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 .برف از پوشيده جنگلي پارک تو

 .هامون قهقهه صداي

 هامون جدايي و ها لبخند و ها اشک

 پاهامون زير برف صداي

 چوبي نيمکت

 برق تير نور زير

 ها دارم دوستت

 ها بودن منتظر

 ها ثانيه شدن متوقف

 دستات گرماي و هوا سرماي

 عاشق قلب جفت يه و دلگير آسمون

 مني ي ملکه تو

 کردي عاشقم روزها همون تو

 برفا بين

 سرما توي

 آروم آروم

 آهسته آهسته

 .گذاشتي قلبم شهر توي پاتو ملموس غير و آروم

 ...مني برفي هاي روز و من برفي ي ملکه تو

 ***خدا نام به***

 ((پاکه پاکه هميشه تنبال شاگرد امتحان ي ورقه مثله دلشون که اونايي سالمتي به))
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 يتشخص اسم معني اهلل بسم اول همين گفتم منم مهمه بعضيا واسه اسم معني که اونجايي از

 .بگم رو بکنه ايجاد سوال واستون اسمش معني ممکنه که هايي

 آسان:سانا

 روم بزرگان از يکي نام(:Adrian)آدرين

 

 رو چرخيدمو درجه 081.کرد مي خطي خط اعصابمو و رفت مي تر باال شراره صداي وُلوم لحظه هر

 مي مگه ولي نشنوم صداشو تا گوشم به چسبوندم محکم بالشمو طرف دو.  خوابيدم شکمم

 تداش ديگه و ميزد صدام داشت ريز يه باشن گذاشته توش خراب نوار که صوتي ضبط شد؟عين

 .کرد مي بازي پله مار اعصابم رو

 نانک غرولند و کردم باز نيمه تا چشمامو همين واسه. نداشتم صداشو شنيدن تحمل واقعا ديگه

 !جونم به نيوفتي بختک مث صبح روز يه موندم دل به آرزو.بخوابم بذار بابا:گفتم

 بايد هميشه.بيدارشي خواب از آدم ي بچه مثل خودت روز يه موندم دل به آرزو منم:گفت حرص با

 . شي بيدار تا بگيره کشتي و کنه دعوا باهات نفر يه

 .بيرون کردم مي شوتش گوشم يکي اون از و شنيدم مي گوش يه از حرفاشو

 شده سنگين پلکم ديد وقتي.بستم چشمامو آروم آروم باز و برگشتم قبلي حالت به اختيار بي

 انرژي و کنم مي پاره گلومو همه اين.پاشوووو سانا:شد مگسي اخالقش و صد رو رفت آمپرش

 مي ريگي مي تشکر جو يه جاي به وقت اون نرسي دير دانشگاه به تا کنم بيدارت تا ميکنم صرف

 لوشت و لَشت ي گنديده گوشته تيکه يه مث و بذار مرگتو ي کپه ظهر تا.درک ب خوابي؟اصال

 .بخواب ميت عينه و تخت رو بيفت

 خدا.پريد سرم از خواب کل به ک بردم لذت ادبيش ي آرايه از سرشار زيباي تشبيه از اونقدر

 دارم؟ ادبي با دوستاي چه بينين مي وکيلي

 ابروهاش.سرم باالي بود ايستاده تيمسار عينه که شراره به زدم زل و کردم باز چشامو جفت

 .گفت مي بيرا و بد بهم لب زير داشت و بود هم تو اساسي
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 مودهن و ميکشيدم خميازه ک درحالي.دادم بدنم ب قوسي و وکش ماليدم چشمامو دست پشت با

 مرتب تخت ي حوصله و حال.اومدم پايين تختم از بودم کرده باز نعره حال در نر شير ي اندازه

 (معمول طبق.)نداشتم رو ها بازي سوسول اين و کردن

 تو خوابمب خواستم مي شبا وقتي اصوال.گشتم هام فرشي رو دمپايي دنبال و تخت پايين شدم خم

 يم دشوار واسم يکم کردنش پيدا شد مي که صبح و کردم مي شوتشونز تخت مختلف زواياي

 .شد

 زا قبل تا:گفتم لب زير پوشيدمش مي داشتم که حالي در و کردم پيداش جو و جست يکم با

 لد به آرزو ترسم مي...قزميت اين هم حاال بخوابم سير دل يه ذاشتند نمي بابا و مامان دانشگاه

 نمي که قبرم اول شب خدا وااااي...بخوابم خواد مي دلم که اي اندازه به شده که بارم يه و شم

 !درسته که هموووون چيه؟حاال قابيله و منکره؛هابيل و نکير دست از بخوابم سير دل يه تونم

 .خاروندم سرمو فرق يکم و موهام توي بردم فرو دستمو

 .پاييد مي منو و تخت کنار بود ايستاده داروغه مثل هم هنوز که شراره به افتاد چشمم يهو

 ويت وشيطونه رفت رژه چشمم جلو از کلي و چشمم جلوي اومد شراره گوشتالوي و مپل تپل بازوي

 .کرد بيدار وجودمو

 حاال:پرسيدم آميزي تحديد لحن با و سمتش برداشتم خيز.نبود زياد شراره و من بين ي فاصله

 ميکني؟ خواب بد منو ديگه

 سمپ کرد سعي و عقب کشيد خودشو.گرفتم دندونش محکم و بازوش سمت کردم حمله درنگ بي

 کلهي کل بود بنفشا فرا جيغ اون از که جيغش صداي مدات اين تمام توي که ذکره به الزم...بزنه

 .لرزوند رو خونه

 اه:گفتم خنده با و شدم جدا ازش شده حک بازوش روي دندونام جاي ک شدم مطمئن کامال وقتي

 نرفتي؟ حموم روزه چند خورد بهم حالم اه

 دندونات کل ايشاهلل...نگذره ازت خدا:گفت و شدش قرمز بازوي رو گذاشت دستشو يکي اون

 ...حلقت تو بريزه

 بگيره؟ گاز باکتريتو از سرشار بازوهاي کي وقت اون مياد؟پس دلت_
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 .بودم حموم ميزني؟ديشب مفت حرف چرا_

 .کردي قهر حموم با زياديه مدت که معلومه ده مي جنازه بوي که بدنت از...فرزندم نگو دروغ_

 .بودم حموم ديشب گم گي؟مي مي چرت چرا_

 غش غش و کردم تکرار کاسکو مثل رو بود گفته که اي جمله و درآوردم اداشو کجي دهن با

 .خنديدم

 هک تختم روي کوسن و تختم ي رو شد خم.گرفته زورش که خوند شد مي چشماش تو از قشنگ

 مه خان کوسن جناب و دادم خالي جا من ولي سمتم کرد پرت و روبرداشت بود افتاده تخت انتهاي

 .ديوار تو برد تشريف مستقيم

 .حلقم تو گيريت نشونه:گفتم و زدم دست واسش

 نه انگار اصال.شدم خارج اتاق از زنان سوت و شلوارکم جيب توي کردم دستمو حرفم دنبال به

 .باشه افتاده اتفاقي که انگار

 هتج هولکي هول و سرسري.زدم صورتم و سر به آب مشت يه و شويي دست توي رفتم مستقيم

 .زدم دندونام به هم مسواک يه دلم کردن خوش

 و رارهش هاي دمپايي تو ريختم آب مشت يه خبيثانه بشم خارج دستشويي از خواستم مي وقتي

 تمرف و شدم خارج دستشويي از مهم خيلي عمليات اين انجام از بعد.بيارم در جيغشونو تا روشا

 .دانشجوييمون خونه نقلي آشپزخونه توي

 پوندچ مي رو بود دوبرابرهيکلش که اي لقمه داشت زور ب بودو نشسته خوري غذا ميزه پشته روشا

 ابعاد وت بزرگي اين به لقمه اصال.دختر نشي خفه:گفتم يخچال سمت ميرفتم ک درحالي.حلقش تو

 ميشه؟ جا هيکلت

 !!!نبودم جوابش منتظر اصال که منم...بده جوابمو نتونست بود پر دهنش چون

 مکرد سعي.بستم درشو پا با دوباره و آوردم بيرون توش از رو شير پاکت و کردم باز يخچالو در

 تيوق.بود فايده بي هام سعي هميشه مثل ولي باشه آروم زنم مي يخچال در به پا با که اي ضربه

 .رقصيد واسمون هم بندري يکم اون بر عالوه و داد فجيهي صداي يه خورد ش بدنه به يخچال در
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 درست مشغول و برداشتم توش از رو عسل ظرف و آشپزخونه چوب طرح هاي کابينت سمت رفتم

 .شدم عسل و شير کردن

 .پيوست جمعمون به هم شراره بعد دقيقه چند

 چيشده؟ بازوت شراره:پرسيد وحشت با و داد قورت زدن زور کلي با لقمشو روشا

 يم برابري فلج معتاد حلزون يه با سرعتش...هستم روشا جويدن غذا سرعت ي مرده کشته اصال

 .کنه

 ساناي سر زير همش:گفت اخم با ميماليد رو ش شده مسدوم بازوي که درحالي چاره بي ي شراره

 .کرد کار چي بازومو ببين.نگذره ازش خدا.صفته وحشي

 راه راه صدا و سر همه اين داشت حق بدبخت. انداختم بازوش به نگاهي چشمي زير

 .بود شده حک روش کنگره کنگره پايينيم و بااليي فک دندوناي جاي قشنگ...بندازه

 بازوي عاشق من ميگه هميشه آخه.خالته پسر کار کردم فکر...الهييييي:گفت و زد خند پوز يه روشا

 .هستم شراره مپل تپل و سفيد

 .روش نشست و کشيد عقب رو بود روشا صندلي روبروي که صندلي شراره

 احساس رو بود صندلي هاي پايه روي که فشاري شد مي قشنگ بود زياد خورده يه وزنش چون

 .کرد

 با بخواد که نيس وحشي بعضيا مثل ولي داره دوس رو مپل تپل بازوي شروين:گفت دلخوري با

 .کنه سوراخش آروارش

 کرده مادهآ که عسلي و شير از لبريز ليوان سه هر ي دسته و برداشتم مستطيلي استيل سيني يه

 ميز ور گذاشتمش و بقيه سمت بردمش خودم همراه.توش گذاشتمشون يکي يکي و گرفتم بودمو

 .خوري غذا

 نگز جونت نامزد امروز عجب چه:گفتم و نشستم بود شراره صندلي راست سمت که صندلي روي

 .بهت نزده

 حتما اآلن داديم مي اس هم به وقت دير تا ديشب آخه:گفت و برداشت ليوانارو از يکي شراره

 .بشنوه صدامو بايد شدن بيدار محض به.شه مي ديوونه نزنه زنگ من به اگه ها صبح.خوابه
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 .حلقم تو نامزدت بابا.اوهوک:گفتم خنده با

 .نگفت چيزي ولي کرد نگام چپ چپ يکم شراره

 .واال!!!حلقم تو نامزدش گفتم که خورم آشغال من کرده فک حاال اييييش

 .نيومد در جيکمون و شديم خوردن صبحونه درگير سخت همگي دقيقه چند

 رمت با رو تابستونه ترم که شد خوب چه:گفت و منبر باال رفت شراره باز کوتاهي مدت گذر با اما

 .ببينيم همديگرو تونيم مي بيشتر شروين و من جوري اين هابرداشتيم بااليي

 رقرا هم با بار سه دو روزي فقط...ميديديش کم خيلي حاال تا که نه بميرم آخي:گفتم خنده با

 نه؟ کمه؛مگه خيلي...رفتين مي ور اون و ور اين و ميذاشتين

 . دهنتااااااااااااااااااااا تو ميکنم خرد دستمو استخونه تا4 اين سانا

 .بدم جوابشو نداد اجازه اش گوشي زنگ صداي

 .شد زدن فک مشغول عشوه وباکلي برداشت گوشيشو ذوق با

 هميشه نظرش مورد مشترک آخه ميزنه حرف کي با داره که نبوديم کنجکاو زياد هم روشا و من

 .بود شده بيدار خواب از آقا تازه البد.بود شروين نامزدش

 ات جرعه جرعه و کردم هل شير تو رو ليوان ته بودند چسبيده که عسلهايي خوري چاي قاشق با

 اومدم که همين ولي دهنم سمت آوردش و چنگال سر زد کيک تيکه يه روشا.خوردم تهشو

 .بشه کوفتت گفتم دلم تو.خوردش خودش و عقب کشيدش بخورمش

 توي.ردهک فتح ساعت نيم تو رو اورست قله ميکرد فک ندونه هرکي که زد هم پيروزمندانه لبخند يه

 و دمدا تحويلش يه ريلکس خيلي.نميزنه آتيش تو طرفواز محلي بي مث هيچي مواقعي همچين

 وتاهک اي سورمه مانتوي يه با يخي جين شلوار يه.بشم آماده زودتر هرچه تا اتاقم تو رفتم پاشدم

 .کردم سرم مانتوم همرنگ شده اتو مقنعه يه و کردم تنم تابستونه

 هب خنک ي رايحه با ادکلن کم يه و کردم صوف و صاف مو مقنعه هاي لبه و آيينه جلوي ايستادم

 .زدم خودم
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 شايد ردمآو مي فشار خودم به و ميزدم زور خيييييييييييلي اگه.نبودم کردن آرايش اهل زياد کل در

 يم نشون مصنوعي آدمارو صورت کردن آرايش که بود اين عقيدم موقع اون.ميزدم رژلب يه فقط

 .کنه مي کم جذابيتشون از و ده

 مورد تابايک.کتابام ي قفسه سمت رفتم رنگم اي سورمه پشتي کوله برداشتن با و کندم دل آينه از

 از وگوشيم و هال وسط ميز گل سمت رفتم.شدم خارج اتاق از و پشتيم کوله توي چپوندم نيازمو

 يچ که کنن مي گيري تصميم دارن تازه دوتا اون شدم متوجه.جيبم تو انداختم و برداشتم روش

 که دم سالن.دانشگاه ريم مي داريم...ديگه بجنبيد د:گفتم و زدم اتاقشون در به اي تقه.بپوشن

 .ريم نمي

 سمت کردم کج مسيرمو.هال تو برگشتم باز و کيفم تو گذاشتم کيک يه و آشپزخونه توي رفتم

 با يتاي سه که کفشي همه اون بين از و کردم باز درشو.بود خروجي در کنار که چوبيمون جاکفشي

 فشايک زير چون.کردمشون پام و کردم پيدا رنگمو اي سورمه استار آل بوديم چپونده توش افتخار

 .کردم نگاشون رضايت با و کردم پاک شو لنگه دو هر سوته سه.بود شده خاکي يکم بود ديگه

 و آورد تشريف خانوم روشا هم بعدش مدت يه.شد فرما تشريف اتاقش تو از شراره موقع همون

 .شد پوشيدن کفش مشغول شراره همراه بدو بدو

 مثبت تاثير مون روحيه تو و بود عالي هوا روز اون...زديم بيرون خونه از شدند آماده که اين از بعد

 .کردم روشن ماشينمو چه چه و به به با و کشيدم عميق نفس يه.گذاشت مي

 .بشن سوار جلو کدومشون که کردن دعوا به کردند شروع هميشه مثل تا دو اون

 جاي اج اين.شين سوار عقب برين دوتاتون:گفتم و کناريم صندلي رو کردم پرت پشتيمو کوله

 .کيفمه

 .آوردم در حرکت به مو 612 منم و شدند سوار و کردند قبول اجبار به هم اونا

 .کالسيم هم دانشگاه رييس ي زاده برادر با ترم اين.جديد خبر يه راستي:گفت راه تو شراره

 جا اون قبال.اومده آمريکا از تازه:داد ادامه شد ضايع و ديم نمي نشون العملي عکس ديد وقتي

 !جلوش ندين سوتي باشه حواستون خالصه.آدرينه اسمش.خونده مي درس و کرده مي زندگي

 داري؟؟؟ خبر کجا از تو حاال:گفتم ميکردم روعوض دنده که حالي در
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 .دوسته شروين با-

 ميدن؟ دوستي افتخار شروين به کالسي با آدماي همچين اِ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يني:گفتم شوخي ب

 نيشگون راستمو سمت پهلوي فقط و نشد ناراحت ميذارم سرش به سر دارم دونست مي چون

 .گرفت

 !!!!!!!!!!ها هبش شراره بي جونت شروين ک ميکنم فرمونم؟يکاري پشت بيني نمي مگه:گفتم باخنده

 !!!!!!ميزدين حرف شروين خارجي دوست مورد در داشتين بابا خب:روشا

 آمريکا مادرش و هستن جدا هم از حاظر حال در البته.ايراني پدرش.آمريکائيه مادرش:شراره

 ويت ويال و خونه زمينو کلي.پولن خر خيلي.خودمون تهران تو جا همين باباشم و کنه مي زندگي

 طراح زا يکي مامانشم.داره سازي اتوموبيل معتبر کارخونه يه آمريکا توي باباش.دارن آمريکا ايرانو

 و شخصيته با و اخالق خوش و کش دختر خوشگلو خيلي ميگه شروين.آمريکائه مشهوره هاي مد

 .نيست هم عشقبازي و دختربازي اهل

 مي برق داشت چشماش.انداختم بود نشسته روش روشا ک عقب صندلي ب آينه تو از نگاه يه

 .کنم تورش بايد شده هرجور.من واسه شده ساخته بشر اين...جووووووووون:گفت حيرت با.زد

 بهبچس و کنه ول رو آمريکا خوشگالي داري توقع.باش خيال همين به:گفت زدو پوزخند يه شراره

 تو؟؟؟؟؟ به

 به هبچسب کنه نمي ول رو آمريکايي جيگر هاي هلو باشه آدمي همچين يه اگه...حرفيه اينم:گفتم

 .تو مثل يکي

 .بخواد چمه؟دلشم من مگه:روشا

 .خلقته عجايب از يکي جزء که قيافتم و داري کم تخته تا دو يکي فقط...نيس چيزيت_

 .خوشگلوووو کردم شوخي:گفتم همين واسه گرفته جدي ديدم

 هشرار و روشا.بود معمولي زيادي من ي قيافه فقط وسط اين.بود خوب دوتاشون ي قيافه خدايي

 و بود طاليي روشا مال ولي مشکي شراره موهاي.بود تيره چشماشون و بودن عملي دماغ دو هر

 .بود کرده رنگ البته.اي قهوه ش ريشه
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 نکرده رنگ موهامو البته.داشتم رنگي ميشي چشماي و طاليي موي و کوچيک بيني هم من

 .بود روشن خدادادي.بودم

 نم ولي شدند پياده راحت دوتا اون.کردم پارک ها نزديکي همون ماشينو دانشگاه به رسيدن با

 حرف با همين واسه داشت گير و بود خراب راننده در...شدم ماشين در با گرفتن کشتي مشغول

 .شد نمي باز خوش

 .شدم پياده رنگم مشکي 612 از تا دو اون همراه به و شدم ماشينم در کردن رام به موفق باالخره

 .شديم دانشگاه ي محوطه وارد و کرديم عبور خيابون از

 . بگيره تاحالتو گرفتي دندونم ميگم شروين به:گفت آميزي تهديد بالحن شراره

 بگه مورچه ب نميکنه جرأت.حرفاست ترازاين ببوگالبي نامزدت. حالموبگيره؟نخييييرجانم شروين_

 ... پسره اصالاين!واال.تو

 هب هميشه مث.روبرومونه شروين ديدم.نزدم حرفي وديگه سيفونوکشيدم روشا ي باسقلمه

 هب بود زده زل و بود پوشيده رنگش هم کتون شلوار يه با مشکي پيرهن يه و بود رسيده خودش

 .تامون سه

 .داد جوابمونو هم اون و کرديم سالم بهش

 ظريفي ماخ با بودو نشسته بود نزديکمون که نيمکتي روي سينه به دست هم ورگل پسرترگل يه

 تيناشواس و بود پوشيده سفيد اسپرت پيراهن بايه مشکي کتون شلوار يه.دست دور به بود زده زل

 دکمه تا6.ميکرد نمايي خود دستش توي رنگش مشکي چرم دستبند بودو زده باال آرنجش زير تا

 ينب چيزي يه چشماش.خورد مي چشم به گردنش توي صليب وگردنبند بود باز پيراهنش باالي

 و ميخورد چهرش به هم ش بيني و لب.داشت شفافي سفيدو پوست و بود مشکي و خاکستري

 .بود متناسب

 .کنم معرفي بهتون دوستمو بذارين:گفت شروين

 .بابام صميميه دوسته پسره آدرين:گفت و پسره بردسمته دستشو

 اشتمد حاال تا که بنده خوشگل بانوي اينم:گفت آدرين به رو و شراره سمت گرفت دستشو سپس

 .زدم مي حرف ازش
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 .کرد سالم بهش سر با و انداخت شراره به نگاهي نيم آدرين

 دوست هم خانوم روشا و خانوم سانا:گفت و روشا و من سمت گرفت دستشو شروين بار اين

 .هستن نامزدم

 .دست درو به زد زل دوباره و کرد نگاهمون گذرا

 شراره به لب زير.دماغه گند مغروراي اين از که بود معلوم.نيومد خوشم اخالقش از اصال

 .نيست اي تحفه که يارو اينه؟اين ميگفتي که آدرين آدرين:گفتم

 ودمب مطمئن.زد پوزخند يه بعد و کرد اندازم بر پايين به باال از و دوخت من به نگاشو آدرين يهو

 ميگم؟ دروغ مگه.بشنوه خب.شنيده حرفمو

 .کالس سره ميره بابات اآلن.تو بريم:گفت دادو قرار خطاب رو شروين

 ساختمان داخل رفتيم همگي داد okشراره وقتي و انداخت شراره به نگاه يه شروين

 يم مسعودي استاد.بودن مسعودي استاد منتظر همه و بودن اومده ها دانشجو همه تقريبا.دانشگاه

 خوب عروسش شد مي که شراره با هم خيلي تازه...واال!باباها اين از بده خدا...شروين باباي شد

 .بود

 تو چيد پي استاد ي مردونه صداي که نکشيد طولي.شدند ساکت همه مسعودي استاد ورود با

 .کرد مي بش و خوش انگليسي به ها بچه با داشت.کالس

 .نيست مهمون دانشگاهمون تو بيشتر ترم دو يکي گفت و کرد معرفي همه به رو آدرين هم بعد

 پرسيد مي سوال ها بچه از هي وسطش.دادن درس به کرد شروع مقدمه بدون و تخته سمت رفت

 .نکنه ضايعمون پسرا جلو تا کنيم جمعش حواسمونو دنگ شيش بوديم مجبور هم ما و

 ههم.داد مي جوابشو آمريکايي ي لهجه با و روان خيييييلي پرسيد مي آدرين از سوالي وقت هر

 ...من حتي.زدنش حرف از بود اومده خوششون

 کني؟ مي حال:گفت گوشم کنار آروم بود نشسته راستم سمت که شراره

 چي؟ از_

 .زدنش حرف از_
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 .بزنه حرف جوري اين بايدم آمريکاييه مامانش که کسي_

 

**** 

 از هم ما.بخوريم چيزي يه و دانشگاه کافه بريم داد پيشنهاد شروين ها کالس تمامي اتمام از بعد

 .بود اومده شروين همراه هم آدرين.رفتيم و کرديم قبول خداخواسته

 جعفري آقاي تحويل رو ها بچه هاي سفارش که شدم داوطلب من.نشستيم نفره 2 ميز يه پشت

 يه توي گذاشت چاکلت هات تا5 ساعت ربع عرض در فرفره مث-کافه صاحب-جعفري آقاي.بدم

 حملش ظرن مورد ميز تا صلوات و سالم کلي با و بدبختي هزار به منم.کوله و کج پالستيکيه سينيه

 سر باالي.ميکنن دعوا کنم تعارف کدومشون به اول اينکه سر دارن شراره و روشا ديدم.کردم

 هم ونج به و آوردم در بازي لوس کلي خالصه.نميدم کدومتون هيچ به اصال:گفتم و ايستادم پسرا

 فقط هم آدرين.پروند مي چيزي يه گاهي از هر خنديدو مي داشت همش شروين.انداختمشون

 و شد بلند جاش از يهو همين واسه.نبود باغ توي ميزدو فک گوشيش با داشت

 ....بووووووووووووووووووم

 تندريخ نصفشونم و سيني توي شدند کپ همگي ها چاکلت هات و سيني زيره خورد آدرين شونه

 پيراهنه به زدن گند کالم يک در و پايين سمت خوردند سر قطره قطره هم بعد.آدرين شونه روي

 .سفيدش

 اسهو کنم کنترل خودمو نتونستم. بود شده اي قهوه راه راه رنگش سفيد پيراهن طرف يه القصه

 ...بخند کي نخند حاال.خنده زير زدم بلند همين

 .دنبخن نميکردن جرئت ولي بود گرفته خندشون داشتن حضور اونجا که هم هايي دانشجو بقيه

 اي ديگه سک هر اگه که کرد اخمي يه.بود شده ضايع خييييييييييلي بود روشن رنگ پيراهنش چون

 .توش خوابيد مي رفت مي شريفانه و ميکند خودش دستاي با گورشو بود من جاي

 .بدم قورت خندمو نميتونستم و ميخنديدم داشتم ريز ريز هنوز

 بود عجيب خيلي چشماش رنگ.چشماش توي زدم زل و نياوردم کم منم.چشمام توي زد زل

 فاصله مردمکش از هرچي.مشکي چشمش مردمک اطراف و بود خاکستري چشماش زمينه.واسم
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 يني.ودب گرفته فرا رو ش عدسي اجزاي همه مشکي خيييييلي خط.ميشد تر روشن رنگش ميگرفت

 .بود روشن سايه حالت

 چند دتن تند و ميز روي کاغذي دستمال ي جعبه سمت کرد حمله و گرفت ازم نگاهشو عصبانيت با

 دگن کارش اين با ولي.کنه پاک رو ها چاکلت هات کرد سعي و کشيد بيرون توش از دستمال تا

 .پيرهنش تو زد تري اساسي

 . نبودن چلفتي پا و دست حداقل بودن تر زشت اگه.قديم دختراي دخترم:گفت حرص با

 ؟وقتيمحترم آقاي چه من به: گفتم و جام سر نشستم رفتم ريلکس و گذاشتم ميز روي رو سيني

 باشم؟ جوابگو بايد من سيني به ميخوره و پهنه جنابعالي هاي شونه

 .هستنا پهن ي شونه عاشق همه:گفت و خنديد شروين

 . کني نظر اظهار نميخواد.خفه ديگه تو:گفتم دلم تو

 .هااااااا داره دردسر هم هيکلي خوش:گفت و آدرين ي شونه سر زد بعد

 هيکل که خوشحاله بيچاره.باده همش.نيست که هيکله؟عضله خوش کجاش:گفتم زيرلب ناخودآگاه

 .بيرون مياد ميشه چماق.توش ميره بستني چوب.شاد ها باشگاه ي همه مادره روح.کرده درست

 ها تمالدس.بخند هي حاال.وجبي نيم ميکنم جبران باالخره:گفت زدو پوزخند يه چون شنيد کنم فک

 . بيرون رفت کافه توي از حرف بدون هم بعد.ميز روي کرد پرت کردو گوله رو

 . نبخون فاتحشو بايد کنه لج هرکي با آدرين.ساختست کارت بعد به اين از.اوه اوه:گفت شروين

 اشتباهي کار من ضمن در....ميترسم ازش دانشگاهه رئيس برادرزاده چون کرده فک.کرده غلط_

 .باشم جوابگو بخوام اآلن که نکردم

 مين و بستي مي نيشتو دقيقه دو خب.نکنيد ريزي آبرو جلوش گفتم خوبه:گفت بااخم شراره

 ميشد؟ قيامت نميزدي ور و خنديدي

 ...واال.نشده کم که شما آبروي و کالس از.نشده چيزي که حاال_

 به توجه بي.طرفم برگشتن همه يهو.رسيد گوشم به بود قورباغه صداي که گوشيم زنگ صداي

 .بابامه گيرنده تماس ديدم.آوردم بيرون کيفم توي از گوشيمو همشون
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 شوما؟؟؟؟ حال.خان بابا آقاي سالم بع:دادم جواب ذوق با

 نميکني؟ ما از يادي ديگه که خبر؟چيشده ميگذره؟چه خوبي؟خوش.بابا ساناي سالم_

 شما چون نميگذره خوش زياد:گفتم باخنده.کردم وحشت سوال همه اين به دادن جواب از

 بودن؟ چي سواال بقيه.نيست خاصي خبر.نيستين

 .نميکني ما از يادي چرا پرسيدم.هيچي:گفت و خنديد

 .زدما زنگ بهتون ديشب!وا_

 .باشه دستت گوشي.بزنه حرف باهات ميخواد مامانتم.کردي کاري خوب_

 بگردم دورت الهي.دخترم سالم:چيد پي گوشي تو مامانم صداي بعد لحظه چند.کردم سکوت

 .دکتر خانوم

 ينيپاي ترم تازه و بود پزشکي دندون دانشگام درس.گرفت خندم دکتر خانوم ي کلمه شنيدن از

 !ندارم خبر خودم که شدم دکتر کي نميدونم.شدم مي محسوب

 خوبي؟.مامي سالم_

 کجايي؟...ممنون_

 .بخورم چيزي يه کافه تو اومدم دوستام با.شدن تموم کالسام تازه_

 ...جونت نوش__

 شده؟ تنگ بازيام شلخته و اذيت براي دلت:پرسيدم و کردم لوس خودمو

 .کوره و سوت خيلي خونمون نيستي که تو.آره_

 ...ميزدينا غر سرم همش بودم وقتي تا_

 .گفت ديشب داييت.مياد خارج از برديا ديگه ماه راستي...گفتم مي خودت خاطر به_

 چي؟ که خب:گفتم عصبانيت با

 شي؟ مي عصبي چرا_

 .نداره من به ربطي هيچ اون اومدن چون_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

15 

 

 .ها داييته اونوقت؟پسر چرا_

 .نمياد خوشم ازش چون_

 خوشگل خيلي گفت.ديده عکستو اون.بياد خوشت ازش شايد.نديديش وقته خيلي که تو_

 .خواهته خاطر هنوز...شدي

 فرستاده؟ بهش عکسمو کي:گفتم و بردم باال صدامو ولوم عصبانيت با

 .کرد اصرار داييت...من_

 ..اه..مامان وااااي_

 عکسشو؟ ديدي.کرده ايميل واست عکسشو گفت...شده؟ چي مگه چته؟حاال_

 .نخير_

 .شده خوشگل قدر اين_

 چه؟ من به_

 .بودين بچه که وقتي همون از.بشي عروسش تو بود آرزوش هميشه داييت_

 .هاااا منه از تر بزرگ سال 9 بوديممممم؟اون بچه_

 

 زا سرشون پشت و کردم خداحافظي بابا و مامان از سريع بريم بيا ميگفت که روشا ي اشاره با

 .شدم خارج کافه

 .روحيم به زد مي گند قشنگ اومد مي برديا اسم وقت هر...بود داغون اعصابم خيلي

 وقت و شدم پهلو به پهلو چندبار.بکنم دل نازنينم خواب از شدم مجبور گوشيم صداي شنيدن با

 .شد نمي قطع صداش و نداشت اي فايده ولي کردم تلف

 اسمشو.انداختم صفحش روي ي شماره به نگاهي و زدم چنگ بالشم زيره از گوشيمو حرص با

 .اومد مي حساب به غريبه پس بودم نکرده سيو

 هان؟؟؟:دادم جواب و زدم رو سبز ي دکمه کالفگي با
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 .کردهط هنگ من گرم استقبال از که دادم رو احتمال اين.کرد سکوت لحظه چند گيرنده تماس

 سپهر؟ خانم همراه:پيچيد گوشم توي آشنايي صداي کوتاهي مدت بعداز

 بفرماييد؟.بله-

 .ميشم مزاحم اريسا موسيقي آموزشکده از.هستم رفيعي-

 .نشناختم هستين؟؟؟؟ببخشين شما رفيعي ا؟؟؟؟خانم:پريدم جا از فنر مث

 برگذار 9 تا 7 ساعت امروز بودم گفته که گيتاري گالس که برسونم اطالعتون به خواستم بله-

 .ميشه

 تضمينيه؟ و خوبه استادش گفتين که همون.اطالعتون از مرسي-

 .همون بله_

 .خداحافظ فعال_

 .خداحافظ_

 5 ساعت.دوختم تختم بروي رو ديواري ساعت به نگاهمو درنگ بي گوشي کردن قطع از بعد

 آماده راحت خيال با بعد و کردم دانشگام درسهاي توي مروري يه.داشتم وقت ساعت 6بودو

 مرنگه کفش و کيف و شال و سفيد عروسکي مانتوي يه با صورتي کبريتي مخمل شلوار يه.شدم

 .پوشيدم شلوارم

 پايين باال رو ها کانال داره و کشيده درازtvروبروي کاناپه روي روشا ديدم شدم خارج اتاق از وقتي

 .ميکنه

 ميبري؟ تشريف کجا سالمتي کردي؟به کاله و شال باز:گفت افتاد من به چشمش تا

 .شده تشکيل نفريه 08 کالس گفت و زد زنگ رفيعي خانوم.گيتار کالس شما ي اجازه با_

 خوبه؟ خيلي معلمش گفت که کالسه همون_

 .نه يا گفته راست ببينم برم حاال.همون.آره_

 .زدم بيرون خونه از ميکردم خداحافظي روشا از که حالي در و داشتم بر گيتارمو کيف
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 .بود غروب نزديکاي و بود نشده تاريک هوا هنوز

 .رسيدم نظر مورد آموزشکده به تا کردم رانندگي طوالني مسير تقريبا و شدم ماشين سوار

 .کردم پارک ماشينمو و کردم پيدا پارک جاي يه بدبختي هزار به

 مسئولين از چندتا.نبود انداختن سوزن جاي که بود شلوغ قدري به.بود غلغله آموزشکده توي

 ستهنش ميزش پشت که رفيعي خانم به افتاد چشمم.کنن ساکت رو همه تا بودن تالش در سخت

 ....رفيعي خانم سالم:سراغش رفتم.ميرفت ور روبروش کامپيوتر با داشت بودو

 هک تو... اِ اِ .من به زد زل و گرفت مانيتور از نگاهشو يهو.داد رو سالمم جواب کنه نگام اينکه بدون

 .کالس سر رفته که هست ساعتي ربع يه معلمت.کالس سر نرفتي هنوز

 کدومه؟ کالسمون.رسيدم االن تازه من_

 .کن دختروعجله بدو.راهروئه وسطاي.گيتار کالس نوشته روش.2 شماره کالس_

 روي شده درج هاي عدد يکي يکي.راهرو وسطاي به رسوندم خودمو عجله با و کردم تشکر ازش

 .کردم پيدا رو نظر مورد عدد باالخره تا خوندم رو ها در

 که رسيد گوشم به کالس داخل از شخصي صداي بالفاصله.زدم در به متوالي ضربه چند

 .بفرمائيد:گفت

 گير دره چي هر چرا خدايا.داشت گير نشدو باز دره ولي پايين طرف دادم فشار رو دستگيره آروم

 بدبخت؟ منه جون به انداختي هستو دنيا تو دار

 اختيار بي هم رو من و شد باز در يهو که گرفتم کمک پاهام از آخر دست و زدم زور کلي خالصه

 .کالس داخل داد سوق

 رت جوري اين که بود دار خنده کارم قسمت کدوم دقيقا دونستم نمي...خنده زير زدن حضار ي همه

 .خنديدن مي تر

 خودشه مببين تا کردم نگاش تر دقت با.زد خشکم يهو که کنم سالم بهش تا معلمه سمت برگشتم

 .کردم اشتباه يا

 .خودشه خود شدم متوجه دقيق نگاه يه از بعد
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 .آدرينه که اينه؟اين ميگن که خوب معلمه خوب معلمه

 معج خودشو سريع ولي خورد جا يکم اونم.بود دستش هم دفتر ويه صندلي يه روي بود نشسته

 اسمتون؟:وپرسيد کرد

 .سپهر سانا:دادم جواب بشينم ميرفتم که همونطور

 .هستم راد آدرين منم:گفت ميکرد يادداشت چيزايي يه دفترش توي که حالي در

 .نميدونم انگار حاال...هييييييييييييييش

 پيدا خالي جاي يه شدم موفق باالخره تا گشتم خوب.بودن چيده کالس دور رو ها صندلي

 .نشستم روش و بود کالس ته که خالي صندلي سمت رفتم کنان غرغر.کنم

 وحرفاش شنيدن حوصله که منم و ميداد توضيح دستش توي کتاب دفترو درمورد داشت آدرين

 ميکردمو باد دهنمو توي آدامس هم گاهي از هر.گوشيم با بازي به کردم شروع نداشتم

 ...صدا بدون البته.ميترکوندم

 بازشون بودم نداده گوش حرفاش به هم ذره يه که من.داد کتاب يه و دفتر يه کدوممون هر به

 .بود گوناگون شمايل و شکل با موسيقي هاي نت از پر.هست چي چي توش ببينم تا کردم

 دفتر و پاشم ميخواست دلم که بود برداشته معلمي تيريپ چنان.دادن آموزش به کرد شروع آدرين

 .سرش فرق تو بکوبم دستمو توي

 خندش آدم که ميزدن حرف آدرين با قلمي لفظ و عشوه چنان با کالس توي دختراي نصف

 .ميداد جوابشونو تفاوت بي اون ولي.ميگرفت

 هيچکيو که منم.زدن فک به کردن شروع همه.کنين استراحت گفت 9 به مونده ساعت ربع

 .ميزدم واکس بادمجون وسط اون نميشناختم

 پاشدن ميکرد سقوط سرشون از داشت شالشون و بودند کرده غليظي آرايش که دخترا از دوتا

 .بده يادشون چيزي يه خواستند ازش و ايستادند نزديکش.آدرين پيش رفتن

 نه.اديمد کالسو ساعت دو پول چه؟ما يني آقا:گفتم بلند صداي با بود سررفته حوصلم شديدا که من

 .بدين درس بازم.دقيقه پنج و چهل و ساعت يه
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 .کردند اعتراض و روم کردند کليک اخم با همه يهو

 .اهلل بسم.وووووش.کردم غلط بابا:گفتم

 .شد افريطه تا دو اون با کردن صحبت مشول دوباره و کرد نگام چپ چپ آدرين

 .ميکردم حال تقشون تق صداي با.انگشتام شکستن به کردم شروع

 دايص وقتي ميشه خورد اعصابم.مخي رو خيلي:گفت و کرد اخم بود ايستاده دستم بغل که دختري

 .ميشنوم هاتو مفصل

 .شدم شاد بودم شده نفر يه عذاب موجب اينکه از

 .بادومي چشم حلقم تو اعصابت_

 .نزد حرفي ولي شد تر عميق اخمش

 يعصب رو دختره تا کردم مي تالشمو نهايت و گرفتم مي ضرب زمين رو راستم پاي با ايندفعه

 .اوقات گاااااهي شه مي وخيم کنم؟ساديسمم چيکار...کنم

 .نيننشي من پيش بعد ي جلسه لطفا ولي شد تموم که جلسه اين:گفت و اومد حرف به باز دختره

 .بادومي چش نباش عصبي قدر اين ضمنا.باااااش گفتي تو چون_

 .بهم کرد پشتشو و گفت ايششششش يه ولي چرا دونم نمي دقيق

 در متس رفتم و توش چپوندم رو بود داده بهم کالس اول آدرين که کتابايي دفتر و برداشتم کيفمو

 جمع بساطشو و بند داره ديدم کردم نگاش چشمي زير ميشدم رد آدرين کنار از وقتي.کالس

 تو دارند خوشحالي از و داده دست بهشون معلمي احساس خفن بعضيا:کردم زمزمه لب زير.ميکنه

 . ميکنند سير ابرها

 که ناي از قبل.دادم ادامه راهم به و شدم بيخيالش.نداد نشون العملي عکس چون نشنيد گمانم به

  ادب؟ بي کو خداحافظيت:گفت بشم خارج کالس از

 . بزنيد خط تليس تو از اسممو ميشه اگه.ببينمتون نيست قرار ديگه که من:گفتم و سمتش برگشتم

 . استعداد و ميخواد مخ گرفتن ياد گيتار:گفت.بست نقش لبش ي گوشه عميقي لبخند
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 ناقص ذهني لحاظ از که اين نه دارم مشکل جنابعالي دادن آموزش با فقط داره؟من ربطي چه_

 . نذارين روم بد صفت لطفا پس.باشم الخلقه

 پا و شپي هاي بهونه اين سنگينه واسشون گيتار آموزش ميبينن تا همه و هست بهونه همش اينا_

 . ميارن رو افتاده

 يتارگ ميليونشون شصت ايران جمعيت نفر ميليون هفتاد سنگينه؟از گيتار آموزش کجاي آخه_

 . ميزنه

 ينا بخواين ازشون و آموزشکده مسئول پيش برين.بزنم خط اسمتونو نميتونم من حال هر به_

 . بکنه کارو

 . ميگفتين اول همون از اينو خب_

 و درست و بود شلوغ سرش حسابي.رفيعي خانوم پيش رفتم سوته سه و شدم خارج کالس از

  گفتين؟ چي ببخشين:پرسيد هزارم بار براي.نميداد گوش حرفم به حسابي

  کنم عوض کالسمو ميخوام:دادم جواب يکم و هزار بار براي منم

  چي؟ واسه_

 . نميکنه حاليم درسو درست.دارم مشکل معلمه با_

 جابه وعينکش يکم رفيعي خانوم.گرفتم عباسي شاه هاي ايراد و عيب بدبخت آدرين از کلي خالصه

 بولق اولش ايشون البته.باشه راد آقاي معلمشون که ميکردند خودکشي همه ولي:گفت و کرد جا

 الح در ضمن در.بدن آموزش آموزشگاهمون توي که پذيرفتند ما مکرر هاي اصرار با ولي نميکردند

 . هست راد آقاي با که کالسيه همين اونم که هست مبتدي گيتار کالس يه فقط حاضر

 امن ثبت از بعد ها شهريه که بود شده نوشته روش.کرد اشاره برد روي کاغذ به دستش با سپس

 . نميشه داده پس

 خودم پيش.شدم خارج آموزشگاه از و کرده خداحافظي رفيعي خانوم از و شدم قانع ديگه

 شاخت که بدبخت آدرين اصال.کن تحملش و بذار جيگر رو دندون يکم.ماهه 6 همش بابا:گفتم

 . ميگذره برق مث ماه6 بذاري هم روي چشم نکني درازي زبون اگه.نميزنه
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 ليو.ميشه منه ماشين جلوي دقيقا که ماشينش سوار داره هم آدرين ديدم.ماشينم سمت رفتم

 نمي هم چشم به حتي اون پانومراي پورشه برابر در من 612.کجا من ماشين و کجا اون ماشين

 يمهجر برگه به چشمم تا.کرد اشاره ماشينم جلوي ي شيشه به خندان اي چهره با ديد منو تا!اومد

 ي لهحوص.ماشينم توي کردم شوتش و کردم مچالش اخم با افتاد ماشينم جلوي ي شيشه روي ي

 هک بودم فکربرسام تو.آوردم در حرکت به ماشينو سريع.نداشتم رو آدرين توسط شدن مسخره

 کردن فس فس بدون.بيام بيرون ذهنم هاي کوچه پس کوچه از شد باعث گوشيم زنگ صداي

 هان؟:دادم جواب

 الو ي کلمه از آدم ي بچه مث نتونستي بار يه:ميگفت داشت که پيچيد گوشي تو شراره صداي

 کني استفاده

 فرمايش؟ حاال خب.نزني غر بار يه نتونستي هم تو_

 ترشيدگي ديگه که تو.نمياد گير شوهر هم اخالقا خوش واسه زمونه دوره اين تو.فرمايش و درد_

 .شاخته رو

 مياد منم گير شروين مث کچلي و کور يه باالخره.نخور منو ي غصه تو_

 توش هخند که بالحني.نشم کر تا دادم فاصله گوشم از گوشيو خنده با منم.زدن جيغ به کرد شروع

 شد؟ خوب.بهشتيه حوري شروين ميکشي؟اصال عربده چرا حاال:گفتم ميزد موج

 .کن تور رو اون از بهتر يکي تونستي اگه تو.بهشتيه حوري که معلومه_

 فرمايش؟ حاال.ميگي راست تو باااااشه_

 بيا هم تو.هستيم اورال رستوران توي آدرين و روشا و شروين و من_

 !نگذره ازت خدا.بزنم دور کلي بايد ميگفتي؟حاال زودتر ميمردي_

 .منتظرتيم پس...کن نفرين خودتو_

 ثم و شدم رستوران وارد.کردم طي رو نظر مورد رستوران مسير فشنگ مثل و کردم قطع گوشيو

 جز به همه.شدم ملحق جمعشون به گرم سالم يه با هم من.کردم پيدا رو تا 4 اون خوردن آب

 عقب واسم رو بود روشا و شراره بين که صندلي شروين.کردن استقبال من از خوبي به آدرين
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 عقب صندلي بقيه واسه و شدن زرنگ ها بعضي ميبينم:گفت لبخند با شراره.بشينم تا کشيد

 .ميکشن

 .دنبو زرنگ اولشم از ميگي که هايي بعضي اون:گفت و جاش سر نشست هم ذليل نامزد شروين

 زرنگ نامزدت:گفتم شراره به همين واسه سوخت شروين واسه دلم.ميز پشت نشستم

 اونوقت.نشوند عالي حضرت و روشا بين منو زور به نشينم اون و تو بين اينکه واسه.موزيه.نيست

 !نداشت دم کرگي از ما خره.نکن فکر اشتباه.کرده کارو اين من خاطر به ميکني فکر جنابعالي

 نااي شراره از جدا امروز چيشده راستي:کنه عوض بحثو کرد سعي.کرد نگام داني قدر با شروين

 اومدي؟

 .بودم گيتار کالس_

 بشي؟ هنرمند ميخواي!به به_

 .اومدم دنيا به هنرمند اولشم از بشم؟من هنرمند_

 بخوره؟ درد کيه؟به معلمتون!مشخصه کامال که اون_

 و زدم لبخند موزيانه.منه به حواسش دنگ شيش ديدم.کردم نگاه آدرين به چشمي زير

 ..زياد نه راستش:گفتم

 ميذاري؟ معلمه حساب به بودنتو خنگ چرا:گفت خاصي لحن با آدرين

 بايدن ادب بي افغاني يه ميزنن حرف هم با دارن شخصيت با دکتر تا دو زد؟وقتي حرف تو با کي_

 .کوچولو شازده بدون نميدونستي.مکالمشون وسط بپره پا جفت

 .شدي تر پررو نگفتم بهت هيچي چي هر.ميشيا پررو داري زيادي ديگه:گفت عميقي بااخم

 چتونه؟ تا دو شما.بابا اي:گفت شروين

 .شه خالي تا بزنه حرف يکم بذار.شروين کن ولش:گفتم و زدم پوزخند يه

 اسهو بعد کن ثبت هستي ي چرخه تو وجودتو برو اول تو وجبي نيم:گفت و چشمام تو زد زل آدرين

 .کن راني سخن ما
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 دوستامون با شب يه که بود خوش دلمون.کنيد بس خدا رو تو:گفت آدرين به دلخوري با شراره

 ها بچه مث چون نميخوام سانا از.ندين ادامه رو بحث که ميخوام شما از فقط.بيرون اومديم

 .نفهمه زبون و ميده انجام برعکسشو ميگي بهش هرچي.ميمونه

 ذوق داشتم بود کرده تعريف ازم اينهمه دوستم اينکه از.بود شده ديدني من ي قيافه لحظه اون تو

 !خدااااااااااا هييييييييييي.ميشدم مرگ

 اخم افتاد بهش روشا چشم تا.شد پيدا رستوران ي کوتوله گارسون ي کله و سر لحظه همون

 .مار زهر:گفت لب زير روشا و خنده زير زديم پوفي يهو هم شراره و من.کرد وحشتناکي

 بود دهش روشا ي شيفته خفن گارسونه اين و بوديم اومده رستوران اين به اتفاق به هم قبال تا3ما

 که کرديم مسخرش رو روشا اونقدر شراره و من اونشب.داد هم دوستي درخواست بهش و

 .اومد در اشکش

 .کنيد صبر لحظه چند لطفا.کنيم نگاه منو تو نکرديم فرصت هنوز:گفت شروين

 .بود کافي ميذاشتن که هم منو يه.خبره چه:گفت روشا.بود نفري 2 ميزه چون بود منو تا 2 ميز روي

 هاي مو کندن حال در منو خاطر به آدرين و من اآلن ميکردن کارو اين اگه البد:گفتم دلم تو

 .بوديم همديگه

 المعارف؟ دايرة يا منوئه اين:گفتم و برداشتم روبرومو قطور ي منو

 .انداختيم منو ليست داخل هاي غذا به گذرا همگينگاهي

 .دادن سفارش الزانيا هم تا دو اون.داديم سفارش پفکي ميگو شروين و شراره و من

 ...هستن جمع زن مخالف ساز روشا و آدرين درنتيجه

 .بشوريم دستامونو بريم پاشين:گفت و انداخت تا 4 ما به نگاهي شروين

 .برخاستن جاشون از سريع گوش به حلقه غالم مثل شراره و روشا

 با خوردن غذا من:گفتم نداشتم رو بازيا سوسول اين و شستن دست ي حوصله و حال اصال که من

 .ميدم ترجيح رو دست هاي ميکروب و ها باکتري

 .شستم قبال که هم من:گفت آدرين
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 اهاشب دقايقي قراره و بشوره دستشو خواد نمي هم شازده اين ميدونستم اگه أه:گفتم خودم پيش

 !ميشستم دستمو ميرفتم باشم تنها

 روعش آدرين نگاه سنگيني از فرار و حوصلگي بي از!گذاشتن تنهامون و شدن دور ازمون تاشون3

 .ميز روي چنگاالي و قاشق با کردن بازي به کردم

 زدي؟ خط اسمتو:پرسيد آدرين

 .نچ:گفتم و گرفتم باال سرمو

 چرا؟_

 در بازي خل هم من.نميده پس بهم پولمو بزنم خط اسممو بخوام اگه.نميشه گفت رفيعي خانم_

 .کنم تحمل ماه 6 رو بعضيا مجبورم حاال و نزدم خط اسممو و نيوردم

 نازي؟ مي قدر اين چيزت چه به...جوه مي مغذمو داره سوال يه:وگفت زد زل چشمام تو

 .ندارن بقيه و دارم خودم فقط که چيزايي به:گفتم جوابي حاضر با

 چيزهايي؟ چه مثال_

 .نداره ربطي تو به ديگه اونش_

 .دارهن ربطي تو به بگين بلدين فقط ندارين جوابي وقتي که هم دخترا شما:گفت و زد پوزخند يه

 کردي؟ ساپورت تاشونو چند حاال تا مگه!داري اطالعات دخترا از خوب که بينم مي!لل او_

 .مربوطه خودم به ديگه اين_

 .ميشه پيدا وجودشون تو بازي دختر ي ريشه و رگ يه بالخره کني کار هر رو پسرا_

 رتساپو شونو تا چند حاال تا مگه!داري اطالعات پسرا از خوب!لل او:گفت تمسخر با و زد لبخند يه

 کردي؟

 !ميااااااد بدم ميدن تحويل خودش به آدمو حرف که صفت طوطي آدماي از اينقدر_

 .مياد بدشون تو از هم آدما اون باش مطمئن_

 .بهتر_
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 .کالسم از بزن خط اسمتو پس_

 .ندادم بابتش کمي پول...شه نمي ولي خواد مي دلم خيلي_

 دادي؟ پول چقدر مگه_

 .گذشتم نمي حقم از بازم بود هم ريال يه اگه ضمنا...زياده من واسه مقدارش باش مطمئن_

 خاتمه هامون بازي جنگي خروس به ديگه هم ما و برگشتند شروين و شراره و روشا لحظه همون

 .داديم

 .شدن سرو ها بعدغذا دقيقه چند

 .کرديم سکوت و شديم خوردن مشغول همگي

 داشت ديگه ما غذاهاي ولي بود مونده نخورده دست غذاش و ميرفت ور گوشيش با همش آدرين

 .ميشد تموم

 .بود آدرين الزانياي ي گوشه که مويي به افتاد چشمم يهو

 .ديدمش جوري چه که کردم تعجب خودمم

 .غذاش خوردن غذا به کرد شروع آدرين لحظات همون تو

 .ميخورد غذا اشتها با چقدرم

 .رسيد ذهنم به خبيثانه فکر يه دفعه يه

 .باال آوردمش و کشيدم بيرون الزانيا مواد بين از رو موئه و غذاش ظرف سمت بردم دستمو

 .بود چسبيده طرفش اون و طرف اين کرده چرخ گوشت يکم

 مو...مو ها بچه:گفتم

 .ميکردند نگاه موئه به چندش با و من به حيرت با همه

 .شدم ادبت ي شيفته:گفت خشم با و عقب کشيد خودشو و جلو داد هل غذاشو ظرف آدرين

 ميشي؟ طلبکارم دادم نجاتت مو خوردن از_
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 .ميگفتي بهش بايد خورد غذاشو اينکه از بعد.توشه مو که ميگفتي بهش نبايد:گفت روشا

 .بخوره رو موئه ترسيدم خب_

 !ميشي نگرانم هم يکي تو همين.بميرم آخي:گفت آدرين ايندفعه

 بيهش هيکلت کل و بخوري رو موئه تا نميگفتم بهت کاش. کرد گل دوستانم انسان حس که حيف_

 .بشه کيوي

 بدم؟ سفارش برات ديگه غذاي پرس يه ميخواي:گفت آدرين به شروين

 .کورشد اشتهام کال.نه:گفت هم ماماني لوسه خان آدرين

 .نابينايان ي مدرسه ببرش خب:گفتم باخنده

 .نرفتم رو از من ولي کرد نگام چپ چپ

 .داره هم توقعاتي چه شازده اين

 .عجيجم شرمنده شد؟واي اوخ اشتهات برم قربونت آخي:بگم داشته توقع البد

 .گرفت خندم ذهنم توي خيالي ي صحنه اين تصور و خودم فکر از

 .شديم منصرف غذامون آخراي خوردن از همگي خالصه

 .کنند حساب رو شام پول کدومشون که کردند بحث باهم کلي شروين و آدرين

 .کرد حساب غذاهارو پول آدرين آخرسر

 .نگفت رستوران صاحب به چيزي هم مو مورد در

 !موئه غذاشون تو چرا که ميزدم آتيش رستورانو کل بودم من اگه حاال

 .شديم خارج رستوران از همگي

 شد؟ چقدر من غذاي پول:گفتم و آدرين روبروي ايستادم

 .کنه جيبش توي دست بيرون مياد من با کسي وقتي نمياد خوشم_
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 تو اب من درضمن.بذاره منت سرم هي بعد و کنه حساب غريبه آدم يه غذامو پول نمياد خوشم منم_

 .اومدم بيرون دوستام با.نيومدم بيرون

 دوست اگه.بذارم منت کسي سر بخوام شام پول کردن خاطرحساب ب که نيستم آدمي من_

 .کن حساب منو پول تو بيرن اومديم ديگه بار يه اگه باشي داشته

 

 .نياد سرم آسماني بالي همچين يه وقت هيچ اميدوارم البته:داد ادامه و زد پوزخند يه

 .بگيرم موني الل و کنم سکوت دادم ترجيح

 .بود حوالي اون که سبزي فضا به بريم داد پيشنهاد شروين

 .روشا جز کردندبه موافقت همه

 .ميخوابم ماشين توي رم مي من.برين شما.مياد خوابم شديدا من:روشا

 .بود داده پيشنهاد شروين که سبزي فضاي به رفتيم هم تا4ما و من ماشين تو رفت روشا

 .نبوداااا نزديک بود گفته شروين که هم ها قدر اون البته

 .بودن توش هم از فاصله با مختلف درختاي و بود چمن جا همه

 .بود نيمکت يه هم درخت دو هر بين

 .بود جالبي و خلوت جاي

 .بود مخ رو خيلي خيابون توي ماشيناي صداي فقط

 .بزنند قدم رفتند دوتايي معمول طبق شروين و شراره

 .شديم تنها دوباره هم آدرين و من

 .زدن قدم به کرد شروع و شلوارش جيب توي کرد راستشو دست

 .کردم آناليزش و ايستادم جام سر سينه به دست منم

 توي هم مشکي سويشرت يه و بود پوشيده خاکستري تنگ شرت تي يه با مشکي کتون شلوار يه

 .بود چپش دست
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 .خانوما خانوم صورتيه که موبايلتم:گفت و سمتم برگشت يهو

 مشکليه؟!...صورتيه که صورتيه خب_

 زد زل و داد نشونم رو بود دستش توي که گوشيمو جلوو آورد رو پشتش بود کرده قايم که دستشو

 .داري جديد پيام تا6 و پاسخ بي تماس تا4:گفت و صفحش به

 کنه؟ مي چيکار تو دست گوشيم:پرسيدم حرص با

 بهت و دارم برش گفتم منم.داري برش رفت يادت که بري بودي کرده هول اونقدر رستوران تو_

 .شي مديونم تا گردونم برش

 .دشب حاال.نيکوکار ي شازده تو به آفرين:گفتم و جلوش گرفتم دستمو و ايستادم جلوش رفتم

 .بگيرش خودت:گفت و باال گرفت دستشو

 توي.ميکردم کوتاهي احساس آدرين مقابل در ولي نبودم کوتاه خدايي و بود متر سانتي 071 قدم

 چقدره؟ قدش يني:گفتم ذهنم

 .متر سانتي089:گفت

 .اهلل حرفاس؟بسم اين و پاتي تله اهل خوند؟نکنه ذهنمو يني!!!!!!وا.کردم نگاش تعجب با

 سانته؟ چند قدم که نبودي فکر اين تو مگه:گفت و خنديد

 نيس مهم واسم که چرتي چيزاي به بايد چرا.نه:گفتم و ندادم وا ولي ترسيدم ازش يکم حقيقتش

 کنم؟ فک

 سخرمم و خنديد بهم کلي اونم و نتونستم ولي بگيرم ازش گوشيمو تا کردم تالش و سعي يکم

 .کرد

 .نيمکت نزديکترين روي نشست رفت و برگردوند بهم گوشيمو دستي دو

 .ايستادم پا سر مدتي و جيبم توي گذاشتم گوشيمو

 .تمبس چشمامو خستگي از و نشستم ازش فاصله با و نيمکته سمت رفتم شدم خسته وقتي

 .رسيد مشامم به دود بوي دقيقه چند از بعد
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 .ميکشه پيپ داره ديدم کردم باز چشمامو

 .ممنوع دخانيات استعمال:گفتم همين واسه داشتم تنفر دود بوي از شديدا

 .مياد بدم چيزا اين و سيگار از که شد متوجه اخمم از

 .صورتم توي کرد خالي يهو دودشو ي همه و زد عميق پک يه

 صورتم جلوي از رو ها دود حرف بدون و کردم هم سر پشت صرفه تا چند اختيار بي بدبختم من

 .زدم کنار

 خورده؟ موش زبونتو:پرسيد تعجب با ببينه سکوتمو نداشت توقع که اون

 .نشم کالم هم چيني 3 درجه آدماي با گرفتم تصميم فقط.جاشه سر.نخير_

 .شدم حاال که نبودم چيني يه_

 رسد آموزشکده توي کني قبول تا کرده اصرار بهت کلي که ميگفت راست رفيعي خانوم راستي_

 بدي؟

 .آره_

 نکردي؟ قبول چرا تو اونوقت_

 ميپرسي؟ چرا_

 .عموميم اطالعات کردن قوي جهت_

 .کرد نگام چپ چپ و انداخت باال ابروهاشو از يکي

 .نگو اصال.هيييييييييش_

 .بود فضاسبزه ته که اي بوفه به افتاد چشمم

 .کرد رنگي بستني هوس دلم يهو

 .افتادم راه بوفه سمت به خرامان خرامان و پاشدم

 سالمتي؟ کجابه:پرسيد آدرين که بودم برنداشته بيشتر قدمي چند هنوز
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 .بخرم بستني ميرم بدم؟دارم پس جواب هم تو به بايد.خدا هي_

 .بخر hype يه منم واسه_

 .بخرم تا بشين:گفتم باحرص

 !باشي خسيس ميزدم حدس_

 .بگيرم ازش برم من تا جلو گرفت پوليشو کيف حرفش دنبال به

 ي چالغي؟مرتيکه خودت مگه نوکرتم؟سوما من مگه دوما.اجداته و خودتي خسيس اوال:گفتم

 .ديالق

 نومخا اجازه:گفت و باال برد راستشو دست ها ابتدايي بچه مثل آخرش و داد گوش حرفم به دقت با

 چيه؟ ديالق معني

 .قواره بد و دراز آدم يني_

 .طرفش برم تا کرد اشاره بهم اشارش انگشت با

 .سرش باال رفتم تيمسارا مث منم

 .بود شده مهربون خيلي چهرش

 .سابق آدرين همون شد دوباره و زد موزيانه لبخند يه شدم نزديک بهش کامال وقتي ولي

 .پيچوند و گرفت دستمو مچ محکم يهو

 ؟چي؟؟ يني ترن؟اصن قوي ها زن از مردا هميشه که اين از بودم متنفر.شکست مي داشت دستم

 . گفتن بيرا و بد به کردم شروع

 ونقدرا من هيکل دوما.کني توهين خانوادم به بخواي که نيستي عددي تو اوال:گفت ريلکس خيلي

 .نشکنم دستتو تا کردي غلط بگو سوما.ميکنه جذب خودش به نرمالو دختراي تمام که خوبه

 نه؟ک تعريف کي نکني تعريف خودت...هيکلت اين با.بتوني اگه عمرا.بشکني ميکني غلط_

 ميخواد؟ زور چقدر شکستنش مگه_

 قدر؟ اين:گفت و کرد بيشتر دستشو فشار
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 !قدر اين شايدم:گفت و کرد تر بيش فشارشو هم باز ديد سکوتمو وقتي

 .کردم مي سير دنيا اون تو داشتم ديگه

 .جرعتشه.نيست زورش منظورم:گفتم و اومدم حرف به

 .کردم غلط آخ آخ:زدم داد کرد بيشتر هم باز دستشو فشار وقتي

 .شد حاال:گفت پيروزمندانه لبخندي وبا کرد ول دستمو

 دمص يک تو رو اورست ميکنه فکر آدم زنه مي لبخندا اين از هي.زده فانتزي توهم روشا مث اينم

 .کرده فتح ثانيه

 .شد پيدا عاشق کفتر دوتا اون ي کله و سر ساعت نيم حدود از بعد

 .دادن آدرين و من به رو ها بستني از يکي هرکدومشون.بود قيفي بستني 0 دستشون هر توي

 .رسونديم پايان به رو شب و خورديم رو بستنيا کرکر و هر هر با همگي

 

 الرمآ حرص وبا تخت پايين کردم شوت پا با رو بود روم که پتويي ميکردم غر غر که درحالي صبح

 ساعتش 61 ساعت 64از ميشه؟کاش صبح زود اينقدر چرا آخه:گفتم لب زير.کردم قطع گوشيمو

 !آخه؟أه وضعيه چه اين.روز ساعتشم4 و بود شب

 به.آينه جلوي رفتم مستقيم و اومدم پايين تخت از کشان خميازه و دادم بدنم به قوسي و کش

 جون هب افتادم و برداشتم برسمو.کردم سنگکوب وحشت از ديدم آينه توي تصويرمو اينکه محض

 دنبو من موهاي کف تو هميشه روشا و شراره.داشت امتداد کمرم پايين تا که رنگم طاليي موهاي

 چشمام.بود عادي خيلي ام چهره چون ميگفتن هم راست البته.موهامه تو خوشگليم نصف ميگفتن و

 .بود صورتي و جور و جمع هم هام لب و داشتم کوتاهي و قلمي بيني.بودن رنگ ميشي و درشت

 وشار و شراره.آشپزخونه سمت رفتم و شستم صورتمو و دست شد تموم موهام کردن شونه وقتي

 حس حضورمو اصال که بودند شده کتاب محو اونقدر.ميخوردن صبحونه دست به کتاب

 و بد و فحش کلي و ترسيدن تاشونم6.ترسوندمشون يهو و پشتشون ايستادم يواشکي.نکردند

 وشار.نداشتم خوردن صبحونه اشتهاي اصال.شدم قهوه کردن آماده مشغول باخنده.کردن بارم بيرا

 خوندي؟ هيچي تو زميني بادوم:پرسيد و داد قرار مخاطب رو من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

32 

 

 مني؟ با:پرسيدم تعجب با

 .آره_

 .اجدادته و خودتي زميني بادوم_

 نخوندي؟ يا خوندي.منم اصال بابا باشه:گفت شراره

 .کردم فراموش خوندمو هرچي احتماال ولي خوندم گيتار کالس از قبل ديروز_

 و ساده مانتوي يه با اي قهوه جين شلوار يه.شدم آماده و خوردمش سوته3 کردم آماده که قهومو

 رش و. پوشيدمشون و آوردم بيرون کمد تو از شلوارم همرنگ ي مقنعه يه و اي قهوه کرم خوشگل

 استرس منم که زدن روزو اون سخت امتحان از حرف و زدن غر بسکه روشا و شراره راه تو

 آدرين لحظه همون.نخوندن زياد که بود معلوم ها بچه وضع و سر از.شديم کالس وارد3هر.گرفتم

 دنبال در دربه چشماش با که انداختم شروين به نگاهي.شدند کالس وارد اتفاق به شروين و

 !ذليلش نامزد سر بر خاک.ميگشت شراره

 صالا که بود کتابش به حواسش اونقدر چون.زاده خان استقبال به نرفت شراره همه تصور خالف بر

 ! نشد حضورش متوجه

 رو ردک پرت کتابشو عصبانيت با.نخونده هيچي که بود معلوم قيافش از.کردم آدرين به نگاهي

  نخوندم هيچي واي:گفت حرص با و صندلي

 دلبخن يه ناخوداگاه منم خورد گره بهم نگاهمون.ميرسيد کالفه نظر به و بود موهاش تو دستش

 . گرفت اتيش وجودش اعماق تا که زدم

 لمث که زدم بهش گردني پس چنان.ميخوند درس و ميرفت رژه کالس ته داشت.روشا سراغ رفتم

 به.رمکم تو زد محکم دستش توي کتاب با و شد مگسي اخالقش يهو.کتابش به چسبيد اعالميه

 برگشتم تمام باجديت.شدم پشيمون کارم از بار اولين براي داشت که وحشتناکي درد خاطر

 نعره و بود ايستاده جاش سر.کردم فرار و گرفتم نيشگون محکم راستشو سمت پهلوي و سمتش

 ! وحشيييييييييي:ميکشيد

 محض به آخه کردم اذيتش باز که فهميد و شنيد رو روشا صداي نظرم به و شد وارد استاد يهو

 . زد لبخند يه و انداخت من به نگاه يه سپس و کالس ته به نگاه يه ورود
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 ونمنميد بشينن من کنار داشتن دوس همه.شديم امتحانات سالن وارد همگي استاد درخواست به

 . عزيزشدم همه واسه دفعه يه چرا

 در با که حالي در.ايستاده سرم باال زهرمار برج مث شازده شدم متوجه.شد خلوت دورم يهو

  خوندي؟ هيچي:گفت ميکرد بازي خودکارش

 . ندادم جوابشو و کرذم نازک چشمي پشت

  باتوئمااااااا:گفت باحرص

  نخوندم يا خوندم داره؟يا فرقي چه تو حال به_

 . شد توزيع امتحان هاي برگه و بشينن که داد تذکر همه به استاد لحظه همون

 . برسونم بهت تا بشين:گفتم تمسخر با

 .دمکر مسخرش حسابي دلم تو.کناريم صندلي روي نشست و شد متوجه اشتباه منظورمو اونم

 جون به افتادم و قاپيدم رو اي برگه سريع رسيد من به تا.ميکرد توزيع برگه داشت شروين

 . بلدم همشو تقريبا.جووووون:گفتم دلم تو باذوق.سواال

 . دادم جواب رو سواال ي همه تند تند

 و برگم ور گذاشتم دستمو خبيثانه.ميکرد نگام ملتمسانه داشت که آدرين به افتاد چشمم لحظه يه

 و شد بلند جاش از و برگردوند سرشو مغرورانه اونم.بنويسه برگم روي از سوالم يه ندادم اجازه

 . پيپت دوداي تالفي اينم:گفتم خودم پيش.رفت و داد برگشو

 . دادم برگمو و شدم بلند جام از

 يب اوضاع حسابي انگار:گفتم لب زير.ميرفت رژه عصبانيت با سالن دم سينه به دست آدرين

 . ريخته

  معلم؟ آقا دادي خوب امتحانتو:پرسيدم پررويي با.سمتش رفتم و زدم دريا به دلمو

 ! داري رويي عجب:گفت.کرد نگام حرص با لحظه چند. جويد لبشو گوشه

 . قرررربانت:گفتم باخنده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

34 

 

 و نشروي بعد لحظه چند.بده قورتم درسته و کنه باز دهان زمين ميخواست دلم که کرد اخمي چنان

 هميرس نظر به:گفتم خنده با.شدن ملحق جمعمون به گرفته و عبوس هايي چهره با شراره و روشا

 . بگيره زورتون.شدم خوب من فقط که

  .ندادم دستش يکاري تا کن دور چشمم جلوي از دوستتو اين:گفت شروين به حرص با آدرين

  کني؟ غلطي چه ميخواي مثال:گفتم

 . دانشگاه بيرون ي محوطه تو بردش و جلوش ايستاد شروين که طرفم اومد مي داشت

 .بود عصباني دستم از خيلي آخه داشتم دلهره آدرين ترس از همش روز اون

 .ويترين توي هاي مردونه ساعت به بوديم شده خيره منگال مثل تايي3

 دق نکنه دستش ميپسنده؟اگه رو اوليه ساعت شروين نظرتون به:پرسيد هزارم بار براي شراره

 !ميکنما

 ساعته؟ کدوم:پرسيدم و ها ساعت به زدم زل بيشتري دقت با

 .داد نشونم رو داشت قرار توش ساعته که رديفي و مغازه ي شيشه رو زد اشارش انگشت با

 .خورد مي ها سليقه ي همه به تقريبا.بود قشنگي ساعت

 .بسته پشت از رو ها سليقه بد ي همه دست و کالسيه بي انده نياد خوشش اگه يني:گفتم

 .ببينيم نزديک از رو نظر مورد ساعت و مغازه داخل بريم که داد پيشنهاد روشا

 .کرديم سالم ش فروشنده به و شديم وارد اتفاق به سه هر

 پوشيده ساعت از هاش ديوار تمام که بود آسموني آبي ديواري کاغذ با بزرگ نسبتا ي مغازه يه

 .بود شده

 .کردند مي کار زمان هم که ساعت رنگ همه و نوع همه

 .داخلش گرفت مي گيجه سر آدم جورايي يه

 بله؟:سمتش برگشتم و گرفتم ديوار روي هاي ساعت از چشمامو شراره ي سقلمه با

 .آورد رو ساعته بيا_
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 .بدم نظر و کنم نگاش تا چشمام جلوي گرفت دستشو توي ساعت حرفش دنبال به

 .بينم مي هم جا اين از.نيستم که کور:گفتم و پايين آوردم دستشو

 به زمال والبته بود توپ خيلي خدايي.کرديم انداز بر نزديک از رو بود پسنديده شراره که ساعتي

 و هست دل دو حسابي که بود معلوم شراره ي قيافه از...بود تر توپ خودشم از قيمتش که ذکره

 .دوراهي سر مونده

 .مياد خوشش ازش شروين مطمئنم.خوبه ساعته همين:گفت روشا

 .ميشم صاحبش خودم نياد خوشش اگه.نياد خوشش که کنه غلط اصال:گفتم خنده با

 رو ساعته همون باالخره کردن واالخون آالخون رو ما و کردن فس فس کلي از بعد هم شراره

 .خريد

 ساعت نامزدش تولد واسه خري کدوم.شراره سرت تو خاک:گفتم شديم خارج مغازه از وقتي

 ميخره؟ توماني611

 .ميکني خرج پول منم از بيشتر بشي عاشق خودت وقتي_

 و جنگ و باشم خوب پسري با نشده حاال عاشقي؟تا و راهو؟من همه اين ميره کي.هووووووووه_

 .نندازم راه جدل

 !ميشي عاشق روز يه توهم بالخره_

 .شم عاشق تا بشين_

 .انداخت آدرين ياد منو گفتم که اي جمله

 برداشت ديگه جور اون ولي گفتم بهش رو جمله همين امتحان سر روز اون

 .شاسگوله بسکه...خخخخخ....کرد

 .دانشگاه نيومده و نيست ازش خبري هفتست ندارين؟يه آدرين از خبري:پرسيدم ناخودآگاه

 .مادرش پيش.آمريکا رفته:گفت شراره

 .نگرده بر ديگه کاش_
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 چرا؟:گفت خشم با روشا

 .ندارم ديدنشو چشم چون_

 .همينطور اونم_

 ...بهتر:گفتم اومدم مي پايين برقي پله از که درحالي

 ادکلن يه من.بذاريم توش بوديمو خريده که هايي هديه تا خريديم کادويي جعبه تا چند راه تو

 .بود گرفته واسش اي قهوه ي مردونه پيرهن يه هم روشا و بو خوش

 .بس و همين...مياد شروين به مشکي رنگ فقط من نظر به....ايييييي قهوه اه اه

 باالخره تا داديم بيرا و بد و فحش انواع مختلف هاي راننده به و داديم جون ترافيک تو کلي

 .مون خونه در دم رسيديم

 .اپن رو گذاشتيم رو ها هديه.تو رفتيم همگي و کرد باز رو در سوته سه.بود روشا دست در کليد

 .بشن آماده تا اتاق تو رفتن شراره و روشا

 خي آب ليوان يه و خونه آشپز توي رفتم کار هر از اول زدم مي بال بال داشتم تشنگي از که منم

 .خوردم مشتي

 .بشم آماده تا اتاقم تو رفتم هم بعد

 .باکالسن خفن دعوتيا ي همه دونستم مي

 .نبرم رو شراره آبروي تا شم آماده صورت بهترين به کردم سعي همين واسه

 مخصوص لباس دست 5 کال.شدم لباس انتخاب درگير بعد و گرفتم اي دقيقه 61 دوش يه اول

 .بودن خوب لحاظ همه از همشونم که داشتم مهموني و جشن

 رنگش هک لباسي که رسيدم نتيجه اين به تصوراتم طبق و کردم تصور لباسا از کدوم هر تو خودمو

 .اومد مي بهم بقيه از تر بيش بود قرمز

 .کردم تنم و برداشتمش درنگ بي

 .کردم انداز بر خودمو و آينه جلوي ايستادم
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 .بود کرده خوشگلترم حساااااابي لباسه

 و بود شده کار حسابي اش سينه روي.بود سرخ رنگ به عروسکي دکلته لباس يه:لباسه توصيف

 .بود باربي هاي کوتاه لباس مثل تن تو.بود پف پايينش

 .نداشتم خوشايندي احساس بود برهنه پاهام اينکه از

 .وهامم سراغ رفتم رضايت با بعد و پوشيدم رنگمو مشکي زانوي باالي ورني ي چکمه همين براي

 .بستمش سرم باالي اسبي دم و کردم خشکشون و جونش به افتادم سشوار با

 .کردم بو خوش حسابي خودمو ادکلن کلي با و زدم هم لب برق يه

 .بپوشمش اونجا تا کيفم توي لباسموگذاشتم همرنگ کوتاه کت

 .بوديم آماده ي آماده همگي 9 ساعت حدود

 .بودند زده تيپ حسابي دوتاهم اون

 با گشورن طاليي و کوتاه موهاي و بود پوشيده مشکي ساپورت با قرمز تنگ و کوتاه لباس يه روشا

 .بود داده حالت اتومو

 ابيحس آرايش کلي با و بود کرده تنش پليسه کوتاه دامن يه با آسموني آبي تاپ يه هم شراره

 .بود شده کش شروين

 .کردم شوخي باهاشون و گذاشتم سرشون سربه کلي

 .وهامونم رو انداختيم هم شال يه و کرديم تنمون مانتو همگي شيم خارج خونه از ميخواستيم وقتي

 خودمون واسه که ميدادن رو اجازه اين بهمون و نبودن دادن گير اهل و مذهبي خانوادمون کال

 .بگيريم تصميم

 رزط دوتاشونم.بودن جوون نسبتا و بود شيمي دبير هم مادرم و داشت سازي راه شرکت يه پدرم

 .داشتند امروزي فکر

*** 

 .جون شري ي خونه رفتيم گاز تخته و شديم ماشين سوار
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 .داد قلقلک اعصابمونو حسابي ترافيک هم باز

 .رسيد مي گوش به بود توش شري ي خونه که اي کوچه اول از آهنگ صداي

 .بودم نرقصيده سير دل يه که بود زيادي مدت...زدم صابون رقصيدن براي دلمو حسابي

 .شروين ي خونه در پشت ايستاديم و شديم پياده خالصه

 .داد فشارش آرومي به و زنگ سمت برد دستشو شراره

 .ندارن رو در کردن باز قصد انگار...نخيررررر ديدم

 کرد شه مي چه...موارد اين تو بودم حوصله کم کال...نکردم ول و زنگ رو گذاشتم دستمو

 .بابامم مث!!!ارثيه

 .دره پشت کي ببينه تا کرد باز رو در اخم با شروين بعد دقيقه چند

 .زنه مي زنگ جوري اين که طلبکاره بود کرده فک البد

 .شد گشاد نيشش ما به افتاد چشمش وقتي

 .تو بريم خواست ازمون و داد سالممونو جواب

 .کرديم کارو همين هم ما

 .نميدم کادو بهت کردي باز رو در دير اينکه خاطر به:گفتم

 ؟؟؟؟چي:پرسيد همين واسه.گفتم چي نفهميد بود بلند خييييييييلي موسيقي صداي چون

 .هيچي:گفتم و شدم بيخيال کنم تکرار بار دو حرفو يه نداشتم حوصله چون

 .نپرسيد چيزي و شد خيال بي اونم

 .شديم اصلي سالن وارد و کرديم عبور راهرو از

 ...ميشد تر کننده کر موسيقي صداي ميرفتيم تر جلو چي هر

 .رسيديم مهمونا تجمع محل به باالخره

 .ببيني پاتو جلو ميشد زور به همين واسه بودند کرده خاموش برقارو
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 .بودند نشسته جاشون سر هم شماري انگشت تعداد و رقصيدند مي داشتن دعوتيا اکثر

 .بود سالن ابتداي که ميزي سمت کرد راهنماييمون شروين

 .بشينه روش کسي بوده نداده اجازه و بوده داشته نگهش ما ي واسه که بود معلوم

 .ميز پشت نشستيم تايي3

 .آوردن در شالشونو و مانتو همونجا روشا و شراره

 رو و بود شده گير جو حسابي که dj به افتاد چشمم لحظه يه...ميرقصيدند که اونايي به زدم زل منم

 .پريد مي پايين و باال داشت آهنگ ريتم

 ...کردم مسخرش و خنديدم کلي

 .افتادم آدرين ياد باره يک

 ستد از توپيو تولد همچين يه که سرش تو خاک.نيست کوچولو شازده شکر رو خدا:گفتم دلم تو

 .داده

 ور مهمونا واقعي ي چهره تونستم تازه و شدن روشن برقا خفن آهنگه تا چند شدن پخش از بعد

 .ببينم

 .بودن گل ور گل تر و کالس با و جوون همه

 .آدرين به افتاد چشمم يهو که ميزدم ديد اطرافو داشتم

 اومده؟ قزميتم اين أه:گفتم باحرص

 .کردند بش و خوش باهاش و سمتش رفتند بودند شده حضورش متوجه تازه که روشا و شراره

 .کردم اندازش بر يکم

 .بود زده هم تيپي چه المصب

 .بود پوشيده سفيد پيراهن يه با تنگ نسبتا اي پارچه مشکي شلوار

 طوس بود زده هم مشکي پاپيون يه.بود پوشيده روش شلوارشم رنگ هم و همجنس ي جليقه يه

 ...حلقم تو پاپيونت:گفت خودم پيش خنده با...پيراهنش ي يقه
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 .ميکرد بش و خوش و ميزد حرف چل و خل دوتا اون با ظريفي لبخند با

 .گفت اونا به چيزي يه خنده با بعد و کرد نگاه برش و دور به لحظه يه

 .زدن بال بال خنده از دوتام اون

 .پيشم برگشتند روشا و شراره بعد لحظه چند

 .پيچيدن مي هم تو خنده از داشتند

 .ميزنند بال بال خنده از دارند که گفته چي منگال اين به که بودم کنجکاو واقعا

 منگال؟ مرگتونه چه_

 ...آدرين...آدرين:گفت ميخنديد ريز ريز که حالي در روشا

 .ديگه بنال.آدرين و کوفت_

 تا مدياو که نگفتيم ماهم!نيومده و دنبالتون نيوفتاده کنه مثل دوستتون عجب چه:گفت آدرين_

 .شه سورپرايز

 نظرم به آخه خندن مي چي به دارن دونستم نمي دقيقا.دادن سر رو کر کر و هر هر دوباره

 مي هقهقه حرفه اين واسه داشتين االن يني.بده شفاتون خدا:گفتم.نبود دار خنده اصال حرفشون

 زدين؟

 .دادن مثبت جواب سوالم به سرشون کردن پايين باال با دو هر

 ...بياره بازي مزه خوش خواسته بچه...ايشاللله نکنه يخ...ايييييش:گفتم

 

 .ديگه بيا:گفت و زد صدا رو شراره شروين لحظه همون

 .کمک بيا و کن عوض لباستو اتاقا از يکي تو برو:گفت من به رو شراره

 .بکشه کار ازش تا آشپزخونه تو بردش کشون وکشون گرفت رو روشا دست حرفش دنبال به
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 .رفتم اتاق نزديکترين به و برداشتم کيفمو

 .بود تخت کنار عسلي روي شراره از عکس قاب يه آخه شروينه خواب اتاق شدم متوجه

 .پرتا و چرت اين و عاشقي و عشق پدر بسوزه هييييييييي

 .کردم نگاه ور اون و ور اين به و کردم فوضولي اتاق تو يکم

 .اتاق انتهاي لباسي چوب به کردم آويزونش و آوردم در مانتومو

 .روش کردم آويزون هم شالمو

 .شد باز در که آوردم مي بيرون کيفم توي از کتمو داشتم

 .شد ظاهر در چوب چهار در آدرين که نکشيد طولي

 .کرد هنگ ديد منو تا بيچاره

 اومدي؟ هم تو:گفت و کرد نگام تعجب با يکم

 !ميزني حرف باهام داري که اومدم کوري؟البد مگه_

 شروين کمد توي از هم چيزي يه و تخت روي گذاشت کتشو رفت و نکرد توجهي حرفم به

 .برداشت

 بياي ميخواي اينجوري:گفت و انداخت پام تا سر به نگاه يه ميشد خارج اتاق از داشت وقتي

 .ها پسره از پر بيرون؟بيرون

 .مربوطه خودم به بيرون ميرم جور چه من که اين.پسره از پر که ميدونم خودم_

 خودت به پسرا بد هاي نگاه باعث خودت کارت اين با ولي مربوطه خودت به که ميدونم آره_

 .بود گفتن ما از.ميشي

 .حلقم تو اعتقاداتت_

 .شد خارج اتاق از آدرين هم بعد مدت يه.شدم خارج اتاق از و پوشيدم و آوردم بيرون کتمو

 تا دور رنگارنگي و کوچولو شمعاي و ميز رو گذاشتن جونو شري ي طبقه سه کيک که نکشيد طولي

 .چيدن دورش
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 .بود نشسته بود روش کيک که ميزي پشت که شروين پيش رفتم

 .ميرفت ور شري موهاي با داشت و مبل ي دسته روي بود نشسته هم شراره

 سالته؟ چند شروين:گفتم

_65 

 .پيري پس.آخي_

 .نگفت چيزي و خنديد

 .کرد روفوت شمعا خاص ژست يه با اونم و خونديم تولد تولد شعر واسش کلي

 .بريدن هم رو کيک دقيقه چند از بعد

 .شروين سمت رفتم

 .بينيش نوک رو کشيدمش خنده با بعد و کيک توي کردم فرو اشارمو انگشت

 .خنده زير زدن همه

 .بود نشسته شروين کنار که آدرين حتي

 .شدم تر شجاع ديدم لبخندشو وقتي

 .نه يا بکنم اينکارو که داشتم ترديد يکم اولش

 .گونش روي کشيدم انگشتمو روي ي خامه هاي مونده ته ي بقيه و دريا به زدم دلو آخرش

 .شد اي خامه گونش نصف ولي داد نشون العمل عکس سريع اينکه با

 .ميکردن نگام زده بيرون حدقه از هاي چشم با که روشا و شراره به افتاد چشمم

 .شد کشيده گونم روي چيز يه کردم احساس يهو

 .صورتم رو بود ريخته خامه کمي اونم و بود کرده استفاده حواسم شدن پرت از کثافت آدرين

 .خوردمشون و کردم پاکشون انگشتم با ريلکس خيلي

 .بود تاريخي لحظه اون تو آدرين ي قيافه
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 .سالن انتهاي دستشويي توي رفتم حرفي هيچ بدون

 .بردم بين از رو خامه چربي آثار ي بقيه دستمال با و زدم صورتم به آب کلي

 .ميکنن توضيع کيک دارن ديدم بيرون اومدم وقتي

 .جام سر نشستم رفتم

 .ميخورد کيک داشت شروين

 ندچ بود باز بازه شري دهن که وقتايي و آوردم بيرون دوربينمو بودم ها لحظه شکار عاشق که من

 .گرفتم ازش مسخره عکس تا

 مونسمت اومد دستي پيش دوتا با خنديد مي و گفت مي مهمونا با همش که خندون و شاد پسر يه

 .آورد کيک واسمون و

 .نداشتم خوردن کيک حس اصال

 .کنار گذاشتمش نخورده دست همين واسه

 .حمالي خر بريم تا زد صدامون شراره بعد دقيقه چند

 ...کرد بلند زور به هم منو و شد پا روشا

 .شديم ها دستي پيش کردن جمع مشغول

 .روشا رو ديگه طرف و کردم مي جمع من رو سالن طرف يه

 روشون بود کوچولو شازده يکيشون که خوشگل پسر تا 3 که بود ميزي سراغش رفتم که ميز اولين

 .بود نشسته

 .ميکرد شروع داشت تازه آدرين ولي بودند خورده بيش و کم کيکاشونو همشون

 .عقبه قافله از غذا مبحث تو هميشه کال

 .يزوم کنم جمع ميخوام.ديگه بخور:گفتم و روبروش ايستادم عزراييل ميرزا مثل سينه به دست

 .بخورم کيکمو منم تا کن جمع رو ميزا بقيه برو_

 ميرسه؟؟؟ زمين به آسمون نخوري اگه حاال.شکمت تو بخوره کارد:گفتم دلم تو
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 آخرش.کردم وارد استرس بهش حسابي "کن عجله" و "باش زود" ي کلمه با و ايستادم همونجا

 .کن جمع بيا:گفت و شد کالفه

 .چيدم هم روي رو ها دستي پيش ي همه

 .نشکوني رو همه وقت کني؟يه بلندشون ميرسه زورت:گفت آدرين

 .ميخواد زور چقدر دستي پيش تا سه انگار حاال

 .دراد چشمت:گفتم و کردم بلند دست يه با شونو تا سه

 .بيار واسم هم آب ليوان يه زياده زورت اينقدر که حاال:گفت باخنده

 .اپن روي گذاشتم هارو دستي پيش و خونه آشپز توي رفتم و شدم دور ازش و زدم پوزخند يه

 .کشيد کار ازمون کلي وجدان بي ي شراره

 .چيديم رو شام ميز حمالي کلي از بعد

 .بخوريم غذا اينجا تا5ما:گفت و اي ديگه سالن توي برد رو تا4ما شروين

 .کرديم موافقت همه

 .نشستيم نفري شش ميز يه دور

 سالن اول از دختري صداي که شدند مي چيده ميز روي داشتن رنگارنگ و خوشمزه غذاهاي تازه

 .زد مي صدا رو آدرين داشت که اومد

 .طرفش برگشتيم هم تا 4 ما آدرين بر عالوه

 .ردک مي نگاه آدرين به داشت بود کرده رنگ المپيک حد در صورتشو که الغر و بلند قد دختر يه

 ره؟ مي پايين گلوت از من بخوري؟بدون شام اومدي تنهايي چرا آدرين:گفت گاليه با

 .آدرين سمت اومد عشوه و ناز با و خرامان خرامان حرفش دنبال به

 .لعنتي أه..اومدش باز:گفت لب زير آدرين برسه اينکه از قبل

 .اليق چه هر خاليق:گفتم خنده با
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 .ميرسه خوب که يکي تو به زورم.ساکت ديگه يکي تو_

 

 .هر نمي پايين گلوم از هيچي تو بدون من جوجوي:گفت و آدرين کنار نشست تعارف بدون دختره

 .گرفت خندم جوجه ابعاد در آدرين تصور با

 .الخالق ميخوره؟جل جوجه به بشر اين کجاي منگل ي دختره آخه

 داره زور به و نمياد خوشش ازش ميکردم حس ولي داشت خان شازده با نسبتي چه نميدونم

 مي تحملش

 .کنه

 .گنجيدم نمي خودم پوست تو بود شده عذابش ي مايه نفر يه اينکه از

 که مثال حاال و لبش جون به افتاد مي دستمال با دختره خورد مي که اي لقمه هر بيچاره آدرين

 .کرد مي تميزش داشت

 .خورد مي بهم هاش بازي خنک اين از حالم داشت ديگه

 تو دبيا بگيره جمعي دسته عکس ميخواد کي هر:گفت و سالن توي اومد شروين دوستاي از يکي

 .هال

 .هال تو رفتن فشنگ مث آدرين و من جز به همه

 .داشتيماااا تفاهم هم با خييييييييييلي تنبلي مورد توي فقط

 يمهن نصفه غذاشو عکس هول از دوستت طفلکي آخي:گفتم و انداختم دختره بشقاب به نگاهي يه

 .رفت و کرد ول کاره

 .کيه دختره بفهمم طريقي هر به خواستم مي و مردم مي فضولي از داشتم راستش

 .بله و اله و نيست بازي دختر اهل آدرين ميگفت همش شروين آخه

 .ندارم حوصلشو.بره بذار.بهتر:گفت و صندليش پشتي به داد تکيه

 .داشت هواتو و ميرسيد بهت چقدرم.خوبي اين به چرا؟دختر.وا_
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 .دارن هوامو بيشتر که هستن اون از بهتر دختراي از خيلي_

 ميزني؟ پسشون چرا حاال...داري زياد خواه خاطر فهميديم.لل او_

 سواليه؟؟؟؟ بيست_

 .بزنم کردنو فوضولي قيد دادم ترجيح

 .واالاااا.کارشه چي که چه من به اصال

 .شدم شامم ي ادامه خوردن مشغول دوباره

 بگيري؟ عکس نرفتي چرا تو:پرسيد بعد دقيقه چند

 .باشه داشته کسي هر عکسمو ندارم دوست ضمن در.ندارم حوصله و حال_

 .نيومد بدم اخالقت يه اين از.تو به اهلل باريک_

 کني؟ نظر اظهار خواست ازت کسي_

 يدبستان پيش عينه رفتارشون که دانشجوهايي مخصوصا.ندارم کسي ي اجازه به نيازي من_

 .هاست

 .حلقم تو اخالقت_

 .روش آبم يه.بخور_

 .بديم ادامه جدلمون و جنگ به نذاشت و تو اومد شروين دوستاي از يکي لحظه همون

 هک وقتايي ولي بردم مي لذت باهاش بحث از داشتم آدرين واسه شکني دندون جواب که وقتي تا

 .داد مي دست بهم بدي احساس خيلي آوردم مي کم

 بگيري؟ عکس خواي نمي تو سانا:گفت من به رو پسره

 .کنه بخير دونه؟خدا مي کجا از منو اسم يارو شنيدم؟اين سانا؟؟؟؟؟؟؟درست

 .نه:گفتم

 نداري؟ کسر و کم چيزي:گفت و جلوتر اومد پسره
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 کنه؟ مي رفتار جوري اين مرتيکه اين چرا!واااااااااااااااا

 .باشيد خوش.بذارم تنهاتون بهتره.برم ديگه من:گفت آدرين

 .پاش تو زدم ميز زير از محکم

 .شد بلند جاش از و زد لبخند يه و عقب کشيد پاشو

 .داريم باهم سري و سر ياروئه اين و من کرده فکر هم آدرين حتما.شد خوب حاالااا

 .يامب منم وايسا:گفتم و شدم بلند صندلي روي از نرسه مخش به پرت و چرت فکراي اينکه واسه

 .رفتم بيرون سالن از همراش

 .کردن مي تخليه خودشونو قر و آهنگ با هم بقيه و گرفتن مي عکس داشتن هنوز بعضيا

 .کردم نگاه رقصيدند مي که اونايي به سينه به دست و ها صندلي از يکي روي نشستم

 .بشه مورم مور شدن مي باعث و ترکوندن مي بدنم توي داشتند رقصم سلوالي

 .نخوردم جم و نشستم جام سر برقصم غريبه پسراي جلوي نداشتم دوست که اونجايي از اما

 اشمپ خواستن ازم و سمتم اومدند روشا و شراره شد تر خودموني جمع و رفتند دعوتيا بيشتر وقتي

 .برقصم

 .رقصيدم ايراني باهاشون يکم و شدم بلند جام از و کردم قبول خواسته خدا از منم

 .کنه پخش باباکرم آهنگ يه بگه dj به خواستم شروين از بودم کرم بابا رقص متخصص چون

 .کرد کارو همين اونم

 .نشستند رفتند و کردند خلوت دورمو رقصيدند مي که اونايي ي همه يهو

 .رقصيدن به کردن شروع تنهايي به باز روي با و نياوردم کم منم

 .اومد خوشم رقصم از خودمم که اومدم مي شتري هاي عشوه چنان

 ...دوباره دوباره:گفتند و زدند دست واسم همه شد تموم آهنگ وقتي

 .برقصم دوباره تا بشينين:گفتم دلم تو
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 .نشستم رفتم دوباره و زدم لبخند يه

 کردي؟ رو هنرتو حاال چرا پريده ور:گفت و گرفت نيشگونم خنده با روشا

 ....ديگه ديگه_

 .بود تو به پسرا ي همه چشم.اومدي مي هم هايي عشوه چه_

 .شه کور يکي يکي چشمشون ايشاال_

 .داريا مشکل مذکر جنس با کال.واااا_

 .انداختم باال ابروهامو و نگفتم چيزي

 

 .مونديم نفر پنج ما فقط و رفتند و کردند خداحافظي يکي يکي دعوتيا کم کم خالصه

 .ميشدم فلج داشتم ديگه بود پام بلند پاشنه کفش طوالني مدت اينکه خاطر به

 .هال کف شدم پالس و آوردم در مو چکمه

 .شدم مي وخمير خورد داشتم خستگي از

 لهفاص ازم زياد که ميزي گل به رسوندم دستمو بدبختي به کردن دراز دست و اومدن کش يکم با

 .نداشت

 .بودم کرده ميوه هوس بدجور

 .مخالفم سمت کرد حرکت ميزه گل بردارم موز يه ميز گل روي اي جاميوه از اومدم که همين

 .ميکنه جا جابه روبروشو گلميز پاش با و کاناپه روي داده لم خان آدرين ديدم

 .ميزه گل سمت رفتم و شدم بلند جام از

 .قبليم جاي سر نشستم دوباره و برداشتم موز يه

 داسفن واست رفت يادم.ميدادي قر خوب:گفت آميزي تمسخر لحن با بعد و کرد نگام يکم آدرين

 .کنم دود
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 .کردن مسخره يا بذارم تعريف پاي حرفشو نميدونستم

 .دادن مي قورتم داشتن درسته چشمشون با پسرا.بود ضروري اسفند واقعا:گفتم

 .ميومد بدت خيلي هم تو که نه:گفت و زد نيشخند يه

 چه؟ تو به اصال_

 .چه من به اصال.ميگي راست_

 .بست چشماشو و نزد حرفي ديگه

 .آدرين طرف کردم شوت پوستشو و خوردم اشتها با رو موزه

 .کرد باز چشماشو و خورد خفيفي تکان

 يوهجام کنار دستي پيش توي گذاشتش و برداشت جليقش روي از رو موزه پوست وسواسيت با

 .اي

 .بده شفات خدا:گفت لب زير

 .شدم آدرين دادن حرص خيال بي

 کردن مي وسوسه آدمو داشتن آشپزخونه اپن روي که شروين کادوهاي به افتاد چشمم لحظه يه

 .کنه بازشون که

 .کنم باز هاتو کادو ميخوام من شروين:گفتم و سراغشون رفتم

 .واالاااااا.ميکنم آويزش حلق کنه باز تولدمو کادوهاي از يکي نفر يه اگه حاال!من دارم رويي عجب

 .نداره اشکال کن باز:زد داد اتاقش تو از شروين

 يوقت.سالن وسط فرش رو گذاشتمشون و پايين آوردمشون يکي يکي و سمتشون کردم حمله

 کادو؟ جاي شد هم قحطيه؟اپن جا آخه:گفتم کردم جمع جا يه و پايين آوردم همشونو

 کريف لحاظ از فقط نظر مورد طفل ولي.گذاشتنش اونجا باشه اطفال از دور اينکه واسه:گفت آدرين

 .جسمي لحاظ از نه بچس

 گفتي؟ چي فهميدي خودت من جانه_
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 خنگم؟ تو مثل من مگه.آره خب_

 .نسوزون فسفر اينقدر.فيلسوفي فهميديم_

 

 .کردم باز هارو کادو يکي يکي حرفم دنبال به

 . بود اومده گيرش توپي هاي کادو چه ديدين مي اگه واااااي

 لمشغو هم اونا و پيشم اومدن و شدند وسوسه ديدن ها کادو کردن باز تو منو لذت هم بقيه وقتي

 ...کادوهاشدن کردن باز

 .ميکنه باز منو کادوي داره آدرين ديدم

 .العادست فوق بوش.اکوا آرماني جورجيو ادکلن.گاد ماي اوه:گفت تحسين با

 .قاپيدم دستش ميون از رو ادکلنه و طرفش شدم خم

 .زنه مي ادکالنا اين از زياد باغبونمون:گفت خبيثانه منه هديه ادکلنه شد متوجه وقتي

 اللي؟ ميگن نزني حرف.ميزني حرف چقدر پسر واي:گفتم حرص با

 .شه باز بختتون ايشاهلل:گفتم و زدم ادکلنه از يکم همه به حرفم دنبال به

 

 .توپ خييييييلي شلوار و کت دست يه به افتاد چشمم که کردم مي رو و زير کادوهارو داشتم

 .گرونه حسابي که بود معلوم

 .داشت عالي دوخت و بود مشکي رنگش

 .کردم تنم و آوردم در کاور توي از کتشو خنده با

 .ميکردم گم توش خودمو و بود بزرگ واسم نهايت بي

 . خنديدن کلي ديدنم با همه

 جون؟ شري آورده واست کي اينو:پرسيدم
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 .کرده طراحي واسم مامانش اينو.آدرين:شروين

 .ميارم درش اآلن پس اه اه_

 .بندازيم يادگاري عکس يه بيا تيپ همين با من جونه:گفت شروين

 .کردم قبول

 .گرفتيم قرار رديف يه توي همگي

 آدرين-شروين-شراره-من-روشا:چپ به راست از ترتيب به

 .ايستاد جاش سر اومد سريع و کرد تنظيم دوربينو شروين

 ستژ خودمم و گذاشتم شاخ شراره و روشا واسه بودند گرفته فيگور خفن که بقيه چشم از دور به

 .گرفتم چشمک

 .گرفت عکسو باحال صداي يه و کننده کور فلش يه از بعد و زد چشمک بار چند دوربينه

 ره به و کرد چاپش وقتي داد قول و داد نشونمون رو عکسه شروين.دوربين سمت رفتيم همگي

 .بده يکي کدوممون

 .بود شده تر دار خنده همه از شروين ي گنده کت و ژست اون با عکس تو من ي قيافه خدا واااي

 .کشيدم طوالني ي خميازه يه و زدم غلتي

 .گوشيم ساعت به زدم زل و داشتم نگه باز زور به چشمامو

 .موندم خواب.نه واااااي:زدم جيغ يهو

 .پايين پريدم تختم از سرعتي چه با دونم نمي

 .بشم آماده يا بخونم درس دونستم نمي

 .کردم تنم سريع و برداشتم کمد توي از لباس مشت يه تند تند

 دونب و زدم صورتم و سر به آب مشت يه و دستشويي توي دويدم و کيفم توي چپوندم کتابامو

 .رسوندم جاکفشي به خودمو شتابان صورتم کردن خشک

 .ديدم روش يادداشت يه کنم باز رو در اومدم که همين و کردم پام کفشامو سريع
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 .بود روشا خط دست

 سريع يشد بيدار هم تو.رفتيم شروين با ما.نشدي بيدار کرديم کار هر صبح خر ساناي:بود نوشته

 .بيا

 .خونه کف انداختمش و کردم مچالش و کندم رو کاغذ.شدم عصباني خييييييلي

 .زدم بيرون خونه از سريع

 .واستون رين؟دارم مي و ذارين مي قال منو ديگه حاال:گفتم لب زير

 .دانشگاه سمت به روندم هميشه از تر تند و شدم سوارماشين

 .دانشگاه تو رفتم و برداشتم فرمونمو قفل رسيدم وقتي

 .خنديد مي يا و کرد مي تعجب يا ميديد منو هرکي

 .نبود مهم واسم اصال ولي

 .نبود مهم واسم هم بقيه نظراي و ميکردم ميخواست کاردلم هر ميشدم عصباني وقتي کال

 .رسيد مي گوش به اينا شراره ي خنده صداي

 .هستن اطراف همين ميدونستم

 هم قيهب و کرد مي زبوني بلبل داشت هم خان آدرين و نيمکت روي بودند نشسته اتفاق به.بعلهههه

 .خنديدن مي غش غش

 .نيست دوستشون که انگار نه انگار اصال

 روي گذاشتم فرمونو قفل ي ديگه طرف و دادم تکيه چپم پهلوي به چپمو دست و ايستادم جام سر

 .کردم نگاشون حرص وبا شونم

 .شد حضورم متوجه بقيه از تر زود روشا

 ...ابوالفضل يا:گفت و شد بلند جاش از.خوند ازچهرم رو عصبانيت

 .خنديدن و سمتم برگشتند بقيه

 .کنم خورد شونو جمجمه فرمون قفل با تا سمتشون رفتم.گرفت زورم خيلي
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 .کردم مي زياد گونه بچه کاراي اين از گرفت مي چشممو ي جلو خون وقتي

 .زد بهم پوزخند يه و کشيد بيرون دستم تو از فرمونو قفل حرکت يه با آدرين

 شده؟ چت سانا:گفت و روبروم ايستاد شروين

 هب آخه.دانشگاه اومدن کنن بيدارم اينکه بدون و گذاشتن تنها منو وروشا باشم؟نامزدت آروم_

 کنم؟هان؟ چيکار شدم بد امتحانمو اگه دوست؟حاال ميگن اينام

 تو ديکشي خنج يه تو ولي بخونيم درس هم با تا کنيم بيدارت اومديم صبح ما سانا:گفت شراره

 .خوابيدي گرفتي و صورتم

 .حقته هييييييييي:گفتم دلم تو.کرد اشاره بود روش ناخن جاي که صورتش به

 .نباش نگران.رسونيم مي بهت:گفت شروين

 .نکرده الزم:گفتم رويي باترش

 رساست خيلي آخه نگرفتم ياد هم رو کتاب از کلمه يه کردم کار هر.دانشگاه ساختمات داخل رفتم

 .داشتم

 .نشست کنارم اومد آدرين امتحان موقع

 .رسونم مي بهت.نيستم نامرد تو مثل من:گفت

 .داد نشون بهم انگشتش با ترتيب به رو سواال تمام جلسه سر بدبخت

 .بود تستي امتحانمون آخه

 .بودم من داد برگشو که نفر اولين

 .کنم تشکر آدرين از تا امتحانات سالن در جلوي ايستادم

 اقعاو.دادا مرسييييي:گفتم لبخند با و جلوش ايستادم.شد خارج سالن از اونم بعد دقيقه چند

 .کنم تشکر چجوري نميدونم

 .شد تصحيح امتحان و اومد جوابا که کني مي وقتي رو اصلي تشکر_

 .آره که اون_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

54 

 

 .شد دور ازم و زد معنا بي لبخند يه

 .ميزنن بورد روي رو نمرات ديگه روز دو گفت استاد

 

 

 زا اول.ميديدن رو نمرات داشتن و سالن داخل بورد جلوي بودند شده جمع کالسمون بروبچ ي همه

 .بودند کشيده زرد ي مطالعه ماژيک اسمش روي که افتاد آدرين اسم به چشمم همه

 .بود شده کالس ماکسيمم 07 ي نمره با

 .9 بودم شده.شدن سبز شاخام ديدم جلوشو ي نمره وقتي ولي گشتم اسمم دنبال خوشحالي با

 .داشت حقيقت ولي کردم چک هم ديگه بار چند تعجب با

 .بودم افتاده رو درس اون

 چيزي شبه نميتونستم اينکه از.کردم مشت دستمو خشم از.روبرويي ديوار به بود داده تکيه آدرين

 .بودم نرسونده بهش بار يه هم خودم آخه.ترکيدم مي داشتم بگم

 کارد لحظه اون تو.رفتم و شدم رد کنارش از حرفي هيچ بدون.شدم مشت دست به زد زل لذت با

 .اومد نمي در خونم ميزدي که هم ساطور کنم عرض چه که

 همديگه چزوندن براي فرصتي هر از.شد شروع تازه آدرين و من بازي لج و لج بعد به روز اون از

 .کرديم مي استفاده

 .ها کانال کردن پايين و باال به کردم شروع و برداشتم رو کاناپه روي کنترل کالفگي با

 .بشم تر کالفه که شد مي باعث اين و نداشت هم جالبي ي برنامه هيچ المصب

 . کردم خاموش رو تلوزيون باحرص

 .بود روبروش جدول با گرفتن کشتي حال در که روشا به افتاد چشمم

 کني؟ حل جدول ميخواي چجوري فندقيت مغز اين با تو آخه:گفتم خنده با

 افتادي؟ رو درس ترين آسون که تو مال يا فندقيه من مغز:گفت و خنديد
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 .کردم خراب نامردم دوستاي از بعضي خاطر به امتحانو اون...قزميت شو خفه_

 .چپ علي ي کوچه به زد خودشو و نگفت چيزي

 .نداشتم دعوا دماغ و دل منم

 .وارفتم کاناپه رو دوباره

 .داشتن مرخصي ها بچه ي همه هفته يه

 .تيمذاش مي کمر و کوه به سر داشتيم حوصلگي بي درد از تا سه ما ولي بود تعطيالت دوم روز تازه

 ذيتا با که بود آدرين حداقل خب ولي بود شکن کمر درسامون و نبود باحال زياد دانشگاه اينکه با

 .کنم حال کردنش

 .شد خارج اتاقش از ميداد قر و خوند مي آهنگ لب زير که حالي در شراره

 .ميشه تر ديوونه داره روز به روز بچمون:گفتم کنان نچ نچ و انداختم بهش بار تاسف نگاه يه

 .کنارم نشست اومد و داد اساسي قر يه

 خبريه؟.ميخونه خروس کبکت خوب:گفتم

 .بگم بهتون تا کنيد بوسم اول.افتاده اتفاقي که معلومه خب:گفت اصول و ادا کلي با

 .کنم بوست تا جلو بيا_

 .ببوسم کسيو چيزا اين سر که نبودم آدمي من آخه خورد جا يکم

 .گرفتم گاز مپلشو تپل لپ محکم بعد و سمتش شدم خم يکم

 .گونش روي گذاشت دستشو و زد جيغ

 .بود شده حک گونش روي دندونام جاي

 .گرم دمت بابا ايول:گفت من به رو خنده با روشا

 که مميگ بهش حاال ولي.شمال بريم نکبتا شما با گفت و زد زنگ بهم شروين:گفت اخم با شراره

 .بريم تنهايي
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 شمال؟:پرسيديم هيجان وبا شديم بلند جامون از فنر مثل روشا و من

 هم رو ام شد راضي تا کرديم خرش عبارتي به و گذاشتيم بقلش زير هندونه و کرديم بوسش کلي

 .ببره خودش همراه

 .بشيم آماده تا اتاقامون تو رفتيم تايي سه

 . کردم سرم سفيدمو شال و کردم پام قرمز مخمل شلوار يه با سفيد مانتوي يه

 .جلو آوردمشون دوباره و زدم گره سرم پشت و عقب بردم طرفشو دو

 کمي و آينه جلوي ايستادم.کردم سرم شالم روي بود شلوارم مثل که دارمو نقاب قرمز مخمل کاله

 .تختم سراغ رفتم و زدم صورتم به آفتاب ضد کرم

 ود کال.توش چپوندم الزممو وسايل و لباس.کشيدم بيرون زيرش از ساکمو و پايين شدم خم

 .برداشتم بيرون لباس دست يه و راحتي لباس دست

 .بودند آماده هم تا دو اون تصورم خالف بر اومدم بيرون اتاقم از وقتي

 .پيششون رفتم و جيبم توي کردم شوتش و برداشتم اپن روي از گوشيمو

 .آورد تشريف خان شري باالخره ساعت نيم حدود از بعد

 .پوشيدمش و آوردم بيرون جاکفشي از قرمزمو ساقدار استار آل

 .ماشين توي بذارتشون تا شروين به داد هامونو ساک روشا

 .هاااااااااا آورده گير حمال اونم

 .انداخت جاکفشي باالي ي آينه توي نگاه يه بار آخرين براي شراره

 .شد خارج خونه از آينه با حجت اتمام از بعد و کرد مرتب هاشو مو

 .کردم قفل رو در و بيرون اومدم دنبالش منم

 .کردم سالم وبهش شروين پيش رفتم

 .شديم سوار کردن بش و خوش کلي از بعد
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 دارم دوست که آهنگايي تا ضبط تو زدم خودمو فلش که بود اين کردم که کاري اولين ماشين توي

 .کنم گوش

 .نداشتيم جايي ناهار واسه ديگه که خورديم هوله هله قدري به راه توي

 

 

 .رسيديم که بود عصر نزديکاي

 .دز متوالي بوق تا چند و کرد ترمز بود دريا نزديک تقريبا که خصوصي ويالي يه جلوي شروين

 وارد و آورد در حرکت به ماشينو دوباره شروين و کرد باز واسمون رو در بدو بدو سال ميان مرد يه

 .شد ويال

 .شديم اطراف تماشاي محو و شده پياده ماشين از همگي

 .شده بهشت وارد کرد مي فکر آدم که بود خوشگل چيز همه قدر اون

 .بود شده کاري چمن محوطه دور تا دور

 .بود شده کاشته رنگارنگ و خوشگل گل کلي هم ها چمن از هايي قسمت روي

 .ميکرد تر زيبا خيلي رو فضا که داشت قرار محوطه طرف دو آالچيق دوتا

 .بود بزرگ و شيک واقعا هم ويال ساختمان

 .داشت قرار ساختمان جلوي بود دايره شکل به که بزرگي استخر

 .بود استخر کنار که آدرين به افتاد چشمم يهو که ميزدم ديد جارو همه باز دهن با داشتم

 مي کوفت آبميوه داشت و روبروش ميز روي بود کرده دراز پاهاشم و صندلي يه روي بود داده لم

 .کرد

 .بود پاش شلوارک يه فقط و بود لخت تنش باال

 .گيره مي آفتاب داره ميومد نظر به و بود بسته چشماشو لذت با

 .کنم اذيتش تا سمتش رفتم پاورچين پاورچين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

58 

 

 وجبي؟ نيم اومدي هم تو:گفت که برسم بهش بود مونده قدم دو

 ديده؟ منو چجوري پس.هست بسته چشماش که اين!!!!!!!!!!!!وا

 مشکليه؟ اومدم آره:گفتم

 .نچ:گفت لب زير

 .بود بسته چشماش هنوز

 رفتمگ تصميم و گرفت حرصم همين واسه کنه نگا بهم زنم مي حرف نفر يه با وقتي داشتم دوست

 .کنه باز چشماشو که کنم کاري يه

 .مخالفش سمت کشيدم رو بدر گذاشته روش پاشو که ميزي

 .جلو شد خم يکم خودشم و پايين افتاد تلپي پاهاش

 رو ابعاليجن شروين دونستم مي کني؟اگه مي چيکار اينجا تو:گفتم و ميزه روي نشستم پررو پررو

 .نميومدم کرده دعوت هم

 کنه؟ دعوت ميزبانو مهمون که شده مد حاال تا کي از:گفت و زد لبخند يه

 توئهههههههههه؟ مال اينجا يني پس....نيست؟ شروين مال اينجا يني:پرسيدم خنگوالنه

 داري گناه چون خب ولي اومدي دعوت بدون گرچه:گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 .ميگم آمد خوش بهت

 قيافه واسم بخواي حاال که نميشدم رد هم فرسخيش پونصد از توئه مال اينجا ميدونستم اگر من_

 .بگيري

 .کرد استقبال ازشون گرم خيييييييييلي و بقيه سمت رفت و نگفت چيزي

 کسي چه ويالي که پرسيدي مي نبايد بيشعور ي دختره آخه:گفتم خودم پيش.گرفت زورم خيلي

  برنت؟ مي دارن

 .کرد راهنمايي ويال داخل به هممونو آدرين بعد دقيقه چند

 .بود تميزي و تر و مدرن ويالي چه دونين نمي که آخ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

59 

 

 .بود شيراز تو ما ي خونه حد در بودنش مجهز

 .انداختيم راه کرکر و هرهر و گفتيم گل هم دور يکم

 .داد اتاق يه کدوممون هر به آدرين بعد ساعت يه حدود

 .کرديم استراحت يکم و داخل رفتيم همگي

 .برد خوابم رسيد بالش به سرم تا که من

 .پريدم خواب از بقيه صداي و سر با

 .بود مخ رو بقيه از بيشتر روشا صداي

 .نيستم که کور.شد اوت خدا به بابا.شد اوت:کشيد مي عربده داشت

 .پايين اومدم تخت از و دادم بدنم به قوسي و کش

 کاله و شلوار با زرد کوتاه تونيک. پوشيدمش و آوردم بيرون هامو راحتي لباس از دست يه

 .همرنگش

 .ويال بيرون ي محوطه توي رفتم و شدم خارج اتاق از

 .اومد مي ساختمون پشت از صداشون

 .ديدمشون باالخره و زدم دور ساختمونو کل بهشون رسيدن براي

 .کردند مي بازي واليبال داشتند ويال پشت واليباله زمين توي

 .بودن زده ورزشي تيپ همشونم

 .بود بهتر بقيه از آدرين تيپ

 .بود پوشيده مارکش هم کفش با رنگ سفيد ورزشي شلوار و کاپشن يه

 مي مچش به لباسش مارک هم و همرنگ هاي بند مچ و بود کشيده باال ورزشيشو کاپشن آستيناي

 .خورد

 االب نفسم ديگه.کن بازي من جاي:گفت و اومد بيرون زمين از زنان نفس نفس ديد منو تا شراره

 .نمياد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

61 

 

 .باشه_

 وروجک؟ خوابيدي خوب:پرسيد لبخند با شروين.شراره جاي ايستادم و توزمين رفتم

 گذاشتيد؟ مگه.بابا نه_

 .ديگه کنيم شروع.نزنيد حرف اينقدر:گفت آدرين

 .بود اونا دست توپ

 .من به داد پاس و آوردش باال خوردن آب مثل شروين و زد ساده سرويس يه روشا

 .دادم بهش مشتي جاخالي يه داره فاصله تور با آدرين ديدم اينکه محض به

 .اوت تو رفت ولي آورد باال رو توپ.زمين خورد بياره باال رو توپ اينکه واسه

 .بردم لذت زدنش زمين از چقدر که دونه خدامي

 .شروين به داد رو توپ و شد بلند جاش از ظريف اخم يه با

 تمام و بود داده قرار هاش اسپک هدف منو آدرين آخه شد کبود بدنم کل بازي آخر تا خالصه

 .بدنم به کوبوند مي رو توپ و دستش توي ذاشت مي زورشو

 .زمين رو افتادم پشت از که زد محکم قدر اون رو ضربه آخرين

 کني؟ مي بازي چرا نداري بازي ي جنبه که تو.اي عقده: زدم داد

 چه؟ من به.هستي نازنازي تو_

 .رفتم ويال داخل به بقيه همراه و شدم بلند جام از حرص با و نگفتم هيچي

 .ساحل لب رفتيم آدرين پيشنهاد به هم بعد و خورديم خوشمزه شام يه

 .آدرين اال بوديم شده گير جو هممون و بود عرفاني فضا خيلي

 .بزنن قدم رفتند شروين و شراره

 !گمانم به مينوشت انشا ها ماسه رو داشت هم روشا

 .آب به زدم و گرفتمشون دستم تو و آوردم در کفشامو منم
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 هم جلوتر يول بيرون نيومدم کرد مي نگام داشت آدرين چون ولي بود سرد آبش خييييييييييييلي

 .نرفتم

 .هاااااااااا ميشه وحشتناک خيلي دريا شبا خدايي

 . خوره مي تکون پام زير داره کوچولو چيز يه کردم احساس لحظه يه

 .بيرون اومدم وحشت با و زدم جيغ

 نهنگ؟ يا ديدي؟کوسه چي:گفت خنده با آدرين

 .کن مسخره چه؟خودتو تو به_

 .عرفانيمون مثال فضاي به زد گند بود خوشگل خارجي آهنگ يه که گوشيش صداي لحظه همون

 .زدن حرف انگليسي به کرد شروع و گوشش دم گذاشت باريکشو و بزرگ گوشي

 گوش مکالمش به يکم.هست آمريکايي جونش مامان که اومد يادم بعدش ولي هنگيدم اولش

 .دادم

 .نفهميدم هيچي من که حيف ولي.زد مي حرف خوشگل و جالب خيلي

 .گرفتم عکس يه ازش منتظره غير خيلي و آدرين جلوي ايستادم.بود رفته سر حوصلم

 ايه برنامه از يکي با سريع و ها ماسه رو نشستم.شد باحال قيافش خيلي بود کرده تعجب چون

 .تنشه پوره پاره لباساي که سياه و الغر آدم يه بدن رو گذاشتم شو کله گوشيم

 .کردم مسخرش و خنديدم غش غش شد آماده تصوير وقتي

 .کن پاکش:گفت مي که رسيد گوش به سرم باالي از صداش

 بوک فيس تو بذارمش خوام مي.باش خيال همين به:گفتم و کردم سيو رو عکسه سريع

 .جيگرررررررررر

 .ياال.گوشيتو بده.کني نمي کارو اين تو:گفت اخم با

 .sorry:گفتم و خنده زير زدم

 نه؟ مگه.ديگه دي نمي_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

62 

 

 .بدم تا بشين.نچ_

 .آب تو کرد پرت کفشمو هاي لنگه از يکي و زد پوزخند يه

 رواني؟ ميکني چيکار:گفتم تعجب با

 .آب تو ميندازم گوشيتو کفش جاي به بعد ي دفعه وگرنه کن پاک رو عکسه_

 .بکني توني نمي غلطي هيچ_

 .سمتم اومد جدي جدي

 .شدم قايم شروين پشت و اينا شراره سمت دويدم و زدم جيغ

 بلند جاش از آدرين.زديم حلقه دريا نزديک همه...کنم حذف رو عکسه که نکرد اصرار ديگه آدرين

 .دارم کارت.بيا دنبالم:گفت من به رو و شد

 داري؟ چيکار_

 .بگم بهت تا بيا_

 .افتادم راه دنبالش تعجب با

 .اتاقش تو رفت.ويال تو رفتيم

 .بست روم رو در که داخل برم خواستم مي منم

 .اتاقش در به کوبيدم و کردم مشت دستمو

 .بزنم آهنگ که شد مورم مور يهو

 دار ريتم هاي ضربه زدن به کردم شروع و تنبک کردم اتاقشو در

 خبرته؟ چه:گفت و کرد باز رو در.

 .ميشه؟گدااااااااااا خراب چيه؟درت هان_

 .دستم داد گيتار يه و نکرد توجهي حرفم به

 .بود خودش دست تو هم يکي
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 داري؟ گيتار تا چند.هاااااااا پرستي گيتار:گفتم و کشيدم اتاق تو سرک يه

 .بست رو در و عقب آورد منو و گرفت دستمو

 .ببينمش من بذاري خواي نمي که داري اتاقت تو چيزي يه تو.دونم مي که من_

 .همينطوره دقيقا_

 .برد ساختمون بيرون سمت کشون کشون منو حرفش دنبال به

 .خداااااااااا ب.عمد روي از نه البته.زدم ديوار و در به رو گيتار کلي راه تو

 .بزنيم خوشگل آهنگ يه خوايم مي ما:گفت بيرون رفتيم وقتي

 بزنم؟ آهنگ خوام مي گفتم کي من.الخالق ما؟؟؟؟؟؟؟؟جل

 .نيستم بلد من:گفتم

 هک خودته از اشکال پس.کالس مياي داري ماهه يه تو:گفت رسيده هدفش به بود معلوم که آدرين

 .معلم از نه گيري نمي ياد

 .نواختن به کرد شروع

 !!!!!!!ميزنه؟ گيتار مهارتي چا با گيتار معلم ميدونين ديگه که خودتونم

 .بشنوم صداشو بودم کنجکاو خيلي

 .فالحي مازيار از ليلي مجنون آهنگ خوندن به کرد شروع باالخره

 .داره هم خوانندگي ي تجربه که بود معلوم و بود عالي صداش خدايي

 يشهم خراب آدرين آهنگ زدم بد اگه.بد يا ميزنم خوب يا:گفتم دلم تو و نواختن به کردم شروع منم

 .مياد کش پوزش زدمم خوب اگه.کنم مي حال و

 زدم گيتار آدرين پاي به پا خوب خيلي تصورم خالف بر

 .کردن تشويقمون کلي ها بچه شد تموم آهنگ وقتي

 .کرده فرو مخت تو چيزايي يه خنگي بااينکه و خوبه گيتارت معلم ديدي:گفت آدرين
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 . نکشيا خجالت.بده نسبت بهم ديگه بد صفت تا4.تعريفت از مرسي_

 .وجبي نيم پاشو:گفت دقيقه چند از بعد

 کردي؟هان؟ وجب منو کي تو اصال.خودتي_

 .قديم دختراي دخترم.ديگه پاشو.ني گل وقت_

 هان؟:گفتم و پاشدم.خورد بر غيرتم به

 .تو بيارش و کن کمک:گفت و دستم داد رو گيتارا از يکي

 !ميخواد زور چقدر کردنش بلند انگار حاال

 .افتادم راه دنبالش و برداشتمش

 .اتاقش تو گذاشت گيتاراشو خودش سريع و اتاقش تو برم نذاشت بازم

 .برداشتم مسواکمو و اتاق توي رفتم.بقيه پيش برم نداشتم حال ديگه.بودم خسته خيلي

 .دستشويي داخل رفتم کشيدم مي خميازه که حالي در

 .شد تاريک جا همه يهو که ميزدم مسواک داشتم

 .داره اهدافي يه و خونه تو کشونده منو الکي آدرين که دادم احتمال لحظه يه.ترسيدم خيلي

 وييدستش از دندون خمير از پر دهني با و پايين کردم پرت مسواکمو.ترسيدم مي تاريکي از کال

 .شدم خارج

 .ويال از بيرون برم زودتر چه هر داشتم دوست

 .کنم پيدا رو خروجي در شايد تا دويدم سرعت با روبروم به توجه بدون

 .کردم برخورد مانع يه با يهو

 .شد پرس دماغم خوردم بهش وقتي

 .زدم جيغ ترس از

 .رسيد گوش به آدرين ي خنده صداي
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 خبره؟ چيه؟چه:گفت هاش خنده ميون

 .کن ولم.کثافت.هست نقشه اينا ي همه که ميدونستم...ميدونستم_

 .بيشتر هم من ترس و شد تر بلند خندش صداي

 حاال.ترسويي قدر اين نميدونستم.هست ساده رفتن برق يه. کنم ولت بخوام که نگرفتمت من_

 .ببوسي دستمو توني مي بياد تر زود برقا ميخواي اگه

 .ببوسم تا بشين_

 شکاري سگ يه من راستي.باشي اسير اينجا هم تو و نياد برقا وقت دير تا ممکنه پس خب_

 .نخورتت اميدوارم.بيرون مياد اتاقش از شبا.دارم

 .داره؟نههههههههههه سگ آدرين.شد دور ازم و زدن سوت به کرد شروع

 .ترسيدم مي هم باز ولي گه مي دروغ داره ميدونستم اينکه با

 ري؟ مي داري کجا_

 .مياد گيرش تر خوشمزه غذاي يه امشب البته.بدم غذا سگم به رم مي دارم_

 نت مه سر پشت بار سه:گفت.پيشم برگشت دوباره.برو خواستي که جا هر بعد.بياد برقا وايسا_

 .بياد برقا کنم يکاري تا بگو رو موسيقي هاي

 وت.اومدن برقا لحظه همون.زد بشکن يه و باال برد دستشو.گفتم رو ها نت هم سر پشت بار سه

 تو دويدم سريع و گفتم لب زير ورد مشت يه...بود شده تعجب عالمت کپي قيافم لحظه اون

 توي رفت مي داشت.کردم نگاش در سوراخ از.کردم شک آدرين بودن انسان به...اتاق

 .برنگردي ديگه که بري:گفتم لب زير.آشپزخونه

 حرو قبض روبروم موجود ديدن با ولي بخابم تا تخت سمت برگشتم و کندم دل چروني چشم از

 و ودب ايستاده ساکن تخت کنار درشت سوسک يه...لرزيد خونه پيکر کل که زدم جيغي يه.شدم

 .داد مي تکون گندشو هاي شاخک قط

 .اتاق توي آورد تشريف خان آدرين و شد باز در که اومد مي در اشکم داشت ديگه

 چته؟_
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 .کردم اشاره سوسکه به و کردم مظلوم قيافمو

 .بکش ميترسي؟خجالت سوسکم از:پرسيد و انداخت سوسکه به نگاه يه و من به نگاه يه

 کشيش؟ مي_

 .نيستم قاتل من:گفت و زد موزيانه لبخند يه

 .ترسي مي خودتم البد_

 .کن فکر داري دوست جور هر_

 .ايستاد سوسکه سر باال و رفت تر جلو قدم چند

 .کرد حرکت سوسکه و بهش زد کفششو نوک

 .بستم چشمامو و زدم جيييييييييييييغ منم

 .بود مخم رو خفن آدرين ي خنده صداي

 .اتاق کف شده له سوسکه ديدم کردم باز چشمامو وقتي

 .نيست تشکر به الزم:گفت و زد لبخند يه.شد چندشم قبل از بيشتر

 .بيرون ببر دوستتم ي جنازه دستت قربون حاال.پررويي خييييييييييييلي_

 .بخير شب.مياد خوابم خيلي.شرمنده ديگه اونو_

 اغد سرب يا کنن سوراخ مته و دريل با لوزالمعدمو اگه من.دستشويي توي رفت و شد خارج اتاق از

 .بخوابم اتاق توي سوسک ي جنازه با نميشم حاضر هم باز زبونم رو بذارن

 ختت کثافت:گفتم و تختش روي کشيدم دراز پررو پررو.آدرين اتاق تو رفتم و شدم خارج اتاق از

 .بخوابه سفته همون رو دراد جونش حاال.برداشته خودش واسه رو نرمه

 با همين واسه.بود انگليسي متنش.کردم باز درشو و برداشتم رو تخت کنار عسليه روي کتاب

 .بستمش وحشت

 تقريبا شکاري سگ يه.زدم جيغ هزارم بار براي.باال پريد تخت کنار از چيزي يه لحظه همون

 گلوم اعماق از سختي به نفسم و پاچم تو افتاد قلبم.لرزيدن به کرد شروع بدنم.بود روبروم بزرگ
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 اقات وارد آدرين.بده قورتم درسته خواد مي که بود معلوم.بود خشن سگه ي قيافه چقدر.اومد باال

 کني؟ مي کار چي جا اين تو:گفت و شد

 .بود خورده گره زبونمم که بودم ترسيده قدر اون

 .ايستاد آدرين پاي جلوي رفت و پايين اومد تخت از هم نکبت اون و زد صدا رو سگه آدرين

 .گريه زير زدم يهو

 رو سوسکه.اتاقت تو برو پاشو.نشده چيزي که ميکني؟حاال گريه چرا:گفت و خورد خندشو آدرين

 .بيرون انداختم

 .شعوري بي خيلي_

 بهت بار چند.کنه تيکت تيکه سگم ذاشتم مي و اومدم مي تر دير کاش.باشه!شعورم؟هه بي من_

 يترسهم ازش هم شروين حتي.نداري شکاريو سگ ديدن ي جنبه که دونستم اتاق؟مي تو نيا گفتم

 .ترسويي قدر اين که تو به برسه چه ديگه

 .اومدم پايين ازتخت و نگفتم چيزي

 به اپ يهو و در سمت رفتم پاورچين پاورچين.بشم خارج در از بتونم من تا گوشه يه برد سگشو

 .برد خوابم کردم مي فکر که اونچه از تر زود خيلي.گذاشتم فرار

 دانشگامون درساي به و شديم تهران راهي باز و گذرونديم شمال تو رو تعطيالت از روز دو

 .کرديم رسيدگي

 واسه.آدرينه مال ماشين.خدا رو تو.آرومتر سانا:گفت نگران و رفته حال از اي چهره با شراره

 .گرفتيمش قرض ازش عروسي

 دگيرانن به ديگه تا بزنم رو خرپول ژيگوالي پسر اين پوز بذار.رانندم پا يه خودم واسه من بابا_

 .ندن گير خانوما

 هم اب کلي.کرد کارو همين بار چند اونم.زدم جلو کناريم اسپرت ماشين از و کردم بيشتر سرعتمو

 .شدم اول من آخرشم و گذاشتيم کورس

 .انداختم شراره ي پريده رنگ ي چهره به نگاهي
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 انندگير اتوبان اين ته تا بسته چشم ميخوام هم حاال.رانندگيم استاد نشد؟من هيچي ديدي:گفتم

 .کنم

 .کرد تشويقم بود کارام و من ي پايه هميشه که روشا ولي کرد مي مخالفت شراره

 ازياب ديوونه اين عاشق.دادم گاز فقط و بستم چشمامو و نيومدم پايين شيطون خر از منم خالصه

 .بودم

 چشمامو وحشت با.شدم خم جلو به محکم آگاه خود نا و خوردم مانعي به روشا و شراره جيغ با يهو

 دوتا اون به نگاهي ترس با.جلويي ماشين به کوبوندم ماشينو جوري بد ديدم و کردم باز

 ي راننده.شدم پياده ماشين از لرزون لرزون.بود اومده بند زبونشون ولي بودند سالم.انداختم

 فريطه؟ا رانندگيه طرز چه اين:گفت و سمتم اومد بود عصباني خيييييييييلي که جلويي ماشين

 .بفهم دهنتو حرف:زدم داد لرزون صدايي با و عصبانيت با

 خودمو بار هزار دلم تو.مردم مي ترس از داشتم.شدن جمع دورمون آدم کلي که نکشيد طولي

 .کردم سرزنش

 .من طرف نياد تا گرفتند رو پسره مرد تا چند

 .بکنه غلطي چه خواد مي ببينم کنين ولش:زدم داد دوباره

 .بود شده تر داغون آدرين ماشين جلوي.انداختم ماشين دو هر خوردن ضربه محل به نگاهي

 .رفت حال از شراره:گفت کرد مي گريه که حالي در و پيشم اومد روشا

 .نداد جوابي ولي کردم صداش بار چند و ماشين داخل رفتم سريع.شد برابر ده ترسم

 .خانوم عروس سالم:داد جواب سريع.شروين به زدم زنگ و آوردم بيرون کيفش تو از گوشيشو

 سانا...منم شروين_

 افتاده؟ اتفاقي:پرسيد.خبراييه يه که فهميد زدنم حرف لحن از

 .خدا رو تو.بيا تر زود فقط.خوبه هممون حال.کرديم تصادف ما شروين_

 .شد قطع گوشي يهو
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 .فرمون روي گذاشتم سرمو هق هق با و گريه زير زدم

 سره تو خاک...شراره و شروين بيچاره.....کردم غلطي بدم؟عجب چي آدرينو جواب حاال وااااااي

 .عروسيشون ماشين تو زدم گند که بيشعور منه

 .نکردم گوش نفهم زبون منه ولي نرم تند خواست ازم بار چند شراره بيچاره

 ترف شروين.بزنم حرف باهاشون رويي چه با نميدونستم.اومدن شروين و آدرين بعد لحظه چند

 خوبه؟ حالت:پرسيد و کرد باز ماشينو در آدرين.بود نگرانش خيلي.شراره سراغ

 .مردم مي کاش ولي.آره:گفتم و کردم پاک اشکامو

 .بعد چه و اآلن چه.ميري مي که باالخره:گفت جنسانه بد و زد لبخند يه

 

 

 

 

 

 خسارت کل شد قرار و شدم شناخته مقصر من.کردند رو قانوني هاي کار آدرين و شروين خالصه

 اونم نماشي خسارت بايد حال هر به ولي بود نگفته چيزي آدرين اينکه با.بدم رو ياروئه اون ماشين

 چه که بودم اين فکر تو و نداشتم خواب روز و شب.شد مي مليوني پنجاه يه هم روي.دادم مي

 .بيارم بدست رو پول همه اين جوري
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 مي سرگرم خودمو کندن پوست ميوه با داشتم و بودم نشسته گوشه يه هميشه از تر عنق

 دو زا بيشتر عروسي يه توي که نداشتم سابقه قبال آخه.بودند کرده تعجب رفتارم از همه.کردم

 .بشينم جام سر ساعت

 گرم سومجل و برقصي يکم نبايد.دوستاته عروسيه.نامردي خيلي سانا:گفت و سمتم اومد شروين

 کني؟

 .تونم نمي...خرابه حالم خدا به_

 .دارم ها خسارت پرداختن به راجع پيشنهادي يه من.نکن فکر تصادف اون به_

 .دزدي چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟البد_

 .بگو بهم نظرتو بعد و کن گوش حرفام به خوب...چيه دزدي بابا نه_

 .هچي پيشنهادش بدونم زودتر چه هر خواستم مي.نبود دلم تو دل.بزنه حرفشو تا کردم سکوت

 جعال ال بيماري يه پدرش آخه.ايران اومده پدرش خاطر به که ساله يک آدرين...سانا ببين:گفت

 که اومده حاال نبوده پيشش که هايي روز تمام جبران براي هم آدرين...کردن جوابش دکترا و داره

 نآدري ولي ببينه رو آدرين همسر که داره آرزو پدرش...باشه پيشش باباشو عمر آخر ماه چند اين

 در و کني بازي رو آدرين نامزد نقش ماه چند توني مي تو حاال...نداره ازدواج قصد وجه هيچ به

 اين خدا به...نگيره ازت خودشم ماشين خسارت و بده رو يارو اون ماشين خسارت آدرين عوض

 فکراشو بايد گفت اونم و زدم حرف آدرين با من...خودته با تصميم بازم ولي راهه بهترين

 تموم وبازي اين بتونه راحت تا نداره بهش اي عالقه گونه هيچ که دختريه دنبال اونم راستش...بکنه

 ات خونشون بري بار دو يکي قراره فقط.کني بازي زنشو نقش خواي نمي که تو ضمن در...کنه

 ...ببينتت پدرش

 گذاشتم کاغذي دستمال تا چند حرص با.شده خون از پر دستام ديدم اومدم خودم به لحظه يه

 .پوستم روي سطحي بريدگي روي

 .بشم آدرين مديون بخوام جوري اين نميکردم فکر وقت هيچ

 پدرم؟هان؟ بي من بکنم؟مگه اينکارارو بخوام که ندارم صاحب من مگه:گفتم

 ...کن فکر موردش در ويکم نکن قضاوت زود...سانا باش آروم_
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 کاراست اين از تر ارزش با خيلي بيارم در پول دزدي با اگه.نکرده الزم_

 مه اگر...ارزه مي ماه چند توي کردن بازي نقش به و خوبيه فکر خيلي من نظر به ولي.داني خود_

 ي سرمايه و بياد گيرمون قراره که کادوهايي پول.پشتتيم جوره همه شراره و من نکردي قبول

 .ذاريم مي اختيارت در نکني قبول چه کني قبول چه رو مون اي ذخيره

 .بذارين بايد که اونو_

 نظرتو جشن آخر تا راستي...واقعي ساناي شدي حاال:گفت ديد خنديدنمو و کردن شوخي وقتي

 .کني چيکار خواي مي که بگو بهم

 .کنيااااااا غالب دوستت به منو نمياد بدت هم تو...باشه_

 .زيادي سرشم از.خوبي اين به کنم؟دختر غالب_

 .شستم دستمو زخم و بيرون رفتم و زدم پوزخند يه

 غذا سالن تو بردنم و کردن جدام رقص ي سکو از زور به.واقعي ساناي شدم مراسم آخراي ديگه

 .بخورم شام تا خوري

 .نخوردم شام حسابي و درست که من البته

 .ميکردم اذيت ميشناختم که هايي دعوتي و ميخوردم تاب سالن تو فقط

 .داماد و عروس ي بدرقه رفتيم هم شب آخر

 يم بشکن کارا اين با همزمان.کشيدم سرک اتاقاشون ي همه تو و خونشون تو رفتم پررو پررو

 .ادب مبارکش ايشاال مشنگه چقدر عروس باد مبارکش ايشاال قشنگه چقدر دوماد:خوندم مي و زدم

 هي بار هي دقيقه پنج هر البته...گذاشتم تنهاشون باالخره و گذاشتم سرشون به سر کلي خالصه

 .يدکش برق از گوشيشونو شروين ديگه شب آخراي.برسن کارشون به ذاشتم نمي و ميزدم زنگ

 .آورد تشريف شيريني جعبه يه با شروين غيابش در ولي نيومد دانشگاه به بعد روز شراره

 توي که رنگي سرخ رز گل به زدم زل و دانشجوييمون خونه نقلي حياط هاي پله روي نشستم

 .بود دستم

 .دادم بيرون صدا با نفسمو بردارم ازش نگاهمو اونکه بدون
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 .کنم چيکار بايد دونستم نمي و بودم آشفته حسابي که بود مدت يه

 .بگيرم کمک کس هيچ از تونستم نمي

 وم خرخره کردم اوراقش و ديوار تو زدم رو غريبه پسر يه ماشين که فهميدن مي بابام و مامان اگه

 .جويدن مي

 رو ريبهغ پسر يه نامزد نقش بايد کاريم گند روي گذاشتن پوش سر براي که دونستن مي اگه حاال

 باره اين در چيزي نبايد پس.کردن مي محوم زندگي ي چرخه از کال.هيچي ديگه که کنم بازي

 .گفتم مي بهشون

 .بودن خودم از تر عقل شيرين که هم روشا و شراره

 ناز اچر تورت به خورده جيگري اين به پسر:ميگفتن خواستم مي کمک ازشون باره اين در وقت هر

 کني؟ مي

 .کنم چيکار دونستم نمي اما دادم مي جوابمو آدرين و شروين به بايد اونروز

 هم راگ و بدم رو ها ماشين خسارت بتونم تا کردم مي گدايي عمري يه بايد که کردم نمي قبول اگه

 يکي يکي رو رزه گل هاي گلبرگ...کردم مي دار خدشه آبرومو جورايي يه کردم مي قبول

 .کنم قبول:گفتم لب زير کندم که رو اولي گلبرگ.کندم

 .نکنم قبول:دومي گلبرگ

 .دادم ادامه همينطور و

 .شد مي بيشتر منم استرس شد مي کم ها گلبرگ تعداد هرچي

 .کنم قبول:گفتم لب زير آخر گلبرگ جداکردن هنگام داشتم انتظارشو که همونطور

 خاطبم توي و آوردم بيرون بلوزم جيب توي از گوشيمو ترسون ترسون ولي داشتم ترديد اينکه با

 . گشتم شروين اسم دنبال هام

 .داد جواب بوق سه از بعد.گرفتم تماس باهاش و کردم پيداش جو و جست کمي از بعد

 .دوماد آقا سالم_

 نه؟ يا گرفتي تو کبري تصميم...وروجک سالم_
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 .دلم دو واال؟هنوز بگم چي_

 .بگيري تصميم بايد زودتر چه هر حال هر به ولي سختيه انتخاب دونم مي_

 .گرفتم تصميمو راستش_

 خب؟_

 يعني.کنم مي قبولش درصد 71 احتمال به:گفتم همين براي.کنم مي قبول بگم نداشتم دوست

 .کنم قبول که مجبورم

 .داد اوکي بالخره خانوم عروس آدرين:گفت و خنديد

 .رسيد مي گوش به تقريبا کرد مي دعوا شروين با داشت که آدرين هاي غر غر صداي

 اي مزه اب شوخي اصال شروين:گفتم بلندي نسبتا باصداي.بودم شده لبو همرنگ خشم از که منم

 .حلقت تو کنم مي خورد تو جمجمه بزني حرفي همچين ديگه بار يه اگه خدا به.نبود

 .نداشتم اي ديگه قصد و کردم مي شوخي داشتم فقط خدا به شرمنده وا_

 .نکن من با شوخيا اين از_

 .قربان چشم_

 کجاست؟ شراره...شد حاال آفرين_

 .خريد رفته_

 .کنار ميذاره و زنه مي تيغ جيبتو اول ي هفته همين تو_

 کرد؟ بايد چه.زليلم زن ديگه خب_

 .کني نمي دريغ مياد خوشم_

 .کرد پچ پچ آدرين با و نگفت چيزي لحظه چند

 .بگه بهت چيزايي يه و ببينتت خواد مي گه مي آدرين راستي:گفت سپس

 کجا؟کي؟...کنم تحمل رو منگل اين بايد باز.خدا وااااااي_
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 .شد جايگزينش آدرين صداي و شد قطع شروين صداي لحظه همون

 شوجواب طلبکارا مثل منم.کرد سالم اول داشت تشريف پاستوريزه و ادب با خيلي که اونجايي از

 .دادم

 .شو آماده زود:گفت

 ميدي؟ دستور چرا_

 .دنبالت ميام 7 ساعت.ندارم بحث و جر حوصله_

 .بگه نه ترسيد مي آدم که بود صداش تو تحکم اونقدر

 .بکنم اعتراضي نذاشت و کرد قطع گوشيو خداحافظي بدون ريلکس خيلي

 .پريدم جام از فنر مثل ديدنش با و انداختم گوشيم ساعت به نگاهي

 .داشتم وقت ساعت نيم فقط

 .ميشد پيدا اش کله و سر زود بود نزديک اينا شروين ي خونه چون

 روي از نگاهشو جهت بود خوندن درس حال در که روشا.داخل رفتم و شدم بلند جام از عجله با

 .من به زد زل و داد تغيير کتاب

 ميکني؟ باز درو ها افتاده عقب مثل خبره؟چرا چه:پرسيد تعجب و بهت با

 مي داشت که رسيد گوش به هال توي از صداش.اتاقم تو دويدم.ندادم جوابشو داشتم عجله چون

 .زنم مي حرف بز با دارم انگار:گفت

 .هام لباس کمد سمت بردم هجوم و کوبيدم هم به محکم رو در نشنوم هاشو غر غر اينکه براي

 .کردم باز درشو ها مغول مثل

 پوندهچ زور به و بودمشون کرده گلوله مثل و بودم پيچونده هم تو که لباسايي کمدم در شدن باز با

 .بيرون ريختند کمد توي بودمشون
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 ولي.لباسهام کمد مخصوصا.باشه مرتب اتاقم نميشد بار يه.کردم مي زندگي جاجول مثل هميشه

 وحشت با و کشيدم بيرون ساده مشکي مانتوي يه ها لباس داخل از.بود شلختگيم اوج روز اون

 چيه؟:گفت و پيشم اومد عزراييل مثل اونم.زدم صدا رو روشا.بود چروک حسابي.کردم نگاش

 باهام و مياد بيشعور ي پسره اين اآلن.کن اتو واسم اينو بيا من جااانه عزيزم برم قربونت روشا_

 .ميکنه دعوا

 داري؟ قرار آدرين با_

 .ميکنين؟اه همچين شما چرا خدا وااااااااي_

 .عصبيم ميدونست چون نگفت چيزي

 چون و برداشتم قرمزمو مخمل شلوار همون لباسا بين از.کنه اتوش تا بيرون برد برداشت مانتومو

 رو چيزا اين و کردن ست لباس ي حوصله و حال.بپوشمش تونستم سختي به بود تنگ خيلي

 .بدم آدرين دست آتويي نداشتم دوست خب ولي نداشتم

 ازب حال اين با.رفتم باال ازش و کمدم روبروي گذاشتم رو بود اتاق ي گوشه که دارمو چرخ صندلي

 تونستم اومدن کش کلي از بعد و ايستادم پام ي پنجه روي.ديدم نمي رو کمد باالي اجسام هم

 بود کنزدي بار چند مدت اين تو که ميدونه خدا.پايين اومدم و برداشتمش.ببينم رو کفش ي خعبه

 تو يميذاشت کفشتو هست؟؟؟اگه جايي چه اين دختر آخه. بشم مغذي ضربه و زمين رو بيام کله با

 ميشد؟ پنچر يا ميزد کپک جاکفشي

 بهم داشتن سانتي 8 ي پاشنه با قرمز رنگ به براق چرم کفش جفت يه.کردم باز رو جعبه در

 .ونبپوشمش خواستم مي که بود بار اولين و بودمشون خريده که نبود زيادي مدت.زدن مي چشمک

 ودمخ پيش.شد تر بلند کلي قدم يهو.کردم پام دوتاشونو و آوردمشون بيرون جعبه توي از سريع

 .فسقلي بگه بهم تونه نمي آدرين ديگه:گفتم

 مرتب موهامو و آينه جلوي ايستادم و کردم سرم رنگمو مشکي ي ساده شال و زدم لبخند يه

 .کردم

 .آوردم بيرون کمد توي از بودمو خريده کفشم با همراه که رنگم قرمز براق چرم کيف

 .شدم خارج اتاق از و گرفتم شو دسته
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 .ميرفت ور مانتوم با داشت هنوز روشا

 .دش تموم.بيا:گفت دقيقه چند از بعد.جونش به افتاد اتو با و کرد جاش جابه اتو ميز روي بار چند

 .روشايي مرسي:گفتم و بوسيدم گونشو

 شدي؟ مهربون اومده در طرف کدوم از آفتاب_

 .ديدي نمي و بودي کور تو.بودم مهربون:گفتم و گرفتم ازش مانتومو

 .رسيد گوش به آدرينه ماشين دادم احتمال که ماشيني بوق صداي لحظه همون

 .بيرون زدم خونه از روشا از خداحافظي ضمن و پوشيدم مانتومو عجله با

 .بودم زده حدس درست بعله

 .بود خان شازده ماشينه

 .جديدش ماشين البته

 .بودم کرده نابود من که رو قبليه

 .ببينه آدرين با منو کسي نداشتم دوست

 تسم رفتم ندارن من به کاري و خودشونه الک تو سرشون بيرونن که اونايي ي همه ديدم وقتي

 .شدم سوار و آدرين ماشين

 .رسيد مشامم به ماليمي و خوشبو خيلي ادکلن بوي شدنم سوار محض به

 .کردم سالم بهش آرومي تقريبا صداي با و انداختم بهش گذرا نگاه يه

 .آورد در حرکت به ماشينو و داد جوابمو سر با اونم

 ريم؟ مي داريم کجا:پرسيدم

 .بزنيم حرف يکم بايد.شاپ کافي_

 .ديگه بگو همينجا خب_

 .زني مي مخالف ساز چقدر_
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 ....آوردم در اداشو دلم تو

 . بودم خسته خيلي همين واسه بودم کنده جون حسابي دانشگاه تو اونروز

 .بستم چشمامو و شيشه به دادم تکيه سرمو

 شده افقي که هم دانشگاه تو.امروز چته؟پکري:گفت آدرين که شد مي سنگين داشت پلکام ديگه

 شده؟ چيزي.بودي

 .خستم يکم فقط.عامو نه_

 .کرد سکوت و کشيد عميق نفس يه

 .بشم پياده خواست ازم و کرد متوقف ماشينو مدت يه از بعد

 .کردم کارو همين منم

 .بودم شده کن گوش حرف خفن اونروز

 کپار ماشينو که بود جايي از جلوتر متر بيست حدود که شديم شاپي کافي وارد هم دوشادوش

 .بوديم کرده

 .ميومد من هاي پاشنه تق تق و ماليم آهنگ يه صداي فقط و بود ساکت و خلوت تقريبا

 .بود پر اوليش تاي سه فقط که بود اونجا ميز تا 01 حدود

 به و دنکر بلند سرشونو کفشم ي پاشنه صداي شنيدن با داشتن حضور اونجا که نفري چند اون

 .کردند نگاه من

 .نشستيم ميز آخرين پشت آدرين درخواست به

 .شدم له آخ آخ:گفتم.کرد نگام و صندلي پشتي به داد تکيه

 چرا؟:پرسيد تعجب با

 .نگات سنگيني از_

 .داد تغيير نگاهشو جهت و زد پوزخند يه
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 خواست ازمون و سمتمون اومد بلند قد و الغر نوجوان پسر يه که بود نشده خشک عرقمون هنوز

 .بديم سفارش

 .خوام مي چاکلت هات:گفتم منو توي مرور بدون

 ماخ البته و شد گشاد نيشم آگاه ناخود افتادم دانشگاه ي کافه توي هاي چاکلت هات ياد وقتي

 .شد تر عميق و تر عميق نيشم شدن گشاد با همزمان هم آدرين

 .لطفا گالسه کافه يه با:گفت منو به زدن دست بدون هم آدرين

 .گرفت فاصله ازمون و داد تکان سري پسره

 .آشناشيم هم با بيشتر که بهتره چيز هر از قبل:گفت و کشيد عميق نفس يه آدرين

 .شم نامزدش خوام مي واقعا انگار حاال

 .شده فانتزي توهم دچار بدبخت

 .مزمنش نوع از اونم

 حال هر به ولي.نه يا گفته بهت شروين يا شراره رو اينا که نميدونم:داد ادامه ديد سکوتمو وقتي

 ايران تو سالگي 02 تا.آمريکاييه مادرم و ايراني پدرم.هستم خانواده فرزند تنها من...ميگم دوباره

 ....و شدن جدا هم از پدرم و مادر نداره ربطي تو به که داليلي به اما کرديم مي زندگي

 .شدن جدا چرا بگي بايد.نههههههه:گفتم و حرفش وسط پريدم

 مه از و نيومدن کنار هم با فرهنگشون اختالف خاطر به.گم مي باشه...دخترا شما اخالق دست از_

 .شدن جدا

 ...گفتي مي خب...آهان_

 بزرگ مادر و خواهر يه فقط.بود پدرم از تر تنها خيلي چون کردم انتخاب مادرمو با زندگي من_

 ابن هم رو مذهبم ضمن در.رفتم آمريکا به مادرم همراه.داشت فاميل و اقوام کلي بابام ولي داشت

 ...و کردم عوض داليلي بر

 سفارشاتمونو و شد ظاهر محل بي خروس قالب در و رسيد گوشمون به پسره اون صداي دوباره

 .شد دور ازمون و ميز روي چيد
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 وليموفوض و کنجکاوي و بود حساس واسم خيلي که جايي بود؟دقيقا اومدن موقع چه اين نکبت آخه

 .وسط پريد زرتي ميداد قلقلک

 ...ديگه بده ادامه_

 .مسيحيه مذهبم اآلن:گفت و زد مليح لبخند يه

 ي تهرش به شدنم قبول و کنکور ي نتيجه ديدن موقع شد وارد بهم لحظه اون که شوکي خداوکيلي

 ...نشد وارد بهم پزشکي دندون

 ...کاه زير آب اي.بود گردنش توي صليب همش چرا بگو پس

 دو هر سال 2 اين توي:داد ادامه صحبتاش به بود شده تعجب عالمت شبيه که قيافم به توجه بي

 الجع ال بيماري يه پدرم که شدم متوجه بار آخرين.زدم مي سر بابام به و ايران ميومدم بار يه ماه

 يه اين گرفتم تصميم منم.مونه مي زنده سال يه تا اکثر حد که گفتند و کردند جوابش دکترا و داره

 رفتمگ سامون و سر ببينه داشت آرزو هميشه پدرم.بگذرونم پدرم با رو سال يه از کمتر يا و سال

 .بود عروسش ديدن خواستش آخرين.

 اين به اگه شايد.هست مد طراح مادرمم و داره آمريکا توي سازي اتومبيل ي کارخونه يه پدرم

 .باشيش ديده اي ماهواره هاي شبکه تو باشي داشته عالقه چيزا

 ي هکارخون وقتي:گفت و حرفش وسط پريدم چيزيه چه ميدونين خودتون که چيزي يه مثل دوباره

 اينجاست؟ خودش چرا آمريکاست تو بابات

 و ايران پاشونم يه و آمريکاست پاشون يه دستياراش و همکارا و اونجا کرده گذاري سرمايه_

 .کنه مي مستقيم نظارت ميره بار يه ماه چند هر بابامم.بابام پيش

 ...آهان_

 شد؟ تموم سواالت_

 ...است عيب ندانستن نيست عيب که چيه؟پرسيدن خب...آره_

 حد رد فقط بپرسه نکنم فکر که پرسيد موردش در سوالي بابام اگه.هست کامليا مامانم اسم_

 شلخته دختراي البته و نمياد خوشش وراج دختراي از بابام.کافيه بگي بهش گفتم بهت که همينايي

 .پوليده ژوليده و ملخته
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 .حلقم تو ادبياتت_

 .رفت ور گالسش کافه با و نگفت چيزي

 من اينکه به و نوشيدم جرعه جرعه رو چاکت کلد به بودند شده تبديل ديگه که چاکلتم هات منم

 .کردم فکر بدم بهش اطالعاتي چه

 کنار ور-بود چاکلت کلد منظورم ببخشيد- چاکلتمو هات و زدم شکممو قيد کردومنم نگام منتظر

 .گذاشتم

 فرزندي؟ تک:پرسيد کنم باز لب اينکه از قبل

 فهميدي؟ کجا از.آره_

 .ديوونه خله يدونه يکي ميگن آخه_

 .اي يدونه يکي خودتم خوبه:گفتم و کردم پنهان لبخندمو

 .انداخت باال اي بامزه حالت به ابروهاشو از يکي فقط و نگفت چيزي

 دبير مامانمم و عمرانه مهندس بابام.هستيم شيرازي خودم نتيجه در و بابام و مامان:گفتم

 .بسه همينا.بگم بهت که نميدونم الزم چيزيو ديگه...شيميه

 بدي؟ ادامه که کرد التماس کي حاال_

 .دادم نمي ادامه ميکردي التماسم_

 تهخواس يه فقط راستش....رسه نمي جايي به بحثامون.بيخيال:گفت و کرد نگام چپ چپ يکم

 .يکن بازي نقشتو ادب دختربا يه مثل و نکني کل کل بامن بابام جلوي که اينه اونم.دارم ازت

 ادبم؟ بي من مگه:گفتم رويي ترش با

 .نيستي ادبم با نيستي ادب بي اگه_

 .بگيره ايراد مادرم و پدر تربيت نوع از رگه دو سوسول ي بچه پسر يه مونده همين_

 .جوريه اين ذاتت تو.ندارم مادرت و پدر به کاري من_

 ...جالب چه....ادبه بي ذاتم...آها_
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 .نداره بحثمون به ربطي هيچ هستم رگه دو که اين ضمنا_

 موردش در که دونه مي ايراني تربيت از چي کرده زندگي آمريکا توي که پسر يه آخه.داره.چرا_

 ده؟ مي کارشناسانه نظر

 وقتي ات ميکنم تربيت آمريکايي سبک به بچمو کنم ازدواج روز يه من اگه...دونم مي تو از بيشتر_

 .باشه نداشته زبون دومتر بعضيا مثل شد بزرگ

 .بده جامعه تحويل آمريکايي مودب گودزيالي تا 4 و بده ادامه روش و کار همين به.تو به آفرين_

 بابام هآخ.شم مي پشيمون تصميمم از قبل از بيشتر زنم مي حرف باهات بيشتر چي هر راستش_

 .هست نقشه اينا ي همه فهمه مي اول ي ثانيه همون تو ببينه رو تو اگه

 .دادم کار اين به تن اجبار به.کتم بازي نقشو اين نداشتم دوست اولم همون از که من_

 .سالمت به رو ما و بخير رو شما پس_

 !!!!!!بوده آب اونوره سال 2 و هست دورگه که کردم مي شک اصطالحاتش از کم کم

 به رو عصبانيت با.بود من به ها نگاه ي همه هم باز.شدم بلند جام از عصبانيت با و برداشتم کيفمو

 تا ينبگ هستم بهم؟اگه زدين زل اينجوري که هستم بعدي سه سينما شبيه مگه:گفتم همشون

 .بفروشم بليط

 شاپ افيک از وحشتناک اخمي با.نکردند نگام ديگه و پايين انداختند سرشونو حرفم شنيدن با همه

 ي هحاشي کنار زدن قدم به کردم شروع اختيار بي.کنم چيکار و برم کجا دونستم نمي.شدم خارج

 مورد در زدن حرف به چه رو تو قزميت چلقوزه آخه:کردم بلغور لب زير.جاده

 و خودت شور مرده.بشه له الستيک زير چشات اون و ماشين زير بري ايشاال...تربيت؟؟؟کثافت

 .چيني سه درجه بنجول ي پسره.ببرم ريختتو

 .کرد کر گوشمو ماشيني الستيکاي جيغ صداي لحظه همون

 .صدا سمت برگردوندم سرمو

 .دارم کارت باال بيا:گفت و پايين داد رو شيشه.بود نکبتش خود.بعله
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 يم بوق واسم و کرد مي حرکت کنارم کم خيلي باسرعت اونم.نذاشتم محلش و دادم ادامه راهم به

 ودشوخ سريع و بلند هايي گام و عصبانيت با و شد پياده شم نمي سوار ديد وقتي.شم سوار تا زد

 .رسوند بهم

 چي همه يني پس:گفت و جلوم ايستاد.ندادم بهش رو اجازه اين من ولي بگيره دستمو خواست مي

 بازي؟ بي تمومه؟بازي

 ادبم؟هان؟ بي نگفتي فهمه؟مگه مي چيو همه اول ي لحظه تو بابات نگفتي مگه_

 رو کارا اين و التماس و کشيدن ناز ي حوصله من جون دختر ببين.کردي توهين بهم هم تو_

 مه دارم نياز بهت من هم بگم پرده بي...نکردم کارا اين از حاال تا مياد يادم که هم جايي تا.ندارم

 امباب با بايد نه؟امشب يا کني مي قبول بگو باش زود حاال.زياده دختر نشدي تو اگه البته.تو

 .بزنم حرف درموردش

 .کنم قبول مجبورم:گفتم بعد و کردم فکر يکم

 .نه يا آره بگو فقط:گفت نکبت

 .آره_

 و شروين فقط.شه خبر با موضوع اين از نبايد دانشگاه هاي بچه از کدوم هيچ راستي...آفرين_

 .دوستت اون و شراره

 روشاست؟ منظورت_

 .همون آره_

 .بشه مطلع کسي نمياد خوشم منم.باشه_

 .برسونمت تا سوارشو حاال_

 .نکرده الزم_

 .نمياد خوشم.ديگه نکن ناز_

 .انداختم باال زمان هم ابروهامو نه عالمت به
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 اگه.تهس زياد بيکار و عالف پسر خب ولي شه مي پيدا سختي به تاکسي جا اين.درک به.نيا خب_

 .برو يکيشون با خواستي

 .غيرت به ماشاهلل_

 .خواي نمي خودت کنم چيکار خب_

 .بود قبليش ماشين کپي که ماشينش سمت رفت

 .مشکي قبليه و بود قرمز اين فقط

 .شد سوار و کرد باز رو راننده سمت در و زد دور ماشينو

 .رفت مي داشت راستي راستس

 .خدااااااااااا هي...نيومده ما به کردنم ناز

 .رفتم که ديگه؟من نمياي:پرسيد دوباره

 .شدم سوار و ماشينش سمت رفتن

 .بندازم زمين روتو نيومد دلم کردي التماس خيلي چون:گفتم خنده با

 .برم روتو_

 .کردم نازک براش چشمي پشت و نگفتم چيزي

 .آورد در حرکت به رو از ماشينو بعد و کرد نگام چپ چپ يکم

 .کرد روشن ضبطشو

 .شد پخش آرام و ماليم ريتم با خارجي آهنگ يه که نکشيد طولي

 .کردم رد رو آهنگه و ضبط سمت بردم دستمو اختيار بي

 .رفتم مي حال از شنيدنش محض به و نميومد خوشم آهنگا اين از

 .داشت مستقيم ي رابطه آهنگ ريتم با انرژيم جورايي يه

 .برسم توپ آهنگ يه به تا کردم مي رد رو آهنگا تند تند
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 .شد فلج دستم انگار شنيدم رو pitbull و marc antoni از let it rain آهنگ وقتي

 .کرد ردش ريلکس خيلي آدرين که دادم مي گوش بهش داشتم ذوق با

 .ميدادماااااا گوش داشتم.ادب بي:گفتم اعتراض با

 .کنم حذفش باشه آخه؟يادم آهنگيه چه اين_

 .بدجنسي خيلي_

 .مرسي_

 .نداشت قابلي.کنم مي خواهش_

 . داد گوش بهش لذت با و گذاشت آروم ريتم با آهنگ يه

 دوس رو آهنگه واقعا يا ميشد کيف خر و ميداد روحي ي شکنجه منو داشت دونم نمي

 آهنگ که شدم متوجه سوزوندن فسفر و دقت يکم با.بود آشنا واسم آهنگه چقدر....داشت

 .تايتانيکه

 .دادم گوش بهش و شدم بيخيال منم

 .بخونه اول از زد دوباره شد تموم آهنگ وقتي...خوشگليه خيلي آهنگه خدايي

 عاشقي؟؟؟؟ مگه بچه.بابا اي:گفتم.شدم مي کفري داشتم ديگه

 .دارم دوست رو آهنگه اين ولي.نه_

 .ديگه چيز يه بزن.شدم خسته_

 .برسه دادم به خدا.ميزني غر چقدر_

 

 .ضبط سمت بردم دستمو آروم آروم

 .نشده متوجه که کردم فکر

 .داري دوست که آهنگي بزن.چيه ديگه کارا اين:گفت و خنديد اما
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 .ايم خونه در دم ديدم که کنم کارو همين اومدم ذوق و شوق با

 .گرفت زورم خيلي

 .شدم خالص بعضيا شر از و خونه رسيدم باالخره.آخيش:گفتم

 مسواک هم خواب از قبل.باش خوبي ي بچه.برسون سالم دوستت به...زني مي حرف چقدر_

 . نکن فراموش گيتارو کالس قبل ي دفعه مثل هم فردا.بزن

 و ودمب دانشگاه کاراي درگير گفتم و گذاشتم کالس شاگردا جلو.موندم خواب.که نکردم فراموش_

 .رفت يادم

 .نموني خواب کن سعي فردا خب_

 ميک ماشينشو در و شدم پياده ماشين از و کردم خم راست سمت به سرمو باشه ي نشونه به

 .بستم محکم

 .کرد نگام منتظر و نکرد توجهي

 .رفت نمي چرا نميدونم

 شکنجه دچار رو روشا تا دادم فشار هم سر پشت بار چند رو در زنگ و نکردم بهش توجهي منم

 .کنم عصبي ي

 .بود حساس کار اين رو جور بد

 .شد مي بيشتر لحظه هر خونه فلزي در پشت از هاش غر غر صداي

 .ديد آدرينو که سرم تو بزنه اومد و کرد باز رو در باالخره

 در رکتح به ماشينو اونم تو رفتم اينکه محض به و زد بهش بوق يه آدرينم.کرد سالم بهش سر با

 . کارش پي رفت و آورد

 .بست رو در و داد تکون دست واسش روشا

 .واالاااا.کنن نمي زمونه دوره اين دختراي که کارايي چه
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 و نايستادم جام سر هم لحظه يه همين واسه پرته و چرت سواالي از پر مخش توي دونستم مي

 .گرفتم پيش در رو خونه ساختمان راه

 شد؟؟؟؟ چي:گفت و رسوند بهم خودشو اونم

 چيشد؟؟؟ چي_

 .ديگه قرارتون_

 .ندم سوتي که گفت بهم چيزايي يني.زديم حرف يکم ابوالقوزي؟؟؟فقط ي دختره چيه ديگه قرار_

 رفتين؟ کجا حاال_

 .شاپ کافي_

 .روشن چشمم به به_

 .درد:گفتم و خنديدم

 .اتاقم تو رفتم مستقيم ورود محض به و کردم باز رو ورودي در

 .بودم خسته خيلي خيلي

 بغل رو جينگولي و نرمم و گرم تخت رو زدم شيرجه لباسام کردن عوض از بعد و زدم درسو قيد

 .کردم

 .کيه جينگولي بدونيد خوايد مي البد حاال

 .دارم دوسش بسيار بسيار بنده که رنگه سفيد پشمالوي و تپل خرس يه جينگولي

 .کنم الال تا رنگم بنفش پتوي زير رفتم

 .حالمااااا تو زد قشنگ گوشيم صداي که بودم خواب ي آستانه در

 .کيفم سمت رفتم و شدم بلند جام از حال بي خيلي

 .گيرنده تماس اسم به زدم زل و آوردم بيرون توش از گوشيمو

 ...بود نشده سيو گوشيم توي اسمش اما
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 وت نظر مورد مشترک.زدين زنگ موقع بد خيلي گيرنده تماس خانوم يا آقا:دادم جواب حوصله بي

 ور گوشي بوق شنيدن از بعد لطفا.نداره گو و گفت ي حوصله و خماره تقريبا اآلنم.بود خواب اوج

 .بووووووق.کنيد قطع

 گي؟ مي که چيه پرتا و چرت اين:گفت و اومد حرف به يارو کنم قطع گوشيو اومدم که همين

 شوووووما؟_

 .آدرينم_

 ....تا گفتي مي زودتر هاااااااتويي؟خب:گفتم و ايستادم صاف سيخ مث اسمش شنيدن با

 چي؟ تا_

 .بذارم سرش به سر يکم کردم هوس

 .کنم قطع تر زود تا:گفتم جوابش در.ميخاريد تنم خفن

 بي بابام.کن کنسل تو فردا مداراي قرار ي همه پس عزيزم خب:گفت و تر باال برد صداشو ولم

 .ببينتت تا منتظرته صبرانه

 بابا؟ نه مگه:گفت حرفش دنبال به

 داشت.آدرينه دست بغل بود معلوم که رسيد گوش به آدرين صداي از تر ضعيف نفر يه صداي

 .بياد بگو بهش.آره آره:ميگفت

 .دادم مي گوش حرفاشون به مبهوت و مات واقعا

 بزني؟ حرف بابام با خواي مي خانومي:داد ادامه آدرين

 .زوووووود.بزنم حرف باهاش بهش بده گوشيو.آرههههه:گفتم

 بي خجالت ديگه ديديش که فردا از اما.ميدم حق بهت چرا؟ولي خجالت.هاني آخي_

 باشه؟؟؟.خجالتااااا

 .مبکن عليکي و سالم يه خوام مي بهش بده ميگي؟گوشيو شعر چرا نکشيدم خجالت که من_
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 ميام دانشگاه از بعد عصر فردا پس.داره دوستت خيلي بابامم:زد مي خودشو حرف اون باز ولي

 .دنبالت

 آدرين:تمگف و کردم استفاده موقعيت از.بگه بهم نازکتر گل از تونه نمي باباش جلو که دونستم مي

 .هستي قزميتم.خري خيلي

 ...فدات بيشتر تو:گفت و خنديد

 .بوکسرا به بدمت و بکس کيسه تو بندازمت خواد مي دلم_

 .طور همين منم_

 آدرين؟_

 جانم؟_

 .جانم و کوفت_

 .کنم مي روشن چيو همه.گم مي بهت ديدمت که فردا حاال_

 هم تو و گم مي بهت بخواد دلم چي هر چون عمرمه ي لحظه بهترين اآلن....بابا جوب تو بشين_

 .کني کاري توني نمي

 .بود گفتن ما از.خونتونااااا در دم بيام که کني مي وسوسم داري حرفا اين با_

 .کني مي غلط:گفتم ولي ترسيدم لحظه يه

 .نداشتم حرفامو اختيار و بودم شده شير لحظه اون تو

 .رسيد گوشم به گوشي تو از دري شدن بسته صداي

 هم افرد اگه حالت به واي فقط.کردي مي زبوني بلبل خوب.نرسه بهت دستم اگه فقط:گفت آدرين

 .کنم کوتاهش ميشم مجبور وقت اون. .ببري کار به حد از بيش زبونتو

 .ترسيدم نگو وااااي_

 .دنبالت ميام 2 ساعت فردا:گفت و کشيد عميق نفس يه

 .ميام خودم نکرده الزم_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

89 

 

 ....گفتم من که خودته؟همين دست مگه_

 بودي؟؟؟ خواب راستي:داد ادامه و خنديد

 دهز بهش اونم از تر بد حرفاي آخه گفتم دلم تو چرا دونم نمي البته....دراد جونت تا:گفتم دلم تو

 .پيش دقايقي بودم

 شدي؟ مرگ ذوق حاال.بودم خواب آره:گفتم

 .شد الزم شايد.کن سيو شمارمو راستي....خيلي.آره_

 ...شمارمو راستي.باشه_

 هداشت حرفي نکنم فکر که هم تو.ندارم حرفي ديگه...گرفتم شروين از:وگفت کرد قطع حرفمو

 .خدافظ...نيست مهم باشي داشته اگرم باشي

 .روم کرد قطع گوشيو بزنم حرفي اينکه از قبل

 ....داد مي حرصم اينکار با خاصيت بي انتره

 .کردم نگاه شمارش به سريع

 .موند ذهنم توي راحتي به که بود رند قدر اون

 ....کوچولو شازده:گذاشتم اسمشو و کردم سيوش

 تنظيم بودمو کرده دستکاريش شاپ فتو با و بودم گرفته ازش شمال تو که هم رو عکسي اون

 .صفحه رو بيوفته عکسه اون زد زنگ وقتي که کردم

 اربيد زود طرفم اون از بودم خوابيده زود چون....خوابيدم گرفتم و سايلنت رو گذاشتم گوشيمو

 .نميداد حال بهم ريختن کرم مثل هيچي لحظه اون تو...شدم

 .زد چشممو صفحش نور همين واسه بود تاريک کامال هوا هنوز.برداشتم گوشيمو

 .هست صبح 3 ساعت ديدم کردم نگاه چشمي يه

 .زدم زنگ آدرين به بار چند

 .کرد قطع گوشيو و پريد خواب از باالخره بار سه از بعد
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 .بخواب بخواب...بودي مسيحي راستي....شو آماده صبح نماز واسه پاشو:دادم اس ام اس

 اس ام اس اينبار.کرد قطع گوشيو قبل ي دفعه مثل اونم و زدم زنگ دقيقه چند از بعد دوباره

 خخخخ.هار هار هار.کنم خواهي عذر تا زدم زنگ فقط:دادم

 .شدم ضايع المپيک حد در منم و بود کرده خاموش ولي زدم زنگ بهش دوباره

 .خوابيدم دوباره بعد و وبگردي رفتم يکم

 بردم تشريف حرکات اين و خميازه و قوس و کش کلي از بعد.شدم بيدار روشا از زودتر صبح

 .شستم صورتمو و دست و دستشويي

 .يخچال سمت البته و خونه آشپز تو رفتم مستقيم بعدشم

 .انداختم پايينش تا باال از خريدانه نگاه يه و کردم باز درشو

 وتاد تو رو شير بطري يه و يزدي کيک جعبه يه و شکوپارس شيشه يه ولي جوري چه دونم نمي

 .دادم جا دستام کف

 .بستم يخچالو در پا با

 .رفت بندري شد بسته درش وقتي بازم ولي بدم انجام کارو اين آروم خيلي کردم سعي البته

 .ها صندلي از يکي رو نشستم و ها ميز سمت رفتم خيال بي

 .شدم صبحونه خوردن مشغول دولپي

 تنريخ مي چي هر هميشه مياد يادم تا و کنم ناز خوردن صبحونه بحث تو نداشتم عادت بچگي از

 .من بودم آدمي همچين بلههههه.خوردم مي ذوق با جلوم

 .شد ظاهر خودشم بعد چندلحظه و رسيد گوش به روشا اتاق در شدن بسته بازو صداي

 .بود کرده قالب توهم دستاشو و اپن رو بود شده خم بود هال تو که حالي در

 آدرينه؟ شدي؟اثرات خيز سحر چيشده:گفت

 ....سوما.بودم خيز سحر بذاره؟دوما اثر من رو بخواد که هست کي آدرين اوال_

 .دو و يک مورد همون سوما:گفتم و خاروندم سرمو وسط اشارم انگشت با.بگم نداشتم چيزي ديگه
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 .دستشويي سمت رفت و خنديد

 خوري؟ مي صبحونه:گفتم بلندي صداي با

 .نه_

 .درک به_

 .ندارم اشتها خب_

 کرد؟ التماس کي حاال_

 .شد سکوت غرق جا همه ديگه و رسيد گوش به دستشويي در شدن بسته صداي

 .اتاقم به برگشتم شير ليوان يه کشيدن سر از بعد

 .ره مي بندري داره گوشيم ديدم

 .کردم نگاه گيرنده تماس اسم به و برداشتمش تخت رو از

 ما از يادي شد طرفا؟چي اين از.سپهر آقاي سالم:دادم جواب و زدم لبخند يه.باباست ديدم

 کردين؟

 دختري؟ خوبي.پزشک دندون خانومه سالم:گفت و خنديد

 خوبين؟ شما.نيستم بد.مرسي_

 خبرا؟ چه.ممنون_

 .خوردش شه نمي عسلم من يه با که کرده پيدا نامزدي يه دخترتون فقط هيچي:گفتم دلم تو

 خبر؟ چه اونورا.هيچي:گفتم بلند

 .آرتاست عروسي هفته آخر فقط.هيچي_

 .قاپيد بابام دست ازتو گوشيو نفر يه لحظه همون

 قزي؟خوبي؟ سالم:پيچيد گوشي تو بزرگم مامان لرزون صداي بعد لحظه چند

 ما؟ ي خونه اومدين.بزرگ مامان سالم به به_
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 .پ ن پ_

 .آوردم مي در شاخ تعجب از داشتم

 .برين مي کار به جديد اصطالحات انگار:گفتم

 جان؟ ساناز_

 رچقد ز يه نگفتن حاال.خدا هيييي.ساناز گه مي بهم بزرگم مادر هنوز ولي گذشت سال بيست

 مگه؟ سخته

 جون؟ مادر جونم_

 خودتو بري نکني دق وقت يه.مجردي فاميلمون توي تو کردوفقط شوهر هم آرتا_

 .شوهره زياده که چيزي.داري وقت هنوز.بکشيا؟نترس

 .داد مي داشت دلداريم مثال حاال

 .مجردم من فقط فاميل تو که نيس مهم واسمم.ندارم ازدواج قصد که من_

 نکردي؟ پيدا زيدتو يا نداري قصد_

 داده؟ يادتون کي رو ها کلمه اين بزرگ مامان:شاخ تا ده با

 ...بوک فيس_

 .شد مي بيشتر و بيشتر داشت هام شاخ جور همين

 .شده ديرم.بشم آماده بايد ديگه من ولي زدم حرف باهاتون که شدم خوشحال:خنده با

 تيشآ خودتو نکنه يا.بزنيا رگتو و حموم تو نري وقت يه.گفتم مي داشتم خب.مادر نداره اشکال_

 .گم مي رو جون افراسياب.ها خوبه داره قصابي کوچمون سر که غالم آقا پسر همين.بزنيا

 موش باالشم دندون دوتا.داره زبون لکنت.هست هندونه تا 6 اندازه که شکمش.خوبه خيلي آره_

 شلوار با هم ها صبح.منه نصف قدشم.کچله سرشم وسط و مشکيه و فر خدادادي موهاشم.خورده

 .دنيا اون فرسته مي رو بسته زبون گوسفند تا چار و باباش مغازه تو مياد کردي

 .جونته بيامرزآقا خدا جوونياي مثل.موئه پر دستشم تازه مادر آره:گفت ذوق با
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 جون؟ آقا بود جوري اين واقعا:چندش با

 .بود ها مايه اين تو ولي کامال نه_

 .زد تون صدا يکي کنم فک جون مادر.آهان_

 ميزني؟ گول بچه_

 .جون مادر نه_

 .همرات به خدا.جون مادر برم من پس_

 ...گرفت خندم.کرد قطع خداحافظي بدون

 .شدم دانشگاه راهي روشا همراه به و شدم آماده سريع

 .شدم کالس وارد روشا همراه و دوشم رو انداختم پشتيمو کوله

 .بود مشغول کاري به کي هر

 .... و خنديد مي بلندبند دستيش بغل با يکي و خوند مي کتاب يکي

 .زدند مي حرف هم با داشتند و بودند کالس آخراي که شروين و شراره سمت رفتم

 .شدند ساکت ديدند رو من تا

 شدين؟هان؟ ساکت ديدين منو تا که گفتين مي چي:گفتم

 .سالم اول:گفت و زد لبخند شروين

 .نشستت ماه رو به_

 .زديم مي حرف آدرين و تو مورد در داشتيم_

 .کنم بازي نقشو اين کردم قبول که کردم غلطي يه من.خدا هييييي_

 .آدرينه باباي مهمون سانا امشب گفتم مي شي؟داشتم مي عصبي چرا بابا نه_

 .خنديدم هار هار و آوردم در اداشو خودش جلو
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 به توجهمو طرف اون و طرف اين دويد مي ها گرفته برق مثل داشت که دختري موقع همون

 .کرد جلب خودش

 شوخود قلم صد کنم عرض چه که قلم هفت و پوشيد مي تنگ و جيغ هاي مانتو که بود اينايي از

 .کرد مي آرايش

 .کرد بسته و باز کيفشو هاي زيپ سريع

 .گرده مي چيزي رسيددنبال مي نظر به

 .صورتش مقابل گرفت و کرد پيدا کيفش تو از جيبي ي آينه يه هولکي هول

 .زد آينه تو خودش تصوير به چشمک يه بعد و کرد صوف و صاف شو مقنعه يکم

 .زدم مي بال بال معلق ذرات مثل خنده از گي مي منو وااااي

 .در سمت رفت بعد و کرد نازک برام چشمي پشت دختره

 .عمليت پوز و تک اين با.هلوووووو نخورتت موش.اييييييش:گفتم دلم تو

 .شد کالس وارد کوچولو شازده که نکشيد طولي

 .کرد سالم بهش و زد لبخند يه دختره

 .ما سمت اومد و داد جوابشو لب زير نگاهي نيم بدون آدرين

 .کردم آماده شدن بازخواست براي خودمو لحظه اون تو

 .بود دستش تو جزوه تا چند و کيف يه

 .کرد سالم و طرفمون به اومد و صندليش روي گذاشتشون

 .کردم نگاش ها الل بچه عينه منم دادن جوابشو بقيه

 .بود دهپوشي اي قهوه کتون شلوار يه بود،با چسبيده تنش به که شيري کوتاه آستين پيراهن يه

 .بود دستش مچ دور هم چرم دستبند يه

 .زد مي برق گردنش توي هميشه مثل که صليبشم
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 .لباش روي هم شيرين لبخند يه و بود شلوارش جيب توي دستاش

 .زد مي لبخند شروين به داشت نشيد خوشحال البته

 .من به زد زل يهو بعد و کرد شوخي شروين با يکم

 کرد مي نگام که همونطور و کرد خم راست سمت به کمي سرشو و انداخت باال ابروهاشو از يکي

 .کشمت مي:گفت لب زير

 .بهش زدم زل فقط منگال کپي

 2 ساعت ات اگه حالت به واي فقط.کنم مي کنسل امروزو گيتار کالس:گفت تشريفات و لبخند بدون

 .نشي آماده

 .نفره 5 ما به ها نگاه ي همه ديدم

 .جام سر نشستم رفتم و ندادم جوابشو

 .کردم مي حس خوبي به نگاهشو سنگيني

 .شد کالس وارد معصومي استاد که نکشيد طولي

 .شد مي دعوامون باهم جلسه هر که بود اعصاب بي و عنق خانومه يه

 هم با تربيش و بردم کار به بيشتر جلسه هر المصبمو زبون اين منم و افتاد لج باهام اول ي جلسه از

 .شديم بد

 .بهش زدم زل اخم با

 مي تر زن هم به حال و پوشيد مي راسته و بلند مانتوي هم دفعه هر تختش و دراز هيکل اين با

 .شد

 .بود پيرزني مدل و چرم هميشه که کفشاشم

 .واسم بود انگيز نفرت قيافش چقدر

 .عقابي بيني و سبزه پوست با اي قهوه ريز چشماي

 .داد مي نشون بيشتر صورتشو درازي و بود دماوند کوه عينه مقنعش نوک هم هميشه
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 .معصومي خانومه به دوختند چشم و جاشون سر نشستند رفتند دانشجوها ي همه

 .کرد پال و پخش نمک و رفت رژه کالس عرض در يکم

 .بخندند بودند مجبور همگي.ها بچه بدبخت

 شگذاشت و بستش بعد و انداخت مطالبش به نگاهي و آورد بيرون کيفش توي از قطورشو کتاب

 .کنار

 .دادن درس به کرد شروع کلفتش صداي با

 .کرديم مي برداري نکته گاهي از هر هم ما

 .نداشتم دادن گوش درس ي حوصله و بود رفته سر حوصلم خفن کالس وسطاي

 .شدم برد انگري بازي مشغول و برداشتم گوشيمو

 .بود هم معصومي خانوم به حواسم البته

 .انداختم آدرين به نگاهي

 .بود من از تر جلو رديف يه ولي بود نشسته کناريمون رديف تو

 .بودم پشتش من چون نه اون اما کنم کنترل کاراشو تونستم مي من

 نخو خر باز خوبه:گفتم دلم تو و زدم لبخند ديدنش با اختيار بي.بود گوشيش تو سرش اونم

 .نيست

 .رفت بندري گوشيم لحظه همون

 .اومده اس ام اس يه شدم متوجه

 .خوردم جا خيلي آدرينه طرف از ديدم وقتي

 .خوندمش و کردم بازش سريع

 حالي؟ چه در:بود نوشته

 توچي؟.کنم مي بازي برد انگري دارم:دادم جواب و خنديدم
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 .کرد نگام خنده با و عقب برگشت لحظه يه

 يگهد يکي به پيامو اين خواستم مي.ببخشيد:رسيد ازش ديگه اس ام اس يه که نکشيد طولي

 چندي؟ ي مرحله حاال.تو به دادمش اشتباه.بدم

 .زدم رو ارسال ي دکمه و...چه تو به:نوشتم.گرفت زورم خيلي

 .کردم دنبالش هيجان با و بازيم سراغ رفتم

 حشتو با و باال آوردم سرمو روشا ي سقلمه با که کردم مي تنظيم بازي تو پرتابو ي زاويه داشتم

 .بود ايستاده سرم باال که معصومي خانوم چشماي تو زدم زل

 

 .ريزش و زشت چشماي تو زدم زل و دادم قورت دهنمو آب ترس با

 .بدش:گفت عصبانيت با و گوشيم به زد زل

 .کنم تقديمش گوشيمو تا جلو آورد دستشو حرفش دنبال به

 ...ببخشيد معصومي خانوم_

 .بدشششش گفتم:زد داد

 ...داد حالي يه گوشم ي پرده به خوشگلش صداي با

 بيرون دستام بين از گوشيمو سريع ولي کنم خواريشو پاچه بعد و کيفم تو بذارم گوشيمو اومدم

 .بيرون:گفت و کشيد

 استاد؟_

 .بيرون.نباشه حرف_

 .کنيد مبيرون بخوايد که نيستم ابتدايي بچه.کنيم حلش صحبت با بذارين.ببخشيد خدا رو تو_

 ادر آقاي به اآلن.برسم خدمتت به تا بيرون برو:گفت و کرد بيشتر خراششو گوش صداي ولوم

 .بيرون.کنه روشن باهات تکليفمو ميگم
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 قيهب.آدرين حتي.کردن مي نگام داشتن همه.شدم رد کنارش از حرص با و زدم کج لبخند يه اخم با

 .آوردن مي در شکلک بهم و کردن مي مسخرم هم پسرا

 .کنم چيکار و برم کجا بايد دونستم نمي.شدم خارج کالس از بهشون توجه بدون

 ترف عصبانيت با و بيرون اومد معصومي خانوم من از بعد بالفاصله.ايستادم در جلوي همونجا

 .دانشگاه مدير دفتر سمت

 .تو برم خواستن ازم که نکشيد طولي

 سمت رفتم ذکر مشت يه گفتن با و عقب دادمش باز و کردم درست موهامو و جلو دادم مو مقنعه

 .دفتر در

 .صد رو رفت مي داشت فشارم و لرزيد مي داشتند دستام

 ...بيرون بياد تا شکافت مي سينمو داشت و زد مي کنان تولوپ تاالپ قلبمم

 .شدم دفتر وارد در شدن باز با و دادم تکون رو در ي دستگيره لرزون لرزون

 مي در رو نديده مهتاب آفتاب و ادب با دختراي اداي داشتم و بود پايين سرم هميشه برخالف

 .آوردم

 .بزنه داد سرم بلند يکي تا شدم منتظر و گفتم سالم يه لب زير

 السک کنم؟سر چيکار شما با من سپهر خانومه:پيچيد گوشم تو راد آقاي صداي که نکشيد طولي

 کنين؟ مي بازي خشمگين هاي پرنده نشستين

 منظورتونه؟ برد انگري_

 .کرد نگام خشم با

 چيه؟اسمش خشمگين هاي پرنده خب:گفتم دلم تو و پايين بردم بود ممکن که جايي تا سرمو

 .برده انگري

 .نگفت چيزي کسي لحظه چند

 کنار دانشجو اين با تونم نمي ديگه من راد آقاي.کشه نمي خجالتم.واال خوبه:گفت معصومي خانوم

 .کنن نمي اذيتم قدر اين کالسم پسراي حتي.بيام
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 .شد آش از تر داغ ي کاسه ترشيده ي دختره اين باز خدا واي

 کنم؟ کار چي شما با من سپهر خانوم:گفت راد آقاي

 ور وامونده ي ترشيده اين خودم من.کالس تو برو جون عمو بگي و کني بوسم:گفتم خودم پيش

 .کنم مي ادب

 .نگم چيزي دادم ترجيح اما

 .شمام با:گفت و کرد بلند صداشو راد آقاي

 .در سمت چرخوندم سرمو.تو اومد زدن در بدون نفر يه و شد باز در لحظه همون

 .سرم بزنه اون دادم يه اومده البد.رسيد مي نظر به عصباني هم خيلي.آدرينه ديدم

 ... راستش عمو:عموش به رو و ايستاد باهام جفت و سمتم اومد

 بيرون؟ اومدي چرا تو:آدرين به پريد و کرد اخم معصومي خانوم

 مث باز بعد دقيقه دو و نرفت رو از اما...شد الل ميکنه نگاش چپ چپ داره راد آقاي ديد وقتي

 .بذارن پاشونو من کالس تو ندارن حق ديگه ايشون.سپهره سانا من طرف:وسط پريد جسد

 اينکه از قبل ولي دادم تکوني يه هم دهنمو داخل خرسي آدامس حين همين در.بدم جوابشو اومدم

 !!!خوري مي که آدامسم.به به:کرد ايفا رو زبون نقش داستان ي ترشيده دختر باز بزنم حرف

 يزچ جز آدامس که نکرد زد گوش بهم کسي بذارم دانشگاه تو پامو خواستم وقتي ولي شرمنده_

 .ميجون.خورن نمي آدامسو ضمنا.مياد حساب به حروم هاي

 .شد قرمز قرمزه صورتش رنگ قشنگ

 .نبود خودمم دست ولي برم مي کار به مصبمو ال زبون دارم حد از بيش دونستم مي

 ليو نيست حروم آدامس...مياد بدم آدامس از که گفتم اول ي جلسه از من ولي:گفت عصبانيت با

 .چقدره دانشجو يه ادب و شعور که ده مي نشون درس کالس سر

 ناي.کنين مي توهين دانشجو يه شعور به دارين شما معصومي خانوم:گفت و وسط پريد آدرين

 بذارين؟ تنها رو ما ميشه.نيست درست
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 .شه مشخص تکليفم بايد.خير_

 .بذارين تنهامون لطفا:گفت و آورد کش رو معصومي پوز راد آقاي

 .شد خارج دفتر از حرص با هم ترشيده ي دختره

 .بود دفتر کنار که چرمي هاي مبل از يکي روي نشست آدرين

 .منه تقصير.نکرده کاري سانا عمو:گفت عموش به رو

 .شد معمول حد از تر گرد راد آقاي چشماي

 بهتون جشن تو امروز خواستم مي.دارم دوسش گفتم که دختريه همون سانا:داد ادامه آدرين

 پرت حواسشو و دادم اس ام اس بهش کالس سر من راستش.نشد ولي کنم معرفيش

 .منه تقصير.کردم

 .نگفت چيزي راد آقاي لحظه يه

 سر داشته سانا.نيست اس ام اس موضوع ولي:گفت آدرين به بعد و چشمام تو شد خيره فقط

 .کرده مي بازي کالس

 که ببنده رو اس ام اس ي صفحه خواست و شد هول سانا.بوده گوشيش قبلي ي صفحه اون_

 موشع دستاي بين از گوشيمو.شد باز صفحه اون بدش شانس از ولي.نياد پيش واسم مشکلي

 و داد نشون بهش پيامو آخرين تاريخ و زمان و هاش اس ام اس تو رفت پررو پررو و کشيد بيرون

 .بودم گناه بي بنده مثال که کرد راضيش باالخره

 .بشينم کنارش و برم که خواست ازم و مبل روي نشست رفت دوباره آدرين

 .کردم کارو همين منم

 .عموش به زدم زل استرس با و کنارش نشستم

 .شد باز بناگوش تا منم نيش آگاه ناخود صورتم رو شد پاشيده لبخندش وقتي

 نبايد.ابودي مقصر هم تو حال هر به البته.تويي اصلي مقصر کردم فکر من.شرمنده جان سانا:گفت

 ...دادي مي رو آدرين اس ام اس جواب
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 ارچيک جنابعالي با من پسر گل:گفت و بهش زد زل شيرينش لبخند همون با و آدرين به کرد رو

 کالسه؟؟؟ سر عاشقي و عشق جاي کنم؟؟؟آخه

 چون.نکن اخم حاال.بابا باشه:گفت و خنديد عموش.کرد مي اخم بيشتر و بيشتر لحظه هر آدرين

 تو از هبقي از بيشتر زادمي برادر تو چون.نشه تکرار ديگه ولي شم مي بيخيال بود اولتون ي دفعه

 .دارم انتظار

 دادي؟ نمي توضيح درست چرا تو جان سانا:گفت و من به کرد رو ديد رو آدرين سکوت وقتي

 .خجالتيه خيلي سانا کال:داد جواب من جاي به آدرين

 .زدن مي حرف جام به بقيه همش.چيه اونجا من نقش دونستم نمي

 .نيستا کمرو زيادم:گفت و خنديد عموش

 .زد لبخند زور به هم آدرين

 زشت خيلي.شرمنده راد آقاي:شدم خودشيريني ي آماده و انداختم کار به زبونمو

 .بدونيد رو آدرين و من ي قضيه جوري اين نداشتم دوست اصال راستش...ببخشيد.شد

 منض در.کالست سر برو...باش نداشته وجدان عذاب اينقدر و شو بيخيال ديگه.کنم مي خواهش_

 .کنيد خواهي عذر هم معصومي خانوم از

 .کالسشون سر نرم ديگه گفتن ايشون ولي_

 .بکنين خواهي عذر و برين شما حاال.کنم مي راضيشون_

 .چشم_

 سفيدم رو.نکنه درد دستت:گفت آدرين.نبود راهرو تو کس هيچ.شديم خارج دفتر از مون دوتا

 .عموم جلو کردي

 .بگيري گردن به تقصيرارو نياي خواستي مي.چه من به_

 توزبون که هم تو.شد مي تر بد که ديدت مي مهموني تو عصر و نميومدم اگه...روت اون قربون برم_

 وارفته ماست مثل همونجا.ديگه کردي مي هم سر دروغي يه خب.ميندازي کار به من واسه فقط

 .بودي
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 آدرين؟_

 هوم؟_

 اون هب مياين؟چرا هم به خيلي معصومي و تو دونستي مي:گفتم و چشماش تو زدم زل شيطنت با

 کنه؟ بازي نامزدتو نقش که ندادي پيشنهاد

 .مربوطه خودم به ديگه اونش:گفت و گرفت ازم نگاهشو يکدفعه ولي چرا دونم نمي

 .کنم کارو همين شدم مجبور منم و کالس توي رفت حرفش دنبال به

 .شد تموم معصومي کالس موقع همون بختانه خوش

 .شد خارج کالس از بود دستش توي که کالسور دوتا با و شد رد کنارمون از غره چشم با

 .کردن مي نگامون خاصي جور ها بچه ي همه

 در لکشک و کنين باز نيشتونو بعد ي دفعه:گفت عصبانيت با و پسر گله يه سمت رفت آدرين

 .کنم مي آسفالتتون بيارين

 آيا؟؟؟ ميکنه طرفداري من از داره.اوهوووووو

 .کردن جين سيم به کردن شروع و سمتم اومدند روشا و شراره

 گفتن؟ چيشد؟؟؟چي:شراره

 .گذشت خير به و زد حرف عموش با آدرين.هيچي_

 از ورج يه.شد عصبي اينقدر آدرين بيرون بردت آشغال ي زنيکه که لحظه اون:گفت هيجان با روشا

 .گرده برمي معصومي ي جنازه با اآلن گفتيم که بيرون رفت کالس

 .کنه فکر بد نامزدش مورد در عموش ترسيده.خودشه خاطر به همش_

 !!!عجب:گفتند زمان هم روشا و شراره

 اول که دخترست همون ديدم.کالس آخر برد کشون کشون و گرفت دستمو نفر يه لحظه همون

 .صالحي پارميدا...نذاشت محلش اون ولي زد مي بال بال آدرين واسه صبحي

 فرمايش؟:پرسيدم تعجب با.بهم زد زل غضب مير مثل بعد و انداخت پام تا سر به نگاهي يه
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 آدريني؟هان؟ ي چيکاره_

 .غافل دل هييييييي.آدرينه پيش دلشون خانوما خانوم پس.اوهوووو

 مربوطه؟:گفتم

 .شدم نمي کالم هم باهات نبود اگه:گفت عصبانيت با

 اون؟ از بهتر کي و بدم حرص يکيو خواست مي دلم

 که باشين فهميده خودتون امروز کنم فکر دوما.راد آقاي و نه آدرين اوال:گفتم و زدم موزي لبخند يه

 .چيکارشم

 .نداري لياقتشو تو.کنار بکش پس.نداري دوسش که دونم مي:گفت قبل از تر عصبي

 .داري تو البد:گفت و انداختم پاش تا سر به آميز تحقير نگاه يه

 .نداشت چهرش توي هم بانمکي چيز.بود سبزه و بود من از تر کوتاه قدش

 کمه؟ چيم مگه.دارم که بله:گفت دختره

 ذارب...ترينش خوشگل رو گذاشتي دست پسر همه اين بين مياد خوشم...سقف به اعتماد بابا_

 موردت در....نکن سکته تو حاال...داره هوامو همين واسه.بابامه دوست پسر آدرين.کنم روشنت

 .کرد توجه بهت بيشتر بعد ي دفعه من خاطر به و سوخت دلش شايد.زنم مي حرف باهاش

 ازم و کرد گم گورشو اونم و تو اومد شفيعي استاد که بگه چيزي اومد.ترکيد مي حسودي ازز داشت

 بقيه دست آتويي ديگه تا بود جمع درس به حواسم سخت و سفت بعدي کالسهاي....شد دور

 کالس از داشتم وقتي.رفتم مي راه داشتم زور به.نداشتم جون ديگه ها کالس بعد....ندم استادا

 .دنبالت ميام2:گفت و نزديکم اومد آدرين شدم مي خارج

 .کردم نگاش فقط و نگفتم چيزي

 .بدم جوابشو نداشتم حال حتي

 رستوران؟ بريم.ره مي حال از داره دوستتون:گفت تا سه اون به رو و خنديد

 .کردند موافقت همه
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 .رفتيم ديگه رستوران يه به دفعه اين

 نجو ولي برقصم پاشم بود مونده کم.بود پخش حال در خوشگلم آهنگ يه.بود وتميز تر و مدرن

 .نداشتم

 .ميز يه پشت نشستيم همگي

 سفارش کباب جوجه همگي.بخورم هم رو ميز روي هاي منو بود مونده کم گشنگي از که من

 يهو که کردم دراز جلو سمت به پاهامو و وارفتم صندلي ميشد؟رو آماده مگه حاال المصب...داديم

 گذاشتم کامال پامو پررو پررو منم.کرد نگام اخم با.آدرينه کفشاي فهميدم.مانعي يه به خورد

 .روپاش

 .واالااا.کنه نگامون اخم بدون بشر اين بار يه نديديم ما.شد تر عميق اخمش و و کشيد عقب پاشو

 ...آوردينا شانس امروز:گفت شروين

 

 مي مکچش و لبخند بهم هي بود نشسته کناري ميز پشت که پسري...نيومد در جيکمون کدوم هيچ

 چشمک مزه با آخه.گرفت خندم افتاد بهش چشمم که آخر ي دفعه ولي نکردم توجهي بهش.زد

 .زد مي

 .بکش خجالت:خشم با و پام تو زد آدرين موقع همون

 چي؟ از_

 .شد ساکت آدرين يهو گيم مي داريم چي ببينن تا کردند نگامون تا سه اون چون

 واسش.کرد کارو همين اونم.رنگش خاکستري چشماي تو زدم زل و چونم زير گذاشتم دستمو

 خودمم.نشست لباش کنج کج لبخند يه و کنه مهار شو خنده نتونست که آوردم در ادا يه يواشکي

 .گرفت خندم

 .شده تموم ريملم واااااي:گفت شراره يهو

 جلب خودش به آدرينو و شروين و من توجه که گفت بلند اونقدر ولي گفت مي روشا به داشت البته

 .کرد
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 .شم مي زشت ريمل بدون همين واسه کوتاهه هام مژه من:گفت شراره

 .رفتم ور ميز روي چنگاالي و قاشق با و زدم پوزخند يه

 .ها بلنده خوب پريده ور اين هاي مژه:گفت و من به کرد اشاره روشا

 .هام مژه به زدن زل آدرين و شروين حرفش دنبال به

 .نخنديدم و کردم کنترل خودمو بدبختي به ولي گرفت خندم

 .نيست مشکي شما هاي مژه مثل ولي بلنده:گفتم روشا جواب در

 .کني نمي آرايش که حالت به خوش سانا:گفت شراره

 .نکن آرايش هم تو خب.وا_

 .ده مي طالقم هفته يه عرض در شروين که نکنم آرايش اگه.شه نمي_

 .آرايشت نه.شدم خودت عاشق حرفيه؟من چه اين:گفت شروين

 ماش حرفا وقتي شه مي بد حالش آدم.خودتونو کنين جمع.کردن شروع دوتا اين باز:گفتم حرص با

 .ده مي گوش رو

 چقدر حرفا اين فهمي مي موقعش به.کني نمي درک حرفامونو حاال تو:گفت خنده با شروين

 .شيرينه

 .شد هندي فيلم.گاد ماي اوه_

 .نگرفته شکل توش احساسا اين هنوز.هست بچه خيلي سانا:گفت و خنديد آدرين

 .خان منگل.اي بچه خودت:گفتم و پاش تو زدم ميز زير از

 گم؟ مي دروغ مگه:گفت و عقب کرد شوت پامو پاش با اونم_

 .لعنت منکرش بر.واال نه_

 .گوشيش تو کرده سيو چي اسممو بدونم داشتم دوست

 .گشتم دنبالش مخاطبام توي و آوردم در گوشيمو
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 گزن آدرين گوشي يهو.شد برقرار ارتباط و دادم فشار رو سبز ي دکمه کردم پيدا اسمشو وقتي

 .منم دونست نمي خنگ منگله.خورد

 ذاشتگ گوشيشو وقتي.کرد قطع و انداخت بهم نگاه يه اسمم ديدن با و آورد بيرونش جيبش تو از

 ....رسمي؟اه همه اين چرا آخه...سپهر سانا کرده سيو اسمم ديدم پايين

 .شد اشتباه.زدم زنگ تو به واي اي:گفتم.ذوقم تو خورد راستش

 جواب سريع.بود عموم پسر شاهين ي شماره.گرفتم رو بعدي ي شماره نشه ضايع اينکه واسه

 زدين؟ ما به زنگي يه عجب چه.خانومي سالم به به:داد

 .داشت رو رادار حکم لحظه اون تو آدرين مخصوصا همه گوشاي

 ...ندارم آزاد وقت زياد و سنگينه درسام واال:گفتم و زدم لبختد

 مياي؟ آرتا عروسي.بيخي_

 .صد در صد_

 .جيگر کردم پيدا واست نفرو يه_

 جانم؟؟؟_

 ...آوردم گير واست توپ خواستگار يه_

 تو پريد آب يهو شاهين ي جمله اين شنيدن با که ميخورد آب داشت آدرين لحظه همون

 .من به زد زل و.خوبم:گفت بااخم اونم.کمرش پشت زد بار چند شروين.گلوش

 هم يهبق گفت مي يارو چي هر و ميکرد پخش صدارو هم ولوم کمترين با حتي که بود جوري گوشيم

 .شنيدند مي

 .گي مي رو اينا جون مادر ي کوچه سر قصابي پسر هست؟؟؟نکنه کي حاال:گفتم

 سمهند.هست علي اسمش.که شناسيش مي...خانومم برادر....گفتم جدي...بابا نه:گفت و خنديد

 زنگ مبه ديروز.ديديش عروسيم تو خودت.خوبه هم قيافه لحاظ از.خوبه ماليشونم وضع.کامپيوتره

 االح خب....کشيدي زحمتشو خودت ولي بزنم زنگ بهت که بودم فکر تو منم.بگم بهت گفت و زد

 تو؟ قول از بگم چي بهش من
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 .کرد مي نگام داشت مار زهر برج عينه.آدرين نگاه تو خورد گره نگام

 .کنم فکر بايد:گفتم

 .داره گناه.بده جوابشو هفته آخر تا.بفکر خب_

 .کنم مي خودمو سعي:گفتم و خنديدم

 .منتظرم پس_

 نداري؟ کاري_

 .گلي نه_

 .خدافظ قربونت_

 .خدافظ_

 لب زير و زد پوزخند يه آدرين.کنن مي نگام دارن تا 4 اون ديدم و کرم قطع گوشيو

 .هه...قربونت:گفت

 هم تو.ميشيا ترشيده آخرش.شد باز هم ديوونه ساناي بخت:گفت و روشا ي کله پس زد شراره

 .کن پا و دست يکيو زود

 .رفت دادين شوهرمم.جالب چه:گفتم

 خوبيه؟ پسر نگفت مگه:شروين

 کنم؟ بدبخت رو ديگه يکي و خودم که کارم بي مگه.ندارم ازدواج قصد من ولي.چرا_

 .داره مشکل مخالف جنس با کال سانا.شروين کن ولش:شراره

 .شد دور ازمون و ميز روي چيد غذاهامونو خان گارسون جناب موقع همون

 بذار درک به.بود واداشته خنده به رو همه خوردنم طرز.ها جوجه به کردم حمله ها گشنه گدا مثل

 .روزه دو دنيا.بخندن

 و کرد پاک دستمال با دهنشو دور بعد و خوردش عشوه با و چنگالش سر زد جوجه تيکه يه روشا

 سوال؟ يه:گفت
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 .بپرسه خواد مي سوالي چه ببينيم تا سمتش برگشتيم همه

 چيه؟ دارين که آرزويي بزرگترين:روشا

 .بگردم رو اروپا کل دور يه شراره با:شروين.رفتن فرو فکر تو همه

 .اهوووووو

 .دمش آشنا شروين با که جايي همون درست.عقب برگرده زمان:گفت و زد شيرين لبخند يه شراره

 .خوره مي هم به حالش هستن؟آدم آرزوهايي چه ديگه اينا.بابا اي:گفتم اعتراض با

 .کنم پيدا شدمو گم ي نيمه که اينه منم آرزوي...ديگه آرزوئه خب:گفت روشا

 .نکني گمش اول از خواستي مي_

 .احساس بي:گفت و کلم پس زد بود نشسته روشا و من بين که شراره

 .آدرينه نوبت حاال:شروين

 دگيزن خونه يه توي بابام و مامان با روز يه فقط که اينه من آرزوي:گفت و زد تلخ لبخند يه ادرين

 .روز يه فقط...جفتشون با...کنم

 ...بيچاره...حيوونکي آخييييي

 سقف به زدم زل....آرزوهام و ها رويا تو شدم غرق يهو...بگم آرزومو تا من به زدن زل همه

 لفامي دختراي ي همه جلو برگشتم که بعد.بگيرم توپ عکس يه و خارج برم:گفتم و رستوران

 شه؟ مي يني وااااااي.بدم پز هيييييي

 ....دادن تکون واسم سرشونو تاسف با همه

 .بهتره که شما آرزوهاي چيه؟از خب_

 .خورم نمي اينو من.شد سرد غذام اه:گفتم اخم با.انداختم سردم غذاي به نگاه يه

 .ديگه بخور.نکن ناز بابا:روشا

 .کنم مي عوضش ميرم اآلن.تونم نمي_
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 ولي گارسون سمت رفتم آوردم مي در شکلک شراره و روشا واسه که همونطور...شدم بلند جام از

 دمز زل..شکست تقي و پايين افتاد دستم از غذا بشقاب.مانعي يه به خوردم محکم راه وسط يهو

 نخراشيدش صداي با.بود ايستاده روبروم سوخته سياه و گامبو نهايت بي دختر يه.يارو به

 کوري؟؟؟ مگه:گفت

 .خانوم ببخشيد...نه_

 .احمق ي دختره:گفت و تکوند لباسشو روي برنجاي راستش دست با

 هک گيرم کنين؟؟؟حاال مي توهين چرا.کردم خواهي عذر که من خانوم:گفتم اخم با.شدم عصباني

 بغلم؟ تو اومدين چرا شما آخه.نديدم رو شما ابعاد به موجودي و بودم کور من

 هستي؟ طلبکارم روم ريختي رو کني کوفت خواستي مي چي هر_

 .هايده ميشي کني کار تحريرات رو يکم!!!قشنگه صدات هم خيلي...نبر باال صداتو من واسه_

 .کنن مي نگامون دارن همه ديدم

 .کنه دعوا باهاش تا گشت مي يکي دنبال و بود شليته نهايت بي دختره

 .نشکستم کاه مث قليونيتو ني هيکل تا شو خفه_

 تا ارکن بکش...لوپز جنيفر بابا....هيکل خوش بابا...حلقم تو هيکلت:گفتم و خنديدم غش غش

 .بوده سيبيالت احترام به نگفتم چيزي حاال تا اگه...نکردم آسفالتت

 کني؟ مي آسفالت چجوري مثال_

 يه دشاي که کردم نگاشون منتظر و انداختم شروين و آدرين به نگاه يه.بگم بهش چي که موندم

 .بکنن حرکتي

 آوردي؟ چيه؟کم:گفت و خنديد غش غش دختره

 .نه:گفتم خشم با و باال زدم آستينامو

 .زدم باال هم آستينامو که بيوفتم در بک گنده اين با خواستم مي چجوري لحظه اون تو دونم نمي
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 دايستا.سمتم اومد و شد بلند جاش از خودش و نذاشت آدرين که بشه بلند جاش از اومد شروين

 ذرع سانا قول از من:گفت بعد.کرد نگاه سوخته سيا و زشت موجود اون به سينه به دست و کنارم

 .بندازه راه معرکه که نيست شما مثل محترمي خانوم يه شان در...کنم مي خواهي

 سمت برد منو و گرفت مانتومو ي گوشه بده دادن جواب ي اجازه نکبت اون به اينکه بدون

 بدين؟ ميشه هم ديگه کباب جوجه پرس دو ببخشيد:گفت.گرسون

 .چشم بله_

 آدرين بعد و کنم دعوا عالمه يه همشون با خواست مي دلم.کردن مي نگام داشتن همه هنوز

 .ده مي حال خيييييلي.بکنه طرفداريمو

 تو خاک:گفت شراره.کردن مي نگام خاصي جور يه تا سه اون.نشستيم جامون سر برگشتيم دوباره

 کشتت؟ مي زنه مي نگفتي.سرت

 .گندش شکم اين با.کرده غلط_

 که وهبشن تا گفتم بلند رو جمله اين عمد از منم.بود ميزما روبروي ميزشون و نبود دور زياد دختره

 .نشوندنش زور به اطرافيانش که بشه بلند جاش از اومد عصبانيت با.شنيد

 .کردما حال.بود باحال خيلي سانا....جذبه ماشاهلل...شجاعت ماشاهلل:گفت و ميز رو زد شروين

 که گن مي کسي به عالي دختر يه اونا نظر از.بودن امل بسکه....کردن نگاش اخم با روشا و شراره

 ميشه؟؟؟؟ مگه آخه.نياد در جيکشم عمومي اماکن تو

 .بود نشده آماده هنوز آدرين و من غذاي ولي کشيدن کنار و خوردن غذاشونو ي بقيه

 .بياد اصفهان از امروز شروين ي خاله قراره.بريم بايد ديگه شروين و من:گفت شراره

 .ميام باهاتون منم.مياد خوابم منم:روشا

 .ريم مي هم با بعد بمون.کني مي غلط تو_

 .شرمنده...مياد خوابم شديد...نچ_
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 به الاص...بدن حرصم تا کردند مي کارو اين.گذاشتن تنها آدرينو و من و رفتند و پاشدند تايي سه

 هب...خورم مي ناهارمو نداره ديدنمو چشم که راضي خود از و دراز زبون جنتلمن يه با تنهايي...درک

 .خونمون رفتيم خودمون ماشين با کدوم هر و خورديم ناهارمونو خالصه.رمانتيکي همين

 لباس کمد در زدم مي سوت آهنگ همراه که طور همون و دادم فشار صوتمو ضبط play ي دکمه

 جلو شگرفتم.آينه جلوي رفتم و کشيدم بيرون بودمو کرده انتخاب قبل از که لباسي.کردم باز هامو

 لب زير و تخت روي کردم پرتش بيخيالي با...انداختم لباسه و خودم به نگاهي آينه توي از و

 موجود يه عنوان به که اينه من ي وظيفه...نيست مهم اصال هم نياد بهم.مياد بهم که معلومه:گفتم

 خابانت به گرده برمي هم نمياد بهم لباسم يا زشتم که اين.همين.باشم داشته حضور اونجا زنده

 .آدرين

 اتاقم روبروي دقيقا که خونه آشپز توي رفتم دادم مي قر که حالي در و شدم خارج اتاق از

 اين حوله با داري هنوز که تو:پرسيد.آورد در شاخ تا چند ديدنم با بود نشسته هال تو که روشا.بود

 بشي؟ آماده خواي مي کي پس.ميزني پرسه طرفا

 .چه تو به:گفتم کردم مي باز يخچالو در که حالي در

 که بود سرد آبه اونقدر.خوردم چهارمشو يک نفس يه و برداشتم يخچال توي از رو آب بطري

 .بود کربال صحراي پيشش آالسکا

 يه قطف چون شدم مي آماده بايد ديگه.اتاقم به برگشتم و گذاشتم کابينت روي همونجا رو بطريه

 دليل هب لباسه.آينه جلوي ايستادم هم باز.کردم تنم و برداشتم رو لباسه همون.داشتم وقت ساعت

 اب رنگش.رسيد مي نظر به معمولش حد از تر سرخ و زد مي برق يجورايي بود ساتن که جنسش

 و ودب گردني يقش مدل.شد مي مکمل پوستم سفيدي همچنين و بود رنگ ميشي که چشمام رنگ

 تنگه هلباس کمر تا.بود زانوم از تر باال وجب يه تا هم بلنديش.خورد مي گره گردنم پشت يقش بند

 .بود دخترونه و شيک و ساده مدلش.بود پفي و عروسکي مدل باسنش باالي از و بود تنگ

 بود ريجو.کردم گيسشون آبشاري مدل بعد و کردم شونشون مفصل دوبار.موهام سراغ رفتم اينبار

 موهام روي سرم چپ تا راست سمت از مانند زنجير گيس يه و بود ريخته اطرافم موهام تموم که

 .داشت قرار
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 هم قرمز و مشکي شلوار و مانتو يه و موهام رو انداختم سادمو رنگ مشکي شال احتياط با

 اب خواستم مي وقتي که بود کفشي همون.کردم پام سانتيمو 8 پاشنه قرمز براق کفش... پوشيدم

 .بودم کرده پام شاپ کافي برم کوچولو شازده

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم لباسمو همرنگ دستي کيف

 .دره دم دوماد آقا.بدو:روشا

 .شعوري بي خيلي روشا

 کردم يتشهدا مستقيم دقيق گيري نشونه يه با و برداشتم رو بود مبل کنار که فرشيمو رو دمپايي

 .مالجش تو خورد و نکرد نامردي اونم.سرش سمت

 و مزدي مي هم ي کله و سر تو داشتيم ها ابتدايي بچه مثل.دنبالم افتاد داد مي فحش که حالي در

 .شديم ميخکوب جامون سر در زنگ صداي شنيدن با که دويديم مي هم دنبال

 ومهخان بگذره خوش بهت اميدوارم...نکن کفريش اينقدر برو:گفت و جلو سمت داد هلم يکم روشا

 .بازيگر

 لوج رفتم سريع.بود خونه جلوي آدرين ماشين.شدم خارج در از چشمک يه زدن با و کردم بوسش

 .عليک سام:شدم سوارش و

 .داد جوابمو سر با عادي غير العمل عکس هيچ بدون و انداخت پام تا سر به نگاه يه

 بود دهپوشي طوسي اسپرت و تکي کت يه با کتون مدادي نوک شلوار يه.کردم آناليزش چشمي زير

 .بود چشماش رنگ هم که

 توجه شصليب هم باز و بود پوشيده کتش از تر رنگ کم هفت يقه ي جلوبسته بلوز يه هم کتش زير

 .کرد مي جلب خودش به آدمو

 .کنن نگاش ها بديد نديد مثل اينقدر هيز ي دختره:گفتم دلم تو و برداشتم کردن آناليز از دست

 درينآ که اونجايي از اما....بردم لذت خورد مي صورتم توي که بادي از و پايين دادم ماشينو شيشه

 زورم...باال داد منو سمت ي شيشه نيشخند با نيست بدجنس هم اصال و داره دوست رو من خيلي

 بياد اي باال بره دونست نمي شيشه بدبخت.باال داد اون باز و پايين دادم رو شيشه دوباره و گرفت

 غول؟؟؟ نره اين دست از کشه مي چي طفلکي...سوخت واسش دلم کنين باور...پايين
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 همتوج.فروخت مي گل داشت که نوجوون پسر يه به افتاد چشمم ايستاديم چارراه پشت وقتي

 .کنه مي نگاه يارو همون به داره هم آدرين که شدم

 آدرين؟_

 هوم؟_

 .بخري گل واسم بايد_

 بايد؟_

 يانقالب حرکت يه هم تو.بخار بي ي شازده کنم بازي نامزدتو نقش نبايد من که همش...ياال.آره_

 .بکن

 هي حکم هم شما...بازيه يه اين خانوم نخير...نامزدمي که شده باورت راستي راستي کنم فک_

 هر هم تو و آمريکا رم مي من...ميکنم فراموش اسمتم ديگه شدنش تموم محض به..داري بازيگرو

 .کني مي خواست دلت کار

 خبرا اين از آقا مياد؟نخير خوشم ازت کردي فکر خنديدم روت به بار دو نکنه!باش اينو_

 پس.خورم مي جوش زود هم همه با...بود خواهم و هستم و بودم خاکي آدم هميشه من...نيست

 هي خاندانت جلو شم مي مجبور نخري اگه چون بخري رز گل بهم بايد هم حاال...خبراييه نکن فکر

 .بکنم هايي خرابکاري سري

 .ببين عاقبتشم و بکن اينکارو:گفت اخم با

 دونيبترسم؟مي تو از داري توقع نترسيدم رستوران داخل مانند بشکه سيبيلوي دختر اون از من_

 .بخري گل واسم بايد پس...کنم مي گفتيو که کاري کني اذيتم که

 گل؟ به دادي گير چرا حاال_

 .خوري مي حرص خريدنش با چون.اوممممم_

 .آورد در حرکت به ماشينو پيروزمندانه لبخندي با آدرين و شد سبز چراغ لحظه همون

 .نباش خوشحال قدر اين...توراهه هم ديگه راه چار يه_
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 و لگ و دي سي داشتند بچه پسر تا چند هم جا اون...رسيديم بعدي راه چار به تا کشيد طول يکم

 شوناز چيزي يه که کردند مي التماس و ماشينا جلوي ميرفتند هي.فروختند مي تنقالت و تخمه

 .باال ميدادند رو شيشه و کردند مي توجهي بي ها راننده اکثر ولي بخرند

 به متوالي ي ضربه تا چند سالشه هشت يا هفت بود معلوم که سال و سن کم پسر يه لحظه همون

 رخالفب ولي.توگوشش زنه مي سيلي يه يا کنه مي له رو بچه اآلن گفتم...زد آدرين طرف ي شيشه

 .پايين داد رو شيشه لبخند با تصورم

 .خانومتون به بدينش و بخرين گل خرين؟يه مي ازم گل يه...عمو سالم:بچه پسر

 .نيست خانومم_

 دخترته؟ دوست:گفت آروم.زد برق شيطنت از پسره چشم

 .داد تکون سرشو نه ي نشونه به و خنديد آدرين

 زا حتما هست کي هر ولي چيکارته دونم نمي من:گفت و آدرين سمت گرفت سرخ رز گل شاخه يه

 .مياد خوشش گل اين

 حرفم به باالخره اينکه از شدم خوشحال حسابي...کرد باز درشو و برداشت چرمشو پولي کيف

 .داد گوش

 .زياده خيلي اين عمو:پسره.پسره به دادش و کشيد بيرون کيفش از توماني ده دوتا

 .هديه عنوان به باشه_

 .رفت و آدرين دست داد رو گل شاخه و جيبش تو کرد قايم رو پوله خوشحالي با بچه پسر

 .بيرون انداختش و کرد بو رو گله آدرينم

 .بيرون انداختيش چرا.من به داديش داري؟مي مرض مگه:تعجب با

 .نگفت چيزي ولي لباش کنج نشست لبخند يه شيطنت با

 .خرم مي خودم اصال.خسيسسسس_
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 رو گله ي شاخه.خريدم ازش بود لباسم همرنگ که قرمز رز گل شاخه يه و زدم صدا رو پسره

 پررو پررو و آدرين سمت چرخوندم سرمو.موهام ي گوشه گذاشتمش و کردم کوتاه

 شدم؟ خوشگل:پرسيدم

 .نچ:گفت کار اين با مان همز و برد باال ابروهاشو.کرد نگام

 .سليقه بد.درک به_

 .باباش ي خونه دم رسيديم اينکه تا نزد حرف باهام ديگه و آورد در حرکن به ماشينو

 .دادم قورت سختي به دهنمو آب و روبروم ساختمون به زدم زل حيرت با

 .اومدم خودم به آدرين صداي با

 .کرد مي نگام غضب مير مثل و بود هم تو اخماش

 کري؟ مگه_

 گفتي؟ چيزي_

 .روبرو به بودي زده زل جوري همين ولي شو پياده گم مي دارم ساعته سه_

 .شم نمي پياده من حال هر به_

 چرا؟؟؟؟_

 .بشم پياده تا کني باز واسم رو در بايد_

 .ها کمه تختت يه_

 .کرد نگام جوري يه

 .کنند مي نگاه ديوونه آدم يه به که جور همون دقيقا.خاص جور يه

 برگشت.زدم صداش که ميوفتاد راه من به توجه بدون داشت و شد پياده ماشين از

 موندم؟ جا ري؟من مي کجا:گفتم.سمتم

 کني؟ باز در نيستي بلد نکنه_
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 مي ننگامو داره خونتونه ي پنجره پشت که تپله زن اون چون.کني باز بايد تو ولي.بلدم نخيرم_

 .کنه

 .ميشه ضايع.نکنيا نگاش:گفت و اومد خودش به يهو

 .کن باز درو بيا حاال.باش_

 و آدرين دست دادم کيفمو و شدم پياده عشوه با.کرد باز واسم رو در ماشينو سمت اومد

 .بيارش:گفتم

 .برات دارم:غريد لب زير

 .نذاشتم که بگيره دستمو اومد.زد چنگ کيفمو حرفش دنبال به

 .عمم جلو کني؟زشته مي همچين چرا:گفت لب زير

 اينم زدم زري يه جوري همين چاقه؟من عمش واقعا يني.ترکيدم مي خنده از داشتم لحظه اون تو

 .کنه نمي نگاه هم پنجره به اوسکله بسکه بدبخت.کرد باور

 .کنار بکش دستتو.نامحرمي تو:گفتم

 .تو بکن موهاتو مهمه واست چيزا اين اگه_

 .خوام نمي_

 .ساناااااااا:طرفم برگردوند روشو خشم با بعد.پنجره به زد زل و جاش سر ايستاد لحظه يه

 کوتوله؟ ندازي مي دست منو ديگه حاال:گفت.خنده زير زدم

 .کوتوله گي مي تو بعد نالم مي بلندي قد از کوتوله؟؟؟؟من_

 شد؟ فهم شير.کني بازي نقشتو بد امشب اگه حالت به واي...ندارم قدت به کاري من سانا ببين_

 مي حرف داره ميموني يا بلبلي يا خري که نيوردم خودم روي به اصال.زدن سوت به کردم شروع

 .زنه

 سانا؟:گفت زدو زل بهم شيطون لبخند يه و زد مي برق که چشمايي با يهو

 کلته؟ توي ها؟چي_
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 کني؟ بازي نامزدمو نقش قراره که دونه مي بابات_

 چطور؟...نه _

 .بفهمه کني بازي نقشتو بد اگه کنم فک_

 .شعوري بي خيلي:اخم با

 .تو ي اندازه به نه اما آره_

 ترسيدم خيييييلي حرفش اين با.افتادم راه دنبالش و نگفتم هيچي ديگه

 رو در درينآ.رسيديم اصلي ساختمون به و کرديم عبور بود باغ شبيه بيشتر که خونه بزرگ حياط از

 ليو رسيديم سالن يه به و گذشتيم هم خونه عريض و پهن تقريبا راهروي از.شديم وارد و کرد باز

 يه که ايرهد شکل به بزرگ سالن يه.رسيديم اصلي سالن به تا گذشتيم هم اون از.نبود توش کسي

 .بود دهش چيده کنار و گوشه چيزا اين و مجسمه و تابلو کلي.بود قبلي سالن سطح از تر باال پله

 بعد.کردم بلند سالم يه شون همه به.شدند بلند جاشون از ديدنمون محض به مهمونا ي همه

 .بشم آشنا باهاشون تا مهمونا پيش برد منو ترتيب به آدرين

 .هستن بزرگم مادر:گفت و مسن و شيک خانوم يه سمت کرد هدايت منو همه از اول

 مشونه چون.نداشتند ديدنمو چشم ها مسن عبارتي به يا.نداشتم مسن افراد با خوبي رابطه اصوال

 .شيطون منم و بودند حوصله کم

 دخترم؟ خوبي:گفت و کشيد سرم روي دست يه.بوسيدمش و سمتش رفتم

 خوبين؟ شما.جون مادر مرسي_

 .شدم خاله پسر باهاش زود چقدرم

 .بعدي نفراي پيش برد و گرفت بازومو آدرين

 .بودند خارج دوتا اون و داشت حضور اونجا يکيشون فقط که داشت عمه تا 3 کل در

 اول برخورد تو.داشت بداخالق و فوضول حد از بيش عموي زن يه و مهربون حد از بيش عموي يه

 .شناختمش قشنگ
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 .ببينمش بودم کنجکاو خيلي.آدرين باباي به رسيديم باالخره

 تر وشنر يکم باباش چشم ولي بود باباش کپي آدرين.بود گندمي جو موهاي با مسن تقريبا مرد يه

 ودب اونجا.بلند قد و چارشونه.بود هيکل خوش و تيپ خوش خيلي.بود جوگندمي که موهاشم و بود

 .ميزونه هيکلش خدادادي و نيست باد آدرين ي شونه تو شدم متوجه که

 چقدر...بود زده ادکلني عجب.کرد بغلم و کرد باز هم از دستاشو و داد تحويلم گرم لبخند يه

 ...بابامه کردم احساس لحظه يه.بود مهربون

 اين آدم يه نه ببينم بايد رو زده قنبرک و تخت رو نشسته که مريض آدم يه ميکردم فکر که من

 .ريختي

 لد کسي به...پسرم ي سليقه به ماشاهلل:گفت و چشمام تو زد زل.جداشدم ازش و زدم لبخندي

 .دخترم اومدي خوش.بست دل زيبا و گل خانومه يه به آخرش و نبست

 .راد آقاي خوشبختم ديدنتون از_

 .ميشم ناراحت وگرنه.کن صدا بابا منو_

 .جون پدر چشم_

 ...بشر اين ادبه با چقدر...اتاقش تو برد و گرفت دستمو آدرين

 زده خودش از عکس يه ديوارش هر رو و بود منتظم ضلعي شش مثل اتاقش.داشت اتاقي چه واي

 خودشيفتگي:گفتم و خنديدم.بودند گرافيکي و خوشگل حسابي همشون.عکسا به زدم زل.بود

 .داريا مزمن

 شخود اونم و فرستادم مي بابام ي واسه عکسامو آتليه رفتم مي که دفعه هر.نزدم رو عکسا من_

 .ديوار رو زده و کرده بزرگ

 که شب يه اگه:گفتم و بهش زدم زل.بود تر بزرگ ها قاب ي همه از بود تختش باالي که قابي

 .ميري مي جا در روت بيوفته قابه اين خوابي

 .شي مي خوشحال هم تو اونوقت آره_

 . کنم بازي هم رو دار عزا آدم يه نقش ظاهر به نمياد خوشم اصال ولي آره _
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 سانا؟_

 ها؟_

 .فهميده اسممو تازه کنم کنه؟فک مي سانا سانا امشب چرا

 .نکنيا دعوا باهاش وقت يه.نداره ديدنتو چشم ويکتورياست اسمش که عموم دختر_

 .ميارم در چشمشو_

 .ميارم در چشمشو ميگه نکن بحث باهاش گم مي...شم مي رواني دستت از من.خدا اي_

 .مياد بدش من از که کرده غلط_

 نه؟ مگه.بود 4145 بابات ي شماره آخر_

 چرا؟؟؟؟ بحث.خوبيم دختر که من:گفتم و ترسيدم يهو

 .بيا و کن عوض لباستو زود هم تو بيرون رم مي.شد حاال_

 دوست...کردم مرتب موهامو و لباس و آوردم در شالمو و شلوار و مانتو شد خارج اتاق از وقتي

 .داره اتاقش توي چيا ببينم داشتم

 فتمر هم بعد.کردم نگاه لباساشو يکي يکي و کردم باز کمدشو در.کشيدن سرک به کردم شروع

 .بود مشکي و سفيد اتاقش چيز همه کال.بود بزرگ مربعي ي آينه يه روش که ميزش سراغ

 نادکل.ديدم ميزه همون رو بودمم نديده عمرم تو حاال تا که چيزايي و تافت و ماسک و ادکلن کلي

 رس بذارم اومدم که رو آخريه.کردم مي امتحانشون و زدمشون مي هوا تو يکي يکي.برداشتم هاشو

 و زدند مي حرف داشتند همه شکر خدارو.شد پودر و زمين افتاد و خورد ليز دستم از يهو جاش

 .نفهميدند شکستنشو صداي

 چلفتي؟ پا و دست اينقدر دخترم آخه.دختر سرت بر خاک

 هب همه.برگشتم اصلي سالن به دوباره.شدم دور حادثه ي صحنه از سريع و کردم ولش جا همون

 ستمنش و آدرين سمت رفتم.زدند لبخند بهم بود عمش دختر که پروا و_عموش دختر_ويکتوريا جز

 .کنارش
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 بود فر و رنگ شرابي و داشت امتداد هاش شونه سر تا موهاش.انداختم عموش زن به نگاهي

 .بود بلند قد و الغر اندامشم.

 کني؟ معرفي بيشتر خودتو خواي نمي:گفت و کرد نگاه بهم اونم

 مي اداره رو سازي راه شرکت يه و عمرانه مهندس پدرم:گفتم و زدم ساختگي لبخند يه

 هم آدرين با...ساله بيست شم مي ديگه ماه البته و دارم سال 09 خودمم....شيميه دبير مادرمم.کنه

 .ترم اين هستم کالسي

 .گرفت ازم نگاهشو و داد تکون شدن متوجه معناي به سرشو بار چند

 ...آشناييت از خوشبختيم خيلي:گفت عموش

 .طور همين منم_

 دمخو به کرد اذيتت آدرين اگه جون سانا:گفت و داد تحويلم شيرين کشمشي ي خنده يه عمش

 .بگيرم حالشو تا بگو

 .حتما چشم:گفتم ذوق با

 آدرين عموي و عمه شوهر که بود کشيدن شام نزديکاي.شد آب هممون يخ گذشت که مدت يه

 و ردک خواهي عذر ازم باباشم.بچينند ميزو رفتند عموشم زن و عمه.بپزند کباب تا حياط تو رفتند

 روبرومون که افريطه دوتا اون و مونديم آدرين و من فقط.بخوره هاشو قرص تا اتاقش تو رفت

 .بودند نشسته

 .ذوقم تو خورد ولي خونه مياي پريون شاه دختر با امشب کردم فک:گفت آدرين به ويکتوريا

 .سانا مثل نميشه پريونم شاه دختر حتي هيچکي من واسه:آدرين

 .اومد حال دلم.داد جوابشو خوب هييييييي

 رديک انتخاب که اوني کرديم فک نيومد خوشت فاميل دختراي از کدوم هيچ از وقتي آخه:گفت پروا

 .تره سر بقيه از

 .نمياد خوشم عملي دختراي از...سرتره من نظر از البد:آدرين
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 نمي ما و بوده اخالق بد و خشن چقدر آدرين...رسيد مي گوش به دوشون هر شدن ولز جلز صداي

 .دونستيم

 آدي کردم پرتغال و موز هوس:بازوش رو گذاشتم سرمو و آدرين سمت کردم خم خودمو يکم

 .جون

 و ستيد پيش تو گذاشت و برداشت ميوه کلي ميز روي کريستال اي ميوه جا توي از و زد لبخند يه

 .شد کندن پوست مشغول جديت با

 بهتره؟ هم جونت ويونا از سانا نظرت به آدرين:گفت ويکتوريا يهو

 .داد کوچولو شازده تحويل جنسانه بد لبخند يه حرفش دنبال به

 بوده؟ خواهش خاطر آدرين ديگه؟نکنه کيه ويونا

 طبيعي حالت از و کرد مشت دستاشو شدت به.باريد مي چشماش از خون.شد عصباني آدرين

 و گلدون تا چند راه تو.اتاقش سمت رفت و پايين کرد پرت رونشو روي دستي پيش.شد خارج

 شده؟ چش يني.کردم تعجب واقعا....شکست هم مجسمه

 .شه مي هم تر عصبي حتما ببينه رو ادکلنه اگه حاال وااااي

 خانوما؟ خانوم دوني مي نامزدتو عشقي ي قضيه:گفت و خنديد پروا

 ذيتشا قدر اين.ميدونم آره:گفتم نبود خبر با موضوع اين از روحمم و دونستم نمي هيچي که اين با

 .کنم نحاليتو تا کنيد اذيتش فقط...ندارم رودرواسي کدومتون هيچ با...طرفيد من با وگرنه نکنيد

 اومد اتاقش تو از آدرين باباي...کردند مي نگاه ما به تعجب با داشتند آدرين عموي زن و عمه

 شد؟ چي:پرسيد وحشت با و بيرون

 .اتاقش تو رفت و شد عصبي ويونا خاطر به آدرين: گفتم و سمتش رفتم

 .نه واااااي_

 و زد در به متوالي ي ضربه چند.بود کرده قفل درشو ولي.اتاقش سمت رفت وحشت با

 .... آدرين....زشته سانا جلو...بيرون بيا...نده عذاب خودتو قدر اين خدا رو تو....بابا...آدرين:گفت

 .خبره هچ جا اين بگه بهم که اينجا نيست يکي. بودم شده گيج شدت به.نشنيد آدرين از جوابي اما
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 بياره؟ خودش سر باليي نکنه.داشتم عجيبي ي دلشوره.شدم مي نگرانش داشتم ديگه

 رفت اخم با.شد مي زده در به تر تند و محکمتر هاش ضربه.زد مي در قبل از تر عصبي باباش

 منم.تو رفت و کرد باز خوردن آب مثل آدرينو اتاق در.برگشت کليد يه با بعد.خودش اتاق سمت

 .رفتم دنبالش

 داد انيتعب با.لرزيد مي و بود گرفته رو اش شقيقه طرف دو محکم.تختش پايين بود نشسته آدرين

 .بيرون برين:زد

 ابخو چراغ بيرون نميريم ديد وقتي...نبود چهرش تو اشک آثار ولي بود شده قرمز قرمز چشماش

 .بيرون:گفت قبل از تر بلند.کرد داغونش و زمين رو کوبيد محکم رو تخت کنار

 همونجا کلفت پوست منه ولي.بيرون رفت و قلبش رو گذاشت دستشو.ترسيد باباش

 .کني بازي نقش خواد نمي ديگه اصال...برو هم تو:گفت.موندم

 .بهش زدم زل و زانوم رو نشستم.پيشش نشستم رفتم و بستم محکم رو در

 برم؟ من يا بيرون ري مي:زد داد

 ارزش بوده چي هر ولي افتاده اتفاقي چه دونم نمي کني؟من مي جوري اين تو؟چرا چته آدرين_

 کني؟ مي نابود ديگه يکي خاطر به خودتو داري.نداره رو رفتارا اين

 .بيرون برو...متنفرم ازت...شو خفه:زد داد

 جوري اين خوام نمي ولي مياد بدم ازت...باشم متنفر کسي از تونم نمي من ولي:گريه زير زدم

 ازيب نامزدتو نقش خواستي نمي اون خاطر به گرفت؟مگه درد قلبش که ديدي باباتو.ببينمت

 تو.بيماره بابات مني؟آدرين تحمل رو متنري ازش که کسي نشدي مجبور اون خاطر به کنم؟مگه

 دير ديگه ولي خوري مي رو روزا اين حسرت روزي يه...کنم مي خواهش.نکن تر بد حالشو ديگه

 ديوونه خيلي....کني خواهي عذر ازش تا نيست ديگه...کني مي حس خاليشو جاي چون.شده

 زنده تربيش سال يه حداکثر تا شخصيت اين با مردي همچين يه که کنم مي فکر اين به وقتي..اي

 ...تو اونوقت...شم مي ديوونه نيست

 .سانا بذار تنهام...نداري خبر هيچي از که تو.خبره چه دوني نمي که تو_

 .بدم حرصت خوام مي...خوام نمي_
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 .بهش زدم زل و دادم قورت خندمو آثار.کرد خفني اخم آدرين ولي خنديدم حرفم دنبال به

 دستاش.دستام تو گرفتم دستشو و کردم جمع رو بود بدنم تو احساس چي هر و زدم زور خيلي

 ماشوچش و نگفت چيزي چون.نيومده بدش دستم گرماي از رسبد مي نظر به.بود سرد خيييييلي

 .ديوار به داد تکيه سرشو و بست

 عاشق يا داشته نامزد آدرين يعني...عشقيه صد در صد...باشه داشته وجود ممکنه ماجرايي چه يني

 .بود تر سخت هم سخت از واسم باورش...بوده؟ کسي

 

 .حاضره شام:گفت در پشت جا همون و زد در به اي تقه آدرين ي عمه

 .ميايم اآلن_

 .بود دستام تو آدرين دست همچنان ولي شدم بلند جام از

 کنم؟ بلندت نداري که توقع.ديگه پاشو:گفتم

 .خورم نمي من.برو تو:گفت و کرد باز چشماشو

 .پاشو.خورم نمي و کوفت_

 .بيروووون برو:کشيد عربده

 دختر هي عينه...کردم مي اشتباه ولي کلفتي پوست خيلي کردم مي فک:گفتم و کردم ول دستشو

 بازم...بيارم کش دخترو تا دو اون پوز تا ميز سر اومدم مي بودم جات اگه من..هستي ساله 04

 اشمب کرده کمکي شايد تا گفتم جوري همين هم رو اينا.کردنه بازي نقش من ي وظيفه...داني خود

 .شه نمي حاليت گم مي چي هر...نفهمي خيلي ولي

 .کرد نگام چپ چپ

 گم؟ مي چيه؟دروغ:گفتم

 .شد بلند جاش از و نگفت چيزي

 شستيمن شکلي مستطيلي و بزرگ بسيار ميز پشت بقيه کنار و شديم خارج اتاق از هم دوشادوش

 .بخوريم غذا تا
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 .ساالد ظرف به زد زل و صندليش به داد تکيه...بود عنق هنوزم آدرين

 .کردم فراموش آدرينو لحظه يه غذا به افتاد چشمم وقتي منم

 .برداشتم بشقابمو کنار چنگال و قاشق

 .ببينم وضوح به تصويرمو شد مي توش از که بود شفاف و تميز اونقدر

 .خوردند مي غذا کارد و چنگال با داشتند همه

 .خوبه چنگال و قاشق همون.نيومده ما به ها بازي يخ اين:گفتم لب زير

 .بشقابم توي غذاي خوردن به کردم شروع

 خواستم مي چيزي سفره سر وقت هر...دروغي هاي تعارف اهل نه و بودم خجالتي نه غذا بحث تو

 هاومد خوششون روييم گشاده از رسيد مي نظر به که هم اونا و گفتم مي آدرين عموي يا عمه به

 .دادند مي بهم لبخند با خواستمو مي که چيزايي

 ور خوشمزگي اين به غذا.سرشون بر خاک...خوردند ساالد فقط و داشتند رژيم که پروا و ويکتوريا

 .ساالد به چسبيدند و کردند ول

 نمي مامانم غذاي مثل غذايي هيچ.بودم هميشگيم حرف سر هنوز ها غذا خوردن از قبل تا البته

 .شد عوض نظرم خوردم رو ميز روي هاي غذا وقتي خب ولي.شه

 اهاشب ترسيدند مي هم بقيه.زنه نمي لب چيز هيچ به آدرين شدم متوجه شد پر پره شکمم وقتي

 .بزنند حرف

 شديد؟ آشنا باهام چجوري دوتا شما حاال خب:پرسيد زري عمه

 .منبر باال رفتم خودم همين واسه گه نمي چيزي آدرين ديدم

 ترم اين اول من.نبود ايران اصال که اول ترم...دوستم نامزد دوست شه مي جان آدرين راستش_

 با بعدش...گرفت نمي تحويل اصال و دست دور به بود زده زل منگال مثل بار اولين...ديدمش

 ...دانشگاه ي کافه رفتيم دوستامون
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 هم بقيه...بخند کي نخند حاال.خنده زير زدم بلند و بگيرم خندمو جلوي نتونستم رسيد که اينجا به

 کلي...کرد مي نگام حرص با هم آدرين...بزنم حرفمو ي ادامه شايد تا من به زدند زل مبهوت و مات

 .شدم کار اين به موفق تقريبا و نخندم که زدم زور

 از يهو که بودم ايستاده آدرين سر باال.بيارم رو ها بچه سفارشات تا رفتم من اونجا:دادم ادامه

 .... و سيني به خورد شونش و پاشد جاش

 دريختن ها چاکلت هات تمومه:گفتم هام خنده ميون.گرفت خندم صحنه اون کردن مجسم با دوباره

 ...آدرين لباس رو

 ...خنديدند آدرين و افريطه دوتا اون جز به بقيه.خنديدن به کردم شروع دوباره

 وشمارش بعدشم...من شرقيه بانوي اومده خوشم ازت گفت آدرين اونجا ديگه هيچي:دادم ادامه باز

 .بيرون رفت وضع و سر همون با و داد بهم زور به

 .نداشتم ديدنتو چشم اصال موقع گي؟اون مي دروغ چرا:گفت و اومد حرف به آدرين

 اومد؟ خوشت ازم کي پس_

 .بشم معلمت که کردي التماس و گيتار کالس اومدي که موقع همون:گفت و کرد فکر يکم

 .کالست تو نوشتي اسممو زور به کردم؟تو التماس من.بابا برو_

 .کردي مي التماس و آموزشگاه جلوي اومدي مي گل و هديه با روز هر هي خودت...نگو چرت سانا_

 .دارمشون هنوز.ميارما گالتو رم مي...کردي مي تو رو کارا بچه؟اون ميگي دروغ من؟چرا_

 فرستادم؟ مي پس من ولي خريدي مي من واسه که گال؟همونا کدوم_

 .شين مي گير در و شه مي دعواتون االن...بسه ديگه شوخي:گفت آدرين باباي

 ميان؟ کي دانشگاهن رئيس که راد آقاي راستي:کردم عوض رو بحث و اومدم کوتاه

 .مياد شام بعد گفت...خانومش داشت کار:زري عمه

 ضعيف ليخي و سختي به گوشيم صداي لحظه همون...کشيدم سر نفس يه نوشابمو و نگفتم چيزي

 .رسيد گوشم به
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 گذاشتي؟ کجا کيفمو آدرين_

 .دش قطع بدم جواب اومدم تا ولي اصلي سالن سمت رفتم سريع منم...کرد اشاره کاناپه روي به

 .بقيه پيش برگشتم و برداشتم گوشيمو.کيه ببينم نکردم نگاه

 طرفدار ادزي سفيد پوست ديگه اآلن جان سانا ميگم:گفت و انداخت پام تا سر به نگاه يه ويکتوريا

 ...کنند مي برنزه شيک و مدرن خانوماي و دخترا اکثر...نداره

 به...نمياد خوشم زياد خودمم البته...داره نفرت برنزه پوست از آدرين دوني مي آخه:گفتم سريع

 .ترند طبيعي و تر جذاب هميشه سفيده پوستشون که اونايي نظرم

 .رسيد گوش به گوشيم صداي دوباره.برگردوند روشو و زد پوزخند يه

 .خدا هييييي:گفتم لب زير.بود بزرگم مامان ي شماره

 .جون مادر سالم:دادم جواب زدمو گوشيمو سبز ي دکمه

 اي؟ زنده خوبي؟سالمي؟هنوز.قزي سالم_

 نباشم؟ زنده چي براي...جون مادر خوبم:گفتم و خنديدم

 .بيا حتما.هفتست آخر...ديگه آرتا عروسي خاطر به_

 .چشم_

 که فردا پس...خوره نمي درد به که چيزا اين و درس...کن شوهر زودتر شنوي مي من از قزي_

 .کنه کمکت نمياد که مشق و درس شدي ترشيده

 .کنه مي پخش صدا گوشيم که نبود حواسم اصال واي...آدرين حتي.خنديدند همه يهو

 .شه مي تموم درسم موقع اون ترشيدگي؟تا تا کو حاال.سالمه 09 تازه من جون مادر:گفتم

 بود ساله 3 بابات بودم تو سن هم که موقع اون من.جوونه انگار که سالمه 09 ميگه همچين.وا_

 .بودند ساله يک و ساله 6 هم احمدت دايي و راحيل عمه

 .داشت فرق زمون اون_

 .دارم کارت...شيراز بيا زودتر قزي راستي...فرقي؟ چ_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

127 

 

 .ميام زودتر تونستم اگه باشه_

 .شه مي تموم شارژم نداري؟اآلن کاري_

 .خدافظ.عزيز نه_

 بود؟ بزرگت مادر:گفت پدرجون.کرد قطع خداحافظي بدون باز

 .آره_

 .داري نامزد که نگفتي بهش مگه:ويکتوريا

 .گفتم چرا_

 حرفا؟ اين و شي مي ترشيده.کن عروسي زودتر گفت چرا پس_

 .مونه نمي يادش چيزا اين همين واسه ضعيفه حافظش يکم_

 هم آدرين.اصلي سالن به برگشتيم همگي...کردند جمع رو سفره آدرين عموي زن و زري عمه

 من هم ديدم خانومشو وقتي.اومدن خانومشم و بهزاد عمو که نکشيد طولي.بود گرفته حالش چنان

 اعتس نيم البته.ديگه هم به بوديم شده خيره منگال مثل ساعتي نيم يه...اون هم و آوردم در شاخ

 .دقيقه دو يکي.نه که

 هستين؟ آدرين عموي زن شما رفيعي خانوم_

 .خوردم جا ديدنت از منم..گلي آره:گفت لبخند با

 بود تنم که لباسي با...کردم سالم هم بهزاد عمو به...کرديم بوسي رو ديگه هم با و کرد بغلم

 .بود عادي اونا واسه لباسا اين گرچه بودم معذب جلوش

 ...انداختم خنده به رو بقيه و کردم زبوني بلبل يکم بنده و نشستيم هم دور همه

 که دمش مي افقي و شد مي صفر داشت شيبم کم کم ديگه.بود گرفته خوابم خفن ديگه شب آخر

 .برسونه منو تا خواست آدرين از جون پدر

 سنگرو زودتر اينکه يني معلومه چي؟خب يني.سمتم گرفت و برداشت هم کيفمو و شد بلند جاش از

 .برو و کن خالي
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 پدر.کردم خداحافظي همه واز کردم عوض لباسمو و آدرين اتاق تو رفتم و شدم بلند جام از منم

 گلم؟ عروس باشه.ببينمت بيا بازم خدا رو تو سانا:گفت و بوسيد پيشونيمو جون

 هر.نميشم عروسش که عروس ي کلمه با...زد تاپ تاپ قلبم نه و انداخت گل لپم نه که بگم بايد

 .بگه ميخواد چي

 .شم مي مزاحم هم باز چششششم.شدم خوشحال خيلي آشناييتوم از_

 حياط تو رفتيم وقتي.افتادم راه آدرين سر پشت و کردم خداحافظي همه از دوم بار براي

 آدرين؟:گفتم

 بله؟_

 کردم؟ بازي خوب نقشمو_

 .نکردم توجهي.نبود خوب حالم_

 دادم؟ انجام وظيفمو خوب بگي اگه ميري مي عنق ي پسره آخه

 بخونم؟ جوري چه فردارو درساي:گفتم و شدم ماشين سوار ناراحتي با

 .بيام فردا نکنم فکر.نخوندم هيچي خودمم.دونم نمي_

 .نامردي خيلي_

 چرا؟؟؟:پرسيد کرد مي روشن ماشينو که حالي در

 بشم؟ صفر من ولي نياي تو بعد بخونم هيچي نتونستم جنابعالي خاطر به من چون_

 .نرو هم تو خب_

 .مونم مي عقب درسا از جوري اين.برم خوام مي_

 .خودته مشکل ديگه اين_

 از ديوونه آهنگ فقط مجرديمون خونه به رسيدن تا.کردم روشنش و ضبط سمت بردم دستمو

 يوقت.کشيد مي سيگار فرت و فرت و نداشت بهم کاري آدرينم.دادم گوش رو مالني و 6afm آرمين

 ...رفت بعد و داخل برم تا شد منتظر حوصلگي بي با رسوند منو
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 .رسيد گوش به حمام در شدن کوبيده صداي هزارم بار براي

 تيوق...دادم ادامه گرفتنم دوش به و انداختم باال ابروهامو خيالي بي با يکم و هزار بار براي هم من

 .شدم خارج حموم از لباسي حوله با گرفتم دوش کامال

 .حموم در جلو بود ايستاده عزراييل مثل روشا

 .اتاقم سمت رفتم گاماس گاماس و آوردم در زبون واسش

 بدبخت من تحويل و کردي يخ حمومو آب دوباره بيشعور:گفت مي که رسيد گوش به صداش

 بشه؟ داغ دوباره تا وايسم کي تا حاال.دادي

 تو پريدم ذوق با شده آتيشي ديدم وقتي و درآوردم زبون واسش دوباره حرف کلمه يه جاي به

 .بستم رو در و اتاقم

 .زدم کنار اتاقمو رنگ بنفش نازک و حرير ي پرده و پنجره جلوي ايستادم

 . بخورم جم پنجره جلوي از که نشد باعث ولي زد چشممو حسابي خورشيد نور

 .کردم عادت وضعيت اين به گذشت که يکم

 .باغچه توي رز هاي گل به زدم زل

 .بودند شده شاداب حسابي بودم داده بهشون رفتن حموم از قبل که آبي از بعد

 .کنم خشک موهامو کردم سعي حولم کاله با و زدم لبخند يه

 .نشست مي دلم به بيشتر و رسيد مي نظر به تر روشن آفتاب نور جلوي موهام رنگ

 .بود تختم روبروي که آرايشم ميز سمت رفتم بعد و رفتم ور باهاشون يکم

 .کردم شونه موهامو حوصله با و آروم آروم هميشه برخالف و برداشتم مو شونه

 .کردم خشکش کامال سشوار با هم بعد

 .کردم تنم و برداشتم بيرون لباس دست يه لباسام کمد توي از

 .نفتي آبي تونيک يه با راسته لي شلوار يه

 .کردم سرم و برداشتم مانتومو از تر تيره شال
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 .کردم ولش حالتي همون و جلو آوردمش دوباره و کردم عوض جاهاشونو و عقب بردم دوطرفشو

 همرنگ دقيقا فرامش که ايمو گربه مدل دودي عينک و کردم درست کج حالت به موهامو جلوي

 .سرم باالي گذاشتم رو بود تونيکم

 .کندم دل آينه از و کردم تصويرم نثار لبخندي رضايت از

 .انداختم کرد مي استراحت تخت روي داشت که بزرگم رنگ مشکي ساک به نگاهي

 .بود ترکيدن شرف در بيچاره

 .در دم بردمش زنان نفس نفس و کردم بلندش زدن زور يکم با و سمتش رفتم

 .برگشتم قبل محل به باز و برداشتم دستيمو کيف و گوشي و اتاق تو برگشتم دوباره

 .کردم پام و برداشتم رو روشا تميز و تر و نو کفش و کردم باز رو جاکفشي در خبيثانه

 .خورد مي تيپم به تقريبا کفشش رنگ

 شرنگ ولي خورد مي بند هم جلوش.بود رنگ آبي ساقدار ي جلوبسته سانتي 5 بلند پاشنه کفش يه

 .کرد مي فرق شالم و مانتو رنگ با

 .روووووشااااااا:زدم داد

 .ردک اندازم بر پايين تا باال از و کشيد هم سر پشت سوت تا سه ديدنم با و بيرون اومد اتاقش از

 .موند ثابت پام رو نگاهش پايين رسيد وقتي

 .کني استفاده وسايلم از گرفتن اجازه با نشد بار يه:گفت و کرد اي مزه با اخم

 .زدن سوت به کردم شروع و باال گرفتم سرمو

 ...نشنيدم حرفاشو که مثال حاال

 .پوشم مي قرمزتو مخمل شلوار منم...نداره اشکالي...ديوونه:گفت و خنديد

 هک شلواري اولين که دونست نمي يرگشته بخت روشاي ولي بودم حساس خيلي شلوارم اون رو

 .بوده مخمله شلوار همون ساکم تو گذاشتم

 .نکني خرابش بده قول ولي بپوشش باشه:گفتم و زدم لبخندي
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 بپوشمش؟ دي مي اجازه يني:گفت و کرد نگام تعجب با روشا

 .آره خب_

 .بيار واسمون و بگير عکس کلي.بگذره خوش عروسي:گفت و کرد بغلم ذوق با

 ...باشه_

 .شد جدا ازم و داد فشار خودش به منو آروم

 ...بذارم ماشينم توي وسايالمو تا کرد کمکم

 .شدم ماشينم سوار و کردم باي باي واسش

 .داد تکون دست واسم و ايستاد در جلو همونجا

 ديگه ارب چند...نشد ولي کنم روشن ماشينو کردم سعي و آوردم بيرون کيفم توي از ماشينو سويچ

 ه؟ش نمي روشن اوا:گفت و پيشم اومد روشا...انگار نه انگار ولي کردم تالش و زدم زور مفتکي هم

 .خداااا هي...بيني مي که خودت:گفتم و شدم پياده ماشين از

 اجزاي به شدم خيره منگال مثل و باال زدم کاپوتشو آوردم نمي در سر ماشين از اصال اينکه با

 .داد جواب دير يکم.گرفتم شروينو ي شماره و برداشتم گوشيمو...داخلش

 کردين؟ ما از يادي شد چي.خانوم سانا عليکم سالم.به به_

 خونمون؟ دم بياي توني مي شروين_

 افتاده؟ اتفاقي:پرسيد نگراني و استرس با

 .توني مي اگه البته...مرگشه چه ببين بيا زود.شده خراب ماشينم_

 .ميايم ديگه ساعت نيم يه_

 !!!گذاشته اثر روم حسابي جون مادر کاراي...کردم قطع خداحافظي بدون_

 بهش که روزام اال بود سالم هميشه نکبت ماشينه...منه شانس از اينم:گفتم و ماشينم به دادم تکيه

 .دارم نياز
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 طوس شب اگه.شده خراب خونه در جلو که کن شکر رو خدا برو:گفت بود ايستاده روبروم که روشا

 کردي؟ مي چيکار شد مي خراب راه

 .شد خراب جا همين شد خوب.... گه مي راست...کردم وحشت صحنه اون تصور با

 ...ايستاد من ي قراضه لگن از تر عقب آدرين ماشين بعد ساعت نيم حدود

 و تک زنه مي گم مي بهش چيز يه خورده اعصابم االن...داشتم کم همينو خدا هي:گفتم لب زير

 .کنه مي يکي پوزمو

 وت همچنان آدرين ولي پايين اومد و کرد باز رو راننده کنار در شروين ماشين ايستادن محض به

 .خواد مي انداز پاي البد...بود ماشين

 ...شد دير يکم که ببخشيد:اومدم خودم به شروين صداي با

 .رفت ور ماشين دستگاه و دم با و ماشين جلوي رفت حرفش دنبال به

 .بزن استارت بشين:گفت

 .بزن:گفت و کرد دستکاري ديگه يکم.بود فايده بي ولي زدم استارت و ماشين داخل نشستم

 کيو؟_

 .استارتو.هيچکيو_

 .آهان_

 .بود فايده بي بازم ولي زدم استارت دوباره

 .بود فايده بي هم باز ولي شد تکرار ها صحنه اين بار چند

 يهتک بود شلوارش جيب تو دستش که حالي در و شد پياده ماشين از کوچولو شازده لحظه همون

 .ماشينش به داد

 .حلقممممم تو استايلت سوسول بچه بابا

 که بود چشماش رو هم پليس عينک يه.بود پوشيده سفيد شلوار يه با چشماش همرنگ تيشرت يه

 .اومد مي بهش خيلي
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 .داد جوابمو سر با هم اون.کردم سالم بهش

 .بود شده سياه و روغني دستاش.پيشش رفت شروين

 .کني درستش تونستي شايد بنداز نگاهي يه هم تو بيا پاشو آدرين:شروين

 .بشه کثيف لباسام و دست نمياد خوشم:گفت و زد کج لبخند يه

 .نگفتم چيزي ولي سابيدم هم روي هامو دندون حرص از

 داري؟ الزمش کي واسه:گفت من به رو و نگفت بهش چيزي شروين

 .باشم شيراز صبح فردا تا بيوفتم راه االن بايد..االن_

 .ياب باهام داشتي دوس.شيراز برم خواستم مي امشب منم:گفت و کشيد موهاش تو دستي آدرين

 .باشم شيراز صبح بايد.ديگه ديره شب.مرسي نه_

 .اآلن بيوفتين؟مثال راه زودتر يکم تونين نمي شما آدرين آقا:روشا

 .نيست مشکلي.باشه:گفت بعد و کرد فکر يکم و بهم زد زل

 .رم مي اتوبوس با.شم نمي مزاحمت.ديگه نه:گفتم

 .راحتي جور هر_

 .ببر خودت همراه هم رو راحتي؟سانا جور هر چيو چي:گفت آدرين به شروين

 .نکن ناز هم تو:گفت و من به کرد رو

 .آدرين ماشين توي گذاشت وسايالمو بده گيري تصميم ي اجازه بهم اينکه بدون

 ...برو باهاش و نباش نگران.دارم اعتماد خودم از بيشتر آدرين به:گفت و گوشه يه برد منو

 .دادم تکون سرمو فقط و نگفتم چيزي

 .برسونم رو تو اول باال بپر شروين:آدرين

 .برين شما.دنبالم مياد شراره االن.خواد نمي_

 .شو سوار:گفت و داد قرار مخاطب رو من آدرين
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 .کرديم خداحافظي روشا و شروين با

 .داد تکون دست بهم و بستش شدم سوار وقتي و کرد باز واسم رو جلويي در شروين

 .اومد در حرکت به ماشين که نکشيد طولي

 .کرديم سکوت اي دقيقه چند يه

 .بردارم وسايالمو بايد.من آپارتمان بريم بايد اول:گفت و شکست رو سکوت آدرين باالخره

 .نيست مشکلي باشه_

 .باشه نزديک ايمون اجاره ي خونه به اينقدر خونش که کردم نمي فکر

 .بريم بعد بخوريم ناهار يه بريم شو پياده:گفت و ايستاد آپارتمان يه جلوي

 ترسي؟ مي من از:گفت و زد شيطون لبخند يه.ترسيدم فهميد.نخوردم جم جام از

 .نيست گشنم فقط.نه:گفتم نيارم کم که اين واسه

 يالخ با حاال.کنم نمي انتخاب رو تو مثل دخترايي حرفا اين و لذت واسه من کوچولو خانوم ببين_

 .پايين بپر راحت

 به کردم شروع.انداختم آپارتمانه به نگاهي...شدم پياده و دريا به زدم دلمو اما بودم دل دو بازم

 .هاش طبقه شمردن

_31. 

 هان؟_

 .طبقست 31_

 .دونم مي_

 .افتادم راه دنبالش منم.ورودي در سمت رفت و خنديد

 .من به زد زل بعد و داد فشار رو 68 ي دکمه...شديم آسانسور سوار خالصه

 بعد نهک نمي نگات آدرين.سرت بر خاک:گفتم دلم تو.ترسيدم مي يکم هنوزم...شدم مي آب داشتم

 .استغفراهلل...بخواد
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 برم خوام مي تنهايي که اولمه ي دفعه که فهمه مي هم آدرين منگلم؟االن قدر اين من چرا اصال

 .پسر يه ي خونه

 .دادم نشون ريلکس خودمو و کردم ظاهر حفظ

 .اومديم بيرون دو هر.ايستاد باالخره و خورد خفيفي خيلي تکان آسانسور

 .کرد باز رو آسانسور روبروي واحد در و آورد بيرون شلوارش جيب توي از کليدشو

 شيک و بزرگ...شدم خونش وارد و نکردم معطل منم.کرد نگام منتظر و کرد باز کامال رو در

 من مثال االح.سرم بر خاک يني...بود تميز و تر خيلي تصورم خالف بر.بود سفيد وسايالشم اکثر.بود

 .تميزيه اين به خونش سوسولم پسر يه و هس طويله مثل اتاقم دخترم که

 کال.بود چيده طرف اون و طرف اين مبل دست چند و بود زده ديوار به خودش از عکس تا چند

 .نشست دلم به خيلي دکوراسيونش

 بشيني؟ خواي نمي:گفت و اپن به داد تکيه

 .کردم نگاش سينه به دست و آشپزخونه روبروي ي کاناپه روي نشستم

 تو؟ خوري مي چي:پرسيد و برداشت گوشيشو

 .نيست گشنم که گفتم_

 خوري؟ مي چي...گشنته که دونم مي_

 .خوري مي خودت که چي هر.نيست مهم_

 فود؟ فست_

 .نچ:گفتم و انداختم باال ابروهامو

 خوبه؟ کباب جوجه_

 .نيست بد_

 .اتاقش تو رفت زد مي حرف که حال همون در و گرفت شماره و کرد نگام چپ چپ
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 باز ور آشپزخونه انتهاي دوقلوي يخچال در.آشپزخونه تو رفتم و شدم بلند جام از.بود تشنم خيلي

 .کشيدم بيرون رو آب بطري و کردم

 لب زير.کشيدم سرک توشون و کردم باز ليوان کردن پيدا ي بهانه به رو ها کابينت تک تک

 .کامله که جهازيتم جون شازده:گفتم

 سر بذارم رو بطري اومدم وقتي.خوردم تمامشو نفس يک و کردم آب از پر و برداشتم ليوان يه

 زادآ سقوط يک طي ترشي شيشه.کرد برخورد بود کنارش که آلبالويي ترشي ظرف با يهو جاش

 .کرد تسليم آفرين جان به جان

 ...بيرون اومد اتاقش از هم آدرين حال همون در

 .پايين کنه مي پرتم طبقه همين از ترشي ظرف مثل مياد االن وااااااااي

 .انداخت بينش هاي خورده شيشه و ها سراميک کف هاي ترشي به نگاهي

 ...ببخشيد واي اي:گفتم پاچگي دست با

 .سرت فداي:گفت و زد لبخند

 .کردم سرکوبش زود اما قلنبيد ور دخترونم احساسات يهو

 چي؟:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 مآد از...نداره اشکالي...آهان...چيزه....که اينه منظورم...هيچي:گفت بود شده تر پاچه دست که اون

 .داشت توقع اين از بيشتر نبايد چلفتي پا و دست

 .بوديم شده پاچه دست حسابي و بوديم زده گند تامون دو

 .کنم جمع رو تر بزرگ هاي شيشه کردم سعي و پايين شدم خم.گرفت خندم

 .کني جمعشون خواد نمي پاشو_

 .دادم ادامه کارم به و ندادم جوابي من اما

 .بريا مي دستتو:گفت دوباره

 .کردم سکوت هم باز
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 دست مگ مي.هستمااااا تو با:گفت باال گرفتم سرمو وقتي.کنم جمع بهش حواسمو تا زد بشکن يه

 .چشم بگو نزن

 .بگم تا بشين_

 .چه من به...کن زخم دستتو اصال...درک به_

 زل.رومروب نشست اونم.کاناپه روي نشستم. هال تو برگشتم و شستم دستمو و شدم بلند جام از

 .نيا ديگه شنوي مي من از.افتادي عقب کلي.نيومدي گيتار کالس جلسه 3:گفت و بهم زد

 کنم؟ مي تنگ رو تو چه؟جاي تو به.بيام خوام مي

 .افتادي عقب خيلي چون کنم کار باهات خصوصي بهتره ولي..خب نه_

 .خوام نمي_

 کرد؟ التماس کي...نخواه خب_

 .شد بحثمون ي ادامه از مانع آيفون زنگ صداي

 بود چيزا اين و نوشابه و غذا توش که نايلون يه با بعد دقايقي و در سمت رفت آدرين

 .اونجاست دستشويي:گفت و راهرو انتهاي به کرد اشاره.برگشت

 چي؟ که خب_

 .ديگه بشوري دستتو بري_

 !!!بگين بهم دونستين اگه...بودم شده خنگ قدر اون اونروز چرا دونم نمي

 گوش هب آشپزخونه توي از نايلون خش خش صداي.برگشتم سالن به باره دو دستم شستن از بعد

 .رسيد مي

 !!!کرده چه آدرين آقا ببين:گفت افتخار و غرور با آدرين.آشپزخونه داخل رفتم

 غذا از پر روشم.بود نفره 4 ي کوچولو تقريبا ميز يه...کرد اشاره خوري غذا ميز به حرفش دنبال به

 .بود چيده رو ميز تر سليقه با من از که الحق...بود چيزا اين و ليوان و ساالد و
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 نهعي هميشه مثل.روبروم نشست هم آدرين.روش نشستم و کشيدم عقب رو ها صندلي از يکي

 حلزوني و آروم.نبودم اصول ادا و عشوه اهل خب ولي غلظت اون به نه حاال...شدم ور حمله مغوال

 ...خوردم نمي غذا هم

 .خورد مي وار پشت الک و جويد مي غذاشو چقدرم.کرد شروع ساالد با اول آدرين

 ...دادم هدر الکي انرژيمو خب ولي کنم بازش که زدم زور کلي و برداشتم رو ميز روي ي نوشابه

 زحمت:گفتم.گرفت زورم...کرد بازش ساده حرکت يه با و گرفت دستم از رو نوشابه بطري

 .گرفتي جونشو تو بعد کردم خستش من.کشيدي

 .شد بهتر حالت شايد بخور.جون دختر زدي فانتزي توهم:گفت و ريخت نوشابه واسم و خنديد

 .خوردم نوشابمو قلپ قلپ و آوردم در اداشو دلم تو

 رو زدم محکم و نکردم رحم منم.ها زيتون سمت برد چنگالشو و غذام سمت کرد دراز دستشو

 .دستش

 .خوام مي زيتون:گفت و خنديد

 .بخورم خودم خوام مي.دم نمي کسي به زيتونامو چه؟من من به_

 زياد من راستي:گفت و باال آورد سرشو يهو.شد خوردن غذا مشغول و انداخت باال هاشو شونه

 ...نکردم بحث باهات حسابي و درست چيزاي سر و نشدم صحبت هم باهات

 .بگه چيزي تا موندم منتظر و کشيدم دست غذا از

 چيه؟ ازدواج راجب نظرت_

 که هست کنارت يکي باشه چي هر.خوبه ازدواج کني پيدا مناسبتو کيس اگه نظرم به_

 مي شروينو ي کله وعده سه در بار ده روزي بودم جاش اگر من...شراره سر تو خاک...بچزونيش

 .کردم مي وبسته باز رو در و در الي ذاشتم

 توئه؟ مال اون:گفت و سرم پشت به کرد اشاره يهو

 .باشه من مال که نديدم چيزي ولي کردم نگاه سرم پشت به تعجب با و عقب برگشتم

 منه؟ مال چي چي:گفتم و برگشتم
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 .بخور غذاتو.هيچي_

 زري داره ديدم و باال آوردم سرمو.نيست زيتونام ديدم يهو که بخورم غذامو اومدم و نگفتم چيزي

 .خنده مي ريز

 .نره پايين گلوت از ايشاهلل_

 .رفت که حاال_

 .نشه هضم و بچسبه معدت تو ايشاهلل_

 .خورد نوشابه يکم و نگفت چيزي

 نميشي؟ ديوونه بپرسم چيز يه آدرين_

 چي؟_

 کيه؟ ويونا_

 .کشيد مي نفس بلند بلند و بود کرده مشت دستاشو.کرد وحشتناکي خيلي اخم

 حاليت ات بزن اضافي حرف ديگه بار يه فقط.نداره ربطي تو به:گفت و شد بلند جاش از عصبانيت با

 ...نکن دخالت کارام تو قدر اين...کنم

 ...ببخشيد_

 .لرزيد خونه پيکر که زد هم به محکم چنان هم رو در و اتاقش تو رفت بيشتر عصبانيت با

 

 .بريم پاشو...آمادم من:گفت هميشه از تر کالفه و بيرون اومد اتاقش از بعد ساعت يه حدود

 و....و قالده يه و مشکي اسپرت ساک يه با.اتاقش تو رفت.کردم نگاش منتظر و شدم بلند جام از

 .عقب رفتم مي قدم يه من جلو اومد مي سگه که قدم هر.پيشم اومد زشتش سگ

 .بياد جلو اين از بيشتر نذاشت و گرفت قالدشو محکم

 بياري؟ خواي مي اينم نکنه:گفتم

 .دوستم ي خونه بذارش خوام مي.بابا نه_
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 .شينم نمي ماشين يه توي سوخته سياه نکبته اين با من_

 تو و نهشي مي جلو جيسي شينين نمي که هم پيش ضمن در...خودته مشکل ديگه اون.نشين خب_

 .عقب

 .ذاره مي احترام بيشتر سگش به يني...هع...آدمي عجب

 .کنم قفل رو در خوام نمياي؟مي:گفت و زد صدام.در سمت افتاد راه همزادش همراه

 .ايستادم اژدها از فاصله با.در سمت رفتم و دادم خودم به تکوني ناچار به

 .کرد مي قفل رو در ديگش دست با و بود گرفته رو سگ ي قالده دستش يه با آدرين

 که تگف بهش و نگهبان به داد سگشو ي قالده آدرين.پايين رفتيم شد تموم کارش اينکه از بعد

 .دنبالش مياد ديگه ساعت نيم دوستش

 .کشيدم راحت نفس يه حرفش شنيدن با

 صندلي رو گذاشت ساکشو و عقب شد خم.شديم سوار و ماشينش سمت رفتيم هم دوشادوش

 ...عقب

 .شد دور اونجا از زياد نسبتا سرعت با و آورد در حرکت به ماشينو

 ذيتا آدمو چشم خورشيد نور واقعا.داد ادامه رانندگيش به و چشماش به زد آفتابيشو عينک راه تو

 .زدم چشمام به و اوردم پايين رو بود سرم باالي که عينکم منم.کرد مي

 رو شراره ي شماره و برداشتم کيفم توي از گوشيمو...بود رفته سر حوصلم يکم

 .اهلل رحمت و عليکم سالم:داد جواب زود همين واسه نبود خواب خوشبختانه...گرفتم

 خوبي؟...شروين نوکر... خونه بانوي کد...خانوم عروس به سالاااااام_

 .بزني حرف آدميزاد مثل نشد بار يه_

 .زنيم مي حرف ها فرشته زبون به..ديگه اينيم ما_

 .اهووووووک_
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 روينهش بپرسم زدم زنگ...کن حفظ خونسرديتو و نشو کيف خر پس بپرسم حالتو که نزدم زنگ_

 کرد؟ کار چي ماشينمو بال

 .دازهبن قراضت لگن به نگاهي و بياد شب تا شد قرار...مکانيکه مهندس که دوستش به زد زنگ_

 .موردش در کن صحبت درست اوي_

 .بده گوني مژده راستي...اييييييشششش_

 .بزن حرفتو تر زود پس...دم نمي دوني مي که تو_

 .ذوقي بي خيلي سانا_

 .دونم مي_

 .شه نمي حاليت احساسات اصال_

 .دونم مي_

 .اخالقي بد_

 .دونم مي_

 خبرمو؟ بگم...دونم مي و کوفت اي_

 .بگو داشتي دوست_

 .کنم رنگ موهامو که داد اجازه بهم شروين راستش_

 .ذليلش زن سر بر خاااااااک_

 .شده عالييي...کردم روشن بلوند موهامو.بودم آرايشگاه امروز...خودت سر بر_

 کرده روشن بلوند موهاشو رفته کرده ديوونه شروينو شراره بازم_

 بازه مي شري به دلشو آسون چه شراره نازه و قشنگ شراره موهاي رنگ

 .خوندن من اسم به آهنگ يه حداقل.کن حال:گفت و خنديد غش غش

 ...خزه اسمت بسکه_
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 .زنن مي صدات سانازززز همه که توئه اسم از بهتر_

 .ديگه سوادن بي_

 .شه مي ناراحت پيشش نرم اگه.شد بيدار شروين که برم من سانايي_

 .خرسي آدامس خدافظ...پيشش برو...هس اسکالنه زندگيتون چقدر واااااي_

 .کردم قطع و بزنه حرف نذاشتم

 .کرد متوقف ماشينو آدرين

 خواي؟ نمي چيزي تو.سوپري رم مي_

 .سيگار:پروندم جوري همين

 مارکي؟ چه_

 .سيگاريم؟استغفراهلل کردي فک.واااا_

 .بردار خواستي هرچي پايين بيا_

 .شديم فروشگاه يه وارد و پياده ماشين از

 چشممو هرچي تند تند من اما.کرد مي نگاه ها خوراکي به دقت با و زد مي قدم آروم آروم آدرين

 و ها قفسه ي همه تو کشيدن سرک از بعد.دادم مي ادامه راهم به و بغلم زير ذاشتم مي گرفت مي

 تادهايس حسابدار پيش که بود وقت خيلي آدرين.کنن حساب تا برديم رو وسايال بالخره ها رديف

 که مبود کرده جمع بغلم تو چيزا اين و چيپس اونقدر.شدم صحنه وارد تنقالت عالمه يه با من.بود

 .حسابدار ميز رو ريختم تنقالتو زنان نفس نفس.نبود مشخص صورتم اصال

 .ابدارحس بلند خيلي ميز به بود داده تکيه چپشو دست و بود شلوارش جيب تو آدرين راست دست

 آدرين هک چيزايي.آدرينو خريداي بعد و کرد حساب کامپيوترش با يکي يکي منو تنقالت اول ياروئه

 .بود کمپوت تا چند با شيري شکالت و تلخ شکالت بسته چند بود برداشته

 ونهم...کشيد فلک به سر شاخم کرد حساب رو بود برداشته آدرين که چيزي تا سه دو اون وقتي

 ..بود شده من ي هوله هله همه اون از بيشتر قيمتش چيز تا سه دو
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 .کنم مي حساب من دفعه اين:گفتم

 .کن حساب شامو گي مي راست اگه.خواد نمي_

 . کنم مي حساب شامو باشه خب_

 زل.بود دهش سنگين جور بد پلکام.بخوابونمش يکم شدم موفق و کردم کاري دست ماشينو صندلي

 .برد خوابم که گذشت مدت چه دونم نمي.هاش ماشين و جاده به زدم

 شد مرور ذهنم توي چيز همه که بعد اما کجام االن که بودم گيج اولش کردم باز چشمامو وقتي

 .شيرازم-تهران راه تو آدرين با که اومد يادم

 .خوابيدم زيادي مدت که داد مي نشون اين و رفت مي تاريکي به رو هوا

 .اومدم خودم به آدرين صداي با

 !!!خوابي مي چقدر_

 خسته امروز:دادم جواب بعد.کشيدم طوالني ي خميازه يه و کردم باز صدر علي غار ي اندازه دهنمو

 .خوابيدم زياد کوچولو يه همين واسه بودم

 سهج و ابعاد به که بزرگ خيلي سويشرت يه.رومه سويشرت يه که شدم متوجه لحظه اون تو تازه

 .کردم ورش اون و ور اين تعجب با.خورد نمي من ي

 .سردمه خودم...ببينم بده:گفت و برداشتش سريع آدرين

 لوممظ خيلي قيافم خواب تو هميشه...من رو انداخته سويشرتشو شازده...گاششششش ماي اوه

 .کرده کارو اين و سوخته دلش البد ميشه

 .بپوشيش خواستي نمي مگه:گفتم.عقب صندلي رو انداخت رو سويشرته

 .کرد روشن ماشينو ضبط بده جوابمو اينکه بدون

 .بگو کردي؟راستشو کووووووووو؟چيکارش:گفتم پريشون حالت با يهو

 چي؟_

 .تنقالتم_
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 .عقب صندلي رو گذاشتمش_

 ينمک سرکه چيپس يه با همه از اول.جلو آوردم رو بود تنقالت توش که نايلوني و عقب شدم خم

 .کردم شروع

 خوري؟ مي:گفتم و کردم بازش کنان خش خش

 .آره_

 .کرد باز دهنشو حرفش دنبال به

 دهنش؟ تو بذارم من نداره که چيييييي؟توقع

 چالقي؟ خودت مگه_

 کنم؟ مي رانندگي دارم بيني نمي_

 منم.بخورتش تا جلو کرد خم يکم سرشو.بود باز که دهنش سمت بردم و برداشتم چيپس تيکه يه

 سرشو اونم و کردم دورتر و تر دور لباش از رو چيپسه بود کرده گل شيطنتم حس حسابي که

 سريع و برگردوندمش بزنه گاز اومد تا.کردم نزديک لباش به رو چيپسه يهو.کرد خم جلو به بيشتر

 .خودم دهن تو گذاشتمش

 .برات دارم...لوسي خييييلي:گفت حرص با

 .دادم ادامه خوردنم چيپس به کنان ملوچ ملچ و آوردم در زبون واسش

 .بچرخيم تا بچرخ پس:گفت و زد نيشخند يه

 ازب و کردم خاموشش و آوردمش بيرون.نداره شارژ بود معلوم و رفت مي ويبره جيبم توي گوشيم

 .کنه استراحت تا داشت نگه ماشينو آدرين گذشت که يکم.اولش جاي سر کردم شوتش

 آدرين؟؟؟؟:گفتم و کردم مظلوم پوش چکمه ي گربه مثل قيافم

 خواي؟ مي چي:گفت و کرد نگام شيطون لبخندي با

 .کردم خاموشش.نداشت شارژ خودم کنم؟گوشي بازي دي مي گوشيتو_

 .دم نمي.نچ_
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 .گداااااا:گفتم.شدم ناراحت

 .کردم حواليش بيرا و بد کلي دلم تو و شيشه سمت برگردوندم رومو

 .نکن قهر کوچيکا بچه مثل...بابا بيا:گفت و پام رو گذاشت گوشيشو

 .خوامش نمي اصال_

 .کردم شوخي.نههههههه:گفتم که داره برش تا سمتش آورد دستشو

 رمززززز؟:گفتم و داشتم برش

 .مضخرفشو رمز نگيرم ياد خواد مي.موزي کثافته.کرد وارد رمزو و گرفت ازم گوشيو

 نگاش چشم ي گوشه با شدم خسته کردن بازي از وقتي...هاش بازي تو رفتم و برداشتمش

 .خورد مي تلخشو شکالت داشت.کردم

 .شد نمي بد کردي مي تعارفم يه:گفتم

 .نمياد خوشت تلخ شکالت از که دونم مي_

 دوني؟ مي کجا از.واااااا_

 .کردن خريد تو ت سليقه از:گفت و کرد اشاره بود شده هوله هله از پر خره خر تا که نايلوني به

 .کنجکاوم خب.نديييين فحش.پياماش تو رفتم دزدکي و شدم خيال بي

 حس بالخره اما.لرزيد مي دستم هاش پيام کردن باز موقع.ترسيدم مي ازش ولي چرا دونم نمي

 .کرد غلبه ترسم به کنجکاويم

 .خوندم يکي يکي رو شري هاي جواب و بود داده شروين به که هايي اس ام اس

 .رستوران بريم هم بعد.باشگاه بريم تا دنبالت ميام 00 ساعت:آدرين

 .بياي دم مي خبر بهت بعد آرايشگاه بره گم مي و پيچونم مي رو شراره منم.باشه:شروين

 .خبيثي خيلي_

 چرا؟_
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 .پيچوني مي زنتو چون_

 .کنار بذاري بازيتو رفيق بايد گه مي آخه_

 .کنار بذار خب_

 .بريم هم شراره دنبال ناهار براي راستي...بابا برو_

 .نياره همراش هم رو دوتا اون بگو ولي باشه_

 چرا؟_

 .ندارم رو سانا ي حوصله_

 زني؟ مي صداش کوچيک اسم به شده چي...عه_

 باباش؟ بنت سانا بگم سپهر؟يا خانوم سرکار بزنم؟بگم صداش چي بايد_

 .شيراز بره خواد مي که امروز...خب نه_

 چي؟ کي؟با چي؟با واسه_

 ...ره مي تنها گفت شراره_

 .بره تنها مسير؟نذارين اين تنها؟تو_

 چرا؟_

 .بيشعور و بد هاي راننده همه اين با طوالني ي جاده يه توي دختر يه.خطرناکه خب_

 .کنه شمنصرف تونه نمي کي هيچ بگيره تصميمي يه سرتقه؟اگه چقدر بشر اين دوني مي که تو_

 .بره اتوبوس با کن اصرار هم تو...کنه خراب ماشينشو فرستم مي يکيو_

 .ديگه ببرش شيراز؟خب بري خواي نمي خودت مگه_

 کني؟ مي چيکار داري:گفت اخم با آدرين رسيدم که اينجا به

 دستمو چم اخم با رفتم پياماش تو فهميد وقتي.کشيد بيرون دستم تو از گوشيو حرفش دنبال به

 کني؟هان؟ مي دخالت کارام تو قدر اين چرا:گفت و گرفت محکم
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 .عصبانيه بود معلوم رانندگيش از.نزد حرفي اونم.نگفتم چيزي شب تا ديگه

 .شد مي قفل منم زبون شد مي عصباني وقتي

 .اون نه بودم من شد مي عصباني بايد که کسي.کنه خراب ماشينمو نداشت حق اون خب ولي

 .شد پياده و داشت نگه ماشينو بود جاده نزدک که رستوران يه کنار

 جاک اينو:گفت پوليم کيف ديدن با.شدم پياده و برداشتم پولمو کيف...بست محکم هم رو در

 .ماشين تو مياري؟بذار

 .کنم حساب من شد قرار_

 .نکرده الزم_

 مشکليه؟.کنم حساب خودمو غذاي خوام مي اصال.چه تو به_

 .ماشين تو کرد شوتش و کشيد بيرون دستم تو از پوليمو کيف خشم با

 حالشو و بيارم رو ويونا اسم بازم گه مي شيطونه...چيه دردش دونم نمي...افتاده عقب عوضيه

 .زنه مي کتکمم دفعه اين تازه...داره گناه.نه ولي.بگيرمااااا

 کني؟ مي نگاه منو بر و بر چرا.ديگه بيا:اومدم خودم به صداش با

 .کردم مي فکر داشتم_

 چي؟ به_

 .هستي اينا بزرگم مامان ي خونه زمين زير سمندرهاي شبيه چقدر که اين به_

 .ندارم حوصلتو.ببينم بيوفت راه_

 . کنم ترش عصباني تا سمتش رفتم گاماس گاماس

 مي عبور چمن از پر زمين يه از بايد بهش رسيدن براي اما نداشت اي فاصله جاده با رستورانه

 رينآد از زياد کردم سعي.ترسوند مي منو جورايي يه و بود مخم رو خيلي جيرکا جير صداي...کردي

 ونستمت نمي اما.گل عالمه يه توي رفت فرو پام يهو که داشتم برمي قدم تند تند داشتم...نشم دور

 .بودم رفته فرو خيلي چون.برم راه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

148 

 

 آدرين؟_

 بازم؟ ديدي ايستادي؟سوسک چرا:گفت و سمتم برگشت

 .کردم گير.بابا نه_

 .کشيد خودش طرف به و گرفت دستمو و سمتم اومد

 .تر يواش.دستمو کندي آيييييي_

 گل از پر اما.بکشمشون بيرون تونستم و شدند آزاد هام پا يهو.داد ادامه کارش به و نگفت چيزي

 .اونه مال بدم؟کفشه چي رو روشا جواب حاال واااااي.بودن شده

 .من ي اندازه به نه اما بود شده گلي يکم آدرينم کفش

 ...لعنتي:گفت و گرفت کفشش از نگاهشو

 دو روش کردم مي احساس برم راه خواستم مي وقتي که زياد اونقدر.بود گل از پر کفشام روي

 .گذاشتن آهن کيلو

 .کفشاتو بيار در:آدرين

 ها؟؟؟؟؟_

 .بگيرم غذا واست تا ماشين تو بشين.دن نمي راهت رستوران تو که جوري اين_

 .کنم چيکارشون حاال که بودم مونده.آوردم در کفشارو

 .دور بندازشون:آدرين

 تونه مين تو به...بيرون انداختيشون تو که بگو بهش تو...کنه مي آسفالتم.روشاست مال.شه نمي_

 .بگه چيزي

 .باشه_

 .طرف اون انداختم جفتشو دو هر

 آدرين؟_

 هوم؟_
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 .باشه چيزا اين و حشره و شيشه خورده چمنا بين ماشين؟شايد تو برم جوري چه من_

 .دونم نمي:گفت و کرد فکر يکم

 .واقعا مرسي_

 از حرکت يه با و دورم کرد حلقه راستشو دست.سمتم اومد بعد اما رفت کلنجار خودش با يکم

 .کرد بلندم زمين

 .رفتيم که برو ده و بغلش زير گذاشت منو

 .بذاره زمين منو که کردم مي اعتراض و خوردم مي وول منم

 .رستورانه سمت رفت و گرفت فاصله ازم و توش گذاشت منو ماشينو سمت رفت سريع

 .شکافت مي سينمو و زد مي کنان تولوپ تالوپ داشت قلبم

 .رفت و گرفت راشو ميش گاو عينه آدرين ولي

 :کردم مي فکر پرت و چرت چيزاي به و رفتم مي کلنجار خودم با داشتم همش

 کنه؟ بغلم خواستم عمدا کنه فک آدرين نکنه

 .نکرد که بغلت اصال.بابا نه

 .اه اه.ندارم ديدنشو چشم که خبراييه؟من کنه فک نکنه

 .شم مي آرومي ي بچه و کنم نمي فوضولي کاراش تو ديگه اصال

 .بگنجه عقل تو بگو چيز يه.هم تو همون آره

 .کردم پرش هم متري سه دو بلکه اومدم بيرون فکروخيال از تنها نه ماشين در صداي با

 .پاش رو گذاشت دستشو توي نايلون و ماشين تو نشست.بود آدرين

 .کرد بيهوشم و ماشين تو پيچيد غذا بوي يهو

 شد؟ آماده زود اينقدر_

 .کرد مزيينش تزيين فقط.بود آماده_
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 غذائه؟ سرده يني_

 .بود پخته تازه.نه_

 حاال؟ هست چي...آهان_

 .برگ کباب_

 .بودم گرسنه خيلي آخه.کردم مي غش داشتم عالقم مورد غذاي اسم شنيدن با خودم جانه به

 نانک غرولند.آورد بيرون نايلون از رو ها نوشابه و غذاها يکي يکي و کرد بيشتر ماشينو داخل نور

 !!!انداخته روزي چه به رو ما سرتق ي دختره ببيبن:گفت

 با هک شدي قيمت گران جواهر اين نگران البد...بخوري غذا من پيش و اينجا بياي نگفتم که من_

 .کني نمي عوضش هم پريون شاه

 پا و دست و کودن تو چون اينجا اومدم...نخير...شدي خياالتي دوباره:گفت و کرد نگام چپ چپ

 .بدي باد بر ماشينمو شايد گفتم...هستي چلفتي

 هات اس ام اس توي.نگرانمي چون.اومدي من خاطر به تو ولي...دارين مايه فهميديم بابا باشه_

 .نگرانمييييي که بودي نوشته هم

 !!!کيه کرده فک.پررو بچه.بدم عذابش خواستم مي فقط.نداشتم منظوري حرفا اون گفتن از

 يناا از.خوني مي زياد عاشقانه داستان کنم دارم؟؟؟فک دوستت کردي فک نکنه...کن بس سانا_

 تباهاش.خانوم نخير...ذارن مي اشتراک به هم واسه جونشونو بعد هستن لج هم با پسره و دختر که

 هم نگراني مورد در...کونم تر نمي الو تو مث بچه دختر يه با بميرمم من.نيست خبرا اين از.نکن

 مهه نگران من...دونم مي ايرانيم خواهراي ي بقيه مثل هم رو تو چون.شدم نگران آره که بگم بايد

 .هستي خاصي آدم من زندگي تو نکن فکر پس...شم مي دخترا ي

 خوبه...کنه تحقيرم قدر اين تونه مي راحت چه...بودم کرده هم بغض حتي...آوردم جوش خيلي

 .کنم نمي حسابش آدم اصال

 وخيش به فقط من...اي جنبه بي واقعا:انداختم کار به بودو شده قفل شدت به که زبونمو باالخره

 تيريپ قدر اين چرا دونم نمي...باشه؟ خواهرش نگران تونه نمي برادر يه مگه...نگرانمي گفتم

 روي ادکلناي قيافت؟به ماشينت؟به پولت؟به به...نازي؟ مي چيزت چه به...برداشتي؟ مغروري
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 مي فکر چرا...شه؟ مي خالصه ماديات توي چيز همه کردي فک...لباست؟ از پر کمد به ميزت؟يا

 هب فقط فاميلتون ي مونده عقب دختراي...شه؟ مي عاشقت حتما ديده رو تو که دختري هر کني

 اما...حرفا اين و جذابه مغرور آدم گن مي درسته ضمنا...خودت نه دارن دوستت قيافت و پول خاطر

 دماغ از بقيه اما افتادي فيل دماغ از انگار...داري خاص اخالق يه...نيستي مغرور تو نظرم به

 ...زنه مي هم به منم مث آدمايي حال بلکه نيست جذاب تنها نه رفتارت اين...االغ

 .زياد عزت:گفتم لب زير و کردم باز رو در شد تموم حرفم وقتي

 کنم کار چي بايد تاريکي اين تو دونستم نمي.افتادم راه برهنه پاهاي با هدف بي و برداشتم کيفمو

 ديگه خواست مي دلم فقط...بردارم لگنش تو از ساکمم نبودم حاضر برم؟حتي کجا و

 مي سرم توي مدام آدرين هاي حرف با زدن مي بوق واسم دم از که ها ماشين صداي...نبينمش

 .بدم ادامه رفتنم راه به نتونم که اونقدر نه ولي داشتم سرگيجه احساس.پيچيد

 مي دلم.زد مي هميشه از تر تند قلبم و لرزيد مي ترس از تنم...شدم دور آدرين ماشين از کلي

 ثلم هايي بنجل آدم خاطر به نبايد بعد به اين از که کردم تلقين خودم به اما کنم گريه خواست

 .کنم گريه آدرين

 ومدها...آدرينه حتما:گفتم دلم تو.رسيد گوشم به ماشيني هاي الستيک جيغ صداي لحظه همون

 ...کنه خواهي عذر بايد...برم باهاش نبايد من ولي...کشي منت

 رد شدن باز صداي.بود ايستاده جا همون ماشينه.دادم ادامه راهم به ماشينه به کردن نگاه بدون

 توحش با...نيست آدرين يني پس واااااي...بود در تا چند.نبود در يه فقط اما...رسيد گوش به هاش

 من شانس از.رفت باالتر قلبم ضربان...طرفم ميان دارن پسر تا سه ديدم.عقب برگردوندم سرمو

 سرعت يا شب سياهي خاطر به که شدن مي رد جا اون از کمي ماشيناي و بود خلوت جاده

 .ديدن نمي منو زيادشون

 ...دويدم نمي چرا دونم نمي...رفتم مي عقب قدم يه اومدن مي سمتم به که قدمي هر با

 مگ خوشگله خانوم:گفت بود بقيه از تر آور چندش قيافش و داشت درشتي هيکل که يکيشون

 شدي؟؟؟

 وييت کرده گم کفششو که سيندراليي:گفت بود مو کم سرش وسط و بود دراز و الغر که يکي اون

 کوچولو؟
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 ...شين گم برين:زدم داد وجودم تمام با

 اب منم.ماشين سمت داد مي هلم داشت و رسيد بهم سريع يکيشون ولي دويدن به کردم شروع

 ...ايستاد نمي ماشينم يه.انگار نه انگار اما کشيدم مي وجيغ کردم مي مقاومت وجود تمام

 جپن بهت شب هر بابت باشي خوبي ي بچه اگه...باش ساکت.شششش:گفت الغره پسر همون

 چطوره؟.ديم مي تومن

 جلوي گذاشت کثيفشو دست بود داشته نگه منو که هيکليه پسر همون اما بزنم جيغ اومدم

 يدهنترس قدر اين عمرم تو حاال تا.غلتيدند پايين سمت به گلوله گلوله اشکام موقع همون.دهنم

 .حلقم تو اومد مي داشت قلبم.بودم

 .زدم صدا رو خدا دلم توي بار چند و بستم چشمامو.بود فايده بي کردم مي تالش و سعي چي هر

 .نداشتم اي چاره هيچ ديگه

 ...باشه آدرين کاش خدايا...ايستاد هم ديگه ماشين يه يهو

 ات پس:گفتم دلم تو.بودم نشده حال خوش قدر اين ديدنش از وقت هيچ.بود خودش بختانه خوش

 بودي؟ گوري کدوم حاال

 .نکردم له حرومزادتونو تن تا کنين ولش الشي هاي عوضي:گفت و شد پياده ماشين از

 .جوجه بينمت مي ريز:گفت و آدرين سمت رفت سوميه پسر

 .بود آدرين از تر کوتاه خيلي قدش ولي بود ها گامبو پسر اون از

 ستد از تعادلشو پسره شد باعث که صورتش تو زد سنگين مشت يه بعد و زد پوزخند يه آدرين

 آدرين اولش.شد بلند جاش از هم گامبوئه پسر.آدرين سمت رفت هم الغره اون.زمين بخوره و بده

 مشت ات چند مردنيه الغر اون گرفتشو گامبوئه پسر بعد اما کرد صورتشون راهي مشت تا دو يکي

 چقدر هر.سوخت مي آدرين واسه دلم.بود گرفته شدت منم ي گريه.آدرين صورت و شکم تو زد

 .بکشم بيرون خودمو هيکليه پسر دستاي بين از نتونستم کردم تقال

 من سمت اومد بعد...زد مفصل رو اونا بود شده جور هر و الغره پس دل تو زد لگد يه آدرين يهو

 . هيکليه وپسر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

153 

 

 ور درد از هم پسر دوتا اون.کنم چيکار دونستم نمي.کردن ول منو و شدن درگير هم با شون دو هر

 نارک نشستم.آدرين ماشين سمت رفتم.بودند نرفته حال از ولي پيچيدن مي خودشون به زمين

 زا پر و ترس از پر...استرس از پر حسي.داشتم عجيبي حس...زدم زار فقط و جلوييش الستيک

 .نگراني

 .کنه کمکمون خواستم مي ازش و زدم مي صدا رو خدا فقط

 .پايين افتاد پسره و زد هم رو ضربه آخرين آدرين موقع همون

 .شم سوار سريع خواست ازم و سمتم اومد

 از و آورد در حرکت به ماشينو اونم.شدم سوار برق مث و ندونستم جايز رو کردن فس فس منم

 مدام...ديده آسيب راستشم دست رسيد مي نظر به و بود شده خوني صورتش.شد دور محل اون

 سختي هزار به و بختي بد با...پيچيد مي خودش به درد از شکمشو رو ذاشت مي دستشو هم

 .کرد مي رانندگي

 .بيوفته روز اون به خاطرم به اون حتي کس هيچ نداشتم دوست...کردم گناه احساس ديدنش با

 کنم؟ رانندگي من خواي مي:گفتم آروم

 مين قهر...افتادم روزي چه به خاطرت به ببين...نزن حرف و جات سر بشين فقط...نه:کشيد عربده

 يم درست دردسر همش...فکري بي خيلي...نيوفتيم روز اين به تا آوردي نمي در بازي بچه و کردي

 .کني

 مي راحت همه جوري اين....بودنم دزديده کاش...کمکم بياي نبودي مجبور...خوبي تو بدم من آره_

 وت حتي.جا هيچ...نبيني ريختمم که دم مي قول ديگه...شيراز برسيم خواد مي دلم فقط...شدن

 .کنه بازي ديگه يکي بگو هم رو مسخره نقش اون...دانشگاه

 يه توي رفت ساعت يه حدود از بعد.نگفت چيزي ولي ماشينش فرمان روي کوبيد مشت با محکم

 دنبال البد...گرده مي جايي دنبال رسيد مي نظر به...بود چي اسمش دونم نمي که شهري

 ...ديگه گرده مي بيمارستان

 .بشم پياده خواست ازم و ايستاد ساختمون يه جلوي

 .ندارم کفش من آدرين_
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 .بيارم دمپايي واست برم وايسا_

 ي انهخ مسافر:بخونم رو ساختمونه اسم تونستم تاريکي توي دقت يکم با...ساختمونه توي رفت

 .گشا دل

 ذاشتگ رو بود عربا پاي سايز که آبي پالستيکي دمپايي جفت يه.برگشت آدرين بعد لحظه چند

 . بريم تا بپوش.داشتن همينو فقط:گفت و جلوم

 نوماشي دزدگير با و برداشت رو ساک دوتا.دادم انجام بودو گفته که کارايي و دادم گوش حرفش به

 .کرد قفل

 .شديم خونه مسافر وارد دو هر

 .کرد اتاق تا دو خواست در و يارو ميز رو گذاشت شناساييشو کارت آدرين

 .رسيد گوش به ها کليد جيرينک جيرينگ صداي بعد دقيقه چند

 خوردين؟ شام:گفت و ميز روي گذاشت کليد دوتا جو و جست يکم با مرده

 .نههههه:گفتم شدم مي افقي داشتم گشنگي از که من

 .اتاق دم ميارن صبحونتونو 7 ساعت هم صبح...بيان شام براتون تا اتاقاتون تو برين_

 داخل بيارتش بگين يکي به.بيرونه ماشينم:گفت و ميز روي گذاشت ماشينشو سوئيچ آدرين

 .پارکينگ

 .آقا چشم_

 يه با بزرگ تقريبا اتاق يه...کرديم پيدا اتاقمونو و رفتيم بود اتاق از پر که سالني سمت به دو هر

 .ميز و دستشويي و حمام و تخت

 اقاتف اين ساعت نيم حدود از بعد که.بيارن شام واسم شدم منتظر و کردم عوض لباسمو سريع

 .مخوابيد گرفتم هم بعد و خوردم تهشو تا ها نديده غذا مثل منم و آوردن کباب چلو واسمون...افتاد

 سريع چشمم به خورشيد مستقيم نور تابش با.کردم باز چشمامو کشيدم مي خميازه که طور همون

 باز پريد سرم از خواب آثار کامال وقتي.دادم بدنم به قوسي و کش و خوردم تکاني.بستمش

 کجاييم؟ آدرين:پرسيدم گيجي با.کردم باز چشمامو
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 .شيراز اول_

 سرمستي با.کردم هام ريه وارد باره يک بيرونو هواي و بردم بيرون پنجره از سرمو

 .وطنم به رسيدم واااااااااااااي:گفتم

 .نازي مي بودنت شيرازي به خيلي که معلومه:گفت و زد پوزخندي آدرين

 .خيلي آره_

 .داد ادامه رانندگيش به خاصي العمل عکس هيچ بدون

 بزنم؟ زنگ يه دي مي گوشيتو_

 کي؟ به_

 مربوطه؟_

 .ها منه گوشي_

 .نکني فضولي توش اميدوارم ولي.بيا:گفت و سمتم گرفت گوشيشو

 .درآوردم اداشو دلم تو و کشيدم بيرون دستش تو از گوشيشو

 اونم.رسيدم که گفتم بهش و بابام گوشي به زدم زنگ.نداد جواب کسي ولي گرفتم رو خونه شماره

 هب رو تلفني تماس اتمام از بعد.اونجا برم هم من خواست ازم و هستن جون مادر ي خونه که گفت

 .بابام و مامان نيستن خونه.برو گم مي ک آدرسي به:گفتم آدرين

 ديگه؟ امر_

 .همين فعال.هيچي_

 .کردم تشکر و بهش برگردوندم گوشيشو

 دادن جون ترافيک تو و خوردن آفتاب کلي از پس و بهش دادم رو جون مادر ي خونه آدرس

 .شديم بزرگ مامان ي کوچه وارد باالخره

 . شناسينش مي مطمئنم.افراسياب به افتاد چشمم يهو کوچه ابتداي همون

 !!!قصابه ما مال دارن عالي خواستگار همه خدايا.ديگه هست قصابه پسر همون
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 رتهش تي تو جور بد شکمش که بود تنش لنگي طرح با قرمز شرت تي يه و مشکي کردي شلوار

 .بود افتاده

 .داره نگه ماشينو کرد اشاره آدرين به و کشيد سيبيلش توي دستي ديدنمون محض به

 .کرد کارو اين تعجب با هم آدرين

 باال لهژ مثل شکمش دويدن موقع.رسوند ماشين به خودشو بدو بدو داستان تيپ خوش افراسيابه

 .رفت مي پايين و

 تخواس مي ازش جوري يه کار اين با.آدرين سمت ي شيشه به زد متوالي ضربه دو عصبانيت با

 .پايين بده رو شيشه

 .پايين برد تشريف اتوماتيک صورت به آدرين طرف شيشه که نکشيد طولي

 .آدرين و من به زد زل عصبانيت با و داخل آورد گندشو ي کله افراسياب

 .نداختا قصاب جناب افتضاح وضع و سر به نگاه يه و سرش باالي گذاشت عينکشو کوچولو شازده

 ناموس با که نداري مادر و خواهر خودت مگه:گفت و گرفت آدرينو ي يقه دست يه با افراسياب

 کني؟ مي بازي مردم

 .عقب داد هلش و برداشتش يقش رو از و گرفت افراسيابو دست

 چه؟چيکارشي؟ تو به_

 .بزنه منو بايد اول بخواش هرکي.خونشم در زنگ من_

 .ميکنه مسخرم خاطرافراسياب به کلي بعد به اين از.مردم مي داشتم خجالت از لحظه اون تو

 همچين يه کرد نمي فکر شايدم.قراره چه از ماجرا و خبره چه دونست نمي و بود شده گيج آدرين

 .باشم داشته خواهي خاطر

 .مياد گوسفند نيست؟بوي همرات اسپري:گفت من به رو ريلکس خيلي

 فطر که فهميدي خوب...بوياييت حس به آفرين:گفتم دلم تو.گرفتم خندمو جلوي سختي به

 .قصابه
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 .کنم حاليت تا پايين بيا ناموس بي:داد خراش تامونو دو هر گوش جوري بد افراسياب صداي

 .شد تر عصباني افراسياب کارش اين با.شد پياده ماشين از و گرفت دماغشو آدرين

 ما.کنه يم زندگي کوچه اين تو بزرگم مادر افراسياب آقا:گفتم.پيششون رفتم و پايين پريدم منم

 .بمونه واسمون آبرو جو يه بذارين.ميايم طرفا اين زياد

 .غيرتيم ناموسم رو من...خانوم ساناز نه_

 .سانا و نه ساناز_

 ...فرمودين شوما که همون.ببخشين_

 چهب بدو...دارم عجله من بردار کيفتو و ساک بدو سانا...باشه مبارک...پاکي عشق چه:گفت آدرين

 .خوب ي

 شده؟هان؟ سوار تو ماشين تو چيکارشي؟چرا تو:گفت و گرفت شو يقه دوباره افراسياب

 ...کنن مي نگامون دارن همه.تر آروم سياب افرا آقا...هيسسسس:گفتم

 .چشم_

 کارام تو ديگه بار يه اگه....دارن نسبتي چه من با آقا اين که نداره ربطي هيچ شما به ضمنا_

 ...ديدين خودتون چشم از ديدين چي هر کردين فوضولي

 ...ولي_

 .نداره اما و ولي_

 زا بعد...اينا جون مامان ي خونه سمت رفتم آدرين از خداحافظي بدون و برداشتم کيفمو و ساک

 .کرد باز رو در باالخره زدن زنگ بار چند

 .کردم ماچش محکم و بغلش تو پريدم

 .شدم تف پر.طرف اون برو:گفت و شد جدا ازم سريع

 تندگف مي همه...رنگش ميشي چشماي تو زدم زل پوش چکمه ي گربه مثل و کردم مظلوم قيافمو

 .قيافه لحاظ از چه و اخالق لحاظ از چه.رفتم بزرگم مامان به که
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 و مامان ديدن با.شدم هال وارد و کردم بوس دستاشو منم.کرد بوسم و زد لبخندي مهربوني با

 .آوردم مي در داشتم هم تاج و نوک سهله که بال بابام

 .کردم بوسشون کلي و کردم بغل تاشونو دو هر

 .بودن تنگ دل من ي اندازه به هم اونا که بود معلوم

 .پيشمون اومد ميوه ظرف يه با بزرگ مادر

 پخش هم رو ها دستي پيش.ميز رو گذاشتم و گرفتم ازش رو خوري ميوه و شدم بلند جام از

 .کردم

 ...بابا و مامان بين نشستم دوباره

 .خوبه داغونت ي روحيه واسه.بخور ميوه جان ساناز:گفت جون مادر

 داغون؟من؟؟؟؟؟؟؟ ي روحيه_

 .آرتا عروسي خاطر به...آره_

 آرتا ازدواج از و ندارم ازدواج قصد که بفهمونم موجود اين به جوري چه من...خدا هييييييي

 شه؟ نمي حسوديم

 .حالم خوش هم خيلي تازه.آرتا عروسي نيست مهم واسم که من_

 .ديدم چشمات تو رو غم داخل اومدي در از وقتي...نگو دروغ_

 .نيستم ناراحت خودم جون به...خدا چي؟؟؟؟؟؟هييييييي_

 .خنديدن جون مادر حرفاي به ريز ريز منه با حق دونستن مي که بابام و مامان

 نداشتي؟ کالس امروز مامان راستي:گفتم

 .گرفتم مرخصي امروز.نه_

 .آهان_
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 امنحاني هاي برگه هميشه.خورد مي هم به درس اين از حالم اما بود شيمي معلم مامانم که اين با

 هک فهميد نمي مامانم اگه...کردم مي اضافه نمره بهشون يواشکي و داشتم مي بر هاشو شاگرد

 .خوردم مي رو کتکه فهميد مي اگرم بردم مي ثواب کلي

 دارم؟ کارت شيراز بيا تر زود نگفتم مگه جون سانا:گفت جون مادر

 داشتين؟ کار چي مگه...اومدم کالسيم هم با.بيام اين از تر زود نتونستم.شد خراب ماشينم_

 .آرايشگاه بريم خواستم مي_

 .نشده که دير.عصر ريم مي حاال خب_

 .بگير نوبت خوب آرايشگاه يه از پس_

 .چشم_

 

 زدين؟ صدام:گفتم و بستم رو آب شير...ميزنه صدام داره مامانم کردم احساس

 .خوره مي زنگ داره گوشيت...آره_

 سمت رفتم.شدم خارج خونه آشپز از و آوردم بيرون دستم تو از رو شويي ظرف هاي کش دست

 .برداشتم روش از رنگمو سفيد بلند و باريک گوشي و هال وسط ميز

 ...سالم:دادم جواب لبخند با...بود جون مامان گيرنده تماس اسم

 .آمادم من...قزي سالم_

 شده؟ 3ساعت مگه!واااا

 .شده 3 که بله...نباشي خسته_

 .دنبالتون ميام واقعا؟االن_

 .خدافظ.بيا زود.باشه_

 .خدافظ_

 .بود 3 به مونده دقيقه دو.انداختم گوشيم ساعت به نگاهي
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 و کردم باز رو راستي سمت در و رفتم باال ميون در يکي رو پله تا 08...ها پله سمت رفتم سريع

 تو دمچپون و آوردم بيرون کمد از رو بپوشم بودم گرفته تصميم قبل از که لباسي.شدم اتاقم وارد

 فتمر و گرفتم ازش رو بابا ماشين سويچ.بيرون اومدم بدو بدو و پوشيدم لباس دست يه.کيفم

 وارس که خونشون در دم از...بود دلخور حسابي دنبالش رفتم دير که اين خاطر به.جون مادر دنبال

 جشن به دير و نميدن رامون و ميشه ديرمون که ميزد غر داشت بند يه آرايشگاه دم تا شد

 .ميرسيم

 دوست منو حسابي و بود مامانم جينگ دوست اصلي آرايشگر...شديم آرايشگاه وارد سريع

 دير؟ قدر اين چرا:گفت و زد لبخند ديدنم با...داشت

 .يکم شد دير...خانوم انيس ببخشيد:گفتم زدم مي نفس نفس که حالي در

 .صندلي اون رو بشين بفرما و شو آماده...نداره اشکالي_

 .آرايشگاه اصلي سالن به برگشتيم و کرديم عوض لباسامونو دو هر

 .من به شد وقت اگه بعد برسين بزرگم مامان به اول:گفتم

 .چشم:گفت تعجب با

 ابرو و کردم رنگ ديروز موهامو:گفت و نشست بود گفته خانوم انيس که صندلي روي جون مادر

 .مليح رژ يه با بزنين بهم خوب کرم يه فقط...کرد تميز واسم عروسم هامم

 مي بهش ولي بود ساله 22 اينکه با...رسم نمي من و ميرسه خودش به بزرگمم مامان.خدايااااا

 مونه مي جوون برسه خودش به قدر اين کي هر...ديگه معلومه خب...باشه داشته سال 51 خورد

 .ديگه

 زده پوستش به که کرمي با.بود کرده آرايشش طبيعي خيلي.نکشيد طول زياد جونم مامان آرايش

 سشوار يکم موهاشو.بود کمرنگ اي قهوه لبشم رژ.بود شده کم صورتش چروکاي از يکم بود

 .دورش ريختند و کردن

 . بود شده من نوبت حاال

 وشگلخ خيلي موهامو فقط و کنين آرايشم مليح خيلي هميشه مثل ميشه اگه خانوم انيس:گفتم

 .کنين درست
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 ستدر قشنگ...ندينا گوش حرفش به...ميگه دروغ:گفت خانوم انيس به رو و وسط پريد جون مادر

 .اومد بهش خواستگاري يه شايد.کنين آرايشش حسابي و

 .بود خواستگار نبود مهم واسم اصال که چيزي چون شدم نمي دلخور حرفاش اين از

 اريد زيادي خواستگاراي شنيدم جون بنفشه از و دونم مي من که جايي تا ولي:گفت خانوم انيس

 .پسنديشون نمي خودت اما

 .روبروييم ي آينه تو زدم زل و نگفتم چيزي

 مدت گذر از بعد و رفت ور لوچم و لب و چشم با کلي و ماليد صورتم و سر به کرم کلي خانوم انيس

 .شد تموم:گفت زيادي

 دندي محض به ولي...ببينم آينه تو خودمو تونستم و رفت کنار آينه جلوي از حرفش دنبال به

 نکرده آرايش جوري اين هم بار يه عمرم تو آرايشيه؟من چه اين آخه...کشيد سوت مخم تصويرم

 ...بودم

 آرايشم زا شون همه رسيد مي نظر به که افتاد ها مشتري ي بقيه به نگام که بزنم جيغ خواستم مي

 ممخود...شد کمتر و کمتر اخمم کم کم.کردم نگاه آينه تو باره دو.شدم خوشگل و اومده خوششون

 .شدم خوشگل که کردم باور

 مي ظرن به تر حجيم و تر بلند هام مژه ريمل با و بود شده کشيده ظريف چشم خط يه پلکم پشت

 .رسيد

 با و سرم پشت بود کرده جمع موهامو جون انيس...بود شده کشيده هم براق صورتي لب رژ ي

 طوسي سارافوان يه.بود نشسته تنم به خوب بود تنم که لباسي....بودتش بسته گيس رديف چند

 و ودب هفتي اش يقه مدل...بود خورده چين تنش پايين و بود چسبون چسبونه تنش باال که رنگ

 و دخور مي گره اش يقه رو که بودم پوشيده سفيد تنگ و خوشگل بلوز يه زيرش. بود باز زيادي

 .بود ساده و سفيد و بلند پاشنه هم بود پام که کفشي....يود خورده چين آستيناش سر

 .کرد رانندگي بابا تاالر تا خونه از...بابا و مامان دنبال به رفتيم و پوشيديم لباس دوباره

 ...کشيدم هم سر پشت سوت تا سه بود پدرام و آرتا عروسي محل که تاالري ديدن با

 ...بود خورده پاپيون پشتش که خوشگل هاي صندلي و ميز با شيک و بزرگ تاالري
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 دهکر تزيينش خوشگل خيلي و بود زمين سطح از تر بلند سکوي يه روي داماد و عروس جايگاه

 .بودند

 .کردند مي تخليه انرژيشونو و ميدادند قر روش داشتند دخترا و بود وسط هم بزرگ سکوي يه

 اعثب اين و بودند کرده خفه خودشونو جلف لباساي و آرايش با حسابي همه ماشاهلل هزار ماشاهلل

 .باشم نداشته وجدان عذاب و نيام چشم به زياد من شد مي

 .بشينيم روش تا خالي ميز يه سمت رفتيم بزرگم مامان و مامان همراه به

 به اومدند دامادن هاي دسته و دار از اومد مي نظر به که دختر تا چند و عموم زن و داماد مادر

 .کردند بش و خوش باهامون بشينيم که اين از قبل و استقبالمون

 ...درک به...کردم آرايش که کردند تعجب البد.کردند مي نگام تعجب با همه اقواممون هاي زن

 کنار و صورتم نزديک آورد صورتشو مامانم...بودم مجرد من فقط عروسي اون تو که بود جالب

 .شده ناز آرتا چقدر:گفت گوشم

 و انداختم داماد و عروس جايگاه به نگاهي نبود داماد و عروس به حواسم اصال موقع اون تا که من

 .کردم آناليزشون

 حرفا اين از گذشته خب ولي کرد مي آرايش قدر اين هميشه...بود هميشگي آرتاي همون که آرتا

 نوک شلوار و کت يه.بود پر تو هيکلش و داشت متوسطي قد هم پدرام شوهرش...بود شده ناز

 .بود کرده طوسي مش موهاشم و بود کرده تنش مدادي

 .نيومد خوشم اصال شلوارش و کت و مو رنگ از

 تيقر مرز از يارو اين موهاي رنگ ولي دم نمي قرتي پسر به دخترمو گفت مي هميشه عموم جالبه

 .بود رفته تر فرا بودن

 بعد و زد مي حرف پدرام با داشت همش.انداختم آرتا به نگاهي....صاحبش چه؟مبارک من به اصال

 .خنديد مي غش غش

 ...خوشن ملت...واال خوبه
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 تو هميشه و بود اقوام توي من سن هم دختر تنها اون...نداشتم آرتا با خوبي ي رابطه بچگي از

 ...کرد مي تقليد من از کار همه و چيز همه

 .بزنه بقيه پيش منو زيراب کرد مي سعي و داد مي وسايالشو پز هميشه

 .شوهره زياده که چيزي...نباش ناراحت قزي:گفت جون مادر

 .نيستم ناراحت...نرماله حالتم خدا به جون مادر...خدا هيييييييي_

 رقصي؟ نمي چرا پس_

 .رسيديم تازه اآلن چون_

 .رقصيدند مي که اونايي طرف برگردوند سرشو و گفت چيزي يه لب زير

 ور امموه با يکم و کردم مرتب لباسمو...آوردم در شالمو و شلوار و مانتو و پرو اتاق تو رفتم پاشدم

 ...رفتم

 ...گشتم بر بقيه پيش و شدم خارج اتاق از رضايت با

 ندانچ که منم...برقصم بايد که گفت و گرفت دستمو عموم زن که ميزمون سمت رفتم مي داشتم

 و بودن دهچپي هم تو همه و بود شير تو شير خيلي....رفتم باال سکوئه از و کردم قبول نبودم ميل بي

 .لوليدن مي فقط رقص جاي به

 کي نرقص حاال.رقصيدن به کردم شروع سکو پايين جا همون و پايين اومدم سريع

 .بودم فاميلمون رقاص جورايي يه و بودم رقص عاشق هميشه...برقص

 .رقصيدن به کردند شروع من همراه و اومدن پايين سکو از هم ديگه نفر چند کم کم

 .کرد گل شيطونيم حس هميشه مثل

 ...کردم اذيتشون و گذاشتم فاميل دختراي سر به سر کلي

 بهم تا عمو زن:گفتم کرد مي دود اسفند رقصيد مي که اونايي ي همه ي واسه که عموم زن به

 .شينم نمي ندين شاباش

 .حسود چشم بترکه...شاباشت اينم:گفت و کرد هام ريه وارد اسفند دود يکم خنده با
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 .عمووووو زن بترکه دخترت چشم ايشاهلل

 .جام سر نشستم رفتم رقصيدن کلي از بعد

 ...خوري غذا سالن تو بريم که کردند اعالم گو بلند تو

 هم مراسم آخر.بود خوري غذا سالن بود قاطي مرد و زن که جايي تنها اقواممون هاي عروسي تو

 .خانوما سالن تو اومدند مي مردا شد مي خودموني جو که

 عداداست و رفتي بزرگت مادر به که الحق...اهلل باريک:گفت و گرفت دستمو لبخند با بزرگم مادر

 .رقصيدي قشنگ هميشه مثل....داري

 نبودم؟ ناراحت ديدين.مررررررسي_

 .خودت جونه آره_

 فتگ مي بازم کردم مي غلطي هر...بزنم بزرگو مامان با زدن حرف قيد گرفتم تصميم لحظه اون تو

 .ناراحتم

 وارد تر زود و بودند کرده زرنگي مردا.شديم خوري غذا سالن وارد جون مادر و مامانم اتفاق به

 .بودند گرفته رو خوبا جا و بودند شده سالن

 .شستيمن ميز يه پشت جون مادر و بابا و مامان و من يني.بشينيم هم دور خانوادگي گرفتيم تصميم

*** 

 .کنم ازترب اشتهامو خوردنش با غذا شروع از قبل که گرفتم مي کشتي بشقابم کنار ليموي با داشتم

 .خانوم سانا به به:گفت و سمتمون اومد آرتا داداش شاهين لحظه همون

 ...کوچولو بابا سالم:گفتم و دادم دست باهاش

 .تنهاست فرشته.بشين ما ميز سر بيا پاشو_

 به و برداشتم غذامو و شدم بلند جام از.داشتم دوسش و بود مهربون خييييلي.بود زنش فرشته

 چقدر.فرشته دست بغل نشسته غريبه پسر يه ديدم بشينم اومدم وقتي.رفتم ميزشون طرف

 !!!بود آشنا واسم قيافش
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 همون واي اي...فرشته داداش...هست علي آهان...آوردم خاطر به اسمشو تا سوزوندم فسفر کمي

 .اومده خوشش من از گفت شاهين که

 .کرد بش و خوش باهام و شد بلند جاش از اونم.کردم سالم بهش و دادم قورت دهنمو آب

 چطوره؟ ني ني اوضاع:گفتم و کردم بوسي رو فرشته با

 ...آورده در پدرمو_

 .بيارش دنيا به تر زود چرا؟خب_

 منه؟ دست مگه آخه_

 ماهشه؟ چند حاال_

 .هشت_

 اومدم نمي اول از اصال جاست اين هم علي دونستم مي اگه.ميز روي گذاشتم غذامو و زدم لبخند

 ...پيششون

 مي غذامو دولپي راحت خيلي هميشه مثل...بخورمش نشده سرد غذام تا گرفتم تصميم

 .شدم مي له نگاهش سنگيني زير داشتم...داد مي قورتم داشت چشماش با که هم علي...خوردم

 خونين؟ مي پزشکي دندون خانوم سانا:گفت باالخره

 بود عيب بي صورتش اجزاي کل در.خمارش يکم و تيره چشماي تو زدم زل و باال گرفتم سرمو

 يکم و بود مشکي و اي قهوه بين رنگش.بود چشماش صورتش توي جذاب چيز تنها.نبود تاپ ولي

 .بود خمار و مورب

  پرسيد؟ مي چرا مطلعيد که شما:گفتم

 .بکنم باز صحبتو سر نحوي به داشتم دوست چون:گفت و خنديد

 تغيير خيلي حاال تا پيش دوسال از:گفت و زد لبخند.کردم نگاش منتظرانه و نگفتم چيزي

 .ديدمتون فرشته عروسي تو بار اولين واسه موقع اون.کردين

 خب؟_
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 هستين؟ فيس بي بي هنوز ولي شده تر بزرگونه چهرتون..هيچي_

 .بچست عينه خودت ي قيافه_

 بشيم؟ اآشن هم با بيشتر تا باشم داشته شمارتونو تونم مي:گفت بار اين و کرد باز نيششو باز

 .نه_

 چرا؟:گفت و خورد جا يکم

 .را به چسبيده چ چون_

 .گفتم جدي_

 .طور همين منم_

 .خيره امر هدفم.ندارم مزاحمت قصد خدا به_

 مامانم پيش رفتم و شدم بلند جام از ادبي بي کوچولو يه با نداشتم حوصلشو و حال چون

 .زدند مي حرف داشتند و بود شده تموم غذاشون اوناهم...اينا

 .نوشيدم ازش يکم جرعه جرعه و کردم باز رو ميز روي هاي نوشابه از يکي

 .جام سر نشستم دوباره و انداختم دوربين با هم عکس تا چند

 باال رفتمگ سرمو.رسيد گوشم به آشنايي صداي که کردم مي نگاه بودمو گرفته که عکسايي داشتم

 رنگم که بودم مطمئن.زدم رو اي لوزالمعده و مغذي و قلبي ي سکته درجا طرف ي چهره ديدن با و

 .سالم...س...س:گفتم و دادم قورت دهانمو آب سختي به...پريده

 .روحش يا خودشه ببينم تا کردم بسته و باز بار چند چشمامو

 خوبي؟:گفت و زد لبخند يه

 .نبودم زدن حرف به قادر و بود شده قفل زبونم دقايق اون تو

 .کرد احوال و حال طرف با صميمي خيلي و شد بلند جاش از هم بابام

 .بودم قبرم سر حلواي فکر به و خوندم مي فاتحمو داشتم

 شناسي؟ مي رو سانا مگه:پرسيد بابام
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 ...بابا:پيچيد گوشم تو ديگه نفر يه صداي لحظه همون

 ...رفتن گيج به کرد شروع سرم ديدنش با

 ...داشتم مخوفي دلهوره هم و بودم شده شکه هم

 ...بود گرفته فرا وجودمو تمام عجيبي ترس

 ...گرفت شدت قلبم ضربان و افتاد شماره به نفسم

 .شم مي بدبخت ديگه لحظه چند تا که دونستم مي

 جانم؟:گفت آدرين به رو و نداد بابامو جواب آدرين صداي شنيدن با راد آقاي

 .گوشه يه برد باباشو عجله با بعد کرد سالم جون مادر و بابا و مامان به اول آدرين

 ...صندلي رو نشستم لرزون ترسون

 .پاچم تو افتاد قلبم بابام صداي با

 شناسي؟ مي رو آدرين پسرش و عماد_

 .شناسمشون مي...آره...خب...من...من:گفتم و اومدم حرف به سختي به

 .ديدنش از کردم تعجب بود خارج پسرش.آهان_

 .کنه حفظش خدا...بود خوشگلي و باال و قد خوش پسر چه وااااي:گفت جون مادر

 يم آبرومو باباش با االن...شم راحت تا بشه نابود و نيست کنه؟ايشاهلل حفظش:گفتم دلم تو

 .در دم ميذارتم آشغال مثل کردم غلطي چه که بفهمه بابام اگه واااي...بره

 .پريده شده؟رنگت چيزي سانا:گفت مامانم

 .شد بد حالم خوردم که رو نوشابه اين...بده حالم_

 چرا؟؟؟ اوا_

 ...بريم بديم کادومونو تر زود راستي....شم مي خوب اآلن نيس چيزي_

 شده؟ چرا؟چيزي:گفت و کرد نگام مشکوک مامانم
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 .بده حالم يکم فقط نه_

 .انداخت چنگ روانم و روح به بود داده قرار مخاطب بابامو که آدرين باباي صداي دوباره

 نديدمت؟؟؟ که ساله چند دوني مي:آدرين باباي

 .شه مي سالي سه دو يه:بابام

 .بريم ديگه کم کم بابا:آدرين

 ...ريم مي االن.بابا باشه:راد آقاي

 رفتن روسيع به شوقي و شور هيچ...نيستن قبل مثل ديگه خدا؟جوونا رو تو بينين مي:گفت بابام به

 .ندارن

 .جوره همين هم ما سانازه اتفاقا:گفت جون مادر

 !!!ساناز گفت باز خدا اي

 .ديگه بريم بابا:آدرين

 .ما ي خونه بياين بايد برين؟شب کجا:گفت بابام

 ..ما ي خونه بيان که کرد راضيشون بختي بد به خالصه

 ...بودم شده ميت شبيه استرس از هم بنده

 .رفتيم خونمون به باباش و آدرين همراه به و شد تموم هم عروسي خالصه

 .کرد متوقف ماشينو بابام خونمون در جلوي

 .ايستاد بود سرمون پشت که هم آدرين ماشين

 .حياط تو زد خودمونو ماشين و کرد باز رو در بابام

 .شديم پياده ماشين از بابا و جون مادر و مامان و من

 .نبود ماشينش براي جايي حياطمون تو ديگه ولي بود آدرين ماشين نوبت حاال

 .باشه تو آدرين ماشين تا کوچه تو بزن مامانتو ماشين امشب تو جان سانا:گفت بابام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

169 

 

 کنين؟ مي دعوت مهمون چرا نداشتين جا که شما خب.خوام نمي:گفتم حرص با

 .بيرون زدم ماشينو کردن غر غر با

 .داخل کرد پارک ماشينو آدرين

 .داخل رفتم و شدم پياده ماشين از ناچار به

 .بودن هال توي رفتن حال در بقيه

 .تو رفتم همه سر پشت

 .بودم حوصله بي جور بد

 .بود آشوب دلمم تو

 .مردم مي استرس از داشتم

 .کنم درست جايي باباش و آدرين واسه برم خواست ازم مامان

 .کردم آب از پر رو کتري و توش رفتم و کردم پام رو آشپزخونه هاي دمپايي حرص با منم

 .هال تو برگشتم چايي از لبريز هاي استکان از پر سيني يه با بعد مدت يه

 .کنم تعارف مهمونا به که کرد اشاره بهم مامانم

 .برداشت استکان يه اونم و شدم خم و آدرين باباي سمت رفتم اول

 .زد واسم چشمک يه جون مادر و بابا و مامان چشم از دور به برداشتن قند موقع

 .دادم تحويلش جون بي لبخند يه و دادم قورت دهنمو آب

 .آدرين سمت رفتم

 .زديم زل هم به اخم با مون دوتا

 .برداره چايي بتونه زحمت به تا پايين نشدم خم زياد

 .باطل خيال زهي اما

 .خورن نمي چايي فرمودن آقا
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 .کردم تعرف چايي بهشون و بابا و مامان پيش رفتم بعد

 .بود برده خوابش مبل روي جا همون که جون مادر

 .بخوابن برن که پاشدن و کردن کوفت رو چايي خالصه

 .کرد راهنماييي مهمون اتاق سمت به رو اونا بابام

 .اتاقم تو رفتم منم

 .بود گرمم خيلي

 .کردم جايگزينش خنک و خالي خال شلوار و شرت تي يه و آوردم در لباسمو

 .برد نمي خوابم استرس از شب اون

 .بفهمه رو قضيه بابام اگه بياد سرم به چي قراره که بودم فکر اين تو همش

 

 .شدم بيدار خود به خود شب نصفه

 .بود شده خشک خشکه دهنم

 .بودم کرده عرق هم کلي

 .اتاق از بيرون رفتم پاشدم

 .رفتم پايين ها پله از صلوات و سالم با و نکردم روشن رو برقي هيچ

 .آشپزخونه به رسوندم خودمو

 .روشنه برقش ديدم

 .خوره مي آب داره و جاست اون آدرين ديدم تو رفتم

 .کرد اخم افتاد من به چشمش تا

 .شد لبخند به تبديل اخمش و انداخت نگاهي تاپام سر به

 .داشت خنده کجاش دونم نمي خوشگلي اين به لباسم
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 .رفت زديم گند:گفت آهسته صدايي با

 گه؟ مي بابام به شد؟بابات چي:پرسيدم ترس با

 .شن مي بيدار همه اآلن.يواشتر:دهنم جلو گرفت دستشو محکم

 .نبدون چيزي اونا اآلن نداره دوس و نگفته چيزي خانوادش به هنوز سانا گفتم بابام به:داد ادامه

 گفت؟ چي اون:گفتم

 .کنم مي خواستگاري واست رو سانا و ذارم مي درميون باباش با خودم.کرده بدي کار گفت_

 .کابينت تو بکوبم سرمو خواست مي دلم حظه اون تو

 اونم.نگه گفتم منم.بگه بابات به شايد گفت بابام...نشو حال خوش:گفت و زد پوزخند يه آدرين

 .يکم مشکوکه بهمون ولي کرد قبول

 مشکوک؟_

 .کنيم مي بازي نقش که فهميده کنم فک_

 .بده خيلي که اين واااااي_

 .عاشقمي مثال که بدي نشون بهش قراره...ضايعي تو بسکه_

 .که دادم نشون خب_

 ...خيلي آره_

 چي؟ کنم بازي نقش خوب اگه_

 .شه مي طرف بر شکش موقع اون_

 .شدم خارج خونه آشپز از و خوردم آب ليوان يه سريع

 .رسيد گوش به در شدن بسته صداي بعد مدت يه

 .بذاره مرگشو ي کپه رفته اونم که شدم مطمئن
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 هبچ برس بيشتر خودت به.بودي شده خوشگل عروسي تو:رسيد اس ام اس يه بعد دقيقه چند

 .رسه مي دکتر ي رده به قصاب ي رده از خواستگارات برسي خودت به اگه...جون

 .اومد نمي خونم زدي مي کارد پيامش خوندن از بعد

 ور قصابه من باشي تو دکتره اون اگه ولي:دادم جواب تند تند و کردم خالي گوشيم سر حرصمو

 .کنم مي انتخاب رو بد تر بد و بد بين.کنم مي انتخاب

 نده؟چ کيلو گوشت راستي...بود بو خوش زيادي خيلي.بگير کادو عطر يه افراسياب آقا به:داد جواب

 .کن مسخره خودتو برو.بيشعور

 .برد خوابم که پتوم تو زدم لگد اونقدر و ندادم جوابشو ديگه

 .کشيدم عقب رو ها صندلي از يکي و گذاشتم خوري غذا ميز روي رو عسل ي کاسه آخرين

 .نفهمن بقيه ولي دارم دوس رو آدرين باشه تابلو که کردم مي رفتار جور يه بايد

 خر باباش شايد تا ريختم مي چايي واسش هي و زدم مي لبخند آدرين به بقيه چشم از دور هي

 .شه

 .چيزا اين و کردم مي تعارف غذا واسش شب تا جور همين خالصه

 .پارک لونا بريم شد قرار شب

 .کردم تنم و برداشتم مليح سبز مانتوي يه و لباسام کمد سراغ رفتم ذوق با

 .بود رنگ ميشي چشمام چون اومد مي بهم خيلي

 .خورد مي اي قهوه بند کمر يه مانتوئه کمر وسط

 و کردم سرم سبز و مشکي شال و جين شلوار با مشکي سانتي 5 تخت پاشنه عروسکي کفش يه

 .بيرون رفتم

 .آدرين اال بودن آماده همه

 .پيوست جمعمون به بعد دقيقه 5 حدود

 .بود تنش اي سورمه کتون شلوار يه با کمرنگ آبي رنگ به تنگ شرت تي يه
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 .بود دستاش از يکي تو هم اي سورمه چرم دستبند يه

 .بود شده خوشگل خيلي و بود سرش باالي هم عينک يه

 .بود شده بهتر خيلي و بود زده ريششو ته بار اولين براي

 .بود خوشگل هم ريش ته با البته

 ي بقيه و بود شلوارش جيب توي انتها تا شصتش انگشت جز به دستاش انگشت تا چهار هر

 .بود بيرون دستش

 .ها پله باالي بود وايساده مانکنا عينه

 .نگيره فيگور قدر اين تا سرش تو کنم پرت چيزي يه خواست مي دلم

 هست جون مادر عوضش.درک به خب ولي بودن هم اونا کاش.افتادم روشا و شراره ياد لحظه يه

 .بذاره سرم به سر که

 .آمادم من...علي يا:گفت و شونش رو انداخت چرمشو کوچولوي کيف

 .رفتن بيرون سرش پشت يکي دوتا هم بقيه و بيرون رفت همه از اول

 .بابام ماشين با هم بقي ما و رفتن خودشون ماشين با باباش و آدرين

 .مونديم ترافيک تو يکم هميشه مثل هم شب اون

 .بشم پياده اومدم ذوق با پارک در باالي بزرگ تابلوي به افتاد چشمم وقتي

 و تمبس رو در سريع خيلي من و شد رد کنارم از باد و برق مث ماشين يه لي و کردم باز ماشينو در

 .شم پياده نتونستم

 .پايين پريدم راحت خيال با و کردم باز رو در رفت ماشينه وقتي

 .کرد مي نگام خنده با و ماشينش به بود داده تکيه آدرين

 .پارک در سمت چرخودم سرمو و نذاشتم محلش

 .تو رفتيم و گرفتيم بليط طوالني چندان نه مسير يه طي از بعد...داخل رفتيم اتفاق به

 .زدم مي بال بال حالي خوش از داشتم...پريد سرم از هووش برقيا وسايل ديدن با که من
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 .بعدي سه سينما رفتم(آدرين باباي)عماد آقا و بابام

 .ترسيدند مي چيزا بقيه از چون بشن فلک و چرخ سوار رفتن هم جون مادر و مامان

 .داد تکون دست ايستاديم که جايي از مامانم و جون مادر واسه.شديم تنها آدرين و من

 .کردند کارو همين فلک و چرخ تو از هم تا دو اون

 .بشم صبا کشتي سوار رم مي من:گفتم

 تنهايي؟:گفت بگيره اينا مامانم از نگاهشو که اين بدون

 داره؟ اشکالي چه مگه خب_

 .بيام مم بذار...هيچي-

 .خب بگو آدم بچه مثه مياري بهونه چرا شي سوار خواد مي دلت وقتي_

 .کنم حرکت منم شد باعث اون حرکت.کرد حرکت و گرفت مانتومو ي گوشه و خنديد

 .انداخت صبا کشتي طوالني صف به نگاهي يه و گرفت بليط دوتا رفت

 .کشتي بيخياله:گفت کالفگي با

 چرا؟؟؟؟:زدم نق

 .مياد بدم ايستادن صف تو از چون_

 .خودته ميل_

 .کنم مي قبول کني مي التماس که حاال:گفت اي مزه با حالت با بعد و کرد فکر يکم

 .ماشاهلل.رويي عجب_

 .ايستادم سرش پشت منم.صف توي رفت و نگفت چيزي

 توي چيز ترين داشتني دوست به افتاد چشمم که کردم مي نگاه اطراف به داشتم

 .پششششمک.زدين حدس درست بله...شيرين...پفي پف...صورتي...نرم...پارک
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 کپشم:گفت و خنديد گرفت نگاهمو رد وقتي.داشت نظر زير هامو کار و عقب بود برگشته آدرين

 خواي؟ مي

 .کردم نگاه ها پشمک به لذت با و نگفتم چيزي

 کامال دي مي قورت دهنتو آب تند تند که اين و نگاهت سمت و وارفتت ي قيافه از:گفت دوباره

 .خواي مي پشمک که تابلوئه

 .نگفتم چيزي باز

 .خواي مي فروشندشو شايد اصال..خواي؟ نمي:پرسيد جالبي لحن با

 .خودشه که اين.اوااااا...بود افراسياب هاي مايه تو چاقالو مرد يه. انداختم فروشنده به نگاهي

 .کردم نگاش تر دقيق بار اين

 تدس که بخورم رو پشمکي اگه عمرا...بود آورده رو فروشي پشمک به قصابي از.بود خودش بعله

 پيف پيف...باشه خورده بهش افراسياب

 .کشته منو خواهت خاطر:گفت خنده با آدرين

 .حالم خوش_

 چي؟ از_

 .کشتنت خواهام خاطر گفتي خودت...مردي اينکه از_

 خواهت خاطر هم قصابه اين امثال شايد البته.خواه خاطر بندي؟گفتم مي جمع خاهات؟چرا خاطر_

 .باشن

 ...علي هم يکي.يارو همين يکي.حاال تا داشتم خواستگار دونفر فقط نه_

 منظور؟ خب_

 .نداشتم خاصي منظور_

 جلويي نفر به که همين.شدن سوار ديگه ي عده يه و شدن پياده بودن کشتي سوار که اونايي

 .شد تکميل ظرفيت ديگه رسيد آدرين
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 و گرفت مي ضرب زمين روي باپاهاش.دوخت زمين به نگاهشو و ايستاد سينه به دست آدرين

 .زد مي پلک کم خيلي

 بودم ديدن به قادر من که جايي تا اما.کم پيدا ديگه فروش پشمک يه شايد تا کردم نگاه اطراف به

 .فروخت نمي پشمک اي ديگه کس هيچ افراسياب جز

 خوبه...گيرن مي فلک و چرخ بليط دارن باز جون مادر و مامان ديدم...دادم بيرون صدا با نفسمو

 .نشديم سوار هنوز ما و دومشونه دور اونا...واال

 .دوختم بهش نگاهمو آدرين صداي با

 .شد نوبتمون بيا سانا:آدرين

 .کشتي سمت کردن حمله و شدن صف بيخيال همه يهو

 .کنارم نشست خودشم و کرد سوارم زرنگي با و گرفت دستمو آدرين

 هيجان،اضطراب،انتظار از پر احساسي يه...داشتم خوبي احساس

 .بيارن در حرکت به رو کشتي تر زود چه هر داشتم دوست

 .شدم مي صبا کشتي سوار داشتم بار اولين براي چون داشتم هيجان

 تر باال ها قسمت ي بقيه از بيشتر اونجا و يويم نشسته رديف آخرين روي چون داشتم اضطراب

 .رفت مي

 .کردن حرکت به کرد شروع کم کم و داد صدايي يه کشتي

 افهاض سرعتش به هي اما...بودم شده تاب سوار انگار.بود خوب خيلي بود کند حرکتش که اوالش

 .شد مي

 .رسيد گوش به پسرا بازياي مسخره و دخترا جيغ صداي کم کم

 جيغ راختيا بي کرد اضافه سرعتش به ديگه يکم کشتي وقتي...بودم زدن جيغ ي آستانه در منم

 .کرد کيف آدرينم و زدم

 .خنديد مي من به و بود نشسته جاش سر ريلکس خيلي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

177 

 

 رو ميوفتم دارم کردم مي احساس و شد مي خالي دلم ته ميکرد حرکت جلو سمت به کشتي وقتي

 .جلويي رديف

 از ميک ميشد باعث و رفت مي تر باال کشتي کف از پاهام خود به خود رفت مي عقب کشتي وقتي

 .بترسم افتادن

 .کرد مي حال و خنديد مي غش غش آدرين

 کرد مي زياد کشتيو سرعت که مردي به دادن فحش و زدن جيغ جز ديگه شد بيشتر سرعت وقتي

 .نداشتم اي ديگه راه

 .کرد حلقه کمرم دور ديگشو دست و گرفت يخمو دست آدرين

 .شد چيزا اين سوار نبايد جماعت بچه با:گفت خنده با

 .کنم تخليه انرژيمو و بزنم جيغ دارم دوس. اي بچه خودت_

 .زدم جيغ قبل از تر بلند حرفم دنبال به

 .کردي پاره گوشمو ي دادي؟پرده قورت اشانتيون جيرجيرکه يه با گو خبرته؟بلند چه_

 .داشتم دوس_

 .پايينا کنم مي پرتت_

 .کني مي غلط_

 .بودم شده شير باز شرايط اون تو حاال

 .ميندازمتا سانا_

 .کني مي بيجا_

 االب ممکن حد آخرين تا سرعتشو لطفا آقا:گفت کرد مي زياد و کم رو کشتي سرعت که مردي به

 .دم مي پول تومان 51 بهت.ببر

 چيزا اين و گرم دمت...بابا ايول:گفتن پسرا

 .نهههه واااااي:زدن جيخ عشوه با دخترام
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 .کرد زياد سرعتو و کرد قبول مرده

 .گرفتم خودمو جلوي زور به و کردم مي خيس خودمو داشتم ديگه کنين باور

 .بود شده سيخ سيخه بدنم موي

 . نبود خودم دست ديگه جاهاش بعضي ولي نزدم جيغ شد مي که جايي تا

 ...زياد نه ولي رفت مي گيج سرم يکم شديم پياده کشتي از وقتي

 تادايس آدرين لحظه يه.کردنش طي به کرديم شروع هدف بي و کرديم انتخاب مسيري يه حرف بي

 .اوه اوه:گفت فقط و جاش سر

 از دهش سرخ چشم دوتا سرم آوردن باال محض به...ديده چي ببينم تا باال گرفتم سرمو تعجب با

 هب حالمو شد مي پخش صورتم روي که هاش نفس...بست نقش چشمم جلوي عصبانيت شدت

 .بهش زدم زل و عقب رفتم قدم يه اختيار بي...زد مي هم

 ويقش پايين نبود پيراهن مثل اش يقه و بود پوشيده شرت تي چون و آدرين سمت کرد حمله

 .چشماش تو زد زل خشم با و آدرين نزديک گرفت سرشو.گرفت

 لعنتي؟ کارشي چي نداري؟تو ناموس خودت مگه شرف بي:گفت پرخاشگري حالت با

 .انداخت باال واسش ابروهاشو از يکي و زد نيشخند يه آدرين

 .کوچولو شازده باش عواقبش مواظب پس خاره مي تنت خودت:گفتم دلم تو

 و يدکش مي نفس تند تند.باريد مي چشماش از خون.شد تر عصبي آدرين،افراسياب نيشخند با

 .بود هم تو اخماش

 ورتص تو زد سنگين خيلي مشت يه و نداد بهش رو اجازه اين افراسياب که بگه چيزي اومد آدرين

 سرخ خشماي تو زد زل بشه عصباني که اين جاي به آدرين اما.کوچولو شازده نقص و عيب بي

 کارش اين با.بخند کي نخند حاال.خنديدن به کرد شروع ها ديوونه مثل و افراسياب ي شده

 دش تبديل و شد کش فرو خندش صداي کم کم.شد مي تر عصبي و تر عصبي لحظه هر افراسياب

 .فرمش خوش لباي گوشه کج لبخند يه به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

179 

 

 مي تيمش همچين گنده هيکل اين با همين؟؟؟يني:گفت و انداخت افراسياب پاي تا سر به نگاه يه

 .گيره مي خندش درد جاي به بزني اي ديگه کس هر به زني؟اينو

 گوشه خوبه...معلومه آره:داد صفا گوشمون به بود فرياد شبيه بيشتر که افراسياب ضمخت صداي

 .بزني حرفا اين از بايدم...چاره بي...شده پاره لبت ي

 نم...کردي هنر هيکلت اين با:گفت شد تموم خندش وقتي.زدن قهقهه به کرد شروع دوباره آدرين

 .حلقش توي ريختم مي طرفو دندون مشت يه با داشتم رو تو ي گنده و ريخت بي هيکل اگه

 درق اون.چشماش زير زد محکم مشت يه آدرين بده نشون العملي عکس افراسياب که اين از قبل

 .عقب رفت قدم يه هيکلش اين با افراسياب که زد محکم

 ايتماش به عالقم خاطر به شايد.کردم مي نگاشون بروبر فقط و وسط پريدم نمي چرا دونم نمي

 .بود دعوا

 گوش به آشنايي صداي جمعيت اون توي.بودن شده جمع دورمون که بودم افرادي ي متوجه تازه

 لشو آدرين:گفت تحکم با.وسط اومد و زد پس رو بقيه آدرين باباي.ديدم نمي خودشو ولي رسيد

 .بريم.کن

 که مترسيد مي...افتادم راه دنبالشون دلهره با منم.افتاد راه عماد آقا دنبال به مخالفت بدون آدرين

 عماد آقا از و نکردم تحمل باالخره.باشن شده مطلع قضيه از و باشن ديده رو حادثه اين خانوادم

 کجان؟ بابا و مامان:پرسيدم

 .بيرون رفتن_

 چرا؟_

 .بخوره هوا يکم بيرون بردنش شد بد جونت مادر حال_

 چرا؟ واي:پرسيدم نگراني با

 .شد بد حالش و شد فلک و چرخ سوار بار چند.دخترم نترس_

 .آها_
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 مادر الدنب بره خودش تا ماشين تو بشينيم بريم تا دو ما گفت عماد آقا شديم خارج پارک از وقتي

 .اينا جون

 .من نه و زد مي حرف اون نه.ماشينش داخل رفتيم آدرين همراه به

 لوييج آينه کرد باز چشماشو که بعد.صندلي به داد تکيه سرشو و بست چشماشو دقيقه 5 حدود

 .رفت ور لبش کنار زخم با و صورتش طرف کرد تنظيم ماشينشو

 .عرضه بي:پريد دهنم از يهو

 نخواستم ولي نخورم ازش هم رو مشت يه همون که داشتم عرضشو:گفت کنه نگام که اين بدون

 به مشت تا 4 خاطرشون به نفر يه تا که اينه اونم.دارن بد خصلت يه دخترا.خبراييه کنن فک بعضيا

 هر که مردي...اسبشون بر سوار ي شاهزاده...روياهاشون مرد شه مي يارو زنه مي ديگه پسر يه

 نم...بزنمش؟ داشتي توقع چرا...چرا؟ واقعا نه...چرا؟...پرتا و چرت اين و بيننش مي خواب تو شب

 تونستم مي هم اين از بيشتر خواست مي دلم اگه و کرده هنر نکنه فکر تا زدم بهش مشت يه

 .کن کنترل دخترونتو احساسات پس نزدم تو خاطر به هم رو مشت يه اين..بزنم

 بپرسم؟ سوال يه_

 .نه_

 ...نيست مطرح افغاني نظر چون پرسم مي_

 .نگير جدي خودتو نظرات پس_

 .نژاديه چه از و کجاييه مامانت نيست چي؟معلوم تو ولي.االصلم ايراني من_

 روب گي مي راست اگه تو...مياري در سر خارجيا نژاد از هم خيلي که نه:گفت و کرد نگام خشم با

 .کن سخنراني من واسه بيا بعد کن پاس دانشگاهو انگليسي واحداي

 .شه گل که کنم پاسش چنان.ديگس ي هفته امتحانش_

 .ميندازن ها مزه بي آدم به که نگاها اين از.کرد نگام خاصي جور يه

 اي داري محبت چرا؟؟؟کمبود واقعا دارم؟نه دوستت کني مي فک چرا:پرسم مي سوالمو حاال:گفتم

 زدي؟ فانتزي توهم
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 عشق؟:گفت لبخند با

 .رسيد تلخ لبخند يه به انتهاش و شد تر رنگ کم و رنگ کم لبخندش

 مبگ چيزي انکه از قبل...دنيا چيز ترين مضخرف و چرت:گفت اي گرفته و آروم خيلي صداي با

 .اومدن اينا مامانت.کن کم شرِتو:گفت

 .عرضه بي آقاي باي:گفتم و کردم باز رو در

 .جون بچه سالمت به_

 وير دستش و بود کرده اخم آدرين باباي.ماشينمون به رسوندن بزرگو مامان تا شدم معطل يکم

 .نداره خوشي حال بود معلوم.بود قلبش

 تو.انبيمارست بريم مي جونتو مادر بابات و من.خونه برو پسرش و عماد آقا با تو سانا:گفت مامانم

 .کنن استراحت و خونه برن بايد و نيست خوب عماد آقا حال.کن پذيرايي و کن درست شام برو

 آدرين کي؟واسه واسه اونم.اه.کنم حمالي خر برم بايد حاال:زدم غر.کردم قبول ميلم خالف بر

 ....خان

 .دمش سوار و پانومراش پورشه سمت رفتم.شم سوار تا زد بوق واسم و کرد روشن ماشينو آدرين

 .بست چشماشو و خورد قرص يه عماد آقا

 روعش.بود رفته سر حوصلم...آورد در حرکت به ماشينو هم آدرين...رفتند و زدند بوق يه اينا مامان

 موگوش فجيعي صداي که بود نگذشته زيادي زمان مدت...بلندم ناخناي زير کردن تميز به کردم

 .قــــــــــــار قارقار قاررر قاررر...داد قلقلک

 اب داشت.کردم نگاه افراسياب داغون و درب موتور به تعجب با و شيشه سمت برگردوندم سرمو

 يه و بود شده باد از پر کاپشنش...رسوند مي آدرين ماشين به خودشو موتورش سرعت تمام

 .زد يم صدا منو داشت نظرم به.کشيد مي عربده و داد مي تکون و دستش توي بود گرفته پشمک

 .خنديدن به کردم شروع و دهنم جلوي گذاشتم دستمو

 يکار:گفت و پايين داد رو شيشه...بهش زد زل خنده با و شد افراسياب حضور ي متوجه هم آدرين

 داري؟
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 مگه.رسونمت مي خودم. آوردم پشمک برات بيا.شو پياده ســـــانـــــــــا:زد داد افراسياب

 شدي؟ بستني چوب اين لگن سوار که مردم من

 !خدايا.لگن گه مي پانومرا پورشه به.اوهوووو

 يتون نمي هم صبح فردا تا داره موتورت که سرعتي اين با:گفت و کرد کم رو ضبط صداي آدرين

 .برسونيش

 .بذاريم کولس چشه؟بيا موتورم مگه_

 کورسه؟ همون چيه؟منظورت کولس_

 عقب آورد سرشو رفت جلوتر آدرين ماشين از موتورش چرخ يه وقتي.داد گاز بيشتر و نگفت چيزي

 کرد کم قدر اون ماشينشو سرعت...خنده از بوديم مرده آدرين و من...آورد در زبون آدرين واسه و

 .کنم شاد رو اي بنده يه دل بذار:گفت.ايستاد مي داشت ديگه که

 کچشم يه.بهش رسيد و گاز پدال رو گذاشت پاشو آدرين شد دور ازمون متر چند افراسياب وقتي

 .شد نمي ديده ديگه که موند عقب افراسياب قدر اون.افزود سرعتش به و زد

 .دهب پشمک بهم ذاشتي مي خب.بدجنس:گفتم و گرفتم نيشگون رو آدرين آرنج و جلو شدم خم

 .خرم مي واست خودم...نمياد بدت انگار هم تو_

 براي خواست شازده بار يه حاال ااااااه....نداشت هيجکي من شانس از اما ايستاد مغازه چندتا جلو

 کم يه مغازه آخرين توي رفت ديگه جا چهار سه که اين از بعد باالخره...بگيرها پشمکي يه ما

 بآ از درست هم حدسم و....ايول اومده گيرش پس احتماال گفتم خودم پيش.کشيد طول اومدنش

 و دش باز گوش بنا تا نيشام ناخوداگاه....برگشت افراسياب ابعاد به پشمک يه با آدرين و اومد در

 ونهخ مسير تا...آوردم جا روبه اهتمام بلعت صيغه و گرفتم دستش از پشمکو شازده ورود محض به

 ذره يه هنوز...کردم مشغول پشمک با رو خودم مدت اين تموم و بود راه ديگه ساعت ربع حدودا

 هم رو پشمک و شد دگرگون حالم افراسياب آوردن در زبون يادآوري با که بود مونده اش

 شيشه....نداره سازگاري ما مزاج به اطوارا ادا اين نميخورمش؟؟؟؟نخير کردين فکر چيه...خوردم

 ودمخ به شازده صداي با....فکر تو رفتم دوباره و....بيرون انداختم رو پشمک چوب و پايين دادم رو

 ....اومدم

 .رسيديم که کن باز درو بپر حاال....خريدم که پشمکي نداشت قابلي.کنم مي خواهش_
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 زا و نداره قابل:دادم جواب.کنم تشکر ازش رفت يادم که بود ابعادش و پشمک به حواسم قدر اون

 و بود خواب خوبه...افتادم عماد آقا ياد لحظه يه...بهم کوبوندم گاپ درو و بيرون پريدم ماشين

 رچيه اما....گشتم کليد دنبال و کيفم تو کردم دستمو....رفتم مي لو احتماال وگرنه نشده بيدار

 تو دخترا همه واال.کليد از غير بود کنيد فکر ها چلسمه اين و وچيپس لواشک و پفک پوست

 کليد من اصال اومد يادم لحظه يه...خوراکي پوست من مال لبه رژ و ريمل از پر کيفشون

 ازش رفت يادم االنم....داد نمي بهم هم مامانم کردم مي گم هميشه چون....نداشتم

 از و گفت جيزي لب زير....بيرون بياد که کردم اشاره دست با و شازده سمت برگشتم....بگيرم

 ....شد پياده ماشين

 ....نيست همرام کليد_

 باي....بيان اينا مامانت تا وايسا هم تو...هتل ريم مي ما پس خب_

 .باال در از برو ياال....کنه جنازم مامانم خواي مي....نگو پرت و چرت:گفتم حرص با

 ...باال رم مي در از منم چي؟؟؟؟من؟؟؟؟همين_

 ....سايئده درو اين بار ده امروز شناسي؟؟؟مطمئنم مي مامانمو که تو....وااااي_

 ...تنگه يکم شلوارم...نيست اين بحث_

 خوب آخيش....شلوارش به خورد کفشم پاشنه....طرفش کردم پرت و درآوردم کفشمو حرص با

 .رم مي خودم اييييييش:گفتم...شدي خاکي

 کم جلوش خواستم نمي خب اما بود بلند کم يه درمون....رفتن باال در از گربه مثه کردم شروع

 ...کن کمکم خودت خدايا...بيارم

 .االب رم مي خودم.پايين بيا.نکرده الزم:گفت آدرين.بود سخت واسم رفتن حد اون از باالتر ديگه

 زدم لز سينه به دست و پوشيدم کفشامو منم...پايين بيام در از که کرد کمکم حرفش دنبال به

 درست...شدين مي منفجر خنده از ديدين مي قيافشو اگه يني.باال رفت خودش بار اين...بهش

 بود پسرايي اين از.بيرون اومد ديوارمون به ديوار ي همسايه در به بود چسبيده زالو مثل که وقتي

 رديشونکارب لغات بيشتر نذاشتن فارس استان از تر فرا پاشونو اينکه با و رفتنن خارج عاشق که

 .ذارن مي کالس الکي و زنن مي الف همش که اينايي از کنم راحت خيالتونو اصال.انگليسيه
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 .گاد ماي اوه:گفت و دهنش جلوي گذاشت دستشو ديد در باالي رو آدرين وقتي

 نديدي؟ چيه؟آدم:گفت اخم با آدرين

 دزد کردم فک.oh sorry:گفت آدرين جواب در شد حضورم ي متوجه اينکه محض به پسره

 .هستين

 رفتم سريع.برامون کرد باز رو در طرف همون از.طرف اون پريد يهو و انداخت باال هاشو ابرو آدرين

 عذر آدرين باباي ولي بخورن تا آوردم ميوه يکم.تو اومدن مدتي از بعد باباشم و آدرين و داخل

 هي کردم پرت کدومو هر و آوردم در مانتومو و شال و اتاقم تو رفتم منم...بخوابه رفت و کرد خواهي

 زل تعجب با و در به بود داده تکيه سينه به دست.رسيد گوش به سرم پشت از آدرين صداي.طرف

 .شلختم اتاق به بود زده

 بياري؟ دوام اتاقي همچين يه توي توني مي جوري چه:پرسيد

 .کنم مي جمعش اآلن.شلختست يکم دونم مي_

 .پلوغه شلوغ خيلي اتاقت کال.گم نمي که شلختگيشو_

 حروف تمام رنگي هاي اسپري با بعد بودم کرده رنگ مشکي اتاقمو دور تا دور.گفت مي راست

 و لگ کلي و بود رنگارنگ پردش که بود پنجره يه اتاقم انتهاي.بودم نوشته توش انگليسيو

 که ودب آرايش ميز اونطرفشم و بود مشکي که بود کمدم راستش سمت...بود ش لبه روي کاکتوس

 مي داپي توشون خواستين مي که حيووني هر.بود عروسکام ي قفسه هم بعدش.بود مشکي و قرمز

 يکپ تختيمم رو.بود نفره يه و نفره دو تخت بين اندازش که بود تختم اينا ي همه روبروي.شد

 سراميک هم اتاق کف.بودم گرفته الهام تختي رو همين از ديوارمو رنگ کال.بود اتاقم ديواراي

 .بودم انداخته مشکي و قرمز خز ي قاليچه يه روش بودو مشکي

 .کرد مي جيلينگ جيلينگ خورد مي بهش در وقتي که بود خوشگل آويز يه اتاقمم در باالي

 4 و چوبي وسايل مشت يه.بهتره که تو اتاق از:گفتم همين واسه بودم پلوغ شلوغ اتاق عاشق من

 .گيره مي دلش آدم.عکسه قاب تا

 ي خونه توي که اتاق اين البته...عروسکه ي قفسه داره تو اتاق و نداره من اتاق که چيزي تنها_

 .آمريکاست تو اصليم اتاق.خودشه ي سليقه به بابامه
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 شدي؟ راضي...تو مال همش آمريکا ي قاره اصال....آمريکا با منو کشتي هم تو_

 .خواستم نمي هيچي ديگه...نفر يه همون فقط.شد مي من مال بود جا اون که نفر يه فقط کاش_

 .زنيا مي مشکوک_

 و خونهآشپز تو رفتم کردم عوض که لباسمو...بيرون برد تشريف بز مثل و کشيد عميق نفس يه

 .کردم درست ماکاروني شام واسه

 مپخت دست گفت جون مادر صبحش فردا.خوابيدم گرفتم و نخوردم خودم که بودم خسته قدر اون

 رفته باباش و آدرين که بودم خواب هنوز من البته...بوده خورده خيلي هم آدرين و بوده عالي

 .تهران رفتم و گرفتم بليط من هم بعدش روز...بودن

 .نزن غر قدر اين.سانا بسه:زد داد کالفگي با و طرفم برگردوند سرشو اخم با

 .ونهخ بريم پاشين.کنسرتاشون اين با.جا اين کاشتن رو ما ساعته سه:زدم داد خودش از تر بلند

 شه مي شروع اآلن خب.کشتيمون سانا واي:کرد اعتراض و سمتم برگشت هم شراره بار اين

 .ديگه

 .هست 01 نزديک ساعت اآلن ولي شه مي شروع 8 ساعت گفتن_

 .اه.خوردي مغزمونو...نميومدي اصال:گفت قبل از تر عصبي روشا

 .داشــــــــــــتم دوس:گفتم و آوردم در زبون واسش

 لمشغو کس هر و بود شده پر سالن کل.کردم نگاه اطرف به مشت يه.بود رفته سر حوصلم واقعا

 گشت مي بچش دنبال زد،يکي مي حرف گوشيش با بود،يکي نشسته جاش سر يکي.بود کاري يه

 ... و

 آوردم پفک يه.باال آوردم و برداشتم پفکمو و چيپس از پر نايلون و پايين شدم خم هم من

 .خوردن به کردم شروع خودم هم بعد و کردم تعارف بقيه به اول.بيرون

 رو از مرده که اين محض به.شدند ساکت همه تا زد ور مشت يه و صحنه سر اومد مجري يه

 شد يم تر باز پرده چي هر.ببينيم رو ها نوازنده تونستيم و رفتن کنار ها پرده شد ناپديد صحنه

 اشج از.کرد کنترل شد نمي ديگه که رو روشا...شد مي بيشتر هم ها تماشاچي سوت و جيغ صداي
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 رومآ آروم کردن ساکت رو جمعيت سختي به اينکه از بعد...زد مي جيغ ها ديوونه مثل و بود شده پا

 پيراهن تاشونم3هر...بودند نفر 3 ها نوازنده کل...گرفت فرا رو سالن جاي همه موسيقي صداي

 کردن داپي پي چشمم اختيار بي...بودند پوشيده همرنگش شلوار و خاکستري ي جليقه با سفيد

 اسشلب و بود تر هيکلي شون همه از...داد تشخيصش بقيه از شد مي راحتي به.رفت کوچولو شازده

 .بود چسبون حسابي

 وسطشون هم سوم نفر و بودن نشسته صندلي روي و بود دستشون گيتار ديگه نفر يه و اون

 وسد بيشتر رو دومي ريتم.شد عوض ريتمش بعدش ولي بود آروم اولش آهنگشون...بود ايستاده

 شهمراهي هم آدرين گاهي از هر ولي.ميزدند گيتار تا دو اون و خوند مي وسطيه پسر بيشتر.داشتم

 هم ديگه آهنگ تا دو...کردم حال حسابي و داشتن خوبي صداي تاشون 3 هر خدايي.کرد مي

 ولي نخوند هم کلمه يه آدرين دوميه تو.داشتم دوس بيشتر رو سومي و اولي من که خوندن

 .خوند تنها خودش سومو آهنگ کل عوضش

 هيچ ديگه که جايي تا.شدن نزديک هم به و اومدن در حرکت به ها پرده که بود شب آخر ديگه

 .شدن نمي ديده ها نوازنده از کدوم

 نفر 011 حدود و رفتند زيادي ي عده.شي بلند جات از شد نمي اصال که بود شلوغ سالن قدر اون

 به....گيرن مي امضا آدرين از که خرن چقدر ديگه اينا خدا واي.امضا گرفتن واسه موندن هم

 .ديگه بريم.مياد خوابم من:گفتم شروين

 .بگيم نباشيد خسته بهش و آدرين پيش بريم وايسا_

 کرده؟ هنر...زده گيتار يکم و خونده آهنگ تا 3شده؟ خسته که کرده کار چي مگه_

 .ريم مي زودي...بذار جيگر رو دندون يکم من خاطر به...ديگه نزن غر قدر اين_

 .نکنم غش بگيره منو يکي.گاد ماي اوه...تو؟ خاطر به...اوهووووو_

 باشه؟:گفت خنديدو

 .نچ_

 .ساعت نيم فقط_

 .نچ_
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 .ساعت ربع_

 .نچ_

 چي؟ پس_

 .گشنمه.بريم بياين.آدرينو کن ول_

 .بود جلومون نفر 61 حدود ديگه.سن هاي پله سمت برد و کشد دستمو روشا

 با.دبو جلف دختر يه کاغذ کردن امضا مشغول آدرين...ما به رسيد تا شد کمتر و کمتر جمعيت هي

 از اومد بدم خيلي...شدم جوري يه لحظه اون تو راستش...خنديدن مي و گفتن مي هم

 ات خخنديدن کلي.آدرين سر ريختند روشا و شراره و شروين و رفت دختره باالخره...حرکاتشون

 که پسري اون سمت رفتم و نذاشتم محلش...زد لبخند يه و کرد نگام...افتاد من ياد آدرين که اين

 .دستش دادم خودکار يه و زدم باال يکم مانتومو آستين.بود ايستاده وسط اجرا موقع

 اينا شراره ديدم.پايين رفتم سن از و کردم تشکر حالي خوش با.کرد امضا دستم ساق رو و خنديد

 هواي ولي شدم مي خفه داشتم سالن داخل.سالن از بيرون رفتم همين واسه.ندارن رفتن قصد

 .بود خوب بيرون

 ستمشک مي انگشتامو از يکي هم گاهي از هر.پلکيدم مي سالن جلوي داشتم و بودم خودم عالم تو

 ايه ضرر مورد در توش که بودم خونده کتاب تا صد حاال تا.کردم مي حال تولوقش تلق صداي با و

 امپ جلوي که انداختم سايم به نگاهي....شنوا؟؟؟ گوش کو ولي بود نوشته شکستن انگشت

 دختراي برخالف...فکر تو رفتم باره دو هم بعد و کردم بازي باهاش يکم.بود خودم از تر دراز.بود

 اشتذ نمي ديد مي منو طرف مامان تا اصوال...علي و افراسياب فقط.نداشتم خواستگار زياد ديگه

 يا عالقه هيچ.کنم کار چي علي با دونستم نمي ولي هيچي که افراسياب...شه بدبخت پسرش

 .بود نقصي و عيب بي پسر خب ولي نداشتم بهش

 با...طرف به زدم زل و اومدم خودم به سريع.شد حلقه کمرم دور دستي که بودم فکرا همين تو

 .گفتي مي نباشيد خسته يه حداقل ادب بي:گفت و کرد نگام لبخند

 .خوردم جا کارش از
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 نه و بود خاکستري نه.ش تيره چشماي توي زدم زل و دادم قورت دهنمو آب تعجب با

 منو ممحک ولي بشم جدا ازش خواستم مي...بده در دم تو بفرماييد:گفتم و زدم پلک دوبار...مشکي

 ...اه اه...کن ولم:گفتم چندش با...بود چسبونده خودش به

 يهو هک ببرم باال صدامو خواستم مي...کرد بلغور چيزي يه لب زير و گرفت نيشگون پهلومو محکم

 خان شازده چرا بگو پس...عماده آقا شدم متوجه شدم دقيق صورتش تو وقتي.جلوم ايستاد نفر يه

 .جون بابا سالم:گفتم و زدم لبخند يه...چشاش اين با.خبيث ي پسره...شده مهربون

 دخترم؟ خوبي.سالم عليکه:گفت و زد مهربون لبخند يه جوابم در

 .مرسي_

 داري؟ آدرين با مشکلي_

 چطور؟_

 .شده بحثتون شايد گفتم بگيري فاصله ازش خواستي مي ديدم_

 .داريم زياد که مشکل_

 .دنبو حاليش چيزا اين و ادب و دلسوزي جو يه...گرفت نيشگون پهلومو قبل از تر محکم آدرين

 عفض و غش آدرين واسه هي که منگاليي دختر اين با من...آهان...چيزي يني:گفتم و زدم لبخند يه

 .دارم مشکل کنن مي

 .کرده انتخاب رو تو اون.کنه نمي توجهي بهشون آدرين که اينه مهم_

 .کنه ماچشون و بغلشون تو بپره امضا جاي به بود مونده کم فقط.کرد نمي توجهي اصال آره_

 يه بايد کنه نمي توجهي بهم خونم مي آهنگ واسش دارم که موقعي نامزدم وقتي:گفت آدرين

 .ديگه کنم تالفي جوري

 .ببينم رو تو اجراي تا کشيدم دست خوردنم پفک از حتي کردم؟من نمي توجه من_

 .گفتي مي نباشيد خسته يه حداقل.کردي هم مهمي کار چه اوه_

 .نباشيد خسته_
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 .کرد مي نگاهمون لبخند با داشت آدرينم باباي.خنديد و زد چشمک واسم

 رونه مي تند شروينم.بره تنها نيس خوب.شبه.برسونم رو سانا برم دين مي اجازه اگه بابا:آدرين

 .بياره سرش باليي نکرده خدايي ترسم مي

 .همراتون به خدا_

 .خدافظ_

 ليک همين واسه و بود کرده پارک دور يکم ماشينشو آدرين...بيرون رفتيم و افتاديم راه دوتايي

 ماموچش و صندلي به دادم تکيه و ماشين تو پريدم سريع.بودم خسته خيلي...رفتيم راه پياده

 هک شدم متوجه و کردم حس رو خفيفي در،تکان شدن بسته و آدرين شدن سوار از بعد....بستم

 بر در ماشينو فضاي کل کالم بي آهنگ يه گذشت که مدت يه...اومده در حرکت به ماشين

 .داديم مي گوش موزيک به عالقه با و بوديم کرده سکوت مون تا دو هر...گرفت

 خوردي؟ شام سانا_

 .سيرم سيره.خوردم زياد پفک ولي.نه_

 .بخور چيزي يه حتما خونه رفتي_

 داره؟ حال کي.بابا برو_

 فودي؟ فست يا رستوران يه جلوي وايسم...دختر تو تنبلي چقدر_

 .نه_

 .کنيا مي ضعف شب چرا؟نصفه_

 .کريمه خدا شب نصفه تا حاال_

 .نيس مهم که من واسه.گفتم خودت خاطر کني؟به مي ناز چرا حاال:گفت و زد پوزخند يه

 .داشتم نگه بسته چشمامو همچنان و نگفتم چيزي

 گرفتي؟ امضا افشين از چرا:گفت بعد مدت يه

 خريه؟ کدوم افشين_
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 .کرد امضا دستت رو که هموني_

 .بود تر قشنگ تون همه از صداش آخه_

 طبق.بيخيال.بهش سوخت دلمون ولي باشه داشته اجرا هامون با بذاريم خواستيم نمي اصال ما.هه_

 .اي سليقه بد معمول

 .ايشششش_

 صيشخ صداي با که بود گذشته چقدر دونم نمي.بستم چشمامو و شيشه سمت برگردوندم رومو

 باز چشمامو کامال...بود ؟آدرين.انداختم بهش نگاهي چشم الي از.شدم بيدار زد مي صدام که

 .بودم کجا اومد يادم که نکشيد طول خيلي ولي کردم نگاه اطراف به تعجب با و کردم

 رسيديم؟:گفتم و کشيدم خميازه يه

 .کوچولو آره_

 چي؟_

 .هيچي_

 مه کليد معمول طبق.نه يا خونس روشا دونستم نمي.در سمت رفتم و شدم پياده بيخيالي با

 .نداد جواب ولي گرفتم شمارشو و آوردم بيرون گوشيمو.نداشتم

 شده؟ چي:طرفم اومد و شد پياده ماشين از هم آدرين

 .ده نمي جواب گوشيشو هم روشا.ندارم کليد_

 پيشت؟ ذاري نمي کليد چرا.تو دست از امان_

 چه؟ تو به_

 .رم مي و ذارمت مي جا همين که نکن درازي زبون سانا_

 گرفته؟ جلوتو کي_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

191 

 

 و وت پريدم حالي خوش با.شد باز ر تا کشيد طول کلي.کرد نگاه در به منتظرانه يکم و زد زنگ يه

 سوار داشت.کردم باز رو در و برگشتم باز.سوخت واسش دلم لحظه يه.بستم آدرين روي رو در

 .باي باي.داشتي خوبي اجراي.رسوندي منو که اين از مرسي:گفتم.شد مي ماشينش

 .رفت و شد سوار و کرد باي باي باهام و زد لبخند يه

 .شدم عالف دادي؟کلي نمي جواب گوشيتو چرا:روشا به پريدم يهو

 .داري کليد کردم فک.بودم خواب اآلنم تازه...شده گم کنسرت تو گوشيم سانا واي_

 خنک لباس يه پوشيدن از بعد و اتاقم تو رفتم مستقيم.تو رفتم و نگفتم چيزي بودم من مقصر چون

 .خوابيدم گرفتم راحت و

 .شو خيال بي سانا نه_

 .بگيرم تولد واسش خوام مي.خوام نمي_

 .ميشيا ناراحت و گه مي بهت چيزي يه مياد در نداره اعصاب امروز_

 .همينه من با اخالقش کال.زنه مي حرف باهام خوب و مودبانه خيلي هميشه که نه_

 .هست مرداد 04 امروز آخه_

 .دونم مي چي؟خودم که خب_

 .آدرينه واسه خاص خيلي تاريخ يه امروز_

 .تولدشه روز خب.باشه بايدم_

 روحيش و عصبيه خيلي روز اين سال هر.واسش خاصه خيلي تاريخ يه تولد بر عالوه.نه_

 .نيومد دانشگاه امروزم.که ديدي.داغونه

 افتاده؟ تاريخ اين تو اتفاقي چه چي؟مگه واسه آخه_

 ...تولد جشن جاي به گيره مي عزا تاريخ اين تو آدرين ساله 3 که بدون فقط.بگم بهت تونم نمي_

 .نياين نخواستينم.بياين خواستين شما...گيرم مي جشن واسش امسال چي؟من يني_

 .شه مي عصبي تر بد آدرين...نيس شدني گم مي دارم سانا_
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 چيه؟ ديگه ها بهونه اين.نمياي بگو راحت.نزن مخالف ساز قدر اين شروين واي_

 .ذوقت تو زنه مي آدرين باش مطمئن ولي ميام باشه_

 .کرده غلط_

 .بيني مي حاال_

 نداري؟ کاري ديگه.ديد خواهيم_

 .نه_

 .خدافظ_

 .خدافظ_

 باالخره ولي زد شروينو حرفاي اونم.آدرين باباي به زدم زنگ کردم قطع گوشيو که اين از بعد

 .چيه فلسفش و خاصيه تاريخ چه روز اون که بدونم داشتم دوس واقعا.بياد که شد راضي

 ينشرو و شراره ولي.بود خبر بي من مثل اونم نتيجه در پس.بود کنجکاو من ي اندازه به هم روشا

 .دادن نمي لو رو قضيه ولي بودن جريان در کامال عماد آقا و

 خوشگل خيلي.شدم کادوم کردن کادو مشغول هم بعد و گرفتم دوش يه پاشدم.بود 3 ساعت تازه

 کافي رقد به بختانه خوش و بود گذشته ساعت يه تازه.کردم نگاه بهش افتخار با و کردم تزئينش

 شرنگ هم اي پارچه ي جليقه يه با مشکي تنگ شلوار يه.بود شدن آماده نوبت حاال...داشتم وقت

 .کردم تنم ساده و سفيد ربع سه آستين بلوز يه جليقه زير.پوشيدم

 هم رو موهام و انداختم گردنم دور رو بود شده پوشيده نگين از تمامش که تزئيني کراوات يه

 کيف و پوشيدم روشون هم مانتو و پهن شال يه...کردم ولشون باز طوري همون و کردم خشک

 يه با قجي نارنجي تنگ و کوتاه لباس يه.بود شده آماده هم روشا...بيرون رفتم و برداشتم دستيمو

 نزده هک بود وقت خيلي.بزنم تا برداشتم رژلب يه.اتاقش تو رفتم...بود پوشيده مشکي ساپورت

 دوران به گشت برمي هم دفعه چند اون.بودم نزده لب رژ بيشتر بار چهار سه عمرم تو کال.بودم

 استفاده ازش مليحه رنگش ديدم وقتي و کردم امتحان دستم رو رو لبه رژ اول...راهنماييم

 بيرون اتاق از عمليات انجام از بعد...خورد نمي چشم به زياد و بود مليح صورتي رنگش...کردم

 .شدم خارج خونه از روشا دوشادوش و رفتم
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 آقا:بود شمار انگشت تعدادشون البته.بودن اومده بودم کرده دعوت که اونايي ي همه

 .خودم البته و فرزاد تش عماد،شروين،شراره،روشا،دوس

 تا جا اون بوديم رفته ماهم و بود داده شروين به خونشو کليد يه آدرين...بود اوکي چيز همه

 تزئين هم رو ديگه قسمتاي بعضي و کرديم بادکنک از پر وروديشو راهروي توي.کنيم سورپرايزش

 يکم...ضبط سراغ رفتم...يخچال توي گذاشتم رو تولد کيک و ميز روي چيدم رو کادوها...کرديم

 .مياد داره:گفت شروين يهو...دستم تو اومد باهاش کار روش تا رفتم ور باهاش

 از يدکل چرخيدن صداي بعد مدت يه...گرفتيم دست تو بادکنک يه نفري و کرديم خاموش رو برقا

 .بووووم در شدن باز محض به و رسيد گوش به قفل توي

 .ترکوندن دستشونو توي بادکنکاي همه و شدن روشن برقا يهو

 دش نمي باورم...اتاقش سمت رفت اخم با و کرد نگاهمون تفاوت بي خيلي آدرين تصورم خالف بر

 .کرده جشنم از گرمي استقبال همچين يه که

 .هاتون خونه برين همه:گفت اتاق تو بره اينکه از قبل

 .گذشته ماجرا اون از سال سه...کني مي نابود خودتو داري...آدرين بسه:گفت ناراحتي با عماد آقا

 اگه شما...ندارين خبر من احساسات از که ها چه؟شما ها شما به...خواد مي دلم:زد داد آدرين يهو

 ينم جشن...خوام نمي تولد...کنين ولم...بيرون برين...آوردين نمي دوام روزم يه بودين من جاي

 .خوام

 ناراحت خيلي منم.برن تا کردن عوض لباسشونو و اتاق تو رفتن و شدن دلخور حرفاش از همه

 توصيه بهم شون همه...نرفتم من ولي رفتن زمان هم همه...ذوقم تو بود خورده واقعا.بودم شده

 مي کار چي.داشت پا يه مرغم خب ولي.شم مي پشيمون بعد چون نمونم آدرين پيش که کردن

 کرد؟ شد

 برق درفتن همه وقتي...نبود خبر با حضورم از اصال آدرين البته.شديم تنها آدرين و من و رفتند همه

 لم کاناپه رو ديدم.بيرون رفتم اتاق از...شد سکوت در غرق آدرين آپارتمان و شدند خاموش ها

 اورچينپ پاورچين و برداشتم بادکنک يه.بستست چشماش که بود معلوم تاريکي اون تو حتي.داده

 اب.هوا تو پريد متر سه دو خان شازده و ترکوندم رو بادکنکه يهو.نظر مرد ي کاناپه سمت رفتم
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 برو کني؟گمشو مي کار چي جا اين تو:کشيد هوار و کرد روشن رو برق عصبانيت

 خواي؟هان؟ مي جونم از چي.برووووو.خونتون

 از اموپ منم کردي ضايع همه جلو منو.رم نمي بيرون کني کارم هر.ديگه بگيرم تولد واست اومدم_

 .ذارم نمي بيرون در اين

 .ندارم اعصاب.بيرون برو_

 .داشتي خيلي قبال که نه_

 .برو نکردم آسفالتت تا.ندارم حوصله_

 .برم محاله نگيرم تولد تا_

 .داري رويي عجب_

 ينم امشب من ولي دربياره پا از رو تو تونسته که مضخرفيه تاريخ چه امروز که دونم نمي من_

 .کني بغل غم زانوي ذارم

 ؟بياري در ناراحتي از منو بخواي که هستي کي تو اصال.بذار تنهام.بيرون چه؟برو تو به اصال_

 شناختي؟ حاال.هستم سپهر سانا من_

 .يخچال نکني يخ.بابا برو_

 .نخند و کن مقاومت جلوم گي مي راس اگه_

 ناري ناري آهنگه.کردم زياد صداشو و گذاشتم بودمو کرده آماده قبل از که آهنگي.ضبط سمت رفتم

 دستمال يه...شادنبود يا و بود خارجي يا آهنگام بقيه خب ولي.اومد نمي خوشم ازش اصال که

 خندشو تا کرد مي اخم آدرين اولش.رقصيدن کردي به کردم شروع.جلوش رفتم و برداشتم

 روعش...شد قبل از تر پررنگ لحظه هر لبخندش و شد تسليم کم کم بعد اما.کنه قايم پشتش

 مي مسخره خيلي چون دربيارم رو جون مادر اداي کردم مي سعي...آوردن در ادا به کردم

 ستمنش آهنگ شدن تموم با.شدم خسته ديگه...شد بيشتر آدرين ي خنده صداي کم کم...رقصيد

 .بود شده اخمو و قبل حالت به بود برگشته دوباره.کردم نگاش و زمين رو

 چيه؟ وقته اآلن گفتي اگه:گفتم و زدم لبخند يه
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 .بري و کني کم شرتو که اينه وقته_

 .کيکه وقته اآلن.گفتي اشتباه.خير نه_

 .نمياد خوشم کارا اين از.سانا کن ول_

 .کنمـــــــــــا فرضت آدم خواستم بار يه حاال.نزن غر قدر اين_

 چي؟_

 .بگذريم.هيچي_

 

 .نداشت کردنم بحث حوصله که کرد مي سنگيني دلش تو غم و بود خورد اعصابش قدر اون

 بردمش و آوردم بيرون يخچال تو از بودمو داده سفارش خودم که کيکي و آشپزخونه سمت رفتم

 الک.بود آدرين چشماي رنگ آدمکه چشماي.بود آدمک يه روش و بود مربع شکل به کيکه...هال تو

 .مبارک تولدت کوچولو شازده:بود شده نوشته کاکائو با پايينشم.بود شبيهش خيلي

 رو هکيک...روبروش ديوار به بود زده زل و کاناپه رو بود نشسته آدرين.بيرون بردم رو کيک ذوق با

 .بفرماييد:گفتم و روبروييش ميز رو گذاشتم

 شده؟ سالت چند راستي:گفتم...کيکه به زد زل و زد پوزخند يه

_64. 

 فرو تاشو 65.بود توش نخ تا 62 کال.آوردم بيرون کيفم تو از کبريت بسته يه...رفت يادم شمع_

 ...کنم فوت خودم تا وسط گذاشتم هم رو دونه يه اون و کيک اطراف تو کردم

 کنم؟ روشنشون چي با حاال:گفتم اخم با

 .ديگه کن روشنشون وسطيه کبريت اون با...تو خنگي چقدر_

 ...ميگيا راسسس_

 رو تولد تولد آهنگه واسش تنهايي خودم... کردم روشن رو شمعا و برداشتم رو وسطيه کبريت

 ...کرد فوت رو شمعا و سوخت واسم دلش همين واسه کنم فک...خوندم
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 چيه؟ وقته حاال_

 .بري و کني کم شرتو که اينه وقته_

 .فرزندم دادي پاسخ اشتباه.نچ_

 توي رستد...پيچيد گوشم تو دوربينش بوق صداي...نشستم کنارش اومدم و کردم تنزيم گوشيمو

 نگاش تعجب با...زد فلش گوشيم موقع همون و کرد حلقه دورم دستشو آدرين بوق آخرين

 نديدي؟ آدم چيه:گفت و چشمام تو زد زل...کردم

 .بپرسي خودتم از سوالو اين بهتره_

 همون.کرد مي پخش آهنگ داشت بند يه جور همين بودم نکرده خاموش رو صوت ضبط چون

 اون دوتامون هر....تايتانيکه آهنگ ديدم کردم دقت که يکم.شد شروع خارجي آهنگ يه موقع

 باالي مهتابي جز به برقا ي همه...داديم گوش بهش لذت با همين واسه داشتيم دوس رو آهنگ

 نور از اي هاله زير هامون چهره شد مي باعث اين و بود تاريک نيمه جا همه و بود خاموش سرمون

 .ردک مي باز کمرم دور از دستشو اون نه و خوردم مي تکوني من نه...برسه نظر به جالب خيلي کم

 .تر خوشگل صداش و بود شده هميشه از تر خمار چشماش

 سانا؟_

 هان؟:عرفانيمون فضاي تو زدم گند

 .بله ادب؟بگو بي چيه هان_

 بلـــــــــــه؟:گفتم کشداري حالت با

 .بگو بهم لطفا.بدونم خوام پيشم؟مي موندي امشب تو چرا_

 .بودم ديده تدارک همه اين...خب گرفت زورم_

 گرفتي؟ جشن واسم تو چرا اصال_

 .تدارم ديدنشونو چشم که آدمايي حتي...مهمه واسم بقيه تولد هميشه کال...دونم نمي_

 ...ديگه منم آدما اون از منظورت اآلن_
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 .دقيقا_

 .جون بچه متقابله منم حس_

 سال؟64 تو رفتي تازه هيکلت اين با.اي بچه خودت_

 داره؟ هيکل به ربطي چه_

 .داره ربط خيليم_

 .باشي دوساله بايد اآلن تو پس داره ربط اگه_

 اونوقت؟ چرا_

 .کوچولويي چون_

 .بدبخت نديدي کوچولو_

 .بگو راستشو من جونه پرسم مي سوال يه سانا_

 .مهمه خيليم جونت که نه...خخخخ_

 نيس؟ يني_

 .زياد نه_

 .بگو راست خودت جون به خب_

 .باش_

 مياد؟ خوشت من از تو_

 چـــــــــــــــــي؟؟؟_

 مياد؟ خوشت من از_

 .بياد خوشم تو از که بکنم غلط من_

 هيچ متون نمي من.شدي وابسته بهم شايد.طرفم نيا زياد...بگم بهت چيزيو يه بذار سانا ببين_

 .بخوري ضربه وسط اين و بياد خوشت ازم ترسم مي.باشم داشته دوست کسو
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 .گيا مي چرت دارم؟خيلي دوست يني گرفتم تولد واست چون کردي فکر.نگو چرت آدرين واي_

 ...ونچ باشم داشته دوس کسو هيچ تونم نمي من..نگفتي نگي وقت يه تا گفتم بهت حال هر به_

 نداري؟ قلب چي؟چون چون_

 .نه_

 چي؟ پس_

 ...چون...چون_

 .ديگه بگو_

 .گيره ديگه يکي پيش دلم چون_

 هس؟ کي برگشته بخت ي شاهزاده اين حاال_

 کنم؟ اعتماد بهت تونم مي_

 .بگم دانشگاه هاي بچه به فقط دم مي قول.آره خب_

 .واقعا مرسي_

 .بگو.کردم شوخي_

 باروني روز يه روز اون...کردم مي رانندگي داشتم کانادا خيابوناي از يکي توي پيش سال 4_

 زترم ديدنش محض به منم.کرد مي عبور خيابون از داشت دختر يه.بود لغزنده ها جاده يکم...بود

 از...نخورد محکم زياد اما.دختره به خورد ماشينم و ايستاد ماشين دير بود ليز جاده چون ولي کردم

 دبلن جاش از تا کردم کمک بهش.ميشه بلند جاش از داره و زمين خورده ديدم شدم پياده ماشين

 کرده ترش جذاب و بود شده خيس بارون خاطر به موهاشم.داشت اي تيره و درشت چشماي.شه

 يه فقط اون ولي کردم خواهي عذر ازش کلي...نشست دلم به چهرش اول ي لحظه همون تو...بود

 رگه دو خودم مثل که فهميدم و شديم آشنا هم با خالصه....نداره اشکالي گفت و زد لبخند

 واسش هيچي.بوديم دوست باهم سال يه....ايراني مادرش و بود اتريشي پدرش اون ولي.هست

 بهش قدر اون...خريدم واسش داشت کم چي هر...کردم واسش خواست کار هر...نذاشتم کم

 ...روز همين توي پيش سال 3 اما...شد مي بد حالم ديدمش نمي روز يه اگه که بودم شده وابسته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

199 

 

 خب؟_

 ازش و داشته رابطه باهاش...شده دوست دوستم با که گفت و زد زنگ بهم تولدم روز دقيقا_

 اين خاطر به اما...شدم مي ديوونه داشتم...شد خراب سرم رو دنيا تموم لحظه اون تو...شده باردار

 با اون اما...کنيم بزرگ هم با بچشو و کنم ازدواج باهاش حاضرم که گفتم بهش بودم عاشقش که

 پر جيب يه واسش فقط من و شده دوست دوستم يکي اون با گفت و فرستاد پس حلقمو نامردي

 ...همين.بوم پول

 همين ويونا پس...شده فاش رازش باالخره که بودم حال خوش ولي...بودم کرده تعجب خيلي

 .بوده دختره

 بغلم؟ تو دادي لم چرا تو:گفت و کرد باز کمرم دور از دستشو

 .کردي بغلم دادم؟تو لم من_

 کردم؟ بغلت من گي مي بعد نشستي بغلم تو اومدي...بابا من؟برو_

 .گم نمي کسي به.بابا نترس..کردي بغل منو تو گرفتن عکس موقع_

 .ترسم مي بقيه از انگار_

 ...که کني نمي قبول چرا پس_

 چي؟ که_

 کردي؟ بغل منو که_

 طرف؟ اون نرفتي چرا تو.گرفتم عکس واسه معمولي ژست يه فقط من...اي جنبه بي آدم عجب_

 کني؟ جمعش خواي مي حاال زدي باالنس بزني حرف اومدي...بابا برو_

 .ماشاهلل جون؟ماشاهلل عمو بلدي حرفا اين از هم تو.بابا نه_

 .قرتي بچه.بلدي تو فقط.پ ن پ_

 .خودي_

 .سوسول_
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 .خودتي_

 .عرضه بي_

 .خودتي_

 .خوشگل_

 ...خو_

 .خوشگلم که کردي اعتراف ديگه:گفتم ذوق با.شد ساکت يهو

 .خوشگلم که دونم مي خودم بگم خواستم مي.نخيرم_

 شدي؟ ساکت چرا پس_

 تمانآپار توي تنها جذاب و خوشگل پسر يه پيش شب نصفه.خونتون برو چه؟پاشو تو به اصال_

 .خطرناکه

 نداري؟ اعتماد خودتم به مياد خوشم_

 ...کني مي بغلم و بهم چسبي مي مياي که نه.ندارم اعتماد تو به.دارم اعتماد خودم به_

 .کني مي تعريف واسم عاشقانه داستان و کني مي بغلم هي من؟تو:زدم جيغ

 .کني عاشقانه رو جو تا ذاري مي تايتانيک آهنگ تو_

 .تو نه شم مي افراسياب عاشقه شم عاشق بخوام اگه من.حلقم تو خودشيفتگيت_

 ...مياين هم به_

 .خوشگلتره تو از باشه چي هر_

 .کثيفش پشمکاي و قراضه موتور اون با.خيلي آره_

 .بهتره که تو لگن از...بخواد دلتم_

 ...رين؟ مي کجا عسل ماه...شد جور عروستونم ماشين پس خب_

 .خارج_
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 ديگه؟ افغانستان_

 .يافتن تکامل اجدادت که جا همون.آره_

 بري؟ شه مي_

 کجا؟افغانستان؟_

 ...نه_

 کجا؟ پس_

 .خونتون_

 .رفتنه وقت ديگه ولي بدم مو هديه خواستم مي.شد حيف_

 .ندارم بقيه و تو ي هديه به نيازي من_

 داري؟ نياز گفت کي حاال_

 رد ظرف يه ها کابينت توي از و آشپزخونه تو رفتم.کردم روشن رو برقا ي همه و شدم بلند جام از

 .ظرفه تو گذاشتم رو کيک نصف و هال تو برگشتم باز.برداشتم باز

 .دادم پولشو چيه؟خودم:گفتم.کرد نگام تعجب با آدرين

 گفتم؟ چيزي من مگه_

 يم روشا واسه رو کيکه دارم...واال.دزدم مي ازت چيزي يه دارم انگار کني مي نگاه جور يه ولي.نه_

 .داره دوس شيريني خيلي.برم

 .ببر خب_

 نداري؟ دوست کيک تو_

 .نيست مهم واسم هم نباشه خورم مي باشه.نه زياد_

 .ذارم مي خودت واسه يکم خب_

 .واقعا مرسي:گفت و زد پوزخند يه
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 .کنم مي خواهش_

 و شتمبردا هم رو آدرين کادوي.پوشيدم و برداشتم و شالم و مانتو.اتاق تو رفتم و بستم رو ظرفه در

 .بيرون رفتم

 هي؟_

 ...تو حاال.تو بگن مخالف جنس به کردن نمي جرعت قديم زني؟دختراي مي حرف جوري اين چرا_

 21 انگار که قديم دختراي گه مي بزرگ؟چنان پدر سالته چند:گفتم و حرفش وسط پريدم

 .کادوت اينم بيا....سالشه

 .زمين بذارش_

 .بگيرش نداري؟خودت دست مگه_

 .توش گذاشتم کادومو منم و باال آورد دستشو

 .خنديد م هديه ديدن محض به و کرد باز دستشو توي رنگ قرمز ي جعبه در حوصلگي بي با

 بزس چشماش دختره.پسر يکي و دختر يکي.بودن آدمک تا دو که بود بزرگ نسبتا ي مجسمه تا دو

 پسره و جويد مي رو پسره گوشاي داشت و پسره سر رو بود پريده...داشت طاليي موهاي و بود

 .زنه مي داد داره اومد مي نظر به و بود بسته چشماشو هم

 .اي بچه آخه؟خيلي چيه اين_

 نداشتي؟ دوس_

 .فاميل هاي بچه از يکي به دمش مي...جالبه ولي...نه زياد_

 فحر بي...بودم داده بابتش پول کلي و بودم گشته کلي خريدنش واسه آخه.برخورد بهم خيلي

 مياد آدرين کردم مي فک...خروجي در سمت افتادم راه و برداشتم رو بود کيک توش که ظرفي

 اليب يه گرفتم تصميم...گرفت لجم بيشتر...انگار نه انگار اما.کنه مي خواهي عذر ازم و دنبالم

 .کنم تالفي کارشو و بيارم سرش حسابي

 بفرماييد؟_

_... 
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 امرتون؟.هستم خودم بله_

_... 

 چي؟_

_... 

 .زدين زنگ اشتباه_

_... 

 .خودمم چرا_

_... 

 .نگين پرت و چرت_

_... 

 روزنامه؟ کدوم_

_... 

 .کردن چاپ اشتباه_

 ازگ با.بودم انفجار شرف در خنده از ديگه...کاناپه رو انداختش و کرد قطع گوشيو عصبانيت با

 .کردم مهار خندمو لبم گرفتن

 بود؟ خط پشت شده؟کي چي آدرين:گفت تعجب با شروين

 .بخره گوسفند ازم خواست مي زور به...شعور بي مرده يه_

 آدرينو اسم و شماره.بود خودم سر زير کارا اين ي همه...خنده زير زدم پوفي حرفش شنيدن با

 ...کنن چاپ زنده گوسفند ي فروشنده عنوان به روزنامه تو بودم داده

 بزنيم؟ شطرنج دست يه هستي:گفت و شروين کنار نشست آدرين

 .شطرنجم ي پايه جوره همه دوني مي که خودت...آره_
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 نگرفتي؟ نوشابه چرا شروين:گفت آشپزخونه تو از شراره موقع همون

 .گيرم مي بعد حاال.رفت يادم:شروين

 .بکشم ناهارو خوام مي ديگه ساعت نيم تا.اآلن همين بگير برو پاشو_

 .رم مي ديگه دقيقه دو...باش...خدا اي_

 .اآلن همين_

 .چشم_

 ...بيرون رفت و کرد عوض لباسشو رفت و شد بلند جاش از

 .شطرنج بيا:آدرين روبرويي صندلي رو نشستم

 تو؟ با_

 .اوهوم_

 کنه؟ چيکار بازنده.باشه_

 .کنه عمل گفت برنده که چيز هر به ساعت يه تا بايد باخت کي هر_

 ...قبوله_

 .کنم بازي بايد چجوري که بده ياد بهم قبلش فقط_

 منو؟ گرفتي_

 .بعد.بده يادم اول...نيستم بلد خب...نه_

 .داره خرج ولي.باشه_

 خرجي؟ چه_

 .بکن پوست ميوه واسم_

 آوردي؟ گير نوکر_

 .نخواه خواي نمي.بخواه خواي مي.اينه خرجش ديگه_
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 .بابا باشه_

 و چيد خودشو هاي مهره آدرين.کردم قاچش و گرفتم پوستشو حوصله با و برداشتم سيب يه

 .بچين هاتو مهره بيا:گفت

 .اه.بچينش واسم خودت خب_

 .زنم نمي دست بيگانه ي مهره به من.شرمنده_

 .ميخوامش برداشتي؟من مشکيو ي مهره چرا.هيييي_

 خواي؟ مي مشکي مهره تو بعد سفيدن ي مهره عاشق دخترا همه_

 .آره_

 .جون بچه واست زوده چيزا اين_

 وقتي و ريختم بهم هاشو مهره تمام حرکت يک در.روبروش نشستم و بهش دادم رو دستي پيش

 .شدم مرگ ذوق شده عصباني ديدم

 .چيدم آدرين اصل برابر کپي هامو مهره منم...چيد مهرشو دوباره

 در و چجوري کدوم هر که داد توضيح بهم.گفت اسماشونو و ها مهره رو گذاشت دست يکي يکي

 تعارف سيب بهم و طرفم گرفت رو دستي پيش بازي از قبل...کنه مي حرکت جهت چه

 .مودبه خيلي که بگه خواد مي حاال.ايشششش.کرد

 دهش کارمون فقط مدت يه تا.کرد شروع اول آدرين.خوردم کنان ملوچ ملچ و برداشتم سيب قاچ 6

 آدرين که بود اي دقيقه چند يه...بيشتر اون مال و بود کمتر من هاي مهره تعداد...زدن سرباز بود

 از يکي باالخره و لباش کنج نشست لبخند يهو.هاش مهره و شطرنج ي صفحه به بود زده زل

 نداشتم دوست وجه هيچ به آخه...گرفت زورم خيلي...زد وزيرمو و آورد در حرکت به هاشو مهره

 .مات و کيش:گفت حرکت آخرين از بعد.کرد مي ترم عصبي و زد مي هامو مهره هي...ببازم ازش

 .نگو چي؟؟؟؟دروغ_

 .بياري در بودن کيش از شاهتو خواي مي چجوري ببينم.جون بچه شدي مات_
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 هاي مهره ي بقيه حرص با...بودم شده مات.گفت مي راست.نداشت فايده ولي کردم تالش کلي

 دقيقه 36 و 6 ساعت اآلن:گفت و زد لبخند موزيانه آدرين...پايين کردم شوت رو مونده باقي

 .بدي گوش بايد گفتم کار هر دقيقه 36 و 3 ساعت تا.هست

 مخالفتي همين واسه.کردم مي عمل مجازاتم به و زدم نمي جر باختم مي وقتي موارد اين تو

 ...نکردم

 .خوب دختر بدو.بيار آب ليوان يه واسم پاشو_

 .بيار واسش.خواد مي آب زاده خان.شرااااره:کشيدم هوار

 .گفتم تو به من.بود شراره با کي:گفت آدرين

 و برداشتم ليوان يه و آشپزخونه تو رفتم.شدم بلند جام از و دادم فحش بهش دلم تو کوچولو يه

 و مبرداشت رو ليوان حالي خوش با.ريختم نمک توش کم خيلي بعدشم.ريختم لوله گرم آب توش

 باال ايستادم...روبروييش ميز ي لبه رو بود گذاشته پاهاشو و کاناپه رو بود نشسته.هال تو رفتم

 .کن کوفت بيا:سرش

 چي؟_

 .کن کوفت بيا_

 هيچي چي هر.زني مي حرف باهام جوري اين که باشه آخرت ي دفعه:گفت و شد بلند جاش از

 .کنم حاليت تا بزن حرفا اين از ديگه بار يه فقط.شدي پررو نگفتم بهت

 خودم روي به ولي ترسيدم ازش بار اولين براي.بود نزده حرف باهام تحکم با قدر اين وقت هيچ

 .آبتو بخور بيار حاال...جنبه بي:گفتم و نيوردم

 اشيدپ باره يک همشو ولي خوردش ازش قلوپ يه عصبانيت با و کشيد بيرون دستم تو از رو ليوان

 پررو رروپ و خنديدم.بهم زد زل و ميز روي گذاشت ليوانو...بود شده باحال خييييلي قيافش...بيرون

 مي من.دويدم و دادم نشون العمل عکس سريع منم.کرد حرکت و کرد اخم يهو.کردم نگاش

 لمث و حياط در سمت رفتم سرعت با.بگيرتم کرد مي سعي و دويد مي سرم پشت اونم دويدمو

 ونيکموت پشت از آدرين باالخرا ولي دويديم کلي هم حياط تو.بيرون رفتم و کردم بازش تير شصت

 افتي؟ مي در من با ديگه حاال:گفت اخم با...شد صفر سرعتم و گرفت
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 .سوسول بچه بود حقت...اوهوم_

 بلندم دفعه يک و زانوم پشت گذاشت رو يکي اون و کمرم پشت گذاشت دستاشو از يکي

 سمت برد منو...خنديد مي فقط اون ولي کشيدم عربده و زدم پا و دست و خوردم وول کلي...کرد

 .استخر تو ميندازمت کردم غلط نگفتي اگه.شمرم مي سه تا:گفت و استخر

 هب...مردم آي...کمک...برسه دادم به يکي...ايهاالناس آهاي.تو کني مي شعور؟غلط بي چي يني_

 .برسيد دادم

 ...دو...يک_

 .کردم غلط_

 زورم خيلي.زد پوزخند و زمين رو گذاشت منو آرام چندان نه...شد حاال:گفت و خنديد

 هک کنم باز درو برم خواستم مي...کوبيد در به محکم ي ضربه چندتا نفر يه لحظه همون...گرفت

 ايستاد جا همون و بست رو در بعد و زد حرف طرف با يکم...در سمت رفت خودش و نذاشت آدرين

 .بهم زد زل و

 بود؟ کي_

 .سانا اي جنبه بي خيلي_

 چطور؟_

 .کني مي کارش چي داري گفت...شنيده صداتو و بوده حياط تو.بود همسايشون_

 گفتي؟ چي تو_

 .گفتم دروغ فهميد.نبود که خر يارو ولي.نبوده جا اين از صدا گفتم_

 .کرديم مي کار چي انگار حاال.بفهمه_

 .نگفت چيزي ولي کرد نگام چپ چپ

 شد مي رد کنارم از وقتي.ساختمان در سمت رفت و داد تکون راست و چپ به سرشو تاسف با

 .جنبه بي:گفت آروم
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 اين زا شيطون خب ولي.کنم يکي پوزشو و تک برم گفت مي شيطونه...رفت و زد بهم تنه يه اخم با

 !!!گرفتش جدي نبايد.زنه مي زياد حرفا

 اب روشا.چيدند مي رو ميز داشتن شراره و روشا.داخل رفتم سرش پشت و افتادم راه آدرين دنبال

 .بچين ميز روي رو بشقابا اين بيا.ري مي در کار زير از خوب:گفت اخم

 .چينه مي آدرين_

 تمبرداش رو بشقابا...مردگي موش به زد خودشو ندادو جوابمو ولي زدم صدا رو آدرين بلند صداي با

 .ميز روي چيدمشون حوصله بدون و

 بچه هاي عادت اين هنوز:گفت حرص با شراره.زدم ناخونک ها غذا به يکم و آشپزخونه توي رفتم

 نکردي؟ ترک گونتو

 .تيمدوس هم با که دوماهه تخفيف با..شناختي مي منو پيش سال ده از انگار که هنوز گي مي چنان_

 و هال تو رفتم.مامانه يا بابا که دادم احتمالو اين.خورد گوشم به گوشيم زنگ صداي لحظه همون

 .بود ناشناس شمارش.برداشتم ميز روي از گوشيمو

 .سالم:دادم جواب

 هستين؟ خانوم ساناز شما ببخشيد.سالم:پيچيد گوشي توي مردي کلفت صداي

 سرويس دهنتو تا ساناز بگو بهم ديگه بار يه فقط.باش خواي مي کسي هر.خيــــــــر نه_

 .صدات اين با.کنم

 چشه؟ صدام مگه_

 .داغونه از تر داغون بسي_

 .بهتره که تو نازک صداي از_

 .نيست مطرح افغاني نظر_

 بود شناآ واسم صداش خيلي.ليست بلک تو گذاشتم شمارشو و کردم قطع گوشيو حرفم دنبال به

 با وپل باقالي ناهار...بود اومده هم شروين.ميز سمت رفتم و شدم بيخيال...کيه دونستم نمي اما

 ناهار همه وقتي...نکنم ضعف استخر توي تا خوردم قاشق چند.نداشتم دوست زياد.بود ماهيچه
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 رفتيم که بود 4 ساعت...شستيم رو ظرفا هم روشا و من و کرديم جمع رو سفره اتفاق به خوردند

 شرنگ...کردمش تنم و آوردم بيرون کيفم توي از مايومو.بشيم آماده تا شراره و شروين اتاق تو

 رزي تا و بود لخت کمرش باالي قسمت.بود بامزه خيلي.داشت توش رنگارنگ خال و بود مشکي

 از عدب کوتاه مدت يه هم دوتا اون.بيرون رفتم و پوشيدم شالمو و مانتو و شلوار سريع.بود باسنم

 .شدن فرما تشريف من

 شديم سوار تا سه ما که اين محض به اما خنديدن مي تر تر داشتن و بودن ماشين تو پسرا

 .زديم نمي دم اما بود شده قلقلک فوضوليمون خفن...شدن ساکت

 شين؟ مي تموم کي.ببينتت خواد مي بابام:گفت و عقب برگشت آدرين

 .نيم و 2_

 .دنبالت ميام 7_

 .باشه_

 .برگردوند سرشو و انداخت پام تا سر به نگاه يه

 .جلوتر بکش شالتو يکم عزيزم:گفت و انداخت شراره به نگاهي آينه توي از شروين

 هک داري سر باال آقا وقتي بده چقدر...جلو کشيد شالشو و داد گوش حرفش به کنان غر غر شراره

 ...اه اه...کنه مي نهي و امر بهت

 اخلد رفتيم و شديم پياده ماشين ايستادن محض به...خنديديم و کرديم بحث ماشين تو کلي

 شنامو کعين.بودم کردن شنا عاشق...داخل رفتيم کرديمو عوض لباسامونو تير شصت مثل...استخر

 سه استخر تو رفتم آروم ي شيرجه يه با و زدم گيرمو دماغ...استخر ي لبه ايستادم و زدم

 واسم خيلي حالت اين.بستم چشمامو و کشيدم دراز آب روي.باال اومدم و کردم شنا يکم.متري

 و حس همين تو...دادم مي حرکت دستامو آروم خيلي و کشيدم مي عميق نفس...بود بخش آرامش

 موخود بدبختي به.استخر ته رفتم و شدم برعکس و روم افتاد باال از چيزي يه يهو که بودم حال

 مثل هدار گامبو زن يه ديدم...بودم نگرفته نفس چون بود رفتم دهنم و بيني تو آب کلي.باال آوردم

 مثل هک نداري چشم مگه شعور بي:گفتم کرد نگام وقتي.گرفتم پاشو محکم.کنه مي شنا وحشيا

 وسط؟هان؟ پري مي وحشيا

 هستي؟ طلبکارم آب رو کشيدي دراز ها مرده مثل...آشغال شو خفه_
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 خريدي؟ استخرو مگه.خواسته دلم_

 .زدم شيرجه که خواسته دلم منم_

 .فرهنگ بي وحشيه.کردي غلط تو_

 .کنم حاليت تا بيرون بيا_

 لمه حرص با.ابعادشه نصفه ابعادم شدم متوجه که بود موقع اون تازه.شديم خارج استخر از دو هر

 .کني مي زبوني بلبل خوب:گفت و داد

 .خواسته دلم:گفتم و جلو رفتم دوباره

 وت و کشيد مي موهامو اونم.کشيدم موهاشو و گرفتم دندون دستشو.شدم گالويز دوتايي يهو

 موقع اون تازه.کردن جدامون هم از بدبختي يه به و سمتمون اومدن همه...مينداخت خنج صورتم

 از قسمتايي و کرد مي درد سرم پوست...هس زنه دست تو موهام از مشت يه ديدم که بود

 و شراره...پوشيدم لباس و کردم خشک بدنمو.بيرون رفتم و گريه زير زدم...سوخت مي صورتمم

 شنا برين:گفتم.خوردن جا خيلي کنم مي گريه ديدن وقتي.شدن حالم جوياي و پيشم اومدن روشا

 .ميرم من.کنين

 کجا؟_

 .دنبالم بياد گم مي آدرين به_

 .ميايم باهاتون هم ما پس_

 .نکرده الزم_

 .آورده صورتت روز به چه شليته ي زنيکه ببين:گفت حرص با روشا

 .نداد جواب اما گرفتم رو آدرين ي شماره و نگفتم چيزي

 .نداد جواب داشتم کارش که بارم يه.شعور بي:گفتم کنان غرولند

 الو:دادم جواب بغض با.بود خودش...خورد زنگ گوشيم که بود نگذشته حرفم اين از دقيقه يه هنوز

 کجايي؟

 مربوطه؟ تو به_
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 نم مگه...جوريه اين من با فقطم...طلبکاره همش.شعور بي ي پسره...کردم قطع و گريه زير زدم

 .زد زنگ باز.کردم قطع و ندادم جواب.زد زنگ دوباره...چمه

 چيه؟:دادم جواب حرص با

 زدي؟ زنگ که داشتي کاري_

 .بود شده تنگ واست دلم.پس نه_

 .لرزيد مي صدام يکم.کشيدم باال بينيمو آب حرفم دنبال به

 شده؟ چيزي سانا_

 بگيرم؟ آژانس يا دنبالم بياي توني مي_

 .هس 2 تازه شي؟االن مي تموم 7 نگفتي مگه_

 .خونه رم مي آژانس با.نمياي پس.اوکي_

 .ميام پوشم مي لباس خوره؟اآلن برمي بهت چرا حاال_

 نيست؟ تنت مگه_

 .بهت زنم مي زنگ اومدم.خوري مي سرما بيرون نيا...ميام حاال.بودم حموم_

 .باشه_

 .خدافظ_

 .خدافظ_

 ...بودن سرم باال هنوز روشا و شراره.گوشه يه ايستادم و کردم پاک اشکامو

 .استخر تو برين_

 .ريم نمي_

 .بياين شروين با شما.خونه رم مي آدرين با من_

 .آخه_
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 .آخه و کوفت_

 پام رزي جنگل اينکه از بعد.بود من به حواسشون چنان هم ولي استخر سمت برگشتن و خنديدن

 مامچش با و بيرون رفتم...بودم داده استخرو سانس پول قبال...آورد تشريف خان آدرين شد سبز

 شالم...افتادم وجودم به لرزه احساس بود خيس موهام و بدنم چون...گشتم آدرين ماشين دنبال

 قيافم دونستم مي...بودم پوشيده حوصله بي و مرتب نا لباسامم...پريشون خيسم موهاي و ودب باز

 رو آدرين ماشين باالخره.کرد مي نگام چپ چپ شد مي رد کنارم از کي هر چون شده افتضاح

 خيال زهي اما.نبينه صورتمو که شم سوار طوري کردم سعي.شدم سوار و سمتش رفتم.ديدم

 قيافت چرا:گفت کنان نچ نچ.خودش سمت چرخوند سرمو و م چونه زير تگذاش دستشو...باطل

 آورده؟ سرت رو بال اين شده؟کي جوري اين

 .بودم نديده آينه توي افتضاحمو تصوير خودم هنوز.گريه زير زدم دوباره

 .توئم با سانا_

 .شد دعوام_

 کي؟ با:پرسيد وحشت با

 .گامبو زن يه با_

 .شرف بي...آورده سرت به چي ببين...اوه اوه_

 .خودتي_

 بود؟ تو با کي_

 بودي؟ کي با پس_

 .زده کتکت سير که خانومه همون_

 ...شم پياده تا کني مسخرم خواي مي اگه_

 .معذرت_

 .کنن مي خواهي عذر دارن و کردن بزرگ اشتباه يه که موند مي هايي بچه پسر عينه قيافش
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 سنگيني گاهي از هر. آورد حرکت به ماشينو...شيشه سمت برگردوندم سرمو و نگفتم چيزي

 رو ريخت مي اشکام که بودم چسبونده شيشه به سرمو قدر اون...کردم مي حس نگاهشو

 رو باهاشون رو هندسي اشکال انواع و باهاشون ميکردم کاري کثيف کلي انگشت با منم.شيشه

 .کشيدم مي شيشه

 بابات؟ ي خونه بيام بايد:گفتم اومد مي چاه ته از انگار که صدايي با

 .زدمت من کنن فک اقواممون و بابام وقت يه ترسم مي...نداره لزومي حالت اين با...نه_

 ...بزدل ترسوي_

 سانا؟_

 چيه؟_

 ...نمياد بهت ناراحتي و افسردگي تيريپ اصال_

 چي؟ که خب_

 .بخند يکم_

 شد؟ خوب حاال.هر هر هر_

 دوتايي کلي و بيرون بياد زنه تا برگرديم خواي مي اصال...زدمت؟ من داري؟مگه دعوا چرا_

 بزنيمش؟

 کني؟ مي مسخرم_

 بزنم؟ دور.خودم جون به نه_

 آدرين؟...نخير_

 هوم؟_

 .شدم ضايع تو و بقيه و شراره و روشا جلوي_

 ...گم نمي کسي به که من:گفت و خنديد

 .خفن شدم ضايع دوتا اون جلوي...نيستي مهم اصال که تو_
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 .زنمشون مي خودم کردن مسخرت اگه.نداره اشکال_

 قول؟_

 .قول_

 شدي؟ مهربون اومده در طرف کدوم از آفتاب_

 .فهميدي نمي تو...بودم مهربون_

 .بود دستش تو موهام از مشت يه دعوا از بعد...کنه مي درد سرم پوست_

 ...داشته اي جويانه جنگ ي روحيه چه.هووووه_

 .باشم خورده سرما اگه حالت به واي:گفت اخم با...کرد عطسه يه يهو

 چه؟ من به_

 بريم؟ کجا حاال...بيرون اومدم پاشدم بعضيا خاطر به کاره يه.بودما حموم_

 .ديگه خونه برسون داره؟منو سوال ديگه اينم_

 .بگرديم بريم بعد کنم عوض لباسمو...من ي خونه بريم_

 وضع؟ و سر اين تو؟با و جــــــان؟بگرديم؟من_

 .اجتماعي دوست يه عنوان به فقط مشکليه؟البته.آره خب_

 بريم؟ کجا_

 .نميادا بدت هم تو انگار.خودمونيما_

 .نميام اصال_

 داد به خدا.کنم تحملت سال يه قراره که من...شد شروع زدناش مخالف ساز دوباره خدا واي_

 .کنه تحملت عمر آخر تا قراره که برسه اوني

 .همچنين_

 بريم؟ کجا داري دوس تو_
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 پرسي؟ مي نظر حاال تا کي شدي؟از جوري اين نداري؟چرا تب آدرين_

 .شده مطرح هم افغانيا نظر که وقتي از_

 .پررويي خيـــــــلي_

 .بگم خودم تا گي نمي اگه.بريم کجا نگفتي_

 .بگو خودت_

 .خريد بريم.اووووم_

 .موافقم...آره_

 

 اال؟ب بيام منم:پرسيدم.رسيديم خان آدرين ي خونه به باالخره تا کرديم گير ترافيک تو کلي

 .کن خشک موهاتو.بيا آره_

 اهاشب قبل هاي دفعه مثل.داشتم اعتماد بهش همين واسه.نيست بد کاراي اهل آدرين دونستم مي

 دکوراسيون تغيير کلي آخه.هوا تو رفت شاخام شديم وارد و کرد باز رو در وقتي...خونش تو رفتم

 ادهد تغيير هفته يه اين تو هاشو قاب حتي و پرده و مبلمان.بود شده بهتر خونش خيلي.بود داده

 چطوره؟:گفت و کاناپه روي انداخت سويشرتشو...بود

 کي؟_

 .دکوراسيون...هيشکي_

 .نيس بد آره.آها_

 و بوديم گرفته شروين تولد شب که بود عکسي.ديوار روي هاي قاب از يکي به افتاد چشمم يهو

 عکسيه چه اين آخه:گفتم حرص با.بودم کرده تنم بودنو داده هديه بهش که شلواري و کت من

 ديوونه؟

 .هوا تو پريدم متر سه آدرين صداي با

 .بردار بيا.اتاقمه تو سشوار_
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 که وبخ...بود مشکي و فيد چيزش همه.بود شيک خيلي اتاقش دکوراسيون.اتاق تو رفتم دنبالش

 شتوح قيافم ازديدن.آينه جلوي برم خواست نمي دلم.برداشتم رو سشوار کردم بررسي چيزو همه

 هب زدم زل.آينه راست سمت پريز به زدم سشوارو س دوشاخه و آينه جلوي رفتم ناچار به.داشتم

 خيلي.ودب پيشونيم و گونه دو هر روي خنج کلي و بود شده کبود چپم چشم زير...وحشتناکم تصوير

 ي دکمه حرص با...پايين بريزه نذاشتم ولي شد جمع چشمام تو اشک دوباره.اومد فشار بهم

 گشت مي چيزي دنبال کمدش توي هم آدرين.شدم موهام کردن خشک مشغول و زدم سشوارو

 از کيي توي رفت و برداشت لباس دست يه درگيريباالخره خود کلي از بعد...کرد نمي پيداش ولي

 و کردم سرم شالمو و شدم بلند جام از.کردم خشک موهامو کل منم...بپوشتش تا ديگه اتاقاي

 .شد ظاهر در ي آستانه در آدرين آقا و شد باز اتاق در...بيرون رفتم

 .گاد ماي اوه: بگم و بکشم هم سر پشت سوت تا سه خواست مي دلم

 تي يرو که بود پوشيده کمرنگ طوسي خوشگل خيلي شرت تي يه...گرفتم خودمو جلوي خب ولي

 قول هب که بود زده خوشگلم عينک يه.بود مشکي شلوارشم.بود مشکي مانند جليقه حالت شرته

 .ربود مي آدم دل شاعر

 بريم؟_

 .يس_

 يزت گوشمو منم.بهش زد زنگ شروين بوديم آسانسور تو وقتي.شديم خارج آپارتمانش از دو هر

 .ميگه داره چي ببينم کردم

 .منه پيش نباشين نگران_

_.... 

 .رسونمش مي خودم شب.بيرون بريم خوايم مي_

_.... 

 .مار زهر_

_.... 

 .کن مسخره خودتو_
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_.... 

 .نبينمت اگه فقط_

_.... 

 .خدافظ.نشو مزاحم.نه_

 تاتفاقا هم باز و شديم سوار.پارکينگ به رسيديم موقع همون.جيبش توي گذاشت گوشيشو

 .بزرگ و خوشگل مجتمع يه به رسيديم تا افتاد کننده خسته و تکراري

 .شد مي عوض روحيم خيلي کار اين با و بودم کردن خريد عاشق هميشه

 ي قهطب رفتيم و شديم برقي پله سوار...نکرديم پيدا چيزي ولي گشتيم کلي اول ي طبقه تو

 انومانهخ مانتوي يه...بود خوشگل خيييلي.مانتو يه به بودم شده خيره مغازه يه ويترين پشت...دوم

 اري؟د دوسش.خوشگليه مانتوي:گفت آدرين.بودم نپوشيده مانتويي همچين حاال تا.رنگ کرم ي

 .آره_

 ليک.پسر تا خورد مي دخترا به بيشتر که بود جلف پسر يه مغازه صاحب.شديم مغازه وارد دو هر

 توي که مانتويي....نکنه قسمتتون خدا که بگم کالم يک در خالصه.زد مي حرف عشوه با هم

 و ردآو يکيشو...کنم پرو بده نمونشو يه خواستم ازش و دادم نشونش رو بود برده دلمو ويترين

 ليو...بود ناز و اومد مي بهم خيلي.پوشيدمش ذوق با.پرو اتاق تو رفتم و گرفتمش.طرفم گرفت

 نه؟؟؟ مگه.خوشگليشه مهم.بيخيال اصن...سبکش خورد نمي اخالقم به اصال

 پوشيديش؟:گفت آدرين...نه يا بخوام نظر آدرينم از و کنم باز رو در دونستم نمي

 .يس_

 درجه 321...بزن چرخ يه:گفت و کرد نگام دقت با...بهش زدم زل ذوق با و کرد باز رو پرو اتاق در

 .چرخيدم

 .مياد بهتون چقدر به به:گفت و کشيد سرک بود آدرين پشت که فروشنده

 پسره هب پرخاشگري حالت با.ببينه منو بتونه خودش فقط که کرد کم حدي تا رو پرو اتاق در آدرين

 خواست؟ نظر شما از کي:گفت
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 .ايششش:گفت دخترا مثل پسره

 .بردار همينو.خوشگله:گفت و کرد باز يکي يکي اخماشو آدرين.خنديدم ريز ريز و گرفت خندم

 .دارم برمي همينو آقا:گفتم شدم خارج پرو اتاق از وقتي.شدم آوردنش در مشغول و بستم رو در

 .باشه مبارک:گفت و نايلون توي گذاشت رو مانتو

 خدمتتون؟ بدم چند.مرسي_

 .شده حساب_

 چي؟_

 .کرد حساب شوهرتون_

 توي گرفت دستمو توي نايلون خشم با...کرد اخم آدرين ولي.گرفت خندم شوهر ي کلمه از

 .بريم:گفت و دستش

 .افتادم راه دنبالش

 کردي؟ حسابش چي براي آدرين_

 .خواست مي دلم چون_

 .ميده دست بهم بدي حس يه کارات اين با.داشتم پول خودم ولي.مرسي_

 .خودته مشکل ديگه اون_

 خودمه؟ مشکل چي_

 .بده حس همون_

 .بدجنس_

 .خودتي_

 کيي جزء مامانش که کسي.نخريد هيچي آدرين ولي خريدم شال يه و شلوار يه من و گشتيم کلي

 ...کار؟ چي خواد مي لباس ديگه هست مد هاي طراح بهترين از
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 ارسو منم.شد سوار و عقب صندلي رو گذاشت رو بود من خريداي توش که نايلوني تا سه آدرين

 با ها يکار کثيف آپار تونستم مي تازه حاال...پريد رنگم ترس از ماشين ي شيشه ديدن با و شدم

 و ندليص به دادم تکيه خانومانه خيلي و منه تغصير که نيوردم خودم روي به اصال...ببينم رو اشکم

 مه رو ضبط کار اين با همزمان و آورد در حرکت به رو ماشين آدرين.گرفتم رو دکترا خانوم فيگور

 وارد عميق دم يه با رو مندليف جدول کل و پايين دادم رو شيشه.کرد زياد صداشو و کرد روشن

 وت.شناسين مي که منو اما...ذوقم تو زد هميشه مثل و باال داد رو شيشه آدرين...کردم هام شش

 بليشوق کار آدرين هم باز...پايين دادم رو شيشه دوباره بنابراين...شکستم رکورد کلفتي پوست

 .اهلل خوره؟استغفر مي رو تو پايين بياد شيشه مگه:گفتم و بهش زدم زل.کرد تکرار

 .باشه باال دارم دوست من خب_

 .داره پا يه خروسه آقا_

 چي؟_

 .المثله ضرب يه...هيچي_

 ور گذاشت و پايين آورد بود گذاشته سرش روي که دوديشو عينک و کشيد موهاش توي دستي

 ...چشماش

 ريم؟ مي کجا داريم اآلن راد آقاي_

 .خونه_

 کي؟ ي خونه_

 .من_

 .دارم درس کلي.زندگيم خونه سر برم خوام مي من.شرمنده_

 ...هست کتاب منم ي خونه_

 به رسيديم باالخره تا بوديم راه تو ساعت دو حدود.بدم گوش آهنگ به دادم ترجيح و نگفتم چيزي

 .پيشم برگشت و کرد عوض لباسشو رفت آدرين...بودم گرسنه خيلي.آدرين ي خونه

 خوري؟ مي چي شام:گفت و اپن جلوي بلند پايه هاي صندلي از يکي روي نشست
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 بدي؟ سفارش خواي مي_

 .آره_

 .خوره مي بهم فود فست و آماده غذاهاي از داره حالم ديگه_

 خب؟_

 بخوريم؟ کنم درست چيزي يه تا داري خونه توي چيزي_

 .باشه چي نظر مورد چيز که داره اين به بستگي.زياده که چيز_

 .چيزا اين و سوسيس و پيتزا پنير_

 .هست.آره_

 .کردم الزانيا هوس من_

 خب؟_

 .ديگه بشيم کار به دست بيا...کني مي خب خب چقدر_

 کنم؟ آشپزي داري توقع بشيم؟؟؟نکنه_

 .آره خب_

 .ريختت ي شرمنده_

 ...تنبل

 .رم نمي بار زير من بگو خواي مي چي هر_

 .بگو وسايلو جاي بيا حداقل_

 .هست کيچن تو کابينت تا 04 کال_

 .نميدما تو به کردم درست غذا اگه که باشه يادت آدرين_

 .هست ها نزديکي اين که بر بيرون...نده خب_

 .ديگه بيا_
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 .نچ_

 به اهينگ.گذاشتم بيرون رو الزم مواد و کردم بسته و باز رو ها کابينت ي همه.آشپزخونه توي رفتم

 بود شپيشوني رو دستاش از يکي.بود بسته چشماشو و کاناپه روي بود کشيده دراز.انداختم آدرين

 که ييمردا از هميشه...بود تنش سفيد شرت تي يه با مشکي شلوارک يه...بدنش کنار يکي اون و

 آدرين ولي.متنفرم پوشن مي شلوارک افتخار با بعد و موئه از پر و آمازونه جنگل مثل پاشون

 شلوارک با وقتي همين واسه...خودم عينه درست.نبود تيره زياد بدنشم موهاي و نبود پشمالو

 بهشون گوجه رب يکم و کردم سرخ رو کرده چرخ گوشت و سوسيس...اومد خوشم ديدمش

 قيقد گيري نشونه با و برداشتم روييش اي ميوه جا توي از آلو يه و اپن سمت رفتم.کردم اضافه

 از دستشو و کرد باز چشماشو يهو.آدرين شکم رو افتاد شتاب با آلوئه.آدرين سمت کردم پرتش

 ...برداشت پيشونيش روي

 شده؟ چيه؟چيزي_

 .کمک بيا_

 .بابا کن ولم_

 .ديگه بيا.آدريــــن_

 سرشو.روش نشست و کشيد عقب رو ها صندلي از يکي.آشپزخونه تو اومد و شد بلند جاش از

 ندچ دستم توي قاشق با...شدم همتش ي شرمنده واقعا يني.داد ادامه خوابش به و ميز رو گذاشت

 ...کمرش رو زدم متوالي ي ضربه

 چيه؟:گفت و باال آورد سرشو

 داره؟ تاثيري چه جا اين حضورتو اآلن_

 .ديگه کنم مي کمک دارم_

 .نشين خسته وقت يه...کمکتون از مرسي واقعا_

 .وستنب دست صبرانه بي ها قارچ:گفتم و جلوش گذاشتم کارد يه با رو بودم شسته که هايي قارچ
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 توش که اي تابه ماهي زير و گاز سمت رفتم راحت خبال با.شد مشغول و برداشت رو کارد

 رو داشت و بود الزانيا ي ورقه از پر که هم اي قابلمه.کردم خاموش رو بود چيزا اين و سوسيس

 .رفظ کف چيدمش يکي يکي دقيقه چند از بعد.آبکش تو ريختم و برداشتم رو کرد مي غلغل گاز

 گريم مکن مي فکر بهش تا...استخر تو بود بد خيلي امروز:گفتم آدرين سمت برگردم که اين بدون

 فني ضربه رو طرف اراده يکم با ها گامبو آدم و شه مي پايمال الغر افراد حقوق چرا آخه..گيره مي

 ...کنن مي

_.... 

 افراسياب که شب همون...بودي من شرايط توي هم تو.نگير فيگور حاال...گي؟ نمي چيزي چرا_

 ...نه من اما رسيد مي بهش زورت تو البته...کرد دعوا باهات

_.... 

 داد يم حرصم هم رفتاراش...خوابيده گرفته ريلکس زاده خان ديدم که سمتش برگشتم تعجب با

 ....کردم نمي ناراحتي احساس پيشش وقتم دادن هدر از کال...بود مزه با واسم هم و

 يم دلم.شد بامزه قيافش خيلي...کرد نگام خمار و کرد باز چشماشو الي...کتفش رو زدم محکم

 .گرفتم خودمو جلوي اما بگيرم دندونش خواست

 کني؟ خورد رو قارچا نگفتم مگه_

 و شدم خيال بي کل به ديدم کردنشو خورد طرز وقتي...رفت ور ها قارچ با و برداشت رو کارد

 از بعد.خورديم هم با و کرديم درست توپ الزانياي يه شب اون خالصه...کردم خوردشون خودم

 ...خوابيدم گرفتم و خوندم درس ساعت چند و خونه رفتم هم شام

 .بس و همين و خوندم مي درس فقط من و بودن تکراري و عادي خيلي ها روز هم اون از بعد

 مبودي خورده خونه-دانشگاه راه توي روشا با پيش شب که هايي پفک و چيپس پوست حرص با

 ليک شدم متوجه که بذارم توش رو کتابام اومدم و کردم خارج رنگم مشکي چرم پشتي کوله از رو

 دش ريخته تخمه پوست مشت يه.کردم ته سرو کولمو کنان غرغر.ريخته تهش هم تخمه پوست

 قطب بقيشونم که زدم بهش ضربه تا چند.مونده تهش کمي هم هنوز بودم مطمئن اما موکت روي

 ميشهه.شه مي جا توش کتابام حاالديگه:گفتم دلم توي ذوق با.پايين ريختن آزاد سقوط فرايند

 .شد نمي جا توش اصليم چيزاي و بود آشغال و آت از پر هام کيف
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 ودمخ پيش.روشاست اتاق تو کتابام از يکي شدم متوجه که توش چپوندم مي رو کتابام داشتم

 .دارمش مي بر رم مي شدم اماده که بعد.خيال بي:گفتم

 نا حس و شد چندشم حسابي.زيرپام رفتن ها تخمه پوست که بشم آماده برم تا شدم بلند ازجام

 نگاهي.چپ پاي هم بعد کردم تميز کفشو و آوردم باال راستمو پاي اول.داد دست بهم خوشايندي

 تا نخت زير کردم هدايتشون راستم پاي با.زدن مي زار اتاق کف...انداختم ها تخمه پوست به

 ميز سمت رفتم...کنم تميزشون شد حوصلم ديگه هفته چند شايد و ها مورچه ي آذوقه بشن

 عنوان به ازش من...«مطالعه» ميز...کردين؟؟؟هه حال...بودم ريخته روش لباس کلي...ام مطالعه

 .مطالعه واسه نه کنم مي استفاده لباسي چوب

 و مبرداشت خنک تابستوني اي سورمه صورتي چهارخونه مانتو يه...کردن گزينش به کردم شروع

 ردنک سرچ کلي از بعد...شونم روي انداختم بيرونو کشيدم زيرزيرا اون از شلوار يه بسته چشم

 عصبانيت با. بيرون کشيدم آوار زير از بود شده چروک و مچاله شدت به که مشکيمو مقنعه

 و نتوما فره فر مث.تخت رو کردم پرتش حرفم دنبال به و شدنت مقنعه اين با توسرت خاک:گفتم

 .کردم تنم دستمو توي مشکي جين شلوار

 ادمافت و برداشتم رو رنگم صورتي برس...آرايشم ميز سمت رفتم خوندم مي اهنگ که جور همين

 تصويرم به نگاه يه و باال کردم جمع کليبس با رو موهام شد تموم کارم وقتي.موهام جون به

 .انداختم دستم توي برس به نگاهي...جيگرتوووو:گفتم و انداختم

 :توهم تو رفتم و زدم فانتزي يهو

 اجرامونو بودن اومده که طرفدارداشتيم هم عالمه يه.بوديم صحنه سر ميالد برج توي آدرين با

 پخش دار ريتم آهنگ يه يهو...زدن مي سوت و دست و سن روي کردن مي پرت گل کلي.  ببينن

 هصحن باالي از نور يه يهو...فرستاد واسم بوس يه زدو لبخند بهم آدرين.شدن ساکت همه و شد

 داد دل ته از...زدم چرخي يه منم...شد محو افق تو و رفت آروم آروم پاشد آدرين...شد پديدار

 :خوندن به کردم شروع احساس نهايت با و بستم چشامو زدمو

 جعفره پارتي باي گود اينجا

 جعفره جعفره پارتي باي گود اينجا

 قاطيه پسر دختر اينجا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

224 

 

 آتيه افاق تهصيب فقط

 سنگينه ها بچه خالفاي ايجا

  غمگينه امشب جعفر چرا

  ديجي شدم من امشب حاال

 چراگيجي جعفر ولي

 شماره ميدن همه حاال

 خماره و نزده چيزي جعفر

  تگري زدن همه شب اخره

  پکري چرا بينم بگو جعفر

 زدي بهم اينکه مث

 بده کار اين نکن

 جعفر

 جعفر

 جعفر

 جعفر

 ...جعفر....جع جع....جع جع

 جعفرو ديدم کيو امروز بگو

 اصغرو ديدم چيو بگو بعدش

 تايي 6 ظفر و من گفتم

 تايي6 قرار سر ميريم هم با

 شد دعوا قرار سره رفتيم
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 شد وا در که چيشد نميدونم

 اومد خانومه يه در اون از

 اومد خوشش جعفر از يهو

. 

. 

. 

 (جعفر پارتي گودباي)

 

 .آهنگ حال و حس توي بودم رفته حسابي

 باز رو چشام و شدم ساکت.مياد داره صدايي يه کردم احساس که بود اهنگ هاي وسط تقريبا

 صداي موردنظر صداي شدم متوجه...شدن غيب ميکروفون و آهنگ و صحنه و طرفدارا همه.کردم

 .رسه مي گوش به داره اتاقش توي از ضعيفي ولوم با که روشاست

 هدار.سپهر خانم داري اي خجسته دل عجب:گفتم لب زير و برداشتم آرايشو ميز روي مچي ساعت

 قدم با و اولش جاي سر کردم پرت رو ساعتم خوني؟ مي آهنگ نشستي وقت اون ميشه ديرت

 .رسوندم روشا اتاق به خودمو بلند و سريع هاي

 حتما! گين مي چي دارين دونم مي.تو پريدم و کردم باز درو ي دستگيره سريع زدن در بدون

 !ادبه بي چقدر سانا گين مي دارين

 درهمي قيافه.شد سبز سرم روي آناناس اندازه شاخ چندتا خواب تخت توي روشا ديدن با

 اشک اليه يه خمارش چشماش تو.بود سرخ سرخه لبو مثل بينيش نوک و بود پريده رنگش.داشت

 .اومد مي حال بي نظر به.زد مي برق

 شدي؟ ميت مث چرا:سرش تو زدم و سرش باال رفتم

 اعتماد چه.سرت تو خاک.بردي رو جعفره هرچي خوبه؟آبروي خيلي صدات کردي فک:بهم پريد يهو

 .داري هم بنفسي
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 خوندم؟ بلند حد اين تا يني.اوه اوه

 شدي؟ ميت مثل چرا پرسيدم.بخواد دلتم:دادم جواب و نباختم خودمو

 .بده حالم_

 .الهــــــــــي.بميرم آخي:گفتم و گرفتم خودم به متاثري و مظلوم قيافه

 تفاهم هم با واقعا روشا و من!مرتب چه اوه اوه...کردم بازش و هاش لباس کمد سمت رفتم

 !بعله...داريم

 يمشک اش بقيه و بود طوسي يکيش و اي قهوه يکيش.آوردم بيرون کمدش تو از مقنعه چندتا

 .بستم درشو و کمد تو کردم پرت رو بقيش و برداشتم رو مشکيش مقنعه ترين کوتاه.بود

 و اتاقش داخل ي آينه جلوي رفتم و درآوردم زبون واسش.بهم بود زده زل ميرغضب مثل روشا

 .شد صاف ش لبه تا رفتم ور باهاش و کردم جلوش عقب چندبار و کردم سرم رو اش مقنعه

 .ببينمش آينه ازتوي تونستم مي راحت و بود آينه روبروي دقيقا روشا تخت

 .نگيريا اجازه وقت يه...باش راحت:گفت اخم با

 دانشگاه؟ نمياي تو يني...راحتم که من...باش_

 وضعيتم؟ اين با_

 .حلقم تو وضعيتت:گفتم و کردم جا به جا شونم روي رو پشتيم کوله

 .مياد بدم اصطالحت اين از اينقدر:گفت و درآورد ادامو

-reallyحلقم تو زدنات غر...کنم مي استفاده ازش بيشتر پس ؟؟؟خب. 

 بر سرش رو از رو پتو و سرش باال رفتم.سرش رو کشيد رو پتو و بست چشماشو و نگفت چيزي

 .بده رو کتابم:گفتم و داشتم

 .دار برش.اپنه روي:گفت چشمش کردن باز بدون

 باري؟؟؟ کاري.باش_

 .شو دور چشمام جلو از فقط.هيچي_
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-ok باباي.خرف. 

 .برداشتم اپن روي از رو کتابم.بيرون رفتم و روش انداختم رو پتو که زد مي حرف داشت

 تدس کتابمم.کيفم بيروني جيب توي ريختم شکالت مشت يه اپن روي خوري شکالت روي از

 و اشينم سوئيچ.پوشيدم و آوردم بيرون رو ساقدارم مشکي کفش.کفشي جا سمت رفتم و گرفتم

 .برداشتم کفشي جا باالي کليدي جا روي از هم رو خونه کليد

 شنشرو.ماشين تو برگشتم دوباره و دروبستم کالفگي با.کوچه تو بيرون زدم رو ماشين و رفتم

 .گرفتم پيش در رو دانشگاه راه و کردم

 دمدا مي فحش روبرويي ي راننده به که حالي در و ماشين بوق سمت بردم دستمو سوم بار براي

 قتو اين تو وقت هيچ.خورد نمي تکون هم متر ميلي يه.انگار نه انگار اما.زدن بوق به کردم شروع

 اين ودب شده ديرم که روز همون دقيقا اما.شد نمي سنگين ،ترافيک مسير از قسمت اين تو صبح،

 .بود اومده سرم مصيبت

 يرونب نفسمو کالفگي با.داشتيم کالس ترشيده معصومي با هم اول ساعت زياد شانسي خوش از

 هسرخ رنگم بودم خورده حرص بسکه.انداختم ماشينم ي آينه توي نگاهي عصبانيت با و دادم

 مواس اتفاق تا دو اين شدم مي عصباني وقتي هميشه.گرممه کردم مي احساس و بود شده سرخ

 يه.کردن بيداد و داد به کردم شروع.شدم پياده ماشين از و نکردم تحمل آخرش.اومد مي پيش

 فسن نفس بود پاتال پير خانوم يه که جلويي ماشين ي راننده.ديدني بودم انداخته راه اي معرکه

 و طرفم اومد لرزيد مي ژله مث چاقي فرط از شکمش که حالي در و شد پياده ماشين از زنان

 .شده بسته راه و شده تصادف يه.ترافيکه منه؟خب تقصير خبره؟مگه خانوم؟چه چته:گفت

 .بخورم رو قشنگه کتک آخرشم و دربيوفتم چاق آدماي با بايد هميشه منم خدا اي

 ازب راه که اين تا شد سبز پام زير علف کلي خالصه.نگفتم چيزي و شدم سوار عصبانيت با

 اصال که بود زياد سرعتم قدر اون.شه مي هفتم گند روزهاي از يکي روز اون بودم مطمئن.شد

 نارک کردم پارک استاندارد غير و کج کامال صورت به ماشينو.دانشگاه دم رسيدم کي نفهميدم

 ديگه دانشگاه در دم رسيدم وقتي.دويدن به کردم شروع فرفره مث و دانشگاه نزديک خيابون

 يعني.مدويد نمي اما گرفتم سرعت باز.سالن داخل رفتم و کردم تازه نفسي يه.اومد نمي باال نفسم

 مزخرف صداي کالس در پشت رسيدم وقتي.داشتم مي بر بلندي هاي قدم و رفتم مي راه تند
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 ساعتم به نگاهي يه هم بعد و کشيدم عميق نفس يه.رسيد مي گوش به وضوح به معصومي

 .فيل حضرت يا.کردم تاخير چقدر.هـــــــوه.انداختم

 و چرخوندم رو در ي دستگيره آروم خيلي تو برم خواست ازم معصومي وقتي.زدم در به اي تقه

 در و داخل رفتم شد باز کامال در وقتي.شدند ساکت همه در قيــــــــــژ صداي با.کردم بازش

 يدند تفريحاتشون از يکي.معصومي و من به بودند زده زل اشتياق با همه.بستم سرم پشت هم رو

 .بود معصومي و من کل کل

 .بزنه وري يه شايد تا معصومي گشاد دهن به بوديم زده زل من جمله از همه

 دين؟اوم تاخير دقيقه چند با دونيد مي سپهر خانومه:گفت و چرخوند دهنش تو زبونشو اون باالخره

 .دقيقه 33.بله_

 زمي به داد تکيه.شد تر عميق خورده يه اخماش.خورده جا جوابم شنيدن از که بود معلوم چهرش از

 .اجازه با:گفتم و کردم جا به جا دوشم رو کيفمو بند.کرد نگام سينه به دست و چوبيش

 دمايآ ي اندازه به چيز هيچ از.باشه آخرت بار:گفت معصومي.ها صندلي سمت رفتم حرفم دنبال به

 .نمياد بدم بدقول

 هک نبود خاصي کس همين واسه.سفر بود رفته شروين با هم شراره بود مريض که روشا روز اون

 آيالر اسم به کالس دختراي از يکي پيش و کالس انتهاي رفتم.بشينم پيشش بخوام

 عملي دماغشم.کرد مي آرايش خيلي هميشه.بود پرسي احوال و سالم حد در رابطمون.نشستم

 همه اب دانشگاه تو معموال و بود من از تر بلند خيلي قدش.ذاشت مي رنگي لنز هم دائم طور به.بود

 .گرفت مي گرم

 .خانومي سالم:گفت و زد لبخند يه ديدنم با

 باهاش و کردم گشاد بناگوش تا نيشمو.بدم دست باهاش تا جلو آورد دستشو حرفش دنبال به

 نه و آورد خودش روي به اون نه.ندادم سالمشو جواب فهميدم که بود موقع اون تازه.دادم دست

 مدتي.زدن ور به کرد شروع معصومي.پام رون روي گذاشتم کيفمو و صندلي روي نشستم.من

 بهش چيزي معصومي.بود آدرين.تو اومد و کرد باز رو در طرف.زد در نفر يه دوباره که بود نگذشته

 يه مث تو اومد تا.نداد رو فرصت اين بهش اصال آدرين البته.کرد نگاش چپ چپ فقط و نگفت
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 يه الرآي.پسرا از يکي کنار نشست رفت و پايين انداخت سرشو چيه دونين مي خودتون که چيزي

 خوري؟ نمي آدامس:طرفم گرفت آدامس بسته

 .جون مي.خورن نمي آدامسو_

 جوي؟ نمي آدامس_

 پرسش؟ و نيکي_

 آروم.داد مي درس داشت کله يه باز معصومي.برد وايت سمت برگشتم و برداشتم آدامس يه

 گوشي.طرفش برگشتم آيالر ي سقلمه با.جويدن به کردم شروع و دهنم تو گذاشتم آدامسمو

 .ببين رو عکسه اين:گفت و صندلي ي دسته روي گذاشت گندشو و خوشگل

 خيس شلوارش که بود ملوس ي بچه پسر يه عکس.کردم نگاه عکسه به سرم کردن خم بدون

 .دوربين به بود زده زل ها کار گناه مث.بود

 رومآ آيالر.بدم بهونه دستش بازم خواست نمي دلم.کردم نگاه برد وايت به دوباره و زدم لبخند يه

 کيه؟ بچگي عکس اين دوني مي:گفت

 بدونم؟ بايد کجا از_

 .بزن حدس_

 .دونم نمي_

 .خودش تو بوده کرده جيش وقتي.راد آدرين بچگي_

 اکتس سريع اما.بخند کي نخند حاال.خنده زير زدم پوفي اختيار بي يهو شنيدم رو آيالر حرف وقتي

 مي نگام تعجب با و من طرف بودند برگشته و بودند ساکت همه چرا؟چون گفتين اگه.شدم

 .بيرون کنه مي پرتم اآلن.اهلل بسم.کرد مي نگام ها عجوزه مث داشت هم معصومي.کردند

 رشته دانشجوي شما.گرفتين اشتباه کودک مهد با رو دانشگاه نظرم به سپهر خانومه:کشيد عربده

 فتارر تون رشته با مطابق لطفا.باشن شما جاي دارن آرزو ديگه خيلياي.هستين پزشکي دندان ي

 ريختين؟ هم به کالسو و خنديدين که افتاد اتفاق داري خنده چيز اآلن.کنين

 .خوام مي معذرت_
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 هر آدم که شه خواين؟نمي مي معذرت چقدر:داد ادامه و ميز روي زد محکم دستش توي کتاب با

 .خوام مي معذرت بگه بعد بکنه خواست دلش کاري

 جرمه؟ خنديدن مگه_

 ياد تا يرونب برين مي تشريف حاال.بخنديد نبايد کجا و بخنديد بايد کجا که بدونيد بايد ولي.نخير_

 .بخندين بايد کجا که بگيرين

 من زا اشتباه.سانا نه بود من تقصير استاد:گفت ها هندي فيلم عين و شد بلند جاش از آيالر يهو

 .رم مي من.بشين تو سانا.بود

 کنن پرتم تا شد مي الل بود روشا اگه حاال.کرديم مي نگاه آيالر به زده بهت همه لحظه اون تو

 .بيرون

 مرض مگه آيالر دختره اين.ميکسر تو افتادم کردم مي احساس.داد ارور مغزم واقعا لحظه اون تو

 کنه؟ مي قاطي خودشو که داره

 يم ناراحتي خيلي اگه.بياري در رو باوفا دوستاي اداي خواد نمي تو:گفت آيالر به اخم با معصومي

 .بيرون بري نابغت دوست همراه توني

 رفتم و کردم باز و در و چرخوندم شو دستگيره و در سمت رفتم هاش طعنه به توجه بدون

 خوش و ترشيده استاد صداي شه بسته در اينکه از قبل.دنبالم افتاد سيريش مث هم آيالر.بيرون

 .سالمت به:گفت مي داشت که رسيد گوشم به هيکلمون

 تاداس کرده فک آشغال ي زنيکه.براش دارم:گفتم عصبانيت و حرص با شديم دورتر که کالس از

 .کمبريجه دانشگاه

 .زده برگردون دور مغزش تو.بابا کن ولش:گفت و زد پوزخند يه آيالر

 عرش هک زنمش مي چنان ببينم رو ترشيده ي زنيکه اين بشم التحصيل فارق روز يه اگه خدا به-

 .آرزو شده واسم اين يني.بلرزه خدا

 .ده مي ادامه گرفتناش پاچه به سگ مث وگرنه کنيم جور براش شوهر يه بايد اصال-

 .بندازم يابو اين چنگ تو رو اي بسته زبون مخلوق هيچ نيستم حاضر که من-
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 و ونبينتم مي راد آقاي باشيم جا اين.دانشگاه ي محوطه تو بريم بيا:گفت و گرفت دستمو آيالر

 .شه مي زشت

 .جونم به بندازه آدرينو وقت اون و بفهمه آدرينم عموي که مونده همين

 اشکنار که داشت وجود کوتاهي ي شده آسفالت راه يه سالن از دورتر کمي.سالن از بيرون رفتيم

 گذاشته رفته رو و رنگ و زده زنگ فلزي نيمکت تا چند هم ها درخت بين.بودند کاشته درخت

 مي پارک جا اون لوکسشونو ماشيناي اساتيد که دانشگاه پارکينگ به شد مي ختم جاده.بودند

 .کردن

 آمپرم مه هنوز.نشستيم روش و نبود ديد توي زياد که هايي نيمکت از يکي سمت رفتيم اتفاق به

 آخه.بذارم کمر و کوه به سر خواست مي دلم معصومي دست از.سوزوندم مي فيوز داشتم و بود باال

 مي شروع خودشون اول هميشه کنم؟خب مي احترامي بي من دارن؟مگه مشکل من با همه چرا

 و دش دعوام رستوران توي که روشا با.بود آيالر نشد آشنا باهام دعوا با که کسي تنها.من نه کنن

 هم شراره.کردم تصادف دانشگاه جلوي اول بار که هم شروين با.اومديم در آب از کالسي هم بعد

 هک موقعي گمانم به...اومدم در آب از خونه هم هم شراره با بعد.بود نشسته راننده کنار صندلي رو

 .واال.بوده شده دعوام بابامم و مامان و عمل اتاق پرسنل و دکتر با هم شدم متولد

 مي يلکسر و نرمال خيلي نظر به و بود نشسته سينه به دست راستم سمت.انداختم آيالر به نگاهي

 تعجب با.داد مي تکون هوا تو راستشو پاي و چپش پاي رو بود انداخته راستشو پاي.اومد

 .ريلکسيا خيلي:گفتم

 .کنم خورد الکي اعصابمو بخوام که نداره دليلي.دونم مي_

 .بگو بيشتر خودت از:داد تکون لب آيالرآروم که اين تا کرديم سکوت مدتي

 .کني مي نظاره بعدي سه صورت به که خودمم.دوني مي که اسممو.بگم که ندارم خاصي چيز-

 چندمي؟ ي نفره؟بچه چند خانوادتون-

-3. 

 .فرزندي تک پس-

 .ديگه آره_
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 .خوان مي خاطرتو بابات و مامان خيلي البد_

 .آره جورايي يه_

 .خوبه-

 نيستي؟ دوست دانشگاه پسراي از کدوم هيچ با تو:پرسيد منتظره غير خيلي

 .نه_

 چرا؟-

 دادنن دوستي پيشنهاد کدوم هيچ بگم صادقانه بخوام اگه البته.خواد نمي دلم البد خب.نداره چرا-

 پسرام؟ ي مضحکه من مگه.کردم نمي قبول بنده دادن مي هم اگر البته و

 نداري؟ bf کال يني-

 .ندارم پا و دست انگار که گي مي تعجب با جور يه.ندارم.نه-

 .شه دوس فرهنگ با افراد با و کنه فک ها اروپايي مث بايد چرا؟آدم.وا-

 !آسيائيه فکرم طرز من خب-

 .داريم دوس رو همديگه خيلي.دوستم پسر يه با ساله 4 خودم من-

 .ها ره مي کنه مي ولت وقت نکردي؟يه عروسي باهاش چرا خب_

 مين ولم دونم مي که دارم اطمينان بهش اونقدر.بشناسيم خوب رو همديگه داريم تصميم چون-

 .کنه

 نشناختين؟ سال 4 اين تو يني-

 کامال يتشخص تا بگذرونيم وقت هم با بيشتر بايد.نشناختيم که مونده چيزا خيلي هنوز ولي چرا-

 .کنيم درک رو همديگه واقعي

 .نشنيده و نديده چيزاي حق به.جالب چه.آهان-
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 هم با شرايطشون اگه بعد و باشن باهم سال 5 بايد شن مي دوست باهم که نفر دو من نظر به-

 دائمي زياد ازدواجشون وگرنه.کنن ازدواج که بهتره باشن داشته هم از خوبي شناخت و باشه جور

 .شه مي متالشي شون دوتا زندگي و بود نخواهد

 ليباهمخي اآلنم.نبود نامزد هم با بيشتر سال يه شروينه که خالش پسر با شراره دوستم من واال-

 .ترکونن مي love دارن همش و خوبن

 .بيشتره بقيه از شناختشون خيلي.ديگه بودن هم با بچگي از اونا خب-

 يم بازي پسرا با فقط بچگي از.ميارم در سر نه مياد خوشم نه چيزا اين از که من.واال بگم چي-

 التح به شدم بزرگ که کم کم.شدم متنفر پسرا از نهايت بي رسيدم بلوغ سن به که بعد.کردم

 .نمياد خوشم زياد ازدواج از بازم ولي برگشتم نرمال

 فکر هب بايد.بشي دوست داره لياقتتو که نفر يه با که بهتره.هستي جذابي دختر خيلي نظرم به-

 شناسي؟ مي که رو رضايي نيست؟مهشيد تو حيف.باشي آيندت

 .ديگه کالسه دختر ترين منگل.آره:گفتم خنده با

 .شه مي تو از بهتر خيلي آيندشم.داره مرده کشته و پسر دوس کلي اون.دقيقا_

 .ندارم حوصلشم.خب نمياد خوشم-

 گلخوش و جنتلمن همشون.تر جيگر يکي از يکي.دارما خوبي هاي کيس من ولي خودته ميل بازم-

 .توتو و

 .داشتي نياز بهشون شايد.دار نگهشون زاپاس عنوان به.مرسي نه-

 .حتما.ok:گفت خنديدو

 گرفتي؟ کجا از تو مانتو:گفت و انداخت پام تا سر به نگاهي يه

 .شيراز-

 .مياد بهت و خوشگله خيلي-

 .نداره قابل مرسي-

 .بيار درش خب_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

234 

 

 .داره الزم صاحبش_

 گذاري؟ و گشت اهل_

 .بيرون رم مي دوستام با باشم داشته حوصلشو وقت هر.بيش و کم_

 داري؟ حوصله که روزايي اون روزاست؟از کدوم از امروز خب_

 چطور؟.دارم رفتن بيرون ي حوصله ولي داغونه که اعصابم_

 خوام مي.اومده خوشم ازت بگم بايد و هستم رکي آدم من راستش.جايي شاپي کافي.بيرون بريم_

 .بشم آشنا باهات

 .داره مشکل باهام که خوره مي ما تور به کي هر.عجب چه_

 دنبالت؟ بيام چند ساعت_

 خوبه؟ نيم و پنج.دونم نمي_

 .بده بهم شمارتم و خونه آدرس.خوبه آره_

 .باشه_

 .کرد اش save گوشيش تو دادم؛اونم بهش شمارمو و آدرس

 گاهدانش تو روز اون که اين تا کرديم عاصي رو ها استاد و ريختيم کرم کلي هم بعدي کالساي سر

 .شد تموم خوبي به

 قرمزي دماغ ي جنازه مث.روشا سراغ رفتم اول.خونه رفتم جت مث شد تموم دانشگاه وقتي

 بلم پشت از.بود گشنم.بود روبروش ميز روي هم نيمه نصفه سوپ کاسه يه.مبل روي بود افتاده

 ولي سوپ تو کردم فرو اشارمو انگشت.رسيد ميز روي سوپ کاسه به دستم تا شدم خم کلي

 يکسرام روي کرد سقوط تعارف بي اونم و کاسه به خورد دستم بيرون بيارمش خواستم که همين

 .ترسيدم خدا تويي؟واي:گفت ترس با و پريد خواب از روشا شکستنش صداي از.شد پودر و ها

 .نيستم که عمت کيه؟روح پس.آره-

 توي رفتم و کردم جارو رو ها شيشه خورده.پايين اومدم و کردم عوض لباسامو و اتاقم توي رفتم

 تند تند و آوردم بيرون سوسيس چندتا.بازکردم رو يخچال در.نبود گاز روي هيچي.آشپزخونه
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 زا گوشيم آالرم با اينکه تا کردم الال يکم و گرفتم دوش يه بعدم.خوردمشون و کردم سرخشون

 .پريدم خواب

 اب کرمي شلوار مانتو دست يه و کمدم سمت رفتم سريع.داشتم قرار آيالر با 5:31 و بود 5 ساعت

 هم ور رنگم شکالتي کوچولوي چرم کيف.پوشيدم رنگش هم اسپرت چرم کفش و شکاالتي شال

 با.بزنم لب برق نداشتم حال.بود شده خشک لبام..انداختم شونم روي طرفه يک و کج حالت به

 با. مانتومزدم و شال به هم عطر يکم.جويدم اضافيشو هاي پوست و دادم بهش حالي يه زبون

 خوشم خيلي بود شناس وقت که اين از.دره دم آيالر که شدم متوجه گوشيم زنگ صداي

 کالس تو آيالر از که رفتاري با ولي خوردم نمي جوش زود قدر اين غريبه آدماي با معموال.اومد

 .هال تو رفتم سريع.وفاست اند که بودم مطمئن بودم ديده

 کجا؟:پرسيد حالي بي با روشا

 .دارم کار بيرون رم مي-

 .بگير هم استامينوفن قرص بسته يه اومدي-

 .رفت يادم يهو شايد.دما نمي قول البته.باش-

 ؟؟؟؟bmw.گاد ماي اوه.پريد سرم از هوش ديدم رو آيالر ماشين وقتي.بيرون رفتم عجله با

 دختر رمنظ به.زد چشمک واسم لبخند با و پايين داد رو شيشه.کرد قطع گوشيو ديد منو اونم وقتي

 با.ماشينش سمت رفتم کردم پيدا جديد و باحال دوست يه که اين از سرمست.اومد مي شيريني

 .المس سالم سالم:گفتم بشاش اي چهره با و بستم آروم رو در.باال پريدم و کردم باز درشو احتياط

 يم بهش چيزي کرمي و کشيدي مي توش دستي يه حداقل.نيست ماه زيادم البته.ماهت روي به_

 .ماسيدي

 .داره رو کارا اين ي حوصله کي.بابا برو_

 .هستي االصل شيرازي که الحق:گفت خنده با

 شارف محکم پاشو ناگهاني طور به و زد چشمکي و انداخت من به نگاهي يه. کرد روشن ماشينشو

 واقعا کارش اين با.کرد عوض رو ماشين ي دنده دنبالش به.زد take off و گاز پدال رو داد

 همب آيالر شد باعث که کشيدم جيغي يه سوپرايزشدم خيـــــــــــــلي چون.شدم سوپرايز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

236 

 

 ناي ديوونست چقد واي.صندلي به بودم چسبيده اختاپوس مث چون گرفت خندم خودمم.بخنده

 .دختر

 چيه؟ترسيدي؟:پرسيد ازم آيالر

 .جيز دمت.هستم ها بازي ديوونه اين عاشق...بابا نه:گفتم کردم مي جور و جمع خودمو که درحالي

 ياريب در پارک از ماشينو خواستي مي بسته چشم روشا با دانشگاه دم ديدمت اونروز.دونم مي آره-

 .توذوقت زد بدجور و نذاشت روشا ولي

 .هست ترسو خيلي روشا آره-

 پشت هم کلي تازه.نمياد خوشم زياد ازش همين بخاطر.خوره مي پاستوريزه بدجور.آره اوه اوه-

 .زد حرف سرت

 .چي؟؟روشا؟؟محاله-

 .آره-

 گفت؟ چيا خب-

 بيا فعال.شه مي خراب روزمون بيخيال:گفت رفت مي ور ماشينش خور CD هاي دکمه با که درحالي

 .عاشقشـــــــــــــم يعني.آهنگه اين فاز تو بريم

 فجيعي طرز به گوشام. شدم bmw هاي شيشه نامحسوس لرزش متوجه بدم جوابشو اومدم تا

 دايص با معموال چون داشت عادت من گوشاي که گفت شه مي تقريبا البته.لرزيدن به کرد شروع

 کردنش قطع به مجبور روشا و شراره هاي نق نق با اوقات درصد 91 و دادم مي گوش موزيک بلند

 رانندگي تند خيــــــــــلي آيالر.نبود خونه کسي اغلب هم مونده باقي درصد 01 و شدم مي

 حسابي و داد مي تکون مرغا مث سرشو آهنگ ريتم رو دفعه هر.کردم مي حال منم و کرد مي

 انرژي نهايت.بود شادي دختر خيـــــــلي.خنديديم مي خودش هم و من هم و شد مي مسخره

 جواب حتي داشتم BMW من اگه حاال خدا واي.بود صميمي و خاکي خيلي.بودن پايه و مهربوني و

 .واال.نداد شاخ بهش خلقت ابتداي از که شناخت رو خر خدا.دادم نمي آدرينم سالم

 .رسيديم که سانايي شو پياده:گفت و کرد ترمز بعد ساعت يه حدود
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 هم شاپ کافي يه کردم دقت چي هر.بوديم طويل خيابون يه داخل.انداختم بيرون به نگاهي

 کجاست؟ جا بريم؟اين کجا.وا:پرسيدم زده بهت.نديدم

 .بگم بهت تا شو پياده_

 کجاست؟ اينجا:پرسيدم باتعجب.کردم روبروم ساختمون به نگا و پايين پريدم

 .بفهمي تا بيا دنبالم-

 .نميام نگي تا نچ-

 .صفاسيتي بريم و شم حاضر من تا بيا.منه ي خونه بدزدمت؟اينجا خوام مي مگه اوا-

 .اومدم.واقعــا؟باشه-

 و زد مي سوت مسير طول در.باال رفتيم آسانسور با.بود 63 طبقه خونش.کردم حرکت سرش پشت

 .کرد مي نگا آسانسور آينه توي عمليش دماغ به

 .سوم و بيست طبقه:گفت و کرد عوض صداشو ناگهان

 در سمت به و اومديم بيرون آسانسور از.گفت خانمه اون صداي با زمان هم چون گرفت خندم

 تو از که حالي در. رفتيم بود شده وصل زشت قلمبيده ور چشم غورباقه يه روش که اي قهوه

 خوجمله؟ گولباگم:گفت آورد مي بيرون کليدشو کيفش

 .آيه:گفتم گونه بچه صداي با

 منم.ولنتاين روز براي.خريد واسم احسان اينو.زني مي حرف ناز چه.خداليــــا:خنديدوگفت

 .کادوش اين بخاطر کردم کات باهاش

 دونم نمي:گفت و زد بهم چشمک يه قبلش.چرخوند و در توي انداخت رو کليد حرفش دنبال به

 .ببخشيد بود شلخته.هست جوري چه اينجا اوضاع

 جوريه؟ چه خونت اوضاع دوني چــــــــي؟نمي:پرسيدم تعجب با

 .بوده اينجا مهسا ديشب:گفت و خنديد

 بودي؟ کجا تو پس-
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 .شجاع آقا خونه-

 چي؟-

 .بودم اينا بابام دختر؟خونه تو خنگي چقد واه-

 .تو بريم.آها-

 ياد هب خودمو اتاق و خنديدم.شلخته نهايت بي ولي بود شيکي خونه.موند باز چشمام و شد باز در

 اتاقش.کرديم حرکت آيالر اتاق سمت به و شديم شد مي ختم ها اتاق به که راهرويي وارد.آوردم

 وتيپ شد حاضر آيالر.شدم اميدوار خودم به لحظه يه.بود شده مچاله لباساي و عروسک از پر

 نيمچه هوي اسپرت کوتاه خيلي مشکي مانتو يه با دمپا کمرنگ آبي جين شلوار.زد باحالي اسپرت

 شي؟ نمي حاضر تو:گفت شد تموم کارش وقتي.وببين بيا که کرد هم غليظ آرايش يه.شال

 .حاضرم-

 آرايش؟ يني-

 .نمياد خوشم نه-

 جوري؟ اين هميشه-

 .زنم مي رژ يه بزنم زور خيلـــــي.آره-

 .زوربزن بيا پس:گفت طرفمو کرد دراز دستو

 که بود ناز صورتيه رژ يه.گرفتم دستش از هستم روشا مث کنه فک خواستم نمي چون خنديدم

 .اومد مي بهم خيلي

 ها طاليي مو عروسک عين شدي.شدي ناز چه.الهـــــــــي:گفت و انداخت بهم نگاهي آيالر

 .صورتيه و کوچولو لباشون که

 .بودم ناژ:گفتم گونه بچه صداي با کردمو لوس خودمو

 .صورتيه هم فرامش بياد بهت کنم فک بزن هم رو فري وي عينک اين بيا گفت طرفمو اومد

 .زدم هم عينکو خواستش طبق
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 . بريم پاشو.دختر برم قربونت الهي:گفت کردو بغلم آيالر ناگهان

 تر رنگ کم رژمو قبلش ولي اومدم بيرون سرش پشت منم.شد خارج اتاق از حرفش دنبال به

 دحدو. شديم ماشينش سوار.بودم نرفته تر اوطرف مليح خيلي صورتي مرز از تاحاال چون.کردم

 .داشت نگه ماشينو مشهوري شاپ کافي روبروي بعد ساعت 0/5

 هک افرادي تعداد و شد مي پخش داشت عاشقانه اليت آهنگ يه.شديم شاپ کافي وارد اتفاق به

 .بود زياد نسبتا بودن اونجا

 نفره 5 ميز يه پشت.شدم کشيده سرش پشت آگاه ناخود منم و کرد حرکت ميزي سمت به آيالر

 6 که نفره؟ما 5 چرا:گفتم و نشستم هم من.نشست بعدش و ايستاد بود شاپ کافي انتهاي در که

 .تائيم

 خوري؟ مي چي.ميان االن دوستام عزيزم:گفت زد مي کنار صورتش روي از موهاشو که حالي در

 .شينيم مي منتظر ميان دوستات اگه-

 ناخنام با کردن بازي مشغول منم.من سر پشت شد مي که روبروش به زد زل و خب خيلي-

 شتدا هنوز.انداختم آيالر به نگاهي.سررفتن به کرد شروع حوصلم که گذشت دقيقه 6 حدود.شدم

 ...آيالر:گفتم آروم.کرد مي نگاه نقطه اون به

 .آيــــــــالر:دوباره

 هــــــــوي؟:باره 3

 جان؟ سانا بله:گفت و کرد بهم نگاهي

 ساعت؟ 3 کجايي.آيالري رفت سر حوصلم-

 .براش دارم:گفت خنديدو

 کي؟؟؟ برا-

 .کن نگا سرتو پشت-

 ظرمن به.بودن نشسته سريم پشت ميز روي پسر و دختر يه.کردم نگاه سرمو وپشت برگشتم

 .گفت مي رو پسره داشت
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 کيه؟ خب-

 .قبليمه bf.نيماست اسمش-

 .بابا بيخيال آهان-

 خوشگله؟ نيما نظرت به سانا-

 .نيست که بد آره-

 چي؟ دختره اون-

 .نازه خيــــلي هم دختره-

 .هست سارا اسمش-

 شناسيش؟ مي-

 .دوستمه آره-

 .نکردي کشي خود حاال تا که واقعـــــا؟؟؟خوبه-

 .بخند فقط تو کنم کاري يه وايسا...آوردم؟ راه سر از جونمو مگه.بله-

 جيکار؟؟-

 .بنگر و بنشين-

-ok 

 کرد اراس به رو بعد.گفت چيزي يه گوشش تو و داد دست پسره با و سمتشون رفت شدو بلند آيالر

 و ردک من طرف به روشو بعد.نشدم متوجه کدومو هيچ بنده متاسفانه که گفت چيزي يه اونم به و

 .سمتم اومد و زد چشمک يه

 شه؟ مي چي بگم االن.سانا خب-

 چي؟-

 .شه مي پا سارا االن-
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 .شد پا جالـــــب چه-

 .نيما چشماي تو شه مي خيره-

 .شـــــــــــد-

 .گيره مي شقيقشو نيما-

 جادوگري؟؟؟ واه-

 .نيما توگوش کشه مي سارا االن-

 .نشد اينجاش نه-

 .مطمئنم من سانا محاله-

 .آيلـــــــــار-

 گفتم؟ درست-

 .ما طرف مياد داره نيما آيالر-

 .بيني مي حاال.بيفته پام به خواد مي-

 دست رس پشت از دستي يه ناگهان که گوشش تو بزنه تا باال برد دستشو نيما.شد بلند جاش از و

 .گرفت رو نيما

 راتونب توصيفش از براين بنا.شه مي دعوا االن بودم مطمئن چون چشام رو گذاشتم دستمو که من

 .اومدم خودم به آيالر صداي با.گرفت خندم و افتادم افراسياب و آدرين دعواي ياد.عاجزم

 کني؟؟؟ مي گريه داري ديوونه پاشو سانايي_

 حاال نکردم گريه مرد روشا باباي من.اهــــوک:گفتم و برداشتم چشام جلوي از دستمو خنده با

 کنم؟ گريه تو واسه بيام

 کردي؟ حال خدايي انداختمشون؟نه هم جون به جوري چه کردي حال:خنديدوگفت

 شده آسفالت که نبودم من آره:کرد جلب خودش سوي به توجهمو مردونه صداي يه

 کني؟ پا به شر داري عادت همش آيالرجون.بودي
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 .شدم بلند جام از.اومد ديگه پسر و دختر يه ي خنده صداي حرفش دنبال به

 و آستيک.التي و پاتي قاطي و داغون.چل و خل تا 3.هستن من اکيپي دوستاي اينا سانا:گفت آيالر

 ... و پاتيک

 .خنديدن همگي و. آيالري فدامدا:حرفش تو پريد پسره

 ي صدقه قربون ساعت 4 تا شروين.زدم مي شراره به رو حرفا اين من بود کافي.اينا خوشن چقدر

 .زدم مي ضدحالشون بايد دوباره آخرش و رفت مي شراره

 .ها بچه سانا.سانا ها بچه:گفت آيالر

 :کرد صاف صداشو اصطالح به و کرد سرفه يه اول.کرد معرفي آيالر.انداختم بهشون نگاهي

 .مهسا سانا.سانا مهسا-

 .آيالرم فاب من خوشبختم:گفت و طرفم کرد دراز دستشو مهسا

 .خوشبختم:گفتم و دادم دست بهش زدمو لبخند منم

 .مهسا جيگر و نفس و عشق و پسر دوست.سپهر:گفت و پسره سمت کرد دراز دستشو آيال

 نفره؟ يه اين:گفتم و کردم آيالر به نگاهي تعجب با

 .خوشبختم گفت سپهر و خنديدن همگي

 فعد هميشه که هست هم بنده نجات فرشته.منه داداش بيني مي که هم جيگري پسر آقا اين:آيالر

 .اميرعلي.بده نجاتم هم منکر و نکير شر از تا دنيا اون بياد باهام کردم وصيت.کنه مي بال

 .خوشبختم:گفتم خوشحالي وبا طرفش برگشتم خنديدمو

 .خوشبختم نهايت بي منم خانم سانا:گفت طرفمو کرد دستشودراز

 .کن خوشبختي اظهار و بده دست عمت با برو.خر نره مرتيکه.شدم آب خجالت از

 .جام سر نشستم بقيه به تعارف بدون و کردم قايم پشتم دستمو و زدم لبخندي يه

 من کنار آيالرم و نشستن هم روبروي هم عاشق لک لک تا 6 اون و نشست علي امير روبروم

 که زد مي حرف من شجاعت از آيالر.چرخيد مي من گرد ها صحبت.شد شروع ها تعريف و نشست
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 منگال مث هم علي وامير خنديدن مي مهسا و سپهر.آوردم در رو معصومي استاد حرص چطوري

 .راحتم جا همه من البته.کردم مي راحتي احساس.اومد خوشم شون جو از.داد مي گوش داشت

 .گرفتم دستش از بقيه مث منم و کرد تعارف همه به رو منو آيالر

 .داد سفارش پرتغال آب سپهر و خودش براي مهسا

 و کردم نگاش باتعجب.کرد مي نگاه من به زده بهت هم علي امير و کاکائوئي بستني آيالر

 شده؟ بله؟چيزي:گفتم

 بدي؟ سفارش خواي نمي-

 .پسندم مشکل دارين؟؟؟من من به چيکار شما-

 .کــــــــول اوه -

 .ده نمي انگليسي طز اينقدر هس دورگه که آدرينم.کول و مار زهر

 .بدين سفارشتونو شما:گفتم اخم با

_ladies first. 

 ده؟ مي انگليسي تز هي چرا.کنم آسفالش بزنم گه مي شيطونه

 .خورم مي شيرازي فالوده من_

 اوکي-

 .داد رو شيرازي فالوده تا 6 و کاکائوئي بستني يه و پرتغال آب تا 6 سفارش گارسون به رو

 .ملت حسودن چه واه واه

 هستين؟ شيرازي شما-

 فهميدين؟ کجا از.آره-

 .طنازي به معروفن و خوشگلن خيلي شيرازيا دختر.قيافت از-

 .دونستم واقعا؟نمي-
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 .آره

 .ديگه زشت گي مي داري مهسا و من به رسما:گفت علي امير به اخم با آيالر

 .خوبه طبيعيش قيافه سانا.خوشگليد عمل با که شماها نه-

 .شيرازي خانم ها لرزوندي مارو امير دل کنم فک:گفت من به رو و خنديد مهسا-

 .رسيد سفارشا.ها بچه ا ا ا ا:گفتم و کشيدم خجالت يکم

 .هستا شکمو خودت مثل علي امير:گفت آيالر

 .هــــــــي: گفتم پهلوشو تو زدم پررويي با

 .خنديد و کرد نگام تعجب با

 براش جوابي يه آستين تو گفتن مي بهم هرچي و آوردن در بازي مسخره خيــــــــــــلي

 .شديم بلند جا از که شد مي تاريک داشت هوا.داشتم

 رمب من.گذشت خوش خيلي.ها بچه خب خيلي:گفتم و پاشدم جام از خوردم فالودمو که اين از بعد

 .خونه

 رديک فک.هستيم علي امير مهمون شام و بازيه وقته االن.سانا ا ا ا ا ا: گفت و کرد کج سرشو آيالر

 بري؟ ذارم مي

 ....آيالر اما-

 .ديگه بيا.نداريم خدا تورو و زيرا و شايد و ولي و اما-

 نم جلو نشست خودش.علي امير ماشين سمت برد و کشيد منو آيالر.موندم دربايستي رو تو

 قيقهد چند.هستن پاس آسو بدجور اونا گويا.شدن آيالر ماشين سوار سپهرم و مهسا.عقب نشستم

 .وايسا.کرده فک.بپيچونتمون خواد مي سپهر کنم فک:گفت و باال پريد علي امير بعد

 داري؟ ا؟؟چيکارشون:آيالر

 تسرع با تهرون هاي کوچه پس کوچه تويه.رفت آيالر ماشين دنبال دادو فشار گاز پدال رو پاشو

 .داد مي فحشي يه رسيد مي هرکي و رفتن مي تا 021
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 واسه و اوردم مي در زبون پيرمردا واس بيخيال هم من زد مي جيغ بودو افتاده سرش از شال آيالر

 .شکلک پيرزنا

 .ميام منم:گفت خنديدو و نشست من پيش و عقب اومد جلو از.بود شده من کاراي متوجه آيالر

 .بود عالي ريختن کرم واسه اوضاع.بوديم کرده گير قرمز چراغ پشته ترافيک تو

 اسمو که گشتم مي چرخيه پيرمرد اون دنباله داشتم بيرونو بودم اومده شيشه از ران کشاله تا

 پايين شم پرت شيشه از بود نزديک و گرفت سرعت علي امير ناگهان.نبود ولي بود فرستاده بوس

 يم آيالر.کردن قلقلک آيالرو کردم شروع.خنديديم مي حسابي.داخل کشيدم و گرفتم آيالر که

 علــــــــــي امير:زد داد آيال.نبود بدهکار من گوش ولي.بسه خدا رو تو سانا:گفت مي خنديدو

 ور به ولي شدم خودم به علي امير هاي نگاه متوجه که بود اونموقع و کرد ولش من که بده نجاتم

 .نياوردم خودم

 اينا؟؟ سپهر کو پس:گفت آيالر

 .شدن گم واي:گفت و پيشونيش تو زد گرگي کف يه علي امير

 شام؟ واسه تو ي خونه بريم.01:05 ساعت.بهتر:آيالر

 .بريم باشه:اميرعلي

 غريبه؟البته پسره يه کي؟با با بودم؟اونم بيرون هنوز من و بود 01:05 ساعت.کردم هنگ من

 ...خب ولي....هست آيالرم

 ...خونه برم خوام مي من نه:گفتم

 .شام بريم بايد بريم؟تازه کجا:اميرعلي

 .مرسي نه-

 بياي بايد نه-

 .شه مي نگرانم مريضه دوستم.خونه برم خوام مي نه:کردم بغض-

 .خانمي برمت نمي که زور به.چشم.نکن گريه عزيزم باشه-

 .داخل رفتم...خونه رسوند منو و دادم بهش آدرسو
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 خره؟ چطوريــــــــــي-

 جواب داده اس بهت هم بزرگت مامان گويا.بود شده نگرانت حسابي.مامانت به بزن زنگ يه-

 .ندادي

 بودي؟ گوري کدوم:دوباره

 .بودم آدرين باباي خونه-

 .بوه گرم سرت پس آها-

 وحر بي خيلي.مياد بدم روشا از کردم حس يهو چرا دونم نمي.بهم زدم گاپي درو اتاقمو طرف رفتم

 .کرد مي زندگي

 بزرگ مامان از هم اس تا 6.بابا از هم تا4.روشا از ميس تا 01.:آوردم در کيفم تو از گوشيمو

 و ندارم مفت شارج من.بهم بزن زنگ يه. شده تنگ برات کجايي؟دلم ساناز سالم:داشتم

 .واي.دادم S بهت ديگه اگه.خانم ساناز اوکي:بعد دقيقه 6

 .واي نوشته باي جاي برم قربونش الهي

 .برد خوابم چجور نفهميدم و تخت رو افتادم جور همين.بودم خسته خيلي.گرفت خندم

 ...مياد بهت رنگش بخر اينو...آيالر...آيالر-

 .دختر ميکني وورجه ورجه ها بچه مثه چقد.منو کشتي سانا واي-

 .نازه خيـــــــلي خب-

 .من نه مياد بهت زرد رنگ سفيد پوستت که تو جان سانا-

 سياهي؟ يني-

 .هستم برنزه نخير-

 .درآوردم زبون واسش حرفم دنبال به و آفريقايي.خودمونه سياه همون:گفتم باخنده

 .دختر بگير آروم-

 موافقه من با هم سانا آيالر بيا:رسيد گوشم به علي امير ي خنده صداي
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 سفيدي؟ خيلي تو.علي امير زهرمار:آيالر

 .پهرهس مث طبيعيم پوست رنگ.کردم برنزه ايتاليا تو من ولي...نه:گفت و گرفت باحال فيگور يه

 .گاد ماي اوووووه-

 رنگ صورتي مانتو يه به...زدم زل فروشي مانتو مغازه به چون نشدم حرفاشون بقيه متوجه

 .گذاشتم جا ماشين تو پولمو کيف که من ولي.خوااااام مي.ربود دلمو که وااااي.جيــــگر

 .تو بريم سانا هووووووي-

 .نميام-

 .رو آيالر سليقه ببين بيا:گفت و خنديد اميرعلي

 .حلقم تو سليقش-

 .فقط بخند بهش بريم بيا.ايوووول-

 .بريم-

 مه اي سليقه چه.مانتوهايي چه.ميزد تولوپ تاالپ قلبم.فروشي مانتو مغازه همون توي رفتيم

 تاش 6 حاال تا.ميکنه پرو خوشحال خوشحال اونم و ميکنه انتخاب آيالر واسه هايي مانتو چه.داره

 .رد تاش6 و شده اکسپت

 .ديگه شدمempty money.ديگه بسته:گفت و زد در به اي تقه علي امير

 ...امير ا ا ا ا ا:اومد آيالر ي عشوه پر صداي

 .بيرون بيا بدو-

 .دستش دادم رو صورتيه مانتو.  بپوشه بهش بده هم اينو باشه بذار:گفتم علي امير به

 .خنده زير زد پوفي اين؟؟؟آيالر؟؟؟يهو..:من به نگاهي و کرد مانتو به نگاهي

 .بيرون اومد زده تيغش که اين از خوشحال و بود باز گوش تابنا نيشش که آيالر

 چيه؟:گفت.  کرد علي امير به نگاهي

 .کرده امر سانا.بپوش هم اينو-
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 .بکش زحمتشو خودت ندارم حال ديگه ام خسته.الهي بميرم جان سانا واي-

 .ميدونم من.نمياد بهش.جون سانا آره:گفت علي امير

 .خنديد علي امير و علي امير پهلوي تو زد آيالر

 جوربد.ميومد بهم خيلي و بود عالي سايزش.کردم پرو و مانتو علي امير اصرار با و خنديدم هم من

 .سوخت دلم

 ببينمتون؟ نميدين اجازه:گفت اميرعلي که بيرون بيام اتاق از اومدم

 .بچرخ:گفت و انداخت بهم باال تا پايين از نگاهي.کردم دروباز

 .بيارش در.مياد بهت خيلي:گفت. زد سوتي.چرخيدم

 دهخري واسم بيرون اومدم وقتي اما شدي زشت خيلي که بيارش در يعني.کرد مسخرم کردم فک

 .نگفت که نگفت کنم حساب باهاش تا بگه بهم قيمتشو تا کردم اصرار هرچي من و بودش

 با دتم يه که اين.گفت مي راست آيالر.پذيزفتم هديه عنوان به رو مانتوئه ها پررو دختر مثل منم

 .عاليه کني ازدواج بعد و باشي خوب پسري يه

 .دارم قرار جونم پوريا با خوبم؟اآلن من سانايي:گفت آيالر که بودم فکرا همين تو

 نهمو دقيقا.بذارم روش عيبي تونستم نمي.انداختم آرايشش از مملو و عملي ي چهره به نگاهي

 .خوبي آره:دادم جواب و زدم لبخند يه.خواد مي دلشون پسرا که بود جوري

 جت مث آيالر.دنبالش مجتمع دم اومده که گفت و زد زنگ بهش پوريا که نکشيد طولي

 جازها فقط.نکردم قبول ولي بخورم شام باهاش که کرد اصرار کلي علي امير.رفت و کرد خداحافظي

 ارند شراره و شروين ديدم شدم پياده ماشين از وقتي.کرد کارو همين اونم.خونه برسونه منو دادم

 تعجب ديدنم با همشون.زد مي حرف روشا با داشت آدرينم.شن مي آدرين ماشين سوار

 چنده؟اين ساعت دوني اومدنه؟مي وقت چه اين:گفت و شد پياده عصبانيت با شروين.کردن

 و زد بوق يه اونم.بره کردم اشاره علي امير به.شدي ماشينش سوار چرا:کيه؟ ديگه آشغال

 چم شروين اما تو برم تا در سمت افتادم راه بدم شروينو مزخرف سواالي جواب که اين بدون.رفت

 اللي؟ مگه.توئم با:گفت و گرفت دستمو
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 فقط تو.بدم سواالتو جواب نيستم مجبور منم و نداريم نسبتي هيچ تو و من باشه يادت شازده هي_

 اگه.نکن دخالت کارام تو بيخود پس نداري واسم داداشم حکم حتي.همين.دوستامي از يکي شوهر

 واسم هيچي تو.کن بادشون اون واسه و زنت واسه دار نگه غيرتتو رگ اون غيرتي با قدر اين

 منو ومدا بوديم بيرون هم با.بود من البته و آيالر دوستت پسره اون.زني مي زر الکي فقط.نيستي

 ...مي چي اجتماعي دوست از تو... برسونه

 شد معج چشمام تو اشک که حد اون تا.زد گوشم تو محکمي نسبتا سيلي.کنم کامل جملمو نذاشت

 جا همون.داخل رفتم و گرفتم گريمو جلوي.آدرين جلوي حتي.کرد خوردم همه جلو.کردم بغض و

 بازش پا با.ساختمان در سمت دويدم سريع.ريختن فرو چشمام از چيکه چيکه اشکام در پشت

 هم به رو در محکم و دستم توي کردم جمع داشتم توان چي هر.اتاقم داخل رفتم و کردم

 هب نگاهي کردم خالي خودمو حسابي وقتي.کردم گريه هاي هاي و تختم رو انداختم خودمو.کوبيدم

 موقع اين چرا که کردم مي سرزنش خودمو و کردم مي گناه احساس.بود نيم و 06.انداختم ساعت

 .خوابيدم زور به و دادم فرو بغضمو.خونه اومدم

 هآخ کردم قبول ميلم خالف بر.داد دوستي پيشنهاد بهم دانشگاه جلوي علي امير روز اون فرداي

 ميرا نبود و بود من واسه اما.حرفا اين و پسره بهترين اميرعلي که خوند مي گوشم تو کلي آيالر

 . نبود مهم اصال علي

 به و بودم نشسته اتاقم ي پنجره ي لبيه رو.بود تابستون دلچسب و خنک هاي روز از يکي عصر

 توش خوشگل ي بنفشه و رز گل کلي.کردم مي نگاه دانشجوييمون خونه نقلي ي باغچه

 جوگير گاهي از هر منم خب اما دادن مي آب ها گل به من از بيشتر شراره و روشا هميشه.داشتيم

 ناي و ها شيرازي ما.داره شکر جاي هم اين البته که.جونشون به افتادم مي شلنگ با و شدم مي

 .فعاليتا؟استغفراهلل

 اون حسرت و کشيدم عميق نفس يه آگاه ناخود آوردم ياد به رو شراره و روشا با خاطراتم وقتي

 .بودم نزده دم بارم يه اما.بود شده تنگ پيششون برگشتن واسه دلم چقدر که آخ.خوردم رو روزا

 يه با.هدوست هم ديگه دختر تا چند با شدم کهمتوجه بود نگذشته امير و من دوستي از هفته يه هنوز

 مه اصال.کنم کات باهاش که شد باعث اتفاقا اين.گرفتم مچشو شاپ کافي توي عالي ي نقشه

 هک تومني سيصد اون از بعد هم آيالر.دختره زياده که چيزي گفت.طور همين اونم.نشدم ناراحت

 از اهم يه حدود.ديدمش نمي هم دانشگاه توي حتي.نشد آفتابي چشمم جلو ديگه گرفت قرض ازم
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 و روشا ولي.بودم تنها تنهاي ماه يه اين توي من و گذشت مي شده ذکر اتفاقاي اين ي همه

 اين.روشا و آدرين خصوص به.شدن مي قبل از تر صميمي روز هر آدرين و شروين و شراره

 برگردم نخواستن ازم بارم يه شعورا بي.بشه تحريک حسادتم خورده يه شد مي باعث موضوع

 .پيششون

 تعجب صفحش روي هاي ميسکال تعداد ديدن با و آوردم بيرون تونيکم جيب توي از گوشيمو

 طولي.گرفتم جونو قزي ي شماره بعد و خاروندم سرمو تجب با.جون مادر از ميسکال تا 05.کردم

 :داد جواب که نکشيد

 نبودي؟ بودي کجا_

 خوبين؟.جون مادر سالم_

 کردم؟هان؟ حقت در کاري چه من مگه.رو و چشم بي ي دختره.عليکي چه سالمي چه_

 داده باال ابروهامو تعجب با که طور همون.نداشت تاجب عالمت از کمي دسته قيافم لحظه اون تو

 مگه؟ شده چي:پرسيدم بودم

 .نداره نمک جو يه که دستم اين بشکنه.توئه پيش خبرا_

 .ديگه کردم غلطي چه بگين خب.نکنه خدا_

 .دادي نشون رفتاري همچين ذوق از بردي سر به ترشيدگي توي بسکه.نگذره ازت خدا_

 ذوق؟ترشيدگي؟من؟_

 گي؟ نمي من به ميا حسابي و درست خواستگار.آره_

 در خودتون که افراسياب هم يکي و علي يکي.داشتم خواستگار دوتا من واال.نگم بکنم غلط من_

 .جريانيد

 کني؟ رنگ منو خواي مي.فروشم مي باقلوا جاي کنم مي رنگ رو خر خودم من_

 .نداشتم اي ديگه خواستگار دونفر اين جز به من خودم جون به جون مادر_

 چيه؟ آردان اين پس_

 ديگه؟ کيه آردان_
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 .متينه و رنگين سنگين.قشنگه ماشينش.رنگيه چش.قشنگه پسر همين_

 .شناسم نمي خودم جان به_

 .زني مي خريت به خودتو شايدم.خري چه_

 کيه؟ آردان من؟خب_

 تازه.داشت قلبي مرض.شد بد باباش حال بعد.پارک رفتيم.خونمون اومد باباش با که يارو همين_

 .بيود دوست بابات با باباش

 چي؟؟مطمئنين؟؟:گفتم تعجب با يهو که بودم لودينگ حال در

 خواد مي و داره دوستت پسرش بود گفته.زد مي حرف بابات با داشت پيش ساعت يه.پس نه_

 .کنين عروسي شما زودتر

 .شدم بدبخت:گفتم و پيشونيم رو زدم يکي دستم کف با

 ساناز؟ چرا_

 .دستش از کنم مي عوضد اسممو رم مي آخرش من.ساناز گفت اين باز خدا هي

 شنيدين؟ درست مطمئنين حاال.هيچي هيچي:دادم جواب کالفگي با

 .انخ موزمار.بودي جريان در تو که دونم مي ولي بگم بهت و بزنم زنگ بهت من گفت باباتم.بعله_

 .دارم درس برم من گم مي..مي...نبودم نه_

 .دروغگو_

 .دارم کار_

 کار؟ چي_

 .بکنم دانشگامو کاراي بايد_

 باشه؟.بکنيا سکته نشي مرگ ذوق وخت يه راستي.جون بچه باشه_

 .چششم_
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 مي داشت رو آدرين باباي خدا واي.اتاقم داخل پريدم و کردم قطع گوشيو خداحافظي از بعد

 .بدبختم قدر اين من چرا.خدا کرده؟اي خواستگاري منو چرا آخه.گفت

 اونجا دونستم نمي.شد تا چهار چشام شراره و روشا و آدرين ديدن با.شدم خارج اتاقم از

 تاقموا در و انداختم باال شونمو تفاوتي بي با.اومدن بودم خواب وقتي که دادم رو احتمال اين.هستن

 رو بآ بطري.آشپزخونه تو رفتم و کردم سالمي يه لب زير.کردن مي نگام سردي به همشون.بستم

 خواست نمي دلم.خوردمش جرعه جرعه و ليوان تو ريختم آب يکم و آوردم بيرون يخچال از

 حظهل اون تو گوشم اما.تلوزيون پاي نشستم و هال تو رفتم.کنم زنداني خودمو و اتاق تو برگردم

 .داشت رو قوي رادار يه حکم

 و ياهس به دست گفتم بار صد.بشين تو:گفت شروين بعد.اومد دستي پيش مشت يه صداي اول

 .نزن سفيد

 .آوردم در اداشو دلم تو و کردم نازک چشمي پشت

 شروين؟.ببخشيد.بابا باشه:شراره

 جونم؟:شروين

 .کرده بستني هوس ني ني:شراره

 .خرم مي رم مي اآلن.بخواد جون ني ني.جونم اي_

 کنم ماچ رو شراره پاشم لحظه اون تو خواست مي ني؟شروين؟بابا؟دلم چـــــــــي؟شراره؟ني

 ...خب اما برقصم بند يه صبح تا حالي خوش از و

 خوري؟ مي بستني چه شراره:شروين

 .ساالر بستني_

 چي؟ تو روشا.چشم:شروين

 .حتما باشه زعفروني.خوام مي نوني بستني من_

 چي؟ نداشت اگه حاال:شروين

 .کني پيدا و بگردي بايد:روشا
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 چي؟ تو آدرين:شروين

 .کيم:آدرين

 چي؟ تو سانا:پرسيد بعد و کرد مکث يکم شروين

 .هيچي_

 .خوري نمي يني_

 .خورم نمي پاستوريزه ولي.چرا_

 .برم تو رو_

 .خورم مي سنتي بستني من:گفتم خنده با

 ديگه؟ امر.روتو برم_

 .واال.نياري در بازي جنتلمن خواستي مي.پرسيدي خودت درضمن.همين فقط نه_

 و من.آشپزخونه تو رفتن هم شراره و روشا.بخره بستني بره تا برداشت ماشينشو سويچ شروين

 تي به من و کرد مي نگاه زمين به اون اما.بود روبروم گفت شه مي تقريبا.شديم تنها آدرينم

 ترحم و عليکم سالم:گفتم و کردم صاف صدامو.افتاده اتفاقي چه که گفتم مي بهش بايد.وي

 برادر؟ شوما حال.اهلل

 ردنمگ پشت تا سهله که بناگوش تا نيشم چهرش ديدن از.کرد نگام تعجب با و باال گرفت سرشو

 يم خودشونو که آدمايي توجه قابل:گفتم نيشخند با.گرفت ازم نگاهشو و زد پوزخند يه.شد باز

 .ريهخب نکنين فک و باشين جريان در گفتم.گيره مي دوبار اي هفته هم عمومي توالت چاه.گيرن

 .کني مي نطق خوب.آفرين:گفت و کرد نگام دوباره

 .منفيه جوابم که بگم اآلن از راستي...خواد مي دلم_

 چي؟ جواب_

 .ازدواجت خواست در جواب_

 زدي؟ توهم:تعجب با
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 .کني مراجعه بابات ي شماره به بيشتر اطالعات گرفتن جهت توني مي.نه_

 شده؟ چيزي_

 .نه کم_

 خب؟_

 .کرده خواستگاري واست رو بنده جونت بابا_

 کي؟_

 .پيش ساعت يه

 .کني مي شوخي_

 .نيستم مزه بي هاي شوخي اهل وقت هيچ من_

 گفته؟ چي بابات خب_

 .گفت و زد زنگ بهم مادرجونم.دونم نمي_

 .اه.داره اصرار ازدواجم به بابام چرا دونم نمي.خدا واي_

 .کنه نمي گريه که مرد.نکن گريه حاال_

 .زدي توهم.خرابه حالت که اين مثل_

 .پندارد خود کيش به را همه کافر_

 .معصومي 04 ي شيعه شما کافر ما.بابا باشه_

 .فقراتم فقير ستون تو اصطالحاتت بابا_

 .هه_

 خان؟شازده؟ آدرين_

 چيه؟_
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 مو فاتحه بايد ديگه چيزا اين و بوديم نامزد باهم که بگه بابام به بابات چيه؟اگه بنده تکليف حاال_

 .بخونم

 .کنم مي کاريش يه.نکن گريه حاال_

 شروع يکي يکي.زدم چنک تخمه مشت يه روش از و روبروم ميز سمت شدم خم و نگفتم چيزي

 ناي ها غريبه و مهمونا جلو هميشه:گفت بعد و کرد براندازم کمي آدرين.شکستنشون به کردم

 شي؟ مي حاضر ريختي

 .ريختي چه_

 يه.ودمب پوشيده مشکي شلوار يه با ساده ياسي تونيک يه.کرد سرتاپام به اشاره يه دستش با

 .بود کرده ها دريايي دزد عين قيافمو که بودم بسته هم سر دستمال

 .کن درويش چشماتو داري مشکل اگه مرتيکه هي:دادم جواب رويي ترش با

 .آبالره با دوستي خاطر به پوشيدنت لباس طرز اين_

 .ندارم رابطه ماهه يه باهاش که من_

 .مونده روت اخالقش اثرات ولي_

 .نداره آيالر به ربطي هيچ.نخير_

 .داره_

 .نداره_

 .داره نخيرم_

 .نداره_

 .داره ميگم_

 .نداره گم مي منم_

 .پشمک_

 هان؟_
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 .پشمکه مث موهات_

 .شپشو افغاني.پشمکه مث خودت موهاي

 .هست قصابه همون چيه؟لياقتت دوني مي اصال.شپشي خوده که تو_

 .قصابس همون با افتادن در هم تو لياقت_

 .خواهاتم خاطر ي مرده کشته يني_

 آدرين؟_

 هان؟_

 ...و...و...و علي و افراسياب.دارم خواستگار تا سه کال من_

 کي؟ و_

 .ديگه تو_

 .باش خيال همين به_

 .مياد گيرت جيگري اين به دختر خداته از که تو_

 .کاذبي نفس به اعتماد چه.اوهوع_

 نيستم دبا با.هستم که نيستم بلند قد.هستم که نيستم گم؟خوشگل مي دروغ مگه.نيست کاذب_

 .هستم که

 خب؟_

 .هيچي_

 ..باهات بخوام جدي جدي که گي مي رو اينا_

 .بکني غلط.نههههه_

 نليوا يه روشا:گفت و آشپزخونه طرف برگردوند سرشو و شد منصرف هام گفته به دادن جواب از

 .شدم مياري؟هالک آب
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 .ميارم اآلن.چشم:گفت مي که رسيد گوش به روشا صداي

 از ريزلب ليوان يه با روشا بعد مدت يه و رسيد گوش به يخچال در شدن بسته و باز صداي بعدشم

 و ردک تشکر کوچولو شازده.کرد نگاش لبخند با و آدرين طرف گرفت رو ليوان.شد فرما تشريف آب

 نمي ليوان يه کشتي مي رو روشا قبال.بشر اين شده ديکتاتوري عجب.گرفت دستش از رو ليوانه

 .بهتره نگم هيچي...حاال ولي بقيه دست داد

 جونفسن آدرين:گفت و بود نشسته روش آدرين که اي نفره يک ي کاناپه ي گوشه ايستاد روشا

 .سبزي قورمه يا داري دوست بيشتر

 .دارم دوس دوتاشم.نداره فرقي:گفت بعد و کشيد سر رو ليوان توي هاي آب کل آدرين

 .سبزي قورمه:پروندم يهو

 .فسنجون:گفت و زد بدجنس لبخند يه آدرين

 .ملس يا ترش،شيرين:روشا

 چي؟ يا شيرين:آدرين

 .ترش نه و شيرين نه يني.ملس:روشا

 .ترش:گفت بعد و کرد فکر يکم

 بده تو به خواست کي اصال...داشتم دوست ترش فسنجون منم آخه.شدم مرگ ذوق بدجور

 ..دي مي طز احمق؟هي

 ديگه؟ ترش که هم تو:گفت و انداخت بهم نگاهي خنده با روشا

 .بله ها_

 باز آيفون با رو در.شد بلند در زونگ زينگ صداي بعد دقيقه چند.آشپزخونه تو رفت و خنديد

 نشروي.هال تو اومدن هم شراره و روشا.طرفمون اومد بستني از پر نايلون يه با.بود شروين.کردم

 من به درسي وقتي و داد هم رو بقيه بستني.روشا به داد زعفروني نوني بستني يه کنون خش خش

 .شدم عالف جنابعالي بستني خاطر به کلي:گفت
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 بقيه.جونش به افتادم و گرفتمش دستش از و کردم تشکر ذوق با.جلوم گرفت هم رو من بستني

 و روشا بستني خوردن از بعد.کنن آشتي خوان مي هم ها اون رسيد مي نظر به.طور همين هم

 اون ور انداخت پاهاشو از يکي و کاناپه روي نشسته شروين.ثابتشون پست سر رفتن باز شراره

 و داد قرار مخاطب رو من شروين که اين تا کرديم مي نگاه ديوار و در به همه مدت يه.يکي

 دارين؟ ورق:پرسيد

 .خيـــــــــــر_

 .شد حيف_

 .باشم داشته ماشين تو کنم فکر:گفت خوشحالي با بعد و کرد فکر يکم

 شراره؟:گفت بلندي نسبتا صداي با بعد

 جونم؟:شراره

 داريم؟ ورق ماشين تو_

 .باشه کنم فک_

 دهز هيجان.کني بازي نبايد که تو:گفت شراره به.تو اومد دست به ورق بعد مدت يه و بيرون رفت

 .بده زري کاکل واسه.شي مي

 ؟ بازي مياي:گفت روشا به بعد

 .بنده دستم ولي دارم دوس:روشا

 مياي؟ تو سانا.مياد که آدرينم: شروين

 کجا؟_

 .بازي ورق:گفت و کرد نگام چپ چپ يکم

 .بکنين بخواين بازي چه داره بستگي...آها_

 .سالم بي بي_

 .آها_
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 مياي؟ خب_

 کجا؟_

 .ديگه بازي.سانا واي_

 .ميام آره.آها_

 تايي سه.کرد رو کار همين اونم.بکنه رو کار همين گفت آدرينم به و مبل پايين نشست رفت

 که؟ بلدين:گفت شروين و هم دور نشستيم

 ...آدمه خيلي ديگه نباشه بلد کي هر.بابا آره_

 .نيستم بلد من:گفت و وسط پريد آدرين

 .داداش هستي خارجکي.خوره نمي ما به تيريپت تو:گفت و شونش سر زد شروين

 .شروين بيخيال:گفت و پايين انداخت رو شروين دست آدرين

 بازي؟ قواعد جوريه چه بگم بهت من:گفتم و زدم لبخند يه

 .بگو خودت شروين.نکرده الزم نه:آدرين

 .داداش گم مي خودم بابا باشه:گفت و خنديد شروين

 متوجه يعني که داد مي تکون مدام سرشو آدرينم.دادن توضيح به کرد شروع حرفش دنبال به

 اشخص به خودم که من.کرديم اذيت رو همديگه و خنديديم کلي.کردن بازي به کرديم شروع.شده

 ام شدت به نه اما خنديد مي هم آدرين.بود گرفته درد گونم هاي ماهيچه که بودم خنديده قدر اون

 و کشيد مي دراز زمين رو ذاشت مي فلک به سر خندش شدت که گاهي از هر هم شروين.تا دو

 امش بياين:گفت آشپزخونه توي از روشا که کنيم بازي ديگه يکم خواستيم مي.زد مي قهقهه

 .حاضره

 وزهن من اما شدن بلند جاشون از آدرين و شروين.نه يا برم باهاشون بايد منم که دونستم نمي

 نمياي؟ تو مگه:گفت و زد مهربون لبخند يه شروين.بودم نشسته

 ...راستش.اومممم_

 .شکمو پاشو_
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 هم پيش شروين و شراره.آشپزخونه داخل رفتم شروين سر پشت و شدم بلند جام از

 يصندل يه هم ميز عرض طرف دو.بود کنارش هم خالي صندلي يه و مقابلشون هم روشا.نشستن

 هواس و ساقي بود شده شروين.طور همين منم.تکي هاي صندلي از يکي روي نشست آدرين.بود

 يرونب رو آلبالو ترشي ي شيشه.جون يخچال سمت رفتم و شدم بلند جام از.کشيد مي برنج همه

 وير گذاشتمشون و کدوم هر تو گذاشتم هم کوچيک قاشق يه.کاسه تا چند تو ريختمش و آوردم

 .بشه خوشگل زريت کاکل تا بخور:گفتم شراره به و جام سر نشستم.ميز

 .بشه دختر شايد خب:گفت و کرد نگام اخم با آدرين.کرد نگام مهربوني با و خنديد

 .پسر نـــــــــــه:گفتيم زمان هم شروين و من

 .سالمتيشه مهم.باشه خواد مي چي هر:گفت و کرد ايفا رو ها پير بزرگ مادر نقش روشا

 که خودتون.دارد خود جاي که من جون مادر البته.ديگه زنه نمي حرفايي همچين جونمم مادر واال

 .باشه سالم پسر يه کنيد دعا خب نه:گفت شروين...جريانيد در

 .تره ملوس دختر:روشا

 .نيست مطرح افغاني نظر:گفتم خنده با

 بيشعور.إإإإإإ_

 .خودتي_

 .سرته دستمال اون و تويي_

 .پختته دست اون و تويي_

 .چشه مگه_

 .ميارم ايمان معجزه به نشديم بيمارستاني اگه فقط.هيچي_

 .هيچي که تو.بلدم رو غذاها ي همه من حداقل.پررو بچه_

 .کنم مي درست تو از بهتر هم رو تا چند همون.چيز همه نه اما بلدم منم_

 .واال نه_
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 .تو جون به_

 آدرين؟:شروين

 بله؟:آدرين

 .شدي دپرس پسر؟يهو تو چته_

 .مشغوله فکرم يکم.نيستم ناراحت_

 چي؟ مشغول_

 خبريه؟.زنيا مي مشکوک:شراره

 .بابا نه:گفت و داد تحويلش تظاهري اخم يه آدرين

 .زنم مي باال آستين واست خودم وقت اون بياد دنيا به زريم کاکل بذار:شروين

 .بخواد خارجي زن آدرين شايد خب:روشا

 خارجي؟ يا ايزاني زن آدرين:شروين

 .بيام کنار تونم مي بهتر خيلي ها آمريکايي با خب ولي.کدوم هيچ فعال:آدرين

 .بهتره که ايراني چرا؟خب:روشا

 ينمک هم اصال.اه اه...شد نمکي خيلي قيافش.زد شيطون لبخند يه فقط و نگفت چيزي آدرين

 .واال.نشد

 شه؟ مي مرخص کي بابات:شروين

 .کشه نمي طول هفته يه از بيشتر اما.دونم نمي دقيق_

 نشده؟ بهتر حالش_

 .شه مي بدتر و بدتر داره روز هر.نه_

 نيست؟ آمريکا شرکتش آمريکا؟مگه نبردينش چرا_

 .نشد راضي کردم کار هر اما.چرا_
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 خبر؟ چه مامانت از_

 .برم بايد منم.دارن مد شو ماه آخر...کنه مي کار جديدش لباساي مجموعه رو داره...خوبه_

 .مانکني کجا؟نکنه تو_

 .نيستم الغر که من.بابا نه_

 .الغرن خيلي مانکنا.گي مي راس_

 يشراض برم بايد.شده تنگ واسم دلش هم خيلي.تنهاست.باشم کنارش جشنواره تو برم بايد_

 .باشه بابام پيش رو آخر ماه دو يکي دو اين بيارمش و کنم

 و حياط تو رفتيم هم شام از بعد.بشقابشون سراغ رفتن همه و نگفت چيزي هيچچکس ديگه

 .کرديم ماشتي آشتي باهم کامال و کرديم بازي ورق و خورديم هندونه

 مين خوابم.نداشت فايده اصال.انگار نه انگار اما.خوردم غلط و شدم پهلو به پهلو شصتم بار براي

 هم کاري هيچ و رفت مي سر داشت خوصلم.گذشت مي دور ساعت چقدر که آخ.برد نمي که برد

 آقا مالقات برم آدرين با بود قرار آخه بشه 2 ساعت تر زود که کردم مي خداخدا.بکنم که نداشتم

 شمار دقيقه ي عقربه.بود انداخته لنگر و بود خورده کنگر 4 عدد رو شمار ساعت ي عقربه اما.عماد

 يکالفگ با.خورد مي تکون ميليمتري و داد مي خودش به زحمتي يه قرن چندين گذشت از بعد هم

 و کردم مي گرما احساس.طرف اون کردم شوت پا با رو بودم انداخته روم که رنگي کرمي ي مالفه

 دراز حالت از.بودم خورده آب قبل دقيقه ده که انگار نه انگار اصال.بود خشک خشکه دهنمم داخل

 ليک ضعيفي نيروي و حرکت هر ازاي به.تختم روي فنري تشک رو نشستم و اومدم بيرون کش

 شه شه؟مي مي چي ديگه بپرم پايين و باال روش بخوام اگه بکنين فکرشو حاال.رفت مي بندري

 .نور علي نور

 کي:گفتم لب زير کنجکاوانه و زدم چنگش بالشم زير از.اومدم خودم به گوشيم صداي شنيدن با

 باشه؟ تونه مي کي کرده؟يني ياد منو روز وقت اين

 شازده فرستنده اسم.دارم اس ام اس يه شدم متوجه گوشيم ي صفحه به افتاد چشمم وقتي

 اس تو.دمکر بازشون هيجان با.نوشته چي ببينم نبود دلم تو دل.بود تا دو تعدادشم تازه.بود کوچولو

 پررو بيرون؟البته بريم دنبالت بيام 5.رفته سر حوصلم.سياه سوسکه سالم:بود نوشته اولي اس ام

 .اجتماعي دوست عنوان به.نشيا
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 .باي.پررو.بيمارستان بيا خودت.دنبالت نميام اصال.نده جواب.درک به:دومي اس ام اس

 فکر يکم.نخوندم اولشو اس ام اس تر زود چرا که کردم سرزنش خودمو کلي ها پيام خوندن با

 .نشدم پيامت ي متوجه بودم خواب داري؟خب دعوا چيه؟چرا.قرتي سالم:دادم جواب بعد و کردم

 اسم ام اس که نکشيد طولي.زدم رو ارسال ي گزينه بعد و خوندمش پيامم متن روي از بار صد

 هباالخر که اين تا گوشيم ي صفحه به بودم زده زل جور همين دقيقه ده حدود.شد فرستاده بهش

 .ندارم دعوا:بود نوشته.کردم بازش.داد جواب

 بله؟:داد جواب سريع.بهش زدم زنگ

 .پاشده خواب از تازه رسيد مي نظر به.بود بامزه صداش چقدر.اوخي

 .مرتيکه سالم_

 زدنه؟ حرف طرز چه اين_

 زدم؟ حرف اصال من_

 .زدي زنگ چي واسه ببينم بگو_

 زني؟هان؟ مي حرف کارت طلب با داري مگه_

 .کنم قطع تا بگو کني خالي خودتو زدي زنگ اگه_

 ...بيمارستان بايد چند ساعت بپرسم زدم زنگ.نخيرم_

 زده حدس درست بله.کردم چک موجوديمو حرص با.شد قطع ارتباط يهو که شد چي دونم نمي

 بله؟:دادم جواب.زد زنگ آدرين که نکشيد طولي.گرفت زورم خيلي.بود شده تموم شارژم.بودم

 شد؟ چي_

 باشم؟ بيمارستان چند ساعت.کشيد ته شارژم_

_2. 

 .باشه_

 نداري؟ کاري ديگه_
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 .نه_

 .خدافظ_

 .سالمت به_

 انممام قول به.ديگه خسيسه.دنبالم بياد که نکرد تعارفم يه کثافت.کرد قطع من از تر زود اون

 از يکي حتما آدرينم.کنن مي خرج پول کم و خسيسن که اينه خاطر به پولن خر که اونايي

 تو ايدب خسيسو آدم.کردم لگن به تبديل ماشينشو خوب اصال.ماشينش اين با.شعور بي.اوناست

 بود نزديک ذوق از کردنش باز با.اومد ديگه اس ام اس يه که بودم فکرا همين تو.انداخت خرج

 بودم کرده درموردش که فکرايي تموم از.بود فرستاده شارژ تومن 01 واسم آدرين.کنم سکته

 و خوردم آب ليوان يه و آشپزخونه توي رفتم.کردم تشکر ازش و کردم وارد شارژو.شدم پشيمون

 وير روشا...دونستم نمي دليلشو اما دارم استرس کردم مي احساس.داشتم حالي يه.گرفتم جون

 و البا گرفت سرشو.کشيد مي سوهان ناخوناشو داشت و بود نشسته تلوزيون جلوي ي کاناپه

 دنبالت؟ مياد چند ساعت:گفت

 آدرين؟_

 .آره_

 .باشم بيمارستان 2 گفت.بياد نکنم فکر_

 .برسونين کتابخونه تا منم اومد اگه_

 .باش_

 ساعت هتاز.زدم مليح خيلي صورتي الک ناخونام به و گرفتم دوش رفتم بيکاري از و اتاقم تو رفتم

 .زد زنگ بهم آدرين موقع همون.موهام کردن شونه و کردن خشک به کردم شروع.بود نيم و 4

 .شازده سالم_

 .دنبالت ميام 5 باش آماده.سالم_

 ...جنابعالي نکرده الزم.ميام خودم_

 راحتي جور هر.اوکي:گفت و کرد قطع حرفمو
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 .دنبالم راحتي؟بيا جور هر چيو چي_

 .باش_

 

 هچ! به به.شد باز قيــژژژ صداي با درش.کشيدم خودم طرف به و گرفتم رو کمدم ي دستگيره

 !!!ميارن در زبون واسم و شدن اتو لباساهم! مرتبه چي همه عجب

 نگارا که منو اتاق.همينه روشا با دوستي هاي مزيت از يکي.جونمه روشا کاره کار که نداشتم شک

 .کنه مي گل ي دسته مثل رو توش افتاده گنده بمب يه

 به رو بود گرفته واسم آدرين که مانتويي بود قرار.بودم کرده فکر بپوشم چي که اين به حموم تو

 موشال و کيف و شلوار.بپوشم رنگم اي قهوه شلوار و کيف و شال و روشا رنگ کرمي کفش همراه

 رد يکي يکي رو کمدم ي ميله به شده آويزون مانتوهاي.روشونم انداختم و کردم حاضر سوته سه

 به کردم شروع اول از دوباره.نکردم پيداش گشتم چي هر اما.برسم دلخواه مانتوي به تا کردم

 .زمين تو بود رفته بود شده آب انگار.نبود که نبود ولي گشتن

 به کفشي اج کنار از کفشش تق تق صداي.نه يا ديده مانتومو ببينم بپرسم روشا از تا بيرون رفتم

 با.نمک جرواجر خودمو و بزنم جيغ بود نزديک تنش توي مانتوي به افتاد چشمم وقتي.رسيد گوش

 کنه؟هان؟هان؟هان؟ مي کار چي جنابعالي تن تو اين:گفتم عصبانيت

 .هندار حرف که رنگشم و دوخت.عاليه که نه؟سايزش مگه مياد بهم:گفت و زد چرخي خوشحالي با

 خواستم مي من که سانتي 5 پاشنه کرمي کفش همون.کردم براندازش پا سرتا از ميرغضب مثل

 من که پيتي دقيقا.بود رنگ اي نسکافه کيفشم و اي قهوه شالشم و شلوار.بود کرده پاش رو بپوشم

 با.اومد نمي خونم قطره يه زدي مي شمشير اگه لحظات اون تو.بود زده رو بزنم خواستم مي

 .دزد.دزد.دزد.دزد.دزد.بپوشمش خواستم مي من.منه مال اون.بيار درش باش زود:زدم داد عصبانيت

 .داري لباس کم خيلي که نه.بپوش ديگه چيز يه حاال خب:گفت و کرد نازک چشمي پشت

 .سريع.تند.زود.ياال.بيار درش.خوام نمي_

 نجدي؟ر مي مانتو يه بابت پول همه اين تو.باشه گرون خوره مي بوده؟بهش کجا مانتو اين اصال_

 شيطون؟ گرفته؟آره اميرعلي نکنه.ارزه مي بيشتر اين ولي.تومنه 011 مانتوهات قيمت
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 .ياال.بيار درش.چه تو به اصال... نفر يه اينم.کردم پارش که گرفت يکي علي امير.خير_

 جينگولک؟ باشه.بپوش ديگه چيز يه برو.بزني تيپا اين از آدرين جلو نداره خوبيت_

 .مياد آدرين اآلن بيار درش.کني منکر از نهي و معروف به امر نکرده الزم_

 بهت خدا لباس همه اين.بپوش ديگه چيز يه تو خب.نميارم درش ديگه.طال گيسو شرمنده_

 .نداري که رو دونه يه همين فقط.داده

 هوگرن.حاالااا همين.بيار درش.خوااااام مـــــــي نِ:گفتم و کوبيدم زمين پامو و زدم نق بچه مثل

 .ميارم درش خودم

 نداشتم جرعت.ديوار تو بکوبم سرمو خواست مي دلم.اومد آدرين ماشين بوق صداي موقع همون

 .رفت مي ذاشت مي آخه کنم دير

 هک کوبيدم هم به محکم چنان رو در.اتاقم تو رفتم فشنگ مثل بعد و کردم تهديد رو روشا کلي

 يه کردن فس فس بدون و ناراحتي با.بود باز کمدم در هنوز.پاچم تو افتاد قلبم و ترسيدم خودمم

 مشکي شال و جين شلوار با و آوردم بيرون رو بود دقيانوس عهد مال که رنگ زرد مانتوي

 فتيمر هم با. بود نرفته هنوز روشا.بيرون رفتم کيف بدون و گرفتم دستم گوشيمو.پوشيدمش

 نپوشيد خاطر به شايدم و بياد همرامون نبود قرار چون.خورد جا خيلي روشا ديدن با آدرين.بيرون

 و شد سوار هم روشا.داد جوابمو.کردم سالم و شدم سوار داغون اعصاب با.بود بنده مانتوي

 .ببري؟نزديکه کتابخونه سر تا منم شه مي خوبي؟ببخشيد.آدرين سالم:گفت

 .شدي سوار ديگه که حاال:گفت و انداخت روشا پاي سرتا به نگاهي يه آدرين

 هواس يواشکي.کنم ماچش پاشم خواست مي دلم.شدم خوشحال حسابي شنيدم جوابشو وقتي

 .مار زهر:گفت و داد تحويلم ظريفي اخم.آوردم در زبون روشا

 من.رفت و شد پياده روشا بعدي خيابون تو.آورد در حرکت به ماشينو دوتا ما به توجه بدون آدرين

 اقواممون شايد.بشين جلو بيا پاشو:گفت بياره در حرکت به ماشينشو اينکه از قبل.آدرين و موندم

 .شه مي زشت جوري اون.ببيننت بيمارستان تو

 دايص.آورد در حرکت به ماشينو دوباره.نشستم جلو رفتم و شدم پياده گوش به حلقه غالم مثل

 اسمو آهنگه چقدر.کردم زياد صداشو و سمتش بردم دستمو.نبود بلند هميشه ي اندازه به ضبطش

 يه؟ک خوانندش:پرسيدم و صندلي به دادم تکيه.بودم شنيده انگار خوانندشم صداي.بود آشنا
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 گفتي؟ چي:پرسيد و کرد کمتر رو ضبط صداي

 کيه؟ خوانندش گفتم_

 .نيومده تو به فضوليا اين_

 .آشناس واسم صداش خب_

 يکم.بود خواننده صداي شبيه صداش چقدر.خوندن به کرد شروع آهنگ همراه و زد نيشخند يه

 تويي؟ اين:گفتم ها گرفته برق مثل بعد و دادم گوش

 چي؟_

 تويي؟ اون_

 کدوم؟_

 .ديگه خوانندهه همون_

 رسيدي؟ نتيجه اين به تا کردي فکر چقدر_

 .ه پناهند.برده.افغاني.خارجي.کن مسخره خودتو_

 .پشمکي مو.زشت.جيغو جيغ.خانوم سوسکي_

 .پررو.خودتي_

 .کني مي بازي رو خيريه سازمان نقش خوب_

 چطور؟_

 ...روشا تن که مانتوئه_

 بدون وشار بعد بپوشمش اومدم من.کني مي اشتباه تو.آدرين نه:گفتم تند تند و کردم قطع حرفشو

 .اونه تقصير...کنم ناراحتت خواستم نمي من.پوشيدش من از تر زود اجازه

 .اومد مي بهش خيلي بود روشا تن که مانتئه بگم خواستم تو؟مي گي مي چي_

 هب و شيشه سمت برگردوندم سرمو و نگفتم هيچي.پوزم تو زد جور بد.رفتم وا صندلي رو يهو

 خان حسود جناب اما.بخوره هوا تا بيرون بردم دستمو و پايين دادم رو شيشه.کردم نگاه بيرون
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 به دادم تکيه سينه به دست و داخل آوردم دستمو کنان غر غر.شيشه بردن باال به کرد شروع

 منم و گرفت مي ترمز نيش هم سر پشت هي بدجنس آدرينه.بود هم تو وحشتناک اخمامم.صندلي

 ودب بسته کمربند خودش.گشتم مي بر عادي حالت به باز و شدم مي خم جلو به هي آهنگ ريتم رو

 طور به اما.کردم عادت شرايط اون به من و نگرفت ترمز مدت يه...من اما خورد نمي تکون و

 دماغمم و ها صندلي پايين بردم تشريف زانو با.نبينه بد روز چشمتون.گرفت ترمز نيش ناگهاني

 عيس زور به داشت آدرين.صندلي رو نشستم و شدم بلند جام از کنان جيغ جيغ.داشبورد تو خورد

 افتاد من به چشمش وقتي.فهميدم هاش لب کردن جمع از اينو.بگيره خندشو جلوي کرد مي

 سالم به هلحظ اون تو.بخند کي نخند حاال.خنده زير زد پوفي بنابراين.بگيره خندشو جلوي نتونست

 حرص با.گرفته ترمز يهو همين واسه و قرمزيم چراغ پشت شدم متوجه.کردم شک عقلش بودن

 خم.رفت مي ور اعصابم با و خنديد مي داشت هنوز.نکردم نگاش و تکوندم شلوارمو زانوي قسمت

 بشين:تگف و زد پس دستمو.گرفتم نيشگون ايشو عضله بازوي بلندم ناخوناي با و سمتش شدم

 . جات سر

 هان؟_

 .داره آموزي بد بينن مي ها بچه زشته طرف اون برو.هيچي_

 .فقط گرفتم نيشگونت من.پررو ادبه بي:گفتم عصبانيت با و جام سر نشستم

 رو گذاشت دستشو دوباره بعد.داد فشارش يکم و شدش سرخ بازوي رو گذاشت دستشو

 معج قيافش.گرفتم نيشگون دوم بار براي رو ناحيه همون دقيقا و طرفش شدم خم دوباره.فرمون

 .آخ:گفت اي بامزه حالت با و شد

 .اعمالته مجازات طعم اين.بچش_

 .آخ_

 چيه؟_

 .شدم خفه_

 چرا؟_

 .ده مي کش حشره بوي.خودت به زدي چيه اين.ادکلنت بوي از_
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 .جنسي بد خيلي_

 رس نشستم آدم ي بچه مث و بازوش تو زدم مشت يه منم.زد چشمک و خنديد اي مزه با حالت با

 .افتاديم راه و شد سبز چراغ باالخره.جام

 .بخرم ادکلن يه واست باشه يادم_

 .نکرده الزم_

 .بزنش بيرون بياي من با خواستي وقت هر.خرم نمي هديه عنوان به_

 چرا؟_

 .بوئه بد نهايت بي ادکلنت چون_

 .افغاني_

 .پشمک_

 .زولوبيا_

 .ماهي دلقک_

 .خفاش_

 .گودزيال_

 .اژدها_

 .فندقي مغز_

 .اتمي مغز_

 .الکتروني مغز_

 .مغز تهي_

 .دراز زبون_

 .دراز گوش_
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 .شلغم_

 .شليل

 .پايين بپر.چغندر_

 خالي دست واي:گفتم دستپاچگي با.بيمارستان بزرگ ساختمان به زدم زل و شدم پياده

 .زشته.اومدم

 و طرفم گرفت رو گل.آورد بيرون کمپوت از پر نايلون يه و گل دسته يه عقبي صندلي روي از

 .بود نايلونه دنبال چشمم.افتاد آب دلم بدجور.گرفت دست رو ها کمپوت خودشم

 .ديگه تو؟بريم کجايي:اومدم خودم به آدرين صداي با

 .باش_

 با و کردم نزديک بينيم به رو گل سبد.داشتيم مي بر قدم هماهنگ و رفتيم مي راه هم دوشادوش

 .مصنوعيه:گفت و کرد نگام تعجب با آدرين.کردم بو رو ها گل وجودم تمام

 .نيستم که خر.دونم مي:گفتم اخم با.اي قلنبه سوتي چه اوففف

 پچ و زدن مي سقلمه هم به پرستارا شديم مي رد راهرو تو وقتي.شديم بيمارستان ساختمان وارد

 واقا ارانگ که رفتم مي راه کنارش غرور با چنان منم.برده دلشونو آدرين که بود معلوم.کردن مي پچ

 جايز رو توقف.کرد نگام منتظرانه و کرد باز آرومي به رو در و ايستاد در يه روبروي.نامزدشم

 رمانتيکه؟دلت چيش آخه...برم من که کرد باز رو در اول.رمانتيک چه واي.تو رفتم و ندونستم

 .کنه شيريني خود خواد مي باباش جلو.ها خوشه

 ـــامسلـــــ:گفتم و تخت سمت رفتم.کردم پنهان پشتش صورتمو و سرم مقابل گرفتم رو گل

 گفتين؟؟؟ کيم؟؟؟اگه من...شد عرض

 شه مي مگه.خودمي گل عروس.ماهت روي به سالم:رسيد گوش به عماد آقا لرزون و خفه صداي

 نشناسمت؟

 ودب نزديک عماد آقا به افتاد چشمم وقتي.تخت کنار گذاشتم و آوردم پايين رو گل سبد خنده با

 دلم.نداشت رو قبلي هيکل اون و بود شده کم موهاش.بود شده شکسته نهايت بي.کنم کوب سنگ
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 يخيل:گفت و داد فشار دستمو مهربوني با.زدم لبخند واسش و گرفتم دستشو.سوخت واسش

 نه؟ مگه شدم زشت

 .بشين خوب زودتر ايشاال.شدين ترم جوون تخته به بزنم.نه نه:گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 مي خودم.دخترم نيستم موندني من.گذشته من از ديگه حرفا اين:گفت و کرد اي سرفه

 ...ماه يه بيارم دووم خيلي.کنم مي حسش.دونم

 .نکنه حرفيه؟خدا چه اين پدرجون واي_

 کار.بيرون رم مي من:گفت عبوس اي چهره و گرفته صدايي با بود ايستاده تر عقب که آدرين

 .دارم

 تو.اشکاش تو.شدم غرق عماد آقا چشماي تو...گذاشت تنهامون و بيرون رفت حرفش دنبال به

 .کردم بغض.سوخت دلم باز.زد مي زار نگاهش تو که حسرتي تو.غمش

 جون؟دخترم؟ سانا_

 جون؟ پدر بله_

 داري؟ دوست رو آدرين تو_

 .دارم دوسش.جون پدر آره_

 .اشب باهاش تو اما.باشم باهاش زياد نتونستم که من.نذار تنهاش خدا رو تو:گفت و کشيد آه يه

 .چشم_

 يم آدرين واسه پولشو و کردم مي کار فقط.بودم تنها عمرمو بيشتر:گفت بعد و کرد مکث يکم

 اون.داشتم مشکل زنم با رسوم و آداب و فرهنگ اختالف خاطر به.نداشتم تفريحي هيچ.فرستادم

 گفت مي.اومد نمي خوشش.باشه آزاد ايران تو تونست نمي.ايراني يه من و بود آمريکايي يه

 ستدو.بره گذاشتم دارم هم هنوز و داشتم دوسش خيلي که اين با.هستم زنداني کنم مي احساس

 هم هنوز و داشتم دوسش نهايت بي.بود آدرين فرزندمم تنها.دارم نگهش زور به نداشتم

 هب تا کشيدم زجر قدر اون.نداشتم رو تنهايي تحمل.سخت خيلي.بود سخت واسم رفتنش.دارم

 مي ارب يه سالي تقريبا آدرينم.بود سرمايه و پروت داشتم که چيزي تنها.کردم عادت موضوع اين

 جواب هم آدرين.دارم العالج ثعب بيماري يه شدم کتوجه که اين تا.زد مي سر بهم و اومد
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 درق اون.بمونه پيشم آخرش تا گفت.گرده نمي بر ديگه گفت.بود فهميده و بود ديده آزمايشمو

 قراره و منه ي خونه تو پسرم که اين ديدن.برد نمي خوابم اول هاي شب که شدم حال خوش

 مياد ادمي آدرين عشقي ي قضيه وقتي.بود بخش لذت واسم اي ديگه چيز هر از بيشتر بمونه کنارم

 و بيشتر روز هر عالقش.بود شده آشنا ويونا اسم به آمريکايي دختر يه با..بميرم خواد مي دلم

 داد ييرتغ مذهبشم حتي دختره خاطر به آدرين.بود کننده نگران واسم موضوع اين و شد مي بيشتر

 اردو بهش رو ضربه بزرگترين و کرد خيانت بهش.شکست پسرمو قلب.بود پست خيلي اون اما

 يب خود از اومد مي که ويونا اسم.داشت روحي مشکل.بود بستري آدرين ماه چند که جايي تا...کرد

 به اما داشت ادامه درمانش هم پيش ماه يه تا.شکوند مي اومد مي دستش دم چي هر.شد مي خود

 که تابستون اوايل.نميشه عصبي چندان ويونا اسم شنيدن با ديگه چون.شده خوب رسه مي نظر

 مي ونبير باهاش گاهي از هر.بود شروين اونم.گرفت مي گرم نفر يه با فقط بمونه پيشم بود اومده

 بهش وقتي شم مي حال خوش.زندگيش تو اومده گلم عروس اآلن اما.گذروند مي وقت و رفت

 ودمخ من.بشکنه دوبار نذار.َنشکون دلشو کنم مي خواهش ازت.توئه پيش گه مي و زنم مي زنگ

 .بموني کنارش هميشه خوام مي ازت.نميارم دووم زيادي مدت که دونم مي

 .مونم مي کنارش بخواد منو وقتي تا.نباشين نگران.دم مي قول بهتون من.جون پدر چشم_

 ياال گه مي اآلن همين که آدرينه به اگه.موني مي کنارش هم تو همين:گفتم و خنديدم دلم تو

 .واال.برو

 خورين؟ مي کمپوت جون پدر_

 .دخترگل نه_

 .خوردنش به دارم تمايل شديد من ولي_

 .جونت نوش.بخور کن باز_

 رفتم.کنم بازش که نرسيد زورم کردم کار هر ولي برداشتم آناناس کمپوت يه خوشحالي با

 و جلوش گرفتم رو کمپوت.سمتش رفتم.راهرو توي صندلي روي بود نشسته آدرين.بيرون

 .خواد مي بابات.کن بازش:گفتم

 بخوره؟ کمپوت خواد مي:گفت حالي خوش با

 .آره_
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 من نصفشو.داخل بردم و برداشتم رو کمپوت قوطي.کرد باز درشو حرکت يه با سريع

  به رو.بود شده تاريک هوا ديگه.عماد آقا به دادم زور به نصفشم.خوردم

 برم؟ تنها يا رسوني مي منو:گفتم آدرين

 .ديدمت مدت کلي از بري؟بعد کجا:عماد آقا

 .جونم پدر بخونم درس بايد_

 ...عزيزم بخون_

 بود؟ چي خواستگاريه اون ي قضيه بابا راستي:آدرين

 خواستگاري؟ کدوم_

 .سانا باباي به زدين زنگ مشورت بدون که همون_

 مبري هفته آخر که گرفتم اجازه سانا باباي از....شدم کار به دست خودم بخارين بي شما ديدم_

 .خواستگاري

 الفگيک با آدرين.کرديم نگاه هم به افتاده فک و بقوري چشماني و هنگيده اي قيافه با آدرين و من

 .هستين بستري و بده حالتون که حاال:گفت و کشيد موهاش توي دستي

 .ميريم و شم مي مرخص ديگه روز سه_

 ايه؟ عجله چه حاال_

 .کنيد مي پنهون من از رو چيزي شما:گفت و کرد نگاش مشکوکانه عماد آقا

 ودترز خدامه از که من وگرنه.سالمتيتونم نگران فقط کنيم؟من قايم چي نه:گفت و خنديد آدرين

 .بزنم خودم اسم به رو وروجک اين

 بزني؟ خودت اسم به منو که هستم خونه و ماشين مگه:گفتم رويي ترش با و وسط پريدم

 .کنم ازدواج باهات که بود اين منظورم_

 .بازي نامزد برين تونين مي.مياد خوابم من.تا دو شما دست از:گفت و خنديد آدرين باباي
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 گها من.برنجي شير اين به خودش وقت اون اي پايه اين به باباش.آدرين سر تو خاک...بابا جونم

 .کردم مي ساپورت هم با دخترو تا چند همزمان بودم جاش

 .ميارم شام واستون شب.باشين خودتون مواظب.رفتيم ما پس:گفت و گرفت دستمو آدرين

 آدم به.اومد خوشم ازش خيلي.کرد باي باي دستش با و سرش رو کشيد رو مالفه آدرين باباي

 .جون پدر باباي:گفتم خنده با.داد مي مثبت انرژي

 خب:فتگ لبخند با آدرين بشيم ماشين سوار که اين از قبل.بيرون رفتيم و کرد خداحافظي آدرينم

 بريم؟ کجا حاال

 .دونم نمي:گفتم بعد و کردم فکر يکم.شدم سوار و کردم باز رو در

 .نباشي خسته:گفت بست مي کمربندشو داشت که حالي در

 .باشي سالمت_

 وچشمام.آهنگ فاز تو رفتم و کردم زياد رو ضبط صداي منم.آورد در حرکت به و کرد روشن ماشينو

 .اکج بريم فهميدم:گفت و کرد کم ضبطو صداي آدرين يهو.دخترونه روياهاي تو رفتم و بستم

 کجا؟_

 .فروشي جواهر_

 خب؟_

 .بخرم چيز يه مامانم واسه خوام مي_

 .ننه بچه_

 گفتي؟ چي:گفت و کرد اخم

 .هيچي_

 اين تا گذشت زيادي مدت.تخيالت فاز تو رفتم بنده باز و کرد زياد ضبطو صداي خودش دفعه اين

 خرهباال کردن سرچ کلي با.اومد نمي گير پارک جا اما.رسيديم مجللي و بزرگ فروشي جواهر به که

 بود کشي خيلي خدايي.فروشي جواهر سمت رفتيم اتفاق به و شديم پياده.داد جا ماشينشو جا يه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

275 

 

 فروشنده به آدرين.کردم مي نگاه مغازه ديوار و در و ويترين به ها زده هپروت مثل.هاش طال

 .خواستم مي شيک و ظريف انگشتر يه:گفت

 ها ترانگش به دقت با آدرين.بود خودش و ما بين که اي شيشه ميز روي گذاشت انگشتر کلي مرده

 .برداشت و کرد انتخاب رو يکي باالخره.کرد نگاه

 .ببينم انگشتاتو سانا_

 .تره ظريف تو انگشتاي از يکم مامانم انگشتاي:گفت و کرد نگاشون کم يه.باال گرفتم دستمو

 مچش به و زد مي برق کلي.بود اي العاده فوق انگشتر واقعا.بهش زد زل و کرد دستم رو انگشتره

 اين بدون.اومد مي بهم خيلي بودم زده رنگ خوش الک و بود سفيد دستم پوست چون.خورد مي

 خوشگله؟:گفت کنه ول دستمو که

 .شيکه خيلي.آره_

 ميز زير.کرد کارو همين اونم.کنه وزنش خواست فروشنده از و ميز رو گذاشتش و آورد درش آروم

 به وجهموت بود قلب شکل که ها پالک از يکي.بود شده گذاشته انگشتر و پالک مشت يه اي شيشه

 ميچش زير آدرين ديدم...بود کوچيک هم اندازش.نگين کلي با بود قلب يه شکل.کرد جلب خودش

 مي نگاشون گذري طوري همين که مثال و گرفتم نظر مورد پالک از چشممو.کنه مي نگام داره

 .نفهميد هوشه با خيلي که جايي اون از آدرينم.کردم

 تابک از رو روشا رفتيم راه تو بعدشم.بيرون رفتيم هم با و داد جونشو مامان انگشتر پول خالصه

 .رفت و گرفت روشا از جزوه يه آدرين.خونه رفتيم و کرديم سوار خونه

 اشينم بوق صداي.بيرون دويدم و دوشم رو انداختم پشتيمو کوله و بستم هامو کتوني بند سريع

 يره؛وم ذاره مي يا.گيره مي صورت اتفاق دو نجنبم اگه بودم مطمئن.شد بلند سوم بار براي مامانم

 مين چون بودم داشته نگهش عالف در دم که بود ساعتي نيم يه.رسه مي حسابم به و داخل مياد يا

 و شيدمپو قرمزمو مخمل شلوار فقط.بود دانشجوييمون خونه تو لباسام اکثر.بپوشم چي دونستم

 تو چارخونه مانتوي يه و رنگ يخي دمپاي شلوار يه فقط.بپوشتش روشا ترسيدم مي چون اومدم

 در.بودم زده اسپرت تيپ.بيرون اومدم و پوشيدم رو همونا.بود کوتاه خيلي مانتوئه.داشتم خونه

 احساس در سمت دويدم مي و کردم مي طي رو وسيعمون نسبتا حياط طول سرعت با که حالي

 سمت رفتم لنگان لنگ و شدم بيخيال.کنه مي اذيت پامو داره و کفشمه توي چيزي يه کردم
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 رمب اومدم.بهم بود زده زل مار زهر برج مثل مامانم.بستمش محکم و بيرون رفتم و کردم بازش.در

 مونده در الي پشتيم کوله بند ديدم کردم دقت که خوب.شد مانع چيزي يه که ماشين سمت

 اشينم سمت رفتم خيالي بي با.پکيد قررررچ صداي با.خودم سمت کشيدمش و گرفتمش محکم.

 .شدم سوار و

 .اهلل رحمت و عليکم سالم_

 .انگار کار سر گذاشتي منو ساعته سه_

 بوق قدر اون.ذاشتي مي جيگر رو دندون يکم عسلت قند خاطر به ساعته؟بعدشم سه کجاش_

 .واال.برونه عروس کردن فک ها همسايه ديگه که زدي

 گفتن مي همه.بهش زدم زل.آورد در حرکت به و کرد روشن ماشينو و بيرون داد صدا با نفسشو

 مي راست.ندارم مامانم با شباهتي هيچ اما بابام مثل تخفيف با و جونمه مادر مثل قيافم

 هشب هيکلم و قد فقط.لخت و زاغي موهاشم.بود نمک با ي سبزه و مشکي ابرو چشم مامانم.گفتن

 زا بيرون که موهاش از کمي تعداد.بخوره هوا تا پايين کشيد خودشو سمت ي شيشه.بود رفته

 باز خدا واي.کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو.رقصيدن تکنو به کرد شروع بود شالش

 رس هميشه.سنتي و کالسيک بابامم داد مي گوش منصور خدا ي هميشه مامانم.اه.منصور آهنگاي

 اذيتم بود کفشم تو که چيزي اون باز...داشتيم جدل و جنگ هم با ها مسافرت تو مسئله اين

 زادآ سقوط فرايند طبق کوچولو ريگ يه.کردم عکسش بر و آوردم بيرون راستمو پاي کتوني.کرد

 .بيرون به زدم زل و کردم پام مو کتوني دوباره.بيرون برد تشريف

 جا؟ اين يا بهتره هواش تهرون ميگم سانايي:مامان

 .جا اين_

 .بياين منم دنبال گفت قزي راستي...آهان_

 کِي؟امشب؟_

 .ميکنم خودکشي باشم نداشته حضور جا اون من اگه گفت مي.آره_

 .دنبالش بريم شب.شده ذره يه واسش دلم.من برم قربونش_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

277 

 

 هتاز.جسم دو در روح يه.همين ي که؟لنگه شناسيش مي.کنه مي پا به شر که نريم اگه.باش_

 .تره باستاني اون مال فقط.يکيه تقريبا که جسماتونم

 .نگفتم چيزي و زدم لبخند يه

 دار،مهربون،وفا شخصيت،شاخص،پول با.عاليه که باباش.خوبه خيلي عماد آقا پسر:داد ادامه باز

 .دار

 خب؟_

 هک ده مي شوهرشو پز قدر اين آرتا اين گم مي...عاليه باشه رفته خودش به پسرشم اگه.هيچي_

 .کنه مي سکته حسودي از ببينه که آدرينو حاال.دونه مي خدا فقط

 .نبود حسود فاميلمون دختراي ي همه گفت شه مي.اقوام تو داشتيم زياد حسود.گفت مي راست

 مياد؟ خوشت ازش:مامان

 کي؟ از_

 .راد آدرين_

 .دونم نمي_

 نه؟ يا آره.جواب نشد که دونم نمي_

 .نديدمش زياد که من دونم نمي خب_

 .خوشگله خيلي_

 .دونم مي_

 باشه؟.کني تيپ خوش بايد حسابي امشب هم تو_

 بودم؟هوم؟ تيپ بد کي من_

 خريد و رفتيم شهرمون هاي خريد مرکز از يکي به.نگفت چيزي و انداخت باال اي شونه

 يه و سارافوني زير و سارافون يه منم.خودش واسه برداشت رنگ کرمي بلوز يه مامانم.کرديم
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 بوق ات.اينا جون مادر ي محله تو رفتيم و کرديم حساب پولشونو بابام کارت با. خوشگل تونيک

 .شد سوار جلو اونم نشستم عقب رفتم و شدم پياده من.بيرون پريد زديم

 .جون مادر سالم_

 خوبي؟.قزي سالم_

 .مرسي_

 .برسي بهش_

 از ما ماشين شد نمي و بود شده پارک جا بد بار پيکان يه کوچه سر.آورد در حرکت به ماشينو مامان

 وير بود نشسته.افراسيابيم باباي قصابي روبروي ديدم کردم نگاه لحظه يه.بشه رد کنارش

 مي تکون دستشو توي لنگ آهنگ ريتم رو و بود گذاشته ناک غم آهنگ يه.مغازه جلوي سکوي

 افراسياب؟افراسياب؟:گفت و پايين داد رو شيشه قزي.بود پايين سرش.داد

 رزي زدم پوفي يهو.من به زد زل اشکي چشماي با و باال آورد سرشو ناراحتي نهايت با افراسياب

 .شدم الل مامانم اخم با البته.خنده

 بله؟:افراسياب

 .شيم رد ما تا کنار بزن نقليتو وسيله:قزي

 يه افراسياب...قراضه لگن گه مي من 612 به جون مادر وقت شنيدم؟اون نقليه؟درست وسايل

 يدببخش آخ.ماشينش سمت رفت لرزيد مي ژله مث شکمش که حالي در بعد و انداخت من به نگاه

 جون مادر.کنيم عبور کنارش از تونستيم ما و کرد جاش به جا يکم...نقليش ي وسيله سمت

 بود؟ بد حالش چقدر ديدي.جوونک بخت بد:گفت

 .منه سن هم.نيست که جوون:گفت و کرد عوض رو دنده مامانم

 .نذاشتن و کردن پيداش که بزنه دار محله تو خودشو خواست مي امروز بدبخت_

 چرا؟روانيه؟:مامان

 .داره خوب خواستگار بود فهميده.سانا خاطر به_
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 تو يسف باهام ها صندلي الي از و عقب برگشت قزي...نگفتم چيزي منم.نگفت هيچي ديگه مامانم

 مي يداپ هم بدبختي يه باالخره.نخور غصه گفتم ديدي.من برم جونت مادر قربون:گفت و شد فيس

 نه؟.بهتره يکم اون از آردان اين ولي کردي رد که افراسيابو چاره بي...بگيره رو تو بياد شه

 يکم؟ جون؟فقط مادر يکم_

 و قيافش اما.بوده عليک و سالم حد در و نداشتم رابطه باهاش زياد من گلم دختر دوني مي_

 .مياد خوب نظر به باباش و ماشينش

 نفيم جواب که بوديم کرده توافق آدرين با قبل از که اين با.ماشين از بيرون به زدم زل و خنديدم

 هم حاال.خواستگاريم بود نيومده هيچکي حاال تا چون.بود غوغايي دلم تو.داشتم هيجان بازم بدم

 ...گار روز هـــــــي.بدم بهش منفي جواب قراره مياد که

 ونمج خواستگار ديگه ساعاتي تا که بود مشخص.بود شده تاريک هوا ديگه خونه دم رسيديم وقتي

 هپياد ماشين از و دوشم رو انداختم کولمو و برداشتم خريدامونو کاغذي باکس...مياره تشريف

 اشاره مامان به.بود پر دنگ شيش دستام اما.کنم باز واسش رو در بود منتظر جون مادر.شدم

 ولي چرا دونم نمي.شد پياده خاصي غرور و ابهت با خانوم قزي.کرد باز واسش درشو سريع.کردم

 ونوآيف ي دکمه و باال آوردم دستمو بدبختي به.در پشت رفتم و خنديدم.گرفت مي قيافه داشت

 چون.هام خريد و من باالخره و مامانم بعد.تو رفت جون مادر اول.کرد باز واسمون رو در بابا.زدم

 و شيکف جا رو گذاشت و آورد در رنگشو مشکي ورني کفشاي قزي.بستم پا با رو در بود پر دستم

 مستقيم و کردم سالم بابا به.کردم شوت جا يه کدومو هر و آوردم در هامو کتوني منم.داخل رفت

 ازم و زد صدام مامانم.کردم نگاشون يکي يکي و تخت رو گذاشتم هامو خريد.اتاقم تو رفتم

 با يکش حلزوني يقه رنگ کرم خوشگل بلوز يه.کردم رو کار همين منم.پايين بيارم بلوزشو خواست

 يم باال ها پله از داشتم...بپوشه رنگش اي قهوه بلند دامن با اونو شب اون بود قرار.عالي دوختي

 .ميان اآلن.نداريم وقت.شو آماده زود ساني:گفت و زد صدام مامان که رفتم

 .باش_

 ودب نزديک بود نشسته تختم روي که قزي ديدن با.اتاقم تو پريدم و رفتم باال رو ها پله سريع

 من که باال اومد کي وروجک اين دونم نمي.ببينمش نداشتم انتظار آخه.کنم کوب سنگ

 يم شونه موهامو داشتم.آينه جلوي رفتم و زدم لبخند يه.رفت مي ور گوشيم با داشت.نديدمش

 .خونمش مي اآلن.اومد واست کوچولو شازده از پيام يه:گفت قزي که زدم
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 .بخونين خواد نمي.دوستمه:گفتم و گرفتم دستش از رو گوشي ها گرفته برق مثل

 ايد؟ آماده.ميايم ديگه ساعت يه تا.سالم:کردم باز اسشو ام اس

 .ايم آماده آره.بيايد خوبي؟باشه سالم:دادم جواب

 و ودب ساده خيلي.پوشيدم رنگمو کرم ي ساده سارافون و سارافوني زير سريع منم.نداد اس ديگه

 يه.بود رنگ اي نسکافه سارافونيمم زير.خورد مي ضربدري صورت به ربان بند تا چند پشتش فقط

 موموها هم جون مادر.پوشيدم بود مامانم مال که سارافونم رنگ صندل يه با اي نسکافه ساپورت

 برژل يه.بود شده خاتونا مثل تيپم.کردم سرم هم ساتن ي تيره اي قهوه روسري يه.کرد گيس

 نگاهي...بودم شده خواستني خيلي که خودم نظر از.زدم ريمل يکم و کشيدم اي قهوه پررنگ نسبتا

 يدهپوش مشکي راحتي صندل و روسري با سبز مجلسي دامن و کت دست يه.انداختم جون مادر به

 به هم و زد بهبنده هم و برداشت هامو ادکلن از يکي.بود کرده گيس موهاشو اونم.بود

 وندلت تا هيجان اما نداشتم استرس.رسيد گوش به خونه زنگ صداي که نکشيد طولي...خودش

 مثل تدرس.شد مي کم وقتا بعضي سرعتش قزي.پايين رفتيم هم با و گرفتم رو قزي دست.بخواد

 آدرين باباي اول نفر.بودن نفر چهار.بودن هال ورودي در دم اونا هال تو رسيديم وقتي.موقع همون

 باباي پشت هم بود ديگري از تر مسن يکي که خانوم تا دو.داد مي دست بابام با داشت که بود

 حوالا بابابا خواست مي و بود دستش شيريني جعبه يه بود تر مسن که اون.بود ايستاده آدرين

 گلخوش گل سبد يه با.بود آدرين دنبال نگام.کرد مي بوسي رو مامان با هم يکي اون.کنه پرسي

 لوارش و کت دست يه.بود زده هم تيپي چه مصب ال.خورد نمي تکون و کفشي جا کنار بود ايستاده

 .بود نشسته تنش به و بود تنگ حسابي کتش که مشکي

 والاح همه با و جلو رفت قزي.گرفتم ازش نگاهمو سريع.لرزيد دلم ته شديم چشم تو چشم وقتي

 اونم.کردم پرسي احوال آدرين باباي با رويي گشاده با اول.جلو رفتم من هم بعد.کرد پرسي

 ادکلنش و بود جذبه با خيلي.کردم روبوسي هم با و جلو اومد مسنه خانوم بعدش.بوسيد پيشونيمو

 غلمب محکم خانومه يکي اون بعدشم.نشيمن تو رفت و قزي به داد رو شيريني.کرد مي خفم داشت

 لبخند يه زور به و کردم بغلش واج و هاج منم.کرد برخورد باهام گرم و صميمي خيلي و کرد

 هستين؟ خوب سالم:من نزديک اومد.کرد سالم قزي و مامان به و جلو اومد آدرين.زدم

 .سالم_
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 و امانم و من.کاناپه يه روي نشستن باباش و آدرين.بقيه پيش رفت و سمتم گرفت رو گل سبد

 که نبود رسيده نبود وقت خيلي.نفره يک هاي کاناپه رو خانومم تا دو اون و بابا.کاناپه يه هم قزي

 .حاال زوده.جون مادر کن ول:گفتم لب زير.بيارم چايي برم گفت و زد بهم سقلمه يه قزي

 .بدو.ببينم پاشو:گفت و زد سقلمه يه مامانمم

 همه هخالص و ليوان نيم و قندون و سيني.آشپزخونه سمت رفتم گاماس گاماس و شدم بلند جام از

 وانالي نيم توي و برداشتم رو قوري.بردنش و ريختن بود مونده فقط.بود کرده رديف مامان رو چي

 آقا و اباب جز به.رفتيم که برو ده و برداشتم رو بود شده سنگين نسبتا که رو سيني.ريختم چايي

 تنذاش.عماد آقا سمت رفتم.دادن مي قورتم داشتن چشماشون با بقيه بودن تعريف گرم که عماد

 مرفت آدرين به تعارف بدون.خوره نمي گفت بابامم.برداشت استکان يه سريع و بشم خم زياد

 و کردن تشکر هم تا دو اون.بين ذره زير بودن گذاشته ابعادمو تمام قشنگ.خانوما اون سراغ

 و رداشتب استکان يه و جلو شد خم.کاناپه پشتي به بود داده تکيه.شازده سراغ رفتم بعد.برداشتن

 ازيب ناخونام با و اولم جاي سر نشستم.خورن نمي گفتن هم قزي و مامان.گفت مرسي يه لب زير

 .کردم

 هب دست.مطلب اصل سر برن خوان مي رسيد مي نظر به.کشيد ته عماد آقا و بابا حرفاي کم کم

 ابامب به رو آدرين باباي انتظار کمي از بعد.باالييم لب جويدم به کردم شروع و نشستم سينه

 مي تجربه باهاشو بودن دارم تازه که پسري.دارم پسر يه فقط دنيا دار از من راستش:گفت

 تا ختهب خوش چقدر که ببينم.ببينم عروسمم بتونم و بگيره سامون و سر تر زود دارم دوست.کنم

 کمبود خاطر به اما بوديم دوست هم با قبال ما راستش...نمونه دلم تو روز اين حسرت وقت هيچ

 هب پسرم شدم متوجه وقتي.شديم خبر بي هم از زيادي مدت چيزا اين و کار به چسبيدن و وقت

 حال ها امروزي قول به سليقش و تصميمش از.شدم حال خوش خيلي شده مند عالقه دخترت

 ...افتخاره باعث واقعا شما مثل اي خانواده با وصلت چون...کردم

 رو آدرين که جايي اون از.خانوم فريده.هستن مادرم ايشون:گفت و مسنه خانوم به کرد اشاره

 .کنن ياريمون مجلس اين توي بايد حتما گفتن دارن دوس خيلي

 فرنوش.هستن من کوچيکه خواهر ايشونم:گفت و خانومه يکي اون به کرد اشاره بعدش

 .آدرين ي عمه ترين کوچيک...جان

 .کرد نگاه عماد آقا به و زد شيرين لبخند يه خانوم فرنوش
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 مي نگاه روبروش به و مبل پشتي به بود داده تکيه من مثل.آدرين به افتاد چشمم لحظه يه

 حبتص هم با پسر و خواستگاري،دختر توي که بوده رسم گذشته دوران از:گفت خانوم فريده...کرد

 هم اب عقايدشون و ها نظر و اعتقادات ببينن بکنن چک بايد.نه يا خورن مي هم به ببينن تا کنند

 حرف هم با کالم سه دو برن آدرين و جان سانا بدين اجازه اگه سپهر آقاي.نه يا کنه مي صدق

 .بزنن

 .نداره مشکلي:گفت بعد و کرد سکوت لحظه يه بابام

 ات خالصه.شه بلند آدرين اول خواست مي دلم اما.شم بلند جام از تا پهلوم تو زد ذوق با جونم مادر

 تسم رفتيم اتفاق به.شد سوراخ بود قزي طرف که راستم سمت پهلوي برخاست جاش از آدرين

 احتر...آخيـــــــش:گفتم و داخل پريدم.رسيديم اتاقم به باالخره و باال رفتيم آروم آروم.ها پله

 .شدما

 ختت روبروي بردم آرايشم ميز صندلي.اتاقم پلوغ شلوغ ديوار و در به زد زل و تختم روي نشست

 ديدن با منم.لباش کنج نشست کج لبخند يه.شديم فيس تو فيس آدرين با قشنگ.روش نشستم و

 ساني؟:گفت و کرد نگام يکم.شد گشاد گردنم پشت تا نيشم لبخندش

 مني؟ با:گفتم تعجب با

 .جنبه بي:گفت و کرد تر پررنگ لبخندشو

 .گفتي مي داشتي خب...زد صدام ساني مامانمم امروز آخه_

 .نيستيا بدک هم تو گما مي_

 ؟ ي واسه_

 .ازدواج ي واسه_

 .خوبي که نگفتم.نيستي بدک گفتم.نشو مرگ ذوق:گفت و خنديد.خوردم جا خيلي

 .لوسي خيلي_

 هيچ کردم حقش در کاري همچين بدونه اگه.بگيره زن واسم اومده آرزو و اميد هزار با بابام سانا_

 .سانا زدم گند.توش موندم حاال ولي کنم حالش خوش خواستم مي فقط من.بخشتم نمي وقت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

283 

 

 .ديگه منفيه جواب بگم شد قرار خب_

 نفيه؟م جوابش چرا پس بودن خوب هم با که دوتا اين گه کنه؟نمي نمي شک منفيه بگي اگه سانا_

 .گيا مي راس_

 حساسه؟ مذهب رو بابات_

 .پس نه_

 درسته؟.بگيره مسلمون زن تونه نمي ايران تو مسيحي يه اصال_

 .شنيدم ولي دونم نمي_

 ونا گذشت که ماه چند بعد.نگه گم مي بابامم به.هستم مسيحي من که نگو بابات به تو خب_

 من از ديگه بابام جوري اون.بکشه طول بيشتري مدت هم و بشه تر عصباني هم تا بگو بهش موقع

 .شه نمي ناراحت

 ...باشه_

 .نگو عقد از قبل تا پس_

 .باشه_

 پوشيدي؟ لباس سبکي اين شده چي:گفت و انداخت پام سرتا به نگاهي دوباره

 سبکي؟ چه_

 .خانومانه_

 نيستم؟ آدم من مگه.جوري همين خب_

 .نه_

 .شعوري بي خيلي:گفتم و بازوش تو زدم مشت با

 .اي ملکه تو:گفت مسخرگي با

 .گرفت خندمون دوتامون يهو
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 زشته؟ لباسم:گفتم

 ..شايد بودي ريختي اين هميشه اگه.خوردم جا ديدمت وقتي ولي.خوشگله اتفاقا نه_

 چي؟ شايد_

 .ببينم برگرد...نيستي که حاال.هيچي_

 چي؟_

 .سرتو برگردون_

 وادخ مي و شده باز سارافونم بند کردم فک.کنه کار چي خواد مي دونستم نمي...برگردوندم سرمو

 .کردم احساس موهام روي دستشو گذشت که مدت يه...ببنده

 ساني؟_

 هوم؟_

 .هميشه کن گيسش.خوشگله موهات_

 هول.دمکر نگاش مشکوکانه.بود دستش تو هنوز گيسم پايين.قبلي حالت به برگردوندم سرمو_

 ؟مشکليه.يهو شد تنگ واسش دلم.مامانمه موهاي مثل چيه؟موهات:گفت و کرد ول رو گيسه و شد

 .ببينم مامانتو عکس شه مي...نه_

 .شه نمي.نه:دستپاچگي با

 چرا؟_

 .داليلي به_

 مثال؟_

 .جونت قصاب با برو.آخه چه تو به_

 .خاطرم به کنه کشي خود خواسته مي امروز.توئه از بيشتر اون وفاي_

 کرد؟ خودکشي:گفت هيجان با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

285 

 

 .دادن نجاتش.نه_

 .من دارم رغيبي چه_

 .بهتره که تو از_

 .خيــــــــلي_

 لب پوست جويدن به کرد شروع.داد بيرون نفسشو کالفگي با و کشيد موهاش توي دستي

 مي سر رهدا پايين؟حوصلم بريم کي.گذشته دقيقه بيست تازه:گفت گذشت که مدت يه.باالييش

 .ره

 .حاال تا نداشتم تجربشو.دونم مي چه_

 اوليشم؟ يني_

 ها؟_

 خواستگارتم؟ اولين_

 ...البته.آره_

 چي؟ البته_

 .بودن هم علي و افراسياب_

 کيه؟ علي_

 .شناسيش نمي.بابا هيشکي_

 .روم بريزيش ترسيدم مي.آورديا چايي ريلکس خوب_

 .سرم فدا_

 .ريلکسيااا خوب ولي_

 چرا؟_

 .کني مي برخورد ريلکس جوري اين و خواستگارتم اولين چون_
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 .الکيه.نيس واقعي خواستگاري که اين خب_

 .باشه شايد خب:گفت و زد لبخند مرموزانه

 چي؟؟؟؟_

 .نکنم لغوش ديگه بگي رو بله اگه الکيه؟شايد که داري مدرک_

 .هستي که مسيحي حال هر به.نکنه خدا واي_

 دوني؟ مي کجا از_

 .گفتيا بهم خودت بار يه خب_

 .نيستم ديگه حاال و بودم مسيحي موقع اون شايد_

 .پرست گاو روز يه باشي مسيحي روز کشکيه؟يه مگه_

 .بفهم دهنتو حرف_

 .واال.کردم ذکر مثال نگفتم که رو تو آدرين واي_

 .پررو_

 آدرين؟_

 چيه؟_

 بپرسم؟ چيز يه_

 .بپرس_

 ...تو_

 خب؟_

 ...تو_

 چي؟ من_

 ...حاال تا تو_
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 .ديگه بگو واي_

 رفتي؟ خواستگاري تاحاال_

 .نه_

 چرا؟_

 ...چون_

 چي؟ چون_

 ...که چون_

 خواي؟ مي لفظي زير.ديگه بگو واي_

 .خواستگاريش برم بخوام که نبود ايراني خواستمش مي که اوني چون_

 بود؟ خوشگل_

 .بيخيال...ولي...آره_

 ...من از_

 خب؟_

 .هيچي_

 .سانا بگو_

 بود؟ تر خوشگل من از_

 خوشگلي؟ مگه اصال:گفت و خنديد بدجنسانه

 .خوشگلي تو پس نه.بدجنس_

 ...خورده يه فقط.قيافت خوبه.کردم شوخي_

 چي؟ خورده يه_

 .دراز زبون و شيطون و لوس_
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 چي؟ ديگه_

 .فعال بسته همينا_

 .بگو مونده چيزي.نکن تعارف_

 تويي؟ بچه اين:گفت و برداشت رو بود تخت کنار عسلي روي که بچگيم عکس قاب

 .کل عقل ديگه منم خب...پيششه دوسال مال.قزيه نه_

 .اآلن شدي زشت چقدر:گفت سر آخر و پرداخت عکس بررسي به موشکافانه

 .توئم بعض باشم چي هر_

 ودب کرده جيش آدرين که همون.بود داده نشون بهم کالس سر آيالر که عکسي به افتاد يادم يهو

 ي اندازه که لبم به واج و هاج آدرينم.خنديدن به کردم شروع عکس اون آوري ياد با.خودش تو

 ور عکس قاب گفت لب زير چيز يه بعد کرد نگام يکم.بود دوخته چشم بود شده باز دستم کف

 عرض چه که چشمک.تخت پايين بود افتاده رنگم مشکي قطور و بزرگ آلبوم.جاش سر گذاشت

 ونزب آلبوم دل تو رو حسرت اين آدرين البته که.داره برش يکي تا زد مي سوت و جيغ داشت کنم

 اومد ش يقه بين از صليبش گردنبند شد خم که همين.داره برش تا پايين شد خم و نذاشت بسته

 رو آلبوم تا پايين بود شده خم که طور همون.اومد مي بهش چقدرم.کرد خودنمايي باز و بيرون

 منشست سيخ و دادم قورت دهنمو آب.دادم مي قورتش داشتم که انداخت من به نگاه يه يهو برداره

 مختلف هاي ژست با خوشگل عکساي از پر توش.برداشت آلبوممو و زد لبخندي نيمچه.جام سر

 بازش...کنه نمي مسخره قيافمو ديگه ديدنش با آدرين و خوشگله عکسام خيلي بودم مطمئن.بود

 ونامناخ به نظمي يه کنون خرت خرت و برداشتم ناخنمو سوهان رفتم منم.شد ديدن مشغول و کرد

 رو خودش کنار و بست آلبومو زيادي زمان گذر و عکسا تک تک کردن آناليز از بعد خالصه.دادم

 .ديگه پايين بريم:گفت و ذوقم تو زد رحمي بي با اما بده نظر بودم منتظر.داد قرارش تخت

 .بريم آره:گفتم و کردم جور و جمع خودمو.شد زمين بر مماس فکم قشنگ لحظه اون تو

 ابايب نشستيم جامون سر رفتيم وقتي.من بعد و بيرون رفت آدرين اول.شديم بلند جامون از دو هر

 نداشتين؟ شد؟مشکلي چي:گفت آدرين

 .نه فعال_
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 و زدن حرف تا دو ما مورد در ديگه يکم...طرف اون کرد روشو بعد و اومد واسم غره چشم يه آدرين

 .رفتن و کردن خداحافظي شدن پا کم کم ديگه بعد

 مبابا.کردم جان نوش و برداشتم خوري ميوه توي از رنگ خوش گيالس يه و کاناپه رو نشستم

 بودن؟ چطور:گفت

 اباشوب.اومد خوشم که من.بودن شخصيت با و شيک خيلي:گفت هيجان با و کنارم نشست مامانم

 و هربونم و شخصيت با و ادب با بزرگشم مادر و عمه.نبود سبکي پسر اصال آدرينم.ميشناختم که

 .بودن نمونه واقعا.خانوم

 بنده.مونجواب مثبته بگين بهشون بزنين زنگ االن همين...مبارکه پس:گفت و وسط پريد جون مادر

 .ماه يه تا نکين معطل رو ها خدا

 گوش به بابام صداي.ها پله سمت رفتم و کشيدم رامو حرف بي و شدم بلند جام از ناراحتي با

 بذارم دستي دستي که آوردم سرراه از دخترمو تک من مگه جون مادر واي:گفت مي که رسيد

 اشهب چي هر.نه يا هساتن نقص و عيب بي و خوبه چيزشون همه ببينم بشم مطمئن بايد بره؟اول

 ...ها شما و من نه ساناس نظر مهم بعدشم..داريم شخصيتي خودمون واسه هم ما

 اقات وارد وقتي.رفتم باال ها پله از و زدم لبخند يه.داد دلگرمي بهم کلماتش تک تک و ها صحبت

 رو دلپذير ي رايحه اين و کشيدم عميق نفس يه.بود فضا تو آدرين ادکلن بوي هنوز شدم

 و کردم خاموش اتاقمو برق.کردم جايگزينش خوابمو لباس و آوردم در لباسامو.کردم استشمام

 بزس و همانا کردنش باز اما.کردم باز درشو وسط از طوري همين و برداشتم آلبوممو.تخت تو رفتم

 عکسه دنبال هم الکي. نبودم که خل.نبود عکسام از يکي.همانا هم بنده سر رو شاخ شدن

 و دمش عصباني خيلي اول ي لحظه.برداشته عکسامو از يکي اون و آدرينه کار دونستم مي.نگشتم

 که کرد خطور ذهنم به عجيب افکار سري يه بعد اما کردم خطابش شعور بي و گستاخ دلم تو

 خواسته شايد.داره نگهش خواسته و اومده خوشش عکسه از آدرين شايد.شم آروم شد باعث

 مامانش به خواسته مي شايدم.بيوفته يادم به ديدنش با گاهي از هر و داره نگهش خودش پيش

 از رپ ذهنم.شايد و شايد و شايد.کنه شرکت مد مراسم تو و پيشش بره بود قرار چون بده نشون

 شيدمک دراز.هام دمپايي کنار تخت پايين گذاشتم آلبوممو و انداختم باال اي شونه.شد ها شايد اين

 بهم گرما احساس بيشتر شد مي باعث.کرد مي اذيتم بلندم موهاي.بستم چشمامو و تخت رو

 همه کتحر يه با.موهام زير و گردنم پشت بردم دستمو.ببندمشون پاشم نداشتم حوصله.بده دست
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 هلوپ به پهلو يکم.سرم روي کشيدم تختمو روي ي مالفه رضايت احساس با و بالش رو ريختم رو

 .برد خوابم باالخره تا کردم وورجه ورجه و شدم

 سيب کيي يکي.پايين گذاشتم و حوض لب بردم رو بود دستم توي که سنگيني سبد بدبختي با

 به و موندن شناور آب رو همشون.حوض تو ريختم رو بودن داخلش که خوشگلي و سرخ هاي

 توي بردم فرو دستمو.بخشيدند زيبايي منظره رنگ الجوردي و قديمي و بزرگ نسبتا حوض

 شروين ديدم باال گرفتم سرمو.کنه فوران وجودم تو سرمستي و شادي شد باعث آب خنکي.آب

 قليفس اين اما.بود بابام دايي پسر ي نوه شروين.کنه مي نگام داره و نشسته حوض لب کوچولو

 چشماي و زد کنار صورتش رو از رنگشو خرمايي موهاي..کجا؟ خودمون منصوري شروين و کجا

 و زدم لبخند يه جوابش در...داد نشون خودشو بود شده قايم موهاش زير که رنگش عسلي درشت

 پاشيدم آب بازم.اومده خوشش ديدم.خودش تو شد جمع و خنديد.بهش پاشيدم آب کوچولو يه

 دوباره...رفت و کولش رو گذاشت دمشو و شد بلند جاش از زد مي قهقهه که حالي در.روش

 ميوه رفظ تو گذاشتم و شستم يکي يکي رو خواستني و رنگ خوش هاي سيب.پستم سر برگشتم

 دستمال با و کنارم شروين،نشست مينا،مامان.بود قبل نسل سه مال که قديمي و جادار خوري

 موهاي.بود مونده حوض توي سيب کلي هنوز.ها سيب کردن خشک به کرد شروع تميزي

 با.يعال هوا بودو تابستون آخراي.شدم کار مشغول جديت با و زدم کنار صورتم جلوي از پريشونمو

 و وزيد مي گاهي از هر گرم نسيم يه.بود نشده تاريک هنوز هوا اما بود غروب هاي دمدمه که اين

 مي خيلي هوا اون تو.شد پخش اذان صداي که نکشيد طولي..شد مي پخش صورتمون رو

 ره و بود مرج و هرج کلي.بود شده پر پره جون مادر ي خونه حياط.کردم اطرافم به نگاهي...چسبيد

 چند.کردن مي بازي فوتبال زياد صداي و سر با قد نيم و قد ي بچه تا چند.بود پستي يه سر کس

 دهع.بودند افتاده داخلش ي رشته آش جون به مالقه با و شده جمع حياط کنار بزرگ ديگ دور نفر

 زن و مامانم جمله از.بودن نوسان حال در مدام هم نفر چند و بودن شام ظرف تدارک در اي

 درست.اومد مي خوشم پلوغي شلوغ و بودن هم دور از چقدر...کردن مي کار داشتن همش.عموهام

 ..بود شده تنها تنهاي بود کرده فوت جونم پدر که وفقتي از.قزي عين

 کردم يم خشک تونيکم با دستامو داشتم.کرد خشکشون مينا و شستم هم رو ها سيب باقي لذت با

 سکوت و رفت بين از صداها ي همه در زنگ رسيدن گوش به با.رسيد گوش به در زنگ صداي که

 مي هم بقيه رو حدس اين البته.دره پشت کي زدم مي حدس تقريبا.گرفت فرا رو جا همه مطلق

 قلبم.کرد باز رو در زدن زور يکم با و در سمت رفت کوچولو شروين.شدن ساکت همين واسه زدن
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 امهمون که نکشيد طولي.کردم مرتب شالمو و داخل بردم موهامو.حلقم تو اومد مي داشت هيجان از

 و کردم کنترل خودمو اما.بغلشون تو بپرم و بزنم جيغ خواست مي دلم ديدنشون با.داخل اومدن

 مي در رو ها بازي ديوونه اين شک بدون بوديم خودمون ي خونه اگه حاال.ايستادم جام سر

 ...آوردم

 اروک همين اونم.کردم بغلش محکم و طرفش رفتم.بگيرم خودمو جلوي نتونستم روشا ديدن با

 .ديوونه بود شده تنگ برات دلم:گفت شديم جدا هم از که اين از بعد.کرد

 .جونم االغ بيشتر من_

 شده ذره يه براش دلم واقعا.شراره سمت رفتم روشا کردناي نگاه چپ چپ به توجه بدون

 چطوري:گفت و کشيد لپمو.کنم سقط بچشو ترسيدم مي چون نکردم بغلش محکم زياد.بود

 سانايي؟

 خوبه؟ ني ني...بهتري تو.زشتههههه نکن_

 .خدمتتون داره سالم_

 .خانوما خانوم شد عرض سالم:گفت لبخند با و جلو اومد شروين

 .خان شروين سالم عليکه_

 تو وردخ بياد؟؟؟خيلي آدرينم نبود قرار مگه.نديدم رو کسي اما انداختم شروين سر پشت به نگاه يه

 .بود شده تنگ دلم بقيه از بيشتر اون واسه راستش.بودمش نديده بود وقت خيلي.ذوقم

 .توئم با دختر هيييي:گفت مي که اومدم خودم به شروين صداي با

 گفتي؟ چيه؟چيزي_

 .رو ها شيريني اين بگير گفتم_

 صداي شنيدن با که داخل برم اومدم و گرفتم ازش رو بود دستش تو که هايي شيريني جعبه

 دز جذاب لبخند يه...تيپ خوش و برو دل تو و خوشگل هميشه مثل.شدم ميخکوب جام سر آدرين

 دستش تو گل سبد يه...برقصم پاشم حالي خوش از بود مونده کم.کرد عليک و سالم باهام و

 خوش و هيکل خوش العاده فوق و بلند قد خانوم يه کنارش...ندادش بود پر دستم چون اما.بود

 ردهک تنش فرم خوش کاربوني آبي بلند مانتوي يه.بود لخت و بلوند موهاش.بود ايستاده تيپ
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 از تر پايين يکم تا.شد مي تنگ آستيناش سر بودو کلوش پايينش.بود خاص خيلي مانتوئه مدل.بود

 بود بلند ديح به مانتوش.بود پاپيون يه مانتوشم وسط و شد مي ديده مانند شنل قسمت يه سينش

 کرده ست کفشش با شالشم.مشکي و بلند پاشنه کفششم.بود گرفته رو مجلسي لباس يه جاي که

 جالبي لحن با.کرد بغلم و جلو اومد بعد و کرد براندازم اول.شد مي مرگ ذوق داشت ديدنم با.بود

 .سانا سالم:گفت

 .سالم_

 .مامانمه:گفت و داد قرار مخاطب منو آدرين

 مر قذو داشتم.بود کرده بغلم خارجي آدم يه بود بار اولين.گفتم آمد خوش بهشون و زدم لبخند يه

 اميلف دختراي.کردن عليک و سالم و نزديکمون نسبتا اقوام سمت رفتن شون تا 5 هر.شدم مي گ

 زمين روي از فکشون کردن جمع حال در هم بقيه و انفجار به رو مامانش و آدرين ديدن با

 تسم رفتم.داخل کرد راهنماييشون و پيششون اومد بابا کردن پرسي احوال همه با وقتي.بودن

 بلممقا ي پله تا سه از بدبختي با.افتادم راه و برداشتم کنون هن هن رو گندهه خوري ميوه و حوض

 مث ماون و زد شروين به سقلمه يه ديدنم با شراره.بود باز که هال در به رسيدم باالخره و رفتم باال

 جون مادر ي خونه نقلي هال دور تا دور.گرفت دستم از رو خوري ميوه اومد و شد بلند جاش از برق

 ينهس به دست آدرينم.زد مي حرف آدرين مامان با و طاقچه رو بود نشسته خودشم.بود نشسته آدم

 تمرف و کشيدم موهام توي دستي.کرد مي آناليزم داشت و بود نشسته سايلنت مامانش کنار

 و پاش ور زدم.بود نشسته آدرين مقابل نقطه توي درست شروين و شراره با که روشا کنار نشستم

 کردي؟ رنگ موهاتو رفتي باز:گفتم

 شدم؟ داره؟خوشگل عيبي چه.آره_

 .نرسيدي منم گرد به هنوز ولي آره_

 .داري هم نفسي به اعتماد چه.پررو_

 .ديه اينيم ما_

 چه.بودم کرده عادت تو با بودن به.بود شده تنگ برات دلم قدر اين.نکنه کارت چي بگم خدا واي_

 نه؟ مگه.ديگه هميم با پاييزه ترم باز خب ولي.شد تموم تابستونمون ترم که شد حيف
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 در هک اآلنم.کرد عروسي و کرد ولمون که نکبت ي شراره اون.ندارم هيشکيو تو جز که من.بابا آره_

 .مونديم تو و من فقط.شدنه تقسيم حال

 باکتريه؟ شدن؟مگه تقسيم:گفت و خنديد غش غش

 ...جورايي يه_

 شده؟ ناز چه ديدي آدرينو_

 کرده؟ تغييري چه مگه خب ولي.باشم نديده که کورم مگه_

 من جون.بذاره ريش ته بازنده شد قرار.باخت آدرين.فوتبال سر کردن بندي شرط شروين با_

 .مياد بهش چه ببين

 .بودم نکرده دقت.گيا مي راس_

 .هيز ي دختره.کن جمع خودتو:گفتم و شدم جدي يهو

 شدي؟ غيرتي تو؟نکنه چته.وا_

 ..عمرا.آدرين؟هه من؟رو_

 .خودت جون آره_

 .کن فک داري دوس جور هر_

 خبر؟ چه اصفهون:گفتم و کردم اصفهاني لهجمو

 خبر؟ چه شيراز.سالمتي_

 .کل عقل شيرازي االن که خودت.هيـــــچ_

 نيستم؟ تو با من مگه دختر:هوا تو پريدم متر دو جون مادر صداي با

 جون؟ مادر بله_

 .کنيم آرزو و بزنيم هم رشته آش بريم بيا پاشو_

 .تيمرف شروينم و شراره و روشا و من.حياط تو بيرون رفتن تايي سه و گرفت رو آدرين مامان دست
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 مث رو مالقه تمام دقت و سرعت با داشت آدرين مامان شد مي که اينا جونم مادر ي همسايه زن

 کرد نگام چپ چپ مادرجون وقتي اما.خنده زير زدم ديدنش با.داد مي تکون رشته آش تو همزن

 هم رو آش بعد بکنه دلش تو آرزو يه که گفت مامانش به انگليسي به آدرين.کردم جمع خودمو

 .بزنه

 فک رسيد نظر به.صورتشون وسط شد جمع يهو همه ي قيافه کرد صحبت انگليسي آدرين وقتي

 .ذاره مي کالس داره آدرين کردن

 باالخره.بود کرده تعجب رسومامون و رسم از البد.کرد نگاه ديگ به آدرين،کارولينا،مردد مامان

 هم به کرد شروع وار سوسول و برداشت رو مالقه.ديگ طرف رفت و کرد آرزو و بست چشماشو

 هم بيا:آدرين به داد رو مالقه قزي بعدش...بگيرم گاز زمانو و زمين خنده از خواست مي دلم.زدن

 .جان آردان بزن

 .آدرينه من اسم ولي.چشم باشه:گفت و خنديد آدرين

 چي؟ چي_

 .آدرين_

 .مياد بيشتر هم ساناز به تازه.تره قشنگ که آردان_

 .کنين صدا راحتين جور هر.باشه_

 چه ببينم بودم کنجکاو.زدن هم به کرد شروع و گرفت قزي دست از رو مالقه حرفش دنبال به

 .کرده آرزويي

 وحشي گوسفند يه با.بود افراسياب.در سمت چرخوندم سرمو.اومد بع بع صداي موقع همون

 زده زل حيرت با کارولينا و آدرين.بود دستش تو هم چاقو يه.داخل اومد مي داشت خودش امسال

 و تپرپش سيبيالي توي دستي افراسياب...کنار رفت و شروين به داد رو مالقه آدرين.بهش بودن

 برا....شما به من طرف از گوسفند اين.قبول زيارتتون خانوم قزي:گفت و کشيد آورش چندش

 .صلوات قزي حاجيه سالمتي

 .کردن مي نگاه واج و هاج هم بقيه.فرستادن صلوات به کردن شروع نفر چند
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 و کشيد گرفت رو گوسفنده ي کله و گرفت دست يه با پاهاشو و دست و زمين زد رو گوسفنده

 آقا:گفتم ترسيدم مي نهايت بي و اومد مي بدم گوسفند از که اين با.شد چاقو به دست

 .نکشينش.افراسياااااب

 رو تاداف دستش از چاقو ديد منو تا.کرد نگام ناباوري با بود شده حضورم ي توجه تازه که افراسياب

 دويد راست شد؟يه چي کنين مي فک حاال.رفت در گوسفنده ناگهان...ناگهان...ناگهان و زمين

 وچشمش همين واسه بود جيغ تونيکم رنگ چون شايد.دويدن به کردم شروع و زدم جيغ.من سمت

 اسيابافر به اخم با.گرفت رو گوسفنده شد خم آدرين يهو که ديگ تو رفتم مي داشتم.بودم گرفته

 .اينو بگير بيا:گفت

 شوما؟:گفت و داد تاب سيبيلشو ي گوشه.ايستاد آدرين جلو اومد خشم با افراسياب

 .بگم تا گوسفندتو بگير_

 جلو سينشو و ايستاد صاف آدرين.خودش سمت کشيد و گرفت خشم با رو گوسفنده شاخ

 .درخت به ببند گوسفندو اين ببر افراسياب:بابام...شد تر بلند افراسياب از کلي قدش.داد

 .چشم_

 ورتمص و سر به آب يکم و حياط ته دستشويي داخل رفتم.درخت به بستش و بردش کشون کشون

 داره آدرين ديدم بيرون اومدم و کردم خاموش رو دستشويي برق وقتي.کردم مرتب موهامو و زدم

 يعصب و هم تو رفت قيافش بعد.کرد بو و صورتش جلوي گرفت دستشو.دستشويي طرف مياد

 حاضر رو شام رفتن که دادم رو احتمال اين.نبود حياط تو کس هيچ.کردم اطراف به نگاهي.شد

 ...کنن

 آدرين؟_

 دستشوئيه؟ جا اين:گفت و باال گرفت سرشو تعجب با

 .آره_

 .ببينم کنار برو:گفت و طرفم اومد عصبانيت با

 شده؟ چته؟چيزي_

 .نره بوش اگه حالت به واي فقط.ده مي گوسفند بوي دستم_
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 .نياري در بازي سوپرمن خواستي مي.چه من به خب_

 .رويي و چشم بي خيلي_

 .دونم مي_

 اخم با.بيرون اومد تا کشيد طول مدت يه.دستشويي تو رفت داشت پيشوني به چيني که درحالي

 .نه يا رفته بوش ببين.شصتمش بار شصت:گفت

 کنم؟ بو من چرا_

 .داده ارور مشامم ديگه کردم بو و شصتم دستمو بسکه_

 .کردم بو دستشو و کردم خم جلو سمت به سرمو يکم.صورتم مقابل گرفت دستشو

 .صابونه بوي فقط راحت خيالت_

 .شالم داخل برد موهامو از قسمتي عقب بياره دستشو که اين از قبل

 .چشمم تو مياد موهام خيلي مدته يه_

 کردي؟آره؟ کوتاه موهاتو چرا؟واااااي:گفت عصبانيت با يهو

 .آره_

 حقي؟هان؟ چه به_

 .کردم کوتاه دار مدل جلوشو تو؟فقط چته_

 نامزديم؟ که دونن نمي اقوامتون مگه راستي...آها:گفت و داد بيرون صدا با نفسشو

 .چرا_

 .نمياد خوشم.کنن مي نگام جوري يه_

 .جورين همين..بابا بيخيال_

 .کنم نگاه سرم پشت به که فهموند بهم چشماش با و کرد سکوت آدرين
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 مي نگامون اخم با داره مامانم ديدم.چرخوندم سرمو آروم و دادم قورت دهنمو آب.ترسيدم خيلي

 اهنگ با مامانم مدت اين تو.ساختمون سمت رفتم و کردم ول آدرينو سريع.شدم هول بدجور...کنه

 .کرد مي نگام داشت داري معنا

 کلي با سفيد ي سفره يه.شد برابر ده اشتهام بود شده پهن زمين روي که اي سفره ديدن با

 و دلستر و دوغ و شيرازي ساالد و پر شکم پلو،ماهي،ماهيچه،مرغ رشته،برنج،باقالي آش.خوراکي

 روشا و مينا بين و رفتم هال انتهاي به زدم مي صابون شکممو که حالي در...نوشابه

 وت خفيفي سوزش احساس که بردارم ساالد شدم خم و کردم تنظيم جلوم بشقابمو...نشستم

 يري؟گ مي نيشگون چته؟چرا اوي:گفتم و جام سر نشستم صاف.داد دست بهم چپم سمت پهلوي

 گيري؟ نمي تحويل اومدن مهمونا که بعد گيري مي مهمون ديگه حاال_

 .بدبخت من؟منه_

 .بدبختي يکي تو همين آره_

 تداش قرار توش که مانندي مالقه قاشق با.برداشتم رو ساالد ظرف و جلو شدم خم باز و خنديدم

 پيش و داخل اومد آدرينم بعد مدت يه.خوردن به کردم شروع و ريختم ساالد بشقابم تو يکم

 خودم پيش.شسته دستشو رفته بازم بودم مطمئن.بود خيس دستاش.نشست مامانش

 اونم سال به سال که ما اقوام پسراي به نه..قديم پسراي پسرم.وسواس چه.ايششششش:گفتم

 .شازده اين به حمون،نه رن مي عيد واسه

 که من...کردن بارون سوال بدبختو آدرينه عموهام الخصوص علي فاميل مرداي خوردن غذا موقع

 ...ديگه که آدرين.آوردم مي باال داشتم روتون به گالب

 اظهار طفق الکي و گيم مي داريم چي ما فهميد نمي بستم مي شرط.زد مي لبخند فقط آدرينم مامان

 .کرد مي وجود

 عجم رو سفره فاميل دختراي کمک به...کشيدم دست خوردن غذا از که ترکيدم مي داشتم ديگه

 ايمهمون جز به بودند رفته مهمونا اکثر.هال تو برگشتم...رفتم در شستن ظرف بار زير از و کردم

 .دلش ور نشستم و شراره پيش رفتم خستگي با...افراسياب جناب البته و بنده

 چيه؟؟؟ نيت ني شرولههههه_

 جان؟_
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 چيه؟ نيت ني_

 گفتي؟ چي اولش نه_

 مشکليه؟.شرولههه گفتم_

 .بگيره ايراد تو از کنه مي جرات آدم مگه.واال نه_

 ...نه_

 .نيست مشخص جنسيتش که هنوز.دونم نمي_

 .ميشه دايي هم سينا آخي_

 چه؟ تو به من داداش.آخي و کوفت_

 .بخورمش خوام مي انگار گه مي ديدمش؟همچين من مگه اصال.گفتم جوري همين_

 .نداره قيافه اصال که کنم اعتراف بايد_

 .هاس زشتي بارز نمونه خواهرش.نيس اعتراف به الزم_

 .ننري خيلي_

 ...شما قربون_

 .کرد جلب خودش سمت به رو همه توجه افراخان کلفت و بلند صداي يهو

 :خوندن به کرد شروع

 

 برم برم ميگه دل يه

 نرم نرم ميگه دلم يه

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو بي

  زيبا زيبا اي عشق پيش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

299 

 

 دنيا دنيا کوچيکه خيلي

  هرجا هرجا توام ياد با

 نکنم ترکت

 هستي تو هستي تو قلبم سلطان

 شکستي را دلم هاي دروازه

 بستي تو قلبم به ياري پيمان

 پيوستي من با

 برم برم ميگه دل يه

 نرم نرم ميگه دلم يه

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو بي

  زيبا زيبا اي عشق پيش

 دنيا دنيا کوچيکه خيلي

  هرجا هرجا توام ياد با

 نکنم ترکت

 هستي تو هستي تو قلبم سلطان

 شکستي را دلم هاي دروازه

  بستي تو قلبم به ياري پيمان

 پيوستي من با

  جا هر به دورم تو از اگر اکنون

  را دلم نبندم ديگر يار بر
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 زيبا يار اي تمنا و آرزو از سرشارم

 و افراسياب به بود زده زل مجسمه مث کارولينا...بودن انفجار حال در گي؟همه مي رو ما خدا واي

 .کرد مي نگاش تعجب با

 زودتر چه هر که فهموند مي بهش داشت صورت زبان با.بود کرده خاصي جور يه شو چهره آدرينم

 .شه خفه بهتره

 .زدن کف به کرد شروع قزي فقط شد تموم که آهنگش

 عجله يکم شوما نظر به سپهر آقاي:گفت و کشيد چربش موهاي توي دستي افراسياب

 و غيرت باس.نيس مهم که تيله مايه و ظاهر.کردين مي تحقيق بيشتر يکم نکردين؟باس

 .باشه پرست ناموس.باشه مرد.باشه داشته شخصيت

 مي پيش وقت خيلي از رو جان آدرين پدر من:گفت بود نشسته سينه به دست که حالي در بابام

 .کرديم موافقت تصميمش با ماهم و کرد فکرشو ماه يه اين توي هم سانا.شناختم

 که دم مي قول بهتون من سپهر آقاي:گفت صداش کردن صاف ضمن و کرد اي سرفه تک آدرين

 .ذارم نمي دلش تو رو هيچي حسرت.کنم خوشبخت رو سانا

 .کردم گرما احساس.شد آب دلم تو قند يهو

 .پسرم اميدوارم:گفت و کرد نگاش سفيهانه اندر عاقل بابام

 مرد.نشده خالصه قيافه و پول تو چيز همه ولي:گفت و پايين انداخت سرشو ناراحتي با افراخان

 .باشه مردونه ظاهرش.باشه مرد باس

 تو بودن مرد زنونس؟مگه من ظاهر مگه:بهش پريد اخم با چون.برخورد آدرين به رسيد نظر به

 داشتنه؟ دست به لنگ و کلفت سيبيل

 ...بدين اجازه سپهر آقاي:گفت پررووي با آدرين که بده خاتمه رو بحث اومد بابام

 رب و دور نمياد خوشم که بگم کنده پوست و رک بايد:گفت و داد قرار مخاطب رو افراسياب دوباره

 هستم راد آدرين تا منم.کرده انتخاب منو سانا ببين...بکش خجالت سالت و سن از يکم.بپلکي سانا

 .بشه اي ديگه کس مال ذارم نمي
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 و باشه رو گشاده قدر اين کرديم نمي فکر.بابام مخصوصا.بوديم کرده هنگ آدرين حرفاي از همه

 احساسات که منم.اومده خوشش حرفاش از بابام رسيد مي نظر به اما...بگه چيو همه راست و رک

 .بود قلنبيده ور دخترونم

 هاگ.داره ناموسمو حکم ديگه ساناز.کنم مي بخوام کار هر من:گفت و شد بلند جاش از افراسياب

 .دم مي تغيير خودمو.باشه ظاهرمه مشکلش

 .داد بيرون نفسشو راحت خيال با و مبل به داد تکيه آدرينم.بيرون رفت و گفت اينو

 پشتيمو کوله.چمدونا ي بقيه پيش بذارتش تا راننده کمک به دادم چمدونمو زدن زور کلي با

 خوش.نشستم روش و کردم پيدا رو 04 شماره صندلي.شدم اتوبوس سوار و دوشم رو انداختم

 اول التح به باز.زد چشممو آفتاب.زدم کنار رو پرده و پام رو گذاشتم کولمو.بود شيشه کنار بختانه

 و کردم نگاش گذري...کنارم نشست اومد بلند قد اخموي ي سوخته سياه زن يه...برگردوندمش

 هب چشمم اما بزنم زل اتوبوس رنگ قرمز ي پرده به دادم ترجيح.شيشه سمت برگردوندم سرمو

 .افتاد راه اتوبوس تا شديم عالف يکم خالصه...نيوفته خانومه

 دستش توي کتاب به نگاه يه.خوند مي کتاب داشت.کردم نگاه خانومه به چشمي زير

 تو يکل و زدم پوزخند يه...بود «کنم؟ حفظ را خود زيبايي چگونه» اسمش و بود آبي جلدش.انداختم

 جمع رو ها خيلي توجه بود قورباغه صداي که گوشيم زنگ صداي لحظه همون.کردم مسخرش دلم

 .کردم نمي قبول اما کنم عوضش گفت مي مامانم هميشه.کرد

 وجد به خوشحالي از کوچولو شازده ي کلمه ديدن با.انداختم گيرنده تماس اسم به نگاهي

 يه اي هفته اکپرا.زد مي زنگ کم خيلي معرفت بي اما.داشتم دوست رو باهاش زدن حرف.اومدم

 مزد مي زنگ مختلف هاي بهونه به که هم من.کرديم مي صحبت کلي زد مي زنگ هم وقتي اما.بار

 سالم:دادم جواب سريع...ببينمش زودتر داشتم دوس خيلي.کرد مي قطع و دارم کار گفت مي

 برادر؟ خوبي.اهلل رحمت و عليکم

 خوبي؟.زشتو دختر سالم_

 .زشتي خودت_

 .بگنجه عقل تو بگو چيز يه_

 .خودشيفته.ايشششش_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

312 

 

 کجايي؟_

 .راه تو_

 تهران؟ مياي داري مگه_

 .سمرقند ميرم.پس ن_

 تهران؟ مياي داري من جون_

 شدي؟ خوشحال چيه.تو جونه به_

 اتوبوس؟ با.پرسيدم طوري همين.بابا نه:گفت و کرد کم صداشو هيجان

 ديگه و گاراژ تو رفت مستقيم کرد خاموش اتوبان تو که روز اون.بيام ماشينم با نذاشت بابام.آره_

 .نديدمش

 .کرد کاري خوب_

 کي؟ماشينم؟_

 .گم مي باباتو.بابا نه_

 کجاست؟خوبه؟ بابات...آها_

 .نداره تعريفي حالش نه...بيمارستانه_

 پيششه؟ مامانت_

 .پيششه همش.آره_

 .خوب چه_

 .دنبالت بيام تا بزن زنگ بهم رسيدي وقتي_

 .رسما مي شب_

 .دنبالت بيام گفتم رسي مي شب چون اتفاقا_

 .حلقم تو غييييرتت بابا_
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 .رسيد صبح امروز روشا راستي.جان دختر خيالي خوش چه:گفت و زد مزه با پوزخند يه

 جدا؟_

 .اوهوم_

 .پزه مي شام واسم پس خب_

 .بدم بهت داد هديه يه مامانم راستي...تنبل_

 چـــــــــــي؟:پرسيدم هيجان با

 .کنم مي مطالعه دارم.تر يواش خانوم:گفت اخم با دستيم بغل

 .گفتي مي خب:دادم ادامه زدنم حرف به و دادم پيشوني به چيني يه

 ...هديه يه مامانم گفتم_

 .بگو چي؟زودباش:گفتم و حرفش وسط پريدم

 تردخ دادم ديشب.کرده طراحي واست من ي سليقه به خوشگل خيلي مشکي مجلسي مانتو يه_

 .بياد هم تو به اميدوارم.اومد مي بهش خيلي پوشيد عمم

 عمت؟ دختر کدوم_

 .شناسيش نمي تو...oh sorry...خوشگله همون_

 اسمش؟_

 .فلورا_

 .خب بهش دادي مي ميومد بهش اگه:گفتم عصبانيت با

 .خانوم حسود_

 .خودتي_

 .فلورا به نه داده تو به اونو مامانم...نچسبون آمپر بابا...تويي که فعال_

 .کني بخشش و بذل نمياد بدت که تو_
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 .نمياد بدم آره:گفت و خنديد

 .دنبالم بياي نميخواد شب اصال.پررو_

 .بياد خواست کي حاال_

 .تو_

 .بيام اگه عمرا.گفتم چيزي يه من_

 .داشت توقع اين از بيشتر نبايدم تو مثل غيرتي بي از_

_relax 

 نداري؟ کاري.خوام نمي_

 ...العاده فوق شي مي عصبي وقتي:گفت و خنديد کلي

 چي؟ العاده فوق_

 ...هيچي_

 .خب بگو_

 باي.نشو عصبي ديگه پسراي جلو...بزن زنگ رسيدي.اصال چه تو به_

 الو؟آهاي؟_

 بوق بوق بوق

 .کرد قطع.لعنتي:گفتم لب زير

 .فرهنگ بي:گفت دستيم بغل

 بودي؟ من با:بهش پريدم حرص با

 .مزخرفت پسر دوس اون با.دادما تذکر بهت بار يه خوبه.جنابعالي با آره_

 دادي؟ گوش حرفام به حقي چه به فهميدي؟اصال.نکن توهين من پسر دوس به.فضوووول چه_

 (پسرمه دوس آدرين بود شده باورم لحظه يه)
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 .کنه ولت که نه دنبالت اومد مي پسرت دوس که بودي مالي اگه:گفت و زد نيشخند يه

 دادي؟ گوش حرفامو نشستي...فرهنگ آخه؟فضولي؟بي چه تو به_

 .خواست دلم_

 اين با.کني حفظش کن تالش بعد بيار بدست زيبايي برو اول تو...قيافت اين با.تو کردي غلط_

 .خوندنت کتاب

 شروع باز و برگردوند روشو.کرد نگام تاسف با و داد تکون راست و چپ به سرشو کنان نچ نچ

 بيرون گمورن سفيد هندزفري پشتيم کوله بيروني جيب از و شدم خيال بي منم.کردن مطالعه به کرد

 !واال.گره مشت يه بگم بهتره.کنم عرض چه که هندزفري البته.آوردم

 و يمگوش به کردم متصلش راحت خيال با کردم باز شونو همه وقتي.ها گره جون به افتادم دندون با

 خمار کم کم چشمام شد باعث که بود آروم آهنگا ريتم قدر اون.آهنگ دادن گوش به کردم شروع

 .برد خوابم که نکشيد طولي.بشه

 

 نگاه پاش سرتا به.کرد مي نگام تحسين با و بود ايستاده بروم رو سينه به دست آدرين...»

 مه گل دسته يه.سفيد پيرهن با مشکي کراوات و شلوار و کت.بود شده گل دسته يه مث.کردم

 لبخند يه.سمتم گرفت رو گل دسته و طرفم اومد قدم چند.طبيعي سرخ رز گل دسته يه.بود دستش

 و يدمخند.کرد آناليز پامو سرتا و ايستاد سينه به دست باز.گرفتم ازش رو گل دسته و زدم مليح

 .زدم چشمک واسش

 .خانوم عروس ببينم بچرخ_

 وپيشونيم و جلو اومد.بود خواستن و ذوق از سرشار چشماش.کردم نگاش لبخند با و زدم چرخ يه

 .کههههه کني مي ديوووووووونم:گفت خوشگل لحن يه با...بوسيد

 و خوشگل باغي.باغ توي زدن قدم به کرديم شروع و گرفتيم رو همديگه دست...زدم لبخند باز

 .شکوفه و گل کلي با.سرسبز

 جا همه يهو که خنديديم مي آدرين با داشتيم...شد مي کشيده چمنا روي عروسم لباس ي دنباله

 از يهو.گرفت فرا مه رو جا همه.شد ابري آسمون.شدن سياه ها شکوفه و درختا برگ.شد تاريک
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 حنل يه با...خنديد دل ته از...بود افراسياب.من خداي واي...جلو اومد اسلحه با نفر يه غليظ مه بين

 انايس.عاشقتم:گفت گوشم دم و کرد بغلم محکم آدرين.زد مي هميشه از تر تند قلبم...ترسناک

 ...دا دوستت.من

 تني با آدرين.ديدم مي چي واي.رسيد گوش به اسلحه صداي که بود نشده تموم حرفش هنوز

 کردم شروع و بستم چشمامو..بود شده تبديل سرخ به منم سفيد لباس.زانوش رو نشست خوني

 ..«زدن جيغ به

 

 وت فهميدم اومد سرجاش حالم که اين از بعد اما کجام دونستم نمي اولش.کردم باز چشمامو يهو

 کپا پيشونيمو روي سرد عرق و دادم قورت دهنمو آب بدبختي با.بود شده خشک لبام.اتوبوسم

 ماا گرفتم شمارشو بار چند...نداد جواب اما خورد بوق کلي.گرفتم رو آدرين ي شماره سريع.کردم

 تانهبخ خوش.بزنم زنگ هم ديگه بار يه گفتم که شدم مي اميد نا داشتم ديگه...نداد جواب هم باز

 .کردم هنگ رسيد گوشم به که صدايي شنيدن با اما.داد جواب

 جانم؟:گفت مي عشوه با که افاده و فيس پر دختر يه صداي

 راد؟ آقاي همراهه...سالم_

 بفرماييد؟ بله_

 شما؟ ببخشيد_

 مربوطه؟_

 بهش؟ بدين رو گوشي شه مي:گفتم عصبانيت با

 .خيـــــــــــر_

 .بهش بده رو گوشي گفتم_

 .فعال کنه صحبت تونه نمي_

 وقت؟ اون چرا_

 شما؟ مربوطه؟اصال_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

317 

 

 .کالسيشم هم من...من...من_

 خب؟_

 .رسم مي ديگه ساعت سه تا بگين بهش_

 باي.اوکي_

 ي دختره.همديگه روي دندونام سابيدن به کردم شروع عصبانيت زور از.کرد قطع سريع خيلي

 .دونستم مي.پسراس بقيه مث آدرينم دونستم مي اولشم از بووووود؟من کي.پررو

 و شد پياده راه توي هم زشته دختر.دادم گوش آهنگ و خوردم تنقالت مشت يه ناراحتي با

 ات خورد بوق کلي.آدرين به زدم زنگ.رسيديم که بود شب نصفه از بعد نيم و 0 حدود ساعت.رفت

 چيه؟:بود خودش بار اين.برداشت

 .سالم_

 .عليک_

 .رسيدم من_

 چي؟ که خب_

 .باي.هيچي:گفتم و چسبوندم آمپر بار اين

 ورشهپ يه که گشتم مي تاکسي يه دنبال.گرفتم راننده کمک از چمدونمو و کردم قطع رو گوشي

 من اما.شم سوار که زد بوق واسم...کردم نگاش اخم با...بود خودش.ترمز رو زد کنارم پانومرا

 ردب گرفت دستمو و کشيد بيرون دستم تو از چمدونمو عصبانيت با و شد پياده.نکردم توجهي

 .شو سوار گفتم:ماشين در سمت

 بر...عقب هم دختر يه و پسر يه و جلو صندلي جلف دختر يه.بودن نشسته نفر چند ماشين داخل

 دادم ور شيشه.کرد مي خفم داشت الکل بوي.نکردم سالمشونم حتي.عقب نشستم تمايلم خالف

 تا رو ضبط صداي بود نشسته جلو که دختري.آورد در حرکت به ماشينو و شد سوار آدرينم...پايين

 شروع دخترا تا دو...افتادم بودم آيالر با که روزايي ياد.شد مي منفجر داشت سرم.کرد زياد ته

 بعيد آدرين از آدمايي همچين با گشتن.بودن کي ديگه اينا خدايا...آهنگ همراه خوندن به کردن
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 اديع حالتش.کرد نگام لحظه يه خمار چشم با آدرين.انداختم راننده جلوي ي آينه به نگاهي...بود

 کرده؟ مصرف الکل نکنه خدايا واي...نبود

 .بهم بده آدامس يه فلورا:گفت بود نشسته جلوش که دختره به

 ...هس دختره همين گفت مي که فلورا فلورا پس

 رج جلدشو.بود کرده گير آدامسه اما بياره در آدامس يه اومد آدرين.بهش داد آدامس بسته يه فلورا

 مي عصباني جور بد.بيرون کرد شوت بقيشو و باال انداخت آدامس تا چند عصبانيت با و داد

 ميقع نفس يه.زد پس محکم دستشو آدرينم.کشيد موهاش تو دستي و طرفش شد خم فلورا...زد

 ادفتص يه منتظر لحظه هر.پاچم تو افتاد مي قلبم داشت...کرد دوچندان ماشينو سرعت و کشيد

 .پايين برن همه:گفت و داشت نگه ماشينو بزرگ ي خونه يه جلوي يهو...بودم

 .ياال.جلو بيا.نه تو:گفت و شد خيره بهم آينه تو از و کرد خفه ضبطو.کردم نگاش مردد

 .خوبه جام جا همين_

 .جلو بيا گم کري؟مي مگه:زد داد

 در حرکت به ماشينو باز.شدم سوار جلو رفتم.خونهه داخل رفتن هم تا سه اون.شدم پياده حرص با

 .بوديم شده الل دوتامون.آورد

 .بده سيگار باکس يه داشبورد تو از_

 .داره ضرر.نکش سيگار خوردي الکل اگه_

 مشکليه؟.بميرم خوام مي اصال...نداره ربطي تو به_

 بودي؟ خوب ظهر که شده؟تو چت آدرين_

 .موني مي قلو دو چسب مث...مياد بدم ازت....پررو...چه؟هان؟ تو به_

 .دنبالم مياي گفتي خودت...حب_

 که االح...زندگيم تو زده گند که حاال...شده پيداش حاال آشغالم اون...بيرون برو زندگيم از گمشو_

 .طورين همين همتون...هه...داره بچه تا دو

 .شم پياده خوام مي کنار گي؟بزن مي چي_
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 .بدو.نخ يه من بده...پايين کن پرت خودتو داري مشکلي

 .الکل از بعد بده سيگار گفتم_

 .بده_

 .دم نمي_

 و تداش نگه ماشينو خونش جلو که نکشيد طولي...نزد حرفي ديگه و فرمون رو زد مشت با محکم

 وارس.آپارتمان داخل رفتم همراش لرز و ترس کلي با...کرد پيادم زور به و کرد باز منو در.شد پياده

 و گوشه يه ايستادم داخل رفتيم وقتي.بپرسم سوالي ازش نداشتم جرعت.شديم آسانسور

 ..خو ببري منو ميشه:گفتم

 .خيــــــــر_

 شده؟هان؟ چت چرا؟تو_

 .چه تو به_

 .مونم نمي جا اين شب من_

 اج خورمت؟آره؟اين مي:گرفت چونمو دست يه با و ديوار به چسبوندم و عقب داد هلم عصبانيت با

 ...ديگه بگو خورمت؟د مي باشي

 .بود گرفته چونمو محکم چون يزنم حرف تونستم نمي اصال.نزدم حرفي اما کردم بغض

 به چيزي شکستن صداي که خورد مي آب داشت.آشپزخونه تو رفت و کرد ولم بعد کرد نگام يکم

 .لعنتي:زد داد بعد مدت يه.رسيد گوش

 دستش تو ليوان ي دسته هنوز.خوني دستشم و بود شکسته ليوان.آشپزخونه تو رفتم سراسيمه

 هب دستش درد از و کرد پرت ليوانو ي دسته.ديوار تو زده محکم ليوانو که دادم احتمالو اين.بود

  .بست محکم رو در و اتاق تو رفت حرص با...نذاشت که سمتش برم خواستم مي.پيچيد خودش

 هب داشتم رو رفتارايي همچين انتظار کسي هر از.بودم شده متعجب سخت رفتارش ي مشاهده از

 ها شهشي خورده کنار از احتياط با خيلي.آشپزخونه سمت رفتم و کشيدم عميق نفس يه.آدرين جز

 با هم باز.کردم پيدا رو اوليه هاي کمک ي جعبه باالخره جو و جست يکم از بعد و کردم عبور
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 فتمر و برداشتم جعبه توي از رو بود الزم که وسايلي.برگشتم رو بودم اومده که مسيري احتياط

 جوابي اما.کوبيدم در به متوالي ي ضربه چند و کشيدم عميق نفس يه.آدرين اتاق در پشت

 نآدري بلند و وحشتناک صداي با تا دادم ادامه قدر اون و کردم تکرار دوباره رو کار همين.نشنيدم

 جونم؟ از خواي مي چي کن ولم:بکشم کار از دست شدم مجبور

 .بگم بهت تا درو اين کن باز_

 به ظهلح اون تو.نبوده قفل اصال ديدم تعجب کمال در.دستگيره سمت بردم دستمو.کرد سکوت باز

 .بستم سرم پشت هم رو در و شدم اتاقش وارد خالصه...کردم شک خودم عقل

 .سوخت واسش دلم.داد مي فشار و بود گرفته زخمشو هم در اي چهره با و تخت روي بود نشسته

 مين آزارش وجودم يعني پس.نداد نشون العملي عکس هيچ.کنارش نشستم و رفتم جلو آروم آروم

 نمي نگاهمم حتي آدرين اما زدم لبخند يه و کردم خوش مسخره خيال و فکر اين به دلمو.داد

 اام گرفتم بازوشو آروم.گرفت ضرب زمين رو پاش با و برگردوند من مخالف جهت به سرشو.کرد

 کرارت کارمو باز بودم حرفا اين از تر سرتق که منم.کرد آزاد دستم بين از بازوشو عصباني خيلي

 ماده.کردن تالش ديگه و شد خيال بي تقال يکم از بعد اونم.نگرفتم شل قبل ي دفعه مثل ولي کردم

 مرور به اما سوزه مي يکم اولش.دوني مي بهتر که خودت:گفتم و برداشتم رو کننده عفوني ضد ي

 .شه مي آروم زمان

 از سرشار من نگاه و خشم از پر اون نگاه.خورد گره هم تو نگاهمون.طرفم برگردوند سرشو

 .تعجب

 درد شدت از دستشم دوتا.بست محکم چشماشو و خورد تکون يکم.زخم جاي ريختم رو مايع

 .سوزه مي:گفت لب زير آروم.بود کرده مشت

 .شه مي تموم اآلن.دونم مي_

 با ايينشوپ لب و بود بسته چشماشو هم باندپيچي موقع.بستم باند با زخمشو روي گذشت که يکم

 .گرفت مي گاز دندوناش

 بازش و کمدش سمت رفتم پاشدم.بود روش خون ي لکه تا چند.انداختم پيرهنش به نگاهي

 که سفيد شرت تي يه...خوشگل و شيک خيلي همشون.اومدم وجد به لباساش ديدن از.کردم
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 برگشتم باز و آوردم بيرون همرنگش شلوارک همراه به بود شده درج نوشته روش

 .بپوش رو اينا:گفتم.پيشش

 .نگفت چيزي و انداخت لباسا به نگاهي يه

 شرتتو تي کنم مي کمک بخواي اگه:گفتم و سمتش برگشتم لحظه يه که بيرون رفتم مي داشتم

 .بپوشي

 .نکرده الزم_

 .راحتي جور هر_

 .نمک کمکت بذار کنار بکش:سمتش رفتم و خنديدم.کنه باز هاشو دکمه خواست مي دست يه با

 .داد بيرون صدا با نفسشو و موهاش تو برد فرو دستشو کالفگي با

 نزديک زا لختشو ي باالتنه وقتي.بياره در پيرهنشو کردم کمکش و کردم باز يکي يکي هاشو دکمه

 يم مهار دستامو خفيف لرزش و دادم مي قورت تند تند دهنمو آب.کنم سکته بود مونده کم ديدم

 که شد کشيده سينش رو دستم بار چند بپوشه شرتشو تي کردم مي کمک بهش وقتي.کردم

 يکوفت يه برم من تا کن استراحت تو:گفتم شد انجام عمليات وقتي...بشه مورمورم شد باعث

 .کنم درست چيزي

 مکرد جمع رو ها شيشه خورده اول.بيرون رفتم حرف بي منم.نگفت چيزي و کرد نگام طوري همون

 هک بزنم صدا آدرينو برم اومدم چيدم رو ميز وقتي.کردم درست کتلت و مرغ سوپ يکم هم بعد

 .کنه مي نگام داره و اتاقش در چارچوب تو ايستاده ديدم

 .حاضره شام بيا_

 سهوا سوپ يکم.روبروش نشستم منم.ها صندلي از يکي روي نشست و ميز سمت اومد آروم آروم

 .خوردم آروم آروم و برداشتم کتلت يه منم.خورد همشو حرف بي و کشيد خودش

 .سانا مرسي_

 بابته؟_

 .ها شيشه البته و...شام_
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 .بزني کپک خونه کنج که کنم ولت گشنه نيومد دلم.ديگه مهربونم کنم چيکار_

 اونجا شب:گفت و کرد اشاره بود اتاقش روبروي که اتاقي به.شد بلند جاش از و زد پوزخند يه

 .بخواب

 .باشه_

 رفاظ و کردم مرتب رو ميز منم.بست آروم رو در بار اين اما اتاقش تو رفت و کشيد عميق نفس يه

 در انتوموم نداشتم جون حتي.بود شده صفر شيبم و بودم افقي ديگه اتاق تو رفتم وقتي.شستم رو

 .تخت رو کردم پرت خودمو و کندم سرم رو از شالمو فقط.بيارم

 .مداشت تشنگي احساس و بود شده خشک دهنم بدجور.شدم بيدار خواب از که بود شب هاي نيمه

 .بيوفتم پس بود نزديک تعجب از روبروم ي صحنه ديدن با کردم باز کامل چشمامو وقتي

 رارق دستاش روي سرشم و تخت رو بود گذاشته دستاشو و بود نشسته زانوهاش روي تخت کنار

 .بود داده

 کنه؟ديوونس؟ مي چيکار اينجا اين:گفتم دلم تو و کردم جور و جمع خودمو

 باز.انداختم شدش باندپيچي دست به نگاهي...بود شده معصوم خواب تو چقدر.کردم نگاش يکم

 .سوخت واسش دلم

 .خوابيدم کاناپه رو و هال تو رفتم پاشدم خودمم.روش انداختم برداشتم تختيو رو

 

 باعث که دادم بدنم به قوسي و کش و کشيدم اساسي ي خميازه يه.کردم باز چشمامو آروم آروم

 .بدن صدا شق شق هام مفصل از بعضي شد

 و 9.کشيد سوت سرم چنده ساعت که اين کردن هضم با.انداختم ديوار روي ساعت به نگاهي

 .نيم؟واااااااو

 ناو آدرين ديدم وقتي.بودم خوابيده توش شب که اتاقي سمت دويدم.پريدم جام از کانگورو مث

 .رفته گذاشته منو حتما:گفتم خودم پيش.شدم عصبي نيست جا

 ...اما.اتاق داخل رفتم کله با که کردم باز رو در محکم قدر اون.اتاقش سمت رفتم کنان غر غر
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 زا که بدو.شه نمي بد هم بزني در يه:گفت و عقب کشيد خودشو.آدرين ي سينه تو رفتم صاف

 .مونديم دانشگاه

 نکردي؟ بيدارم چرا_

 .شد دير ببينم بدو.کردي مي بيدار منو بايد جنابعالي مادموزل.پررو چه_

 .کرد نگام منتظرانه و برداشت رو بود روش که لباسايي.تختش سمت رفت حرفش دنبال به

 چيه؟_

 بيرون؟ ببري تشريف خواي نمي_

 مداشت.کردم عوض لباسمو سرعتي چه با و چجوري ديدين مي بايد فقط.بيرون رفتم و خنديدم

 .اتاقش تو رفتم.زد صدام آدرين که کردم مي سرم مو مقنعه

 .ببند پيرهنمو ي دکمه_

 باال آرنج ات آستيناشو که شکالتي چسب پيراهن يه با اي نسکافه کتون شلوار يه.کردم اندازش بر

 .شلوارش همرنگ گردن دستمال يه و بود زده

 مي نادکل خودش به کنان پيست پيست هي اونم.باال به پايين از ها دکمه بستن به کردم شروع

 .نبند اينو.بسه:گفت رسيد که آخر ي دکمه به.زد

 اونم.دمپوشي کفشامو در جلوي رفتم و دوشم رو انداختم پشتيمو کوله.بيرون رفتم و آوردم در اداشو

 پاش بدبختي با و آورد بيرون کفشي جا از رنگ اي قهوه تميز و تر cat کفش جفت يه عجله با

 نم کفشتم بند مونده همين.کني حساب کمکم رو توني نمي ديگه جا اين sorry:گفتم دلم تو.کرد

 .خففففن زدي ببند؟توهم کفشمو بند بيا گفت کي آدرين اصال...ببندم

 .يمگرفت پيش در رو دانشگاه راه و شديم سوار زود.بيرون رفتيم سريع پوشيد کفششو وقتي

 کوچولو؟ شازده بري راه خواب تو داري عادت هميشه:گفتم و صندلي به دادم تکيه

 چطور؟_

 ديشب؟_

 خب؟_
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 اتاق؟ تو_

 خب؟_

 .نکن خب خب قدر اين_

 خب؟_

 .خب نگو ميگم.نچ_

 خب؟_

 .خب بگو_

 خب؟_

 آدريــــــــــن؟_

 خب؟_

 .اصال هيچي_

 خب؟_

 .کردي ديوونم_

 خب؟_

 پيشم؟ اومدي چرا ديشب گم مي.هييييييي_

 من؟_

 .عمم پس ن_

 .نيومدم من_

 .گي مي دروغ_

 .نمياد يادم چيزي که من_

 .اومدياااا_
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 اوکي؟.نيس بيش توهمي اينا_

 .زدي توهم خودت_

 پياده و داشت نگه ماشينشو فروشگاه يه جلوي.کرد نگام تمسخر با و انداخت باال ابروهاشو

 .شد سوار و برگشت پرت و خرت از پر نايلون يه با بعد دقبقه چند.شد

 .نکني ضعف بخور رو اينا بيا_

 .باشه.شااااات اوه_

 .خوردم کاکائو شير يه با شکالتي کيک يه منم.آورد در حرکت به و کرد روشن ماشينو

 .گشنمه.بده منم ب_

 خخخخخ.قوانينه خالف.خورد چيزي نبايد رانندگي موقع_

 .کيکو اون کن باز_

 و زد پوزخند يه گه بود آخراش ديگه.زد مي کل يه گاهي از هر.طرفش گرفتم و کردم باز کيک يه

 مگه؟ کوري.وحشي:گفتم اخم با و عقب کشيدم دستمو.گرفت دندون انگشتمو محکم بعد

 .برسيم کالس آخرين به اميدوارم...کورم کن فک تو_

 .بود مون پاييزه ترم اول روز مثال امروز خدا واي_

 .خوابيديم خوب عوضش.درک به باشه_

 بتونم تا دويدم مي من و رفت مي راه آدرين.شديم دانشگاه وارد عجله با و شديم پياده دو هر

 طبق.نيارن در حرف واسمون وقت يه تا شديم جدا هم از شديم سالن وارد وقتي.برسم بهش

 استادمون و داشتيم خارجه زبان ساعت اون بختانه خوش.شدم کالس وارد من اول توافقمون

 مرفت آدم ي بچه مثل و کردم سالم يه خجالت با.کرد نمي گيري سخت زياد و بود شروين باباي

 .کردم رو کار همين منم.بشينم پيشش برم تا کرد اشاره بهم شراره.دانشجوها ي بقيه سمت

 .وت بياد شازده ديگه که اآلنه:گفتم مي خودم پيش و نداختم مي ساعتم به نگاه يه گاهي از هر

 .نيومد زنگ اون اصال اما
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 ههههه.کرديم مي تشريح قورباغه بايد.بود بارمون اولين.تشريح اتاق رفتيم مي بايد بعد ساعت

 تفاوت بي من اما داشتن استرس شديم تشريح اتاق وارد که لحظه همون از که روشا و شراره

 .بودم

 که داشت قرار وسطش طويل ميز يه و بود سرد نسبتا دماي با بزرگ اتاق يه تشريح اتاق

 ودب ايستاده فرهود استاد.بود ميکروسکوپ تعدادي ميزه روي و بودند شده جمع دورش دانشجوها

 .شدند ساکت ها دانشجو که اين تا کرد وارد ميز به ضربه چندتا خودکارش با.ميز سر

 .کنيم تشريح قورباغه قراره امروز:گفت و کرد صاف صداشو

 يه به فقط اما شد چندشم منم.شد جمع خفـــــــن دخترا ي همه ي چهره اومد قورباغه اسم تا

 .کردم بسنده پوزخند

 :دادن توضيح به کرد شروع فرهود استاد

 مي صورت مرحله سه در خودش امر اين که کرد نخاع قطع را جانور بايد اول قورباغه تشريح براي

 .گيرد

 يمکن مي پيدا را اي حفره جانور پاهاي طرف به چشم دو واسط حد از تشريح سوزن وسيله به: يک

 لتحا تا فشاريم مي بدن داخل به را سوزن سپس. گويند مي ”اي پيمانه روزنه“ حفره اين به که

 و کند يم قطع را جانور نخاع و مغز بين ارتباط شکستن اين. کنيم احساس را استخواني شکستن

 .کند مي جلوگيري جانور کشيدن درد از

 نخاعي اعصاب و برده جانور پاهاي طرف به فقرات، ستون داخل حفره همان از را سوزن سپس: دو

 کامل طور به پاها که زماني تا را عمل اين. بريم مي بين از کامل طور به را ها مهره ناحيه در جانور

 .دهيم مي ادامه است، نشده صاف

 چرخش همزمان، طور به و بردن عقب و جلو صورت به تشريح سوزن با اعصاب اين تخريب عمل

 جانور مغز و سر طرف به حفره همان از را سوزن: سه... گيرد مي انجام فقرات ستون در سوزن

 .کنيم مي تخريب را مغز ترتيب، به بزرگ و کوچک اي دايره حرکت دو با و کنيم مي داخل
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 و شديم کار به دست شد تمام استاد هاي حرف اينکه از بعد و داديم گوش دقت با همگي

 .گرفتيم فرهود استاد از رو نياز مورد وسايل و کرديم دستمون هامونو دستکش

 ودمخ دارم ازتون که شناختي حسب بر منم.بشين تقسيم دونفري هاي گروه به بايد خب:استاد

 .کنم مي بنديتون تقسيم

 ور من اسم استاد وقتي.پسر يه و بود دختر يه ها گروه توي معموال.اسامي خوندن به کرد شروع

 با...با سپهر خانومه...اومممم:گفت و انداخت مونده باقي پسراي به نگاهي و کرد مکث يکم خوند

 .راد آقاي

 هي گروه هر به...پيشش برم که کرد اشاره بهم و کرد نگام تفاوت بي.انداختم آدرين به نگاهي

 .دادن خوشگل ي قورباغه عدد يه و ميکروسکوپ

 اندازشبر چندش با.بيارم باال بود نزديک روتون به گالب افتاد ميز روي ي قورباغه به چشمم وقتي

 وت از رو سوزن و زد بهم آروم ي تنه يه بقيه چشم از دور آدرين.برداشتم رو تشريح سوزن و کردم

 .کارا اين به چه رو تو.ببينم من بدش:گفت و کشيد بيرون دستم

 کنم؟ چيکار من پس_

 هههه.کن پاک پيشونيمو روي عرق دستمال با وايسا تو_

 .مزه خوش.هه هه هه_

 .خوشگلتره تو از قورباغه اين کنم مي فک چي هر:گفت و کرد نگام تاسف با

 .باشه مبارک پس.اوهوک_

 شه؟ مي حسوديت هم قورباغه مياره؟به زورت چرا_

 .نخير_

 .بعله_

 انجام به کرد شروع آدرين.ميز به زدم زل و شدم الل کنه مي نگامون اخم با استاد ديدم وقتي

 گاهي از هر.کردم عادت بعد اما بود آور چندش برام خيلي اولش منم.بود گفته استاد که مراحلي

 .داد مي تذکر بهشون مدام استاد و اومد مي دخترا ايششش ايششش صداي
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 .کنيم تشريح بايد تازه حاال.شد تموم ببين:آدرين

 کنم؟ پاک پيشونيتو روي عرق دکتر_

 .اوهوم:گفت و خنديد نمک با

 .ها ها ها.کنم پاک تا بشين_

 .ببند_

 .ادب بي_

 .داد رو بهت شه نمي_

 .ميشه تو به که نه_

 .بابا برو_

 خوش ليخي.کشيد طول کلي کار اين که.کنيم تشريح رو حيوونکي قلب شد قرار.شد مشغول دوباره

 .گذشت وقت و شد تموم دانشگاهي ساعت کي نفهميديم اصال.گذشت

 دستکش هنوز آدرين اما.آوردم در تنمو توي روپوش و دستام توي کثيف و خوني هاي دستکش

 ازن لپتو بذار.نازي آخي:گفت تهديد حالت به و صورتم جلوي گرفت دستاشو.بود نيورده در هاشو

 .کنم

 .نکرده الزم.نکنننننن_

 خودم هک زدم جيم چنان.الفرار گفتم که داشت فاصله صورتم با سانت يه از کمتر.جلو آورد دستشو

 رفتم.سالن در دم بودن ايستاده منتظر شراره و روشا.اومدم بيرون سالن از کي نفهميدم

 کردين؟ تشريح عشقتونو:پيششون

 بود؟ چندش چه ديدين.اه اه...بود خودت عشق.گمشووووو:شراره

 اون؟ شبيه شه مي بچت ببيني خيلي نفرو يه عکس اگه گن مي که شنيدي شراره_

 .پ ن پ_

 نزدي؟ زل هه قوراغه به زياد ميکروسکوپ زير که امروز احيانا_
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 .خفـــــه.ساناااااا_

 .خنديدن به کرد شروع غش غش هم روشا

 مي وقت دير و تهراني راه تو نگفتي بودي؟مگه کجا ديشب:پرسيد کشيد ته خندش وقتي

 .موندما منتظر رسي؟کلي

 .آدرينه تقصير همش_

 چرا؟_

 .مگفت چيزو همه.پياززز تا سير چطور؟از اونم.گذشته شب قضاياي کردن تعريف به کردم شروع

 زندگيش؟ تو اومده ويونا بازم يعني:شراره

 .کردم برداشت اينجوري من_

 کالم يک در و ميان دارن شروين و آدرين که فهموند بهمون ابروش و چشم خاص حرکت با روشا

 .بود خنگ من گروهي هم چقدر:گفت حنده با شروين. کرديم سکوت هم ما.شدنه خفه وقت

 .رفيق يکيه دردمون:گفت و خنديد آدرينم

 شراره گروهيت هم مگه شروين...هستم تو خنگه؟بعض کجام من پررو هــــــي:بهش توپيدم

 نبود؟

 .کرد مي ايش ايش فقط.بود عباسي پروانه.بابا نه...خنگ؟ گم مي شراره به من تو نظر به:شروين

 .ذلييييييل زن.بکني غلطا اين از عمرا که تو.بابا نه_

 .باهاتم اينو.ايول:گفت من به رو و خنديد آدرين

 .دارم دوس زنمو فقط.نيستم ذليل زن من:گفت و کرد نگام چپ چپ شروين

 داداش؟ بگي چي نگي اينو:گفت و شونش رو زد آدرين

 شدين؟ راحت.ذليل زن من باشه جان آقا:شروين

 کني دعوتمون امروز بايد ذليلي زن چون.کردم پيتزا هوس من ذليـــــــل زن. بوديم که راحت_

 چيه؟ نظرتون ها بچه.رستوران
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 .موافقم که من.آفرين.زدي حسابي و درست حرف عمرت تو بار يه باالخره:روشا

 .کنين حساب درصد صد منم روي:آدرين

 .بگه آقامون چي هر:شراره

 هم؟ تو.شرارهه.إإإإإ:گفتيم مجرد تا سه ما يهو

 .من مهمون بريم باشه:شروين

 بدم؟ پيشنهاد يه من:روشا

 .کنيم مي گوش:آدرين

 بعد امروز.آورد در بازي ديوونه شه نمي که رستوران تو.بخوريم خونه بريم بگيريم پيتزا بريم:روشا

 .شديماااا جمع هم دور همگي باز هفته چند از

 .خوبيه فکر:شروين

 .اليکم مي:من

 ....آقامون چي هر:شراره_

  نگو.شراره:بهش پريديم تا سه ما دوباره

 .خودشون ماشين با هم عاشق کفتر دوتا اون رفتيم آدرين ماشين با روشا و من

 ها يتزاپ باالخره شديم االف کلي که اين از بعد و داشتن نگه ماشينو معروف فروشي پيتزا يه جلوي

 خونه بريم شد قرار...برد مي آدم سر از هوش و بود گرفته آدرينو ماشين کل پيتزا بوي.گرفتيم رو

 .بود تر نزديک چون.اينا شراره ي

 عدب و داديم رو ها پيتزا ترتيب کاري هر از اول.داخل رفتيم همگي و کرد باز رو در کليد با شروين

 نزديکاي و کرديم بازي وسطي وسط رفتيم هم بعدش.ترکونديم حسابي و گذاشتيم آهنگ هم

 .رفت خودشم و خونه رسوند رو روشا و من آدرين که بود غروب

 رنگ سفيد اي جعبه.انداختم نگاهي کرد مي سنگيني دستم تو که شکلي مستطيل کادويي جعبه به

 اومدم يم که دفعه هر اما چيه جعبه داخل دونستم مي که اين با.بود شده بسته مشکي روباني با که

 رو هجعب در و روبان سمت بردم دستمو.گرفت مي فرا وجودمو کل نشدني وصف هيجاني کنم بازش
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 ينما خانوم سوسکي:خوندم رو داشت قرار داخلش که کوچکي يادداشت بيستم بار براي.برداشتم

 و خودت مواظب.منه ي سليقه چون اومده خوشت ازش که دونم مي.بودم داده قولشو که مانتويي از

 .زشت ي ملکه باش يادگاري اين

 بود يمجلس آخه.تونستم نمي اما بپوشمش زودتر چه هر داشتم دوست چقدر:گفتم و زدم لبخند يه

 .پوشمش مي امروز اما.خورد نمي رفتم مي من که جاهايي درد به و

 .تره ناراحت هميشه از و بده خيلي حالش بودم مطمئن.آدرين فکر تو رفتم ناراحتي با

 ستد خياالت و فکر تا دادم تکون راست و چپ به سرمو نشم ناراحت ها اين از بيشتر اينکه براي

 مي رو گردنم پشت که حالي در.تختم رو گذاشتم رو مانتوئه و شدم بلند جام از.بردارن سرم از

 مچش با.بگيره دوش بود برده تشريف خانوم روشا اما بود روشن تلوزيون.هال تو رفتم خاروندم

 خاموش تلوزيونو و برداشتمش.کردم پيداش کاناپه پايين باالخره و گشتم کنترل دنبال

 طولي.داد حمام در ي دستگيره صداي به جاشو و شد قطع آب شر شر صداي موقع همون.کردم

 .شد ظاهر هال وسط بلندي رنگ آبي ي حوله با روشا که نکشيد

 .بشيم آماده زودتر بهتره.مراسم بريم هم با تا دنبالمون مياد گفت زد زنگ شروين_

 رحاض سوته سه.اوکي:داد جواب کرد مي خشک خيسشو و کوتاه موهاي حولش کاله با که حالي در

 .شم مي

 .بپوشم من بده تفنگيتم لوله مشکي شلوار اون روشا_

 .داري مشکي شلوار خودت که تو.بپوشم چي خودم پس_

 .بخ بپوش ديگه چيز يه تو.شده رفته رو و رنگ حسابي و شاهه ناصرالدين زمان مال اون.بابا نه_

 .شه مي چي ببينم حاال_

 .دارم مي برش رم مي خودم_

 گيري؟خودمختار مي اجازه داري مرض داري برش خواي مي خودت که تو_

 .ديگه اينيم ما_
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 ياليوسا و اتاق چون.نبود سختي کار کردنش پيدا.برداشتم نظرو مورد شلوار و اتاقش داخل رفتم

 يم گم بعدش ربع يه کردي مي ول فيل توش اگه که بود بنده اتاق فقط.بود مرتب هميشه روشا

 !!!شد

 کردن اتو از بعد هم رو مانتوئه و کردم پام رو روشا شلوار و برگشتم اتاقم به دوباره

 ايزس لحاظ از هم.اومد مي بهم خيلي.کردم انداز بر خودمو حسابي و آينه جلوي اسيتادم.پوشيدم

 .مدل لحاظ از هم و بود عالي

 تصور به که داشت کمربندي پارچه همون جنس از و بود فون پايينش.بود براق ساتن جنسش

 .بود زانوم از تر باال وجب يه بلنديشم.شد مي بسته جلوش پاپيون

 يمشک ساتن روسري يه.سرم باالي کردم جمع کليپس با موهامو ي بقيه و زدم کج موهامو جلوي

 .مداو مي بهم خيلي که بود هايي رنگ جزئ مشکي رنگ.کرد دوچندان زيباييمو که کردم سرم هم

 برداشتم مات و مليح رنگ کالباسي لب رژ يه باالخره.گشتم مات لب رژ يه دنبال آرايشيم لوازم بين

 مانتوي يه.بود آماده هم روشا...شدم خارج اتاق از و زدم ادکلن يکم.زدم هام لب به دقت با و

 و کردم مظلوم قيافمو.بود پوشيده اي سورمه شال و شلوار يه با بلند رسمي و مشکي

 روشاييييي؟:گفتم

 خواي؟ مي چي باز_

 .مشکيتو مجلسي کيف_

 ديگه؟ امر_

 نه؟ يا دي مي_

 .بردارش_

 پام هم لسيمج رنگ مشکي بلند پاشنه کفش يه.کفشي جا سمت رفتم و برداشتم مجلسيشم کيف

 .شدم شراره و شروين متنظر شراره همراه به و کردم

 .بريم.درن دم کنم فک.زد تک شراره:گفت و انداخت گوشيش ي صفحه به نگاهي روشا
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 و شروين.بود گفته درست روشا.بيرون رفتم و کردم برانداز کفشي جا باالي ي آينه داخل خودمو

 بهم نگاهي آينه توي از شروين.شدم سوار و کردم سالم بهشون سر با.بودن در دم شراره

 خوبي؟:گفت و انداخت

 .نيستم بدک اي_

 .کرد سالم دوتا اون به بست مي رو در که حالي در.شد سوار و کرد قفل رو خونه در روشا

 نه؟ مگه.ناراحته خيلي آدرين حاال بميرم واي:شراره

 هم و اون هم.ناراحته خيلي آره:داد جواب آورد مي در حرکت به ماشينشو که حالي در شروين

 .مادرش

 .کنم مي درکش.طفلي آخي:روشا

 کرد؟ تمام باباش ديشب شروين_

 .بود ناراحت خيلي.بهم زد زنگ که بود 8 تقريبا ساعت.آره:شروين

 .کردن فوت که شه نمي باورم.بودم عماد آقا پيش بيمارستان تو 4 ساعت تا ديروز_

 گفت؟ زد زنگ خودش هم تو به_

 .نداد جواب بپرسم حالشو زدم زنگ بهش منم.گفت بهم شراره نه_

 شديم يم پياده وقتي.نشد بدل و رد بينمون صحبتي هيچ مقصد به رسيدن تا کرديم سکوت همگي

 .اي خونه چه.wow:گفت حيرت با روشا

 در دم مشکي شلواراي و کت با هايکالس مرد تا چند.بود باز که خونه در سمت رفتم و نگفتم چيزي

 فتيمر و گفتيم تسليت هم ما.گفتن آمد خوش بهمون ديدنمون محض به.بودند ايستاده صف به

 هکرد تيپ خوش کلي همشونم.بودند نشسته خونه بزرگ سالن دور تا دور دار عزا آدم کلي.داخل

 دنبال چشم با.کردن مي گريه واقعا هم محدودي تعداد البته.بود تظاهري هاشونم گريه و بودند

 اومدن اشک از شده سرخ هايي چشم با پوش مشکي خانومه تا چند.نديدمش اما گشتم آدرين

 ما.ودنب خالي که هايي سلطنتي مبل سمت کرد مون راهنمايي يکيشون.گفتن آمد خوش و طرفمون

 .روشون نشستيم و ندونستيم درست رو ايستادن هم
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 لفج دختره مشت يه.زد مي زار دل ته از و آدرين ي عمه کنار بود نشسته.کارولينا به افتاد چشمم

 هدفع هر کارولينا اما.بخوره قند آب که کرد مي اصرار بهش مدام يکيشون که بودن برش و دور هم

 عکس قاب يه ديدم کردم دقت که خوب.کرد مي گريه بهار ابر مثل و زد مي پس رو قند آب ليوان

 گذاشتش و گرفت ازش رو عکس قاب اصرار و سماجت کلي با آدرين ي عمه.کرده بقل محکم رو

 .بود عماد آقا عکس رفت مي انتظار که طور همون.ميز گل روي

 فنجون يه روشا و شراره اما.ندارم ميل گفتم من.کرد تعارف چايي واسمون مستخدمين از يکي

 .برداشتن

 مدتي.زد صدا رو آدرين بلندي صداي با و پله راه سمت رفت و شد بلند جاش از آدرين ي عمه

 هآدرين که بود معلوم اما ديدم نمي شو چهره درست.شد ظاهر ها پله باالي آدرين که اين تا گذشت

 .نيست هميشگي تيپه خوش

 .کن آرومش و اتاق تو ببر مامانتو بيا.گلم پسره بشم فدات:آدرين ي عمه

 بلندش و گرفت بازوشو.مامانش سراغ رفت درنگ بي و اومد پايين رو ها پله کالفگي با آدرين

 شراره و اروش.ها پله سمت رفتن اتفاق به و کمرش پشت گذاشت دستشو و بوسيد پيشونيشو.کرد

 ددي رو ما وقتي آدرين.کردم رو کار همين منم.آدرين پيش برن تا شدن بلند جاشون از شروين و

 .دادن دست باهاش هم شراره و روشا.گفت تسليت بهش و کرد بغلش شروين.ايستاد جاش سر

 بغل منو محکم.داد ادامه گريه به تري بلند صداي با.کردم بغل رو کارولينا و جلو رفتم من بار اين

 نگاه چشماش تو.کرد جدامون هم از اومد آدرين گذشت که مدت يه.کرد نمي ول و بود کرده

 مي گريشو جلوي داشت که بود معلوم.نبود خيس هاش گونه اما زد مي برق اشک از.کردم

 .ودب نشده کم جذابيتش از چيزي هم هنوز حال اين با اما نبود مرتب هميشه مثل موهاشم.گرفت

 .گم مي تسليت_

 .ممنون:داد جواب زد مي موج توش بغض که صدايي با

 اولمون جاي سر رفتيم هم ما.باال رفتن هم دوش دوشا و گرفت مامانشو دست حرفش دنبال به

 يم تر عميق و عميق بغضم ديدم مي خونه ديوار و در روي رو عماد آقا هاي عکس وقتي.نشستيم

 مينه منم.کنم پاک اشکامو باهاش تا داد بهم دستمال يه روشا.شد گريه به تبديل که اين تا.شد

 .کردم رو کار
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 .آدرين پيش برم من:شروين

 .باشه تنها مادرش با بذار:شراره

 .حياط تو رفت.نيست که مامانش پيش:شروين

 .بيام منم وايسا شروين_

 اشکام کردن پاک ضمن و شدم بلند جام از.کرد نگام منتظرانه و ايستاد جاش سر شروين

 .افتادم راه دنبالش و کردم مرتب روسريمو

 اومد و کرد خواهي عذر ازشون ديد رو ما وقتي.کرد مي صحبت نفر چند با داشت حياط تو آدرين

 رفيق؟ چطوري:گفت و آدرين ي شونه سر زد هميشه مثل شروين.پيشمون

 .کرد نگامون کالفگي با و گرفت باال سرشو

 .اومدين که ممنون:آدرين

 .بود وظيفمون:شروين

 ازمون و آورد بيرونش جيب تو از سريع.رفتن ويبره به کرد شروع شروين گوشي موقع همون

 .بده جواب تا گرفت فاصله

 .بردارم قدم همراهش شدم مجبور بودم ايستاده کنارش که منم.زدن قدم به کرد شروع آدرين

 سانا؟_

 هوم؟_

 .شد تموم بازيمون باالخره_

_... 

 .بگيرم سامون و سر داشت آرزو هميشه اون.کنم شاد بابامو خوام مي_

 کرد؟ مي خواستگاري ازم داشت چـــــــي؟آدرين

 لمد ته و گرفت شدت قلبم ضربان.نشست پيشونيم رو سردي عرق و شدم سفيد و سرخ يکم

 ؟...خواي مي يني:گفتم و دادم قورت دهنمو آب.شد خالي
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 .کنم ازدواج خوام مي.آره_

 کي؟ با_

 .فلورا_

 نمي.دمکر نگاش تعجب با.زنه نمي قلبم کردم احساس لحظه چند براي شنيدم رو فلورا اسم وقتي

 يه.ندم نشون رو ناراحتي اين کردم سعي اما شدم ناراحت خيلي.ريخت دلم ته يهو اما چرا دونم

 .خوب هم خيلي:گفتم و زدم لبخند

 .تنهايي از شدم خسته_

 خارج؟ بري خواي مي يني_

 .کانادا ريم مي فلورا و مامانم با بعد و کنم مي عقد فلورا با چهلم از بعد_

 چي؟ دانشگاه پس_

 .دم مي تحصيل ادامه کانادا تو.شدم بيخيالش_

 .باشي موفق_

 .زشت ي ملکه ممنون_

 پر صدام و اشک از پر چشمام.نيومد در جيکم هم اعتراض ي واسه حتي که بودم ناراحت قدر اون

 ختيس به.بود بسته تنفسمو راه و گلوم به بود زده چنگ لعنتي بغض يه انگار.بود شده بغض از

 .متاسفم.برم بايد من:گفتم لرزاني صداي با و دادم قورت بغضمو

 نگاش اصال اما کرد صدام بار دو آدرين.در سمت رفتم عجله با.ندونستم جايز رو موندن ديگه

 از قفهو بي و کردم پاکشون سريع.خوردند مي سر هام گونه روي داشتند لعنتيم اشکاي آخه.نکردم

 دباي کي شروين:سمتش رفتم.زد مي حرف گوشيش با داشت کوچه تو شروين.شدم خارج خونه

 بريم؟

 .بگين شما وقت هر_

 .گيره مي گريم و ميندازه عماد آقا ياد منو جا اين.بريم تا بيان روشا و شراره بگو بزن زنگ_

 .بيان گم مي اونا به منم شو سوار برو تو.باشه_
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 وبيدمک هم به ماشينو در چنان بود خورد اعصابم چون.ماشين تو رفتم و گرفتم ازش ماشينو سويچ

 اروش.شد باز ماشين در که کردم مي گريه بلند صداي با داشتم.کردم وحشت صداش از خودم که

 گيري؟ مي آبغوره چرا تو:پرسيد کنجکاوي با و بهم زد زل متعجبانه

 کنم؟مثال مي گريه چرا تو نظر به:گفتم و کردم پاک اشکامو دست پشت با و کشيدم باال بينيمو آب

 .ختم مجلس اومديم

 ونا برو حاال.رسيد آرامش به که بهتر همون.کشيد مي زجر و بود مريض عماد آقا.نکن گريه بابا_

 .شم سوار منم تا تر طرف

 .شو سوار در اون از خب_

 .تو دست از واي_

 و خنديد شروين.شد سوار در يکي اون از و زد دور ماشينو کنان غرولند و کوبيد هم به رو در محکم

 .کنين مي خالي من بدبخت ماشين سر ناراحتيتونو همش که شمام:گفت شوخي به

 .نريز مزه قدر اين و کن روشن ماشينو زودتر_

 سانا؟:گفت ناراحتي با شروين

 چيه؟_

 آدم؟ ذوق تو زني مي چرا_

 .کني مي مزگي خوش هي هم تو.ندارم حوصله و حال اصال_

 .نداريا اعصاب_

 .دونم مي_

 مي پچ پچ شراره با و کرد مي نگام آينه تو از گاهي از هر و آورد در حرکت به ماشينو اخم با

 مي خرکيف شدت به دادنش انجام از قبال که کاري.بگيري هم رو اونا مچ نداشتم حوصله حتي.کرد

 .شدم

 هنوز آدرين داشتم خبر که جايي تا و بود گذشته عماد آقا چهلم از هفته دو حدود.بود ماه آذر آخراي

 .درسام به بودم چسبيده سخت و سفت منم.اومد نمي دانشگاه ديگه اما.بود ايران
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 اومدم خودم به وقتي.بودم خيال و فکر تو و تختيم رو به بودم زده زل که بود مدت چه دونم نمي

 و شک.تختم پايين گذاشتم و کردم جمع رو بودن روبروم که کتابايي دفتر.شبه 01 ساعت ديدم

 کنار ور تختي رو.اومد نمي خوابم اما بودم خسته.کشيدم عميق ي خميازه يه و دادم بدنم به قوسي

 زير از گوشيمو.خودم روي کشيدم رو تختي رو دوباره.بود سردم يکم.تخت رو کشيدم دراز و زدم

 يا ودب اول همراه يا معمول طبق اما.نداده پيام يا نزده زنگ کسي ببينم تا کشيدم بيرون بالش

 درينآ که روزاس همين حتما.»فکر تو رفتم.اولش جاي سر گردوندم بر گوشيمو حرص با.تبليغات

 و خارج برن ايکبيريش ي عمه دختر اون با هم بعدش.کنه دعوتمون عقدش واسه و بزنه زنگ

 اورشب مسيحيه گفتم بابام به وقتي.بزنيم بهم نامزديو که کرد قبول راحت چقدر...نيان ديگه

 بولق راحت خيلي اونم.بزنن بهم نامزديو شد قرار.داره حقيقت گفت اونم.پرسيد ازش زد زنگ.نشد

 قرارتون اولشم از اصال.کنه مي قبول راحت که معلومه خب.داريا اي خجسته دل چه سانا واي...کرد

 فکر تو نرو قدر اين هم تو.نرفت که نره دنيا از ناراحت عماد آقا خواستين مي فقط.بود همين

 خوابب بگير حاال نه؟خب مگه.پسره زياده که چيزي.سوسول قرتيه ي کيه؟پسره مگه اصال.آدرين

 .«نکن فکر آدرين به هم اصال

 دنشني با موقع همون.برد نمي خوابم کردم مي کار هر.کشيدم عميق نفس يه و بستم چشمامو

 سنف ترس از و پريدم جام از فنر مثل.شدم روح قبض شد بلند بالشم زير از که گوشيم صداي

 از ودب نزديک ديدم گوشيم ي صفحه روي رو آدرين اسم وقتي و برداشتم گوشيو اخم با.زدم نفس

 بله؟:دادم جواب و کردم صاف صدامو و کشيدم عميق نفس يه.بيارم در بال خوشحالي

 بودي؟ خواب.سالم_

 چطور؟.بودم بيدار نه.سالم عليکه_

 .بودي خواب کردم فک ضايعه خيلي صدات آخه_

 .ضايعه؟پررو من صداي:گفتم حرص با

 خبر؟ چه خب:گفت و خنديد

 .دوماد آقا شماست پيش خبرا_

 .بشم قراره زودي به اما نشدم دوماد که هنوز_
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 ديد موسکوت که آدرين.بود شده قفل زبونم انگار اصال.نگفتم چيزي و کردم مشت دستامو حرص از

 بله؟:کردم جور و جمع خودمو و دادم قورت دهنمو آب.زد صدام نگراني با بار چند

 شدي؟ سايلنت يهو چرا_

 ...راستش...اومممم_

 شد؟ قفل زبونت و شدي ناراحت کنم عروسي خوام مي که اين از نکنه:گفت و خنديد غش غش

 .نخيـــــر_

 .نگيريااااا آبغوره سانا_

 چي؟ واسه_

 .بيني نمي منو ديگه که اين واسه_

 خيلي نبود ازت خبري که مدت اين اصال.شم مي راحت دستت از دارم تازه.باشه خيال همين به_

 .گذشت مي خوش بهم

 واقعا؟:پرسيد جدي لحني با

 .شه مي له غرورم نه بگم اگه.شه ناراحت شايد آره بگم اگه.که زدم بگم؟گند چي حاال خدا واي

 سانا؟_

 بله؟_

 شي؟ مي سايلنت هي چرا_

 .دارم دوس_

 .دادم اخطار بهت که من_

 چـــــــي؟_

 .نشي مند عالقه بهم که دادم اخطار بهت:گفت خنده با

 شدم؟ مگه حاال_
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 .اوهوم_

 .دانه پنبه بيند خواب در شتر_

 .نگفت چيزي و خنديد

 زدي؟فرمايش؟ زنگ چرا حاال:پرسيدم من بار اين

 نبودي؟ زنگم منتظر مگه.بپرسم حالتو زدم زنگ_

 اتقم؟ تو گذاشته کار مخفي دوربين دونه؟نکنه مي رو چيزا اين کجا از اين بيژن امامزاده يا

 باشم؟ زنگت منتظر چي براي نه:دادم جواب استرس با

 باش؟.نکن فکر بهم زياد.خيال بي هيچي_

 !شي مي گم توش تو که دارم کردن فک واسه تري مهم چيزاي اونقدر.نگو چرت آدرين واي_

 نه؟ مگه.ديگه مياي.عقدمونه هفته آخر سانا راستي_

 ديگه که بود جا اين.بود مونده دستم کف ناخونام جاي که کردم مشت دستامو محکم قدر اون

 .ردمک سکوت همين واسه.شد مي تابلو نهايت بي صدام گرفت مي گريم وقت هر منم.گرفت گريم

 سانا؟_

_... 

 .توئما با دختر هي_

_... 

 .نکن گريه حاال_

_.... 

 سانا؟؟؟_

_.... 

 زشتووو؟ ملکه_
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_.... 

 ديوونه؟_

_..... 

 نداري؟ کاري.خب خيلي_

 آدرين؟_

 بله؟!داغوني صداي چه اوه_

 .خدافظ_

 لرزه؟ مي صدا چرا_

 .هيچي:گفتم و کشيدم باال بينيمو آب

 دختر؟ کني مي گريه چرا_

 .کنم نمي گريه_

 .مشخصه کامال_

 .گم مي دارم جدي_

 .در دم بيا.شه مي معلوم حاال_

 چي؟_

 .در دم بيا_

 چي؟ براي_

 .نه يا گي مي راس ببينم خوام مي_

 نيس؟ که کاري سر_

 .نچ_
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 ات و صورتم جون به افتادم دستمال با.دادم فاصله گوشم از رو کنم؟گوشي کار چي حاال خدا واي

 الش يه و پوشيدم قرمز شنل يه.بود قرمز چشمام اما.کردم پاک اشکامو تونستم مي که جايي

 يدمدو سريع.بود سرد هوا چقدر که واي.حياط تو رفتم و برداشتم گوشيو.سرم رو انداختم مشکي

 ديدنش از.زد مي چشمک داشت در جلوي آدرين آقا پانومراي پورشه.بعله.کردم بازش و در دم

 .کنم چيکار قرمزمو چشماي دونستم نمي ولي شدم حال خوش

 .باال چطوري؟بيا سالم:گفت و پايين داد ماشينشو ي شيشه

 .مونم مي در پشت خوابه هم روشا.شه مي بسته در نيوردم کليد.مرسي نه.سالم_

 .باال رم مي در از خودم من_

 ...وقته دير ديگه نه_

 مياري؟ بهونه چرا_

 آهنگ هي و بود روشن ماشينش بخاري.جلو صندلي نشستم و ماشينش سمت رفتم کنان غرولند

 و باال داد رو شيشه.بود گرفته ماشينو ي همه هم خاصش ادکلن بوي.بود گذاشته هم ماليم

 گرفتي؟ پايين سرتو چرا حاال:گفت

 مآرو و خنديد.گرفتم ازش نگاهمو.باال آورد سرمو و م چونه زير گذاشت دستشو حرفش دنبال به

 ني؟ک قايم خواي مي چجور اونو.شده قرمز بينيتم نبينم؟نوک چشماتو شدن قرمز خواي مي:گفت

 .شده قرمز هوا سرماي خاطر به دماغمم.نکردم گريه من.نخيرم_

 چي؟ چشمات_

 .اصال چه تو به_

 .لجباز_

 .خودتي_

 .بيشتر تو_
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 که بود گذاشته ريش ته.کردم آناليزش يکم و چشماش تو زدم زل بودم شده ضايع ديگه که حاال

 يه.آورديم مي در بازي جنگي خروس و ديدمش که اولي روزاي مثل بود شده.اومد مي بهش خيلي

 ودمخ تيپ به نگاه يه.بود تنش همرنگش کبريتي مخمل شلوار با خوشگل رنگ مشکي پليور

 .سبز پالستيکي دمپايي و مرتب نا مشکي،موي قرمز،شال قرمز،شنل خال خال با زرد شلوار.انداختم

 بزنيم؟ دوري يه بريم سانا_

 اآلن؟_

 .خب آره_

 .نه_

 .ديگه نزن ضدحال_

 ...آخه_

 .نداره آخه_

 که خب ولي گذشت مي خوش بهم داشت خيلي.آورد در حرکت به ماشينشو حرفش دنبال به

 خوره مثل رفت هميشه واسه آدرين که بعد.خاطره شه مي همش شه؟اينا مي چي چي؟آخرش

 !!!جونم به ميوفته

 مسرگر باهاش خودمو و نوشتم روش خودمو اسم و گرفته بخار ي شيشه سمت برگردوندم سرمو

 کبوتي يه جلوي آدرين که اين تا داديم مي گوش آهنگ به فقط و زديم نمي حرف کدوم هيچ.کردم

 .نکردم قبول من اما.شم پياده خواست ازم و ايستاد

 .ديگه شو پياده_

 لباسام؟ اين با_

 .نداره اشکال.خلوته.خب آره_

 ندهفروش تا دو فقط.بود خلوت خيلي گفت مي راست.آدرين پشت شدم قايم و شدم پياه حرص با

 خدا از منم.بپوشم برم خواست ازم و کرد انتخاب دمپا يخي شلوار يه آدرين.بودن توش زن ي

 رد به اي تقه.اومد مي بهم واقعا و بود خوشگل خيلي.کردمش تنم و پرو اتاق تو پريدم خواسته
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 اين ببين بيرون بيا.خوشگله:انداخت پام تا سر به نگاهي و کرد باز رو پرو اتاق در اومد آدرين.زدم

 خوشگله؟ کالهه

 .بود قرمز گل يه کنارش و بود چيني چين دورش که مشکي بافتني کاله يه

 ...که کردم قبول اين خاطر به هم رو شلوار اين.دارم شال که من ولي خوشگله آره_

 حق و کردم قالب هم تو دستامو عصبانيت با.زد مي حرف فروشنده با داشت و کرد نمي نگام اصال

 .کردم نگاش جانب به

 .شديم خارج مغازه از دوتايي و خريد هم رو کالهه و شال

 .پاته توي دمپايي بعض اما نيست مارک کفشاش.هست فروشي کفش يه اطراف اين_

 شدي؟ دلباز و دست چي واسه اصال_

 .بريم بيا بدو.شه نمي ريختي اين اما.جايي يه بريم خوام مي چون_

 مرفتي آدرين همراه.بود کرده قايم خودش زير دمپاييمو حدودي تا و بود بلند شلوارم شکر رو خدا

 مخمل و بلند پاشنه بوت يه بعد و انداخت کفشا به نگاهي آدرين.فروشي کفش ي مغازه داخل

 .کرد انتخاب رنگ مشکي

 پات؟ سايز_

_38. 

 بوت خيلي.کرد رو کار همين هم فروشنده.بپوشم بده رو بوته اون 38 سايز تا خواست فروشنده از

 .بود سانت 8 حدود و تيز پاشنش.رفتم راه باهاش يکم و پوشيدمش سريع.بود خوشگلي

 .بردار تخت پاشنه خواي مي راحتي؟اگه توش_

 .راحتم_

 ...هتب پولشونو خونه رفتيم وقتي:گفتم شديم خارج مغازه از وقتي.کرد حساب هم رو ها بوت پول

 .نزن حال ضد.سانا کن بس_
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 رمخو مي اآلن.آرومتر هي:گفتم خنده با.کشيد خودش دنبال به و گرفت دستمو حرفش دنبال به

 .ها شه مي داستان زمين

 .کرد کمتر سرعتشو و خنديد اونم

 ماشينو آدرين.اومد مي بهم خيلي.کردم سرم رو کالهه و شال و آوردم در شالمو ماشين توي

 .نکردم اصرار ديگه منم.بريم کجا خوايم مي که نگفت بهم کردم کار هر ولي کرد روشن

 .کرد متوقف پارک يه جلوي ماشينشو بعد دقيقه پنج و جهل حدود

 .پايين بپر_

 کوچيک مصنوعي درياچه يه.شديم پارک وارد هم دوشادوش.پايين رفتم و کردم باز ماشينو در

 هم ما.ترکوندن مي الو و بودن پسر و دختر هم همگي.بودن نشسته اطرافش خيليا.بود پارک وسط

 .بود کرده دوچندان رو صحنه زيبايي و آب روي بود افتاده ماه عکس.رودخونهه ي لبه نشستيم

 .بگيرم قهوه رم مي من بشين جا همين_

 خورده؟ جايي سرت.شدي اکتيو که بينم مي.بابا نه_

 .ديگه ديگه_

 تا دو و قهوه کاپ دو با بعد دقيقه چند.بودن اطراف که هايي مغازه سمت رفت و شد بلند جاش از

 نشست باز و خنديد.زد مي برق حالي خوش از چشمام.برگشت موسير ماست يه و چيپس

 .سوخت زبونم که بخورم اومدم و گرفتم ازش رو قهوه کاپ.کنارم

 .آب به زدم زل و خنديدم منم.خنديدن به کرد شروع آدرين

 گي؟ مي راستشو بپرسم چيز يه سانا_

 .کنم مي خودمو سعي اما بدم قول بهت تونم نمي_

 .بيخيال پس_

 .خب بپرس_

 .کن ولش نه_
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 .بپرس_

 داري؟ دوس منو تو_

 .کردم نگاش باز دهن با و جام سر نشستم سيخ.کردم کپ يهو

 .قيافشو خدا واي_

 .توئه ي قيافه از بهتر:گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 .جوابم منتظر_

 نه؟ يا دارم دوستت که داره هم فرقي واست مگه_

 آره؟ يني اين_

 داره؟ هم فرقي واست مگه بگو تو اول.نــــــــه_

 .البته صد_

 فرقي؟ چه مثال_

 .نه يا آره بگو فقط نکن عوض بحثو.بدونم خوام مي خب_

 .گم نمي هيچي من اصال.زوري آدم عجب_

 .رضايته عالمته سکوت گفتن قديم از.نگو خب_

 .نيست طور اين اصلنم.نخيرم.هـــــــــــي_

 .ديگه گرفتم جوابمو خب_

 .نکردم سکوتم تازه.نگفتم چيزي که من_

 .دروغه دونم مي البته که.هست نه جوابت يني اين خب_

 راسته؟ گي مي چي هر تو دروغه بگم چي هر من.بابا اي_

 .دروغه که زنه مي زار چشمات از.ديگه دروغه خب_
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 مي ازدواج داري که داره؟تو تو حال به سودي چه باشم داشته دوستت اگه مثال حاال.بابا برو_

 .کني مسخرم بشيني بيوفته دستت سوژه يه خواي مي حتما.کني

 .زشتو ملکه نداري دوستمون که کنيم مي فرض ما.اصال بيخيال.بابا نه_

 زشتو؟ ملکه نگي اينقدر شه مي_

 .شه نمي.نچ_

 تماس.انداختم صفحش روي نگاهي کنجکاوي روي از منم.خورد زنگ آدرين گوشي موقع همون

 .داد رد آدرين.بود فلورا گيرنده

 .داد رد آدرين و زد زنگ فلورا باز

 بوديم؟ کجا سانايي خب_

 دي؟ نمي جواب تلفنتو چرا.ديگه شد تموم بحثمون.جا هيچ_

 مربوطه؟_

 .نچ_

 اننگر تا بيرون اومدم آدرين با و نيستم خونه که دادم اس روشا به و برداشتم گوشيمو اخم با

 .نباشه

 سانا؟_

 بله؟_

 .ديگه بگو_

 چيو؟_

 ...منو تو_

 واج و هاج منم.آب تو کرد پرت گوشيشو و شد عصباني آدرين بار اين.زد زنگ فلورا باز موقع همون

 ...گفتيم مي داشتيم خب:گفت ريلکس خيلي.کردم نگاش

 .بود؟ديوونه پولش چقدر دوني سوزوندي؟مي چرا بدبختو گوشيو اون_
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 .تره مهم ما بحث.نيست مهم_

 .شده چت امشب دونم نمي_

 .بود گفتن ما از.شي مي پشيمون بعدا نگي اگه.مهمه واسم.سانا بگو_

 .اه.بپرس هي هم تو حاال.ندارم دوستت.نه نه نه_

 .نداري دوستم بابا شي؟باشه مي عصباني چرا_

 حقيقت؟کدوم.نگفتم بهش حقيقتو چرا که کردم لعنت خودمو بار هزار دلم تو و نگفتم چيزي

 امکان خيليم!...نداره امکان.نه اومده؟واي خوشم شازده اين از دسني دستي حقيقت؟نکنه

 قلبت باهاشي وقتي کردي؟چرا گريه بخاطرش شه؟چرا مي حسوديت فلورا به چي واسه.داره

 مي ازدواج داره که شه؟اون مي چي غرورم آخه ديگه؟ولي بگو بهش زنه؟هان؟خب مي تندتند

 .نگم بهش که بهتره نه.کنه مي مسخرم بگم بهش اگه.کنه

 سانا؟_

 چيه؟_

 .انگار هپروتي تو زنم مي صدات دارم ساعته سه_

 .کردم مي فکر چيزي يه به داشتم_

 من؟ چي؟به به_

 .نچ_

 .نگفت چيزي و خنديد

 .چسبه مي سرد هواي تو.بفرما:گفت و کرد باز رو موسيرا ماست و چيپس

 تموم و خورديم آخرش تا.موسير ماست و چيپس سراغ رفتم هم بعد و خوردم مو قهوه سريع

 .کرديم تموم رو چيپسا

 چنده؟ ساعت:پرسيدم

 .داري دانشگاه فردا که بريم پاشو.يک به مونده ربع يه:گفت و انداخت ساعتش به نگاهي
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 گاهدانش توي جات:گفتم و تکوندم رو بود شده ريخته روم که چيپسايي خورده و شدم بلند جام از

 .خاليه

 .دونم مي_

 ؟...چرا پس_

 .ايرانم ديگه ي هفته آخر تا حداکثر چون_

 .آهان_

 شديم سوار و ماشين سمت رفتيم دوتايي و سطل تو انداخت رو چيپسا پوست

 راحت تا خوابوند رو صندلي يکم آدرين.بودم خسته خيلي.برد مي خوابم داشت کم کم ديگه

 اشتمد دوس.بيرون اومديم هم با که باريه آخرين اين دونستم مي.کرد روشن ماشينشو بعد.باشم

 و ستمد رو زد که بعدي آهنگ بزنم تا ضبط سمت بردم دستمو.باشم بيدار بيداره لحظش آخرين تا

 .گرفت خندم منم و افتادم گذشتمون خاطرات ياد.خنديد

 يکي کيي رو آهنگا.نداد نشون العملي عکس بار اين.ضبط سمت بردم دستمو بازم و نشدم تسليم

 .دادم مي گوش داشتم دوست خودم که آهنگايي هم فقط و کردم مي رد

 رد از حاال:گفتم و کردم نگاش جانب به حق.بود بسته در.خونه دم رسيديم که بود 6 حدود ساعت

 شد؟ فهم شير.باال برين مي تشريف

 .کردما غلطي عجب_

 !!!نداره گله داره عوض که چيزي_

 .دارم خونتونو کليد کنم فک.بنداز نگاهي داشبورد توي:زد برق خوشحالي از چشماش يهو

 کنه؟ مي کار چي تو دست ما ي خونه کليد_

 .قبال داد بهم روشا_

 بشه؟ چي که_

 .نه يا هست ببين.پرسي مي سوال چقدر_
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 اشاره بهم آدرين.کردم باز رو خونه در و شدم پياده ذوق با.بود بختانه خوش.کردم باز داشبوردو

 .پيشش برم که کرد

 چيه؟_

 سوسکي اومد مي بهت خيلي بود کرده طراحي واست مامانم که مانتويي بگم خواستم.هيچي_

 .خانوم

 .تعريفت بابت ممنون هم خيلي.کن تشکر ازش_

 برم؟ ندارين؟من کاري ديگه خب.نداشت قابلي_

 .ديگــــــه برو آره_

 .زشتو ملکه...شيک شبت.گذشت خوش_

 .اينو گفت باز خا اي_

 ظهر ات و اتاقم تو رفتم پاورچين پاورچي و داخل رفتم سريع منم.رفت و زد بهم چشمک يه خنده با

 .دادم دست از هم رو بعد روز کالساي و خوابيدم گرفتم

 خلدا ي قهوه بار يه گاهي از هر.بودند اپن پشت که هايي صندلي روي بودم نشسته کالفگي با

 يه و بودم کالفه روز اون.شدم مي کار اين خيال بي کالفگي با باز و زدم مي هم رو اپن روي فنجان

 دوست هنوزم چرا دونم نمي اما دونستم مي دليلشو خوب خودمم.حوصله بي و اخالق بد جورايي

 از حرف که همين اما.متنفرم آدرين از که کردم مي تلقين خودم به دائم.کنم قبول حقيقتو نداشتم

 بخورمش اومدم که همين و برداشتم رو قهوه از لبريز فنجان...روشا به پريدم مي شد مي فلورا

 اعصاب با.جام سر برگشتم و سينک داخل گذاشتمش حرص با.شده سرد حسابي شدم متوجه

 مي صحبت گوشيش با هال توي که روشا به زدم زل و گوشم پشت ريختم موهامو داغون

 روي دادم تکيه آرنجمو.بود مخ رو خيلي اين که.بره رژه داشت عادت کردن صحبت ضمن.کرد

 و فلورا عقد ي صحنه همش.هپروت تو رفتم بازم.روش گذاشتم چونمو و کردم مشت دستمو.اپن

 .بشه چندان دو عصبانيتم شد مي باعث اين و کردم مي مجسم ذهنم تو رو آدرن

 .اومدم خودم به عبارتي به و شد ناپديد چشمم جلوي از ها صحنه تمام روشا صداي شنيدن با

 سانا؟_
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 هوم؟_

 .شو آماده پاشو_

 کجا؟_

 .خريد_

 .ندارم حوصله و حال.بابا برو_

 گي؟ مي جک_

 باشم؟ گفتن جک حال در که خوره مي قيافم به:بهش پريدم اخم با

 .بودي خريد عاشق تو کني؟آخه مي همچين چرا.بابا خب_

 .نيستم حاال_

 چرا؟_

 .زنيم مي حرف کي با باش رو ما.اصن چه تو به_

 !کني مي دعوا من با داري يا فکري تو و کردي کز اتاقت کنج شده؟يا چت تو_

 .نيس هيچيم_

 .خريد بريم بيا پس_

 .بگيرم دوش برم خوام مي_

 .قرآن به مريضي.گرفتيا دوش بار دو حاال تا صبح خوبه؟از حالت سانا_

 .نخور منو مغز قدرم اين.برو شراره با_

 .بياي هم تو گفتم.هستن اونام_

 کيا؟ يني اونا_

 .نمياي که تو خيال بي_

 کيا؟ يني اونا گفتم_
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 کشي؟ مي عربده چرا.واه_

 .بده منو جواب_

 .فلورا و آدرين و شراره و شروين يني اونا_

 فلورا؟_

 کري؟ مگه.آره_

 مياد؟ کجا فلورا_

 نمياي؟ تو بگم بهشون پس.ديگه مياد اونم خب_

 .ميام منم...نه نه...من بگو آره_

 .دختر داري گيري در خود_

 .بابا برو_

 .دنبالمون ميان اآلن.شو حاضر پاشو_

 .باشه_

 صداي بود نبسته رو در هنوز و اتاقش تو رفت خوند مي آهنگ لب زير خوشحالي با که حالي در

 .شد بلند سشوار

 .ادمد مي جلوه خوشحال خودمو و زدم مي تيپ حسابي بايد.اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از منم

 .بپوشم خوشگل و گرم لباس يه بهتره.سرده خيلي هوا امروز:گفتم خودم پيش

 انتخاب به کردم شروع و کردم باز کمدمو در ذوق با.بودم تامين زمستونه لباس از شکر رو خدا

 .کردن

 ورتيص رنگشم.بود انتخاب بهترين سال از موقع اين واسه که داشتم نازک و خوشگل پالتوي يه

 صورت به هم رنگي مشکي بند کمر.خورد مي هم روي چين دوتا و بود فون پايينش.بود مليح خيلي

 اام بود مدل خوش و قشنگ خيلي.عاجزم هم پالتوئه ي يقه توصيف از.خورد مي جلوش پاپيون

 .کنم توصيفش تونم نمي بخواين راستشو
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 وهاموم.کردم تنم رو پالتو هم بعد پوشيدم همونو.بودم نداده پس بهش هنوز رو روشا مشکي شلوار

 ودب خريده واسم آدرين که رنگي مشکي کاله هم بعد.انداختمشون بيرون و کردم گيس طرف دو از

 بيرون بيحالي از صورتم و بشم تر خوشگل تا زدم لبام به هم صورتي لب رژ يه.پوشيدم رو

 کيف و پوليم کيف تو گذاشتم گوشيمو و کردم پام رو بود خريده واسم آدرين که هم هايي بوت.بياد

 .برنداشتم

 با هک حالي در.بود تموم نيمه آرايشش فقط و بود آماده تقريبا هم روشا اومدم بيرون اتاق از وقتي

 .خورد زنگ گوشيش بود کشيدن چشم خط مشغول دقت

 دي؟ مي جواب سانا_

 بله؟:دادم جواب.بود شروين گيرنده تماس.برداشتم تختش روي از گوشيشو

 ...گما خوبي؟مي روشا سالم_

 .هستم سانا_

 تويي؟ سانايي_

 .آره_

 .ديگه بياين.دريم دم ما_

 .داره کار يکم هنوز روشا ولي.آمادم من_

 .بياد اون تا شو سوار بيا هم تو.کنه عجله بگو بهش.باشه_

 باري؟ کاري.باشه_

 .هيچي نه_

 .باي_

 مر مي من:گفتم روشا به رو و اولش جاي سر گذاشتم گوشيو.گرفت زورم خيلي.کرد قطع اون اول

 باش؟.بيا زود.نکن فس فس هم تو.شم سوار

 .باشه_
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 ون؟خريديش ديگه؟کي بودن کجا ها بوت اين اوه:پرسيد حيرت با روشا که بيرون رفتم مي داشتم

 فضولي؟_

 .نگو.ايش_

 .گم نمي_

 راه کنوني تق تق خونه هاي سراميک روي رفتن راه با منم.شد مشغول باز و برگردوند روشو

 !ببين و بيا فقط که بودم انداخته

 آدرين.شروين ماشين هم بعدش.افتاد آدرين ماشين به چشمم همه از اول کردم باز که رو خونه در

 تمرف بهشون توجه بي منم.نشدن من ي متوجه اصال و خنديدن مي و گفتند مي داشتن فلورا و

 تعجب با شروين.دادم تحويلشون ول و شل و ماستکي سالم يه و شروين ماشين داخل

 خودتي؟ سانا:پرسيد

 .بزنم باهاتون دوري يه بيام گفتم.عمشم.پس نه_

 !ري مي حال از داري کردنه؟انگار سالم طرز چه اين خب_

 .هستم پا سر هنوز نترس_

 ديدي؟ رو فلورا:شراره

 .ديدمش قبال ولي نه اآلن_

 کجا؟_

 .مربوطه خودم به اونش_

 .شدي اخالق بد سانا؟چه.إإإإ_

 .حوصلم بي يکم فقط_

 .ميان هم به خيلي ماشاال:گفت و انداخت فلورا و آدرين به نگاهي شروين

 .کردنن ژيگول و زدن تيپ اهل شونم تا دو.آره:گفت هيجان با شراره
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 بي و کردم سکوت همين واسه.قراره چه از فهميدناوضاع مي چون کنم مخالفت نداشتم جرات

 .شدم خيره روبروم به تفاوت

 مي لباسي جور چه شما خب:گفت شراره راه تو.شد ملحق جمعمون به هم روشا که نکشيد طولي

 بروبچ؟ خرين

 چي؟ لباس؟واسه_

 .بخريماااا لباس آدرين عقد واسه اومديم!!!زکي:شروين

 .شد عوض حالم کل به اصال.کردم کوب سنگ موقع آدرين؟؟؟؟همون عقد

 .بگيرم بنفش يا کاربوني آبي کوتاه لباس يه دارم دوس من:روشا

 .باشم خوشتيپ تونم نمي ني ني خاطر به که من:شراره

 .شي مي افتضاح خيلي بپوشي چي هر.شده هندونه ي اندازه شکمت.آره:گفتم خنده با

 تو مال االايش.خانوم سانا بينم مي خودتم:گفت اخم با شراره.بگيره خندشو جلوي نتونست شروين

 .واست دارم.نخند هرهر هم تو آقا شروين...بشه قلو دو

 .گرفتيم موني الل رسما شروين و من

 بخري؟ خواي مي چي تو سانا خب.خيال بي بابا:روشا

 .ديگه خرم مي خوشگله ديدم چي هر.نکردم فکر بهش_

 چطوره؟.اي قهوه شلوار و کت منم:شروين

 .افتضاح_

 اه.شديا حال ضد خيلي سانا_

 .کنم خالي بدبختا اون سر زدن حال ضد با عصبانيتمو داشتم دوس.نگفتم چيزي و خنديدم

 ومدا آدرين.شديم پياده هم ما.داشتن نگه ماشينو تفريحي تجاري بزرگ مجتمع يه کنار خالصه

 .hi ladies:طرفمون
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 دچسبي و گرفت رو آدرين دست فلورا.کرد پرسي احوال باحاش گرم روشا ولي نگفتم چيزي من

 .هستم فلورا من.ها بچه سالم:گفت عشوه و ناز با بعد.بهش

 هفت.صورتش به بود ماسيده کرم کلي.کردم نگاش فقط من اما دادن ست باهاش روشا و شراره

 تن به خوشگلم اي قهوه کرم لباس دست يه.بود طاليي بلوند موهاش رنگ.بود کرده آرايش قلمم

 ما از فاصله با که اين با.بود زده خفن زمستاني تيپ يه آدرينم.بود تر بلند من از قدشم و داشت

 .رسيد مي مشام به همچنان عطرش بوي اما بود ايستاده

 دخري کلي من.ديگه داخل بريم عزيزم:گفت اي گونه بچه لحن با و داد قرار مخاطب رو آدرين فلورا

 .دارم

 اشمپ بود نزديک اصال.کردم حال کلي.شد شروين با زدن گپ مشغول و نکرد چنداني توجه آدرين

 ...خب ولي کنم بغلش برم

 .افتاده فشارم کنم فک.کردم ضعف يهو من ها بچه:گفت پريده رنگ صورتي با شراره

 چته:پرسيد نگراني با و شراره سمت برگردوند روشو و داد نشون العمل عکس سريع شروين

 عزيزم؟

 .نيست خوب حالم ماشين؟اصال تو بشينم من شه مي.هيچي:شراره

 خونه؟ بريم خواي مي_

 .ندارم رو موندن خونه ي حوصله.بابا نه_

 جايي؟ رستوراني شاپي کافي بريم ميخواي_

 .اوهوم_

 جا اون شد تموم خريدتون که بعد.رستوران رم مي شراره با من:گفت آدرين به رو شروين

 .بينيم مي رو همديگه

 .ok:آدرين

 .شدن ماشين سوار رفتن اتفاق به و شراره کمر پشت گذاشت دستشو شروين,

 .بگير ياد دوستت از يکم خان آدرين:گفت و کرد لوس خودشو فلورا
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 سيفونو و بشه الل شد باعث که کرد بارش مشتي ي غره چشم يه عوضش اما نزد حرفي آدرين

 .بکشه

 خريدي؟ رنگي چه لباس عقدتون واسه جون فلورا:روشا

 .رازه.بگم تونم نمي:داد جواب و خنديد ناز با فلورا

 فتج وقت يه که کردم مي کنترل خودمو داشتم منم.خورده بر بهش که بود معلوم روشا ي قيافه از

 ونچ پوشه مي اي قهوه کرم هميشه.کرميه لباسش:وگفت زد پوزخند يه آدرين...پوزش تو نرم پا

 !مياد بهش رنگ دوتا اين فقط

 من هب.نخيرم:گفت جواب در رسيد مي نظر به عصبي يکمي که فلورا.خنديديم ريز ريز روشا و من

 .مياد رنگ همه

 .ديگه خريد بريم.خيال بي:روشا

 ادکلن يه و مارک پيرهن يه فقط آدرين.کرديم مي خريد و گشتيم مي داشتيم ساعت سه حدود

 واسش شد مي مجبور آدرينم.خوام مي گفت مي ديد مي چي هر ها بديد نديد مثل هم فلورا.خريد

 لپاستي و آلوچه مشت يه فقط منم.خريد ساپورت يه و بنفش مجلسي لباس يه هم روشا.بخره

 !!!!بگيرم؟محاله لباس آدرين عروسي واسه داشتين خب؟توقع چيه.خريدم

 .بودن جا اون شروين و شراره که رستوراني بريم تا شديم آدرين ماشين سوار خريد از بعد

 يم رفتار فلورا با مهربوني با همش.نبود قبل ساعت چند آدم اون انگار.شد عوض آدرين اخالق يهو

 .پوزش تو زد نمي ديگه و کرد

 برات؟ بذارم آهنگي چه فلورا_

 .جهانبخش بابک از آهنگ يه:گفت و کرد فکر يکم فلورا

 !sorry.باشمش داشته نکنم فکر ولي.جونم اي_

 .نداره اشکال_

 .نيست فلشه اين تو ببينم بذار_

 کني؟ رد يکي يکي فلشو داخل آهنگاي تمام خواي مي يني واي_
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 .بله_

 شه؟ مي حوصلت_

 ههميش تو براي.برسيم دلخواهت آهنگ به تا کنم مي رد رو آهنگا شينم مي صبح تا شده اگه_

 .دارم حوصله

 مي همچين آدرين چرا دونم نمي.پايين بپرم و کنم باز ماشينو در خواست مي دلم حرص از

 که جايي تا.خونده کور اما.نه يا دارم دوسش بفهمه تا بياره در لجمو خواد مي کردم احساس.کرد

 .کنم مي مقاومت بشه

 .دنيايي نامزد ترين جيجل تو.عزيزم مرسي واي_

 .بگو دوباره.جونم اي_

 !!!خودمـــي جيجل تو:گفت و کرد بچگونه صداشو

 .مني کوچولوي خانوم هم تو.جونم اي_

 آدرين؟:بهش پريدم اختيار بي

 .کنم کار چي و بگم چي دونستم نمي.کردن نگام تعجب با تاشون سه

 خانوم؟ سانا بله:گفت و کرد نگام ماشين جلوي ي آينه توي از آدرين

 «واسش؟ غريبم اينقدر شدم؟يني رسمي واسش اينقدر ديگه خانوم؟حاال سانا»

 .بده حالم.دارين نگه برا و دور همين شه مي_

 اتوبان؟ وسط_

 .پايين دم مي رو شيشه.خيال بي_

 مريضي؟ گفتم ديدي.بود بد حالت امروز سانا؟کال چته:پرسيد نگراني با روشا

 .کنم مي مصرف که هاييه دارو خاطر به شايد_

 کني؟ مي مصرف دارويي چه مگه:پرسيد وحشت با روشا

 .خدا بدم؟اي جواب چي حاال.کن بار باقالي و بيار خر حاال.خدا اي
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 .اونه خاطر به شايد گفتم.کرد مي درد سرم.خوردم مسکن_

 .دختر ترسونديم...آهان_

 ها،به مغازه ماشينا،به ي همهمه و بوق صداي به.بيرون به زدم زل و کشيدم عميق نفس يه

 ارب اين...شدن مي ديده نقطه يه صورت به دور از تاريکي تو که هايي چراغ و بلوار وسط شمشاداي

 پذير امکان اين اما.باشم فلورا جاي داشتم دوس چقدر.کشيدم آه يه عميق نفس جاي به

 من اما.داد مي خانواده تشکيل و گرفت مي سامون و سر داشت منم زندگي ي شازده.نبود

 و ودب افراسياب آخر و اول که منم خواستگار...بشم ترشيده بود قرار جونم مادر قول به چي؟شايدم

 !داره دوسم يکي که بود خوش دلم اقل حد!بس

 شروين؟ به زني مي زنگ يه فلورا:آدرين

 زني؟ نمي زنگ چرا خودت.نداره شمارشو که من_

 .ندارم گوشي فعال_

 شد؟ چي گوشيت پس.وا_

 زني؟ مي زنگ تو روشا...شد خراب_

 بهش؟ بگم چي.آره:روشا

 .پايين يا نشستن رستوران باالي ي طبقه بپرس_

 رستوران خلدا رفتيم که نکشيد طولي.نشستن پايين ي طبقه گفت و گرفت تماس شروين با روشا

 زهر مثل خوردم که هم غذايي و بود سرد و خشک خيلي شب اون جو...زديم بهم تنهاييشونو و

 از بعد...شد مي بدتر و تر بد لحظه هر حالم زد مي که خودي بي هاي حرف و فلورا وجود با.بود

 ...رفت خودش و خونه رسوند رو ما شروين شام

**** 

 خيس خيسه موهام تموم که نکشيد طولي.زيرش ايستادم و کردم باز رو آب دوش کالفگي با

 زانوهام اراختي بي.دادم قورت رو بود بسته تنفسمو راه که لعنتي بغض و پايين گرفتم سرمو.شدند

 نامزدي روز ديگه امروز:رسيد ذهنم به دهنده آزار فکراي بازم.حموم کف نشستم و شدند شل

 هديگ يکي نامزد آدرين ديگه ساعت چند تا...چيز همه.شد تموم چيز همه ديگه.فلوراست و آدرين
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 يکس ديگه...شه مهربون بعد و کنه کل کل باهات...کنه اذيتت که نيست کسي ديگه...شه مي

 يبگ بهش که مردي مي مگه...خانوم سانا باختي...کنه کمکت کارا تو زدن گند موقع که نيست

 .بخور حسرت بشين عمرت آخر تا...حقته هم حاال...داري؟ دوسش

 روي دوش توي از که آبي.کردن گريه به کردم شروع کنان هق هق کوچولو ي بچه دختر يه مثل

 .برد مي خودش با و شست مي هامو اشک سريع خيلي ريخت مي تنم و سر

 هک دونم مي فقط.ريختم مي اشک فقط و بودم نشسته حالت همون تو که بود مدت چه دونم نمي

 لندب جام از.نبود رسيد مي حمام ي پنجره از که نوري از خبري ديگه چون بود گذشته طوالني زمان

 با هک بودم نداشته بر قدم دو هنوز.بيرون رفتم و پوشيدم لباسيمو حوله.بستم آبو شير و شدم

 .زد خشکم جام سر روشا صداي شنيدن

 .قشنگ چش باشه عافيت_

 کني؟ مي کار چي جا اين تو_

 .هست منم ي خونه جا چي؟اين يني_

 آدرين؟ نامزدي بري نبود قرار مگه که اينه منظورم_

 .زوده هنوز_

 چنده؟ ساعت مگه.وا_

 .ربع و 8_

 زوده؟؟؟_

 چه؟ تو به اصال...خب آره_

 و انداخت گوشيش ي صفحه به نگاه يه.داد پايان مکالممون به گوشيش زنگ صداي موقع همون

 حضم به.اتاقم توي رفتم و انداختم باال اي شونه.شد صحبت گرم مشکوکانه و هال ي گوشه رفت

 ريعس.اتاقمه ي پنجره منشاش شدم متوجه کردم يابي رد وقتي.صورتم به خورد سردي سوز ورود

 اوگ مثل روشا که کشيدم مي سشوار موهامو داشتم.پوشيدن لباس به کردم شروع و بستمش

 !شه نمي بد بزني هم دري يه:زدم غر.تو اومد و کرد باز رو در ميش
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 .کنم سشوار موهاتو من بذار:گفت و کشيد بيرون دستم تو از سشوارو

 تو؟ شده چت روشا.وا_

 وارسش موهامو تموم وقتي.نپرسيدم ازش سوالي ديگه منم.شد مشغول کارش به و کرد اي خنده

 .شو آماده پاشو حاال خب:گفت و بستش اسبي دم محکم کرد

 .برو خودت.نميام من.خيال بي روشا_

 کجا؟ دوني مي اصال_

 ...آد نامزدي_

 .بابا نه_

 .کجا پس_

 .فهمي مي خودت.شو آماده_

 .شم نمي آماده نگي چي؟تا يني_

 .شه مي ضررت به...درک به نيا اصال!کن خوبي و بيا_

 .شم مي آماده بعد.برم کجا قراره بگو اول خب_

 ...راستش...راستش_

 شده؟ چي_

 جا همون.کشه نمي بيمارستان به و گيره مي دردش شراره بعد...باغ بودن رفته شروين و شراره_

 و تانبيمارس ببريم رو بچه ريم مي شروينم و من پيشش برو تو...باغه تو هم حاال...کنه مي زايمان

 .بکنيم کاراشو

 باغ؟تنهايي؟ کردنه؟تو زايمان طرز چ ديگه اين_

 .ني ني پيش بريم تا شو آماده بدو حاال.تو جون به:گفت ذوق با
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 هشب کلي.دنبالمون اومد شروين که نکشيد طولي. پوشيدم گرم لباس دست يه خوشحالي با

 يکيتونم.رارهش پيش پايين بپرين يکيتون خب:گفت و کرد متوقف ماشينو باغ يه دم.گفتيم تبريک

 .کنيم آماده شراره واسه رو خونه بريم بياين من با

 کاراي و خونه سراغ برين شما.پيششون باغ تو رم مي من:گفتم و پايين پريدم داوطلبانه

 .بيمارستان

 که رارهش و شروين:گفتم خودم پيش يهو.انداختم باغ بزرگ در به نگاهي...رفتن و نکردن مخالفتي

 کيه؟ مال اين پس.ندارن باغي

 و بود تاريک هوا ديگه.کردم باز رو در بود داده بهم شروين که کليدي با و انداختم باال اي شونه

 مئنمط ديگه...بودن روشن برقا.ساختمون سمت رفتم سريع و بستم رو در...ترسوند مي منو اين

 .منتظرمن داخل اون ني ني و شراره که شدم

 به و کردم عبور راهرو از بيارم در هامو بوت که اين بدون...داخل رفتم و کردم باز رو ساختمون در

 ونا تازه.بودن خوشگل ساختمون وسايالي چقدر.انداختم اطراف به نگاه يه.رسيدم سالن قسمت

 .چوبه تمام بزرگ و خوشگل ي کلبه يه توشم که ساختموني که فهميدم موقع

 وروجک؟ نيه ني اين کجاست.دارينا توپي باغ عجب شري:گفتم بلندي نسبتا صداي با

 باالي از موقع همون...ترسيدم يکم.شد اکو خودم صداي شراره و بچه صداي شنيدن جاي به اما

 ؟باالست اون کسي:گفتم ترس با.ترسيدم بيشتر بار اين.رسيد گوشم به پا صداي ها پله

 گاهن اطراف به منگ و گيج.باشن ريخته واسم اي نقشه همچين شروين و روشا که شد نمي باورم

 وير.رفتم باال ها پله از احتياط با و زدم دريا به دلمو باالخره.کردم نمي باز قدم از قدم و کردم مي

 مي ختم سالن يه به که بزرگي و پهن راهروي يه.انداختم روبرو به نگاهي ايستادم که پله آخرين

 دهش قطع پا صداي ديگه...ديدش شد مي حدودي تا اما ببينم رو سالن تونستم نمي درست.شد

 و کشيدم عميق نفس يه.اومد مي من قلب تولوپ تاالپ و چوب سوختن جزجز صداي فقط و بود

 جلوي نشسته من به پشت نفر يه ديدم رسيدم سالن به وقتي.رفتم جلو به قدم چند

 خونهآشپز راستم دست.نزنم جيغ وقت يه تا دهنم جلوي گرفتم دستمو.شدم زده وحشت.شومينه

 اما رجلوت رفتم يکم.سالن تو برگشتم دست به چاقو و داخل رفتم پاورچين پاورچين.داشت قرار

 بودم؟ شده خياالتي يني.نبود شومينه جلوي کسي
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 ردمک مي نگاه اطراف به دقت با.رفتم جلو به ديگه قدم يه و گرفتم دستمو توي چاقوي تر محکم

 ديدم تعجب کمال در.سرم پشت برگشتم.هوا تو پريدم دومتر صدايي شنيدن با يهو که

 .کرد مي نگام خنده با و سرش پشت ديوار به بود داده تکيه سينه به دست...آدرينه

 .نکني تيکه تيکه خودتو بپا:آدرين

 ارک چي جا اين....بخندي آب رو:گفتم رويي ترش با و کردم اخمي بودم شده ضايع حسابي که من

 کني؟ مي

 .بپرسم ازت خوام مي من که سواليه همون دقيقا اين_

 کني؟ مي کار چي جا اين نبود؟پس نامزديت مگه تو هي...شراره گفتن روشا و شروين_

 کني؟ فضولي بقيه کاراي تو داري دوس هميشه_

 کشتن به منو هم ترسم مي.خطرناکه من به بده رو چاقو اون حاال:داد ادامه و جلو گرفت دستشو

 .خودتو هم بدي

 .زنمب زنگ روشا به تا آوردم بيرون گوشيمو داشتم که اخمي همون با و دستش تو گذاشتم رو چاقو

 .ده نمي آنتن.نکش زحمت بيخودي_

 زدن؟ گول منو چي؟چرا يني_

 .شومينه روبروي صندلي روي نشست رفت و زد پوزخند يه

 مياد؟ گير تاکسي طرفا اين_

 .نه:گفت کنه نگام که اين بدون

 .لعنتي:گفتم و کيفم تو گذاشتم گوشيمو حرص با

 هستي؟ عصبي تو؟چرا چته_

 .خواد مي دلم_

 .جا اين بيا_

 بشه؟ چي که_
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 .بگم تا بيا_

 .نشستم بود صندليش بروي رو که خالي صندلي روي و پيشش رفتم کالفگي با

 .بريز قهوه خودت واسه_

 .کارتو بگو...خورم نمي_

 ...خواستم مي که من حيف.برو پاشو داري؟اصال دعوا چرا_

 ؟...خواستي مي:پرسيدم کنجکاوي با.دزديد ازم نگاهشو و خورد حرفشو ي بقيه

 .نکرد نگام ديگه و نداد جوابمو

 آدرين؟_

_.... 

 آدريــــن؟_

_... 

 راد؟ آقاي_

_.... 

 شازده؟_

_... 

 آدرين؟_

_.... 

 دوماد؟ آقا_

_... 

 اي» واسش که جونت فلورا همون با برو پاشو اصال...آدمي مخ رو همش...اه.ديگه بزن حرف خب_

 .خريدي واسش لباس کلي...گشي مي آهنگ دنبال واسش فلشت تو...کردي مي« جونم جونم،اي
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 .هاااا دي مي ادامه جور همين صح تا کنم ولت.بابا بسه:گفت و خنديد

 آدرين؟_

_.... 

 آدرين؟_

 هوم؟_

 اوناس؟ دست چطور کيه؟کليدش باغ جا گذاشتن؟اين کارم سر اينا روشا چرا نظرت به_

 نيس؟ سوالي...دادم خودم کليدشم...منه مال باغ اين...بيارنت گفتم من چون_

 .دارم هم ديگه سوال يه چرا...توئه کاره کار پس.خبيث آدم اي_

 خب؟_

 پس؟ شد چي فلورا و تو نامزدي_

 .نبود کار در نامزدي_

 چــــــــي؟:گفتم ذوق با

 .خنده زير زد که ديد چشمام توي چي دونم نمي.کرد نگام لحظه يه

 .خندي مي چي چيه؟به:پرسيدم معترضانه

 .زد برق چشمات يهو_

 ...چرا کني؟پس نامزدي فلورا با خواستي نمي تو يني آدرين...بگذريم حاال....نزد نخيرم_

 ...چون...چون_

 چي؟ چون_

 وعشر و کشيد موهاش توي دستي و شد بلند جاش از.تونست نمي اما بگه خواست مي چيزي يه

 .بود رفته باال منم قلب ضربان شدت حتي...داره استرس که بود معلوم.رفتن رژه به کرد

 .برو پاشو.سانا خيال بي:گفت و ايستاد لحظه يه
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 برم؟ کجا_

 ...اما بگم بهت چيزي يه خوام مي من ببين...دونم نمي_

 .ديگه بگو چي؟خب اما_

 سانا؟_

 هوم؟_

 ...من_

 خب؟_

 ....من راستش_

 چي؟ تو_

 .هيچي_

 .بگـــــــو_

 ...من_

 خب؟_

 .بگي بايد تو اول....هيچي_

 چيو؟_

 .سانا بگو_

 چيو؟_

 .هيچي_

 .ديگـــــــه خوبه؟بگو حالت_

 ...من سانا_

 نه؟ يا گي مي.کردي کالفم_
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 .يهو شه مي قفل زبونم.نيست خودم دست خودت جون به_

 .بگو بعد بکش عميق نفس يه_

 بودم منتظر.مردم مي داشتم هيجان از.داد ادامه رفتنش رژه به باز بعد و کرد نگام چپ چپ يکم

 .ميخوام من که بگه رو چيزي کردم مي دعا.بگه خواد مي چي آدرين ببينم

 کردي؟ کار چي تو:گفت و کرد وحشتناک اخم يه.روبروم ايستاد جدي خيلي يهو

 هان؟:گفتم و دادم قورت دهنمو آب وحشت با

 من؟ با کردي چيکار_

 من؟_

 !!!من پس نه_

 .نکردم کاري من بخدا_

 .خنگي چقدر_

 .خودتي_

 .برو پاشو.بيارنت گفتم کردم غلط.برو پاشو اصال_

 چيزي نشکست صداي که کردم مي باز رو ساختمون در داشتم.پايين رفتم و برداشتم کيفمو اخم با

 وبيدک دستشو توي ي مجسمه.کرده خورد رو آينه زده آدرين ديدم.باال رفتم عجله با.رسيد گوش به

 لعنتي...اه...رفت...تونم نمي من...لعنتي،لعنتي،لعنتي:گفت و زمين

 که يجاي سمت برگردوند سرشو.بشه حضورم متوجه تا کردم اي سرفه تک و جلوتر رفتم قدم چند

 .نرفتي هنوز که تو:گفت و کرد تر غليظ اخمشو.بودم ايستاده

 برم؟_

 .خودته ميل_

 بمونم؟ يعني اين_

 سانا؟_
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 بله؟_

 ...من_

 وت حرفاي مردونه همچين.بگير ياد افراسياب از يکم.بزن حرفتو مرد يه مث.کردي خستم آدرين_

 ...مي حال آدم که زنه مي دلشو

 حق هم ديگه.بکشي من رخ به التو ي مرتيکه اون نکرده الزم...بسه بسه:گفت و کرد قطع حرفمو

 .کني مقايسه من با اونو نداري

 ....دلتو توي حرف مرد يه مثل گفتم فقط من...بابا باشه_

 .دارم دوستت من_

 يم نگاش باز دهن با که من.بود ورقلنبيده دخترونم احساسات جور بد.شديم الل دوتامون هر يهو

 قطف...بود گرفته فرا سکوت رو جا همه...بود شده گيري در خود دچار و بود پايين سرش اونم.کردم

 ها ابر تو لحظه اون تو...کرد مي شوتشو پاش با آدرين که اومد مي مجسمه هاي تيکه صداي

 .گرفت فرا وجودمو ي همه نشدني وصف هيجان يه.بودم

 .زد کوچولو لبخند يه قيافم ديدن با و باال گرفت سرشو

 از افراسيابم.دوممه بار البته.شنوم مي حرفي همچين که اولمه کنم؟بار کار چي بايد حاال خدا واي

 ذوقش؟جيغ تو کنم؟بزنم محلي بگيرم؟کم کنم؟بخندم؟خودمو چيکار حاال...زد مي حرفا اين

 کنم؟ کار چي کنم؟خب بزنم؟گريه بزنم؟لبخند

 سانا؟_

_.... 

 خانوم؟ سوسکي_

 هوم؟_

 .دادم لو احساساتمو من_

 خب؟_

 .بعضياس نوبت اآلن_
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 .ندارم بهت احساسي هيچ من:گفتم و کردم باز بناگوش تا نيشمو

 .داري:بهم پريد اخم با

 .ندارم_

 .داري_

 م....ر...ا...د...ن_

 واقعا؟_

 چيه؟ دروغم_

 نگام تعجب با.طرفش رفتم ذوق با.رويصندليش کپيد شده پنچر الستيک مثل يهو

 .برات کردي؟دارم مي«فلورا،فلورا» که بياري در منو لج خواستي مي پس خب:پرسيدم.کرد

 هک گرفت مي خودشو جلو اولش...ريختم بهم موهاشو حالي خوش با.نگفت چيزي و زد پوزخند يه

 باشه؟...نکن:گفت و گرفت دستمو مچ و شد بلند جاش از بعد اما نگه چيزي

 آدرين؟...نچ_

 بله؟_

 .جانم بگي بايد:گفتم و خنديدم بدجنسانه

 .نشو پررو ديگه_

 آدريـــــــن؟_

 بله؟_

 .کرداهه بستني هوس من_

 بستني واسمون گفت و يارو يه به زد زنگ و آورد بيرون سالن وسط ميز روي از گوشيشو

 جبتع با.کنم مي نگاش چپ چپ و ايستادم سينه به دست ديد شد تموم تماسش وقتي.بياره

 چته؟:پرسيد

 ده؟ نمي آنتن جا اين نگفتي مگه_
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 .باشم زده حرفي همچين نمياد يادم که من_

 گي؟ مي دروغ روشن روز تو...إ...إ...إ_

 .روشن روز نه!!!شبه اآلن_

 .س خورده شيشه از پر جا اين.بياد بستني تا بشينيم پايين بريم بيا.چي هر حاال_

 .بريم باشه_

 .شومينه روبروي دونفري کاناپه روي نشستيم و پايين رفتيم اتفاق به دو هر

 اين االح و.بود غرورش شکستن دليلشم.رسيد مي نظر کالفهبه و اخمو خيلي.انداختم بهش نگاهي

 .بدم نشون روشن چراغ بهش که بود من نوبت

 آدرين؟_

 چيه؟_

 شده؟ غرق هات کشتي چرا_

 من؟_

 .نمياد بدم ازت من_

 .تابلوئه که اين_

 ...چيزه يني_

 چي؟_

 ...ولي مياد خوشم ازت منم_

 چي؟ ولي:گفت و سمتم برگشت هيجان با

 .بشي تنبيه بايد ولي_

 چي؟ واسه_

 .کردي بازي بنده احساسات با چون_
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 داشتم؟ تو احساسات به کار چي من_

 .الکي نامزدي قرار همون خب_

 .داري دوستم که بشم مطمئن خواستم مي فقط من خب...اون؟.آهان_

 مطمئن خواستي مي گي مي حاال.مياد خوشم ازت بگم نداشتي اميد پيش دقه دو تا تو.اهکي_

 بشي؟

 کنم؟ عالقه ابراز بهت بخوام من داشتي اميد تو خدايي_

 .بگذريم_

 .نگفت چيزي و خنديد

 .شد بلند گوشيش زنگ صداي موقع همون

 !خريدي جديد گوشي که بينم مي_

 .خريدم ديروز.آره_

 .شروينه:انداخت گوشيش ي صفحه رو نگاهي و شد بلند جاش از

 .نبينمش اگه فقط.تشنم خونش به بگو بهش_

 ويت تا ببيني جا اين منو بود خدات از که تو!!!!شدي ناراحت بود کرده که کاري از هم خيلي که نه_

 .دومادي لباس

 ...فلورا با تو که نبود مهم واسم اصال من...باز نکن شروع آدرين_

 کرد؟ گريه خاطرم به که بود کي شب اون.معلومه آره_

 .شد قرمز بينيم نوک و چشم که بود سردم من.إإإ_

 خودش آدرين و شديم الل تامون دو هر لحظه يه.شد قطع تماس که بوديم کل کل گرم قدر اون

 .شروين به زد زنگ

 داشتي؟ کاري زدي زنگ.داداش سالم الو_

_.... 
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 مي داد داشت شروين...گوشم دم گرفت گوشيشو.خنديدن به کرد شروع آدرين يهو

 .پســــــــــــــره:زد

 .اومد مي هم روشا هاي جيغ صداي

 ميايم اآلن هم سانا و من.باشه مبارک:گوشش دم گذاشت رو گوشي باز آدرين.گرفت خندم منم

 .جا اون

_.... 

 .باشه باشه_

_.... 

 .خدافظ قربانت_

 اومد؟ دنيا به شون ني ني:پرسيدم ذوق با

 گهدي ساعت دو يکي.شده معطل راه پليس تو يکم.راهه تو نه:داد جواب شيطنت با و زد پوزخند يه

 .مياد

 .پرسيدم آدريــــــن؟جدي:گفتم و زدم خفيفي جيغ

 .بيمارستان بريم پاشو...ديگه آره خب_

 .ميشه چي بستني پس_

 .شکمو:گفت و کرد نگام چپ چپ

 به.بود سرد بدجوري هوا.بيرون رفتيم دوتايي و کرديم خاموش رو کلبه داخل هاي المپ تمام

 ليخي خدايي ولي بنديه خالي که اين حاال.)بست مي قنديل بيرون ذاشتي مي آب اگه که طوري

 منم.درسي مي نظر به ريلکس خيلي و اسپرتش کت جيب توي بود کرده دستشو آدرين(.بود سرد

 مي ها و دهنم جلوي گرفتم مي مدام دستامو همين واسه.نداشت جيب متاسفانه اما بود گرم لباسام

 کردي؟ پارک کجا المصبو اين پس:گفتم کنان غرولند.کردم

 .بهش رسيم مي ديگه دقيقه پنج تا بجنبي اگه اما.دوره يکم_

 کردي؟ پارک جا اون چرا.گندگي اين به باغ_
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 .ريختيم نقشه واست فهمي مي ببيني ماشينمو اگه گفتم_

 اه.ده نمي قد پرتا و چرت اين به عقلم اصن من بابا_

 حاال؟ خب چته:گفت زد مي نفس نفس که حالي در

 .شه مي منجمد داره دستام_

 .من بدش_

 چيو؟_

 .ديگه دستتو_

 .بگير خودت:گفتم و کردم لوس خودمو

 چقدر که شد متوجه تازه گرفت دستمو وقتي.داد انجام بودمو گفته که کاري بعد و زد غر يکم

 !!!کثافت!بود گرم دستاش چقدر.گرفت دستامو دوتا و ايستاد جاش سر.سرده

 .بردي سرمو.نزن غر هم ديگه و بپوش اينو بيا:گفت و آورد در کتشو

 دنبالش و پوشيدم رو کت سريع!!!«چي؟ خودت پس عزيزم واي» بگم که نبودم دخترايي اين از

 نگر مشکي نازک بلوز يه فقط چون.بود سردش خيلي کنم فکر.رفت مي راه تند خيلي.افتادم راه

 .بکشه سختي اون يکمم کردم گريه واسش همه نه؟اين مگه.حقشه.بود تنش

 آدرين.لداخ پريديم سريع که بود سرد قدر اون.رسيديم آدرين ماشين به باالخره تا رفتيم راه کلي

 .پام رو گذاشتم و آوردم در کتشو.کرد روشن بخاريشو ماشين آوردن در حرکت به محض به

 .آدرين مرسي_

 بابته؟_

 .ديگه کتت_

 .کنم مي خواهش_

 .چسبه مي پاشايي مرتضي از آهنگ يه حاال_

 .نيست فلشم توي ببين بگرد_
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 .کردم اخم و شيشه سمت برگردوندم رومو قهر حالت به

 تو؟ شد چت_

_.... 

 خانوم؟ سانا_

_... 

 سانا؟...بده جواب خواست دلت خيلي.زنم مي صدات که آخريه ي دفعه اين_

 بله؟_

 طرف؟ اون کردي روتو چرا_

 .قهرم چون_

 چرا؟_

 .ذاري مي فرق تو چون_

 کي؟ بين_

 .جونت فلورا و من بين_

 فرقي؟ چه_

 ...فلشو داخل آهنگاي تموم خواستي مي اون خاطر به خب_

 .نکردم کاري همچين که من!!!«خواستي مي» گي مي داري خودتم_

 .زدم لبخند يه کنم نگاش که اين بدون

 آشتي؟:گفت مهربون لحن يه با و کرد عوض سردشو لحن

 .اوهوم_

 .بينمب بغلو آينه بتونم اينکه هم و بشيم فيس تو فيس هم تا.جات سر بشين درست حاال خب_
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 ديگه و کرد جاده جمع حواسشو و زد چشمک يه.طرفش برگردوندم رومو و صندلي به دادم تکيه

 طوره؟چ سليقت ببينم پايين بپر:گفت و داشت نگه ماشينو فروشي گل يه کنار...نزد حرف باهام

 .شديم فروشي گل وارد و شده پياده دو هر

 .خواستيم مي خوشگل و جور و جمع گل سبد يه:آدرين

 .کنم آمادش براتون تا کنين انتخاب خواين مي که گلي هر برين فقط.چشم روي به:فروشنده

 .انداختيم ها گل به نگاهي

 .باشه صورتي رز گل همش:آدرين

 .بذارين هم داوودي گل وسطش.آقا نه_

 .بس و همين.صورتي رز گل فقط.خير نه:آدرين

 .بکنيد گم مي من که کاري آقا.نـــــــه_

 دهآما رو ها گل فروشنده گذشت که مدت يه.کنه نگاه رو ها گل ي بقيه رفت و نگفت چيزي آدرين

 ...مردم مي هيجان از داشتم.بيمارستان رفتيم و کرد حساب پولشونو آدرين.کرد

 تارپرس از آدرين...بود شده فيلما توي مثل.کردم مي حال خيلي کفشم ي پاشنه تق تق صداي از

 روب:گفت و ايستاد سه و بيست ي شماره اتاق جلوي.افتاد راه باز و پرسيد رو شراره اتاق شماره

 .جاست همين.تو

 خوابيده تخت رو شراره.تو رفتم و نکردم معارف تعارف اصال که داشتم هيجان اونقدر منم

 و بود دهکر بغل رو ني ني شروين.بود شده دار خنده و داغون خيلي بيمارستان لباس تو قيافش.بود

 و شراره پيش رفت اول آدرين اما.شروين سمت رفتم ذوق با.کرد مي کوفت بستني هم روشا

 ...پرسيد حالشو

 .پسرمو ببين:شروين

 .ببينم رو ني ني بتونم تا تر پايين آورد دستشو يکم حرفش دنبال به

 .بود شروين شبيه قيافش.مپل تپل اما کوچولو.بود ناز خيلي

 .جوووونم اي.خالش بغل بياد بدش.عزيــــــزم_
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 آدرين.کردن گريه به کرد شروع بعد کرد نگام يکم.آوردم در شکلک واسش و کردم بغلش آروم

 .شرارس شبيه چقدر:گفت و کرد نگاه ني ني به لبخند با و پيشم اومد

 .شروينه اصل برابر شرارس؟کپي شبيه کجاش_

 .پوستش رنگ تا گرفته چشمش از.مامانشه کپي اتفاقا_

 .چشماش مخصوصا.شروينه شبيه.بابا برو_

 .کردنش نگاه حالت حتي.شرارس کپي نه_

 .شروينه شبيه.نـــــــه_

 .نيست_

 .هست_

 .نيست گم مي_

 .هست_

 .لجبازي خيلي_

 تو؟ يا من_

 .جنابعالي_

 .جنابعالي.نخيرم_

 .شرارس کپي_

 .نيس گم مي_

 .هست گم مي منم_

 .شروينه کپي وگرنه هست ميگي من با لجبازي خاطر به تو_

 .مامانشه کپي بچه اين.نيست گي مي من با لجبازي خاطر به تو اتفاقا_

 .نيست_
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 .هست_

 .نيست_

 .هست_

 .کشتين بچمو.من بدين:گفت و گرفت ازم رو بچه شروين

 شدي؟ راحت:گفتم کنان غرولند و کردم نگاه آدرين به جانب به حق

 .شد تو تقصير.چه من به_

 .شد تو تقصير.نخيرم_

 چيه؟ پسر گل اين اسم:گفت شروين به رو و نداد جوابمو ديگه آدرين

 .مونديم اسم تا دو بين:شروين

 اسمايي؟ چه:آدرين

 .آروين و سورن:شروين

 .تره قشنگ آروين:آدرين

 .تره قشنگ خيلي ديگه؟سورن چيه چي آروين.شروين نه_

 زني؟ مي مخالف ساز قدر اين چرا تو:گفت و کرد نگام جانب به حق آدرين بار اين

 خودت اسم به چون آروين بذاره گي مي تو ضمن در...گفتم شخصيمو نظر چيه؟من مخالف ساز_

 . بياد

 .مياد خودت اسم به چون سورن بذاره گي مي هم تو_

 کشيدنم؟ نقشه اهل تو مثل من مگه.هستي زوري آدم عجب.إإإإ_

 .تري بد منم از.هستي که معلومه_

 !!!بودم من البد.بود کشيده نقشه امروز کي معلومه آره_

 .شدي مي مرگ ذوق داشتي!اومد بدت نقشه اين از خيلي که نه_
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 دامي اصال تو چاره شدم؟بي مرگ ذوق من!!!إ إ إ:گفتم و دهنم جلوي گذاشتم و کردم مشت دستمو

 !!!شکوندي مي مجسمه داشتي.باال برگردم نداشتي

 .اه.بسه سانا_

 شزور هم حاال.پررو ي پسره.کرد صحبت باهاشون و بقيه سمت برگردوند روشو حرفش دنبال به

 !کنه رفتار خوب باهام مياره

 به نگاهي گذشت که مدت يه.شدم باهاش بازي مشغول و گرفتم دستم توي چرممو کيف ي دسته

 ميشهکيه؟ه کرده فک.پررو ي پسره:زدم غر لب زير.بود گذشته هشت از دقيقه پنج.انداختم ساعتم

 وپوستش.برسه بذار فقط!کرده دير«دقيقه پنج!»شده برعکس حاال اما قرار سر رن مي دير دخترا

 .کنم مي

 چشمامو کسي شدم متوجه.شد تاريک تاريکه چشمام جلوي يهو که بودم فکرا همين تو

 !!!ديگه آدرينه.تابلوئه خيلي ديگه که کرده کارو اين کسي چه که اين البته.گرفته

 آدرين؟:گفتم و دستش رو گذاشتم دستمو

 باشم؟ کي داشتي توقع پس:گفت و برداشت دستشو

 قدر اين چرا.که واقعا:گفتم اخم با.کرد انداز بر پامو تا سر و زد جذاب لبخند يه.سمتش برگشتم

 .شدم عالف سرما تو جا اين اومدي؟کلي دير

 ناي هشت به مونده ربع يه من.کشي مي انتظار جا اين ساله سه انگار که غالف گي مي همچين_

 .کشيد طول کلي کنم پارک ماشينو اومدم تا.اومد نمي گيرم پارک جاي اما.بودم جا

 نشست.برگردوندم رومو و کردم نازک واسش چشمي پشت.کنم لوس خودمو يکم داشتم دوست

 !شدي االح که نبودي لوس يکي تو همين.ببينم جا اين بيا:گفت و سرمون پشت چوبي نيمکت روي

 هن انگار اما بندازه گردنم دور دستشو حتي يا کنه بغلم داشتم توقع.کنارش نشستم اخم با

 بودن هايستاد ما از فاصله با يکم که جووني زوج به و کشيدم آه يه.کرد مي نگام بر و بر فقط.انگار

 .حالشون به خوش:گفتم و کردم اشاره

 چرا؟_

 .دارن دوس رو همديگه چقدر ببين_
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 دارن؟ دوس همو يني کردن بغل رو همديگه دوني؟چون مي کجا از تو_

 !دقيقا_

 !عجب_

 ندلبخ اومد.کردم نگاش رضايت با و زدم لبخند يه.کرد حلقه کمرم دور دستشو حرفش دنبال به

 رفب کنان غرولند...بود سرمون پشت درخت منشاش.سرش رو ريخت باال از برف کلي يهو که بزنه

 !نيست قرار جاي که جا اين آخه:گفت و تکوند رو ها

 جا؟ اين بيايم گفتم من مگه_

 .نکردي مخالفت هم تو گفتم من.خير نه_

 .کنم مخالفت باهات همش خواي مي و ميخاره تنت خودتم ببين_

 .کردي مي مخالفت بايد بار اين.خب نه_

 مياد؟ دلت!قشنگي و خلوتي اين به پارک_

 ...واسه ده مي جون.خلوته و قشنگ آره:گفت لبخند با

 چي؟ واسه_

 .ديگه قرار ي واسه_

 .آره که اون_

 .زدي حرف بابات با_

 .نه_

 .دارما عجله چرا؟من_

 .ترسيدم راستش_

 چرا؟_

 گهدي که هستي مسيحي فهميد وقتي ضمن در.شد ناراحت خيلي زدي بهم رو نامزدي وقتي چون_

 .منفيه جوابم گه مي بگم اگه اآلنم.نپرس و نگو
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 !سانا:گفت و کرد مظلوم چهرشو

 هوم؟_

 .نيستم مسيحي من_

 چي؟_

 و نچسبن بهم زياد دخترا تا زدم مي حرفو اين الکي هميشه اما.ندادم تغيير دينمو اصال من_

 ممن.داره مورد ايران تو مسيحي و مسلمان ازدواج!که دوني مي آخه.نرسه مغزشون به ناجور فکراي

 .زدم مي همه به حرفو اين الکي

 .بهتر خب.آخييييش:گفتم و کشيدم راحت نفس يه

 .ديگه چيز يه راستي_

 چي؟_

 .نکردم مخالفت منم.زد بهم پدرت.نزدم بهم رو نامزدي من راستش_

 .کنه مي پوستمو کردي خواستگاري ازم بگم بهش اگه دونم مي من.بود عصباني خيلي حال هر به_

 .پرفکتي اين به داماد.بخواد چي؟دلشم واسه آخه_

 بود پيشونيش روي که ظريفي اخم با.شد عصبي يکم.زدم پوزخند يه و کردم اندازش بر

 نيستم؟:پرسيد

 نيستي؟ چي_

 پرفکت؟_

 .لعنت منکرش بر.واال بگم چي_

 ستد با.بود باز عباس شاه ي دروازه مثل زيپش معمول طبق.آوردم پايين شونم ازروي کيفمو بند

 پيداش باالخره جو و جست کلي از بعد.شدم شکلم خرسي سرسويچي کردن سرچ مشغول آزادم

 کمي جديدا.کردم باز دانشجوييمونو خونه رنگ اي نقره بزرگ تقريبا و فلزي در کمکش به.کردم

 روغن بايد کنم فکر.داشت الزم انرژي خورده يه کردنش باز براي و بود کرده پيدا فني مشکل

 خونه هاي المپ.بود تاريک هوا گفت شه مي تقريبا.تو رفتم و دادم هل رو در پا با!شد مي کاري
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 در سمت آروم آروم که حالي در.نيست خونه روشا که داد مي نشون اين و بودن خاموش هم

 ...رفته البد:گفتم خودم پيش رفتم مي ساختمون

 .بگيره کادو واسم رفته البد:گفتم بود هيجان سراسرش که لحني با و زدم جيغ يهو

 پيش در رو مهمي روز چه که کردم آوري ياد روشا به هفته اول از.بود تولدم روز،روز اون

 خبره؟ چه انگار که مهم روز گم مي همچين!اوهوک.داريم

 مي مه با شب آخر.نيست گرفتن جشن به نيازي گفتم بهش منم.تولدمه دونست مي روشا فقط

 (من مهمونه.)رستوران ريم

 کيش بره کرد نمي ول داشت اگه آخه.نداره خبر تولد اين از روحشم خان آدرين بودم مطمئن

 ممماس حتي. بودن مشغول پارسا پسرشون وجود با حسابي که شروينم و شراره.کنه حال و عشق

 !تولدم تاريخ به برسه بودن؛چه کرده فراموش

 تمرف بودمشون گرفته دستم تو که طور همون و آوردم بيرون پام از رنگمو مشکي مخمل هاي بوت

 داخل رفتم مي بعد.آوردم مي در کفشمو اول.سراغم بود اومده بيخود عادت اين جديدا.)داخل

 (خونه

 و من کفشاي از خرخره تا.بود شاه بازار مثل.اوه اوه.کردم باز مونو چوبي رنگ کرم جاکفشي در

 داد يم بعدشم.کفش داد مي داشت پول چي هر.بود روشا کفشاي بيشتر البته.بود شده پر روشا

 .بود پالتو و مانتو من اول اولويت ولي.شلوار

 دستمو.بود خاموش برقا آخه.شده گذاشته کجا کفش کدوم داد نمي تشخيص درست چشمام

 حرص با.بود رفته هم برق بنده شانس از حاال.نشد روشن کردم کار هر اما.برق پريز سمت بردم

 شبعد.حياط تو ريختم و برداشتم رو کفشا از تا چند توجه بدون.کفشي جا طرف شدم خم دوباره

 خب آره.)بودم کرده ايجاد که خالي جاي توي گذاشتم خوشگلمو بوت مجلسي و شيک خيلي هم

 واسم آدرين که هستن هايي بوت همون بوتا اين.دارم دليل آخه نه!!!مرتبي؟ و من!داره تعجبم

 .(خريده

 متس رفتم نخورم زمين کردم مي دقت که حالي در و زدم چنگ کيفمو بند.بستم رو کفشي جا در

 رنبپ قراره اآلن البد.سوپرايزه حتما سوپرايزه؟آره يه اين نکنه:گفتم خودم پيش لحظه يه.هال

 .رمانا و فيلما توي مثل.کنن روشن رو برقا و جلوم
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 .رفتين لو.بيرون بپرين:گفتم بلند صداي با و جام سر ايستادم ذوق با

 .کردم ضايشون آخه.بياد نبايدم خب آره.نيومد صدايي اما

 ياال.ديگه بيرون خرم؟بياين کردين فک:گفتم و خنديدم دل ته از

 هخون اگه.گرفتم رو روشا ي شماره و آوردم بيرون گوشيمو حرص با.نيومد صدايي هم بار اين اما

 چيه؟:داد جواب خورد بوق تا چند که اين از بعد.رن مي لو و مياد در گوشيش صداي باشه

 .شد قفل زبونم لحظه يه.دادم قورت دهنمو آب حيرت با

 داشتي؟ سانا؟کاري الو_

 کجايي؟:گفتم و انداختم کار به زبونمو

 .بيرون اومدم شيدا با.بيرونم_

 خريه؟ کدوم شيدا_

 .دوستمه.کن صحبت درست_

 .خوبه.کردي پيدا جديد دوست جديدا.گاد ماي اوه_

 .پيشمون بيا نخوردي چيزي اگه.هستيم ساندويچي شيدا و کجايي؟من تو_

 بود قرار:گفتم و دادم قورت بغضمو.بودم گريه هاي دمه دم ديگه.شدم دلخور دستش از خيلي

 ...روزه امروز سالمتي نا.رستوران بريم امشب

 .گيرم مي تماس باهات بعد.دارم کار اآلن من ببين:گفت و کرد قطع حرفمو

 کنار گوشي و شدن خشک دستام.پي در پي هاي بوق جز به نشد شنيده صدايي ديگه و گفت اينو

 م؟آخهنيست آدم من کرد؟مگه قطع کيه؟چرا ديگه کنه؟شيدا مي همچين چرا اين...موند ثابت گوشم

 .گفتن مي تبريک يه حداقل هستن؟کاش دوستي جور چه اينا

 االب ازشون يکي يکي.ها پله سمت رفتم ها شده غرق کشتي مثل و کشيدم سوزناک خيلي آه يه

 وممانت هاي دکمه کردن باز مشغول و گوشه يه کردم پرت کيفمو.رسوندم اتاقم به خودمو و رفتم

 وتولدم.بازيه همش اينا احتماال:بکنم مثبت فکراي دادم ترجيح بازم.هپروت تو رفتم باز.شدم
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 اين و ماشين صداي خط پشت از تازه.اومد مي صداش بود خونه تو چي؟اگه روشا اما.يادشونه

 .بزنم آدرين به زنگ يه بذار.دونم مي چه!کيک شايدم يا.بگيره کادو رفته البد.اومد مي چيزام

 بله؟:داد جواب که نکشيد طولي.گرفتم آدرينو ي شماره و برداشتم گوشيمو سريع

 خوبي؟.سالم:گفتم و کردم صاف صدامو

 گذره؟ مي خوبي؟خوش تو.مرسي.سالم_

 کجايي؟.بگو راستشو.رو حرفا اين کن ول_

 !ديگه کيش_

 مطمئني؟_

 باشم؟ نبايد_

 خبر؟ چه خب...چرا_

 خبر؟ چه طرفا اون.سالمتي_

 .تنهام خونه تو منم.رفته برقا.نيست خاصي خبر_

 کجاست؟ روشا پس_

 دمدي خونه رسيدم حاال بدبختم منه.کنه کوفت ساندويچ جديدش دوست با رفته.دونم مي چه_

 .نيس خونه هم کسي.رفته برقا

 مگه؟ بودي کجا_

 .کتاب نمايشگاه بودم رفته_

 نرفتي؟ روشا با چرا خب_

 .داشت کالس دانشگاه آخه_

 .آهان_

 ماهه؟ بهمن چندمه امروز دوني نمي آدرين_
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 چطور؟.نه_

 .دراد جونت تا

 هستي؟ کيش اآلن که مطمئني آدرين...جوري همين هيچي.اوممممم_

 خوبه؟ حالت سانا_

 .نره يادت سوغاتي.اوهوم_

 .واستون خرم مي چيزي يه.چشـــــــم_

 واسمون؟:پرسيدم تعجب با

 .بقيه و روشا و تو.ديگه آره_

 باشهن مهم واست اصلنم.برس گذرونيت خوش به برو.خب خيلي:گفتم و زدم پوزخند يه ناراحتي با

 باي.تنهام خونه تو شب که

 باي_

 برخورد باهام بخواد جوري اين شد نمي باورم.رفت هم تو اخمام گفت رو«باي» ي کلمه وقتي

 صداي وقتي اما.تخت سمت کردم پرت گوشيمو و گرفتم دندون پايينيمو لب حرص از!کنه

 يغليظ اخم با...رفته اشتباهي مسيرو فهميدم رسيد گوشم به اتاق کف سراميک با برخوردش

 و بندي تاپ با و زمين رو انداختم شالمم.گوشه يه کردم پرت و آوردم بيرون تنمو توي مانتوي

 زير اخم با.رفتم پايين ها پله از احتياط با.بيرون رفتم بود خريده واسم آدرين که يخي جين شلوار

 .کردم مي خفه خودمو وگرنه گفتن تبريک بهم صبح بابام و مامان و قزي شد خوب:گفتم لب

 اکترسن و ترسناک داشت فضا کم کم.نديدم چيزي مطلق سياهي جز به اما.زدم ديد اطرافو يکم

 .شجاعم خيلي من و نيست ترسناک فضا اصال که کردم تلقين خودم به يکم...شد مي تر

 چيز هي برداشتم که اولو قدم اما.بشينم روشا منتظر جا همون و کاناپه سمت برم گرفتم تصميم

 .زمين رو اومدم مخ با منم و داد فجيهي صداي و پام زير رفت
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 و دمکر جمع بودم شده زمين پخش پاستيل عين که خودمو بدبختي هزار به.کرد مي درد بدنم کل

 راريق بي مبارکم دماغ فقط.کرد نمي درد بدنم جاي همه.گم مي راستشو...باشه باشه.شدم بلند

 !کرد مي

 ميخکوب جام سر در زنگ صداي شنيدن با که رفتم مي کاناپه سمت به کورکورانه داشتم

 .بده پز اومده هم حاال کرده حالشو و عشق.روشاست البد:گفتم خودم پيش.شدم

 مدهللالح که اومد يادم تازه.آيفون سمت رفتم کورکورانه و دادم جهت تغيير و شدم کاناپه خيال بي

 .خرابه

 انتخاب رو روشا اتاق همين واسه.بردارم گرم لباس اتاقم توي از و برم باال ها پله از نداشتم حال

 رمبخو و باشه چيزي جلوم ترسيدم مي.کردم حرکت و جلوي گرفتم دستمو کور آدماي مثل.کردم

 اقات به االبختکي خالصه.داشتم مي بر قدم بعد دادم مي حرکت جلوم دستمو همين واسه.بهش

 نداختها تختش روي چيزي کاپشني شايد که اين اميد به.)کشيدم تختش روي دستي.رسيدم روشا

 !!!بود حرفا اين از تر مرتب روشا.نبود چيزي اما(باشه

 حس از.کردم رد يکي يکي رو شده آويزون لباساي و کردم باز درشو.لباسش کمد سمت رفتم

 وت اومد بافتني سويشرت يه.شدم موفقم و کردم استفاده گرم لباس کردن پيدا براي المسم

 وبودم اومده که مسيري کورا آدم مثل دوباره بعد.پوشيدمش سريع خيلي و برداشتمش.دستم

 جلومو تر راحت که شد مي باعث اين و بود ساختمون داخل از تر روشن حياط توي...برگشتم

 .ببينم

 چيزاي حق به.»شد نوراني آسمون و بـــــــــوم گفت چيزي يه يهو کردم باز حياطو در وقتي

 «بود؟ چي ديگه اين!نشنيده و نديده

 هب سوت و دست صداي چشمام کردن باز محض به!خبره چه ببينم تا کردم باز چشمامو الي آروم

 .بودن اومده همشون.شد نمي باورم.رسيد گوش

 يکي اون و مذکر يکي.مجهول شخص دو البته و کوچولو پارسا حتي و آدرين،روشا،شراره،شروين

 .مونث

 و داد ارور مغزم آخر دست.بشناسمشون نتونستم سوزوندم فسفر و آوردم فشار مخم به چي هر

 .کارت پي برو.شناسم نمي نفرو دو اين جان،من آقا.کن ولمون بابا:گفت
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 الهخي بي:کرد زمزمه گوشم دم و اومد درونم از ندايي يه.شدم مجهول تا دو اون شناسايي خيال بي

 .بچســــب آدرينو.مجهوال اين

 رفته کهزني؟ مي گول منو ديگه حاال:گفتم آميزي تهديد لحن با و انداختم آدرين به نگاهي لبخند با

 کيــش؟ بودين

 هاستفاد کردنش آناليز براي چشمم تيزي از تونستم تا يني.جلو اومد قدم يه و خنديد کوتاه

 کت يه+همرنگش خوشگل خيـــــلي هاي بوت با مشکي کتون شلوار يه.اوــــــم.کردم

 هپوشيد کتش زير که رنگ شيري ي بسته جلو گرم بلوز يه+بود مشکي اونم باز که اسپرت

 !ميگولي ژيگول و مرتب معمول طبق موهاشم.بود

 .زشتو ملکه مبارک تولدت:گفت و کرد دراز طرفم دستشو

 !متفاوت لحني و آميز شيطنت نگاه يه.کرد بيان خاصي نگاه و لحن يه با رو «زشتو ملکه»

 ي کلمه از نامزد جاي به بهتره.داره به نه باره به نه که هنوز حاال.داريم نامزد هم ما دارن نامزد همه

 !چي هر حاال.کنم استفاده خواه خاطر

 فراهللاستغ.موچي و بغلي،نوازشي،ماچ احساساته؟يه بروز طرز چه اين بگه بشر اين به نيس يکي

 ي خوشگلو،ملکه ملکه مثال.بگه ديگه چيز يه زشتو ملکه جاي به حداقل گم؟حاال مي دارم چي

 !چميدونم.کوچولو من،ملکه

 که ترسيدم.ترسيدم که کنم اعتراف بايد راستش.بردم جلو دستمو و نذاشتم معطلش اين از بيشتر

 .کنه دريغ ازم دادنشم دست همين

 قعاش من يني.زد چشمک يه و کرد قفل مردونش و بزرگ دستاي بين کشيدمو و ظريف دستاي

 .لرزيد مي دلم ته زد مي چشمک که همين.بودم بشر اين چشمکاي

 کنارم اومد روشا(بوداااا جذاب خودم نظر از البته.)کردم نثارش جذاب لبخند يه چشمکش جواب در

 .جونم اسکول مبارک تولدت:گفت هيجان با و

 .ايستاد کنارم سينه به دست و کرد ول دستمو آدرين روشا اومدن با

 .جونته شيدا اون و خودتي اسکول_

 .شه مي ناراحت شنوه مي!هيــــــــــس_
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 جاست؟ اين مگه_

 .اوناهاش.ديگه آره_

 .شد حل ها معما از يکي.ايول.کرد اشاره مجهوله دختر به چشمش با حرفش دنبال به

 کيه؟ يکي اون:پرسيدم

 .خوبيه پسر خيلي.شهابه اسمش.داداششه:گفت و کرد گشاد نيششو

 چه تهگف خودش پيش البد.کرد نگاه اينا شروين به و برگردوند روشو بود گرفته خندش که آدرين

 غالب مبه خودشو زور به يکيشم.کرد تور دوستمو يکيش!ديگه اينا هستن اي نديده پسر دختراي

 کنهب غلط آدرين اصال.بخواد دلشم.ايــــــش...کنه صيد رو شهابه يارو اون خواد مي که اينم.کرد

 .واال!نازنيني اين به دختر.بگه چيزي همچين که

 مي فک دارم ساعته کوشي؟سه.هــــــوي:گفت مي داشت که اومدم خودم به روشا صداي با

 .زنما

 .بگو دوباره.ببخشيد آخ_

 .داشتيم تلفني ارتباط هم با.شدم آشنا باهاشون کتابخونه تو گفتم مي داشتم.ببخشيد و کوفت_

 کي؟شيدا؟ با_

 .شهاب.بابا نه_

 چـــــــي؟:گفتم و کردم جمع چشمامو

 نداشتي؟ تلفني ارتباط آدرين با خودت مگه.چي و کوفت_

 .چه تو به_

 .ديگه داشتي_

 .حاال حب_

 .کردم دعوت خواهرشم و اون تولدت واسه منم.شديم دوست هم با.ديگه هيچي

 !عجب_
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 دي؟ مي منفي فاز چرا_

 .خيال بي_

 تهريخ بيرون ها همسايه از تا چند.شدم بازي آتيش خوشگل هاي صحنه محو و باال گرفتم سرمو

 ورمعم با يا!کردم نمي که غلطا چه بودم من اگه حاال.تماشا ي واسه بلکه.دعوا ي واسه نه اما.بودن

 .کردن مي جمع بساطشونو که کردم مي ويغ و جيغ قدر اون يا سراغشون رفتم مي

 .گرفتن مي فيلم بديدا نديد مثل بعضياشونم

 !وضعــــــــي يه اصال.بود دونفره هوا و توپ خيلي فضا خدايي

 يم شروع بازي آتيش يهو و زنه مي بشکن يه پسره يارو که بود شده ها اي کره فيلم اين مثل

 زنه مي زل ذوق با.نشه مرگ ذوق حالي خوش از تا دهنش جلوي گيره مي دستشو دختره بعد.شه

 ونا توي.پسرست بينه مي کنه مي نگاه.شه مي حلقه کمرش دور دست يه موقع همون.آسمون به

 ماهست؟ واقعيشونم پسرا اين.حالشون به خوش.هـــــــــي.حلقس ي جعبه يه دستشم يکي

 تا و شدم گير جو چه من ببين.ها بازيه آتيش يه فقط...آقامون.اوهوک...»بخاره بي خيلي آقامون که

 .«نرفتم که ها کجا

 زود هي نزدم؟حاال توهم الکي کردين؟ديدين حال.شد حلقه کمرم دور نفر يه دست موقع همون

 .واال.کنين قضاوت

 نگام چرا دونم نمي اما.بود ايستاده راستم دست که آدرين سمت چرخوندم سرمو ذوق و شوق با

 پس.هجيبش تو که دستاشم.اوا.انداختم دستاش به نگاهي.بود بازي آتيش پي حواسش و کرد نمي

 کيه؟ دست اين

 مي نگام دلبخن با و بود ايستاده چپم سمت.شراره به رسيدم تا باال رفتم و گرفتم دست انگشتاي از

 هنوزم اما گرفت مي سراغمو کمتر بود شده مامان وقتي از.داشتم دوسش قبل مثل هنوزم.کرد

 .بود عزيز واسم

 .جون دوستي مبارک تولدت.گيريا نمي تحويل رو ما ديگه شدي دار نامزد وقتي از_

 ...بچه وقتي از.شدي سهيل ي ستاره تو فعال.بابا نه...مرسي_
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 خالي دستاي به نگاهي سپس و شراره خالي دستاي به نگاهي تعجب با.ماسيد دهنم تو حرفم

 .ديدمش خودم پيش دقه پارسا؟چند کو پس:پرسيدم حيرت با.انداختم شروين

 .داخل بردش روشا.بود سرد هوا_

 .بود رفته برقا که داخل ولي_

 و روشا هالبت.کنيم قطع رو برقا کردنت اذيت واسه گفتيم.بودن نرفته برقا:گفت و خنديد غش غش

 .بيان تا کنيم مشغولت يکم گفتيم.بخرن کادو بودن رفته اينا شيدا

 .ناقال آدماي اي_

 پيچوندي؟ بحثو چرا حاال_

 بحث؟ بحث؟کدوم:پرسيدم و کردم تنگ چشمامو

 کدوم منظورش نفهميدم آخرشم که من.انداخت بهم معناداري نگاه و خنديد غش غش بازم

 .ديگه جونت نامزد بحث:گفت و اومد حرف به خودش بار اين.کردم نگاش گنگ همين واسه.بحثه

 اون؟.آها_

 .بعله_

 .بگيم چيزي بابا به نکرديم جرئت ترس از چنده؟فعال کيلو نامزدي_

 اشتد چيزايي يه.بود خونمون آدرين امروز راستش.گفتين کردم فکر من جدا؟اما:گفت و کرد مکثي

 .پره حسابي بابات جانب از دلش رسيد مي نظر به.گفت مي شروين به

 کرده؟ صحبت بابام با إ؟يني_

 .کنم فک_

 .پرسم مي اآلن بذار_

 .چينم خبر من کنه مي فکر خودش پيش آدرين وقت اون.نـــــــــــــــــــه_

 .نيستي که نه:گفتم شيطنت با

 .آوردم مهم خبر واست ديگه اگه اصال.که واقعا_
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 .نشو ناراحت حاال.بابا باشه_

 .سيمبر جشنمون به که داخل بريم.بسه ديگه بروبچ خب:گفت بلند صداي با و شد جدا ازم شراره

 دمش منتظر.نذاشتم اما بره خواست مي آدرينم.داخل رفتن شراره دنبال به شيدا و شهاب و شروين

 وحياط در شدن محو کامال ديدم جلو از وقتي.کردم دنبالشون نگام با.ساختمون داخل برن بقيه

 .برداشتم قدم ساختمون طرف به آدرين همراه و بستم

 .رو قضيه بگيم بابام به کم کم بهتره آدرين_

 .زدم حرف باهاش صبح امروز.نکرده الزم:گفت کرد مي نگاه زمين به که حالي در و کرد اخمي

 گفت؟ چي خب_

 .نداره اعتماد بهم ديگه و بردم آبروشو گفت_

 تا ديگه نه اما عصبانيه دستش از بابام دونستم مي.پريد لبم رو از لبخند.شدم پنچر الستيک مثل

 زدم مي زنگ بهش که روزم هر.نداد نشون عصبانيتشو زياد زدم حرف باهاش که منم.حد اين

 .گفت نمي چيزي

 کنيم؟ کار چي بايد پس خب:گفتم ناراحتي از مملو صدايي با

 .کرد مي شوت جلو به پاشو جلوي سنگ هي و بود پايين سرش همچنان

 .توئما آدرين؟با_

 هوم؟:گفت شد مي شنيده زور به که صدايي با

 کنيم؟ کار چي حاال ميگم!زکي_

 .خدا شکر_

 چي؟ يني_

 به نگاهشو دوباره و داد قورت دهنشو آب.چشمام تو زد زل و کرد غليظي اخم.باال گرفت سرشو

 ببين.هديگ کنيم راضيش بکنيم؟بايد بايد کار چي:گفت تر بلند صدايي با بار اين.دوخت زمين

 اجازه بابات اگه...اگه اصال...اصال...شم نمي خيالت بي وجه هيچ به...نيستم کنت ول.. من...من

 ....ادند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

381 

 

 آروم و کرد نگام خيره خيره.چشمام تو زد زل و باال گرفت سرشو.کرد مکث رسيد که جا اين به

 .دزدمت مي نداد اجازه اگه:گفت

 من و من و دادم قورت دهنمو آب...قلنبيد ور شدت به دخترونم احساسات.شد آب دلم تو قند يهو

 که اين بدون.گذاشت لبم روي سکوت عالمت به اشارشو انگشت که بگم چيزي اومدم کنان

 .سانا نگو چيزي.ششششش:گفت بگيره چشمام از نگاهشو

 رنگش خاکستري چشماي تو چيزي يه.بوديم هم نگاه غرق دو هر.کردم سکوت خواستش طبق

 ربا.زدم مي زل چشماش تو دقت با چنين اين که بود باري دومين اين.کرد مي مسخ آدمو که بود

 .اومد عجيب نظرم به چشماش موقع همون.کردم کارو اين دانشگاه ي کافه تو اول

 کم کم.بود خورده گره هم تو نگاهمون هم هنوز.زد کنار صورتم جلوي از موهامو و باال آورد دستشو

 که زد يم تند تند چنان قلبم.شدم مي تلف هيجان از داشتم.کرد کم صورتم با صورتشو ي فاصله

 هنمود آب.بود رفته باال حسابي بدنم حرارت سرما اون تو.آدرين رو بيوفته و بيرون بپره ترسيدم

 .نيارم در بازي ضايع کردم سعي و دادم قورت

 ومآر.بود شده خيره چشمام تو هم هنوز اما...بود مونده ديگه سانت چند فقط.کرد کج يکم سرشو

 که بود کرده نزديک لبام به هاشو لب قدر اون.لبام روي خورد سر چشمام روي از نگاهش

 چشمامو.جلو اومد ديگه يکم و کرد خمار چشماشو.شد مي پخش همديگه صورت تو نفسامون

 خيلي.رفت باد بر چيز همه و کرد عطسه يه يهو اما.موندم منتظر نشدني وصف هيجاني با و بستم

 قبل ي اندازه فاصلمون ديگه.دوختم زمين به نگاهمو و جويدم لبمو پوست حرص با.بود گرفته زورم

 .داشتيم فاصله همديگه از قدم يه ي اندازه به تقريبا.نبود

 اشنگ يواشکي بيارم باال سرمو که اين بدون.کنه مي کار چي داره آدرين ببينم بودم کنجکاو

 اين ديدم.دوختم زمين به نگاهمو سريع گرفت مچمو و خورد گره هم تو نگاهمون وقتي.کردم

 چشم تو چشم وقتي.کرد مي نگام داشت هنوزم.باال گرفتم سرمو.زنه مي سه وضعيت خيلي جوري

 ودموخ جلوي نتونستم منم.بامزه کوچولوي ي خنده يه.بلندا خنده اون از نه اما.خنديد بامزه شديم

 ؟...يا داخل بريم:گفت و کرد حلقه دورم دستشو.شد گشاد بناگوش تا نيشم...بگيرم

 .داخل بريم آره:گفتم ميلم خالف بر

 !بديدي نديد دختر چه گه مي خودش پيش وخ خب؟يه چيه
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 باشه؟.کن سرت چيزي يه برو داخل رفتيم ولي...خب خيلي_

 چرا؟_

 .هس جمعمون تو غريبه پسر چرا؟خب:داد جواب بود پيشونيش رو که ظريفي اخم با

 .محرمن نا همگي جمع پسراي:گفتم خنده با

 من منظور.کجه دوهزاريش چقدر.کرد باز کمرمو دور ي حلقه و شد ناراحت گرفت منظورمو وقتي

 سرم روسري هم اونا جلوي بايد پس.محرمن نا شروينم و اون که بود اين منظورم.که نبود اين

 .اه.دارما شانسي عجب.کنم

 اول هک ايستاد منتظر و کرد باز رو در آدرين.ساختمون در به رسيديم ديدم گذاشتم هم رو چشم تا

 .باريک.شده جنتلمني چه اوه.تو برم من

 زير که چيزي اون پس آهان.بود بادکنک از پر هال کف.داخل رفتم پرتا و چرت اين و تعارف بدون

 !بوده بادکنکا همين از يکي زمين رو برم مخ با شد باعث و ترکيد پام

 افتنيب سويشرت.بپوشم مناسبي لباس هم و بپوشونم موهامو هم تا اتاقم تو رفتم کاري هر از قبل

 اول بند تا و دبو بلند بلوزه آستيناي.پوشيدم مشکي بافتني بلوز يه جاش به و کندم تنم از رو روشا

 !مدلشه نخندين.پوشوند مي انگشتمو

 وجل ايستادم و کردم پام داشت پوشيدنشو حسرت هميشه روشا که رنگمو قرمز مخمل شلوار

 با موهامو.اومد مي بهم و بود خوب.کردم برانداز بود تنم که لباسي با خودمو و زدم چرخي نيمه.آينه

 .پايين رفتم و زدم سرم رنگمو مشکي شال و کردم جمع سرم باالي کليپس

 زا پر ظرف يه و کادو تا چند و کيک يه روشم.نفره تک ي کاناپه يه جلوي بودن گذاشته رو ميز

 تک کاناپه رو نشستم رفتم بگيرم ها کادو از نگاهمو که اين بدون.بودن داده قرار پفک

 خودم به شروين صداي با که باشه ها کادو داخل تونه مي چي که زدم مي حدس داشتم.نفريه

 .اومدم

 .ها کنه مي مسموم هممونو و کيک داخل ره مي شه مي آب شمعا اآلن.ديگه کن فوت:شروين

 حالت.سفيد و صورتي رنگشم.بود مکعبي شکلش.کيکم به افتاد چشمم که بود موقع اون تازه

 .مبارک تولدت زشتو ملکه:بود شده نوشته روشم.داشت شطرنجي
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 زشتو؟ ملکه گه مي من به کي اون جز به.آدرينه کار اين نکنم غلط

 صداي که نکشيد طولي.کردم فوت رو شدن مي آب کيک روي که شمعي 09 تمام و زدم لبخند يه

 کيک متقسي مسئول کي کنين مي فکر حاال.بريدم هم رو کيک معطلي بدون.رفت باال سوت و دست

 (بگيرينا فاکتور من از اگه البته)نداشت وجود خودش از تر شکمو...شروين شد؟هه

 تلوزيون ميز داخل که روشا صوت ضبط سمت رفت آدرين.کرديم جان نوش هم رو کيک خالصه

 .خرابه که اين:گفت ريخت بيرون رودشو و دل تمام که اين از بعد.رفت ور باهاش يکم.بود

 .کفنه بدون مرگ مثل آهنگ بدون تولد...کني مي شوخي:گفت وحشت با شروين

 نخوري يترش شروين.حلقم تو تشبيهت:گفتم و روبرو ميز روي گذاشتم دستمو توي دستي پيش

 .ميشيا چيزي يه

 .دادم مي جوابتو وگرنه.تولدته روز که حيف:داد جواب آميزي تهديد حالت با

 .داري آستينت تو توپ جواب يه که کردم باور.باشه_

 .بده صبرت خدا آدرين:گفت و خنديد

 از و همانا شنيدنش اما.شنيد شروين فقط که گفت چيزي يه لب زير و کرد نگام خنده با آدرين

 مي بر روده داره خنده از که گفته بهش چي بدونم شدم کنجکاو واقعا.همانا هم ترکيدنش خنده

 مي باله چشمم جلو و زدن مي چشمک داشتن.انداختم ظرف داخل هاي پفک به نگاهي.شه

 تو کلي.برداشت توش از پفک مشت يه و ظرف سمت آورد دستشو شهاب موقع همون.رقصيدن

 آدرين هب يکمشو شايد حاال تخفيف با.منه مال فقط پفک چيه؟اين خب.گفتم بيرا و بد بهش دلم

 .بدم

 هک تو آدرين:گفت آدرين به رو و کاناپه رو داد لم شهاب.نکردم پا به شنگه الم بود غريبه چون

 بذار آهنگ.حياط داخل بيار کار؟ماشينتو چي خواي مي ضبطو داره توپي اين به سيستم ماشينت

 .برقصيم تا کن زياد صداشو

 عجب!گروهمونه ثابت عضو انگار که برقصيم گه مي همچين.شده خاله پسر زود چه يارو اين

 .رويي

 .نيستا فکري بد:گفت آدرين به رو و کرد بغل رو پارسا شروين
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 اهر دنبالش سيريش مثل هم شهاب.حياط تو رفت و داد تکون سري موافقت ي نشونه به آدرين

 شراره.ستب فلنگو سريع کرده پي پي فهميد که بعد.رفت پارسا ي صدقه قربون يکم شروين.افتاد

 مهربون هاي خاله مثل هم روشا.کنه عوض پوشکشو تا روشا اتاق تو برد و کرد بغل رو ني ني

 .افتاد راه دنبالش

 شهاب و شيدا به نسبت خوبي حس اما چرا دونم نمي.شديم تنها هال تو شيدا و من نتيجه در

 .ها مايه همين تو چيزي يه يا بودن کرده تنگ جامو انگار.نداشتم

 مجرده؟ آرمين:گفت عروسکي لحن با شيدا

 !صدات اين با تو بشي ناز واي

 ديگه؟ کيه آرمين_

 رفت که تيپه خوش پسر همون.اومممم:گفت و زد کنار صورتش جلوي از رنگشو شرابي موهاي

 .حياط تو بياره ماشينشو

 .سفيد چش ي دختره.کنم مي حاليش حاال.داره نظر آدرين رو اين نکنم غلط.اوه اوه

 به گمب بايد آدرينه منظورت اگه.شناسم نمي رو آدمي همچين من:گفتم و کردم نگاش جانب به حق

 .نداره ربطي تو

 نخ بهت حتما.داري؟هه دعوا چرا:گفت عشوه با و کرد جور و جمع خودشو.خورد جا برخوردم از يکم

 .گرفته زورت نداده

 که انداختم شيدا به نگاهي.گرفت درد دلم که خنديدم الکي الکي قدر اون.خنديدن به کردم شروع

 يدار.جون دختر نيست خوب حالت:گفتم و زدم پوزخند يه.کرد مي نگام سينه به دست حرص با

 اوکي؟.منه خواستگار آدرين.گي مي جک

 دير:گفتم و خنديدم کوتاه.کرد نگام گنگي حالت با و داد قورت دهنشو آب.خورد جا لحظه يه

 نآدري.کني تورش تونستي نمي بازم جنبيدي مي هم زودتر اگه البته.کوچولو خانوم جنبيدي

 خب؟ نکش نقشه واسش.نداره دوس رو تو مثل دخترايي

 ود شما جانب از خاصي نگاه هيچ من دوما.نيس کدومتون هيچ دست تو حلقه که اوال.گي مي چي_

 .نديدم همديگه به تا
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 .خودته بينايي از مشکل_

 از تا چند آخرش.رقصيديم مي فقط 3 ساعت تا شب اون خالصه.حياط تو رفتم و گفتم اينو

 .کنيم تعطيل رو مهموني شديم مجبور هم ما و کردن اعتراض ها همسايه

 به داد تکيه شروين.زد مي موج خستگي همشون ي چهره تو.انداختم ها بچه ي چهره به نگاهي

 يگهد خب ولي.گذشت خوش خيلي.بود توپي شب خيلي امشب:گفت بقيه به رو و آدرين ماشين

 .آورديم در که هم رو ها همسايه داد.بريم باس

 .ببر حالشو و کن باز برو.ميزه رو هم جنابعالي کادوهاي:داد ادامه و انداخت من به نگاهي

 .شروين مرسي:گفتم و کردم نگاش داني قدر با

 بابت؟:پرسيد و کرد نگام تعجب با

 .کردي گرم مجلسو امشب که اين بابت_

 .کنم مي خواهش:گفت و پايين طرف به کرد خم سرشو يکم و سينش رو گذاشت دستشو

 کيف شروينم.شد ماشينون سوار و کرد خداحافظي بود کرده بغل رو ني ني که حالي در شراره

 .رفت و زد واسمون بوق يه.کرد روشن ماشينو و عقب صندلي رو گذاشت رو پارسا

 ددي آدرينو يواشکي و بود ايستاده گوشه يه تنها هم شيدا.زدن مي ور فقط که هم روشا و شهاب

 .زد مي

 و دکر نگام لبخند با.کردم حلقه بازوش دور دستمو خبيثانه لبخند يه با و آدرين سمت رفتم

 ؟ چطوري:گفت

 .خوب_

 .زشته پيشش برو.تنهاس شهاب خواهر_

 .خوام نمي:گفتم و کشيدم هم تو اخمامو

 چي؟ واسه:گفت بود خورده جا من العمل عکس از حسابي که آدرين

 باشه؟.نکنيا نگاش آدرين.صداش اين با.ايکبيري ي دختره_
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 !گذاشته اثر روت حسابي خوابي بي کنم فک سانا_

 در دم تا روشا.رفتن و کردن خداحافظي و سمتمون اومدن شيدا و شهاب که بدم جوابشو اومدم

 .برم ديگه منم خب:گفت و کرد روشن ماشينشو آدرين.تو رفت بعد و کرد شون بدرقه

 .نرو:گفتم ناراحتي با.بره بذارم خواست نمي دلم

 خوبه؟.بگرديم بيرون بريم تا دنبالت ميام صبح فردا اما رم مي من.زشته نه_

 .دارم کالس فردا.نخيرم:گفتم و کشيدم هم تو اخمامو

 ساعتي؟ چه تا_

 .نيم و 06:دادم جواب عنق

 ريم مي بعدشم.خوريم مي ناهار ريم مي و دنبالت ميام دانشگاه بعد.که خوبه:گفت و زد لبخند يه

 خوبه؟.گرديم مي

 .اوهوم_

 .شي مي تر زشت نکن اخم ديگه خب_

 شکلي اين واقعيت ي چهره پس.اوه اوه:گفت و کرد اي خنده آدرين.شد تر عميق اخمم آگاه خود نا

 .نداشتيم خبر ما و بوده

 آدرين؟:گفتم حرص با

 .بيرون ببرم ماشينو تا کن باز رو در برو حاال خوب دختره...گم؟ مي چيه؟دروغ_

 .سياه غالم شما چاکر.رم مي اآلن چشم_

 زدم يم غر که حالي در.کنم باز بايد من درشم.تنبليه و پررو آدم عجب.در سمت رفتم و گفتم اينو

 و زدم زور يکم.کنم بازش رسيد نمي زورم بود زده يخ چون اما.کنم باز ماشينو در کردم سعي

 رد راحت خيلي. اومد طرفم به و شد پياده آدرين موقع همون.نگرفتم اي نتيجه اما رفتم ور باهاش

 .داد تکون سري تاسف از و کرد باز رو

 .نشدم مرتکب که کبيره گناه.نرسيد خب؟زورم چيه:گفتم و کردم نگاش جانب به حق
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 .زبونت تو شده جمع بدنت زور کل:گفت و زد بامزه پوزخند يه

 يافتق فردا که بخواب بگير برو...ششش:گفت و لبم رو گذاشت دستشو که کنم اعتراض خواستم

 .نباشه کرده پف

 دقت با.شد سوار و گفت خداحافظي لب زير.در کنار ايستادم و کشيدم عميق نفس يه حرص از

 و جلو اومد يهو بره خواست مي که آخر ي لحظه.بست رو در و شد پياده دوباره.زد بيرون ماشينشو

 .بخير شب.بخواب برو.شيا مي دلگير زود جديدا:گفت و بوسيد گونمو منتظره غير

 .بخير شب:گفتم و کردم گشاد نيشمو.مردم مي هيجان از داشتم

 نگاش قدر اون.آورد در حرکت به ماشينو و بست کمربندشو.شد ماشينش سوار و زد پوزخند يه

 .شد محو چشمم جلوي از که اين تا کردم

 ادمد هل رو بشينه روش نداشت حق کس هيچ من جز به که نفري تک کاناپه.خونه داخل برگشتم

 هب افتاد چشمم يهو که بخوابم تا روش کردم پرت خودمو خستگي از.بخاري روبروي گذاشتمش و

 کمي.کرد مي لبم به جون داشت داخلشونه چي بدونم که اين هيجان اما بودم خسته خيلي.ها کادو

 تسم رفتم و شدم بلند جام از.نبودم موفق چندان اما.کادوها سراغ نرم که رفتم کلنجار خودم با

 زا يکيشون.تکشون تک به زدم زل ذوق با و نشستم زانو رو.داشتن قرار روش کادوها که ميزي

 .خريده واسم آدرين اينو حتما:گفتم خودم پيش.داشت غريبي عجيب شکل و بود تر بزرگ همه

 واسه آدرين يني.خوردم جا بود دستم تو که بزرگي و کپل خرس ديدن با.کردم بازش درنگ بي

 خره؟ مي خرس تولدم

 .بود شراره طرف از.خوندم روشو و برداشتم رو کادو کاغز

 که اين محض به.بود روشا مال.برداشتم رو ها کادو از ديگه يکي و طرف اون کردم پرت رو خرسه

 مچشم جلو گنده مسواک يه و دندون خمير از پر دهني با روشا.شد باز دستشويي در کردم بازش

 و گنگ.نفهميدم هيچي من اما گفت چيزايي يه و ايستاد دستشويي در چارچوب تو.شد ظاهر

 .گفتم لب زير ذکر مشت يه و کردم نگاش متعجب

 .وب خوش اسپري يه با خوشگل سفيد و آبي شال يه.انداختم روشا ي شده باز کادوي به نگاهي

 .شوما چاکر:گفتم و کردم نگاش باز نيش با
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 کادوي هي و بزرگ نسبتا ي جعبه يه ، کوچولو نسبتا ي جعبه يه.بود مونده ديگه کادوي تا سه فقط

 و شيدا طرف از:بود نوشته روش.برداشم رو متوسطه کادو اول.براق کادوي کاغذ با متوسط

 کردم نمي که فکرا چه.کردم بازش درنگ بي.آوردن واسم چي بدونم بودم کنجکاو.شهاب

 روشا هب رو اخم با.گرفتم قرار تاثير تحت واقعا يعني.بود رنگ زرد ي ساده خيلي بلوز يه توش...اما

 آوردن؟ بود چي چي اين/  خوردن مي خوب که کيکو:گفتم

 .ودب شسته دهنشو بار اين منتها.هال تو برگشت که نکشيد طولي.دستشويي تو رفت روشا

 بگي؟ جوري اين مياد دلت.قشنگه چه واي:گفت و کشيد بيرون دستم تو از رو بلوزه هيجان با

 ن؟آورد رو کذايي بلوز اين دونفري که نکشيدن خجالت خدايي:گفتم و کردم نگاش جانب به حق

 .نسليق خوش چقدر.خوشگليه بلوز خيلي سانا واي.بخواد دلتم:گفت و کرد نازک چشمي پشت

 ناي ديوونه اين که بود قشنگ کجاش بلوز اين آخه.کردم شک روشا هوش و عقل به لحظه اون تو

 کرد؟ مي ذوقشو قدر

 .خودت واسه باشه:گفتم و برداشتم رو بزرگه جعبه

 .مبپوش بلوزمو برم من.سانا مرسي واي:گفت و کرد حلقه گردنم دور دستشو حالي خوش از روشا

 .کشيد سوت سرم که بست محکم چنان رو در حالي خوش از و اتاقش تو رفت حرفش دنبال به

 شده نوشته کارته تو.بود توش تبريک کارت يه و خوشگل ادکلن يه.کردم باز رو جعبه در

 .جون شروين طرف از.ديوونه ساناي مبارک تولدت:بود

 اين به ادوک هيکلش اين با نکشيده خجالت واقعا آدرينه؟يني مال فسقليه جعبه اون يني ببينم بذار

 آورده؟ کوچيکي

 مشکي رنگش.برداشتم رو کوچولوئه جعبه و بستم رو ادکلن حاوي کادويي جعبه در حرص با

 باز اما.کردم باز رو جعبه در ناراحتي با.خورد مي چشم به قرمز پاپيون يه و قلب يه روش.بود

 بهجع داخل خوشگل العاده فوق ست نيم يه...همانا هم بنده هاي چشم شدن قلنبه و همانا کردنش

 روش.بود خوشگل حال عين در و ظريف خيلي.انگشتر يه و گردنبند يه و گوشواره جفت يه.بود

 نگاش و کردم دستم رو انگشتره ذوق با.خورد مي چشم به خوشگل و کوچولو هاي نگين

 و کردم جمع هامو کادو ي همه سريع.اومد مي خيلي سفيدم دست به و بود خوشگل خيلي.کردم
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 کمد وت کردم قايم رو بود خريده آدرين که ستي نيم.نزنه دستبرد بهشون روشا تا اتاقم تو بردم

 .ببينتش نتونه روشا تا لباسام

 رو مکشيد لحافمو و کاناپه رو کشيدم دراز.هال تو برگشتم دوباره و برداشتم تخت روي از لحافمو

 .برد خوابم کردم مي فکرشو که چيزي اون از زودتر و سرم

 دادم خودم به تکوني.سوخت مي چشمام و کرد مي درد سرم.پريدم خواب از روشا صداي با صبح

 چنده؟ ساعت:پرسيدم اي دورگه نسبتا صداي با.بستم چشمامو و

 .جنابعالي مخصوصا.بديم دست از نبايد رو معصومي کالس.ديگه پاشو.ربع و هفت_

 راه حال در که بود معلوم صداش متغير ولوم از اما نداشتم تصويرشو بود بسته چشمام چون

 هک رسيدمم مي دير اگر.دادم مي دست از نبايد رو ترشيده استاد کالس.گفت مي راست.رفتنه

 ولي دادا مي ادامه دانشگاهشو البته...کنه دفاع ازم بخواد که نبود آدرينم ديگه تازه!ليلي واويال ديگه

 !(بودنش احساس با به گرده مي بر اين که.)بود برداشته باهام مشترک کالس يه فقط

 فتمر مستقيم و دادم بدنم به قوسي و کش.شدم بلند جام از و کردم باز چشمامو الي سختي به

 .کردم کج آشپزخونه سمت مسيرمو و بيرون اومدم شد تموم کارم وقتي.دستشويي توي

 و کشيدم عقب رو ها صندلي از يکي.گاز روي گذاشت و کرد آب از پر رو کتري عجله با روشا

 .بودم حال بي و اومد مي خوابم خيلي.روش نشستم

 لقمه مشغول عجله با.روش نشست و عقب کشيد رو بود من صندلي روبروي که صندلي روشا

 بزرگي ي لقمه.نيس آوردن در فيلمو داخل لوس دختراي اداي و کردن ناز وقت ديدم...شد گرفتن

 تو با آدم اصال:گفت خنده با روشا.شدم خوردن مشغول دولپي و گرفتم هويج مرباي و کره از

 .شه مي باز اشتهاش خوره مي صبحونه

 .دمکر نازک چشمي پشت و انداختم باال ابرويي فقط.بدم جوابشو نتونستم بود پر دهنم چون

 ه؟ن مگه بود خوبي پسر شهاب:گفت و دستش توي ي لقمه به زد زل قيافم به توجه بدون روشا

 !!!بزرگ ابر خخخ!بود بزرگ ابر کنم؟لقمم کار چي خب.بودم لقمم جويدن حال در هم هنوز

 رفتار هموذيان خيلي تو.خودمونيما ولي.بخواد دلتم:گفت و کرد اخمي.بردم باال نه ي نشونه به سرمو

 !کردي تورش خبر بي يهو بعد.بله آدرين اله آدرين گفتي مي همش.کردي
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 اما اومد مي بدم ازش واقعا موقع اون.نکردم تورش من.بابا برو:گفتم و دادم قورت ولع با لقممو

 .ازش مياد خوشم حاال خب

 .دهنش توي گذاشت لقمشو و انداخت باال اي شونه روشا

 حق ديگه:گرفتم صورتش جلوي تهديد عالمت به دستمو و پريدم جام از فاز سه برق مثل يهو

 .بياري همراهت مسخرتو خواهر شوهر اون نداري

 چي؟ واسه:پرسيد و کرد نگام واج و هاج

 رو دختره که اين چي؟واسه واسه پرسي مي.إإإ:گفتم و دهنم جلو گرفتم و کردم مشت دستمو

 .داره نظر آدرين

 واقعا؟:گفت حيرت با و داد قورت لقمشو

 .نيارش هستيم آدرين يا من که جايي چيه؟ديگه دروغم_

 مي که حالي در و گرفتم ديگه ابهت با ي لقمه يه.داد تکون بار چند تاييد عالمت به سرشو

 .داشتم قرار آدرين با آخه زدم مي تيپ بايد.اتاقم سمت رفتم خوردمش

 با.نآدري ي هديه به افتاد چشمم که بکشم بيرون توش از مناسب لباس يه تا کردم باز کمدمو در

 جاي سر گذاشتم بقيشو و کردم دستم انگشنرشو.بهش زدم زل ها ديوونه مثل و کردم بازش ذوق

 و کشيدم بيرون کبريتي مخمل شلوار يه با کوتاهمو نسبتا رنگ مشکي پالتوي...اولش

 پف ميک.انداختم چشمام به نگاهي.کردم مرتبش آينه جلوي و کردم سرم مو مقنعه.پوشيدمشون

 .شه نمي عوض چيزي که خوردن حرص با اما خوردم حرص کلي.بودن کرده

 با.تمانداخ هال وسط ساعت به نگاهي.پايين رفتم و کيفم تو گذاشتم کتابامو و زدم رژگونه يکم

 .ديگه بدو.نيمه و هفت ساعت:گفتم بلند صداي

 رستد چايي وايسا فقط.آمادم من:گفت مي که رسيد گوش به آشپزخونه تو از روشا ضعيف صداي

 .بريم بعد بخوريم کنم

 .خدافظ.رفتم من.شه مي دير.نــــــه:گفتم و زدم اي خفه جيغ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر خجسته نهال | برفي ملکه رمان

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

 

391 

 

 تمرف و کردم پام رو بودن خريده واسم آدرين که هايي بوت.برم خواستم مي واقعا.نداشتم شوخي

 بغض چرا؟نه دروغ.)زد چنگ گلومو بغض و انداختم خوشگلم 612 خالي جاي به نگاهي.حياط تو

 !(چيزي نه کردم

 ايدب ديدم منم.خطرناکه گفت مي.تهران بيارمش نذاشت بابام ديگه شد خراب ماشينم وقتي از

 .فروختمش مجلسي و شيک خيلي همين واسه بخوره خاک

 م؟بري:گفت و پوشيد رنگشو کرم هاي بوت سرپايي.حياط تو اومد روشا که بودم فکرا همين تو

 ندهران.داريم زياد وقت که ما.بزنيم گپ يکم بشينيم.پ ن پ:گفتم و کردم نگاش جانب به حق

 .بريم وقت اون اومد ليموزين با که شخصيمون

 .ديگه رنگاس زرد تاکسي همون ليموزين؟منظورت:گفت و زد پوزخندي

 انشگاهد به دير و اومد گيرمون تاکسي زود خداروشکر.بيرون رفتيم و خنديديم بلند صداي با دو هر

 .نرسيديم

 .شدم روانه دانشگاه در طرف به خوندم مي رو بيگي سامي از جونم اي آهنگ که حالي در

 شو مهمونم و بيا چشام رو قدمات جونم اي

 دلم پريشون ببين شو خونم گرمي

 ...کن آرومم بيا

 خونم تو بپيچه تنت عطر خوام مي جونم اي

 ديوونم سرگردون يه نيستي که تو

 ...داغونـــــــم که بيا جونم اي

 ينشونب از آدرينو ماشين تونستم سريع خيلي.انداختم دانشگاه جلوي ماشيناي به نگاهي نيم

 کرد گامن وقتي.زدم شيشش به ضربه تا چند.ماشينش سمت رفتم گشاد نيش با.بدم تشخيص

 بود؟ چطور خوبي؟دانشگاه:گفت و داد دست باهام.شدم سوار و زدم دور ماشينو و کردم سالم

 اعتس.بودم خواب کالسا ي همه بود؟سر خوب چيو چي بابا نه...ممنون:گفتم و دادم فشار دستشو

 .بکن فکرشو.داشتم کالس ترشيده معصوميه با که اولم
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 .ايه عقده.نمياد خوشم ازش اصال:گفت کرد مي روشن ماشينو که حالي در

 .دقيقا_

 هک انگشتري ديدن با.انداخت دستم به نگاهي آدرين.کردم روشنش و ضبط سمت بردم دستمو

 .مياد دستت به:گفت مهربوني لحن با و زد لبخند بود خريده واسم

 و دمکشي آه يه.کنه نگام نتونست بود رانندگي حال در چون.بهش زدم زل و زدم خوشگل لبخند يه

 نزدي؟ حرف بابام با ديگه:گفتم

 ؟ چي:پرسيد کرد مي کم ضبطو صداي که حالي در

 نزدي؟ حرف بابام با ديگه گفتم_

 .متاسفانه نه:گفت و داد تکون راست و چپ به سرشو

 چرا؟_

 کردم؟ کار چي من مگه!چيه من با مشکلش دونم نمي.کنه مي قطع زنم مي زنگ وقتي_

 .شه مي درست نکن گريه حاال:گفتم خنده با

 ديوونه؟ کردم گريه کي من:گفت و بازوم به زد آروم آرنجش با

 بابا ي شماره.کشيدم بيرون جيبم توي از گوشيمو گذشت که مدت يه...نگفتم چيزي ولي خنديدم

 بله؟:داد جواب گذشت که مدت يه.گوشم در گذاشتمش و گرفتم رو

 .باباجون سالم:گفتم هميشگيم لحن با

 .جون سانا سالم_

 اروک همين منم.گو بلند رو بذارم که کرد اشاره بهم خطه پشت بابام بود فهميده ديگه که آدرين

 .کردم

 مي...من...من بابام:گفتم کردن من و من کمي از بعد و کردم پرسي احوال و حال بابا با يکم

 .بگم چيزي يه خواستم

 مورد؟ در_
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 وردم در:گفتم همين واسه.کنه مي قطع يا ندازه مي راه بيداد و داد يا آدرين بگم اگه دونستم مي

 .خودم

 .کنم مي گوش_

 ...من...من راستش:گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 کردن؟ اخراجت شده؟نکنه چي_

 کنن؟ اخراجم چي واسه.بابا نه:گفتم و کردم اخم

 چي؟ پس_

 .کنم ازدواج خوام مي من. ...اومممم...چيزه...من....راستش:شد شروع کردنم من من باز

 .گرفت خندم.ترمز رو زد آدرين يهو

 کي؟ چي؟با يني:رسيد مي گوش به قبل از تر بلند بابام صداي

 .کنم نمي کاري هيچ که شما ي اجازه بدون...نخور حرص بابا_

 کي؟ با پرسيدم_

 .آدرين...با:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 رو شداد صداي وقتي.شمردم دلم تو پنج تا.کرده قطع کردم فک.نرسيد گوش به صدايي لحظه يه

 بيارن؟ در حرف واسمون مردم مياد چي؟خوشت يني:کنم سکته بود نزديک شنيدم

 .نيست بدي پسر آدرين بابا:حرفش وسط پريدم

 که وحديثايي حرف چه اقوام دوني نمي.برد آبرومونو.نيست اما.خوبيه پسر کردم مي فک منم:زد داد

 .زنن نمي موردت در

 ...آدرين بابا_

 بازي به خواد مي پسره اين.فهمي نمي جووني تو سانا...نباشه حرف:گفت و کرد قطع حرفمو

 کنه؟هان؟ سفيدمون رو اول ي دفعه که داشت دليلي چه وگرنه.بگيرتت

 .بگم راستشو بذار بابا_
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 بگي؟ چيو راسته_

 شيفته حاال و کرديم بازي نقش عماد آقا خاطر به که گفتم بهش.گفتم بهش مو به مو حقيقتو تمام

 مي صالح خودمون جور هر گفت سر آخر و کرد سرزنشمون مشت يه بابا.شديم همديگه ي

 مي قح بهش کامال.دلخوره کرديم که کاري از يکم فقط و نيست چيزي دلش ته دونستم مي.دونيم

 .داده رو اوکي که اينه مهم.دادم

 .ديدم آدرين چشماي تو رو خوشحالي برق کردم قطع وقتي

 نه؟ مگه.ديگه کرد قبول بابات سانا_

 .اوهوم_

 !!!نيس بقيه مثل کردنشم حالي خوش نوع.فرمون رو کوبيد دستش کف با حالي خوش از

 تو که بماند حاال.)کرد متوقف داشت شيکي نماي که رستوران يه جلوي ماشينو گذشت که مدت يه

 (نکرديم که کارايي چه و زديم حرفايي چه راه

 رو دهپيا کف هم هنوز.برداشتيم قدم رستوران سمت به هم دست تو دست و شديم پياده اتفاق به

 هک زمين رو بيام مخ با بود نزديک و خوردم سر برفا رو يهو که شد چي دونم نمي.بود برف از پر ها

 روي که ظريفي اخم با.قاپيد منو آسمون و زمين بين و داد نشون العمل عکس سريع آدرين

 .باش مواظب:گفت بود پيشونيش

 بود کرده رزرو آدرين که ميزي روي.شدم رستوران وارد همراهش به و گفتم بااليي بلند چشم

 (آدرين ي عالقه مورد غذاي.)الزانيا تامون دو هر.داديم سفارش و نشستيم

 خودم و داشتم دوس رو بشر اين چقدر.چشماش تو زدم زل عشق با و چونم زير گذاشتم دستامو

 .دونستم نمي

 سانايي؟:گفت و زد لبخند يه

 هوم؟_

 اومد؟ مي بدت من از تو_

 .زياد خيلي:گفتم و زدم پوزخند يه
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 اومد؟ خوشت يهو که شد چي پس خب_

 !دونم نمي:دادم جواب و کردم نگاش خنگوالنه يکم

 زورمو تمام.برداشتم رو ميز روي ي نوشابه همه از اول.آورد سفارشاتمونو گارسون موقع همون

 که ودمب گرفتن کشتي حال در.نشد که نشد باز.بود فايده بي اما کنم بازش تا دستم تو کردم جمع

 هلحظ يه.کرد بازش حرکت يه با و کشيد بيرون دستم تو از رو نوشابه.جلو آورد دستش آدرين

 !زياده اون زور کمه؟شايدم زورم قدر اين چي واسه خب!معلولم کردم حس

 روي کارد و چنگال دستمال با که حالي در.نوشيدم ازش قلوپ يه و گرفتم دستش تو از رو نوشابه

 جنگلي؟ پارک بريم ناهار از بعد:گفت کرد مي پاک رو ميز

 آدرين؟:گفتم کنجکاوي با

 بله؟_

 سابيشون؟ مي دستمال با ساعته سه که کثيفن چنگاال و کارد مگه_

 .اوله شرط احتياط:گفت خنده با.انداخت دستش توي چنگال و کارد به نگاهي

 .موال به وسواسي:گفتم پيرزني ژست با

 وحشت با.ليوان سمت برد دستشو و ميز کنار گذاشت چنگالشو و کارد.شد پوزخند به تبديل خندش

 بسابي؟ اونو خواي مي ساعت سه حاال واي:گفتم

 .بابا نه_

 هب کردم حمله و نگفتم چيزي.کرد مزه مزه و ليوان تو ريخت نوشابشو از يکم حرفش دنبال به

 .(وخ يه نشه تفاهم سو!غلظتا اين به نه ولي حمله گم مي حاال.)مقابلم ي خوشمزه الزانياي

 نه؟ يا بريم:گفت آدرين که بود نمونده غذام از زيادي مقدار ديگه

 کجا؟_

 بحثو همين واسه.بياي خواستي نمي که بود معلوم اولشم از:گفت و کرد پاک لبشو دور دستمال با

 .پيچوندي

 تو؟ گي مي چي:گفتم و پاش تو زدم ميز زير از محکم
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 .جنگلي پارک:گفت اخم با و عقب کشيد پاشو

 .ميام آره.آهــــان_

 .ندارما دوس چاق زن خوري؟من مي چقدر.ديگه بسه:گفت و برداشت پولشو کيف

 ردک پرداخت رو حساب صورت آدرين.سپردم نيستي به نخورده دست رو ها الزانيا ي بقيه باالجبار

 تا بستم وچشمام همين واسه دوره خيلي جنگلي پارک که دونستم مي.برگشتيم ماشين به دوتايي و

 :خوندن به کرد شروع آروم آدرين گذشت که مدت يه.بخوابم يکم

 

 دارم دوست بگم خواد مي دلم وقته خيلي

 دارم دوست بگم ، دارم دوست بگم

 دارم رو تو من که بخون من چشماي تو از

 ميارم کم تو بي ، دارم رو تو فقط

************ 

 چشمات تو اشکو و غم نبينم

 دستات ميلرزه داره نبينم

 نفسهات توي ترسو نبينم

 دارم دوست ببين

************ 

 تنهام خودم با تو مثل منم

 دنيام تموم از خسته منم

 شبهام همه ميگذره سخت منم

 دارم دوست ببين
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 دارم دوست ببين

************ 

 ميبندي چشماتو که وقتي دارم دوست

 خندي مي دنيا اين درداي به من با

 کندي دل غمات از بگي ميشم آروم

 دارم دوست بگيم هم به بيا

************ 

 قشنگتو چشماي اون من دارم دوست

 آهنگتو اين خونم مي واست دارم

 و تنگت دل از بگو خواي مي چي هر

 دارم دوست بگيم هم به بيا

************ 

 چشمات تو اشکو و غم نبينم

 دستات ميلرزه داره نبينم

 نفسهات توي ترسو نبينم

 دارم دوست ببين

************ 

 تنهام خودم با تو مثل منم

 دنيام تموم از خسته منم

 شبهام همه ميگذره سخت منم

 دارم دوست ببين ، دارم دوست ببين
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************ 

 بندي مي چشماتو که وقتي دارم دوست

 خندي مي دنيا اين درداي به من با

 کندي دل غمات از بگي ميشم آروم

 دارم دوست بگيم هم به بيا

************ 

 قشنگتو چشماي اون من دارم دوست

 آهنگتو اين خونم مي واست دارم

 تو تنگ دل از بگو خواي مي چي هر

 دارم دوست بگيم هم به بيا

  دارم دوست آره

 

 (جهانبخش بابک)

 

 شوديدن چشم که هم موقع همون حتي.نشست مي دلم به خيلي صداش.بردم مي لذت داشتم واقعا

 .بودم رسيده نتيجه اين به نداشتم

 دستش بين ظريفمو انگشتاي.کردم حس دستم روي رو دستش گرماي که بودم فکرا همين تو

 ونهم از يکي.دادم فشار دستشو و کردم باز چشمامو الي آروم.کرد مي بازي باهاشون و بود گرفته

 شدي؟ بيدار:گفت و داد تحويلم مهربوناش لبخند

 .حرفا اين به چه عزيزم؟منو اوهوک.عزيزم بودم نخوابيده اولم از که من:گفتم دلم تو

 .توئما با:گفت کنه ول دستمو که اين بدون

 گفتي؟ چيزي_
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 .داري کوچولويي دستاي چه گفتم_

 ذاري؟ مي عيب مردم دختر رو چرا.بزرگه خودت دستاي:گفتم و دادم تحويلش مصنوعي اخم

 شد؟ شيرفهم.خودمه نامزد.نيست مردم دختر ديگه:گفت و کرد نگام بدجنسانه

 .قربان بله:گفتم و زدم پوزخند يه

 !گرفتم سکوت ي روزه منم.نگفت چيزي مقصد به رسيدن تا و کشيد عميق نفس يه

 قدم همديگه دوشادوش و شديم پياده اتفاق به.کرد پارک ماشينشو جنگلي پارک جلوي

 از رکپا وسط مصنوعي درياچه.اومديم مي پارک اين به هم با که بود باري چندمين اين.برداشتيم

 شده پوشيده برف از هم پارک جاي همه!اسکي واسه داد مي جون و بود بسته يخ سرما شدت

 .بود داده خوشگل و سفيد هاي برف به جاشو و بود ريخته درختا ي همه برگ.بود

 و کنارم نشست هم آدرين.چوبي هاي نيمکت از يکي روي نشستم و انداختم اطراف به نگاهي

 از ينداي يه.بدم گوش قلبش صداي به تا سينش رو گذاشتم سرمو.کرد حلقه کمرم دور دستشو

 سرويس آدرينو دهن ديگه؟بزن چيه چي بازيا جلف اين سانا:گفت مي که رسيد گوش به درونم

 .نکرده اذيتت حاال تا کم.کن

 بود خلوت اطراف چون.شدم مشغول کارم به و نکردم توجهي.زد مي ور زياد درونم نداي کال

 االپت ريلکس خيلي من قلب خالف بر اون قلب.بدم گوش تونستم مي قلبشو هاي تپش صداي

 مي تند بار 4 بودم آدرين با وقتي.بود ديوونه خودم مثل چي؟قلبمم من قلب اما.کرد مي تولوپ

 !بيرون زد مي دهنم تو از يهو زد،بعد نمي کال ثانيه زد،چند

 بردارم سينش روي از سرمو اينکه بدون و کردم قفل انگشتاش بين انگتشتامو و گرفتم دستشو

 گه؟ مي چي کوچيکه آدرين دوني مي:گفتم

 گه؟ مي چي:گفت گوشم کنار و شونم گودي تو کرد خم سرشو

 .دارم دوست خيلي رو سانا من گه مي...اومممم_

 .گه مي راست_

 .گه مي هم ديگه چيز يه_
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 چي؟_

 گه مي داره:گفتم و کردم نگاش بر و بر يکم.چشماش تو زدم زل و برداشتم سينش روي از سرمو

 .خواد مي بازي برف دلم

 !نمياد بدم:گفت و انداخت باال اي شونه

 گفتم من وقت هر وايسا:گفتم اخم با.برفا طرف کردم حمله و شدم بلند جام از حالي خوش با

 .کن شروع موقع اون بيــــــب

 به کردم شروع خباثت با.کرد قبول بخوره تکون نيمکت روي از سانت يه حتي که اين بدون

 .بيـــــب:گفتم شد تا پنج تعدادشون وقتي.برفي هاي گلوله ساختن

 .بيــــب:گفتم دوباره.بود نشسته جاش سر سينه به دست طور همون آدرين اما

 .انگار نه انگار اما

 ردک مايل راست سمت به سرشو سريع.طرفش کردم پرت و برداشتم رو ها گلوله از يکي حرص با

 .بدتر ديگه که هم پنجم و چهارم و سوم و دوم ي گلوله.رفت فنا به گلولم و

 شد؟ تموم:گفت و شد بلند جاش از

 .اوهوم_

 اين:تمگف وحشت با.کرد درست بزرگ خيلي ي گلوله يه دقت با.لبش کنج نشست کج لبخند يه

 من؟ سر تو بخوره قراره

 .دقيقا_

 .شم مي مغزي ضربه درجا بخوره اگه.کيلوئه نيم اين آدرين_

 ...6...0.کن فرار:گفت و کرد تر کوچيک شو گلوله

 رو سه وقتي و ايستاد جاش سر اون اما.دويدن به کردم شروع زدم مي جيغ خنده با که طور همون

 دويدم.کردم درست گلوله يه و پايين شدم خم سريع.کمرم تو خورد مستقيم گلولش گفت

 وردآ سرش پشت از دستاشو کنم سرويس دهنشو برف با تا باال بردم دستمو که همين.سمتش

 احساسم بي اون.دويدن و زدن جيغ به کردم شروع باز ديدم دستشو توي هاي گلوله وقتي.جلو
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 نمي دردم و کلفته پالتوم دونست مي چون شايد.کمرم تو زد رو برف گلوله دوتا هر و نکرد رحم

 ممحک گنده ي گلوله يه با داشتم دوس.سوخت نمي دلم اصال من اما.کمرم تو زد مي همش گيره

 !بعله.صورتش تو بزنم

 .بزنمت منم بذار آدريـــــــــن:گفتم کنان جيغ جيغ

 ديگه؟ امر_

 .خواهـش آدرين_

 .زشتو ملکه بزن بيا پاشو:گفت خنده با.چشماش عمق تو زدم زل پوش چکمه گربه مثل

 .مياد بدم.زشتو ملکه نگو قدر اين:گفتم اخم با

 بگم؟ چي مثال_

 ...ملکه بگو مثال... بگو مثال.اوممممم_

 .برفي:گفت و حرفم وسط پريد

 برفي؟ ي ملکه_

 .اوهوم_

 برفي؟ چرا حاال_

 !دونم مي چه...چون_

 .شازده بگير اينو:گفتم و کردم درست گلوله يه خنده با

 حالت به.رفت فنا به گلولم و داد خالي جا بازم.صورتش سمت کردم پرتش سريع و ندادم امون

 .نذاشتم محلش و برفا رو نشستم قهر

 نشستي؟ جا اون چرا_

_.... 

 سانا؟_

_.... 
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 برفي؟ ملکه...زش ملکه_

_.... 

 پيشي؟_

_.... 

 سانايي؟_

_.... 

 .بزن بيا.دم نمي خالي جا.بابا باشه_

 اج بار اين.صورتش تو کردم پرت محکم رو گلوله.سمتش رفتم و کردم درست گلوله يه ذوق با

 .بعله و نداد خالي

 تهگرف شو بيني دستش با.نيمکت روي نشست و زد کنار صورتش روي از رو ها برف ناراحتي با

 و شونش رو گذاشتم دستمو.کنارش نشستم رفتم.کردم گناه احساس لحظه اون تو.بود

 شده؟ چيزي:گفتم

 صورت تو زدي برف عالمه يه الدنگ خب.»کنم خيس خودمو بود نزديک که کرد نگام جوري يه

 يه همين بيا!تو نداري شده؟عقل چيزي گي مي حاال بعد کردي نابود دماغشو و خوشگلش

 .«بپرون حسابيتم و درست خواستگار

 و کردم جمع بود وجودم خالصه و لوزالمعده و روح و مغز و هيکل و قيافه و ذات تو مهربوني چي هر

 آدريـــــــــــن؟:گفتم

 .نگفت چيزي ولي کرد نگام جانب به حق

 شده؟ اوخ مماخت_

 تنيش ازل روز تا بودي تو اگه حاال.بگير ياد»کرد جور و جمع نيششو سريع اما.گرفت خندش يهو

 !«موند مي گشاد طور همين

 بزن ياب گفتي خودت.ديگه نکن قهر آدرين.)شولتم تو بزن بيا گفتي خودت.ديده نچن قهر آدرين_

 (صورتم تو
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 شمب زشت کنه ورم بشه قرمز بينيم زدي؟هان؟حاال محکم قدر اين چرا فقط.نيستم قهر که من_

 شه؟ مي خنک دلت

 .اوهوم:گفتم و کردم گشاد نيشمو

 اوهوم؟؟؟:آورد در ادامو و کرد نگام تعجب با

 .کنه نمي نگات دختري هيچ ديگه جوري اين خب_

 خوبه؟.نکنه نگام احدي هيچ ديگه تا کن قطع پاهامم از يکي بزن بيا خواي مي گم مي_

 (دماغتو.)مماختو اون ببينم بردار دستتو:گفتم و زدم زانو جلوش

 کرده؟ ورم:گفت و برداشت دستشو

 .هستي نارنجي نازک چقدر.نشده قرمزم حتي.بابا نه_

 .بگو ديگه بار چي؟يه_

 .هستي نارنجي نازک:کردم تکرار پررويي با

 !قلقلکي شدت به که منم.کردنم قلقلک به کرد شروع و داد تحويلم مصنوعي اخم

 .کرد ولم که بودم گريه مرز تو ديگه.زدم مي جيغ هم و خنديدم مي هم

 .کشيديم نقشه آيندمون واسه برق تير نور زير و نشستيم جا همون غروب نزديکاي تا

 شد قرار و شديم ماشين سوار اتفاق به.بود شده تحملمون حد از بيش هوا سردي شدت ديگه

 .آدرين آپارتمان بريم

 .کشيديم پيش داشتيمو پارک تو که بحثايي باز راه تو

 .بسه يکي نه:گفتم اخم با صدم بار براي

 .پسر يکي دختر يکي.دوتا.نچ:گفت ريلکس خيلي

 .نيست مهم جنسيتشم.بسه يکي.نـــــــــه:گفتم و ماشين کف کوبيدم محکم پامو

 .هست_
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 .نيست_

 .من مثل پسر يه و تو مثل دختر يه:گفت زد مي دور بلوار از که طور همون

 .هستيا زوري آدم عجب_

 .بهتر چه ديگه که باشن دوقلو اگه تازه:گفت و زد کج لبخند يه

 .بده سفارش قوارشونم و قد و وزن خواي ديگه؟مي امر:گفتم و کردم نگاش جانب به حق

 زياديه؟ ي خواسته.پسر يه و دختر يه.گفتم که همين_

 اي شد دختر دوتاش شايد اصال.داره به نه باره به نه که حاال:گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 .بالعکس

 ...نتونستي اگه.خواستم پسر يه و دختر يه ازت من_

 چي؟ نتونستم اگه_

 .دم مي طالقت موقع اون:گفت و زد بدجنس لبخند يه

 مياد؟ آدريــــــــن؟دلت_

 بخرم؟ گفتي چي:گفت و داشت نگه غذايي مواد فروشگاه جلوي ماشينو خنده با

 .پاستيل و پسته خالل و زعفرون و قارچ،خامه،جو_

 چي؟ واسه پاستيل:گفت تعجب با

 مشکليه؟.کردم پاستيل هوس_

 .مشکلي چه بابا نه:گفت و خنديد

 بخري؟ چيا شد قرار پس خب_

 .قارچ و خامه و پاستيل..اوممم:گفت و کرد فکر يکم

 چي؟ ديگه_

 .قارچ:گفت و کرد فک ديگه يکم
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 .گفتي هم قبال که اينو:گفتم کالفگي با

 .ره مي يادم من.ببينم پايين بيا پاشو.دونم مي چه_

 .شدم فروشگاه وارد سرش پشت و شدم پياده ماشين از خنده با

 .بردار جو و زعفرون و پسته خالل و خامه و قارچ برو تو آدرين_

 چي؟ تو وقت اون_

 !ديگه دارم مي بر پاستيل رم مي منم_

 .ريم مي هم با:گفت و برداشت دار چرخ سبد يه خنده با

 آدرينم.سبد توي ريختم مي کردم مي هوس و ديدم مي چي هر قفسه هر توي...نکردم مخالفتي

 .داد مي ادامه رفتنش راه به و گفت مي لب زير شکمويي يه دفعه هر

 نقلشونو و حمل زحمت هم ماشين تا و کرد حساب رو همه پول آدرين شد تموم خريدامون وقتي

 .کشيد

******** 

 اب و ريخت آب ليوان يه.يخچال سمت رفت زنان نفس نفس و اپن روي گذاشت رو ها نايلون تمام

 ناي و بود خراب آسانسور که چه من خب؟به چته:گفتم و دادم تکيه اپن به.خوردش نفس يه اخم

 .باال بياي پله با شدي مجبور رو طبقه تا چند

 سنگين وسايل همه اين با رو طبقه 68.بوده تا چار سه انگار که طبقه چند اين گي مي همچين_

 .اومدم باال

 خيلي چيزا اين و لواشک و چيپس چارتا.بوده چي انگار که سنگين وسايل گي مي همچين_

 سنگينه؟

 خودشون جاي سر و آوردم بيرون رو خريدا يکي يکي.اتاقش سمت رفت و کرد نگام چپ چپ

 .بوداااا هوله هله بيشترش البته.چيدمشون

 هب آدرين آخه.کنم درست چين ته و جو سوپ داشتم قصد.شام کردن آماده به کردم شروع کم کم

 .باشم کرده آبرو حفظ خواستم مي.بياد بود گفته مامانشم
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 يه.بود کرده عوض لباسشو.اومد بيرون اتاقش از آدرين که بودم ها قارچ کردن خورد مشغول

 صدقش قربون بار هزار دلم تو.بود کرده تنش خاکستري پليور يه با مدادي نوک گرمکن شلوار

 تپر رو کارت.دادم خودم دست کار باالخره.بعله که کردم نگاه باالش و قد به بار شونصد و رفتم

 .دستم آخ:گفتم بلند صداي با و طرف اون کردم

 هبس إ... و مرده زليل و بدبخت و مجروح و خوني انگشت به نگاهي.سرم باال اومد سراسيمه آدرين

 بود؟هان؟ کجا حواست:گفت اخم با.انداخت انگشتم به نگاهي.ديگه

 .تو پيش:گفتم دلخوري با

 .بيارم زخم چسب واست بذار

 برم خواست ازم.زخمم رو بندازمش کرد کمکم و برداشت زخم چسب يه ها کشو از يکي توي از

 .کردم قبول خواسته خدا از منم.کنه خورد رو ها قارچ خودش تا بزنم هم رو سوپ

 .کرديم آماده رو غذاها همديگه کمک به خالصه

 نيومد؟ مامانت چرا پس:گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستمو کوفته و خسته

 تا مخوا مي آخه.کنه حرکت ديگه ربع يه گفتم زدم زنگ بهش:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 .باشه کرده درست آسانسورو ابراهيمي آقاي موقع اون

 آدريـــــــــــن؟_

 بلـــــــــــــه؟_

 .نيستم راحت لباسا اين نداري؟با زنونه لباس جا اين تو_

 زنونه؟ لباس:گفت تعجب با

 .دادم تکون پايين و باال به مثبت ي نشونه به سرمو

 بود؟ کجا زنونم لباس.بابا نه_

 ... و سراغت اومده شيطون جاهليتت دوران تو وخ يه شايد گفتم!دونم مي چه:گفتم خنگوالنه

 .نيستم آدمي همچين من.نخيرم_
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 گفتي مي خب.نيستم راحت کلفت و کت پالتوي اين تو هم گرممه هم آدرين واي:گفتم کنان غرولند

 .بيارم حسابي و درست لباس دست يه تا

 .بيار درش خب:گفت و پالتوم ي دکمه سمت برد دستشو

 .پوشيدم زيرش تاپ يه فقط.ببينم نکن:گفتم و عقب کشيدم خودمو

 .پايين آورد دستشو و شد پشيمون

 باشه؟ پوشيدن قابل که شه نمي پيدا خونه اين تو هيچي يني آدرين_

 .تو سايز نه اما شه مي پيدا_

 .باشه راحت فقط.پوشم مي بدي شرتم تي يه اصن_

 .ها شه مي گشاد واست خيلي_

 .بده تو_

 رفت و دستم داد رو داشت که شرتي تي ترين کوچيک.اتاقش سمت برد و گرفت دستمو

 بهم اما ودب بلند و گشاد گله که اين با!ها رپر کپي بودم شده.آينه جلو ايستادم و پوشيدمش.بيرون

 منتظر.کرد مي پايين باال رو ها کانال داشت آدرين.هال تو رفتم و دورم ريختم موهامو.اومد مي

 !مزه با چه:گفت و خنديد ديدنم با.کنه مسخرم بودم

 اخم با.خنديدم و زدم بهش آروم نسبتا گردني پس يه.کاناپه ي دسته رو نشستم و زدم لبخند يه

 نوم چته؟چرا:پرسيد عجيبي حالت با.زد مي موج چهرش تو نارضايتي.کرد نگام و سمتم برگشت

 زني؟ مي

 اينقدر که نخورده البد خب.نخورده توسري کسي از حاال تا انگار که کرد مي برخورد جوري يه

 خودش پيش شيطون شدم مي بيدار خواب از که صبح.خوردم من بخواد دلتون تا آخ.شده لوس

 .بياره در پدرمو تا شد بيدار دختره اين باز آخ:گفت مي

 به اعتماد اوج و دراز زبون.بودم له اصال که دبيرستان دوران.بودم فردي همچين يه من بعله

 !اون و اين از خوردم مي کتک خيلي همين واسه.سقف
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 سرپ بيرون بريز.بشي تنبيه بايد چون زنم مي:گفتم سوالش جواب در و کردم گشاد نيشمو

 مياد؟.نمياد زمين به که آسمون.شه نمي که چيزي.جون

 نريختم؟ که بريزم بايد گي؟چيو مي داري چي سانا:وپرسيد کرد نگام گنگي حالت با

 تو نريز.کن عالقه ابراز...احساساتتو...دلتو حرفاي:گفتم و کردم نثارش اندرسفيهانه عاقل نگاه يه

 !بکني دق ترسم مي.خودت

 امهاد و برگردوندم آدرين مخالف جهت به چشممو و کردم قالب سينم روي دستامو حرفم دنبال به

 .شازده آقا بود گفتن ما از:دادم

 بايدن که گرفتم ياد موقع اون از.بسه پشتم هفت واسه کردم کارو اين بار يه:گفت و زد پوزخند يه

 رروپ قبل ي دفعه مثل وگرنه.کافيه دارم دوسش بدونه طرف که حد همين تا.کرد عالقه ابراز زيادي

 .بزنه نارو بهم کنه مي جرئت و شه مي

 .دارم فرق ويونا با من:گفتم و برگردوندم طرفش به سرمو

 اب اگه.ديگه وقت هيچ نه و اآلن نه.بکشي پيش اونو بحث خوام کني؟نمي بس شه مي سانا_

 خودم دست.نزن حرف باهام درموردش.کني تحملم نيستي مجبور داري مشکلي گذشتم

 .رابطمون هم و شه مي خراب شبمون هم که گم مي بهت چيزي يه.شه مي سگ اخالقم.نيست

 ببين شرف بي ي دختره.بزنم حرف باهاش گذشتش راجب که ندارم اينم حق حتي.جالب چه هه»

 .«ترسه مي عالقه ابراز از ديگه که کرده باهاش کار چي

 در گزن صداي که کنم کات رو قبلي بحث تا گشتم مي جديد و داغ بحث يه دنبال ذهنم تو داشتم

 .کن باز درو پاشو.باشه مامانم بايد:گفت و داد خودش به تکوني آدرين.رسيد گوش به

 .پاشو خودت من؟خب چرا:گفتم معترضانه

 .اي خونه خانومه تو مثال آخه:گفت شد مي بلند جاش از که حالي در

 .دوقلوها مامانه البته و:داد ادامه در سمت رفت مي که حالي در

 .پررو بچه.بشم دوقلوهات مامان تا بشين:گفتم و دادم تحويلش مصنوعي اخم يه

 .شي مي نخواي بخواي:گفت لب زير
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 !گي؟شنيدما مي چي هي:گفتم بلند

 .گفتمش مي دلم تو نشنوي خواستم مي اگه_

 شازده بغل تو چسبيد خرسي آدامس مثل کارولينا که نکشيد طولي.کرد باز رو در حرفش دنبال به

 مشکليه؟.خودمه مال.من ي شازده آره.من ي

 ازش هم دنيگر و سر يه.بوسيد پيشونيشو و کارولينا کمر پشت گذاشت دستشو مهربوني با آدرين

 .کنم دود اسفند واسش باشه يادم.بود بلندتر

 اين جلو که کردي کاري يه چرا جون خدا آخه.مده طراح يارو اين واي:گفتم خودم پيش لحظه يه

 برم؟ راه راس راس و بپوشم گشاد گله شرت تي بشر

 که بود تابلو کردنش سر شال مدل از.اومد جلو قدمي چند و کرد ول رو چاره بي آدرين باالخره

 شال جورايي يه فقط!بود تر کامل منم از حجابش!ها باشه حجاب بد که نه البته.نيس االصل ايراني

 !نبود ميزون سرش رو

 وهجل مهربون خيلي خودمو بايد پس.کرد مي نگامون داشت آدرين.سمتش رفتم و زدم لبخند يه

 جون قزي اينو.)واال.نشه شاخ تا کشت حجله دم بايد رو گربه ولي هستم که مهربون البته.دادم مي

 (داده يادم

 ميان دارن محتويات با همراه شکمم اعضاي کردم احساس لحظه يه که کرد بغلم محکم قدر اون

 باشه چي هر.چلونه مي منو بدجنسانه داره شايدم خب ولي.مهربونه اومد مي نظر به.حلقم طرف

 .ديگه گيرم مي ازش دارم خانشو شازده

 شيش فوقش فوق يا پنج حدود.شدم قدمون ي محاسبه مشغول و کردم حلقه کمرش دور دستمو

 (بود پاشنه بي گرچه)باکفشش البته.بود بلندتر ازم سانت

 هستي؟ خوب.سانا سالم:گفت داغوني و درب البته و بامزه خيلي ي لهجه با شد جدا ازم وقتي

 خوبي؟ شما.ممنون.خانوم کارولينا سالم:گفتم کردم پنهان خوشگل لبخند يه پشت خندمو

 !خودتونيد هم خبيث.گفتم چي نفهميدم درست خودمم که گفتم تند رو جمله اين اونقدر

 کفش با قشنگ!ها آدميه عجب.نشست روشون و ها کاناپه سمت رفت و داد تکون سري چاره بي

 .واال.بسابم رو جا اين بايد بدبخت منه فردا پس.هال وسط نشست رفت
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 فريدون کاناپه روي آدرين وکنار ميز رو گذاشتم بودمو کرده آماده قبل از که هايي شيريني و ميوه

 و زد خندلب يه آدرين.گفت چيزي يه انگليسي به بعد و کرد اي اشاره لباسم به کارولينا.نشستم

 .برش سر حوصله نوع از اونم!زبان کالس بودم اومده انگار.داد جوابشو

 گه؟ مي چي مامان دوني مي:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو آدرين

 ..که زنه مي حرف تند بدونم؟همچين کجا از.بابا نه_

 سبک مثل گه مي.اومده خوشش پوشيدنت لباس سبک از گه مي داره:گفت و کرد قطع حرفمو

 .هاست اي کره دختر

 تي از که تعريفي آخه؟با بود بد کارولينا کجاي.کردم مي بافي منفي همه اين روز اون چرا دونم نمي

 دارن لطف:گفتم و زدم لبخند يه.شد عوض راجبش نظرم حسابي کرد آدرين ي مسخره شرت

 .ايشون

 داشت که اين ضمن.برداشت پرتغال يه و کارد و دستي پيش يه و ميز سمت شد خم کارولينا

 فارسي خيلي آخه.دونم مي.نيست خوب زدنم حرف فارسي من:گفت گرفت مي پرتغالو پوست

 .نيستم خوب کردن صحبت اما فهمم مي فارسي من...اوممم...نزدم حرف

 !نيس خوب زدنش حرف فارسي که همينه بيانگر«نيستم خوب کردن صحبت» ي جمله همون

 .نيست خوب زياد کردنم صحبت انگليسي منم_

 بکشي؟ شامو زودتر شه مي.هستم گرسنه خيلي من:گفت من به رو آدرين

 .بعد برسه راه از مامانت بذار_

 .رسيدم راه از که من:گفت و کرد نگام متعجبانه کارولينا

 !!!عماد آقا چاره بي.نيس بلد اصطالحم يه اين.خدا اي

 .اصالحه يه اين:گفت و خنديد آدرين

 .داد توضيح واسش رو چيزايي يه انگليسي آدرين چون نگرفت درست رو اصطالح معني کنم فک

 هک آدرينم.شديم آشنا هم با بيشتر و زديم حرف هم با کلي خان شازده هاي نق نق وجود با خالصه

 هگرسن ساعت دو تا و پيچونديمش مي هم ما.خواد مي غذا و گشنشه گفت مي بار يه دقيقه دو هر
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 از که قاشقي هر کارولينا.کشيديم رو شام و سوخت واسش دلمون ديگه آخرش.داشتيم نگهش

 يا حرفه آشپز يه واقعا که کردم احساس لحظه يه.کرد مي تمجيد و تعريف بار صد خورد مي غذام

 .کنار گذاشت شست احساسمو تمام آدرين که اين تا ام

 دي؟ مي رو دون نمک اون سانا:آدرين

 نمکه؟ کم مگه:گفتم اخم با

 .ترشم ليمو به بزنم خوام مي.کوچولو خانوم نه:گفت و زد جذاب لبخند يه

 يکم يدمد وقتي.نه يا گه مي راست ببينم کردم نگاه چشمي زير و دستش کنار گذاشتم رو نمکدون

 .شد راحت خيالم ليموش رو زد نمک

 که ناي تا کرديم بحث کلي.نذاشتم منم.بشوره رو ظرفا که کرد اصرار کارولينا شام ازخوردن بعد

 شگير که آورد مي بهونه و زد مي غر داشت.کنيم محول آدرين به رو وظيفه اين گرفتيم تصميم

 .بستم بندشو پيش منم.گرفت محکم دستشو کارولينا.انداختيم

 .بشورم ظرف تيکه يه اگه عمرا:گفت اخم با

 و شورم مي دونه به دونه همشو خودم کنه مي درد کمرم که اين با.نشور باشه:گفتم ناراحتي با

 .کنم مي خشک

 سف فس کلي با و گرفت قرار حرفام تاثير تحت باالخره که کردم مي باز بندشو پيش داشتم

 آدرين پيش کارولينا کرديم اصرار چي هر شبم.شست رو ظرفا کل بازي تيش تي و کردن

 هي آدرينم.جونش شيدا ي خونه بود رفته.نبود خونه روشا اما خونه برم خواستم مي منم.نخوابيد

 .کردم قبول همين واسه.بمونم پيشش کر مي اصرار

 آدرين؟_

 هوم؟_

 .نزنه مسواک پزشک دندون خانومه يه که زشته.ندارم مسواک من_

 .گيرم مي رم مي االن وايسا.اوممم_
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 مي نظر به و بود سفيد و صورتي رنگش.خريديم مسواک يه تا گشتيم کلي و پايين رفتيم دوتايي

 آدرين.بوديم خسته دوتامون هر.برگشتيم آدرين ي خونه به دوباره.باشه خوبي مسواک رسيد

 عجله؟ اين با کجا خوشگله هي:گفتم که دستشويي سمت رفت مي داشت

 .بزنم مسواک رم مي دارم_

 .من اول_

 .من اول نچ_

 .من اول.گفتم که همين:گفتم و آوردم در رو قلدرا اداي

( دستشويي)مسابقه خط به زمان هم.دويد اونم.دستشويي در سمت دويدم حرفم دنبال به

 .بزنيم مسواک هم با که کرديم توافق باالخره جدل و بحث کلي طي.رسيديم

 شير رزي مسواکمو و شستم دهنمو سريع.داشت بيشتري ي حوصله و صبر زدنم مسواک تو آدرين

 اصن.ومدا مي آب خود به خود زيرش گرفتي مي دستتو که بود اتوماتيکا اين از آبش شير.گرفتم آب

 .شدم تکنولوژي اين ي شيفته من

 .کن خيسش:گفت درونم کودک يهو

 !ذوقش تو خوره مي بگي نه.ديگه بچس

 مي مسواکشو داشت.شست دهنشو آدرينم.آينه کنار مسواکي جا تو گذاشتم و شستم مسواکمو

 عقب قدم يه خنده با.شد خيس صورتش حرکت يک با.بعله و کردم آب از پر مشتمو که شست

 وروجک؟ کني مي کار چي:گفت و رفت

 بازي آب داشتيم ساعت نيم حدود.کرد خيسم مشت يه اونم و گرفت دستمو که کنم فرار خواستم

 تي ديگه آدرين:گفتم خنده با.هال تو برگشتيم شديم کشيده آب موش مثل که خوب.کرديم مي

 نداري؟ بخور بدرد شرت

 .کني سر همين با بايد.نچ:گفت و خنديد بدجنسانه

 مخودش.کرد خشک لباسامو و موهام سشوار با.اتاقش تو برد و گرفت دستمو.کردم نگاش اخم با

 لشهيک کف تو.تختش رو کشيد دراز لخت ي باالتنه با و کرد تنش خوشگل مشکي شلوارک يه

 نه؟ مگه خوابي مي خودم پيش که شب:گفت که بودم
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 آدرين مه طرفي از.کرد مي ديوونم بخوابم پيشش صبح تا شب اينکه فکر.بگم چي دونستم نمي

 قدع که ما.کردم مي قبول نبايد اما.کنه رفتار بديدانه نديد اومد نمي بهش که بود سرد قدر اون

 .سبکيم دختر کنه فکر آدرين شايدم تازه.نيستيم

 اهل هاگ.که خورمت نمي.کني مي ناز چقدر.ديگه بيا کن خاموش المپو:گفت که بودم فکرا همين تو

 فقط.نيستم اهلشم.نخواستم اما باهات داشتم زياد خوب موقعيت اآلن تا بودم کاريا کثافت اين

 .عزيزم کنم نمي اصرار نداري دوست اگه البته.بخوابيم همديگه کنار امشب دارم دوست

 احساس بي چندان هم شازده پس.شد آب دلم تو قند کيلو کيلو عزيزم ي کلمه شنيدن با

 .راضيم هم کلمه يه همين به که من.نيست

 خيلي اما.منيستي عقد که ما:گفتم و کشيدم بازوش روي دستي.تخت ي لبه نشستم و سمتش رفتم

 .دارم اعتماد بهت

 نه؟ يا آره يني اين خب_

 کنار آباژور هنوز.سرم باال اومد و کرد خاموش رو برقا.تخت رو زدم شيرجه و زدم چشمک يه

 .نبود تاريک چندان فضا و بود روشن تختش

 نکنم؟ زياد يا کم نيس؟شوفاژو سرد يا خوبه؟گرم هوا سانا_

 .خوبه نه_

 و يدبوس پيشونيمو نرم و آروم.روم کشيد رو پتو و تخت رو کشيد دراز کنارم و کرد خاموش آباژورو

 کنم؟ بغلت تونم مي:گفت

 .کوچولو بخواب:گفت و کرد بغلم آروم.نگفتم چيزي و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 قلبشو يصدا کردم سعي.زد مي کنان تولوپ تاالپ قلبم.سينش رو گذاشتم سرمو و بستم چشمامو

 .بشنوم

 تگذش که مدت يه.کردم فکر آيندمون به و زدم لبخند يه.زد مي تند بار اين قبل ي دفعه برخالف

 خوابيدي؟:گفت آروم آدرين

 .نه_
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 بودي؟ ساکت چرا پس_

 .کردم مي فکر داشتم_

 چي؟ به_

 .آينده_

 منظورته؟ دوقلوها:گفت و خنديد

 .تر محکم:گفت و خنديد باز.سينش تو زدم و کردم مشت دستمو

 .جنس بد_

 جنسم؟ بد من_

 .وقتا گاهي_

 .معذرت_

 .نداره اشکال_

 .خانومي بخير شب_

 .عزيزممم بخير شب...بخير شب_

 مک ازم صورتشو ي فاصله داره که داد مي نشون اين شدو مي پخش صورتم رو هاش نفس ديگه

 يهمراه نبودم بلد.داد دست بهم بخشي لذت احساس و شدن داغ لبام که نکشيد طولي.کنه مي

 بيدهقلن ور شدت به دخترونمم احساسات.بود شده گرمم.نکردم حرکتي هيچ و بردم لذت فقط.کنم

 .بود

 .بخير شب.بسه شيطوني:گفت و کرد جدا لبام از لباشو

 .بخير شب_

 .برد خوابم که کردم مجسم عروسيمونو روز قدر اون.بستم چشمامو و زدم لبخند يه

 خودمو صالا اولش راستش.ببينم آينه توي تصويرمو تونستم تازه رفت کنار جلوم از آرايشگر وقتي

 کرده آرايش جوري اين که نداشت سابقه حاال تا!خودمم ديدم کردم دقت که يکم اما نشناختم
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 گرهآرايش.بودم نکرده رنگ آدرين خواسته طبق موهامو.بود خاص خيلي اما نبود زياد آرايشم.باشم

 پر و گلخوش تاج يه.صورتم روي بود ريخته کج جلوشم.باال بود برده رو همه و بود کرده فر پايينشو

 که بودن کشيده چشمام دور خاص و ماهرانه چشم خط يه... درخشيد مي سرم روي هم وبرق زرق

 هام هگون به هم رژگونه يکم.بود سرخ سرخه رژلبمم.بياد نظر به تر کشيده چشمام شد مي باعث

 از باالجبار روشا صداي با.برسه نظر به بيشتر هام گونه برجستگي شد مي باعث که بودن زده

 .کندم دل تصويرم

 .کرد مي نگام حيرت با و بود ايستاده روبروم سينه به دست

 .بوديــــــا خوشگل هم تو سانا:روشا

 کردي؟ فک چي پ:گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 .کنه مي غرغر داره.زد يخ بيرون آدرين بپوش شنلتو پاشو_

 يه.در پشت رفتم صورتمو رو انداختم تورمم.کردم تنم روشا کمک به و برداشتم ميز روي از شنلمو

 داشتم دوس.شدم چشم تو چشم آدرين با موقع همون.کردم باز درو يهو و کشيدم عميق نفس

 آقا:گفت و وسط پريد فيلمبردار يهو.بود شده تر جذاب و تر تيپ خوش هميشه از.بغلش تو بپرم

 .کنيد باز رو در تر آروم هم شما خانوم عروس.کنيد نگاه ساعتتون به در پشت شما داماد

 بيام؟ و برم اول از يني:گفتم حرص با

 .آره_

 ور در آروم بار اين و نکردم توجهي.کردن نگام تعجب با آرايشگرا.داخل برگشتم دوباره حرص با

 زود خانوم عروس:گفت و برداشت شونش رو از گندشو دوربين فيلمبرداره.بيرون رفتم و کردم باز

 .بيرون بيا موقع اون بيا گفتم وقت هر.که اومدين

 .فيلم تو ميوفته صداتون که جوري اين.وا_

 .ها صحنه اين ي همه شن مي ميکس.نباشين نگران_

 ردارهفيلمب وقتي شدم منتظر.رفت بهم توپي ي غره چشم يه بار اين آرايشگره.داخل رفتم دوباره

 تورمو.گرفتمش دستش تو از و زدم لبخند يه.جلوم گرفت رو گل دسته آدرين.بيرون رفتم بيا گفت

 اومدي؟ در آب از چي رفتن ور باهات ساعت سه ببينم:گفت و باال زد صورتم روي از
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 ونهگ روي آروم اشارشو انگشت.شد ظاهر لبش رو رضايت ي نشونه به لبخند يه ديد چهرمو وقتي

 .داشتم توقع که شدي اوني از تر خوشگل خيلي:گفت و کشيد هام

 بعد و گيريمب عکس تا چند باغ بريم خب:گفت و وسط پريد باز فيلمبردار که ببوسه پيشونيمو اومد

 .تاالر بريم

 االب يکم عروسمو لباس.کرد باز واسم ماشينشو در و داد تکون سري موافقت ي نشونه به آدرين

 وارس خودشم و زد دور ماشينو.بست رو در و کرد جمع لباسمو ي دنباله آدرين.شدم سوار و گرفتم

 مبعضياش البته.انداختيم متفاوت و خوشگل عکس کلي تهران معروف هاي باغ از يکي توي.شد

 انتخاب چاپ واسه عالقمونو مورد عکساي بينشون از بريم بعد ي دوهفته شد قرار.بود 08 مثبت

 .کنيم

 و محکم بازوي آگاه خود نا.بوديم هماهنگ هم با قدم به قدم.شديم تاالر سالن وارد ديگه هم با

 ستد و رقصيدن مي جلومون داشتند جوون تا پير از همه.آوردم باال سرمو و گرفتم رو سنگش مثل

 ددي مشغول گشاد نيش با منم.کرد مي پرسي احوال اقوام از بعضي با گاهي از هر آدرين.زدن مي

 لذت لحظش به لحظه از بايد که شباييه از يکي شب اون دونستم مي راستش.بود بقيه زدن

 !نمياد پيش روزي همچين هيچوقت ديگه آخه.ببرم

 ندماسف ظرف يه.برسونه ما به خودشو تا کرد مي عبور جمعيت بين از داشت.قزي به افتاد چشمم

 و کت.بود زده هم تيپي چه.کرد فوت و گفت لب زير چيزايي يه.گرفت خندم ديدنش با.بود دستش

 کفشا ينا با اما بود موچولو کوچولو هميشه قزي.بنده سانتي پنج اي قهوه صندل با کرمي بلند دامن

 پاش تا سر به نگاه يه.آدرين کنار رفت.جلو اومد قدم چند.هام شونه سر به بود رسيده تازه

 .ماشاال ماشاال:گفت و انداخت

 .بزرگ مادر سالم:گفت و پايين کرد خم سرشو کمي مودبانه آدرين

 مي داشتم خنده از منم.نرسيد دستش که سرش رو بريزه نمک خواست شد گير جو هم قزي

 .داد تاب آدرين سر دور دستشو توي هاي نمک قزي و کرد خم کلي سرشو آدرين.مردم

 يالمخ آخي:گفت و کاشت پيشونيم رو بوسه يه.پايين آوردم سرمو.کنه بوسم خواد مي فهميدم

 .نشدي ترشيده.شد راحت
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 کج چشاتو چرا دختر:گفت تعجب با قزي.نگه چيزي اون جلو يني که کردم اشاره آدرين به چشم با

 شده؟ کني؟چيزيت مي مج

 عروس ي ويژه جايگاه رو نشستيم زمان هم و گرفت دستمو آدرين!!!بگريم يا بخندم دونستم نمي

 رقص حال در همچنان بقيه.رسيد مي گوش به کمتر موزيک صداي حدودي تا جا اون...داماد و

 مي:گفت بعد و کرد تعريف عروسم لباس از چه چه و به به با.بود دستم بغل همچنان هم قزي.بودن

 دونستم مي اولم از من.اومد گيرت هم ماه مثل شوهر يه تازه.نشدي ترشيده شد خوب ساناز گم

 .افته مي دامت تو باالخره آردان آقا اين

 نهمچي چرا:گفت و کرد نگام متعجبانه باز.نگه چيزي که کردم اشاره بهش ابرو و چشم با دوباره

 .واال.عروسي مثال زشته ريخته؟نکن چيزي چشات کني؟تو مي

 آره؟ بودي کرده رديف دام واسم پس:گفت و فشرد آروم.دستش تو گرفت دستمو خنده با آدرين

 .آدرينه.نيس آردان من شوهر اسم جون مادر راستي:گفتم قزي به رو و کردم عوض رو بحث

 اب بفهمه خودش ديگه آردان گم مي وقتي.شه نمي حاليم بازيا قرتي اين من:گفت اخم با قزي

 .اونم

 صدام تونين مي راحتين و دارين دوست چي هر شما جون مادر:گفت و زد مهربون لبخند يه آدرين

 .کنين

 قزي هم ديگه يکم...گرفت خندم بازم ديدنش با.شد سرخ هاش گونه.شکفت گلش از گل قزي

 نگاه يه.شد پيدا روشا و شراره و شروين ي کله و سر که نکشيد طولي.رفت بعد و موند پيشمون

 .اموه حالته خوش زيبا،چه خوشتيپ،چه چه!به به به به:گفم و انداختم تاشون سه به خريدارانه

 داداش مخ باالخره:گفت من به رو.شونش رو گذاشت دستشو و آدرين کنار اومد خنده با شروين

 وروجک؟ زدي منو

 .باشه داشته من مثل زني آرزوشه.بخواد دلشم:گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 کشيده نقشه واسش روش ريختي رو ها چاکلت هات که روزي همون از:گفت و خنديد شراره

 .بودي

 .بابا برو:گفتم و مپلش تپل بازوهاي تو زدنم آروم گلم دسته با
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 کجاس؟ عمو خوشگله پس:پرسيد تعجب با آدرين

 .بچينه گل رفته:گفتم خنده با

 زحمت خالش عقد ي سفره سر که بچينه گل ساناش خاله واسه رفته بگيم بهتره البته:گفت روشا

 .چيدن علف واسه بره نکشه

 ات ببينم آقا آدرين:گفت داري خنده لحن با شروين.نگفت چيزي ولي کرد نگاش چپ چپ آدرين

 .کني مي کار چي خودت ببينم حاال زليل زن گفتي مي من به!مياري دوام روز چند

 مگه.کنه گوش حرف.داره فرق خانوما بقيه با من خانوم:گفت و کمرم دور انداخت دستشو آدرين

 نه؟

 اب خونه نظافت و آشپزي شبا ه جمع.نخيـــــــــــــر:گفتم رسايي و واضح خيلي صداي با

 .توئه

 شنبس؟ چند امروز:گفت نفر سه اون به رو اي مزه با حالت با

 .شنبه پنج:داد جواب کردن فکر بدون روشا

 شب؟ فردا واسه بندازيم مونو عروسي خواي مي سانا:گفت و آورد در اي مزه با شکلک آدرين

 .نچ:گفتم کار اين با همزمان و انداختم باال ابروهامو از يکي

 زد؟ سرتون به کردن عروسي فکر زمستون ي چله اين تو چرا حاال ميگم:شروين

 ؟نيس طور اين.کنه عروسي زمستون تو بايد برفي ي ملکه آخه:گفت و زد بهم چشمکي آدرين

 .نگفت چيزي و کرد نگامون منگ و گيج شروين

 ديگه سعک مشت يه خالصه.نشستن رفتن هم تا سه اون و کشيد ته بحثمون بردار فيلم حضور با

 هوي.کرد نگاشون و ها دعوتي به زد زل سينه به دست آدرين.پايين رفت دوباره و گرفت ازمون هم

 اريک يه بيرون برم من:گفت و شد بلند جاش از بعد دقيقه چند.موند خيره نقطه يه به چشمش

 .ميام زود.دارم

 به گاهمون لبخند با.بپرسم رفتنشو دليل نکردم فرصت حتي که کرد ترک رو جايگاه سريع قدر اون

 دتم يه.شدن گرفتن عکس مشغول و پيشم اومدن نزديکمون اقوام و بابا و مامان.دوختم دعوتيا
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 دمش بلند جام از.کرده دير قدر اين چي واسه آدرين بدونم خواستم مي.زد شور دلم کشيد طول که

 همين واسه.بودن رقصيدن حال در دعوتيا اکثر هم هنوز.خروجي در سمت افتادم راه اختيار بي و

 اهر به کردم شروع.نبود کسي.انداختم بيرون به نگاهي.نکردم جلب خودم به رو افراد توجه زياد

 خورمب بود نزديک و خورد پيچ پام بار چند...عروسکي بلند پاشنه کفش با اونم.برفا روي رفتن

 شده پارک تاالر انتهاي که ماشينايي پشت...نيومد سرم الهي بالي اين خدا خواست طبق اما زمين

 ها ماشين از يکي پشت به خودمو آروم.رسيد گوش به نفر چند بحث و جر صداي بودن

 اون و بود آدرين يکيش.کردم نگاه اشخاص اون به ماشين ي گوشه از و کردم خم سرمو.رسوندم

 خودم پيش که وسط برم پاشم خواستم.نشناختمش کردم دقت چي هر اما.خانوم يه يکي

 .قراره چه از قضيه ببين وايسا لحظه چند:گفتم

 حد ينآخر تا گوشامو.موندم منتظر نشسته نيمه حالت به همونجا و کردم کنترل خودمو سختي به

 .گن مي چي ببينم تا کردم تيز ممکن

 نفر يه با امشب خواستم مي رو تو اگه من.بفهم.خوامت نمي گي؟من مي داري چي:زد داد آدرين

 .کردم نمي ازدواج ديگه

 بدم توضيح بذار آدرين:گفت انگليسيش افتضاح ي لهجه با دختره

 .بشناسمش نتونستم آوردم فشار مخم به چي هر.دختره به زدم زل بيشتري دقت با

 يموزندگ ي همه تو.کردي خيانت بهم تو.خوامت نمي ديگه:گفت و کشيد موهاش توي دستي آدرين

 هه.خواستي مي پوالمو فقط تو.بودم ابزار يه واست فقط من.کردي نابود

 هم خيلي.ترسيدم.گرفت وجودمو تمام استرس ويوناست دختر اون که اين فهميدن با

 تمام بودم حاضر.بودمش نيورده دست به راحتي به من.بدم دست از آدرينمو خواستم نمي.ترسيدم

 .باشه خودم مال اون تا بدم زندگيمو

 بهت شدم مجبور من آدرين.نيستم کني مي فکر تو که آدمي اون من.بدم توضيح بذار آدرين_

 اما دمکر خيانت تو به دوستت با من کني مي فکر تو.کنم ترکت شدم مجبور من آدرين.بگم دروغ

 در دم اومدم وقتي لعنتي شب فهمي؟اون مي.کرد مجبور منو آدرين.نيست قرار اين از موضوع

 رفتم خبر بي جا همه از منم.من ي خونه اومده و نيست خونه آدرين گفت.بود جا اون اونم خونت

 مدونست مي.کنم کار چي بايد که دونستم نمي اولش.کرد سواستفاده ازم شرف بي اون.خونش

 ستد دختر يه نه خواي مي کامل دختر يه تو دونستم مي.نداره رو تو داشتن لياقت من مثل دختري
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 با.کنم يم پخش جا همه فيلمتو نکني ول آدرينو اگه گفت.بود گرفته فيلم ازم دوستت آدرين.خورده

 عنتيل ويديوي اون ترسيدم مي.داشت تعصباتي و بود ايراني مادرم اما بود اتريشي پدرم که اين

 هتب شدم مجبور من آدرين.برسه تو دست به ترسيدم مي همه از بيشتر.برسه خانوادم دست به

 از تر پاک تو اما.باردارم ازش که گفتم دروغ بهت حتي.داشتم رابطه دوستت با خودم اختيار به بگم

 صالا که اي بچه پدر که کردي قبول تو...من عشق طور همين.بود پاک پاکه عشقت.بودي حرفا اين

 يمموتصم بود سختي هر به.بود چيزا اين از بيشتر لياقتت تو گم مي هم باز اما.بشي نداره وجود

 هم رو حلقت حتي.خواستم مي هات دارايي و پول واسه رو تو فقط گفتم بهت و زدم زنگ.گرفتم

 تورنتو به خانوادم با...نابود.شدم نابود بعد به روز اون از من آدرين.فرستادم پس واست

 رفتهگ مزمن افسردگي من آدرين.ببينمت تونستم نمي ديگه.باشيم دور همه از تا رفتيم.رفتيم

 دو حتي.زدم نمي حرف کسي با.اتاق ديوار و در به زدم مي زل ها ساعت.گريه بود شده کارم.بودم

 تو تههف سه.زدم رگمو سوم ي دفعه...نذاشتن و فهميدند خانوادم اما کنم خودکشي خواستم مي بار

 تو تا ايران برگشتم سختي به من آدرين.داد جديد زندگي يه بهم خدا.اومدم هوش به اما بودم کما

 اقعاو من آدرين.نشده کم عشقم از و نکردم خيانت بهت هم درصد يه که بگم بهت تا.کنم پيدا رو

 افسوس،همش ،همش گريه همش.نکردم زندگي هم لحظه يه سال چهار اين.پرستمت مي

 اين آدرين.کردم پيدات عروسيت روز تو که دير قدر اون.دير خيلي.کردم پيدات دير اما...پشيموني

 ندگيوز اين من.بده نجاتم که نيست کسي ديگه بار اين.رم مي ديگه.بينمت مي که باريه آخرين

 ناو به واقعا...بزني بهم عروسيتو خوام نمي ازت...تونم نمي ديگه تو بدون.خوام مي تو با فقط

 سرنوشت اما باشمت داشته تونستم مي منم...داره تو مثل شوهري چون.شه مي حسوديم دختر

 .نخواست

 همب حقيقتو کردي؟چرا کارو اين چرا تو...تو ويونا:گفت زد مي موج توش بغض که صدايي با آدرين

 زندگي سال چهار اين تو منم...کردي تباه دوتامونو هر زندگي رفتي؟تو گذاشتي نگفتي؟چرا

 دمبو ديوونت من...چشمم جلوي اومد مي تو چشماي تصوير بستم مي چشمامو که بار هر.نکردم

 سانا به من...خيلي.ديره خيلي االن اما.کنم فراموشت نتونستم کردم کاري هر.پرستيدمت مي.ويونا

 .کنم بازي احساساتش با تونم نمي.پاکيه دختر.دادم ازدواج قول

 تو اون.دونم مي.عزيزم دونم مي:گفت هق هق با و آدرين به زد زل اشک از خيس صورت با ويونا

 .پاکه باشه چي هر.داره لياقتتو من از بيشتر.باش داشته دوستش هم تو.داره دوست رو
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 باورم.شيد آدرين چشماي به دستي و کرد بغلش ويونا.پايين انداخت سرشو و نگفت چيزي آدرين

 هم عاشق قدر اين کرد؟يني مي گريه خاطرش داشت؟به دوسش هم هنوز آدرين يعني.شد نمي

 شه؟منم مي چي من تکليف چي؟پس من ديدن؟ولي رو همديگه هم باز سال چهار از بعد که بودن

 ول منو که کنه نمي قبول آدرين مطمئنم اما...بدم ادامه تونم نمي اون بدون منم.دارم دوس آدرينو

 اونو داره؟من هم ارزشي زندگي همچين واقعا آيا اما.بزنه بهم رو عروسي که کنه نمي قبول.کنه

 فرا چيزي يه واقعي عشق بخواد؟شايد رو اي ديگه کس وجود تمام با اون و باشم داشته دوست

 نم شايد.باشه هيچ اونا داشتن دوست برابر در من داشتن دوست شايد.باشه من تصورات از تر

 ؟اگهچي بينه مي رو اون بنده مي چشماشو وقتي واقعا چي؟اگه اون اما.کنم فراموش آدرينو بتونم

 يواقع داستان يه عشقشون داستان چي؟اگه ويونا مال احساسش و قلب و باشه من مال جسمش

 خاطر بکشم؟به کنار بايد برسن؟يني هم به دوتا اون ذارم نمي من وسط اين چي؟يني باشه

 اين واقعا اگه راحتي؟اما همين بشم؟به خيال بي دارمو دوسش عاشقانه که کسي تنها آدرين؟بايد

 بره؟ويونا مي لذت زندگيش شه؟از مي حال خوش من کوچولوي شازده چي؟واقعا بکنم رو کار

 يا.مکن انتخاب بايد...دستامه توي اونم زندگي جوري اين.برداره خودکشي از دست اونم چي؟شايد

 مي شاد کارم اين با آدرين واقعا آيا اما.خيلي.سخته خيلي...ويونا و آدرين شادي يا خودم شادي

 بخوره رو ويونا داشتن حسرت بار صد روزي اگه.نداره ارزشي هيچ بشه من مال زور به شه؟اگه

 .شم مي من اتفاقات اين ي همه باني و چي؟باعث

 به گرفتم دستمو لرزيد مي وجودم تمام هوا سردي و استرس از که حالي در.کردم پاک اشکامو

 ندچ.کرد مي نگاهش افسوس با آدرينم و رفت مي داشت ويونا.شدم بلند جام از و ماشين ي بدنه

 الکام صورتش.چرخوند طرفم به سرشو پام زير برف صداي شنيدن از.برداشتم طرفش به قدم

 .بدم توضيح بهت بذار سانا:گفت دستپاچگي با.بود شده خيس ازاشک

 يه خوام مي... من...من آدرين.شنيدم چيزو همه خودم ششش:گفتم و لباش رو گذاشتم دستمو

 .بگم چيزي

 يه.بزنم حرف درست ذاشت نمي گلوم توي بغض.کرد نگام منتظرانه و کرد پاک صورتشو آدرين

 .کشم مي کنار من:گفتم و کشيدم عميق نفس

 ناي تونم نمي من.سانا نه:گفت و داد تکون راست و چپ به سرشو بار چند.خورد جا جور بد آدرين

 .بکنم باهات کارو
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 اروک اين شي نمي حاضر وقت هيچ تو.دونم مي:گفتم بغض با.غلتيدن هام گونه رو اشکام دوباره

 پاي من داشتن دوست اما دارم دوستت واقعا من چي؟آدرين چي؟احساساتت دلت اما بکني باهام

 آدرين.کنم حالت خوش دارم دوست.کنار کشم مي خودم اختيارر به من آدرين.هيچه شما عشق

 اول شقع مثل عشقي هيچ گن مي که شنيدم...بود قلبت ي ملکه اون ، بودم برفيت ي ملکه من اگه

 از.نکن گناه احساس و نباش نگران هم درصد يه.خواد مي رو تو اون.پشيمونه اون آدرين.شه نمي

 هم به رو تا دو شما سال چهار از کرد؟بعد کار چي خدا بيني مي.بودين هم مال نفر دو شما اولشم

 سه اون آدرين.نخريده جون به که رو خطراتي چه تو عشق به دنياو ور اون اون و جا اين تو.رسوند

 حاال.ببينه رو تو باز سال همه اين بعد و بمونه زنده که بوده خدا خواست اين اما کرده کشي خود بار

 .پاکي اين به بشم؟عشق عشق اين مانع تونم مي چطور من

 .آدرين دنبالش برو:دادم ادامه و کردم پاک هامو اشک

 من.بکنم باهات کارو اين تونم نمي.سانا نه:گفت و چشمام تو زد زل.درخشيد مي اشک از چشماش

 .ره مي اقوامتون جلوي آبروت برم بذارم اگه.دادم قول تو به

 از اگه بار اين.نشده دير تا برو.شم مي همشون حريف زبونم اين با خودم من.آدرين نترس_

 .دنبالش برو.باختي خودت به بدي دستش

 چي؟ تو پس_

 تا دو شما مثل منم روزي يه شايد...تر خوب هميشه از.خوب خوبه.خوبم من.نباش من نگران_

 نه؟ مگه.بشم عاشق

 و عاقل خانوم يه خرابکار درازه زبون سرتق دختر اين پشت دونستم نمي:گفت و کرد بغلم آروم

 تو.ردمک ناراحتت اگه ببخش منو.مديونتم جور بد من.اي بخشنده خيلي تو سانا.احساسه با و پاک

 .من يهبرف ي ملکه.کني پيدا زندگيتو ي شده گم ي نيمه روزي يه اميدوارم.داري منو از بهتر لياقت

 .نبالشد برو...نشده دير تا بدو...نکردم کاري که من:گفتم و اومدم بيرون بغلش تو از ميلم خالف بر

 .رفت خروجي در سمت به عجله با و کرد پاک اشکاشو

 آدرين؟_
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 اب و زدم لبخند يه هام گريه ميون.کرد نگام حرف بدون و سمتم برگشت.شد ميخکوب سرجاش

 وقت هر خوام مي.سانا بذارين بچتونو اسم شدين دار بچه اگه:گفتم دارم بغض لحن همون

 .بيوفتي من ياد ديديش

 .باش خودت مواظب.خانومي خيلي...حتما.باشه:گفت و داد تکون سري

 کردم پشتمو و دادم تکون دست واسش فقط.بدم جوابشو نتونستم.نداد امونم گريه ديگه

 رو نشستم هماشين پشت جا همون.بينمش نمي ديگه دونستم مي.ببينم رفتنشو خواستم نمي.بهش

 .لبشق ي ملکه ويونا اما بودم برفيش ي ملکه من:کردم تکرار لب زير بار چند ها ديوونه مثل. برفا

 معمولي ي عالقه يه از بيشتر منم شايد.کردن هق هق به کردم شروع و کردم بغل هامو زانو

 اورمب.برسه عشقش به اون تا بشم خيالش بي که شدم راضي همين واسه شايد.داشتم دوسش

 عشقش به که بود آدرين حق اين اما...بخششي همچين يه.کردم کاري همچين يه که شد نمي

 اندازه و حد بي منم.زدم زار دل ته از و زانوم رو گذاشتم سرمو.شدم مي پشيمون نبايد.برسه

 بزرگي لطف جوري اين.نشم مديونش وقت هيچ تا کردم مي کارو اين بايد اما.داشتم دوسش

 مي شاد شاده هم هميشه.بود خوبي دختر چه گه مي بيوفته من ياد بار هر جوري اين.کردم بهش

 منم دشاي.بوده ويونا به مطعلق.نبوده من مال آدرين اولشم از شايد.سرنوشتم پي رم مي منم.مونه

 نم ولي داشت دوس منو اون.فهمم مي افراسيابو حال کامال حاال...باشم اي ديگه کس به مطعلق

 بهتره پس.مهمه واسم آدرين فقط وسط اين.رو ويونا اون و دارم دوس رو آدرين منم...رو آدرين

 .برسه عشقش به اون

 رس ديدن منو ها دعوتي وقتي.برگشتم تاالر داخل به و شدم بلند جام از.نبودم پشيمون ديگه

 اومد وحشت با مامانم.شد خفه باالخره و تر کم و تر کم موزيکم صداي.زد خشکشون جاشون

 افتاده؟ اتفاقي آدرين؟چه ريختيه؟کو چه شده؟اين چي سانا:گفت و طرفم

 اهميتي واسم اما.شده داغون داغونه صورتم و پايين ريخته چشمام آرايش تمام دونستم مي

 ونهمت از من:گفتم و سکو روي رفتم گريه با.سالن کف انداختم و کندم سرمو روي تور...نداشت

 .نيست کار در عروسي.شد تموم چي همه اما خوام مي معذرت

 و اباب و مامان و شروين و روشا و شراره.نداشت اهميتي واسم.رفت باال جمعيت پچ پچ صداي يهو

 رو دبو گذاشته دستشو.بود تر عصباني همه از بابا.زدن مي حرف هم با همشون.پيشم اومدن قزي

 کرده سفيدش رو دوم بار براي.کرد مي دعوام داشت حتما.زد مي حرف عصبانيت با و قلبش
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 حرف.شد محو همشون تصوير.شد گنگ همشون صداهاي...اقوام ي همه مقابل در بار اين اما.بودم

 ومخان يه خرابکار درازه زبون سرتق دختر اين پشت دونستم نمي: پيچيد گوشم تو آدرين هاي

 حتتنارا اگه ببخش منو.مديونتم جور بد من.اي بخشنده خيلي تو سانا.احساسه با و پاک و عاقل

 ي کهمل.کني پيدا زندگيتو ي شده گم ي نيمه روزي يه اميدوارم.داري منو از بهتر لياقت تو.کردم

 .من برفي ي ملکه...من برفي ي ملکه....من برفيه

 .مطلق سياهي جز نديدم چيزي ديگه

 کامال بگم اگه البته.نبود خبري شيطون و تخس ساناي اون از ديگه و گذشت مي هم پي روزها

 دلم داغ تازه شد مي که شب و کردم مي سرگرم خودمو روزا.گفتم دروغ بودم داغون و افسرده

 ديد مي منو کي هر. صورتم رو گذاشتم مي خنده گشاد خيلي نقاب يه هميشه البته...شد مي تازه

 با.داشتم خبر شدم زخم و نازک دل از که بودم خودم فقط اما سختي و سفت دختر چه گفت مي

 داشتم حتي.بدم نشون شاد خودمو تا کردم مي رو سعيم تمام اما نبودم پاره آتيش قبل مثل که اين

 پسرشون و مهشيد دايي زن و عباس دايي.داشتيم مهمون هم شب اون.زدم مي گول خودمم

 کرده خاستگاري پسرش واسه منو عباس دايي.چيه اومدنشون دليل دونستم مي خوب.برديا

 طفق و فقط.بود آماده جوابم که من.خونمون بيان جواب گرفتن واسه خواستن مي هم شب اون.بود

 بار اين خواستم مي.کنم جبران رفتشو برباد آبروي جورايي يه خواستم مي.بود مهم واسم بابام

 .باشم کرده حالشون خوش

 ي گوشه دي اي ال جون به افتادم دستم توي نمدار دستمال با و پايين پريدم کابينت روي از

 هن کردم مي تميز آدرينو ي خونه داشتم اآلن خواستم مي اگه من:گفتم خودم پيش لحظه يه.هال

 بخ گرفتي زندگيم از اونو که تو چرا؟خدايا چرا کنم؟چرا فراموش اونو تونم نمي چرا اه...رو جا اين

 .ديگه گرفتيش مي ذهنمم و قلب از

 بدون.تو اومدن خريد کلي با بابا و مامان و شد باز در که بودم دهنده آزار و لعنتي فکراي اين درگير

 به و کردم پاکشون دست پشت با سريع.بودن شده خيس اشک از هام گونه بشم متوجه که اين

 وزيدلس واسم کسي نداشتم دوست.ببينه اشکامو کس هيچ نداشتم دوس.دادم ادامه گردگيريم

 ريجو اين سرنوشتم گرفتم تصميم خودم من.نبودم کس هيچ ي ترحمانه نگاه گداي چون.کنه

 .نيس ترحم و دلسوزي به نيازي هيچ پس.بشه
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 درست خوشمزه شيرازي ساالد يه بيا دختري:گفت و اپن رو گذاشت رو خريد هاي نايلون مامان

 .بدو.کن

 اوني سمت رفت فکرم بازم.شدم کردن خورد مشغول و برداشتم رو ساالد ظرف و دستاموشستم

 .رفت مي نبايد که

 دهش شکسته ماه يازده اين تو چقدر.بخونه تا گرفت دست به روزنامشو و مبل رو نشست بابام

 ومتلک زدن مي حرف باهاش کنايه و نيش با اقوام ي همه که بودم کرده کاري يه.داشت حق.بود

 .بابايي کنم مي جبران ديگه بار اين:گفتم دلم تو.کردن مي بارش

 رو در و اف اف سمت دويد ذوق و شوق با مامانم.رسيد گوش به در زنگ صداي که نکشيد طولي

 پنا پشت صندلي روي از.شدن حاضر هال تو حاضر و حي مهمونا بعد دقيقه چند.کرد باز واسشون

 .کردم سالم آشپزخونه،بهشون جا،داخل همون از و شدم بلند

 چکيد مي ازش گوجه آب که دستم به نگاه يه.طرفم کرد دراز دستمشو و پيشم اومد داييم زن

 .کرد بوس پيشونيمو و عقب کشيد دستشو.خنديدم و انداختم

 .سالم_

 سالش 02 ديدمش که بار آخرين.شده بم صداش چه اوخ.بود برديا.چرخوندم صدا سمت به سرمو

 خارج رفتن وقتي حتي.بود عاشقش مامانم عوضش.خورد مي هم به ازش حالم موقع اون تا.بود

 ثلم هيکلش و قيافه قبال تازه.بود اومده خوششون هم اونا و فرستاد مي واسشون منو عکس مدام

 هک اين با اما تحمله قابل قيافشم.متوسطه قدش هنوزم ولي شده هيکلي اآلن اما بود مارمولک

 کجا؟ مارمولک اين و کجا من ي شازده.نيس خوشگل هم درصد يه سفيده پوستش

 شنيدن به کارو اين.شدم ساالدم کردن خورد مشغول دوباره و دادم سالمشو اب.جو مودبانه

 .دادم مي ترجيح بقيه حرفاي

 باهاش فقط.نداشتم خوردن غذا به ميلي هيچ.کرديم پهن حياط توي رو باباسفره درخواست به

 ينبب:گفت و زد لبخند يه.کردم نگاش منتظرانه و باال آوردم سرمو.زد صدام دايي.کردم مي بازي

 .ميرم ميشم پا خدا به بخوري غذا جوري اين بخواي اگه سانا

 چرا؟!وا:گفتم تعجب با
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 ماومدي ما که حاال ولي شد مي باز هم بقيه اشتهاي که خوردي مي غذا جور يه قبال جنابعالي خب_

 .رما مي بخدا.خوري نمي هيچي

 .خورم مي بتونمم که جايي تا زنم مي خودمو زور.دايي باشه_

 .شد حاال_

 نمي ديگه لعنتي اه...سوم قاشق...دوم قاشق...اول قاشق.باال آوردم و کردم پر قاشقمو ميلي بي با

 .تونم

 ساله دو.اومده خوشش وروجک اين چي از من پسر اين دونم نمي:گفت شوخي به و خنديد دايي

 .کرده سانا سانا بسکه کرده کچلمون

 .افتاد سرفه به اختيار بي و گلوش تو پريد غذا بيچاره بردياي

 مي خندم بود آدرين اگه شايد.نبود مهم واسم اصال.کردم بازي غذام با و پايين انداختم سرمو

 .گرفت گلومو بغض دوباره.گرفت

 دستشويي تو رسيدم تا.بشورم دستمو رم مي که گفتم و کردم خواهي عذر و شدم بلند جام از

 ويرتص با.آينه تو زدم زل.کنم گريه صدا بي و آروم تا دهنم جلوي گذاشتم دستمو.ترکيد بغضم

 از اون.نکن فکر بهش ديگه امشب از...توئم با آره!دختر ببين:زدن حرف به کردم شروع خودم

 .کن فکر اون به.برديايي مال ديگه تو...نبود تو مال اولشم

 دايي گذشت که مدت يه.بودن شده جمع هال تو همه.بيرون رفتم و زدم صورتم به آب مشت يه

 به و کردم قبول مامان ي اشاره با.کنيم صحبت هم با و اتاق تو بريم برديا و من که داد پيشنهاد

 !خنثا ايخنث.بکنيد تصورشو بتونيد حتي که بودم چيزي اون از تر حس بي.اتاقم تو رفتيم اتفاق

 کمه؟ چيزيم:گفت و کرد صاف صداشو برديا

 .نچ:گفتم و انداختم پاش سرتا به نگاه يه

 مياد؟ بدت من از_

 .نکردم فکر بهش حاال تا:گفتم و زدم پوزخند يه

 ؟جاييم اين امشب چي واسه دوني مي.بيخيال.فکرتم تو همش من عوضش:گفت و زد لبخند يه
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 .اوهوم_

 خب؟جوابت؟:گفت و کرد مکث يکم

 .حله_

 معاملس؟ حله؟مگه چي يني_

 جوابم من.خيال بي.بابام با معامله يه.معاملس يه شايد من واسه:گفتم و زدم پوزخند يه

 .شما با هم عروسي و عقد تاريخ.بگه بابام چي هر هم چيزا اين و مهريه.مثبته

 سانا؟_

 بله؟_

 کني؟ فکر بيشتر خواي مي.زندگيه عمر يه صحبت ببين:گفت و کرد مکث يه دوباره

 .نچ_

 ؟ کردن مجبورت_

 .نه:گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 قطف و آوردي مي در بازي قلدر همش تو ولي.بچگي از.داشتم دوستت اولم همون از من سانا ببين_

 ...و شديم بزرگ خالصه.گفتم نمي هيچي دارم دوستت چون منم.نداختي مي راه کاري کتک

 گيس موهامو که شب همون.افتادم خاستگاري شب اون ياد.بودم هپروت تو من و زد مي حرف اون

 مطمئنم و ديد عکسامو تک تک آدرين که شب همون.اومد مي خوشش خيلي آدرين و بودم کرده

 ...نداد پس بهم ديگه و برداشت خودش يکيشو

 و کرد نگاه اتاقم ديوار و در به يکم.شد تموم برديا حرفاي که گذشت مدت چه دونم نمي

 .داد خود بي نظراي درموردشون

 و بوسيد گونمو حالي خوش با مامانم.هال روي ي کاناپه رو نشستم رفتن اينا دايي وقتي

 .کنه مي خوشبختت مطمئنم.من برم قربونت:گفت

 .نيستا کار در اجباري:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو.کنارم نشست بابام
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 .دونم مي_

 گرفتي؟ تصميمتو پس:گفت مهربوني لحن با

 .دادم تکون سرمو مثبت ي نشونه به

 هم شعور و فهم و اخالقي و مالي لحاظ از.خوبيه پسر برديا.نيستن هم مثل مردا ي همه:داد ادامه

 يليخ.شناسمش مي.بکنه کارو اين هم برديا شه نمي دليل کرد ولت بار دو نامرد اون اگه.خوبه که

 .آقاس

 و بزنم داد تونستم مي روز يه کاش فهمه؟اي نمي کسي چرا.نيست.نيست.نيست نامرد آدرين

 کنه؟ باور که کيه اما.بگم حقيقتو

 اتاقم به خودمو بلند هاي قدم با و شدم بلند جام از.بست گلومو راه لعنتي بغض اون بازم

 .غلتيدند هام گونه رو اشکام بستم رو در وقتي دست.رسوندم

 باز...بغض هم باز...کهنه خاطرات آورذي ياد هم باز....تنهايي هم باز...تاريکي هم باز...شب هم ياز

 دست جفت يه آوردي ياد هم باز...خاص و رنگ خوش هاي چشم اون تصور هم باز...اشک هم

 دسته شروين تولد که همون...عکست آره...عکست...نه که خودت.هه...آدرين ببين....گرم و مردونه

 گهدي فردا از من ببين...بودي کرده قابش آپارتمان توي هم تو...کردم قابش من و گرفتيم جمعي

 عشقت با برو...کن ولم...خيالم فکرو تو نيا قدر اين لطفا پس...تو به برسه چه نيستم خودمم مال

 يه از که من....زندگيم؟ شد چي ديدي...اونه به خيانت تو به کردن فکر بعد به اين از...باش خوش

 ....احتير همين به.ديگه يکي به کردم تقديم دستي دو عشقمو حاال نميگذشتم پاستيلمم دونه

 کتي...تاک تيک....ثانيه دو....ثانيه يک...گرفتم گاز پتومو ي گوشه...شد بلند هقم هق صداي

 .شدم هوش بي که شنيدم رو صدا اين قدر اون...تاک

 گوشم در برديا...بودن خوشگل چه.انداختم عقدم ي سفره روي شمعدوناي و آينه توي نگاهي

 لباس ياد.افتادم عروسيمون شب ياد.بود آدرين پي فکرم همچنان من اما زد مي قشنگ حرفاي

 دفعه ربا اين...لعنتي تاريخ اون از قبل ماه يک دقيقا...آدرين کش سانا و خوشگل تيپ ياد.عروسم

 وادهخان فقط.بوديم گرفته خانوادگي و کوچيک خيلي جشن يه خودم ي خواسته طبق.بود دومم ي

 نيومده هنوز اما بودم کرده دعوت هم رو شراره و شروين و روشا.داشتن حضور يک درجه هاي

 قبول آردانو فقط اونم.بود نشسته آروم اي گوشه هم قزي.بودن وصلت اين مخالف انگار.بودن
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 قربونت.جون مادر آخه.بس و همين.افراسياب مال يا باشه آردان مال بايد يا سانا گفت مي.داشت

 بابا اآلن تا شايدم.داره من امثال و من به کار چي.کنه مي حال عشقش با داره آردان اآلن.برم

 .شده

******** 

 اينا دايي هاي دعوتي.بودن رقصيدن حال در کمي ي عده.دعوتيا به زدم زل و دادم قورت بغضمو

 از ات داشتم وقت ساعت نيم.بود مونده عاقد اومدن به ساعت نيم.شد شلوغ مجلس و اومدن دورتر

 .ببرم لذتو نهايت نشدم کس هيچ مال که اين از.ببرم لذت بودم مجرد

 با فقط منم.خوندن به کردن شروع هاشون گيتار با ها خواننده.نشستن همه و شد قطع آهنگ يهو

 کرد شروع ديگه ي خواننده يه بار اين.شد تموم آهنگ هم باز...کردم مي حال هام مصنوعي ناخون

 :خوندن به

 بيقراره امشب من قلب ، ميباره برف برف، برف،

 مياره يادم هاتو خاطره ، ميباره برف برف، ، برف

 آره در صدامو دوباره تا

 باره مي برف برف برف

 داره غصه دلش آسمونم

 بباره امشب هرچي داره حق

 کنارم ميشيني باز برف جاي

 ندارم شک ديگه مطمئنم

 نشستي اتاقت تو تنهايي ، هستي فکرم هم تو ندارم شک

 شيشه پشت مياي هي چرا پس ، نميشه تنگ دلت بودي گفته

… 

 مياره يادم هاتو خاطره ، ميباره برف برف

??? 
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 برفا روي آدمک ي خنده

 کرده زنده خوبمو روزاي

 نميشه هيچکي گرمه دلم من

 سرده خيلي سردمه سردمه

 ميباره حرف کم چه ، ساکت چه باز ميباره، برف داره دوباره باز

 گناهم بي دستاي زده يخ

 براهم چشم فقط براهم چشم

 براهم چشم

 براهم چشم

 راهم به چشم: کردم زمزمه لب زير.داشت خوني هم من احوال و حال با ترانه اين متن چقدر

 .راهم به چشم.فقط

 پرتاس تيپ با پسر يه.باال گرفتم سرمو شد ترجمه مغزم تو جمله اين تا.بود آشنا صداش چقدر

 يازده ينا تو انگار.تپيدن به کرد شروع قلبم.خوند مي و زد مي گيتار با و بود نشسته صندلي روي

 .دهش چيزي:گفت و گرفت دستامو تعجب با برديا.شد سرازير هام اشک اختيار بي.بود نتپيده ماه

 ستمنتون ديگه.ديدم مسير جلوي ايستادن نفر چند يهو.شخص اون به زدم زل فقط.ندادم جوابشو

 دباي لعنتي اون.نداره امکان.نداره امکان.نداره امکان.لعنتي اه.اومده عاقد شدم متوجه.ببينمش

 شدم؟ خياالتي.ويونا کنار.باشه خارج

 شايد تا شدم مي طرف اون و طرف اين همش من اما.عقد ي خطبه خوندن به کرد شروع عاقد

 زجرم اومده؟اومده چي براي اصال.نه يا خودشه که شدم مي مطمئن بايد.ببينمش بتونم

 .اومده تشکر واسه کنه؟البد زنده بده؟خاطراتمو

 مي دستام.زد مي کنان تولوپ تاالپ قلبم.ها آيه به زد زل و کرد بازش.کرد باز رو قرآن برديا

 هآخ.آدرينه کردم مي فکر که پسر اون واسه.عقد ذوق و شوق خاطر به نه اما داشتم استرس.لرزيد

 .زياد خيلي.بود شبيهش خيلي صداش
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 داره؟اگه عروسيم روز و من به کار چي رسيده عشقش به که باشه؟اون اومده بايد چي واسه اما

 آسمون بازم اختيار بي.قرآن هاي آيه به زدم زل.زد مي زنگ بهم حداقل يا.پيشم اومد مي بود اون

 هي برديا که بودم خونده رو ها آيه صفحه وسط تا تقريبا.داشتم عجيبي بغض.شد ابري چشمم

 وجهمت تازه و اومدم خودم به يهو.بگم چيزي بود منتظر انگار.کردم نگاش تعجب با.زد بهم سقلمه

 زير عروس:گفت بود ايستاده سفره ي گوشه اخم با که قزي.خوندن رو خطبه بار سه که شدم

 .خواد مي لفظي

 لرزونمو دستاي.طرفم گرفت لبخند با و آورد در تومني هزار 51 تراول تا دو جيبش توي از برديا

 چشم من هاي لب به همه.کرد نگام منتظرانه و دستم توي گذاشت تراولو تا دو هر.طرفش بردم

 از بيشتر بايدن اما.بود شده قفل زبونم انگار.بله بگم تونستم نمي واقعا.تونستم نمي اما.بودن دوخته

 .کنم تموم چيزو همه و بگم رو بله بايد پس.نبوده آدرين پسر اون.دادم مي لفت اين

 ....جونم مادر و مادرم و پدرم ي اجازه با... با:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ادامه...شد ريش واسش دلم.کرد مي گريه داشت.کردم نگاه قزي به و باال گرفتم سرمو

 بـــل:دادم

 تو چشم تا.آلودش اشک چشماي تو زدم زل و دادم قورت دهنمو آب سختي به.ريخت دلم يهو

 خوده...بود خودش.شد نمي باورم.رفت صدا و سر بي و پايين انداخت سرشو شديم چشم

 اومده؟ چرا رفت؟اصال کجا پس...خودش

 وکيلم؟ بنده.کنيد عجله لطفا خانوم عروس:گفت اخم با عاقد

 به زدم زل.بود شده جمع پيشونيش رو عرق کلي استرس از بيچاره.انداختم برديا به نگاهي

 .بله بگو يني که داد تکون پايين به سرشو.داره استرس اونم رسيد مي نظر به.بابام

 مي آدرينو من.خواستم نمي رو برديا من.بکنم خودم با کارو اين تونستم نمي.تونستم نمي اما

 دوس.اي ديگه کس نه باشم اون برفي ي ملکه خواستم مي.خودمو کوچولوي شازده.خواستم

 هب مجلسو هم بار اين چي؟اگه بابام ولي.اي ديگه کس نه باشه اسمم کنار اون اسم فقط داشتم

 بار واسه اونم.بکنم حقش در بدي همه اين تونستم نمي.کرد مي سکته شک بي زدم مي هم

 به ومجلس شه؟الکي مي چي تکليفم وقت چي؟اون باشه نيومده من خاطر به آدرين اگه اصال.سوم

 نجفتشو چشماي تو عشقو شب اون.باشه کرده ول رو ويونا که محاله.کنه ولم باز بعد و بزنم هم

 جور بد رسيد مي نظر به.بکنم حقش در رو کاري همچين که نداشت اميد آدرين اما.ديدم
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 عوض در ولي بشم مارمولک اين زن و بره آدرين کنم؟بذارم کار چي چي؟خدايا حاال اما.شرمندس

 توي از بابامو اسم اقوام بزنم هم به مجلسو هم بار اين اگه شک بشه؟بي حفظ بابام آبروي

 راه به چشم همش کنم؟بايد گريه عمرمم بقيه چي؟بايد من اما.زنن مي خط خويشاونداشون

 کني؟ مي دس دس چرا پس اومده که حاال بودي راه به چشم همه اين المصب د.باشم

 .احساساتم با.گرفتم مي تصميم قلبم با بايد ديگه بار اين.داد ارور و آورد کم مغزم ديگه

 وکيلم؟ بنده آيا.آره بار ديگه اين خانوم عروس:گفت عاقد دوباره

 دنخور جا همه يهو.شدم بلند جام از و دريا به زدم دلمو.نداشتم بابامو چشماي تو کردن نگاه توان

 يرهبگ جلومو کسي که اين از قبل.بابام آبروي جز به نبود مهم واسم هيچي.رفت باال ها پچ پچ و

 و زد مي صدام بابام.کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم بيرون برم که اين از قبل.در سمت دويدم

 منو خدا رو تو بابا:گفتم بلند صدايي با.دويد مي داشت ديگه که هم برديا.اومد مي دنبالم

 .نيس خودم دست خدا به.عشقه جرمم.مجرمم يه من آره.بشه جوري اين خواستم نمي.ببخش

 چجوري هک شه نمي کنم؟باورتون پيداش جوري چه باشه؟حاال رفته نکنه.بيرون دويدم و گفتم اينو

 مي نشماشي سوار داشت.ديدمش سالن پارکينگ انتهاي.دويدم مي برفا روي بلند پاشنه کفش با

 گرما.بره ذارم نمي پس کردم کشش پيش آبرومو من.بدم دستش از بازم ترسيدم.ترسيدم.شد

 دايص تا.ماشينش سمت دويدم زنان نفس نفس.راهه بهترين اين آره.کشم مي خودمو نخواد منو

 به دادم تکيه حال بي و رفتم جلو ديگه قدم چند.زد خشکش جاش سر شنيد پاهامو

 فاصله ازم اما.بودن دنبالم ديگه نفر چند و برديا و بابا.کردم نگاه سرمو پشت.ماشينش

 ومکد هيچ.بود خيس خيسه اونم چشماي.چشماش تو زدم زل اشک با و کردم تازه نفسي.داشتن

 چي ينجاا تو:گفتم و شکستم سکوتو باالخره گذشت که دقيقه چند.نبوديم کردن صحبت به قادر

 کني؟ مي کار

 .دير خيليم.رسيدم دير دونم مي:گفت و پايين انداخت سرشو

 وريج اين ندارم دوست.نکن گريه.بسه سانا:گفت و کرد پاک اشکامو.گريه زير زدم بلند صداي با

 .ببينمت

 من.آدرين بشم اون زن خوام نمي من:گفتم هام گريه ميون و دستام بين گرفتم محکم دستشو

 .نرو وقت هيچ.نرو ديگه.خوام مي رو تو فقط
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 روي سبک و نرم خيلي ي بوسه يه و صورتش جلوي آورد آروم.دستش تو گرفت دستامو تا دو

 .اشهب شده که قيمتي هر به.دمت نمي دست از ديگه بار اين سانا:گفت بغض با.کاشت انگشتام

 يشب هفته يه شه مي باورت:گفت و داد فشار دستمو محکم.بکنم دل چشماش از خواست نمي دلم

 تو جودو با من.کمه زندگيم تو چيزي يه کردم مي احساس کنم؟همش زندگي ويونا با نتونستم تر

 واستمخ نمي خدا به سانا.نتونستم اين از بيشتر تو بدون اما کردم سپري اون بدون مدت همه اين

 .خوامت مي خيلي من ولي.ببخش منو.بشه خراب جشنتون

 يرديگهنخ.ببري آبرومونو بازم خواي مي.کني مي جا بي تو:گفت که رسيد گوش به بابام صداي يهو

 .هميشه واسه.کن گم گورتو دخترم و من زندگي از.برو و بگير راهتو.ذارم نمي

 داييص با.بود گرفته محکم دستامو هنوز.جلوم ايستاد و کرد پاک اشکاشو دست پشت با آدرين

 عذرتم.سرنوشت حتي.بگيره من از اونو تونه نمي احدي هيچ.خوام مي رو سانا من:گفت رسا و بلند

 .باشه شده که قيمتي هر به.بگيره من از اونو کسي ذارم نمي من ولي سپهر آقاي خوام مي

 .ياال.ور اين بيا سانا.کني مي غلط تو:زد داد بابام

 يشترب آدرينو دست فقط.لرزيد مي هيکلم تمام و ريختم مي اشک فقط.کنم کار چي دونستم نمي

 اگه.مارمميش سه تا سانا:گفت بلند خيلي يلي صدايي با بابام.نکردم حرکتي اون جز و دادم فشار

 .زنم مي خط شناسنامم تو از اسمتو ديگه خدا به طرف اين نياي

 .دش مي کنده بن و ريش از قلبم گفت مي که اي شماره هر.شمردن به کرد شروع حرفش دنبال به

 

_0...6....3 

 پشت اب.جلوش زدم زانو بايستم پشتش برم که اين جاي به.سمتش رفتم و کردم ول آدرينو دست

 صيرتق....نيست من دست خدا به...ببخشيد...من باباي:گفتم گريه با و کردم پاک اشکامو دست

 وريج اين منو دل کسي نداشت سابقه بابا...بگير ازم قلبمم بگيري ازم اونو خواي مي اگه...دلمه

 اينو من...بره گفتم من...شد من تقصيرذ هم دفعه اون بابا...دارم دوسش خدا به....بلرزونه

 ...رو تو بابايي....پشيمونم اآلن اما...خواستم

 يين:گفت و چشمام تو زد کندزل زمين روي از منو حرکت يه با و گرفت دستمو و کرد قطع حرفمو

 پسر؟ اون يا من يا سانا اون؟ببين با ري چي؟مي
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 مي اونو من بابا:گفتم بلند.ترسيد مي.بود نگران انگار.نبود آروم نگاهش.انداختم آدرين به نگاهي

 .تونم نمي اون بدون.خوام مي خيليم.خوام

 چشمامو تياراخ بي.کنه قرمز سيلي با تاصورتمو باال برد دستشو و شد عصباني بابام گفتم اينو تا

 شده قفل نآدري دستاي بين بابام دستاي.کردم باز چشمامو دوباره ترس با.نيوفتاد اتفاقي اما.بستم

 .نزنين اونو سپهر آقاي:گفت و سرش پشت داد هل منو آدرين.بود

 ...حساسه خيلي...شناسمش مي...زندگيمه ي همه اون

 بهتون.هبش خالي عصبانيتتون تا بزنين قدر اون.بزنين منو جاش به:داد ادامه و کرد ول بابامو دست

 ماا کرديم باهاتون کاري بد که دونم مي.کردم مي رو کارا همين بودم شما جاي اگه منم.دم مي حق

 تباه نفر سه زندگي که نکنين کاري خدا رو تو.عشقه تا دو ما گناه گفت سانا که طور همون

 ...و...سانا من،زندگي زندگي.بشه

 .ايشون و:گفت و گرفت بود ايستاده تر دور که برديا سمت به دستشو

 امباب خاک ارواح به اما.ندارين اعتماد بهم ديگه که دونم مي.کنم مي بختش خوش خدا به:داد ادامه

 داغ دستمو پشت ديگه.کنم نمي ولش ديگه تره عزيز واسم چيزي هر از سانا از بعد که

 رگمم به سانا بدون من.کنين خالصم بايد خودتون ديد نمي من به رو سانا اگه سپهر آقاي....کردم

 ...راضيم

 .کردن هق هق به کردم شروع و آدرين ي شونه به چسبوندم پيشونيمو

 درست ينبش گفتم همه اين.نکنه درد دستت خانوم سانا:گفت برديا بار اين.نگفت چيزي ديگه بابا

 هم رفت من آبروي رسيدي؟هم حرفم به حاال.نيست که بازي خاله.زندگيه عمر يه حرف.کن فکر

 ينب معامله يه اين گفتي وقتي...خواي نمي منو که گفتي مي اول همون از.بابات هم و خودت آبروي

 .فهميدم مي چيزو همه بايد باباته و تو

 يين:گفت تعجب با بابا...رسيد مي گوش به راحتي به پاهاش شدن دور صداي.رفت و گفت اينو

 .اي معامله چي؟چه

 وتونوآبر کار اين با خواستم مي.کنم جبران خواستم مي خدا به:گفتم و رفتم کنار آدرين پشت از

 قمعش از من باشه.خوام مي معذرت.بردم آبروتونو قبل از بدتر بار اين.زدم گند بازم اما برگردونم

 ...کشم مي دست
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 ...آخه ولي:گفت کرد مي ديوونم که آلودش بغض صداي همون با و حرفم وسط پريد آدرين

 اآلنم.نمک مي انتخاب رو شما آدرين و شما بين من بابايي:گفتم بابا به رو و کردم قطع حرفشو منم

 اينو و...ببخشين منو فقط....افراسياب حتي.کنم مي ازدواج بگين کس هر با.عقد سفره سر رم مي

 ...کشم مي نفس فقط.کنم نمي زندگي ديگه بعد به اين از که بدونيد

 مي تار چشممو جلوي و ريختن مي هم سر پشت اشکامم.سالن سمت افتادم راه حرف بي

 بمون:گفت مي که رسيد گوش به بابا ي خفه صداي که بودم نشده دور قدمي چند هنوز.کردن

 .دخترم

 قدم يه.بود اشک از پر چشماش.سمتش برگشتم بکنين فکرشو که چيزي اون از تر سريع خيلي

 تخابان منو عشقت و من بين که همين.کافيه واسم قائلي ارزش واسم که همين:گفت و جلوتر اومد

 ادش و ببري لذت زندگيت از که اين کردم؟واسه بزرگت چي واسه من.حرفه کلي خودش کني مي

 با روب.پسر اين با برو جون بابا.دارم نگهت خودم پيش اجبار به و بگم زور بهت که اين نه.باشي

 و حرف نه مهمي واسم تو فقط ديگه.نکني سفيدم رو ديگه بده قول ولي داري دوسش که کسي

 .مردم حديثاي

 جايي تا.ودب رفته باال خيلي هيجانم.زد مي اوقات ي بقه از تر تند کرد؟قلبم قبول يني شد نمي باورم

 مي چشمام از شوق اشک بار اين.برفا روي نشستم جام سر جا همون.زدم مي نفس نفس که

 .وبابا تو مديون.مديونتم خدايا.اومد

 نجنو که اونايي عين...ها ديوونه عين.خنديدم مي غش غش وسطش و کردم مي گريه بلند بلند

 .عشق جنون...دارم جنون منم خب...دارن

 بابات.خواد مي خاطرتو قدر اين که کردي کارش چي دونم نمي:گفت و آدرين ي شونه سر زد بابا

 هک بگم کنده پوست و رک.نديدم تو از چنداني شرافت حاال تا اما....اما بود شريفي آدم خيلي که

 يه امرزبي خدا اون به اعتماد با و دخترم خاطر به.داري لياقتشو که کني ثابت بهم بايد.نبخشيدمت

 .کني مي کار چي ببينم.دم مي فرصت بهت ديگه بار

 مي سر هاش گونه رو اشکاش.من خاطر به.ويونا خاطر به نه اما.کرد مي گريه واقعا آدرين بار اين

 .برف از پوشيده زمين روي افتاد مي و خورد
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 رصتف يه که ممنونم.کنم تشکر ازتون زبوني چه به دونم نمي:گفت بابا به رو هاش گريه ميون

 ويت آقايون و خانوم ي همه که کنم مي کاري يه پرستيم مي که خدايي همون به.دادين بهم ديگه

 به مهه که کنم مي کاري يه...ريزم مي پاش زندگيمو تموم ديگه.باشن سانا جاي کنن آرزو مجلس

 .باشن ما جاي که بخورن غبطه بزنن حرف سرمون پشت که اين جاي

 .کنه نمي گريه که مرد:گفت و شونش سر زد دوباره بابام

 .جوونا کارتون پي برين:گفت و داد تحويلمون تلخ لبخند يه

 تو ريزه مي چيزو همه.نازکه دل من مثل اونم که دونستم مي.برداشت قدمي چند و گفت اينو

 .کنه مي گريه داره که نداشتم شک.ده نمي بروز و خودش

 .مديون.مديونشم

 .نکنه کم هاش بچه سر باال از رو پدري هيچ ي سايه خدا انشااهلل

 .نمونه پدر بي اي خونه هيچ ايشاال

 .عزيزن همشون

 .مهربونن و دلسوز همشون

 .پدرا پاي زير هم و مادراست پاي زير هم بهشت

 نگاه از قدر اون.بوديم شده گنگ دوتامون.کرد بلندم و گرفت شونمو.انداختم آدرين به نگاهي

 پاک اونو اشکاي من.زديم نمي هم لب حتي که برديم مي لذت همديگه چشماي تو کردن

 وشآغ فقط سرما اون توي.ايستادم حرف بي و سينش رو چسبوندم سرمو.منو اشکاي اونم.کردم

 .همين فقط.کرد مي گرمم اون

 .گه مي چي ببينم گم مي آقامون به حاال:گفتم و خنديدم غش غش

******* 

 .ديوونه.شدي ذليل شوهر که هم تو:گفت و کشيد خفيفي جيغ شراره

 .اوهوم:گفتم و خنديدم غش غش دوباره
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 ديگه من.خره خب:گفتم عجله با.رسيد گوش به خونه در توي کليد چرخيدن صداي موقع همون

 .بترسونمش برم.اومد من شوشوي.رم مي

 اون دويدم.گذاشتم رو گوشي بدم خداحافظي حتي يا و زدن حرف ي اجازه بهش که اين بدون

 مي خش خش صداي.رسيد مي راهرو انتهاي به داشت زنان سوت آدرين.شدم قايم راهرو طرف

 .خريده خوراکي و پرت و خرت کلي مطمئنا.اومد

 .پخخخخخخخ:گفتم و جلوش پريدم يهو خبيپانه

 .ديوونه ترسيدم:گفت خنده با و قلبش رو گذاشت دستشو.کنه سکته بود نزديک چاره بي

 .يوهوووو ترسيدي:گفتم کردم نازک صداي با و ريختم عشوه و دادم قر جلوش افتخار با

 نمي حرفي و بود کرده اخم.کاناپه روي کرد ول خودشو و اپن روي گذاشت دستشو توي وسايالي

 نم بوس پس:کشيد عربده که کنم خواهي عذر تا سمتش رفتم مي شده؟داشتم ناراحت يني.زد

 کو؟

 و گرفت دستمو.خنده زير زد که ديد چهرم توي چي دونم نمي.پاچم تو افتاد قلب ترس از لحظه يه

 مي دلم يش مي عصباني و ترسي مي وقتي.ببين قيافشووو:گفت خنده با.بغلش تو افتادم.کشيد

 .گشنمه که بدو ديگه خب:گفت و کشيد گرفت لپمو.بخورمت خواد

 ....اومممم...چيزه:گفتم و خاروندم سرمو فرق شرمندگي با

 من البته...سوزوندم امروزو غذاي من.بگم راستشو بذار:گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 .سوخيد خودش.نسوزوندما

 که ودب اين گشنمه گفتم که اين از منظورم من اوال:گفت و کرد بغلم محکم.خنديدن به کرد شروع

 سفارش چيز يه راحت.بهتره که شده شفته و شور غذاي از.نداره که اشکالي دوما.خوام مي بوس

 .ديگه ديم مي

 شي يم عصباني وقتي.شد حاال:گفت خنده با.سينش تو کوبيدم و کردم مشت دستمو کنان غرغر

 .شي مي ها کوچولو بچه شبيه

 .گرفتم فيگور و کردم نازک چشمي پشت

 .خانوما خانوم منتظرم:گفت و بست چشماشو
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 که حنيل ترين عاشقانه با.داد جوابمو و کرد باز چشماشو.لبش رو کاشتم کوچولو بوس يه لبخند با

 به زنگ يه هم تو.بگيرم دوشي يه رم مي من.رفت در خستگيم.آخيــــــش:گفت بود بلد

 .تلفنه گوشي کنار شمارش.بزن کوچه سر رستوران

 .برو باشه_

 يهو.بگيره دوش بره تا شد بلند جاش از اونم.تلفن گوشي سمت رفتم و شدم بلند پاهاش رو از

 ...راستي:گفتم

 چي؟:پرسيد و سمتم برگشت

 .ميان هم روشا و شهاب.خونشون بريم امشب گفت زنگيد شراره راستش...اوممم_

 گفتي؟ چي تو_

 .بگه آقامون چي هر گفتم منم:گفتم و کردم لوس خودمو

 .زد برق حالي خوش از چشماش

 .نريم گم مي من.جمعستاااا شب امشب_

 يزاچ همين مشترک زندگي از هدفت اولشم از تو.بکش خجالت:گفتم و آشپزخونه تو رفتم اخم با

 .بود

 و برنامه چون نريم جمعس شب گم مي تو؟من گي مي چي:گفت و الپن به داد تکيه تعجب با

 اون از من ولي داره فوتبالم ضمن در...هس آخرم قسمت تازه.ده مي نشون عالقتو مورد سريال

 .دم مي قرار اختيارت در تلوزيونو امشب دارم دوس رو بعضيا خيلي خيلي خيلي که جايي

 .ميسي.ميسي.ميسي:گفتم ذوق با.بودم فکري چه تو من و گه مي چي بدبخت اين

 آشپزخونه؟ تو رفتي چرا حاال_

 .بخورم آب اومدم....چيزه....اومممم_

 سفارش يوناني پيتزا تا دو و کوچه سر رستوران به زدم زنگ سريع.حموم سمت رفت و خنديد

 .دادم

 آدريــــــــن؟:گفتم و حموم در دم رفتم
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 بله؟:گفت در پشت از

 .درو کن باز_

 خانومم؟ شده چي:گفت و کرد باز رو در

 بزنم؟ ريشتو خط من:گفتم ذوق با

 .کوچولو خانوم کن زغال غذاتو برو تو.نکرده الزم:گفت و آورد در بلوزشو

 هم ينازناز چه:گفت خنده با.کرد بغلم پشت از که بيرون برم تا حموم در سمت رفتم کنان غرولند

 .بعضيــــــــا دارن تشريف

 لختش بازوي به چشمم يهو.پايي کرد خم سرشو.بزنم ريششو خط تا سمتش رفتم ذوق با

 آدريــــــن؟:گفتم و چشماش تو کردم نگاه مظلوم.کردممم هوس بازم.افتاد

 .ندارم بيشتر برفي ملکه يه که من.بگير گاز بيا:گفت و جلو آورد بازوشو

 رگم ذوق حسابي بازوش روي اسمم خالکوبي به افتاد چشمم وقتي.گرفتم دندون بازوشو ذوق با

 .شدم

 هم هفته يه تا. کنم مي قلقلکت صبح تا کني خرابش اگه ولي بزن بيا:گفت و صندلي رو نشست

 تعطيل لواشک و پاستيل

 ..نکن تهديد هووووي_

 يادم بهت چقدر:گفت و انداخت تنم  شلوارک و تاپ به نگاهي.شدم مشغول و پاهاش روي نشستم

 .خانوما خانوم

 خوشگل تو:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو.فرستادم بوس واسش لبام با و زدم چشمک يه

 .دنيايي برفي ملکه ترين

 .دنيايي کوچولوي شازده ترين تيپ خوش هم تو_

 خرهباال سرنوشت که شد نمي باورمون خودمونم شايد...دل ته از.خنديدن به کرديم شروع دوتايي

 .رسونده بهم رو ما
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