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 بيام؟ خودم ماشين با نزاشتي چرا -

 شده؟ چي گهم حاال -

 !اس مدرسه اول روز و سالمه 7 من که انگار -

 !ديگه همينطوره خوب -

 . رفت غره چشم او به تيام

 !دانشگاه ميري داري مدرسه جاي به و سالته 81 که اينه تفاوتش تنها -

 کمه؟ -

 .کشيد عميقي نفس تيام. نيست زياد هم خيلي: خنديد تکين

 از بعد ديگه راحت، خيالت. کمتري هم ساله 7 از ، واهلل(  انداخت باال را هايش شانه تيام)  نباش نحس اينقدر حاال-

. .. ميري در تنبون کش مثل هم هم تو و بزنم حرف باهات خواستم مي چون ولي.  بياي من با نيستي مجبور اين

 ...بچه ببين. بگذريم

 واسه رو نااي:  داشت نگه برسند، دانشگاه به ينکها از قبل و داد برادرانه اندرز چند او برسندبه دانشگاه به تا تکين

 !کن گم گورتو حاال. داني خود ديگه ، گفتم خودت

 داخل؟ ببري ماشينتو توني نمي تو مگه چرا؟ -

 !نيستي من برادر ديگه تو دانشگاه تو. تو بري بقيه مثل و نشي پررو بهتره تو ولي! چرا -

 !نداره رو حرفا اين که برادري -

 !کن کم زحمتو:  زد او ي شانه به آرامي مشت تکين

 راه زور به ، برود را قدم چار آن رفت مي در جانش انگار ، کرد تعقيب را تکين ماشين چشم با و شد پياده تيام

 . افتاد

 زياد کنارش هاي درخت با ها چهره هرچند. نبود غريبه برايش زياد محيط و بود آمده آنجا تکين هواي به قبال

 شهرستان در که بود اش خاله پسر بهزاد،.  زد زنگ موبايلش.  بود خودش هواي و حال در ، نداشت وتتفا برايش

 پسر؟ گل کجايي:  رفت مي دانشگاه

 ! دانشگاه:  غريد

 ؟ کني روشن رو دانشگاه گرفتي تصميم هفته دو از بعد باالخره نيست؟ زود کم يه -
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 !آوردتم زور به تکين -

 !خوبه ات واسه همون -

 ! پال و پرت و متلک با يکي اين ولي گرفت کار را مخش تکين مثل هم بهزاد ، برسد ها کالس سالن به تا

 نميري؟ کالس سر -

 !نکردم پيداش هنوز -

 !همکالسياتن همونا تره؟ گالبي و تر پخمه همه از دانشجوها کدوم ي قيافه ببين ، بگرد برو -

 پسرها ! جمعيتي چه!  اباالفضل يا ، کرد پيدا را فيزيک کالس باالخره.  بود موافق او با نگفت چيزي اينکه با تيام

 داد را بهزاد sms جواب و نشست اول همان ، بگردد خالي جاي دنبال نداشت حوصله ، بودند نشسته چپ سمت

 نه؟ يا کرده پيدا را ها گالبي بود پرسيده که

 آخرين شد متوجه بنابراين ، ديد مي را پاها فقط و ودب خودش کار به سرش او اما آمدند او از بعد هم ها خيلي

 مي اهنگ ها صندلي به بالتکليفي با طرف شد متوجه و آورد باال را سرش!  شکسته پايش آمد کالس به که نفري

 ! مشکل پاها آن با رفتن او براي و بود خالي آخر هاي صندلي فقط کند

 !بشين بيا:  شد بلند تيام

 که بودند عصباني و اخمو چنان هردو ، نشست ديگر پسر دو بين و عقبتر رديف 5 رفت شد،ن او جواب منتظر حتي

 يامدهن کالس به تکين تا بودند؟ کرده دعوا چه سر بر نگذشته روز يک هنوز ، کرد مي حس را بينشان تنش تيام

 !!!!!!!! شده باز کالس به پايش هفته دو از بعد آقا همين زور و ضرب با که نيامد يادش به بود

 دستمال را صندلي ، آورد در جيبش از دستمالي بعد.  داد تمرين چند و داد را درسش وقت فوت بدون تکين

 ....اهلل بسم:  کشيد عميقي نفس تيام!  کرد غياب و حضور به شروع و نشست ، کشيد

 ! اندرزگو:  رسيد او با زود

 !اومدي مي آينده ترم زاشتي مي:  کرد نگاه او به دقت به تکين و گرفت باال را دستش ميلي بي با تيام

 البد ، کردند نگاه را او و برگشتند دخترها از دوتا يکي!  بقيه سراغ رفت تکين ، کرد غرولند تيام و ترکيد کالس

 باال را هايش شانه.  بودند شده ظاهريشان شباهت حتي شايد و استاد و او فاميل بودن يکي متوجه آنها فقط

 ايلموب با داشت يکيشان.  بود نشسته بينشان او که اينهايي مخصوصا نبودند باغ در اصال که سرهاپ.  انداخت

 به ميلي بي با تيام و آورد مي در را اش فانتزي کليد دسته ي روده و دل داشت ديگري و کرد مي بازي سودوکو

 ! ببيند اينطور را ارشدش پسر که خالي مامان جاي داد، گوش تکين صداي

 ! بزرگمهر:  خواند تامل با هم را ديگري اسم نتکي
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 ! متوجهم:  کرد نگاه او ي گرفته گچ پاي به تکين ، کرد بلند را دستش بود داده او به را جايش تيام که پسري

 فاميل و قيافه به را گالبي قوم اين ي همه که دارد اي حافظه چنان او که دانست مي تيام و خواند سرسري را بقيه

 !رضايي:  خواند را اسمي که شد تکين لبخند متوجه .بشناسد

 جدايي ادوت شما بين اينکه مگه:  خنديد تکين بردند، باال را دستشان بود نشسته بينشان تيام که پسري دو هر

 . داد ادامه تکين و کردند غرولند هردو! باشه ساکت کالس اين بيفته

 برادرين؟:  کرد نگاه آندو به تيام

 !عموييم دختر نه:  گفت تجدي با يکيشان

 من؟ به بده رو سوييچ بگي قزميت اين به ميشه:  گفت تيام به پسر همان و گفت ناخوشايندي هوم تيام

 ؟ نميگي خودت چرا -

 !نميميري ، ديگه بگو -

 ! بهش بده سوييچو ميگه عموت دختر:  گفت يکي آن به تيام

 ! باشه خيال همين به بگو -

 ! بده خوش زبون به بگو:  گفت او و دکر نگاه ديگري به تيام

 ! بگو خودت ام؟ پستچي من مگه!  بابا برو -

 . کشيد مي شعله هايشان چشم که کرد نگاه آندو به و داد تکيه عقب به

 ؟ اين تشنه هم خون به مگه چتونه؟ دوتا شما ، هي –

 ! بابا خيال يب:  کرد مي نگاه را آنها حوصله بي هاي چشم با که کردند نگاه او به هردو

 ؟ بودي کجا حاال تا تو -

 ! مون خونه:  انداخت باال را هايش شانه تيام

 ؟ خوني مي چي -

 ! مکانيک -

 ! ما مثل -

 ! آره:  غريد تيام چپي دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

5 

 

 ؟ نيستي راضي تو -

 ! برد قزميت اين انداختيم خط يا شير ما ، نه -

 ! کنين انتخاب هم مثل نبودين مجبور خوب:  شد گيج تيام

 ؟ شدي ديوونه ؟ نبوديم مجبور -

 چي؟ شما ، دارم کارگاه االن من:  کرد عوض را بحث و بود شده سردرگم تيام

 ! ماهم -

 نآبشا ولي بود بسته هم جان به جانشان ، بود " متين" و "معين" ها رضايي اسم ، رفتند کارگاه به هم با هرسه

 . کردند ديوانه را تيام و يدندپر مي هم کول و سر به مدام ، رفت نمي جو يک به

 !پسر گرم دمت:  آمد طرفش به تيام ديدن با که بود کارگاه در هم پاشکسته پسر آن

 ! نکردم کاري:  کرد غرغر تيام

 !بزرگمهر پارسا:  کرد دراز او طرف به را دستش پسر

 !اومدي اون با صبح ، بزرگمهري دکتر پسر تو:  کرد تنگ را چشمهايش متين

 ؟ نيستين اولي ترم مگه ؟ شناسي مي کجا از بابارو:  کرد نگاه متين به دقت اب پارسا

 از پر رتصو به! )  گرفتيم مي آمار ؟ گشتيم مي ول و بوديم بيکار دوهفته اين تو ما کردي فکر:  شد باز معين نيش

 کرده؟ حمله بهت گرگ(  کرد اشاره او خراش

 !زدن رو دانشگاه نتيجه که روزي( زد پررنگي لبخند)  کردم تصادف:  خنديد پارسا

 ديوار؟ به کوبيدي ذوق از -

 ! نداد را معين جواب پارسا و آمد استاد

 ! حوصله بي و توجه بي تيام و.... دقيق پارسا و بودند فرز و تيز دوقلوها.  کردند شروع و شدند گروه يک آنها

 ؟ دانشگاه فرستادن زور به تورو:  زد پهلويش به آرنج با متين

 !همچين:  افتاد تکين ياد به و فشرد هم به را هايش دندان تيام

 ! بگو راستشو!  دانشگاه اومده شوهر ترس از البد:  زد قهقهه معين

 ! نمکدون:  غريد تيام و خنديدند هرسه
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 ريات جلوي پارسا و تيام و رفتند تريا به دوقلوها.  برگشتند دانشگاه ي محوطه به چهارنفري شد تمام که کالس

 ! موقع به چه:  وخنديد کاويد را اطرافش ، کرد نگاه ساعتش به پارسا.  نشستند نيمکتي روي

 ! برم من:  شد نيمخيز جايش در ، بود دختر يک ؛ رفت باال ابروهايش و کرد نگاه طرف آن به هم تيام

 ! پريا سالم:  داشت نگه اورا پارسا

:  ردک احترام به وادار را تيام و بود باوقار و خانم ، داشت پارسا با هک نسبتي هر از گذشته ، شد بلند او جلوي تيام

 ! سالم

 شما؟ حال ، سالم -

 شمچ با پارسا.  ماند وساکت داد را او جواب تيام.  داشت ملوسي و دلنشين ي قيافه ، آمد مي بزرگتر آنها از نظر به

 عمران ارشد ، منه خواهر پريا!  تيام ، اندرزگو قايآ ، همکالسيمه ايشون پريا:  کرد اونگاه به جوانش و شوخ هاي

 ! خونه مي

 آره؟ ، باشين اندرزگو دکتر برادر بايد شما پس:  کرد برانداز اورا دقت با پريا

 ؟ ونيم مي منتظرم!  دارم کوچولو کار يه من:  برگشت پارسا طرف به و زد لبخند پريا ، کرد تاييد بدخلقي با تيام

 نه؟ ، مجبورم -

 ؟ نداشتي مشکلي که امروز!  نکني شيطنت خواستي مي -

 . نداشت مشکلي اصوال پارسا

 ! اندرزگو آقاي شدم خوشحال.  ميام ديگه ساعت نيم –

 . شد بلند دوباره تيام

 ! نگفتي!  برادرته ، فيزيک استاد پس -

 ! نبود اي عجله -

 مياي؟ ما با -

 . کرد نگاه او به استفهام با تيام

 خونه؟ ببريمت که –

 ! ممنون ، نه -

 !باشم بابا و پريا طفيلي بايد بشه خوب پام تا -
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 تورو : بود فهميده متين زودي همين به ، بردند خودشان با اصرار با را تيام هم بعد و برگشتند نوشابه با دوقلوها

 ! کرد مجبور کاري هر واسه بايد

 ؟ اومدي تاکسي با ، ينيومد شدم منتظر چقدر هر:  آمد خانه به نهار براي تکين

 ! ها بچه با ، نه -

 ؟ کي با:  نبود کن ول تکين

 ! رضايي دوقلوهاي -

 ! جالب چه ؟ قلو دو:  گذاشت ميز راروي برنج ديس مادر

 ! نيستند شبيه اصال:  گفتند هم با هردو

 تيام؟ بود چطور دانشگاه:  ميز سر آمد هم پدر

 ! مزخرف:  شد مشغول بشقابش به تيام

 ! کردند نگاه هم به ناراحتي با هرسه

 را هوايش هنوز که دانست مي.  نشد جيم حال اين با.  رفت خودش ماشين با.  نبرد اورا تکين ديگر صبح فردا

 .دارند

 کل لک پارک جاي سر ديگري ماشين با داشتند و بودند رسيده تازه دوقلوها ، رسيد دانشجوها پارکينگ به وقتي

 . دآمدن کنان خيز و جست باالخره بيايند طرف اين به آنها تا ماند منتظر و نکرد قاطي ار خودش تيام.  کردند مي

 ! ها دارين حوصله -

 ! هستيم پپه فکرنکنه!  رييسه کي کالس تو بديم نشون بهشون بايد -

 . کرد اونگاه به سوال با تيام

 نشناختي؟ ، بود کالس هاي دختر از يکي –

 !شناسم مي رو پارسا و شما فقط من:  وردآ در لبخند شبيه شکلکي تيام

 قبلت را او به ها همکالسي معرفي سنگين مسئوليت کالس شروع از قبل تا و نبود درست اصال اين دوقلوها نظر از

 .نشناخت را کس هيچ تيام ، هردو کاري شلوغ با که کردند

 . برد خانه به و داد نجات وخواهرش پدر آويزاني از را پارسا روز آن

 ؟ ميکني باز کي پاتو گچ –
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 !ديگه ماهه يه -

 !داري سرويس حاالها حاال پس -

 !بدن بهم ماشين هم بعد کنم نمي فکر -

 چرا؟ -

 !تنبيه -

 !کردم تصادف عمدا من:  خنديد پارسا و کرد نگاه او به تيام

 ! بود نشده متوجه تيام هم باز

 مخواست مي منم.  کرد نمي قبول ولي – که ميدوني – اينجا بياره منو تونست مي بابا ، شدم قبول شهرستان -

 برم اگه گفت مي مامانم بودم شده داغون حسابي ، شد راضي تصادف اون با باالخره کنه قبول کنم مجبورش

 . خنديد ؟ مياره و بره مي منو االن مثل کي ؟ رسه مي بهم کي شهرستان

 ! بشي ولقب تهران کشيدي مي زحمت بيشتر کم يه خوب!  ديوونه -

 . اومد مي زورم من ولي شد قبول اينجا خودش هم پريا ، کنه استفاده امتيازش از نداشت دوست بابا کاريه؟ چه -

 اين با.  بيارم رو اينجا رتبه تونستم مي هم خودم تو قول به اينکه با.  بشم قبول دولتي که خوندم اي اندازه به فقط

 محرص از منم.  نکرد اعتنا بابا بازم شدم قبول -بود برنامه اينا همه – رفمزخ ي رشته يه ، دور شهر يه وقتي وجود

 (خنديد بلند باصداي... )

 !تيمارستان بردمت مي بودم بابات جاي اگه:  داد تکان را سرش تيام

 ! عصبانيه دستم از هم هنوز:  گفت پارسا

 اکاره اين اما بودند شده اميدوار تکين و درشما و پدر ، داد ادامه رفتن دانشگاه به او و گذشت هم ديگر هفته يک

 . بيفتد آسياب از آبها که بود زماني تا فقط

 : ديد را آنها بين خالي جاي رفت دوم رديف سمت به هميشه مثل تيام وقتي ، بودند برزخ دوقلوها هم باز روز آن

 ؟ خبره چه باز

 ! بپرس گاگول اين از:  کشيد عميقي نفس متين

 پنچر رو هاشمي ، دختره اين ماشين ديروز:  داد ادامه خودش متين ، نداد جوابي او چون و کرد نگاه معين به تيام

 . کرد يخمون رو سنگ حسابي اونم ، بياد ما با کنه مجبورش تا کرد

 کيه؟ کرده فکر ، براش دارم:  غريد معين و کرد نگاه معين به تعجب با تيام
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 کدومشونه؟:  برگشت متين طرف به تيام

 !کردم معرفيش بهت نيست هفته يه!  بابا حالي با خيلي -

 بمونه؟ يادم چطور آدم همه اون -

 !کرده کنف هم رو همه ، داره خاطرخواه خيلي ، داره فرق بقيه با اين ولي -

 ! نداشت تيام حال به اي فايده هم باز

 ! نشسته وسط ، اول رديف که اوني ببين -

 داره؟ بقيه با فرقي چه ، خوب : کرد نگاه اون به سرسري تيام

 ! خوشگله خيلي خوب ؟ بينه مي چشات واقعا تو!  ايواهلل بابا -

 را هايش چشم پشت.  بود نکرده آرايش هم کم ولي ، داشت قشنگي ي قيافه ، کرد نگاه بيشتري دقت با بار اين

 ... کرد مي جلب را توجه و داشت ظريفي اندام...  مانتويش رنگ.  بود زده سبز ي سايه

 ؟ گرفت حالتونو!  عروسي اومده انگار:  چرخيد متين طرف به تيام

 !اساسي -

 کردي؟ بود چکاري اين بابا داره خجالت:  معين به کرد رو تيام

 ....ولي ، بگيرم فرزينو حال خواستم مي -

 فرزين؟ به داره ربطي چه ولي! حقته! قوطي تو کرد خودتو حال –

 !دوني نمي هيچي برت و دور از نه؟ ، هپروتي تو کل به تو ميگم:  داد را ابشجو متين و نزد حرفي معين

!  نداري توجه اطرافت به فقط نيستي هپلي ، نه: داد ادامه متين و زد کجي لبخند و انداخت باال را اش شانه تيام

 ! خبره چه وبرت دور نيست مهم برات

 ! تقريبا -

 لتشخجا از کم هم دختره ، افتاده التماس به کلي!  ها حسابي ، دختره اين نخ تو رفته حسابي فرزين ببين خوب -

 ! نيس حاليش چيزا اين فرزين انگار خوب ولي نيومده در

 !کني حفظ غرورتو بايد کنه؟ مي کوچيک خودشو دختر يه خاطر به عاقل آدم آخه!  سرش بر خاک:  خنديد تيام

 گيري؟ مي فهقيا همين واسه نه؟ ، کني مي تو که کاريه اين -

 ! نميکنم دلبري من: فشرد بهم را هايش دندان تيام
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 !  نميشه سرش شوخي ، بابا بشين:  گرفت را دستش متين. شد نيمخيز جايش در

 شپهلوي به آرنج با تيام.  بگيرد را دختر آن حال تا بود اي نقشه طرح غرق حسابي هم معين و نيامد پارسا روز آن

 هستي؟ هم طلبکار ، کردي پنچر اونو ماشين تو بوده، تو تقصير بابا: زد

 روي داشت تيام.  هاشمي خانم همين جمله از بودند کالس در هم ديگر نفر چند نفر، سه آن جز به و بود آنتراکت

 !اونجارو: کشيد را بازويش متين که کرد مي خطي خط اش جزوه

 دآم و گرفت چيزي هم سر آخر.  ميزد حرف دختر نآ با و جلو بود رفته که ديد را فرزين و کرد بلند را سرش تيام

. 

 بگيره؟ جزوه دختره اين از بايد حتما!  لياقتش بي سر بر خاک –

 ! تيام نيستي هم بد البته!  نشده که تو ابروي و چشم عاشق ؟ بگيره کي از پس -

 ! شو خفه -

 بود خلوت کالس که حاال.  کرد نگاه دخترک به.  بود خاصيت بي و جلف نظرش به ، آمد نمي خوشش فرزين از

 خود از مکر او نظر به!  بود نما خود تيام نظر به ولي!  زيبا البته و بود لباس خوش.  ببيند را او توانست مي تر راحت

 !نياورد زبان به بلند را فکرش که هرچند ، بود درخت

 خالف بر اما ، دانشگاه رفت يم و انداخت مي پايين را سرش آدم ي بچه مثل. گذشت ترتيب همين به يکماهي

 .بود مناسب فرصت منتظر فقط ، بود نکرده فراموش هنوز ، اش خانواده تصور

.  دانست نمي را -دخترها خصوص به – ها بعضي فاميل ولي.  شناخت مي قيافه به را هايش همکالسي ي همه حاال

 ! بودند کرده ها بااليي سال اليزآن به شروع خودشان ورودي هاي بچه بر عالوه ها قلو دو که صورتي در

 هک نوشت مي داشت.  بود نشسته دخترها به نزديک و جلو رديف تيام.  گرفت کوييز اطالع بدون ، تکين روز آن

 را کاغذي بود کنارش که دختري ، بود نشسته او به نزديک صندلي در هاشمي خانم ، شد کنارش در اتفاقي متوجه

 او هب را خودش بلند گام چند با تکين.  افتاد زمين بر تيام پاي جلوي و چرخيد ، دبگير نتوانست او که کرد دراز

 . بود برداشته را کاغذ تيام ولي رساند

 ؟ چيه اين –

 . بود ايشون چکنويس:  گرفت هاشمي خانم طرف به تکين دست از دور را برگه تيام

 . بود زده خجالت بدجور دختر دو آن ي يافهق ولي ، نبود که تيام کار ، کرد نگاه آنها به سوءظن با تکين

 !استاد بفرماييد:  کرد پرت را حواسش تيام
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 کالس از بود مطمئن جوابش بودن درست از که تيام.  داد نمره و کرد صحيح موقع همان ، گرفت را برگه تکين

 . رفت بيرون

 . آمدند بيرون هم دوقلوها و پارسا بعد دقيقه چند

 بود؟ کاري چه اين!  داري اي عتيقه داداش عجب:  زد سوت او ديدن با متين

 ... من برادر ي درباره:  زد اش شانه به مشت با تيام

 ! اندرزگو آقاي ببخشيد –

 ... بود آبي اش سايه ، بود نزده سبز ي سايه امروز ، ديد را تقلبش همکار و هاشمي خانم و برگشت تيام

 ؟ بله -

 ! ندادين لومون که نونمم:  گفت نفس به اعتماد با هاشمي

 بود، انداخته پايين را سرش ديگر دختر

 ! نکردم کاري:  نزد هم خالي و خشک لبخند يک تيام

 ! ندين هدر وقتتونو ، کنين تقلب نيستين بلد که شما خانم:  کرد قاطي را خودش معين

 . کردم مي تشکر شما از بايد حال هر در!  نپرسيد رو شما نظر کسي:  نکرد هم نگاه حتي طرف

 ! آيدا بريم:  کشيد را همراهش دختر دست

 خودم کهبل کنم نمي کارو اين تنها نه ديگه ي دفه( برگشتند هردو! )  وايسين لحظه يه:  کرد پيشدستي تيام ولي

 شناسمش مي من!  گزه نمي هم ککش ، انداخت مي هردوتونو گرفت مي جدي اگر( آيدا به کرد رو) ميگم استاد به

! 

 انداختدت؟ قبال نکنه:  زد پوزخند هاشمي

 ! ارکيده:  کشيد را دستش آيدا

 ! برادرمه نخير،:  داد بيرون را نفسش تيام و

 . رفت و آورد بيرون آيدا دست از را دستش.  پريد ارکيده روي از رنگ

 .رفت و گفت ي« ببخشيد»  ، کند نگاه نفر چهار آن به اينکه بدون ، ايستاد اي لحظه چند آيدا

 گذاشتي؟ سرپوش دختر اون تقلب روي چرا:  کرد نگاه او به تکين شام وقعم

 تيام؟ چرا:  برگشت تيام طرف به هم مادرش ، نداد را جوابش تيام
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 ! نبود که کنکور ، کوييزبود.  داد فرصت يه بايد هرکس به نظرم به چون -

 ! آوردم مي روشون به کالس سر هوگرن گرفته کامل ي نمره پور رستم که حيف:  نشست سينه به دست تکين

 !کردي مي خراب منو فقط اينجوري:  گفت خونسردي با تيام

 ؟ چرا -

 ! دادم لوشون تو به خونه تو و آوردم در بازي جنتلمن کالس سر کنن مي فکر بعد!  برادريم فهميدن چون -

 . نزد حرفي ديگر تکين

 نمره نفر 2 فقط ساده کوييز يه واسه نفري 55 کالس يه ويت ، داره خجالت:  شد شروع نطقش ، داد که را ها برگه

 . گرفتن کامل ي

 ! شديم غافلگير استاد:  گفت پشت از يکي

 ي نماينده!  شدين غافلگير نگين بعد که داريم ترم ميان امتحان آبان آخر ي هفته ميگم حاال از کريمي آقاي -

 ؟ کيه کالستون

 ماهنگه هم با بعد کنين انتخاب تونو نماينده:  کرد نگاه ساعتش به تکين . نزدند حرفي و کردند نگاه هم به همه

 ! کنين خبرم ، بزاريم کي امتحانو که کنين

 دي؟ش کامل!  سرت بر خاک:  زد گردنش پشت به دست کف با بعد کرد نگاه را تيام ي برگه پارسا ، رفت که تکين

 !داريم کوييز داشته خبر اين:  کشيد سرک هم متين

 !کرد مي فرق داشتيم خبرم اگه ما که نه:  گفت معين و زد پوزخند متيا

 شده؟ کامل کي ديگه -

 هم ار فاميلش صورت هر در ، نگفت چيزي ، بود انداخته پايين را سرش که کرد نگاه ارکيده دستي بغل به تيام

 !!!!! بود کرده فراموش

 !ميشم نماينده من:  شد بلند کالس هاي شيرين خود از يکي

 ! دخترا به بچسبه نمايندگي بهونه به که فرداس از:  گفت لب زير متين

 !کالس به برسه چه بزني حرف توني نمي هم خودت طرف از تو:  کرد بلند را صدايش بعد

 داوطلبي؟ خودت نکنه -

 !ميدم راي اندرزگو به من!  بکنم غلط من -
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 !بزار مايه خودت از ، هي:  شد بلند تيام ازسر دود

 بابا : نشاند را او پارسا که کند اعتراض خواست تيام.  بودند داده راي او به کالس نصف ، بيايد خود به تيام ات ولي

 ميزاري؟ کالس که کني چکار ميخواي مگه

 !ندارم حوصله من ؟ چيه کالس -

 !من با کارا!  بشو نماينده تو -

 نميشي؟ داوطلب خودت چرا پس -

 !رديآو راي بيشتر تو که بيني مي -

 تحانام براي را روز يک تا آمد در تيام پدر.  گرفتند مي حرف به را او بهانه هزار فردا از و بريدند را تيام سر پنبه با

 ! کرد تعيين فيزيک

 به هک بس و بود عصبي ، آمد آنها پيش هم تيام که بودند گذاشته سرشان روي شيطنت از را تريا دوقلوها و پارسا

 !بودند کرده پف ، بود زده چنگ موهايش

 ؟ انيشتين شده چي -

 اون( کرد تقليد خوبي به را دخترک صداي) ميگه اومده فرهي دختره اي ، آوردند در پدرمو ، کردند ام ديوانه -

 وا گهمي ميکنه نگام چپ چپ ، داريم امتحان صبح ما ميگم ، خالمه دختر تولد گذاشتين امتحان تاريخ شما که روز

 ! باشه نازي آخر تولد الهي ، پيشش برم صبح از بايد ، ميشه ناراحت جون نازي

 مياد؟ دلت ، جون نازي داره گناه:  داد هل او طرف به را سيني و گزيد را لبش معين

 ! ها پختي برام تو که آشيه اين:  زد متين پاي به لگدي و برداشت را ساندويچش تيام ، خنديدند چهارتا هر

 گذره؟ مي بد مگه آشا، اين از باشه تا:  زد قهقهه پارسا

 رامب تا داشته نگه پا لنگه يه آدم و عالم جلوي منو ساعت سه ايشيان ايش خانم اي مياد؟ خوشش کي خدا رو تو -

 !بزنه حرف جون نازي تمايالت و ها خواسته از

 خيلي فرهي هتاز! دادي مي جواب کلمه دو زور به قبال ، شده باز نطقت که بوده اين حسنش:  زد چشمک متين

 ؟ بود چي کوچيکش اسم!  خوبيه چيز

 ! پرستو:  زد سوت معين

 ...من قلب پرستوي ، آه -
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 گفت مي اگر ، کرده دعوت جون نازي تولد براي هم را او فرهي که نگفت تيام ، بود آنها مسخرگي براي باقيش

 .آمد مي در دوقلوها شوخي سال 5 خوراک

 ار او ديگر هم آنها و شناخت مي فاميل به را ها بچه ي همه ، بود کرده پيدا زيادي دوستان تيام حرفي کم عليرغم

 از ولي نداشت مشکلي پسرها با.  آمد مي او سراغ به داشت مشکل اي مسئله هر در کس هر ، بودند شناخته

 پرسيدند؟ نمي او از چرا ، بود او خوبي به درسش هم پور رستم ، آمد نمي خوشش دخترها

 راميبه فاميلش و است خوزستاني گفت مي معين ، بود خوابگاهي هاي دختر از يکي و ارکيده با يشههم پور رستم

 ... اشتد دوست بقيه از بيشتر را آنها تيام دليل همين به ، بودند نپرسيده درسي سوال او از هيچوقت نفر سه اين. 

 براق الک را هايش ناخن که حميدي مثل ييک وقتي ولي باشد شده ناراحت آنها سوال به دادن جواب از اينکه نه

 ممکن لحن ترين مزه بي با و ميداد تکان او صورت جلوي را جزوه رنگيش رنگ النگوهاي با و بود زده صورتي

 ...  نکوبد او سر به محکم را جزوه تا گرفت مي را خودش جلوي سختي به تيام ، ميزد حرف

 با او دفتر به آمدهايش و رفت در تيام و داشت اي صميمانه روابط دانشجوها از خيلي با ، جوانيش دليل به تکين

 ينم آرام لحظه يک و بود جوش و جنب پر و فعال بسيار که مقامي حسين امير جمله از.  بود شده آشنا نفري چند

 هاآن با آذر 81 جشن براي گرفت قول تيام از زرنگي با او و برخورده حسين امير به راهرو در روز آن.  گرفت

 اهل کي ببين بپرس کالستون هاي بچه از:  گفت شد راحت خيالش و گرفت که را تيام قول ، کند همکاري

 زنه؟ مي سازي چه و موسيقيه

 تهنوش تخته روي استاد که تمريني شد مجبور و رسيد کالس به دير و کرد معطل را او حسين امير با زدنش حرف

 .کند حل بود

 ار او حرف قلوها دو.  کرد تکرار را حسين آمير حرف وظيفه به بنا و بمانند خواست اه بچه از ، شد تمام که کالس

 يب با تيام ، بود مطرح صدا بحث پسرها بين درحاليکه شدند خواندن آواز مشغول لودگي با و گرفتند هوا توي

 خانما؟ چي شما:  کرد ها دختر به رو ميلي

 مگه تو:  شنيد را ارکيده صداي تيام که است مسلط سازي چه هب داد مي توضيح او براي عشوه با داشت حميدي

 ؟ زني نمي ويلن

 !برنميام پسش از ، نکردم شرکت اي برنامه هيچ تو حاال تا ولي ، چرا -

( زد صدا را او بزند حرفي آيدا آنکه از قبل و)  کنيم مي امتحان بيا:  شنيد هم را بهرامي صداي و بود آيدا صداي

 ! اندرزگو آقاي

 بله؟:  شد خالص حميدي شر از تيام

 ؟ بگيم بايد شما به( کرد نگاه او به سوال با)  هستيم پور رستم خانم و من -
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 ؟ عمران سوم سال ؟ شناسين مي رو مقامي آقاي ، نه راستش -

 ؟ دارين وقت االن:  پرسيد تيام و داد تکان سر منفي عالمت به بهرامي

 . گرفت را حسين امير ي شماره امتي.  بودند بيکار هردو اينکه مثل

 را دو آن تيام – ميزد دم آن از که تسلطي همه آن با حميدي حتي – نشد داوطلب ديگري کس ها دختر بين چون

 البته:  کرد يادداشت را دو ان اسم حسين امير.  گيتار بهرامي و زد مي ويلن پور رستم. برد اميرحسين پيش

 ؟ قبوله ، بدين تتس بايد ، هستن هم اي ديگه کساي

 آقاي ، کنم مي تعيين وقت يه آينده ي هفته من پس:  گفت حسين امير و داد مثبت جواب دو هر طرف از بهرامي

 تيام؟ زني مي سازي چه تو!  ميده خبر بهتون اندرزگو

 ! دهني ساز:  زد پوزخند تيام

 

 

 براي روز چند آن ، کرد آشنا حسين رامي با را او تيام و داشت خوبي صداي واقعا پارسا مسخرگي ي همه با

 حسابي انگار:  گفت زد مي برق هايش چشم حاليکه در ، شد متوجه هم مادرش که بود درگير آنقدر تيام هماهنگي

 ؟ آره ، شدي دانشگاه مشغول

 يراض هم شما باالخره ، نرفته يادم هنوز من وگرنه انداختن گيرم:  برگشت او طرف به خشونت با ناگهان تيام

 ! بشين راضي بايد!  ميشين

 

 . بود حسين امير با اش بقيه شد خالص هماهنگي شر از باالخره و داد خبر را تست روز بهرامي به تيام روز آن

 رفح و بودند نشسته کالس هاي بچه از يکي کنار ها قلو دو.  رفت تريا به نهار براي هم او رفت سالن به که پارسا

 داشت است بزرگتر آنها از زد مي داد اش قيافه که کاميار.  شد غذايش مشغول و نشست هم تيام ، زدند مي

 !دانشگاه آمده بعد کرده کار هم سالي چند ، رفته سربازي ميداد توضيح

 !حالت به خوش:  گفت حسرت با تيام

 !رفتي سربازي چون:  داد توضيح او و کردند نگاه او به تعجب با سه هر

 ! ميگه هذيون ، سوزه مي تب تو:  کشيد کنار بالفاصله و گذاشت او شانيپي روي را دستش پشت متين

 ؟ چيه منظورت:  کرد نگاه او به کاميار
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 !نميدن پول بم خودشونم ، سربازي برم نزاشتن مادرم و پدر -

 ! ميگي هذيون واقعا انگار -

 من که بزاري پول وثيقه براي يا باشي داشته خدمت پايان کارت بايد بشي خارج ايران از اينکه براي -

 ! ندارم هيچکدومشو

 ؟ بري ايران از خواي مي تو -

 !نيستن راضي ام خانواده ولي آره:  داد قورت را اش لقمه

 ! فرستادنت زور به و دانشگاه بياي خواستي نمي پس:  بود دمغ چقدر اول روزهاي او که افتاد يادش معين

 !ميشم موندني ورياينط کردن مي فکر:  کرد تاييد سر با تيام

 ؟ بياي خواستي نمي دانشگاه چرا -

 ؟ بدم هدر وقتمو الکي چرا کنم تمومش تونم نمي که من -

 !رفتي سربازي نه داري پول نه که فعال -

 !بفرسته دعوتنامه و پول برام توحيد قراره -

 ؟ توحيد -

 ، ساله 2 االن ، ترف و گرفت پذيرش انگليس تو دانشگاه يه از ليسانس از بعد ، برادرمه -

 ! بفرسته پول برام اون قراره ، ميکنه هم کار

 ! نيستي اولي تو پس -

 و نمياد ديگه گفته اون ولي!  مياد و ميده ادامه درسشو توحيد کردن مي فکر ، زارن نمي هم خاطر همين به ، نه -

 ... ميترسن بابا و مامان

 ! مکه حاجي حاجي بري هم تو که -

 . کرد دتايي سر با تيام

 

 ؟ بود چطور:  پرسيد او از متين.  آمد کالس براي پارسا

 ! بخونم من رو يکي تا 5 از شد قرار ، بود خوب -
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 . گفت تبريک و خنديد تيام ، ميزد برق صورتش

 . بود محشر اون -

 ؟ کي -

 گيتار نفر 3 البته ، شد قبول هم بهرامي!  حرف بي ، شد قبول راست يه ، ميزد العاده فوق!  پور رستم دختره اين -

 ؟ شناسيش مي!  خونه مي صنايع اينکه مثل ، گودرزي ، زنه مي پيانو ها بااليي سال از يکي!  زنن مي

 ! حسين امير دوست ، آره ؟ روزبه -

 لاه خيلي اينکه مثل کرد تشوبقش کلي اون زد پور رستم وقتي.  بود اون فقط پيانو براي ، نداد تست اون -

 ! موسيقيه

 رنگ کم نجي ، کوتاه کتان مانتوي هميشه مثل ، بود پايين سرش هم باز ، کرد نگاه پور رستم به تفاوتي بي با يامت

 و سفيد صورتش ، آورد باال را سرش آيدا و زد حرفي ارکيده.  بود ساده کلمه يک در ، بود پوشيده اسپرت کفش و

 عليرغم و بود زده بيرون مقنعه جلوي از هميشه و دز مي عسلي به که موهايي و مورب هاي چشم با ، بود بيضي

 به آنها برق و زرق و تجمل کنار در و بود بهرامي شادي و ارکيده با هميشه!  پريدند مي بيرون هم باز او تالش

 . بود کرده فراموش را او بعد ثانيه چند و برگرداند را سرش.  آمد نمي چشم به اصال ، ارکيده خصوص

 . بودند آتش روي اسفند مثل قلوها دو رفت دانشگاه به که شنبه سه روز

 ؟ شده چي –

 ! رفته فرمند ماشين با ديروز اون -

 ! پرورشيه گل اون بابا:  داد ادامه طاقت بي متين و شد خيره او به درک عدم با تيام

 ؟ آره ، هاشمي ارکيده:  شد منفجر خنده از تيام

 .کرد تاييد ماتم با معين

 . شد گرفته فرزين حال که باالخره ؟ مرگته چه تو -

 .بود نيامده بدش قضيه اين از هم تيام

 ... بياد فرمند مثل ديگه يکي نه بگيرم رو فرزين حال خواستم مي" من" -

 نه؟ ، شکالته اسم که فرمند -

 !هست هم برق ارشد هاي بچه از يکي اسم:  خنديد متين
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 ؟ گفت شما به کي:  آمد تيام هاي چشم به اشک خنده فرط از

 !گفت خودش ، نشسته کالس سر ها مرده مادر مثل فرزين -

 ! کنه رفتار چطور دخترا با نيست بلد!  حقشه -

 !فرهاد به چسبيده رفته کرده ولت که ندادي رو حميدي اين به انقدر ؟ بلدي تو -

 ! اهلل الحمد:  شد باز تيام نيش

 !فرزين موس موس نه و تو محلي کم نه ، نميده جواب جفتتون روش:  داد راقلقلک او متين

 هک من:  زد ضربه نوشابه قوطي به پا با پارسا.  کرد خوشحال هم را او خبر دادن با متين و رسيد آنها به هم پارسا

 يم تحويل پورو رستم خيلي روزبه پسره اين گروه هاي برنامه تو ؟ کرد رفتار چطور بايد دخترا اين با فهمم نمي

 ! آقاس خيلي پسره اين ، نمياد در ازش کالم يه اصال دختره!  اعتنا کم يه از يغدر اما گيره

 ! نداره صرف واسش اين!  داره سر زير رو يکي ارکيده مثل اينم البد:  شد باز يخش معين

 ! نيست اينطور پور رستم ، گذشته شوخي از:  گفت متين و خنديدند همه

 ! بود موافق نمتي با دل در هم او ولي نزد حرفي تيام

 ! بپرسم چيز چند درباره نظرتو ميخوام ؟ سالن بريم بياي من با سر يه داري وقت:  گرفت را او جلوي حسين امير

 ؟ خوبه شنبه سه!  ميانترمه آخرين ديگه ، دارم رياضي امتحان فردا -

 که ودندب گرفته دست نفري دچن ، فيزيک ترم ميان از بعد ، خواند بيشتر رياضي امتحان براي عادت خالف بر تيام

 !بودند شده کمتر او از صدم چند فقط آيدا و پارسا که چند هر ، داده نمره او به تکين

 و ردک سالم جمع به تيام!  موسيقي گروه و بود آنجا حسين امير.  رفت سالن به و زد زنگ حسين امير به شنبه سه

 ؟ نينک مي چکار سالن تزيين براي:  رفت حسين امير طرف به

 ! تئاتره گروه تو که يکيشون با ، کردن قبول همکالسيات دخترا اون -

 ؟ بکنن خوان مي چکار -

 . پرسيد شان برنامه درباره و زد صدا را شادي تيام و دانست نمي حسين امير

 ! کنيم کمک اون به قراره فقط ما ، کرده فکرشو هاشمي خانم راستش -

 ! اينجا بيان بگين يشونا به لطفا ؟ هستن دانشگاه االن -
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 ، يدپرس حسين امير از را شب آن ي برنامه بيايد ارکيده تا.  گذاشت نمي کم کرد مي قبول مسئوليت وقتي تيام

 ؟ پور رستم خانم قبوله!  ويلن ، باشيم داشته تکنوازي يه چيز هر از قبل قراره:  کرد پيشدستي روزبه

 !نباشه برنامه اولين ولي نيستم مخالف : آمد آنها طرف به آهسته هاي قدم با آيدا

 و باشن ساکت ، تو ميان ها بچه ميشه باعث اينطوري ، ميکنم شروع من پس ، باشه:  زد لبخند تفاهم با روزبه

 ! بشه شروع برنامه زودتر

 ؟ ميخونه کي ، قرآن بعد:  گرداند بر او از را صورتش تيام

 .برد را هايش همکالسي از يکي اسم سريع حسين امير

 ! ملي سرود بعد -

 ؟ الزمه:  پرسيد ها بچه از يکي

 ! ندارين خبر آذر 81 مناسبت از شما اينکه مثل:  گفت آيدا هرکس از قبل

 !الزمه ، آره:  گفت پسرک به رو بود کرده تعجب آيدا زدن حرف از حاليکه در تيام شد ساکت زده خجالت بعد و

 او به کند خالص را خودش خواست مي که حسين امير ، کند مي چکار که داد توضيح ها بچه براي و آمد ارکيده

 !کنيد مي لطف البته ؟ بخرين چيزو همه خودتون ميشه: گفت

 !بهتره اينطور ، نداره اشکالي -

 ؟ اس آماده شما ي برنامه ، بدين من به فاکتورشو بعد پس:  کشيد راحتي نفس حسين امير

 . بود آماده کامال هم آنها گروه

 يامت ، داشت مشکلي آيدا اينکه مثل ميزد حرف آيدا با داشت او.  برود و بگيرد اجازه حسين امير از تا رفت يامت

 ينمبش تنها و تک سخته برام راستش:  داد توضيح شرم با آيدا ، داشت نگه را او حسين امير ولي برگردد خواست

 !بزنم ساز و اونجا

 ؟ هبش حذف خواين مي:  گفت فکر بدون تيام

 اب ولي ، بزند ساز و بنشيند نفر هزار جلوي – خجالتي آيداي هم آن – دختر يک نبود جالب هم او براي حقيقت در

 من ، کردين حساب برنامه اين روي که دونم مي ، نه: گفت هم آيدا و کرد نگاه او به چپ چپ حسين امير حرف اين

 ؟ نشينم سن رو من نميشه فقط!  زنم نمي زيرش

 ودب حسين امير حواسي بي متوجه که تيام ، انداخت پايين را سرش آيدا و شد خيره او به فکر در غرق ناميرحسي

 ... کنين پخش قراره که عکسايي اين ، امير هي:  گفت
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 ! ساله يه اين اتفاقات از عکسايي:  برگشت او طرف به حسين امير

 نيس هم الزم ديگه.  بزنن آهنگشونو پور رستم خانم موقع همون کرد پخش نميشه که خالي عکس ، خوب -

 ! سن روي بشينن

 .بودند موافق هردو و بود خوبي فکر

.  دباشن داشته بيشتري آمادگي تا بيايد هم – جشن از قبل روز – شنبه روز داد قول اميرحسين به رفتن از قبل

.  دبرسان و کند راضي را او کرد مي سعي و بود داشته نگه آيدا جلوي که شد روزبه متوجه رفت مي داشت موقعيکه

 ي رابطه وجود با پس ، شد راحت خيالش.  بشود روزبه رفتن و آيدا مخالفت متوجه تا داد طول اينقدر تيام

 !  نبود او مثل ارکيده با نزديکش

 تانيدبيرس دوستان از هرسه ، کرد دعوت شام براي را رضا و او بود آمده تهران به مدتها از بعد که بهزاد شب آن

 . گذراند مي خوش داشت ها مدت از بعد تيام و بودند

 ؟ بهزاد آوردي گير کجا از ، بودم نيومده اينجا حاال تا:  گفت رضا ، نشستند که ميز پشت

 هک نداشت شک ، بود پور رستم ، شد کر هايش گوش بهزاد سر پشت ميز ديدن با ولي چرخيد بهزاد طرف به تيام

 يزيباي آبي شال.  داشت فرق هميشه با.  خنديد مي و بود نشسته جوان پسر يک روي به رو که بود آيدا همان اين

 کنان ذوق و شادي با و ميزد حرف پسر آن با خجالت بدون. بود کرده درست هم را پريشانش موهاي و بود پوشيده

 ،پيچيد تيام مغز در دردي.  زد را تيام چشم کوفت هم به را هايش دست وقتي ايش نقره دستبند برق. خنديد مي

 ! داره سر زير رو يکي اونم البد:  بود معين با حق

 ماحترا بهرامي و آيدا براي فقط کالس هاي دختر کل از.  بودند اعتماد قابل غير و کاه زير آب دخترها اين که واقعا

 ... حاال که بود قائل

 ... باشد روزبه نکند ، ببيند را پسرک که رفت سمتي از دستشويي ي بهانه به و شد بلند

 بزرگتر او از ، شناخت نمي را او تيام حداقل نبود آشنا پسرک.  ديد نمي را او و بود رو به رو به حواسش تمام آيدا

 و پوشيده کوتاهي آستين ي خانه چهار لباس!  قيافه خوش و تيپ خوش بود، سالش چهار سه و بيست ، بود

 را هيچکس آنها.  بود دوخته آيدا چشم در چشم شادي با.  درخشيد مي ها چراغ نور در زيبايش و مجعد موهاي

 کندن توجهي دو آن به ديگر کرد سعي.  نشست جايش سر و برگشت عصبانيت با تيام.  ديدند نمي خودشان جز به

 يک و کرد باز حد از بيش ذوقي با را آن آيدا.  گرفت آيدا طرف به را کادويي پسرک که ديد و نشد موفق ولي

 ... پسرک به برسد چه ديد مي را آيدا خوشحالي فاصله آن از هم تيام حتي.  آورد بيرون را موبايل وشيگ

 دانشجوي ، کالس خجالتي دختر از هم اين خوب ، بود نديده را آيدا اگر باشد بهتري شب تونست مي شب آن

 . رفت خواب به ها فکر اين با...  تيام انگيز بر تحسين همکالسي ، تکين ي عالقه مورد
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 ؟ کو آيدا:  شنيد را ارکيده صداي که ببيند را زبان ترم ميان هاي نمره بود رفته

 ؟ برسوندش خواسته روزبه ديروز گفت بهت(  رفت باال شادي صداي هيجان! )بخونه نماز رفته -

 ؟ آره ، نکرده قبول حتما ، نه -

 با( گفتند هم با دو هر)  نميده رو کسي به اون ! که دوني مي ، خوب نه:  زد حرف دوستش از حمايت در شادي

 ... ايمان وجود

 ... داده کادو موبايل يه بهش ديشب!  اس ديگه چيز يه ايمان ، داره هم حق:  داد ادامه شادي و خنديدند دو هر

 ... صاحابش مبارک:  گفت حسادت بدون ارکيده

 مريم آيدا مگر ؟ داشت او به ديني آيدا مگر ؟ چه او هب اصال ، افتاد ديشب ياد به دوباره ، بود ايمان اسمش پس

 فتر سالن به که شنبه روز اينکه تا رفت کلنجار خودش با کلي ؟ چه او به ، باشد نامزدش شايد اصال ؟ بود مقدس

 !!! بود گذشته تقصيراتش سر از و بخشيده را او

 رفته حسابي پارسا و کرد مي تمرين را اه آهنگ از يکي داشت موسيقي گروه و بود مشغول اي گوشه در کس هر

 ها دختر از يکي و شد قطع سازها از يکي صداي که کند پنهان را اش خنده کرد مي سعي تيام!  حس توي بود

 ارجخ سالن از هم تيام.  دويد او دنبال به و گذاشت کنار را گيتارش هم بيايدشادي خودش به تيام تا ، دويد بيرون

 . پيچيد مي خودش به درد از که ديد را آيدا و شد

 ؟ بهرامي خانم شده چي -

 !شده مسموم اينکه مثل.  نيس خوب حالش:  کرد نگاه آيدا به ناراحتي با شادي

 !در جلوي ميارم ماشينو من ، بيمارستان بريم پس -

 !هست ارکيده ماشين ممنون -

 .داشت الزمش مامان ، نياوردم نه:  آمد ارکيده ناراحت صداي

 ؟ عزيزم شده چت:  شد خم او طرف به ناراحتي با ارکيده

(  گفت شادي به رو! ) بيمارستان ميريم ما بگو حسن امير به:  چرخيد او طرف به تيام ، بود آمده بيرون هم پارسا

 .بياد کنيد کمکش

 ... ايمان: آمد حرف به باالخره آيدا

 ؟ دنبالت بياد قراره:  گفت دلسوزي با شادي!  ايمان بازم

 ! نيم و هشت:  کرد تاييد سر با داآي
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 يادب بدين خبر ايمان آقا به هم شما درمونگاه ميريم ما!  هشته که هنوز:  کرد نگاه ساعتش به طاقتي بي با تيام

 ! اونجا

 ! بزن رو 8:  گفت زحمت به آيدا و درآورد را گوشيش آيدا کيف از ارکيده.  شدند سوار آنها و آورد در را ماشينش

 . داشتند مهمي جايگاه چه خان يمانا ، بله

 ! درمونگاه بريمش مي نيس خوب حالش آيدا راستش!  دوستشم من نه ، سالم ؟ الو:  کرد صحبت به شروع ارکيده

 کدوم؟

 !شده مسموم نظر به ، نيس چيزي ، نه:  داد ادامه هم ارکيده و داد جواب تيام

 ذيرشپ به خودش و نباشند پايش و دست در تا فرستاد پزشک اقات به را نفر سه آن تيام ، رسيدند که درمانگاه به

 .پرسيد را مريض اسم حوصلگي بي با پذيرش مسئول ، رفت

 ! پور رستم -

 ؟ کوچک اسم -

 !داشت مي بر پرده کسي خصوصي راز از انگار ، کرد زمزمه را " آيدا " آهسته و خجالت با تيام

 ماناي وقتي و شد بلند جا از تيام ، رفت پذيرش طرف به و داخل يددو سراسيمه ايمان که بودند نشسته در جلوي

 سرم بهشون ، خوبه حالشون(  کرد اشاره تزريقات به)  هستند اونجا پور رستم خانم:  رفت طرفش به برگشت

 .زدند

 ؟ شما:  شد خيره او به استفهام با ايمان

 !بودم اونجا شد بد حالشون وقتي ، همکالسيشونم من -

 مي که فاميلمو(  کرد دراز او طرف به را دستش! )  ممنون دنيا يه ، پسر نکنه درد دستت ؟ آوردينش شما آهان -

 ! ايمانم من ، دونين

 ؟ دانست مي را او فاميل چطور

 !اندرزگو تيام -

 امش کنم فکر ولي نميزنه حرف همکالسياش از زياد آيدا:  نشست پارسا و او پيش ايمان شود تمام آيدا سرم تا

 ! خريدين آبروشونو که هستين استادش برادر همون

 ! نکردم کاري:  خنديد ناچار تيام

 ... رودربايسي تو خوب ولي نيس تقلب اهل زياد خواهرم ، بود خيلي که آيدا نظر به -
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 !تيام سرت بر خاک...  ايمان و آيدا پس خواهرم؟

 !اس نمونه دانشجوي يه پور رستم خانم اون رنظ در ، کرده فراموش برادرم:  خنديد واقعا بار اين تيام

 !شدند بلند هم تيام و پارسا ، رفت او طرف به سرعت به ايمان و آمد بيرون اتاق از دوستانش همراه به آيدا

 !خوبم ، ايمان نيس چيزيم خدا به:  ميزد حرف حالي بي با آيدا

 ؟ بود شده چت -

 ! بودم شده مسموم:  کرد مي فرار ايمان نگاه از آيدا

 ؟ خوردي غذا کجا ظهر:  کرد تغيير ايمان صورت رنگ

 !بيرون -

 ... چه باز ؟ بيرون:  برد باال را صدايش ايمان

 !ايمان -

 ! تو و دونم مي من بعد بريم، بيا حاال باشه ، باشه:  شد اطرافش متوجه ايمان

 ! رسونم مي هم رو آيدا دوستاي!  ادينافت زحمت به حسابي ، ممنونم ازتون واقعا:  برگشت تيام و پارسا طرف به

 !کردين امون شرمنده حسابي شما

 !کرد تشکر هردو از هم باز و کرد حساب را داروها و درمانگاه پول ايمان

 ؟ شناختي مي کجا از برادرشو تو:  بود جمع حواسش ولي بود نزده حرفي اينکه با پارسا

 ؟ چي -

 !يگهد شناختيش مي ، شدي بلند تو اومد وقتي -

 !بودمش ديده قبال -

 !نميشه که اون بدون ؟ ميشه خوب حالش فردا تا يعني:  نگرفت را حرف ي ادامه پارسا

 ! فردا تا حاال -

 لقب قصاص ميشد وقت آن ، بود نگفته چيزي رستوران و شب آن مورد در دوقلوها و پارسا با که بود راحت خيالش

 . نداشتند خبر واقعيت از آنها حال هر به بزنند حرف محتاطتر هم يدهارک ي درباره بود بهتر شايد...  جنايت از

 ؟ خوبه کي مجري واسه نظرت به:  بود منتظرش حسين امير ، رفت دانشگاه به صبح از جشن روز
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 ؟ نداري مجري هنوز:  کرد نگاه او به تعجب با تيام

 !نمياد در صداش خورده سرما -

 ... بخواي اگه!  دوستام ، رضايي قلوهاي دو: رسيد تيام ذهن به فکري

 ؟ بزنن حرف تونن مي!  باشه جالب بايد ؟ قلو دو -

 !ميارمشون کالس از بعد!  نزنن حرف تونن نمي بگم بهتره:  رفت کالس سمت به تيام

 ! الطف کنيد فکر حرفي هر از قبل:  کرد خطر احساس تيام که زد برقي چنان هايشان چشم و کردند قبول قلوها دو

 ! نباشه خيالت:  کوبيد اش شانه به ينمت

 !؟ ميشد مگر

 تازه يامت! پور رستم خانم او از بعد و گرفته را نمره باالترين اندرزگو که گفت ها بچه از يکي جواب در رستگار دکتر

 .بودند نشسته تنها شادي و ارکيده! ؟ بود خالي.  کرد نگاه هميشگيش جاي به ، افتاد آيدا و ديشب ياد به

 !نيومده که اين ، زکي:  بود کرده نگاه سمت آن به هم پارسا گاران

 که پارسا.  بود شده طاقت بي هم تيام حتي.  بود نيامده هنوز آيدا و بود 5 ، ميشد شروع نيم و شش ساعت برنامه

 ردک بهايشجي در گشتن به شروع هم تيام و گرفت او از را آيدا سراغ بار چندمين براي نبود بند پا روي استرس از

! 

 ؟ گردي مي چي دنبال -

 ؟ بيارمش کجا از آخه(  آورد باال را سرش! ) پور رستم -

 ؟ ندارين خبر پور رستم خانم از:  رفت شادي طرف به تيام و شد نيم و پنج

 .نميداد جواب را تلفنش آيدا ، بود نگران شادي

 ؟ يعني شده بدتر حالش -

 !نميده جواب صبح از امروز ولي.  بود خوب ، زدم زنگ واسش ديشب ، نه -

 بلد رو اشون خونه شما بهرامي خانم:  بود آمده تنگ به بقيه و حسين امير صبري بي از تيام ، شد 1 ساعت

 ؟ نيستين

 ! مفيد و مختصر ، بود نه جوابش
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 توانست نمي او ، رفت مي ور پيانويش به ماتمزده اي قيافه با روزبه و بودند آمده همه کم کم ؛ نيم و شش ساعت

 .کند هضم برنامه در را ويلن کمبود

 ؟ بگيره جاشو که نيس هيچکس -

 !بود خوب خيلي پور رستم خانم!  نميشه که تمرين بدون:  داد جواب اميدي نا با تيام جواب در حسين امير

 !که نمرده ، ايواي -

 و شد قطع پيانو صداي ، شکست مي را هايش انگشت بند و ميزد قدم آنجا هم ارکيده ، رفت محوطه به تيام

 .  شنيد صدايي که برگشت سالن طرف به تيام.  ترکاند را سالن ها بچه تشويق

 ديدن با تيام ولي رفت دنبالش به هم ارکيده ، گذشت آنها کنار از و کرد سالم ، آمد پايين ماشيني از عجله با آيدا

 ؟ نشده دير که خيلي ، سالم:  زد لبخند ايمان ، ماند همانجا ايمان

 ! موقع به درست ، نه -

 با و کرده عوض را لباسش آيدا.  رفت صحنه پشت به خودش و کرد پيدا او براي جايي و برد سالن به را ايمان ، تيام

 و مانتو ، بود پوش سفيد گروه هاي بچه ي همه مثل ، کرد مي خواهي عذر حسين امير از انداخته گل صورتي

 ... اش شکننده و ظريف اندام آن با ميشد گم سفيدي همه آن در سفيد، وشال شلوار

 رو رياضي ي نمره دومين:  شنيد را شادي صداي ، دوخت چشم ها بچه آمد و رفت به و نشست صندلي يک روي

 !آوردي

 ؟ کيه اولي -

 ؟ داره پرسيدن -

 !کن جمع رو دوتا اين:  زد زنگ او به حسين امير

 تا ماند منتظر و کشيد آهي ، بود شده منفجر خنده از سالن ، بشنود را هاقلو دو صداي تا شد نزديک صحنه به

 !آمدند کنان خيز و جست دوقلوها ، بشود شروع بعدي ي برنامه

 نزنين؟ رو حرفي هر و کنين رعايت نکردم خواهش من مگه -

 ! نداديم جواب که ما ولي کردي خواهش تو -

 !باشه آخرتون ي برنامه که نکنين کاري! زهرمار -

 کوبيد ماشينشو که نيستي هموني تو!  هي: زد ضربه اش شانه به تيام!  رفت مي بقيه سر پشت لرز و ترس با پارسا

 ؟ ديوار به
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 ! بهم بودن نزده زل نفر هزار که اونجا -

 ! خودمونن هاي بچه -

 . آمد مي پارسا سر پشت آيدا

 ! باشين موفق -

 ! مرسي -

 عرق خيس و کرد اجرا را کارش اعضا از يکي ي سکته يا زلزله ، صاعقه افتادن اتفاق بدون و سالمت به پارسا

 آن با نهمزما که عکس نمايش بعد و تئاتر بعد ، بود سخنراني بعدي ي برنامه!  گفت تبريک او به تيام.  برگشت

 .ميشد پذيرايي حضار از و ميزد ويلن آيدا

 گروه ي بقيه ، کند اجرا را اش برنامه پشت آن از تا کردند همفرا آيدا براي را جايي و شد بلند صندلي از تيام

 ! بکند دوقلوها با را هايش صحبت آخرين تا رفت هم تيام ، کردند خلوت را آيدا دور و استراحت براي رفتند

 ؟ باال برم ميشه:  ديد ها پله در را ايمان

 ! البته -

 بودن مفيدي خيلي گفتگوي پذيرايي مخزن در دو آن شدن رقغ به توجه با البته ، واکند دوقلوها با را هايش سنگ

 ! داد انجام را رسالتش تيام حال هر در ولي

 هب تيام.  بود تماشايش محو و ايستاده او متري چند در ايمان و بود کارش در غرق آيدا ، سابقش جاي به برگشت

 ! ربعه يک االن ؟ نشدن خسته:  رفت او طرف

 !گيره مي انرژي ، نميشه ستهخ اون:  زد لبخند ايمان

 ؟ بود چطور:  انداخت ايمان آغوش در را خودش و شد بلند آيدا ، عکس آخرين از بعد

 ! عالي -

 رابطه اينطور هيچکس با نه و داشت خواهر نه او ، آمد مي مسخره نظرش به حرکات اين ، برگرداند را رويش تيام

 کرد مرتب را شالش و گرفت فاصله برادرش از آيدا.  کرد مي دودمح را اش رابطه هميشه او ، داشت اي صميمانه ي

 هايش چشم کبود و تيره رنگ با موهايش رنگ.  بودند کرده پرت بيرون به را خودشان عسليش وحشي موهاي ،

 !رسم نمي که استادم پاي به:  داشت عجيبي تضاد

 ؟ شد تموم کارت : خنديد و داد هل شال زير را او موهاي ، برد جلو را دستش ايمان

 ! مونده تا 3 هنوز نه -
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 !دنبالت بيام بده خبرم ، برم من ميشه اگه پس:  کرد نگاه ساعتش به ايمان

 !ميام ارکيده با!  برو باشه:  ريخت بيرون شال از موهايش باز شدن خم حين در ، برداشت را ويلنش آيدا

 ! خونه برين زود!  ها نکني دير پس -

 ! باشه ، آره -

 !گذشت خوش ، بود خوب:  برگشت تيام طرف به انايم

 !کردين خوشحالمون:  کرد دراز او ف طر به را دستش تيام

 .بود ها بچه آمد و رفت ناظر و نشست همانجا ، نداشت کاري ديگر او

 .کنند مرتب قبل مثل را سالن تا ماندند ها بچه و کشيد طول 81 تا برنامه

 ! ميشه دير ، برن اخانم:  زد صدا را حسين امير تيام

 مشکلي رفتن براي:  کرد هايش همکالسي به رو تيام ، کرد تشکر و زد صدا را دخترها ؛ بود موافق حسين امير

 !ميگم وقته دير چون ؟ ندارين

 !فرهادي آقاي ، ميريم خواهرم شوهر با ما:  کرد نگاه او به تشکر با ارکيده

 آنها هک بود " فرمند " همان جوان پسر ، بودند ايستاده جواني پسر و دختر که کرد نگاه آنطرفتر متر چند به تيام

 ! بود خوبي شب!  همه از ممنون:  کشيد خجالت خودش از.  بودند گذاشته صفحه سرش پشت کلي

 . نبود او به حواسش اصال و کرد مي نگاه تزيينات به داشت آيدا

 ؟ زدي زل چي به:  زد او به آرنج با شادي

 ؟ بردارم شمعها اين از يادگاري من ميشه مقامي آقاي:  برگشت حسين امير طرف به آيدا

 امير ، برداشتند شمع يک يکي ها دختر ي همه و کرد قبول حسين امير.  کرد اشاره سن روي زيباي هاي شمع به

 ؟ خواين نمي يادگاري آقايون:  زد لبخند ناچار بود داده رضايت يکي به فقط که حسين

 !اومدن در خودشون خجالت از قبال آقايون:  گفت بود دستش در اي آبميوه هنوز که متين ديدن با تيام

 . کردند تميز و مرتب را سالن و بودند آنجا 8 ساعت تا

 ! شد بيهوش برسد بالش به سرش انکه از قبل و افتاد تخت روي رسيد اتاقش به تا تيام

:  برگشت او طرف به تکين.  نشست رفت و کرد باز را در سحوا بي ، رسيد تکين کالس به دير و ماند خواب فردا

 ! اندرزگو آقاي
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 ؟ استاد بله:  شناخت مي خوب را مودب لحن اين او

 ! نياين کالس سر لطفا من از بعد که دادم تذکر بارها بنده ولي بودين غايب اول هاي جلسه که درسته -

 ؟ برم پاشم -

 ضورح که بلدي خيلي البد!  بکشين رو مسئله تا دو اين زحمت بيارين تشريف اومدين که حاال!  ميکنم خواهش -

 !معنيه بي برات کالس در

 !موندم خواب ، استاد نيست اينطور:  شد بلند تيام

 !پره مي سرت از خواب کني حل که تارو دو اين:  زد پوزخند تکين ، رفت هوا به ها بچه ي خنده شليک

 !آمد بند نفسش که بودند سخت انقدر ، بود تکين با حق

 !بفرماييد -

 ؟ خوبه دانشگاه اوضاع:  نشست او تخت روي مادر.  برگشت او طرف به و بست را کتاب مادرش ديدن با تکين

 ! هميشه مثل -

 !شده کثيف:  کرد نگاه او اتاق ي پرده به مادر

 ! درسته -

 ؟ بگي ميخواي چي مامان:  شد خيره مادرش به خنده با و

 ! کنم نمي درستي کار که ميدونم آخه -

 ! بگين ، باشه -

 ليو داره حرمت تو براي کالس و اس بقيه مثل اونم داري حق تو دونم مي!  بده گير کمتر بچه اين به!  جان تکين -

 ... تيام

 ؟ گفت شما به چي مامان -

 !کالس ي گوشه بزاريش پا لنگه يه بوده مونده کم گفت فقط ، زنه نمي حرف زياد که دوني مي -

 که دکر کاري رياضي براي دادم نمره بهش من گفتن ها بچه وقتي!  شناسي مي اونو من از بهتر شما:  خنديد تکين

 ! لجبازه چقدر که دوني مي ، بود تفاوت نمره 2 بعدي ي نمره و خودش بين

 ؟ نيست کي خونه اين تو:  کرد زمزمه مادر
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 ولي مياره خودشو ي نمره صورت هر در اون ، بشه فراري کالس از خوام نمي:  داد ادامه و گرفت نشنيده تکين

 نمي چند هر اس بقيه از مهمتر من براي اون!  نداره فرقي کالس سر نبودن و بودن کنه فکر نيست خوب براش

 ؟ داشت نگهش ميشه چطور دونم نمي ، بره ايران از خوام نمي(  کرد نگاه مادرش به تلخي لبخند با! )  بفهمه خوام

 ! تفاوته بي چيز همه به نسبت ونا

 ! بود تفاوت بي چيز همه به نسبت تيام ، بود همين اصلي مشکل ، بله

 ! پلکه مي داداشت بر و دور خيلي پور آريان دختره اين:  شد خم طرفش به تريا توي متين

 . نداريم بازي زنک خاله ديگه ضمن در ، چسبه نمي تکين به ها وصله اين -

 ؟ زني مي چرا ، خوب خيلي:  پريد عقب نمايشي صورت به متين و گفت تحکم با را آخر ي جمله

 ؟ يادته ، شد ماشينش سوار هاشمي که پسره اون ، نرم چاه توي شما طناب با اينکه براي -

 ! سوخت ارکيده دماغ ، بود جشن توي ديگه دختر بايه آره -

 ؟ سوخت کي دماغ حاال ، شوهرشه خواهر اصال اون ، نخير -

 ... که دارم نقشه يه ، بفهمه فرزين نزارين ولي ؟ جدي:  کرد بلند را سرش خوشحالي با معين

 ! بسه -

 هموشکافان پارسا ، رفتند محوطه به زدن قدم براي پارسا با رفتن از قبل. داشتند را ترم کالس روز آخرين روز آن

 ؟ کني مي چکار فردا از:  کرد نگاه را او

 ؟ نه ، بخونم بايد -

 ! بدي زحمت خودت به نخواي شايد گفتم -

 ! بکنه برام کاري نتونسته توحيد ، ندارم خوندن درس جز به اي چاره هيچ فعال:  کرد اخم تيام

 ؟ گردي نمي بر ديگه رفتي اگه -

 ؟ برگردم چرا ، نه -

 ... اينجان ومادرت پدر ، خوب -

 . باشيم اونجا توحيد و من وقتي ، نبيا بشن راضي شايد:  انداخت باال را هايش شانه تيام

 ؟ چي تکين -

 ... چرا دونم نمي ، داره دوست ايرانو اون -
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 ؟ بشيم فاميل هم با ما چيه نظرت:  دزديد او از را نگاهش پارسا

 ! ندارم خواهر من -

 ! دارم من ولي -

 ؟ بگي خواي مي چي:  کرد نگاه او به تيام

 ! کرده خواستگاري پريا از برادرت -

 ! کني مي شوخي:  شد خيره او به حيرتزده تيام

 حاال ، گرفتن دنبالشو بودن تو درگير چون ولي بوده گفته بابا به تابستون!  اصال ، نه:  زد لگد درختي به پا با پارسا

... 

 ؟ نفهميدم من چرا -

 رو وت پريا گفتم فاميلتو که اول روز همون يادته ، بيني نمي رو چيزا خيلي تو ، تيام نياد بدت:  خنديد پارسا

 ! نميدي اهميت کسي به ، نيستن مهم برات بقيه انگار تو ولي ، داشت ديدنتو انتظار انگار ؟ شناخت

 ! نيست اينطور:  کرد حمايت ازخودش تيام

 ارصرا که بابا ، داد منفي جواب پريا و زد حرف خواستگار يه ي درباره پريا با بابا شنبه پنج ، دونستم نمي منم -

 مي اون گفت پريا ولي ، کرده عالف مارو ماهه چهار اون گفت شد عصباني هم بابا ، تکينه منتظر گفت اون کرد

 !بري دست از يهو تو و بشه غافل تو از ترسه

 ! اس مسخره ام؟ زنداني من مگه:  بود عصبي اش خنده ، خنديد تيام

 راننگ مادرت و پدر کني مي فکر اينکه از بيشتر ليخي فهميدم پريا حرفاي از ، نيست اينطور که من نظر به -

 !هستن تو رفتن

 ! سالمه 5 من کنن مي فکر اونا -

 ! بگيري تصميم اشتباه ترسن مي!  گيري مي تصميم خودت واسه داري و شدي بزرگ فهميدن اتفافا -

 ! باشه خودم واسه مشکالتم بزار لطفا پارسا:  غريد

 ! باشم لخت من شايد:  غريد تکين ، داخل رفت جواب شنيدن از وقبل زد در تيام

 !نديدم لخت رو تو حاال تا ، بهتر چه:  زد نيشخند تيام

 ! بزن حرف ، مار زهر -
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 . بنشيند تخت روي خواست تيام

 ! نه اونجا -

 ! تميزم -

 ! خودت نظر به ، آره -

 ! بشيني من تخت روي تو ميزارم من ولي:  نشست صندلي روي کنان غرغر تيام

 ! بچه نکن مقايسه خودت با منو -

 . شد بلند تيام

 ! دارم وقت دقيقه 81 من!  ننر بشين -

 ؟ کني عروسي اون خواهر با خواي مي که بشنوم پارسا از بايد من چرا:  نبود چيني مقدمه اهل تيام

 ! گفتم مي بهت حتما ، جالبه برات کردم مي فکر اگه -

 !نميدي اهميت تو هم بشه رو و زير زمين اگه:  شد دبلن جايش از تکين ، نزد حرفي تيام

 ! نيست اينطور:  کرد زمزمه ، زدند مي يکساني تهمت او به روز آن طول در بار دومين براي

 ولي شناسمش مي که ساله چند دادم ازدواج پيشنهاد پارسا خواهر به من ، مهمه برات اگه حاال ، شايد خوب -

 ! شده فراهم موقعيتش االن

 ؟ چيه شناسيش مي ساله چند اينکه از منظورت:  خنديد بدجنسي با امتي

 ! اس ديگه چيز يه!  داره فرق همه با پريا خوب...  که اينه منظورم...  صلواتي پدر:  زد قهقهه تکين

 ؟ نکردي تمومش تابستون همون چرا -

 ... و کرد تصادف پارسا هک اشون خونه بريم اينا بابا با روز يه خواستم مي ، بود همين قرارمون -

 ؟ کني عروسي پارسا با خواستي مي تو مگه -

 ... هم ما بودن پارسا درگير اون حال هر به خوب -

 ! من درگير -

 ! پردردسري خيلي که کن قبول -
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 تپيشرف خواستم مي فقط ، ندارم دردسري هيچ من:  فشرد بهم را هايش دندان تيام و زد لبخند مهرباني با تکين

 ! بخونه درس اونجا بره کردي تشويق رو توحيد خودت تو ، کنم

 تو داغ نميزارم!  بدهکارم دوتا اين به من!  بشه موندگار که نه ، بخونه درس گفتم:  گرفت غم رنگ تکين چشمان

 ! بمونه دلشون به هم

 ي مايه يکيمون بزار حداقل ! زندگيت دنبال برو هم تو!  ام موندني ها حاال حاال که من:  شد بلند ناراحتي با تيام

 !باشيم خوشحاليشون

 عروسي و عقد و کردند نامزد ، بودند موافق نظر هر از هم ها خانواده و بودند زده را هايشان حرف قبال پريا و کين

 ! بعد ماه براي گذاشتند را

 ! تداش را مهمان حکم خانه آن در بعد به لحظه آن از ، خريد نزديکي همان در اي خانه تکين

 نمي داداشت:  گفت تلخي اوقات با متين ، کردند دعوت عروسي براي را ها دوقلو تيام و پارسا امتحان آخرين روز

 ! گرفت نمي امتحان ظالمانه اينطور ، ميشد نرمتر کم يه شايد ؟ کنه عروسي زودتر تونس

 ! داره خانمش به بستگي ، ميشد بدتر هم شايد -

 ! باش زدنت حرف مواظب من خواهر ي درباره ، هوي -

 ! شده خونوادگي چيز همه ، بابا کنين جمع -

 يم دورتر کمي را شادي و ارکيده و آيدا ، تيام.  آمد آنها طرف به ايمان که زدند مي کله و سر هم با پارکينگ توي

 . بود صميمي و خونگرم خيلي ؛ پرسيد را حالش و داد دست او با ايمان.  ديد

 : بود همين نداشت را تحملش دنيا در تيام که چيزي تنها ، کرد مي گريه داشت مادرش ، يدرس که خانه به تيام

 ؟ آخه شده چي

 ! داشتم دختر کاش -

 ؟ چرا:  زد قهقهه تيام

 .کرد نمي ولم ، برام موند مي که:  کرد نگاه او به اخم با مامان

 ! رفت مي کرد مي شوهر اونم خوب:  نشست ميز پشت تيام

 نمي گاهن سرتونم پشت ميرين ، پسرا شما ولي!  بيشتره محبتش دختر:  کوبيد ميز به تقريبا را غذا ببشقا مادر

 ! کنين

 ! اينجام که من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

33 

 

 ... اون و تو ولي کنه نمي ول مادرشو و پدر ، تکين جمال به گلي باز!  بري خواي مي دوتا اين از زودتر که تو -

 . بياورد را توحيد اسم نتوانست

 ! نگيرم زن ميدم قول منم ، باشه -

 ! بينمت نمي ديگه و ميري که دونم مي ، خوبه خودت واسه قولت!  باشه داشته فايده که بده قول يه -

 ! نميدم هم قولي هيچ اينجام که حاال -

 ؟ چيه تعهد ؟ چيه وفا دوني مي اصال تو!  نميدي که دونم مي -

 ! ممنون خيلي:  شد بلند ميز پشت از تيام

 ! که خوردين -

 ! شدم سير -

 کلي تيام بخرد لباس کرد مجبورش و زوربرد به هم را او تکين ، بروند خريد براي پريا و تکين بود قرار ظهر از بعد

 . کند پيدا را نظرش مورد لباس تا گشت

 !  گرفتنت زن حال به واي:  خنديد مهرباني با پريا

 کالس طرف به پلوور همان با و گذاشت ماشين در را آن ولي داشتبر را کتش ، مادرش اصرار به جديد ترم اول روز

 ! قطبي خرس هي:  زد صدا سر پشت از يکي.  داشت دوست را سوزش و سرما اين ، افتاد راه به

 دو.  خورد صورتش به دومي و گفت ناسزايي.  خورد صورتش به محکم برف ي گلوله يک برگردادند را سرش تا

 هم را بقيه آنها هياهوي.  بودند گذاشته سرشان روي را محوطه و کردند مي صدا و سر ها سرخپوست مثل قلوها

 وردخ متين به معين ، گرفت او پاي جلوي را پايش و رساند معين به را خودش تيام شلوغي آن در ، کشاند آنجا به

 . افتادند هم روي دو هر و

 . کرد پخش آنها صورت روي و برداشت برف دست دو هر با تيام

 .چسباندند بخاري به را خودشان ، بود خيس هرسه لباس ، رسيدند کالس به وقتي

 ! خوبه نکنيم پهلو سينه اگه:  غريد تيام

 !اومدي افتادي راه لخت هوا اين تو و بودي شده هرکول خوبه ، زهرمار -

 ! دارم دوست رو سرد باد من -

 ! ميشن اول شاگرد که هستن عادي غير دمايآ همين ، نرفته آدما به هيچت:  شد گرد معين هاي چشم
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 ... من گفته کي -

 !دونيم مي هم هاتو نمره ، بلديم کردن حساب ، نيستيم کور ، نيستيم که خر -

 !نيست چيزي همچين هيچم -

 !بدي شيريني بايد هم تو ، هست -

 ! باش خيال همين به -

 ي قيافه:  کردند خفه شيريني در را خودشان دوقلوها ! برادرش عروسي ي بهانه به اما ، داد شيريني تيام البته

 . کرد يخ حسابي ؟ ديدي پورو آريان

 ! نداريم حرفا اين از گفتم -

 هاآن به شد مجبور هم تيام و رفت مي شمار به ننگ يک اين دوقلوها نظر از که بود شده اول شاگرد تيام حقيقتا

 رايشب مناسبت اين به و شنيده پارسا از که بود پريا بدتر همه زا.  نکنند عثمان پيراهن را ننگ اين تا بدهد باج

 !!! بود گرفته کادو

 توان مي هم ها دختر با که ديد مي وتيام!  برادر و خواهر يک مثل درست ، داشتند خوبي ي رابطه هم با پريا و او

 ! زد حرف

 حداقل ! دانشگاه به بچسبد و نزند را رجخا حرف دهد انجام کاري نتوانسته توحيد که زماني تا گرفت تصميم تيام

 هم او شايد.  بزنند حرف او رفتن ي درباره بيشتري اطمينان با و کند پيدا سامان و سر توحيد که موقعي تا

 . افتاد مي تاخير به سال چند آرزويش تحقق اينطور هرچند ، رفت مي بعد و گرفت مي را ليسانسش

 و تيام نظر در هرچند ، بود شده اضافه پريا عوض در ولي بود خالي وحيدت جاي گذشته سال دو مثل سال آن عيد

 جا آنها قلب در زود خيلي را خودش. اند کرده زندگي او با و داشته خود کنار در هميشه را پريا انگار ومادرش پدر

 وجود از خالي چنان او اطراف ، داشت احتياج دخترانه نرمش به شدت به که تيام مورد در خصوص به. بود کرده

 !!! حدي تا البته ، کرد مي آرام را او خلقيات و رفتار و روابط پريا ي يکه حضور که بود لطيف جنس

 زودي همين به ، داد مي نظر و کرد مي بررسي را هايش لباس ، ميزد سر اتاقش به ، آمد مي آنها ي خانه به وقتي

 در.  شود آشنا دنيا با خودش قول به تا بود گرفته هديه او براي کتاب جلد چند و کرده عوض را او اتاق ي پرده

 را رويش احوالپرسي و سالم از بعد بالفاصله تيام اما کرد آشنا ستاره اش خاله دختر با را او شان خانه شام مهماني

 داد مي توضيح لبخند با تکين و خورد مي جوش و حرص پريا.  شد مشغول پارسا با زدن حرف به و برگرداند او از

 . شود نمي رو و زير تمرين ماه چند با او و برده زمان شخصيت اين گيري شکل براي سال 81 که

 امتي براي پارسا قول به ، داشتي خوبي ي رابطه همه با! نيستي تيام مثل تو اما! اين خانواده يه توي شما آخه -

 ! هستن يکي دختر و درخت
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 ءجز اناث عناصر اون نظر در!  نه تيام اما ديدم مي مردمو و کردم مي باز چشامو من:  خنديد بسته هاي لب با تکين

 اهميت بهشون اون که رو اونايي اسم تونم مي!  کردن نظر صرف قابل واقع در و هستند طبيعت از ناچيزي بسيار

 ! تو هم حاال و نسترن خاله ، اولش کالس معلم ضيايي خانم ، مامان ، ببرم ميداده

 ؟ من:  خنديد پريا

 رفح باهات و بينه مي رو تو ، نيستي کردن نظر صرف قابل اون براي تو ولي نباشي متوجه خودت شايد ، البته -

 ! خيلي يعني زنه مي لبخند تو ديدن با همينکه!  ميزنه

 يم خوش دوستانش با حاال و بود فراري دانشگاه از موقع آن چون شايد گذشت اول ترم از سريعتر برايش دوم ترم

 هااين ، ميزد تير با را بعضيها ي سايه و آمد مي خوشش ها بعضي از ، شناخت مي کامال را هايش همکالسي.  اندگذر

 سلسله را آنها معين.  گرفتند مي قرار دراز گوش معين قول به و آور تهوع ، جفنگ ، نچسب هاي آدم ي زمره در

 . ميزد صدا احمقيون ي

 بگيره؟ قيافه بايد چرا فالحت سروش فهمم نمي من:  گفت متين

 ! دانشگاه مياد«  و ام بي»  با چون:  گفت تفاوتي بي با پارسا

 ! کميابتره که اين ، ميام دوقلوم برادر با که من -

 ! مزه بي -

 ؟ هان ، نداره و ام بي ديگه که اون!  کاظمي امير يا -

 . کردند لنزو آسمون شکاف از مستقيما ايشون ، داره فرق قضيه ايشون مورد در -

 ! ندارن شما کار به کاري که اونا!  ديگه بسه:  بود صبر بي تيام

 ! عذابه نحسشون وجود همين ؟ چطور -

 . شد بلند و داد تکان سر تيام

 ؟ کجا –

 ! تکين پيش برم -

 ! تريا ميريم ما -

 . زدند صدايش که کرد مي فکر پايين و بود انداخته را سرش

 ، تشکر از بعد دو آن و.  داد را جوابشان حوصله با تيام ، پرسيدند درسي سوال!  شادي و بود ارکيده ، برگشت

 . رفتند سريع
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 ؟ خبر چه:  بود ديده را آنها پارسا

 . بودند نيومده سراغم حاال تا ، پرسيدند مي من از بود بار اولين!  داشتند سوال -

 ؟ آره ، پرسيدند استاتيک پيش ي جلسه از -

 ؟ فهميدي کجا از -

 ! بود جديد هم روز اون درس ، بود نيومده روز اون پور رستم آخه -

 ! هست حواست چه -

 !بود ناراحت و گرفته ، کالس سر اومد ظهرش از بعد آخه:  انداخت باال را هايش شانه پارسا

 ! بدن شوهرش عموش پسر به زور به ميخوان که بود اين تزشون شنيدن مي حرفاتو قلوها دو اگه -

 ! مبتذله نشونذه -

 رد نبري:  انداخت بيرون را ها آن و رفت سر تکين ي حوصله ، پارسا و تيام رفتن با ، بود تکين پيش حسين امير

 ! سريع ، دارم کار که کارتون

 ! کردند گم را گورشان زنان قدم

 ؟ حسين امير خبرا چه -

 ؟ هستين ، ميندازيم راه موسيقي آموزش کالس دوره يه داريم -

 ؟ طورياسچ -

 !همکالسيتون اون برادر جز به ، هستن دانشگاه هاي بچه از مربياش -

 ؟ ما همکالسي برادر -

 باهاش منم! برادرش بوده گفته اونم ديدن آموزش کجا بود پرسيده ازش روزبه جشن موقع!  پور رستم ، آره -

 !  دانشجوئه اونم ، کنه تدريس بياد کردم صحبت

 ميان در روز يک که تيام عالقگي کم و ترم کوتاهي عليرغم ، نوشت اسم ويلن کالس در بيکاريش رفع براي تيام

 5 نايما.  گرفت شکل(  بود مهربان و خونگرم بسيار که)  ايمان و او بين عميقي دوستي ، ميشد حاضر ها کالس در

 . کرد مي جذب خود سمت به را بقيه حرفيش کم عليرغم هم تيام و داشت دوست را تيام و بود بزرگتر او از سال

 تکين هاي سفارش و ها نگراني و ها نصيحت بدون ولي بزرگتر برادر يک ، بود او براي برادر يک شبيه بيشتر ايمان

 ... توحيد و
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. ودنب راضي رابطه اين از چندان آيدا حاليکه در ، کرد مي سالم آيدا به ايمان با اش صميمانه ي رابطه خاطر به تيام

 و ايمان موقعيکه هيچوقت ، دانست مي تيام حال اين با زد نم خواهرش و خانواده از حرفي هيچ نايما چند هر

 ! رفت نمي طرفشان به و داد نمي ايمان با آشنايي از نشاني آيدا زدند مي حرف هم با دانشگاه در تيام

 کي در مهارتش نکردن پسرفت همينطور و فراغت اوقات کردن پر براي تيام رسيد تابستان و گذشت هم ترم آن

 غالم آمد مي معجزه يک نظرش به اتفاق اين که تيام و بود شده حامله پريا. شد تدريس مشغول زبان آموزشگاه

 او که بود شده راحت اش خانواده خيال.  ميداد انجام را او هاي سفارش وقت بي و وقت و بود شده او گوش به حلقه

 با ار بيکاريش وقت و بود خودش کار به سرش تيام حال اين با ، بود نگران هم هنوز تکين ولي ندارد خياالت ديگر

 ... گذراند مي ايمان جمله از مختلفش دوستان

 وجود با ، ندارند را کسي يکديگر از غير به و اند داده دست از را مادرشان و پدر ايمان و آيدا که فهميد کم کم

 گفت نمي چيزي ايمان!  آيدا خاطر به بود نرفته هم آنها ي نهخا در تا هيچوقت برادريشان ي رابطه و صميميت

 . آيد مي بدش او از ياحتي و آيد نمي خوشش آنها دوستي از آيدا که دانست مي تيام ولي

 خانه هب گرفت تصميم ، خبري بي روز سه از بعد ، بود بوق صداي فقط ولي بود زده زنگ ايمان موبايل به بار سه دو

 ؟ بله:  برداشت را گوشي آيدا ، بزند زنگ آنها ي

 ؟ شما حال ، هستم اندرزگو!  پور رستم خانم سالم -

 امرتون؟ ، تشکر -

 .بود غريبه و سرد آيدا صداي

 !نميده جواب موبايلشو ، بپرسم رو ايمان حال خواستم مي -

 !خاموشه موبايلش!  خوابيده خونه تو ، نيس خوب حالش ايمان:  گفت بعد و کرد مکث آيدا

 ؟ ببينمش بيام تونم مي:  گفت احتياط با تيام

 ؟ ميارين تشريف کي کنين مي خوشحالش:  گفت آيدا ولي داشت منفي جواب انتظار 11%

 .گذاشتند قرار 1 ساعت ظهر از بعد براي

 اضرح آيدا و شد باز در ، زد را در زنگ که همين ، رفت ايمان ديدن به و خريد شيريني و گل ، مادر سفارش بر بنا

 ! تو بفرماييد سالم:  زد بيرون خانه از آماده و

 و ناينجايي شما تا گرفتم تصميم ، دارم ضروري کار يه:  داد توضيح اجبار به آيدا و کرد نگاه او به تعجب با تيام

 ؟ نداره اشکالي ، بدم انجامش نيست تنها ايمان

 ؟ گرداند بر خانه به را او وانستت مي تيام ؟ داشت اشکالي چه ، نه ، موجود شرايط به توجه با
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. بود گذاشته ايمان تخت کنار را همه و شيريني و ميوه ، چاي و شربت ، بود کرده آماده را چيز همه آيدا البته

 ! نور کم و رفته گود چشماني با. بيمار و پريده رنگ ايماني؟ چه...  ايمان

 ؟ نکردي خبرم چرا ، برادرمي مثل تو ، پسر نداشتم انتظار ازت - 

 ! ميشد زحمتت ، خوب -

 .ميشد مربوط آيدا به حتما ؛ داد بيرون را نفسش تيام

 ! ميشه ات شرمنده آدم!  نميارم اسمتو ديگه وگرنه کني خبرم بايد عملت براي ولي گذشت که حاال -

 دشاي!  آيدا خاطر به ، شد مانع تيام ولي برود ايمان ديدن به گرفت تصميم آندو احوال و اوضاع شنيدن با مادرش

 هس دو مادر حال اين با.  رفت نمي مادر که بهتر همان شرايط اين در ولي نداشت عيبي نبود تيام همکالسي او اگر

 آيدا چشمان در را شديدي رنجش اول بار. برد مي تيام و کرد مي درست را غذا و سوپ ايمان براي يکبار روزي

 مي فکر مامانم:  بياورد بدست را دلش کرد سعي ، شد متوجه را آيدا ناراحتي تفاوتيش بي ي همه وجود با ، ديد

 اراک اين ي همه کنه مي فکر و کنه مي مقايسه من با رو شما ، شکمش به بست بايد هي مريضه يکي وقتي کنه

 ! ايمان عيادت بياد خواست مي دلش خيلي البته!  سخته براتون خيلي

 بيرون و بست مي را اتاقش در آيدا ، ميرفت آنجا به تيام که بار هر ، بود دهافتا خانه در ايمان که روزي 81 آن در

 . ميشد ناراحت ايمان ولي نداشت مشکلي تيام.  آمد نمي

 !باشه راحت بزار!  نداره عيبي -

 !چيه مشکلش فهمم نمي من آخه -

 حال هر به ، ميرم و اتون خونه ميام بخوان ايشون اينکه بدون ولي ايشونم همکالسي من آخه! داره خنده کم يه -

 !ميدم حق بهشون من! غريبه هم آشنام هم براشون

 .بود تر راحت اينطور تيام حقيقت در

 براي را ايمان و آيدا مادر، حد از بيش اصرار خاطر به ، شد خالص آنها ي خانه به رفتن شر از تيام و شد بهتر ايمان

 ! رفت هم زود و ، آيدا نيامدن براي انهبه هزار با آمد تنها ايمان که کرد دعوت شام

 !سوزاند مي دل دو آن براي شدت به و بود کرده باز مادر قلب در را جايش ايمان

 اصرار چقدر هر تيام و فروخت هم را ماشينش عمل ي هزينه براي ايمان ، بود ايمان پيوند عمل نوبت شهريور اوخر

 !هستم ايمان پيش ، برم نميخوام جايي که من:  يردبگ مدتي براي را او ماشين نکرد قبول آيدا کرد

 روي را او ي شماره يکبار ماند دلش به ، بگيرد تماس او با داشت کاري هر موقع هر کند قبول تا داد قسمش

 و تشکس طلسم ، بود بيمارستان در آيدا کنار در روزها آن تمام بود نشده خيال بي تيام ولي. ببيند را گوشيش
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 اتاق از يا بهانه به و کند تحمل نتوانست بيشتر دقيقه چند آيدا ، رفتند ايمان ديدن به بيمارستان رد ومادرش پدر

 و سرخ هاي چشم متوجه هم تيام حتي – بودند رفته تيام ومادر پدر – برگشت که بعد يکساعت ، رفت بيرون

 . شد آيدا بدخلقي

 ... ها نيس بدي دختر کنين وربا:  زد حرف او ي درباره مادرش با برگشت خانه به وقتي

 به برسه چه سخته هرکسي واسه تحملش!  نيست کمي بار ؟ سالشه چند مگه اون:  داد تکان سر تفاهم با مادر

 بچه ! ايمان طفلک!  ايمان تا ميسوزه دلم بيشتر اون براي بخواي راستشو!  نيست سرش باالي هم ومادر پدر اينکه

 .بود شده زرد رنگش

 تعريف برگشت وقتي مادر و نرفت او با تيام آخر ي دفعه ، رفت ايمان ديدن به هم باز مادر آيدا يسرد وجود با

 ! است دلپذيري و عزيز دختر خيلي آيدا که کرد

 ؟ نکرد ترش -

 !چشماش اون با مونده قفس تو که آهو بچه يه عين ، شد کباب براش دلم ، بود مهربون باهام کلي!  اصال ، نه -

 يا ايمان عيادت بودين رفته شما مامان:  ميشد نحس ديدنش با که بود لولو مگر ، بود شده دلخور يداآ از تيام

 ؟ خواهرش

 !ام بچه شده نصف!  ايمان:  شد جمع مادر چشمان در اشک فورا

 ؟ شده نصف دونين مي کجا از!  نديدين کاملشو که شما:  دربياورد هوا و حال آن از را او خواست تيام

 ايمان موبايل به مرتب ، رفتند مادرش و پدر که چند هر نگذاشت آنها ي خانه در را پايش تيام و شد مرخص ايمان

 نداشت را کردنهايش ترش رو و آيدا ي حوصله اما ميداد انجام داشت کاري اگر و پرسيد مي را حالش و ميزد زنگ

  ؟ بود فروخته او به تري هيزم چه مگر ، اوست براي فقط آيدا هاي تلخي اوقات بود فهميده چون ،

 ... دانشگاه محيط باز و شد شروع جديد ترم

 ندبز حرف او ي درباره آيدا با خواست او از گودرزي روزبه ، شد رو به رو عجيب موقعيتي با که بود گذشته يکماهي

 ودب نرفته آنها ي انهخ به ديگر تيام ، گذاشتند مي وقت کردن عليک و سالم حد در فقط تيام و آيدا مدت اين در ،

 رفتهگ جبهه او به نسبت خودآگاه نا تيام.  بود کرده ترش تيره ، ببخشد بهبود را آنها ي رابطه اينکه جاي به اين و

 مي را اش يقه که ابروست آيدا چشم باالي بگويد او جلوي نداشت حق کسي البته ، ميداد نشان واکنش و بود

 .گرفت

 از تيام و بود 7 ترم روزبه ، ميداد ازدواج پيشنهاد و بود گذاشته پاپيش مودبانه.  دکر مي فرق روزبه ي قضيه ولي

 . بود مطمئن او لياقت و خوبي
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 ؟ بگم برادرش به -

 ! بگو خودش به اول!  بدونم خودشو نظر ميخوام ، نه -

 آيدا بود ممکن ، داشت خاصي وضعيت هم با آنها ي رابطه ، بزند حرف آيدا با دانشگاه در خواست نمي تيام

 طمئنم ايمان طريق از تيام و شد ريخته تفريحي اردوي ي برنامه اينکه تا بود مناسب فرصت منظر!  نيايد خوشش

 شده – بود ايمان گرفتار شدت به مدت اين در که – خواهرش سالمتي نگران ايمان چون!  رفت خواهد آيدا که بود

 .نبود لذت از خالي که رفت مي دوقلوها و پارسا با حتما که هم تيام.  برود اردو به بود کرده وادار را او و بود

 کسي و بدند نهار مشغول دورتر اي فاصله در هم ها بچه. ديد تنها وضوخانه جلوي را آيدا که رفت مي نماز براي

 هتير چشمان رد را خشم هاي شعله. کرد تعريف او براي را قضيه متانت و ادب با و رفت جلو.  نبود آنها به حواسش

 . ميديد آيدا ي

 ؟ کرده خودش پيش فکري چه آقا اين -

 !کنم مي تاييد ايشونو نظر هر از من پور رستم خانم ، داده ازدواج پيشنهاد ، خوب ؟ کرده چکار مگه -

 ؟ بگي من به کردي قبول حقي چه به تو اصال(  دوخت او به را خشمگينش چشمان)  نپرسيد رو شما نظر کسي -

 من وصي وکيل دانشگاه اين تو ، امون خونه اومدي بار چار و هستي جوني جون برادرم با چون کردي فکر نکنه

 ؟ هستي

 ! پور رستم خانم -

 ازدواج قصد من!  بگو هم دوستت اون به برو و کن گوش خوب!  زهرمار و پور رستم خانم:  رفت باال آيدا صداي

 ! بدم جوابشو تا خودم پيش بياد بگو کرد واسطه رو تو هم اي يگهد کس اگه ؟ مياد خوشم ازتون خيلي ، ندارم

! ودب کرده بارش بود توانسته تا که او ؟ چرا ، لرزيد مي پا تا سر ، بود او لرزش متوجه تيام ، برگرداند را رويش آيدا

 ؟ باشين نگفته که مونده اي ديگه چيز:  گفت تمسخر با

 !کشمت مي ، شنيده پيشنهاد اين از چيزي ايمان بشنوم اگه!  نگو ايمان به کلمه يک ، آره -

 يا فاجعه به آنها ي رابطه.  دارد او از بدتر مراتب به اوضاعي آيدا که ديد مي ولي بود گرفته قرار تهاجم مورد تيام

 . گذشتند مي هم کنار از نفرت با کردند نمي که سالم هم به ديگر ، بود شده تبديل

 کند نمي ازب را جعبه نيامده آيدا تا گفت مي ولي بود گرفته شيريني مناسبت اين به!  ارکيده تولد و بود ماه آبان 88

 ي قيافه زدن حرف کلمه سه دو از بعد.  داد جواب اينکه تا گرفت را اش شماره بار سه دو. بود کرده دير آيدا و

 ار ايمان ي شماره ناگهاني الهامي با بود شاهد تصادفا که تيام.  بود پريده رنگش ، کرد تغيير شدت به ارکيده

 .نداد جواب هم او ؛ گرفت را آيدا ي شماره بار اولين براي ، نداد جواب که گرفت
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 ... اتفاقي چه بپرسم ميشه ، هاشمي خانم:  رفت ارکيده طرف به

 ! زده پس ايمان ي کليه:  داد جواب خيس هاي چشم با ارکيده

 بيمارستانن؟ کدوم -

 مدت تمام در!  فاجعه يعني اين و گريه زير زد دوستانش ديدن با آيدا. رفتند بيمارستان به او با هم ارکيده و شادي

 و داد نمي بروز جمع در را احساساتش او!  قرمز هاي چشم و بود ناراحتي فقط ، بود نديده را آيدا اشک تيام عمل

 ... حاال

 مادر و داشت خوبي بسيار ي رابطه او مادر با ، تيام با اآيد مشکالت عليرغم.  بيايد تا کرد تلفن مادرش به تيام

 . رساند را خودش بالفاصله مادر ، بگيرد را اش نداشته دختر جاي آيدا که داشت دوست را او آنقدر

 در هم ارکيده ومادر پدر و بود خوابگاهي شادي که خصوص به ، بروند بودند مجبور ارکيده و شادي ، شد که عصر

 ينشماش ارکيده تا رساند دانشگاه به را آنها تيام.  رفت مي کوچکترش برادر از مواظبت براي بايد او و بودند سفر

 ! برگشت و بردارد را

 آنجا از ولي رفت حال از که کرد گريه آنقدر آيدا!  منتظر و نگران در پشت آنها و بود ويژه هاي مراقبت در ايمان

 .نخورد تکان

 در آيدا رفتار تيام اما ميزدند هايي حدس مادرش و تيام ديدن با که انگار رفتند مي و آمدند مي ايمان دوستان

 ... بخندد يا برنجد دانست نمي و کرد مي مقايسه خودش با او برخورد با را آنها مقابل

 بدتر داشت و نبود بخش رضايت اصال ايمان وضعيت.  داشتند آيدا تخم و اخم از بزرگتر مشکالتي حال هر در

 براي وتيام بود برده خوابش روز دو از بعد آيدا ، -نداشت فرقي ديگر چون شايد – دادند مالقات ي اجازه. ميشد

 !رفت مالقات

 قدرتي ديگر ايمان جسم ، کرد مي نگاه او به که بود روح يک اين ؛ نيست اميدي ديگر فهميد مي هم تيام حتي

 !زدن لبخند قدرت حتي ، نداشت

 ! شبا مواظبش...  آيدا -

 ؟ کند چکار بايد دانست مي...  يا کند چکار بايد دانست نمي تيام

 ! ميدم قول!  باش مطمئن:  بود سرد و نحيف ، گرفت را او دست

 ! تنهاس..  کوچيکه...  اون -

 بهت!  خودت مثل ، مواظبشم من!  بمونه تنها نميزارم من:  لرزاند هم را تيام قلب و لرزيد ايمان چشمان در اشک

 ! قيمتي هر به ، خورم مي قسم!  ميدم قول
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 بود اميدي هنوز ، بود زنده ايمان ، گرفت را خودش جلوي ولي.  داشت کردن گريه ميل و بود دلتنگ ، رفت آنجا از

 ... 

 داآي. برود هم او داد اجازه پرستار ، التماس و زور به. کرد قيامت رفته مالقات براي او فهميد وقتي و شد بيدار آيدا

 !شکست تيام بغض و رفت حال از مادر آغوش در ، برگشت يتيم و غريب بعد دقيقه چند و ترف

 ، بود بهتزده او.  بود برده تکين اتاق به و آورده خانه به را آيدا مادر ، بودند تيام عمر روزهاي بدترين روزها آن

 ! همين

 از را پارچه وقتي.  کردند دفن را ايمان روز سه از بعد ، گشت نمي بر عادي حال به او ، نداشت اي فايده انتظار

 گريه و بود گرفته آغوش در را او پريا.  ميزد ضجه ناشناخته و غريب ، آمد در آيدا صداي زدند کنار ايمان صورت

 حال از.  آورد در پريا آغوش از را آيدا بود عروسش نگران که مادر ، ميکرد شکايت و زد مي جيغ آيدا و کرد مي

 او حال اين با.  بودند کنارش در شادي و ارکيده ، زدند آرامبخش و بردند بيمارستان به را او پريا و تکين ، بود رفته

 هارکيد.  کرد آماده آيدا براي را آنجا و برد بيرون اتاق از را تکين وسايل ي باقيمانده مادر.  نداشت توجه احدي به

 اطرخ به ايمان داشت ياد به تيام و نداشت تمايلي کوچکترين داآي ولي ببرد خودشان ي خانه به را او داشت اصرار

 همان به که - گرفت نمي نظر در اصال را خودش او. برود آنجا مهماني براي آيدا داد نمي اجازه حتي ارکيده برادر

 نمي تنهايي به ارکيده مطمئنا و داشت قلبي بيماري که بود ارکيده مادر اصلي علت ولي – بود غريبه اندازه

 ازدر تکين تخت روي اعتراضي کوچکترين بدون آيدا. برسد ، بود زنده ي مجسمه يک مثل که آيدا به توانست

 !بست خودش رو به را دنيا درهاي ي همه و کشيد

 فتهه چند از بعد آيدا بودند اميدوار آنها.  بگيرند نظر در ترم آن در را شرايطش تا کرد صحبت او اساتيد با تکين

 .برگردد زندگي به و بيايد در هوا و لحا آن از

 نمي ، زد ايمان اتاق به سري تيام.  بياورند را آيدا نياز مورد وسايل تا بودند رفته آنها ي خانه به مادر و تيام

 دفتري.  نشست او تخت روي و رفت.  بخواهد آيدا که زماني تا حداقل کند عوض اتاق آن در را چيزي خواست

 به خطاب همه و بودند ايمان هاي نوشته ؛ افتاد آن الي از خودکاري برداشت که را دفتر.  بود بالش روي کنارش

 همينطور و برد خود با هم را دفتر تيام...  آينده و حال ، گذشته ، بود زده حرف جا همه و چيز همه از...  آيدا

 . بود کشو در که عکسي

 ... ختشت کنار بزار اينو لطفا:  داد مادر به را دفتر تيام

 طبقه از آيدا شب آن و شنيد اورا ي زده غربت ي گريه صداي ، بود او اتاق ديوار به ديوار اتاقش که تيام روز آن

 تيام پدر و چرخيد مي رنگپريده دختر آن دور به پروانه مثل کرد، خوشحال العاده فوق را مادر و آمد پايين ، باال

 .داد آيدا به اي هديه تيام تعجب مقابل در

 ! مزاحمم اينجا که ؟من چي براي:  شد سرخ کمي آيدا
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 حاليشون محبت که هم پسرا.  نداشتيم دختر هيچوقت ماکه!  مايي دختر مثل تو آيداجان؟ حرفيه چه اين -

 خترمد ببين(  شد جا به جا جايش در پدر... )  بره ايران از که کفش يه تو کرده پاشو که تيام اين اش نمونه.  نيست

 ! بشه جاري تيام و تو بين محرميت صيغه يه بهتره ، خونه تواين تو راحتي براي بگم خواستم يم من ،

 . کرد بلند را سرش وحشت با آيدا

 راحتي واسه فقط اين!  کني مي زندگي ما با تو بدونن بقيه حتي نيس الزم اصال!  نميفته اتفاقي هيچ...  نه...  نه -

 ! کنيم مي فسخش خواستي خودت وقت هر و بدونه کسي نداره لزومي ، بشي محرم ما با که خودته

 ! خونه گردم برمي!  نميشم شما مزاحم من -

 ! نه:  آمد حرف به تيام بار اين

 . باشد ساکت که کرد نگاه تيام پدربه ، کرد نگاه او به عصبانيت با آيدا

 يه وت بهتره که داره مشکالتي ، تنهايي حال هر به خوب ولي کني زندگي مستقل و اونجا بري داري حق تو البته -

 دهشاز اين و داره خودشو زندگي که تکين ، زده جيم که توحيد ، نداريم رو کسي اينجا هم ما...  باشي بزرگتر کم

 هب صيغه اون هم رفت تيام وقتي تازه!  داريم احتياج تو به بيشتر ما براين بنا.  بزنه جيم روزاست همين که هم

 ! سخهف قابل راحتي

 دانست مي پدرش زياد توجه و تيام مادر پايان بي محبت وجود با نداشت خانه آن در ماندن به اي عالقه واقعا آيدا

 ! چيست درست راه دانست نمي واقعا و کرد نمي کار مغزش است، همين گزينه بهترين که

 و ذيردبپ او جاي به را تيام بعد به اين زا بود گفته ، است درست کرد تيام که هرکاري بود گفته او به آخر روز ايمان

 ...  بود شده او محرم تيام جمله چند با و راحتي همين به

 که واقعا.  کرد بازگو را برايش را هايش درس او ، تيام پيشنهاد به و ، داشت غيبت ها کالس از هفته دو حدود او

 بي چيز همه به هم آن از بعد کند عادت تيام صداي و حضور به آيدا تا کشيد مي طول مدتي.  گفت مي خوب

 خبر پارسا ، خانه آن در آيدا زندگي از. فهميد مي خودش مورد در را تکين و پارسا منظور تيام حاال و بود تفاوت

 ! ارکيده و شادي ، پريا و تکين ، داشت

 در ! ميشد پياده آيدا و تداش مي نگه پرتي جاي در دانشگاه از قبل ولي رفتند مي دانشگاه به هم با آيدا و تيام

 ... رفت مي ارکيده با اوقات گاهي هم برگشتن براي!  عليک و سالم حد در ، بودند قبل مثل دانشگاه

 ؟ چطوريه -

 ار آدم و بود شده مشخصتر چشمانش ، صورتش رنگپريدگي و شدن الغر با ، برگرداند پنجره از را صورتش آيدا

 .گرفت مي
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 ! ان غريبه حال هر به ؟ نميشي اذيت!  اندرزگوها با زندگي همين:  کرد عوض را دنده ارکيده

 عمو!  ميخواسته دختر دلش که معلومه!  عاليه يعني ، خوبه خيلي جون فرشته:  انداخت باال را هايش شانه آيدا

!  تننيس بهغري برام اصال راستش!  شعوره و فهم با خيلي!  ميده درس فلسفه ، دانشگاهه استاد ، مهربونه هم تورج

 ! دارم دوستشون

 ؟ خوب -

 ؟ منظور -

 ؟ چي تيام!  نزن راه اون به خودتو -

 ! جوريه يه ، نيست خونه اون تو اصال انگار اون -

 ؟ چي يعني -

 کاراشو داره ، نمياد بيرون و اتاقش تو ميره ، خوره مي غذا ، خونه مياد!  فراريه خونه از ، اونجام من چون شايد -

 ! بره ايران از کنه مي

 ؟ جدي:  کرد ترمز ارکيده

 ! اينه کاراي دنبال ، انگليسه برادرش ، آره -

 ؟ ميشي چي تو -

 ! مورده بي ديگه صيغه تورج عمو قول به ، هيچي -

 ! اومد مي خوشت اون از تو ؟ ميگي داري چي -

 يامت ولي آدمه کردم مي فکر يکهموقع اون مال!  پيشه وقت خيلي مال اين ؟ يادته هنوز تو:  زد تلخي لبخند آيدا

 ، ايمان پيش خونه اومد مي وقتي که رفته يادت!  نيست مهم ديگه ، کل در!  يخ و سنگ ، شده درست سنگ از

 ؟ اومد مي بدم ازش چقدر

 ! چپ علي کوچه زني مي داري کردم فکر من -

 ولي ، اس بسته جونش به تيام که معلومه ، ناراحته رفتنش از چقدر جون فرشته نميدوني ، نمياد خوشم ازش -

 !انگار نه انگار اون

 ! مودبيه و خوب پسر ولي:  داشت انصاف کمي ارکيده

 ! زهره نزديک از بره مي دل دور از ضمن در!  دونه نمي قدرشو ولي داره رو دنيا خوب چيزاي ي همه اون -
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 ؟ چطوريه مگه:  شد نگران ارکيده

 . بود آمده خونخوار صفت شيطان وحشي پسر يک تيام ، ارکيده نظر در احتماال

 با ه،مودب تو قول به ، آقاس ، جگريه چه واي ميگه بينتش مي هرکس!  نيست زنجيري ديوونه!  نترس:  خنديد آيدا

 خونه درس ، شخصيته

 ! رفت يادت رو قيافه خوش:  داد تذکر ارکيده

 ! بره بايد ، بره گرفته تصميم!  داره پا يه مرغش ، نداره دل دونن نمي ولي:  داد ادامه او به توجه بي آيدا

 ! خدافظ! ام خونه نزديک ديگه ، رفتم ارکيده با مرسي ؟ بله:  خورد زنگ موبايلش

 ؟ بود کي:  زد چشمک ارکيده

 هر!  اس العاده فوق!  ها بديه پسر نميگم ، حرفا اين ي همه با ، ببين(  داشت وجدان عذاب)  کنه مي کنترلم -

 بخره نون بفرستتش شب 81 مامانش اگه!  ميره ، برو قاف کوه تا بگه بش پريا اگه!  ميده انجام باشي اشتهد کاري

...  ولي. بشم ناراحت که نکرده کاري هم بار يه حاال تا! ميده جواب بپرسم سوال کنم بيدارش صبح 2 اگه!  ميره

 ! بگم چي نميدونم

 ! رسيديم ، فهمم مي:  گرفت را او دست ارکيده

 ! ها بزرگيه خونه:  داشت نگه

 ... که منم!  نه تيام از مياد در صدا ديوار از!  خاليه ؟ فايده چه -

 ؟ زني نمي ساز ديگه -

 ! تونم نمي:  کرد اخم آيدا

 !اوست آرامش خاطر به خانه خلوتي و سکوت ي همه دانست نمي آيدا

 يمراسم و کرد جور و جمع را قضيه آيدا شرايط خاطر هب تيام ولي بيايند داشتند اصرار کالس هاي بچه چهلم براي

 بهشت به ايمان دوستان و شادي ، ارکيده ، پارسا ، خودش ي خانواده با چهلم براي.  انداخت راه دانشگاه در را

 .رفتند زهرا

 فاتحه شخود. بود آورده ايمان خاک سر بر را او بود خواسته آيدا وقت هر ، خودش ميل عليرغم تيام مدت اين در

 !گذاشت مي تنها برادرش با را او و ميرفت و فرستاد مي اي

 آمد يرونب اتاق از پريا صداي شنيدن با هم تيام ، آمد ديدنشان به پريا. نداشتند کالس وتيام آيدا و بود شنبه پنج

 ؟ ميشه شروع کي امتحاناتون:  نشست آيدا جلوي مبل روي پريا! 
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 ... ترما پايان ولي ، داريم ميانترم که االن -

 ؟ چطور!  اس ديگه ي هفته سه:  داد ادامه تيام

 !ريزه مي مسافرت ي نقشه داره پارسا اين آخه -

 ! ترمه دو بين واسه اون -

 . کردند نگاه او به سه هر

 ؟ ميري هم تو –

 ؟ داره اشکالي چه!  دوقلوها و پارسا و من آره، خوب -

 ؟ ميرين فرتمسا تنها که ندارين خونواده مگه شما -

 ؟ شمال مياين زمستون وسط شما ؟ داره عيبي چه مگه ولي!  نيست قطعي هنوز ، زده حرفشو زود پارسا که اوال -

 ...ا بسم مياين اگه

 ! تونم نمي که من:  گرفت خودش به غمگيني ي قيافه پريا

 رو ! ) دوستام با هفته يه شما با ههفت يه ، ميريم هم خانواده با خوب:  فهميد را قضيه مادرش به نگاه يک با تيام

 ؟ چيه پارسا مسافرت ي قضيه ببيني اومدي فقط شما( پريا به کرد

 يرونب بسته يک و کتاب چند و کرد رو و زير را دستيش کيف)  خريدم شما واسه چيزايي يه بازار، بودم رفته ، نه -

 ! مياد تو به خيلي رنگش ، يزمعز خريدم تو واسه اينو!  ها بخونيشون ، توئه مال کتابا(  آورد

 .گذاشت آيدا او جلوي را رنگي اي فيروزه لباس

 !دارم برش تونم نمي ولي ، ممنون خيلي -

 !اس هديه ؟ توني نمي چرا -

 ... آخه ولي -

 ... بپوشش برو ، بيفته التماس به هم بچه اين که نکن کاري -

 !بپوشمش نمتو نمي ولي ممنون:  برداشت را بسته ميلي بي با آيدا

 !توني مي چرا:  کرد بلند را او پريا

 تنش از را آيدا ي تيره هاي لباس که بود پريا و مادر ي برنامه اين مطمئنا رفت، اتاقش به هم تيام ، رفت که آيدا

 . داشت حساسيت آيدا مشکي مانتوي به نسبت هم تيام حتي. بکشند بيرون
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 .داشت استرس شدت به آيدا رفتند مي دانشگاه به هم با که امتحان اولين روز

 !باشي داشته استرس تو نديدم قبال من -

 !بوده کرده نگاه او به بار چند فقط قبال تيام که بگويد نداد زحمت خودش به آيدا البته

 ... بودم غايب که اي جلسه چند اون -

 !نميفته اتفاقي ، خيال بي ، بلدي خوب که هم خودت ، گفتم برات که رو همه -

 ؟ داري نمي نگه:  داد تکان را سرش تاسف با يداآ

 !دانشگاه برمت مي ، نه -

 ! وايسا بينن مي -

 !کردم سوارت ، ديدمت راه سر ميگي ، ببينن خوب -

 !کنم پرت رو ها بچه حواس خوام نمي ، دار نگه -

 !شدم نمي کسي ماشين سوار من ضمن در:  شد پياده آيدا و داشت نگه تيام

 ؟ بود هم ديگري کس ، را روزبه فقط البته ، تدانس مي تيام

 متوجه را او آيدا ، بودند داده تکيه ها نرده به کالس به رو دوقلوها و تيام. آمد بيرون شادي همراه به و داد امتحان

 رو خدا!  دادم خوب ، انتظارم خالف بر:  گفت شادي به بلندي صداي با گذشت مي که جلويشان از ، ديد خودش

 !شکر

 بود؟ چطور: بود منتظرش نهار با جون فرشته ، برگشت خانه به تاکسي اب

 ... نبود اون اگه ، نکنه درد تيام دست ، بود خوب -

 !وظيفشه -

 .کشيد غذا برايش

 ! داره گناه ؟ کردين درست مرغ چرا -

 ! خورد مي و گرفت مي را دماغش ، بود متنفر مرغ بوي از تيام ، خنديد

 ! کنه کمکشون بعدي امتحان واسه!  دوقلوها ي خونه ميره روز دو گفت شبدي ، خونه نمياد -

 او هم پيش هاي ترم ولي!  نبود تيام که قبل هاي ترم.  داد دلداري خودش به ؟ داشت سوالي اگر ؟ چه آيدا پس

 !نداشت غيبت اينقدر
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 در به ضربه چند که کند مرور را درسش ، شده بيدار 1 ساعت صبح از. بود ظهر از بعد 2 ساعت معادالت امتحان

 ! داره ايراد ام جزوه اينجاي انگار ؟ ببينم اتو جزوه ميشه:  بود تيام ، خورد اتاق

 ؟ اومدي کي:  داد او به را جزوه

 تختت؟ رو بشينم!  ديشب -

 ! البته -

 ! زاشت نمي هيچوقت تکين -

 !اومد نمي در جور ، بودم نوشته غلط من:  داد پس را جزوه تيام و خنديد آيدا

 وايسي؟ دقه يه ميشه:  زد ورق را جزوه آيدا

 حرفهايي خاطر به آيدا ؟ بود آمده خانه به خاطر همين به فقط نکند ، داد جواب او هاي سوال ي همه به و ماند تيام

 . شد شرمنده ، بود زده ارکيده و شادي به سرش پشت که

 .بودند او هب نزديک پارسا و تيام و دوقلوها ، امتحان از قبل

 .آورد نامربوط ي بهانه کلي ، زد جيم يهو ديشب:  گفت متين

 !تو دست کف بزارم زندگيمو ي همه که نميشه -

 ! جلسه سر برين: آمد بيرون امتحان مسئول

 ! بود خودش کار به سرش ولي ، بود افتاده آيدا کنار تيام امتحان سر

 عين تيام ولي. بود عالم مزخرفات جزو ، درس اين به لعنت ، بود افتاده گير حسابي ها سوال از يکي روي آيدا

. دهد جواب توانست نمي...  نه ولي ، کشيد عميق نفس سه دو آيدا ، نوشت مي داشت همينطور نبود خيالش

 ود کف با ، بود شده قفل مغزش ، کرد نگاه را اش برگه حرص با! نميديد هم را تيام ي برگه ، ميشد ديوانه داشت

 .داد فشار را اش يشانيپ دست

 ... هي -

 ؟ چيه:  بود او به حواسش تيام ، چرخيد

 جواب ي بقيه سرسري.  نداد را تيام جواب.  خواست نمي اينطور آيدا ولي!  البته ؟ ميداد جواب ، پرسيد مي اگر

 ! آمد بيرون و داد را برگه ، شد بلند ، کرد نگاه را هايش

 . نبود ديگري هيچکس ، آمد بيرون سرش پشت تيام
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 ميخواي؟ کدومو نگفتي چرا -

 ؟ داره تو به ربطي چه آخه کني؟ حل بايد منو مشکالت ي همه کني مي فکر تو چرا!  کنم نمي تقلب من -

 ! کنم کمکت خواستم مي فقط!  نشو بچه -

 ! بهترم تو از بگم ، بزارم منت خواستم مي بگو -

 ! رفت او و ماند جاي بر بهتزده تيام

 اين تا جوابي آنهم ؟ داد مي را جوابش اينطور بايد ، تيام محبت اينهمه از بعد ، کشيد مي خجالت هم شخود از

 ؟ گانه بچه و مسخره حد

 را او کس هر ، لعنتي.  شد جاري چشمانش از اشک. نشست ها نيمکت از يکي روي و کوبيد کيفش به مشت با

 به ، اش احمقانه رفتار خاطر به ، خودش لعنتي زندگي خاطر به او ولي. است امتحان خاطر به کند مي فکر ببيند

 پارکينگ در خودش و تيام دوستان.  بروند هم با که زد زنگ ارکيده.  کرد مي گريه دنيا از اش نارضايتي خاطر

 !انداخت باال را اش شانه فقط تيام. گفت تيام گوش در چيزي و ديد را او خيس صورت متين.  بودند

 .داشت مقاومت سوال زد، زنگ او به ارکيده ، شب

 !دارم مشکل رو اينجا هم خودم راستش -

 پرسي؟ نمي نيوتن از چرا -

 !زنم نمي حرف باهاش -

 گرفته؟ گازت:  شد نگران ارکيده

 !ميکشم خجالت حاال ، کردم پارس بهش من ، نه -

 !ميکنم خواهش ، صورتت تو بگير بشقاب يه -

 . زد در خجالت با آيدا

 ! اييدبفرم -

 ؟ بله:  رفت هم در ابروهايش ، اونشست ديدن با بود کشيده دراز تخت روي که تيام

 !نيستم بلد ، پرسيده ازم سوال يه ارکيده راستش -

 ، بود پريده او به آنطور که انگار نه انگار ، کرد بيشتر را آيدا خجالت اينها ، داد را او سوال جواب متانت با تيام

 !ببخشيد ، زدم ناجوري حرفاي امروز:  انداخت پايين را رشس رفتن بيرون موقع
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 ! نداره عيبي ، کنم مي خواهش -

 ! بود صبور چقدر پسر اين که واقعا

 زنگ موبايلش که بود ايستاده محوطه در بقيه کنار امتحان از بعد.  دادند بود ترتيبي هر به را باقيمانده امتحان 5

 ؟ بله:  گرفت هفاصل ها بچه از ، بود تيام.  خورد

 ! خونه بريم ، ميشي پياده روزا که جايي همون بيا -

 !جايي برم ميخوام:  کند چاله زمين در کفشش نوک با آيدا

 ؟ کجا -

 ... خودمون ي خونه!  خونه -

 .نگفتند هيچ اي ثانيه چند

 ! اونجا برمت مي ، خوب خيلي –

 ! خودم ميرم -

 !بمون اونجا خواست دلت هروقت تا ، نميشم مزاحمت -

 .  افتاد راه و کرد خداحافظي ها بچه با

 .نشست و کرد باز را در ، بود منتظرش تيام

 ؟ بود خوب امتحان سالم -

 ؟ دادي چطور تو بود خوب آره -

 ! نبود بدک -

 خونه؟ بري ميخواي هنوزم:  آمد بيرون کوچه از

 بشم مزاحمت خواستم نمي ، آره:  باشد نداشته را تحملش ترسيد مي ولي برود خواست مي که بود ها مدت!  811%

 ... امروز که شد جي ،

 ؟ ميکشه طول چقدر کارت. بگيريم جشن ترم شدن تموم خاطر به بريم گفتم:  برگرداند را رويش تيام

 !دونم نمي:  بود گرفته را گلويش بغض لحظه همين از

 !مونم مي منتظر بيرون من ، باشه - 
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 رب چه!  بزرگ خداي ، رفت ايمان اتاق به ، ميزد زار بلند بلند ، ترکيد بغضش ، گذاشت خانه در را پايش همينکه

 خوابش ايمان تخت روي همانجا که کرد گريه آنقدر ؟ نبود اتاقش در نبود؟چرا منتظرش چرا بود؟ آمده ايمان سر

 ! برد

 ! بود تيام د،کر باز را در و رفت ، ميزد در به محکم نفر يک ، پريد خواب از در صداي با

 ؟ خوبه حالت -

 ؟ بريم:  داشت کراهت خانه ديوار و در به کردن نگاه از تيام

 !کن صبر دقه يه ، آره -

 .گرفت او از را ساک تيام.  برداشت ، بود کرده جمع که را وسايلي و کيفش

 !زدم زنگ بار 21 ؟ نه ، نيستي حساس موبايلت صداي به اصال -

 ! داشت کال ميس 21 ، کرد نگاه آيدا

 خوابيدم؟ ساعته 3(  خورد جا ساعت ديدن با)  بود هال تو گوشيم -

 !ميزنم در اس دقيقه 81 ، بودي شده بيهوش -

 ... نمون منتظر که گفتم ببخشيد، -

 !باشي خوابيده خوب قبلش شب که شرطي به ميارمت خواستي اگه بازم ، خواستم خودم ، نداره عيبي -

 .خنديد آيدا

 ؟ بريم -

 ؟ کجا -

 !بگيريم جشن -

 تنهايي؟ -

 .بود نگرانت راستي!  نداده امتحان که جون فرشته.  برگشتيم جنگ از ايم، خسته وتو من -

 .بزند حرف تيام مادر با تا زد زنگ آيدا

 با ، دندخري هوله هله کلي با بستني و شيريني.  داشت ديگري پيشنهاد آيدا ، داشت نگه رستوران يک جلوي تيام

 . بگذرانند خوش هم دور تا رفتند تکين ي خانه به ومادر پدر
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 خاطر به خواست مي هم مادرش ولي برود دوستانش با بود قرار او البته ، داد مسافرت پيشنهاد تيام شب همان

 مشکلي دکترش نظر به هم پريا و بگيرد مرخصي روز سه تواند مي گفت تکين بروند، مسافرت يک آيدا

 .کنند حرکت ظهر از بعد افرد شد قرار.نداشت

 ودب برگشته صورتش به رنگ کمي و رفت مي بيرون مادر و پريا با روز هر.  بود خوب آيدا براي خيلي مسافرت اين

 نهاآ سالهاست که انگار ، نبودند غريبه برايش اندرزگو ي خانواده ديگر ، ميداد نشان را خوشحاليش و خنديد مي ،

 . شناسد مي را

 .دآمدن شمال به آنها از بعد که ماند دوقلوها و پارسا با ديگر ي هفته يک تيام ولي برگشتند روز هس از بعد آنها

 .کردند مي شکنجه را آيدا او نبود در که انگار ، باشند آيدا مواظب تا ميزد زنگ مادرش به تيام مدت اين تمام در

 ... بودي دختر تو اگه ، دمهخو دختر مثل اون.  هست بش حواسم ، راحت خيالت:  خنديد مي مادر

 .کشيد آه

 اومده؟ گيرتون دختر يه مفتي مفتي بده حاال -

 ، مسافره که هم تيام اين ندارم رو کسي ديگه که من ميگم!  گيره مي سخت خيلي خودش ، خوشحالم که من -

 ... برام موني مي تو فقط

 !نکن شروع لطفا مامان -

 ؟ مياي کي -

 ! ها باشي مواظبش مامان ، بيايم شنبه پنج کنم فکر ولي ، تهگذش خوش بهشون که اينا -

 ! فهمه مي بيشتر تو از ، نيست که بچه -

 ! دارم شخصيت خودم واسه من!  ها نگي اون جلوي اينو -

 ! ضعيفه ات معده تو!  ها نخوري آشغال ، نميگم باشه-

 ! برسون رو بابا سالم!  هست حواسم ، باشه -

 رهنم کسي چه که ميداد توضيح بايد وقت آن ، نگفت ها بچه به تيام ولي.  زد اس ام اس برايش را هايش نمره آيدا

 . بدانند آيدا از چيزي هم متين و معين حتي خواست نمي و ديده را هايش

 جان به مادرش جان آيدا قول به.  کرد مي خوشحال را مادرش اين و بود آمده سرحال حسابي ، برگشتند وقتي

 بود شده رگي گوشه و عنق خيلي بره که کفش يه تو کرده پاشو که موقعي از:  داد توضيح آيدا براي.  بود بسته تيام

 زاشتن مي رو خونه ، اومد مي در توحيد و تکين داد که بودند اينجا روز هر رضا و بهزاد زماني يه ، خير به يادش ،
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 لقبو که هم دانشگاه حتي.  کرد نمي ذوق هيچي از ديگه ، افتاد خيال و فکر به اينم رفت که توحيد. سرشون رو

 !بود کشيده خط رو جي همه دور ؟ بردش زور به تکين بگم اگه ميشه باورت ، نکرد خوشي شد

 دل داآي حال به جون فرشته.  بيرون رفت مي دوستانش با يا خواند مي کتاب اتاقش در يا بود برگشته که هم حاال

 ! بيرون برو بزار برنامه دوستات با هم تو:  سوزاند مي

 ! گرفتاره ، خواهرشه عروسي ، بيرون بياد تونه نمي داره کار خونه تو کلي هم ارکيده ، خونه رفته شادي -

 ! داره گناه ، بيرون ببر شب يه هم رو بچه اين:  کشيد کناري به را تيام جون فرشته

 بگم؟ بش چي بيرون ببرم دخترو يه من مامان -

 ! نامزدته اون تازه( خنديد شيطنت با) ادمي خودش حرف -

 !کنه نمي خرد هم تره من واسه اين ، بود شدن محرم واسه فقط اون ، اهکي:  آمد گران تيام به حرف اين

 !خونه اين تو پوسيد ، ببرش -

 بيرون؟ بريم امشب:  چرخيد او جلوي ناگهان تيام

 کجا؟ -

 کدوم؟!  سينما ايبخو اگه يا شهربازي:  افتاد فکر به فورا تيام

 مناسبت؟ چه به -

 ! گرفتي خوب هاي نمره و بودي خوبي دختر چون -

 ! شدي اول شاگرد تو که بازم:  داد چين دماغش به آيدا

 بريم؟ کجا حاال ، نگيرم هم ليسانس اصال شايد من ، خيال بي -

 ! شهربازي:  درخشيد آيدا هاي چشم

 مي شوخي هم ، هستند ها آدم ي بقيه مثل هم ها دختر فهميد متيا ، گذراندند خوش کلي و شهربازي رفتند

 و دوقلوها هاي بازي وحشي با مقايسه در واقع در شوند نمي هم کسالت باعث ، کنند شوخي بلدند هم و فهمند

 . پاييد مي را اطرافش مرتب تيام و رفتند رستوران به شام براي.  داشت را خودش ي مزه هم آيدا با تفريح ، پارسا

 ؟ شده چي -

 ! ببينه رو ما نباشه کسي ميگم -
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 نمي حرف هم با اصال دانشگاه تو ما آخه ، ميشه بد تو واسه:  افتاد کردن غلط به فورا تيام و ، شد ناراحت آيدا

 .زنيم

 !کردم تو مورد در فکري همچين بار يه خودم من:  داد ادامه تيام و نگفت چيزي آيدا

 ؟ نم:  پريد آيدا گلوي به غذا

 ! بودي ايمان با البته:  ريخت آب ليواني سرعت به تيام

 ؟ کي:  کرد هم در را ظريفش ابروان آيدا

 ! نديدي منو تو ولي ، بودم اونجا دوستام با منم.  داد کادو بت موبايلتو که شب همون -

 هب سر همکالسي نماي بيا گفتم:  شد دستپاچه تيام ، چکيد فرو چشمانش از اشک ، بود ديگري جاي آيدا حواس

 ! رستوران مياد بهترون ما از با بعد گيره مي قيافه بقيه براي!  ما زير

 گرفتم؟ قيافه کي واسه من -

 کردم؟ خواستگاري ازت اون طرف از يادته!  گودرزي روزبه واسه -

 ؟ بهت کردم پارس که -

 پولشو ميرم من ببين( افتاد تکاپو به! )  شانس بخشکي:  افتاد رستوران در به چشمش ؛ زد قهقهه او تعبير از تيام

 ! ها بياي زود!  بيرون ميريم جعبه تو بزار رو غذا هم تو کنم مي حساب

 .نشست و کرد باز را در عصبانيت با آيدا 

 ؟ شده چي -

 ؟ بود کي اصال!  بوديم نکرده که خالف -

 حرف دانشگاه تو سرت پشت دارمن دوست ، نداشت خوشي صورت ولي نکرديم خالف دونم مي! کاظمي امير -

 ! سازن مي شايعه فورا ها بچه ، بزنن

 ؟ گفتي چي اوباش و اراذل اون به ديدي ايمان با منو!  بگو راستشو -

 ، دبو رفته فرهادي ماشين با ارکيده دوستت همين!  هستن جونورايي چه ها بچه دوني نمي ولي ، نگفتم هيچي -

 !بوق تو کردنش ها بچه فردا

 !کرده دعوت هم منو ، عروسيشه هم شنبه سه! اس ارکيده خواهر شوهر نکهاو -

 ؟ ميري -
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 !کرده دعوت هم رو تو ، نميدونم -

 . کرد نگاه تيام به چشمي زير آيدا

 ببري؟ ماشينو خواي مي ، کرده لطف ، نکنه درد دستش -

 ؟ نمياي تو -

 ام؟ چکاره من ، نه -

 بود نامزدي جور چه اين ؟ آيدا نامزد ؟ بود نکرده دعوت را بقيه چرا خوب ؟ هارکيد همکالسي ؟ بود چکاره او واقعا

 ديروقت اونور از ، برسونمت خودم بهتره:  گرفت را حرفش ي ادامه تيام!  نداشت تعريفي هيچ آيدا و او ي رابطه ؟

 !نياي تنها بهتره بشه

 راضي زد مي برق که آيدا ي قيافه از تيام ادروم پدر. برگشتند خانه به و خوردند چرخ خيابانها در ساعت سه دو

 .بودند

 .کرد من من و مادرش به کرد رو تيام کند عوض را لباسش رفت که آيدا

 ؟ چيه -

 !عروسي بره خواد مي شنبه سه -

 ، مسئوليت بحر تو رفتي!  ها شدي خانواده مرد حسابي( خنديد و کرد نگاه تيام صورت به دقت با! )  بره خوب -

 خوبه؟ ، بخره لباس بيرون مشبر مي

 ! برم قربونت -

 ! بردمش مي هم تو حرف بدون ، بره خواد مي بودم فهميده خودم اگه ، که نيست تو خاطر به -

 .پوشد مي را همان و دارد لباس قبل از گفت ، نرفت بار زير آيدا ولي

 ! بشه ديده من با نداره دوست انگار:  آيد نمي تيام که گفت ارکيده به

 ! بخواد دلش -

 !بزنن حرف من سر پشت نداره دوست ميگه ، نيست اين موضوع ، نه -

  آره؟ ، ميگيره درد غيرتش -
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 متيا.  عروسي برود و شود آماده آيدا که برگشتند زودتر آيدا و تيام ، بودند تکين ي خانه مهمان شنبه سه روز

.  شتبرگ سريع و رفت حمام به و دويد بيرون اتاقش زا آيدا که کرد مي بازي موبايلش با و پنجره لب بود نشسته

 . زد اتاق در به ضربه چند آخر ولي رفت کلنجار خودش با کلي.  پريد صورتش از رنگ او لباس ديدن با تيام

 ! ميشه تموم االن -

 ! بيا دقه يه -

 بله؟:  کرد باز را در الي آيدا

 مختلطه؟ عروسيشون:  کرد صاف را گلويش تيام

 چطور؟ ، مونمگ به -

 مناسبه؟ لباست نظرت به -

 لخت کمرش از کمي هم باز بود ريخته کمر روي و کرده باز را موهايش اينکه وجود با و نداشت آستين آيدا لباس

 شدن – عصبانيت از البته – آيدا هاي گونه شدن سرخ متوجه و کرد مي نگاه آيدا نرم و عسلي موهاي به تيام ، بود

 آره؟ ، هدار ربطي تو به: 

 ! ناجوره لباست ، خوب ولي ، اصال ، کنم دخالت کارت تو خوام نمي من ، ببين:  شد دستپاچه تيام

 ! نداره عيبي هيچ -

 ! دوني مي بهتر خودت:  رفت عقب و کشيد عميقي نفس تيام

 بري؟ لباس اين با زاشت مي ايمان:  شنيد آيدا ولي بود زمزمه صورت به جمالتش ي بقيه

 .کوبيد هم به محکم را در آيدا

 يراض تيام ، بود پوشيده اي فيروزه تاپ و مشکي شيک شلوار و کت يک آمد، بيرون اتاق از که بعد دقيقه 5 ولي

 يادهپ سريع آيدا رسيدند وقتي.  کرد مي نگاه را بيرون و بود نشسته سينه به دست هم آيدا ، نزد حرفي ولي بود

 ! مرسي:  شد

 ! دنبالت بيام بزن زنگ ، ببين -

 ! ميام جوري يه خودم -

 !هم تو بره کالمون نزار ، بزن زنگ -

 ، نکردي هيچکار که تو:  کرد ومي غرغر و زد مي سنجاق را موهايش داشت ارکيده و بود نشسته ارکيده اتاق توي

 نيومدي؟ زودتر چرا
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 !بيام زاشت نمي و کرد مي قفل روم اتاقو در بکنم هم آرايش که بود مونده همين ، آره:  زد کنار را موهايش آيدا

 ؟ کي -

 ! ديگه تيام -

 !فهمه نمي ، کوره ، تفاوته بي گفتي مي که تو -

 درست تيام ي درباره هم تو ضمن در!  ناجوره گفت ، کنم عوض لباسمو شدم مجبور و زد غر و ديد که حاال -

 !کن صحبت

 !بشي کچل کاش ، قشنگه موهات چقدر خدايا ، حاال باشه -

 ! زهرمار -

 ساعت متوجه ناگهان آيدا که جايي تا ، گذشت خوش کلي.  نگذاشت تنهايش و گذراند او با را شب تمام ارکيده

 ! خدايا شد 8:  شد

 سيندراليي؟ مگه ، بشه خوب -

 ! دنبالم بياد بزنم زنگ بايد:  گشت موبايلش دنبال دستپاچگي با

 ! بريمت مي خودمون خوب -

 !باشه آره ؟ دنبالم مياي ، ببخشيد ، سالم ، بياد خودش حتما گفت ، نميشه:  برد االب را ابروهايش آيدا

 ! بود خواب طفلک:  کرد قطع

 !خورديمت نمي که ما ، جهنم به -

 .بود زده زنگ بار 81 حاال تا بود ديگه کس هر بزنم زنگ خودم موند منتظر بيچاره باز ، نگفته چيزي که حاال -

 ! موندي مي اينجا امشب اصال -

 ! نميزاره ، نه -

 بري؟ مي هم حساب ازش حاال ؟ چيه:  زد کمر به را هايش دست ارکيده

 ، مکن سواستفاده خوام نمي ولي ميزارن راحتم تورج عمو و جون فرشته ، بابا نه:  پوشيد و کرد پيدا را اش روسري

 !خودت عروسي هللايشا ، عزيزم گذشت خوش خيلي! بمونم زاشت نمي هم ايمان که دوني مي

 ! دنبالتون اومدن خانم آيدا:  آمد ارکيده برادر آرتين

 آرتين؟ ؟مطمئني زودي اين به ؟ چطور:  برگشت او طرف به ارکيده
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 مه آرتين به عجله با و بوسيد را ارکيده ي گونه سرعت به آيدا ، بود تيام ماشين ، بيرون کشيدند سرک هردو

 گفت کتبري ارکيده به و داد دست آرتين با ، شد پياده آنها ديدن با تيام.  فتندر بيرون هم با هرسه و گفت تبريک

 !اندرزگو آقاي بياين داشتم انتظار:  کرد اخم ارکيده

 ؟ بريم(  کرد نگاه آيدا به! )  خودتون عروسي انشااهلل حاال:  زد فردش به منحصر دلپذير هاي لبخند آن از تيام

 ! حاال موندين مي:  تيام به کرد رو ارکيده

 ! خونوادگيه االن ديگه نه:  خنديد ماليمت با آيدا

 ! ما ي خونواده از هم تو خوب -

 !هاشمي آقاي تون اجازه با.  برم بايد ، عزيزم بود عالي ، داري لطف:  خنديد آيدا و خورد تکاني تيام

 . افتادند راه و کرد خداحافظي هم تيام

 !راهه کلي خونه تا اينجا از ؟ اومدي زود چه:  کرد ازب را حرف سر آيدا و بود ساکت تيام

 ! نبودم خونه -

 ! که بودي خواب -

 !ماشين تو ، زدم مي چرت -

 خونه؟ نرفتي -

 مي رهمينجو ، ميفتي دردسر به تو ، بره مي خوابم خونه برم کردم فکر بعدش ، سينما رفتيم بهزاد ،با ديگه نه -

 !چرخيدم

 !رسوننم مي خودشون بمونم گفت ارکيده وگرنه زنمب زنگ گفتي خودت ، آخي -

 !دارن لطف -

 ؟ بود چطور فيلم:  آورد نمي در سر آيدا که داشت خاصي لحن صدايش

 .بود پيتا در عاشقي و عشق اين از ، کرد بارش کلي ديد که هم بهزاد ، برد خوابم که من ، بود مزخرف خيلي -

 ؟ برد خوابت کجاش از:  گفت خنده با آيدا

 ! اولش تيتراژ از:  زد لبخند هم تيام

 . خنديد بلند آيدا
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 ؟ نه ، گذشت خوش -

 !خوبين خيلي ي خانواده ، خيلي آره:  داد تکيه عقب به و کشيد اي خميازه آيدا

 ! دارن دوست خيلي که هم رو تو -

 همين عقد و ارکيده لدتو واسه من ولي ، اومد نمي خوشش ايمان البته ، اشون خونه رفتم باري چند من ، آره -

 !لعنتي ، پوشيدم وشلوار کت هم عقدش واسه(  کرد نگاه لباسش به تاسف با! ) رفتم خواهرش

 !قشنگتره ، قبليته لباس اون از بهتر خيلي که اينا -

 !؟ تر پوشيده گفت مي نبود بهتر.  کشيد آهي آيدا و گفت قلب ازصميم را اين

 !کنيم مي بيدار صدامون و سر با االن رو نااي جون فرشته آخي:  تيام به کرد رو

 ! نيستن -

 کجان؟ -

 !بيمارستان بردنش ، بود شده بد حالش پريا!  تکين ي خونه -

 باشه؟ افتاده اتفاقي نکنه:  شد نگران آيدا

 . ماند مي بستري اطمينان براي ولي بود بهتر اينکه مثل ، پرسيد را پريا حال و زد زنگ تيام

 گرددبر پريا تا ماند مي تکين ي خانه گفت و زد زنگ ، بود نيامده هنوز تيام مادر ، شد بيدار خواب از آيدا که صبح

!  تيام و خودش ماند مي ، آمد نمي خانه نهار روز آن تورج عمو.  کرد درست غذا خودشان براي و رفت هم آيدا ،

 ؟ نيومده مامان:  آمد خانه آشپز به آلود خواب ، شد بيدار خواب از تيام که بود 82 ساعت

 !پيشش موند جون فرشته ولي ، بهتره پريا ، نه -

 !نهار واسه بگيرم چيزي يه برم من -

 !داريم غذا ، نيس الزم -

 ؟ کجا از -

 نمياد؟ بم( خنديد)  کردم درست من خوب!  آسمون از -

 !دونم نمي...  چرا ، نه:  بود گيج تيام

 !مياد کردن پارس قطف من به ارکيده قول به:  خنديد آيدا

 ؟ زني نمي ديگه چرا راستي ، مياد بت زدنم ساز ، نه -
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 !ندارم حوصله:  شد خشن آيدا صورت اجزاي

 .شد جيم تيام

 . کرد تعريف او دستپخت از کلي تيام و خوردند نهار

 !نکن باز واسم نوشابه اينقدر ديگه خوب -

 ... واقعا آخه ، نه -

 !واحده انتخاب امروز ، دونم مي آره ، نداشتي انتظارشو -

 ! يادمه آره -

 .برد سينما به را او تيام ، جديد ترم شروع از قبل روز

 !بره مي خوابت که االن ؟ سينما چرا -

 ! خوابم نمي که باشه خوب فيلمش اگه -

 آنها به چنان هم سري پشت و نفهميد فيلم از هيچ آيدا که گفتند پال و پرت دوتايي آنقدر ، بود آنها با هم پارسا

 ماش آخه:  گفت کنان شکوه و عقب صندلي نشست آيدا.  رفتند در و گذاشتند کولشان روي را دمشان که توپيد

 ؟ سينما مياين چرا ندارين ديدن فيلم ي جنبه که دوتا

 مي دماغشو و کرد مي گريه داشت دختره اين اهلل بسم ب از ؟ اين بود چي!  فيلمي هر نه ولي ، داريم جنبه -

 ؟ کنين مي چکار بکنه بهتون خيانتي همچين شوهرتون اگه ، خانما ي نماينده شما...  باال کشيد

 !کشمش مي -

 ! قاطع چقدر!  خدا بر پناه -

 آخر تا. رسيد مي نظر به مضحک آنها براي ، بود جدي آيدا براي مساله اين چقدر هر ، خنديدند بلند بلند دو هر

 !؟ کشد مي را شوهرش اي وسيله چه با هک کردند پيچ سوال را او شب

 !بود واحد انتخاب ليست تو پدرتون اسم:  گفت آيدا که آورد مي در را شدن خفه اداي داشت پارسا

 !سياالت به بچسبم کنار بزارم واحدامو ي همه بايد ، داريم سياالت باهاش ترم اين آره:  شد پنچر پارسا

 !ميشه سياالت ماکس حتما!  ترسه مي پدرش از چي مثل!  ها ميگه جدي:  آيدا به کرد رو تيام

 رو نمره باالترين تو بازم ؟ هستي اي اعجوبه چه تو دونم نمي ، نيست اينطور هيچم:  گفت تلخي اوقات با پارسا

 !مياري
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 ببنديم؟ شرط -

 ؟ چي سر -

 ! بتراشه سرشو باخت هرکي -

 ؟ چي شد اکسم اين اگه:  کرد نگاه آيدا به پارسا و خنديدند هرسه

 !بتراشين بايد هردوتون اونوقت:  زد شومي لبخند آيدا

 ... يکديگر از آنها گرفتن فاصله و دانشگاه و جديد ترم دوباره

 اب کالس سر تيام ، بود تر سخت کمي ترم آن هاي درس!  دوستانش با هم آيدا و بود خودش ي دسته و دار با تيام

 .کردند مي استفاده هم کنار را دو اين بعد ، نوشت مي وهجز هم آيدا و ميداد گوش حواسش ي همه

 ! رفتم من:  برداشت ميز روي از را کيفش بالفاصله آيدا ، شد تمام که کالس روز آن

 ؟ بموني نبود قرار ؟ چي:  کرد بلند را سرش شادي

 ! بخرم يزيچ يه ، جايي يه برم بايد:  گفت کنان من من آيدا ، کرد نگاه او به سوال با هم ارکيده

.  رفت بيرون کالس از خودش و کرد اشاره دو آن به آيدا ، کرد نگاهشان و گذشت کنارشان از دخترها از يکي

 ؟ شده چي:  پرسيد ارکيده و آمدند او دنبال به هم ارکيده و شادي

 ؟ بياره در سر چي همه از بايد چرا ، نيومد خوشم مرجان از هيچوقت -

 ... که پيش ي هفته ، رهآ:  گفت عجله با هم شادي

 . شد ساکت و افتاد ارکيده به چشمش

 ؟ نمياد خوشت مرجان از بگي که بيرون آوردي رو ما -

 ! بگيرم اين واسه چيزي يه بازار برم ميخوام ، نه:  گفت و داد تکيه ها نرده به آيدا

 ؟ نيوتنه اين از منظورت:  خنديد ريز شادي

 . کرد تائيد درهم اي قيافه با آيدا

 ؟ مناسبت چه به -

 ! تولدشه -

 ؟ چه تو به ، باشه خوب -
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 ! کنما مي زندگي اشون خونه تو من اينکه مثل -

 ؟ تولدشه فهميدي کجا از تو اصال ، بگيري کادو تو نداره دليلي ، کنه نمي فرقي بازم:  بود تفاوت بي ارکيده

 حرف از:  کردند مي بازي بسکتبال پارسا پول کيف با نسال توي دوقلوها با که کرد مي تماشا دور از را تيام ، آيدا

 ! مامانش و پريا هاي

 ؟ بود اونجا خودشم -

 . شنيدم اتفاقي من ، نه:  داد منفي جواب آيدا و انداخت حلقه اصطالح به در را کيف تيام

 ! نيار خودت روي به پس -

 ؟ چرا ولي -

 که دوني مي خوب خودتم ضمن در ، دوني مي تو دونن ينم اونا يعني ، نيس قشنگ انگار ، ندارم خوبي حس -

 ! باش نداشته خريدن کادو براي اي عجله پس ، اس نشده تعريف فعال تو نسبت

 يک شايد.  شد مشت چيزي دور به مانتو جيب در دستش حال اين با.  کرد قبول و انداخت باال را هايش شانه آيدا

 ! نه روز آن ولي داد مي تيام به را آن روز

 سروش او از کمي ي فاصله در ، نبود تنها ، افتاد آيدا به چشمش که آمد مي بيرون کالس از دوستانش با تيام

 وتمبه و مات تيام. رسيد مي نظر به دستپاچه و بود انداخته گل آيدا هاي گونه. زد مي حرف و بود ايستاده فالحت

 !بريم:  کشيد را دستش پارسا که بود ايستاده

 ؟ ارهد چکارش -

 !نيست مربوط تو به:  داد هشدار پارسا

 !ميکنم فکرامو من شما، دارين لطف:  بود شده خشک دهانش آب گذشت جلويش از که ديد را تيام آيدا

 ، کالس سر رفت و زد راه آن به را خودش ، شد موبايلش ويبر متوجه که بود نشده دور سروش از بيشتر قدم چند

 ! بود تيام ؛ کرد نگاه دزدکي را موبايلش

 ... بود نکرده کاري که او داشت؟ دلهره چرا خدايا

 خودش با تيام ، زد مي حرف شادي با داشت که کرد نگاه او به هم تيام ، آمدند کالس سر هم با دوستانش و تيام

 بودن درسي مساله که بود مشخص ؟ داشت چکار آيدا با سروش ، کند صبر ظهر از بعد تا توانست نمي ، بود درگير

 حرف آيدا با برود و شود بلند گرفت تصميم که اي لحظه در درست.  بشکند را سروش گردن خواست مي دلش ،

 .کرد مي صبر بايد کالس پايان تا حاال ، نشست اميد نا ، آمد کالس به بزرگمهر دکتر ، بزند
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 سرپ تيام ، کند بيني پيش را تيام رفتار توانست نمي ، بيفتد دانشگاه در اتفاق اين خواست نمي آيدا ولي

 داده جزوه او به که بار سه دو حتي ، است متنفر خاصش رفتار و سروش از او که دانست مي آيدا ولي بود خودداري

 او ي جزوه در را تلفنش شماره سروش که بود نفهميده که شکر را خدا.  بود شده رو به رو تيام تخم و اخم با بود

 ارب زير آيدا و برساند را او بود خواسته سروش که باري يک. کرد مي خراب سروش سر بر را دانشگاه وگرنه نوشته

 دکتر فهميد، نمي کالس از هيچ و کند چکار دانست نمي فهميد؟ مي اگر حاال. کرد بيداد و داد کلي تيام نرفت

 و پول کيف ، تنداش امکان اين از بهتر. کند حل را آن گفت تيام به و نوشت تخته روي اي مساله بزرگمهر

 باشه؟ ، ببر باهات کيفمو!  خونه ميرم من:  شادي به کرد رو ، گذاشت مانتويش جيب در و آورد در را موبايلش

 بري؟ نمي کيفتو چرا -

 !ها نره يادت ، خونه ميرم بفهمه خوام نمي -

 .دويد وباعجله آمد بيرون کالس از

 ! بيرون رفت اونم:  آمد ارکيده از پيامکي که بود نشسته تاکسي در تازه

 خانه در کسي آنها از غير رسيد نمي نظر به متاسفانه و بود نشسته منتظر هال در و رسيده خانه به او از قبل تيام

 !باشد

 خوب؟:  شد بلند او ديدن با تيام

 ؟ بود عصباني اينقدر چرا اين ، پريد آيدا روي از رنگ

 !منتظرم ، بگو:  گفت صبري بي با تيام

 ؟ چي منتظر -

 داشت؟ چکارت فالحت -

 .بود درسي سوالش:  رفت طفره آيدا

 ميشه؟ دستپاچه و سرخ درسي سوال با آدم حاال تا کي از: کرد عصباني را تيام حرفش اين

 ... پسرا با هميشه من خوب -

 ! نگو دروغ من به:  برد باال را صدايش تيام

 !باشه نداشته ربطي تو به کنم مي فکر: شد عصباني آيدا

 !مصمم ، افتاد راه دنبالش هم تيام ، رفت ها پله سمت وبه

 !سپرده من به رو تو برادرت ، بگذريم که چي همه از!  مربوطه من به اتفاقا مورد اين در ولي -
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 !ميگن بم چي همکالسيام ببينه پاييد نمي دانشگاه تو منو برادرم ولي -

 زوهج تو پسره اين اونوقت. گوشم تو نزدي فقط ، دادم ودبانهم پيشنهاد يه روزبه طرف از من:  گفت خشم با تيام

 ... کني سرويس دهنشو اينکه جاي به نويسه مي تلفن شماره ات

 ديدي؟ منو ي جزوه چطور -

 !الدنگ ي پسره نوشت مي توش که ديدم -

 ؟ داشت چکارت فالحت:  کرد تکرار آرامي به تيام ، زدند مي نفس نفس دو هر

 !کنم بازش سر از خوام مي منم ، داد خرهمس پيشنهاد يه -

 ؟ کني مي فکر گفتي چرا پس بود؟ مسخره -

 !که خوره مي بهم ازت حالم بگم لحظه همون تونستم نمي -

 ؟ تونستي روزبه مورد در چطور -

 داده؟ بهت چي ؟ خبره چه!  زني مي سينه به سنگشو خيلي -

 !داري امزدن ميگي همه به فردا از!  درک به برن اشون همه -

 ! کنم نمي کاري همچين هيچم -

 چرا؟ -

 ! اس مسخره آخه -

 !کني نااميدش خواي نمي بگو -

 !دروغه چون زنم نمي حرفو اين من!  گيرم مي نشنيده حرفتو اين -

 شده؟ چي مگه ؟ ريختي بهم اينقدر چرا تو:  شد آرامتر آيدا کردند نگاه هم به عصبانيت با هردو

 ! نمياد خوشم پسره اين از من -

 خواست نمي ، حساسي زيادي تو ، نداره ودعوا جنگ همه اين ، تمام!  ميگم بهش هم فردا ، نمياد خوشم منم -

 ... که بخوره منو

 ! امانتي من دست تو -

 بگيري تصميم جام به تو نيست الزم.  دارم وشعور عقل هم خودم ولي آره:  کرد راعصباني آيدا دوباره حرفش اين

 !برن نمي هيچکدومو سر ، هست خبرا اين از دخترا ي همه ي واسه! هستي من رييس که رانگا ،
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 !کردم روي زياده ، ببخشيد ، باشه:  برگشت تيام

 .رفت باال ها پله از و نزد حرفي آيدا

 پيچونيش؟ مي که ؟ باشه راحت خيالم -

 .رفت اتاقش به و نداد را جوابش آيدا

 يامت البته ، ندارد ازدواج قصد فعال و است زود گفت فقط و نداد منفي صريح وابج شده که هم شيطنت سر از آيدا

 نگاه آيدا به فاصله آن از. کرد نمي رضايت احساس سروش بشاش صورت از ولي بشنود را او جواب توانست نمي

 بش چي:  داد پيام آيدا به ، بود نيامده کالس به استاد هنوز کند، نفوذ آيدا مغز به داشت سعي انگار ، کرد مي

 ؟ گفتي

 ! نه:  بود اين جواب

 ؟ شنگوله اينقدر چرا پس -

 !بوده شده پشيمون البد:  کشيد طول آيدا جواب

 تيام ، کرد مي جلب را آدم اش خنده صداي.  زد خنده زير او و گفت گوشش در چيزي ارکيده ، کرد نگاه او به تيام

 .شد جا جابه جايش در

 ، شدند صدا و سر متوجه که کردند مي بحث موضوعي سر بر ، زدند مي پرسه محوطه در ساپار و دوقلوها با تيام

 صدا ، آمد مي که را پسرهايي از يکي متين که رفتند سمت آن به ها آن ، بود شده شلوغ خيلي دانشگاه ورودي

 ؟ علي خبره چه:  زد

 ! شماس هاي بچه از انگار راستي...  دختر يه به زده ماشين:  انداخت باال را هايش شانه علي

 ؟ ما هاي بچه از -

 . دويد ورودي در طرف به بزند حرفي کسي آنکه از قبل!  ؟ نکند ؛ پريد تيام روي از رنگ

 را فرن چند پاي بين اين در ، کشيد جلو را خودش سختي به ، ببيند را هيچکس توانست نمي که بود شلوغ آنقدر

 مي بلند زمين روي از را مصدوم داشتند.  برد جلو را خودش زنان فسن نفس.  خورد هم فحش کلي و کرد لگد

 . کردند

 تالش نااميدي با ، بودند نشناخته را دخترک هايش بري و دور از هيچکدام ، برود جلوتر نتوانست کرد هرکاري

 . کند نزديک آمبوالنس به را خودش کرد سعي ، ميشد ديوانه داشت ، نشد هم آن که بگيرد را آيدا ي شماره کرد

 ؟ ببينمش تونم مي آقا ببخشيد:  رسيد تا کرد تقال آنقدر

 ؟ شناسيش مي:  برگشت او طرف به اخمو مرد
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 ! کنم مي فکر ، دونم نمي -

 ! نميزارم ، شناسيش نمي اگه -

 ! نه يا شناسمش مي دونم نمي که نديدم تا آخه -

 ! نه ميگم -

 . ميکنم خواهش -

 . بود شده داغون صورتش:  شنيد را دختري ي گريه صداي بدهد را او جواب مرد آنکه از قبل

 ؟ ديدينش شما:  برگشت او طرف به لرزان تيام

 . داد مثبت جواب کنان هق هق دخترک

 ؟ بود کي دونين مي -

 .. خونه مي مکانيک کنم فک ولي دونم نمي اسمشو -

 !؟ چه باشد او اگر ، کوبيد مي ديواره به محکم تيام قلب

 خيس خون از چادرش:  کرد مي هق هق هنوز که شنيد را دخترک صداي دورها از ، بود افتاده دوران به سرش

 ! طفلک بود شده

 و کرد جدا جمعيت از را خودش سختي به ، دويد هايش رگ در دوباره خون ، پوشيد نمي چادر که آيدا ولي ؟ چادر

 ... بود کرده تصادف نفر يک حال هر به ؛ گرفت دلش ولي!  شکرت خدايا.  کشيد عميقي نفس

 يداآ ، زد صدايش و رفت او طرف به عصبانيت با ، بود ايستاده دوستانش کنار شلوغي در که خورد آيدا به چشمش

 ؟ کني مي چکار اينجا تو:  برگشت او طرف به اشکبار چشماني با و رنگپريده

 ! بردارم رو تو ي جنازه بودم اومده:  فشرد هم روي را هايش دندان غيظ از تيام

 من ميدي جواب و فهمي مي آني به زنن مي sms که چطوردوستات:  غريد عصبانيت با تيام و لرزيد آيدا هاي لب

 ! انگار نه انگار ، نيس خيالت عين زنم مي زنگ که

 ! نيس جاش اينجا:  شد جاري آيدا هاي چشم از اشک

 ؟ زنه مي غيبتون ميشين بيکار ساعت نيم تا چرا شما اصال ؟ کردم پيدا حالي چه دوني مي ؟ جاشه کجا پس -

 ؟ گوشه يه بشينين بقيه مثل تونين نمي

 ! اندرزگو آقاي نيس مربوط شما به اين:  گفت ناراحتي با ارکيده
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 ! نميدي جواب که باشه آخرت ي دفعه!  مربوطه من به گرده مي شما با آيدا که زماني تا -

 ! نخورده زنگ اصال:  درآورد را گوشيش آيدا

 ! ها نبوده دسترس در موبايلت که باشه آخرت ي دفعه:  گفت طعنه به ارکيده

 و هل بيچاره دختر!  زدين نمي حرفو اين اومدم اينجا تا حالي چه با من دونستين مي شما اگه:  گفت رنجش با تيام

 ؟ شدين نمي روح قبض بودين من جاي شما ، بود شده لورده

 ؟ ينکن مي کمکش:  کرد ، بود ساکت و بهتزده که شادي به رو بود دلگير ارکيده از که تيام ، دافتا هق هق به آيدا

:  دش او رنگپريدگي متوجه تازه تيام که ارکيده و ماند تيام ، برد ها نيمکت طرف به و گرفت را آيدا دست شادي

 ؟ بود کي دونين مي

 . بود اتقو ، آره:  افتاد راه چشمش از اشک و زد پلک ارکيده

 ؟ تقوا -

 ! توکلي خانم:  گفت آرامي به ارکيده

 طرف به ناراحتي با.  بود تيام خوب هاي همکالسي از يکي او ، شد سست تيام پاهاي ، رفت دوستانش طرف به و

 ؟ خونه ببرمت خواي مي:  رفت دوستانش و آيدا

 ؟ کالس سر بري ميخواي حالت اين با:  گفت طاقت بي تيام.  داد منفي جواب سر با آيدا

 . بود منفي آيدا جواب هم باز

 ؟ چي پس -

 ! دونم نمي -

 . کردند گريه باهم هردو و او هاي شانه دور انداخت دست هم شادي ، زد زار دوباره و

 ي ضربه يک کرد مي احساس که هم خودش و کالس سر فرستاد را آنها تشر و توپ بعد و محبت با تيام باالخره

 . نشست نيمکت روي حياط توي مدتي راندهگذ سر از را بزرگ

 ودندب تاکسي منتظر دانشگاه بيرون وارکيده آيدا.  بود نياورده ماشين ارکيده. گرفت شديدي باران ناگهان روز آن

 يم سعي ، بود مخالف شدت به آيدا ولي بروند آمد نمي بدش ارکيده. داشت نگه پايشان جلوي سروش و ام بي که

 ناهپ.  زد چراغ و کرد ترمز سرعت به جلوتر کمي و گذشت تيام ماشين که برود که کند رد را سروش سردي با کرد

 موبايل و نداشتند آمدن کوتاه خيال هيچکدام ، شد مي ديوانه داشت آيدا!!!  بود کارها آن از ديگر اين ، خدا بر

 نشستند، و کردند باز را ماشين در ، سپرد خدا به را خودش. گرفت تصميم ثانيه در. بود صدادرآمده به هم آيدا
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 نفس آيدا و شد قطع يکدفعه. خورد مي زنگ بودکه گوشيش به حواسش تمام آيدا ولي زد مي حرف آنها با سروش

 .ميشد موکول بعد ساعت يک به واقعه هرچند. کشيد راحتي

 . باشد تنها سروش با نبود مجبور و ميشد پياده ارکيده از زودتر آيدا خوشبختانه

 : کشيد بيرون را خيسش ي مقنعه رسيد هال به همينکه ، کرد باز را خانه در که بود شده کشيده آب موش لمث

 !جون فرشته سالم

 !سريع بيار در مانتوتو واي ، عزيزم سالم -

 اطراف در را عصبانيت توانست مي آيدا.  بود ايستاده آنجا مار زهر برج مثل هم تيام ، رفت شومينه طرف به آيدا

 عزيزم؟ نيومدي تيام با چرا:  آورد هوله برايش مادر. کند حس يامت

 ... نيومدم پياده -

 !خانم اومدن مابهترون از با:  پريد حرفش وسط تيام

 .بود دلگير صدايش

 من اصرار، اصرار وايساده ساعته دو همکالسيام از يکي ، ندارن خبر ما ي رابطه از که ها بچه ، جون فرشته آخه -

 ثلم هم تو آخه نبود؟ مسخره بيام؟ تيام با ، بزارم اونو ميشد ، زنه مي بوق ، داشته نگه تيام بعد شدم ينم سوار

 !اي غريبه اون

 !خواستگارم بگو همکالسيام؟ از يکي ميگي چرا:  گفت طعنه با تيام

 چيزي و کرد خشک را صورتش و آورد در ازسرش را هوله بود، آمده در آيدا اشک کرد، نگاه آنها به تعجب با مادر

 ي همه تيام ، بود شده دلخور تيام هاي حرف از ، بگيرد را هايش اشک تا فشرد مي هايش چشم به را هوله.  نگفت

 به او کار اين انگار که زد مي حرف و کرد مي رفتار جوري.  بود کرده خالف او انگار ، داشت نظر زير را هايش رفتار

 و خورد مي تکان شدت به ظريفش هاي شانه ، افتاد صندلي روي.  زد زار بلند يصدا با ناگهان ، بوده زننده شدت

 ! ريخت مي پايين اشک درشت هاي دانه

 دانست نمي بود نشده رو روبه خطرناکي جواب همچين با عمرش به که تيام و بياورد در دلش از کرد مي سعي مادر

 .بود افتاده کردن غلط به!  کند چکار بايد

 .نداشت رو تو کردن ناراحت قصد کن باور ، نداشت منظوري تيام ، عزيزم:  گرفت درآغوش را او مادر

 .ببخشيد ، خوب آره:  بود عصباني او کار اين از هم هنوز ، بود شده دستپاچه تيام ، کرد نگاه تيام به هشدار با

 زمين روي او پاي جلوي. نداشت را تحملش حال هر در ، آورد مي کجا از را اشک همه اين آيدا دانست نمي

 !بودم نگرانت ، نمياد خوشم پسره اين از فقط ، نداشتم منظوري من بابا:  نشست
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 ... بود هم ارکيده ، نبودم تنها که من -

 !کردم مي ات پياده!  بري گوريل اون با زاشتم نمي که بودي تنها اگه -

 !دارم شعور و عقل من ، تيام -

 !دونم مي -

 .نبود اينطور است اميدوار حداقل يا دارد شک رسيد مي نظر به ولي گفت يادفر با تيام را اين

 وقتي ، بود آورده سرش به بدي بالي روز آن هاي ناراحتي و استرس تمام افتاد، تخت روي و رفت اتاقش به آدا

 .رساندند دکتر به را او سرعت به. گفت مي هذيان و سوخت مي تب در رفت سراغش به مادر

 زمين روي او تخت کنار که شد تيام متوجه بود تاريک اتاق اينکه با ، کرد باز را هايش چشم و خورد يتکان آيدا

 وابخ از هم او آيدا خوردن تکان با.  بود داده تکيه آن به را پيشانيش و گرفته دست در را آيدا دست. بود نشسته

 بهتري؟:  کرد رها را آيدا دست ، شد بيدار

 بود؟ شده چيزيم مگه ، آره:  زد کنار را موهايش و يدکش سرش به دستي آيدا

 !بيمارستان برديمت ، سوختي مي تب تو: خنديد خستگي با تيام

 !بخواب اتاقت تو برو ديگه حاال( داد حرکت آرامي به را بيمارش بدن)  افتادين دردسر به حسابي ، ايواي -

 و نهم تقصير گفتم من ولي بشه بدتر حالت شايد تگف ، بمونه خودش خواست مي مامان:  کشيد اي خميازه تيام

 ... خودم

 !گرفت بارون که نبود تو تقصير -

 !بهت زدم مي زنگ حداقل يا دنبالت اومدم مي زودتر بايد ولي خوب ، آره -

 نه؟ نميشي خيال بي تو -

 !بود تو با حق چون کردم مي وصدا سر نبايد حال هر در ولي رفتي اون با تو که که نميره يادم خوب -

 !شکر رو خدا -

 !بخونم نماز برم من نه؟ بهتري:  شد بلند تيام

 !کشيدي زحمت خيلي مرسي -
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 جان خيلي که هرچند ، است زنده تقوا که داد خبر او به ارکيده ولي ماند خانه در و نرفت دانشگاه به روز آن آيدا

 را روشس ماشين چرخ کسي چه نيست معلوم و دانشگاه بيايد تواند نمي عيد از قبل تا احتماال و نبرده در به سالم

 .بود افتاده دردسر به حتما بيچاره سروش و باريده دوباره روز آن چون ، کشيد آهي آيدا! کرده پنچر

 .پرسيد مي را حالش تمام مظلوميت با که کرد نگاه او به آيدا زد، سر او به برگشت که دانشگاه از تيام

 تي؟نداش مشکلي امروز توکه -

 مشکلي؟ چه -

 !بوده تو مال نکنه گفتم کردند پنچر رو ها بچه از يکي ماشين گفت ارکيده -

 !نبودم من ، نه: شد خيره ديوار روي فروغ تصوير به و گرفت او از را نگاهش تيام

 بود؟ کي مال -

 !فالحت کنم فکر -

 کردي؟ پنچر کيو ماشين دقيقا نيستي مطمئن کني؟ مي فکر -

 باشم؟ کرده کارو اين مياد من به من؟ -

 !تويي ، مياد که کسي تنها به -

 .مياد بارون دوباره دونستم نمي که من!  يکيش فقط:  کرد جا به جا را پاهايش تيام

 !نداشت وجدان عذاب هم ذره يک حتي

 بود؟ خبر چه دانشگاه -

 .نشد تشکيل مهندسي رياضي! شانسي خوش خيلي -

 ي؟کرد مي چکار االن تا تو پس -

 !بود گرفته کار مخمو فردين استاد -

 ؟ چي واسه -

 !استاتيک تمرين حل واسه -

 ؟ کردي قبول -

 ! کنم قبول شدم مجبور گمونم به -
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 اقعاو يعني که کرد رفتاري بار دوسه آيدا يعني ، پلکيد نمي او بر و دور زياد هم سروش و بود شده بهتر خيلي هوا

 !بوده او به شدن نزديک براي بهانه يک فقط و ندارد قصدي همچين هم روشس که دانست مي. ندارد ازدواج قصد

 ندچ عيد تعطيالت براي داد مي توضيح داشت ارکيده ، رفتند مي تريا طرف به ارکيده و شادي با و بود نهار موقع

 ائماد توانست مين کند؟ چکار بايد عيد تعطيالت در که کرد مي فکر اين به آيدا و روند مي مسافرت به را اول روز

 ... کندکه قايم ها مهمان از را خودش

 !نيوتن جناب به به -

 نيمکت روي دختري همراه به که ديد را تيام آنطرفتر کمي و چرخاند را سرش!  آورد خود به را او شادي صداي

 !؟ دختر يک با تيام ، بود شده گشاد حيرت از هايش چشم. زدند مي وحرف بودند نشسته

 شناسيش؟ مي:  ارکيده به کرد رو

 !گلچينه اينکه ، اوه:  کرد تنگ را هايش چشم ارکيده

 کيه؟ گلچين -

 !کرده درست خودشو شکلي چه که بينيش مي ، برده رو خيليا دل!  پايينتره ما از سال يه -

 دخترک به و برگرداند را سرش. زدند مي ارکيده ي درباره هم را حرفها همين گفت مي تيام که آورد ياد به آيدا

 !کني نگاهش حتما بودي مجبور که ها قيافه مدل آن از بود، جذاب واقع در ، بود زيبا ، کرد نگاه

 کسي االح تا ، بوده منتظر نگو ، نمياد نيوتن به حرفا اين کرديم مي فکر که بگو رو ما: داد تکان سر تاسف با شادي

 !اومده نمي چشمش به

 !بگير تحويل نامزدتو:  راکشيد آيدا دست

 !يواشتر خدا رو تو -

 .نبود بر و دور آن کسي ، کرد نگاه اطرافش به ترس با

 !نيوتن جناب هستن هم سليقه خوش چه: داد ادامه شادي ولي

 االح ولي ، کند ورو زير را دنيا خواست مي تيام ، بود کرده صحبت او با سروش که روزي گرفت را آيدا گلوي بغض

 تيام ، گذشتند آنها جلوي از سه هر. نيست خيالش عين و نشسته - دختري ينطورا هم آن – دختر يک با خودش

 . بود برگردانده را رويش آيدا ولي کردند مي نگاه را او سرزنش با که ديد را ارکيده و شادي

 هعطيلت فردا از چون البد:  گفت ارکيده و ترکيد مي عصبانيت از داشت آيدا ، نيامد تخصصي زبان کالس به تيام

 !بگذرونه دختره اين با همشو امروز خواد مي
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 !ميکنه غيبت که نيست بار اولين ، عاليه زبانش اون!  نگو چرند -

 !بوديم کالس سر هميشه ، بوديمشون نديده هم با حاال تا ما چرا بگو پس:  گفت جانب به حق ارکيده

 .کند خفه را ارکيده خواست مي دلش

 ار شادي وسايل رفتند!  بيرون بروند هم با که داد پيشنهاد ارکيده کالس از دبع ، نفهميد هيچي آنروز کالس از

.  زد زنگ او به تيام که بودند شادي منتظر خوابگاه در هنوز. ببرند آهن راه تا را او 5 ساعت تا برداشتند ازخوابگاه

 وقتي.  گذراندند خوش و چرخيدند خيابان در ساعتي سه دو. کرد خاموش را گوشي حرصش از و نداد جواب

 .رساند خانه به ، رفته بيرون و نداده خبر کسي به بود آورده ياد به تازه که هم را آيدا ارکيده ، رفت شادي

 امسلم ولي داشتند دوست را او و کردند مي محبت او به خيلي خانه اين در.  کشيد آهي و ايستاد خانه جلوي آيدا

 يک دنيا در اگر و ميديد مزاحم يک چشم به را او هم تيام بود ديده مروزا که چيزي به توجه با و نبود او ي خانه

 قضيه آن از ماه چند حال هر به.  است مزاحم کند احساس که بود اين کند تحمل توانست نمي آيدا که بود چيز

 ولي بود هخان در تيام ماشين ، داخل رفت و کرد راباز در.  بيايد کنار خودش با توانست مي بهتر و بود گذشته

 بست را در همينکه ، رفت اتاقش به. نبودند خانه هم بقيه و بوده خوابيده تيام البد پس آمد نمي کسي صداي

 .کشيد بيرون تخت زير از را ساکش ، کرد قفل را اتاقش در ناخودآگاه شنيد را تيام اتاق در صداي

 آيدا؟:  زد در به ضربه چند تيام

 دراچرخان دستگيره او و نداد جواب ، بشمارد زده صدا را آيدا که را دفعاتي تعداد اندتو مي ؛ کرد فکر تاسف با آيدا

 آيدا؟: 

 بله؟:  ريخت مي درساک را هايش لباس سرعت به

 !کن ؟بازش درقفله چرا-

 داري؟ چيکار...  ميکنم عوض لباس دارم...  چيزه: کشيد بيرون هم را مانتوهايش

 کني؟ مي موشخا گوشيتو زنم مي زنگ وقتي چرا -

 !نبود حواسم ، شده تموم شارژش البد -

 بودي؟ کجا االن تا -

 .کشيد مي خجالت خودش کار از پس ، نبود عصباني خيلي صدايش

 !گشتيم رفتيم ، ديديم نمي رو همديگه مدت يه خوب ، ارکيده و باشادي -

 بدي؟ خبر تونستي نمي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

73 

 

 !بود شده تموم گوشيم شارژ که گفتم-

 !گرفتي مي دوستات از ، نبودي که بيابون تو-

 شده؟ چي مگه حاال ، نرسيد ذهنم به -

 .چپاند ساک در هم را هايش کتاب

 !کن باز درو!  کردم مي عوض لباس دست 3 من مدت اين تو:  راچرخاند دستگيره دوباره تيام

 . بود نمانده باقي ديگري چيز ، کرد نگاه اطرافش به آيدا

 نديد از تيام ، کرد باز را در و کشيد عميقي نفس ، گرفت دست به را ساکش و اندگذر گردنش از را کيفش بند

 کجا؟:  شد مات ساک

 !امون خونه ميرم -

 چرا؟ آخه -

 !باشم مزاحم ديگه خوام نمي -

 ميشم؟ نگران نگفتي ميري؟ کجا ندادي خبر چرا ، نکن عوض بحثو: آمد خودش به تيام

 !گفتم مي بت بگذروني خوش دخترت دوست با که بودي نزده جيم کالس از اگه:  گفت ماليمت با آيدا

 وايسا:  داشت نگه را او و گرفت را دستش تيام ، بکشد ميان به را دختر آن حرف خواست نمي ، گزيد را لبش

 ؟ ميگي وري دري چرا خورده؟ جايي به مخت( زد زل او چشم در عصبانيت با! )  ببينم

 ! ديدمت اوليه سال هدختر اون با خودم وري؟ دري -

 نيومدم؟ کالس اون خاطر به من گفته کي ولي!  ديدي ، درست -

 !زدم حدس -

 سر هم پارسا!  درمونگاه بودمش برده من ، خورد پيچ پاش پارسا کرديم مي بازي فوتبال!  زدي بيخودحدس -

 !نيومد کالس

 ! نداره تخصصي زبان که پارسا -

 ! کرد نگاه او به باخشم آيدا

 !بپرس ازش بزنم زنگ ياب -
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 ونا با خودم من! ميکنه تاييد رو تو حرف باشه نداشته خبر روحشم اگه پارسا ، نيس الزم:  کشيد را آيدادستش

 !ديدمت دختره

 !دارم استاتيک تمرين حل باهاشون گفتم بهت که من ، داشت درسي سوال پبغمبر به ، پير به -

 ... دختر آن ولي بود گفته آره

 !کنن حل استاتيک خنده با نيمکت روي و درخت زير بودم نديده حاال تا -

 گفت شد پيدا کجا از دونم نمي عزراييل اين بوديم شده پهن چمن روي اونجا ها بچه با ما بابا خنديدم؟ کي من -

 همونجا ، دارم سوال

 ! دونم نمي فاميلشم حتي من!  کرد نمي ولم ، نشستيم نيمکت روي

:  بگذرد کامال توانست نمي ولي بود مظلوم و صاف هم هايش چشم و داشت صداقت بوي تشد به تيام هاي حرف

 ! کردي مي غيبت زبان که نبود دفعه اولين ، بود خورده پيچ پاش پارسا دفعه اين

 نوشتي؟ دختره اين پاي منو غيبتاي تمام نکنه ، بابا اي -

 کردي؟ مي چيکار-

 !دزدکي ، کرديم مي استفاده تکين دفتر اينترنت از رفتيم مي پارسا با -

 شد؟ راحت خيالت:  کرد نگاه او به عصبانيت با

 مربوط؟ چه من به اصال ، نه:  کشيد پايين پله از را ساکش آيدا

 . نيست مربوط تو به ، ميگي راست:  کشيد بيرون او دست از را ساک تيام

 !بده ساکو ، برم خوام مي من: کرد نگاه او به ور شعله هاي چشم با آيدا

 بري؟ خواي مي کجا -

 !بودم شما مزاحم اينجا کافي حد به! خودم ي خونه -

 اونا هب تونم نمي من ، بيان مامان و بابا کن صبر فقط ، گيرم نمي رفتنتو جلوي: داشت نگه تر سفت را ساک تيام

 !بگو بهشون خودت ، رفتي تو بگم

 .بود تيام پاي کنار اکس درحاليکه ، نشستند درهال هردو و کرد قبول آيدا

 نکردي؟ پيدا چيزي غذات تو امروز: کرد باز را حرف آيداسر
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 ردک سعي بعد ولي خورد نمي غذا روز سه تا و آورد نمي زبان به که بود ديده چيزي غذايش در تيام پيش ي هفته

 .کند فراموش

 !نخوردم غذا ، تاداف اتفاق اون که کرديم مي بازي فوتبال داشتنيم نهار موقع: گفت متانت با

 !آره آهان -

 !باشي حرفا اين از تيزتر بايد ، بگيري منو مچ ميخواي اگه -

 اهميتي من! بزني وحرف قراربزاري خواي مي که دختر چندتا هر با توني مي تو ، کنم گيري مچ خواستم نمي من -

 !نميدم

 ! نمياد خوشم دخترا از خيلي من ولي ، درسته -

 چشونه؟ دخترا گهم:  برخورد آيدا به

 يک و هزار و ندارن حساب حرف تحمل ، خوره مي بر بهشون زود ، کنن مي قهر زود: شد باز خنده به تيام هاي لب

 ... نيارم زبون به بهتره که ديگه چيز

  دونستي؟ مي ، تيام هستي راضي خود از خيلي -

 احتر خيلي کردن زندگي خونه اون تو تنهايي کني مي فکر:  شد جدي ناگهان بعد و کرد نگاه او به خنده با تيام

 اينجاست؟ زندگي از تر

 اومد؟ آيدا ، تيام: زد صدا مادر و آمد در صداي ، بدهد جواب آيدا آنکه از قبل

 !اينجاست ، بله -

 !ندادم خبر ببخشيد ، جون فرشته سالم:  رفت او استقبال با آيدا

 ... تو تا کنم خريد سوپر ميرم گفتم تيام به منم ، يومدين تو که ، بيرون بريم هم با موندم منتظرت من -

 چيه؟ اين:  افتاد تيام پاي کنار ساک به چشمش

 !اشون خونه برگرده خواد مي مهمونمون:  کرد اشاره آيدا به تيام

 بري؟ خواي مي کجا ، عيده تازه!  آيدا نگو چرند -

 !باشم مزاحم خوام نمي فقط من ، دارين لطف شما -

 مزاحمي؟ تو فتهگ کي -

 .کرد نگاه تيام به
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 !بکنم غلط من -

 کيم؟ من بگين مهموناتون به خواين مي فردا!  بهتره اينطور حال هر به ، نگفته کسي: خنديد آيدا

 !من زن:  گفت تمسخر با تيام

 . گزيد را لبش آيدا

 آلمان ميره درمان واسه هرششو با داره من صميمي دوست! عزيزم کردم اونجاشم فکر! تيام نکن اذيتش ، نخير -

 اينجا هم تو و ندارن تهران رو کسي اونا چون و اونايي دختر تو کنيم مي فرض ما ولي ندارن دختر اونا البته ،

 !برگردن تا موني مي ما پيش ، ميري دانشگاه

 !دارين جوون پسر يه خوب...  که وقتي ؟ خونه آوردين رو غريبه دختر يه چطور نميگن اونا -

 ام؟ خورخوره لولو من گهم -

 نگاه امتي به چشمي زير! )  نميرن مسائل اين بحر تو زياد من خانواده خوشبختانه يا متاسفانه! نه ، تيام کن بس -

 کنه؟ مي زندگي شيراز خواهرم يه گفتم يادته( کرد

 !آره -

 !بمونن اينجا و بيان هفته يه قراره اونا خوب -

 !نه خدايا -

 !تيام -

 !ندارم رو عسل تحمل من ، مامان -

 عسل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شد؛ تيز آيدا گوش

 ايرادي اگه!  جان آيدا!  کرده تغيير خيلي ، نديديش و نيومدي ما با پارسال تو!  شده حانم و بزرگ ديگه اون -

 !بشه اتاق هم تو با اون نداره

 !بردار چشم جلوي از دارن اهميت برات که وسايلي ي همه:  داد وهشدار چرخاند او طرف به را رويش تيام

 ! تيام نيست دزد که اون -

 !بياره در سر بايد هم چي همه از ، فضوله شدت به ولي -

 !امون خونه برم بهتره ميگم هم هنوز من ، جون فرشته -

 مهمون؟ همه اين با اونم بزاري؟ تنها منو خواي مي:  زد مظلوميت به را خودش مادر
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 !سفر رفتم ها بچه با شايد اصال!  نميدم همکاري قول اصال من -

 نگت برات خيلي دلش بگم گفت عسل ميزدم حرف نسترن با وقتي تازه!  نميزاري بيرون خونه اين از پاتو تو -

 !شده

 !بدتر ديگه -

 !بريم خوب:  برگشت هال به مادر ، بود گرفته اش خنده تيام ماتم از آيدا

 کجا؟ -

 !باشين داشته نو لباس هردوتون خوام مي من و عيده ولي ، نزدم حرفي وندرست خاطر به مدت اين!  ديگه خريد -

 دباي آيدا هاي لباس براي ولي پرسيد نمي را هيچکس نظر خودش هاي لباس براي تيام ، گشتند بازار در شب تا

 !بدرنگه اون ، تنگه اين ، بلنده اون ، کوتاهه اين:  داد مي نظر

 تيام يول بياورند برايش را لباسي تا خواست آيدا کرد مي پرو را لباسي مادر تا ، بودند رفته بوتيک يک به هم با

 !بدين اينو!  بازه اش يقه خيلي نه، اون:  کرد پيشدستي

 رنگش؟ همين:  گفت آيدا به رو و کرد اشاره تيام موردنظر لباس به فروشنده

 !بپرسين رو آقا نظر ، دونم نمي:  ايستاد سينه به دست آيدا

 !بپوشي اونو من ي خاله پسر و دايي پسر جلوي توني نمي که تو نيار، در بازي رهمسخ -

 !خوب دارم دوست اينو من ، پوشم مي ديگه لباس يه اونا جلوي -

 شده؟ چي:  آمد بيرون پرو اتاق از مادر

 !نيست خوب ميگه اين ، ميخوام اينو من -

 مامان؟ ستني بهتر اين:  کرد اشاره خودش موردنظر لباس به تيام

 !عزيزم بردار خواي مي که هرکدومو ، بپوشه لباسو اين خواد مي آيدا!  جان تيام اخه -

 يامت که را لباسي همان حال اين با ، کرد کيف کلي آيدا ، ماند جا بر مبهوت و مات ، بودند زده سيلي تيام به انگار

 .برداشت -بود قشنگ انصافا که - بود آمده خوشش

 !خوبه اش اندازه:  آمد بيرون و دکر پرو را لباس

 !بدين هم اونو سبز ، سايز همين از پس:  کرد اشاره کذايي لباس به تيام

 !نيست خوب اون گفتي که تو:  کرد حيرت آيدا
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 !نيست خوب من وفاميل فک جلوي واسه گفتم -

 !باشه مبارک:  داد او دست به را لباس دو هر

 بپوشمش؟ کجا پس -

 !باشن دخترا فقط که شرطي به البته دوستات مهموني تو ، ميدونم چه -

 !ندارم الزم که لباس تا 81 ، خوام نمي اينو من:  داد پس را سبز لباس آيدا

 !نمياد گيرت فرصتا اين از.  دادم عيدي بهت من ، اس هديه اين:  برداشت را لباس تيام

 !بده عيدي دخترت دوست به برو:  خنديد آيدا

  بود؟ چي فاميلش ، چشم به -

 کرد مي مرتب را اتاقش صبح تا ، کند استفاده تعطيالتش ي لحظه هر از خواست مي ، نخوابيد تاصبح آيدا شب آن

 و پوشيد را عيدش هاي لباس.  بردارد را خصوصيش وسايل تيام ي توصيه به هم و کند باز عسل براي جايي هم تا

 هک بود ها مدت ، کرد باز را موهايش ، آمد مي او به بيشتر بود خريده تيام ي سليقه به که را لباسي ، کرد امتحان

 ، نبود طاليي ، بود برده ارث به مادرش از را موهايش نظير کم رنگ ، رسيد مي کمرش تا و بود نکرده کوتاه را آنها

 !کارامل رنگ به ، نبود هم اي قهوه

 در چقدر او و کرد مي حسادت او موهاي به ارکيده چقدر ، کرد جمع سرش باالي و بست را تابدارش موهاي

 بود؟ نرسيده آن به حاال همين ، بود ارکيده ي خانواده مثل اي خانواده حسرت

 . بود نکرده غربت احساس خانه آن در هم لحظه يک واقع در.  بودند خودش ي خانواده عين اندرزگو ي خانواده

 !شد صبح ، خوابب بگير خوب دختر:  بود تيام ، زد در به و کرد سرفه کسي

 ؟ کنه مي اذيتت چراغ نور ، ببخشيد -

 ! ميگم خودت واسه ، بابا نه -

 !کنم حروم خوابيدن با تعطيالتمو خواد نمي دلم ، بخوابم مياد زورم -

 ريشس ، نگير تحويلش زياد آره؟ ، عسله واسه( کرد برانداز را اتاقش! )  ديگه خوابه واسه تعطيلي:  زد قهقهه تيام

 !ميشه

 !کلفتي بري ميکنه بيدارت سحر ي کله مامان که بخواب بگير!  گفتن هم اذانو:  کشيد خميازه

 !گفتم درد کمر عجيب شب سر از که منم:  گرفت کمر به را دستش
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 ؟ ميکنه باور نظرت به:  خنديد آيدا

 ريزه مي بهم چي همه ، ميارم در بازي کولي زنم مي رفتنمو خارج حرف نگرفت ام حقه اگه ، کرد باور که پارسال -

 !ميشي خالص هم تو ،

 ارزه؟ مي نظرت به:  شد ناراحت آيدا

 !ندارم انگيزه ، مونم نمي اينجا من حال هر به خوب برم؟ خوام مي اينا ناراحتي وجود با که -

 خبره؟ چه اونجا مگه -

 مياي؟ هم تو! ببينم تا! بردم خودم با هم رو ملکه و شاه شايد!  بهتره اينجا از هست چي هر -

 !کن دعوت هم رو بقيه بعد ، برو خودت تو -

 !نفعته به!  کوزتم بخواب نماز از بعد هم تو ، بخونم نماز برم!  ميگي راست آره:  کشيد خميازه دوباره تيام

 ببرمت؟ خواي مي:  شد متوجه تيام ، بود درگم سر ، سرکنده مرغ مثل صبح از آيدا ، بود ظهر از بعد سال تحويل

.  ترف مي جلو و عقب ماليمي آهنگ با و بود گرفته بغل در را هايش زانو آيدا ، خواند فاتحه و نشست کنارش تيام

 ... ومادرت پدر که بود سالت چند:  شست آب با را سنگ تيام

 !تبريز ام خاله ي خونه بودن رفته! کردن تصادف ، بود سالم 85 -

 !داري خاله يه پس -

 رفته داشت وکالت خاله از که مامان هم موقع اون ، نيست ايران ولي ، آره: آمد پايين آيدا هاي چشم از اشک

 !بفروشن رو تبريز ي خونه بودن

 اندهم کم ديدنش با تيام ، بود داده بچه دختر يک به را پولش آيدا ، بودند نياورده گل. کشيد دست را سنگ تيام

 !عيده مثال!  آدمن هم اينا:  کند گريه بود

 !عيدا فقط نه ، هستن هميشه اينا:  پريد آيدا دهن از ، بود گذاشته پول او پول وير و

 ! نزن طعنه حاال -

 !کيه مقصر دونه نمي آدم!  پريد دهنم از ، ببخشيد -

 !خودمم فکر به فقط که منم مقصر -

 .دارند را او نرفت ي واهمه چقدر مادرش و پدر دانست نمي واقعا تيام ؛ ميداد او به را حق دل در آيدا
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 هم ما : ماند جا بر تيام انگشت رد ، کشيد دست کناريش سنگ به ، بود خلوت و ساکت ؛ کرد نگاه اطرافش به تيام

 !خوابيم مي اينجا روز يه

 ! شده پر قبال اينجا:  خنديد آيدا

 !نداره خور رد ولي ، اونورتر کم يه ، خوب آره -

 ترسي؟ مي -

 نه؟ طبيعيه ، داره پايان سفري هر( کرد تعجب آيدا که گفت را اين سريع چنان)  ، نه -

 نه؟ طبيعيه غير اين شايد ، ترسم نمي منم:  انداخت باال را هايش شانه آيدا

 !نشکستيم رزو کسي دل هنوز...  وتو من ، آورده بار به خرابي دونه مي!  کرده خالف دونه مي که ترسه مي کسي -

 ... تو وقتي...  هنوز ، آره -

 !نکن دخالت ام خانواده و من کاراي تو:  برآشفت ناگهان تيام

 !ام غريبه نبود يادم -

 !نيست مربوط تو به قضيه اين ، بزاري اسمشو که هرچي ، حال هر در -

 بابا ، منه زندگي اين:  داد توضيح ماليمت با خودش تيام ولي ، نگيرد را حرفش دنبال آيدا که بود جدي آنقدر تيام

 !گذرم مي چي همه از خاطرش به!  نيست اينجا من ي آينده!  ميکنن عادت من نبودن به زود هم مامان و

 پيچ پايش زمانيکه تا ولي. آمد همراهش هم تيام ، رفت ايمان مزار سمت به و شد بلند ، لرزاند را آيدا حرفش اين

 ، ننشسته هنوز تيام ، نشست ايمان رکنا حالي بي با آيدا. نشد متوجه داشتند نگه را او تيام هاي دست و خورد

 ي همه با او که دانست مي آيدا و بود حساس و نازک دل تفاوتش بي و سرد ظاهر خالف بر او ، ريخت مي اشک

 81 ايمان ، مردند مامان و بابا وقتي:  گفت اختيار بي. ندارد را ومادرش پدر دوري تحمل هايش پورت و هارت

 تمام من ، گذاشت کنار خودشو اصال ، شد چيز همه من براي ، بود بزرگ شدل ولي نداشت سني ، بود سالش

 هب اون ، باشم نداشته غمي زندگيم تو من که کرد تالششو تمام اون!  من دنياي تمام اونم و بودم شده اون زندگي

 .کرد خوبي من به کنه عمر که سال 8111 ي اندازه

 . بود خوب خيلي اون -

 مي تيام و بود گذشته چيزش همه از او خاطر به ايمان. فهمد مي خوب را او حرف معناي تيام که دانست مي آيدا

 .نبود بدهکار تيام گوش ، کشيد آهي.  بگذرد چيزش همه از چيز هيچ خاطر به خواست

 هناي فرقش ولي!  تو ي خانواده بعدش ، من ي خانواده سال تحويل از قبل:  گفت آيدا ، ماندند آنجا ظهر از قبل تا

 !ندارن بازديد من ي خانواده که
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 !هستن تو ياد به هميشه اونا: سوخت دلش تيام و گرفت بغضش

 ! همينطور منم -

 که واقعا شناخت، نمي را آنها پيش يکسال که بود کساني کنار در را سال تحويل ، آمد مي عجيب آيدا نظر به

 ؟ دشو نزديک ها اندرزگو به حد اين تا که ردک مي را فکرش کسي چه. بود بيني پيش قابل غير و عجيب زندگي

 .کرد دعا و بست را هاي چشم سال تحويل ي لحظه

 ور موبايل به آيدا. تبريکات و ها تلفن سيل بعد.  بود تکين ، گفت تبريک و زد زنگ آنها ي خانه به که کسي اولين

 .رفت مي

 !نداره فايده -

 !اشغاله خطا ي همه ناال:  زد مي حرف او با تيام ، کرد بلند را سرش

 !فرستادم ديشب پيامامو من:  انداخت باال را اش شانه آيدا

 رسيد؟ هم تو عقل به:  زد نيشخند تيام

 .نداشت را شوخي ي حوصله ، برگرداند را رويش آيدا

 !نگير دل به زود اينقدر حاال -

 !نگرفتم دل به:  خنديد رمق بي آيدا

 !گفتم ، بگم تبريک بودم مجبور که کسايي به ديشب منم -

 نبود؟ يادت فاميلشون که اونايي حتي همه؟ به -

 !بگه تبريک بهت ميخواد توحيد بيا تيام:  آمد پدرش صداي ، دهد جواب تيام آنکه از قبل

 نفهميدم؟ من که زد زنگ کي -

 هم در تيام هاي اخم اينطور اينجا که بشنود را توحيد هاي حرف خواست مي دلش کرد، تعقيب را او چشم با آيدا

 گفت تبريک هم تو به:  گذاشت را گوشي و کرد خداحافظي ، آمد نمي در تيام دهان از حرفي هيچ ولي. بود رفته

 !آيدا

 ؟ گفت مي چي -

 .پرسيد مادر را اين

 !!!همين؟! نيست بهار شبيه اصال و سرده خيلي هوا اونجا گفت مي ، هيچي -
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 سکوت در آيدا ، نديد را مادرش چشمان اشک بنابراين رفت، ور هسفر رنگي هاي مرغ تخم به و نشست تيام

 !نداره فايده که تلفني خاليه، خيلي جاش:  گفت مادر و انداخت او ي شانه دور به را دستش

 .بود خنديده فقط و بود گرفته را خودش جلوي زد مي حرف توحيد با که موقعي

 باشه؟ تنها بايد ساعتي همچين يه تو ام بچه -

 ! نيست تنها ديگه سال بخواد خدا اگه:  شنيد را اين هم متيا

 . زد زل او به سرزنش با آيدا و کرد پيدا شدت مادرش اشک

 ، ميدن زن آدم به هم اونجا حال هر به ، بگيره زن موقع اون تا شايد که بود اين منظورم خوب:  خنديد تيام

 نميدن؟

 !آدم به:  خنديد هم پدرش

 !منه شبيه خيلي اين ؟ کردي رنگ تو رو مرغا تخم اين آيدا:  گفت بعد و زد قهقهه تيام

 .داشت نگه خودش صورت وکنار برداشت بود اخمو آن روي شکلک که را سبزي مرغ تخم

:  وسيدب ، رفت استقبالش به که را آيدا صورت ، رفت مي راه سنگيني با پريا بودند، تکين و پريا ، زدند را در زنگ

 دفه يه بعد و سختتره همه از آخرش ، ماهه 1 تحصيلي سال عين دقيقا مونه، مي خوندن درس عين بارداري

 !مبارک عيدتون!  جون مامان سالم!  ميشي خالص

 گيشخست ، عزيزم بياد دنيا به سالم ات بچه انشااهلل:  خنديد جون فرشته ، بوسيد را صورتش ذوق و شوق کلي با

 !ميره در تنت از

 !نيوتن هي:  کرد نگاه ، بود رفته درهم دوباره که تيام ي افهقي به انديشناک پريا

 .کردند نگاه او به همه و خنده زير زد آيدا

 !ببخشيد -

 !خنديدي مي چي به بگي بايد ، بخشيم نمي:  داد دستور پريا ، بود شده سرخ صورتش

 گيم مي تيام به خودمون ينب هم دوستام و من:  گفت خواهانه عذر حالتي با و کرد جور و جمع را خودش آيدا

 !نيوتن

 «ناي از بعد دکتر»  گفتيم مي بهش ما داد مي درس و بود دکترا دانشجوي هنوز تکين که موقع اون:  خنديد پريا

 نيومد؟ که بدت:  تيام به کرد رو آيدا
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 هک زاشتيم مي بقيه رو اسمايي يه ما بياد؟ بدش چرا:  داد جواب او جاي به تکين و انداخت باال را هايش شانه تيام

 !شد مي استفاده نسبت بال از بايد قبلش

 خاکي و خونگرم حد اين تا بود سختگير و جدي آنقدر که اندرزگو استاد کرد نمي فکر هيچوقت ، خنديد آيدا

 !باشد

 رفح تيام با درهم هايي اخم با که شد تکين متوجه ميزد حرف ارکيده با داشت تا.  بود ارکيده ، زد زنگ موبايلش

 .بود نفوذ قابل غير و سخت سنگ مثل تيام ولي زد مي

 ... نکرد کنجکاوي او مورد در زياد هيچکس آمدند، کنار آيدا با راحت خيلي ، رفت مي و آمد مي مهمان شب تا

 هخانواد با توانست مي کي تا کرد؟ مي پيدا ادامه کي تا وضعيت اين ، کرد مچاله تخت روي را خودش و کشيد آهي

 داده خوبي هاي خبر توحيد ظاهرا. بود معلوم اخمويش ظاهر از رفت، مي داشت هم تيام کند؟ زندگي ندرزگوا ي

 ... تابستان هم شايد يا ، رفت نمي آينده تحصيلي سال تا احتماال البته.  بود

 ... مادرش و پدر هم آنها و ميشد دخترشان ، ماند مي ها اندرزگو کنار در هميشه براي او شايد ، رفت مي تيام اگر

 سخت چقدر دانست مي بود ديده عزيز داغ که او ، برود تيام خواست نمي خاطر همين به و داشت دوست را ها آن

 بر را خودش داغ و رفت مي...  ميرفت داشت خودش تيام ، بودند نرفته خود خواست به که او عزيزان ولي ، است

 !گذاشت مي آنها دل

 نگه را او مادرش و پدر ي عالقه و محبت اگر!  شود مانعش و دارد نگه را او واندت مي چطور دانست نمي آيدا

 ... ديگري چيز چه بود نداشته

 کرد گاهن را بيرون پنجره از و شد بلند.  بکشاند آنجا به هم را ومادرش پدر رفتنش از بعد که بود اميدوار تيام البته

 خوبي سال امسال کن دعا! من دوست سالم:  زد لبخند درخشيد مي آسمان در داشتني دوست و درشت ماه ؛

 ! باشه

 عسل اينکه ترس از خواند درس سخت را دوم و اول روز که بود زده کننده نگران هاي حرف عسل از آنقدر تيام

 و يردگ مي ميانترم امتحان تعطيالت از بعد اول ي هفته که بود گفته هم بزرگمهر دکتر. شود ناجور اوضاع و بيايد

 درس بشود -آمدند مي چهارم روز که – عسل مثل اي زلزله و خاله آمدن با که است ممکن غير گفت مي تيام

 روي که ديد را او ، بپرسد سوال تا رفت اتاقش به وقتي خواند مي درس چطور تيام آورد نمي در سر آيدا.  خواند

 نمي آهنگ از چيزي که آيدا. داد مي وشگ موزيک و داده تکيه پنجره ي لبه به را پاهايش کشيده دراز زمين

 .فهميد

 ... هي -

 کنه؟ مي اذيتت صداش ؟ بله:  چرخيد تيام
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 !دارم سوال ، نه -

 !نقص بي و کامل ، داد را او جواب تيام

 کردي؟ تمومش تو -

 !پيش يکساعت آره -

 !آفرين!  خوني مي سريع چقدر -

 !سودا هزار و دارين سر يه ماهاش( خنديد! ) بحرش تو ميرم کنم مي جمع حواسمو من -

 !نک استفاده کامپيوتر از بيا خواستي هروقت بگم بهت ميخوام وقته خيلي راستي: داد آيدا به و بست را جزوه

 !ندارم الزم ، مرسي -

 هم اينو!  بگو خواستي هروقت باشم اتاقم تو ندارم هم اصراري ضمن در ، نيستم خونه هميشه که من!  داري چرا -

 ... راستي! ميشيم خراب خونه فردا که کن تموم امشب

 مبد بهت عيد واسه که خريدم کي از!  توئه واسه اين:  آورد در را اي شده پيچ کادو ي بسته و کرد باز را کشويش

 !رفت يادم

 نبود؟ عيدي لباسه اون مگه گيرم، نمي:  برد عقب را هايش دست آيدا

 !بگير ، گرفتم قبلش اينو من ، خواستي مي رو لباسه که بود اين واسه اون ، نخير -

 ! نگرفتم هيچي واست منم ولي -

 !بگيرم کادو دختر از مونده همينم ، آره -

 !شنيدي مي گل و گفتي مي گل بودي نشسته يکيشون با خوبه ؟ چشه دختر مگه:  برآشفت آيدا

 سکال دختراي ، حساسي دختره اون روي چرا تو دونم نمي بعدم!  بود استاتيک ي مساله ، نبود بلبل و گل حرف -

 !پرسند مي سوال ازم هم خودمون

 کني؟ مي مقايسه اون با مارو هاي بچه تو -

 بود؟ چطوري اون مگه -

 !بود دلبر خيلي -

 عروسک اون از خيلي تو که من نظر به(  کرد اضافه وفادارانه! )  نبود هم سوزي دهن آش همچين!  بابا نه اوه -

 !وشگلتريخ وارنگ و رنگ
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 گوش حرف تو قشنگي تو نظر به ، کني خرم توني مي زود ، پوشم مي بخواي تو جور هر چون ، آره:  شد سرخ آيدا

 !کنيه

 کنم؟ چکارش نگيري تو ، اس دخترونه ادکلن اين آخه( کرد باز را کادو کاغذ)  ميگي چي تو فهمم نمي که من -

 !دخترت دوست به بدش -

 !بگير ، دوستم باهاش من که هستي دختري تنها تو ، باشه -

 کيه؟ ي سليقه:  بود العاده فوق ، داشت خوبي خيلي بوي ؛ بوييد و گرفت را ادکلن آيدا

 !خوبه چي دخترا واسه دونستم نمي که من ، کرد پيشنهاد بود مغازه تو که دختره -

 ها هديه اين از تيام منظور فهميد نمي ، نبود آدم مثل هم تيام دادن هديه ؛ انداخت باال را هايش شانه آيدا

 ... برود بيرون اتاق از خواست! داد نمي اهميت آيدا به اصال که او چيست؟

 جهتو تو به چيزا اين خاطر به کسي مياد حيفم من ولي بپوشي لباس داري دوست جور هر توني مي تو ، ببين -

 يتشخص تو!  بشه لعابش و رنگ محو آدم که هستي گلچين مثل عروسکايي از خانمتر و بهتر خيلي تو...  بکنه

 !مياي اون از قشنگتر من نظر به که اينه و داري

 !متوجهم ، آره -

 اون زا من خوشبختانه و! اس تله يه من نظر به زيبايي ميدم؟ شعار دارم من که اينه منظورت:  زد کجي لبخند تيام

 !افتم نمي ها تله اين تو که هستم آدمايي

 !کنم نمي باور!  الطف نگو چرند -

 امبر زياد ظاهر ، ميرم چيزا بحر تو من که گفتم بهت پيش دقيقه چند همين:  کرد مي تفريح بحث اين از تيام

 !ميفته رو و رنگ از ظاهرش باشه نداشته توجهي قابل باطن نفر يه اگه! نداره اهميت

 !زني مي حرف کالس با -

 ؟کرده بزرگ فلسفه استاد يه منو رفته يادت -

 !شدم تسليم -

 .کرد راباز در

 .رفت يادت عيديتو -

 چيه؟ دادن کادو از ات انگيزه -
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 !خصوصيه -

 .بود بيدار صبحانه براي هم تيام حتي صبح فردا

 !شدي خيز سحر -

 !کنم مي استفاده آرامشم دقايق آخرين از دارم:  گفت عزادارانه تيام

 !شيرينه خيلي که عسل طفلک -

 !مياري باال شيريني!  زنه مي آدمو دل که هشيرين اينقدر آره -

 ! صبحونه سر ديگه بسه -

 ، کرد باز را در تيام و زدند را در زنگ که کرد مي درست ساالد آشپزخانه در آيدا ، رسيد ظهر از قبل طوفان

 !باش آماده!  قرمز وضعيت:  گفت او به رو همزمان

 !جون خاله:  شد وارد و دويد باال را ها پله دوان دوان کسي

 جمع را هايش لب که افتاد تيام به آيدا چشم. انداخت آغوشش در را خودش او و رفت طرفش به جون فرشته

:  داد دست تيام با آمد، بيرون اش خاله آغوش از عسل ، کند مي نگاه صحنه اين به و نياورد باال که بود کرده

 !سان کيو اي مبارک عيدت

 همونم يه خونه تو ما ، عسل قند هي:  بود ايستاده آشپزخانه در بالتکليفي با هک چرخيد آيدا طرف به تيام نگاه

 !داريم

 و بود ساله 87 ، چرخيد او سمت به عسل -بود پوشيده آنها ورود با که – رفت ور روسريش به و شد سرخ آيدا

 را اآنه نسبت کسي اگر ، بود تيام چشمان همرنگ درست عسليش چشمان ، کرد نگاه او به ناراحتي با آيدا! زيبا

 سمت به ، کرد برانداز را او درخشانش چشمان با عسل! برادرند و خواهر تيام و عسل که کرد مي فکر دانست نمي

 !سالم:  دويد او

 !مبارک نوت سال ، سالم:  خنديد نرمي به آيدا

 !عسلم من ، هم شما براي -

 .آورد در زدن عق اداي او سر پشت تيام

 !آيداس من اسم -

 !رفت خواهرش استقبال به جون فرشته
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 برانداز را او رنگش يشمي درشت چشمان با هم او ، شد ايليا عاشق لحظه در آيدا!  ايليا و ومادرش پدر و بود عسل

 دماغ تيام.  چسباند ايليا نرم ي گونه به را اش گونه و خنديد آيدا.  انداخت او باز آغوش در را خودش بعد و کرد

 ! ها نکني اذيت مهمونمونو فسقلي!  آقاس اين ، اس زلزله اون هرچي:  داد تکان و گرفت انگشت دو با را ايليا

 عجم در و او کنار آيدا ، برد خوابش کاناپه روي همانجا هم ايليا و ، بگيرد دوش که رفت نسترن خاله شوهر رضا آقا

 هم با خيلي وعسل او ، تيام هاي ناله و اادعاه برخالف.  خنديدند مي و زدند مي حرف دري هر از.  نشست بقيه

 .بودند جور

 ورحض در تيام هرچند! عسل و تيام اصرار به البته ، رفت دايي ي خانه به ديدني عيد براي بقيه همراه به را شب آن

 !کرد مي خواهش وبيشتر داد نمي دستور او به زياد عسل

 و عسل ، شدند مشغول آيدا و نسترن خاله و جون تهفرش شب همان از کرد، دعوت را همه فردا نهار براي مادر

 ندک کمک خواست مي هم عسل و ميداد نظر کارشناسانه چيز همه ي درباره تيام.  بودند پا و دست در بيشتر تيام

 و زدند مي حرف عسل و تيام.  رفتند حياط به هم با ايليا و عسل ، تيام ، آيدا ، سر آخر.  کرد مي خرابتر را کار که

 به ودز خيلي آيدا تعجب عين در و بود، شيرين واقعا ايليا ، کرد مي بازي ايليا با ميداد گوش آنها به درحاليکه داآي

 سينه روي ايليا سر ، نشست تاب روي و گرفت بغل در زد مي چرت که را او آيدا.  بود بسته دل و کرده اعتماد او

 نوزاد فقط اين ، داشت عجيبي حس ، کرد نوازش را يفشلط و نرم موهاي و گذاشت او سر روي را دستش بود اش

 ، گرفت دردست را ايليا کوچک دست. بود نيازمند ، نوزادش وابستگي به هم مادر داشت احتياج مادر به که نبود

 کند؟ زندگي توانست مي کوچکي اين به موجودي چطور!  خدايا بود کوچک چقدر

 را بچه و کرد دراز دست بود نشسته تاب روي او کنار که تيام ، خورد زنگ ، بود شلوارش جيب در که موبايلش

 . گرفت فاصله تيام و عسل از ، بود ارکيده ، آورد در را گوشي و شد بلند آيدا ، گرفت

 شب؟ وقت اين کيه يعني:  نشست او جاي عسل

 ! موقوف فضولي:  بود درگير ايليا با تيام

 !باشه داشته چيزي ، نامزدي شايد ، جالبه برام فقط ، که کنم نمي فضولي -

 !نداره -

 !نيست هم دوستي اهل ، سالشه بيست همش اون:  داد ادامه هم تيام ؛ کرد مشکوک را عسل ، تيام سريع جواب

 !دادم مي پيشنهاد بهش فورا بودم پسر من اگه ؛ خوشگله خيلي که من نظر به -

 ي درباره! کردي مي بدبخت مردمو ، نشدي پسر که تربه همون! عسل شنيدم ازت خيلي حاال تا رو جمله اين -

 !ماست مهمون روز چند فقط اون ، نکن فضولي آيدا
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 نک ول است خط پشت کسي چه فهميد نمي تا وگرنه است راحت آيدا بابت از خيالش که دانست مي خودش البته

 ! نبود

 کرده آماده را توحيد اتاق ايليا و شوهرش و نسترن خاله براي مادر ، رفتند آيدا اتاق به خواب براي آيدا و عسل

 !بخوابد تخت روي گفت عسل به و انداخت جايي زمين روي آيدا.  بود

 واقعا؟ -

 . کرد مي نگاه را او تعجب با آيدا نشست، تکين تخت روي ترس با! بود شده زده ذوق عسل

 فقط ، کرديما مي کاري نکن فکر االح!  اومديم مي دزدکي تيام و من ، اتاقش تو بيايم ما زاشت نمي تکين -

 !باشه ممنوعه منطقه که انگار زدم مي زل چيز همه به وايميسادم

 .کشيد دراز تخت روي

 !خوبه خيلي که تکين -

 !ظلمم مامانم قول به ، کنم خراب خونه منم ولي آره -

 همون من ، مرضه موجب دتعا ترک:  شد بلند آخر ، خورد غلت جايش در بار چند او بپوشد راحت لباس آيدا تا

 !خوابم مي زمين رو

 و عسل خونگرمي همينطور ، کم سني ي فاصله خاطر به بودند شناخته را همديگر بود ساعت چند اينکه وجود با

 .زدند مي حرف همديگر با ساعت چند تا صميمي دوست دو مثل آيدا مهرباني

 راغچ!  پايين رفت ، بود تاريک جا همه ، آمد بيرون اتاق زا آرام!  بود اش تشنه ، شد بلند جايش از و گفت ناسزايي

 . نديدند را او و زدند مي حرف هم با اش خاله و مادر.  بود روشن آشپزخانه

 !نخوان شايد بگم؟ چي واهلل -

 براش هم عکسشو ، بزن حرف توحيد با اول تو حاال! نه يا خوان مي يا!  ديگه خواستگاريه حرفيه؟ چه اين -

 !مياد خوشش ميگم که من ، بفرست

 !برگردن بزار...  دختشونو عکس ما نباشن راضي اش خونواده شايد -

 هفرشت خوبيه دختر!  کدومه آيدا ميگي فرستي مي براش رو جمعي دسته عکس يه بکني؟ خواي مي چکار مگه -

 برگرده؟ توحيد خواد نمي دلت! جان

 نخوام؟ ميشه مگه -
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 نهاي شرطشون بگو خودت طرف از ولي. کن مطرح آيدا ي خانواده با پسنده مي گممي من که پسنديد توحيد اگه -

 ؟ خوان مي ؟ خارج بره دخترشون خوان نمي که هم اينا! ايران برگرده که

 هالبت.  کرد مي فکر اش خاله هاي حرف به ، بود پريده سرش از خواب.  است تشنه بود رفته يادش ، برگشت تيام

 نشان توحيد به که بود عروسک آيدا مگر.  نداشت خبر چيز هيچ از او واقع در.  نبود خبر با قضيه ي همه از او که

 خودشان نفع به کسيش بي و يتيمي از توانستند مي!  بود امانت آنها دست در آيدا نه؟ يا بخواهد که بدهند

 رفتهگ حاش هم قضيه اين کرف از ولي گردد نمي بر دختر يک خاطر به توحيد که بود مطمئن تيام کنند؟ استفاده

 !بود کرده اعتماد آنها به ايمان!  کنند طعمه را آيدا که! ميشد

 ياايل با داشت و بود سرحال آيدا اما! نشست صبحانه ميز سر مار زهر برج مثل و بود بيدار صبح تا فکرها اين با

 چشماي رنگ ، جالبه خيلي:  گفت درما به رو و کرد بلند را سرش و بوسيد را او اي گونه خندان ، کرد مي بازي

 !نرفتن شما به هيچکدوم خودتون پسراي ولي! شماس چشماي مثل ايليا

 !سبزه چشاش توحيدم ، چرا:  گفت پر دهان با عسل

 نيس؟ خوب حالت:  بود او به حواسش مادر ، افتاد ديشب هاي حرف ياد به ، ماسيد تيام دهان در لقمه

 !نخوابيدم خوب ديشب -

 ؟ کرد مي اذيتت ما چراغ نور:  گفت خواهانه ذرع آيدا

 !آره:  کرد مي خالي کسي سر را ناراحتيش بايد

 !زديم مي حرف و بوديم بيدار عسل و من ، ببخشيد -

 !خواستين نمي چراغ که زدن حرف براي -

 . انداخت پايين را سرش شرمنده آيدا

 !که نمردي ، نخوابيدي شبم يه حاال! بسه ، تيام -

 !بيرون ميرم من(  شد بلند جايش از)  آره -

 !ها نکني دير ظهر واسه -

 !کرد مي فراموش را چيز همه آنها کنار در ، رفت دوقلوها ديدن به

 مي بهزاد. بودند گذاشته سرشان روي را خانه بهزاد و عسل ، رسيد خانه به که بود نهار موقع ، ها مهمان مثل

 احوالپرسي و سالم همه با تک تک ، داد تکان سري تيام اما کند شريک خودشان شيطنت در هم را او خواست

 چشه؟ نيوتن:  پرسيد ، بود نشسته دستش بغل که آيدا از پريا!  نشست تکين کنار و رفت بعد ، کرد
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 نتونسته ديشب ، بوده روشن که ما اتاق چراغ ميگه خودش:  گفت ، بود شده نگران او هاي اخم ديدن با که آيدا

 هک صبح ، بود خوب ديشب!  ميزارم روشن اتاقمو چراغ شبا خيلي من چون بگه راست دونم مي بعيد ليو بخوابه

 !بودمش نديده اينطور هيچوقت! داشت دعوا انگار ديدمش

 خوبه؟ اوضاع! پسر گل:  چرخيد شوهرش برادر و شوهر طرف به پريا.  رفت آشپزخانه به کمک براي و شد بلند

 !برد باال را ابروهايش نتکي و نداد جوابي تيام

 نت به بود خريده تيام ي سليقه به که را لباسي ، رفت آيدا طرف به – کمک به تظاهر البته – کمک براي تيام

 . داشت

 چطوري؟ -

 !خوبم:  داد جواب ولي بود متعجب سوال اين از آيدا

 !ام شرمنده زدم صبح که حرفايي بابت ببين -

 . بود نازک دل و محبت با متيا که واقعا ، زد لبخند آيدا

 حرفيه؟ چه اين ميکنم، خواهش -

) صبحي اول گفتم مي جفنگ:  گذاشت دهان به و برداشت سبزي ظرف از اي تربچه درهم هاي اخم با تيام

 ! بود تند چه( رفت درهم صورتش

 سرش ، ميشد رو روبه غريبه اي قيافه با چرخيد مي که طرف هر به ، بود شده کالفه غريبه همه آن حضور از آيدا

 ار عسل صداي. باشد نداشته اطرافيانش کار به کاري کرد مي سعي ، خورد مي را غذايش و پايين بود انداخته را

 آيدا؟ مياي هم تو:  بود شاد چقدر حالش به خوش ، بيرون بروند ظهر از بعد ريخت مي برنامه که شنيد مي

 کجا؟:  کرد بلند را سرش

 !خريد -

 ابروهايش با ، افتاد تيام به چشمش که بدهد جواب خواست ، بود بهتر ماندن خانه از ، نبود هم بد ، دکر فکر آيدا

 !تونم نمي نه،:  کرد قبول او تعجب برابر در آيدا و داد عالمت

 چرا؟ آخه -

 زا يکي ي جزوه...  دانشگاه واسه دارم کارايي يه:  کرد غذايش مشغول را خودش و انداخت پايين را سرش

 !خوادش مي گرفتم، دوستامو

 !بود کرده قبول سريع خودش چرا و نرود که بود خواسته تيام چرا دانست نمي آيدا ولي شد راضي عسل
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 کاري واقعا درحاليکه کرد هايش جزوه کردن مرتب به شروع زد مي حرف برايش عسل حاليکه در بعد ساعت چند

 گذاشت سرش زير دست و کشيد آهي ، رفت خواب به که لعس.  ميداد نشان مشغول عسل به را خودش کرد نمي

 ودب راهرو در تيام.  رفت بيرون اتاق از و شد بلند ، اند شده تلمبار کثيف همه ها ظرف که آمد يادش.  کشيد دراز و

 خوابيد؟ عسل: 

 چطور؟ آره -

 زوهج اينکه بهونه به تو و من ، خريد برن خوان مي ها بچه که عصري ببين ، هيچي:  کرد اتاق ي بسته در به نگاهي

 خوب؟ ، بيرون ميريم دوستت بدي اتو

 کجا؟ -

 !سينما -

 !ديگه روز يه بريم، بقيه با خوب -

 !هستن حاالها حاال که هم اينا ، بشم خالص عسل شر از ساعت چند ميخوام من -

 عصر؟ سانس چرا حاال -

 !بوديم بيرون هم با ما فهمن مي اينا که بريم شب آخه -

 نطورهمي هم آيدا ، بود آمده خوشش فيلم از.  نزد وچرت کرد نگاه کامل را فيلم تيام بار اولين وبراي سينما فتندر

... 

 تنها يحت يا ديگر نفر يک با توانست مي تيام ، کرد مي تعجب آيدا.  زدند حرف فيلم ي درباره ، برسند خانه به تا

 مي عاواق.  بزنند خيابان در گشتي يا بخورند شام که نکرد شنهادپي حتي ، ببيند را اش موردعالقه فيلم و برود

 هب که بودند فکر در دو هر ، برگردند ، اند نشده مشکوک انها مشترک غيبت مورد در خانواده ي بقيه تا خواست

 خانه بود، نرفته که برق ، بود خاموش ها چراغ ي همه ، تو رفت آيدا ، داخل بياورد را ماشين تيام تا. رسيدند خانه

 .شد پياده ماشين از هم تيام! بود روشن همسايه ي

 بيرون؟ رفتن نظرت به -

 !تو بريم:  انداخت باال را هايش شانه تيام

 کشيد جيغ نفر يک و شد روشن ها چراغ ي همه کرد باز را در آيدا همينکه ، برود اول آيدا تا ايستاد هميشه مثل

 !مبارک تولدت

 دانستند؟ مي ازکجا ، بود تولدش روز فردا هم واقعا ، پريد آيدا سر از هوش

 .گفتند تبريک و گرفتند را دورش ، کند فکر زياد نتوانست البته
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 لباس يک پدر و مادر ، دادند هديه او به را آويزش و زنجير يک پريا و تکين.  گذشت خوش و بود خوبي شب واقعا

 .داد وکاد روسري يک هم عسل و کفش يک نسترن خاله ، مجلسي

 !نبودم هيچکس زحمت به راضي.  نداشتم انتظارشو من:  شد زده خجالت آيدا

 ودندب خبر بي قضيه اصل از اينکه با هم اش خانواده و نسترن خاله حتي دادند نمي حرف اين به اهميتي بقيه ولي

 .کردند مي صميميت احساس او با و داشتند دوست را او

 شدي؟ ساله چند حاال:  نشست کنارش عسل

 !گريست حالم به بايد ديگه! 21 -

 !بود پيش سال 811 حرف اين!  بابا اي -

 !آسونه گفتنش سالته 87 که تو واسه:  کرد گريه تصنعي آيدا

 آسونه؟ چي گفتن: نشست عسل کنار تيام

 گريست؟ حالش به بايد و شده سالش 21 ميگه آيدا -

 !زاري گريه از موندم عقب ماه چند من پس -

 ! پسرا نه ، دخترا حال به ، هديوون -

 داره؟ فرقي چه -

 !نکرده شوهر و شده پير ديگه ميگن -

 !بزني رو طاليي گل بايد ديگه تو آيدا ، ميرسه کردنتون شوهر وقت زود چه:  کشيد سوت تيام

 !شد سرخ آيدا

 !دادين خجالتم سابيح ، نکنه درد شما دست واقعا:  او به روکرد قدرداني با آيدا ، شد نزديک آنها به مادر

 خونه اين تو هم ما ها مدت از بعد باالخره! مني دختر مثل هم تو عزيزم؟ حرفيه چه اين:  فشرد را او ي شانه مادر

 !گرفتيم تولد يه

 !اتون نوه تولد انشااهلل -

 !لطفا بپوش فرداشب لباسو اين جان آيدا راستي ، انشااهلل:  زد برق مادر هاي چشم

 خبره؟ چه شب فردا:  پرسيد او از قبل تيام

 !ديگه سيناس عروسي -
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 بريم؟ شد قرار مگه: کرد اخم تيام

 قرار هم ما و اورد در دلش از ديگه ، کنه راضي باباتو تونه مي که دوني مي ، کرد اصرار کلي و زد زنگ ات عمه -

 داري؟ لباس که تو!  خاله عسلي! بريم شد

 !امه عمه پسر سينا:  داد جواب او و کرد نگاه تيام هب سوال با آيدا ، زدند مي حرف آنها تا

 !سته باهاش داد کادو بهت مامان که هم کفشه ، محشره خيلي لباست:  برگشت آنها طرف به عسل

 تيام!  تو رفت يکراست ، نزد در.  رفت هم او ، برود اتاقش به خوابيد عسل وقتي که بود داده پيام او به تيام

 . شد بلند دستپاچه

 !بينه مي مياد کسي گفتم ، ببخشيد:  خنديد داآي

 !بشين ، آره -

 فهميدين؟ کجا از تولدمو روز:  نشست او تخت روي آيدا

 !کردم فضولي ات شناسنامه تو ، خوب بيارم؟ وسايلتو اتون خونه رفتم که يادته -

 . کرد دراز او طرف به و آورد در را اي بسته ، رفت کمدش طرف به تيام

 ست؟ه چي اين -

 !تولد کادوي -

 ميدي؟ کادو چقدر تو -

 !ميکنه فرق ، تولده واسه اين:  بود قرار بي تيام

 !مرسي:  گرفت ، نداشت عاقبت هم زياد تيام با کردن لج ، انداخت باال را اش شانه آيدا

 !نداره قابل -

 !داشت شارز برام کلي ، خوب...  بودين يادم به همينکه!  قبليها مثل ، آره:  خنديد آيدا

 !خودموني از...  تو ، مامان قول به -

 !مرسي ، اوه -

 ؟ نداشتند گفتن براي ديگري حرف

 !ممنون ، بازم:  شد بلند آيدا
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 !نخوري جا زياد که گفتم ، جورين يه من پدري ي خانواده ، ببين:  کرد پا آن و پا اين تيام

 ؟ جورين چه -

 !بيني مي خودت -

 ، کرد بازش.  بود نداده بقيه با هم را کادويش حتي ، داد مي اهميت بقيه نظر به تيام چقدر ، رفت اتاقش با آيدا

 . داشت رويش را " آيدا "اسم که ساده چفتي دستبند يک ، شد زده ذوق

 چي:  ماليد را هايش چشم آيدا ، بود نشسته سرش باالي و شده بيدار خواب از او از زودتر عسل معمول خالف بر

 ؟ شده

 !امشبم عروسي نگران:  بود دلواپس وضوح به عسل

 !امشب تا حاال اوه -

 ! شناسيشون نمي که تو آخه -

 نه؟ ، ديگه آدمن:  کشيد خميازه و نشست آيدا

 !پولدارن خيلي تورج عمو پدري ي خانواده:  نشست تخت روي او کنار هم عسل

 خوب؟:  افتاد ارکيده ياد به آيدا

 !جورين يه ، خوب -

 چي؟ يعني:  شد کنجکاو ، بود شنيده هم تيام از ديشب را اين

 وناا با که تورجم عمو ، هستن بافته جدا ي تافته کنن مي فکر ، کنن نمي حساب آدم داخل هيچکسو که اينا از -

 ! نميان راه هم با زياد!  نيست جور اونا با افکارش خالصه ، کرده پيدا خودش زنشو ، خونده فلسفه رفته ، داره فرق

 يم تدريس دانشگاه در فقط پدر اينکه به توجه با اندرزگو ي خانواده مالي وضع از اول روزهاي که آورد ياد به آيدا

 واسه خوان مي عروسي چه دونه مي خدا مثال:  زد شانه را موهايش انگشت با عسل. بود کرده تعجب ، کرد

 دکترت پسر واسه بايد که بود زده غر تورج عمو به چقدر هه عمه تکين عروسي واسه يادمه.  بگيرن پسرشون

 و تورج عمو تکين عروسي سر ، نيست موافق چيزا اين با زياد که هم تورج عمو ؟ بگيري عروسي اينجوري

 !داد کادو تکين به ويال يه هانيه عمه آخه ، کردند پيدا اختالف هم با خواهرش

 ؟؟؟؟؟؟ چي -

 با نااو اصول تيام قول به ، نبود فروشي فخر منظورش البته.  دبرخور اشون عمه به ، کنه قبول نزاشت تورج عمو -

 !داره فرق ما اصول
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 نگدوزيس با اي فيروزه ، بود مجلسي و شيک خيلي ، کرد نگاه بود گرفته کادو ديشب که را لباسي و شد بلند آيدا

 !العاده فوق

 با عسل تا کرد کرد اصرار ، آيدا خاطر به مادر ولي بودند رضا آقا دوستان از يکي مهمان روز آن نسترن ي خانواده

 حمام در عسل ، ببرد هم را دو آن که آمد ، برود آرايشگاه به خواست مي که پريا ظهر از بعد.  برود عروسي به آنها

 !نميره آيدا ، نه:  نداشت مخالفتش دادن نشان از ابايي تيام و بود

 اشت؟د ربطي چه او به آخر ، شد سرخ تيام صراحت از آيدا

 چرا؟ آخه -

 !بهتره ساده همينطوري آيدا ، بگرديم ما بخوان اونا هرجور نميشه دليل ، من مادر -

 داري؟ آرايشگاه با مخالفتي تو آيدا:  شود برنده تيام نداد اجازه هم مادر ولي

 .بود مخالف تيام مالکيت با فقط او ؛ انداخت باال را هايش شانه آيدا

 يه مثل ما !مخالفيم اونا با بزنيم جار اونجا نيست هم قرار ولي بگرديم اونا نظر طبق بايد منميگ منم ، عزيزم ببين -

 !ميشيم آماده معمولي عروسي

 !آرايشگاه نرفت دوستش خواهر عروسي واسه:  بگيرد مچ خواست مي انگار تيام ولي

 حرفي من خواست مي خودش اگر هالبت(  کرد نگاه آيدا به عذرخواهانه مادر)  نبود خانوادگي موقع اون چون -

 يگهد چيز يه ببريم نيست قرار االنم! بره ساده دادم ترجيح شناختم نمي رو اونا منم نگفت خودش ولي نداشتم

 ... که بکنيم درست ازش

 !نميشم شماها حريف که من:  کرد آنها به را پشتش خشونت با تيام

 .رفت و کرد نگاه آيدا به عصبانيت با

 مي خجالت آينه در خودش ديدن از آيدا ، آورند در دخترانه ي ساده حالت آن از را عسل و آيدا دادن اجازه پريا

 مي تاب حلقه حلقه کمرش روي و بود شده جمع سرش پشت که زيبايي موهاي آن با نبود خودش انگار کشيد

 مي بيشتر من اسم به ، باشه من مال بايد موها اين:  کرد بلند را او موهاي از طره يک شيفتگي با عسل.  خورد

 !خوره

 . خنديد فقط آيدا

 يداآ و آمد آنها دنبال به تکين.  بروند عروسي به يکراست بود قرار چون بودند کرده عوض همانجا هم را لباسشان

 !ميشد پريا ي خنده باعث و کشيد مي خجالت او با شدن رو روبه از شدت به
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 کوچولوي مامان همون ولي:  گفت آخر در حال اين با ، کرد تعريف سرشهم از کلي و زد سوتي آنها ديدن با تکين

 !بهتره خودم

 رفتن؟ اينا مامان ، راستي -

 !اوضاعي چه با اونم ، آره -

 اب خواسته مي و بپوشد شلوار و کت شده نمي راضي تيام که داد توضيح خنده با تکين و شدند کنجکاو هرسه

 .بيايد اسپرت لباس

 !ميشم ديگه يکي! نيستم خودم اونجوري که بود داده گير!  داره پا يه بشر اين مرغ -

 ؟ چي آخرش -

 چند هر( خنديد)  بياد پسند عمه شد راضي کتک و تهديد و التماس و زور و تمنا و خواهش با ، ديگه هيچي -

 !زنه مي مخالف ساز اين راضيه بابا ، بخشه نمي قلي خان ، بخشه مي خان!  تيپ خوش مار زهر برج يه شده االنم

 !مهماني فقط تو ؟ دختر چه تو به آخر ، تپيد مي قلبش نداشت آنها از شناختي اينکه با آيدا

 گيج سرش باغ زيبايي و عظمت از آيدا ، داشت نگه بيرون همان را ماشين و رفت بزرگ باغ يک طرف به تکين

 !هتورج عمو خواهر ي خونه:  کرد نمي اوضاع به کمکي هم عسل.  رفت

 ! تو رفتند پريا و تکين سر پشت هم آندو

 ريمب:  گرفت را عسل دست پريا.  گذاشت تنهايشان و سپرد خدا به را آنها خنده با تکين ، بود داخل زنانه مجلس

 !کنيم پيدا مامانو

 آن به را پريا مادر ، رفتند ها»آ طرف به ، بود صحبت غرق و نشسته ديگري خانم کنار ، بود کرده پيدا را او آيدا

:  داد اطالعات عسل.  نشستند نزديکي همان در جايي هم عسل و ةآيدا و نشست آنها کنار پريا.  کرد معرفي خانم

 .کنند مي زندگي انگليس آخه نبودند تکين عروسي واسه! تيام ي عمه دختر ، خانمه سميرا خانمه اين

 .بود شيک الح عين در و مودب ، خوشرو ، کرد نگاه را او هم دوباره آيدا

 مونديم؟ مي جون فرشته پيش نبود بهتر -

 !بينيم مي رو ملت بهتر اينجوري ، نشستيم مي رنگين و سنگين بايد ضمن در ، نبود جاکه -

 يمتگرانق ها لباس ، بودند جوري يک تيام و عسل قول به که واقعا کردند مي نگاه را ملت عسل قول به يکساعتي

 مي نگاه خودش سال و همسن دختر چند به آيدا!  خودخواهي و اشرافيت از پر ، بود خاص رفتارشان ، بود شيک و

 !آه:  افتاد دختري به چشمش ، نبودند دوستانش و او به شبيه اصال ، کرد
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 ؟ شده چي -

 عسل؟ کيه اون -

 !آلما:  رفت درهم هايش اخم بالفاصله و چرخاند را صورتش عسل

 کيه؟:  پرسيد داشت نمي بر او از چشم حاليکه در آيدا

 !تيام ي عمه نوه ، خانم سميرا دختر -

 ثلم که خرمايي موهاي آن با.  بود درخشان. بود کم او براي زيبا واقع در ، بود زيبا ، بود بقيه از غير به اش قيافه

 ورتشص ، بود اعتنا بي همه به آيدا نظر به و بود پوشيده صورتي رنگ به لباسي.  بود ريخته کمرش روي آبشاري

 از ، شد نزديک او به ديگري دختر. بردارد چشم او از توانست نمي آيدا حال اين با.  داشت کسلي و خسته حالت

 . رقصيدند هم با و کرد بلندش جا

 !آالله ، بزرگترشه خواهر اون:  داد توضيح عسل

 شتريبي لطافت ، آلما درخشش سبتن به آالله ولي بودند زيبا هردو ، ديد نمي را ديگري کس آندو جز به آيدا انگار

 رخ به را خودش خواست مي بقيه از کردنش جدا براي فقط انگار آلما ولي خنديد ومي رقصيد مي نرم.  داشت

 .بکشد

 نه؟ ، نيستن ايران اونا:  پرسيد عسل از آيدا

 بار يه سالي سه دو ، فتنر ايران از بود سالش 1 که آلما ولي اومدن دنيا به ايران ، نه:  داد توضيح نفرت با عسل

 کنه مي وانمود زنه نمي حرف کلمه يک ولي فهمه مي فارسي اون...  آلما ولي نمياد بدم آالله از من ، ايران ميان

 !نداره اخالق فقط تمومه چي همه خالصه هست هم باهوشي دختر شنيدم که اينطور! گي مي چي تو فهمه نمي

 آه...  باشد فريبنده و زيبا اينهمه کسي اگر!  ببخشد بقيه به اش محلي کم بابت را او توانست مي اغماض با آيدا

 .کشيد

 هک کرد مي شکر را خدا آيدا ولي داد نمي اهميتي عسل.  ميشد مختلط مجلس و رفتند مي حياط به بايد شام براي

 را او رفشح با عسل . شد جبران شالش پوشيدن با که بود باز کمي اش يقه فقط ، است بلند تقريبا لباسش آستين

 !نداره آستين لباسم که نيست مهم پس بينه نمي منو کسي هست آلما که جايي:  کرد غمگين

 وا به بيشتر شام و کند فراموش را آلما که کرد کاري مهمانها ي درباره هايش حرف و سرزندگي با عسل همان ولي

 پردب گلويش به غذا شد باعث که ديد چيزي آيدا که خوردند مي غذا همديگر بشقاب از داشتند خنده با ، بچسبد

 .خوردند مي وشام بودند ايستاده تيام همراه به وآالله آلما جلوتر، کمي.  بيايد چشمش به اشک و

 !اس سليقه خوش چه برادرت ، تکين:  زد لبخند و شد متوجه هم پريا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

 !حال هر هب فاميلن اونا ، نيس حرفا اين اهل من برادر:  کرد نگاه سرسري تکين

 !نزديکتر تازه ، فاميلشم منم خوب:  کرد اخم عسل

 ، هباش پدرش فاميل واسه شبم يه بزار ، بوده شما پيش که حاال تا:  گذاشت او دماغ روي انگشت و خنديد تکين

 !عسل شيرين بخور شامتو

 يندبب حاال را نيوتن تا خالي شادي و ارکيده جاي. ماند جا همان حال اين با بخورد شام توانست نمي ديگر آيدا ولي

 تيام رفح ياد به. بکند رقابت آلما با توانست مي اگر گلچين حاال ، بود بسيار دست باالي دست واقعا اينکه مثل ،

 .بود کرده جلب را او توجه که بود ظاهرش از بهتر آلما باطن پس ، بود داده عيدي او به که شبي ، افتاد

 فارسي به و گرفت بغل را پريا آالله ، آمدند هم آنها ميز طرف به که نبود سخت چيز همه کافي ي اندازه به انگار

 ساکت و گفت سالم يک زور به آلما ولي زد حرف محبت با هم بقيه با ، زد مي حرف خوب فارسي ، گفت تبريک

 دهپوشي ياسي راواتک با تيره اي سرمه شلوار و کت که کرد مي حس وجود تمام با را تيام رنگ پر حضور آيدا ، شد

 نتکي و تيام و گفت چيزي انگليسي به که اش عمه دختر مثل درست ، درخشيد مي ، بود شده العاده فوق ، بود

 يول رفتند خواهر دو ، بود مشخص چيز همه آلما سرد ي قيافه از ولي بنشينند که کرد تعارف تکين ، خنديدند

 گذره؟ مي خوش:  کرد نگاه آيدا به و کرد باز را کتش هاي دکمه. شد ولو صندلي روي و ماند تيام

 ينفس ، بپوشد را آن که نکرد تقاليي آيدا ، بود افتاده هايش شانه روي به سرش از که بود آيدا شال به چشمش

 !نيست بد:  برداشت را چنگالش و کشيد

 !گذره مي خوش بيشتر تو به ولي:  گفت طعنه به عسل

 ؟ چيه منظورت:  چرخيد او طرف به خشونت با تيام هاي چشم

 ... ات واسه سخته تو پريا ، اس عمه اونم ، بيرون اومد باالخره بابا:  گفت تکين ، بدهد جواب عسل اينکه از قبل

 !ميام ، نه:  شد بلند پريا

 .رفتند باهم و کرد کمک همسرش به تکين

 ؟ چيه منظورت گفتم:  بود برنداشته عسل از را هايش چشم تيام

 !بزنه حرف آلما پرنسس با که نداشت اينو امتياز هرکسي:  گفت قراري بي وبا داد هايش چشم به تابي عسل

 !منه فاميل اون ، نگو مزخرف -

 !کنه پيدا فاميل يه ميشه خوشحال آدم غريبه جمع يه تو آره -

 ميريزي؟ هم به منو اعصاب چرا داره؟ ربطي چه من به نمياد خوشت آلما از اگه ؟ چته تو -
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 مثل هم تو حال هر به! برو آره. برگردد هايش عمه دختر پيش خواست مي حتما ؛ کشيد تير آيدا قلب ، شد لندب

 ! مياره بند آدمو نفس آلما تونه؟ مي کي ، بگيري رو خودت جلوي توني نمي هم واقعا! اي بقيه

 که هانهب اين به شايد ، نشست ليصند روي او کنار و برگشت غذايش بشقاب با تيام بود فکرها اين در غرق آيدا تا

 . بود گرفته ضرب ميز روي هايش انگشت با عسل فقط ، بودند ساکت هرسه ، نباشد عسل روي روبه

 !عسل نکن -

 !بيارم نوشابه ميرم:  پريد جا از عسل

 ؟ خوري نمي چرا:  کرد نگاه آيدا به تيام

 !شدم سير:  کرد نگاه بشقابش به ميلي بي با آيدا

 ! ها اس سليقه خوش هم مامان:  کرد برانداز را او چشمي زير تيام

 نآ آيدا نظر به حاليکه در ، آمد لبش به لبخند.  شد قفل -بود داده کادو خودش که – آيدا دستبند روي چشمش

 . کرد مي اذيتش گداخته آهن مثل دستبند

 ؟ چيه من فاميل ي درباره نظرت -

 !داري خوشگلي هاي عمه دختر -

 !نيستن اونا که من فاميل ي همه:  آمد بند تيام نفس

 !بينه نمي رو بقيه آدم هستن اونا وقتي تا ولي -

 بود همراهش نوشابه دو فقط ، برگشت عسل لحظه همين در. گرفت خودش به تيام ولي بود همه به منظورش آيدا

 فتر و شد بلند ، کرد جمع را لبهايش نفرت با تيام.  گرفت دست در محکم را ديگري و گذاشت آيدا جلوي را يکي

 تيام هک اوني:  گفت ميلي بي با عسل.  کردند استقبال او از وصدا سر با که بودند پسر همه.  نشست کناري ميز سر

 !کيارش ، عموشه پسر پيشش نشست

 چيست؟ دردش دانست نمي هم خودش حتي ، نداشت شنيدن به اي عالقه ديگر آيدا

 دهش آرامتر ، ريخت نوشابه و برداشت ليواني ، کاست مي دستانش حرارت از ؛ تگرف ودردست برداشت را نوشابه

 !کردي مي اينطوري ات خاله پسر با نبايد:  بود

 .بود نکرده کاري طفلک. گرفت حرصم ازش لحظه يه ، دونم مي آره: رسيد مي نظر به پشيمان عسل

 روي و برداشت را شالش. نبود استاتيک تمرين حل ديگر که اين.  بود کرده جنايت که آيدا نظر به!  تو نظر ،به آره

 عسل؟ نيس سردت تو:  انداخت سرش
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 تو؟ بريم خواي مي( لرزيد مي که کرد نگاه آيدا با)  نه -

 !بيارم مانتومو ميرم ولي خوبه همينجا ، نه -

 !ميارم هم رو تو مانتوي بزنم مامان به زنگي يه خوام مي من نه:  شد بلند عسل

 و تک ميز آن پشت بود سخت برايش کمي.  سوخت مي حرارت از داشت که پيش دقيقه چند ؟ بود مرگش چه

 نارک هنوز ، بود شلوغ برش و دور. نشد آيدا متوجه او ولي ديد را جون فرشته ، کرد نگاه اطرافش به ، بنشيند تنها

 بين در را او کرد سعي.  بود رفته تيام ، کرد نگاه کناري ميز به دزدکي ، چرخاند را سرش ، بود آالله و آلما مادر

 يم که فردا واسه بيار بدست دلشو ، نکن ولش ، آره ، گرفت را گلويش بغض ، نتوانست ولي کند پيدا جمعيت

 يراس خودتو اينجا که معلومه!  زرنگ و باهوش ، باهوشي تو دونستم مي هميشه ، کن پيدا رو يکي اونور بري خواي

 يم زندگي هم انگليس تازه و تمومه چي همه ، اس همه از بهتر آلما...  حاال ولي ميفتي دسردر به ، کني نمي کسي

 خواي؟ مي چي ديگه ، هست هم فاميلت ، کنه

 ه؟سردت:  کرد نگاه لرزيد مي که او به ، نشست عسل صندلي روي چاي ليوان يک با تيام ، پراند جا از را او صدايي

 !بود مشخص -

 !ميکنم عوض ات هنوشاب با چاييمو -

 . آمد مي حساب به غنيمت يک چاي ولي بود آنجا نوشابه از پر ميز يک ، بود مسخره

 ! اس نوشابه از پر اينجا -

 کردي؟ مي فکر چي به بگو پس ، آره -

 !نميگم:  نوشيد اي جرعه و گرفت شناسي حق با آيدا ، داد او به را چاي ليوان

 !بده ليوانو -

 !زدم دهن -

 !بده ، دور ريزمش مي اصال ، نيست همم برام -

 !هات عمه دختر:  گفت سرعت به آيدا و کرد دراز را دستش

 کنن؟ مي چکار انگليس اونا کردم مي فکر داشتم: داد ادامه حواسپرتانه آيدا و نزد حرفي تيام

 !ميره توحيد که دانشگاهي همون ، دانشجوئه آالله ولي عسله همسن ، ميره مدرسه آلما -

 بيندش؟ مي پس:  کرد اونگاه به حيرت با اآيد
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 !ميره هم اشون خونه اونجا توحيد ؟ زدم مي حرف باهاشون چي ي درباره کردي مي فکر پس:  شد خيره او به تيام

 !ميگه براش توحيد از داره ، کنه نمي ول خانمو سميرا ، جون فرشته که همينه پس -

 آره؟ ، اس حلهم فضول کار ، کار شناسي؟ مي امو عمه دختر -

 ردک تشکر آيدا. نشست و کرد دراز او طرف به را مانتو عسل.  ميشد نزديک آنها به که کرد اشاره عسل به سر با

 .نشست آيدا به رو و آمد آنها طرف به بستني از پر سيني با پسري!  نبود سردش ديگر ولي

 !شناسي مي که هم عسلو! خانم آيدا ، ارشکي ماست دوستاي از خانم اين ، کيارش عموم پسر:  کرد معرفي تيام

 .کرد اشاره چايش ليوان به آيدا ولي برداشتند عسل و تيام ، کرد تعارف بستني آنها به کيارش

 اره؟د عمو و عمه که انگار نه انگار نمياد؟ ما طرف اصال تيام که کنيد مي چکار خانم عسل:  عسل به کرد رو کيارش

 ! بوده پدرش فاميل بر و دور حسابي امشب که تيام!  دارين اختيار:  خنديد عسل

 ما با که کلمه يک از دريغ آوردي؟ حرف به دخترو اين چطور ناقال!  فاميلي هر نه ولي ، آره:  زد چشمک کيارش

 .خنديد مي و گفت مي گل تو با بزنه حرف

 داره؟ خنده توحيد! زديمي حرف توحيد ي درباره بگو هي!  کن حاشا حاال ، آره ؛ پريد آيدا روي از رنگ

 من هاگ ، باريکتر مو از من گردن اصال ، بشنوم و بگم گل کسي با بکنم غلط من:  شد جا جابه صبري بي با تيام

 !زدم حرف دخترا با ديگه

 .شد پا

 کجا؟ -

 !که گفتم -

 .کرد اشاره عسل و آيدا به

 هب دستي تيام. بود ايستاده آنجا جذاب لبخندي با که ديدند را آلما و چرخيدند نفر چهار هر ، زد صدا را تيام يکي

 !بينمتون مي بعد:  ها بچه به کرد رو بعد ، داد را جوابش و کشيد سرش

 .کرد فراموش را کشيدن نفس ثانيه چند براي آيدا ، رفت آلما همراه به عجله با و

 !سرده هوا ، داخل برين بهتره ، خانما شدم خوشحال:  شد بلند هم کيارش

 غريبه رپس ولي گذاشت تنها غريبه پسر يک با را آندو تيام چون ، بود تيام از نجيبتر خيلي کيارش ، آيدا ظرن به

 .برود آنجا از که داشت شعور کافي ي اندازه به
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 .فروخت جادوگر يه به مارو که تيام ، اين معرفت بازم:  شد بلند خشم با هم عسل

 تيح ؛ دهد نشان را ناراحتيش عسل جلوي توانست نمي حتي!  آلما رايب لقبي چه جادوگر؟ ؛ زد تلخي لبخند آيدا

 . فهميدند مي همه ، بخشيد مي جان آن به کلمات با اگر انگار.  بگويد خودش به را دردش توانست نمي

 ايه گونه برگشتند سالن به وقتي کردند نظر اظهار چيز همه ي درباره و زدند قدم باغ در ساعتي نيم عسل و آيدا

 و بودند نشسته سالن ي گوشه که آالله و آلما و تيام به کرد سعي آيدا.  درخشيد مي هيجان و نور آنهمه از هردو

 خبر؟ چه:  رفت پريا طرف به. نکند توجه زدند مي حرف

 .کردند سفر هوا و آب خوش جاهاي به تيام آقا که اين خبر:  زد چشمک پريا

 جادوگر؟ آن و تيام جز هب چيزي هر زد؟ حرف ديگري چيز از نميشد

 !تيام حال به خوش:  نشست پريا کنار

 .نگفت چيزي ولي کرد نگاه را او دقت با پريا

 تدوس ي خانه به آنها همراه به شد قرار هم عسل ، برگردند خانه به زودتر خواستند مي پريا خاطر به پريا و تکين

 خونه؟ برم منم ميشه! جون فرشته:  کند تحمل را انجا عسل بدون توانست نمي آيدا ، برود پدرش

 حاال متون نمي! گرديم برمي کي نيس معلوم ما ، بموني تنها خونه تو خوام نمي:  بکند بايد چکار دانست نمي مادر

 !بريم خوايم مي بگم هانيه به

 .بياد من با تونه مي آيدا!  خاله:  داد پيشنهاد عسل

 ابمخو بياين شما تا ، ترسم نمي تنهايي از ، جون فرشته خونه ميرم نم نه:  بماند تنها خواست مي واقعا آيدا ولي

 !برده

 قتشو ، نيامد اصال تيام ولي.  برود ، بکند چرا و چون او رفتن ي درباره و بيايد تيام آنکه از قبل داشت عجله آيدا

 .نداشت را

. کشيد شانه هم را موهايش و کرد عوض را هايش لباس ناراحتي با ، رفت اتاقش به يکراست ، رسيد خانه به تا

 عصباني چه از ، کند فکر چه به دانست نمي حتي ، بود دار خنده خيلي ؛ نشست تخت روي و کرد باز را پنجره

 مي رفک.  نداشت تمامي انگار که اش وابستگي و تنهايي براي ؛ ريخت مي اشک فقط. بگيرد تصميمي چه و باشد

 ... حاال ولي داد نخواهد اهميت يچکسه زندگي به ديگر ايمان از بعد کرد

 هم خودش را چرايش ، کند توجه ديگري دختر به تيام او حضور در خواست نمي دلش فقط ، درک به برود تيام

 .دانست نمي
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 باز را اي صفحه و فرستاد اي فاتحه ، برداشت را حافظش ديوان ، شد بلند و کرد پاک دست پشت با را اشکش

 من؟ به داره ربطي چه ؟ چي يعني اين حاال:  گزيد را شلب فال ديدن با کرد،

 

 کيست؟ ي کاشانه ز دلفروز شمع اين رب يا

 کيست؟ اي جانانه که بپرسيد ، سوخت ما جان

 منست دين و دل انداز بر خانه حاليا

 کيست؟ ي همخانه و خسبد مي که آغوش در تا

 مباد دور من لب کز لبش لعل ي باده

 کيست؟ ي پيمانه هد پيمان و که روح راح

 پرتو سعادت شمع آن صحبت دولت

 کيست؟ ي پروانه به که را خدا پرسيد باز

 نشد معلوم و افسوني کسش هر ميدهد

 کيست ي افسانه مايل او نازک دل که

 جبين زهره ماهرخ وش شاه آن رب يا

 کيست؟ ي يکدانه گوهر و که يکتاي در

 تو بي حافظ ي ديوانه دل از آه گفتم

 کيست؟ ي ديوانه که گفت زنان ندهخ لب زير

  

 آيدا. کند دعوت هم را او خواست مي ، کردان بروند فردا دوستشان آن با بود قرار.  بود عسل ، زد زنگ گوشيش

 .کرد قبول آيدا و هستند داشتي دوست خيلي زوج يک و ندارند بچه آنها گفت عسل ولي کشيد مي خجالت

.  دهدب توضيح کسي براي نباشد مجبور و کند گريه سير دل يک توانست مي که بود اين عسل نبودن خوبي تنها

 !!! بود تولدي روز چه

 !دنبالت اومدن:  کرد بيدار ازخواب را او مادر ، زود صبح

 جون؟ فرشته برم نداره عيبي:  پريد جا از
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 !تيام منفي تبليغات خالف بر ، خوبين هم با خيلي عسل و تو داره؟ عيبي چه ، نه:  زد لبخند مادر

 .زد جيم و شد آماده سريع. رفت مي بايد ، نديده را او تا ، آورد ياد به را ديشب دوباره!  تيام

. زدند حرف و خوردند ميوه ، کردند وپايين باال را وارسته آقاي باغ تمام آندو ، گذشت مي خوش خيلي عسل با

 شد بلند ، بشود مشکوک عسل خواست نمي ولي ندهد جواب داد مي ترجيح ، زد زنگ تيام که بود ظهر 88 حدود

 بله؟:  داد جواب و

 !سالم -

 خوبي؟ ، سالم:  کشيد عميقي نفس

 گردين؟ برمي کي ممنون -

 . خواستند بقيه وقت هر ، دونم نمي -

 !نيستي ديدم ، شدم بيدار خواب از -

 !برم باهاشون گفت بم ديشب عسل -

 !شدي جور خوب عسل با -

 !داري خوبي خيلي يها فاميل ، آره -

 !خوب خيلي هاي عمه دختر ، خوب خيلي هاي فاميل ؛ بود پهلو دو حرفش

 !باش خودت مواظب! خودته از خوبي -

 فهوظي تو! نترس بگيري؟ وجدان عذاب عمر آخر تا بيفته برام اتفاقي اگه ترسي مي ، مواظبم آره ؛ کرد قطع آيدا

 !راحت خيالت ، ميدي انجام وکمال تمام اتو

 . رفتند رودخانه آب در زانو تا هردو و زد صدا را او عسل

 اونجايين؟ هنوز:  زد زنگ 1 ساعت دوباره تيام اما ، پرسيد را حالشان و کرد تلفن مادر ، نهار موقع

 .بود قرار بي صدايش

 !آره -

 برگردين؟ خواين مي کي -

 .موندم شب شايد!  وارسته آقاي ي خونه بريم هم شب احتماال -

 !بگذره شخو-
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 آيدا که بود خواسته يعني. بود طاقت بي و داشت عجله بود؟ شده ناراحت.  کرد قطع را تلفن خداحافظي بدون

 برگردد؟ خانه به زودتر

 آيدا ، برگشتند خودشان ي خانه به آيدا و عسل حد از بيش خستگي خاطر به ، وارسته خانم و آقا اصرار وجود با

 ... ولي بببيند را تيام العمل عکس خواست مي و بود هيجانزده

 کجاست؟ تيام:  شنيد را نسترن خاله صداي آيدا ، بودند خانه در مادر و پدر فقط

 !بده نشون بهشون رو جاهايي يه اشون برده ، بيرون رفته سميرا هاي بچه با -

 !ميرسه رنظ به يدبع نيست؟ بلد انگليسي کسي تيام جز به شما فاميل تو تورج عمو: گفت آلودگي خواب با عسل

 هاآن بداند خواست مي خاطر اين به پس افتاد تخت روي و رفت اتاقش به.  نشنيد آيدا که زد حرفي و خنديد پدر

 سا و آورد در را گوشيش ، کرده قطع خوشحالي از مانند مي شب بود گفته آيدا که وقتي حتما ، گردند برمي کي

 !بگذره خوش:  زد اس ام

 .زد خواب به را خودش ، نرفت پايين هم شام براي

 !جيگر خوابيدي چقدر:  زد تنه او به عسل ، بود پف هايش چشم ، صبحانه ميز سر صبح فردا

 !آره:  داد را جوابش سردي به

 !دليل بي ي گريه هم آن ، کرده گريه بفهمند که بود ين از بهتر

 نسترن؟ کنم درست تونم مي چي شام واسه نظرت به:  بود فکر در مادر

 ! خوبه کني درست هرچي -

 !کنم درست غذا چند خوام مي آخه -

 !جان فرشته نکن اش پيچيده -

 دارين؟ مهمون:  کرد نگاه مادر به آيدا

 !کردم دعوت رو اينا سميرا ، آره:  داد توضيح حواسپرتي با مادر

 بود، توجه مرکز در او خانه اين در ؟ کرد مي حکومت او که خانه اين در آنهم ، تازه ؟ ديد مي را آنها بايد هم باز

 شکسته طلسم او قلمرو به آلما ورود با ، شود خرد جادوگر ي فريبنده درخشش در توانست نمي. بود او ملکه

 .شد بلند جايش از ؛ ميداد دست از را چيز همه او و ميشد

 ! آيدا نخوردي اتو صبحانه -
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 ! ندارم ميل -

 !نه ، اوه:  خورد کسي به که شد مي خارج آشپزخانه از حواسپرتي با

 !خير به صبح ، سالم:  بود تيام

 ! سالم -

 ؟ بود خوب ديروز:  رفت دنبالش به هم تيام ، گذشت او کنار از

 .شنيد نمي درست ، ميشد وصل و قطع راديو مثل تيام صداي

 .نبود بد ، آره -

 ! آخ:  شد دوال در از و خورد ميز به محکم پهلويش

 تو؟ چته:  کرد دراز او طرف به را دستش تيام

 باال ها پله از سرعت به ، آمد چشمش به اشک و پيچيد کمرش در درد.  ايستاد صاف و زد پس را او دست آيدا

 کجا؟:  گرفت را جلويش تيام ، رفت بيرون اتاق از و پوشيد را شالش و مانتو باعجله ، دويد

 !بيا مامان:  برد باال را صدايش ، ردک مي کالفه را تيام اين و بود جاري اش گونه روي اشک

 ؟ شده چي:  کرد تعجب او ديدن با و آمد بيرون آشپزخانه از مادر

 !بزنه اشون خونه به سر يه برم مي رو آيدا من ، مامان -

 !باشه -

 !بيام تا وايسا:  کرد تهديد را او تيام

 .رفتند ايمان قبر باالي هردو ، برد هراز بهشت به را او يکراست تيام ، بروند خانه به خواستند نمي البته

 !برو:  نشست زمين روي آيدا

 کجا؟ -

 !نباش اينجا فقط!  دونم نمي ، جهنم -

 .ريخت ايمان پاي به و کرد تبديل اشک به را ناراحتيش ي همه فقط گفت نمي هيچ.  زد ضجه آيدا و رفت تيام

 ؟ شده چي بگي من به خواي نمي:  نشست وا کنار و شد پيدا تيام ي وکله سر ، نشده ساعت نيم هنوز

 !بودم دلتنگ کم يه فقط ، نشده چيزي -
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 ؟ بود چي. نبود هم دلتنگي!  خيلي ، نه کم يه -

 بدوني؟ اصرارداري چرا فهمم نمي من -

 !نگرانتم من -

 !نيستي مجبور -

 دوست واقعا من ، داريم عهدت هم به نسبت ، آيدا کنيم مي زندگي هم با داريم ما!  نکرده مجبورم کسي ، نه -

 !ببينم اينطور رو تو ندارم

 !ميشم خوب ، بگذره روز دو يکي -

 ؟ گفت مي چه او به ، دانست نمي را ناراحتيش دليل هم خودش

 !امون خونه برم امروز خوام مي:  چرخيد او طرف به ماشين توي

 !نيمبمو اونجا تونيم مي 82 تا(  کرد نگاه ساعتش به)  برمت مي باشه -

 !باشم خودمون ي خونه فردا تا خوام مي ، نه -

 !توئه ي خونه هم اونجا -

 !باشم اونجا امروز خوام مي ، نيست اين بحث -

 ... ولي -

 !نکن منصرفم -

 !داريم مهمون امشب ما آخه -

 !کنه نمي فرقي من نبودن يا بودن صورت هر در ، متاسفم -

 !ميده اهميت من ننبود به مامان کنم مي فکر ولي ، شايد -

 ؟ داشت ربطي چه -

 بموني؟ تنها اونجا امشب ميزارم کني مي فکر:  کرد نگاه اون به سفيهانه اندر عاقل تيام

 مهموني من خاطر به که بزاري منت بعدا خوام نمي ضمن در! نيستم هم بچه ، بودم تنها خونه اون تو هم قبال من -

 !نبودي

 چيه؟ حرفا اين ؟ تو شده چت:  داشت نگه را ماشين حيرتزده تيام
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 !اندازم مي دردسر به رو تو بازيام بچه اين با من کني مي فکر حاال و بري رو مهموني اين خواي مي تو -

 !نشم پشيمون امشب مهموني بابت ميدم قول بهت و بموني خونه بخواي رو امروز ميدم حق تو به من -

 !ندارم مشکلي من ؛ تيام بياي تو نيست الزم -

 ، بود کرده فرق چيز همه ، نبود ساکت زير به سر ي ساده پور رستم آن او براي ديگر آيدا ، کرد نگاه او به تيام

 ... آيدا و خودش

 او به ادني مردم ي بقيه ، باشد تفاوت بي او به نسبت توانست نمي بود که هر ؟ کيست حاال آيدا دانست نمي ولي

 ...  بگذارد خود حال به ستتوان نمي را آيدا ولي نبودند مربوط

 بار يه سالي سه دو ، شناسم مي هاشو بچه و سميرا عمه زور به من ، باشم خونه امشب نيست مهم برام واقعا من -

 ، توحيده خاطر به امشبم مهموني حتي! بزنم باهاشون نداشتم حرفي هيچ نبود توحيد خاطر به اگر ، ايران ميان

 اون تو امشب تونستم نمي من! کنه تشکر ميخواد هم مامان ، اش خونه ميکنه دعوت مرتب اونو سميرا عمه چون

 !باشه نيفتاده برات اتفاقي که باشم تو فکر به همش خونه

 !نيستم ني ني من -

 .مياد پيش اتفاق براشون که نيستن ها ني ني فقط ولي ، آره -

 !ندارم هلل به احتياجي -

 !دوستم يه فقط امشب من ، نيستم هلل هم من -

 !برم ميخام حاال همين از من ، نه امشب -

 !بگيرم نهار واسه چيزي يه بايد پس -

 !برگرد لطفا:  گرفت را او جلوي آيدا در دم

 !آيدا زشته خيلي تو؟ بيام نميدي اجازه -

 !زني مي هم به منو خلوت تو! تيام لطفا:  بود شده دفاع بي آيدا

 !باشم صدا و سر بي ميدم قول -

 !بزنم داد بخوام شايد -

 !گيرم مي گوشامو -

 !بشکنم رو چيزي يا -
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 !کنم نمي اعتراضي من ، خودتن مال اونا ي همه:  خنديد تيام

 ؟ چيه ات برنامه:  کرد رانگاه او

 ! نباشي تنها تو خوام مي فقط من:  انداخت باال را هايش شانه تيام

 !باشم تنها که اينجا اومدم من ، اس مسخره -

 .کرد مي فرار او از داشت آيدا واقع در

 !نبودم دردسرساز ور اين به سالگي 7 از من -

 .ميشد بلند تو گور از ها آتش ي همه ؟ نبودي

 به هم يکبار روز چند اين در حال اين با ، بود گذرانده اينجا را عمرش از سال چند او ، کشيد آه خانه ديدن با آيدا

 !شده تنگ دلش چقدر که هميدف مي تازه حاال. بود نکرده فکر اينجا

 را خودش و برداشت کتاب يک ، کرد درست چاي! دردسر بي و ساکت واقعا ، بود خوبي رفيق تنهايي براي تيام

 خواهرش و جادوگر با را شب تمام او به توجهي بدون پريروز.  بخواند را او ذهن توانست نمي آيدا. کرد مشغول

 او عزاداري در خواست مي آنها با وقت گذراندن جاي به حاال و بود رفته ردشگ به آنها با هم ديشب ، بود گذرانده

 .باشد شريک

 کرد سعي و گذاشت موزيک.  زرد هاي گل با نارنجي ، پوشيد را قديميش هاي لباس از يکي ، رفت خودش اتاق به

 .کند فراموش را تيام

 .زد در تيام

 !تو بيا -

 ... ولي پرنسس ميشم ونمزاحمت که ببخشيد:  اخل آمد آرامي به

 ؟ داشت برگشتن خيال دوباره نکند ، کرد مي تميز را آتجا داشت آيدا ، شد ساکت اتاق ديدن با

 ميکني؟ داري چکار -

 شده؟ چي ، نکنم خيال و فکر کنه مي کمکم:  گرفت دست با را پيشانيش عرق

 !گرسنمه خيلي من -

 !خريدي که غذا -

 !يبيا بايد ، خورم نمي تنهايي -
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 !باشي نداشته کارم به کاري بود قرار -

 يا ، بگيرم آتيش يا بشم غرق ميدم ترجيح من بگيره سرطان آدم ميشه باعث خوردن غذا تنهايي! دقيقه 81 فقط -

 !بميرم سرطان از تا کنم سقوط

 !نگو مزخرف -

 کاري هيچوقت تيام ؛ رفت فرو فکر به ، کرد خوردن به وادار را او تيام شوق و ذوق و اشتها ولي نبود گرسنه او

 ختراند به که نداشت تعهدي ؛ کرد مي عمل بود داده ايمان به که قولي به فقط او ، بکند فکري آيدا که بود نکرده

 .ندهد اهميتي ديگر

 .کند توجه آلما به که بود تيام حق اين ، است نکرده او حق در کوتاهي هيچ تيام که دانست مي منصفانه آيدا

 !داره احتياج تو کمک به مامان ، خونه بري توني مي تو ، ندارم مشکلي تنهايي با عاواق من -

 !نزارم تنها رو تو گفت اونم ، نداره نه -

 !نبيني رو اونا سال چند ممکنه و گردن برمي هات عمه دختر -

 !نميشه تنگ براشون دلم هيچوقت -

 !هستن داشتني دوست خيلي اونا ولي -

( داد ادامه فکر در غرق! ) بده جا دلش تو رو همه تونه نمي آدم ، هست داشتني دوست زايچي خيلي دنيا تو -

 !وهبتهم انگليس تو اونا بودن ، داره اونجا رو کسي توحيد که خوبه خيلي ، ناراضيم اونا بودن از بگم تونم نمي البته

 !رفتي وقتي ، تو براي همينطور -

 !بيان کنم راضي رو بابا و مامان بتونم دوارمامي من و هست هم توحيد هرچند ، آره -

 ميشن؟ راضي نظرت به -

 رو اونا من ، ميشن خشک کنيم جاش جابه اگه و اينجاست اونا هاي ريشه گفت بابا کردم اشاره که بار يه ، نه -

 !ندارم خاطري تعلق هيچ ، فهمم نمي

 رها را تو بعد سال 2 باشد قرار اگر ماند؟ نمي هيچکس خاطر به بگويد بايد زباني چه به آيدا؟ چه يعني حرف اين

 مي او ، برود بيرون تو زندگي از بده اجازه ، نکرده سفت را پايش جاي تا ، برود حاال همين بده اجازه برود و کند

 بود تربه اينطور شايد ؛ کند کم را غربتش که باشد داشته را کسي آنجا حداقل بده اجازه ، باشد آلما براي توانست

 . بياورد تاب را او نبودن توانست مي بهتر ،

 .  بود ديوانگي اين کرد؟ مي خراب را سرش پشت پل که مسافري به بست؟ مي دل که به
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 .شد بلند

 !نخوردي چيزي که تو -

 .بود عالي چرا -

 ميري؟ جايي:  کرد تعجب او ديدن با تيام ، پوشيد را مانتويش و رفت اتاقش به

 !زنم مي سر خونه به ميام ديگه روز يه من ، داره احتياج کمک به جون تهفرش ، خونه برگرديم -

 !ندارم رو مهموني اين ي حوصله منم کن باور ، کني تحمل رو مهموني اين نيسي مجبور نيس خوب حالت اگه -

 !بخشه نمي منو هيچوقت بزارم تنهاش جادوگر با اگه!  عسله خاطر به ، نيست تو خاطر به -

 جادوگر؟ -

 .گزيد را لبش يداآ

 ليو گيره مي قيافه کنن مي فکر بقيه زنه نمي حرف فارسي چون ، نيست بد هم ها اينقدر اون آلماس؟ منظورت -

 !باهوشيه و خوب دختر بيني مي بزني حرف باهاش اگه

 هب تيام تحساسي وجود با بود؟ بين در رقابتي واقعا ، هرچند ، بود بهتر خودش از رقيبش حداقل ، زد لبخند آيدا

 اهنگ ديگري جور دخترها به هنوز تيام نظرش به.  باشد داشته آلما ي درباره خاصي فکر تيام که رسيد نمي نظر

 ... بود نکرده

 را عشق تيام...  باشد شده او عاشق اينکه نه البته ، دارد اهميت تيام براي که است دختري تنها دانست نمي آيدا

 تيام ، دانست نمي را آن علت ولي داد مي آزارش او نبودن و دهد مي اهميت يداآ به که دانست مي.  شناخت نمي

 !بود تجربه بي خيلي

 ؟ زدي سر خونه به:  پرسيد جون فرشته ، کردند ذوق کلي او ديدن با مادر و عسل

 ... بشه عوض خونه هواي کردم باز رو پنجره ، دادم آب رو گلدونا ، ديگه آره -

 .بود اينطور واقعا کاش ؛ گفت مي دروغ رغبت با

 لعس! اي فيروزه شال يک با ، ربع سه آستين سفيد لباس و رنگ کم آبي جين شلوار ، پوشيد لباس ساده آيدا

 !پوشم مي شال من حال هر به:  کرد آوري ياد او به ، کند درست را او موهاي بود مصر

 !کنم مي صافش فقط ، باشه -

 .سپرد او به را خودش
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 اشتياق با که ايليا ديدن از آيدا ، کردند مي بازي ايليا با هال توي عسل و آيدا ؛ نداشت کاري او با درما هم واقعا

 ايليا او ، کرد نگاه آنها به و آمد هال به تيام. بود آورده در بال ، انداخت مي او آغوش به را خودش و کرد مي تاتي

 بوسيد مي و گرفت مي آغوش در را ايليا او که آنطور ، آمد مي غريب نظرش به آيدا ي عالقه ولي داشت دوست را

 نشان اينطور ، انداخت ايمان آغوش در را خودش آيدا که بود افتاده جشن روز ياد به. داشت تازگي تيام براي

 .بود سخت او براي مادرش بوسيدن حتي ، بود ناشناخته تيام براي احساسات دادن

 ون؟بير بروند هم با توانند مي بداند خواست مي ، بود تنها او و بيرون رفتند مي ومادرش پدر ؛ زد زنگ او به پارسا

 اينجا؟ بياد امشب بگم پارسا به مامان:  گرفت دور کمي را گوشي تيام

 . بود موافق % 811 مادر

 !امون خونه بيا -

 هستين؟ خودتون فقط -

 !شا خانواده و ام عمه دختر و اينا خاله و اينا وتکين ما ، آره -

 !فاميلمون ي همه بگو ديگه -

 ديدني؟ عيد پيششون بري بخواي نيست هيشکي: کرد نگاه آيدا به عسل

 !نبودم اينجا اصال که داشتم اگه:  زد تلخي لبخند آيدا

 !ناراحتي بودن اينجا از خيلي انگار:  بود شنيده اورا صداي تيام

 !کشم مي خجالت خانوادگيتون جمع تو فقط من! نيست اينطور ، نه:  کرد نگاه او به شناسي حق با آيدا

 . برد مادرش پيش را ايليا و شد بلند عسل

 هستي؟ ما ي خانواده جزو که کني قبول خواي مي کي تو:  کرد زمزمه تيام

 !ندارم باهاتون نسبتي هيچ ، نيستم شما ي خانواده جزو من که دوني مي خوب -

 !باشي من ي خاله دختر باشي ما جزو اينکه براي نيس الزم:  کرد غرغر تيام

 تکين اتاق در هميشه او انگار.  آورد ياد به کرده نمي زندگي آنها با آيدا که را روزهايي توانست نمي حتي تيام

 ... بوده

 او! خودشان ي خانه در ، بگذراند تنهايي در روزي سه دو توانست مي خواست مي دلش ، بود فکر در غرق آيدا

...  عالقه نه گيرد مي سرچشمه تيام به نسبت او مالکيت احساس از حسادت حس اين کرد مي احساس هم هنوز

 ودحس را او مدت اين در تيام حد از بيش توجه ؛ باشد شده مند عالقه تيام به ناگهان که کند قبول توانست نمي
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 باکس را او توانست نمي که بود ديده خودش متوجه را تيام آنقدر او. نبود بين در اي عالقه هيچ وگرنه بود کرده

 .بيايد کنار خودش با توانست مي روزه چند تنهايي يک در.  کند قسمت ديگري

 شدم خوشحال:  کرد نگاه او به مهرباني با مادر. رفت خانه آشپز به و گذاشت تنها باهم را دو آن آيدا ، آمد پارسا

 !دلگيره خونه تو بدون ، برگشتي

 !عسل وجود با اونم! حتما -

 .خنديدند هردو

 بر ولي آورد در او احساس از سر تا شود دقيق الما با تيام رفتار در گرفت تصميم آيدا ها مهمان آمدن از قبل

 به هک پريا. گذاشت خودشان حال به را هايش عمه دختر و گذراند تکين و پارسا با را شب تمام تيام او انتظار خالف

 يوقت.  بود آمد و رفت در پذيرايي براي هم آيدا.  شد صحبت مشغول آالله و آلما با زد مي حرف انگليسي او خوبي

 آنقدر او ، باشد متنفر او از توانست نمي آيدا...  صورت هر در. کرد تشکر و زد لبخند او کرد تعارف چاي آلما به

 .نبود بين در تيام پاي که زماني تا البته ، بخشيد مي را او راحتي به آيدا که بود زيبا

 لکقلق حداقل يا برنجاند را آيدا که نيفتاد اتفاقي مهماني آن در صورت هر در بود چه تيام نيت دانست نمي يداآ

 .بود آورده جا به را ادب رسم فقط عروسي شب در تيام و نبود بين در اي عالقه واقعا شايد.  دهد

 ، داد ار شمال پيشنهاد که بود او ، ماند پارسا ولي رفتند زود ، مانند نمي بيدار ديروقت تا شب که بهانه اين به آنها

 روز 3 مدت به و فردا براي را برنامه که بود نشده دقيقه 81 و کردند مطرح دوقلوها با سرعت به و کرد قبول تيام

 .ريختند

 خاله ديدن به خواستند مي هم نسترن خاله و مادر ، گذشت مي تيام رفتن از ساعتي 2 شد بيدار آيدا که صبح

 اب بازي مشغول هال در. رفتند و گذاشتند هم را ايليا سفارش کلي از بعد هم آنها و رفت نمي عسل ، بروند انش

 بعد ، کرد قطع نشنيد صدايي چون ولي داد جواب ، بود نزديکتر که عسل ، زد زنگ تلفن که بودند صحبت و ايليا

 !دارم نقشه يه:  کرد او به رو موذيانه دقيقه چند از

 اي؟ قشهن چه -

 !تيام اتاق تو بريم بيا -

 خبره؟ چه تيام اتاق تو:  کرد نگاه او به تعجب با آيدا

 !خبره چه ببينيم بريم ديگه همين:  کرد بسته و باز را هايش چشم تابي بي با عسل

 !نيس درست اين:  کرد مخالفت شدت به آيدا

 !آخه داره خاطرات تردف يه اون. بدونم خوام مي فقط! که برداريم چيزي خوايم نمي -
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 طفق البد ، بنويسه احساساتش از که نيست آدمي تيام ضمن در ، بزاره دست دم دفترشو که نيست احمق اون -

 !بده...  خيلي ديگه نفر يه دفتر خوندن اينا از گذشته ، داره کاراشو ليست

. يشدم ديوانه ، بخواند را خودش دفتر کسي اينکه تصور از. شود ادا مطلب حق که کند پيدا اي کلمه توانست نمي

 .بود فاجعه او براي ديگران توسط آن خواندن و کرد مي شريک احساساتش در را دفترش واقعا او

 !کوچولو نگاه يه:  بود رفته عسل جلد در حسابي شيطان ولي

 !نيستم من ، عسل نه -

 !نگي چيزي تيام به بده قول پس -

 !ميکنم خواهش ، عسل نکن -

 !نيست کسي از خبري بدونم ميخوام ، ميرم مي فضولي از دارم -

 .تنيس ديگه چيزاي و نگاري نامه اهل تيام ، بگردي موبايلش تو بايد ، عاشقيه و عشق منظورت اگه:  خنديد آيدا

 نگي؟ چيزي تيام به ميدي قول -

 !نميدم لو رو تو من نفهمه خودش اگه -

 به و گرفت را ايليا دست دو هر آيدا ، شود عوض او نظر ترسيد مي شايد ، رفت باال ي طبقه به عجله با عسل

 اگه ، بياره در سر چيزي از نزاره که شناسه مي اونو کافي ي اندازه به تيام ، معطله ول عسل:  شد خيره او چشمان

 !کرده قايمش سوراخ هفت تو باشه چيزي هم واقعا

 ايدش نداشت فايده او اتاق گشتن کند پيدا دختر يک و متيا بين اي رابطه خواست مي اگر بود؟ چه دنبال به عسل

 بودند، معلق هوا و زمين در آيدا و تيام ، نبود رابطه يک از نشاني هم آن هرچند گشت مي را آيدا اتاق بود بهتر

 او ايج و کند فکر تيام و خودش ي درباره او که بود فرصت بهترين تيام مسافرت شايد ، نبود آنها بين چيزي هيچ

 با يادگاري يک مثل تيام براي کرد مي احساس آيدا. کند پيدا تيام زندگي در را خودش جاي و زندگيش در را

 . کرد بغل را ايليا و کشيد اهي ، سپرده فراموشي به و گذاشته امن ي صندوقچه يک رادر آن او که است ارزش

 .بود تيام ؛ زد زنگ تلفن

 بهتري؟ -

 .بود نکرده توجهي آلما به او حضور در تيام چون بود خوب او ، فهميد مي خوب را تيام منظور

 .اند رفته کجا که گفت او و گرفت را مادرش سراغ تيام

 تنهايي؟ عسل با پس -
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 !آره -

 !نيست چيزي ، نکنه تلف وقتشو من اتاق تو بگو بهش ضمن در ، نده بها فضولياش به زياد -

 که تبه ، خرابه ذاتش دختر اين نه؟ ، اونجاست االن:  گفت تاسف با امتي و بگيرد را اش خنده جلوي نتوانست آيدا

 نداري؟ من با کاري ، آيدا کن نصيحتش کم يه ، بودم گفته

 !باشين خودتون مواظب -

 !خداحافظ ، چشم -

 يامت از تلفن دو هر ، آمد مي گيرش بهتري چيز بود مانده اينجا عسل اگر شايد ، زد لبخند و گذاشت را گوشي آيدا

 !شنيده نمي را او صداي عسل ، قبلي تماس در کرد مي ادعا او البته بود

 ، بود گرفته سرش باالي را رنگي آبي ي جزوه پيروزي با ؛ بود کرده پيدا چيزي باالخره هم تيام اتاق در عسل البته

 خوب؟:  زد بخندل ، بود داده قرض تيام به تمرين حل کالس براي که خودش استاتيک ي جزوه ديدن با آيدا

 ... ولي نداره اسم البته ، دختره يه مال -

 دختره؟ يه مال معلومه کجا از پس -

 باشه؟ پسر داره امکان نظرت به ، زده برفي سفيد از برچسب يه اولش:  شد خيره او به گشاد هاي چشم با عسل

 !منه دفتر اين ، توئه با حق ، نه:  خنديد آيدا

 واقعا؟ -

 .گرفت قرض من از تره مرتب خودش مال از رشنظ به چون آره -

 ميگي؟ چي اينو:  نبود کن ول عسل

 :تيام خط به ؛ بود شعر ، کرد نگاه آيدا

 نهان رازيست چه تو نگاه به ندانم من

 نتوان گفتن و ديدن توان از را ان من که

 !بوده جالب نظرش به شايد ، نميشه دليل ، نويسم مي شعر دفترم تو منم:  آمد مي ربط بي آيدا نظر به

 !کنم مي پيدا باالخره ، نميشم خسته من:  گفت حال اين با ، بود موافق عسل

 باشه؟ چيزي بايد کني مي فکر چرا -

 !باشه داشته توجه دختر يه به بايد باالخره ، نيست آدم صورت اين غير در اينکه براي -
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 ديدني هک دختر يه به تيام توجه کردم؟ توجه فالني به امروز من باشه نوشته دفترش تو درشت داري انتظار نکنه -

 !نيست

 !توئه به حواسش خيلي اون ، آيدا نيستم احمق من:  کرد نگاه او به عسل

 شدي متوجه کرد نمي ول منو لحظه يه که سينا عروسي شب حتما فهميدي؟ هم تو ، آره:  بود مزخرف ديگر اين

 !نگيريم نظر در رو آلما اگر( کرد اضافه تلخي به)  نيست زندگيش وت دختري هيچ و خودشه کار به سرش اون... 

 دونست نمي حتي اون بود نگفته خاله اگه! مطمئنم ، نيس آلما:  کرد تعجب عسل قاطع مخالفت ديدن از آيدا

 !بود نوشته رو زنونه ادکلن يه اسم دفترش تو ، راستي! اومدن اونا اينکه به برسه چه سيناس عروسي

 چيزي هر به ، عسل اس مسخره:  دهد نجات عسل چشم جلوي از را تيام عيدي ادکلن که افتاد فکر اين به آيدا

 !نزن چنگ

 چي؟ باشه اينطور واقعا اگه -

 باشه؟ چطور -

 !داده بش ادکلنو که هموني ، دختره يه عاشق که -

 !ميشد العاده فوق ، بود عالي

 !باشه مند عالقه يکي به ارهد حق هم تيام ، عسل نيست مربوط ما به بازم -

 .نباشد آلما يکي آن ترجيحا البته

 کيه؟ بدونم ميخوام فقط ، نداره حق نگفتم من:  کرد غرغر عسل

 ! همينطور هم آيدا

 يول نداشت احتياج چيزي به آيدا ، مادر اصرار وجود با ، رفتند خريد براي ايليا و عسل و خاله و مادر با ظهر از بعد

 !باباس براي:  داد توضيح عسل براي ؛ خريد مردانه پول کيف يک و کرد هوس

 ، بود خريده را کيف اين او حاال ولي کرد مي مسخره را دختر يک از گرفتن کادو که داشت ياد به را تيام حرف

 موع و رضا آقا برگشتند خانه به وقتي و خوردند بيرون ، نسترن خاله مهمان را شام.  کرد مي کاريش يک باالخره

 آنها براي و آيند نمي بر کاري هيچ پس از مردها که زد غر کلي مامان ، بودند موت به رو گرسنگي شدت از تورج

 .کرد آماده شام سريع

 ستر از تکين و بود بارداريش آخر ديگر چون ، بود رفته پدرش ي خانه به که برود پريا ديدن به خواست مي مادر

 .برود خواست نمي تمايلش عليرغم آيدا ولي ، بود سپرده مادرش و پدر به را او
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 چرا؟ آخه -

 !نيستم راحت ، ميشم جوري يه ، ببينم بزرگمهرو دکتر ترسم مي:  بود زده خجالت

 حرف دري هر از و زد زنگ ارکيده به.  بود تنها خانه در آيدا ، بودند مهمان نهار هم خاله ي خانواده ، رفت مادر

 ودب نشده حل تيام ي قضيه هم خودش براي چون ، بزند حرفي حسادتش و آلما از ارکيده براي توانست نمي. زدند

 جمع در هم را فالحت سروش ، رقصيده مي حاليکه در ، اش عمه دختر عروسي مراسم در که کرد تعريف ارکيده. 

 !ديده مهمانان

 فقط انگار ، داره خنده يليخ کنم؟ فرار چطوري دونستم نمي ، مردم مي خجالت از داشتم ، آيدا نميشه باورت -

 !نرقصيدم و نشستم گوشه يه خانما مثل رفتم آخرش تا ديگه ، بود غريبه و مرد نفر يه اون

 . خنديد آيدا و کشيد آهي

 خوبه؟ نيوتن -

 !شمال رفتن ، آره -

 اوباش؟ و اراذل با -

 .کرد تاييد خنده با آيدا

 .بود تيام ؛ خورد زنگ ، کرد قطع را تلفن همينکه

 زدي؟ مي حرف کسي با -

 !سالم عليک -

 زدي؟ مي حرف کي با ، سالم -

 چطورين؟ شما ، ممنون خيلي -

 بدي؟ منو جواب گيره مي دردت -

 آره؟ ، اس بيهوده کامال نظرت به احوالپرسي -

 زدم؟ زنگ چي واسه پس ، اتفاقا نخير -

 !کني بازجويي که -

 !ببخشيد شدي؟ ناراحت -

 بود؟ جورش چه ديگر اين ، کرد قطع را تماس
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 شما؟ حال ، خير به روزتون ، خانم سالم:  زد زنگ دوباره

 !عالي:  خنديد آيدا

 مرتبه؟ چي همه! شکر رو خدا -

 يم باالخره:  رفت سر تيام ي حوصله ولي ، بود شده آيدا تفريح ي مايه اين و کردند مي تعارف فقط دقيقه 81 تا

 ؟ بود کي بپرسم تونم

 !بود هارکيد ، البته -

 ... هک بوده زنگ پس ، است رفته بزرگمهر ي خانه به مادر داشته خبر تيام که فهميد اليش البه از ، خنديدند دو هر

 يدرس مي نظر به بعيد ، بود تجربه بي و سال و سن کم تيام حال هر به ولي کند کوچک را تيام خواست نمي آيدا

 با.  بود عاقلتر دختر ، همسن پسر و دختر يک ي مقايسه در هميشه آيدا نظر به ، باشد داشته جدي احساس

 خيلي هنوز تيام.  است خطرناک تيام به او جدي وابستگي دانست مي ، بود بزرگتر او از ماه 2 تيام اينکه وجود

 ندبز را او قيد راحتي به تواند مي تيام که دانست مي آيدا ، رفت مي داشت او مهمتر همه از و فهميد نمي را چيزها

 !!! نبود چيزي که هنوز حال هر به...  شد مي سخت آيدا براي فقط آمد مي وجود به اي رابطه اگر ،

 و ساز بدون آهسته و آرام عشق ، مواقع بيشتر در که دانست نمي ، باشد ها قصه مثل چيز همه داشت انتظار آيدا

 رشد کندي به و آرام بعد و ميشد وعشر جوانه يک با...  درخت يک رشد مثل کرد، مي خوش جا و آمد مي دهل

 ... کرد مي سفت را اش ريشه کم کم ، کرد مي

 قشاتا!  تو رفت و کرد باز را در ولي نبود کنجکاو عسل مثل وجه هيچ به او ، گذاشت تيام اتاق جلوي از ، باال رفت

 !روشن هاي رنگ و سفيد بيشتر ، کرد نگاه او هاي لباس رديف به ، بود وگرم صميمي خودش مثل هم

! آبي و سفيد رنگ دو شرت تي يک و طوسي شلوار ، گرفت مي شکل ذهنش در هميشه تيام از که بود چيزي اين

 هر بود زيادي پسر يک براي که آمد مي نظر به هايش مژه همه از بيشتر ، زد مي شانه باال به را موهايش جلوي

 خنده عاشق! نظيرش بي هاي خنده و بود نافذ و ديج که عسليش هاي چشم و داد نمي دخترانه حالت او به چند

 تفاوتي بي از موقع آن ، کرد پرت آنها تقلب از را تکين حواس که روز آن ، افتاد اول روزهاي ياد به. بود تيام هاي

 .ميداد آزارش تفاوتي بي اين حاال ولي بود آمده خوشش او

 هاي نکبادک و سفيد سرهمي لباس آن با تيام ، آمد لبش هب لبخند آن ديدن با ، بود ديوار به تيام بچگي از عکسي

 اشک.  ايستاد عکس به رو و شد بلند آيدا...  احساس بي جدي پسر اين ، نداشت شباهت حاال تيام به اصال رنگي

 !بزرگسال؟ تيام ولي دارد دوست را کودک اين که دانست مي ، بود مانده قدري همين تيام

 ي کتابخانه هاي کتاب رديف به آيدا ، شده بزرگ و کرده تغيير او ظاهر فقط شايد! ؟باشد نشده عوض واقعا شايد

 کتاب.  کشيد دست ها کتاب به و رفت جلو! بچگانه هاي کتاب حتي ، داشت کتابي جور همه ، کرد نگاه تيام
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 زد لبخند. داشت سال 81 وقتي ، بود خوانده را کتاب اين هم او «دگم جيم»  کرد جلب را توجهش باريکي و کوچک

 اين ، افتاد کار به سرعت به مغزش ، خشکيد جا بر آن درون چيزي ديدن با زد، ورق و کشيد بيرون را کتاب و

 مطمئنا ، بله ، جلويش درشت دندان دو و گشاد لبخند آن با ، بود او بچگي عکس کرد؟ مي چکار اينجا عکس

 در و اينجا بايد عکس اين چرا حال هر در ، بود نکرده اي شارها ولي ؟ باشد ديده آنرا هم عسل نکند ، بود او عکس

 چه به عکس اين ، بود پوچ و خالي مغزش...  رفت خودش اتاق به و برداشت را عکس فکر بدون ؟ باشد تيام اتاق

 نبي در اي عالقه که دانست مي...  فهميد نمي باشد؟ گذاشته وسايلش دربين را آن بايد چرا خورد؟ مي تيام درد

 ... همين ، بود ارزش با و قيمت گران يادگاري يک فقط او.  دانست مي يکي آجر و سنگ با را او تيام. نيست

 نمي غريبي احساس اصال خانواده آن در که ديد مي ، گذشت خوش خيلي آيدا به ، رفتند پارک به همگي شب آن

 اندخترش دقيقا که انگار است مند عالقه آنها به چقدر که ديد مي ، کرده مي زندگي آنها با هميشه که انگار کند

 يامت نبودن کرد مي احساس دلش ته ولي داشت تعلق خانواده آن به او کرد نمي فرقي تيام نبودن يا بودن...  باشد

  بود؟ حسي چه ديگر اين!  خدايا ، بود شده اوتنگ براي دلش آورد، خواهد وجود به بزرگي خال

 دز زنگ که گذشت خوش انقدر و رفت آنها ي خانه به نهار براي مادر ي اجازه با ارکيده دح از بيش اصرار با باالخره

 چيزي اش تازه احساسات از آيدا ولي کرد مي کنجکاوي خيلي تيام مورد در ارکيده ، ماند مي ظهر از بعد تا گفت و

 اين داد نمي اجازه ؛ داد نمي بروز چيزي او زد نمي حرفي تيام اگر ، بود گرفته را تصميمش.  گفت نمي او به

 بي تيام ديدن براي که ديد مي ، زده مي نفهميدن به را خودش که دانست مي ديگر حاال.  بگيرد قوت احساسات

 ، ندک تقديم را خودش توانست نمي ولي...  حمايتش به ، داشت نياز ديدنش به ، بود شده وابسته او به ، است تاب

 .ميشد مطمئن او از بايد

 ، دزدن را در زنگ که خواندند مي آواز بلند بلند و بودند نشسته حياط توي تاب روي ارکيده با ، بود ظهر از دبع 1

 !دنبالت اومده تيام:  برگشت دستپاچگي با و کرد باز را در رفت ارکيده

 ماشينش به که ددي را او حيرت با ، رفت در سمت به و شد بلند ، بيايد فردا تا نبود قرار ، ريخت فرو آيدا قلب

 افتاده؟ اتفاقي ، سالم:  بود داده تکيه

 چطور؟ ، نه:  زد لبخند تيام

 بياي؟ فردا بود قرار آخه -

 !برگردم ، ناراحتي اگه -

 حرفيه؟ چه اين:  خنديد آيدا

 !بريم بپوش لباس -
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 با توانست نمي هک ديد مي او هاي چشم در چيزي آيدا ، بروند که داشت اصرار تيام ولي کرد اعتراض ارکيده

 !رفت او با و شد آماده ، کند مخالفت اش خواسته

 گذشت؟ خوش:  او طرف به کرد رو ماشين در تيام

 !بپرسم بايد من سوالو اين:  خنديد آيدا

 !گذشت خوش من به ، نپرسيدي که تو ، خوب -

 نموندي؟ بيشتر چرا پس -

 !رونهبگذ اش خونواده با بايد آدم عيدو:  کرد عوض دنده تيام

 نمي هم خودش ، برگردند زودتر بودند کرده قبول ها بچه او قراري بي و حد از بيش اصرار خاطر به که نگفت

 که آمد مي خالي نظرش به خانه آنقدر بود برگشته که هم حاال ، بود سرکنده مرغ مثل.  است مرگش چه دانست

 را وا و رسيد خانه به وقتي.  کند تحمل درخانه را او ننبود توانست نمي. ببرد را آيدا بود آمده و کرده کاله و شال

 خانه به آيدا نداشت دوست ايمان که داد مي نسبت اين به را ناراحتيش ، هوا رفت و شد دود خوشحاليش ، نديد

 ، دببين را آيدا خواست مي فقط ، کجاست آيدا نبوده مهم برايش دانست مي قلبش ته که چند هر ، برود ارکيده ي

 نمي ، چيست دلتنگي دانست نمي اصال واقع در ، شده تنگ او براي دلش کند اعتراف نبود حاضر که جوديو با

 .آورد نمي در سر احساساتش از هنوز تيام ، بيابد را اش کالفگي علت توانست

 گذشت؟ خوش امروز ، نگفتي -

 . داد حال صهخال و کرديم بازي و زديم حرف ارکيده با کلي ، خيلي ، آره:  کرد ذوق آيدا

 نري؟ ارکيده ي خونه نيس بهتر:  دزديد مي او از را نگاهش تيام

 چرا؟ -

 !مجرده پسر يه حال هر به!  برادرش خاطر به ، خوب -

 !تو مثل:  داد را جوابش ولي شد سرخ تيام ي اشاره اين از آيدا

 !محرميم تو و من:  باشد گرفته گاز را او آيدا که انگار ، برخورد تيام به

 نه؟ ، داره انقضا تاريخ محرميت اين.  جداست تو و من راه چون ، نميشه دليل ولي ، درسته -

 .برگرداند را رويش عصبانيت با تيام
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 و رددا را هوايش بچه پرستار مثل تيام که بود ناراحت اين از آيدا.  بودند فکر در دو هر ، نزدند حرفي ديگر خانه تا

 او رفتن انتظار در که انگار ، زند مي حرف او رفتن از راحت چقدر آيدا اينکه فکر رد تيام و کند مي نهيش و امر

 .شد دلگير و کند مي شماري لحظه

 هيچکدام ، بيايد کنار آن با و کند کشف را شناخته نا و جديد حس اين دهد اجازه تيام به بايد دانست نمي آيدا

 آيدا هب وابستگيش اين توانست نمي او. نبود هوا و حال اين در اصال تيام که خصوص به ، نداشتند را تجربه اينقدر

 خوب حالش کجاست؟ کند؟ مي چه االن ، بوده آيدا فکر به سفر اين ي لحظه هر در که ديد مي ، کند درک را

 است؟

 لبتها ، بود خواسته اينطور ايمان چون فقط بود آيدا مواظب او ، ميداد ربط ايمان به قولش به را اينها ي همه

 ... کرد مي فکر اينطور خودش

 بي با امتي که ظهر.  کرد يخ شان ديدن با و بود آنها منتظر مادر ، رفت اتاقش به صاف آيدا ، برگشتند خانه به وقتي

 ديد مي اينطور را آندو که حاال اما شد زده ذهنش در اي جرقه ، دنبالش رفت هم بعد و گرفت را آيدا سراغ قراري

 کودکي مثل و بود آرام نا داشت؟ معني چه ظهرش رفتار ولي بود فها حر اين از تر عرضه بي تيام ، هن.  شد نااميد

 و بخورد هوا برود است بهتر گفت و شد بلند هم آخر در.  گرفت مي بهانه کند مي تابي بي مادرش ديدن براي که

 ... ميزد دور را مادرش خيالش به ، برود هم آيدا دنبال شايد

 نمي ، هن خريده؟ منظور چه به را آن ببرد ياد از نبود بهتر ، شد خيره بود خريده تيام هواي به که پولي کيف به آيدا

 ردهک پيدا تيام اتاق در که را عکسي آني فکر يک ي نتيجه ودر شد بلند ، بود تيام مال فقط هديه آن ، توانست

 !مبارک عيدت:  جمله يک با گرفت کادو را کيف و گذاشت کيف در بود

 او به چطور! شده مند عالقه است بزرگتر خودش از ماه 2 فقط که پسربچه يک به کرد نمي باور هم خودش حتي

 اد؟د مي پس را گناهي چه تقاص چکيد، چشمش از اشکي ي قطره. بود اعتنا بي اينهمه که او به بود؟ شده دلبسته

 بي اب دلبر که ماند مي منتظر و داد مي کف از دل ايدب حاال که بود؟ نخورده شکست زندگيش در کافي ي اندازه به

 دراز تختش روي تيام ، رفت او اتاق به و برداشت را کادو حرص با ، بود مسخره که واقعا! برود و بگذارد را او رحمي

 شرت تي آن با است مند عالقه او به چقدر که ديد مي حاال و بود نديده را او ظهر از بعد از ، بود فکر در و کشيده

 !خواستني البته و لجوج و يکدنده ي پسربچه يک ، بود بچه که واقعا مشکي گرمکن شلوار و سفيد

 را ادوک حاال. کشيد انتظار و کرد دراز او طرف به را کادو آيدا.  نگفت چيزي ولي نشست و شد بلند او ديدن با تيام

 نگاه کادو و او به حيرت با تيام.  ميشد تمام زچي همه و کردند مي همديگر بار کلفت حرف تا سه دو و گرفت مي

 چيه؟ اين:  کرد

 !هديه -

 !بزن طعنه ، کن شروع ، خوب
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 !ببينم بده ؟ جدي:  شد باز خنده به تيام لب ولي

 آنکه بدون -ظرافت و دقت با را آن ، بود کادويش سرگرم او ولي لرزيد آيدا دستش تماس از ، گرفت را کادو

 زحمتت به راضي که هرچند ، مرسي:  کرد ذوق آيدا ي حيرتزده چشمان مقابل در و کرد باز -شود پاره کاغذش

 !نبودم

 باز را کيف هم تيام و ماند واج و هاج آيدا.  شد هم خوشحال ، هيچ بود نزده که مفت حرف ، بود گرفته را هديه

 چيه؟ اين:  ماند جاي بر حيرتزده و خورد جا عکس ديدن با و کرد

 ني؟دو نمي تو -

 .نزد حرفي و کرد نگاه او به گناهکارانه هاي چشم با تيام

 !نشناخت البته( داد ادامه تيام عصبانيت ديدن با)  کرد پيداش اتاقت تو عسل:  گفت دروغ آيدا

 !تابلوئه ، نشناخت چطور ولي! شکر رو خدا -

 !نکن عوض رو بحث -

 بود؟ چي بحث مگه -

 ار هايش شانه بود؟ کشانده اينجا به را کار چرا بگيرد؟ خواست مي اي نتيجه چه واقعا ماند، جا بر باز دهان با آيدا

 وکمشک جهت بي و بيخود اينجوري و منه عکس بفهمه عسل بود ممکن ، نکن کارا اين از ديگه لطفا:  انداخت باال

 !داشتي منظوري چه تو دونست نمي که اون ، ميشد

 .بودند آورده در را شورش!  که واقعا ، دانست نمي عکس اين تنبرداش از را خودش منظور هم تيام خود حتي

 را آيدا عکس ، گذاشت کيف اين در را چيز همه و آورد در را قبليش پول کيف هوا و حال کردن عوض براي تيام

 .داد جا کيف در هم

 !بده پس عکسو -

 !نميدم نبود؟ هديه جزو مگه -

 !گيري ينم کادو جماعت دختر از بودي گفته که تو -

 !مني دوست تو ، داره دخترش به بستگي -

 ديگري؟ چيز نه بود؟ دوستش فقط ؛ گرفت ايدا دل باز
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 اينکه با رفت نمي جو يک به بهزاد خواهر بهاره با آبش ، زد غر کلي و برگشت ديگرش ي خاله ي خانه از عسل

 ؟منه ي خاله دختر تنها بهاره که تيهمصيب چه اين:  گذاشت آيدا پاي روي را سرش ، بودند سال و همسن تقريبا

 !بودي ام خاله دختر تو کاش

 داشت دوست را او و کرد مي نزديکي احساس عسل به چقدر ، کرد نوازش را او رنگ خرمايي موهاي و خنديد آيدا

 آره؟ ، خونه ميري تو بيان اينا مامانت وقتي: داد ادامه عسل ،

 !ديگه آره -

 ... برگردند توانستند مي مادرش و پدر کاش ، داشت حقيقت جواب اين کاش!  خدايا

 !بزنم زنگ برات که بده بم رو اتون خونه ي شماره -

 !ندارم رو خونه اون ي شماره کنيم مي عوض رو امون خونه داريم:  افتاد تقال به آيدا

 ها؟ کني فراموشم رمب نکنه ، ميدم بت هم رو امون خونه ي شماره ، دارم که موبايلتو ، خوب:  شد نااميد عسل

 تونم؟ مي مگه -

 !بود زده راست حرف يک باالخره

 که داب تا اصال يا آمدند مي دوباره اش خانواده و عسل شايد بدهند؟ بقيه راتحويل ها دروغ اين توانستند مي کي تا

 دهد؟ ادامه ار داستان اين خواست مي کي تا جون فرشته! گشتند مي بر ، ماندند نمي خارج او تخيلي ومادر پدر

 نحسي خواست نمي آيدا و روند مي هانيه عمه باغ به بود شنيده چون نرود داد مي ترجيح آيدا ، بود فروردين 83

 ديمساع حال پريا چون بماند خانه در تکين و پريا همراه به بود گرفته تصميم و کند بدتر آلما ديدن با را روزش

 برود ونبير را ساعتي چند هم تکين تا ماند مي پريا پيش گفت بقيه به آيدا. بماند خانه در ديد مي بهتر و نداشت

 نمي يحرف که بود تيام فقط ، برود آنها با آيدا داشتند اصرار عسل و مادر و بماند پريا پيش داشت اصرار تکين ولي

 .نرود آيدا خواهد مي هم او بفهمد که شناخت مي را او چشمان آنقدر آيدا و زد

 کرده اشاره يک تيام اگر دانست مي که هرچند ، کرد قبول تورج عمو خاطر به آيدا و آمد حرف به مه پدر باالخره

 داشت؟ ادامه کي تا ديوانگي اين بود، افتاده راه همه از زودتر او بود

 .خوابيد و کشيد دراز پدرش ماشين پشت صندلي روي که ديد را تيام و رفت آنها ماشين با عسل خاطر به آيدا

 با و درآورد را هايش کفش فورا ، بود سرد هم هوايش و داشت رودخانه اش نزديکي در ، بود صفايي با بسيار جاي

 !ميشين مريض ، سرده:  زد غر تيام. زدند آب به عسل

 از او ديدن با آيدا ، آمد مي او به سفيد رنگ چقدر. داشت تن به نازک و بهاره شرت تي يک خودش که حالي در

 .ودب تيام رنگ ، سفيد ، نداشت را تيام ي جلوه او يقينا ، داد فحش خودش به بود پوشيده سفيد مانتوي اينکه
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 !خوابه مي بيشتر هم خرس يه از:  برگشت آيدا طرف به عسل. کشيد دراز و برداشت را بالش تيام

 زتمي و شفاف آنقدر و کرد مي پر را زانويش زير تا فقط آب.  کرد نگاه آب کف زيباي هاي سنگ به و خنديد آيدا

 !خرچنگه ، ببين بيا عسل:  کرد مي حظ آيدا که بود

 را خودش عسل ولي افتاد آب در آيدا ، برخورد آيدا به و داد ازدست را تعادلش ناگهان ، آمد او طرف به عسل

 که را او و گرفت را آيدا دست و زد آب به ، آمد طرف اين به و پريد جا از آنها جيغ صداي از تيام.  کرد کنترل

 نشد؟ چيزيت:  کرد بلند جا از بود آب خيس

 !شدم خيس فقط ، نه:  کشيد دست ، بود خورده ها سنگ به محکم که کمرش به آيدا

 ... بري راه نيستي بلد هم صاف زمين رو که تو:  برگشت عسل طرف به عصبانيت با تيام

 !تيام نداره عيبي -

 اما بود پاشيده او به آيدا افتادن از آب کمي و شده خيس زانويش ات فقط او.  بود زده خجالت هم خودش عسل

 تا ابي:  گفت آيدا به و کرد نگاه عسل به غيظ با تيام ، خورد مي هم به سرما از هايش دندان و بود خيس خيس آيدا

 !بکنيم برات فکري يه نخوردي سرما

 را تيام پلور هم مانتويش جاي به و کرد ضعو آن با را شلوارش آيدا ، داشت ماشين در جين شلوار يک تيام

 عسل ي حوصله باالخره. زد مي غر عسل به دائم حال همان در و شد آتش کردن درست سرگرم هم تيام ، پوشيد

 !بخشه نمي قلي خان بخشه مي خان ، زنه نمي حرفي که آيدا ، ببخشيد گفتم دفعه صد بابا:  رفت سر

 چي؟ بکنه پهلو سينه اگه بوده؟ درست تو کار يعني زنه نمي حرفي آيدا چون حاال -

 !که کردم عوض لباسامو بابا؟ خبره چه:  خنديد آيدا

 بگيرم؟ سشوار اينا عمه از برم خواي مي!  خيسه هنوز که موهاتم ، بود يخ آب:  بود سوار را خودش خر تيام ولي

 !ميشه خشک ، نه -

 رفته باغ به عمه ي خانواده ديدن براي بقيه ، بودند باغ وطهمح در نفر 3 آنها فقط ، شد پرت حواسش تيام حرف با

 !بياره سشوار بره تيام بزار بخوري؟ سرما واقعا نکنه:  کشيد را او بازوي عسل! ويال داخل بودند

 بود؟ حساس تيام و آلما روي اينقدر چرا!  خدايا بود؟ فکري چه در عسل و کرد مي فکر چه به او

 مچش خيلي تيام اوايل داشت ياد به آيدا ، بود نديده دختري هيچ به را تيام توجه حاال تا که خاطر اين به شايد

 يداآ نظر به هرچند. نميداد او به اهميتي هيچ تيام ولي پلکيد مي برش و دور مدام پرستو ، بود گرفته را دخترها

 به بود آمده خوشش تيام از هم خودش که دانست مي دلش ته داد نمي اهميتي دخترها به واقعا تيام ، نبود عمدي

 ايمان با هم وقتي و شد ناراحت ، ديد را خودش به او توجهي بي وقتي ولي بود موقر و شخصيت با که خصوص

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

125 

 

 او از روزبه طرف از که وقتي. گرفت دل به را اش کينه گرفت مي تحويل را او ايمان خاطر به و شد صميمي

 مي و بود محترمي و خوب پسر روزبه ، بود شده کفري دستش از ، بزند آتش را او خواست مي کرد خواستگاري

 مي و ترسيد مي اش آينده از ايمان چون و کند اصرار ازدواج اين براي شود خبر با او پيشنهاد از ايمان اگر ترسيد

 بد از يول پيچاند مي را او سريع آيدا بود گفته خودش روزبه اگر. باشد مطمئن او جانب از رفتن از قبل خواست

 ردک مي اصرار حتما فهميد مي اگر ايمان ، بگويد ايمان به هم تيام ترسيد مي او و بود گفته تيام به روزبه حادثه

 خر راه او چون ، کند قبول ميشد مجبور ايمان خاطر به آيدا حتي شايد و کند فکر روزبه ي درباره جدي آيدا

 و ودب آمده تفاوتي بي با که بود عصباني تيام دست از ، بود ردهک گريه روز آن چقدر.  بود بلد خوب را آيدا کردن

 . نباشد تيام تن به سر ديگر خواست مي شب آن از.  ميداد پيشنهاد او به ديگري کس براي

 ! سميرا عمه سالم:  پراند جا از را او صدايي

 لهگ تيام به سميرا ، بودند آمده باغ محوطه به بقيه همراه به هايش دختر و خانم سميرا ، شد بلند دستپاچگي با

 و افتاد آيدا هاي لباس به چشمش آالله ، گفت را آب در آيدا افتادن ماجراي تيام و نرفته آنها ديدن به که کرد

 .بود تنت ، آب تو افتادي وقتي روز اون که لباساييه همون اينا:  خنديد

 زد؟ مي حرف چه از

 واسه ماشين تو بزاري لباس هميشه که شد عبرتي درس گفتي ، آب تو ادد هلت آلما که روز اون: داد ادامه آالله

 !احتياط

 يامت: گفت مادر که بود افتاده صرافت به تازه آيدا.  افتاد بود شده گيج که آيدا به چشمش ، خنديد اجبارا تيام

 ديدين؟ هم رو سميرا عمه رفتين که شمال نگفتي

 !تمگف کردم فکر: زد راه آن به را خودش تيام

 گرم او با زياد که بيند مي سفر در را دلدارش که دانست مي شب آن پس ، رفت سياهي آيدا چشم جلوي دنيا

 ، شد خفه و کوچک ناگهان دنيا کرد احساس آيدا...  بزند دور را او خواست مي ، بود او کردن خر براي ، نگرفت

 ... بود يخزده اش سينه ، آمد ينم در نفسش ، باشند گذاشته قلبش روي بزرگي ي وزنه که انگار

 زانوها روي هم را اش چانه و کرد حلقه ها زانو دور را دستش ، کرد نزديک آتش به را خودش و رفت جلوتر

 . بود پوشيده را رو دو خائن آن هاي لباس ، شد متنفر هم خودش از ، پيچيد دماغش در تيام ادکلن بوي ، گذاشت

 مي و گشت مي بر زودتر بعد رفت مي شمال به آنها با! عوضي رياکار!  ميداد را دروغگو انگيز نفرت موجود آن بوي

 خواست مي بعد برود در به 83 به آنها با کرد نمي تعارف او به اصال! پست متظاهر! بوده خانواده خاطر به گفت

 .بکند او افتادن آب به خاطر به را سرعسل

 عزيزم؟ خوبي:  آمد طرفش به مادر
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 ؟ کرد مي اعتراف گفت؟ مي را راستش ميداد؟ دباي جوابي چه

 !شدم خيس فقط ، خوبم:  زد تلخي لبخند

 مي ، سرده هم هوا! خيسه هنوز که موهاتم:  بود شده کنده پوستش از کمي که کشيد دست او ي گونه به مادر

 ويال؟ داخل بريم خواي

 !نيستم راحت اونجا ، مونم مي همينجا ، نه -

 ... پس ، باشه -

 را او که داد نمي اهميتي ديگر آيدا ، رفتند ويال طرف به آلما همراه به تيام ، رفت تيام سمت به و شد دبلن

 ... نيايد او چشم جلوي فقط ببيند آلما دوشادوش

 طلب وفرصت دروغگو! بود ديگري پسر هر مثل هم او داد؟ مي اهميت تيام به حد اين تا چرا!  زد نهيب خودش به

!!! 

 بهتري؟:  آمد او طرف به اپسيدلو با عسل

 .بيفتد گريه به زدن حرف با ترسيد مي ، نداد را جوابش

 !ديده شمال جادوگرو بود نگفته:  نشست کنارش عسل

 گفت؟ مي بايد چرا ، نه

 چسبيده؟ بش که ديده تيام تو چي جادوگر اين نميدونم من -

 ما به : انداخت باال را هايش شانه ، بود چسبيده او به ببيند تيام در چيزي اينکه بدون هم آيدا نداشت خبر بيچاره

 چه؟

 نمياد؟ خوشش اون از تيام فهمه نمي يعني آخه -

 نمياد؟ خوشش گفته کي -

 مشناس مي رو تيام من!  مو پيچش من و ميبيني مو تو مادربزرگم قول به:  کرد نگاه او به سفيه اندر عاقل عسل

 !داره دوست رو تو نداره دوست رو آلما اون

 رسيدي؟ نتيجه اين به تنهايي:  خنديد آيدا

 .شد خيره آتش وبه برگرداند را رويش

 بود؟ چي خاطر به بکشه؟ منو خواست مي آب تو افتادي وقتي بود چي پس -
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 !همين ، گلم هست من به حواسشون خيلي! عسل هستم اونا مهمون من -

 !هست بت حواسش که هستي دختري تنها تو ، شناسم مي رو تيام من!  زياده صبرم من نکن، باور ، باشه -

 ار او ايمان خاطر به تيام ، است حاکم ايمان روح تيام و او بين دانست نمي ، نداشت خبر چيز هيچ از عسل طفلک

 .داشت مي نگه چشمش تخم روي

 رد که باغ داشتيبه سرويس به که کرد مجبور اورا و داد آيدا دست به را سشواري تيام و برگشتند آلما و تيام

 .رانداشت جادوگر ي حوصله چون رفت او با هم عسل. کند خشک را موهايش و برود بود نزديکي همان

.  شدند باغ در زدن گشت مشغول عسل با ، برگردد بقيه پيش نداشت حوصله ولي کرد خشک را موهايش آيدا

 مي جواب فقط آيدا و زد مي حرف عسل تربيش.  زدند حرف دري هر از و افتادند راه بزرگ باغ آن در همينطور

 .کرد مي دق آيدا ، نبود آنجا عسل اگر ، نبود تنها که شکر رو خدا ولي. داد

 عسل رفط به آيدا -بودند زده بيرون باغ از - بودند کرده گم را راه ولي ، برگردند گرفتند تصميم شدند که گرسنه

 !اومديم مسير کدوم از نمياد يادم اصال:  برگشت

 نيس؟ همرات تلفنت -

 ! ماشين تو گذاشتمش ، آب تو بريم اينکه از قبل نه -

 آنها داييص که بودند افتاده خنده به گمي در سر فرط از شدند وگورتر گم انگار ولي گشتند ساعتي نيم اميدي نا با

 !خانم عسل: پراند جا از را

 ساعته 2:  بود ايستاده درهم ابروهاي با و کمر هب دست که ديدند را – کيارش – تيام عموي پسر و برگشتند هردو

 اين؟ خنده مشغول شما بعدش گرديم مي شما دنبال ما

 !کرديم نمي پيدا راهو منتهي گشتيم مي بر داشتيم هم ما ، ببخشيد -

 بود؟ چي اش خنده پس -

 بود؟ چي اش گريه گفتين مي بازم که کرديم مي گريه اگه! ها دادين گير -

 ندرسيد وقتي و است ديده را آنها که زد زنگ تيام به کيارش.  برگشتند باغ به هم با و نزد رفيح ديگر کيارش

 بيرون؟ ميرين ميفتين راه بلدين رو اينجا خيلي:  شد منفجر ترقه مثل تيام

 !نيست مربوط تو به:  کشيد را تيام دست مادر

 ، بودند نزده او به حرفي هيچ تورج عمو و جون فرشته ، افتاد خجالت به آيدا و کرد بازخواست را عسل رضا آقا

 !نکردين درستي کار ، شدين نمي خارج باغ از بود بهتر:  داد تذکر جون فرشته فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

128 

 

 !جون فرشته ببخشيد -

 چند شرمنده من افتاد مي براتون اتفاقي اگه دوني مي ماست مهمون که هم عسل ، سپردن ما به رو تو ، عزيزم -

 ميشدم؟ نفر

 اي گوشه رفت و کرد خواهي معذرت بود شده زيادتر تعدادشان آنها نبود در که هم بقيه از ، داد مي حق او هب آيدا

 عکس او از آلما ، بود شده مظلوم خيلي بود گشاد پايش به که تيام شلوار و رنگ طوسي پلوور آن با. نشست

 !رسي مي نظر به معصوم و گناه بي خيلي تو ميگه آلما:  گفت آيدا به رو و زد لبخند تيام ؛ زد حرفي و گرفت

 نظر خالف بر:  رفت او طرف به تيام و شد بقيه از گرفتن عکس سرگرم آلما.  نگفت چيزي و زد لبخند زورکي آيدا

 !مربوطه من به تو مورد در اي مسئله هر مامان

 .زد پوزخند آيدا

 مي من هب بايد ، باشه جمع بيشتر حواست بايد تو ، کوچيکتره تو از عسل ، داشتم انتظار اينا از بيشتر تو از من -

 !بيرون برين خواين مي گفتي

 بگيرم؟ اجازه تو از کاري هر واسه بايد کي تا دونم نمي -

 !بيام باهات هم خودم که بود اين منظورم ، بگيري اجازه نگفتم -

 نگهبان؟ ي فرشته يا مني؟ پاسبان مگه تو -

 سرخر؟ يا -

 نمتو نمي که کن قبول ولي ببخشيد:  آمد خود به تيام ي کننده ناراحت جواب و خودش ي انهطلبکار لحن از آيدا

 من به تو مگه! باشم داشته خودمو زندگي خوام مي منم بدم، پس جواب تو به کاري هر واسه هميشه نميشه و

 ناي ي حوصله منم کن اورب( درآورد را او اداي) کردم باور حرفتو که ساده من شمال؟ ميري فاميلت و فک با گفتي

 !ندارم رو مهموني

 !شمال ميان هم اونا نميدونستم من:  کرد زمزمه تيام

 !اومدم دنيا به ديروز که نه کردم باور منم آره -

 يرونب ميزدي نبايد شناسي نمي رو اينجا تو ميگم من قضيه؟ اين به کردي بند چرا تو فهمم نمي آيدا، کن بس -

 ... اصال ، ميگم خودت واسه من ميکنم، تتبازخواس دارم من ميگي

 بگي؟ ميخواي همينو ، درک به برم اصال -

 يوقت ديگه ي دفعه ولي ميري کجا تو نيست مربوط من به ، مامان ميگه راست من؟ دهن ميزاري حرف ، اکبر اهلل -

 !نشن نگران بقيه که ببرين همراتون هم موبايلتونو لطفا باشين تنها گرفتين تصميم
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 !کردم نگرانتون که متاسفم:  گفت تمسخر با

 بدر 83 ياد به.  شد خيره آتش به و کرد پشت او به توجهي بي با هم آيدا.  نشست همانجا ولي نداد را جوابش تيام

 يهوا دلش ، افتاد مي گريه به آيدا بار هر و رفتند مي بيرون شب آخر ايمان و او ، افتاد پيشش هاي سال و پارسال

 تمام ، بريزد هم به را دنيا خواست مي دلش ديد مي شان خانواده همراه را بقيه وقتي ، کرد مي را رشماد و پدر

 ... بود کرده جگرش به خون آيدا چقدر ، ايمان طفلک ، کرد مي گريه را فروردين 83 شب

 تيام.  آمد نمي در نفسش و لرزيد مي هم هايش شانه ، گرفت شدت ولي ريخت مي اشک آرام اول ، افتاد گريه به

 شده؟ چت:  شد متوجه

 و تنشس باغ توي دستشويي ديوار پشت ، نبيند را اش گريه کسي تا رفت دستشويي طرف به و شد بلند آيدا

 آمد مي اينها با بايد رفت؟ مي تفريح به خودش ي خانواده با نبايد او چرا بود؟ سرنوشتي چه اين ، کرد گريه سير

 .بود گرفته جا همه و همه از دلش. بکند راحتينا و غربت احساس اينطور که

 نيستم؟ مزاحم:  آمد او طرف به خجالت با ، شد پيدا عسل ي وکله سر

 اينجام؟ فهميدي کجا از ، نه: زد لبخند خيس صورت آن با آيدا

 گفت دکر صدا تيام ، رفتي کجا نديدم رو تو کرد مي دعوام داشت بابام که من ، گفت بم تيام: نشست او کنار عسل

 بهتري؟ ببينم بيام

 .ميشدند مشکوک قضيه به آمد مي خودش اگر ، بود بهتر اينطور ، نه ولي بيايد؟ خودش توانست نمي

 خبره؟ چه اونجا -

 م؟بري هم ما مياي ، ببينن برن ميخوان ها بچه هست نزديکيا اين چشمه يه ، مشغوله کاري يه به هرکي ، هيچي -

 .دشدن بلند و کرد قبول آيدا

. تاس ميزده زار او که نداشت خبر کسي تيام و عسل جز به و نداشت گريه از نشاني هيچ آيدا صورت خوشبختانه

 جدا هم از آنها راه ، بکند تيام درگير را خودش خواست نمي ديگر. برگرداند را رويش آيدا و کرد نگاه او به تيام

 !بود

 مي راه آنها سر پشت ، پرت حواسش و بود گوشش در شيگو که هم تيام ، رفتند مي بقيه سر پشت عسل و او

 خبره؟ چه ، تنهايي:  پيوست او به هم کيارش مدتي از بعد. رفت

 !بندازم خطر به خودمو خوام نمي فقط ، نيس خبري -

 خطري؟ چه -

 !بيجا تهمت ، حديث و حرف -
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 .نداد اهميتي هم او که بشنود آيدا که گفت بلند صداي با را اين

 اهنگ آيدا هاي کفش به بدبيني با و رساند آنها رابه خودش تيام ، سخت آن از گذشتن و بود صخره مسير از کمي

 کنم؟ کمکتون خواين مي:  کرد

 هب که کرد را سعيش تمام آيدا.  کرد تشکر عسل و نگذاشت محل آيدا ولي بود آيدا به مستقيم صحبتش روي

 وا رفتار از هم تيام. نداشت را تيام کردن وخشک تر و ها تذکر ي هحوصل ديگر ، شد موفق و بگذرد آنجا از سالمت

 .زد حرف کيارش با و گرفت فاصله آنها از ، بود رنجيده

 !ها نري آب تو ، عسل:  زد داد تيام ، رفتند چشمه طرف به آيدا و عسل

 .نشستند سنگي تخته روي هم با و داد تکان سري عسل

 هست؟ تو به حواسش چقدر ديدي -

 عسل؟ شدم من حاال تا کي از -

 !کردي سرويس امو خاله پسر دهن ، زد حرف باهات نميشه ، زهرماري برج که تو ، اوه -

 !ات خاله پسر واسه بميرم -

 نکنين؟ غيبت سرم پشت خواين مي:  شنيد را او صداي تصادفي ، گذشت مي آنها کنار از که تيام

 بودين؟ شما ما نظورم کجا از ندين؟ گوش حرفامون به لطفا ميشه -

 !نکن بداخالقي اينقدر! در به 83 اومديم کي با ببين رو ما:  رنجيد تيام و گفت تلخي به آيدا را اين

 !گرفته دلم ، نيس خودم دست ، ببخشيد:  بود شده نحس صبح اول از ، گفت مي راست

 !گردن مي بر زود انشاهلل ، عزيزم:  گفت مهرباني با عسل

 ... ميرفت داشت که بود کسي ، برگردد که نبود کسي ، دنز حرفي تيام ولي

 ياب عسل:  داد تذکر او به آيدا.  نزد حرفي هيچ تيام و زد آب به ، شد بلند جا از عسل و نشست آنها کنار هم تيام

 !بيرون

 !عمقه کم ، نداره عيبي ، نه:  گفت بلند تيام ولي

 !نرو آب تو عسل گفتي پس بود چي -

 !بودي تو منظورم:  داد جواب اليخي بي با تيام

 چالقم؟ دارم؟ عسل با فرقي چه من -
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 !باشي خورده سرما تو ترسم مي حاالشم همين ، نخير -

 !مرده بعد روز دو ، خورده سرما کس هر اينکه نه ، آره -

 .شود بلند خواست

 !ميکنم خواهش ، بشين -

 چيه؟ -

 کردم؟ بدي کار ؟ تادهاف اتفاقي چه کني؟ مي تا بد من با اينقدر چرا -

 !نيست اين مسئله ، نه:  زد لبخند آيدا ، پرسيد مي مادرش از که اي بچه انگار

 اينطور تو باشم شده باعث من خواد نمي دلم! ببينم اينطور رو تو ندارم دوس اصال من چيه؟ بگي بهم ميشه -

 !باشي گرفته

 !ستيني تو من ناراحتي مسئله فهمه مي ايمان ، نباش ناراحت -

 !کنم تحمل رو تو ناراحتي اين تونم نمي من! نيست اون بحث ؟ وسط کشي مي ايمانو پاي چرا:  شد کالفه تيام

 !نکني نگام توني مي -

 !آيدا -

 !بيچاره بدبخت ، ميزد راصدا او هم باز کاش

 چيه؟ -

 !بفهمي که بزنم حرف تو با بايد زبوني چه به دونم نمي من -

 !نيس جالب زياد انگليسيم متاسفانه ولي ؛ فهمم مي فارسي من -

 بساطو اين انتظار که من! اينجا اومديم کرديم غلطي چه:  برد فرو حالتش خوش موهاي در را هايش دست تيام

 !نميان ديگه سال تاصد و ميرن ديگه روز دو اينا خدا به ، داشتم

 داره؟ ربطي چه من به -

 !نيس خبري بگم خوام مي -

 !ميري که تو ، بيان اونا نيس الزم -

 نمياد؟ خوشم آلما از بخورم قسم برات خواي مي -
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 نه؟ يا مياد خوشت که چه من به -

 !نميده قد جايي به عقلم کنم مي فکر چي هر ، واهلل دونم نمي -

 .چکيد آيدا چشم از اشکي قطره

 !نکن گريه ايمان روح به رو تو -

 !نده قسمم -

 چته؟ نميگي چرا! کنم آرومت رچطو دونم نمي:  کرد التماس تيام

 .گفت نميشه که چيزو همه -

 .نزد حرفي و رفت فرو فکر به حرف اين با تيام

 ساکت دو هر آيدا و تيام برگشتن موقع. نشست کنارشان و آمد بيرون آب از آنها شدن ساکت ديدن با عسل

 تيام راچ که کرد مي فکر اين به آيدا.ندا رفته فرو خود در اينطور که گذشته چه آنها بين دانست نمي عسل ، بودند

 نمي واقعا دانست مي را آن علت کاش ، بود او ناراحتي فکر در تيام و دهد مي اهميت او احساسات به همه اين

 جز به کسي به که بود بار اولين ، بود عجيب هم خودش براي. کند تحمل را آيدا چشمان غم و ناراحتي توانست

 و غمگين آنقدر را آيدا تا بکشد درد خودش داد مي ترجيح.  ميداد اهميت حد اين تا برادرانش و مادر و پدر

 .تدانس نمي را اين آيدا ولي ، بود مربوط خودش به تماما ، ندارد ايمان به ربطي هيچ که دانست مي ، ببيند ناراحت

 ي هعالق مورد آهنگ ، کرد بلند را ضبط صداي و گذاشت باز را ماشينش درهاي تيام ، برگشتند بقيه پيش وقتي

 :بود گذاشته را آيدا

 قشنگي احساس يه معناي تو

 ديدار شوق و عشق گرمي مثه

 سپردن دل قشنگ حس مثه

 دلدار براي دل تابي بي مثه

 را خودش کنان شادي ايليا که زدند مي حرف و بودند نشسته عسل با ، شد آيدا ي روحيه شدن بهتر باعث اين

 جا از را همه آخ صداي. ريخت پايش روي داغ چاي و افتاد چايش ليوان شد، هول آيدا ، انداخت آيدا پشت روي

 ستکجا حواست:  زد تشر ايليا به ساختگي عصبانيت با ، کند دعوا کسي با توانست نمي بار اين تيام. پراند

 وروجک؟

:  گفت عمه به رو نگراني با و کرد بررسي را آيدا ملتهب ساق جون فرشته ، برود آيدا سراغ مادرش تا کرد صبر و

 دارين؟ سوختگي پماد اينجا ، خانم هانيه
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 . کشيد مي آيداخجالت ، زد راتا آيدا شلوار مادر و بياورند تا زد زنگ هانيه عمه

 !بخوره هوا بزار نه -

 به و نياورد طاقت باالخره که کرد مي حس خودش روي را تيام نگاه ، نباشد ديد در پايش تا کرد بقيه به پشت آيدا

 . آمد آنها طرف به عسل با شوخي ي بهانه

 ؟ نشد چيزيت -

 !اس ساده سوختگي يه ، نه -

 ساده؟ سوختگي ، بود سوخته نعلبکي يک ي اندازه به پايش

 !بديم؟ اش خانواده تحويل سالم مردمو امانت گذاشتين شماها اگه:  زد عسل به آرنج با آرام تيام

 !بودها داغ چاييت نيس؟ چيزيت مطمئني:  گفت نگراني با تيام و خنديدند عسل و آيدا

 .نکرد اذيتم زياد چاي داغي بود سرد بدنم ، آب تو افتادم که صبح از ، نداره عيبي:  خنديد آيدا

 !داشتي هم مارو هواي ام خاله پسر و دختر ي اندازه به کاش ، منطقي و دليل چه -

 .نداشت برايش جوابي آيدا و گفت آرام را جمله اين

 يم بحث تحصيل ادامه ي درباره - گرفت مي مديديت فوق وداشت بود خوانده برق که -کيارش و تيام نهار از بعد

 امهاد مسئله اصال:  زد مي ديگري حرف تيام ولي نداشت فرقي خيلي کشور از خارج و اينجا کيارش نظر از ، کردند

 !کنم زندگي اينجا خوام نمي من ، نيست تحصيل ي

 داره؟ عيبي چه اينجا گهم -

 زندگيشون وآسايش رفاه! همين ، مياد خوشم بيشتر اونا زندگي وضعيت از حال هر به ، بدم توضيح تونم نمي -

 !بيشتره

 !ببيني چي تو آسايشو تا:  گفت مقدمه بي آيدا

 کرده گناهي چه د؟ميدا دست از را اش خانواده بايد دختر اين چرا خدايا ، گرفت تيام دل ولي کرد تاييد کيارش

 بود؟

 فراموش را اش خانواده دادن دست از غم او که بکند کاري توانست مي خواست مي دلش دليل چه به دانست نمي

 ...  بکند

 دانشجويين؟ هم شما:  برگشت آيدا طرف به کيارش
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 !خونم مي مکانيک -

 ؟ داشتين دوست رو رشته اين:  رفت باال کيارش ابروهاي

 از و يهخوب ي رشته مکانيک و حيفه گفتند شد خوب ام رتبه وقتي ولي داشتم دوست رو عماريم بيشتر راستش -

 ... حاال ولي نکردم فکر بهش زياد شرايط اون تو يعني ، نبودم معماري دنبال هم خيلي...  حرفا اين

 رد تغييري اين البته ، بود کرده انتخاب معماري کاش که کرد مي آرزو ، آمده پيش وضعيت اين با ولي نداد ادامه

 ... بيچاره و گرفتار اينطور ، نميشد اينطور خودش االن روز و حال ولي آورد نمي پديد ايمان وضعيت

 مي چطور صورت آن در ، نمود مي راضي ، بود نکرده انتخاب را معماري آيدا اينکه از کامال تيام ، او عکس بر

 ته؟رش شد هم معماري ، کردي کاري خوب:  کند تصور را آيدا دونب زندگي توانست نمي اصال ببيند؟ را او توانست

 !نقاشيه همش

 نيست اين منظورم( گفت خواهانه عذر)  بهتره معماري منم نظر به حرفيه؟ چه اين:  نبود موافق او با کيارش ولي

 براي ريبيشت امنيت معماري ، کاري نظر از حال هر به خوب ولي پسراست واسه فقط مهندسي هاي رشته که

 کنين؟ کار خواين مي کجا مدرک اين با کردين فکر هيچ ، داره خانما

 ... و خوب دانشگاه ، باکالس ي رشته ، نکردم فکر اينش به رشته انتخاب موقع:  لرزيد تيام دل و خنديد آيدا

 !بودم احمق ، ديگه همين

 !کنم مي پيدا کار برات خودم ، نيس اينطور هيچم:  برخورد تيام به

 ديگه؟ انگليس تو ، آره -

 نه؟ مگه ، کنه مي پيدا برات خوب کار يه من طرف از کيارش خوب:  نشد ساکت ولي نشست عقب تيام

 !نيستم کسي زحمت به راضي ، ممنون خيلي -

 . رفت هم در صورتش درد از ، خورد سوختگي جاي به شلوارش ، شد بلند

 کنه؟ مي اذيتت:  گفت نگراني با تيام

 ؟ داشت را هوايش بچه کي مثل چرا

 ، نه:  بکند کجي دهن او به کيارش جلوي خواست نمي ولي ميخورد هم به تيام ي پرستارانه رفتار اين از حالش

 !خوبه

 . برود که برگشت

 ميري؟ کجا:  پرسيد فورا تيام
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 !برام و دور همين -

 را او توانست نمي ، شد عصباني کارش اين ديدن با تيام.  گذاشت آب در زانو تا را پايش و رودخانه کنار رفت

 نيست؟ بش حواست چرا هستي؟ دوستي جور چه تو:  زد صدا را عسل ، بيايد بيرون کند مجبور

 اس؟ بچه مگه -

 !خوره مي سرما!  بيرون بياد آب از بگو بش برو ، عسلي نکن دو به يکي من با -

 !بيرون بيارمت آب از فرستادن منو:  برد فرو آب در را پايش و نشست هم خودش ، رفت آيدا طرف به عسل

 جون؟ فرشته ؟ کي -

 !اشون زاده آقا ، نه -

 !باشم خودم مواظب تونم نمي من انگار! اس ديوونه -

 !توني نمي شدم مطمئن ديگه -

 .بود تيام ، برگشتند هردو

 گفتم؟ چي بت من:  کرد نگاه عسل به عصبانيت با

 !نيست بچه که آيدا آخه -

 لج من با! آيدا دستت از شدم خسته.  است بچگانه جفتتون رفتار است، بچه هم خيلي:  بود عصباني اواقع تيام

 !نرو آب تو گفتم بت که بود آخر ي دفعه ، نشدي سير که خودت جون از کردي

 و دز صدا را وعسل آيدا ، مادر.  داد مي دستور او به جديت با تيام ولي کند اطاعت او حرف از خواست نمي آيدا

 .آمد بيرون آب از بهانه اين به آيدا

 لباس ، بود شده خشک خودش هاي لباس که آيدا ، شد زدن حرف مشغول کيارش با و کشيد دراز نهار از بعد تيام

 ، نزد پس دست با همون اين ؛ کرد فکر تلخي به.  کشيد تن به را پلور ، سرما ي بهانه به ولي آورد در را تيام هاي

 وير را هايش دست و نشسته آفتاب توي ، نياورد خودش روي به ولي بود شده سردش انصافا! دنهکشي پيش پا با

 !نيستي خوب انگار:  آمد طرفش به نگراني با عسل.  است زده يخ درون از کرد مي احساس ، بود کرده جمع سينه

 .مياد سردي باد يه ولي ، خوبم:  کرد کنترل را هايش دندان

 کردن درست مشغول و آمد جلو حرف بي هم تيام ، نزد حرفي ولي نبود سردش نازک نتويما آن با عسل البته

 کهت خيال و فکر در غرق و بود نشسته ، نبود مريضيش به راضي ولي بود دلخور آيدا رفتار و ها حرف از. شد آتش
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:  کرد شروع خودش اآيد ، نزد حرفي ولي شد متوجه تيام.  نشست کنارش آيدا که کرد مي جا جابه را چوب هاي

 !خوام مي معذرت

 يخال من سر ناراحتيتو چرا دونم نمي ولي ناراحتي چيزي يه از تو که فهمم مي من ، نيست خواهي عذر به نيازي -

 ... تو ولي بفهمم رو تو ناراحتي علت ميخوام من ، کني مي

 !کنم مي پارس بت -

 يپا به خار خواستم نمي بودم داده برادرت به که قولي طرخا به من وقعي يه ، خوب دختر ببين!  نزن حرفو اين -

 و شادي ، هستي من ي خانواده اعضاي از يکي تو ، حال هر به ، خوب.  مدت همه اين از بعد و االن ولي بره تو

 من و مني دوست خودت تو ، نيستي من دوست خواهر ديگه تو! مهمه خيلي ، مهمه من براي تو سالمتي و ناراحتي

 .ميدم اهميت خيلي ستامدو به

 سرخ فکر اين از.  باشد او محبوب خواست مي او ، خواست نمي را اين آيدا ولي نبود بد دوست؟ يک فقط ؟ دوست

 ديگري کس هيچ توجه به که کند اعتراف که بود صادق آنقدر ولي کشيد مي خجالت هم خودش از حتي.  شد

 عالقه از آيدا که بفهمد توانست نمي تيام.  بدهد جان است اضرح تيام ي عالقه و توجه براي ولي دهد نمي اهميت

 خودش با را او لحظه هر در. بياورد تاب را آلما ي درخشنده و تابان حضور بتواند که نيست مطمئن خودش به او ي

 . بخواهد بيشتر را او که داد مي تيام به را حق صادقانه و کرد مي مقايسه

 پرت حواسش آلما زيباي موهاي ديدن با بود دختر يک که آيدا. نداشت را آلما جذابيت و زيبايي سوزني سر او

 !تيام به برسد چه ميشد

 مي نم سر به سر خيلي تو ولي کنم خالي تو سر ناراحتيمو خواستم نمي:  گفت کند نگاه تيام به اينکه بدون

 !دادي گير بهم و گذاشتي

 !بودم تو نگران من -

 . باشم خودم مراقب تونم يم ، تيام نيستم بچه من -

 با ) چرا؟ دونم نمي ولي نداشتي منو ي حوصله کال تو امروز. نيست اين اصال قضيه نخير:  گفت تلخي به تيام

 ربطي آلما به نبايد هم خودم نظر به هم هرچند.  نيست مربوط آلما به ميگي که هم خودت(کرد اضافه خجالت

 شکليم نداره کارت به کاري که آلما با نبايد پس ، آزارش و فضولي همه اين با گرفتي گرم عسل با تو ، باشه داشته

 !باشي داشته

 ميزد؟ نفهميدن به را خودش يا فهميد نمي تيام واقعا

 دختريه؟ جور چه:  زد لبخند آيدا

 !دخترها ي همه مثل!  بقيه مثل ، معمولي -
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 اب خواد نمي دلت تو خدايي!  نيست کس هيچ شبيه ! داره فرق ديدم که دخترايي ي همه معموليه؟با چطور آلما -

 کني؟ ازدواج زيبايي اين به يکي

 .شد موفق و کند کنترل را لحنش کرد سعي

 !نميده قد چيزا اين به عقلم من ازدواج؟:  زد قهقهه تيام

 !نکردي فکر بهش حاال تا نگو ، نکن مسخره -

 !نيست زيبايي ازدواج براي من معيار ميگم بت اطمينان با ولي نکردم فکر ازدواج به حاال تا واقعا من ولي -

 !دادي شعار باز -

 برات هاينک مگه کنه مي تسخيرت ، اس کننده افسون زيبايي گفتم بت هم قبال ، نخير: کرد مخالفت شديدا تيام

 .بست دل گذرا چيز يه به نبايد ، گذراست زيبايي. باشه نداشته اهميتي

 !گذره مي چي همه -

 از زيباييت اگه بعد سال 81 ، زيبايي چون( خورد تکان آيدا)  بشم تو عاشق من اگه ميگم ، نفهميدي رمومنظو -

 .هستم پايدارتري چيز دنبال من.  ميشه تموم هم من عشق ، رفت دست

 !نداره منطق عشق ولي -

 ديدن اب بايد آدم وگرنه ، زنه مي اولو حرف عشق توي که نيست زيبايي اين اوقات بيشتر دليل همين به ، دقيقا -

 قعاش حاال تا من که بگم بايد حال هر به.  نمياد خوشم بحثا اين از( خنديد)  بفروشه عشقشو زيباتر ي چهره يه

 !بزنم حرف قطعيت با تونم نمي بنابرايم نشدم

 ره به ، باشه هنيومد خوشت هيشکي از ميشه مگه ، کنم نمي باور:  کرد اصرار آيدا ولي گفت مابانه بزرگ را اين

 !داشتند ها گيري جو اين از همه حاال

 !کورم کم يه ، دارم فرق بقيه با من! ها دادي گير!  بابا اي -

 ايبر ديگري جايگاه آيدا دانست مي هم خودش ، گفت نمي راست هم خيلي تيام ولي.  بود موافق يکي اين با آيدا

 با هم خودش بود گذاشته رويش دوستي اسم موقتا ، بود دهنش تعريف برايش هنوز جايگاه اين ولي کرده پيدا او

 به قضيه اين که بود کرده درک باالخره و دارد توجه آيدا به فقط فاميل جمع در که کرد مي حس ناداني ي همه

 ايچيزه و آفتاب اينقدر تيام ، بود نشسته آيدا جلوي کيارش نهار موقع وقتي ندارد ربطي ايمان با قرارش و قول

 دنبو چرا دانست نمي ، کنند عوض هم با را جايشان بدهد پيشنهاد خبر بي جا همه از کيارش تا کرد بهانه را رديگ

 .کند درک را آيدا روي حساسيتش توانست نمي.  دهد مي آزار را او کيارش جلوي آيدا

 ... ديدنه روز هر رو تو نيازم من:  کرد زمزمه به شروع لب زير بحث کردن تمام براي
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 دکن فرض توانست مي آيدا ولي خواند مي منظوري چه به تيام که نداشت اهميتي ، شد لذت غرق او صداي با داآي

 را آنها ي عالقه توانست مي عسل آيدا انکار ي همه با ، زد لبخند و ديد را آنها دور از عسل. خواند مي او براي که

 !خجول و نرم اي عالقه ، کند حس

 هب و نشسته آتش کنار آيدا.  شدند واليبال بازي مشغول ، نداشت تحمل پايش که آيدا جز به همگي ظهر از بعد

 – تيام حرف از دلش ته آيدا.  بود کور خودش قول به اينکه جز به بود خوب چيز همه در تيام ، کرد نگاه تيام بازي

 او هب تيام کند باور توانست نمي کرد؟ مي چکار آلما با ولي بود شده خوشحال -نشده عاشق حاال تا بود گفته که

 زمزمه و دوخت تيام به را نگاهش ، گذاشت آن روي را اش چانه و کرد جمع شکم در را زانوهايش.  ندارد توجهي

 !دارم دوست:  کرد

 .فهميد نمي تيام و داشت احتياج تيام محبت به واقعا او. بود مظلوم چقدر آيدا طفلک که آخ

 .گرفت غلب را ايليا و رفت بقيه پيش. بود تيام لطف نهايت اين. کشيد آه آيدا ، زد دلبخن و افتاد او به چشمش تيام

 يسخ و آمد عسل بعد لحظه چند. اند رفته بيرون کيارش و تيام و شده تمام بازي نشد متوجه و نبود حواسش آيدا

 روف آيدا آغوش در بيشتر را خودش هم ايليا و کرد ايليا قلقلک به شروع ، زد مي نفس نفس. نشست او کنار عرق

 محبت او به تيام ي خانواده.  داشت محبت کمبود چقدر او! بزرگ خداي ، کرد شاد را آيدا حرکتش اين ، برد مي

 کي در.  کند محبت او به اندازه همان به بتواند که خواست مي را کسي بداند خودش اينکه بدون او ولي کردند مي

 که بود فکر اين در! او به محتاج و خودش از ، خودش به متعلق کودکي ، شود مادر خواست دلش گذرا ي لحظه

 !جون آخ:  آورد در رويا از را او عسل صداي

 تگرف ازتيام را پفک ي بسته زده ذوق عسل.  بودند خريده آلوچه و پفک کيارش و تيام ، برگرداند را رويش آيدا

 !خوام مي چيپس من:  بود ديگري چيز دنبال چشمش ولي

 ! گرفتي سهمتو تو:  رفت طفره يامت

 دوست چقدر آيدا دانست مي تيام که البته ، وجعفري پياز چيپس.  داد آيدا به را چيپس ، عسل ادعاي از قبل و

 !شانس بده خدا:  نشست کنارش عسل و کرد ذوق آيدا.  دارد

 !ها نکني شلوغش ، آي -

 !تو واسه فقط اونم/ ريدخ بسته يه فقط چرا پس ، نيست من به حواسش بگو بعد -

 !نزن حرف ، بخور:  گذاشت بينشان و کرد باز را بسته ، نداد را جوابش آيدا

 کنه؟ نمي اذيتت که پات:  شد نزديک آيدا به جون فرشته

 !بود نشده چيزي ، بابا نه -
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 !بزن گره سبزه پاشو پس ، شکر رو خدا خوب -

 .خنديدند عسل و آيدا

 !بکنين خوب آرزوهاي برين ، نيس شوهر واسه که زدنا گره سبزه ي همه ، که نداره خنده -

 آرزوهايي؟ چه -

 .خوشبختي ، سالمتي:  شد زدن گره مشغول و نشست مادر

 دارين؟ آرزوهايي چه شما:  گفت ماليمت با آيدا

 ) برگرده توحيدم ، کنه بيرون سرش از رفتنو فکر تيام ، ها بچه خيري به عاقبت ، همه سالمتي:  کشيد آه مادر

 !کنب سالمتي آرزوي و بزن گره ، عزيزکم بشي عروس تو( برد باالتر را صدايش کمي بعد و گفت زمزمه رابه اينها

 .اند نمي باقي او روح و قلب از چيزي تيام رفتن با! تيام نرفتن آرزوي به فقط ولي زد گره آيدا

 ه؟شد چي:  آورد در خيال و ازفکر را او و گذاشت گريه بناي عسل

 !بريم بايد ميگن -

 االن؟ -

 .سرکار بره خواد مي فردا هم بابا ، صندوق تو گذاشته کرده جمع وسايلو ي همه مامان ، آره -

 !مدرسه بري بايد که هم تو عزيزم خوب -

 !ميشه تنگ برات دلم -

 !بود؟ شده مند عالقه او به حد اين تا مدت اين در واقعا ، خنديد آيدا

 !هميش تنگ دلم منم -

 ميگي؟ راست -

 نيستم؟ ات خاله دختر من مگه آره -

 بود، کرده را ايمان هواي دلش ، کرد مي ناراحتي احساس قبل از بيشتر آيدا ، اش خانواده و عسل رفتن از بعد

 ... او عزيز ايمان

 .دافتا گريه به ، کشيد مي دوش به را او غم ي همه و بود کسش تنها ايمان که هايي سال تمام ياد به

 باز؟ شد چي:  رفت طرفش به صبرانه بي تيام
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 شد؟ نمي خشک او اشک ي چشمه چرا نداشت؟ تمامي ها گريه اين چرا

 .بکند شادي از پر را قلبش.  بکند فوت آسمان به را هايش غصه توانست مي کاش

 !شده تنگ ايمان براي دلم( بگويد تيام به را راستش که داشت شديدي تمايل)هيچي -

 !ديدم رو تو اشک امروز که بس مردم کني؟ فکر شاد چيزهاي به فعال ميشه ولي ، بود خوب خيلي ايمان -

 !نيست من دست -

 !خودته دست اتفاقا چرا -

 طرفشان به هم بقيه آنها ي خنده اولين شليک با ، خواند برايش ، بود آن در جوک چه هر و درآورد را موبايلش

 .آمدند

 اب بيند مي را آلما است بار آخرين که اميد اين با آيدا ، شدند ماشين سوار و کردند خداحافظي غروب از بعد کمي

 .داد دست او

 !تخت خوابيم مي ، نداريم کالس زود صبح فردا که شکر رو خدا:  او به کرد رو و خنديد تيام

 !خوابيدي کم تعطيالت اين تو که نه -

 ! ديگه خوابه واسه تعطيلي -

 ار کالسش طمع و حرص از تيام ولي ببيند را دوستانش که رفت دانشگاه به ذوق و شوق با آيدا فروردين 85 روز

 صدايش کسي که بود رفته ها کالس راهروي به ارکيده با تازه آيدا.  بود بهتر اينطور شايد ، بخوابد بيشتر تا نيامد

 بود؟ شده خبر چه ازب ، رفت او طرف به آيدا و شد جيم زود ارکيده ؛ ديد را سروش و برگشت.  زد

 آورد رد جيبش از اي بسته بيسار و فالن و عيد تبريک و چيني مقدمه کلي از بعد سروش ، بود وحشتناک بار اين

 ببرد؟ پناه کجا به بزرگ خداي افتاد، دوران به آيدا سر گرفت، او طرف به و

 فالحت؟ آقاي چيه اين:  گفت سردي به

 !بگيرين ، قابله نا -

 !بگيرم نداره لزومي ولي ، ممنون خيلي -

 کنين؟ قبول ميشه ، نو سال مناسبت به اس هديه يه اين ميکنم، خواهش -

 !اصال -
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 يامت که شکر خدارا بگذارد؟ دلش کجاي را کادويش و پسر ،اين رفت کالس به و کرد پشت او به عصبانيت با آيدا

 .داشتند شنگه الم باز گرنه و بود نيامده

 !توئه مال اين اينکه مثل آيدا:  آمد کالس به شادي که دميش آرام داشت تازه

 گرفتي؟ چرا:  ميشد منفجر داشت آيدا

 !افتاده کيفت از نبوده حواست گفتن گرفتم؟ مي نبايد چرا:  بود گيج شادي

 داد؟ بهت کي -

 !شيمي دخترهاي از يکي -

 محبت نگاه تمناي و بود اسير ديگري يجا او دل خدايا. گرفت حرص با را بسته آيدا ، نبود مقصر بيچاره شادي

 ... يک آنهم داد مي هديه او با دريغ بي يکي اين و داشت را آميزش

 !طال ي گوشواره -

 فوق ، درآورد را ها گوشواره.  بود کرده باز را بسته شادي ، آيدا مخالفت عليرغم ، گفت حيرت با شادي را اين

 !؟طال کرده چه:  گذاشت انگشت روي را گوشواره يدهارک! دار نگين قلب دو ، بودند زيبا العاده

 اون ساز به و بشم خر اينطوري من که کرده فکر چي:  گذاشت جعبه در و گرفت را گوشواره طاقتي بي با آيدا

 برقصم؟

 !بشي آروم کن صبر نندازي؟ راه جنگ:  گرفت را دستش ارکيده

 ... بود بهتر اينطور

 و اخم نهايت با و داشت نگه را سروش آيدا ، کالس دو زماني ي فاصله در.  کرد بدتر را اوضاع کار اين ، نه اما

 !بدين کادو من به زور به ، کلک با نداشتم انتظار فالحت آقاي:  برگرداند را جعبه ناراحتي

 ... اينطور گفتم ، نگرفتين شما -

 ... اونم ، نداره مناسبتي هيچ من به شما دادن کادو ، محترم اقاي -

 ديگر اين.  بود شده خيره او به و ايستاده چشمانش در هايي شعله با تيام او متري دو در ، ماسيد دهانش در فحر

 شد؟ نازل کجا از

 !خدا يا ، نداشت را تيام ديدن انتظار ، رفت در و گذاشت نرده ي لبه روي را بسته ، کرد گم را وپايش دست آيدا

 .گرفت را او ي شماره و درآورد را گوشيش
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 بله؟ -

 .باريد مي عصبانيت صدايش از

 کجايي؟ ، سالم -

 باشم؟ خواي مي کجا -

 !ميدم توضيح برات رو چي همه ، نکن کاري هيچ! تيام لطفا ، کالس سر -

 ... سرم پشت و کني مي يخ رو سنگ رو پسره اين من جلوي که ميدي؟ توضيح رو چي -

 !پايين بيار صداتو ، ميدم توضيح که گفتم -

 ... که نميزارم من ، کنم مي فيتال -

 .خورد را حرفش

 بدي؟ هديه بهش خواي مي هم تو نکنه کني؟ تالفي که کرده چکار مگه -

 ... بگيرم ازش ،حالي بکنم غلط من -

 دليل؟ چه به مثال -

 !مردم ناموس براي مزاحمت -

 ؟مزاحمت شده دادن هديه حاال تا کي از:  داشت حساسيت ناموس ي کلمه به آيدا

 !اينکه مثل اومده خوشت -

 اومده؟ بدش طال اونم هديه از حاال تا کي:  گفت ، کند فکر حرفش به اينکه از قبل

 .شد قطع تماس و مکث

 به و آمد بيرون کالس سر از.  داشت دلشوره آيدا. نيامد هم کالس به. نداد جواب ، گرفت را شماره دوباره چقدر هر

 بود کرده اخم شدت به حاليکه در درختي زير را صاحبش و گشت ، بود ينگپارک در تيام ماشين ، رفت محوطه

 . رفت او طرف به دلي دو با و کرد نگاه را برش و دور. کرد پيدا

 نيومدي؟ کالس سر چرا -

 .نداد را جوابش

 !بيا پاشو ، نکن اينطوري کنم مي خواهش -
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 .نخورد تکان

 !وايسم اينجا من زشته ، تيام -

 زشته؟ من با زدن حرف فقط ، نيست زشت بقيه از گرفتن ديهه و زدن حرف -

 همه از تونم کردم؟مي گناهي چه وسط اين من نمياد خوشت پسره اين از تو ، زدم حرف باهاش کردم غلط من -

 !برم قربونت پاشو کنم؟ فرار

 نمي و خواست نمي او ، دنبو متوجه تيام ولي. کرد زده خجالت را او و شد رها آيدا دل ته از تير مثل آخر عبارت

 هب او. بدهد هديه آيدا به نداشت حق او جز به هيچکس.  بکند تحمل را آيدا به ديگري پسر محبت اظهار توانست

 .کشيد مي رخش به را سروش طالي کادوي آيدا حاال و بود داده هديه آيدا به را ادکلن و لباس زور

 !کالسه سر که جونت سروش داري؟ چکار من به تو -

 .رفت کالس به و برگشت ، برخورد آيدا به حرف اين

 ماشين ارکيده هم باز و بود راه در شديدي باران ، بود شده تاريک و ابري شدت به آسمان ولي بود 5 ساعت

 .نداشت

 ار ارکيده دست.  کردند آب قند دلش ته ، ديد خودش منتظر را تيام و شد خارج دانشگاه از گويان اهلل بسم آيدا

 .رفتند ماشين طرف به و کشيد

 !شدي سروش ماشين سوار التماس هزار با که دفعه اون هولي؟ اينقدر چته -

 ... اين بود سروش اون -

 !نامزدته -

 !مار زهر -

 !بود واقعا کاش ولي

 بهت کردي مي صبر بايد ، خوبه هم ظاهر حفظ کم يه:  گفت و کرد آيدا به رو عمدا ارکيده و نشستند عقب دو هر

 !کنن ارفتع

 او به بود دلخور هنوز ظهر از که هم آيدا و نکرد اعتنا بود نزده ديگري حرف احواپرسي و سالم جز به که تيام

 .زد سيخونک

 هب را همه فروغي* نياز*  و زد نمي حرفي هيچکس ، کرد باريدن به شروع باران که بودند نشسته ماشين در تازه

 .بود برده ديگري جاي
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 دهش خيره جلو به زهرمار برج مثل که کرد نگاه تيام به.نشست جلو رفت آيدا و کردند پياده خانه جلوي را ارکيده

 کنم؟ باور ببيني؟ منو ناراحتي توني نمي کردي مي ادعا ديروز که نبودي تو همين:  گفت ناراحتي با.  بود

 ميشه؟ ناراحت گرفتن هديه از کسي ناراحتي؟ حاال مگه -

 !ميشه ناراحت بيمورد حرف و يجاب تهمت از ولي ، نه -

 !باشم کرده اعتراض يا باشم زده تهمت نمياد يادم که من -

 !ميده رو معني همين رفتارت ولي نزدي حرفي -

 دبلن را سرش بعد و گذشت منوال همين به دقيقه چند. داد تکيه فرمان به را سرش و داشت نگه را ماشين تيام

 !نکردي اشتباهي کار هيچ تو!  توئه با حق ، باشه:  کرد

 !نيستم مقصر ديگران توجه بابت من ، اينه درستش ، نخير -

 !ميگي راست ، آره -

 جازدوا قصد که گفتم فالحت به من ببين،:  گذاشت دنده روي او دست روي را دستش آيدا که بيفتد راه خواست

 شلوغش ديگه تو ولي ، کرد مي کارو ناي نبايد که فهموندم بهش هم امروز ، نفهميده اون اينکه مثل ولي ندارم

 !کردي

 !نبود خودم دست:  نداد حرکت را دستش تيام

 .برداشت را دستش آيدا و کرد جا جابه را دنده

 ديکنز او به نبايد هيچکس و بود او مال آيدا. بياورد تاب را آيدا به ديگري توجه تواند نمي که نداد توضيح تيام

 .ميشد

 بشه؟ خيال بي نمک صحبت باهاش خواي مي -

 ديگه؟ گيري حال قضيه همون -

 . رفت ضعف آيدا دل و خنديد تيام

 وجود خطري هيچ بنابراين نمياد خوشم ازش من حال هر به! کشه مي پس کم کم ، نيستم زحمتت به راضي -

 !نداره

 !تيام جز به دبودن ناراضي همه ها بچه. بود خواسته را مطلب ته تا استاد ، بود سخت خيلي سياالت امتحان

 دادي؟ خوب تو -
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 !نيست مشکلي براين بنا ، دادند بد همه حال هر به! نبود بد -

 !دادم افتضاح من:  داد تکان سر پريشاني با آيدا

 !ميگي هميشه اينو ، کردم باور منم ، آره -

 !نکن مسخره منو!  اندرزگو هي -

 .گرفت را کوسن تيام و کرد پرتاب او سمت به را کوسن

 !نيس جالب اصال رتابتپ -

 !بشي ناقص نيومد دلم -

 !حتما ، آره -

 سوال جواب در.  است خط پشت عسل شد متوجه آيدا ؛ او احوالپرسي و سالم از. داد جواب تيام و زد زنگ تلفن

 !نيومدن ومادرش پدر ، اينجاست هنوز ، آره:  گفت تيام ، عسل

 .گرفت او سمت به را گوشي

 .خنديدند و زدند حرف هم با کلي ، پرسيد را حالش و زد حرف صدا و سر با عسل

 اونجايي؟ کي تا -

 ... باشد تيام که وقت هر تا

 !نيس معلوم -

 خبر؟ چه -

 !گفتم که رو خبرا -

 خبر؟ چه تيام از ، چپ علي نزن -

 منظور؟ -

 نزده؟ حرفي -

 چي؟ ي درباره -

 !مزخرفات اين از و عالقه ، ديگه معلومه! من ي درباره -

 !رفتن که اونا -
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 .مياد خوشش تو از اون بفهمي؟ خواي مي کي تو! بابا اي -

 !باشه خير ديدي خواب -

 !زياده صبرم که گفتم! بيدار قلندر و است دراز شب -

 !بشه لبريز ترسم مي -

 !بينم خوش و اميدوار خيلي من ، نخير -

 !توهمه -

 !کن فکر اينجور تو -

 .بشنود زبانت از خدا

 بيمارستان به شب آن را پريا ، منتظر همه و بود پريا زايمان وقت ، گذشت هم جديد سال از ماه 8 يعسر خيلي

 .بود نشده خبري رفتند دانشگاه به تيام و آيدا که صبح تا ولي بردند

 و ارساپ ، بود شده کامل تيام. بود افتضاح واقعا ، کرد اعالم را ترم ميان هاي نمره بزرگمهر دکتر روز همان دقيقا

 تا کردند مي اصرار جميعا همه. بودند زده گند بقيه و داشتند خوبي ي نمره هم ها دختر از يکي و معين و آيدا

 .بگيرد ديگر امتحان يک استاد

 !اندرزگو آقاي مثال نباشند راضي شايد ، دادند خوب بعضيا:  بود مخالف بزرگمهر دکتر

 !ميدم امتحان دوباره بخوان ها بچه اگه! کنه نمي يفرق برام من ، استاد:  بود العاده فوق تيام

 تاثيري و کردند مي بحث داشتند بقيه تا. نبود امتحان تکرار به راضي واقعا بزرگمهر دکتر ، بود بهانه فقط اين ولي

 خبر؟ چه:  زد زنگ مادر به و آمد بيرون کالس از آيدا نداشت دکتر در

 !خوشگل و سالم دختر يه !شد فارغ سالمتي به:  بود زده ذوق مادر

 !بگين تبريک هم تکين و پريا به ، ميگم تبريک:  زد جيغ ذوقش از آيدا

 !خوشگل کوچولوي دختر يه! جان عمو ميگم تبريک:  زد SMS تيام به کرد که قطع

 به کرب رفک يک تاثير تحت پارسا و بود گفته پارسا به هم تيام ، زد لبخند تيام شادي ديدن از ؛ برگشت کالس به

 !عاليه ، عاليه:  شکفت خوشحالي از بزرگمهر دکتر صورت.  داد خبر او به و رفت پدرش طرف

 !استاد:  رفت هوا به التماس و اعتراض صداي ، برود بيرون کالس از که شد بلند
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 ور دومي تونه مي شده خوب امتحانش اين ي نمره کسي اگه ، گيرم مي ديگه امتحان يه:  برگشت لحظه آخرين در

 !نده

 .کرد صدات دايي بشه کن درست تو قيافه برو پارسا هي:  شنيد را تيام صداي آيدا

. بودن توجه قابل خيلي پارسا و تيام نظر در بود العاده فوق آيدا نظر به هرچند.  رفت نوزاد ديدن به ها بچه با آيدا

 .شتدا شک او آدميت در که انگار ، کرد مي نگاه او به ترديد و شک با تيام

 !نکن نگاه ام بچه به اينطور!  نيوتن هي -

 کوچيکه؟ اينقدر چرا اين:  کرد جور و جمع را خودش او و برگشتند تيام طرف به همه

 باشه؟ چقدر بايد نوزاد مگه ، عزيزم:  خنديد مادر

 !ندارم اطالعات مورد اين در -

 چيه؟ اسمت کوچولو:  گرفت عکس او از و آورد در را موبايلش

 !فرشته:  کرد نگاه مادر به عالقه با تکين

 !بزارين داشتي دوست که اسمي بهتره ولي ، لطفتونه نظر اين:  گفت پريا به رو محبت با و خنديد مادر

 !دارم دوس اسمو اين من -

 !کنم صدا طنين رو بچه اين خواد مي دلم من ولي -

 !بخند ، جان طنين:  گرفت نوزاد سمت به را موبايلش دوباره تيام

 بدهند سياالت امتحان خواستند نمي که تيام و پارسا و او ، کرد مي پر طنين کوچک حضور را روزها آن تمام

 خودش ي زاده برادر که انگار ، بود شده مند عالقه او به عميقا آيدا. گذراندند مي کوچولو طنين با را وقتشان

 .باشد

 ، بود برده انفجار به رو را تيام صبر ي کاسه اريب سه دو سروش ، گذشت مي هميشگي منوال همان به اوضاع

 با را بيکاريش اوقات تمام ، زد مي حرف او با اش خانواده ي درباره دروغ از خاطر پريشان آيدا و زد مي زنگ عسل

 .بود خورده گره تيام رفتن با هايش خواب تمام و گذراند مي طنين

 جلوي کرد مي سعي تيام ، بود نيامده هنوز 1 ساعت تا و بود رفته تکين ي خانه به يکراست دانشگاه از روز آن

 بود خودش کار مشغول مادر ، کرد مي تعجب مادرش تفاوتي بي و خونسردي از ولي نياورد خودش روي به مادرش

 ادش و خوشحال آيدا و شد باز در بکند آيدا نيامدن به اي اشاره خواست تيام که کم کم. گرفت نمي را آيدا سراغ و

 !نيوتن سالم جون، فرشته سالم:  داخل مدآ
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 اومدنه؟ وقت چه اين! خودتي نيوتن:  برخورد تيام به بار اين

 شده؟ چي مگه:  ماند واج و هاج آيدا

 رستد برات مشکلي شب وقت اين تنهايي کني نمي فکر! تو به برسه چه خونه ميام شب سر ، مردم که منم واهلل -

 ميشه؟

 !اومدم پارسا با نبودم، تنها که من -

 پارسا؟ -

 مونه مي بيشتر کم يه ، رسوندش مي ، اونجاست پارسا که گفت و زد زنگ آيدا ، آره: داد جواب مادر ، آيدا از قبل

... 

 زا چيزي ، رفت اتاقش به قهر حالت با و شد بلند ، نکرد اعتراض مادر جلوي ولي داشت مشکل هم حاال همين تيام

 ، خرد تيام گردن ، زد مي زنگ.  بود رسانده خانه به را آيدا پارسا که بود نيامده خوشش ، ميداد قلقلکش درون

 !دوستته پارسا ، سرت بر خاک:  زد نهيب خودش به ، شد نمي کسي هر ماشين سوار ، دنبالش رفت مي خودش

 پارسا که موقعي يايد ماند مي آنجا هنوز پارسا بودن با آيدا داشت معني چه اصال ، بود غريبه حال هر به ، چي هر

 !ماند نمي آنجا ديگر آيدا بود رفته خواهرش ي خانه به

 اين از چرا کند درک توانست نمي هم خودش.  کرد مي کشف وجودش در جديدي احساسات داشت تيام که واقعا

 !بکند تحمل ديگري پسر هر با را آيدا ي رابطه تواند نمي که فهميد مي ولي ؟ است ناراحت آيدا کار

 ... بود آنها مال آيدا داشت؟ معني هچ

 ودب نشسته هال در برزخ همچنان تيام.  برد وخامت به رو را اوضاع ، کرد بدتر را چيز همه که افتاد اتفاقي شب آن

 حمام در آيدا و بودند زدن حرف و خوردن چاي مشغول تر آنطرف کمي هم مادرش و پدر ، کرد مي تماشا فوتبال و

 ... زد زنگ خانم سيده:  گفت اندرزگو آقاي به بعد و بود فوتبال در غرق که کرد نگاه تيام به مادر. بود

 . زد مي زنگ آنجا به زياد خانم سيده ، گفت مي قرار جريان در بايد پدر که نبود چيزهايي آن از اين معموال

 خوب؟ -

 !کنه خواستگاري کيارش براي رو آيدا خواست مي:  گرفت نظر زير را تيام مادر

 بتعج هم پدر حتي ، بود خيره و گيج نگاهش ، چرخاند را صورتش زدگي بهت با ، بودند زده سيلي تيام به انگار

 کني؟ مي شوخي:  بود کرده

 ؛ ردک نمي قبول اون ولي بگيره زن کيارش که داشت اصرار خانم سيده که دوني مي برميداره؟ شوخي قضيه اين -

 !نيومده بدش آيدا از انگار اما
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 و پليد نظرش به کيارش لحظه در ، کرد مي توهين علنا او به انگار ، خورد مي تيام سر به پتک مثل مادر مالتج

 !کيه واقعا آيدا دونن نمي که اونا:  انداخت بيرون سرش از را فکر اين ولي آمد جنايتکار

 با بايد باالخره! گفتم خانم دهسي به اول روز همون ، دونن مي چرا:  بود راه در چيرها ترين عجيب, روز آن ولي

 اون؟ از بهتر کي ، کردم مي مشورت يکي

 .ماند او حرف منتظر صبري بي با بکند قال پدرش جلوي نداشت جرات تيام

 اين دنخوا شايد ، شرطه آيدا نظر ولي کنيم مي تاييد کيارشو نظر هر از که ما کنيم؟ چکار بايد دونم نمي ، واهلل -

 !بگو خودش به اول ، هبش مطرح اصال مسئله

 ... کرد نمي قبول آيدا ، شد راحت خيالش ، کرد رها مبل روي را خودش تيام

 .بشن عالف الکي خواد نمي دلم ، ندارم ازدواج قصد حاالها حاال که من ، جون فرشته:  نکرد قبول آيدا

! تمومه چي همه ، داره اي العاده فوق مادر! خوبيه پسر خيلي کيارش ، عزيزم نه؟ که چرا:  نبود موافق مادر ولي

 اون؟ از بهتر کي آخه

 ... بود آيدا دل خواست ولي ، نبود کيارش از بهتر تيام

 کيارش پيشنهاد از داشتم دختر اگه من باشين، هم قسمت شايد ، بزن حرف باهاش ، بيان بزار:  کرد اصرار مادر

 !آوردم مي در بال

 .خنديدند دو هر

 !کنم مي فکرامو من ، باشه -

 ودب کرده پر را او خيال و فکر تمام نفر يک ، کرد نمي فکر کس هيچ به او مسلما! بود زده طوري همين را حرف اين

 ... نبود ديگر هيچکس براي جا ،

 ، دشني صدايي تيام اتاق جلوي ، رفت دستشويي به و شد بلند ، بود شده خواب بي آيدا ، بود شب نيمه 2 ساعت

 ... داد گوش و ماند حرکت بي همانجا اي دقيقه چند ، زد مي حرف کسي با داشت تيام ، ايستاد آگاه ناخود

 ارک سرعت به ذهنش.  افتاد تخت روي و برگشت اتق به.  کرد خفه و تاريک ، تنگ او نظر به را دنيا تيام هاي حرف

 رب هايش برنامه از هيچ امتي و زدند مي ميل هم به بيشتر زد نمي حرف تلفني توحيد با هيچوقت تيام. کرد مي

 چيز همه توحيد و او ي مکالمه شنيدن با حاال ولي کند فراموش کم کم که بود شده اميدوار آيدا و آورد نمي زبان

 .بود شده روشن
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 در اي دره در کرد مي احساس آيدا. باشد ديگر کس هر يا آيدا فکر به اي ذره اينکه بدون ، رفت مي داشت تيام

 شده خالي پايش زير واقعا که انگار ، زد چنگ پتويش به...  بود شده رها دستاويزش االخرهب است سقوط حال

 .باشد

 و امحاب بي.  باشد داشته معنايي ديگر اينکه بدون ميشد تکرار ذهنش در مدام عبارت اين ، رفت مي داشت تيام

 را او تيام به اش عالقه چقدر هک فهميد مي تازه ، نداشت چيز هيچ دنيا در ديگر او. ريخت مي اشک پيوسته

 ... کرد مي رها حاال و بود کرده ديوانه را او ، بود داده جلوه زيباتر نظرش به را دنيا ، بود کرده اميدوار

 .دندار را تيام نبودن و رفتن تحمل که دانست مي فقط ؟ بود شده شروع کجا از عالقه اين دانست نمي حتي آيدا

 فک از دل سرعتي چه با آيدا که واقعا باشد، آيدا تنهاي و کوچک قلب فکر به اينکه نبدو ، رفت مي داشت او ولي

 که بود او ، بداند مقصر بابت اين از را تيام توانست نمي حتي. باخت مي را عشقش داشت سرعتي چه با و بود داده

 ... مسافر به بود داده دل

 خودش قول به يا بود عزيز مهمان يک تيام براي فقط او اي؟ وسيله چه با ولي ، دارد نگه را او توانست مي کاش

 ... دوست يک

 ... دوست به برسد چه ماند نمي ومادرش پدر خاطر به حتي او

 ي لبه به را داغش ي گونه ، کرد پر را اتاقش بهار خنک هواي ، کرد باز را پنجره زد مي نفس نفس که حالي در

 ... ميداد دست از ، بست مي دل اگر ، ببندد دل توانست نمي ، بود ابدي تقدير اين ، داد تکيه پنجره

 .نگذاشت هم بر چشم هم لحظه يک صبح تا

 !سالم:  شد سبز پايش جلوي دست که نداشت را تيام ديدن تحمل آيدا

 .برود خواست و داد را جوابش زور به

 !کن صبر -

 کيارش؟ ي درباره...  گفت؟ بهت مامان: کرد پا آن و پا اين تيام

 !گفت آره -

 خوب؟ -

 ؟ چي خوب -

 گفتي؟ چي -

 !بيان تونن مي گفتم:  داد جواب هوا بي آيدا
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 چي؟:  شد گشاد تيام هاي چشم

 داره؟ عيبي خواستگاري؟ بيان بگم گرفت تصميم نشنيدي؟ -

 بهتر؟ کيارش از کي ؟ عيبي چه ، نه:  باشد انداخته تف صورتش به آيدا که بود اين مثل درست

 مي سپرده صاحبش به را آيدا که راحت خيال با تيام حاال ، بميرد غصه از بود نزديک آيدا رفت و کرد تپش آيدا به

 !عشقش پي برود تواند

 ! دانسته مي دخترها بقيه از متفاوت را آيدا که که عصباني تيام و

 .شد پياده آيدا و داشت نگه جلوتر خيابان چند هميشه مثل ولي رساند دانشگاه به را او ناراحتيش عليرغم

 . کرد خاموش هم را موبايلش. گرفت پيش در را مسير خالف بعد شود دور تيام تا ماند منتظر آيدا

 ايمان کنار در.  بودند آرامش در عزيزانش که جايي به رفت ، نداشت را درسي و استاد ، کالس هيچ ي حوصله

 اشک آنقدر.  کرد گله زمان و زمين از.  کرد تشکاي دوستش و رفتنش ، ايمان از توانست تا.  زد زار و نشست

 جلويش کسي ، پريد خواب از وحشت با ناگهان. برد خوابش ايمان مزار سنگ روي همانجا که کرد گاليه و ريخت

 کني؟ نمي ولم هم اينجا:  شناخت فورا را تيام تصوير ، بود نشسته

 شدي؟ لخوشحا ديدنم از اينقدر چرا بگي ميشه! لطفتونه نظر واقعا -

 .بود تيام واقعا ، نبود توهم ، پريد سرش از خواب

 کني؟ مي چکار اينجا تو:  گفت تلخي به ، تکاند را لباسش خاک و نشست

 ولي ، دانشگاه طرف ميري ميشي پياده بپرسم؟ بايد من سوالو اين کني نمي فکر:  عصباني هم و بود تلخ هم تيام

 درسته؟ کارت ظرتن به ، خاموشه موبايلت ، نمياي دانشگاه

 فهميدي؟ رو تنهايي معني هيچوقت تو -

 کرف بشينم منم ، بري و پايين بندازي سرتو اينکه نه ، ميري کجا بگي بزني SMS يه تونستي مي ، فهميدم آره -

 !اومده سرت ديگه بالي يه يا زده بهت ماشين نکنه که کنم

 !نشده چيزي ، بيني مي که حاال:  برگرداند را رويش آيدا

 کردي؟ فکر خودخواهي به حاال تا هيچوقت -

 !نه کم -

 ودهب غمگين آيدا که ديد مي ، کند خالي وضعيت اين در و حاال را عصبانيتش آمد نمي دلش ، بود کرده گير تيام

 ... کرده فکر نکند بود؟ کيارش خاطر به نکند ، دانست نمي را آن دليل ولي
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 !خواستگاري ادبي کيارش بگي نيس الزم خواي نمي اگه -

 بله؟:  کرد بلند را سرش آيدا

 اصرار هم مامان اگه! باشي مزاحم ما ي خونه تو ممکنه کني مي فکر چرا تو دونم نمي من:  نشست او کنار هم تيام

 !نداره اي ديگه دليل هيچ ، خوبيه پسر واقعا کيارش که اينه براي کني فکر کرده

 ! دونم مي رو اينا ي همه -

 چيه؟ واسه کااش اين پس -

 !بگم بت چطور من فهمي نمي خودت وقتي ، بود فکر اين به آيدا

 .انداخت باال را هايش شانه

 ... کافي اطالعات وبدون پيچيده ، بود تر سخت اي مسئله هر از تيام براي آيدا

 موفق اينکه مثل يول کني زندگي تو خواست مي ايمان که اونطور کردم سعي واقعا من:  کرد نگاه ايمان قبر به تيام

 !کنم کمکت ذره يه بتونم من شايد چيه؟ مشکلت گفتي مي حداقل کاش ، نبودم

 !همين! نرو و بمان فقط! کني حل را مشکل تمام تواني مي تو ؟ ذره يک

 !زد نمي حرفي هيچوقت آيدا فهميد نمي خودش تيام اگر. بود ساکت آيدا هم باز

 خود در دو هر ، زدند نمي حرفي اصال ، زدند نمي رفتن از حرفي مهيچکدا ، نشستند جا همان ساعت 2 نزديک

 !دور اينقدر و نزديک اينقدر!  کردند مي فکر و بودند

 !بريم تا پاشو: شد بلند تيام باالخره

 ريخواستگا ي قضيه اگر ، بود گرفته را تصميمش ، نداشت کاري آنجا در ديگر او شد، بلند آيدا تعجب نهايت در

 زنگي يا باالخره ، شود باخبر خودش به نسبت تيام واقعي احساس از توانست مي شايد کرد مي ديج را کيارش

 !روم رومي يا زنگ

 آيدا ولي. ندهند دست از را ظهر از بعد کالس حداقل تا برگشتند ، بودند زده دور را صبح هاي کالس دو هر روز آن

 تسياال تمرين حل استاد – گلريز! تخته از اي نقطه به بود زده زل همينطور ، نوشت نمي چيزي و نداشت حوصله

 اينجاست؟ حواستون! پور رستم خانم:  شد متوجه -

 !بله:  چرخيد او طرف به حالي بي با آيدا

 کنين؟ حل رو مسئله اين تونين مي -

 ... لحاظ از مسئله اين:  زد صدايش تيام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

153 

 

 !خواسته چه آيدا از کرد فراموش گلريز که کرد مشغول ربط با و ربط بي هاي سوال با را او چنان

 چيه؟ قضيه:  کوبيد پهلويش به آرنج با شادي

 ؟ چي -

 !نيستي اينجا اصال! همي تو -

 !نيست اينطور ، نه -

 بگي؟ خواي نمي ، فهميد فاصله اون از هم تيام حتي ، فهميد گلريز:  خنديد شادي

 !کرده خواستگاري ازم تيام عموي پسر -

 چي؟ تيام پس -

 چيه؟ منظورت -

 ميشه؟ چي تيام با ات رابطه -

 اي؟ رابطه چه -

 باور نيست؟ بينتون اي عالقه هيچ برادرين؟ خواهر عين تيام و تو بگي خواي مي ، آيدا نکن فرض احمق منو -

 !منديد رو تو پرسيد و من طرف اومد باالخره ، بود بش حواسم ، بياي تو تا در به بود شده خيره امروز! کنم نمي

 !حاال تا نيومد و بيرون رفت کالس از ، نه گفتم وقتي

 !سر باال آقا!  منه ي هلل اون! نيست اينطور ولي ، کني مي فکر عسل مثل هم تو:  زد خند زهر آيدا

 آينده ي هفته رو مسئله اين ، شدند مانع اندزگو آقاي که امروز پور، رستم خانم: پراند جا از را هردو گلريز صداي

 !کنين حل بياين

 !راضي خود از ي ديوونه:  زد غر سرش پشت شادي

 !نيست مهم ، ميکنه حلش برام نيوتن:  انداخت باال را هايش شانه آيدا

 .خنديد و گذشت کنارش از تيام

 !بدبخت اخمش يک و کند مي خوشبخت را تو ، او ي خنده يک! بدبخت ، شد شادي لبريز او ي خنده از آيدا قلب

 !دانست مي را ها اين ي همه تيام کاش

 لباس آن با تيام ، نداد زحمت خودش به زياد ، ديد منتظر در پشت را سروش که رفت مي بيرون داشت کالس از

 !احمق تابلوي ضايع. بود ايستاده طرفتر آن قدم چند اش خانه چهار
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 .برود که گرفت را راهش و انداخت پايين را سرش آيدا

 !پور رستم خانم -

 !بپرسم رو حالتون خواستم مي:  ايستاد رويش به رو خجالت با سروش ، برنگشت ولي ايستاد آيدا

 !خوبم ، ممنون خيلي -

 .بود تلخ شيرين ليمو عين آيدا

 نيومدين؟ صبح که داشتين مشکلي -

 !موندم خواب ، نخير -

 .کرد پا آن و پا اين سروش. گفت مي دروغ راحتي به تازگيا

 !برم يدبا من فالحت آقاي ببخشيد -

 .نداشت را کس هيچ ي حوصله ديگر. رفت و کرد جا به جا شانه راروي کيفش ، بماند او جواب منتظر اينکه بدون

 !پور رستم خانم:  رساند او به را سرخودش پشت از تيام

 . کردم غيبت که نداشتم مرضي صبح بشه مطمئن خواست مي! همين ، پرسيد حالمو فقط:  ايستاد آيدا

 . ادافت راه به

 !پور رستم خانم -

 !پور رستم خانم و زهرمار:  غريد لب زير آيدا

 . داد ادامه راهش به و

 رو ارشکي با بتواند زود اينقدر کرد نمي فکر آيدا ، بود گذاشته قرار تيام عموي ي خانواده با شنبه پنج براي مادر

 بي .رفت بيرون خانه از مار زهر برج مثل شنيد رماد از را خبر اين وقتي تيام.  نکرد مخالفت حال اين با شود رو به

 – بود همراهش هميشه خانه ان کليد ، آورد در ايمان و آيدا ي خانه از سر ديد ناگهان و افتاد راه خيابان در هدف

 مي او ياد به را ايمان فقط خانه آن. شد وارد انداخت درقفل را کليد -برساند آنجا به را او فورا بخواهد آيدا اگر که

 هب غريبه يک ، بياورد ياد به را موقع آن آيداي ميکرد سعي وقتي ، نداشت ياد به چيزي خانه اين در آيدا از. آورد

 ... او آيداي ، نبود او آيداي.  آمد مي ذهنش

 بغضي ، بودند تراشيده را مادر ي کلمه چيزي تيز نوک با ديوار روي ، کشيد دراز تخت روي و رفت آيدا اتاق به

 ... او طفلکي آيداي ، گرفت را ويشگل
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 ، دبو او مال آيدا ، شد نمي خوشبخت کيارش با آيدا ولي بريزد او پاي به را دنيا هاي شادي تمام توانست مي کاش

 ، ببيند ديگري به متعلق را آيدا خواهد نمي که دانست مي ولي کرد نمي درک را خواستن اين معناي هنوز تيام

 .بود او براي فقط آيدا

 براي حتي توانست نمي وگرنه است کرده موافقت کيارش آمدن با ، تيام دادن جز براي فقط که دانست مي آيدا

 .خواست مي هميشه براي را زورگو ي دهنده آزار تيام همين ، دهد راه قلبش در تيام جز به را کسي لحظه يک

 داشت محبت به نياز اينهمه که را آيدا ، بود کرده پايبند را آيدا ويژگيش همين و بود دلرحم و محبت با بسيار تيام

 يم محبت او به ايمان خاطر به تيام که فکر اين به آيدا اول روزهاي ، کرد مي محبت انتظار بدون و دريغ بي تيام. 

 هم تيام حتي ، خورد مي آب ديگري جاي از تيام محبت که ديد مي حاال ولي خورد مي هم به او از حالش کند

 .بود دلبسته گاهآ ناخود

 هن تيام که ديد مي ولي ايمان ياد نه انگيزد برمي را تيام محبت که است خودش اين که بفهمد توانست مي آيدا

 .ترسيد مي آيدا و ، ندارد خبر آن از بلکه کند نمي ابراز را اش عالقه تنها

 حترجي که دانست مي. برود و بگذارد چيزها ي همه مثل را آن ، ندهد بها آن به ولي شود باخبر تيام که ترسيد مي

 .کرد مي نابود را آيدا کار اين. بگذارد تنها را او عالقه اين بر آگاه و دانسته تا برود و نداند تيام دهد مي

 .نيامد بيرون هم شام براي ، بود گرفته و متفکر.  رفت اتاقش به حرف بي ، برگشت خانه به تيام

 .بود تيام نگران شدت به شادي. بود پريشان و مضطرب يِدا ، رسيد راه از برق مثل شنبه پنج

 ميزني؟ ضجه تيام واسه تو ، بياد خواستگار من واسه قراره -

 !خوره مي خنجر پشت از داره که اس بچه اون ، نيومده بدت که تو -

 !نيست خيالشم عين بچه اون:  آورد در شکلک آيدا

 هاي اخم و افتاد هم به نگاهشان لحظه يک ، خنديد مي دوقلوها اراطو و ادا به داشت آنطرفتر صندلي چند تيام

 . برگرداند را رويش آيدا و رفت هم در تيام

 نگفته؟ هيچي روزه چند اين -

 !گرفته ايراد و زده غر ، اومده راست رفته چپ فقط ، نه -

 !سوزه مي درون از ، کنه شکايت کسي به تونه نمي ام بچه -

 کنه؟ نمي کاري اچر پس ، الهي بميرم -

 چکار؟ مثال:  شد خيره او به گشاد هاي چشم با شادي
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 ... بده نشون که بکنه کاري يه ميدونم؟ چه -

 !پور رستم خانم:  پريد حرفش ميان به يکي

 !سياالته ي مسئله حل همون اين:  گرفت او سمت به را اي برگه خونسردي با. بود او روي به رو تيام ، برگشت

 !ممنون خيلي:  گرفت را برگه ولي بود شده گيج آيدا

 !رفت و داد تکان سري تيام

 هم نامه هاي خط از حتي. داشت را تيام خشن لحن همان درست ؛ بود نامه يک ، شد خيره برگه به حيرت با آيدا

 يخوب نظر کيارش خواستگاري به نسبت ولي چرا داند نمي که بود گفته ، بود مشخص اش دلخوري و عصبانيت

 هم اين ؛ انداخت کيفش در و کرد مچاله را نامه آيدا.  کند وتمام دهد فيصله را چيز همه آيدا است بهتر و ردندا

 چرا؟ داند نمي حرف؟ شد

 !خواستي مي که چيزي اينم:  زد برق شادي هاي چشم

 کيه؟ کرده فکر کنم تموم رو چيز همه داده دستور بم آقا ، باشه خيال همين به -

 ميگي؟ داري چي:  گفت حيرتزده شادي

 !کنم ازدواج اي ديگه کس با من خواد نمي چرا بگه دقيقا بايد:  نوشت او ي جزوه روي آيدا

 !هستي کي ديگه تو -

 !بيفته کردن غلط به بايد!  بدم کف از زندگيمو ، عسل و تو حرف خاطر به تونم نمي من -

 چي؟ کرد عمل عکس بر اگه -

 !ميشه تموم خود به خود چي همه اونوقت:  تبرگش او طرف به اندوهگين آيدا

 با اتقريب تيام ، شب. بيايد بايد حتما شب که کرد تهديد و زد زنگ ،مادر نيامد خانه به را ظهر از بعد روز آن تيام

 پوشيده را او پسند مورد لباس که آيدا به اصال ولي.  بود اخالق خوش و خوب ظاهر در.  رسيد خانه به ها مهمان

 !نکرد نگاه ، بود

 شنفس و تنگ دلش.  باشد ديگري خواستگاري منتظر ، محبوبش همراه که امد مي زده غربت و عجيب آيدا نظر به

 .بود نشسته کيارش کنار در و او از دور که تيام. دانست مي تيام تقصير را اينها ي همه و بود گرفته

 کيارش از شناختي که آنجا از هم آيدا و بخواهد آيدا هرچه گفت پدر اينکه جز به ، نشد زده زيادي حرف شب آن

 .بود نزده حرف هم کلمه يک تيام بين اين در. کنند مالقات هم با اي جلسه چند شد قرار ، نداشت
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 حرفي چه او ، بود شده درست دردسري عجب.  بود نکرده موافقت کيارش آمدن با هيچوقت کرد مي آرزو آيدا و

 .نخواهد را او و باشد سرد و سنگ اينقدر تيام اگر حتي...  خواست مي را تيام او داشت؟ کيارش به زدن براي

 ودب نشسته سينه به دست و انداخته هم روي را پاهايش که بود تيام به حواسش خواستگاري مجلس مدت تمام در

 .بود نکرده فکر کيارش به هم لحظه يک حتي. 

  بود؟ مصيبتي چه ديگر اين!  بزرگ خداي!  ودبر بيرون کيارش با نهار براي ظهر يکشنبه شد قرار

 کسع بر آيدا ي حيله ، شادي قول به. بود بينشان دنيا تمام ي اندازه به ديواري که تيام با ماند آيدا و رفتند ها آن

 .بود کرده ساکت را او ، آورد در را تيام داد اينکه جاي به ، بود کرده عمل

 بيشتر قاشق چند و - بود مرغ - زد غر عالمه يک هم نهار براي ، نيامد يرونب اتاقش از نهار تا تيام ، جمعه روز

 ، بروند هم با و برود خواهد مي هم آيدا گفت مادر وقتي برود طنين ديدن به خواهد مي گفت نهار از بعد.  نخورد

 !دارم درس ، نه:  کرد عوض را نظرش بالفاصله

 !برگرد و برسون رو آيدا پس ، باشه -

 .رفتند هم وبا کرد قبول ، بود تادهاف گير

 تيام بايد را قضيه اين.  نزد حرفي ولي سوزاند، مي را آيدا دل واين ، زد نمي حرف او با هم کلمه يک حتي تيام

 .کرد مي تمام

 سرگرم طنين با را خودشان پريا و آيدا و شد تکين با زدن حرف مشغول تيام ولي ، بودند رفته طنين اسم به

 پر دلش ، کرد نگاه پذير آسيب نحيف موجود آن به آيدا. برد خوابش آيدا آغوش در ، خوابيد زود هم او که کردند

 يامت کاش.  بود افتاده استفاده بي آيدا قلب در زيادي محبت ، کند محبت او به که خواست مي را کسي او. کشيد

 .فهميد مي

 تخواس مي دلت ديدنش با که اي بچه عين ، انگيخت يم بر را آيدا محبت ، بود طنين مثل درست آيدا براي تيام

 حيله بي و زالل او. بود پاکيش همين عاشق هم آيدا.  بود پاک و ساده ، صاف بچه يک عين ،او بکشي را هايش لپ

 .بود

 ار تيام توانست مي چطور.  داشت سروش روي که حساسيتي جز به بود نديده نفرتي و کينه او از هيچوقت آيدا

 صاحب ولي بود کرده باز او درقلب را جايش يواش يواش تيام بزند؟ حرف آينده ي درباره کيارش با و زندب کنار

 .بود شده قلبش

 .بروند که شود آماده گفت هم او به و شد بلند تيام که بودند جا آن ساعت 2 به نزديک

 چيه؟ کيارش ي درباره نظرت:  آمد حرف به باالخره ماشين در
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 !دونم نمي ازش زيادي چيز:  آمد داآي لب به لبخند

 !بزني حرف باهاش وقتي ، فهمي مي خودت البته! خوبه خيلي يعني ، خوبيه پسر -

 .جويد مي زور به را تلخي چيز داشت انگار بود خاص لحنش

 اروفاد حامي شادي ، کند تعريف را خواستگاري جريانات مو به مو شد مجبور بود داده توضيح هردو براي اينکه با

 عالقه از دوستش دو هر ديگر حاال کند، ادب را تيام تواند مي ترتيب اين به آيدا داشت عقيده ارکيده ولي بود تيام

 اميدواري او به دو هر چون کرد نمي ناکامي و شکست احساس قبل ي اندازه به آيدا و داشتند خبر تيام به او ي

 .دادند مي

 يکالس هر سر ولي بود مانده باقي حرف وبي سخت و سفت ، ستادفر نمي مثبتي پالس هيچ موردنظر شخص ولي

 .کند جمع کالس به را حواسش که داد مي تذکر او به استاد

 اين از زياد آيدا! او دنبال به دانشگاه بيايد کيارش بود قرار ، رفت دانشگاه به آراسته و منظم آيدا يکشنبه روز

 .زد مي عقب را سروش هم و سوخت مي بيشتر تيام هم نبود ناراحت بابت

 ارکيده و شادي. کرد احساس خودش روي را تيام ي کننده محکوم نگاه رفت مي بيرون کالس از داشت که ظهر

 !ششناسم مي کنم مي حس جورايي يه ، خوبيه پسر کيارش:  بود آرام کامال آيدا ولي داشتند استرس او از بيشتر

 !بدي مثبت جواب هک ميري داري بگو ديگه:  گفت زده ماتم شادي

 !ها مايه همين تو چيزي يه -

 !بميري کنم مي دعا( گرفت سمتش به کنان تهديد را انگشتش) بکني کارو اين اگه آيدا -

 هبد خدا:  خورد جا شادي. کرد نگاه شادي به عصبانيت با و برگشت ، گذشت مي سالنه سالنه کنارشان از تيام

 !شانس

 .بود رفته متيا ، بيايد کيارش آنکه از قبل

 .آمد موقع به خيلي ، نماند کيارش منتظر زياد آيدا

 اگر.شد زده خجالت آيدا که کرد مي رفتار احترام با و مودب آنقدر. برد مناسبي و خلوت جاي به را او کيارش

 !کرد؟ مي چه ، تيام انداختن گير براي است اي طعمه فقط او فهميد مي کيارش

 تمام که نهار ولي.  کرد مي سوال دانشگاه و درس ي درباره فقط ، بخورد را نهارش آرامش با او داد اجازه کيارش

 خوشش دختر اين از ، زد لبخند او پريدگي رنگ ديدن با کيارش.  دوخت او دهان به چشم اضطراب با آيدا شد

 .ميشد مطمئن بايد اول ولي ، داد مي قلقلک را ذهنش ته چيزي! ازدواج براي نه...  ولي بود، آمده

 کنم؟ شروع من يا کنيد مي صحبت شما اول -
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 !ندارم گفتن براي حرفي من: انداخت باال را هايش شانه آيدا

 خاطر به ولي ندارم ازدواج قصد اصال من خانم، آيدا راستش( کرد صاف را اش سينه)  کنم مي شروع من پس -

 در -کنم ازدواج من که داره اصرار خيلي ادرمم( بود کرده متمرکز آيدا حرکات روي را حواسش تمام... )  مادرم

 !دارم عالقه نفر يه به من ببينيد... ولي دارم قصد منم...  واقع

 ات ، ندارم رو کردنش مطرح شرايط فعال ولي: داد ادامه ، شد او لبخند و آيدا شدن آرام متوجه و کشيد راحتي نفس

 ... شما از خوب ولي گرفتم مي ايراد يه گذاشت مي انگشت کسي هر روي مادرم هم االن

 .بود زده درستي حدس پس ، بود شکفته صورتش که کرد نگاه آيدا به لبخند با

 و بزنم حرف باهاتون تونم مي که گفتم ولي ، دادم پيشنهاد شما به وضعيت اين با که خوام مي معذرت البته -

 !بگم رو داليلم

 !متوجهم کامال من ، البته -

 با آيدا ، بگويد چيزي اينکه از قبل ، بود جدي قضيه اينکه مثل. کرد تعجب کيارش و گفت ريعس خيلي آيدا را اين

 آشناس؟ طرفتون: پرسيد شيطنت

 !همکالسيمه ، اس غريبه ، نه:  بود فکر در هنوز کيارش

 !بشين خوشبخت و برسين هم به اميدوارم -

 !بودند؟ فرستاده زور به را او نکند

 نيستين؟ ناراحت من از ين،اومد کنار سريع خيلي -

 !خوردم هم نهار يه وسط اين که من تازه ، ميدم حق شما به کامال ، نه -

 !بود شده وشنگول شاد واقعا او

 خواستگاري؟ بيام من کني قبول خواست ازت عمو زن ، بگو راستشو:  خنديد کيارش

 ورهمينط و ايشون خاطر به منم ، نکرد بورمج منو ولي خوبين خيلي شما که داشت اصرار جون فرشته ، اصال ، نه -

 !نيستين مايل شما دونستم نمي که موقع اون ، کردم قبول بودم قائل شما براي که احترامي

 .توانست نمي ولي بزند حرفي دارد قصد آيدا که بود مشخص چون ماند منتظر و نزد حرفي کيارش

 خوب؟ -

 بله؟ -
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 زنين؟ نمي فتونوحر شما چرا ، زدم حرفمو راحت خيلي من -

 !شده تموم چي همه نگيم بقيه به کنم خواهش خواستم مي راستش -

 بله؟ -

 اينطوري ولي نکنم درست براتون مشکلي که ميدم هم قول ، دارم خبر شما وضعيت از که من ، ميدم توضيح -

 !ميرسم هدفم به منم خواستگاري نميرين زورکي ديگه ، بهتره

 بگيرم؟ قرار ماش هدف جريان در منم ميشه -

 !ام شرمنده ، خصوصيه خيلي:  شد سرخ آيدا

 !کنب سعيتو ، تويي بمونه ايران تيام ميشه باعث که چيزي تنها کنم مي فکر هم من:  گفت متانت با کيارش

 . بود آمده بند آيدا زبان

 وبخ خيلي رو تيام من ، بفهمه چيزا خيلي تونه مي نباشه خواستگاري هدفش واقعا وقتي آدم:  زد لبخند کيارش

 مي قبول بنابراين...  هم شما رفتار از ، ميده اهميت شما به که بود مشخص رفتارش از کامال شب اون شناسم مي

 ببينيم؟ رو همديگه دوباره تونيم مي کي ، کنم

 مي هوسيل اين به شايد. نشد ناراحت زياد بود فهميده را رازش کيارش اينکه از تصورش خالف بر ؛ خنديد آيدا

 .دهد تکان را تيام توانست

 ردبگي او براي را ايمان جاي بود نتوانسته هيچوقت تيام ، بودند شده صميمي هم با ، رساند خانه به را او کيارش

 .داشت اي برادرانه حس کيارش به نسبت آيدا ولي

 .داد را او المس جواب سردي به ، ديد مي تلويزيون داشت هال توي طوفانيش خاص لحظات ي همه مثل تيام

 خوب؟:  گفت ذوق با مادر

 .خورديم نهار هيچي:  خنديد او شوق و شور ديدن با آيدا

 گفتين؟ چي -

 !بشه تموم ترم اين تا بده وقت بم گفتم ، نبينيم رو همديگه زياد داريم درس که االن شد قرار -

 بود؟ پسري چطور نظرت به -

 .بود خوب خيلي ، مودب و آقا: گفت را حقيقت آيدا

 مثبته؟ %51 جوابت پس -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 هر در .بگيريم اي نتيجه تونيم نمي فعال بنابراين! داشتم اش درباره نظرو همين نبود هم خواستگارم اگه حتي -

 !زوده من واسه ازدواج نظرم به ، جون فرشته حال

 .کرد مي شاد را او -هم کمرنگ حتي -تيام لبخند. نماند دور او چشم از تيام لبخند

 .بود خبر بي حساسشh از هم خودش. ريخت اشک توانست تا و زد ساز ، ايمان مرگ از بعد بار اولين براي زرو آن

 از آيدا ، داخل آمد تيام ولي نداد جواب ، ببيند را گريانش هاي چشم او نداشت دوست آيدا ، زد را اتاقش در تيام

 شده؟ چيزي:  کرد جلب را توجهش او خيس هاي چشم فورا. بود بعيد تيام از ، خورد جا او حرکت اين

 !نه:  برگرداند را رويش آيدا

 .کنند نمي گريه دليل بي هم دخترا حتي دونم مي ولي ، نيستم دختر من -

 !دارم فرق بقيه با من -

 !خواي مي دليل ريختن اشک واسه بازم ولي دونم مي:  نشست تختش روي او روي به رو و جلوتر آمد تيام

 .بود ترونهدخ ، خيال بي -

 !اين پيچيده دخترا شما چقدر -

 داشتي؟ کاري:  پرسيد آيدا و خنديدند هردو

 داره؟ مبارکي دليل چه ببينم خواستم ميزني ساز داري مدتها از بعد ديدم -

 .گرفت مي را حالش بايد کيارش؟ ي قضيه به ميزد؟ طعنه داشت

 !دختره منظورم اومده؟ خوشت کسي از حاال تا تو -

 !آره خوب:  داد جواب سرعت هب تيام

 خوب؟: رفت باال آيدا قلب ضربان

 چي؟ خوب -

 افتاد؟ اتفاقي چه بعد -

 بيفته؟ اتفاقي چه بود قرار -

 کردين؟ چيکار اون و تو! ديوونه تيام -

 .بود گيج تيام
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 . .. چيزا واين ازدواج براي يعني -

 .بودين پريا و تو منظورم ، بابا نه -

 گذاشتي؟ سرکار منو:  کرد نگاه او هب عصبانيت با آيدا

 !بودم جدي کامال ، نه -

 .کرد مي سير ديگري دنياي در پسر اين ، داد تکان را سرش تاسف با آيدا

 بود؟ چي سوال اين از منظورت -

 کني؟ درک منو توني مي ببينم خواستم مي -

 .برود او خواست نمي آيدا ولي بيرون برود که شد بلند ؛ رفت درهم هايش اخم و افتاد سريع تيام زاري دو بار اين

 !کنم مي گريه باشم تنها اگه بزنم ساز خوام مي بمون، -

 ... او براي وفقط فقط بزند، تيام براي فقط خواست مي بود، بهانه حرف اين

 .ماند باز دو هر دهان ، گذشته چه کيارش و او بين کرد تعريف ارکيده و شادي براي وقتي

 زده؟ حرفي او به متيا نکنه ميگم -

 .نميزاشت پيش پا اصال وگرنه ، بابا نه: بود اينطور کاش

 داشته؟ هم تاثيري نقشه همه اين حاال -

 !شده حرفتر کم فقط -

 يارشک با ديگر يکبار. نميشد خبري ولي بود تيام صبر پايان از اي نشانه منتظر آيدا ، گذشت مي همينطور روزها

 جيدتم و تعريف خيلي ها نقاشي از يکي ديدن با آيدا ، برد نقاشي نمايشگاه يک هب را او کيارش که رفت بيرون

 .نگرفت پس را آن ، آيدا شديد مخالفت وجود با ، داد هديه او به را تابلو بود کيارش دوست که نقاش و کرد

 .بود درشبرا مثل کيارش ولي شد سرخ آيدا ، کرد سوال تيام ي درباره او از کيارش ، گشتند برمي وقتي

 !بره خواد مي هنوزم اون ، هيچي -

 !داره عالقه شما به کردم احساس کم برخورد چند اين تو من ، کنم مي تعجب -

 .شد جا به جا جايش در خجالت با آيدا
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! اس هنشد تعريف براش چيزا اين ، نيست احساسات دادن نشون اهل خيلي ، متفاوته بقيه با کم يه تيام البته -

 فرصت بهش بايد حال هر به ، کنه کنترلش تونه نمي چند هر ، نيست حسش متوجه خودشم حتي دشاي بيچاره

 .داد

 نصرفم تصميمش از اونو تونه نمي هيچي گفته هميشه حاال تا ، نيس مهم براش مياد نظر به يعني. ميکنم فکر -

 !کنه

 !بده نظر قاطع اينقدر نبايد همهف مي کم کم گيره مي تصميم راحت خيلي! اس تجربه بي و جوون خيلي اون -

 خيالشم عين اون ولي آوردم مي کم جون فرشته جلوي بودم من ، مصممه خيلي تيام ولي! شايد ، دونم نمي -

 !نيس

 !هميش سست رفتنش پاي چطور ببين اومد پيش رفتنش امکان وقتي کن صبر ، نشده جدي قضيه هنوز چون -

 .گفت مي او که بود اينطور کاش

 .برد باال را ابروهايش و ديد او دردست را ابلوت تيام

 .داد هديه بم اينو بود خان کيارش دوست نقاش ، نقاشي نمايشگاه بوديم رفته -

 !خواستن مي تو قد هم رو ما کاش:  گفت تمسخر با تيام

 .بود زده چنگ آيدا دل به انگار ، حرف اين با

 جزو ، هيچ بود نياورده که را نمره باالترين تيام ، همه تصور فبرخال ، زدند را ديناميک ترمو ترم ميان هاي نمره

 !توئه تقصير همش:  آيدا گردن پس زد محکم شادي.  بود متوسط هاي نمره

 نمره براي هيچوقت او کرد مي غمگينتر را آيدا اين و نبود خيالش عين تيام البته. نداشت گفتن براي حرفي آيدا

 شادي. ريخت مي اشک بهانه بي روزها اين ، آمد چشمش به اشک ناراحتي زا.نبود قائل ارزش ، پشيزي هايش

 چيه؟:  او گردن دور انداخت دست

 !ميره داره که اينه واسه همش -

 !ميرم مي من بره اگه:  گذاشت شادي ي شانه روي را سرش آيدا ، نشستند محوطه توي و رفتند

 کني؟ نمي کاري چرا پس داري؟ دوستش اينقدر واقعا -

 !ميشم نابود کنه تفاوتي بي اگه! بزارم پيش پا تونم نمي من -

 !بشي پشيمون و بره ممکنه...  بزني حرف تو که داره ارزششو من نظر به ولي -
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 رنگ ايستاد، و شد او متوجه ، گذشت مي آنجا از دوقلوها با تيام وير و گير همين در ، گرفت شدت آيدا ي گريه

 !آمد نمي! بپرسد؟نه را اش گريه علت همه ي جلو بيايد؟ طرفش به بخواهد او نکند ، پريد آيدا

 ادهالع فوق کالس اگه ندارين مشکلي شما!  خانمها ببخشيد: آمد آنها طرف به و گرفت فاصله دوقلوها از آمد، ولي

 باشه؟ آينده ي هفته يکشنبه ، چهارشنبه جاي به مهندسي رياضي ي

 کنين؟ هماهنگ خانما بقيه با شما ميشه!  بهرامي خانم:  شادي به کرد رو تيام ، نبودند مخالف هيچکدام

 شادي رفتن وبه ماند آيدا. بماند که کرد اشاره تيام ولي برود او با که شد بلند هم آيدا.  شد وبلند کرد قبول شادي

 .شد خيره

 شده؟ چي باز -

 کمي و آب ، نيست مهمي ي ماده کاش شيميدان يک قول به ؟ مهمه تو براي اينقدر من هاي اشک چرا ميگم -

 ... نمک

 کليمش اينکه بدون حاال رونديدم تو اشک من بود بيمارستان ايمان که مدتي تمام تو!  آيدا نيار در بازي مسخره -

 بگي؟ من به توني نمي چرا! ميکني گريه داري روز هر داشته

 شده؟ کم اينقدر ترموت ي نمره چرا -

 داره؟ اهميتي چه : انداخت باال را هايش شانه

 !بدي بد رو امتحانت تو شده باعث چي که مهمه من براي ولي ، نداره اهميتي نمره -

 .بود کيارش خواستگاري از بعد ترمو ميانترم ، دانستند مي هردو

 مياد؟ خوشت کيارش از واقعا تو:  کرد نگاه رويش به رو درخت به تيام

 !خوبيه پسر اون -

 بدي؟ تمثب جواب خواي مي يعني -

 باشه؟ درستي کار کني نمي فکر -

 !ميکنم خواهش! کن تمام و بگو!  بگو لطفا! بگو ؛ منتظر آيدا و بود ساکت تيام

 حل ميشه رو مشکلي هر! کن حساب من روي مشکالتت براي حال هر به ، دانند خسروان خويش مملکت صالح -

 !خوب دختر کرد درست رو چيزي نميشه زاري و اشک با ولي کرد

 .رفت و گرفت فاصله او از
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 .بکوبد درخت به را سرش خواست مي دلش آيدا

 کي ولي بگيرد تصميم و کند فکر خواست مي ، افتاد راه به خانه طرف به پياده و نرفت را بعدي کالس حرصش از

 سما به را او رنف يک تا نداد اهميتي ، زد بوق ماشيني که بود نشده دور دانشگاه از زياد.  بود مزاحم وسط اين نفر

 .زد صدا

 نداري؟ زندگي و کار تو:  رفت او طرف وبه کشيد عميقي نفس ديد؛ را تيام ماشين و برگشت

 اينه؟ از غير ، هستم زندگيم مشغول هم االن کنم مي فکر:  بود سخت و جدي تيام

 !کالست سر برگرد! اندرزگو باشي من پرستار نيستي مجبور تو -

 !شو وارس! کالسي از مهمتر تو -

 !برم پياده خوام مي من ، ممنون خيلي -

 ... ماشين بدون و تنها ، ديد را او که بود فکر همين در. گذاشت نمي تنهايش کاش ، افتاد راه به تيام ماشين

 کو؟ ماشينت:  پرسيد متعجب

 !پارکينگ گذاشتمش -

 باشم؟ تنها بدي اجازه و برداري من کچل سر از دست ممکنه تيام -

 !نميشم مزاحم کنم باور -

 يا آرزوها از هيچکدام با تيام. يافت مي ادامه ابد تا لحظه اين کرد مي آرزو آيدا ، افتادند راه هم کنار در حرف بي

 قدم فکر در غرق که را تيام همين خواست؟ مي را تيام دلش که کند چه ولي نداشت همخواني او هاي معيار حتي

 !بود محبوب و خواستني چقدر ، پاييد را او چشمي يرز ، کرد مي هماهنگ او با را هايش

 ! بزني قدم من با اومدي فقط که نگو -

 !نکردم روي پياده که وقته خيلي ؛ خوبيه ي تجربه اتفاقا -

 !فهمم نمي رو تو سماجت معني واقعا من!  برو و برگرد! تيام کن تمومش -

 و رين کالستو اينکه با برسه چه کني نمي غيبت جهت يب و بيخود هيچوقت تو! نميفهمم رو تو هاي لجبازي منم-

 !بزني قدم خيابون تو بخواي

 !بگيرم تصميم و کنم فکر داشتم احتياج من:  کرد فرو مانتو درجيب را هايش دست آيدا

 بدي؟ رو کيارش جواب ترم اين از بعد نشد قرار مگه -
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 !نداشت کيارش به ربطي فکرام:  نداشت را لحظات اين کردن خراب ي حوصله آيدا

 کرده؟ کاري يه خر فالحت اين دوباره نکنه -

 !نيست مربوط اونا به اصال ، تيام -

 .نبود مهم تيام براي ديگر پس

 !مهمي من براي کني فکر که اوني از بيشتر خيلي تو! آيدا چيه؟ مشکلت! نميده قد جايي به من عقل آخه -

 .کرد نمي خوشحال را آيدا اين

 !ميگم بهت کني حل مشکلمو بتوني تو اگه:  انداخت باال را هايش شانه تفاوتي بي با

 سروش؟ و کيارش جز به يکي داري؟ دوست رو يکي نکنه ميگم:  بود درگير خودش با تيام

 زني؟ مي حرفو اين چرا:  شد خيره او هاي چشم به و برگشت ، رفت باال آيدا قلب ضربان

 ... عاشق تو نکنه کردم حس اينطور رفتارات از -

 .شد ساکت

 کي؟:  کوبيد مي اش سينه ي قفسه به شدت به آيدا قلب

 .باشد آميز تمسخر صدايش کرد سعي

 !پارسا....  چيز -

 بود؟ حرفي چه اين آخر ، ماند بهتزده و گيج همينطور ، کشيد سوت آيدا مغز

 زدم؟ حدس درست:  کرد زمزمه تيام

 !بکوبد آن به را سرش که دميش پيدا ديواري کاش ، آمد در بهت از آيدا

 !نگفتي:  آمد دنبالش تيام ، نداد را او جواب و افتاد راه

 !نزن حدس اصال تو من نظر به اندرزگو -

 !نه زدم اول که حرفي ولي بود توهم پارسا درباره حدسم باشه، -

 .بود جدي صدايش

 حرف؟ کدوم -

 ميونه؟ در کي پاي -
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 .لرزيد مي صدايش

 !نيست خبرا اين از -

 !نيستم احمق من ، نزن راه اون به خودتو -

 !فهميدي مي که نبودي احمق اگه نيستي؟ احمق:لرزيد مي پايش سرتا ، ايستاد آيدا

 .گرفت ماشين و پريد بيرون رو پياده از بيايد خود به تيام آنکه از قبل

 نقدرآ ولي ، کالس سر رفت حال اين با ، بود گذشته کالس از ساعت نيم برگشت، دانشگاه به ، نرفت خانه به ولي

 .درآمد استاد اعتراض صداي که بود پرت حواسش

 .آمدند بيرون کالس از شادي با

 کالس؟ سر اومدي دير چرا -

 و رک آيدا داشت اصرار هم هنوز شادي ، آمدند بيرون سالن از زنان قدم کرد مي تعريف داشت شادي براي تا

 اتفاقي اصال دهد مي ترجيح باشد احمق حد اين تا واقعا تيام اگر اشتد عقيده آيدا و بزند را حرفش کنده پوس

 .نيفتد

 !سياالته تو فقط حماقتم که من مثل! اس زمينه اين تو فقط تيام حماقت که دوني مي خودتم -

 .کرد جستوجو را اطراف چشم با

 گردي؟ مي چي دنبال -

 !گلريز ديوونه اين -

 !برم من پس:  کشيد بيرون او دست از را دستش بدخلقي با آيدا

 !اوناهاش! ها نخوري جم ، وايسي بايد زنم؟ مي حرف داغون اين با تنها من کني مي فکر کجا؟ ؟ چي -

 !آيدا بريم:  زد صدايش شادي که کرد مي فکر خودش بد بخت به و بود کرده پشت آندو به تقريبا آيدا

 !پور رستم خانم شتمدا کار شما با من ميشه اگه ، نه:  آمد در گلريز صداي

 کاري؟ چه:  کرد ترش رو آيدا

 بهرامي؟ خانم ندارين اي ديگه سوال( کرد شادي به رو رويي پر با)  اي مسئله يه ي درباره -

 . ورفت کرد نگاه آيدا به حيرت و بهت با شادي
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 آقاي يدبفرماي:  بکند گم را گورش و بزند را حرفش او بود منتظر آيدا ، بگويد چه دانست نمي بار اولين براي گلريز

 !گلريز

 شکم به محکم خواست مي دلش باخت مي رنگ بيشتر لحظه به لحظه آيدا ، زدني حرف چه و آمد حرف به گلريز

 .نداشت تمامي ، او گويي مزخرف ولي شود ساکت بلکه بکوبد گلريز

 بپرسم؟ سوال دارين وقت کي زگلري آقاي ببخشيد:  آورد خود به را او صدايي ، بزند جيغ خواست آيدا همينکه

 .رفتند مي داشتند پور رستم خانم ، االن همين:  است مزاحم مگس يک انگار که کرد نگاه تيام به چنان گلريز

 شدين؟ متوجه: گفت پررويي با و آيدا به کرد رو

 گفت؟ مي چي: رساند او به را خودش شادي ، گرفت فاصله گلريز و تيام از همينکه

 پيشوني تو اينکه مثل! باباش جون! شده من عاشق هم راضي خود از اين!  ميادها سرم مياد بدم يهرچ از ميگن -

 !کنين خواستگاري لطفا نوشته من

 چينگل دختره اين که ديدمش! دهيد نجات مرا لطفا خونده تو پيشوني تو ديگه چيز يه تيام ولي:  زد قهقهه شادي

 و اومد کوتاه طرف که کرد نگاه رو ساعتش اينقدر شد طوالني گلريز و تو صحبت ديد وقتي ، حرف به بودش گرفته

 ... هم تيام ، رفت

 !پور رستم خانم -

 !مرده پور رستم خانم بگو بهش برو:  گفت شادي به رو ولي برنگشت آيدا

 .رفت تيام طرف به و انداخت باال را هايش شانه شادي

 .رود مي تکين ي خانه به گفت و زد زنگ مادر به ، نرفت خانه به ولي بود شده تمام آيدا کالس

 و ادد مي انجام خانه در را کارهايش پريا ، بود کوچک طنين که حاال ولي کردند مي کار شرکت يک در تکين و پريا

 ديدن انتظار پريا روز از موقع آن در. کند کمک طنين نگهداري در که رفت مي آنجا توانست مي که وقت هر آيدا

 خوابه؟ طنين:  کشيد سرک اتاق به آيدا.  شد خوشحال خيلي حال اين با نداشت را او

 !بشين ميشه، بيدار ديگه االن ، آره -

 .گفت مي کيارش ي درباره چيزايي يه مامان:  ريخت چاي او و خودش براي پريا

 !دهکر خواستگاري ازم ، آره:  گفت توجهي بي با که کرد نگاه او اندوه از پر و رنگپريده صورت به

 ميدي؟ چي جوابشو ؛ خوب -

 !کنم ازدواج خوام نمي:  کرد جمع سينه روي را هايش دست آيدا
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 ... بياد عقل سر تا حاال ، داره وقت هنوز تيام پس ، اوه:  کرد رها مبل روي را خودش پريا

 .نمياد عقل سر هيچوقت اون -

 اي:  ردک نگاه او به شيطنت با! داشت؟ عالقه تيام هب آيدا ، کرد توجه جمله اين گفتن هنگام او ناراحت لحن به پريا

 بکني؟ يخ رو سنگ عموش پسر مثل هم منو شوهر برادر خواي مي نکنه! کلک

 .نداشت گفتن براي چيزي ، نزد حرفي و کرد نگاه او به سرد چشماني با آيدا

 ، بود اش مقنعه آوردن در مشغول که کرد نگاه او به.  هست حرف عالمه يک سکوت اين پشت فهميد پريا ولي

 باشد؟ افتاده اتفاقي نکند

 مادر و پدر محبت ي همه با بود نگران او زندگي مورد در هميشه ، داشت دوست خواهرش مثل را آيدا پريا

 زهايرو به نسبت حال اين با بزند حرفي که نبود دختري او ولي ، نيست کامل آيدا زندگي که دانست مي شوهرش

 .دکر عوض را حالش ميشد کاش ، بود شده غمگينتر و دارتر تو ، کرد مي حس او در تغييري بود هديد را او که اولي

 !دارم احتياج کمکت به بياي؟ باهام توني مي ، شيراز ميرم دارم روز 2 ماموريت يه براي -

 ميري؟ کي -

 !گردم برمي جمعه ، ميرم شب چهارشنبه -

 .داشت احتياج سفر يک به...  نداشت اهميتي برايش ديگر ، هرچند ، کند رديف را اش برنامه توانست مي

 .خريد شال يک پريا اصرار به و رفتند بيرون هم با ظهر از بعد ، کرد سر پريا و طنين با را روزش تمام

 !بره مي رو تو تکين:  برد خانه به را او پريا ولي برگردد خانه به بازار راه از خواست مي

 .آمد خواهد متيا بود مطمئن آيدا ولي

 .گرفت او بغل از را طنين و کرد سالم آيدا به سردي به. رسيد خانه به تکين با درست تيام

 تحرک با که بود بعيد او از.  ميشد ناشي تيام از بود که چه هر آيدا ناراحتي پس ، بود آنها حرکت هر متوجه پريا

 دليلي چه پس. بود آزار بي و مودب اش سردي و تلخي ي همه با تيام ، باشد شده آيدا آزار موجب ناشايستي

 داشت؟

 .مياد باهام آيدا ، شد حل هم شيراز مشکل:  تکين به کرد رو پريا شام موقع

 کي؟: داد جواب تيام ، تکين جاي به

 !جمعه تا چهارشنبه -
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 !داريم مقاومت ترم ميان که ما ولي -

 لهوسي اين به ، کند مخالفت علنا تکين و پريا جلوي ستتوان نمي ، دانست مي را او دروغ علت ، زد پوزخند آيدا

 !اس ديگه ي هفته دو اون ، نه:  باشد او مطيع خواست نمي آيدا ولي ، نيست راضي او که بگويد خواست مي

 : گفت مهرباني با و چرخيد آيدا طرف به تکين ، داد ادامه خوردن غذا به و رفت غره چشم او به عصبانيت با تيام

 !نيستيم تو زحمت به راضي ، نميره پريا داري درس اگه

 !ندارم کاري من ، نه -

 او جلوي را چاي فنجان پريا.  کرد مي بازي او با و گرفته بغل را طنين ، نزد حرف او با ديگر تيام ، شام موقع جز به

 !بده دختر بهت خدا کنم مي دعا:  گذاشت

 !خوام نمي دختر من ، نه -

 چرا؟ -

 !ميره مادرش به اخالقش چون -

 .نزد لبخند حتي آيدا ولي زدند قهقهه پريا و تکين او حرف اين با

 !آيدا بريم:  داد پريا به را طنين تيام

 !نخوردي چاييتو -

 !خورم مي بشه آماده آيدا تا -

 .نداشت اهميتي ، ميشدند تنها ماشين در باالخره ، پوشيد را مانتويش و رفت آيدا

 و بود گذاشته را نامجو محسن -ساربان اي آهنگ ، راه طول تمام در ، نزد حرف اشينم در کلمه يک تيام ولي

. نزد حرفي حال اين با کرد مي ديوانه را آيدا اين و گرداند برمي اول به را آن رسيد مي آن آخر به که هربار

 .است ديگري جاي حواسش تيام که بود مشخص

 جور هر:  گفت آرامي به و گرفت را او دست ، شد مانع تيام ولي کند باز را در شد پياده آيدا رسيدند که خانه به

 !نيستم احمق من ولي کن فکر من ي درباره خواد مي دلت

 دکشي بيرون او دست از را دستش. نبود احمق تيام مطمئنا ؛ نه شد، خيره او هاي چشم در حيرت با و برگشت آيدا

 !داخل رفت بماند او تظرمن اينکه بدون و کرد باز را در ، شد پياده و

 .دکوبي ديوار به را بالشش و گفت را اين...  جهنم به ، بود فهميده حاال حداقل يا ، دانست مي را چيز همه تيام پس
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 از ذررهگ يک مثل ، بود گذشته آيدا ي عالقه و عشق کنار از سادگي به تيام يعني اين ، نبود راحتي همين به ولي

 !تابلو يک کنار

 چشمه حتي ، کرد مي ديوانه را آيدا داشت فکر اين...  بود انداخته دور را او تيام ، بود خارج آيدا تحمل دح از اين

 ... بودند نخواسته را او نداشت، فايده ديگر ريختن اشک ؛ بود شده خشک هم اشکش ي

 افتاده؟ اتفاقي:  پرسيد مهرباني با ، آمد اتاقش با مادر

 !دبو مصيبت و بال ، نه اتفاق؟

 !خوبم من!  جون فرشته نه -

 رو تورج و من ، کني راحتي احساس ما با و خونه اين تو تو خواست مي دلم هميشه من:  نشست تخت روي او کنار

 ! يندار خوبي زندگي ما پيش اصال تو اما...  کردم سعيمو ولي نميشه که دونم مي البته! بدوني مادرت و پدر مثل

 . سوخت مي آتش در ، بود کنارش در خوشبختي حاليکه در ، داشت هم با را جهنم و بهشت خانه آن در او

 !جون فرشته خوبين خيلي شما -

 شاسم( کرد تاييد آيدا)  نه؟ دونستي نمي تو ، داشتم دختر يه تکين از قبل من:  نداد اهميتي او تعارف به مادر

 دارم هم ديگه ي بچه سه من.  مرد بعد هفته يه و شد مريض ساله دو ي ترمه که بودم باردار رو تکين. بود ترمه

 ، منه عروس اون ولي خوبه خيلي پريا ، خواستم مي دختر يه هميشه من. نکردند پر رو ترمه جاي هيچکدوم ولي

 ، بزني حرف دلته تو که چيزي هر از برام تو دارم دوست خيلي!  مني دختر واقعا که انگار خونه اين تو اومدي تو

 همه ما!  مني ي خانواده اين از عضوي تو ، توئه مال خونه اين بدوني خواستم مي ولي ميدم، حق تو به البته

 !نباش چيزي نگران لطفا پس داريم دوستت

 !منفيه کيارش به من جواب که بگين لطفا ، جون فرشته:  بود شده معلوم تکليفش ، نبود چيزي نگران ديگر او ، نه

 !خوبه هم با شما ي رابطه که رسيد نظرم به چرا؟ –

 .بود نقشه يک آن ، البته

 !ندارم ازدواج آمادگي اصال فعال من ولي خوبن خيلي ايشون -

 .بود آيدا هم آن و داشت بازنده يک فقط او بازي ، شد تمام هم کيارش و او نمايش

 مخاطب را او مادر ، بود غذايش مشغول و نشسته ميز سر ميل بي و حوصله با آيدا ، بودند همه نهار براي روز آن

 ! شد ناراحت خيلي گفتم خانم سيده به وقتي:  داد قرار

 !کردين مي خواهي معذرت من طرف از -
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 ! رفتين پيش خوب هم با کيارش و تو کرد مي فکر فقط نشد دلگير ، نه -

 . داد ادامه غذايش جويدن به هم آيدا.  نزد حرفي ولي خورد تکان جايش در تيام

 ! بزنه حرف باهاش اينکه به برسه چه خواستگاري بره حتي کرد نمي قبول اصال کيارش حاال تا آخه -

 را غذايش ي لقمه زور به آيدا.  داشته نگه بسته را دهانش زور به رسيد مي نظر به تيام ولي نداد جواب هم باز آيدا

 اجازدو قصد فعال واقعا ولي ودمب راحت خيلي ايشون با من ، بود بزرگتر برادر يه مثل من براي کيارش:  برد فرو

 !ندارم

 دمور جهت هر از کيارش البته ، گرفتي اي عاقالنه تصميم من نظر به:  آمد حرف به پدر سکوت لحظه چند از بعد

 !سالي و سن کم کيارش براي تو نظرم به خوب ولي تاييده

 !اس خوشمزه خيلي ، مامان:  شد باز تيام زبان باالخره

 دراز گوش ي پسره.  شود خنک دلش تا بريزد او براق و سياه موهاي روي را ماست ظرف خواست مي دلش آيدا

 ... وحشي راضي خود از خودخواه

 به بحص از پروژه ي بهانه به برود تيام با نباشد مجبور که خاطر اين به ، نداشت کالس صبح از اينکه با آيدا روز آن

 هيچ و چيز هيچ ي حوصله. شد مشغول کارش به و نشسته عهمطال سالن در کسي به توجه بدون. رفت دانشگاه

 همکالسيهايش از يکي فرزانه ، برد باال را سرش ، زد صدايش کسي که بود خيال و فکر در غرق ، نداشت را کس

 ، بشم مزاحمت نخواستم ، داري کار ديدم:  داد توضيح فرزانه کند فکر سوال روي آيدا تا ، داشت سوال که بود

 !شده عاشق کنم فکر بود پرت خيلي حواسش ولي بپرسم اندرزگو از رفتم

 .برد باال را ابروهايش آيدا

 از هيچي که آخرش ، کرد مي نگاش باال برد مي سرشو گذشت مي کنارمون از که دختري هر آخه:  خنديد فرزانه

 حواسش گفت بم ، گاهدانش نيومده اصال شادي گفتم منم نديدين رو بهرامي خانم پرسيد ازم نفهميدم حرفاش

 !بده جوابمو تونه نمي و پرته

 !بخورتش ترسه مي اونم شاديه پيش اش جزوه البد -

 بشه؟ عاشق خوره مي اندرزگو قيافه به وگرنه همينطوره حتما -

 و آورد در را موبايلش رفت که فرزانه! نيست جزوه تيام درد دانست مي آيدا ولي خورد نمي اندرزگو ي قيافه به

 همينطور رفت بيرون سالن از و شد بلند جا از حالي بي با! تيام تا 5 و کيارش تا 2، داشت کال ميس 7 ، کرد نگاه

 !پور رستم خانم:  ديد را او طرف باالخره که رفت راه دانشگاه در هدف بي

 اندرزگو؟ آقاي بله:  برگشت او طرف به و ايستاد
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 ميره؟ پيش چطور اتون پروژه:  کشيد مي شعله تيام هاي چشم

 !عالي:  برگرداند او از را صورتش آيدا

 !رفتين ور بش صبح از شما که اينطور ، مشخصه -

 اندرزگو؟ آقاي داشتين کاري -

 !باشه خودخواه حد اين تا آدم نيست درست که بگم خواستم مي فقط! ،اصال نه -

 !اجازه با !سياه روت ميگه ديگ به ديگ:  داد جواب او آرام لحن همان با هم آيدا و

 عنقي؟ اينقدر حاال چته: داد را جوابش ، بود تيام ، خورد زنگ موبايلش شد دور او از که قدم چند

 اي؟ زنده بدونم من که بکني فوت يه ميري مي ، زدم زنگ بت بار چند صبح از! خوبيه چيز خجالتم -

 !نداشتم حوصله ببخشيد -

 !نداري حوصله من براي فقط تو اينکه مثل -

 طور؟چ -

 ميکنه؟ن دل که گفتي کيارش به چي ببينم. نميدي جوابشو تو و بزنه حرف باهات خواد مي که زد زنگ بم کيارش -

 !تو به داده گير

 مي آيدا که عشقي جز به چيز همه...  کنايه و طعنه مالکيت، حس ، حسادت ، بود مشخص صدايش از رنجش

 .خواست

 !داره چيکار ببينم ميزنم زنگ بش -

 !بود يکديگر از رنجيدنشان در فقط آنها تفاهم ، کردند قطع هم با ود هر

 .نشدم تماستون متوجه ، خوام مي معذرت:  زد زنگ کيارش به آيدا

 گرفت؟ اتون نقشه بپرسم خواستم مي راستش ، کنم مي خواهش -

 !نه:  کوبيد درخت به کفش نوک با آيدا

 بديم؟ ادامه نخواستين چرا پس ، رفت مي انتظار که نبود زيچي حالش زدم زنگ که هم تيام به ، ميزدم حدس -

 !کردم عالف رو شما بيخود ، نداره فايده:  پاييد مي را او که ديد را تيام چشم ي گوشه از آيدا

 .نداشتم اعتراضي ، بودم کرده قبول خودم من باالخره -
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 ! نداشتم من که خواست مي اعصاب کار اين ولي دارين لطف شما

 !نيا سياالت حل:  زد SMS او به تيام

 به مجبور خودش وسط اين هرچند ، رفت کالس به تيام لج از ولي بکند را کار اين خواست مي هم خودش آيدا

 مشغول جزوه نوشتن به را خودش کالس مدت تمام در! راضي خود از احمق. شد گلريز ي مغرورانه هاي نگاه تحمل

 .نداد اهميت گلريز به زياد و کرد

 .داد او به اسم چند با را اي برگه ارکيده که کرد مي جمع را وسايلش داشت ، کالس از عدب

 چيه؟ اين -

 !بنويس اسمتو ، کوه بريم خوايم مي جمعه -

 ريخته؟ اشو برنامه کي -

 !بويز استريت بک -

 !نميام من:  برگرداند او به را کاغذ و انداخت شانه روي را کيفش آيدا

 !ميان همه ، هعالي خيلي چرا؟ -

 !نيستم جمعه ، مسافرت برم خوام مي پريا با من ، بگذره خوش -

 !حيف چه:  کرد تا را کاغذ ناراحتي با ارکيده

 و برداشت را خودکارش ، قروچه دندان از بعد و گرفت او از را کاغذ تيام ، پسرهارفت طرف به و برداشت را کاغذ

 . زد خط هم را خودش اسم

 شد؟ چي -

 !بيام تونم نمي دارم کاري يه افتاد يادم -

 !نداشتي کاري که پيش دقيقه 2 تا -

 !داريم مقاومت ترم ميان که افتاد يادم -

 !غير ال و بياي توي مي جمعه همين فقط گفتي مي حاال تا صبح از افتاد؟ يادت دفه يه -

 !بيام خوام نمي!  متين نکن بحث من با -

 !هست هم بهتر ، مقاومت متحانا از بعد زاريمش مي اصال ، باشه -

 .کرد نمي قبول «ندارم وقت» آقاي گفتيم، مي همينو صبح از که ما:  زد غر دوباره متين
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 !متين -

 !خرافه اعصابش ، بابا باشه -

 چرا ؟بکند را کار اين چرا اصال زند؟ مي هم به را پريا با مسافرتش کوه ي برنامه خاطر به او کرد مي فکر تيام يعني

 فتهه دو کوه:  نشست کنارش ارکيده که کرد مي نگاه ها بچه آمدن به حوصلگي بي با بود؟ مخالف او سفر با تيام

 آره؟ بياي، توني مي حاال! عقب افتاد

 !تونم مي ، آره -

 !سالم:  نشست آيدا کنار ديگري صندلي و آمد شادي

 نيومدي؟ سياالت حل چرا سالم، -

 مياين؟ ، بگيرم تولد خوام مي امشب( زد برق هايش چشم)  خريد رفتم ، جهنم به بره -

 ميگي؟ حاال:  او گردن پس زد ارکيده

 !اس ديگه ي هفته 2 تولدت که تو -

 مياين؟ ، نداريم درس که هم فردا ، بگيرم امروز خوام مي مقاومت امتحان خاطر به ولي خوب آره -

 !ميام من -

 .کردند نگاه ارکيده به دو هر

 ساعتيه؟ چه -

 نميزارن 1 از بعد ضمن در ، ديگه حدودا همون ، شده 7 بکنيم رو کارا تابريم هم بعدش داريم، کالس که 5تا -

 !بمونين بايد امشبو ، بيرون برين خوابگاه از شما

 !تنهاس خونه تو ارشيا بمونم، امشب بتونم عمرا:  داد تکان سر تاسف با ارکيده

 !فرداشب ميزارم پس -

 !بگذره خوش بهتون ، عزيزم بگير امشب همين تونم، نمي هفته اين آخر تا -

 کجا؟ سالمتي به:  رفت مي پايين داشت آماده و حاضر که ديد را او تيام ، شد آماده و گرفت دوش عجله با آيدا

 !اونا خوابگاه ميرم ، شاديه تولد -

 گردين؟ برمي چند ساعت انشاهلل بعد ، بله:  کرد نگاه ساعتش به تيام

 !دانشگاه ميرم سره يه فردا ، نميام امشب:  کرد مرتب آينه جلوي را لششا آيدا
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 کي؟ ي اجازه با -

 بله؟:  برگشت تيام طرف به عصبانيت با بود، حرفها آن از ديگر اين

 بگي؟ ما به نبايد که اينه منظورم: نباخت را خود ولي آمد کوتاه تيام

 ريه؟کا چه وسط اين تو ، داد اجازه و گفتم مادرت به -

 !ببرمت بشم آماده تا وايسا:  نياورد زبان بر را نظرش حال اين با کاره، همه که تيام نظر از

 !برم تو با مونده همين ممنون، خيلي -

 دارم؟ عيبي چه -

 !ترکونه يم دانشگاه تو بمب مثل ببينه سفيد پيشوني توي با منو يکي کافيه ميرم؟ دارم کجا رفته يادت نکنه -

 نه؟ ديگه، شديم گاوم -

 !ور اون برو ، نيست مناقشه مثل در -

 بخري؟ خواي نمي کادو:  کند خالي را ميدان سادگيها اين به نبود حاضر تيام ولي

 !خريد ميرم اول چرا -

 !خوابگاه برو خودت بعد ، بخري کادو برمت مي من پس -

 !شو حاضر زود ولي ، باشه:  نبود فکري بد

 دخترم؟ من مگه!  811% -

 !شريعتي دکتر از تنهايي گوهاي و گفت ؛ خريد کتاب شادي براي اآيد

 مناسبه؟ تولد کادوي واسه نظرت به -

 !ممنون ، تيام برو ديگه مطمئنم ، مياد خوشش اون نيست، مهم -

 خوب؟ برمت مي خوابگاه نزديکاي تا ببين -

 !خوابگاه در دم نري ها، نزديکش تا فقط ولي باشه -

 اب شادي ، بود نيامده پيش شرايطش االن تا ولي بگذراند درخوابگاه را شب يک حداقل شتدا دوست هميشه آيدا

 ردخت ي همه! شلوغي و وصدا سر از پر بود عجيبي جو. شناخت مي را نفرشان سه آيدا که بود اتاق هم ديگر نفر 5

 لمث. کرد مي تعجب بعضيها ديدن از. ديد مي راحت لباس با بود ديده چادر يا ومقنعه مانتو با االن تا که را هايي

 ديدن از بود، ديده کامل وحجاب چادر با را او هميشه. خواند مي عمران و بود باالتر آنها از يکسال که حديث
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 و زدند 81,5 ساعت تا گذشت، خوش خيلي. بود آورده در شاخ اي فيروزه شيک لباس آن با او وزيباي بلند موهاي

 ، کردند غيبت 82 ساعت تا که که شادي هاي اتاقي هم و ماند آيدا. رفت خودش اتاق به کس هر بعد ، رقصيدند

 خبر جا همه و چيز همه از. نگذاشتند نصيب بي را هيچکس. کردند آويزان و دادند شو و شست را دانشگاه ي همه

 منظورش ، اردند وقت خواندن درس براي گويد مي شادي وقتي که فهميد مي تازه ، خنديد مي فقط آيدا ، داشتند

 !چيست؟

 دچن خوابگاه حياط در.  رفت بيرون اتاق از نباشد بقيه مزاحم اينکه براي آيدا ، زد زنگ تيام که بود 82,5 ساعت

 .بودند زدن فک و روي پياده حال در هم ديگر نفر

 !سالم -

 گذشت؟ خوش تولد سالم، -

 .بود دخترونه حسابي آخه ، بود خالي جات بگم تونم نمي که ببخشيد ، خيلي ، آره -

 !ها نره يادتون ، داريم ترمو 1 ساعت فردا بگم زدم زنگ -

 !من نه ، آقا حضرت ميره يادت هميشه که تويي اين -

 اونجا؟ راحتي وقت، يه نموني خواب صورت، هر در: نينداخت تا و تک از را خودش تيام

 !کنن مي زندگي اينجا دارن مردم ، نيست که زندان -

 !دختر هشصد ،هفصد باشه بايد جايي چه -

 !هزارتا -

 نداري؟ کاري بکنم، تونم نمي فکرشم ، خدا بر پناه -

 !خير به شبت نه، -

 ! خير به هم شما شب -

 کجاست؟ ترموت ي جزوه ببين:  زد زنگ دوباره که بود برنگشته اتاق به آيدا هنوز

 !آوردمش باهام ، دانشگاه ميرم اينجا از فردا گفتم که بهت -

 !ندارم جزوه که خودم ، بخونم ترمو ميخوام من -

 !بچه بخواب بگير...  رفت مي وقتي رفت، نمي مکتب به حسني -

 بوده؟ چي پيش ي جلسه درس بگو ، بيار اتو جزوه برو ، نمياد خوابم -
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 !بخون کتابو برو شدي؟ ديوونه -

 !بهتره تو خط تازه ، زياده خيلي کتاب -

 ، کردي رد رو پادشاه 5 خواب 82 ساعت هميشه تو! اسرائيلي بني ي بهونه ميگن اين به:  گرفت اش خنده آيدا

 بيداري؟ امشب چطور

 !بگيره خوابم من تا بزن حرف کم يه! سرم به زده ميدونم؟ چه -

 !بخون کتاب راديوام؟ من مگه -

 !شدم بيدار بدتر ، خوندم -

 حاال؟ خوندي چي -

 !کوري -

 !ببين مفيل برو بود؟ کتاب قحطي -

 !بگو ديگه چيز يه ندارمف هيچي جديد فيلم -

 !کن حل جدول -

 !کردم حل داشتم سودوکو چي هر -

 !سرت به زده حسابي بابا نه -

 .زدند حرف ور آن و ور اين از اي دقيقه 81

 !ميشه زياد خرجت حسابي نبره خوابت تو ، شيراز برم خوام مي که شبي دو اون اگه ، شد زياد تلفنت پول -

 نري؟ ميشه -

 تو؟ موبايل قبض خاطر به -

 !نرو! جدي ، نه -

 .بود خاطر همين به هم کوه ي برنامه نفهميدم نکن فکر چرا؟ آخه -

 !جوريه يه خونه نيستي تو وقتي -

 .بود بچه تيام چقدر

 مثال؟ جوريه چه:  خنديد آيدا
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 !ميره سر ام حوصله ، خاليه -

 !برات ميشه تمرين ، نيست برت و دور هيشکس که کن فکر رفتي که وقتي اون به:  ريخت را زهرش آيدا

 .کرد قطع را تلفن تيام

 .بود نشده تمام خداحافظي با تماسي هيچ اخيرا ؛ گذاشت جيب در را گوشي و کشيد آه آيدا

 کنم؟ مي فکر من که بود هموني:  بود نشسته نيمکت روي و آمده حياط به هم شادي

 !آره:  نشست کنارش آيدا

 بود؟ شده تنگ دلش بود؟ چش -

 !بره نمي خوابش گفت مي ، نميگه که اينو -

 اينجوري چرا ، نه اگرم نميگه؟ و زنه مي پس چرا داره دوست اگه ، نه يا داره دوست رو تو يا اين ، فهمم نمي من -

 کشه؟ مي نازتو

 بفهمي؟ خواي مي تو ، بالتکليفن هنوز هم خودشون ايشون -

 . آمد آنها طرف به لبخند با و بست را تلفنش که کرد نگاه حديث به

 دارن رو يکي همه ، گيره مي دلش اينجا آدم(  کرد آيدا به رو) گرفت؟ خوابش فريد آقا:  گفت شيطنت با شادي

 ! من جز به کنن دل و درد باهاش

 کوچولو؟ شده چي:  شد متوجه حديث که کشيد آهي چه؟ باشد نفر يک همان آدم دل درد اگر کرد مي فکر آيدا

 ناراحتي؟ چرا

 !مپرس که ام کشيده عشقي درد:  گفت منشانه بزرگ شادي

 واقعا؟:  نشست آنها کنار حديث

 رهن ؟ کنم عرض چه که اجاره البته! يکي...  به داده اجاره برق و آب حق و قفلي سر با دلشو امون بچه! بابا آره -

 !دائم

 !خبره چه ببينه زده زنگ حاال:  بود ارکيده ، خورد زنگ شادي تلفن

 .دهد جواب را او تلفن تا شد بلند

 چيه؟ مشکلتون -

 !نميدن موضوع اين به اهميتي اصال ايشون که اينه مشکلمون -
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 چي؟ يعني -

 ناي با بدونم که ميشناسمش اينقدر کنه، قبول خواد نمي خودش ولي ، هستم مهم براش ، داره دوستم فهمم مي -

 !بره و بزاره منو نهتو مي راحت خيلي وجود

 !کنه نمي دل آسوني اين به باشه داشته دوست واقعا اگه! نيست هم راحتيا اين به -

 خاطر به حديث ولي خواست مي را او که گفت فريد اش عمه پسر از ، کرد تعريف را خودش داستان حديث

 .آمد نمي آنها ي هخان به ديگر اش عمه که جايي تا.  بود کرده رد بار چند را او عقيده اختالف

 با مثال اينکه کردم مي فکر.  نداشت عقيده چيزها خيلي به ولي بود خوبي پسر. گشت مي راحت ، نبود ما مثل -

 بود اومده خواستگار برام. بود ظاهر همش اينا ولي! بده خيلي ، ميندازه راه بخند بگو و ميده دست عموهاش دختر

 ، نيومدن نامزدي براي هيچکدوم ام عمه ي خانواده ، کرديم نامزد ، معتقد و ،مذهبي بود خودم جنس از نظرم به ،

 تو ، آيدا نميشه باورت ، باشيم راحت باهم تا خونديم محرميت صيغه يه ، بوديم گذاشته بعد ماه 2 براي عقدو قرار

 کم ، نداشتم عيبي هرظا لحاظ از خودم نظر به که مني از ، گرفت مي ايراد چيزم همه از. کرد ام ديوونه هفته دو

 هم به رو نامزدي ، ميشه گناه مرتکب مياد بيرون که خونه از زن بود معتقد ، بيرون نيا خونه از اصال بگه بود مونده

 خوردن هم به از بعد. کنم قايم خودمو اينکه نه کنم زندگي اجتماع تو بتونم که کردم مي سر چادر من! زدم

 نمي.  ميزد چنگ چيزي يه دلم ته! خواستگاري بره فريد براي خواد مي ام عمه شنيدم بعد مدت يه نامزديم

 اي يگهد کس کنم تحمل تونستم نمي ولي ، نداشتم فريد به اي عالقه هيچوقت که من ، حسادته کنم باور تونستم

 هک روزي ناو!  آيدا کن فکرشو. ريخت مي اشک و نشست مي من پاي به ابد تا بايد اون که انگار. ببينم اون با رو

 يدهند خواستگار من. کردم نمي باور خودمم خدا، پاي به افتادم من بزاره رفتنو قرار شب براي که زد زنگ بابام به

 جاي کسي نداشتم تحمل ولي کنار گذاشت منو که بودم خوشحال هم کلي کرد ازدواج خاله حميد وقتي ، نبودم

 بار هي اگه پرسيد. بود شده قفل زبونم ، زد زنگ بهم فريد ، بره که ميشد آماده داشت بابا!  بگيره فريد براي منو

 ، کرد نمي کار زبونم ولي بود راضي دلم ، بدم نداشتم جوابي هيچ ميدم؟ جوابي چه کنه امتحان شانسشو ديگه

 !کردم قطع و! بزن بهم گفتم فورا من ، ميزنه هم به قرارو بکنم اشاره يه من اگه گفت

 اومدند دوباره افتاد آسياب از آبها که بعد وقت چند ، بود شده عصباني واقعا ام عمه شد، اوضاعي چه دوني نمي

 .کرد قبول فريد گذاشتم شرطي هر!  خواستگاري

 !حالت به خوش:  درخشيد مي هايش چشم که کرد نگاه او به آيدا

 !کافيه تلنگر يه! انشاهلل ميشه درست هم تو کار -

 .هست کتک به احتياج ، نيست کافي تلنگر ايشون طرف مورد در:  دشني را او حرف آخر قسمت شادي

 .خنديدند هرسه
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 مي کالس طرف به داشتند وقتي ، بدوند سرويس طرف به و شوند آماده هم با همه صبح ، بود آيداجالب براي

 نگذشت؟ که بد:  گفت شادي رفتند

 !کنم زندگي خوابگاه بيام رفت و گذاشت مارو نيوتن وقتي رسيد فکرم به! بود عالي ، نه -

 خالي حمام ، حمام بري خواي مي و بخوني درستو نمياري گير جا وجب يه که رو امتحان شباي! نشو گير جو حاال -

 .هست هم ديگه چيز ويک هزار و باشي بيرون توني نمي شب 1 از بيشتر اينکه و نيست

 تاسف با ، ديد هم را تيام خندان ي چهره و شتبرگ شادي! نشست و زد ،لبخند ديد خودش منتظر را تيام ، آيدا

 .آيد خوشش ببيند ديوانه چو ديوانه:  گفت و داد تکان سر

 چه:  گرفت نيشگون را او شادي. برگشتند او طرف به کالس هاي بچه ي همه که خنديد چنان او حرف اين با آيدا

 ساخته؟ بت اينقدر خوابگاه بودي، مار زهر برج که ديروز تا خبرته؟

 به او. ديد مي خودش بر و دور را آيدا هنوز چون ، نبود کافي تيام براي کيارش ، بود گرفته را تصميمش او ، نه

 . کرد مي فکر جديدي ي نقشه

 خاموش را موبايلش 1 ساعت از هم شب هر.  گذراند خوش کلي و رفت شيراز به پريا با آيدا ، تيام ميل خالف بر

 .کند پيدا خوابيش بي براي ديگري درمان تيام تا کرد مي

 جات روز دو اين چقدر:  کشيد آغوش در را او و آمد بيرون.  بود خانه آشپز در مادر ، رسيد خانه به شب وقتي

 .بود خالي

 ... و مادر ، پدر ، خانه اين براي ، باشد شده تنگ دلش حد اين تا نميشد باورش هم خودش حتي ، خنديد آيدا

 !تيام -

 چيه؟:  شد وبيدار زد غلتي تيام

 خوابيدي؟ اينجا چرا:  زد کنار تيام سر از را پتو و گذاشت زمين را ساکش آيدا

 !گدا که نخوردمش:  کشيد بيرون آيدا دست از را پتو رويي پر با ، بود خوابيده او تخت روي تيام

 لشبا زير باز نيمه که هلمزش شرلوک کتاب جز به بود جايش سر چيز همه که کرد نگاه اتاقش وضع و سر به آيدا

 .بکشد بيرون را آن کرد سعي ، ميشد خفه داشت

 !بخوابم دقه يه گذاشتي اگه:  غريد تيام

 !پررو بچه بخواب خودت جاي سر برو -

 . کرد نگاه تيام به سرزنش با و کشيد بيرون را کتاب هم آيدا ، ونشست شد بلند تيام
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 !خوابيدم اينجا نشده هم ساعت نيم خدا به -

 نداري؟ خواب جاي خودت مگه تو -

 ، داشت فرق توحيد و من با خيلي اون ؛ کنم تجربه رو تکين اتاق هواي و حال خواستم مي:  گفت متفکرانه تيام

 .بود تکينانه رفتارت روز دو اين هم تو آخه ، باشه مربوط اتاقش به شايد گفتم

 اگه کن رباو ولي گذاشتي کار سر منو که بخند ، آره: گفت جديت با تيام ولي کند پنهان را لبخندش نتوانست آيدا

 .کردم نمي تحمل رو خاموشت موبايل آسونيا اين به هستي پريا با که نبود راحت خيالم

 .بگذارد را مرگش ي کپه برود خودش قول به که برداشت را اش منگولي گل بالش و گفت کنان تهديد را اين

 آوردي؟ خودتو بالش چرا حاال -

 تو؟ بالش روي زاشتم مي سرمو چي؟ ديگه:  رفت درهم تيام ي قيافه

 اخه؟ بالشم ،فقط نيست بد من پتوي و من ي مالفه و من تخت:  شد منفجر آيدا

 !کردم غلط ، ببخشيد ، خوب خيلي:  گرفت مقابلش در سپر عنوان به را بالشش تيام

 بود؟ چي:  چرخيد سمت آن به تعجب با آيدا ، آمد اتاق کمد از گرمپي صداي

 !تو اين گذاشتمش ، بخوابم نميزاشت کرد مي ورجه ورجه خيلي ، نيست چيزي -

 ميزد؟ حرف چه از داشت او

 چيه؟ اين:  شد خيره آن به گشاد هاي چشم با آيدا. آورد بيرون قفسي و کرد باز را کمد در تيام

 !عزيزم کن سالم خاله به ، همستر -

 !خودتي خاله:  شد نزديک او به احتياط با آيدا

 !داشتني دوست و ظريف ، بود زيبايي حيوان واقعا ولي

 آوردي؟ کجا از اينو -

 !خريدمش -

 چيه؟ ،اسمش خوشگله خيلي -

 !همستر -

 کردي؟ مي صداش چي ، دونم مي -
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 !آيدا ي زاده خواهر -

 !تيام -

 !تيام ي زاده خواهر بگو بش تو مياد؟ بدت چرا -

 کني؟ چکارش خواي مي:  کرد نگاه او به شگفتي با و خنديد آيدا

 !رفتم من وقتي! بياره درت تنهايي از که تو واسه خريدمش کنم؟ چکارش قراره -

 !2تيام کنم مي صداش پس:  زد خند زهر آيدا

 !کنيم مي زحمت رفع ، خوبيه فکر اينم -

 کتاب تيام هاي کتاب ميان از ، رفت نمي خواندن درس به آيدا دل و دست

 آخرش به تا خنديد مي غش غش کتاب سراسر ، شد خواندن مشغول و کشيد بيرون را «آغاباجي و هيچکاک »

 کرده تن به حقيقت لباس که آرزويي.  بود شده واقعي که نيافتني دست رويايي.  آمد در اشکش کتاب آخر ، رسيد

 خواست؟ نمي را او ولي ماند مي تيام که فايده چه ؟ آمد خود غم به يادش داشت؟ اهميتي چه فايده؟ چه ولي.  بود

 نمي تيام ولي. خواست مي هم با را تيام ماندن و خواستن او ماند؟ نمي ولي خواست مي را او تيام که فايده چه

 دور تحمل. ندارد را آن تحمل که دانست مي آيدا. برود قيمتي هر به خواست مي او.  بود رفتني او بماند خواست

 به عصبانيت با.  کرد مي جدا هم از را راهشان که بود او...  تيام نه کرد مي انتخاب او اول ، ندارد را شدن انداخته

 . کرد مي برانداز را او درشت هاي چشم با که کرد نگاه تيام همستر

 !رسم مي حسابتو بيني، مي حاال -

 .داد تکان سر تاسف با جانور

 انهخ با گذرنامه ي اداره از تيام بد بخت از. افتاد راه به هخان در غوغايي ، ترم پايان امتحان اولين به مانده روز يک

 را هايش لباس و کتاب هم سر آخر. نگفت هيچ و ايستاد سنگ مثل تيام ولي. شد قيامت خانه در و گرفتند تماس

 ويت ، بفرستند پس را او اگر که کرد تهديد و رفت تکين ي خانه به يکراست البته. زد بيرون ازخانه و برداشت

 .داد نمي اهميتي چيز هيچ به و بود نمانده رفتنش به بيشتر يکماه. خوابد مي خيابان

 امتي رفتن زمان سرعت اين به نداشت انتظار. بود کرده فلج را او تيام آخر حرکت اين ، بود بهتزده و گيج آيدا

.. . سقوط و بعدي قدم...  آخر سنف...  قاضي آخر حکم...  اعدام وقت مثل. بود رسيده باالخره اينکه مثل ولي. برسد

 .کرد مي خفه را او داشت گلويش دور طناب و بود شده خالي پايش زير ناگهان

 !ترس و بود خال ، سکوت و بود تاريکي فقط ذهنش در

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

184 

 

 هبچ مثل. لرزيد مي و بود پريده رنگش. خورد مي غذا ومادر پدر جلوي زور به ولي رفت نمي پايين گلويش از غذا

 ... گفت نمي هيچ آيدا ولي بود او نگران تيام از بيشتر مادر ، باشد مانده سرما و برف در که اي

 و آور عذاب حرف چهار فقط ديگر تيام. داد نمي جواب آيدا ولي زد مي زنگ او به بود قهر در مادر و پدر با که تيام

 ... درد و زيبايي يادگار ، بود انگيز غم اي خاطره آور ياد

 به هينگا هيچ که بود آيدا متوجه باشد، امتحان به حواسش اينکه جاي به تيام ، بود «ترموديناميک»امتحان اولين

 ناي در. بود او نگران. نوشت نمي چيزي و بود دوخته چشم فقط اش برگه به الغر و پريده رنگ هم حاال و نکرده او

 حاال ولي برود طرفش به بود نکرده جرات يدرشلوغ و امتحان از قبل بود؟ آمده چه او کوچک ي الهه سر بر روز دو

 را حالش و رفت طرفش به ، شد آيدا متوجه هم استاد حتي ، کند تمرکز ديگري چيز بر او جز به توانست نمي

 او همراه و زد صدا را کسي ، برود بيرون کرد راضي کلمه چند با را او استاد و داد تکان سر حالي بي با آيدا. پرسيد

 کجا؟:  گرفت را او جلوي نادري خانم ، شد بلند جايش از هم تيام. فرستاد

 !لک وبي سفيد ، گرفت او سمت به را اش برگه

 !بچه ننوشتي هيچي که تو -

 !نيستم بلد: داشت اهميتي چه امتحانات ي نتيجه ديگر ، کند باز خود سر از را او خواست مي تيام

 ؟بيارم برات بگيرم ازش بلده کي: کرد زمزمه گوشش زير ، نشاند برد زور به بعد و کرد برانداز را او نادري خانم

 !بدم امو برگه خوام مي ، نادري خانم خيال بي:  کرد نگاه او به ناباوري با تيام

 بلده؟ بيشتر کي بگو فقط تو ، زهرمار -

 ... شناخت مي هم کوچک اسم به را ها بچه ي همه و بود آموزش مسئول نادري خانم

 بيارم؟ بزرگترتو برم يا شيني مي:  گفت شود بلند خواست بارهدو تيام وقتي

 !بدم امو برگه کنين؟بزارين مي خانوادگي رو مساله چرا:  افتاد تکين ياد به تيام

 گاهن او به نادري خانم و تيام. برگشت کالس به آيدا و شد باز در ، بزند زنگ تکين به نادري خانم اينکه از قبل

 يامت ، برگردد کالس به خواست خودش داد توضيح نادري خانم براي همراهش ولي بود گپريدهرن و حال بي ، کردند

 هک همانطور باالخره ، برگرداند او طرف به و کند بلند را آيدا سر داشت قدرت نگاهش کرد مي آرزو ؛ کرد نگاه او به

 !بنويس خوبم:  گفت زيرلب و ندچرخا او طرف به را سرش آيدا ، بود زده زل به دنيا تمام به توجه بي تيام

 ... ميزد حرف بودو زنده حداقل حال اين با نيست خوب او که داشت شعور حد اين تا تيام البته

 . شد نوشتن سرگرم هم تيام

 .داد را اش برگه و شد بلند هم او ، داد را اش برگه آيدا اينکه محض به
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 !پور رستم خانم -

 .ايستاد حالي بي با آيدا

 ؟بود چت -

 !داشتم تهوع حالت ، هيچي -

 ور تو سفارش بايد من حتما خوردي؟ چيزي ديروز اصال تو:  کرد نگاه او ي رفته گود هاي چشم و زرد رنگ به تيام

 بکنم؟

 !برود خواست مي آيدا!  گرفت مي تحويل را خودش چقدر

 !رسونمت مي کن صبر -

 نکردي؟ قهر ما از مگه -

 اد؟د غذا زور به بايد تو به دونه نمي ، نيست تو به حواسش اصال مامان اينکه مثل ، نداشتم دعوا حوصله ، نخير -

 .است پرستارش او و ساله 5 آيدا انگار که ميزد حرف چنان

 يمهسراس مادر. بيايد تا زد زنگ مادرش به شود تمام آيدا سرم تا ، برد درمانگاه به را او تيام و نکرد مخالفتي آيدا

 شده؟ چي:  آمد آنجا به

 کنن؟ مي تا اينطوري مردم امانت با:  گفت طلبکارانه تيام

 شده؟ چي -

 خورده؟ غذا ديروز اصال اين -

 .بود انصافي بي وقعا تيام رفتار ، آيدا نظر از

 !استرسه خاطر به همش استرسه، خاطر به ، جون فرشته افتاده فشارم من ، تيام کن بس -

 به يچ اش احمقانه رفتار با بچه اين بميرم، الهي:  گرفت را آيدا دست راحتينا با مادر بود، شبيه زمزمه به صدايش

 آورد؟ سرت

 آيدا؟ به داره ربطي چه من ي احمقانه رفتار -

 !نشدند درست سنگ از تو مثل که همه -

 نگرانين؟ چي بابت از پس ، بوده احمقانه ميگين خودتون خوبه:  شد کفري تيام

 !نداره ناراحتي که عاقالنه رفتار -
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 ميز روي را ماشينش سوييچ)  منه تصميم اين عاقالنه چه ، احمقانه چه ميشه؟ خوب کردم غلط بگم اگه -

 !بره دست از ترسيدم لحظه يه امروز.  باشين مواظبش لطفا( گذاشت

 خونه؟ نمياي:  گفت آرامي به مادر

 !نه ، ندارم اعصاب جنگ ي حوصله -

 امان به دنيا اين در را او چرا گذاشت؟ مي تنهايش چرا داشت اهميتي برايش گرا کرد، نگاه او به سرزنش با آيدا

 دزديد مي او از را نگاهش تيام چکيد، فرو هايش چشم از اشک و لرزيد آيدا هاي لب رفت؟ مي و کرد مي رها خدا

 ار او دست حظهل يک براي تيام ، شده تمام آيدا سرم پرستاربگويد به رفت مادر وقتي.  نداشت رفتن پاي ولي

 !نشو اينطوري ديگه خدا رو تو:  گفت تقال با باالخره ، نيامد زبانش بر حرفي ولي گرفت

 !جهنم به برو:  کشيد بيرون را دستش آيدا

 ... بود گذاشته تنها را او ناخواسته ايمان حداقل ، زد زار آيدا و رفت تيام

 با جا همه که را عسلي چشم دو آن هايش امتحان تمام زا!  دهد مي چطور را هايش امتحان فهميد نمي اصال آيدا

 .شدند مي تبديل خاطره به کم کم که هايي چشم ، داشت ياد به را بود او

 او ارکن فاصله صندلي يک با تيام ، شد خراب سرش بر دنيا کرد پيدا را صندليش وقتي ، بود امتحان آخرين روز

 !سالم:  شد باز تيام نيش. نشست مي

 .داد را او ي برگه مراقب نشست؟ مي تيام کنار امروز دقيقا بايد چرا! خدايا ، نشست او به پشت و دکر سالم

 کنم؟ عوض جامو ميشه:  گفت کنان التماس آيدا

 !بشين درست ، نه -

 ي کننده ديوانه بوي به ، چپش دست در تيام مچبند به ، ميشد پرت مدام حواسش ولي نشست آيدادرست

 ... پاهايش ريتميک حرکت به ادکلنش،

 ندي؟ تکون پاهاتو اينقدر ميشه -

 !ببخشيد باشه، -

 پسر اين.  ريخت مي هم به و ميزد چنگ را موهايش ، باريکش هاي انگشت با مدام ولي نداد تکان را پاهايش ديگر

 .گذاشت نمي اعصاب آدم براي

 معمول طبق ، بود شده بلند او از قبل که فتگر را آيدا ي شماره و درآورد را موبايلش ، داد که را اش برگه تيام

 با.  نشد او از خبري ولي کند مهمان نهار براي را او خواست مي ، نديد را او ، کرد چشم چشم هرچه نداد، جواب
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 روپو رستم خانم ببخشيد: گفت بقيه ي مالحظه به ، ديد آنجا هم را ارکيده و شادي که رفت تريا به دوستانش

 !بدم پس خودکارشونو تمخواس مي نديدين؟

 !خونه رفته -

 دوستانش با بيشتر کمي خواست نمي! بود رفته خانه به زود چه آيدا رفت، و گذاشت درجيب را خودکارش تيام

 بماند؟

 !من نهار،مهمون بريم بيا! تيام هي -

 .بود آيدا فکر در هنوز ولي ، رفت آنها با و انداخت باال را هايش شانه

 !سالم: زد زنگ خانه به و گرفت فاصله ها بچه از

 چطوره؟ حالت سالم -

 .بود دلگير و سرد مادرش صداي

 اونجانيست؟ آيدا! مامان خوبم، -

 !نه-

 هايش همکالسي.  بودند رفته ولي بود ديده را ارکيده و شادي قبال که جايي به برگشت. کرد قطع دلخوري با

 برود هفرزان تا. ماند جواب بي هم او ولي ، بزند زنگ آيدا به کرد اضير را فرزانه التماس با نبوده، آنها با آيدا گفتند

 جا هيچ آيدا ، برگشت فرزانه. نبود هم آنجا آيدا ، زد زنگ تکين ي خانه به بگردد را بهداشتي سرويس و نمازخانه

 .نبود

 مشغول آشپزخانه در مادر رفت، خانه به عصبي و سرخورده زد، سر زهرا بهشت و ايمان ي خانه به اينکه از بعد

 .نداشت نگراني هم ذره يک ، بود

 اومده؟ آيدا -

 !نه-

 !مامان: کرد نگاه او به تعجب با تيام

 چيه؟ -

 نيستين؟ نگران اصال -

 !دوستش ي خونه رفته باشم؟ نگران چرا -
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 دوستش؟ کدوم -

 !دوستش پيش ميره مدت يه و داره احتياج استراحت به گفت ، دونم نمي -

 بره؟ اشتينگذ چرا -

 گرفتم؟ مي اونو جلوي چطور ، بگيرم نتونستم رو خودم ي بچه جلوي من: کرد نگاه او به سفيه اندر عاقل مادر

 !امانته اون مامان -

 !امنه جاش -

 کجاست؟ -

 !ميره کجا نگفت من به -

 .رسيد مي نظر به بعيد اش آسوده ظاهر به توجه با

 . بود بلورين گوي يک و برگه يک ميز روي ، کند پيدا تلفني ارهشم يا نشاني تا رفت آيدا اتاق به تيام

 ... احوالپرسي و سالم بدون...  او براي ، بود نامه ، برداشت را کاغذ ي برگه

 اشتينز اين جز راهي تو ولي...  نيستم من که ببيني و خونه بياي دفه يه روز يه که ، بشه اينجوري خواستم نمي »

 شايد ، بشم دور دارن ربط تو به که چيزايي همه از مدت يه خوام مي ، ميشه تنگ خونه اين تو نفسم ديگه... 

 يه لتحم اصال...  حاالنه ولي ، برگردم خونه اون به ، بيام کنار واقعيت اين با تونستم من و رفتي تو ديگه وقتي

 يتاذ خودتو ، کني پيدام زارم نمي ، کني پيدام توني نمي ، تيام نگرد دنبالم لطفا. ندارم رو اونجا موندن لحظه

 و بکن تالشتو! برسي ، گذري مي «چيزت همه» از داري خاطرشون به که چيزايي ي همه خاطر به اميدوارم! نکن

 !باشه داشته ارزششو اميدوارم ، ميري و ميزاري پا زير رو چيزا خيلي آرزوهات خاطر به تو! نشو نااميد

 از رو تو که روزايي ي همه بابت ؛ متاسفم کردم درست برات که دردسرهايي خاطر به ، ممنونم چيز همه خاطر به

 ! «بودمت نديده هيچوقت کاش ولي...  خيلي...  بودي خوب خيلي تو! خوام مي معذرت ، انداختم زندگي

 شده اضافه ديگر خط يک قرمز خودکار با ولي ، نداشت هم امضايي بود شده شروع سالم بدون که همانطور نامه

 !نکن فراموش منو هيچوقت لطفا!  تو به ميدمش ؛ گرفتم کادو بودم ساله 5 قتي و رو گوي اين:  بود

 اريدب مي سرش بر برف ، گوي دادن تکان با که اي بچه دختر ي مجسمه ، برداشت را بلورين گوي منگ و گيج تيام

... 

 بود؟ کجا آيدا! خدايا!خندد مي بچه دختر کرد حس ، باريد بيشتري برف ، کرد پايين باال را گوي
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 ي خانه تا. شود خيال بي خواست نمي تيام ولي نداشت اهميتي اصال پريا و ،تکين مادر ، پدر براي موضوع اين

 اآيد از خبري و بود رفته خانه به هم شادي. دهد نمي جواب او هاي تلفن به آيدا گفت مي ارکيده ولي رفت ارکيده

 .نداشت

 ، اشدب رفته خانه به شايد گفت مي بعد و نشست مي ايمان مزار بر ها ساعت. ميشد ديوانه خبري بي از داشت تيام

 .بود شده آواره...  باشد رفته دانشگاه به شايد کرد مي فکر و رفت مي آنجا به

 کجاست؟ بگين من به ميکنم خواهش مامان -

 !باشه دور اينجا از روز چند که دوستش ي خونه ميره گفت من به ميگم بهت 811 بار براي عزيزم -

 دوستش؟ کدوم -

 !نگفت من به -

 نيستين؟ نگرانش شما آخه -

 !خوشحاله و سالم اون ، نه -

 دارين؟ خبر ازش چطور -

 !زد زنگ امروز -

 نفهميدم؟ من چرا -

 !نبودي اينجا تو چون:  گفت شمرده مادر

 زد؟ زنگ اي شماره چه با -

 پرسي؟ مي والس چقدر! عمومي تلفن از:  خنديد مادر

 بزاره همينطوري دادين اجازه چطور داشتين دوست خودتون دختر مثل اونو شما فهمم نمي من ، نگرانشم خيلي -

 بره؟ و

 دوني؟ نمي سوالو اين جواب ازهمه بهتر تو نظرت به:  کرد نگاه او به متفکرانه مادر

 !کنه مي فرق من شرايط -

 !دونين مي کس هر از بهتر خودتونو صالح کنين مي فکر شما ي همه -
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. بگيرد ماهي آلود گل آب از وسط اين خواست مي و بود جمع خاطر آيدا جانب از او ، نداشت فايده مادر با بحث

 اب و رفت مي او اتاق به بود خانه در که وقت هر حال اين با بياورد تاب خانه رادر آيدا خالي جاي توانست نمي تيام

 کجاست؟ آيدا بگويد او به و بيايد رحم به حيوان دل داشت انتظار ، کرد مي درددل بود صبوري موجود که همستر

 ريش ته هميشه عکس بر ، ديد دور از را او ارکيده. ببيند آنجا را آيدا شايد ، بود رفته دانشگاه به صبح روز آن

 شما؟ خوبين ، اندرزگو آقاي سالم: رسيدند هم به سردکن آب جلوي.  بود غمگين و حوصله بي و داشت

 ندارين؟ آيدا از خبري -

 شدين؟ چند شما! 82 شده ترمو:  گفت رحمانه بي ارکيده

 !زدن رو ها نمره دونستم نمي:  رفت درهم تيام ي قيافه

 .نزد حرفي ولي شده 85 تيام دانست مي ارکيده

 !اندرزگو آقاي اجازه با -

 !هاشمي خانم -

 بله؟ -

 !نکنه درد دستش ، کرد تموم من حق در رو دوستي بگين دوستتون به -

 !ندارم خبر ازش من -

 !اومدم دنيا به ديروز منم خودش قول به -

 .بودند رفته ايمان مزار سر بر پارسا با

 هستي؟ چي نگران ، نداره مشکلي و سالمه دوني مي وقتي کني؟ مي اذيت خودتو اينقدر چرا آخه -

 !بکنه اينطور من با ارهند حق!  بره بزاره خبر بي منو نداشت حق اون -

 بکني؟ اينکارو بقيه با داري حق تو چطور -

 من؟ -

 بري؟ نيست قرار ديگه ي هفته هم تو مگه -

 !کنم مي فرق من -

 توسر پشت توني مي تو اگه داري؟ اون گردن حقي چه تو ببينم بگو اصال فرقي؟ چه بگو خدا رو تو فرقي؟ چه -

 !بره و بزاره خبر بي ور تو تونه مي اونم بري و نکني نگاه
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 منو؟ فقط -

 کنه؟ ثابت تو به رو چيزي خواد مي کني نمي فکر -

 گاهن دوباره اميدواري با...  وطنين پريا ، تکين ، ،مادر پدر ؛ بودند آنجا همه ، برگشت خانه به غمزده و خسته تيام

 ار گوشي ، زد زنگ تلفن که برود قشاتا به خواست ، نداشت را هيچکس ي حوصله. نبود جمع آن در آيدا ، نه. کرد

 .انداخت مي آيدا ياد به را او هم عسل ، بود عسل ، برداشت

 آره؟ ، ميري داري -

 !آره -

 !نيستي بشو آدم تو ، بود آيدا با حق واقعا اينکه مثل -

 بگي؟ همينو زدي زنگ ، لطفتونه نظر -

 اونجاست؟ آيدا ، نه -

 !نه -

 .داشت ديگري جواب کاش

 اشون؟ خونه رفته -

 !آره -

 ميدي؟ بم اشونو خونه شماره نميده، جواب موبايلشو ولي -

 !ندارن تلفن فعال -

 بگذرون خوش آخرو روزاي ، بينم مي هم اونو تهران اومديم که ديگه ي هفته ، نداره عيبي( کشيد آه) واقعا؟ -

 !نيوتن

 نبيرو و کرد پيدا را آن ، خورد دستش به چيزي زتي لبه. شد مچاله پتو زير و افتاد تخت روي. رفت آيدا اتاق به

 و فلق را اتاق در. پريد جا از و کرد پرت اتاق ي گوشه به را آن. ترکيد بغضش آن ديدن با.  بود آيدا سر گل. کشيد

 و سرد اش سينه چيست؟ از اش گريه دانست نمي. بشود مزاحمش کسي خواست نمي. کرد خاموش را چراغ

 نيمع تازه. فشرد مي و بود گرفته چنگال در را قلبش کسي انگار ، کرد مي فشار احساس بشقل در ، بود دردناک

 .فهميد مي را دلتنگي

 جواب ايمان روح به رو تو ، خدا رو تو:  داد پيام داد نمي را او جواب هيچوقت که تلفني براي و برداشت را موبايلش

 !بده
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 .بود خاموشي جوابش هم باز ولي گرفت را شماره

 اينطور را آخر ي هفته تيام آمد نمي دلش ، ميرود باالخره تيام که دانست مي. بود شده تيام نگران واقعا مادر

 .بگذراند

 !نخوردي چيزي توکه جان مامان -

 !شدم سير -

 !تيام نکن اذيت خودتو اينقدر قاشق؟ دو همين با -

 ؟کجاست گفتين مي فقط اگه ، کنين مي اذيت منو که شمايين اين -

 نيست؟ کافي ، سالمه بدوني که همين کنه؟ مي فرقي چه -

 !ببينمش خوام مي من -

 اينجا از هيچوقت واقعا شايد!  نبوده اون ي خونه هيچوقت اينجا حال هر به!بزاريم احترام اون تصميم به بايد -

 !من طفلکي دختر ، نبوده خوشحال بودن

 !داشتيم دوستش ما:  بود خارج تيام تحمل حد از حرفا اين

 ونا به که بوديم تو درگير اينقدر هم ما و ميري داري اون گرفتن نظر در بدون تو نه؟ نبوديم، اون ي خانواده ولي -

 احتياج ما محبت به اينا از بيشتر اون! ماست ي خانواده جزو اون کرديم مي تظاهر فقط داديم،ما نمي اهميتي

 !کني پر برادرشو جاي تونستي تو نه گرفتيم مادرشو و پدر جاي ما نه. داشت

 استخو مي تيام ولي. بود آيدا ياد به مرگش ي لحظه تا که را ايمان ، کند پر را ايمان خالي جاي نتوانست تيام ، نه

 آيدا زندگي مقابل در او ي آينده! اش آينده زندگي خاطر به ، برود و بگذارد خود حال به را او خواست مي. يرود

 بود؟ کرده آيدا براي کاري چه بود؟ کرده وفا عهدش به چقدر ولي. بود داده قول ايمان به او داشت؟ اهميتي چه

 بود؟ داده هديه هايش چشم براي ناتمامي اشک و قلبش براي بيشتري غم اينکه جز

 فهميد مي تازه.افتادند رونق از رنگينش هاي خواب آن ، رسيد مي نظر به معني بي و پوچ آرزوهايش روياهاو تمام

 آيدا براي را عشق و شادي ايمان ، بود نخواسته پوشاک و غذا ، خانه آيدا براي ايمان ، داده ايمان به قولي چه

 !پاسبان آيدا قول به نه باشد گاه تکيه خواهرش براي که بود خواسته تيام از او. بود خواسته

 الخرهبا ، بکند آيدا براي را کارها اين توانست نمي رفتنش با که او ولي...  را اش بيزاري نه برانگيزد را او ي عالقه

 شتدا اعتماد نفر يک به فقط...  خرما يا خدا يا...  خودشواکند با را هايش سنگ ، کرد مي مشخص را تکليفش بايد

 . گرفت را کيارش ي شماره... 

 !اي خونه آشپز تو باز که تو -
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 !ميام در خجالتت از اينطوري حداقل:  کرد خشک را هايش دست آيدا

 خونه! خوره نمي منو پخت دست ديگه پررو بچه اين فردا از ؟ ارشيا و من کي؟ خجالت از:  آورد در شکلک ارکيده

 اس؟

 !«ماني» پيش همسايه، ي خونه رفته ، نه -

 شده؟ تو عاشق که هموني:  خنديد ارکيده

 !داشتم کم ساله 83 فقط خواستگارام بين ، آره -

 !که نيست چيزي ، دارين سن اختالف سال 7 فقط -

 .خنديدند هم با دو هر

 !کرده دعوت هم رو تو تولدش براي -

 .بود آورده گل برام صبح ، آره -

 !قرمز يک و صورتي يک ، نارنجي يک ، زرد رز يک ، کرد اشاره ميز روي هاي گل به

 !سليقه خوش چه -

 !اين معرفت بازم -

 .شدند ساکت دو هر

 بود؟ خبر چه دانشگاه -

 !شده 83 هم شادي 85 من ، شدي 5/81. زدند رو سياالت هاي نمره -

 شده؟ max کي -

 ! 5/87 بزرگمهر ، بود شده 81 اندرزگو -

 !بتراشه سرشو بايد حاال:  گفت تلخي به آيدا

 چي؟-

 داره؟ اهميتي چه ديگه چند هر!  بتراشه سرشو شد، max کدوم هر بودند بسته شرط پارسا با -

 !خواستگاري بفرسته مامانشو روزا همين نظرم به: بوييد را ماني هاي گل ارکيده
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 شنصيحت کم يه گفت ، خونه بفرستمش بگه بود زده زنگ مامانش که ديروز اتفاقا:  شد باز خنده به آيدا ها لب

 رياک بخوام پسرا از ندارم عرضه من نگفتم بش ديگه...  حرفا اين از و نکنه شيطنت ، باشه تر مودب بگم ، کنم

 !بدن انجام برام

 جا هر! حرفاس اين از بيشتر خيلي تون عرضه شما! خانم دارين اختيار:  کند منحرف را قضيه خواست ارکيده

 هم تو منو اگه ميگه اومده امروز! بيچاره فالحت همين! خودمون ماني همين! کنين مي اسير مردمو دل ميرين

 ... بياد اون ريم مي تيام مهموني

 اي لکه مات آيدا ، کرد خيس را فرش آن آب ، شکست و افتاد زمين روي بود آن در ماني هاي گل که ليواني! ترق

 .ميشد بزرگتر و بزرگ که بود

 !آيدا:  گفت احتياط با و فرستاد لعنت خودش به ارکيده

 بگيره؟ مهموني خواد مي تيام -

 ... ميگه اومده صاف صاف ها، پرروئه خيلي فالحت اين ميگم ، آره -

 مناسبت؟ چه به -

 !شده سياالت max که مناسبت اين به البد -

 .دزديد مي آيدا از را نگاهش

 بود؟ خبر چه امروز ببينم بگو! ارکيده نيار در بازي مسخره -

 بگم مه بقيه به گفت و کرد دعوت هم منو ، بود گفته قبال پسرا به اينکه مثل ، دانشگاه بود اومده امروز ، هيچي -

 با تماس يه حاال گفت مي. نميريم هم تو و من گفتم سروش به ، بيان نکنم گمون که شهرستان هاي چهب البته ،

 !بزنم زنگ خودم بده اشو شماره بگه بود مونده کم!  بگيرين پور رستم خانم

 !ارکيده -

 بله؟ -

 .دهد فيصله پال و پرت با را قضيه توانست نمي اينکه مثل

 چيه؟ واسه مهموني -

 !خداحافظيه مهموني ، بره خواد مي ينکها واسه -

 بود؟ چطور حالش -

 .لرزيد مي صدايش
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 .اومدند کوتاه اش خانواده باالخره که کرد مي تعريف متين براي داشت ، بود سرحال: گفت آرام خيلي ارکيده

 .کند جمع را شکسته ليوان که شد خم ، آمد پايين صندلي از آيدا

 ... بيارم جارو کن صبر -

 ؛ شود بلند کيدهار تا

 !آخ -

 شدي؟ چي:  نشست زمين روي کنارش ارکيده.  بود بريده را آيدا دست شيشه از اي تکه

 !عزيزم: گرفت آغوش در را او ناراحتي با ارکيده ، بود دردناک و غريب اش گريه ، ترکيد آيدا بغض

 بري؟ خواي مي مطمئني -

 !شده تنگ طنين واسه دلم ، آره:  نداشت اي فايده ولي ، کرد مرتب شال زير را موهايش آيدا

 !باشه اونا ي خونه تيام شايد -

 نديديش؟ وبر دور اين! نه يا اونجاست ببنم زنم مي زنگ پريا به دوباره ، رسيديم -

 !نيومده پريروز از ، نمياد ديگه ؛ نه -

 !برم بايد پس -

 شدي؟ حاضر ارشيا ، ميلته جور هر -

 !ميرم انسآژ با ، نميشم شما مزاحم -

 !بگيريم کادو ماني واسه بريم خوايم مي هم ما -

 سرمون باليي اگه وگرنه داشتيم 8فيزيک فقط اندرزگو کتر د با که حيف:  داشت نگه تکين ي خانه جلوي ارکيده

 !شکستيم مي اشو خونه شيشه اومديم مي آورد مي

 گردي؟ مي شر دنبال:  بود شالش کردن مرتب حال در آيدا

 ! بگيرين چيزي يه ماني واسه منم طرف از راستي:  شد پياده ماشين از

 مثال؟ چي -

 داره؟ دوست رنگي چه( ارشيا به کرد رو!)  شرت تي مثال ميدونم؟ چه -

 !سفيد -
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 !نه -

 !نه ، بود تيام رنگ سفيد...  نه کردند، نگاه او به تعجب با هردو ارشيا و ارکيده

 خوب؟!  «هلمز شرلوک ريس -کارآگاهان ي مجموعه» بخر، کتاب -

 !بخوريم شام بريم جغله اين با ، دنبالت بيام بده خبر بم برگردي خواستي هروقت ، باشه -

 !!نداشت انتظار کسي که هم طنين از ، شد خوشحال کلي او ديدن از پريا

 ميره؟ داره جدي جدي تيام -

 نميگه هيچي ، ميده گوش قشنگ ، ميزنه حرف باهاش هرکي ، نيست بدهکار هيچکس حرف به گوشش ، آره -

 !داره پا يه آقا مرغ نه، بيني مي بعد ولي

 مي چي دنبال اونجا دونم نمي ، دارم دوسش برادرم مثل ، بره خواد نمي دلم اصال:  داد تکان را سرش تاسف با

 گرده؟

 اين به لعنت ، کرد نمي نگاه او هاي چشم به االمکان حتي ولي شد بازي مشغول طنين با ، نداد را او جواب آيدا

 !عسلي هاي چشم

 .ايستاد زنگ به گوش آيدا و بردارد را آيفون رفت پريا ، زدند را در زنگ که بود نگذشته بيشتر ساعت نيم

 !تيام تو بيا -

 و رگرددب توانست نمي. افتاد زمين به دستش از شال ، کند فرار اتاق به تا برداشت را مانتويش و کيف عجله با آيدا

 . بست را در و شد خيال بي ، بردارد را آن

 !عمو سالم:  گرفت آغوش در را طنين و داد را پريا احوالپرسي جواب ، نشست و داخل آمد گويان«  يااهلل»  تيام

! سرت بر خاک ؛ آمد پايين چشمانش از اشک ، باشد شده او صداي دلتنگ حد اين تا کرد نمي هم را فکرش آيدا

 !اليق چه هر خاليق

 داداش؟ زن داشتين مهمون -

 .بود اومده ها همسايه از يکي -

 !نخورده ولي گرفته پوست سيبشو ، رفته عجله با انگار:  گفت طعنه به تيام

 !کرد مي گريه اش بچه -

 !بشه کوفتت ، زد گاز و برداشت را سيب تيام
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 .رفت هوا به طنين ي خنده صداي ، شد تيام دادن قلقلک مشغول تيام

 !ببينم رو تو زدن حرف نيستم اينجا که ناراحتم حاال از!  مدل عزيز -

 .بود گرفته پا زير را آيدا قلب کسي انگار

 !بري نکرده مجبورت کسي -

 طنين از زود به زود بدين قول بايد شما ولي! شده تموم چي همه ديگه! داداش زن نکنيم بحث مورد اين در لطفا -

 !بفرستين فيلم و عکس برام

 نميگين؟ نه بخوام ازتون چيزي يه! داداش زن:  گفت جديت با بعد و شد سرگرم طنين با اي دقيه چند

 !ميدم انجام حتما بتونم اگه -

 ببينمش؟ ميخوام بگين آيدا به ميشه -

 .نشست زمين روي و خورد سر ، نداشت را او وزن تحمل آيدا پاهاي

 !ندارم خبر آيدا از من:  گفت شمرده پريا

 بهش خوام نمي! منم کجاست آيدا دون نمي که کسي تنها دونن مي همه ولي شنيدم اتون ازهمه ارب 8111 اينو -

 وامخ مي فقط نکنم اذيتش ميدم قول ، اونجا بياد اونم ، گرفتم مهموني يه همکالسيام براي ، خونه بياد بگين

 !ببينمش

 ... تونستم مي اگه کن باور:  گفت ناراحتي با پريا

 !برم اينجا از آيدا ديدن بدون تونم نمي!  پريا کنم مي خواهش -

 ... ميشد منفجر داشت قلبش ، نشنود را اش گريه صداي کسي که بود گرفته را دهانش جلوي آيدا

 ... من ، تيام -

 و ببينمش خوام مي فقط ، کردم مي التماس بهش ، کرد مي گوش فقط اگه ، داد مي تلفنمو جواب فقط اگه -

 !برم تونم نمي خبر بي اينجوري! خوبه حالش ، سالمه باشم مطمئن

 درد بايد هم او ولي ميشد تمام تيام نفع به چيز همه آنطور. نداشت اي فايده ولي کرد مي التماس داشت واقعا تيام

 ... کشيد ي م دوش به را بقيه غم بار از کمي هم او بايد ، داشت تاواني چيزي هر. کشيد مي

! نهک خداحافظي تو با مهموني يه با اونا مثل که نيست همکالسي يه فقط تو براي اون! امتي نمياد حال هر در اون -

 هي آيدا ولي نداري ناراحتي خاطر همين به نبودي وابسته آيدا ي اندازه به تو! اس نشده تعريف آيدا و تو ي رابطه

 !کنه سرباز دوباره زخمش نزار ، کرده خداحافظي تو با بار
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 ببينمش؟ ديگه بار يه بخوام که ندارم حق اندازه اين به ، کرديم زندگي هم با ما -

 !منفيه جوابش مطمئنم حاال از ولي! بده تشخيص آيدا بايد اينو -

 ميگين؟ بهش -

 ميشه؟ انگيز غم ي خاطره يه اينکه جز به داره؟ اي فايده چه ديدنش بار يه -

 !ناتمامه ي خاطره يه من براي االن آيدا -

 !تيام بسته تورو ي روندهپ اون ولي -

 من.  ودنب رسمش اين بگين بهش! نيست اينطور که ببندم شرط چي هر سر حاضرم ، نيست اينطور:  شد بلند تيام

 !کنن نمي حل مسئله کسي براي اينطوري ولي!  احمق و نفهم

 او کنار زدو را برق کليد ؛ آمد پريا.  کرد مي گريه و بود نشسته تاريکي در هنوز او ، تيام رفتن از بعد دقيقه چند تا

 ... زدند زار هم با هردو و گرفت بغل در را آيدا ، بود خيس هم او هاي چشم. نشست زمين روي

 

 کردم مي نگاه را منجمدش نگاه

 پيچيد مي خويش به سردي همه اين از تنم

 . پاشيد فرو ، بيگانگي همه اين از دلم

 کردم مي نگاه را منجمدش نگاه

 ؟ برد خاطر ز را پيوند مهه آن چگونه

 ؟ شمرد هيچ به را احساس همه آن چگونه

 ؟ سپرد خاک به را خورشيد آنهمه چگونه

 ، نگاه درين

 ، درد بي درين ، منجمد درين

 ؟ آورد سنگ به مرا پاي که ، بود چه مگر

 ؟ کرد پريشان مرا روح که بود چه مگر

 : گفتم مي خويش به
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 ؟ را وت نگاه يک راه از برد مي چگونه

 قهر به که ، اي سپرده کساني به دل چگونه

 ؟ را تو گناه بي بسوزند و کنند رها

  

 .کرد خداحافظي پريا از و زد زنگ ارکيده به.  بود بسته را تيام ي پرونده او ، گفت مي راست پريا

 هرفت زمينه پس به ديگر تيام ، گذراندند وخوش چرخيدند را شب تمام ، خوردند شام و رفتند ارشيا و ارکيده با

 .بود شده سرد و خالي آيدا...  نبود چيزي هم زمينه در ، چند هر. بود

 . بروند ماني تولد به که پوشيدند مي لباس هردو

 !ميفته پس خنده از بگم شادي به اگه! تو پسر دوست تولد جشن ميريم داريم ، بکن فکرشو -

 !نداري همينم خودت ، سرت بر خاک ، کنيد پر من محترم ايه خواستگار با رو فراغتتون اوقات هم شما ، آره -

 برات يموي اگه البته! شده دندونات رنگ موهات کنه پيدا کار و سربازي ، دانشگاه تابره! ديوار به بزنش کن قابش -

 !باشه مونده

 .ريخت هم به را آنها و برد آيدا زيباي موهاي خرمن زير را دستش

 عنوان به را آيدا ، آنها همسن هاي دختر به ماني مامان.  بودند مهمان هم ديگر پسر و دختر عالم يک آنها جز به

 .شد بقيه تفريح و ماني خجالت باعث کلي که کرد معرفي ماني نامزد

 تيام؟ مهموني ميرن کيا نظرت به:  گفت ماليمت با ارکيده که بودند شام خوردن مشغول

 آره؟ ، امشبه.  بودند خوب باهاش اشون همه ، ميرن همه پسرا البد -

 !کارون رستوران ، االن آره، -

 .بود برده آنجا به را آيدا قبال يکبار

 !داره پرواز کي دونم نمي -

 .گفت مي اللهي فتح به داشت روز اون ، 1 ساعت چهارشنبه -

 !! ؟ شنبه چهار يا شنبه سه کرد؟ مي فرقي چه ، انداخت باال را هايش شانه آيدا

 ... نداشت تمامي روز و آمدند مي کش ها ثانيه.  بود دنيا آخر آيدا براي شب آن ، کرد مي فرق ولي

 ... خوردند جا خانه تاريکي از هردو برگشتند وقتي ، بياورد زبان کالس از را ارشيا بود رفته ارکيده
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 نيست؟ خونه آيدا مگه -

 !ميره جايي بود نگفته -

 وشهگ از ضعيفي هق هق صداي فقط ديد نمي هيچ تاريکي در ، کرد باز را شاتاق در و دويد باال ي طبقه به عجله با

 !عزيزکم:  رفت او طرف به ارکيده. شد مچاله خودش در بيشتر آيدا. زد را کليد ، آمد مي اتاق ي

 ... گرفته دلم:  گفت کنان هق هق آيدا

 !شدي کور ، نکن گريه اينقدر:  گرفت اغوش در را او ظريف هيکل ارکيده

 .نمياد بر ازم اي ديگه کار:  خنديد گريه ميان در يداآ

 !من خداي:  افتاد ساعت به چشمش ، شد بلند و زد پس را ارکيده

 شده؟ چي -

 ميره؟ ديگه ساعت 2 يعتي -

 .بود 7 کرد، نگاه ساعت به هم ارکيده

 کجا؟:  ماند واج و اجه ارکيده.  پوشيد را مانتويش و رفت کمد طرف به آيدا ، بگويد چيزي او آنکه از قبل

 !فرودگاه ميرم -

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 !ببينمش خوام مي فقط ، بزنم حرف باهاش خوام نمي -

 !زارم نمي نه،:  گرفت محکم را او بازوي ارکيده

 !ميشم نابود وگرنه ، برم بايد -

 !رفته کن فرض! ميشي آب داري ذره ذره حاالشم همين! ميشي نابود بري اگه -

 !گرده برنمي هيچوقت ديگه! ببينمش بايد!  ميکنم خواهش! رکيدها ، نرفته -

 !نداري تحملشو نه، -

 !ميرم ، فرودگاه برم پياده اگه! دارم ديگه فرصت يه فقط:  داد فشار هم به را هايش دندان آيدا

 !نبيننمون ها اندرزگو که باشيم گوشه يه:  رفت فرودگاه سالن به احتياط با آيدا

 ... رفته که ببينه رو تو نبايد تيام کنه؟ مي فرقي چه ديگه -
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 !نرفته هنوز -

 چشم وجودش تمام ، کرد جو و جست مسافران ميان در و چسباند شيشه به را خودش ، گفت التماس با را اين

 !نيست ، ارکيده نيست:  بود شده

 !بره که زوده خيلي هنوز!  هست ، چرا:  خورد جا او پريشان حال از ارکيده

 !نيست ، ببين بيا ، نيستش:  بود شده وحشتزده يداآ ولي

 .نبود تيام واقعا نه ؛ گذراند نظر از را مسافران ي همه دقت با ارکيده

 سادگي؟ همين به رفت؟ واقعا يعني رفت؟:  بود گذشته هم اش گونه از آيدا اشک جوي

 !ببين!  بيا پاشو!ديدمش:  گفت هوا بي ارکيده ، نشست زمين روي و شد دوال هايش زانو

 کو؟:  زد زل مسافران به دوباره و پريد جا از آيدا

 !پوشيده طوسي شرت تي! کن نگاه -

 چه؟ رفت مي حال از آيدا اگر کرد؟ مي چکار ، کرد نگاه اطرافش به مضطرب ارکيده ، گشت مي آيدا تا

 وا بازوي! ) بيام تا باش من ستدو مواظب:  رفت او طرف به ارکيده. بود زده زل دو آن به شگفتي با نوجواني دختر

 !باش مواظبش خدا رو تو( گرفت را

 ، نيست:  کرد زمزمه لرزيد مي وجود تمام با که آيدا. دويد ، بودند ايستاده اندرزگو ي خانواده که سمتي آن به

 !معرفت بي! هميشه براي ، رفته

 .گرفت را هايش چشم روي دست دو برود حال از آنکه از قبل

 !نکن:  بزند پس چشمش روي از که گرفت را دستش بود؟ دلقکي کدام اين. بود کارها آن زا ديگر اين

 ... نبود دختري هيچ دست ، نبود ارکيده دست اين

 هستي؟ کي ،تو نکن:  کرد تکرار تابي بي با

 !تيام:  بود او آشناي بوي اين ولي...  نداشت امکان.  کرد مي او با اي شوخي همچين نفر يک فقط...  نفر يک

 رو تو اينکه بدون کردي فکر:  چرخاند را آيدا و گرفتند را او هاي شانه و رفتند کنار چشمش روي از ها دست

 ميرم؟ ، ببينم

 !کن ولم:  بود باخته او هم باز ، برهاند را خودش کرد تالش ، لرزيد مي تيام هاي دست ميان در آيدا
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 ودب او هم باز ، بود آمده بدش ضعفش و خودش از ، ببيند را او خواست نمي ديگر ، بود نزديک او به اينقدر که حاال

 .کند خراب او سر بر را فرودگاه سقف خواست مي دلش ، بود آمده تيام دنبال به که

 !برو ديگه ديدي؟:  رفت عقب و زد کنار را تيام

 يادته؟! نميرم ، نديدم رو تو تا بودم گفته ، آره:  کرد تکرار تيام

 !نيستم احمق که بودم گفته:  داد ادامه! بود شده متوجه روز آن پس ؛ کرد اشاره داآي شال به

 !نيستي که دونستم مي -

 نه؟ ، کورم که بودم گفته ولي:  زد لبخند تيام

 !بودي گفته:  کرد تکرار طوطي مثل آيدا

 که هم چقدر هر:  گفت ، دهد مي توضيح کودنش شاگرد براي بار چندمين براي درسي که معلمي مثل تيام و

 نه؟ ، نداره فايده بيني نمي وقتي باشي باهوش

 ... عشقش و ها خاطره و او شر از ، شود خالص او شر از خواست مي فقط آيدا

 !برو و شو خفه! تيام -

 کجا؟ -

 !بري خواستي مي که قبرستوني همون -

 !ندارم من که خواد مي بليت قبرستون اون -

 و اشک ، برد مي آدم ياد از را چيز همه که دلبر هاي لبخند آن از. زد لبخند تيام ، کرد هنگا او به مات و گيج آيدا

 ... بدبختي و ماتم و غصه

 پسر من:  داد توضيح ماليمت با و کرد مرتب و داد هل شال زير را آيدا وحشي موهاي و برد جلو را دستش تيام

 ! تو خاطر به فقط ، بمونم ميخوام و شدم خوبي

 خاطر به ، نيست من خاطر به دروغگو:  رفت عقب تيام دسترس از ، انداخت ايمان ياد به را آيدا کتشحر اين

 ... ايمانه

 . کشيد عميقي نفس تيام

 ! کنم زندگي تونم مي هم تو بدون من ، کني ترحم من به نکرده الزم -

 ! تونم نمي من ولي -
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...  منموند تو خاطر به من ، ميگي راست تو:  داد ادامه بزند فيحر آيدا آنکه از قبل و گفت کنان پرخاش تيام را اين

 نمي من ، ميده عذابم تو خالي جاي چقدر هستن همه اينکه با ديدم مي چون ، موندم خودم خاطر به...  من

 ودنب مبفهم تا بود کافي هفته دو همين ، بودم تو فکر توي هفته دو اين از لحظه هر ، کنم زندگي تو بدون تونستم

 رايب دلم من که اي اندازه به دونم مي بعيد البته(  انداخت باال را هايش شانه)  کنه اذيت رو بقيه ممکنه چقدر من

 ! بشه من دلتنگ کسي شده تنگ تو

 !؟ کند درک روز چند اين در را او درد تيام داشت امکان...  افتاد راه به آيدا چشم از اشک

 اش همه!  نکش وسط ايمانو پاي بيخود پس:  افتاد راه به و کشيد خودش طرف به را او ، گرفت محکم را او مچ تيام

 شهگو اون که االنم همين!  بينم مي رو تو خواب خوابم مي هروقت اس هفته دو من که توئه تقصير!  خودته تقصير

 ! بينم مي خواب دارم رو تو کردم فک لحظه يه بودم وايساده

 ؟ کردي مي چکار بودم نيومده من اگه : کرد او سمت به را رويش آيدا

 نمي حال هر به من ؛ آوردم مي درت ارکيده اي خونه از زور به اومدم مي:  کرد نگاه را او چشم ي گوشه از تيام

 سينه.. ) . تو که بشم مطمئن ، بشم مطمئن تو طرف از که بود خاطر اين به بيشتر ريختم رو نقشه اين اينکه ، رفتم

 دش خشن صورتش... )  کردم التماس خدا به من که اينقدري ، کردم نمي فکر تو نيومدن به اصال(  کرد صاف را اش

 ! نشدم خوشحال اصال ديدمت وقتي ولي( 

 ؟ چرا:  ريختند آيدا روي سرد آب سطل يک انگار

 شده تصورت ؟ برسه تو به بيشتر کم يه تونست نمي ؛ کنم مي گله هاشمي خانم به حتما ؟ ايه قيافه چه اين آخه -

 ! شدي جسد عين ، زرده رنگت ، بيرون زده چشمات!  انگشت بند دو

 ؟ بود جورش چه ديگر اين.  بازماند تعريف همه اين از آيدا دهان

 . نميشد خيال بي و بود چسبيده را او مچ محکم تيام ولي ، کند آزاد را مچش کرد سعي عصبانيت با

 ؟ گرفتي دزد مگه!  کن ولم -

 !ها مايه همين تو چيزي يه:  کند پنهان را لبخندش انستنتو تيام

 ؟ داروغه ؟ هستي چي تو دزدم من اگه ؟ اينطورياس -

 ! مالباخته ، نه -

 ؟ باختي چي حاال!  بابا نه -

 ! جناب دلمو:  گفت اي غمزده حالت با تيام

 ! يربگ پس ، باشه:  گفت دستپاچگي با ، سوزد مي حرارت در صورتش کرد مي حس آيدا
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 ! بري جايي من ي اجازه بدون نداري حق ديگه!  ابد حبس ، بشي مجازات بايد ، تونم نمي -

 ! ديدنمون همه!  کن ولم ، تيام ، باشه -

 ! شدن نمي زده ذوق اينقدر گشتم برمي سال چند از بعد اگه!  افتاد اشون همه فک ، آره:  شد باز تيام نيش

 که حاال.  بود زده جيم تيام و کرده پرت را بقيه حواس لحظه چند او ، ودر نمي تيام که داشت خبر کيارش فقط

 .انستندد مي بقيه وقتي آيدا از او خبري بي تالفي.  برد مي پايان به را آن او ، بودند کرده شروع را نمايش اين بقيه

 هب اعتماد با عسل ندچ هر! بود خالي همه سر روي شاخ جاي برگشت بقيه پيش آيدا همراه به تيام وقتي شب آن

 !بيدار قلندر و است دراز شب بودم؟ گفته چي:  کشيد را آيدا موهاي نفس

 .بخندد توانست مي ولي بزند نداشت حرفي هيچ خنديد، آيدا

 ... گويد مي چه ديگري نبود متوجه هيچکس و زدند مي حرف هم با داشتند همه دقيقه چند

 ! گذاشت کار سر رو همه حسابي بچه اين!  ديگه خونه بريم:  ددا خاتمه بحث به که بود پدر اين باالخره

 ! کنه مي کيفم ، کرده راهمون زابه شبي نصفه:  پهلويش توي زد آرنج با تکين و خنديد تيام

 ... بمونيم همينجا شبو داريم برنامه ، برادر شبه سر تازه:  نميشد بسته شب آن تيام نيش

 ... که پختم مي برات آشي يه ، بودم تو باباي نم اگه ، مهندس باش خيال همين به -

 ! بريم ، بسه تکين:  زد ضربه او بازوي به پريا

 ! کنم مي صحبت باهات فردا تيام -

 ! بدمد دولتت صبح تا باش:  بترسد تکين تهديد از که بود آن از خوشحالتر تيام

 . باشيم خدمتتون در ينبيار تشريف ، هاشمي خانم مرسي:  برگشت دخترها طرف به خوشي سر با

 ! خونه نميام من ، تيام:  کرد پا آن و پا اين آيدا و کردند نگاه همديگر به آيدا و ارکيده

 برم مامشب بزار...  تيام ام خسته من:  کرد اضافه بگويد چيزي تيام آنکه از قبل آيدا و گرفت؟ فاصله آنها از ارکيده

 ... اونجا

 ؟ دلخوري ازم هنوز...  ولي -

 ! بزنيم حرفشو...  بعدا...  فردا:  نداشت انرژي ، بايستد پا سر تواند نمي ديگر کرد مي حس يداآ

 ! خونه برگردي ميخواد دلم من(  ود ديگري جاي حواسش که کرد نگاه ارکيده به تيام)  ولي -

 ؟ باشه...  امشب فقط -
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 ! ونمترس مي پس ، باشه:  گفت تيام و انداخت نگاهي آنها طرف به ارکيده

 ! مونه مي تنها اينطوري ارکيده ولي ، مرسي -

 . کرد نگاه را آنها دو هر طاقتي بي با تيام و آمد طرف اين به ارکيده

 ؟ نرفتي باهاشون چرا:  آمد مي آنها سر پشت ماشين با که کرد نگاه را تيام جلو ي آينه از ارکيده

 ؟ شدي خسته ازم:  چرخاند او رفط به ، بود داده تکيه صندلي پشتي به که را سرش آيدا

 ! نشده تنگ اش خانواده و اون واسه دلت که نگو...  آره:  آورد در شکلکي ارکيده

 ... کشم مي خجالت ازش:  بست را هايش چشم آيدا

 ؟ چي -

 دبع و خونه برم باهاشون بود سخت خيلي انگار...  داشتم بدي حس يه...  دادم دست از فرودگاه تو انرژيمو تمام -

 ... و...  نميزاشت راحت منو تيام ، بخوابم اتاقم برم ، خير به شب بگم

 ؟ چي و -

 اون تو برگردم تونم نمي من ؟ کنه چکار ميخواد نيس معلوم هنوزم ولي ، مونده اون:  کشيد عميقي نفس آيدا

 .. که فهميدن االن همه.  کنم زندگي قبال راحتي به و خونه

 ! داري دوسش تو -

 ! آره:  کرد تاييد تلخي هب آيدا

 ! داخل ببرد را ماشين ارکيده که کرد باز را پارکينگ در و داد تکان دست تيام براي آيدا

 هب ارکيده با ، است ايستاده منتظر و شده پياده ماشين از که شد تيام متوجه ببندد را در خواست مي وقتي ولي

 . رفتند او طرف

 ! کشيدي زحمت ، تيام مرسي -

 ! تو بفرمايين:  گفت هارکيد

 ! ديروقته ديگه ، نه -

 ! بزنم حرف باهات ميخوام آيدا:  کشيد عميقي نفس ، هستند او رفتن منتظر دو هر شد متوجه وقتي

 ! داخل بياين خوب:  تيام به بعد و کرد نگاه آيدا به ارکيده

 ! بشم مزاحم نميخوام ، نه -
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 ... گذاشت باز سرش پشت را در ولي رفت و انداخت باال اي شانه ارکيده

 ؟ داري کارم چي ، بگو ، خوب:  کرد برانداز را او آيدا

 من با کاري همچين تونستي چطور...  خيلي...  بود شده تنگ برات دلم:  آيدا شال هاي ريشه به بود زده زل تيام

 ؟ بکني

 ؟ بود شده تنگ برام دلت واقعا واقعاِ:  باشد نداشته کاري او ي جمله ي بقيه به داد مي ترجيح آيدا

 ؟ بود نشده تنگ دلت تو مگه...  واقعا:  آيدا ي تيره هاي چشم به زد زل و آورد باال را سرش تيام

 يامت براي دلتنگيش توانست مي چطور ؛ افتاد راه چشمش از باريکي جوي بعد و شد اشک از لبريز آيدا هاي چشم

 اشک شست انگشت با و گرفت دست در را آيدا صورت ، برد جلو را دستش تيام ؟ بدهد جا کلمات قالب در را

 ! بگيرم زن سالگي بيست تو نميکردم فکر وقت هيچ:  کرد پاک را هايش

 ؟ گرفتي حاال مگه خوب:  خنديد آيدا

 ! خونه گردي مي بايد تو و دنبالت ميام فردا -

 ! ميام اتوبوس با خودم من!  سرورم ميفتي زحمت به -

 ؟ ديگه خونه مياي فردا!  خوبيه فکر اينم:  خنديد سرخوشي با تيام

 ! بمونم اينجا ميخوام هنوز من:  نبود اينطور وجه هيچ به آيدا ولي بود مشتاق واقعا تيام هاي چشم

 ! بدم اجازه تونم نمي:  رفت هم در تيام هاي اخم

 ! نخواستم اجازه تو از من -

 ! ايران توموندم خاطر به من -

 ! بوده خودت خاطر به گفتي پيش ساعت يه همين ؟ من سر تو بزني ابد تا اينو خواي مي -

 ! خوابن مردم ، پايين بيارين صداتونو:  کرد باز را حياط در ارکيده

 ؟ بودي وايساده گوش:  گفت تيام و برگشتند او سمت به دو هر

 ؟ خونه تو مبر خودم ، در دم وايسه پسر يه با شب وقت اين دوستم ميزارم من کردي فک پس -

 ! کرديما زندگي خونه يه توي ماه 1 دوتا ما انگار -

 ! شده فراري خونه اون از که کردي کاري يه البد:  زد نيشخند ارکيده

 ! ارکيده -
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 ! نکنينا فرياد و داد ديگه:  انداخت باال را هايش شانه ارکيده

 ! داخل رفت و برگشت

 ! کنه مي شوخي:  گفت دلجويي با آيدا

 . نشست زمين روي ديوار کنار و رفت لوج تيام

 . نشست او کنار بعد و کرد مکث لحظه چند آيدا

 ؟ بموني اينجا ميخواي واقعا:  نياورد باال را سرش تيام

 ! روز چند فقط -

 ؟ بيشتر ما ي خونه از ؟ راحتي...  اينجا -

 اگه بودم شما ي خونه ماه 1 خودت قول به من ، تيام نيست اين مسئله:  گذاشت او ي شانه روي را دستش آيدا

 ! موندم مي که نبودم راحت

 ! کردي نمي فرار ارکيده قول به وگرنه نبودي راحت پس -

 ! خونه گردم برنمي تو خاطر به هم حاال ، تيام کردم فرار تو دست از من -

 ! کنه نمي خودش پيش که فکرا چه بشنوه رو اينا يکي اگه:  گفت تلخي به تيام

 ! واقعا:  آمد سرشان باالي از صدايي

 ! ارکيده:  پريد جا از آيدا

 . داد مي گوش آنها صحبت به آيفون از ارکيده ظاهرا

 ! بدي گوش ما هاي حرف به نبايد تو -

 نظارت کارتون به ميدونم خودم ي وظيفه من ، کردي قاطي و اومده در تو اشک بوده وسط پسر اين پاي وقت هر -

 . بشم عمل وارد شد الزم وقتي که کنم

 ! بخوابين راحت برين هم شما ، کنم مي زحمت رفع بنده ، هاشمي خانم ممنون خيلي:  شد بلند تيام

 ! داخل بيا آيدا ، کنين مي لطف -

 ! ميام االن -

 ؟ آره ، ديگه بخشيدي منو االن:  کرد نگاه آيدا به تيام و آمد تقي صداي
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 ! خيلي ، خوشحالم خيلي من تيام -

 . کرد گريه و پله روي نشست بعد ، رقصيد حياط توي دور يک ، بست تيام سر پشت را رد وقتي

 علت ديشب اتفاقات يادآوردن به با ولي کرد مي سرخوشي احساس دليل بي کرد باز که را هايش چشم

 آنکه از قبل خواست مي نشست جايش در و داد خودش به قوسي و کش.  زد لبخند و فهميد را خوشحاليش

 . کند آماده مفصلي ي صبحانه آنان براي ، شوند بيدار ارشيا و يدهارک

 و دکشي عميقي نفس ، ديد کوچه ور آن را آشنايي ماشين ، گذاشت بيرون خانه از را پايش نان خريد براي همينکه

 ! خير به صبح ، سالم:  شد پياده ماشين از تيام ، ماند منتظر

 ؟ اينجا اومدي زودي اين به صبح کردي گم راه:  کند پنهان را لبخندش نتوانست آيدا

 ! کردم پيدا اتفاقا نه -

 ؟ ميري داري کجا: شد قدم هم او با و رساند او به را خودش تيام

 ارشيا هميشه(  گفت کند پيدا ارکيده از دلخوري براي ديگري ي بهانه تيام آنکه از قبل! )  بخرم نون ميرم -

 . کنم آماده براشون حسابي صبحونه يه ميخوام شدم اربيد زود چون امروز من ولي ميخره

 ! برمت مي نونوايي تا بيا خوب خيلي -

 . شد سوار و انداخت باال شانه آيدا

 ؟ خوابيدي راحت اينجا ديشب -

 ! همينجاس ، تيام وايسا...  راحتم خيلي ، خوابم مي اينجا اس هفته دو من -

 ؟ بخرم تا چن ، ميرم من بشين ، باشه -

 تفاقاتا به توجه با ، کند رفتار چطور او با بايد دانست نمي ، گذاشت پيشاني روي را دستش کف و کشيد آهي يداآ

 که ، وردخ زنگ موبايلش ؟ ميشد کار به دست بايد خودش دوباره يا بگيرند تصميم بقيه ماند مي منتظر بايد اخير

 ... بود غريبه برايش آن صداي

 امتم.  شد رو به رو تيام طرف از ها پيام سيل با ، کرد روشنش که ديشب و بود اموشخ گوشيش هفته دو اين تمام

 ... التماس و دلتنگي ، رنجش از پر ، بود فرستاده مدت اين در که هايي پيام

 آيدا بداند خواست مي ولي اوست پيش تيام که دانست مي ، بود تيام مادر.  داد جواب و آمد خود به ناگهان

 ! ؟ نه يا دارد را دائم عقد آمادگي

 ؟ داد مي بايد جوابي چه!  بود افتاده کار از هم مغزش که زبانش فقط نه ، بود مانده الل ثانيه چند براي آيدا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر Lily+ | تو خاطر به فقط رمان

  gahdl.comwww.ne   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

219 

 

 ... دونم نمي من -

 ! بينمت مي بعدا...  کني فکر روش ميخوام فقط ، عزيزدلم -

 آن با را رپس اين که نداشت شکي ، بود او به تشپش که که کرد نگاه تيام به و کيفش توي کرد پرت را گوشي آيدا

 . دارد دوست ، است نوبتش منتظر متانت با و کشيده چشمش روي تا که دارش لبه کاله و سفيد شرت تي

 ... نداشت خبر تيام واقعي احساسات از وجه هيچ به آيدا و داشتند سال بيست فقط تيام و او ولي

 ؟ باشه ، مياي و ميزاري رو نونا ، خونه ميريم حاال...  شما تخدم:  نشست تيام و شد باز ماشين در

 . بماند منتظر خانه تا توانست مي«  نه»  آن ، نداد را او جواب آيدا

 دونه مي خوب اينو ، وارونه دنياي

 دارم دوست رو تو ديوونه من که

 صدات با دوباره ، بديات همه اون

 يادم از زود ميره ميشه گم

 ... خواست مي را تيام عشق او ، ببيند ترحم و دلسوزي تيام هاي چشم رد خواست نمي دلش

 زندگي مناسب سال و سن نه تيام ، است زيادي توقع ، تيام از چيزي چنين خواستن دانست مي هم خودش

 ... را آمادگيش نه و داشت را مشترک

 مه ازدواج پيشنهاد او به حتي ، سيدر مي نظر به فايده بي حاال تيام داشتن نگه براي بدبختي و اصرار همه آن

 نمي ، را خودش نه و دارد را تيام ي سايه فقط کرد مي احساس...  کرد مي شکست احساس آيدا ولي ، بود شده

 ... شد پياده ماشين از و کشيد آهي ؛ کند خودش زنداني را تيام خواست

 ؟ باشه ، بيا و داخل بزار رو نونا -

 ناراحت چيزي از البد ، زد مي لگد درختي به که ديد قدميش چند در را ماني.  بست را در و داد تکان سري آيدا

 ! خير به صبح ، ماني سالم:  بود

 ؟ ماني شده چيزي:  رفت او طرف به ، بود عجيب اين و نداد را جوابش ماني

 ؟ بودي بيرون پسر اون با تو! ...  آره! ...  نه -

 ماشينش سوار ديدم خودم که ، نه نگو:  داد ادامه خودش ماني بگويد چيزي کهآن از قبل ولي ماند واج و هاج آيدا

 ؟ آره ، پسرته دوست ، شدي
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 و کرد مي بازجوييش نداشت او به هم ربطي هيچ که ساله 83 پسر يک ، بود گرفته اش خنده خودش بخت از آيدا

 ... برنجاند را او خواست نمي ، داد مي را ماني جواب حال اين با ، داد مي گوش او

 ! نه که معلومه...  نه -

 . نخورد جم ماشين کنار از ولي شد پياده ماشين از هم تيام

 ؟ کني عروسي باهاش خواي مي:  پرسيد گلو در بغضي با ماني

 هنوز. .. ماني دونم نمي:  زد تلخي لبخند حال اين با ، کند گريه يا بخندد بايد وضعيت اين براي دانست نمي آيدا

 ! ونمد نمي

 ؟ داري دوسش:  کرد پر را ماني هاي چشم اشک

 نمي انگار ، داد جواب هم باز حال اين با ، بود شده درگيرش آيدا که بود انگيزي غم وضعيت دارترين خنده اين

 ! آره:  کند فرار معصوم پسر اين هاي سوال از توانست

 ؟ داره دوستت اونم:  داد قورت را بغضش ماني

 ... دونم نمي:  انداخت باال را هايش شانه ، امد مي طرف اين به که شنيد را تيام قدمهاي صداي آيدا

 ... کرد مي باز سر اشکش ي چشمه زود چقدر روزها اين ، آمد پايين آيدا هاي چشم از اشک

 ات و افتاد راه چشمانش از اشک جوي...  باريد مي اي اشاره کوچکترين با چشمانش و بود غصه و غم از پر قلبش

 ؟ خوبه...  کردم غلط...  ببخشيد:  آمد جلو ناراحتي با ماني ، آمد اش چانه روي

 ! نيست تو تقصير:  داد تکان را سرش هم آيدا ، نزد حرفي ولي تيام

 اگه ؟ گي نمي بهش چرا داري دوسش اگه ، کنه مي گريه داره تو خاطر به:  کرد نگاه تيام به عصبانيت با ماني

 ؟ بري کني نمي ولش چرا ، نداري دوسش

 ؟ ببخشيد:  گفت حيرتزده تيام

 اذيتش البد ، ناراحته برگشت که حاال ، رفت تو با بعد ، بود خوشحال ، بيرون اومد خونه از که صب:  گفت ماني

 ! ديگه کردي

 ؟ گفتم تو به چيزي اصال من!  آيدا -

 مي او به خودش تيام کاش!  خورد مي غصه ينقدرا ، بود نشده زده حرفي اينکه از البد ، باال کشيد را دماغش آيدا

 عمر تمام فقط اينکه نه ، بشود شريک آيدا با را زندگيش خواهد مي که گفت مي مادرش جاي به خودش ، گفت

 . باشد مراقبش
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 ! نگفتي چيزي نه -

 ... کند حس خودش روي را ماني دلسوز نگاه توانست مي هنوز ، چرخاند و انداخت قفل در را کليد

 يا تکه ، گذاشت يخچال در را بقيه و اپن روي سفره الي را ها نان از تا دو ، بودند نشده بيدار هنوز ارشيا و ارکيده

 دس را گلويش راه که بزرگي بغض ، دهد فرو را آن نتوانست حال اين با ، گذاشت دهان به و کند سفره توي نان از

 ولي نياورد باال را بغضش تا گرفت را دهانش جلوي و شستن مبل روي.  گرفت مي را چيزي هر جلوي بود کرده

 ... زد زار و کند کنترل را خودش نتوانست

 ... نکند بيدار را کسي اش گريه صداي تا دهانش جلوي بود گرفته را شالش

 نآ جاي تيام پشيمان صورت و رفت کنار گل بعد ، ديد را گل يک فقط اول ، رفت جلو و شد بلند ، زدند را در زنگ

 ! در دم بيا:  گرفت را

 ... تهنگذاش منتظر را تيام هرگز او بود کرده ثابت تجربه ولي ، گذاشت نمي محلش و ماند مي بايد ، رفت مي نبايد

 او سمت به را گل تيام ، بود ريخته صورتش توي و کرده پريشان را موهايش باد که ، ديد را تيام و کرد باز را در

 تيام و کرد جستجو را ماني چشم با ، داشت باغچه در ماني که ها همان از ، بود ارنجين رز ي غنچه يک.  گرفت

 ! بگيره گل اين عوض کالمو شد راضي(  داد توضيح تيام و کرد نگاه او به آيدا! )  رفت:  گفت

 ؟ گل عوض ؟ کاله:  کرد تکرار گيجي با ، شد تيام سفيد کاله نبود متوجه تازه آيدا

 رو تو اونم فهميدم من ، برداشت تو عوض رو کاله که اينه درسش:  داد توضيح صبوري با و زد کنار را موهايش تيام

 ! بموني من مال تو و برداره منو کاله اون شد قرار ، داره دوست

 ؟ ببخشيد -

 خيلي مه تو ولي(  کرد اضافه عطوفت با)  داشتم دوسش خيلي ، بود دار مارک ، ارزيد مي خيلي کاله اون البته -

 ! آيدا ارزي مي

 ! خل:  ببندد را در کرد سعي آيدا

 . اند گرفته جديت رنگ عسلي هاي چشم شد متوجه و آورد باال را سرش آيدا ، گذاشت در الي را پايش تيام

 ؟ همسايه ي بچه پسر به يا بزني من به حرفاتو ؟ سختتره کدومش:  گفت تندي به تيام

 ! لشهسا 83 اون:  گفت ناخودآگاه آيدا

 . بفهمم اون از بيشتر ميدم قول ، بزرگترم سال 7 من -

 . بود شده الل آيدا
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 ؟ سخته اينقدر! کن شروع يااهلل، -

 ! ندارم حرفي...  من -

 همينا ؟ نداري چطور:  گرفت اش اشاره انگشت با را آن تيام که افتاد راه چشمش از اشکي ولي داد قورت را بغش

 ! ميفته راه چشات از ميشه سيل عدب خودت تو ميريزي که حرفه

 ! اس ساعته 25 ات حافظه بودي نگفته من به هيچوقت تو:  گرفت را آيدا دست دو هر آورد پايين را دستش

 ؟ چي -

 ! نميرفت يادت منو ديشب حرفاي که نبود اگه -

 ! نگرفتم جديشون...  فقط...  نرفت يادم:  افتاد آيدا دوزاري

 حساب روم زياد توني نمي...  بگيري جدي زياد منو توني نمي...  فهمم مي من ببين:  دفشر را او هاي دست تيام

 ... کني

 ! تيام -

 که اشمب ايني از محکمتر ميکنم تالش منم!  کن سعي لطفا ولي:  کرد سکوت به اشاره و آورد باال را انگشتش تيام

 بورمج ، خدا به ، نيستم مجبور.  کنم سهيم آينده امتم توي رو تو ميخوام من آيدا!  بهتر و اعتمادتر قابل ، هستم

 هميشه ، زندگي توي ، خوبم لحظات تو ، هام خوشي تو خوام مي...  ميخوام اينو دلم ته از...  ميخوام فقط نيستم

 خواهش!  آيدا جديه ولي اس بچگونه دونم مي...  باشي کنارم خوام مي ، کنم تقسيمش تو با خوام مي...  باشي

 اي رهچا باشم تو پيش بخوام اگه من ولي گيره نمي زن سالگي بيست تو عاقلي آدم هيچ!  نکن ام مسخره ميکنم

 ! ندارم اين جز

 ! بشي پشيمون بعدا تو نميخوام من -

 و عاقل مثال تازه تو و من ، عمر آخر تا ميشن دوست يکي با سالگي شيش پنج از آدما ؟ بشم پشيمون چرا -

!  دارن دوس رو بازي اين که دخترا ؟ چطوري بازي خاله با!  کنيم مي فکر اينطور خودمون البته(  خنديد! ) بالغيم

 ! ميام کنار باهاش منم ، باشي من همبازي تو قراره چون

 ؟ بيرون بريم:  کشيد راحتي نفس تيام و خنديد آيدا

 ! تيام بيرونيم االن -

 ! بست ار در و کشيد بيرون خانه از و گرفت را او دست تيام

 ... ابرهايش و آبي آسمان به بودند زده زل و بودند کشيده دراز چمن روي پشت به هردو
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 ... ببيندشان که نبود آنجا ديگري هيچکس روز وقت آن

 ؟ داري حسي چه:  کشيد عميقي نفس آيدا

 ! ميخواد پشمک دلم -

 حکمم را آن و کرد قفل آيدا آنگشتان در را انگشتانش تيام و کوبيد بود نزديکش که تيام دست روي محکم آيدا

 . داشت نگه

 ! اندرزگو کن ولم -

 ! ميدي دستم کاري يه!  داري انرژي خيلي تو ، نه -

 ... نميشه که اينطوري ، کن ول دستمو ، دارم برات چيزي يه -

 . کشيد پس را دستش فورا آيدا و کرد رها را انگشتانش آرامي به تيام

 ! ساده که منم!  باز حقه ، باشه -

 ! گفتم راست ، خدا به نه:  خنديد دل ته از آيدا

 کپل بار چند تيام ، گرفت تيام سر باالي و آورد جلو را آن ، کرد باز را اش نقره زنجير و شالش زير برد را دستش

 ؟ خوب:  ببيند را ش«  يکاد وان»  و نقره پالک ، توانست تا زد

 مال:  نباشد تيام چشم در چشم تا کشيد دراز پشت به دوباره خودش و کرد رها تيام ي سينه روي را آن آيدا

 ! باش مواظبش...  خوب ولي بدمش بهت خواستم مي تولدت روز ، ايمانه

 ... شد گم چمن الي و افتاد پايين صورتش از ، افتاد راه چشمانش از اشک ، شکست بغضش

 ... داشت نگه محکمتر بار اين و گرفت دست در را دستش دوباره تيام

  

 جون يه اما...  نبودن يکي تو جسم ، من تن

  هاشون سايه يکي...  اما ، جدا آفتاب زير

 

 http://www.forum.98ia.com/t6159.html: تايپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 رمن قالب در شعرهايتان يا رمانها هک ميخواهيد و هستيد نويسنده يا و هستيد ما با همکاري به مايل که صورتي در

 بگيريد تماس با ما و مراجعه ما وبسايت به ميتوانيد شوند منتشر و ساخته موبايل افزار

http://www.negahdl.com/

