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 …یادش به و نامش به

 

 تو چشمای از بخونم خوام می رمان

 

 "مسکینی مهدیس"

Mahdi s.m80 

 

 اجتماعی-عاشقانه:ژانر

 

 

 

 

 :مقدمه

 من پای تیز آهوی ای یارم ای

 من های دل و درد پای ب بنشین ای لحظه

 ام آشفته چقدر میدانی هیچ تو

 ام خفته ببری همچو دستانت درمیان

 میکند جادویم دوچشمت میدانی هیچ
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 میکند رویم زیرو آهووارت نگاه آن

 میکند خموشم مستو می همچو هایت بوسه

 میکند مدهوشم نیز ات چهره ماه قرص

 من زیبای ای دوچشمانت دارد ناب رازی

 من روزهای ترانه شده زیبایت اسم

 میگفتمت سحر تا برفی شب آن است یادت

 من دنیای ای پیشم از بروی مبادا ک

 من رویای سراره شده باتو زندگی

 من های حرف ی تمامه شده خاتونم عشق

 هست؟ اجازه تو چشمانه از بخوانم میشود

 ام خانه نداره دارو بشود تمامت که

 ام برکاشانه آتش میزنی نبودت با

 ام دیوانه من ک میدانی تو میمیرم تو بی

 ام ویرانه ی خانه یک همچو نباشی گر

 ام زمانه این رسوای کند ات خالی جای

 ام خانه چراغ بشو شیرینکم بمان پس

 "گوردرزی پریا"
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 .بود کرده پر رو چتر کافه آروم فضای کل کفشم های پاشنه تق تق صدای

 

 .دمبو عاشقش که جایی .بود چتر کافه قرار، محل.میزها از یکی روی بود گذاشته رو سرش
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 .شد بودنا داشتم بهش نسبت که عشقی با من وجود کل بود؟ کرده چیکار من با لعنتی اون
 .ساخت رو ترانه این و کشت رو مهربون ترانه قلبم تووی نفرتش اومدن با

 

 زارع؟ آقای-

 

 خیره حد از زیاد خواستم نمی .شدم ترش پخته چهره مبهوت من و کرد بلند رو سرش
 .نکنه برداشت بد که کنم نگاهش

 مثل من .کنه کنکاش رو من هام حالت از خواست می .من به زد زل دقیقه یک حدود
 تدس و شد بلند احترامم به اومد که خودش به .بودم خونسرد دیرینه، چندان نه های عادت
 کنم رفک .شد صورتم آراینده پوزخندی اش، مردونه دستای به خیره .گرفت جلوم رو راستش
 و شد متوجه خودش لبم گوشه یک اومدن باال با اما .رو من های قرمز خط بود کرده فراموش
 .کشید عقب به رو دستش

 

 بینمت می هم باز که خوشحالم-

 با که چیزی .کردم می درک رو "آرامش"کلمه معنی داشتم تازه .نبودم خوشحال من اما
 زیچی یک....نبودن تأثیر بی هاشونم خواهی خود و مادرم و پدر .رفت من زندگی از رفتنش
 سعی "کردی قبول رو دعوتش چرا نبودی خوشحال اگه"بود افتاده مغزم تووی خوره مثل
 .شم خالص ذهنی درگیری اون از آراد به دادن جواب با کردم

 مرسی-

 رو هام جمیز،آرن روی گذاشتم رو کیفم نشستم؛ نفس به اعتماد با .نشستن به کرد دعوتم
 نمایی خود سفیدم دست روی رنگ ای نقره و ظریف ساعت که طوری به .طور همین هم
 :گفتم خودم جدید خاص و لحن با اما آروم صدای با.میکرد
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 کنم سکوت و اینجا بشینم که ندارم وقت من متاسفانه...بگید رو کارتون-

 زنی؟ می حرف رسمی من با خیلی داری کنی نمی فکر-

 ندارید رو من صمیمیت لیاقت شما-

 .بود شده قانع شدت به انگار کشید؛ آه

 داد سفارش قهوه من از تبعیت به هم اون دادم سفارش قهوه من.اومد گارسون

 کرد تشکر ؛ گذاشت میز رو شکر با رو ها قهوه گارسون

 اعتراف خودم پیش .بود شده بلند اش قهوه از که دودی به بود خیره بودم؛ زده زل بهش
 ینا و بود شده تر پر هیکلش .شده تر جذاب خیلی گذشته ساله نوزده پسر اون از کردم
 دهش واگذاشته زندگیش تووی که چیزی تنها شاید .نکرده ترک رو باشگاهش داد می نشون
 تلخ یحت.زد تلخی لبخند .آورد باال رو سرش شد، که نگاهم سنگینی متوجه .بودم من بود،
 رگم سکوت ضمیمه .نداشتیم کردنش شیرین به مایل کدوم هیچ که هایی قهوه طعم از تر

 با نمونبی سکوت باالخره .بود کرده شاعرانه رو کافه فضای که بود کالمی بی آهنگ بارمون
 :شکست اش مردونه و بم صدای

 

 ...شدی بزرگ چقدر-

 :گفتم خونسردی با

 ودب شده پر زندگیش که باشم خام دختر همون سال پنج از بعد هم هنوز که ندارید انتظار-
 خطا؟ از

 بست درد با رو چشماش که شد کالمم نیش متوجه

 کرد سعی بگه؟ که داشت چی گفت؟ می من جواب در باید چی...پایین انداخت رو سرش
 کنه عوض ماهرانه رو بحث

 کنی؟ می چیکارا....خب-
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 بگم بپرسید-

 دانشجویی؟-

 میخونم روانشناسی... بله-

 حق .بود شده گرد خمارش، چشمای چون کمی از بیشتر شاید...بود کرده تعجب کمی
 .نداشت همخونی شناخت می من از اون که ای روحیه با اصال رشته این .داشت

 .بری رشته این سراغ نمیکردم فک-

 .کرد تغییر خیلی من زندگی شما از بعد-

 .کردم تغییر منم -

 .نشدم شما در تغییری متوجه-

 !ندیدمت آرش و نرسا نامزدی مراسم توو... بگذریم -

 .نمیدیدی رو ها زیبایی اولشم همون از شما-

 .داشت ابهام برام دلیلش که زد لبخندی

 توئه با حق -

 .خوردم رو ام قهوه از کمی من و شد فرما حکم دوتا ما بین هم باز سکوت

 . اجازتون با ندارم وقت دیگه من زارع آقای خب-

 رصتف تازه شدم خارج که کافه از .شدم بلند جا از کنه پیدا زدنی حرف فرصت اینکه از قبل
 .بود زده باال رو موهاش همیشه مثل که ای شونه چهار مرده .کردم پیدا رو آنالیزش
 هک بینی اون، از بعد .بود کننده دیونه غرورشو کرد می نمایان که اش خورده گره ابروهای
 طخ که ای چونه و لبی زیر ریش گوشتی، کمی و متوسط لبهای .بود کرده عملش مردونه
 پشتی که شلوارش رنگ کراوات .خردلی شلوار با رنگ مشکی مردونه پیراهن .داشت محوی
 هک زیرش بزنم نمیتونستم .پیراهنش رنگ هم ورنی کفشای آخر در و بود کرده رسمی رو
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 از نم غمخوار .بزنم حرف تیرداد با تا خونه رفتم می باید .بود شده تر جذاب سال پنج بعد
 ....بچگی

 رسوندم خونه به رو خودم سرعت با و شدم تاکسی سوار

 رگمو تیوق .کردیم زندگی شهربانو مامان با سالگی چهارده از در، تو انداختم کلید خونه رفتم
 تیرداد که ای بهانه تنها .بودن شده جدا هم از تازه بابا و مامان زدم، عوضی اون خاطر به
 شهربانوم مامان .مسخره چه زدم؛ رگ من اونا جدایی خاطر به .بود همین بیاره تونست می
 منو بعد به اون از .ببرید کدومتون هیچ رو ها بچه ندارید حق گفت بود شده باورش که

 خونه از بزرگتر. بود بزرگ خیلی شهربانو مامان خونه .بودیم شهربانو مامان پیش تیرداد
 درخت یه چپش سمت گوشه بود، حیاط وسط حوض یه داشت؛ صفایی با خودمون،حیاط

 تیرداد با همیشه بودم عاشقش بود؛ تاب یه خوشگل، درخت اون زیر .بود چتری توت
 النس وارد خورد می پله تا چند .بود رنگارنگ درختای پراز راستم سمت .سوارش میرفتیم
 کی پایین طبقه .بود مدرن تیرداد منو های اتاق اما .بود ساخت قدیمی ساختمون .میشدی
 قعاش تیرداد و من چون بود، تر لوکس باال طبقه.بود شهربانو مامان واسه که داشت اتاق
 رفت بابا از شدنش جدا از بعد مادرم .بود باال طبقه دوتا، ما اتاق .بودیم امروزی طراحی
 مامان .نداشت تعریفی که باباهم .نبودم دیدنش به رازی من که میومد یکبار سالی .سوئد
 الشس دو و بیست تیرداد شدن جدا که موقع اون نذاشت تیرداد ولی ببره منو داشت اصرار
 نم برای .بودم عاشقش .داشتیم سنی تفاوت سال هشت .بود سالم چهارده فقط من و بود
 افظح غزل و بود نشسته سالن ی گوشه مبل روی شهربانو مامان داخل، رفتم .نذاشت کم
 .آقاجونه با هاش عاشقانه و خاطرات آور یاد حافظ های غزل میگفت همیشه .خوند می
 یه با رو بودن معشوق و عاشق بحالش،طعم خوش ، بود زبونش ورد همش جونمو آقا اسم
 .کردم بغلش پشت از هوو یه و شدم نزدیک بهش آروم .بود کرده تجربه نفر

 قلبم شهربانوی به سالم-

 که رو من ترسوندی...فرشته سالم -

 !!!بابام جون به فرشته نه هست ترانه من اسم مامانی-

 تو ای خونه این کوچولوی فرشته -
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 که من شم فدات-

 ها پله از باال رفتم و کردم بوسش .نگفت چیزی و خندید

 باید و بود سفید شلوارم و مانتو .کنم عوض لباسمو رفتم زودی .بود خودش اتاق تو تیرداد
 آوردمدر رو ایم سورمه شال تختم، روی انداختمشون .شویی لباس ماشین داخل میرفت
 .گذاشتمش کمد داخل و رختی چوب به کردم وصل

 متس رفتم .کردم عوض سفید شلوارک یک و آسمونی آبی سیوشرت و تاپ یک با لباسمو
 .زدم در تیرداد؛ اتاق

 بفرمایید-

 کردم سالم و داخل رفتم

 ببینم داداش بغل بیا-

 هم ایدش .بیام بار لوس خیلی من بود شده باعث تیرداد و شهربانو مامان رفتارای این شاید
 کردم می لوس داداشم برای رو خودم و نبودم لوس

 بوسید سرمو .بغلش پریدم

 !خب؟ -

 یزچ همه پسرا به نسبت بعدم نفرت و خودکشی اون از بعد .داشت خبر چیز همه از تیرداد
 .فهمید رو

 بهش لباسشم رنگ حتی .حرفام به داد گوش خوب .کردم تعریف مو به مو رفتاراشو همه
 .گفتم

 !خب؟-

 دیگه شد تموم جمالت، به خب -

 !تصمیمت؟ -

 مورد؟ چه در-
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 برگرده میخواد آراد قشنگم آجی ترانه،-

 (خانومه ترانه لفظ این گلم دوستای) خورده غلط -

 !مطمئنی؟ -

 اوهوم-

 !داری؟ دوسش هنوزم -

 ونمد نمی....بپرسم خودم از ذهنمم تووی ترسیدم می که سوالی ....بدم جواب خواستم نمی
 جونم به افتاد درمون بی درد...لرزید بدنم زدم، داد .شدم عصبی هوو یه چرا

 از منو که باشم کسی عاشق تونم نمی من داره خنده خیلی من؟ تیرداد؟ گی می چی-
 میگی چی....بیرون کرده پرت زندگیش

 .کرد بغلم جلو اومد...بود ترسیده انگار تیرداد....زدم می قهقهه بلند

 ببخش تو کردم غلط من...خواهری باشه-

 :گفتم بغض با

 منو اون اما خوبی چقدر تو ببین....شدم بد تو با چقدر اون خاطر به من یادته....تیرداد ببین-
 خوامش نمی دیگه من نه...نه !شدیم؟ اذیت چقدر یادته...اومد می بدم توم از...کرد داغون

 باشه؟؟...باش آروم فقط دختر باشه-

 .دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 تمنداش عادت .بود ناشناس اش شماره .خورد زنگ گوشیم که بود نیم و یازده ساعت طرفای
 و شناختمش می که بود کسی شاید .ندم جواب گیره می تماس باهام ناشناس شماره اگه
 با بود گرفته تماس باهام و بود شده تموم گوشیش شارژ کسی شاید .داشت واجبی کار
 :دادم می جواب رو تلفنم افکار همین با همیشه .ای دیگه ی شماره

 !بفرمایین؟ بله-

 ترانه سالم-
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 به رحمی بی با رو چشمم من و زد می موج تووش غم که صدایی .بود (زارع)آراد صدای
 هک بودم دختر یه فقط من خودم نظر از واقعا؟ بودم سنگدل .بستم می صداش ته غم روی
 یتشیطن بزرگی به نوجونیم، تباهی بزرگی به زخمی .بودم خورده زخم صدا این صاحب از
 بزرگی به و اعتمادم دادن دست از بزرگی به من، از ندیده کسی ساله خیلی که هایی
 معشوق از نفرت مزه چشیدن

 امرتون؟-

 بزنم بهت رو حرفم نذاشتی عصر-

 شه تلف وقتم ندارم دوست که دونید می .برم من شد باعث کردنتون اهمال-

 وقتته؟؟ شدن تلف باعث بودن من با یعنی-

 .کردید ثابت من به رو این همیشه شما-

 که حرفایی زدم زنگ .بسوزونی دلمو هات کنایه و نیش با و کنی بارم تیکه که نزدم زنگ-
 .بهت بزنم رو بزنم خواستم می عصر

 بگید منتظرم خب-

 االن اما .کردم خودم و تو به رو ظلم بدترین .پیش سال پنج دارم قبول...ترانه ببین-
 ببخش..پشیمونم

 تموم تونحرف .کنم فکر نبخشیدنتون یا بخشیدن به که زندگیم تووی ندارید اهمیت انقدر-
 شد؟

 کن صبر لحظه چند نه-

 اومد نمی بهش زد؟؟ می گیتار من برای داشت یعنی .اومد گیتار صدای ...موندم منتظر
 شنیدن با که بودم نیومده بیرون اولش کار ماتزدگی از هنوز...باشه شده ضبط صدای
 .شد وارد بهم بعدی شوک صداش

 اینجایی لحظه هر اینکه حس و من .. تنهایی کابوس و انتظار و من-

 میبینم میکنم رو طرف هر رو تو .. کم کم میکنم گم رو ها آینه دارم
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 میدونی رو حالم لحظه لحظه که تو .. نمیخونی چیزی چشمام تو از نگو

 نمیمونه یادت من از چیزی دیگه .. خونه نگردی بر بهارم این اگه

 اینجایی هنوزم تو ! نه .. نرفتی تو .. تنهایی فکر این از کن رها منو

 میشم بلد تو با رو عاشقی دارم .. میشم رد تو فکر با خودم از دارم

 روی صبح تا که افکاری و موندم من .کرد قطع بعدش و اومد گیتارش صدای دیگه کمی
 .بود عجیب برام کارش خیلی .نداشتم رو کاری همچین انتظار ازش اصال .رفت رژه مخم

 .کشید خودش سمت به رو من و کرد غلبه افکارم بر خواب که بود صبح نزدیکای

 .شدم بیدار تیرداد دست نوازش با زود صبح

 کوچولو فرشته سالم-

 چنده؟ ساعت بخیر، صبح-

 ۶ساعت .عزیزم بخیر توم صبح-

 .بودم بیدار صبح تا دیشب .بخوابم بذار برو تیرداد .زود چقدر-

 !خوابیدی؟ دیر چرا-

 .گم می بعدا پره می که بخوابم بزار فعال-

 میاد داره مامان (داد ادامه تردید با) خوشگلم شی بیدار باید ترانه-

 منمیدونست .بودم شده شکه من، چشمای تووی زد زل ترس با .کردم باز سریع رو چشمام
 بگم چی باید

 !کی؟-

 عصر امروز -

 باشه -

 ترانه؟ -
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 جانم؟-

 بری؟ میخوای بازم-

 اوهوم-

 ببینتت بزار ترانه داره گناه -

 تو ردادتی کرد؟ مادری داشتم نیاز بهش وقتی(دادم ادامه بغض با) نداشتیم؟ گناه ما تیرداد-
 .نبودش بابا نبود، مامان ولی .بود شهربانو مامان .فقط بودی

 .نداد ادامه همین برای نداره بیشتر پا یه من مرغ دونست می.کرد بغلم تیرداد

 حاال؟ بری میخوای کجا-

 .اینا نرسا خونه میرم همیشه مث-

 بمونی که کنم نمی مجبورت عزیزم باشه-

 لوار،ش و مانتو دست دو .برداشتم نیازمو مورد های وسایل صبحانه خوردن از بعد .شدم بلند
 .رفتم می آژانس با باید .نداشتم که ماشینم .کردم خداحافظی شهربانو مامان از .شال دوتا با
 های وقب صدای بعد دقیقه ده .بپوشم رو لباسم تا باال رفتم بگیرم آژانس با اینکه از بعد
 ارهز  و تیرداد و شهربانو مامان با خداحافظی از بعد .برم باید فهمیدم من و اومد می متعدد
 که شهربانو مامان سفارش مدل

 وقت یه نخوابی خیس موهای با....مادر جان ترانه-

 نگیره درد معدت بخور وقت سر رو شامت ناهارو-

 برو تاکسی با دانشگاه بری خواستی-

 ها بخوره بهم بدنت تنظیم نخوابی دیر شبا مادر ترانه-

 شمچ "بگم تونستم می فقط جوابش در من و کرد می توصیه من به داشت شهربانو مامان
 هخالص .داد ترجیح رو سکوت بانو شهر مامان اعتراضش با و شد خسته تیرداد باالخره "

 لمد .بود آهنگ اون درگیر ذهنم راه تووی .شدم بود کرده خبر برام تیرداد که آژانسی سوار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 زیبایی خیلی صدای .بشنوم رو خوندنش صدای شده که دیگم بار یه واسه خواست می
 هک صدایی اون .بشنوم رو صداش دوباره شد می چی کردم می فکر داشتم حسرت با .داشت
 ور من ازش "دارم دوست" شنیدن روزی یک که صدایی اون .نالید می من نداشتن از غم با
 اهو و بود آبان اوایل .گذشت می درختی از پر خیابون از داشت ماشین .رسوند می اوج به

 .زد سرم به فکری ناگهان .بودم زده زل ها درخت به هدف بی .شد می سرد کم کم داشت
 ستلی تووی رفتم .کنم ضبط رو گوشیم های مکالمه داشتم عادت همیشه من ...خودشه آره
 شدن از قبل بار کردم؛ پخش رو آراد صدای .گوشم تووی گذاشتم رو هنذزفری و نظر مورد
 اما .دادم گوش رو اش زمینه گیتار و صدا این بود چی از حاکی دونم نمی که هیجان و شور
 دوتا قبال .بودم آراد عاشق ساله 41دختر همون من انگار .کرد تپش به شروع قلبم بار، این
 نمی نم .داد یاد پیانو منم به تا کردم اصرار بهش کلی .پیانو و گیتار بزنه؛ بود بلد ساز

 .خونشون ببره رو من نبود حاضر عنوان هیچ به هم اون .خونمون ببرم رو اون تونستم
 جااون من .بود ساز آهنگ .داشت تر بزرگ برادر یه آراد .برادرش استدیو برد رو من باالخره
 :ندمک دل خاطراتم از راننده صدای با .زدن پیانو از اومد می خوشم خیلی .یادگرفتم رو پیانو

 ..رسیدیم خانوم-

 ودب چهار و بیست واحد که خونشون زنگ .شدم پیدا تشکر با و کردم حساب رو اش کرایه
 رسان خونه .بود واحد چهار طبقه هر تووی .نبود برج به شباهت بی که ساختمون یه .زدم رو
 .اومد لیال خاله صدای بعد کمی .بود طبقه 41 ساختمون کال و بود 6 طبقه اینا

 .باال بیا دخترم سالم :لیال خاله

 نظرمو مورد دکمه آسانسور، داخل رفتم .کشیدم ساختمانو در و کردم جابجا رو پشتیم کوله
 در چارچوب داخل لیال خاله .مشد پیاده ایستاد که آسانسور .دادم فشار بود 6طبقه که

 هن هشت، و سی حدودا خانوم یه.بود نرسا شبیه درست چهرش که خانوم یه .بود منتظرم
 نم و بود مشکی نرسا چشمای خالف بر چشماش اما گرد صورت و ای قلوه لبای با .ساله
 .میکرد ایجاد رو زیبایی هارمونی .بلوندش موهای رنگ با که بودم چشماش رنگ عاشق
 .بغلش تو کردم پرت خودمو جلو، رفتم

 ندیدمت وقته خیلی .خاله وایـــی :من

 !بودا پیش هفته همین خرید رفتیم نرسا با که بار آخرین جون دختر :لیال خاله
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 پس؟ کوش نرسا .ها گذشته هفته دو لیال خاله اوووووو :من

 .موند اونجا شبو گرفت؛ اجازشو زد زنگ آرش دیشب دخترم، واال :لیال خاله

 .شم مزاحمتون اومدم باز من خاله :من

 گلم دختر برام میمونی نرسا مثل توم !حرفیه؟ چه این دخترم ترانه؟ :لیال خاله

 بودن هم نرسا پدر که مخصوصا .بود شده خوشحال خیلی بودم زده سر بهش که این از خاله
 عوض آبی سرخ شلوار و تاپ یه با رو هام لباس .آلمان بود رفته کاری معموریت برای و

 .ستمه آلبالو شربت عاشق من دونست می .بود کرده درست آلبالو شربت برام خاله .کردم
 دل و درد یکی با خواستم می نبود؛ خوب اصال حالم .خوردم رو شربت از کمی تشکر از بعد
 لیال؟؟ خاله از بهتر کی کنم

 خاله؟-

 دلم؟؟ جون-

 برگشته باز مامانم-

 .گرفت اش سوزانه دل آغوش تووی سرم و جلو اومد .چیه من درد فهمید فورا

 .شه سبک دلت بگو من به خواد می دلت چی هر جون خاله-

 عذاب اینا دست از کم وتیرداد من آد؟ می چی واسه بار یه سالی این دونم نمی من-
 هچی ما گناه .ره می بعدش و کنه می اختالل دچار رو ما زندگی میاد هی این که نکشیدیم
 خاطر به کردن دریغ ما از خودشونو....قبول نداریم مادری و پدری مهر لیال؟؟ خاله

 دارن؟ نمی بر سرمون از دست چرا دیگه .قبول اینم خودخواهی

 .بزنم حرف تونستم نمی هق هق زور از

 هبوس رو موهام روی مرتب .شم آروم تا بود کشیده بغلش توو منو سر مادر یک مثل خاله
 هنوز اما بود شده سبک دلم .بشورم رو صورتم و دست رفتم شدم آروم که کمی .زد می

 :گفت بهم گرفتس هوام و حال هنوزم من دید که خاله .بودم غمگین
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 رو باباش جواب من .باشن هم پیش خوان می هی کی ول رو آرش و نرسا این جون خاله-
 دنبالش؟؟ میری من ماشین با زحمت بی...بزنه زنگ اگه بدم؟؟ چی

 در .هدار  اطمینان خیلی هم آرش به العکس به و ده نمی گیر اصال نرسا بابای دونستم می
 ارشلو مانتو .نبود هم بدی فکر .بیام در هوا و حال اون از من تا زد رو حرف این خاله نتیجه
 هم رو مانتوم رنگ هم شال و موهام به زدم رنگی سفید تل و کردم تنم رو آسمونیم آبی

 سفید بلند پاشنه های خالهکفس آلبالوییه 616 سوییچ گرفتن از بعد .سرم روی انداختم
 .ودمب گرفته دستم هم رو گوشیم .نداشتم گرفتن دست کیف به عادت .پوشیدم رو رنگم
 عدب .رسیدم گذشت که کمی .روندم آرش خونه سمت سرعتبه با و شدم خاله ماشین سوار
 .دش من متوجه اونم .کردما گیری چه من خدایا ای .آوردم باال رو سرم فرمون قفل بستن از

 اهرظ من جلوی مرتب اونم .شد پیداش که شد چی هوو یه .نبود سال پنج پسر این !!خدایا
 شد؟؟ می

 زا اون، به توجه بدون.بودمش ساخته آراد واسه که یخیم غالب تووی برم باز کردم سعی
 دایص از اینو من و دوید سریع خیلی برسونه بهم رو خودش که این واسه .رفتم باال ها پله

 پام ،آرش واحد به برسم بود مونده پله تا چند همین واسه بود بلند کفشام .فهمیدم پاهاش
 نم بدن و بهم رسوند رو خودش حرکت یک با آراد که افتادم می داشتم و پله به گرد گیر
 مکرد می حس همین برای بود ظریف خیلی اون برابر در من بدن .دستش ساعد روی افتاد
 عاشق گفت می همیشه .چشمام به شد خیره اول .نشد دستش روی من وزن متوجه اصال

 ور من بود اولش بار انگار .نبود خودم عاشق وقت هیچ اما بود من چشمای عاشق .چشماتم
 تووی مسطقیم من نگاه اما .موند خیره هام لب به آخر در و بینی به زد زل .دید می

 تهرف فرو شیرین خلسه اون تووی دقیقه چند حتی یا ثانیه چند دونم نمی .بود چشماش
 ببخشید و کرد ولم سرفه تک یک با .کردم جابجا دستش روی رو خودم کمی که بودیم
 .باال رفت ها پله از من از تر زود .گذشتم خیرش از اما کردم می تشکر باید .گفت آرومی
 لز ها قبال ...نبود خجالتی آراد .بود انداخته پایین رو سرش اون اما شدم خیره بهش کمی
 قلبم .بود شده عوض رفتارش خیلی االن اما .دقیقه ده از بیشتر شاید .چشمام تووی زد می
 یم فرمانی نا دلم از عقلم اما .بشناسه رو جدید آراد این و کنه کنکاش رو آراد خواست می
 باال مه رو آخر پله تا چند اون و گرفتم باال رو سرم افکار این با .بود پیروز هم همیشه .کرد
 .رفتم
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 ایستاده آراد از گیری چشم فاصله با من .شد ظاهر درگاه تووی آرش .زد رو در زنگ
 دش باعث آراد پکر قیافه اما .اومد لباش رو شیطونی لبخند دید باهم که رو ما آرش.بودم
 .بره مهربونش چهره از زود لبخند این

 اومدین خوش .جون ترانه سالم داداش؛ سالم :آرش

 :گفت جواب در آراد

 داداش چاکرتم -

 .کردم اکتفا مرسی گفتن به هم من

 .شدم وارد من هم بعدش و پایین انداخت رو سرش گرفت،آراد فاصله در از آرش

 هک بود شدنش قبول دانشگاه کادو خونه این .بود متری شصت نقلی خونه یه آرش خونه
 عاشق آرش .داشت لوکس وسایلی ولی داشت اتاق یه اش خونه .بود خریده براش پدرش
 .نرسا برای خره می خونه خوب جای یه که بود گفته اما .بود خونه این

 اومدید خوش خیلی :آرش

 ممنون-

 کن سرت چی یه اومدن؛ ترانه و آراد عزیزم نرسا، :گفت بلند صدای با آرش

 !ما پیش اومد سرش؛ رو انداخت که شال یه با نرسا

 :کردم ذوق نرسا دیدن با

 معرفت بی ندیدمتا هست روزی سه کجایی جیگر !نرسا؟

 .دیگه داریه شوهر :نرسا

 گناه " کردیم می فکر چیز یه به داشتیم .شد پکر هم آراد .شد هام لب مهمون تلخی لبخند
 "فارغی اون گناه....بود عاشقی من

 خونتون بریم که شو حاضر زودی ...شمام مهمون روزی چند..اومده باز من مامان ...نرسا-
 .تنهاست لیال خاله
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 حتما .بود عجیب براش حرفام .دونستم می رو دلیلش .شد تعجب عالمت شبیه آراد قیافه
 .میده توضیح براش بعدا آرش

 .زدیم بیرون خونه از خداحافظی از بعد دوتایی و کرد عوض رو هاش لباس نرسا

 رسیدین؟؟ باهم تشن غول این با چطور تری-

 ماشاال زیاده استعدادت....ادبیات رشته رفتی می باید...جان نرسا عالیه بندیت جمله-

 !دیدی؟؟ کجا اینو ببینم بگو ...دختر نپیچون رو من-

 خترد کال .شد مرگ ذوق نرسا و .کردم تعریف براش هندیمون فیلم سانسور با رو چیز همه
 ودمب خوشحال پدرش و لیال خاله برای و سوخت می آرش برای دلم گاهی و بود فعالی بیش
 .شن می خالص بچه این شر از دارند که

 بامش دونستیم می چون .خریدیم خوراکی کمی و خوردیم هم بستی یه رفتیم راهمون سر
 ...خونه رفتیم هم بعدش .داشت خواهیم دیدن فیلم دوره

*** 

 .نمیام خونه من نکن، بحث من با تیرداد-

 یا عالقه من اما ببینه، رو من داشت اصرار مامان .بودم اینا نرسا خونه که شد می روزی دو
 .نداشتم دیدنش به

 ....ترانه :تیرداد

 پریدم حرفش وسط

 خونه برو توم داداشی خب -

 :غرید لب زیر تیرداد

 لجباز-

 .کوبید رو در و رفت بیرون نرسا اتاق از
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 به که وقتی درست میکردم؛ فکر ها موقع اون به داشتم شکمم؛ توی کردم جمع پاهامو
 مادربزرگ پیش باید که بودم ساله چهارده دختر یه .رفت داشتم نیاز کردناش مادری
 گهب بشه؟ چی که بود برگشته االن .نداشتم اونو های مادرانه و محبت .شه بزرگ مادریش
 ارب هر با .میومد نباید بود مادر واقعا اگه میومد، نباید بود؟ کرده مادری مگه مادرم؟ منم

 که وانلی تا دو با نرسا کرد، پاره افکارمو رشته در صدای .میکرد متشنج منو فقط اومدنش
 .شد اتاقش داخل بود گذاشته سینی روی

 .شد دعوات تیرداد با که باز ترانه -

 .نیست من مادر اون ببینمش؛ نمیخوام-

 .نیس باهات دعوا واسه خوبی وقت نظرم از االن؛ باشم کنارت میخوام فقط من-

 طرفیم از نداشتم، خواهری من .میکرد خرج برام ها خواهرانه .شونش روی گذاشتم سرمو
 انهعشق بوی نرسا شونه .بودیم همدیگه واسه خوبی خواهرای دوتا ما .بود فرزند تک نرسا
 روی که ناشناسی شماره.شد خاموش و روشن گوشیم صفحه باز .میداد خواهرانه های
 کردم ریجکت .بود تر آشنا همه از خاطراتم و ذهن قلب، تووی اما بود ناشناس گوشیم
 شب .باشم تنها داد اجازه و رفت اتاق از بعدشم کرد، بهم ای دلسوزانه نگاه نرسا .رو تماس
 کردم؟می فرار آراد از تونستم می کی تا .خورد زنگ گوشیم دوباره خوردیم شام اینکه از بعد
 .دادم جواب رو گوشی !؟ داشت هم سودی مگه کردن فرار

 !بفرمایید؟-

 خوبی؟ سالم -

 امرتون؟ ممنونم،-

 ببینیم؟ رو همدیگه میای -

 .کار این واسه ندارم دلیلی ...نه-

 ...لطفا ترانه -

 .میکردم تمومش رو بازیا مسخره این باید .رسید ذهنم به فکری یک یهو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 میام باشه-

 ممنون-

 .بفرست واسم آدرسو-

 .اینا نرسا خیابون سر میام شیش، ساعت فردا -

 ناای نرسا زندگی محل اونجا حال هر به کوچه توی بیاد نباید که بود باال شعورش چقدر
 بودش

 .منتظرتم -

 .اتاق داخل اومد تخمه از پر ظرف یه با نرسا کردم؛ قطع و

 ببینیم؟ توپ فیلم یه چیه نظرت !تران؟ -

 .عالیه -

 :پرسید مقدمه بی نرسا که بودیم کمدی فیلم دیدن وسطای

 زدش؟ زنگ باز آراد-

 

 وایساده گوش میدونستم

 نشنیدی چیزی نکن تظاهر -

 .کرد گل فضولیم خب -

 بازیاشو مسخره این کنه تمومش بگم بهش برم میخوام-

 نمیکنه کارو این که میدونی-

 کنه تمومش باید چی که باالخره -

 داند خدا -
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 با و یالیخ بی بودم زده من .کردیم نگاه و بود گذاشته لپتاپش با که فیلمی ادامه خندیدیدمو
 تمام چه هر آرامش

 کدوم به دونی نمی که هست دلت تووی غم انقد وقتا بعضی ..دیدم می رو فیلمم داشتم تر
 تم،نداش و داشتم مادر من اینکه .کنم تجربه رو خوب حسای خواستم می االن من .کنی فکر
 مهه نیستم و بودم عاشق اینکه دیدمش، نمی و بودم شهر یک آسمون زیر پدرم با اینکه
 فکر از دست ...باشم شاد باید که منم مهم چیزا؟؟ این مگه بودن مهم .بود من گذشته برای
 .شم متمرکز فیلم روی کردم سعی و برداشتم کردن

 چه مبفهمون بهش میخواستم شاید .برسم نظر به خاص خیلی میخواستم آراد با قرار برای
 متصمی اول .بود سه ساعت هنوز دنبالم بیاد بود قرار شیش ساعت داده، دست از چیزیو
 که چقدم .کرد اتو موهامو زیادی وسواس با نرسا اومدم، در که حموم از حموم؛ برم گرفتم
 هک موهام .برسم نظر به متفاوت میخواستم بار این اما .آخه میریختم بیرون موهامو من
 با روشن صورتی تنگ شلوار یه .کردم انتخاب شیکی خیلی لباس نرسا انتخاب با شد، تموم
 نچو .کردیم انتخاب بود کتان جنس از و داشت ربع سه آستین که روشن طوسی مانتو
 که رسان سانتی پونزده پاشنه کفش ناچار به نداشتم کیف و کفش و بودم اینا نرسا خونه
 نم و نرسا . کردم پام مخمل جنسش و بود کنارش ورنی پاپیون یه بودو صورتی رنگش
 بند دونب کوچیک دستی کیف یه نداشتیم؛ مشکلی همین برا .بود جور ی تیپامون معموال
 ایه موج با صورتی شال یه .بود ست کفشش با و بود پاپیون یه صورت به که داشت هم
 دیسفی پوست .میکردم آرایش باید همه از اول .گذاشتم کنار هم مانتوم رنگ برقی و رعد
 اب چیزا جور این و جوش ضد داروی کلی که نمونه گفته نا اما .بود صاف خیلی که داشتم
 هام ونهگ برجستگی که کردم غنچه لبامو برداشتم صورتیمو گونه رژ .میکردیم مصرف نرسا

 رژلب با ولبام گونه؛ رژ زدن از بعد .صورتم به بمالم رژگونمو بتونم تر راحت تا بشه مشخص
 وشخ و نازک لبای نرسا عکس بر نداشتم؛ ای برجسته لبای .کردم بخش زینت صورتی
 مونه اینکه برای و کردم فر هامو مژه مژه، فر با .بود گوشتی لباش نرسا اما داشتم فرمی
 ناز هالعاد فوق چشم خط یه .باشم چشم تو خیلی میخواستم زدم؛ ریمل کمی بمونه فر طور
 با یخیل موهامو .کرد برابر صد زیتونیمو چشمای جلوه که کشیدم خمارم چشمای پشت هم
 بودم دهش عالی .پوشیدم لباسامو .بافتم کنار از و صورتم روی ریختم کج و کردم مرتب دقت
 :گفت زدو سوتی شد که اتاق وارد زدم، صدا رو نرسا ...خانومانه و شیک خیلی
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 این ی،کن دکش بختو بد این بری میخوای که تو بابا .ها کرده چیکار خودش با ببین :نرسا
 !چیه؟ دیگه کارت

 .ردمک عوض بحثو بیارم، کم جلوش نمیخوام که بود این فقط من بهونه .بود نرسا با حق

 !چطورم؟ نظرت به :من

 .چونش روی گذاشت اشارشو انگشت سپس .روم شد دقیق نرسا

 عروسک داری کم چیزی یه نظرم به :نرسا

 سایه با .برداشت خودشو آرایش لوازم جعبه و پرید .نداد من به هم رو زدن حرف مهلت
 چیکار نرسا نمیدیدم .نبودم زدن سایه اهل اصوال چون نداشتم سایه من جلو؛ اومد اش
 یتونستمم بود، ای نقره و طوسی اونم که میکرد استفاده که رنگهایی به توجه با فقط میکنه،
 دهش محشر چشمام وای .آینه جلو رفتم لوند خیلی شد تموم که کارش .بزنم حدسایی یه
 .ای نقره رنگ به بقیش و بود آراسته طوسی رنگ با پلکمو پشت .بود

 دنبو مهم دیقه، پنج و شیش کردم؛ نگاه ساعتم به .کردم خداحافظ لیال خاله و نرسا از
 رس به .برمیداشتم قدم آرامش و اطمینان با .بود بهتر خیلیم طوری این .میشد معطل
 رشیایپ یه و دبستانی پسر دوتا دعوای جز به چیزی .کردم نگا اطراف به رسیدم؛ که خیابون
 بمرت داشت پرشیا .داشت پریشا قبال هم آراد .نکرد جلب خودش به توجهمو رنگ سفید
 باهمون داد، تکون دست برام .شد پیاده ماشین داخل از آراد ناگهان .میزد چراغ و بوق
 سوار .برداشتم قدم ماشینش سمت به !!!!(ترانه های لفظ بازم)قبلی عرش به اعتماد
 در داری رو جنتلمنا ادای مثال هه .کرد باز منو سمت در شد خم و شد ماشینش
 .شد من تماشای محو آراد .شدم سوار ماشینش داخل!میاری؟

 سالم-

 :گفت زد دید منو که خوب نشد، من حرف متوجه اصال

 سالم-

 نشدید متوجه ولی خدمتتون دادم سالم-

 :گفت و کشید بلندی آه
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 !خوبی؟-

 متس به رخش نیم .نمیکرد نگاه بهم که حالی در میزد حرف من با داشت کردم نگاه بهش
 و فیدس شلوار با بود کرده تنش بادمجونی تیشرت یه .میکردم آنالیزش داشتم .بود من

 شتیپ .داشت رنگ بادمجونی چرمی بند که بود ساعت یه مچشم دور بادمجونی کتونهای
 .میرفت بودیم تر بچه وقتی حتی .بود تیپ خوش خیلی همیشه .بود عالی

 ممنونم -

 ممنون خوبم منم-

 نبود همم برام من .میپرسیدم حالشو باید من بگه میخواست .لعنتی مینداخت تیکه داشت
 صندلی به دادم تکیه تیکش، به توجه بدون . بپرسم رو حالش که

 !ترانه؟ بریم کجا :آراد

 نمیکنه حالم به فرقی-

 !دلفینا؟ پارک بریم-

 زارع آقای نداره فرقی که گفتم -

 سینما بریم پس -

 .دیدنم فیلم عاشق میدونست لعنتی

 بریم -

 هی همش .کرد پارک خوب جای یه ماشینو سریع برسیم؛ که کشید طول ساعت نیم حدود
 !داشت؟ غیرتم آراد یعنی .بود نیومده خوشش پوششم طرز از انگار میکرد؛ نگاهم جوری
 . میدونم بعید که من

 ببینی؟ فیلمی چ میدی ترجیح -

 حاباشم؛ترجی نداشته فیلمارو بدبختیای اعصاب که داشتم غم خودم زندگی توی انقدر-
 .باشه کمدی
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 ..ترحم از پر بودم، متنفر ازش که نگاهی کرد، نگاه بهم خاص خیلی آراد

 

 کمی اسینم بود، شنبه پنج چون .بودن ایستاده من از دورتر پسر چندتا شد دور ازم که آراد
 هک اونا از یکی .میکرد اذیتم کمی پسرا نگاه .میکشید طول کمی آراد اومدن و بود شلوغ
 .من سمت اومد داشت تشریف سیخی سیخ خیلیم

 .خانوم خوشگل سالم-

 .بود خارج من دید از اما کنم پیدا رو آراد که کردم کج مسیرمو نکردم، ای توجه

 !نگاهی !گاهی خانومی -

 زمبا اما تر، طرف اون رفتم کمی .میرفت استقامتی دو داشت اعصابم روی پسره اووووف،
 .برمب پناه بهش و ببینمش بخوام که نبود هم آراد بکنم، نمیتونستم کاری .اومد دنبالم

 نمیندازی؟ من به نگاه یه خانومی -

 بعدش رو کسی ببینی بتونی تو که دونم می بعید اما...میندازم نگاه یه بهت من -

 .کرد طرف اون و طرف این کمی صورتشو بود، مشتش توی پسره موهای

 پس ببینم، نمی وجودت تو مردونگی از چیری تیغی، جوجه-

 هــــــــری :گفت بلند و کرد ول موهاشو

 دا،خ خود یا .من سمت برگشت ای برافروخته صورت با .میکردم امنیت احساس شدم، آروم
 اساسی، بود کرده قرمز

 .ذارمب تنهات هم لحظه یه حتی نمیتونم میشه؟ چیزی کنی آرایش کمتر کم یه اگه آخه د  -

 .....من اما داشت صداش کنترل در سعی آراد شدم، عصبی منم

 اآق نخیر کارمین؟ همه کردید فک بیرون اومدم باهات !خبره؟ چه کجا کردید فک !چیه؟ -
 .ندارید نقشی هیـــچ من زندگی تووی شما

 .گفتم خاصی لحن با رو هیچ
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 توو من کوچولوی دست کردم، نگاه دستامون به .سینما داخل کشوند و گرفت دستمو آراد
 هیچی و سالن سمت منو برد .میداد فشارم دستمو که آراد قدرت پر و بزرگ داستای
 هنوزم کرد؛ نگاهم برگشت .کشیدم دستش از دستمو .بود شده قانع انگار نمیگفت؛
 ترسیدم .بود قرمز صورتش

 .میبری لذت میشن مزاحمت طوری این اینکه از خودت ظاهرا ولی باتوئه، حق -

 سرهپ .گوشش زیر خوابوندم محکم دونه ویه باال آوردم دستمو .کردم داغ دوباره حرف این با
 ممواس شدم؛ خارج سالن از میزنه؟ من به حرفی همچین که فکرکرده خودش با چی بیشعور
 بهم تونهن تا میرفتم راه تند توانم تمام با منم .برسه بهم داشت سعی خیلی اما نمیزد صدا
 چنگ دستم از کیفمو کجا، بودم تر کوچیک خیلی که من و کجا آراد کشیده پاهای اما .برسه
 .برگردم کرد وادارم و زد

 ترانه شه خراب روزمون نذار-

 .میشه خراب که جهنم به-

 میخوام معذرت من -

 باید هم من که حالی در .بود کافی میشناختنش غرورش به که آرادی برای بود، کافی
 .بودم کرده بلند روش دست من و بود تر بزرگ من از اون حال هر به .خواستم می معذرت
 .زدم قدم کنارش آروم آروم

 ...ببینم بذار اووووم-

 کرد، نگاه بود چپش دست مچ روی که ساعتش به

 :داد ادامه

 مونده فیلم شروع تا ساعت نیم-

 :من سمت برگشت

 فیلم شروع تا بخوریم چیزی یه باهم چیه نظرت جان ترانه-

 .نیس مهم واسم اصال که انداختم، باال هامو شونه
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 بگیریم میوه آب تا تو رفتیم باهم و نذاشت تنها منو دیگه آراد

 .بدید من به آلبالو آب دوتا زحمت بی آقا-

 .دارم دوست آلبالو آب من بود یادش هنوزم لبام، روی اومد لبخند کارش این از

 خودش و من دست داد رو لیوانا از یکی .بدم وا نمیخواستم کردم، جمع لبخندمو سریع اما
 :گفتم شد تموم که ام میوه آب .شد یکی اون خوردن مشغول

 ممنون -

 جونت نوش -

 .ارک این داشت عجیبی لذت یه .داشتم دوست باهاشو زدن قدم سینما، سمت رفتیم باهم
 اذیتم آراد نگاه سنگینی و میخندیدم همش .بود باحال خیلی فیلمش سینما، داخل رفتیم
 اما !!وداب کمدی فیلم مثال میکرد، عاشقانه اعتراف داشت پسره که بود فیلم اواسط .کرد می
 وستد :گفت پسره وقتی دقیقا .نداشت کمدی فیلم به شباهتی هیچ فیلم از قسمت اون
 .داد فشار بود صندلی روی که دستم آراد دارم،

 دار نبالک با امروز دانشگاه، میرفتم باید ...میگذشت بودم بیرون آراد با که روزی از روز دو
 ده تساع .میکنیم صداش دار بالکن شکمش، خواطر به که تهرانی استاد داشتیم، کالس
 مامان ظاهرا بود، نشده خبری تیرداد از روز دو این توی .بود خواب هنوز نرسا اما بود صبح
 .دادم انجام رو کاری میلش خالف اینکه خاطر به بود کرده قهر هم تیرداد .بود اینجا فعال
 یکش خیلی پوشیدم که لباسمو داشتم دوست هم خیلی رو لجبازیم و بودم لجباز من امام
 پارس اون بازم ساختون دم .بیرون رفتم و کردم خداحافظی لیال خاله از و در سمت رفتم
 آبی سیوشرت یه شد؛ خارج ماشینش از سریع من دیدن با .دیدم رو آشنا رنگ سفید
 ستهد اون جزء من اما بود، کش دختر همیشه مث تیپش .بود تنش سفید شلوار با آسمونی
 با که اصلی خیابون سمت برم خواستم بهش توجه بی .بمیرم براش که نبودم دخترا از

 .شدم متوقف صداش

 سالم-

 برنمیدارین من سر از دست چرا شما-
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 نرسا دنبال اومدم من-

 هنمج به میشم؟ ناراحت چرا اصال !بود؟ نیومده من خاطر به یعنی کردم، نگاهش تعجب با
 .بود نیومده من خاطر به که

 وت بگیره توپ جشن یه واسش میخواد آرش .نرساست تولد دیگه هفته ترانه، راستی-
 .داریم نیاز کمکت به باغشون،

 .داشت ابهام هم خودم برای دلیلش اما بودم عصبی

 .نمیذارم تووش پامو باشه بهشتم اگه حتی باشید؛ شما که جایی-

 رفتم و گرفتم تاکسی فراوان عصبانیت با بودم کرده داغ اصلی، خیابون داخل رفتم سریع
 ..دانشگاه سمت

 نای بازم .کالسمون داخل رفتم دانشگاه، رسیدم دکتر، آقای دست از بودم عصبی هنوز
 رکمانگی آرش میگفتیم بهش ما اما بود محمدی سهیل اسمش بود، اینجا کمانگیر آرش
 ....سمتم اومدش .بود انداز تیر چون

 تندرست خانوم سالم -

 خوبید؟ محمدی آقای سالم -

 .مکنی صدا رسمی رو دیگه هم و بیاریم در بازی مسخره داشتیم عادت همیشه...خندیدیم

 :کنارمون اومد هم نگار

 کرد کر رو فلک گوش ها تیرانداز و ها رقاص خنده صدای باز-

 رم نمی خانوم بگیرم یاد که رم می تازه .رقص کالس رم می دارم ماه سه من :گفتم حرص با
 که شم رقاص

 :کرد میونی می پادر سهیل

 نخور حرص کنه می شوخی جان ترانه ...نگار نکن اذیت رو ترانه-

 :کرد عوض رو بحث سهیل .کردم تپلش های شونه حواله مشتی من و خندید نگار
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 میای؟؟ کوه ره می اکیپ فردا ترانه-

 شنبه سه و دوشنبه شبنه، اونم بودم دانشگاه روز سه کال نداشتم؛ کالس بود، یکشنبه فردا
 .بود

 !خودمونن؟ های بچه فقط-

 .دوستاشون از تا چند و باالییا ترم با خودمون های بچه-

 میام باشه -

 داری؟ ماشین -

 بسوزه دلشون ببینن ملت دانشگاه دم کردم پارک رو الفراریم آره -

 :خندید سهیل

 ریم می من ماشین با پس ...بود جا بی سوالم توده با حق-

 !نفریم؟ چند -

 نگار و تو و من -

 آخه میشه زحمتت-

 مخونتون دم پنج ساعت فردا کن؛ اس ام اس برام خونتونو آدرس میزنی، حرف داری زیادی-

 میری؟ یک با که کرد جیم سین کلی اونم گرفتم، اجازه ازش .تیرداد به زدم زنگ کردم، تشکر
 .کرد قبول باالخره سر درد کلی و میری؟ چی با

 ارتفاع کوه باشه سرد خیلی باید کوه هوای .شدم بیدار خواب از چهار ساعت صبح فردا
 م،برداشت مشکی پالتو یه .اوردم در قرمزمو کاله و شال همین برای بود، سرد حتما داشت
 اب موهامو .کردم پام هم بود دار طرح که مخملی ساپورت یه بود، زانوم از تر باال کمی قدش
 شال اب میتونستم چون کنم سرم مقنعه یا شال نمیخواستم کالهم، توی کردم جمع دقت
 ودمخ واسه پنیر و نون لقمه تا چند خونه اومدم که دیشب .بپوشونم کامل گردنمو گردنم،
 هربانومش مامان دستشویی، رفت .شد بیدار خواب از تیرداد بخورم، صبحانه برای که گرفتم
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 مقرمز  پشتی کوله داخل هامو لقمه .میشد بیدار خواب از هفت و شیش ساعت همیشه که
 هم چایی تیبک دونه دوتا .کردم آبجوش از پر فالکسمم گذاشتم بود مشکی زیپاش که

 دستشویی از تیرداد .بودم آماده آماده .کولم داخل گذاشتم هم خوراکیامو .انداختم داخلش
 :گفت و بیرون اومد

 بخیر صبح-

 بخیر خوشگلم داداشی صبح -

 مالید چشماشو تیرداد

 بریم؟ -

 !کجا؟ تو -

 گفتی که سهیل آقا این دست بسپارمت برسونمت بریم -

 هب میسپاردشون باباشون اردو برن میخواستن که داشتم رو هایی بچه حس....الخالق جل
 راننده

 بعدش من دنبال بیاد اول قراره کردم فکر .رفت سهیل دست سپرد منو تیرداد اینکه از بعد
 :پرسیدم همین برا نگار دنبال بره

 !بلدی؟ رو اینا نگار خونه-

 نگار دنبال نمیریم-

 :گفتم تعجب با

 !چرا؟-

 بیمارستانه االنم شد، بد حالش دیشب مادرش-

 کیشوی آوردم در هامو لقمه اول بود، رفته سر حوصلم ترسیدم، سهیل با تنهام اینکه از کمی
 .سهیل طرف گرفتم

 ممنون-
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 جونت نوش-

 هست زیادی مسیر برسیم تا بخواب خوردی لقمتو-

 :گفتم همین برای میترسیدم بخوام اینکه از راستش

 نمیبره خوابم جاده توی-

 کنم؟ روشن ضبطو میخوای باشه-

 مرسی ...اوهوم -

 :فتگ سهیل گذشت، که کمی...خوب آهنگ یه به رسیدم تا جلوکردم عقب هاشو ترک کمی

 .بخوریمشون درار هست، میوه کمی کولم توی !ترانه؟-

 .برداشتم رو ها ومیوه برداشتم عقب از کولشو

 .میرسیدیم داشتیم کم کم خوردیم، که هم هارو میوه

 .کردم جور و جمع خودمو

 مرسی دستت بهت، دادم زحمت خیلی سهیل-

 چی؟ زحمت ، عزیز میکنم خواهش-

 ...همانا دکتر آقای با شدن روبرو و همانا شدنم پیاده

 وفه...میکرد چیکار اینجا این ...خدا یا...همانا دکتر آقای با شدن روبرو و همانا شدنم پیاده
 که من سمت بیاد خواست اولش .شد من متوجه شدم پیاده ماشین از تا داشتما، کم همینو
 تردک آقای این .خودت به میسپارم رو سهیل .خدایا وای شد، پیاده راننده سمت در از سهیل
 اما .ترسیدم منم .بود گرفته چشماشو جلوی خون آراد .بود شده حساس من روی جدیدا
 بود مونده قدم چهار.میشمردم قدماشو شد، نزدیک .میدادم وا نباید

 لرزید ترس از بدنم ...سه

 شد حبس سینه تو نفسم ...دو
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 .شد تموم فاصلمون تموم، ....یک

 :غرید بود عصبی اما داشت کنترلش در سعی که صدایی با گوشم، در شد خم

 باشن؟ کی آقا :آراد

 .داشتم زیادی خیلی استرس .میلرزید بدنم همه بدم، جوابشو نتونستم

 !میزنی؟ پس منو جوجه این خاطر به نکنه !شدی؟ عاشقش :شد بلند صداش باز آراد
 ان؟ه

 بزنم حرفی نمیتونستم بود شده قفل زبونم بازم

 نخواهی عاشقش دیگه ریختم که خونشو نیس مهم باشه عاشقشی؟ میگم دختر د   :آراد
 .بود

 .ترسوند می رو من اینا .بود، تر درشت هیکلش .بود تر بلند آراد قد داشت، برم ترس

 کردم بغض سهیل، سمت میرفت داشت

 :زدمش صدا بغض با و کشیدم دستشو

 آراد؟-

 سفتش بازوی دور ظریفم دست .زدم صداش کوچیک اسم با مدت این تووی بود بار اولی
 .شیدک پر عصبانیتش صدام؛ از اسمش شنیدن با انگار سمتم؛ برگشت .بود شده حلقه

  خم باز .چشمام تو دوخت نگاهمشو

 

 .هکن کنترل رو خودش تونست نمی .نبود خودش دست حرکاتش انگار .گوشم کنار شد 
 و هستن من دوستای همه اینجا نشد متوجه حتی .ما به زدن زل ها خیلی نشد متوجه حتی
 :گفت و بود من چشمای مسخ .رفته من آبروی
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 برام سریع اول ...واسش دارم شرط دوتا باشم نداشته کاری پسره این با میخوای اگه-
 ماشین توی از داری چی هر میری سریع بعدشم.... اومدی باهاش چرا و کیه میدی توضیح
 .ماشینم تو میذارم میاری میداری بر مردش صاحاب

 این از بیشتر آبروم هم و نکنه پا به خون هم تا برم سریع خواستم می دادم، تکون سرمو
 :گرفت رو دستم که نره

 کنی اجرا اولمو شرط باید اول !بود؟ چی کجا؟؟قرارمون-

 به .ودمب ترسیده واقعا .بدم رو جوابش درازم زبون اون با تونستم نمی .بود اومده بند زبونم
 .آوردم زبون به رو بود ذهنم تووی که هایی کلمه سختی

 ..و... م..بر...ب اول..ا-

 دونم نمی .شد خیره چشمام به " کنم جمع رو وسایلم برم اول " بهش بگم خواستم می
 :گفت که دید چی مظلومم نگاه تووی

 .کن جمع وسایالتو برو....باش آروم-

 های همکالسی از یکی فقط سهیل .دونست نمی ازش چی هیچ آراد که سهیل سمت رفتم
 :پرسید بهش رسیدم تا بود شده من ترس و آراد متوجه اولش از که سهیل .بود من

 ؟؟ شده چی ترانه-

 رو تنمشکس داستان سهیل خواستم نمی .کشیدم عمیق نفس تا چند باشم آروم کردم سعی
 :گفتم همین برای .گشتم می بهانه یه دنبال داشتم ذهنم تووی .بدونه

 برم باید االن... دم می توضیح برات بعدا...سهیل ببین-

 که نای نشونه به رو سرش و انداخت آراد به نگاهی نیم شد، من آشفتگی متوجه که سهیل
 .زدم بهش لبخندی دانی قدر با من و داد تکون بذاره فشار تحت رو من خواد نمی

 .بود شده آتیشی قیافش که آراد سمت برگشتم

 هی؟؟ دی می تحویل لبخند بهش چرا-
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 :کنم اش خفه تا ریشش دور پیچیدم مار مثل رو درازم زبون با و کردم پیدا رو خودم

 کنی؟ می تکلیف تعیین من برای که هستی کی کردی فکر داشت؟ برت هوا تو باز !چیه؟-
 وقتی تو مگه کنم؟ می حسابت آدم کردی فکر داره؟ اهمیت برام نظرت کردی فکر !هان؟
 یگفت من به روز همون شب مگه کرد؟ اعتراضی کسی دستات تو گرفتی رو شیدا دست
 لبط کسی باشه قرار اگه که برو هم حاال زد؟؟ حرفی کسی رو بازیا مسخره این کنیم تموم
 ....تو نه منم اون باشه کار

 ویر انداختم رو ام کوله .زدم متعجبش قیافه به خندی پوز .بود دیوارشده گچ مثل رنگش
 ندگ همیشه این...بگذرونما خوش خواستم می امروز .بشورمت تخته سر ایشاال آراد .شونم
 یادمه خوند؟؟ می درس آزاد دانشگاه تووی آراد مگه آخه .من خوب های لحظه به زنه می
 .داند خدا آورده، در ما دانشگاه از سر چطور ..خوند می درس تهران دانشگاه دکتر آقای
 می االب کوه از داشتیم که طور همین .بود شده تحریک آراد به نسبت کنجکاویم حس بازهم
 .من سمت اومد بود سهیل کنار که نگار رفیتم،

 باشه؟؟ تنها مخی دخی نبینم-

 نگار؟؟ چیه دیگه مخی دخی-

 هیشکی هنوز ولی ...کنن مخ رو تو دلشون رو مونده آروزو دانشگاه پسرای همه ندیدی-
 ..بزنه رو دخی مخ نشده موفق

 .حرفش این از گرفت خندم

 نگاری؟-

 بنال؟ شدم خر-

 ما جمع تو اومده چطوری (کردم اشاره آراد به دست با )پسره اون بپرس برو -

 :گفت و کرد باز برام رو نیشش بود بازیا پلیس این عاشق که نگار

 قربان الساعه-
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 نرسا، ...داشتن شادی روحی اطرافم های آدم اکثر بود جالب .رفت و گذاشت نظامی احترام
 که انسان یک بودم شده چی؟ االن اما .داشتم شاد روحیه روزی هم من ....نگار و آرش
 که ندگیز  به گشتم می بر داشتم .بود بهتر خیلی من اوضاع االن البته .بود شده دنیا تارک
 .کنه داغون رو من اومد لعنتی این باز

 :پرسیدم بادهیجان که بود نرسیده بهم هنوز ...من سمت اومد نگار بعد لحظه چند

 نگار؟ شد چی-

 هش خشک عرقش که این از قبل رو کارگر پول گفتن قدیم از ..بده رو من الزحمت حق اول-
 .بده

 :گفتم و گرفت خندم

 دیگه بنال-

 باالیی ترم های بچه از ...افشینه دوست پسره....مرسی خیلی عالقت از -

 اون .بودمش ندیده دانشگاه توو هم بار یه حتی که بود عجیب ولی شناختم می رو افشین
 .شد من مار زهر چیز همه و گذشت سهیل کنجکاو و آراد انگیز حیرت نگاهای کنار در روز

 روز پنج چون بودم حال خوش خیلی من .شدم بیدار خواب از زود صبح روز اون فردای
 بهم آرش بودم، خریده عالقشو مورد عطر براش .بود نرسا دی،تولد نه و بیست میشد دیگه
 اشتمد تصمیم بود، اونجا آرادم پس..بگیره مهمونی یه باغشون تووی قراره:گفت و زد زنگ
 یه .بگیرم کادو نرسا واسه رفتم وقتی شم ظاهر مهمونی تووی ممکن صورت بهترین به

 اکچ یه وسطش که بود حریر جنس از هم دامنش بود دکلته کردم انتخاب رنگ قرمز لباس
 نداشتم هم آراد از خبری .کردم می طالیی و آرایشگاه رفتم می امروز هم موهامو... میخورد
 .دارهن دوام بیشتر روز پنج خوشحالی این دونستم می چند هر .بود خوشحالی باعث این و

 هم رنگی قرمز لب رژ و کردم عوض بوگوندی جذب شلوارک و تیشرت یه با رو خوابم لباس
 اومدم کنان لی لی ها پله از معمول طبق .شهربانو مامان پیش پایین طبقه رفتم و زدم
 .پایین

 های بچه دختر این مثل هنوزم و شده سالت41...شی بزرگ خوای می کی تو دختر-
 !خوری؟ می سر ها پله از ساله41،41
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 اکار  این تونم نمی االنم...نکردم دومادت و دختر خاطر به رو کارا این موقع اون من مامانی-
 .بکنم رو

 وشگ الل، زبونم پات و دست باشه حواست ولی مادر بخور سر ...تو هستی من زبون بلبل-
 .میشه چیزی یه کر شیطون

 کنی؟ می چیکار حاال....که بشم نگرونت همیشه دل فدای من الهی-

 سالگردشه فردا پزم، می حلوا آقاجونت واسه خوام می-

 نرفتیم؟ سرخاکش وقته چند..شده تنگ واسش دلم-

 یاینب نمیتونین داری دانشگاه توم و شرکته که تیرداد اما ...میرم شنبه پنج هر که من-

 هبر  نمرسید و بود سازی ساختمان شرکت یه معاون تیرداد ...بود شهربانو مامان با حق
 و مکردی آماده رو حلوا شهربانو مامان کمک به .داشتم رقص کالس ها شنبه پنج که منم...
 مادهآ کتلت مایع شهربانو مامان شامم واسه ...کشیدم سلفون روش و کردمش تزیین منم
 وقتی...دیدیم "کما" فیلم شهربانو مامان با تیرداد اومدن ت...کردم سرخش من که بود کرده
 یه رفتم بعدم کردم، خشک و شستم هارو ظرف من خوردیم، شاممونو اومد تیرداد که هم
 اما بودم، خونده رمانو این قبال برداشتم، کتابخونم سوم طبقه توی از خوشگل رمان

 .شد زده اتاقم در که بودم خونده صفحشو بیست تقریبا داشتم؛ دوست موضوعشو

 بفرمایید-

 اتاق داخل آورد سرشو تیرداد

 هست؟ اجازه-

 مسطقیم که طرفش کردم پرت ....برداشتم ،همونو دمپایی فقط...نبود هیچی دستم دم
 نداشت رو چیزی گرفتن هوا تو یا دادن خالی جا عرضه وقت هیچ .سرش تو خورد

 شد خنک دلم که آخ-

 یال گذاشتم کاغذی .زنه نمی حرفی دیدم گذشت نشست،کمی کنارم داخل اومد و خندید
 :گفتم بعدش و بخونم رو اش ادامه بعدا که64و 61صفحه
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 شده؟ چیزی داداش-

 بابا شاید و ...میان هم اینا مامان حتما...آقاجونه سالگرد فردا... فقط...نه -

 .نبود مطمئنا نه؛ !بود؟ نبود، مهم برام

 تیرداد نیس مهم-

 ازشون؟ کنی فرار میخوای تاکی ترانه اما -

 پدری امبر  تو یادمه که وقتی از ...نیستن عددی من زندگی تووی اونا...نمیکنم فرار بار این -
 نیس مهم هیچی...مادری شهربانو مامان و کردی

 و پدر باشن بد هم چقدر هر....هستن مادرمون و پدر ها اون نخوایم چه بخوایم چه ترانه-
 .هستن مادرمون

 تیرداد؟؟ نیست هاشون بچه ذکرشون و فکر مادرا پدر همه مگه نیستن مادر و پدر اونا-
 هستیم چیز ترین اهمیت بی ما خودخواه دو اون برای

 و گذرنب زندگیشون از ما خاطر به که نیس قرار .کنن زندگی باهم تونستن نمی اونا ترانه-
 کنن زندگی زور به باهم

 باهم نتونست نمی خب...نداشتم مشکلی گرفتنشون طالق با که من...بود این من درد کاش-
 کردن؟؟ ول رو هاشون بچه چرا اما .نداره ایرادی کنن کار

 بدون .بود من با حق شدت به هم طرفی اط نمیشم، راضی من بگه چی هر میدونست
 .بیرون رفت اتاق از و زد لبخندی

 هب کنارم، روعسلی گذاشتمش دیگه؛ نداشتم خوندنشو حوصله کردم، رمان به نگاهی
 بودنش درسته...برگشته سال چند از بعد آراد درسته...شکرت خدایا کردم؛ فکر اخیر اتفاقات
 ...دمندی ساله چند مامانمو درسته درسته؛ اینا همه...کنه باز سر من کهنه زخم میشه باعث
 وت تر مهم همه از و هست نرسا هست؛ تیرداد هست، شهربانو مامان اما..نیس بابام درسته
 از دیگه شدم؛ آروم زدم حرف خدا با کمی !این؟ از تر باال میخوام چی .هستی تو خود

 واسه سوئد از میخواد چطور مامان راستی .نبود خبری پدرم و مادر دیدن خاطر به استرس
 از هک صبح .برد خوابم چطور نفهمبدم از که بودم فکرا همین توی .بیاد آقاجونم سالگرد
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 سر اومد خوشم نه بود؛ هفت ساعت . کردم نگاه دیوارم روی ساعت به شدم، بیدار خواب
 تر ور اون نه تر، ور این نه میشم بیدار ساعت

 و تدس و کردم تخلیه خودمو حسابی که ربع یه از بعد باال طبقه دستشویی سمت رفتم
 سعک که شلوارکم تاپ و خودم اتاق توی برگشتم .زدم مسواک آخر در و شستم صورتمو
 سعک که دخترونه تیشرت یه با رو میشد استفاده خواب لباس عنوان به و داشته خرش
 پام مه صورتی ساپورت یه .پوشیدم بود کمرنگ صورتی رنگش و بود روش فانتزی دختر
 تداش صورتی پاپیون روشم که صورتی کش یه با تهشو و بافتم کج موهامو بعد .کردم
 .خوردن می صبحانه داشتن تیرداد و شهربانو مامان پایین رفتم و زدم رژ یه .بستم

 بخیر صبحتون...ســـــالم:من

 شستت خیلی ماه روی به سالم:تیرداد

 تیرداد بچمو نکن اذیت :شهربانو مامان

 تیرداد چشمای روی به (چشماش روی گذاشت دستشو)بانو کن امر شما-

 بشم پسرم گل فدای-

 :گفتم شهربانو مامان به اعتراض با

 یفح منی؛ عشق شما میده مرده کشته کافی اندازه به این نکنه، خدا !شهربانو؟ مامان عه-
 میشی

 من زبون شیرین-

 :گفت تیرداد خوردیم که صبحانمونو...ریخت چایی برام و کشید لپمو بعدشم

 پرورشگاه میرم امروز من-

 میبری؟ منم تیرداد جونم، ای-

 ام قراره کمه، فضاشون شده زیاد پوششون تحت های بچه تعداد کاری قرار برای ریم می-
 بسازیم براشون العاده فوق ساختمون یه
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 دبو زیاد اونا تعداد خب اما شدم، ناراحت شده زیاد سرپرست بی های بچه تعداد اینکه از
 .باشن داشته تر بزرگ جای یه که بهتره خیلی االن

 ؟ که میگردی بر چهار ساعت تا داداشی؛ سالمت به-

 جون آقا خاک سر میرسونم خودمو حتما -

 رمان وقتی خوندن؛ رمان کردم شروع بخونم، رمانمو ادامه رفتم تیرداد با خدافظی از بعد
 اومدم خودم به میکردم فراموش هم ساعت گاهی که میشدم رمانم غرق انقدر میخوندم
 از بودم؛ خونده رمانمو از صفحه دویست تقریبا بخورم ناهارمو رفتم شده؛ دو ساعت دیدم
 ناهارشو شهربانو مامان میزدم حدس خوردم، رو همونا من و بود مونده دیشب های کتلت
 اب ... مشقم و درس سر نشستم و خوندم نمازمو باال رفتم بعد خوردم؛ ناهارمو منم خورده؛
 که بود شده نیم و سه ساعت خوندم درس ساعت یک زدم، لبخندی مشق و درس گفتن
 منو زد صدا شهربانو مامان

 خوشگلم دختر اومده هم تیرداد شو حاضر...جان ترانه-

 چشم:زدم داد

 لشا آخر در و مشکی عبائی مانتو بعدش و کردم پام طوسی – مشکی پاکتی شلوار یه
 داخل کامال هم موهامو .نشه خشک لبام فقط که زدم هم لب برق یه بودم؛ طوسی،اماده

 پایین رفتم و چشام روی زدم عینکمو بودم داده

 خدمتتون بدم آفتاب خانوما، خانوم سالم :تیرداد

 یاونای همه مشخصه خب البته ...جونم ای بودیم؛ شده ست باهم .کردم نگاهش برگشتم
 مشکی، مردونه پیرهن و جذب تقریبا شلوار یه .شن می ست باهم زهرا بهشت رن می که
 .نکشید ثانیه دو به زدنا دید این همه .خوشگلش مارک ساعت و طوسی ورنی کمربند با

 من مزد عینک کنندس؛ کور نورت شدی، ها فرشته شبیه چیه میدونی :دادم جوابشو ناز با
 شن کور حسودات نشم کور

 .کردم بوس داداشیمو لپ ...بود من عشق پسر این مردونه؛ و بلند ..خندید

 .ردک پاش ورنی مردونه کفش هم تیرداد و پوشیدم مشکیمو ورنی های کالج بیرون رفتیم
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 :گفتم باشه اومده یادم چیزی یه انگار که من

 پس؟ کو شهربانو مامان !تیرداد؟-

 میده آب رو گلها و باغچه توی رفته -

-Ok 

 ودب طور همین همیشه .گذاشت آروم آهنگ یه تیرداد فقط ...نزد حرفی کسی مسیر تووی
 .ذاشت می کالم بی موزیک یه بود پیشمون شهربانو مامان وقتی

 انداخت من به نگاهی یه آینه تووی از تیرداد گذشت که کمی

 ترانه-

 بله-

 باعث که بدی انجام شایستی نا رفتار نمیخوام ...میدونی اینو مطمئنا و میاد هم بابا امروز-
 بشه بابا یا مامان ناراحتی

 هنرفت یادت شدن؛ جدا هم از بچه دوتا با سال یک و بیست از بعد اونا تیرداد، میگی چی-
 به خواهرشو مسئولیت باید جوونیش اوج تووی که بودن پسرشون ناراحتی فکر اونا که؟
 هداشت مادرشو پدرو نداشتن خالء همیشه که بودن نوجوونشون دختر فکر بگیره؟ عهده
 باشه؟

 باشه؟ نکن کاری تو اما توعه با حق آبجی آره ...ترانه-

 نیستن مهم واسمم ندارم کاری باهاشون اصال من-

 مامان اگه مطمئنا .میکردم خودمو کار من میگفت چی هر دیگه، بود شده عصبی تیرداد
 !نداشتم؟ حق چی؟ من ولی داشت حق .کشید می سرم اساسی داد یه نبود شهربانو
 نگاه رمس پشت به رسیدم وقتی...دویدم جون آقا قبر به رسیدن تا...زهرا بهشت به رسیدیم
 میومدن داشتن تیرداد با شهربانو مامان کردم،

 ور شیرینیا و حلوا تیرداد؛ دست هم ها میوه و خرما بود، من دست نخودچیا شیرینی و حلوا
 .بود اومده در اشکم قبر، سنگ روی گذشتم
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 هب بودم عاشقش ، میگفت قصه واسم همیشه ستودنی، مرد یه .بود فرشته یه جونم آقا
 منو هوای همیشه بود، باال درکش خیلی ، بود خونده معماری جونم آقا واقعی، معنای
 لیخی دخترشو تک شد؛ تر زیبا دنیا داد، بهم مادرتونو خدا وقتی میگفت داشت تیردادو
 ممونماس حتی تیرداد منو بود؛ من فرشته انگار اومد دنیا که تیرداد میگفت داشت؛ دوست
 . زد حلقه چشام تووی اشک آقاجون هامو کودکی آوری یاد از .بود کرده انتخاب جون آقا

 و یردادت میشه؛ جونم آقا شبیه بشه که هم پیر میدونم من آقاجونمه؛ شبیه خیلی تیرداد
 رسیدن هم شهربانو مامان

 فاتحه خوندن به کرد شروع و جون آقا قبر سنگ روی زد سنگی با رسیدن تا تیرداد

 فاتحه خوندن به کردم شروع نکردم اینکارو اومد یادم تازه منم

 تشوصور  عینک اومد پوش شیک خیلی خانوم یه که بود نشده تموم من فاتحه خوندن هنوز
 نتوما . بود دستش طوری های دستکش بیرون، بود ریخته بلوندشو موهای بود، پوشنده
 هبست دوری که مشکی روسری و مشکی شلوار با بود؛ تنش هم مشکی رنگ به بلندی
 .بود من مادر زن این...خدایا وای ؛ آورد در عینکشو دار، پاشنه های وکفش .بودش

 رغی نگاه متوجه مامان بود، ای دیگه سمت نگاهم مسیر و بودم نیاورده در هنوز عینکمو
 .نشد مستقیمم

 چهره مامانم؛ روی بودم میخ من اما شد خرابم حال و من متوجه تیرداد میلرزید؛ دستام
 نمم جلو؛ بیاد میترسید مامان میکشید، پر واسش داشت دلم .بود شده تر شکسته اش
 بد حال خوبی به که تیرداد .بودم کرده بغض تیرداد؛ به بودم داده تکیه بود؛ بد خیلی حالم
 :گفت کرد می درک رو من

 شم؟ فدات خوبی-

 تیرداد-

 لرزیدم شد، بغضم متوجه

 شد بلند گوشم کنار گرفتش صدای

 !جانم؟-
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 بریم -

 باشه؟؟ نکن گریه فقط... باشه-

 شروع آروم آروم شه، آروم تا کنه گریه باید کنه می بغض که کسی .بود تلنگر برام حرفش
 .بوسید سرمو و کرد بغلم نداشت؛ تعریفی حالش هم تیرداد .ریختن اشک به کردم

 اومد تیرداد و داد جوابشو هم بانو شهر مامان که گفت چیزی شهربانو مامان کنار رفت
 که دیدم مرد یه بار این ، میرفتیم ماشینش سمت به داشتیم و گرفت دستمو من سمت
 توجه بی بود قرار .باشم قوی بود قرار ؛ نمیکشم دیگه من خدای وای....بابام جز نبود کسی
 آقا خاک سر حتی قبل سالهای بودمشون، دیده سال پنج بعد .شد می مگه ولی باشم
 مشنید زور به خودمم که شد بلند گلوم ته از صدایی !شد؟ چی االن اما اومدن نمی جونمم

 بابا-

 دید منو اما نشد؛ صدام متوجه بابام

 آماده خودمو هرچند نداشتم رو روز یه تووی شوک همه این تحمل بمیرم میخواست دلم
 بودم کرده

 .ددا خوردم به زور به دراورد آب بطری یه ماشین داشبرت از کردو ماشین سوار منو تیرداد

 بود بد خیلی حالم

 رفتگ بغلش تو رو من خونه رسوند سریع منو و رود خونه سمت به فراوان سرعت با تیرداد
 دستم داد قرص یه .باال برد و

 بخواب بگیر بعدم ...عزیزم بخور اینو-

 بابا ...تیرداد-

 کرد ای خنده تک تیرداد

 هستن بابایی کنن دخترا جون به جون بده؛ دختر یه بهم خدا میکنم دعا-

 بود شده بد واقعا حالم میکردم هق هق
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 نه؟ یا شنیدی .داداشیم ما نیستم، بابایی من-

 کرد بغلم جلو اومد

 گفت بغض با

 بشم داداش عشق فدای آره :تیرداد

 .شد چی نفهمیدم و برد خوابم که کردم گریه انقد و هاش زانو رو گذاشت رو سرم

 بود نرسا تولد فردا که کسایی شبیه بودم شده من مدت این تووی و گذشت روز دو
 هی اما .بده خبر گراممون استادای به رو فردا جوری یه که بدم خبر سهیل به میخواستم
 نهمی برای .بودم بدهکار سهیل به که نبود توضیحی از غیر چیزی اون و شد مانع چیزی
 داد جواب بوق تا سه از بعد...زدم زنگ نگار به و شدم پشیمون

 بنال کردی بیدار خواب از رو من شی گور به گور-

 زنی می حرف طوری این زنم می زنگ وقت هر که بری دنیا از الل ای-

 !امرتون؟...نخور حرص من گل باشـــــــه-

 بپیچونی؟؟ رو استاد تونی می نیستم روزی دو...دوستمه نرسا تولد ببین-

 دیگه میگم چیزی دروغی یه باشه-

 بعد .مکردی می رو اینکار باید و نبود ای چاره ولی بگیم دروغ نداشتم دوست واقعا اینکه با
 .کردم قطع خانوم با گفتن پرت و چرت یکم از

 هک نرسا یه ما حال هر به .بود کرده قبول اون و برم میخوام بودم گفته تیرداد به دیشب
 .نداشتیم بیشتر

 هم مسواکمو گذاشتم؛ کاور داخل مرتب بودم کرده آویزون که بلندمو و خوشگل لباس
 اتو و برداشتم هم آرایشمم لوازم حال، هر به دیگه بمونم اونجا بود قرار شب یه ، برداشتم
 یخداحافظ شهربانو مامان از و پوشیدم شیکی اما ساده شلوار نتو ما و برداشتم هم رو موم
 .کردم
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 و بود شهر از خارج مسیر اخه ببره، منو دنبالم بیاد آژانس یه میزنه زنگ بود گفته تیرداد
 .برسونه رو من گفت می اعتمادی مورد آژانس به حتما

 ماشین این که زدم حدس که مشکی شطرنجی های خط با بود، زرد سمند یه بیرون رفتم
 با جوونی پسر...تر جلو رفتم همین برای .کرده خبر برام تیرداد که هستش ماشتی همون
 :پرسیدم ازش .بود دستش گوشیش و بود نشسته فرمون پشت معمولی قیافه

 شمایید؟؟؟ بودم، کرده خبر تاکسی من...ببخشید آقا-

 انداخت بهم آوری چندش نگاه

 نگفتید مسیرتونو فقط...منم خانوم بله :تاکسی راننده

 رآو چندش نگاهش فقط حتما پس بودش فرستاده تیرداد ولی خورد بهم حالم نگاهش از
 .بوده

 .برم میخوام که محلیه دقیق آدرس کاغذ این-

 دیگه میگیره خوبی پول و دوره مسیر اینکه خاطر به حتما زد؛ برق چشماش راننده

 من دنبال فرستاده رو آدمی همچین تیرداد که کردم تعجب شدم؛ سوار

 اشتیمد راه اینا ساعت یه تقریبا .بود چالوس جاده تووی باغشون بود، گذشته مسیر از کمی
 اونجا تا

 بود دقیقه بیست آهنگ دادن گوش به کردم شروع و آوردم در کیفم داخل از هندزفریمو
 راننده به دوختم و گرفتم بیرون از چشم ایستاد ماشین که شدیم خارج شهر از که

 .آوردم در هندزفریمو

 ایستادید؟؟ چرا-

 اینجا آوردمش منم شد ماشینم سوار اومد تو مث خوشگلی خانوم چون :راننده

 ....بعله که افتاد هزاریم دو
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 ای ایدهف هیچ که میکردم تقال منم کنه پیاده ماشین از منو میخواست کرد، باز منو سمت در
 :گفت گوشم کنار نداشت،

 بخورمت میخواد دلم میکنی ورجه ورجه خانوم؛ خوشگل هییییییییییس-

 :زدم داد

 عوضی شو خفه-

 :گفت حال همون در کرد؛ باز گردنم دور از شالمو و دهنم رو گذاشت دستشو

 جون دختر بگذره خوش جفتمون به بزار باش، آروم-

 بدم نجات عوضی اون دست از خودمو داشتم این در سعی و میزدم جیغ

 آشغال؟ میکنی چیکار-

 تا ندهران کنم، فکر صدا صاحب به بخوام که نبودم وضعیتی تووی من اما بود آشنا صداش
 دشدی بدنم پایین، اومدم خوردم سور ماشین کنار .کرد ول منو طرفش میاد داره یکی دید

 دارن که بود این فهمیدم من که چیزی تنها بود؛ مبهم واسم اطراف های صدا و میلرزید
 گذشت که کمی .اومد نمی در اشکمم حتی بود، شده وارد بهم بزرگی شوک .میکنن دعوا
 کشیدم جیغ که نشست شونم روی دستی

 منم نترس، ترانه:آراد

 به هک بود شده باعث آراد دیدن انگار .بود آراد نجاتم فرشته پس کردم؛ نگاهش برگشتم
 .نشست اشک از ای هاله چشمام رو .بیام خودم

 !آراد؟ :من

 بغلش توی گرفت سرمو

 زندگیم؟؟ جانم :آراد

 ردهک بغلم که این برای نتونستم حتی .میکردم هق هق فقط بدم؛ جوابشو نمیتونستم
 .کنم مخالفتی
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 همم برام اصال و بوده کرده خیانت بهم آراد که نبود مهم برام دیگه شدم، آروم گذشت کمی
 .کنم امنیت احساس میخواستم فقط بود؛ گرفته بغلش تو سرمو نبود

 !آراد؟-

 فدات به آراد-

 کردی؟ چیکارش-

 ینم اجازه اما..قبول کردم اشتباه من ...من عشق کن فرو گوشت تووی خوب رو این ترانه-
 می ...وایسادم زندگیمون و تو روی شیر مثل...بگیره ازم کسی رو بوده من حق که چیزی دم
 شه دراز زندگیم توو که پایی قلم شکنم

 .نتونستم اما کنم تشکر داده نجاتم که این بابت خواستم می-

 از کولمو عوضی راننده نشدم متوجه حتی که بود بد حالم انقدر ندادیم، ادامه دیگه
 من ن،ماشی عقب صندوق توی گذاشت برداشت کولمو آراد .رفته و بیرون انداخته ماشینش
 مسیر تووی .رول پشت نشست و زد دور خودشم ؛ صندلی تا و خودش به داد تکیه هم
 ردمک سعی زد زنگ بهم تیرداد بعد دقیقه چند شم، آروم منم شد باعث این .نزد حرفی هیچ
 !شد؟ می مگه اما نباشه صدام تووی لرزشی

 الو؟-

 نشدی؟ بودم فرستاده که ماشینی سوار چرا ...ترانه سالم-

 .کنم نگرانش نمیخواستم بود؟ نفرستاده تیرداد ماشینو اون یعنی

 فرستادی تو کردم فک دادم؛ آدرسو و شدم سوارش منم بود، درمون دم ماشین یه-

 کجایی؟؟ االن...خدا وای-

 رسیدم من ...نباش نگران تیرداد-

 .رسیدم من کنه باور تیرداد که راننده اون با بودیم شده معطل انقدر

 کشید آسودگی سر از نفسی تیرداد
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 اونجاس؟ آرادم ترانه؟... شکر خدارو :تیرداد

 میزنیم حرف موردش در بعدا جان تیرداد-

 نداری؟ کاری عزیزم شدم متوجه اوکی-

 باش خودت مراقب شم فدات نه-

 خدافظ طور همین توم-

 خدافظ-

 :پرسید صبرانه بی آراد .کردم قطع

 گفتی؟ دروغ بهش چرا-

 حساسه روم خیلی....بشه نگرانم الکی نمیخوام چون-

 آها-

 ودب شلوغ و بزرگ هم خیلی که بود جاده کنار فروشی بستنی یه .داشت نگه رو ماشین

 موهاتو همه پایین بریم االن ولی دودیه من ماشین های شیشه ...کن سر شالتو ترانه-
 .میبینن

 اما کردم سر شالمو .نکردم سر دیگه آورد در عوضی اون شالمو ...سرم به خاک وای ای
 نپوشوندم کامل موهامو

 پایین؟؟؟ میریم چرا -

 فروشی بستنی ره می آدم "دادم رو خودم جواب خودم .بود مسخره خیلی سوالم هرچند
 موهامو دقت به و جلو آورد دستشو آراد "دیگه بخوره بستنی ره می خب بکشه؟ قلیون
 .کرد شالم داخل

 و بودمن عادی حالت تو پیش دقیقه چند چون کرد می فکر عوضی پسره .کشیدم عقب کمی
 پررویی با و نیاورد مبارکش روی به اما .بزنه دست بهم داره اجازه هم االن بغلش رفتم
 :گفت
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 بخوره شیرین چیز یه باید نمونده روش به رنگ و ترسیده حسابی خانوم ترانه چون-

 اومد و بست ماشینش فرمون به فرمونشو قفل آراد...شدم وپیاده ماشین از و نگفتم چیزی
 مشونمه بودن، گذاشته تخت کلی هم فروشی بستنی جلوی ...رفتیم باهم و ایستاد کنارم
 .بودن گردو های درخت زیر

 برگردم من تا بشین اونجا برو ترانه :آراد

 .بود جیدن جای خیلی .نشستم و سمتش رفتم منم کرد؛ اشاره ها تخت از یکی به دستش با
 هترینب روی دست همیشه لعنتی .بود اونجا های تخت بهترین از یکی گفت شد می تقریبا
 .دخترها بهترین...و جاها بهترین ها، رنگ بهترین ها، لباس بهترین .گذاشت می ها

 یه با بو پاش مشکی کتون شلوار یه .بود من به پشتش آراد میکردم، فک گذشتم به داشتم
 من با واسش، میدادم جونمم .داشتم دوست چقدر رو مرد این من زمانی یه قرمز، تیشرت
 .نبود شرابی مو دختر یه کنار در دیدنش من عشق همه اون حق کرد؛ بد خیلی

 ترانه-

 ترانه-

 بیرون اومدم افکارم از صداش با

 بله؟-

 .شد بخورآب بیا...میکنم صدات دارم ساعته یه دختر کجایی-

 .داد جوابمو لبخند با که کردم تشکر لب زیر و گرفتم ازش رو بستنیم

 نچو و ...نمیخورم ای میوه بستنی من بود مونده یادش خوب چه...کردم نگا بستنیم به
 شکوالت با میخورم اضافه خامه .میخورم همیشه اسکوپ دوتا دارم دوست دارک خیلی
 .فراوون

 دارم دوست چیا من یادته خوب-

 میدونم که بله -
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 هی جاشو و شد جمع لبخندم کرد باهام که کاری آوری یاد با توجهش، همه این از زدم لبخند
 به .شد تموم که هامون بستنی نزد حرفی آرادم .خوردم رو بستنیم حرف بدون گرفت؛ اخم
 .میکرد چیکار اینجا نپرسیدم ازش که اومد یادم هوو یه .رفتیم ماشین سمت

 میکردی؟ چیکار اینجا-

 یطرف از .گذاشت تنها بزرگ باغ اون تووی شد نمی تووم بیاره؛ رو نرسا قراره خودش آرش-
 .کنیم ردیف رو کارا هم با اومدم من همین واس .بکنی رو کارا نمیتونستی هم تنهایی

 دقیقه ندچ .بدم نشون واکنشی خواستم نمی ولی .آراد با تنهاییم بابت نبودم خوشحال اصال
 :گفت که بود گذشته

 !شد؟ تموم بستنیت-

 آخه .دبو سردم هم طرفی از .نداشتم خوردنش به میل دیگه ولی بود مونده بستنیم از کمی
 !باشیم؟ دومیش ما که خوره می بستنی زمستون چله توو کی

 .ندارم میل دیگه آره-

 هب شونه و زباله سطل تووی انداخت خودش طرف با و گرفت دستم از رو بستنیم ظرف
 ....دوتا ما برای خاطره از بود پر که ماشینی سمت رفتیم باهم شونه

 فسن دلنشین صدای به بودم سپرده رو گوشم من .بودیم کرده سکوت دو هر مسیر تووی
 خواست می انگار کشید؛ می نفس عمیق اما .بود رانندگی مشغول توجه بی اون و هاش
 .زد بوق آراد رسیدیم، که اینا آرش باغ به...ببلعه رو ماشین هوای همه

 .کرد باز باغشونو بزرگ در بعدآرش دقیقه چند

 ابایب ارثیه میگفت .میکرد تعریف ازش خیلی نرسا اما باغشون؛ بودم نیومده وقت هیچ
 وتاد .داشت بزرگی حیاط .کرده سازیش باز و نفروخته رو اینجا وقت هیچ اون اما بوده آرش
 .بودن کشیده رونده نسترن گل رو ها آالچیق دور تا دور .بود ساختمون اطراف آالچیق
 دسیص تقریبا ساختمون یه بزرگ باغ اون وسط . .بود ساختمون وسط هایی ریزه سنگ
 .بود خورده تراش گیوتین سنگ سطحش که بود طبقه دو متری

 .شدم پیاده .کرد پارک ماشینشو آراد
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 بدین جواب من به سریع تند زود بیاید؟ هم با بود قرار دوتا شما-

 ممنون خوبم منم دوما...سالم اوال خان آرش-

 نکن فضولی سوما-

 .بود ایستاده من کنار دقیقا که بود آراد صدای

 گفت و انداخت باال ابروشو آرش

 که نمیارم در شما کار از سر من-

 بیاریم وسایلمامونو کمک بیا زدن فک جا به

 آراد ماشین صندوق سمت رفت آرش

 ها شبه یه همش بمونید؟؟؟ سال یه اومدید مگه اووووووه-

 میاوردیم هم رو مهمونی وسایل باید کردی فراموش آرش-

 .بود گرفته آراد منم کوله کولش، و بود دستش آراد شلوار و کت آرش

 وقت یه نشی خسته شما ...میگما خانوم -

 نداره دلیلی هستی تو تا-

 برگشتس بخت آراد دوش رو کولتون کنم عرض خدمتتون باید-

 میزنی سینه به سنگشو چرا تو پس-

 .بمونه ناکام همیشگیمون کل کل شد باعث آراد معترض صدای

 شدم خسته ها بچه اوووف-

 خندیدیم آرش و من

 متس و بود سالن گوشه یه خونه آشپز...بود زیبا خیلی هم ساختمون داخل...داخل رفتیم
 هم واردی گوشه از شیک، خیلی های پرده و سلطنتی مبل دست یه .بود مبلمان سالن دیگه
 میخورد باال طبقه به مارپیچ صورت به
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 قااتا از یکی تووی بزار وسایالتو باال طبقه برو جان ترانه ...اومدید خوش خیلی خیلی-

 مرسی باشه-

 باال طبقه رفتم

 ودب صورتی دیزاینش اتاقا از یکی تووی رفتم .بود هم کنار دوتاش که داشت اتاق تا سه
 بود؛ آرش خواهر آرشین .بود اتاق تووی اون عکسای چون باشه، آرشین اتاق زدم حدس
 ویتو میخواست چون بود؛ عمران آرش از تقلید به رشتشم بود تر کوچیک ما از سال یک
 شاذیت هم واصال داشت دوست خیلی رو نرسا که بود مهربونی دختر کنه، کار آرش شرکت
 آرشین با وقت هر ما و داشت شیطونی شخصیت آرش مثل درست هم آرشین .نمیکرد
 .گرفتیم می درد دل خنده از رفتیم می جایی

 آرایشمم لوازم .بود خالی که آرشین کمد تووی کردم آویزون و آوردم در خوشگلمو لباس
 راحت اینکه واسه یکی اون و کار برای یکی .بودم آورده لباس دست دو .چیدم میز روی
 یخوردم کمربند بودو هفت یقه و بود باسنم زیر تا قدش که صدری سبز تونیک یه .باشم

 یه .هنباش مشخص بازه که اش یقه شد می باعث که بود یمشک یقش از قسمتی پوشیدم،
 گریه انقدر داخل؛ کردم دقت به موهامو همه و مشکی شال یه با مشکی مخملی ساپورت
 ال های صندل هم آخر در .زدم کالباسی لب رژ یه .بود شده پاک آرایشم که بودم کرده

 اومد هم آراد دیدم اتاق؛ از اومدنم بیرون با همزمان .بیرون رفتم و پوشیدم رو انگشتیم
 شتیشرت کردم؛ نگاهش منم .زد رضایت سر از لبخندی و کرد پام سرتا به نگاهی بیرون
 یدد که نگاهمو .بود کرده عوض مشکی گرمکن شلوار یه با شلوارشو ولی بود قرمزه همون
 دمز  لز بهش که است ثانیه چند از بیشتر نشدم متوجه اصال کردم هول که شد باز نیشش
 :گفتم کنم پرت رو حواسش که این برای

 سالم-

 :گفت و خندید مردونه

 خانوم خودتم واس سرت، فدای زدی دید منو خب میکنی؟ هول چرا دختر-

 کردم نگاش اخم با
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 میدبفه که انداختم شما به نگاه یه فقط من محترم اصطالح به آقای نزدم دید شمارو من -
 داره حسی چه میزنید دید یکیو وقتی

 خال تووی زدی طال دستت دخترم ایول...اینه

 بردی؟ لذت من خیره نگاه از انقدر توم یعنی-

 خیلی باید..برده لذت من نگاه از بود این منظرش...فهمیدم کامل رو منظورش لعنتی؛
 در کردم سعی و کردم متمرکز رو ذهنم !چی؟ اما دادم می بهش شکنی دندون جواب سریع
 :بدم بهش شکنی دندون جواب زمان ترین کوتاه

 ببرم لذت پسر یه خیره نگاه از که نیستم پررو شما مث بنده خان؛ آراد خیر :من

 هیچ نم برای و پسرایی بقیه مث توم یعنی !ها یعنی کردم تخریبش جمله این با شد حاال
 رخ داشتم خوشحالی شدت از .پایین رفت و کرد اخم یه که گرفت منظورمو .نداری فرقی
 از آروم خیلی نکنم؛ ذوق کردم سعی اما .بکشم جیغ میخواست دلم عجیب و شدم می ذوق
 .کرد جلب رو آرش و آراد توجه هام صندل صدای رفتم، پایین ها پله

 کردن نگاه من به اخم با آراد و لبخند با آرش

 و کیی اون روی انداختم رو پاهام از یکی خونسرد خیلی نشستم آراد روبروی مبل روی رفتم
 :گفتم

 داریم؟ مهمون تا چند آرش خب-

 ادوت خودتون با ..که ندارید صمیمی دوست چهارتا که نرسا و تو نیست؛ زیاد تعدادمون-
 دختر تا شیش میشید

 امم عرشیا و علیرضا و افشین میشناستشون نرسا که صمیمیمون دوستای هم آراد و من
 تا یازده شد کال...تا پنج میشیم

 :پرسید آراد بار این

 کنیم؟ چیکار رو ها غذا خب -

 شما با دیگه اینا .هست هم ترانه آوردم چی واسه غولو نره توی -
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 میکنی؟ چیکار تشن غول توی وقت اون-

 :گفت آراد جواب در آرش...گرفت خندم کردن استفاده هم برای که زیبایی الفاظ از

 نرسا دنبال میرم بعدش میکنم کمک پنج ساعت تا فردا منم -

 :بپرسم که بود من نوبت

 کنیم؟ درست چی میخوای خب -

 دوست هرچی ...تو با ایناهم و دسر.. کشه می آری داش رو زحمتش که کباب من نظر به-
 داشتی

 :گفت آراد

 !زدنه؟ حرف طرز گه آری داش و مرض ای آری، داش و درد ای-

 .کردم مداخله همین برای .اصال نداشتم دعواشونو اعصاب

 بخری بری میکنم، لیست برات رو داریم الزم که چیزایی من پس -

 .کرد اضافه هم آراد

 میکشیم دستی یه رو خونه ترانه منو هم موقع اون تا-

 نمی ازش چند هر .باشم تنها این با نیست آرش وقتی خواستم نمی من لعنتــــــــی
 تووی برم نیست آرش وقتی خواستم می .شم کالم هم باهاش خواستم نمی اما ترسیدم
 وانمود من .شد می خراب اوضاع دادم می نشون واکنش اگه اما .بود من مال موقتا که اتاقی
 احساسی بی .بودم متنفر ازش من واقع در اما ندارم حسی هیچ بهش نسبت بودم کرده
 نقدرا چرا گفتم می بهش وقتی .بود گفته بهم خودش رو جمله این .تنفره از تر بد خیلی
 ودب وقتش حاال .بماند شکستم چقدر روز اون من و .گفت رو جمله این سردی من به نسبت
 جدید بازی این از داشتم من و بود برگشته سال پنج بعد ما زندگی ورق .بشکنه اون

 ...دنیا تلخ بازی ترین لذت .بردم می رو استفاده نهایت سرنوشت

 از بعد .میکنه تهیه گفت اونم آرش به دادم میخواستیم که چیزایی از باال بلند لیست یه
 رمکنگ شلوار با آبی تیشرت یه بپوشم کارمو لباس تا باال رفتم منم رفت خونه از اینکه
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 توو خودم قیافه از .پیچیدم سرم دور باال آوردم عقب از کردم سرم طوسیمو شال طوسی
 نشمپوشید کار لباس حتی !!خوشتیپ چقدر دیدم، رو آراد .پایین رفتم .گرفت خندم آینه
 ههم شه کارگر بره این ...صورتی تیشرت با طوسی گرمکن شلوار .لرزوند می رو آدم دل
 عنیی .اومد می بهش بیشتر بودن دکتر اما !!خوشتیپی کارگر چه .شن می دیوونش دخترا
 از داشتم کم چی من مگه .شدم می دکتر خانوم داشتم منم خب !بود؟ دکتر خانوم هم شیدا
 اثبات من به این و نداشت رو من لیاقت آراد داره لیاقتی کسی هر حال هر به...دختر اون
 .بود شده

 اینم..ما از کار آقاست از ایده ...بده نجات هاش سوپرایز و پسر این شر از رو من خدایا ای-
 رخ چرا کنی سوپرایز زنتو میخوای خوب پسر بگه بهش نیس یکی آخه د !زندگی؟ شد

 ماعه واسه حمالیش

 دیگه بزن غر کم آراد-

 عادی حالت تووی که بود وقت خیلی....اون هم و من هم شدیم؛ ها گرفته برق شبیه هوو یه
 .بودم نزده صدا رو اسمش

 .بود تیز منم گوشای اما بود ضعیف خیلی صداش

 دختر بشم گفتنت آراد فدای-

 روی به چیزی هم اون .بود دستش کن پاک شیشه و روزنامه آراد نشنیدن، به زدم خودمو
 :گفت و نیاورد خودش

 بذاریم سالن ور اون ببریم رو مبال باید فقط قبلش من؛ با سالن های شیشه-

 باشه-

 کاه رپ انگار آراد اما .میومد در اشکم داشت خدایی؛ بود سنگین خیلی ها، مبل سمت رفتیم
 بد هر اب باالخره ...گرنه و داره برش تونست نمی بود زیاد مبل حجم چون فقط .کرد می بلند
 :گفتم اعتراض با .کردیم جابجا رو ها مبل بود که بختی

 بخته بد منه واسه سختاش کار بیاد خبرت-

 چی؟ برگشته بخت منه پس-
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 ندارم شما به کاری من-

 ه؟مرگت چه گفت کسی بودم ناراحت من وقتی مگه واال؛...درک به .شد غمگین نگاهش آراد
 .نداشت اهمیتی برام اصال

 می رو هام زانو دست با .کردم دراز پاهامو دیوار کنار دادم تکیه .بودم شده خسته خیلی
 .بود اومده نارنجی نازک من به زیادی فشار...مالیدم

 نباشی خسته-

 ممنونم-

 جمله جای به .نداد بهش رو اجازه این در زنگ اما بزنه حرفی تا کرد باز مبارکشو دهن آراد
 :گفت بگه خواست می که ای

 نبرد؟ کلید آرش-

 .بود برده کلیدشو چرا-

 میزنه زنگ داره کیه پس-

 برم من هم نمیری اگه میشیم؛ متوجه ببینی بری اگه-

 :گفت و کرد اخم آراد

 درو میکنم باز خودم نکرده الزم

 آیفون سمت رفت زارع؛ جناب از ندیده چیزای حق به شده؟؟ غیرتی آراد هه

 بله-

-........... 

 بفرمایید بله -

 :پرسیدم سریع خیلی و نداد امونم کنجکاوی

 کیه؟؟-
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 برو ،آوردن وسایلو االن کنن اماده وسایلشو بود گفته ...داشت دیزاین کارای سری یه آرش -
 نیس مناسب لباست آشپزخونه تووی

 :سوزوند رو آراد وجود اسید مثل که تلخ انقدر .شد تلخ زبونم باز

 داره؟؟ ایراد کجاش دوما...نداره ربطی هیچ شما به من پوشش به اینکه اوال -

 پیداست کامال ات یقه که بستی طوری شالتو دوما ...مربوطه من به خیلیم اینکه اوال-

 دوما...داره ربط بهت که منی کیه مگه تو اوال-

 بگیرید تحویل وسایلو لطفا دارم کار من ولی شدم دعواتون مزاحم ببخشید-

 .ردمک نگاه بود آورده بود داده سفارش آرش که وسایالیی که بود همونی ظاهرا که پسره به
 ای قهوه های چشم و خرمایی سون مدل موهای با .بود ساله وسه بیست حدودا پسر یه
 هکوتا اما قدش .داشت جذابی چهره کل در .داشت ای قلوه لبای بود؛ عقابی دماغش ..تیره
 لز طوری همین پررو پسره دید که آراد .تر کوتاه خیلی آراد از اما من از تر بلند کمی .بود
 :غرید پسره به خطاب و شد عصبی من به زده

 ترانه ،حداقلش میگفتی االله یا یه داخل؟؟ بیای بندازی چی عین سرتو نباید نمیفهمی تو-
 آشپزخونه برو

 :گفتم آشکاری خونسردی با و جام سر نشستم لجش از

 راحتم-

 لجش از پسره به بودم زده زل منم کرد، حساب وسایلو پول سریع کرد سعی

 به ور این و بود عصبی سمتم اومد کرد؛ نگاهم نشسته خون به چشمای با رفت که پسره
 برده پناه بهش شدن آروم برای که دارش کش و بلند های نفس صدای از شد می راحتی
 من و جلو میومد اون بهش؛ زدم زل ترس با و شدم بلند آگاه ناخود ، داد تشخیص بود

 دستامو .ردک تموم بامن فاصلشو اونم .بود گام یک فقط دیوار تا فاصلم البته .عقب میرفتم
 مچ .تداش زور خیلی لعنتی .داد فشار و گرفت بودم گذاشته سینم رو و باال بودم آورده که
 میداد فشار و بود دستاش تووی دستم دو
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 ازیب غیرتم با که روزی از امان اما..هستم حرفمم پای عاشقتم؛ درسته ...جون دختر ببین-
 .میزنم آتیشت ...کنی

 شکاما به ناباور .اومد در اشکم دستم؛ به میاورد فشار داشت واقعا نموند؛ بدنم تووی جونم
 :گفتم ضعیفی صدای با .پایین میخورد سر اشکم با نگاهش .کرد نگاه

 دستم آخ-

 که یخون اومد؛ در قدرتش پر دستای اسارت از دستم وقتی .کرد ول دستمو سریع خیلی آراد
 نشکسته دستم واستم، پاهام روی حتی نداشتم قدرتی .دستم توو برگشت بود نرسیده بهش
 .خوبه باشه

 .....رفتم حال از من و شد حلقه دورم آراد دستای که پایین میوفتادم داشتم

 کردم باز آروم چشمامو

 آراد و بود چپم سمت آرش .وآراد بود آرش میومد، چشم به که چیزی اولین زدم دید اطرافو
 وقتی...بودتم گذاشته تخت روی .بودم آرشین اتاق تووی کردم نگاه اطراف به .راستم سمت
 چی عین دوتاشون اتاق، داخل بود آورده منو که بود آراد کار پس نبود؛ آرش شد بد حالم
 :گفت آراد دیدن بازمو چشمای تا .من به بودن زده زل

 اومد بهوش آرش عه-

 :گفت مزاح با توأم جدی لحن با آرش

 شد بد حالت وقتی شد جون نصف دوستم خوب دختر د  -

 :گفتم و گرفتم گارد سریع

 بود خودش حالم مسبب چون -

 :گفت و پایین انداخت سرشو آراد

 متاسفم-

 :گفت همین برای بده تغییر رو بینمون سنگین جوو خواست آرش
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 هستی؟ الجونی تو چیه من دوست تقصیر -

 افتادم می پس داشتم داد فشارم محکم انقدر زنت؛ با خودتی الجونی-

 .تنداش ای توجه آرش و من بین مکالمات به اصال و بود کبودم دستای به خیرش نگاه آراد
 .بدم سوق سمتش به رو ذهنم شد باعث آرش صدای هم باز

 این به پسر الجونیم؟ تو مث کجا من ضمن در..نگفتم نرسا به اگه ...خانوم ترانه هی هی-
 دنیا؟ تو هست اصال آقایی

 نمیشد آرش جلو .شد دستام مچ های کبودی نوازش به شروع و جلو آورد دستشو آراد
 .بگم بهش چیزی

 که ینیست دراز ...هستی که نیستی تشن غول...هستی که نیستی زشت ..میگی راس نه-
 نداری کم چیزی آقایی از ماشاال...هستی

 تره گوالخ من از که (کرد اشاره آراد به دست با)این ...من به رحمت صد بازم-

 باشه صاحابش مبارک-

 :گفت و کرد نگاهم شیطنت با آرش بود؛ دستام نوازش مشغول هنوزم آراد

 میگی راست که تو آره-

 الک...گرفت حرصم بازم ولی میکنه شوخی داره دونستم می بیرون؛ رفت اتاق از هم بعد
 داشتم...داشتن منو هوای خیلی کرد، ول منو آراد وقتی و بودن شوخی های آدم نرسا و آرش
 :شد افکارم مزاحم باز آراد که کردم می نگاه بود شده بسته آرش توسط که دری به

 ترانه-

 بنال که یعنی کردم نگاهش سوالی

 بازم من اما...میکردی بازی غیرتم و غرور با نباید تو-

 :حرفش وسط پریدم
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 یه هب فروختی منو که نبودی شما ...کردم بازی غیرتت و غرور با من...شماست با حق بله-
 .کردی خرد شخصیتمو و غرور که نبودی شما ...شرابی مو دختر

 ...بیرون زدم اتاق اون از حرف این دنبال به

 بلند دفعه یک خاطر به رفت گیج کمی سرم...بیرون زدم اتاق اون از حرف این دنبال ه
 وویت ...آرش پیش پایین رفتم .رفتم ها پله سمت به نکردم ای توجه اما تخت، رو از شدن
 اون النس برم نبود هم اونجا اگه که آشپزخونه سمت رفتم همین برای نکردم پیداش پذیرایی
 هک اونجایی از خب ولی ... .بود آشپزخونه از بیشتر باشه اونجا اینکه احتمال ولی طرف

 آب زا درست حدسم شکر رو خدا...آشپزخونه تو برم دادم ترجیح بود؛ تر نزدیک آشپزخونه
 رد خواستم می .بودم تنبل همیشه من کرد شه می چه .بود آشپزخونه تو آرش و نیومد در
 هم و کنم آوری یاد بهش رفته یادش اگه هم که بپرسم آرش از دیزاین وسایل مورد

 .بود دوم قسمت اصلیم دلیل اما شه طرف بر خودم کنجکاوی

 باهاش؟ کنی چیکار میخوای...بودی داده سفارش دیزاین وسایل سری یه آرش-

 دبای شیک خیلی رو اتاق اون .تووش کنم سوپرایز رو نرسا میخوام هست باال اتاق یه -
 بچینیم

 میکنه؟ تزیین اتاقو اون کی -

 خودم-

 چنده؟ ساعت االن .کنم آماده ناهارو من پس بیدارشیم زود صبح فردا باشه،

 زیچی نذاشت ترسش از آراد کنم کوفت شام میخواست یازدهه، ساعت خانوم تران اجازه با-
 .بدم سفارش پیتزا واستون دادن دستور که؛ بخوریم

 بیخیال....که نمیشه دلیل این ولی .پیتزام عاشق من بود یادش آراد .دیگه سوپرایز یه بازم

 :گفت دیدش که آرش .اومد پایین ها پله از آراد

 میمیرم گشنگی از دارم که داداش بیا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 و لبهام روی زدم سکوت مهر من هم باز .کنارمون اومد غلیظ اخم یه با و حرف بدون آراد
 :وراجی مهر آرش

 همه؟ تو هات مرده صاحاب اون دردته چه باز-

 :گرفت جواب

 هیچی-

 .خوردیم شاممونو سکوت در ما و حال تووی آورد هارو پیتزا رفت و نزد حرفی دیگه آرش
 .وابهخ به رفت بخیر شب گفتن و شام خاطر به آرش از تشکر یه با آراد شد تموم که شام
 :گفت آرش باز

 مرگشه چه باز نیس معلوم پسره...خالق جلل-

 بخیر شبت ..بخوابم رفتم من بیخیال-

 خواهری بخیر شبت-

 و گرم ابخو تخت تووی رفتم همونا با بود شلوار و تیشرت همون لباسم اتاق تووی باال رفتم
 .خوابیدم فکر کلی با و آرشین نرم

 ایینپ اومدم تخت از .خوابم رخت تووی نشستم .کردم باز چشمامو ها پرنده زیبای صدای با
 میقیع نفس شدم، خیره بیرون قشنگ فضای به و کردم باز رو پنجره پنجره، سمت رفتم و

 :گفتم و کشیدم

 عالیه واقعا اینجا-

 

 تشوییدس آرشین اتاق شکر رو خدا کردم عوض مشکیه شلوار و سبزه تونیک اون با لباسامو
 موشال زدن مسواک از بعد .کشید طول حدودا دقیقا چنج دستشویی تووی کارم .داشت جدا
 .چشم خط یه با چرک صورتی لب رژ کردم؛یه مختصری آرایش هم بعد .کردم سر

 .نبود یرتأث بی صدام تن تووی بودنم سرحال .بودن آشپزخونه تووی آرش و آراد .پایین رفتم
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 بخیر زمستونیتون صبح... ســـالم-

 :گفت لبخند با من هیجان همه اون جواب در آرش

 میخونه؟ خروس کبکت چته باز-

 :گفتن به آراد و

 بخیر صبحت-

 فیضمست حسابی تلخم زبان نیش از آرش اما موند جواب بی آراد بخیر صبح...کرد بسنده
 .شد

 !ها؟ بشه آب بر نقشه هات نقشه نرسا به میزنم زنگ میرم کنی زر زر زیادی آرش-

 لب زیر حرص با .انداختم باال واسش ابروهامو که کرد نگام حرص با آرش و خندید آراد
 :غرید

 صبونه بفرمایید...پاره آتیش-

 خنده زیر زد بلند آراد

 :گفت ساختگی حرص با آرش

 آقا بخندی بایدم !میخندی؟ میکنه اذیت منو یورالوت...درد-

 میز های صندلی از یکی پشت نشستم رفتم "الو یور " کلمه به توجه بی ...خندیدم منم
 :گفتم چایی از تشکر برای .ریخت چایی واسم آرش آشپزخونه؛ داخل نفره شیش

 مرسی-

 :گفت من تشکر جواب در بود شده هامون شوخی خیال بی که آرش

 جونت نوش-

 گذاشت ظرفارو که این از بعد آرش .شد خورده سکوت تووی دیشب شام مثل صبحانه
 :گفت سینک، داخل
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 .کردم درست گفتمو بهتون که اتاقی رفتم من خوابیدن، شما که دیشب...ها بچه-

 :گفتم ذوق با

 جدی؟؟؟ -

 ببینیدش باال برید اوهوم-

 :گفت آراد

 اتاق کدوم-

 ببینش برو توم کردم تعریف ترانه واسه-

 باشه-

 قاتا داخل پس آرش و آراد که هم دیگه یکی بودم داخلش من که اتاقا از یکی باال رفتیم
 .بود سوم

 یغج تا دهنم جلو گذاشتم دستمو .اومدم حیرت به دیدم که چیزی از شدیم؛ اتاق وارد آراد با
 نزنم

 :گفتم اراده بی

 نرسا خوشبحال-

 :شد بلند گوشم کنار صداش...نزدیک خیلی...شد نزدیک بهم آراد

 .بود طوری این امسالت تولد میکردی منوقبول توم اگه-

 :گفتم خشک و سرد خیلی...کردم نگاهش برگشتم

 رفت یادت تولدمو اما..کنی سوپرایز منو داشتی فرصت بار یه تو-

 .نکبت پسره.پرید آرش خالقیت خاطر به حسم و خوشحالی همه

 که سب میگرم، آرتروز بیرون برم باغ این از که صبح فردا من خدا به پایین؛ رفتم ها پله از
 .رفتم پایین باال ها پله این از
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 :گفتم ذوق با دیدم که رو آرش

 میشه مرگ ذوق نرسا...آرش عالیه-

 از ماین خان، آراد از اون .ذوق بی و نکبتید جفتتون اَه.زد لبخند یه فقط ذوقم جواب در آرش
 کم کم منم..میکنه آماده رو ها جوجه هم آراد..تو با ساالد و دسر ترانه-- ...زشت پسره این
 دیگه اینا نرسا خونه برم

 کجاس؟ نرسا لباس برو باشه-

 آراده منو اتاق کمد توی-

-Ok میذارم براش هم وسایلو خودم اتاق تووی میکنم آمادش میرم 

 کنم جبران عروسیت-

 :گفتم و خندیدم

 بردی سر حوصلمو دیگه برو گمشو -

 .رفت و کرد خداحافظی خنده با آرش

 که چیزیایی کردن درست به کردم شروع بیخیال !کجاس؟ شده گور به گور آراد این
 .میخواستم

 ظرف دوتا تووی ریختم انار ژله اول الیه .کردم درست رنگ هفت بستنی ژله همه از اول
 تدرس هم کارامل و فنجونی کیک .اولش الیه ببنده تا یخچال داخل گذاشتمش .مختلف
 مه اسپانیایی پان دسر میخواستم همین برای بدم نشون خودمو هنر میخواستم . کردم
 میوه ساالد اول ساالد کردن درست به کردم شروع .شد تموم ها دسر کار .کنم درست
 میخواست آرش اما بود دوستانه مهمونی .ریختم جدا ظرف تا یازده داخل و کردم درست
 خودمم کار اما بود بینم ذره زیر کاراش .آشپزخونه تووی اومد آراد.بذاریم تموم سنگ
 اروه دسر که جایی همون یعنی باال طبقه به و کرد باز درشو و یخچال سمت رفت .میکردم
 :گفت ذوق با .کرد نگاه بودم گذاشته

 کردی چه دختر اوه-
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 دکتر آقای بودن بلد هم کردن ذوق پس

 بودم هنرمند اولم از من-

 لعنت منکرش بر-

 همه هم تیرداد و بود داده یادم رو ایرانی و سنتی غذاهای انواع شهربانو مامان شکر رو خدا
 .بود داده یاد بهم هارو دسر

 .کنه درست بود بلد کوفتی جور همه بود پرور شکم من داداشی که بس

 کباب که ها گوشت و مرغا واسه سس کردن درست به شد مشغول آراد گرفت؛ خندم
 .بخوریم بده معروفشو

 ارمک .کردم آماده هم الویه .ذرت ساالد و اسپانیایی ساالد میوه، ساالد بودم کرده کارامو همه
 یخچال داخل و کرد خودش مخصوص سس به آغشته هارو گوشت هم آراد .بود شده تموم

 ردارمب لیوان یه خواستم .ها نوشابه انواع و دوغ .کرد آماده رو ها نوشیدنی بعدشم گذاشت؛
 دستم از و جلویی لیوان به کرد گیر اما برداشتم لیوان یه باالیی کابینت از .بخورم آب کمی و

 :گفت خنده با طرفم برگشت آراد .شکست و افتاد

 خودمی چلفتی پا دستو باشی هنرمند چقدرم هر-

 :گفتم حرص با

 نیستم تو چیز هیچ من-

 .حموم برم تا باال رفتم شدم خوردن آب بیخیال

 .بیاد در نگرانی از تا میگرفتم تیرداد با تماس یه باید قبلش

 و شدم باهاش زدن حرف بیخیال منم .نداد جواب اما خورد بوق چندتا .گرفتم تماس باهاش
 دمدراوم که حموم از .کشید طول کردنم حموم ساعتی نیم یه.آرشین اتاق حموم داخل رفتم
 یرو انداختم شالمو .نکشیدم شسوار اما حوله؛ با کردن خشک موهامم.پوشیدم لباسامو
 نای تووی حاال تا اتاق، داخل رفتم .نداد جواب کسی زدم در .پسرا اتاق سمت رفتم و سرم
 و داشت چوبی تخت یه چون .بود آرش بابای و مامان اتاق اینجا ظاهرا بودم، نیومده اتاق
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 تاقیا اون .بخوره آرش سیستم به که نبود رنگی .بود ای قهوه کرم رنگ به هم اتاق دیزاین
 آب شیر صدای .بود خودش اتاق حتما هم کنه سوپرایز تووش رو نرسا میخواست که هم
 اتاق هر تووی .بود مجهزی خونه .حموم رفته آراد حتما بود، اتاق تووی که دری از میومد
 ودب گفته آرش که لباسی .کمد سمت رفتم .بود عالی این و داشت مجزا دستشویی حموم
 پیراهن یه .بود آویزون میداد رو آراد بوی که دوختی خوش شلوار و پیراهن کنار درست
 بینیم به رو آراد لباس اراده بی .بود کتون از جنسش که مشکی شلوار یه با بو رنگ مشکی
 خمز  غرور بخوام که نبود کسی دیگه اینجا .داد می خوبی بوی چه .کردم بوش .کردم نزدیک
 صدای متوجه اصال و بردم می لذت لباسش کردن بو از داشتم .بدم نشون بهش خوردمو
 تن حوله یه بیرون اومد حموم از آراد و شد باز حموم در هوو یه . نشدم آب شدن قطع
 رسان لباس و کمد تووی کردم شوت لباسشو شدم اش متوجه تا .بود تنش ای سورمه پوش
 :پرسید موزماری با .برداشتم رو

 !ما؟ اتاق تووی داشتی کاری-

 :مگفت تپه تپه با .کنم می بو لباسشو دارم که بود دیده منو مطمئنم بودم، کرده هول

 ...آره یعنی...یعنی..نه..ن-

 :گفت آراد .دادم نشون بهش رو بود دستم توو که نرسا لباس

 .میکردیا دیگه کار یه داشتی اومدم وقتی من اما...کردی هول چرا دختر-

 شد دراز زبونم کردمو پیدا خودمو

 .نداره ربطی من به .کن فک میخواد دلت طور هر شما محترم آقای-

 .بیرون رفتم اتاق از خندونش چهره به توجه بی .میخندید داشت آراد ولی

 ساعت نیم هم نرسا و ؛آرش بیان هفت ساعت مهمونا که بود قرار و بود چهار ساعت
 .اومدن می بعدش

 ختیل کمی یه .بود خوشگل هم خیلی و بود قرمز که لباسم بشم، آماده خودم بود مونده حاال
 وقتی ماا پوشیدنش، به کنم قانع خودمو تونستم نمی .شد نمی شب هزار که شب یه اما بود
 باسمل .اومد نمی بد نظرم به هم خیلی بیارم در رو آراد حرص لباس این با میتونم دیدم می



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 66 

 .شتدا دنباله پشت از اما بود زانوم باالی تا جلو از بود طوری هم دامنش .بود دکلته باال از
 خیلی موهام رنگ .شالقی لخت موهامو اول .بودم مدلش عاشق من و بود شیک خیلی
 خط یه .کردن آرایش به کردم شروع کردم؛ لخت لخت موهامو که این از بعد .بود قشنگ
 لریم .زدم آجری گونه رژ .کرد برابر چند خمارمو و زیتونی چشمای جلوه که کشیدم چشم
 بود نازک هام لب درسته .بود زیبا خیلی چشمام .کشیدم پشتم پر های مژه روی بار چند رو
 لکهب خودم فقط نه البته ..بودم عاشقش من و بود جیگر خیلی چشمام اما نبود ای قلوه و
 تا زدم قرمز رژ هم آخر در در، اون به این :گفت می همیشه هم تیرداد.بودن عاشقش همه
 وهامم کشیدن اتو .بود شده نیم و پنج ساعت ؛ کردم نگاه ساعت به .بشه ست لباسم با

 دمنپوشی لباسمو اما .تقریبا بود شده تموم کارم .بود پشت پر چون کشید طول خیلی
 روشن گوشیمو اینترنت .ها مهمون اومدن از قبل دقیقه بیست ذارم می نبستم، موهامم
 چک ور تیرداد جدید پستای رفتم اول .بود بهتر که هیچی از .چرخی ول اینستا رفتم و کردم
 "دمجدی دوستای و من."بود نوشته زیرش و بود گذاشته عکس بچه پسر تا چند با .کردم
 غلب رو ها بچه از یکی لبخند با بود؛ مهربون واقعا تیرداد .بودن بهزیستی های بچه حتما
 وقت هیچ .بودن زده حلقه دورش هم بقیه .بود گرفته هم رو دیگه یکی دست .بود کرده

 تباب فهمیدم پیش روز چند .شه دار خبر میکنه که خیری کار از کسی اومد نمی خوشش
 .بهزیستی ایه بچه با که بود ننوشته پستش زیر اما .نگرفته پولی بهزیستی ساختمونی کار

 تازه کردم الیک همرو بودن، گذاشته جدید های پست دوستام همه .کردم الیک عکسشو
 رو آراد اسم .ذهنم به زد فکری یه هوو یه .داشتم وقت فعال من و شیش ساعت بود، شده
 سومین...آراده عکس کدومش ببینم تا گشتم .شد باز برام زارع آراد پیج چندتا .کردم سرچ
 گل فضولیم منم حاال .کرده شوقفل پیج لعنتی دیدم که روش رفتم .بود آراد عکس پیج
 زارع قایآ لفظ از..شدم زارع آقای پیج بیخیال .نداشتم ای چاره اما پستاشو، ببینم بود کرده
 هامو فعل یا زارع آقای گفتم می بهش بدم حرصش خواستم می وقت هر گرفت؛ خندم
 گاهن ساعت به .کردم بازی آپ میک کم یه رفتم همین برای نداشتم کاری .بستم می جمع
 .ختمری وری یه موهامو وبعدشم پوشیدم لباسمو سریع .بود هفت به ربع یک اوه وها...کردم
 اه پله از .براشون کرد باز رو در آراد ظاهرا .زدن رو در زنگ که پوشیدم می کفشامو داشتم
 .نهک دعوت دوستاشو تا سه قراره کال که گفت آرش بودن، اومده پسر دوتا .پایین رفتم
 اون نگاه .دادم سالم و پایین رفتم .عرشیا و علیرضا مونه می پس .میشناختم که رو افشین
 نا .خدایی حد این تا دیگه نه اما شدم العاده فوق دونستم می .من سمت چرخید دوتا
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 می .کرد غلیظ اخم یه کم کم اما زد برق نگاهش اول آراد، سمت چرخید چشمم خودآگاه
 بخواد دلم طور هر من داره؟ ربطی چه اون به اما بگیره ایراد لباسم از خواد می دونستم
 که بودم کرده دراز رو متریم شیش زبون حسابی .نیس مربوط هم اون به و میپوشم لباس
 برای .کردن تعارف شربت مهمونامون به و اومدن کارا خدمت .بگیرم حالشو زد حرفی اگه
 :گفتم بهش بدم حرصش بیشتر اینکه

 کنید؟ نمی معرفی دوستانو!آراد؟ آقا-

 بود یهای اسم همون حد در کنه معرفیشون آراد بود قرار اگه و میدونستم اسمشونو اینکه با
 .ادآر  دادن حرص برای دیگه پسرای به توجه بود خوبی روش بازم اما دونستم، می خودم که
 :گفت حرص با

 خان علیرضا گل داداش عرشیا ایشونم و...علیرضاست ایشون-

 .بودن شبیه بهم چقدر اینا من خدای وای ...کنم دقت بهشون کردم وقت تازه

 :داد ادامه کالفه آراد

 .هستن ترانه هم خانوم این و-

 مه کاری هر .اومد نمی در خونش میزدی کارد رو آراد.جلو آوردن دستشونو عرشیا و علیرضا
 مرد هیچ دست امکان حد تا من یکی؛ این بود محال اما آراد دادن حرص واسه میکردم که

 جزء کار این اما کردم؛ نمی گیری سخت خیلی حجاب روی .کردم نمی لمس رو ای غریبه
 : گفتم همین واسه دم، نمی دست من بفهمونم بهشون کردم سعی .بود من های قرمز خط

 تون آشنایی از خوشبختم خیلی آقایون-

 و کرد جمع رو دستش .ندارم هاشون دست لمس برای تمایلی هیچ که شد متوجه علیرضا
 :گفت

 همچنین به-

 :گفت باشه ذاتی میزدم حدس که شیطنتی با عرشیا اما

 قشنگ چشم طور همین منم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 68 

 حال هر به .دادم می تشخیص رو ها آدم راحتی به که بود این من خصوصیات از یکی
 رپس یه که بود این خاطر به فقط عرشیا رفتار شدم متوجه .سرم خیر بودم روانشناس
 :گفت خشونت با آراد .زدم لبخندی و نگرفتم سخت همین برای .بود شیطون

 .رسیم می خدمت ترانه با االن ها بچه ببخشید-

 خدمت زا دوتا اونجا آشپزخونه؛ تووی کرد شوتم کنم اعتراض که این از قبل و کشید دستمو
 هب پذیرایی وظیفه تا اومدن میکردم آرایش داشتم وقتی پیش ساعت یه .بودن مرد کارای
 .فتنر  اوناهم و بیرون برن گفت بهشون آراد .ببریم لذت جشن از بتونیم و نباشه ما عهده
 با .بود رسیده خدمتش به دیشب که داد فشار رو دستی همون .داد دیگه فشار یه دستمو
 :نالیدم درد

 دستم آخ-

 ها؟ کردی؟ تنت چیه این-

 توچه؟ به-

 مربوطه خیلیم من به-

 تو االن اما .شدم می الل بودم،جلوت عاشقت..کردم خریت من وقتی یه...خان آراد ببین-
 نباهاشو چون ..توئه از بیشتر ارزششون برام هم دوستات حتی...نداری واسم ارزشی هیچ
 شدی؟؟ متوجه.شدم همکالم

 ردک قفلشون و میز روی گذاشت دستاشو...صندلی روی نشست و کرد نگاه بهم باور نا آراد
 :گفت لرزید می که صدایی با پایین انداخت سرشو هم تووی

 بیرون برو-

 :گفت عرشیا .بیرون رفتم و ندادم محل خرابش حال به منم

 رو ما خب خونه؟ آشپز تووی میرید بعد کنید می دعوت مهمون ...ها زشته خیلی ترانه -
 .دیگه نمیکردید دعوت

 :گفت و کلش پس زد علیرضا
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 شدی؟ وروره باز تو پسر-

 :گفت و من سمت کرد رو عرشیا

 ترانه؟ گم می دروغ-

 :گفتم و خندیدم

 خوام می معذرت شما از دوستتون هوویی یه رفتار بابت من شماست با حق نه-

 سوگل..بودن ما اکیپ بار این .کرد باز رو در ها خدمه از یکی دراومد؛ صدا به در زنگ دوباره
 .بیاد نمیتونه و کرده زایمان دیشب داداشش زن که گفت و بود زده زنگ دیشب

 به کردم شون راهنمایی و کردم بش و خوش همه با .بودن اومده فرشته و تارا و آتوسا اما
 نرسا های وسایل خودم اتاق آخه .کنند عوض هاشونو لباس که آرش و آراد اتاق سمت
 :گفت و جلوم پرید عرشیا اومدم پایین های پله از که همین.بود داخلش

 کنار بزار من واسه گلوشو تو بپر آلو دونه یه..آبجی-

 باشه دوما...هلوعه نیس آلو که اوال-

 آلو یا هلوئه چیه؟ ها کرم اون زیر نمیدونه آدم کردن آرایش انقدر خب -

 رشیاع و علیرضا به پایین؛ اومدن دخترا اینکه از بعد .بود مزه با واقعا پسر این...خندیدم
 شربت جدیدمون مهمونای واسه تا آشپزخونه تووی رفتن کارا خدمت کردم معرفیشون
 که کردم باز رو در رفتم .افشین   بودم مطمئن بار این اومد در صدا به در زنگ دوباره .بیارن
 لیوان دارن کارا خدمت دیدم که کردم پرسی احوال و سالم باهاش .خودشونن بعله...دیدم
 آشپزخونه تووی که هست ای دقیقه بیست یه آراد افتاد یادم...میکنن جمع هارو شربت
 مین آوردم؟ می در دلش از باید .بودم شکسته دلشو .بود بد خیلی بهش حرفام...نشسته
 یم خدا هم دلیلشو .باشه ناراحت دستم از خواستم نمی اما .بکنم چیکار باید دونستم
 روی گذاشتم دستمو .میز روی بود گذاشته سرشو .آشپزخونه سمت رفتم .دونست
 :پایین انداختم سرمو.زیتونیم چشمای تووی دوخت غمگینشو نگاه و باال آورد سرشو..شونش

 آراد میخوام معذرت-
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 حقمه حرفات شنیدن...نخوا-

 نکن زهر جفتمون کام به جشنو لطفا آراد-

 اومدن تا .صندلی یه روی نشستم .رفتیم باهم و داد تکون باشه نشونه به سرشو و زد لبخند
 هک عرشیا همه از اول مهمونامون آنالیز به کردم شروع .داشتم وقت دقیقه ده آرش و نرسا
 الغری اما ورزیده هیکل...بود چشم توی خیلی زیادش؛ جوش و جنب خاطر به

 اام .شده تیغ سه صورت و خرمایی موهای با عسلی چشمای...علیرضا مثل درست.داشت
 یسبزصدر  های تیشرت با بودن پوشیده خاکی های شلوار دو هر...داشت ریش ته علیرضا
 که اراهمت .بود زانوش پایین تا که بود تنش صورتی پیرهن آتوسا .بودن شده شیک خیلی و

 به قدش که بود پوشیده دکلته مشکی پیرهن یه.بود تر لختی همه از تخته به بزنم ماشاال
 بلند پیرهن یه .بود اومده تر پوشیده همه از فرشته اما .بود اومده باسنش روی تا زور
 هی هم افیشن .پوشیده و شیک خیلی.ربع سه های آستین و ای گره مدل یقه با بنفش
 اهنپیر  همون ...آراد آخر در و...مشکی شلوار و مشکی اسپورت کت با سفید مردونه پیراهن
 باریک مزقر  کراوات یه با بود تنش میکردم بو اتاق تووی که مشکیش شلوار و کوتاه آستین
 اب مشکیش چشمای و صورتش تووی بود ریخته کج موهاشو ...ورنی مردونه های کفش و
 به و دکر  قطع افشین با حرفشو که شد نگاهم سنگینی متوجه .میکرد بازی آدم روان و روح
 و ندزدیدم نگاهمو قبلی های بار خالف بر بار این کرد؛ نگاه میکردم نگاهش خیره که من
 عرشیا که مالیمی آهنگ داشت؟ چی چشماش این تووی خدایا ...کردم نگاهش خیره
 چشمای اون تووی بودم شده غرق من .کرد تر آروم رو آروم لحظه اون بود گذاشته
 چهی که انگار بود، شده متوقف زمان انگار چشما؛ اون جز به نمیدیدم چیز هیچ .تاریکش
 اون از در زنگ صدای با .بود دنیام همه روزی که آرادی با بودم من فقط انگار .نبود کس
 .بودیم اومده بیرون شیرین خلسه

 :گفت بلندی صدای با .نشستم گوشه یه هم من .کنه باز رو در تا در سمت رفت آراد

 اومدن خانومش و آرش ها بچه-

 و شد باز در .کردن درست راهرویی و ایستادن راست سمت دخترا و در چپ سمت پسرا
 برای تارا .شد داخل بود شده دیدشون مانع آرش بزرگ های دست که هایی چشم با نرسا
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 شروع هم با همه .داد نشون رو سه آخر در و دو یک، عدد انگشتاش با شدنمون هماهنگ
 خوندن به کردیم

 ...مبارک تولدت مبارک مبارک...مبارک تولدت تولد تولد-

 های بادکنک با که سالنی به باور نا و برداشت هاش چشم روی از رو آرش های دست نرسا
 هتب حالت از وقتی .خوندن می براش داشتن همچنان ها بچه .بود شده پر سفید و بنفش
 شکرت بچه تک تک از نرسا .بودن شده زیبا خیلی .آرش بغل تو پرید و برگشت شد خارج
 من سمت اومد و کرد

 خواهری مبارک تولدت-

 ترانه کنم تشکر ازت چطور دونم نمی-

 لیسباب و مو اتو...شیا حاضر زودی .آرشینه اتاق تووی ...بپوش رو لباست برو دیگه بسه-
 .داشتی الزم اگه اتاق تووی گذاشتم هم

 روعش رسما   مهمونی عرشیا توسط استریو شدن روشن با ... باال رفت و زد دانی قدر لبخند
 مه عرشیا .رقصیدن به کردن شروع و پریدن جا از فنر عین خواسته خدا از که دخترا .شد
 می داشتن دختر تا چند انگار نه انگار .وسط پرید بکشه خجالت ای ذره که این بدون
 .دمنبو نامحرم های پسر جلوی رقصیدن اهل من .بود رفته سر حوصلم .وسط اون رقصیدن
 هم نرسا .شناسم نمی هایی پسر نه هم اون .بود راحت خیالم و بود تیرداد که مواقعی فقط
 .ردک می صحبت علیرضا و آرش با داشت آراد .انداختم سالن مخالف سمت به نگاهی .نبود
 بود؟؟ کجا افشین پس

 هست؟؟ اجازه-

 رچقد پسر این کردم فکر خودم با لحظه اون .بود افشین ...صدا صاحب سمت برگشتم
 :گفتم بهش و کشیدم کنار رو خودم کمی .زادست حالل

 بفرمایید-

 خوبه؟؟ اوضاع !کنی؟ می چیکار رو هات درس...خانوم ترانه خب-

 عالیه گرامیمون های استاد لطف به-
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 کنم کمکت بگو داشتی ایرادی اگه-

 هوش همه اون با پسری بود جالب برام ... بود دانشکده های خون درس بچه از یکی افشین
 و بوده ریاضی اش رشته فهمیدم بعدا که خونه می درس آزاد دانشگاه چطور ذکاوت و

 دوباره تونسته نمی .گرفته ها دانشگاه بهترین از یکی تووی رو پتروشیمی مهندسی مدرک
 .خونده روانشناسی آزاد هم همین برای بده ملی کنکور

 حتما   لطفت از مرسی-

 :گفت آلودی غضب صدای با آراد که بگه چیزی خواست

 جان افشین-

 .بود ایستاده ما روبروی که آراد سمت برگشت ما دوی هر سر

 داداش؟ جان-

 داره کارت علیرضا -

 ور چاش آراد و رفت علیرضا سمت به من از کوتاهی عذرخواهی با و شد بلند جا از افشین
 :گرفت

 الحمدالله؟؟ میگذره خوش-

 :گفتم و زدم دراری حرص لبخند

 دونم؟؟ نمی رو شما خیلی که من به-

 برام کردی زهر رو جشن-

 .خب آوردی می رو شیدا گذره؟؟ نمی خوش بهت تنهایی چرا؟؟ ... ا  -

 آن یک ترس از لحظه اون که طوری .کرد نگاهم برگشت نشسته خون به هایی چشم با
 .لرزیدم

 بیارمش تونستم نمی هم بیارم اونو خواستم می اگه-

 چرا؟؟-
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 نیست ایران-

 یالخ ذهی ولی باشه خبر بی ازش سال پنج گذشت از بعد داشتم امید ... شدم دلخور کمی
 دمز  زل جدی خیلی باشم ریلکس کردم سعی .کرد می عاشقی ادعای که االن حتی ... باطل
 :گفتم شیطنت با و چشماش تووی

 یناراحت ... کنم می جور پارتنر برات بیا نداره اشکال ... ناراحتی اون خاطر به پس ... آهان-
 نداره

 .داد تشخیص ازش رو چیز هیچ شد نمی که بود تاریک انقدر چشماش .کرد نگاهم دلخور
 .بود هویدا چشماش تووی ددلخوری و عشق ... شفاف .نگاهش رنگ بود عجیب امشب اما

 ترانه شدی عوض چقدر-

 ...شم عوضی اینکه از بهتر-

 المصب کن رحم بهم تو ولی عوضیم من ترانه باشه-

 .گرفت خون خفه آرش و نرسا اومدن با

 بهم فرار برای و بود شده متوجه هم اون ... کنم فرار ازش کردم می سعی مهمونی آخر تا
 .نداشتم رو طرفش به رفتن برای ای عالقه هم من و اومد نمی من طرف .کرد می کمک

 یباز  مسخره و خنده کلی با هم رو کیک و گرفت رو کادوهاش .کرد فوت رو هاش شمع نرسا
 .برید

 هت اومدم هم بعدش .کردم روشن رو ها شمع و باال رفتم من رفتن، می داشتن مهمونا وقتی
 اما ام خونه عین درست .داشت قرار مجنونی بید درخت زیر که بود بزرگ خیلی تاب یه .باغ
 لیرضاع کاش ای"گفتم خودم پیش تاب روی نشستم.بود تر شیک خیلی که تفاوت این با
 داوم آراد گذشت؛ که کمی .دادم تکون رو تاب کمی پام با "میگرفت عکس من از هم اینجا
 اشپاه به و کرد خم هاشو زانو تاب پایه به داد تکیه و زمین روی نشست حرف بی... کنارم
 نگاهش با که کردم می نگاه بهش داشتم ...پاهاش روی گذاشت هم دستاشو .داد فاصله
 بش سیاه رنگ با که بودم نگاهی غرق .نداشتم بر چشم آراد از من اما .کرد گیر غافل منو

 .بود شده هماهنگ
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 !ترانه؟-

 ردمک نگاهش سوالی و رفتم فرو مغرورم و یخی قالب تووی من و بود تلنگر یه برام صداش

 بشنوم؟ خودش زبون رو زیتونی چشم دختر زندگی داستان میشه-

 :گفتم و زدم پوزخند

 نداره ای قصه دیگه که سالهاست زیتونی چشم دختر-

 بشنوم میخوام االن...داشته که قبال  -

 بشه؟ چی که-

 عوضیم چقدر بدونم که-

 .کردم می دادنش عذاب برای کاری هر من ضعفم؛ نقطه روی گذاشت دست

 ازدواجشون از بعد ...بودن جونی جون دوست دوتا روزی یه...زیتونی چشم دختر داستان-
 رپس یه بعدش دوسال و شد پسر یه صاحب یکی اون ولی شد نمی دار بچه همسرش یکی
 هاسال دوست دوتا این.شد دختر یه صاحب هم اون نیاز و نذر کلی با بعد سال چند .دیگه
 .بره دنیا از دوست دو از یکی شد باعث فاجعه یه شایدم حادثه، یه اما .بودن هم کنار در

 ونوپرش و بال زیر دیگه دوست .بودن جوون پسراشون موقع اون .کرد سکته غم از همسرش
 مکدونن نمیخواست .شد دخترش عاشق کوچیکه پسر و گرفت زن بزرگه پسر برای گرفت
 گفت باباش دوست به و رفت سیع همین واسه بشکنه

 :دادم ادامه و کشیدم آه

 دختر عاشق همه اما .اومد دنیا به تیرداد و شد باردار مامان...کردن ازدواج بابا و مامان
 باردار مامان که دوم بار .نداشت وجود دار نگه نسل اسم به چیزی ما خونواده تووی بودن،
 خترد این گفت می...ترانه گذاشت اسمشو آقاجونم..اومد دنیا به زیتونی چشم دختر شد،
 شخونواد اندازه و حد از بیش توجه خاطر به ترانه و گذشت سالها...شه می زندگیمون ترانه
 داداشش اما نداشتن، وقت ها بچه برای وقت هیچ مادرش و پدر .شد لوس و مغرور
 دوست دختر یه با مدرسه تووی شد؛ که ساله سیزده .داشت رو دخترکوچولو هوای همیشه
 و داشت هواشو خیلی نرسا اما .نداشت دوستی هیچ بودنش مغرور خاطر به ترانه .شد
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 خونه رفتم می داشتم که روز یه ...بشه کشیده سمتش به ترانه شد باعث که بود مهربون
 .بود جذاب حد از بیش...دیدم رو پسری یه اینا نرسا

 :کردنش توصیف به کردم شروع و کردم نگاه بهش

 صورتی و نازک تقریبا لبای صاف، مردونه و متوسط بینی مشکی، درشت چشمای-
 راپس که بود شده مد روزا اون آخه بود جالب برام .باال بود زده شو مشکی موهای...کشیده
 بود دهپوشی جین شلوار .قیافش بود مردونه پوشی شیک عین در اون اما .باشن تیغی تیغ
 من ختب رنگ به و بود باز باالیش دکمه دوتا که مردونه پیراهن یه با...نبود جذب خیلی که
 حالم متوجه نرسا .بود پسر اون پیش حواسم همه اما .زدم حرف نرسا با کلی روز اون .بود
 روز هر من و گذشت مدتی..پیچوندمش و ندادم جوابی من اما شده؟ چی پرسید ازم که شد
 چرهپن از هم گاهی.دیدمش می گاهی .ببینم رو پسر اون بلکه تا اینا نرسا خونه رفتم می
 اون ویالیی خونه در به نرسا اتاق پنچره از داشتم .بود ماه دی هشتم...اینا نرسا خونه حیاط
 نگاه و مداو وقتی.کنه درست جفتمون واسه شیرکاکائو بود رفته نرسا .کردم می نگاه پسره
 در ات اونجا برم من بود قرار راستش...زدن حرف به کرد شروع دید خونه اون در به منو خیره
 .بزنیم حرف بود شده نرسا آشفتگی باعث که موضوعی مورد

 :گفت نرسا

 نمی .بیرون اومد خونه اون از پسره یه گشتم می بر داشتم که مدرسه از دیروز ترانه-
 اه همسایه من اما اینجا اومدیم که هست ماه سه تقریبا که میدونی خودت آخه شناختمش

 .داد بهم شمارشو کنم می نگاهش دارم دید که پسره .شناسم نمی رو

 مدت همه این که پسری یعنی .روم ریختن یخ آب سطل انگار نرسا حرف شدن تموم با
 نگاه سانر  به باور نا !کرد؟ قبول اونم و داد پیشنهاد دوستم بهترین به کردم می فکر بهش
 :گفتم و کردم

 شدی؟ دوست باهاش تو یعنی-

 خسته باشم ها بچه بقیه مثل خوام می ..بشم خوام می اما نشدم دوست :گفت هم نرسا
 ترانه شدم
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 عصبی هم سر آخر .نشد اما کنم منصرفش پسر اون با شدن دوست از کردم سعی کلی
 خونمون اومدم

 می ونبینش اتفاقات از اومد می.میرفتم خونشون به کمتر من .شد دوست پسر اون با نرسا
 :گفت بهم روز یه .کردم می حسودی کلی من و گفت

 بیا باهام هم تو...ببینمش برم تنها ترسم می اما..دارم قرار باهاش امروز من ترانه-

 قبول و بشم دوستم تنها خیال بی تونستم نمی اما کردم می فرار پسر اون دیدن از اینکه با
 یمر  می باهم هم اونجا از و اینا نرسا خونه میرم که گفتم مامان به روز اون..بریم باهم کردم
 ترساس با توام که ای بچگونه ذوق با نرسا پیش رفتم وقتی.کرد قبول هم مامان و استخر
 :گفت

 ترسم نمی دیگه ...میاره شو صمیمی دوست اونم ترانه-

 کردم یم فرار ازش که پسری دیدن با رفتیم وقتی .ترسه می واقعا که بود مشخص کامال اما
 شاسم بود گفته نرسا ..بود من به هم اون خیره نگاه .مردم می غصه از داشتم دوستش با

 بده نشون بهم که نداشت عکس ازش اما...آرش  

 :گفت و برد مشکی پسرچشم دوست سمت به دستشو نرسا تعجب کمال در

 پسرم دوست آرش ترانه-

 :گفت و کرد اشاره دوستش سمت به بعد

 خان آراد آرش، دوست

 چند هر گذشت خوش بهم خیلی روز اون..بزنم داد میخواستم خوشحالی از لحظه اون
 با نرسا وقت هر بعد به روز اون از... بودیم پسرا با کمی تایم و داشتیم شدیدی استرس
 آراد بودم شده متوجه کم مدت این توی..بودیم همراهشون هم آراد و من داشت قرار آرش
 شوخ آرش اما.کنم قرار بر ارتباط باهاش تونستم نمی من و بود مغروری پسر آرش برعکس
 اه روز خالصه .ساله چهارده ما و بودن ساله نوزده اونا .گذاشت می سرم به سر مرتب و بود
 می باشگاه چون شدن می تر درشت قرارمون بار هر توی آرش و آراد .گذشت می هم پشت
 خونه زا خیلی که رقص باشگاه جلو میون در روز یک تقریبا بود شده که تابستون .رفتن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 .پرید رنگم من.پیشمون اومد تنهایی آرش روز یک .دیدیم می همو داشت فاصله هامون
 :فتگ و کرد نگاهم شیطنت با که پرسیدم ازش !نبود؟ همراهش آراد که بود شده چی یعنی
 درگیر ذهنم برگردیم خواستیم وقتی تا روز اون کل نیس، مهم خیلی نه :گفتم مهمه؟ واست
 این یتوو :گفت آشکاری نگرانی با .خورده سرما گفت آروم خیلی آرش برگشتن موقع .بود
 ردنک خالی یخ آب اومدیم که باشگاه از :گفت و خندید آرش دیگه؟ چیه سرماخوردگی گرما
 هر .دوستاش فکری بی از شدم عصبی .خوردش سرما بود کرده عرق اونم ها بچه روش
 گهدی و بودم نگرانش خیلی شب.نتونستم بده شمارشو بگم آرش به کردم سعی چقدر
 آرش از برام رو آراد شماره لطفا که دادم اس ام اس نرسا به کنم کنترل خودمو نتونستم
 لیخی همین برای کنه؛ بازی اس دو و یک ساعت تا آرش با همیشه داشت عادت اونم .بگیر
 .تادفرس برام رو شد می زندگیم تموم داشت که پسری شماره بعد کمی .داد جوابمو سریع
 که ودب گرفته و آلود خواب صداش گرفتم شمارشو کنم نگاه ساعت به اینکه بدون سریع
 شآر  .اومد قرار سر هم اون دوباره بعد روز چند .کردم قطع .بزنم حرف نتونستم...الو گفت
 تنها رو دوتا ما که خواستن می .رفت همراهش هم نرسا که بگیره بستنی برامون رفت
 همون با داد بهم شمارشو آخر در .کرد باز رو بحث سر . ذاشتن نمی کاش ای که .بذارند
 باشیم ارتباط در هم با هم نرسا و آرش های قرار از جدا خواست ازم خودش مغرور پرستیژ

 وسی رو شمارش همین برای منم بود مزاحمت شب اون که دختری اون بگم تونستم نمی.
 تمخواس نمی اما داشتم هیجان خیلی روز اون .گیرم می تماس باهات خودم که گفتم و کردم
 یه .مخرید دیگه کارت سیم یه رفتم اما خونه، گردم می بر من گفتم همین برای بفهمه آراد
 هم اون شدم، عاشق من کم کم .دومم خط همون با کردیم می بازی اس ام اس باهم مدت
 رو همه حدشه؛ از بیش غرور   از کردم می فکر من .نکرد اعتراف اما بود عاشقانه رفتارش
 .کردم می اشتباه اما .ذاشتم می غرور پای

 رفتم می که وقتیایی .هامون زدن قدم و هامون بازی برف .بود شیرین خیلی خاطراتمون
 .بود کرده دودی رو ماشینش های شیشه . نداشتم هم لب رژ یه زدن جرئت ببینمش
 خواد ینم و غیرتشه از دونستم می اما ببینه باهم رو ما کسی خواد نمی که بود این دلیلش
 رفتیم یم باید بشیم پیاده بود قرار هم اگر .بودیم ماشین تو هم اکثرا   و ببینه رو من کسی
 گمب خاطراتمون از .بودمش دیده تعقیبم حال در بارها رفتم می که مدرسه .برادرش استیدو
 لی وتاهک مانتو ...برسم نظر به خانونم خیلی خواستم می یادمه خوب .قرارمون اولین برات؟؟
 تازه .بود پام مشکی بلند بوت و بودم بسته دوری رو مشکیم روسری .جذب شلوارجین با
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 .نشه رابخ تیپم که بودم نپوشیده رو شرتم سوئی .بود سرد خیلی هوا ولی بود شده پاییز
 اب بود پاش شلوارجین .باشیم شده ست باهم ناخودآگاه شد نمی باورم .بود اومده هم اون
 الجک به نگاهم وقتی .بود داده باال همیشه مثل رو موهاش .اسپورت مشکی مردونه پیراهن
 خیلی هامون بحث .بودیم نشده دوست رسما   هنوز .دهنم تووی اومد قلبم افتاد هاش
 وفق بر زندگی و شد می زیاد هامونم قرار کم کم .خودمون اال چیز همه مورد در .بود مسخره
 ایپ ذاشتم می رو کرد نمی عالقه ابراز بهم اینکه .بودم اومده کنار غرورش با .بود مردامون
 از زمزمه مامان .اومد پیش دعواهایی هم خونه تووی کم کم .کردم می اشتباه اما غرورش؛
 یه امانم کردیم می فکر تیرداد و من .اینجاس زندگیش و کار گفت می هم بابا.کرد می رفتن
 خوام می طالق گفت که روزی اما .بره ذاره نمی شده که هم ما خاطر به و داره گذر زود تب
 مهم واسش شده خراب اون به رفتن انقدر مامان .مردیم می تعجب از داشتیم تیرداد و من
 زما تیرداد روز اون .همیشه برای بره و کنه ول بابامو تر مهم همه از و زندگیش و ما که بود

 . بودیم شده صمیمی باهم خیلی ماه 6 این تووی .بشم آروم کمی تا آراد پیش برم خواست
 .نگم آراد به چیزی دونستنش مورد در خواست ازم اما دونست می رو چیز همه تیرداد

 تا دچن اما .بگیرم تماس گوشیش با خواستم .دانشگاه دم رفتم من که .بود دوم ترم آراد .
 لوج رفتم .بودن قصه آراد رشته هم شدم متوجه هاشون صحبت از که بیرون اومدن دانشجو
 ریعس خیلی یکیشون شناسید؟ می رو زارع آقای شما آقایون؟ ببخشید:پرسیدم ازشون
 خواستم نمی هستید؟ خواهرشون شما .رفت خیابون ور اون شاپ کافی به بله:داد جواب
 متس رفتم .کردم تشکر هم بعدش بله :گفتم همین برای بره دوستاش پیش آراد آبروی
 ودنب آراد کنار با فقط خواستم می .نبود خوب اصال حالم کافه، داخل رفتم .فرانسه کافه
 فتمر  وقتی اما .داشتم نیاز عشقم به فقط االن و طالق بچه یه شدم می فردا از من .شم آروم
 دست .بود عشقم کنار شرابی مو دختر یه .شد خراب سرم رو دنیا دیدم که چیزی از داخل
 می توضیح ازش اگه اما بود حرف کم آراد درسته .باشم آروم کردم سعی .هم دست تو

 ...خونه رفتم .داد می توضیح برام خواستم

 :دادم ادامه بغض با

 همب ماه شیش بعد .زد زنگ آراد شب..گفتم گریه با تیرداد برای رو چی همه خونه رفتم-
 هاردهچ دختر یه از بیشتر خیلی من لیاقت..شم می دکتر یه دارم من..ترانه ببین :گفت
 .سالس
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 :ریختم اشک قطره یه

 .شد تموم زیتونی چشم داستان-

 :گفت بغض با آراد

 شد؟ چی بعدش بده، ادامه...ترانه-

 شه نمی مربوط تو به بقیش..شد تموم تو داستان-

 :کردم شروع دوباره همین برای بدم زجرش بیشتر خواستم می لطفا-

 غیرت .داشت هوامو اما نبود، عاشقم درسته .هامون عاشقانه .شد تموم چی همه شب اون-
 تنیبس .کردنامون بازی والیبال .رفتنا سینما . ها جدول کنار رفتن راه.بود مراقبم .داشت
 ایبر  ...ولی بخورم بستنی زمستون تووی باها تونم می سال هر کردم می فکر .ها خوردن
 باقی افض تووی اکسیژنی دیگه کردم حس که طوری کشیدم عمیقی نفس بغضم بردن فرو
 من .پیانو تمرین و برادرش استدیوی به رفتن .شد تموم چیز همه :دادم ادامه .بود نمونده
 بابام و مامان .دانشگاه رفت که فرداش .فهمید رو چیز همه هم تیرداد .خاطراتش و موندم
 ...تیغ یه و بودم من .دادگاه بودن رفته هم

 :کردم اشاره بود محو خیلی که دستم روی زخم جای به

 االییب همسایه اینکه تا .رفت خون من از حسابی و نبود خونه کسی بینی؟ می....ببینش-
 و شم بلند تونستم نمی من زد زنگ چی هر .بود دوست تیرداد با پسرش...درمون دم اومد
 چند که شد چی دونم نمی .کردم نمی رو کار این هم تونستم می اگه .کنم باز رو در برم
 خون غرق منو وقتی کرد می صدا منو و زد می داد تیرداد .شد باز شدت به در بعد لحظه
 بعد .بوسید می و کرد بغل منو و زد داد .ائمه بقیه و علی امام کردن صدا به کرد شروع دید
 کی کردن عمل رو من اینکه از بعد .بیمارستان برد و کرد بلند رو من وضع و سر همون با

 ردد دونست می اما باباس و مامان خاطر به که بود گفته همه به تیرداد .بودم بیهوش هفته
 نماو .کردم می التماس و گریه من اما بگیره رو حالت که سراغت بیاد خواست می .چیه من
 دادتیر  .موهام به نزدم دست االن همین تا بعدش ولی زدم پسرونه موهامو روز یه.کرد قبول
 .دبو سماء اسمش روانشناس؛ یه پیش برد منو شه می تر بد روز به روز حالم من دید که
 توو .مبد تحصیل ادامه خواستم نمی دیگه من .برگردوند زندگی به سال سه از بعد منو اون
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 اهدانشگ برد منو زور به تیرداد .بدم ادامه خواستم نمی و بودم شده شدید افت دچار درسم
 ازش من اما . برگشته عوضی اون سال پنج بعد بعدش .کرد نام ثبت آزاد کنکور بدون
 متنفـــــــــــر میفهمی؟ .متنفرم

 رو آرایشم و آوردم در رو لباس تا.بود شده روشن هوا..خونه سمت رفتم گریه با هم بعد
 می آروم بخونم نماز االن همین اگه گفت می حسی یه چرا دونم نمی داد اذان کردم پاک
 از لحظه اون .بگیرم وضو باید چطور اومد نمی یادم خوبی به .شد هم طور همین و شم
 فقط نه ... بخونم رو نمازم خواست می دلم .نخوندم نماز وقت هیچ که شدم متنفر خودم
 موقعش به رو نمازم همیشه خواست می دلم ... شدن آروم برای داشتم نیاز خدا به که االن
 چندبار رو ذکر هر بگم اذان باید چطوری اومد یادم سخت ... گفتم اذان لب زیر .بخونم
 به رمس که بودم شده سبک انقدر نماز از بعد .خوندم رو نمازم نیت خلوص با اما .کنم تکرار
 ....رفتم فرو عمیقی خواب به نرسیده بالشت

 کردم عوض لباسمو .گشتیم می بر باید امروز .بود نیم و ده ساعت بیدارشدم خواب از وقتی
 .پایین رفتم و

 سالم-

 :گفت شد من متوجه تا اما بود آرش با صحبت مشغول سخت نرسا

 :گفت هم آرش خانوم خوشگل ماهت روی به سالم-

 .بود وضعیتت همین خوابیدی می دیر من مث توم- خوابالو سالم-

 .نبود اما کنم پیدا رو آراد که کردم می نگاه رو خونه دور داشتم .نداد جوابمو دیگه آرش
 :گفت آرش

 نیست نگرد نبود گشتم-

 چرخوندم چشم ارادی غیر خیلی هم خودم ... شدم ناراحت بود خونده رو دستم که این از
 :گفتم و گردم نمی دنبالش که نکردم تظاهر حال این با .نکردم پیداش ولی کنم پیداش که

 کجاست؟ -

 اومده پیش براش کاری ظاهرا....رفته که گفت داد اس بهم شیش ساعت طرفای صبح-
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 من ؛دیشب اتفاقات از بعد خواسته نمی و نیومده پیش براش کاری دونستم می که این با
 :گفتم ظاهری خونسردی با .ببینه رو

 طور این که ... آها

 سمت افتادیم راه و کردیم جمع رو ها وسایل بعدش خوردیم، سکوت در رو صبحانمون
 گیرپی هم من .نگفتن چیزی بود افتاده دیشب که اتفاقی مورد در هم نرسا و آرش ...تهران
 چقدر بفهمه آرش خواد نمی نرسا دونستم می دوما   و نداشتم حوصله اوال   چون نشدم
 و تمانداخ در تووی رو کلید .رفتن خونه رسوندن که رو من .پیشنهادی همچین برای مشتاق  
 مجون تووی تیرداد و شهربانو مامان برای دلتنگی حس شد باز که در .چرخوندم رو دستم
 دور تیرداد و شهربانو مامان از روز چند سال پنج این تووی بود نشده حاال تا .کرد رخنه
 دست بهم دلتنگی حس من که کرد می کنسل دوستاشو با مسافرت هم تیرداد حتی .باشم
 :گفتم بلند همیشگی عادت طبق و کشیدم عمیقی نفس .نده

 اومدم من ..... ســـالم-

 مدیدن با .بود دستش حافظش غزل و بود نشسته شومینه جلوی هم باز شهربانو مامان
 .داد رو سالمم جواب و زد لبخند

 :گفتم و زدم مهربونی و آروم لبخند

 .بود شده ذره یه واست دلم شهربانو مامان -

 گذشت؟ خوش...دخترکم کوچیکت دل فدای-

 خیلی...آره-

 رانقد .کردن تعریف شهربانو مامان برای هاش خالقیت و آرش های سوپرایز از کردم شروع
 تیرداد بلند صدای هم بعد و اومد در صدای که زدم حرف و زدم حرف

 داداش کوچولوی اومدی خوش ...خونه برگشته فرشتمون بینم می-

 کلی و بغلش پریدم و سمتش رفتم .بود خونه روز از وقت اون تیرداد که کردم تعجب
 :گفت و خندید من های بازی لوس به تیرداد کردم بوسش
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 .بری می آبرومونو دیم می شوهرت فردا پس فردا...لوسی خیلی زلزله-

 رد هم رو ناهار .نگفتم چیزی نکشه باریک جاهای به بحث اینکه برای ولی گرفت خندم
 دمکر  مرتب هامو وسایل اتاقم تووی رفتم ناهار از بعد .کردم جان نوش عزیزم خانواده کنار
 ختس خیلی شناسیمون آسیب استاد .خوندن درس به کردم شروع .سرجاشون گذاشتم و
 می مرور رو آخر جلسه جزوه داشتم .بود واحد دو هم درس این من شانس از و بود گیر
 :مگفت و کردم بلند رنگم سرخابی سیمی جزوه روی از رو سرم .شد زده اتاقم در که کردم

 جلوم اومد .نموند جواب بی که پاشیدم روش به لبخندی .داخل اومد تیرداد بفرمایید-
 باال ممکن حد آخرین تا رو چشمام و بودم کرده بلند رو سرم ببینمش اینکه برای .ایستاد
 :گفت و کرد مظلومم چهره به مهربون نگاهی .دادم

 داری؟ وقت-

 دارم وقت هم قبرم تووی تو، واسه-

 در و بره هم تو مهربونم برادر های اخم شد باعث ولی بود شوخی سر از جملم که این با
 :بگه جوابم

 ادب بی دختره بگیر گاز زبونتو-

 باز نبدو خالصه خیلی.کرده چیکار روز سه این تووی آراد بپرسه بود اومده تیرداد...خندیدم
 .مکرد تعریف براش رو چی همه آراد؛ توسط دستم شدن فشرده مخصوصا و جزئیات کردن
 :پرسیدم .کرد نگاه ساعتش به تیرداد که زدیم حرف باهم کمی

 شده؟ دیرت-

 پرورشگاه برم باید نیم و چهار ساعت...خیلی نه-

 ساعت طرفای تا .خوندن درس به کردم شروع دوباره منم .رفت بیرون من اتاق از هم بعد
 میک اینستاگرام همیشگیم تفریح سراغ رفتم .شدم خسته کم کم اما .خوندم درس هشت
 رایب .ببینم هم رو آراد پیج برم خواست می دلم عجیب .کردم نگاه رو ها بچه های پست که
 وناا کردم فالو رو نفر چند .کردم درست ماهان اسم به دیگه اکانت یه سریع خیلی همین
 اش صفحه تووی حتما گفتم .نداد بک اما .کردم فالو رو آراد رفتم بعدش .دادن بک هم
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 قهطب رفتم .شدم پیجش و آراد خیال بی همین برای میده بک آینده روز چند طی و نیست
 مامان و تیرداد مکالمه اما .کنم کمک غذا کردن درست تووی شهربانو مامان به تا پایین
 .کرد جلب خودش به منو توجه شهربانو

 مادر؟ ببینیش رفتی-

 خیلی .شده کالفه و قرار بی خیلی دیده رو ترانه و اومده آقاجون خاک سر که روز اون از آره-
 کانام میشناسم رو لجباز دختر   این من اما .ببینه رو ترانه رفتش قبل خواست می دلش
 .ببینتش هم بار یه واسه حتی بابا کنه قبول نداره

 زا هیچی من انگار که کردم وانمود طوری سالن تووی رفتم مگه؟ بره خواست می کجا بابا
 :گفتم ظاهری شادی با .نشنیدم حرفاتون

 

 چایی یه واست بشین (بوسیدم رو اش گونه) داداشی نباشی خسته اومدی؟ تیرداد؟...ا   
 خورید؟ می هم شما شهربانو؟ مامان...بیارم

 :گفت و زد لبخند شهربانو مامان

 نکنه درد دستت دخترم آره -

 :گفت و گرفت دست به رو کیفش و کت و شد بلند جاش از خستگی با تیرداد

 بیام و کنم عوض لباسامو برم هم من بریزه چایی واسم خوشگلم خواهر تا پس-

 لبسوز چایی تا سه .بریزم چایی تا آشپزخونه تووی رفتم منم و رفت ها پله سمت به تیرداد
 وخیش با .بود اومده هم تیرداد .پذیرایی تووی بردم قند و شکالت و شیرینی همراه و ریختم
 این من گاه مخفی ...اتاقم تووی رفتم دوباره من .خوردیم رو چایی من های ادا و تیرداد های
 رس کمی ها روز این که بودم خوشحال هم طرفی از .بود رفته سر خیلی ام حوصله .بود اتاق
 هجعب آرایشم میز کشوی تووی از رفتم.راحته من بابت از تیرداد خیال حداقل و .ترم حال
 :ودب شده تموم تحملش .گرفت خندم .بود نرسا .اومد در صداش گوشیم که بردارم هامو الک

 !خانوم؟ زشتول جونم-
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 .ادبی بی خیلی ترانه؟-

 کنم ازب رو بحث سر هم طرفی از و گفتم بیارم در رو حرصش بیشتر که این برای و خندیدم
 :گفتم

 رفتم شوهرکچلت به-

 : مطلب اصل سر رفت نرسا که رسیدم هدفم به زود خیلی که این مثل

 آراد با تو دونم نمی که دیشب (کشید !قرمز مادون جیغ یه )دیگه زدم زنگ همین واسه-
 شبام گفت بعدشم و کرد آماده خوشگل اتاق یه آرش .داشتی تشریف قبرستونی کدوم
 بادا مبارک بادا بادا بعدش و بزنن رو آخر حرفای میان

 :دختر این بازیای جلف از گرفت خندم

 نرسا؟ چیزی یه ولی باشه مبارک-

 :گفت ظریفش صدای کردن نازک و ذاتیش عشوه با

 !هوم؟-

 ازتون؟ شم دار خبر چطوری میرم می فضولی از من-

 شمام وقت اون میز روی میذارم رو گوشی و زنم می زنگ بهت اومدن اینا آرش وقتی من-
 بکن رو فضولیت

 االن میاره در پدرمو مامانم زنم می زنگ دیگه ساعت یک تا ترانه اوه اوه- بزنیا زنگ...عالیه-
 .نشدم حاظر هنوز

 بزنی زنگ نره یادت عزیزم برو باشه -

 هامو الک .کرد قطع رو گوشی طوری همون و کنه خداحافظی رفت یادش استرس شدت از
 رومنتظ ناخونام روی زدم خوشگل خیلی قرمز الک یه.زدن الک به کردم شروع و برداشتم
 و کت تووی رو آرش و عروس لباس تووی رو نرسا تصویر ناخودآگاه .بشه خشک که شدم
 تخیالت تووی اومدن می بهم چقدر .اومد هام لب روی لبخند.کردم تصور دامادی شلوار
 هم برای و بودن هم عاشق هم هنوز سال پنج از بعد وقتی .شدن می خوبی زوج مطمئا   .من
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 .مشکم روی گذاشتم و اسپیکر رو گذاشتم من و زد زنگ گوشیم بعد کمی .دادن می جون
 نیم حدود .شد بلند ها پرسی احوال و سالم صدای کردم می فوت الکامو که طور همین
 هاش صحبت از .کرد زدن حرف به شروع مردی باالخره تا گفتن پرت و چرت فقط ساعت
 .آرش   بابای که شدم متوجه

 هی منتظر جان آرش .هستن نامزد هم با که وقته خیلی جوون دوتا این ..بردبار آقای خب-
 مبلغ و بسته داد قرار یه خدا شکر االنم .باشه داشته انداز پس کمی بتونه که بود فرصت
 من و داره خودش از داره چی هر آرش دونید می خوب خودتون .کرده سود هم توجهی قابل
 هم متری481 خونه یه که هستید جریان در .نکردم بهش مالی کمک سوزن سر یه حتی
 ازهاج خانومتون و شما اگه حاال .کنه عوض عروسم انتخاب با گذاشته که ماشینم .خریده
 .زندگیشون خونه سر برن جوون دوتا این کنیم مشخص رو عقد تاریخ بدید

 :گفت خونسرد خیلی اما ببینم رو نرسا بابای العمل عکس تونستم نمی

 ندارم حرفی من واال-

 :گفت خوشحالی با آرش بابای

 شما؟ خانوم حاج و-

 :گفت هم لیال خاله

 آرش مامان زدم می حدس که ای دیگه خانوم .بشن بخت خوش ایشاال..ندارم حرفی منم-
 :گفت باشه

 خوشحال   بود مشخص که هم آرشین داره خوردن که کن تعارف رو شیرینی پاشو آرش-
 :گفت

 کنم می تعارف من بشین تو آرش-

 :کرد اعتراض آرش مامان

 نکنه؟ تعارف شیرینی یه .شه می زنش داره آفتاب پنجه مث دختر ..آرشین کن ولش-
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 هوای که مامانش از اون .بودن خوبی خانواده واقعا آرش خانواده...خندیدن همه حرفش از
 م؛بود دیده نرسا به نسبت رو اش عالقه و توجه قبال که آرشین از هم اون. داشت رو نرسا
 آرش .آوردن رو تقویم بلند صدای با آرش خوندن قران بعد و زدن حرف کمی .شکر خدارو
 و خوندن قران به کنم شروع سقف یه زیر بریم قراره که االن همین از خواد می دلم گفت
 که گفت الله بسم یه نرسا .کردن تشویقش هم همه .زندگیم همه تووی باشم خدا یاد

 جزء به نیست مناسبتی هیچ سال آخر دوماه تووی .کنه باز رو تقویم خواد می شدم متوجه
 ...بهمن پنج و بیست .زینب حضرت والدت

 :گفت بود شده پنچر کمی که آرش

 یفرق اما خونش تووی ببرم رو خانومم علی حضرت والدت تووی خواست می دلم اینکه با-
 .برم می خودش روز تووی رو خانومم .کنه نمی

 مهربونیاش و خودش واسه دلم اینجا از من .کرد اشاره نرسا بودن پرستار به بسته سر
 و خدا از زندگیش های لحظه بهترین تووی خواست می که بود خوب خیلی .رفت ضعف
 گهدی های صحبت سری یه از بعد .بشه متوسل اونها به و بخواد کمک هاش بنده بهترین
 ریدپ سریع بود کرده ذوق خیلی که نرسا .خونشون رفتن اینا آرش ...غیره و خریدها مورد در
 .فهمیدم اتاق در شدن بسته از اینو من و اتاقش تووی

 داشت شوق و ذوق صداش چقدر ...ترانه الو-

 خانومم خوشگل باشه مبارکت خواهری؟؟ جونم-

 و عقد لوسای بریم باید بعدشم .بخریم جهازمو بریم باهم باید فردا از .باشه مبارک چیو چی-
 کمــــــــــــه وقــــت..چیزا جور این

 .بود کرده غلبه وجودش شوق به استرسش .خندیدم

 درتونم دم صبح هشت ساعت فردا ...خانوم چشم-

 کنی؟ بیدار منو سحر کله ..اصال نیا نه-
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 بریم باهم دنبالش برم فردا ده ساعت شد قرار...زدیم حرف هم با دیگه کمی و خندیدم
 .شمب بیدار زود صبح تا خوابم رخت تووی رفتم زودی همین برای .کردن خرید کنیم شروع
 شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 شی خفه الل ای-

 شنبه کی کنم؛ کمک نرسا به تونستم می شنبه روز تا .گرفت خندم خودم نفرین و لفظ از
 روی انداختم هم رو شالم و پوشیدم رو شلوارم مانتو سریع .نه دوشنبه اما .تونستم می هم
 .بخورم صبحانه رفتم ام شونه

 .گلم خانواده ســـالم-

 بوسیدم؛ رو تیرداد بعد و شهربانو مامان لپ اول .خورد می صبحانه داشت هم تیرداد
 صبح- :گفت و کرد نگاه هام لباس به کنجکاوی با تیرداد .نشستم تیرداد کنار هم بعدش
 کردی؟ کاله و شال سالمتی به ری می کجا حاال...خوشگله خانوم بخیر توهم

 می .نرساست و آرش عروسی بهمن پنجم و بیست راستش !بهت؟ نگفتم تیرداد، وایــــی-
 .بخریم جهاز بریم خوایم

 خندید

 باشه مبارکشون ایشاال-

 :گفت و کرد مداخله هم شهربانو مامان

 .ببینم تیرداد و تو برای رو روز اون من ایشاال-

 مانما خبریه؛ انگار که کردم اشاره تیرداد به سر با.فکر تووی رفت و زد لبخندی تیرداد
 مین خاصی اتفاق تا و بود حرف کم تیرداد .نشد متوجه تیرداد که خندید ریز هم شهربانو
 .کشیدم می حرف ازش خودم باید پس .گفت نمی چیزی افتاد

 "خان تیرداد واست دارم برگردم که شب" گفتم تیرداد به خطاب ذهنم تووی
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 سر .نرسا دنبال تاکسی با رفتم تیرداد؛ و شهربانو مامان کنار در صبحانه صرف از بعد
 .ینیمبب رو آرش خونه رفتیم اول من پیشنهاد به اومد اینکه از بعد .بود منتظرش خیابون
 زد زنگ آرش به هم نرسا .دیگه بخریم باید چی دونستیم می باید

 عشقم سالم-

-... 

 خوبی؟ تو مرسی-

-... 

 بخریم وسیله براش که ببینیم رو خونه بیایم میخوایم -

-... 

 فعال..پس باشه اوکــــی-

 :گفت و من طرف برگشت خداحافظی از بعد

 .کنه نقاشی رو جا اون بیاره نقاش قراره....ام خونه منم گفت آرش-

 حله؟ پس عالی چه...ا  -

 حله-

 رشآ خونه پرسیدم نرسا از وقتی .کردیم حساب رو تاکسی کرایه در جلوی رسیدیم وقتی
 :گفت تفاوت بی چندمه طبقه

 یازده .ها طبقه به کردم نگاه دقت با .رو واحد هر اسم نوشته ها زنگ روی گفت آرش-
 طوری همین .نکردم پیدا اما گشتم آرش اسم دنبال اول طبقه از .بود واحدی دو طبقه
 حتما   گفتم اول .شد ثابت "آرش" اسم و دهم طبقه روی چشم که رفتم می باال داشتم
 گاهن هم نرسا !.دهم؟ طبقه .شدم مطمئن کامال   آرش فامیلی دیدن از بعد ولی کردم اشتباه
 گشرن هم بعد و بود شده نوشته روش شوهرش اسم که زنگی به رسید تا کرد دنبال رو من
 غر رغ به کنه می شروع االن نرسا دونستم می .خندیدم می ریز ریز منم دیوار گچ عین شد
 .شد باز در کردم می فکرشو که چه اون از تر زود و دادیم فشار رو بیست واحد زنگ .کردن
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 بقط ...شدیم آسانسور سوار شدم وارد من هم بعدش و ساختمون تووی پرید عجله با نرسا
 :زدن غر به کرد شروع و نیاورد طاقت هم زیاد نرسا بینیم پیش

 ...گیره می خونه دهم طبقه آدم !نیست؟ پوکش کله تو عقل پسر این آخه...دهم امام یا -
 دارم بخت سفید جای به ...کارش پی رفته شدم بخت بد ور اون به عروسیم شب از بگو منو
 کنار هب اینا .خوریم می تکون هی ما میلرزه ساختمون بیاد زلزله اگه .که شم می بخت سیاه
 ...رادیولوژی عکس شیم می که ما بزنه برق و رعد اگه

 از بیرون بردم و کشیدم دستشو .ایستاد آسانسور که داد می ادامه داشت طور همین
 هم همین برای بذارم؛ خانوم عروس این سر به سر خواست می دلم عجیب منم .آسانسور
 :گفتم

 نه مه نرسا ذاره می بیابون به سر میشه پشیمون ...نیاریا در بازیا غرغرو این از آرش جلو-
 :گفت کالم یه برداشت نه گذاشت

 عقل بی مرد این با میشم پشیمون دارم من که فعال  -

 و کردم پرسی احوال باهاش گرمی به من .اومد استقبالمون به آرش شد باز واحدشون در
 طاقت هم آخرش .کرد نگاهش تعجب با آرش که داد سردی سالم نرسا اما .گفتم تبریک
 :گفت و نیاورد

 شده؟ طوری عزیزم !نرسا؟-

 :داد جواب معترض هم نرسا

 ترسم می ارتفاع از من !چی؟ که گرفتی خونه دهم طبقه آرش لوسی خیلی-

 :خندید بلند آرش

 بهم بچسبی ترست از خونه میام وقتی تا .گرفتم قصد از-

 !!!(ترانه زیبای الفاظ هم باز)زهرانار برج شد نرسا اما خندیدم منم

 ..... تـ مگه خندی؟ می چی به آرش-
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 از بعد ..ماسید لبهام روی لبخند...طرفش برگشتم صداش شنیدن با .نداد ادامه من دیدن با
 خواستم نمی طوالنی مدت برای حداقل...ببینمش خواست نمی دلم شب اون اتفاق
 یم عروسی تووی کنم فرار هم چقدر هر دونستم می چند هر .بود خامی خیال اما..ببینمش
 کت رفتم می باید داشت؟ وجدان عذاب یعنی..زدم خند پوز..پایین انداخت سرشو .دیدمش
 یلیخ خونه.بخوریم وسیله چقدر و بخریم چی باید بدونم تا زدم می دید رو خونه اتاقای تک
 کابینت با اپن پذیرایی،آشپزخونه و هال بعد و داشت راهرو یه ورود موقع .بود شیکی
 دلیصن تا سه خونه آشپز تووی که بود صورتی به اپنش قسمت .بنفش و سفیدmdfهای
 و حال .بود العاده فوق .بود سفید رنگ به ها صندلی.حال تووی تا سه و داشت دار جک
 با و دلباز پذیرایی و حال چون نظرم به .بود نشده رنگ هنوز اما بود خوب خیلی پذیرایی
 شونن کوچیک باعث تنها نه بعدی سه دیواری کاغذ از استفاده داشت العاده فوق نورگیری
 رو خونه کرد می تر جذاب برابر چند بلکه شد نمی فضا دادن

 چیه؟ بعدی سه دیواری کاغذ مورد در نظرت نرسا-

 :گفت حرفم تایید به و زد برق آرش های چشم

 نرسید؟ خودم فکر به چرا !ها گه می راس ترانه نرسا-

 :داد جواب نرسا

 میشه خیلی اش هزنیه اما قشنگه خوبه-

 .بوسید رو نرسا لپ و جلو رفت آرش

 ودس انقدر معامله این تووی تو وجود برکت به...نباش چیزاش این نگران تو من خانومی -
 از جدی و متفکر قیافه با نرسا .کنه می ساپورت منو پولش نکنم کار اگه عمر آخر تا که کردم
 :پرسید آرش

 خالفه؟ نکنه..تووش کردی سود انقدر که چیه معامله این نگفتی آرش-

 ترین بزرگ من بگم؟ چی تو به من نرسا آخه- .کرد پر رو خونه خالی فضای آرش قهقهه
 تفریحی مرکز یه...سازیه ساختمان پرژه یه خانومی نه...بوده بازی دختر زندگیم خالف
 به ور این از زندگیمو برسه من به قراره که درصدش یک که کرده سود باالش انقد....تجاری
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 متقس به فقط آرش جمله کل به توجه بدون نرسا .شما نباش هیچی نگران .میکنه رو اون
 :پرسید جانب به حق و کرد توجه اول

 بازی؟ دختر-

 :گفت هم آرش

 نرســــا-

 اشتد بزرگی تقریبا خصوصیه حال .بزنم دید رو خونه بقیه رفتم کاراشون از گرفت خندم
 در که بودن اتاق دوتا .داشتم فکرایی هم جا این واسه .اومد خوشم خیلی ازش من که

 اون داخل رفتم بود روبرو دیوار روی که بود دیگه در یه ولی بود هم کنار هاشون
 در دوتا که و بود بزرگی تقریبا اتاق .بود واحد یه تنهایی به اینجا...اووووو....اتاق
 .دمکر  باز رو در .دونستم نمی رو یکی اون اما هست بالکن بود مشخص که یکیش...داشت
 رو آراد کردم باز رو بالکن در رفتم .بود خوب خیلی .بود مستقل شویی دست و حموم
 کرد حس که نگاهمو سنگینی .انگشتاش الی به بود خیره نگاهم !من خدای وای..دیدم
 آرادی رهآ .بود سیگار بینشون که انگشتاش به بودم خیره هنوز من اما .کرد نگاهم .برگشت
 دستمو .گرفت گلمو بغض .داشت سیگار نخ یه انگشتاش الی االن سیگار، از بود متنفر که
 شیدمک انگشتاش الی از رو سیگار .کن پیدا تماسی دستش با دستم اینکه بدون جلو بردم
 داشت آمادگی که چشمام به بود خیره آراد .کردم لهش پام زیر و زمین انداختم و بیرون
 :بپرسم کلمه یه تونستم فقط ...بباره

 چرا؟-

 :رفت باال صدام اختیار بی نداد؛ جوابمو

 من؟؟ خاطر به-

 :گرفت رو چپم دست مچ و شد نزدیک بهم قدم یه

 این ...کردم چیکار تو با من ترانه عوضی، من   ...من   هنریه اثر زخم این بینی؟ می...ببینش-
 من هستی این باعث تو آراد میگه...هستی عوضی یه تو آراد میگه میگه؟ چی دونی می زخم
 نم اما دارم؛ رو لیاقتت کردم می فکر...ترینم عوضی من ترانه....باشم عشقت دست روی
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 اثر هی تو دست روی که حاال !برگردم؟ رویی چه با...کشتم عشقم قلب تو رو زیبا عشق اون
 بذارم هام ریه روی هم اثر یه بذار دارم هنری

 که شه رد خواست ....برداشت رو کردم خاموشش پام با که سیگاری و پام جلو شد خم
 کرف که دادم فشار انقدر....دستشو دادم فشار تونستم می که جایی تا زدم؛ چنگ بازوشو
 :گفتم بغض با...بمونه سفتش بازوی روی ها حاال حاال هام ناخن جای کنم

 نکش دیگه-

 .زد می پاچم توو قلبم کرد که کاری از..لباش سمت برد و کرد باز بازوش دور از دستمو
 .نکرد وقت هیچ که کاری بوسید؛ دستمو

 بهت میدم دستی دو ...بخواه جونمو تو-

 لکنبا کوتاه دیوار کنار جا همون من و رفت آراد...بکشه سیگار نیس قرار دیگه یعنی این
 داص بی و آروم .قلبم روی گذاشتم رو لباش به بود خورده که دستی...نشستم زمین روی
 ...ریختم اشک

 تمرف همین برای..شده پاک کامال آرایشم دونستم می اتاق تووی رفتم شدم آروم که کمی
 .ودب ریخته کامل چشمم خط و ریمل .کردم وحشت دیدم که چیزی از اتاق دستشویی تووی
 گول ههمیش و کنم انتخاب رو لوازم بهترین تونستم نمی وقت هیچ...آرایشم لوازم لطف به
 شآر  رفتم می بیرون طوری این اگه اما نداشتم رو آرایش حال .شستم صورتمو .خوردم می
 کیفم توو که آرایشی لوازم با همین برای .خبره چه کجا فهمیدن می صد در صد نرسا و

 از .نمبز  ای دیگه رنگ بودم مجبور.نکردم پیدا رو رژم گشتم چی هر اما...کردم آرایش داشتم
 که مکرد می نگاه دقت با رو چیز همه داشتم...یگهد اتاق دوتا تووی رفتم .بیرون اومدم اتاق
 مه بزرگ   اتاق از نرسا شدن خارج با بودم توش که اتاقی از من شدن خارج .کرد صدام نرسا
 به دونستم می .کنن می نگاهم شیطون خیلی دارن دیدم .بود کنارش هم آرش .شد زمان
 خودمم و کنم نگاه بهش شد مین روم اومد حال از هم آراد اثنا همین در .رژم   رنگ خاطر
 .ننک می نگاهم شیطون هنوز دارن دیدم برگشتم دوتا اون سمت به دونستم نمی دلیلشو
 رروپ خندیدم می اگه ولی گرفت خندم .شد ترسیده جفتشون قیافه که کردم اخم بهشون
 .ودب نیم و دوازده ساعت....خریدامون سراغ بریم بعد بخوریم ناهار تا بود قرار .شدن می
 :گفت آرش
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 خوری؟ می چی ترانه-

 کنه نمی فرقی-

 بدم؟ سفارش برات پر شکم آراد-

 ترسید مثال که کردم نگاهش جوری یه

 ....با آراد پلو؟ آراد !چلوآراد؟ نداری؟ دوست پر شکم-

 خودت واسه هم گرامت دوست ..خورم می پیتزا من ....دیگه بسه د  -

 :کرد نگاه بهم شیطنت با آرش

 بهت میدم گراممو دوست منم...من به دادی گرامتو دوست تو وقتی-

 پیش رفتم و خندیدم آوردم کم کنم می اعتراف داره؛ زبونی چه این من خدای وای
 اینکه از بعد .ولی بودم مجبور .بمونم هست آراد که جایی خواست نمی دلم اصال...نرسا

 ردهپ که مولوی راه چهار سمت فروشی پرده سمت افتادیم راه نرسا با من .خوردیم ناهارمونو
 .بخریم

 ها باشه بنفش و سفید چیز همه خوام می ترانه-

 ور ات جهیزیه طرفی از...باشه بنفش و سفید چی همه میشی خسته مدت یه بعد دختر-
 کنی سر باهاش مدت یه باید کنی عوض که شه نمی

 شم؟ می خسته ام عالقه مورد رنگ از من گفته کی نخیرم-

 !!شه می خسته که آرش نشی خسته هم تو جان نرسا -

 یا پرده .برقصم سازش به شدم مجبور من و نکردن گوش خانوم گفتم چی هر من خالصه
 و بود تیره خیلی خیلی بنفش پرده از قسمتی...شیک اما بود ساده خیلی کرد انتخاب که
 . سفید که تفاوت این با صورت همون به هم دومش قمست.بود آویزون ساده طور همین
 الفهک بخرم چیزی خواستم می من وقت هر ولی .نبود پسند سخت اصال نرسا من برعکس
 خیلی .کرد انتخاب هاش پرده بنفش قسمت رنگ به ای راحتی مبل هم بعدش .شد می
 که هم قسمت یه . گرفتن می رو گوش چهار از گوش سه و بودن ال صورت به بودن شیک
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 وقتش به تا اینا نرسا خونه ببرن دادیم آدرس خریدیم که هم رو ها مبل .ذاشت میtv باید
 یه دیواری کاغذ برای .جاشون سر بیاریم شد می تموم ها دیواری کاغذ و آمیزی رنگ که
 شیری هب سفیدمایل رنگش .کردیم انتخاب نده نشون کوچیک سالنشونو بعدی سه که مدل
 ساعت تا خریدیم هم دیگه وسایل سری یه رفتیم خریدیم، رو ها این که این از بعد .بود
 بریم گفت و نرسا گوشیی به زد زنگ آرش .بودیم وسایل خرید مشغول شب هشت
 اما یناا نرسا خونه فرستادیم رو وسایل سری یه .خونه برسونه رو ما شام از بعد که خونشون
 بزنم غر که من نوبت بار این رسیدیم وقتی بردیم خودمون با رو ها دیواری کاغذ

 هدیگ من !کنی؟ پر بنفش با خوای می رو بزرگی این به خونه این ...دیوونه نرسای آخه-
 مه خونتو االن بود کم اتاقت....کنی بنفش رو خونه همه ها؟ وضعشه چه ...خونتون آم نمی
 ... کنه تحمل گندتو اخالق این باید که آرش واسه بمیرم کنی؟ بنفش خوای می

 اهمنرس زدم؛ رو در زنگ...بگیرم رو کردنم غرغر جلوی کردم سعی ایستاد آسانسور وقتی
 .بود اومده استقبالمون به آرش .شد پیاده

 کنی ریز ریز منو خوای می مرگته چه باز ترانه....اومدین خوش خانوما به به-

 .بود سفید و بنفش خریدیم امروز چی هر .آورده در رو من پدر زنت این خدا به آرش-
 ..کنی تحمل رو این باید که برات بمیرم

 .خندیدن من حرفای به نرسا و آرش

 نگر  بنفش دوزخ یه قراره .جهنم میشه برات خونه آقا بینمت می دیگه دوماه...بخند باشه-
 بسازه برات

 ور سرم .کرد می نگاه من به لبخند با داشت هم اون .افتاد آراد به چشمم که داخل رفتم
 شب اون .نمببی صورتشو نمیخواستم و باشم داده انجام بد خیلی کار یه انگار .پایین انداختم
 بهمون که قولی طبق آرش .گذشت وآراد من سکوت و نرسا و آرش های بازی مسخره با هم
 خواب شهربانو مامان خونه رفتم وقتی .رو نرسا هم بعدش و خونه رسوند رو من اول داد
 .زدم رو اتاقش در .تیرداد پیش رفتم .بود

 توو بیا -

 داخل رفتم
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 ســـــالم-

 :گفت آرومی صدای با تیرداد

 ها خوابیده شهربانو مامان !خبرته؟ چ-

 .شدم کالفگیش متوجه

 !شده؟ چیزی-

 .اذیتم بهزیستی کارای خاطر به کمی... نه -

 برای .نکردم اذیتش همین برای بزنه حرفی خواد نمی فعال اما گه می دروغ داره دونستم می
 :گفتم بیارم درش هوا و حال اون از اینکه

 کنیم؟ بازی منچ تیرداد-

 !کنی؟ بازی منچ ای بچه مگه ترانه-

 .کنیم بازی.. نکن اذیت تیرداد عه-

 ...بیار باشه-

 می بار سه دو .نبود بازی به حواسش اصال تیرداد اما...آوردم منچ و خودم اتاق توو رفتم
 به دل اصال .کرد می جا به جا رو اش دیگه های مهره اما بزنه هاش مهره با منو تونست
 .شدم عصبی دستش از آخرش .داد نمی بازی

 همی؟ تو انقدر شده چی تیرداد-

 نکن اذیت...ترانه نیس چیزی-

 و اومد می خودش دیگه روز چند.نکردم اصرار دیگه همین برای گه نمی چیزی دونستم می
 .میداد آزار منو کالفگیش اما .نبود خاصی چیز هنوز ظاهرا.گفت می رو چیز همه

 صبح زا .بود درگیر ذهنم .بود تیرداد اتاق روبرویی اتاق که خودم اتاق توو رفتم بازی از بعد
 زیر .یردادت کالفگی و بود آراد کشیدن سیگار هم ترینش مهم و .افتاد رنگارنگی اتفاقات چه
 :گفتم لب
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 و آراد و نرسام جهیزیه فکر باشم خودم ذهنیم دغدغه اینکه جای به..من دارم زندگی چه-
 .تیرداد

 اهرخو جای من و بود دوستم بهترین که نرساهم...من صبور سنگ و بود داداشم که تیرداد
 چرا پس .بود نمرده من واسه اون مگه !بودم؟ نگران آراد برای چرا اما .بودم نداشتش
 هب افکار همین با .بود آشفته ذهنم چی؟ کشید می سیگار باز اگه بودم؟ نگرانش همش
 .رفتم خواب

 هک شب .شه تموم تر زود تا گرفتیم می چیز تا چند روز هر .کردیم خرید هم روز اون فردای
 رو آرایشم و بزنم صورتم به آبی تا دستشویی رفتم .اینا آرش خونه رفتیم کردیم رو ها خرید
 تعاد بازهم .شدم نرسا و آرش صدای متوجه بیرون اومدم که اتاق دستشویی از .کنم پاک
 .ایستادم !چشم فال و اومد سراغم به دیرینه بد

 .بود بازوش رو ناخن چهارتا جای میگم بت دارم نرسا -

 خترد یه با رفته کنه؟ می خیانت ترانه به که عشقی به داره آراد یعنی !آرش؟ گی می چی-
 بازوش رو مونده هاشم ناخن جای هیچی؛ شده دوست

 رو ناخن جای دیدم.بپوشه کار لباس آورد در لباسشو وقتی دیدم خودم ...بابا میدونم چه-
 مونده دستش

 رد که فکرا چه اینا و بود دستش رو من های ناخن جای آراد بیچاره حرفش، از گرفت خندم
 مه سر پشت روزها .خونه رفتیم تر زود .نموندیم آرش خونه شام شب اون .نکردن موردش
 شنبه، که من .خورد می بهم تعطیلیامون هفته تو روز دو فقط نرسا و من .گذشت می

 باهم هک روزهایی شنبه پنج و دوشنبه ، شنبه هم نرسا .بودم دانشگاه شنبه سه و دوشنبه
 وقت وزر دو ای هفته چون .خرید رفتیم می که بود شنبه یک و شنبه چهار داشتیم آزاد تایم
 تووی ور آراد .بودیم مشغول ما آخر هفته تا تقریبا .کشید طول خیلی خرید کار داشتیم می
 ظاهرا و اومد نمی کمک برای آراد رفتیم می خرید ما که روزهایی چون بودم ندیده مدت این

 تا سه تووی .کنه می هم کار خوندن درس کنار در آراد شنیدم آرش از .داشت دانشگاه
 یم بدنسازی هم بود دوست من با که ها موقع اون .بود بسکتبال آموزش مشغول باشگاه
 به .ادد می درس بسکتبال کنارش در و رفت می بدنسازی فقط االن اما .بسکتبال هم رفت
 مه باباش .دکتر آقای شد می واقعا دیگه و شد می تموم درسش دیگه ترم دو ترم؛ این جز
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 بی قالب تووی رفتم می من گفت می رو ها این که آرش .بود داده خوب معطب یه قول
 خان ادآر  شانسم از کمکش، بودم رفته هم من و بود آشفته خیلی نرسا آخر هفته .ایم توجه
 ...ترانه- .دیدمش من هفته سه حدود از بعد .بود اومده هم

 !هان؟-

 زنم می فک دارم ساعت یه دختر تو کجایی-

 !بنال هاتو فک دوباره خب-

 :خندید آرش

 بزنا حرف درست من زن با-

 وسط؟ این میگی چی تو-

 بگم چیزی بکنم غلط من-

 آراد پیش رفت

 و آرایش لوازم... عروسیمون خریدهای دنبال بریم آرش با باید امروز از من میگم ترانه-
 رسم نمی من .اینجا میادش خودمون خونه از وسایلها امروز .چیزا اینجور و عروس لباس
 !کشید؟ می رو زحمتش آراد و تو .چیدمان واسه

 نمی اما هوا؟ رفت شد دود ازش دوری واسه کردم تالش مدت این چی هر یعنی...زد خشکم
 .تنداش وقت عروسی خرید برای هفته یک فقط دوتا اون و بود زیاد کارها .بگم نه تونستم
 بودن احساس فکر شام بازار این تووی بود نامردی

 نیس مشکلی عزیزم باشه-

 عشقم مرسی ترانه وای-

 دیگه برو-

 آبی رتتیش .بود شده شیک خیلی .کردم نگاه آراد به...برسن خریدشون به تا رفتن آرش با
 کالج هی شناختم؛حتما می رو اش سلیقه خوب .کاربنی کمربند و سفید شلوار با کاربنی
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 من زدن دید متوجه اصال آراد .بود خودم مخصوص من های زدن دید .بود در دم هم کاربنی
 .نشد

 .کنیم شروع کجا از-

 خونه آشپز هم آخر چینیم می رو ها اتاق بعد... پذیرایی و حال اول -

 روانشناس خانوم چشم-

 مهندس میخواست دلم .ریاضی رشته برم میخواست دلم بودم که تر بچه...کشیدم آهی
 دبع .دادیم ادامه کارمون به صدا بی .داد قرار شعاع تحت منو زندگی همه اتفاق اون اما.شم
 رو نسال وسط میز داشتم وقتی .کردیم جا به جا رو ها کاناپه .کردیم پهن رو فرش که این از
 :گفت کردم می بلند

 کنم می بلندش من طرف این بیا....سنگین   خیلی اون ترانه-

 کنم می بلندش چطوری ببین ندارم؟ زور من کردی فکر نکنه ؟!چیه-

 نم از رو بود هم سنگین خداییش که رو میز کرد سعی و طرفم اومد کردم بلند که رو میز
 .بگیره

 سنگینه خیلی تو واسه میز این...رو میز این من بده...لجباز دختر  -

 .کنم دبلن رو سبکی این به میز یه نتونم حتی کمتر که تو از چیم من مگه..بدم خوام نمی-
 و بکشه من دست از رو میز داشت سعی آراد و کردیم می بحث موضوع همین سر داشتیم
 رها هم من دست .خورد لیز بود پاش جوراب خوشتیپمون آقای چون اما.کنه جابجا خودش
 :گفت آروم خیلی آراد، پای روی افتاد میزسنگین شد

 آخ-

 خودم دور کمی و کشیدم فرابنفش جیغ یه .کنم چیکار دونستم نمی .بودم کرده هول
 اشتد آراد میز کردن بلند از بعد.کنم بلند پاش رو از رو میز اون باید دیدم بعدش .چرخیدم
 .دبو بسته هم چشماشو .بود پریده هم رنگش .سرش پشت مبل روی افتاد و کرد ضعف
 خوبی؟ آراد...آراد- .بود گرفته ام گریه .بود رفته حال از کنم فکر
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 در رو جورابش .آراد سمت رفتم و کردم می گریه .بود اومده در اشکم دیگه .داد نمی جواب
 مراهه که آبی کلمن از یخ قالب یه سریع .شد می کبود حتما...شده قرمز پاش دیدم ...آوردم
 یدمد .پاش روی بزارم که بردم گذاشتم فریزر کسیه داخل و برداشتم بودیم آورده خودمون
 رو آراد نداشتم دوست .شد می بد کم کم داشت هم من حال...حالته همون تووی هنوز
 رنگ صورت نداشتم دوست .بود زورگو و وحشی همیشه آراد .ببینم وضعیت اون تووی
 عدب کمی .میدادم ماساژش آروم و پاش روی گذاشتم رو فریزر کسیه .ببینم رو اش پریده
 ادد دست بهش حالتی چه نمیدونم .پاهاش دادن ماساژ به کردم شروع و برداشتم رو ها یخ
 .کشید بیرون من دستای بین از رو پاش که

 ..ترانه خوبم-

 هشب جوابی یه باید...بشم نگرانش من که وضعف غش به بود زده خودشو...شدم عصبی
 آبش هم بشه نونش هم که دادم می

 :خندید دادم انجام برات رو کار اون دوستانه انسان وظایف طبق..نشدم نگران اصال-

 شدی نگرانمم پس !شدی؟ نگرانم گفتم من مگه...میگی راس که تو-

 جای بذارم چشماشو خواست می دلم که حدی به .کرد عصبی رو بیشترمن حرفش این
 اون اب کدوم هیچ عصر تا روز اون .نکبت شعور بی پسره .چشماش جای گوشاشو گوشاش،
 شد که شب .کنیم جابجا رو چیزی هم کمک با خواستیم می اگه حتی .نزد حرف یکی

 .منداشت رو آژانس شماره.بفرستن ماشین یه واسم که بگیرم تماس آژانس با خواستم
 برا شد یم زشت خیلی رفتم می خداحافظی بی اگه .میرم تاکسی با که گفتم و شدم بیخیال
 :کردم کارو این همین

 خداحافظ-

 ری؟ می چی با-

 سیاه خر با-

 گفتم؟ ری می چی با...اعصابم رو نرو اسکی ترانه-

 .گرفتم می پاچه شدم می سگ منم شد می عصبی تا این چرا دونم نمی
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 توچه؟ به ها؟ رم؟ می چی با من داره ربطی چه تو به-

 بینمت می فردا..برو اوکی-

 .دز  پوزخندی دید که رو من مبهوت چهره..شه بیخیال زود انقدر نداشتم انتظار زد خشکم
 . کنم جور و جمع رو خودم شد باعث تلخش پوزخند

 خداحافظ-

 بای -

 مارهش متوجه .شدم خارج که آسانسور از... بود شب ده ساعت .پایین رفتم که آسانسور از
 همین واسه بود ذهنم تووی فکری یه...باال رفت می داشت هی که شدم آسانسور های
 ده عدد روی .بود درست حدسم.. 1..8...7..6...میره باال عددی چه تا ببینم بودم منتظر
 روبرویی واحد که اونجایی از .اومد می پایین داشت ها عدد دوباره ثانیه چند بعد...ایستاد
 جلو رفتم .گیرم می رو حالش...بود آراد صد در صد پس..نبودن خونه اینا آرش خونه

 رو مکفش بند کردم شروع و شده باز هام کفش بند انگار که کردم وانمود طوری...ساختمون
 هک شخصی دویدن بعدم و اومد آسانسور در شدن کوبیده صدای .بستم اول از و کردم باز
 بند اینکه از بعد منم .دید منو پس .شد آروم پا صدای هوو یه .بود جان آراد صد در صد
 اخلد رفتم بعد لحظه چند .بیرون زدم ساختمون از و افتادم راه بستم آرامش با رو کفشم
 ترعای من با رو اش فاصله کنه می سعی دونستم می اما رفتم می راه آروم خیلی خیابون
 پشت مرفت ببینه، رو من اینکه از قبل .خلوت خیلی کوچه یه تووی پیچیدم دفعه یک .کنه
 شده دور اینا آرش خونه از خیلی .گشت چشماش با رو کوچه کل .شدم قایم ماشین یه
 ایه رگ شد باعث این و شد مشت چپش دست .ایستادم سرش پشت درست رفتم .بودیم
 و راستش دست کف کوبید رو اش شده مشت دست .بشه تر برجسته دستش برجسته
 ..دید منو و برگشت ".لعنتی" کرد زمزمه

 !محترم؟ آقای اومدید چیزی دنبال - .کردم قفل سینه روی رو هام دست

 :فتگ و ایستاد من روبروی ریلکس خیلی اونم اما افته می کردن من من به االن کردم حس

 !داره؟ ربطی شما به آره-

 هستی؟ خوشحالم من دنبال افتادی..داره که بله-
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 نم دنبال آراد که دونستیم می جفتمون حقیقت در .نگفت چیزی و داد سر بلندی قهقهه
 برسونمت؟ میخوای- .کرد می انکار و رفت نمی بار زیر سرتق پسره این اما .بوده اومده

 میرم خودم ممنونم نه-

- Ok 

 پشت زا قدم یک فاصله با پررو بچه اما .نمیاد دنبالم دیگه کردم می فکر .برم که افتادم راه
 .برگشتم عقب سمت به عصبی دفعه یک .کرد می اسکورت رو من و بود دنبالم

 کنی؟ می اسکورت رو من هی چته داری؟ بر سرم از دست میشه-

 داره؟ مشکلی خداست زمین-

 نزدیک کوچه تا .دنده یک و لجباز بود طوری همین همیشه آراد .نگفتم جوابش در هیچی
 رس دیدم .سمتش برگشتم در، قفل داخل انداختم رو کلید وقتی .اومد دنبالم خونمون
 بیخو خیلی حس...در به دادم تیکه داخل رفتم وقتی .برم من منتظره و ایستاده کوچمون
 ادی با هم باز اما .لبهام روی اومد پهنی لبخند .اندازش از بیش های مراقبت این از داشتم
 ....شد محو لبهام روی از لبخند اون خاطرات آوری

 

 مت؟برسمون گفت می روزآراد هر .نیوفتاد خاصی اتفاق روز پنج این توی و گذشت روز پنچ
 کدوممون هیچ و خونه رفتم می آراد اسکورت با و رم می خودم نه گفتم می جواب در من و
 بردم می رو لذت نهایت خودم به جمش حواس این از من اما .آوردیم نمی دیگه هم روی به
 ما و شد تموم نرسا و آرش خونه کار امروز .باشه بهت حواسش ییک بود شیرین چقدر و
 .بودیم چیده رو چیز همه

 قهوه بره رد خستگیم که این برای گفتم .بخریم لباس بریم باهم دنبالم بیاد تیرداد بود قرار
 بره خودش واسه خواست هم آراد اگه که کردم درست قهوه فنجون دو اندازه .کنم درست
 یو تی جلو کاناپه روی رفتم .ریختم خودم واسه فنجون یک شد؛ آماده که ام قهوه .بریزه
 .حال تو اومد آراد که نوشیدم رو ام قهوه از کمی .گذاشتم میز روی رو پاهام و نشستم

 خب کردی می درست منم واس-
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 مین هم هنوز چرا دونستم نمی.بریز برو خودت بگم نیومد دلم که گفت معصومانه انقدر
 .شدم بلند و میز روی گذاشتم رو فنجونم باشم؟ نداشته هواشو تونستم

 .ریزم می برات االن-

 منو قهوه داره آراد دیدم اما .حال تووی بردمش و ریختم آراد برای هم قهوه فنجون یه سریع
 .خورد منو قهوه و انداخت باال ای شونه .شد که نگاهم سنگینی متوجه .میخوره

 .بود دهنی-

 :گفت و انداخت باال ای شونه هم باز آراد

 :گفت و زد مهربونی لبخند که کردم نگاهش تعجب با نیست مهم -

 مزس خوش خیلی ...نکنه درد دستت-

 :گفتم و کردم نگاهش شده مسخ

 جونت نوش-

 رینت کوچیک با بیچاره سوخت براش دلم .بست هاشو چشم و کشید عمیقی نفس لذت با
 چی گناهم مگه !نسوخت؟ من برای دلش اون چرا اما .شد می دیوونه من طرف از محبت
 خندلب اسمش دیدن با .داد نجات کننده دیوانه افکار اون از رو من و خورد زنگ گوشیم بود؟
 .لبهام روی اومد

 !عزیزم؟ جانم-

 داداش عشق سالمت جونت-

 ...تنها تنها من شم فدات-

 ترانه؟-

 :گفتم بخوره حرص بیشتر که این برای شه می ترسناک داره آراد قیافه دیدم وقتی

 !دلم؟ جون-

 شدم پنچر خرید بریم باهم بیام تونم نمی امروز-
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 !آخه؟ چرا-

 برو دوستات با .میاد در پدرم داره زیاده خیلی پرژه دوتا این کار...دلم عزیز شرمنده-

 بدی خیلی بخریم لباس بریم هم با دادی قول من به تو-

 بخر لباس منم واسه خودت...زیاده کارم خدا به..نکن اذیتم داداش جون ترانه-

 باشه-

 کنم کارت به کارت برات کمه پولت اگه...پرنسس نباش دلخور-

 گیرم می ازت رو لباسا قیمت برابر دو بعدا دارم نه-

 :خندید

 بشم تو فدای باشه-

 که عشقمی-

 :پرسید سریع فضول آراد .کرد خداحافظی و خندید

 !بود؟ کی -

 بدم؟ پس جواب باید-

 :گفت لحظه چند از بعد..نگفت هیچی و خورد حرص

 خرید بیاد باهاتون نداره وقت ظاهرا محترم جناب این میگم-

 دیگه بده رو من خرج کنه کار باید..آره-

 دید شد می وضوح به رو خوردنش حرص

 بیا همراهم توم بخرم لباس برم قراره امروز منم !خرید؟ میای من با-

 رصح بیشتر و بخرم لباس پسر یه برای خوام می من که دید می جوری اون...نبود بدی فکر
 خورد می
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 .بریم هم با باشه-

 .کنم آماده ناهار برم من پس-

 ندچ .بخوره حرص خیلی که کردم می کاری یه باید .بودم غرق خودم شیطانی افکار تووی
 بود هکرد درست که نیمرویی دیدن با .آشپزخونه تووی رفتم و کرد صدا منو آراد بعد لحظه
 .شد گرفته حالم

 !ها داشتی دوست نیمرو قبال-

 .شه می عوض اش سلیقه آدم-

 داشتم؛ دوست نیمرو هم هنوز من واقع در .گرفت خوبی به رو انداختم بهش که ای تیکه
 االیب .بود آورده در قلب صورت به و بود کرده درست سلیقه با آراد که نیمرویی مخصوصا
 در ااد و بازی مسخره کلی با رفتم .بود کشیده کوچیک قلب یه سس با هم مرغ تخم زرده
 بریم خان آراد با تا کنم تنم لباسمو رفتم تشکری هیچ بدون هم بعدش .خوردم آوردن
 تنم بود رنگ قرمز مانتو های لبه و ها آستین سر که مشکی باز جلو کتی مانتو یه .خرید
 .ردمک پام هم مشکی جذب کتون شلوار .کردم تنم هم مشکی سارافنی زیر یه زیرشم کردم
 موهای .بودم کرده انتخاب وسواس کلی روبا لباس این صبح .داد می نشون پامو مچ

 هم ورنگم قرمز شال .بودم گذاشته بیرون کامال هم ازپشت بیرون ریختم وری یه طالییمو
 خودم واسه نرسا اتاق قدی آینه توو یکم .شدم تکیمل .ریمل و قرمز لب رژ .کردم سرم
 فرستادم آینه تو خودم واسه بوس یه آخر در .گرفتم ژست

 شدیا کشی آراد چه خوشگلم-

 ورپلی .خودش واسه بود شده کشی ترانه هم آراد بیرون، رفتم .گرفت خندم خودم جمله از
 ومدما من که صبح .یخی جین شلوار با .خورد می زیپ اش یقه که مشکی هفت یقه بافتی
 محو .بود کرده درست جیگر خیلی که موهاشم .بود تنش چی ندیدم من و اومد تر زود اون
 برق .چشمام به رسید باال به پایین از .اساسی کرد می اسکن منو .بودیم هم زدن دید

 یرهخ که افتادم باری اولین یاد .نگاه اون غرق من و .بود شبش رنگ چشمای تووی تحسین
 زدنم دید موقع رو مچش اتفاقی خیلی روز اون .بود زیبا چقدر ک آخ .چشماش تووی شدم
 هم وویت نگاهمون کمتر خیلی و کمتر شایدم ثانیه یک اما پایین، انداخت شو سر .گرفتم
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 من این .برداره چشم من چشمای از تونست نمی اون.بودم نشده عاشقش هنوز .شد قفل
 هک مشکیم های کالج .در دم رفتیم پایین انداختم رو سرم و شکستم رو طلسم که بودم
 و ودب سفید که استارش سوپر های کتونی هم اون و پوشیدم هم داشت قرمز پاپیون روش
 در .رفت ضعف دلم پاش به کردن نگاه از لحظه یک .کرد پاش داشت طالیی های خط

 .داخل اومد خودش هم بعدش و داخل رفتم ومن رفت کنار خودش و کرد باز رو آسانسور
 ودیب عاشقش روزی که پسری به نزدیکی همه این .بود سنگین خیلی واسم آسانسور هوای
 چند از عدب شکر رو خدا .کرد فکرشو بشه حتی که چیزی اون از بیشتر .بود وحشتناک خیلی
 کنار مرفت .پایین پریدم من و ایستاد آسانسور گذشت ساعتها من واسه کدوم هر که ثانیه

 سرد کمی هوا .شدم سوار من و زد رو ماشین قفل .اومد خونسردی با هم اون و ماشینش
 مکدو هر .افتاد راه کجاست نمیدونستم هنوز که خریدی مرکز سمت به .خیلی نه اما بود
 .بردم می لذت مردونش عطر بوی از من و بودیم خودمون افکار درگیر

 !چیه؟ عطرت اسم آراد-

 :زد پوزخندی

 !بخری؟ عشقت واسه میخوای -

 دقیقا اوهوم-

Gucci  by Gucci  Pour Homme- 

 .کرد نوازش رو هام ریه عطرش بوی که کشیدم عمیقی نفس

 اون .شد جمع چشمام تووی اشک برف دیدن از .ماشین شیشه روی نشست برف دونه یه
 ماا بودم عاشقش قبال .بود تلخی خاطره برام برف .اومد می برف داشت رفت آراد که روزی
 ...االن

 کرد پلی رو آهنگی و ضبط سمت برد دستشو آراد

 برف های دونه دوباره

 حرف داره کلی انگاری هرکدومش

 خوبن های لحظه رنگ که هایی دونه
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 دورن خیلی ما از حاال انگار که روزایی

 آروم بود ای قصه شبیه که خوبی روزای

 رو روزا این فکر نمیکردیم که روزایی

 میباره غم از انگاری که هایی دونه دوباره

 میباره قلبم رو صاف که خاطراتی بازم

 برفی روزای تصویر ترین تلخ یاد

 رفتی که وقتی ازت موند که پایی رد یاد

 تنهایی کی با کجایی تو االن یعنی

 برفایی مات شیشه پشت توام که یا

 یکیه حست من با االن توام یعنی

 تکیه عشقش به دادی یکیه پیشت که یا

 میزنم قدم هوا این تو حالت و حس با من

 میزنم لبخند دارم چشامه تو اشک اینکه با

 داره قشنگی خیلی واسم که روزایی یاد به

 میباره قشنگ خیلی لعنتی برف این

 من به روزا این تو احساس مثل سرده

 بزن نمک توام زخمام رو ولی درده

 تو بدون روزا این تحمل سخته

 برو اینجا از بگی بهم میاد دلت چطور

 تنهاییات توی میخوندی هامو ترانه که تو
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 پات زیر گذاشتی احساسو این که شد چی

 خونه این توی نمیباره برف اینکه با

 زمستونه خونه این فصل چهار هر

 تنهاییات توی میخوندی هامو ترانه که تو

 پات زیر گذاشتی احساسو این که شد چی

 خونه این توی نمیباره برف اینکه با

 زمستونه خونه این فصل چهار هر

 سنگین برف یه برف های دونه دوباره

 غمگین آهنگ یه چشاتو دلتنگی منو

 نور کم چراغ یه خیابون به خیره بازم

 دور از میای داری اینکه توهم بازم

 دیوونه مغز یه تنهاییو منو بازم

 بیرونه از سردتر تو بدون که ای خونه منو

 خستگی کلی فکر دنیا یه منو

 کی دست میشه گرم نفسات با که

 نباره عمد از نمیتونه که چشایی منو

 نداره لبخند برفیمم آدمک حتی

 حالیه و حس چه عکسامون منو بازم

 خالیه دستات جای توش که جیبایی منو

 تهش داره گریه که تلخی ی قصه منو بازم
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 اشک های قطره منو خوب شب یه بازم

 اشک های قطره منو خوب شب یه بازم

 تنهاییات توی میخوندی هامو ترانه که تو

 پات زیر گذاشتی احساسو این که شد چی

 خونه این توی نمیباره برف اینکه با

 زمستونه خونه این فصل چهار هر

 تنهاییات توی میخوندی هامو ترانه که تو

 پات زیر گذاشتی احساسو این که شد چی

 خونه این توی نمیباره برف اینکه با

 زمستونه خونه این فصل چهار هر

 (پانتر سعید و رضایی امین -برف)

 عمیقی بغض .بود بیچاره من   حال دقیقا آهنگ حال و حس ...دیگه شدم می دیوونه داشتم
 صدای هک کسی.آراد جلوی اونم بشکنه بازم .بشکنه خواستم نمی اما گلوم به بود زده چنگ
 شده جمع چشمام تووی که هایی اشک تا زدم پلک بار چند .رفت و شنید رو آلودم بغض
 .نشه سرازیر بود

 دمکر  بغل خودمو آگاه ناخود.بود شده سرد خیلی هوا. پایین رفتیم بودیم رسیده دیگه

 عقبه صندوق تووی بهت، بدم رو سیوشرتم سردته اگه ترانه-

 .نیس سرد دیگه داخل ریم می االن-

 .دختر نکن لج-

 خوره می بهم تیپم..زنه می زار من تن به سیوشرتت ...داری تشریف غول نکه آخه -

 ..نخوره بهم خوشتیپیتون اما سرما از بمیرید دید می ترجیح دخترا شما-
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 :گفتم تیکه با

 های دخترخانوم هم شاید !درسته؟ بودن من مثل خانومم شیدا حتما پس ...الهی عه-
 بعدی؟

 محرص شد باعث که گرفت گاز رو لبش و خورد حرفشو اما بگه چیزی که کرد باز دهنشو
 هب کردم سعی !بخورم؟ حرص بیشتر خواست می ؟!داد نمی جوابمو چرا لعنتی....بگیره
 خیلی .شدیم پاساژ نزدیک و داشتیم می بر قدم هم کنار در آراد با .باشم مسلط خودم
 هم ممانتو و نبود دستم دستکش .نداشتیم چتر ما و اومد می هم برف .شد می سردم داشت
 .بود شده حس بی و قرمز سرما زور از دستم .بذارم داخلش رو دستام که نداشت جیب
 وویت بود گذاشته دستشو آراد .پایین اومدن می برفاهم و پاساژ تا بود زیادی فاصله چون
 متوجه آراد .مثال شه گرم که مالیدم بهم دستامو کمی .رفتیم می راه کنارهم و شلوارش جیب
 .بود من دست کنار خودشم دست و پیلورش جیب تووی گذاشت و گرفت دستمو و شد
 بدن دمای شد باعث داغش دست .کرد می نوازش آروم رو بود جیبش تووی که چپم دست
 همب که کردم نگاهش تعجب با .کرد می گرم رو من و بود داغ ای کوره که انگار.بره باال منم
 تووی من دستای پاساژ خود تا .بودم یخی و سرد موجود همون هنوزم ...من اما .زد لبخند
 و هدخترون دستای که این از من که، بگم دروغ خودم به تونستم نمی .بود گرمش دستای
 یم رو لذت نهایت بود شده گم جیبش داخل اونم آراد بزرگ و مردونه دستای تووی طریفم
 به هک کنم انتخاب سنگین لباس یه خواستم می .کردیم می نگاه دقت با رو ها مغازه .بردم
 .خواهرش جای تقریبا و بودم عروس دوست بهترین من نباشه هرچی.بخوره مهمونی درد

 باشه؟ چطوری لباست خوای می-

 .باشه سنگین و باشه بلند دامنش خوام می-

 چی؟ تنش باال-

 .ندارم دوست گردنی پشت سبک .باشه دکلته میدم ترجیح اما کنه نمی فرقی-

 های لباس و مانتو اول طبقه .بود شده تفکیک و بود طبقه سه پاساژ .نگفت چیزی دیگه
 با مستقیم ما و .مجلسی های لباس هم سوم طبقه .کال بود مردونه دوم طبقه .بود دخترونه
 یمجلس های لباس ترین شیک انواع از بود پر سوم طبقه .سوم طبقه رفتم ها برقی پله
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 ترف .بود عجیب برام کارش .مغازه یه تووی برد و گرفت رو دستم آراد .اومد خوشم خیلی
 های دیوار .بود بزرگی مغازه .دادم سالم آراد از تبعیت به هم من داد سالم مغازه داخل
 مغازه درکل .بود شده پوشونده سفید های سرامیک با هم کفش داشت، رنگی نارنجی
 .دبو روشن و تیره های رنگ اقسام و انواع در مجلسی های لباس چپش سمت .بود شیکی
 یه و .کردم ذوق کلی دیدنش با .بود پسرونه و دخترونه ست های لباس هم راستش سمت
 اون با کال هم یکی و بودش پرو اتاق ظاهرا تاش سه که بود اتاق چهارتا هم دیگه قسمت
 بلم دوتا و بود شیشه کلش که بود بزرگ پنجره یک هم روبرو قسمت . داشت فرق تا سه

 باهم شدم متوجه داد دست فروشنده با که بعدش با وسطشون میز یک و هم روبروی
 ای ورزیده هیکل بود تر کوتاه آراد از خیلی که متوسط قد با پسر یک .هستند دوست
 های چشم و هاش شونه روی تا .دار موج بلند موهای .آرش و آراد مثل درست داشت
 از دست صداش با .نبود بد اش چهره کل در .گوشتی لبای و عقابی بینی مشکی، درشت
 برداشتم آنالیزش

 :گفت فروشنده

 کنی؟ نمی معرفی رو خانوم جان آراد -

 خودمونه ترانه سیا-

 :گفت شناخت می خوبی به رو من انگار که سیا

 آراد دبیرستان دوران دوست هستم سیامک من ..دیدار مشتاق جان ترانه به به -

 سال انگار که طوری داشت من با عجیب صمیمیتی .کرد دراز من سمت به رو دستش
 کرد جمع رو دستش خودش دم نمی دست باهاش که دید وقتی .شناسه می رو من هاست

 سیامک آقا خوشبختم-]

 :گفت ندادن دست سیا با که این از بود اومده خوشش کلی که آراد

 بخریم لباس آرش عروسی واسه اومدیم سیا -

 !خوای؟ می سبکی چه خانوم ترانه خب-

 :داد جواب من جای به آراد
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 .بخوره کت و دکلته باالش...باشه بلند هم دامنش... باشه سنگین -

 بگه خودش بزار...کنی تنت رو لباس خوای می تو مگه آراد-

 کرده انتخاب خودش-

 

  

 یژورنال با بعد لحظه چند .بود ها پروو اتاق کنار که اتاقی تووی رفت حرف بدون سیامک
 دستم داد رو ژورنال .برگشت

 کن انتخاب خودت واسه اونجا بشین..داری دوست تو که سبکیه توو همش خانوم ترانه-

 کنار نم دیدن با که بود جالب برام .بود مغازش پنجره سمت که کرد اشاره مبلی به دست با
 هک دونه می خوبی به باشه داشته خبر ما داستان از اگه حال هر به .نکردهبود تعجب آؤاد
 رو چیز همه که کرد می دریافت آدم طور این خوردشم بر طرز از .شدیم جدا وقته خیلی ما
 باسل عکس به دقت با .روش نشستم و مبل سمت رفتم و کردم تشکر .دونه می خوبی به
 بودن سکبی تووی اشون همه بود گفته سیامک که طور همون .کردم می نگاه ژورنال های
 من و بود جذابی و متنوع های مدل خیلی.کرد می فرق هاش طرح اما خواستم می من که

 رو یکی آخر در .شدن می تر زیبا رفت می تر جلو چی هر .بودم شده تکشون تک عاشق
 .دادم نشون سیامک به بردم .کردم انتخاب

 خوام می اینو من-

 :گفت متعجب سیامک

 شخو چه داد تشخیص لندهور این انتخاب از میشه چند هر....ایا سلیقه خوش خیلی بابا-
 خوای؟ می رنگشو کدوم حاال...داری تشریف سلیقه

 : گفتیم آراد با همزمان

 سبز-

 :خندید سیامک
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 تفاهم بابا -

 .شدم عصبی...بیاره برام رو لباس رفت

 بینمونه چیزی یا دخترتم دوست کنم می حس ...طورین این دوستات همه به چرا-

 !نیست؟ بینمون چیزی -

 گذشته ازش سال پنج ازش بوده چی هر-

 آیندمون برا بیرون بکشم خوباشو کنم قبر نبش رو گذشته که برگشتم من ولی-

 .نداشت خوبی هیچ داشتم تو با من که ای گذشته-

 لباس رنگ .کرد سکوت سیامک اومدن با که بده رو جوابم خواست و شد عصبی هم آراد
 پروو اتاق داخل رفتم و گرفتم سیامک از تشکر با رو لباس .بود من چشمای رنگ هم درست
 بشینم، دوستام وسط داشتم دوست.داشتم دوست رو وسط چیزای همیشه...دو شماره
 در رو شالم و مانتو گرفت خندم خودم کار از..وسطی پروو اتاق برم داشتم دوست
 شمایچ تووی .کردم تنم رو لباس بیارم در شلوارمو نبود نیازی پس بود بلند لباسم.آوردم
 دبع و بود جذب زانو روی تا.بود ماهی مدل لباس مدل .شد روشن پرژکتور زیتونیم سبز
 رفت می چپ سمت های خوردگی چین و خورد می چین اش یقه هم باال از .شد می گشاد
 کتش اومد خوشم لباس اون تووی خودم از .بود خوشگل و شیک خیلی..راست سمت زیر
 یدد خودم بود فروشگاه گوشه که بیرون قدی آینه تووی تا بیرون پریدم و کردم تنم هم
 به دست .آینه تووی افتاد آراد عکس که گرفتم ژست تا چند و چرخیدم دور چند اول .بزنم
 .من روی بود شده مسخ .کردم نگاهش آینه توو از .بود بهش من پشت و بود ایستاده سینه
 ور کمرم و داد می نشون تر بلند رو قدم .بود من فرم خوش هیکل برازنده لباس که واقعا
 :گفتم غرور با و آراد سمت برگشتم .تر باریک

 !چطوره؟-

 عالی...دختر عالیه-

 دونم می-

 .ببینه طوری این تورو که آوردم می در چشماشو کرد می نگات و بود اینجا سیامک اگه-
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 طوری این بینن می رو من همه عروسی تووی اما-

 هب صورتش کم کم بعد اما کرد نگاهم بهت با اول .بود نکرده فکر موضوع این به انگار
 :گفت حرص با توأم عصبانیت با .کشید موهاش تووی دستی کالفه .زد می سرخی

 .نداشت رو المصب چشمای اون .بود هیکل بد .بود زشت دختر این شد می چی خدایا-

 خواستگاریم اومد نمی هیشکی وقت اون-

 ینا ببینه تورو کسی خواد نمی دلم اما .االن همین مث...دختر بودم نوکرتم من موقع اون-
 لعنتی؟ کنی نمی منو قلب فکر.المصب شدی گیر نفس طوری،

 تا عقب رفتم .داشت برم ترس کم کم .جلو اومد می قدم یک گفت می که جمله هر با
 دو...ثانیه یک .چشمام تووی زد زل جلوم اومد آراد.آینه به خوردم
 یه .بست درد با رو چشماش...هفت و سی...پنج و سی...سی...بیست...ده...پنج...ثانیه
 .کرد زمزمه "من فقط..من چشمای تووی بزنه زل ابد تا ها چشم این کاش"شبیه چیزی
 دست با و کرد مشت رو دستش .بود شده خشک لبهاش .شنیدم زور به که آروم انقدر
 قبل من و کشید عقب کمی سیامک اومدن با .موهاش مشکی جنگل الی زد چنگ دیگش
 ادمد رو لباس .کردم عوض رو لباسم و پررو اتاق داخل رفتم سریع ببینه رو من اینکه از

 :گفتم بهش و آراد دست

 بدی؟ رو کیفم شه می-

 :گفت همین برای خوام می چی واسه رو کیفم فهمید

 تووی دست خرید اومدم دختر یه با ببری؟ دوستم جلو رو من آبروی خوام می نکنه-
 .عشقم اونم غلطا چه کنه؟ جیبش

 .کنم حساب باید خودم من-

 بده من به رو لباس پول بیرون رفتیم باشه-

 دادم اجازه و کردم گیری کناره موضع از همین برای رسه نمی جایی به بحث این دونستم می
 .کنه حساب خودش آراد
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 .نداد که بگیرم ازش رو کیفم خواستم .رفتیم که بیرون

 بدی؟ بهم رو لباس پول خوای می چیه-

 کنی خرج پول من واسه الکی تو نداره دلیلی-

 چشمای اوم من زندگی...منی عشق شما...نیس الکی...نیستی متوجه چرا ترانه-
 فهمیدی؟ .نگیر ازم رو من خوشحالی الکی های بحث با پس...شی زنم قراره...خوشگلته

 !بشم؟ زنتو قراره من گفته کی-

 امهاد حرص با.)بگیره من از جنگلیتو چشمای اون کسی ذارم نمی نخوای چه بخوای چه تو-
 می کاری بزنه، تو واسه قلبش کسی اگه....نشه باز دیگه چشماش که کنم کاری شده (داد
 لمس دستاش کنم می بخوره،کاری تو به دستش کسی اگه..نزنه قلبش اصال دیگه که کنم
 .دستاتو لمس مزه نیاد یادش تا شه

 قلب سالهای که داد می بهم هایی حس داشت اون اما نداشتم دوست دیگه رو آراد اینکه با
 اام گرفت رو گلوم بغض ناگهان .عشق جنس از گاه تکیه حس اطمینان، حس .بود نداده
 ردهک یخ من دست .داد خفیفی فشار و .دستش تووی گرفت دوباره رو دستم .نزدم حرفی
 که یبرف روزهای مثل درست .بود شیرینی تضاد چه .نداشت کوره با فرقی اون دست اما بود
 ونا مثل .بری می آتیش نزدیک رو دستات و شومینه کنار میشینی و میای بازی برف از

 ور بخاری و نشستیم می ماشینش تووی بعدش و کردیم می بازی برف آراد با که روزایی
 بهم حواسش اما نکرد عالقه ابراز بهم وقت هیچ که مغروری آراد .کرد می تنظیم من روی
 توی میریخت رو موهاش ها موقع اون بود، شده عوض چقدر .کردم نگاش .همیشه بود

 بند دست حتی ها موقع اون لعنتی .بود خواستنی غرورش که ها موقع اون .صورتش
 یلیخ .بودم شده خواستنی من االن اما .بود خواستنی چیش همه .بود خواستنی هم دستش
 .شد گرفته دیده نا احساسش تموم با روزی یه که دختری همون .بود دار خنده

 کنی می فکر چی به کجایی؟ ترانه-

 برف و سرما به-

 ؟!برف و سرما-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 115 

 اپش کافی تو روز اون یادته بازی؟ برف رفتیم می باهم اومد؟ می برف که روزا اون یادته-
 یم برف داشت شدم نابود من که لعنتی شب اون یادته اومد؟ می برف بودی شیدا کنار
 ...یادته اومد؟

 مداشت . کرد خالی پاهام کردم حس..بدم ادامه تونستم نمی دیگه و بودم افتاده هق هق به
 :گفت بغض با و گرفت رو بغلم زیر آراد که افتادم می

 وویت سرمو .لرزید کمی هاش شونه .نکن دیوونم...طوری این خودت با نکن خدا تورو ترانه-
 از رو سرم آراد شدم که آروم .کردم گریه تونستم می تا من و کرد پنهان گرمش سینه
 :گفت و کرد جدا سینش

 من؟ واس بخریم لباس بریم خانوم خوشگل خب-

 هم شاید .بودم متنفر ازش من که بود آدمی همون این انگار نه انگار ..زدم لبخند بهش
 حاضر .نداشتم بهش حسی اصال شاید .نبود عالقه آراد به حسم دونم می فقط .نبودم متنفر
 یها لباس که ای طبقه سمت به .عالقه و عشق اال برم آراد به نسبت حسی هر زیر بودم
 .گشرن هم کفش یه با .بود نخودی رنگش که برداشت شلوار یه آراد .رفتیم داشت مردونه
 :گفت بعدش .رنگ همون به اسپورت کت

 !بریم؟ شد تموم منم خرید خب-

 :گفتم تعجب با

 بپوشی؟ رکابی با عروسی تووی رو کتت خوای می یعنی-

 .خندید مردونه و نرم

 .دارم لباس زیرش واسه دلم عزیز نه-

 ترکیب از حالم .بود کرده انتخاب زیرش واسه ای قهوه پیراهن یه حتما .نزدم حرفی دیگه
 خب، نداشت معلومه .نداشت سلیقه وقت هیچ آراد این .خورد می بهم ای قهوه-نخودی
 نهمی معلومه شرابی مو زشت دختر یه با رفت و گذاشت زیبایی همه این با رو من وقتی
 ودتخ گرنه و حسادته از همش .کشید داد سرم نبود وجدانم به شباهت بی که یکی .میشه
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 رو االن جذابیت و بودی بلوغ سن توو بود سالت چهارده وقتی دونی می خوب رو این هم
 .تو از بیشتر شاید .بود خوشگل هم خیلی نبود زشت شیدا ضمن در.نداشتی

 با آراد طور، همین هم ام چونه .بود شده من محسوس لرزش متوجه هم آراد.لرزید دستام
 :کرد نگاه من به تعجب

 هو؟ یه تو شد چت دلم عزیز !ترانه؟-

 .نموند امان در آراد تیز گوش از اما شد خارج گلوم از ضعیفی صدای

 بود؟ تر خوشگل من از-

 !بشم؟ تو فدای کی-

 شیدا-

 :گفتم و چشماش تووی زدم زل

 بوده تر خوشگل خیلی حتما-

 .گرفت اشک از ای پرده چشماش

 با و زد زانو پام جلوی.بودن گذاشته پاساژ سالن تووی که صندلی روی نشوند رو من
 .گرفت قاب صورتمو دستاش

 ترانه کس، هیچ من چشمای تاریک شب این تووی .بشم جنگلیت چشم دوتا اون فدای-
 تچشما به که عشقی به قسم؛ سرمون باالی خدای به .نیس زیبا تو اندازه به کس هیچ
 همم تو .نیس مهم اصال شیدا .نیس کنی می فکر تو که طور اون خورم؛هیچی می قسم دارم
 یرهخ تونم نمی دیگه که بدم توضیح برات رو گند های روز اون نخوا ازم اما .هستی و بودی
 .ترانه نخوا توضیح ازم .میرم می وقت اون و چشمات تووی شم

 آسمون از که بارون قطره یه اما .نباره چشماش که دهنش تووی کشید رو پایینش لب
 هم با همه من، قلب حتی و مردونگیش،عشقش غرورش،...شکست بارید؛ شبش
 اومدن می برف مثل صاف صورت به و پایین ریخت می داشت مردونه اشکاش .شکستن
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 و زانوم روی گذاشت رو سرش .چشماشو اشک نبینم که پایین انداخت رو سرش .پایین
 .نداشتم رو اشکش تحمل من .لرزید هاش شونه کنه تحمل نتونست دیگه

 ...نریز اشک دم می قسم عزیزترینت جون..خدا رو تو آراد-

 باال آورد رو سرش

 نده قسم خودتو جون-

 یاقدام هیچ لعنتی .اومد می چشم به آلودش اشک چشمای فقط نبودم، دنیا این تووی من
 اما .کرد نمی گریه دیگه قسمم خاطر به فقط .مشکیش چشمای کردن پاک برای کرد نمی
 اکپ آثارش تا صورتش روی کشیدم خشم با دستمو .بود مونده صورتش روی اشکاش آثار
 .اومد کش کمی فقط کمی، لباش .بشه

 نیس خوب کدوممون هیچ حال...بگیرم آب میرم-

 .نرفت من چشمای پیش از خیسش چشمای صحنه اما .رفت آراد

 خانوم ببخشید-

 .داشت گیری چشم جذابیت .طرفش به برگشتم آراد سال و سن هم پسری طرف به
 لبای کرده، عمل بود مشخص که دماغش .سبز و آبی های رگه با خاکستری خمار چشمای
 شمهیکل و قد .خرمایی و طالیی از بود ترکیبی موهاش .سفید العاده فوق پوست .ای قلوه
 .داشت ای ورزیده هیکل و بود تر کوتاه آراد از کمی قدش .نگو دیگه که

 بفرمایید؟-

 نم اجازتون با .بود عاشقانه صحنه داده بهم استادمون که ای سوژه و عکاسی ام رشته من-
 من داره ایرادی شما نظر از هم اگه .باشه نداشته اشکالی اگه گرفتم عکس آقا اون و شما از

 .کنم می پاک رو عکس

 :گفتم چی نفهمیدم اصال که بودم شده چیش همه و صداش و چشماش مسخ انقدر

 !داره؟ ایرادی چه نه-
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 مردای از وقت هیچ .ذوقم تووی زد یکی این .داخل رفت صورتش چپ سمت و زد لبخندی
 از تر عالی .بود العاده فوق عکاس اصطالح به آقای این اما .اومد نمی خوشم رنگی چشم
 .بودم ندیده اون

 .شد خواهد بهترین گرفتم من که ای صحنه قطعا .ممنونم ازتون خیلی-

 .نیست مهم بیخیالش .ها بده نشون بهم رو عکس نخواستم ازش حتی .رفت بعدش

 آب بفرمایید بانو ترانه-

 رو غیرت خوش آدمای ادای خواست می باز گرنه و ندید رو پسره خداروشکر .بود اومده آراد
 خوشگلش چشمای زد می بعد "گرفتی رو من خانوم عکس حقی چه به"گفت می و بیاره در
 :گفت دید رو من لبخند که آراد .گرفت خندم خودم افکار از .میاورد در رو

 خندهات فدای-

 بخورم بده رو آب نریز زبون بسه-

 :گفت خوردم ازش کمی .گرفت طرفم حرف بی رو آب بطری

 !بخورم؟ بدی منم به شه می-

 و دبر  لباش سمت به رو من آب بطری آراد آقا تعجب کمال در و طرفش پرفتم رو آب بطری
 نی به زد دهن آرش بار یه آخه .بود بعید خان وسواس این از کار این .خورد آب از خودشم
 .نخورد دیگه اش آبمیوه

 بودا دهنی-

 باشه خب-

 نمیاد؟ بدت دهنی از دیگه یعنی-

 نه رو عشقم دهنی-

 .بهش نگفتم هیچی اما شدم داغ هو یه

 برگردیم؟ !شد؟ تموم خریدا...بانو ترانه خب-
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 بخرم لباس هم خطی پشت همون واسه باید نه-

 شد تلخ هم باز .زد سرخی به رنگش آراد

 بخریم هم لباس محترم آقای واسه بریم-

 یتنها تیرداد تماس از که بودم خوشحال خیلی .رفت نمی که کجاها اون فکر .گرفت خندم
 .بودم کرده رو استفاده سو

 سبکی؟ چه-

 ؟!هان-

 آقا دارن دوست سبکی چه گم می -

 یم بیان سختی به رو هاش واژه چون بود سخت خیلی خیلی براش آوردنش زبون به انگار
 نسیج بد لبخند .داد بیرون حرص با نفسشو حرفش شدن تموم از بعد فاصله بال و کرد
 .زدم بهش

 شلوار و کت دست یه براش خوام می داره تشریف شخصیت با خیلی که جایی اون از-
 .طوسی مشکی کراوات و سفید پیرهن یه با بگیرم براق مشکی

 کنی می ست باهم هاشو لباس خوب چقدر-

 کنه می کاری هر عشقش واسه آدم-

 رگ و بشه سرخ بزنه؛ داد داشتم انتظار .شد دیوار گچ مثل رنگش که دیدم وضوح به
 :گفت وار زمزمه و پرید رنگش فقط که دیدم حیرتم کمال در اما بیرون بزنه گردنش

 قلب ای دیگه کس اما...عشقمه روی از کنم می کاری هر من که دونی می پس خوبه-
 که منم این چون نیستم ناراحت ازت...برده رو من زندگی های واقعیت و رویاها محبوب
 ممن دنیا نامرد ترین لیاقت بی ببخشید..مرد ترین لیاقت بی.نداشتم تورو لیاقت

 تدونس نمی هنوز آراد که تیرداد واسه من بازیاش غیرتی و خان آراد غر غر کلی با خالصه
 حملشت تونستم نمی عنوان هیچ به !زهرانار بود شده اخالقش .خریدیم لباس گراممه برادر
 می تا رو پاش خداحافظی هیچ بدون بعدش و خونه برد رو من زود خیلی روز اون .کنم
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 هک خوشحالی با .رفت و گرفت رو گازش و بختش بد ماشین پدال روی داد فشار تونست
 خونه سمت به بودم، خریده نو لباس اینکه دوم و آراد دادن حرص یکی داشت، دلیل دوتا
 .کردم پرواز

 اومدم خوش...اومدم من-

 ور گونش رفتم .بود شومینه جلوی حافظ غزلیات خوندن مشغول هم باز شهربانو مامان
 :گفت .کردم بوس

 اومدی خوش...دخترم سالم-

 مامانی مرسی-

 گذشت؟ خوش ببینم کن تعریف خب-

 :بگم صداقت تمام با کردم سعی

 شهربانو مامان خریدم چیا ببین...گذشت خوش که معلومه-

 خونس؟ تیرداد..که شه نمی طوری این نه

 کنه می کار اش پروژه رو داره اتاقش تووی دخترم آره-

 میایم االن واستا پس-

 منتظرم باشه...بچه تو دست از-

 .کرد متوقفم صداش که تیرداد اتاق در سمت رفتم...باال رفتم ها پله از سرعت با

 که جرم دارم، دوستش بابا !اینه؟ توانم که کردم درگاهت به گناهی چه من...خدایا-
 ...بکن کاریش یه خودت خدایا...نکردم

 در حال تووی که شالم و ها لباس .کشید جنون مرز به رو من تیرداد آلود بغض صدای
 ویتو انداختم سرعت به رو خودم و زمین روی کردم پرت رو بودم گرفته دستم بودم آورده
 رو سرش و جلو رفتم .من به بود زده زل سرخش چشمای با بود کرده تعجب که تیرداد .اتاق
 .کردم پنهان ام سینه تووی
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 خواهرت نرسیده وقتش هنوز...شنیدم حرفاتو داداشی...بشم صدات بغض فدای من الهی-
 بدونی؟ شریک غمت تووی رو

 !!ترانه-

 .بزن حرف باهام بزرگت غم اون از فقط نگو؛ هیچی ....هیـــــــــش-

 زرگب خودش که کنه می کار بهزیستی تووی دختر یه دونی؟ می که رو بهزستی داستان-
 ضعف براش دلم نگاه یه با ...خوشگله خیلی ترانه... غزل   اسمش .جاست همون شده
 نمی رو جزئیات اما بود سخت خیلی هرچند ..خواستگاری برم که زدم حرف باهاش..رفت
 گفت...گفت گفتم، بهش وقتی...گم

 روی که پارچی از آب لیوان یه براش..گرفت رو ام شده عاشق تازه داداش نفس راه بغض
 :دستش دادم و ریختم بود عسلی

 زنیم می حرف دوباره شدی آروم که کمی بشم فدات بخور-

 :گفتم بهش نبود؛ دنیا این تووی انگار خورد رو آب از کمی

 بگی؟ رو اش بقیه خوای نمی داداشی...جان تیرداد-

 .سوزوند رو من وجود اعماق تا کشید که آهی

 جازدوا داره مادر و پدر که مرد یه با نمیتونه:گفت بهم و من چشمای تو زد زل راحت خیلی-
 طرف به برگشت...)یتیمه و مادر پدرو بی نداره، خونواده که بشنوه سرکوفت مرتب و کنه
 .خواد نمی رو من اون ترانه (من

 مردونه بغلم توو ساعت نیم شاید .شه آروم کمی و کنه گریه تا بغلم تووی روگرفتم سرش
 می چی عشق این آخر .بشنونه کسی رو اش گریه صدای نبود حاضر حتی .ریخت اشک
 عاشق بچگی تووی من .شد می من مثل نباید من داداش بشه بود قرار که چی هر شد؟
 دختری با خواست می و بود شده عاشق موقع به درست تیرداد اما .کردم خطا و بودم شده
 اررفت من با چطور اون .کردم مقایسه تیرداد با رو آراد لحظه یه .کنه ازدواج داره دوسش که
 پای تیرداد اما.انداخت بیرون زندگیش از اضافی ی تیکه یه مثل منو اون !بود؟ کرده

 پس نبودم آراد عشق من آره؛ .شد می اکو ذهنم تووی "عشق" کلمه .ایستاد عشقش
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 گرمیسر  وسیله من و بود غزل عاشق تیرداد .نبود درستی کار اصال باهم دوتا این مقایسه
 ازش بیشتر .بزنم آتیشش خواد می دلم بیشتر کنم می فکر کارهاش به بار هر .بودم آراد
 می خر کشید می رخم به رو آمیزش محبت رفتار و دیدمش می تا اما شدم، می متنفر
 و من از تیرداد فعال .شه خارج ذهنم از متفرقه افکار تا دادم تکون بار چند رو سرم .شدم

 وویت چیزی که کنم چیکار که کردم می فکر این به داشتم .بود تر مهم آراد وحتی احساسم
 تخت روی دیرینه عادت طبق و کردم پرت بغلم از رو تیرداد حالی خوش با .زد جرقه ذهنم
 :تعجب از بود مملو صداش اومد، در تیرداد صدای .پریدم پایین باال تیرداد

 !شده؟ چت دختر-

 کنیم چیکار فهمیدم...تیــــــرداد-

 !!!چیکار؟-

 :بوسیدم رو اش شده تیغ چند دونم نمی گونه و بغلش تو پریدم

 داری؟ اعتماد روانشناست آجی به داداشی؟ میگم-

 :داد جواب اطمینان با

 معلومه خب-

 داره شرطی یه ولی باش خوش خبرای منتظر نرسا عروسی جشن از بعد-

 :زد برق چشماش

 !شرطی؟ چه-

 و دستش دادم اونو های لباس مخصوص کیسه.اوردم داخل هارو لباس و اتاق در دم رفتم
 :گفتم

 داری وقت دیقه پنج فقط-

 .مبپوش رو لباسم خودمم تا بیرون زدم اتاق از سریع باشم جوابش منتظر که این بدون
 توق دقیقه دو داداش خان با قرارم موعد تا هنوز .زدم چرخی یه و پوشیدم رو لباسم سریع
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 .دمکر  صورتی گونه رژ با شد می آبی سرخ رژ شامل که مختصر آرایش یه سریع .داشتم
 :گفت و زدم سوتی .شد زمان هم تیرداد با اتاق از خروجم

 یتالیاییا مانکن قربون...شدی شکلی چه آبجیت سلیقه با ببین...داداش خان ندزدنت پا به-
 من برم خودم

 بود ردرگی انقدر .داد نمی اهمیت من زبونیای شیرین به اصال و بود درگیر سخت تیرداد اما
 و فتمگر  رو دستش .دادم اطمینان بهش لبخندم با و بوسیدم رو اش گونه و جلوش رفتم که
 هاش نوه برای تا شد بلند جاش از زده ذوق دید رو ما وقتی رفتیم مامانشهربانو پیش باهم
 اوراق از ورق یک و گذشت خوبی به عزیزم خانواده کنار در هم شب اون .کنه دود اسپند
 .شد بسته من زندگی

 نرسا با و دنبالم اومد آرش یازده ساعت طرفای .رسید فرا عروسی روز و گذشت روز دو
 گاهآرایش خیلی .شدیم وارد راحتی به ما و بود همکف طبقه آرایشگاه .آرایشگاه به رفتیم
 ارنجین رنگ به آرایشگاه تم .اومد می در پولش پرداخت برای آرش پدر مطمئنا و بود شیکی
 :گفت خنده و شوخی با نرسا که شدیم وارد تازه .بود خلوت نسبتا و بود مشکی

 خودش انبار به آتیش خودش بار خودش کار کسی هر-

 :خندیدم

 شدی؟ راه نیمه رفیق یعنی-

 ذارن نمی ایشون که بمونم پیشتم بخوام من-

 ایه چشم .داشت زیبایی چهره که کرد اشاره ساله چهل تقریبا خانومی سمت به دست با
 ذوق تووی که چیزی تنها اما .داشت باالیی سر بینی ای؛ قلوه های لب و رنگ مشکی درشت
 یخانوم به اصال و بنوشم توجهی بی آب کردم سعی .بود شرابیش موهای رنگ زد؛ می من
 و ادد من به رو کیفش و گوشی نرسا .نکنم توجه بود کرده خطابش خانوم شهال نرسا که
 ات .باشه بوده عروس مخصوص اتاق زدم می حدس که رفت اتاقی به خانوم شهال با همراه
 بود تهرف سر ام حوصله هم من .بود نیومده سراغم به کسی و بود مونده کمی بشه من نوبت
 اون و .شد من بیشتر چه هر درگیری باعث که بود کرده خطور ذهنم به موضوعی هم و

 هم طرفی از .بود کرده مغشوش حسابی رو من ذهن که بود آراد اینستاگرام داستان موضوع
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 نتونستم .ببینم رو آراد شده قفل پیچ تونستم می راحتی به و بود دستم نرسا گوشی االن
 دنبال تووی رفتم بالفاصله .کردم وارد رو بودnاز الگویی که نرسا رمز و بگیرم رو خودم جلوی
 ستمتون می هم اینا آرش باغ تووی روز اون که افتاد یادم .کردم پیدا رو آراد پیج و کنندگان
 همین برای و بود ضعیف اینترنت کمی .کردمش جو و جست اما بدم انجام رو کار این
 :کردم تکرار لب زیر و خوندم رو اینستاگرامش بیو اما .شد نمی باز آراد صفحه

 تو چشمای از بخونم خوام می-

 کم کم .داشته آراد برای حتما اما .نداشت خصوصی به مفهوم و معنا هیچ برام جمله این
 باز هب شروع پستش ترین قدیمی از و رفتم .نبود زیاد ها عکس تعداد.شد می باز ها عکس
 رو رشس و بود کرده بغل رو زانوهاش تنها پسری که بود غروبی پستش، اولین .کردم کردنم
 .دنبو هم دست تو دست که کرد می نگاه رو پسری و دختر داشت .بود گذاشته زانوش روی
 سوزوند می رو آدم دل زیرش پست

 نگاهم هر و است آفتی قدمت هر و روی می...میشوی گم خیانت ی بیراهه در و روی می"
 شکایتیست

 و...گیرد می جان سیاهی...خواند می ها ویرانه بر شوم مرغ...زند می چنگ وجودم بر هراس
 تو و لعدب می را تو رذالتها باتالق...پوشاند می را قلبم آبی سطح تمامی خیانت چرکین سایه
 گربن و کشم می خاک تن بر دست دیگری غروب هر از تنهاتر ومن...را ها روشنی تمامی نیز
 ."سوزاند جانم و گرفت جان تو کبریت به که درونم آتش های زبانه بر

 من هب وقتی حقشه شیدا، حتما...بود کرده خیانت بهش کی یعنی .لرزوند رو دلم پستش
 .بشه پر سلوالش الی البه خیانت طعم حقشه کرد خیانت

 زیرش و .بود بسته رو خوشگلش چشمای که بود نوزادی صورت از تصویری دومش پست
 .بود شده نوشته

 هب رو هاش دست لمس اجازه و کرد دراز سمتم به را گرمش دست خوشبختی روز یه شاید"
 داد من

 "دیدیم برادرم مثل رو عشقمون میوه عشقم؛ کنار در هم من روز یک شاید

 : بود نوشته هم پست این زیر
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 داداشی مبارک برات قدمش

 .بود اش زاده برادر کوچولو جوجه این پس

 جنون مرز به منو پست یک فقط .نخوندم فراوان دقت با دیگه رو بعدیش های پست
 ستپ و .نبود من چشمای به شباهت بی که دختر یک زیتونی چشمای از تصویری .کشید
 .کرد گیر در بیشتر رو ذهنم زیرش

 شه نمی نگو تو چشمای از بخونم خوام می"

 شه می ترانه آد می تو نگاه از که همین

 هایی ترانه ترینن نمک با شیرینی تو

 "همیشه فردایی تو امروزی نه دیروزی نه

 از عکسی عکس اون مطمئنم .بود چی منظورش .بودم کرده داغ و شدم می دیونه داشتم
 بر فکر از دست طرفم اومد که خانومی صدای با .ترانه اسم و شعر اون و بود من چشمای
 .داشتم

 .شماست نوبت بفرمایید خانوم-

 چیزا جور این و کردن اصالح همه از اول .نشستم کرد اشاره بهش که صندلی روی رفتم
 .مردم می درد زور از داشتم من و شد شروع

 کنی؟ عوض رو موهات رنگ خوای می عزیزم-

 بیاد لباسم رنگ به که خوام می فقط دونم نمی-

 رنگی؟ چه لباست-

 داناکسی با رنگ کمی نشوند رو من و زد جنسی بد لبخند که دادم نشون بهش رو لباسم
 های صندلی روی برم گفت و سرم روی کشید کالهی بعدش .سرم به مالید و کرد قاطی
 با اموه ناخن کنارم اومد مانیکور وسایل با ای دیگه خانوم فاصله این تووی .بشینم کناری
 اون گیر در فکرم مدت این تمام.کرد صاف رو سطحش هم بعدش و کشید سوهان دقت
 رو من ناخن سر و سبز اکلیل با و زد ناخون برق بعد .بود امیری خواجه احسان آهنگ تیکه
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 طایوس که طوری به . تر کم رفت می تر پایین چی هر و کرد می اکلیل به آغشته بیشتر
 از بعد .بود اومده خوشم چقدر من و زد ناخن برق دوباره بعد .نداشت اکلیلی دیکه ناخنم
 چه که بودم ندیده رو خودم هنوز من و زد روش هم الیت های شد خشک موهام اینکه
 از .ببینم رو موهام داشتم اجازه تازه من و کشید سشوار دقت با رو موهام .شدم شکلی
 واقعا . کنفی الیت های با بود شده رنگ کاهویی موهام .زد برق چشمام دیدم که چیزی
 ازب فرق و داد پوش رو جلویی قسمت .موهام شینیون به کرد شرو بعدش .بودم شده عالی
 هم رو آزادم موهای. کرد وصل بهم پشت از و بافت کنار از رو موهام از تیکه دو و کرد

 همه از ولا شد؛ صورتم آرایش نوبت.کرد تثبیت رو ها خوردگی فر تافت با و کشید بابلیس
 .کرد خمار رو چشمام که کشید چشمی خط هم بعد .خوشگلم صورت به مالید کرم کلی
 و گونه رژ و .کرد آرایش اکلیلی سبز سایه با رو پلکم بعدش و کرد سیاه رو پلکم پشت زمینه
 شبیه .سرم روی زد رنگی ای نقره تاج آخر در .بودم شده خوشگل خیلی .کالباسی لب

 .بودم شده پرنسسا

 شدی عروسکی عجب اما...خانوم خوشگل نیستی که عروس-

 مرسی-

 فوق گردنی یقه و ماهی مدل دامن با رنگ سفید لباس اول تووی .اومد نرسا لحظه همون
 عسلی آرایش ای، نسکافه مش با بود کرده عسلی رو ایش قهوه موهای .بود شده العاده
 .بغلش پریدم ذوق زور از .بود شده العاده فوق .بود کرده رنگی

 شی خوشبخت ایشاال...میاد بهت چقدر شدن عروس خوشگلم آبجی-

 اومد خانومی .بود عروس االن اما بود شیطونش اخالق از دور به که زد ای زده شرم لبخند
 :سمتمون به

 اومدن دوماد آقا-

 گرفت خندم من که پرید رنگ نرسا

 شده خور آدم آرش حاال تا کی از نرسا-

 :اومد آرایشگره صدای هم باز و انداخت بهم غضبناکی نگاه
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 اومدن دوماد آقا کنید سر روسریاتونو لطفا خانوم-

 ،سفید پیراهن روش، العاده فوق خاکستری شلوار و کت .بود شده جیگر چقدر .اومد آرش
 فیدس های رز ترکیب از گلی دست .بود جیبش تووی که رنگی یاسی رز گل و یاسی کراوات
 رو سرش.اومدن می بهم فرشته دوتا این چقدر که وای .بود دستش تووی هم بنفش و

 نرسا سمت گرفت رو گل .پایین بود انداخته

 بابا بکن بش نگاه یه...ها ماله می رنگ تو واسه داره صبح از نرسا ببین آرش-

 رایب دلم .کردن می پچ پچ باهم داشتن .باال آورد رو سرش هیجان با توأم استرس با آرش
 لیاقت اونا .بودن من حامی دوتا این گذاشت تنها رو من آراد وقتی .رفت ضعف جفتشون
 اول. نسمتشو رفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم .داشتن رو دیگه هم کنار خوشبختی
 نوبت بعدش .بود هامونم آرایش به حواسم اما .بوسیدمش حسابی و کردم بغل رو نرسا
 .بود آرش

 .شو خوشبخت خودتم و کن خوشبخت خواهرمو آرش-

 چشم-

 : گفتم همین برای دارن تنهایی به نیاز کردم احساس

 .منتظرم پایین من-

 کت و پوشیدم رو کوتاهم مانتو .زدم لبخند جوابش در من و کرد نگاهم دانی قدر با آرش
 رفتم .کرد می اذیت بلندم پاشنه های کفش .بیرون رفتم و گذاشتم کیفم داخل رو لباسم
 از هیکلی پسر یه و مشکی 188اسپایدر فراری یه .کردم تعجب دیدم که چیزی از بیرون
 فارشس خارج از حتما .بودم ندیده نزدیک از اسپایدر حاال تا .ماشین به بود داده تکیه پشت
 رو جدیدش های شاهکار و اخبارش همیشه بودم فراری کمپانی عاشق چون .بودن داده
 این عکس که روزی دارم خاطر به خوبی به .بود فراری مدل آخرین این و .کردم می دنبال
 نزدیک از بار یک خواست دلم چقدر و دیدم ها سایت روی بار اولین برای رو ماشین
 .ببینمش

 ایدر؟اسپ به داده تکیه !!آراد.شدم می دیونه داشتم تعجب زور از...من سمت برگشت پسره
 به دلم .بود شده جذاب پسر این چقدر .رفت یادم چی همه و ماشین صورتش دیدن با اما
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 کشی خیلی رو موهاش .من لباس رنگ پیراهن و بند کمر با شلوار و کت همون افتاد؛ لرزه
 می غیربی وجودم تووی چیزی یه .بودش کرده جذاب نهایت بی این و باال بود داده
 می در رو هام سالگی41 ادای داشت قلبم اما .نبودم ساله 41ترانه دیگه من .احساسم...کرد
 رو ای لرزه همون .داشتم مون یواشکی های قرار موقع که داشت رو هایی لرزه همون .آورد
 ولا بار که لرزشی همون .رسیدم می آرامش به و شدم می داغ دستش گرفتن با که داشت
 با هک کردیم می نگاه بهم داشتیم دقیقه چند دونم نمی .شدم خیره مشکیش چشمای تووی
 یلیخ چون پایین انداختم رو سرم .نبود ما با اصال که اومدیم خودمون به بردار فیلم صدای
 شده نگاهش غرق من بارها آخه دونستم نمی رو خجالتم دلیل .ازش کشیدم می خجالت
 .من روبروی درست جلو اومد !بکشم؟ خجالت ازش که بود شده باعث چی بار این اما بودم
 :گفت شده بم صدای با .بود وپاهاش ها کفش به من نگاه

 شدی خوشگل خیلی از بیشتر خیلی...خیلی-

-.... 

 عاشقتم قبل از بیشتر خیلی-

 یمب کنه صدق هم من مورد در اش جمله اینکه از منم بودم، شده تلخ باز .آوردم باال رو سرم
 کنم آوری یاد خودم به خواستم می واقع در که گفتم بهش رو هایی جمله .داشتم

 ونچ بندازم صورتش تووی نگاه یه نیستم حاضر من که هستی کسی تو !چیه؟ میدونی-
 ...کنه ول رو عاشقه که دختری که باشه عوضی باید آدم خیلی .خوره می بهم ازش حالم

 :گفتم فکر بدون و اومد ذهنم به چیزی که برم خواستم می

 متنفرم ازت قبل از بیشتر خیلی-

 از عمر آخر تا که دیدم چیزی یه اما .بستم آراد غمگین و ناباور چشمای روی رو چشمام
 جون براش روزی که چشمایی تووی اشک حلقه جز چیزی اون و ره نمی کنار چشمام پرده
 می ازشون فیلمبردار که بودن کارایی مشغول نرسا و آرش سمت رفتم .نبود دادم می

 کرف چی به که داد تشخیص شد می راحتی به آرش شیطانی لبخند از .بدن انجام خواست
 .!!شیطون پسر این از امان .میکنه
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 ینماش داخل پنجره از رو سرم .اومد دقیقه پنج از بعد اونم .انداختم تک تیرداد گوشی به
 کردم

 پریون شاه دختر سالم-

 دخترا آریایی پرنس سالم-

 چیه؟ بودنم پرنس هستم آریایی اگه چیه؟ بودنم آریایی پرنسم اگه-

 .بخندم بلند تونستم می فقط من و بود تیرداد با حق

 :گفت تعجب با تیرداد .ببین رو خجالتی عروس و شیطون دوماد این پایین بیا-

 !!خجالت !!!نرسا-

 ها خانومه عروس مثال آره-

 ناال هرچند..بود هفتگانه عجایب از نرسا خجالت هم اون برای...پایین اومد سریع تیرداد
 !هشتگانه عجایب شد می

 .بودن آزاد واالن بود برداشته سرشون از دست بردار فیلم که نرسا و آرش سمت رفت تیرداد
 زده غم تصویر تونستم نمی من اما بود زده صورتش به بیخیالی قالب.بود کنارشون هم آراد

 .کنم دور ذهنم از رو چشماش

 :شد ما نمتوجه همه از قبل آرش

 جاست؟ این کی ببین به به-

 .کشید آغوش در رو آرش مردونه تیرداد

 بکشیما نفسی یه دادیم شوهرش رو زلزله این باالخره...پسر بهت گم می تبریک-

 :گفت و کرد دفاع موضعش از هم نرسا

 خان؟ تیرداد کردم تنگ رو تو جای مگه... هی هی-

 خندید؛ نمی آراد اما بیاد تاشون سه هر های لب روی به خنده شد باعث نرسا گیری جبهه
 هم آراد متوجه که تیرداد .داشتیم ای کننده قانع دلیل هم جفتمون .طور همین هم منم
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 هم وقتی .بودم کرده پاک رو هاش عکس من چون..ندید رو آراد وقت هیچ تیرداد .بود شده
 .بودم نداده تیرداد نشون عکسشو بودم دوست باهاش که

 کنید؟ نمی معرفی رو دوستتون...جان آرش-

 .هستند من صمیمی دوست آراد ایشون-

 .برهب رفتارم به پی حرکاتم و چشمام از خواست می انگار .کرد من به داری معنا نگاه تیرداد
 قیعمی نفس تیرداد...پایین انداختم رو سرم و آوردم کم برادرم انگیز بر ترحم نگاه زیر
 .کرد دراز آراد سمت به رو دستش و کشید

 جان آراد آشناییتون از خوشبختم -

 ینتر  بد تیرداد شک بی .داشت غیرت بود، مرد خب .بود مشخص رفتارش سردی حالی در
 حاال .بود کرده پیدا شب نصف اتاقم وسط خون غرق رو من وقتی بود کشیده رو عذاب
 .بود چشماش جلوی خودش پیش سال پنج خراب حال مسبب

 درسته؟ باشید ترانه برادر باید شما...خوشبختم آشناییتون از هم من-

 درسته بله -

 :گفت و زد تلخی لبخند آراد

 بگذریم...خوردم گول شما از دوبار من-

 که مردی دست از چقدر اون .ها لباس قضیه سر .کردم می درک رو بارش یک دوبار؟
 اام .خریدم برادرم برای هارو لباس که بود فهمیده تازه الآن و بود خورده حرص بود برادرم
 از عدب .کنم فرار ازش تونستم نمی من و بود آشفته خیلی ذهنم .کردم نمی درک رو دوم بار
 دبو قرار که هم بعدش و شد شروع برداری فیلم دوباره و ماشین سمت رفت آرش اینکه
 ودشخ بعد و تاالر بود رسونده رو شهربانو مامان تیرداد .آرش دایی پسر سامان آتلیه برن
 .اومد می ما از فاصله با هم آراد و شدیم ماشینش سوار تیرداد و من .من دنبال بود اومده

 ها پولداره آنقدر آقا بودی نگفته-

 .بود آورده کجا از جیگرو این نمیدونم..بودا سفید پارس پژو یه ماشینش !ماشینو؟ دیدی-
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 ترانه بود تر جذاب کردم می فکرشو که ازچیزی-

 .نیست مهم دیگه-

 مطمئنی؟-

 :گفتم لرزون صدایی با هم باز اما .کرد می خفه رو من داشت تردید...نبودم مطمئن نه

 اوهوم-

 بود؟ چی خوردنش گول داستان این راستی...داند خدا-

 مین رو قبل بار گفتم هم وبعدش .کردم تعریف براش رو لباس خرید ماجرای کردم شروع
 گهدی و داد تکون فهمیدن معنی به رو سرش هم تیرداد .زدم گولش بار یه فقط من اما دونم
 تمتونس نمی من و بود شده العاده فوق و کردم نگاه آراد به ماشین کنار آینه از .نزد حرفی
 جازها حرفی گونه هیچ بدون پس آرادم کردن نگاه غرق من شد متوجه تیرداد .بشم منکرش
 هساخت ابهت پر مرده یک اون از بود چشمامش روی که پلیسی عینک .برسم کارم به داد
 تاالر خود تا .کنم نابودش خواستم می من که بود غروری از حاکی که ظریفی اخم و بود
 داشت بزرگی حیاطی .برد محوطه داخل را ماشین تیرداد .زدم می دید رو اون آینه از داشتم
 قرار روبروم بلندی ساختمون .بود شده پارک ها مهمون های ماشین و بود زیبا خیلی که

 یک .داشت شیرونی سقف و بود خوشکل خیلی که سفید سنگ نمای با ساختمانی .داشت
 زدم می حرف تیرداد با باید .بود کرده شمال هوای دلم چقدر و افتادم شمال یاد لحظه

 شد متوقف تیرداد ماشین کنار آراد جیگر ماشین لحظه همون .شمال بریم نوروز تعطیالت
 :گفت و برداشت چشماش روی از رو عینکش و شد پیاده و

 .نیست طور این اما باشی ترانه به شبیه خیلی باید کردم می فکر جان تیرداد-

 :بود مصنوعی کامال چون زد نمی کاش اما زد لبخندی هم تیرداد

 رفتم مادرم به من و پدرم به اون...نداریم شباهت هم به اصال من و ترانه-

 داخل بفرمایید....طور این که-

 هایی یصندل .بود شده آراسته یاسی و سفید رنگ با سالن داخل .داخل رفتیم آراد، اتفاق به
 با هم النس کف .بود شده تزیین یاسی و بنفش ریز های پاپیون پشتشون که سفید کاور با
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 .دبو رنگ یاسی هم میزها کاور .بود شده پوشونده یاسی و سفید شطرنجی های سرامیک
 هی فقط و سفید رز های گل از بود پر کفش دوماد و عروس جایگاه به شد کشیده نگاهم
 شد نمی حتی که بود کوچیک انقدر بشن رد دوماد و عروس که بود خالی کوچیک راهروی
 های شمع هم راهرو اون کنار .شن رد خوان می چطور بودم کنجکاو من و بشن رد دوتاشون
 .ردنک می برابر چند رو خودشون جلوه سفید پاپیون و روبان با هم باز که بود یاسی بلند
 مبل یه هم جایگاه آخر .سفید رنگ به دو هر گیتار هم و بود پیانو هم راس سمت گوشه
 ایه سبد و بود سفید که عقد سفره هم جلوش و بود خوشگل خیلی بودو سفید دونفره
 های گل از بود پر هم صفحه روی .بود ها سبد داخل سفره وسایل همه و بود روش یاسی

 :گفتم ذوق شدت از .کریستالی

 قشنگه چقدر..رو اونجا ببین تیرداد-

 .ببینم جایگاه اون تووی رو تو روز یه ایشاال..قشنگه واقعا آره-

 :گفتم خجالت و شرم با

 تری واجب تو که فعال-

 .ماسید هاش لب روی خنده آراد اومدن با که .خندید مردونه اونم

 .بگیرم قرض ازت لحظه چند رو ترانه من میشه جان تیرداد-

 وابج شیرین تصورات خالف بر اما .شه خنک دلم کمی من و نه بگه تیرداد که بودم منتظر
 :بود تلخ تیرداد

 بفرمایید...البته-

 :توپیدم خودم به

 عین در آراد .بری ذاره می که معلومه کردی آراد از تو که تعریفایی اون با دیوونه خب-
 من و بود نکرده تر دراز گلیمش از پاشو شدیم می تنها که مواقعی حتی وقت هیچ نامردی
 یم که حالی در بارید می برادرم های چشم از اعتماد .بودم گفته تیرداد به رو موضوع این

 برم داد اجازه که تیرداد برای داشتم چشمام با .زده زخم خواهرش به خیلی پسر این دونست
 .برم آراد با که شدم بلند و کشیدم می نشون و خط
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 رو؟ من ببری خوای می کجا-

 اونجا ببرمت خوام می -

 .کرد اشاره دوماد و عروس جایگاه به دست با

 دوماد؟ شما و عروسم من نکنه-

 .کرد تبدیل سیاه چشم ببر یه به رو آراد که کردم آمیزی تمسخر خنده بعدش

 داریم ای دیگه کار االن اما اونجا شونمت می روز یه-

 !چیکار؟-

 :گفت و برداشت رو گیتار .جایگاه به بودیم رسیده

 یادته؟spa آلبوم-

 دبل رو زیادی های ساز آراد....پیش سال پنج به رفت ذهنم...آریان استدیو...بود یادم خوب
 ارب چند ای هفته زیادم اصرار با.بود ساز آهنگ که گرامیش برادر لطف به هم اون بزنه بود
 آلبوم زا زدیم باهم که آهنگی اولین .داد یاد گیتار و پیانو بهم و آریان استدیو برد می رو من
spa بود. 

 :گفتم آرومی صدای با

 1ترک...spa آلبوم-

 بزنیم؟ آرش و نرسا برای اونو ها گذشته یاد به میای...یادته خوب چه-

 نمیدونم-

 ترانه دیگه کن قبول-

 :گفت که اومد آرشین صدای

 شدی ماه چه ترانه وای-
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 با وشآغ در .بود شده ها کوچولو فرشته شبیه صورتی لباس اون تووی سمتش، برگشتم
 ..رفتم فرو محبتش

 ...عزیزم بینمت می که خوشحالم...آرشین-

 آرشین هستن؛ کنارش بودمش دیده عکس تووی که مادرش و لیال خاله شدم متوجه
 :گفت و مادرش اون سمت برگشت

 .گلت عروس صمیمی دوست...است ترانه خانوم خوشگل این مامان-

 عزیزم اومدی خوش....خوشگلی چقدر...دختر ماشاال-

 ممنونم-

 .شد عصبی آراد که بودم شده صحبت گرم و گفتم می تبریک بهشون داشتم

 یدذار  نمی اما بزنم آهنگ خوشگلتون عروس و پسرت شازده برای ترانه با قراره من خاله-
 که کنیم تمرین

 خندید آرش مادر .بود داده قرار شده انجام عمل تووی منو اون بودم نکرده قبول که من !!وا
 :گفت و کرد پرت آراد طرف به منو و

 بزنیدا قشنگ پسرم و عروس واسه-

 :گفت آرشین

 کنم؟ گوش و بشینم پیشتون منم نداره اشکالی ترانه-

 بزنیم؟ رو ترک کدوم خان آراد خب...شم می خوشحال هم خیلی عزیزم نه-

 Inner peaceکه یادته...چهار ترک-

 خوبی به-

 ماا لرزید می من دستای .کردیم نواختن به شروع و نشستیم صندلی روی هم کنار دو هر
 ستمد .کردیم تمرین حرفی هیچ بدون دور چند .آهنگ این با بود رسیده آرامش به انگار آراد
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 ذوق و اومد آرشین زد دست صدای .دادم فشار کاویه روی نت آخرین اجرای برای برای رو
 .انداخت می خودم های گذشته یاد رو من که ای بچگونه

 .اید العاده فوق دوتا شما ترانه و آراد-

 حلقه با نرسا و شد هیاهو از پر سالن نرسا و آرش اومدن با .زدم لبخند محبتش جواب در
 .زدم زیبایی به رو قطعه آراد درکنار من و .شد سالن وارد آرش بازوی دور دستش کردن
 به هم من ها؛ اون هیجان با و شدم زده ذوق منم ها اون ذوق از بودن، شده خوشحال خیلی
 ودیمب آرایشگاه باهم اینکه با .کشیدمش آغوش در و نرسا پیش رفتم ازاجرا بعد .اومدم وجد
 .نبود لطف از خالی خانوم عروس این دوباره کردن بغل اما

 اون خوام نمی....خواهری بخوری شکست اولت عشق از هم تو خوام نمی... شو خوشبخت-
 .شه تکرار دوباره زهرماری روزای

 ندیبل آه فقط جوابش اما .گرفت رو کالمم تیکه و من صدای خوبی به بود کنارمون که آراد
 .کشید که بود

 و داشت کردنش ظریف و زنونه در سعی که صدایی با .کنه عوض رو جوو خواست آرش
 :گفت نرسا به خطاب

 بازیای یقرف همین ترانه، مخصوصا .نیستا بازی رفیق از خبری بعد به این از ...آقامون ببین-
 .پاشه می هم از هارو زندگی مردا شما

 من از و نداشت تعریفی حالش نرساهم و زدم می گاز رو زمین داشتم خنده شدت از من
 آرش ذوق تووی بزنه کرد سعی و نداشت حالی هیچ (آراد)دکتر آقای اما .بود بدتر

 .نیستا بد حیا یکم....دومادیا مثال ریزی؟ می چیه ها نمک این خان آرش-

 بامش "براتون خوام می تازه ... رسیدم عشقم به من ...بگیرم بغل غم زانوی تو مث چیه-
 .بخونم "امشب است مراد شب ست؟ شبی چه

 بده ترسیده ای قیافه به رو جاش آرش، خندون قیافه شد باعث آراد خند تلخ
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 حال خوش داری حقم پس .بود واقعی عشقت تو .داشتی لیاقت تو ...آرش توئه با حق-
 راحتنا باید من...نرسیدم عشقم به برگشته بخت من فقط وسط این .دارم قبول...باشی
 .باشم

 و شه محو آرش های لب روی از آروم آروم خنده که شد باعث آراد صریح و غمگین لحن
 .بیاد پشیمونی جاش

 ...کنی می فکر تو که طوری اون اصال ..کن باور نداشتم منظوری من آراد-

 داداش ببخش...دونم می دونم می-

 سه جمع منم .شدم می نرم داشتم انگار .براش سوخت خیلی دلم .کرد ترک رو ما جمع
 نشستم تیرداد پیش رفتم و کردم ترک رو نفرمون

 خواهری زدی خوشگل خیلی-

 .بشم داداشیم فدای-

 ....کنارمون اومد نرسا

 رقصید؟؟ می دبله پازا برامون ترانه؟؟ تیرداد،-

 براش خواست می دلش و بود نرسا عروسی خب اما نداره دوست بود مشخص تیرداد
 .کرد قبول همین برای برقصیم

 قشعاش من که بود دونفره اسپانیایی رقص نوع یک....گذاشتن دبله پازا آهنگ بعد کمی
 .السشک به رفتیم ماهم ایران بود اومده اسپانیا از مربی یه وقتی تیرداد پیشنهاد به .بودم
 اونجا .داد می آموزش خونه تووی همین برای ایران داخل بود قانونی غیر مربی اون کالس
 با که قبل این خودمم .داشتیم رو "پازا سالطین" لقب البته صد و گرفتیم یاد قشنگ خیلی
 .داشتم دوست رو گذاشتیم خودمون رو تیرداد

 .کردم رقص خواست در ازش تیرداد به احترام ادای با و شدم بلند

 .دید می رو حقیر این به رقص افتخار تندرست؟؟؟ جناب-
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 اشتگذ رو دستش شوق با .ده می رقص پیشنهاد پسر یه به که دختریم اولین کنم فکر
 .دستم داخل

 باهم برادرانه و خواهر عشق با ما و کرد خالی تیرداد و من برای رو رقص پیست آرشین
 .برقصیم باید چطور دونستیم می و بود آهنگ هم کامال حرکاتمون .رقصیدیم

 بعدش .زد ای بوسه رو دستم پشت تیرداد و زدن دست برامون همه شد تموم که آهنگ
 نآرشی .خانوم عروس پیش رفتم منم .بدن قر که وسط پریدن همه گذاشتن ایرانی آهنگ
 :گفت شیطنت با آرشین .بود آراد کنار آرش .بود کنارش هم

 بودش؟؟ چی رقصه این اسم راستی....میرقصیا خوشگل انقدر نگفتی کلک-

 دبله پازا-

 ..بود قشنگ خیلی-

 .طرفش به برگشتیم کرد نوازش رو ما تای سه هر گوش که ای مردونه صدای با

 آراد و من از خرید مرکز توو که خاکستریه چشم پسر همون .شد نمی باورم من خدای وای
 .سمتش پرید ذوق با آرشین .گرفت عکس

 من؟ ندیدمت تو بودی کجا خوبی؟؟؟ سامان وای-

 .کردم می نگاه پارتنرشون با رو خانوم رقص داشتم -

 :چشمام تووی زد زل و جلوم اومد

 بینمتون می هم باز که خوشحالم-

 .کردم باز براش رو نیشم و اومد خوشم بود شده قائل برام که احترامی از

 آورد؟؟ نمره گرفتید آراد و من از که عکسی راستی....همینطور هم من-

 ...ما به بودن زده زل تعجب با نرسا و آرشین

 یمعرف رو خودم باید بار این اینکه مثل راستی .شد عکس بهترین گفتم که طور همون-
 .کنم
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 :داد ادامه و جلو آوردم رو دستش

 آرش دایی پسر سامانم من-

 برای من ممانعت و پسرا دست اومد جلو....تکراری صحنه هم باز .کردم نگاه دستش به
 .کشید عقب رو دستش آروم خیلی که شد متوجه انگار .دادن دست

 اتون عمه عروس صمیمی دوست ...هستم ترانه هم من-

 باعث این و بود خونسرد اما شه می ناراحت ندم دست باهاش اگه کردم می فکر .خندید
 .من خوشحالی

 .شدیم دور آرشین و نرسا از کمی

 دمدی شما از رو صحنه اون روز اون جالبه برام اما ...ببخشید رو من کنجکاوی...خانوم ترانه-
 .بودید رقص حال در دیگه مرد یک کنار در امروز و

 :گفتم نکنه بدی های فکر اینکه برای

 .مفصله هم اتون عمه پسر دوست آراد داستان و رقصیدم برادرم با امشب-

 ...بشنوم مشتاقم-

 نیست وقتش االن-

 .گرفت من سمت به و آورد در چیبش داخل از رو کارتی

 ارمشاهک هم و..کنیم صحبت موضوع این مورد در اونجا و من آتلیه بیاید شم می خوشحال-
 .بدم نشون شما به رو

 رفتمگ رو کارت...بگم نه بهش خواست نمی دلم که کرد بیان محترمانه انقدر رو درخواستش
 :گفت و ما کنار اومد آرش .کردم تشکر و

 داره کارت آرشین سامان-

 .شد جدا ما از خواهی معذرت با هم اون

 گیری؟؟ می هم کارتشو سامان از که ندیدی رو آراد قیافه ترانه-
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 دید؟؟ هم با مارو آراد مگه-

 دیش رحم بی انقدر چرا ترانه...شد می پاره داشت دستاش بند بیچاره دیدتون خانوم بله-

 داغ آرش من مرموز لبخند با .زدم ای زده هیجان لبخند دادم حرصش باز من که این فکر از
 .کرد

 ینا باهاش نداری حق...نکشیده کم آرادم اما...دارم قبول کشیدی عذاب تو...کن بس ترانه-
 کنی رفتار طوری

 کنم می رفتار بخواد دلم هرطور-

 .نیست کنی می فکر تو که طور اون هیچی نرسا جون به-

 چطوریه؟؟ بدونم بگید خب نیست اگه-

 بگم بهت تونم نمی -

 .دم می ادامه رفتارم به شده چی نفهمم وقتی تا منم-

 چی واقعیت یعنی .دوماد و عروس جایگاه سمت رفت .بود شده عصبانی حسابی آرش
 .ردمک می چیکار باید داغون ذهن این با دونستم نمی من و بود آشفته واقعا من ذهن !بود؟
 به سیدنر  برای باید .کنم پیدا رو آراد که سالن سمت رفتم عجله با .پرسیدم می آراد از باید
 عتسر  با خانومی دستشویی در از تر طرف اون کمی .شدم می رد دستشویی کنار از سالن
 .نشدم صورتش دیدن به موفق من که بود بغلش هم ای بچه پسر .اومد ای دیگه سمت از

 داشت زمین، بودن ُسر و هاش کفش پاشنه خاطر به سالن سمت رفت می داشت خانوم  
 خیلی ارهبیچ .گرفتمش گفتن "علی یا " یه با .رسوندم بهش رو خودم سرعت به که افتاد می

 :پرسیدم ازش .بود بغلش تو بچه خاطر به هم بیشتر .بود ترسیده

 خوبه؟ حالتون خانوم-

 :ردک زمزمه لب زیر .شد حیرت و تعجب به تبدیل نگاهش ترس کم کم .آورد باال رو سرش

 ترانه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 140 

 .کشید بیرون بغلم از رو خودش خانوم   .کنم درشت واسش رو چشمام بود من نوبت حاال
 صورتش اجزای بقیه و بودن ناز خیلی گوشتیش های لب فقط .نداشت خاصی زیبایی
 آرایش .درشت ای قهوه چشمای و حال به تا نشده رنگ بود مشخص که موهایی معمولی،

 لباس .بود خورده فر ساده موهاش و بود بسته نقش صورتش روی هم غلیظی چندان نه
 صتشخی شد می کامال این از و بود نامتناسب کمی هیکلش .داشت تن به هم ای پوشیده
 .بود آشنا برام العاده فوق بغلش تووی بچه اما .داشت آغوش در رو خودش بچه داد

 .خورد می بهش نیم و سال یک حدود .تیره های چشم و مشکی موهای با ای پسربچه
 :پرسیدم ازش بود کرده درگیر رو ذهنم که سوالی

 

 دونید؟ می کجا از رو من اسم شما- 

 .شد نمایان لبهاش روی لبخندی و جلو آورد رو دستش

 آراد همکالسی و داداش زن....خانومی هستم فرشته من-

 می .بودم اومده در ابهام از کمی حاال .بود شده تر جالب برام قضیه .دادم دست باهاش
 .عموش   به شبیه کوچولو بچه پسر اون دونستم

 دیدین کجا از منو خب-

 :گفت و کشید آهی جوابم در و زد تلخی لبخند

 حق ادآر ..تری خوشگل خیلی هات عکس از...نشناسه رو تو که شه می پیدا ما فامیل تو کی-
 داره

 ول منو داره حق آراد بپرسم خواستم می !دیده؟ کجا از رو من عکس بپرسم خواستم می
 که اومد لبم روی لبخند !داره؟ هم حقی من مورد در مگه آراد بپرسم خواستم می !کرده؟
 .بود درگیرم ذهن های سوال همه دهنده نشان

 برم باید من اجازتون با...دارید لطف-

 حیقیقت مورد در آراد از خوام می رفت یادم حتی روز اون که بود متطالتم افکارم انقدر
 ذشتهگ اون و بود بینمون مشترکی چیز هم هنوز آره امون؟ گذشته .کنم سوال امون گذشته
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 یارمب بهونه که بودم ندیده آراد از هم محبتی حتی من .بود من برای تلخ و آراد برای شیرین
 زا هیچی کمش سن وجود با که دختری همون .بودم واقعی عاشق یک من .بودم وابسته من
 که بودم دلش مراقب خوب انقدر .داشتم دلشو هوای جوره همه من .نذاشت کم محبت
 با یلبجاز  با بچه یه که کرد ماشینی شبیه رو من دل اون اما .نیوفته روش هم خش یه حتی
 هک ماشینی تونستم نمی من که بود شده زیاد ها خط این انقدر .انداخته خط روش کلید

 آراد ستد بودم داده که چیزی .کنم تعویضش تونستم فقط .کنم ترمیم رو بود آراد صاحبش
 .کرد نمی فرقی قلب یا ماشین کردم، می عوض باید رو

 شام موقع فقط .نشدم بلند جام از هم مراسم آخر تا و نشستم تیرداد کنار رفتم راست یک
 آخرای .نرسا مادربزرگ پیش بود رفته هم شهربانو مامان .خوردم رو شامم رفتم که بود
 و اسپایدرش به بود داده تکیه ای گوشه و بود آشفته .دیدم هم باز رو آراد که بود مراسم
 فتر  نمی هم توو آراد مستقیم نگاه از اش چهره دیگه تیرداد که بود جالب .بود من به خیره
 از مینه برای کنم دیگه چیزای درگیر رو ذهنم خواستم ..بود آراد به خیره ترحم با بالعکس و

 :پرسیدم تیرداد

 !تیرداد؟ کجاست شهربانو مامان-

 ونبم گفت ولی برسونمش خواستم دستشویی رفتی وقتی...کرد می درد کمی سرش -
 .خونه رفتش اونم گرفتم آژانس براش .میرم آژانس با من خوشبگذرون

 بازی بوق بوق بریم طور این که پس-

 مرده قیافه از...آراد سمت رفت می داشت مردی با همراه که دیدم رو فرشته رفتن از قبل
 آریان آخه...ندم سالم بهش بود ادبی بی...آراد   برادر آریان که داد تشخیص شد می راحت
 رفح مشغول تیرداد ..آریان استدیو رفتیم می وقتا خیلی ما و بود آراد و من رابطه جریان در
 اینا آراد سمت رفتم من و بود آرش با زدن

 آریان داداش سالم-

 .کرد نگاه بهم تعجب با و برگشت

 !خودتی؟ ترانه-

 :وگفتم شیطنتم قالب تو رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 142 

 عذابتم ملکه من .بده عذابت خواد می روحمه نه-

 بخندل با و دارم فرشته خودم که من آرادی فرشته البته مایی فرشته تو...حرفیه چه این-
 .کرد حلقه فرشته شونه دور دستشو

 .نمبمو شیطنتم قالب توی هم باز و بگیرم دیده نا رو " آرادی فرشته " جمله کردم سعی

 .میارید نی نی هم گیری می زن هم سال پنج تو....شدیا کلک خیلی داداش-

 خوشحال .زد می برق چشماش اما .کرد نگاه بهم حسرت با آراد و خندیدن فرشته و آریان
 نقدرا اون با که بود این خاطر به حتما هم حسرتش .مهربونم انقدر خانوادش با اینکه از بود

 :کشید بیرون افکارم از منو آریان صدای .نبودم مهربون

 .فعالم خیلی من دیگه خب-

 شوک تووی لحظه اون خوام می معذرت !جون فرشته (گفتم فرشته روبه ) صد در صد-
 .نگرفتم تحویلت خالصه شرمنده .بودم

 :گفت و زد بهم مهربونی لبخند

 ...شدم خوشحال باهات آشنایی از خیلی...گلم کنم می درکت-

 خوبیه صبور سنگ بود مشخص و بود آرومی دختر فرشته

 .شدم خوشحال آشناییت از منم جون فرشته...بازی بوق بوق برم دیگه من داداش خب-

 شینما سر پشت و شدیم ماشین سوار .تیرداد پیش رفتم و نکردم حساب آدم رو آراد اصال
 هایی نماشی .بیرون بود آورده رو دستش بدست؛ دستگل نرسا .رفتیم کنان بوق بوق آرش
 بابای ، آرش بابای آریان، بود، افشین ماشین .نبودن زیاد کشون عروس بودن اومده که
 و یچوندپ فرعی یک از آرش خیابونا تو بازی بوق بوق کلی بعد خالصه .آراد و ما ماشین نرسا،
 .رفتیم و کردیم خداحافظی ها ماشین از بوق تا چند با هم ما .رفت

 که رسمبپ حالشو خواستم می شهربانو، مامان اتاق دم رفتم .بودیم خونه بعد دقیقه بیست
 تووی انقدر امروز .بود خوابیدنش نشانگر شهربانو مامان های کردن پف و خر صدای از
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 ردگ عقب صدا و سر بی .ببرم پی نذارش حال به نتونستم حتی که بودم شده غرق خودم
 :گفتم کوتاه تیرداد اتاق در جلوی .کردم پرواز اتاقم سمت به آرامش با و کردم

 داداشی بخیر شب-

 منتظر حتی .بگم بخیر شب بهش و کنم بوسش پیشش، برم شب هر مثل نداشتم حوصله
 پارکت سرد کف برخورد .آوردم در اتاق در دم رو هام کفش .بگیرم جواب ازش که نموندم
 قهوه های پارکت ...گذروندم نظر از رو اتاقم.کرد می القا رو خوبی احساس بهم پاهام با ها
 قصر اندازه من برای اما نبود بیشتر متر 41 که اتاقی پوشند؛ می رو من اتاق کف رنگ ای

 یکرم رنگ به من اتاق های دیوار ....اتاقم عاشق و بودم دختر یه من حال هر به .بود رویایی
 یا قهوه زمینه با چنار درخت شده قرمز و زرد،نارنجی برگرهای طرح که ای پرده .بود روشن
 ست متختی رو و بود مالیم نارنجی اتاقم چوب سرویس .بود کرده پاییزی رو اتاقم جلوه بود؛
 یباال .کاج چوبی های مخروط از بود پر پاتختیم و مطالعه کامپیوتر، میز روی .ام پرده با

 دوتا زا متشکل که گلدون یه روش من و بود گرفته قرار قائم صورت به چوبی تخته تختم،
 ودب کرده انتخاب وسواس با که هایی گل .بودم داده قرار بود؛ مصنوعی سفید کوکب گل
 عکس قاب .بود عکس قاب دوتا گل اون کنار و .باشن مصنوعی خورد نمی بهشون اصال
 لباس با داد می نشون رو دختری تصویر ها عکس از یکی برداشتم؛ طاقچه روی از هارو
 تونیک و آدیداس مارک با مشکی ورزشی شلوار و مانتو .جنگلی پارک یه تووی اسپورت های
 الپارس برای عکس...شلوارش و مانتو مارک با مشکی ورزشی کپ کاله و آبی سرخ شال و

 اما .بودیم دونده دو هر تیرداد و من .بدیم دو مسابقه بودیم رفته تیرداد با وقتی بود تابستون
 وسط که ساله41 دختری از تصویری .کردم نگاه بعدی عکس به ...ای حرفه نیمه صورت به
 تن هب ای قهوه دار چین پالتوی که دختری .زد می لبخند دوربین به و بود نشسته ها برف
 ردگ شال و بود سرم ای قهوه کاله و بودم نکرده سرم شال رنگ؛ کرم ساپورت با بود کرده
 های بوت نیم بودم؛ آورده در دیگه سمت از رو طرفش یه و بود کرده دوال هم رو ستش
 تمدس تو های قاب به .بود گرفته من از آراد رو عکس این .بودم کرده پام هم تختم پاشنه
 .کنم همقایس زمستونی قاب دختر با رو تابستونی قاب دختره خواستم می بودم؛ شده خیره
 هر نظر که چیزی همه از اول .نداشت دقت به نیاز حتی که بود زیاد انقدر هاش تفاوت
 روشن ساله 41 دختره چشمای تووی که بود پرژکتوری کرد می جلب خودش به رو شخصی
 زود لبخند اون چقدر .زد می لبخند عشقش درخواست به ساله 41 دختر   اون .بودن کرده
 زا بود لبخندی .بعدش چهارسال در دختر همون تصویر عکس بر نشست می دل به گذر
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 نمی اتاقم هوای و حال به تصویر دوتا این از کدوم هیچ اما .خالص های شکالت جنس
 وردم عکس دنبال و کشیدم بیرون کشو داخل از رو آلبومم رفتم آنی تصمیم یه با...اومد
 می من پاییزی اتاق به بیشتر عکس این .زدم لبخندی کردم پیدا که رو عکس .گشتم نظرم
 . بود خودش موهای طبیعی رنگ که زیتونی و مشکی موهای با بود دختری بار این .اومد
 این دختر .بود خزان فصل از حاکی همشون رنگ که برگ ها خروار تووی بود نشسته
 تووی آراد هم ها موقع اون چند هر .نشست می دل به و بود واقعی لبخندش هم تصویر
 خونه حیاط تاب روی بودم نشسته .بود گرفته ازم پدرم رو عکس این اما بود زندگیم
 که موهایی و .نارنجی ساپورت با بود ای به گل شدخترونه تیشرت یه تنم لباس .خودمون
 این و کردم باز رو بود تابستون پارسال واسه که قابی...باد دستای به بودمشون سپرده
 از تیرداد که عکس .آوردم در قاب از هم رو بعدی عکس . گذاشتم تووش رو جدید عکس
 بذارم ور زمستونیم عکس که نداشتم جایی اما .گرفت رو پاییزیم عکس جای بود گرفته من

 ور خدا باید .کردم مرور رو امروز اتفاقات .زیربالشتم گذاشتم رو اون همین برای داخلش
 دمخو برای دلیلی کنم می شکر رو خدا اینکه برای همیشه داشتم دوست .کردم می شکر
 این عاش من و شد می سرازیر وجودم به خوشبختی و آرامش احساس طوری این .بیارم

 سال پنج از بهتر خیلی من روزهای این .بود آرامش امشبم دلیل...بودم غریبه احساس
 :کردم زمزمه لب زیر .بود خوب چقدر این و بودن پیشم

 قدر و دادی که چیزهایی خاطر به و دونستم قدر و دادی که چیزایی خاطر به شکرت خدایا-
 خودش سمت به رو من خواب دنیای و افتاد هم روی هام پلک آهسته آهسته ...ندونستم
 .کشید

 ودب هایی کالغ غار غار نکره صدای فقط و فقط من بیداری دلیل .کردم باز رو چشمام آروم
 گیمهمیش عادت طبق اخیتار بی .بودن نشسته من اتاق پنجره پشت برفی درخت روی که

 عروسی که حاال .بود صبح هفت ساعت .تختم بروی رو دیواری ساعت سمت رفت نگاهم
 زبا خواست می دلم .گشت می بر خودش عادی روال به من زندگی بود شده تموم هم نرسا
 .رویا عالم تووی برم باز که بود محاالت جزء شدم می بیدار خواب از وقتی اما بخوابم هم
 شب و بدم خوابیده ساعت پنج از کمتر شاید االن تا دیشب از چون بودم خسته خیلی
 .مباش کسل که بود شده علت بر مزید این و بودم نکرده تجربه رو آرومی خواب هم قبلش
 اریک هر از قبل پس بودم؛ بیزار شدت به نظمی بی از .شدم بلند جا از و کشیدم ای خمیازه
 این اب اما دانشگاه؛ رفتم می باید و داشتم کالس ده ساعت امروز .کردم مرتب رو روتختیم
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 و اومد نمی خوشم جمع یک تووی شدن ظاهر آشفته از اینکه اوال .شد نمی بار اسف وضع
 .االب طبقه حموم تووی پریدم مستقیم همین برای .فهمیدم نمی درس از چیزی اینکه دوم
 بدن هم بعد و شستم داشت ای العاده فوق بوی که ام عالقه مورد شامپوی با رو موهام
 استحمام؛ از قبل برعکس و آورد می در حالی بی از رو من همیشه سرد آب....رو سفیدم
 لهحو با گوشم کردن خشک و اتاقم سمت به کردن حرکت کنار در .بودم حال سر هم خیلی
 کردم می تکرار لب زیر رو یگانه محسن از ای ترانه داشتم ام؛ شونه روی کوچیک

 ارشک رد بره چشمام تووی از غم که بخند بیخیالش رو غصه میگم خندی می وقتی بخند-
 بخند آره

 !بخنده؟ کی-

 باز رو چشمام الی .کشیدم می موزون نا و عمیق های نفس و بستم رو چشمام ترس با
 روبروی سینه به دست .شدم روبرو تیرداد شیطون حال عین در و خندون چهره با و کردم
 مچشما از کم کم و نکردم تالفی اومد یادم برگشتم که عادی حالت به .بود ایستاده من

 ...بدو من بدو، اون حاال .گذاشت فرار به پا تیرداد دیدم که بارید می چشمام از خباثت
 خواست می دلم .کرد می تر خطی خط رو من خطی خط اعصاب تیرداد های زدن قهقهه
 و نکنه اغلط این از باشه اون تا کنم اش تیکه تیکه هام ناخن با شد کم باهاش فاصلم وقتی
 من؛ به نسبت تیرداد چون شد می زیادتر داشت هی باهاش ام فاصله .نترسونه رو من
 .مانداخت پایین پله اون از رو خودم آنی، تصمیم یک در و بودم آخر پله.بود قهارتری دونده
 .بلرزه ترس از خودم قلب بعد و خونه های شیشه کل اول شد باعث کشیدم که جیغی
 بود ای نقشه این اما بود نشده چیزیم که من .کرد حاضر سرم باال رو خودش هراسون تیرداد
 :بگیرم رو تیرداد حال که

 پام آخ...تیرداد آخ آخ...آخ-

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از هم شهربانو مامان دوتا ما صدای سرو با

 !؟ شد چت چان ترانه-

 برای .بگیرمش تونستم نمی اصال فاصله این در چون تر نزدیک بیاد تیرداد خواستم می
 :گفتم حرص با همین
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 .بپرسید داداش خان آقای از-

 که بود وقتش حاال....تر جلو جلو، اومد .بیاره در قهر از رو من مثال که جلو اومد تیرداد
 رو من کنه فرار خواست و اومد خودش به تا تیرداد .شدم بلند سریع بگیرم رو حالش
 !!ریفیگو .زدم می ضربه فیگوریش بدن به ظریفم های مشت با و بودم نشسته شکمش
 .کردن غر غر به کردم شروع اثنا همون در !دیگه بود هیکلی خب

 تجون نوش...تنت به بشه گوشت کتکام...داداشی بخور!!...هان !ترسونی؟ می رو من که-

 .دمش خسته زدمش؛ که بعد دقیقه چند .کنه گریه یا بخنده من کار از دونست نمی تیرداد
 شا خنده نماد که لرزون های شونه با اونم که نشستم کنارش و شدم بلند شکمش روی از
 :بوسید رو پیشونیم اومد بود

 چیزی؟ یه اما تنم به چسبید شد گوشت کتکات همه جان خواهر مرسی-

 :گفت و شد جنس بد اش چهره

 ...ترکیدم می داشتم شکمم روی نشستی !! نبودیا سنگین انقدر قبال   ترانه-

 ببر ماده یه مثل باز خواستم .شد می خطی خط اعصابم داشت باز !!چاق؟ گفت من به
 :گفت و آورد باال رو دستاش که بدم نشونش رو هام دندون و بشم ور حمله بهش زخمی

 .متاسفم...ببخشید رو من...مادمازل اوه-

 نبود ایران مدتی که اصالت با های فرانسوی مثل درست .گرفت خندمون لفظش از دو هر
 ..فرانسوی شیرین لهجه با...زد می حرف

 ولمشغ و بود ما به پشتش که شهربانو مامان دیدن با .رفتیم آشپزخونه سمت به باهم
 :بودگفتم ریختن چایی

 !نشدم؟ متوجه من که اومدید کی !اینجایید؟ شهربانو مامان...عه-

 اومدم بودی کشیده نقشه تیرداد برای و نیومده سرت بالیی شدم متوجه وقتی دخترم گل-
 آشپزخونه توو

 :گفت و زد قهقهه بلند تیرداد
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 حالتی هر در زنان مکر از امان-

 بازوش حواله رو محکمی مشت باشم؛ نذاشته جواب بی رو حرفش اینکه برای هم من و
 .شد بلند اش قهقهه و گرفت رو بازوش که کردم

 انشگاهد به رفتن برای که باال طبقه رفتم شهربانو؛ مامان از تشکر و صبحانه صرف از بعد
 همین هم آخرش تا تونست می پس بود شده شروع خنده با که بود روزی امروز .شم اماده
 تمام .مشکی مقنعه با همراه کردم تنم رنگی ای سورمه رسمی شلوار مانتو .باشه طور
 .بودم زده هام لب به نشدن خشک برای که لبی برق تووی شد می خالصه هم من آرایش
 ویر کیفم محتویات همه وقتی .بذارم داخلش رو نیازم مورد وسایل تا کردم خالی رو کیفم
 که بود زرآبی آتلیه ویزیت کارت هم باز .شدم کارتی متوجه شد؛ پخش ام مطالعه میز
 قسمت که چیزی و .بود آبی رز شاخه چند تصویر روش که کارتی...کرد جلب رو نظرم
 سلطانی سامان بود، آتلیه صاحب نام بود کرده جلب رو نظرم پایینش

 .دمش خسته زدمش؛ که بعد دقیقه چند .کنه گریه یا بخنده من کار از دونست نمی تیرداد
 شا خنده نماد که لرزون های شونه با اونم که نشستم کنارش و شدم بلند شکمش روی از
 :بوسید رو پیشونیم اومد بود

 چیزی؟ یه اما تنم به چسبید شد گوشت کتکات همه جان خواهر مرسی-

 :گفت و شد جنس بد اش چهره

 ...ترکیدم می داشتم شکمم روی نشستی !! نبودیا سنگین انقدر قبال   ترانه-

 ببر ماده یه مثل باز خواستم .شد می خطی خط اعصابم داشت باز !!چاق؟ گفت من به
 :گفت و آورد باال رو دستاش که بدم نشونش رو هام دندون و بشم ور حمله بهش زخمی

 .متاسفم...ببخشید رو من...مادمازل اوه-

 نبود ایران مدتی که اصالت با های فرانسوی مثل درست .گرفت خندمون لفظش از دو هر
 ..فرانسوی شیرین لهجه با...زد می حرف

 ولمشغ و بود ما به پشتش که شهربانو مامان دیدن با .رفتیم آشپزخونه سمت به باهم
 :بودگفتم ریختن چایی
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 !نشدم؟ متوجه من که اومدید کی !اینجایید؟ شهربانو مامان...عه-

 اومدم بودی کشیده نقشه تیرداد برای و نیومده سرت بالیی شدم متوجه وقتی دخترم گل-
 آشپزخونه توو

 :گفت و زد قهقهه بلند تیرداد

 حالتی هر در زنان مکر از امان-

 بازوش حواله رو محکمی مشت باشم؛ نذاشته جواب بی رو حرفش اینکه برای هم من و
 .شد بلند اش قهقهه و گرفت رو بازوش که کردم

 انشگاهد به رفتن برای که باال طبقه رفتم شهربانو؛ مامان از تشکر و صبحانه صرف از بعد
 همین هم آخرش تا تونست می پس بود شده شروع خنده با که بود روزی امروز .شم اماده
 تمام .مشکی مقنعه با همراه کردم تنم رنگی ای سورمه رسمی شلوار مانتو .باشه طور
 .بودم زده هام لب به نشدن خشک برای که لبی برق تووی شد می خالصه هم من آرایش
 ویر کیفم محتویات همه وقتی .بذارم داخلش رو نیازم مورد وسایل تا کردم خالی رو کیفم
 که بود زرآبی آتلیه ویزیت کارت هم باز .شدم کارتی متوجه شد؛ پخش ام مطالعه میز
 قسمت که چیزی و .بود آبی زر شاخه چند تصویر روش که کارتی...کرد جلب رو نظرم
 سلطانی سامان بود، آتلیه صاحب نام بود کرده جلب رو نظرم پایینش

 شهربانو مامان مرسی-

 :کرد سکوتش به وادار من تحکم پر صدای که بزنه حرفی خواست می تیرداد

 .دارم کارت اتاقم تو بیا تیرداد-

 !ترانه؟ شده چیزی-

 بشه قراره زودی به ولی نشده چیزی-

 :گفت و کرد مداخله شهربانو مامان

 مادر باشه خیر که الله انشاء-

 .شهربانو مامان خیره-
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 قاتا وارد مادرش با و بود کرده بدی کار که ای بچه پسر مثل تیرداد و اتاقم سمت رفتم
 شده آروم بودم داده بهش که قولی خاطر به روز چند این .شد اتاقم وارد شد؛ می اعتراف
 .نبود هاش آشفتگی از خبری و بود

 !خب؟-

 :گفتم و کردم اشاره تختم به .بزنم رو حرفم بود منتظر که بود تیرداد صدای

 !میشینی؟-

 لهجم به احترام و ادب برای رو دستوریم جمله اینکه .بود تیرداد تربیت از قسمتی این
 های تدس و تختم لبه نشست .بشینه که گفتم بهش من واقع در اما .کنم تبدیل سوالی
 یزم پشت کوچیک صندلی .داد قرار بدنش طرفین گاه تکیه عنوان به رو اش شده مشت
 :گفتم مقدمه بی .روش نشستم خودم و گذاشتم روبروش رو ام مطالعه

 !دی؟ می رو بهزیستی آدرس...تیرداد-

 فهموندم بهش رو بود "بده رو بهزیستی آدرس " همون معنیش که ای جمله هم باز

 !بزنی؟ حرف غزل با خوای می-

 به هک نزاییده مادر ...شه زنت باید که بفهمونم بهش خوام می بزنم حرف باهاش خوام نمی-
 .بگه نه داداشم

 رو آدرس زیباش خط با و برداشت میز روی از خودکاری و کاغذ حرف بدون و شد بلند جا از
 زا رو چیز همه که دم نمی رو آدرس یا زنی می گند نگفت که بود جالب برام .نوشت برام
 .نکنی تر خراب هست که اینی

 .مگرفت می کار به رو تالشم همه ایمانش این پاسخ در باید من و داشت ایمان بهم داداشم

 :من سمت به برگشت لحظه آخرین در

 کردنت مادری خواهرانه و بودنت بابت مرسی-

 :کنم تشکر که بود من نوبت حاال
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 داداشی کنم نمی امیدت نا...اعتمادت از مرسی-

 وردمبرخ به خوب داشتم وقت .بود شده شیش ساعت تازه .کرد ترک رو من اتاق و زد لبخند
 .ردک می کجی دهن بهم زرآبی آتلیه کارت هم طرفی از .کنم فکر العملش عکس و غزل با
 مین .بگیرم تماس روش شماره با و بگیرم دست رو کارت ها زودی این به خواستم نمی اما

 اجازه هک بود این کار ترین درست پس .بکنه بدی برداشت تعجیلم این از سامان خواستم
 .بده ادامه کجیش دهن به میزم روی کارت بدم

 شخصی های متد طبق اما .بود شده خیره من به حرف بی .نوشیدم رو چاییم از ای جرعه
 چون اومد نمی خونسردی آدم نظر به هم اون .باشم بحث کننده شروع خواستم نمی خودم
 که طوری .بود شده کالفه خیلی روبروش، بودم نشسته من که دقیقه پنج این تووی
 :گفت و شد تموم صبرش زود خیلی زدم می رو حدسش

 !بگید؟ من به رو کارتون شه می محترم خانوم خب-

 این .منشست خانومانه العاده فوق پرستیژ با و میز روی گذاشتم رو ام چایی خونسرد خیلی
 صحبت به کردم شروع صالبت پر و آروم .شد می مخاطب اندازه از بیش جذب باعث کارم
 :کردن

 اختصاص من به که زمانی بابت متشکرم ازت من و شلوغه سرت که دونم می جان غزل-
 .پردازم می کشونده اینجا رو من که موضوعی به و کنم چینی مقدمه خوام نمی...دادی

 الیخوشح از برقی چشماش تووی کنم؛ چینی مقدمه حرفم برای خوام نمی شد متوجه وقتی
 مداد ادامه .است حوصله کم شدت به غزل که بودم شده متوجه کار اینجای تا .شد نمایان

 !چیه؟ تیرداد من برادر کردن رد برای اصلیت دلیل دلم عزیز-

 !هستید؟ تندرست مهندس خواهر شما-

 .شدی متوجه درست بله-

 نارک من روبروی نشست و بیرون اومد میزش پشت از هستم تیرداد خواهر من فهمید وقتی
 .مبل

 جان ترانه اومدید خوش خیلی-
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 تیرداد اطراف های آدم همه تقریبا .بدونه رو من کوچیک اسم غزل که نداشت تعجب جای
 .میشناختن خوبی به رو من

 ممنونم-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 !بدونم؟ رو دلیلش تونم می کردی؟ رد رو تیرداد چرا-

 ششرایطت که کنم زندگی پسری با تونم نمی من ...گفتم هم تندرست آقای خود به من-
 و کنهن درک رو من که کنم ازدواج کسی با تونم نمی من .کنه می فرق من با آسمون تا زمین
 .ندارم هاشونو فامیل های زبون زخم شنیدن تحمل هم طرفی از

 !همینه؟ دلیلت تنها یعنی-

 بله-

 !بپرسم؟ تیرداد به نسبت احساست مورد در تونم می-

 ممنوعه ی میوه من برای اما .هستن معقولی مرد تندرست آقای-

 فقط هک دالیلی خاطر به فقط و نیست میل بی تیرداد به نسبت که کرد مشخص حرفش این
 که داشت دلیلی چه گرنه و بگیره فاصله تیرداد از خواست می کرد می قانع رو خودش
 .نداره تیرداد به نسبت حسی

 سالم41فقط من که وقتی من مادر و پدر...دونی نمی ما زندگی از هیچی تو جان غزل ببین-
 یکیشون داشتن از ما بازم خب گی می حتما .شدن جدا هم از بود سالش66 وتیرداد بود
 از تیرداد و من...نبود طور این اما .داشتیمش بیش و کم هم رو یکی اون و بردیم بهره
 حدود بار یک فقط سال پنج این تووی رو مادرم و پدر من .بودیم محروم ها اون هردوی
 با زندگی تووی باش مطمئن....باهاشون زدنی حرف هیچ بدون هم اون .دیدم پیش دوماه
 ضمن در .یکیه تقریبا ما با شرایطت چون زه نمی رو سرپرستی بی طعنه تو به کسی تیرداد
 فامیل بین از .دید خواهی عروسی شب هارو اون فقط تو و نداریم هم آنچنانی فامیل ما
 مکن می دعوتت من روز یک کنی قبول رو خواستم در اگه که هستش من بزرگ مادر فقط
 .بشی رفتارش متوجه و بشی آشنا هم ایشون با که خونمون به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 152 

 نشگذاشت تنها برای رو موقعیت من .رفت فرو فکر به بود؛ دیده منطقی رو حرفام که غزل
 گیرن خودکارآبی با و آوردم در کیفم داخل یادداشت دفرچه از کاغذی سریع و دیدم مناسب
 .نوشتم رو تماسم شماره روش

 کنم زحمت رفع دیگه من .بده خبر بهم گرفتی که رو تصمیمت-

 شخصی های متد طبق اما .بود شده خیره من به حرف بی .نوشیدم رو چاییم از ای جرعه
 چون اومد نمی خونسردی آدم نظر به هم اون .باشم بحث کننده شروع خواستم نمی خودم
 که طوری .بود شده کالفه خیلی روبروش، بودم نشسته من که دقیقه پنج این تووی
 :گفت و شد تموم صبرش زود خیلی زدم می رو حدسش

 !بگید؟ من به رو کارتون شه می محترم خانوم خب-

 این .منشست خانومانه العاده فوق پرستیژ با و میز روی گذاشتم رو ام چایی خونسرد خیلی
 صحبت به کردم شروع صالبت پر و آروم .شد می مخاطب اندازه از بیش جذب باعث کارم
 :کردن

 اختصاص من به که زمانی بابت متشکرم ازت من و شلوغه سرت که دونم می جان غزل-
 .پردازم می کشونده اینجا رو من که موضوعی به و کنم چینی مقدمه خوام نمی...دادی

 الیخوشح از برقی چشماش تووی کنم؛ چینی مقدمه حرفم برای خوام نمی شد متوجه وقتی
 مداد ادامه .است حوصله کم شدت به غزل که بودم شده متوجه کار اینجای تا .شد نمایان

 !چیه؟ تیرداد من برادر کردن رد برای اصلیت دلیل دلم عزیز-

 !هستید؟ تندرست مهندس خواهر شما-

 .شدی متوجه درست بله-

 نارک من روبروی نشست و بیرون اومد میزش پشت از هستم تیرداد خواهر من فهمید وقتی
 .مبل

 جان ترانه اومدید خوش خیلی-
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 تیرداد اطراف های آدم همه تقریبا .بدونه رو من کوچیک اسم غزل که نداشت تعجب جای
 .میشناختن خوبی به رو من

 ممنونم-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 !بدونم؟ رو دلیلش تونم می کردی؟ رد رو تیرداد چرا-

 ششرایطت که کنم زندگی پسری با تونم نمی من ...گفتم هم تندرست آقای خود به من-
 و کنهن درک رو من که کنم ازدواج کسی با تونم نمی من .کنه می فرق من با آسمون تا زمین
 .ندارم هاشونو فامیل های زبون زخم شنیدن تحمل هم طرفی از

 !همینه؟ دلیلت تنها یعنی-

 بله-

 !بپرسم؟ تیرداد به نسبت احساست مورد در تونم می-

 ممنوعه ی میوه من برای اما .هستن معقولی مرد تندرست آقای-

 فقط هک دالیلی خاطر به فقط و نیست میل بی تیرداد به نسبت که کرد مشخص حرفش این
 که داشت دلیلی چه گرنه و بگیره فاصله تیرداد از خواست می کرد می قانع رو خودش
 .نداره تیرداد به نسبت حسی

 سالم41فقط من که وقتی من مادر و پدر...دونی نمی ما زندگی از هیچی تو جان غزل ببین-
 یکیشون داشتن از ما بازم خب گی می حتما .شدن جدا هم از بود سالش66 وتیرداد بود
 از تیرداد و من...نبود طور این اما .داشتیمش بیش و کم هم رو یکی اون و بردیم بهره
 حدود بار یک فقط سال پنج این تووی رو مادرم و پدر من .بودیم محروم ها اون هردوی
 با زندگی تووی باش مطمئن....باهاشون زدنی حرف هیچ بدون هم اون .دیدم پیش دوماه
 ضمن در .یکیه تقریبا ما با شرایطت چون زه نمی رو سرپرستی بی طعنه تو به کسی تیرداد
 فامیل بین از .دید خواهی عروسی شب هارو اون فقط تو و نداریم هم آنچنانی فامیل ما
 مکن می دعوتت من روز یک کنی قبول رو خواستم در اگه که هستش من بزرگ مادر فقط
 .بشی رفتارش متوجه و بشی آشنا هم ایشون با که خونمون به
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 نشگذاشت تنها برای رو موقعیت من .رفت فرو فکر به بود؛ دیده منطقی رو حرفام که غزل
 گیرن خودکارآبی با و آوردم در کیفم داخل یادداشت دفرچه از کاغذی سریع و دیدم مناسب
 .نوشتم رو تماسم شماره روش

 کنم زحمت رفع دیگه من .بده خبر بهم گرفتی که رو تصمیمت-

 مچشما جلوی تیرداد لبخند از پر صورت .کردم باز رو چشمام ای مردونه دستای نوازش با
 گرمش آغوش شیرین خلسه به رو من هیجان با دید رو بازم های چشم وقتی .شد نمایان
 .کرد دعوت

 داد من به تورو کرد لطفی چه خدا ترانه-

 آبجیتی عشق...نیست هیچی کردی برام تو که کارهایی برابر در من کار تیرداد-

 بود تنش که لباسی انداختم؛ بهش نگاهی دقت با .بوسید رو موهام روی و نزد حرفی تیرداد
 با هم ازب و شد بلند .اس خسته صد در صد و خونه رسیده شرکت از تازه که بود این بیانگر
 :گفت آمیزی تشکر لحن

 ممنونم واقعا عزیزدلم مرسی-

 تیرداد و بود نه ساعت من خدای وای...کردم نگاه روبروم ساعت به بیرون رفت اتاق از و
 رو ارتک .کنم صحبت سامان با که بود وقتش .بود ایستاده من سر روی ساعت چهار تقریبا
 ما حافظه از که گرفتم می تند تند و خوندم خودم برای رو شماره و برداشتم میزم روی از
 .نپره

 پیچید گوشم تووی جذابش صدای بوق تا چند از بعد

 بفرمایید-

 سالم-

 !امرتون؟ سالم-

 هستم ترانه سامان آقا -

 :گفت خوشحالی با ثانیه چند از بعد و کرد مکث لحظه چند
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 هم ای شماره متأسفانه ..تماستون از شدم می امید نا داشتم...خانوم ترانه نمیشه باورم-
 خبر با حالتون از و بشم پیگیر خودم که ازتون نداشتم

 ای دیگه سمت به رو بحث ناشیانه خیلی همین برای بیارم در بازی باکالس خواستم می
 دادم سوق

 .ببینم رو زارع آقای با روزم اون عکس بودم مشتاق مزاحمت از غرض-

 بپذیرید رو آتلیه به دعوتم اگه میشم خوشحال البته-

 :دادم جواب وقار با و خانومانه

 میل کمال با-

 !ندارید؟ کاری فردا-

 :مگفت همین برای بذارم کالس و کنم ناز خواست می دلم خب اما نداشتم کاری اینکه با

 ..آزاده وقتم هفته آخر برای اما ندارم وقت و درگیرم شدت به هفته این متاسفانه-

 شکلیم شنبه پنج روز با... کنم می کنسل رو برنامه اما هستم درگیر هفته آخر اینکه با-
 .ندارید

 .کنم قبول رو درخواستش گرفتم تصمیم همین برای دارم رقص کالس بگم نشد روم

 !دارید؟ وقت ساعتی چه فقط...هستش خوبی تایم-

 ...فقط هستم؛ من اومدید شما که هرساعتی-

 :پرسیدم من .نکرد تکمیل رو اش جمله

 !فقط؟-

 ...نذارید منتظر دیدار برای رو من خیلی امیدوارم فقط-

 :گفتم کوتاه خیلی همین برای بگم چی جوابش در دونستم نمی

 !نیست؟ امری دیگه...حتما-
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 باشید خودتون مراقب نیست عرضی-

 دار نگه خدا-

 شنبه پنج تا خداحافظ-

 هشنب پنج روز برای و نشست می دل به الجرم هاش حرف...کرد می صحبت مؤدبانه چقدر
 وردم که بود خوشایند برام امر این چقدر و بیام چشمش به تر متفاوت خیلی خواستم می

 به برد رو من تیرداد شب اون .بود همه تحسین مورد خودش که بگیرم قرار کسی تحسین
 ....خوردیم پیتزا باهم خنده و شوخی کلی با و اطراف های فود فست ترین نزدیک از یکی

 

[QUOTE=mahdi s.m80;59719]موش .بود قبل مثل چیز همه...نیوفتاد اتفاقی هیچ هفته طول در 
 که یآشفتگ و غزل برای تیرداد های شدن پیگیر...دانشگاه تو سهیل و من های بازی گربه و
 احترام مورد زاده امام از شهربانو مامان برگشتن . .بود شده برادرم گیر گریبان هم باز

 شلوار با کشیدم بیرون کمدم از کوتاهی نارنجی مانتو .بود سامان با قرارم روز امروز .آقاجون
 شال .کرد می برابر صد رو جذابیتش این و بود و تنگ العاده فوق زانو از که مشکی پای دم

 مک نارنجی رژ...دادم خرج به دلبازی و دست هم کردن آرایش تووی .نارنجی-مشکی آبرنگی
 تر پشت پر ریمل با بعدش و کردم فر مژه فر با هامم مژه کالسیک، چشم خط . رنگ

 تووی .ریختم بیرون رو موهام از کمی فقط و کردم شالم داخل دقت با رو موهام .کردمش
 :گفتم و فرستادم بوسی خودم برای آینه

 خوشگلم مانکن-

 سر ودب رفته هم تیرداد و بود آشپزخونه تووی شهربانو مامان...رفتم پایین ها پله از خنده با
 می ارب سبزی قورمه داشت شهربانو مامان .دادم تغییر آشپزخونه سمت به رو مقصدم..کار
 .بود سبزی قورمه عاشق تیرداد آخه .ذاشت

 !ندارید؟ من با کاری بیرون رم می دارم من مامانی-

 دخترم فقط باش خودت مراقب سالمت به برو-

 شهربانو مامان چشم-
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 .فتمگر  تاکسی خیابون سر رفتم و پوشیدم هم رو رنگم نارنجی بلند و بندی های صندل
 دلش اما بود شده سفید دست یک موهاش که بود پیری مرد .دادم راننده به رو آدرس
 و بود دو ساعت طرفای .فهمید منتخبش رادیو از راحتی به شد می رو این و بود جوون
 هبرنام به زبون شیرین بچه دوتا .شد می پخش جوان رادیو از داشت " ظهر لنگه" برنامه
 قایآ رسیدیم؛ وقتی .باشم سرگرم آتلیه به رسیدن تا من شد باعث و دادن خوبی جلوه
 :گفت اش رفته تحلیل و مهربون صدای همون با راننده

 دخترم رسیدیم-

 :پیرمرد صدای مهربونی جنس از زدم لبخندی

 نکنه درد دستتون-

 به بیهش درش .شدم خیره روبروم آتلیه به و شدم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب از بعد
 دیوار ...شدم متحیر شدت به دیدم که چیزی از تووش پریدم .بود باز و قدیمی های خونه
 لباس بودن اونجا که خانوم تا چند .آبی زر های گل از بود پر و بود سیاه همه سالن های
 یآب شلوار و شال با بود آبی رز های گل از طرحی روش کوتاه و بود سفید فرمشون یونی
 :گفتم و ها خانوم از یکی پیش رفتم .روشن

 !هستن؟ سامان آقا ببخشید-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !سلطانیه؟ آقای منظورتون-

 اما . کردم نداشتم عمه نثار فحش تا صد کردم صداش کارش محل تووی اسم با که این از
 :دادم ادامه خشک لحن همون با هم باز

 سلطانی سامان آقای...بله-

 !گید؟ می رو شریفتون اسم-

 ..هستم تندرست ترانه-
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 وشخ خیلی...هستش سلطانی آقای اتاق اونجا بفرمایید..تندرست خانوم ببخشید وای ای-
 .اومدید

 خیلی خان سامان از بود پیدا .شدم حال خوش خیلی بودن گذاشته بهم که احترامی از
 جالب برام .داشت رنگی سفید در .رفتم بود کرده اشاره که اتاقی سمت به .بردن می حساب
 .مایستاد منتظر و زدم در .باشه داشته ای آتلیه همچین یه عکاسی رشته دانشجوی بود
 :شد بلند سامان سرد و خشک صدای

 بفرمایید-

 .تمرف داخل و کردم باز آرومی به رو در .جدیه کار در نهایت بی سامان بودم فهمیده اینجا تا
 .اومد کش هاش لب و زد برق من دیدن با سامان چشمای

 .جان ترانه اومدی خوش خیلی-

 مبود خریده براش که رنگی آبی رز گل دسته .نیاوردم خودم بروی اما !!جان ترانه !!!جانم
 ...گذاشتم میز روی رو

 هم بعد .ای دیگه چیز یا بود اش آتلیه اسم رنگ این با گل این انتخاب برای دلیلم دونم نمی
 :گفتم

 سامان آقا ممنونم خیلی-

 من ولی بود گذاشته رو "جان" دم من برای هم اون هرچند .داره دم کیشمیشم یعنی این
 نماد این و شد هم در کمی اش قیافه چون گرفت رو مطلب لپ .خواستم می "خانوم"دم
 .نشدم خوشحال باهاش حد از بیش صمیمیت از من فهمیده که بود این

 .نبودم زحمت به راضی راستی !خوبه؟ حالتون...اومدید خوش خیلی...خانوم ترانه خب-

 است وظیفه زحمتی؟ چه ...سامان آقا لطفتون به-

 نزدن هم ما به سر یه !مکه؟ حاجی حاجی برد رو ما پسرعمه دوستتون این-

 طی در من و برده رو دوستم داییتون پسر .بودم موضوع این عکس شاهد من متأسفانه-
 سخته جفتمون برای این و دیدم رو دوستم بار یک فقط هفته دو این
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 شخوش من مثل متشخصی خانوم با کل کل از اما بده من جواب تونه می بود پیدا...خندید
 جذبش پر صدای لحظه چند از بعد .گرفت رو 1شماره و برداشت رو اتاقش تلفن .آد نمی
 :مخاطبش به برسه چه ترسوند هم و من

 لطفا بیارید قهوه تا دو...سلیمانی خانوم-

 :نشست من روبروی اومد و شد بلند میزش پشت از بعد

 عروس از بهتر حتی .بودید شده مجلس نگین عروسی شب اما...ببخشید رو من جسارت-
 .خانوم

 نگارا بودم، روانشناس من انگار نه انگار .آوردم می کم پسر این شخصیت پیش داشتم من
 از که ریخت حرکاتش و صدا تووی جذابیت انقدر .بودم بلد جذب قانون من انگار نه

 .نبودم بحث این ادامه به مایل اما .نشدم ناراحت اش پرده بی چند هر مستقیم تعریف
 .کنم عوض رو بحث ماهرانه خودش سبک به کردم سعی

 .ببینم گرفتید زارع آقای و من از که عکسی میشم خوشحال خیلی سامان آقا-

 کنم تعریف براش که بود قرارمون .پرسید نمی آراد با ام رابطه مورد در چیزی بود جالب برام
 ...اما

 لطفا کنید صبر لحظه چند فقط البته-

 بحر تو بودم رفته حسابی .دستم داد آورد 61�61سایز تو عکس یه میزش کشوی از رفت
 تووی چقدر و بود زده زانو پام جلوی پرستیدمش؛ می روزی که مردی .روبروم عکس
 از وقتی همیشه .بودم خورده رو چشماش عشق گول بار یه .زد می موج عشق نگاهش
 کرده خوش چشماش تووی دروغین عشق همین به رو دلم دیدم می محلی کم طرفش
 :شد من آنالیز ادامه مانع سامان صدای .بودم

 !است؟ نهفته عکس این پشت چیزی چه بپرسم تونم می-

 تعجب اصالجای پس بپرسه رو این ازم بودم منتظر .نخوردم جا اصال...گفت باالخره
 .نداشت

 ...کردم نگاه دیگه بار یه رو عکس
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 !دارم؟ نگه خودم برای رو عکس این تونم می-

 بزنن روش از یکی براتون دم می االن اما خودمه واسه نمونه این-

 وقتی ولی سامان کار میز سمت رفت مستقیمش نگاه .شد اتاق وارد خانومی لحظه همون
 :گفت و میز روی گذاشت هارو قهوه اومد متعجب دید من روبروی رو اون

 !سلطانی؟ آقای نیست امری-

 (گفت لحن همون با و من سمت برگشت....)بزنید 41�41 و ببرید لطفا رو عکس این-
 !خوبه؟ سایزش خانوم ترانه

 ممنونم بله-

 :گفت آورد برامون قهوه که خانومی

 !دیگه؟ امر-

 رو عکس کنید قاب فقط خیر-

 .رفت بیرون سامان اتاق از و گفت چشمی هم خانوم اون

 کارتون تووی دارید جدیت چقدر-

 نداره شنوی حرف ازم کسی باشم نداشته اگه-

 ها داره مردی هر برای جذابی محیط کارتونم...بله-

 هب توجه بی اما .بود کرده پر دختر از دورشو پر بود این منظورم .شد کالمم نیش متوجه
 :گفت حرفم

 حس این مخالف جنس یه از که میشه خوب چقدر...دارم نفس به اعتماد به نیاز هم من-
 !کنم؟ دریافت رو

 چی خودش پیش پسره...هستش من دادن حرص هدفش و کنه می شوخی شدم متوجه
 یهتک و برداشتم میز روی از رو ام قهوه بدم؛ حرصش بیشتر اینکه برای من !کرده؟ فکر
 :گفتم حد از بیش خونسردی با و مبل به دادم
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 شماست با حق بله-

 لمد تو و زدم متعجبش قیافه به پوزخندی .کنم قهر یا شم ناراحت داشت انتظار...خورد جا
 .حسابی خندیدم

 ی،زیبای درسته...نداره من برای ارزشی هیچ بشه متوجه که نوشیدم رو ام قهوه از جرعه یه
 چشیده رو عشق گس طعم که منی برای اینا اما .داشت خوبی خانواده حتی و تحصیالت
 یافهق درسته .نداشت کم پسر این قیافه از هیچی آراد قیافه ضمن در .نیست هیچی بودم
 یچیز  پسر این ولی....بهتره آراد از بگیم که شه نمی دلیل این اما داشت جذابی و غربی
 مین ول منو بود مرد اگه آراد .مردونگی جز نبود چیزی اون...نداشت آراد کنم فکر که داشت
 .ودب کرده خوش جا من قلب در باره یک به عشقش درسته .داشتم پاک عشق یه وقتی کرد
 .ودمب کرده بزرگش خودم کشیدن قد با و بودم کاشته قلبم توو رو اون از نفرت تخم من اما
 که روزهایی تمام اندازه به .داشتم دوست داشت؛ رو همزادم نقش که رو نفرت اون من
 می که میخواست رو آرادی روح روحم که هایی روز تموم اندازه به .شد می تنگ دلم

 یم رو آرادی جسم جسمم، که هایی روز تموم .باشه غیرت با اما نزنه دم عاشقی از تونست
 خواست می رو صورتش دستم که هایی روز تموم اندازه به ..کنه تکیه بهش که خواست
 ها موقع اون اگه .خواست می رو بازوهاش بین شدن خورد هام استخون و نوازش برای
 من از عقلم فقط وسط این .خواستش می که وجودم همه خواست؛ نمی رو آرادم هم عقلم
 ابریشم مثل صورت نوازش جای به دستم !چی؟ االن اما....بود برده ارث به رو سرکشی
 انتقام خواست می قلبم....بذاره هنری اثر روش قدرت تموم با خواست می نرمش؛
 دهش واقع مظلوم وسط این که کسی .خواست نمی شدن خورد دلشون هام استخون...بگیره
 که کمدی و داره نگه همیشه آراد با رو خاطراتش خواست می که بود ذهنم از قسمتی بود؛
 می رو خاطراتش فقط آراد از من .بود داشته نگه رو هاش هدیه و ها عکس خاطراتش، به

 .بود کافی عشق از من برای همین .خواستم

 رهگ نگاهش به که نگاهم .بده قورت منو نگاهش با بود مونده کم که کردم نگاه سامان به
 اب من جلوی مرد اما..قهوه و بود سکوت هم باز...پایین انداخت رو سرش و کرد سرفه خورد؛
 صدای رو سکوت اینکه جای به بار این .آراد اون و بود سامان این .داشت فرق قبلی مرد

 .سامان بفرمایید صدای هم باز و شکست در صدای بشکنه؛ ای مردونه

 .شد اتاق وارد قابی و عکس با بار این بود؛ آورده قهوه برامون پیش دقایقی که خانومی
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 .شده آماده بودید خواسته که عکسی...سلطانی آقای-

 ...سلیمانی خانوم ممنونم خیلی-

 :گفت میز روی بود گذاشته رو عکس که سلیمانی

 !نیست؟؟ ای دیگه امر...است وظیفه-

 .برید تونید می نه-

 :گفت و گرفت طرفم به رو قاب سامان

 بانو به تقدیم...ما آتلیه از سبزی برگ اینم-

 .کردم رفتن عزم من و زدیم گپ دیگه کمی...کردم تشکر مؤدبانه خیلی و گرفت خندم

 باید هش می دیر داره کالسم اما گرفتم رو وقتتون که ببخشید باید...سامان آقا دیگه خب-
 .برم

 .اومدین تازه که شما...موندین می دیگه یکم خب...ا  -

 :گفتم و کردم اشاره اتاقش رنگ آبی دیواری ساعت به

 اینجام من که دوساعته نزدیک..کنید نگاه ساعت به...دنیا از شدید غافل اینکه مثل-

 تر دبلن عقربه و چهار روی یکی که نیم و چهار که ساعت های عقربه به حیرت با و برگشت
 شد؟ خیره بود؛ شش روی که

 گذشتا زود چقدر...اه-

 .کردن دخترونه فکر به چه و من .بکنم دخترونه فکر خواستم نمی

 برم باید من و...گذشت زود بله-

 ببینمتون؟ هم باز میتونم !خانوم؟ ترانه-

 تقدیر دست سپاریم می...داند خدا-

 .سازیم می رو تقدیر که هستیم ما این..ندارم اعتقاد تقدیر به من-
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 نوروز عمو خواست می دلش عجیب سرما ننه .گذشتن می سرعت به زمستونی های روز
 انسام از .بودم خبر بی قدیمیم عشق از .رفت می خواب به کمکم داشت خودش ولی و بیاد
 ناخن روی داشتم .بود اومده اون هم باری چند..نرسا پیش رفتم باری چند..طور همین هم
 گوشیم روی "غزل " اسم دیدن با .خورد زنگ گوشیم که زدم می ناخن برق ام کشیده های
 تمتونس نمی اما بودم شده امید نا دختر این از من که بود عجیب...آوردم می در شاخ داشتم
 اعثب این و بهزیستی تووی ندیده رو غزل که مدتی بود گفته هم تیرداد...خودم بزنم زنگ
 .کردم می درک خوبی به رو اون...کنه تقسیمش من با نبود حاظر که شد می هایی ترس
 تنهایی تووی رو هاش غم داشت دوست بودم؛ دختر یه که من برعکس و بود مرد اون
 یم نابودش که ببینه باهم رو بغضش و غرور شکست کسی نداشت دوست .کنه حل هاش
 اش دلخسته و عاشق حال از خبری بود افتاده یادش ماه یک از بعد دختر اون حاال اما .کرد
 :بدم جواب تر سریع چه هر گرفتم تصمیم و ندونستم جایز رو تعلل...بگیره

 الو-

 غزلم....جان ترانه سالم-

 !جان؟ غزل خوبی شناختم بله-

 ات بزنم حرف تلفن پشت میدم ترجیح .کنم صحبت باهات خوام می...دلم عزیز مرسی-
 .بگم بهت رو حرفام تر راحت

 دهش بزرگ جوی توو که این با غزل .رفت کنار من برای دختر این شخصیت از ای دیگه پرده
 .ودب نبرده بودن اجتماعی از بویی و بود گیر دور اما داشتن؛ رنگی پر نقش ها آدم که بود
 :بذارم فشار تحت رو اون کردن صحبت حضوری برای اصرار با خواستم نمی

 گوشم پا سرا من بزن رو حرفت...گلم خب-

 زندگی پس از تنهایی...باشم تنها باید که کردم فکر این به زندگیم کل من...ترانه ببین-
 وقتی .باشم داشته رو بودن مادر بی من مثل که ای دیگه های بچه هوای و بیام بر خودم
 نمی هم هنوز که کرد جذب رو من وجودشون از چیزی یه اینجا، اومدن تندرست مهندس
 ینچند که دختری با تونه نمی تندرست مهندس مثل مردی داشتم باور من اما...چیه دونم
 دوست وقت هیچ منو اون که رسیدم باور این به ..کنه زندگی تره پایین خودش از درجه
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 ناآش بیشتر که دادن پیشنهاد من به تندرست مهندس و برگشت ورق اما .داشت نخواهد
 من از هم ای عجله جواب...کنیم ازدواج داشت خوانی هم باهم خلقیاتمون اگه که بشیم

 .تمداش وقت هفته دو انتخاب برای من...دادن بیشتر کردن فکر فرصت من به و نخواستن
 کی زیر برم تندرست آقای خوبی به مردی با که شد می لذتم باعث دخترونه های فکر اول
 کم .داشتمن رو کسی اما داشتم گاه تکیه یه به نیاز منم..بیاد در ازیکنواختی زندگیم و سقف
 برخوردی چه من با تندرست خونواده اینکه..ها حقیقت به داد رو جاش افکار این کم

 طفق تندرست آقای که بود این دونستم می شما خونواده از که چیزی تنها .داشت خواهند
 .فهمیدم ایشون و شما گاه بی و گاه های صحبت از هم اون...دارن تر کوچیک خواهر یه
 غزل :گفتن فقط و زد حلقه چشماشون تووی اشک ...دادم منفی جواب مهندس به ولی
 رو مدل حرف منم...کنی نمی قبولم چرا !چیه؟ نداره وصالی هرگز که عشق این برای دلیلت
 از بدنم ستون چهار هنوز که طوری زد داد ایشون اما...زدم بهشون حسینی و راست
 نداری تو دارم خونواده من چون...بازیه مسخره عشق کردی فکر :گفتن لرزه می دادشون
 !؟بکشی منو خوای می...تو خونواده میشم من کنی قبول اگه !کنی؟ قبول منو خوای نمی
 !ها؟ ؟!عشقت از بمیرم خوای می

 از...بیرون رفتن هوو یه ریختم می اشک شدم می دیوونه داشتم من و زدن می داد
 وسرد خشک روز اون فردای از...نبودن اونجا مسئولین از کدوم هیچ روز اون شانسمونم
 توهین غرورشون به جور بد انگار .بود هویدا چشماشون تووی حسرت اما کردن می برخورد
 این مخصوصا .شد وارد احساسم به تلنگری جا این اومدید شما که روز اون اما .بودم کرده
 اما..هستن کی مادرم و پدر دونم نمی حتی من...زدید حرف مادرتون و پدر جدایی از که
 تا روز اون از .نیومد گیرم هواپیما بلیط چو مشهد رفتم قطار با گرفتم بلیط روز همون شب
 گوش دلم حرف و شما حرف به خوب .شدم مشغول اونجا های بهزیستی از یکی تووی االن
 .ببینم مادربزرگتونم بیام شه می اگه...کردم

 :گفتم کنم پنهانش تونستم نمی که هیجانی با

 

 ..بیا پاشو االن همین نه نه ؟!خونمون بیای تونی می فردا ...عاشقتم من غزل وای-

 .کردم ذوق ام آینده داداش زن خنده صدای از چقدر من و خندید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 165 

 از لیخی نبودم که ماه یک این متأسفانه بهزیستی؛ رسیدم االن همین من ..عزیزم...ترانه-
 هفته آخر برای باشه بدی اجازه اگه...افتاده عقب کارام

 و آبی رز آتلیه تووی سامان با من دیدار اول...ای هفته آخر دیدار این بودن عجیب
 بشه رنجشش باعث اصرارم خواستم نمی ...بعدهم

 !باشیم؟ منتظرت خوبه شنبه پنج-

 ترانه؟؟...عالیه-

 جانم؟-

 .کردی بیدار رو احساسم که مرسی-

 به حسم و بودن دختر خاطر به بعدهم و ...تیرداد خاطر به اول وهله در...منه وظیفه این-
 در...شه آروم روحم تا شه خوشبخت خوام می فقط که دارم دوست رو تیرداد انقدر ...تو

 من به اومد دنیا اتون بچه روزی اگه خوام نمی...دارم هم خوب خواهر یک به نیاز من ضمن
 .اش عمه هم شم می اش خاله هم من...عمه بگه

 می .بود صدا ضبط روی گوشیم معمول طبق...کردیم قطع بعد و زدیم حرف دیگه کمی
 دتش از .شد می خوشحال مطمئنا   .بذارم تیرداد برای رو گرفتم غزل از که اعترافی خواستم
 بود تهنشس برهنه تنه باال با چاره بی .تیرداد اتاق داخل پریدم و بزنم در نتونستم هیجان
 .دمنکشی خجالت اتاقش تووی بودم پریده که این از اصال   .کرد می فکر داشت و تخت روی
 یحت که بود کالفه و آشفته انقدر هم اون .بودم دیده رو باشگاهش تووی های عکس ها بار
 حرف بی .نداد نشون هم العملی عکس و نشد ناراحت اجازه بدون اتاقش تووی پریدنم از
 روش انداختم و برداشتم رنگی خاکستری ی مردونه پیراهن و لباسش کمد سر رفتم

 کنه می رو رو هاش تیکه شیش من برا سرما این تووی..ببینم تنت بکن اینو-

 کردم داغ ...ندارم حال اصال ترانه-

 کنی یخ کردن؛ داغ جای به کنم می کاری بپوش اینو-

 زا و کشیدم رو دستش جلو رفتم .نبست رو هاش دکمه اما کرد تنش رو لباس حرف بی
 جزءباالیی رو همه .بستم براش رو لباسش های دکمه آروم .کردم بلندش تخت روی
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 .تبس لذت با رو چشماش غزل صدای شنیدن با .براش گذاشتم رو شده ضبط صدای بعد
 بیرون حدقه از هاش چشم بود قرار دیگه لحظه چند تا دونست نمی من چاره بی داداش
 .بزنه

 خنده ایصد بعد و بیاد کش تیرداد های لب رفته رفته که شد باعث غزل اعتراف رفته رفته
 و بغلش تو پریدم .بودم مرد این عاشق من چقدر .بشه گم تیرداد های فریاد تووی من های
 مرد تونن می هم ها مرد داد نشون من به مرد این .کردیم می بوس رو دیگه هم چلپ چلپ
 دنامر  هم تیرداد نبود قرار اما...هم بابام .بود مرد نا آراد .باشن نامرد همه نبود قرار..باشن
 .کردم نگاهش نگران من و پرید رنگش هوو یه .بود من قلبی آروزی خوشبتیش...باشه
 :بدونم رو دردش هم من تا کرد باز زبون باالخره

 !بگم؟ شهربانو مامان به باید چطوری ترانه-

 .گرفت خندم بود؛ شده نگرانیش باعث ای افتاده پا پیش چیز برای که این از

 .زنم می حرف هم شهربانو مامان با رم می االن همین ...ای دیوونه تو تیرداد-

 وجودم اعماق از لبخندی نگاهش؛ تشکر جواب در من و کرد نگاه بهم دانی قدر با تیرداد
 اه پله از .ببنده نقش لبهام روی اومد می پیش کم کذایی روز اون از بعد که ازهمونا .زدم
 ایه شعر داشت و بود نشسته پنجره جلوی مبل روی هم باز شهربانو مامان...رفتم پایین
 ...پاش جلوی نشستم رفتم .خوند می بود بر از اکثرا که رو حافظ

 !خونی؟ می منم برای..شهربانو مامان-

 :گفت و زد لبخندی شهربانو مامان

 !بگیرم؟ فال برات خوای می-

 :گفتم ای بچگونه ذوق با

 ...مامانی آره وای-

 دخترم کن نیت-
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 رایب دلم تووی هم بعد...خوشبختیش برای ...کردم نیت تیرداد برای و بستم رو چشمام
 :گفتم شهربانو مامان به رو...خوندم ای فاتحه حافظ

 شهربانو مامان کردم نیت-

 :کرد باز رو کتاب و گفت الله بسم

 نیست کـــــناره هیچش کـــه عشـــق راه راهیست -

 نیست چـاره بسپارند جـان کـــه آن جــز جـــا آن

 بود دمی خوش دهی عشق به دل که گه هر

 ...نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در

 صدای که شهربانو مامان .نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در :کردم تکرار لب زیر
 :گفت بود شنیده رو ضعیفم

 لهیا مادر شی خوشبخت !شدی؟ عاشق نگفتی زودتر چرا...دخترم باشه مبارک جان ترانه-

 می کرف این به داشتم...گرفت خندم بود اومده پیش شهربانو مامان برای که تفاهمی سوء از
 مامان به رو و دادم قورت رو خندم .حیایی بی دختر چه میگه بانو شهر مامان االن که کردم
 :گفتم شهربانو

 کرده گیر گلوش خان تیرداد...باشه پسرت گل مبارک !مامانی؟ چرا من مبارک-

 :گفت ذوق با شهربانو مامان

 دیدیش؟ هست کی دختره حاال پسره؟ این شد آدم باالخره !مادر؟ گی می راست-

 خوش میزان از پرورشگاهیه دختر یه دختر اون بگم شهربانو مامان به اگه دونستم می
 مهه .کردم تعریف شهربانو مامان برای رو اتفاقات تموم همین برای .شه نمی کم حالیش
 .ونبینش عشق نپذیرفتن برای غزل مقاومت و اشون طرفه دو عشق...تیرداد و غزل حرفای
 عمیقی نفس زدم؛ رو حرفام همه اینکه از بعد .کردم تعریف شهربانو مامان برای رو همه
 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند .شدم خیره شهربانو مامان به ترس با .کشیدم
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 هم ازعشقش شد مجبور موقعیتش خاطر به که دختر این مظلومیت برای بمیرم-
 داوم که دیگه روز چند .داره بعد به این از اما نداشته خانواده رو زندگیش از سال61...بگذره
 و یهزندگ زن دیگه االن هرچند..شرایطش نیست مهم من برای اصال شه می متوجه ببینمش
 .نیست لوس خانوم ترانه مثل

 صدای ناگهان .کردم ذوق بودنم لوس خاطر به کلیم و نشدم اما شدم می ناراحت باید
 من…نوکرتم شهربانو مامان گفت می هی و بود خوشحال .پیچید گوشم توو تیرداد خوشحال

 بخنده بذار !هاشو؟ خنده صدای شنوی می خدایا .خندیدیم می مرتب هم شهربانو مامان و
 رادآ حتی...بخندیم همه بذار .نخندیده خوب حاال تا که اون .هبخند دخترم اون بذار همیشه؛
 .عشقشون کنار بخندن همه اصال...بخنده هم

 و ساده آرایش .بودم کرده درشت فر رو موهام .کردم خودم به آینه توو رو آخر نگاه
 رنگ خاطر به بود چشم تو خیلی اما رژلبم .بود کرده خوش جا صورتم روی ای دخترونه
 یک وسیله به و خورد می تا هاش آستین که بودم کرده تنم رنگی ارغوانی بلوز .ارغوانیش
 و بودم دهپوشی سفیدی جذب شلوار با .شد می داشته نگه ربع سه آستین صورت به پیکان؛
 ومدا در صدا به که خونه زنگ .بودم شده ترک های مانکن شبیه .ارغوانی کمربند و صندل
 از بانوشهر مامان دیدم که رفتم پایین سرعت با ها پله از .بیرون رفتم و زدم عطر سرعت به
 دامن کت اون تووی شهربانو مامان .رسونده آیفون رو خودش تر زود و بوده تر زرنگ من

 مامان به و کردم روبوسی باهاش .شد خونه وارد غزل .بود شده جذاب خیلی رنگ مشکی
 ...دادم نشون بهش رو تیرداد اتاق و باال بردمش .کردم معرفیش بانو شهر

 واتاقش بزن دید که این هم کن عوض هاتو لباس هم برو .ایناست آقاتون اتاق اونجا غزلی-

 .تیرداد اتاق سمت رفت و کرد تشکر هیجان با

 رو خودم....ها مبل از یکی روی بود نشسته حال تووی که شهربانو مامان پیش رفتم هم من
 :گفتم و روبروش مبل روی انداختم

 شهربانو مامان نظرت خب-

 نهتو می که کشیده زجر انقدر گفتم که طور همون...مادر میاد خوبی دختر که من نظر به-
 کنه خشک و تر رو تیرداد و کنه جمع رو زندگیش
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 کنه؟؟ خشکش و تر غزل که است بچه داداشم مگه شهربانو مامان-

 ...بچن ها مرد همه-

 یم خونگی لباس با که االن .اومد پایین ها پله از غزل که خندیدیم می ریز ریز داشتیم
 و طالیی های رگه با بود خرمایی موهاش ...بدم نظر مورد در تونستم می تر راحت دیدمش
 دچن رو اش جلوه لب برق با که بود ای قلوه های لب و عروسکی بینی ..عسلی های چشم
 اندام خوش و .بود تر کوتاه من از سانتی چند اما داشت بلندی تقریبا قد ...بود کرده برابر
 سینتح رو برادرم سلیقه ...عسلی .بود هاش چشم رنگ هم بود پوشیده که هم لباسی .بود
 .نم خدای وای بود؟ خوب انتخابم من مگه ولی....انتخابش این با بود من داداش حقا .کردم
 مامان..شدیم بلند غزل احترام به شهربانو مامان با و باشم مسلط خودم به کردم سعی
 :گفت شهربانو

 مادر اومدی خوش خیلی جان غزل-

 خانوم شهربانو ممنونم خیلی-

 باید .ترانه و تیرداد مثل...هستی من نوه هم تو بعد به این از چیه؟ خانوم شهربانو دختر...ا  -
 .شهربانو مامان بگی بهم

 شهربانو مامان چشم-

 :داد ادامه..شهربانو مامان های لب روی اومد لبخندی

 !رفتی؟ دانشگاه دخترم خب-

 هب هم رو مدیریت...نداشتم رو باال مقاطع در تحصیل شرایط اما...خوندم مدیریت...بله-
 .کنم کمک بهزیستی تو بتونم که خوندم دلیل این

 تونمدل اگه...بدی تحصیل ادامه باید تیرداد با ازدواجت از بعد اما...گلم دختر باشی موفق-
 تونیب راحت تو و نباشم تنها من هم نباشید تنها هم که بمونید اینجا تونید می خواست؛
 بخونی درس

 :گفت وضعیت این از بود شده خوشحال انگار .زد برق غزل های چشم
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 !کردید؟ دار خانواده منو که کنم جبران رو لطفتون این چطور...مرسی شهربانو مامان-

 فهم این اب تو مثل دختری که هستش من افتخار باعث .نازنینم دختر نیست جبران به نیاز-
 ..تیردادم زن و باشه خونم تووی شعور و

 .بود هریخت بهم و کالفه حد از بیش صبح ولی کار؛ سر بود رفته روز هر معمول طبق تیرداد
 وشهربان مامان صدای هم باز .ببینه هم رو غزل تا خونه آد می تر زود کمی عصر گفت بهم
 تصورم خالف اما بپرسه سوأل خواد می هم باز کردم می فکر .شکست رو سکوت که بود
 :گفت

 برای ریفک رسیدید نتیجه به اگه...کنید می وا سنگاتونو باهم رید می اومد تیرداد که امروز-
 نگر  هی و پایین انداخت رو سرش کشیده خجالت بود پیدا که غزل .کنیم می هاتون مراسم
 !!دیوار گچ رنگ بعد شد می انار

 از بعد .باشه آروم خونه جو داد نمی اجازه من های شیطنت اما بود آرومی دختر کال غزل
 رو ها ظرف اومد نمی خوشم وقت هیچ من...شستیم رو ها ظرف غزل کمک با ناهار خوردن
 رو ها ظرف خودم دادم می ترجیح همین برای شد نمی تمیز نظرم از .بشوره ماشین بذارم
 هم نم بزنه چرتی که رفت بانو شهر مامان ناهار صرف از بعد .باشه راحت خیالم تا بشورم
 لب نشوندمش بعد و دادم نشون بهش رو اتاقم .خودم پیش باال طبقه بردم رو غزل
 ...تخت

 ..رو یکی کنم مخ منم بگو کردی؟؟ مخ رو ما داداش چطوری...خانوم آبجی خب-

 :گفت و خندید زده خجالت غزل

 دختر نکشتت خدا ترانه-

 :گفتم و شد جدی لحنم دفعه یه

 !غزل؟-

 جونم؟-

 دوست دوتا مثل بیا...طور همین توهم نداشتم خواهر وقت هیچ من ببین...سالمت جونت-
 قبوله؟؟ باشیم دیگه هم برای خوبی خواهرای طرفی از و باشیم دیگه هم پشت
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 .بگم بهت شد نمی روم ولی خواستم می ازت رو همین هم من اتفاقا  -

 :پرسید غزل...شد بلند زنگ صدای .زدم لبخند بهش

 !ترانه؟ نظرت به کیه-

 ...کیه ببینم پایین رم می االن...داره کلید که تیرداد..نمیدونم-

 بهت وویت قبل از بیشتر .دیدم تصویری آیفون تووی رو تیرداد و رفتم پایین ها پله از وقتی
 .رفتم فرو

 دیدارپ در چهارچوب تووی قامتش تا.بده رو جوابم تا ایستادم منتظر و کردم باز براش رو در
 :گفتم کنم سالم که این بدون شد؛

 !نداری؟ کلید تو مگه داداش-

 قضا از و خونس تووی نامحرم دختر یه وقتی ولی دارم کلید چرا...خانوم ترانه سالم-
 یا نبود سرش چیزی اگه که توو نیام کلید با من کنه می حکم عقل مهمه؛ براش حجابش
 بپوشونه رو خودش نبود مناسب حجابش

 ودب قرار درسته .کرد نمی تجاوز غزل حریم به بود خوب چقدر...شدم خیره بهش لبخند با
 .بود خدا امانت غزل...کنه امانت در خیانت خواست نمی تیرداد اما بشه همسرش غزل
 تا نهک تنش مناسبی لباس بره گفتم بهش و کردم تکرار براش رو شهربانو مامان دستور
 .کنن صحبت باهم تا اتاقش داخل بفرستم رو غزل

 به تاقا داخل رفتم تا .کرد حرکت خودش اتاق سوی به پیش هرکس باال؛ طبقه رفتیم هم با
 :گفتم غزل

 تیرداد با رو هات سنگ برو و سرت بنداز شالتو فقط...خوبه که لباست اومده تیرداد غزلی؟-
 .من خوشگل باشی موفق..بکن وا

 آرایش خواست .کرد سرش رو شالش دقت با و نیاورد خودش روی به اما داشت استرس
 اقات داخل کردم شوتش تقریبا و ندادم بهش رو اجازه این من که کنه رنگ کم رو غلیظش
 هوس اتاق در دم...باال رفتم و کردم آماده شیرینی و شربت میوه، براشون کمی .تیرداد
 :گفتم خودم با اما سرم به بود زده شیطنت
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 زندگیت؟؟ تو بکشه سرک کسی داری دوست تو ترانه-

 حاوی سینی من و در دم اومد تیرداد .زدم در سریع و شد قانع وجودم شیطان حرف این با
 :شبیه کردم اضافه ای جمله آخر در ؛ دستش دادم رو شربت لیوان دو و وشیرینی میوه

 باشی موفق-

 عتسا داشت تازه .کردم نگاه ساعت به ...رفتم کنار تیرداد اتاق در جلوی از چشمکی با و
 خونه پنج ساعت همیشه چون بود اومده خونه تر زود ساعت دو امروز تیرداد .شد می سه
 :گفتم بلند و خندیدم ریز .بود

 عاشقی از امان ای-

 نبلت خیلی روزا این .کنم کرم سر جزوه و کتاب نام به غریبی چیز با رو سرم کردم سعی
 به نم .باشم نداشته گفتن برای حرفی آزادم دانشگاه همین تووی ترسیدم می .بودم شده
 درس برای حالی و حس هیچ دیگه شوم؛ های روز اون از بعد اما داشتم ایمان خودم
 جربیت رشتم چون اما .رفتم نمی دانشگاهم بود نکرده مجبورم تیرداد اگر .نداشتم خوندن
 دانشگاه تونم نمی دارم من که تحصیلی اوضاع با دونست می خوب هم خودش و بود

 .دمش قبول هم باز پایین های درصد با که کرد نامم ثبت آزاد کنکور شم؛ قبول سراسری
 وندمم می منتظر خونه نشستم می باید االن گرنه و بودم محبتاش و تیرداد مدیون همینم
 .بگیره رو من بیاد یکی

 های جزوه نوشتن از همیشه .خوندن به کردم شروع و برداشتم رو دار بالکن استاد جزوه
 جزوه خوندن بود خوب چقدر .بود برام لذت این خوندن موقع هم بعد .بردم می لذت رنگی
 با رو خودم ساعت چند به نزدیک ...جذاب همیشه...بود لواشک خوردن مثل درست..رنگی
 نیومد در صدای وقتی تا که بودم درس غرق انقدر .کردم مشغول گرامی استاد جزوه
 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با .بودم مشغول

 بفرمایید-

 :گفت و اتاق داخل آورد رو سرش غزل

 !هست؟ اجازه-
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 :گفت و داخل اومد که کردم نگاهش چپ چپ

 کنه صحبت شهربانو مامان تو با خوان می تیرداد آقا ...ترانه-

 مآد..بشه شوهرت زودی به قراره تیرداد آقا خوای می تو کی دیوونه آخه !تیرداد؟ آقا !چی؟-
 .تیرداد بگو بهش و باش

 ادیع برام که بزنم حرف باهاش طوری این بخوام که نبوده زندگیم تووی مردی حاال تا آخه-
 .ترانه باشه شده

 زدن حرف مدل این و بودم کرده تجربه نوجوونی روتو عشقم اولین من .کردم نمی درکش
 اما بودم ناپاک خودم که نیست این منظورم...بود پاک عجیب دختر این ولی بود عادی برام
 تکون افکارش تأیید نشونه به رو سرم .داشت خونش تو رو بودن پاک فرای چیزی غزل
 باهم...باالمه درک روی از دادنم تکون سر کرد فکر اون کردم نمی درکش که این با.دادم
 وجود از هنوز که غزل...نشستن هم تیرداد و شهربانو مامان دیدم که حال سمت رفتیم
 هب سکوت در همه..تیرداد کنار هم من و گرفت جای شهربانو مامان کنار بود؛ معذب تیرداد
 می هک خنثی حالت یک با غزل اما کنجکاوی با شهربانو ومامان من .بودن شده خیره تیرداد
 با رو زنهب خواست می که حرفی قبال   تیرداد که بود این دلیلش .داد تشخیص رو دلیلش شد
 :کرد شروع ای سرفه تک با تیرداد .گذاشته میون در غزل

 ..که هم غزل...نداریم زیادی فامیل که ما خب-

 .کرد می داغونش نداره رو کسی هم غزل که این گفتن دونستم می .نداد ادامه رو حرفش
 :داد ادامه و کشید آه .کرد نگاهش نگرانی با تیرداد و پایین بود انداخته رو سرش غزل

 نمی عروس لباس خیر از اما...محضر بریم فقط عروسی جای به گرفتیم تصمیم-
 عطیالتت برای و کنیم می عقد عید از قبل .بخت خونه بیاد سفید لباس با باید غزلم...گذرم
 ور مشترکمون زندگی خونه همین تووی شهربانو مامان اجازه با هم بعد ...عسل ماه ریم می
 .کنیم می شروع

 دواجاز  اینکه فکر از وقتا بعضی .بره اینجا از خواست نمی تیرداد که بودم خوشحال چقدر
 ردادتی وابسته و عاشق اندازه از بیش .رسیدم می جنون مرز به ره می خونه این از و کنه می
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 یکل تیرداد و کردم می گریه حتی گاهی .بره اینجا از ازدواجش از بعد خواستم نمی .بودم
 .گرفت می دست برام

 یکی شه کم خونه از کسی اینکه جای به طوری این ...مونید می اینجا که خوب چه وای-
 دنبال برن تیرداد با فردا از با بود قرار و رفت غزل روز اون .شه می اضافه هم دیگه

 این و تاالر دنبال بود الزم نه .بخرن جهیزیه بود نیاز نه .که نداشتن زیادی کار .کاراشون
 خودش برای تونست نمی حتی که سوخت غزل مظلومیت برای دلم .بگیرن چیزا جور

 یم همیشه تیرداد .بود عروسی داستان بود کرده متحیرم که دیگه چیز یه .بخره جهیزیه
 :گفت

 می رو عروسی بهترین براش بگیرم، زن خواستم و گرفت گاز مغزمو خر روزی یه اگه -
 .گیرم

 شب ات کردم سکوت اما بگیره عروسی نمیخواد چرا که بپرسم باره این در ازش خواستم می
 مامان به هم بعد .شستم و کردم جمع رو ها ظرف شام؛ از بعد شب .وقتش سر برم که

 دراز یردادت..داخل رفتم و زدم رو تیرداد اتاق در ...باال طبقه رفتم و گفتم بخیر شب شهربانو
 رو دستش ساعد و جلو رفتم .بود هاش چشم روی ساعدش و تخت روی بود کشیده
 ارهایب مثل خواستم نمی بار این .بود چی دلیلش دونم نمی .زد تلخی لبخند که بوسیدم
 .بذارم تنها اش مردونه های غم با رو اون قبل

 !تیرداد؟-

 !تیرداد؟ دل جان-

 هستی عروسی عاشق تو دونم می که من بگیری؟ عروسی نخواستی چرا-

 یعروس اگه ترانه...که نه..شه خوشحال زنم که گیرم می عروسی من...گناهه خدا به..ترانه-
 خورد؟ می حسرتی چه غزل دونی می بودن من طرف فامیل کل و گرفتم می

 :بود دومم سوأل نوبت حاال...بودم گرفته رو اولم سوأل جواب

 زنت؟ با کنی زندگی تنها خوای نمی چرا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 175 

 هک افتاد می سرت تو فکر این وقتی کردم فراموش تورو های غم و اشک کردی فکر ترانه-
 می رو خونواده داشتن حس غزل هم طوری این نخیر برم؟؟ خونه این از روزی قراره من
 .خودت پیش داری می نگه رو گاهت تکیه تو هم کنه

 خونوادشون گیرن می زن تا که دیگه های مرد مثل خواست نمی...تیرداد بود عجیب
 ...کرد می رفتار عادالنه داشت...کنه عمل ره می یادشون

 تیرداد؟-

 جانم؟-

 اقات وسایل حداقل...بمونه دل به حسرت خواد نمی دلم !بخری؟ جهیزیه غزل برای میشه-
 .کن نو رو خودت

 ...روم به زد لبخندی

 یه باالخره...گلم بخرید برید باهم تو به بدم رو پولش خوام می اما خرم می چیز همه براش-
 تو ذارم می روز اون تا خرم می چیز همه براش..خودمون زندگی خونه سر ریم می ما روزی
 ...انباری

 :گفتم آشکاری ترس با

 پیشمون؟؟ از رید می کی-

 .ریم می هم ما خودش زندگی خونه سر بره داداش عشق که وقت هر-

 به نسبت رو احساسم همه من .زدم خودم به پوزخندی دلم تو کشیدم؟ می خجالت باید
 تم،رف می من اگه اما کشیدم؟ می خجالت باید چرا پس بودم کرده تعریف تیرداد برای آراد
 :پرسیدم تیرداد از رو سوألم شد؟ می چی شهربانو مامان رفت، می هم تیرداد

 !شه؟ می چی شهربانو مامان پس-

 .شه می شلوغ هم باز خونه این زودی به نباش اون نگران-

 همچین خب ولی رن می و شن می دار بچه غزل و اون اینه منظورش که کردم فکر اولش
 شد می یعنی..بردن می خودشون با رو هاشون بچه شدن می دار بچه اگه چون نبود چیزی
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 خترشد هم که شهربانو مامان بیچاره شهربانو؟؟ مامان واسه اینجا بذارن بیارن دنیا بچه یه
 خندم خودم افکار از .کنه بزرگ هم اش نتیجه بود قرار رو، هاش نوه هم کرد، بزرگ رو

 چیه؟ منظورش بپرسم تیرداد از رفت یادم و گرفت

 .بود خوبی روز .اتاقم داخل رفتم بخیر شب گفتن با و دادم تکون تفهیم معنی به رو سرم
 هب کردن فکر با ...نکشید هم سال یک به عاشقشیون دردسر غزل و تیرداد بحال خوش
 .خوابیدم و گرفت خوابم کم کم دوتا اون آینده

 زا بود افتاده زیادی اتفاقات دوماه این تووی...بودیم اردیبهشت اوایل .بود گذشته دوماه
 یخیل مامان گفت می .عسل ماه عنوان به سوئد به رفتنشون و غزل و تیرداد ازدواج جمله
 به نزدیک .نبودم دیدنش به حاضر کماکان من اما کنه می طاقتی بی من دیدن دوباره برای
 بودن با ور نرسا نبودن خالء و بودم گرفته گرم سامان با حسابی.بودمش ندیده بود هفته سه
 .ودب شده شروع جدید اتفاقات با جدید سال .بود رفته یادم رو آراد کل به .کنم پر سامان
 .تیرداد ازدواج از بودم حال خوش خیلی .ها قبلی رفتن و زندگیمون تووی جدید های آدم
 .بود دادتیر  از تر نزدیک بهم برابر صد که داشتم هم خواهر یه االن و داشتم برادر یه من قبال  
 زلغ اکثرا   .بگیرم ارتباط باهاش تونستم می تر راحت و بود من همجنس غزل صورت هر در
 ونا کنار بودن .بهزیستی رفتیم می باهم هفته طول تووی هم هایی روز یه .بود من پیش
 همیشه مثل هم شهربانو مامان .داد می آرامش بهم قد نیم و قد شیرین های بچه پسر

 تنهاییش از غزل حتی و تیرداد و من بودن با حتی که زندگی و هاش دیوان با بود مشغول
 .اومد نمی در

 خونه این به اومدن با که گرفت خندم .اتاق داخل پرید غزل و اومد در صدا به اتاقم در
 .بود کشیده رخش به رو غزل شیطنت رگ تیرداد و من خوی

 تو یاب بگن بهت تا بمونی منتظر که بگیری یاد باید بلدی رو زدن در که شما..خانوم غزل-
 من گل توو بپری طویله داخل ره می که مخملی گوش موجود یه عین بعد

 .نگفت چیزی و خندید غزل

 !من؟ گل اللی-

 :گفت و آورد در برام رو زبونش
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 در برام بازی شوهر خواهر بخواد...متر دو دارم زبون گرامم شوهر خواهر چشم کوری به-
 خورده کجا از نفهمه کنم می پوستشو بازیام عروس و زبون نیش با همچین بیاره

 می رو عروس و خواهرشوهر معنی واقعا .کردیم غش خنده از مون دوتا حرف این گفتن با
 ونچ کنم برقرار خوبی رابطه تیرداد زن با کردم نمی فکر وقت هیچ .دید ما خونه تووی شد
 رو محبتش خوب انقدر تیرداد اما .کردم می تقسیم دیگه دختر یه با رو تیرداد محبت باید
 .نکنه رو کمبود احساس کسی که کرد می خونه این زن سه هر تقسیم

 !دردته؟ چه ببینم بنال غزل-

 بخونیم درس باهم اومدم خبرم...بابا هیچ-

 بانوشهر مامان تشویق و تیرداد پیشنهاد به .بودم شده دستش تو های کتاب متوجه تازه
 به و اتاق کف نشست .کرد می آماده اش رشته ارشد کنکور برای رو خودش داشت غزل
 رو جدیدم ترم های درس از ای جزوه منم .خوندن به کرد شروع .کرد نگاه اش برنامه
 شفکر  به االن همین از که بود بهتر چه و بود نزدیک هم ترمم پایان امتحانات .برداشتم
 و چهل خوندن درس موقع داشتیم عادت غزل و من همیشه .کردم کوک رو ساعت .باشم
 کوتس در .بشه بازیابی مغزمون که کنیم استراحت ربع یک و بخونیم درس دقیقه پنج
 از زمان که شدم می ها رنگ در غرق انقدر اوقات گاهی .کردم هام درس غرق رو خودم
 افهاض بخش صورت به استادمون رو ها رنگ روانشناسی قسمت استادمون .رفت می دستم
 رنگ ناولی به چشمم .بشه انتخاب بخش این از هم امتیازی سوأل بود قرار .بود گفته بهمون
 به رسیدم تا خوندم دور یک رو ها رنگ همه .داشتم موردش در که کوتاهی توضیح و خورد
 :شد تداعی برام خاطراتم از قسمتی ...پرتقالی رنگ آخرین

 !آراد؟-

 بله؟؟-

 داری؟؟ دوست رنگی چه-

 پرتقالی-

 چرا؟؟-
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 .ده می آرامش بهم رنگ این ترانه دونم می چه-

 

 روبروم جزوه به دوختم چشم

 معموال  ...نیستند هوس و نفس به متکی که است محبوب افرادی برای پرتغالی رنگ غالبا  
 راداف حقوق به و بگیرند خو مردم با کنند می سعی .هستند اجتماعی و خلق خوش افرادی
 ردنب وپی هستند راز و رمز پر هایی انسان معموال افراد گونه این...گذارند می احترام دیگر
 .است سختی بسیار کار درونشان به

 جزوه اون تووی که چی هر بود، دروغ ...بست رو گلوم راه بغض و کردم پرت رو جزوه
 جا نم توسط حیدری استاد جزوه ناگهانی شدن پرت با که غزل .بود دروغ بود اومده لعنتی
 :گفت و طرفم اومد بود خورده

 !شدی؟ چی دلم عزیز ترانه-

 !نه؟ گه می دروغ غزل-

 !شدی؟ چی یهو بزن حرف !ترانه؟ گه می دروغ کی-

 مه آراد .بود آراد ولی نیست باز هوس داره دوست پرتقالی رنگ کی هر گه می...پرتقالی-
 .داشت دوست پرتقالی

 ردک هول غزل .رفت می گیج سرم .کردم نمی سیر دنیا این تووی و نبود خودم دست حالتم
 :دادم ادامه .ریخت اتاقم عسلی کنار پارچ از برام آبی لیوان و

 هوسش برای برگشته االنم..اون برای بود هوس سراسر آراد و من رابطه..گه می دروغ-

 لیمشگ از پاشو بود من کنار هوسش برای اگه آراد که کنه گوشزد بهم نبود کسی لحظه اون
 خواست می رو تو هوسش برای آراد اگه لعنتی د   بزنه داد سرم که کسی .کرد می تر دراز

 بمقل که نبود هم وجدانی ها لحظه اون .کنی آرامش احساس پیشش کرد نمی سعی همیشه
 گرفته رو وجودم همه که عذابی و بودم من .گه می راست روانشناسی علم که کنه آروم رو
 به اما رابطمون؛ زده جوانه تازه ریشه شدن خشک برای بودم دلیل دنبال همیشه .بود
 خواست می منو هوسش روی از که این از تر کننده قانع برهانی .رسیدم می محض پوچی
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 مار زهر آب اون از جرعه چند کرد مجبورم و سپرد دستم به رو آب لیوان غزل .نکردم پیدا
 شیمگو زنگ صدای .بود تلخ تلخ بار این بود طعم بی نظرم به همیشه که آبی .بخورم رو
 اش صفحه به نگاهی و زد چنگ میز روی از رو گوشیم غزل .ندادم نشون واکنشی اما اومد
 :گفت و کرد

 .هستن آبی رز...خانوم بفرمایید-

 تماس اگه که بودم کرده دخیره آبی رز رو اسمش...خدا و غزل و من بین بود راز یک این
 لمحا کمی دید که غزل .نشه شبهه و شک باعث اومد؛ گوشیم صفحه روی اسمش و گرفت
 :پرسید کنجکاوانه شده بهتر

 گی؟ نمی بهش رو چی همه و کنی نمی اعتماد داداشت به چرا ترانه-

 بگم بهش شه می شرمم شاید...دونم نمی دقیقا   خودمم -

 :گفت تعجب با غزل

 گفتی داداشت به آراد مورد در احساستو تمام تو اما-

 مورد در اما بزنم حرف تیرداد با تونم می هنوزم بهش متغییرم های حس و آراد مورد در-
 ....دیگه مرد

 .کنم می درکت-

 قطع تلفن صدای نشدم متوجه حتی که بودیم شده خودمون های صحبت مشغول انقدر
 اسم هم باز و شد روشن و خاموش دوباره گوشیم صفحه .بودم نداده رو جوابش من و شد
 .شد نمایان آبی رز

 :دادم جواب سریع بار این

 بله؟؟-

 ...شدم نگرانت ندادی جواب چرا...بانو سالم-

 گوشیم به نبود حواسم ببخشید !خوبی؟ سالم-
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 خوبی؟؟ داد تشخیص شه نمی تو صدای از ولی خوبم که من...خب نداره اشکال آها-

 چیزی به وقتی دونستم می خوبی به .رفت در مرد این دست زیر از شد نمی مطمئنا  
 :گفت که کشیدم آهی فقط جوابش در .کرد علم قد جلوش نمیشه مشکوکه

 خیابونتونم سر دیگه ساعت نیم تا...دختر غمتو نبینم-

 تماس باهاش چی هر و کرد قطع همین برای کنم مخالفت خوام می دونست می .کرد قطع
 :زدم غر لب زیر...نداد جواب گرفتم

 ...لعنتی-

 :گفت بود من گر نظاره لحظه اون تا که غزل

 !گفت؟؟ چی-

 .بزنیم دوری یه بریم دنبالم آد می دیگه ساعت نیم تا گفت-

 :گفت بکشه بیرون هوا و حال اون از رو من اینکه برای غزل

 ..یانه مخی می رو جیگره پسر این ببینم ...خوشگله دخی دور دور برو بدو ایول-

 .نشکنه دلش که دادم کش رو لبم طرف دو غزل برای اما زدم پوزخند دلم تووی

 و سرم روی انداختم رو شالم و کردم تن رنگی مشکی لگ و اسلش مانتو غزل انتخاب با
 آرایشی هیج .مشکی های لباس این با بودم شده ها دار عذا شبیه .کردم اسلشم داخل
 ارتک و گوشی .بزنم همیشه داشتم عادت که لبی برق جزء به بود نپوشونده رو صورتم
 ام توجه شرنگ آلبالویی سانتافه خیابون سر .بیرون رفتم و جیبم داخل گذاشتم رو بانکیم
 .گرفتم جواب و دادم سالم و شدم ماشینش سوار رفتم .کرد جلب رو

 !شده؟ چی ترانه-

 های چشم با.بود شده خم طرفم به و فرمون روی بود گذاشته رو دستش...طرفش برگشتم
 .من به بود زده زل نگرانش و مهربون خوشرنگ،
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 ور افکارم داره ها روز این .بود پیش ماه دو تقریبا   !پرسیدی؟ آراد مورد در روزی یه یادته-
 خوره می

 بیام؟؟ در کنجکاوی از من هم شی آروم خودت هم تا بگی رو مگوت راز اون خوای می-

 رو رازم که گه می من خاطر به فقط بود نکرده وانمود و بود نذاشته منت که بود خوب چقدر
 نشگفت اما...ترکه می کنجکاوی از داره هم خودش بود کرده اعتراف که بود خوب خیلی .بگم
 نرساهم و غزل .نشدم آروم و گفتم تیرداد به رو مگو راز این من .کرد نمی دوا من از دردی
 و من برای فرقی فهمید؛ می هم سامان اگه پس .بودم نشده آروم من و دونستن می

 رو من ناو .کرد می تغییر من به نسبت که بود سامان دیدگاه تفاوتش تنها .نداشت آرامشم
 هی فقط براش من فهمید؛ می رو پیش سال پنچ های واقعیت اگه اما دونست می قوی دختر
 همین برای شه خراب سامان پیش خوبم وجه خواستم نمی .شدم می ضعیف و لوس دختر
 :گفتم

 کنه نمی حل رو من مشکل گفتنش-

 رفک آراد با سکرتت رابطه به دارم ماهه سه به نزدیک االن .کنه می حل رو من مشکل اما-
 مونم می نتیجه بی و کنم می

 مرد دوتا این به تونستم می چطور .قوز باال قوز بود شده هم سامان حاال بود کم سهیل
 .ندارم گذشته مرور برای ای عالقه بفهمونم کنجکاو

 !بزنیم؟ دوری یه بریم شه می سامان-

 ونتک مثبت نشانه به سری نفهمه؛ که نبود خر...کنم عوض رو بحث خوام می شد متوجه
 ترف کردیم گز ماشین با رو ها خیابون که کمی...معلوم نا مقصدی سمت به رفتیم و داد
 هم من شاید...کنه می آروم رو خودش عجیب دونستم می که جا بهترین ...آتلیه سمت
 خاطراتی آور یاد بود محو چند هر که ای اضافه گوشت روی کشیدم دستی .کرد می آروم
 که بودم خر چقدر .بود برده جنون مرز به رو من که بود ای عالقه و عشق...مردن که بود
 .کردم نمی رو کار این وقت هیچ کاش .بودم گذاشته کودکانه عشق اون از ردی دستم روی
 مرد اون اگه..بشه ای دیگه مرد دست اسیر دستم و کنم ازدواج من که اومد می روزی اگه
 یا لکه کهنه زخم این اگه بشه؛ اش متوجه و کنه لمس رو دستم زخم که باشه تیز انقدر
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 این زا تا دادم تکون طرفین به رو سرم .شم می نابود که وقته اون...صافم زندگی روی بشه
 .زد سیلی مصورت به بارون نم شدیم پیاده که ماشین از .کنم پیدا نجات گسیخته افسار افکار
 که روز هر سال اون از بعد .بود نیومده برف بارون جای به که کردم شکر رو خدا لحظه اون
 ازهاج و کرد باز رو آتلیه در دست با سامان .شدم می کشیده جنون مرز به من اومد می برف
 .مبودی کرده طی رو آتلیه حیاط سرعت با ما و بود گرفته شدت بارون .اول شم وارد من داد
 رست کمی همیشه مثل اولش .نیست آتلیه تووی کسی شدم متوجه شدیم؛ که آتلیه وارد
 ردک تهدیدم خطری اگه تا بودم گرفته دستم رو گوشیم .اومدم خودم به بعد اما داشت برم
 اتاق همون که آتلیه مدیریت اتاق سمت رفتم می داشتم .بگیرم تماس ای شماره با سریع
 .زمین به شد میخ پاهام صداش با که شد می محسوب سلطانی آقای

 .بدم نشونت رو چیزی خوام می...نه اتاق اون ترانه-

 نظرش مورد اتاق وارد سامان دنبال و نکردم ای توجه بهش اما شد تر مشکوک افکارم
 تاقیا در هم بعد و خورد می پایین به پله تا سه .نبودم اش متوجه وقت هیچ که اتاقی .شدم
 النس اون های اتاق سایر از تر پایین متری سانتی پنجاه حدود سطحش زیاد احتمال به که
 :گفت سامان .بود

 .ببند رو چشمات-

 خطرناک تونست می شرایط اون تووی من کار .کردم اعتماد بهش لحظه اول چرا دونم نمی
 هوشی بی عالم به رو من بعد و گرفت می بینیم و دهن جلوی دستمالی اگه .باشه کار ترین
 و پلید شاید افکار از که سامانی به شد اعتماد وجودم همه لحظه اون اما!چی؟ فرستاد می
 نمت گوشت که جیری جیر صدای با اتاق در و بستم رو هام چشم .نداشتم خبر پاکش شاید
 :زدم غر دلم تووی لحظه اون .شد باز کرد می آب رو

 مرده؟؟؟ صاحاب اتاق این در به بمالی روغن یه شد نمی-

 اون تووی...گرفت خندم .کرد می درمان رو در اون درد باید که بود سامانی مخاطبم قطعا  
 که یچیز  از .شد برداشته سامان دست ناگهان .بودم نکرده فکر که هایی چیز چه به شرایط
 بهال و بودن شده بریده قلب صورت به که هایی یونولیت .شدم زده حیرت دیدم اتاق تووی
 از بود پر اتاق کف .بود ساخته رزی قلب ها اون از و بود رفته فرو آبی رز های شاخه الشون
 رنگی سفید دیواری کاغذ از سطحش که اتاقی و رنگ ای فیروزه های پرده .ها رز اون
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 ووشت که رنگی آبی ی جعبه و بود زده زانو من جلوی که سامانی آخر در .بود شده پوشونده
 .درخشید می طالیی ای حلقه

 و تو .باشی من مال خوام می ...کرده چیکار احساست و تو با قبال   آراد نیست مهم برام ترانه-
 ..خوام می رو وجودت همه و زیبات های چشم اون

 .بود کرده ازدواج خواست در من از زیبا خیلی .بگم باید چی جوابش در دونستم نمی

 می رو مامانم شدم مطمئن خودت تصمیم از وقت هر اما...بدی رو جوابم سریع خوام نمی-
 وقت درچق...کنم خواستگاری برادرت از رسما   تا بذاره قرار مادربزرگت با که خونتون فرستم
 ؟!خانومم؟ خوای می

 زبون با داشت...بدی بهم رو هست میلم باب که جوابی و بکنی رو هات فکر باید یعنی این
 رایب فکری باید...مثبت...دارم خواستگاریش برای جواب یه فقط من گفت می زبونی بی
 ماا بهش دادن جواب برای باشه کافی روز سه شاید گفتم اولش .کردم می سامان به جواب
 هفته یک بگم گرفتم تصمیم همین برای ... هوله دختره که می االن گفتم بعد

 کنم فکر کافیه هفته یک-

 !کنی؟ فکر تر کم شه نمی ... زیاده خیلی ترانه !هفته؟ یک-

 زندگیه عمر یک بحث !سامان؟ زیاده هفته یک-

 ... گرفت رو دستم و ایستاد بروم رو .شد بلند بود زده زانو جلوم لحظه اون تا که سامان
 ...هاش دست لمس از لرزید بدنم .گرفت می رو دستم بود بار الین این مدت این تووی
 دهنکر  لمس رو محرمی نا هیچ دست االن به تا که منی .زد رو خالصی تیر بعدیش حرکت
 که شقلب روی گذاشت رو دستم .بود درک قابل غیر خیلی برام حرکتش این ... آراد جز بودم
 ...تند خیلی .زد می تند

 رو کار این من با نکن ... من   زندگی کابوس نبودنت !چی؟ این پس ترانه-

 صدیقت رو حرفاش قلبش ضربان که بگم مرد این به داشتم چی ... شد بسته کل به دهنم
 !کرد؟ می

 روز پنج-
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 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 بیارم؟؟ خوری می چی ... گلم باشه-

 تنهایی به نیاز دونست می .هست امکانش اگه خونه ببر رو من فقط ندارم میل چیزی-
 ماشین از خواستم می وقتی آخر لحظه..رسوند خونه به رو من و کرد قبول همین برای دارم
 سمتش به اختیار بی سرم و موند دستگیره روی دستم .کرد صدا رو اسمم شم پیاده
 .برگشت

 پیاده ماشین از سریع و دادم تکون باشه معنی به رو سرم باش خودت مواظب ... ترانه-
 ای قهوه در قفل تووی انداختم رو کلید .بود نکرده رخنه وجودم توو هیجانی هیچ ... شدم
 برگ و ها شکوفه .بودن شده بهاری ها روز این که شدم حیاطی وارد .چرخوندم و حیاط رنگ
 این هوا . بستم رو در و داخل رفتم .کردم باز رو خونه در و رفتم باال ها پله از ... تازه های
 و دهاوم تیرداد حتما   .نبود سالن داخل کسی .اردیبهشتی واقعا و بود شدن گرم به رو ها روز
 پله زا اطراف به توجه بی .باشه اتاقش تو باید هم شهربانو مامان و اتاقشونن تووی غزل با
 افتادم راه و گردنم دور انداختم رو شالم دیرینه عادت طبق .رفتم باال خونه مارپیچ های
 های خنده .بود کرده پر رو باال طبقه آروم محیط غزل و تیرداد خنده صدای ... اتاقم سمت
 لحظه اون .بود تشخیص قابل اما بود شده گم تیرداد مردونه های خنده تووی غزل ظریف
 خوشحال همیشه و تیرداد خنده صدای تووی شه گم غزل خنده صدای همیشه کردم آرزو
 مین دونستم می که بود سامان مقدمه بی و یهویی خواستگاری درگیر ذهنم انقدر .باشن
 حتی که مبود خسته انقدر .بخوابم شام وقت تا گرفتم تصمیم همین برای .بخونم درس تونم
 و تخت روی افتادم بیرونم های لباس با طور همون .بیارم در رو لگم و اسلش نبود حسش
 وابج سامان به داشتم تصمیم من و بود گذشته روز چهار ...برد خوابم زود خستگی فرط از

 نداشت کم چیزی ...و هیکل و قد قیافه، پول، مردونگی، .داشت چیز همه اون . بدم مثبت
 برگشتم که دانشگاه از .داشت دوست رو من تر مهم همه از .بود آل ایده واقعا من برای
 .کردم سالم بلندی باصدای خونه

 که بودن کسایی مرد و زن اون .کنم سکته بود مونده کم دیدم که چیزی از !!!من خدای
 امانم و کرد نگاهم نگرانی با تیرداد ...بود تعجب سراسر برام هم کنار در اینجا دیدنشون
 :گفتم ضعیفی صدای با ...دلسوزی با شهربانو
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 :زدم داد و کردم پیدا رو صدام ...نداد بهم جوابی کس هیچ !خبره؟ چه اینجا-

 زدن حرف جرئت که بود کسی اولین تیرداد !خبره؟ چه اینجا پرسیدم...بده رو جوابم یکی-
 :گفت و کرد پیدا

 خواهری دم می توضیح برات بشین بیا-

 :زدم داد هم باز نگران چشم جفت پنج اون و تیرداد آروم صدای به توجه بی

 بدین رو جوابم...شینم نمی-

 .بود پشتم هنوز هم غزل .کنارم اومد تیرداد

 کنن زندگی ما با بعد به این از قراره بابا و مامان ...جان ترانه-

 وشر ترین بد تیرداد لحظه اون شاید ... بودم کرده نعلبکی اندازه رو چشمام تعجب زور از
 یردادت .چرخید می مادرم و پدر بین من نگاه .بود کالفه .کرد انتخاب من به توضیح برای رو
 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .. رو چی همه بگم برات بشین لطفا   ترانه-

 برسم بهش که این از بهتر چی و بودم حقیقت دنبال من .دادم گوش حرفش به بار این

 رو اهیم چند ... سوئد بود رفته تحقیقاتی پرژه یک انجام برای بابا پیش ماه چند ... ترانه-
 بد حالت جون آقا سرخاک که روزی ... بود رفته آقاجون سالگرد از بعد .بود مونده جا اون
 دیدا قرار خواد می بود گفته مامان به بابا خاک، سر رفتم دوباره .... خونه آوردمت من و شد
 ... نهک کمکش اونجا بتونه تا بابا به داد خونشو آدرس مامانم ...ببنده سوئدی شرکت یه با

 نم نوروز تعطیالت ... گیرن می ازدواج به تصمیم و گرده می بر اشون رفته عاشقی حس
 از بعد ... فهمیدم موقع اون رو چی همه ... سوئد بود رفته تازه که بابا و مامان پیش رفتم
 داشتم هدیگ ترانه برات رو گذشته کنن جبران که اینجا بیان خوان می و برگشتن بابا پرژه
 خواستم می که چیزی .نداشتم رو تیرداد های حرف ادامه شنیدن توانایی ... کردم می داغ
 کردین فکر ... است مسخره خیلی- :شد شروع هام زدن داد هم باز... بودم فهمیده رو

 یگهد عذابای خیلی و هام نخوندن درس شه؟؟ می جبران من تنهایی سال پنج اون برگردین
 عدب کدوم هر ... بهتون داشتم نیاز فقط من نگیرید؟؟ طالق خواست ازتون کسی مگه ...
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 فایده چه دوبارتون ازدواج داره؟ ای فایده چه بودنتون مکه؟؟؟ حاجی حاجی رفتید طالق
 !داره؟ ای

 اولین اب و کشید می سوت مغزم ...بیشتر بدنم لرزش و شد می تر بلند صدام رفته رفته
 یکس اینکه از قبل و کردم پام رو هام کتونی .در سمت دویدم و شدم تسلیم من فرمانش
 چطور قدرت این بودم مونده خودمم که تند انقدر ...دویدم داره نگه رو من کنه فرصت
 هخون از باید ... کوچه سر رسیدم .دویدم می تر تمام هرچه سرعت با .بود اومده پاهام تووی
 .نبش آزارم باعث جدیدش ساکنین و خونه اون به برگردونن رو من نتونن تا شدم می دور
 که ردمک نمی فکر هم این به ...کجام دونستم نمی حتی .خیابون یه به رسیدم تا رفتم انقد
 سر .بشه مزاحمم کسی و بیاد وجود به برام مشکل هزارتا ممکنه شب وقت این و دخترم من
 شده اردو بهم که فشاری تخلیه برای بود مکان بهترین لحظه اون که بود پارکی خیابون اون
 ...زدم داد توانم نهایت با و پارک تووی رفتم .بود

 دهبن من مگه ... کشیدنم عذاب از بری می لذت و بینی می آره بینی؟ می رو من ... خــــدا-
 کردم؟؟؟ چیکار کنی؟مگه می اذیتم چرا نیستم؟؟ تو

 شد پاره ام هنجره کردم حس که زدم صدا رو خدا جوری بار این و بود گرفته اوج هقم هق
 همون در .کنم تخلیه حسابی رو خودم تونستم می من و بود خلوت پارک شکر رو خدا...
 :بودگفتم کرده خیس رو صورتم اشکام که حین

 ... دستم رو زخم ... خونوادم بعد ... دلم روی گذاشتی رو عشقم داغ همه از اول...خدایا-
 ودمناب هات بنده که بود سالم چند مگه ببرم؟؟ زندگی از که بود سالم چند من مگه خدایا
 پدر هک حاال ... نیستم عاشق دیگه ...نیستم روانی دیگه ... ساختم رو خودم که حاال ... کردن
 دیگه خدایا مهمه؟؟؟ برام عوضی آراد اون هنوزم چرا برگردن؟؟ باید ...خوام نمی مادر و

 ...ندارم تحمل

 هام دست .بود کرده پر رو جا اون آروم فضای هقم هق و ها چمن روی بودم افتاده زانو با
 ترس با که شونم روی نشست دستی ... کردم می گریه و صورتم روی بودم گذاشته رو

 رو من عجیب و بود روم جلوی آشنایی سرخ چشمای...کشیدم هین ... سمتش برگشتم
 ... کرد می آروم

 شه تلمبار دلت رو نذار کن گریه ... نترس ... من عشق نترس-
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 رفمط به دستمالی .شدم سبک کمی فقط کمی، تا کردم گریه انقدر و دادم گوش حرفش به
 کنم می زندگی بزرگی شهر تووی کردم می باور باید بود؟ شده پیداش کجا از اون ... گرفت
 !داشت؟؟ حضور جاش همه روح عین آراد وقتی داره؟؟ جمعیت نفر میلیون چند که

 !کردی؟ چیکار خودت با دلم عزیز !شده؟ چت ترانه-

 سهیم من بختی بد تووی هم اون .داشت بغض هم صداش .داشت نم هم اون های چشم
 .کنم نابود هم اون تلخم زبون با خواستم می .داشت هم بزرگی سهم .بود

 رب سرم از دست چرا شد؟؟ پیدا گوری کدوم از لشت تن اصال   چمه؟؟ من چه تو به چیه؟؟-
 !دارید؟ نمی

 رویروب شد بلند و کرد تقلید من از هم باز .بود زده زانو من مثل که اون روبروی شدم بلند
 توی- .زدم می داد و کوبیدم می اش سینه به رو هام مشت . تری بد همه از تو- .ایستاد من

 فرصت آشغال یه تو ... بستی رو بدن عذاب منو خوان می که اونایی همه دست عوضی
 اصال اما بودم کرده روی زیاده خیلی .فشرد آغوشش در رو من ناگهان بمیر برو ... طلبی
 :فتگ لرزید می خرابی حال و بغض از که صدایی با .بود افتاده گریه هم اون .نبودم متوجه

 !باشه؟... باش آروم فقط همونم من بگی تو چی هر اصال   ...من ترانه باشه-

 اومده یادم چیزی انگار یهو .زدم می زار داشتم .لرزیدم می بغلش تووی ای جوجه مثل
 :گفتم باشه

 دست از ... شم راحت دستشون از تا کنم می شوهر اصال   ... خونه گردم نمی بر دیگه من-
 ..کار این با میشم راحت هم تو

 .مکن شک موضوع این به که نبود خوب انقدر هم من حاال ...نداد نشون العملی عکس هیچ
 و پارک های نیمکت از یکی روی نشوند رو من بعد .شم سبک تا بزنم رو حرفام گذاشت
 بآ بطری یه چپش دست .برگشت پر دستی با بعد لحظه چند ... دکه سمت رفت خودش
 :گفت و پیشم اومد .ترشیجات از پر نایلونی اش دیگه دست و بود کوچیک معدنی

 هم ور این بعدش بخوریم رو شاممون بریم باید اما...ترشک و لواشک ...اومدم چی با ببین-
 .بخوری میدم همه
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 رو بود خریده که آبی از کمی .کشیدم بیرون دستش از رو آب و کردم نگاهش سرد
 .دمش حس بی انقدر من که افتاده اتفاقی چه و شده چی پرسید نمی بود عجیب ...نوشیدم
 یرغ جایی هر ...خونه برگردم خواستم نمی !موندم؟ می کجا باید رو شب ...ام عصبی انقدر
 - ...متنفر االن و بودم عاشقش روزی که ای خونه اون از

 بریم پاشو

 :گفتم اختیار بی

 !کجا؟-

 داشته آرامش احساس که جایی یه برمت می ... خونه برگردی خوای نمی امشب دونم می-
 .باشی

 لندب .بود اعتماد مورد پست مرد این عجیب اما ؛ بود من زندگی آدم ترین پست اینکه با
 .شده خوشحال بهش اعتمادم خاطره به بود پیدا .زد رضایت سر از لبخندی اون و شدم
 از .کجاست دونستم نمی که جایی سمت افتاد راه و گرفت بزرگش دستای تووی رو دستم
 .مشدی ماشینش سوار .بود شده پارک اسپایدرش خیابون طرف اون .شدیم خارج که پارک
 کنارم تنشس آراد .کنم ذوق ماشینش برای تونستم نمی حتی که بود شده گرفته حالم انقدر
 .کشید طول ثانیه پونزده حدود .برداشت رو ماشینش سقف و

 کنی؟؟ سر شالتو شه می-

 دمش متوجه که گردنم دور کشیدم دست .نبود سرم چیزی یعنی ...کردم نگاهش تعجب با
 !؟ دمنش متوجه و بود گردنم دور شالم وقت همه این یعنی لعنتی ... افتاده گردنم دور شالم
 و زد رو ماشینش استارت رضایت سر از لبخندی با آراد و سرم روی کشیدم آروم رو شالم
 :کردم صداش مسیر تووی .کجاست دونستم نمی که جایی سمت به افتادیم راه

 آراد؟؟-

 :گفت و کشید لذت با همراه عمیقی نفس

 آراد؟؟ دل جون-
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 و مامان و کردی ول منو تو هم .نداره دوست رو من کس هیچ نه؟؟ بختم بد خیلی من-
 بابام

 یکن نمی درکم ... رفتم گذاشتم عاشقی سر از من خدا به ترانه ...زده حرفی همچین کی-

 .نباشم متنفر ازت دیگه شاید طوری اون رفتی چرا گی نمی بهم چرا آراد -

 :گفت و کرد نگاه بهم ناباور و ترمز روی زد

 متنفری؟؟ ازم-

 .کرد می محبت بهم که االن اما ... مرد همین بود داده عذابم خیلی روزی یه ؟؟؟ بودم واقعا  
 ... کردم سکوت و پایین انداختم رو سرم ... عاشقمه کرد می ادعا که االن

 شسر  ...وجودتم دیونه علی والی به ... نده عذابم ترانه ولی ... باشی متنفر ازم داری حق-
 نمی .کرد نمی گریه صدا با اما لرزید می هاش شونه...ماشینش فرمون روی گذاشت رو

 تمنداش رو تحملش ... شدم می دیوونه داشتم ...بشه زخمی بیشتر این از غرورش خواست
 ...اش شونه روی گذاشتم رو دستم .بزنه زار من خاطر به جلوم طوری این

 نکن گریه خدا رو تو آراد-

 

 من .بود شده شکننده عجیب ها روز این ... کرد می رو خودش کار داشت ... شنید نمی اما
 شتمگذا رو دستم دیگه بار یه کنه خالی رو خودش ذاشتم می باید ولی نداشتم رو طاقتش
 ور بازوش من چشمای تووی دوخت رو خیسش نگاه و کرد بلند سر بار این .اش شونه روی
 می من .بیرون پرید ماشین از و داد کف از طاقت .بود اومده در منم اشک .دادم فشار
 به دبو داده تکیه .شدم پیاده ماشین از منم .کنم آروم و شم آروم کنارش بودن با خواستم
 پاهاش و بود سینه به دست .پایین بود انداخته رو سرش و خوشگلش ماشین کابوت
 ایستادم که جلوش .لرزید می هم هنوز هاش شونه .بود گرفته قرار هم کنار ضربدری
 به بودن زده زل خیس چشم تا دو حاال .اومد باال هام چشم روی تا هام کفش از نگاهش
 انداختم رو خودم .رفت دست از اختیارم که شد چی دونم نمی ... لحظه یک ...دیگه من
 خودش تووی رو من خواست می انگار که داد می فشارم خودش به جوری ... بغلش تووی
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 فشار رو من و ریخت می اشک مردونه ..نباشه فرار برای راهی دیگه که طوری ... کنه حل
 داد می

 .غلمب تووی بگیرمت که این برای بود اومده در جونم دختر؟ کردی کار چی من با تو ترانه-

 و یدکش ته هام اشک .کشید نفس عمیق و گردنم تووی برد فرو رو سرش شکرت خدایا وای
 :گفت .گرفتم فاصله گرمش آغوش از

 شه می دیر داره ترانه دیگه بریم-

 لویج بعد دقیقه چهل .شدیم ماشین سوار ... پایین انداختم نادرستم کار خاطر به رو سرم
 یشپ موندن ... شدیم آسانسور سوار و کرد پارک پارکینگ داخل رو ماشین .ایستاد برج یه
 یه یحت ... داشتم اعتماد مرد این به هنوزم من .خیابون تووی موندن تا بود بهتر خیلی آراد
 کوتاهی عذرخواهی آراد .اومده روزش به چه االن که نبودم غیرتم با برادر فکر به هم لحظه
 با و کرد باز رو اش خونه در .شدم پیاده هم من .شد پیاده آسانسور از من از تر زود و کرد
 :کرد اشاره دست

 بانو داخل بفرمایید-

 هک شد نمایان هم صورتم تووی ترس این کنم فکر .شد تزریق وجودم به ترس لحظه یک
 :گفت آراد

 منض در .... بکنم کاری باهات بخوام که نیستم حیون ؛ باشم عوضی چقدرهم هر من ترانه-
 لطفا   نبر سوأل زیر رو من عشق مسخره های فکر این با

 مرفت .کردن فرار صورتم از ها ترس و ها استرس تمام و گرفت خندم بود کرده که اخمی از
 دو .بود هوس پنت اش خونه که اونجایی از .بود شیک و مرتب اش خونه چقدر ... داخل
 دومش طبقه رفت می و خورد می پله تا ده حدودا   خونه؛ شمالی ضلع وسط از .بود طبقه
 .یدسف های پارکت با داشت مشکی شیک خیلی های نرده .بود شده ساخته ایوون حالت که
 ایلوس .. چیه تووشون ببینم بودم شده فضول عجیب که داشت اتاق چهارتا باالش طبقه
 ونهخ آشپز مخالف سمت .بود باال طبقه زیر هم آشپزخونه .بودن رنگ مشکی اکثرا   خونه
 کنار بشینی روش که سفید های بالشتک با بود شومینه شد؛ می چپ سمت که هم

 .شومینه
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 اینجا از اومد خوشت-

 .عقب پریدم و داشت برم ترس یهوییش حضور و صدا از

 ترسوندیم چته-

 خوام می معذرت ... خانومی ببخشید-

 .دمبو مونده سالن وسط طوری همین من .لوکسش و زیبا نهایت بی آشپزخونه تووی رفت
 :رسید گوش به آشپزخونه از دادش صدای که

 یانه؟؟ قشنگه خونمون ... نگفتی-

 تن زا تقلید با ... خونمون گه می که گرفته خونه دوستاش با شاید بودن؟؟ نفر چند مگه
 :گفتم بلندش صدای

 فقط؟؟ نیست خودت واسه مگه خونه نفرید؟؟ چند مگه-

 یایم عروسیمون از بعد ولی . کنم می زندگی تنها فعال   ... توئه و من خونه اینجا دیگه نه-
 خونه این خانوم شی می

 .بیرون اومد آشپزخونه از بود سفید فنجون دو حاوی که رنگی مشکی سینی همراه

 کردنت آروم از من هم بگیره آروم تو ذهن هم که باشیم قدیما مثل بزار امشب یه ترانه-
 .شم آروم

 .پاشیدم روش به خندی تلخ !باشم؟ داشته آرامش قدیما مثل شب یک داشت ایرادی چه
 .بروش رو گذاشت رو سینی و شومینه جلو های بالشتک از یکی روی نشست رفت

 خودت؟؟ خونه تووی کنم تعارفت ... دیگه بشین بیا هم تو ترانه-

 همیشه برای و باشم کنارش در رو امشب داشتم تصمیم من .بود خوش الکی دلش چقدر
 ور تصمیمم .است کهنه زخم اون برای شب آخرین امشب .فراموشی دست به بسپارمش
 میمتص دلم با بار یه .نداشت کم چیزی هیچ اون .بدم مثبت جواب سامان به بودم گرفته
 تصمیم عقلم با خوام می حاال اما .دستم روی زخم یه و درد و عذاب شد اش نتیجه گرفتم
 من ونا بدون که بفهمونم هم آراد به تونستم می و بود سامان من برای فرد بهترین .بگیرم
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 کنار نشستم رفت .باشم کنار تونستم می و بود آخر شب امشب اما .ترم بخت خوش
 - :گفت و طرفم گرفت رو ام قهوه فنجون . دستش

 من زیتونی چشم بانوی بفرمایید

 کیی زیتونی چشم بانوی زیتونیش؛ چشم بانوی فردا از دونست می چه بیچاره ... خندیدم
 میشه؟؟ دیگه

 .خندیدم بزرگش اشتباه به

 چیکار من با دونی می چه تو هاتم خنده این دیوونه ... دختر بشم هات خنده قربون-
 کردی؟؟

 کردم؟؟ چیکار-

 :گفت و پیچوند رو بحث

 ...نشه سرد بخور رو ات قهوه ...واست دارم سوپرایز کلی امشب-

 .نوشیدم رو ام قهوه از کمی ... دادم گوش حرفش به هم باز اما نفهمیدم حرفاش از هیچی
 چقدر ...قهوه و آراد و سکوت و من هم باز ... افتادم سال پنج از بعد قرارمون اولین یاد

 ...هبر  بین از هامون قهوه طعم تلخی که ی اندازه به .نفر دو ما های سکوت این بود شیرین

 هم بعد .سینک تووی گذاشت و خونه آشپز تووی برد رو ها فنجون ها قهوه خوردن از بعد
 :گفت

 .هام سوپرایز با بیام شم مرخص حضورتون از لحظه یه من بدید اجازه اگه بانو ترانه-

 .بفرمایید بله-

 سرش پشت رو در حد از بیش وسواس با و شد ها اتاق از یکی وارد .رفت باال ها پله از تند
 که اه پله از .اومد خونه آَشپز باالی از بعد کمی !!!اتاقش تووی داره بریده سر انگار .بست
 :گفت و نشیمن سالن تووی رفت مستقیم اومد پایین

 گلم بشین بیا ... جان ترانه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 193 

 میز روی گذاشت رو بود دستش که ای 6142 ایر بوک مک تاپ لب ...نشستم کنارش رفتم
 بفهمم خواد نمی کردم حس .زد رو رنگش سفید تاپ لب رمز سرعت با .کرد روشنش و

 متوجه من اما بود هفت آخری و اول عدد دو.شدم اعداد متوجه من اما ... چیه رمزش
 شدم کهمتوجه زد رو رمز اون هم باز و شخصیش های فایل تووی رفت .نشدم عدد سومین
 تاریخ کدوم هر اسم که داشت پوشه تا چند !!بود من تولد تاریخ 7677 .هستش 6 عدد

 مباه که وقتی درست پیش سال پنج حدود به گشت می بر همه ها تاریخ .بود مشخصی
 :گفت و کرد باز رو پوشه اولین ... بودیم

 عکس باهم که قرارمونه اولین مال اینا....گرفتم ازت که هایی عکس اولین از این خب-
 :گفتم و خندیدم تیغیه؟؟ جوجه پسره اون یادته ... سینما رفتیم ببین ... گرفتیم

 آخرشم .کردم مسخره جلفش های لباس خاطر به رو پسره چقدر ...بره یادم شه می مگه-
 ....کردم تحمل رو آقا اخم کلی

 کرده سینما تووی پیش سال پنج که ها همون از ... کرد شیرینش های اخم همون از هم باز
 ...من رفته دل از بود برده دل و بود

 ده می معنی چه .خانوم ترانه تحویلت دم می خوشگال اخم اون از هم هنوز برسه پاش-
 ...بده نظر هم موردش در تازه کنه؟؟ نگاه رو دیگه پسر یه من   مال ...من   واسه که کسی

 می نظر اظهار کسی مورد در داره دونست می چه .زدم خوشش خیال به پوزخندی دلم توو
 ذوق با .داد نشونم رو بعدی عکس .باشه ای دیگه کس قلب سهم زودی به قراره که کنه
 :گفت

 !دلم؟ عزیز یادته رو اینجا ترانه-

 چهارده بچه دختر یه ...بگیرم عکس ازت خوام می گفت و پارک وسط برد رو من بود یادم
 رنگ هم شال .عروسکی های کفش و کوتاه مانتو با بود پاش زرد شلوار که بودم ساله
 ...پاییزی های برگ از بود شده پر که پارکی و آرایشم بدون صورت .بودم کرده سرم شلوار

 بگیرم عکس کردی مجبورم-

 :گفت تعجب با
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 ...بگیرم عکستو وایسا اونجا برو گفتم بهت بار یه فقط من ولی-

 شاید هم روز اون ...نکنم ناراحتت که نزدم حرف حرفت رو وقت هیچ نفهمیدی وقت هیچ-
 .کرد مجبورم عشقت ولی نکردی مجبور خودت

 رفته من .بود زیبا واقعا عکس این .بعدی عکس زد .صریحم اعتراف از اومد کش لبهاش
 ردهک حلقه هاش شونه دور دستامو .بود ایستاده من به پشت آراد و پارک نیمکت روی بودم
 تنیمک روی بودم رفته که این خاطره به قدم .بودم گذاشته اش شونه روی رو سرم و بودم
 از یکی .شلوارش جیب تووی بود کرده رو هاش دست هم آراد .بود شده بلندتر آراد از

 ناولی به بودم شده خیره محوی لبخند با .بود گرفته عکس ازمون پارک تووی های رهگذر
 :زد لب آراد .مون دوتایی عکس

 دوتاییمون عکس اولین-

 !کرد؟ می فکر من مثل هم اون یعنی ...موند باز دهنم

 اوهوم-

 قشنگه خیلی-

 .تابش لب اینچی 47 صفحه به بود شده خیره اش شده منقبض فک با کردم؛ نگاه بهش
 روز اون های عکس .خاطراتمون بگم بهتره البته ... خاطراتش تووی بود شده غرق انگار
 آریان استدیو مال روز اون های عکس .داشت تاریخ هم باز .بعدی پوشه رفت .شد تموم
 :داد توضیح آراد .بود

 تمداش ... بهش زنن می زل چشم تا هزار و بیرون برم می رو ام ترانه که این از بودم کالفه-
 متوجه من اما زد رو اتاقم در آریان ... کردم می گز رو اتاقم عرض و طول داغون اعصابی با

 ور دستش وقتی بعد؛ کمی .بودم نشده متوجه هم باز من و اتاق تووی اومد...بودم نشده
 :گفت بهم .کردم نگاهش کالفه و برگشتم ام شونه روی گذاشت

 بهم؟؟ ریختی داداش چته-

 اومد؟ می در پشتم اون از بهتر کی .بود داداشم من کردن دل و درد برای گزینه بهترین
 رونبی برم می وقتی رو ام ترانه بدم اجازه ذاره نمی غیرتم گفتم ... چیه دردم گفتم بهش
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 لندب شیرینش های خنده اون صدای وقتی باال میاد گردنم رگ گفتم ... روش بیاد نگاها همه
 بگم ونستمت نمی ... نیشتو ببند بگم بهش تونم نمی ... بگم بهش چیزی تونم نمی و میشه
 لبخند مداداش .بگم تونستم می آریان به ولی .ام پیله و شیله بی دختره این عاشق من بابا
 :گفت و زد تلخی

 شدی هم غیرتی تازه و شدی عاشق ده می شیر بو دهنت هنوز ... که نداره کاری داداشی-
 دودی رو هاش شیشه برم می فردا همین رو ماشینت ... کوچیکه داداش نباشه ات غصه اما
 .من استدیو بیاید جایی ببری رو دختره ماشین از خارج خواستی وقتم هر .کنم می

 مداداش ممنون چقدر ... آری استدیو بردمت می ببینمت خواستم می وقت هر بعد به اون از
 استدیو ... بودیم جا همون ... زد رو بعدی عکس .داشت رو غیرتم هوای که این بابت بودم
 .بود سنگی آراد با و من های عاشقانه شاهد بیشتر ها مکان همه از جا اون ... آریان
 داشت هی ها عکس .بودیم کرده عوض رو ژستمون اما بود؛ قبل عکس همون لوکیشن
 یسلف خواستیم می وقتی و نبود سلفی دوربین موقع اون .شد می تر قشنگ و قشنگ
 یم سلفی قشنگ هم چقدر .بود گرفته خندم ...کردیم می عکس بر رو گوشی بگیریم
 .عقب دوربین با گرفتیم

 تاپ یه فقط مانتوم زیر چون بیارم در رو مانتوم تونستم نمی اما ..اساسی بود شده گرمم
 در ور شالم اوصاف این با .کننده در به راه از و بود لختی حد از بیش که بودم پوشیده نازک
 بود؛ شده من کالفگی متوجه که آراد ... ها عکس روی بذارم رو دقتم نمیتونستم .آوردم
 :گفت

 از موند باز دهنم بپوش خواد می دلت چی هر برو داخلشه کمدم ... انتهایی اتاق باال طبقه-
 می دلم عجیب ... باال طبقه رفتم ...کالفم چرا من بده تشخیص راحتی به تونست می که این

 ری رفت دستم که همین اما .کنم باز رو ها اتاق یکی اون در و کنم شیطونی خواست
 که یقسمت درست باال طبقه به کردن نگاه و ناگهانیش چرخیدن با آراد اول اتاق دستگیره
 .کرد گیرم غافل بودم؛ من

 سوم اتاق برو ... اتاق دوتا اون تووی بری نباید شما من عشق-

 برم؟؟ نباید چرا-
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 اتاق دوتا اون تووی بری بدم اجازه بهت تونم نمی که متأسفم االن ولی ری می بعدا  -

 آخر اتاق سمت افتادم راه و دادم تکون بز عین رو سرم بیشتر؛ ریزی آبرو از گری جلو برای
 Blue بود خودم عطر بوی بوش .مشامم به خورد بویی که بودم دوم و سوم اتاق وسط...

woman ... داشتم حتم ... بود غریب و عجیب خونه این تووی چیزی یه اما ...کردم تعجب 
 وویت پیچیده بوش کرده باز رو اتاق این در آراد تا که آشنا بوی این از بود پر اتاق اون تووی
 مجوز که آخر اتاق سمت رفتم خونه؛ این عجیب هایی چیز به نسبت تفاوت بی ...راهرو
 دیزاین ... کردم باز رو سوم اتاق در .بود شده امضاء زارع دکتر توسط بهش ورود برای
 ردمک می مرور رو ام جزوه داشتم وقتی روز اون یاد .کرد تر عصبی رو من سفیدش-پرتقالی
 تا اینجام امشب من اما ... مسخره چقدر ...هوس از دور به عشق یعنی پرتغالی .افتادم
 آوری ادی با اما نبود هم سختی کار آراد تحمل شب یه ... گذشته زخم انتقام ... بگیرم انتقام
 وسایل و ریش خمیر و تراش ریش ماشین .کردم باز رو کشو اولین و کمدش سراغ رفتم

 دیدم که چیزایی از کردم باز رو بعدی کشوی ...کمد این داخل بود گذاشته رو اصالحش
 ...بذاره تیشرت کشو تووی حاال تا که دیدی رو کی نفهم؟؟ انقدر آدمم آخه ...شدم سرخ
 و کشو اون به توجه بی .بردار خوای می چی هر لباسم کمد تووی برو گفت خودشم
 رو هاش پیراهن بین حسابی اول ...هاش لباس کمد سراغ رفتم ...اش مسخره محتویات
 های پیراهن بینشون اما... درشت و زیر های چهارخونه .بودن چهارخونه اکثرا   ... گشتم
 هاش تیشرت از یکی .هاش تیشرت سراغ رفتم اون از بعد .شد می پیدا هم ساده و موجی
 من نت به و خوشگل عجیب و بود سفید .کردم تنم و برداشتم بود تر کوچیک همه از که رو
 هم رو مانتوم ...ها تیشرت بقیه تا بود بهتر خیلی این اوصاف این با .زد می زار که هم

 یدمد که بیرون رفتم .داشت هم رنگی پرتغالی تختی رو که سفیدش تخت روی انداختم
 :تمگف و واستادم جلوش پایین رفتم .کرد می نگاه مشکوک .کنه می اندازم بر باال از داره

 بیشتر هبقی به نسبت سایزش هم که کردم پیدا لباس یه زور به تشنی؟؟ غول انقدر چرا تو-
 ...بخوره بهم

 ... بزنه ارز  تنت به بیشتر خیلی تیشرتم باید پس ... ترم گنده تو از خیلی من ... ببینم-
 ...نکنه
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 ستد .کرد می نگاه رو لباسم پشت سایز داشت .برگردوند رو من ها گرفته برق عین یهو
 دشدا که بود نگذشته هم ثانیه یک هنوز .شد مور مور تنم تموم گردنم به خورد که داغش
 هوا رفت

 رتتیش این آخه نیست؟؟ من تیشرت این نفهمیدی پوشیدی؟؟ رو این چی واس لعنتی-
 پوشیدیش؟؟ تو که ره می من تن

 بود زده اش شقیقه و گردن رگ و بود شده قرمز صورتش .بود اومده بند ترس از زبونم
 ... اتاقش تووی پرید و باال طبقه رفت سرعت با .وحشی آراد همون بود شده هم باز .بیرون
 نفهمیده هنوز و بودم مونده واج و هاج سالن وسط طوری همین من ...نبست هم رو در
 بود دیبن بسته که تیشرتی و بیرون اومد اتاق از اول سرعت همون با ... خبره چه اینجا بودم
 :گفت .دستم داد رو

 بپوش رو این بیار در اونو-

 ونا سریع همین برای کنم عصبیش خواستم نمی ... من مخالف سمت برگشت هم خودش
 و آوردم در اش بسته از رو آورد برام آراد که جدیدی تیشرت ...تنم از آوردم در رو تیشرت
 تموم وقتی .من معمولی سایز از تر تنگ کمی هم شاید و بود تنم فیت یکی ای ...کردم تنم
 نمت که اینی ... دستش دادم بیارم در کرد مجبورم رو تیشرت یکی اون و جلوش رفتم شد
 ندلبخ و گرفت ازم رو تیشرت شد راحت خیالش که آراد .بود اون مثل دقیقا   مدلش هم بود
 ...بودم گیج هنوزم .زد

 بدی؟؟ توضیح برام رو یهویت رفتار دلیل شه می-

 ... مکنی تمیز رو اطراف های جاده بریم قراره ... دادیم تشکیل گروه یه دوستام و من ببین-
 تیشرتش سایز لعنتی فرهاد این .بدم سفارش جور یک تیشرت همه برای من شد قرار
 شدم دیوونه پوشیدی تو بعدش .من های لباس الی انداخت و زد تن اومد داشت مشکل

 بعدشم...

 کیه؟؟ مال من دست دادی که اینی خب-

 ولی .تنگه هم تو به همین واس ... دادم سفارش سالشه 41که فرهاد داداش برای رو این-
 .دم می سفارش فرزاد برای یکی بعدا   تو مال شد دیگه
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 کنم؟؟ تنم رو دیگه یکی تیشرت من داشت ایرادی چه مگه شدی؟؟ عصبی چرا خب-

 ..متعجبم چشمای تووی کرد قفل رو آلودش غضب نگاه

 ؟؟اینو فهمی می .بشه یکی غریبه مرد یه تن گرمای با تنت گرمای نمیاد خوشم ترانه-

 مبنداز  رو سرم و بکشم خجالت شد باعث حرفش این .بودم نکرده فکر بهش جهت این از
 روی تمنشس هم من .برداره رو فرهاد تیشرت باال طبقه رفت و خندید بلند صدای با ...پایین
 ده حدود ...کردم دستم موچی ساعت به نگاهی .کشید طول خیلی تیشرت برداشتن ...کاناپه
 از صورتش .اومد بود فرهاد و من تیشرت مثل که تیشرتی با بعد و بود اتاق تووی دقیقه
 .بود شده سرخ خنده

 .ببینیم رو ها عکس بقیه بیا گلم ترانه خب-

 نابودش...کردم می کار یه فقط فردا اما .کردم می خواست می کاری هر .بود اون مال امشب
 آروم زندگی...نبود انتقام من هدف رو چیزش همه و شخصیت و غرور و خودش...کردم می
 جماعت این کار به کاری من .کرده تغییر چیز همه االن اما ...نداد من به رو حقش که بود
 اومد دوباره ... نذاشت آراد ولی بود آرامش به رسیدن هدفم... نداشتم کن خراب زندگی
 مهه .دیدم رو ها عکس ادامه و کنارش نشستم رفتم رو آرامشم کنه خراب که زندگیم تووی
 تاریخ پاییز تا که هایی عکس همه.... آریان استدیو به شد می مربوط بعدی های عکس
 گفت می خل دختره- :گفت آراد...بود ماشین تو هامون عکس بعدی پوشه اما .بود خورده
 قمعش بودم نگران ولی خوردم می منم ... بخوریش سرد هوای تووی که اینه به بستی مزه
 بخوره سرما

 تو ردمک رو انگشتم ...خوردیم رو قیفی بستنی اون وقتی یادمه .بود زیبا چقدر عکسمون ...
 های چشم ...آراد و من برعکس های عکس هم باز آراد ... صورتش به مالیدم و بستنیش
 بودن آرامشی خونمون وقتی بودم، فراری خونه محیط از وقتی .بود شیطون عجیب جفتمون

 .کرد می آروم رو من عجیب آراد...

 آراد؟؟-

 دلم؟؟ جون-
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 کرده دعوا اینا مامانم هم باز روز اون یادمه .نیست توشون غمی هیچ ... ببین رو چشمام-
 بودن

 می گریه داشتی دادم جواب ...خورد زنگ گوشیم ..خوندم می درس داشتم وقتی یادمه-
 .بودم ترسیده ...کردی

 شده چی بگو ترانه ... گفتی می زدی می داد-

 .بده نجات جهنم این از رو من دنبالم بیا آراد گفتی-

 ....دنبالم اومدی-

 روی از رو موهات مدام و بغلم تووی گرفتمت وار دیوونه کنی می گریه داری دیدمت وقتی-
 .بوسیدم می روسریت

 .وجودم به شد تزریق آرامش بغلت تووی اومدم وقتی-

 هر من ... بود آراد با حق ...خندیدم ...خودم شیطون دختر همون شدی بعد ساعت چند-
 ...شهب عصبی اون که باشم ناراحت تونستم نمی بودنی آراد کنار بود؛ روم فشار هم چقدر

 :گفتم آروم

 داشته آرامش که اینجام من گفتی می همیشه ...نکنی ضعف احساس که خندیدم می-
 خورم؟ می دردی چه به کنم آرومت نتونم اگه ...باشی

 بودم بهترین عشقم انتخاب تووی من-

 یلیخ تحملش بیارم سر خواستم می که بالیی و فردا .بودم بدترین من ... تو العکس به-
 .شد می قبل از تر راحت

 :گفت و کرد عوض رو بحث سریع اما ... شد گرفته اش چهره

 ها هفرشت شایدم.... یا گذاشتن باز رو من اتاق دوم کشوی در شیطونا دونم نمی ... گما می-
 ...ببندم رو کشو بود رفته یادم بودم کرده هول بس از ...سرم تو خاک ... پرید سرم از برق
 ...پوستم زیر دوید خون خودش؟؟ پیش کنه می فکری چه االن
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 بشم کشیدنت خجالت قربون من ای-

 ببین ...داشتم...من ...من ...آراد ببین خب-

 :گفت و حرفم وسط پرید

 طوری همین ...کردی باز رو دومی ...من های کشو تووی گشی می تیشرت دنبال داشتی-
 گلم میدونم ...کمدم سراغ رفتی و خدا امون به کردی ولش

 :گفت و خندید که دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 ها عکس بقیه میام بعدش دم می سفارش غذا رم می اول ...ها شه می گشنم داره کم کم-
 .ببینیم رو

 .دادم تکون مثبت نشونه به هم باز رو سرم

 !موشه؟ خانوم خوری می چی-

 ...کنه نمی فرقی-

 ...کردم نگاهش و زدم لبخند دیگه؟؟ پیتزا یعنی کنه نمی فرقی-

 که؟؟ داره دوست چی عشقم بره یادم نداری انتظار-

 می بگیرم؟ انتقام که داشتم رو توانش بکنم؟ باهاش رو کار این تونستم می چطور خدایا
 ... شیم طوری این ما گناهه خدا به ... گناهه خدایا قلبش؟ روی بذارم رو پام فردا تونستم
 یم درکش ... داره گناه خدایا مختلف؟؟ زمانی بازه در ولی کنیم تجربه رو طرفه دو عشق
 عاشق ماا داشته دوستم دونستم می ... بزنه هم رگ شاید نیست معلوم بیچاره پسره ... کنم
 ایبر  رو لبخندم و نشد من جواب منتظر آراد ... رفت کشید پر و بود گذر زود حس ... نبود
 رت دراز پا از دست االن اما نیستم حدش در من بود گفته بهم ... کرد تعبیر جواب خودش
 طرفو؟؟ کنی می نابود طوریه؟؟ این زنی می چوب خدایا ... نیست من حد در که گفت می
 آراد .بده پس تاوان باید اون ... بودم داده رو بکنم باهاش خواستم می که کاری تاوان من
 بقیه .اومد می تیشرتش به خیلی که بود پاش مشکی بند با سفید اسلش شلوار ... اومد
 تنها نم ها عکس بیشتر تووی ...ماشین تو خوردن بستنی به شد می مربوط مونم ها عکس
 درفول تا سه فولدر تووی ... تر عقب اومد فولدر یه .شد که تموم هامون عکس دیدن .بودم
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 وشتهن بعدی فولدر عسلی لواشک :بود نوشته بودیم تووش که فولدری زیر ... ورد یه و بود
 از بخونم خوام می :وردش اسم و .... عاشقی تئاتر :بود نوشته بعدی ...تلخ قهوه :بود

 اام .کنم کنجکاوی خواستم نمی ... فهمیدم نمی ها نوشته این از هیچی .بود تو چشمای
 و عاشقی فولدرتئاتر روی زد .داد می معنی چه ها اسم این .بود شده درگیر واقعا   ذهنم
 :گفت

 ودیمب رفته باهم روز اون ...کرد پلی رو فیلم خانومم خوشگل بازیای مسخره های فیلم اینم-
 می یباز  والیبال دیگه باهم داشتیم ...پارک نیمکت روی بود گذاشته رو گوشیش ... پارک
 :گفت آراد ... کردیم

 کامیابی بانو عشق به زنم می-

 :گفتم که بود خودم نوبت حاال ... فرستاد من سمت به رو توپ

 موسوی محمد ...والیبال سلطان عشق به زنم می منم-

 :سمتش فرستادم رو توپ و شد اون نوبت

 عاشقشن دخترا همه داره چی موسوی این دونم نمی من-

 زد می حرف اون مون یکی سمت رفت می که توپ بار هر

 آقا داره جذابیت ... ندارن پسرا همه که چیزی همون- :

 چی؟؟ یعنی-

 .جذابه خیلی موسوی محمد یعنی-

 کاریآش حساسیت با .زد نمی پر هم پرنده که بودیم خلوتی پارک توو .کرد کنترل رو توپ
 :گفت

 !نیستم؟ جذاب من یعنی-

 اون از بیشتر خیلی خیلی ...خیلی ... اون اندازه به نه ولی هستی چرا-
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 .رادآ مردونه دستای تووی شد قفل دستم شد؛ جاری فیلم داخل ترانه زبون از که حرف این
 .کرد قطع رو فیلم

 ... شده که طوری هر کنم می راضی هم تیرداد ... خواستگاریت میام من ... ترانه گم می-
 ولی ... بیاد در چشماشون همه ... برات میگرم عروسی یه ... کنیم می عروسی بعدش
 یمر  می بعدش ...کنن نگات فامیلمون هیز پسرای ندارم خوش ... میگیریما جدا رو مراسم
 قوعش که سال چند بعد... بگی تو هرچی بازم خب ولی ترکیه بریم میگم من ... عسل ماه

 ...میاریم نی نی کردیم حالمونو

 :گفت لب زیر آراد .شد گرفته آراد از بیشتر پردازی خیال فرصت و زدن رو خونه در زنگ

 لعنت معرکه برخرمگس-

 یه اب کرد می فکر .بود رفته ها کجا تا .زدم خوشحالش دل به پوزخندی .کرد باز رو در رفت
 با ادآر  .کنه نابودش که آد می سرش بالیی فردا ... داره آرامش االن و بخشیدمش ساده بغل
 :گفت و برگشت پیتزا کارتونی های جعبه

 خانومم خوشگل شده شام وقت که این مثل-

 و کرد باز رو من جعبه .کنارم نشست هم خودش و میز روی گذاشت رو پیتزا های جعبه
 ور یکیش .ام تیکه هشت پتیزای های قاچ همه روی کرد خالی کامال   رو کوچیک سس دوتا
 عمرمه پیتزای ترین خوشمزه کردم اعتراف لحظه اون .خوردم هم من و دهنم جلوی گرفت
 ها یکهت بقیه .بدونم که خواستم نمی ولی دونستم می یعنی ... دونستم نمی رو دلیلش اما
 فقط و نداشتم دقتی اطراف به اصال خوردم می غذا وقتی داشتم عادت .خوردم خودم رو
 تزایپی دیدم آوردم باال رو سرم وقتی .باشه هم پیتزا غذام اگه مخصوصا   .بودم غذام درگیر
 :گفتم پر دهن با .من به زده زل لبخند با و است نخورده دست خودش

 !خوری؟ نمی چرا-

 یم بوسه غرق رو موهام و صورتم تند تند .کرد بغلم و داد دست از رو اختیارش دفعه یک
 پودر بازوهاش الی هام استخون که داشت وجود قشنگه حس اون باز .داد می فشارم و کرد
 :گفت اومد در خجالتم از و بوسید منو حسابی که این از بعد .شه

 دونم نمی هیچی من ترانه نمیدونم-
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 :گفتم تعجب با

 :گفت و چشمام تووی زد زل دونی؟؟ نمی رو چی-

 چشم اندازه رو نفسم یا دارم؟؟ دوست نفسم اندازه رو زیتونیت چشمای دونم نمی-
 زیتونیم

 :گفت چشمام تووی بود زده زل که طور همون و کشید آهی

 رو چشمات تا کشم می نفس یا کشم؟ می نفس دارم دوست رو چشمات چون دونم نمی-
 ...باشم داشته دوست

 و تبس رو چشماش ... کشید عمیق نفس لذت با و پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش
 :گفت

 ...من زندگی داشتنت دوست تکرار یا داشتنته دوست تکرار من زندگیه دونم نمی-

 های چشم اون با و پیشونیم از کرد جدا رو پیشونیش و صورتم طرف دو گذاشت رو دستاش
 دوست رو تو با بودن احمق من- :بود عاشقش که چشمایی تووی زد زل اش کننده دیوونه
 تووی شدن غرق دونی نمی ... دارم دوست تو با رو بودن نادون و ندوستن من ... دارم

 داره لذتی چه چشمات

 از ردو به عشق .داد نشون پیشونیم از ای بوسه با رو عشقش .شد داغ پیشونیم بعدش
 حصب های نزدیک تا شب اون .بپذیرم رو عشق این دیگه تونستم نمی من اما .رو هوسش
 طلوع هم با اش خونه بالکن تووی خواست ازم ...گفت زیتونم رنگ به های تیله از برام
 که یمبود نشسته بالکنش تو های صندلی روی .کردم قبول هم من ... کنیم نگاه رو آفتاب
 :گفت

 نهم قیمت چشمانت روی-

 طرف یک دنیا کل

 طرف یک عشقم چشمان

 گفتی نمی شعر قبال  -
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 ...زیباست هم تو وصف در گفتن شعر-

 با هم اونا و داخل رفت می صدام ها همسایه بالکن از شاید که بلند انقدر ... خندیدم
 .شدن می بیدار من صدای

 آراد میاد خوابم من-

 تووی برو شما ... من بشم خوابت از خمار چشمای فدای ... نگفتی تر زود چرا عزیزدلم-
 ...من اتاق

 خوابی؟؟ می کجا خودت-

 :گفت .شد شیطون نگاهش که کرد برداشتی چه حرفم از دونم نمی

 بغلت تووی ... بدی اجازه تو اگه-

 :گفت که اتاقش سمت رفتم می داشتم .ندونستم جایز بیشتر رو موندن

 اباتب و تیرداد از رو تو شخصا   میام فردا ... باشی خونه اون تووی خوام نمی دیگه من ترانه-
 .خوابم می آروم سال پنج از بعد امشب ... کنم می خواستگاری

 :گفتن با و دادم جا هام لب روی آزادانه رو پوزخندم .سمتش بودم برنگشته

 بخیر شب-

 بود رفته آراد که اومد بغلی اتاق در صدای بعدش کمی .شدم دور لعنتی بالکن اون از
 اتاق تووی خودم با خواب موقع که ام کوله تووی از کاغذی .شد راحت خیالم من و داخلش
 :نوشتن کردم شروع و برداشتم بودم آورده

 ... خوابی تو نویسم می برات رو نامه این دارم وقتی آراد"

 ... دورم خیلی ازت من خونی می رو نامه این داری که هم وقتی

 ... کردی زیاد بافی خیال امشب

 ... دونستم جایز بیشتر رو سکوت من

 ... کردی من با ماه شیش تو که کردم تو با رو کاری امشب من
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 فتیگ هم بعدش و کردی بهم که تلفنی اون با شه می برابر ... کنی پیدا رو نامه این وقتی
 ازم داره رو لیاقتم که یکی ... نداری رو لیاقتم ... گم می من هم االن ... ندارم رو لیاقتت
 ... کنم ازدواج داره رو لیاقتم واقعا که کسی با خوام می من حاال ... کرده ازدواج درخواست
 مه اگر اما ... نشی بیمارستان راهی ... حالت ترین بینانه خوش در من مثل هم تو امیدوارم
 زا که بعدی نامه ... کن ازدواج ... کنی فراموش رو زخم این تونستی اگه ... حقته ... شدی
 باش منتظر ... عروسیمه کارت کنی می دریافت من

 "ترانه

 اشک های قطره این کردم تالش چقدر هر من و کرد همراهیم اشکم نامه نوشتن اواسط
 روی درست یکی اون و اسمش روی یکی ... روش افتاد قطره دو ... نیوفته نامه روی

 اقشات در وقتی که اتاقش در الی گذاشتم و کردم تا رو نامه .بود افتاده "ندارم رو لیاقتت"
 رو ودب داده بهم که تیشرتی و کردم مرتب رو تختش .بشه من نامه متوجه کنه؛ می باز رو
 خواست می دلم .بیرون اومدم اش خونه از صدا سرو بی .تخت روی گذاشتم و کردم تا هم
 از اشک از خیس چشمای و شدم می رد ها خیابون های گوشه از .کنم روی پیاده خونه تا

 می و بودم گذاشته جا خونه اون تووی رو زندگیم همه من .بردم می لذت اردیبهشت زیبایی
 هب متعلق ام دخترونه وجود تمام که ای زندگی .کنم شروع رو جدیدی زندگی امروز خواستم
 می رویاهام تووی که پسری حتی .نبود هام بچگی آرزوی که مردی .شد می مرد یه

 .تنش پاره شدم می .سامان وجود شدم می امروز از من .بود مرد فقط .نبود هم خواستمش
 هک بود ده ساعت طرفای .کنم آروم رو خودم تونستم نمی من و ریخت می پایین هام اشک
 ونهخ که بود ساعت چهارده تقریبا   .رسیدم خونه به بالأخره روی پیاده ساعت پنج از بعد
 عشق با وداع .بود افتاده من برای ساعت چهارده اون تووی خوبی اتفاقات چقدر و نبودم
 در پام از رو کفشم .سمتم چرخید ها نگاه همه هم باز شدم خونه وارد که همین .سابق
 و نداشتم خوبی لحظات بود معلوم سرخم های چشم از .ایستادم سالن وسط رفتم و آوردم
 ههم از قبل .نیست انتظارم در هم خوبی لحظات که بود مشخص تیرداد سرخ های چشم از

 یک در و بهم بود شده خیره عصبانیت با .جلوم اومد و داد نشون واکنش که بود تیرداد
 نکرده هرگز که کاری !زد؟ رو من اون .تیرداد به شدم خیره ناباور .سوخت صورتم لحظه
 وویت بود زده االن اما .شرایط ترین بد تو حتی کرد نمی بلند من روی دست وقت هیچ .بود

 .ذاشتن نمی من برای جایی جدیدش افراد چون برم خونه اون از داشتم حق من ... صورتم
 :گفت و بغلش تووی گرفت رو من یهو .کرده چیکار شد نمی باورش هم خودش
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 حالی چه دونی نمی ...رو احمقت داداش ببخش خوام می معذرت....ترانه کردم غلط-
 سکته صبح تا وگرنه ... پیششی که خبرداد بهم آراد که آوردم شانس ... رفتی وقتی داشتم
 .کردم می

 ودهب حواسش آراد خوبه ولی نبود داداشم غیرت به حواسم من .بود داده خبر بهش آراد پس
. 

 ... ترانه-

 :گفت که کردم نگاهش سوألی

 کردی؟؟ آشتی آراد با ... داداش عشق-

 ... اتاقم تووی رفتم تیرداد وجدان عذاب و خراب حال به توجه بی و زدم بهش پوزخندی
 تپش درم و اتاقم تووی رفتم .نکردم امون رسیده بهم تازه زوج سمت به نگاهم یک حتی
 نرژیما تحلیل باعث حسابی روی پیاده ساعت پنج ... بودم گرسنه خیلی .کردم قفل سرم
 جونش که منی .بود زده رو من تیرداد .بیرون برم اتاق اون از خواستم نمی اما .بود شده
 اریک بدترین .بود کرده بد اون .بشم چشم تو چشم باهاش خواستم نمی .بود زده رو بودم
 گوش کموزی .بیرون کشیدم کشوم تووی از رو هندزفریم .بکنه من با تونست می تیرداد که
 آن می همشون دیگه لحظه چند تا دونستم می .بود من شدن آروم راه تنها همیشه کردن
 بود امون خونه تووی که وحشتناکی جوو از فرار برای .کنم باز رو در خوان می و اتاقم در

 .زدم یم زجه صدا بی .بودم کرده پلی بلند صدای با رو آهنگ .بود گزینه بهترین هندزفری
 با اقمات در که بیشتر هم شاید ...دوساعت شاید یا ساعت یک ...بود گذشته چقدر دونم نمی
 می در پشت که کسی داشتم انتظار ...شکست در بگم بهتره یا .شد باز وحشتناکی صدای
 نماما و غزل حتی ...نبود گرامیش بابای و مامان و تیرداد از خبری اما باشه تیرداد بینم

 های بند که بود داده فشار انقدر رو دستش تو نامه...ایستاد جلوم اومد .نبودن هم شهربانو
 دهز  چمباته مار عین اتاقم گوشه که منی پای جلوی انداختش .زد می سفیدی به دستش
 می که اشکایی از بود شده خیس شلوارم زانوی .آوردم در گوشم از رو هندزفریم .بودم
 ارب هزارمین برای من و بود سفیدش شلوار و تیشرت همون با هنوزم آراد .چشمام از ریخت
 :گفت و جلوم انداخت رو نامه .شده جذاب قبل از بیشتر خیلی کردم اعتراف

 هان؟؟ ترانه گی می دروغ چرا بدی؟ عذاب رو من خوای می چیه؟ مزخرفات این-
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 نگفتم دروغی من-

 رخب عزیزت خواستگار از داداشت چرا حرفت بود راست اگه ... گفتی ... لعنتی گفتی-
 نداره؟؟

 کنم ازدواج قراره ولی نگفتم کسی به هنوز چون-

 دختر ای ساده !کنم؟ می باور کردی فکر -

 راتب اومد عروسیم کارت که دیگه روز چند اینه مهم ... نه یا کنی می باور نیست مهم برام-
 کنی می باور

 ... بگو رو اسمش گی می راست اگه-

 یم ازدواج دارم واقعا   من کنم اثبات که این برای و کردم عقلی بی لحظه اون چرا دونم نمی
 :گفتم کنم

 سامان-

 آرش دایی پسر قشنگه؟؟ پسر همون سامان-

 :گفتم غرور با

 دقیقا  -

 باش مطمئن ... برسه بهت دستش ذارم نمی-

 :گفتم و نگرفتم جدی رو تهدیدش روز اون

 .بکن خواد می دلت غلطی هر-

 طبقه از هوارش و داد صدای ...شکسته در یه و موندم من و بیرون رفت اتاقم از سرعت با
 پرده طبقه یک فاصله از من که زد می داد طوری .بود تیرداد مخاطبش که اومد می پایین
 .شد می پاره داشت گوشم

 هان؟؟ صورتش رو چیه این ... تـــــــــــــــــیرداد-

 :شد تر بلند قبل بار از دادش که گفت چی جوابش در تیرداد شنیدم نمی
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 دستت من ترانه لعنتی تیرداد؟؟ جــــــــــوری این کنی؟ می داری امانت جوری این-
 دیدی؟؟ رو صورتش ... گوشش تو زدی حقی چه به ...امانته

 دست بودم امانت !تیرداد؟ دست بودم آراد امانت من یعنی .بود مونده باز تعجب از دهنم
 ...بده نجات جهنمی خونه این از رو من بیاد که بودم سامان زنگ منتظر برادرم؟؟

 همب هم هنوز سامان و بود گذشته روز سه .کردم می فکر داشتم و تختم رو بودم نشسته
 تنذاش که روزی به نه واقعا   داشت تعجب .بگیره رو خواستگاریش جواب تا بود نزده زنگ
 هنوز و شده هفته یک از بیشتر بلکه و شده هفته یک که االن به نه کنم فکر هفته یک
 تصمیم ... بودم شده سامان نگرام بود زده آراد که حرفی با .بگیره رو جوابش نزده زنگ
 تا چند .گرفتم رو اش شماره بشم؛ پشیمون که این از قبل ... بزنم زنگ بهش خودم گرفتم
 زنگ هک بود نشده ربع یک هنوز اما .شد بیشتر برابر چند نگرانیم .نداد جواب اما خورد بوق
 .دادم رو جوابش بالفاصله هم من و زد

 الو-

 !سامان؟-

 بله؟؟-

 ... ندادی رو جوابم شدم نگرانت کلی خوبی؟؟ اصال   نگرفتی؟؟ خبر ازم چرا شده؟؟ چیزی-

 :گفت بعد و کشید عمیق نفس تا چند

 از هک هست یکی ... باشی زنم خوام نمی دیگه اما ... برات دم می جونمو من ... ترانه ببین-
 یچارهب اون تو اما ... خواستم می آرامش برای رو تو من ... داشتنت برای بیشتره لیاقتش من
 ... رسوندی جنون مرز به رو

 !سامان؟ چی یعنی-

 شی خوشبخت کنم می دعا ... خانومی ازت گیرم می پس رو خواستگاریم من یعنی-

 .کرد قطع رو گوشی بده من به زدن حرف اجازه که این بدون هم بعد
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 خودم وقتمن اون .بود کرده ازدواج خواست در ازم پسر یه .بود خورده بر غرورم به خیلی
 نهدیوو داشتم ... خواد نمی منو که گفت بهم کنار به ها این ... بهش بگم جوابمو زدم زنگ
 آراد، از فرار برای و بود سامان هاش آدم و خونه این از فرار برای امیدم همه .شدم می
 کس هیچ .خواست نمی رو من هم سامان دیگه .شد نابود چیز همه اما .سامان با ازدواج
 :شم آروم تا زدم داد .کرد می برابر چند رو عذابم این و خواست نمی رو من

 چرا خواد؟؟ نمی رو من کس هیچ چرا کردم؟؟ چیـــــــکار من مگه چرا؟؟ خـــــــــدایا-
 زنن؟؟ می پس رو من همه

 .کردم می گریه داشتم .بود نشده درست هنوز درش که اتاقی تووی پرید هراسون تیرداد
 و مامان نه شهربانو، مامان نه غزل، نه تیرداد، نه ... بود نشده مزاحمم کسی روز چند این
 کرده قهر زدنم کتک خاطر به تیرداد با .خونه این تووی خنثی عضو بودم شده ... بابا
 مخواست نمی ولی دیدنم برای بود اومده نرسا .خودم حال به بود گذاشته منو هم غزل.بودم

 :گفت و کرد بغلم تیرداد .ببینمش

 تو؟؟ شده چت داداش پرنسس-

 :گفتم گریه با توأم صدای همون با

 خواست می که سامان حتی ... زدی منو توهم ... تو حتی ... نداره دوست رو من کس هیچ-
 .نداره دوست رو من هم خواستگاریم بیاد

 :بود کرده بغض تیرداد

 هی ... خواهرکوچولوم عاشقتم من ... دختر باشم نداشته دوست تورو خورم می ه*و*گ من-
 و عمر نکن گریه .لطیفت گل برگ مثل صورت به خورد رفت هرز دستمم کردم خبطی
 .داداش عشق نکن گریه ... تیرداد زندگی

 کم خیلی تازگیا که سیلیش جای و شد خم .نکرد آروم رو من هم تیرداد های حرف حتی
 :گفت و بوسید رو بود شده رنگ

 سه احترام آراد ... دختر شدم مؤاخظه زدم بهت که سیلی این سر چقدر دونی نمی که تو-
 صورتم طرف دو خوابوند می رو این از تر بد دوتا گرنه و گرفت رو بودنم بزرگتر سال
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 سیک به خواهرت صورت تو بزنی خوا می دلت داداشمی تو اصال   چرا؟؟ بپرسم خواستم می
 ...مربوط چه

 خوردم تو که بود سیلی از تر بد خیلی آورد سرم اون که بالیی-

 سرش تو که بالیی بگم باید جوابت در ولی ...بود آورده سرت ناخواسته رو بالها اون- .
 .خانوم ترانه بود تر بد برابر صد آوردی

 :کنم سکوت نتونستم دیگه !بود؟ چی منظورش یعنی .کردم نگاهش گنگ

 ندارم؟؟ رو لیاقتش گفت بهم برگشت ناخواسته اون میگی؟؟ داری چی تیرداد-

 دونی نمی هیچی تو ترانه-

 :شدم آتیشی باز

 مرتیکه؟؟ اون تیم تووی رفتی چرا تو تیرداد؟؟ دونم نمی هیچی من که چی یعنی-

 خواهری؟؟ بخشی می منو حاال ... فهمی می رو چیز همه روز یه ... فهمی می ترانه-

 وبیخ تموم تووی بود گم بدیش این که بود کرده خوبی انقدر تیرداد گفتم؟؟ می باید چی
 بودم مونده خونه از بیرون رو شب سر خیره من   بود؟؟ کرده هم بدی مگه اصال   ... هاش

 سرپ یه ... پسر یه خونه بودم رفته من ... بود حقم ترشم بد حتی ... سیلی اون بود حقم...
 فقط .بود نکرده من با کاری اش اراده خاطره به هم باز اما ... داشت میل من به شک بی که

 ... ادمافت آراد بوسه یاد ... زد پیشونیم روی ای بوسه تیرداد و بدم تکون رو سرم تونستم
 ... مکن فکر آراد با خاطراتم و خودم به تونستم دوباره رفت؛ بیرون اتاقم از تیرداد وقتی
 .شد نمی من مال دیگه اون اما ... خاطراتش با تنهایی بود شیرین چقدر ... شب آخرین
 کم چیزی من ؟؟ نخواست رو من سامان چرا اما .دونستم می خوب خیلی اینو خودم
 ینهآ جلو رفتم .داشتم ضعف احساس .بشه روانی روانشناس یه که روزی از امان .نداشتم
 ... برجسته تقریبا های گونه .... ام دخترونه و عروسکی بینی ... نازک های لب .ایستادم
 چیزی من .جذاب حد از بیش و مانکنی هیکل ... طالئی موهای... زیتونی درشت های چشم
 هک این برای کنم پیدا چیزی شاید تا خودم به زدم زل ها ساعت ... چیز هیچ .نداشتم کم
 نبهتری آره .کنم عوض رو خودم داشتم تصمیم شد؟؟ می پیدا چیزی مگه اما باشم زشت
 همونمبف خودم به خواستم می فقط ... آراد نه بود مهم سامان نه دیگه برام ... بود تغییر کار
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 تمتونس می ... دانشگاه رفتم می روز اون فردای .ندارم نقصی هیچ و خوشگلم هم خیلی من
 .ندارم کم چیزی من کنم ثابت اطرافیان و خودم به

*** 

 بیرون با شد مصادف اتاق، از اومدن بیرون .بود آماده چیز همه .اومدم کنار آینه جلوی از
 :گفتم مورمازی با .من به زد زل بر و بر طوری همین دیدنم با .... اتاق از غزل اومدن

 !من؟ به زدی زل طوری این غزل شده چیز-

 :گفت بود شده هول انگار کرد می نگاهم که طوری همین

 !روز؟ وقت این بری خوای می جایی ... نه ... ن-

 تووی رفتم .ندونستم جایز رو موندن ... باال پرید ابروهاش .دانشگاه برم خوام می-
 و مامان وجود به نسبت رو خودم خواستم می ... من سمت چرخید ها نگاه همه و آشپزخونه

 من که کردن می نگاه تعجب با رو من هم ها اون .بدم نشون تفاوت بی خونه این تووی بابا
 :گفتم همیشه مثل و عادی

 .بخیر همگی صبح ... سالم-

 ... وشهربان مامان بزرگ آشپزخونه تووی نفره هشت نهارخوری میز صندلی پشت نشستم
 عسل و کره ساندویچ خودم واسه ریلکس خیلی .کردن می نگاه رو من واج و هاج همه
 :شهربانو مامان سمت برگشتم و گرفتم

 بریزی؟؟ ات خوشمزه های چایی اون از برام خوای نمی ... مامانی-

 :گفت و شد بلند جاش از سرعت با بود تلنگر یک منتظر انگار که شهربانو مامان

 گلم دختر ریزم می برات االن-

 سکوت .کردم تشکر جلوم گذاشت وقتی .ریخت چایی لیوان یک برام گازیش سماور از
 رت بیخیال ...من و بود من صورت روی متعجبشون های نگاه همه .خونواده بین بود عجیبی
 از که کردم خداحافظی و تشکر خوردم که رو ام صبحانه .خوردم می رو ام صبحانه قبل از
 نگاهای .بود شده تر عجیب دنیا امروز .نبود دادن جواب به مایل کسی نفره چهار جمع اون
 بد هر با خالصه ... آلوده های نگاه به نداشتم عادت من .بود شده تر عجیب هم من روی
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 یم وقتی کرد می نگاه بهم عجیب دانشگاه حراست .دانشگاه به رسیدم بود که بختی
 :گفت شم رد جلوش از خواستم

 دانشگاه؟؟ یا آوردید تشریف عروسی !خانوم؟ کجا-

 هک شد می ای هفته یک شاید .بود اخالق گند مانتویی خانوم یه دانشگاه جدید حراست
 رگشتمب .دونستم نمی اسمشونم حتی من .بود اخالق گند العاده فوق یکیشون .بودن اومده
 :گفتم و کردم نگاهش

 بیرون؟؟ برم باید االن یعنی-

 یوسفی؟ خانوم ... دانشگاه نیاری تشریف طوری این دیگه دی می تعهد نخیر-

 : گفت و بیرون اومد حراست کناری اتاق از چادری زن ؟

 کاظمی؟؟ خانوم بله-

 .شه می اخراج روز سه و بگیر تعهد خانوم این از-

 اینجا بیا ... باشه-

 :پرسید یوسفی . جلو رفتم ریلکس خیلی

 اسمت؟-

 :گفتم پررو و ریلکس خیلی اما !!ها گرفتن عراقی اسیر انگار

 تندرست-

 کوچیکت؟ اسم-

 تندرست ترانه-

 جااین حاال تا اسمت اما شناسم نمی و هار بچه . دانشگاهتون حراست بخش اومدم تازه من-
 .نشده ثبت

 :گفت کاظمی
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 اش قیافه و تیپ این با دختره این که کردن می اداره رو حراست کیا ما از قبل نیس معلوم-
 .نشده ثبت تعهدیا لیست تووی اسمش حاال تا

 می رو حالش حتما   گرنه و واسم شه می شر دونستم می چون .ندادم بهش جوابی هیچ
 این حراست دونستم می اینکه با .گرفت انگشت اثر و امضاء ازم یوسفی خانوم ... گرفتم
 یکاظم که دانشگاه سمت افتادم راه ... تعهد از بعد .کردم رو خودم کار هم باز کنه می کارو
 :گفت

 تندرست؟؟ کجا -

 ... شه می دیرم داره کالسم سر برم خوام می دادم رو تعهدم-

 اما ... تحصیله برای که مکانی اومدی نمی ریختی این بود مهم دانشگاه و درس برات اگه تو-
 .... اومدی می خوندن درس برای اگه ... اینجا اومدی چی برای شما مشخصه

 السؤ زیر رو من پاکی داشت .نبود من شخصیت و حد در که کرد می توهینی داشت دیگه
 چه به شما کاظــــــمی خانــــــــــــوم- :گفتم و سرم پس انداختم رو صدام ... برد می
 هب دانشگاه باشم اومده که چیزی هر برای من !کنید؟ می توهین شخصیتم و من به حقی
 !زنید؟ می تهمت من به حقی چه به بدونم خوام می اصال   ... دارهن ربطی شما امثال و شما
 ور من پاکی که کنم می شکایت شما از من !کنید؟ می قضاوت رو من که هستی کی شما
 ... بردید سؤال زیر

 اش نکره صدای هم کاظمی ... ها خانوم حراست بخش تووی ریختن همه من بلند صدای از
 :زد داد و سرش پس انداخت رو

 

 بهت گاهن یه با همه .نیست توضیح به نیاز هستی چی معلومه قیافت از تو عفریته دختره- 
 چه به کنی؟؟ مؤاخضه رو من خوای می وقت اون هستی موجودی چه شن می متوجه
 ....دلیل

 ...شه روشن خانوم این با من تکلیف پلیس به بزنه زنگ یکی-
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 نگاهم طوری نداشتن؛ خوشی دل حراست از کدوم هیچ انگار که دانشگاه های دختر همه
 که کردن می نگاه بهم طوری هم ها پسر .زنم می رو دلشون حرف دارم انگار که کردن می
 کالسیم هم و رشته هم های بچه نگاه وسط این اما .بزنن رو من مخ خوان می همشون انگار
 با که بود اولی بار و شناختن می رو من ها اون .بود طبیعی ... اومد می در حدقه از داشت
 .بود دخوشاین بود، تحسین با که پسرا نگاه برام وسط این ... دیدن می رو من تیپی همچین
ا  .نداشتم کم زیبایی از چیزی من آره  .دمبو بهتر خیلی من .نبود من حد در هم سامان اصال
 :زدم داد دوباره ... ده نمی گوش حرفم به کسی و کنن می نگاه رو من بر و بر همه دیدم

 شه روشن خانوم این با من تکلیف پلیس به بزنه زنگ یکی میـــــگم-

 :گفت و جلوم اومد بزنه حرف من با داد جرئت خودش به که بود کسی اولین سهیل

 ساختی؟؟ چیه قیافه این !چیه؟ ها ادا این ترانه-

 :گفت .بود سوژه یه منتظر انگار که کاظمی

 است عیان آنچه خانوم دختر ... کرد صداش کوچیک اسم با پسره بودن شاهد همه ... بیا-
 است؟؟ بیان به حاجت چه

 :گفتم ای رفته تحیلیل صدای با .لرزید می بود زده بهم که تهمتی از بدنم

 .پلیس بزن زنگ مادرت جون به رو تو سهیل-

 ترانه باش آروم ... باشه ... باشه-

 خودم به خواستم می فقط ... بشه طوری این خواستم نمی من ... صندلی روی نشستم
 نم که بود این خاطره به بود که دردی هر ... بود حاد افسردگی شاید ... زیبام کنم ثابت
 .بخوره پیشونیم به ی*گ*ز*ر*ه انگ خواستم نمی اما ... بودم شده زده پس

*** 

 کنار .کاظمی روبروی بودم نشسته ریلکس و بودم کرده قفل هم تووی رو هام دست
 رو داشت سیر بنفش مش الش البه که طالئی موهای .بود نشسته یوسفی خانوم کاظمی
 کالنتری یاب گفتم و گرفتم تماس تیرداد با کالنتری به شدنم وارد از قبل .زدم کنار آرومی به
 به هک فردی و خورد در به ای تقه .بود نشسته من کنار هم تیرداد حاال .دارم شکایت کسی از
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 هر .شد اتاق وارد تمامه سرهنگ داد تشخیص اش شونه روی های نشان از شد می راحتی
 به دعوت مارو کوتاهی بفرمایید با هم سرهنگ .شدیم بلند سرهنگ پای به نفر چهار
 به و زد چشم به رو باریکش عینک .نشست میزش پشت و رفت هم خودش .کرد نشستن
 :گفت و انداخت کوتاهی نگاه دستش توو اوراق

 !درسته؟ هستید شاکی تندرست ترانه خانوم-

 آب .داد می انرژی من به این و کرد بسته و باز رو هاش چشم که کردم نگاهی تیرداد به
 :دادم رو سرهنگ جواب و دام قورت صدا با رو دهنم

 سرهنگ جناب بله-

 !چیه؟ خانوم این با مشکلت ... دخترم خب-

 لبخند اون با ها؛ فیلم تووی های سرهنگ برعکس و بود مهربونی مرد که سرهنگ جناب
 .شد کم سرهنگ خوب خورد بر خاطر به استرسم از کمی .داد می انرژی آدم به مهربونش
 .بود هاش لب روی لبخند فقط اما .بود دیده وضعیت اون با رو من هم اون

 نداد اجازه کاظمی .دارم شکایت ایشون از من ... زدن ناپاکی تهمت من به ایشون جناب-
 :گفت و بزنم رو حرفم بقیه

 هم من ... اومده چی برای مشخصه دانشگاه بیاد وضع این با که کسی ... سرهنگ جناب-
 پرید چطور دانشگاه های پسر از یکی که بودن شاهد اونجا هم همه ... گفتم رو همین
 جلوش

 :گفت و کرد مداخله تیرداد

 !بخوره؟ بنده خواهر به پسر اون دست دیدید شما محترم خانوم-

 .دارن دیگه هم با سری و سر بود مشخص لحنش از ولی ... نه-

 نظر هب ضعیف آدم این جلوی خواستم نمی اما بودم کرده بغض ... گرفتم می آتیش داشتم
 :گفتم همین برای ... برسم
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 هایی قرمز خط خودم برای اما باشه طوری همین وضعم و سر من شاید ... سرهنگ جناب-
 اون ... بخوره من به هم انگشتش نوک ای غریبه پسر هیچ ندادم اجازه حال به تا ... دارم
 هم رانکا حتی ببینید .کنن می متهم نیس من الیق که چیزایی به رو من خانوم این وقت
 یرگ من به و هستن دانشگاه حراست ایشون اصال   ... زنه می رو خودش حرف باز و کنه نمی
 .ندارن من به رو توهینی طور این حق دیگه اما ... قبول دادن

 این با چرا دونم نمی اما ... هستی پاکی دختر معلومه نگاهت پاکی از ... دخترم دونم می-
 ... دانشگاه رفتی وضع

 هم تیرداد ... دونست نمی رو من درد کس هیچ جمع اون تووی ... پایین انداختم رو سرم
 به یا تقه .باباست و مامان به اعتراض خاطره به وضعم و سر که کرد می فکر اشتباه حتما  
 هک کرد باز رو در ای ساله چند و بیست پسره ...شدن خیره در به همه آگاه ناخود و خورد در
 :گفت و گذاشت کوتاهی احترام .زد می زار نحیفش تن به سربازیش های لباس

 دید؟؟ می ورود اجازه ... اومدن دانشگاه رئیس ... قربان-

 داخل بیان بگو-

 :گفت و گذاشت ای دیگه احترام پسر

 .قربان الساعه-

 :پرسید و .شد اتاق وارد دانشگاهمون رئیس .گذاشت باز رو در و بیرون رفت

 .کرد تعریف رو دونست می که هایی چیز تمام هم سرهنگ چیه؟؟ مشکل سرهنگ جناب-
 جناب.کنه صحبت خصوصی من با لحظه چند خواست (دانشگاه رئیس ) رحمانی آقای

 گفت سرهنگ

 .کشهن دادگاه به کار بشه حل همینجا مشکل بهتره طوری این اتفاقا   ... ندارم مشکلی من- :

 مخواست می ...تیرداد به هم من .کرد نگاه من به منتظر رحمانی آقای سرهنگ، حرف این با
 این بهم هاش لب ولبخند هاش چشم تأیید با هم تیرداد ...بگیرم اجازه رفتن برای ازش
 :گفتم و شدم بلند استرس با .برم که داد رو اجازه

 ... اجازه با-
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 و انداخت بهم نگاهی حرص با .شدم چشم تو چشم کاظمی با شم خارج در از خواستم وقتی
 بی تره بزرگ چون کرد می حکم ادب چند هر .شدم خارج اتاق از و زدم پوزخندی هم من
 !!بزرگی تهمت چه اونم .بود زنده تهمت بهم تر بزرگ اصطالح به آدم همین اما برم تفاوت
 ،بودن گذاشته منتظرین برای که راهرو های صندلی طرف به رحمانی آقای و بستم رو در
 .کرد اشاره

 ... دخترم بشین-

 ثبح .نشست من از صندلی چند فاصله با هم خودش ... نشستم و دادم گوش حرفش به
 :کرد پرسیدن به شروع مهربون خیلی و نداد کش رو

 !دانشگاه؟ اومدی وضع این با درسته نظرت به تندرست؟ خانوم-

 ندارم مشکلی وضعم و سر با من-

 .دخترم دانشگاه بیای اینجوری پذیره نمی رو این دانشگاه عرف اما- .

 ..نداشتم مشکلی دانشگاه از موقتم اخراج با منم-

 درکشون و نداشتم باور رو جدیدم عقاید خودمم دیگه من !داشت حق .کرد نگاهم تعجب با
 اررفت خواست می دلم که هرجوری و بودم کرده فعال غیر رو مغزم انگار اما .بود سخت برام
 :گفت باز و کشید عمیقی نفس !!بماند بود نادرست ها رفتار این چقدر .کردم می

 چیه؟؟ مشکلت پس ... دخترم خب خیلی-

 انکارش هم االن حتی و زد که تهمتی خاطر به کردم شکایت دانشگاهتون حراست از من-
 .کنه نمی

 .همیش مربوط من به هم صد در صد پس افتاده من دانشگاه تووی چون مشکل این دخترم-
 سابقه و بیوفته ها زبون سر اخیر اتفاقات این ندارم دوست شرایطی هیچ تحت من و

 هستی؟؟ که منظورم متوجه ... کنه خراب رو دانشگاه

 هب رو سرم ..بود طبیعی این و بود موقعیتش و دانشگاه نگران ... کردم می درکش کامال  
 :داد ادامه رحمانی آقای و دادم تکون مثبت نشونه
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 پس رو شکایتت شه می بگو حاال ... دخترم کنی می درک رو من که خوبه خیلی ... خوبه-
 بگیری؟؟

 گرون برام خیلی هم موضوع این ... بگذرم حقم از ها راحتی این به که نبودم آدمی من
 برام ال  اص بود کرده من به که هم توهینی .بود رفته دانشگاه تووی من آبروی .بود شده تموم
 .اولش حالت به برگرده من شده ریخته آبروی باید حداقلش .نبود درک قابل

 و زدن تهمت من به دانشگاه در حاضر های بچه همه جلوی کاظمی خانوم ... رحمانی آقای-
 خانوم اما ... مهمه پاکیم من برای ... بگذرم ماجرا این از تونم نمی من .بردن رو من آبروی
 نم کنه ثابت تونست نمی ایشون ... ناپاکی به کردن متهم رحمی بی با رو من کاظمی
 ذکرم های کالسی هم از یکی که بود این هم آمیزشون تمسخر دلیل !تونست؟ می .ناپاکم
 اه دانشگاهی هم بین صمیمیت نظرتون به .کرد صدا رو من کوچیک اسم با و جلو اومد من
 برگرده من رفته آبروی که گیرم می پس رو شکایتم صورتی در !شه؟ می ناپاکیشون باعث

 .کشونمشون می دادگاهم تا ... نداره اهمیتی برام چیز هیچ صورت این غیر در ...

 یدتأی در .بود شنیدنشون منتظر و داشت قبول رو من های حرف همه انگار که رحمانی آقای
 :یدپرس بعد .بزنم رو حرفم همه داد اجازه .داد می تکون سرشو بار یه ام جمله هر بین حرفم

 برگردونیم؟؟ آبروتو تونیم می چطور نظرت از ... دخترم خب-

 معذرت من از تئاتر امفی سالن تووی دانشگاه های بچه همه جلوی باید کاظمی خانوم-
 به تبرگش بعد ثانیه چند حدود ... رفت فرو فکر به .بگیرن پس رو حرفشون و کنن خواهی
 ... من طرف

 .دانشگاه تووی شه می درست جنجالی چه دونی می خوب هم خودت ... تندرست خانوم-
 دنیای و ها سایت تووی که اتفاقاتی هم بعد و بگیرن فیلم نفر چند ممکنه حتی دونی می

 خبری سوژه شه می دانشگاه هم بعدش ... دونی می من از بهتر خودت رو افته می مجازی
 شجویاندان از یکی از دانشگاه حراست عذرخواهی " تیتر با جاها بقیه و اینستاگرام و تلگرام
 .روشه بدترین کار این دونی می هم خودت ".ناشایست رفتار دلیل به

 خواستم می من !داشت؟ وجود مگه هم ای دیگه راه اما .بود رحمانی آقای با حق هم باز
 تمگذش کنن می دخترا از خیلی که کارایی خیلی از زندگیم تموم .بشنوم رو عذرخواهیش
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 رزی رو من های پاکی همه من از شناختی هیچ بدون یکی وقت اون .بمونم پاک اینکه برای
 .نبود هم من قضاوت حد در حتی که کسی .برد سؤال

 چیه؟ پیشنهادتون رحمانی دکتر خب-

 :گفت تأمل ای لحظه بدون

 کاظمی خانوم اخراج-

 درسی می نظر به راحت انقدر خوردن نون از نفر یه انداختن یعنی .کردم نگاهش بهت با
 قمح در درسته ... نگیره حقوق دیگه نفر یک که این بود راحت انقدر رحمانی؟؟ آقای برای
 و هنال و آه نبودم حاضر من ولی ضعفم نقطه روی بود گذاشته دست و بود کرده بدی ظلم

 بیارم زبونم به رو افکارم کردم سعی .باشه پشتم نفرینش

 زیر !؟راحته براتون انقدر کردنشون کار بی و پرسنلتون اخراج رحمانی؟؟ آقای راحته انقدر-
 :گفت زد می حرف خودش با داشت که طوری لب

 ردخت این هم باز برده آبروشو که این با ... خدایا زده تهمت هم پاکی دختر چه به ببین-
 شه بیکار نیست حاضر

 :گفت و من سمت کرد رو

 لیک با من که داده رخ دانشگاه تووی اتفاق این نمونه ... نیست بارش اولین این دخترم-
 انومخ این دونی می هم خودت ... بگیرم ها دانشجو بین رو خبر انتشار جلو تونستم مشکل
 به .کرده درست که هست مشکلی دومین این ... دانشگاه این اومده که اس هفته یک
 ...ها دختر از دیگه یکی گوش تووی بود زده هم قبل بار ... خوره نمی کار این درد به نظرم

 کاظمی خانوم ... بود ایشون با حق ظاهرا   ... شدم آروم کمی رحمانی؛ دکتر های حرف با
 خاطر به نداشتم وجدان عذاب و بود شده آزاد کمی فکرم .خورد نمی کار این درد به واقعا  
 ...کاظمی خانوم اخراجی

 ....هم شما و گیرم می پس شکایتمو من ... شماست با حق .. باشه-

 :کرد قطع محکمش و جدی کالم با رو حرفم
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 .شما آبروی خاطر به هم و دانشگاه خاطر به هم کنم می اخراج رو کاظمی خانوم هم من-
 می پدرم یاد رو من پیشونیش روی اخم .بود جذاب مرد این شد می جدی وقتی چقدر
 لمث که مردی .شدم خیره بهشون رفتیم می سرهنگ اتاق سمت به که طور همین .انداخت
 درشت های چشم .بودن نمایان سفید موی تار چند مشکیش و پشت پر موهای الی بابام
 که اول بار مثل درست زد در به ای تقه .افزود می جذابیت به مستطیلیش چونه و مشکی
 زا پر و نگران من به کاظمی نگاه .شدیم اتاق وارد دو هر سرهنگ بفرمایید با .بود زده در
 سرهنگ اهنگ وسط این . کنجکاو تیرداد نگاه و بود تفاوت بی یوسفی خانوم نگاه ...بود تنفر
- :بود سرهنگ جانب از سؤال اولین .بود زده زل من به خونسردی با و بود همه عکس بر
 می سرکشی که موهام از قسمتی .دادم قورت صدا با رو دهنم آب نتیجه؟؟ ... دخترم خب
 :مگفت کاظمی سپس و تیرداد به نگاه با و بردم فرو شالم داخل راستم دست با رو کرد

 .گیرم می روپس شکایتم-

 :گفت و زد لبخندی سرهنگ

 .کرد پیدا فیصله جا همین قضیه که شکر رو خدا-

 وزهن داستان دونست می چه کسی .شدم خیره کاظمی براق چشمای به زدم مرموزی لبخند
 کن امضا رو جا این خب- :گفت هم باز سرهنگ .دارد دراز سر قصه این .نشده تموم هم
 .دخترم

 خوندن با .کنم اش امضاء و برم کرد اشاره که بود سرهنگ جلوی 1a برگه یه جلو رفتم
 یناناطم به .هستش شکایت لغو برگه که داد تشخیص شد می راحتی به متن از قسمتی
 که همین .اومد تیرداد هم سرم پشت .شدم خارج اتاق از سرهنگ با و کردم امضا رو برگه
 با انیرحم دکتر گرفتیم؛ می تحویل رو هامون گوشی و شدیم می خارج ساختمون از داشتیم
 با ودب متشخصی فرد که دکتر .شد حضورش متوجه من از قبل تیرداد .بیرون اومد سرعت
 :گفت خواهی عذر

 ... خوام می عذر ازتون پرسنلم زشت رفتار خاطر به هم باز من .شدم مزاحمتون ببخشید-

 :گفت و نشوند پیشونی روی اخم باطنیش جذابیت با تیرداد
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 عذرخواهی . نیست درست اصال   این که کنید خواهی عذر نیست الزم شما ... رحمانی آقای-
 .بردن سؤال زیر رو من غیرت هم و خواهرم شخصیت هم که بکنن کاظمی خانوم باید رو

 که این از بودم حال خوش .کرد می تأیید رو تیرداد های حرف سر با مرتب رحمانی آقای
 ینبهتر  این و داشت رو هوام تیرداد کردم می گیر جایی وقت هر .همیشه بود پشتم تیرداد
 .بود دنیا حس

*** 

 که دادی از .بود سرم پشت تیرداد ... بودم ایستاده خونه راهروی تووی قدی آینه جلوی
 :برداشت خراش گوشم پرده کردم حس کشید

 نای با که طوری کردم؟ تربیتت طوری این من ... بده رو جوابم !هان؟ ؟؟ ترانه تویی این-
 ترانه؟ آره دانشگاه؟؟ بری وضع

 ... بودم تفاوت بی بار این .نکردم بغض کشید می داد سرم تیرداد که وقتایی همه مثل
 به رو پام مچ از قسمتی که سفید جذب شلوار .کردم آینه تووی خودم به یخی نگاهی
 جلو که بعمر  سه وآستین کوتاه سیر بنفش مانتو .رنگم طالئی پابند و بود گذاشته نمایش
 موهای الی که بنفشی مصنوعی موی و سرم روی بودم انداخته آزادانه که شالی .بود باز

 پر درانق .شد پر کم کم چشمام .بود صورتم روی که غلیظی آرایش .کردم خودنمایی طالئیم
 :کردم زمزمه لب زیر .شکست رو من و بارید .بارید که شد

 .نیستم من این-

 :گفتم تر بلند کمی صدای با و کشیدم سرم از رو شالم

 نیستم من این-

 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با و آوردم در سرعت تموم با رو مانتوم

 نیســتم مـن ایـن-

 هک کشیدم محکم انقدر .کنم پاک رو بادمجونیم رژ که لبم روی کشیدم زور با رو دستم
 خراش ام حنجره که زدم داد بلند انقدر بار این .برداشت ترک قسمت چند کردم حس
 :قلبم اندازه به نه اما ... سوخت و برداشت
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 .نیستم من این تیـــــــــرداد-

 یخیل جفتمون برای که هایی حالت همون .بود شده من هیستیریک حاالت متوجه تیرداد
 و من های چشم از رو خوراک و خواب سال سه به نزدیک که هایی حالت همون .بود آشنا
 سمت دویدم بلند هق هق با هام لباس به توجه بی .بود گرفته شهربانو مامان حتی و تیرداد
 و ختمت کنار نشستم .کوبیدم بهم قدرت تموم با رو اتاقم در شدم اتاق وارد که همین .اتاقم
 می گریه بلند صدای با .هام دست روی هم رو صورتم و تخت روی گذاشتم رو هام دست
 خلوتم و اتاق وارد اجازه بدون که کیه ببینم که نکردم بلند سر حتی .شد باز اتاق در .کردم
 :زدم داد بلند فقط .شده

 بیــــــرون برو-

 در صدای بعد کمی .کردم می گریه طوری همین و نداشتم ای توجه اتاقم داخل فرد به دیگه
 بودم مطمئن .گذاشت تنها هاش؛ تنهایی و اتاقم با رو من بود که هرکی طرف و شد بلند
 .رگردمب عادی زندگی به قبل مثل تونم نمی وقت هیچ .شم نمی گذشته مثل وقت هیچ دیگه
 .نداشتم نفسی به اعتماد هیچ دیگه .داشت نخواهد دوست رو من کس هیچ دیگه

*** 

 می تر خراب و بدتر روحیم اوضاع و حال روز به روز من و گذشت می هم پشت ها روز
 و سالم یه حد در بود شده زدنم حرف .زدم نمی حرف کس هیچ با خونه تووی دیگه .شد

 .بود شده هم مادرم و پدر بودن .دادم نمی هم رو اطرافیان های سؤال جواب حتی خداحافظ
 که بودم کرده عادت .بودم شده تفاوت بی هم موضوع این به نسبت اما ... قوز باال قوز

 آراد از جداییم و مادرم و پدر طالق که قبل بار سرم روی بریزن دوتا دوتا هام درد همیشه
 اصطالح به زوج این برگشتن و سامان توسط شدنم زده پس هم دوم بار .کرد نابودم

 پیدا برای آینه به کرد نگاه بود شده کارم ها روز این ...بود کرده نابود رو زندگیم خوشبخت
 رو نم سامان اگه بابا بگم که کنم پیدا چیزی یه خواستم می ... دریغ اما ... عیب یک کردن

 !من؟ صورت تووی رو عیب اون کرد پیدا شد می مگه اما .بود این خاطر به نخواست
 نمره رینت پایین با .کنم تموم رو ترم تونستم تا بود میون در خط یک که هم رفتنم دانشگاه
 و حال .شد شروع آورم زجر تابستون و کردم پاس رو ها درس داشت؛ قبول امکان که هایی
 .دمخوابی می عصر های نزدیک تا صبح .نداشتم عنوان هیچ به هم رو رفتن بیرون حوصله
 هب طوری همین آفتاب غروب تا کردم می نگاه رو بیرون اتاقم پنجره از شدم می که بیدار
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 می .کرد می غروب آفتاب که هم وقتی .شدم می خیره امون خونه پشت خیابون و آسمون
 رو خودم ها شب .اتاقم تووی رفتم می باز و خوردم می چیزی یه حرفی هیچ بدون رفتم
 .بود "من خاطر به "اسمش که معروفش ترانه همون .کردم می غرق یاس از ای ترانه تووی
 سراسیمه همه که خوندم می زاری و گریه و داد با و دادم می گوش انقدر ها وقت بعضی
 معمول طبق .بودم کرده بدرش حد از من و داشت حدی هم دیونگی .اتاق تووی ریختن می

 وهک پشت رو خودش که خورشیدی به بودم خیره و پنجره جلوی بودم نشسته ... همیشه
 ردمک می غروب داششتم هم من یعنی .بود نمونده کاملش غروب تا چیزی و بود کرده قایم
 تابآف .بود شده تموم من زندگی چیز همه .بود شده تموم باشم؟ متوجه خودم که این بدون
 تووی برم خواستم و کشیدم عمیقی نفس .من زندگی آفتاب مثل درست .کرد غروب

 قفممتو غزل و تیرداد مکالمه صدای کردم؛ باز که رو اتاق در .بخورم چیزی یه تا آشپزخونه
 .کرد

 !بود؟ چطور حالش پیشش رفتی ... تیرداد-

 ازدواج جلوی وقت هیچ شه می طوری این دونست می اگه میگه .غزل بده خیلی حالش-
 .گرفت نمی رو ترانه

 .کنم وشگ مکالماتشون به بیشتری دقت با تا جلوتر رفتم تیرداد زبون از اسمم شنیدن با

 شدهن حاضر چرا سامان بفهمه ترانه اگه .ترسم می آینده از من !تیرداد؟ شه می چی یعنی-
 .کنه می پا به خون کنه ازدواج باهاش

 گرفتن پس برای سامان یعنی !چی؟ یعنی .فهمیدم نمی هاشون حرف از هیچی
 باعث هم من از غیر چیزی مگه .بود من وجود تووی نقصی از غیر دلیلی خواستگاریش

 خواست نمی .کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هام چشم !نخواد؟ دیگه منو بود شده
 رو در .بخورم چیزی خواستم می کردم فراموش اصال   و اتاقم تووی برگشتم .کنم پیگیری
 .کردم پلی رو همیشگی آهنگ و برداشتم ام مطالعه میز روی از رو گوشیم و بستم

 رسیدش سر تقویم به عمیق نگاهی

 رسیده سر تفریح وقت فهمید

 سرگردون ها کوچه تو ، درگم سر
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 برگردونه رو قدیما خدا میشد کاش

 .سوئد رفت نمی مامان دوست وقت هیچ کاش .گشت می بر ها قدیم کاش ... کاش ای
 .کرد نمی تعریف مامان برای کشور اون های خوبی از وقت هیچ برگشتنش از بعد کاش
 نمی مامان برای کشور اون فرهنگی سطح از کاش .گفت نمی سوئد در زنان آزادی از کاش
 که گفت نمی وقت هیچ ثریا دوستش کاش .بود طلب آزادی حد از بیش من مامان .گفت
 نیدش رو جمله این وقتی کاش .هستن کشورخانوم این تووی مجلس نمایندگان %12 حدود
 ریشه و شد آتیش ها چشم برق همون که دیدم نمی رو هاش چشم برق اون وقت هیچ

 .سوزوند جهنمش تووی هم رو من نوجونی و تیرداد جوونی ... سوزوند رو زندگیمون

 مرده حال زمان تو که هایی گذشته

 سالخورده فرد یه چشماش تو که جوونی

 باختم تقریبا حاال که منم قربانی اون و

 ساختم اهریمن اطرافم آدمای از

 .. ایران تووی پدرم موقعیت قربانی ... مادرم های چشم برق قربانی ... قربانی شدم من
 ... سامان های تصمیم قربانی ... آراد هوس قربانی

 نبینم من وقتی خیری هیچ مادر پدر از

 !نبینم؟ اهریمن دیگرانو داری انتظار

 چشم؟ تا دو با من ببینم کجا از عشقو

 !بشن؟ جدا میخوان که مادری پدر از

 سوم قانون آراد اما ... بودم کرده عشق طلب ... بودم ورزیده عشق ... بودم دیده عشق من
 و دادم عشق من ... نگرفتم رو ورزیدنم عشق بازخورد من .کرد له پاهاش زیر هم رو نیوتون
 ودمب ای ساله پنج دختر همون من .نداد رو عشقم جواب که نبود آراد فقط ... گرفتم خیانت
 بوسه !بود؟ چی جوابم اما .کردم می لوس براش رو خودم و بابام بغل پریدم می که

 :همیشگیش جمله و موهام روی سرسریش
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 .دارم کار االن خوشگلم دختر-

 .شد می ظاهر مادرش و پدر اتاق درگاه تووی که بودم ای ساله هفت دختر همون من
 هر دل که ظریفش صدای او با وقتی .بود نشسته آرایش میز پشت که دید می مادری
 :گفت می مادرش کرد؛ می صدا رو مادرش برد می هم رو دلی سنگ

 .دارم کار کلی که بگو رو کارت تر زود ترانه-

 درشما به و کنه مخفی رو بغضش کرد می سعی جمله این شنیدن با که دختریم همون من
 :گفت می

 برس کارت به مامان هیچی-

 آد می باباش که عصر تا خوندم می رو هام درس همه که بودم ای ساله ده دختر همون من
 ... هخون اومد می که باباش اما .باباش پیش بشینه و بده انجام باشه نداشته کاری خونه
 های کار به حسابرسی حال در پدرم دیدن فقط من سهم و بود گرم کارش به سرش
 .بود شرکتش

 مادرش با رو جدیدش های احساس خواست می که بودم ای ساله چهارده دختره همون من
 به مادرش های راهنمایی صدای .هستش خوبی مشاور   مادرش دونست می .بذاره میون در

 مادرش اما .شنید می خوبی به رو دوستشن کرد می فکر که سالش و سن هم های خانوم
 قدیم از مغزمه توی ، سوال این وقته خیلی .نداشت راهنماییش برای وقتی

 لعنتی؟ محضر اون تو رفتین چرا چرا؟

 تومه عقده کلی ، نه که سوال

 شومه جغد مثل تنهایی شبای توی که

 به که بودم دختر همون من ... بود سالگی 61 سن آستانه تو حاال که بودم دختر همون من
 به تنهایی ... مادری مهر جای به که دختری همون .شدم بزرگ عقده با پدرم محبت جای
 دختر رویه اسمش شه نمی که دختری بود شده ها این همه نتیجه .بود ورزیده مهر من
 نرسا لمث نتونست وقت هیچ ترانه اما ... بود سالش بیست هم نرسا .گذاشت ساله بیست
 و سن هم از نموندن جا و شیطنت خاطر به نرسا !شد؟ می مگه اما کرد می سعی .باشه
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 باالی پدر مهربون دست که این خاطر به !چی؟ من اما .بود شده دوست آرش با هاش سال
 رو پدری جای داد نمی اجازه خودش به وقت هیچ اما داشت رو هوام تیرداد .نبود سرم
 آهنگ .براش پدر شد برادرش که یتیمی بچه شدم من طالقشون از بعد .است زنده که بگیره
 بود رابرب شدنش تموم اما .شد تموم بود طالق بچه یه ناله به شبیه بیشتر که یاس صدای با
 مبود خیره تنها ... من و پیچید می گوشم تووی یاس های زجه صدای ها بار .دیگه شروع با
 که گیزند این .بودم زندگیم سریال ببیننده اما اتاق دیوار به خیره .اتاقم روبروی دیوار به
 .جسمم هم آخر در و روحم رویاهام، من، تدریجی مرگ .بود کرده شیرین برام رو مرگ
 بعجی .بود نمور که زندگیم دیوار مثل .شد نمناک هم باز هام چشم .بودم مرگ اون منتظر
 ... که کنم راهش به زا شبی نصف شد نمی اما ...گرمش آغوش و خواست می تیرداد دلم

 طلوع و بخوابم باید االن من !چهار؟ ساعت !!بود چهار ساعت .نبود هم شب نصف همچین
 شب آخرین آورد یا و نبود لذتبخش غروبش مثل طلوعش شک بی .نبینم رو خورشید
 هم بسته های پلک پشت از حتی که هام چشم به زدم رو بندم چشم .بود من عاشقی
 ....نکنم حس رو گرمش طلوع

*** 

 .دمخور  جا آشنا غریبه یه دیدن از .نشستم تختم روی و شدم بلند .کردم باز رو هام چشم
 لسا پنج دختر همون به قیافش االن اما .کرد می هیپنوتیزم هاش چشم که دختری همون
 بودن شده رنگ موهاش .بود شده افتاده جا کامل، های مرد مثل اش چهره خورد نمی پیش
 از عدب هم نحیفش هیکل ... ظریف عینکی به بود شده تبدیل صورتش روی بزرگ عینک و

 خیره دبو نکرده تغییری هم هنوز که لبخندی با .بود شده درشت حسابی سال پنج گذشت
 و ظریف دستای تووی حلقه برق کرد جلب رو ام توجه که ای دیگه چیز .من به شد

 :مگفت و پاشیدم روش به لبخند .بزنه سر بهم اومده که شدم خوشحال .بود اش دخترونه

 !سماء؟-

 :گفت شیطنت کمی با و شد تر رنگ پر لبخندش سماء

 شه؟ می تنگ برات دلمون گی نمی !مکه؟ حاجی حاجی رفتی !دختر؟ تو چطوری-
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 دش خوب حالم وقتی ... بود گفته خودش ... رنگ پر اخمم و شد کمرنگ لبخندم خودآگاه نا
 مکن کم بهش رو وابستگیم باید گفت خودش ... مکه حاجی حاجی برو گفت بهم خودش
 زنه؟ می معرفتی بی از حرف داره االن ...و

 شه تر کم هامون دیدار گفتی خودت-

 .دختر که برسه صفر نقطه به نگفتم شه تر کم گفتم من-

 .بود خودت تقصیر حال هر به-

 .بود من تقصیر... خوشگله خانوم باشه-

 غلیظ مماخ .باشم من که بچسبه خانومی به خوشگله پسوند خواستم نمی .پرید سرم از برق
 گفتم ای جمله .بود شده پیوندی قجری های دختر مثل ابروهام کردم حس که طوری شد،
 :آغازش سماء برای و بود کالم ختم من برای که گفتم که

 :گفت و زد چنگ رو صورتش سماء .نیستم خوشگل من-

 خوشگلی هم خیلی تو... ها گیره می قهرش خدا ... رو حرف این نزن ... جونم ترانه وا-

 :گفتم دیوار به خیره و زدم پوزخند

 .نیستم ... سماء نیستم-

 :گفت سماء

 ینا از همه به خدا اما .باشن تو شبیه دارن آرزو ها خیلی !نیستی؟ خوشگل که چی یعنی-
 ور دستم حرف این با .کن مقایسه ... ببین هم خودت ... ببین رو من .که کنه نمی ها لطف
 .ردمک خودم به نگاهی .بودیم آینه روبروی دو هر .اتاقم توالت میز آینه جلوی برد و کشید
 یطالی موهای که بود وقت چند !بودم؟ نکرده نگاه خسته صورت این به که بود وقت چند
 پف چشماش که بود وقت چند !بود؟ نشده شونه شده طالیی سامان تصمیم از بعد که
 یرهخ .بود کرده نابود رو دختر این شک بی ولی بود وقت چند درست دونم نمی !بود؟ کرده
 چشمای دونم نمی " سردرگمم مغز تووی شد اکو صداش ... رنگم سبز چشمای تووی بودم

 اجازه سماء "زیتونیم چشم اندازه رو نفسم یا دارم؟؟ دوست نفسم اندازه رو زیتونیت
 :کشید بیرون افکارم از رو من صداش با و نداد رو من به کردن فکر بیشتر
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 ....بکنیا دل ما خوشگله چشم این از نداری دلشو توهم !دیدی؟-

 رنگش و هام چشم از من دونست می چه اون ولی داشت طنز های رگه ظاهر به حرفش
 که مگرفت تصمیمی لحظه اون .بودم متنفر هام چشم زیتونی های رگه این از من ... متنفرم
 هم باز .دادم سوق گوشم پشت به رو پرشیونم موهای .شدم پشیمون گرفتنش از ها بعد
 .کرد خودش درگیر رو ذهنم که بود سماء صدای

 !من؟ یا تری خوشگل و بهتر تو بگو حاال خب-

 قهوه موهای .بود بسته کش با باال از رو رو؛ ایش قهوه موهای ... کردم نگاهش تفاوت بی
 عمل خوب خیلی دکترش لطف به که دماغی .بود هاش چشم رنگ هم درست که رنگی ای
 .کرد می نمایی خود برابر چند روش؛ رنگ کالباسی رژ با که ای قلوه های لب .بود شده
 .کرد می اضافه زیباییش به هم اش برنزه پوسته

 - تو معلومه خب-

 تری خوشگل تو ... نخیرم

 ویتو حلقه به شدم خیره ...بشی هم مرتب تا بکشی روت و سر به دستی یه باید فقط
 :گفتم پوزخند با و دستش

 و خونه سر رفتی االن که بودی بهتر من از تو اینه مهم ... تره خوشگل کی نیست مهم -
 ...زندگیت

*** 

 چند یاد .دادم می گوش رو من خاطر به آهنگ معمول طبق و تختم روی بودم نشسته
 سال چند این تووی که اتفاقاتی مورد در زدن حرف کلی از بعد سماء که افتادم پیش ساعت
 ودب شده عاشق که این از ...و ها کمبود از زندگیش های سختی از ... گفت بود افتاده براش
 ریختن اشک شاهد چقدر که این از ... کنه ازدواج عموش پسر با داشت اصرار پدرش اما
 از .ترینش محرم بود شده االن و بود ممنوعه میوه قبال   که شوهری .بود شوهرش های
 دش نمی باعث تعجب این اما بودم کرده تعجب زندگیم تووی سماء یهویی و دوباره حضور
 خوبی دوستی بود؛ کرده درمان رو من که این از جدا سماء .بشه کم من خوشحالی از چیزی
 همون من اما بود شده حذف زندگیم از کم کم درسته .بود کرده ثابت رو برادریش و بود
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 که خوب چقدر .بودم مدیون سماء ساله سه زحمات به هم رو ام دوساله مدت کوتاه آرامش
 قطع رو یاس آهنگ ...بود شده پیدا اش کله و سر زندگیم از دیگه بحران یه تووی هم باز
 شتربی خیلی قبال   ... کشیدم بیرون قفسه از رو رمانی ... ام خونه کتاب سر رفتم و کردم
 دوتا رسیدن هم به و زندگی گر روایت کدوم هر که عاشقانه های رمان اما خوندم می رمان
 .اشتند کتاب قلب تووی جایی هیچ احساس که رفتم پلیسی رمان سراغ بار این .بود زوج
 محال بدترشه عاشقانه های رمان خوندن با خواستم نمی ... شم آروم خواستم می فقط من
 دوست رو بود دردم دوای که درمونم بی درد این من و بود من درمون بی درد خوندن اما ...

 خواب به تخت لب طور همون که بودم خونده رو رمانم از صفححه بیست حدود .داشتم
 تمخواس می .شدم بیدار خواب از که بود صبح هشت ساعت های نزدیک ...رفتم فرو عمیقی
 برای .بود شده گرم حسابی هم هوا و بود ماه مرداد اوایل ...دوماه حدود از بعد بیرون برم
 .کنم گاهن خودم به آینه تووی بتونم حداقل تا برم خواستم می اما نداشتم میلی رفتن بیرون
 قتیو رو آراد چشمای صداقت چشمام رنگ تا ... نشناسم رو خودم تا کنم تغییر خواستم می
 زدم اتاقم از آرایش بدون و پوشیدم ای ساده لباس ... نیاره یادم به زد می حرف عشق از

 مافتاد راه و گفتم شکری رو خدا لب زیر .کنه جین سیم رو من که نبود کسی ... بیرون
 دندی با ... باال اومد ها پله از تیرداد که بودم ایستاده ها پله وسط ... پایین طبقه سمت
 :گفت ذوق با تنم تووی بیرون لباس

 !عزیزم؟ بیرون بری خوای می-

 رفتار بودن آنرمال خاطر به کردم می فکر !شد؟ چی و کردم می فکر چی ... زدم پوزخند
 که ینا با .کرد استقبال رفتم بیرون از تیرداد اما ... بیرون برم تنها ذارن نمی حتما   اخیرم
 .شدم تلخ اما زد رو حرف این ذوق با تیرداد دیدم

 !داره؟ ایرادی-

 بگذره خوش ... سالمت به برو ... داداش عشق وجه هیچ به-

 غریب و عجیب رفتار هم طرفی از !!بگذره خوش هم چقدر بود قرار ... زدم پوزخند هم باز
 کلی ییجا برم دوستام با خواستم می وقتی همیشه .بود شده پوزخندم برعلت مزید تیرداد؛
 الاستقب داره خودش االن ولی ... برو گفت می رضایتی نا با هم وآخرش میکرد جیمم سین
 .کردم بازش آرومی به و خونه در سمت رفتم تیرداد؛ از کردن خداحافظی بدون ... کنه می
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 لمس رو تازه هوای هام ریه بود وقت چند ... کشیدم عمیقی نفس ... حیاط تووی رفتم
 مامان حیاط های موزاییک روی زد نمی بوسه هام کفش بود وقت چند !بودن؟ نکرده

 .نبود مهم اصال   .بود وقت چند نبود مهم !شهربانو؟

*** 

 بیرون که رو پام ...اومدم بیرون اتاق از منشی از تشکر از بعد و بستم رو دکتر اتاق در
 ودوج زیتونی چشم دیگه .نشوندم هام لب روی لبخند و کشیدم عمیقی نفس گذاشتم
 باز رو هام چشم .خودش های چشم رنگ بود شده چشمام ... بخونه ازش آراد که نداشت
 هب سر و بودم کرده فرو جیبم داخل رو هام دست ... خونه سمت افتادم راه و کردم وبسته
 ... ندداشت سال هیجده نهایتا   های پسر و دختر از بود پر که شلوغی نسبتا   پارک تووی زیر
 شک بی ... بیارم در پسرها دست از رو ها دختر اون تک تک دست خواست می دلم چقدر
 دخترا کاش .شدن می من مثل رسیدن می من سن به وقتی هم چاره بی های دختر اون
 احساس همون که نبودن احساس از لبریز انقدر کاش ...دیدن نمی رو عشق نوجونی تووی

 ...تداش وا دخترها برای نگرانی رو من موبایلم ویبره ... حسرت از کنه لبریز رو زندیگشون
 طراریاض کار کسی بود ممکن .کنم رد رو ناشناس تماس نداشتم عادت .بود ناشناس شماره
 :دادم جواب هم همین برای .باشه داشته

 !الو؟-

 شد تموم صبرم ...داد رو جوابم عمیقش نفس تنها و نگفت هیچی بود خط پشت که کسی
 :پرسیدم و

 !کنید؟ نمی صحبت چرا-

 گیرش؛ نفس و آروم صدای که .کنم قظع رو تماس خواستم شده مزاحمم که فکر این با
 .کرد حبس ام سینه تووی رو نفس

 شد گیمزند تو بعد ... نگفتم هیچی شدم الل گرفتی ازم رو خودت ... نکن بازی من زندگی با-
 دست از به کردم عادت من ... نداره اشکالی اما .بگیری ازم هم اونو نداشتی حق ... چشمات
 طاقت دیگه بار این بدون اما .گرفتی من از رو چشمات توهم ... گرفت ازم تورو خدا ... دادن
 .شد تموم من زندگی ... بود زیتونیت چشمای تووی عمرم شیشه ... نمیارم
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 نگاه رو اطراف سردرگم و گیج .پیچید گوشم تووی آزاد بوق صدای حرف؛ این زدن از بعد
 طرافا بیشتر هرچی اما .دیده رو چشمام رنگ که باشه نزدیک من به خیلی باید حتما   .کردم
 جایی و بود تر زرنگ من از همیشه آراد .شد می پیدا آراد از اثری تر کم کردم می نگاه رو
 .یدمکش عمیقی نفس خیال بی .بشه رو من برای دستش یا بره آب زیرش که خوابید نمی
 .ندارم راهی هیچ دیگه دونستم می .کنم تحمل هارو برنامه این تونم می کی تا دونستم نمی
 سهم من آخر و اول دونستم می .بست من روی به هم رو اون که بود فرار راه تنها ازدواج
 تقاص ... ده می پس تقاص هام چشم ندیدن با داره اما .قبول بود کرده بدی آراد ... آرادم
 هر .کرد می تحمل باید رو من مشکی های چشم .رو من داغون جسم و قلب و خیانتش
 داشت دوست رو من زیتونی های چشم آراد ... شد نمی پیداش دیگه بار این مطمئنم چند
 رو همین هم من .کشید می پس پا حتما   .نیست داشتن دوست برای چیزی دیگه االن ...
 حال تووی همه .خونه رفتم خسته ذهن همون با ...زندگیم از شرش شدن کم .خواستم می

 کوتاه درمان با هفته دو این تووی ... نبود بد های احساس از خبری دیگه .بودن نشسته
 شده روانی اختالل دچار سماء تشخیص طبق .بود شده راه به رو حالم هم باز سماء مدت
 نه قبل حالت البته .بود برگردونده قبل حالت به رو من کردن صحبت جلسه چند با که بودم
 بخندل فقط .نبود اعتراض از خبری دیگه .بود هام لب روی لبخند اما بودم شده گیر گوشه ...
 ... هم کنار هم غزل و تیرداد و بودن نشسته هم کنار بابا و مامان ... تلخ نوع از هم اون بود
 میز یرو .بود نشسته جدا ای، نفره تک مبل روی تنها که بود شهربانو مامان فقط وسط این
 این اما .خواست می معروفم های پوزخند اون از دلم ... میوه و تخمه از بود پر ها مبل وسط

 کش ور لبم گوشه یک تونستم نمی دیگه .بود تغییر حال در چنان هم من متغیر شخصیت
 معج این .نداشت رو توانش عضالتم و داد نمی فرمان کار این برای مغزم دیگه انگار .بدم
 صدای با .نداشت ها خونواده به شباهتی هیچ من نظر از بود؛ خونواده اسمش ظاهر به که
 داخل حیرت دونستم می .گرفت حیرت رنگ نگاهشون .من سمت برگشتن همه در

 صورتم جدید عوض و کرد زمزمه رو اسمم که بود غزل بین این در ... چیه برای چشماشون
 :رو

 !!چشمات ... ترانه-

 :گفتم و پاشیدم روش به لبخندی

 !چطوری؟ تو ... خوبم منم ... غزلی سالم-
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 :گفت اخم با و کرد مداخله تیرداد

 !چیه؟ این میاری؟؟ در چیه بازیا مسخره این ترانه-

 :گفتم جوابش در .کرد اشاره هام چشم به دست با

 .شدم خسته چشمام رنگ از ... گلم داداش نیست چیزی-

 :یدپرس نشنوه دوتا خودمون از غیر کس هیچ که طوری تر؛ آروم .نزدیک خیلی .شد نزدیکم
- 

 !کردی؟ غلطی همچین چاره بی اون کردن اذیت برای

 خواست می روزی که بود پسری از حمایتش من برای جالب قسمت اما بود خونده رو دستم
 - :گفتم و بهش زدم لبخند .نباشه تنش به سر

 .شدم خسته چشمام رنگ از داداشم نه

 :پرسید آشکار حساسیتی با

 !شدی؟ خسته االن نشدی خسته سال بیست چطور-

 این خوام می .. ندارم دوست رو چشمام رنگ !میدی؟ گیر من به الکی الکی چرا من برادر-
 داره اشکالی ... باشه رنگی

 :گفت لب زیر

 .داره ایراد خیلی اون نظر از ولی نه من نظر از-

 خیرب شب دلنشین؛ لبخند همون با جونم از تر عزیز خانواده به و زدم نشنیدن به رو خودم
 انمام جفت بشم هم من خواست می دلم .بگیره رو جلوم خواست می چیزی یه ولی .گفتم
 فرهن شیش جمع اون اسم که افسوس اما .شه تکمیل امون نفره شیش خونواده و بانو شهر
 ناز و مادر با دل و درد حسرت وقت هیچ بودیم؛ خانواده واقعا   ما اگه .بود خونواده ظاهر به
 و گردنم دور انداختم رو شالم ... قفسم سمت رفتم ...موند نمی دلم روی پدر برای کردن
 چقدر ها روز این هوا .کردم نگاه اتاقم پنجره به شدم که اتاق وارد .اتاقم سمت رفتم آروم
 هم اسمش فلسفه .بود تولدش دیگه روز چند ...دیگه بود ماه مرداد .شد می تاریک دیر
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 رو اسم این بود، اومده دنیا به پنجم ماه از روز یکمین و بیست چون ... دیگه بود همین
 .ماه مرداد روز یکمین و بیست و دین موکل فرشته دیگه بود اسمش معنی .گذاشتن روش
 بار هر با چون .بودم نکرده فراموش سال پنج این تووی رو تولدش تاریخ وقت هیچ

 زودی به و بود کرده تغییر چقدر ساله 61 آراد .افتادم می ماهتولدش یاد اسمش یادآوری
 تووی ... آینه سراغ رفتم و شدم سنش و تولدش و آراد خیال بی .ساله 62آراد شد می

 نگشونر  کردن عوض برای پیش هفته دو .کنم برنداز رو خودم دقت با تونستم نمی کلینیک
 رنگ چقدر .دادم سفارش طبی لنز بود؛ ضعیف کمی هم چشمام چون و بودم کرده اقدام
 خودم از اونو اگه من .بود خودش چشمای رنگ .داشتنی دوست و بود زیبا هام چشم جدید
 .بود من انتخاب هاش چشم رنگ .داشتم می نگه خودم برای ازش چیزی یه باید کردم دور
 ایدب .کشیدم موهام تووی دستی .یادگاری عنوان به بودم نیاورده هم رو تیشرت اون حتی
 تا زدن قدم . .اومد می چشمام رنگ این به بیشتر طوری اون .کردم می کالغیش پر مشکی
 عمیقی احساسی خالء تووی االن که طوری .بو کرده آرومم عجیب ها خیابون تووی شب
 رنگ گها کردم می فکر .دونستم نمی رو دلیلش که بود دلشوره داشتم که حسی تنها .بودم
 جدال این هرچند .رسم می آرامش به من و ده می پس تقاص آراد کنم عوض رو چشمام
 .گرفتم رو غرورش عوضش در و کرد تبدیل نفرت به رو قلبم درون عشق .بود همیشگی
 براش کنم فکر .گرفتم ازش رو چشمام برابرش در ...گرفت رو ام آینده و خوشبختی زندگی،
 نبالد رفت می یا باشه داشته ادامه نبرد این خواست می هم باز دونم نمی .باشه بوده کافی
 وویت قرار بی قلبم .اومد گوشیم روی اسمش .شد بلند گوشیم صدای آرامشش؟ و زندگی
 خواست می و بود اتاقم در پشت هم االن نکنه !بگه؟ خواست می چی باز .زد می ام سینه
 تگرف خندم خودم غریب و عجیب فکر از .برگردونم اولش حالت به رو هام چشم رنگ بگه
 طوری اون و اتاقم داخل اومد پدرم و برادر جلوی وقتی .نبود هم عجیب چین هم البته ...
 لک به حواسم .بود خونمون تووی واقعا اگه کردم می تعجب نباید هم االن کرد، بیداد و داد
 هک صدایی با کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس .بود شده پرت خوردنش زنگ و گوشی از

 نمی رو تلفن جواب وقت هیچ شب اون کاش ای .کنم صحبت نیست لرزش از اثری درش
 .دادم

 الو؟؟-

 هرهدل غریبه مرد یه صدای .نشد طور این ولی برسه گوشم به بمش صدای داشتم انتظار
 .وجودم بند بند به انداخت
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 !شما؟ ببخشید-

 !شناسید؟ می رو همراه تلفن این صاحب شما خانوم کنم می عرض-

 .باال بود رفته شدت به و بود شده تند قلبم ضربان

 !اومده؟ پیش مشکلی ... محترم آقای بله-

 یتآ بیمارستان تووی هم االن ... کردن تصادف چالوس جاده تووی آقا این متأسفانه خانوم-
 کما تووی رفتن .برسونید رو خودتون لطفا   هستن چالوس طالقانی الله

 باال بانضر با دوباره وقتی.شد می اکو ذهنم تووی "کما " کلمه .ایستاد کار از لحظه یک قلبم
 و ودب بلندی جیغی فقط بزرگی شوک همچین یه برابر در العملم عکس کرد؛ زدن به شروع
 ....رفتم حال از هم بعدش

*** 

 یآب رنگی، های المپ خاطر به که بودم سفیدی اتاق تووی .کردم باز رو هام پلک الی آروم
 دهش نصب سقفی سرم پایه یک کدوم هم کنار که بود اتاق داخل تخت دوتا .شد می دیده
 شد می راحتی به اتاق اون هوای حال از .بود کوچیک یخچال یه هم اتاق گوشه .بود

 آب .آوردم نمی یاد به رو این !داشت؟ دلیلی چه اما ... انمبیمارست داخل که داد تشخیص
 تووی .آوردم نمی یاد به رو هیچی .بود شده خشک گلوم .دادم قورت سختی به رو دهنم
 دهش باز های چشم با و داخل بود اومده که بود تیرداد .شد باز اتاق در که بودم فکری خالء
 ووشت باریکی سوزن که دستی و جلو اومد .مبد رو جوابش نتونستم من اما .زد لبخندی من
 منداد نشون العملی عکس اما سوخت کمی دستم .برد هاش لب سمت به و گرفت رو بود
 رو بود شده پرشیون صورتم روی که رو موهام .بود نیوفتاده کار به مغزم هم هنوز انگار ...
 :گفت مهربونش لبخند با و زد کنار

 شدی پهن دیدم باال اومدم که همین و اومد جیغت صدای .. !خواهری؟ هوو یه شد چت-
 ... اتاقت کف

 و شد پر هام چشم .خودم جیغ صدای هم بعد ... پیچید مغزم تووی سیاه قاصد اون صدای
 :گفت بهت با تیرداد .اومد پایین سیاهم چشمای از اشکی قطره و
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 !دلم؟؟ عزیز کنی می گریه داری چی واسه !ترانه؟-

 و شیدمک بیرون دستم از رو سرم سوزن وقفه بی .بود تلنگری من برای تیرداد صدای بار این
 هم یجامائیکای بولت یوسین سرعت از سرعتم لحظه اون قطعا   ... نشستم تخت روی سریع
 من ندگیز  فعال   اما .شد تار و سیاه چشمام و رفت گیج سرم ناگهانیم نشستن از .بود بیشتر
 تا دادم تکون طرفین به بار یک رو سرم .شد خمار چشمام .بود شده تار آراد زندگی و سیاه
 فلتغ دنیای تووی رفتم هم باز که شد چی دونم نمی !!دریغ اما .شه سبک کمی سرم بلکه
 داخل از که اطرافم های صدا تمام شدن قطع با شد زمان هم تیرداد گفتن علی یا صدای و

 و ودمب تر ریلکس کمی شدم بیدار وقتی بار این .پیچید می اتاق توو بیمارستان راهروی
 سرخ هایی چشم با مامان و بودن سرم باالی مامان و تیرداد .آوردم می یاد به رو چی همه
 بیدار همتوج که تیرداد .کردم می تکرار رو هایی واژه لب زیر .نگرانی با تیرداد و ریلکس ولی
 خودم جز کسی اما بشنوه رو مفهوم نا کلمات تا جلو آورد رو گوشش بود؛ شده من شدن
 :گفت آروم میگم چی فهمید نمی که تیرداد .کشیده پر براش دلم فهمید نمی

 !خوای؟ می آب و تشنته نکنه ... بگو تر بلند یکم عزیزدلم-

 :گفت که شد متوجه تیرداد بار این ... زدم صدا رو چهارحرفیش اسم لب زیر هم باز

 شههمی ... گوری   کدوم بودی بیمارستان تو که روز سه این دونم نمی !کردی؟ تعجب هم تو-
 ..نشده ازش خبری هیچ روزه سه اما ... رسوندا می رو خودش مواقع جور این

 فتهگ بهم .کجاست آراد دونم می من بگم خواستم می .نکردم تعجب من بگم خواستم می
 کرف این به اصال   لحظه اون .نکردم گوش من اما .نبینه رو هام چشم رنگ اگه میره می بود
 تمام .بودم کرده باز رو چشمام دقیقه چند فقط و تخت این به چسبیدم که روزه سه نکردم
 نم ... تخت به بود چسبیده عشقش از خسته جسم که آرادی ....آراد بود شده ذکرم و فکر
 داغون رو من زندگی ... قبول بود؟ نامرد ... قبول کرد؟ خیانت !باهاش؟ بودم کرده چیکار
 و دمبو دیده رنگش مشکی های تیله تووی رو عشق برق من ... نبود حقش ولی قبول کرد؟
 ... بودم کرده اش خسته من ... خب بود شده خسته ... کردمش نابود من .گرفتمش نادیده
 :گفتم و کردم پیدا رو صدام ... بخوابه آروم خواست می حاال

 ببر اینجا از رو من االن همین تیرداد-
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 :گفت داشت کردنم آروم در سعی که تیرداد

 کنه مرخصت تا بیاد دکتر بزار ریم می ... عزیزدلم باشه-

 :زدم داد بار این

 ونبیر برم کوفتی بیمارستان این از خوام می االن همین گفتم !گفتم؟ چی نشنیدی-

 :گفت عصبی تیرداد .

 عال  ف ولی میری هم بیرون جات سر بشین ... که بکنی خواستی کاری هر وقت هر شه نمی-
 بمونی باید

 :گفتم و در سمت رفتم .شد نمی حالیش حرف که این مثل

 .رم می خودم !بیرون؟ ببری منو بخوام تو از باید چرا اصال  -

 :زد داد تیرداد

 ترانه-

 و رنگ آبی های لباس همون با ... راهرو تووی پیچیدم سرعت با و نکردم ای توجه من اما
 ردهک خوش جا سرم روی آزادانه که مشکیم شال و سفید های دمپایی و بیمارستان رفته رو
 .بود واضح دلیلش .کردن می نگاه بهم تعجب با همه .داشتم می بر قدم راهرو تووی بود
 - :گفت و جلوم پیچید تیرداد .رفت می راه صالبت با انقدر که بودم مریضی چه من

 !شدی؟ دیوونه !دختر؟ ری می داری کجا ترانه

 :گفت هم باز تیرداد کردم بغض

 مرخص برای اصرارت از اینم ... رفتنت حال از و کشیدن جیغ از اون ... مرگته چه ترانه-
 ن .کوفتیت سکوت که حالم ... بیمارستان از شدن

 :گفتم و شد تار اشک پرده پشت گاهم

 ... فهمی می ... کما رفته گفتن و من به زدن زنگ شب اون ... کماست تووی آراد تیرداد-
 ... بود گفته خدا به ... میره می بود گفته بهم
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 :گفت و من به بود شده خیره متحیر تیرداد .کردم می گریه و زدم می داد

 ...ترانه میگی چی-

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 پیشش ببر منو غزل جون به تورو ... پیشش ببر منو روخدا تو تیرداد-

 :گفت و شد خارج ازبهت تیرداد

 خدا ای ... پیشش برمت می باشه باشه-

 یردادت راه تووی ... خروجی سمت رفتیم و زدیم بیرون بیمارستان از آشفته اوضاع همون با
 امان  م داد تشخیص شد می هاش حرف الی به ال از که کرد صحبت تلفن پشت شخصی با

 ... مامان سالم-

-... 

 .نیس خاصی چیز ... نباش نگران شما اومده پیش مشکلی یه-

-... 

 یه نماال ... لطفا   بکن رو کار این شما ... بگیرم رو ترانه ترخیص برگه تونم نمی من مامان-
 ....گردیم می بر داریم کار جایی هم ترانه و من ... خونه برو کنم می خبر برات آژانس

-... 

 .ذارم نمی خبرت بی ... من مادر چشم-

-... 

 !نداری؟ کاری .هستم هم اتون دردونه مراقب چشم-

-... 

 خداحافظ-
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 :گفت و کشید آهی کرد قطع رو تماسش که این از بعد 

 این تر زود خواستم می .بودم کرده سکوت مدت تمام ... داده گیر االن هم مامان این-
 می نفس داره که دونستم نمی که آرادی ... آراد پیش بریم تا شه تموم ها بازی مسخره
 برای .نه یا باشه هام چشم عاشق که هست کسی هم هنوز دونستم نمی .نه یا کشه

 1 از ساعت حتما پس بود شده تاریک هوا .گرفتم باال رو سرم اشکم ریزش از جلوگیری
 .ادد بیمارستان آدرس با همراه رو مامان فامیلی و زد آژانس به هم زنگی تیرداد .بود گذشته
 و کردم جمع رو پاهام .بیمارستان رو پیاده کنار جدول روی بودم نشسته مدت تمام هم من
 ادتیرد کار تا موندم منتظر و هام زانو روی گذاشتم رو سرم .کردم بغل رو هام زانو تقریبا  
 به مرتب .تنگشم دل خیلی کردم می حس چرا دونم نمی .آراد پیش ببره رو من و شه تموم
 و مرد اون صدای شد می مگه اما ... خوبه حالش آراد ... نترس که دادم می امیدواری خودم
 می دلم .کرد فکر نبودنش به شد می مگه هم طرفی از کنم؟ دور ذهنم از رو "کما" واژه

 و ندهخ می داره که ببینم رو آراد بعد .چالوس تووی لعنتی بیمارستان اون به برم خواست
 ردادتی .بود نیوفتاده هرگز اتفاق اون و بود طور این واقعا   کاش .بود بازی یه چی همه میگه
 دوست هم خودم .نکردم مقاومت .کرد بلندم و گرفت رو بازوم زیر حرف بی و کنارم اومد
 چند ردب منو اینکه از بعد تیرداد ... دروغه یه چی همه که ببینم و برم تر سریع هرچه داشتم
 :پرسید کرد ماشینش سوار و تر پایین خیابون

 :بزنم حرف تا کردم باز رو دهنم زور به برم؟ کجا ... ترانه خب-

 چالوس برو-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !شنیدی؟ چالوس مطمئنی !ترانه؟ میگی چی-

 .خبره چه اطرافم بفهمم تر سریع خواست می دلم و بود شده تحریک شدت به اعصابم
 :گفتم پرخاشگری با همین برای

 ت ببر منو تر زود ... چالوس   گفت مرده اون که مطمئنم من تیرداد-

 .رفت می گیج سرم و بودم خسته .افتاد راه کرج سمت به و داد تکون رو سرش هم یرداد
 ابمخو که بودیم گرمدره طرفای ... جاده به شدم خیره و شیشه گوشه گذاشتم رو سرم آروم
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 مردونه پیراهن لباس و بود بزرگ براش که شلواری .سفید لباس یک و بود آراد ....برد
 .تمداش فاصله خیلی آراد از .سیاه لباس یه و بودم من .بود بلند براش کمی که سفیدی
 ... آتیش از بود پر من اطراف و رنگارنگ های گل از بود شده پر آراد اطراف .بود دور خیلی
 :زدم صداش آروم

 آراد-

 :گرفتم وجواب

 مکرد فکر آن یک که طوری .بود نزدیک هم خیلی .نبود دور خودش برعکس صداش بله؟-
 "بله" جاش به و نبود "جانم" گفتنم آراد جواب اینکه از .ده می سر زمزمه گوشم در داره
 :گفتم وار زمزمه .شدم دلخور بود؛

 !دوری؟ انقدر چرا-

 :زد لبخند

 .نیست اونجا دیگه من جای ... ترانه برم باید-

 :گفتم و کردم نگاهش ناباور

 !بری؟ خوای می کجا !آراد؟ چی یعنی-

 تو های چشم رنگ از باشه پر که جایی برم خوام می-

 .بشم رفتنش مانع تا سمتش دویدم می .شد دور ازم آهسته های قدم با چشمام جلوی و .
 اون و دویدم می سرعت با من بود جالب .شد می دورتر اون دویدم می بیشتر هرچی اما
 زدم می داد .شد می دور ازم شه نزدیک بهم که این بجای ولی داشت می بر گام آروم آروم
 ... پریدم خواب از کشیدم که بلندی جیغ صدای با .نداشت ای توجه اما .کردم می صداش و
 قفل .نبود هم تیرداد و بود ایستاده ماشین .بودم تیرداد ماشین داخل .کردم نگاه اطرافم به

 ینماش پارکی روبروی .ندیدم رو تیرداد اما کردم نگاه اطرافم به کمی .بود زده هم رو مرکزی
 که ای بچه دختر .بازی محوطه داخل کردن می بازی داشتن ها بچه .بود کرده پارک رو

 های درد همه از فارغ و بود نشسته تاب روی باد، دستای به بود سپرده رو بورش موهای
 با شد می مگه !جوری؟ چه اما بخندم هم من خواست می دلم .خندید می داشت دنیوی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 240 

 رس بالیی چه دونست می خدا !بزنم؟ لبخند دیدم که خوابی هم بعدش و خبر اون شنیدن
 و بودم عاشقش روزی یه بالأخره خب اما ندارم بهش حسی هیچ االن که درسته .اومده آراد
 هک بود نشده باورم هنوز چون شاید .بود عجیب داشتم که آرامشی .براش دادم می جونمم
 ور هام چشم .بعد شدم می مطمئن باید .بخونم یأس آیه خواستم نمی .شده چیزیش آراد
 فیدس لباس همون با .زد می لبخند .شد تداعی ام بسته های چشم جلوی آراد صورت .بستم
 !شد؟ می مگه ولی هامو چشم کنم باز خواستم می .مرگماش مکش لبخند همون .تنش
 ید؟د رو دنیا و کرد باز چشم شرایط این در شد می مگه اصال   .بود چشمام جلوی آراد تصویر
 خندلب با شده آراسته صورت دیدن از بهتر من برای چیزی مگه !بشه؟ چی که کردم می باز
 دنیایی که هام چشم پشت دنیای اون تووی برم فرو ابد تا میخواست دلم !هست؟ هم آراد
 هب زدم زل و کردم باز رو هام چشم ناچار به شد، بسته و باز که در .برام نبود اون از بهتر
 :بود دستش شیرکاکائو لیوان دو که تیرداد خسته لبخند

 .میگی که بیمارستانی بریم تا بخور اینارو بیا ... ترانه سرده چقدر اینجا ها شب-

 یوانل یه با تونستم می .بگیره ازم رو جسمم و روح سردی که خواست می گرم چیز یه دلم
 یخیل چیز یه دنبال به روحم !چی؟ روحم اما کنم گرم رو ام شده کرخ بدن گرم نوشیدنی
 مچش جفت یه تووی شدن غرق هم شاید .لبخند به اومده کش های لب یه مثل .بود بهتر
 و داغش بخار به شدم خیره .دستم تووی لیوان به شدم خیره و زدم کنار رو موهام .سیاه
 یدمرس جو و پرس کلی با ساعت؛ نیم از بعد .هام ریه به فرستادم رو اش کننده مست بوی
 هدیگ االن اما .بودم کرده حفظ سختی به رو خودم آرامش االن تا .نظر مورد بیمارستان به

 بوده شوخی ببینم .آراد سمت به کنم پرواز وجودم همه با خواستم می.نبود آرامش به نیازی
 !!"!کما؟ اونم !برم؟ جایی تو بدون تونم می من مگه آخه "بگه و بزنه لبخند بهم .چی همه
 نتیلع ساختمون اون تووی برم خواستم می .مسخرس بازی یه چی همه بشنوم خواستم می
 خترهد زدم گولت دوباره دیدی" بگه تمسخر با خواست می دلم و خنده می بهم آراد ببینم و

 و هیبت اون با آراد نبینم ولی بشنوم رو جگرسوز های جمله این خواست می دلم "احمق؟؟
 آراد !شد؟ می جا کوچیک تخت اون روی آراد مگه اصال   .سفید تخت روی شده دراز غرور،
 انبیمارست محوطه وارد تیرداد ...بشه جا تخت اون روی بود محال من بلند قد آراد بلند، قد
 زترم روی زد ترس از .کردم باز رو ماشین در که بود بیمارستان حیاط های وسط هنوز .شد
 .ادند می رو من اشتباه کار تاوان که هایی الستیک .شد بلند ها السیتک جیغ صدای که
 از سرعت با و کردم جور و جمع رو خودم زود خیلی اما شدم پرتاب جلو سمت به کمی
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 از گرفتم فاصله در، کردن باز برای تیرداد های سرزنش به توجه بی .شدم پیاده ماشین
 .برسم مقصد به تر سریع چه هر خواست می دلم و داشتم می بر گام تند تند .ماشین
 ونا تووی رو دیدنش تحمل !؟ بهش پیچیده دستگاه کلی با آراد دیدن !بود؟ چی مقصدم
 زده گولم نبود مهم دیگه.برسم آراد تر سریع چی هر خواستم می ...نه قطعا   !داشتم؟ حالت
 .ودب کشیدنش نفس بود مهم که چیزی تنها .بود کرده خیانت بهم که نبود مهم حتی بود،

 هر .هش تموم خواست نمی مسیر این لعنتی ...کشیدناشو نفس صدای بشنوم میخواستم
 .دوم می دارم دیدم اومدم که خودم به .بهش رسیدم نمی کردم می بیشتر رو سرعتم چی
 تیح .دویدم نمی تند انقدر هم دادم می مسابقه تیرداد با وقتی که دویدم می سریع انقدر
 روی خواستم می االن .تریم قوی دخترا ما آره که کنم کم رو برادرم روی خواستم می اگه
 برص ای لحظه حتی هم رسیدم که بیمارستان ورودی در به .کنم کم رو قلبم تووی تنفر
 شروپو با خانومی .پرستاری ایستگاه قسمت رفتم .دویدم قبل سرعت همون با .نکردم
 دیح به هاش قسمت از بعضی که بود نشسته ای رفته رو و رنگ صندلی روی رنگ سفید
 ندلیص .بود زده بیرون رنگ مشکی چرم زیر از سرکشانه ابرش از ای تکه که بود شده نازک
 ندلیص روی که پرستاری .ببینمش خوبی به بتونم من که بود دور پذیرش قسمت از انقدر
 :پرسید خوشرویی با و شد بلند صندلی روی از من دیدن با بود نشسته

 !امرتون؟ خانوم بفرمایید-

 رادآ که بشنوم تر سریع چه هر میخواستم .نداشتم رو خوشروییش به پاسخ توان من اما
 شده که هرطور باید اما .کنم بیان رو کلمات تونستم نمی و لرزید می صدام .نیست اینجا
 :زدم می رو حرفم

 .شده بستری بیمارستان این تووی زارع آراد اسم به آقایی گفتن من به ...خانوم ببخشید-
 !نه؟ یا هست ببیند میشه

 باال یکم رو عینکش .شدم خیره پرستار های چشم به مظلومیت با و کشیدم عمیقی نفس
 :گفت و برد

 !خوبه؟ حالتون شما ولی...البته-

 چشم به زدم زل طوری همون دید وقتی .بدم جواب تونستم نمی اما شنیدم رو صداش
 .ودب رنگی مشکی دی   سی ال مانیتور روش که میزی سمت رفت و کرد نثارم لبخندی هاش
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 من شیدنک براینفس اکسیژنی بیمارستان فضای انگار و بود شده سخت برام کشیدن نفس
 نشسته سردی عرق کمرم روی و بود شده خیس هام دست .بود الکل بوی فقط و نداشت
 می متوجه بار یک لحظه چند هر که بود کرده پر رو وجودم استرس و اضطراب انقدر .بود
 چند مدون نمی .نیستم ارادی غیر صورت به کشیدن نفس به قادر و شده حبس نفسم شدم
 چند لحظه چند همون تووی من اما آراد کردن پیدا برای رفت پرستار خانوم که شد لحظه
 دهپر  .خواستم می که هایی جمله شنیدن برای کردم تیز گوش و شدم زنده و دادم جون بار
 وجودم همه ...ای دیگه زمان هر از بیشتر شنیدن، به داشتن تمایل من گوش های

 دست برای بازی یه چیز همه و نیست بیمارستان این تووی آراد که بشنوم میخواست
 :گفت و برگشت بعد لحظه چند پرستار خانوم .بوده من انداختن

 .نشده بستری بیمارستان این تووی اسم این با بیماری خانوم خوشگل-

 ارپرست از تقلید به هم من .لبخندش به شدم خیره آرامش با و گرفت آروم دلم لحظه یک
 جولون ذهنم تووی چیز هیچ لحظه اون "شکرت خدایا " کردم زمزمه لب زیر و زدم لبخند
 رو هام چشم .من گذاشتن سرکار برای صرفا   یا بوده اشتباه تماس اون اینکه جز داد نمی
 آراد اصال   .بوده الکی چیز همه .بوده الکی بگم هم تیرداد به خواستم و گذاشتم هم روی
 سرم .هباش داشته اسمی تشابه من آراد با بخواد که نیست بیمارستان این تووی نامی زارع

 که دیدم رو تیرداد .خروجی درب به شد می خطم که بیمارستان راهرو چپ سمت چرخوندم
 قدم پیش هم من فاصله کردن کم برای و زدم لبخند .بود کرده تند پا من سمت به هراسون
 :گفتم بلند که داشتیم فاصله باهم متری چند هنوز .شدم

 رستانبیما این بیمارای تووی سالم و است زنده آراد ...نیست اینجا آراد گفتم دیدی تیرداد-
 .نیست

 :گفت مبهوت با تیرداد

 !مطمئنی؟-

 زا رفتم خودم کنه، بازی من احساسات با خواسته می باز پسره این ... مطمئنم بابا آره-
 آراد اسم اب بیماری گفتن .پرسیدم (کردم اشاره پرستاری ایستگاه سمت به دست با) اونجا
 .ندارن زارع
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 اهایستگ سمت به و گرفت رو دستم .کردم تعجب .داد تکون برام تأسف با سری تیرداد
 :گفت هم راه بین .برد پرستاری

 بزنی گول خودتم که باشه زنده آراد که بخواد دلت انقدر کردم نمی فکر-

 که اریپرست ایستگاه به رسیدیم .شدم نمی منظورش متوجه اصال   .کردم نگاهش تعجب با
 :گفت

 تصادف چالوس-کرج جاده تووی که جوون پسر یه پیش روز سه حدود...خانوم ببخشید-
 منظورش متوجه تازه ...گرفتن تماس بنده خواهر   با و آوردن بیمارستان این به رو کرده
 اومد، بد حس اون هم باز .نداشت همراهی چون دونستن نمی رو آراد اسم که اونا ...شدم
 بهش ای عالقه هیچ که عصبی موجود یه دادن دست از ترس هم باز استرس، هم باز

 ترسیده چهره ....تیرداد و خدا از بعد سومم حامی دادن دست از ترس هم باز .نداشتم
 اش هرهچ ببینم خواستم نمی ...نه بستم، چشم .کرد القا هم من به رو ترس مهربون پرستار
 دنبو حواسم .بودم بسته چشم فقط من اما .من برای شد می دوم شوم قاصد داشت که رو
 .میگرفتن رو حقیقت پی لجوجانه که لعنتیم های گوش به

 ودز چرا !هستید؟ داشت زیبایی نسبتا   چهره و بلند قد که جوونه آقا همون همراه شما وای-
 که ومیخان گفت زدن زنگ تماسشون آخرین به گوشیشون با که رحیمی آقای نیومدید؟؟ تر
 .....کشیدن جیغ بودن خط ور اون

 .نداشتن دنشنی به میلی دیگه االن و بودن کرده خودشونو کار لعنتیم گوشای .نشنیدم دیگه
 .ودب ایستگاه کنار که دیواری به دادم تکیه .خوردم سر آروم و سرم روی گرفتم رو دستام
 قطره .نشد من افتادن متوجه که بود شده شوکه حتما   هم تیرداد ...کردم جمع رو هام زانو
 روی ور آراد خودم که وقتی تا .کنم قبول تونستم نمی هم هنوز .صورتم به زد سیلی اشکی
 که تانبیمارس های سیم بین دیدم نمی آرادمو خودم که وقتی تا دیدم، نمی بیمارستان تخت
 یزیچ ..نباشه دیگه ممکنه من آراد که کردم نمی قبول پیچیدن می تنش دور زنجیر مثل
 قریبا  ت صدای و شدم بلند سریع "گردو   گردی هر مگه " به شبیه چیزی .زد جرقه مغزم تووی
 :گفتم بلندی
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 خوشگل ا  تقریب قیافه با بلند قد پسره اون که کنم نمی باور من ؟!کردی فکر چی شما خانوم-
 یپسر  اون ببینم خوام می خودم دوما   !فهمیدی؟ نیست خوشگل جذابه آراد اوال   .باشه آراد
 پیشش ببر منو یاال .یانه هست من آراد میگی که

 هن هام جمله .نبود دستوری مؤدبانه های جمله از خبری .نبود اولیه احترام از خبری دیگه
 اینا !د؟بو مهم مگه ولی زد تشر تیرداد .داشت ای زننده لحن کامال   بلکه نبود، مؤدبانه تنها
 اب روزی انگار که مهربون پرستار .بود من کردن اذیت هدفشون .شم اذیت من خواستن می
 :گفت و زد لبخند داشت برخورد من مثل دیوونه تا صد

 .شه باورت تا پیشش برمت می االن من عزیزم باشه-

 موهای .بود سالم دکتر آقای .بود سالم آراد .گفت می دروغ اون .کنم باور خواستم نمی
 هب و نکردم ای توجه بار این .بیرون اومدن دوباره لجوجانه که شال داخل کردم رو سرکشم
 هم نم دنبال به .خوابیده روش من آراد بود معتقد که جایی سمت افتادم راه پرستار دنبال
 می قرار راست خط یه تووی مهره سه هر که "دوز" بازی مثل درست .بود افتاده راه تیرداد
 منتهی هک بود شده صراطی پل مثل درست بیمارستان راهروی .تیرداد و من پرستار؛ .گرفتن
 بغض .ایستاد ای لحظه برای هم من قلب باهاش همراه و ایستاد پرستار .جهنم به شد می
 ور اون که مردی شد نمی باورم ...زد حلقه چشمام تووی اشک و گلوم به انداخت چنگ
 غلط حدسم .بود رسیده تخت لبه تا که افتاد پاهاش به نگاهم .باشه آراد کشیده دراز تخت
 از هک تنفسی دستگاه و دهنش تووی لوله اون .بود شده جا و بود تخت اندازه دقیقا   آراد .بود
 دوست مرد قلب نوار که مانیتوری اون حتی .بود وصل بهش دماغش های سوراخ طریق
 تنداش همه .داد می نشون مشکیش زمینه روی سبز رنگ با رو من کار خیانت ولی داشتنی
 هم سر پشت اشک های قطره "کماست تووی واقعا   آراد...شو بیدار ترانه" زدن می داد

 ای سلطانی خانوم اومدکه گیت از صدایی .بستم رو هام چشم .کردن می بارونی صورتمو
 ادتیرد با رو من کوتاهی عذرخواهی با هم اون .کرد می صدا رو بود کنارم که پرستاری همون
 دمز  می داد فقط .دیدمش نمی من .نبود اما بود .نبود هم تیرداد دیگه بعدش .گذاشت تنها
 .باشه بیمارستان تخت روی نباید آراد کنم ثابت خواستم می هق هق با و

 لنز خدا به ...پاشو آراد ....بخوابی نباید آراد !!چیزی همچین محاله .نداره امکان این-
 ندگیز  از فقط بود قرار ...نبود این ما قرار لعنتی ...نکنی باز چشماتو تا نمیارم در چشمامو
 یطور  این که نفهمی خیلی آراد ...بری خودتم زندگی از که بودیم نذاشته قرار ...بری من
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 اون ...گیره می درد پاهات االن کوچیکه تو برای تختا این لعنتی .تخت این روی خوابیدی
 فیدس رو زندگیم تا باز سیاهتو چشمای .کن باز چشماتو و بیار در دهنت از رو مسخره لوله
 استخو و گرفت رو بازم زیر تیرداد کــــــــن باز .بکنی من با رو کارا این تونی نمی .کنن
 .کردم مخالفت من که بکشه خودش سمت به رو من

 منو تا همید کشتن به خودشو...بکشم عذاب که کنه می کاری هر لعنتی !بینی؟ می تیرداد-
 می ودب گفته .بودم نکرده گوش من ولی میره می نباشه که چشمام رنگ بود گفته .بکشه
 تیرداد نکردم باورش ...بمیره خواد

 خودش .داشت شدن آروم به نیاز هم خودش االن ولی داشت کردنم آروم در سعی تیرداد
 هایی آدم تک تک ریخت می اشک که نبود تیرداد فقط البته .ریخت می اشک داشت هم
 اشک داشتن بودن شده جمع راهرو خلوت قسمت اون تووی من صدای و سر خاطر به که
 می شاید .داد نمی سکوت هشدار بیمارستان این تووی کسی بود؛ عجیب .ریختن می

 به ادمد تکیه رو سرم و بستم درد با رو هام شم.شه بد حالم دوبار من و بزنن حرفی ترسیدن
 و ترس از بغلش تووی چقدر دونم نمی .شد حلقه کمرم دور تیرداد دستای .برادرم شونه
 .رفتم خواب به و داد سوق خودش سمت به منو خبری بی دنیای که لرزیدم گریه

 پایه .سفید اتاق هم باز .شد پدیدار برام تکراری صحنه یک هم باز کردم باز که رو هام چشم
 تووش دوست یه که بود این قبلی اتاق با اتاق این فرق تنها .کوچیک یخچال .سرم
 .سوختم می غم تووی داشتم که من به بود زده زل زیباش های چشم اون با نرسا...بود
 گیخست فرط از چشماش .بود زیبا هم آرایش بدون صورتش .بودمش ندیده بود وقت خیلی
 .ردمک تعجب اینجا حضورش از ...صورتم به زد لبخند .بود شده قرمز خوابی بی هم شاید یا

 !نرسا؟ کنی می چیکار اینجا-

 کما این .داشتن خرابی حال چه آرش و آریان دونی نمی ... آریان و آرش به زد زنگ تیرداد-
 ....آراد رفتن

 رادآ کردم می باور باید .شد اکو ذهنم تووی مرتبا   "آراد رفتن کما" .شد کر هام گوش هم باز
 :بپرسم نرسا از چیزی یه تونستم فقط !راحت؟ انقدر !کماست؟ تووی

 !چطوره؟ حالش بگو بهم فقط-
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 :گفت و کشید بلندی آه نرسا

 یزندگ مرحله وارد هنوز شکر خدارو ولی...ضعیفه حیاتیش عالئم .زد حرف آریان با دکتر-
 .باشیم امیدوار تونیم می .نشده نباتی

 وزر عکس بر .باشیم امیدوارم تونیم می .شد پاک زود خیلی ولی اومد هام لب روی لبخند
 ایه مراقبت اتاق تخت روی رو قویم مرد من .تونستم نمی االن بودم امیدوار همش که قبل
 شمچ .نداشت معنی برام امید دیگه .بود من برای درد ترین آور عذاب این و بودم دیده ویژه
 کندم ور بود دستم تووی که سرمی .کنم صحبت دکترش با شخصا   خواستم و بستم رو هام
 :گفت ترس با نرسا که

 به ای توجه دیگه .دیگه باهم ریم می بعد شه تموم سرمت بمون !ترانه؟ کنی می چیکار-
 بورع راهرو از داشت سفید روپوش با مردی .بیرون رفتم اتاق از و نکردم نرسا های صحبت
 :گفتم و گرفتم رو جلوش که کرد می

 !آقا؟ ببخشید-

 :گفت و کرد نگاه من به

 بفرمایید-

 :گفتم آرامش با

 قسمته؟ کدوم ویژه های مراقبت بخش-

 :گفت و کرد اشاره سمتی به پرستار آقای

 محترم خانوم قسمت اون-

 پای ایصد .داشتم می بر آهسته رو هام گام .رفتم کرد اشاره مرد که سمتی به و کردم تشکر
 .بوده یک ببینم برگردم نداشتم حوصله اما اومد می سمتم به سرعت با که شنیدم رو کسی
 رفیح هیچ بدون و انداختم پایین رو سرم .نرساست شدم متوجه ایستاد کنارم وقتی ولی
 رو من خط اون و مسیرم هم راهرو وسط قرمز خط یه با شدم متوجه .دادم ادامه رو مسیرم
 ...نظر مورد مکان به رسیدم تا افتادم راه قرمز های خط اون دنبال .رسونه می مقصدم به
 فرشته .غزل حتی و آرش و تیرداد ...کوچولوشون پسر و آریان فرشته؛ .بودن جا اون همه
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 به دبو داده تکیه هم شوهرش .بود چسبونده اش سینه به رو پسرش و میکرد گریه داشت
 فتهگر  باال ر سرش و بود کرده قفل کمرش پشت رو هاش دست . بیمارستن سنگی دیوار
 .ردک می نگاه کوچیک ای شیشه پنجره اون پشت از صمیمیش دوست به داشت آرش .بود
 کیهت خودشون که دستهایی به بود داده تکیه رو سرش و بود نشسته غزل کنار هم تیرداد و

 و داشت بدست قران که بود کسی تنها ...غزل اما و .اش خسته های زانو به بودن کرده
 همه به توجه بی .موند ثابت من روی همشون نگاه .کرد می دعا آراد سالمتی برای قطعا  
 هب هم باز بغض .اش بسته چشمای به شدم خیره .ایستادم آرش کنار و جلو رفتم ها اون
 از مباشی داشته امید تونستیم می واقعا   اگه .زدم می حرف دکتر با باید .آورد فشار گلوم
 بعض اب .نه یا ببینم سرحال دوباره رو آراد تونم می که فهمیدم می .فهمیدم می دکتر حالت
 :کردم صدا رو آرش

 !آرش؟-

 بله؟-

 .دکترش پیش ببر منو-

 :پرسید بده تغییر رو حالتش حتی یا بگیره آراد از رو نگاهش که این بدون

 بشه؟ چی که-

 ...بزنم حرف دکترش با باید من-

 چه سوزوند هم رو من های ریه که کشید عمیق آهی بعد و بست رو هاش چشم درد با
 !خودش های ریه به برسه

 ازش؟ بپرسی چی میخوای-

 .تهش و سر بی های سوال از رفت سر حوصلم

 اهشنگ با و گرفت صمیمیش دوست از چشم اکراه با بار این !نه؟ یا پیشش بری می منو-
 .گرفت نشانه رو من

 حاضری .نیست میلت باب که بزنه رو هایی حرف ممکنه...پیشش برمت می باشه-
 !بشنوی؟
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 :گفتم ترس با

 !نیست؟ امیدی هیچ یعنی !بهم؟ گفته دروغ نرسا نکنه آرش؟ چیه منظورت-

 :گفت و زد پوزخند آرش

 .باشی شده خوشحال خیلی موضوع این از نکنم فکر .هست امیدی موندش زنده به هنوز-

 میخوام من که بود شده باورش واقعا   یعنی .خوردم جا شدت به آرش گیری موضع این از
 با .من برای بود عشق روزی یک نباشه که هم هرچی که آرادی !نباشه؟ آرادم تن به سر
 :گفتم بهت

 .متنفرم آراد از من که شده باورت واقعا نکنه !چیه؟ حرفا این از منظورت آرش-

 :زد داد تقریبا   آرش

 روز این به که خوره می بهم ازش حالت گفتی می هی چرا نبودی متنفر ازش اگه-
 !بندازیش؟

 :گفتم خودش از تر بلند

 تووی چقدر شاهدی که تو .کنه گم زندگیم از گورشو که زدم بهش رو حرف اون فقط من-
 .کشیدم عذاب مدت این

 نت جنگ یه آغاز بشه بعدش که خوندیم می کری داشتیم انگار .شد جلب ما به همه توجه
 ایه کشیدن زجر شاهد ولی- .شد اتفاق این مانع صداش موقع به کنترل با آرش اما .تن به
 که دونستی می اگه ...زدی نمی رو ها حرف این که شده چی دونستی می اگه .بودم آرادم
 .کردی نمی شیشه تووی رو بیچاره اون خون

 :کشیدم می داد چنان هم و نداشتم رو صدام آوردن پایین خیال من اما

 بایدن من چرا ندادید؟ جواب بهم کدوم هیچ چرا شده؟ چی بگید بهم گفتم چندبار لعنتیا-
 اومده؟ معشوقم و عشقم سر بالیی چه بدون
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 ستد ببینم برگشتم.نشست ام شونه روی گرمی دست .لرزیدن به بودم کرده شروع باز
 هک بهش شدم خیره مظلومم های چشم با .بست نقش چشمم جلوی آریان صورت که کیه
 :گفت

 گم می پس .بزنم رو حرفم که نذاره و بگیره رو جلوم بخواد که نداره وجود آرادی االن ترانه-
 سر بالیی چه و شده چی بدونی حقته .کنم می تعریف برات بدونم که جایی تا .چیز همه از

 انعق دلیل هیچ بدون برگردی خواست می ازت که بود خودخواه خیلی آراد .اومده زندگیتون
 .کنه قبولش بود محال بود تو جای هم ای دیگه کس هر ...ای کننده

 همم ای دیگه چیزهای برام لحظه اون ولی کرده درکم باالخره یکی اینکه از بودم حال خوش
 یزچ همه به تر سریع هرچه خواستم می .ذاشت نمی باقی خوشحالی برای وقتی که بودن
 :گفتم ذوقمه از نماد هام چشم تووی بودم مطمئن که برقی با .ببرم پی

 !کنی؟ می تعریف برام کی آریان داداش-

 :گفت و زد لبخندی

 !!داری عجله چقدر-

 .سوزم می دارم گناهم کدوم تاوان به بدونم باید-

 .کنم می تعریف برات خواستی وقت هر ... باتوئه حق-

 :گفتم و کردم نگاهش دانی قدر با

 .بگو برام بعدش .کنم صحبت آراد دکتر با خوام می فعال  -

 نم و داشت آراد های لبخند به عجیبی شباهت که هایی لبخند .زد لبخنداش اون از هم باز
 هب شنیدم رو صداش وقتی اما .کرد تار دیدمو اشک از ای پرده .شدم خیره بهش ناخودآگاه
 آراد، صورت روی رو دلنشین لبخند این نظیر ممکنه که نکردم توجه دیگه .اومدم خودم
 .نبینم وقت هیچ دیگه

 .منتظرتم بیمارستان حیاط محوطه تووی من-
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 مین آرش از دیگه .گیت سمت رفتم اشون همه به توجه بی و زدم پلکی فهمیدن معنی به
 بود ونجاا مسنی خانوم رسیدم که گیت به .رفتم می خودم .آراد دکتر پیش ببره منو خواستم
 :گفت پرخاشگری با و

 امرتون؟-

 خوبی چندان نه لحن با هم من .بود تر مهربون خیلی قبلی پرستار کردم اعتراف خودم پیش
 :گفتم

 .کنم صحبت باهاشون میخوام .نمیدونم رو بیمارم دکتر اسم-

 هک چیزی برعکس .بود دستوری تماما   لحنم اما نداشت دستوری خودش بطن در ام جمله
 :پرسید پرستار خانوم .بود داده قرار تربیتش در تیرداد

 !اسمش؟-

 :گفتم بهش عصبانیت با

 .که پرسیدم نمی شما از دونستم می خودم رو اسمش اگه-

 :گفت من لحن از تر بد لحنی با هم پرستار خانوم

 .محترم خانوم پرسیدم رو بیمار اسم ...دونید نمی رو دکتر اسم دونم می خودم-

 تصحب آراد دکتر با خواستم می فقط و نبودم ناراحت بودم داده که سوتی خاطر به اصال  
 :گفتم همین برای کنم

 :کرد نگاهم ترحم با و کرد مانیتورش صفحه به نگاهی زارع آراد-

 !کماست؟ تووی که جوونه پسر همون-

 تووی بزنم خواستم می .کماست تووی آراد که بفهمونن بهم خواستن می همه ها لعنتی
 نیدنک یادآوری من به کنید لطف شماه کماست تووی آراد که دونم یم خودم بگم و دهنشون
 :گفتم و کشیدم عمیق نفس و بستم چشم اما

 بله-
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 تارپرس این حتی که بودم شده بدبخت چقدر ببین .کرد عوض رو نگاهش رنگ راحت چقدر
 .کرد می نگاهم ترحم چشم با هم نامهربون

 تشکر بدون .بپرس باال برو اتاقشون تووی هستن سوم طبقه ...ترابی   دکتر دکترش، اسم-
 بیرون آسانسور از رو خودم استرس با رفت که طبقه سه .شدم آسانسور سوار رفتم
 :پرسیدم و باشه دکتر خورد می بهش که مردی سمت به .انداختم

 !میشناسید؟ رو ترابی دکتر شما...آقا ببخشید-

 :گفت و کرد من چهره به دقیق نگاهی مرد

 !دخترم؟ داشتید امری... هستم خودم-

 .برخورد خوش چقدر

 ...من...من دکتر-

 از و فامیل یا !معمولی؟ دوست !عشقش؟ !کردم؟ می معرفی آراد کی رو خودم باید
 نزدیکانش؟

 موردش در کاملی اطالعات بهم میشه ...هاتونم بیمار از یکی همراه من دکتر راستش-
 !بدید؟

 !دخترم؟ چیه بیمارتون نام-

 مه سرما وقت هیچ اون .بگم بیمار عنوان به اسمشو که بود سخت تحملش .کردم بغض
 :گفتم لرزان صدای و بغض با ....حاال خورد نمی

 رع...زا...آراد...آ-

 :گفت برد خرابم حال به پی که دکتر

 آراد دمور  در شه بهتر حالت کمی که من اتاق تووی بریم بیا حاال ...شدم متوجه دخترم بله-
 .کنیم می صحبت باهم مفصل
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 در .نهک صداش اسم با باید .بیمار بگه آراد به نباید فهمید می دکتر این که بود خوب چقدر
 در .رفتیم اتاقش سمت به دکتر با همراه و .زدم لبخند داشت بهم که محبتی ی همه جواب
 عذرخواهی با هم من .بشم اتاق وارد اول که کرد درخواست جنتلمنانه من از و کرد باز رو
 :گفت و کرد اشاره اتاقش های صندلی از یکی به .شدم اتاق وارد

 آب لیوان یک بازش، دل اتاق کن سرد آب از .نشستم آروم هم من .دخترم بشین لطفا  -
 سمت به عجیب رو من ذهن لیوان اون دیدن .ریخت مصرفی بار یک لیوان تووی برام
 .داد سوق گذشته

 !خوبی؟ ترانه- )

 ...ره می گیج سرم .آراد نه-

 .دیگه شه می همین شیم سوار میگی ها دیوونه عین نشیم سوار رنجر میگم .خدا ای-

 هام باز دور گرمش های دست که افتادم می داشتم و شد سیاه دیدم جلوی جا همه ناگهان
 :گفت نگران .کرد نزدیک دهنم سمت به رو مصرف بار یک لیوان .شد حلقه

 .کشی می نگرانی از منو یا دی می کشتن به رو خودت یا آخرش-

 وویت انداخت و برداشت ماشینش تووی از قند تا چند و بود آورده آب برام قبل دقیقه چند
 داشت اما .نخوردم همین برای .نداشتم دوست رو شیرین خیلی های چیز وقت هیچ .آب

 :گفت و هام چشم تووی زد زل که عقب کشیدم رو سرم هم باز .بخورمش کرد می مجبورم

 میخوری االن همین رو این-

 .صدبار ندارم دوست شیرین خیلی چیز من ...آراد ا  -

 :گفت کنن می هیپنوتیزم رو آدم که افرادی مثل و جذابیت از شد پر هاش چشم

 مه اینو و کنم می باز زور به دهنتو گرنه و .خوری می اینو و کنی می باز االن همین دهنتو-
 .حلقت تو ریزم می زور به

 و کردم باز رو دهنم !کنم؟ باز سر من بده دستور نافذش های چشم اون با آراد شد می مگه
 خوبی به که زد لبخندهایی اون از .دهنم تووی ریخت رو لیوان داخل محتویات آروم آراد
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 حرفش که وقتی .بشینه کرسی به رو حرفش و بگه زور داشت دوست همیشه .بود آشنا برام
 و ودب زورگو انقدر همیشه آراد ...زد می فاتحانه های لبخند این از کرسی؛ روی نشوند می رو
 .(شدم می تر مطیع من شد؛ می تر زورگو چقدر هر

 .اومدم خودم به دکتر صدای با

 خانوم ؟؟...ببخشید-

 دکتر هستم تندرست-

 !آد؟ می بر دستم از کمکی چه...دخترم خب-

 .بدید بهم اطالعاتی آراد وضعیت مورد در کنیدو لطف خواستم می دکتر-

 :گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

 باشه داشته زیادی های علت تونه می کما که این همه از اول کما؛ مورد در...دخترم خب-
 .باشه شده موضوع این باعث خونریزی و آراد سر به شدید آسیب دیدم می احتمال ما که

 هب بعد و مونن می کما تووی ماه یک تا حداکثر رن می اغما به علت این به که بیمارانی
 .رن می پیش نباتی زندگی سمت

 از همین برای .نبود زیاد انقدر اطالعاتم اما دونستم می نباتی زندگی مورد در چیزایی یه
 :پرسیدم دکتر

 :گفت و زد زهرخندی دکتر چیه؟؟ نباتی زندگی بدید توضیح کامل برام شه می دکتر-

 .دخترم میشه که البته-

 :من روبروی صندلی روی نشست و کشید عمیقی نفس

 ستگاهد کشه، می نفس بیمار که شه می گفته حالتی به اپالیک سندرم یا نباتی زندگی-
 یک حتی و شه می باز هم هاش چشم گاهی .کنه می کار طبیعی صورت به هم گوارشش
 :پرسیدم تأمل ای لحظه بدون ...اما .میده انجام هم ارادی غیر کارهای سری

 :گفت و هام چشم تووی شد خیره دکتر !دکتر؟ چی اما-
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 .نیست ها محرک پاسخ حرکات و رفتار این از کدوم هیچ اما-

 به بتنس بود بدتری حالت نباتی زندگی حتما   پس .فهمیدم می رو دکتر تعلل دلیل االن
 :پرسیدم هم دکتر از رو سؤال همین .کما

 !درسته؟ کماست از تر بد نباتی زندگی دکتر-

 :گفت سؤالم جواب در و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش دکتر

 ادی،ار  غیر حرکات سری یک وجود با چون است کما حالت از ترسخت بسیار نباتی زندگی-
 !ر؟دکت میشه چی بعدش- :پرسیدم ترس با .نداره وجود بیمار در هوشیاری از نشانی هیچ

 آراد .بستم رو هام چشم .نیست امیدی دیگه ...نشه خارج حالت این از دوسال تا اگه-
 یک روی تمام دوسال خواست می حاال .بگیره آروم جا یه لحظه یه حتی نداشت عادت
 :پرسیدم دکتر از .بود محاالت جزء این !بذاره؟ تنها رو من بعدش و بمونه تخت

 بمونه؟ زنده که هست امید چقدر دکتر-

 :گفت دکتر

 ضعیفه خیلی حیاتیش عالئم اما ...دخترم دونم نمی-

 :پرسیدم امیدی سوی کور با

 !آد؟ می بر براش کسی دست از کاری دکتر-

 :پرسید و زد لبخندی دکتر

 .الزامیه برام جوابش دونستن اما پرسم می رو سوال این که متأسفم دخترم-

 :گفتم اطمینان با

 دکتر بفرمایید-

 .حده چه در !چیه؟ آراد با رابطتت-

 قشعاش روزی یه که گفتم بایدمی !دادم؟ می دکتر به جوابی چه باید .بستم رو هام چشم
 و شد پیدا من زندگی تووی اش کله سرو پیش ماه چند که گفتم می باید !زد؟ پسم و بودم
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 ودشخ که بودم دکتر سؤال پاسخ داد و گیر در !میگفتم؟ چی !کرد؟ می عاشقی پوچ ادعای
 !دخترم؟ هست احساسی رابطه بینتون- :گفت و کرد کمکم دادن جواب در

 :گفت که دادم تکون مثبت نشونه به سرم

 .عالیه-

 :گفت که کردم نگاه دکتر به تعجب با

 حس و بشنوه تونه می که اینه هوشیار از منظورم ...هوشیاره بیمار موارد این در دخترم-
 ها اون .بوده خوشایند هایی چیز چه آراد برای دونی می قطعا   .بده پاسخ تونه نمی اما .کنه
 ادآر  به تونه می که کسی تنها پس داشتید باهم خوبی های لحظه قطعا   .میگی براش رو
 برگرده زندگیش به تا .کنم کمکش تونستم می شاید .شدم خوشحال .دخترم تووی کنه کمک
 .کردم می ادا رو داشتم بهش نسبت پیش چندسال که عشقی دین حداقل و

 !کنم؟ چیکار باید بگید فقط شما .دم می انجام بیاد بر دستم از کاری هر دکتر-

 :گفت و زد من زده ذوق صورت روی به لبخندی دکتر

 تونیب تا باشی پیشش ساعت یک روزی بدن اجازه میگم بعد به این از .نکن عجله دخترم-
 .شباها بزن حرف آینده از .براش بیار بیاد رو خوبتون های لحظه .بیاری بیادش رو خاطرات

 تکون سری !!نه شک بی !داشت؟ وجود آراد با من برای ای آینده مگه .بستم رو هام چشم
 :گفت دکتر .دادم

 رمبب رو دخترم باید من اجازت با .کنیم می صحبت باره این در هم باز بعدا   ...دخترم خب-
 .دارم عجله کمی و کنکوریش کالس

 روح حتی .کنکوری کالس ببره منو که نبود پدری داشتم کنکور وقتی من .گرفت دلم هم باز
 االن .یا لحظه برای بستم رو هام چشم .کنه فکر کنکور و درس به بخواد که نبود هم سالمی
 .باشم ههم گاهه تکیه باید االن .بدم نشون رو قدرتم باید فقط االن .نبود شدن ضعیف وقت
 .کنه زندگی خودش درد با کی هر تا رم می .رم می بعدش .بشه خوب تا باشم آراد پشت

 نم؟ببی رو آراد تونم می کی از فقط .شدم اوقاتتون مزاحم بخشید ...دکتر میکنم خواهش-
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 از کنم می صحبت .هستش بیمارام همراهان کردن آگاه من وظیفمه دخترم، حرفیه چه این-
 .دیدنش برای بری بتونی امروز

 طهمحو .بیمارستان محوطه تووی رفتم مستقیم و کردم خداخافظی دکتر از خوشحالی با
 ل،نخ دوتا هر وسط .بلند خیلی نخل های درخت از بود پر حیاطش سر سرتا .داشت بزرگی
 کرده درست صندلی طرف دو کوچیکی های باغچه و بودن گذاشته رنگ قرمز نیمکت یه
 با .دیدم رو آریان قرمز، های نیمکت از یکی روی .آفتابی ناز های گل از بود پر که بودن
 فرو هم سرش .بود کرده جیبش تووی رو هاش دست و داد می تکون رو پاهاش استرس
 .ردک نگاهم و آورد باال رو سرش که ایستادم جلوش رفتم .چرمش کت یقه تووی بود برده
 :گفت و زد تلخی لبخند

 تووی ای دیگه جای به شه نمی اصال   .افتم می آراد های حرف یاد .کنم می نگات وقتی-
 .چشمات جزء به کرد دقت صورتت

 ودمب منتظر .بود بهش نگاهم .نیمکت روی نشستم ازش فاصله با و کشیدم عمیقی آه
 دیمر  تونستم می طوری اون شاید .بگه برام خبرم بی ازش که خودم ی قصه از کنه شروع
 اما .نداشت گفتن قصد آریان اما .ببخشم رو خوابیده آرومی به بیمارستان تخت روی که
 :گفت بعد دقیقه چند .کنه شروع خودش تا کردم صبر

 نه؟ ای شه می ناراحت دستم از آراد دونم نمی نه؟ یا درستیه کار حقیقت گفتن دونم نمی-
 .شده چی بدونی که حقته این اما

 .هبزن حرف بتونه و بیاد خودش به تا دادم فرصت هم باز اما .بود من دل حرف زد که حرفی
 :داد ادامه

 .منه سر   زیر ها بختی بد ای همه اصال   شاید .باشم من دوتا شما داستان شروع شاید-

 که داشت تعجب جای اما .بود روبرو به دیدش و ندید رو من اون .کردم نگاهش تعجب با
 :شدم زده شگفت من داد تشخیص

 از .داریم سنی اختالف باهم سال سه تقریبا آراد و من که دونی می خودت .نکن تعجب-
 الس هفده هم آراد .بود شده سالم یک و بیست تازه .بودیم نزدیک هم به خیلی هم طرفی
 تیلعن روز اون .بدویم و پارک یه تووی بریم عصرها هم با داشتیم عادت .نداشت بیشتر
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 بخت بد هم آراد و تو شد منجر آخرش که من بختی بد .بود هامون بختی بد همه شروع
 ست ور لباسامون داشتیم عادت ها وقت بعضی .بدویم تا پارک بودیم رفته آراد با .بشید
 آراد ستد کرنومترم .مشکی های کتونی با بودیم زده سفید تیپ جفتمون هم روز اون .کنیم
 آراد .رهت سریع کی ببینیم بگیریم تایم و بدویم رو پارک کل دور یه کدوم هر بود قرار .بود
 تیمنشس تو و من که نیمکتی   همین شبیه درست نیکمت .بود نشسته کت نیم یه روی
 که دیدم نمی و بود پایین سرم .دویدم من .بود کارمون شروع که زد رو کرنومتر .روش
 کوچیکمو داداش روی خواستم می اما بودم آورده کم نفس واقعا   .نه یا هست جلوم چیزی
 تر ریعس و بدوم تا کردم جمع رو توانم تمام با و پایین بودم انداخته رو سرم .دیگه کنم کم
 رو رمس .افتادم که چیزی به کردم خورد بر دویدم می داشتم که طور همین .برسم مقصد به
 .بود افتاده سرش از شالش .زمین بود افتاده من کنار هم اون .دختره یه دیدم آوردم باال

 رفت ضعف وجودم کل آورد باال که رو سرش .کرد می خودنمایی لختش و بلوند موهای
 ..رهتی آبی های چشم ..طبیعی   و نکرده عمل بود معلوم که داشت فرمی خوش بینی .براش
 قیقهد چند نزدیک شدم متوجه که انقد .بود زیبا خیلی .نازک های لب و برجسته های گونه
 .کشت رو من کش؛ آریان لبخند یه با بعد کمی .بشم متوجه که این بدون بهش زدم زل
 که طوری .سرش رو انداخت رو شالش .دل بی من و شد دل دو خودش و گرفت رو قلبم
 رازد سمتش به رو دستم و شدم بلند سریع .موند شالش از بیرون موهاش بیشتر نصف
 :کردم

 .من کنم کمکتون بدید اجازه !خوبید؟ خانوم-

 رو تاشدس وقتی .شد بلند طمانینه با و دستم تووی گذاشت رو دستش غمزه و ناز و لخند با
 :پرسیدم .شد خالی دلم تووی کردم لمس

 !خوبه؟ حالتون-

 :گفت و اومد کش قبل از بیشتر هاش لب

 .خوبم که معلومه شما لطف به-

 اون .دادم می قورتش چشمام با داشتم اطراف به توجه بی و بودم شده نگاهش مسخ من
 اومدم خودم به دفعه یک اما .هاش لب روی آرود می لبخند حرکاتم تک تک جواب در هم
 تیدس بعد کمی .بود رفته و بود گذاشته کنم عذرخواهی ازش که این بدون .نیست دیدم
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 که یهک ببینم برگشتم و اومدم خودم به ام، شونه با دستش برخورد از .کرد لمس رو ام شونه
 :پرسید متعجب .دیدم رو آراد

 نگاه و لحن به توجه بدون .شدم نگرانت بزنی؟ رو پارک دور یه نتونستی ساعت نیم آری-
 :گفتم گرش سرزنش

 .خونه بریم آراد-

 :کرد اضافه معترض آراد

 .ندویدم هنوز من چی؟ یعنی-

 :زدم داد عصبی

 .برم من نمیای اگه آراد-

 ترانه؟ دونی می .بگم خوام نمی که هست چیزیم یه فهمید می .داداشم کرد می درک خوب
 ددی می ترجیح که خانوما شما برعکس .کنن ودل درد ناراحتن وقتی ندارن دوست پسرا
 هم نم .خودمون با کنیم می حل رو مشکلمون سکوت تووی مردا ما شید، سبک بزنید حرف
 حرفا این و عشق از خبری و گذره زود هوس یه کردم فکر اولش .چمه ببینم خواستم می
 ناخواسته هم من .بمونه هوس نذاشت لعنتی دختر اون اما .بود هس هم واقعا   .نیست
 که بود این خاطر به شاید .نشه تبدیل عشق به بود گرفته رو وجودم که هوسی که نخواستم

 .نه عشق اما داشتم زیاد دختر دوست .بودم نکرده تجربه رو حس این حتی سن اون تا
 یه نپایی سن تووی همشون پسرا .شم عاشق بتونم که بود تلنگری برام نگاه اون شاید
 رفتیم رو روز اون .بودم نکرده لمس رو حس این اصال   من اما .دارن عشقشون از خاطره
 آراد .نخورم هم شام دادم ترجیح و آوردم باال رو همه خوردم که ناهارمو .بودم آشفته .خونه
 انقدر مشکلم دونست می خوب اما دارم مشکلی چه دونست نمی شاید .اومد نمی طرفم
 .یستن کردنم جین سیم برای مناسبی وقت و دارم تنهایی و آرامش به نیاز که هست بزرگ
 صورت تصویر .اومد نمی چشمام به خواب اما بود شده قرمز چشمام .برد نمی خوابم شب
 موهای ایش؛ قلوه های لب رنگش، آبی چشمای .بود چشمام جلوی همش ماهش مثل
 از و بخوابم خواست نمی دلم .رفتن می رژه چشمام جلو صورتش اجزای همه .لوندش بلوند
 آراد اتاق در جلوی .شدم آماده همیشه از تر زود شد که صبح .شم محروم چهره اون دیدن
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 دنکر  بیدار برای باید همیشه .داشت حقم .کرد نگاهم تعجب با .بیرون اومد آراد که بودم
 از خودم کنه بیدار رو من که این بدون بود عجیب براش این و ذاشت می وقت کلی من
 بحیص سر...برادر باشه خیر- :پرسید و باالپرید هاش ابرو از یکی .بودم شده بیدار خواب
 هیچی دیروز از که شده تموم صبرش دونستم می !!!وایسادی من اتاق در جلو آماده حاضر
 تمدونس نمی خودم که چیزی از گفتم؟ می چی من اما بزنم حرف خواست می االن .نپرسیده
 وهقه چارچوب و بود ایستاده اتاقش در جلوی طوری همون آراد گفتم؟ می بردارم برای باید
 و بستم هامو چشم .کرد می نگاهم سینه به دست و بود گاهش تکیه اتاقش در رنگ ای
 می مگه ولی بگم برادرم به رو چیز همه بودم کرده آماده رو خودم .کشیدم عمیقی نفس
 که ینا برای گفتم می چیزی نباید فعال   ؟ بزنم حرف چیه دونم نمی که حسی از تونستم
 خودت وقتش به بگم بهت تونم نمی االن آراد- :گفتم کنم موکول بهتری زمان به رو توضیح
 من گفتم بهش .شد هم طور این و کنه نمی کنجکاوی حد از زیاد دونستم می .فهمی می
 من و نکرد مخالفتی هم اون .بیا هم تو خوردی رو ات صبحانه وقت هر پارک تووی رم می
 هم ور بلند های شمشاد بین حتی .کنم پیداش تا کردم رو و زیر رو پارک کل .پارک رفتم
 .بستم رو هام چشم و کشیدم دراز پارک های چمن روی امید نا .نبود ازش اثری اما گشتم
 .داد نوازش رو گوشم آراد صدای بعد کمی

 بود؟ پارک خیس چمنای روی خوابیدن برای عجله همه اون-

 سوئی پشت دیدم که شدم بلند سریع و اومدم خودم به تازه خیس چمنای گفت وقتی
 :گفت شوخی به و خندید بهم آراد .شده خیس کامال   شرتم

 !شدی؟ عاشق نکنه خیسن؟ چمنا این نفهمیدی یعنی پسر چیه-

 :گفتم و لرزیدم .بودن کرده وصل وجودم به برق انگار

 گی می چی بفهم ...آراد شو خفه-

 روی از هم حرفش بود؛ نزده بدی حرف .کنه تعجب داشت حق هم باز .کرد نگاهم زده بهت
 :گفت و شد جدی بار این .کردم برخورد بد اینقدر چرا دونستم نمی من و بود شوخی

 .شدی عاشق واقعا   که این مثل نه-

 :گفتم و اش جمله دوباره تکرار از شدم عصبی
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 .بگو پرت و چرت کم آراد-

 حرف .شدم دور مبهوتش های چشم جلوی از .بیا شد تموم دویدنت توهم .خونه رم می من
 عاشق واقعا   که این مثل نه " ، "شدی عاشق نکنه" .شد می اکو ذهنم تووی مدام آراد های
 سپ .شدم عاشق من که بده تشخیص بود تونسته دونست نمی هیچی که برادرم "شدی
 ریکا مگه فایده؟ چه اما.شدم دختر اون عاشق بود شده باورم دیگه .بودم شده عاشق حتما  
 هب روز هر .بود بد خیلی ها روز اون حالم .بیارم درد به سرتو خوام نمی .اومد می بر دستم از
 بینمب ازش اثری حتی که این بدون تر دراز پا از دست اما پارک رفتم می دوبارش دیدن امید
 خدا ارانگ .بودم شده امید نا کامال   مدت این تووی .بود گذشته هفته یک حدود .گشتم می بر
 سرش هم اون .بودم نگفته آراد به چیزی هنوز .خودش پیش باال اون بود برده رو پری اون
 می اهمیت درساش خوندن به هم خیلی و بود دانشگاهی پیش .بود مشغش و درس تووی
 دانشگاه زا قبل که من برعکس .بود گرفته بازی پارتی لکی با پدرم هم معافیتش کارت .داد
 خیلی .بینمشب تونم نمی بودم رسیده نتیجه این به دیگه .بود شب شنبه پنج .سربازی رفتم
 بار یه برای حتی تونم نمی و عاشقم دونم می که شد می روزی شیش که بود آور عذاب
 یشونیمپ روی بودم گذاشته رو ساعدم و بودم کشیده دراز تختم روی .ببینم رو عشقم دیگه
 نکردم نگاهم حتی .تو اومد آراد و شد باز در که ندادم جوابی .شد بلند در تق صدای که
 آراد بدم تشخیص تونستم عطرش بوی از فقط اتاقم تووی اومده چی برای داداشم ببینم
 هک لبخندی .برداشت پیشونیم روی از رو دستم و نشست تختم روی اومد .اتاق داخل اومده
 من که بحثی .کرد باز رو بحث سر خودش که کردم نگاهش فقط .موند جواب بی زد بهم
 .نبودم دخیل تووش خیلی

 تو؟ چته داداشی-

 هیچی-

 :گفت و شد عصبی

 نزدمتا تا بده رو جوابم .موال به خر ننوشته من پیشونی روی آریان-

 اضرح روز اون .ببینم بازم رو عشقم ذاشت نمی که خدا از حتی .بود گرفته دنیا کل از دلم
 - :گفتم دلخور همین برای .ببینم بازم رو عشقم بتونم ولی بکنم کاری هر بودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 261 

 .روش هم شما داداش؛ آقا زده مارو خدا

 :گفت و کرد استفاده فرصت از آراد

 !داری؟ هم دلیلی براش زدتت خدا گی می که تویی خب-

 :کرد سرباز قلبم تازه ولی عمیق زخم و شد لبهام مهمون پوزخند

 دنبالم؟ اومدی تو اومدم دیر من پارک تووی یادته روز اون-

 خب؟ خب-

 وجودش چیز همه .ذاتیش خوشگلی .موهاش رنگ آراد وای .بهشتی حوری یه به خوردم-
 ...ولی بیام بیرون فکرش از تونم نمی .کنه می داغون منو

 :پرسید گونه وسواس آراد

 !چی؟ ولی-

 .مشبین نمی پارک تووی دیگه .زمین تووی رفته شده آب انگار دختر   .ندیدمش دیگه ولی-
 شه؟ ناپدید بعد و کنه داغون رو من بود این هدفش تنها یعنی .هفته یک شه می فردا

 بیارم درد به رو سرت خوام نمی .زدم بهش رو هام حرف تمام من و گفت نمی هیچی آراد
 دمچرخون رو سرم .پارک به رفتم دیدنش عشق به دوباره روز اون فردای خالصه ...جان ترانه
 داپی بود شده من عشق که دختری از اثری اما .زدم دید رو بزرگ تقریبا   پارک محوطه کل و

 :پرسید آراد که کشیدم آهی و فرستادم عقب به رو موهام کالفه .نکردم

 داداش؟ نیستش-

 :گفتم گرفتگی همون با و بود گرفته صدام

 نه-

 شبیه دیدم پشت از که دختری کردم حس دفعه یک .کرد سکوت و نگفت هیچی هم آراد
 .دمز  چنگ رو آستینش پشت از و دویدم سمتش به سریع .بود عاشقشم، که دختری اون
 وقتی .آورده هجوم لباس به طوری این کی ببینه که من سمت برگشت هراسان دختر  
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 .باال ترف ضربان و شد کوتاه قلبم ضربان کوهای رشته دوباره دیدمش دوباره من و برگشت
 حس خوبی به هامو دست لرزش .شد خیس دستم کف عرق از بود دستم تووی که شالش
 اب .گرفت اشک پرده هام چشم .اش شونه به خورد می بار چند ثانیه هر توی چون کرد می

  تعجب

 

 یهچ دونی می .چکید چشمام از اشک قطره یه و کنم کنترل رو خودم نتونستم .کرد نگاهم
 دارن حقم .ان دیوونه شن می عاشق اول نگاه تووی که اونایی کنن می فکر همه !ترانه؟
 برای دارن عجله خیلی .داغه تبشون خیلی بازه، می دلشو اول نگاه تووی که آدمی .خب
 تعشق بعد باشی، کرده تجربه رو اول نگاه در عشق کن فک حاال .عشقشون به رسیدن
 بوده نگت دلت چقدر فهمی می تازه بینیش می دوباره وقتی .ببینیش نتونی .بشه دور ازت
 :گفت تعجب با...بگذریم .شدی متحمل رو رنجی چه فهمی می .براش

 افتاده اتفاقی آقا ببخشید-

 :گفتم و لرزید ام چونه .نماش معصوم چشمای تووی شدم خیره

 سا هفته یه .ریشم به زدی آتیش لبخندت اون و نگاه اون با دونی نمی لعنتی .شده آره-
 ...تو بدون شم می دیوونه دارم

 .لبش روی اومده لبخند و شد آروم .شد عوض نگاهش رنگ سریع اما .کرد نگاهم تعجب با
 چی نفهمیدم دیگه ...بهش زدم زل شدن هیپنوتیزم که هایی آدم عین طوری همین من
 هی از .بود نیال اسمش ...شد می تر خوب روز به روز رابطمون و گذشت چقدر نفهمیدم .شد

 رو نیال من .نبود مهم برام اینا .بود شهر وسط تقریبا   هم خونشون و بود متوسط خونواده
 لعنتی ...نشد اما .بشه خونم خانوم و زندگی زن خواستم می .خواستم می زندگیم برای

 صرشع .کردم خرید براش کلی من و میالد برج رفتیم دیگه باهم روز یه .بشه که نخواست
 نگز  بهش که شب .مشترکمون خوردن غذا آخرین شد که خوردیم چیزی یه باهم رفتیم هم
 از هم من و کرد می ریجکت مرتب اما .شب دو ساعت تا زدم زنگ ها بار .کرد ریجکت زدم
 امرتون- :گفت و داد رو جوابم بالأخره .رفتم نمی رو

 :گفتم باور نا
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 !زدنه؟ حرف طرز چه این من عشق !من؟ نیالی-

 :گفت پرخاشگرانه نیال

 برم مه من و زندگیت پی بری بهتره .شده تموم تو و من بین چیز همه زارع آقای متاسفانم-
 .خودم زندگی پی

 اوایل .ترانه شه می ثبت خاطرم تو عمرم آخر تا صدا اون .بود آزاد بوق صدای هم بعدش
 ترف کنه آرومم اینکه برای آراد.باشه کرده باهام رو کار این من نیالی که کردم نمی باور
 داداش .تحقیق برای فرستادمش نمی کاش اما .بوده مجبور واقعا   شاید که کنه تحقیق
 وویت هم رو دخترا از نفرت تخم کشیدنش قد با بود شده سالش هیجده تازه که کوچولوم
 شچیز  همه نیال .شد نابود کرده کارو اون من با چرا نیال دید عینه به وقتی .کاشت دلش
 چیزا این .شهر پایین رفت می اون و کردم می اش پیاده شهر وسط من همیشه .بود دروغ
 هم لیمعمو زندگی یه از بیشتر نه که کافی قدر به خودم .نبود پول مهم .نبود مهم من برای
 اج همون از و شهر باال های پارک اومد می .بود دار پول پسرای زدن تیغ نیال کار اما .داشتم
 مامانش شوهر .بود کرده ازدواج هم مادرش و بود مرده پدرش .کرد می پیدا پسر دوست
 فروش مواد مرد یه آخر دسته و بود شده آواره و ویلون هم دختر واین بود نکرده قبولش
 .بود ارنگ نبود نیال هم اسمش .مواد ساقی به بود شده تبدیل دختر این .خونش بره می اونو
 گفت می یادمه .کرد می عاشق رو همه لنز با و بود ای قهوه .نبود آبی هاشم چشم رنگ
 .آورد در آراد رو کاراش همه گند ...آبی   که چشمام رنگ خاطر به نیال گذاشته اسممو بابام
 نیال از من از بیشتر اون .زخمش رو بشه نمک شد می باعث دید می رو من بد حال وقتی
 شخصیتش داشت تازه موقع اون .بود گذاشته منفی تأثیر اش روحیه روی .بود ناراحت
 حس یه .شه سابق آراد نتونست دیگه .شد خرد نیال کار با شخصیتش اما .گرفت می شکل
 یم دل .نبود صاف دیگه نگاهش .نفرت شبیه چیزی یه .دخترا به نسبت داشت عجیب
 همین رایب .بذاره پا زیر رو انسانیتش که نبود معنی این به این اما .بکوبه رو دخترا خواست
 ...بود شده دخترا خیال بی کال  

 داستانش ربط فهمیدم نمی حتی !چیه؟ منظورش شدم نمی متوجه .کشید عمیقی نفس
 :بپرسم سؤالمو دادم ترجیح .آراد و من داستان به چیه
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 و نم به ارتباطی چه ماجرا این نفهمیدم هم هنوز اما...متأسفم تلخت داستان بابت آریان-
 داره؟ آراد

 :گفت و زد تلخی لبخند

 اون .کنی گوش آرش زبون از هم رو ماجرا بقه باید .دونی نمی تو ...خوب دختر داره ربط-
 .نبودم داداشم فکر اصال   که بودم شده گم خودم درد تووی انقدر ها روز

 .شنوم می هم آرش های حرف مونم می منتظر-

 مه رو این باید اما .شده تموم گرون خیلی براش خاطراتش آوری یاد انگار .داد تکون سری
 یمتصم االن اما .مشکلشه حل برای راه بهترین اش گذشته با اومدن کنار که دونست می

 ور سرش و بود گذاشته جیبش تووی رو هاش دست .بگم بهش باره این در چیزی نداشتم
 لقو به که این خاطر به که این بابت کردم می تشکر ازش باید .پایین بود انداخته هم

 خوب اما .بود خریده جون به رو خاطراتش تکرار سختی بیاره در اشتباه از رو من خودش
 کردم لموکو تری مناسب زمان به رو کردن تشکر .داره تنهایی به نیاز فقط االن دونستم می
 .مکرد نگاه آسمون به شدم دور که کمی .کردم فراهم براش رو خلوتش حرف بی و آهسته و

 می بهم همیشه تیرداد بودم که بچه !!ستاره از بود پر شب آسمون !بود شده تاریک چقدر
 :گفت

 هی میره می که هم هرکسی .میشه متولد هم ستاره یه باهاش بیاد دنیا به که کسی هر-
 ...میره می ستاره

 و دش فشرده قلبم فکر این با شه؟ خاموش هم آراد ستاره بود قرار ها زودی همین به یعنی
 وقت االن .باال گرفتم رو سرم .داد نشون گلوم تووی ای توده تووی رو شدنش فشرده
 وبخ حالش .بهم داشت نیاز االن آراد .باشم قوی باید .باشم آروم باید االن .نبود شکستن
 .هست جفتمون به حواسش خدا !شه نمی نه .نمیشه خاموش حاال حاال آراد ستاره .میشه
 فتمر  راست یه .داخل رفتم و نبود تنم هم گرمی لباس .جونم به افتاد لرز و اومد سردی باد
 .بینمشب ها شیشه پشت از که نبود قرار دیگه .نزدیک از .ببینمش فردا بود قرار .آراد پیش
 از شدم می آروم !!بود شده تخسا بچه شبیه لعنتی .کردم نگاه اش بسته های پلک به کمی
 .شهن تبدیل ابدی خوابی به خواب این وارم امید فقط .بود خوابیده که این با حتی .دیدنش
 فتمر  .کنه تحمل رو وزنم تونه نمی دیگه کردم حس .لرزید به کرد شروع پاهام فکر این از
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 رو رمس .نشستم بود آراد با ارتباطیم راه تنها که لعنتی شیشه اون روبروی صندلی روی
 وشمگ کنار صدایی که بود گذشته چقدر دونم نمی .بستم رو هام چشم و باال به رو گرفتم
 :شد بلند

 صبح کردم روی زیاده خیلی ... ترانه ببخش-

 اش نداشته برادر جای براش آراد .بزنه حرف طوری این باهام دادم می حق بهش .بود آرش
 ختت به داده تکیه گاهت تکیه ببینی بود سخت .داشت هواشو همیشه و بود کرده پر رو

 .بیمارستان

 .آراد مورد در کردم عمل افراطی خیلی هم من شاید...توئه با حق .نداره ایرادی-

 بقیه مورد در باید .داشتم من اما .بزنه نداشت حرفی .کرد سکوت و بست رو هاش چشم
 چرا ینمبب بودم شده کنجکاو .داستان اصل به رسیدم می باید .بپرسم آراد زندگی داستان
 !گذاشته؟ اثری چه دقیقا   و گذاشته اثر زندگیمون روی تلخش سرگذشت و آریان

 آرش-

 .بزنی رو حرفت منتظرم که این یعنی این .نزد حرفی و کرد نگاهم

 خیلی !بگی؟ رو اش ادامه توهم شه می حاال .اومده سرش به چی کرد تعریف برام آریان-
 .اومده سرمون به چی بدونم دارم دوست

 خاطراتش غرق که بود آرش نوبت حاال .کرد شروع و داد تکون رو سرش آرومی به آرش
 :شه

 از بعد ولی بود تفاوت بی دخترا به نسبت قبلش تا بود؟ شده چطور آراد گفت بهت آریان-
 آراد .شم نمی جزئیاتش وارد ...بگذره کنارشون از عادی خیلی نتونست دیگه نیال ماجرای
 و رگیتا و کشیدنش نقاشی از اون .نداشت کم چیزی هنر از خداییش و بود ای حرفه نقاش
 خترید تصویر داشت ...خونشون رفتم روز یه .بود گرفته یاد آریان لطف به که زدنش پیانو
 روی بکشه بوم روی رو نظرش مورد نقاشیه که این از قبل که داشت عادت .کشید می رو
 مد ظاهرا   .بود زیبا خیلی ک بود کشیده قلم سیاه با رو دختری .کشید می قلم سیاه با کاغذ
 هیچ دختر اون .بکشه زیتونی رو بود ذهنش زاده که دختر اون چشمای بود این نظرش
 هی خواست می وقتی بار اولین برای .چشماش حالت و رنگ جز به نداشت تو به شباهتی
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 این اما .کنه شروع صورت گردی از داشت عادت همیشه .کرد شروع چشم از بکشه پرتره
 راچ پرسیدم ازش و دیدمش من اینکه از بعد .دختر اون های چشم سراغ رفت مستقیما   بار
 :گفت و نقاشیش چشمای تووی زد زل کردی شروع اینجا از

 چشماشم عاشق-

 تورو که این تا گذشت روز چند ...بود ندیده تورو هنوز موقع اون .کردم نگاهش متعجب
 به یرهخ یا متعجب نداشت عادت .اینا نرسا خونه رفتی می داشتی وقتی .خیابون تووی دید
 تبدیل وت به نظرش مورد دختر از پرتره تصویر که شد چی دونم نمی دیگه ...کنه نگاه کسی
 .ومب روی آورد رو تصویرت ذهنش از .نکشید قلم سیاه با کاغذ روی رو تصویر بار این .شد
 رمتحی .موند باز حیرت زور از دهنم و کردم تعجب دیدم رو اش شده کامل نقاشی   من وقتی
 گذاشتی؟ عکسشو بومت باالی که نیست دختری اون شبیه که این آراد- :پرسیدم

 :گفت و نقاشیش دختر چشمای تووی شد خیره

 زیتونیشم چشمای عاشق .ببین رو چشماش ...واقعیه این-

 بالأخره بعد روز چند .شده مند عالقه دختر یه به و هست مرگیش یه آراد فهمیدم روز اون
 اون وویت رفتی که دیدتت گفت .کیه دختر اون و شده چی که بکشم زبونش زیر از تونستم
 هب مخصوصا   .کنه تجربه رو حسی همچین دیگه محاله داداشم که دونستم می .آپارتمان
 خوش .پذیره امکان تو دست به فقط آراد شدن خوب دونستم می .آریان تلخ تجربه خاطر
 مین اما .زندگیمون وسط افتادی صاف و آراد نجات برای نعمتی تو میکردم فکر بودم حال

 ارهچیک و هستی کی بفهمم کردم سعی .داداشم ساله پنج عذاب شدی خودت تو دونستم
 دامی نا داشتم که وقتی درست ساختمون، اون در دادن کشیک روز چند از بعد بالأخره .ای
 ور خونتون .نرسایی دوست فهمیدم تا کردم تحقیق کلی .اینا نرسا خونه اومدی شدم می
 شده ترس چشم دونستم می .جلو آد نمی گفت اما .آراد به دادم رو آدرسش و کردم پیدا
 یگهد دختر یه نبود مهم برام .داشتم زیاد دختر دوست .شدم کار به دست خودم همین برای
 اوایل .شدم دوست هم نرسا با همین برای بشه اضافه اطرافم دخترای کلکسیون به هم
 همه شد نرسا اما .بکشم کنار بعد و کنم آشنا باهم رو آراد و تو که بود این فقط هدفم
 می رو نرسا فقط و زدم می بهم اطرافم دخترای با بود ای بهونه هر به کم کم .زندگیم
 یم فکر .شدید دوست دیگه باهم آراد و تو که شد چی نشدم متوجه دیگه اصال   .خواستم
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 دیگه چیز یه سراغ برم خوام می اما .بدونی دیگه هرکس یا من از بهتر تو رو قسمتا این کنم
 کرده وارد بهم زیاد شوک داستان جای همین تا .کردم نگاهش متعجب .دونی نمی تو که
 شمب من تا بوده نقشه یه چیز همه کردم می حس .نرسا با دوستی از هدفش مخصوصا   .بود

 .نکردم توجه هم نقاشی مورد در آرش های حرف به حتی .آراد بازیچه

 :دادم ادامه باز و کشید آهی آرش

 افشین هم طرفی از .رو آراد خواست می عجیب که بود دختره یه .دانشگاه بود رفته آراد-
 از رمت دو که افشین همین- :گفتم بهت با !که؟ شناسیش می .داشت دوست رو دختره اون
 !دانشگاهمونه؟ توو تره باال من

 :داد ادامه و داد تکون مثبت نشونه به سرشو

 شیدا که دونست نمی هنوز موقع اون آراد .آراد عاشق شیدا و بود شیدا عاشق افشین-
 تدوس خیلی رو تو .برسن بهم دوتا این تا کرد نمی گذار فرو تالشی هیچ از .داره دوسش
 مارگزیده چون داد نمی نشون بهت .کنه تجربه دوستشم رو حس این خواست می و داشت
 نشون بهت .بود زبونش زیر هنوز طعمش اما بود نخورده رو گندم نون درسته .بود شده
 ذابع کمتر .بخوره زخم داداشش از کمتر رفتی و گذاشتی نیال مثل روز یه اگه که داد نمی
 تو دبع و بود آریان عشق از تر داغ خیلی عشقش دونست نمی اما .بیوفته جونش به الهی

 بابا هک گفت می شیدا به هرچی .اصلی بحث سر برگردیم .اینا خیال بی .جهنم شد زندگیش
 شدوس گفت می فقط .داد نمی جوابی شیدا کنی نمی قبولش چرا خوبی این به افشین
 .هش آروم و کنه بغلت که تو پیش بیاد خواست می .خیلی روز اون بود عصبی آراد .ندارم
 به مد که بود خونده یاسین شیدا گوش توو انگار .بده نجات مغزشو تنت عطر خواست می
 مادرت و پدر بود قرار روز اون فردای .تو زندگی سر میام حاال ؟!شد چی اما .داد نمی تله
 نشگاهدا از هم تیرداد .بود باریده برف .خونه گشتی می بر باشگاه از داشتی .بگیرن طالق
 سمت رید می هم همراه و آراد بغل تووی پری می همیشگیت عادت طبق .بود اومده
 نای همه و .میاد سرت پشت هم تیرداد .داخل ری می و کنی می باز کلیدت با درو .خونتون
 .داداشته تیرداد دونست نمی که اون .بینه می خودش چشم با چاره بی آراد رو ها صحنه
 .نهک ترجمه برام فرانسه زبان به رو متن یه بود قرار .بودم خونشون منم .خونه اومد روز اون
 تو رفت .نداد هم سالممو جواب .خونه اومد که بهش بدم رو ها متن اون خواستم می

 گفتم .گرفتمش زور به اتاق تو رفتم .هم به ریخت رو نداشت و داشت چی هر و اتاقش
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 برام و کردم آرومش بختی بد با خالصه ....آرش شدم نابود گفت ؟!شده؟ چی داداش
 هتب دیگه گرفت تصمیم .داری برادر یه تو دونستم نمی هم من .رو چیز همه کرد تعریف
 .شه جدا ازت بکنه خیانتت به ای اشاره که این بدون زدی زنگ تو وقت هر و نزنه زنگ
 اون .ارهبی طرفش روی به هم بعد و شده خیانت بهش بفهمه که مرد یه برای سنگینه خیلی
 گرفته دستشو که دیدی شیدا پیش رو آراد تو که هم فرداش !آراد مثل مغروری مرد هم
 داره دوسش چقدر که گه می آراد به شیدا روز همون .کنه می قانعش داره و دستش تووی
 ولیاقتش گفت .بود آراد پیش اونجا من بهش زدی زنگ وقتی شب .میشه عصبی هم آراد و

 گوش با رو صداش لرز هم من !نه؟ یا کردی حس رو صداش لرزش دونم نمی .نداری
 زا منو .زد می زجه آراد .کردی قطع که این از بعد .دیدم چشم با رو بدنش لرز هم و شنیدم
 ولط خیلی .نبینم اشکشو از خیس صورت من و شه حفظ ابهتش تا بیرون انداخت اتاقش
 اشه نقاشی همه اون از بعد .کرد تو های چشم رنگ اتاقشو .بیاد کنار خودش با که کشید
 نگاه هاتو فیلم روز هر و اتاقش تو گذاشت و خرید هم بزرگ وی تی یه .بود تو صورت هم
 کلی همین برای .بره که میاد روز یه دونستم می گفت می و بهت شد می خیره .کرد می
 شدت به دانشگاهش درسای .کنم نگاهش بتونم عمرم آخر تا که گرفتم عکس و فیلم ازش
 خواهش استادا تک تک از رفت می و داشت هواشو خیلی فرشته وسط این .بود کرده افت
 باهاش هم تا اینا آراد خونه رفت می هم خودش .بدن رو شدن پاس نمره آراد به تا کرد می
 شد باعث هاشون آمد و رفت همین .بده توضیح براش هارو درس از کمی هم بزنه حرف
 .هم کنار بشن خوشبخت و بیوفته آریان دل به مهرش

 و بود کرده خیانت آراد نه واقعا   یعنی .اشک از شده خیس صورتم دیدم اومدم که خودم به
 به شدنمون نابود .بود رفته بین از ساده تفاهم سوء یه خاطر به زندگیمون یعنی !من؟ نه

 کترد اتاق تا چطور نفهمیدم !شد؟ نمی مربوط کدوم هیچ به که بود تلخ تجربه یه خاطره
 رسیدت .نیست خوب اصال   حالم دید که هم اون .آراد پیش برم بزاره که خواستم ازش و رفتم
 سلبا .ریختم می اشک مدام و بگیرم رو ریختنم اشک جلو تونستم نمی .برم داد اجازه و

 کنم لتحم تونستم نمی ولی برم فردا از بود قرار .اتاقش تووی رفتم و کردم تنم استریل
 .نمشببی خواستم می فقط االن اما داشتم ذهنم تووی جواب بی سؤال کلی درسته .رو چیزی
 بره که این از قبل نگاهم .رسید می گوش به کوچیک مانیتور اون از قلبش ضربان صدای
 زنده هنوز من عشق دادن می روشنشون های خط .مانیتور اون سمت رفت آراد سمت
 عشق به داره هم باز کردم تبدیلش نفرت به ساله پنج که حسی دادن می نشون .است
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 ومدنا می پایین وقت هر و رفت می باال من عشق رفتن می باال ها خط وقتی .میشه تبدیل
 کنارش نشستم .اش بسته های پلک سمت رفت نگاهم .شد می سرازیر دلم به آرادم مهر
 رومیآ به .گرفتم دستم توی رو بود وصل بهش آنژیوکت که دستی و گرد صندلی اون روی
 بود کرده تحمل چطور .رو عاشقم مرد دست بوسیدم و گذاشتم دستش روی رو هام لب
 دستش روی هام چشم از اشکی قطره .بود کرده تحمل تنهایی رو درد این .رو درد این
 داشت هم اش بسته های چشم همین با مردم .باال رفت قلبش ضربان صدای و چکید
 .مبریز  اشک من نداشت دوست آراد .کردم پاک رو اشکام سریع اشکام به کرد می اعتراض
 - :زدن حرف به کردم شروع

 آراد گفتن رو چی همه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .دمکر  لهش ناخواسته که غیرتت و غرور برای بمیرم ... خواستی می توضیح ازم کاش ای-

 :گفتم و زدودم رو زدن می پرسه صورتم روی دوباره که اشکاهایی

 وبارهد و بسازیم نو از رو زندگیمون تونیم می !آخه؟ سالمونه چند ما مگه .نداره عیبی ولی-
 داد سر فریاد دلم ته از ندایی یه باشیم خوش باهم

 !چی؟ نخوادتت دیگه آراد اگه-

 ارهاش با .داره حق هم نخواد منو اگه که کردم اذیتش انقدر ولی کنم فک بهش خواستم نمی
 .شدم بلند تموم وقت گفت می که پرستار خانوم

 .دلم عزیز شی خوب زود باید .میام باز فردا میرم من ...آرادی-

 دور بیمارستان نور کم راهرو از و آوردم در هم رو استریل های لباس .بیرون رفتم اتاق از
 همه هم باز دیدم .بیرون رفتم بود زده "ممنوع ورود" عالمت روش که دری از و شدم
 از رو موهام هم اون .تیرداد بغل تووی پریدم و کردم بغض .کنن می نگاهم دارن و اومدن
 رو من بود قرار امشب !!شدم می آروم مگه اما .شم آروم بلکه تا بوسید می روسری روی

 و اشمب کرده استراحتی هم حموم برم هم که بودن کرده اجاره که ویالیی اون تووی بفرستن
 این از عدب شب .ویال به برم کرد مجبورم تیرداد باطنیم میل خالف بر .آراد پیش برگردم باز
 تمداش .پایین اومدم و گرفتم دوش رفتم .خوردم نرسا و فرشته و غزل زور به غذا یکم که



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مهدیس مسکینی – بخونم از چشمای تو میخوام 

telegram.me/romanhayeasheghane 270 

 هب سینی فرشته .بودم فکر تووی هم حسابی و .کردم می خشک شومینه روکنار موهام
 و دز  لبخندی .بود قندون یه و چایی استکان دو شامل سینی محتویات .پیشم اومد دست
 :گفت آروم

 چسبه می-

 دتش به و بود قدیمی چیزش همه ویال این .کرد اشاره باریک کمر های استکان به چشم با و
 اون از بردن لذت که داشت درگیری ذهنم انقد من اما .داشت رو گذشته هوای و حال
 هک کردم تاکید سر با هم من .اومد نمی چشم به تابش و پیچ تووی اصال   دلچسب فضای
 :گفت هم باز فرشته

 بشینم؟؟ تونم می-

 رد .شه باز ام پژمرده های لب غنچه شد باعث که کرد مطرح رو درخواستش مؤدبانه خیلی
 :گفتم فقط سؤالش به پاسخ

 بفرما...جان فرشته کنم می خواهش-

 .ذاشتگ بینمون هم رو سینی و شومینه کنار کرمی های بالشتک از یکی روی کنارم نشست
 هچار  بی .سوخت می داشت چوبا اون مثل منم دل .آتیشش و شومینه به بودم شده خیره
 آراد داد نمی اجازه دکتر اگه قطعا   .بزنم داد خواستم می .بود کرده باز سر هم باز که عشقی
 زیرو که هایی هیزم به شدم خیره باز و کشیدم عمیقی نفس !!شدم می نابود ببینم رو
 هم شاید و داشت جون بود، سبز روزی یه .آراد و من عشق مثل درست داشتن جون
 نفرت به ما عشق که شد چی !آوردن؟ در جا این از سر که شد چی اما .داد می شکوفه
 ینا بختی بد مورد در که سؤالی برای هنوز !هیزم؟ به چوبی های ساقه این و شدن تبدیل
 :گفت فرشته که بودم نکرده پیدا بود شده ایجاد ذهنم تووی عشقمون و ها هیزم

 داره حقیقت چیز همه میدونی .بگم بهت رو چیزایی یه منم خوام می ترانه-

 لو سخن پنبه و کشید آهی .نکردم کج رو نگاهم مسیر حتی ندادم نشون العملی عکس
 :ریسید سر از رو اش کرده

 نمی ترانه .بودم شده آشنا باهاش که شد شروع وقتی همون از دقیقا   آراد تلخ خاطرات-
 ادمهی .مغموم آراد یه بود شده تبدیل مغرور آراد یه از .بود اومده کبرش سر بالیی چه دونی
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 هی بود جالب برام .کرد نمی قبول آراد ولی پیش رفتن می ها خیلی دانشگاه اول های روز
 خبر دیگه .ره نمی دختری هیچ طرف داره هم معقولی مالی وضعیت که سال نوزده پسر
 دوندن هم افشین موقع اون .کرد نمی شرکت اردویی هیچ تووی که بود جالب ...که نداشتم
 دبع و موند سال چند .بده ادامه نتونست کرد اش چاره بی شیدا که این از بعد .خوند می
 .دیمبو دوم ترم .گفتم می آراد مورد در داشتم .شد تو رشته هم شما دانشگاه رفت تو مثل
 .ودب اومده هم آراد .رفتم مامانم کردن راضی با هم من .آبعلی رفتن می داشتن ها بچه اکیپ
 ما های برنامه تووی که بود بار اولین ترم دو از بعد .بود مشکی دست یک هاش لباس کل

 آراد ماا .خندیدن می همه و گفتن می پرت و چرت ها بچه برسیم که وقتی تا .کرد می شرکت
 زیر و بود گوشش تو هندزفری .بود شده خیره بیرون به و شیشه روی بود گذاشته سرشو
 اقمشت و بود نشسته تر طرف اون کمی شیدا .کرد می زمزمه خودش با رو چیزی داشت لب

 می .بیارم در اینا کار از سر خواست می دلم خیلی .رو شیدا افشینم .کرد می نگاهش
 همه زرو اون .چیزا جور این و عشقی مثلث های مایه تو چیزی یه .بزنم حدسایی یه تونستم
 وجهت بلکه تا شیدا سمت کرد می پرت برف گوله همش افشین .گذروندن می خوش داشتن
 ایینپ داشت و بود ایستاده بلندی یه باالی که آرادی به بود خیره اون اما .کنه جلب رو اش
 با .شنیست هم شیدا شدم متوجه که شدیم دخترا از تا چند با بازی مشغول .کرد می نگاه رو
 یادز  خیلی باهاشون ام فاصله .زدن می حرف داشتن .آراد پیش رفته شدم متوجه دقت کمی
 فتمر  نشن من متوجه کدوم هیچ که طوری همین برای بشنوم صداشونو تونستم نمی و بود
 ضاعاو باز اما شنیدم می سختی به ر صداشون .ایستادم بود برف از پر که سنگی پشت
 از نهدلبرا هم رو شرابیش چتری موهای .کنه می گریه داره شیدا شدم متوجه .بود شده بهتر
 آراد به گاهی .برد می رو پسری هر دل قطعا   که طوری بود انداخته بیرون مشکیش کاله
 مک چیزی زیبایی از واقعا شیدا .کنه نمی لوند دختر این به ای توجه چرا که کردم می شک
 یم جرئت به که شیدا های زیبایی حتی که بود اشتها خوش خیلی آراد انگار ولی نداشت
 شدم وجهمت دقت کمی با .نبینه رو بود پزشکی دندون دانشکده دختر ترین زیبا بگم تونم
 انقدر .کشید فریاد آراد دارم دوست خیلی من آراد ولی- :گه می داره و گرفته شیدا صدای
 مونه از مطمئنا   و بشنوم صداشو تا باال اومدم می رو راه همه این نبود نیاز دیگه که بلند
 عاشقش منم .داشتم دوسش منم .داری دوست منو که جهنم به- :شنیدم می هم پایین
 بالاراده .بودم شده کنجکاو یکم از بیشتر خیلی .خیانت از شده پر ذاتت ...دختری تو .بودم
 .لرزید می هاش شونه که آرادی به کردم نگاه و کشیدم بیرون سنگ پشت از رو سرم
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 اعتماد خودم های چشم به .بود تصورم از خارج که افتاد اتفاقی بودم؛ اش خیره متعجب
 صداش و هاش شونه غرور همه اون با پسری شد می مگه .زدم پلک بار چند .نداشتم
 می بهم ازت حالم !شیدا؟ میگم چی فهمی می- .بود عمیقش بغض از نشون اینا .بلرزه
 پیش ابهتش خواست نمی شاید .کشید عمیق نفس ........از هم و نیال از هم تو از هم .خوره
 نچو اومده پایین هم ها بچه همه و من پیش ابهتش نداشت خبر دیگه .پایین بیاد شیدا
 نیدنش برای تعجبم بیشتر .کردن می نگاه باال به دره پایین از داشتن تعجب با هم ها اون
 یزیچ یه دلش ته ولی بودی تو فهمیدم بعدا .کرد سانسورش که اسمی اون و بود نیال اسم
 .کنه هسکت بودم ترسیده من که بود عصبی انقد آراد .متنفره تو از بگه نذاشته که بوده
 ور ای دیگه دختر هیچ نه تو نه .خوامت نمی ..بردار سرم از دست شیدا- :کرد فوران دوباره
 شیدا .کارات این با کردی بخت بد رو افشین هم تو که کن گم زندگیم از گورتو ..خوام نمی
 نم چرا کنید؟ انتخاب باید پسرا شما همیشه چرا- :آراد از تر بلند زد داد و شد عصبی هم
 روی بزارم دست نتونم من ولی من روی بزاره دست باید افشین چرا ندارم؟ انتخاب حق
 گل .رادآ کنم می خشک خوشبخیتو شیره که باش متنظر ولی .کنم می گم گورمو باشه !تو؟
 تا و جا همون موند آراد .رفت بعد و .کنم می لگدمال هاتو آرزو گل کردی؛ له هامو آرزو
 ؟!نم چرا نگفت ولی .بود اومده در منم اشک که زد صدا رو خدا انقدر .کشید فریاد تونست
 آراد نه برگشت موقع که گذشت روز اون خالصه .شه می امتحان داره دونست می حتما  

 که اومد خبر بعد مدت یه و ندید رو شیدا کس هیچ روز اون بعد .شیدا نه و بود باهامون
 بیاد نتونست دیگه که جایی تا .شد می آب ذره ذره داشت هم افشین .انگلیس رفته

 ...دانشگاه

 لیو بده ادامه بودم منتظر انگار شد کشیده سمتش به نگاهم شد تموم هاش حرف وقتی
 مبری باید .گردیم می بر آریان و من فردا- :کرد عوض رو بحث چون بده؛ ادامه خواست نمی
 .ودب جالب برام .نگفتیم بهش آراد مورد در چیزی هنوز .برگشته هند از که مامانش دنبال
 دونستم می که آراد مادر نه هند رفتن می بودن سفر خوش خیلی که هایی ایرانی معموال
 .بودم شنیده آراد از هم رو این .خارجی های کشور جای به بگرده رو ایران کل میده ترجیح
 رفتن پدرجون زانوی عمل خاطر به- :داد جواب و گفت اوهومی !هند؟- :پرسیدم تعجب با
 اون خبره؟ چه که افتاد هزاریم دو تازه .جهانه ارتوپدی مراکز از یکی که دونی می ...هند
 حرف هم با خوبمون خاطرات از خواست می دلش همش بودم آراد کنار که رویایی شب
 به هم .کنه کمک ما دوی هر به تونست می ها روز اون مورد در زدن حرف قطعا   پس .بزنیم
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 شکارا اما داره دوستم نیاورد زبون به وقت هیچ شاید .هاشو مهربونی بیارم یاد به که من
 دوباره آوردن دست به و بهبود برای آراد به هم .اومد می بر عاشق آدم یه از همه

 و زد بونیمهر لبخند بخوام؟ چیزی یه ازت تونم می- :گفتم فرشته به همین برای .سالمتیش
- :کردم مطرح مؤدبانه خیلی خواستمو در .دم می انجامش توانم حد در عزیزم حتما  - :گفت
 قتو خیلی .بود جالب خودم برای .شم می ممنون بیاری رو آراد تاپ لپ برام کنی لطف اگه
 قتو خیلی ...رو دیگران با زدن حرف درست بود رفته یادم .بودم شده جانب به حق که بود
 یلیخ که فرشته اما .بود گرفته تخس دختر یه رو جاش و بود مرده خانوم و مؤدب ترانه بود
 دیگه چیز اگه ...دلم عزیز حتما  - .براش نداشت تعجب جای همین برای شناخت نمی منو
 به همین برای نیومد یادم چیزی دیگه و کردم فکر کمی بیارم برات بیارم بگو هست ایم
 بامش .ساحل لب برم شدم بلند و کردم بسنده .نیست چیزی دیگه ممنون نه- :گفتن
 .تخواس می شکستن دلش بود گلوم تووی که بغضی .خواست می دریا صدای دلم عجیب
 ور من عاشق معشوق قلب که نداشت وجود نیالیی کاش .تر بد هم آراد .بودم کرده بد من
 می جازها کاش .داره دوسم گفت می بار یه کاش .بود کرده رفتار بهتر کم یه کاش .کنه نابود
 یم سیلی تا چند و ماشینش از بیرون بود اومده روز اون اگه شاید .بدم توضیح براش داد

 همه خواست می توضیح و کرد می تیرداد حواله مشت تا چند و من گوش تووی خوابوند
 اب بده توضیح برام که کردم می داد بی و داد کافه تووی روز اون من کاش .شد می حل چیز
 بود من جای کسی هر اگه .ما نبودیم مقصر انقدر کاش .داره کار چی چتری شرابی مو اون
 آراد و خودم گناه خواستم نمی من اما تقصیر بی تقدیر گردن انداخت می رو اشتباهات این
 روی چپوندم هم رو کالهم و برداشتم رختی چوب روی از شنلمو ...قسمت گردن بندازم رو
 رو ای نرده در   .شد می باز دریا به رو ویال پشتی در .بیرون زدم ویال از طوری همون .سرم
 برم دمترسی لحظه یک و بود توفانی عجیب دریا .ویال از بیرون رفتم و کردم باز سختی به
 چشمم شپی آراد بسته چشمای نبود ترسی دیگه ...جلو رفتم و کردم غلبه ترسم به اما .جلو
 سطو .شکست بغضم .رفتم می باید اما بود چی رفتن جلو همه اون از هدفم دونم نمی .بود
 کردم می شکر اما بود داده بهم زیاد سختی درسته .کردم می صدا رو خدا و زدم می داد دریا
 آوریش یاد و بهش کردن فکر از لحظه یه .دارم رو خدام هست حواسم بدونه اینکه برای
 سوز .گرفتم فاصله آب از و برگشتم .کردم گرد عقب رو بودم اومده که راهی و شد آروم قلبم
 قامت با گوشه یه آراد پدر *** ....کنه رخنه وجودم به سرما شد باعث که اومد می سردی
 پیش هفته دو .سرش روی بود گذاشته رو بیمارستان مادرش اما بود ایستاده خمیده
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 .بوده دهاوم تغاریش ته سر بالیی چه بگه بهش که نداشت رو جرئتش کسی و بود برگشته
 اونم .مدهاو پسرکش سر بالیی چه که بگه بهش بود شده مجبور فرشته هفته دو از بعد حاال
 هک دورانی همون .رسیدیم می افتضاح دوران اون به داشتیم کم کم .آراد تولد روز دقیقا  
 به رادآ تاب لب .بود چی نداشتم ذهن حضور من اما خطرناکه آراد برای خیلی بود گفته دکتر
 دنخور  دل خون به داشتم اما .بذارم رو ها فیلم براش تونستم می حاال .بود رسیده دستم
 آراد مادر حتی .نبود من به حواسش کسی .ریختم می اشک و کردم می گوش مادرش های
 شالم .کشم می پسرش برا خودمو دارم چرا من نپرسید حتی .کین ها غریبه این نپرسید هم
 چرا پسرم- :زد می زجه داشت آراد مادر .نداشتم برداشتنش به تمایلی و بود افتاده سرم از
 خواستم می آورده؟ سرت رو بال این کی !شدی؟ بیمارستان تخت دراز به دراز طوری این

 مادر آراد برات بمیرم .وایسادی مرگ قدمی یه دونستم می چه ...پسرم گل کنم دومادت
 مبمیر  .نفهمیدم من و خوابیدی بیمارستان تخت روی طوری این اس هفته سه که ام مرده
 مسر  با دستش اینکه بدون و طرفم اومد .شد من روز و حال متوجه فقط آریان بین این در

 طوری این عشقش نداشت دوست آراد- :گفت و سرم روی کشید شالمو کنه پیدا تماس
 لمهک گفتن با داداشم زن بخوابه راحت بیمارستان تخت رو حداقل بزار ...بده نشون موهاشو

 کلمه این واقعا   شد می خوب حالش آراد اگه .آورد هجوم هام چشم به اشک "داداشم زن"
 ورودی در سمت دویدم بغض با .آد می پیش چی دونست می کی اما .شد می من مال

 یرونب بدنم از کامل هنوز و بودم خورده سرما بود توفانی دریا که شب همون از .بیمارستان
 .نمک تخلیه خودمو کمی تا ساحل لب برم خواستم می .بود گرفته بد هم صدام .بود نرفته
 یاتیب پویا از آهنگی و برداشتم رو هندزفریم ساحل سمت افتادم راه و شدم تاکسی یه سوار
 یه شفیقن رفیق باهم عشق و غم نباشه غم تووش که عشقی هست مگه :کردم پلی

 شرمنده که چشمام به عمیقن بس از شن ننمی درمون که هست ها آدم دل رو زخمایی
 ستدو قلبمو تو بعد دیگه دیگه نمیشه خوب جاش که هستی زخمی اون تو همیشه شونم
 فیحر  هیچ بدون رو کرایه پول من و ایستاد تاکسی) زندگیشه همه عاشق قلب ولی ندارم
 رستممیپ رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو ...(ساحل سمت رفتم و کردم پرداخت
 تو من کنن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو ام خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو
 پر هم هپرند ساحل تووی) ام خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو میپرستم رو
 گاران ...صدا سرو بی و بود آورم ساحل پیش هفته چند برعکس ...آدم به برسه چه زد نمی
 چشمای دوباره شدن باز با شد می آروم هم من دل کاش بود، شده آروم عاشقش دل
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 دستم رو موند که هایی دارم دوست چه م خسته و خاموش که ندیدی گمونم (معشوقم
 طعم با عشق از من نبستم هیشکی به دل ولی شکستم شکستم چجوری ندیدی گمونم
 دعا یا مونب پیشم یا بگیرم کی از سراغتو من بری ناگزیرم حسرت این گرفتار سیرم دلشوره
 آرزومو بربیخ اینجوری نرو میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو بمیرم کن
 اینجوری نرو میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو م خسته خیلی بخدا نبر
 ادد دارم دیدم اومدم خودم به م خسته خیلی بخدا م خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر
 چطور لعنتی ...نرو خودتم یا ببر منم یا نرو آراد ... نــــــــــرو- زدم می داد ....زنم می
 دمکر  گریه که کمی ...نموند برام نفسی که زدم داد انقدر .زدم می داد فقط بری میاد دلت
 حالم اول شدت اون به .شد کمتر دلم آشوب اما شدم خوب خوب گم نمی .شد بهتر حالم
 رمت خراب خرابم، حال و شه درگیر بیشتر ذهنم که نذاشت گوشیم زنگ صدای .نبود خراب
 ویتو بود وقت خیلی رو اش شماره که بود آریان .انداختم گوشیم صفحه به نگاهی .کنه
 سؤال چه خوبی؟ ترانه سالم- الو- ...عاشقانه های روز همون از درست .داشتم گوشیم
 مامانت ببینی که آراد کجایی ...کشید آه آریان !باشم؟ باید نکنه !خوب؟- !!ای مسخره
 از تبرادر  ببینی کجایی !بود؟ شده خم پدرت های شونه ببینی کجایی !زد؟ می زجه چطور
 ی؟کجای .بود ربط بی سؤالم دونم می- ....که ببینی منو کجایی !کشه؟ می آه برادری بی

 رنگ یک من با آسمون دل .اومد می صاف و روشن خیلی نظر به ...کردم آسمون به نگاهی
 بیام بگو نیار در بازی مسخره- :گفت کالفه خدا آسمون کوتاه   سقف زیر- !!امروز نبود
 کجایی بگو- !چی؟ برای پلیس !پلیس؟- :پرسیدم متعجب پلیس اداره بریم باید دنبالت
- :گفتن به آم می خودم ...داداش کن اس ام اس برام رو آدرس- .فهمی می دنبالت بیام
 به رو ردخونس تقریبا   آریان که باشه بوده مهمی چیز خیلی باید .کرد قطع و کرد اکتفا اوکی
 ام اس و دش بلند گوشیم صدای که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز .بود انداخته آشفتگی این
 باز تعجب زور از چشمام آدرس خوندن با .رسید دستم به "آریان داداش" مخاطب از اس
 ثلم غریبی عجیب کلمه "خیابون" کلمه جای به .بود عجیب حد از بیش پیامک متن .موند

 هرش حدی تا مدت این .متنش تووی بود زیاد خیلی ها این امثال بود شده نوشته "حیابوم"
 کلمه اون ورمنظ تونستم نمی بودم نگرفته یاد اگه .بودم گرفته یاد رو چالوس کوچیک نسبتا  
 ودب پر که شنی تنگ کوچه از و شدم دور ساحل از اوصاف این با .بفهمم وجقشو عجق های
 رو دستم تاکسی اولین دیدن با .رسیدم خیابون سر به و گذشتم هم کوچیک های ویال از
 ور اطرافش رنگی مشکی شطرنجی نوار که رنگ زرد سمند دربست- :گفتم و کردم بلند
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 المس .انداختم ماشین تووی رو خودم سرعت به من و ایستاد تر جلو کمی بود؛ کرده احاطه
 .خورد می رو من داشت هاش چشم با بود جوون که راننده مرد .نشدم جواب منتظر و کردم
 خوب چقدر آراد حمایت حس .اینا آرش باغ برم خواستم می که افتادم روز اون یاد ناگهان
 اب درسته .بود عالی عشق جنس از گاه تکیه داشتن حس و ذات بد مرد اون زدن کتک .بود
 رسوند منو مرد .موردش در بودم بلد خوب هم رو کشیدن پا با اما .زدم می پس دست
 ستمد خانومی باش ما مهمون- :گفت کنم حساب رو ماشین کرایه خواستم وقتی و کالنتری
 .دمش پیاده ماشین از و کشیم عقب رو بودم کرده دراز سمتش به کرایه پرداخت برای که رو
 که تومنی پنج .کرد باز برام نیششو که ماشین داخل شدم خم شاگرد صندلی شیشه از

 جنل به تو مثل صفتایی گرگ- :گفتم و راننده کنار صندلی روی انداختم رو بود دستم
 به فت .بود عام خاص زد زبون غیرتشون که غیرتایی با اون حیف ....رو ایرانی مرد کشیدن
 لهفاص ازش سرعت به سرشت پاک مردای دیبای رو شدی نجاست لکه یه مث که بیاد روت
 شالم داخل مرتب موهامو .کرد بدترم هم عوضی این بود خوب خیلی خودم حال ...گرفتم
 تحویل بهش رو گوشیم که خواست ازم محترم خیلی آقاهه یه .شدم کالنتری وارد و دادم
 که کردم تند پا .سرباز   اون به دادم تحویلش گوشیم کردن خاموش از بعد هم من .بدم
 شنیدن با که زدم می چرخ خلوت نسبتا   راهرو تووی داشتم ...داداش به برسم تر سریع
 ترانه- :رسوند بهم بلند گام چند با خودشو .طرفش به برگشتم آریان داداش زبون از اسمم
- :گفت پریشون ؟!شده چی بگو قران تورو شد آب ام زهره...داداش شده چی- بریم بیا بدو
 اخلد به منو و کرد باز رو رنگی سبز در نکن پیچم سوال انقدر...دختر فهمی می خودت بیا

 مگه خانوما؟ خانوم که شناسی می منو- زد پوزخند .شد قفل روش چشمم .کرد راهنمایی
 کرده رتغیی نشناسم؟ رو زندگیم سال شیش این کابوس شد می مگه ...نشناسمش شد می
 نارک آریان .بود شرابی مو دختر برام هنوزم اما بود بلوند .نبود شرابی دیگه موهاش .بود
 ریانآ داداش .. شیداس- :گفتم و آریان داداش طرف برگشتم شناسیش؟ می- :گفت گوشم
 رد کنار نظامی لباس و مرتب ریش ته با که مردی و داد تکون مثبت نشونه به سرشو
 که ردهم به شدم براق ...هستند زارع آراد قاتل ایشون...تندرست خانوم- :گفت بود ایستاده
 ادآر  گفته شما به کی...سرگرد جناب- .سرگرده بودم فهمیده دولتیش های نشان روی از
 شبه کردی؟ آشتی جنازش با بینم می چیه- :گفت هم شیدا قاتلش؟ بشه این که مرده
 ....شو ساکت- :کشید داد سرش سرگرد قبرستون سینه مال یا میشه من مال یا بودم گفته
 دل رو ذارم می داغتو بیاد مامانم جیگرگوشه سر بالیی علی والله به شیدا- :گفت آریان
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 ااینج اصال   و داره تهدید جنبه حرفتون این ...زارع آقای- کرد اعتراض سرگرد کارت و کس
 نیکهز  این دیدن شوک تووی هنوز من .کشید نداشتش ریش به دستی آریان .نیست درست
 همون ...زارع جناب هیچی- بکنیم؟ تونیم می چیکار داداشم زن و من االن جناب- .بودم
 خانوم این .کردیم پیدا اصلیشو مسبب ما و بود مشکوک تصادف اون گفتم بهتون که طور
 جدا هبدن از ماشین پالک برادرتون ماشین دل تو میرن بلندشون شاسی ماشین با وقتی
 اون که بوده بهزادحیدری اسم به آقایی برای ماشین که شدیم متوجه تحقیق کمی با .میشه
 خانوم داشی یعنی دوستش که کرد اعتراف خانومش برو و بیا کمی با .نبودن ایران اصال   مدت
 دسترس در دیگه هم اون از بعد...آورده الش و آش شب و گرفته قرض ازشون رو ماشین
 شدن پایدار تا ایشون ....نداره ای فایده چون گذرم می داستان مابقی گفتن از .نبوده
 جون به بغض .بده رو حکم قاضی تا دادگاه میرن بعدش و بازداشتن زارع آراد وضعیت
 پاک نزندگیمو از قراره کی شیدا نحس سایه بختیم؟ بد انقدر چرا دوتا ما...بود افتاده گلوم
 ...داند خدا شه

*** 

 .بود خوش دستش گرمای همین به دلم دیگه .بود گرم...دستم تووی گرفتم دستشو

 !چطوره؟ من عشق..سالم-

 :گفتم و زدم زهرخندی .نگیرم جواب و بپرسم سوال بودم کرده عادت

 !بدی؟ کادو خانومت به نمیخوای ؟!تولدمه روز امروز میدونستی آرادی-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ...بگیریم جشن باهم تولدمو که پیشت اومدم پاشدم دوازده ساعت ببین-

 .بود اتاقش صندلی کنار که کوچیکی میز روی گذاشتم رو بودم خریده که کیکی

 .عشقتو انداختی کردن غلط به نیم و دوماه این که پاشو ترانه دنیای-

 :گفتم و کردم روشن کوچولومو کیک روی شمع

 تولدت بگو پاشو ...تولدمو بود رفته یادت که بخشیدمت...بخون مبارک تولدت برام پاشو-
 کوچولوم خانوم مبارک
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 :دادم ادامه و کردم بغض

 برام بگو و بکش رخم به باالتو و قد و پاشو .نیستم کوچولو من...بگم بازوتو رو بزنم تا پاشو-
 کوچیکی

 آراد سمت به ک خودم صورت روبروی گرفتمش .شد می آب داشت کردم شمعم به نگاهی
 .بودم نشسته

 .عشقم کردنه آرزو وقت-

 :کردن آرزو به کردم شروع

 .ببینه عشقشو چشمای تا کن باز عشقمو چشمای خدایا-

 که مچرخید نور سمت به .بود گرفته رو اتاق سراسر کننده خیر نور یه .کردم فوت رو شمع
 .دیدم دست به دوربین رو علیرضا

 :گفتم آراد به و زدم بهش لبخندی ...آراد دیدن بودن اومده که میشد ای هفته یه

 کچیل اینجا اومدن شب نصفه دو ساعت .دارن نمی ور سرمون از دست دوستاتو بینی می-
 .ازمون میگیرن عکس چیلک

 ..برد خوابم و شد سنگین چشام که زدم حرف باهاش انقدر

*** 

 با بودم اومده و بود تولدم.بود یادم خوبی به چیز همه .شدم بیدار خواب از دستی نوازش با
 نمی باورم .شد چشماش قفل چشمام که کردم بلند زده شوک رو سرم .بگیرم جشن آراد
 :کردم زمزمه ناباور .بود باز چشماش .شد

 آراد-

 شنیدم جواب که

 فدات به-

 .خنده صدای لبام از و اومد می اشک ازشون چشمام ..خندیدم
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 :زدم صداش ناباور .برگردوند روشو .شد دقیق چشمام تو که آراد

 آراد-

 

 کشم می زجر دارم .بردار چشمات از رو اینا توروخدا ...ترانه- 

 کشیدم عمیقی نفس .فهمیدم منظورشو تازه

 .میکنم فدات هم جونمو نباشه اگه که .نیست خواب بگو فقط-

 ضبغ که بود معلوم .شد می پایین باال مدام گلوش سیب که دیدم می فقط نداد جوابمو
 خالص ها لنز این شر از تر سریع هرچه تا رفتم در سمت به .بزنه حرفی خواد نمی و داره
 خدارو و االب گرفتم رو سرم .نیستم خواب شه باورم تا گرفتم پهلوم از نیشگونی راه بین .شم
 :دادم قسم خودش جون به

 .باشم بیدار .باشه خواب نزار توروخدا...خدایا-

 ...برق و رعد صدای با شد آمیخته در اش قهقهه صدای .بینم می خدارو لبخند کردم حس

*** 

 وی .کرد می جلب رو توجهم که بود کوچیک عقربه چیز اولین ...انداختم ساعتم به نگاهی
 داشتن وقت ساعت ربع یه حتی دکتر .بودم منتظر صبح از ربع و یازده .بود ایستاده یازده
 اخلد منو منشی   بازی پارتی با زور هزار با باالخره .بیاره در لنزمو تا پیشش برم من که

 ....فرستاد

 گفت بهم لبخند با .شد ظاهر چشمم جلوی مسنی مرد کردم باز رو در وقتی زدم در

 دخترم بشین بیا-

 سالم-

 !میاد؟ بر دستم از کاری چه..خانوم سالم-

 :بست نقش صورتم روی مهربونیش همه اون از لبخندی
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 !بیارید؟ در میشه چشمامو لنز-

 بار ینا و کردم نگاهش .آورد در چشمام از رو لنز و داد تکون مثبت نشونه به سرشو با دکتر
 :گفتم

 ؟!نیست خطرناک بودم نیاورده در چشمام از رو لنز این ماه دو من...دکتر-

 :گفت و کرد نگاه متعجب دکتر

 ..کردی کارو این چرا...دختر بگم بهت چی-

 :گفت و داد بیرون محکم نفسشو که پایین روانداختم سرم

 نکرده خدای یا نکنه عفونت چشمت که کن استفاده .اشک تا چند با نویسم می قطره برات-
 نشه خشک

 .عشقم سمت کردم پرواز سرعت به و کردم تشکر

 .بخشه داخله گفت که بردن کجا رو آراد که پرسیدم پرستار از و استشن رفتم

 :گفت و سمتم اومد عجله با آرش که بودم سالن تووی همشون

 کرد خفم آراد !دختر؟ کجایی-

 :گفت که چشماش تو زدم زل و خندیدم

 ....ترانه کردی تغییر-

 بود هداد تکیه آریان که رفتم اتاقی در سمت به و کنم گوش اراجیفشو که نموندم منتظر
 همب اطمینان سر از سرش داد تکون با تیرداد که کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم .بهش

 تووی قلبم .شدم اتاق وارد زدن در با و برداشت در از رو اش تکیه آریان .داد امیدواری
 ردهک قفل اش سینه روی دستاشو و تختش باالی بالش به بود داده تکیه آراد .زد می دهنم
 :انتظار چشم ادمای عین .بود پنجره سمت نگاهش .بود

 !نیومد؟ آرش-

 :گفتم و خندیدم ریز
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 بهش دوختی نگاتو که نمیاد پنجره از زیتونیت چشم لیلی مجنون جناب-

 :زد لب .باشم من زبون بلبل این شد نمی باورش .سمتم برگشت

 ترانه-

 افتاده سرم از شالم .میداد فشارم ها دیوونه عین .آغوشش تووی خزیدم و ندادم جوابشو
 .عقب کشید اکراه با که کردم جدا ازش خودمو .میزد بوسه مرتب رو موهام روی آراد و بود

 آراد؟ نخواستی توضیح چرا-

 هگیر  داداشته دونستم نمی که پسر اون پیش دلت و نمیخوای منو بگی ترسیدم می-

 ؟!چیو همه بگی نیومدی داداشمه فهمیدی که نامزدی بعد چرا-

 توق اون ؟!نداشتم اعتماد بهت اولش از بگم .کردم شک بهت بگم بیام داشتی انتظار-
 اومدی؟ می نباید نداری اعتماد که تو بگی صورتم تو زدی نمی

 یحتوض برام بگم بهت خواستم می و دیدم شیدا با تورو منم چون بخشیدمت می ...آراد نه-
 ....شب اون اما بدی

 می راحتی به رو این و کرد بغض باز .کردم تعریف براش چیزو همه که کرد نگاه بهم ناباور
 .فهمید گلوش سیب شدن پایین باال از شد

 من کردی حس تو ولی..باهام گردی برمی کنم کشی منت یکم و برگردم اگه کردم می فکر-
 خانومم کردم خیانت بهت

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 خوشحالم...جفتمون زندگی و مرگ اندازه به ....عمره یک اندازه به ها زدن حرف این تاوان-
 آراد شد تموم دادن پس تقاص که

 ماشین یه و زندگیم و بودم من ...کردم راننده شاگرد بغل آینه داخل تصویر به نگاهی
 ای نقره کراوات و سفید پیراهن و روشن خیلی خاکستری شلوار و کت اون تووی .عروس
 متمو- زندگیت؟ دل جان- !زندگیم؟- .بود دستش زیر دستم .خودش واسه بود شده مدلی
 نمبهتری مرد این ....زدم لبخندی رویا؟ شدی دیگه ...کابوسام ...عذابام- آقایی؟ چی- ؟ شد
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 می آراد .کرد باز درو و سمتم اومد و داشت نگه بلند برج همون جلوی رو ماشین .بود
 آخر تا بردارا فیلم همین برای .باشیم داشته فیلم وصالمون شب لحظه لحظه از خواست
 همیدهف .بودم خوشحال خیلی براش و ایتالیا رفته سامان که بودم شنیده .بودن مونده شب
 ابلبت .بودم فهمیده هم رو دیگه چیزای خیلی .بود گرفته باهاشو ازدواجم جلوی آراد بودم
 داستان و بودم ریخته اشک .بودم خونده هم خودش زبون از رو داستان و کردم باز رو آراد
 هک مردی پی رفت نگاهم دامادو آقا ببین- .اومدم خودم به که بازوم به زد نرسا .بودم خونده
 زا رو زیبا صحنه این هم بردارا فیلم و تر طرف اون کمی بود کرده سجده هیبتش اون با

 شده کثیف حسابی شلوارش زانوی .ایستاد من جلو اومد شد بلند که آراد .بودن نداده دست
 .تکوندم شلوارشو خاک و شدم خم پرنسسیم دامن همون با .روشنش رنگ خاطر به بود
 نوازش رو گوشم شدم بلند که وقتی بردار فیلم صدای و کردن می نگاهمون شوق با همه
 جلو آراد و من و .میدن انجام خودشون کنن چیکار بگی بهشون نیس نیازی اینا بابا - :کرد
 :دستاش روی کرد بلند منو آراد .ساختمون داخل رفتیم همه چشمه

 ...زمین بزار منو آراد-

 کنم باز مونو رویایی کلبه این در این بزار .زندگیم نمیشه-

 نوم آراد .شدیم خونه وارد جفتمون و شد باز صدای با در که کردم حلقه گردنش دور دستامو
 زیینشت شکل قلبی های شمع و رز گل برگ با سلیقه با نرسا که خوابی اتاق تووی گذاشت
 ...عزیزم باشه-.میام زودی حموم میرم عشقم- .بود کرده

 شب بود گفته .رفتم داد می خودمو بوی که ممنوعه اتاق اون به هم من و حموم رفت آراد
 .دارم رو اونجا به ورود اجازه فقط عروسیمون

 دیوارای کل .پیچید مشامم تو خودم بوی اتاق در کردن باز با زدم می حدس که طور همون
 مرکز تو سامان که عکسی اون حتی .بود داده نشونم آراد که هایی عکس از بود پر اتاق
 می ییکسال .بود گرفته اینا آرش ویالی و بیمارستان توی علیرضا که هایی عکس و خرید
 میرس نامزدیمونو و تهران برگشتیم شد خوب حالش که آراد .بود اومده در کما از آراد که شد
 باز ینافش .شد محکوم حبس سال سه به هم شیدا .بخشیدم مامانو بابا آراد اصرار به .کردیم
 چیز ههم پسرو این کنه می فراموشش خورد قسم افشین و زد پسش شیدا اما پیشش رفت
 یه عمه خان خوشگل .شد فارغ پیش ماه و شد باردار غزل...رفت پیش خوذش روال روی
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 سال یک از بعد حاال .میشه بابا داره گفت بهمون امشب هم آرش .بود زری کاکول پسر
 تموم سنگ و گرفت برام عروسی یه .خونش خانوم شدم من آراد تولد روز درست
 ....گذاشت

 میکنه؟ فکر چی به خانومم-

 لبشق رو که جایی درست چپش سینه روی .شدم خیره اش برهنه تنه باال به ندادم جوابشو
 :گفت آراد .کشیدم روش رو دستم و رفتم جلو .بود شده حک چیزی یه بود

 ...ترانه نوشته ...التینه شکسته خط-

 هشد حک بدنش روی تنیده هم دل تو اسمم حروف و میگه راست دیدم کردم دقت که کمی
 :گفت که اوردم باال رو سرم .بود

 جا همین درست .بود اینجا جات سال پنج این-

 سکوت مهر آراد های لب به اما .نکنم سکوت وقت هیچ دیگه خوردم قسم لحظه همون
 راقف سال پنج اندازه به .بودیم داده رو خوشبختی این بهای و تاوان ما .بودیم داده قول .زدم
 از و شیم خوشبخت هم کنار آراد و من که بود وقتش حاال .بودیم داده تاوان دوری و

 ...ببریم لذت خوشبختیمون

 :برد گوشم نزدیک رو لبهاش و شد جدا ازم آراد

 .میشه ترانه میاد تو نگاه از که همین شه نمی نگو تو چشمای از بخونم میخوام-

66/41/4112 

48:44 

 مسکینی مهدیس

 

 

 .شد تموم رمان ...گلم دوستای
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 .بدم نشون رمان این بطن در رو نوشتن به عشقم تونستم که خوشحالم

 .دادید امید و بودید که مرسی .همراهیتون از مرسی

 اب و ریختم اشک هاشون گریه با بودن، شده من زندگی از جزئی ترانه هم آراد هم راستش
 ....شدم خوشحال شادیاشون

 نگت آراد و ترانه برای دلم ...ای دیگه داستان سراغ برم و رو دفترشون ببندم باید االن اما
 ...میشه

 .... بودن کرده خراب زندگیشونو عجوالنه قضاوت با که ای ترانه و آرادی

 ...بزنیم حرف هامون درد از بگیرم یاد کاش

 باشید من بعدی های رمان منتظر

 مسکینی مهدیس .... شما دار دوست

meskini : کنید اقدام اینستاگرام اپلیکیشن طریق از تونید می من با ارتباط برای _mahdi s@ 


