش من مث که هم علیخانی خانوم

 !نداره رو حرفا این دیگه دقیقه 9 شکیبا اقای -

 :گفت و زد پوزخند شاهرخ

 تو یا...  کردن می چت داشتن یا ایشون اتاق این تو اومدم من وقتی از...  بود دقیقه 9 کاش -

 نم با و شدن من کار مزاحم هم ای دقیقه چند...  میزدن حرف تلفن با داشتن یا بودن بوک فیس

 کار امروز اونقدری ایشون...  برن می تشریف ناهار برای زودتر دارن که االنم...  کردن بحث و جر

 ... بخوان و کنن ضعف زودتر همه از که نکردن

 :گفتم حرفشو وسط پریدم

 !نداره ربطی شما به که میگم دوم بار برای -
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 ایاق...  رفت می یورتمه اعصابم رو بدجوری...  بستم سرم پشت محکم درو و بیرون رفتم اتاق از

 کیباش اقای بیچاره...  رفته اش ننه به حتما...  اینجوریه؟ چرا پسرش ماهی این به خودش شکیبا

 میاره؟ دووم چجوری نچسبش پسر این و افریته زن اون بین

 از و بیرون رفتم ساختمون از شد باز درش وقتی...  دادم فشار کفو هم طبقه و اسانسور تو رفتم

 داشت غذاخوری سالن خودش شرکت هرچند...  گرفتم ساندویچ یه شرکت روی به رو رستوران

 پسرام...  کردن تور برای بود خوبی سوژه هرچند...  باشم شاهرخه اون چشم جلو خواستم نمی اما

 کاریش یه میشد بود تر نرم یکم...  پرروئه زیادی که حیف ولی...  دخترا بازی سرتق عاشق که

 کرد

 و نبود اتاق تو کسی...  میزدم سق اونم کردم می کارمو که درحالی و اتاق تو بردم ساندویچمو

 تو مداو شاهرخ و شد باز در که بودم نرسیده ساندویچ ی نصفه به...  بخورم باکالس نبودم مجبور

 :گفت و زد پوزخند دید که منو...  قیافش اون با کرد زهرمارم یعنی... 

 !وقت یه نکنید تعارف -

 !جوالق مرتیکه! ... پایینا بیارم پزشو و دک بزنم!!!!!!!!!!!! ... پررو بچه

 :گفت که ندادم جوابشو

 نیستم ادب بی من میگه بعد -

 ریلکس خیلی شاهرخ...  اشغال سطل تو کردم پرت درجا ساندویچو...  گرفت چشممو جلو خون

 :گفت

 !کنن می اسراف روشن روز تو...  خدا رو تو کن نگاه! ... عه عه عه -

 تو جوون دختر گفت هم شکیبا اقای...  کن جمع حواستو اونجا گفت که افتادم فرید حرف یاد

 کارن کجای...  نیس کارا از خیلی محل اینجا خودتو کن جمع یعنی حرفا این...  ندارن شرکت

 بدتره؟ همه از پسرشون و دوست ببینن

 اقای لحظه همون...  دادم تکون تاسف نشانه به سری زدمو پوزخندی حرفا این یاداوری با

 .نداد شاهرخ به زدن حرف اجازه و اتاق تو اومد شاهنظری
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 موندم اضافه هم ربع یه شاهرخ دست ندم بهونه اینکه برای...  نشد زده حرفی اداری وقت اخر تا

...  بودن رفته شاهنظری اقای و علیخانی خانوم...  برم که کردم جمع وسایلمو ربع و 2 ساعت... 

 ممتوقف شاهرخ صدای اما برم که کردم باز درو کنم خدافظی اینکه بدون...  بود نرفته شاهرخ اما

 :کرد

 نیستی بلد خدافظی...  ادبیت بی های نشونه از دیگه یکی اینم -

 :گفت که کنم باز درو خواستم...  گرفتم نشنیده حرفشو نکردمو نگاهش

 رسونمت می -

 !برسونی منو تو مونده همینم! ... چــــــــی دیگه

 :گفتم خونسرد

 ؟ دارم ماشین من بگی خواستی می االن -

 :گفت و وایساد سرم پشت اومد

 کن فک اینجوری تو -

 هتیک هرچند...  شد مهربون خورم می ساندویچ دارم دید که وقتی از یعنی...  نبود بداخالق دیگه

 نبود عصبانی اما انداخت می

 :گفتم

 کنم نمی شما به راجع فکری هیچ -

 گرفتم دربست و بیرون زدم ساختمون از سریع

 کمی...  بود زیاد خیلی تلوزیون صدای...  زد زنگ تلفن که کردم می نگاه گوگوش اکادمی داشتم

 :ادمد جواب ذوق با...  نوژنه دیدم که تلفن سمت رفتم...  نکرد فرقی هیچ تقریبا که کردم کمش

 !عزیــــــز خان نوژن بر سالااااام -

 :گفت انرژی پر من مث اونم

 ما؟ بدون گذره می خوش...  خانوما خانوم سالم علیک -
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 سازی می قافیه! ... شدیا شاعر -

 :گفت و خندید

 دیگه اینیم ما -

 کردی؟ ما از یادی شد چی حاال -

 !گل خانوم شماییم یاد به همیشه ما -

 !بشم گفتنت گل خانوم فدای

 :گفت که بگم چیزی خواستم

 زیاده؟ انقد چرا چیه؟ صدای -

 اکادمیه -

 :گفت حرص با

 !المصبــــــــو اون کن کم -

 :گفتم و کنترل سمت رفتم

 !میشه خشک شیرت نخور حرص -

 :گفت و خندید

 !دیونه -

 :گفتم کردمو کم تلوزیونو صدای

 نمیای؟ اینورا -

 !نه یا میشه جور برنامم ببینم باید دونم نمی -

 میای؟ کی بیای اگه -

 :گفت و کرد فک یکم

 دیگه ماه دو یکی شاید -
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 چطوره؟ بابات! ... بده خبر بیای خواستی باشه -

 :گفت و کشید اهی

 نداری؟ قبولش پدر عنوان به هنوزم -

 ماا بسازه رویایی زندگی یه برام تونست می...  نخواست خودش ولی باشه پدرم تونست می -

 نشه یاداوری بهتره نوژن شده تموم دیگه حرفا این...  نکرد

 النا؟ -

 جانم؟ -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !هست مامانت دیگه که این بگردی؟ مامان دنبال خوای نمی -

 :گفتم کردمو خالی نفسمو

 خدا رو تو کن ول نوژن...  بره کرد نمی ولمون بود مادر اگه اون -

 گردم برنمی نکنم پیداش تا تهران بیام اگه من ولی -

 داریا حوصله -

 شاید...  ندارم ازش خبری هیچ که هست سالم 3...  ندیدمش ساله 01...  مامانمه حال هر به -

 کرد مادری من برای سال 21 اما نبود مادر تو برای

 :گفتم...  بود کرده پر گلمو فضای بغض

 دنبالش؟ بگردم رو کجا اما شده تنگ براش دلم منم خوای به راستشو -

 گردیم می دنبالش باهم اومدم وقتی -

 عکس و اتاقم تو رفتم...  بود شب 02 ساعت...  کردیم خدافظی و زدیم حرف ای دقیقه چند

 شتمگذا عکسو قاب...  کردم خم هامو زانو تخت رو نشستم...  برداشتم و بود تختم کنار که مامانم

 و بود کرده باز مشکیشو موهای...  خندید می داشت شقایق مامان...  کردم نگاهش خوب و پام رو

 :گفتم لب زیر...  بود تنش هم ای فیروزه ابی لباس یه...  دورش بود ریخته
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 خرابم چقد و دارم حرف باهات چقد...  یاس قول به -

 هستی باهام خط ته تا گفتی می هی که تو...  جوابم خط یه دادی می بودی الاقل کاش

 ؟! بستی پاهامو و دست درد با و رفتی چرا

 :دادم ادامه...  ترکید بغضم

 حرفی من به تا خدا به ؟!ها ؟!چرا

 ؟! رفتی واقعا چرا تو نمیرم نزنی

 نداشتم دوسِت بگو بگو چیزی یه الاقل

 نباشم روزت و شب تو که بود خدام از بگو

 :گفتم و کشیدم عکس قاب رو دستی

 ؟! نمونی من با که بود این اول از قصدت بعنی

 نبودی نامرد انقدر که تو بزن حرف

 :گفتم زدمو غمگینی پوزخند

 پیشم نیست دیگه اون میگم چی

 میشم بیست امتحانم این تو چشم

 ؟! تاریک شهر این در قلبا سنگه از چرا ولی

 تاریخ شب یلداترین تو کابوسم اسیر

 کنه می حبس سینه تو نفسو که کابوسی

 کنه می لمس تنتو دیگه یکی بینم می و

 :میزدم داد داشتم دیگه

 لرزه می تنم داره

 ترسه می قلم حتی خوابم ی ادامه واسه
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 راحت چه آغوش این از رفتی کالم ختم

 چراغم خاموش و تنها منم باز و

 :گفتم گریه با...  پام رو گذاشتم سرمو و تخت رو کردم پرت عکسو

 درداس ترک تو وجود دونستی می که تو -

 ؟! فرداس مرگ تو نبود دونستی می تو

 برد خوابم تا کردم گریه انقد خوابیدمو شکمم رو

 پشت فرید...  کردم بازش درو سمت رفتم خوابالو...  شدم بیدار در زنگ صدای با شب اون فردای

 :گفت و گرفت خندش دیدنم با...  بود در

 بچه؟ نداری کار مگه تو! ... قیافشو -

 :گفتم کالفگی با

 داری؟ کار چی چیه -

 :گفت لبش رو ی خنده با

 !نمیارن؟ تشریف عزیزی خانوم چرا گفت زد زنگ شاهرخ فقط هیچی -

 :گفتم بلند صدای با و پرید خوابم

...  کن معج خودتو یکم بدید ندید عنتر بگه بهش نیست یکی...  نیستا ما کنه ول هم مرتیکه این -

 !داره محبت کمبود بدبخت...  کنه توجه جلب خواد می فقط

 داد ادد نشونم رو بود دستش که گوشیش و گرفت گاز پایینشو لبه بود شده تا 4 چشماش که فرید

 :گفت... 

 !!!!!ها خطه پشته الی -

 :گفتم بلند صدای با

 چــــــــی؟ -

 :گفت و اش بینی رو گذاشت رو انگشتش
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 !رسونمت می شو حاضر برو...  شنیدی که همین...  هیس -

 عوض امولباس تا اتاقم تو رفتم و شستم صورتمو و دست...  دستشویی تو رفتم بستمو محکم درو

 مانتو یه...  شم اروم یکم تا دادم دستشون و دار و شاهرخ و فرید به فش تا چهار دلم تو کنم

 وختهد نارنجی سنتی طرحای از کلفت نوار یه استیناش و یقه دور که پوشیدم ای فیروزه سنتی

 که نارنجی شال یه...  زدم جیگری رژ دفعه این اما کردم ارایش یکم همیشه مثل...  بود شده

 عاشق . برداشتم رو "نباشد وفا واجب رویان خوب شاه بر " بودم نوشته نستعلیق با پایینش خودم

 ور انداختم شالمو بستم؛ کردمو شونه موهامو اینکه از بعد...  بود خودم کار چون بودم شالم این

...  دمپوشی رو بود ست کیفم و مانتو با که کفشایی...  کردم باز وسط فرق مشکیمو موهای سرمو

 ینماش سوار...  بود منتظرم پارکینگ تو فرید...  بیرون زدم خونه از برداشتمو هدفونمم و گوشی

 شدم بیدار دیر چقد...  بود 01...  کردم ساعت به نگاه یه و دراوردم گوشیمو...  افتاد راه که شدم

 خوابیدم می 3 و 2 تا نمیزد زنگ شاهرخ اگه مطمئنم... 

 :گفت لب زیر فرید که بودیم رفته راهو نصف تقریبا

 !شاهرخ بیچاره -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ -

 :گفت و کشید اهی

 !افتاده گیرش بداخالق حوریه یه اخه -

 :گفتم مغرورانه زدمو پوزخندی

 !ازش متنفرم...  بمیره -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 میزنی؟ تیپ اینجوری عمم واسه پس -

 :گفتم تعجب با

 !همینطوریم همیشه من...  بینی می منو باره اولین انگار میزنی حرف جوری یه -
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 :گفت و کرد نگاه روشو به رو

 !شدی خانوم االن...  میزدی اسپرت تیپ اغلب...  نوچ -

 :گفتم لبخند با

 !لطفتونه نظر -

*** 

 ادافت شرکت ساختمون به چشمم که همین اما...  نداشتم استرس برسیم شرکت به وقتی تا

 یک اسانسور نفهمیدم اصال...  شدم شرکت وارد شدمو پیاده ماشین از سریع...  گرفتم استرس

...  بود دقیقه 21 و 01...  کردم نگاه گوشیم ساعت به و وایسادم اتاقمون در پشت...  باال رفت

 ماا باشه صادقی اقای میز پشت شاهرخ داشتم انتظار...  تو رفتم و کشیدم عمیق نفس چندتا

 رمب خواستم کردمو خالی شدمو حبس نفس راحت خیالت با...  بود صادقی اقای خود خوشبختانه

 :گفت شاهرخ پشت از که میزم پشت

 خانوم؟ خواب ساعت -

...  مینز افتاد بدی صدای با...  افتاد گوشیم که صدا سمت برگشتم سریع و کشیدم هینی ترس از

 دبو کرده هنگ و بود افتاده وسطش عمیق خط یه...  داشتم برش شدمو خم شاهرخ به توجه بدون

 نوژن...  بودم گوشیم عاشق...  درمیومد اشکم داشت...  نکرد کار دادم فشار صفحشو چی هر... 

 صدا بدون...  کردم بغض نمیشنوم یاسو صدای 2 ساعت تا اینکه فکر با...  بود خریده تولدم برای

 :گفت شاهرخ...  چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه

 بشه اینطوری خواستم نمی من ببخشید -

 :گفتم پررویی با و صورتش تو کوبوندم عصبانیت با نگاهمو

 !متنفرم ازت -

 دفعه هی چرا دونم نمی...  بیرون رفتم اتاق از و سینش قفسه تو کردم پرت عصبانیت با گوشیمو

 وشگ یاس که نبود روزی و نخوابم یاس با که نبود شبی...  بودم گوشیم معتاد...  شدم اینطوری

 و چت وی یا نمیشنوم یاس وقت چند تا اینکه فکر از...  نمیشد تکراری برام هیچوقتم...  ندم
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 گفتم نمی اگه...  کردم می رضایت احساس زدم که حرفی از...  شدم دیونه ندارم اینستاگرام

 گلوم تو موند می اش عقده

 رو رنف یه پای صدای...  پوشوندم دستام بین صورتمو و نشستم ساختمون ی پله راه رو رفتم

 !هش ناکسِ  خوده فهمیدم رسید مشامم به شاهرخ عطر بوی وقتی اما کیه دونستم نمی...  شنیدم

 :گفت و گرفت کیفمو اما برم که شدم بلند جام از سریع

 !برات خرم می! ... کن صبر -

 :گفتم حرص با

 !بخر عمت برای -

 :گفت بازم که برم خواستم و کردم ازاد کیفمو

 ازم؟ ناراحتی -

 !لحظمه یه واسه ناراحت -

.. . نشستم سیستمم پشت و اتاق تو رفتم...  بدم گوش پرتاش و چرت به واینستادم دیگه

 علیخانی خانوم...  کردم کارمو نرفتمو بیرون ناهارم واسه...  کارم به کردم شروع کردمو روشنش

 :گفت و اومد همه از زودتر

 داری؟ خان شاهرخ با مشکلی چه تو -

 :گفتم کردمو خالی نفسمو

 !نداری مشکلی چه بفرمایید -

 :گفت مادرانه

 !کنه اخراجت تونه می راحت خیلی...  گفتی می بهش نباید خب ولی -

 :گفتم انداختمو باال ای شونه

 اونم؟ محتاج من مگه...  بکنه خواد می دلش کاری هر -

 !ایشونن مالی قسمت و بازرگانی قسمت مدیر! ... اونه دست حقوقت از قسمتی خب ولی -
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 :گفتم محکم و جدی

 اج اون ی وسیله به بتونم که دارم ایمان کارم به اونقدرم...  کنم نمی کار اینجا پول واسه من -

 اگرم...  مداو کنار بشه شکیبا شاهرخ اقای این با اگه البته...  بشم موندگار اینجا و کنم سفت پامو

 !همین...  کاره سابقه داشتن قصدم من...  میرم کله با خودم سال دو سر نشد

 من و رفتن همکارا کم کم...  بودیم کار مشغول 2 ساعت تا...  نزد حرفی دیگه و داد و تکون سری

 و شد باز اتاق در 0 ساعت...  کنم جبران رو اومده دیر ساعت 3 که بود این قصدم...  شدم تنها

 :گفت تعجب با...  تو اومد شاهرخ

 نرفتی؟ چرا کنی؟ می چیکار اینجا -

 :گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 !نداره ربطی شما به میگم هزارم بار برای -

 :تگف عصبانیت با...  میزم رو کوبوند محکم و بود دستش که عینکی قاب و شد خورد اعصابش

 !نداره ربطی تو به نگو انقد -

 :گفتم شدمو بلند جام از حرص با

 !پررویی خیلی میزنی؟ داد سرمم کردی داغون گوشیمو زدی -

 :گفت...  میز رو کرد پرت و دراورد جعبه یه کیفش تو از

 !گوشیت اینم -

.. . شدم پشیمون کارم از لحظه یه...  بود باالتر خودم گوشی از مدلش...  انداختم بهش نگاه یه

 :گفت که بزنم حرفی خواستم

 نرفتی؟ چرا نگفتی -

 :گفتم نشستمو صندلی رو دوباره

 !کنم می جبران دارم تاخیرمو ساعت 3 -

 :گفت تحکم با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

42 

 

 رسونمت می بریم پاشو...  نکرده الزم -

 نمیام جایی شما با من -

 :گفت و باال برد صداشو

 !گفتم من که همین -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 نکنی؟ دخالت من کارای تو انقد میشه -

 بریم کن جمع وسایلتو...  نمیشه نه -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...  نمیشد حالیش ادمیزاد حرف

 میرم خودم که گفتم...  شکیبا اقای -

 :گفت لب زیر و اروم...  پایین انداخت سرشو و کمرش به زد دستاشو

 منتظرم...  انقد نکن بحث -

...  دمکر خاموش کامپیوترم کیفمو تو انداختم رو گوشی جعبه...  بیرون رفت اتاق از سریع بعدم

 دیدم که کردم اطراف ماشینای به نگاهی یه...  چیه ماشینش دونستم نمی...  پارکینگ تو رفتم

 :گفتم و شدم سوار...  نشسته سفید کمری یه پشت

 !امشب فقط -

 :گفت و افتاد راه

 اروز! ... پاییزه...  شدم ابروت و چشم عاشق که نبود دلیل این به رسونمت می گفتم اگه من -

 !باشه غریبه ماشین تو و خیابون تو شب دختر یه نمیاد خوشم...  میشه شب زود کوتاهه

 :گفتم زدمو پوزخندی

 اشنایی؟ خیلی االن تو -

 !بهترم که تاکسی راننده از -
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...  دپاشی هم از کامال نفسم به اعتماد نیستم ابروت و چشم عاشق گفت وقتی اما...  نزدم حرفی

 :گفت که دراوردم اش جعبه تو از رو گوشی...  نزنم حرفی دیگه کردم سعی

 !همین تو گذاشتم قبلیتم گوشی...  دادم انتقال هم مموریت حافظه...  توشه خطتت -

 تو صاف که نبودم متنفر ازش اونقدرا...  نداشتم بهش رو قبل حس دیگه اما چرا دونم نمی

 :گفتم لب زیر...  متنفرم ازت بگم و بزنم زل چشماش

 ممنون -

 :گفت ارومی همون به

 کنم می خواهش -

 و رفتم رو جدیدم گوشی با یکم...  نشد گرفته حالم خیلی بابت ازین من و کردیم گیر ترافیک تو

 ینوماش ضبط شاهرخ که گوشم تو بذارم خواستم دراوردمو هندزفریشو...  کردم پیدا یاسو اهنگای

 :گفتم...  شد پخش یاس صدای و کرد روشن

 نه؟ میدم گوش یاس دونستی می -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 !نبود سخت فهمیدنش -

 !فوضول مرتیکه...  دیده عکسامم حتما پس...  کرده رو و زیر گوشیمو مموری بود معلوم

 سرعت و شد باز ترافیک گره کم کم...  کردم همراهی یاسو ماشینو شیشه رو گذاشتم سرمو

 :گفت بره کجا گفتم می داشتم...  گرفتیم

 !بگی خواد نمی بلدم -

 اخه؟ بلده کجا از...  کنه؟ می تعقیبم یعنی

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !ها همسایته رفیقم سالمتی نا...  نکن نگاه اینجوری -

 !من تعقیب از نه بلده فرید سری صدقه از شکر رو خدا خب...  اهان
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 :گفت و وایساد خونه در جلو

 برسون سالم -

 :گفتم زدمو پوزخند

 اخه؟ کی به -

 :گفت و کرد نگام

 !دیگه فرید به -

 :گفت که بشم پیاده خواستم و گفتم اهانی

 !میاد بهت خیلی وسط فرق -

 :گفت و زد لبخند که کردم بهش اندرسفیهی عاقل نگاه یه

 نداری؟ وفا چرا رویان خوب شاه ای -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با دفعه این

 تو؟ زدی چی -

 :گفت هاش خنده بین و کرد پر رو فضا خندش صدای

 هیچی -

 تهبس در وقتی و موند همونجا شدم ساختمون وارد کامل که وقتی تا...  شدم پیاده و کردم خدافظی

 !نداد دست بهم بدی حس شاهرخ طرف از بار اولین برای...  اومد ماشینش رفتن صدای شد

 :چهارم فصل

 

 کاور...  بود سلیقه خوش چقد شاهرخ...  زدم پوزخندی و کردم لمس جدیدمو گوشی ی صفحه

...  گذاشتم میز رو سرمو خستگی از...  میومد خوشم گوشی ازش...  بود مانند بژ رنگ یه گوشیم

 تو گذاشتم هندزفریمو...  بودم متنفر استادا اومدن دیر از...  بود کرده دیر ای دقیقه 01 استاد

 کردم بلند سرمو بود نشسته کنارم که ای مردونه عطر حس با اما سپردم یاس به حواسمو و گوشم
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 بود دهنش بدل و رد بینمون حرفی ولی بودمش دیده کالس تو چندباری...  نمیشناختم پسرو اون... 

 عوض جاشو که بگم بهش خواستم می...  میز رو بذارم سرمو راحت تونستم نمی اون وجود با... 

 می جزوه فقط من کالس طول در...  خوردم حرفمو و اومد و استاد لحظه همون متاسفانه و کنه

 که یرونب رفتم می در از داشتم شد تموم که کالس...  نداشتم دستیم بغل پسر با کاری و نوشتم

 :گفت بهم سر پشت از کسی

 !عزیزی خانوم ببخشید -

 !کس نا گرفته یاد اسمم چه...  دستیمه بغل پسر همون دیدم که برگشتم

 بله؟ -

 باشم؟ داشته تونو جزوه تونم می -

 نداری؟ سواد خودت مگه الهی بشکنه دستت

 صدای که دادم ادامه راهم به و گرفتم فاصله ازش...  بهش دادم دراوردمو کیفم از رو جزوه اکراه با

 که کالس تو...  افتادم ترنم یاد که بودم نرفته بیشتر قدم 4 هنوز...  شنیدم زور به تشکرشو

 سرک در دم همون از و کالس سمت برگشتم...  ندیدم دیگه نفر چند و پسر همون جز هیچکسو

...  نبود کالس تو کسی دیگه پسر چندتا و مانتویی دختر تا 2 جز به اما...  نه یا اومده ببینم کشیدم

 خندان ی چهره با که برگشتم...  گرفت قرار ام شونه روی پشت از دستی که برگردم خواستم

 :گفتم زدمو لبخند متقابال...  شدم رو به رو ترنم

 گشتم می دنبالت -

 :گفت و شد تر عمیق لبخندش

 بریم؟...  بودم اطراف همین -

 بریم -

 :گفتم...  بگیرم ترنمو شماره که افتاد یادم راه بین...  مترو سمت افتادیم راه باهم

 ندادی بهم شمارتو ترنم راستی -

 :گفت و دراورد کیفش تو از گوشیشو
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 بزن زنگ خودت به بیا -

 ودادم پس گوشیشو...  زدم خودم به تک یه کردمو سیو توش خودمو شماره و گرفتم گوشیشو

 کردم تشکر

*** 

 :زد زنگ پریسا و میدیم تلوزیون که بود 8 ساعت حدود...  تعطیل فرداشم و بود پنجشنبه شب

 خوبی؟ الی سالم -

 هب بگو احمقو من...  کرد پیدات میشه مهتاب تو...  شدی ستاره...  خانوم پریسا سالم علیک -

 ارمب یه سال اول ماه یه این تو تو؛ اونوقت باشیم باهم دانشگاه بشم قبول تهران زدم خر تو خاطر

 .ندیدمت

 :گفت و خندید

 بیام شنبه میدم قول...  مشغولیم داداشمه عروسی دیگه وقت چند خودم جان به -

 کردم باور منم گفتی تو -

 :گفت و باال برد صداشو گوشی پشت از

 !خودم جان به میگم دارم -

 بخوری؟ قسم زدی زنگ حاال خب -

 بیای باید شماهم کوه میریم داریم فردا بگم زدم زنگ...  خیرم نه -

 :گفتم کالفه

 !من اونم...  داره کوه حال کی...  خدا رو تو کن ولمون -

 :زد غر

 دنبالت میام خودم...  دیگه نکن اذیت الی...  عــــــــــه -

 :گفتم کردمو فوت نفسمو

 هستن؟ کیا -
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 باشن دوستاشونم از چندتا شاید...  هام دایی پسر و دایی دختر -

 دایی دختر تا 2 و داشت دایی پسر تا 3...  میشناختم حدودی تا رو پریسا های دایی دختر و پسر

 :گفتم...  بودم شنیده تعریفشونو فقط بودمشون ندیده... 

 مهبد؟ و علی و احسان -

 میای؟...  هستن هم شیما و سوگل...  اوهوم -

 :گفتم...  برم نیومد بدم...  بود جوونی اکیپ

 چند؟ ساعت فردا باشه -

 کف نکنیا مارایش ارایش صبحی اول الی ببین...  کنم می بیدارت خودم صبح 2...  باش حاضر 0 -

 .بدیدی ندید کنن

 :گفتم دار کش

 دیگه؟ امر...  باشــــــــــه -

 ندارم کشی نعش حوصله پاشی زود بخواب برو االنم -

 شال یه و کلفت مانتو یه و لباسام کمد سمت رفتم...  کردم قطع کردن زر زر کمی از بعد و خندیدم

 پریسا زنگ تک با 2 ساعت و خوابیدم 01.00 ساعت حدود...  کنار گذاشتم مانتوم رنگ به بافتنی

 فهطر یه کردمو باز کج فرق موهامو...  پوشیدم لباسامو و شستم صورتمو و دست...  شدم بیدار

 0 هب ربع یه ساعت...  نباشه روح بی زیادی صورتم که زدم ملیح لب برق یه...  صورتم تو ریختم

 بخوا گرم داشت چشمام تازه...  شدم پریسا منتظر و کشیدم دراز مبال از یکی رو...  بودم حاضر

 از دموش بلند جا از فامیلش فک و پریسا به بیراه و بد کلی با...  شد بلند ایفون صدای که میشد

 کردم باز که اپارتمانو در...  من منتظر و بود وایساده اپارتمان جلوی پریسا...  بیرون زدم خونه

 :گفت

 خیر به صبح -

 :گفتم کالفه

 میاد خوابم بریم گمشو...  خیر به صبح و مرگ -
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 :گفت و داد تکون هوا تو دستشو

 میگیره ای پاچه چه صبحی اول...  واه واه واه واه -

 :گفتم و ماتیزش سمت رفتم

 بریم بیا نکردم پارت و لت تا -

 نداشتم رو پریسا پرتای و چرت حوصله...  خوابیدم مسیرو کل منم...  افتاد راه و شدیم سوار

 وت رفتم سر با که کرد ترمزی چنان دیوونه دختره...  کرد ترمز پریسا که گذشت چقد دونم نمی

 :گفتم خوابالو...  شیشه

 !داده گواهینامه تو به که پلیسی اون روح تو -

 :گفت و خندید

 !نمیشدی بیدار که دیگه جور -

 و پسر چندتا و جلومونه هم دیگه ماشین تا 2.3 و کرده ترمز جاده کنار دیدم که کردم باز چشمامو

 :گفت پریسا...  بود شد تشکیل ارومی محیط و بود میش گرگ هوا...  وایسادن کنارش دختر

 رسیدیم شو پیاده -

 دیدم جمع بین رو شاهرخ تعجب کمال در که کردم روم به رو جمع به نگاهی یه

 :گفتم بود ماشین بیرون نصفش و بود کرده باز درو که پریسا به رو

 !کن صبر پری -

 :گفت ببنده درو اینکه بدون و ماشین تو برگشت

 هان؟ -

 :گفتم بردارم شاهرخ از چشم اینکه بدون

 اینجاست رئیسمونم پسر -

 :گفت گیجا مثل
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 باشه خب -

 برگردیم بیا...  ببینه اینجا منو خوام نمی -

 :گفت و باال برد صداشو

 میشه؟ چی ببینه رو تو مثال حاال! ... ننه بچه...  بابــــــــــا برو -

 و ردمک نگاهش...  بشه بیشتر شرکت از رابطمون خواستم نمی ولی نداشتم سوالش برای جوابی

 :گفتم

 نیست گالب و گل رابطمون همچین اخه...  بهتره نبینه منو ولی دونم نمی -

 :پرسید شیطنت با

 کدومشونه؟ حاال شیطون؟ دارین هم ای رابطه مگه -

 :گفتم کردمو اشاره شاهرخ به

 توسیه پیرهن -

 شهرزاده داداشه که اون -

 :پرسیدم گنگ

 کیه؟ شهرزاد -

 نزن فک انقد پایین بپر...  داداشم زن -

 هب منو پریسا...  افتادم راه دنبالش ناچارا...  جمع سمت رفت و شد پیاده ماشین از سریع بعدم

 پریسا فامیل که تاشون 2...  بودن نفر 7.8 حدودا...  کردم سالم بهشون منم و کرد معرفی جمع

 نفر دو همون به پریسا...  نمیشناختم که نفر 2 موند می...  بود شاهرخ که هم دیگه نفر 0 و بودن

 :گفت و کرد اشاره

 داداشم زن داداشمو -

 زن و داداش با...  نمیشناسم داداششو پریسا با دوستی سال چند از بعد که برسرم خاک یعنی

 :گفت و زد چشمکی پریسا که دادم دست پریسا داداش
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 جون شهرزاد داداش اینم -

 :گفت من از زودتر شاهرخ

 همکاریم...  همو میشناسیم -

 :گفت همین خاطر به نمیدونه که کرد وانمود پریسا

 گرد هب که من...  نظیره بی میسازه الی که پوسترایی...  میگم تبریک بهتون شاهرخ اقا واقعا؟ -

 رسم نمی پاشم

 :گفت شاهرخ...  بود بهتر پریسا از من کارای خداوکیلی...  گفت راست رو یکی این

 عالیه کارشون واقعا خانوم؛ پریسا بله -

 :گفتم مغرورانه چشماشو تو زدم زل

 دارید لطف -

 بهش...  کرد تحقیرم پوزخند این با جورایی یه...  نگفت چیزی دیگه و زد مشهودی پوزخند

 و رسید می گوش به رفتن باال های زمزمه کم کم...  دادم گوش جمع صحبتای به و نکردم توجهی

 رهامپ اسمش که پریسا داداش...  بود خلوت تقریبا کوهم و بودیم پسر دختر گله یه...  افتادیم راه

 .احسان ؛ هاش دایی پسر از یکی کنار هم پریسا و رفت می راه شهرزاد کنار بود

 مهه کل در ولی...  فاصله با تنها و تک هم شاهرخ منو...  باهم هم شیما و سوگل و علی کنار مهبدم

 دادم حترجی و گوشم تو گذاشتم گوشیمو هندزفری نره سر حوصلم اینکه برای...  رفتیم می هم با

 از ای دقیقه چند استراحت برای...  بود الزم تنوع یه...  بدم گوش شکیال نوژن مث یاس جای به

 :گفت گوشم زیر خنده با و اومد پریسا...  کشیدیم دست رفتن باال

 !تک تک تا دو این نباشن که تا...  اردک با شه دوست لک لک که کاشکی -

 :گفتم سرشو تو زدم اروم

 قحطه؟ ادم...  خفــــــــه -

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 قحطه که فعال -
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 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 نیست تنها لک لک که فعال -

 من اکیپ فرد ترین ساکت...  پرهام و شهرزاد با هم هرزگاهی...  میزد حرف علی و مهبد با داشت

 :گفت و گرفت دستمو پریسا...  بودم

 !چاکرتم خودم -

...  داد اس حسام که بود 8 ساعت حدود...  میومد من کنار پریسا بار این و افتادن راه دوباره همه

 :بود نوشته که کردم بازش

 خیر به صبح سالم -

 :دادم جواب...  زد زنگ که دادم جوابشو

 سالم الو -

 خوبی؟...  سالم -

 خوبی؟ تو مرسی -

 نفر چند...  زمین خورد سینه با و گذاشت بدجایی پاشو احسان که نیومد در دهنم از حرف هنوز

 که دنکر صدا و سر کلی و بشه بلند کردن کمکش و گرفتن دستشو هم پسرا از چندتا و خندیدن

 :گفت حسام

 تو؟ کجایی -

 :گفتم کردمو جمع خندمو بود گرفته خندم ای صحنه چنین دیدن از که منم

 کوه -

 :پرسید مشکوک

 کی؟ با -

 دوستام با -

 کین؟ دوستات -
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 میشناسی؟ تو بگم من -

 :گفت حرص با

 هست؟ توشون پسرم -

 :گفتم زدمو لبخندی

 !کنم فک -

 :زد داد گوشی پشت از

 چغدرم؟ من الی -

 :گفتم خندیدمو

 !تو جان به نه -

 :گفت...  بود عصبانی هنوز

 نفرین؟ چند...  مشخصه -

 نوژن بابای که چیزی...  میومد خوشم پسرا غیرت رگ اومدن باال از...  کنم اذیتش نمیومد بدم

 :گفتم...  نداشت

 پسر تا 2 و دختر تا 2 -

 نداشتم انتظار تو از الی! ... 2 به 2 دقیقا -

 باشی داشته خواستی می خو: گفتم دلم تو

 کیه؟ پرسید اشاره با پریسا که هم تو رفت اخمام

 :گفتم حسام به و هیشکی دادم جواب سر با

 کردم؟ چیکار من مگه حسام -

...  وقمب اینجا که منم...  کردم؟ چیکار میگی اونوقت بیرون میری پسری دختر خود سر میشی پا -

 بدی؟ تونی نمی خبر...  خود جای به که دعوت
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 :گفتم شرمندگی با

 که غریبه بعدشم...  باشی خواب ترسیدم بود وقت دیر...  گفت بهم پریسا دیشب اخه خب -

 !پریسان فامیل و فک...  نیستن

 میشن؟ توام فامیل و فک پریسا فامیل و فک -

 :نالیدم

 حســــــــــام -

 خدافظ...  حسام و مرگ -

 :گفت پریسا که جیبم تو کردم پرت رو گوشی حرص با...  کرد قطع و بزنم حرف نذاشت

 بود؟ کی -

 :گفتم کالفه

 حسام -

 گفت؟ چی -

 کوه رفتی و ندادی خبر چرا میگه -

 :گفت و زد پوزخندی پری

 افته بی مثال...  خب داره حق -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 نیس که شوهرم...  هست که هست -

 :گفت پری بود راهمون سر که ای خونه قهوه دیدن با

 !چسبه می چای و قلیون هوا این تو...  خونه قهوه ایول -

 یه رو احسان و شهرزاد و پرهام و شاهرخ و پریسا منو...  بودیم خونه قهوه تو بعد دقیقه 01 حدود

 به 2 خواستن می...  قلیون تا 2 و دادن سفارش چایی تا 01...  دیگه تخت یه رو هم بقیه و تخت

 اپریس...  شدن جفت جفت همه...  نندازن باهم شاهرخو منو که کردم دعا کلی دلم تو...  بکشن 2
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...  باهم هم شیما و سوگل و هم با هم علی و فربد...  باهم پرهامم و شهرزاد و بودن باهم احسان و

 برای قلیون یه شاهرخ...  کنارم هم پریسا و بودم شاهرخ روی به رو درست...  شاهرخ منو موند

 ؛ زدن پک به کنن شروع اینکه از قبل شد باعث حسام دست از عصبانیتم...  برداشت خودش

 :بگم پریسا و شاهرخ به رو طلبکارانه

 چی؟ من پس -

 گرفت مطرف به و قلیون نی شاهرخ...  کرد می نگاهم ملتمسانه پریسا...  بود طلبکارانه زیادی لحنم

 :گفت و کرد باز جا برام خودش کنار و

 بکشیم باهم بیا -

 :گفتم لحن همون با

 نداری؟ که میدز ایدز -

 :گفت و زد پوزخندی

 میگم؟ نظرت به باشم داشته -

 اونم و شاهرخ به دادم رو نی...  زدم اولو پک و گرفتم رو نی...  نشستم کنارش و ندادم جوابشو

 :گفتم که گرفت طرفم به رو نی...  داد حلقه چندتا و زد پک

 !ندادی سوالمو جواب چون داری ایدز کنم فک...  خودت واسه اش بقیه -

 هب رو...  پوشیدم کفشامو و پایین اومدم تخت از...  شد سرخ عصبانیت از شاهرخ حرفم این با

 :گفتم پریسا

 بخورم هوا یکم بیرون میرم من پری -

 :گفت پرهام

 کشیم نمی شهرزاد منو بکش؛ بیا شما خانوم النا -

 :گفتم محترمانه

 ممنون خواد نمی پرهام اقا نه -
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 کنید؟ می تعارف -

 !تعارفی چه بابا نه -

 بفرمایید پس -

 نگاهم داشت محبت با که کردم شهرزاد به نگاه یه...  گذشت ازش نمیشد بود سیب دو المصب

 پدرشو کرد می کاری همچین یه نوژن با کسی اگه من...  غیرتش برسر خاک یعنی...  کرد می

 بل همون و کشیدم عمیقی نفس...  کنه می تعارف من به قلیونشو داره این وقت اون درمیاوردم

 همب نگاهی اصال و بود مشغول که شاهرخ...  گرفتم پرهام از رو نی و نشستم شهرزاد کنار تخت

...  نیستم بلد کرده فک...  درمیاورد منو حرص داشت احتماال...  میداد حلقه فقط کصافط...  نکرد

 شدم بیخیال پک تا 4.2 از بعد...  کردم حس نگاهشو سنگینی که دادن حلقه به کردم شروع منم

 کنار گذاشتم قلیونو

*** 

 ور کوه از اومدن پایین...  برگردیم شد قرار و نداشت رفتن باال نای کسی دیگه و بود نه ساعت

 منو و بودن 2 به 2 همه رفتنی مث هم برگشتنی...  بود تر راحت رفتن باال از...  داشتم دوست

 خودش با چی واسه منو بپره احسان با خواست می که پریسا این دونم نمی من...  تنها شاهرخ

 :گفت جمع کل به رو پریسا که بودیم رفته راهو نصفه تقریبا...  کشوند

 دعوتین همتون...  پریاست تولد دیگه هفته 2 راستی -

 و وایساد کنارم اومد پریسا...  نفهمید هیچکسو حرف هیچکس و شد قاتی ها بچه نظرات صدای

 :گفت

 !تو و میدونم من وگرنه بیای مجبوری که توام -

 نمیام من بیاد شاهرخ اگه -

 :گفت و خندید

 کنی؟ می صداش صمیمی انقد چرا پس نیست گالب و گل رابطتون گفتی که تو -

 !میاد بدم ازش که کسی اونم کنم؟ صدا رسمی پسرو یه من دیدی کی اسکل اخه -
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 دیگه؟ میای پس...  حرفیه اینم خب اره -

 نمیام من بیاد اون اگه...  که گفتم -

 :گفت و توهم رفت اخماش

 تو؟ داری چیکار اون به -

 ازش متنفرم -

 خودم وگرنه میشناسن شوهر و زن احسانو منو بچگی از که حیف...  ماهی این به پسر...  وااااااا -

 کردم می تورش

 :گفتم زدمو پوزخندی

 نگو که داغونیه ادم یَک...  روته احسان اسم که بهتر همون...  هه -

 رنظ به بعدشم...  ها داداشمه زن داداش ناسالمتی...  شناسمش نمی من انگار میگی جوری یه -

 ندیدم ازش بدی که من...  ماهیه پسر خیلیم من

 میگم چی من میفهمی بزنه توام به زد من سر که هایی نعره ازون تا چهار -

 :گفت و خندید

 عزیـــــــزم...  میزنه؟ دادم -

 :گفتم پهلوشو تو زدم ارنج با

 !مرگ -

 :گفت بود جلوتر قدمی 4.2 ما از که شاهرخ به رو پریسا

 شاهرخ؟ اقا -

 :گفت و برگشت شاهرخ

 بله؟ -

 خواهرم؟ تولد میارید تشریف که شما -
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 :گفت و نکرد بهم هم نگاهی نیم شاهرخ

 دیگه هفته 2 تا کو حاال -

 دستمو پری که بدم ادامه راهمو خواستم منم...  میزدن حرف و بودن کرده توقف شاهرخ و پریسا

 :گفت شاهرخ به رو...  نذاشت و چسبید

 میگذره بزنید بهم چشم -

 کنم می خبرتون: شاهرخ

 :گفت من به رو پری

 چی؟ تو الی -

 :گفتم کنم نگاه شاهرخ به اینکه بدون

 بشه نکنم فک -

  افتادیم راه بقیه دنبال و نزدیم حرفی دیگه

 :پنجم فصل

 و ودب پام رو تاب لب...  بود کرده خستم خیلی کوه...  سرکار رفتم می باید فرداش و بود شب اخر

 باز مسنجرمم...  بودم دانشگاه که هایی ساعت واسه شرکت جبرانی کارهای دادن انجام مشغول

 کامل اول بوق...  زدم زنگ بهش و ندادم امشو پی جواب...  بود حسام...  اومد ام پی برام که بود

 :داد جواب که بود نخورده

 جانم الو -

 :گفتم و دادم صدام به شرمنده لحن یه...  صبح اول همون جز نزدیم حرف باهم کال روز اون

 سالم -

 :گفت سرد

 سالم علیک -

 خوبی؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

58 

 

 بهتری تو -

 :گفتم ناراحتی با

 بودم تنها من کن باور! ... دیگه نکن اینطوری حسام -

 :گفت و کرد فوت نفسشو

 کنم می باور -

 میگی دروغ -

 نه؟ یا میدی حق بهم -

 :گفتم ناچارا

 اره خب -

 باشه؟ اخرت دفعه میدی قول -

 :گفتم خوشحالی با و شدم شارژ

 !قول قوله -

 :اومد برام شکیبا اقای از ام پی یه که شدیم زدن حرف مشغول و کردیم اشتی

 وقته دیر بخواب برو...  بمونی خواب دوباره ندارم دوست -

 شایدم لقه؟ دهن شاهرخ انقد یعنی داشت؟ خبر من موندن خواب از یعنی شکیباست؟ اقای این

 شاهرخه خود دی ای

 شکیبا اقای پنجره تو...  کردم خاموش یاهومو چراغ کردمو خدافظی حسام از خواب بهونه به

 :نوشتم

 خودتونید؟ شکیبا اقای -

 :گفت و گذاشت خنده شکلک

 !مامانمم خاله شوهر ی عمه نه -
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 :نوشتم و لبم رو اومد ملیح لبخند یه حرفش از

 شاهرخ؟نه؟ -

 :گفت و گذاشت عصبانی شکلک

 شاهرخ اقا -

 :نوشتم

 !توام حاال خب -

 :گفت...  فرستادم شازده این واسه هامو تابلو من پس

 (اه شکلک)بذاری احترام منم به بابام مث میشد چی -

 :گفتم و گذاشتم رو کشیده دراز ی خنده شکلک

 کجا تو کجا اون -

 !هـــــــا بابامه -

 فاضل بوده تو پدر گیرم...  میگم بازم گفتم قبال -

 :نوشت که نوشتم می اشو بقیه داشتم

 !حاصل چه مرا پدر فضل از -

 :گفتم و گذاشتم زدنو دست شکلک

 افرین -

 !بینیا می بد نزن حرف اینجوری من با الی -

 :نوشتم و خندیدم حرفش به دلم تو

 دیدم زیاد بد من -

 نکنی فراموش داری عمر تا کنم کاری که نکن کاری...  میگم دارم خودت واسه -

 کاری؟ چه مثال -
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 ببینی تا بده ادامه راهو همین -

 روش توام...  کشیدم خوردمو زیاد زمونه از من ببین -

*** 

 گرن موهاش...  بود زده نوک ابروهاش که دیدم النایی و کردم اینه تو نگاه یه...  بودم اسانسور تو

 مورد طبقه...  شد باز اسانسور در...  میشد اصالح باید...  بود کالغی پر زادی مادر و نبود شده

 کردم می طراحی باید رو مجله یه جلد...  اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم اسانسور از...  بود نظرم

 بیشتر رو سادگی مجله صاحب گفت می شاهرخ...  نداشت کار خیلی...  بود لباس ژورنال یه... 

 ممیز پشت...  بشه برطرف کار اشکاالت تا بده نظر بیاد امروز کار صاحب بود قرار...  داره دوست

...  کنم تموم کارو بده خبر رو مجله صاحب اومدن شاهرخ اینکه از قبل کردم سعی و نشستم

 یاهو تو...  شد تموم کار ساعته 0 و بودم داده انجام قبال کارو نصف...  بود دقیقه 21 و 0 ساعت

 :دادم ام پی...  بود روشن چراغش شاهرخم که شدم انالین

 میاد؟ کی...  شد تموم مجله جلد -

 :گفت...  داد جواب دیر یکم

 سالم علیک -

 :نوشتم و کردم پوفی

 علیک فرض به -

 کردی چیکار ببینم کن اپش...  کنم می خبرت اومد -

 :گفت...  فرستادم براش مسنجر تو لینکشو...  کردم اپلود کارمو و ندادم جوابشو

 خوبه -

 اینکه برای...  بود تر خوب خوب از خیلی اما...  بود خوب کارم...  خوبه گفت فقط...  همین فقط

 تو نبگ بهت که خوبیه حس " گذاشتم استاتوس بوده تر خوب خیلی خوب از کارم بفهمونم بهش

 " ای معرکه عاشقشی که کاری
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 بیخیالش! ... نداد ای دیگه ام پی "خوبه " امه پی از بعد اما بده استاتوسمو جواب داشتم انتظار

 مک ولی کنم چت شاهرخ با خواست می دلم...  نبود بشو گرم اما...  کردم گرم زور به سرمو و شدم

 جواب میدادم ترجیح...  میداد دست بهم مزاحمت حس...  بذارم پیش پا چت برای میومد پیش

 رفتم و برداشتم گوشیمو...  میدادن اولو ام پی دیگران هم اکثرا...  باشم جواب منتظر اینکه تا بدم

 :داد ام پی شاهرخ که کنار گذاشتم گوشیمو...  نبود جالبی چیز اونجام...  ویچت

 اتاقت میاد دیگه دقیقه چند باش اماده...  اومد -

 میانسال تقریبا مرد یه با شاهرخ دقیقه 01 از بعد باالخره...  بودم در شدن باز منتظر و دادم اوکی

 از...  من میز سمت اومدن مرد اون همراه و کرد علیک سالم همکارا با شاهرخ...  شد اتاق وارد

 ماشچش رنگ از...  دادم نشونش کارو و گرفتم تحویلشون خوشرویی با و شدم بلند صندلی روی

 :گفت لب زیر میانسال مرد...  اومده خوشش که خوندم

 !است معرکه -

 یشترب که لبخندی...  شد کشید شاهرخ سمت به نگاهم و نشست لبم رو پهنی لبخند ناخوداگاه

 :گفتم مرد به رو...  داشت لب به بود پوزخند شبیه

 نداره؟ که ایرادی...  لطفتونه نظر -

 :گفت و گرفت مانیتور از نگاه

 خودتونه؟ کار...  اصال -

 :گفتم زدمو لبخندی

 بله -

 باشم؟ ارتباط در شما با تونم می چجوری -

 مرد...  شدم رو به رو اخمش با که شاهرخ سمت شد کشیده نگاهم...  کردم نگاهش تعجب با

 :گفت

 کردم ارض کار برای...  نباشه تفاهم سو البته -

 :گفت و کرد برگه به نگاهی...  بهش دادم و نوشتم برگه یه رو شمارمو و گفتم اهانی
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 خانومه؟ -

 هستم عزیزی -

 :گفت و جلو اورد دستشو

 مجیدی...  خوشبختم -

 :گفتم کردمو قفل هام سینه تو دستمو...  کردم موندش هوا تو دست به نگاهی

 همچنین -

 :گفت و عقب برد خجالت با دستشو

 شدم خوشحال -

 :گفت و کرد شاهرخ به رو بعدم

 نباشیم ایشون مزاحم دیگه خب -

 نشه ضایع اینجوری ولی بخوره چایی چنگال با ادم یعنی

 :گفت...  داشت لب به محوی لبخند که کردم نگاه شاهرخ به

 بفرمایید البته -

 متوجه همکارا بقیه که جوری بشه خارج در از ازینکه قبل و رفت سرش پشت در دم تا شاهرخ

 رو یگهد پروژه یه و نشستم صندلی رو...  بشینه لبام رو لبخندی شد باعث که زد چشمکی نشن

  کردم شروع

*** 

 :دادم جواب کیه ببینم اینکه بدون...  شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با روز همون فردای

 بله؟ -

 :گفت اشنا نا فرد یه صدای

 سالم -
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 :گفتم...  بود نشده سیو شمارش...  کردم نگاه گوشیو صفحه و کردم باز بیشتر چشمامو

 شما؟ -

 شاهرخ -

 :گفتم عصبانیت با و نشستم تختم تو سریع...  پرید خوابم

 زدنه؟ زنگ وقت االن محترم ظاهر به اقای اخه د -

 :گفت بده لحنش تو تغییری اینکه بدون

 نمونی خواب زدم زنگ -

 :گفتم...  بود مونده میشدم بیدار همیشه که وقتی تا ساعت نیم هنوز...  کردم نگاه ساعت به

 کنم؟ تشکر باید االن -

 :گفت و کرد ای خنده

 و تریبزرگ ادم نیس بد وقتا بعضی باشی؟ مودب بزرگترت با نداده یاد بهت مامانت...  نچ نچ نچ -

 کنه رعایت رو کوچیکتری

 بده یادم که نداشتم مامان...  بود نداده یاد "...  نداده یاد بهت مامانت " زد زنگ ذهنم تو حرفش

 سالگی 22 تو ممکن که نداد یادم و کرد ولم چرا...  نداد؟ یاد چرا...  میداد؟ یادم باید رو چی... 

 ای...  میداد؟ یادم باید اون...  باشم؟ مودب باهاش باید من و بزنه زنگ بزرگتر یه صبح 0 ساعت

 اشمب مودب بزرگترم با باید که داد یاد بهم شاهرخ االن همین شایدم...  گرفتم؟ می یاد باید خودم

 :گفتم و گذاشتم کنار فکرامو

 سال و سن به نه اس قواره و قد به نه بزرگی -

 :گفت و خندید بازم

 واجبه احترامم پس بزرگترم من لحاظ ازون که شعوره و عقل به...  بله -

 :گفتم زدمو پوزخندی
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 اکج از منو شماره تو اصال ببینم...  نمیزدی زنگ صبح موقع این داشتی اگه که نداری اونم -

 اوردی؟

 دست داغونت گوشی اگه نظرت به...  کردی نمی سوالو این داشتی اگه که...  نداری عقل دیدی -

 سختیه؟ کار شمارت کردن پیدا باشه؛ توش خطت که باشه کسی

 واال داره حدی فضولیم -

 عکسی خوش که کنم می اعتراف همینجا -

 :گفتم حرص با...  میداد جواب سرخوشانه اون بودم عصبانی من هرچقدر

 صحبت هم دلیل بی اونم صبح موقع این شرکتم رئیس پسر با باشه داشته دلیلی کنم نمی فکر -

 همکاریم فقط ما که کنید فرو گوشتون تو اینو...  بشم

. .. بود وقیحی ادم واقعا...  کردم خاموش گوشیو حرفم شدن تموم از بعد چون نشنیدم جوابشو

 و داشتم کالس دانشگاه صبح 8 ساعت من روز اون بعدشم...  داشت اطمینان خودش به زیادی

 ایدب رفتم می دانشگاه چون...  شدم حاضر شدمو بلند ازجام خوردی اعصاب با...  رفتم نمی شرکت

 ژر از ولی...  تعطیل که مارایشم ارایش...  نشم حراست اهالی مزاحم تا پوشیدم می لباس ساده

 چشم خط و ریمل بیخیال دیگه...  میشم تابلو نزنم اگه که پودرم کرم...  بکنم دل تونستم نمی

 زدم خونه از و کردم تمیز زدمو نوک های ابرو تیغ با کنم سرم امو مقنعه اینکه از قبل...  شدم

 که دانشگاه در دم...  کشید زحمتمو مترو راهم بقیه و رفتم اتوبوس با رو مترو تا خونه از...  بیرون

 رو دانشگاه سبز ی محوطه...  شدم وارد نفس به اعتماد با و جلو کشیدم رو ام مقنعه یکم رسیدم

 دیگه دقیقه 01 و بودن اومده ها بچه نصف تقریبا...  شدم کالس بعدم و ساختمون وارد کردمو رد

 رممس میزو رو گذاشتم دستمو و نشستم دیوار کنار های صندلی از یکی رو...  میشد شروع کالس

 به و ردمک بلند سرمو استاد اومدن با...  برد نمی خوابم ولی میومد خوابم خیلی...  دستم رو گذاشتم

 رفت در از و کرد جمع زراشو فرسا طاقت ساعت 2 از بعد باالخره...  دادم گوش حرفاش به زور

 :کرد صدام پسری که بیرون اومدم کالس از سرش پشت منم...  بیرون

 ببخشید عزیزی خانوم -

 :گفتم...  بود گرفته رو ام جزوه که بود یارو همون...  سمتش برگشتم

 بله؟ -
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 :گفت سمتمو گرفت دفترمو

 ممنون -

 :گفت که برم خواستم می...  گرفتم ازش دفترو گفتمو لب زیر کنمی می خواهش

 خوبه خیلی خطتون درضمن -

 :گفتم زدمو جونی کم لبخند

 ببرم تشریف نیس امری اگه...  باشه خوب خطش بایدم هنر دانشجوی -

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم سر با

 شدم مزاحم ببخشید...  کنم می خواهش -

 به خوبی دختر...  بود ترنمم کالس اون...  شدم بعدی کالس وارد و شدم دور ازش خدافظی بدون

 تا دقیقه 01...  بود مثبت انرژی کلی خودش این و گرفتم نمی منفی انرژی ازش...  میومد نظر

 از اس ام اس 0 و داشتم حسام از میس تا 2...  کردم چک گوشیمو...  بود مونده کالس شروع

...  شد جاری هام رگ تو خون انگار دیدنش با...  شد کالس وارد ترنم که دادم جوابشو...  خودش

 :گفتم و کنار گذاشتم رو گوشی...  نشست کنارم و سمتم اومد

 چطوری؟...  خانوم ترنم سالم -

 :گفت و زد بهم لبخندی

 دیگه؟ باهیم برگشتنی امروز...  سالم علیک -

 :تمگف...  نه یا داره کالس هم ترنم دونستم نمی دقیقا...  داشتم کالس بند یه 3 ساعت تا روز اون

 چی؟ تو...  دارم کالس 3 تا که من -

 :گفت و زد چشمکی

 همینطور منم -

 :گفت کالس در دم از اشنایی صدای که بودیم زدن حرف مشغول

 !خانوم النا خانومِ  ســـــــــالم -
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 خودمو...  سمتش رفتم و شدم بلند جام از سریع...  پریساست دیدم که صدا سمت برگشتم

 :گفتم و بغلش تو انداختم

 خانوم پریسا اشنا امسال دوست پارسال...  سالاااااااام -

 :گفت و داد تکون سرشو

 دانشگاه؟ میری میشی پا بگیره زن بخواد داداشت تو -

 :گفتم نیاوردمو خودم روی به اما گرفت دلم یکم نوژن گرفتن زن فکر از

 عمــــــــــرا -

 نشم حذف که اومدم کردم هنر امروزم...  نزن اضافه زر پ -

 :گفت و کرد سرم پشت به نگاه یه

 جدیده؟ دوست -

 :گفتم ترنم به رو و برگشتم

 !پریسا ترم نزدیک خواهر از دوست -

 :گفت و زد لبخندی

 خوشبختم -

 :گفت لوتی و اش سینه رو گذاشت دستشو کف پریسا

 !آبژی کرتم -

 :گفتم که خندید ترنم

 بازیاش لوس این به کنی می عادت -

 :گفت و بازوم تو زد مشت با پریسا

 کنم فراهم خندتو موجبات بخواد دلتم خیلی کصافط -
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 یا دیگه چیز اگه البته...  میشدم شاد دیدمش می هروقت...  بود نعمتی پریسا نظر ازین واقعا

 بدم جوابشو نشد و اومد استاد که بگم چیزی خواستم...  باشه نکرده ناراحتم

*** 

 می وارس مسافر داره و وایساده مترو دیدیم که میومدم پایین مترو های برقی پله از داشتم ترنم با

 و بود رپ صندلیا همه...  شدیم سوار دیدیم که بانوانی واگن اولین نیوفته راه اینکه ترس از...  کنه

 بسته و زبا راحت خیلی که ای شیشه در یه با...  نبود زنونه کامال واگنشم...  نبود نشستن واسه جا

 کم...  منیوفت که گرفتم رو بود نزدیکی همون که ستونی...  میشد جدا مردونه و زنونه قسمت میشد

 ارجخ دیدم از ترنم دیگه...  چسبیدم ای شیشه در همون به جمعیت توسط و شد زیاد جمعیت کم

 دقیقا که بود چاق چادریه زن یه من جلوی...  بودیم چسبیده بهم گوشت سازمان عین...  شد

 راستمم سمت و بود شلخته ی ساله 00.07 دختر یه چپمم سمت...  بود روم تپلش های ماهیچه

 تپش رو بود ریخته صورتم رو که موهامو...  بود سخت واقعا شرایط اون تو تنفس...  اقایون واگن

 هک چرخوندم راست به سرمو...  زد راستم سمت شونه رو ضربه چند انگشتی که گذاشتم گوشم

 ونهم بود بینمون که ای فاصله تنها...  کرد می نگام داشت مهربون که دیدم رو بلندی قد پسر

 :گفت که کردم اخم...  بود شیشه

 خوشگلین چقد شما -

 هک جوری گوشم زیر که بودیم نرسیده بعد ایستگاه به هنوز...  برگردوندم رومو و ندادم جوابشو

 :گفت بشنوم خودم فقط

 میدید؟ اشنایی افتخار -

 :گفتم قاطع و محکم

 !خیر -

 اخالق بد چه -

 :گفتم ساله 07.00 دختر همون به رو...  رفت نمی رو از

 سمت؟ اون برم من میشه ببخشید -
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 سازمان و بود شلوغ اندازه همون به سمتم اون...  کرد باز برام راهو و کشید عقب خودشو یکم

 به...  دیدم ترنمو که تر اونور رفتم قدم 2.3...  بود بهتر پسر اون صدای شنیدن از اما...  گوشتی

 :گفتم و کردم نزدیک بهش زور به خودمو...  بود داده تکیه نمیشد باز که دری

 میشم خفه دارم -

 :گفت و کرد ریز چشاشو

 گفت؟ می چی پسره -

 :گفتم زدمو پوزخندی...  بودن دیده هم بقیه احتماال...  پس بود دیده

 !زر...  هه -

 حرکتت از اومد خوشم -

 :گفتم و لبم رو نشست لبخندی

 هر با کرد ارایش و ریخت بیرون مو کی هر کنن می فک...  کرد برخورد همینجوری باید اینا با -

 !میشه دوست کسی نا و کس

 بابا بیخیال -

 ما از خیابون 0 ترنم خونه...  رفتیم اتوبوس با مسیرو بقیه و شدیم پیاده نظر مورد ایستگاه تو

 میومد باهام نفر یه که بود خوب چقد...  بود تر پایین

 تختم رو...  تاب لب پشت نشستم لباسم کردن عوض از بعد و خونه رسیدم 4 ساعت حدود

 فیس شدمو وصل نت به...  گذاشتم روم به رو تاپم لپ...  بودم کرده دراز پاهامو بودمو نشسته

 باسیمل جا سمت رفتم شدمو بلند جام از...  نبود انالین هیچکس تقریبا...  کردم باز یاهومو و بوک

 :دادم اس حسام به دراوردمو مانتوم جیب از گوشیمو... 

 نت؟ میای -

 ودب عکس خوش واقعا...  کردم الیک حسامو جدید عکسای از چندتا و نشستم تخت رو برگشتم

 :داد امو اس جواب حسام...  کردم شیر رو بود العاده فوق که عکساش از بعضی حتی... 

 که؟ هستی...  میام شب...  عزیزم دارم کار -
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 هستم اره -

 فعال قربانت -

 رازد تخت رو...  تختم کنار میز رو گذاشتم بستمو تاپو لپ نت تو گشتن ول دقیقه چند از بعد

 حسام با هم بکنم امروزمو کارای هم که باشم بیدار راحتتر شب تا بخوابم گرفتم تصمیم و کشیدم

 بزنم حرف

 ششم فصل

 

 هک کردم باز چشمامو موهام الی برد دستشو و نشست تخت رو کسی که بود نبرده خوابم هنوز

 بودم خریده براش که ای سرمه شرت تی همون...  نشسته تخت رو مهربون لبخند یه با دیدم

 یا ودب غروب دم یا...  چنده ساعت بزنم حدس نتونستم...  کردم نگاهی اتاق پنجره به...  بود تنش

 :گفت و کرد نوازش امو گونه...  داشتم دوست رو هوا این...  صبح دم

 !بترکونیم امشب برس خودت به یکم پاشو...  بخوابی نذاشتم -

 :گفتم تعجب با

 بترکونیم؟ -

 هوم؟! ... نرقصیدیم موزیک بلند صدای با باهم تایی 2 وقته خیلی -

 و دمش بلند جام از...  خوردیم نمی شامم باهم شبا بعضی که بودیم درگیر انقد...  گفت می راست

 نگاهم که دادم بدنم به قوسی و کش...  غروب دم...  بود 0...  کردم نگاه دیوار روی ساعت به

 ویر...  بیرون بود رفته اتاق از...  کنار زدم رو پتو و شدم بیخیالش...  میز روی تاپم لپ به افتاد

 رو گذاشتم و کردم ولرم کردن سرد و گرم از بعد رو اب...  حموم تو پریدم و کردم مرتب و تخت

 همین و کردم حس رو رفت می بیرون تنم از که خستگی های ذره ذره و وایسادم زیرش...  دوش

 دوش زیر دقیقه 2 از بعد...  شد بیشتر خوشم حال...  کردم تر گرم ابو یکم...  کرد خوب حالمو

...  نبیرو بود رفته احتماال...  بود ساکت خونه...  بیرون اومدم و کردم شور گربه خودمو سریع بودن

 دیده بهارو تا 27...  وایسادم اینه جلو و اتاق تو رفتم...  زانوم پایین تا پوشیدم لَخت و بلند تاب یه

 از چشم...  کرد می کم خیلی سنمو این و بودم فیس بیبی...  داد نمی نشون قیافم اما...  بودم
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 ارسشو به کردم شروع برداشتمو سشوارمو...  بیرون کشیدم رو اولی کشوی برداشتمو ام چهره

 ... بود بلندتر پیش سال 2...  رسید می سینم پایین تا...  موهام کشیدن

 و رژ و چشم خط بعدم زدمو پودر کرم...  کردم جمع سرم باالی موهامو شد تموم که سشوارم کار

 به...  شدم سایه بیخیال همین خاطر به...  کنم ارایش ساده کردم سعی...  ابرو مداد و ریمل

 به گاهن یه...  الک سراغ رفتم شدم مطمئن که صورتم از...  میومد بیشتر سادگی مشکیم چشمای

 دمکم سمت رفتم...  کنم انتخاب لباس اول دادم ترجیح...  شدم گم رنگاش بین که کردم الکام

 نمایشگر تو و بیرون اومدم اتاق از...  شد بلند ایفون زنگ که بودم نکرده بازش کامل هنوز که

...  نبود کردنش باز به نیاز و داشت رو خونه در کلید...  کردم باز براش درو...  دیدمش ایفون

 گلبهی ی طرفه یه پیرهن یه و مشکی ی دکلته یه بین...  کمدم تو کردم سرمو و اتاق تو برگشتم

 لومج گرفتم رو گلبهی پیرهن و وایسادم اینه جلو رفتم...  بودن خوشگل هردوتاش...  بودم مونده

 :گفت و اتاق تو اومد بیصدا و اروم...  بود خوب... 

 بپوش رو ابی دکلته اون -

 رایب که شبی همون...  نپوشیدمش وقت هیچ و خریدم اونشب که بود لباسی همون ابی ی دکلته

...  ودب دلنشینی شب چقدر...  شاپ کافی رفتیم باهم بار اولین برای...  شدیم تنها باهم بار اولین

 ... من روزای این مثل درست

 نه اون نه -

 :گفت و وایساد سرم پشت اومد

 نپوشیدیش وقته خیلی -

 ...نپوشیدمش وقت هیچ

 سینه به سینه و چرخیدم...  اوردم پایین بدنم روی از رو گلبهی پیرهن...  دادم قورت دهنمو اب

 ... بودیم کرده عقد دیگه...  زدم زل چشماش تو...  وایسادم اش

 ...بودیم گرفته عروسی

 ...بودم رفته ارایشگاه

 ...بود اومده دنبالم
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 ...گرفتیم فیلم

 ...گرفتیم عکس

 ...رقصیدیم

 ...بودیم خورده شام باهم

 ...بودیم کرده دور دور رو خیابونا

 ...بودیم زده بوق

 ...بودیم زده جیغ

 ...بودیم شده هم مال

 ... بودیم شده هم کس ترین نزدیک

 ...داشتیم اشتراک وجه

 حتی...  خواستمش می ولی خواستم نمی اول اوله از شایدم...  خواستم می اول همون از که چیزی

 ردو انداختم دستمو...  شدم بلند هام پنجه رو...  بود من مال االن و خواستمش می لحظه یه واسه

 ته از و عمیق ی بوسه یه...  اش گونه رو گذاشتم...  بستم چشمامو...  کردم جمع لبامو...  گردنش

 لحظه بود شیرین چقد و...  بذارم اش گونه روی عشق با خواستم می همیشه که ای بوسه...  دل

 !زبرش ی گونه با لبم تماس از قبل های

 دونهمر بم صدای با...  پیشونیم رو گذاشت سرشو و گرفت دستمو...  کشیدم پایین خودمو اروم

 :گفت اش

 هب زندگیمو حاضرم اینکه...  دارم دوست خیلی اینکه...  بگم بهت چیزی یه خواستم می امشب -

 !تنته لباس که ای دیگه ی لحظه هر و االن همین حتی...  دیونتم اینکه...  بدم خاطرت

 :هفتم فصل

 امش خودم تنهایی برای بودم گرفته تصمیم طوالنی مدت یه از بعد و چرخیدم می اشپزخونه تو

 و من...  تنهایی و من...  نفره 2 تنهایی یه...  بخندم و بگم و بخورم تنهاییم با...  کنم درست
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 یزچ همه این...  نبودم تنها خیلیم نه...  کسی بی و من...  شب سکوت و من...  نداشته ی خانواده

 ... بود هم تنهایی حتی...  تاریکی...  شب سکوت...  نداشته خانواده...  بود ورم و دور

...  اپن ور گذاشتم رو بود روش افتابگردون گل عکس که سینی یه...  برداشتم پیاز یه کابینت تو از

 ودب ریز اینکه با...  سوزند می چشمم...  المصب دراورد اشکمو...  پیاز کردن خورد به کردم شروع

 لفنت سمت رفتم کردمو ول سینی تو پیازو و چاقو...  زد زنگ تلفن...  بود درار اشک جوری بعد اما

 رو مسی بی گوشی...  بود نوژن خود احتماال...  نوژن بابای خونه از...  بود سنندج ی شماره پیش... 

 :گفتم اشپزخونه به گشتم می بر که حالی در...  زدم رو تاک دکمه و گرفتم دستم تو

 بله؟ -

 :گوشی تو پیچید نوژن گرم صدای

 خانوم النا سالم -

...  مگذاشت گوشم و کتف بین رو گوشی و اوردم باال کتفمو...  نشست لبم رو لبخندی ناخوداگاه

 :گفتم و باال کشیدم دماغمو

 سالم -

 خوبی؟ سالم -

 چطوری؟ تو اره -

 :گفت نگرانی با نوژن

 کنی؟ می گریه چرا چیشده الی -

 :گفتم خندیدمو

 کنم می خورد پیاز دارم...  دیونه چیه گریه -

 با.. . کرد جاری دوباره اشکامو که پیاز بقیه کردن خورد به کردم شروع گرفتمو دستم تو رو قاچو

 :گفت طبعی شوخ

 کنه؟ اشپزی خواد می ما خانومای خانوم نکنه...  ببینم -

 :گفتم و کردم پاک اشکمو دست پشت با
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 چیه؟ مگه حاال -

 کنی؟ می درست غذا داری جدا -

 اوهوم -

 :گفت و خندید

 نمیدیا فرید به...  جونت نوش...  عزیــــــزم -

 :گفتم خندیدمو

 چرا؟ -

 نخورم؟ من و بخوره رو تو پختت دست اون -

 :گفتم و کردم استفاده فرصت از

 چی؟ که سنندج موندی...  دیگه تهران بیا پاشو نوژن خب -

 میام بشه راه به رو کارام...  میام -

 :گفتم کابینت سمت رفتم و زمین گذاشتم رو چاقو

 کن زندگی اینجا بیا اینه منظورم -

 :گفت...  گاز رو گذاشتم و برداشتم تابه ماهی یه

 بمونی؟ تهران همیشه که اینه قصدت نکنه ببینم -

 :گفتم و ریختم روغن ماهیتابه توی

 اره خب -

 :گفت جدی

 مفهومه؟...  گردی برمی بشه تموم...  رفتی درست ادامه برای تو الی -

 :گفتم...  کردم روشن گازو زیر

 بابات؟ پیش برگردم داری توقع نکنه... میدم ادامه اینجا زندگیمم خب -
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 بمونی تهران تو نمیذارم من ولی...  کنیم می فکری یه موندن من بابای کنار واسه -

 :گفتم و باال بردم صدامو

 کنی تکلیف تعیین من برای بخوای تو که نیستم بچه من -

 بشن پیدا مادرت و پدر شاید...  میگم خودت خاطر به من -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 دیدی؟ فیلم باز تو -

 :گفت...  بود شده داغ ماهیتابه تو روغن

 نکن بحث من با -

 :گفتم...  شد بلند ویلیزش و جیلیز...  ماهیتابه تو ریختم رو پیازا

 !اخه بحثی چه -

 هستی؟ هنوز که قولت سر...  راستی -

 :گفتم شک با

 قول؟ کدوم -

 ه؟ن...  باشه فرید میشناسی شهر اون تو که پسری تنها بود قرار! ... رفت؟ یادت زودی همین به -

 با من رابطه هرچند...  نشم دوست پسرا با دیگه بود گرفته قول ازم...  گفت می راست...  اهان

 هک سنندج...  کنم قطع همینم بود خواسته نوژن اما...  بیشتر نه بود اجتماعی حد همون در پسرا

 دمکر می معرفی بهش همشونو بودم صمیمی زیادی نوژن با چون و میشدم دوست پسرا با بودم

 و منر خیلی دوستم پسرا با که فهمید وقتی خودش ولی...  بفهمه خواستم نمی اولش البته... 

 کی هر با بود گفته...  باشم خودم مواظب که بود گفته...  بود زده حرف باهام بش راجع صمیمی

 قیصر تا هبد گوش حرفم به نشو دوست فالنی با گفتم من اگه بود گفته...  بگم بهش میشم دوست

 اگه دبو گفته...  بگم بهش رو میوفته که اتفاقایی و کنم محدود رابطمو بود گفته...  برات نشم

 گمن گفتن چی هر بود گفته...  باشم مغرور بود گفته...  بگم بهش برم بیرون باهاشون خواستم

 سشوندو بود گفته...  کنم بازی باهاشون بود گفته...  نبندم دل بهشون خیلی بود گفته...  چشم
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 دور دیگه هک بود گفته االن و...  بود گفته چیزا خیلی...  بود گفته...  نشم عاشقشون اما باشم داشته

 گفته.. . باشه بهت حواسم که نیستم اونجا من دیگه بود گفته...  بکشم قرمز خط بازیارو بچه این

 تهران ایه بچه بود گفته...  نزنه شاخم گربه تا بیام آسه برم آسه بود گفته...  باشم سنگین بود

 کمتر یکم بود گفته...  نزنم قدم شهر باال پارکای تو الکی بود گفته...  دارن فرق سنندج با یکم

 رو ریدف تنهام وقتی بود گفته...  کنم رعایت حجابمو تونم می که جایی تا بود گفته...  کنم ارایش

.. . نپوشم تاپ فرید جلوی بود گفته...  نمونم فرید خونه تو زیادی زمان مدت و ندم راه خونه تو

 گفتم چندتاش به رفتارم با من اما...  بود گفته چیزا خیلی هم باز و نکنم خطا پا از دست بود گفته

 چشم؟

 :گفتم محکمی نچندان صدای با

 هستم قولم سر اره -

 کنه خدا -

 قدچ...  فهمید می حالمو خوب چقد...  بهم بود نزدیک نوژن چقد...  نمیگم راست بود فهمیده انگار

 این اما گفتم می بهش که نبود دروغی اولین...  گفتم؟ دروغ بهش چرا پس...  باهاش بودم راحت

 :گفتم...  میداد قلقلک داشت وجدانمو عذاب بدجوری یکی

 خبر؟ چه دیگه -

 شده تنگ برات دلش بابا...  سالمتی -

...  ود؟ب اینجوری من زندگی چرا...  گلوم گوشه بغض یه و لبم رو نشست پوزخند یه حرفش این با

 چرا؟ خدایا...  کرد می ایجاد عشق که گرمایی...  خانواده؟ گرمای از بودم محروم چرا

 :گفتم دادمو قورت بغضمو

 برسون سالم -

 بهش؟ بدم گوشیو خوای می -

 دونم نمی...  تلفن پشت اومد تا کشید طول چقد دونم نمی...  دادم مثبت جواب چرا دونم نمی

 نمیدونم هیچی...  برگشت بغضم که چیشد

 جان النا سالم -
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 بودم نشنیده مردو این صدای که بود چندوقت دونم نمی

 :کردم ناله که شد چی دونم نمی

 ا...بابـــــــ -

 :گفت بغض با چرا دونم نمی

 جانم؟ -

 میشد بزرگتر بزرگ بغضم هی بغضم چرا دونم نمی

 بابا؟ خوبی -

 خوبی؟ تو...  دخترم اره -

 که اریب اخرین دونم نمی...  شد تبدیل شوق اشک به اشکم دخترم کلمه شنیدن با چرا دونم نمی

 ... بود کی کرد صدام دخترم

 ...خوبم اره -

 :گفت که کشیدم عمیق نفس یه خودم...  شنیدم رو شد خالی که نفسش صدای

 نداری؟ کسر و کم چیزی -

 :گفتم...  رفت هم حدودی تا و پایین بره بغضمم شاید تا دادم قورت دهنمو اب

 ...نه -

 اینجا؟ نمیای -

 پره وقتم که فعال...  دونم نمی -

 چرا؟ دیگه کار...  میفرستم پول برات که من...  کنی می کار که گفت نوژن -

 :گفتم کوتاه

 بشه پر وقتم خواستم -

 خدافظ...  نمیشم مزاحمت -
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 :کردم زمزمه لب زیر

 خدافظ -

 گوشی توی بوق ممتد صدای و

 زیرشو...  بود شده جزغاله...  شدم پیازا سوختگی بوی متوجه که گرفتم دستم تو رو گوشی

 !بخوریم شام خواستیم شب یه...  کردم خاموش

 خیره...  دادم لم مبال از یکی رو خودمم...  مبل رو کردم پرت تلفنو و بیرون اومدم اشپزخونه از

...  بود شده پیرتر صداش...  بودمش ندیده ماه 8...  بود گوشم تو هنوزم صداش...  سقف به شدم

 8 این تو...  شد خوشایند برام اما نبود خوشایند برام مهرش...  بود شده تر مهربون و بود مهربون

 کردم حس صادقانه مهرشو بود بار اولین...  میزدم حرف باهاش بود بار اولین بودم تهران که ماه

 می که ارب اولین...  ببینمش خواست دلم که بود بار اولین...  شد تنگ براش دلم که بود بار اولین... 

 ولی دبو بابام بود که چی هر...  نبود بدی بابای...  بشنوم حرفاشو و بزنم زل چشماش تو خواستم

 !نبود بابام

 رو وزهن...  شدم پشیمون ولی بیارن غذا برام بزنم زنگ خواستم...  نداشتم اشتها اما بود گشنم

 طی زور به قدمو 01 اون...  نبود بیشتر قدم 01...  شد زده خونه در زنگ که بودم کشیده دراز مبل

 سادموای در پشت...  کیه بپرسم که گفت دلم ته چیزی یه اما کنم باز هوا بی درو خواستم...  کردم

 :گفتم و

 بله؟ -

 :گفت فرید اشنای صدای

 سوزوندی؟ غذا تو...  منم -

 غذاش ممکن که کسی تنها نداره بیشتر واحد 0 که ساختمونم این تو...  بود پیچیده بوش پس

...  بودن کارش تو اصال نهار و شام و بود فرید که باالییم...  بود خالی که بغلیم خونه...  منم بسوزه

 خانوم که بودن خوشبخت ی نفره 3 خانواده یه که فریدم بغلی...  بیرون یا بود مامانش خونه یا

 نمم پایینی...  پیچید می راهرو تو وارنگش و رنگ های غذا بوی همیشه...  بود کدبانو خیلی خونه

.. . کردن می زندگی تنها و بودن گرفته سامون و سر هاشون بچه که بودن پیرمرد پیرزن یه که

 امد و رفت کسی و بود اروم زیادی که کرد می زندگی مجرد باالی سن خانوم یه هم اونا بغلی
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 ذاغ نبود بارم اولین...  بودم من بسوزه غذاش بود ممکن که کسی تنها...  نمیشد متوجه رو هاش

 ... میسوخت که نبود هم بار اولین ولی کردم می درست

 :گفتم و کردم باز اروم درو

 شد پرت هواسم میزدم حرف نوژن با -

 پوشیدم می جین اکثرا داشتم عادت...  جین شلوار یه و کوتاه استین یه...  انداختم نگاهی لباسم به

 :گفت فرید...  نبود بد لباسم...  خونه تو حتی... 

 بخوریمش بیا...  دارم غذا خونه تو -

 :گفتم و کردم نگاه بهش...  ندارم اشتها اما گشنمه که کرد عبور مغزم از بازم

 ندارم اشتها ولی گشنمه -

 :گفت و خندید فرید

 میشه؟ مگه -

 شده که فعال -

 :گفت و زد لبخندی

 !مامانمه پخت دست...  کنه می باز اشتهاتم غذا اون...  نیس مهم ولی...  روزگاری عجایب از -

 :گفتم...  بود کِی نمیومد یادم حتی...  بودم نخورده مامان پخت دست بود وقت خیلی

 میام منم برو تو باشه -

 منتظرم -

 با و مسر رو انداختم شالم یه...  پوشیدم دیدمو که مانتویی اولین لباسام کمد تو از و بستم درو

 در ونبد بود باز فرید خونه در الی چون و باال رفتم رو ها پله...  بیرون اومدم خونه از گوشیم و کلید

 بهم خونش همیشه...  کرد می پخش اهنگ سی ام پی و بود روشن تلوزیون...  شدم وارد زدن

 میز رو شطرنجش...  کنارشون شلوارشم و بود مبل های دسته رو پیرهن تا 2.3...  بود ریخته

 هر و کابل شارژو و تاپ لپ که هم اشپزخونه اپن رو...  همینطور هاشم دی سی...  بود شده پخش

 مچنینه یه که کرد نمی خطور ذهنتم از اصال میدیدیش خیابون تو اگه...  میشد پیدا بود سیم چی
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 بدون.. . میزه چیدن مشغول اشپزخونه تو دیدم که گشتم دنبالش چشم با...  باشه داشته ای خونه

 :گفتم و اشپزخونه تو رفتم دربیارم مانتومو یا شال اینکه

 !ندارنا دوس شلخته مرد زنا...  رو اینجا کن مرتب یکم -

 :گفت کنه نگام اینکه بدون

 باشه شلخته خودشم که میگیرم رو یکی -

 :گفتم و نشستم خوریش ناهار میز های صندلی از یکی رو

 بندازم راه شام بازار خوام می بگو دفعه یه -

...  ومدنمی بدم...  بود پلو لوبیا...  بیرون اورد برنجو دیس دستگیره با فریدم و زد بوق ماکروفرش

 کردم می درست پلو لوبیا سوخت نمی پیازا اگه شاید

 ... شدم مشغول و کشیدم خودم برای...  روم به رو نشست خودشم میزو رو گذاشت دیسو فرید

 ومد قاشق مسبب و کرد باز اشتهامو قاشق یه همون اما نداشتم اشتها اینکه با...  بود مزه خوش

 هک نوژن اما بود نوژن خاطر به شاید...  نداشتم خوبی حس فرید کنار بودن از چرا دونم نمی...  شد

 ونهخ فهمید می اگه...  بود نامحرم نوژنم...  نامحرم و بود پسر بود چی هر ولی...  میشناخت فریدو

 یه یهو نوژن شدن ناراحت از...  میشد ناراحت حتما که میشد ناراحت شاید خوردم شام فرید ی

.. . کردم نگاه ورمو و دور نگرانی با و کشیدم دست غذا از که جوری...  دلم تو افتاد عجیب دلشوره

 :گفت فرید

 نبود؟ خوشمزه -

 اب...  نبود گرسنمم حتی دیگه...  شد کور بدجوری اشتهام اما بودم نخورده بیشتر قاشق تا 2

 :گفت که کردم نگاه فریدو نگرانی

 پریده؟ رنگت چرا -

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 غذا بابت ممنون...  پایین میرم...  نیست خوب حالم -

 نخوردی؟ چیزی که تو -
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 :گفتم شدمو بلند صندلی روی از

 ممنون مرسی -

 فپ چشاتم بود سوخته که غذات...  نداشتی تعریفی دیدمت که پایین شده؟ چی...  ببینمت -

 نیست خوب حالت میگی که االنم...  داشت

 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 ترم راحت پایین برم...  دارم دلشوره -

 چی؟ ی دلشوره -

 دونم نمی -

 ببر غذاتو حداقل -

 :گفتم و بیرون اومدم اشپزخونه از

 کن تشکر مامانت از...  خواد نمی نه -

 یه شد چم...  من؟ شدم اینطوری یهو چرا...  بود شده کرخ بدنم...  بیرون زدم خونه از سریع

 دفعه؟

 و مانتو اینکه بدون...  بود میز رو تاپم لپ...  شدم خونه وارد و کردم طی رو ها پله گیجه سر با

 یخ امنگ...  بود یخ فرید غذای...  بود یخ خونه...  بود یخ بدنم...  کشیدم دراز مبل رو دربیارم شالمو

.. . دنیا؟ تو داشتم چی نوژن جز...  داشتم؟ ای دلگرمی چه...  بود؟ گرم چی...  نبود؟ یخ چی...  بود

 حالت از و صورتم رو گذاشتم دستمو...  من؟ دنیای تو بود گرم چی دیگه نوژن وجود گرمای جز

 توممان جیب از...  خورد زنگ گوشیم که بستم چشمامو...  دادم حالت تغییر نشسته به کش دراز

 :دادم جواب...  حسامه دیدم و اوردم درش

 بله؟ -

 خوبی؟ سالم -

 :دادم جواب سرد دنیام ی همه مث

 اره -
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 !نمیومدی -

...  وژن؟ن عصبانیت به ارزید می حسام با دوستی...  بشه؟ چی که...  رفتم می باید...  گفت می نتو

 وت خدا...  ادما؟ بین واقعی گرمای جز داشت ارزش چی دنیا تو اصال...  اعتمادیش؟ بی به ارزید می

 مذهبیا؟ مال...  حاجیاس؟ مال خدا میگن راست...  خوبایی؟ ادم مال فقط میگن راست...  کجایی؟

 کاری یه...  کنم می زندگی مثال دارم شهر گوشه این...  بنداز من به نگاهم یه...  تواما با خدا... 

 مزندگی به بدی تحول که کاری یه...  نرسه جنم عقل به که کاری یه...  اساسی کار یه...  خدا کن

 میشه؟... 

 کوشی؟...  النا الو -

 :گفتم...  فکر تو بودم رفته زیادی انگار...  بود حسام

 بله؟ -

 :گفت نگرانی با

 خوبی؟ تو؟ چته -

 :گفتم رک

 نه -

 کجایی؟ -

 خونه -

 شده؟ چیزی -

 بشه؟ چی بود قرار مگه اصال...  بود نشده چیزی...  دادم قورت دهنمو اب

 :گفتم زده یخ لحن همون با

 نه -

 حرف نشد که نه -

 :گفتم کالفه
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 کنم؟ قطع میشه میاد خوابم حسام -

 :بعدش صدای و اومد گوشی پشت از عمیقش نفس صدای

 همبا نت بیا یا بزن زنگ نبرد خوابت اگه...  نخوری سرما باش خودت مواظب...  بخواب برو باشه -

 زنیم می حرف

 سخت پاهام برای وزنم تحمل...  رسوندم اتاقم تا خودمو زور به...  خدافظی بعدشم و کردم تشکر

.. . بود سردم...  روم کشیدم گلبافمو پتوی و کشیدم دراز تخت رو...  رفت می گیج سرم...  بود

...  ودب گرم نوژن صدای...  بود گرم پتو زیر اما...  بود سرد بدنم...  بود سرد هوا...  بود سرد تنهایی

 کی؟ به چی؟ به اما بود گرم شاید دلمم

 فرقی...  عشق از پر بغل یه...  خواست می بغل یه دلم...  کردم جمع شکمم تو جنین مث پاهامو

 که...  گرم عشق یه...  خواستم می عشق فقط...  همسر 2 عشق یا فرزند و مادر عشق کرد نمی

 !عشق و عشق از پر...  دلهره بی...  ترس بی...  ریا بی و باشه صادقانه

 !دیگر دنیای به مرا برد خواب و بستم چشمامو...  نکردم پیداش اما

 :هشتم فصل

 

 مهنوز...  بود سرد هنوزم خونه...  بود روم پتو اما...  نبود پتو زیر دیگه سرم...  کردم باز چشمامو

...  بود 8 که ساعت به افتاد چشمم...  زدم موهام توی چنگی...  شدم بلند جام از...  بود تنم مانتوم

 زا...  کرد می اخراجم شکیبا اقای...  بودم تختم تو جاش به و باشم شرکت باید من ساعت این

 به زدم زنگ و شدم حاضر کنم ارایش یا بشورم صورتمو و دست اینکه بدون و شدم بلند جام

 سوار و بیرون زدم خونه از...  بود اژانس راننده...  شد زده خونه در زنگ بعد دقیقه 01...  اژانس

 باهام که هایی شماره بین از...  دراوردم کیفم تو از گوشیمو و دادم بهش رو ادرس...  شدم اژانس

! باشه ثابت قطعا و باشه نداشته اسم که ای شماره...  گشتم شاهرخ شماره دنبال بود گرفته تماس

 و بود ثابت خط که رسیدم ای شماره همچین یه به...  باشه صبح اول زمانشم! ... رند شایدم... 

 تو صداش بوق تا 3 خوردن بعد که زدم زنگ شماره همون به...  نبود رند ولی...  صبح اول زمانشم

 :پیچید گوشی

 بفرمایید -
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 :گفتم پرسی احوال و سالم بدون

 رسم می دیر یکم من...  النام -

 :گفت خاصی لحن بدون و تفاوتی بی با

 کنی؟ سالم چیه نظرت -

 :گفتم دار کش کردمو پوفی

 !سلــــــــام -

 :گفت حالت همون با بازم

 !میشه کسر حقوقتون از...  سالم علیک -

 رو ام اینه کیفم تو از...  کردم قطع تماسو و گفتم لب زیر درکی به...  سگه امروز بود معلوم

 چهی صورتم بودم نکرده ارایش و بودم دانشگاه قبل روز چون...  کردم صورتم به نگاهی و دراوردم

 الیممم رژ یه...  کشیدم مالیم چشم خط یه مالیدمو صورتم به افتابمو ضد کرم...  نداشت ارایشی

 شدم پیاده شرکت جلو خیابون تا 2.3 کردن طی از بعد و بستم کیفمو زیپ...  زدم

*** 

 کادو واسش هنوز...  بود پریا تولد دیگه روز 2.3...  گذشت می بودم رفته کوه که روزی از روز 01

 بود شده تموم 3 ساعت شرکت تو کارم...  شنبه سه روز اون و بود جمعه تولدش...  بودم نخریده

 سمت افتادم راه همین خاطر به داشتم رو خرید ی حوصله و حال...  بود مونده ساعت 0 هنوز و

 باز درو اروم...  شنیدم رو بفرماییدش صدای که زدم در...  بود بخشمون مدیر که شاهرخ اتاق

 حرف دکورشم...  بود بزرگی اتاق...  اونجا رفتم می بود بار اولین...  شدم اتاقش وارد و کردم

 :گفت دیدنم با که بود نشسته میزش پشت شاهرخ...  نداشت

 داشتید؟ امری -

 !بود شده مودب چه

 :گفتم و کشیدم نفسی

 برم؟ زودتر امروز تونم می -
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 چرا؟ -

 دارم کاری یه -

 :گفت و نوشت چیزی بود جلوش که کاغذی رو خودکارش با

 کاری؟ چه -

 !پررو...  ها فوضولیه ادم عجب

 :گفتم و باال انداختم ابرومو تای یه

 میره؟ کجا بدونین باید حتما بدین مرخصی کسی به بخواید اگه شما -

 :گفت جدی خیلی

 ریضرو کار شما کنم نمی فک درضمن! ... بله بودنش ضروری غیر یا و ضروری تشخیص برای -

 ونکارت به بفرمایید...  بیمارستان تخت رو بچتون نه گازه رو شوهرتون نه...  باشید داشته ای

 برسید

 :گفتم طلبکارانه...  میاورد باال کفرمو داشت دیگه

 !باشن داشته مرخصی که کارمنداست حقوق از کنم می فک -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 وقت بفرمایید...  میاید تاخیر با هم روزا اکثر و دانشگاهید روز 2 سرجمع که شمایی نه ولی بله -

 نگیرید منو

 خاطر به و بیدارم دیروقت تا و کنم می جبران منزل در رو روز 2 اون من...  محترم اقای ببین -

 !بیشتر نه داشتم تاخیر روز 2 فقط که همینه

 :گفت و زد پوزخندی

 تا بخوابید کنم یاداوری باید که منم این و کنید می چت دیروقت تا شما یادمه من که جایی تا -

 !نیاید دیر
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 نه بندن می ها مغازه نه برم دیرتر ساعت 0 اگه که کردم فک خودم با زدمو پوزخند من دفعه این

 :گفتم...  میاد پیش مشکلی

 نیس مشکلی -

 نبود ضروری کارتون دیدین -

 ساعت 0 اون تا تراشیدم کار خودم واسه و اتاق تو برگشتم و کردم نازک براش چشمی پشت

 همش رو اینجایی که وقتی نصف نگه فردا پس تا نرفتم ولی بوک فیس برم تونستم می...  بگذره

 !بوکی فیس تو

 تاکسی منتظر و وایسادم خیابون سر...  بیرون اومدم شرکت از و شد تموم ساعت 0 اون باالخره

 با ماشین تا 02.01 حداقل بودم اونجا که ای دقیقه 01 اون تو و بود شلوغی خیابون...  شدم

 و ادممیوفت نوژن یاد اما برم بشم سوار گفت می شیطونه وقتا بعضی...  زدن بوق جوون های راننده

 هی باالخره اما...  خورد نمی بهم مسیرشون داشتن سال و سن که هم نفر چند...  میشدم بیخیال

 برای...  بود گذاشته مسخره کالسیک اهنگ یه ماشین تو...  شدم سوارش و شد پیدا تاکسی

 می هک خیابونی به وقتی...  دادم گوش یاس و گوشم تو گذاشتم هندزفریمو نشنوم صداشو اینکه

.. . بخرم چی براش دونستم نمی ولی...  شد شروع خریدم همونجا از و شدم پیاده رسید؛ خواستم

 تیح...  بود پریسا تولد تو پارسال دیدمش که باری اخرین...  سالشه چند پریا نبود یادم حتی

 0 حدود...  بود 2 ساعت...  نیست پریسا شبیه اصال که بود یادم فقط...  نمیومد یادم هم قیافش

 دنبال دونستم نمی اصال...  نمیومد چشمم به چیز هیچ...  زدم چرخ ها مغازه تو هدف بی ساعت

 چی؟ عکس؟عطر؟زیوراالت؟ عروسک؟مجسمه؟قاب کیف؟ لباس؟...  چیم؟

 با خواست می دلش ادم رو ها مغازه بعضی...  کردم می نگاه ها مغازه به و میزدم قدم خیابون تو

 به افتاد چشمم که شدم رد مغازه یه روی به رو از...  بودن مجلسی و شیک بس از...  بخره جاش

...  بود یکش اما بود ساده خیلی خیلی...  رسید می پا انگشتای نوک تا بلندیش که ابی ی دکلته یه

 دونب مغازه وارد...  پرنگ و سیر ابی یه...  بودم ابی عاشق...  داشتم دوست که بود همونی رنگشم

 نکرد برانداز از بعد...  بیارتش برام خواستم بود جوون پسر یه که فروشنده از و شدم مشتری

 :گفت هیکلم

 شماست از بزرگتر سایزش یکم...  بشه اندازتون کنم نمی فک -

 :گفتم جدیت با! هیز مرتیکه فهمید؟ منو سایز نگاه یه با چجوری این یعنی
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 !گرفتن سایز نه فروختنه وظیفت شما -

 رو...  ازش اومد خوشم...  بود دوخت خوش و نرم جنسش...  اوردش برام و انداخت باال ای شونه

 :گفتم پسر به

 کنم؟ پررو کجا -

 دبو ممکن اتاق ترین مزخرف...  شدم کوچیک و تنگ اتاق اون وارد منم و کرد اشاره مغازه کنج به

 وت...  بود خودم خور تن فیکس...  بود اندازم...  کردم تنم لباسو و دراوردم شرتمو تی و مانتو... 

 به و بود کوتاه قدم یکم...  میومد سفیدم پوست به ابیش تند رنگ...  کردم نگاه خودم به اینه

...  مپوشید لباسامو و اوردم درش...  بود خوشگل واقعا...  میداد نشون بلندتر قدمو بلندیش خاطر

 هپیاد...  خریدم می چیزی یه پریا برای باید حاال...  بیرون اومدم مغازه از و خریدم خودم برای اونو

 دختر تا 2 روم به رو که شدم پاساژ وارد...  بزرگ پاساژ یه به رسیدم که کردم طی خیابونو رو

 دختر دوست بود معلوم قیافشون از...  بود قفل هم تو دستاشون که دیدم ساله 09.21 پسر

 :کرد صدام دختره که بودم نرفته بیشتر قدم 2.3 هنوز و شدم رد کنارشون از...  پسرن دوست

 خانوم؟ ببخشید -

 باتقری...  بود تنگ زیادی لباسشم...  نداشت کم چیزی ارایش از صورتش...  سمتش برگشتم

...  ننشست دلم به اصال...  بود کرده روی زیاده دیگه خیلی اون ولی بود خودم های مایه تو تیپش

 اومده؟ خوشش این چیه از پسره

 :گفتم

 بله؟ -

 :گفت و زد لبخندی

 دونم نمی اسمشو ولی دنبالشم وقته خیلی چیه؟ عطرتون اسم -

 

 اسم دونستم نمی اصال ولی...  داد دست بهم خوبی حس بود اومده خوشش عطرم از اینکه از

 !چیه عطرم

 :گفتم زدمو مالیمی لبخند
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 نکردم دقت اسمش به متاسفم -

 :گفت اویزونش لوچه و لب با! ... شد پنچر ماشین الستیک باد کردن خالی عین

 بدین؟ خبر بهم بعدا که بدم بهتون شمارمو میشه -

 :گفتم تعجب با

 مهمه؟ برات انقد -

 :گفت و داد تکون سرشو

 !کشم می بو رو جا همه سگ عین شدم ماهه 0 نزدیک! ... خیلی اره -

 :گفت پسرش دوست که گرفت خندم حرفش از

 !چیه سگ! رعنا ااا -

 :گفت من به رو پسر بعدم

 !تهنگش مواد دنبال مخدر مواد ستاد گرده می عطر این دنبال این که انقد...  خانوم کرده دیونمون -

 :گفتم زدمو لبخندی

 !نه یا هست همراهم ببینم کن صبر -

 یداشپ گشتم چی هر اما کیفم تو کردم سرمو منم و کرد تشکری رعناس اسمش فهمیدم که دختر

 پیداش نم یا نبوده واقعا یا...  میشد گم بارش با شتر من کیف تو که نماند ناگفته البته...  نکردم

 :گفتم...  نکردم

 نیست نه -

 بگید بهم بعدا باشید داشته شمارمو پس -

 یا ادیساش...  نمیومد بهش رعنا اسم...  رعنا اسم به...  کردم سیو گوشیم تو شمارشو گفتمو اوکیی

 دمنفهمی اما کردم خدافظی باهاشون...  ها مایه همین تو چیزی یه یا خورد می بهش بیشتر پانیذ

 دوست از یکی یا حسام با اگه شخصه به که من! ... نه یا بودن پسر دوست دختر دوست واقعا

 !نپایی میاد ادم پرستیژ...  پرسم نمی رو سوالی همچین یه غریبه ادم یه از بیرون برم پسرام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

88 

 

 ی همه که فروشی عروسک مغازه یه به خورد چشمم که دادم ادامه پاساژ تو خودم مسیر به

 همغاز همون سمت رفتم...  روشون بزنه شیرجه خواست می دلش ادم و بودن پلیشی عروسکاش

 سگ یه از...  بودن خرگوش و سگ و خرس اکثرشون...  گذروندم چشم از عروسکاشو تک تک و

 ونچ...  بیارتش برام خواستم فروشنده از...  اومد خوشم بیشتر بود پشمالوتر همه از که کرمی

...  دمدی سفید ی گنده خیلی خرس یه زمان این تو که کشید طول یکم اوردنش بود سقف نزدیک

 نمیشد...  بخوابی روش میداد جون...  بود زیاد خیلی عرضش اما بود تر کوتاه یکم من از قدش

 کردم خرج ماهم 3 خوراک و خورد اندازه به شب اون...  خریدم خودم برای اونم...  گذشت ازش

 لهیک من وگرنه...  تعطیل تقریبا که نهارم شام...  نداشتم خرجی کردم می زندگی تنها چون... 

 نمیداد نشون خوردم نمی حسابی درست غذای چون اما داشتم چاقی استعداد...  نمیموند برام

 خودم با چجوری رو سگ این و گنده خرس این کردم فکر این به تازه و بیرون اومدم مغازه از

 گیر شب وقت اون که دربست موند می...  تاکسی و اتوبوس نه برد مترو میشه نه رو اینا...  ببرم؟

 میومد؟

 پاکت یه تو سگ...  بود دیروقت پاییزی روزای تو...  میداد نشون رو 8 که کردم نگاه ساعت به

 بودم ورمجب...  نمیشد جا پالستیک و پاکت تو خرس ولی...  دیگه پاکت یه تو لباسمم و بود بزرگ

 ارکن و بیرون اومدم پاساژ از مشقت با...  دیدم نمی جلومو بود بزرگ بس از و بگیرم دستم تو

 تنفرم گرفتن تاکسی از...  زد بوق برام بود پسر چی هر بازم...  بگیرم تاکسی تا وایسادم خیابون

 که متلکایی! ... طرف یه هم خطی های تاکسی مسیر نخوردن...  طرف یه مزاحماش...  بودم

 :کرد می دیونم میشنیدم

 خدمتتون؟ بیام گل دسته با...  امشب شدی خوشگل چه! خانومی برسونمت -

 ادزی معرفت ولی نیستیم پولدار بچه ما...  اومد خوشت شاید بنداز نگاه یه...  داریا ناز خیلی -

 !داریم

 !که نداره اخم...  اش اعالمیه یا میاد خودش یا شوهرتی؟ منتظر -

 !میادا بهت خیلی خرست بزنیم؟ دور یه -

 بخری؟ عروسک بری داده پول بابات نوشتی خوب مشقاتو کوچولو -
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 وردخ اعصابم بیشتر وایمیستادم بیشتر چی هر...  خورد می سرم تو که بود پتک مث حرفاشون

 چیکار یعنی...  بود شاهرخ...  خورد زنگ گوشیم...  میشد 9 داشت ساعت کم کم گهدی...  میشد

 داشت؟

 :دادم جواب

 بله؟ -

 سالم -

 داشتین؟ کاری سالم -

 :پرسید مکث با

 نیستی؟ خونه...  میاد خیابون صدای -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ... نه -

 پس؟ کجایی -

 :گفتم...  بود گرفته یاد تازه اونم که کنه استفاده شخص سوم از بود بلد فقط شرکت تو

 بدم توضیح کارامو بینم نمی دلیلی -

 :گفت و باال برد صداشو

 ول خیابون تو باید چی واسه شب موقع این دختر یه...  چنده؟ ساعت فهمی می تو دختر -

 بچرخه؟

 :زدم داد خودش مث

 وت االن شدم مجبور که داشتم کار حتما...  نیستم کنی می فک تو که دختری اون من ببین -

 باشم خیابون

 :گفت شد تموم حرفم وقتی و بود کرده ترمز پام جلو ماشین یه میزدم حرف داشتم وقتی

 !نمیاد بهت نزن داد...  شدی؟ ناز انقد خورده چی کرده می حمل وضع رو تو مامانت -
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 :گفت بیشتری عصبانیت با بود شنیده رو عوضی مردتیکه اون صدای ظاهرا که شاهرخ

 !فهمی؟ می...  االن همین...  خونه گردی برمی االن همین -

 نمیاد گیرم ماشین...  بمونم؟ اینجا بخوام که خوردم خر مغز مگه دیونه اخه د -

 یامب من تا ورا و دور اون چیزی هتلی شاپی کافی رستورانی میری االن همین...  میگم چی ببین -

 خب؟! خیابونا تو نمونی النا...  بگو رستورانو اسم ادرسو بزن زنگ رفتی وقتی... 

 :گفتم عصبانیت با

 من؟ دنبال بیای باید تو چرا -

 :زد داد خودم از بدتر

 !نمیذارم زندت خیابونی تو بفهمم...  گفتم که همین -

 :گفتم کالفه

 !نکش من رخ به قشنگتو صدای حاال خب -

 نه ... کردم ورم و دور به نگاهی و گرفتم محکمتر خرسو...  کردم قطع و بزنه حرفی نذاشتم دیگه

 رد نزدیک مغازش که ها فروشنده از یکی از و پاساژ تو برگشتم...  شاپ کافی نه دیدم رستوران

 :پرسیدم بود

 هست؟ کجا رستوران اینجا ببخشید -

 نبشه سر خیابون ته یکیشم باالتره کوچه تا 4.2 یکیش...  نیست بیشتر تا 2 خیابون این تو -

 راهو؟ همه این میره کی

 چی؟ شاپ کافی -

 !تره اونطرف متر چند هم دیگه یکی...  هست پاساژ پایین طبقه -

 فتمر و گشتم شاپ کافی دنبال چشم با...  پایین رفتم پاساژ های برقی پله از و کردم تشکر

...  امپ کنار میز زیر گذاشتم خرسو و نشستم هاش صندلی از یکی رو...  بود دنجی جای...  طرفش

 !میز رو گذاشتم لباسمم و سگ
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 :داد جواب نخورده بوق...  شاهرخ به زدم زنگ

 کجایی؟ الو -

 :گفتم غیض با

 سالم علیک -

 کجایی؟...  سالم -

 )...( پاساژ شاپ کافی -

 خدافظ...  اونجام دیگه ربع یه -

 ... گرفتم دستام بین سرمو و میز رو کردم پرت رو گوشی...  بدم جواب نذاشت و کرد قطع بعدم

 ؟ شلوغ شهر این مردای غیرت رفته کجا پس

 دروغ پا تا سر مردم از شده پر شهر تموم

 تحمل و خرید حال در ادمای به کردن نگاه و سفارش برای گارسون کردن رد با دقیقه 01.02 اون

 پیدا شاهرخ ی کله و سر باالخره...  گذشت بود نشسته روم به رو میز رو که مردی هیز چشمای

 به پشت...  سمتم اومد کرده اش عضله و خورده هی بود معلوم که ورزیدش هیکل اون با...  شد

 دز زل نشستش خون به چشمای با و میز رو انداخت گوشیشو و سوئیچ...  نشست هیز مرد اون

 :گفت غیض با که...  سالم یه از دریغ...  نزدم حرفی هیچ...  بهم

 !سالم علیک -

 :گفتم لب زیر

 سالم -

 تگرف ازونا نگاهشو...  چیه توش بدونه خواست می حتما...  انداخت لباس پاکت و سگ به نگاهی

 :گفت...  من چشمای به زد گره و

 باشی؟هان؟ خیابون تو تنها باید شب موقع این چرا تو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

92 

 

 من اب نسبتی هیچ...  بود مدیرم فقط اون...  نداشت ربطی اون به...  درمیاورد شورشو داشت دیگه

 :گفتم و کردم هم در اخمامو...  نداشت

 همسرمی؟پدر برادرمی؟همسرمی؟برادر پدرمی؟ دارید؟ من ما نسبتی چه شما ببخشید -

 سوالی؟ این جواب منتظر که شما هستی چی دقیقا همسرمی؟

 !ارشاد گشت مامور کن فک تو -

 :گفتم و کردم هیستیریکی خنده

 می ماش سوال این جای به...  بودی ننشسته من روی به رو اینجا بودی اگه که نیستی اونم اخه د -

 خیابون تو تنها شب موقع این و بشه تموم زودتر کارم که بدی مرخصی ساعت 0 من به تونستی

 نباشم

 :گفت و کرد اشاره خودش به

 !نیستی تنها که فعال -

 :گفتم طرفشو شدم خم یکم

 ...همس برادر برادرمی؟پدرمی؟همسرمی؟...  بپرسم؟ دوباره -

 :گفت حرفمو وسط پرید

 !زیاده روت خیلی -

 :گفت و بینیم رو گذاشتم اشارمو انگشت...  سمتمون میاد داره که دیدم گارسونو دور از

 میارن تشریف دارن گارسون جناب! ... شــــــــش -

 یلم چی گفت که گارسون جواب در بپرسه من از نظری اینکه بدون و کرد خالی فوتی با نفسشو

 !خواست قهوه تا 2 دارید

 :کردم زمزمه لب زیر اختیار بی و افتادم جمله یه یاد قهوه کلمه شنیدن با

 ...آور اعتیاد و آرامشبخش اما تلخ، تیره، توست؛ چشمان قهوه -

 :گفت...  بود خیره بهم متعجبش چشمای با شاهرخ و بود رفته گارسون
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 منی؟ با -

 :گفتم و بیرون اومدم قهوه فکر از

 چی؟ -

 :گفت و داد تکون سرشو

 !اینا و تیره و تلخ و چشم و قهوه -

 :گفتم اخم با

 !خیر نه -

 :گفت و زد لبخندی

 شدی؟ عاشق -

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 شدی؟ مهربون یهو چیشد -

 :گفت و باال انداخت هاشو شونه

 بزنم حرف باهات همونطوری حقته -

 و سوئیچ شاهرخ و خوردیم سکوت تو رو قهوه...  بود 9/2 ساعت...  اورد رو ها قهوه گارسون

 :گفت و برداشت میز روی از رو گوشیش

 کنم حساب میرم -

 ستهنتون شاهرخ که لباسم پاکت و سگ با و برداشتم میز زیر از خرسو منم و صندوق سمت رفت

 ی کله و بودم گذاشته خرس کمر دور دستمو ساق...  افتادم راه سرش پشت چیه بفهمه بود

 :گفت شاهرخ پشت از که رفتم دم تا بدبختی با...  بود صورتم روی درست گندش

 دیگه؟ چیه این -

 :گفتم و سمتش چرخوندم سرمو

 !چیه فهمه می بذاری زاد مادر کور جلو اینو واال -
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 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سرشو

 !برو -

...  !بگیره هامو وسیله که نزد تعارف یه حتی و میومد سرم پشت...  بیرون اومدیم شاپ کافی از

 نیست کارش تو بازی جنتلمن بود معلوم

 :گفت و خرسم گردن دور رفت شاهرخ دست که برقی پله سمت رفتم

 !مونه می لنگ شرکت میشه چیزیت یه زمین خوری می من به بده -

 و گذاشتم متحرک های پله رو پامو...  دستش دادم خرسمو ولی نیومد خوشم اش جمله اخر از

 :گفت شاهرخ رسیدیم اخرش به وقتی...  بود ای طوالنی ی پله...  وایسادم شاهرخ به پشت

 بگیر خرستو بیا -

 شازده؟ خوره می بهم پرستیژت: گفتم دلم تو و کردم نگاهش چپ چپ

.. . بیرون اومدیم پاساژ از هم کنار و گرفتم خرسمو...  بود بسش نگاه همون نگفتم بهش چیزی

 از...  بود راستم سمت شاهرخم و میومدن راست از ها ماشین...  بود خیابون اونطرف ماشینش

 در تنبس از بعد شاهرخ و نشستم جلو خرسم با...  کرد باز ماشینو قفل شاهرخ و شدیم رد خیابون

 :گفت

 بینمت نمی عقب بذار بیابونیو غول این -

 خرسم بود؟ تر مهم رانندگی از بود؟ مهم من دیدن بشه؟ چی که ببینه؟ منو خواست می یعنی

 نه ببینه ومن خواست می چرا بینم؟ نمی بغلو اینه نگفت چرا...  گرفت می بغلم اینه به دیدشو جلوی

 قبع بذارش بگه فقط یا مزاحممه بگه تونست می بینمت؟ نمی گفت اخرش چرا اصال...  رو؟ اینه

 گفت؟ اینو چرا... 

 :گفتم افکارم به توجه بدون دادمو قورت دهنمو اب

 !خودتیا بیابونی غول -

 عقب؟ میذاریش حاال -
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 مه رو پریا سگ! ... عقب های صندلی رو گذاشتمش و کردم ردش صندلی تا دو بین از حرف بدون

 بطووض شد خارج پارک از شاهرخ...  لباسم پاکت رو کیفمم...  پام رو گذاشتم لباسمو و گذاشتم

 سح ولی...  بودم نشنیده حاال تا...  کالسیک و بود اروم خیلی من اهنگای برعکس...  کرد روشن

 :داشت خوبی

 

 لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی کنارم

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 میگیرم هامو بهونه بازم و هستی کنارم

 میگیرم دستاتو میام سرده چقدر وای میگم

 :کرد زمزمه و انداخت بهم نگاهی نیم رسید قسمت این به وقتی

 میمیرم تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 میگیرم دلشوره بری هم در دم تا جا این از

 هم با بودن فکر تو عشقم این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 :خوند دار معنی لبخند یه با رو مصرع این و کرد زمزمه خودش با رو شعر همه اون از بعد

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه دونم می

 دادم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه
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 حرف این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه که میدونم

 دارم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 حرف قطعا خاص های بیت ی زمزمه و نگاها اون با...  باشه منظور بی اهنگش نمیرسید نظر به

 بود؟ خونده کی...  بود؟ چی اهنگ این اسم اصال...  بود پشتش

 بودم مطمئن ام خونه تو...  گشنمه چقد افتاد یادم تازه...  دادم تکیه صندلیم به و شدم بیخیالش

 :گفتم شاهرخ به رو...  نیست کنی سیر شکم چیز

 بخوریم شام نگهدار چیزی فودی فست یه دم -

 :گفت سمتمو برگشت سریع

 نخوردی؟ مگه -

 نچ -

 :گفت و زد دور همونجا

 !نمیگی هیچی چرا پس -

 نا خیابونای به شدن وارد و ها کوچه تو پیچیدن از بعد...  کرد زیاد سرعتشو و گاز رو گذاشت پاشو

 ینوماش شاهرخ...  بزرگ نسبتا اما معمولی رستوران یه...  وایساد رستوران یه جلوی خلوت و اشنا

 نرستورا وارد هم ی شونه به شونه...  لباسم و پریا سگ بدون...  شدیم پیاده باهم و کرد خاموش

 باال به ور معمولی...  فقیرانه خیلی نه و شیک و گرون خیلی نه...  بود ای معمولی رستوران...  شدیم

 لوله لوارش و شیک انگلیسی یقه با مشکی مانتو یه...  لباسم و تیپ سمت رفت نگاهم ناخوداگاه... 

...  بود گرفته قرار روشون قرمز شال یه و بودن شده باز کج فرق که موهایی و...  رنگ همون به

 هک جنتلمن ظاهر به مرد یه و...  همیشگی مالیم ارایش یه با...  شیک همیشه مث...  بودم خوب

 و تیپ اما نداشت حسابی درست اخالق هرچند...  میداد ادم به خاصی غرور زدن قدم کنارش
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 ویر به رو و رستوران های میز از یکی سمت رفتیم باهم...  نداشت حرف که گفت شد می قیافشم

 همونو...  میزد چشمک لیستش تو سلطانی کباب...  اورد رو منو خدمت پیش...  نشستیم هم

 :گفت رفت گارسون وقتی...  داد سفارش همونو شاهرخم تصورم برخالف که دادم سفارش

 میاد؟ بدت من از تو -

 :گفتم مکث یکم از بعد...  نداشتم رو سوالی همچین انتظار

 !اره وقتا بعضی -

 شکست؟ گوشیت که وقتی مث -

 خجالت خودم از متنفرم ازش گفتم بهش که میاد یادم وقتی...  بودم کرده روی زیاده من روز اون

 نبود اونم تقصیر...  نبود اون حقش...  کشم می

 :گفتم و کردم لمس گردنمو

 روز اون بابت خوام می معذرت -

 :گفت و زد لبخندی

 ای؟ راضی خوبه؟ گوشیت...  بیخیال -

 "اوهوم"شبیه چیزی یه همراه به دادم تکون سرمو

 میاد؟ بدت من از وقتایی چه دقیقا بگی میشه -

 بینی برتر حس بود؟ طلبکار بود؟ پررو...  بود؟ چی عیبش شاهرخ...  میومد؟ بدم ازش واقعا

 کم چی حسام از شاهرخ؟ بود چش بود؟ تیپ بد بود؟ زشت بود؟ دماغ گنده بود؟ مغرور داشت؟

 تنداش چیزی شاهرخ...  بود خوب خیلی شایدم...  بود خوب بگم بهتر یا...  نبود بد شاهرخ داشت؟

 راه دل به دل...  میاد بدم ازش منم که میاد بدش من از اون شاید ولی...  بیاد بدم ازش من که

 رکنا باهاش میشه که بودم رسیده نتیجه این به...  نمیومد بدم دیگه شاهرخ از من ولی...  داره

 محترمانه باهاش میشه...  خورد قهوه و نشست روش به رو میشه...  زد قدم کنارش میشه...  اومد

 بود کنارش میشه...  زد حرف هم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 نمیاد بدم ازت...  میگیرم پس حرفمو -

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه

 ترور داده شما به خدا که زبانی قدرت تمام با داشتم توقع شد؟ عوض نظرت زودی همین به -

 !کنی شخصیتیم

 :گفتم و خندیدم

 اومد بدم ازت خیلی میرم چرا و میرم کجا که دادی گیر بهم اونجوری که اولی روز راستش خب -

 هک روزم اون...  بخوام ازش خودم اینکه مگر کنه دخالت کارم تو کسی ندارم عادت خیلی اصوال... 

 زمان مرور به خب ولی...  نباشه تنت به سر داشتم دوست شد بحثمون باهم و ما اتاق تو اومدی

 هک بود این خاطر به فقط دنبالم بیای کردم قبول امشب اگر بعدشم...  شد عوض ذهنیتم یکم

 !همین نیومد گیرم ماشین

 :دادم ادامه

 میاد؟ بدت من از چی؟ تو -

 :گفت و کرد ای خنده

 !جالبی واسم -

 چطور؟ -

 قبال که هایی میتینگ...  دانشگاه تو...  بوده چرا...  نبوده دختر اطرافم بگم تونم نمی...  ببین خب -

...  شنب نزدیک من به خواستن می که کسایی بودن شرکت تو وقتام بعضی...  مهمونیا...  رفتم می

 خواستن یم ظرفم شکستن با که بودن دخترایم...  نتونستن هاشون بعضی تونستن هاشون بعضی

 با االح تا که اینجاست واسم تو جالبی اما باشی همونا از یکی توام شاید...  بدن نشون میلشونو

 نارتهک که پسریه ترین نزدیک فرید حاضر حال در که دونم می...  نشدم اشنا تو شرایط تو دختری

 مهه تقریبا من اما بگم بهت نباشه درست شاید...  منه دوست ترین نزدیک فرید همچنین و... 

 رو یچیزای یه شایدم...  میدونم منم دونه می فرید که چیزی هر البته...  میدونم تو ی درباره رو چی

 پدر...  ننک می زندگی سنندج خانوادت اینکه...  نیستم خبر بی زندگیت کلیت از اما باشه نگفته

 کنی می زندگی تنها االنم...  گرفتن طالق مادرت
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 داشت؟ من سوال به ربطی چه اینا خب -

 :گفت و کشید نفسی

 باشیم باهم بیشتر دارم دوست...  نمیاد بدم ازت -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 چرا؟ اونوقت -

 باهمن؟ چرا هستن باهم که پسر دختر همه این -

 دارن دوست همو شاید -

 :گفتم و میز رو شدم خم یکم

 داریم؟ دوست همو ما -

 دارن؟ دوست همو همشون مطمئنی -

 :گفتم زدمو ملیحی لبخند

 الزمه داشتن دوست رابطه شروع برای -

 داشتن؟ دوست همو اولش همشون -

 بیاد؟ بوجود خوای می تو! ... اومده بوجود اما نبوده اولش شاید -

 گرفت جلوشو نمیشه بیاد بوجود اگه -

 !نکرد شروعش میشه ولی -

 :گفت و کرد پوفی

 چیه؟ مشکلت -

 :گفتم کردمو هیستیریکی خنده

 خانوم گفت...  کنم جمع هواسمو گفت...  گفت چیزایی یه پدرت شرکت، تو اومدم که اولی روز -

 ادمای ترین نزدیک فرید و پدرت...  هست جوون پسر گفت فریدم...  نداریم شرکت تو جوون
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...  میگن که دونن می چیزی یه یعنی کنم جمع هواسمو بگن من به اونا وقتی...  اطرافتن

 از باشه دوستشون یا پسرشون همجنس اون اگه حاال...  میشناسن من از بهتر همجنسشونو

 نه؟ مگه...  گفتن که میدونستن چیزی یه...  میشناسنش بیشتر خودشون

 هک قهوه نوشیدن مثل بازم...  اورد رو غذا خدمت پیش...  نداد جوابی دیگه و کرد نگاه فقط شاهرخ

 ینب...  شنیدن برای نبود چیزی...  زدن برای نبود حرفی...  خوردیم سکوت تو هم غذا نزدیم حرفی

 چرا...  دستش زیر منم و بود مدیرم...  شنید و زد حرف بش راجع بشه که نبود چیزی اون و من

 منو میفهمید نوژن...  بخوره؟ شام رستوران تو شب 01 ساعت دستش زیر با مدیر یه باید

 دست کف چرا شاهرخ دست کف میذاره منو زندگی وقتی...  بود لق دهن چقد فرید...  میکشت

 همسایه؟ یا برادر یا دوست یا بود انتن...  من؟ زندگی تو داشت نقشی چه فرید...  نذاره؟ نوژن

.. . نصیحت نه...  سرزنش نه...  بده گوش فقط اونم و بزنم حرف باهاش که داشتم نفرو یه کاش

 یکس یه...  کمرم روی دستی نوازش با توام...  بزنه لبخند یه و بشنوه فقط! ... هیچی...  جدل نه

 برق و رعد ترس از ساله 3.4 های بچه مثل...  باشه ستاره از پر که سیاهی چادر با...  مادر مثل

 و باشد عاشقم که مادری! ... مادر شبیه چیزی...  داشتم کم چیزی یه...  بشم قایم زیرش برم

 شاید که چیزی...  مادر از بودم خالی من اما...  تاب بی مادران جنس از زنی...  باشم عاشقش

 بر پسش از هم فیثاغورس که بود دنیا مسئله ترین سخت من برای اما باشد ساده ها خیلی برای

 !امد نمی

*** 

 نه؟ یا میاد دونی نمی -

 برادراش خواهر همه بیاد بخواد اگه...  بیاد کنم نمی فکر بعدشم...  نگفت چیزی که شهرزاد -

 !میان

 نفرن؟ چند مگه -

 !ان بچه تا 0 -

 :گفتم تعجب با

 خبره؟ چه تـــــــــا؟ 0 -

 میدی؟ تو مگه نونشو -
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 ! نمیاد خودشم به...  باشه داشته بچه تا 0 نمیاد باباش به اصال! حال هر به -

 گرفت زن که حیف! جیگریه چه کوچیکش داداش دونی نمی الی وای -

 :گفتم خندیدمو

 چیه؟ اسماشون حاال! ... براش میره ضعفیم و غش چه -

 :گفت و کرد فک یکم پریسا

 شهگل...  شهرزاد...  شهنود...  شاهرخ...  شهناز...  شهروز...  بگم ترتیب به بذار -

 !انداختن راه شهشهی چه -

 :گفت خنده با پریسا

 !ننداختن راه چه چه خوبه -

 :گفتم و خندیدم

 بیام؟ چند ساعت فردا...  دیونه -

 اینجایی صبح از فردا شما...  نداریم چند ساعت از -

 بیکارم مگه بابا برو -

 فتیر فردا پس میگیری یاد داری خونه مامانم از یکم...  میگذره خوش بیا...  دیگه نکن اذیت الی -

 برسه سفیدابش سرخاب به بلده فقط نگن شوهر خونه

 نداری؟ الزم چیزی...  میام خب خیلی -

 :گفت شیطنت با

 شدی؟ خر اومد شوهر اسم چیه -

 خوای؟ نمی چیزی میگم...  چیکار خوام می شوهر...  توام بابا برو -

 دارم دخوا نمی اینا و بیگودی و سشوار و اتو! کیفت تو کنی می خالی ارایشتو لوازم کشو...  چرا -

 برات خودم بیار دست 2.3...  بپوش کش پسر چیز یه لباسم...  بیار ارایش لوازم فقط تو... 

 ... میده گیر بزرگم مامان نباشه پختی لختی خیلی فقط کنم می انتخاب
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 لباسای راکث...  کنم انتخاب چیزی یه تا لباسام کمد سر رفتم...  کردم قطع تلفنو و گفتم ای باشه

 ور داشت قرمز تاپ زیرش که مشکی کت یه و کنار گذاشتم رو ها دکلته...  بود دکلته مجلسیم

 خفاشی ادگش کمرش باالی و بود و تنگ پایینش که زیتونی ربع سه استین تونیک یه...  برداشتم

 هم رو داشت روش کت یه که رنگ یاسی دکلته یه هامم دکلته بین از...  کنار گذاشتم هم بود

  حموم رفتم بعدشم و کردم جمع ارایشمو لوازم اکثر پریسا دستور طبق...  کردم انتخاب

*** 

 جمع رو خونه و بستیم اذین و کردیم باد بادکنک 0 ساعت تا...  بودم پریسا خونه صبح 01 ساعت

...  همدیگه کردن ارایش به کردیم شروع بعدش و خوابیدیم ساعت 0 ناهار از بعد...  کردیم جور و

 پریسا و من موندیم...  ارایشگاه رفت شیک خیلی که پریا

 بپوش تونیک من نظر به الی -

 بهتره قرمزم کت...  نیس شاد رنگش اخه -

 :گفت و سرم رو و زد اروم

 برقصی؟ راحت تونی می این با دیونه اخه -

 !درمیارم فوقش -

 چی؟ زیرش -

 دیگه پوشم می تاپشو -

 :گفتم که کرد نگام خاصی حالت یه با

 کیهاس یقه...  نداره استین سرشونه از فقط...  بده گیر بزرگت مامان که نیست بنده دو نترس -

 :گفت و داد تکون سری

 ببینم بکش سشوار منو موهای بیا حاال...  راحتی هرجور -

 وتاهک خیلیم...  کوتاهش موهای کشیدن سشوار به کردم شروع منم و نشست اینه جلو صندلی رو

 اتو منو ایموه اونم شد تموم کارم وقتی...  میومد هاش شونه پایین تا! ... نبود بلند خیلیم ولی نبود

 و ریمل و چشم چط و زدم جیگری رژ یه من...  کردیم ارایش همو صورت بعدم...  کشید سشوار و
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...  بود عالی هم پریسا...  بودم شده خوب خیلی...  کشیدم مشکی مداد ابروهامم تو...  رژگونه

 داد خبر رو مهمونا از سری یه اومدن پریسا مامان و بودم زدن الک مشغول که بود 2 ساعت حدود

 خاله ی خانواده...  مهمونا استقبال رفتن مامانش و پریسا و پریا...  بود برگشته ارایشگاه از پریا... 

 جیغ رمزق الک یه...  میزدم الکمو و بودم نشسته اتاق تو بیخیال...  بودمشون ندیده...  بودن پریسا

 تمخواس که همین...  کنم خراب ترسیدم می راستمو دست اما زدم چپمو دست...  بیاد چشم به که

 زدمو لبخندی...  اتاق تو اومدن پوش شیک دختر و مادر یه و شد باز اتاق در کنم صدا رو پریسا

 :گفتم

 خوبین؟...  سالم -

 :گفت باشه پریسا خاله میزدم حدس که دختر اون مادر

 شما؟...  ممنون...  سالم -

 :گفتم لبخندم حفظ با

 پریسام دوست -

 :گفت باشه خالش دختر میدادم احتمال بازم که دختر

 فرنوش...  خالشم دختر منم -

 :گفتم و دادم دست نداشت الک هنوز که راستم دست با...  بود درست حدسم

 درخدمتم داشتین کاری...  النام منم -

 :گفت و زد لبخندی خالش

 ممنون -

 مبال رو که دیدم رو جوون پسر تا 2 پریسا جای به که زدم صدا رو پریسا و بیرون رفتم اتاق از

 و کردم سالم بهشون سر با...  شد جلب من به توجهشون اتاق از من اومدن بیرون با و نشستن

 :اومد اشپزخونه تو از صداش که گشتم پریسا دنبال

 الی؟ بله -

 :گفتم و اشپزخونه سمت رفتم
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 بزن الک دستمو بیا -

 :گفت...  ای شیشه و بلند قد لیوانای تو میریخت شربت داشت

...  ارهند حرف کارش کنه می کار ارایشگاه تو...  بگو فرنوش به برو بنده دستم! ... که بینی می -

 بیاد اون کردم صبر نزدم الک منم

 :گفتم و کردم پوفی

 باشه -

 :گفتم...  میزنه رژ داره و وایساده اینه جلو فرنوش دیدم که اتاق تو برگشتم

 میزنی؟ منو الک جان فرنوش -

 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 میام االن عزیزم باشه -

 الک هب کرد شروع و گرفت دستمو زدنش رژ بعد فرنوشم و نشستم پریسا ارایش میز صندلی رو

 :گفت شد تموم وقتی...  زدن

 برات؟ کنم طراحی -

 :گفتم و شد باز نیشم

 !نیس زحمتی اگه -

 زحمتی چه -

 :گفت و کیفش تو کرد سرشو

 بزنم؟ طرحی چه -

 شیک ولی ساده طرح یه -

 :گفت و دراورد مشکی الک یه کیفش تو از

 هستی سادگی عاشق معلومه قیافت و تیپ از -
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 و شیک بودم خواسته که همونطوری...  ناخنم روی زدن طرح به کرد شروع اونم و زدم لبخندی

 :گفتم و کردم تشکر ازش...  شد تموم کارش دقیقه 01 از بعد...  ساده

 بگو داری کاری اگه...  عزیزم مرسی -

 ندارم کاری نه -

 اپری و پریسا و بودن زدن حرف مشغول پریسا مامان و خاله...  بیرون اومدم اتاق از زدمو چشمکی

 :گفت پریسا که سمتشون رفتم...  بودن سرگرم پسر تا 2 اون با هم

 بنده گرامی دوست...  هستن خانوم النا ایشونم -

 زا...  فرهاد و فرزاد...  کرد معرفیشون پریسا...  دادم دست باهاشون و شدن بلند جاشون از پسرا

 میومد نظر به فرهاد از کوچیکتر فرزاد...  بودن کوچیکتر من

 :گفتم و پریا سمت رفتم

 ! سالگیت 021 ایشاال...  خانوم باشه مبارک -

 :گفت و زد لبخندی پریا

 مرسی -

 سوندر همه اطالع به و کرد باز درو رفت پریسا...  شد بلند ایفون زنگ که نشستم مبال از یکی رو

 تو رفتم منم...  وایساد در دم منتظرشون و خونه در سمت رفت پریا...  اومدن شهرزاد و پرهام که

 :گفتم پریسا مامان به رو...  بدم انجام هست کاری اگه تا اشپزخونه

 بگین هست کاری اگه خانوم مهین -

 :گفت...  بهش دادم مادر خواهر فش انگار کرد نگام جوری یه

 صبح از کن استراحت بشین برو...  کنی؟ کار تو میذارم من مگه...  حرفیه چه این عزیزم -

 اینجایی

 :گفتم زدمو لبخندی

 بگین هست کاری اگه نکنین تعارف...  نکردم کاری -
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 :گفت و کرد بیرونم اشپزخونه از تقریبا کمرمو پشت گذاشت دستشو

 نیست کاری خانوم خوشگل نه -

 :گفت که کردیم بوسی رو باهم...  سمتم میاد داره شهرزاد دیدم که بیرون اومدم اشپزخونه از

 کردی رنجه قدم عزیزم اومدی خوش خیلی -

 :گفت و بود اتاق تو شهرزادم...  کردم نگاه اینه تو خودمو و اتاق تو برگشتم و کردم تشکر

 خانوما خانوم خوشگلی -

 :گفتم و خندیدم ریز

 مرسی -

 و گذاشت شاد و توپ اهنگ یه...  میره ور استریو با داره پریسا دیدم که بیرون رفتم اتاق از

 نیم...  میومدن داشتن کم کم هم مهمونا و بود شده تاریک کامال هوا دیگه...  کرد زیاد صداشو

 هم عده یه...  رقصیدن می مدام عده یه...  شد شروع مهمونیم و شد پر سالن نصف ساعته

 فرنوش با...  بودم صحبتیا جز من...  خود از پذیرایی مشغول هم ای عده و بودن صحبت مشغول

 ازونایی...  میومد نظر به ای اجتماعی دختر و بود کوچیکتر من از سال یه...  میزدم حرف دری هر از

 که بودم صحبت مشغول...  ندیدین همو ساله 01 انگار اما میشناسیش نیست بیشتر ساعت 0 که

 می من اما ببینه منو تونست نمی اول نگاه تو و نبودم دیدش زاویه تو...  تو اومد در از هرخشا

 و دمش زندش دید بیخیال...  مشکی شلوار و بود تنش ای قهوه شرت تی یه...  ببینمش تونستم

.. . پریساست دیدم که برگشتم...  سرم تو زد یواش پشت از دستی که فرنوش به دادم حواسمو

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به دهنشو

 بده کنم نمی فک که داد رقص پیشنهاد...  بگیریا پاچه نشی سگ...  اوردن تشریف خان شاهرخ -

 !شد باز بختت شاید...  نکن رد

 :گفت فرنوش

 !نداشتیما گوشی در...  اوی اوی اوی -

 :گفتم زدمو لبخندی
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 شنیدی؟ هم دیگه چیز پرت و چرت جز پریسا از -

 :گفت و پهلوم تو زد پریسا و خندید فرنوش

 ببین حاال! ات کاسه تو نذاشتم شاهرخو اگه...  اره؟ میگم پرت و چرت من که -

 :گفت و زد برق چشاش فرنوش

 شهنود؟ داداش شاهرخ؟ -

 :گفت فرنوش و زد چشمک پریسا

 !تاپه خیلی...  نگهشدار سفت دستی دو! ... ها بپره نذاری النا -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 بدتره هم اژدها خشم از بشه عصبانی...  نکن نگاهش اینجوری -

 :گفت تعجب با فرنوش

 میشناسیش؟ کجا از تو اصال میشه؟ عصبانیم مگه -

 :گفت پریسا

 مشغوله شهرزاد بابای شرکت تو خانوم الی کاری؟ کجای -

 :گفت و بغلم تو پرید دفعه یه فرنوش

...  اخالق خوش...  تیپ خوش! ... خوبه خیلی شاهرخ...  شانسی خر خیلی النــــــــا وای -

 !عالیه...  کالس با...  مهربون

 :گفتم غر غر با

 فهمیدن همه نکنید شاهرخ شاهرخ انقد حاال خب -

 :گفتم فرنوش به رو بعدم

 کنی؟ نمی تورش خودت چرا دیونشی انقد که تو -

 :گفت فرنوش جای به پریسا
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 خانوم فرنوش داره نامزد -

 آره؟ -

 :گفتم و زد چشمک

 وقته؟ چند...  باشه مبارک -

 میشه ماهی 2.3 -

 :گفت پریسا

 خانه شاهرخ داداش داماد اقای اینجاست جالبش -

 !واو...  فرنوش؟نامزد؟ شاهرخ؟ داداش...  زمین به چسبید فکم

 :گفتم اویزون لوچه و لب با

 کی؟ -

 زاییدی تا 0 داشتی بچه عقده اخه...  درمیایم شاهرخ جای یه از میایم راست میریم چپ خدایا

 مادر؟

 :گفتم و گرفت خندم کم کم

 واقعا؟ -

 :گفت فرنوش

 چیه؟ دروغم -

 :گفت سالن از ای دیگه قسمت سمت کشوندمون می که درحالی و گرفت هردمونو دست پریسا

 !بشه نرم کمرتون بدین قر یکم...  زدین حرف زیاد بسه -

 اهنگ وسطای...  رقصیدیم باهم اهنگو تا 2.3...  رقصیدن می که کسایی بین رفتم فرنوش با

 با اهنگو و گرفت قرار جلوم ناخواسته جمع پسرای از یکی و شد مشغول پریسا با فرنوش چهارم

 با و گرفت دستمو کسی که گرفتم فاصله جمع از شد تموم که موزیک...  کردم تموم پسر همون

 :گفت بمش صدای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 میری؟ کجا...  نرقصیدی من با هنوز -

 روشنش چشمای تو...  دادم قورت دهنمو اب...  خورد می گوشم تو نفساش...  بود شاهرخ صدای

 :گفتم و کردم نگاه

 خستم االن -

 میای؟ نیستی خسته که بعدا یعنی -

 و باال که بده فرمان ام جمجمه عضالت به مغزم شد باعث ای ماده چه و هورمون چه دونم نمی

 ... کنن تایید و شاهرخ حرف و بشن پایین

 :گفت بودم ندیده ازش لحظه اون به تا که مهربونی لحن با شاهرخ

 بره در خستگیت بخور چیزی یه برو -

 روش ها خوراکی همه تقریبا که نهارخوری بزرگ میز سمت رفتم و گرفتم فاصله ازش حرف بدون

 لو میز روی رو لیوان و کشیدم سر نفس یه...  ریختم اب لیوان تو و برداشتم رو اب پارچ...  بود

 شب؟ اخر تا کو حاال...  بود 7 تازه که کردم نگاه ساعت به...  کردم

...  کالی میس نه اسی ام اس نه...  برداشتم ارایشش میز رو از رو گوشیم و پریسا اتاق تو رفتم

 رفتم اتاق از و شدم اونا بیخیال...  داشتم ام پی چندتا اینستاگرام و چت وی تو فقط...  نبود هیچی

 لباسش شاهرخ بود یادم که جایی تا...  میزنه حرف شاهرخ با داره که دیدم رو فرنوش...  بیرون

 کهاین بدون و فرنوش سمت رفتم لباسش بیخیال...  بود تنش لجنی سبز االن اما بود ای قهوه

 :گفتم فرنوش به بندازم شاهرخ به نگاهی

 میای؟ لحظه یه فرنوش -

 :گفت و شاهرخ بازوی دور کرد حلقه دستشو و زد لبخند دیدنم با فرنوش

 !شو اشنا شهنود نامزدم با فعال -

 میشه؟ مگه...  شباهت؟ انقد...  بودن؟ قلو دو یعنی...  شد باز میشد که جایی تا پلکام

 :گفت و کرد خم سرشو

 خوبین؟...  سالم -
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 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 ممنون -

 :گفتم و کنم تحمل نتونستم

 هستید برادرتون شبیه خیلی شما -

 :گفت و زد لبخندی

 !نیستیم هم شبیه خیلیم میشید متوجه بگذره یکم...  بله اول نگاه تو -

 به...  بود تر شخصیت با و تر مودب...  کنه می فرق شاهرخ با که فهمیدم جمله چند همون با

 شاهرخه از تر پشت کم موهاش و تره روشن شهنود پوست رنگ فهمیدم کردم دقت که صورتش

 گیرش شوهری همچین که شد حسودیم فرنوش به لحظه یه...  بود تر مردونه صداشم حتی... 

 خواست؟ می چی دیگه...  جذاب...  داره خانواده...  شخصیت با...  مودب...  اومده

 :گفتم زدمو لبخندی

 میگم تبریک هم رو ازدواجتون درضمن...  شدم هاتون تفاوت متوجه االنشم همین بله -

 ممنون -

 :گفت فرنوش

 داشتی؟ کارم -

 :گفتم...  افتادم فرنوش یاد تازه

 !بگیر من از عکس چندتا بیا...  اره اهان -

 دیوار کنج و بهش دادم رو گوشیم...  سالن ای دیگه سمت رفتیم باهم و شد جدا شهنود از

 :گفتم...  گرفت ازم مختلف های حالت با از عکس چندتا فرنوش...  وایسادم

 بگیره نفره 2 عکس ازمون بیاد بگو پریسا به فرنوش -

 :گفت و کرد جمع به نگاهی فرنوش

 بگم شهنود به بذار...  نمیشه پیدا پریسا که شلوغی این تو -
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 همب نگاهی شهنود که گفت چیزی بهشون...  بود وایساده شاهرخ کنار که شهنود سمت رفت بعدم

 میام االن وایسا: گفت فرنوش به که فهمیدم خونی لب با و انداخت

 به ثانیه 2 اندازه به...  بود من به نگاهش شاهرخ میزدن حرف فرنوش و شهنود که زمانی مدت تو

 دوختم چشم شهنود و فرنوش به ازون بعد و کردم نگاه شیطونش چشمای

 :گفت و شد نزدیک بهم...  سمتم میومد داشت فرنوش

 بیاره دوربینشو رفت شهنود -

 گرفت می خودم گوشیه با خب -

 !ایه حرفه دوربینش -

 از یول کشید طول اومدنش چقد دونم نمی...  بیاد شهنود که شدیم منتظر و انداختم باال ابرویی

 زمان مدت همین تو...  کرد می کار ای حرفه عکاس یه عین...  اومد خوشم گرفتنش عکس مدل

 هک بود ارومش شخصیت و ادب شهنود...  شهنود تا تره دار زبون سر خیلی شاهرخ که فهمیدم کم

 !بود شر مدرسه های معلم قول به شاهرخ ولی...  کرد می جذب رو ادم

 :گفت اخرش و گرفت عکس تا 7.8

 کنه ایمیل براتون فرنوش میدم خانوم النا -

 فرستاد می برام خودش بود شاهرخ اگه حاال...  بود ای فهمیده پسر چقد

 ستمنش سالن های صندلی از یکی رو من...  برقصن باهم تا رفتن شهنود و فرنوش و کردم تشکر

...  بود گرفته عکس تا 2.3 حالتم و ژست هر از...  کردم نگاه و گرفت ازم فرنوش که عکسایی و

 کردم ادیت هاشو بعضی...  کردم پاک هاشو بعضی

 :گفت و وایساد روم به رو مردی که بود گوشیم تو سرم

 شد عرض سالم -

 حملی لبخند با شدمو بلند جام از...  میومد بهش شلوار کت...  دیدم رو مهبد و کردم بلند سرمو

 :گفتم

 شما؟ حال...  سالم -
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 خوبین؟ شما ممنون -

 مرسی -

 :گفت و کرد اشاره سالن وسط به دست با

 میدین؟ افتخار -

 هک همین...  کنه می نگاه من به داره که دیدم مهبد سر پشت رو شاهرخ که کردم اطراف به نگاهی

 !بری اگه کشمت می: گفت کنم خونی لب بتونم من که جوری کرد تالقی باهم نگاهمون

 :گفتم که کرد نگام پرسشگر مهبد...  گرفت خندم که گفت طنزی حالت یه با

 بعد برای باشه -

 :گفت و کرد کج سری

 میلتونه طور هر -

 :گفت و گرفت دستشو هوا بی دیگه دختر یه که گرفت فاصله ازم

 برقصیم؟ بریم -

 :گفت و نشست لبش کنج لبخندی مهبد

 !نه که چرا اره -

 !سوخته پدر مرتیکه: گفتم لب زیر

 :گفت سمتمو اومد شاهرخ که سرجام بشینم خواستم و گرفتم ازش نگاهمو

 نمیاری؟ که نه -

 همبا حرف بدون و بود نزدیکم که ای عسلی رو گذاشتم رو گوشیم...  چیه منظورش میدونستم

 هم هب نزدیک باشیم هم کنار و اونور اینور نشیم پرت اینکه برای ادم همه اون بین...  وسط رفتیم

...  براش کنم ناز بیشتر و نکنم استفاده انگیز هیجان حرکات از خیلی کردم سعی...  رقصیدیم می

 دمب تکون دستامو تونستم نمی خیلی بود تنم کت چون...  چرخید می دورم اون و کردم می ناز من

 زا بعضی و داشت نمی بر ازم چشم شاهرخم...  دادم می تکون بدنمو کل بیشتر همین خاطر به
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 توجهم رو لباش خوردن تکون فقط که بود بلند موزیک صدای انقد اما...  کرد می زمزمه اهنگو بیتای

 شدم می

 ایهپ اصال من که خورد می تانگو رقص درد به بیشتر...  شد شروع دیگه یکی و شد تموم موزیک

 :گفت که گرفتم فاصله شاهرخ از من...  شد خلوت سالن یکم...  نبودم رقصی همچین ی

 کجا؟ -

 :گفتم و سمتش برگشتم

 میام -

 بیام تا بشین: گفتم دلم تو

 :گفت و گرفت بازومو که بودم نرسیده دوم قدم به اما بدم ادامه راهمو که برداشتم اولو قدم

 ازت مرسی -

 :گفتم و باال انداختم ابرومو تای یه...  کردم نگاهش خاصی حس بدون

 کنم می خواهش -

 تاقا تو رفتم گوشیم با...  داشتم حسام از کال میس یه...  گوشیم سمت رفتم و دادم ادامه راهمو

 اتاقش پنجره کنار...  بزنم زنگ حسام به بتونم و بشه کم موزیک صدای از یکم که پریسا

 :داد جواب حسام...  بیرون بردم سرمو و کردم باز رو پنجره...  گرفتم شمارشو و وایسادم

 سالم الو -

 چطوری؟ سالم -

 خبر؟ چه...  خوبم -

 پریام تولد هیچی -

 کیه؟ پریا -

 دوستم خواهر -

 میگذره؟ خوش -
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 خالی شما جای -

 ببینمت؟ تونم می کی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 خوبه؟ ظهر از بعد فردا -

 الی؟...  خوبه اره -

 بله؟ -

 اونجایی؟ کی تا -

 نیست معلوم دونم نمی -

 نیستی؟ نت امشب یعنی -

 نکنم فک -

 :گفت و کرد پوفی

 اونجا؟ هست هم پسر...  باشه -

 فامیلشونن پسرای...  امـــمــــم -

 :گفت پدرانه

 تنته؟ چی راستی...  نخور اشغاالم ازین و الکل و مشروب...  نرقصیا باهاشون -

 :گفتم شیطنت با...  داشتم دوست رو غیرت این...  بود بهم حواسش چقد

 !جیگری رژ با دورم ریختم کردم اتو موهامم...  زانو باالی تا قرمز دکلته یه -

 :زد داد گوشی تو حسام

 چــــــــــی؟ -

 :گفتم...  دادم فاصله گوشم از رو گوشی یهو که بود بلند صداش انقد

 تنمه شلوار کت...  کردم شوخی بابا میزنی داد چرا -
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 :گفت حرص با

 ببینم بفرست بگیر عکس یه...  کردم باور منم گفتی تو -

 :گفتم و شدم مظلوم

 نداری؟ اعتماد من حرف به تو یعنی -

 برام بفرست...  ندارم نه -

 و فرستادم براش چت وی تو بود گرفته فرنوش که عکسایی از...  کردم قطع گفتمو ای باشه

 :نوشتم

 !شازده نمیگم دروغ دیدی -

 :گفت

 !رو کارا این نکن...  کنه می کار باتری با من قلب -

 :گفتم و فرستادم خنده شکلک

 فعال مهمونا پیش برم من -

 بگذره خوش -

 همه و بود خوابیده موزیک صدای و سر...  بیرون اومدم اتاق از و کیفم تو گذاشتم رو گوشیم

 تا میداد رنظ کس هر و بود نشسته تلوزیون کنار بدست گیتار جمع دخترای از یکی...  بودن نشسته

 گواهن یه اسم هرکسی که ای شلوغی اون تو و نشستم سالن های صندلی از یکی رو...  بزنه چی

 :گفت که شنیدم رو شاهرخ صدای گفت؛ می

 بزن رو معین همدم -

 :گفت نوازنده دختر و کردن تایید نفر 4.2

 میزنم همینو -

 همخونی مهمونا کل رسید که اهنگ از قسمتی یه به...  کرد شروع و کشید گیتار رو هاشو پنجه

 :کردن
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 لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی کنارم

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 سنگینی این کردن حس و داد من به نگاهشو شاهرخ خوندن به کردن شروع مهمونا که زمانی

 ... نبود سخت برام

 میگیرم هامو بهونه بازم و هستی کنارم

 میگیرم دستاتو میام سرده چقدر وای میگم

 میمیرم تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 میگیرم دلشوره بری هم در دم تا جا این از

 هم با بودن فکر تو عشقم این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه که دونم می

 دادم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه

 حرف این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه که میدونم

 دارم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 اسمش بودم فهمیده که نوازنده دختر...  مهمونا سوت و دست با شد مصادف اهنگ شدن تموم

 :گفت پریا به رو و فرستاد همه برای بوسی...  ساراست

 !بده درخواستی اهنگ یه خانوم پریا -

 :گفت پریا از قبل پریسا

 !همونه بخواد ابجیم چی هر! ... نه بگه نداره حق کسی -

 :گفت اخرش و کرد فک یکم پریا

 مازیار لیلی مجنون -

 :گفت چشمکی سارا

 بریم بزن -

 ... نواختن به کرد شروع نرم و زد تارش به چنگی

*** 

 :گفت و کرد صدام پریسا شام از بعد

 اشپزخونه تو بیا پاشو الی -

 و ردک باز یخچالو در رسیدیم که اشپزخونه به...  افتادم راه دنبالش شدمو بلند پریسا تخت رو از

 :گفت و برداشت رو جعبه در پریسا...  کیکه دونستم می...  بیرون کشید مستطیل بزرگ جعبه یه

 روش بچینیم رو شمعا بیا -

 "جان پریا مبارک تولدت "بود نوشته شکالت با روش و بود بزرگ کتاب یه کیکش

 روش بچینیم رو شمعا بعد بگیره باهاش عکس چندتا پریا ببریمش بذار پریسا نه -

 :گفت و انداخت بهم نگاه یه

 هستی تو شد خوب -
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 :گفتم و زدم لبخندی

 ببرمش؟ -

 ببر -

 چند.. . ببرمش تونستم می ولی...  بود سنگین یکم...  باال اوردمش اروم و جعبه داخل بردم دستمو

 که زیمی ترین بزرگ سمت بردم رو کیک لبخند با...  زدن سوت و دست دستمه کیک دیدن که نفر

 رو کیک من و زمین رو ریخت رو همه فرنوش...  تبریک کارت و کادو از بود پر روش...  بود

 رفتگ ازش تنهایی عکس چندتا هم پریسا و نشست نفره سه مبل روی پریا...  میز روی گذاشتم

 و پدرش و پرهام فقط اقایون از...  من جمله از گرفتن عکس پریا با مهمونا دونه دونه بعدم... 

 و اتاق تو رفتم پریا با گرفتن عکس از بعد من...  انداختن عکس باهاش هاش پسرخاله از چندتا

 که بود شده کمرنگ رژم فقط بود نشده پخش ارایشم...  بودم خوب...  دیدم خودمو اینه تو

 باالی کش با افشونمم موهای...  کردم تجدید عطرمم و زدم دوباره ریملمم...  کردم درستش

 ازوب قرمزمم کت و میزد چشمک مشکیم تاپ روی قرمزم قلب گردنبند...  بستم اسبی دم سرم

 جمع باال رو همه و بودم نذاشته چتری...  کردم چک دوباره موهامو...  بود پوشونده لختمو های

 با رقصیدن از...  کنه می تزئین چاقو داره پریسا مامان دیدم که بیرون رفتم اتاق از...  بودم کرده

 :گفتم و اشپزخونه تو رفتم...  میومد خوشم چاقو

 ببرم من بدین جون مهین -

 مکرد اشاره فرنوش به و سالن تو رفتم چاقو با...  کرد تشکر دستمو داد رو چاقو و زد اخرم چسب

 یکی دسته رو گذاشتم دراوردمو کتمو منم و کرد زیاد رو صدا فرنوش...  کنه بلند موزیکو صدای که

 ریساپ بزرگ مامان نبود مهم برام...  بود لخت استینام فقط و بودم مشکی پا سرتا دیگه...  مبال از

 بیخیال...  بود تاپم رو کت همش اولش از که منم...  بود لخت پاهاش پریا خود...  بشه ناراحت

 ونستممیت رقصیدنم موقع...  رقصیدم چاقو با تنهایی و شدم پریسا بزرگ مامان به راجع کردن فک

 گاهن تر هیز همه از مهبد میشناختم که پسرایی بین از...  کنم حس رو جمع اقایون براق چشمای

 دایی پسر که هم علی و احسان...  بود زمین پخش نگاهش بود اقا بس از که شهنودم...  کرد می

 یم نگاه برادرانه هم پریسا داداش پرهام...  کردن نمی منتقل بهم خاصی حس بودن پریسا های

 حسی هیچ...  بود شاهرخ سرد و تفاوت بی نگاه داد حرصم بیشتر همه از که چیزی و...  کرد

.. . میشدم رو به رو یخش و سرد نگاه با زدم می چرخ وقتی اما بود سرم پشت اینکه با...  نداشت
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 از برادرانه پرهام مثل حداقل خواست می دلم...  بود بهتر شاهرخ چشمای سیبری از مهبد هیز نگاه

 گاهن به من واال...  باشه لبش رو مالیم لبخند یه علی و احسان مثل حداقل یا...  ببره لذت رقصم

 ربان با شده تزئیین چاقوی با رقصیدن دقیقه 2.3 از بعد! ... بودم تر راضی شهنودم مثل نکردنش

 برقصه چاقو با اونم تا سپردم پریسا دست به رو چاقو قرمز

 نشستم مبل رو و دستم ساق رو انداختمش کنم تنم اینکه بدون و برداشتم مبل ی دسته رو از کتمو

 که کردم شاهرخ به نگاهی...  داشتم دید جا همه به و بود دیوار کنج بودم نشسته که جایی... 

 که اومد خوشم ولی چرا دونم نمی...  کنه نمی توجهی پریسا رقص به و گوشیشه تو سرش دیدم

 مک چیزی پریسا از منم البته...  بود تر جذاب شاید من از پریسا...  بود نکرده توجه پریسا به

 اشتند حتی...  باشه سرتر یکم من از میشد باعث همین و بود تر دار زبون سر پریسا اما نداشتم

 همونب کسی نداشتیم عادت پریسا هم من هم...  بود من به نسبت پریسا برتری دلیل هم خانواده

 به سبتن شاهرخ که بود این دهنده نشون شاید نکرد نگاه پریسا به شاهرخ اینکه اما...  نکنه نگاه

 !تره مشتاق من

 هم ور شمعا اون از قبل حتی و برید رو کیک پریا نفهمیدم که بودم شاهرخ و پریسا فکر تو انقد

 که اییه کادو...  بشه تقسیم تا اشپزخونه به شد منتقل کیک شدن؛ بریده از بعد...  بود کرده فوت

 کردن باز از که خواست ازم پریسا...  شدن گذاشته میز روی دوباره بودن شده پخش زمین رو

 :گفت میانسالی خانوم که بودم نکرده شروع هنوز و بود دستم دوربین...  بگیرم فیلم کادوها

 کیه؟ مال خوره می زنگ داره ارایش میز رو طالیی گوشی یه -

 رس باال که همین...  اتاق تو رفتم پریسا دوربین با...  ارایش میز روی و بود طالیی من گوشی

 وقتی یعنی...  شاهرخ از تاشم 3...  داشتم کال میس تا 3...  شد قطع تماس رسیدم گوشی

 وردخ زنگ دوباره که گرفتم دستم تو رو گوشی...  میزد؟ زنگ من به داشت بود گوشیش تو سرش

 بزس مربع روی دستمو...  لرزید چیزی یه دلمم ته کردم حس اما چرا دونم نمی...  لرزید دستم تو و

 :گفتم و کشیدم رنگ

 بله؟ -

 شاهرخ اینکه فهمیدن...  سالن تو برگشتم و مشکیم جین جیب تو گذاشتم رو گوشی...  کرد قطع

 سرجای و فرنوش دست سپردم رو دوربین...  بود تر جذاب گرفتن فیلم از زده زنگ چی واسه
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 ارک شاهرخه اینکه فهمیدن...  داده اس ام اس فهمیدم گوشیم کوتاه لرزش با...  نشستم قبلیم

 :بود نوشته...  نبود سختی

 !بپوش رو کتت -

 گوشیش تو سرش بازم...  کردم نگاهش و باال اوردم سرمو...  کردم می نگاه اسش به تفاوت بی

 :خودش از...  اومد دیگه اس یه لحظه همون...  بود

 چیه؟ میدونی که بد فکر...  بهتره بپوشی نکن لج -

 :نوشتم

 جاش یه کی هر کنید می فکر و خوره می رو مردا شما مغز خوره عین که چیزیه همون دقیقا اره -

 منو لباس نه کنید درس فکراتونو! ... کارس همه بود معلوم

 با نم ارسال از بعد لحظه چند...  ببینم خوندن حین العملشو عکس تا شدم خیره بهش و فرستادم

 ور شستشو انگشت و زد پوزخندی من اس خوندن از بعد و کرد نگاه گوشیش به بیشتری دقت

 :بود نوشته که اومد اسش بعد لحظه چند...  دراورد حرکت به گوشیش صفحه

 حداقل که بپوش ولی...  محاله تو کردن درست هرچند نفر؟ 0 یا تره اسون نفر 01 کردن درست -

 !خود جای به که مردا...  نکنن نگاه چپ بهت جمع زنای

 حترجی و ندادم جوابشو...  بهم بود زده زل جدی خیلی که انداختم بهش نگاهی...  نمیزد بدی حرف

 هک اومد دیگه اس یه! ... بستم رو اش دکمه تک و کردم تنم کتمو همونجا...  بپوشم کتمو دادم

 :بود نوشته

 مرسی -

 کیک...  بخورم رو کرد تعارف بهم جمع های خانوم از یکی که کیکی دادم ترجیح و ندادم جوابشو

 اسفنجیش بخش الی که هم هایی گردو...  بود خامه اکثرش خوبم شانس از...  بود ای خوشمزه

 نوشته...  شاهرخ از بازم...  اومد اس ام اس برام بازم که بودم مشغول...  داشتم دوست هم بود

 :بود

 D: بده غذا بهت خواد می دلش ادم خوری می جوری یه -
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 و دهنم تو گذاشتم رو کیک از تیکه یه! ... خندید روم به اونم و زدم لبخند و کردم نگاه بهش

 :نوشتم

 ! :((خودتیا بچه -

 داشتنین دوست خیلیم ها بچه اتفاقا -

 :گفت و سمتم اومد پریسا که میدادم شاهرخو جواب داشتم

 برقصیم؟ باهم تنهایی ای پایه الی -

 :گفتم و دادم هام ابرو به چینی

 تنهایی؟ چی یعنی -

 !جمع کل واسه تو و من فقط یعنی -

 :گفتم و زدم چشمکی...  شدم بلند جام از و میز ترین نزدیک رو گذاشتم رو گوشیم و کیک بشقاب

 دیگه؟ عربی -

 ردمدرمیاو کتمو باید رقصیدن عربی واسه...  گذاشت توپ عربی اهنگ یه و زد چشمکی هم پریسا

 :دادم اس شاهرخ به بیاره رو ویرینگی جیرینگ دستمال اون بره پریسا وقتی تا... 

 شرمنده...  تونم نمی کت با برقصیم عربی خوایم می پریسا با -

 می گزارش کارامو و وصله نوژن به جایی یه از کردم می حس...  دادم توضیح براش چرا دونم نمی

 کرد نمی عیب کاری محکم از کار! ... کنه

 :داد جواب

 میگم خودت واسه -

 که اتاق تو رفتم...  بود کرده دیر یکم پریسا...  میز همون رو گذاشتم رو گوشی و ندادم جواب

 و ردک اشاره بود تخت رو که دستمال همون ی لنگه به...  عربیه رقص دستمال بستن مشغول دیدم

 :گفت

 !کن باز موهاتم...  بریم ببند -
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 اهر موقع که دستمال ویرینگ جیرینگ صدای با...  کردم باز موهامم و بستم کمرم دور و دستمال

 صمونرق...  شد خالی سالن کم کم و اول از زد اهنگو پریسا...  بیرون زدیم اتاق از میشد بلند رفتن

 حرکات حتی و کمر و پا و دست...  هماهنگ زیادی رقص یه...  شد شروع کمرمون دادن تکون با

 یومدم زیاد بود سنندج وقتی پریسا که بود این خاطر به هماهنگی این...  بود هماهنگ صورتمونم

 رقصیدیم می بودیم بیکار وقتی و خونمون

 دقیقه 3.4 از بعد...  گرفت می فیلم داشت هم پریسا مامان...  بودن پریسا منو دیدن محو همه

 باز کمرم دور از رو دستمال...  رفتیم کنار و کردیم کوتاهی تعظیم هم به رو پریسا منو رقصیدن؛

 نریخت عده یه دوباره...  نشستم شهرزاد کنار و پوشیدم دوباره رو کتم...  پریسا به دادم و کردم

 بود شده دیر...  بود ای خورده و 02 که کردم نگاه ساعت به...  رقصیدن به کردن شروع وسطو

 بدون و کردم جمع هامم وسیله...  کردم عوض لباسمو و پریسا اتاق تو رفتم...  خونه رفتم می باید

 انشمام و پریسا با و بیرون اومدم اتاق از کیفم با...  سرم رو انداختم شالمو ببندم موهامو اینکه

 تشکر کادو خاطر به...  کردم خدافظی هم پریا از و پذیرایی سالن سمت رفتم...  کردم خدافظی

 :گفت شهنود که کردم خدافظی جمع اکثر از...  کرد

 برسونمتون ندارید وسیله اگه خانوم النا -

 همچین خانوادگی جمع تو تاحاال اما میشد بهم زیاد پیشنهادا ازین دانشگاه و خیابون تو

 تعارف کنم؟ رد کنم؟ قبول...  بدم باید جوابی چه دونستم نمی یعنی...  بودم نشنیده پیشنهادی

 زدیکن بخشم مدیر برادر...  هست شایدم...  نیست که غریبه کن قبول گفت می که دلم ته کنم؟

 دور همه از سومی نه نه! ... دوستم داداش زن برادر شایدم یا...  دوستم؟ دخترخاله شوهر یا تره

 تیح...  بهتره از دوستم دخترخاله شوهر همون...  برسونه منو بخواد نداره دلیلی که هم اولی...  تره

 !دیگه بود دوستم هم فرنوش...  میشه دوستمم شوهر

 :گفتم و کردم من من یکم

 نمیدم زحمت...  ممنون...  نه -

 نمیاد گیرتون ماشین شب موقع این اخه -

 :گفت بود وایساده شهنود کنار که فرنوش

 هوم؟...  گردش میریم صبحم فردا بمونی؟ اینجا امشب خوای می میگم -
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 :گفتم و کردم باز میشد که جایی تا چشامو

 نمیشه! ... نـــــــــــه -

 :تگف فرنوش...  رفتم می حتما باید...  بود ساخته کارم خونه نیومدم شب فهمید می فرید اگه

 چطوره؟...  میگیم خانوادت به میزنیم زنگ خب -

 فکر یکم...  پریاست تولد امروز دونست می...  بدم خبر نوژن به تونستم می...  نبود هم فکری بد

 :گفتم و کردم

 دونم نمی -

 :گفت شهنود

 !میگن چی اونا ببینید بزنید زنگ خانوادتون به شما -

 ایدش تا بزنم زنگ خونه به خواستم نمی...  زدم زنگ نوژن خود گوشی به و دراوردم گوشیمو ناچارا

 :گفت...  داد جواب دیر یکم...  نداشتم حوصلشو اصال...  بده جواب باباش

 جانم؟ الو -

 چطوری؟ نوژن سالم -

 :گفت اخرش و کرد مکث یکم

 شلوغه؟ انقد کجایی...  زدی؟ زنگ االن شده چیزی...  مرسی -

 دیگه بود پریا تولد...  اینام پریسا خونه -

 :گفت عصبانیت با و باال برد صداشو

 خونه؟ نرفتی هنوز یعنی -

 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 ... بگم زدم زنگ...  دیگه زدم زنگ همین واسه -

 :گفت حرفمو وسط پرید
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 صداتو شنوم نمی خلوت جا یه برو -

 با که کردم باز رو یکی در...  اتاقا از یکی سمت رفتم و کردم خواهی معذرت فرنوش و شهنود از

 :گفتم و بستم درو...  باباشه و مامان اتاق فهمیدم نفره دو تخت وجود

 نوژن الو -

 :گفت جدی

 شنوم می -

 :گفتم و شدم دستپاچه یکم

 مونم می اینا پریسا خونه...  وقته دیر االن بگم زدم زنگ -

 :گفت و برد باالتر صداشو

 اره؟ دختری؟ فهمی می -

 همب ابروهاش و شده سرخ صورت عصبانیت از...  کنم تصور حالشو این تونستم می خوب خیلی

 :گفتم و کردم تر لبمو! ... چسبیده

 رفت دستم از زمان نبود حواسم خب -

 مواظب باید خودت و تنهایی فهمی می نیستم؟ اونجا من فهمی می الی...  بره دستت از نباید -

 !تو به بگم چی من دختر اخه د...  باشی؟ خودت

 شدم بزرگتر سال 01 کنم فک...  نیستا سالم 02.04 دیگه من ببین -

 :گفت ارومتری لحن با

 بشه تکرار اگه حالت به وای اما...  بمون اونجا امشبو -

 باشه -

 خدافظ -

 !بوق ممتد صدای و
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 گذاشتم رو گوشی...  موندم می اینجا 02 تا نباید...  گفت می راست...  دلخوره دستم از بود معلوم

 غولمش پریسا و فرنوش...  رفتن می داشتن همه کم کم...  بیرون رفتم اتاق از و مانتوم جیب تو

 :گفت بلند صدای با بیرون اومدم اتاق از دید که پریسا...  بودن کادوها کردن جمع

 مونی؟ می الی؟ چیشد -

...  اوردمدر شالمو و ارایشش میز رو گذاشتم کیفمو...  پریسا اتاق تو رفتم و دادم تکون سرمو فقط

 دراز خواست می دلم خیلی اینکه با...  بودن لباسشون کردن عوض مشغول اونجا خانوما از نفر چند

 افتادم جنازه عین و شد خالی اتاق دقیقه 3.4 از بعد...  نشستم تخت روی اونا احترام به اما بکشم

 :پیچید گوشم تو فرنوش صدای و شد باز در که بودم بسته چشمامو...  تخت رو

 بخواب بعد کن پاک ارایشتو -

 :نالیدم

 فرنوش کن ولم -

 :گفت و نشست تخت رو

 کن عوض لباستو حداقل...  میشه خراب پوستت دیونه -

 :گفتم بسته چشم

 ندارم لباس -

 نمرده که پریسا -

 اراناچ...  صورتم رو شد پرت نرم پارچه یه بعدم و اومد کشو کشیدن صدای و شد بلند تخت رو از

 تاقا از فرنوش...  تخت رو نشستم و برداشتم روم از لباسو...  شدم خیز نیم و کردم باز چشمامو

 :گفت و بیرون رفت

 کن عوض لباستو باش راحت -

 خیلی اپریس با بود معلوم...  کردم عوض داد فرنوش که بلندی تاپ با لباسمو نرفته و رفته فرنوش

 بود گفته بهم بهش راجع چیزایی یه هم پریسا...  تصمیمه

 :گفت پریسا و شد باز در که شدم ولو پریسا تخت رو دوباره و گوشه یه گذاشتم لباسامو
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 بخوابیم زمین رو تایی سه بیا الی -

 :زدم غر

 بکپم؟ من میذارین دوتا شما -

 !الی بدو...  نشی خرابا دختر این عین صب فردا کن پاک ارایشتو...  اره بکپی ادم عین اگه -

 :گفتم خوابالو

 کن پاک بیا خودت ببینی خراب دختر خوای نمی فردا اگه -

 اکپ لبامو و چشما داشت که قدرتی تمام با...  صورتم جون به افتاد و تخت رو پرید بعد لحظه چند

 :گفتم که کرد

 کردی داغون پوستمو یواش چته؟ روانی -

 :گفت و خندید

 گفتی خودت -

 :گفتم و پایین کردم پرتش تخت از

 بگم چیزا این از بکنم غلط من -

 :گفت پریسا مامان و شد باز اتاق در

 خوابیده احمد کنید صدا و سر کم شماها؟ چتونه -

 :گفت شیطنت با پریسا...  بود پریسا بابای احمد

 !بنده؟ می چشماشو تو بدون مگه جان احمد...  میگیا چیزی یه ننه -

 :گفت پریسا مامان

 بخوابین میارم بالش و پتو واستون االن...  نریز مزه انقد بسه -

 تا 3 هم پریسا مامان...  تو اومد پتو تا 2 با فرنوش جاش به و بیرون رفت اتاق از پریسا مامان

 رو هم دیگه دوتای اون و زیرمون انداختیم هارو پتو از تا دو...  اورد برامون دیگه پتو تا 2 و بالش
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 نفره یه پتوی همون با فرنوشم...  خزیدیم بود نفره 2 که ها پتو از یکی زیر پریسا منو...  خودمون

 :گفت و موهام تو کرد دستشو پریسا که کشیدم دراز پریسا به رو چپم پهلوی رو...  خوابید

 اومدی که مرسی...  گذشت خوش خیلی امشب -

 :گفت دوباره که ندادم جوابشو

 بگم؟ چی یه الی -

 :گفتم بسته چشم

 بگو -

 :گفت و کرد نزدیکتر بهم خودشو

 میاد خوشش تو از شاهرخ نظرم به -

 :گفتم کردمو باز چشمامو

 زدی؟ چی پری -

 :گفت کرد می نوازش موهامو که درحالی

 مه دخترا بین از...  بود بهت حواسش خیلی رقصیدین می باهم وقتی...  میگم راست کن باور -

 رقصید تو با فقط

 :تمگف و کردم خالی پریسا صورت تو نفسمو...  برقصه دیگه دختر با ندیدم...  گفت می راست

 داره؟ دوسم یعنی رقصید من با فقط چون حاال -

.. . کرد نمی نگاهتم روز اون...  داشت فرق خیلی کوه رفتیم که روزی با امشب بعدشم...  شاید -

 بود کفِت تو خیلی امروز ولی

 میگه شاهرخ به میره شنوه می فرنوش االن بابا بسه -

 میشه بیهوش نرسیده بالش به سرش اون دوما...  وجه هیچ به نیست لق دهن فرنوش اوال -

 :گفتم بیرون بیاد شاهرخ فکر از اینکه برای

 کنی؟ می عقد احسان با کی تو حاال -
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 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ایم خونه منتظره...  نیست معلوم -

 کنید نامزد حداقل خب -

 تو مبریزی پول الکی چرا...  میریم بخوایم هرجا...  کنیم می بخوایم کاری هر...  کنه می فرقی چه -

 مردم؟ حلق

 :گفتم و گرفت خندم حرفش از

 بپری باهاش خیلی ندیدم امشب راستی...  خب اره -

 بوسشم یواشکی تازه...  رقصیدم باهاش هم کلی...  خوردم اون با که شامو! ... کوری بس از -

 کردم

 :گفتم و شد باز نیشم

 هستی کی دیگه تو بابا اره؟ -

 :گفتم که خندید

 داره؟ خبر پسرات دوست از احسان راستی -

 :گفت و کشید اهی

 قول بهش خب ولی...  نمیارم اسمتو دیگه گفت حتی...  کرد پا به جنجال کلی فهمید وقتی...  اره -

 بذارم کنار دادم

 کرد؟ قبول راحتی همین به -

 :گفت و زد پوزخندی

 دایورت خطمو که بعدشم...  بود خاموش گوشیش که هفته 2...  درومد پدرم...  نبود راحت اصال -

 افاتیمک چه دونی نمی...  ببینیم همو کرد راضیش تا زدم حرف علی با کلی...  علی خط رو بود کرده

 گوشی رو کرده دایورت خطاشون االنم...  کنه دک همشونو تا بود دستش خطم ماهم 0...  کشیدم

 خودش
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 بودی؟ نگفته بهم تاحاال چرا -

 الیس یه تقریبا االن...  کنم درگیر هم رو تو نخواستم خوندی می ارشد کنکور واسه داشتی اخه -

 احسان جز به البته...  نیستم کسی با دیگه میشه

 خستم خیلی بخواب بگیر...  کرده درستت احسان...  شدی ادم وقته چند میگم -

 

 :نهم فصل

 و بود داده انجام شرکتو مونده عقب های کار...  کردم می چت حسام با و بود شب 01 ساعت

 بازش...  بود شاهرخ از...  اومد برام ایمیل یه که میدادم رو حسام جواب داشتم...  نداشتم کاری

 : بود شعر یه که کردم

 هست حرفایی یه نقل دلم تو

 میمیرم نگم میری بگم که

 میشن عاشق بدجوری ها بعضی

 میرم من بمون تو یعنی عشق

 میگیره نفسم میری که تو

 چند؟ جا یک خستگیات ی همه

 میشه حل چی همه بخندی تو

 بخند خوبه چی همه بخندی تو

 دلتنگم فقط خوبه چی همه

 نیس دلتنگی مثل هیچی اخه

 ولی چشماته تو دریاچه تا دو

 نیس رنگی این ای دریاچه هیچ

 چرخم می خودم دور هنوزم
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 دردیم هم ها عقربه این منو

 میشن رد هم سر از ساعتا

 گردیم برمی و میریم فقط ما

 بهار به رسیدی و رفتی که تو

 برفه ها کوه سر اینجا هنوز

 کرد ویرونم تو عشق اخرش

 حرفه خیلی بشه ویرون مرد

 بهار به رسیدی و رفتی که تو

 برفه ها کوه سر اینجا هنوز

 کرد ویرونم تو عشق اخرش

 حرفه خیلی بشه ویرون مرد

 هست حرفایی یه نقل دلم تو

 وت چی...  داره؟ دوستم واقعا نکنه...  بود عجیب برام شدش بلود بیتای...  خوندم روش از بار چند

 !االن به نه اول، روز رفتار به نه...  سرشه؟

 :نوشتم...  بود مخم رو مسنجر های ام پی صدای

 !که نمردم حسام؟ چته -

 چرا؟ نمیدی جواب -

 :کردم تایپ حوصله بی

 سیستم پای نیستم حتما خو -

 |: ببخشید خب باشه -

 :گفت که گذاشتم رو شکلک همون منم
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 میای؟ فردا...  نرفتیم بیرون وقته خیلی -

 کجا؟ -

 خوبه؟ جمشیدیه پارک -

 چند؟ ساعت -

 بگو تو -

 :نوشتم...  بودم سرکار کال و بود شنبه3 فرداش

 خوبه؟ 0 یا 2 -

 باشه -

 شدم بیدار خواب از بار چند صبح تا...  خوابیدم 02.2 ساعت منم و زدیم حرف باهم 02 ساعت تا

 اومدم تخت از صبح 0 ساعت اخرش...  دادم فشارش بس از کردم سرویس خرسمو دهن و

 دونب...  بود شده تموم دندونم خمیر اما بزنم مسواک خواستم...  شستم صورتمو و دست و پایین

 و بودم شرکت در جلو بعد ساعت نیم...  بیرون زدم خونه از نخورده صبحونه و زدم مسواک خمیر

 خیلی 4 ساعت و زودگذشت...  بود کاری کم روز خوشبختانه...  کامپیوتر پشت بعدش دقیقه 01

 و زدم لجنی سبز تیپ...  لباس کردن ست مشغول و بودم خونه 4.2...  رسید همیشه از زودتر

 :دادم اس حسام به و شدم پیاده تاکسی از 2.02 ساعت...  پارک سمت رفتم

 کجایی؟ -

 زدم بود ریخته صورتم تو که موهامو...  دیدمش دور از که نشستم پارک های صندلی از یکی رو

 :گفت و نشست کنارم اومد...  گوشم پشت انداختم شالمو و کنار

 شما؟ حال...  خانوم النا سالم -

 خوبی؟ تو خوبم...  سالم -

 :گفت و داد تکیه کامل

 منی؟ با کی تا...  اره االن -

 :گفتم و کردم نگاه مچیم ساعت به
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 !7 تا -

 شاپ؟ کافی یا پاساژ بریم...  خوبه -

 پاساژ -

 ... بریم پاشو پس -

 :گفتم...  تجریش سمت افتاد راه و ماشینش سمت رفتیم باهم

 قائم؟ میری -

 :گفت و کرد نگاهی نیم

 اجزتون با -

 :گفت بعد لحظه چند

 کن باز داشبوردو الی -

 :گفتم و برداشتمش...  دیدم شده کادو ای فیوزه ابی جعبه یه که کردم بازش حرف بدون

 چیه؟ این -

 شماست مال -

 :گفتم و سمتش برگشتم

 مناسبت؟ چه به -

 !مناسبت بی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 هست؟ چی حاال...  مرسی -

 ببین خودت کن بازش -

 ازب باال از درش که بود قرمز جعبه یه...  کردم پاره کادوشم کاغذ ازون بعد و کردم باز رو پاپیونش

 ورد و بود مربعی اش صفحه...  توشه مشکی مچی ساعت یه دیدم که برداشتم رو درش...  میشد
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 زا...  بود عالی...  بستمش مچم دور و اوردم درش جعبه تو از...  بود شیک خیلی...  نگین دورش تا

 :گفتم دل ته

 عالیه این! خوبی خیلی تو حسام -

 خانوم بیشتره شما ارزش -

 میده کادو بهم کسی وقتی داشتم دوست همیشه...  جعبه تو گذاشتم و دراوردم خودمو ساعت

 میک حسام نبود پارک جای چون و کیفم تو گذاشتم رو جعبه...  کنم استفاده ازش خودش جلوی

...  نبود غشلو خیلی...  پاساژ سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از باهم...  کرد پارک پاساژ از باالتر

 بود خوب اونجا اما نمیومد خوشم خیلی شلوغ های پاساژ از

 از ودب پر اش یقه دور که مشکی پالتوی یه به خورد چشمم که شدیم رد فروشی مانتو یه جلوی از

 حسام که کردم نگاه بهش ای لحظه چند...  بود خوشگل خیلی مانکن تن تو...  کرمی های خز

 :گفت

 خوایش؟ می...  خوشگله -

 :گفتم سریع

 کردم می نگاه داشتم فقط خوام نمی نه -

 خوای؟ نمی مطمئنی -

 اوهوم -

 :گفت و زد چشمکی

 خوام می من ولی -

 :گفت و کرد باز رو مغازه در

 تو برو -

 بیاد؟ بدش که کیه

 حسام...  نیومد چشمم به چیزی...  کردم مغازه داخل لباسای به نگاهی و شدم مغازه وارد غرور با

 :گفتم و پرسید سایزمو فروشنده...  کنم پرو تا بیاره رو پالتو اون تا خواست فروشنده از
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- 38 

 تو...  بود اندازم...  پوشیدمش مانتوم رو پرو اتاق تو برم اینکه بدون و اورد رو پالتو بعد لحظه چند

 مغازه از باهم و کرد حساب پولشو حسام...  میومد بهم شکر رو خدا که دیدم خودمو مغازه ی اینه

 ولپ وگرنه باشم باهاش شام خواستم نمی که حیف...  زدم تیغش واقعا شب اون...  بیرون اومدیم

 گردنش میوفتاد امشبمم غذای

 کت یه جلوی از...  کردیم می نظر اظهار میدیم که چیزی هر به راجع و زدیم دور پاساژو باهم

 :گفتم که شدیم رد فروشی شلوار

 اینجا؟ میای لحظه یه حسام -

 :گفت و انداخت مغازه به نگاهی

 چیکار؟ خوای می شلوار کت -

 بیا تو حاال -

 :گفتم بود میانسالی مرد که فروشنده به رو و شدم مغازه وارد...  تو برم که کرد اشاره سر با

 ببینم؟ رو هاتون کراوات تونم می ببخشید اقا -

 :گفت و کرد اشاره روش به رو به

 اونجاست -

 های خط با ای سرمه کراوات یه به خورد چشمم اول نگاه همون تو که کردم نگاه سرمو پشت

 :مگفت و کردم حسام به رو...  میشد عالی سفید لباس و ای سرمه شلوار کت با! ... ای نقره مورب

 نه؟ قشنگه ایه سرمه -

 :گفت داشت که ریزی اخم با

 خوای؟ می کی برای -

 مهمه؟ -
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 تمخواس فروشنده از و کردم نثارش لب زیر ای دیونه...  بیرون زد مغازه از و گرفت نفسی حرص با

 تر اونطرف کمی حسام...  بیرون اومدم مغازه از و کردم حساب پولشو...  بیاره برام رو کراوات اون

 به جعرا کرد می فکری چه...  کمرش به بود زده دستاشم و پایین بود انداخته سرشو و بود وایساده

 من؟

 :گفتم و طرفش رفتم

 حسام؟ -

 :گفتم...  کرد نگاهم فقط و کرد بلند سرشو

 برگردیم نداری کاری اینجا اگه -

 بریم: گفت که فهمیدم لباش حرکت از اما نشنیدم که صداشو

 دمق هم کنار حرف بدون...  تر شلوغ خیابونا و بود شده تاریک کامال هوا...  بیرون اومدیم پاساژ از

 دور از فروشی بستنی یه راه بین...  رفتیم می بود شده پارک ماشین که جایی سمت به و میزدیم

 :گفتم و دیدم

 خوری؟ می بستنی حسام -

 :گفت و کرد بهم سردی نگاه

 خوای؟ می طعمی چه -

 :گفتم زدمو لبخندی

 شکالتی و شاتوتی -

 :گفت و انداخت مغازه به نگاهی

 بیام تا باش -

 منتظرش ای دقیقه 01 شاید...  شدم پشیمون مغازه شلوغی دیدن با اما برم دنبالش خواستم

 تا 4 با بود بستنی یه فقط دستش تو...  سمتش رفتم...  بیرون اومد مغازه از باالخره که شدم

 :گفتم و گرفتم ازش...  شاتوتی و شکالتی اسلپ

 چی؟ خودت پس -
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 :گفت ریزش اخم همون با

 بخور تو -

 کنی؟ می اینطوری چرا -

 :گفت و کرد نگاهم دفعه یه

 چطوری؟ -

 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 هیچی -

 حرف بدون...  خوردن به کردم شروع بود بستنی روی که کوچیکی قاشق با و پایین انداختم سرمو

 که مبودی نرسیده ماشینش به هنوز...  دیدم دور از ماشینشو باالخره که رفتم می راه حسام کنار

 :گفتم حسام به...  بود ریز و خرد های عروسک بساتش که فروشی دست به افتاد چشمم

 وایسا حسام -

 یک فروش دست عروسکای بین از...  اومد سرم پشت حسامم و فروش دست سمت رفتم

 دست ادمد بستنیمو...  کوچیکتر دست کف از و بود پلیشی قلب اویزش که برداشتم جاسوئیچی

 حسام.. . ماشین سمت رفتیم حسام دست از بستنی گرفتن از بعد...  کردم حساب پولشو و حسام

 ور گذاشتم رو بستنی...  افتاد راه و ماشین تو زد سوئیچو حسام...  شدیم سوار و زد قفلشو

 هحلق به رو قلب...  سوئیچ سمت شدم خم و دراوردم بودم خریده که رو ای جاسوئیچی و داشبورد

 :گفت که کردم وصل حاضرش درحال جاسوئیچی

 تو؟ کنی می چیکار -

 :گفتم و دادم تیکه صندلی به شد تموم که کارم

 خریدمش تو برای -

 :گفت کرد می نگاه روش به رو به که درحالی و زد عمیقی لبخند

 مرسی -

 :گفتم و فرمون جلوی گذاشتم بودم خریده که هم کراواتی جعبه
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 شماست مال اینم -

 :گفت خنده و بهت با و سمتم چرخید...  کنار زد همونجا و کرد نگاه بهم تعجب با

 کردی؟ چیکار تو النا -

 :گفتم و کردم اشاره جعبه به انگشتم با

 نکردم کاری -

 :گفت و زد برق چشماش کراوات دیدن با...  کرد باز رو درش و برداشت رو جعبه سریع

 !همونه که این -

 :گفتم و خندیدم

 باشه؟ کدوم خواستی می پس -

 :گفت و کشید دماغمو وسطش انگشت و اشاره انگشت با

 !خودمی مال -

 و برداشتم بودرو شده اب یکمش که رو بستنی...  خندیدم روش به ولی نیومد خوشم حرفش از

 :گفتم

 خوای؟ نمی هنوزم -

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 نخوام؟ چرا باشه تو دست از اگه -

 دهنش تو گذاشتم و کندم ازش خودم قاشقِ  با

 

 دهم فصل

 که ردمک نگاهش...  لرزید میز رو گوشیم که تبلیغات تیزر طراحی مشغول و بودم سیستم پشت

 :بود نوشته...  داده اس شاهرخ دیدم
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 ای؟ چیکاره امشب -

 :نوشتم

 چطور؟ -

 :اومد جوابش بعد لحظه چند

 بزنیم؟ دوری یه بریم میای -

 االن؟ -

 دارم کارت...  دنبالت میام خونه برو شد تموم کاری ساعت نه -

 باشه -

 ادامه کارم به میزو رو گذاشتم گوشیمو...  بود مونده ساعت دو 4 ساعت تا...  کردم نگاه ساعت به

 یه...  بود گرفته هم هوا و بود آذر اوائل...  خونه برگشتم و شد طی ساعت 2 اون باالخره...  دادم

 موهامو ردمک ارایش اینکه از بعد...  مشکی بافتنی شنل یه با پوشیدم چسب مشکی سارافونی زیر

...  سرم ور انداختم هم سیر ابی شال یه...  بستم کلیپس با رو اش بقیه صورتمو تو ریختم کج فرق

 بلند ایفون زنگ صدای که توش ریختم رو داشتم الزم که هایی وسیله برداشتم رو مشکیم کیف

 :گفتم و برداشتم رو گوشی...  بود شاهرخ...  شد

 اومدم -

 2 باتقری...  گفتم می بهش اسمشو باید...  افتادم رعنا یاد که برداشتم ارایش میز روی از عطرمو

 ام اس اسمشو براش ماشین تو تا کیف تو انداختم عطرمو...  بودم شده اشنا باهاش پیش هفته

 و کردم باز رو اپارتمان در...  پایین اومدم احتیاط با رو ها پله و بیرون زدم خونه از...  کنم اس

...  بود نشسته فرمون پشت که خودش بعدم...  بود شاهرخ ماشین دیدم که چیزی اولین

 :تگف که شدم ماشین سوار...  کوچه تو بیاد نمیذاشتم وگرنه نیست خونه فرید میدونستم

 سالم -

 سالم -

 :گفت و افتاد راه
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 خوبی؟ -

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ممنون -

 تو که شبم اون...  داد درخواست پریا تولد شب که بود اهنگی همون بازم...  کرد روشن ضبطو

 :بود گذاشته اهنگو همین دنبالمم اومد و بودم پاساژ

 

 لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی کنارم

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 میگیرم هامو بهونه بازم و هستی کنارم

 میگیرم دستاتو میام سرده چقدر وای میگم

 میمیرم تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 میگیرم دلشوره بری هم در دم تا جا این از

 هم با بودن فکر تو عشقم این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه دونم می

 دادم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه
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 حرف این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه که میدونم

 دارم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 ازاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 

 :پرسیدم اهنگ اواسط

 خونده؟ کی اینو -

 :گفت کوتاه

 معین -

 :گفتم و باال بردم صدامو ولوم یکم

 نمی یادم صداشو وقت هیچ من ولی...  میده گوش معین همیشه نوژن...  معیـــنه پس اااا؟ -

 مونه

 :گفت شد تموم حرفم وقتی و کرد نگاهم شنید که رو نوژن اسم

 کیه؟ نوژن -

 میدونی چیو همه کردم می فک -

 فرید نه خلوتتم تو من نه -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 نیست نیاز خلوتم به شدن وارد نوژن شناختن برای -

 کیه؟ بفرمایید میشه حاال -

 !کن تعریف کامل کنی می تعریف چیزی جان فرید اخه
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 واقعا ببینم کنم بازی باهاش یکم نمیومد بدم پریسا حرفای به توجه با...  نشد بدم همچین ولی

 سنجید غیرتشون با باید رو پسرا عالقه...  داره بهم حسی چه

 :گفتم

 مهمه؟ -

 بکنی فکرشو که چیزی اون از بیشتر -

 بمون همینطوری خوبه...  میاد خوشم ازت داره نه

 :گفتم زدمو پوزخندی

 بدونی بینم نمی الزم ولی -

 :گفت همیشه از محکمتر

 بده جواب پرسم می سوال یه وقتی -

 :گفتم زدمو ای مصنوعی لبخند

.. . میگم دوباره...  گفتم چیزی یه رسوندی منو کردی لطف شما و خرید بودم رفته که روز اون -

 ...پدرمی؟برادرمی؟همس

 :گفت حرفمو وسط پرید

 !خانوم میزنیم حرف اونم به راجع -

 برد می رستوران احتماال ولی ببره منو خواست می کجا دونم نمی...  گرفت سرعت و ندادم جوابشو

...  بشکنه سکوت خواست نمی دلش کسی و بود برقرار سکوت بینمون شاهرخ جواب از بعد

 ظهر از بعد 0 ساعت...  کرد می پافشاری سکوت این روی بارون نم نم و گرفته هوای مخصوصا

 داره که فهمیدم مسیرش از...  روند می شهر شمال سمت به شاهرخ و بود تاریک هوا...  بود اذر

 اسمشو...  دراوردم کیفم تو از عطرمو و گوشی و افتادم عطرم یاد دفعه یه...  تهران بام میره

 :داد جواب...  کردم خواهی معذرت تاخیرم بابت اخرشم و نوشتم

 شما؟ -
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 :نوشتم...  نبود یادش منو

 پرسیدی عطرمو اسم و دیدی پاساژ تو که همونی...  النام من -

 :داد جواب و افتاد دوزاریش تازه

 رعنام منم...  جون النا مرسی شمایین؟ وای -

 :نوشتم...  فهمیدم و زد صداش پسر همون...  دونستم می اسمشو یعنی...  میشناختمش

 خوشبختم -

 :گفت و کنار زد شاهرخ...  ندادم جوابشو دیگه و گفت همچنینی

 میام بشین -

 دوباره و تبرگش دقیقه چند از بعد...  میره کجا ببینم نکردم کنجکاوی...  شد پیاده و گفتم ای باشه

 :گفتم و شکستمش دفعه این...  بود سکوت بازم...  افتاد راه

 بگو...  داشتی کارم گفتی -

 وقتش به -

 !تخس

 :گفت و نگهداشت بود پامون زیر شهر که پرتگاه یه کنار و رفت و راه از قسمتی تا ماشین با

 شو پیاده -

 :گفت...  وایسادم پرتگاه ی لبه دنبالش به و شدم پیاده ماشین از

 گفتم بهت روز یه...  میشناسمت ماهم 2.3 از بیشتر خیلی...  میشناسمت که هست ماهی 2.3 -

...  کردیم کم همو روی...  کردیم دعوا...  زدیم کل باهم...  نمیاد بدت من از گفتی...  جالبی برام

 وکارات ایمیل برام که روز اون...  بدونم خوامم نمی...  بود چی بازی دنبال این از قصدت دونم نمی

 کردم می فک کردیم چت باهم وقتی...  اومد خوشم...  بود عالی واقعا کارات...  یادته که فرستادی

 ردخت یه کردم نمی فک اصال...  بود مودب خیلی نظرم به...  باشی ساله ای خورده و سی دختر یه

 نصفه وچی همه داره عادت کال...  بود نگفته سنتو اما مجردی بود گفته فرید...  باشی لجباز و سرتق

 مخیلی...  خوردم جا تولدت تاریخ از و کردم نگاه رو بودی کرده پر که فرمی رفتم فرداش...  میگه
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 می کرف اشتباه فهمیدم دیدم که عکستم...  باشی بزرگتر کردم می فک من ولی...  نیستی بچه

 دیدمت که روز اون اما ندم گیر بهت الکی تا دانشگاه میری روزایی چه بود گفته بابا...  کردم

 ات زمین فهمیدم...  داره فرق چقد زدنت حرف با کردنت چت ببینم تا بزنم حرف باهات خواستم

 چجوری داره طرفت به بستگی...  نداشت چت غیر و چت به ربطی فهمیدم بعدا اما...  فرقه اسمون

 خواستم می...  نخت تو رفتم...  بود جالب برام این...  کنی رفتار چجوری...  بزنی حرف باهاش

 من استهخو طبق و رقصیدی باهام که پریا تولد...  میشه دیدم...  نه یا اومد کنار باهات میشه ببینم

 رستوران تو شب اون...  اومد خوشم همینت از و شدنیه اما هست سخت فهمیدم پوشیدی کتتو

 تر یجد پشنهاد یه االن...  ندارم کار بود که چی هر دلیلت...  نه گفتی...  باشیم باهم خواستم ازت

 بودیم هم قسمت شاید...  باشیم باهم مدت یه اینکه...  دارم

 :گفتم زدمو پوزخندی و گرفت خندم اخرش جمله از اما...  میزد حرف جدی خیلی

 تباهه زندگیت که جوری این -

 چرا؟ -

 :گفتم شدمو جدی

 کسع تو...  میشناسی منو چجوری تو...  نمیشناسم خودمو خودم من اما میشناسی منو میگی -

 وارگیا و بدبختی با منو ناف...  داره فرق خیلی عکسم با فیلمم...  فیلمشو نه دیدی منو زندگی

 در...  بدی نجات گرداب از منو تونی نمی تو...  داغونه...  خرابه زندگیت باشی من با...  بریدن

 زندگیم گرداب تو کشونم می رو تو من عوض

 :گفت و سمتم چرخید اخرش...  داشت ادامه لحظه چند سکوت این و کرد سکوتی

 خوامت می من ولی -

 ... نه؟ پریسا چرا من؟ چرا...  داره؟ دوسم واقعا...  گفت؟ می راست پریسا یعنی...  لرزید دلم ته

...  کنه می داغون منو و میره میذاره بفهمه اگه میدونه؟ من از چی داره؟ دوسم که دارم چی من

 اون نه میشم داغون که منم اونوقت

 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 پسندم می بیشتر رو شکیبا اقای من...  نشو خان شاهرخ -
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 :گفت مهربونی لحن با و شد نزدیک بهم قدم یه

...  خوامت می...  نگو نه بهم الی...  امیتاپاچان هم میشم خان شاهرخ هم بهترینم واسه من -

 مدت هی فقط...  خوام نمی چیزی...  بسه برام باشی داشته دوسم شبنم قد تو...  خوامت می خیلیم

 میدم قول...  همونه بگی تو چی هر نخواستی منو اگه...  باشیم باهم

 یه دلم ته...  کرد می التماسم داشت که خانی شاهرخ به بود داده جاشو غد و مغرور شاهرخ اون

 شدهن اینکه نه...  بودم نشده اینطوری پسری هیچ احساسات ابراز از...  میوفتاد داشت اتفاقایی

 مین گفتن نه به زبونم میدادم؟ جواب چی...  نمیشد باورم...  بود باال خیلی این دوز ولی...  باشم

 :گفت که پایین انداختم سرمو...  چرخید

 کنم می صبر...  ندارم اصرار بگیری تصمیم که سخته برات اگه -

 :گفت و گرفت طرفم به...  دراورد ای نقره زنجیر یه و جیبش تو کرد دستشو بعدم

 توئه مال -

 "sh" پالک...  بود اویزون بهش پالک یه که بود نجیر یه

 برای کششی هیچ وقتی...  نکردم گرفتنش برای حرکتی و بودم زده زل بهش...  بود قشنگی پالک

 بود مواظب...  بست برام خودش و کرد رد شالم زیر از دستشو اروم ندید من طرف از گرفتنش

 لمث...  کردم لمس پالکو...  گردنش تو خورد می محکم من های نفس اما نخوره گردنم به دستش

 :گفتم ارومی صدای با دادمو قورت دهنمو اب...  بود یخ من زندگی

 شاهرخ میشی پشیمون -

 ابرا رو میرم میشنوم دهنت از اسممو وقتی -

 :داد ادامه

 نگو نه بهم فقط...  میسازم عمرتو روزای بهترین باش مطمئن النا -

 کف ذارهمی دونستم می...  فرید با حتی...  میزدم حرف پریسا با باید...  بگم چی دونستم نمی واقعا

 اب...  میزدم حرف باید ولی...  زدم حرف نوژنم با شاید...  میزدم حرف باهاش باید اما نوژن دست

 :گفتم دادمو قورت دهنمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

145 

 

 بده مهلت بهم -

 باشه -

...  دمش خیره پام زیر شهر به بغلمو زیر گذاشتم انگشتامو...  میومد کشی گدا سوز و بود سرد هوا

 :گفتم

 هاش بعضی تکراری هاش بعضی...  داستانه یه هرکدوم زیر...  بینی می رو ها خونه این سقف -

 کیی...  تنهاست یکی...  عذا ممکنه باشه عروسی ممکنه سقفا این زیر...  غریب عجیب زیادی هم

 تو ییک...  کنه می گدایی شهر این های کوچه تو یکی...  پول تو غرقه یکی...  کنارشه دنیاش همه

 وت میره بارون نم نم با یکی...  نداره خواب واسه جا یکی...  میشه خفه داره گرما از سرد هوای این

 خیس زندگیم خونه دوباره میگه و کنه می جمع رو هاش کارتون یکی...  بودن نفره 2 هوای و حال

 هرش که اینه ادما این مشترک وجه تنها...  بدبختی و کتک غرق یکی...  نیاز و ناز غرق یکی...  شد

 کنه یم فرق منطقه به منطقه کنه می خالی و پر رو هاشون ریه که هوایی حتی...  تهرانه زندگیشون

 وت که چیزی اون از بیشتر خیلی...  تناقض از پریم هم تو و من...  تناقض از پره تو و من شهر... 

 یشدن خوای می که چیزی میدونم بعید...  داریم فرق اسمون تا زمین تو و من...  بکنی فکرشو

 بشه

 :گفت محکم

 کنم می شدنیش -

 برگردیم؟ چیه نظرت -

 بریم -

 که یرستوران همون سمت رفت...  نکرد روشن ضبطو دفعه این...  افتاد راه و ماشینش سمت رفتیم

 رسید نمی بهم هم هامون نفس صدای...  بودیم خودمون حال تو هردومون...  رفتیم باهم شب اون

...  ببینه باهم رو ما فرید نبود مهم برام...  خونه رسوند منو کالمی و حرف هیچ بدون شام از بعد... 

 :گفت که کردم ازش شام بابت...  نگهداشت خونه در جلو و کوچه تو رفت

 میدی؟ خبر بهم کی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 رسیدم نتیجه به هروقت -

 میرسی؟ نتیجه به کی کنی می فکر -

 ...شای...  ماه یه شاید...  هفته دو شاید...  هفته یه شاید...  روز دو شاید روز یه شاید -

 :گفت حرفمو وسط پرید

 میدی جواب بهم بدونم که شرطی به...  کنم می صبر خب خیلی -

 :گفتم قاطع و دوختم چشماش به نگاهمو

 کنم می فکر بهت -

 متس رفتم و شدم پیاده...  شنیدم بسالمتشو و کردم خدافظی...  نشست لبش کنج لبخندی

...  کردم فرید اتاق پنجره به نگاهی...  رفت و شد خارج کوچه انتهای از شاهرخ...  اپارتمان

...  کردم باز هم رو خونه در...  باال رفتم رو طبقه 2 و کردم باز درو کلید با...  بود خاموش چراغش

 کمتاری اتاق تو...  نشد کم تنهاییم صدای اما کردم روشنش...  زد فریاد تنهاییمو خونه تاریکی

 اما.. . نمیومد خوابم...  شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تنهاییم تخت رو...  کردم عوض لباسمو

 یادم هک بخوابم خواستم می...  نداشتم اشتها اما بود گشنم که وقتی مثل...  خواست می خواب دلم

 هی دونست می پریسا...  نبود بعید ازش...  بود خواسته منو شاهرخ...  بود شبی چه امشب بره

 ژشار...  کردم روشنش...  برداشتم تاپمو لپ و شدم بلند تخت روی از...  کنه می طلب منو روزی

 ساعت...  شدم وصل نت به و خوابیدم تخت رو شکم روی...  کردم وصل بهش شارژرو...  نداشت

 ام پی نوژن به...  بودن ان نوژن و حسام...  شدم واردش و زدم یاهومو پسورد و ایدی...  بود 00

 :دادم

 سالم -

 بده جواب تا کشید طول

 شما؟ احوال...  گل خانوم النا سالم -

 :نوشتم

 دونم نمی -
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 چیو؟ -

 بد یا خوبم اینکه -

 :گفت و گذاشت رو بود کرده غش خنده از که شکلکی

 دختر چیزاتم همین دیونه -

 :گفت که گذاشتم رو تفاوتی بی شکلک

 !بود سبک جلوتون نباید و هستید متشخص خیلی شما نبود یادم...  خانوم ببخشید -

 :گفت که گذاشتم رو تفاوتی بی شکلک بازم

 ندارن؟ اعصاب خانوم النا شده چیزی -

 :نوشتم

 نکنیا دعوا ولی میگم -

 :داد ام پی حسام لحظه همون

 سالم -

 وچراغم...  میزدم حرف نوژن با شاهرخ درباره باید فعال...  بزنم حرف باهاش نداشتم حوصله اصال

 :بود داده ام پی نوژن...  ندادم حسامو جواب و کردم خاموش

 نیستم که مریض باشی داشته دلیل اگه -

 :نوشتم تند تند دادمو قورت دهنمو اب

 میشناسی؟ شاهرخو تو -

 باشن؟ کی...  نه -

 کنم؟ می کار دوستش شرکت تو که بود نگفته فرید مگه -

 دوستشه؟ شاهرخ...  بود گفته چرا -

 اره -
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 داره؟ ربطی چه تو به فرید دوست -

 بخشمونه مدیر خب -

 چی؟ که حاال خب -

 :کردم باز پنجرشو...  داد ام پی حسام

 رفتی؟ -

 .نوژن پنجره تو برگشتم...  ندادم جوابشو بازم

 ات باید...  کرد سرش به دست شد نمی دیگه اما حرفم از شدم پشیمون...  بود شده جدی زیادی

 :نوشتم...  رفتم می تهش

 رفته پریسا با که هم روزی اون...  بود هم پریا تولد شب...  پریساست داداش زن برادر شاهرخ -

 بود اونم کوه بودم

 خب -

 ...شاید تا باشیم باهم مدت یه خواست ازم...  داره کارم که گفت بهم امروز -

 وژنن...  زدم اینتر و کردم پاک رو "شاید تا"...  کنه می تایپ داره اونم دیدم که نوشتم می داشتم

 . نوشت می داشت هنوز

 رفتیم مباه نگفتم همین خاطر به...  میشه عصبانی دونستم می...  بودم جوابش منتظر استرس با

 برام فتمنگ...  دنبالم اومد شب یه نگفتم...  داره شمارمو نگفتم...  رقصیدیم باهم نگفتم...  بیرون

 رسوند خونه تا منو نگفتم...  خرید گوشی

 :داد جواب

 گفتی؟ چی تو -

 !بعد بگم تو به خواستم...  بدم جواب االن تونم نمی گفتم -

...  ممیزن حرف باهاش...  میشناستش بهتر فرید...  ادمیه؟ چجور بدونم کجا از فاصله این با من -

 تهران بیام قراره هم دیگه هفته دو یکی
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.. . شد اهمیت بی برام لحظه اون اما...  میشدم خوش حتما میداد بهم خبرو این پیش ساعت 2 اگه

 :نوشتم

 اومدی خوش -

 بده قول یه -

 چی؟ -

 باشی نداشته باهاش برخوردی هیچ کن سعی نیومدم من که وقتی تا -

 چرا؟ -

 بگم؟ نظرمو نخواستی من از مگه -

 اره خب -

 میگم دیدمش هروقت -

 :نوشت که گذاشتم اه شکلک

 عزیزم؟ کنه می ناراحتت چیزی -

 :نوشتم...  بود اینجا کاش: چرخید فکرم تو

 بودی پیشم کاش -

 نشد؟ خبری مامان از...  بیام زودتر کنم می سعی...  برم قربونت من الهی -

 نه -

 بشه؟ خبری بود قرار مگه اصال

 نیست مهم برات اون اصال...  پرسم می دارم کی از...  هه -

 تباه همشو و ساخت زندگیمو روزای بهترین...  کرد ولم بعد داد عادت خودش به منو اون نوژن -

 برام اما بود نزاییده منو...  میگم؟ چی فهمی می اصال...  بود مادرم اما نبود مادرم نوژن...  کرد

 مدرک میدونم...  ناراحتم اون از که نیستم ناراحت انقد اورده بوجود منو که کسی از...  کرد مادری

 فقط...  دارم رو تو فقط االن...  داشتم؟ چی مادرت و بابات و تو از غیر به من نوژن اما...  کنی نمی
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 من زا مامانت...  کنه تنهام دوباره که کنم پیداش نخواه نوژن...  نمیذاری تنهام میدونم که تویی

 گرفتم ازش شوهرشو من کنه می فکر اون...  نمیاد خوشش

 گرفتی؟ شوهرشو تو کنه می فکر میگی که زدی حرف باهاش تو مگه -

 میگه بهم اینو حسم اما نزدم حرف باهاش نه -

 یم رو تو طرف همیشه مامان رفته یادت انگار...  کنه می فکرو این مامان نگو میگه حسم بگو -

.. . پرستید می رو تو مامان الی...  داشت؟ دوست من از بیشتر حتی رو تو رفته یادت...  گرفت؟

 نگو اینجوری من پیش حداقل...  نزن حرف اون به راجع اینجوری

 :گفتم...  نداد جوابمو...  فرستادم براش رو خط نقطه دو شکلک بازم

 میای؟ کی دقیقا -

 !شاهرخ اقا با اشنایی واسه داری عجله چیه؟ -

 اینطوریم؟ من! ... نــــــــــوژن -

 :گفت و فرستاد خنده شکلک

 P! :پ نه پ -

 !پررو -

 :گفت و فرستاد خنده شکلک

 نکنم تلف خودمو وقت بگو ترم سر ازش من اگه! ها بپری باهاش میذارم بود بهتر من از اگه -

 دی! :کردم نمی نگاهشم که نبود تر سر تو از اگه -

 :گفتم و گذاشتم خنده شکلک براش که فرستاد رو عصبانی شکلک

 کلکش) نداره وجود بهتر تو از دنیا تو اصال...  بهتری ازش خیلیم...  میزنی؟ چرا بابا کردم شوخی -

 (خنده

 اره؟ کنی می مسخره منو -

 داداش خان بکنم غلط من -
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 (خوردن حرص شکلک)نیستم داداشت من -

 :گفتم و گذاشتم خنده شکلک

 داری؟ باهام نسبتی چه پس -

 !کسمی همه و بهترین تو اما دونم نمی رو تو به من نسبت -

 !کسمی همه و بهترین توام خب: گفتم دلم تو

 :نوشتم

 !کسمی تنها تو -

*** 

 :گفت که بودم نشسته مترو تو ترنم کنار

 بیای من با تونی می خواستی اگه...  سالمندان خانه میرم امروز من -

 :گفتم زدمو پوزخندی

 قحطه؟ جا اخه -

 میرم بار یه ماهی تقریبا...  میده ادم به ای انرژی چه خندن می وقتی دونی نمی -

 همه از...  اورد می کادو برامون و میزد سر بهمون هفته هر...  محبوبه خاله و افتادم هام بچگی یاد

 7 ات...  بودی خودم عروس وگرنه ندارم پسر من که حیف گفت می همش...  داشتم دوسش بیشتر

...  بود مهربون چقد ولی...  رفتن سنندج از شوهرش کار خاطر به...  نبود باهامون بیشتر سالگی

 خیر به یادش

 !فکری تو -

 :گفتم...  بود ترنم

 !هیچی -

 نه؟ یا میای نگفتی -

 مبکش هم رو اونا باید مونده هام طراحی از چندتا تازه...  بدم انجام شرکتو کارای باید...  بابا نه -
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 باشه -

 راه بقیه و شدم پیاده بعدش ایستگاه تا 2.3 منم...  شد پیاده و کرد خدافظی بعد ایستگاه تا چند

 شام هواس...  بود کوچمون سر دقیقا ایستگاهش که بود این اتوبوس خوبیه...  رفتم اتوبوس با رو

 هی با لباسامو و کردم روشن چراغارو...  خونه رفتم و خریدم الزانیا بسته یه سرکوچه سوپری از

 همیش پخش داره چی اینکه به توجه بدون و کردم روشن تلوزیونو...  کردم عوض لی شلوار و تاپ

 ساعت 0 عرض در...  باشه خونه تو صدایی و سر یه خواستم می...  کردم زیادتر صداشو فقط

...  مبوک فیس تو گذاشتم و گرفتم غذام از عکس یه کنم شروع اینکه از قبل و کردم حاضر شامو

 "خورم می خودم همشو بسوزه دلتون": نوشتم باالشم

...  خورد زنگ گوشیم که خوردن به کردم شروع...  میومد سرش پشت که هایی کامنت بعدم

 :دادم جواب...  بود حسام

 بله؟ -

 سالم -

 خوبی؟ سالم -

 ندادی جواب یاهو تو دیشب چطوری؟ تو مرسی -

 :گفتم پر دهن با

 ندادم جواب که نبودم حتما -

 خوری؟ می چی -

 :گفتم دادمو قورتش

 ببین بوکم فیس تو برو -

 راهو همه این میره کی -

 :گفتم خندیدمو

 !جونم نوش...  الزانیاست -

 :گفت و خندید
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 جونت نوش -

 :گفتم شیطنت با

 هست خودمم پخت دست تازه -

 بپزه خانوم النا رو ما شب شام میشه کی...  هستی کی دیگه تو بابا -

 :گفتم خندیدمو

 میزنیم حرف بعدا خورم می شام دارم فعال...  ها خوشه دلت -

 ببینیم؟ همو کی...  باشه -

 !دیدیم همو تازه که ما -

 :گفت محبت از پر لحن با

 خانوم خوشگل میشه تنگ زود زود دلم خو -

 :گفتم دهنمو تو گذاشتم الزانیا از تیکه یه

 !خب نگهدار دلتو -

 :گفت کالفه

 !میگی چی فهمم نمی نزن حرف پر دهن با -

 :گفتم دادمو قورت

 نگهدار دلتو میگم -

 که نیست من دست -

 :گفتم خنده با و باال بردم صدامو

 نه؟ یا بخورم شام میذاری -

 نداری؟ کاری...  جان نوش عزیزم بخور -

 نه -
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 خدافظ -

 شب اخر تا...  شستم ظرفاشو خوردمو غذامو بقیه...  میز رو گذاشتم رو گوشی کردمو خدافظی

 نیم و 0 ساعت صبحش فردا...  تخت رو انداختم جنازمو و کردم کامل موندمو عقب های طراحی

 تا ... نرفت نمیشد اما برم خواست نمی دلم اصال...  شدم شرکت راهی کوفته بدنی با و پاشدم

 بلند جام از زده هیجان دیدنش با...  تو اومد فرنوش و شد باز اتاق در که کردم کارمو 01 ساعت

 :گفتم شدمو

 اینورا؟...  سالم -

 :گفت و کرد سالم هم همکارم اقایون و علیخانی خانوم به...  کردیم بوسی رو باهم سمتمو اومد

...  زنمب تو به هم سری یه گفتم داشت کار شاهرخ با شهنودم خرید رفتیم می داشتیم شهنود با -

 خبر؟ چه

 :گفت لبی زیر و زد چشمکی

 نداده؟ وا -

 :گفتم خندیدمو

 کنم می تعریف برات بعدا حاال! بدجـــــــور -

 :گفت و شد تا چهار چشاش

 شد؟ چی ببینم بگو میگی؟ راست -

 :گفت که کردم اشاره همکارا به چشم با

 ببینم بیرون بیا -

 :گفت بلند صدای با...  بیرون رفتیم اتاق از باهم و کشید دستمو بعدم

 بگو خب -

 :گفتم گرفتمو بینیم جلوی اشارمو انگشت

 میشنوه شاهرخ...  بابا هــــــیس -
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 :گفت کالفه

 نه؟ یا میگی...  اه -

 :گفتم و گوشم پشت گذاشتم موهامو

 نپرسیدم دیگه منم...  دارم کارت بیرون بریم باهم نداری کاری اگه گفت پریروز بابا هیچی -

 هی میشه اگه گفت اخرشم گفت پرت و چرت کلی تهران بام رفتیم...  کردم قبول و داری چیکار

 بودیم هم قسمت شاید باشیم باهم مدت

 :گفت و شد جدا ازم سریع...  بغلم تو کرد پرت خودشو و کشید خفیفی جیغ فرنوش

 گفتی؟ چی تو -

 داد بهم گردنبندم یه...  بدم جواب تونم نمی االن گفتم -

 :گفت و پرید پایین باال دیدنش با فرنوش...  دادم نشونش و بیرون کشیدمش یقم زیر از

 !بپرونیشا نشی خر ولی...  ندادی جواب بهش لحظه همون کردی کاری خوب -

 میگه چی داداشم ببینم باید حاال -

 :گفت و هم تو کرد اخماشو

 شاهرخ از تر توپ پسر...  بخواد دلشم خیلی اصال! چه؟ اون به...  داداشم داداشم توام بابا برو -

 گفتی؟ پریسا به...  کنی نمی پیدا

 هنوز نه -

 لبخند دیدنم با...  بیرون اومد شهنود و شد باز شاهرخ اتاق در که بود درنیومده دهنم از حرف

 :گفت و زد مالیمی

 خوبین؟ خانوم النا سالم -

 ممنون سالم -

 رسید؟ دستتون به عکسا -

 :گفتم شهنود به رو و انداختم فرنوش به نگاهی نیم...  بود پریا تولد عکسای منظورش
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 متاسفانه نه -

 برادرش برعکس درست...  باشم مودب جلوش کرد می ایجاب شرایط

 :گفت کارش کردن توجیح برای فرنوش و کرد فرنوش به نگاهی شهنود

 نداشتم ایمیلشو...  نکنا نگاه اینجوری شهنود -

 :گفت شهنود

 نداشت؟ هم پریسا -

 میدم قول براش فرستم می...  شهنود کن ولم اه -

 :گفت من به رو بعدم

 منی مهمون شام یه نفرستادم برات امشب من اگه النا -

 :گفتم زدمو لبخندی

 بفرستی بره یادت کنه خدا -

 :گفت و زد چشمکی فرنوش و خندید شهنود

 بفرسته؟ برات اون بدم خوای می اصال -

 :گفت شهنود به رو و خندید که کردم نگاهش چپ چپ

 بریم نداری کار اگه -

 :گفت گوشم زیر و کرد بغل منو بعدم

 !بشه که ایشاال -

 :گفت و شد جدا ازم

 نمیشم مزاحم برس کارت به برو...  دیدمت شدم خوشحال خیلی -

 بازش...  بود اومده ام پی برام یاهو تو پریسا از...  اتاق تو برگشتم و کردم خدافظی شهنودم با

 :بود گفته...  کردم
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 جدی جدی دیگه...  باشی داشته خبر االن از گفتم...  احسانه منو نامزدیه ماه این اخر الی -

 نامردا دادن شوورم

 :نوشتم

 میاد بدت توام نکه حاال -

 دانشگاه برم که افتادم راه و دادم ادامه 2 ساعت تا کارمو...  بده جوابمو که نبود

*** 

 و بود وایساده روم به رو درست اونم...  خوردم می چایی و بودم داده تکیه اش اشپزخونه اپن به

 جلو اورد سرشو دفعه یه که کردم می تعریف براش ام روزانه کارای از داشتم...  خورد می ابجوش

 :گفتم بلند صدای با...  چاییم تو کرد تف و

 چندش! ... کنه خفت خدا فرید...  ااااااااااه -

 :گفت و خندید

 !من لیوان تو کن تف توام خب -

 :گفتم و سمتش دادم هول رو چاییم

 توام؟ مث من مگه -

 بعد و اشپزخونه تو رفت فریدم...  کردم روشنش و تلوزیون سمت رفتم و کردم گیری کناره اپن از

 نشسته کنارم...  زدن قاچ به کردم شروع و برداشت یکیشو...  اومد پرتقال تا 2 با دقیقه چند از

 فشار و چشمش نزدیک گرفتم پرتقالو پرتقال؛ پوسته کندن موقع...  بود تلوزیون به حواسش و بود

 کردم کیف و خندیدم بهش کلی منم...  داد فحشم کلی و چالش و چشم تو رفت ابش...  دادم

 چاییم تو نکنی تف خواستی می...  حقته -

 :گفت مالید می چشمشو که درحالی

 بشی زنش تو قراره که مردی اون واسه بمیرم -

 :گفتم و دهنم تو گذاشتم پرتغالو از پر یه
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 ؟خواد می چی دیگه...  هنرمند کدبانو پا یه باحالی خوشگلی این به زن...  بخواد دلش خیلیم -

 :گفت و کرد نگام چپ چپ

 ساختمون؟ تو پیچه می منه غذای سوختگی بوی دوبار ای هفته کدبانو؟ -

 :گفتم و خندیدم

 !نیست زن که نسوزونه غذا که زنی -

 :گفت...  دهنم تو کردم پرت پرتغال پر یه بعدم

 نمیده؟ طالقت شاهرخ اونجوری نظرت به -

 !خوره نمی خیس دهنت تو نخود دیگه گشتی فرید با...  نوژن روحت تو

 :گفتم و شدم جدی

 باشن لق دهن انقد پسرا بودیم ندیده...  پیچه می زود خبرا -

 تنیس کوچیکش داداش با صمیمیه من با که اونقدری...  تریم نزدیک بهم داداش از شاهرخ منو -

 !داریم خبر هم چیه همه از معلومه... 

 !خدا گله نوژن این چقد...  نوژن نه گفته بهش شاهرخ خود پس

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 چیه؟ نظرت -

 من نظر نه مهمه شما نظر -

 میایم؟ بهم چی؟ شاهرخو هم میشناسه منو هم که کسی عنوان به -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 به...  هست سالی 01.02 بگم میتونم شاهرخو خب ولی...  میشناسم سال 0 فقط رو تو من -

 دگیتونمزن بطن تو که این اما...  میشید خوبی زوج خیلی بینه می زندگیتونو ظاهر که کسی عنوان

 برسید نتیجه به شاید باشید باهم بیشتر مدت یه نظرم به...  دونم نمی رو باشه همین

 :گفتم و نشستم صاف
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 تهران میاد فردا نوژن -

 میدونم -

 !بعد بزنم حرف باهاش من بذار میگه -

 درخدمتم خواستید کمکی...  بگیر تصمیم بعد کن مشورت باهاش بیاد بذار...  میگه راست -

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 و در این دارم االن چرا دونم نمی...  کنم ازدواج خواستم نمی اصال من راستش...  فرید میدونی -

 می بهش کن ازدواج گفت می بهم هرکس قبال...  کنم انتخاب خوب راه یه تا میزنم در اون

 .کنم می فکر شاهرخ با ازدواج به دارم چرا دونم نمی واقعا اما. خندیدم

 :گفت ارومی صدای با

 داری؟ دوسش -

 :گفتم درنگ بدون

 !کشکه مگه...  بابا نه -

 :گفت و زد پوزخندی

 نیست؟ -

 چی؟ -

 !دیگه کشکه...  اینا عاشقی و عشق همین -

 شدم خیره تلوزیون به...  ندادم جوابشو و زدم پوزخندی

.. . سمتش رفتم و شدم بلند مبل روی از...  میومد اشپزخونه تو از صداش...  خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب...  بود نوژن

 بله؟ -

 کنی؟ نمی باز درو چرا کجایی...  سالم -

 :کفتم گنگ کنم؟ نمی باز درو چرا چی یعنی
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 چی؟ -

 کنی؟ نمی باز درو چرا گم می...  ام خونه در دم -

...  باشم فرید خونه نمیاد خوشش میدونستم...  بود؟ اومده االن چرا...  بیاد فردا بود قرار که نوژن

 :گفتم و کردم هول یکم...  بود دقیقه 21 و 8...  کردم ساعت به نگاهی

 !کن صبر لحظه یه -

 :گفتم بیرون رفتم می فرید خونه از که حالی در صدا بی و اروم خیلی...  کردم قطع رو گوشی

 !نکنی ضایع پایین میرم من! ... دره دم نوژن -

 تج سرعت به...  بشنوم جوابشو که نشدم منتظر...  پنجره سمت رفت و شد بلند جاش از سریع

 خواستم...  دراوردم شاهرخو گردنبد و کردم باز رو آپارتمان در...  خودم خونه رفتم و بیرون زدم

 دیدنش با...  کنم باز درو تا رفتم و کردم ول همونجا گردنبدو...  زد در نوژن که کشو تو بذارمش

 :گفت که گرفتم چمدونشو...  تو اومد...  داد جوابمو و کردم سالم...  نشست لبم رو لبخندی

 زدم؟ زنگ همه این بودی کجا -

 :گفتم...  گذشت ذهنم از دروغی و کردم مکث لحظه چند

 نشنیدم بود گوشم تو هندزفری -

 :گفتم و اتاقم تو بردم چمدونشو...  مبل رو نشست و گفت اهانی

 بیای؟ فردا نبود قرار مگه -

 دیگه اذر 02 گفتم -

 :گفتم لبخند با و بیرون اومدم اتاق از

 اذره 04 امروز اخه خب -

 :گفت تعجب با

 واقعا؟ -

 :گفتم اشپزخونه تو رفتم می که حالی در
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 خوری؟ می چی...  اومدی زودتر که شد خوب ولی...  بله -

 خنک اب لیوان یه دستت قربون -

 چشم -

 نشستم و بردم براش...  توش انداختم یخم تیکه دو و ریختم اب براش یخچال کن سرد اب از

 :گفت و سرکشید نفس یه...  کنارش

 بساطت؟ تو داری چی شام -

 :گفتم مظلومانه و کردم کج سری

 میاد؟ دلت کنم؟ درست شام خوای می من از...  دیدمت ماه چند از بعد -

 :گفت و زد چشمکی

 وحالش کنیم درست نفره دو شام یه تا برس خودت به یکم توام بگیرم دوش یه میرم من تا -

 ببریم

 دبو عمرم غذاهای بهترین...  کردیم می درست غذا باهم بار یه وقت چند هر قبال...  شد باز نیشم

 روزا اون واسه بود شده تنگ دلم چقد... 

 ریزمب عمانی لیمو اینکه جای به من و کنیم درست سبزی قرمه خواستیم که افتادم روزی اون یاد

 ارمد میدید اینکه با نوژن...  جوش اب تو انداختم رو نکرده سرخ های سبزی...  ریختم ترش لیمو

 من نه که بود اینجا جالبیش...  کرد اعتماد "همینطوریه" گفتم می که من حرف به بازم میزنم گند

 سبزی قرمه مواد از کدوم هر اگه روز اون یعنی...  توش بریزیم گوشت باید نبود یادمون نوژن نه

 اسمشو من که رو ترشمون لیمو و لوبیا و سبزی و اب...  بود تر خوشمزه خوردیم می جدا جدا رو

 اشقق یه فقط که بود غذایی ترین خوشمزه حال عین در و ترین بدمزه سبزی؛ قرمه بودم گذاشته

...  کنه نگاهش نوژن نذاشتم حتی...  کردم خالی اشغال سطل تو رو اش بقیه و خوردم ازش

 .بود سالم 00 فقط...  نداشتم تقصیری

 باز موهامم...  کردم ارایش خودمو و اتاقم تو رفتم منم...  حموم تو رفت و شد بلند جاش از نوژن

 ممالیم کالم بی اهنگ یه...  کردم عوض سفید تاب یه با کوتاهمو استین شرت تی و گذاشتم

 :اومد حموم تو از نوژن صدای که گذاشتم
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 !حوله جان الی -

 رفت نمی باالتر دقیقه 01 از هیچوقت حمومش

 چمدونش تو از...  کرد تشکر که دستش دادم...  دراوردم حولشو چمدونش تو از و گفتم کنی صبر

 .حموم در پشت گذاشتم و دراوردم لی شلوار و سفید پیرهن یه

 تو از.. . بیرون اوردم رو پیتزا پنیر و پیتزا خمیر و کردم باز رو فیریزر در و اشپزخونه تو برگشتم

 بلد خوب رو غذایی هیچ اگه...  دراوردم هم ای دلمه فلفل و قارچ و کالباس و سوسیس یخچالم

 اومد و بیرون اومد حموم از لباسا همون با نوژن...  بودم استاد فود فست و پیتزا تو عوض در نبودم

 :گفت و کرد غذا مواد به نگاهی...  اشپزخونه تو

 !عالیه پیتزا -

 و ای دلمه فلفل منم...  کرد خورد رو کالباس و سوسیس تند تند و برداشت بزرگ قاچو یه بعدم

 :گفت بود مشغول کردن خورد به که درحالی...  کردم ریز ریز رو قارچ

 ادمیه؟ چجور میگی که شاهرخی این الی ببینم -

 :فتمگ تفاوتی بی با...  داره عجله بود معلوم...  بپرسه سوالی همچین اول شب نداشتم انتظار اصال

 حسابیه ادم گفت میشه -

 لحاظ؟ چه از -

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 !شرکته مدیر...  داره خانواده خب -

 ازش؟ میدونی چی تو بدونم خوام می...  میدونم خودمم که رو اینا -

 میدونی تو که چیزایی همون -

 :گفت لبخند با

 فرق شنیدم فرید از تعریفشو فقط که منی با همکاری باهاش ماه 3.4 که تویی قطعا...  نشد نه -

 نداره؟...  داره
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 :گفتم و کردم نگاهش

 داره فرق چرا -

 چطوریه؟ اخالقش -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !شرکت تو البته...  عصبیه یکمم...  جدیه که کارش تو -

 :گفت و کشید کارش از دست

 داشتی؟ برخورد باهاش شرکتم از غیر مگه -

 !داداش خان کاری کجای

 :گفتم خونسرد و ریلکس

 بود اومده هم پریا تولد...  پریساست داداش زن خواهرش -

 !کنی می کار و خونی می درس داری اینجا خوشه دلم! ... روشن چشمم -

 شد مشغول و گرفت رو چاقو دوباره

 :گفتم و هم تو رفت اخمام

 نرفتم که غریبه تولد...  نوژن ااااااااا -

 دید جمعشونو پسرای ندارم انتظار من ولی...  نیست غریبه پریسا شماست با حق...  خانوم النا -

 !نیست کی هست کی ببینی بزنی

 :گفتم و دادم تکون هوا تو دستمو

 نمیزنی؟ حرف باهاش ببینی اشنا غریبه؛ جمع یه تو! ... میزنیا حرفایی -

 علیک سالم فقط نباشه اگه اما چرا باشه جنس هم اگه -

 نم کردم؟ چیکار من مگه بعدشم.  هست جمع تو که فهمی می کنی می علیک سالم وقتی خب -

 !همین بود پریا تولد گفتم
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 :گفت و کرد کج سرشو

 !میشناسم رو تو من اخه د -

 دادم ادامه کارم به و ندادم جوابشو...  کرد خوش جا لبم کج لبخندی میشناخت منو اینکه از

 :گفت

 طوریه چه ببینم بگو میشناسیش شرکت از بیشتر فهمیدیم که حاال خب -

 یرشتغی جوره هیچ بزنه حرفی یه اگه...  میشه جدی وقتشم به...  وقتش به البته...  شوخه یکم -

 !رایه خود یکمم...  کنه نمی دراز گلیمش از بیشتر پاشو...  نمیده

 :گفت و داد تکون سری

 بودم وارششل سایز شنیدن منتظر باید میشناختیش اگه کنم فکر...  نمیشناختیش خوبه حاال -

 :گفتم و خندیدم

 شرکت؟ بریم باهم فردا...  مسخره -

 بریم -

 خمیر تا 2 نوژن...  کردم چرب ماکروفرو سینی و شدم بلند جام از...  بود شده تموم نوژنم کار

...  مزقر سس یکم با ریختیم پنیر اخرشم...  روش ریختیم رو موادش باهم و توش گذاشت پیتزا

 :گفت و بست ماکروفرو در نوژن...  کردیم تنظیم تایمشم و دما و ماکروفر تو گذاشتیم

 نکنه درد شما دست -

 :گفتم و بیرون رفتم اشپزخونه از

 نکنه درد هم شما دست -

*** 

 دمنکر صبر...  کرد صحبت شاهرخ منشی با نوژن و سرکارم رفتم من...  شرکت رفتیم نوژن با

 اتاق از ناهار برای 0 ساعت...  کردم کارمو و خودم اتاق تو رفتم...  اتاقش تو میره کی نوژن ببینم

 :ادمد اس نوژن به بیاد اسانسور وقتی تا...  شدم منتظرش و زدم اسانسورو دکمه...  بیرون رفتم
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 زدی؟ حرف باهاش -

 اقاتکش وارد و اومد اسانسور...  نشده متوجه و ندیده یعنی نمیداد جواب اگه نوژن...  نداد جوابمو

 :بود نوژن...  اومد اس ام اس برام که دادم فشار رو همکف طبقه...  شدم

 اره -

 :نوشتم

 خب؟ -

 !فرید خونه میرم ندارم کلیدم. میزنیم حرف خونه اومدی -

 از بعد...  دش متوقف همکف طبقه تو اسانسور...  مانتوم جیب تو گذاشتم گوشیمو و فرستادم اوکیی

 تنهایی و نشستم ای نفره دو میز رو...  شدم غذاخوری سالن وارد و بیرون اومدم درش شدن باز

 یه قدم، هم یه خواست نمی دلش جوره هیچ دنیا انگار...  بود من وجود تو تنهایی...  خوردم غذامو

 ولی...  شد نصیبم تنهاییش فقط دنیا این از...  بده بهم درد هم یه حتی فکر هم یه نفس، هم

 !همه دل عزیز میشم میرم می روز یه میدونم

 خودمون طبقه تو برگشتم و شدم بلند میز پشت از غذام خوردن از بعد

 و شاهرخ که کنم فکر این به نداشتم دوست...  خونه سمت افتادم راه شد تموم که کاری ساعت

...  مگوش تو گذاشتم هندزفریمو...  کنم خالی خالیه ذهنمو خواست می دلم...  گفتن چی بهم نوژن

 :شد یاس صدای میزبان گوشم معمول طبق

 

 رسیدش سر تقویم به عمیق نگاهی

 رسیده سر تفریح وقت فهمید

 سرگردونه کوچهها تو درگم سر

 برگردونه رو قدیما خدا میشد کاش

 مرده حال زمان تو که گذشتههایی

 سالخورده فرد یه چشماش تو که جوونی
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 باختم تقریبا حاال که منم قربانی اون و

 ساختم اهریمن اطرافم آدمای از

 نبینم من وقتی خیری هیچ مادر پدر از

 نبینم؟ اهریمن رو دیگران داری انتظار

 چشمم؟ تا 2 با من ببینم کجا از رو عشق

 بشن؟ جدا میخوان که مادری پدر از

 کرد باز دهن دنیا رسید که ما به

 کرد برانداز رو من و سرم رو ریخت رو درد

 هم با تصویر داشتم شما از دلم تو من

 ناحق تصمیم این از شدم پاره تیکّه

 بسوزم مخصوصاً که خواد می اینو دنیا وقتی

 بدوزم؟ سوزن نخ با دلمو کنم؟ کار چی

 میکنم نصیحت رو شما دارم که منم دفعه این

 میکنم وصیت دائماً دارم که مُردم یه من

 ببینین من نگاه از رو دنیا هم بار یه

 بشینین من صدای پای شده هم بار یه

 بچینین حل راه یه من بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 ببینین من نگاه از رو دنیا بار یه

 بشینین من صدای پای بار یه

 بچینیم حل راه یه هم بخاطر بیاین
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 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 کردین؟ برام کاری چه شما بدونم میخوام

 کردین؟ خراب منو فردای اینکه جز به

 سنگین خالف و مواد پی برم نمیخوام

 مغزیم نوار صافه خطّ یه بخدا ولی

 تاثیر نداره هوار و داد نه ناله نه

 مستی تمام تباهم شبای دعوای

 پرتین حواس خیلی رفته یادتون منو

 کردین آب بر نقش شما منو امید

 نوازشم تشنه وار دیوانه من

 شب نماز تو کنین دعا منو نمیخوام

 دیدی رو نیازها همه هامو خواسته تو

 میدی؟ رو آزار بی فرزند این جواب بگو

 منی خود تو یعنی منی بت تو بابا

 همیم دور میبینم وقتی میکنم حال

 دوست یه از دریغ تنهامو شما بدون

 بسوز حقیقت آتیش تو که میگم خودم به

 ببینین من نگاه از رو دنیا هم بار یه

 بشینین من صدای پای شده هم بار یه

 بچینین حل راه یه من بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین
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 ببینین من نگاه از رو دنیا هم بار یه

 بشینین من صدای پای بار یه

 بچینین حل راه یه من بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 ببینین من نگاه از رو دنیا بار یه

 بشینین من صدای پای بار یه

 بچینیم حل راه یه هم بخاطر بیاین

 بگه هم کنار در دستامونو بیاین

 قدیم از مغزمه توی سوال این وقته خیلی

 لعنتی؟ محضر اون تو رفتین چرا چرا؟

 تومه عقده کلی نه که سوال یعنی

 شومه جغد مثل تنهاییم شبهای توی که

 هنوز طاقته بی دلم ضعیفم جوون یه من

 منو؟ لیاقت نداشتین وقتی اینجام چرا

 ببین هست یکی منم سر باال باشه،

 بدین؟ پس کی به میخواین گرفتین خدا از منو

 توست امانت این گرگ؟ جماعت این به

 خوب شبانته بیداری ثمر این مادر

 کنم؟ داری راز بخوام دیگران جلوی چقدر

 شدم؟ پاسکاری شما دستای توی من چقدر

 بگیرم؟ توهم جدایی از بعد ترس از چقدر
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 ببینن؟ ترحم چشم به منو دیگران چقدر

 غریب یه بیتاب یه بیمارم یه ببین منو

 بخرین تاپ تی یه هم گریه واسه نیستم بچه

 درد دوای ما واسه بودن قصههات مادر

 بد آدمای ?همه میمردن آخرش که

 بده آدم میشم منم شما طالق با

 نده یادم رو بودن بد و کن خوبی بیا

 داییج شاید...  میزدم رو حرفا این نباید شاید اصال...  نه...  شدم بد قصه این تو کنین فکر که نه

 ... دمشای...  بدین ادامه باهم تونین نمی که رسیدین جایی به شاید...  زندگیتونه نجات راه تنها

 دونم نمی

 یاس

 

.. . دادم گوش برسم وقتی تا...  دادم گوش بار ده از بیشتر...  بار سه نه...  بار دو نه...  بار یه نه

...  بخونه؟ من از رسید می عقلش به یاس جز کی...  بود؟ خونده طالق های بچه از یاس جز کی

 دنیا تو اگه...  داشتم دوست صداشو چقد...  باهام بود نفس هم چقد...  کرد می درکم چقدر یاس

 یاسه اونم بفهمه منو نفر یه

 رفتم ها پله از و کردم باز درو...  دراوردم هندزفریمو و دادم رضایت رسیدم اپارتمان در به وقتی

 دونم نمی...  بیرون بود رفته فرید با شایدم...  بود فرید خونه نوژن...  باال

 اب انلیو یه...  اشپزخونه تو رفتم و کردم عوض لباسمو اتاقم تو...  تو رفتم و کردم باز رو خونه در

 هب دلم اما خوردم قطره اخرین تا...  رسید بدنم های سلول تمام به خنکیش...  کشیدم سر خنک

 تمنتونس دیگه که بودم نخورده بیشتر قلپ دو...  کردم پر لیوانو دوباره و نداد رضایت لیوان یه

 شپزخونها از...  شویی ظرف تو گذاشتم و شستم لیوانو...  چسبید بهم خیلی...  بخورم اون از بیشتر

 :داد جواب نخورده دوم بوق که گرفتم رو نوژن شماره...  برداشتم تلفنو و بیرون اومدم
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 جانم؟ -

 کجایی؟ سالم -

 اومدی؟ کی تو؟ خوبی...  دوستامم از یکی پیش -

 که؟ میای شام...  رسیدم االن همین...  خوبم اره -

 :گفت محبت با

 میگیرم کنی درست خواد نمی! ... نیام میشه مگه عزیزم اره -

 :گفتم و شد باز نیشم

 !عشقم مرسی -

 :گفت و خندید

 گلم؟ نداری کاری...  دیگن یکی اوشون...  خانوم گرفتی اشتباه -

 بیا زود نه -

 :گفت سرخوشانه

 دیگه؟ امر...  خانوم چشم -

 نیست -

 خدافظ -

 ه؟کرد تاییدش یعنی شاهرخ؟ بود؟ کی اوشون از منظورش که کردم فکر این به و زدم رو آف دکمه

 از متون می که کرد عبور دهنم از ولی...  کنه تعریف بیاد خودش تا نکنم درگیر خودمو دادم ترجیح

 ولی...  خواستمش می شایدم...  خوامش می که کرد می فکر اونوقت نه ولی...  بپرسم شاهرخ

 میشد خوبی شوهر نوژنم ولی...  باشه شاهرخ شوهرم نمیومد بدم...  خواستمش می...  چرا دروغ

 داداشم درسته...  نوژن خود شایدم...  نوژن عین باشه یکی شوهرم خواست می دلم همیشه... 

 وهرمش تونست می...  نبود داداشم شرعی ولی بود داداشم قانونی لحاظ از...  نبود داداشم ولی بود

 ... باشه
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 ...ولی

 

*** 

 و درهم خیلی نه...  خوشحال خیلی نه...  بود همیشه مثل رفتارش...  اومد شب 8 ساعت نوژن

 :گفتم که خوردیم می شام داشتیم...  معمولی و عادی...  گرفته

 زدی؟ حرف باهاش -

 :گفتم...  داد تکون سر فقط

 خب؟ -

 :گفت و دهنش تو گذاشت برنج قاشق یه کنه نگاهم اینکه بدون

 !خب که خب -

 نظرت؟ -

 :گفت و نکرد نگاهم بازم

 ندارم نظری -

 بود؟ شده اینطوری چرا این؟ بود چش

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 کنم؟ چیکار من -

 :گفت تفاوت بی

 داری دوست که کاری -

 نبود اینطوری وقت هیچ...  من به راجع مخصوصا...  بودمش ندیده تفاوت بی انقد حاال تا

 :گفتم کالفه

 تو؟ چته...  نوژن اااااااا -
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 :گفت و کرد بلند سرشو

 چمه؟ -

 گفتم نمی تو به که بکنم دارمو دوست که کاری بود قرار اگه -

 :گفت کوتاه

 نیست بدی پسر -

 همین؟ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 متولد...  دنبالشه پل اینتر...  کشته ادم تا 4...  کشه می کراک...  معتاده که گفتش...  نه که همین -

 ...کال..  بوده روانکاو و روانپزشک تا 8 نظر زیر االنم تا...  نحسه یعنی ماهه 03 روز

 :گفتم حرفشو وسط پریدم

 !میگی چی نوژن -

 :گفت و زد لبخندی

 ادم...  بود خوب که ظاهرش...  بده؟ یا خوبیه ادم بگم چجوری مالقات یه با من دلم عزیز اخه -

 مباه مدت یه که اینه خودشم نظر...  کرد اعتماد راحتی همین به نمیشه خب ولی...  متشخصیه

 دارم نظرو همین منم...  بگیرید تصمیم بعدا باشید دوست

 باهاش زودتر من که کرد می تایید رو کسی نوژن وقتی همیشه...  نشست لبم رو کوچولویی لبخند

 باال رفت می نفسم به اعتماد شدم اشنا

  شستم رو ظرفا نوژن کمک با و خوردم اشتها با غذامو بقیه

 

 :یازدهم فصل
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 الاص...  سرزندن خیلی هاشون بعضی...  هستن اونجا پیرمردایی پیرزن چه دونی نمی الی وای -

 بچه دیدن واسه هروز که هستن اوناهم برعکس ولی...  کردن ولشون هاشون بچه انگار نه انگار

 کرف همینا از یکی...  نمیشن متوجه هیچی و دارن الزایمر هاشونم بعضی...  میزنن پر پر هاشون

 شمک می خجالت خیلی حرفاش بعضی از وقتا بعضی...  داره دوسم خیلی...  دخترشم من کنه می

 :کرد اضافه خنده با

 دوسش...  خوبیه خانوم خیلی...  گرده می زن دنبال پسرشم واسه حتی! ... بده شوهرم خواد می -

 دارم

 :گفتم و زدم لبخندی

 اونجا؟ میری وقته چند -

 میشه سالی 7.8 -

 میزدم سر هویت بی های بچه به بهزیستی رفتم می بار یه ای هفته پارسال تا منم -

 نمیری؟ االن چرا -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نشد جور -

 بگم ترنم به نخواستم ولی...  شدم بزرگ که همونجایی...  بود سنندج رفتم می که ای بهزیستی

 !نکردم پیدا نگفتن برای دلیلی ذهنم تو اما...  تهران اومدم سنندج از که

 :گفتم که داد تکون سری

 اونجا؟ میری داری االن -

 اوهوم -

 گهمی ترنم که پیرزنایی همین از یکی شاید...  برم باهاش زد سرم به لحظه یه اما چرا دونم نمی

 پدر. .. داشتم پدر ولی...  پدر یه شایدم...  کنم پیدا دیگه مادر یه و ببینه دخترش چشم به منو

 نبهتری شاید وگرنه...  باشه پدرم نخواستم من ولی...  نکرد پدری کم برام بود که چی هر نوژن

 میشد برام دنیا پدر
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 !نداشتم مادر...  بود مادر میداد عذابم بیشتر خالش و بودم دنبالش که چیزی

 :گفتم

 بیام؟ باهات تونم می -

 :گفت و زد برقی چشاش

 !نه که چرا اره -

 مترو گاهایست از و رفتیم باال ها برقی پله از...  شدم پیاده ترنم با بعد ایستگاه چند و زدم لبخندی

 ادرخت برگ...  بود غریبی جای...  شدم سالمندان خانه وارد ترنم های راهنمایی با...  بیرون اومدیم

 ساکت و اروم فضای یه...  کرد می تر ملموس رو غریبی این میومد که سردی سوز و بود شده زرد

 تو زیادی ادمای بود سرد هوا چون...  شدیم رد حیاطش از باهم...  بود ها پرنده اواز صداش زیر که

 کرد کعلی سالم بودن اونجا که پرستارایی با ترنم...  شدیم اصلی ساختمون وارد...  نبودن محوطه

 :گفت ترنم که دادم جوابشونو لبخند با...  کرد معرفی بهشون منو و

 بدم نشون بهت مهربونو های خانوم اون از چندتا بریم -

 مسن خانوم تا 3 اتاق تو...  تو رفتیم و کرد باز رو اتاق در ترنم...  اتاقا از یکی سمت رفتیم باهم

 :گفت بهشون و بوسید تکشونو تک روی ترنم...  بودن نشسته

 الناست خوشگلم دوست این -

 :گفتم و بوسیدم همشونو ترنم مثل منم

 خوشبختم -

 :گفت و کرد اشاره بود کنارش که خانومی به ترنم

 منه خوشگله شمسی مامان ایشون -

 :گفت بود پنجره کنار که خانومی به اشاره با

 جونمه سیمین اوشونم -

 :گفت و کرد اشاره بود من نزدیک که خانومی به بعدم
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 که بس از...  گفتم کم بگم چی هر النا یعنی...  بانوئه منیره شماست کنار که هم نازی خانوم این -

 ماهن

 که خانومم منیره...  چکید می مهربونی روش و سر از...  بود ماه واقعا بود ترنم کنار که خانومی

 حس اما...  بوده شنگ و شوخ خیلی بوده جوون وقتی بود معلوم...  رفت نمی کنار لباش از خنده

...  بود حرف کم و گیر گوشه نظرم به...  باشه خانوم منیره برعکس درست خانوم سیمین کردم

...  ودب غم از پر تاشون سه چشمای ته ته که نماند گفته نا...  بود کرده تا بد باهاش زمونه شایدم

 داره خودش با ماجرا یه خطش هر که بود معلوم...  بود زندگی های سختی سند صورتشون چروک

 دونه و خوردن غم که میداد نشون بیرون بود زده هاشون روسری زیر از که سفیدشون موهای... 

 سر چه...  داشتم دوست رو چروکیدشون و کش زحمت های دست...  کردن سفید اشونو دونه

.. . نکردن پاک که اشکایی چه...  نپختن که غذاهایی چه...  ها دست این با نکردن نوازش که هایی

 !هستن نازنینی موجودت مادرا چقد

 :پروندم جا از خانوم منیره صدای

 کنی می سیر هپروت تو دختر؟ کجایی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 خانوم؟ منیره اینجایی وقته چند شما...  اومدم شد خوب چقد که کردم می فکر این به -

 :داد جواب سرزندگی همون با

 میشه سالی 2.3 -

 :گفت من به رو ترنم

 بزنم بقیه به سر یه برم من میزنی حرف من جونای مامان با یکم تا -

 ینسیم که کردم نوازش خانومو منیره دستای...  بیرون رفت اتاق از که گفتم ترنم به ای باشه

 :گفت خانوم

 خانوم؟ النا سالته چند -

 :گفتم لبخند با
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- 22 

 کردی؟ ازدواج -

 نه -

 :گفت تعجب با خانوم منیره

 گریست حالش به باید بیست به رسید که دختر گفتن می ما زمان واال نکردی؟ -

 :گفت که خندیدم

 !حقیقته دختر ولی...  شده دار خنده همه واسه ما حرفای واال...  بخندی داری حق -

 :گفتم و زدم لبخندی

 لیخی شما...  خندیم می بهشون کنیم شیرینش که این واسه ما ولی...  تلخه حقیقت میگن -

 نگیر سخت

 :گفت خانوم شمسی

 خونی؟ می درس ترنم مثل توام -

 :گفت خانوم سیمین که دادم تکون سری

 شکسته؟ و پیر عده یه پیش بیای خواستی شده چی حاال -

 :گفتم و کشیدم اهی

 من...  کردن ولتون هاتون بچه شما...  شکستم اما نباشم پیر شاید...  نیستم شما از کمتر منم -

.. . نیستن دونم می فقط...  کیَن؟چیَن؟ دونم نمی...  رفتن و کردن ول منو مادرم و پدر...  برعکس

 سال 02 بهزیستی تو من کنید می سر سالمندان خانه تو شما...  تنهام شما مثل جورایی یه منم

...  نمک پیدا نوازشگر دست...  بزنم حرف باهاش کنم پیدا مادر یه شاید تا اینجا اومدم...  کردم سر

 اومدم...  هکن نثارم مادریشو محبت بشه پیدا نفر یه شاید تا اینجا اومدم...  کنم پیدا پاک عشق یه

 نمی فکر...  ندارم که خوام می رو شما مثل یکی من...  کنم جبران رو مادری بی سال 22 اینجا

 !همین...  خوام می مادر یه فقط من...  باشم خواسته زیادی چیز کنم

 :گفت و کرد باز دستاشو خانوم شمسی که دادم قورت بغضمو
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 میشم مادرت خودم...  عزیزم بیا -

 قه میزبان و کمرم رو کشید دست مادرانه...  گرمش بغل...  بغلش انداختم خودمو و سمتش رفتم

 پر اغوشش چقد...  میداد مهر بوی...  میداد مادر بوی...  دادم فشارش خودم به...  شد هقام

 بود مادر چقد...  بود محبت

 داریم مشترک درد یه دنیا این توی تو و من

 داریم ترک قلبامون رو دردیم خسته تامون دو

 افتادیم زخمی گوشه یه و دردیم کوه تو و من

 داریم نمک زخمامون رو انگار کَنیم می جون داریم

 مرد هامون لحظه تموم سوخت زندگیمون تموم

 برد کسیمون بی هوای عاشقیمونو هوای

 بودیم هم جون تو و من بودیم هم مال تو و من

 خورد جونمونو تموم جونمون به افتاد خوره

 تقدیریم دست اسیر دنیا این توی تو و من

 درگیریم زندگی این با و داریم دلهره همش

 میدن شکنجمون دارن انگار کشیم می که نفس

 میمیریم تنهایی این تو اهسته اهسته داریم

 میریزه داره کم کم که دیواری یه مثل شدیم

 پاییزه غروبه مثل سرده خونمون هوای

 میدیم پس چی واسه کی به داریم ما چیو تقاص

 انگیزه غم انقد چرا روزا این ما واسه اخه

*** 
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 خونس نوژن دونستم نمی...  بود 7.2...  کردم نگاه ساعتو بود داده بهم حسام که ساعتی روی از

 انداختم رو هندزفری و گوشی...  دراوردم گوشم از رو هندزفری و کردم خفه یاسو صدای...  نه یا

 درو.. . نیست خونه کسی گفت بهم خونه سکوت که تو رفتم...  کردم باز درو کلید با و کیفم تو

 چراغو.. . اتاقم تو رفتم و اشپزخونه اپن رو گذاشتم کیفمو...  دراوردم کفشامو و بستم سرم پشت

.. . نشست لبم گوشه لبخندی...  بود خونه پس...  خوابیده تخت رو نوژن دیدم که کردم روشن

 وت رفتم...  کردم خاموش چراغو و بیرون رفتم اتاق از...  بخوابه که گذاشتم و کردم عوض لباسمو

 کردم درست همونو...  داشت دوست قیمه نوژن...  شدم غذا پختن مشغول و اشپزخونه

 کنم روشن و برق اینکه بدون و اتاق تو رفتم...  بود خواب هنوز نوژن اما بود حاضر 9 ساعت غذا

 :زدم صداش اروم...  نشستم تخت رو

 جان؟ نوژن نوژن؟ -

 :گفتم تر بلند...  نداد جواب

 نـــوژن؟ -

 :گفت خواب تو

 هوم؟ -

 :گفتم و زدم موهاش تو چنگی

 بخوریم شام پاشو -

 :گفت و زد غلتی

 خورم نمی -

 !کردما درست قیمه -

 :گفت و کرد باز چشماشو

 !بشم دیونت من که کنی می چیه کارا این اخه -

 :گفتم و زدم لبخندی

 کنم می کار همه تو واسه من -
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 اینه جلو...  کردم روشن چراغو و شدم بلند تخت رو از...  بوسید گونمو اروم و نشست تخت رو

 :گفت بشه بلند جاش از اینکه بدون نوژن که شدم موهام کردن شونه مشغول

 زنم دم هر...  شانه زنم دم هر...  مـــــــــویت...  مـــویت...  مـــــویت بر که خواهم -

...  سرمه کشم دم هر...  چـــــــشمت...  چـــشمت...  چـــــشمت بر که خواهم...  شانه

 سرمه کشم هردم

 :گفتم و سمتش گرفتم برسو...  پاشیدم لبخند روش به و انداختم بهش نگاهی

 !کن شونه بیا خب -

 :گفت و پایین اومد تختم روی از

 میام بشورم صورتمو برم وایسا -

 های صندلی از یکی با بعد دقیقه چند که دادم ادامه موهام کردن شونه به...  بیرون رفت اتاق از

 :گفت...  اینه جلوی گذاشت و اومد اشپزخونه

 صندلی رو بشین -

 :گفت...  کردن شونه به کرد شروع و گرفت ازم برسو که نشستم روش

 !اومدی دیر بودی؟ رفتی کجا -

 :گفتم و کردم نگاهش اینه تو از

 سالمندان خانه -

 :گفت و کشید کارش از دست

 اونجا؟ چرا حاال -

 رفتم باهاش امروز منم...  میره هست ای هفته چند همکالسیم -

 :گفت میداد ادامه کارش به که حالی در و انداخت باال ابرویی

 باشن؟ کی همکالسیتون -

 ترنم -
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 رفتی؟ باهاش چرا تو حاال -

 همینطوری -

 :گفت و کرد نگاهم اینه تو از

 !بری جاها اینجور که نیستی ادمی تو...  کنم باور بگو چیزی یه -

 !بهزیستی رفتم می هفته هر پارسال تا منکه وا -

 :گفت و زد لبخندی

 نه؟ مگه...  داشتی اونجا که بود دوستایی خاطر به اونم -

 :گفت جاش به و نداد کش بحثو...  ندادم جوابشو

 کردی؟ رنگ موهاتو -

 نچ -

 نبود؟ تر روشن قبال -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 دونم نمی -

 :گفت و جلوم اومد سرم پشت از

 شی خوشگل کنم شونه جلوتم -

 :گفتم و زدم لبخندی

 عمو؟ سالمه چند -

 :گفت و خندید

 !ماه 207 سالو 2 -

 :گفتم...  کرد می باز کج فرق داشت

 کنی؟ می باز وسط فرق -
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 میاد بهت بیشتر کج فرق...  نچ -

 !شد چی نفهمیدیم که ما...  میاد بهم بیشتر وسط فرق گفت می شاهرخ ولی

 رفت اتاق از و زد موهام روی ای بوسه...  شد تموم کارش دقیقه چند از بعد و نکردم مخالفت

 چشممو خط ناپذیر وصف حس همون با...  داد دست بهم خوبی حس زد که ای بوسه از...  بیرون

 کشیدم مداد لبام رو و کردم تر پرنگ

 :فتمگ هوا بی و کشیدم برنج براش...  میز سر اومد نوژنم...  چیدم شامو میز و اشپزخونه تو رفتم

 یکیشون...  شدم اشنا پیرزن تا 3 با امروز...  سالمندان خانه برم بار یه وقت چند هر خوام می -

 ... غمه از پر چشماش خب ولی...  کجاست نیس مهم براش کنم می حس...  شادیه خانومه خیلی

 تو لیک...  بود مهربون خیلی اشون دیگه یکی...  میگه دیگه چیز یه چشماش ولی خنده می لباش

 شدم عاشقش...  بغلمه تو مامان کردم می حس...  کردم گریه بغلش

 :گفت شادی نچندان لحن با و کشید عمیقی نفس نوژن

 زندس؟ مامان نظرت به -

 :گفتم اخم با

 میزنی؟ تو حرفیه چه این...  نوژن اااااااااا -

 :گفت بغض با

 روز اون مثل بودم دیده کم...  بود خوشحال خیلی میزدم حرف باهاش داشتم که پیش سال 0 -

 یم ازدواج دارم گفت پرسیدم ازش وقتی...  خوشحاله انقدر چرا دونستم نمی اولش...  باشه شاد

 کنم

 کنه ازدواج خواد می مامان بود نگفته...  بود نگفته بهم نوژن تاحاال

 :گفتم گنگی حالت با...  افتاد دستم از قاشق

 چی؟ -

 :گفتم بلند صدای با...  داد ادامه خوردنش غذا به و نزد حرفی...  داد قورت دهنشو اب نوژن

 کرده؟ ازدواج گفتی؟ چی تو نوژن -
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 :گفتم و بردم باالتر صدامو...  نداد جوابمو

 !توام با -

 :زد داد خودم مثل

 کنم؟ چیکار میگی...  کرده ازدواج اره -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...!که واقعا...  خودش های گذرونی خوش پی رفته کرده ول زندگیشو...  براش متاسفم...  هه -

 :زد داد عصبانیت با و بشقاب تو کرد پرت چنگالو قاشق نوژن

 !نزن حرف اینطوری من مامان به راجع شو خفه -

 مادره؟ اسمش رفته کرده ولت سال 01 که اونی مادر؟ کدوم بدبخت اخه -

 شده باعث که همونیه ادم این الی! ... کرده بزرگم سال 21 که همونیه کرده ولم سال 01 اونی -

 تو واسه من مامان! ... احمق بودی خیابون کوچه اواره که نبود اگه اخه د...  بشینم تو جلوی من

 و بد من بابای و مامان به سال 01...  کنم برادری برات من حداقل که کرد کاری اما نکرد مادری

 الی ولی...  بگو منم طرف از...  بگو خواست دلت چی هر بابام به...  نگفتم بت هیچی گفتی بیراه

 !تو و میدونم من وقت اون زدی حرفی مامان به بشنوم بعد به این از اگه

 باید دیگه...  بودم کرده پرش سال 01...  داشت حق...  بود نزده حرف باهام اینطوری تاحاال

 :گفتم بلند صدای با...  نیاوردم کم اما...  شد که میشد منفجر

 فهمی؟ می...  کردن خراب منو زندگی تو بابای مامان -

 ندگی؟ز میگی شدن بیدار پروشگاه تو صبح و پروشگاه تو خوابیدن شب به تو زندگی؟ کدوم اخه -

 داری؟ خودت از چی الی؟ چیه زندگیت

 شاز که نوژنی...  منت بار زیر برد می منو داشت دیگه...  بود بس کردم تحمل که هرچقدرم دیگه

 لیلد حاال...  بقیه حال به وای بزنه حرف اینطوری باهام وقتی من زندگی اسطوره...  نداشتم توقع

 همیدنف می بقیه باید چرا...  فهمم می نزدمو حرفی پروشگاه و سنندج به راجع ترنم به چرا اینکه
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 شدم؟ می خورد باید بودن پرورشگاهی خاطر به کنن؟ خوردم نوژن مثل که پروشگام؟ بچه من

 منه؟ تقصیر کردن؟ ول منو مادرم و پدر اسم به ای ماده و نر یه که منه تقصیر مگه

...  تنداش اکسیژن...  بود سنگین خونه هوای...  اتاقم تو رفتم...  بیرون زدم اشپزخونه از حرص با

 بود من حال درمان ازاد هوای...  بیرون رفتم می باید

 هی در جلو از و بیرون اومدم اتاق از...  جیبش تو انداختم گوشیمو و پوشیدم دستی دم مانتو یه

 باز با...  کردم باز رو خونه در و پوشیدم کالج جفت یه...  سرم رو انداختم و برداشتم مشکی شال

 :گفت و بیرون اومد اشپزخونه از نوژن در شدن

 کجا؟ -

 :گفتم بیرون رفتم می که حالی در

 !نیارن روم به بودنمو پرورشگاهی که جایی -

 :گفت و اومد دنبالم که پایین رفتم ها پله از

 برگرد درنیار بازی بچه -

 :گفتم و وایسادم ها پله پایین

 باش خوش زندگیت با...  نیست منم موندن جای نیست؛ من واسه که جایی -

 کرد؟ می شونه موهامو داشت پیش دقیقه چند تا که بود همونی نوژن این واقعا

 :گفت و دنبالم اومد کن گرم یه با که بیرون اومدم ساختمون از

 میزنیم حرف باهم باال بیا النا -

 رفتم می داشتم فقط دونم نمی رفتمو می داشتم کجا...  دادم ادامه راهم به و ندادم جوابشو

 مانتومو پشت از که بودم نشده خارج کوچه از هنوز...  دیروقته میداد نشون خیابون بودن خلوت

 :گفت و دیوار به چسبوندم...  داشت نگهم و گرفت

 هان؟ بری؟ داری رو کجا اخه -

 :گفتم بغض با...  خورد سر چشمم گوشه از اشکی
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...  اومدم ازش که همونجایی...  بودم که همونجایی میرم ولی...  برم ندارم جا هیچ اره -

...  دارین هیچی نگه بهم کسم بهترین که جایی...  متعلقشم که جایی...  شدم بزرگ که همونجایی

 یداداش نوژن...  نکنن تحقیرم بودنم پرورشگاهی خاطر به که جایی...  نذارن سرم منت که جایی

...  سال چند این بابت مرسی...  داداشمی ولی...  ندارم بهت ربطی...  نیستم خواهرت من... 

 مخورد سفرتون سر که نونایی کن حالل...  برات بودم زحمت ببخش...  کردم اذیتت اگه ببخش

 کند می خفه است؛ نفس مهمان...  باالخره بره باید روزی یه مهمون...  بودم سفره اون مهمون... 

 اون...  ملت جلو نره ابروم حداقل که ببخش بهم ولباس تیکه چندتا این! ... نرود بیرون و بیاید اگر

 بهش من طرف از...  هست درشانش اگه البته...  زنت مال منم های وسیله...  باباته و تو مال خونه

 مرسی صهخال...  بگیره یتیم نفرین کنم فکر...  کنم می نفرینش االن همین از کنه اذیتت اگه بگو

 باشم کنارتون گذاشتین که

 :گفت و اومد دنبالم بازم...  کردم پاک اشکامو سیل و گرفتم فاصله ازش

 من؟ واسه کنی می بلغور چیه پرتا و چرت این -

 :کردم زمزمه لب زیر

 پرت و چرت اره پرت و چرت -

 :گفت ممکن لحن ترین محکم با...  وایساد جلوم و گرفت هامو شونه

...  نیست سرت منتی هیچ...  قسم نداری و داری قبولشون که مقدساتی ی همه به...  النا ببین -

 ارب خودم مثل...  زندگیمی همه ولی نه یا میشه باورت دونم نمی...  تو مال داریم بابا و من هرچی

 کیو تو از تر نزدیک من اخه؟ داری کیو من از نزدیکتر...  بودی من کنار نوجونیتو و جوونی...  اومدی

 هر...  مادرمه...  بده حق بهم ولی...  نداشتم منظوری که قسم خودت جان به الی...  هان؟ دارم؟

 نظرت دونم نمی...  کردی تجربه چجوری رو دختری مادر حس دونم نمی...  مادرمه باشه کثافتیم

...  نه نظرم به که...  نه یا کرد مادری برات شاید و باید که اونجوری دونم نمی...  چیه مادرا به راجع

 01 که بفهم...  میشم نابود عکسش دیدن با که بفهم...  دارم دوسش هنوزم که بفهم الی ولی

...  کسمه همه...  عشقمه...  زندگیمه...  مادرمه واهلل...  مادرمه الی...  نخوردم پختشو دست ساله

 نکنی بحسا مادرت مامانمم که نیستم مطمئن ولی بابا نمیگی بابام به دونم می...  تو عین درست

 یراهب و بد بهش داره یکی ببینم تونم نمی...  الی کن درکم یکم...  بود مادرت که ماه 2.0 باالخره... 

 فهمی؟ می...  بگیرم مونی الل و میگه
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 دستمو مچ...  گرفتم انگشت سر با صورتشو روی جاری اشک قطره تک و دادم قورت دهنمو اب

 شل دستاش...  کردم نزدیک بهش خودمو و بستم چشمامو...  فشرد خودش دستای تو و گرفت

 ... اش سینه روی کرد هدایتش و شد حلقه سرم دور جاش به...  شد

 جوید نمی را ما کسی پرسد نمی را ما کسی

 گرید نمی مارا تنهایی کسی

 دست یک حسرت در دلم

 دوست یک حسرت در دلم

 ماندست مهربان ریای بی یک حسرت در دلم

 تنهایی تنهای من مثل من بی آنکه ای توام با اما و

 بارانی باغ انتهای تا برد می را ما یار کدامین

 را ما میکند مهمان عشق چلچراغ جشن به آیا آشنا کدامین

 دوست ای بگو

 تنهایی تنهای من مثل من بی آنکه ای بگو

 آیی نمی من خواب به هم را شبی حتی که تو

 نامردی تلخ روزهای حتی تو

 نمیکردی ما از دریغ را دستهایت التیام نگاهت

 گفت خواهم هم تو با خاطراتم تمام با امشب من

 ریخت خواهم اشک برایت کودکیهایم تمام با امشب من

 داد خواهم ناآرام دریای عاصی دست به را عمرم تقویم دفتر امشب من

 میگفتی که دریا همان

 برمیداشت زخم خیزش موج گلویش از هایم شکوه بغض که
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 تنهایی تنهای من مثل من بی آنکه ای بگو دوست ای بگو

  بارانی باغ انتهای تا برد می را ما یار کدامین

 :دوازهم فصل

 

 اقعیو معنای به...  بود گرفته خیلی هوا...  خونه گشتم می بر دانشگاه از داشتم و بودم کوچه سر

 به...  اومد فرود ام گونه روی قطره یه که بودم نرسیده خونه به هنوز...  داشت گریه هوای کلمه

 رشف سنگ روی که ابی ریز های دونه...  بارونه بشم مطمئن که کردم نگاه رو پیاده های موزاییک

 و دمکشی نفس وجود تمام با رو ماه آذر بارونی هوای...  کرد مطمئنم میومد فرود تند تند ها رو پیاده

 کردم فکر این به و رسیدم خونه در جلوی...  بارید می نم نم هنوز...  کردم تر آهسته رو هام قدم

 تره؟ نزدیک کوچه سر به ما آپارتمان چرا که

 بیرون گرفته هوای...  شدم خونه وارد و رفتم باال ها پله از ساختمون اصلی در کردن باز از بعد

 نبود؟ دلگیر کی من بدجنس ی خونه خب ولی...  بیاد نظر به دلگیر هم خونه بود شده باعث

 .بود رفته نوژنم که االن مخصوصا...  نداشتمش دوست هیچوقت...  بودم متنفر خونه از

 .بیاد جوش به تا گاز روی گذاشتم رو اب کتری لباسم کردن عوض از بد

 بعد دقیقه 01 و داد می خبر رو بارون گرفتن شدت برق؛ و رعد صدای و نور...  پنجره کنار رفتم

 .رو آب اومدن جوش به کتری سوت صدای

 یوانل یه توی و برداشتم رو کتری دستگیره با...  اشپزخونه تو رفتم و گرفتم فاصله پنجره از

 ... ریختم جوشیده اب از love بود نوشته روش که سرامیکی

 .بود پارسال ولنتاین کادوی

 ولنتاین؟ به بود مونده روز چند راستی

 حسام؟ یا خریدم می کادو شاهرخ برای باید

 خالی ولنتاینم کادوی توی رو نفره تک نسکافه بسته یه بهمن 22 تا مونده خیلی اینکه فکر با

 .کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

187 

 

 خودم و گذاشتم باز رو بالکن در...  کردم مکان نقل بالکن به اشپزخونه از بریزم شکر اینکه بدون

 ترچ که مردمی و بارون به بودم خیره...  کرد می گرم دستامو نسکافه داغی...  دادم تکیه دیوار به

 ... کردن می عبور ها کوچه از بدست

 :گذشت آمین و یاس اهنگ از قسمتی ذهنم تو

 میزنه بارون که وقتی بده گوش هامو ترانه

 منه فریاد معنی ادما اشک که وقتی

 دور پنا روی که موبایلی گوشی و اشپزخونه سمت چرخید نگاهم...  شد بلند گوشیم ویبره صدای

 :دادم جواب...  بود شاهرخ...  سمتش رفتم و بیرون اومدم بالکن از...  چرخید می خودش

 بله؟ -

 خانوم الی سالم علیک -

 :گفتم غیض با

 !سالم -

 :گفت خاصی شیطنت با

 !ها میشه هدر داره بارون -

 :گفتم و خوردم ام نسکافه از جرعه یه

 منظور؟ -

 احساسه؟ بی انقد دختری دوست کدوم...  دوستیم سرمون خیر -

 دخترتم؟ دوست االن من -

 ...! پس نه -

 :گفتم بود مشخص کامال که ساختگیی ادای و ناز با و کشیدم عمیقی نفس

 و بشوره گناهامونو خدا که بزنیم قدم بارون زیر بریم باهم خوای می...  نکن بغض عزیزم اخی -

 عشقم؟ بشی سبک
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 :گفت بود مشهود کامال تلفن پشت از که بازی نیش با

 خواستم می همینو...  گفتی اخ -

 :گفتم و کردم خالی حرص با نفسمو

 !زدیا چت -

 ببینمت خوام می چیه؟ چت -

 :گفتم و سرکشیدم هم دیگه جرعه یه

 کن حال صدام با فعال -

 خوری؟ می داری چی دیدن؟ مانند بود کی شنیدن اخه -

 نسکافه -

 من؟ بدون -

 !تو بدون اینجا...  اره -

 نه؟ یا بزنیم دور یه بریم دنبالت بیام حاال -

 :گفتم ناچارا

 بیا خب خیلی -

 :گفت التی لحن با

 چاکرم -

...  دز زنگ دوباره که بالکن تو برگشتم گوشیم با دفعه این و کردم قطع رو گوشی سریع بعدم

 :دادم جواب

 چیه؟ -

 باید نارمای! چیه نه جانم بگی باید میدی جواب عشقتو تلفن وقتی بعدشم حاال؟ کنی می قطع چرا -

 نیستی؟ بلد رو چیزا این و نداشتی پسر دوست تاحاال کنم باور یعنی بدم؟ یاد بهت
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 زنی؟ می فک انقد چرا تو شاهرخ وای -

 :گفت ارومی لحن با و شد خالی بادش دفعه این

 شدیم هم زرو زر و نمردیم -

 !بودی: گفتم دلم تو

 :داد ادامه

 نیومده بند بارون تا بریم شو حاضر برو -

 روی لندب نسبتا بارونی یه کردن ارایش از بعد و اتاقم تو رفتم...  کردم قطع تماسو و گفتم ای باشه

 رد جلو بعد ربع یه...  انداختم ام شده باز وسط فرق موهای روی مشکی شال یه و پوشیدم تاپم

 :گفت و افتاد راه...  شدم ماشینش سوار و پایین رفتم...  بود خونه

 امشب شدی خوشگل چه -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 بودم -

 !اُو -

 تا میره کجا دونستم نمی...  شدم خیره خیابون به ماشین سکوت توی و زدم ای پیروزمندانه لبخند

 ماشین از باهم...  داد شدن پیاده دستور کردن پارک از بعد و کنار زد خلوت خیابون توی اینکه

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم...  میزدیم قدم هم شونه به شونه رو پیاده توی و شدیم پیاده

 نیستی چتر اهل خودم مثل میاد خوشم -

 نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 ردنک می گذر خیابونا از که مردمی...  بود شده شدیدتر خونه گشتم برمی که ظهر از بعد از بارون

 راست راست که بودیم شاهرخ و من فقط انگار...  بودن شده مچاله خودشون تو یا داشتن چتر یا

 به رو...  بود بارون اما بود اسیدی شاید که بارونی...  بردیم می لذت بارون از و رفتیم می راه

 :گفتم شاهرخ

 بریم؟ کجا تا -
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 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 دنیا ته تا -

 خونی می زیاد رمان یا بینی می زیاد فیلم یا تو -

 :گفت و زد لبخندی

 هردوش -

 می دلم کتش؟ جیب تو بذاره نگرفت دستمو چرا که کردم فکر این به و گرفتم ازش نگاهمو

 مردونه چقد دستاش داره؟ جریان توش خون چقد ؟ گرمه چقد ببینم بگیرم دستاشو خواست

 کنه لمسم که کنم لمس دستاشو خواست می دلم زخمته؟ چقد است؟

 :گفتم جاش به...  بگیریم همو دست که بگم بهش مستقیم خواستم نمی

 زد یخ دستام...  سرده چقد -

 .هم من طبع به و ایستاد و کشید دست رفتن راه از...  انداخت دستام به نگاهی

 :گفت ای مسخره لحن با

 باشی خورده دست خوام نمی...  نبودیم هم مال شاید اما بگیرم دستاتو خوام می -

 کردم نثارش ای دیونه و خنده زیر زدم باهم

 :گفتم خنده با

 باشم؟ نکرده لمسشون بارم یه که باشم دستایی وفادار خوای می کنم فکر -

- exactly! 

 :گفت و طرفم گرفت دستشو بعدم

 دستتو بده -

 شد ضایع براش بمیرم...  دادم ادامه راهم به و جیبم تو گذاشتم دستامو و زدم پوزخندی

 :گفت و اومد سرم پشت
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 چیه؟ من با مشکلت تو -

 :گفتم کنم کم سرعتم از یا برگردم اینکه بدون

 ندارم مشکلی -

 میندازی؟ کل من با انقد چرا پس -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 لیلی؟ بشکست مرا جام چرا میلی هیچ نبودش من بر اگر -

 اینه پس اهان -

 همینه بله -

 :گفت گوشم زیر و رسوند بهم خودشو اونم که دادم ادامه راهم به

 !دارم دوست -

 رفیح تونستم نمی...  مرسی بگم تونستم نمی...  داره دوسم گفت می صریح که بود اولی دفعه

 نسبتا اخالق...  پولدار...  تیپ خوش...  بود دختری هر آرزوی...  نبود کسی کم شاهرخ...  نزنم

 رمانتیک؟ و اروم زندگی یه جز خواست؟ می چی دیگه دختر یه...  خوب

 جزغاله تحتانیش های سلول تا بزنم پوزخند یه دادم ترجیح اما کنم تکرار حرفشو متقابال خواستم

 !بشه

 

 :سیزدهم فصل

 امروز نمیرم خونه -

 :داد جواب

 بچرخی ول خیابون تو مونده همینم چی؟ دیگه بله؟ بله -

 :نوشتم تند تند

 سالمندان خانه میرم دوستم با کالس از بعد خودت؟ واسه میگی چی -
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 :گفت و گذاشت تجعب شکلک

 هستی کی دیگه تو! وااااو -

 عزیزی النا -

 کردی فکر چقد بابا؟ نه -

 :گفت که ندادم جوابشو

 برمت می خودم وایسا شرکت در جلو...  یونی نرو امروز -

 !بشر این گیره چقد: زدم غر لب زیر

 :نوشتم

 نیستیا رانندم خان شاهرخ اقای -

 میشه؟ چی باشم مگه حاال -

 :کردم تایپ و زدم پوزخندی خودم پیش

 میشه خوب خیلیم -

 !باز نیش با شکلک یه بعدم

 بای باش شرکت در جلو 4 ساعت...  پررو بچه نیشو ببند -

 نگاهی نیم میداد نشون رو دقیقه 2/02 که ساعتی به...  بیرون اومدم مسیج اینستا از و دادم بای

 شاهرخ 4:12 ساعت...  بود سی پی تو سرم سره یک 4 ساعت تا...  دادم ادامه کارمو و انداختم

 :زد زنگ

 بله؟ -

 جونم بگی روز یه موندم دل به ارزو -

 :گفتم مشهودی پوزخند با

 اومدم وایسا...  موقعش به -
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 دمز اتاق از و برداشتم کیفمو همکارا از خدافظی بدون...  کردم خاموش سیو پی و کردم قطع بعدم

 بیرون

 خط و بود شده پخش یکم رژم...  انداختم خودم به نگاهی اسانسور اینه تو و شدم اسانسور سوار

 داشت دوست شاهرخ چون و کردم مرتب چیو همه تند تند...  نداشت خوبی حال هم چشمم

...  نزنم دادم ترجیح ولی نبود بزرگ خیلی...  دراوردم کلیپسمم و کردم باز وسط فرق موهامو

 خونی هم کرمم مانتوی با که صورتیمو شال...  کردم پخش دورم موهامو و کیفم تو گذاشتمش

 ریسرس عکس یه برسه همکف طبقه به اسانسور اینکه از قبل و کردم مرتب سرم روی رو داشت

 موگوشی اسانسور در شدن باز با...  اینستا تو میذاشتمش شاید...  نشد بد...  گرفتم خودم از

 و سمتش رفتم...  بود خیابون اونطرف شاهرخ ماشین...  بیرون اومدم و مانتوم جیب تو انداختم

 :گفت بیوفته راه اینکه از قبل که گفتم ارومی سالم...  شدم سوار

 کن کج فرق موهاتو -

 !میاد؟ بهم وسط فرق گفتی که تو -

 :گفت اخم با دفعه این...  افتاد راه و کرد عوض رو دنده

 هتب نمیاد خوشم...  منی مال فقط که وقتی میاد بهت...  بزنی میاد بهت که مدلی هر نیست قرار -

 بزنن زل

 !خودتی یعنی که کردم نگاش چپ چپ

 :گفت جدیش اخم همون با

 کنم تکرار دوبار حرفو یه نمیاد خوشم -

 اون از این...  نبود گفت می پرت و چرت و کرد می شوخی که وقتا بعضی مثل...  بود جدی زیادی

...  کردم درست موهامو و پایین دادم سرمو باالی اینه...  میشد سگ کردم نمی اگه که بود کارایی

 هب ولی نداشتم نظری هیچ خودم...  میاد بهم کج فرق گفت می نوژن که بود اینجا بدبختی حاال

 .بود بهتر اش سلیقه نوژن نظرم

 :گفت که باال زدم رو اینه شد تموم که کارم

 خانوم؟ برید می تشریف سالمندان خانه کدوم حاال...  گرم شما دم -
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 :گفتم...  نبود یادم اسمش

 بپرسم وایسا -

...  بود کالس سر احتماال...  کرد ریجکت بوق تا 2 از بعد...  ترنم به زدم زنگ و دراوردم گوشیمو

 :دادم اس

 بود؟ چی رفتیم که سالمندانی خانه اسم -

 :گفت و داد تکون سری...  کردم منتقلش شاهرخ به که داد جوابمو سریع

 اینجا؟ چرا جا همه این کریمی محمود قول به -

 :گفت که کردم مکث یکم...  چیه منظورش نفهمیدم اول

 سالمندان؟ خانه چرا اینه منظورم -

 :دادم جواب کوتاه

 میشم اروم -

...  کردم بازش...  بود ترنم از...  اومد برام اس ام اس یه...  داد ادامه راهش به و نزد حرفی دیگه

 ندادم جوابشو...  میاد داره اونم که بود نوشته

 :گفتم شاهرخ به رو رسیدیم وقتی که بودیم راه تو ساعتی نیم

 میای؟ توام -

 !بود شده جدی چقد امروز...  گفت محکمی اره

 بدون...  شدیم ساختمون بعدم و محوطه وارد باهم...  اصلی در سمت رفتیم و شدیم پیاده باهم

 اهرخش که اینا خانوم منیره اتاق سمت رفتم می داشتم کنم پرسی احوال و سالم کسی با اینکه

 :گفت

 پرستارا با کن هماهنگ میری؟ داری کجا -
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 کرد علیک سالم نفر یه با ترنم یادمه ولی...  نکردیم خاصی هماهنگی اومدم ترنم با که دفعه اون

 انومخ به که کردم شاهرخ به پرسشگری نگاه...  میشناسنش همه و اینجا میاد زیاد بود معلوم... 

 :گفت و کرد اشاره

 باشه پرستار کنم فکر -

 تپش از و سمتش رفتم تند و بلند های قدم با...  کرد می تایید شاهرخو حرف سفیدش مانتوی

 :گفتم سرش

 خانوم ببخشید -

 :گفت و سمتم برگشت

 بله؟ -

 :گفتم اخرش کردمو من من یکم...  بپرسم سوالی چه باید دقیقا دونستم نمی

 هستن؟ خانوم منیره -

 :گفت و کرد پام سرتا به نگاهی

 ببینیدشون تونید می بله -

 تو خانوم شمسی فقط...  شدم وارد و زدم در...  اتاقشون سمت رفتم شاهرخ با و کردم تشکری

 :گفت که کردم سالم لبخند با...  بود اتاق

 چطوری؟...  گلم دختر سالم -

 :گفتم و بوسیدم مهربونشو صورت

 عالیم شما دیدن با -

 :گفت خانوم شمسی که کرد سالم شاهرخم

 نامزدته؟ -

 :گفت من از زودتر شاهرخ که بزنم حرفی خواستم

 !ایشاال ایشاال -
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 :گفت من به رو بعدم

 خانومن؟ منیره همون خوشگل خانوم مامان این -

 مسیش به رو و گفتم ای نه شاهرخ به...  نیستن خانوم سیمین و خانوم منیره که افتاد یادم تازه

 :گفتم خانوم

 کجان؟ اینا خانوم منیره -

 خوری هوا رفتن حیاط تو -

 :گفت شاهرخ که گفتم اهانی

 کنی؟ نمی معرفی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 هستن خانوم شمسی -

 :گفتم خانومم شمسی به رو

 شاهرخ اقا ایشونم -

 :گفت و سینش رو گذاشت دستشو شاهرخ

 شمائیم کوچیک -

 :گفتم که زد لبخندی خانوم شمسی

 دیدنتون؟ نیومدن هاتون بچه -

 :گفت و کشید اهی

 دونی نمی! من پیش بیاد چجوری ایران نمیاد سال به سال که ای بچه...  میزنی حرفا چه مادر -

 من رینشی...  ببینمش بار اخرین برای نتونم و بمیرم ترسم می همش...  میزنه پر براش دلم چقد

 نمیاد که وقته خیلی

 روعش و ترکید بغضش...  کردم بغلش و نشستم تختش کنار...  بود شده جمع چشماش تو اشک

 :گفتم...  کرد می راست تنم به مو هقاش هق...  گریه به کرد
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 جای نذارم میدم قول...  ندارم مادر که گفتم...  دخترتون جای به من...  برم قربونتون من الهی -

 کنین حس شیرینتونو خالی

 شمسی منو دیدن با...  تو اومد گل شاخه یه با ترنم و شد باز در که بود نشده تموم حرفم هنوز

 فاصله خانوم شمسی از...  بود مشخص کامال چشماش از که کرد تعجبی شاهرخ بعدم و خانوم

 :گفتم و گرفتم

 سالم -

 :گفت و کرد سالمی در دم همون از

 شده؟ چی -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 شده تنگ شیرینش واسه دلش شمسی مامان...  هیچی -

 :گفت و خانوم شمسی سمت اومد شاهرخ و من به توجه بدون ترنم

 !بشه فدات ترنم الهی -

 :گفت خانوم شمسی که بوسیدش

 می رچیکا باید نبودین شما دونم نمی...  دارم دوست شیرینم مثل هم رو شما...  دخترا نکنه خدا -

 صداش برای زده لک دلم ولی...  کردم

 :گفت ترنم

 بزنی؟ حرف باهاش بزنم زنگ امروز خوای می -

 :گفت و زد برقی خانوم شمسی چشمای

 میزنی؟ -

 :گفت و گذاشت هاش گونه روی ای دیگه ی بوسه ترنم

 بگیرم اطالعات از برم باید فقط نزنم؟ چرا -

 نکنه درد گلت دست -
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 می تماشا روشو به رو صحنه محوی لبخند با داره و وایساده دیدم که انداختم شاهرخ به نگاهی

 فرستاد برام چشمکی و برگشت نگاهم سنگینی با...  کنه

 :بکشم دست شاهرخ به کردن نگاه از شد باعث ترنم صدای

 بشو اشنا جون شقایق با بیا توام کنم پیدا شیرینو شماره میرم من تا الی -

 .رفت و گذاشت که همونی...  بود شقایق منم مامان اسم...  شقایق

 چند ... افتادیم راه ترنم سر پشت شاهرخ با...  کردیم خدافظی خانوم شمسی از و گفتم ای باشه

 سرش پشت...  شد وارد و زد در و وایساد اتاقی جلوی سر اخر و گذاشت سر پشت رو راهرو تا

 تو رفتیم

 پشچ سمت پنجره به نگاهش...  بلند قد نسبتا و بود الغر...  بود کشیده دراز تخت روی پیرزنی

 ...ما سمت چرخید نگاهش در شدن باز با و بود

 خودش...  چرخید می سرم دور اتاق انگار...  مشکی چشمای همون با...  بود شقایق...  زد خشکم

 زن همون...  کردم می دل و درد عکسش با که بود همونی...  بود مشکیش چشمای همون...  بود

 ...مادرانه نگاه همون با... 

 باشه؟ گذرونده اتاق این تو رو ساال این ی همه که کردم می باور چجوری

 قفل هنوز...  زد لبخند ترنم به رو...  بوسید صورتشو...  سمتش رفت...  بود ترنم به نگاهش

 دخترشو میشه مگه ادم نشناخت؟ یعنی ندید؟ منو چرا نبود؟ من قفل چرا...  بودم چشماش

 نشناسه؟

...  بودم ماتش هنوز من اما...  سمتم برگشت ترنم...  بود شده شل پاهام...  دادم قورت دهنمو آب

 :کردم زمزمه لب زیر

 ...مامان -

 :گفتم بلندتر...  داد می آزارم گورش و گنگ نگاه...  نداد جوابی

 مامان -

 :کرد زمزمه ترنم صدای جاش به...  نگفت چیزی بازم
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 النا؟ میگی چی -

 :گفتم و کردم نگاه ترنم به...  بردارم چشم ازش شدم راضی

 شقایقه؟ اسمش نگفتی مگه...  شقایق مامان...  مامانمه -

 :گفت و داد تکون سری

 ... ولی چرا -

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 مامانمه چی؟ پس خب -

 :گفتم شاهرخ به رو

 مامانمه؟ میشه باورت -

 :گفت و کرد مهربونی نگاه

 اره -

 01...  نمیشد باورم...  لرزید می دستام...  دادم قورت دهنمو اب...  سمتش رفتم لرزون قدمای با

 کردم پیداش خودم...  شد پیدا شقایقش...  شد تموم نوژن انتظاری چشم سال

 :گفتم بغض با و وایسادم تختش کنار

 به چشم چقدر نوژن دونی نمی مامان بودی؟ کجا سال همه این اینجایی؟ چرا مامان مامان؟ -

 النا منم...  شقایق مامان...  مامانی...  راهته

 :گفتم و دستم تو گرفتم دستاشو...  کرد می نگاهم داشت مبهوت و مات هنوزم

 خوبی؟ مامان -

 :گفتم ترنم به رو...  عقب کشیدتم یکم و گرفت کمرمو پشت از ترنم

 شقایقه مامان ترنم...  بینی می...  خوشگله چقد کن نگاش...  مامانمه ترنم -

 :گفت ریلکس
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 بشین دقیقه یه...  عزیزم اره -

 و زدم کنار اشکامو...  دوختم چشم مامانم به دوباره...  نبود شاهرخ...  چرخوندم اتاق تو نگاهی

 :گفتم

 خوبی؟ مامانی -

 :گفت و بود تخت اونطرف که ترنم سمت چرخوند سرشو

 کیه؟ دختر این مادر النا -

 من مامان مگه نبودم؟ الناش من مگه النا؟ گفت ترنم به چرا...  کردن خالی روم سردی اب انگار

 به نه دمیز حرفو این من به باید...  بود النا دونه یه فقط اتاق این تو کرد؟ صدا النا ترنمو چرا نبود؟

 که کرده ماتش زندگیش شطرنج تو کی ماته؟ انقد چرا نشد؟ خوشحال دیدنم از چرا...  ترنم

 کنه؟ می نگاه اینطوری

 ازب دهنم...  شد شروع بازیشون سرسره دوباره اشکام...  سرد بدنم و بود شده سیخ تنم به مو

 :گفت ترنم...  بزنم حرف نمیشد

 الناست -

 :گفت شقایقم مامان

 ...تویی که النا -

 :گفتم بلند صدای با

 ... منم النا...  منم دخترت میگی؟ داری چی مامان -

 :گفت و کرد نگاهم دوباره

 دختر؟ کنی می گریه چرا -

 دختر؟ به نچسبوند مالکیت میم چرا

 :گفتم التماس با

 میشناسی؟ منو مامان -
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 :گفت مهربون

 ندیدم رو تو تاحاال من...  نوژن یه النا یه...  دارم بچه تا 2 فقط من...  نیستم مامانت که من -

 :گفتم ترنم به رو

 !تو نه منم دخترش ترنم میگه؟ داره چی این -

 :گفت و کرد پاک رو بود اش گونه روی که اشکی ترنم

 میگم بهت بیرون بیا -

 :گفتم عصبانیت با و رفتم دنبالش...  بیرون رفت اتاق از و زد حرفو این

 ترنم توام با هان؟ دخترشی؟ کنه می فکر که کردی چیکارش...  منه مامانه این -

 :گفتم که بزنه حرفی خواست...  بیرون بودیم اومده اتاق از دیگه

 نم مامان...  کنم می خراب همتون سر رو رو اینجا باشه شده کم ازش مو تار یه اگه خدا به ترنم -

 درمیاره همتونو پدر بفهمه نوژن...  تو نه النام من...  النا بگه تو به نداره حق

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 بزنم؟ حرف میذاری -

 :گفت که شدم ساکت

 حبتم جز کاری من...  داره االزایمر که گفتم...  دخترشم کنه می فکر گفتم بهت که همونیه این -

 بقیه اب فرقی هیچ برام تو مامان...  کنم می بقیه و خانوم شمسی به که کاری همون...  نکردم بهش

 کسی ندارم نیازی...  دارم مادر خودم من النا...  دارم دوسش مامانم مثل بقیه مثل اونم...  نداره

 اینه خاطر به فقط اینجا میام اگه...  کنم نمی عوضش دنیا با که دارم مامانی...  بدونه دخترش منو

 فتمگ بهش من النام؟ من کنه می فکر اون که چیه من تقصیر...  کنم شاد پیرو مادر چندتا دل که

 کنه؟ صدام النا

 منو زن رپی همه این بین باید چرا تو اصال...  اینجا کشوندی منو که دونستی می نه؟ دونستی می -

 ورهخ می من به تیپت اصال کجا؟ تو کجا من شدی؟ نزدیک من به چرا اصال هان؟ این؟ پیش بیاری

 من؟اره؟ به چسبی می که
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 قایقش که این دونستم؟ می باید من چیو اصال...  باشم دوست تو با من که نیست اجباری هیچ -

 جز...  یندار کسی به کاری دانشکده تو که تو دونستم؟ می باید کجا از دنبالشی؟ که این مامانته؟

 دونستم؟ می باید کجا از...  نیستی صمیمی کسی با پریسا

 اوردی؟ منو چرا پس -

 که ردینک چیکار شما پیرزن این با ببینی؟ مامانتو که کردم کاری بد...  دونستم می که فرضم به -

 النا فهمیدم داره الزایمر گفتن بهم وقتی...  النا گفت بهم دیدمش که اولی روز از افتاده؟ روز این به

.. . نداره هیچکسو کنه حس نخواستم...  کردم دختری براش همه مثل...  پسرش نوژن و دخترشه

 دق و نشه تنگ برات دلش مامانت کردم بدکاری کردم؟ بازی رو تو نقش سال 4 کردم کاری بد

 نکنه؟

 سال 0 بود؟ اینجا سال 4...  بزنم تونستم نمی حرفی و بودم ترنم به خیره...  دادم قورت دهنمو اب

 چه ه؟میش چی نشناسه اگه نشناسه؟ نوژنم ممکنه یعنی...  نشناخت که منو که حاال چی؟ دیگه

 ...جاییک پس خدایا پیچیدم؟ می زندگیم جاده پیچ تو بد انقد چرا میومد؟ داشت زندگیم سر بالیی

 :گفتم اشکام بین

 داره؟ الزایمر واقعا -

 :گفت سرم پشت از شاهرخ

 سالمه کن شکر رو خدا برو...  که نیوفتاده اتفاقی...  نخور حرص انقد باش اروم عزیزم -

 :گفتم و سمتش برگشتم

 فهمی نمی...  النا میگه ترنم به...  نمیشناسه منو مامانم سالمه؟ چی چی -

 انوز با و نشستم زمین روی...  خوردم سر روش و دادم تکیه بود کنارم که دیواری نزدیکترین به

 مها کسی بی شاید...  بریزه هام بدبختی شاید که ریختم اشک...  ریختم اشک کرده بغل های

 بودم که بودم همونی...  کرد نمی فرقی هیچ اما...  بریزه

 کنار رو بود ریخته صورتم تو که موهامو از ای دسته و نشست پاش پنجه روی روم به رو شاهرخ

 :گفت مهربونی لحن با...  زد

 اومد یادش شاید بزن حرف مامانت با یکم برو بیا...  عزیزم...  جان النا -
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 :گفتم و کشیدم باال دماغمو

 النا؟ بگه ترنم به چشمم جلو دوباره که برم...  شاهرخ کن ولم -

 هواشو...  کنی محبت بهش باید...  مریضه...  نیست که خودش دست...  برم قربونت من الهی -

 بزن حرف باهاش برو پاشو...  خانومم پاشو...  میشه درست چی همه...  باشی داشته

 ...چشماش تو زدم زل

 ...بود کنارم که بود خوب چقد

 دلم دوبارش دیدن با...  اتاقش تو برگشتم...  گوشم پشت انداختم موهامو و شدم بلند جام از

...  دادم قورت دهنمو اب...  نشستم تختش لب و سمتش رفتم...  بود شده شکسته چقد...  لرزید

 :گفتم ارومی صدای با...  کردم پاک اشکامم

 منو وبگ...  مامان منم دخترت...  ترنمه اون...  منم النا خدا به مامانم...  میشناسی منو بگو مامان؟ -

 بابا گفتم می بهت نباید...  کردم غلط من مامان...  اوردی کانون از منو که یادته بگو...  میشناسی

...  منم...  جونم مامان...  مامانی...  کن صدام بار یه فقط تو...  کنم می بگی کاری هر...  کرد چیکار

 گذاشتی چطوری...  داشتی هواشو همیشه که همونی...  خونت توی اوردی که همونی...  دخترت

 ...!بار یه...  کن صدام بار یه فقط تو میشم کنیزت خودم مامان اخه؟ رفتی

 :گفت شقایق که بزنه حرفی خواست شاهرخ

 میزنی صداش همش نیست اینجا که مادرت جون دختر -

 :گفتم صدایی بی گریه با

.. . نمیشناسه منو ولی...  منه زندگی همه مامانم...  نمیشناسه منو ولی...  هست مامانم مامانم؟ -

 وجل...  النا میگه دیگه یکی به دیدمش که حاال...  بودمش ندیده بود سال 01...  داره الزایمر میگن

 ارهد ای مزه چه داشتن مادر نفهمیدم هیچوقت که منی اونم...  دخترم میگه دیگه یکی به چشمم

 دمیا دلت...  میاد؟ دلت جون شقایق...  ترنمه مامان...  نیست من مامان ولی کردم پیداش تازه... 

 داره هک اینیه دخترت...  ترنم نه منم دخترت جون شقایق النا؟ بگی دوستش به دخترت چشم جلو

 نیست دخترت ترنم قسم علی به...  میزنه حرف
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 ودنمنب هیچی برای...  مادریم بی برای...  کسیم بی برای...  زدم زار و پوشوندم دستام با صورتمو

 زا همونم شد؟ چی ولی بدونه دخترش منو که هست کسی یه دنیا جای یه حداقل بود خوش دلم... 

 مامان بود؟ شده اینطوری چرا مامانم...  هوا رفت شد پودر داشتم که مامانیم همون...  دادم دست

 یلوک شوهرت کاش...  رفتی نمی کاش...  کرد چیکار شوهرت فهمیدی نمی هیچوقت کاش شقایق

 زنگ بهم کاش...  میدادی خبر خودت از کاش...  نگهداره خودش پیش منو که نداشت کشته کار

 همگ نیستم؟ دخترت میگی چرا نیستی؟ مامانم چرا مامان...  دیدنم به میومدی کاش...  میزدی

.. . تنهام زیادی...  نکن من با اینکارو مامانم بردی؟ خودت با منو کانون اومدی که نبودی همونی

 کاش...  بودم ترنم جای کاش...  نبود النا ترنم کاش...  ندارمت من مامان...  مامان نکن تنهاترم

 ... بودی مامانم کاش... کاش مامان...  میشناختی منو

 :گفتم گریه با و گرفتم دستشو

 امانم...  دخترتم خدا به مامان بدونی؟ دخترت منم میشه باشی؟ منم مامان میشه شقایق؟ مامان -

 ... خدا رو تو مامان...  بشناس منو...  باش مامانم...  مامان...  الناتم بگو...  یادته منو که بگو بهم

 :گفت و گرفت دستمو مچ پشت از شاهرخ

 نکن اذیت خودتو انقد جان النا -

 :گفتم و زدم داد...  اخر سیم به زدم

 01 فهمی نمی تو...  میشه بلند گرم جای از نفست...  منو حال فهمی نمی...  شاهرخ شو خفه -

 یه فقط دنیا دار از...  ندارم تحمل دیگه...  چی یعنی بود مادرت ماه 2 فقط که کسی ندیدن سال

 !همین...  خواستم مادر

 :گفت و کرد باز دهن شقایق

 دخترم؟ -

 :گفتم جودو تموم با سمتشو برگشتم زودی؟ این به شناخت؟ منو یعنی...  کرد استفاده مالیکت میم

 مامانم؟ جونم -

 :گفت کالفه اما مهربون

 مامان نگو من به انقد -
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 :گفتم و زدم زار...  رفت بین از بود شدن روشن موقع کبریت های جرقه اندازه به که امیدی همون

 بگم؟ کی به مامان نگم تو به...  مامانمی خب -

 بچم.. . کنی می گریه النا عین...  شد ریش دلم نکن گریه انقد ولی...  مامان بگو باشه خب خیلی -

 ... کرد گریه بهار ابر عین هفته یه پیش؛ سال چند

 کل دونستم می...  رفت می پایین و باال میشد که تاجایی هام شونه...  گرفت شدت هام گریه

 ونمداغ زندگی مثل...  زندگیم مثل...  سیاهه سیاه چشمام زیر دونستم می...  شده پخش ارایشم

 نمیومد؟ چیزم هیچ به چیزم هیچ چرا نبود؟ سرجاش هیچی چرا...  داغونم مامان مثل... 

 بردم اتاق از...  نکردم مخالفتی...  گرفت بازوهامو زیر و سمتم اومد دید خرابمو حال که شاهرخ

 :گفت گوشم زیر شاهرخ...  دیدم نمی ترنمو...  بیرون

 بخوری؟ هوا یکم محوطه تو بریم خوای می -

 مادری جنس از گرما یه...  خواست می مهربونشو صدای گرمای دلم...  افتادم خانوم شمسی یاد

 :گفتم... 

 خانوم شمسی پیش بریم...  نه -

 الکام بودنشو متورم...  سوخت می اشک زور از چشمام...  اتاقشون سمت رفتیم و گفت ای باشه

 که زد روم تو بس از کرد می کَرم داشت دنیا...  کردم می حس بودنمو تنها...  کردم می حس

 ...ندارم هیچکسو

 یدادم نشون سرخش چشمای...  بیرون اومد اتاقشون از ترنم که بودیم خانوم شمسی اتاق در جلو

 نارک از و نزدم حرفی...  بکنم هست که اینی از بدتر حالشو نخواستم...  نداره خوبی حال اونم که

 :گفت و اتاقشون سمت به کرد هدایتم شاهرخ...  گذشتیم هم

 راحت تو برو...  بزن زنگ بهم برگردی خواستی...  مونم می منتظرت ماشین تو میرم من گلم -

 باش

...  بود ازب جلوش کتابی و بود نشسته پنجره کنار خانوم شمسی...  اتاق تو رفتم و دادم تکون سری

 ینسیم و خانوم منیره...  نبود تنها دفعه این اما...  شعره که میداد نشون متنش بودن ستونه 2

 :گفتم گریه با و خانوم شمسی سمت رفتم اونا به توجه بدون...  بودن اتاق تو خانومم
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 ...مامانم خانوم شمسی -

 بود رشکنا که تختی روی گذاشت کتابو...  بیوفته دستش از کتاب بود نزدیک و کرد هول دیدنم با

 :کردم ناله و بغلش تو انداختم خودمو...  سمتم اومد و

 ...مامانم -

 عزیزم؟ شده چی مامانت -

 :زدم زار

 داشص مامان که گفت بهم...  خواد نمی منو مامانم...  النا میگه ترنم به مامانم...  نمیشناسه منو -

 مامان...  نیست مامانم دیگه...  نیست یادش منو...  داره الزایمر مامانم خانوم شمسی...  نکنم

 ندارم هیچی...  چی من اما...  داره زیاد مامان ترنم...  داره مامان ترنم جون شمسی...  هشد ترنم

 مامان...  خودمو مامان...  خوام می مامانمو من جون شمسی...  خواد نمی منو داشتم که همونیم... 

...  میشه پرپر داره چشمم جلو مامانم جون شمسی...  کرد می بوسم شبا که همونی...  شقایقمو

 ... شده تنگ بغلش برای دلم...  شده تنگ براش دلم...  مامـــــان بگم کی به...  کنم چیکار

 تنگه...  شمسی مامان تنگه دلم...  گفتناش النا برای...  صداش برای

 :گفت و کشید کمرم روی دستی

 ... الهی بمیرم نه؟ میگی شقایقو...  بشم فدات الهی -

.. . شده تنگ واقعیمم مامان برای دلم...  کجاست...  کیه مامانم دونم نمی...  نیست مامانم نه -

 سیشم...  تنگه جفتشون برای دلم...  نکرد مامانی برام اصال که اونی...  ندیدمش اصال که اونی

 کنم چیکار بگو تو...  خوان نمی منو هیچکدوم...  ندارم هیچکدومشونو ولی دارم مامان تا 2 جون

 ولمون...  رفت گذاشت بعد...  شد زندگیم همه ماه 2...  ندارم مامان ساله 22...  خستم خدا به... 

 چقد...  خستم...  زده لک براش دلم...  جون شمسی...  رفت و داد عادتم خودش به...  رفت کرد

 حتی...  خواد نمی منو هیچکس ولی...  شقایقمو مامان...  خوام می مامان من...  کنم تحمل دیگه

 اره؟د چی باشه نداشته مامان ادم هست؟ مگه من از تر بدبخت...  بدبختم چقد بینی می...  مامانم

 هب بابا...  دلم رو مونده شنیدن جونم یه و گفتن مامان یه حسرته ساله 22 داره؟ چی بدبختی جز

 ...همین...  شقایق مامان یه جز خوام نمی هیچی...  ادمم منم خدا

 :گفت و فشرد بغلش تو بیشتر منو
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 هم نیز درمان و است یار از دردم -

 و گرفتم دستم تو صورتمو...  نشستم بود نزدیکی همون که ای صندلی روی و شدم جدا ازش

 :گفت و وایساد کنارم اومد خانوم سیمین...  دادم اومدن فرود اجازه اشکام به راحت خیلی

 ببینیش دوباره تونستی که الحمداهلل بگو...  نکن ناشکری جون دختر -

 ختس فضا اون تحمل...  کرد سیاه شالمم چشمم خط سیاهی که کردم پاک اشکامو شالم گوشه با

 بود بس...  بود منتظرم شاهرخ...  رفتم می باید دیگه...  درد و بود درد و بود درد همش...  بود

 مدید نمی ترنمو بازم...  بیرون اومدم اتاق از و بوسیدم تاشونو سه هر روی...  کردم تحمل هرچقد

 و مگفت چشم حسم به...  اومد یادش دفعه این شاید شقایق پیش برو گفت می بهم حسی یه... 

 ترنم میزدم حدس...  وایسادم در پشت ای لحظه چند...  بود بسته اتاق در...  اتاقش سمت رفتم

 پایین هب اروم درو دستگیره رو گذاشتم دستمو...  نمیومد صدایی ولی کردم تیز گوشامو...  باشه تو

 ... دادم هول

 ...نریختن برای اشکا نگهداشتن بود سخت

 موهای با که سفیدش صورت...  پنجره به خیره...  بود تنها...  شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس

 وشهگ...  سمتش رفتم...  بود سنگینی جو چقد...  چرخید طرفم به بود شده گرفته قاب حناییش

 ودب معلوم اتاقش پنجره از که ای گرفته هوای...  شد لبخند شبیه و رفت باال سمت به لبش های

 ... داشت گریه هوای شایدم...  گرفته دلش اسمون و غروبه دمای دم میداد نشون

...  بود هنوزم لبش باالی خال ولی...  نداشت چشم خط وقتا اون مثل دیگه...  شدم نزدیکتر بهش

 ودب بلند موهاش وقتا اون...  بود اش سینه باالی تا...  نه موهاش ولی...  بود بلند هنوزم هاش مژه

 ... بود باز هم دفعه این...  میذاشت باز همیشه و

 ستهشک و ضعیف انقد که بود کرده تا باهاش بد خیلی زندگی...  باشه داشته سال 28 نمیومد بهش

 ... بود

 ... زدم اش چروکیده های گونه روی ارومی بوسه و نشستم روش به رو تخت لب

 ...میداد رو بو همون هنوزم

 ... بوسیدم و گرفتم بود تخت روی حس بی که دستشو
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 :گفتم بغض با

 کنی؟ قبولم فرزندی به پیش سال 01 مثل میشه -

 چیه؟ اسمت -

 النا -

 :گفت دلم به بود مونده شنیدنش ارزوی سال 01 که صدایی با

 صداش همش اومدی وقتی از...  داری دوست مامانتو چقد خودمونیما...  الناس منم دختر اسم -

 داره دوسش انقد دخترش که حالش به خوش...  کردی

 :گفتم بغضم از ناشی گرفته صدای با

 نداره؟ دوستون شما النای مگه -

 کردی؟ ازدواج تو...  بدم شوهرشم خوام می تازه...  داره دوسم خیلی...  چرا -

 !نه گفتم سر با

 ببینیش؟ خوای می...  نکرده ازدواج منم پسر -

 اینجاست؟ مگه -

...  ببینیش بیای بگم اومد هروقت که النا به بده شمارتو...  میاد داره ولی...  نیست که االن نه -

 اومد خوشت شاید

 ... نکنم گریه که کردم تحمل هرچقدر بود بس دیگه

 ... بیرون زدم اتاق از

 ... بیرون زدم ساختمون از

 ... بیرون بزنم دنیام از شد می کاش

 ... بیرون بزنم خودم از شد می کاش

 شد؟ نمی چرا اخه
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*** 

 هقم هق صدای...  کردم گریه دل ته از و وجود تمام با و شاهرخ ماشین تو کردم پرت خودمو

 ... زد نمی حرفی و بود ساکت شاهرخ...  بود سرد من مثل هم هوا...  شکست می ماشینو سکوت

 بودن هیچکس چرا...  رفت می خیالیش النای صدقه قربون باال اون منم مامان...  کرد نمی حرکتم

 سرم داری رو دنیا های بال همه که زادم حروم نکنه خدایا...  ترنم نه منم ادم اون کنه حالیش

 ندتب بینی؟ می اصال؟ شنوی می خدایا کردی؟ محرومم داشتن مادر از که همین نبود بس میاری؟

 اریک هیچ چرا چی؟ که ماها زندگی به زدی زل نشستی باال اون...  هستم که مخلوقت ولی نیستم

 خوبایی ادم مال فقط کنم باور نذار کنی؟ نمی

 ... کرد پاک اشکامو شاهرخ دست به سفیدی دستمال...  بود نمونده برام گریه نای دیگه

 اهر و کرد روشن ماشینو فقط...  نمیزد حرفی بازم شاهرخ...  بود اختیار بی اشکام ریزش دیگه

 ... افتاد

 تهگذش اسمون گریه از کار...  میشد فرش داشت برف ریز های دونه با که افتاد خیابون به نگاهم

 می چشمامو داغم اشکای فقط...  کرد نمی درونیم سرمای برای کاری هم ماشین بخاری...  بود

 .زوندسو می جیگرمو داشت انگار هم خدا...  سوزوند می دلمو ترنم به شقایق گفتن النا...  سوزوند

 نوشتم sh یه دلشم تو...  کشیدم قلب یه شیشه روی انگشتم نوک با...  بودن کرده بخار ها شیشه

 sh و قلب به شدم خیره

 :گفت شاهرخ که کشیدم عمیقی نفس

 شدی ریختی چه ببین بنداز خودت به اینه تو نگاه یه -

 :گفت دوباره...  بود شده قطع هام گریه...  نکردم توجهی حرفش به

 شمام با خانوم الی -

 :گفتم کالفه

 ندارم حوصله شاهرخ کن ولم -

 بدی؟ خبر خوای نمی داداشت به -
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 :گفتم و دوختم چشم بهش نگرانم نگاه با

 چی؟ نشناسه نوژنم اگه -

 !هن نزدیکشون حافظه ولی...  بهخو خیلی دورشون حافظه میگیرن الزایمر که ادمایی شنیدم -

 پیش روز 2 نه پیشم سال 01 مال من -

 :گفت و زد پوزخندی

 به برسه چه...  نمیشناسه نبینتت سال 01 که سالمم ادم داری که ارایشی با من عزیز اخه -

 تنیس پیشش نوژن اما داره رو النا...  بینه می النا ترنمو اون بعدشم...  داره الزایمرم که مامانت

 :گفت که کردم خالی اه با نفسمو

 بهش بزن زنگ -

 ... زدم زنگ بهش و دراوردم کیفم تو از گوشیمو

 :داد جواب که بود نخورده کامل سوم بوق...  دوم بوق...  اول بوق

 جانم؟ -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 سالم -

 سالم -

 گفتم؟ می چجوری گفتم؟ می باید چی...  گرفتم استرس

 :گفتم مقطع...  بپرسم حالشو فعال دادم ترجیح

 خوبی؟...  خو...خ -

 :گفت گنگی حالت با

 شده؟ چیزی داره؟ بغض چرا صدات...  اره -
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 ذاشت نمی اشکامم حلقه...  گفتم؟ می باید چی...  پرسید پرسیدو می نباید که چیزی...  شدم هول

 چین شاهرخ...  گریه به کردم شروع هدوبار و کیفم تو انداختم و کردم قطع گوشیو...  ببینم خوب

 :گفت...  لرزید می گریه از هام شونه و بود صورتم روی دستام...  کنار زد و کرد

 نگفتی؟ بهش چرا چیه؟ کارا این النا -

 با...  دمکر قطع همونجا بیارم بیرونش کیفم توی از اینکه بدون...  شد بلند گوشیم ویبره صدای

 :گفت...  شد عصبی یکم شاهرخ اینکارم

 کجاست؟ مادرش بفهمه نداره حق اون نمیدی؟ جواب چرا -

 :زدم جیغ

 !کن ولم شاهرخ -

 ببینم بده گوشیتو -

 شــــــــــاهرخ -

 :گفت لب زیر و کشید بیرون دستم زیر از کیفو

 مـرگ -

 به رهدا دیدم که شدم پیاده منم...  شد پیاده ماشین از...  سمتم کرد پرت کیفو و دراورد گوشیمو

 :گفتم...  سمتش رفتم و زدم دور ماشینو...  میزنه زنگ نوژن

 تهران میاد میشه پا میشه دیونه خدا به...  نزن شاهرخ -

 به کرد شروع شاهرخم و داد جواب زود نوژن...  کرد می خودشو کار و نمیداد اهمیت حرفام به

 :زدن حرف

 شاهرخم...  سالم الو -

- ... 

 همیم با اره -

- ... 
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...  هبد حالش یکم النا خب ولی خوبه خیلی که من نظر به...  نیست بدی اتفاق نه...  که اتفاق -

 تهران بیای بهتره

- ... 

 فهمی می بیا تو -

- ... 

 اینجا بیا پاشو االن همین همین فقط...  هستم -

- ... 

 شوق از نکنی تصادف راه تو نمیگم بهت...  دیگه فهمی می بیا -

- ... 

 علی یا...  اقایی خیلی...  داداش نه -

 :گفت و طرفم گرفت گوشیو

 داشت؟ کاری -

 دوست...  نشست می موهام روی برف های دونه...  دادم تکیه ماشین به و کردم خالی نفسمو

...  مداشت دوست...  بود زیاد خیلی ماشینا سرعت بودیم اتوبان تو چون...  بمونم برف زیر داشتم

...  میومد داشت نوژن...  داشتم دوست...  بود سرد هوا...  داشتم دوست...  بود کنارم شاهرخ

 تمنداش دوست اینو...  نشناخت منو...  داشتم دوست...  کردم پیدا شقایقو مامان...  داشتم دوست

 دبای صبح تا...  نداشتم دوست...  خونه رفتم می باید...  نداشتم دوست...  بود خراب ارایشم... 

 تهداش دوست...  نداشتم دوست...  سرکار رفتم می باید فردا...  نداشتم دوست...  کردم می گریه

 تا بود کافی همین و نداشتم خوبی حس...  بودم مرز لب...  بود برابر هام نداشته دوست با هام

 ... بشن هام نداشته دوست جز هم هام داشته دوست

 هک انداختم بهش نگاهی...  بود شاهرخ سمت از...  صورتم تو خورد دوربینی فلش که بودم فکر تو

 :گفتم و هم تو کردم اخمامو...  گرفته عکس ازم گوشیش با دیدم

 گرفتنه؟ عکس وقت چه االن -
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 :گفت و زد کمرنگی زیادی لبخند

 باشم داشته ازت متفاوت عکس یه خواستم بوقیه لیدی اینستات و چت وی عکسای همه -

 نبود بحث و جر وقت

 و بود شده تاریک هوا...  افتاد راه و شد سوار...  ماشین تو برگشتم و رفتم بهش ای غره چشم

 ها همدرس تا بباره کردیم می دعا صبح تا که افتادم ای برفی شبای یاد...  بارید می همچنان برف

 بابای مامان با سال برف اولین که روزی اون بود خوبی روز چه...  بازی برف بریم و بشه تعطیل

 هدکم جاش به و نداشت دماغ کردیم درست که ای برفی ادم...  بازی برف رفتیم نوژن خود و نوژن

 ونا نمیره یادم وقت هیچ...  من شال شالش و بود نوژن کاله کالهش...  گذاشتیم مامانو مانتوی

 خوش چقد...  سرم تو زد همون با بعدم...  گرفتش هوا تو و کردم پرت نوژن به که ای گلوله

 چی همه چقد...  شادترینم...  عمرم روز بهترین...  خندیدم که روزی بیشترین...  روز اون گذشت

...  شد خبردار زود چقد نوژن...  رفت یادش چیو همه زود چقد مامان...  شد تموم و گذشت زود

 ... شد زود چقد چی همه...  شکستم زود من چقد...  گرفت گرم باهام زود چقد شاهرخ

*** 

 رمکس جمع...  میداد ماساژ رو هاش شقیقه اش سبابه انگشت با...  بود وایساده اتاقش در پشت

 شقایق؟ میشد شقیقه

 بازش و در روی بره دستش بودم منتظر...  بودم وایساده سرش پشت...  شد نمی باورش انگار

 ... وایسادم اش شونه به شونه و رفتم جلوتر یکم...  پایین اومد سرش کنار از دستاش...  کنه

 باهم.. . شد باز تیکی صدای با در...  کرد هدایتش پایین به رو دستگیره روی رفت دستش باالخره

 ... نوژن طرف از عجیب شاید واکنش یه منتظر و دادم قورت دهنمو اب...  اون اول...  تو رفتیم

 تا...  کرد می امد و رفت بود؛ کشیده دراز دفعه اون مثل تخت روی که مامان و نوژن بین نگاهم

 تو خودشو و سمتش رفت نوژن...  شد باز لبخندی منحنی به لبش و زد برق مامان چشمای اینکه

 لحظه اون تا...  افتاد نمی دهنش از نوژن نوژن و میزد صداش تند تند مامان...  کرد جا اغوشش

 کهاین از...  بود گرفته دلم...  صداش بی نوع از منم...  بود بهار ابر که مامانم...  بود نریخته اشک

 مرحم که دارن رو کسی یه همه اینکه از گرفت دلم...  نه من مامان و بود نوژن مامان نوژن، مامان
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 رو کسی یه همه...  نه من اما بره قربونشون که دارن رو کسی یه همه...  نه من اما باشه درداشون

 ... که دارن

 ...نه من اما

 که نوژن رخاط به...  باشم شاد و نکنم گریه...  نکنم گریه دیگه گرفتم تصمیم و کردم پاک اشکامو

 ...شناخت اونو مامانش که نوژن خاطر به...  شد تموم انتظارش

 ...نه منو اما

 همب کسی...  میزد چشمک کیفم تو...  محوطه تو رفتم و بیرون اومدم ساختمون بسته فضای از

 یول...  نداشت فایده دیگه که گریه...  بخشه ارام برام کردم می حس خودم...  بود نداده پیشنهاد

 یداپ مامانشم دیگه که حاال...  بره بذاره کال و نیاره منو اسم دیگه بود ممکن فهمید می نوژن اگه

 با...  نبود که بارمم اولین...  پدره همون از باشه هم چی هر...  نداشت من به احتیاجی و بود کرده

 لبمو باریکش و سفید استوانه...  بیرون کشیدم نخ یه و زدم دریا به دلو...  سومی میشد دفعه این

 که شگرفتم دستم تو...  بود جیبم توی مشکیم فندک...  لبم گوشه گذاشتمش اروم...  داشت کم

 هی کردم پرت و برداشتم لبم گوشه از سیگارو...  کردم ولش...  رسید استخونام ته تا سرماش

 واسه و بوده تفننی معروف قول به هم دوبار اون...  نبودم سیگار اهل بودم که چیم هر...  طرف

 میشم اسیرش بکشم اگه دونستم می...  تجربه کسب

 رو امحس اسم دیدم که بیرون کشیدمش پالتوم جیب تو از...  بود نوژن شاید...  خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب...  میزنه چشمک گوشی

 بله؟ -

 :گفت سرد خیلی همیشه برخالف

 چطوری؟...  سالم علیک -

 خوبم -

 برانج تونم نمی من پرسید می رو ما احوال همیشه دارید لطف خیلی شما خوبم منم ممنون خیلی -

 کنم
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 بچه...  گرفتارم البد...  کنی می من بار متلک هم سر پشت همینجوری گرفتی گازشو چیه -

 خیابون کوچه و نت تو باشم االف که نیستم دبیرستانی

 نکردم جسارت -

 :گفت...  نزدم حرفی

 ریختی بهم شده؟ چیزی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نداری؟ کاری...  میگم بعدا -

 هست؟ حواست...  نزدیم حرف باهم حسابی درست وقته چند -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 دارم احتیاج بهت خیلی...  بزنم حرف باهات باید...  حسام -

 گوشم سراپا من خواستی هروقت دلم عزیز -

 فعال...  هستی که مرسی -

 خدافظ -

 یکم ردنموگ شال...  شد بلند خفیفی صدای و کرد برخورد فندکم به که جیبم تو برگردوندم گوشیمو

 و نوژن پیش تو برگردم خواستم...  کردم مقاومت بازم...  بکشم خواست دلم دوباره...  کردم شل

 و بیرون اومدم سالمندان خانه محوطه از...  باشم نوژن منتظر ماشین کنار دادم ترجیح اما مامان

 که دیشب از برفم...  بود نوژن 91 ال مقصدم...  زدن قدم به کردم شروع برف زیر اروم اروم

 تو کردم دستامو...  داشت ادامه بود ظهر از بعد 2 ساعت نظرم به که لحظه اون تا بود شده شروع

 نمی یفرق خیلیم پس...  سوختم می داشتم که درون از...  رسیدم فندکم به دوباره...  پالتوم جیب

 .بسوزونه گوشمو زیر ای سیلی وقت یه اگه کرد

 و کردم روشنش...  دراوردم فندکمم و وایسادم سرجام...  لبم گوشه گذاشتم سیگار یه دوباره

 .بردم سیگارم نزدیک
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 بودم دهز حدس درست...  گرفتم عمیق کام یه و جیبم تو گذاشتم فندکو سیگار سر سوختن از بعد

 ... کرد ارومم یکم... 

 کنی حل چیو همه حرف با ننشستی چرا

 الکلی ادم یه بشم من تا رفتی گذاشتی

 بکشم سیگار و بخورم و بریزم هی که

 چشمم به بیاد دفعه یه تو تصویر که تا

 نیستم بقیه مثل من ولی

 بشم پیاده مقصدم اول خوام می

 بعضی...  سیگارم به نگاه یه انداخت می من به نگاه یه شد می رد کنارم از که زنی و مرد هر

 از...  فهمید شد می نگاهشون از...  خوردند می تاسف هاشون بعضی و بودن تفاوت بی هاشون

 تا ودب کافی بود یخ دنیام همه مثل شقایق نگاه که همین...  فهمید شد می چیزا خیلی ادما نگاه

 تو...  نداشتم سوئیچ...  رسیدم نوژن ماشین به...  روحه دریچه چشم میگن که نیست دروغ بفهمم

 انگار کردم می خالی که دودی هر...  کشیدم سیگارو ادامه ماشین سپر به تکیه با سرما همون

.. . دارن زخم...  دارن درد...  کشن می سیگار مردم نیست بیخود...  شد می خالی روحم سنگینی

 ... دارن مادرم اکثرشون باشن داشته که هم چیزی هر ولی...  دارن گرفتاری...  دارن بدبختی

 یاسپر...  گرفتم سیگار بوی دونستم می...  جوب تو کردم پرت اخرشو...  رسیدم فیلترش به

 خدا بازم ولی...  نبود هم اینکارا به نیازی نبود نوژن اگه...  کردم خالی خودم رو ادکنمو اما نداشتم

 که اینجاست جالبش...  کنم مخفی ازش رو چیزایی یه و بترسم ازش که هست نفر یه که شکر رو

 .داره خبر همه از بیشتر ندارم و دار از ادم همون

 اشهب همینطور که میزدم حدس ندیده دماغمم...  بود شده سرخ انگشتام نوک...  بیاد تا کشید طول

 زنگ نوژن به زدن یخ جای به دادم ترجیح...  بیرون بود زده کالهم زیر از ریخته بهم موهامم... 

 .بریم که بزنم

 :بده جواب تا کشید طول

 بیای؟ خوای نمی نوژن الو -
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 :گفت بود گرفته یکم نظرم به که لحنی با

 میام دیگه دقیقه 01 چرا -

 منتظرتم ماشین کنار -

 درهمش اخمای با که دیدمش دور از...  دقیقه 02 شد اش دقیقه 01...  کرد قطع و گفت ای باشه

 فلق و شد نزدیکتر...  نبود سیگار از اثری شکر رو خدا...  کردم بو خودمو دیگه بار یه...  میاد داره

...  داشتن بیرون با فرقی خیلی...  ماشین تو نشستم سریع و نشدم منتظرش...  کرد باز ماشینو

 فتادا راه و نزد حرفی...  بود گرفته خیلی...  ماشین تو نشست و کرد باز درو نوژن...  بود سرد بازم

 مکرد می فکر...  بود ساکت بازم...  بیرون اومدیم خیابون اون از...  کرد روشن ماشینم بخاری... 

 چی دردش...  بود شده گرم که ماشینم...  شناخت اونو که مامان...  باشه حرفا این از تر خوشحال

 بود؟

 :گفتم و نیاوردم طاقت

 نوژن؟ -

 بله؟ -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 شده؟ پیدا مامان نیستی خوشحال -

 ...خیلی چرا -

 درهمی؟ انقد چرا پس...  پس -

 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 داره؟ الزایمر نگفتی چرا -

 و خیابون سمت برگردوندم رومو...  نزنم حرفی و کنم سکوت که بود من نوبت دفعه این حاال

 :گفت...  نگفتم چیزی

 نگفتی؟ چرا...  الی توام با -
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 خواست زما که گفتم می خواد؟ نمی منو گفتم می نمیشناسه؟ منو مامان گفتم می گفتم؟ می چی -

 بودن من گفتن به نیازی...  فهمیدی می خودت بشی؟ داغون که بشه؟ چی که نکنم؟ صداش مامان

 :گفت تعجب با و کرد کمتر یکم سرعتشو

 نمیشناسه؟ رو تو -

 ... بکنم براش کاری یه بتونم ریخت اشکی اگه که پایین انداختم سرمو

 ...الی -

 جمح...  بود بزرگی بغض...  نداشت شکستن خیال دفعه این...  داشتم بغض...  نزدم حرفی بازم

 دوباره...  برگشت...  نداشت فایده اما دادم غورتش...  سخت تنفسو و بود کرده اشغال گلومو

 ... شدم خیره خیابون

 می بهش داری هواشو گفت می...  داره دوست خیلی گفت می که مامان نمیزنی؟ حرف چرا الی -

 هان؟...  نشناسه رو تو میشه مگه...  رسی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ... اما...  میشناسه رو النا -

 چی؟ اما -

 :گفتم لرزونم صدای با

 امانم...  اینجا کشوند منو اون اصال...  اصال...  دوستم...  ترنمه منظورش...  نیستم من منظورش -

 الناست اون کنه می فکر

 و اومد خودش به میومد طرفمون به که ماشینی بوق با که بود شده خیره بهم...  بود مات نوژن

 اام خواست می گریه دلم...  بود سکوت بینمون بازم...  وایساد خیابون کنار...  چرخوند فرمونو

 :گفت نوژن که شدم خیره رو پیاده به...  نبود شکستنی انگار بغضم

 میگی؟ جدی الی -

 تو نموندم چرا کردی فکر...  داره الزایمر دیدی که تو...  ندیدیش انگار میزنی حرف جوری یه -

 اتاق؟
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 شناخت؟ منو چرا پس -

 نیستم من داره النا از که تصویری...  فقط...  نوژنو هم داره رو النا هم اون...  نوژن ببین -

 نه؟ ناراحتی -

 پرسید؟ ازم که بود سخت سوالش جواب انقد

 ... نداشت پرسیدن سوالش حتی...  بدم جواب نبود الزم

 :گفت دید که سکوتمو

 ...االن تا پیش سال 01 از...  الی متاسفم -

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 نکنی؟ قبر نبش رو گذشته میشه -

 :گفت و داد بیرون اه با نفسشو

 بشه اینطوری خواستیم نمی ما هیچکدوم -

 :گفتم که بده ادامه خواست

 شده ولی -

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 االن تا هک هستی ادمی بهترین تو نوژن...  نیست تو تقصیر اتفاقا این هیچکدوم...  نوژن ببین -

 همین از االن من نبودی تو اگه...  کنم نمی عوضت دنیا با که گفتم جا همه و همیشه...  دیدم

 بینب...  بخوابن راحت پسر چندتا تا میگیرن پول و چرخن می ول خیابون تو شبا بودم دخترایی

 تا بزنم حرف باهاش انقد پیشش بیام هروز میدم قول اصال...  دارم تو از دارم چی هر...  نوژن

 نوژن...  نخور غصه انقد تو خدا رو تو ولی میشم کنیزش خودم...  بشه خوب تا...  بیاد یادش

 باشهن دلت تو غمی هیچ ولی بکنم کاری هر حاضرم...  نیاد تو ابروی به خم ولی بدم جونمو حاضرم

 باشه؟...  کنم می تکیه بهش همیشه که باشی ای قوی نوژن همون باید تو... 

 هک کردم پاک اشکشو...  بود نوژن گونه روی هم قطره یه و بود کرده خیس صورتمو پهنای اشک

 :گفت
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 ..عزیــــــزم -

 چهاردهم فصل

 بهتری؟ -

 نیستم بد اره -

 کجاست؟ نوژن -

 :گفتم و کردم دست به دست رو گوشی

 سالمندان خانه...  کجاست کنی می فکر -

 نرفتی؟ چرا تو -

 :گفتم و دادم تکیه سرم پشت دیوار به

 کنم؟ دق و بگیره ندید منو مامان کنم؟ چیکار برم -

 ای؟ اماده پریسا نامزدی واسه...  میشه درست چی همه...  نکنه خدا عزیزم -

 لک به من و بود گفته بهم اذر اول...  بود ماه همین اخر پریسا نامزدی...  نبود یادم چرا...  واااااااااای

 ... پریسا طرف یه از مامان طرف یه از...  کنم کار چی وضعیت این با حاال خدایا...  کردم فراموش

 !من دارم ای بدبختی عجب

 :گفتم و گرفتم فاصله دیوار از

 میشه؟ کی دقیقا...  نبود یادم اصال -

 پنجشنبه -

 است؟ شنبه چند امروز -

 شنبه سه -

 داشتم وقت روز دو حداقل...  کشیدم راحتی نفس

 :گفتم و دادم تکیه دیوار به دوباره
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 کوفت سر بهم عمر اخر تا پریسا رفت می یادم اگه...  ممنون واقعا...  شاهرخ هستی که مرسی -

 مرسی...  میزد

 نداری؟ خرید...  کنم می خواهش -

 رفتم نمی شد می کاش...  ندارم یا دارم لباس که کردم فکر این به و خاروندم سرمو

 نیام؟ من اصال میشه شاهرخ میگم -

 !کن فکر یکم نیای؟ میشه نیست؟ دوستت ترین صمیمی مگه پریسا...  چی یعنی ااااا -

 !بیام؟ پاشم کجا روزم و حال این با من اخه خب -

 یرونب میای مامانت فکر از ساعتی چند میشه عوض هوات و حال یکم...  برات خوبه خیلیم اتفاقا -

 یباش عروس ساقدوش باید اصال...  تاالر تو بذاره پاشو تو بدون پریسا درصد یه کن فکر تو... 

 !چیه بازیا مسخره این بابا کنید جمع...  خدا رو تو کن ولم -

 :گفت و خندید

 حاالم...  میارمت زور به من نیای که بشه راضی هم پریسا...  میای ولی...  عزیزم کردم شوخی -

 خرید بریم دنبالت بیام کن عوض لباستو برو پاشو

 چی؟ واسه خرید -

 کنم نمی باور که بپوشی تکراری لباس خوای می که نگو -

 !بشر این سیریشیه عجب

 کرد می بهتر حالمو یکم خرید شاید حتی...  گفت نمی بدم ولی

 یمکش لباس دلم چرا دونم نمی ولی...  خریدم شب اون که ابی دکلته همون...  داشتم لباس ولی

 خواست می

 باش اینجا دیگه ساعت نیم...  باشه خب خیلی -

 شدی ها مرده شوهر این مثل ببینم نیام...  برسیا خودت به...  عزیزم باشه -

 :گفتم و خندیدم
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 چشم باشه -

 بای بوس...  خندیدی باالخره -

 از...  نکرد مخالفتی اونم و خرید میرم شاهرخ با که دادم خبر نوژنم به...  کردم قطع و دادم بای

 .بود معمولی خیلی...  خبره چه اونجا که نشد دستگیرم چیزی صداشم لحن

 هکال یه...  کردم ارایش شاهرخ دستور به و پوشیدم رو بود خریده برام حسام که پالتویی همون

 یماخودمون...  کرد می گرمم گردن شال مثل و بود پالتوم تو موهامم...  گذاشتم سرم رو هم بافتنی

 وت گذاشتم و گرفتم عکس خودم از افتاده که اتفاقایی همه بیخیال...  شدم جیگری عجب ولی

 داشتم احتیاج مجازی ادمای این تحسین به یکم...  اینستا

 شاهرخ...  شدم ماشین سوار و پایین رفتم....  شد زده خونه در زنگ که بود شده تاریک هوا تازه

 :گفت و کرد نگام لحظه چند

 !که شو عروس نگفتم ولی نباش ها مرده شوهر این مثل گفتم من -

 :گفت میزنند غر که پیرزنایی مثل بعدم

 بگیرم؟هان؟ سرم به گلی چه من بگیره رو تو گشت اگه پدرسوخته -

 :گفتم و خندیدم

 میریم در نترس -

 !شدی می شکلی چه نبودی دپسرده...  ای دپسرده روزه چند خوبه حاال -

 :گفت که کردم اکتفا لبخندی به

 !بدو...  بیرون رفتم پرنسس یه با من بدم پز بگیریم باهم عکس یه بیا حاال -

 :گفتم شوخی به

 درمیارن پدرتو پسرام دوست اینستا میذاری...  نمیشه خیر نه -

 :گفت و افتاد راه

 !داری که پسملم دومس...  روشن چشمم -
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 میذاشتم حسامو باید کم کم...  نداشت خبر شاهرخ وجود از حسامم...  نداشت خبر حسام وجود از

 ولا از خودشم...  کنم باز همسری حساب روش تونستم می حتی. بود بهتر خیلی شاهرخ...  کنار

 بهم رپس دوست از شاهرخ ولی...  کنن می باز دوستیو سر همین با اکثرشونم...  خواست می همینو

 .بود نزدیکتر

 :گفت و شد جدی که نزدم حرفی

 داری؟ واقعا -

 نشستی؟ اینجا عممی تو -

 :گفت و شد باز نیشش

 موال به چاکرتم -

 ساعت نیم از بعد...  بود موفقم و بخندونه منو تا دراورد بازی جفنگ و ریخت مزه کلی راه تو

 خوب اسلب یه تا گشتیم ها طبقه تو کلی...  شدیم پیاده و نگهداشت بزرگ پاساژ یه جلو رانندگی

 ادهگش...  تنگه...  گرفت می ازش ایرادی یه شاهرخ میذاشتم دست که لباسی هر رو...  کنیم پیدا

 گرفتم می ایرادی یه من کرد می انتخاب اون که لباسیم هر...  بازه...  جمعه...  کوتاهه...  بلنده... 

 :گفت دفعه یه شاهرخ که میدادیم نظر لباس یه درمورد و بودیم وایساده مغازه یه جلو... 

 اینجاست پلیس مغازه تو بپر الی -

 نگاهی بود روم به رو درست که ای اینه تو...  تو رفتم سریع و کردم اطرافم به کوتاهی نگاه

 سرم روی رو کاله همون فقط و بودم نکرده سرم روسری و شال...  کردم برانداز خودمو و انداختم

 سی از اگه نداشتم شک...  بود باز کامال گردنم اما بود پالتوم تو که موهامم...  بودم گذاشته

 شاهرخم...  دکر می کم ترسمو یکم همین و بود کنارم شاهرخ ولی...  میگیرنم ببینن منو کیلومتریم

 دبو داده لباس یه درخواست کردم می نگاه خودمو اینه تو من اینکه حین در و مغازه تو اومد باهام

 .برن پلیسا اون تا تاریک و تنگ اتاق اون تو بندازم خودمو و کنم پرو الکی تا

 که دمبو قیافم و تیپ و پلیسا فکر تو انقد...  اورد و بود گفته شاهرخ که لباسی همون فروشنده

 تمودس داد لباسو بود میانسال زن یه که فروشنده...  کرد انتخاب رو لباسی چه شاهرخ نفهمیدم

 یه...  ودب خوشگل یعنی...  نیست بد خیلیم دیدم که کردم لباس به نگاهی...  اتاق اون تو رفتم منم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

224 

 

 اواقع...  بود تنگ و ای پیله مدلشم...  راستی و چپ و بود هفت یقه که شیری ای حلقه تونیک

 :گفتم و کردم باز یکم اتاقو در...  بود خوشگل

 شاهرخ؟ -

 :گفت و سمتم اومد سریع

 جان؟ -

 بخرم؟ همینو...  ها خوشگله -

 دار برش اومده خوشت اگه -

 نداره؟ دیگه رنگ بپرس -

 :گفت فروشنده به رو

 ندارید؟ دیگه رنگ خانوم -

 هست مشکیشم و قرمز -

 :گفتم شنیدم تا

 بده مشکیشو بگو -

 .بپوشم تا داد من به شاهرخم...  شاهرخ به داد لباسو فروشنده و برگردوندم لباسو

 اهرخمش...  بیرون اومدم و پوشیدم خودمو لباسای شاهرخ تایید از بعد و کردم پرو بدبختی کلی با

 یه. .. بود همینطورم و رفتن می باید دیگه هم پلیسا...  شدیم خارج مغازه از و کرد حساب پولشو

 سانتی 01 پاشنه ورنی کفش یه خودم سلیقه با...  گشتیم پاساژو بقیه و کشیدم راحت نفس

 تا دمور یه این تو اما بخره برام خواست می ارایشم لوازم حتی...  خرید برام هم کیفشو با مشکی

 .کردم منصرفش و بودم پر خرخره

 :گفت که میزدیم قدم پاساژ تو

 الی؟ -

 بله؟ -
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 :گفت ای جدی لحن با

 ولی فکرشم تو االن تا لحظه اون از...  بود مامانت ماه 2 فقط مامانت گفتی اسایشگاه تو پریروز -

 رسم نمی نتیجه به

 :گفتم کنم باز خودم سر از اینکه برای

 میزنیم حرف بش راجع بعدا -

 بدونم خوام می االن همین الی نه -

 :گفتم...  نداشتم تعریفشو و خاطره مرور حوصله اصال

 میگم بعدا...  ندارم تعریف حوصله و حال -

 یم پریسا فقط...  نیستم نوژن خانواده از من دونست نمی شاهرخ...  گفتم نمی اصال شایدم

 عالمه یه و داشت برادر خواهر تا 2 که شاهرخی فهمید؟ می باید شاهرخم...  حسام و دونست

 من؟ کسی بی با میومد کنار...  اشنا و دوست

 ... نزد حرفی

 ... نزدم حرفی دیگه منم

 جدید عطر یه هوس...  فروشی عطر یه به افتاد چشمم که دادیم ادامه پاساژ تو زدنمون قدم به

 و مردونه عطر چندتا خواستم فروشنده از...  اومد دنبالم شاهرخ و مغازه تو رفتم...  بودم کرده

...  خریدم ادکلن تا 2 شاهرخ سلیقه پرسیدن و چندتا کردم تست از بعد...  بیاره برام جدیدو زنونه

 حساب پولشو خودم دفعه این...  کنه کادو برام خواستم رو اش مردونه...  مردونه یه و زنونه یه

 .بیرون اومدیم ادکلنا تحویل از بعد و کردم

 اینکه از قبل...  خونه رسوند منو شب 00 ساعت و خوردیم ور و دور همون رستورانی تو شامم

 :گفت بشم پیاده

 بینمت می پنجشنبه -

 گذشت خوش...  امشب بابت مرسی...  باشه -

 نگرفتیما عکس ولی...  نداشت رو شما قابل -
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 :گفتم و زدم لبخندی

 گیریم می عکسم -

 جلو دوربین با شاهرخ و کردیم نزدیک بهم هامونو کله و شونه...  دراورد گوششیو و شد باز نیشش

 .شد خوب دفعه این...  گرفت دوباره...  نشد خوب...  گرفت عکس یه

 :گفت اما بشم پیاده که کردم باز درو

 بری؟ خوای می بوس بدون -

*** 

 تو اومد نوژن که کردم می ارایش داشتم اینه جلو...  بودم کرده فر موهامم و بودم پوشیده لباسمو

 ویر ریملو داشتم که حالی در...  ببینمش تونستم می اینه توی از...  نشست تخت روی و اتاقم

 :گفتم کشیدم می هام مژه

 نرم خواست می دلم خیلی -

 :گفت ریزی اخم با

 چرا؟ -

 ندارم خوبی حس االن تا شنبه یک از -

 حرفی و داد تکیه اش شده قفل های پنجه به هم رو اش چونه...  زانوهاش روی گذاشت ارنجاشو

 ... بود توالت میز کشو توی اش شده کادو ادکلن...  شد خیره بهم فقط و نزد

 ...بود رنگ بی هنوز ابروهام

 ...پیشونیم رنگ هامم گونه

 ...بود کالباسی و سفید هنوز ناخنامم

 ...من به خیره حالت همون تو نوژنم

 اب و نوژن سمت برگشتم...  برداشتم قرمزمو الک رژگونه؛ و ابرو مداد از بعد و بستم ریملمو در

 :گفتم الکم به اشاره
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 زنی؟ می -

 ...گذاشت هم رو چشماشو

 در...  پاش رون روی گذاشت و گرفت دستمو...  نشستم کنارش...  درومد ژست اون از باالخره

 انگشت...  داشتم دوست الکو خنکی...  ناخنام روی گذاشت رنگ اروم اروم و کرد باز و الک

 ... بود بزرگه انگشت نوبت...  شد خنک اونم...  بعدی انگشت روی رفت...  شد تموم کوچیکم

 رفتگ دستمو یکی اون شست انگشت از بعد...  شد تموم هم سبابه انگشت...  زد نمی حرف نوژن

 شست انگشت...  چهارمی...  سومی...  دومی انگشت...  کوچیکه انگشت...  رونش روی گذاشت و

 نبود؟ پنجمی انگشت مگه بود؟ شست چرا... 

 :چرخید زبونش باالخره و بست و الک در...  شد تموم کارش

 تره لوغش همیشه از سرش پریسا دفعه این...  باشی شاهرخ پیش بیشتر کن سعی رفتی اونجا -

 باش شاهرخ با...  نیست پیشت خیلی و

 .کنه قبول رو داری دوسش شاید که کسی داری قبولش که کسی بود خوبی حس چقدر

.. . کردم بازش و کشو سمت رفتم شد خشک اینکه از بعد...  کردم فوت ناخنامو و گفتم چشمی

 :گفتم و نشستم کنارش...  سمتش رفتم و برداشتم رو شده کادو جعبه

 نداره قابل -

 :گفت و کرد لبخند همراه اخمی

 مناسبت؟ چه به -

 مامان شدن پیدا روشنی چشم -

 ؟...مامانِ -

 :گفتم و کردم مکثی

 !مامانمون -

 راننده بود خوب چقدر...  دنبالم بیاد هم برگشتنی شد قرار و رسوند تاالر دم تا نوژن رفتنی

 .داشتن شخصی
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 گفت نمی نوژنم اگر که نماند ناگفته...  بودم شاهرخ با همش بود خواسته نوژن که همونطور

 .بخورم جم کنارش از نمیذاشت شاهرخ

 هبش عوض هوام و حال یکم اینکه برای شاهرخم و رقصیدم باهاش یکم پریسا اصرار به شب اون

 بود گفته شاهرخ...  برقصم نبودم حاضر وجه هیچ به بار2 اون از بعد...  وسط کشوند منو زور به

 ته بازم اما خندیدم می راحت دیگه...  بود شده عوض ظاهری...  میشه عوض هوام و حال بیام اگه

 .نداشتم دوست که بود چیزی یه دلم

 :گفت شاهرخ که بود خوابیده صداها و سر یکم

 محشری همیشه مثل امشبم -

 بری می دل نگات یک با هنوزم

 چشم مبه حسرت با بلکه غیض با نه که دختری به افتاد نگام که زدم لبخندی و رفت مالش دلم ته

 گاهن با...  داشت ای پوشیده تقریبا لباس و مالیم ارایش یه...  بود ساده دختر تیپ...  بود دوخته

 به...  باشه شاهرخ خواهای هوا از زدم حدس...  شد خیره ای دیگه جای به و دزدید نگاهشو من

 .نزدم شاهرخ به دختر حسرتبار نگاه از حرفی همین خاطر

 شوفرنو که انداختم نگاهی اطرافم به کرد می غلبه بهم بدجوری مجالسی همچین تو که غروری با

 :گفتم و کردم بوسی رو باهاش و شدم بلند جام از...  سمتم میومد داشت...  دیدم

 خوریم؟ می رو تو شیرینی کی -

 عروسیم شیرینی ایشاال...  شده خورده من نامزدی شیرینی اومدی دیر -

 ایشاال -

 ونیمت نمی غلطی هیچ میشه شیر تو شیر اخرش که بگیریم عکس چندتا پریسا با بریم بدو -

 بکنیم

 و شاهرخ چهارم عکس...  گرفتیم تایی 2 و تایی 3 عکس چندتا و پریسا سمت رفتیم باهم

...  ودب احسانم دفعه این البته...  شد جمعی دسته تقریبا عکس یه و شدن ملحق بهمون شهنودم

 و فرنوش و احسان و پریسا ششم عکس و بودیم احسان و پریسا و شاهرخ منو پنجم عکس
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 و ازن چقدر اش ساده ارایش و گلبهی لباس اون تو پریسا فهمیدم که بود موقع اون تازه...  شهنود

 .بود خواستنی

 :گفت شاهرخ که بودم خودم از پذیرایی مشغول بعدش دقیقه 01

 یلداست شب امشب -

 خب؟ -

 بگیرم؟ حافظ فال یه -

 من؟ برای -

 :گفت ارومی صدای با

 جفتمون برای -

 بگیر -

 :خوند و کرد انتخاب شعرو یه گوشیش حافظ دیوان توی بسته چشم با و فرستاد صلواتی لب زیر

 ثانی یوسف تویی که خالیق گفتند -

 آنی از به بحقیقت بدیدم نیک چون

 گویم که خنده شکر به آنی از تر شیرین

 زمانی شیرین تو که خوبان خسرو ای

 غنچه به کرد نتوان دهانت تشبیه

 دهانی تنگ بدین غنچه نبوَد هرگز

 کام دهنت زان دهم که بگفتی بار صد

 زبانی جمله چرا آزاده سوسن چون

 بستانم جانت و کامت بدهم گویی

 بستانی جانم و کامم ندهی ترسم
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 گذراند جان سپر از خدنگ تو چشم

 کمانی سخت بدین است دیده که بیمار

 مردم دیده از بیندازیش اشک چون

 برانی خویش نظر از دمی که آنرا

 خوند حس با...  خوند خوب کل در ولی زد تپق وسطاش یکم

 معنیش؟ -

 :گفت و جیبش تو گذاشت گوشیشو

 کنی درک باید خودت...  نداره معنی -

 شعری که بود یاس اهنگای شعرم ته...  نبودم شعر اهل اصال...  بودم درنیاورده سر چیزی منکه

 امین گاهی و بود یاس خشن صدای فقط...  نداشت معنی توش

 ازش؟ فهمیدی چی تو -

 ظحاف مخاطب که بود این من برداشت...  کنه می حافظ اشعار از برداشتی یه کسی هر نظرم به -

 ترسه می وفاییش بی از و کرده توصیفش حافظ که العادس فوق فرد یه

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 وفام؟ بی من یعنی -

 :گفت و کرد کوتاهی خنده

 نکن فکر بهش خیلی -

 با رو صادقی رضا از العاده فوق اهنگ یه که کرد دعوت ارکس مجری که بزنم حرفی خواستم

 زیر ایولی کرد نواختن به شروع موزیک اینکه از بعد بالفاصله شاهرخ...  بشنویم همکارش صدای

 گوشم زیر شاهرخم و خوندن به کرد شروع خواننده...  خودش هوای و حال تو رفت و گفت لب

 :خوند

 دریا همه آبی وسعت به تو یلدا شب یک شیرینی به و -
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 دریا همه زخم مرحم تویی بو شب گل و یاس طراوت تو

 حیاتم های افق به دگر صبح تویی سحر طلوع تو

 پاتم زیر چوخاکی من دگری من تو سری توچوتاج

 توام عشق از عاشقم اگر من توام ازبهر ام زنده اگر من

 شبم مهتاب ای دلخوشم تو به میخوانم و بیدارم اگر من

 تبم و تاب همه ای دلخوشم تو به

 غمگینم آینه ای دوریت از فقط تسکینم شده یادت من غریبی به

 پرگشته تو یاد از من ی لحظه همه

 گشته خور تو نام دلم های افق به

 یکس شاهرخ...  دارم دوسش کنم اعتراف بود وقتش دیگه...  میوفتاد اتفاقایی یه داشت دلم ته

 حواسش...  داشت هوامو...  بود کرده کمکم هام حالی بد موقع...  بود کرده پر هامو تنهایی که بود

 با بود سال 01 اشناییمون سابقه که نوژنی...  حالم چه در که بود حواسش و بود غریبه...  بود بهم

 برادرم دیگه االن اما بودم نوژن عاشق روزی یه...  بود یکی بود؛ کنارم ماه 3.4 شاید که شاهرخی

...  عسل رنگ به هایی چشم شیدای و شایان عین درست...  ساده برادری خواهر حس یه...  شده

 ...شاهرخ اما...  برادر و خواهر...  اید می کسی مهرداد و خورشید مثل

 یلیخ از...  بود نزدیک بهم بود چی هر...  نبود اجتماعیم دوست حتی...  پسر دوست نه بود برادر نه

 یا ودب گفته خودش فرید دونم نمی...  بزنم حرفی بهش من اینکه بدون داشت خبر زندگیم چیزای

...  کرد کاری خوب بینم می کنم می فکر که االن...  بزنه حرف براش من از که بود خواسته شاهرخ

 این اوردن زبون به بود سخت چقدر که دونست می خدا...  برداشت دوشم روی از سنگین بار یه

 "...پرورشگاهیم یه من" که جمله

 امشب به نه پریا تولد به نه...  خودتی تو خیلی امشب -

 :گفتم بود روم به رو به نگاهم که همونطور و کردم فوت نفسمو

 نمیشناسه منو مامانم دونستم نمی پریا تولد قبل هفته -
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 :گفت و کرد نچی

 نیست که خودش دست...  میدی ربط بیچاره مادر اون به داری چیو همه...  بابا ای -

 نره که بود خودش دست -

 نگو چیزی کنی تعریف برام نداری حوصله بازم اگه -

 :گفت ای طوالنی مکث از بعد شاهرخ...  نزدم حرفی

 شدم منصرف حالت این با دیگه بگم خواستم می چیزی یه -

 :گفتم...  سمتش چرخوندم سرمو

 بگو -

 :گفت و کرد نگاه رو ای دیگه سمت

 بیخیال دیگه نه -

 :گفتم و گرفتم بازوشو

 شاهرخ؟ -

 :گفت و زد زل چشمام تو

 جانم؟ -

 بزن حرفتو -

 تپش دستشو...  پیچید مشامم تو عطرش نرمی...  کرد تر نزدیک صندلیشو و گرفت نفسی

 :گفت و انداخت صندلیم

 راحت خیالم اینکه واسه خب اما...  باشه زود حرف این برای یکم و نباشه درستی زمان شاید -

 نیست شب دو یکی برای خواستنت بدونی خوام می...  بزنم حرفو این خوام می بشه

 :گفتم و کردم قطع حرفشو...  خوندم تهشو تا

 خواستگاری؟ بیای خوای می -
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 :گفت و پایین انداخت سرشو

 اره -

 صدا کردن بلند حال و حس...  گفت چی فهمیدم خونی لب روی از و بود زیاد ها بلندگو صدای

 :گفتم و بردم گوشش نزدیک سرمو همین خاطر به نبود گوشش به رسیدن برای

 ... حالمو که دونی می -

 :گفت و کرد بلند سرشو

 خواستی که وقت هر...  االن نگفتم -

 ... نزدم حرفی

 ادهس دختر همون به نگاهم بازم چرخوندم چشمی اینکه از بعد...  کرد می اذیتم نگاهی سنگینی

 دزدید نگاهشو قبل دفعه مثل هم باز و خورد گره

 گفت؟ می چی دختر این نگاه

 بود؟ کی اصال

 کرد؟ می نگاه حسرت با چرا

 داشت؟ دوست شاهرخو یعنی

 یم نگاه اینجوری چرا پس...  سمتم اومد خودش...  نکردم تالشی بودن شاهرخ کنار برای که من

 کرد؟

 :گفت که بعدش صدای و خورد پهلوم توی ارومی به شاهرخ ارنج

 !که دادی قورت فرنوشو خواهر -

 فرنوش؟ خواهر

 نبود؟ پریا تولد چرا پس

 فرنوشه؟ خواهر -

 :پرسیدم که کرد بلغور اوهومی
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 ندیدمش؟ چرا پریا تولد -

 نیومد داشت امتحان -

 دونست؟ می کجا از شاهرخ

 :گفتم ریزی اخم با

 بود؟ مهم برات -

 :پرسید مبهم

 چی؟ -

 نبود پریا تولد چرا اینکه -

 :گفت و زد پهنی لبخند

 !میره تهش تا بپرسی سوال یه تو؟ نمیشناسی حرفو پر فرنوش! خانوم حسود -

 :گفتم و دادم باال ابروهامو

 نیومده؟ چرا که پرسیدی -

 :گفت لبخند با

 !نپرسیدم من...  پرسید شهنود که بودم شهنود کنار -

...  ردک می خوردن التماس پرتغال...  دوختم چشم بود جلوم که هایی میوه به و گفتم لب زیر اهانی

 ... میشه نوچ دستام بعدش دونستم می اما

 !بود شو خفه التماسش جواب

 زا...  گرفت طرفم به رو عریانی نصفه تا موز شاهرخ دست کردم می فکر خیار خوردن به داشتم

 :گفت و برداشت دیگه موز یه که گرفتم دستش

 تولدته دیگه هفته 2 -

 دونست؟ می کجا از شاهرخ...  بود نزدیک چقد دی 04
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 :گفتم بشه خورده موز کله اینکه از قبل

 دونی؟ می کجا از تو -

 :گفت کوتاه

 استخدامت فرم -

 می چی من...  بگم بهش من اینکه بدون دونست می ازم چیزایی چه...  بود کنجکاو چقدر

 دونستم؟

 دوست...  اهان چی؟ دیگه...  فرنوشه شوهر داداشش...  رئیسمه باباش...  برادرن خواهر تا 0

 وقت هیچ چرا سالشه؟ چند اصال ماهیه؟ چه متولد دونستم؟ می چی دیگه...  دیگه...  فریده

 سالشه؟ چند نپرسیدم

 :گفتم و خاروندم سرمو

 شاهرخ؟ چیز...  نه... نوژ -

 :گفتم...  بود حرفم ادامه منتظر...  کرد نگاهم و زد لبخندی

 سالته؟ چند تو -

 4 شایدم یا 3 از بعد...  داشت حق...  خندید زیاد اما نکشید دقیقه به...  دل ته از...  خنده زیر زد

 پرسیدم؟ خودش از چرا دیونه من...  بخنده داشت حق ماه

 :گفت...  بود کشیده لباش هنوز اما...  شد تموم هاش خنده باالخره

 سالمه؟ چند کنی می فکر -

 :گفتم کالفه

 بگو نشو لوس...  بزنم حدس که نیستی ساله 02 دختر -

 :گفت سریع که زدم موزمو از دوم گاز بعدم

- 32 
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 هی مثل و کنم سرفه کرد مجبورم...  بره کجا بود مونده ریه و مری راهی دو تو...  گلوم تو پرید موز

 هبزن نکنه هوس وقت یه اینکه برای...  شد دستپاچه شاهرخ...  مری به کنم هدایتش ماهه 0 بچه

 :گفتم بهت با و کردم جور و جمع خودمو پشتم

 چند؟ -

 کنی می هول اینجوری نگفتم که 321 عزیزم -

 بود؟ بزرگتر نوژن از باشه؟ ساله 27.28 کردم می فکر چرا

 ؟7 میشد 32 و 22 اختالف

 شاهرخ؟ و من بین اختالف سال 7

 نبود؟ ها ساله 31 مثل چرا اما...  نه شایدم...  بود زیاد یکم شاید

 ... کردم ول بشقابی توی نصفه موزو

 ...رفت می گیج سرم

 ...سوخت می ام معده

 ندارم رو به هم رنگی بودم مطمئن

 اوردن؟ نمی شام چرا

 بود؟ چی برای آشفتگی این

 شاهرخ؟ سن

 داشت؟ اشکالی چه 32 مگه

 بود؟ چم من

 بودم؟ اینطوری چرا

 چرخید؟ می جا همه چرا

 شد؟ نمی خفه ارکس چرا
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 کرد؟ می صدام همش شاهرخ چرا

 ؟...بود چم

 خوبم یک فقط شاهرخ نگران های گفتن الی و النا تمام جواب...  گرفت جا دستام بین سرمو

 ... نکرد باور شاهرخ که دروغی خوبمِ ...  بود خالی و خشک

 ... اومد جلوتر صندلیش...  کرد جدا زدم الک دستای از سرمو و گرفت هامو شونه

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو...  بود زانوهاش بین هام زانو

 یهو؟ شد چی -

 :گفتم و زدم زل چشماش تو

 ... دونم نمی -

 :گفتم سراغم اومد دفعه یه چرا دونم نمی که بغضی با...  سوخت گلوم...  دادم قورت دهنمو اب

 میام زود بمون همینجا تو...  کنم خدافظی پریسا از میرم -

 شدم بلند جام از و برداشتم صورتم روی از دستاشو

 ...کرد صدام بازم

 بدم؟ جواب داشت انتظار

 و عروس جایگاه سمت رفتم و گذاشتم گوشم پشت بود ریخته ورم و دور پریشون که موهامو

 .داماد

 ...رفت می گیج بدجوری سرم

 ...بود سرم تو پتکی موزیک وحشتناک صدای

 ...کرد می خفه رو خواننده شاهرخ کاش

 :گفتم و خاروندم سرمو

 شاهرخ؟ چیز...  نه... نوژ -
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 :گفتم...  بود حرفم ادامه منتظر...  کرد نگاهم و زد لبخندی

 سالته؟ چند تو -

 4 شایدم یا 3 از بعد...  داشت حق...  خندید زیاد اما نکشید دقیقه به...  دل ته از...  خنده زیر زد

 پرسیدم؟ خودش از چرا دیونه من...  بخنده داشت حق ماه

 :گفت...  بود کشیده لباش هنوز اما...  شد تموم هاش خنده باالخره

 سالمه؟ چند کنی می فکر -

 :گفتم کالفه

 بگو نشو لوس...  بزنم حدس که نیستی ساله 02 دختر -

 :گفت سریع که زدم موزمو از دوم گاز بعدم

- 32 

 هی مثل و کنم سرفه کرد مجبورم...  بره کجا بود مونده ریه و مری راهی دو تو...  گلوم تو پرید موز

 هبزن نکنه هوس وقت یه اینکه برای...  شد دستپاچه شاهرخ...  مری به کنم هدایتش ماهه 0 بچه

 :گفتم بهت با و کردم جور و جمع خودمو پشتم

 چند؟ -

 کنی می هول اینجوری نگفتم که 321 عزیزم -

 بود؟ بزرگتر نوژن از باشه؟ ساله 27.28 کردم می فکر چرا

 ؟7 میشد 32 و 22 اختالف

 شاهرخ؟ و من بین اختالف سال 7

 نبود؟ ها ساله 31 مثل چرا اما...  نه شایدم...  بود زیاد یکم شاید

 ... کردم ول بشقابی توی نصفه موزو

 ...رفت می گیج سرم

 ...سوخت می ام معده
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 ندارم رو به هم رنگی بودم مطمئن

 اوردن؟ نمی شام چرا

 بود؟ چی برای آشفتگی این

 شاهرخ؟ سن

 داشت؟ اشکالی چه 32 مگه

 بود؟ چم من

 بودم؟ اینطوری چرا

 چرخید؟ می جا همه چرا

 شد؟ نمی خفه ارکس چرا

 کرد؟ می صدام همش شاهرخ چرا

 ؟...بود چم

 خوبم یک فقط شاهرخ نگران های گفتن الی و النا تمام جواب...  گرفت جا دستام بین سرمو

 ... نکرد باور شاهرخ که دروغی خوبمِ ...  بود خالی و خشک

 ... اومد جلوتر صندلیش...  کرد جدا زدم الک دستای از سرمو و گرفت هامو شونه

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو...  بود زانوهاش بین هام زانو

 یهو؟ شد چی -

 :گفتم و زدم زل چشماش تو

 ... دونم نمی -

 :گفتم سراغم اومد دفعه یه چرا دونم نمی که بغضی با...  سوخت گلوم...  دادم قورت دهنمو اب

 میام زود بمون همینجا تو...  کنم خدافظی پریسا از میرم -

 شدم بلند جام از و برداشتم صورتم روی از دستاشو
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 ...کرد صدام بازم

 بدم؟ جواب داشت انتظار

 و عروس جایگاه سمت رفتم و گذاشتم گوشم پشت بود ریخته ورم و دور پریشون که موهامو

 .داماد

 ...رفت می گیج بدجوری سرم

 ...بود سرم تو پتکی موزیک وحشتناک صدای

 ...کرد می خفه رو خواننده شاهرخ کاش

 خوردم دخترا همون از یکی به که شدم رد بودن هم دور که ای ساله 07.08 پسرای دختر بین از

 ...داشت نگهم و گرفت بازومو زیر دختر که زمین بخورم بود نزدیک... 

 ...بود سانت 01 اش پاشنه که کفشی به لعنت

 :گفت مخش رو و جیغ صدای با که گفتم ببخشیدی

 باش مراقب یکم عزیزم -

 ... رسیدم پریسا به باالخره و شدم رد کنارشون از

 ...راه این بود طوالنی چقد

 :گفت میزد دو دو که چشمایی با...  سمتم اومد و شد بلند جاش از دیدنم با پریسا

 پریده؟ رنگت چرا شده؟ چی الی -

 :گفتم و گذاشتم پیشونیم رو دستمو

.. . کردم خراب شبتو ببخشید...  کنم خدافظی اومدم...  نیست خوب حالم...  پریسا دونم نمی -

 شرمندم...  پیشت میومدم بیشتر باید

 :گفت و کرد بغلم
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 که همین...  مامانتی فکر به همش و هستی وضعیتی چه تو دونم می...  حرفیه چه این عزیزم -

 رراحت بود شاهرخ و تو بین قلو دو چسب...  نمیره یادم بازیتو عن این ولی...  کلیه خودش اومدی

 ... بکنین ازدواجم اینکه حال به وای بهش چسبیدی نشده هیچی هنوز...  هم از شدین می جدا

 ...میزد حرف پریسا چقد

 :گفتم خرابم حال همون با...  بوسیدم اشو گونه و شدم جدا ازش

 خدافظ...  بزن زر کم -

 :گفت و بوسید گونمو اونم

 سالمت به...  بودی امشب دافای از بود نپریده رنگت اگه -

 ... برگشتم مسیرو و زدم جونی بی لبخند

 ... کرد می فکر بودن داف به امشب کی

 ستمود که بپوشم بود؛ کناریش صندلی روی که شالمو و مانتو خواستم و شاهرخ پیش برگشتم

 :گفت و گرفت

 یخه چقد دستات...  ببینم بشین دقیقه یه -

 ...نداشتم مخالفت نای

 ...نشستم

 ...بود داغ خیلی اون دستای

 :گفت بهت با...  شد عوض صورتش حالت که پیشونیم روی گذاشت دستشو همون

 داغی؟ انقد چرا تو -

 بیاد نوژن بزن زنگ بابا کن ول شاهرخ -

 !داری تب تو؟ میگی چی -

 و پوشیدم رو مانتو...  گفت بپوشی و طرفم گرفت مانتومو و نداد العملی عکس هیچ اجازه بعدم

 ... سرم رو انداختم شالمم
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 کنم خدافظی برم من بمون تو -

 :گفتم و گرفتم کتشو جونم بی دست با

 برتم می میاد شاهرخ بزن زنگ...  خواد نمی -

 :گفت و زد پوزخندی

 ببرتت خواد می شاهرخ -

 ...بودم شده خنگ چقد

 :گفتم کالفه

 میاد نوژن یعنی...  نه -

 :گفت محکم

 نباشه حرفم برمت می خودم -

 لندب جام از نداشتم حال...  سمتم میاد داره فرنوش دیدم نشستم صندلی رو همونجا و نزدم حرفی

 :گفت و شد تر نزدیک...  بشم

 کردی؟ کاله و شال کجا -

 دارم تب...  فرنوش نیست خوب حالم -

 :گفت نگرانی با

 کو؟ شاهرخ چرا؟ -

 میاد االن کنه خدافظی رفت -

 :گفت و گذاشت گونم روی ای بوسه

 بشی خوب زود ایشاال -

 :گفت پشت از شاهرخ صدای که زدم ای زورکی لبخند

 بریم پاشو -
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 :گفت فرنوش به رو بعدم

 ردینبرگ تایی دو خودتون شما...  رسونم می رو اینا مامان گردم برمی بگو شهنود به...  رفتیم ما -

 فعال... 

 خیلی حال اون تو کفشا اون با تعادل حفظ...  دستش تو گرفت منو کیف و داد دست فرنوش با

 مرفتی تاالر در دم تا...  زمین نخورم ریخت بهم تعادلم اگه تا گرفتم شاهرخو دست...  بود سخت

 :گفت که

 بیارم ماشینو برم من وایسا همینجا -

 کرد رانندگی خونه سمت به و شدم سوار...  کشید طول دقیقه 2 برگشتش و رفت شاید

 دانشگاه و سرکار هفته 2 ماه 0 اون از...  بود گذشته مامان کردن پیدا و پریسا نامزدی از ماه 

 خاطر به مریضیمم...  مامان شدن پیدا خاطر به هم هفته 0 و مریضیم خاطر به هفته 0...  نرفتم

 دممون برفی هوای توی ساعت نیم نزدیک من و سالمندان خانه رفتیم نوژن با که بود روزی همون

 انتهر بیاد و بده سامون و سر کاراشو تا سنندج برگشت شد خوب من حال اینکه از بعد نوژن... 

 مامانم...  میومد باباشم...  نمیومد که تنها باالخره...  ناراحت هم بودم خوشحال هم اومدنش از... 

 من که روزایی همون مثل...  دادن می تشکیل نفره سه خانواده یه دوباره...  پیششون رفت می

 تو جایی من بازم ولی...  بزنه سر بهشون گاهی از هر ترنمی النای که داشت امکان البته...  نبودم

 دز می پر دلم طرف یه از و ببینم باباشو ریخت نداشتم دوست طرف یه از...  نداشتم خونه اون

 ... خواست نمی منو مامان هم دیگه طرف یه از...  نوژن هوای تو کشیدن نفس برای

 ؟...زدن می پس منو مامانا همه چرا

 کشید طول ای دقیقه 02 کالس سر به برسم تا...  شدم پیاده مترو از و بیرون اومدم خیال فکرو از

 کالس در پشت...  رسیدم دیر دقیقه 2 که کرد می کجی دهن ساعتم...  بودم کرده دیر... 

 زیآبروری و بود حساس خیلی تاخیر به پدرسوختمون استاد...  زدم در لرزون دستای با و وایسادم

 ... کرد می

 یرز...  بود صورتش رو عمیقش اخم همیشه مثل...  شدم وارد و کردم باز درو بفرماییدش صدای با

 :گفت که بودم شدن تحقیر منتظر و گفتم ببخشیدی لب

 باشه اخرتون دفعه -
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 فتمگ چشم و زدم لبخندی...  بود تحسین عین اعصاب بی مرتیکه این از حرفی همچین شنیدن

 یکی نارک و کردم اخمی...  ترنم به افتاد چشمم اما ببینم رو پریسا که چرخوندم ها بچه بین نگاهی

 ... نشستم دخترا از

 ...بود نیومده که پریسا

 دادم گوش استاد حرفای به دقت با کالس اخر تا همیشه برخالف

 :گفت پسری صدای که بیرون رفتم می درکالس از داشتم ساعت اخر

 عزیزی؟ خانوم -

 :ترنم صدای بالفاصله و

 دارم کارت کن صبر دقیقه یه النا -

 ...امروز بودم شده مهم چقدر

 گرفت جزوه ازم که همونیه دیدم که پسر صدای سمت برگشتم

 :گفت زیر به سر کنه نگاهم اینکه بدون که گفتم ای بله

 خدمتتون داشتم ارضی -

 :گفتم...  کنه تموم کارشو پسر تا شد منتظر و وایساد کنارم اومد ترنم

 شنوم می -

 :گفت اطراف به اشاره با و زد محوی لبخند پسر

 نمیشه که اینجا -

 :گفتم و کردم جا به جا ام شونه روی کیفمو

 سالمت به وگرنه بگید مهمیه کار اگه...  بیام همراهتون ندارم وقت اونقدری -

 :گفت سریع که بگیرم فاصله ازش خواستم

 گفت اینطوری نمیشه...  گفتنش سخته یکم...  کنید صبر لحظه چند -
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 خدافظ پس -

 :گفت که گرفتم فاصله ازش قدم یه

 میگم...  چشم باشه -

 :گفت که وایسادم سرجام

 صحبت خودتون با اول که گفتن اما بگیره تماس منزلتون با که گفتم مادرم به...  راستش -

 ... و کنم مختصری

 داره هک داریم شباهت بهم اون منو کجای اینکه فکر تو رفتم...  نشنیدم حرفاشو بقیه اما زد حرف

...  دنبو رنگ هم من تنگ های مانتو با اش بسته کیپ تا کیپ ی یقه...  کنه می خواستگاری ازم

 و مقنعه زیر کامل وقت هیچ که من افشون موهای به بود شده هدایت پایین به که صافش موهای

 تیشباه من تنگ های تفنگی لوله با مشکیش ای پارچه شلوار بین...  خورد نمی نرفت روسری

 طهنق...  مانیکور و الک به من دستای و بود عقیق انگشتر به مزین اون دستای...  نمیشد پیدا

 .باشیم داشته مشترک زندگی بخوایم برسه چه نداشتیم مشترک

 ممواس جامعه که منی تا بود شبیه بیشتر ترنم به من؟ سمت اومده که کرده خودش با فکری چه

 .میذاشت قرطی

 :گفتم و حرفش وسط پریدم که گفت می داشت چی و بود حرفاش کجای نفهمیدم

 به برسه چه...  خوریم نمی بهم هم ظاهر توی ما که بینید می کنید دقت یکم اگه...  محترم اقای -

 دیگه چیزای خیلی و عقاید و افکار

 باشید ظاهربینی ادم شما کنم می فکر اما میزنم حرفو این ببخشید -

 ینیظاهرب روی اینکه تا باشه یکی باطنش و ظاهر که کنم فکر کسی با ازدواج به میدم ترجیح -

 کنم مقایسه باهم رو ادما باطن و ظاهر و کنم کار خودم

 :گفتم و کردم اشاره بود ما حرفای شاهد که ترنم به بعدم

 باشه تری مناسب کیس امینی خانوم کنم فکر -

 همینطور ترنمم...  خورد جا پسر
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 :گفتم ترنم به رو

 خانوم النا بگو جونت شقایق مامان به داری کاری هر شمام -

 ماس...  خورد زنگ گوشیم که بودم مترو مسیر تو...  شدم دور و گرفتم فاصله هردوشون از سریع

 :دادم جواب...  میزد چشمک صفحه روی "نفسم"

 جانم؟ -

 :پیچید گوشی تو اش مردونه صدای

 طال خانوم بال بی جونتون -

 :گفتم و زدم لبخندی

 خوبی؟ -

 کجایی؟...  عالی -

 خونه میرم دارم -

 بزنیم؟ دور یه بریم داری وقت -

 :گفتم...  بیرون رفت شاهرخ با نمیشد ریخت و سر این با

 االن؟ -

 !دیگه االن...  دیگه سال 01 نه -

 :گفتم و کردم من من یکم

 میریم بعد خونه برم بذار...  چیزه...  خب -

 ها میشه دیر -

 نمیشه دیر بابا نه -

 ام کوچه سر دیگه ساعت 0 من اوکی -
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 با ولی بود راه ساعت 0 اتوبوس و مترو با خونه تا...  کردم قطع خدافظی از بعد و گفتم ای باشه

 .کردم می خالی شونه ترنمم های نگاه زیر از اینجوری...  دقیقه 21 تاکسی

 ...بخره ماشین برام گفتم می نوژن به باید

 پالتو یه و پوشیدم مشکی تونیک یه گرفتم دوش اینکه از بعد...  خونه رفتم سریع و گرفتم دربست

 رو مالیم صورتی شال یه موهام اسبی دم بستن و ارایش از بعد...  روش هم دکمه بدون بازِ  جلو

 و گرفتم خودم از عکس چندتا...  پیچیدم گردنم دور هم سفید گردن شال یه و انداختم سرم

 !خوریم می یکال چندتا دفعه این ببینیم...  بود شده استقبال خیلی که قبلی دفعه...  اینستا گذاشتم

 باشه...  باشم پایین دیگه دقیقه 2 که گفت و زد زنگ شاهرخ که کردم می ادیت رو عکسا داشتم

 بوق صدای اینکه از بعد...  نت رو گذاشتم کردمو ادیت فاصله اون تو که عکسایی و گفتم ای

 سوار...  هگوشیش تو سرش که دیدم بشم سوار اینکه از قبل...  پایین رفتم شنیدم شاهرخو ماشین

 :گفت و فرمون جلو گذاشت گوشیو که شدم

 علکم سالم -

 :گفت جدی و افتاد راه که کردم سالم

 نت رو بذار عکستو بعد بشه خشک رژت بذار حداقل -

 !بشر این داره لحظمونو به لحظه امار

 :گفتم و زدم پوزخندی

 اینستا تو گذاشتی دوتاییمونو عکس خودت خوبه -

 نذار؟ عکس گفتم من -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 دونم نمی -

 بودی گذاشته که پریسا نامزدی عکسای مثل...  نذار عکسیو هر -

 :گفتم کالفه

 بودیم گذاشته تامون سه هر که عکسو اون -
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 :گفت و باال رفت ابروش تای یه

 تامون؟ سه -

 فرنوش و پریسا منو -

 کردین اشتباه تون تا سه هر خب -

 :داد ادامه که نشستم سینه به دست

 نذار لختیه و کوتاهه یا دکلته لباست که عکسایی -

 ... قند شبیه میشد اب چیزایی یه دلم ته

.. . چزوندمش می باید یکم...  چشم بگم زیر به سر و محجوب دخترای این مثل خواست نمی دلم

 :گفتم

 بذارم؟ اگه -

 :گفت جدی و خشک

 کنم می چیکارت ببین بذار -

 می چیکار...  اونو من تا چزوند منو اون...  گرفتم استرس دفعه این...  نشد اب قند دفعه این

 بکنه؟ خواست

 ...نزدم حرفی و دادم قورت دهنمو اب

 :گفت مقدمه بی

 زدم حرف بابا با -

 چی؟ به راجع -

 :گفت خشکش و جدی لحن همون با بازم

 ازدواجمون -

 ... بود جدی قضیه پس
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 ...کرد خوش جا لبم کج لبخندی

 نداشت؟ دوسم مگه نبود؟ خوشحال چرا شاهرخ ولی

 :گفتم سمتشو چرخیدم

 خب؟ -

 موافقه -

 میزد حرف سرد چقدر

 :گفتم و انداختم باال ابروهامو

 ناراحتی؟ -

 :گفت و نشست لبش رو گرفت اندازش نمیشد هم ثانیه با شاید که کوتاهی خنده

 باشم ناراحت چرا بابا نه -

 درهمی؟ انقد چرا چیه؟ پس خب -

 :گفت و زد موهاش توی چنگی

 میگم برسیم بذار -

 رفت می احتماال...  شهر شمال سمت رفت می داشت...  کردم می دنبال مسیرو...  نگفتم چیزی

 می چی...  تهران بام رفت باشیم تر صمیمی باهم بگه خواست که هم دفعه اون...  تهران بام

 این حاال کرد طلب منو که دفعه اون مثل نکنه پرورشگام؟ بچه من که فهمیده نکنه بگه؟ خواست

 بود؟ گرفته انقد چرا بگه؟ خواست می چی خدایا خوامت؟ نمی بگه دفعه

 ... کردم سوراخ و خوردم خودمو فکرا این با تهران بام خود تا

. .. کرد می غروب داشت افتاب و بود زمین روی برف...  نگهداشت اومدیم قبل دفعه که همونجایی

 نیاد؟ میشد مگه که هم سرما سوز...  شد می روشن داشت کم کم شهرم چراغای

 یم هوا این تو...  کرد روشن فندکش با و دراورد سیگاری جعبه که نشستیم سنگی صخره روی

 کشید شاهرخ جلو شد نمی اما چسبید
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 :گفتم که زد اولو پک

 بگو خب؟ -

 ... زد دومم پک

 ... نزد حرف اما

 شوفیلتر...  شد تموم هفتا سر...  کشید می عمیق المصب...  پنجم پک...  چهارم پک...  سوم پک

 و بیرون کشیدم سیگارو که بود نیاورده باال فندکو...  لبش گوشه گذاشت رو دومی و کرد پرک

 :گفتم

 داغونی شاهرخ؟ شده چی -

 :گفت کوتاه و سریع

 نیست راضی مامانم -

 ... کرد غلبه دستام نیروی به زمین جاذبه...  میوفتاد باید سیگار...  شد شل انگشتام

 ...افتاد سیگار

 ...شد نمی بسته پلکام

 ...سوخت چشمام

 ...گرفت جلوشو اشک

 ...ها زن ما اشک بودن مشک دم نبود دروغ

 همه چرا که گرفت این از المصبم دل...  نبود بود؛ شاهرخ منو راه جلوی که مانعی خاطر به اشکم

 ندارم؟ خبر خودم و دارم جزام فرارین؟ من از مادرا

 :گفت گرمی لحن با و سمتم چرخید بود اشکم ریختن شاهد که شاهرخ

 ...الی...  دربیاره اشکتو که نیس مهم انقدرام...  کنم راضیش میدم قول...  که نداره گریه الی -

 :گفتم بغض با
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 یچه چرا که اینه خاطر به ام گریه...  کرد راضیش میشه میدونم...  نیست این خاطر به ام گریه -

 خودم مامان حتی...  بیزارن ازش مادرا که نابابی دوست یه مثل شدم...  خواد نمی منو مادری

 :گفت کرد می نوازش که درحالی و گرفت دستش تا دو بین دستمو شاهرخ

...  نه فتهگ که شنیده تعریفتو فقط مامانم...  خوان نمی الناشو که ببینه نباشه و بمیره شاهرخ -

 خواستگاری میایم بگن خانوادت وقت هر...  نکن شک...  میشه عاشقت خودش مطمئنم ببینه

 :گفتم و زدم ندیپوزخ

 .شه می شروع من از من ی خانواده -

 :گفت و کرد ریزی اخم شاهرخ

 چی؟ یعنی -

 نیست تهران که نوژنم...  نپرس بابامم از...  دیدی که مامانمو -

 :گفت و داد خفیفی فشار دستمو

 همادرت اون دونی می که تو ولی دخترشی تو دونه نمی اون...  میاری مامانتم...  تهران میاد نوژن -

 نپرسم؟ بابات از چرا...  بعدشم... 

 :گفتم و شدم خیره دستم دور به

 چی؟ که بشه قبر نبش...  است گذشته مال چیزایی یه -

 کن خالصه خب -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ندارم دیدنشم چشم...  میاد بدم ازش که بدون همینو -

 :گفت ریز اخم همون با

 نیست که دشمنت...  باباته اون...  اخه حرفیه چه این -

 ...کردم سکوت و زدم پوزخندی

 ...بود بدتر دشمن صدتا از
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 :پرسیدم و ندادم خودم به کردنشم مزه اجازه حتی که سوالی

 کنی؟ ازدواج من با خوای می چرا شاهرخ -

 :گفت ارومی لحن با و شد خیره دستش دور به من مثل...  زد لبخند و انداخت بهم نگاهی نیم

 عاشقتم چون -

 :گفتم...  بود خیره دست دور به هنوز...  کرد نمی نگاه منو اون اما...  کردم نگاهش

 عشقه مرگه ازدواج -

 :گفت و زد پوزخندی

 عشقه بشه ناموس اگه عشق عزیزم؛ نه -

 نشده که هنوز -

 صیغه نه داره؟ بعدش دقیقه 2 با فرقی چه قبلتُ؛ چندتا و عربی جمله چندتا از قبل دقیقه 2 -

 ... ادم ناموس بشه نفر یه که نمیشه باعث عقد صیغه نه و محرمیت

 :گفت و اش سینه رو گذاشت رو اش سبابه انگشت

 داره ربط اینجا به ناموس -

 :گفتم مکث با

 نیست ازدواج به نیاز...  ناموستم االنشم همین پس...  خب -

 :گفت و زد زل چشمام تو

 پام؟ به مونی می بدونم کجا از -

 :داد ادامه...  شد دست دور همون نگاهش مقصد دوباره و کرد مکثی

 ینوایمست حرفتون رو اخرش تا و میگین بله یه اینکه چیه؟ دونی می ایرانی زنای شما خوبی -

 زتا تا باشی کنارم باید...  خواد می مراقبت عشق.  نیست کافی فقط داشتن دوست... بعدشم

 کنم مراقبت

 :گفتم و سمتی به کردم پرتش...  شدم خیره دستم توی سیگار به و کشیدم عمیقی نفس
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...  یرونب بکشی زندگیم گرداب از منو تونی نمی تو گفتم گفتم؟ بهت چی همینجا شب اون یادته -

 بدی قولی یه خوام می...  تونی می بینم می کنم می فکر که االن

 چی؟ -

 وایسی مردونه میگی عقد سفره سر که ای بله پای توام -

 :گفتم که زد اولو پک

 بگو خب؟ -

 ... زد دومم پک

 ... نزد حرف اما

 شوفیلتر...  شد تموم هفتا سر...  کشید می عمیق المصب...  پنجم پک...  چهارم پک...  سوم پک

 و بیرون کشیدم سیگارو که بود نیاورده باال فندکو...  لبش گوشه گذاشت رو دومی و کرد پرک

 :گفتم

 داغونی شاهرخ؟ شده چی -

 :گفت کوتاه و سریع

 نیست راضی مامانم -

 ... کرد غلبه دستام نیروی به زمین جاذبه...  میوفتاد باید سیگار...  شد شل انگشتام

 ...افتاد سیگار

 ...شد نمی بسته پلکام

 ...سوخت چشمام

 ...گرفت جلوشو اشک

 ...ها زن ما اشک بودن مشک دم نبود دروغ

 همه چرا که گرفت این از المصبم دل...  نبود بود؛ شاهرخ منو راه جلوی که مانعی خاطر به اشکم

 ندارم؟ خبر خودم و دارم جزام فرارین؟ من از مادرا
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 :گفت گرمی لحن با و سمتم چرخید بود اشکم ریختن شاهد که شاهرخ

 ...الی...  دربیاره اشکتو که نیس مهم انقدرام...  کنم راضیش میدم قول...  که نداره گریه الی -

 :گفتم بغض با

 یچه چرا که اینه خاطر به ام گریه...  کرد راضیش میشه میدونم...  نیست این خاطر به ام گریه -

 خودم مامان حتی...  بیزارن ازش مادرا که نابابی دوست یه مثل شدم...  خواد نمی منو مادری

 :گفت کرد می نوازش که درحالی و گرفت دستش تا دو بین دستمو شاهرخ

...  نه فتهگ که شنیده تعریفتو فقط مامانم...  خوان نمی الناشو که ببینه نباشه و بمیره شاهرخ -

 خواستگاری میایم بگن خانوادت وقت هر...  نکن شک...  میشه عاشقت خودش مطمئنم ببینه

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .شه می شروع من از من ی خانواده -

 :گفت و کرد ریزی اخم شاهرخ

 چی؟ یعنی -

 نیست تهران که نوژنم...  نپرس بابامم از...  دیدی که مامانمو -

 :گفت و داد خفیفی فشار دستمو

 همادرت اون دونی می که تو ولی دخترشی تو دونه نمی اون...  میاری مامانتم...  تهران میاد نوژن -

 نپرسم؟ بابات از چرا...  بعدشم... 

 :گفتم و شدم خیره دستم دور به

 چی؟ که بشه قبر نبش...  است گذشته مال چیزایی یه -

 کن خالصه خب -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ندارم دیدنشم چشم...  میاد بدم ازش که بدون همینو -

 :گفت ریز اخم همون با
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 نیست که دشمنت...  باباته اون...  اخه حرفیه چه این -

 ...کردم سکوت و زدم پوزخندی

 ...بود بدتر دشمن صدتا از

 :پرسیدم و ندادم خودم به کردنشم مزه اجازه حتی که سوالی

 کنی؟ ازدواج من با خوای می چرا شاهرخ -

 :گفت ارومی لحن با و شد خیره دستش دور به من مثل...  زد لبخند و انداخت بهم نگاهی نیم

 عاشقتم چون -

 :گفتم...  بود خیره دست دور به هنوز...  کرد نمی نگاه منو اون اما...  کردم نگاهش

 عشقه مرگه ازدواج -

 :گفت و زد پوزخندی

 عشقه بشه ناموس اگه عشق عزیزم؛ نه -

 نشده که هنوز -

 صیغه نه داره؟ بعدش دقیقه 2 با فرقی چه قبلتُ؛ چندتا و عربی جمله چندتا از قبل دقیقه 2 -

 ... ادم ناموس بشه نفر یه که نمیشه باعث عقد صیغه نه و محرمیت

 :گفت و اش سینه رو گذاشت رو اش سبابه انگشت

 داره ربط اینجا به ناموس -

 :گفتم مکث با

 نیست ازدواج به نیاز...  ناموستم االنشم همین پس...  خب -

 :گفت و زد زل چشمام تو

 پام؟ به مونی می بدونم کجا از -

 :داد ادامه...  شد دست دور همون نگاهش مقصد دوباره و کرد مکثی
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 ینوایمست حرفتون رو اخرش تا و میگین بله یه اینکه چیه؟ دونی می ایرانی زنای شما خوبی -

 زتا تا باشی کنارم باید...  خواد می مراقبت عشق.  نیست کافی فقط داشتن دوست... بعدشم

 کنم مراقبت

 :گفتم و سمتی به کردم پرتش...  شدم خیره دستم توی سیگار به و کشیدم عمیقی نفس

...  یرونب بکشی زندگیم گرداب از منو تونی نمی تو گفتم گفتم؟ بهت چی همینجا شب اون یادته -

 بدی قولی یه خوام می...  تونی می بینم می کنم می فکر که االن

 چی؟ -

 وایسی مردونه میگی عقد سفره سر که ای بله پای توام -

 باش عاشقم فرانسوی

 ایرانی عشق

 است نرسیدن

 است نبودن

 و زدن بیابان به سر

 است زدن نی

 و دیدن دیگران محفل شمع را یار

 است سوختن ساقی ی شانه بر سر

 فرانسوی

 ایتالیایی

 ...هندی شده حتی

 !باش عاشقم سفید سیاه

 

  لطیفی مهدیه
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*** 

 تو؟ میگی داری چی -

 :گفتم کالفه

 کنیم کات وقتشه دیگه...  بودیم پسر دوست دختر دوست تو منو...  حسام ببین -

 بود؟ گرفته لکنت...  چرخید نمی درست دهنش تو ها کلمه

 چرا؟...  اخه الی...  ال -

 :گفتم خشک و سرد

 بمونیم باهم عمر اخر تا که نیست قرار -

 وشیگ پشت از صداش که داد بیرون اه با و کشید نفسی...  نمیزدم حرفی منم...  بود کرده سکوت

 :گفت...  بود واضح خیلی

 کنیم تموم نگو راحت انقدر...  الی دارم دوست من...  ولی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بخوام که بودم نداده بهت قولی هیچ منم...  داره ای خدافظی یه سالمی هر...  کن بس حسام -

 وایسم پاش

 :گفت بغض با

 ندادی و دادی می باید که دلیه وقتا گاهی...  نیست پول همیشه که الناس حق...  النا -

 :گفتم و خندیدم سرخوشانه

 من واسه نشو شاعر انقدم...  پیشکش دل...  نمیدیم پولشم ما -

 میشم دیونه...  نزن حرف اینجوری -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 هستی -
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 :گفت و زد داد گوشی پشت

 !احمق توی ی دیونه...  تره دیونه خودم از که یکی ی دیونه...  تو ی دیونه...  دیونم اره -

 :گفتم عشوه با و خندیدم بازم

 عزیزم؟ نکنی سکته -

...  کرد می گریه داشت که بود احمق چقدر...  اومد زدنش هق صدای بعد لحظه چند...  نداد جواب

 :گفتم و شدم جدی

.. . برسیم جایی به نبود قرار اصال...  رسیدیم نمی جا هیچ به تو و من...  نده زجر خودتو انقدر -

 !من برای حداقل...  بود گذرونی وقت و ساده دوستی یه هدفمون

 :گفت بگیره اشو گریه جلوی داشت سعی که صدایی با

 ندارم باهات کاری دیگه...  بده جواب همینو...  سوال یه فقط...  بگی تو هرچی باشه -

 بپرس -

 :گفت صداش بغض با

 اهرخش اسمشم بودی؟ کرده الیک عکسو توام و بودین گرفته عکس باهم که بود کی پسره اون -

 کنم فکر بود

 هاگ شاید...  شاهرخ معرفی برای گشتم می واژه دنبال...  کنم انکار خواستم نمی...  کردم مکث

 :گفتم کلمه یه...  شد می بیخیالم دیگه همسرمه گفتم می

 همسرم -

 که مبهمی "چی" و...  تلفن گوشی پشت از حتی...  بود درک قابل اش سینه توی شده حبس نفس

 تشکس سکوتو حسام اما...  دادم ادامه سکوتم به و دادم قورت دهنمو اب...  شد شنیده سختی به

 :گفت و

 کنی ازدواج خوای نمی گفتی می که تو -

 میدن عقیده تغییر ادما -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

259 

 

 :زد داد

 هان؟ گرفتی؟ بازی به منو چرا خواستی نمی منو که تو ندادی؟ عقیده تغییر من برای چرا -

 :گفت که کردم سکوت

 نکن تعجب کردی پیدام جوب تو فردا پس اگه ولی نده جواب باشه -

 صدای جوابگو اینبار اما گرفتمش دوباره...  نداد زدن حرف اجازه دیگه و کرد قطع حرف این از بعد

...  داد جواب زن همون بازم...  گرفتم دوباره...  داد می اطالع رو گوشی بودن خاموش که بود زنی

 ... صدباره شایدم...  باره چهار...  باره سه

 ...بود زن همون جوابگو

 ام پی...  بود خاموش...  مسنجر رفتم و شدم وصل نت به...  کردم روشن تاپو لپ و اتاقم تو رفتم

 هر توی...  بده جواب که نبود...  نداد جواب بازم اما دادم ام پی فیسبوکم تو...  نداد جواب اما دادم

 دهفای میدونستم اما...  نده خودش دست کار که دادم ام پی بهش عضوه دونستم می که سایتی

 یکی...  شوهرمه گفتم کردم غلطی عجب...  شد تموم چی همه و زدم اخرو ضربه که منم...  نداره

 ریخت نمی بهم اینجوری حداقل دوستمه؟ گفتی می اگه مردی می بگه نیست

 یا شدیدن وقت یه اگه که گفتم فرنداش همه به و چرخیدم اینستاش بوکشو فیس تو شب اخر تا

 بهش برن تونن می اگه سپردم نزدیکشم دوستای به...  باشن داشته هواشو زدن حرف باهاش

 ... باشن کنارش و بزنن سر

 .کردم می سفارششو خودمم روندمش خودم از خودم...  دیونم گفت می راست

 ...گلو به چسبید می میشد بغض که بود چی وجدان عذاب

 ... کرد می خالی ادمو دل ته شد می استرس شایدم یا

 شدم؟ می اروم چی با االن

 و چرت همش که هم پریسا...  کنن ارومم که نداشتن خبر حسام از هیچکدوم نوژن نه شاهرخ نه

 اموندرد به بشینی دونی نمی قابل رو ما هیچوقت که تو بزنم؟ حرف کی با خدایا...  گفت می پرت

 غه؟درو یا نفهمم من فهمم؟ نمی من چرا پس...  خبیری...  بصیری...  سمیعی میگن...  بدی گوش

 ...که دروغ
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 وتهک ما...  نفهم ما باشه...  کمه فهمم من یعنی پس...  نبندین دروغ پیغمبر و خدا به میگن مردم

 یم چیو چی؟ که کردی ردیف من واسه بدبختی هم سر پشت...  کن کاری یه بزرگی که تو...  فکر

 نمیگی؟ هیچی چرا تو اصال خدا؟ کنی ثابت خوای

 نمیشنوم من... میگی شایدم

 ...بشنوم منم بگو بلندتر حرفتو...  بزن داد خب

 ...سنگینه گوشم

 ...خدا کرده پیرم دنیات

 بروم دنیایت از خواهم می

 پر بی

 پرواز بی

 سوال بی

 جواب بی

 پرنده خیال بی

 دلتنگ فردای

 ها قراری بی قرار خیال بی

 سفر و جاده

 کتاب

 سهراب و فروغ شعرهای

 گریستن و دستمال

 رویاهایمان از خیال بی

 بازگشت راه از
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 پاییز از خیال بی

 گیتار و نت فصل

 انتظار فصل بهار

 پنجره سکوت پشت برگها ریزش

 دیدار یادآخرین به و

 نامه آخرین

 سالم آخرین

 یادت عطر از چمدان خیال بی

 ایستگاه های دلشوره اخرین

 قطار آخرین

 انتظار شب صبح ستاره از خیال بی

 بغض و ها لحظه سردی

 وآیینه گل عطر

 دریا خیال بی

 بگذار تو

 ببارد باران

 ببارد

 کن نگاه و

 .ام رفتن از خیس وقتی

*** 
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 سفی کردنش پیدا راه تنها...  نداشتم ازش هیچی...  دوستی نه...  ثابتی شماره نه...  ادرسی نه

.. . کنم پیدا ازش خبری یه تا حسام دوستای با کردن چت بود شده کارم...  اینستا و بود بوک

 یم وجدان عذاب میوفتادم که اخرش جمله یاد اما کنار میذاشتم و شدم می بیخیال وقتام بعضی

 به رهباالخ تا گشتن به کردم شروع دوباره...  بود گیر منم پای میومد سرش بالیی اگه...  گرفتم

 .بود دختر طرف که بود این اوردم که شانسی و برخوردم خانوادگیشون دوستای از یکی

 :نوشتم ماجرا توضیح و سالم از بعد

 بود؟ کی دیدیش که باری اخرین -

 بود خوب حالش خیلیم...  بودیم خونشون پیش هفته -

 بحرفیم؟ تلفنی میدی شمارتو -

 ... زدم زنگ و فرستاد شمارشو

 جان شیوا سالم الو -

 :گفت نازکی صدای با

 عزیزم سالم -

 بدی؟ بهم خونشو ادرس میشه بگم خواستم می...  شدم مزاحمت ببخشید -

 تونم نمی...  گلم شرمنده -

 :گفتم...  کرد می اعتماد نباید حال هر به...  داشت حق

 ببینیش؟ تونی می کی خب -

 بیان اونا بعد دفعه شاید...  بودیم اونجا پیش هفته...  خونشون بریم کی نیست معلوم -

 ...داری که شمارمو بگی؟ بهم شد ازش خبری هروقت میشه -

 ... کردم خدافظی تشکر از بعد و گفت ای باشه

 نداشتم دوست سنگینشو سکوت...  کنم تحمل خواستم نمی رو خونه هوای
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 هک نداشت خبر حسام از اونم هرچند...  بود مامانش خونه ها جمعه اکثرا...  نبود فریدم و بود جمعه

 .بده بهم دلگرمی یه

 :فتگ که نکنم فکر حسام به دقیقه چند که بیرون بریم نداره کار اگه تا گرفتم شاهرخو شماره

 ما خونه بیا پاشو -

 میزنی؟ تو حرفِ این -

 :گفت و خندید

 میگم دارم جدی -

 :کرد اضافه شیطنت با بعدم

 !پره خونه نترس -

 :گفتم و کردم خالی حرص با نفسمو

 !دیونه -

 :گفت و خندید بازم

...  انمی احتماال شهنازم و شهروز اس جمعه امروزم...  بشین اشنا باهم ببینتت مامانم بیا پاشو -

 ادیند اشنایی افتخار بودی خودم دل ور همش که پریسام نامزدی...  شناسیشون نمی راستی اخ

 بیای شد واجب دیگه... 

 دیدیم می رئیسمونم خانواده...  نبود پیشنهادیم بد

 میام باشه -

 فعال...  منتظریم -

 موهام کردن شونه از بعد...  بود ظهر از بعد 4 ساعت...  اتاق تو کشوندم خودمو و کردم خدافظی

 به ادبی که موقعی تا و زدم زنگ آژانسم به...  پوشیدم مشکی و لجنی ست و کردم مالیمی ارایش

 .کرد کارم همین و بده بهم ادرسو که دادم اس ام اس شاهرخ

 ..شدم حسام بیخیال راحت چقدر
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 ایه پرونی تیکه حوصله...  داشت شکر جای...  بود پیر راننده...  پایین رفتم منم و اومد آژانس

 رومسی خوشبختانه...  افتاد راه ادرس گرفتن از بعد و شدم سوار...  نداشتم رو القبا یه های جوون

 .مشد پیدا خونه جلوی و کردم حساب راننده با...  رسیدم ساعته نیم ترافیک؛ بدون...  بود بلد

 بازم یول...  بود باالتر خیلی معمولی از اما گذاشت قصر اسمشو نمیشد...  انداختم نگاهی خونه به

 .یدادم نشون خوب اینو توریش مشکیِ در و داشت بزرگی حیاط که ویالیی خونه یه...  نبود قصر

 :گفتم و زدم زنگ شاهرخ به بزنم رو خونه زنگ اینکه جای به

 درم دم من -

 :گفت گرمش لحن با

 تو بیا...  اومدی خوش -

 ...در شدن باز تیک صدای بعدم لحظه چند

 تو دیگه ماشین چندتا و باباش و شاهرخ ماشین...  شدم بزرگشون حیاط وارد و دادم هول درو

 لیاص در از کت، بدون ،اما رسمی تقریبا لباسای با باباش و شاهرخ که رفتم جلوتر...  بود حیاط

 معلوم که مجللی خونه...  شدم خونه وارد و دادم دست هردوشون با...  استقبال برای بیرون اومدن

 امانشم...  میاورد خوبم سلیقه زیاد پول هرچند...  بود روم پیش داره؛ خوبی سلیقه خونه خانوم بود

 در ولی نبودیم ندار و بدبخت...  کجا من و کجا ای زندگی همچین یه...  باشه مخالف داشت حق

...  خشاهر با داشتم طبقاتی فاصله...  بود تر مناسب ازدواج برای حسام شاید...  نبودیم حدم این

 رعیت من و است زاده اشراف اون گفتم می بود هخامنشیان زمان اگه ولی نبودیم گدا و شاهزاده

 جاک ما زندگی و کجا داستانا اما...  گدا شدم می و نبودم رعیتم همون نبود نوژن خانواده اگه که... 

 هبود گدا خودش داستان اون نویسنده بندم می شرط بگیره؟ رو گدا یه میاد ای شاهزاده کدوم... 

 کنه خالی هاشو عقده خواسته

 :اورد خودم به منو شاهرخ صدای که بودم فکرا همین تو

 میان اینام مامان االن بشین -

 دوبلکس دهنده نشون که سالن، وسط های پله از شاهرخ و نشستم سلطنتی مبالی از یکی رو

 صالا...  پرسید کار و شرکت از و نشست من روی به رو هم شکیبا اقای...  باال رفت بود خونه بودن

 تخواس می دلم فقط لحظه اون اما بود محترمی مرد...  نداشتم رو شکیبا اقای با زدن حرف حوصله
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 و کردن قایم خودشونو که نبودن منم اومدن به راضی احتماال...  ببینم شاهرخو خواهرای و مامان

 !بمونم شام من بزنن تعارف اینا عمرا...  نیستن منم دیدن به حاضر

 ... شام بی شام امشبم

 اومد باال؛ رفت شاهرخ که هایی پله همون از جوونی دختر که بود صحبت مشغول شکیبا اقای

...  نمیره کنار وقت هیچ بود معلوم که بود لبش رو لبخندی...  داشت بانمکی چهره...  پایین

 هم انچنانی ارایش...  کرد می جذب ادمو بلندش موهای و بود شاهرخ کپ مشکیش چشمای

 :گفت و شد تر نزدیک...  میومد تهتقاری نظر به...  بود خوب خیلی کل در...  نداشت

 شما؟ احوال...  خانوم النا به به -

 :گفت و نشست کنارم...  کردم روبوسی باهاش و شدم بلند جام از شکیبا اقای حرفای به توجه بی

 22...  النایی توام...  افزار نرم دانشجوی...  سالمه 22...  همه کوچیکه خواهر...  شهگلم من -

 گرافیک دانشجوی...  سالته

 اینو؟ نخورن...  زبون سر همه این از ماشاال

 دراوردی که امارمونم -

 :گفت و زد پوزخندی

 هستی ای تحفه چه کنه می فکر ندونه کی هر...  النا النا میزنه جار جا همه شاهرخ دراوردم؟ من -

 :گفت و زد چشمکی بعدم

 باالتری هم تحفه از...  خودمونیما ولی -

 :گفتم و خندیدم

 فهمیدی؟ دقیقه 2 این تو -

 :گفت و داد تکون سری

 اینو میشه ظاهرتم از دوما...  رسه می ما گوش به شما احواالت ماهه 2.3 و نیست دقیقه 2 اوال -

 فهمید
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 نباش ظاهربین -

 :گفت عشوه با

 خانوم حاج میشیم اشنا باطنتم با -

 نکنم غلط...  شد پذیرایی وارد راهرویی از میانسالی خانوم که بزنم حرفی خواستم و خندیدم

 شده باز هم از استخوناش و زاییده تا 0 که فهمید شد می اش چهارشونه هیکل از...  بود مامانش

 اما...  انداخت دیدم شاهرخو که اولی روز یاد منو ریزش اخم...  بود شاهرخ شبیه یکم چهرش... 

 لندب جام از احترامش به...  زیاده خیلی مادریش مهر و نیست گیر شاهرخ مثل که گفت می نگاهش

 .کردم سالم و شدم

 اشهب این از خشکتر کردم می فکر...  کرد دراز طرفم به دستشو و داد سالممو جواب معمولی خیلی

...  بود تا 3 روبوسی عرف...  نکرد مخالفتی...  دادم روبوسی اجازه خودم به و کردم دراز دستمو... 

 :گفت و پایین اومد ها پله از شاهرخ که بودم دوم بوس

 هیچی هنوز...  شوهر مادر و عروس بین سوم جهانی جنگ برای بودم کرده اماده خودمو من بابا -

 خودتونا واسه دارین عالمی زنا شما...  گرم دمتون بابا...  باال رفت سفید پرچم نشده

 :گفت شاهرخ به رو و گرفت فاصله ازم مامانش

 !کاری کجای...  دوران اون شد تموم -

 :گفت شاهرخ

 فرنوش وکیلی خدا ولی...  ندیدیم چیزی مادرشوهرا و عروسا بین جنگ جز که ما تاحاال؟ کی از -

 همین...  نیستا اون از کمتر منم النای هرچند شدی؟ عاشقش ندیده شما داشت جادو و سحر

 !!!موندم زنا شما خلقت تو که من...  ماچینگ کار تو زد اول برخورد

 :گفت شهگل که گرفت خندم پسر و مادر مکالمه از

 !بشین...  کنی می عادت -

 :گفت شاهرخ مامان که نشستم سرجام

 خوبه؟ حالت دخترم خب -
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 :گفتم لبخند با

 ممنون مچکر -

 کنه می تعریفتو زیاد شاهرخ -

 :گفتم و کردم نگاه شاهرخ به

 داره لطف -

 :گفت تاکید با شکیبا اقای

 جاست به تعریفاشم که الحق -

 :گفت شهگل که نشست صورتم روی لبخندی

 افتادیم عروسیو پس ایول -

 :گفت شوخی به شاهرخ

 بدم راه عروسیم رو تو من اگه عمرا -

 :گفت و کرد اخمی شهگل

 ساقدوشم من...  گمشو برو -

 بشی رد من جنازه از مگه -

 عروسیت نه عزات میشه که اون -

 :گفت شوخش لحن همون با شاهرخ

 من ساقدوش بشی تو که اینه از بهتر -

 میشم عروس ساقدوش نمیشم تو ساقدوش -

 بدن 2 در روحیم یه...  نداریم الی و من -

 !حلقم تو روحامون: گفتم دلم تو

 :کرد اضافه بعدم
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 الی؟ نه مگه -

 :گفتم لبخند با

 واال بگم چی -

 حقیقتو...  معلومه -

 :گفت مامانش حرف این از بعد

 نه؟ یا بشیم اشنا خانوم النا با میذارید...  دیگه بسه -

 :گفت شاهرخ

 !سروری شما -

 واسه بود خواری پاچه شایدم...  مامانش واسه میره می بود معلوم...  اومد خوشم حرفش این از

 !من کردن قبول

 :گفت من به رو مامانش

 بگو خودت از...  خانوم النا خب -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ندونید شما که باشم داشته گفتن برای چیزی کنم نمی فکر -

 چیه؟ پدرت شغل -

 :گفتم صادقانه

 بازاری -

 .بود نوژن پدر شغل این هرچند

 :گفت و کرد شاهرخ به نگاهی مامانش

 دارن؟ مغازه -

 بله -
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 فروشن؟ می چی -

 خشکبار و آجیل -

 چطور؟ مادرت -

 :گفت و حرفمون وسط پرید شاهرخ

 سوالیه؟ چه این اخه مامان -

 :گفتم شاهرخ به توجه بی

 بود معلم -

 :گفت شهگل

 بود؟ -

 :گفتم شهگل به رو

 شده بازنشسته -

 :گفت و داد ادامه خودش های پرسش به مامانش

 برادرین؟ خواهر چندتا -

 دارم داداش یه -

 تر؟ بزرگ -

 :گفتم و دادم تکون سری

 سال 2...  بله -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 درسته؟ داری لیسانس -

 :داد ادامه که گفتم ای بله

 خونی؟ می چی االن -
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 !گرافیک...  قبلیم رشته ادامه -

 :گفت بار اولین برای

 خوبه -

 :گفت شکیبا اقای که زدم لبخندی

 دختره یه متانت و وقار مالک...  نیست مالک اینا هیچکدوم من نظر به ولی -

 :گفت باشه گرفته بل انگار که شاهرخ

 متانتشم و وقار همین مرده کشته من اصال...  بابا گفتی اخ -

 !عمت جون اره: گفتم دلم تو

 .بود سالن انتهای که ای اشپزخونه سمت رفت و شد بلند جاش از شهگل که نزدم حرفی

 :گفت مامانش

 وقاریه با دختر که فهمید میشه جمله چندتا همین با...  صد در صد خب اره -

 .بود نمونده چیزی شاهرخ تا...  شدن اب به کردن شروع قندا دیگه

 :داد ادامه

 گرفت نادیده هم رو خانوادگی سطح نباید ولی -

 :گفتم بشه حفظ میزدن حرف ازش که وقاری کردم سعی که لحنی با

 ربیشت عقاید و افکار به خانوادگی سطح نظرم به اما میزنم حرفو این که خوام می معذرت من -

 انبی کنار باهم عقاید و فرهنگ اگه اما...  نیست مهم مادیات نمیگم...  دیگه های چیز تا مربوطه

 میان کنار باهم هم چیزا بقیه

 بود؟ پول از غیر چیزی خانوادگی سطح مگه...  میدادم شعار بگم بهتر یا...  میزدم زر ولی

 :گفت شاهرخ
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 ام خانوادگی سطح بین تفاوتی کنم نمی حس اصال...  زدم حرف داداششم با من...  میگه راست -

 تفاوتی...  زدم حرف ها نماینده این از تا 2 با من...  خانوادشه نماینده کسی هر هرحال به...  باشه

 نکردم حس

 !کجا نوژن 91 ال و کجا شاهرخ کمری...  میزد زر شاهرخم

 .نداریم فرقی هیچ بگی که نبود جوریم اما نبود انچنانی اختالفامون هرچند

 ...پذیرایی برای سمتمون اومد چایی سینی با شهگل که بودم فکرا همین تو

 :گفتم

 !کشیدی زحمت چرا عزیزم -

 میومد خوشم...  باباش سمت رفت من از بعد...  کردم تشکر بازم و برداشتم قند تا 2 و چایی یه

 .میداد نشون بودنشونو خاکی این ولی نبود بعید ازشون هرچند...  نبودن غالم و نوکر اهل

...  ونجاا نداشتم کاری...  برم و بخورم چاییمو که بود این بهتر...  بمونم باید کی تا دونستم نمی

 می زود بود ربهت ولی نه یا پسنیده دونستم نمی دقیقا البته...  دید که ببینه منو مامانش بودم اومده

 .بمونم شامم بار اولین برای نبود درست...  رفتم

 نمزبو...  نوشیدم جرعه یه و کردم نزدیک لبم به و برداشتم چاییمو و دهنم تو گذاشتم قند یه

 :گفت مامانش که باال رفتم سومم و دوم جرعه سوختم زبون بیخیال...  سوخت

 دیگه؟ کنی می زندگی خانواده با شما جون النا -

 سوالی؟ همچین یه کنار جون النا چرا اصال جون؟ النا شدم یهو شد چی

 نه هبپرس داشت دلیل نه...  پرسید سوالو این قصد از و دونه می جوابشو بود معلوم سوال لحن از

 بود؟ چی کرد می زندگی تنها که دختری از تصورشون اصال...  بگم دروغ داشت دلیل

 :گفتم و کنارم عسلی رو گذاشتم رو چایی فنجون

 تهران اومدم دانشگاه برای من...  سنندجن اونا...  نه -

 نشست می کنارم که درحالی و سالن وسط میز روی گذاشت رو فنجون از خالی سینی شهگل

 :گفت
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 خوابگاه؟ میری یعنی -

 :گفتم و کردم ریزی خنده

 خودم خونه...  عزیزم نه -

 :گفت سرخوشش و شوخ لحن همون با

 هست خودشونم مال تازه...  دارن مجردی خونه...  دردن بی مرفه مردم -

 !درده زندگیت تمام که یکی تو واسه بمیرم: گفتم دلم تو

 :پرسید مامانش

 کنی؟ می زندگی تنهایی -

 :گفتم و گذاشتم هم رو چشمامو

 !بله فعال -

 :گفت و شدن نزدیک بهم ابروهاش

 چی؟ یعنی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 تهران میان دیگه ماه چند تا داداشم و بابا...  خب -

 مامانت؟ پس -

 :گفت و بحث وسط پرید شاهرخ

 الی؟ بابای مامان به دادی گیری چه شما...  من مادر اخه -

 نزد دیگه حرف و داد تکون سرشو کالفگی با شاهرخم و کرد بهش داری معنا نگاه مامانش

 بود؟ حساس من مامان روی چرا شاهرخ

 شد جواب منتظر و کرد نگاه من به دوباره شاهرخ مامان

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 بگم چیزو همه بهتره کنم فکر...  خب -

 :گفت غیض با شاهرخ

 !الی -

 :گفتم شاهرخ به توجه بی و کردم بهش نگاهی نیم

 القط و کرد پیدا مشکل پدرم با پیش سال چند...  فهمیدیم تازه یعنی...  داره الزایمر من مامان -

 تماس در باهاش وقت چند تا...  تهران رفت مامان اما موندیم بابا پیش داداشم منو...  گرفت

 بود شده عادی برام و بودم شده قبول دانشگاه دیگه منم...  رفت بین از رابطمون کم کم اما بودیم

 هوای به بار یه وقت هرچند داداشم یعنی نوژن...  اینجا اومدم شدم قبول تهران که ارشد... 

 تیجهن به اما کنه پیداش شاید تا گشت می مامان دنبال وقتا بعضی و تهران میومد من به سرزدن

 به...  دیدمش اتفاقی خیلی که سالمندان خانه رفتیم دوستام از یکی با پیش ماه 0 تقریبا...  نرسید

 تهران بیان همیشه برای اونام شد قرار...  اومد و دادم خبر نوژنم

 نتظرم منم...  بود خیره من به مبهوت و مات شهگلم و بود پوشونده دستاش با چشماشو که شاهرخ

 یه...  بود شده منتفی شاهرخ با ازدواج صد در صد...  بودم شاهرخ مادر و پدر العمل عکس

 .کرد نمی انتخاب عروس عنوان به رو طالق بچه یه اصالتی با خانواده همچین

 :گفت و بود شده باز هم از کامال چهرش که انداختم شاهرخ مامان به نگاهی

 ... کنم می افتخار شاهرخ انتخاب به واقعا -

 داشت؟ افتخاری چه طالق بچه کرد؟ می افتخار من به بود؟ زده چی

 چرا؟ بپرسم تونم می -

 :گفت و زد لبخندی

 بگی خودتو زندگی واقعیت صادقانه انقدر کردم نمی فکر -

 فهمیدین می که باالخره -

 :گفت و زد گرمی لبخند
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 تدوس اکثرشون...  ارتباطم در تو سنای هم از خیلی با...  دانشگاهم استاد من...  عزیزم ببین -

 دیگران نگاه از ترس خاطر به فقط کنن پنهان خودشونو واقعی هویت دارن

 :گفتم همین خاطر به...  باشم صادق بود گفته که همونطور کردم سعی

 نمیگم جا همه اینارو من ولی -

 :گفت کرد می گرم ادمم دل که گرم لبخند همون با

 ولقب اینم البته...  مثبته نکته یه خودش دونی می خودت از رو ایندت همسر خانواده که همین -

 جز کسی هم ابد تا...  ادمه خود مال فقط چیزا بعضی...  بگه نباید چیزم همه ی همه ادم که دارم

 جداست مسئلش اونا...  فهمه نمی ازش چیزی خدا

 :گفتم و زدم خودش لبخندای همون از

 دارین لطف شما -

 :گفت عروسیه نشیمنگاهش تو بود معلوم که شاهرخ

 !دیگه مبارکه -

 :گفت و انداخت بهش سرزنشگری نگاه مامانش

 مبارکه؟ چی چی...  نرفتیم خواستگاری که هنوز -

 :گفت و شد مظلوم ها بچه پسر مثل

 شدی اوکی شما که اینه منظورم یعنی نه -

 :گفت و گرفت خودش به رفتنو فرو فکر تو ژست بعدم

 اب الی...  کردنت راضی واسه بودم کشیده نقشه چقدر...  موندم خدا کار تو...  مامان بینی می -

 ... ! انسان عجیبیه موجود اصال...  خرید هامو نقشه کل جمله تا چهار

 :گفت مامانش...  درمیاره بازی مسخره داره بود معلوم

 !خودتو کن جمع -

 :گفت بود شده کالفه انگار که شاهرخ
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 نینک می یکی به دست الی با فردا پس...  دونم می که من...  ندی گیر بار یه شد مامی...  بابا ای -

 ...! بکشین باال ارثمو بدین دق منو

 :گفتم شده گرد چشمای با خودم دفعه این

 تو؟ میگی چی -

 !حقیقتو خدا به واال -

 :گفت شهگل

 اینجا بیان شام داداشا و ابجیا بزنم زنگ برم من...  زدی حرف زیاد شاهی بسه -

 :گفت و شد جدی شاهرخ

 گاوزبون؟ گل بگم تو به من خوبه! شاهی گفت من به این باز -

 بمونم من که نبود درست و بودن اینجا شام برادراش و خواهر ظاهرا...  برم بود وقتش دیگه

 !موندن واسه حداقل...  بودم نپوشیده حسابیم درست لباس

 :گفتم و شدم بلند جام از

 شدم مزاحم ببخشید...  کنم زحمت رفع دیگه من -

 :گفت باشه ریخته بهم هاش برنامه همه که انگار شهگل و شدن بلند جاشون از همه

 کنم دعوت بزنم زنگ خوام می تو خاطر به...  اینجایی شام کنم؟ زحمت رفع چی چی -

 دیگه وقت یه باشه...  ندارین امادگی شمام...  نیست درست اخه عزیزم نه -

 :گفت بود برخورده بهش انگار که شهگل

 نیمک می درست خودمون ساالدم یه...  میگیریم بیرون از که شام...  داریم خوبشم داریم امادگی -

 بدم نشونت ابجیام به خوام می تازه...  همی دور

 :گفتم و زدم لبخندی

 تدرس...  نیست معلوم چیزی که هنوز بعدشم...  میشم مزاحم دیگه وقت یه...  ندارم که تعارف -

 !بپیچه خانوادتون تو نیست
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 :گفت بود نشسته چغندر عین لحظه اون تا که شاهرخ بابای

 برای هم خواستگاری برای هم خدمتشون میریم ما بعد دفعه...  باشه راحت بذار جان شهگل -

 اشنایی

 :گفتم و نیاوردم روم به اما رفت ویری قیری دلم ته

 هستیم درخدمتتون...  شکیبا اقای دارین لطف -

 :گفت شاهرخ مامان

 موندی می کاش ولی -

 شد نمی و بود گذشته تعارف از اصرارم...  خب موندم می گفتی می زودتر یکم! زن روحت تو

 .داد تغییر تصمیمو

 ممنون رسم می خدمت دیگه وقت یه -

 :گفت و شد نزدیک بهم شاهرخ

 رسونمت می -

 نیارم نه که کرد حوالم چشمکی بعدم

*** 

 :گفت و کرد عوض رو دنده

 !بودیا شده خانوم خیلی -

 :گفتم و زدم پهنی لبخند

 بیاریم بدست خانومو مامان دل خواستیم دیگه -

 !خواهر خسته نه...  اوردی بدست جـــــــورم چه -

 خواهر؟ -

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

277 

 

 همسر خسته نه...  ببخشید اُو -

 :گفت که خندیدم

 بپرسم؟ سوال یه -

 بپرس -

 :گفت شد می جدی یهو که اوقات اکثر مثل

 بود؟ طالقشون کرد؛ مادری برات ماه 2 مامانت اینکه دلیل -

 اوهوم -

 مگه شناختیش؟ کجا از پس گرفت؟ طالق مامانت که بود ماهت 2 تو یعنی...  درنمیاد جور ولی -

 بشناستت؟ که داشتی انتظار چطوری کرد مادری برات ماه 2 اگه ندیدیش؟ ساله 01 نگفتی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 از اینم...  فهمه نمی چیزی ازش کسی خدا جز که ادمه خود به مربوط چیزا بعضی مامانت قول به -

 هموناست

 باشه داشته خبر نوژنم شاید...  داره خبر ازش هم مامانت خدا، جز ولی -

 :گفتم و سمتش برگردوندم صورتمو

 گرفتی شو پِی انقدر تو که نیست مهم خیلیم...  مامانم منو بین ایه مسئله یه -

 .نزد حرفی و کرد فوت نفسشو

 :گفتم...  نبود خونه مسیرش

 خونه؟ نمیری -

 باش من با حداقل...  خونمون نموندی که شام -

 هب داشت ای عالقه چه...  رفتیم قبلم های دفعه که رستورانی همون رفت بازم و گفتم ای باشه

 !اونجا
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 و یمشد وارد...  رستوران برقی در سمت رفتیم باهم و شدیم پیاده باهم...  کرد پارک رستوران جلو

 .نشستیم رستوران کنج

 وت بود زده زل...  داد تکیه میز به ارنج با و اش چونه زیر گذاشت و کرد قفل دستاشو جفت شاهرخ

 :گفت که دزدیدم ازش نگاهمو...  چشمام

 کن نگام -

 :گفت که کردم نگاه چشماش تو

 گفتی؟ چی شاپ کافی رفتیم باهم که اولی روز یادته -

 گفتم چیزا خیلی -

 !گفتی قهوه به راجع که اون -

 شب؟ اون قهوه؟ به راجع

 نیس یادم -

 :گفت جدیت با

 ...اور اعتیاد اما تلخ تیره توست؛ چشمان قهوه...  گفتی -

 :گفتم و کردم تصحیحش

 ...آور اعتیاد و بخش آرامش -

 :گفت و داد تکون سری

 گفتی؟ راست! همون حاال -

 :گفتم و کردم کوتاهی خنده

 نداشتم دیدنتو چشم که روزایی...  روزایی چه اونم! تو و نه هیشکیم -

 :گفت و کرد و جدا اش چونه زیر از دستشو

 نداشتی؟ واقعا -
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 نه که معلومه -

 داری؟ االن دیدنمو چشم شد چی بعد -

 :گفتم و دادم تکون هوا تو دستمو

 دیگه شدم خرت -

 .نزد حرفی و خندید

 !کرد جین سین کلی و گرفت سفارش و سرمون باال اومد گارسون

 :گفت شاهرخ رفت وقتی

 خواستگاری؟ بیایم کی -

 :گفتم فکر بدون

 تهران اومد نوژن هروقت -

 میاد؟ کی -

 :گفتم و انداختم باال شونه

 بشه ردیف رستوران کارای هروقت...  نیست معلوم -

 :پرسید ریزی اخم با

 رستوران؟ -

 چیکارست نوژن بودم نگفته...  او

 !داره رستوران -

 خوبه وضعش پس -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 !شما اندازه به نه -

 :گفت و زد پوزخندی
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 !پولدارمونه خدابیامرز بابابزرگ سری صدقه داریم هرچی مام واال -

 زِرم! بابابزرگه ارث دارن هرچی وقت اون...  منه حقوق فقط دیویست و 0 ماهی...  عمش جون اره

 !واال داره حدی

 خورم پر...  خورد می فقط و نبود حرف اهل خوردنم موقع...  موند جواب بی حرفش غذا اوردن با

 بود دستم عادتاش از سری یه شدن غذا هم چندبار از بعد...  بود غذاش به حواسش ولی نبود

*** 

 که بودم نکرده عوض لباسامو هنوز...  رفت و رسوند منو خونه تا شاهرخ شام خوردن از بعد

 دمفهمی ولی بودم نکرده سیو شمارشو...  شیواست فهمیدم شماره دیدن با...  خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب...  شستن به کرد شروع دلم شویی رخت شمارش دیدن با...  اونه که

 بله؟ -

 سالم الو -

 !؟...بود شده چی خدایا...  باشه داشته استرس میومد نظر به...  نبود معمولی صداش

 سالم -

 :گفت میره تحلیل داره انگار که لحنی با

 ...کردین چیکار شما خانوم -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 شده؟ چیزی -

 :گفت کوتاهی مکث از بعد

...  نمیره ام خونه...  نیست خوب اصال حالش گفت می...  زدم حرف دوستاش از یکی با امروز -

 می سیگار یا خوابه می یا...  کنه می خفه خودشو سیگار با داره میگه...  دوستش همون خونه رفته

 کنه می نابود خودشو بره پیش همینطوری...  کشه
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...  ودنب جدیدی چیز...  کشید می سیگار حسام...  کرد فروکش استرسم و کشیدم راحت نفس یه

...  همیش خوب بعدش اینطوریه مدت یه...  نبود مهم دیگه کشید می اگه ام بسته تا 01 روزی حاال

 ...بود پیشش دوستش اینکه همه از مهمتر

 !؟... شدم می نگرانش باید چرا دیگه

 ...! نداشت ربطی من به اشم بقیه...  بده خودش دست کار نبود که تنها

 وقت اون...  شده راحت ازش خیالم که فهمیدن می نباید بقیه و دختر اون اوصاف این ی همه با

 درست مشکل برام خواستن می اگر هرچند...  میومد پیش مشکل من واسه و میشدن تر جری

 !حساس روش و نزدیکاشن اونا هرحال به خب ولی...  نداشت ربطی چیزا این به کنن

 کردم قطع و کردم سرد و خالی و خشک تشکر به

 ...خوابیدم حسام فکر با و کشیدم دراز مبل رو راحت خیال با

*** 

...  بودم اتاق تو من فقط و بودن رفته همکارا همه...  بود نشده تموم هنوز کارم اما بود 4 ساعت

 بعد هک گفت و زد زنگ شاهرخ اما...  برم بعد کنم تموم کارمو گرفتم تصمیم نداشتم کاری که خونه

 از ناچار به...  نکرد قبول دیگه وقت یه بذاره که کردم اصرار چقدر هر...  بیرون بریم ظهر از

 ردمک عوض بود خز پر اش یقه که شنلی یه با اداریمو مانتوی...  خونه رفتم و بیرون اومدم شرکت

 و کردم مسر مشکی مقنعه شال جای به...  پوشیدم مشکی بلند پوت یه با خوردمو تیغ لی شلوار... 

 یه ادرس...  برم خودم که داد ادرس و دنبالم نیومد شاهرخ همیشه برخالف...  بیرون زدم خونه از

 ایستگاه...  کردم کارم همین و برم تونستم می راحت مترو با...  بود تجریش تو شاپ کافی

 وردک تونستم می دور از...  کردم پیدا شاپو کافی جو و پرس کلی از بعد و شدم پیاده تجریش

 ... کم نور و مرمری سنگی دیوارای...  زرشکی نفره چهار های میز...  بدم تشخیص شاپو کافی

 ... اما شدم وارد و کردم باز رو شاپ کافی در

 ...همانا بردنم مات و همانا شدنم وارد

 کردن؟ می چیکار اینجا اینا

 ... مامانش تا گرفته فرید از...  بود داشت خبر شاهرخ منو رابطه از کسی هر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

282 

 

 و ردنک دنبال نگاهشو رد هم بقیه...  شد متوجه منو اومدن که بود نفری اولین پریسا داداش پدرام

 لدتتو": گفتن زدن که دستی با همراه و شدن بلند جاشون از فرید از تبعیت به و من به رسیدن

 "مبارک

 ... ریز اخم یه و نشست لبم رو ریزی خنده

 بود؟ چندم امروز مگه

 دی؟ 04

...  شهگل...  شاهرخ مامان همه از اول...  بوسیدم رو خانوما تک تک روی و شدم نزدیکشون

 بود شهرزادم حتی...  فرنوش...  پریسا

 و فرید...  شهنود...  شاهرخ...  احسان...  شاهرخ بابای همه از اول...  دادم دست هم اقایون با

 پدرام

 :گفتم جمع به رو

 تولدمه؟ امروز واقعا -

 :گفت پریسا

 !دهمه امروز خیرم نه -

 ؟...پس خب -

 :گفت شاهرخ

 ناراحتی...  گرفتیم امروز نبود جور شون برنامه چهاردهم...  باشن همه خواستم می من خب -

 !؟...بیایم چهاردهم بریم کنیم جمع کوزمونو کاسه

 :گفتم و خندیدم

 باشم ناراحت چرا بابا نه -

 :گفت و کشید عقب خودشو کنار صندلی

 خودم پیش بیا -
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 :گفتم و نشستن همه...  شاهرخ کنار رفتم و زدم دور بودنو چسبونده بهم که میزی تا 2

 کردین گیرم قافل واقعا نداشتم انتظار اصال -

 :گفت گوشم زیر شاهرخ

 بود وظیفه -

 کیکو و ونسمتم اومد ببینم روشو تونستم نمی که شکلی مربعی کیک با گارسون که زدم لبخندی

 !کرد سوپرایزو دومین و میز رو گذاشت کیکو شاهرخم...  شاهرخ دست داد

 ... بود کیک رو خودم عکس

 نگلیسیا کاله یه...  بود خوب خیلی خداییش...  داشت الیکم بیشترین که عکسام بهترین از یکی

 ... بود اویزون کاله زیر از موهامم و بود سرم رو صورتی

 :گفتم و کردم نگاه شاهرخ به شده گرد چشمای با

 دیونه؟ کردی چیکار تو -

 :گفت و خندید

 !خدا به هیچی -

 :گفتم خنده با و کشیدم عمیقی نفس

 !هنگم من -

 :گفت شاهرخ به خنده با فرید

 میشه درست سرش تو بزن یکی -

 :گفت و گرفت گاز پایینشو لب شاهرخ

 !هَــــــو -

 :گفت شهگل که خندیدن همه

 !ها میشه حسودیم داره -
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 :گفت تقریبیش بامزگی همون با شاهرخ

 کل وت خاورمیانه گرفتم برات من که تولدی...  رفته یادش پارسالشو تولد...  سرجات بشین جغله -

 ! بودن دعوت تهران کل...  بود ندیده عمرش

 :گفت و نیاورد کم شهگل

 !کیک رو ننداختی که عکسمو -

 نکردم که من کردی انتخاب کیکتو خودت -

 کرد کارو همین هم دفعه این و داد خاتمه تا دو این بحث به مامانش بودم خونشون که قبل دفعه

 :گفت غیض با مامانش

 !ها بچه -

 که زد چشمک بهم شاهرخ چشم از دور و خورد حرفشو شهگل...  کنن تموم که بود کافی همین

 ... شد لبخندم باعث

 :گفت فرنوش اما ببرم کیکو تا طرفم گرفت رو شده تزئین چاقوی شاهرخ

 !شمــــــع کن صبر -

 :گفت شهگل به و میز رو گذاشت رو چاقو و کرد نچی شاهرخ

 !بده -

 !2 یه بود 2 یه...  دراورد کیفش تو از رو شمعا شهگل

 ...شد تموم سالگیمم 22

 هک شد بلند جاش از دوربین با شهگل...  کرد روشنشون فندک با کیکو رو گذاشتشون شاهرخ

 !بودم؟ پوشیده مقنعه چرا سرم تو خاک...  افتادم لباسام یاد تازه...  بگیره عکس

 شاهرخ منو از نفره دو عکس یه عکس اولین...  کردم مرتب موهامو و کشیدم ام مقنعه به دستی

 تگرف همه از کلی عکس یه نشه اب شمعا اینکه برای...  گرفت خودم از تنهاییم عکس یه...  بود

 ... شاپ کافی های مشتری از یکی به داد دوربینو باشه خودشم اینکه برای و
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 :گفت شاهرخ قبلش...  کردم می فوت رو شمعا باید حاال

 کن ارزو اول -

 :گفت گوشم زیر بعدم

 !بکنی من با ازدواج از غیر ارزویی اگه مدیونی -

 :گفت شهرزاد که بود نشده تموم حرفش

 تقلب؟ -

 ندادم جوابی و زدم و شهرزاد به لبخندی

 یرز بازم شاهرخ که بریدم کیکم...  شد بلند دستشون صدای که کردم فوت رو شمعا ارزو همون با

 :گفت گوشم

 !خودم واسه کنار بذار لبتو -

 :گفت شاهرخ به رو بود شده شاکی انگار که احسان

 بشنویم مام بگو بلند میزنی؟ حرف گوشی در انقدر چرا -

 :گفت و نشست سیخ شاهرخ

 !خوردم شکر -

 :گفت شاهرخ مامان که شد بلند ها خنده صدای

 کنم تقسیم کیکو من بده جون الی -

 :گفت شده گرد چشمای با شاهرخ که میز سمت اون دادم هول کیکو خواسته خدا از منم

 !کنه می تقسیم خودش بده الناس تولد مامان؟ اااا -

 :گفت کرد می نزدیک خودش به کیکو که حالی در مامانش

 !تو مال لبش نترس -
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 اشتد دستاش زیر ولی پوشوند صورتشو دستش با پایین انداخت سرشو شاهرخ که گفتن اُو همه

 .خندید می

 :گفت کنه عوض و بحث اینکه برای شکیبا اقای

 دخترم مبارک تولدت -

 :گفتم و زدم لبخندی

 شکیبا اقای ممنون -

 :گفت شاهرخ

 !جون پدر بگی باید شوهرت پدر میشه دیگه وقت چند...  چیه شکیبا اقای -

 :گفتم شکیبا اقای به رو و کردم کج سری

 !جون پدر مرسی -

 ...بود گرم لبخند یه جوابم

 هب نگاهی...  من به داد کیکو اخرین...  بود کیک بریدن مشغول جون مادر شایدم یا شاهرخ مامان

 هب نگاهی...  بود خودم واسه چشمم...  لبمه بود خواسته که همونطور دیدم که کردم شاهرخ کیک

 کیکمو و شدم بیخیالش...  نرسیدم نتیجه به ولی خوره می کی دماغمو ببینم انداختم بقیه کیک

 ... خوردم

...  بده نفر اخرین گذاشت خودش...  کنن رو همه کرد اعالم شاهرخ که بود ها کادو بعدی مرحله

 یه پریسا کادو...  سفید طال توپی گوشواره جفت یه...  بود شاهرخ بابای مامان از کادو اولین

 دیوان و شهگل طرف از خرس یه...  دستبند یه...  ادکلن یه بعدی کادو...  بود ورساچه ساعت

 ... حافظ

 :گفت و کشید عمیق نفسی...  بودن دوخته چشم شاهرخ به منتظر و دادن رو ها کادو همه

 سته سوئیچش فقط...  نیست شاپ کافی تو خب ولی هستا یعنی...  نیست اینجا من کادوی -

 ... بود محال خوشبختی همه این منو...  زمین به چسبید دخترا فک و نعلبکی شد چشما

 ... نداد فکر اجازه و صورتم جلو اومد اش خورده پاپیون سوئیچ
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 :گفت کیه نفهمیدم حالت اون تو که کسی صدای

 هس؟ چی ماشین حاال -

 :شاهرخ

- 210 

 !نکردنش بغل بود سخت چقدر...  گرفتم سوئیچو دادمو قورت دهنمو اب

 شانزدهم فصل

 

 و خونه...  تهران بود اومده و بود کرده جمع زندگیشو که میشد ای هفته 0 نوژن و بود اسفند اوایل

 لیو نزدیکه خونشون گفت میشد...  بود خریده هردوشو تهران تو جاش به و بود فروخته رستورانو

 کم اشدوست و فرید کمک به و بود کرده تصویه سنندج کارکنای و آشپزها با...  بود راه خیلی پیاده

 روختهف هاش صندلی و میز با رستورانو چون...  کارکنا بقیه و گارسون هم شد جور سرآشپز هم کم

 باید تهرانش رستوران ولی نبود بد سنندجش رستوران دیزاین...  میزد دیگه دکور یه کال باید بود

 یداخل طراحی از خیلی که من...  من به سپرد طراحیشو و خرید همین خاطر به میشد بهتر خیلی

 .کرد کمک بهم خیلی و بود دیزاین اش رشته شهرزاد ولی نمیشد سرم

 و رومیزی با ای قهوه میزای...  کردیم انتخاب ای فیروزه و سوخته قهوه رنگشو شهرزاد کمک با

 ات دور و گذاشتیم رستوران وسط هم ستونی شومینه یه...  بود خوب واقعا ای فیروزه های پرده

 سرویس سلف های غذا برای بود رستوران راست سمت هم بزرگ میز یه...  راحتی مبالی دورشم

 .بود پیشخوان چپم سمت... 

 به بودیم کرده شروع بهمن اول از شهرزاد منو...  برد زمان هفته 3 نزدیک تجهیزات این همه

 .بود خودم کار دیگه اون که کردیم می طراحی تبلیغم کارت باید...  دادن نظر و خرید

 ریدخ رفتن می مردم اکثر و بود اسفند چون...  افتاد راه رستوران اسفند اول هفته باالخره اینکه تا

 .گرفت رونق اول روزای همون از همین خاطر به و رستوران میومدن شامم برای

 عدب بیوفته جا اونجا یکم خواست می...  بود نیاورده باباشو فعال و تهران بود اومده خودش نوژن

 اول ینهم برای نوژنم...  اینجا میاورد کاسبیشو و کار و فروخت می مغازشو باید اونم...  بیاد باباش
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 فروشی اجیل فصل که هم موقع اون...  بیاد و بفروشن بعد بخره رو مغازه براش که اومد خودش

 یلیاخ و بود اونجا که بود سال چندین حال هر به...  میومد بعد و موند می سنندج که بود بهتر و بود

 ولی.. . تهران تا کرد می سود بیشتر اونجا...  خریدن می اون از عیدشونو شب اجیل و میشناختنش

 شاهرخ خانواده خاطر به اگه...  برگرده روزه 2 و بیاد شد قرار شاهرخ خواستگاری و من خاطر به

 همین خاطر به بزنم حرف باهاش خودم خواست نمی دلم اصال و بیاد که نبود اصراری هیچ نبود

 .بیاد من خواستگاری باشه خداشم از...  کرد قبول سر با که اونم...  نوژن گردن افتاد

 مبله رو خونه نوژن خوشبختانه...  نوژن خونه بیان بود قرار...  بود شب فردا خواستگاری قرار

 .خونه اورد اسایشگاه از مامانو اولم روز همون...  نداشت چیدن اساس زحمت و بود خریده

 :اومدم خودم به مامان صدای با که کردم می فکر وقت چند این به و بودم نوژن اتاق تو

 جون؟ دختر -

 ... دخترشم بود نفهمیده هنوزم

 :گفتم و بیرون رفتم اتاق از

 جانم؟ -

 میدی؟ من به اب لیوان یه -

 تخت رو کنارش رفتم و ریختم براش اب لیوان یه...  اشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سری

 :گفتم و دستش دادم لیوانو...  نشستم

 جان مامان بیا -

 :گفتم خورد که ابو...  مامان بگم بهش که بود کرده عادت دیگه...  کرد تشکر

 میاد خواستگار برام شب فردا -

 ...دونم نمی...  شد نگران شایدم شد ناراحت شاید...  کرد تغییر نگاهش رنگ

 :گفت

 واقعا؟ -

 اوهوم -
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 خوبیه؟ ادم هست؟ کی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 ... همکاریم تقریبا...  نیست غریبه -

 :گفت

 ...ها سوزونتت می...  شدی؟ عاشق -

 پایین انداختم سرمو و نزدم حرفی

 خواستم می نوژن برای رو تو من -

 گفت؟ می چی این...  شد گرد چشام

 :داد ادامه

 راستی؟ چیه اسمش..  اقا اون با اگه...  دیدی که منم نوژن...  کن فکر بیشتر یکم خب ولی -

 شاهرخ -

 کاره هب سرش...  خوبیه پسر...  کن فکر نوژنم به نرسیدی نتیجه به شاهرخ اقا با اگه اره...  اهان -

 :گفتم و زدم لبخندی

 باشه -

 بود داداشم مثل دیگه نوژن...  کنم فکر نوژن به تونستم نمی دیگه ولی

 و شتمبرگ که بودم نرفته بیرون اتاق در از هنوز...  شدم بلند تخت روی از و گرفتم دستش از لیوانو

 :گفتم

 الناست اسمم من...  راستی -

*** 

...  بودن اومده برادرم خواهر تا 0 هر...  پیشرفت خوب چی همه...  اومد بابا...  خواستگاری اومدن

 که بزرگشم خواهر...  بود بزرگتر شاهرخ از سال 4 و داشت ساله 2 بچه 0 شهروز، بزرگش داداش
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 حتی شب اون...  پسر یه و دختر 0...  داشت بچه تا 2 و بود بزرگتر سال 0 بود شهناز اسمش

 .یدع تعطیالت تو بودن گذاشته عروسیشونم مراسم...  بیاد کردم نمی فکر...  بود اومده فرنوشم

 که هروقت حاال...  عید از بعد افتاد هم عروسی و عقد تاریخ...  شد انتخاب سکه تا 888 مهریه

 ولی...  بودیم اماده که هروقت...  شعبان نیمه...  حسین امام والدت...  پدر روز...  مادر روز...  شد

 خونه سر بریم بعد باشیم عقد ماهی چند شد قرار شاهرخ پیشنهاد به...  بود دینامز این خب

 انگشتر یه...  نزدم حرفی کردن قبول همه چون ولی نبودم راضی خیلی هرچند...  خودمون زندگی

 لوسای نصف تقریبا...  بود کرده بارون هدیه منو پا تا سر خانواده این...  دادن هدیه بهم نشونم

 انگشتر...  sh پالک...  گوشواره...  لباس دست یه...  ماشینم...  گوشیم...  بود اونها وجود از مهمم

... 

 همه خیال اینجوری...  بشه جاری محرمیت صیغه که محضر رفتیم هم خواستگاری شب فردای

 .شد می راحت همه راحت

*** 

 سعی خیلی...  پیش سال 01 نفره 4 خانواده همون...  بودیم نشسته سین هفت سفره دور تا دور

 بیشتر بار 2.3 اتفاقا اون هرچند...  نمیشد راضی جوره هیچ دلم ته انگار اما ببخشم رو بابا کردم

 ... ولی نبود

 هک گرفت نتیجه اینو میشد حرفاش از...  میزد داری بو حرفای بابا خواستگاری از بعد شب اون

 ...من سمت بیاد که شد می سبب همین و کرده نمی نزدیکی باهاش مامان

 ... کردم می تحویل سال لحظه بود فکرایی چه...  اه

 فضا...  مونده اینده سال تا دقیقه 2 گفت می که انداختم نگاهی نوژن دی ای ال تلوزیون به

 غریبه هم برای نفر 4 ما انگار...  شد می عید دیگه لحظه چند تا که انگار نه انگار...  بود سنگین

 ...ودب ما نخودی نوژن...  بودیم غریبه هم برای باباش و مامان منو...  نه که نوژن منو البته...  بودیم

 تبریک بهش عیدو و بوسیدم مامانو...  شدیم جدید سال وارد و گذشت هم اخر های ثانیه باالخره

 ... نه باباش اما کردم روبوسی نوژنم با...  گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

291 

 

 مامان به خودمو کادوی منم و داد عیدی بهمون باباش...  گفت تبریک عیدو و بوسید رو همه نوژن

 بهش چیزی من اما داد پول بهم نوژنم...  بود شده حک روش "شقایق" که طال پالک یه...  دادم

 ندادم

 عروسی که فروردین 3 تا منم...  بگردن رو تهران و بمونن تهران گذاشتن قرار هم تعطیالت برای

 .ترکیه رفتیم شاهرخ خانواده با اون از بعد و بودم همراهشون بود فرنوش

 خیلی بابت این از و بود دعوت نوژنم...  بود عمرم های مهمونی بهترین از یکی فرنوش عروسی

 تا.. . نبود کارم تو خیلی که عروسی کال...  عروسی برم نوژن با میومد پیش کم...  بودم خوشحال

 با خیلی اونم که تا 2 یکی شاید...  نداشتن عروسی خیلی نوژنم فامیالی بودم سنندج که زمانی

 نگذشت خوش بهم خیلی و نبودم اخت مهمونا

 می متر 0 به زور به لباسم پارچه اما بود خوشگل خیلی پوشیدم فرنوش عروسی برای که لباسی

...  نرقصم که شد نمی باعث این ولی...  بود شاهرخ و نوژن های غره چشم باعث همین و رسید

 هم کمی و شاهرخ و نوژن با فقط که اقایون از...  بودم وسط بیشتر بودم رفته که مهمونیایی همه از

 خیلی هک پسراشون از بعضی از ولی برقصم ها غریبه با نداشتم تمایل خیلی خودم...  رقصیدم فرید

 یه همون ولی شد نمی هم دقیقه 0 اونا با رقصم شاید...  کرد پوشی چشم شد نمی بودن پاف

 !رفت غره چشم بس از دراورد جا از شاهرخو چشم دقیقه

 غره چشم همه این...  بود عادی رقص یه...  کردم نمی لج اصال...  کردم می لج کی با دونم نمی

 !نداشت

 و اینستا تو گذاشتم بهتریناشو از تا 2.3 شاهرخ چشم از دور...  شد خوب خیلی شبم اون عکسای

 ونچ شاهرخ خوشبختانه...  نبینه شاهرخ که کنم پاکشون شب اخر تا که کردم یاداوری خودم به

...  نداشت کار گوشیش به زیاد و بود مهمونا با بش و خوش گرم سرش یکم بود داماد برادر

 و بمونه گوشیم تو یادگاری که گرفتم عکسام الیک از شات اسکیرین چندتا 00 ساعت طرفای

 برداشتم نت رو از رو عکسا بعدم

 هب رسوندیم شهنودو و فرنوش و کردیم بوق بوق و چرخیدیم خیابونا تو هم ساعتی 0 شام از بعد

 !بود خوبی شب واقعا...  خودم خونه رسوند منو نوژن هم 2 ساعت طرفای...  خونشون

*** 
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 تو...  بود خوابه 3 که بودیم کرده اجاره ویال یه استانبول اسیایی قسمت تو و بود عید پنجم روز

 منو.. . شهنود و فرنوش به دادیم رو اتاقا از دیگه یکی و بودیم گذاشته هامونو وسیله اتاقا از یکی

 اقات...  باشیم داشته جدا اتاق که نذاشتن همین خاطر به و بودیم نکرده رسمی عقد که شاهرخم

 !هرکی هرکی و بود مشترک سومم

 هک خرید بریم شهگل و فرنوش با که کردم می شونه موهامو داشتم بود ها وسیله که اتاقی تو

 :گفت و اتاق تو اومد شاهرخ

 پوشی؟ می چی -

 :گفتم و کردم اشاره بودم گذاشته چمدونم روی که سفیدم تاپ به

 !اونو -

 :گفت و کرد اخمی...  برد پی بودنش کوتاه و تنگ به میشد نگاه یه با

 بپوش دیگه چیز یه -

 :گفتم و کشیدم کردن شونه از دست

 چرا؟ -

 :گفت شد تر عمیق که اخمی همون با

 نمیاد خوشم...  بشه تیره پوستت خوام نمی افتاب زیر -

 امهاد کارم به منم و بیرون رفت اتاق از...  شنیدم صداشو زور به خودم که گفتم ای باشه لب زیر

 لوارش با پوشیدم مشکی جذب شرت تی یه تاپ اون جای به و کردم غلیظی نسبتا ارایش...  دادم

 ماشین تو و بودن شده حاضر من از زودتر شهگل و فرنوش...  سانت 01 پاشنه کفش و دمپا لی

 جلو فرنوشم و کرد می رانندگی شهگل...  شدم ماشین سوار و بیرون رفتم سریع...  بودن منتظرم

 هب شاهرخ چرا که خوردم می حرص من و بودن پوشیده ای حلقه استین هردوشون...  بود نشسته

 شدم رد ازش و غیرتش پای گذاشتم...  نگفت چیزی شهگل به و داد گیر من

 هک اولی مغازه از...  شدیم پیاده و نگهداشت استانبول های تجاری متجمع از یکی جلوی فرنوش

 یه هشکست پا و دست ماهواره؛ ای ترکیه فیلمای لطف به...  شد شروع خریدمون بود فروشی مانتو

 میدید چشممون هرچی و کردیم رو و زیر پاساژو ساعت 4 نزدیک...  بگیم تونستیم می چیزایی
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 جمح...  کفش و کیف و ارایش لوازم و لباس با بودیم کرده خفه خودمونو... خریدیم می فکر بدون

 چندتا کدوم هر...  برگردیم دوباره ماشینو تو بذاریم بریم شدیم مجبور و بود شده زیاد خیلی خریدا

 وسیله برابر 2 روز یه تو...  بودیم خریده راحتی لباس و مجلسی لباس و شلوار و دکلته و مانتو

 ... کردیم خرید بودیم اورده که هایی

 سرزنش...  برگشتیم و کندیم پاساژ اون از دل و دادیم رضایت شام خوردن از بعد شب اخرای

 یه بود در گوش یه ولی...  طرف یه خریدا حجم برای اقایون غرغرای طرف؛ یه اومدنمون دیر های

. .. کردم می روی زیاده نباید که گفت فقط و نگفت من به خاصی چیز که شاهرخ...  دروازه گوش

 زندگی اول برای و کردم می ازدواج داشتم من هرحال به...  زد غر بیشتر یکم شهگل سر خب ولی

 نمتو می جرات به...  بود زیاد یکم عیدمم خریدای که بماند البته...  کردم می نوار نو خودمو باید

 بودم وندهم...  بودن زیاد که بس از بفروشم لباسامو و بزنم بوتیک تونستم می راحت خیلی که بگم

 !بپوشمشون کجا

 ... دهبو ها شاهزاده تبعید محل قبال که گفتن می...  آدا بیوک جزیره رفتیم کشتی با همه دوم روز

 می شهگلم و من...  افتاب حموم برای شدن اماده فرنوش و شهرزاد رسیدیم اونجا به وقتی

 شاهرخ اما نداشت شهگل گرفتن افتاب با مشکلی جون پدر...  نذاشت شاهرخ اما خواستیم

 ...اما بزنه کرم برام شهنود مثل شاهرخ نمیومد بدم منم...  دراورد شهگلو حرص و نذاشت

 شتپ دیدنش با شهگل...  سمتمون اومد دریا لب از شاهرخ که بودیم نشسته صندلی رو شهگل با

 به رو اومد و نداد اهمیتی بهش شاهرخم...  رفت و شد بلند صندلی روی از و کرد نازک چشمی

 :گفت و زد بینیم به ای ضربه...  وایساد من روی

 باشه کرده بق خانومم نبینم -

 تو...  باال اورد صورتمو و گرفت چونمو زیر انگشت دو با...  گرفتم ازش نگاهمو نزدمو حرفی

 :گفت که زدم زل ایش قهوه چشمای

 خوای؟ می افتاب حموم -

 !نه یعنی...  عقب رفت سرم ناخوداگاه

 چیه؟ پس -

 نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس
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 ... الی -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 نداری؟ دوست برنزه -

 :گفت سریع

 نچ -

 !چرا؟ -

 برنزه.. . کنی بلوند مو خواد نمی دلم...  سفیدش پوست با مشکیش موهای تضاد و ایرانیه دختر -

 هب تقدیم دربست دلم بیاری؟ بدست منو دل چی؟ که...  بذاری لنز...  بسازی لب مَن یه...  بشی

 ...! بودنش کمون رنگین نه سادگیشه تو دختر معصومیت...  شما

 موهام روی ای بوسه...  کردم نزدیک بهش خودمو و گردنش دور انداختم دستمو و شدم بلند

 ... بستم چشمامو و گذاشت

 ...شد می متوقف زمان کاش

 ...کردم می تموم همونجا کاش

 ...موندم می بغلش تو دنیا اخر تا کاش

 ...کاش

 ...میده خوبی بوی موهات چقدر -

 :گفت صورتمو طرف دو گذاشت دستاشو...  کرد جدا خودش از و گرفت هامو شونه دستش با

 دارم دوست -

 :گفتم اش گونه روی بوسه از بعد

 دارم دوست منم -

 بزنیم؟ قدم بریم -
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...  زیرهج ساحل سمت رفتیم...  کرد قفل انگشتام خالی فضای توی انگشتاشو و دادم تکون سرمو

 برای بود فرصت بهترین اما...  نداشتم دوست رو شلوغیی این و بود شلوغ بود ظهر از بعد چون

 :گفتم...  بپرسم شاهرخ از رو چیزایی یه اینکه

 شاهرخ؟ -

 جانم؟ -

 :گفتم و کردم مکث یکم

 شد؟ راضی خونتون اومدم که روز همون مامانت -

 ...اوهوم شبیه چیزی یه و داد تکون سری

 :گفتم و اوردم باال یکم هامو شونه

 وقت اون بعد...  نیست راهی هیچ انگار که بودی داغونی انقدر روز اون تو...  که نمیشه اخه خب -

 کردم؟ عوض نظرشو زندگیم از جمله تا 2 با من

 :گفت و زد پوزخندی

 ناراحتی؟ -

 درنمیاد جور عقل با خب اما نیستم ناراحت نه -

 :گفت که وایسادم منم...  وایساد و کشید دست زدن قدم از

 یلدل تنها...  بیای اینکه از قبل البته...  زد حرف باهاش یکم شهگلم...  نبود تو حرفای فقطم -

 دز حرف باهات وقتی خب ولی...  کردی پهن تور من برای تو کرد می فکر که بود این مخالفتشم

 ارک و سر تو ساالی و سن هم با و دانشگاهه استاده...  گفت که خودش...  نیست اینطوری فهمید

 می هنپ تور استاد واسه دانشگاه تو که هستی دخترایی مثل تو کرد می فکر همینم خاطر به...  داره

 نیستی اونطوری فهمید...  شد عوض نظرش دیدنت با خب اما...  کنن

 :کرد اضافه خنده با بعدم

 !تو نه...  زدم مختو من بعدم -

 :گفت که خندیدیم تایی 2
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 بده جواب بعد کن فکر پرسم می سوال یه -

 بپرس -

 :گفت...  داد ادامه رفتنش راه به و کشید عمیقی نفس

 کنی؟ می چیکار کنه می بازی فیلم برات داره نفر یه بفهمی اگه -

 !ادمش و فیلمش نوع به داره بستگی -

 باشه نزدیک بهت خیلی که دوست یه مثال...  اممم -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 پریسا مثال -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 نداره امکان...  میشناسم کارشناسی دوره از رو پریسا من -

 :کرد اضافه غیض با

 !مثال گفتم -

 :گفت و انداختم باال ابرویی

 نمیوفته اتفاقی همچین یه...  کنم می انتخاب درست دوستامو من...  خب -

 چی؟ کرد جلب نظرتو کردناش بازی فیلم باهمون طرف اگه -

 :گفتم و کردم نزدیک بهم ابروهامو

 پرسی؟ می سوالو این چرا شاهرخ -

 نه؟...  است دیگه هم با اشنایی ی دوره نامزدی کنم فکر -

 :گفتم و کردم فوت نفسمو

 این؟ چرا سوال همه این -

 بده منو جواب تو -
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 می دورش قرمز خط یه و کنار میذارمش همیشه برای اما...  نیومده پیش برام تاحاال...  خب -

 کشم

 کنار؟ میذاریش چی؟ باشه کرده وارد ضربه یه بهت اگه -

 ازش گرفتم انتقامم شاید خب ولی اره که گذاشتنش کنار -

 تونی؟ می کنی می فکر -

 تونستم؟ می

 داشتم؟ انتقام قدرت

 کی؟ حمایت با

 !تونستم نمی...  نه

 تونستم می شایدم

 ...چمیدونم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ...دونم نمی -

*** 

 ها، برج ا،ه مسجد ها، کاخ...  گشتیم رو استانبول نصف تقریبا بودیم ترکیه که ای هفته یه اون تو

 وشخ همه به...  رفتیم که بود جاهایی ترین بیادموندنی از بسفر تنگه...  بسفر تنگه تر مهم از

 چندتا ماهیگیری دهکده تو...  دیدیم رو جا همه و زدیم دور رو تنگه سواحل همه قایق با...  گذشت

 وقف منظره که رفتیم گاتاال برج به هم غروب دمای دم...  کردیم بازی اب کلی و گرفتیم هم ماهی

 ... کرد می ایجاد تنگه از رو قشنگی العاده

 بار اولین برای...  همیشگی های دغدغه از دور به و ارامش از پر...  بود عمرم سفر بهترین

...  بمونم همونجا و بشه متوقف زمان خواست دلم بار اولین برای...  دارم خانواده کردم احساس

 دشهنو و فرنوش و شاهرخ و من...  بود بشیکتاش دیسکو توی افتاد اتفاق که بدی خاطره تنها

 اخرش و بود هممون اعصاب رو ترکی پسرای هیز نگاهای...  رفتیم نمی کاش اما بودیم رفتیه
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 شکایت طرف که بود این اوردیم که بزرگی شانس یه...  افتاد راه دعوا و اخر سیم به زد شاهرخ

 شاید بگیره شاهرخو جلوی که نبود شهنود اگه هرچند...  شد می چی نبود معلوم وگرنه نکردن

 .بود استرس از پر اما گذشت خیر به خوشبختانه که وسط میومد پلیس

 اصرار شاهرخ هرچی...  دنبالم فرودگاه اومد نوژن که تهران رسیدیم فروردین 02 شب نصف 2

 امادگی اونام و بودیم اومده سفر از تازه هرحال به...  نکرد قبول نوژن خونشون بریم که کرد

 !بود مهمونی وقت چه شب نصفه 2 اصال...  نداشتن پذیرایی

 تتخ رو لباسا باهمون که بودم خسته انقدر خونه رسیدیم وقتی...  خودم خونه رسوند منو نوژن

 شب نوژنم...  انگار نه انگار دربیارم لباسامو کرد اصرار نوازش و ناز با چی هر نوژن و خوابیدم

 اب و خوابیدم زیاد دونستم می فقط بودم خوابیده چقدر دونم نمی...  خودش خونه نرفت و موند

 :گفت من به برداشت ایفونو اینکه از بعد نوژن...  شدم هوشیار کامال ایفون صدای

 دره دم شاهرخ پاشو الی -

 کرد؟ می چیکار اینجا دیونه این

 :گفتم

 خستم بره بگو -

 :گفت و اتاق تو اومد

 ها سیزدهمه امروز -

 :گفتم بسته چشم

 باشه خب -

 :گفت و کشید روم از رو پتو

 !دره به سیزده...  بدبخت دودور ددر بریم پاشو -

 :گفت و زدم پسش دست با

 خرافاتی...  کن ولم اه -

 :گفت و کرد بلندتر صداشو
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 منتظرن در دم تبارش و ایل با خان شاهرخ بابا -

 :گفتم و پریدم جام از

 کیا؟ با -

 :گفت لبخند با شد می دور تخت از که حالی در نوژن

 حساسیا شوهر طایفه رو -

 :گفتم و سمتش کردم پرت خرسمو

 !درد -

 :گفت و گرفتش هوا تو

 نه؟ یا بریم میای باالخره -

 :گفتم و کردم گرد چشمامو

 میای؟ مگه توام -

 نیام؟ چرا -

 :گفتم و بغلش تو پریدم...  سمتش دویدم و شدم بلند تخت رو از

 !نوژن عاشّقتم -

 :گفت کنه جدا ازم خودشو داشت سعی که درحالی

 !گامبو...  بابا کردی خفم -

 :گفتم طلبکارانه و شدم جدا ازش

 چاقه؟ کجام -

 عکسم تا 4...  کپیدی که االن تا دیشبم از...  شدی چاق ساخته بهت ترکیه...  نداری خبر خودت -

 !منتظرن شو حاضر برو...  نکن نگاه منو اینجوریم...  رفتی کجا ببینیم نمیدی نشون ما به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

311 

 

 که فهمید شد می چهارتا تا دو دو حساب با...  اتاق تو برگشتم و کردم نازک چشمی پشت خنده با

 مکرد می انتخاب لباس...  کردم می ارایش...  گرفتم می دوش باید...  بشم حاضر زود تونم نمی

.. . رسم نمی هیچکدومم به میشه ای عجله چی همه منتظرن در دم که اینام شاهرخ...  شد نمی... 

 :گفتم و بیرون رفتم اتاق از

 میایم خودمون ما برن بگو بهشون میگم نوژن؟ -

 برن؟ بگیم اومدن راه این حرفیه؟ چه -

 :گفتم و کردم کج سر

 باشن منتظر ساعت نیم زشته...  کشه می طول بشم حاضر تا بگیرم دوش خوام می خب -

 :گفت شده مچاله چشمای با و زد پیشونیش به ای ضربه دست کف با

 کنم چیکار تو دست از من خدا وای -

 :گفت و برداشت پیشونیش روی از دستشو بعدم

...  کن ارایش ماشین تو برو بردار ارایشتم لوازم کن عوض لباستو...  حموم بری خواد نمی -

 !نکردی نکردی، ارایشم

 :گفتم و کردم گرد چشمامو

 نکنم؟ ارایش من...!  بودا حرفا اون از -

 :گفت و زد پوزخندی

 باش زود کنی می کاری هر خب خیلی -

 که ای فیروزه لباس همون کمد تو از...  گذاشتم باز و کردم شونه سریع موهامو و اتاق تو رفتم

 دمخو که شالی همون با...  پوشیدم و دراوردم رو بود تنم رسوند منو بار اولین برای شاهرخ وقتی

 خوب شاه ای " گفت شاهرخ یادمه...  "نباشد وفا واجب رویان خوب شاه بر " بودم نوشته روش

 !خواسته می منو اول همون از انگار که کردم فکر این به و زدم پوزخندی...  "نداری؟ وفا چرا رویان

 سرسرکی ارایش یه و کردم باز وسط فرق موهامو روز همون مثل
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 رو سادگی شاهرخ...  بودم خوب همینجوریم ولی...  بود تکمیل تکمیلِ ارایشم روز اون هرچند

 داشت دوست بیشتر

 وندیدنش با که بودن ماشین تو شهگل و شاهرخ...  کوچه تو رفتیم نوژن با و شدم حاضر باالخره

 شاهرخ؟ تبار و ایل بود این یعنی که کردم نگاه نوژن به چپ چپ

 المس بودن شده پیاده ماشین از تازه که شهگل و شاهرخ با و کرد اکتفا مرموزی لبخند به نوژن

 بدون نوژنم...  عقب رفت بود نشسته جلو که شهگل و کردم سالم بهشون منم...  کرد علیک

 !شاهرخ و نوژن نه کنیم ازدواج بود قرار شاهرخ و من سرم خیر...  جلو رفت تعارف

 به...  افتاد راه همیشگیش های پرونی مزه با شاهرخم...  نشستم عقب و نیاوردم خودم روی به

 ...نیاوران پارک...  روند می عالقم مورد پارک سمت

 و نوژن با...  کنه پیدا پارک جای تا رفت خودش و کرد پیاده پارک جلو رو ما دقیقه 21 از بعد

...  نبود همه تولدم مثل بازم...  بودن نشسته استخر نزدیک که خانوادشون سمت رفتیم شهگل

 که شاهرخ خانواده خود و فرنوش و پریسا خانواده کل...  بودن همه ی همه دیگه دفعه این ولی

 المس داری کی با شد نمی معلوم بودن زیاد چون و کردیم سالم همه با...  خودش واسه بود فامیلی

.. . بود کرده بدترش پرسی احوال و سالم بشوی بل اون و بود شلوغ خودش که پارک...  کنی می

 که وقتیم.. . کرد معرفی بهم شهگل هم رو بقیه و شناختم می رو جمع بیشتر نصف بگم تونستم می

 این و بودن خونگرمی خانواده خیلی...  شد شروع پرسی احوال بساط همون دوباره اومد شاهرخ

 ... بود غریب برام خونگرمی

 :گفت همه به رو و نشست کنارم اومد کرد سالم همه به وقتی شاهرخ

 !خانوم النا عزیزم همسر...  کنم می معرفی -

 :گفت بود نشسته چپم سمت که شهگل

 کردم معرفی من داداش اومدی دیر -

 :گفت جانب به حق شاهرخ

 تو؟ یا منم صاحبش -

 !باباش -
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 :گفت و داد تکون تاسف نشان به سری شاهرخ که خندیدن همه

 داریم خواهر مام دارن خواهر همه -

 :گفت نوژن

 !داریم بهترینشو ما -

 :گفت و زد برقی چشماش شاهرخ

 لعنت منکرش بر -

 :گفت بود سالش 21.22 شاید که جمع پسرای از یکی

 هستین؟ والیبال پایه...  حرفا این بیخیال -

 :گفت شهگل

 !جـــــورم چه -

 :گفت و زد من به ای سقلمه بعدم

 خاک به بمالیم رو پسرا پوزه پاشو -

 :گفت شهگل که شدن بلند جاشون از جوونا اکثر...  بود والیبال عشقم

 کنن بازی سال 31 زیر فعال زیادیم خیلی چون...  لحظه یه کنید صبر -

 :کرد اضافه غیض با بعدم

 !لطفــــــــــا -

 :گفت خونسردانه نوژن

 سالمه 29 که من -

 :گفت باشه گرفته مچ انگار که شهگل

 بود النا تولد پیشم ماه 3 تازه...  سالته 31 یعنی داری اختالف الی با سال 2...  خودتی خان نوژن -

 بازی بیخیال فعال پس سالته 30 شما...  20 تو رفت
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 :داد ادامه بقیه به رو

 قطف باشین خواین می چی هر هم پسرا...  همیم با نیکی و پریسا و فرنوش و النا و شهرزاد و من -

 کنم می خودم نکنین اگه که کنین چک سنتونم نشین تا 0 از بیشتر

 :گفتم و وسط پرید شاهرخ

 نداریم جنسیتی تکفیک...  مختلطه هم ها گروه هست هم 31 باالی...  بزن حرف کم جغله -

 :گفت من به رو بعدم

 خودم گروه تو بیا الی -

 :گفت و زمین کوبید پاشو ها بچه دختر مثل شهگل

 زیبا بذار...  بگیره تونه نمی هرکولم بزنی سرویس یه یکی تو...  دیگه نکن اذیت شاهرخی -

 کنیم

 :گفت و کشید لپشو...  سمتش رفت لبخند با شاهرخ

 تو بیا امتو خواهرمی چون...  دیگه نکن جنسیتی تفکیک میگم همینه واسه...  نکن گریه کوچولو -

 من گروه

 :گفت احسان

 بگیریم رو دخترا این حال یکم بذار...  میگه راست شهگل شاهرخ -

 :گفتم

 چی؟ باختین اگه احسان اقا -

 :گفت و زد پوزخندی

 بگیره تونه نمی هرکولم شاهرخو سرویسای شهگل قول به خانوم الی -

 :گفت پریسا

 نکنن بازی سال 31 باالی میگه که همینه خاطر به خب -

 :گفت شهگل
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 همینه خاطر به دقیقا بله -

 :گفت شاهرخ

 شکنم می تخمه پاتاال پیر دل ور میرم منم کنید بازی خودتون برید...  تسلیم من اقا -

 :گفتم و سمتش رفتم...  سوخت براش دلم لحظه یه

 تو شدی مظلوم چه بمیرم الهی -

 :گفت و کرد اخمی

 ! نکنه خدا -

 :دادم جواب اش شده گرد چشمای به دستشو دادم...  دراوردم شالمو زدم لبخندی

 کنم بازی تونم نمی این با -

 برگشتم منم و ها خانواده سمت رفت...  کرد خالی خاصی حس با نفسشو و گرفت ازم نگاهشو

 کرد یم نگاه بهم پریسا نامزدی شب که دختریه همون بودم فهمیده تازه که نیکی...  ها بچه پیش

 :گفت و سمتم اومد میومد باال و میزد سرش تو مدام که توپی با

 خوبه؟ سرویست جون الی -

 :گفتم و دادم تکون سر نفس به اعتماد با

 اوهوم -

 :گفت و سمتم کرد پرت توپشو و زد چشمکی

 تو مال اولیش پس گرم دمت -

 :گفتم و گرفتم توپو

 نمیذارین؟ تور -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 !نداریما تور شاهرخ -
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 :گفت سمتشو برگشت شاهرخ

 !چه من به والیبالیسته رامین -

 قیافه ولی بود بلند قدش...  والیبالیه که فهمید شد می قدش از که بود فامیالشون از یکی رامین

 :گفت اسمش شنیدن با که کنن بازی والیبال بود قرار که بود کسایی بین...  نداشت

 کرد؟ صدا منو کی -

 :گفت شاهرخ

 کنی؟ می چیکار تورو -

 :گفت پریسا به رو و کرد فکر یکم

 کنیم؟ تورش میدین...  نازکه شالتون خانوم پریسا -

 :گفت احسان

 بگیری؟ شالشو نبود دیگه دختر رامین -

 :گفت و خندید رامین

 کنیم استفاده تور جای به گفتم بود نازک شالش...  کنی می نگاه اینجوری چرا -

 :گفت و کرد اخمی پریسا

 !کادوئه...  بدم شالمو من عمرا -

 :گفت پدرام

 بهت میدیم...  که بخوریمش خوایم نمی -

 :گفت شهگل

 !خب میشه خراب -

 :گفت شاهرخ خواهر شهناز

 بگیر منو شال بیا رامین -
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 :گفت شاهرخ به رو بعدم

 کنم سرم من بده رو النا شال -

 :گفت من به رو شعر بیت اون خوندن از بعد شهناز و داد شالمو شاهرخ

 !رویـــــان خوب شاه بابا -

 تا 2 به شالو...  پسرا به داد خودشو شال و کرد سرش شالو اونم...  نگفتم چیزی و کردم ای خنده

 و نم گفت شهگل که همونطور...  شد شروع بازی و کردیم وصل بود مناسب فاصلشون که درختی

 تا 2 همون و شهنود و رامین و پدرام و احسان و بودیم طرف یه نیکی و فرنوش و پریسا و شهگل

 .طرف یه بودن؛ اومده نفر اولین پریا تولد که پسری

 هبد بستنی همه به باید و است برنده بگیره ست تا 2 که گروهی هر و کنیم بازی تایی 02 شد قرار

 رامین که بود پسرا مال دوم امتیاز اما...  بودم زده من سرویسشو که بود ما مال امتیاز اولین

 نرامی کار بازم و بود پسرا مال سومم امتیاز...  بود ای حرفه و محکم واقعا هاش ضربه...  گرفتش

 عقب تا دو 7 امتیاز تا...  کرد اعالم اینو بود داور که شاهرخ، ،داداش شهروز و بودیم یک دو... 

 04 تیازام تا و افتادیم عقب امتیاز یه دوباره اما کردیم مساوی بعدم و رسوندیمش یک به که بودیم

 می بازی باید انقدر دیگه...  شدیم مساوی و گرفت امتیازو اون نیکی که بود برجا پا اختالف اون

 باید بردن می دومم ست اگه...  بردن اولو ست پسرا 08 امتیاز تو که بیوفته اختالف تا 2 که کردیم

 تعیین سوم ست و بردیمشون امتیاز 3 اختالف با دوم ست اما...  خریدیم می بستنی نفر 41 برای

 نیکی بازم که بودیم برابر 0 پوئن تا...  ما دومم امتیاز و گرفتن پسرا اولو امتیاز...  بود برنده کننده

 شد ثابت بهم اونجا و کردیم حفظ 03 شماره تا اختالفو این...  افتادیم جلو و گرفت دیگه پوئن یه

 ... بردن پسرا و موندیم 03 امتیاز همون تو...  نحسه 03 که

 :گفت احسان که نداشت بستنی خریدن برای رغبتی هیچکس و بود اویزون دخترا دماغ

 !گرممونه...  سریع تند زود خانوما -

 :گفت حرص با نیکی

 بابا بمیر -

 نبود ساده میداد نشون شاهرخ عروسی شب که اونقدرام نیکی...  گرفت خندم
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 :گفت کالفگی با شهگل

 داریم چقدر ببینیم کنید رو رو پوال ها بچه -

...  شد تومن 011 نزدیک که داد داشت چقدر هر کس هر...  داشتم کیفم تو تومن 31 که من

 :گفت پریسا

 نفریم چند دقیقا ببینیم بشمره یکی -

 :گفت و شمرد فرنوش

 نفر 47 ها بچه با -

 :گفت لب زیر شهگل

 !علی یا -

 :گفت و شاهرخ سمت رفت پوال با

 بخر چاکلت دبل تا 47 برو شاهی بیا -

 :گفت و شد تا 4 شاهرخ چشمای

 بیارم؟ کجام از چاکلت دبل تا 47 -

 :گفت کالفه

 دیگه بخر قبرستونی یه از برو چمیدونم -

 :گفت و شد بلند جاش از

 کردین می اینجاشم فکر باید باختین که موقع اون -

 :گفت و باال برد صداشو شهگل

 !!!ااااااااااا -

 نکنا جیغ جیغ -

 :گفت نوژن به رو شاهرخ...  نداد جوابشو و کرد نازک چشمی پشت شهگل
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 بخریم کوفتی یه بریم پاشو داداش -

 هوا کم کم و کشید طول ای دقیقه 21 برگردن و برن تا...  رفتن باهم و کرد قبول حرف بدون نوژن

 :گفت شاهرخ که شد شروع رفتن های زمزمه...  شد می تاریک داشت

 نزدیم گره سبزه هنوز -

 :گفت شهگل که نشست همه لب رو لبخندی

 بزنی؟ گره سبزه نبود یادت سال 32 -

 ... خندید ریز شهگلم و کرد نگاهش چپ چپ شاهرخ

 سبزه مشغول نچسبید نفر 0 ما به اصال که هایی بستنی خوردن و بساط و بند کردن جمع از بعد

 :گفت گوشم زیر شاهرخ که شدیم زدن گره

 !بزنا گره محکم -

 هفدهم فصل

 

 با خوبی تضاد همیشه مثل سیاهم موهای و ای قهوه چشمای...  میزنه برق سینم روی sh پالک

 شخو جا لبام روی زرشکی به مایل قرمز رنگ و گرفته قاب چشممو دور مشکی خط...  داره پوستم

 !تولدشه...  وسطه فرق موهام داره دوست که همونطوری...  کرده

 جبران بازم ولی گرونه...  ناقابل ساعت یه...  ناچیزه داد بهم اون که کادویی برابر در من کادوی

 نمیشه اون کادوی

 ونهخ فرید...  بیرون میام خونه از و میذارم کیفم تو رو نشسته ایش قهوه جعبه توی که ساعتی

 همیش گرفته نوژن رستوران تو تولد...  میزبانه تقریبا که نوژنم...  باشه همراهم که نیست

 ستمتون نمی صورتمو ماشین بغل اینه تو...  رستوران سمت افتادم راه و نشستم فرمون پشت

 .میاد بهم کرمم مانتو با ایم قهوه روسری که دیدم می اما ببینم

 .بودم شقایق رستوران مقصد به مسیری تو من و بود فروردین 28 شب 8 ساعت
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 و بودن اومده همه احتماال...  تو رفتم و کردم پارک خیابون همون تو بژمو ماشین 9 به دقیقه 21

 و فروش و شهگل هنوز...  نیستم نفر اخرین خیلیم فهمیدم شدنم وارد با اما...  نفر اخرین من

 ودب نشسته رستوران انتهای خانوادش اعضای بقیه با که شاهرخ...  بودن نیومده فرید و شهنود

 هخوشبختان و بودن شاهرخ خانواده خود فقط مهمونا...  سمتشون رفتم منم و داد تکون دست برام

 از وژنن که نشستم شاهرخ کنار پرسی احوال و سالم از بعد...  نبود نفریشون چهل طایفه از خبری

 لتکمی جمع و اومدن شهگلم و فرنوش و شهنود و فرید...  پیوست جمع به و بیرون اومد دفترش

 کادو...  شد بریده شکلش قلب کیک و شد فوت سالگیش 32 شمع تولدا، همه معمول طبق...  شد

 دوربین با و کرد شکارش شهگل که بود گونه روی ی بوسه من کادوی اکشن ری و شد داده ها

 !شد ثبت

 خودمون از هم کیک از هم شاهرخ از هم خودمم گوشی با گرفت شهگل که عکسایی بر عالوه

 از دبع و بود میز رو گوشی...  نشدم مانع که ببینه رو عکسا خواست می شاهرخ...  گرفتم عکس

 اون شده گرفته عکسای...  کرد می هدایت چپ به عکسو شاهرخ سبابه انگشت عکس، هر دیدن

 بعد...  داد می نظر و کرد می نگاه دقت با رو همه...  خودم عکسای به رسید شد تموم که شب

 ...ببینه نبود قرار که عکسایی و...  ترکیه عکسای...  در به سیزده عکسای

 ... کرد حبس سینه توی رو نفسم دیدنش که عکسایی

 ... بردن می پی پوستم رنگ فرار به همه نداشتم ارایش اگر

 ای خورده و صد...  اینستا شاتِ اسکرین...  نبود متر 0 که لباسی...  فرنوش عروسی عکسای

 ساعت 3.4 عرض در الیک

 از شاهرخ عصبانیت...  بود غلیظی اخم...  بهم بچسبن شاهرخ ابروهای شد باعث همه و همه

 ... بود خانوادش حضور خاطر به بود کرده اخم فقط االن اگه و بود بدتر میرغضب

 قانع و بزنه حرف بشینه که نبود نوژن مثل...  مهربون یا بود عصبی یا...  نداشت وسط حد هیچوقت

 ...زد می شایدم...  داد می دستور...  زد می داد...  کرد می اخم شاهرخ...  کنه

 گوشی بود تا 2.0 تقریبا که شدنشون تموم از بعد و کرد رد تند تند رو عکسا اخم همون با شاهرخ

 ... کتش جیب تو گذاشت رو

 ... حاله چه در که بگن بهم و کنن نگاه صورتش به دادم اجازه چشمام به و دادم قورت و دهنم اب
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 لحظه چند اخم از اثری که هایی ابرو و بود میز به نگاهشون که هایی چشم اش، بسته های لب

 !طوفان از قبل ارامش همون...  کنه می حفظ خونسردیشو داره که گفت می نداشت پیش

 چرا اصال...  بودم مجازاتم فکر تو فقط...  میدیدم چیزی نه شنیدم می صدایی نه ولی بودم بیدار

 چرا! ؟... کرد نگاه رو عکسا چرا اون! ؟... دستش دادم گوشیمو چرا...  گرفتم اسکرین احمق من

! ؟...خانوادش نگاه جلوی چرا! ؟...تولدش شب چرا! ؟... امشب چرا اصال! ؟...بدشانسم من انقدر

 !؟...من چرا! ؟...نوژن رستوران تو چرا

.. . کردیم سر شبو بیاریم لبامون رو بودیم مجبور شاهرخ هم و من هم که ای الکی لبخندای با

 ننوژ از تک تک و شدن بلند همه...  رفتیم می باید هم ما و شد خلوت رستوران کم کم 02 ساعت

 تا رو همه و داد برادراشو خواهر جواب خونسردش ظاهر همون با شاهرخ...  کردن تشکر شاهرخ و

 . ظاهر حفظ به مجبور و بودم کنارش مسخره کارای این تمام در منم...  کرد بدرقه برن که موقعی

 نوژن و شاهرخ و موندم من و رفتن مادرش و پدر و برادر خواهر تا 0 هر باالخره

 :گفتم کنم نگاه شاهرخ صورت به اینکه بدون

 برم خوام می بده گوشیمو -

 :گفت و کشید رنگش کم لبای روی زبونشو شاهرخ

 رسونمت می خودم عزیزم -

 ... نبود عزیزم انگار که عزیزمی یه...  آور چندش عزیزم یه...  نبود عادی عزیزم عزیزمش

 ..نبود عزیزم اما بود عزیزم

...  فتر بیرون و لرزید نفسم راه بین...  کردم خالی نفسمو داشت جریان قلبم ته که استرسی با

 :گفت نوژن به رو شاهرخ که فرستادم هام ریه تو جدید نفس یه دوباره

 کن استراحت خونه برو رسونم می رو النا من...  العاده فوق و عالی چی همه ممنون خیلی داداش -

 :گفتم

 میرم خودم اینجاست ماشینم -

 :گفت حالت همون و لحن همون با دوباره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

311 

 

 !رسونمت می که گفتم گلم -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 میارم برات فردا ماشینتم -

 کردنشون بغل بعدم و شاهرخ نوژن خدافظی صدای که سپردم رو پیاده به و گرفتم ازش نگاهمو

 به...  گرفتیم فاصله رستوران از شاهرخ شونه به شونه و کردم خدافظی نوژن با...  رسید گوشم به

 :گفت شدیم دور که کافی اندازه

 بزنم دوبار حرفو یه میاد بدم خیلی -

 کو؟ ماشینت -

 شب تاریکی توی و اومد دزدگیرش صدای که بود خیابون انتهای...  زد ماشینو قفل و نداد جواب

 بود مشخص کامال چراغاش نارنجی رنگ

 ...ماشین اینم -

 :داد ادامه

 بده منو جواب حاال -

 پرسیدی؟ سوال مگه -

 انقدر چرا خون پمپاژ مسئول...  دادم قورت دهنمو اب...  زد چنگ مانتومو یقه سمتمو کرد حمله

 کوبید؟ می محکم

 گذاشتی؟ رو عکسا اون چرا -

 زد می دارم میزدم حرف! ؟...بگم تونستم می چی اصال...  نزدم حرف

 :گفت و کرد ول بود گرفته که سفتی همون به مانتومو یقه

 ... لعنتی بزن حرف د -
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 نداشت صدا حنجرم...  چرخید می شایدم...  چرخید نمی زبونم اما... اما بزنم حرف کردم باز لب

 بازم اما...  شد باز صدا...  دادم قورت دهنمو اب دوباره...  کوبید می محکم خون پمپاژگر هنوزم...

 ... بگم چیزی تونستم نمی

 شدی؟ الل چته؟ -

 :زدم جیغ دل ته از بستمو چشمامو

 !شــــاهــــــرخ -

 ... اومد فرود صورتم رو محکم چیزی یه

 ...باشه راحت که بود خلوت قدری به خیابون

 بی یا بود سیلی سوزش از...  بود پریده سرم از برق کنم فکر...  سوخت می صورتم طرف یه

 !درومد؟ اشکم که شاهرخ رحمی

 همونجا اما...  میدید تار اشکم از پر چشمای و خورد می تکون بستم لبای...  چشماش تو زدم زل

 ... نریختن و موندن چشمم کاسه توی

 چپ سمت...  بردم صورتش نزدیک سرمو...  کمرش به زد دستاشو و پایین انداخت سرشو

 :گفتم و دادم نشونش صورتمو

 ...!نزدی طرفو این -

 بشنوم خودم که جوری...  نفس تو نفس...  چشم تو چشم...  چشمام تو زد زل و باال اورد سرشو

 :گفت

 ماشین تو گمشو -

 بود دنیا موجود بدترین حالش این با

 نمیام قبرستونم...  تو با من -

 :گفت و گرفت قویش مشتای تو امو یقه و کرد حمله دوباره

 ببرمت؟ یا میری -
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 شد؟ نمی تموم میدادم قورت دهنمو اب چی هر چرا

 رت شل...  شد شل...  بود دورش بودم داده بهش امشب که ساعتی که مشتش رو گذاشتم دستمو

 ... کرد ولش...  پایین اومد... 

 ...نریختنش و چشم توی اشک شدن جمع بود خوبی حس چقدر

 جلو در و رسیدم بهش...  بود فاصله قدم 01 شاید اما نشمردم...  ماشین سمت رفتم و گرفتم دم

 سرم پشت شاهرخم...  سرجاش کوبوندمش و کردم خالی در سر حرصمو همه...  کردم باز رو

 ...نکرد رحم در به اونم و اومد

 نجهپ تو صورتشم... در و شیشه مرز برامردگی به تکیه چپش ارنج...  بود کمر به راستش دست

 و حال و حس همون تو لحظه چند...  رو به رو به نگاه و سینه به دست منم...  بود چپش های

 ... گذشت سنگین

 دش کنده جا از ماشین و شد عوض دنده...  کرد روشن ماشینو و سوئیچ سمت رفت راستش دست

... 

 :گفت بشنوم که جوری لب زیر

 !چیه مسخرت کارای این دلیل فهمم نمی -

 !بود؟ مسخره من کار کدوم

 بود؟ ممکن مگه اینم از بیشتر هرچند...  شد می تر جری...  نزدم حرف دادم ترجیح

 ... کنی می چیکار داری فهمی نمی الی -

 :گفتم...  بگیرم مونی الل نتونستم

 !فهمی می تو فقط اره -

 :گفت و باال رفت صداش شد می که تاجایی

...  ارنذ عکستو میگم بهت وقتی...  نپوش لباسو اون میگم بهت وقتی...  نزن زر انقد شو خفه -

 نکنی ضرر خودت که میگم این واسه...  نرقص ناکسی و کس هر با میگم بهت وقتی

 :گفتم خودش مثل
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 میاد؟ زمین به اسمون نت رو میذارن عکس ادم همه این ضرری؟ چه -

 بگن خوان می هی...  ان ای عقده...  توجه کمبود یا دارن محبت کمبود...  احمق دارن کمبود اونا -

 ریزن می واعصابمون اینکه جز میزنن سرمون به گلی چه...  ببینیم اینکه فرضم به حاال...  ببین منو

 تو...  هیکل جز ندارن هیچی انگار که ای عقده ادم سری یه...  باشه اونا مثل زنم خوام نمی بهم؟

...  نذار بد عکسای...  نذار عکس نمیگم که منم...  تری سر اونا از خیلی تو...  الی نیستی اینطوری

 اما...  مگفت راست...  ندارم دوست برنزه گفتم ترکیه توی...  نیست وجبم یه لباست که عکسایی

 شهنود...  نبزن زل زنم به نمیاد خوشم...  نبود این خیابون، تو بپوشی بد لباس نذاشتم اینکه دلیل

 وت بشن عور و لخت عالم همه...  نیستم زمینی سیب چون مهمه من برای ولی نیست مهم براش

 فهمن مین و کنن بزک بلدن فقط که اونایی...  اونا لنگه بشی تو نمیذارم من اینترنت تو و خیابون

 گیرمب تسبیح که نیستم بازی ریش و ریش اهل من دونی می خودت الی...  نیست تاالر خیابون

 خوام نمی تو از هم هیچی...  بپوشونم لباس الیه هفت تو ناموسمو و اهلل سبحان بگم هی و دستم

 هست؟...  نیست زیادی خواسته...  کنی رعایت خودتو حد که اینه خوام می که چیزی تنها... 

 ... کرد نمی کار مغزم که بود کشیده رخم به صداشو و بود زده داد انقدر

 ... بستم چشمامو و دستام بین گرفتم سرمو

 بود؟ اومده حجر عصر از

 ؟...چرا دیگه تو -

 :گفت و کرد بلندی ی خنده

 انتظار میزنم؟ رو حرفا این دارم من چرا کنی می فکر این به داری االن چمه؟ من مگه من؟ -

 !هری نمیاد؟ خوشت خوای؟ نمی نمیشه؟ سرم غیرت کردی فکر نداشتی؟

 برم؟ گفت؟ می داشت چی

 :گفتم و دوختم چشماش به رو شدم گشاد چشمای

 چی؟ -
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 نقدا چرا بود؟ بغض اسمش...  نمیذاشت چیزی یه اما...  پایین رفت می باید...  بود اضافه دهنم اب

 یه.. . شکست می بود بغض اگه...  نبود بغض بود؟ اومده باال دهنم نزدیکی تا چرا بود؟ سنگین

 ...نبود بغض اما بود بغض همیشه مثل شاید یا...  بود هوا خود شایدم...  بود هوا مثل چیزی

 گلوته تو بغضی وقتا بغضی دیدی؟

 پهلوته که کسی جلو کنی گریه خوای نمی

 جای یه بود شده نگاهم مسیر...  بود خلوت اما نبود تاریک ادیسون لطف به خیابون...  کنار زد

 ... نامعلوم

 راحتی؟ همین به زد؟ پسم شاهرخم یعنی

 ...بازه ماشین قفل -

 ...کرد زندانی رو اشکا شد نمی دیگه

 !؟...شاهرخ -

 سمتم گرفت کنه نگاهم اینکه بدون و دراورد گوشیمو...  کتش جیب تو کرد دست

 ... دید نمی منو که چشمایی به نگاهم یه بود گوشی به نگاهم یه

 عکس؟ یه خاطر به فقط

 میزنی؟ پس منو داری عکس یه خاطر به تو شاهرخ -

 :گفت شمرده و اروم...  سمتم چرخید نگاهش

 کرد ثابت رو چیزایی یه عکس اون -

 رو؟ چیزایی چه -

 من بشی تر سرکش هرچی کردی فکر خوندی رمان چهارتا...  نمیدی گوش حرف تو اینکه -

 پسر تر سرکش هرچی دختر...  فهمیدن درست ها نویسنده اون اره...  میشم عاشقت بیشتر

 !دارد مکانی نکته هر و جایی سخن هر...  کردی برداشت اشتباه تو ولی...  تر شیفته
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 که کسی...  کردم کاری خوب اصال...  کنه توهین بهم نمیدم اجازه من...  کرد می تحقیرم داشت

 !خوام نمی اینه غیرت اگه...  نیست ادم کنه بلند مردم دختر رو دست

 و شیدک راهشو که کوبیدم درو...  شدم پیاده ماشین از و کشیدم بیرون دستش از محکم گوشیمو

 !رفت...  کوبیدم درو چرا که نکرد شکایت حتی...  رفت راحتی همین به...  رفت

 ...رفت خیابونم تو شب 9 ساعت فهمید وقتی شد عصبی که کسی همون

 ...رفت و کرد ول شب نصفه 0 ساعت رو، تنها دختر یه منو، عاشقمه، گفت می که کسی همون

 ...رفت باوقارم که گفت و کرد تایید پدرشو حرف که کسی همون

 ...رفت امشب

 ...رفت راحت چقدر

*** 

 اخر و گرفت سوئیچو رفتنش از قبل فقط...  نگفت خاصیم چیز...  اورد ماشینو فرید روز اون فردای

 نوماشی فردا که بود این به امیدم همه...  بود رفته جدی جدی انگار...  برگشت من ماشین با شب

...  نداد ام پی...  نداد اس ام اس...  نزد زنگ...  نیومد اما کنه می خواهی معذرت و میاره برام

 از ستمخوا چندبار...  نیومد شرکت هفته یه حتی...  بود رفته انگار واقعا...  نرسوند گوشم به خبری

 جلوی هبدون نباید و دونه نمی چیزی اینکه فکر با اما کنه می کار چی و کجاست که بپرسم شهگل

 تنداش شب اون از خبر هیچکس...  شهگل نه...  پریسا نه...  فرید نه...  نوژن نه...  گرفتم خودمو

 !خدا...  شاهرخ...  من...  دونستن می نفر سه فقط... 

 هم 4 ساعت تا...  نداد اجازه غرورم اما اتاقش تو برم خواستم...  شرکت اومد بعد هفته دوشنبه

 ... کرد می اخراجم بود پدرش جای اگه شاید. .. نشد ازش خبری

 کی...  نخوابم گریه با که نبود شبی...  رسید هفته 2 به نبودنش...  گذشت هم دیگه هفته یه

 !پوچ و هیچ سر...  کنه تا باهام اینجوری که کرد می فکرشو

 کامل دوم و اول بوق...  زدم زنگ بهش و برداشتم گوشیمو...  شد می تموم داشت طاقتم دیگه

 لمد ولی...  بزنم زنگ دوباره نخواستم دیگه...  کرد ریجکت سوم و دوم بوق بین فاصله تو و شد

 !شقایق مامان مثل یکی...  زد حرف باهاش بشه که خواست می نفرو یه
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 ... گرفتم نوژنو دفعه این

 خوبی؟ نوژن سالم -

 داشتی؟ کار...  ممنون عزیزم سالم -

 است؟ خونه مامان -

 چطور؟ اره -

 تنهاست؟...  پیشش برم سر یه خواستم می -

 :گفت و کشید نفسی

 ...احتماال -

 چی؟ یعنی -

 :گفت و کرد مکثی

 باشه پیشش خانوم ترنم شاید -

 من؟ جون از خواست می چی دختر این...  شد باز براش خونه راه باالخره پس

 گردم برمی اومدنت از قبل ولی اونجا میرم من...  باشه خب خیلی -

 بمون میارم شام چرا؟ -

 :گفتم...  بگم دروغ بهش تونستم نمی چشم تو چشم...  ندیدنش برای خواستم می بهونه

 خدافظ...  کنم کامل رو دانشگاه طرحای باید نه -

 نبود مهم برام...  نوژن خونه سمت افتادم راه...  کردم عوض لباسامو و کردم قطع جوابش از بعد

 !رفت می دیدنم با که مطمئنم...  اهلل بسم اون بودم جن من...  نباشه یا باشه خونه ترنم

 ساختمون وارد و کردم باز درو...  داشتم کلید...  کردم پارک و اپارتمان جلو رسیدم ای دقیقه 01

 با درو...  بیرون رفتم و شد باز در بعد لحظه چند...  زدم رو 4 شماره و اسانسور تو رفتم...  شدم

 پذیرایی وارد و دراوردم کفشامو...  شد قطع میومد خونه از که ای خنده صدای...  کردم باز کلید

 لی شلوار و کوتاه استین شرت تی یه با ترنمم و بود نشسته مبل رو معمول طبق مامان...  شدم
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 عمیقی نفس...  دیدمش می چاقچون چادر بدون بار اولین برای...  بود وایساده سالن وسط

 :مگفت و نشستم کنارش...  بوسیدم روشو و مامان سمت رفتم...  دادم سالمشو جواب و کشیدم

 مامان؟ خوبی -

 :گفتم و دراوردم شالمو...  گذاشت هم رو چشماشو

 بزنم حرف باهات خوام می -

 :گفت ترنم

 باشین راحت...  میرم من پس -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 کنی می لطف -

 :گفت مامان

 دختر این نه ای غریبه تو نه النا؟ کجا -

 :گفت و گذاشت هم رو چشماشو

 بهتره برم -

...  بیرون اومد همیشگیش چادر و ساده تیپ با دقیقه 2.3 عرض در و مامان اتاق تو پرید سریع

 زا بعدم...  دادم دست باهاش و شدم بلند احترامش به اجبار به...  بوسید روشو مامانو سمت اومد

 :بگم شد باعث در شدن بسته صدای و بیرون رفت در

 اوردم بد مامان -

 شده؟ چی -

 :گفتم و اش شونه رو گذاشتم سرمو

 هیچی سر...  شد دعوامون... خواد نمی منو دیگه انگار شوهرم -

 :گفت و کشید موهام توی دستی

 رسید؟ اخر به دنیا فکردی زدین هم سر داد تا 2 چیه؟ -
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 ...هری گفت بهم -

 :گفت می که بود اش تجربه از شایدم...  داشت خبر چی همه از انگار

 تو...  داره غرور مَردم...  زده حرفی یه...  بوده عصبی...  کنی باور نباید که گفتو که رو چی هر -

 خوشمزه شام یه...  ات خونه برو...  بگیری دل به نباید که تو...  کنه خواهی معذرت نمیره کتش

 که وقتیم...  بزن خودت به خوشبو عطر یه...  کن مرتب رو خونه...  برس خودت به...  کن درست

 بریز براش چایی یه و ببوسش اومد

 نکردیم ازدواج هنوز ما...  اما -

 :گفت و کشید موهام نوازش از دست

 نامزدین؟ -

 اره -

 :گفت و داد ادامه دستاش حرکت به

 کن خواهی معذرت تو...  بزن تلفن بهش خب -

 ...نمیده جوابمو -

 :گفت و کرد بلند سرمو

 مگه؟ کردی چیکارش...  ببینم -

 :گفتم بغض با

 دونم نمی -

 هب چشمم جلوی بازم و نمیشناخت منو که مامانی...  مامانم بغل تو...  زدم هق...  شکست بغضم

.. . نوژن بابای سابق همسر...  ترنم مامان یا نوژن مامان...  بود که چی هر ولی...  النا گفت ترنم

 ...من کسی بی و تنهایی برای بود مسکن بهترین آغوشش لحظه اون بود که هرچیم چیِ  هر

 ... کردم گریه سیر دل یه

 ...شد خالی جا یه ام سینه توی سنگینی تمام که اونقدری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

321 

 

 :گفتم و زدم اش گونه روی ای بوسه

 مکن می بحث و جر باهات ببینمت اگه کردم می فکر خودم با...  بود تنگ برات دلم چقدر مامان -

 الس همه این اصال...  هستی که خوبه چقدر بگم تونم می فقط هستی که االن اما...  رفتی چرا که

 بودی؟ کجا

 بودی؟ کجا تو...  تا2 خودمون...  سفید اتاق همون توی النا دخترم با...  همینجا من؟ -

 نوژن پیش -

 :کردم اضافه مکث با

 گرده؟ می بر شاهرخ نظرت به -

 کیه؟ شاهرخ -

 ...داره الزایمر نبود یادم

 شوهرم -

 :گفت و کرد نوازش کمرمو

 اره کنی خواهی معذرت و بزنی زنگ بهش اگه -

 نمیده جواب که اون خب -

 بگیریش تا بگیرش انقدر -

*** 

 شدم نمی خسته چرا دونم نمی...  نبودم کن ول من اما...  بود خاموش...  زدم زنگ صدم بار برای

 ارمد بینه می بفهمم که کرد می ریجکت حتی یا...  عشق با چه داد با چه...  داد می جوابمو باید... 

 ... میزنم زنگ

 بورز نفرت بکن لطفی نیستی گر عاشقم

 ...کند می آبم لحظه هر بودنت تفاوت بی

 :داد جواب اما هزارم شایدم...  چهارم و پنجاه و صد شاید...  بود بیستم و صد بار شاید
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 ...النا -

 :گفتم و چسبیدم سفت رو گوشی...  بود بد حالش انگار...  رفت می تحلیل داشت صداش

 خوبی؟ شاهرخم؟ شده چی جونم؟ -

 :گفت و کرد مکثی

 بیا پاشو...  اره االن -

 :گفتم سریع

 کجا؟ -

 بیا خدا رو تو...  ما خونه بیا پاشو...  الی ندارم تحمل دیگه -

 اومدم باشه باشه -

 بود؟ داغون انقدر چرا پسر؟ این بود شده چش...  شدم حاضر چطوری نفهمیدم

 ریمهج اینکه برای...  خونشون سمت به دادم گاز تونستم می که جایی تا و نشستم فرمون پشت

 ترمز...  بودم خونشون جلو دقیقه 02 عرض در...  کردم می کم سرعتمو جاهایی یه نشم

 دونب...  زدم درو زنگ و پایین اومدم ماشین از...  شد بلند ماشین لنت بوی که کردم وحشتناکی

 صداش و شدم وارد...  بود باز...  خونه در جلو رسیدم و دویدم حیاطو عرض...  شد باز در حرف

 ...کردم

 کجایی؟ شاهرخ شاهرخ؟ -

...  باال رفتم ها پله از خونه های فرش تابلو و کرمی مبالی به کردن نگاه بیخیال...  نیومد جواب

 دفهمی شد می نگاه یه تو...  بیرون اومد اتاقی در از شاهرخ...  رفتم می اونجا بود بار اولین برای

 مو اون وقت هیچ...  بود مو از پر صورتش و بود ژولیده مرتبش همیشه موهای...  نداره خوبی حال

 رکابی یه...  بود کرده سیاه اشو چونه زیر کامال دفعه این اما نشد تر کوتاه یا تر بلند ریش ته از ها

 :گفتم و سمتش رفتم...  جیب 0 شلوار و بود تنش مشکی

 خوبی؟ -

 ... بود قرمز چشماش
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 !داغم... الی داغم -

 داد نمی الکل بوی...  گرفت جا اش مردونه دستای بین صورتم که دادم قورت دهنمو اب

*** 

...  نبود خونه تو کسی شاهرخ و من جز...  افتاد شب سر اتفاق اون...  2 ساعت...  بود شب

 متونست نمی...  شد می خوب صبح تا شاید...  داشتم درد من اما...  خوابید راحت خیالت با شاهرخ

 اشتمد دوسش اینکه با...  بود سنگین برام کرد طلب جسمم خاطر به منو شاهرخ که این...  بخوابم

 یغهص...  بودیم نکرده که عقد اما بودیم محرم...  بگذرم کنارش از راحت خیال با تونستم نمی اما

 ... بودم ای

 ... عشق سر از نه بود نیاز سر از...  باشه شکلی ای بارم اولین خواست نمی دلم

 ...بود این خاطر به خواست منو که هم حاال و کرد ترکم هفته 2

 !؟...  بودم بدبخت انقدر چرا

 !؟...  اخه چرا خدایا

 !؟... کردم حقت در ای بدی چه

 !؟...  کنی راحتم منو کشی نمی چرا

 !؟... بلدی چقدر بدی نشون که میاری سرم عالمو های بدختی تک تک هروز هی

 چی؟ من...  قدیر تو...  عظیم تو...  بزرگ تو باشه

 ... بهم کن رحم یکم

 ... خدا نذار تنهام تو

 دبختب انگ افتاد، می تصورم خالف اتفاق یه تا...  خورد می توقی به تقی تا تازگیا چرا دونم نمی

 بدبختی جواب...  بده جواب که...  محاکمه میز پشت نشوندم می رو خدا و میزدم خودم به بودن

 گها...  نبود بدم اونقدرا اما نبود عالی چی همه هیچوقت...  نبودن بدبختی هم واقعا شاید که هایی

 پدر مااس فقط که مادریه پدر داشتن از بهتر بودن پرورشگاهی که دیدم می کردم می نگاه منصفانه

 منصیب ملک چندتا عوضش در مگه کرد؟ طلب منو نوژن بابای شد بد مگه اصال...  باشن مادر و
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 مگه...  شد من مال کمال و تمام نوژن سال چند اون تو رفت؟ نوژن مامان شد بد مگه اصال نشد؟

 یگرید با فکرشان که هایی تن از بهتره تنهایی گفتنی شاعر قول به تهران؟ توی تنهایی بود بد

 رفح راحت خیلی...  راحتم باهاش قبل از بیشتر اینجوری نشناخت؟ منو مامان بود بد مگه...  است

 عوضش زد؟ پس منو شاهرخ بود مگه اصال...  کنه می پاک چیو همه خود به خود اونم و میزنم

 ازن زن مگه اصال خواست؟ منو نیازش سر از امشب که شد بد مگه...  تونم نمی اون بدون فهمیدم

 نیاز؟ مرد و نیست

 ؟ خدا به کنم ای گله چه پس

 نیست ای گله

 من و بود هام بدبختی الی به ال که هایی خوشبختی خاطر به...  بدبختی خاطر به نه...  کردم گریه

 ردک طلب من از نیازشو اینکه خاطر به...  شاهرخ نیاز خاطر به نه کردم گریه...  نفهمیدم سال 22

 ... خیابونی دخترای از نه

 بود؟ شوق اشک اسمش

 :گفت و شد بلند ام گریه صدای از شاهرخ که بود صبح 4 ساعت

 عزیزم؟ خوبی النا؟ -

 و بغلش تو انداختم خودمو...  بودم عاشقش و بود عاشقم که همونی...  همیشگی شاهرخ بود شده

 با اشکامو...  شدم اروم که کردم نوازشم و رفت ام صدقه قربون لب زیر انقدر...  کردم گریه

 :گفت و کرد پاک دستش

 شده؟ چی...  زنی می زار اینجوری تو نبینه بمیره شاهرخ -

 گریه؟ از دادم می جر خودمو داشتم وقتی نمردی هفته 2 این تو چرا بگم خواست می دلم

 شاهرخ؟ -

 جونم؟ -

 :گفتم و خوردم بزنمو خواست می دلم که حرفی

 داری؟ دوسم -
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 :گفت و اش سینه به چسبوند سرمو

 عزیزم اره -

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 کردی؟ اذیتم انقدر هفته 2 این تو چرا پس -

...  بودم تو از بدتر من خودت جان به الی نشنوم؟ صداتو هفته 2 بود راحت من برای کردی فکر -

 بود اشتباه کارت بفهمی که کردم تحمل ولی

 بفهمونی؟ بهم اینجوری خوای می که بچم من مگه -

 :گفت و زد لبخندی

 کردی نمی لجبازی که نبودی بچه اگه -

 :گفتم و کردم اخم

 کردی قهر بودی تر بچه که تو -

 :گفت و خندید بازم

 دکتر بریم باید فردا...  گلم بخواب بگیر...  هیــــش -

 کجان؟ اینا مامانت -

 !بخواب...  شمال رفتن -

 نرفتی؟ چرا تو -

 :غرید

 ...الی -

 بستم چشمامو و خندیدم ریز اشکام بین

*** 

 بگیرم شیرینی جعبه یه نگهدار شاهرخ -
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 :گفت و کرد کم سرعتو

 چی؟ واسه شیرینی -

 !؟...  نه یا نامزدیم پرسید خانوم شمسی رفتیم باهم که قبل دفعه -

 :گفت و داد سر بلندی خنده شاهرخ

 ها گیره می مامانا دعای میگن که اینه -

 ابتدی ممکنه که افتاد یادم تازه...  شدم پیاده نگهداشت قنادی جلو وقتی و زدم ای ظاهری لبخند

 :گفتم ماشینو سمت برگشتم...  نباشه خوب براشون قند و باشن داشته

 چی؟ باشه باال قندشون اگه شاهرخ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 دونم نمی -

 بریم خالی دست زشته -

 بخر پرسنل برای خب -

 :گفتم و کردم سفیهی اندر عاقل نگاه

 بخریم؟ شیرینی پرسنل برای وقت اون سالمندان دیدن میریم داریم..  گیا می چیزی یه -

 باال مهرکی بخوره نبود باال قندش کی هر...  بخریم رو شیرینی...  کنیم کاری یه تونیم می خب -

...  رفاح این از و نگرانیم و داریم دوستون که کنیم می بلغور چیزی یه بعدم...  بخوره نمیذاریم بود

 هوم؟

 :گفتم و خندیدم

 بیام بگیرم وایسا...  ای دیونه -

 ... برگشتم و خریدیم نارگیلی شیرینی جعبه یه و قنادی تو برگشتم

 ضربه...  اینا خانوم شمسی اتاق سمت رفتیم راست یه و اونجا رسیدیم ظهر از بعد 2.2 ساعت

 :گفتم که زد برق چشماشون دیدنم با...  شدم وارد و زدم در به ریتمیکی
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 سر تاج محترمِ خانومای شد عرض سالم -

 ازب روی با اونام...  بوسیدم تاشونو سه هر روی و بود اتاق تو که میزی رو گذاشتم رو شیرینی

 :گفت خانوم شمسی که دادن جوابمو

 چیه؟ برای شیرینی -

 :گفت خانوم منیره...  خندیدم ریز و انداختم نگاهی شاهرخ به

 اره؟ -

 گلشون از گل خانومم سیمین و خانوم شمسی...  کشیدن کل به کرد شروع که دادم تکون سر

 :گفت و اتاق تو اومد پرستارا از یکی که شکفت

 خبره؟ چه -

 :گفت خانوم منیره

 شده عروس دخترم -

 وسیدب صورتمو بعدم...  گفت تبریک بهم و سمتم اومد پرستار که کشیدن کل به کرد شروع دوباره

 :گفت خانوم منیره به رو بعدم...  کرد خوشبختی ارزوی و

 این دست...  پسرم پسرم میگین هی تاحاال صبح از...  شدینا سرحال خیلی ماشاال جون منیره -

 عزیزم تر یواش یکم ولی کرد شادتون اومد نکنه درد دختر

 :گفت خانوم منیره

 میشه؟ یواش مگه عروسیم...  چیه یواش بابا برو -

 به ات بیرون رفت اتاق از و کرد پخش رو شیرینی شاهرخم...  بیرون رفت اتاق از و خندید پرستار

 :گفت که نشستم خانوم شمسی کنار منم...  بده هم بقیه

 اومدی؟ کنار شقایق با چطوری؟ خودت -

 :گفتم لبخند با و کشیدم اهی

 النا میگه ترنم به بازم خب ولی...  کرده عادت بهم تقریبا اونم...  کردم عادت -
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 برس شوهرت به عوضش...  نگیر دل به -

 :گفتم و زدم لبخندی

 چشم به ای -

 عقد خواست می شاهرخ چون...  خرید برای بازار سمت رفتیم بعدش و موندیم اونجا ساعتی یک

 الط سرویس یه...  بود تر سبک خریدمون همین خاطر به...  نداشتیم نامزدی کنه یکی عروسیو و

 و شلوار کت...  عروس لباس جز به خریدیم چی همه...  کفش و کیف...  ارایش لوازم...  حلقه... 

 ... تر مناسب وقت یه برای گذاشتیم عروسو لباس

 درندشت خونه اون تو تنهایی که بود سومی روز و بودن شمال شهگل و شاهرخ بابای مامان هنوز

 اهرخش که شدم ولو تخت رو بیرون لباس با خستگی زور از خونه برگشتیم که شب اخر...  بودیم

 :گفت

 نمیذاره زندت خوابیدی تختش رو لباسا این با بفهمه مامان...  خانوم کن عوض لباستو -

 :گفتم بسته چشمای با

 کن ولم شاهرخ هالکم -

 :گفتم و درومد جیغم که روم پرید اش برهنه ی تنه باال با

 کنی؟ می اینطوری چرا چته وحشی -

 :گفت قلقلکاش بین...  دربیاد اشکم بود نزدیک که دادن قلقلک بع کرد شروع

 دربیارم؟ یا درمیاری -

 :گفتم بودم شده مچاله خودم تو که درحالی

 !کــــــن ولم...  کردم غلط بابا باشه -

 !عمرا -

 اشکم کردن جیغ جیغ و خنده زور از که شکمم و پهلو تو دستاش دادن حرکت به کرد شروع بازم

 :گفت و افتاد تحرک از دستاش اشکم دیدن با...  درومد
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 کنی؟ می گریه چرا من برم قربونت الهی -

 :گفتم و کردم پاک دست پشت با اشکامو

 !روانی دیونه -

 :گفت و گذاشت ام گونه روی عمیقی و محکم بوسه و خندید

 خودمی مال صبح تا...  بپره خوابت خواستم می -

 هجدهم فصل

 

 شاهرخ کردم می فکر...  بود شب 01 ساعت...  خورد زنگ گوشیم که دیدم می سریال داشتم

 دادم جواب شده چی دوباره اینکه فکر با و کردم نچی...  بود شیوا اما باشه

 جانم؟ -

 :گفت خشک و سرد

 سالم الو -

 خوبی؟...  عزیزم سالم -

 :گفت و کرد مکثی

 ببینمتون باید -

 :گفتم و کردم دست به دست رو گوشی

 شده؟ چیزی -

 :گفت و کرد پوفی

 بیاید؟ تونید می کی -

 نده؟ منو جواب که بود مهم انقدر

 شده؟ چی اخه -
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 حسام درمورد...  بزنیم حرف باید -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 خوبه؟ 2 ساعت فردا...  باشه خب خیلی -

 کجا؟...  باشه -

 :گفتم و کردم فکر یکم

 بیای؟ تونی می کجا تو -

 خوبه؟ گاندی خیابون...  کنه نمی فرقی -

 بینمت می پس...  اره -

 کردم نگاه سریالمو بیخیال و کردم قطع خدافظی از بعد

*** 

 که روشنش موهای...  بود پایین سرش و دید نمی منو...  کردم زیاد سرعتمو و دیدمش دور از

 سرشو که زدم بوق براش...  بود پوشیده رنگ کم ابی پا تا سر و بود داده عقب رو بود خدادادی

 جواب...  کرد سالم شدن سوار از بعد و شد نزدیک...  رفت هم در اخماش دیدنم با و اورد باال

 :گفتم...  کردم خاموش ماشینو و دادم سالمشو

 بگو...  خب -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 نیست خوب اصال حسام وضیعت -

 ... نبود ای تازه حرف...  کرد عوض رو نگاه مسیر و چرخید باال به اه با همراه چشمم مردمک

 :داد ادامه

 شما تصور از بدتر خیلی -

 :گفتم و زدم فرمون به ارومی ضربه
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 تا...  بودیم عادی و اجتماعی دوست تا 2...  هیچی...  نبود هیچی حسام و من بین...  شیوا ببین -

 شد بخ که...  شد می تموم وقتی یه جا یه روز یه باید...  باشیم هم کنار تونستیم نمی که عمر اخر

 حسام و من گذشته رابطه از چیزی همسرم خواد نمی دلم اصال و کنم می ازدواج دارم من االنم... 

 مین ولی...  داشته پسر دوست قطعا من وضعیت با دختری حال هر به...  ندونه اینکه نه...  بدونه

 می اتیش و اب به خودشو داره انقدر که کنم نمی درک حسامو هم اصال...  بشناسه شخصو خوام

 زنه

 یچ مردم پسر با بدونید که اینجا اومدم...  بشه ایجاد مشکل براتون خوام نمی من خانوم النا -

 کردید کار

 :گفتم و زدم پوزخندی

 کردم؟ کار چی مگه...  هه -

 :گفت و بست چشماشو

 شده معتاد حسام...  م...  حسام...  حسام -

 چطور...  بود افتاده کار از مغزم و بود شده شل بدنم...  شد حروم بهم زدن پلک لحظه اون تو

 ؟معتاد...  کشید می خودش خاص ژست با سیگارو که جنتلمن پسر اون...  حسام که بود ممکن

 داشت؟ امکان مگه مواد؟

 :گفتم و کردم باز دهن زور به

 حسام؟ -

 داد تکون سر ارومی به

 :گفتم و فرمون رو گذاشتم سرمو

 !چرا خدایا...  چرا اخه -

 چشمو زیر و ریخت می گریه با که ریملی به لعنت...  شد خیس هام مژه...  شد دار نم چشمام

 ... کرد می سیاه

 :گفت شیوا که موندم حال همون تو لحظه چند
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...  چاه تو افتاده چاله از اما کرده فراموشت خودش خیال به...  کنه می کار چی داره دونه نمی -

 ... کنه می مست خرخره تا...  مهمونیه هرشب

 :میگه آرمین لحن با و میزنه پوزخندی

 !اون با شب یه...  این با شب یه -

 همرامون به داریم کاری کثافت جور هزار: داد ادامه مغزم

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 کنم؟ چیکار باید حاال -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 0...  بکشه دست کثافت اون از خواد نمی ولی...  خیلی...  زدیم حرف باهاش خیلی علی و من -

 ... کنه می مصرف داره که است هفته

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 کشه؟ می چی -

 شیشه -

 !وای شبیه کشیدم اهی

 فعال پدرش...  نداشتن خبر دیشب تا خانوادشم...  نمیره خودشون خونه...  شده دیونه -

 نهبی می خواهرشو اتفاقی مهمونیا همین از یکی تو دیشب...  هستن مادرش و خواهر اما کاناداست

 پسر یه اب داشته که بینتش می وقتیم...  میره جایی همچین یه حنانه دیده می که بوده بار اولین... 

 می ات...  بینه می داره چی فهمیده می و بوده هوشیار اما بوده مست اینکه با حسامم...  رقصیده می

 همون دوستای از یکی...  میریزه بهم کال مهمونی...  میزنه رو پسره اون هم خواهرشو هم تونه

 هی همین و هستی کثافتی چه خودت بگم خواهرت به نذار که میگه حسام به گرده می بر پسره

 تا و گهمی حنانه به اخرش تا میشه پسر اون پیچ پا انقدر...  بشه حساس حنانه میشه باعث جمله

 بش یه الکل مصرف و درگیری خاطر به حسامو...  خونه تو میریزه پلیس بکنه کاری میاد حسام

 علی رو اینا...  نبودم اونجا دیشب من...  شد ازاد وثیقه با صبح امروز همین و کنن می بازداشت

 .کرد تعریف برام
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 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 کجاست؟ االن -

 دداری حسام از چی هر کنید سعی که بگم بهتون خواستم فقط...  ایه دره جهنم کدوم چمیدونم -

 هبش دردسر هم دیگه نفر یه برای خوام نمی...  چی هر...  ای ایدی ای شماره ایمیلی...  کنید حذف

 کارم هیچ من -

 بیوفتین دردسر تو ممکنه شماست خاطر به اینا ی همه بفهمه مامانش اگه اما...  دونم می -

 :پرسیدم کنجکاوی با و سمتش چرخیدم

 باید تو نیست؟ خانوادگیتون دوست حسام مگه بشه؟ دردسر من برای خوای نمی چرا شیوا -

 باشه؟ اروم زندگیم خوای می چرا...  بزنی...  بدی فحش من به باید...  باشی اون طرف

 :گفت بغض با

 دوسش اول همون از...  سالم 00 من بود سالش 02 اون...  میشناسیم رو خانواده این ساله 01 -

 و بود عالی ها خانواده روابط...  بود ام نداشته برادر جای...  کرد می کمک بهم درسا تو...  داشتم

 می خیلیم...  خوامش می فهمیدم شد که سالم 07...  دیدم می دیگرو هم بار 2.3 ای هفته

 هک بزرگتر...  شن می عوض بار یه ماهی دونستم می...  داشتم خبر دختراش دوست از...  خوامش

 رفک...  شده دوست شما با فهمیدم که پارسال همین تا...  بود هنوز اما...  شد کمتر روابطش شد

 تداش دوستون واقعا انگار...  چرا دونم نمی...  نذاشت اما...  میذاره کنارتون...  اید بقیه مثل کردم

 پس حسام اصوال...  باشید زده پس اونو شما شد نمی باورم دادید ام پی بهم شب اون وقتی... 

 ارزش گفتم...  زدم حرف باهاش...  کردم پیداش و گشتم دنبالش...  کردم تعجب...  شد نمی زده

 روز و شب حسام...  بود جدی خیلی قضیه اما...  مسخره حرفای همین از...  میگذره...  نداره

 زشا اگرم...  میره می بعدی نخ با گفتم می لحظه هر که کشید می سیگار انقدر...  نداره و نداشت

 ماش از نه موقع اون...  بدیم پس بهش شدیم می مجبور که کرد می بیداد و داد انقدر گرفتیم می

 همین به دختر یه وقت اون و بیارم بدست حسامو دل نتونستم چرا که اومد بدم خودم از بلکه

 ازش حالم کشه می شیشه فهمیدم وقتی اما...  بره خودکشی مرز تا حسام که شد باعث راحتی

 2.0 ولی نه االن...  بدبخت و معتاد بنگی یه به داد جاشو و رفت ال ایده پسر اون...  خورد بهم

 شاز مریضم مگه...  میوفته میشه خشک دماغش به میزنی دست...  جوب تو میوفته دیگه سال
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 با...  کنه می ازدواج داره که دختری یه! کی و چی خاطر به اونم معتاد؟ یه از کنم؟ طرفداری

 رسه می من به چیزی نه میشه اولش روز مثل حسام نه شما با کردن دشمنی

 :گفتم و زدم لبخندی هام گریه بین

 نظیری بی تو...  بگم چی دونم نمی شیوا -

*** 

 از بود پر چشمام...  داشت برنمی سرم از دست هم سرگیجه...  زد می موج صورتم تو نگرانی

 همین شورن می رخت که اونایی شایدم...  خوردن می وول خیلی شکمم های مولکول...  دلشوره

 بود؟ شستن رخت وقت چه االن...  بودن ها مولکول

 کرد؟ می کاری همچین باید چرا اخه میشه؟ چی حسام خدا وای

 درد پاهام...  زدم قدم کیلومتر 31 اندازه به متریمو 01 خونه شاید...  بشینم جا یه تونستم نمی

 ولی...  مبود کاره هیچ تقریبا...  برنمیومد دستم از کاری هیچ...  بود بهتر نشستن از اما بود گرفته

 کنم اریک تونستم می نه بزنم حرف تونستم می کسی با نه...  بیام بیرون تونستم نمی فکرش از

 ... بشم خالص استرس و دلشوره این از و بشم اروم که

 ینم...  باشم نداشته برخورد شاهرخ با تا نرفتم دانشگاه و شرکت مونده عقب کارای بهونه به

 مین همو بود بهتر...  ارزید نمی ریسکش به ولی نه یا بفهمه حالمو تونست می نگفته که دونم

 زنمب حرف کسی با تونستم نمی که همین...  جویید می خرخرمو داشت تنهایی این ولی...  دیدیم

 و افتادم شیوا یاد آن یه...  کنه ارومم تونست نمی هم مامان مورد یه این تو...  بود تنهایی خودش

 :داد جواب...  دوم بوق...  اول بوق...  زدم زنگ بهش

 بله؟ -

 خوبی؟...  سالم -

 داشتین؟ کاری...  ممنون خوبم -

 :گفتم و کردم مکثی

 ببینمت؟ میشه...  نیست خوب اصال حالم من...  من شیوا -
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 االن؟ -

 اره -

 کجا؟ فقط...  میام دیگه ساعت یه تا...  دارم کار جایی االن راستش -

 :گفتم و کردم فکر یکم

 من؟ خونه میای -

 ادرسش؟...  باشه خب خیلی...  اممم -

 بدم بهت دقیق ادرس بزن زنگ بهم اومدی...  رسالت بیا -

*** 

 بعد و ایفون سمت رفتم...  بود برپا دلشوره اون هنوزم...  شد زده خونه زنگ ظهر از بعد 0 ساعت

 باال اومد که رو ها پله...  شدم منتظرش در جلوی و کردم باز درو شیواست اینکه شدن مطمئن از

 مکن گریه خواست می دلم...  کردم بغلش و بستم درو تو اومد وقتی...  دادم جوابشو و کرد سالم

 ... داشتم بغض فقط اما

 دارم دلشوره...  بده خیلی حالم...  شــــــــیوا -

 :گفت و کشید کمرم پشت دستی

 شده؟ چی مگه عزیزم؟ چرا -

 میشم دیونه دارم...  حسام خاطر به -

 کسی باره اولین...  نیست که باشه قوی خودش باید اون...  حاال نداره عیب...  عزیــــــزم -

 داره حق...  میزنه پسش

 :گفتم و شدم جدا ازش

 ندارم؟ زندگی حق ندارم؟ حق من -

 :گفت ارامش با

 کنی؟ می داغون خودتو چرا تو...  بوده این قسمتش شاید خب ولی...  نزدم حرفو این من -
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 :گفتم...  گرفتم دستام بین سرمو و نشستم مبل رو

 وییت فقط...  بزنم حرف تونم نمی کسم هیچ با...  کنم چیکار دونم نمی...  نیست خودم دست -

 :گفت و کشید موهام تو دستی...  نشست کنارم و زد لبخندی

 حسامم...  آیندت زندگی...  همسرت فکر به...  باشی خودت فکر به باید تو حال هر به جون النا -

 کنه ترک که کنم کمکش میدم قول...  میاد کنار بعدش اینطوریه مدت یه

 واقعا؟ -

 :گفت و گذاشت روهم چشماشو

 واقعا -

 :گفتم و گرفتم بغلش تو دوباره

 هستی که خوبه چقدر شیوا -

 رفتم و شدم جدا شیوا از...  بود نوژن احتماال...  شد زده در زنگ که بودیم هم بغل تو لحظه چند

 شیوا به رو و کردم باز درو...  نمیومد وقت هیچ زده سر...  بود شاهرخ تصورم برخالف...  در سمت

 :گفتم

 نامزدمه -

 :گفت و شد بلند جاش از شیوا

 برم من پس -

 :گفتم و کردم درهم اخمامو

 بیارم چایی برات بشین...  شاهرخ نه ای غریبه تو نه کجا؟ -

 میزنم بهم خلوتتونو زشته نه -

 ... اومد بدم خلوتتون کلمه از

 !شـــــیوا -

 ...اخه -
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 :گفتم و کردم سرکج

 دیگه بمون -

 ارمبی چایی تا آشپزخونه تو رفتم و کردم باز هم رو خونه در...  نشست سرجاش و داد تکون سری

 علکم سالم...  کو خونه؟ صاحب -

 :گفتم...  بست درو شاهرخ و داد سالمشو جواب شیوا...  بود شاهرخ

 ورا؟ این...  سالم -

 مین...  کشاند اینجا به را ما و کشید پر دلمان...  نیاوردید تشریف شرکت...  السالم علیکمَ -

 دارید میهمان و است بهانه کار دانستیم

 :گفتم و کردم ای خنده

 شیواست...  اومده تازه -

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم

 خوشبختم -

 :گفت ارومی صدای با...  اشپزخونه تو اومد شاهرخ و گفت همچنینی خنده با هم شیوا

 !کنی می پیدا جدید دوستای -

 جدیده؟ دونست می کجا از

 :گفتم ارومی همون به

 خوبیه دختر...  شدیم اشنا باهم نت تو -

 :گفت جدی و خشک

 بدم یاد بهت رو اینا که نیستی بچه...  نیار خونه تو غریبه...  باشه خواد می کی هر -

 دوستمه چیه؟ غریبه -

 !باشه خواد می کی هر...  که گفتم -
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 لندب و بیرون رفت اشپزخونه از سریع بعدم...  بوسید گونمو و شد خم که پایین انداختم سرمو

 :گفت

 خدافظ...  شد انجام که بودیم اومده کاری ادای برای...  کنیم می زحمت رفع ما خانوم الی -

 :گفتم و رفتم جلو

 میری؟ نیومده کجا؟ -

 :گفت و کرد اشاره شیوا به

 شفرامو دونم می که منم تعریف...  بدید ادامه غیبتاتون به...  نمیزنم بهم دخترانتونو خلوت -

 کردم عرض یاداوری جهت...  نمیشه

 :گفت و زد شیوا به چشمکی بعدم

 !خدافظ...  شما مال امروز یه...  منه مال عمر یه خانوم این -

 دمکر نگاه شیوا به لبخند با و کردم خالی نفسمو...  نداد زدن حرف اجازه و بیرون رفت در از بعدم

 :گفت شاهرخ رفتن از بعد که بود شده تبدیل هیجان به همیشگیش ارامش اون از شیوا چهره

 بشی بیخیال حسامو داری حق واال! تاپه خیلی شوهرت النا -

 نگفتم چیزی و زدم لبخند

*** 

 لیخی شاید موقع اون...  کردم تر قوی شیوا با رابطمو و نگرفتم جدی شاهرخو حرف چرا دونم نمی

 رابطه باهاش حسام خاطر به فقط موقع اون شاید...  بودیم دوست واقعا االن اما نبود دوستم

.. . آرامشش...  بکنم دل ازش نتونستم که بود خوبش اخالق و شخصیت خاطر به االن اما داشتم

.. . پریسا مثل یکی بشه بود شده باعث همه و همه...  پاکش دل...  شنواش گوش...  گرمیاش دل

 لحاظ همه از...  بود خوبی دوست واقعا شیوا...  داره خبر زندگیم پیاز تا سیر از که کسی

 اطرخ به که بیرون بریم باهم بود قرار روز یه...  بودم شده صمیمی شیوا با که بود هفته 2 نزدیک

 دتمعا تاریخ از وقتی اما چیه دلیلش نفهمیدم لحظه اون...  شد کنسل من تهوع حالت و سرگیجه

 نگز باشم شده باردار نکنه که این فکر با...  سراغم اومد دلشوره بازم نیوفتاد اتفاقی و گذشت
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 رفتمگ تصمیم اما شیوا یا بزنم زنگ شاهرخ به اینکه به داشتم شک اولش یعنی...  شیوا به زدم

 بگم شیوا به اول

 چی؟ باشم باردار واقعا اگه کنم؟ چیکار من شیوا -

 بارداره؟ افتاد عقب عادتش هرکی مگه اخه؟ میگی داری چی الی -

 ... دارم هم تهوع حالت و سرگیجه خب -

 :گفتم و کردم دست به دست رو گوشی...  نزد حرفی و کرد نچی

 بگم؟ شاهرخ به جوری چه -

 :گفت کالفه

 !شوهرته از کن شکر رو خدا برو -

 :گفتم بهت با

 !شیــــــــوا -

 :گفت و خندید

 نداشتم منظوری ببخشید -

 مسخره -

 نکردی که شرع خالف گرفتی؟ باد غم چرا حاال -

 تو اسمش و نکردیم عقد هنوز ما فهمی می نکردم؟ ازدواج شاهرخ با هنوز من فهمی می شیوا -

 فهمی می ارایشه؟ و لباس کردن ست ذکرم و فکر همه هنوز من فهمی می نیست؟ ام شناسنامه

...  فهمی نمی شیوا نگرفتیم؟ عروسی هنوز فهمی می نداریم؟ مشترک خونه یه هنوز شاهرخ و من

 خالف ولی نکردم شرع خالف اره...  زدی نمی شرع خالف از حرف راحت انقدر فهمیدی می اگه

 خود اصال میگن؟ بهم چی کنن؟ می نگاه من به جوری چه شاهرخ خانواده...  کردم که عرف

 ... شاهرخ

 ازشمت...  افتاده که اتفاقیه هرحال به...  کنی می بلغور حرف جوری همین گرفتی گازشو چته الی -

 !که ندادی آزمایش هنوز تو
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 هام زانو رو گذاشتم سرمو و کردم جمع بغلم تو هامو زانو

 هستی؟ النا -

 :گفتم بغض با

 نبود وقتش االن شیوا...  اره -

 :گفت و کرد فوت نفسشو

 نیست بزرگ اونقدرام خدا به...  نخور غصه انقدر دلم عزیز -

 تادهنیوف اتفاقی هنوز...  گفت می راست شیوا...  کردم قطع و زدم حرف شیوا با هم دیگه دقیقه 01

 ... نبودم مطمئن اما بود افتاده شایدم یعنی...  بود

 کنم؟ کار چی باید باشم حامله واقعا اگر

 درسته؟ انداختنش

 بچه اون داره گناهی چه...  بندازمش نیست که حروم نطفه اخه

 بچه این به راضی...  شاهرخ خود اصال میگه؟ چی نوژن میگن؟ چی شاهرخ خانواده اخه ولی

 کنم؟ تحمل اونو نگاهای جوری چه...  بابا وای هست؟

 ؟... چرا ؟ نکردیم عقد که وقتی چرا نامزدیم؟ وقتی چرا االن؟ چرا اخه

 میشم دیونه دارم...  کن کاری یه تو...  خدایا

*** 

 آزمایشگاه توی همونجا خواست می دلم...  کرد می کجی دهن بهم برگه روی positive کلمه

 سرزده انقدر چرا ای هفته 2 بچه این...  بودم نکرده عقدم هنوز که من اخه...  کنم جرواجر خودمو

 حال به وای کردن می دق شن می دار بچه اول سال تو که هاش کرده عقد بود؟ اومده اجازه بی و

 دیگه کن راحتم بکش خب...  چزونی می منو هی داری که کردم چیکارت من مگه خدا اخه...  من

 جونم؟ از خوای می چی...  افسردگی هی بدبختی هی بال هی... 
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 پشت نشستم و بیرون اومدم ازمایشگاه از بودم نکرده عادت بهش هنوز ای سرگیجه همون با

 ینکها تا ریختم اشک و زدم زار فرمون پشت ساعتی نیم...  کنم رانندگی تونستم نمی...  فرمون

 :دادم جواب...  زد زنگ شیوا

 الو -

 :گفت نگرانی با و سالم بدون شیوا که کشیدم باال دماغمو

 شد؟ چی ازمایش جواب خوبی؟ الی -

 :گفتم گریه با

 دارم...  رمب کجا...  کنم کار چی من شیوا...  اه...  مثبته کثافت این...  مثبته لعنتی این...  مثبته -

 میرم؟ نمی من چرا شیوا...  میشم دیونه

 االن؟ کجایی...  کنی می نابود خودتو داری النا -

 دست پشت با...  ببینه منو حال این با کسی خواست نمی دلم...  نداشتم کسو هیچ حوصله اصال

 :گفتم و کردم پاک اشکامو

 باشم تنها خوام می شیوا کن ولم -

.. . خریدم سیگار بسته یه و کردم ترمز مغازه یه جلو...  افتادم راه و کردم خاموش رو گوشی بعدم

 بود همین کنه ارومم تونست می که چیزی تنها

...  دمش ماشین سوار و گرفتم عمیقی کام...  لبم گوشه گذاشتم و کردم روشنش مشکیم بافندک

 حرفای شاهرخ که همونجایی...  تهران بام سمت افتادم راه و کردم خالی ماشین تو دودسیگارو

 دموخو سیگار با حسام مثل داشتم من حاال...  شد خالی بسته نصف راه بین...  زد می اونجا مهمو

 کردم می خفه

 بسته تا 2 چرا که فرستادم لعنت خودم به...  بود مونده برام نخ 4 فقط رسیدم که باال اون به

 نگرفتم

 هیچ...  شد می بد داشت حالم دیگه...  رسوندم تا 3 به سیگارو تا 4 اون و وایسادم پرتگاه لب

 ... کرد ارومم عجیب ولی...  بودم نکرده دود نخ همه این روز یه تو وقت
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 ... شد می روشن داشت هم ساختمونا چراغای...  شد می تاریک کم کم داشت هوا

 ... شد تموم هم بعدی تای 3

 خودتو نکشی -

 وابشوج...  ساله هشت هفت و بیست پسر یه...  بود غریبه...  نمیشناختم...  صدا سمت برگشتم

 :گفت که ندادم

 شدن؟ غرق هات کشتی -

 هام؟ کشتی

 ... هه

 !هنوز بود نشده غرق...  زد می غلط اب کیسه توی بچه یه

 ... وایساد کنارم اومد که ندادم جوابشو بازم

 االن؟ تا کشیدی چندتا -

 کردم ول بود عمیق زیادی شیبش که ای شیبی سرا توی سیگارو خالی جعبه

 بسته؟ یه...  اه اه اه -

 :گفت دوباره که دادم قورت دهنمو اب

 شده؟ چی نمیگی -

 :گفتم مقدمه بی

 باردارم اما نکردم عقد -

 !سیگار همه این با نیوفته بچه حاال...  داری حق...  واو -

 :گفتم و کردم نگاهش نگران

 بیوفته؟ ممکنه یعنی -

 :گفت و انداخت باال ای شونه
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 دونم نمی -

 ...اما خوامش می...  بیوفته ندارم دوست -

 :گفت و نکرد توجهی اما به

 دونه؟ می شوهرت -

 .داد می شوهر نسبت شناخت نمی که شاهرخی به و دونست نمی بدکاره منو که بود خوب چقدر

 !نه یعنی...  بردم عقب سرمو فقط

 عقدتونه؟ کی -

 !دونم نمی یعنی...  انداختم باال شونه

 میگه؟ چی نظرت به -

 انداختم باال شونه بازم

 داری؟ دوسش -

 اوهوم -

 :گفت و زد لبخندی

 میگم؟ چیو دونی می مگه -

 :گفتم و کردم نگاه اش برنزه صورت تو

 نمیگی؟ مگه بچمو -

 :گفت و زد لبخند بازم

 بود شوهرت منظورم من ولی داری دوست بچتو که خوبه -

 دارم دوست اونم اره...  اهان -

 چیه؟ مشکلت پس -
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 هک اسمی...  بابام نگاه...  نیست حاملگیش مدل که عروسی لباس...  مردم حرف...  نکرده عقدِ  -

 ...حالل نطفه...  نیست ام شناسنامه تو

 چشه؟ حالل مگه حالل؟ -

 :گفتم بغض با

 انداختمش می تر راحت بود حروم اگه -

 نوزدهم فصل

 

 بود؟ حلقم تو چرا میزد؟ محکم انقدر چرا لعنتی این...  بود مخم رو قلبم صدای

 و اومد باال رو طبقه های پله باالخره...  شنیدم می رو هاش قدم صدای ولی...  بود نیومده باال هنوز

 که ردک حوالم ای بوسه بیاد اینکه از قبل...  تو بیاد تا رفتم کنار در جلوی از...  کرد سالم لبخند با

 :پرسید که بود مشهود اونقدری ظاهریم اشفتگی اما...  شدم اروم یکم

 بودی؟ خواب -

 :گفت که دادم رو جوابش سر با

 امروز نیستی خوب چیه؟ پس -

 :گفتم و بستم درو

 بشین بیا...  بهت میگم -

 :گفت و اومد سرم پشت که بخوره بیارم چیزی تا آشپزخونه سمت رفتم

 میشما نگران دارم خانوم الی -

 بود؟ جا به اش نگرانی

 ... شد می نگران هم باید اصال

 ...داشت هم نگرانی جای
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 اپن روی...  کشیدم بیرون رو سبز گوجه ظرف و یخچال سمت رفتم کنم نگاهش که این بدون

 :گفت و کشید دستمو که گذاشتم

 !النا -

 :گفتم لرزید می که صدایی با و وایسادم همونجا

 بده؟ یا خوبه...  بیوفته خودش وقت از زودتر...  اتفاقی یه اگه...  اگه -

 اخه؟ِِ  سوالی چه -

 افتاده خودش وقت از زودتر اتفاقی یه خب -

 اتفاقی؟ چه -

 !تلوزیونه میز روی -

 :گفت و کرد تلوزیون میز به گذرا نگاهی

 تلوزیونه؟ میز رو چی -

 برداشت ازمایشو برگه و تلوزیون سمت رفت کالفه...  ندادم رو جوابش و پایین انداختم سرمو

 بود؟ خوب زبانش...  لرزید می بدنم تمام

 این شدن نمی باز چرا...  دوختم چشم شاهرخ غلیظ از تر غلیظ اخمای به و دادم قورت دهنمو اب

 اخما؟

 :گفت درهمش های ابرو همون با

 میندازیمش...  دکتر میریم فردا -

 سرما؟ به داد جاشو بدنم لرزش که روم ریختن سرد اب

 راحتی؟ همین به اخه

 بخونه؟ ازمایش برگه بود بلد مگه اصال

 بندازیم؟
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 ...نه

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ...نه...  شاهرخ نه -

 :زد داد

 طوس این بیاد بچه یه...  نیست معلوم مون هیچی هنوز ما کنی؟ چیکارش خوای می نه؟ چرا نه؟ -

 چی؟ که بده جولون

 بگی راحت انقدر تونی می جوری چه اخه...  بچمونه باشه که چی هر...  بچمونه اون شاهرخ ولی -

 ندازیمش؟ می که

 ندازیمش می که راحتی همون به -

 ... بیرون رفت خونه از سمتمو کرد پرت ازمایشو برگه

 ... زمین رو خوردم سر و نداشت وزنمو تحمل پاهام

 

 دسته عصای این میگه بابا پسری اگه

 بسته فضای توی میمونی دختری اگه

 وصله حقایق به حاال یاس حرف

 نسله بقای واسه فقط تو تولد

 میرم و میگم همینو بِت پس

 رحم بی رگو بی زمین رسمه اینه که

 عالیه میگی و میبینی داری چیزی یه

 دیجیتالیه آدمای عصر اینجا

 بگیره دست کمکت واسه میاد کی هر
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 بگیره پس برابرشو چند میخواد فردا

 ریاست واسه همه واست ها گریه

 بدونه بابایی بگی چیزی نمیتونی تو

 بخونه الالیی واست مامان تا کن گریه

 ام چهره حرف پره که ببین منو

 شعرم تلخ مزهی از میسوزه گلوم

 حرفیم اوج توی که حاال بده گوش

 منفی موج تو به بدم نمیخوام خدا به

 میشی پیر زود خیلی بدون ولی

 میشه دیر زود خیلی که کن توجه

 میدونی؟ اجله تو تولد عاقبت

 میکنی؟ عجله شدن بزرگ واسه چرا

 امید داری پاک دل با زیبایی، و معصوم

 آکواریومی تو قشنگی، ماهی مثله

 بمونی پاک که بتونی، کاش تو

 بدونی خاک های ذره خودتو وجود

 تاریک آسمانه چه و روشن روز تو چه

 داری شناسنامه حاال اومدی دنیا به

 خشونتی دردو پره دنیای توی

 اومدی خوش پس اومدی که حاال ولی

*** 
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 هام ابرو...  بود ریخته بهم و چرب موهام...  بودم داغون خیلی...  کردم نگاه خودم به اینه تو

 ره...  کرد می دیونم داشت تهوع حالت...  بود افتاده گود و بود سیاه چشمام زیر...  درمیومد داشت

 ونهخ...  شویی دست تو پریدم دهنمو جلو گرفتم دستمو که اورد حجوم باال به بود ام معده تو چی

 ابو شیر...  روشویی تو شد خالی بود ام معده تو چی هر...  داشت رو خودش های مزیت کوچیکم

 اشک...  شد خالی و باال اومد دیگه سری یه که بود نرفته پایین هنوز اما بره پایین که کردم باز

 ... بود اینجا شاهرخ

 :دادم جواب...  بود شاهرخ...  زد زنگ تلفن که بیرون اومدم شویی دست از

 بله؟ -

 خوبی؟ سالم -

 خوبم؟ کرد می فکر

 :گفت که ندادم جواب

 النا؟ -

 بله؟ -

 گرفتم دکتر وقت فردا برای -

 :گفتم بغض با

 نمیام من -

 :گفت و باال رفت صداش یکم

 نمیام؟ چی یعنی -

 :گفتم احساس بی و سرد

 همین یعنی -

 زد سومم بار...  ندادم جواب اما زد زنگ دوباره...  جاش سر گذاشتم رو گوشی و زدم رو آف دکمه

 شخامو اونم...  شد بلند گوشیم زنگ صدای...  کشیدمش برق از...  بود اعصاب رو تلفن صدای... 

 ... نبود سخت شاهرخ خشم از پر نگاه تصور...  کشیدم دراز تختم روی و کردم
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 نداشت ور هاش نعره تحمل گوشم...  ببینمش خواستم نمی...  اینجا بیاد ممکنه که رسید فکرم به

 کمبا...  کردم رانندگی مقصد بی و بیرون زدم خونه از...  کردم عوض لباسامو و شدم بلند جا از... 

 بی.. . چرخیدم خیابونا تو الکی و زدم بنزین...  رسید می بنزین پمپ تا اما...  بود خالی تقریبا

 !بچه با...  دغدغه با...  دلهره با اما...  موبایل

 وجه یه...  خواستمش می من اما...  رفت عقب شد می...  رفت جلو شد نمی...  بودم بست بن تو

...  نبودن اما بودن که چیزایی از بودم خسته...  برم جلو وضع همین با خواستم می...  بود اشتراک

 های روز این بودن تنها شاید...  نداشت وجود نبودی...  بود بودن سراسرش...  بود و بود بچه این

 !بود فقط بچه این...  نبودن و بودن همه که هایی چیز بین...  من

 اام بود داداشم نوژن...  نبود بابام اما بود بابام نوژن بابای...  نبود مادرم اما بود مادرم شقایق

 بچه این...  نبود شوهرم هنوز اما بود شوهرم شاهرخم...  نبودم تنها اما بودم تنها...  نبود داداشم

 ... بود فقط

 ... فرمون رو گذاشتم سرمو و زدم کنار

 ... نداشتم بغض

 ...نداشتم ترس

 ...نداشتم ارامشم

 ...داشتم نگرانی ولی

 اام...  بود پدرش شاهرخ...  بودم مادرش...  بود من حق بچه این...  کنم چیکار باید دونستم نمی

 !نبود و بود ماجرای بازم...  نبود وقتش االن اما بود شایدم نبود؟ دوست بچه مردا همه مثل چرا

 ...نبود یکی بود یکی

 .میومد دنیا به سالم باید...  دکتر برم گرفتم تصمیم و کشیدم آهی دل ته از

 داشت سراغ شیوا شاید...  رفتم می خوب دکتر یه باید...  کردم روشن گوشیمو

 شیوا سالم -

 خوبی؟...  سالم -
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 میشناسی؟ زنان دکتر تو ببین...  اره -

 :گفت تعجب با

 بندازیش؟ خوای می -

 ...نه -

 داری؟ نگهش خوای می پس -

 :گفتم کالفه

 هست؟ مگه هم ای دیگه راه -

 :گفت و خندید

 بپرسم مامانم از باید...  نمیشناسم زنان دکتر من ولی...  نیست نه -

 بپرس خب -

 لحظه یه گوشی -

 حد در...  شنیدم نمی واضح رو مامانش صدای...  شد زدن حرف مشغول و کرد صدا رو مامانش

 :گفت و زد حرف مامانش با جمله 2.0

 ری؟ب خوای می کی...  میدم بهت کیک تو دقیقشو ادرس...  داره اشنا مامانم کشاورز بلوار تو الی -

 االن همین -

 شوهرت؟ با -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو با

 نه -

 نه؟ چرا نه؟ -

 خواد نمی رو بچه اون -

 :گفت و کشید هینی
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 داری؟ نگهش خوای می چرا...  پس خب -

 بده ادرسو...  عاشقشم چون -

*** 

 رادکت تمام طبقه و اسم و تخصص همکف توی...  شدم داخل و کردم پارک پزشکان ساختمان جلو

 ردمک پیداش...  زایمان و زنان تخصص با گشتم می محمدی دکتر دنبال...  بود بزرگ تابلو یه روی

 !اول طبقه... 

 مطبش. .. برم اسانسور با که نبودم سنگین...  باال رفتم ها پله از و شدم شلوغ اسانسور بیخیال

 :گفتم و منشی سمت رفتم...  بودم نگرفته وقت...  شدم وارد و کردم باز درو...  بود چپ سمت

 هست؟ دکتر...  ببخشید -

 :گفت رویی خوش با

 داشتین؟ قبلی وقت...  هستن بله -

 نه -

 شرمندم -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 بفرستین؟ نفر اخرین نمیشه -

 :گفت و داد تکون سری

 من ومدنی کسی اگر باشید داشته تشریف تونید می اما...  کنه نمی ویزیت نفر 41 از بیشتر دکتر -

 اسمتون؟...  بفرستم جاش رو شما

 عزیزی النا -

 :گفت لبخند با

 کنم می صداتون -
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 که انداختم بود اونجا که افرادی به نگاهی...  نشستم مطب های صندلی از یکی روی و کردم تشکر

 مرد یه با هم همشون یا اکثر و...  بودن اومده گشاد لباسای و دار قوس شکمای با اکثرشون

 امبر که نکنه درد دستش بازم...  بیام و برم مسیرو این تنها باید ماه 9 این اخر تا که دونستم می

 خرید ماشین

 کنم خاموشش شیوا تماس از بعد بود رفته یادم...  خورد زنگ گوشیم

 االن که شادی چهره...  شدم رو به رو شاهرخ عکس و اسم با که بیرون کشیدمش مانتوم جیب از

 بود برعکس کامال

 ... نداشت ای دیگه کار...  بزنه داد خواست می...  دادن جواب برای داشتم شک

 :گفت که بود دستیم بغل خانوم...  خورد پهلوم به ارومی ی سقلمه

 !بده جواب...  خوشه خبره منتظره -

.. . بیرون رفتم مطب در از و شدم بلند جام از...  معمولی لبخند زن روی به و زدم پوخندی دلم تو

 :گفت بینیم پیش طبق که دادم جواب

 کجایی؟ هست معلوم -

 :گفتم خونسرد

 دکتر بله -

 :گفت و شد تر اروم یکم

 رفتی؟ تنها چرا...  بریم باهم گفتم که من خب -

 نگهداشتنش واسه من...  میای انداختنش واسه تو -

 هدارینگ رو بچه اون تو نمیذارم کنم خبر ادمو و عالم شده...  کشتمت برسه تو به دستم من النا -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بنداز رو بچه نمیگه عاقلی عالِم هیچ -

 !دیگه بینمت می باالخره...  باشه -
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 :گفت منشی که مطب تو برگشتم منم و کرد قطع تماسو

 تو ببرید تشریف تونید می شما...  عزیزی خانوم -

 ... شدم وارد و کردم تشکری

 به دعوت و زد لبخندی شدنم وارد با که بود نشسته میز پشت مشکی مقنعه با پوشی سفید خانوم

 کرد نشستن

 :گفت که نشستم دستش کنار صندلی روی

 اومدی؟ معاینه واسه...  خانومی خب -

 :گفتم ارومی صدای با و دادم عقب سرمو

 باردارم -

 :گفت و داد باال ابروهاشو

 ازمایشت؟ برگه -

 :گفت و کرد سرسرکی نگاهی...  دستش دادم و دراوردم کیفم تو از

 تخت اون رو بخواب...  یلدایی شب شایدم...  میشه ماهی دی احتماال...  هفتشه 4.2 کوچولوت -

 کنم ات معاینه

 :گفت معاینه از بعد

 باید بار 4 کال...  سونوگرافی برو بیای اینکه از قبل بعد دفعه...  نویسم می برات ازمایش چندتا -

 می برات ویتامینم و مکمل چندتا...  32 و 22 و 02 هفته یکیش...  فردا امروز همین یکیش...  بری

...  وهقه...  ممنوع باشه داشته کافئین که هرچیزی بعدم به این از...  بخور دستورش طبق نویسم

 هروقت...  باشن شده پخته باید حسابی مرغم تخم و گوشت...  چیزا اینجور از و...  شکالت

 کوچولوتم خوشگلی برای...  نخوری کن سعی میشه بد حالت چیزی خوردن با کردی احساس

 !خوبه بخوری سیب

 دستم داد و کرد خطی خط اش نسخه توی

 !خانوم مامان بینمت می دیگه ماه 0 -
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*** 

 نتظرمهم فرید دیدم رسیدم که خونه در جلو...  باال رفتم ها پله از و کردم پارک پارکینگ تو ماشینو

...  دنبو همیشه مثل...  کرد قبول تعارف بی...  تو بیاد کردم دعوتش...  کرد سالم و کردم سالم... 

 شده فرید دامن به دست شاهرخ بودم مطمئن...  بود عصبی یکم انگار

 :گفت که بردم ابلیمو شربت براش...  گرم هوا و بود اردیبهشت اواخر

 گفته بهم شاهرخ -

 :گفتم خونسرد

 زدم می حدس -

 نکنی؟ لجبازی نیست بهتر -

 کشیش؟ می باشی داشته دوست که رو کسی تو -

 :گفت و داد تکون هوا تو دستشو

 ... نیست هیچی االن بچه اون...  النا ببین -

 :گفتم که بده ادامه خواست

 !هست ولی...  نبود کال پس...  نبود هیچی اگه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 برویا فکر نیستی خودت ابروی فکر کنند؟ می شما به راجع فکری چه اطرافیان کنی نمی فکر -

 باش شاهرخ

 :گفتم و خندیدم

 از م؟نیستی محرم مگه نیست؟ شوهرم شاهرخ مگه ابرویی؟ بی یعنی بارداری مملکت این کجای -

 !بچه این نیومده که خیابون کوچه

 نرفتین سقف یه زیر هنوز شما که کن فکر اینم به ولی نیومده خیابون کوچه از اره -

 !نیست ای مسئله هیچ...  میریم خب -
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 :گفت و کرد فوت نفسشو کالفگی با

 میزنی خودتو حرف تو میگم چی هر من -

 میزنم حق حرف چون -

 :گفت و شد بلند جاش از

 شاهرخ رفک به نیستی اگرم...  باش خودت فکر به یکمم...  کن فکر یکم اینده به...  النا کن فکر -

 نداره شدن پدر امادگی هنوز که باش

 :گفتم و انداختم باال شونه

 !میشه اماده...  داره وقت ماه 9 -

 :گفتم که کرد فوت نفسشو

 ..بمیره ات بچه که اینه از بدتر چیز یک فقط -

 بمیره بخوای که اینه اونم

*** 

 از داشت خونه در...  کردم نمی باز درو من اما تو بیاد خواست می...  خونه اومد شاهرخ اون فردای

 شدن جمع ها همسایه همه که کرد بیداد و داد انقدر...  بود دهنم تو صاف قلبم...  شد می کنده جا

.. . بگیره بچمو خواست می اون...  کردم نمی باز درو من اما...  کرد دکشون زور به فرید و در پشت

 01 عین درست...  نشم دار بچه وقت هیچ دیگه و بزنه بهم چیزی لگدی نبود بعید حالشم این با

 یم داشت و بود شده سنگین سرم...  کردن می بیداد و داد در پشت نوژن و مامان که پیش سال

. .. کردم می گوش قلبم کوبش صدای به و بودم کرده سکوت من زد می داد اون هرچقدر...  ترکید

...  شد جا به جا کمی در اول ضربه با...  شد در شکستن دامن به دست و شد ناامید من کردن باز از

 ... بود شده دیر اما کردم پیداش و کلید دنبال رفتم سریع...  میومد تو نباید

 رتصو تو نگرانی و بود سرش پشت فریدم...  بود در چارچوب تو اش نشسته خون به چشمای با

 :گفت که دادم قورت دهنمو اب...  داشتم خبر صورتم رنگ از...  زد می موج

 کشتم می هردوتونو نگهداری؟ که خودته دست مگه هان؟ بکنی؟ خوای می غلطی چه -
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 ... من گرد عقب دومین و دوم قدم...  عقب رفتم قدم یه منم و جلو اومد قدم یه

 :گفتم بود بیشتر ریشترم 8 از حتی لرزشش که صدایی با

 عزیزم باش اروم فقط تو...  اندازمش می...  بگی تو چی هر...  باشه...  باش اروم...  شاهرخ -

 :گفت و اومد تر پایین صداش اما نشد کم عصبانیتش از

 بریم شو حاضر برو...  شد حاال -

 :گفتم ترس با

 کجا؟ -

 !سقط -

 :گفتم و نشستم زمین رو همونجا...  شد نمدار چشمام

 ... خدا رو تو...  شاهرخ -

 :گفت...  شد مهربون بار این و زد زانو جلوم

 دار بچه دوباره میدم قول بهت این؟ چرا گلم؟ چرا داری؟ نگهش خوای می هان؟ چی؟ خدا رو تو -

.. . کنیم می ازدواج باهم ما...  فهمه نمی کسی...  بندازیمش بریم بیا فقط باشه؟...  میشیم

 شو بیخیال اینو فقط خوبه؟...  میشیم دار بچه بخوای تو که هرچندتا

 چی؟ نشم دار بچه دیگه اگه -

 عزیزم پاشو خوبه؟...  تهران دکتر بهترین میریم برمت؟ می الکی دکتر مگه گفته؟ کی -

 !نه امروز...  بده وقت بهم یکم -

 :گفت و شد عصبی دوباره

 ارید نیومده هنوز بشی؟ تر دلبسته که کرد؟ هیچکاریش نشه و بشه بزرگتر که بشه؟ چی که -

 بشه بزرگترم اینکه حال به وای...  زنی می بال بال واسش

 :گفتم و کردم پاک اشکامو

 میدم قول...  هفته 0 فقط شاهرخ نه -
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 پیشونیمو و کرد نزدیک صورتشو که بود نگاهش تو نگاهم منم...  چشمام تو زد زل حرف بی

 اب رو بچه این من...  زدم هق و کردم جا خودمو اغوشش تو...  کرد بلندم و گرفت دستمو...  بوسید

 یم سرم تو هی و برام شد می معلق اجل مثل داد نمی رضایت اگه...  خواستم می مرد این رضایت

. .. کردم می راضیش باید...  چشید نمی رو واقعی پدر طعم من مثل هم بچه این وقت اون...  زدش

 شد؟ می اصال شد؟ می راضی چجوری شد؟ می رام چجوری وحشی ببر این چطوری؟ اما

 :گفت و کرد جدا خودش از منو

 نیست خوب اصال حالت...  کن استراحت یکم بیا خانومم -

 و خوابم اتاق تو برد منو که دستش سپردم خودمو...  بودم دیونش که شاهرخی همون بود شده

 :گفت و نشست سرم باال خودشم...  خوابوند تخت روی

 بیارم؟ برات خوری می چیزی -

 :گفتم...  کردن فوران به کرد شروع دهنم بزاق و سرم به زد سبز گوجه هوس یهو

 خوام می سبز گوجه -

 چی همه که اومد فرید با زدنش حرف صدای و شد بلند جاش از...  گفت ای باشه و زد چشمکی

 دریخچال شدن باز صدای بعدم و اومد انداختنش جا درو توق و تق صدای...  بره تونه می و خوبه

 :گفت...  پذیرایی تو رفتم و شدم بلند جام از... 

 شدی؟ بلند چرا...  میاوردم -

 :گفتم و بغلش تو پریدم دوباره...  سمتش رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 عشقم دارم دوست خیلی -

 گرفت بازی به لبامو که گذاشتم اش گونه روی ای بوسه

 ازش...  بود دستش تو هنوز که سبز گوجه ظرف سمت رفتم و شدم جدا ازش لحظه چند از بعد

 :گفتم و گرفتم

 بده کشو تو از نمکو اون -

 دستم داد رو نمکدون و بیرون کشید رو کشو
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...  پنجمی...  دومی...  اولی...  خوردمشون می گاز تا 2 با و زدم می نمک همشون رو دونه دونه

 :گفت و کشید دستم زیر از ظرفو که دهمی شاید

 خبرته؟ چه...  بسه -

 :پرید دهنم از و گرفتم دستش از

 !نفرما دو من -

 ... نزدم حرفی دیگه منم و کرد نگاهم چپ چپ

 ول سبزو گوجه ظرف...  باال میاد داره فنر مثل خوردم چی هر کردم حس که دادم ادامه خوردنم به

 :فتگ و اومد دنبالم نگرانی با شاهرخ...  دستشویی تو پریدم دهنمو جلو گرفتم دستمو و کردم

 یهو؟ شد چی -

 :گفت وضعیتم دیدنم با

 !که نمیدی گوش نخور میگم بهت هی -

 ... زد می غر چقدر

 ور گذاشت رو گوشی دیدنم با...  دستشه تو گوشیم دیدم که بیرون اومدم و زدم اوغ تا پنج چهار

 سمتم اومد و بود اونجا که میزی ترین نزدیک

 خوبی؟ -

 :گفت که دادم تکون سر

 است؟ بچه خاطر به -

 :گفت که دادم تکون سر بازم

 میشی؟ اینطوری همیشه -

 ... رفت می گیج سرم

 بشم؟ اینطوری همیشه که بود وقتم چند مگه

 :گفتم و کشیدم دراز مبال از یکی رو
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 شده بیشتر یکم روزه چند...  نه همیشه -

 پیشت؟ بیاد شهگل بگم خوای می -

 دونه؟ می مگه -

 :گفت و کرد جمع چشماشو

 میدونن؟ کیا...  نبود حواسم اصال...  اخ -

 شیوا -

 فقط؟ -

 :گفت که دادم تکون سر

 بیاد بگو خب -

 نیست که من االف...  داره زندگی و کار -

 میزنم حرف باهاش من بده شمارشو -

 :گفتم و بستم چشمامو

 هست گوشیم تو -

 بیستم فصل

 

 دوباره و خودشون خونه رفت می شب...  موند می شب تا و پیشم میومد شیوا که بود روزی چند

 می هنوزم من اما...  بندازم رو بچه که نصیحت به بود کرده شروع شیوام دیگه...  میومد فرداش

 وجود از که هرکسی دیگه اما کنم راضی اونو شاید که گرفتم وقت شاهرخ از هفته یه...  خواستمش

 شاهرخ که بود این بود جالب برام که چیزی اما...  کنم سقطش که گفت می داشت خبر بچه این

 که چیزی تنها...  نداره وجود انگار کرد می برخورد طوری اصال...  زد نمی انداختن از حرف دیگه

 نمیوفتاد دهنش از که بود هاش "باش خودت مواظب" بود جدید
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 نمی چیزی منم...  زد نمی رفتن دکتر برای حرفی شاهرخ اما بود شده تموم مهلت هفته یه اون

 .گفتم

 وراکیخ کلی حتی و بود شده قبل مثل رفتارش شاهرخ...  شاهرخ هم شبا و پیشم میومد شیوا روزا

 اوقات گاهی...  کرد می درست شربت برام...  خوردم می اشتها با منم و میاورد برام هوله هله و

 چیزی و است حامله خانومشون که مردایی عین درست...  رسید می بهم خیلی...  پخت می هم غذا

 نمیذارن کم براشون

 هیچ...  نمیزد حرفی ولی...  خواد می رو بچه و شده عوض نظرش شاهرخ گفت می بهم حسی یه

 اما بود نشده بزرگ شکمم هنوز اینکه با...  بود مواظبم...  داشت هوامو ولی...  زد نمی بچه از حرفی

 ارارفت این از و برخوردا این از...  بگیرم مرخصی دانشگاه از کرد مجبورم و شرکت برم ذاشت نمی

 اما.. . بشو بچه این بیخیال گفتن می همش که بودن اعصاب رو شیوا و فرید فقط...  بودم راضی

 زدم؟ می سقط از حرف باید من چرا بود شده راضی شاهرخ که حاال

*** 

 ودب تر خوشحال همیشه از اومد وقتی اما...  ساعت نیم شاید...  اومد همیشه از دیرتر یکم شاهرخ

 :گفتم و شدم عصبی اخرش...  خندید می فقط شده چی پرسیدم می ازش هم چی هر... 

 تو؟ شادی انقدر چرا نه؟ یا شده چی میگی شاهرخ -

 :داد جواب دفعه این و خندید

 می پسرم گل یه تازه...  عزیزی...  ماهی...  خوشگلی این به خانوم نباشم؟ خوشحال چرا خب -

 بیاره برام خواد

 :گفتم که زد چشمک بعدم

 تو؟ خوبی -

 بهترم همیشه از -

 بیاد؟ بدنیا که شدی راضی واقعا -

 ناراضی بابای گور...  راضی که خدام خلق...  راضی خدا...  اره -
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 !شاهرخ عاشقتم -

 :گفت و اشپزخونه تو رفت و خندید

 بیاد جا حالت بخوری بیارم چیزی یه -

 نگیر سبز محتوای که لیوان یه با دقیقه چند از بعد که زدم لبخندی و نشستم تلوزیون جلوی

 :گفتم...  بود شکالتی کیک یه کنارشم...  برگشت داشت

 چیه؟ این -

 !نعنا و خیار لیموناد -

 :گفتم و گرفتم دستش از

 خوری؟ نمی تو -

 بارداره خانومای مخصوص -

 ناو بعدم...  خوردمش اما نداشتم دوست طعمشو...  کشیدم سر نفس یه و انداختم باال ابرویی

 اش ونهش روی گذاشتم سرمو منم و نشست کنارم شاهرخم...  چسبید بیشتر خیلی کیکه...  کیکو

...  رفتگ خندم بود مرده اینکه از...  مرد پسره دومی فیلم اخر که دیدیم باهم سینمایی فیلم تا 2... 

 :گفت شاهرخ که عمیق و دل ته از خنده یه

 خندی؟ می چرا الی -

 :گفتم هام خنده بین

 مرد پسره اخه -

 ... بگیرم جلوشو تونستم نمی که جوری شد تشدید خندم که بود نشده تموم ام جمله هنوز

 خخخ...  مرد پسره شاهرخ -

 !وا -

 ..م پسره...  بود باحال خیلی...  واال -
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 یدنمکش نفس که بودم خندیده انقدر...  بود گرفته درد دلم...  بزنم حرف تونستم نمی خنده زور از

 ... میزد تندتر قلبمم و بود شده سخت

 !!ههه...  مرد...  ههه...  پسره...  شاهرخ -

 خندم بازم...  کردم عرق دیدم که کشیدم صورتم به دستی...  کنم کنترل خندمو تونستم باالخره

 !خخخ بودم کرده عرق...  گرفت

 :گفت نگرانی با شاهرخ

 النا؟ خوبی -

 :گفتم زور به

 خوبم...  ههه...  بینی نمی...  خخخ... بین نمی مگه...  اره...  کردم عرق شاهرخ -

 !تو خندی می خیلی -

 بده؟ خنده مگه...  ههه -

 :گفت که دادم ادامه خندم به و اش سینه تو گذاشتم سرمو منم و داد تکون سری

 پاشو...  بخواب برو پاشو...  نیست خوب حالت تو -

 عجیبی طور به خونه...  داشت ادامه هام خنده هنوزم و رفت می گیج سرم...  شدم بلند جام از

 هی و برم راه تونستم نمی درست خنده زور از...  برم طرف کدوم دونستم نمی...  بود شده بزرگ

 یزم کنار از داشتم وقتی...  اتاق تو رفتیم باهم و گرفت دستمو شاهرخ که دیوار درو تو خوردم می

 گرفت خندم بازم که پهلوم تو خورد توالت میز لبه شدم می رد توالتم

 ههه...  میز به خوردم...  خخخ...  خنگم چقدر بینی می...  میز به خوردم...  شاهرخ اخ -

 :گفتم...  نمیومد خوابم اما بخوابم تخت روی کرد کمکم و نزد حرفی

 !خخخ اخه؟ بخوابم چرا نمیاد خوابم من -

 !شـــــیش -

 ... کرد خاموشش المپو سمت رفت
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 برد خوابم و نشدم چیزی متوجه دیگه که خندیدم انقدر...  خندیدم می هنوزم

*** 

...  بود چی دلیلش دونم نمی واقعا...  شد تکرار دیگه شب یه ها خنده اون و گذشت بعدم هفته یه

 و بود ماهم 2...  باشه هیجاناتش و بارداری عوارض از دادم احتمال...  نگرفتم جدیش هم خیلیم

 بود جاش سر شکمم هنوزم

...  بود دهکر انتخاب شاهرخ که دیگه دکتر یه...  قبلیم دکتر نه...  بودیم دکتر مطب انتظار سالن تو

 هک چیزایی...  دادم گوش دقت به دکترو حرفای...  داخل رفتیم و شد نوبتمون ساعت نیم از بعد

 و نوشت برام سونو و آزمایش و قرص سری یه...  خوردم می باید که چیزایی خوردم می نباید

 اتاق تو رفتیم شاهرخ با...  بود خدام از منم...  بدم انجام امروز همین رو سونو که گفت

.. . بیرون رفت ساختمون از بخره چیزی اینکه بهونه به شاهرخ...  گرفتیم وقت و سونوگرافی

 !اتاق تو رفتم و شد نوبتم که اونقدری...  کشید طول اومدنش

*** 

 ...بود سست قدمام

 ...داشت دوران بدجوری سرم

 ...بود سنگین خیلیم

 ...نداشت سرمو سنگین وزن تحمل گردنم

 ... بود کرده یخ بدنم تمام

 رو اون به رو این از چی همه...  ریخت بهم دفعه یه بود خوب چی همه که حاال...  شد نمی باورم

 بود؟ ممکن طوری چه اصال...  شد

 که بزنم زنگ بهش خواستم...  بود برنگشته هنوز شاهرخ...  بیرون اومدم ساختمون از سختی به

 تدرس که نبود حواسم اصال...  رفتم جلوتر یکم...  گوشیشه تو سرش و خیابونه اونطرف دیدم

 داد و ددی منو شاهرخ...  نبودم میومد سرعت با که ماشینی الستیک صدای متوجه و خیابونم وسط

 :زد

 باش مواظب الی -
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 عینک حتی...  سمتم میاد داره وحشتناک سرعت یه با حسام دیدم که کردم نگاه چپمو سمت

 رو و خوردم ماشین به محکم بکشم کنار خودمو اومدم تا...  نشد من شناختن مانع هم دودیش

 که چیزی تنها اما...  شنیدم می رو خانوما جیغ و مردم های زدن داد صدای...  شدم پرت زمین

 اما...  شنیدم می هم رو گرفت فاصله سرعت با که ماشینی لنت صدای حتی...  بود سیاهی میدیدم

 دکتر صدای...  بود سیاه چی همه...  پیچید پهلوم تو عجیبی درد...  نمیومد شاهرخ صدای

 ... بود گوشم تو هنوز هم سونوگرافی

 ...سیاهی

 ...دکتر صدای

 ...حسام ماشین صدای

 ...مردم فریاد و جیغ

 ...دکتر صدای

 ...بچم

*** 

 لکاموپ یکم...  نبود روشون چیزی...  کردم لمس پلکامو و اوردم باال دستامو...  شد نمی باز چشمام

 متس...  بودم خوابیده بلند نسبتا تخت یه رو...  بود تاریک اتاق...  کردم بازش اروم و دادم مالش

 سمت...  بود اروم و ساکت خیلی محیط...  داد می نشون شهرو که بود بزرگ پنجره یه چپم

 بودم؟ اینجا چرا...  نبود یادم چیزی...  خوابیده مبل روی نوژن دیدم که کردم نگاه راستمو

 ... باشم بیمارستان قبلش که نمیومد یادم ولی بود بیمارستان

 ... اومد یادم و کردم فکر یکم

 ... دکتر صدای

 ...حسام عینک زیر شده قایم چهره

 ...نبود دیگه بود وقت خیلی که ای بچه

 !نبود فقط االن و بود فقط قبال که ای بچه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

364 

 

 ... دادم قورت دهنمو اب

 شد؟ اینطوری چرا

 کرد؟ اینطوری حسام چرا

 کرد؟ دیر انقدر شاهرخ چرا

 !خدایا...  خدایا...  خدایا

 ... ریختم اشک اروم و بستم چشمامو

 :گفتم لب زیر

 پدر چه بمونه؟ دهنم تو خوشبختی طعم روز 2 نمیذاری چرا من؟ با کنی می داری کار چی خدایا -

 ... دیگه کن بس بابا...  میاری من سر اوارگی و بدبختی و بال چی هر داری؟ من با ای کشتگی

 هیچی و کردم صدات بس از شدم خسته...  چی همه از ادما، از دنیات، از تو، از...  شدم خسته

 هچ دونی می شده؟ چی اصال دونی می...  تفاوتیات بی...  محلیات بی از شدم خسته...  نگفتی

 ...!که بچمم...  گرفت انتقام اونجوری که حسام اوردی؟ سرم بالیی

...  بود شرعی...  بود حالل که بچه اون گرفتیش؟ ازم چرا...  بود خودت دست دیگه که اخری این

 !خدایــــا نبودیم؟ صیغه...  نبودیم محرم مگه نکردمونه؟ عقد اشکالش کجاست؟ اشکالش

 !النا -

 ... بود نوژن صدای

 !همشون از...  نفرممت مردا همه از...  کشیدم دراز نوژن به پشت و کردم پاک اشکامو

 :گفت و سرم باال اومد

 خوبی؟ -

 :زدم داد

 ببینمت خوام نمی...  بیرون برو -

 ...ال -
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 :زدم داد بلندتر

 !بیرون برو گفتم -

 اون سرمست های خنده اون دلم...  دادم ادامه هام گریه به منم و بیرون رفت اتاق از حرف بدون

 ... گذشت زود خیلی که شبایی...  خواست می شبو

 ...بودیم هم کنار که شبایی

 ...کردیم صبح باهم که شبایی

 ...بودیم هم مال که شبایی

 متمو بدنم اب کردم حس که اونقدری...  ریختم اشک و بودم بیدار هوا شدن روشن و صبح خود تا

 شد

 خترد که دیدم که سمتش برگشتم...  پیچید اتاق تو داری پاشنه کفش صدای و شد باز اتاق در

 :گفت دیدنم با...  دستاشه توی سرنگی که پوشی سفید

 خیر به صبح خانوم النا -

 :گفت و کرد فرو بودم شده متوجهش تازه که سرمی تو سرنگو

 اینجا بود ای قلقله چه دیروز دونی نمی...  کردیا نگران لشکرو یه -

 :گفت که نزدم حرفی

 پیشت؟ بیاد داداشت میدی اجازه -

 :گفت که کردم سکوت

 رضایته عالمت که سکوتم -

 چی؟ به رضایت به اما...  بود رضایت عالمت واقعا شاید...  نزدم حرفی بازم

 دنیا؟ این به ام راضی یعنی کردم می سکوت دنیا اخر تا اگه

 نکردم؟ سکوت مگه

 ...نبودم راضی که من
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 ... نبود این وضعیتم االن که بزنم حرف و کنم بیداد و داد بود قرار اگه

 بیچاره و بدبخت من سر تو کوبونده بالئه چی هر خدا که کردم سکوت

 نشدم نوژن حضور متوجه که بودم فکر تو انقدر

 :گفت و سمتم اومد

 النا؟ خوبی -

 نبود؟ تر قشنگ سوال...  هه

 :گفت و نشست تختم کنار صندلی روی که ندادم جوابشو

 یادته؟ اینجایی؟ چرا دونی می -

 ... نبود گفتن به نیاز...  دونستم می...  نزدم حرف بازم

 خودت؟ با کنی می داری کار چی...  نگرانتم من النا -

 من...  کارس همه نشسته باال اون که خدایی اون کردم؟ من مگه اصال کردم؟ می داشتم چیکار

 کردم؟ کار چی

 :گفت که ندادم جوابشو بازم

 دادی دست از تکلمتو گفتم می شنیدم نمی هاتو زمزمه دیشب اگه -

...  بشن دور ازم تا نمیزدم حرف کسی با دیگه دادم می دست از کاش...  دادم می دست از کاش

 دادم می دست از کاش...  خدا شایدم و خودم و باشم خودم فقط اینکه تا...  بشم راحت تا

 ... بوده افتاده بچه تصادف از قبل میگن دکترا...  بودی باردار که گفت بهم شاهرخ -

 نبود چیزی گفتن به نیاز بازم...  دونستم می اینم

 عزیزم؟ جان؟ النا -

 سکوت بازم

 بزنی؟ حرف خوای نمی -
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 بود؟ نفهمیده االن تا یعنی

 ... بیرون رفت اتاق از و شد بلند جاش از

 معاینه برای دکترا اینکه تا گذشت...  ساعت 01 شاید...  ساعت دو شاید...  ساعت یه شاید

 برن زودتر خواست می دلم...  دادم می جواب کوتاه پرسیدن می که سوالی هر...  اتاق تو ریختن

 ... باشم تنها خواست می دلم فقط االن کردم می فرار همیشه تنهایی از که منی...  باشم تنها تا

 ... رفتن صحبتا سری یه و معاینه از بعد باالخره

 ... نکنم فکر هیچی به خواست می دلم

 ...نبینم هیچی

 ...نشنوم هیچی

 ...باشم هیچی

 ... عیار تمام هیچی یه

 ...پوچ و هیچ

 ...هه

 نبودم؟ مگه

 ...بودم هیچ من

 ...بودم پوچ

 ...بود پوچ شکمم

 ...نبود توش بچه

 ...نبود هیچی

 :گفتم کیه بدونم اینکه بدون و بودم خوابیده چپم پهلوی روی...  شد باز در

 !بیرون برو -
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 اسمشو وقت هیچ اما...  بود آشنا خیلیم...  بود آشنا عطرش...  اومد تر نزدیک...  نکرد گوش

 ... بود عطر این کنار خوشم های لحظه...  داشتم دوست عطرو این...  نفهمیدم

 سالم -

 ... سمتش بچرخم نخواستم

 واجبه میگن سالم جواب -

 بکنم؟ یکی این به که بودم کرده عمل واجب کدوم به

 بزنم آخرمو حرفای اومدم -

 ... آغاز دلهره و شروع بدنم لرزش...  بلند صداش قلبم و شد زندانی نفسم

 داشتیم؟ مگه اخر حرف

.. . دونن می ضربه و جوانا ماری مصرف رو بچه افتادن علت دکترا...  ندارم چینی مقدمه حوصله -

 به راراص انقدر که تو دونم نمی...  بندازه اینجوری نیست حاضر بیوفته بچش بخواد که مردیم هر

 زنی اب نیستم حاضر منم...  کنم نمی درکت واقعا...  انداختیش اینجوری چرا داشتی نگهداشتنش

 ومدما کوتاه تو خاطر به اما نبودم اومدنش دنیا به راضی خودم من...  کنم زندگی کشه می علف که

 خیلی االنم تا...  کردی نابودش...  کشتی بچمونو تو...  کردی کارو این چرا فهمم نمی ولی... 

 نمی...  هرزگی میشه داره کم کم که ای ازادی این با...  لباسات با...  رفتارات با...  اومدم راه باهات

 !تونم نمی دیگه...  تونم

 :داد ادامه بغض با و کرد مکث

 محضر میریم بعدم...  شرکت بیا تسویه برای شدی مرخص وقتی -

 تسویه؟ محضر؟ علف؟ جوانا؟ ماری...  بودم شوک تو

 چی؟ یعنی

 این؟ گفت می چی

 ... اومد در شدن بسته صدای
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 زا ارومی به و پوشیدم رو بود تخت زیر که ای دمپایی...  پایین اومدم تخت از و شدم بلند جام از

 نوژن بغل تو شاهرخ...  شدم رو به رو عجیبی صحنه با و کردم باز اتاقو در...  بیرون اومدم اتاق

 اشک نوژن بغل تو اروم االن میزد داد همیشه که ای قوی مرد...  ریخت می اشک گوله گوله داشت

 وننگاهش من دیدن با که کردن می نگاه صحنه این به ناراحتی با هم پریسا و شهگل...  ریخت می

 :گفتم بلندی صدای با...  سمتم چرخید

 کی رو پرتا و چرت این هان؟ معتادم؟ من گفته شاهرخ به کی خبره؟ چه اینجا هست معلوم -

 ...وقت اون رنگیه چه دونم نمی حتی من داده؟ تحویلش

 ... بدم ادامه نتونستم

 ... نگرفت گریمم حتی

 :گفتن و سمتم اومدن پرستار تا 2

 نیوفتاده اتفاقی هیچ...  کن استراحت برو بیرون؟ اومدی چرا -

 :کردم زمزمه

 بگید بهش...  نیستم هرزه من...  نیستم معتاد من -

 ... سفید و بلند تخت رو برگشتم کمکشون با و کردن تایید حرفمو

 ارجخ کامال اینکه از قبل...  بیرون رفتن اتاق از شدن مطمئن حالم از وقتی و بخوابم کردن کمکم

 :گفتم بشن

 بیاد؟ شوهرم بگین میشه...  ببخشید -

 ببینیش بیاد میگم شد بهتر هردوتون حال وقتی...  نیست خوب حالش االن اونم -

 دروغه که بگم بهش خوام می...  بزنم حرف باهاش خوام می اما -

 :گفت و زد لبخندی

 میاد -

 :گفتم دوباره که بیرون رفت کامال
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 راستی -

 شد حرفم ادامه منتظر در چارچوب تو و برگشت

 کنم شکایت نفر یه از باید -

 کی؟ از -

 زده بهم که اونی -

 :گفت و گذاشت هم رو چشماشو

 کنی می شکایتم میری وقتش به...  بازداشته -

*** 

 بودم خوشحال خیلی بابت این از و اومدن عیادت برای شاهرخ خانواده تمام...  بودم بستری روز 2

 ... داشت شکر جای خودش این و دونستن نمی چیزی بارداریم به راجع... 

 گفتن می دکترا...  جوانا ماری مصرف و بود بچه افتادن دلیل شنیدم روز 2 این تو که جالبی چیز

 و خوردنی چیز یه...  بوده دهان طریق از و نشده بدنم وارد استنشاق و تدخین طریق از جوانا ماری

...  کردم تعریف براشون رو شب اون ریز به ریز...  افتادم الکیم های خنده و شب همون یاد من

 ... تعریق...  رفتن راه توی تعادل نداشتن...  هام خنده

 کیک اون توی که زدن حدس که دادم شرح براشون شبو اون و روز اون های خوراکی تمام

 بود شاهرخ کار اگه...  بود اورده برام شاهرخ کیکو اون بود یادم که تاجایی اما...  بوده شکالتی

 داشت؟ بغض چرا کرد؟ می گریه داشت چرا پس

 بود؟ اورده کجا از جوانا ماری شاهرخ اصال

 نداشت دخالت الکل هوسش و نیاز اوج تو حتی که اون

 !خودم مثل...  ناراحتیش اوج تو اونم...  بود سیگار بود رسیده بهش که دودی تنها

 درنمیومد؟ جور باهم هیچی چرا

 ...چرا
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 کنم؟ گریه تونستم نمی چرا

 بود؟ سخت برام انقدر کردن دفاع و زدن حرف چرا

 بود؟ شده پالستیکی بغضم چرا

*** 

 و وژنن میزدن سر بهم که کسایی تنها ماه یه اون تو...  داشتیم دادگاه نوبت ترخیص از بعد ماه یه

 ترجیح من های حوصلگی بی و ها حرفی کم دیدن با اما اومدن فرنوشم و شهگل...  بودن پریسا

 ... نداشتم ترنمم از تنفر حوصله حتی دیگه...  اومد ترنمم روز یه حتی...  نیان که دادن

 فقط و خودم تو ریختم می بود درد و غصه و غم چی هر بچه افتادن خبر و تصادف اون از قبل تا

 تقامتاس خودم از همیشه مثل تونستم نمی...  بود خارج توانم از اتفاق این اما...  فهمید می بالشم

 !من مال نه بود دو مال استقامت اصال...  بدم نشون

 ... شدم می بایدم...  شدم الغر گفت می نوژن

...  داشت بچشو...  داشت شاهرخشو قبل النای...  نبودم خب...  نیستم قبل النای گفت می

 ...نداشتم هیچی االن که من ولی...  داشت دوستشو

 پریسا و نوژن جز نداشتم هیچی کلمه واقعی معنای به

 ...بودن کنارم شرایطی هر توی که ادم تا 2

 دونستم می...  شد زده خونه در زنگ...  بودم می اونجا باید دیگه ساعت 2...  کردم نگاه ساعت به

 ...که شاهرخ...  بریم باهم بود قرار...  پریساست

 وهایم و پوشیدم سیاه پا تا سر...  بشم حاضر تا اتاق تو رفتم و کردم باز رو خونه در و اپارتمان در

 !روح بی...  زینت بی...  ارایش بی...  مقنعه زیر کردم ریختمو بهم

 پریسا صدای بعدم و اومد در شدن بسته صدای

 خونه؟ صاحب -

 :گفت دیدنم با که بیرون اومدم اتاق از

 احیانا؟ مرده کسی...  خانوم الی علیکم سالم -
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 ... اره

 ...بود مرده بچم

 :گفتم فقط و ندادم جوابشو

 بریم -

 نیست؟ زود -

 :گفتم جدی خیلی و باال بردم صدامو

 !رسیم می دیر...  ترافیکه -

 شدم می عصبانی زود...  نبود خودم دست

 :گفت و کرد کج سر مظلومانه

 باشه -

 ... شدیم پریسا ماشین سوار و بیرون اومدیم اپارتمان از باهم

 ...میومد شاهرخ کاش

 ... موندیم ترافیک تو شلوغ و اصلی خیابونای از یکی تو خودم گفته طبق و افتاد راه

 ... بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به سرمو

 ...بود اعصاب روی ماشینا بوق صدای

 ... خواست می سکوت دلم

 ...ارامش

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 داری؟ اروم اهنگ پریسا -

 کرد روشن ضبطو حرف بدون
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 تو عاشق قلب به آمدم ریا بی چه

 تو صادق ظاهر به های حرف شد باورم

 

 شکسته دل این از روی می غرور پر چه

 خسته عاشق این با نبستی عهدی انگار

 درده حدیث تو نگاه هر ، سرده چه هواش چشمات جنگل

 نکرده باور هنوز دل اما ، مسلم شده دیگه رفتنت

 

 چیه تقصیرم بگو ، من از رنجیدی نکنه

 کیه اون بگو ، دادی دیگری به دل که یا

 کنی فرار خوای می تو ، حقیقت از که نکنه

 کنی قرار بی منو ، دیگه بار یک و بری

 درده حدیث تو نگاه هر ، سرده چه هواش چشمات جنگل

 نکرده باور هنوز دل اما ، مسلم شده دیگه رفتنت

 

 عشقه مست که شقایقی اون به

 عشقه شکست شدن جدا تو از

 

 کردی جفا من با ، بودم وفا با من

 کردی ها چه دل با داند خدا تنها
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 حاصل بی عشق از ، دل از ام شرمنده

 درده حدیث تو نگاه هر ، سرده چه هواش چشمات جنگل

 نکرده باور هنوز دل اما ، مسلم شده دیگه رفتنت

 

 مدل االن کردم می گوش بیباک وقتا بعضی و یاس فقط که منی...  بودم شده دیگه ادم یه کال

 وحشی...  باشه ریلکس...  باشه اروم...  باشه داشته غم سوز که اهنگی...  خواست می اروم اهنگ

 بغض و ریخت اشک اروم اروم...  ریخت اشک...  کرد گریه باهاش بشه... باشه لطیف...  نباشه

 ... کرد

 ...گرفتم می عذا باید دیگه

 ...پوشیدم می سیاه بعد به این از باید

 ...کردم می ارایش نباید دیگه

 کردم؟ می ارایش کی برای

 خواست؟ نمی منو که مردی رایب

 ...اره

 ...گرفتم می عذا باید مرد اون دل تو خودم مرگ برای

 ...پختم می حلوا باید

 ...خودم حلوای

 ...خودم خرمای

 ...ذاشتم می قران باید

 ...خودم ارامش برای

 ...مردم روح ارامش

 ...روحم بی جسم ارامش
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 ...گرفتم می ختم بودم ناموسش که مردی قلب تو مردن برای باید

 ...ناموسشم گفت می که مردی برای

 ...عشقشم گفت می

 ... عشقه مرگ ازدواج گفت می نفر یه یادمه

 ...گفت می راست

 ...عشقه مرگه نکردش عقد چه کردش عقد چه ازدواج

 ...من مرگ

 ...بچم مرگ

 

 ابونخی همون تو ماشینو پریسا...  رسیدیم باالخره خیابونا تو زدن چرخ ساعت نیم و یک از بعد

 یادیز سقفش و ستون و داشت بزرگی حیاط که سفیدی ساختمون سمت رفتیم باهم و کرد پارک

 ...بود بلند

 سالم و سمتمون اومد که دیدیم راهرو تو رو نوژن...  باال رفتیم رو ها پله و شدیم ساختمون وارد

 ... بریم کجا که کرد راهنماییمون...  کرد

 ... بود تر مرده دل من از که شدیم راهرو یه وارد

 ...بود شاهرخ

 ...بودن نفرم دو اون

 ایینپ انداخت سرشو و داد تکیه هاش زانو به ارنج با دیدنم با بود نشسته صندلی روی که شاهرخ

... 

 ... ببوسمش و سمتش برم خواست می دلم

 ...ببوسم رو بود خسته نگاهش که مردی این

 ...داد زندگی بهم که مردی
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 ...داد عشق بهم

 ...نداشت ریش ته و بود اشفته که مردی

 ...داشت ریش

 ...بود شده پوش سیاه که مردی این

 بود؟ بچش خاطر به سیاهش

 ...ندارم خبر چیزی از که بگم و ببوسمش شد می کاش

 ... بودم کاره هیچ من که بگم

 ...میرم می براش و عاشقشم هنوزم که بگم

 موسرد دست و نشست کنارم هم پریسا...  نشستم کنارش فاصله با و گرفتم خودمو جلوی اما

 رو سرباز تا2 کنار نفرم دو اون...  نشست کنارش و شاهرخ سمت رفت نوژن...  دستش تو گرفت

 ...بودن ما روی به

 نه.. . نداشت رو توانش بدنم اما کثیفی خیلی بگم و صورتش تو بندازم تف برم خواست می دلم

 ...نداشت رو هاشون نامردی دیدن توان اما داشت...  نداشت اینکه

 ...بود همهمه سالن تو

 ... کردن می بحث پول و زمین سر باهم مرد تا 2 راهرو طرف اون

 ...بودیم قضاوت منتظر در پشت اروم و ساکت نفر چند ما اما

 ...بود شده عوض من مثل شاهرخم

 ...نبود من شاهرخ دیدم می که چیزی اما بود نشده شایدم

 ... گرفت نمی اروم شرایط این تو میشناختم من که شاهرخی

 !متورم رگ و فریاد و داد...  همیشه مثل

 ...نبود همیشه االن اما

 کردن صدامون
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 ... بود مربعی های صندلی روی به رو قاضی ای قهوه میز که 21 در 21 اتاق تو رفتیم همه

 ...هم کنار نفرم دو اون و هم کنار شاهرخ و من

 ...بود تنگ مردونه عطر این استشمام برای دلم چقدر

 هب رو پرونده مطالعه از بعد قاضی که نشستن عقب های ردیف دیگه نفر چند و پریسا و نوژن

 :گفت شاهرخ

 درسته؟...  شمایی شاکی...  خب -

 شدن من بچه مرگ باعث اینا...  شاکیم اقا و خانوم این از من...  اقا حاج بله -

 خب؟ -

 میرم من که شبی خانوم این...  دارن نقش من بچه افتادن توی هردو اقا این هم خانوم این هم -

 جا همه از منم...  همسرم به بدم که میدن ای میوه اب و کیک من به باشم پیشش تا همسرم خونه

 و خوره می خانومم...  همسرمه دوست مثال...  نیست غریبه خانوم این...  کنم می اعتماد خبر بی

 ... افتاده بچه میگن که سونوگرافی میریم بعد هفته...  میده دست بهش عادی غیر های حالت

 نفر دو این قضا از...  بهش میزنه زیاد سرعت با اقا این که بشه رد خواد می خیابون از خانومم

 نیست انکار قابل صمیمیتشون و دارن رابطه باهم کامال

 ...بودم همسرش هنوز

 ...بودم خانومش هنوز

 ...بودم هنوز

 دارید؟ هم مدرکی -

 یشونا با صحبت برای و میزدم حرف تلفن با داشتم من داد من به کیکو اون خانوم این که شبی -

 واضحه کامال ایشون صدای...  کنه صبر که گفتم خطیم پشت به

 یفضع اینکه با...  شد پخش اتاق توی شده ضبط صدای و قاضی جلو گذاشت رو گوشیش بعدم

 ...بود تشخیص قابل اما بود

 داشتین؟ کاری خانوم شیوا بله...  گوشی لحظه یه اقا محمد - "

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر paramour | کسی بی های کوچه ی آواره رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

378 

 

 :اومد دارش کرشمه و ناز اما ضعیف صدای

...  بخوره بدم رفت یادم پاک اما اوردم میوه اب و کیک النا برای راستش شاهرخ؟ اقا خوبید -

 نخواستم دیگه...  خوبه باردار خانومای برای نعناست و خیار لیموناد...  براش کردم درست خودم

 راچ بشه ناراحت شاید کردم درست من نگین...  بهش بدین شما کنید لطف...  باال برم رو ها پله

 !ببخشیدا...  ندادم بهش خودم

 بهش میدم چشم باشه -

 "ممنون -

 ...بود وکیل خوب چقدر اما نبود وکیل شاهرخ

 :گفت قاضی صدا شدن تموم از بعد

 دارید؟ قبول خانوم -

 :گفت قاضی که داد تکون سر افکندگی سر با

 گرفتید؟ کی از رو مواد -

 :گفت جسورانه حسام

 من از -

 :گفت و زد پوزخندی شاهرخ

 بهش؟ زدی چرا دیگه...  انداختی رو بچه که تو -

 :گفت قاضی که نزد حرفی حسام

 بود؟ چی کارت این دلیل اصال...  پسر بده جواب -

 :داد جواب شیوا بار این

 ومن عشق خانوم این...  بودم من دلیلش اما...  مسخرس خیلیم...  اقا حاج باشه مسخره شاید -

 عرض در منو ساله 01 عشق خانوم این...  بشم رد کنارش از ساده تونستم نمی...  بود گرفته ازم
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 می چطوری...  معتاد...  خمار...  نئشه بشه که کرد حسام با کاری...  کرد خودش مال ماه چند

 کردی؟ می چیکار بودی من جای شما کنه؟ زندگی راحت بذارم تونستم

 :پرسید و گذاشت جواب بی حرفشو قاضی

 ندادید؟ خانوم به رو کیک خودتون چرا بپرسم تونم می -

 من نه باشه همسرش مضنون که بود این هدفم...  بوده من کار بفهمه خواستم نمی -

 شدید می مضنون حال هر به...  بودید ایشون منزل روز اون شما ولی -

 نبود مهم برام...  همین بیوفته بچه خواستم می فقط من...  نکردم فکر اینجاهاش به دیگه -

 خواستم می فقط من...  بود حسام من چیز همه...  بودم باخته چیزمو همه من...  میشه چی بعدش

 !قیمتی هر به...  بگیرم انتقام

 ...بودم شنیده نوژن دهن از رو اینا ی همه

 ...شده بچم مرگ باعث کی دونستم می

 ...کرده کارو این چی خاطر به دونستم می

 ...انگار نه انگار شاهرخ و سوختم تب تو که روزی 01 اون نمیره یادم

 ...کرد دریغ ازم دختر این خاطر به شاهرخ که محبتایی نمیره یادم

 ...گلوم تو موند و نکردم که هایی گریه نمیره یادم

 ...کرد رو اون به رو این از زندگیمو ورق راحت چقدر دختر این نمیره یادم

 ...نمیره یادم من

 :زدم داد...  بگیرم خودمو جلو نتونستم

 کثافت؟ داشتی کار چی بچم به -

 !است عادالنه...  عشقتو منم...  گرفتی عشقمو تو...  بچشه مادر عشق -

 ...بود خونسرد چقدر

 ...بود راضی کارش از چقدر
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 ...بود راحت چقدر

 ...دونست نمی ولی

 ...نبود بچه اون من عشق تنها که دونست نمی

 ...بود عشقم هم پدرش

 ...هست و

 ...گرفت چیو همه اون

 ...گرفت زندگیمو

 ...گرفت نفسمو

 ...گرفت جونمو

 ... بودن من زندگی پدرش و بچه اون

 ...دختر این بود رحم بی چقدر

 ... بود جلسه صدای زیر من گریه صدای چون نشنیدم رو حرفا بقیه دیگه

 ...شد می موفق کمتر کنه ارومم داشت سعی چقدر هر پریسا

 ...نبود خودمم دست

 ...افتاد می چشمم از قطره قطره

 ...افتادم شاهرخ چشم از که من مثل

 ... شدن بازداشت حسام و شیوا نهایی حکم اعالم تا و کرد اعالم رو جلسه ختم قاضی

 !رفت... بوسه بدون...  باش خودت مواظب بدون...  خدافظی بدون...  حرف بدون شاهرخم

 رفتم...  شکسته کمر با...  شکسته دل با...  گریه با...  اشک با منم

*** 

 ...گذشت می دادگاه روز از روز 3
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 ...نبود دستم دیگه مکان و زمان

 ...تخت روی نشستن بود شده کارم

 ...زانو کردن بغل

 ...نگاه و

 !همین

 ...بغض بود شده کارم

 ...تنهایی بود شده

 ...گذشته قبر نبش بود شده

 ...خاطرات قبر نبش

 ...زندگی اول از

 ...اونجام چرا و چیه کانون فهمیدم که روزی از

 ...خواست مادر دلم که روزی از

 ...اومد شقایق مامان که روزی از

 ...رفت که روزی

 ...باباش و نوژن و بودم من که روزایی

 ...دانشگاه رفتم که روزایی

 ...تهران اومدم که روزی

 ...شدم استخدام که روزی

 ...االن تا

 ... اینده به داشتم امید که االن تا

 ... ازدواج به
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 ...شاهرخ با زندگی به

 ...االن اما

 کرد؟ می ازدواج نکرده عقد زن با کی

 ...کنه ازدواج زن این با نبود قرار کسی اصال

 ...کنه ازدواج شاهرخ بود قرار

 ...باشه شاهرخ مال بود قرار

 ...باشه شاهرخ ناموس

 ...هست که

 ...هست دنیا اخر تا

 ...نباشه چه باشه کنارش شاهرخ چه

 ...بشه عوض چیزی نیست قرار

 ...بودم شاهرخ بی سال 22

 ...روش هم دیگه روز چند

 ...میارم دووم روز چند اب بدون

 ...هفته چند غذا بدون

 ...لحظه چند نفس بدون

 ...نفسمه شاهرخ

 ...لحظه چند فقط اون بدون

 ...لحظه چند فقط

*** 

 :زدم جیغ و گوشم رو گذاشتم دستمو
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 !نمیــــــــــرم -

 چرا؟ -

 !زیرا که چون -

 :گفت و اتاق در پشت اومد نوژن... کوبیدم درو محکم و اتاق تو رفتم

 دیگه هم هردوتونم...  مقصرین هردوتون...  کردین اشتباه هردوتون...  کن گوش دقیقه یه النا -

 دومک هیچ...  بیای تو میگه اون...  بیاد اون میگی تو...  لجبازی خط رو افتادین ولی...  خواید می رو

 میگم بهت دارم من...  بشکن غرورتو نگفته کسی...  قبول باشه...  بشکنین غرورتونو خواین نمی

 دخوا می...  میزنه حرف شاهرخ با داره که هست روزی چند شکیبا اقای دوست اشون خونه برو بیا

 می...  هروانشناس ولی روحانیه...  کنه کمک بتونه که کیه شاهرخ طرف ببینه باید...  ببینه هم رو تو

 یستن بیشتر دقیقه چند فقط. .. عزیزم کنی نمی ضرر النا...  کنه رفتار جوری چه کی هر با دونه

 ...بودم کرده گیر راهی دو تو

 له پا زیر انقدر که سوخت می غرورم برای دلم طرف یه از و بودم شاهرخ نگاه یه طالب طرف یه از

 ...شد

 بشین؟ قایم هم از خواین می کی تا اخه -

 باشم؟ اون بدون خواستم می کی تا

 باشه؟ من بدون خواست می کی تا اون

 نبود؟ بس روز سه و ماه یه

 بود؟ کی دوری این انقضای تاریخ

 کردم باز رو اتاق در و کشیدم عمیقی نفس

 ...بود همون هنوز نوژن نگاه رنگ

 ...پدرانه و وار سرزنش

 کرده؟ پر برام پدرو جای نوژن نفهمیدم االن تا چرا
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 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 شرط یه به...  میام -

 ...بگو جانم -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 برگرده که بدی قول -

 ...شد خشک

 ...کرد گیر راه بین نفسش

 ...داد ادامه خودش راه به نفس و نکرد تحمل بیشتر لحظه چند

 :گفت و گذاشت هم رو چشماشو

 شو حاضر برو...  میدم قول -

 ...اتاق تو برگشتم

 ...بود سیاه روزام این رنگ

 ...شد می رنگی همون باید لباسامم

 ...روز همون مثل

 !روح بی...  زینت بی...  ارایش بی

 ...خونشون سمت رفتیم نوژن با

 ...داشتم فاصله دقیقه چند فقط شاهرخ تا

 ...شد زنده انگار مُردم قلب

 !شاهرخ مشتای عین... محکم... کوبید... تپید

 ... محکمتر کوبشش تر، نزدیک هرچی

 ...کن پیدا و بگرد بازی عین
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 ...بیشتر خودکار صدای تر نزدیک هرچی

 ...بیشتر پمپاژ صدای تر نزدیک عشق هرچی

*** 

 به پشت...  روش به رو شاهرخ و بود روم به رو جوونی روحانی...  شاهرخ اتاق... شدم اتاق وارد

 می هم رو ریشش اندازه حتی...  بود واضح سر پشت همین از اش ریخته بهم موهای...  من

 !سانت 0 شاید...  بزنم حدس تونستم

...  فاصله با...  شاهرخ کنار...  اقا حاج روی به رو...  نشستم شاهرخ تخت روی و شدم نزدیک

 !متر نیم شاید

 :گفت اقا حاج

 خانوم النا اوردید تشریف شد خوب خیلی -

 :گفت که نزدم حرفی

 !خیلی...  است ریخته بهم خیلی ما شاهرخ اقا این -

 نداشت؟ جدید حرف

 دیگه همینه یار دوری مالل خب ولی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ورا مالل اگه! ... هیچی تماسی نه تلفنی نه زنگی نه ماه یه اقا؟ حاج مالل کدوم یار؟ دوری مالل -

 اینجا کشوند می منو خودش که بود

 :گفت و زد لبخندی اقا حاج

 اتاقید؟ این تو چرا پس اینطوره اگه اینجا؟ کشونده رو شما ایشون غیر کسی مگه -

 نزدم حرفی و پایین انداختم سرمو

 سیلی اون تا sh پالک اون از...  چی همه از...  خبرم با بوده شما بین که چیزی هر از من راستش -

 کردن مرحمت خان شاهرخ که ای
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 ژهر غریبه مردای جلوی...  بندازه راه بخند بگو غریبه مردای با که زنی...  آقا حاج میزنمش بازم -

 ... بخوره کتک حقشه...  واکنه نیششو...  بره

 :گفت و زد پوزخندی اقا حاج

 میزدی؟ خانومو باید عکس تا 4 خاطر به گفته؟ چیزی همچین دین کجای پسر -

 :گفت و پایین انداخت سرشو شاهرخ

 غریبه دادن راه اما نبود ما دست بچه افتادن...  نیست همین فقط اما...  ندارم کار دین به من -

...  عاقله کردم فکر...  نداد گوش نده راهش خونه تو گفتم بهش خودم...  بود ما دست خونه توی

 دل و درد باهاش کلی و خونه تو اورده دشمنشو دوستِ ...  نیست حاجی؛ اما...  میشناسه رو ادما

 خانواده...  پرورشگاهیه خانومم که بشنوم دشمن دوست همین دهن از باید من وقت اون...  کرده

 ازدواج باهاش نخوام دارم حق...  خونش هم و رگ هم نه بودن حامیش داده نشون من به که ای

 نه؟ یا کنم

 میگین؟ چی شما خانوم النا -

 :گفتم...  نشد اما بدم قورت بغضمو کردم سعی

 هیچی من...  داشت ریشه و رگ تا 0...  بود اصیل چون...  پرورشگاهیم که بودم نگفته بهش اره -

 هاشتبا ادما اقا حاج ولی...  دارم حسو همون االنم...  خواستمش می...  داشتم دوستش اما نداشتم

 درانق وقتی گرگه؟ بدونم باید کجا از من سمتم میاد میش لباس با گرگ یه وقتی...  کنن می

 تفاقیها...  گرگه کنم قبول تونم نمی ارامشم، محتاج که منی برای زنه، می منطقی و قشنگ حرفای

 نم از خودش گرفتن با نه...  اینجوری نه اما بشم تنبیه باید و مقصرم دارم قبول...  افتاده که

 بیرون اومدم شاهرخ اتاق از و شدم بلند جام از

 :گفتم بشم خارج کامل اینکه از قبل

 ونستمت اینکه از... نزدیکی من به خیلی کردم می حس که زندگیم تو بودی کسی تنها تو شاهرخ -

 این از دیگه...  همه مثل... نیاوردی دوام هم تو ولی...  کردم می غرور احساس بدم تکیه ت به

 سان ش به... بشم اخت باهاش... کنم قبول دربست تنهاییمو بتونم باید... م شده خسته آدمها

 بگیرم
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...  بودن منتظرمون پذیرایی تو نوژن و شهگل و جون پدر و جون مادر...  پایین اومدم ها پله از

 :گفتم

 برم باید من ببخشید -

 :گفت که اومد مادرجون صدای

 اخه؟ میری کجا نیومده...  کن صبر لحظه یه جان النا -

 :گفت...  بود گرم دستاش چقدر...  گرفت دستامو طرفمو اومد که وایسادم احترامش به

 بیوفتی خواد نمی دلش...  زنشی حال هر به...  داره حق شاهرخم...  نباش ناراحت انقدر دخترم -

 عوضیا این دام تو

 داشت؟ خبر من بارداری از مادرجون

 :گفت که نزدم حرفی

 میشه حل...  بشین بیا حاالم -

 بهتره برم...  مادرجون نه -

 نمیشه که اینجوری اما -

 :گفت و کرد درمیونی پا پدرجون

 بشین بیا شما...  کنم می راضیش...  میزنم حرف شاهرخ با من -

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 ببخشید...  بیایم کنار باهم شاهرخ منو دیگه کنم نمی فکر -

 ... دویدم حیاطو عرض و بیرون رفتم در از سریع

 ...داشتم تجربه مطلقه زن یه اندازه به اما بودم صیغه فقط و بود سالم 22

 ...گوشم تو زد نکرده عقد

 ...شدم حامله نکرده عقد
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 ...افتاد بچم نکرده عقد

 ...اومدن درمیونی پا برای نکرده عقد

 ...گرفتم می طالق داشتم نکرده عقد

 ... خدا ای

 بشنوی؟ منو صدای خوای می کی

*** 

 ... تهران بام رفتم مستقیم شاهرخ بابای خونه از

 بود گردنم تو sh پالک هنوز

 بود گوشم تو صداش گرمای هنوز

 بود یادم دستاش زخمتی هنوز

 بود دماغم تو عطرش بوی هنوز

 ...بود هنوز من برای شاهرخ

 ...بود محرمم هنوز شاهرخ

 ...بود همسرم هنوز

 !ای صیغه حتی

 ...عقد بدون حتی

 ...بود که اینه مهم

 کردم مرور ذهنم تو رو ماه 8.9 این

 کردیم بحث و جر باهم که اولی روز از

 کردیم بحث و جر بازم و موند ما اتاق تو که روزی

 ...خرید گوشی برام موندم خواب که روزی
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 ...بود دستم گوشی همون هنوز

 ...کشیدیم قلیون و کوه رفتیم که روزی

 ...اومدنم دیر از شد عصبی و بودم رفته پریا تولد خرید برای که شبی

 ...پریا تولد خود

 ...کتم پوشیدن برای اصرارش

 ...عشق به اعترافش

 ...شاهرخ درمورد نوژن مشورت

 ...مامان شدن پیدا

 ...بیرون رفتیم باهم که بارونی شب

 ...پریسا نامزدی

 ...صادقی رضا اهنگ

 ...حافظ فال

 ...حسام با زدن بهم

 ...شاهرخ بابای خونه به رفتن

 ...جون مادر سواالی

 ...خودم تولد

 ...بعدش ماه چند خواستگاری

 ...فرنوش عروسی

 ...ترکیه سفر

 ...در به سیزده

 ...شاهرخ تولد
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 ...عکسا دیدن

 ...زد بهم که ای سیلی

 ...مون ای هفته 2 قهر

 ...نیاز سر از خواستنش

 ...حسام اعتیاد خبر

 ...من حاملگی

 ...شیوا شدن نزدیک

 ...عادی غیر های خنده

 ... بچه افتادن

 ...تصادفم

 اینا ی همه با که کرد یاداوری بهم گذشت چشمم جلو از ای ثانیه چند فیلم عین همه و همه

 !بود کنارم شاهرخ چون...  بوده عمرم های لحظه بهترین

 ... بودیم عاشق چون

 ...مردیم می هم برای

 ...برگردوند رو ورق اتفاق یه اما

 ...گرفت ازم رو خانواده گرمای اتفاق یه

 ...گرفت رو خوشبختی حس

 ...گرفت عشقمو

 ...گرفت چیزمو همه

 شد اضافه ماه 2 اون به ماه 9 این...  پیش سال 01 النای نه بودم پیش ماه 9 النای نه دیگه حاال

... 
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 رسید؟ نمی سال به خوشبختیم چرا

 .بشکافه کال منو واسه خواستم می ازش بافه می کی ماهارو سرنوشت میدونستم اگر

*** 

 چقدر...  بودم تنها چقدر...  بود زانوم رو سرم...  بود بغلم تو هام زانو...  بودم نشسته تختم رو

 بی کوچه آواره...  بودم آواره چقدر...  بودم کس بی چقدر...  بود تاریک چقدر...  بود ساکت خونه

 ...آواره...  بودم آواره...  تنهایی آواره...  عشق آواره...  کسی

 و دادم پایین رو کلید دسته...  در سمت رفتم و شدم بلند جام از ناچارا...  شد زده خونه در زنگ

 تو و برگشتم و گذاشتم باز درو حرف بی...  بود در پشت فرید قامت...  کشیدم خودم سمت به درو

 ...حالت همون...  همونجا...  اتاق

 تاریک من خونه اما...  بود غروب دم...  بود نشده تاریک هوا...  اتاق سمت اومد...  شد بسته در

 ... من به پشت...  نشست کنارم و سمتم اومد...  نکرد روشن رو چراغ... بود

 ریهگ دارن؟من شانس چقدر کنن گریه سیر شکم یه وقتها گاهی تونن می که آدمهایی دونی می -

 کنم دق وقتشه دیگه...  شده تموم هام

 ... داد بیرون صدادار نفسشو و مالید صورتشو دستش کف با

 فرید؟ هست هم ای دیگه راه...  بمیرم یا...  کنم دق یا -

 ...بود کرده سکوت مخاطبم و میزدم حرف داشتم بود سکوت همش که من روزای این عکس بر

.. . میشه خوب چی همه کنه می بوس عزرائیل نه؟ مگه...  میمونه کوچولو بوس یه مثل...  مرگ -

 ... میشه خوب کنن می بوس زخمو جای که مامانایی مثل

 :دادم ادامه و کردم مکث

 بشم؟ خوب کنی می بوسم عزیزم؟ جان؟ عزرائیل -

 :غرید

 !النا -
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 مگفت دروغ همه این...  بسوزم باید نه؟ مگه...  جهنم میرم بعد...  میشم خوب...  کنه می بوسم -

 یم اونورم...  چزوند اینور منو که خدا...  نیست ای دیگه راه...  دیگه بسوزم باید...  کردم گناه... 

 راست...  میشیم زنده دوباره میگن...  بشم پودر تا سوزونه می انقدر...  سوزونه می...  چزونه

...  دیمب جواب باید...  دیگه میشه قیامت خب اره میشه؟ قیامت کنیم؟ چیکار میشیم زنده میگن؟

 تو بنداز یادم...  فریدا باشه یادت...  بده منو جواب باید خدا قبلش ولی...  بدیم رو خدا جواب

 شیپا خواب از روز هر اینکه یعنی جهنم چیه؟ جهنم میدونی راستی...  بگم خدا به چیو همه قیامت

 ... من االن وضعیت درست...  ای زنده چی برای ندونی ولی

 بزنه حرف باهات خواد می...  اومده شاهرخ -

 :گفتم خونسرد

 قشهح کنه وا نیششو که زنی گفت...  گفت خودش...  بزنه کتک خواد می...  بزنه حرف خواد نمی -

 ... ! اره...  بزنه خواد می...  بخوره کتک

 بزنه؟ کتک مگه دیونس -

 داری؟ شک -

 :گفت و کرد جمع هاشو مهره ستون

 ببرتت اومده -

 !میام بره می قبرستون اگه -

 :گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از

...  خودتو کردی روانی چی؟ که خونه تو کردی حبس خودتو ماهه یه...  النا کردی دیونم...  اه -

 اینه وت خودت به نگاه یه نمیوفتاد؟ دستش از چشم مداد که همونی النایی؟ تو...  ببین روزتو و حال

 شدی میت شبیه...  بنداز

 !روز 01 و ماه یه...  درضمن...  خوام می همینو منم خب -

 دیگه گفتم می راست...  کرد خالی حرص با نفسشو موهاشو الی کرد هاشو پنجه

 ... بود موفقم...  کنه کنترل خودشو کرد سعی خیلی
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 وبخ لباس یه پاشو خب؟...  ببینه رو تو خواد می...  منتظرته در دم...  شوهرت...  خانوم النا ببین -

 ... پایین برو...  بکش صورتت و سر به دستی یه...  بپوش

 :گفتم و کشیدم دست مسخره بازی اون از

 خونه این تو زنش نبود یادش چرا بود؟ کجا روز چهل این کار؟ چی اینجا اومده اومده؟ چی واسه -

 پوسه؟ می داره

 ینجاا تو...  بدتر کی بهتره کی فهمم می بینم می هردوتونو که منی...  بود بدتر تو از حالش اون -

 هدیون اطرافیانشو همه اون ولی...  کردی می دیونه تنهایی و کردن فکر با خودتو داشتی و بودی

 یه به شد تبدیل شنگول و شاد پسر اون...  بود شده روانی...  خورد حرص...  زد داد بس از...  کرد

 اگه االن...  شکست می گردنتو که دید می رو تو...  بود زدن داد عادیش زدن حرف...  غول

 کلی...  دیدیش که همونی...  بود روانپزشک نظر تحت روز چند که اینه خاطر به اینجا اوردمش

 خیلی نعمت زنا شما الی...  شد خالی تا...  کرد گریه...  کرد دل و درد باهاش...  زد حرف باهاش

...  میشیم داغون و خودمون تو ریزیم می مردا ما...  کنین گریه تونین می که دارین بزرگی

 اب...  کن درکش یکم...  سوزونه می وجودمونو کل اسید عین که خودمون تو ریزیم می اشکامونو

 !نکن ترش داغون...  هست داغون...  بشه داغون این از بیشتر نذار...  اینجا اومده امید کلی

 :گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ... فرید ولی -

 ... دیدنش برای میزد پر دلم...  بزنم نداشتم حرفی

 ... کرده هنر کلی اومده که هم جا همین تا...  نکن لج...  خانوم النا -

 !ارایشمه لوازم دومی کشو -

 یکم و بیست فصل

 

 هک کردم باز چشمامو موهام الی برد دستشو و نشست تخت رو کسی که بود نبرده خوابم هنوز

 بودم خریده براش که ای سرمه شرت تی همون...  نشسته تخت رو مهربون لبخند یه با دیدم
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 یا ودب غروب دم یا...  چنده ساعت بزنم حدس نتونستم...  کردم نگاهی اتاق پنجره به...  بود تنش

 :گفت و کرد نوازش امو گونه...  داشتم دوست رو هوا این...  صبح دم

 !بترکونیم امشب برس خودت به یکم پاشو...  بخوابی نذاشتم -

 :گفتم تعجب با

 بترکونیم؟ -

 هوم؟! ... نرقصیدیم موزیک بلند صدای با باهم تایی 2 وقته خیلی -

 و دمش بلند جام از...  خوردیم نمی شامم باهم شبا بعضی که بودیم درگیر انقد...  گفت می راست

 نگاهم که دادم بدنم به قوسی و کش...  غروب دم...  بود 0...  کردم نگاه دیوار روی ساعت به

 ویر...  بیرون بود رفته اتاق از...  کنار زدم رو پتو و شدم بیخیالش...  میز روی تاپم لپ به افتاد

 رو گذاشتم و کردم ولرم کردن سرد و گرم از بعد رو اب...  حموم تو پریدم و کردم مرتب و تخت

 همین و کردم حس رو رفت می بیرون تنم از که خستگی های ذره ذره و وایسادم زیرش...  دوش

 دوش زیر دقیقه 2 از بعد...  شد بیشتر خوشم حال...  کردم تر گرم ابو یکم...  کرد خوب حالمو

...  نبیرو بود رفته احتماال...  بود ساکت خونه...  بیرون اومدم و کردم شور گربه خودمو سریع بودن

 دیده بهارو تا 27...  وایسادم اینه جلو و اتاق تو رفتم...  زانوم پایین تا پوشیدم لَخت و بلند تاب یه

 از چشم...  کرد می کم خیلی سنمو این و بودم فیس بیبی...  داد نمی نشون قیافم اما...  بودم

 ارسشو به کردم شروع برداشتمو سشوارمو...  بیرون کشیدم رو اولی کشوی برداشتمو ام چهره

 ... نداشت رنگم موقع اون...  بود بلندتر پیش سال 2...  رسید می سینم پایین تا...  موهام کشیدن

 و رژ و چشم خط بعدم زدمو پودر کرم...  کردم جمع سرم باالی موهامو شد تموم که سشوارم کار

 به...  شدم سایه بیخیال همین خاطر به...  کنم ارایش ساده کردم سعی...  ابرو مداد و ریمل

 به گاهن یه...  الک سراغ رفتم شدم مطمئن که صورتم از...  میومد بیشتر سادگی مشکیم چشمای

 دمکم سمت رفتم...  کنم انتخاب لباس اول دادم ترجیح...  شدم گم رنگاش بین که کردم الکام

 نمایشگر تو و بیرون اومدم اتاق از...  شد بلند ایفون زنگ که بودم نکرده بازش کامل هنوز که

...  نبود کردنش باز به نیاز و داشت رو خونه در کلید...  کردم باز براش درو...  دیدمش ایفون

 گلبهی ی طرفه یه پیرهن یه و مشکی ی دکلته یه بین...  کمدم تو کردم سرمو و اتاق تو برگشتم

 لومج گرفتم رو گلبهی پیرهن و وایسادم اینه جلو رفتم...  بودن خوشگل هردوتاش...  بودم مونده

 :گفت و اتاق تو اومد بیصدا و اروم...  بود خوب... 
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 بپوش رو ابی دکلته اون -

 رایب که شبی همون...  نپوشیدمش وقت هیچ و خریدم اونشب که بود لباسی همون ابی ی دکلته

...  ودب دلنشینی شب چقدر...  شاپ کافی رفتیم باهم بار اولین برای...  شدیم تنها باهم بار اولین

 ... من روزای این مثل درست

 نه اون نه -

 :گفت و وایساد سرم پشت اومد

 نپوشیدیش وقته خیلی -

 ...نپوشیدمش وقت هیچ

 سینه به سینه و چرخیدم...  اوردم پایین بدنم روی از رو گلبهی پیرهن...  دادم قورت دهنمو اب

 ... بودیم کرده عقد دیگه...  زدم زل چشماش تو...  وایسادم اش

 ...بودیم گرفته عروسی

 ...بودم رفته ارایشگاه

 ...بود اومده دنبالم

 ...گرفتیم فیلم

 ...گرفتیم عکس

 ...رقصیدیم

 ...بودیم خورده شام باهم

 ...بودیم کرده دور دور رو خیابونا

 ...بودیم زده بوق

 ...بودیم زده جیغ

 ...بودیم شده هم مال

 ... بودیم شده هم کس ترین نزدیک
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 ...داشتیم اشتراک وجه

 حتی...  خواستمش می ولی خواستم نمی اول اوله از شایدم...  خواستم می اول همون از که چیزی

 ردو انداختم دستمو...  شدم بلند هام پنجه رو...  بود من مال االن و خواستمش می لحظه یه واسه

 ته از و عمیق ی بوسه یه...  اش گونه رو گذاشتم...  بستم چشمامو...  کردم جمع لبامو...  گردنش

 لحظه بود شیرین چقد و...  بذارم اش گونه روی عشق با خواستم می همیشه که ای بوسه...  دل

 !زبرش ی گونه با لبم تماس از قبل های

 دونهمر بم صدای با...  پیشونیم رو گذاشت سرشو و گرفت دستمو...  کشیدم پایین خودمو اروم

 :گفت اش

 هب زندگیمو حاضرم اینکه...  دارم دوست خیلی اینکه...  بگم بهت چیزی یه خواستم می امشب -

 !تنته لباس که ای دیگه ی لحظه هر و االن همین حتی...  دیونتم اینکه...  بدم خاطرت

 ...رسید گوشمون به سالمون 0 هلنای گریه صدای که شدم جدا ازش

 پایان

0393.4.3 
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