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 مقدمه

 ..باید،نباید،کرد را ها باید گاهی 

 ..گذاشت پا زیر هارا قانون تمامه باید گاهی

 ..گذشت باید گاهی
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 ..شد بد باید گاهی

 ..شد تلخ باید گاهی

 ..نبخشید باید گاهی

 ...کرد خیانت باید گاهی

 ..نیست شهوت و هوس داغ سر از همیشه خیانت

 ..کرد خاموش را وجدان صدایه باید گاهی..است الزم خیانت گاهی

 ..میگوید راست شیطان شاید گاهی

 ..کرد گذشتگی خود از نباید گاهی

 ..شی عاشق است الزم گاهی

 ...کنی انتخاب را عشق فقط است الزم

 ..باشی نفر یک سهم میشود فقط گاهی

 ...نیست تند تب عشق گاهی

 است عشق

 ...است عشق زندگی

 خدا نام به***

 باش من سهم

 ..میکنم قایم پتوم زیر خودمو میتونم که جایی تا

 ...سردمه خیلی

 ...سرده انقد چرا هوا

 !!نیست؟ ابان تازه مگه

 ..نبود سرد اتقد هوا که ابان
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 میشم؟؟ منجمد دارم من چرا پس

 ..شکمم تو میکنم جمع پاهامو

 ..بارونه...نیست چیزی..بالشتم تو میکنم فرو سرمو

 ..بخوابی کن سعی فقط تو... بخواب..پاییزی بارونه

 ..شهرو یک هایه سرزنش صدایه نشنوی تا بخواب

 ...رو جمعیت این امیز تحقیر نگاه نبینی تا بخواب

 ..گناهتو بره یادت تا بخواب

 ..باختی کنی فراموش تا بخواب

 ..نیستی هیچی کنی فراموش

 ..شدی تحقیر کنی فراموش

 ....کنه آرومت که نیست کسی خودت جز که بخواب

 ...خرابتو حال ساعت چند واسه حتی کنی فراموش تا بخواب

 ..ترانه بخواب

 ..نیست چیزی بیداری تو

 .نکن لجبازی انقد..لعنتی بخواب د..بخواب

 لجبازیات؟؟؟ این با رسیدی کجا به

 ..میکنه خیس گونمو اروم وجدانمه از تر سمج اشکم

 ..میشه جاری

 ...میشه برق و رعد

 ..میشه سیل

 ..تختم رویه میشینم کنارو میزنم پتومو
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 ...مطمعنم کردن پف..میکنن درد چشمام

 ...سردمه خیلی..سرده

 ....وایمیسم اتاقم پنجره کناره و میکنم تنم ژاکتمو

 ..میاد باروون هنوز

 ..جاست اون هنوزم

 ...منه منتظر..ایستاده بارونا تو هنوزم

 ..شکستمش من..بفهمه نمیخواد هنوزم

 ..بره و کنه جمع غرورشو هایه تکه باید بفهمه نمیخواد

 ..شده خیس..داره دوستم هنوزم

 ..ساختمونه پایین هنوزم

 ..شکستمش من که مردی

 ..میکشم رو پرده و میکنم پاک اشکمو اونجاست هنوزم

 ..میزنم زار و اتاقمو پنجره پشت میشکنم..میشم خم

 ...بلند بلند

 ...ام کرده گناه

 ..میدهم پس تقاص

 ...شکستمش اگاهی رویه از که مردی شده شکسته دل از بیشتر

 . .شدم شکستن شبیه عجیب ها روز این

 ...میشکانم و...میشکنم

 ..میکنم جمع شکمم تویه پاهامو...شدم اروم

 شد؟؟ جوری این کی
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 رسیدیم؟؟؟ جا این به کی

 ..شد ظهر لنگ میخوابی چقد دختر..اه دیگه پاشو..ترااانه_!کی؟

 ..میشه بلند سریع میکنم گوشش تو کوچولو بووس یه االن جونم عمه کن ولش_

 ..بیدارم من مامااان..پاشدم کردم غلط نه واای_

 ..میومد پایین از مامانم خنده صدایه

 ..فقط میخوره دردت به مارال همین_

 ..بگیرید واسش منو میخورم دردش به من فقط خانوم عمه بلهه_

 ...دراورد واسم زبونشو بعدم

 چی؟؟ جونت مهرداد پس..گفتم اروم

 خودمییی عروس عمه باشه_

 میکنم بازی پارتی برات فامیلی تو دیگه هیچی_

 نمیگیرم رو تو بمیرمم من_

 ..ظهره لنگه دیگه پاشو ایکبیری بخواد دلت خیلیم_

 ..بیرون رفت طرفو اون کرد روشو بدم 

 ..بودن زندگیم همه

 ..خانوم دلی هم خودش هم

 ..دیدیم همو اومدیم دنیا به وقتی از دالرام و مارال منو

 ..میناست خاله دختر دالرامم..محمدمه داایی دختره مارال

 ...شدیم بزرگ هم با بچگیمون از

 ..داشتم مونگولو دوتا این چون نکردم حس تنهاییمو وقت هیچ من

 نه؟ یا پاشدی ترااانه_
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 ..اوف پاشدم اره اره_

 اهنگ؟ تو چطوری-...شدم حمام راهیه و کندم دل تختم از مصیبت کلی با باالخره

 پره؟ دستم نمیبینی مگه کنار برو بیتربیت عمته اهنگ-

 ...خانوم اهنگ مادرته که من جان عمه-

 اوف دیگه طرف اون برو واای-

 نکن گریه حاال بیا-

 شدم داییم خونه وارد کنارو زدم زور به رو مانی

 ...بودم خونه این عااشق من

 ..بودم کرده بچگی توش

 ..شدم بزرگ

 ...بود دنیا جایه ترین امن واسم جا این

 ..کنه کمکشون تا مامانم و مارال سمت بود رفته مانی

 ..نمیبینه منو پره دستای کورش چشایه

 ونیخ مشکل من با بشر این کلن و برگرگشته کانادا از تازه..بزرگتره سال چهار مارال منو از مانی

 ..جاست این من بهشت..جا این..محمد دایی خونه حیاط...داره

 !!ترانه-

 ..حناجوونم سالم-

 ..دیدیم رو شما ما عجب چه..عزیزم سالم-

 .زندایی خونمون میای که بس دیگه اره-

 ی؟بزن زنداییت به سر یه نمیتونی تو..نداره تمومی اموزشگاه کارایه میدونی که تو حاال خب-

 ..شیطون شده ذره یه واست دلم که فعال بده بووس یه بیا-
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 ..باال بیا بدو بعدم مانی به اول رو اینا بده-

 ..چشششم-

 بیاااا مانی.. مانی-

 ...بردی سرمونو اهنگ چته-

 ...نریز مزه انقد اینارو بگیر-

 ..پیوستن ما جمع به هم اینا مینا خاله و اومد در زنگ صدایه لحظه همون

 کردن ذوق جیغو جیغ به کردیم شروع دیدیم دلیو تا مارال منو

 ..چطونه ندیدینا دالرامو این نحس ریخت هفتس دو همش ها دیوونه چطونه-

 میشه؟؟؟ حسودیت چیه:گفت دراوردو مانی واسه زبونشو دالرام

 اره ههه-

 ..اره میگفتم بود من دست اگه!بمونید؟ حیاط تو میخواید ظهر تا دیگه باال بیاید ها بچه

 ..بمونم حیاط این تویه عمرم اخر تاا داشتم دوست

 ..ودنب کالفه دختر این شیطونیایه دست از همه یادمه وقتی از..همیشه بود ترینمون شیطون مارال

 ..وحشی گربه میگیم بهش دلی منو..میباره شیطنت چشماش از

 ..شیطنتاشه همیشگیه ی پایه هم دلی خب البته

 ارومی نهااایت بی ظاهر دلی..ایه پاره اتیش عجب نمیده نشون اصالاا ظاهرش دلی ولی

 .بیرون اومدم دالرام و مارال فکر از..مارال مثه یکیه اونم ولی... خونسرد و ساکت..داره

 ...خونه داخل رفتم

 !بود کردن جیغ جیغ درحال همیشه مثل مارال

 ...بردی سرمون بسه مارال:گفتم بهش

 .قشنگی این ب صدا:گفت کردو نازک چشمی پشت ی مارال
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 .خنده زیر زدیم بلند باصدای همه یهو

 بود دلقک مارال کال

 میخواستم نبود که رو ای هفته دو این قده..مارال اتاقه سمت رفتیم کشیدمو دالرامو دست من

 ..کنم بغلش

 اره؟؟ مسافرت میری ما بدونه حاال دلی دیگه خب-

 هرگززز دوتا شما بدون دیگه نه-

 کردم بغلش سیر دل یه بعدم

 ..کردم عوض منم..کرد عوض لباساشو و شد بلند دالرام

 ..گذاشتم باز دورم موهامم..خاکستری شرت تی با خاکستری جین شلواره یه

 ..زدیم حرف تایی سه هم با اتاق تو ساعتی نیم یه اومدو مارال بعدم

 ..بکشیم ناهارو کنید کمک بیاید ها بچه-

 میااایم االن جونم حنا چشم-

 ...فسنجون جووووووون اخ واااای

 ..رسیدن هم(شوهرخالم) فرید عمو و محمد دایی میزو چیدن به کردیم شروع

 ..قدیما مثه..خوردیم مارال و مانی بازیه مسخره و شوخیا با ناهارو

 ..میشدیم جمع خونه این تو هممون که ها موقع همون

 ..خوووب روزایه این واسه بود شده تنگ دلم

 چیه؟؟؟ فرداتون برنامه ها بچه-

 مارال؟؟؟ داری ای برنامه تو هیچی-

 .!!بریم بیاین شمام دیگه دعوتم باالخره خب منم مهرداده دوستایه از یکی تولده اره-
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 بو..ادمد شوهر یکیتونو شاید بیاید..خاصه و خوشگله خیلیم اومده خارج از تازه پسره که این مثل

 ..برداشته جارو همه تون سرکه

 ستد جوری این که تو به اگه واال..نترشی خودت بپا عزیزم باشی ما فکر به نکرده الزم تو هه هه-

 ..گفتم کی ببین بمونی دوست مهرداد با باید عمرت اخر تا میکنی دست

 این میدونیم هممون میشه بلند گرم جایه از سرت که تو خب!؟ میخوری حرص چرا جونم دلی-

 ...کنیم پیدا درست شوهر یه ته ته این واسه بریم بزار..میمیره تو واسه چجوری احمق مانیه

 ..خب بکشم دراز منم تر طرف اون برو یکم دلی بابا کن ولم..موندنم دستتون رو که نه اره-

 ..عزیزم خودم بغل بیا بیااا-

 !نظرت؟؟ تخت رو منم بخواب زمین رو توام بخوابه مانی اتاقه بفرسیم دالرامو بیا مارال میگم-

 ..شده کنده بازوم کردم احساس لحظه همون

 ..شد سرخ سرخ دالرام بعدشم

 زدم گندی چه..بلهههه فهمیدم تازه و دیدم رو مانی خندونه قیافه برگردوندمو رومو

 ..حاال بپوشم چی میدونم چه من.. مارال الهی شی سقط اووووف****

 ..مارال این جون به میزدم غر میرفتم راه اتاقم تو میکردمو خشک حولم با موهامو

 .بستمشوون شیک خیلی و کردم خشک سشوار با موهامو

 خیلی ما خونه به بود تولد که فودی فست چون برم خودم منم برن هم با مارال دالرامو بود قرار

 ..بود نزدیک

 لب ژر با خاکستری ملیح ارایش یه سریع همینم واسه باشم خاکستری امشب گرفتم تصمیم

 ..اجری

 ..خاکستری کوتاه کت یه با روشن ابی جین شلوار

 ..بودم این عاشق من وای
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 هک بود پنجمی بار کنم فک زدم گرش شیک خیلی و کردم سرم هم رو سیرم خاکستری روسری

 ...کجام که میکرد غر غر و میزد زنگ گوشیم به مارال

 ..ترم سنگین ندم جوابشو

 بامن؟؟ نداری کاری..میرم دارم من مامان-

 ..باش خودت مواظب و..بگذره خوش..جاکفشیه جلو ماشینم سویچه.برو نه-

 خدافظ..کپل مرسی-

 ..خدافظ-

 ..کردم احوالپرسی و سالم بودن که اونایی همه با**

 ..هستن من عمه دختر ترانه ایشونم..مهرداد دوست هستن اشکان ایشون جان ترانه-

 کامال چهرش..موهاش حالت جز..نداشت خاصی چیز هیچ!!ایشونه تولد پس..شون تیکه اینه ههه

 ...بور موهای و سفید  پوست..ابی چشمایه بود اروپایی

 .اومد خوشم موهاش از فقط که من

 ...سالم-

 ..اشنایتون از شدم حال خوش و مبارک تولدتون سالم-

 ..منم..اومدی که مرسی-

 ...میکردن تعریف دالرام و مارال که اونقد نه ولی بوود خاصی پسر قطعا خب

 ..میگذشت بودم اومده که وقتی از ساعتی نیم

 ..بود عادی چیز همه و بود تولدِخوبی

 ..بودم رسیده کامال فوضولیام به معمول طبق منم

 ..بودم مهرداد گرم سرش و نبود اصال که مارال

 ...بودن زدن حرف گرم که نشستم دالرام و مانی وسط دقیقا رفتم پاشدم
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 ؟!نشستی جا این چی قحطه؟واسه جا مگه دختر بابا ای-

 !جا؟؟ این بشینم نباید چی واسه چی یعنی!مانی بده مرگم خدا وااای ای-

 !میزنیم؟ حرف داریم نمیبینی مگه خرمگس اخه د-

 وگفتم زدم عریضی لبخند

 ..بزنم بهتون سری یه گفتم هستید زنی مخ مشغول دیدم وقتی اتفاقا-

 !خبر؟؟؟ چه خانوم دلی خب-

 :گفت لبخند با حاله خوش مانی شدن ضایع از حسابی بود معلوم که دالرام

 بود؟؟ خوب مهتابم خاله خبر چه تو عزیزدلم هیچی

 ..کرد صدام مارال که بودیم جان مانی کردن ضایع درحال...جیگر اره-

 ..برسه دادم به کی میدونه جانم خواهر که خرمگس برو پاشو پاشو-

 ..بیتربییت عمته خرمگس-

 نکنیااا احترامی بی  مادرزنم به اووی-

 ..دیگه بیا جان ترانه-

 رفتم و کردم مرتب روسریمو واسم دیده خوابی یه یعنی جااان ترانه میگه مارال وفتی خدا یا

 ..سمتشون

 !عزیزم؟؟ جانم-

 !هستن؟ شیمی مهندس هم اشکان اقا میدونستی ترانه اوم -

 دچق واایی کردم نگاه بهش.. یارو این به بچسبونه امشب منو میخواد جدی جدی خانوم مارال بله

 ..میکنم کوتاه موهامو جوری این میاد خوشم موهاش از

 ..خوب جدا؟چه-

 !جونن اشکان جیگر جون وااای میگفتم چیه عزیزم باش نداشته من از بیشتری توقع مارال
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 ..گفت اشکان به رو و زد بهم کشی ترانه لبخند مارال

 ..دارن شرکتم یه.. هووم

 ..زدن حرف به کرد شروع نفس به اعتماد با اشکان

 میخونید؟ شیمی مهندسی هم شما

 نس خری قدیه تو بله خب دانشحویی تو و کردم تموم من بگه میخواست االن میخونیییید؟خب

 ..داری

 !جالبی تصادف چه..خوب چقد!جدی؟؟-!بله هممم-

 چی؟-

 ..دارید عالقه شیمی به شماهم که همین-

 ..شد باز زبونش پسره میگم تبریک موفقیتتو خانوم مارال

 ..بزارم تنهاتون اگه باشه نداشته اشکالی امیدوارم مهرداد پیش میرم من جان اشکان خب-

 ..میزنه حرف چجوری نگا اووف...دختره زهرمار

 تر طرف اون بره میخواد صندلی دوتا همش که انگار نه انگار حاال

 ...حرفیه چه این مارال نه-

  زدم لبخند فقطططط منم

 ها الکان..شیمیم عاشق من-:(( حرفه هزار لبخندم در البته

 ..شید پیر هم پایه به پ اع

 ..دارم عالقه ادبیات به بیشتر من ولی-

 ؟..پس-

 !کردم؟ انتخاب رو شیمی مهندسی چرا-
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 مشکل عربی با همیشه من اخه..انسانی برم نتونستم چون خوندم تجربی دبیرستان من میدونید-

 ..داشتم

 ..بود شیمی اوردم تهران که ای رشته تنها که بعدم

 ..جالب چه-

 ؟؟بخونم؟؟؟ عالقمو مورد رشته نتونستم عربی خاطر به من که این!پسرفرنگی؟؟ جالبه کجاش

 !ترانه امشب تو چته اااه

 بدی؟؟؟ کیک ما به نمیخای تو اقا-

 ..بیاد داده قول کنید صبر دیگه یکم-

 ..بود اومده تاحاال بیاد میخواست دیگه بیخیال اشی باباااا ای-

 ..میام گفت زدم زنگ بهش مهرداد-

 ..میدونی خودت جور هر دادش باشه-

 این تا که داره خریدار نازشون چقد و...هستن نازم پر چه..دارن دخترم دوست اقا پس اعععع

 چیییش موندن منتظرش موقع

 !چه؟ تو به حاال خب

 هه؟؟ شازده این با میگفتی چی!!!ترانه؟-

 بدزدنت؟ کردن؟نترسید ولتون مانی اقا اع-

 !وا-

 واال-

 گفت؟؟ چی خب-

 کردن صحبت ها الکان به عالقشون درمورد هیچی-

 همین؟؟-
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 ..داد ازدواج درخواست بم پس ن-

 ..کیک نه داره شام نه که تولدیه چه این پ اوف..دالرام گشنمه من وای...بابا برو-زووود چه اع-

 میزنی؟؟ غر انقد امشب چرا تو ته ته-

 ..؟؟!!من کی-

 احوالپرسی و سالم یکی با دارن و شدن بلند ها بچه شدم متوجه که میزنی غر خودت بگم اومدم

 ..میکنن

 ...شدن فرما تشریف دخترشون دوست حتما

 موهاییییییی چه وااااای...ولی

 بود،؟؟ کی دیگه این

 بودن؟؟ این منتظر اینا

 دوص قیافشم..بود خوشگلتر خیلی فرنگیه بچه این موهای از موهاش..داره موهایییی چه جون وای

 ..ای قهوه درشت چشمایه با تقریبا بود برنزه..داشت فرق درجه هشتاد

 ...سالشه چند چندینو عشق انگار کرد بغل رو اشکان جوری یه

 اخخخخ

 وحشی؟ چته-

 ..چیزیه عجب میگم!تو؟؟ کجایی-

 ..دالرام بکش خجالت.. بازوم اخ-

 بهش؟ شدی خیره ساعته نیم که تو یا من-

 ...بود خوشگل موهاش خب ااای-

 موهاش؟؟ فقط-

 مهرداد و من دوست بهترین دانیال ها بچه-
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 ..هستن مارال اقوام از هم خانوما-

 موهاش عاشق فقط من نمیدونستن که اینا..نشم خیره بهش دوباره تا پائین انداختم سرمو

 :گفت کردو اشاره دلی..میکنن بد فکر..شدم

 ..!!ترانه-

 .خوشبختم و هستم دالرام منم-

 ...دانیال...دانیال...دانیال***

 !بود؟؟؟؟ دانیال کی اسم

 اشناست؟؟ واسم اسمش انقد چرا

 ؟.!بود گنگ انقد چرا خودش اصن اه

 ...بود خریده واسم محمد دایی که عروسکی همون اسم...بود دانیال پسرم اسم اهاا

 ..مارال نه داشت دالرام نه..داشتم من فقط که عروسکی همون

 ..بود من مال فقط اما بود دعوا سرش همیشه که عروسکی همون

 ...بود اورده دیگه خوشگل چیزایه کلی دالرام واسه فرید عمو اخه

 ..بود خریده دیگه چیزایه مارال واسه محمدم دایی

 ..بخره چیزی من واسه که نبود کسی اما

 ...بود خودم قد هم که ای پسربچه عروسکه..داشتم دانیالو من فقط

 ..بود چیز همه نماد واسم داشتم دوستش چقد

 ..بود فرفری اما من دانیال موهایه

 !اومد؟ سرش بالیی چه اصن...شده تنگ واسش دلم چقد

 ...بود خاصی شب چقد امشب...خونه سمت میرم و میزنم دور رو دوربرگردون

 ...نمیومدم اصن کاش
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... 

 ..دیدم امشب که بود بداخالقی و تخس ی پسربچه درگیر شدیدا ذهنم

 ..میداد من به خوشگلشو موهای پز فقط...نداشت کاری کس هیچ با اون

 !!نمیزد خاصی حرف هیچ کس هیچ با که بود تخس اونقدری

 ...بود مهم فرنگیه پسر واسه  دوستیش چقد

 زندگیم تو اومد پسر دوتا امشب خوبه

 ..تخس بچه پسر یه

 ...فرنگی پسر یه و

 پارکینگ تو رو مامان ماشین و شدم چیز همه بیخیال زدمو لبخند یک خودم مسخره خیاالت به

 ..کردم پارک

 باد در شکسته من گلدووون گل

 فریاااد نکرده دلم تا بیا تو

 ...نمیده بو دیگه،شب شبو گل

 ..چیده شاخه از رو شبو گل کی

 ...کنم باز چشمامو میکنه مجبورم کرد اعالم رو طبقه که زنی مزخرف صدایه

 ..بودا شده گرم چشام تازه

 تو؟؟ بیام میتونم

 ترانه؟؟؟-

 ...بزنیم حرف بیا عزیزم-

 ..اومده دالرام..ترانه-

 ..اومده دیر
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 نشستم؟؟؟ اتاقم پنجره زیر ساعته چند...زیاد خیلی...میکنه درد سرم

 ...نمیدونم

 چنده؟ ساعت

 نمیدونم

 شده؟ چی

 نمیدونم

 کجاست؟ جا این

 نمیدونم

 کردی؟ کار چی

 نمیدونم

 چیو؟

 ....نمیدونم

 ...نمیدونم هیچی من

 ...شدم تموم من خستم من

 ...بدونم چیزی نمیخوام من

 ..بزنیم حرف بیا برم قربونت نشده چیزی..جون خواهر کن باز درو ترانه-

 دالرام؟؟ داره بغض  انقدر صدات چرا پس..نشده چیزی جون خواهر اره

 نیومد؟؟؟ مارال چرا پس

 گوشم؟؟ تو زد مامانم امروز چرا پس

 گناهکارم؟ یه دنیا همه چشم تو من چرا پس

 کار؟ خیانت یه
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 هرزه؟؟ یه

 خوبه؟؟؟ میشنوی؟؟؟؟حالت صدامو ترانه-

 ..نیست خوب حالم وقته خیلی من

 ..میکنم باز درو قفل و اتاقم در سمت میرم و میشم بلند جام از سختی به

 ..ایستاده در پشت نگرانی قیافه با دالرام

 ترانه؟؟؟ خوبی بده خدامرگم-

 ...میکنم نگاش فقط

 ..میکنه فرقی چه

 ...میکنه نگام نگرانی و ترحم با..هاست پله کناره مامانم

 ..مهتابم کردی باهام دعوایی چه امروز

 ...زدی کتکم بار اولین واسه..زدی داد سرم سال سه بیستو این تمام جایه به

 ..نداره باهام کاری کسی..حموم سمت میرم هردوشون به توجه بی

 ..سردمه...اخر تا میکنم باز رو گرم اب

 ..میکنه درد تنم تمام....اب زیر میرم لباس با

 ..ندارم دادن دست از واسه چیز هیچ زندگیم تو دیگه من خدایا

 ...دادم دست از چیزمو همه من

 ..شکستمش که مردی...کردم خیانت بهش که مردی...رو مردم

 ...دادم دست از همیشه واسه مارالو من

 ..دالرامو

 ..نمیبینم رو محمد دایی لبخند هرگز دیگه من

 ..ندارم چیز هیچ دیگه من
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 چی؟؟؟ خاطر به

 ..تو خاطر به فقط

 ..بیرون میرم حموم از..میپیچمو خودم دور محکم حولمو.. نیستی که تویی..تو خاطر به اره

 ..نیست باال طبقه کسی

 ..میاد سوپ بویه

 ..میکنه درست خانوم دلی که سوپایی همون از

 ..میمیرم براشون من که همونایی

 ..تنهاییم تو منو..ما خونه رفت مهتاب خاله....پایئن بیا بپوش لباساتو برو-

 ..هوم-

 میکنی؟؟؟؟؟ درکم نرفتی؟چرا موندی؟چرا دالرام؟؟چرا چرا

 نیستی؟ قهر باهام چرا

 کار؟ خیانت نگفتی بهم چرا

 نزدی؟ داد سرم چرا

 خواهرم؟؟ خوبی انقدر چرا

 ..میکشم عمیق نفس و میدم فرو بغضمو

 ...نمیاد باال نفسم..تا سه..تا دو یکی

 بهتر

 ..نشسته میز سر خونه اشپز تو دالرام پایین میرم ها پله از

 بهتری؟-

 ..میزارم روهم پلکام

 !نباشم؟؟؟ بهتر من باشیو جا این تو میشه مگه
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 ..میکشه خودشم واسه میکشه سوپ برام

 ..شده نخود اندازه درشتش چشمایه

 دالرام؟ کی کردی؟واسه گریه چی واسه

 کار؟؟ خیانت یه واسه

 ..نمیزنه حرف

 ...میخوریم غذا...نمیزنم حرف

 ... میخورم درست چیز یه دارم روز چند بعد

 ..گشنمه ولی میسوزه معدم و دارم وحشتناکی تهوع حالت

 ...میشم دستشویی راهیه و میکنه فوران معدم اسید که نمیخورم بیشتر قاشق تا چند

 ...میارم باال خوردمو هرچی

 ..میکنه درد و میسوزه وحشتناک گلوم

 ...دستشویی دم میاد باوحشت دالرام

 خوبی؟؟...ترانه-

 بروو...دالرام خوبم...میزنم فریاد بغض با

 ..رو معدم اسید..میزنم عق بازم

 ...میشم خیره ایینه تو صورتم به بدم؟؟؟ پس تقاص کجا تا خدایا

 ..صورتم رو میپاشم و میکنم پر اب از رو مشتم

 ..مشت یه

 ..مشت دو

 ...نمیشه کم درونم اتیش از چرا

 ...میپیچه بهم و میسوزه معدم
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 ..بیرون میرم دستسویی از زارم حاال با

 ..جاست همون دالرام

 ...میکنه بغلم و جلو میاد..اشکیه بازم چشماش

 ...میزنه زار

 ...میزنم زار

 ترانه؟؟؟؟؟ تو شدی چی- خداااااا-

 ..شدم تموم من دالرام-

 ..خدا

 میکنم گریه بلند بلند گریه زیر میزنم*****

 ..بزنم زار میتونم هنوز که مرسی خدایا

 که خاطره چی هر به لعنت..میسازی خاطره باهاش که چیزی هر به لعنت..اهنگه چی هر به لعنت

 ...لعنتی...دارم ازت

 ...نبود حقم این خدایا

 ..کنم نابود رو  همه  و خودم نمیخواستم..شه جوری این نمیخواستم من خدایا

 بود؟؟ چی گناهم خدایا

 شدم؟؟ عاشق که این

 میشدم؟؟ نباید که کسی عاشق

 میفهمید؟ قلبم مگه خدایا

 بزن؟؟ دلتو حرف نگفتی بهم مگه

 کار؟ خیانت شدم من رفتی؟چرا چرا پس زدم

 ..باشی تو تا بدم دست از چیزو همه بودم حاظر جام؟من این چرا
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 ..نخواستی

 داری؟؟ خبر شکستن این از..شکستم من خدایا

 ..شکستم زندگیمو تموم من خدایا

 ساکتی؟؟ بازم چرا خدایا

 میشه؟؟ تموم هام گریه کی من

 داری ماهو اگه هات شب تو هنوزم

 یادگاری تو به دادم ماهو اون من

 ..ندارم جون ریختنم اشک واسه که اونقدری...خستم

 ....کنم کاری هیچ نمیخواد دلم دیگه

 ...خوابه دالرام...شده صبح دیگه کنم فک

 بمونم؟ بیدار شبا میتونم حاال تا کی از

 ...موندم بیدار صبح تا تو با که شبایی همون از

 ..گرفتم یاد رو کردن زندگی تو با که شبایی همون

 ..رو خندیدن

 ..بخندم کردی مجبورم...بداخالق تخس تویه

 ...ودمب بیدار تو با صبح خود تا اما..میگفتم بخیر شب اشکان به شب یازده که رو شبایی همون

 ....میدم پس تقاص

 ..دالرام حالت به خوش

 ..داشتی چیز همه همیشه تو جون خواهر

 ..نبود وقت هیچ اما داشتم منم..داشتی مادر تو

 ..داشتی خواهر یه تو
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 نداشتم من...داشتی بابا تو

 بودم همیشه من..نبودی تنها وقت هیچ تو

 ..عاشقشی توام که..عاشقته که داری  رو یکی تو

 ..من

 ..عاشقمه که یکی

 ..عاشقشم که دیگه یکی

 ..نداشتم من و داشتی تو

 ..خواهری داشتی تو که شکر خدارو

 نداشتم من

 ..داشته حکمتی حتما هه

 ..کردم گیر دوزخ تو وقتی..مردم وقتی خدایا

 چرا؟؟ پرسیدی ازم وقتی

 میدم بهت جواب یه فقط من

 ساعت..خوابم اتاق سمت میرم و میشم بلند جام از صدا و سر بی بوده توش حکمتی حتما

 ..پنج نزدیکایه

 ..توش میریزم رو میشه الزمم میکنم فک که چیزی هر و میدارم بر بزرگ کیف یه

 ...میکنم مرتب شالمو و میدارم بر رو ماشین سوییچ

 ...خوابه خوابه دالرام پایین میرم ها پله از صدا سرو بی

 ..خواهری بخواب

 ..کنم کار چی میخوام ؟نمیدونم!کجا میرم دارم نمیدونم خودمم

 ...بمونم جا این نمیخوام دیگه میدونم فقط
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 ..نمیشه بیدار و خوابه از ظهر تا که دالرامم..خاموشه موبایلم

 ...نمیکنه پیدام حاالها حاال کس هیچ

 

 داری؟؟ دوسش-***

 .دارم اره-

 چقدر؟-

 ..باشم داشته باید که اونقدری-

 ..برو زندگیش از نشده دیر خیلی تا االن همین نداری دوستش اگه-

 میگی؟ اینو چرا-

 ..بخوره ضربه نمیخواد دلم حساسه زیادی..میشناسم رو اشکان چون-

 ..حساسم زیادی منم-

 ..ترانه میکنی لجبازی داری تو-

 بدم؟؟ پس جواب بهت باید چرا چه؟من تو به اصال-

 ..دوستمه بهترین اشکان چون-

 داره؟ ربطی چه خب-

 میکنی؟ لجبازی کی با-

 !کردم؟؟؟؟؟ لجبازی..هیشکی با-

 ..کردم لجبازی همیشه مثل..کردم لجبازی اره

 ..باشم داشته دوست اشکانو میتونم میکردم فک

 ..بود تو تقصیر چی همه..بود تو تقصیره

 ..ندارم هیچی دیگه که این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

25 

 

 ..کردم خیانت که این

 ..بود تو تقصیره همش..میکنم تبعید خودمو دارم که این

 ؟!چرا اخه

 ..بود ظهر دوازده نزدیک ساعت

 ...آباد ناکجا سمت به..هدف بی..میکنم رانندگی دارم که میشه ساعتی پنج

 . ..بهتر دورتر هرچی

 ..میکنم پارک کوچه ته ماشینو

 !خونشونه؟ کدوم نمیدونم

 !خدا؟؟ بود رنگی چه درش

 ..بود سالم دوازده جا این اومدم که باری اخرین

 ..جا این نیاورد منو هرگز دیگه مامان

 ..بود قانوناش از دیگه یکی اینم

 نه؟؟ بود جا این...وایمیستم رنگی سبز بزرگ در رویه روبه

 ...بزرگ باغ خونه یه

 چیکار؟؟ جا این اومدم تنها سال همه این بعد چی؟؟بگم بگم

 ..میزنم در سرهم پشت بار چند

 کیه؟؟؟-

 !!میاد مرد یه صدایه

 ..غریبست واسم

 ..میکنه باز درو

 ..چشماش..میشم خیره بهش..ساله چهل تقریبا مرد یه
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 ..دیدم قبال چشمارو این من

 ...بارهاوبارها

 ..میبینم..میکنم نگاه ایینه به هروقت

 !منه شبیه چقدر مرد این

 ..دارم ذهنم تو که تصویرمبهمیه شبیه چقد

 !شدم؟؟ خیره بهش که است دقیقه چند

 ...دارم دکتر وقت من پسر..دیگه بریم در؟بیا پشت بود علیرضا؟؟؟؟کی-

 ...میشه تر نزدیک و نزدیک صداش

 ..زده؟ خشکت دره؟؟چرا پشت کی-

 ..میزنه خشکش اونم..!!میشه ساکت

 ؟!!مهتاب-

 ..مادرم اسم مثل چیزی یه..میکنه زمزمه رو چیزی اروم زن

 میکنم زمزمه اروم

 !عزیز؟-

 ..میشن خیس چشماش

 اومدی خوش..اومدی خوش.عزیزم!من بشم قربونت مادر؟الهی خودتی..ترانه-عزیز؟ جون-

 ...برم تقربون

 ..میکنم بوش..میکنم بغلش محکم..دارم دوستش چقد

 ..مادرجون بود شده تنگ واست دلم-

 ..اومده دونت یه یکی...اومده دخترت ببین علیرضا-

 .!میکنم نگاش
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 !دخترت

 ..بابا

 ..ترانه پدرته مرد این

 ..درگیره ذهنش..میکنه نگاه بهم اخم با

 !ترانه-

 ..دارم دوست صداتو چقد..صداش

 ...بابا ندارم ای خاطره هیچ ازت-

 ...میکنه بغلم..میشکنه بغضم

 کردی؟؟ پیدا رو جا این چجوری-باباا-

 ..بود رودکی خیابونشم اسم..بود معلوم که بودنش رامسر خب-

 ..نداشت کاری که شایگانم حاج خونه کردن پیدا دیگه

 شده؟ بود؟چیزی خوب خبر؟مهتاب بی مادر؟انقدر اومدی تنها چرا-

 !مادرجونم بپرس یکی یکی-

 !بود خوب مامانمم..جوری همین-

 جایی؟ این تو داره خبر مامانت ترانه-

 !نه-

 ..!!بود مشخص-

 بدم؟ توضیح بعدا میشه-

 !بدم نشون بهت اتاقتو بریم بیا..برم قربونت میشه که معلومه-

 نخوردست؟ دست اتاقم؟؟هنوز-

 ...عزیزم معلومه-
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 ..پیرزن این میزد حرف بغض با چقد

 ..سالست دوازده بچه دختر یه مخصوص دکوراسیونش که اتاقی..اتاقم تو میریم بامادرجونم

 ..ارهد دوسم چقد که این از..میگه بابام از..میگه قدیما از..میزنه حرف باهام ها ساعت...میکنه بغلم

 ..عشقشون از..میگه بابابزرگ از

 ...میکنه گریه

 ..داشتم دوستشون چقدر

 ..میفهمم..میبینم چیزارو خیلی دارم دیر چقدر من

 ..میبینم پدرمو بار اولین برایه سال سه و بیست از بعد من که این تو..مقصری تو چقدر مامان

 ..نیست ذهنم تو چیزی هیچ ازش که این

 ..مامان تو تقصیر پره دلش انقدر پیرزن این که این

 بشناسم؟ بابامو نباید من چرا

 !!باشه غریبه انقدر واسم باید مادربزرگم خونه چرا

 ... مقصری مامانم از بیشتر تو خدایا

 خستست چیز همه از..خستست..درگیره ذهنم

 ..سراغم اومدن باهم مشکالتم همه

 ..میکنن نگاه بهم دیگه جور یه همه روزا این چرا نمیدونم

 یزمچ همه از بودم حاظر من..داشتم دوست اشتباهمو من..بزرگ اشتباه یه بودی اشتباه تو..اشتباه

 ...نخواستی تو..بگذرم واست

 ..میکنم باز سختی به چشمامو

 !کجاست؟ دیگه جا این

 !برد؟؟ خوابم کی..میاد یادم چیز همه که نمیکشه طول زیاد
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 ..فهمیدن همه دیگه حتما..خاموشه هنوزم موبایلم..سرماخوردم حتما..میسوزه خیلی دماغم

 مهمه؟ واست فهمیدی؟یعنی توام یعنی

 ..بگیر یاد***

 .دارند مشکالتی همه..شهر این در

 ..میبیند را خودش اول هرکس

 ..ترینهایت نزدیک حتی

 ..نیست فکرت به کسی شهر این در

 ..را بودن جماعت همرنگ یادبگیر

 ..نباشد مهم برایت کس هیچ

 ..تو خاطر به نه اما..بود اغوشت در االن..بود عاشقت اگر او

 ..خودش خاطر به

 باشی قوی بگیر یاد

 ..باشی محکم

 ..نشو ناراحت رفتنی هیچ از

 ..نباش خرسند آمدنی هیچ از

 ..میگذارند تنهایت و میروند روز یک همه

 ..خسته دلی و میمانی تو عاقبت

 ..کنی عادت ترک بخواهی ها بعد که نکن عادت

 ..ندارد ای عاطفه کس هیچ شهر دراین

 ..میکنند ثابت را خودشان همه

 ..بلدیم زیبا و خوب هایه حرف ما همه
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 ..گفتیم و شنیدیم دروغین هایه دارم دوست هممون

 ..داریم عادت دروغ به

 ..میگویی خودت با فردا

 ..دارد دوستم میگفت که بود همانی

 نکن عادت..بگیر یاد

 .. اغوشی هیچ به

 .شدم بلند جام از

 کردم باز اتاقمو در.بودم کرده گریه ازبس.بود تار چشمام

 مادر:گفت بابام.بشم قربونش من الهی.اومد سال اینهمه دخترم،عزیزم،بعد:شنیدم عزیزو صدای.

 ...مادرش همون پیش میره.نیست موندگار ترانه.نشو وابسته بهش

 بابا؟ نمیخواستی منو-

 !حرفیه؟ چه این ترانه-

 !عزیزم؟ شدی بیدار کی-عزیز

 نداشتم؟ من...داشت داشت؟دالرام مارال رفتی؟چرانبودی؟چرابابانداشتم؟چرا چرا پس-

 ..عزیزم باش اروم..میدم توضیح واست-بابا

 ...بشین بیا-عزیز

 ومدا پاشد خوشان خوش روز یه...بگیره مهندسیشو تا..تهران بود رفته علیرضا که بود سال سه

 ..بگیرم زن میخوام دیگه عزیز گفت رامسر

 بگیرم زن میخوام میگفت من دنده یه پسر..ترانه نمیشد باورم

 (یاطح تو رفت باباهم..عزیز کنار نشستم رفتم)بودم داده نشون بهش رو بود رامسر تو دختر هرچی

 ..خاکیش و ساده تا..افادش پر مغرور از..زشتش تا خوشگلش از
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 ..میرفت زیربار مگه

 ..شده مجنونشم حتما نمیدونم که کرده پیدا رو ای عتیقه یه رفته که گفتم

 اگه ترانه وای..بود حال خوش اونقدری شایگان حاج... تهران رفتیم کردیم جمع..دیگه هیچی

 نهمیک تعریف ازش وقتی مرگش بعد که بود حاجی عاشق اونقدری عزیز..)میکرد کارا چی بدونی

 (ساله81 دختر یه مثه میشه

 ..میگفتن شخصیتش و کمال از همه..داربود رسم و اسم..اقا علی..بابابزرگت خونه رفتیم

 داشت بچه تا سه

 محمد

 مینا

 مهتاب

 درسا و مانی..داشتن بچه یه هرکدومشونم..بودن کرده ازدواج مینا و محمد

 ..بود ماه عین...نگفتم دروغ موند باز دهنم دیدمش وقتی بگم اگه..مهتاب

 ..دادم نشون بابات به مهتابم از تر خوشگل من البته

 ..خب ولی

 !مادرشوهر ااای-من

 ..بلند خندید عزیز

 !!بقیش عزیز خب-..میموندم مادرشوهرش بود ارزوم-

 ..بودن راضی همه...دیگه خب-

 .عروسم شد مهتاب تا رفتن و اومدن..اومدیم و رفتیم

 ..داشت دیگه دوسال یکی شاید مهتابم..بود تموم درسش دیگه بابات

 ..داشتن زندگیشونو حسرت همه..بود خوب خیلی زندگیشون
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 بودن دنده یک و لجباز حدی به هردوشون..بود من علیرضا هم..بود من مهتاب هم خب ولی

 اوفففف...که

 ..اومد بابا صدایه

 ..نبودیم بلد رو گذشتگی خود از هیچکدوممون ولی..بود عاشقم اونم..بودم مهتاب عاشق من-

 ..بودیم لجباز هردومون

 بچه نم گفتم که میگذشت زندگیمون از سال سه..بیاد کوتاه بود حاظر اون نه..میومدم کوتاه من نه

 ...میخوام

 بچه میگفت که این تا بگیر پرتاش چرتو این ک اندام واسه ایراداش از..شد شروع لجبازیش

 ..برسم کارم به نمیزاره

 ..میزاشتم احترام عقایدش به داشتم دوست مهتابو من..نداشتم مشکلی هیچ مهتاب کار با من

 ..ولی

 ..شد حامله مکش کش کلی بعد باالخره

 .میکرد گریه تمام دوهفته..حاملست فهمید وقتی

 ..مهتاب نکن ناشکری میگفتن مادرش و مینا هرچی

 ای دختری بفهمه میکرد شماری روز..شد عاشقت که نگذشت چیزی..نمیزد حرفم اصال که من با

 ..پسر

 ..میکرد گریه ساعت نیم تا که کرد ذوق و شد حال خوش اونقدری زدی لگد بهش  که باری اولین

 ..بود شده جور واسم حسابی موقعیت یه شرکت طرف از که بود روزا همون کنم فک..نمیدونم

 ..شم کار به مشغول جا اون شرکت تو و کانادا برم که

 !!بهتر؟ این از چی..بودم حال خوش خیلی من خب

 میشه حال خوش مهتابم بودم مطمعن

 ..دختری تو فهمیدیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

33 

 

 دختر ونت سه هر که بود این جالبیشم..بودن باردار کمتر و بیشتر ماه چند اختالف با هم حنا و مینا

 ..بودین

 بود عالی...بود خوب چیز همه

 ..میگرفتم تصمیم تر زو چه هر باید من..حوصله بی خیلی و بود هشتم ماه تو مهتاب

 ..میدادم خبر شرکت به باید

 مهتابم؟:گفتم بهش مامانت پیش رفتم زدم دریا ب دلم روز یه بالخره

 جانم؟.گفت..بود بیحوصله خیلی

 تورو ونیممیت حتی گفتم..عالیه چیز همه کانادا تو گفتم..چیه شرایط که گفتم..دادم توضیح واسش

 ..اتشفشان کوه یه شد...بیاریم بدنیا جا اون

 ..کرد فوران

 ..شد بد حالش و افتاد فشارش که شد اعصبانی اونقدری

 ...نداشتم ازش رفتارو این توقع اصال

 ..مهتابو نه..کارمو نه..بدم دستش از نمیتونستم من ولی

 ..شد سر از لجبازیامون دوباره

 ..میرم بودم گفته شرکت به من

 ..پدرش خونه بود رفته مهتاب نبود مهم واسم

 بگیرم طالق میخوام میگفت  بو کرده لج

 ..نکن اهتب بشونی کرسی به حرفتو که این واسه بچمونو زندگیه مهتاب نکن لجبازی گفتم هرچی

 ..بگذر خودت از یکم

 .زیباییم..هیکلم..بگذرم؟کارم چقدر گفت

 ..نمیگذری خودت چرا بدشم
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 ..کنم تحمل کاراشو نمیتونستم دیگه

 ..کانادا رفتم بگیریم طالق که این بدون

 ..برگردم بعدش ماه یک بود قرار

 ..میاد عقل سر دیگه مهتابم..گفتم باخودم بیای دنیا به بود قرار تو

 ..ایران برگردم نمیتونستم.افتادم گیر کانادا..کردم گیر

 برگردم نمیخوام میکرد فکر..شده گرم سرم میکرد فکر مهتاب...میکردن دستگیرم

 ..نمیداد تماسامم جواب

 ..بود پدری هر ارزویه که همونی...بودی دختر..بوودی اومده دنیا به تو

 ..داد طالق درخواست

 برگردم نکرد صبر

 ببینمت نداد اجازه

 ..گرفت حضوری غیر طالق

 ..نکردم انتخاب اسمم واست حتی من

 ..نگرفتم شناسنامه واست حتی

 کرد تموم..دوخت..برید

 میشدم خفه داشتم..بودم گرفته درد گلو  بغض از

 ..میکرد گریه داشت عزیز

 !!پسرش تک داشت تلخی سرگذشت چه

 یهتو گذاشت رو قدیمی دی وی دی یه و کرد روشن تلویزیونو..داخل اومد و شد بلند جاش از بابام

 ..تر قدیمی پلیر دی وی دی

 ..ساله پنج چهار بچه دختر یه تصویر و بود مهتاب صدایه
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 ترانه؟؟ میکنی کار چی-

 ..دیگه میکشم برگ گله این باسه دارم-

 ..واسه نه باسه-

 ..بود همون اهامنظورم-

 ..دمیکشی نقاشی اشتیاق با و بود تنش صورتی شلوارکه و بلوز..بود شکالتی بچهه دهن دور

 ..میداد مهتابو سواالیه جواب گاهی از هر

 برام؟؟ میخونی دادو یادتون حنا خاله که شعرورو اون ترانه-

 ..دارم قدباالیی..هلو مثل صولتم..تپلو تپولووویم-

 .میدارم دوسش خیلیییی دالم خوبی مامان

 ...خوندیاا اشتباه-

 ...دارم دوست من نه-

 .دستش از شدم خسته..کرده جیش خودش تو بازم دانیال مامااان-

 ...تو دست از  خدا کردی؟وای جیش خودت تو باز ترانه-

 ..شد قطع فیلم

 ..اتاقش تو بود رفته عزیز

 سخی خیس هام گونه وقته خیلی..میشه اکو سرم تو دانیال..دانیال میگه هی که ای بچه صدایه

 ..شدن

 !ترانه؟-

 ..پدرم..من زندگیه مرد..میکرد گریه میکنی؟آره گریه

 ..گاهم تکیه

 ..میکرد گریه
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 نمیکنند؟ گریه مردها میگوید کسی چه

 ..میکنند گریه مردها

 ..میشوند حساس ها زن بیشتراز خیلی گاهی مردها

 ..میشوند خسته

 ..میریزند اشک

 !!!میکنی؟ بغلم بابایی-

 میبینم پدرمو لبخند که باره اولین ولی داره خنده..عمیق...میزنه لبخند

 ..میکنه بوسم..میکنه بغلم

 ..میکنم گریه که منم این بار این..نمیکنه گریه دیگه

 ..ندارم خبری تهران از و میگذره رامسر به مهاجرتم از روز سه*********

 ..نیستم که نیست مهم اصال واسشون شایدم..جام این میدونن شاید

 بابام..عزیز..آدماش..هواش و آب..خوبه چیز همه جا این

 ..نیست تهران جا این

 ..دارم خاطره یه کنم نگاه جاشو هر که تهرانی

 ..بیرون بزارم خونه از پامو نمیتونم که تهرانی

 میکنن نگاه کار خیانت چشم به بهم همه که تهرانی

 ..باشم گناهکار مقابلش در که نداره اشکانی جا این

 ..باشم عاشقش که نداره دانیالی جا این

 ..باشه قهر باهام که نداره مارالی جا این

 ...کنه ترحم واسم که نداره دالرامی

 ..باشه افتاده یادش کردن مادری سال همه این بعد که نیست مهتابی جا این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

37 

 

 ..داره ارامش جا این

 ..نمیکنم فکر هیچی به جا این..نمیکنم گریه که روزه سه

 ..میکنم  زندگی..میخندم

 . .میشناسم بابامو

 غریبه شده دیگه شبانه خلوته منِ  های گریه نداره اهمیت..رفتم تهران از که روزه سه من

 من صدای با

 جداست منِ  روز و حال و آرزو از توِ  زندگی

 و غریبِ  آدم یه شدی تو که حاال

 حواس بی و سرد

 خاموشه هاش ستاره که شهری میرم شهر این از من

 میفروشه و عاشقش معشوق

 زندگیِ  پوچ و هیچ به

 زیاده آشنا ظاهر به که شهری میرم شهر این از من

 درداتو نمیدونی تو اما

 !!بگی کی به تنهایی تو

 آدماِ  لباس تو عروسکا از خسته

 صدا بی و تنها

 ها جاده تو میشم گم

 خداحافظی بی میرم

 جدا توِ. هوای از هوا بی و امید بی

 ها ستارهِ  دنبال
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 ناکجاِ  سمت به

 خداحافظی بی میرم

 منم دلشِ  ته از بود توِ  عاشق که اون

 روزا این اما

 نبودنم و بودن

 تو واسه نداره فرقی

 نور رفته یادت شدی شبِ  رنگ

 روشناِ  چراغ هر

 دورِ  راه از حتی

 توِ  حواس میکنه پرت

 پوشونده و هام گذشته که شهری میرم شهر این از من

 خوبمونِ. های خاطره

 ها کوچه تموم تو مونده جا

 سایه بیِ  آدمای و بمون تو میرم شهر این از من

 پایه بی و گرم های عاشقانه

 نباش موندنمِ  فکر تو

 خاموشه هاش ستاره که شهری میرم شهر این از من

 میفروشه و عاشقش معشوق

 زندگیِ  پوچ و هیچ به

 زیاده آشنا ظاهر به که شهری میرم شهر این از من

 درداتو نمیدونی تو اما
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 اقعاو که..مهربونه اونقدر..مادربزرگه واقعی معنایه به...خوبه خیلی عزیز!!بگی کی به تنهایی تو

 ...عاشقشم

 ..کردم تعریف بابام واسه چیزو همه که بود دوم روز

 .میزدم پدرم به حرفارو این نباید اصال..میکشیدم خجالت باید قانونا

 بود منطقی خیلی علیرضا...نکشیدم خجالت ازش ولی

 ...داشت مشکالت انقدر مادرم با زندگیش تو چرا نمیدونم من

 ...بدونم مقصر مامانمو نمیتوتم حتی..بدونم مقصر اونو نمیتونم

 ..نکنم فک چیزی به میدم ترجیح نمیدونم

 خجالت کارم از میکردم فک پایئن انداخت سرشو...بود شیرین خیلی برام بابا العمل عکس

 ..میکشه

 عزیز هصدای.. نمیرسیدم جاها این به میموند پیشم اگه میکرد فکر..میدونست مقصر خودشو ولی

 ...میزد حرف یکی با داشت انگار..میومد

 ..خوبه حالش خدا به-

 میگفتم که نبود خوب چرا؟اگه اخه-

 ..اومده پاشده روز دو بابا ای

 ..خدا به حاله خوش بود؟االن افسرده تهران نمیگی مگه-

 ...که امنه جاش میدونی دیگه..بمونه روز چند بزار..مهتاب نیا-

 .نمیگم بهش..باشه-

 خداحافظ فعال..خوب خیله-

 عزیز؟ بد کی-

 خدا بنده یه-

 بود؟ مامانم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

41 

 

 ..خانوم فوضول بله-

 ..عزیز وای ای-

 میگم؟ دروغ مگه دختر چیه وا-

 ..میخوری انگشتاتم..کنم درست تره ترشی واست میخوام بریم بیا بیا-

 نمیزنی؟؟ حرف رشتی چرا شما عزیز-

 ...بود رشتی شایگان حاج..اومدم دنیا به تهران من چون...من بشم قوربان میسر باال تی اااه-

 عزیز؟؟ گفتی بود چی این-

 ..عزیزکم من برم سرت قوربون گفتم-

 رهت بوشو بوشو-...میخندیدم دلم ته از..زده زنگ مامانم بود رفته یادم حتی..بودم فارق دنیا از

 نخوام

 نخوام تره بوشو بوشو

 نخوام تره سیاهی

 نخوام تره سیاهی

 نخوام تره بالیی

 نخوام تره سوخته سیاه

 نخوام تره سوخته پدر

 کنار بنا حرفانا آن

 کر سیاه آی

 آها خوایی؟آها هسه

 آها خواهی؟آها خاطر

 آها خوایی؟آها هسه
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 آها خواهی؟آها خاطر

 نخوام تره نخوام تره نخوام تره

 کر سیاه آی

 ...میداد قر کپلش هیکل اون با و میخوند عزیز

 بوسیدم اشو گونه محکم کردمو بغلش

 سر بال تی دارم دوست چقد که وای-

 ...قوربان باالمیسر تی..چیه سر باال تی..کور بوشو ااه-

 ؟آواز زیر زدید گذاشتم تنهاتون دقیقه یه خانوما؟باز میکنید کار چی-..میگی شما که همون-

 بابایی سالم-

 خبر؟ چه...دختریم سالم-

 ..میدم گیلگی زبان و اشپزی اموزش خنگت دختر این به دارم هیچی-عزیز

 خنگ؟؟؟ شدم من عزیز وای ای-

 ..گفت و کرد شیطونی خنده عزیز

 ..نداری تقصیر عزیزم رفتی بابات به-

 ..خندیدیم باهم مون سه هر

 خبر؟ چه شما بابایی خب-

 ..سفارتم کارایه درگیر منم..هیچی-

 ایرانید؟ کی تا-

 ..دیگه  ماه یه شاید نمیدونم-

 ..میکردم گم بودمو کرده پیدا تازه که پدریو باز داشتم زود چقدر..شدم ساکت

 ترانه؟-
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 جانم؟-

 ...بیا من با-

 ..بابام به شدم خیره شدو گرد چشام

 ..کن شروع جدید زندگیه یه جا اون...ترانه بریم بیا-

 ..علیرضا-عزیز

 ..میدم پیشنهاد بهش دارم..نمیکنم مجبورش که عزیز؟من بله-بابا

 ..باشه بهتر خیلی برم اگه شاید...کنم کار چی باید نمیدونم...زدم لبخند

 .داری وقت حاال..نکن فکر بهش االن از خب-بابا

 ..میکنم صدات ناهار واسه کن استراحت یکم برو-عزیز

 برم؟ راه برم یکم میشه بابا-

 ...برو نمیکنی گم میدونی اگه-

 ..مراقبم-

 برداشتم گوشیمم و شدم اماده سریع

 نم نم..بود بارونی تقریبا هوا بیرون زدم و کردم خدافظی عزیز و بابا از..میکردم روشنش باید دیگه

 ...میومد بارون

 ..بود عالی بود پیچیده هوا تو که بویی

 ..لبام رو اومد لبخند یه...بستم چشمامو و کشیدمو نفس عمیق

 ..بود نوشته جایی

 ..میزنیم لبخند وقتی"

 ..میخندیم

 ..میکنیم گریه وفتی
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 میبوسیم را یکدیگر وقتی

 میبندیم را هایمان چشم

 ..نیستند دیدنی ها چیز بعضی

 "کنیم حس قلبمان با باید را ها چیز بعضی

 ..کردم حس ارامشو باقلبم. کردم حس

 ..طوفان از قبل ارامش شاید

 ..تهرانه از تر سرد یکم شاید جا این هوایه

 ..نیست سردم من ولی

 ..بخشه لذت کشیدن نفس واقعا جا این..فیلماست تو مثل جا این هایه کوچه

 ..میکشم عمیق نفس یه میارمو در جیبم از گوشیمو

 شدی؟ نگران توام یعنی

 بودی؟؟؟ کجا هست معلوم-***

 ..بود شده تموم شارژم میزنی؟خب داد چرا-

 ها بشه نگرانت یکی ممکنه نکنی فک وقت یه بعد اها-

 ..چی نگران اخه-

 ...یادم..اصن من نزنی؟خب داد میشه-. بزنیم حرف باهم6 ساعت نبود قرار مگه-

 !بود؟ رفته یادت-

 ..ببخشید شد تموم شارژش گوشیم دانیال..نه-

 کجایی؟ االن-

 ...دیگه خونه-

 خوبی؟-
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 ...بداخالق خوبم-

 بداخالقم؟ من-

 ...نیستی-

 ..میکنی اخالقم بد تو-

 اخالفی بد کال تو عزیزم نه-

 عسیسم اوووه-

 عسیییسم-

 ..شدم خر نکنی فکر عصبانیما هنوز-

 ..میزنیم حرف بعد برو..پرو بچه برو-. نکردم شک اصال سگه اقا نه-

 خدافظ-

 ..مکن فراموش رو نشد من مال که رو مردی  مزخرف خاطرات میکنم سعی و میکنم روشن گوشیمو

 ...زرد برگایه

 ..میندازن تو یاد منو

 ..بازم پاییز رسید زود چه

  من مال تو بار این اما

 ..نییستی

 ..دختر شد ابری چشمات که باز...ترانه

 نیست؟؟ دیگه که شد  تو ماله مگه

 ..دارن روزا

 ..میشن سرد اروم اروم

 ..ترن دلگیر غروبا
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 ..بیا خودت به کن بس...ترانه بیخیال.. نییستی...میگن بهم دنیا همه

 ..عشقم از راحت تو

 ..بازم و گذشتی

  اینه ارزوم من

 ..اینه ارزوم من برگردی

 ..پیشم برگردی

 من اما میمونی ذهنم تو همیشه

 . .میشم گم کم کم تو خاطرات تو

 . نیست دانیال از اثری

 ...دادن اس ام اس هم زدن زنگ هم همه

 ..اشکان حتی..مارال حتی

 ..نه دانیال ولی

 هه

 !!نیستم؟ فهمید اصن

 ..نه که معلومه

 . میکنم پاک اشکامو و میزارم سیروانو اهنگ دوباره..نمیدم رو کسی جواب

 ..چیزه یه بازم خودم به جوابم

 ..ترانه بیخیال

 ..که روزی اون

 ارزوهات از خاطراتت

 . بشه بیشتر
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 ..دیگه روز اون

 . همیشه واسه..تو قلب شده پیر

 !!ارزو؟؟

 ..دارم ارزو هنوز من

  زیادن خیلی خاطراتم ولی..نمیدونم

 ..دیدم رو تو

 ...خندیدم تو با باروون زیر

 ..من واسه خواب یه مثله

 ..ببینمممم خوابتو بازم کاش

 .بریم بیا دیووونه-***

 ..برو تو...دیگه نمیام بابا ای-

 ..میرما نیای..بکشما نازتو ساعت سه نیستم اشکان من ترانه-

 ..برم راه باروون زیر میخواد دلم واقعا..نمیکنم ناز من..میدونم خودم هه هه-

 ...میخوری سرما خنگ دختره-

 ...نیست که سرطان سرماخوردگیه بابا ای-

 ترانه-

 ...دیگه برو زشته-

 ...بود شدید حسابی بارووون...رفت جدی جدی

 ..خندیدم دلم ته از..بستم چشمامو و باال بودم گرفته سرمو

 ...بودم حال خوش ولی رفت

 اید؟ دیوونه شما خانوم-
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 ...خنده زیر زدم بلند..کردن نگاش و کردم باز چشمامو

 ...توام دیوونه اره بگم میخواست دلم

 ..میشدم پیاده تر زود میکنی ذوق جوری این میخندی؟میدونستم چرا دختر چته-

 .!!بودم دیوونه که من شد چی-

 ...گردی بارون داره حالی چه ببینم بپیوندم بهت گفتم خب-

 ....تو عطر بویه..باروون بوی..کشیدم عمیق نفس

 ..دارم دوستت

 میدانی؟

 ...عمیق

 ..استوار کوه مانند

 ..دریا عظمت به

 ..باران پاکیه همچون

 میدانی؟ دارم دوستت

 ..میپرستمت ستایش حد در

 جون؟ خنگلول نیست سردت-!! داری؟ خبر

 سردته؟ تو مگه نه-

 ..بکن تیپم به نگاه یه-

 ..داشت حق..نبود تنش چیزی خندیدم بازم

 ..شه گرمت میکنیم کاری یه خب-

 ..بیتربیت ترانه ای-

 ..گفتم چی من مگه..وای ای-
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 ..واال نمیدونم-

 ..میشه گرمت..بگیری منو تونستی  اگه-

 ..زمین میخوری...خنگی تو مگه دختر اخه-

 ..دویدن به کردم شروع و دراوردم واسش زبونمو

 ...ترااانه-

 ....دانیااال-

 ...خیسه زمین خنگول-

 ...بود سرد...بود لیز..بود خیس

 ..اما میچکید اب روم و سر از

 ..بود شاد دلم

 ..توهستی که بود قرص دلم

 ..ارامش نام به میدهد رخ ای معجزه من در..باشی که تو

 ..معناست بی زمان و زمین دیگر جایی این که تو

 ..کنارمی که تو

 ..ندارند معنی ها ساعت

 ..میخواهد لبخند دلم عجیب من..هستی که تو

 ..نمیومدن بند اشکام

 ..دلم با کردی کار چی..رحمن بی خاطراتت چقدر

 منو؟؟ رفته یادت نکنه..خدایا

 کی؟ از

 بودم؟؟؟؟ جنین وقتی از
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 دوازده و دوازده ساعت  کردم نگاه گوشیمو صفحه افریدی؟؟؟ منو رفته یادت اصن نکنه خدایا

 ..بود دقیقه

 ...زدم لبخند گریه وسط

 ..دانیاله میکنه؟حتمااا فکر بهت داره یکی که این چی؟به به کردی خوش دلتو..خل ترانه

 تصم باید

 ...مارال اسم دیدن با...لرزید تنمم گوشیم ویبره با وووف..برم بابا با باید

 ..بیوفته دستم از گوشیم بود نزدیک که کردم ذوق جوری یه

 مارال؟؟؟-

 ترانه؟؟خوبی؟؟؟ الو-

 ...خواهرجون سالم-

 کردی؟ جوریه؟؟؟گریه این صدات چرا-

 کردی؟؟؟ جوریه؟گریه یه صدات چرا خودت-

 خیلی ترانه...کردی خاموش چرا گوشیتو..میمیریم نگرانی از داریم کجایی؟هممون ترانه-

 ...بیمعرفتی

 نمیخواد هرگز دیگه گفته بهم بود رفته یادش...بود رفته یادش قهرشو خواهرم..گریه زیر زد

 ...ببینتم

 !ترانه؟ الو-

 ..!جونم-

 خوبی؟-

 چطوره؟؟؟ خوبه؟؟؟دلی خوبی؟مامانم تو..خوبم عزیزم اره-

 برمیگردی؟ کی..ترانه....نگرانتیم اندازه بی..خوبیم همهمون-

 ..شاید..شاید..مارال نمیدونم-
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 چی؟ شاید-

 ..هیچی-

 ...گفتم کم بگم بیشعوریت از چقدر هر یعنی-

 بیای؟؟ نمیخوای تو یعنی..یعنی...عقدمه دیگه هفته من ترانه

 ..نمیدم قول بهت..مارال نمیدونم...برسون سالم مهرداد به...خواهری شدی مرغا قاطی زود چه-

 ...تهران برگردم فعال نمیخوام

 ...ولی...باشم کنارت روزارو این باید من..میخوام معذرت ازت..ببخشید

 جون خواهر..میمیرم نیای..بیا..ترانه-

 مارال؟...مارال نکن گریه دیگه-

 چیه؟؟؟؟-

 نیستی؟؟ قهر دیگه-

 نداری؟ کاری-

 ...مارال-

 ها؟-

 اشتی؟؟-

 ... خدافظ-.  ترانه باش خودت مواظب...خدافظ..اشتی بیای اگه-

 ...دانیال هم بود اشکان هم جا اون..مارال جشن برم نمیخواست دلم اصال

 ...خونه برگردم باید کم کم دیگه

 ..میگذشت بودم زده حرف مارال با که روزی از روز شش***

 ...بودم گرفته تصمیمات خیلی روز شش این تو

 ..نبودم بازی این بازنده تنها من
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 ..باختیم مون سه هر که بازیکنی سه

 ...نمیدونم هم هنوز رو برد بازی این تو کی

 ...باختم من

 نداشتم دوستش که..گذاشتم کسی با رابطه به پا..بچگانه لجبازی یه سر

 ..باختم من

 ..باختم من  نرسیدم میپرستیدمش روز شبانه که بتی به هرگز

 ..شکستم دانیال دست به بارها و بارها..شکستم چون

 ..شدم عاشق چون باختم من

 ..کردم خیانت چون

 ..افتادم همه چشم از چون

 ..باخت اشکان

 ..کرد خیانت بهش عشقش چون

 ..دوستش ترین چونبهشیمی

 ..داد دست از رو برادرش

 باخت دانیال

 ..نمیشه درست اشکان با رابطش هرگز دیگه چون

 کنسل رو همه بعدم و کردم طرح بازی و کشیدم نقشه.. کردم فکر و کردم فکر روزا این اونقدری

 ..کردم زندگی روز شش این تو...کردم

 ..خانوادم به.عشقم به..گناهم به فکر بدون

 ..کردم زندگی فقط

 ...تهران برگشتم بابا با صبح امروز
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 ...میکنم نگاه خودم به ایینه تو

 نیستم خودم شبیه اصال

 ..نمیشه باورم خودمم حتی که کردم تغییر اونقدری

 ..نیست من منتظر امشب کس هیچ

 دارم سوپرایز کلی همه واسه امشب من ولی

 ترانه؟؟-***

 جانم-

 ..خوشرنگن خیلی..نکن رنگ موهاتو وقت هیچ-

 هچت ااااییی.نه میشم عوض خیلی..کنم مشکی مشکیه دفعه یه دارم دوست انقدر اتفاقا وای-

 میکشی؟؟ موهامو چرا وحشی

 کنم؟ مشکیش میخوام میگی..نکن رنگ موهاتو میگم نفهمی؟بت تو مگه بچه-

 ..موهاموووو کندی دانیال اخ خخخب-

 ..موهام تو کرد فرو سرشو

 ...گرفتم گر

 ..بود موهام الیه هنوز دستش ولی..کرد ول موهامو

 باشه؟؟ نکن رنگشون-

 ..باشه-

 ..شد خیره چشمام به

 ..نگاهت کوهستان

 ..دارد عظمتی عجب

 ...گذاشتم جا چشمانت کوهستان..الیه البه را دلم یار؟؟من میدانی..میلرزاند را دلم
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 ..است قرص نگاهت به دلم..میدانی

 دانیال؟-

 جونش؟-

 ...خوردم حرفمو..زدم لبخند

 ..یار میدانی

 دارم دوستت هم هنوز من

 ترانه؟-

 ...بریم بابایی اومدم-

 ..بابایی میدزدنتا..کردی چه اوپس..جارو این واااای-

 ... باش مواظبم..بوقی جا اون تو پس خب

 ...بابا وای ای-

 ...بابا ترانه شدی خوشگل خیلی-

 ..دارم استرس خیلی-

 ...هتل البیه سمت رفتیم و گرفتم دستشو..خندیدمو..طور همین منم-

 ..نیست منتظرم کس هیچ..چون داشتم استرس من

 ...سابقم نامزد چون

 ..عشقم

 ...اونجان امشب هردوشون

 ..ببینم خانوادمو میخوام هفته بعدیه چون

 ..سوپرایز کلیی با اونم

 ..ببینه و مهتاب بود قرار چون داشت استرس هم بابا
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 ...بیوفته اتفاق کلی قراره امشب

 ..گرفته عقدشو مارال...که تاالری سمت میوفتیم راه میشیمو بابا ماشین سوار

 ..میکنم نگاه ماشین اینه به

 ...قرمزم لب رژ و مشکیم هایه چتری

 ..شدم مصر  هایه ملکه شبیه..ریختم دورم آزادانه و..کردم کوتاه چتریامو..کردم مشکی موهامو

 ..میشه خالصه قرمز رژلب و..ریمل و مشکی پهن چشم خط تو ارایشم

 ..همرنگشون بلند پاشنه کفشایه و ایم سرمه کوتاه نسبتا لباس

 ..کردم ست بابام با امشب

 ...شده ای سورمه اونم

 ..گرفتم افسردگی میکنن فکر همه

 کامل زا بار اخرین برای و...میکنم حلقه بابا بازویه دور دستمو...میبینن جدیدو ترانه یه همه امشب

 ...میشم مطمعن بودنم

  هست نه نزدیکه تغریبا ساعت...کنندست کر موزیک صدایه

 ..شده انجام عقد مراسم میکنم فکر و

 خوبم؟؟ من ترانه-

 چی؟؟ من...اره اره-

 ...نیستی بد ببینمت؟؟؟نه-

 بابااا-

 ...بود ایستاده در دم که پیشخدمتی به دادم و دراوردم مانتومو.. عه یگهد بریم-

 ...حتما نذاشته کم محمدمم دایی خب البته...نکرده که خرجا چه مهرداد

 ...میرسید کارا به تند تند و بود اییستاده در دم مانی
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 ...پدرصلواتیی بود ای تیکه عجب

 ...محمده شبیه چقدر میگی؟؟؟وای راس-.. مانیه خوشگله..نگاه رو خاکستری اون..بابا-

 ...مطمعنم نمیشناستم...مارالم دوست بگم میخوام بابا-

 ...بهم بود شده خیره تعجب با مانی

 ...کرد دراز مانی برایه دستم و گوشم پشت بردم موهامو

 ...جان مارال دوست..نگارم..سالم-

 ...اومدید خوش-... بودم کرده تعجبی از پر اخم...نمیگفت هیچی

 ..داد دست بهش بابام

 ..هستم شایگان..سالم-

 ...زدن جرقه ذهنش تو انگار مانی یهو

 ترانه؟؟-

 ...خنده زیره زدم

 جون؟؟ خنگول...کردم تغییر انقدر یعنی-

 ..گفت بابا به رو...بود تعجب از پر هنوزم مانی

 شما؟...شما..سالم-

 ...مانی بابامه-

 ...تعجب عالمت شبیه شد بازم مانی

 علیرضا؟ عمو-

 اره؟؟؟ جونور یادته منو پس..به-

 .. کردن بغل همدیگرو

 ...شدم سوپرایز واقعا...اومدین عمو؟؟خوش برگشتین کی-
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 نمیکنی؟؟ بغل منو..جونور اوی-

 ..کرد بغلم برادرانه و محکم مانی

 ...شدن نگرانت همه چقدر بدونی خانوم؟؟؟اگه اهنگ تو بودی کجا-

 شدی خوشگل چه...شدی عوض چقدر

 ...دلی و تو عروسی زود زود ایشاهلل..مبارکه جونم داداش مرسی..دیگه اومدم-

 ..میشن سوپرایز کلی دیدنتون با همه امشب که زودتر تو برو-

 ..شدیم سالن وارد..فعال پس-

 ..بودم گرفته محکم بابارو دست

 ..بودن رقص مشغول سالن وسط پسر و دختر مشت یه

 ..دیدم مارالو

 وشگلخ خیلی موهاشو و بود پوشید شیری شیک خیلی و تنگ پیراهن..بود خوشگلتر همیشه از

 ..بود کرده جمع

 ...نگو که بود شده ناز و لوند اونقدری

 ...میسابیدم قند برات باید عقدت لحظه..بودم کنارت باید..شد جمع چشمام تو اشک

 اوووف

 وایسی؟ جا این میخوای کی تا-

 مارال؟؟، پیش بریم کنیم کار چی االن.. دارم استرس بابا..نمیدونم-

 ...اینا مامانت میز سر بریم بیا نه-

 ...زرنگ ای-

 ..بودن میز یه سر میخواستم که اونایی همه...چرخوندم سرمو

 ...اینا مینا خاله
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 ..محمد دایی

 .....مامانم

 ..اشکان

 ...نامرد اوردی چرا دیگه خانوم حاچ...خدا... و دانیال

 ..میلرزه دستت...ترانه-.. بکشم زجر اومدم درصدم یه اگه حتی که اوردیش

 بابا-

 ...جان اون...بریم باشه- زدیم حرف باهم ما...کن پیدا خودتو...بکش خجالت بچه باش اروم-

 ...میلولن دارن جماعت بین حتما...نبودن میز سر درسا و دالرام...نبود من متوجه کس هیچ

 عوض تممیتونس که جایی تا صدامو..بریم-. پیششه دالرامم ببین...مارال پیش بربم اول بیا بابا-

 ...کنم غلیظ سینو تلفظ کردم عی و کردم

 ...هستید زیبایی عروس شما چقدر...عزیزم...گاد مای اوه-

 ...بهم بود شد خیره تعجب با...بود دیدنی خنگ دالرام قیافه

 ...بود شناخته...میکرد نگام فقط مارال و

 شما؟؟..ممنون-دالرام

 ..خندیدم

 ...میای ات تحفه شوهر اون به کامال و..خانوم دالرام هستید خنگ و فوضول خیلی خیلی شماهم و-

 ...انه..تر...ت-. میشد تر باز لحظه به لحظه دالرام دهن

 ...خنده زیر زدم  بازم

 ...کرد بغلم چی عین پرید و زد جیغ بلند دالرام

 .میکنن نگامون همه...دختر چته هیس-

 خیلی...ترانه پستی خیلی وااای-
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 ....نکنیا گریه-

 ..شدی خوشگل چقدر برم قربونت واااای....ببینمت-

 ...شدی عوض خیلییی

 ترانه؟-

 ...ازگلگی پر..بغض از پر...بود مارالم صدایه

 اومدم؟اشتی؟؟؟ دیدی-

 اشتی-مارال

 ....کردم بغلش محکم جلو رفتم

 ...برم قوربونت باشه مبارک-

 ...میای میدونستم...نکردم عقد هنوز-مارال

 ...عاشقتم وااای....مارال میگی راس-

 ...بودیم کرده بغل همدیگرو جشن وسط تایی سه...کرد بغل مارالو منو پرید دالرام یهو

 ...بمیره که سرش تو میزنم جوری یه کنه گریه یکیتون خدا به-من

 ...زشت خنگ-دالرام

 واقعا؟؟؟ شدم زشت-

 ...بهم زد زل مارال

 ..عالی  شدی عالییییی-

 مارال؟-مهرداد

 جانم؟-

 نمیکنی؟ شده؟معرفی چیزی-

 ...چیزه...ها؟نه-
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 ...میایم االن مهرداد توبرو..دیگه هستن دوستامون از یکی ایشون-دالرام

 عاقد پیش رفت گفت اوکی و...نکرد شک ای ذره مهرداد

 ..اخ چته دالرام کردی رم باز که تو ااااای-

 ..اومدی دیر انقدر خودتو؟؟چرا کردی شکلی این چی زنیکه؟واسه تو بودی کحا-دالرام

 حیووون باش اروم..یکی یکی-

 ..ترانه-دیدتت؟ اینا؟؟عمه مامان پیش رفتی..ترانه-مارال

 ..بودن ندیده بابامو هرگز من مثل اونام..طرفش برگشتن مارال دالرامو بابا صدایه باشنیدن

 ...منه بابایه..خوشتیپه اقا این..این..کنم معرفی بهتون رو یکی میخوام ها بچه-

 ...شدم خیره بهش

 تو..میکنه ارومم که ارامشی...دارن ارامش چشمات...هستی تو که خوبه چقدر..ابیش توچشمایه

 ...منی گاه تکیه بزرگترین

 ...درومدن شوک از دالرام و مارال باالخره دقیقه ده بعد

 ..زدن حرف کلی بابام با

 یزم سر دیگه اشکان....بود اشوب دلم تو هنوزم...نشناختم کس هیچ که بودم شده عوض اونقدری

 ..میز سمت رفت...نیاره خوش رویه به چیزی که کردم سفارش کلی دالرام به..نبود

 ..گفتم تبریک و کردم وارد شک اونم به مهردادو سمت رفتم مارال با منم

 نداری؟ که استرس...سلطان مهتاب پیش بریم پدر خب-

 چی؟ تو..دارم..اممم-

 ..دارم منم-

 بشینیم؟ شما میز سر میتونیم..ببخشید-..بریم-

 ...بودن نشناخته هم بودن شناخته هم همه...شد جلب بهم همه توجه باصدام
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 عصبی من پررویی از بود نفهمید خنگش دختر مثه هم و خاله...نبودن که جون حنا محمدمو دایی

 ...بود

 ...اصال که خانوم حاچ

 ..باغم...عشق با.. تعجب با..بهت با...بود خیره بابا به مامانم...مامانم

 ...بود ندیده اصال منو

 شناختیم؟؟؟..حسی هیچ بدون..میکرد نگاه بهم..دانیال

 حتی..میزنه کند قلبم ضربان...کنی بازی دلم با میخوای...کردی جوری این موهاتو باز که تو...نامرد

 ...شده عرق خیس دستام...کرده یخ تنم...نمیزنه شاید

 ...نمیده بهم رو العملی عکس هیچ فرمان مغزم اما کنم کاری یه میخوام

 ...شدم گیج

 ..کسیه جای..عزیزم االن میان-مینا خاله

 ...شده تنگ کوچولوشون اهنگ واسه دلشون خاناده یه.کردم فکر من اخه...بد چه واقعا؟وای-

 ..گرفتش برق یهو خاله

 خاله؟؟ بشینم-

 .اصن تویی..نفهمیدم اصال اصن..من..ترانه وای-مینا

 ..شد شروع بدسه و ماچ بازار و کرد بغلم محکم و شد بلند خاله

 مامانی؟-

 .ترانه بدی خیلی-

 ...جا ای اوردم رو یکی.من...مامان...دارم دوست منم-

 دیدم-

 نمیکنی؟ بغلم مامان-
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 ...بیای نبود قرار که تو..ندارم کاری باهات نه-

 ...اقا این.. ترانه-مینا

 ...خانوم مینا علیرضام-

 ..کنم پیدا بابامو رفتم..اوردم بابامو خاله...سوپرایز-

 کجاست؟ جا این-***

 میزنی؟ حرف یواش انقدر چرا-

 نمیدونم-

 .دیگه پایین بیا...جوگیر-

 ؟؟...اوردی منو کجاست جا این..نمیام-

 ...سرسبزه و خوشگل چقدر ببین..نیست بدی جای...نکن اذیت پایین بیا...ترانه-

 کیه؟ خونه اون..میبینم دارم-

 ترانه؟ میترسی نکنه-

 ..دیگه بگو دانیال اع.. بروبابا-

 خانوم؟؟؟ حاچ -. خانومه حاچ خونه-

 ...خوب جایه یه اوردمت..دیگه پایین بیا ترانه-

 ..سمتش رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ..بداخالق باشه-

 ..داره وجود عشق..داره جریان زندگی توش..ترانه خوبه خیلی خونش..بابامه مامان خانوم حاچ-

 ..ننمیزن سر بهش هرگز که هایی بچه واسه..میبافه بافتنی و سماورش کنار میشینه ها ساعت

 ور تو ولی..جا این نیاوردم باخودم تاحاال رو کسی هیچ من..دارم دوست خیلی رو جا این من ترانه

 ..میخندم فقط ولی جا این میام غمم پراز وقت هر..مقدسه واسم جا این ترانه..اوردم
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 باهام؟ میای

 ..باهات میام-

 !!؟.کنم دریغ من و بخواهی جان تو نخواهم؟؟میشود من و بخواهی تو میشود

 ..موهاش الیه میکنم فرو ؟دستمو..نکنم پرواز من و بیا من با بگویی تو میشود

 موهاتم؟ عاشق بودم گفته بهت-

 موهام؟ فقط-

 ..بینیش به میچسبونم بینیمو...توسرش میزنم بادستم

 زمزمه میشه نزدیک لبام به لباش...میکشه عمیق نفس...میبنده چشماشو..موهات فقط اره-

 ...میکنه

 ... من ی دیونه مچکرم ازت -

 ...میکنه باز چشماشو-

 باید..بودم تو با کم ناراحتم این از..برنگردم تلخم روزایه اون به..بخندم چشمام با دادی یادم تو-

 .میکردم پیدا تورو زودتر

 دانیال؟-

 جونش؟-

 دارم؟؟ دوست بودم گفته بهت-

 ..مرسی بگویی و شدم عاشقت بگویم میترسم..میترسم.. میخنده

 رانهت رفته اون..نیست دیگه که اون..نکن فکر دیگه...ترانه دیگه بسه..من ی دیوونه مچکرم ازت-

 محمد دایی و مینا خاله و بابا و مامان بین چی نمیدونم... کنه تموم کارتو خاطراتش نزار

 داشتن اونا بودم خانوم حاچ خونه خاطرات غرق من که مدتی تمام میدونم فقط..گذشت

 ..میخندیدن

 ...بدو کنه جاری رو خطبه میخواد عاقد بیا پاشو...ترانه-دالرام
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 ...کنه عقد میخواد خواهرت امشب..خانوم ته ته خودت بیخیال امشب..داخل میدم فرو بغضمو

 و دالرام..روشنه میزاست همه روی که هایی شمع ضعیف نور با سالن..کردن خاموش چراغارو همه

 ..بودن گرفته رو پارچه مهرداد خاله دختر ستاره و درسا

 ..میلرزه دستام..میسابیدم قند داشتم منم

 ..بود پیدا سفرش سر ایینه تو که مارال چشمای به افتاد نگام

 بخنده؟ همیشه مارال میشه خدایا

 ...سنتی و النکاح..رحیم رحمان اهلل بسم-

 ..کرد شروع عاقد

 باشن؟؟ بخت خوش همیشه مهرداد و مارال میشه خدایا

 باشه؟؟؟ باالسرشون همیشه محمد دایی و حناجون سایه میشه خدایا

 باشه؟؟ شاد همیشه دالرامم میشه خدایا

 خوشحالیه جز نمیخوام چیزی ازت خدایا... ایرانی مارال سرکارخانوم..مکرمه محترمه دوشیزه-

 ...مارالم لبخند جز..خانوادم

 ...بچینه گل رفته  عروس-دالرام

 ..میریزه اشک چشمام از و میخندم من میزنن کل همه

 عروس میگفت دالرام هم ها موقع میشدی؟همون عروس تو که ها موقع مارال؟؟اون میاد یادت

 ...بچینه گل رفته

 ور پشتی توریه..ارایشت میشد حناجون قرمز رژلب و گلت دسته میشدن خونتون گلدون گالی

 ..میگرفتیم عروسی واست عروست تور میکردیم

 ....واقعی عروس یه..مارال شدی عروس.. بیاره گالب رفته عروس-ستاره

 ..جون خواهر باشه مبارک

 وکیلم؟ آیا-
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 ...بله بزرگترا اجازه با-

 ..نشستیم میز یه دور همه

 ..صحبتن غرق دیدا بابا و محمد دایی

 ..رسیده خانوم حاچ به تازه مینام خاله و مهمونا به رسیدگی مشغول جون حنا مامانمو

 ..میزدن حرف باهم دانیالم و مانی

 ..هان لحظه شکار دنبال که بس کردن دیوونشون فیلمبردارا مارال پیش دالرام

 ..نیوفتاده خاصی اتفاق میکنن تظاهر همه..میز سر نشسته اشکان

 ..کرده سرگرم خودشو رومیزی با و ساکت...اخم با و جدی قیافش همیشه مثل

 ..بزنم حرف باهاش باید..خوبه زیادی..عادیه برام زیادی رفتاراش

 ..کردم بدی بهت

 ...ولی

 بزنیم؟ حرف میشه اشکان-

 ..میکنم درک همشو خاله نگرانیه..مانی اضطراب..محمد دایی سکوت

 !نه رو دانیال پوزخند

 ..میشه بلند و نمیگه چیزی

 ....بزنم حرف جا این نمیخوام..است خفه داخل هوایه..میاد دنبالم

 ..داره همیشگیشو اخم بسته کتشو هایه دکمه از یکی. شلوارش جیب تو کرده دستاشو

 ..داشت دوست منو بودم الیقش که چیزی از تر زیاد مرد این

 ..بود مرد جنسش..مرد این..بود خوب خوبی از من تصور از بیشتر مرد این

 ..شدی خوشگل-

 بغض  از پر لبخند یه..میزنم لبخند بهش حسم تموم با
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 خوبی؟-

 خوب؟ میگی چی به تو-اشکان

 ..نمیدونم-

 باشم؟ خوب نباید..دوستمه ترین صمیمی عقد-اشکان

 ..خوبی که خوبه-

 ..پوزخنده شایدم..میزنه لبخند

 چی؟خوبی؟ تو-اشکان

 نه-

 ..میکنه ارومش..عادتشه..لبش کنار میکشه شصتشو انگشت

 ..بخنده میکنه مجبور لباشو شایدم

 ..کنه فراموشش کال کردم کاری من..بود کرده حذف زندگیش از لبخندو مرد این

 ..داشت فرق من اطراف مردایه تمام با اشکان جنس

 ..بود منطقی زیادی اشکان

 ..میخوام معذرت-

 کارت؟ کدوم خاطر به-اشکان

 شکستم بازی این تو منم..قلبم به نزن نیش

 ..همش خاطر به-

 ..ترانه بیخیال-اشکان

 بشه جوری این نمیخواستم..بگم چی  باید نمیدونم..من..هوم-

 شدی..خاطره شدی..خاطره شدی تو..ترانه شد تموم دیگه..شد جوری این ولی-اشکان

 داشتم فرق بود توذهنشون مردم این و تو که چیزی اون با من..شد تموم..تجربه
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 ..میزنم وبیابون کوه به و میشم مجنون و میگیرم افسردگی کردن تصور همه شاید

 داشتم دوست من ترانه..نیستم ادمی همچین من..نمیزنم من

 دارم دوست..داشتم دوست تصورت از بیشتر

 اون شاید..نمیخندیدی کنارمن تو..بخندی میخوام چون..رفتم زندگیت از دارم دوست چون ولی

 هی..مردم یه من..بردارم زندگی از دست نمیتونم این خاطر به ولی.. نبودم میخواستی که جوری

 ..شده بزرگ اروپا که ایرانی مرد

 ..شدنیه ولی..نیست اسون

 ..میشدیم باید اول از که چیزی..دوست تا دو میشیم تو منو.نکن فکر من به دیگه

 ..میشدیم باید نداری دوسم فهمیدم وقتی که چیزی

 ..میشدیم باید شدی دانیال عاشق فهمیدم وقتی که چیزی

 مرگ

 تدریجی مرگ

 میگویم را ها بغض این

 میبرند را کشیدن نفس راه شب یه اخر..میشود تر بزرگ و بزرگ

 ..میبرد را هایم چشم سویه ها غصه این شب یک اخر

 ..نمیدانم را تو یا شکستم من..نمیدانم را تو کردم؟یا بد من

 ..نمیدانم پیشانیست رویه بر نوشته نا ای نوشته است تقدیر..است قسمت

 ..دارد تلخی مزه عجب هست چه هر

 ..است حقیقت

 ..بدم جواب که داشتم میگفتم؟چی باید چی...تلخ تلخ

 بدم؟ پس را تاوانت باید کی تا من گناه
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 کجا؟-

 روب توام..برم میخوام..میخوام معذرت ازش میزنم زنگ مهرداد به..میکنه درد خیلی سرم-اشکان

 ..تو

 ..باش خودت مواظب-

 ..دیوانه مرد این..میزنه چشمک

 ..برو هستم..نمیدزدنم نترس-

 رو تگذاش قدرت با پاشو)شکستی منو قلب بار صد روزی َم وابسته دیدی تا َم خسته که برو***

 (میزاشت جا خاطراتشو..عشقشو و ترانشو باید..میرفت جا اون از باید..گاز

 نخواستی مگه همینو تو برو غمه از پر سینه تو بسمه که برو

 نیست مهم برات گفتی موندیم تنها غم و اشک و شب و من َم شکسته برو

 که دختری..دوستداشتنیشو و شیطون دختر..داشت دوستش هنوزم..بود تر عیق همیشه از اخمش)

 ..(شکستش

 نیست تو نام به دیگه دلم برو دلخوره تو جون به پره دلم برو

 بکنم دل دیگه من تو عشق و تو از که برو

 منم تو غم پای داده زندگیشو که اونی

 بکنم دل وقتشه

 بَدم خیلی بگو خوبی تو همه به بگو برو

 بلدم رو تنهایی نکن منم فکر و برو

 دوستم گفت..رفت و کرد پرواز..شد کنده ماشینش..رفت اشکان..رفت)شدم جوری چه دیدی

 جوری این گناهم کدوم خطر به خدایا..عذاب این نمیشه تموم چرا خدایا..داره دوستم..داشته

 ..(میکنی مجازاتم

 عزیزم شدم خسته من کن باور اشتباست نگو برو ماست بین چی بگو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

68 

 

 جا نای اومدم قدرتمند و قوی امشب)بریزم اشک من باید کی تا آخه حقشه دلم برو وقتشه که برو

 ..(بریزم اشک من باید کی تا اخه..نمیشه تموم اشکام امشب..ولی

 ست غریبه تو دست با دیگه دستام بشه آروم دل برو بشه تموم برو

 رانهت چون..نبود پشیمون)بست نمی تو عشق به دل دلم کاش بگم جوری چه آخه شم دیوونه برو

 ...باش قوی..میکشم عمیق نفس..(داشت دوست رو

 !نشده تموم هنوز سوپرایزام..داخل برگردم باید

 ...داخل برمیگردم

 .میرقصن دارن مهرداد و مارال

 ..متنفرم اهنگ این از من

 ازت؟؟ نمیشن تموم چرا من خاطرات

 میبندم چشمامو

 ..هگرفتارت ابد تا دلم رفتارته تو ارامشی چه..ایندمون به..روشنه دلم..بمون و بتاب...منی ماه تو

 ..میترسم-من***

 میترسی؟ چی از-دانیال

 که این از..شه خراب چی همه که این از..بفهمن اشکان و مارال که این از...چیزا خیلی از-من

 ..شه تموم خوبمون روزایه

 ...میکنه حلقه کمرم دور دستشو

 ...میترسی ازشون  تو که چیزایی از نه ولی..میترسم منم-دانیال

 میترسی؟ چی از پس-من

 ...باشی نداشته دوسم روز یه که این از-دانیال

 میشه؟؟ میکنی فکر-من
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 ببازی بارم این اگه..بدو بدو حانوم حاچ خونه تا جا این از...مسابقه ترانه..میشه اره-دانیال

 ...بخری واسم رو ساعت اون میکنم مجبورت

 راهه؟ چقدر میدونی دیوونه-

 بیااا حاال-

 چی؟ بردم من اگه خب-من

 ...میبازی همیشه مثل کوچولو خانوم نمیبری-

 ..بخری خودت همشم خرییید بیای باهام باید شدممممممم برنده من اگه اوووم-

 سه دو یک..باشه-

 بدوووود

 !دوری دور..دوره من از

 ..اس برند برسه تر زود کی هر گفتی

 باشم؟ برنده میشد تو؟مگه کنار...من آخه

 ..مینز بخوری وقتی یه نکنه..بودم مواظبت  بودم تو تماشایه محو مسیرو کل من..نبود منصفانه

 ...بودم افتاده نفس از نیوفتاده راه

 بردم؟؟ بازم دیدی-...زدی فریاد و رسیدی زنون نفس

 ..باختی دوباره.. تو

 باختم آره

 جونم اروووم باختم من

 ..تو به رو دلم

 ..زندگی به رو تو

 چشمات به رو خودم
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 ..شکستی منو قلب بار صد روزی ام وابسته دیدی تا...ام خسته که..برو باختم

 ..شد برعکس

 ...نخواستیم دیگه شدم عشقت شد باورت که ای لحظه از

 چرا؟

 جوریه؟؟ این دنیات کار چرا خدایا

 نخواستیم؟ چرا...مردم واست چجوری دیدی که تو

 ...داری دوسم نمیگفتی مگه

 ..نیستی چرا پس

 ..بیرون برمیگردم نشده سالن وارد..نیست گریه وقت االن احمق ترانه

 ...برو زندگیم از دیگه

 ..بمیرم خودم درد به  بزار برو

 خوبی؟ ترانه-

 ...میشه بلند هقم هق

 بروووو-

 باش اروم عزیزم..ترانه-

 ..بشکنتت دوباره نزار..بفهمه نزار نکن گریه جلوش ترانه باش اروم.اره

 شدم؟برو چجوری دیدی-

 ...ترانه-

 ..بهت لعنت دیگه برو...ترانه نگو انقدر-

 ..وقتشه که برو

 ..حقشه دلم برو
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  بریزم اشک من باید کی تا اخه

 بشه تموم برو

 ..بشه اروم دل برو

 ..شم دیوونه برو

 ..نمیبست تو عشق به دل دلم کاش

 ...باش اروم..میشه بد حالت االن..ترانه-

 ..میگیره هامو بازو محکم

 ترانه؟ کجاست شده؟اشکان چی. باش اروم..عزیزم میلرزی داری-

 ...میشه تر لند گریم

 ...میکنه بغلم

 ..لعنتی..بهت لعنت

 .بکشم نفس تنتو بویه میتونم که باره اخرین این شاید..میشه گره بازواش دور دستام

 ..اشتباست نگو ماست؟برو بین چی بگو

 ...زیاد خیلی...دانیال بدی خیلیی-

 ..میشه تر له غرورم که درک به..بهش میچسبونم  خودمو

 ..دارم دوستش هنوزم میفهمه که درک به

 ..درک به

 بریم؟؟ جا این از میخوای-

 بریم؟ کجا-

 ..بخوای تو جا هر-دانیال

 ..نمیخوام چیزی دیگهه من-
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 ..نیست خوب حالت..ترانه بیا باهام-دانیال

 ..نباشه مهم واست-

 که بارم یه میشه-.. نشده تموم هنوز کارام بیام نمیتونم- لطفا بریم بیا بفهم ترانه مهمه واسم-

 نکنی؟؟میشه؟ لجبازی شده

 بریم_

 ..شد محو سریع

 ..نمیشم خوب چرا. بده حالم انقد چرا خدایا

 نشد...میشد تموم باید.. کنم درست چیزو همه میخواستم..شه خوب امشب میخواستم

 زیر..کنار میزنم موهامو....سردمه..میشه منفجر داره سرم...میارم در کفشامو و میشم بلند جام از

 ..میکنم پاک چشمامو

 ..نمیاد دانیال چرا پس اه

 ..بهش میرسه تر زود دانیال دست که بردارم کفشامو میشم خم

 سرت نمای..بپوش منو کت بیا..کنه ماسمالیش جوری یه گفتم دالرام به..جاست همین ماشین بیا-

 ..بود شده تنگ برات دلم..میگیره محکم دستمو.. کن

 ..باال میکشم دماغمو دارم سره یه

 ...تو برو-

 ..نکردم ام خداحافظی ازت حتی..مارال ببخشید

 ...میسوزه و میکنه درد پام انگشتای

 ..ارومم اما نیست خوب حالم

 ..میکردم اعتماد بهت بازم نباید..دستت میسپردم خودمو دوباره نباید

 ..باشم داشته دوستت هنوزم نباید من

 ..بابام وااای
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 هب دوختم چشم...دانیال نه میگم چیزی من نه..بشه دیگه جور یه چیز همه امشب بود قرار خدایا

 ..کنم ترکش قراره که شهری خیابونایه

 ..دارن خودشونو هایه درگیری کدومشون هر که مردمی به میدوزم چشم..عجیبن چقدر ادما

 ..خستم مردمونش و شهر این از من خدایا

 !میشنوی؟..خستم وقته خیلی خدایا

 یار؟؟

 دیگر؟؟ است بویی چه این

 .. گیرش نفس حس میکند پر را مشامم..میگویم را عطرت

 فسن برود یادش دلم و نباشی میترسم..میترسم..عطرت گیر نفس بوی به..ام کرده عادت من..یار

 را کشیدن

 .. بکشد نفس عطرت حضور بدون هوایی در نباشد بلد دلم میترسم

 میریم؟ کجا نمیپرسی چرا خانوم فضول-دانیال***

 ..باشی تو ولی بریم جا داره؟؟هر فرقی چه

 ..ماشین سرد پنجره به میچسبونم سرمو..نمیگم چیزی

 ..دارم شیرین خاطرات ماشین این از عجیب من

 ..میکنم زمزمه لب زبر

 ..دیره که میگردی بر روزی یه تو...بگیره پا عشقمون..ندادی دل-

 ..میکنه پارک پارکینگ تو ماشینو..میکنه فوت حرص با نفسشو

 ..شخصیش حریم...دانیال خونه...اکباتان

 بیای؟ راه میتونی-

 ...میتونم-
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 ..ااای...میسوزه زیادی انگشتم

 ..میکنم درست قهوه منم بگیری دوش یه تو تا-دانیال

 ...کمدن تو لباسات

 ...بیا زود

 ..چرا-

 ..بیا زود ترانه نزن حرف-

 ..میکنم قفل درو اتاقشو تو میرم

 ..!جام این چرا من

 حموم سمت میوفتم راه

 ..اومده خون ازش ام کلی و شده زخم پام انگشت

 ..شبه اخرین امشب کن فکر..ترانه بیخیال...اومده بند ام گریه

 شبه اخرین

 ..میمونه خاطرم تو بوش...میشورم سرمو دانیال شامپویه با

 ..منتظرمه دانیالم..بیرون برم زودتر باید

 ...ندارم زیادی لباس

 ..میکنم گیس موهامم صورتی شلوارک و زرد تیشرت یه

 ...نمیکردم رنگشون کاش

 ...کنم ارایش نمیخوام اما پریده رنگم

 ..بیرون میرم و میکنم باز درو

 ...میزه لبخند....بسته چشماشو و مبل رو داده لم

 اومدی-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

75 

 

 ..اومدم-

 ..میشه بلند جاش از

 میرزی؟ قهوه..میام کنم عوض لباسامو-

 ..باشه-

 ..میاد عطرش بویه خودش از تر زود میریزم قهوه تا دو و خونه اشپز تو میرم

 ترانه؟-

 جونم؟-

 ..موهات ا..موهاش..میزنه لبخند

 ..آشپزخونه میاد

 ..میگیره درد قلبم..میکنه حلقه دورم دستاشو

 ...کمرم به میچسبونه سرشو

 ؟!باشه؟ بمونیم بیدار صبح تا امشب-

 ..باشه-

 ..میکنم کاری هر.. بودن تو با واسه من..نه نمیگم

 ..میکشه سر تلخ قهوشو

 ..میاد بدم ازت..باشم داشته خاطره باهات دیگه نباید..باشم جا این نباید من...میترسم من دانیال-

 ..شبه یه..ترانه-

 ..شبه یه میگه..نه نمیگه..نترس نمیگه...نمیکنه انکارش

 ..من مرد شکستیم بازم..حسم..غروروم

 ..هوم-

 ...روشن شمع چندتا و میکنه خاموش چراغارو
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 ..کنیم بازی بیا-دانیال

 بازی؟ چه-

 ..بازی اهنگ-دانیال

 ...چجوریه-

 ...بیارم موبایلمو بزار-

 باشه؟ تو نوبت بعدشم ارممیز دارمو دوست که اهنگ یه واست من خب-دانیال

 ...باشه-

 خبر بی زپیشم بری … سفر بری روز یه اگه... بخوای تو چی هر امشب

 شمتنهامی باز دوباره … شممی رویاها اسیر

 نهامت میری چرا..یاری دیار از بخونه...بخونه صبح تا گممی باد به … بمونه پیشم گممی شب به

 ...میزاری

 نه؟؟ هم به میاد لبخند و اشک

 ..دارم دوسش رو اهنگ خیلی-دانیال

 ..دارم دوست خیلی منم

 ..قشنگه-

 بیا شد تو نوبت-

 تو کنار ولی سردی

 همنفسم ها شعله با

 ولی ام کویری شبی

 رسم می بارون به تو با

 بودنت با ولی تلخی
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 دم به دم شم می دیونه

 رو زندگی شیرینی

 کنم می حس نفس نفس

 چشات تو اما ساکتی

 شبنمه و نور غوغای

 رسیدنه از ترسم می

 مبهمه که ای آینده

 نبودی سنگ انقدر که میبینی؟تو میکنم؟اشکامو گریه دارم میدونی...میکنم زمزمه باهاش

 ..میکنه گریه داره اونم شاید..گرفته دستمو..مهربونم

 ..کنی باورشان نخواستی تو..یار نبود دروغ هایم دارم دوستت

 تو هامی لحظه کجای.. میگیره ازم رو گوشی حرف بدون

 گشتم بگی جارو هر که

 کردن زندگی جای به

 گشتم دیوونگی پی ، گشتم دیوونگی پی

 آسونه کندن دل نگو

 نمیتونم اصال من که

 میپپرسی رو حالم اگه

 نمیدونم رو جوابش ، نمیدونم رو جوابش

 نیستی و میگردم من که تو زندگیمی کجای

 ..میکنم خواهش...نکن گریه..ترانه-دانیال.. وایمیستی حرفات پای بودم مطمئن روزی یه

 ...میکشم عذاب...میفهمی نه میخوای نه..دارم دوست
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 کردم گمت وقتی از من

 ..زمستونه روزم و شب

 ..خستم..دانیال-

 ..بغلم بیا...بخوابی نمیشه-

 ..میبوسه چشمامو...میشم نزدیک بهش اروم

 ..میبوسه گونمو

 ..نامحرمم تربن محرم ای..بود شده تنگ هات بوسه برایه دلم

 ..من ترانه نکن گریه...میکنه زمزمه گوشم تو

 ..بازی اهنگ دیگه بسه-

 نیست؟ گشنت ترانه-

 گشنته؟؟ تو نه-

 ..میخواد نیمرو دلم..خیلییی اره-

 ..من دیوونه پسره..میخندم

 چنده؟؟ ساعت-

 نخند...خب گشنمه...هست دو کنم فک-

 نیمرو؟؟ چرا حاال-

 یچیمه به جا این بشین-..بهت بدم حسابی نیمرویه یه خونه اشپز تو بریم پاشو...خب میخوام-

 ..نزن دست

 ..باباجون چشم-

 ..قابلمه یه سمت میره و میبوسه بینیمو

 کنی؟؟ درست میخوای این تو اشپز اقایه-..خنده زیر میزنم
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 ..بله...بچه باش ساکت-

 !نیمرو نه میکنن درست برنج این اخه؟؟تو چیه این-

 تفلنه..نمیچسبه بهش که اینه بخوری؟مهم ندی؟فقط نظر انقدر شما میشه-

 ..گاز رو میزاره رو قابلمه

 ..باشه داشته دیگ ته نیمروم میخوام من اصن-

 ..میخوری باهاش انگشتاتم میدم بهت نیمرویی یه..نمیخواد خیر نه-

 ...بود برداشته رو خونه بوش.شه اب تا توش انداخت رو کره

 ..بیار مرغ تحم تا چهار پاشو جوجه-

 چهارتا؟؟-

 تا؟ چند پس-

 .تا سه-

 تا؟ سه چرا-

 چندتا؟ پس-

 ..دیگهه بیار میسوزه کرهه االن نزن حرف انقدر-

 بابا بیا-

 ..داره دلنشینی صدایه یه..شد بلند جلیزویلیزشون صدایه و شکوند مرغارو تخم

 ..رگ تو بزنیم..بیار نوشابه و نون پاشو خانوم تنبل...فلفل هم کمی و..نمک کمی-

 ...شی روشن بزن...بزن-

 ..خودش واسه بعدشم...دهنم تو میچپونه و میکنه درست گنده لقمه یه

 ...ببندم دهنمو نمیتونستم اصن بود گنده اونقدری

 ..میخورد داشت اسب یه عین خودش وای
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 شم.می خفه م..دار...ری.بمی..-

 ...نزن حرف بخور-

 تو ممیچپوندی غذا تند تند..کردم حمله منم...سومالی هایه زده قحطی مثل درست بود عالی قیافش

 ..بود شده دعوامون نیمرو سر..نداده قورت..دهنمون

 ..بود پر دهنش ولی..بود دانیال دست تو اونم که..بود مونده دیگه لقمه یه فقط

 .منههه مال این-.بود شده چیلی و چرب جفتمون هیکل..میمردیم خنده از داشتیم

 ...روش بودم افتاده..گرفتم گاز محکم دستشم...خوردم لقمشو و روش کردم حمله

 . میخوردیم میخندیدیمو

 ...بودم خورده حاال تا که بود نیمرویی ترین خوشمزه..میگفت راست

 ...بود شده خیره قهویش چشمایه تو..چشمام

 کوچولو؟؟ خانوم بود خوشمزه-

 ..پیشونیش به میپسبونم سرمو

 ...بود خوشمزه خیلی-

 ..باره اخرین این...میشه حلقه کمرم دور دستاش

 ..باره اخرین این

 ..باره اخرین این

 ...سخته چه

 ..شده گیر بهانه عجیب روزها این دلم...باره اخرین این میدونم که

 ..دارد را تو اغوش بهانه دم به دم

 میگویم را اغوشت..بود انجا ام خانه هم هنوز کاش

 ..توست اغوش میات وجب چند در وجب چند فضای من دیگر؟؟بهشت کجاست بهشت
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 ...ندارد معنایی هیچ..ها عقربه تیک تیک..زمان اغوشت در

 ...ندارد جایی هوس و گناه تو اغوش در

 ..میکند ارام اغوشت فقط را قلبم های بهانه

 ..کن جا اغوشت در مرا هم باز

 ...همیشه از تر اروم آرومم..خوابیدم بغلش تو حرف بدون.. میگوییم را بهشتم

 ...نمیکنم فکر چیز هیچ به

 ..کمرمه دور دستش که همین

 ..سینشه رو سرم که همین

 ..منه مال فقط لحظه این تو میدونم که همین

 کافیه برام

 ...ترس

 رسوندنه شب به هامو روز تو بی. بودنه تو بی فردایه از ترسم

 ..دهمون زندگیم جدید فصل شروع و فردا تا ساعت چهار سه هنوز...نکنم فکر فردا به میدم ترجیح

 میکنی؟ فکر چی به-دانیال

 فردا به-

 خبره؟ چه فردا مگه-دانیال

 ..بدیه روز فردا-

 ..امیدواری تو چقدر-دانیال

 !!چجوریه فردا میدونم...میخواد پیشبینی یکم فقط..نمیخواد امید-

 ..بیدار صبحش تا امشب..فردا بیخیال-دانیال

 ترانه؟-
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 هووووم؟-

 نکنی؟ رنگ موهاتو نبود قرار مگه-

 ..گمه توش این..داشتیم هم دیگه قرارای خیلی ما-

 یادته؟

 یادمه-

 نمیاد؟ خوابت-دانیال

 بریم؟ راه بریم..دارم عادت بیداری به...نه-

 ..شو حاظر زود-دانیال

 ..بزن قدم من با-دانیال***

 ..ها سرده-

 و نم..ابریست نیمه و خنک بسیار هوا..بامداد دقیقه سی و سه ساعت..است تهران جا این-دانیال

 ..دارد روی پیاده هوس که خنگی دختر

 ..دیوانه-

 ؟..رهب راه بیاد میزنه سرش به شب نصفه نیم و سه ساعت کی دختر اخه!تو من؟؟؟یا کی-دانیال

 .!نکنی قبول میخواستی خب-

 عجبا-دانیال

 عجبااا-

 ..بیاره در ادا ادم..عیبه عمو نکن-دانیال

 جون؟ عمو میگی جدی-

 ...بیا راه نزن حرف انقدر-دانیال

 ..میگیرد بازی به را موهایت گاهی که بادی و..است شب سکوت
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 ..مرده حسی.  خسته قلبی..خالی ذهنی و هستم من

 دانیال؟-

 هوم؟-

 جونم بگو من به-

 میخنده

 جونش؟-

 ...خدا کنم زندگی تو بدونه میخوام چجوری..میخندم

 ..نمیشد صبح کاش-

 ..همین میشه روشن هوا ترانه؟فقط خبره چه صبح-

 ..نشه صبح کن کاری یه..نیست همین-

 ترانه بدیم مسابقه بیا-

 ..میبازم باز من-

 ..بازندست کرده قبول من کوچولویه چیه؟دختر-

 قصه؟ بازنده شدم باختم؟نفهمیدی کردم قبول..نفهمیدی هنوز..وقته خیلی

 ..دانیال شو ساکت-

 ..شه خوب فردا میکنیم کاری یه بردی تو اگه خب-دانیال

 ...بردمم من اگه

 !نشه صبح کن کاری یه -من

 ای؟ اماده..بلوک پایین تا جا این از..باشه-

 نبودم اماده نه

 امادم-
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 بدووووووووووو-

 فقط..باشم مواظبت نمیخوام بار این..میبردم بار  این باید..میدویدم توانم تمام با...میدوییدم

 ..شم برنده میخوام

 ..شم برنده باید.نمیارم کم ولی میسوزه و میخوره صورتم پوست به سرد باد..میزنم نفس نفس

 ..پایان

 م..باخت..ن دی...دی-..رسیدیم باهم

 ..باال بریم...باختم..ن...منم-دانیال

 ...بریم راه دیگه یکم نه-

 بدو..میخوری سرما-دانیال

 چی؟ شرطبندی حاال خب-

 ...زنب اسانسورو برو اومده دزد میکنه فکر نگهبانه االن هیس..کرد نمیشه کاریش دیگه هیچی -

 ..باشه- گفتم خودش از تر یواش

 ...داخل رفتیم پاورچین پاورچین دزدا عین

 کوچولو؟ خانوم نمیاد خوابت

 خیلی چرا-

 دیگه بخوابیم بیا خب-

 ..میشه صبح بخوابیم اگه-

 بخواب..میشه صبح صورتی هر در عزیزم-

 ندارم رو تو دیگه بیدارشم که صبح-

 ..ترانه بخیر شب...بغلم بیا..باشه خوب چیز همه صبح میدم قول بخواب تو-

 بخیر شب-
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 نمیاد یادم چیزی...نیست هیچی توش..خالیه ذهنم

 ...واای...مارال..بابا..! دارم کار چی جا این کجاست؟من جا این

 تاس همیشه از تر اروم دانیالم..دانیال...میشه پر ذهنم و میکشه طول ثانیه ده فقط...ثانیه ده

 ..کرده حل خودش تو منو و..خوابیده کنارم..

 ..منظمه و اروم نفساش

 ..بهش میچسبم و میکنم جا بغلش تو بیشتر خودمو

 ..شد صبح

 ..بپره خواب از تخسم کوچولویه پسر و بخورم تکون میترسم

 ...موهاش تو میکنم فرو دستمو

 ..نداشتم دوستت وقت هیچ کاش

 ...میزنم گول خودمو بازم..میبوسم اروم گونشو

 باره اخرین این

 ..کندن دل تو اغوش از سخته چقدر

 ..میشم بلند جام از صدا بی و اروم

 ؟!بودی؟ کجا دیشب بپرسم ازت پدر یه عنوان به چیه نظرت-علیرضا********

 ..کنی جوابم سوال پدر یک عنوان به شده دیر یکم فقط..یکم...میزنم لبخند

 ..شد بیخیال که دید چی..بود صدایی بی پوزخند شاید که لبخندی و سکوت تو نمیدونم

 ...شدی غیب یهو بعد..داشتی تصمیمات کلی دیشب-

 من!میرهنمی-...! میمره داره نگرانی از مامانت..خاموشه گوشیتم...بگی مامانت به تصمیمتو بود قرار

 بگیرم؟؟؟ دوش برم

 ...متاسفه واسم یعنی این...میده تکون راست و چپ به سرشو
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 ...برو.اوووف-

 ..شده بیدار االن تا دیگه دانیال

 ..نیستم دیگه

 ..کنم خالی ذهنمو میکنم سعی و حموم تو میرم

  چالش

 ...کنید خالی چیزی هر از را خود فکر و یخ اب زیر برید دقیقه یک

 ...بکشم نفس نمیتونم..زیرش میرم و میکنم باز سردو اب

 ...خوبه حالم ولی...میزنم نفس نفس

 ...میدارم بر رو کیفم و میکنم مرتب شالمو***

 بابایی بریم-

 ..بیرون میره و میوفت راه من از تر جلو

 دارید؟؟ میل چی اومدید خوش-

 ..میخوام پلو زرشک من-

 ...بیارید برامون پرس دو خب-بابا

 ..چشم بله-

 میرفتم یهویی نباید دیشب..ببخشید بابایی-

 بریم؟..جشنه داییت خونه امشب..باشه-

 بیا هم شما..شم اماده جا اون خونمون میرم اول ولی..میگم بهشون چیزو همه امشب..بریم اره-

 باشه؟

 ..بدم نشونت اتاقمو میخوام دیگه بیا..بابایی-..بیا و برو تو میمونم هتل من دیگه نه..من-

 بغض
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 ..پایین میندازه سرشو

 خااان؟؟؟ علیرضا بود چطور دیشب-

 ...نزن حرف انقدر بخور غذاتو-

 چشم-

 ...کنم زندگی کنارش در بعد به این از میخوام که مردی کنار در میخورم غذا

 داری؟ خبر عزیز از بابا-

 تنها...بدیم انجام کارو باید زودتر..ندارم وقت خیلی من ترانه..زدم حرف باهاش صبح اره-

 ..بجنبونیم دست باید یکم..داری ویزا تو که اینه اوردیم که شانسی

 ..خونه بریم تر زود کاش..بابا شدم سیر من..میکنم تمومش امشب..باشه-

 ...بریم باشه-

 و روزا تحسر..میخوریم حسرت میزنیم حرف...میخندیم..میکنیم گردی تهران رو ساعتی یک بابا با

 ...بگذرونیم هم با میتونستیم که رو هایی ساعت

 ..بخشه لذت...خوبه داشتن پدر

 ..گاه تکیه یه داشتن احساس

 ..قهرمان یه قوی مرد یه

 ..پشتته شرایط همه تو که کسی یه

 ...کنی تکیه بهش همیشه میتونی که کسی

 ..بگیری عیدی پدرت از نفر اولین عید سفره سر که این...قشنگه داشتن پدر

 ...بدی نشون بابات به اول کارنامتو که این

 ..بگیره جایزه ازش که این

 ..کنی بازی باهاش
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 ..بری بیرون

 ..شه دعواتون هم با وقتا بعضی و..شی تر بزرگ

 دادناش گیر

 ..گیریاش سخت

 ..پدره ولی

 ..داری پدر چون..بگه تو بهت..نمیکنه جرعت کس هیچ هست وقتی تا

 ماشین خو من دیگه بیا و برو زود چی؟؟؟تو بگم بیام من اخه ترانه-..بابایی بودی اول از کاش

 ..میشینم

 ..میگردیم بر زود بکشه طول چقد نیست معلوم اصال بابا دیگه بیا..نه نه نه-

 ..ترانه-

 بیاااااا باباااااا........دیگه بیا...ترانه نگو انقد اع-

 ..برو دختر تو دست از اوووف-

 تماالاح مامان عصر پنج نزدیکه ساعت خونه سمت رفتیم دوتایی و زدم بابا به خوشگلی لبخند

 ..بزنم زنگ میدم ترجیح نمیزنم دست کلیدم به است خونه

 .نبینتت مامانم وایسا طرف اون بابا-

 ..نده ازارم منو انقدر...ترانه-

 خب؟؟؟ میکنی لوس خودتو چرا شی جا به جا میخوای یکم بابا وای ای-

 ...بفرما اووف-

 ...اورین-

 ...داره استرس کامال میکنم درک بابامو..میکنه باز درو مامان نکشیده ثانیه به

 ..بابایی اومدی خوش-
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 ..باشه خودش خونه میتونست اینجا..میزنه لبخند

 ...باغ در شکسته من گلدوووون گل

 ..دارم رو چیزی هر دیدن امادگی خودم...میزنم لبخند بابا به

 بمب خونه تو احتماال االن..خونه میبرم رو بابا دارم میدونم رو مهتاب هایه حساسیت که این با

 . ترکیده

 که نم خب.است ریخته بهم همیشه خونمون ولی بیزاره ریختگی بهم و شلختگی از همیشه مامانم

 ...نیست خونه وقت هیچ خودشم...هیچی کال

 ..واحده یه فقط طبقه هر تو ما اپارتمان تو..میکنم باز اسانسور در

 ای..نده راه منو که این قصد با یا حاال در دم ایستاده سفید شرتک و نارنجی تاپ یک با مامان

 ...استقبالم اومده

 ..تران-.. کردن جیغ جیغ به میکنه شروع

 ...قرمز بعدم و میشه بنفش یهو..میپره رنگش اولش...میبینه بابامو و کنار میرم

 ...میبنده درو و داخل میره سریع مامانم..میشم منفجر خنده از دارم

 ...خنده زیر میزنم بلند...کرده گرم کفشاش با سرشو و پایین انداخته سرشو بابا

 ..عاشق ساله81 پسرای مثل شده..میکنه نگام چب چب و باال میاره سرشو بابا خندم صدایه با

 ..میاد مامانم غرغرای و جیغ جیغ صدای

 ..میزنم در

 ...داخل بیایم میدید اجازه...جووون ماااامان-

 میزنه داد

 ...کن صبر ترانه-

 ..کنه مرتب رو خونه میخواد..نده عذابش ترانه-بابا
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 هنوزم بابام...میشم مرگ ذوق میدونه مامانمو عادتایه هنوزم بابام که این از...میشم شوق از پر

 ..مامانمه عاشق

 ...میکنه باز درو باالخره مامان که میگذره ای دقیقه ده

 ...مامانی سالم-... میزنم لبخند بهش

 ...اوردم شانس ببرم در به سالم جون دستش از عصبانیه خیلی

 .میزنه لبخند

 ..اومدی خوش..تو بیاید-

 .دیگه داخل بیایم تا کنار برو بشم تصدقت خب-

 ...میره من به هم ای جانانه غره چشم البته.. کنار میره و میاد خودش به مامانم.

 ..کرده اختیار سکوت کال که بابا

 ..پذیرایی تو نشستیم مون سه هر

 ... بود شده تنگ خونمون واسه دلم...نمیگه چیزی کس هیچ

 ..بود بد خیلی حالم بودم خونه که روزی اخرین

 ..میشه تموم همش...میگذره روزام این..گذشت

 ..میشه تموم روزی یه چی همه

 ..بترسم روم پیش اتفاقات از یا باشم حال خوش بابا بودن شوق از نمیدونم

 چی امانم واکنش بعدا نمیدونم..تنهان پایین بابا و مامان...قبل مثل چیز همه..میکنم باز اتاقمو در

 ....بمونم زنده امیدوارم هست چی هر ولی باشه میتونه

 ...شم اماده زودتر باید میکنم انتخاب شیری پیراهن یه

 ..کنم فرار نمیتونم امشب

 ..میکنم ساده ارایش به سریع و میزارم باز موهامو
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 ...امادم

 .. حاظرم من ؟بریم.!مامان-

 ..باره اولین این..من منتظر واستادن هم کنار بابا و مامان

 ابامب مامانو با من..مهمونی برم میخوام واقعی خانواده یک با من..میزنم لبخند و میکنم نگاشون

 ..مهمونی میرم

 ..بیاید زودتر هم شما پایین میرم من خب-بابا

 ...میکنه فرار سریع بعدم

 ..ترانه-مامان

 .مامان..مامان مامان...جان مامان بود شده تنگ واست دلم

 حمل رو بچشون ماه نه که این واسه فقط..بهشت میرن مادرا میگفت داشتیم دینی معلم یه

 ..میکنن

 عدب.. خوبه حالم االن منم منتظرمونه االن مارال..کنیم دعوا بعد بیا مامان-بهشت؟؟ میری مامان

 باشه؟...میکنیم دعوا هم با کلیی

 اومدن هک اول..نمیفهمم وقتتو چند این کارای دلیل اصال من..احمقی خیلی..فکری بی خیلی ترانه-

 که بعدم..یهوییت کردن نامزد...باهاش ازدواج واسه اصرارات و لجبازیات...زندگیت تو پسره اون

 سک هیچ به که این بدون...اومدی پاشدی بابات با بعد..شمال رفتی گذاشتی یهو...کاریاات گند

 میکنی؟؟؟ غلطی چه داری رسما بگی میشه..که االنم...شدی غیب دیشب دوباره...بگی

 ..بعد واسه دعوا گفتم که خوب اووووف

 تصمیماتمو..کردم خودم کارامو همیشه.براومدم خودم پس از خودم زندگیم تمام تو...مامان-

 ..بریم بهتر...برمیام ام یکی این پس از..گرفتم خودم

 اره؟؟ نداده  ربطی ؟؟بهم.نکنم دخالت میگی بهم داری رسما یعنی-

 ..لطفا مامان-

 زندگیت؟؟ به بزنی گند ترانه؟؟؟بزارم چی لطفا-
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 زندگی؟؟؟؟؟ کدوم-

 ..میفهمی؟نیست...نیست زندگی اسمش این

 مادری که مادری..مادرمه اون..دارم دوسش...بیرون میزنم خونه از بهش بیتوجه بعدم

 ..کنم دور خودم از بدمو افکار کردم سعی و شدم ماشین سوار..ولی..نکرد

 ..باشه بد امروز نمیخواد دلم اصال

 پس؟ کو مامانت-

 ریب بابات و مامان با خاصیه حس گرچه.میشه سوار جلو میره و میاد اروم اروم مامانم... میاد االن-

 ..مهمونی بری.بیرون

 ..کردم تجربه هم اینارو و نمردم دیگه خوبه

 ها رو یادهپ تو دنیا بیخیال که ادمایی به دوختم چشم معمول طبق منم..بابا نه میگه چیزی مامان نه

 ..میزنن قدم

 ببینیم گروهمدی سال سه و بیست بعد دانیالم منو اگه یعنی..میکنه رانندکی بابا و میده ادرس مامانم

 نداریم؟؟ باهم احوالپرسی و سالم و پرسیدن ادرس جز حرفی هیچ

 ..دانیال

 هب..میروم جا هر...شدی وجودم از ای تیکه بیصدا و امدی؟؟نرم کی تو...تو از میشه پر ذهنم بازم

 ..میشوی پیدا ان در هم باز تو...میکنم فکر چیزی هر به..مینگرم کجا هر

 ..صدا خود ای تو

 ..مرا بزن صدا

 دریا به بزن مرا دل ببین

 ..منم از بریده که من

 ..رسیدنم عطش در

 ..نمیرسم چرا تو به
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 ..نمیرسم چرا؟..چرا

 ..کنم زندگی بودنت بدون سال سه و بیست بتونم نکنم فکر من

  میشم پیاده اینا مامان زودتراز و بیرون میام دانیال فکر از ماشین توقف با

 کفشای تق تق صدای میزنن حرف هم با دارن  حیاط تو مهرداد و اشکان و باز اینا دایی خونه در

 ..میکنه اعالم بهشون رو حضورم بلندم پاشنه

 یگهد دوستشه نگران حتما...میکنه نگاه بهم دلهره با مهرداد و اخم با همیشه معمول طبق اشکان

 احوالتون؟ داماد اقای سالم-

 ..خوبی؟قربانت سالم-مهرداد

 ..سالم.. مرسی-

 ..سالم-اشکان

 ...باالخره اومدی وااای-دالرام

 در مهرداد و اشکان کنار از و میزنم لبخند بهشون..کردی کرمون دیگه اومد دالرام نزن جیغ-مانی

 . ...داشتنیم دوست خونه حیاط تو میزارم قدم و میشم

 ..اینده داماد و عروس بر سالم به به-

 ..من جیغوی جیغ میشه تنگ برات دلم خیلی...میکنم بغلش محکم دالرامو

 خاله؟؟ دختر ندیدم زندگیم تو تو از تر گوه موجود گفتم بهت-دالرام

 ..میکنم بوس محکم لپشو

 ....نکبت کردی رژلبیم نکن ایی-دلی

 ..دارم دوست منم خاله دختر قوربونت-

 ...داخل میبرتم و کنار میزنه رو مانی و میکشه دستمو دالرام

 ؟..کردی رم تو باز چته-
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 غلطی چه داری نگی بهم اگه میکشمت امشب درسا جون به خدا به..کشتمت ترانه-دالرام

 ..!میکنی

 ..وهلل به بلدم مارالو اتاق..میام راه خودم خب....میکشیم چرا بابا باشه-

 ..میری در کنم ولت ناکی خطر تو نه-دالرام

 ...دیگه بیشعوری-

 ...مارال اتاق تو کرد پرتم و بردمو کشون کشون

 ..میکرد درست مارالو موهای داشت درسا

 ...بودم شده زندانی دالرم دستای تو که من به افتاد جفتشون نگاه که

 ..بزنه حرف که میزنیمش انقدر-دالرام

 ..خنده زیر زدم

 تو؟ ساواکی مگه-

 ..بهم کرد حمله یهو بود باز نصفش و بود بسته موهاش نصف که مارال

 ....شدی غیب کجا دیشب بیشعوری خیلی میخوره بهم ازت حالم مونگول دختره-مارال

 ..میمردم داشتم میداد قلقلکم مارالم و گردنم الی بود گذاشت دستاشو دو دالرام

 ..میخندید فقط که هم درسا..میدادن فوش بهم اونام و میزدم جیغ

 ..کمک.. خدا رو تو...دری..کنید ولم روانیا وااای-

 ..کشتینش کنید ولش بابا-درسا

 نه؟؟؟ یا میزنی حرف-مارال

 . کردم غلط اره مردم وای...اره-

 دالرام وقت هر..بودم قلقلکی و حساس وحشتناک گوشم و گردن رو کال..کردن ولم جفتشون

 ...میکرد استفاده روش این از بگه  زور بهم میخواست
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 ...بیرون رفت و زد بهمون لبخندی درسا

 جذب ادمو زدنشم حرف با حتی..بود شیک و اروم و وقار با همیشه..بود تا سه ما برعکس کال

 ..میکرد خودش

 ...چیزا جور این تو بودیم شوت..کال ما ولی

 ..بزن حرف بدو.بدوو خب-دالرام

 به تیدنیس ادم خودتون خب موهام و ارایشمو به زدید گند بیشعورا نگاه ببینم طرف اون برو بیا اه-

 ..چه من

 ..هنوزا میخواره تنت ته ته-مارال

 .. یکی تو بتمرگ-

 ..کردم مرتب لباسمو و دراوردم مانتومو

 ..شدی افغانیا نمیکردی؟شبیه رنگ موهاتو میمردی کثافت-دالرام

 خب؟؟ نمیشید اماده چرا..کردم رنگ دیگه حاال-

 . گفتم من ها بزنه حرف نمیخواد این دلی-مارال

 ..دراوردم توش از رو مشکی مخمل جعبه تا دو  و کیفم سمت رفتم

 ینما مبارک هم با همش عروسیتو و شدن خانوم مارالییی- دالرام دادم یکیشم مارال دادم یکیشو

 ..رفتم زود دیشب ببخشید کادوت

 ...روانی مرسی-مارال

 هنوز نکردم شوهر که بعد؟من چیه این اها-دالرام

 ..دیگه گرفتم توام واسه گرفتم خودم واسه خب-

 بهش طالیی و سفید گلوله تا دو که بود خوشگل خیلی ظریف زنجیز یه کرد باز رو جعبه مارال

 .بود خوشگل خیلیی بود اویزون
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 دو از بعد خب بود خوشگل خیلی ولی بود شده خرجم ام کلی..بودم خریده تاشو سه رامسر از

 رامدال که بعدم..ساختیم خوشگل فرشته یه ازش و مارال رو افتادیم تشکر و بوسه و ماچ ساعت

 شد اماده

 ردنک تعریف واسشون وقت چند این اتفاقات و گذشته شب از چیزایی یه سطحی صورت به کال و

 ..دراوردیم بازی مسخره و خندیدیمو کلی تایی سه و

 مهمون اصلی های خانواده جز ولی..میومد زیادی سروصدای بیرونم از و بود هفت نزدیکای ساعت

 رششوه خوشو فقط که مارال خاله تنها و محمدم دایی خوود و اینا مینا خاله و ما یعنی نبود خاصی

 دانیال....و.اینا اشکان و بودن خودشون فقط کنم فکر اینام مهرداد خوانواده از..بود

 شد؟ چی خانوم حاچ رفتیم ما که دیشب...دلی راستی-

 ..بیچاره پیرزن...دیگه دنبالش اومد پرستارش خب هیچی-دالرام

 ..رفت سر حوصلم خب..دیگه بیرون بریم بیاید ها بچه وای-مارال

 شده؟؟ تنگ مهرداد واسه دلت چیه-دالرام

 ..اومد در صدای

 تو؟؟ بیام دخترا-مانی

 ...برادر بیا-مارال

 ...کشید سوتی ما دیدن با و شد وارد مانی

 ..میبینم چی ببین وااای-

 ...کنا درویش چشماتو من رو ولی..ایندت زن یکیش خواهرته یکیش درسته حاال اووی-

 ..ماست دید؟؟اش رو تو کی اصن وا-مانی

 ...بیشعوری خعععیلی...ماااااانی-زدم جیغ

 بیاید اباب..هستی توام نگو جیغوان جیغ دالرام و مارال فقط کردم فکر من ببخشید بابا باشه-مانی

 ..اه دیگه بیرون
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 ..میایم برو باشه-مارال

 بست درم و..رفت مانی

 سرش باالی بقیش و بود باز نصفش که خرماییش موهای و گلبهی صورتی لباس اون با مارال

 ..بود شده عالییی بود خودم اثر که شیکی ارایش و بود کرده جمع

 ..کامل ارایش و شیک خیلیی مشکی لباس یه بگم چی ماشاهلل که دالرامم

 ...کردم پام شیک روفرشی یه و بودم دراورده کفشامو بودم ساده همیشه مثل که منم

 سعی ودب نابود انگشتم..بودم دویده دانیال با مونگال مثل که بعدم بودم دراورده پامو پدر که دیشب

 ..نکنم فکر بهش و شم بیخالش میکردم

 ..شدیم حال وارد و بیرون رفتیم در از تایی سه

 فرما تشریف هامون عروس باالخره که این مثل..اع-مانی.. میومد باید که اون جز بودن اومده همه

 ؟؟!میکردید؟ کار چی تو اون ساعت دو تا دو شما ها عروسه مارال بابا...شدند

 ..شد شروع مهنونام دست و کل و گرفت مارالو دست اومد مهرداد

 اریاث هیچ قبلش ساعت چند استرس از..بود حال خوش و اروم بود نشسته محمد دایی پیش بابا

 ..نبود

 ...نبودن مینا خاله و مامان

 ..بود معمولی پاتختی یه مثل چیز همه

 ..مهموناش از پذیرایی مشغول جون حنا

 شاد و خوشحال و دنیا از فارق مهرداد و مارال

 ..همه گرم سرشون خیلیی جدیدا که هم مانی و دالرام

 ..دوتاست این عروسی هم زودی به احتماال

 ..مهرداده دوستایه از دیگه یکی با زدن حرف مشغول محکم و جدی اشکان

 ..گذشت من از ساده چه اشکان میکنم فکر خودم با وقتا گاهی
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 ..میکنه حفظ رو مغرورش و جدی استایل همیشه مرد این

 چیه؟ نگاهش تو... میکنه غافلگیرم نگاش با دفعه یه که ام خیره روش چقدر نمیدونم

 ؟..خشم!نفرت؟..انتقام

 ..درده از پر نگاهش ولی محکمه و جدی..غمه نگاهش تو..نیست نه

 ...عشقه از پر نگاهش تو

 میگردم دنبالش هنوزم دانیال هایه نگاه تو که چیزی کردم حسش..دیدم عشقو این من

 خوشگله؟ میکشی اه چرا-مانی -.. میکشم عمیق نفس و پائیین میندازم سرمو

 ..کشیدم عمیق نفس دیوونه کشید اه کی-

 .بگی تو چی هر خوشگله باشه-مانی

 مانی؟ چیه-

 نبود؟ مشخص یعنی دیگه بزنم مختو اومدم-مانی

 ..خندیدم بلند..بود جدی کامال قیافش

 چی؟ دلی پس..بود مشخص چرا-

 ؟..دالرام به است نیاز چه هستی تو تا بابا کیه دلی-مانی

 ..باشه خب اها-

 شدی؟ خر االن یعنی-مانی

 ..بزنی مخ دادم اجازه بهت تازه بابا نه-

 ..زکی-مانی

 جوری این که داری چی صدات تو..صداش مردونه تن...صداش.. برو کن جمع خودتو پاشو..پاشو-

 میکنی؟؟ خراب حالمو

 ..نمیکنه عمل سروقت وقت هیچ..هاشه برنامه جزو کردن دیر
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 ..ایستد می زدن تند جای به قلبم میبینم که را تو دنیا های عاشق تمام برعکس من

 ..میبرد نفسم

 ترانه؟؟-مانی

 !ها-

 !ترانه؟؟-..مارال پیش برم من..جا همین هیچی..ها-.!! میکنم صدات دارم ساعته یک کجایی-

 بابایی؟ جانم-

 ...رفتا یادت مارو اصال-علیرضا

 اندازه از بیش اضطراب متوجه قطعا شده دانیال متوجه حتما..میشینم پیشش میرم و میزنم لبخند

 ..شده منم

 بابایی ببخشید-

 خوبی؟؟-علیرضا

 چطوره؟ خبر؟؟اوضاع چی؟چه شما خوبم ای-

 ..خوبم ای منم-علیرضا

 ..زدیم حرف باهم کارامون درمورد و نشستم بابا کنار رو ساعتی نیم

 ..نداشتم برخوردی هیچ تقریبا دانیال با بود شده کم استرسمم از..بود خوب چیز همه

 ..رقص تو بودن گذاشته کورس باهم درسا و دلی بودن خودشون تخلیه مشغول وسط جوونا

 ..محمد دایی و بابا پیش بودم نشسته همش پیرزنا این عین منم

 ..نداشتم حوصله

 ..نداشتم چیزو هیچ حوصله من

 ..رقص..مهمونی..اهنگ حوصله

 هیچی...مامان نه بابا نه نمیخواستم دانیالم من..کس هیچ و چیزو هیچ
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 ..میخواستم اتاقمو ففط من

 ...میکشن انتظارمو مبایلم تو که اهنگایی و بالشتم و تختم

 ..باشه شکستنام و ریختنا اشک بیصدا شاهد شب هر بستم عهد باهاش انگار که تختی

 چیه؟؟ درد.. هرشب..هرشب..شب هر

 ...نیست منه؟نه حال درد

 ..داره سرطان که ای ساله هشت هفت پسر اون قطعا

 ..کرده گیر هاش بچه شکم کردن سیر تو که پدری اون

 ..داره نگه راضی خونشو صاحاب نمیتونه که مادری

 نداره زنشو داروهای خرید پول که کسی اون

 ...بیشتره من از درداش

 ..موندم گشنه نه من

 ..خوابم جای لنگ نه

 ..پول بی نه و مریضم نه

 ..حرومه واسم خنده که خدام بد بنده اون فقط من

 خدا؟؟

 !!نمیکنه؟ کاری بچش واسه و میبینه مادرو یه های گریه که خدایی ؟همون..خدا کدوم

 نمیکنه؟؟ سیر هاشو بچه شکم اما میبینه رو پدر یه موهایه شدن سفید که خدایی همون

 !نمیکنه؟؟ کاری و میبینه منو شب هر شکستن که خدایی

 خدااااا

 خدا

 خدااااااا
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 خداااااااااااا

 خدا؟ شدی خسته توام نکنه

 که یدانیال شکستم؟؟از قلبشو و دیدم رو اشکان عشق که منی شدی؟؟؟از خسته هات بنده از توام

 میده؟؟ زجر منو

 مادره؟؟؟ اون عریان تن فکر تو که ای خونه صاحاب دراوردنه؟؟از پول فکر به فقط که دکتری از

 خدا؟؟ شدی خسته

 ..داری حق

 ..میدم حق بهت من

 ...خدا میکردی فکر که چیزیه از تر مزخرف دنیات

 ..اه بابا دیگه برقص بیا پاشو تراااانه-دالرام - 

 کنی؟؟ کمکم بارو این میشه خدایا

 !نکنم؟ گریه داییم دختر جشن وسط شاد اهنگ یه شنیدن با کنی کمک

 ...خدایا

 ...ندارم دوست اهنگشو دلی-

 ...کردم گریه ها ساعت اهنگ ابن با من..میگم دروغ کی ؟؟به..ندارم دوست

  پاشو ایش...خودتو نکن لوس-دالرام

 ..نباشی اگه روم پیش...هستی همیشه دلم تو... میدم قورت بغضمو

 باشی میشه که ارزوم میشه که عاشقت

 جدایی ازم و دوری

 ...داری جایی به دل کنج ولی

 وجودم تو نبضی مثل
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 ...بیصدایی و میزنی که

 ..پریشونه تنهایی تو وقتی شبا

 ...دیوونه دل این میگیره سراغتو

 ..درمونم تویی خستگیهام جواب

 ممحک...باش محکم..میدم فرو بغضمو و میرقصم.................  میخونم تو از هنوزم نیستی خودت

 ...ترانه  باش

 ...میره گیج سرم وای میبندم چشمامو

 ..میگیره دستمو یهو دالرام

 ..بشین عزیزم؟؟برو خوبی-میزنه حرف  اروم

 ...میخندیم جفتمون...کردم غلط برقصی نمیخواد

 ...بریزه اشکات شاد اهنگ یه با..کست عزیزترین خوشحالیه تو...مهمونی یه تو..درد همه این

 لرزیدم؟؟ نگاه یه با کی از من....بودم قوی من...نبودم جوری این من هه

 ..میگردم بر خوبم روزای به من..برمیگردم من

 ..باشه خرابم حال متوجه ثانیه چند از تر بیش کسی نمیدم اجازه

 !خوبی؟؟-اشکان

 ..خوبم اره-

 ..خوبه-اشکان

 خوبی؟ تو-

 نه-اشکان

 چرا؟؟-

 ..میکنی بودن خوب به تظاهر..نیستی خوب تو چون-اشکان
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 تموم باشه غلط اگه ای رابطه هر..ترانه ببین-اشکان.. باشم داشته دوست نخواستم چرا...من

 ..دکنن رابطه قطع باهم کال باید نفر دو اون که نیست معنا این به شدن تموم این ولی..میشه

  نمیفهمم من..شد تموم و بود غلط ما رابطه

 میکنی؟ فرار ازمن چرا تو

 نمیکنم فرار-

 ..خوبه-اشکان

 ..نده درد دیگه اشکان به خدایا..بهش میزنم لبخند...لبخند

 ..میدم پس شکستتو قلب تاوان دارم من میدونی

 از تر ودز میشد کاش میکنه درد خیلی سرم! میده؟؟ پس منو شکسته قلب تاوان کی نمیدونم ولی

 ..پایانه به رو مهمونی و دوازست نزدیکایه ساعت.. کنم فرار جا اون

 ببریمشون باهم همه قراره دیگه استانبول واسه دارن پرواز مهرداد و مارال سه ساعت امشب

 ..فرودگاه

 ..گذشت خوش بهم امشب

 مثل قبل مثل..کردیم اذییت دالرام و مارال با کلشو..بود عالی امشب دیشب برخالف

 ..دانیال نگاه سبکی و اشکان نگاه سنگینه بیخییال..شدم بیخیال..همیشه

 ..خندیدم و رقصیدم و زدم...زدم حرف اشکان با که این از بعد از

 ..نشستیم پذیرایی تو هممون و شدن خسته همه دیگه

 ..میکنه تعارف چایی بازی مسخره با داره دالرام و

 ...بیاری چایی پاشی تو وظیفه ضعیفه خب..عروسم من انگار بابا ای-دلی

 ..میشی عروس زود زود خودتم...دالرام نخور حرص انقدر-محمد دایی

 ...شه تکمیل که بیار تر زود عروسم اوردی که داماد داداش دیگه اره-مهتاب

 بهم؟؟ دوتا این داره ربطی چه خاله وا-دالرام
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 ...عمه و بابا و من بین بود چیزی یه..میشی خسته نیار فشار مغزت به تو عزیزم هیچی-مانی

 ..بامزه هه هه-دالرام

 ..عزیزم نیار فشار خودت به مانی خب میگه راست-مارال

 یمان واسه رو تو میان بود این دایی منظور جون دلی...نکنید اذیت خالمو دختر  انقد حاال باشه-

 ...بترشی نمیزارن میگیرن

 ...شد بلند همه خنده و دراوردم دالرام واسه زبونمو

 ..نکنه درد دستتون دایی...خندیدیم هههه-دالرام

 ..بهتون بگم چیزی یه میخوام من!مامان؟- میکنم خواهش-محمد دایی

 حق همشون...داشت حق..میفهمیدم منظورشو! زدی؟؟ گندی چه باز..رحیم رحمان اهلل بسم-مانی

 مزدنا اشکان با میخوام کردم اعالم رسما..بودم زده حرف جوری این که قبل دفعه...بترسن داشتن

 ....مانی-حنا.. کنم

 ..خانوم اهنگ بفرمایید-مانی

 بابام-...خنثی بقیه و مهربون بابا..بود نگران مامان...میکرد نگاه بهم اخم با دانیال..باال اوردم سرمو

 ...کانادا میگرده بر دیگه ماهه یک تا

 ..کنم زندگی اونجا میخوام...برم باهاش میخوام من..من

 ...خنثی دانیال نگاه و میشه بسته مامان چشمای

 ...نمیگه هیچی کس هیچ

 ..نبود خوبی شوخی-مهتاب

 برم میخوام..مامان نکردم شوخی-

 .تــر میزنه داد مامانم

 مهتاب-محمد دایی

 ..بیرون میره پذیرایی از و میشه بلند مامانم
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 جشنت به زدم گند بازم مارال اخ

 ..زدنه گند وظیفم کال من خب

 ..اه دیگه خستم..میزنم لبخند و پایین سرمومیندازم

 ..میگیره فرا زشتی سکوت رو خونه

 داره محمد دایی و اتاق تو هنوز مامانم..رفتن مهرداد خانواده و مهرداد دوست محمد و اشکان

 ..میزنه حرف باهاش

 ...نمیشه اما کنه عوض رو جو داره سعی جون حنا

 خدا اوف

 کنی؟ چیکار بری میخوای-مانی

 کنم کار..بخونم درس...کنم زندگی-

 کار؟ چی بری میگیری مدرک دیگه سال دو تو ترانه-مانی

 ..بخونم ادبیات میخوام-

 ..کنه زندگی تو بدون نمیتونه عمه-مانی

 ..میکنن نگام همه که جوری میخندم بلند

 برم نمیتونم...میکنم خداحافظی همه با و میشم بلند جام از...اومدن محمدم دایی و مامانم

 ...میکنید فراموش منو....فرودگاه

 میکنید فراموش زود خیلی

 ...بوده عمرم روزای بدترین هفته یه این و میگذره شب اون از هفته یه***

 ..میگذره مامان با کردن دعوا با روزام این طول تموم

 ...تهران یا رامسره یا روزا این...داده انجام ویزامو کارای بدبختی هزار به بابا

 ..جون حنا...مینا خاله...دالرام...مانی..مارال
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 ...نرم من کنن کاری کردن سعی جوری یه همه

 ..زد حرف باهام کلی زد زنگ بهم پاتختی فردای اشکان حتی

 برم میخوام من اما

 ..کنم زندگی جا این نمیتونم من

 هی بغض یه...میشه زنده واسم خاطره یه میکنم نگاه هرجارو..بیرون بزارم خونه از پامو نمیتونم

 ...بزرگ درد یه...اه

 ..ندارم خبری هیچ دانیالم از

 ...نمیشه تنگ واسم دلش که خوبه..کنه زندگی من بدون میتونه اون که خوبه خوبه

 ...حاله خوش که خوبه

 ...تاریکه تاریکه اتاقم

 ...تخت باالی گذاشتم پاهامو و خوابیدم زمین رو

 ...مغزم تو بیاد خون باید میشه منفجر داره سرم

 ..میاد هنوز مامان فریاد و داد صدای

 مامان خدا وای  میزنه غر داره هنوز چرا میگذره ساعت نیم از بیشتر دعوامون از نمیفهمم من

 نمیشی؟؟ خسته

 ..میشم بلند جام از بدبختی به

 عادت..میکنه مرتب رو خونه و میزنه غر...میکنم نگاه مامانم به ها پله باالی از...میزنه چشمامو نور

 داره

 ...خونه جون به میوفته کنه اروم اعصابشو میخواد هروقت

 ..بره میزارم من میکنن فکر هه..کرده هوایی بچمو اومده سال همه این بعد-مهتاب

 مامان-
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 خاطرت به چیزم همه از...گذاشتم تو پای زندگیمو من..بری چته؟نمیزارم..چیه-مهتاب

 بری؟ بزاری میخوای حاال...گذشتم

 . .دارد درد ام صبوری...دارد درد هم من سکوت..دارد درد..هایت منت...هایت طعنه..دارد درد

 !!!میگذاری؟؟ سرم بر را چیزی چه منت

 ...میگیرد ام است؟؟خنده گذاشته من برای را اش زندگی

 ...ترانه بری نمیدم اجازه بهت...نمیشه-مهتاب

 ..بسه..میکنه درد سرم مامان-

 حرف واسه..کردن فرار واسه میکردی پیدا بهونه یه..میکردی پیدا نمیکرد درد سرتم-مهتاب

 ...نزدن

 ...مسعولیتی بی...بیخیالی چیز همه به نسبت تو داری عادت تو

 ترانه بیا خودت کی؟به تا...میکنی فرار

  کی؟؟؟ تا اطرافیانت به...ات اینده به زندگیت به زدی گند

 ...میکنه شروع دوباره... میشه منفجر داره سرم خدایا وای...باش ساکت بسه مامان بسه واااااااای

 گذشتی؟؟؟ من خاطر به زندگیت از مامان بسه...دیگه بسه-من

 ..مامان داشتم داشتنشو حسرت همیشه...ندیدم بابامو هرگز من تو خاطر به مامان میگی چی

 ...باشم بلد بخوام که ندیدم پدرمو مادر بین محبت هرگز...نکردم حس مردو یه وقت هیچ من

 چیزت همه زیباییت..خودت...کارت همیشه...نبودی وقت هیچ تو...شدم بزرگ خودم من مامان

 ...داشته اولویت من به نسبت

 ...بنویسم مشقامو گرفتم یاد خودم من

 ..نکنم پام جا جابه کفشامو گرفتم یاد خودم

 ..حموم بردم خودمو خودم

 ..کردم اماده غذا خودم واسه خودم
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 ...نترسم دادم یاد خودم به خودم

 مامان؟ بودی کجا تو

 ..بودی شرکت یا جدید پروژه و طرح دنبال بود اصفهان پات یا

 ...میلرزید دستات که بودی خسته اونقدری بودی خونه اگه یا

 ..میریخت اشک چشمات از اختیار بی بودی له اونقدری

 کردی؟؟ گذشتگی خود از واسم گذاشتی؟؟؟چجوری من پای زندگیتو

 میکنی؟ فرار شما یا میکنم فرار من

 ...کردی فرار عشقتم از شما

 زچی هیچ تو که تو مامان ایندم به زدی گند تو مامان...خودم نه...من زندگی به زدی گند تو مامان

 ...نمیدادی نظر رشتمم تو خب نداشتی نظری من

 ...نبودم جا این االن میخوندم میخواستمو که چیزی اون اگه

 ...خواهی خود حد از زیاد مامان

 ..برم میخوام که اومدم خودم به..کنم زندگی بزار...دیگه بسه

 ...گرفتیش ازم تو که بابایی کنم زندگی بابام پیش میخوام

 ...بخونم نذاشتی تو که رو درسی...بخونم درس میخوام

 ...برسم بهش نذاشت زندگی که عشقی از کنم فرار عشقم از میخوام

 خیس لبم... سرم وای... تاره مامان... نمیاد بند هقم هق.... میره گیج سرم.. مامان بسه..بسه

 سیاهه... خونه چیه این...شده

 ...بیای کنار باهاش باید..کنی عادت بهش باید تو...بیرحمه زندگی  

 ...است بچه یه زندگی

 پررو و لجباز بچه یه
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 بیای کنار باهاش یادبگیری باید

 .کنی رامش اگه کنی رفتار اروم باهاش اگه

 ..خوب بچه یه میشه بعد بشه نرم اگه

 حساسه خیلی..کوچوله خیلی اخه...باشی مواظبش باید

 ..میکنه لج باهات بد کنی لجبازی باهاش یکم..نسازی باهاش یکم

 ...برندست اون پس تو از تر قوی اون

 ..داری نگه اروم اونو کهباید تویی این

 ..دارم ایمان جمله این به من**

 ..ارامشه تنهایی وقتایی یه

 بریدم دنیا همه از االن من..ارامشه من االن حال واسه مثال

 صبر

 ترانه کنی صبر باید تو خب...قشنگیه واژه صبر

 بشه تموم روزا این تموم تا کنی صبر

 خوبم من مامان - میکنم صبر بازم من باشه خب

 ..پریده رنگت باالست..دیگه یکم بخور-مهتاب

 ...دیگه مهتابه...بکشه ناز نیست بلد

 ..بشین برو تو..باشه-

 ..نیست اثری دگرگونشم حال و فریادا و داد از شده اروم اروم

 ..پناه بی کوچولو بچه یه مثل شده

 تاپارک روی خون های لکه به و مبل رو نشسته.. نگفت هیچی دیگه دماغم خون و فریاد و داد از بعد

 ...شده خیره
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 ...شد بد جفتمون حال چقدر خدا وای

 ..شد تموم ولی

 مامان؟-... صبر همون

 ...میارم مسکن واست..پریده رنگت مامان کن استراحت برو-مهتاب

 ..داره بغض صداش

 ..میشم اتاقم دردام شاهد تنها راهی و میگم ای باشه لب زیر

 ...فاصله یه..غفلت یه..کوتاه مرگ یه..فراموشی واسه رهایی واسه چیزه بهترین..خواب

 ..خوبه زیادی خواب درداتو بره یادت تا بخواب

 . . .میکنم فکر

 ...بشه منفجر مغزم میشه باعث فکرا همین شب یه اخر

 ...گذشت و شد تموم اشتباه کلی با که چیزی...گذشته

 ..برنمیگرده هرگز دیگه

 ..نمیشه جبران

 ..حال

 تنهایی و سردرگمی و سرگیجه جز نداره وجود حالی

 ..نکرد درکم کسی

 ..اینده

 ...باشه خوب دیگه اینده خدایا

 ...باشه خنده و امید از پر اینده

 رهایی از پر..خوب روزای پراز

 هنوز دارم امید
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 اول فصل پایان

 

 دوم فصل -*** 801

880... 

820 

 تو با من فرق همینه حرفاتو پای نموندی

 عکساتو دارم هنوزم ، من اما رفته یادت تو

 گشتم تو دیدن واسه شهرو دفعه صد حاال تا

 برگشتم گریه با ولی راهم این رفتم خنده با

 گــــــــــــرد بر

 گــــــــــــرد بر

 ..احمقم خیلی من یا...پستی خیلی تو یا

 ..نداشتی دوستم هرگز...نخواستی منو هرگز تو چون...برنمیگردی تو

830 

 نم تو بی ، پیشم دوباره برگرد اهنگ؟؟؟ صدای یا بیشتره ماشین دارم؟؟سرعت سرعت تا چند

 میشم دیوونه

 دارم هواتو چقد که دونی نمی

 کاشتی سینه تو که زخمی گذاشتی جا که و حرفی

 دارم یادگاریاتو تموم من

 میشم دیوونه دارم که ، پیشم دوباره برگرد

 شیشه پشت نشستم تنهایی که بس
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 بیاد که زمستون این ، بیاد که بارون و برف

 میشه ساله چند تنهاییام میدونی

840 

 باالست زیادی سرعتم

  مرد..درک به خب

 زشته دمر واسه مرده مرد...کنه گریه یواشکی پتوش زیر شبا نمیتونه مرد..کنه گریه نداره حق مرد

 ...شه خیس بالشتش

 ..تنهاییاش تو..بشکنه سکوتش تو باید مرد

 و کشهمی سیگار تا چهار بعدم..میکنه قهر دنیا با که و غرور و درد پر کوه یه بشه شکست که دلش

 ..مزخرفات  این از

 هه

 دیگه مرد

 

 ...بیشتره ماشین سرعت یا اهنگ..تره بلند من صدای نمیدونم دیگه االن

 ... .زندگیم تموم تموم نا های گریه شایدم

 سپردم خیابونا به سپردم، بارونا به من

 باشن دیوونه توئه مواظب که

 سپردم دنیا همه به ، سپردم خدا خود به

 باشن داشته رو من عشق هوای که

 باشن دیوونه توئه مواظب که

 ..نداره زدن عر..میزنی عر انقدر چی واسه...صداتو ببر-…
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 ..ا...خد تورو...تو--

 رو جاده ببین دیگه  باش چیه؟؟؟ساکت خدا میدونی تو مگه خدا؟؟؟وای-

 ... دلم عزیز باش اروم نمیده نجاتت کسی هیشکی...نیست کس هیچ

 ...من.. نیال...دا-

 ....شو ساکت-

 ..نمیشه ساکت چرا وای...میکنه گریه تر بلند

 ...دارم عجیبی حس یه

 ..نکردم اش تجربه وقت هیچ حاال تا

 میگن؟؟؟ چی بهش

 ...بدم قورت دهنمو اب راحت نمیتونم انگار...جوریه یه گلوم

 ...شده سنگین گلوم

 ...مزخرفیه حس چه

 چیه؟؟؟ اسمش

860... 

861 

 ..همیه بدیش باشه اتوماتیک اش دنده که ماشین-

 ...دادن ارور به میکنه شروع باز

 دف...تصا ان...ال--

 بخواب بگیر باش اروم.. نمیکنیم تصادف...عزیزم نترس-

 ...ای حرومزاده همون بغل تو کن فکر..پیشه ساعت دو کن فکر

 ...میزنم فریاد
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 ...بغضه اسمش

 بکشی نفس نمیزاره که چیزی...بسته گلوتو راه که چیزی

 ترمز کم کم و برمیدارم گاز رو از پامو..بغض میگن بهش نکردی اش تجربه االن تا که همون

 ..میکنم

 ..تهران نقطه ترین دور تو خاکی جاده یه وسط

 بغض حس و من

 درد و

 ...میپرستمش عاشقانه که دختری..میلرزه ترس از که دختری و

 ..دخترک فین فین مزخرف صدای و سکوت فقط..شده خفه دیگه فرزینم فرزاد

 جانی هی دست از و ابادی اولین به برسه تا میدوئید انقدر و میکرد فرار دستم از االن میتونست اگه

 ..کنه پیدا نجات

 ..ام دیوونه چقدر االن میدونه...خطرناکم چقدر االن میدونه خوب

 ..نداره فراری راه هیچ ولی

 بره جایی نمیتونه

 ...بمونم قوی نمیزاره بغض..باشم وحشتناک باید االن من اخه...میدم قورت مزخرفمو حس

 ..میشه بلند. دود ازش که میبینم رو ماشین کاپوت جلو شیشه از

 ..بود نکرده رانندگی وحشیانه انقدر وقت هیچ حاال تا صاحابش بیچاره داره حق

 ..خوبه چقدر هیجان و سرعت

 چی زندگی از تو-میکنه گریه انقدر چرا..میارن کجاشون از رو اشک همه این دخترا این اه

 میخواستی؟ میخواستی؟؟چی
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 ارز بازم و...زمین رو میوفته و میشه خم هاش زانو.. نمیشنوم خودمم حتی که اروم اونقدری صدام

 ...میزنه

 من...دانیال-

 بزنی؟؟؟ که داری حرفی اصال..بگی میخوای چی...میکنه سکوت بازم میشه ساکت

 ..بگو دروغ چی؟بگو دانیال..بگو-

 ..بدی نشون گناه بی خودتو بتونی تا دربیار خودت از چیزی یه

 .. میکنی اشتباه داری دانیال بگو مثال

 میزنم داد

 ..دید غلط شدم کور چشمای شم مطمعن من تا میکنی اشتباه دانیال بگو-

 بگو

 شدی؟؟؟ خفه چرا د

 ...عقب میره...سمتش میکنم حمله

 ...باال میکشمش و میگیرم دستشو

 ....بزن حرف-

 بغضه؟؟؟ همون جوریه؟؟؟تاثیر این صدام چرا..صدام

 ...میکنم حس خودم میشکنم دستشو دارم...میکنه ناله میبنده چشماشو

 دانیال..اخ..ای-

 ...بودم گفتنات دانیال بیتاب روز یه

 کردی کار چی تو وای وای وای

 میزنم داد باز 

 کردی؟؟؟ کار چی من با کردی؟؟تو کار چی تو ندا-
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 ..بودم بلد کاش

 ..بشن کور چشمام که کنم گریه اونقدری میتونستم کاش

 ...اما

 اعصابم رو میره بار هزارمین برای گوشیم زنگ صدای

 ...نیست ولکن که این مثل

 . میشن کن خورد اعصاب چیزا بعضی چقدر وقتا بعضی

 اوف

 میداره بر دست هست کی هر میشم بیخیالش بازم

 زدن زنگ به شروع باز مبایلم ثانیه چند فاصله به.. نمیکنه کاری هیچ و شده مچاله زمین رو ندا

 "مهرداد" میکنه

 اووووف

 الو؟-

 نمیدی؟ جواب چی واسه داری مشکل تو مگه-مهرداد

 میزنی زنگ همش چی واسه مردم حتما خب-

 ..مهمه حتما نزن داد-مهرداد

 بگو خب-

 

  اینه؟ مهم- کجایی؟-مهرداد

 مهمه؟ کجام من که این-

 این بیای نیست قرار مگه..شد6میکشی؟ساعت عربده هی مرگته چه..شو خفه دانی-مهرداد

 نیام کال شاید اصال..برید خودتون بیام نمیتونم فعال من- کنیم؟ رزرو جا بریم جا؟باید
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  میزنم زنگ اشکان به بعد خودم

 خدافظ بیام نمیتونم میگم- زدیم حرف باهم ما دانیال-مهرداد

 

 بیام شب میکنم سعی-بیای باید هس تو منتظر امشب اشکان  دانیاللل-مهرداد

 

 چی کرج-مهرداد.. کرجم نزدیکای نیستم تهران االن فقط نشده چیزی...نه- شده؟ چیزی-مهرداد

 .میزنیم حرف بعد شو گم مهرداد وای- میکنی؟ کار

 ونکندنش قصد به و موهامو تو میکنم دستمو.. بود اشکان تولد امشب..کثافت بهت لعنت اه اه- 

 ..میکشمشون

 میشم ماشین سوار میرم.. داشت تمومی درد این کاش

 برم و کنم ولش جا همین میتونستم تا بودم پست اوتقدری کاش

 ..میتونم ولی

 ..هنمیمون تنها اباد ناکجا این تو راحته خیالش اونم هه..نمیکنه خدافظی میشم سوار میبینه

 ..خودش تو شده مچاله هنوز اون و میکنم روشن ماشین

 میکنم صبر ثانیه ده..ثانیه ده فقط ایستم می و میزنم دور

 ...میرم نیاد اگه

 ...اروم خیلی ارومم...میشه سوار و میاد لنگون لنگون..میاد

 ..اهنگ زیادصدای سرعت نه و دارم ناله اه و گریه حوصله نه دیگه

 ...میشه منفجر داره مغزم

 ..ندارم کردنم فکر توانایی که میکنه درد سرم اونقدری اما کنم فکر باید

 ..شده خیره بیرون منظره به و خودش تو شده جمع بیصدا و اروم.. جهنمه حالم
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 ...قبله از تر بزرگ لباش

 کرده فرق موهاش رنگ و شده الغر بازم

 ...بود شده تنگ واسش دلم چقدر

 ..خدا

 ....خدا وای خدا

 کردی؟ پیدام چجوری-

 ..بزنم حرف باهاش ندارم دوست اصال...بدم جوابشو نمیخواد دلم...داره خش صداش

 ؟..بگم چی بزنم حرف

 ..نداشتم راحت خواب یه کردنت پیدا واسه ماه دو بگم

 کنم ثابت همه به خودم به تا میگردم دارم ماه دو بگم

 دروغه؟؟ سرت پشت حرفای

 ...بگم چی

 میبری؟ کجا منو-.........نبودی میکردم فکر من که پاکی فرشته اون تو

 ...راهه زیاد تهران تا بخواب-

 ..خونه برم نمیخوام-

 شو ساکت-

 وابهمیخ اروم راه تمام.. میشه سرازیر اشکاش چشماش گوشه از و میبنده چشماشو اروم..میخوابه

 ******* میکنم فکر و میکنم فکر من و

 پاشو...ندا-

  رسیدیم ندا-

 ...نخوابیده پیشم اروم انقدر عمرم کل تو...خوابه اروم خوابه
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 ..ندا-

 ...میپره خواب از باترس

 ...میزنیم حرف باهم بعد...برو پاشو-

 میزنه پوزخند

 ..حرفی داریم؟؟؟چه حرفیم هم با ما مگه-

 ...هشته نزدیک ساعت...خدافظ..جا این اوردیم که مرسی- فعال برو-

 ...میشه منفجر داره سرم نرم میشد کاش

 دیار؟ الو- اووووف

 کجایی؟ داداشی جونم-دیار

 اشهب-دیار.. اشکانه تولد...برم شم حاضر زود باید پیشت میام دارم...نباش نگران عزیزم خوبم-

. ..میزنیم حرف بعد حاال..کردم پیداش-!! ؟...ندا..چیزه..دانیال...منتظرتم...خونم من بیا عزیزم

 ... میبینمت باشه-دیار

 نه؟ کردی تقسیم شانس کیلویی واقعا خدایا

 ..کردی بازی پارتی احتماال یا

 ندیدی؟؟ منو که میکردم غلطی چه لحظه اون من دقیقا خدایا

 ...اه اه اه

 ..بودم مرده دیگه نبود اگه که...است بچه دختر یه من زندگی شانس تنها احتماال

 شههمی چشمای و میکنه باز درو.. ایستادم دیار خونه جلوی خسته تنی و افتاده های شونه با***

 ...میبره حالم وحشتناکی به پی دیدنم با ارومش

 یچای یه برات من بگیر دوش برو باشه-دیار.. شم حاضر تر زود باید..خوبم- خوبی؟؟؟ دنی-دیار

 .. جوجه باشه- خوبه؟ بریزم

 ..باشه تار و تاریک که دنیات
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 ...نخنده که لبت..نباشه شاد که دلت

 ..نباشن کنارت که عزیزانت..نباشی که اروم

 رنگیه؟؟ چه دنیا داره فرقی چه دیگه

 ..نشن یا بشن ناراحت دستت از دیگران میکنه فرقی چه

 ..نباشه یا باشه شیک و مرتب لباست میکنه فرقی چه

 ..نباشه یا باشه طعم خوش غذات

 شد متالشی که دنیات..پوکید که مغزت...شکست که دلت

 ..نداره فرقی چیز هیچ دیگه

 ..ببینتم سال چند بعد میخواد امشب برادرم ام ساله بیست رفیق که نمیکنه فرقی

 ..منه نگران و بیتاب حموم بیرون کوچولوم خواهر که نداره فرقی

 ..مراقبم و باشن نگرانم االن که ندارم مادری و پدر که نمیکنه فرقی

 ..موهام تو میکشم دست دیگه بار یه و میکنم رودستم دیار اهدایی ساعت..نداره فرق چیز هیچ

 ..کنم کوتاشون باید...شدن بلند

 ...بودم نداده قول اشکان به کاش اوف

 نمیگذره بد بهت..هست دخترم جا اون.. بیا باهام توام....دیار-

 بیام شب شاید..باشه-.. برسون سالم اشکان به من طرف از داداش دارم امتحان فردا من-دیار

 ندارم مامانو حوصله خونه نمیرم..جا همین

 

 چ

 هوم؟-! دانیال؟.....ببر کلید خودت با عزیزم باشه-دیار
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 ..میزد قهقه داشت...بود بغلش تو..بود اردالن پیش- ندا.... یکم؟درمورد بزنیم حرف-دیار

 ادد فقط...هیچی- کردی؟ کار چی.تو خب...خب-دیار ؟!بگه چی...میشه ساکت و میگیره گاز لبشو

 حرف بفهمونم بهش میخواستم...برگرده کنم راضیش میرفتم داشتم...احمقم خیلی من دیار...زدم

 بود سال دو دیار؟ما چرا؟؟چرا-... کنم تموم چیزو همه میخواستم..نداره ارزش واسم...دیگران

 تمام وجود با میدونست..دارم دوسش وار دیوانه چقدر من میدونست ندا..میشناختیم همدیگرو

 همه مشکالتش تمام...داشت وجود کاراش از که شواهدی تمام میزننن پشتش که حرفایی

 دروغاش

 ...بودم پشتش بازم

 ؟؟.کرد کار چی بعد...میمیرم براش چقدر میدونست

 . رفت...کرد ترکم..کرد ولم

-... داداش نرو..شد نه نزدیکای ساعتم..نیست خوب حالت...نری کاش دانیال-دیار.

 فعال...منتظرمه اشکان...نمیشه

 ..میدم فشارش و میبوسم پیشونیشو...میکنه بغلم و جلو میاد

 ...میشه درست...جون داداش باش خودت مواظب-دیار

 امید همیشه که...دنیا مقابل در خواهرم مهربونیای مقابل در میکنم سکوت و میزنم لبخند

 میشه؟؟؟ درست...میشه درست..داره

 میشه؟؟ درست چی

 شدنیه؟ درست زندگی مشکالت از یکی کدوم

 ..هست تولد که فودی فست سمت میرونم و میکنم روشن ماشینو

 ...دردامو تموم کنم فراموش میکنم سعی و

 ..میشه درست میگه دیار

 ..میشه درست حتما پس

 ..میشه درست دیار خستگیای و بودن تنها
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 ..میشه درست کلیش نارسایی

 ..میشه درست من کسی بی

 ... نامادریم حضور..پدرم نبودن

 ..مادرم طرف از شدنمون ترک

 ..میشه درست همش

 ..میشه درست اونم....ندا

 ..میگه دیارم اخه

  میکنم پارک ماشینو...میشه درست زندگیم دردای میگه کوچولوم خواهر

 میوفتم راه

 ...سالم چندین رفیق دیدن شوق از میشم پر یهو...فود فست سمت

 ...میشه ام متوجه مهرداد اول...نمیشناسم تاشونو چهار سه فقط...نیس خیلی جمعیتشون

 ...اوردن تشریف داداشمونم باالخره....به به-مهرداد

 ..دخترشه دوست مارال همون احتماال که کنارشه زیبا و ظریف دختر یه

 ..میان بهم نازه

 یکی تو ببند-

 ...یشهم پذیرام شیرین لبخند یه با و میشه بلند اشکان... میگیره پاچه نیومده هنوز بیا-مهرداد

 ..محکم خیلی..میکنم بغلش محکم

 ....اشی بود شده تنگ واست دلم-.. کردی دیر-اشکان

 ..بودی یارم تو

 بودی عشقم

 باشی من واسه مرگ تا دادی قول
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 یار شده نوشته پیشونیمون روی سیاه بخت این

 بودیم داده قول

 ..ما کنیم عمل قولمون به نتونستیم

 نکنی فراموش منو هرگز تو که امیدوارم

 (ترکی اهنگ..)باشی من واسه همیشه مرگ زمان تا

 ..اورن زجر چه خاطرات گاهی. ***** 

 ..باشه تلخ بیشترشون اگه حتی..باشن کم اگه حتی

 ..لحظه یک تکرار حسرت است کننده دیوانه چه گاهی

 ..دلتنگی

 ..یانه هستی من دلتنگ هم تو شب نیمه این در میداند کسی چه

 . گناهی تو..دروغی تو..افتادی اتفاق لحظه در تو

 ..نمیکاهم یادت از من

 .هنوز دارم دوستت

 نه؟ بود بهاری شب یک

 شدم گرفته نادیده ساده چه و کردم اعتراف عشقم به که میگویم را بدیومنی شب همان

 .است درگیرم ذهن مزخرف و پروا بی چیست؟؟تخیالت ها این

 تنهایم من

 تنهایی در چه..جمع در چه

 واقعی چه مجازی چه

 .تنهایم من

 میکرد ارامم عجیب که اشنایی نا صدای دلتنگ..هستم نیز دلتنگ
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 میگفتم ازعشق من

 میگفتی سخن عشق از نیز تو

 بود خون اسمان دل  و میکردیم گریه هردویمان

 اما

 دیگری  عشق از تو و تو عشق از من

 ..مقدس عشق یک از هایم باور تمام به زدی گند ساده چه

 تو و دارم دوستت گفتم!گفتم؟ چه تو به

 داشتی دوستش گفتی

 کردم  گریه برایت هم امشب گفتم تو به

 میکنی گریه برایش شب هر هنوزم گفتی بغض با و 

  او

 دیگر؟ چیست او

 .مفرد شخص سوم ضمیر

 میخواهد؟ چه وسط این او

 ..بگیرم او از را دردهایم انتقام میشود که است همانی او اها

 میخورم قسم برایش من و دارد دوستم میگوید من به نیز او

 دارم دوست را تو هم هنوز

 ..شدیم دچارش که است تلخی سرنوشت چه

 ندارد دوستت و داری دوستش

 ندارم دوستش و دارد دوستم

 نداری دوستم و دارم دوستت
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 ..باشم عشقم بیتاب قلب نگران..نمیدانم پناه بی من بیرحمانه چه و

 ..باشم او پناهی بی نگران نمیدام

 ..باشم خودم پناه بی قلب شکستن نگران نمیدانم

 ..میکنم چه و هستم کجا و چیست حالم نمیدانم من

 ..میدانم را این..دارد دوستت را بازی خدا

! ؟...بخیر شب یا بخیر صبح بگویم باید نمیدانم

********************************* 

 ...شد بیخیالم و کرد موهام به مختصر نگاه یه فقط دیدتم که اولی لحظه از

 ..داره جریان زندگی...داره وجود روح...چشماش تو صورتش تو

 ..داره آه چشماش تو ادما درصد نود مثل دیگه خیلیای مثل..داره غم اما

 ..است ترانه اسمش

 ..نارنجیه صورتی....شاده جورایی یه اسمش

 یکنهم کار چی اشکان تولد تو و داره مارال با نسبتی یه... دارم خاصی حس خیلی اسمش به نسبت

 چطوره؟؟؟ نیاوردی؟حالش چرا دیارو-.. نمیدونم

-.. میدارم بر روم به رو ابیه چشم دختر کردن انالیز از دست و میام خودم به اشکان صدای با

 .داشت امتحان...خوبه همیشه دیار...خوبه

 

 هفته قطف االن یعنی..بهتره خیلی البته...نشده راضی..نه- پیوند؟؟ واسه نشده راضی هنور-اشکان

 یه چی؟امشب تو...شده بهتر که شکر خدارو پس خب-اشکان... دیالیز واسه میره روز یک ای

 نمیدونم..خستم...نیس چیزیم نه- شده؟؟؟ چی...نمیکرد دیر وقت هیچ من داش تازه..جوریته

 این یالبیخ بابا باشه-.. نگو چرت-اشکان... میمیرم بیکسی از من بشه چیزیش دیار اگه..نگرانم

. .ببره پی مشکالتم به بخواد جماعت این امشب که اونم از تر قوی من باشیم خوش..شبو یه

 ..میشناسم دبستان سوم کالس از اشکان من...اشکان
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 ..گذروندیم هم با بود بدبختی هر به کلشو..دبیرستان راهنمایی..دبستان

 رانای از وقتی از که بود پررنگ زندگیم تو اونقدری..ندارم دوسش کمترم ولی نه دیار از بیشتر

 ..کردم حس برابر سه رو مشکالتم رفت

 ..نداشت رو کسی من جز به دیار چون نرفتم من..نرفتم من

 ...میموند تنها خیلی از بیشتر خیلی جوری این

 میشه خالصه نفر دو همین تو خانوادم

 ...دیار و اشکان

 ...میمونه معمولی تولد یه مثل درست و میره پیش خوب چیز همه -*** 

 ...خوشحاله و خوبه حاله خوش اشکان میبینم که خوشحالم

 ..میخونن مبارک تولدت همه و میارن کیکو مارال و مهرداد

 ..میشه خودش دنیای غرق باز و میکنه نگاه بهم زیرچشمی گاهی هراز ابی چشم دختر

 ...درگیره ذهنم که اونقدری نمیفهمم تولد  از چیزی

 ...کامران پیش برم حتما باید فردا

 خدا اوووف

 باشه؟؟ سخت خیلی میتونه چیزایی چه مرد یه واسه******* 

 خانوادش؟ کشیدن عذاب دیدن

 ناتوانیشون؟ دیدن

 زندگیش؟؟ های شخصیت عزیزترین کشیدن درد

 خانوادش؟ توسط شدنش ترک

 زندگیش؟چی؟؟؟ عشق بودن هرزه

 تنهاییش بکشونتش؟؟ جنون به میتونه چی
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 غرورش رفتن بین از

 سکوتش

 چی

 ..کامران دفتر سمت میرم و برمیدارم قدم همیشه از تر انرژی پر و تر ورمغر  

 یکنهم راهنماییم احترام با شده کار به مشغول قبلی منشی جای به احتماال که رعنایی و جوون دختر

 ..زندگیم همراه ترین قدیمی اتاق سمت

 ...ادب رسم به..میکنم تشکر ازش و میزنم لبخند

 ..کردی ما از یادی عجب چه پسر به به-کامران.. میکنم خواهش بفرمایید-

 چشم بله-منشی.. ببرید تشریف میتونید شما خانوم

 

  خبر؟ چه-کامران

 مثل.. کردنمی نگاه انقدرم...میخورد پفک فقط و مینشست داشتم عادت بیشتر قبلی کیه؟به این-

-. .کارش سر..برمیگرده دیگه هفته از خودش دخترشه این..خورده سرما-..میخنده مردونه همیشه

 خوبه

 

  نیست خبری..سالمتی هیچی- خبر؟ چه خب-کامران

 الهس پنجاه چهل مرد اروم و سبز نگاه به میدوزم نگاهمو..کردم پیداش- کردی؟؟؟ پیداش-کامران

 ...بزنم حرف باهاش من منتظر و...نشسته روم روبه که ای

 رو هروب بشینه و برن مریضاش همه میمونه منتظر مطبش میرم هروقت...ساله ده نزدیک که مردی

 ...بزنه حرف شم اروم که هروقت تا باهام و من

 ...میریزه قهوه تا دو و میشه بلند جاش از

 نباشید خسته...برید میتونید شما خانوم-کامران
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 ..خدانگهدارتون ممنون بله-منشی

 ای فایده وجو جست خب-کامران.. اره- دیگه؟؟؟ میخوری تلخ-کامران.. سالمت به-کامران

 ...نه یا داشت ای فایده واسم نمیدونم ولی کردم پیداش-رفتم- رفتی؟ داشت؟؟تولد

 دنش اثبات فقط شاید- نداشت؟؟؟ ای فایده هیچ یعنی...میگشتی داشتی که بود ماه دو-کامران

 یگهد که قدر همین..داشته فایده پس خب-کامران... خیلی- بود؟؟ تلخ چقدر خب-کامران.. حقیقت

 پسر-کامران.. بکشم جفتمونو بود نزدیک..بودم شده دیوونه دیروز- داشته فایده نمیگردی

.. میکنه اذیتم دیدم که لحظاتی به کردن فکر حتی...میکنه اذیتم- کنی؟؟ تعریف ادم مثل نمیخوای

 .بزن حرف..نباز خودتو..دانیال دیدی بدترم خیلی تو-کامران

 

 زتا چقدر میکنی یاداوری زندگیمو بهم که وقتا بعضی...میخوره قهوه ارامش با و میکنم سکوت

 دو هم اب دانشگاه  تو..میشناختم رو فرهمند اردالن اسم به که بود دوسالی یکی--.. میشم متنفر

 ..بودیم گذرونده رو ترمی سه

 ..نمیدادم اهمیت دفعه هر مثل...داره رابطه باهاش ندا بودن گفته بهم

 ..نداشت خبر ازش هیچکس...خونشون بودم رفته اخریا این هم دیگه بار سه دو

 از میک... شده دوست اردالن اسم به یکی با شنیده گفت خواهرش نسترن صبح دیروز که این تا

 چهی اردالن ادرس کردن جور-.. میکنم بازی انگشتام با میکنم شروع و میخورم سردم تلخ قهوه

 ..بودم عصبی خیلی..نداشت کاری

 هک من کامران..هه..الهیه تو بود شیک اپارتمان یه.. میزدن زنگ گوشیم به مرتب مهردادم و دیار

 چجوری نمیدونم-.. بده ادامه-کامران داشت؟؟؟ چی اپارتمان اون مگه..خریدم خونه ندا واسه

 چیزی یه...بود عریان نیمه و میخندید داشت...خودش...کرد باز درو خودش..زدم زنگ..باال رفتم

 ندا هک سالی دو همون..داشتیم رابطه سال دو ما کامران-... میخندید داشت...بود تنش مالفه شبیه

 داشتم اطمینان که صورتی در..نخواستم ازش چیزی هرگز من..من..میکرد قهر میون در هفته دو

 رفح راه تو..بیرون بریم پاشو...کافیه دیگه..باش اروم-کامران... کنم ازدواج دختر این با میخوام

 ..بیرون برم کامران با بخوام که اونیه از تر حس بی تنم...میزنیم

 خونه برم باید...نمیشه-
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 ...میبندم چشمامو و پایین میکشم رو پنجره.. نباشه حرف پسر پاشو-کامران

 تو هامی لحظه کجای... درداست از خیلی مسکن..میوزه که بادی

 گشتم بگی جارو هر که

 کردن زندگی جای به

 گشتم دیوونگی پی ، گشتم دیوونگی پی

 

 آسونه کندن دل نگو

 نمیتونم اصال من که

 میپپرسی رو حالم اگه

 نمیدونم رو جوابش ، نمیدونم رو جوابش

 

 نیستی و میگردم من که تو زندگیمی کجای

 وایمیستی حرفات پای بودم مطمئن روزی یه

 شی پیدا باز شاید که گشتم بگی جارو هر تو.. وایمیستی حرفات پای

 باشی عاشقم هنوزم کاش موندم زنده عشقت به

 شده؟؟ چطوره؟؟بهتر دیار حال-کامران... باشی عاشقم هنوزم

 استاشته بی خیلی...شده الغر زیاد خیلی ولی.. نبودیم باهم خیلی وقته چند یعنی...نمیدونم-

 ..نمیخوره چیزی

 کردم گمت وقتی از من... بزنه حرف دردم کدوم درمورد نمیدونه اونم..نمیگه چیزی دیگه کامران

 زمستونه روزم و شب

 بارونه خونه هوای باشه صاف جا هر هوای
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 بارونه خونه هوای

 

 شد گم رویاهام تمام کردم گمت وقتی از من

 شد مردم حرف قصش که اونی از میدونی چی تو

 ..میشم پیاده ماشین از کامران از تر شدزود مردم حرف قصش که

-کامران.. جا این روزماوردم اون..کرد عروسی بابا که روزی..جا این میارتم که نیست باری اولین

-.. تهران انگیز رغبت غروب به میدوزم چشم و..بزرگ سنگ یه رو میشینم شد؟؟ چی بدش

 داد چی بزنم؟؟؟واسه داد-.. کن خالی خودتو..بزن داد پس خب-کامران.. بزنم حرف نمیخوام

 شد؟؟مگه تموم بدبختیام شد؟؟مگه حل مشکالتم داد؟؟مگه جواب مگه زدم داد همه بزنم؟؟این

 دیار ایستاد؟؟مگه زنش جلوی هاش بچه خاطر به پدرم فهمید؟؟مگه رو بودن مادر معنی مادرم

 دیگه یکی دردام به...خراشید گلوم شد؟؟فقط داشت؟؟چی دوسم ندا شد؟؟؟مگه خوب حالش

 اروم..بشمار ده تا..بخور اب..بکش عمیق نفس..بزن داد..د؟؟هیچیبلدی چی دکترا شما...شد اضافه

 ..باش

 اخه..نمیفهممم من..نمیفهمم من..کامران...داره مشکل دختر اون-نشد شد؟؟؟نه حل بدبختیام مگه

 چیه؟؟ کاراش چی؟؟؟علت میکنه؟؟واسه کارارو این چی واسه

 شد؟؟؟ چی ولی کنم معرفی بهش داداششو زن ایران میاد اشکان که بار این بود قرار

 هه

 پیشش رفتم همیشه از تر تنها و تر افسرده

 دیگه کن بس باشه-کامران. تولدش به زدم گند میدونم که خودم ولی نیاورد روم به هیچی

 ..باشه مهم شاید بده جواب گوشیتو

 زاحمم باید دقیقه به دم که مبایلو گوشی مخترع این کنه لعنت خدا ای..شدنه منفجر حال در سرم

 ..باشه من تنهایی و خلوت

 ؟..جانم-.. نداره گناهی هیچ کوچولوم خواهر..کنم حفظ ارامشمو میکنم سعی دیار اسم دیدن با
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 اقاا الو...ا..-

 مریم الو-.. دیار خونه خدمتکار مریم ترس از پر و لرزون صدای شنیدن با میلرزه تنم...میلرزه تنم

 کجاست؟ شده؟؟دیار چی..خانوم

 د-کامران ؟؟.کجاست دیار بگو باش اروم..دارم نکن گریه خانوم مریم- راستش اقا..اقا-مریم

 بد حالشون خانوم دیار..اقا-مریم... که میترسه بیشتر دختر اون میزنی داد تو که جوری این پسر

 ..نمیشنوم مریمو حرفای و ها گریه بقیه..نمیشنونم...شد

 ینپائ میوفته چیزی یه..میشم برعکس دارم من و میچرخه داره دنیا که اینه میفهمم که چیزی

 ..زدن داد به میکنه شروع و میداره برش جاست این که مردی یه و..تق

 داد هنوزم مرد..میکنه حرکت و چیزی یه تو میکنه پرتم بعدم و...میکشه منو داره چیزی یه

 دور ارهد هنوزم دنیا..نمیشنوم صداشو..شدن کیپ گوشام..میگه نامفهوم کلمات سری یه...میزنه

 بازی طالیئ مو با داره و نشسته روم به رو دیار جوره؟؟؟ این چرا جا این خبره چه...میچرخه سرم

 ..خریده واسش بابا که عروسکی همون..میکنه

 حالت داداش..میکنه درد پهلوم..داداش میگه همش..شده کبود لباش و میکشه نفس سختی به

 ..دارم تهوع

 ..کنم گرم سرشو طالیی مو با دارم سعی من و کرده عرق شدت به

 ..جدیه کوچولوم خواهر مریضی میفهمم بچگیم تمام با..نگرانشم

 ..نشیم مزاحمش تا کرده قفل درم و میزنه حرف تلفن با داره اخری اتاق تو مامان

 ..دکتر ببریم دیارو تا بیاد بابا منتظریم ساعته یک

 ..بیاد بابا تا بخوابه اروم میگم بهش پامو رو میزارم دیارو

 حکمم و میخوابم خیسه عرق از بالشتش که دیار کنار و مینویسم هم رو تقسیمم تمرین اخرین

 دیار پس..بیمارستان مثل جایی یه شبیه..میام خودم به مرد داد با.. شو پیاده دانیال-میکنم بغلش

 یارمم در کتموو..میشم پیاده و داشبورد رو کوبم می محکم دستمو کجاست؟؟ طالئی مو کو؟؟پس

 هباش-کامران.. تنهاست دیار بریم..خوبم- پسر؟؟ خوبی-کامران.. پوف...میشم خفه گرما از دارم

 دوم طبقه گفت مریم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

132 

 

 ..میکشونم جا این رو خواهرم جون بی جسم هاست سال بلدم خوب..میدونم

 رینت قدیمی غفاری خانوم..میشم پرستاری ایستگاه نزدیک و کنم حفظ ظاهرمو میکنم سعی

 ..طرفم میاد لبخند با بخش پرستار

 یشههم مثل لبخندش... نگفتم دروغ  دارم دوست مادرم از بیشتر خیلی رو غریبه زن این بگم اگه

 ...بیشتر غم و دلسوزی کمی با مهربونه

  غفاری خانوم سالم-

 چطوره؟ دیار..ممنون- خوبی؟ عزیزم سالم-غفاری

 ویزیتش دکترشم..خوبه االن ولی..نبود جالب اوضاعش بار این یکم..بهتره..خوابه-غفاری

 دختر دیار..میشه دیر داره میگه دکتر ضمن در و..کنه استراحت بیشتر باید...خببود دیالیزشم..کرد

 ارک از کامال دیگه اش کلیه کم کم اما..میکنه نرم پنجه و دست درد این با داره سالهاست..قویه

 اورده تر دیر ساعت یک اگه امروز..نمیاد کارش به دارویی هیچ و دیالیزی هیچ دیگه یعنی..میوفته

 ....بودینش

 هوقت خیلی که هایی حرف مقابل ندارم حرفی میکنم سکوت.. خواهرت بروپیش پسرم برو برو

 ..میدونمشون

 ..داره کردنش اروم در سعی کامران و میکنه گریه بهار ابر مثل ببیچاره مریم

 کی شما..لطفا باش اروم خانووم مریم-.. دیاره نگران من مادر از بیشتر زن این که خدا به

 جای به..خانوم دیار اجازه با خواستم..بعد..بیام نبود قرار امروز من..اقا-مریم رسیدین؟؟

 ...بیام امروز...فردا

 ..داشتم کلید من خب..نکرد باز درو کسی زدم زنگ چی هر

 افتادن دسشویی دم..شدن کبود خانوم دیار دیدم تو اومدم

 ارودی جوت ممنون خیلی..باش اروم خانوم مریم باشه-... بیچاره زن..گریه زیر میزنه دوباره.. منم

 ..خوابیده سکوت تو کوچولوم دیار...میبندم اروم درو..دادین نجات

 ..پریدش رنگ و جونش بی جسم دیدن با میلرزه  تنم
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 ..شده خشک خواهرم انگشتای رو که خونی دیدن با میگیره درد قلبم

 ..داره وحشت سرم از دیار..کردن سوراخ کوچولوشو دست بازم..زدن سرم بهش بازم

 ..میبوسم دستشو و میگیرم اروم دستشو

 ..دستش میده بویی یه

 ..دارم مادر اسم به زنی از که خوبی خاطره تنها..پاک بوی یه

 ..عجیبیه بوی چه..میده مامانو دست بوی دیار دست

 ..میشه خیس دیار دست

 ..دارم گلوم تو دیروزو حس دوباره من چیه؟؟چرا این...اع

 ..شده تار چشمم چرا

 ههه

 ..اشک میگن اب این به میکنم؟؟پس گریه دارم من

 ....جوان مرد شدی ضعیف چقدر

 میکنه گریه که مرد

 میخوره غصه که کوه

 عاشقه هنوزم یعنی

 ..پره خیلی دلش یعنی

 اره؟؟ خودتی مراقب جوری این..بچه بیمعرفتی خوابی؟؟خیلی-.

 ..بچگی مثل..بخوابیم هم بغل تو دوتایی تختت رو بریم..خونه ببرمت پاشو دیار

 ..خودت خود واسه بدم..بدم بهت قرمزرو ماشین اون میدم قول بهت بریم پاشو دیار

 ...بیرون ببری رو طالئی مو باهاش که

 ...بود من خونه پارکینگ انباری تو..کردم پیدا رو طالئی مو..دیار راستی
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 ..نیستم بچه دیگه من بدی خیلی داداش.. میزدی جیغ بودی بیدار اگه االن میدونم

 ..کنم گوش حرفاات به میخوام دیار

 ..شم خوب دیگه میخوام

 ..کنم باور رو میشه درست دروغ این تو مثل میخوام

 ..میکنم فراموش ندارو

 ..میگم راست دیگه بار این

 ..میشم بیخیال رو همه پستمونو زندگی...رو بابا و مامان

 ..بخندم تو کنار فقط تا

 ..کنم زندگی باتو

 دیار..داره شرط ولی

 نمیتونم من دیار..کنی عمل باید..شی خوب باید دیار

 ..ندارم کسو هیچ دیگه دنیا این تو من بشه چیزیت اگه دیار..ندارم تحمل من

 دیار

 میکنم التماست

 ...نکن لجبازی میپرستی که چیزی اون به رو تو

 نزار تنهام دیار

 بریدم همه از دیگه من دیار

 ..دارم رو تو فقط من

  نکن ترکم توام میوفتم پات به

 گدست..میاد اب چشماش از من مثل اروم اروم داره...شده بیدار که وقته خیلی کوچولوم خواهر

 حسش بی و سرد
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 ..بستست هنوزم چشماش و گرفته دستمو محکم

 ..میبوسم پیشونیشو اروم و میشم بلند جام از

  دارم دوست-

 .. *****داداشی دارم دوست منم-دیار

 ..منتظرن اتاق از بیرون خانوم،بابا،رکسانا کامران،مریم و اشکان

 ..میشه بیشتر شدتش اخمام و میبندم دیارو اتاق در روم روبه مرد دیدن با

 کرده؟؟ خبر رو گنده شکم مرد این کی

 ...بیچارم خواهر سن هم یا منه سن هم کناریش زن که این به دارم شک

 به و ریزمب چشمام تو بیشتر نفرتمو بتونم که میشه این مانع اشکان نگران صدای چطوره؟؟ دیار-

 داداش؟ داد خبر تو به کی.خوابه..خوبه-.. کنم نگاه مرد این

 ابی خوبم اره- خوبی؟؟ تو..اومدم فهمیدم تا..دادن جواب کامران اقای زدم زنگ گوشیت به-اشکن

 بی  وقعاتت پسر؟؟؟ نیستی بلد سالم--.. میکنن مرخص دیگه ساعت دو یکی تا دیارو..پائین بریم

 ...بدهد یادم را کردن سالم تا نبود که مردی..من از دارد جا

 کمرنگه زندگیم تو زیادی مرد این..ندم جوابی بهش میدم ترجیح

 دانیال-

 شوجواب باید االن من میکنه فکر امیدی چه با واقعا...میکنه صدا نحسمو اسم غرور از پر و محکم

 ... .داره رو مرد این چقدر!بزارم؟؟ احترام بهش و بدم

 ... .پسر بود سالم گوشات قبال-. 

 اینجا؟؟ اومدی چرا-

. 

 . بگیرم؟ اجازه تو از باید ببینم دخترمو که این واسه-بابا.  

 ..بخیر وقت..نداره دیدنت به ای عالقه هیچ دیار کردی هدر وقتتو ولی..نه-
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 ..بیرون میرم راهرو از شلوارمو جیب تو میکنم فرو دستامو

 ..کنیم ظاهر حفظ بلدیم خوب..همیشگی که داریم چیزی یه دیار هم من هم

 .. نداریم مشکلی هیچ زندگیمون تو هم تو بدون..خوبیم خوبه ما بابا ببین..اره اره

 ...بیمارستان حیاط سبز های نیمکت رو میشینیم اشکان با

 ..میخورم اره-.. دیوونه پسره..میزنم لبخند و میکنم نگاش میخوری؟؟؟ ادامس-اشکان

 داری؟؟ سیگارم-.. کنیم خالی ادامس سر خوردیامونو اعصاب تمام همیشه مثل..بیا-اشکان

 میکشی؟ سیگار تو مگه-اشکان

 از رپ زندگیم..بیمارستانه تخت رو خواهرم..خوردم عشقی شکست..میخوره تریپم به خب ولی نه-

 اجرا تواس سیگارو نقش دارم پس؟من چیم من مرتیکه-اشکان دیگه میاد بم سیگار خب..مشکله

 ..داداش میکنم حل مشکالتتو همه خودم..دیگه میکنم

 ...میمیره داره دیار داداش-

 عنمطم..میشه اوکی حالش دیار که میزنی؟معلومه چیه حرفا این..دانیال نگو پرت چرتو-اشکان

 ..میکنیم راضیش عمل به زود خیلی باش

 میاد تیهس..بمونم پیشش شب نمیتونم منم..نمیکنن مرخص امشب دیارو..جا این از بریم پاشو-. 

 ..نیست خوب حالم من پیشش

 ..بریم میگی راست باشه-اشکان

 بد یا خوب روزشو میتونه که ادم خود این میگه...داره اعتقاد خوب روزای به همیشه دیار

 ..میگه راست همیشه من کوچولوی دیار...بسازه

 اسطوره به ادب جهت صرفا رفتم دفعه یک که میکنم خواهی عذر ازش و میزنم زنگ کامران به

 ..زندگیم
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 اردی بابت خیالمو و گرفت تماس باهام خودش و دیار ساله چند و چندین یار و همدم که هم هستی

 ..الزامیست خوب دوست یک حضور ادما همه زندگی تو همیشه..کرد راحت

 میگم خودم..نمیگه دیار دیگه اینو

 ..کردم زندگی اشکان بدون چجوری سالو چند این نمیدونم

 که اتفاقایی و گذشت هم بدون که سالهایی این تموم از..میزنیم حرف باهم

 ..میخوریم حسرت..میکشیم اه..میخندیم..میگم..میگه..افتاد

 ..درونم گند های حس تمام از میشم سبک تا میگم و میگم

 ..میکنم خستش که میگم اونقدری ندا از

 ..کن فراموشش نمیگه بهم دیار برعکس..نمیگه چیزی

 میفهمه اون

 ..میکردم کارو این که بود وقت خیلی کنم فراموش میشد اگه که میکنه درک

 ...زندگیته از جزئی بفهمی کن سعی کنی قبولش کن سعی..بیا کنار باهاش میگه

 ..اید می یادم که وقتی از

 ..است بدن کل فرمانده عقل خواندم درسی های کتاب تمام در

 ..دارد تسلط چیز همه به نسبت یعنی این

 ..دهد دستور بدن های عضو تمام به میتواند یعنی

 ..میدانمش اشتباه من

 ..ها گو دروغ ای

 عشق این و میکرد اجرا را مغزم فرمان باید دلم بار هزار روزی حال به تا که بود گونه این اگر

 ..میشد فراموش

 ..نمیشود

 است؟؟ توانستن خواستن میگوید که
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 ..میکنم تالش و میخواهم چه هر نمیشود چرا

 کنم نابود درونم در را تو نمیتوانم

 . قلبم بر خنجر میزنی رحمانه  بی چه و

 بیشتر رو نفرمون دو خلوت من مخالفم اینا مهرداد پیش بریم که این مورد در اشکان نظر با.

 اما میدم ترجیح

 ..نمیکنم مخالفتی

 .. .کنه اروم رو مریضم و درگیر ذهن بتونه سروصدا و شلوغی کمی و دوست چند حضور شاد

 

 داره؟؟ شو کافه هنوز محمد مگه ببینم-اشکان

 تورابط توام رفتم من وقتی از گفت مهرداد..اره-اشکان.. نرفتم میشه سالی چند من ولی داره اره-

 ..کردی قطع باهاشون

 ...دیگه جاست همین...شدم قانع هوم-اشکان.. نداشتم وقت-

 ..کن پارک جا این ماشینو..اره اره-

 .میشه وارد اشکان بعد و خودم اول و میکنم باز درو***

 میشناسه منو..سمتمون میاد دیدنم با شاپ کافی قدیمی گارسون محسن

 ..اومدین خوش سالم-محسن

 پائین رفتن دوستاشون و اینا محمد اقا مرسی خوبم-محسن محسن؟؟ اقا چطوری..سالم-

 داره؟؟ بولینگم-اشکان.. فعال میبینمت بعدا پس خب اها-.. بولینگ

 ..میگذره خوش خیلی خب ولی نیس ممد مال ولی داره-

 ولینگب میرفتیم میزدم سر بهشون که وقتایی محدود جزو اره- میومدی،؟ بولینگ پس اع-اشکان

 ..بیلیارد یا

 ..کرده پر محیطو کل ها بچه سروصدای صدای
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 ..بیخبر دنیا از و خوشن همشون.. بودن اشکانم تولد که همونایی شون عده

 ..داداشامونو بببن  به به-محمد.. میزنه سوت محمد

 ..کردین درس پاتوقی خوب..دارینا جایی عجب پسر بهه-اشکان

 زا باشه شلوغ دورم ولی ندارم حوصلشونو..میشه شروع چیزا این و احوالپرسی و سالم بازار و

 ..بهتره خیلی تنهایی

 ..هستن هم دیگه پسر تا دوسه خودمون جز میشن بازی مشغول دوباره ها بچه

 به دیگه یکی و دالرام دیشبی دختر اون و محمد دختر دوست پرستو و مارال و مهرداد و محمد با

 سعی و میدونستن دیارو حال جورایی یه همشون انگار و کردم احوالپرسی ک سالم مانی اسم

 ..کنن عوض برام رو جو میکردن

 یسع..راضیه ازخود دختر این چقد..سمتمون برنگشت حتی اصال.. هست هم ابیه چشم دختر اون

 بچه بازی به و اروبیلی میز رو نشستم..کنه پرتاب و بگیره دستش تو سنگینو توپای سختی به میکنه

 ..خوبن و صاف دلشون چقد...خدا خلن اینا چقد..میکنم نگاه ها

 حرص از حتی حرکتش هر از و میده یاد بازی کنارش شیطون دختر به عاشقانه کامال مهرداد

 ..میباره عشق خوردناش

 ....میکنن بازی ای حرفه کامال شون سه هر و گذاشتن مسابقه هم با اشکان و محمد و پرستو

 پسر میاد خوشم مانی از ولی ههه.نمیان بهم چقد..میکنن دعوا باهم مانی و دالرام طرفم اون

 و ببینه یباس ممکنه بزاره اشتباه انگشتاشو اگه بفهمونه دالرام به میکنه سعی سختی به..باحالیه

 ..خنگه زیادی نظرم به دختر اون

 ..دستت تو بگیری توپو چجوری بدم یاد بهت باید..کنم بازی تو با باید االن من من

 ..کنم احساس کنارم حضورتو باید...باشی پیشم باید

 .باشم تو کنار االن میتونستم من

 ..نیستی تو ولی

 ..باشی که نخواستی
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 ..تا نخواستی

 ..میاد بدم اهنگا از بعضی از خدایاچقدر پوووووف

 ..بشه پخش اهنگی همچین یه بولینگ سالن تو داره دلیلی چه اخه نمیدونم من

 I've kissed the moon a million times.. میپیچه گوشم تو  انریکه صدایه و میبندم چشمامو

 

 بوسیدم بار ها میلیون را ماه

Danced with angels in the sky 

 

 رقصیدم ها فرشته با آسمان در

I've seen snowfall in the summertime 

 

 دیدم تابستان در را برف بارش

Felt the healing of the powers above 

 

 کردم احساس را آسمانی نیروهای و

 

I've seen the world from the highest mountain 

 

 دیدم کوهها ترین بلند باالی از را دنیا

Tasted love from the purest fountain 

 

 چشیدم ها چشمه تری ناب از را عشق طعم
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I've seen lips that spark desire 

 

 بود آنها بر اشتیاق و آرزو برق که دیدم را لبهایی

Felt the butterflies a hundred times 

 

 کردم لمس هارا پروانه بار صدها و

 

I've even seen miracles 

 

 دیدم را معجزه

I've felt the pain disappear 

 

 شد محو بدن از درد که دیدم

But still haven't seen anything 

That amazes me quite like you do 

 

 !ندیدم تو از تر انگیز شگفت چیزی تابحال ولی

 

You bring me up when I'm feeling down 

 

 دلگیرم که وقتی بخشی می شادی احساس من به تو

You touch me deep you touch me right .بزنم زنگ بهش میخواد دلم.. 
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 ...بازیاش لوس واس..قهراش واسه..لجبازیاش واسه..شده تنگ واسش دلم

 ..نبودم احمق انقدر کاش

 ..دارم دوست پستیات تمام با هنوزم چرا اخه

 ..دیارو حال شور...میزنه شور دلم

 ....کنم کار چی من بشه چیزیش اگه

 اییه نقشه یه سرش تو نکنه..بگیره ازم دیارو بخواد نکنه..بود جا اون چرا بابام امروز..اعصبانیم

 ..داره

 ..دلتنگم

 ..منه منتظر و دلتنگ اندازه چه تا میدونم و نزدم سر بهش هاست ماه که خانومی حاچ دلتنگ

 کنم؟؟ فکر دردم کدوم به من خدایا

  خدایا

 ..کنم کار چی زندگیم با باید دقیقا من

 نه؟؟ خوبیه خیلی سوال

 نیستی؟؟؟ بلد تو-درگیرشه خیلی که من ذهن

 ..روم به رو دختر فوضول و ابیه چشمای تو میشه قفل چشمام و میکنم بلند سرمو

 ..اییستاده روم به رو دستشو تو  گرفته قرمز توپ یه

 ..تیپه خوش چه

 عوتتد بیان نشستی؟منتظری تنها چرا پس خب-ترانه.. نداره کاری اصال..میخواد بودن بلد مگه-

 کنی؟؟ بازی بیای کنن

 .عصبی؟ انقدر چرا حاال نداشتم حوصله فقط نه-. 

 کردم؟ کارت چی مگه وا-.. ازت گرفت زورم فقط..شد عصبی کی-ترانه
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 .. .نیار بیخودی بهونه نیستی بلد وقتی خب-ترانه

 باشه..اوردی چیه؟جوش-ترانه تو؟؟ داری دیگران به کار چی کن بازیتو بچه برو عجبا هههه-

 نکنی ازیب که این دلیل تنها نباشی بلد که این جز مگرنه...ضعفت به اعتراف سخته میکنم درکت

 ...میدونی جمع این از بافته جدا تافته خودتو که این و بودنته راضی خود از

 ..کن بازیتو و برو فقط تو...فوضولی خیلی میدونستی-. 

 کوچولو خانوم میبینی بد-... نیستی بلد میبندم شرط-ترانه

 ..باشی من نگران نمیخواد تو-ترانه

 .. .رویم روبه دخترک است خوش دل چه..نگران!هه.

 !!میشی ضایع که خودتی بعدش فقط نیستم نگران-

 سمتم به قرمزشو توپ پائین پریدم میز رو از..! ببینیم-زد پوزخند و شد شیطون ابیش چشمای

 ..کرد نگاه بهم غرور از پر نگاهی با و سینه به دست و گرفت

 دختر؟؟ این اورده کجا از را اطمینان همه این

 !نیستم بلد من که مطمئنی پس-

 

 !!!شد بلند جاش از کی ببین...اوه اوه-مارال!! نگفتم اینو من نه-ترانه

 !!تو منو کشتی دیگه بیا مارال-مهرداد

 

 شاهزاده ببینیم بزار حداقل..نمیگیره یاد کنی کاری هر خنگه این کن ولش مهرداد وای-دالرام

 !!میکنه چیکار

 وپمت یه هنوز تو و کشت خودشو بدبختم داداش این که ام تو از بهتر...بیشعور عمته خنگ-مارال

 !!!ننداختی
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 بازی دیگه ها بچه و بود دوخته چشم بهم سینه به دست ابی چشم!!شاهزاده میگفت من به

 صداها.اینهاست از تر ضعیف اعصابم..میشدند ساکت جیغو جیغ دختر اون اینو کاش اه..نمیکردن

 ..بودن شده قاطی

 ..بقیه و مهرداد های خنده و..دختر تا دو اون دعوای صدای

 ..توپا با برخوردشون و پینا افتادن صدای

 ..نداشت شاد ریتم یه جز چیزی هیچ که اهنگی مزخرف صدای

 ..کنم بازی نمیتونم کنه یاداوری میخواست و میزدو پوزخند مرتب چیزیم یه

 ..شاید..بود ندا شاید..میومد زن یه عشوه از پر های خنده صدای

 ..میومد دیارم بیصدای و اروم های گریه صدای

 ..کشیدن نفس جز صدایی هیچ..نمیومد صدایی دیگه و

 ..عصبی و عمیق های نفس

 صدای با توپ و افتادن پین دهتا هر..کردم پرتاب توپو قدرتم تمام با و شدم خم و جلو و رفتم

 ..پائین رفت وحشتناکی

 ..سکوت

. ..کرد پر رو سالن کل دارم نیاز بهش چیزی هر از بیشتر ها روز این که چیزی یه..مطلق سکوط

 ..خودم داداش ول ای-گفت و زد سوتی مهرداد

. 

 چیست؟؟ است لبهایت روی بر که نقش این.

 !!است وری یک که میگویم را لبخندی همین

 ..گرفت تحقیر رنگ چرا چشمانت

 !!چیست برای نفرت حس این

  است پوزخند
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 !!بلدی پس-ترانه میدوزم رویم به رو دخترک شیطون های چشم به را چشمانم و میزنم پوزخند

 !ابی چشم این داشت رویی عجب!!عمیق و بلند میخندم

. 

. 

 !باش مطمعن بکشی پس پا داری وقت هنوزم-!! میزنه لبخند بهم و میداره بر توپ یه

 است همین اشتباهت!! شم ضایع میترسم میکنی فک نکنه بکشم پس پا چی واسه هه هه-ترانه

 !میاوری زبان به فکر بدون را ترست..دخترک

 !طوره همین دقیقا-

 .!!میکنه پرتاب و توپ و میشه خم

 !!ها پین از هشتا فقط اما میشه موفق

 !!نبود بد ای-

 !!دالرام سمت میره و باال میده لبشو گوشه

 !!خدا به شدن پرو ها دختر این چقدر

 ..نمیخواست را شاد و صمیمی جمع آن..را جا آن دلم!میشینم جام سر میرم و میدم تکون سرمو

 ..نمیخواست را ابی چشم دخترک با کردن لجبازی دلم

 ..نمیخواست را دخترش دوست و مهرداد های کردنوعشقبازی مسخره دلم

 ..نمیخواست چیز هیچ دلم

 میخواست ارام و سالم دیار دلم

 ..نسکافه و شب و الیت موزیک تاریک اتاق یک و

 هیچ دیگر و

 ..دلم شدی راضی هایی هیچ چه به دلم شدی صبور چه
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 یای؟؟ب در دپ فاز این از یکم نمیشه حاال ها بشه بهتر حالمون یکم جا این اومدیم بابا ای-اشکان

 !.برام بود طوالنی خیلی امروز..خستم ندارم بازی حوصله فقط خوبم بابا ای-.

 بریم؟ میخوای-اشکان.

 .!خونه میرم بعدم دیار پیش میرم سر یه میزنه شور دلم یکم من بمون تو نه-.

 ..نداری ماشین که تو خب-اشکان.

 خوبه بزنم قدم یکم جوری یه حاال میرم-.

 !!باش خودت مراقب پس داداش باشه- اشکان.

 فعال!بیشتر شما-

 چشم کرد فرار هههه رفت و..کرد خداحافظی همه از سریع ترانه دیدم که پائین بیام میز از اومدم

 ...ابی

 میخندی؟؟ الکی دلت زیر زده خوشی چیه-اشکان

 ...بگذره خوش..میرم دارم من ها بچه..خیلی اره-

 !!میگذشت خوش داشت تازه حال زد روحت تو ای-محمد.

 !!! .طرفا این بیا بازم دانیال اومدی خوش رو شاهزاده کن ولش-مارال

 ..ها بچه خدافظ..میام حتما  گفتی تو چون-.

 احساسی واسه سوخت دلم***

 کردم هدر تو پای که

 کردم سر تنهایی با اما و بودی تو که سوخت دلم

 ..دادم تو دست عاشقونه که قلبی واسه سوخت دلم

 ..یادم از نرفتی باز ولی..سوزوندی که عمری واسه

 .. .سوخت دلم..سوخت دلم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

147 

 

 ..بود سردم من اما نمیدانم را نه یا بود سرد هوا

 ..میکردم نگاه کفشام به و میزدم قدم

 خبر؟؟ چه هستی سالم الو-

 ..نباشید نگران خوبه حالشم..خوابه دیار هیچی خوبید؟سالمتی سالم-هستی

 نداری؟ الزم مطمئنی؟چیزی-.

 خدافظ فعال پس خب-.. مرسی نه-هستی

 خدانگهدار-

 ..صدا سمت برگرندوندم سرمو

 منی؟ با-

 !!میرسونمت جایی یه تا بیا..پ ن پ-ترانه

 کی اخه..باشه من شخصی راننده میخواد این چه من به خب شدم سوار و انداختم باال هامو شونه

 ..میاد بدش

 ..تداش خاصی ارامش یه لجبازیش پروییو همه با  خودشم کال..داشت خاصی ارامش یه ماشینش

 ..زیاد خیلی..میومد خوابم..اروم و شیرین عطر بوی یه

 زیاده؟؟؟ ادعات انقدر همیشه-

 بازی عالی داشتم من شی بلند جاتون از شما که این از قبل..نیست زیاد ادعام من نه-ترانه

 ..بود اتفاقی اون..میکردم

 ..افتاد هشتاشم تازه

 ..بخوابم میخواست دلم...بود راحت زیادی ماشینش...بستم چشمامو و زدم لبخند فقط

 ...میشد دعوامون هم با بود ندا اگه

 ...بخوابم که نداره اشکالی
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 برم؟ کجا خب؟من میری کجا-ترانه

 اکباتان میرم من-

 ..شو پیاده دیگه جا یه دوره خیلی رانندتم من مگه اوووووه-ترانه

 نداری؟؟ روحی مشکل شما جسارتا خانوم-

 ؟..برسونمت جایی یه تا خواستم کردم چی؟بد یعنی ادبیا بی خیلی-ترانه

 ..اکباتان میرم من-

 ..بستم چشمامو بعدم

 ..خواب

 ...راحت و اروم خواب یه

 ____ترانه

 دختره اخه...کردیما گیری عجب!چی؟؟ یعنی..شخصیشم راننده من کرده فکر رسما پرو پسره

 جون؟؟ خنگ بگم چی تو به من اخه..برسونمت بیا بگی پسره این به گفت تو به کی خنگ

 خوشگله؟؟ موهاش انقدر بشر این چرا خدایا وااایی

 ..خوابیده که میکنم نگاه برمیگردمو نمیاد دانیال از صدایى

 از نگفتی خنگ پسره خوابیده؟اخه ماشین تو گرفته جدی برده؟؟جدی خوابش واقعا یعنی!جااان؟؟

 بیارم؟؟؟ سرت بالیی یه بدزدمت بگیرم کنم استفاده فرصت

 خسته رچقد طفلکی ببین...بیاری این سر میتونی بالیی چه تو اخه..ترانه میگی پرت چرتو چرا..اه

 شد بیهوش جوری این شد سوار تا که بود

 هک چشماشه توى عجیب غم یه ولى مغروریه پسر مرموز و عجیب خیلى برام پسر این شخصیت

 اونوبپوشونه نمیتونه غرورشم حتى

 ..خندونه ولی میده تنهاییوترجیح هم جمع تو حتی

 ..موهاش تو کنم فرو دستمو میخواد دلم
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 ....ولى

 مثل ماین کردی فک الکیه؟نکنه مگه موهاش تو کنم دست چی یعنی کن حیا دختر..چمه من اصال اه

 خودته؟؟ دانیال

 !!!اکباتانا رسیدم جدی جدی

 ؟...کنم کارت چی رو تو حاال من اخه خب

 کجا؟کدوم برم من خب مهربون خرسای مثال...خرس خرس نه حاال..خوابیده گرفته خرس یه مثل 

 فاز؟؟

 یکیوداره سما میبینه خواب داره کنم فک میگه چیزایى یه داره میبینم کنم بیدارش که سمتش میرم

 !!!دیار میگه همش میکنه صدا

 دوست واسه این یعنى میکنم فک لحظه یه شده دعواش دخترش بادوست انگار الهى آخى

 انقدرغرورداره؟ دخترشم

 چه من به اصال اه

 ه؟چت میگه یهوچشاشوبازمیکنه میدم تکونش چراپانمیشه این اه دانیال؟الو؟پاشورسیدیم

 ...نمیخورى تکون میکنم صدات دارم ساعته سه توچته!چمه؟ من

 سنگینه خوابم یکم حاالمن خب

 نندهرا شدم بابارسما اى میده آدرسوبهم چیکارکنم اکباتانیم االن خب میرم بهش غوره چشم یه

 میوفتم راه و میکنم ماشینوروشن و میکنم اخم یه آقا ى

 بفرماییدپائین رسیدیم٬٬٬

  بکنیا تشکرى یه بدنیست میکنم صداش پایین میره دروبازمیکنه

 !برسونیم؟ خواستم من مگه

 روداره؟ انقدر چرا این خدا واى
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 فظیخداحا بلدی نه داری تشکر ادب نه تو داره؟؟یعنی ربطی چه- گرمیگرفتم ازعصبانیت داشتم

 دعوات انتمام خونتون؟نکنه بیام میخواستم نمیکنی؟؟شاید تعارف یه ادبیا بی خیلی کنی؟؟اصال

 ..میکنم نگاه بهش و باال میندازم میکنه؟؟؟ابروهامو

 نیست بلد پوزخند من برعکس..میزنه بزرگ لبخند یه سریع و هم تو میره ابرواش اولش

 زندگی تنها بنده هم سوم و...خدانگهدار که این دوم..رسوندی منو که این واسه مچکرم که اول-

 ..نمیکنن دعوام مادرم خیر هم سوم و باال بیارید تشریف دارین میل اگر میکنم

 تو؟ میزنی پسر یه به حرف این اخه...بده جوابشو حاال خانوم ترانه دیگه خوردی؟؟؟خوردی

 میکنم خواهش بیارم کم من کن فک درصد یه تو ولی هه هه

 ..برسونید سالم من طرف از هم خانوم دیار به..راستی اوه..خداحافظتون

 ...میوفتم راه و میزنم پوزخند بعدم

 یفهمهنم..نداره درک اصال الدنگ بیشعور پسر..بود خوب داشتن ادب و شعور یکم فقط اگه ملت این

 !!میکنه زندگی تنها این چی واسه اصال که میمیرم فضولی از صبح تا امشب من حاال

 هیچی بهش خانوادش خب!!کنه زندگی تنهایی مرد یه چی یعنی اصن اوناشه از مشخصه کامال

 !!میکرد دیارم دیار خواب تو چه طرف واال!!نمیگن

 ...چلغوز مرتیکه ایشاهلل بشی دیار بی زدم داد بلند

 اخدا زدم اونم که بزنم حرف بلند بلند خودم با بود مونده فقط شدم خل کامال سالمتی به خب

 ...جاروندارم هیچ حوصله خونه سمت رفتم مستقیم.. اووف

 ام لیک تازه نیستش چندروزى که گفت صبح کار واسه اصفهان رفته مامان تنهام همیشه مثل هه

 خدا هووف.. خاص خیلی پروژه یه دوباره احتماال..میخوند خروس کپکش

 ... میزنم داد بلند

 ....اومدم من خونه سالاااام

 وىب همیشه که باشه میخوادمامانى خانواده یه دلم لعنتى تنهایى ازاین متنفرم.. شدن خل رسما

 تاداف غذایادم گفتم عه باطل خیال زهى بره صدقم قربون همش که بابایى بپیچه توخونه غذاش
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 تو بزرگ سفید مکعب اخه- نبود توش غذایى معمول طبق کردم دریخچالوباز رفتم گشنمه چقدر

 میخوریییی؟ها؟ دردی چه به هستی خالی همیشه که

 ...همین داد تق صدای فقط جوابم در عزیز یخچال

 هلوووو بپزم ماکارانى یه گرفتم تصمیم

 تاته صداشو میزارمو ازانریکه آهنگ یه غذادرمیارم از دلى هم میشم فکراراحت این ازدست هم

 جمع سرم باالی موهامو و میکنم عوض سبزابی سرهمی شرتک و تاپ یه با لباسامو.. میکنم زیاد

 بخوام چی هر..تنهام همیشه که بهتر اصال..نداری مزاحم..همینه خوبیش تنهایی..میکنم

 ..میکنم بخوامم کاری هر..میرم بخوام جا هر..میپوشم بخوام چی هر..میخورم

 مگه الاص..نازنینام این عاشق من وای..میریزم قارچ توش میتونم تا و میکنم اماده ماکارانیمو مالت

 داریم؟؟ بهترم اینا از

 ..درازبکشم یکم رفتم دم ماکارانیوگذاشتم

 ..شدم خسته اوف

 گرم چشام کم کم.. پرتا چرتو این و شاهزاده از میگیم پرت چرتو و میزنم حرف مارال با یکم

 برد شدوخوابم

 جا این اصال..میده گندی بوی چیه؟؟چه بوی این وای..بیدارشدم بدى خیلى بوى بایه

 بویی؟؟ چه جام؟؟این این چرا کجاست؟؟من

 میکردم؟؟؟ کار چی داشتم من

 .....ماکارانیم نه وااااااااااای

 ...نازنینم ماکارانى پانمیشدم هیچوقت کاش واى اى 

 ..بود سوخته.. اه خدا وااای

 ...شدن جزغاله نازنینم قارچای..سووختنی چه اونم

 لعنتیییییی-

 بود سیاه همش.  
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 رو تریخ همش افتاد ازدستم کنم تحمل نتونستم دیگه داغه داغه دیدم گرفتم قابلمه ى ازدسته

 میخواست کى بود فرش رو اگه روسرامیک ریختم اوردم شانس...اوف اوف...دیگه خوبه... زمین

 !!!مامانوبده جواب

 ...باشه غذام بود قرار که چیزی به شدم خیره و آشپزخونه کف نشستم بدبختا این مثل

 دبلن جام از..درک به خب...کردم بغل پاهامو و دستم رو گذاشتم سرمو..میشد منفجر داشت سرم

 ..تراس سمت میرم و میشم

 ..میاد بارون نم نم

 ...باشه دو حدودای ساعت کنم فک

 ...وجودم تو میندازه رعشه یخ باد یه و میکنم باز تراسو در

 ..بخشه ارامش واسم خیسم های گونه با باد برخورد نرم حس این...دارم دوست سرمارو این

 ...مشکته دمه اشکات که بازم بدبخت ترانه اوف اووف

 میترسی؟؟ نکنه چیه

 ..خودم مسخره تفکرات به...میخندم گریه وسط

 !!بترسم؟؟ باید چی از..تنهاییام و بودم خودم میاد یادم وقتی از من

 ..بده اشنا عطر بوی یه که بغل یه..میخواد بغل دلم

 ..باشه مهربون خیلی که

 برعکس من...نداره نیازی چیز هیچ و کس هیچ به که قوی زن یه..باشم مهتاب مثل نمیتونم من

 مادرم

 ...نیازمندم خیلی...ضعیفم خیلی

 ..میبندم تراسو در و داخل میرم و میکنم پاک اشکامو

 ..میکنم تکرار ذهنم تو رو مزخرف بخش اثر تکراری کلمه یه و

 ...ترانه بیخیال
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 قابلمه سر اسکاج با حرصمو همه میشورم قابلمشو و  میکنم جمع رو سیاه ماکارانیای بدبختی به

 ..میارم در بدبخت

 ...بشورم ظرف بزنمو حرف خودم با گشنه شکم با شب نصفه دو ساعت بود  مونده همینم-

  کردم خالی خودمو حسابی که این از بعد

 که تمداش کار کلی و دارم کالس فردا که این به فکر با و کردم بغل بالشتشو و مامان تخت رو رفتم

 ...برد خوابم نشده سه ندادم انجام کدومو هیچ

 ..بلندشدم گوشیم آالرم مزخرف باصداى صبح

 پووووف.. گفتم بدوبیراه میتونستم تا میشناختم که کسی هر به

 میااااد خوابم من خب

 ...ماماااااااان.....پاشم نمیخوام

 ..دستشویی به رسوندم خودمو بسته چشمای با

 داااااخ که رسیدم نتیجه این به و خورد ساعت مبارک های عقربه به چشمم اومدم که دستشویی از

 اعتس سرنیم برداشتى صبح توچراکالس احمق دختره اخه بود شده دیرم حسابیی..شدم بدبخت

 معمول قطب که جوون بودوالبته بداخالق استادخیلى بوداین شده دیرم کلى رفتم سریع شدمو آماده

 من اونروز که وااااى داره یارونامزد فهمیدن چندوقت بعد که شدن عاشقش دخترا همه

 بود سرکالس اوه اوه کالس سمت دوویدم رسیدم اى دقیقه ده میرفتم انقدرتند چقدرخندیدم

 کنم کار چی شما دست از من اخه..شایگان خانوم دادزد استاد کنم سالم تااومدم تو رفتم درزدم

 دمجوابشوب اومدم توهم اخماموکشیدم حاضرشید بایدسرموقع من سرکالس نگفتم مگه خانوم

  کیه بودندیدم استاد به روم که من تو اومد زد در کسى

  بیاین لحظه یه میشه اگه محمدى آقاى گفت یارو

 داشت اونم جاچیکارمیکنه این این یهوجاخوردم برگشتم آشناست صداش انقد چرا این!!!!وا

 شما با تکلیفمو بعد من تا بفرمایید شما شایگان خانوم گفت اومد استاد میکردکه نگام باتعجب

 یه انماشک گفت آروم چون شنیدم من فقط البته اشکان چطورى پسرگفت روبه بعد.. کنم مشخص

 بیرون رفت زدو بهم چشمک
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 !میکنه فکرى چه استاد حاال پسرخل!وااا

 بودیم هرشت هم خوشبختانه دالرام منو...بیشخصیت مرتیکه..پووووف جهنم به بکنه هرفکرى اصن

 ضبغ با..میخندید من ریش به داشت سوم ردیف تو بود نشسته..بود مشترک کالسمونم این ک

 ...بهش شدم خیره بسیار

 شتکی من واسه هیوالیی اینا واسه  محمدی استاد کنم خالی خودمو باید من باال رفتم پله یه بعدم

 فتمنگ مگه شماخانوم ازدست چیکارکنم من اخه شایگان خانوم-.. میدم نشونت نیستی بیش

 ..حاضرشید سرکالس سرموقع

 ...جلو دادم سینمو خودش مثل درست..خنده زیر زدن بعد و شدن ساکت همه یهو

 ..جات سره بشین بیا شو ساکت دختر نکن-دالرام

 ...نکبت خنده از میگرفتا گاز زمینو داشت خودش حاال

 واهشااااخ استاد...گفت سمتمو کرد رو بود کالس پسر ترین پایه و ترین شیطون که مجد علی امیر

 ...ببخشینشون

 ..بود گرفته خندم التماسشی لحن از خودمم

 ای...شد سفید دالرام..واستاد جاش سر علی امیر..شدن ساکت همه یهو که بیرون برو بگم اومدم

 تمگف بنداومد زبونم روم ریختن یخ اب کردم احساس درکه سمت برگشتم... نکنه..نک..ن واااای

  اینجایید کى...ازک شما...ش

 خااااانوم زد عربده یهو میزد بنفشى به قرمزش صورت دیگه چون خرابترکردم کنم فک اوه اوه

 چی...ودب کرده یخ دستام کف..خانوم حراست ببرید تشریف کال یا..جاتون سر بفرمائید یا شایگان

 قشنگ خیلی لبخند یه و دادم قورت دهنمو اب.. شدی ساکت چرا.. بود شتک که این  ترانه شد

 نفرچند دیدم سرجام برم برشتم چندش پسره اه اه کنه بودغش مونده کم ازخنده که اشکانم زدم

 ونهمش به توپ قوره چشم یه...میز به میکوبیدن سرشونو چندنفرم میز زیر بودن رفته ازخنده

 ...بود کرده یخ من مثل دستاش کف استرس از بچم دالرام..سرجام نشستم بزرخى وباقیافه رفتم

 ..دلی زدم گند-...گرفتم دستشو محکم

 ...اخه میکنه کار چی جا این پسره این...سرت تو خاک-دالرام
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 ...خب استاده..پسره کدوم-

 ....تولدش رفتیم که میگم اونو احمق-دالرام

 دانیال***

 بخواد که کنه تحمل خفت باید ادم چقد

 هه..باشه دشمنش شرکت مدیرعامل 

 ..کاش کاش کاش...کنم کار جا این نمیخواسم کاش...برم بابا شرکت از میتونستم کاش

 ..خوبه حالش شم مطمعن تا دیار به میدم اس ام اس یه

 ...که ودب یکی کاش...باشه مراقبش خونه تو میشد مرخص بیمارستان از وقتی که بود یکی کاش

 وواقعیش بد و خوب بین فرق نمیشه همینم واسه..خوبه میگه همیشه اون خب..خوبه میگه دیارم

 هریخت کارا کال..بودن کن خورد اعصاب و ریخته بهم اندازه از بیش یکم ها پرونده... داد تشخیص

 ینا رئیس بابام مگه اخه خب..اوردن شرکت این سر بر چه ماه دو این تو نیست معلوم اصال..بهم

 ...شده عقرب در قمر اوضاع انقدر دوماه این تو یعنی..نیست وامونده شرکت

 ...من دفتر بیاد اخر پروژه تا دو های پرونده با نیازی اقای بگید فرهمند خانوم-

 ..مهندس اقای...اخه...چیزه-فرهمند

 !خانوم؟..شده چی-

 ..مرخصی رفتن نیازی اقای-فرهمند

 ..باشم کرده امضا مرخصی برگ نمیاد یادم که من کی اجازه چی؟با یعنی-

 یخوانم بیاد دنیا به قراره بچشون گفتم..گرفتم تماس باهاتون خودم نمیاد؟؟؟من یادتون-فرهمند

 ...زنشون مادر خانواده پیش کشور خارج برن

 فالح اقای پروژه....داره نظارت ها پروژه رو کی االن یعنی...اومد یادم محترم خانوم خب خیله-

 االن؟؟ کیه دست

 ..میکنن کار روش البرزی خانوم-فرهمند
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 کیه؟ دیگه اون-

 ...شدن استخدام پیش ماه سه دیگه هستن جدید کارمند پور علی اقای وای-فرهمند

 من دفتر بفرستینشون خانوم باشه-

 ...اوف اوف اوووف... بابا ای 

 مشرکت بدبختیای و کارا بعد به این از حاال بودن کم بدبختیام و مشکالت خدا رو تو کن نگاه

 ...روشه

 ..میخواست ورود اجازه که دختری محکم و گیرا صدای پشتش و اومد در صدای

 ...البرزی خانوم داخل بفرمایید-

 ..اومدین خوش..سالم-البرزی

 ناساختمو سر..بودم دور شرکت کارای از رو ماهی سه دو یه من راستش- لطفا بفرمایید ممنونم-

 و خودش کارای خب..شرکت این نیست مهم واسش اصال انگار که هم بابا..نرفتم اصال که هم

 هم نیازی اقای شدم متوجه من که هم جوری اون..هستن تر مهم این از واسش کاناداش شرکت

 ..افتادن عقب کارا خیلی خب..خواستن مدت بلند مرخصی

 ...بودن اعصبانی خیلی هم اتابکی اقای خرابه خیلی که سپهر پروژه کارای درسته بله-البرزی

 گممی..هستم شما با محترم خانونم-.... میاد سروصدا بیرون از کردم احساس که بودیم حرف غرق

 ..خانوم...داخل برس ندارید اجازه

 سه کم کم بود معلوم چشماش از...شد ظاهر ندا و شد باز شدت به در...دارم کار دانیال با من-

 ...عصبانیه حسابی و کرده گریه رو ساعتی  چهار

 ..عشقم سالم گفت من به رو و کرد البرزی به امیز تحقیر نگاه یه

 ...خدا به..پور علی اقای-فرهمند

 ...دفترتون میام بعد خودم من بفرمایید  هم شما البرزی خانوم...بفرمایید خانوم نیست مهم-

 ...چشم بله-البرزی
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 ..بودم خیره بهش میزدم حرف البرزی با وقتی حتی..نمیداشتم بر چشم ازش

 میکنی؟؟؟ کار چی جا این-

 ..اقایی چطوری...دیگه بزنم سر عشقم به اومدم-ندا

 ببری؟؟ ابرومو تا نکردی پیدا کارم محل جز جایی...بگو کارتو نگو پرت چرتو-

 ...خب بزنم سر بهت اومدم...میزنی که حرفیه چه این عزیزم هییش-ندا

 ...ندا-

 چه یببین بهم بزنم رو تو زندگی من بارم یه..باشم تو زندگی اویزون من بارم یه بزار!!چیه؟؟-ندا

 ...!!داره حسی

 توام؟؟؟؟ اویزون بهم؟؟؟من زدم رو تو زندگی من-

 از دست...عوضی میخواستی جنسیت نیازای واسه فقط فقط منو که تویی..لعنتی توئه..تو اره-ندا

 ...گشتی دنبالم چی واسه...بردار زندگیم سر

 رد خواهرم با نداره دلیلی یعنی میکنی کات من با وقتی...ارتباطی در نسترن با هنوز چی واسه

 ..باشی تماس

 ... بگیری امار ش از...بدی منو امار بهش

 خاطر به من...من...بودم زندگیش اویزون من خدایا وای وای...میچرخید سرم تو همش حرفاش

 ....دختر این به بگم چی من اخه خدایا...میخواستمش نیازام

 پور؟؟؟ علی مهندس اقای شدی ساکت چی چیه؟؟؟واسه-ندا

 ..کرده پر شهر یه عشقتو بودن ه.ز.ر.ه اوازه ببین...محترم اقای بردار من زندگی سر از دست

 کردمی پرتم خونه از داشت رسما بابام دیشب...ندارن اعتماد بهم دیگه خانوادمم حتی تو لطف به

 ..بیرون

 ..هست تو تقصیر اینا تمام و

 ...بیرون بکش زندگیم از پاتو دیگه...شدی تموم من واسه تو دانیال
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 ...باش دیگه یکی دنبال هوسات کردن ارضا واسه برو

 ..اعصبانیت از میلرزید داشت...شد تموم حرفاش

 ..کنن هضمشون بخوام برسه چه.. نفهمیدم اصال حرفاشو از ای دقیقه ده کنم فکر

 تو ونمبخواب کشیده یه مزخرفاتش تمام خاطر به و شم بلند نتونستم حتی که بدبختم اونقدری

 ؟!!!بیاد دلم چطوری اخه ولی..گوشش

 یافهق دیدن با حتی یا بخواد جوابی ازم حتی که این بدون من به بیتوجه و طرف اون میکنه روشو

 منفجر داشت سرم...بود بریده و امونم تهوع حالت..میره بیاد رحم به دلش کردم کوب سنگ

 ...میمردم داشتم...میشدم خفه داشتم..میشد

 ...بود کرده داغ اتیش کوره به مثل سرم

 !گفت؟؟؟ چی این خدایا

 ...مسکن قرص یه حتی از دریغ گشتم چی هر

 بیار قوی مسکن یه من واسه تر سریع چه هر فرهمند خانوم-

 ...چشم بله بله-فرهمند

 !!!شد؟ جوری این دفعه یه چرا!!!شد چی بفهمم و کنم تمرکز نمیتونستم حتی...نمیتونستم

 ...میزدم حرف نسترن با باید...باید.. بود عصبی خیلی ندا

 ...وای واااای اخه

 ....اورده کجاش از مزخرفاتو این دختره این خدایا...خنده زیر میزنم بلند ها دیوونه مثل یهو

 ...دختر من واسه بود کم مگه اخه

 ...لعنتی زدم دست تو به من مگه اخه

 ..نداشتی خبر من بدبختیای و شرایط و حال از تو مگه اخه

 ...داشتم دوست رو تو چی واسه من نمیدونستی تو مگه اخه
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 پیش دقیقه ده تا ندا که جایگاهی به شدم خیره صندلیمو رو نشستم....میپرستمت نمیدونستی مگه

 ..بفرمایید-فرهمند...بود ایستاده

 ...برید میتونید..مچکرم-

 جلسه؟؟؟ واسه اید خوبه؟؟اماده حالتون مهندس-فرهمند

 ای؟؟؟ جلسه جلسه؟چه-

 ...داریم جلسه دیگه ساعت نیم تا اتابکی اقای شرکت نیست؟؟؟با یادتون وای ای-فرهمند

 اووووف لعنتی...وای وای وای

 رکتش برای خیلی از بیشتر خیلی جلسه این..حد چه تا بدشانسی اخه...میشد منفجر داشت کلم

 ...مهمه

 ...باشن اماده بگید موسوی و نادری اقای و البرزی خانوم به سریع فقط خوبم نه-

 چی؟؟؟ کار پیمان مهندس اقای فقط....چشم بله بله-فرهمند

 اقای اخراج حکم...بگیره تماس باهاشون بگید موسوی اقای به...خانوم نمیدونم من-زدم فریاد

 ...بخواد مرخصی ماه دو اقا این اشوب این تو نداره دلیلی هیچ...کنید اماده هم رو نیازی

 م..چش بله..ه.بل...ب-فرهمند

 ....بیام خودم به باید...کنم تمرکز باید...دادم ماساژ هامو شقیقه انگشتام با

 ..کنم کار چی باید میدونم

 ...میده جواب بوق سومین و میگیرم شمارشو

 !دانیال؟؟-

 محل بود اومده نداامروز- شده؟؟ خوبی؟چیزی تو...عزیزم مرسی-نسترن خوبی؟ نسترن سالم-

 کارم

 چی؟ چیییى؟؟؟واقعا؟؟واسه-نسترن
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 ىچ کرده گریه خیلى بود معلوم چشماش از گفت بهم تونست چی هر بود عصبانى خیلى اره-. 

 شده؟

 هک کارایى به اونا شده دعواش باخانوادش ندادیشب که این کردن تعریف به کردن شروع نسترن

 ....و نیومدنا خونه شب به کردن شک میکنه ندا

 ....شده دعواش بد خیلی پدرش با که این

 ... میشدم تر روانی من و میگفت نسترن

 ..شدم توم مزاحم ببخشید..جان نسترن مرسی

 برام چقدر و دارم دوست چقدر من میدونی خوب خودت تو دانیال ببین...حرفیه چه این-نسترن

 اسفانهمت..نمیخوره دردت به ندا گفتم بهت قبل..خوب پسر میشناسم تو از بهتر خواهرمو من..مهمی

 که وقت هر تا من...عزیزم داده دست از رو چیزی چه نفهمید قدرتوروندونست و احمقه من خواهر

 ... .میشی اذیت که خودتی این ولی میدم خبر بهت ندا از بخوای که چقدر هر بخوای تو

 ...بخواد ورود اجازه و بزنه در ترسید می و بود ایستاده شیشه در پشت فرهمند

  خداحافظ فعال...داری ارزش خیلی من واسه توام..نسترن ممنونم-

 ..اوردن تشریف مهموناتون...پور علی اقای-فرهمند

 ...بیام من تا بده اطالع هم همه به کنفرانس اتاق سمت کن راهنمایشون باشه-

 ....چشم-فرهمند

 ...مادیات اهل و پرست پول ادمای دسته اون از..میشناختم خوب رو اتابکی

 ..بود نکرده بازنشسته خودشو هنوز اما بود پدرم دوره هم و همسنا

 یدادم دست بهت تنگی نفس مینشستی کنارش وقتی و...بود گنده شکم پدرم مثل درست اونم

 ...میکشید نفس سختی به اون که بس

 ...داشت هم دخترنما پسر یه و بود پدرم خانوادگی دوست ظاهر در

 پوووووف
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 ...کردیم سالم همه به و شدیم کنفرانس سالن وارد بقیه با

 ..میکشید نفس تر سخت و بود شده تر گنده شکمش هم قبل از اتابکی

 ..نبودین قول بد انقدر قبال...جون پسر چطوری-اتابکی

 ....میخوام معذرت ازتون تاخیر این بابت واقعا من شماست با حق بله...ممنونم-

 ..نفهمیدم ازش هیچی تقریبا من و کشید طول ساعتی یک جلسه

 تیمبفرس کارو پیمان و جنسا فردا از شد قرار و ببنده قرارداد باهامون کرد قبول اتابکی اخر در ولی

 ...اش پروژه سر

 ...رستوران سمت افتادم راه و ولکردم بدبختیاش و دردسرا تمو با شرکتو.......

 کمکم میتونه...بزنم حرف یکم اشکان با داشتم نیاز..بودم نخورده درستی چیز که دیشب از

 یک طرف نپرسیدم ازش حتی که بودم گیج اونقدر..باشه اوکیی ادم مهمونش امیدوارم وای..کنه

 فقط...نمیکردم گیر تهران ترافیک تو و بیرون میزاشتم خونه از پامو من بار یک فقط کاش.. هست

 ..بار یک

 سیدمر رو ای دقیقه پونزده مسیر ساعت نیم بعد باالخره ترافیک تو دیگه خوردی اعصاب یه از بعد

 رستوران

 ...کردم اشکانوپیدا و گشتم باچشم

 ...میکنه چیکار جا این این بابا ای

  کردم سالم و طرفشون رفتم.... هم تو رفت اخمام خوداگاه نا پوووف

 میکردم نگاه ترانه به باتعجب

 . ..خوب چه- ناهار به کردم دعوتش دیدم رو ترانه تودانشگاه امروز:اشکان

 ...زد منظور با پهن لبخند یه بهم و کرد چپکی چشماشو ترانه

 ..خورده حسابی دیشب خل دختره

 بگی؟ میخواستی چی خب-اشکان
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 میزنیم حرف بعدا هیچی-

 ازب غریبه یه پیش دلمو سفره میخواستم اگه من!چه؟؟ من به خب...شد معذب ترانه کردم احساس

 ...خب میزدم حرف البرزی با میرفتم کنم

 حرف باهم ترانه و اشکان ولی نبود اونجا حواسم اصال انگار که من... آوردن دادیم سفارش غذا

 ...میزدن

 ایرفتار از بعضی معنی سال همه این بعد ولی..بودم گیج خیلی درسته..بود شده هوایی اشکان

 ..میفهمیدم اشکانو

 ...نمیکردم درکش

 بی واسش دختر جا اون...داشت ای العاده فوق تیپ و هیکل هم بود خوشگل خیلی هم اشکان

 ...بود ریخته اندازه

 این محو اومده حاال...نداشته عمیقی رابطه دختری با اجتماعی دوستای جز خودش قول به ولی

  ؟؟!میکنم صدات دارم ساعت سه کجایی-اشکان.. شده مشنگ چل و خل دختره

 جان؟ نفهمیدم ببخشید

 !ترمیشد برافروخته لحظه هر صورتش داد جواب وقتی خورد زنگ اشکان گوشی

 ...ورفت شد سوارماشین سریع اشکان شده؟؟ چی گفتیم چقدر هر کرد قطع که بعدم

  کردم پوفی... زکی کنیم دردودل کی با بودیم اومده باش رو ما بابا ای

  افتادم راه شدم ماشینم سوار...کنم تصویه صورتحسابو رفتم

 ارمد دوست عجیب من..میزنه قدم جوری این است شانزلیزه خیابونای تو کرده فک خانوم خنگول

 ...برسونمت بیا-....کنم خالی دختر این سر اعصبانیتمو

 .. میرم خودم نکرده الزم:گفت و کرد نگام

 ..باشه گردنم به دِین نمیخوام که نشدم ابروت و چشم عاشق-

 ...شازده نیست گردنت به دینی گفت مانتشو جیب تو کرد دستاشو
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 . اوف دیگه بیا خب تو لوسی چقد..اه-

 ... .شد سوار اومد کردو اخم

 فقره؟؟؟ خط زیر اعصابت اصال..مزخرفه حد از زیاد اخالقت گفته بهت کسی حاال تا-ترانه

 ...دادم تحویلش پهنی لبخند.

 خیر نه-

 برم؟؟ کجا-

 ...شیرازی میرزای-ترانه

 ...بود کجکی لبخند جوابش..خدا یا 

 نه؟؟؟ هستی جوری این همیشه کال تو میگم-ترانه

 چجوری؟؟-

  گند و عصبی و اخالق وبد سرد-ترانه

 . دماغ؟؟

 ..زیرخنده زدم بلند اخرش حرف با

 ...داری لطف خیلی من به تو ممنونم-

 ...ادبی بی خیلی-ترانه

 خانوم؟؟ سرکار شه جبران ادبیم بی این تا بکنم میتوتم کار چی خب-

 انقدر هک افتاده واست اتفاقاتی چه امروز بگی و کنی دعوتم شام صرف به امشب میتونی مثال-ترانه

 ...بداخالقی

 بخورم؟؟ شام بیام باهات میخوای ازم داری االن پس جوون اوه-

 ..گذروندم مریم عمه و دیار پیش رو ساعتی ،،،سه

 ..پیوند واسه کنه راضی دیارو میتونه میگه عمه
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 ..امیدوارم میگم و میزنم لبخند منم

 ..امیدوارم بگم میتونم فقط هم واقعا و

 ...میشناسم خودشو دیار خود از بهتر چون

 ترک پور علی بزرگ امارت ندیدمش و نداشتم برخوردی گنده شکم اون با که این از حال خوش

 ...پناهگاهم سمت میوفتم راه و میکنم

 مضمون با ناشناس اس ام اس یه واسم رسیدنم از بعد ساعت نیم

 ...خوشتیپ میبینمت سنسو رستوران نه ساعت

 ...نه میگی خنگول و ملنگ دختره این میگم خدایا

 ..میکنم حال ایتالیایی غذای با خدایی ولی

 دقیقه سی و هشت ساعت و زدم ای سورمه تیپ یه بدمزه تلخ و سرو نسکافه یه خوردن از بعد

 !!شدم رستوران راهی

 هگون هر شنیدن اماده رو خودم و رسیدم ای دقیقه ده تاخیر با زیبا ترافیک این با خوشبختانه

 ..بودم کرده دیر اشکانم تولد چون خب..کردم کنایه و گوشه

 ..بود نیومده هنوز ابی چشم اما..گشتم دنبالش و گردوندم چشم

 ...کردم انتخاب رو نفره دو میز یه و کشیدم عمیق نفس

 میکنی؟؟؟ کار چی جا این دانیال

 میخوای؟؟ چی جا این واقعا نه

 بچه؟؟ الف یه بازیای مسخره دست سپردی خودتو جدی

 کنی؟؟؟ جبران ادبیتو بی اومدی

 بدی؟؟ توضیح اعصبانیتتو علت اومدی جدی نه

 چی؟ بگی میخوای
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 ژانسا تا نداشت بنزین ماشینم ببخشید وای سالم-...اخ..شی کنف نیاد بچه این میخواد دلم اخ

 خوبی؟؟؟ کشید طول اومد گیرم

 ..در من  ادبی بی به ادبیت بی این دیگه کنم کار چی..خوبم-

 حد؟؟ این در یعنی بابا نه..اع-ترانه

 ...شد سبز گوسفند پام زیر توام منتظر است دقیقه بیست االن من اره-

 !!!سیری خوردی غذاتم پس خب اخی-ترانه

 چی؟؟..هنو...نه-

 ..گشنمه وحشتناک ترانه جون به- خنده زیر زد یهو

 در سخت نزنی حرف که میام کوتاه کردی فکر اگر ضمن در میخوام پیتزا من..چه من به سیری تو

 باشه-..اشتباهی

 میشهه البته و داره شیکیم فضای العادس فوق غذاهاش سنسو...بیارن که دادم دوتاپیتزاسفارش

 ...شلوغه

 نمیکنی؟ شروع خب-ترانه

. 

 موضوع؟ این به انقدرگیردادی که شده چی-

. 

 هک نیست الم بگی نمیخوای اگه بعدشم...سادس کنجکاویه گیرندادم،یه من که این من؟؟؟اول-

 !بیاری بهونه

. 

 ...کنم تعریف براش که گرفتم تصمیم... شده بوداعصبانی معلوم

. 

 نکنی؟ حس زندگیت تو اصن پدرتو وجود اصن ترانه؟تاحاالشده-
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 ...میکرد نگام داشت باتعجب

. 

 ...آره خب-باشه؟ کمرنگ زندگیت توی مادرت وجود تاحاالشده-

. 

 جدل و بحث توی میشدهمیشه حس کم خیلی دوتاآدم این وجود اومدم دنیا به که ازوقتی من-

 ی همه دیار!دخترمه دوست میکردی فکر تو که همون دیار خواهرکوچیکترازخودم بودمو بودن،من

  هب که تااین میدادم ادامه زندگیم عادی روال به و بودم کرده عادت وضعیت این به من...منه زندگی

 نیمهمو یه بودن رفیقام اکثرشون خیلیارواونجامیشناختم شدم دعوت ازدوستام یکی مهمونی

 دوستام از کیی نسترن که میکردیم صحبت باهم داشتیم صمیمیم رفیقای پیش رفتم...بود معمولی

 ...خواهرم ندا میکنم معرفی...ها بچه سالاام- نمیشناختم که بود دختر یه کنارش...اومد

 کردن خوشبختی ابراز دادنو دست بهش همه

 یول ای افسانه زیبای نمیگم بودم محوصورتش ولی فشردم دستشو کرد سالم و من طرف اومد

 یزچ یه نظرم از یکی این ولی زیادداشتم دخترم دوست نبودم پاکی پسر...بود جذاب العاده فوق

 ...خوشبتم...دانیالم من...سالم... بود دیگه

 ...نسترن کنار رفت زدو لبخندی

 اوردن شامو که میزدم حرف داشتم

 میکنم تعریف بقیشو بعدش شاموبخوریم-

 قربان؟ نمیخواید ای چیزدیگه-

 ...ممنون نه-

 به کردم شروع نزدمو حرفی منم نمیزد حرفی و بود فکر توی غذاش خوردن به کرد شروع ترانه

 ...بیرون زدیم ازرستوران کردم ساب و پاشدم شد تموم شاممون... غذام خوردن

 کجابریم؟ حاال خب-دانیال
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 ...اونجا بریم میتونیم هست پارک یه بغلی خیابون اومم-

  بریم اوکی-

  ونکاجست بود نوشته تابلو روی پارک به رسیدیم نزد حرف کسی راه توی رفتیم و افتادیم راه

 نیمکت روی نشستیم

 چراانقدرساکتی؟-

 ...متعجبم خیلی ومن...همه ماشبیه زندگی...میکنم فکر حرفات به دارم نمیدونم-

 ...دخترم این یعنی کردم تعجب خیلی

 کرد پاره افکارمو رشته ترانه صدای

 بقیشوبگی؟ نمیخوای-

 

 !                                    بودیم؟ کجا خب-

 ..برسی جایی به بخوای که نکردی تعریف زیادی چیز واال-ترانه

 ...زدم لبخند

 خوب؟؟؟ دختر بگم چی اخه-

 ..بگو رو اون شازده بدونم بداخالقیتو دلیل میخوام من-ترانه

 ...میدونی بودم تنها خیلی من-

 ..بودیم رسیدگی گزینه اخرین مامانم واسه دیار و من

 که بود بچه خیلی اون میدونی میدم حق خیلی مادرم به کامران پیش میرم که وقتا خیلی نمیدونم

 ..شد دار بچه اونم از زودتر و کرد ازدواج

 .ارایشگاه اون..باشگاه این..کنه زندگی..کنه جوونی داشت دوست همین واسه
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 مزاحم که بود دیار همیشه من از بدتر و شدم بزرگ خودم که من..دیگه مار زهر و کوفت هزارتا

 ..بود مادرم زندگی

 جداست؟؟ فازش کال که هم گنده شکم

 کیه؟؟؟ گنده ها؟؟شکم-ترانه

 ..بزرگه خیلی شکمش..بابام ههه-

 ...خنده زیر زد بلند

 !!!ندیدم هرگز بابامو من..مخت تو خاک-ترانه

 شدن؟؟ فوت یعنی-

 ...داد ادامه زدن قدم به و زد لبخند و شد ساکت..شد ساکت

 ...نمیدونم-ترانه

 ..ابی چشم این شد تر گنگ بود گنگ

 ..کردم تعریف روزی یه منم شاید بگو خب..گفت بهم رو و کشید اهی

 برنگشت دیگه و رفت...رفت مامان روز یه-

 ...چطوره حالش میدونم نه کجاست میدونم نه

 ..کرد عقد دخترشو دوست و نکرد صبر بابامم

 ..میکنه زندگی شما خونه از تر پایین کوچه یه باهاش االنم

 ..گرفت خونه پارسال دیار و کردم عوض خونمو بعد سال یه من

 هه

 دگیزن تنها بیوفته اتفاقی واسش ممکنه لحظه هر که پناهی بی و ضعیف دختر من مریض خواهر

 ..میکنه

 پووووووف
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 میخواد دلم خیی داری؟؟من دوست نسکافه-ترانه

 میخوری؟ شیرین..داره جا این بریم بیا دارم دوست اره-

 .باشه شیرین خیلیی اره-ترانه

. 

 دادم سفارش شیرین و تلخ نسکافه دوتا

 ..پارک کنار پهن جدول رو نشست رفت ترانه

 ..رو خاص هورمونی ترکیب این دارم دوست چقدر..بودن رنگ هم چشماش و مانتو

 ..بفرمایید اقا اقا-

 ..جدول رو کنارش نشستم رفتم و گرفتم هارو نسکافه

 ..خوردن داغ داغ نسکافشو کرد شروع

 ..بگو رو ندا خب..مرسی عالیه خیلیی-ترانه

 ..سیندرال مثل شد..شد گم بعد و برد رو دلم دیدمش مهمونی تو من نمیدونم طوالنیه خیلی-

 نمیشناختمش هم خیلی و بودمشون ندیده زیاد کردم گم نسترنم

 سیندرال گذاشت اسشمو مهرداد..شد گم کلی به

 ..بود رسیده اشکانم گوش به حرفش

 ..کرد یخ دیگه بخور-ترانه..کردم پیداش شاپ کافی یه تو شب یک تا گشتم تموم ماه شش

 ..سرد و تلخ دارم دوست طوری این من-

 ..بودنشه داغ و شیرین به خوشمزگیش همه وا-ترانه

 ..تره خوشمزه جوری این نه-

 ...اخالق بد چیز یعنی نه..امرو بودن اخالق سگ دلیل آخرنفهمیدم من ولی-ترانه

 ..سگ میگه من به نفهم حمق دختره
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 ..میکنم چپ لقمه یه فوضولم و شیطون های جوجه.. گربم نیستم سگ من خانوم جوجه-

 ..زنگخورد گوشش که بده جوابمو اومد

  دادم ادامه سردم و تلخ نسکافه نوشیدن به و زدم ای پیروزمندانه لبخند

 ***ترانه

 های-

 خوبی؟کجایی؟ های-مارال

 !!شازده با کاجستونم پارک خوبم اره-

 نه؟؟ اصفهانه عمه میگم ته ته برسون ویژه جدی؟؟؟سالم-مارال

 ..نیاد هم دیگه روز سه دو تا کنم فکر اره-

 میام رفتم کش مانی از جدید وحشتناک فیلم تا سه دو من خونه برو شو گم پس اووی-مارال

 ..بیاد عمه تا دیگه پیشت

 کن خرید یکم نداریم هیچی ببین خونه میرم االن اوکی عاشقتم من؟؟؟وای جون وایییی-

 ..نمیده حال کمه تاب لب صدا بیار هم مانی اسپیکرای

 ..شبی نصف در پشت بمونم نیام ترا زود بری کنم خرش تونسم اگه-مارال

 ..اومدم.بابا باشه-

 . ها؟ ببرتت بگیره گشت پارک وسط شب نصف یازده ساعت نگفتی احمق اخه-مارال

 خدافظ دیگه اومدم تو میزنی فک چقد مارال اه-

  کردم قطع روش گوشی بعدم

 بود؟؟؟ مارال-دانیال

 اسهو باشه ایشاهلل خب ولی نفهمیدم بازم سگه اقا دیگه برم باید من خب رسوند سالمم اوهوم-

 ...بعد

 ..میزدم حرف باهاش جوری این جرعتی چه با نمیدونستم خودمم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

171 

 

 ..واال نباشه اخالق سگ میخواست خب چه من به

 ..نیست درست نداری ماشین میرسونمت من جوجه بیا-دانیال

 ..ها میمونه من گردن به دین بعد دیگه نکن شرمندم بابا ای-

 .ببینید؟؟ فیلم میخواید راستی..نمیمونه نباش نگرانش نه-دانیال

 ..زدیم هرو سکته هستیم هم تنها اومده گیرش  جدید وحشتناک فیلم میگفت مارال اره واای-.

 ..زد قهقه و کرد باز ماشینو در

 میکنی؟؟ رندگی تنها؟؟تنها مجبورید؟؟چرا مگه خب-دانیال

 ..پایین کشید سمت دو هر پنجره و کرد روشن ماشینو

 .. .خوبه خیلییییییی وحشتناک فیلم ولی نیستیم مجبور اصفهان رفته مامانم نه-

 .بزارم؟؟ اهنگ نداره اشکال-دانیال

 .نه،بزار-

 ..دانیال..دانیال...دانیال..دانیال

 ...بود دانیال محمد دایی شده اهدا فرفری مو عروسک اسم

 ..دانیال....محبوبم عروسک تنها..بود چیزم همه

 ...کرد زیاد پخشو صدای

 ...میشناختم خوب خیلی اهنگشو

 !میدونستم؟ چیا ازش

 !.دریا؟؟!!!دریاست  موهاش..موهاش و دانیاله اسمش

 دیار اسم به داره خواهر یه و داشته سختی زندگی

 ..نداست عاشق و

 میاد خوشم موهاش از
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 ..از پر حس از پد حرفه از پر واسم زیاد خیلی...دارم دوست خیلی اهنگو این من ترانه-دانیال

 !!! نداست؟ از پر-

 تنگه چشمات غربت وسه دلم دوباره

 دلتنگه واست دیوونه دل این دوباره

 هام ترانه ء ستاره خوندنه تو از وقت

 آهنگه قشنگترین من برای تو اسم

 پروازم بی اسیر پرنده یک تو بی

 آوازم قله به میرسم اما تو با

 باشی من با ترانه این آخر تا اگه

 ..نیومد سردی باد و بود زیاد خیلی اهنگ میسازمصدای صدا و آهنگ از سقفی تو واسه

 زیاد خیلی..بود زیاد سرعتش

 ..بود بود؟؟اعصبی عصبی

 ...همه از شکسته دلش گرفته دلش..بود ناراحت

 بغض از گلوت و شده جمع اشک چشمات گوشه تو خورده عشقی شکست اون شدیا خل ترانه...وا

 میکنه؟؟؟ درد

 کردم؟؟؟؟ بغض چته؟چمه؟چرا

 شدم؟ اینطوری چرا

 داره؟ ربطی من به مگه

 ترانه؟_دانیال

 بله؟-
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  کثراا درسته میچشیدم زندگیم توی عشقرو طعم داشتم تازه خیلی خوردم ضربه ندا از خیلی من

 روعش که بود،وقتی شیرین برام دعواهامونم ولی دیگه هرچیز یه دیوونگی نمیدونم دعواداشتیم

 همه منداشت دوست بشه تاآروم سینم روی میذاشتم سرمو میکردمو بغلش کردن بحث به میکرد

 نه؟ ونمدیو من...رحم بی شیطان یه شیطانه یه ندا که باشه،نمیدونستم عصبی عشقم و زندگیم

 !نیس عیب که شدن چرا؟عاشق-

 . ریختم هم به کامال اومد درد به قلبم... میشم نگرانش هنوز که هنوزم آخه-. 

 ذیتا خودتو بهش بافکرکردن و کناربیای باهاش باید ولی دانیال متأسفم جریانا این برای واقعا

 ...نکنی

 گهدی... شکستم که کرد نداچیکار که بگم روزی شایدیه ولی زد و به حرفارو این چرا نمیدونم-. 

 یرهخ وحشتناک اخم بایه و بود اومده مارال اوه اوه رسیدیم خوشبختانه و بزنم حرفی نمیتونستم

 ...خیابون به بود شده

 !درنبری به سالم جون فکرکنم اونجارو اوه-دانیال

 هم به ددی دانیالو کنم فک که بزنه جیغ میخواست مارال شدم پیاده داشتو نگه ماشینو...خندیدم

 !کلشونکنی موقع یه رسیدیم دیر که بود من تقصیر مارال:گفت دانیال دادنو سالم

 ...اینجا بکاره منو نباید ساعت نیم که بدونه باید ولی نخیر-. 

 ...رفت کرد خداحافظی زدو شیرینی لبخند دانیال

 درخونرو...داره کشی منت حوصله کی خداا ای نمیزد حرف باهام مارال شدیم ساختمون وارد

 جونی؟ مارال-.  تو رفتیم بازکردمو

 بعدشم کشید طول اون حرفای چه من به خب-.  کنم تیکت تیکه دارم دوست ترانه نزنا حرف-

 بود،میبخشی؟ ترافیک

 ...کنی تعریف واو به واو که این شرط به-. 

 ...فیلم اول ولی هستیم خودمونم خانوم مارال ماچاکر چشم

 ... بزاره تافیلمو رفت و گفت ای باشه
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  کنم کوتاش میخوام بعدم برگرده رنگش کنید کاری یه فقط نمیدونم- سوم فصل

 ..نمیدونم که من بود رنگی چه عزیزم خب-

 ..نمیدونم ای قهوه..طالیی..زرد-

 .بیای؟ دیگه وقت یه خوبه؟؟میخوای حالت عزیزم-

 ..ردهبرگ رنگش کن کاری یه کنم تحملش نمیتونم میاد بدم رنگش از من خدا رو تو نمیشه نه-

 باشه؟ طالیی طیف میخوای خانوم خوشگل-

 کنید کوتاش اولم بکنید میکنید کاری هر اره-

 ..نکن کوتاش عزیزم میرسه کمرت پایین تا اخه؟؟ببین نیست حیف-

 ..کنید کوتاه شونم تا

 ..برداشت قیچیشو و شونه

 یکنمم التماست خدااااا رو تو..نه..نخوره بهم جوره این که کنم کنترل فکمو نمیتونم...میلرزه تنم

 ..نکن کوتاش

 نکن کوتاش

 نکن

 نکن

 نکن..داراییمن تنها اینا

 نکن

 ..قرچ...قرچ

 ..نکن ترش خانومی؟کوتاه خوبه-

 ...تر باال یکم کنید کوتاش بیشتر نه-

 ....میخندد
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 .کنی؟؟؟ ترش کوتاه داری اسراری چه کردی بغض جوری این که تو خب-

 ...کنید کوتاه شدم خسته ازش-

 ....قرچ قرچ قرچ

 ...نامرد نکن تیکه هزار قیچی اون ال رو دلم...نکن نچین نمیکنم التماست مگه...رحم بی ای

 ..میشم خیره رنگم فندقی کوتاه کوتاه موهای ،،،به

 

 ..شده عمیق چاه تا دو شبیه که ابی چشمای به

 ..نمونده ازم شدم؟؟؟چیزی الغر

 ..نمیشه تمون دندونام برخورد ترق ترق صدای و...میخوره بهم هنوزم سفیدم لبای

 ..میشه جمع چشمام تو اشک و موهام تو میکشم دستمو

 ..نمونده باقی ازش هیچی

 و همیکن جمع رو مشکی موهای تار تار بلندش انداز خاک و جارو اون با بیرحمی با ارایشگر شاگرد

 ...اشغال سطل تو میندازه

 ..میکنن نگاه بهم غریب و عجیب ارایشگاه های مشتری تموم

 چرا؟؟؟

 ...میرسم نظرشون به شکلی چه من مگه

 میکنم نمت رنگمو ای سورمه گشاد و بلند مانتو میزشو رو میزارم ارایشگر دستمزد لرزونم دستای با

 ...سرم میندازم شالمو و

 دیوانه گرم...میکنم ترک ارایشگاهو و بیرون میکشم بینیمو هم سر پشت بار چند معتادا مثل درس

 دارند؟؟ دم و شاخ ها
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 قطهن ترین ناشناس در ناشناس ارایشگاه یک سمت به بیرون میزنم خانه از هوا بی که مرا مگر

 بی کردنش کوتاه از بعد و بچیند ته از را موهایم میکنم التماس چاق زن یک به میشوم پیدا شهر

 نمیخوانند؟؟؟ دیوانه میکنم گریه و میشکنم صدا

 تنهایی به باران این در که منی نمیبرد خوابم هم آور خواب قرص با حتی ها شب که مرا مگر

 نمیخوانند؟؟؟ دیوانه میکنم طی را شهر های خیابان

 ..نبود ابی هایم چشم کاش

 ..بود دختر ان چشمان همرنگ مثال

 ..بود ای قهوه او مانند موهایم کاش بود بلند او مثل قدم کاش

 بود او مانند اندامم کاش

 ..نبودم شکلی این کاش

 ..بود ندا نامم کاش

 افهنسک ان از میکند وادارم چیزی میکشا؟؟؟چه لعنتی پارک این سمت را پاهایم چیزی چه....کاش

 دهم؟؟؟ سفارش تلخ های

 شود؟؟؟ سرد لعنتی نسکافه این تا میکنم صبر که ایست مسخره چیز چه

 کنم گوش لعنتی هدفن این با هزارم بار برای رو لعنتی اهنگ این میکند وادارم چیزی چه

 هستند؟؟؟ لعنتی جهان این های چیز همه چرا

 نهک یخ تا نسکافش به دوخته چشم بارون زیر و شده مچاله خود در که دختری تصویر به مردم چرا

 ...میگذرند کنارش از بار تاسف و میکنند نگاه

 میخواند خواننده

 تو واسه ارزوهام تموم رو بستم چشامو

 ....تو واسه دنیا توی قشنگیای از گذشتم
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 زا حالت دیگر و میشود تکراری روزی اهنگی هر که این نه مگر حفظم رو اش کلمه به کلمه حفظم

 ام؟؟؟ گونه این من چرا میخوردپس بهم ان

 نمیشم؟؟؟ خسته لعنتی اهنگ این از چرا

 زود خوبیامو کردی فراموش و ندیدی منو 

 ...نبود میگفتی که اونی من به وقت هیچ احساست

 ..دنیا گوشه یه منو روزی یه دیدی اگه

 ..تنها نشینمو گوشه شکستم دیدی اگه

 دودی عینک یه پشت شناختی چشمامو اگه

 ..بودی تو مقصرش چون نسوزون خنده با منو

 ..میکنم نزدیک لبام به سردمو و تلخ نسکافه

 ..دانیالمه عالقه مورد ولی...زیاد خیلی...تلخه خیلی

 ...داره دوست جوری این دانیالم

 ..تلخه زندگیش چون...داره دوست تلخ...تلخه نسکافه این

 ...تلخه زندگیت انقدر که دانیالم برات بمیرم الهی

 ...برات بمیرم

 جوری این که بهت لعنت...ندا بهت لعنت دارم دوست لعنتیو نسکافه این طعم دارم دوست منم

 خوب مدانیال االن نمیدادی زجرش جوری این اگه...نمیرفتی تو اگه کشیدی گند به دانیالمو زندگی

 ..بودم خوب من االن..بود

 بیرون نمیرفتم باهاش وقت هیچ شاید اصال

 ..بودم اشکان عاشق االن شاید اصال

 ...بود خوب چیز همه االن شاید اصال

 .......بهت لعنت
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 پارک؟؟؟؟؟ این اومدیم بار چند

 بار؟؟ بار؟؟؟ده بار؟دو یه

 یچه که دختری به نسبت مرزت و حد بی عشق از تو و لعنتی نیمکت اون روی نشستیم بار چند

 گفتی؟؟؟ نداشت من به شباهتی

 میمیری؟ واسش هنوز گفتی گفتی دختر اون هرزگی و خیانت از بار چند

 داشت؟؟ دوسم کاش گفتی بعد روز و کردی فراموشش گفتی بار چند

 نکنم؟؟؟؟ فکر بهش بیاد دیگه یکی اگه شاید کن جور دختر یه واسم ترانه گفتی بار چن

 پیش شب چند بار؟؟؟؟؟؟نمیدونم چند ندیدی؟؟؟ و شدم تیکه هزار چشمات جلوی بار چند

 ...بود؟؟؟

 ..بود شده بسته هایت نفس به هایم نفس که بود وقت چند نمیدونم

 .داشتم دوستت اندازه بی که بود وقت چند نمیدانم

 ..دیاری از تر عزیز برام میگفتی روز هر و روز هر و روز هر تو و

 ...زندگیمی سختیای جواب تو میگفتی

 ..دوممی خواهر تو میگفتی

 ..بروم زندگیت از نمیدهی اجازه هرگز میگفتی

 ..کردی سیو گوشیت در ام داشتنی دوست خواهر را نامم و دارم ارزش برایت اندازه بی میگفتی

 و شد لبریز صبرم و برید را امانم اشک که بود لعنتی های شب همان از یکی

 .....دارم دوستت زیاد خیلی اشتباهی ولی متاسفم نوشتم

 خوبه؟؟؟ حالتون خانووم؟؟؟خانوم-.

 ..میلرزد تنم تمام مینشیند ام شانه روی که دستش

 هستم؟؟؟ سرد زیادی من یا است گرم زیادی او
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 خانوم؟؟؟-.

 محمد دایی جانماز که هایی بو همان از...میدهد یاس بوی و است مشکی چادرش زیباست خیلی.

 ...میدهد

 ...است شده تنگ اغوشش برای دلم چقدر!!!محمد دایی

 ...میزند لبخندی تنها من سکوت به و مینشیند کنارم زن

 ...خانوم-

 ...میکنم پنهان اغوشش در را خودم ارام من و خانوم میگوید ارام او

 ...میزنم زار اغوشش در ارام من و میکشاند من کمر روی بر را دستش ارام او

 ..میدهد یاس بوی

 ...میکنم گریه های های و میکنم اعتماد او به غریبانه چه من و میدهد اشنایی بوی غریبه زن این

 ..ابریست اسمان

 ..گرفته دلش هم خدا انگار

 ..میبار باران

 ...ترانه بی

 ...شبانه های کسی بی تمام با باران باز

 تنها زن بر میخورد

  

 خانه فرش بر میچکد

 .غم چک چک صدای آید می باز

 ماتم باز

 افتاده تنهایی شیشه پشت به من
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 نمیفهمم..نمیدانم

 .زیباست کسی بی های قطره کجای

 ای غریبه درآغوش ریختم اشک ریختمو ریختمواشک اشک تاتونستم------------------

 معنی به سرمو آخرم نمیفهمیدم هیچی من میزدولی حرف داشت زن اون...بود آشنا عجیب که

 کی غذاخوردم که باری آخرین میلرزید پاهام بلندشدم منم...رفت و دادم تکون فهمیدم

 "قامم قائم خیابون" میکنم بلند تاکسی دستموبرای خرابم پریروز؟نمیدونم،باحال دیروز؟!بود؟

 فتگ زد زنگ ریختم؟بابا بهم انقدر شدکه چی دادم تکیه شیشه سرموبه سوارشدم...بفرمایید

 اریمد پرواز دیگه ماه یک دخترم جلوم گذاشت دوتابلیط...بااسترس رفتم دارم سورپرایز بیابرات

 ...میشکستم بیشتر میگفت که ای کلمه باهر امانمیدونست بود خوشحال...کن خودتوآماده

 رسیدیم؟ کجاس خانوم؟خانوم؟؟حواستون

 بازم...کردم باز ودرو انداختم کلید...شدم پیاده و کردم حساب گفتم لب زیر ببخشید یه

 باز الودریخچ...بدونم که نمیخوامم و!میگرده بر کی کجاست؟نمیدونم مأموریتش نمیدونم!نیست

 cutعطر دماغم تو میپیچه دوباره دراتاقوبازمیکنم...شه تاگرم میذارم غذارو و میکنم

cigarینممیش میرم  بسته گلومو راه میکنم؟بغض خالیش اتاقم توی هرروز میدونستی...تلخت 

 میدم هول غذارو میبارن همینطوری....اشک،بادومی قطره یک قاشق اولین غذابخورم

 دس باز و سرم توی میخوره رحمانه بی ب آ ولرم قطرات میکنم باز آبو حموم میرم پامیشم...اونور

 ...میکنه باز اشکامو

 میاره من یاده رو اون سکوتی هر و صدا هر

 باره می هام گونه رو غم ترانه بغض میشکنه

 شد آخرم آرزوی اول نگاه همون از

 شد باورم عاشقونه سادش و قشنگ حرفای

 بمونی من با نمیخوای اما مهربونی خیلی... شد باورم سادشعاشقونه و قشنگ حرفای

 دونی نمی دونی نمی زندگیمی نمیدونی

 نبودی قسمتم که نه بود دل و من از اشتباه
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 زودی به تو بی میمیرم دیره خیلی دیگه حاال

 بود دلم صاحبه اونکه انداخت قلم از و دلم... زودی به تو بی میمیرم دیره خیی دیگه حاال

 بود کم ذره یه اندازش انگار ولی داشت دوست منو

 شد آخرم آرزوی اول نگاه همون از

 دانیال شدی آخرم ارزوی اول نگاه ازهمون

 شد باورم عاشقونه اون داشتن خوب حس

 "شیرینی خیال چه دارمت همیشه واسه فکرمیکردم"

 بمونی من با نمیخوای اما مهربونی خیلی

 دونی نمی دونی نمی زندگیمی نمیدونی

 نبودی قسمتم که نه بود دل و من از اشتباه

 زودی به تو بی میمیرم دیره خیلی دیگه حاال

 ...زودی به تو بی میمیرم دیره خیلی دیگه حاال

 دانیال؟

 جونش؟

 ...!!دارم استرس من

 ...میشی عاشقش خانومو حاج ببینی اگه بخدا عزیزم چی استرس

 کنی؟ معرفی چی میخوای منو اصال ببینم

 !ترانه

 باهم؟ داریم نسبتی چه بگی میخوای خب نه

 تر عزیز یاشاید دیار امامثل دوستمی میگم پرسید اگه ولی نمیپرسه که اون
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 . شکستم؟ ندیدی گفتیو چشمامو مردمک زدن دو دو ندیدی و گفتی رحمی بابی

 کنیم کاری بیایه اصن

 چیکار؟

 !نمیریم رسیدی تو اگه تو میریم تررسیدم زود من اگه میدویم خانوم حاج تاخونه ازاینجا

 بدو8،2،3... قبول باشه

 ومدیا ازکجا توی دانیال وای ای میکردم نگاه بالذت سرت پشت من میدویدیو شیرینت بالبخند

 زندگیم همه شدی که

 ...شدم اول من اســــتپ

 زدم لبخندی

 ..میمونی ساله چهار های بچه مثل دانیال-. 

 ایستاده پلیت یرزنه یه در جلوی تو میریم میزنه زنگو...نده عذابم بیشتر ازاین لعنتی نخند میخندی

 ...میکنه وماچم جلو میکشه منو میکنم سالم میمونی نقلی ننه مثل جلو میرم

 دریاب مارم خانوم حاج الووو

 ...بغلش میکشه و دانیال و میخنده خانوم حاج

 ازدوستام یکی ترانه میکنم معرفی-.  تو میری

 . اومدی خوش دخترم خوشبختم

 ممنون

 . بیاره تاچایی میره

 دارم؟ جیگری بزرگ مامان چه که،دیدی نداره خانوم؟استرس ترانه دیدی

 میدم لبخند بایه جوابشو

 ...خاطرات مرور بازم
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 لباس هی سرسری بیرون میام شده سرد سرد آب که زیاد اونقدر میدونم ولی اینجام کی از نمیدونم

 میپوشم

 بریده امونمو سردرد

 دراز بگیرم آروم چندساعت فقط ساعت چند بخوابم میخوام دیازپام یه و میخورم ژلوفن یه

 ...نمیاد شده خشک اشکم دیگه میکشم

 فراموشی عالم تو میرم و میخوابم بابغض

 ..خوابیدم هم خیلی خوابیدم خوب میدونم فقط چنده ساعت نمیدونم..

 یا صرع پنج..پنجه تقریبا ساعت و میکنم نگاه مهتاب خوابه اتاق دیوار روی ساعت به چشم یه با

 صبح؟؟؟  پنج

 نداشتم؟؟ اروم خواب جوری این بود وقت چند

 ...خوابم دیشب1 از تقریبا من و ظهره از بعد پنج ساعت

 ...ها دیازپام این میکنند چه

 بهش و یکنمم پیدا تستی نون تیکه و شارژ به گوشیمو و برق به میزنم رو تلفن برگردم دنیا به باید

 ..شه کمتر ام تهوع احساس یکم شاید میزنم پنیر

 از هنموند باقی مویی دیگه اما باشه دورم تا کنم بازش میخوام و بستم موهامو میکنم حس مدام

 ...میاد خوشم رنگش

 چک گوشیمو خب ولی شده نگرانم و زده زنگ باری چند بابا قطعا گوشیم سر برم اگه االن میدونم

 ...میکنم

 شدههه

 اس ام اس تا سه و میسکال تا دو فقط

 نیست خبری ازش وقته خیلی که اینترنتم

WooOw 

 شدن نبودنم متوجه خانوادم چقدر
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 ناشناس یکی اون و مامانه از یکیش میسکاال

 ...مامان یکی اون و تبلیغاتی تاش دو هم اسا ام اس

 پوووف

 ...تلوزیون به میدوزم چشم و روکاناپه میدازم خودمو

 ...میاد بدم خونه توی سکوت این از میدونم فقط میگه چی و ای برنامه چه نمیدونم

 ...کیه میدونم من و میخوره زنگ خونه تلفن

 ..سالم کامران آقا بودم تماست منتظرت اینا از تر زود هه

 خوبی؟ سالم--

 . .چخبر  نمیدونم--.. باشه چی خوب از تفسیرت داره بستگی-

 خبر؟ چه تو نیست خبری هیچی-

 . داری زیاد خبر تو ولی نیست خبری منم--

 ..منه احوال و حال چیه؟؟خبر خبر هستی؟؟میدونی خبری چه خبر؟؟دنبال-

 ..کنه زندگی دانیال کردم کاری یه که منی

 ...وایسه خودش پای رو بتونه کردم کاری یه رفت و کرد ولش ندا وقتی که منی

 ...باشه محکم باشه قوی دادم یاد بهش که منی

 ..نهک فراموش اونو بتونه تا میکردم پیدا رنگارنگ دخترای دوست میون در روز یه واسش که منی

 ...انگلیس بره درمان واسه پدرش با دیار بده اجازه کردم راضیش که منی

 نهک جراحی بره کردم راضی بود پیجیده جا همه بودنش شق کله اوازه که کسی خواهرشو که منی

 ..دانیال ارامش واسه فقط

 ندارن بودنشو ناراحت ارزش دخترا دادم یاد دانیال به که منی

 ...باشه هیچ واسش دختر باید باشه بیخیال باید باشه قوی باید
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 ...بسازه خودشو اول از باز کردم کاری یه و شکستم باهاش شکست دانیال وقت هر که منی

 کیم؟؟؟ من میدونی

 ..داره دوسم بیشتر دیار از گفت بهم دانیال که کسیم همون من

 ...اون و شدم شناخته هرزه یه دنیا تموم پیش کردم خیانت خاطرش به که اونیم من

 ..کرد بازی خودم با...اورد خودم سر و بودم گفته بهش که چیزایی تموم اون

 ..شدم ارزش بی واسش خودم

 ...گرفت من از نداشو انتقام

 دیگه منو بودنه خواهر حتی و بزنه بهم اشکان با بودنشو برادر نشد حاضر حتی من خاطر به

 ...نخواست

 میخوای؟؟ خبر

 اینه خبر

 میفهمی؟؟ نداشت هیچی زندگیش تو وقت هیچ که بختی بد ترانه... ام ترانه من

 ...نیسسست بدتره همیشه از حالم که االنم پدرینکرد واسم هرگز که پدری اینه خبر

 یچه میفهمی. .نیست بزنه سیلی من به میده اجازه خودش به و مادر میگه خودش به که زنی اون

 ...نیست وقت

 ...نیست االن کردو له منو  هست که اینی بشه کردم کاری یه زرشکردم خودم که کسی اون

 محترم؟؟؟؟؟؟؟ اقای هستی خبری چه دنبال

 ...ساکته هنوز اون و افتادم نفس نفس به

 الرامیاد مارال کنم فک میکنم خدافظی ازش موبایلم صدای بابلندشدن میکنه اذیتم سکوتش

 میزد داشت تعجب شدت از چشمام که کنم وصل تماسو میخواستم برداشتم گوشیو باشن

 افتاده؟؟ اتفاقی یعنی...بیرون

 ...کردم وصل تماسو
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 دانیال؟ الو-

 لو...ال-

 شده؟؟؟؟؟ چیزی-

 بیای؟ میشه نیست خوب اصال حالم ترانه...ت-

  میام االن آره آره-

 کرد قطع

 شده؟؟؟؟ چی یعنی

 بود؟ کرده بغض یعنی میلرزید صداش...خدااا ای

 ...تابیاد آژانس به میزنم زنگ میپوشم دستمه جلو که هرچی زود...نمیدونم

 ...کنم رانندگی نمیتونستم اصال وضم بااین

 ...اومد آژانس دقیقه ده از بعد

 ... ..اکباتان آقابرو

 ...بده گاز آقاتروخدا

 ...ترافیکه که میبینین خانوم باشه

 !کرد باز درو دقیقه ازچند بعد زدم و زنگ شدم پیاده سریع...رسیدم ساعت ازنیم بعد باالخره

 ...باال رفتم

 میبینم؟ چی دارم من خدای واااااای

 ...بود کنارش نصفه ویسکی شیشه بود دود غرق خونه

 سمت میرن میشه چیزی تایه که ازکسایی میادومتنفرم بدم الکل ازدودو میگفت دانیال

 یگهد بدون گزاشتم افکاروعقایدم پاروی دیدی که هروقت ترانه که گفت بهم بارم یه...اینجورچیزا

 لعنتی بغض بازاین جلو رفتم...میچرخید دورسرم دنیاداشت...نمونده باقی دانیال از چیزی

 باخودت؟؟ دانیال؟؟چیکارکردی-.  دادم،دادزدم تکونش رفتم سربازکرده
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 ...معلم خانوم هیچی:گفت زدو ای مستانه ی قهقه-

 هب تبدیل خندیدتاخندش انقدر خندید دوباره... ایدزداره من عشق من ندای...ندا...میمیره داره ندا

 میدی زجرم انقدر گناهم کدوم به...خدایاااا کردم بلند سرمو..... شد گریه

 دانیال؟-. 

 ها؟-

 پاشو-

 کردو ککم خودشم اوردم بهش گرفتموفشاری دستشو چیمیگم نمیفهمید حتی که بود منگ انقدر

 یخو بآ شیر حموم توی دادم هلش اتاق تو رفتیم...بره راه نمیتونست درست...میزد گیج شد بلند

 دوگرنهمیپری ازسرش الکل باید ولی میشه اذیت میدونستم...میکشید عمیق نفسای... کردم باز

 وکش از بودن خیس خیس لباساش بیرون اومد بود ترشده طبیعی کمی چشماش...بود خطرناک

 زدم ازاتاق ای دیگه حرف هیچ بدون کن صدام پوشیدی گفتم درآوردم لباس دست یه براش

 ندا که چی یعنی...دستم توی بودم گرفته وسرمو بودم نشسته کاناپه روی...بیرون

 ...دجابیا تاحالش کردم درست دانیال برای غلیظم شربت یه...شستم صورتمو ایدزداره؟؟پاشدم

 ...درزدم

 تو؟ دانیال؟بیام-. 

 بیا -. 

 ...زمین به بود شده خیره و تخت بودروی نشسته تو رفتم

 دستش دادم شربتو

 ...خوبه واست بخور اینو-. 

 ...مرسی-

 .اون؟؟ یا تره سرد من بدن دمای...کنارش میشینم

 ایدز ندا که گفت بهم...میکرد گریه داشت زد زنگ نسترن ترانه.. اون؟؟؟ یا تره خراب من حال

 گفتن دکترا...افتاده اتفاق این برقرارکرده داشته ایدز که بایکی که جنسی رابطه از...از...داره
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 رابخ حالم خیلی زدم زنگ بهت که ببخشید....ازش کردن امید قطع...گرفته بدنشو تموم بیماری

 ... .بود کرده بغض من دانیال...دانیال... بود

 ترانه؟-

 ...موهات-

 ..چشماش لرزون مردمکای به میشم خیره و میکنم بلند سرمو

 ...میکنه پاک اشکمو بادستش و برمیدارم شالمو مزاحمه...مزاحمه لعنتی اشک..تاره

 !!.کردی؟ کوتاش چرا..بدی چرا؟؟؟خیلی اخه-

 ....میکنه میکنه؟؟؟گریه گریه

 !!!.من؟؟؟ موهای واسه یا عشقش  چی؟واسه واسه...میریزه اشک داره من دانیال

 میکنی؟؟؟ گریه...داری-

 ..میگه گریه وسط دهباخن کلمو تو دستشمزنه با

 ....ندا......ترانه...چیه گریه خیر نه

 ...داشت نذری مریم عمه پارسال عاشورای تاسوعا-دانیال

 قطف کردم خرید عمه قیمه واسه ملیون سه...نذرکردم پارسال...نمیکردم نذر وقت هیچ من میدونی

 ----------------------.. ندا...خواستم چیزی یه

 رت خراب خیلی حالم بیرون اومدم اتاق از...بخوابه یکم و تربشه آروم تا دادم بهش خواب قرص یه

 مفکرکرد بعد ولی...خونه برم من پیشش تابیاد کامران به بزنم زنگ خواستم اول...بود خراب از

 به باید ودب دانیال به دوست ترین نزدیک اشکان...بزنم زنگ بهش نمیتونستم نادرستم رفتار بااون

 به زدم زنگ آنی تصمیم بایه تره مهم دانیال ولی...رویی باچه...چجوری اخه اما...میزدم زنگ اون

 ...اشکان

 سالم الو...ا-. 

 داد جواب خشک خیلی
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 سالم،بله؟-

  دانیال؟ پیش بیای میشه...نیستم خوب منم نیست خوب زیاد دانیال حال ببین

 : .گفت و دادبیرون باصدا نفسشو

 میام االن

 رخوردب توقع کارام اون با شدم پرتوقع من...نداشتم اشکان از برخوردو این انتظار اصال کرد وقطع

 خونرو در ساعت نیم بعد کردم جمع سیگارارو آشغال ویسکیو های شیشه پاشدم... دارم خوبم

 سالم-ترانه... بود خوابیده معصوم های بچه مثل دانیالم...باال بیاد زدم بود اشکان زدن

 ...بهم بود شده خیره وحشتناکی بااخم اشکان

 کارتو میکنی؟؟هوم؟؟مگه غلطی چه جا این تو-... دستش توی گرفت بازومومحکم جلو اومد

 ..بعد تا شو گم فعال میخوای؟حاال پولتو نکردی؟چیه

 .....درد

 ..درد

 درد

 بدم جوابتو میتونستم که داشت جون اونقدری دستام کاش

 ..گوشت تو بزنم قدرتم تموم با میتونیتم تا

 ..قدرت

 قدرت؟؟؟؟ کدوم

 بوق ایصد نه مردم همهمه صدای نه..نمیدیدم..نمیشنیدم..دانیال پیش رفت کنارو کرد پرتم بعدم

 ..ماشینا

 ..میبینم چیزی نه

 ...میکنم حس چیزی نه

 ..نمیاد گریمم دیگه حتی
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 ..شده خشک اشکام احتماال

 ...شده تموم سگیم جون دیگه احتماال

 نمونده باقی ازم هیچی دیگه انگاری

 ..گرفته ایدز پریدنش هرز خاطر به عشقش که بدم دلداری بهش که عشقم پیش میرم

 ..میزنه بهم بودن هرزه اتحام تموم پستی با نفر یه و

 ..است خوب حالم

 ..خوبم خیلی

 ..پیکرم وقفه بی لرزش این و ها تنگی نفس این

 هتاریک هوا خونه رسیدم باالخره اما چجوری نمیدونم دیگه است عادی تنم تمام شدن منجمد این

 چنده؟ ساعت

 نه؟ هشت

 است؟چندومه؟؟؟پوووف شنبه چند امروز

 ..کرده لج باهام اسانسورم

 ...نمیخونه محبوبمو اهنگ دیگه

 ..ایینه تو دختر تصویر به میشم خیره و اسانسور سرد دیوار به میپسبونم سرمو

 ..میزنم لبخند.. میکنه تمرین کشیدن نفس واسه روزا این که دختری

 ...میزنه لبخند دختر

 ..باشه ممکن کار اخرین میتونست کلید برداشتن که بودم دانیال نگران اونقدری

 ...نیست خونه هم کسی که خداروشکر خب

 ..میکنم جمع شکمم تو پاهامو و ها پله رو میشینم

 ...سرده اتقدر جا این چرا
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 ...سرده جا همه چرا

 ...سرده خیلی...سرده

 ...فعال...میکنم پیداش عمه میگه که مانی داد صدای و میشه باز زیادی شدت با خونه در

 ..دیگه خیلیای مثه...ندید منو..ندید

 ..ندید منو هرگز که مامانم مثه

 ..دانیال مثه

 ..مثه

 ...میکنه پیدا کیو

 میکنه؟؟ کار چی جا این

 ..برگشته مامانم عمه؟یعنی گفت

 داپی کیو-.. میخوره پوچی به و میگیره رو ای شماره مدام موبایلش با و میزنه اسانسورو مانی

 میکنی؟؟؟

 درانق..ترانه خودته صدای..نیست غریبه صدای درد پر و دار خش صدای این نترس..نیست چیزی

 ...نکن تعجب

 ...انه..تر..ت..-مانی

 ...میگیره دستامو و من از تر پایین پله رویه میشینه و سمتم میاد سریع

 شکلی؟؟ این شده؟؟چرا جایی؟؟چی این تو ترانه-مانی

 ...اخه کشتی رو ما که تو دختر

 ..میلرزی یخی؟؟داری انقدر چرا

 ...میگیرم تر محکم دستاشو گرمه مانی دستای..گرمه.

 ...مانی سردمه-
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 . ...داخل میبرمت االن عزیزم باشه.باشه-مانی

 ...یکنهم باز در مارا دقیقه یک اصله ه و میزنه رو خونه زنگ.. شم بلند میکنه کمکم و میگره کتفمو

 ...ترانه بیا عمه...عمه..بده مرگم خدا وای-...میزنه جیغ

 ...داخل میبرنم و میگیره دوشمو یکی اون زیر مارال

 ...جلو میاد مهتاب

 ..کن نگاه منو-مهتاب...وایمیسته روم به رو

 ...نمیکشم دیگه...نه االن خدایا نه

 ..مامان..م-

 ...و باال میبره دستشو

 ..نشده قطع نفسم هنوز اما میکشه تیر سرم و میره سیاهی چشمم..شد تکمیل...خوبه

 نداری؟؟؟ شعور ذره یه چرا تو احمق اخه د-مهتاب

 ...شب نصفه یازده هه یازده چنده؟؟ساعت ساعت کردی؟؟میدونی نگاه ساعتو

 ...خونه اومدی ریخت سرو این با که حاال تا بودی گوری کدوم

 بکنی؟؟ میتونی بخواد دلت غلطی هر کردم بزرگت پدر بی چون کردی نمیفهمی؟؟فکر

 ...نیستی میبینم...بازه در میبینم خونه میام

 ...میاد االن میاد االن میگم

 ..میاد االن.. ده..نه..هشت هفت میشه ساعت

 ..اون خونه  این خونه سرزدم جا هزار رفتم جا هزار

 ... رفتم چیز همه بی دانیال اون خونه تا

 ...نمیکشه..خستست دیگه تنم...اما زیاده حرفام!!!حرف...نبودی...نبودی

 ...عمه...ها میشه بد حالت االن باش اروم خدا رو تو عمه-مانی
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 ...باش زود کن درست قند آب تا دو بعدم اتاقش ببر رو ترانه مارال

 ..نیستم دنیا این در..نیستم

 ...میکشم نفس هنوز من و زد ام پیشانی به را ام ناپاکی مهر هم مادرم

 ..میاره در شالمو و مانتو و تخت رو میشونتم مارال

 ...میکنه گریه

 ...میکنه گریه بارم نکبت حال به

 ...مارال بیرون برو کنی گریه میخوای اگه -

 ...میلرزی خوبی؟؟داری...ترانه-مارال

 ...میکنم زیاد پیکجو االن

 بیرون میره بعد و بکشم دراز میکنه کمکم و روم میندازه پتو تا دو

 همه نمیبینی؟؟اون من به هم کرده سرخ زمینی سیب یه تو میخری چقد بابا دیگه بسه دانیال اه-

 ..دیگه بسته خوردی پیتزا

 هد دقیقا نخوردم هیچی ساعه چند میدونی گشنمه خب  شی؟؟بابا چاق تو نمیخوام بده-دانیال

 ...ساعت

 ...گشنمه باو کن جمع بمییییرم...عزیزم..اخی-

 ..من بده...میشیا چاق زشته نکن زشته...ترانه-دانیال.

 ...دانیااال-

 ..خودت مال بابا باشه-دانیال

 ترانه؟؟؟-

 هووم؟-

 تَـــرااانه؟؟؟؟-دانیال
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 خب؟ چیه-

 ترانه-دانیال

 .جونم-

 ..بود مامانت باشه چی هر...کردی بحث مامانت با بود اخرت بار که اول-دانیال

 ماعصبانیت از هنوز من. نمیدی جواب رو تلفنت و میشی گم و میری خونه از بود اخرت باااار که دوم

 ..کردی خرم نکن فک ها نشده کم

 میام؟؟ باشی جا هر بزن زنگ بهم بود بد حالت وقت هر نگفتم بهت مگه که سوم

 میزاره من سر به سر اون ندارم اون با کاری من که اول-

 ..بود سایلنت گوشیم بعدم بودی خر تو که دوم

 یچه تو خنگوول کوچولوی خانوم-بشم مزاحمت نمیخواستم خب بودی دیار رفتن درگیر که سوم

 خودتی خرم...نیستی من مزاحم وقت

 بزنیم؟؟؟ حرف میخواد دلت

 میخواد؟ چی دلم میدونی دانیال-ترانه

 عموو؟؟بیااااا میخوای بغل-دانیال

 ..پایین میچکه اشکم و میزنم لبخند

 .تنها خیلی خودم با خودم..دور خیلی جای یه..میخواد خونه یه دلم...شو خفه-

 ...هیچی دیگه و تو مخصوص های نسکافه اون از لیوان یه شاید

 ...خره جا این بیا-دانیال

 ...تو اغوش

 ...نکن جدا ارامشم هام دلخوشی این از منو..نکن وا هیشکی روی به من غیر به

 ..بدا تا..ام خسته تن برای دنیاست جای ترین امن شک بدون تو دستان میان وجبی چند فضای
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 ...قانوناش و بود مهتاب فقط زندگیم تو میاد یادم وقتی از-

 ...نپرس چیزی بابات از هرگز اول قانون

 ..دمندی عکسشم حتی..ندیدم بابامو وقت هیچ من دانیال..وقت هیچ..نبود وقت هیچ مهتاب دانیال

 ..کرده نابود عکساشو همه مهتاب

 ..شکلیه چه نمیدونم حتی

 دوووب نکن فکر کس هیچ و هیچی به و ببند دقیقه ده چشماتو..نداریم گریه دیگه باشه-دانیال

. 

 ..یار میخواهی من از مال های چیز چه هههههه.

 مشد؟؟ مگر

 نشود؟؟ ظاهر نگاهت کوهستان و بگذارم برهم را چشمانم میشود مگر

 ...نکنم؟؟میشود؟؟نمیشود فکر تو به میشود مگر

 دانیال؟؟؟-

 ...جان-

 هیچی-

 بگی؟ میخواستی چی-

 ...جونم بگو من به-

 ..جونم میگه اروم گوشم در...سرم به میچسبونه سرشو

 دیگر و

 برایم نمیماند باقی جانی

 ...میسوزم گرما شدت از دارم نممیدو فقط اینجا خوابیدم کی از نمیدونم

 ...شدم الل انگار ولی میشنوم صداهاشونو
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 ... .میسوزه تب توی داره نیس خوب حالش دکتر ببریمش باید مانی-مارال

 دانیال فقط و فقط نمیشنیدم صداشونو دیگه... نیس خوب حالش خیلی هم عمه ببریمش آره-مانی

 حبتص بلند بلند ودارم نیست خودم انگاردست نمیدونم... بود کرده ذهنمودرگیر که اشکان بودو

  عاشقت قلب واسه بمیرم...دانیالم آخ...دانیال...میزنه هرزگی انگ بهم اشکان-... میکنم

 آزاد طسقو کردم سقوط احساس که این تا میرف تحلیل انرژیم و میکردم صحبت داشتم همینطور

 ..سیاهی وفقط فقط دیگر و

 چشماش حسابی مارال...بودن کنارم ومانی مارال...کردم باز سختی به چشمامو دستم باسوزش 

 ...بود دیگه دنیای یه توی انگار ولی بود اینورم مهتابم...بود کرده پوف

 ...شد جلب بهم توجهشون باصدام

 آب-. 

-مهتاب... بیرون رفت اتاق از و گفت اینو... میارم برات اومدی؟االن بهوش شم فدات الهی-مارال

 ...میکنی تلخ کاممون به زندگیرو ترانه؟؟داری باخودت میکنی چیکار داری

 ملهج این مدام و کردم خفه گلومو تو بغض...شه بسته مهتابم دهن چشمام شدن هـــــه،بابسته

 مرخص که بود دو بر دورو ساعت"سرانجام بی بغض همه این از خستم"میشد تکرار سرم تو

 آب شدو یه به فقط االن...بستم درو اتاقو تو رفتم نداشتم هیچکسو حوصله...خونه اومدیم و شدم

 ...داشتم احتیاج گرم

 هدایت صادق ی جمله اون یاد زندگیم ازسردیه لرزید تنم کردم باز داغو آب شیر حموم تو رفتم

 : .میگفت که افتادم

 . تراشدمی و خوردمی انزوا در و آهسته را روح خوره مثل که هست هاییزخم زندگی در

 می روزی که مردی اشکان...منه زندگی توی عمیقی های زخم چه و هدایت میگفت راست

 از و میکشه زجر پیشم سخت چه دانیال و...میزنه بهم هرزگی انگ راحت چه حاال پرستیدتم

 نگاه چشمام توی آسون چه نکرد مادری برام که مادری...میگه خودش عذاب و عشقش خیانت

 ...تلخی از میدونی چی تو مهتاب هه...کردی تلخ کامم به زندگیو میگه و میکنه
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 اینطوری دیگه بدم ادامه نمیتونستم دیگه...میخورد روحمو خوره مثل واشکان مهتاب حرفای

 ...ندارم حرفارو این تحمل دیگه...نمیشد

 یچیز یه نیاد هرکسی که...میکشم غرور از حصاری خودم دور...ندارم کردن گریه حق بعد به ازاین

 حذف زندگی این از رو واشکان دانیال...کشورو این از میرم...میرم...وبره کنه متالشیم بگه

 ..تمام و...متحرک ی مرده یه میشم...بشم باید یعنی...دیگه ی ترانه یه میشم...میکنم

 روشن چراغو نبود یادم حتی که تاریکی حموم از و شستم خودمو...کردن فکر بسه دیگه اوووف

 طوسی مالیم آرایش یه کردم خشک کوتامو موهای...بود ونیم سه ساعت بیرون اومدم کنم

 نوبت حاال خــــب...گزاشت طوسیمم لنزای کشیدم مشکیم کلفت چشم خط یه...کردم

 باز شجلو مانتو مدل چون پوشیدم مشکی شلوار بایه برداشتم طوسی مانتوی و شال یه...لباسه

 و ههواسرد خوبه بود کبودشده کبود سرمم جای...پوووف پوشیدم مشکیم فونی سارا زیر یه بود

 از...داختمان خودم به آینه تو نگاه یه برداشتم کیفمم...نیست مانتوم آستینای دادن باال به نیازی

 ...بیرون زدم اتاق از...بودم راضی تیپم

 کاش ای که اوف مامان اوف...من به دوخته چشم و نشسته مخصوصش صندلی رو ها پله پایین

 ...میشدی ساکت

 غلطی چه داری نست معلوم کردم افسارتوو دیگه بسته سالمتی؟ترانه ب میبرید تشریف جایی-

 .. میکنی

 هی هفته یه تو اسبتم؟؟مگه من مگه بزن حرف درست... میکنم دارچیکار که داره ربط خودم به-. 

 میکنی؟ چیکار میگم من میری هفته

 این همه این تو ارامش واسه تو رفاه واسه کندم جون تو واسه سال همه این بکش خجالت-. . 

 ??میفهمی باشی راحت بتونی تو که کردم شهر اونم شهر

 خوامب که اونیم از تر خسته من مامان باشه...هستی؟باشه منم راحتی فکر به تو واقعا؟؟مگه!!عه-. 

 بس مامان دیگه بسه کشیدی زحمت انقدر من رفاه خاطر به که مرسی باشه کنم بحث باهات

 ..کن

 ...بیرون زدم خونه از گفتنش ترانه به توجه بدون بعدم

 ...لعنتی..اومد اگه اومد اگه...اومد اسانسور این اگه حاال
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 ...دیگه بزارم کجا رو تو خدایا اوووف و کردم باز اسانسور در

 ...جون ترانه سالم-

 خوبید؟ سالم-

 ...داشتی کسالت خوبی؟شنیدم تو عزیزم ممنون خیلی-

 ..میکنه  نگاه بهم پوزخند به شبیه وری یه لبخند با و باال میده ابروهاشو

 ...شد رفع میگم و میزنم بهش معنایی پر لبخند

 ...اجازه با عزیزم شکر خدارو خب

 ونا چقدر که اوف...بیرون میره همسایه فضول و مردنی الغر زن و وایمیسه همکف طبقه اسانسور

 ..اوف مخه رو کردش تاتو ابروهای

 ..مهتاب ماشین سمت میرم و میکنم باز پارکینگ در

 که نمیدونه و میزنه حرف خانوما از دیگه یکی با داره..میاد باال طبقه یه از همسایه زن صدای

 ...میشنوه صداشو شدم کر گوشای

 از میگن...شده خراب میگن داد رد جواب امیرم به دختره این که شد خوب رضایی خانوم واال اره-

 ...کنه جمعش نمیتونه دیگه مادرشم اون میگن..نکردن پیداش شبا نصفه که کجاها

 ...میگه تری ادا پر و تر نازک صدای

 یچارهب..بیمارستان به شده کشیده که بوده خراب وضعش اونقدری شنیدم منم میگی؟؟اره راس-

 ...ابرو بی...دختره این با کنه کار چی مهتاب

 ...آبرو بی

 ...آبرو بی

 ..آبرو بی

 ینماش تایر به پام با... آبرو بی دختره..کنی گریه نداری حق...نداری حق ترانه..شو خفه...آبرو بی

 ..زدم لگد مهتاب
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 ...مامانی میشه ابرو بی ماشینت... نیست نیازی

 ..بیرون رفتم پارکینگ از و کشیدم پاهامو

 ...میشم خوب من..ترانه ترانه..ام ترانه من

 ...دربست-.. کردم دراز دستمو تاکسی یه جلو

 بفرمایید-. 

 که یآدمای به کردم فکر کردم فکر...بستم چشمامو صندلی به دادم تکیه سرمو و دادم بهش آدرسو

 دل این خاطر به میدونستن چه احمق زن دوتا اون اخه... میگفتن بهم میومد در دهنشون از هرچی

 هک افتادم احمق علی اون یاد...کشیدم چی من میدونن چه نیومده؟اونا سرم بر که بالها چه احمقم

 جواب پسرش به من که نکرد کارا چه زن همین و..بدم جوابشو کرد جیلیزویلیز تموم سال یک

 ...احمق ای...حاال و بدم مثبت

 کنه کاری یه تا کامران التماس...کنم التماس رفتم باال رفتم مطب این های پله از که باری اولین

 ..کنه  زندگی دوباره بتونه دانیالم

 ....حاال و

 داخل برید گفت که منشی باصدای تا نشستم ساعتی نیم...نبود مطب توی کسی من از غیر به

 ...تو رفتم شدو جمع حواسم

 سالم-. 

 ...طرفا این از شایگان خانوم سالم-

 ...صندلی دونه یه روی نشستم و ندادم بهش جوابی

 خانوم؟ خبر چه خب-. 

 بهت؟ بدم خبر کلی من؟؟؟میخوای خوب خبرای از نمیشی سیر چرا-. 

 ..تسلیم من نه نه-

 .. .شده قفل هم تو که دستاش به میشم خیره و میزنم پوزخندی بهش
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 این از...دور میندازم میکشم و لق دندونای این ی همه و میرم...میرم دارم اطالعتون محض

 ....بیرون اومدم مطبش از...بگه چی بیینم که نموندم دیگه... میرم دیگه ماه تایه کشورم

 ...ترانه بی باران باز

 ...میکنه جور واسم بارونشو میشه دپ فازم یکم من هروقت کال خداهم

 ...ام باخته

 ..ام باخته بازی این در

 ..را دلم

 ..را احساساتم

 ..ام آینده..غرورم

 ...آبرویم

 ...ام باخته

 ...نشد اما کردم آرزو رو تو

 ..کنم توصل اسمی چه به بگو

 ..اوره عذاب بودن زنده تو ی

 ..کنم تحمل رو زندگی چطور

 ..منو سپردی سایه یه دست به

 ..میکنه سکوت تو خود مثل که

 ..داشت ارتفاع از ترس دلم که این با

 دلم..مکرد پیدا مینا خاله خونه جلوی خودمو که رفتم راه اونقدر میکنه سقوط شب هر تو بی ببین

 ...میخواست دالرامو

 دلی؟ الو-. 
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 خودمون جون آهنگ به سلووم-. 

 زدی دماغت؟تازه تو انقد چرا صدات-. 

 چی؟-. 

 ..چیز عزیزم چیز-. 

 خوردم سرما بیشعور بابا شو گم-. 

 نمیخوای؟؟ مهمون خبرت-. 

 ...نمیخوام که معلومه باشی تو مهمون اگه-. 

 ...میخندید بلند بلند

 کن باز درو پاشو نمیخوای که جهنم-. 

 چی؟؟کجایی؟..عزیزم روسرامیک قدمت-. 

 ...کن باز- دیوانست

 ...باال رفتم کرد باز

 جمعه که جمعشونم به به

 من بگه اشکان به بره بهتر اصال..ببینم مهردادو نمیخواست دلم..ن بو مهردادم و مانی و مارال

 . خوبه حالم

 شالاام-

 ازب مارالو ولی نبودن هم اینا خاله و درسا کردم گرمی احوالپرسی سالم مهرداد و دالرام و مانی با

 گرفته گازش سگ

 هردادمم...میگرفتن قلوه و بودن نشسته هم چفت که دلی و مانی... نشستم و کردم عوض لباسامو

 ...پیشش رفتم...میکند پوست پرتقال بود نشسته مارالم..نبود

 ...خانوم مارال چاکر-. 

 ...نمیده محل دیدم
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 ..مارااااااااال-

 دمخو دست حالم...نکن اذیتم..دیدی حالمو دیگه که تو خب مارال-.  ندارم حوصلتو ترانه گمشو-

 . نبود

 ...کردم کلفت صدامو و زدم زانو جلوش

 ...کنید عفو مرا میکنم تقاضا سرورم-. 

 ...میکردم گریه داشتم والکیم

 مارالم میکرد نگامون لبخند با باالسرمون مهرداد و خنده از بودن کرده غش دالرام و مانی

 ...کرد بغلم...میخندید

 فکر نفره چهار جمع این که خوبه... خنده زیر زدیم تامون دو گنده خرس خودتو کن جمع پاشو_

 ...وفتادنی خاصی اتفاق دیگه اونشب.... نخواست خرابیم حال واس توضیحی... ابروم بی من نمیکنه

 ...خونه رسوند منو مانی شب اخر و

 رت بدشانس دوتا این از بودنمم جنین از کال من...حتما دالرامه و مانی عروسی هم دیگه وقت چند

 ..بودم

 وصل تماسو کیه ببینم که این بدون خورد زنگ بس از خودشوکشت...بلندشدم گوشیم باصدای

 ...کردم

 بله؟؟-. 

 ترانه؟؟ الو-. 

 سالم بله؟؟-. 

 بودم خواب ببخشید میزنم زنگ دارم ازکی کجایی؟میدونی سالم-. 

 چی؟؟ منو؟؟واسه-.  ببینمت میخوام خب خیل-. 

 ...میفهمی بیا-. 

 کجا؟ باشه-. 
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 سه ساعت...ولیعصر ،تو).....(بیارستوران-. 

 باشه-. 

 خدافظ فعال-

 وریج یه دلم ته میشنوم صداشو وقتی هنوز که هنوزم...زدم صورتم به آبی یه پاشدم... خدافظ-. 

 بهم خیلی...کردم ملیحم آرایش یه...مشکیم شلوار و باشال پوشیدم کاربنی آبی مانتوی یه... میشه

 ...آژانس به زدم زنگ کردم پام آبیمم کفشای میومد

  شدم سوار پایین رفتم...اومد ای دقیقه ده آژانس...دارم چیکارم دانیال ببینم بودم کنجکاو خیلی

 ...بودم رستوران توی سه ساعت رأس من و نبود ترافیک روزا همه برعکس

 و پخوشتی و جذاب همیشه مثل...بود نشسته نفره دو میز یه پشت رستوران توی چرخوندم چشم

 ...بود ناراحت چهرش لی

 ...سالم-.

 گفت و فشرد دستمو

 ...سالم-. 

 خوبی؟-. 

 ...!زیاد نه-. 

 چیشده؟؟ چرا

 ...اومد گارسون که بزنه حرف میخواست

 دارین؟ میل چی-. 

 ... .دادیم سفارش جوجه پرس یه دانیالم کوبیده پرس یه من

 ...زد زنگ بهم کامران دیشب-دانیال

 !فهمیده پس

 خب؟-
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 ...دیگه ماه تایه بری میخوای گفت بهم-. 

 ...برم میخوام...درسته-. 

 چرا؟؟-. 

 ...بمونم بخوام که اینجاندارم کاری-. 

 ...بود گرفته سکوت روزه انگار خوردیم سکوت توی غذامونو لرزید چشماش مردمک

 بود؟ من رفتن ناراحتی این دلیل یعنی...بود ناراحت

 ؟...داشتی چیکارم خب-. 

 ...بخوریم ناهار باهم گفتم همینطوری هیچی-. 

. 

 

 ...میرسونمت پاشو-... . نرو که نگفتی حتی دانیال خودخواهی چقدر...شد جا جابه گلوم سیب

 ...دارم کار نمیخوام-. 

 صالح امامزاده برم میخوام-.  چیکار؟-. 

 صالح؟؟ امامزاده-. 

 ...آره-. 

 میام باهات منم-. 

. 

 میای؟؟ کجا تو-

 ...زیارت بیام میخوام-. 

. 
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 زیاد وضبط صدای و شد خورد اعصابم بود کرده سکوت بازم... رفتیم و شدیم سوارماشین... باشه-

 لمد خیلی...خانوما قسمت رفتم من و جداشدیم هم از... امامزاده رسیدیم ساعت نیم از بعد... کردم

 ...خیلی گرفته

 ...داص بی ریختم اشک فقط و فقط نشستم ای گوشه یه رفتم کردم سر و گرفتم سفید چادر یه

 ساساح بی دختر یه میشم چیکارکنم؟؟گفتم...ازش بگذرم ساده سخته خیلی...آقا سخته خیلی

 نیم... ختهس خیلی...میوفتن کنکاش به بدنم سلوالی تمام میبینمش که وقتی هنوزم...نمیشه ولی

 باز آبوشیر حیاطش توی رفتم بیرون رفتم پاشدم میکردم گریه و بودم نشسته که بود ساعتی

 هگری دانیالم یعنی بود قرمز چشماش طرفم میاد داره که دیدم دنیالو...شستم صورتمو کردم

 بریم؟-.  کرده؟چرا؟؟؟

  بریم-. 

 این یول میکردم سبکی احساس...رفت کردو خدافظی خونه رسوند منو نگفتیم هیچی دیگه همین

 وفر تاریکی توی خونه, تو رفتم کردمو باز درو "بود؟؟ چش دانیال" بود کرده درگیر ذهنمو سوال

 ... بود رفته

 ای؟؟؟ خونه...الو-

 خونه چی واسه کجایی؟اصال اخه خب...خاموشه که مبایلتم میکنی؟ کار چی هست معلوم اصال

 باشه؟؟ خالی همیشه که خریدی

 ونا گرفتی؟خب خونه تهران اومدی چی واسه بیمارستان؟؟خب بردن منو فهمیدی کجایی؟اصال تو

 . نمیمونم و بمونم جا این نمیتونم..م ن و ت ی م ن دیگه من.. نیست میگفتم نبودی موقع

 الو؟؟بابا.. تو خونه میام میکنم جمع وسایلمو دارم

 ..میکنم جمع وسایلمو دارم االن همین من حال هر به..بزن زنگ بهم دیدی پیغامو اومدی

 ...ها جا اون میام دیگه ساعت دو تا دیگه...نیست تهران مهتابم

  پوووف

 ...توش ریختم رو بشه الزمم ممکنه میکردم فکر که چیزی هر و دراوردم تخت زیر از چمدونمو
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 ..دیگه ماه چه حاال چه کنم ترک رو خونه این قراره که من

 ...بهتر زودتر چی هر

 و وفتیک خونه این از میکنم زندگی علیرضا با  ای هفته چند میرم نیست مهتاب که اینه خوبیش

 ...بهتره خیلی مهتاب حرفای

 ...در دم میکشمش و میکنم بلندش و میبندم چمدونمو زیپ

 ..دارم استرس انقدر چرا نمیدونم میکنه درد خیلی دلم

 برنمیگرده دیگه روز دو تا مهتاب میدونم کم کم

 مینویسم قزمز خودکار با کاغذ یه رو

 ..یخچال رو میچسبونمش و "علیرضا پیش میرم"

 !!نگه بهم تونست چی هر قبل دفعه مثل بعد که میدم این واسه فقط هم رو توضیح همین

 ...باشم نزاشته جا رو چیزی میکنم چک بار اخرین برای و اژانس میزنم زنگ

 !!برداشتم چیزو همه

 ...خونه این.. چمدون جلویی جیب تو گزاشتم دانیالمم عطر

 به ایفون زنگ با...است خونه این از خاطراتم تموم تموم.. است خونه این از میاد یادم هرچی

 ..میکنم قفل و میبندم اتاقمو در و میام خودم

 ..پایین میبرمش ها پله از سختی به و میکشم چمدونو

 قفل رود و بیرون میرم بعدم و میکنم خونه به کلی نگاه یه بار اخرین واسه و میکنم پام کفشامو

 ..میکنم

 ..تق تق تق

 ...نهمیک تولید خراشو گوش مزخرف صدای این همه این و نداره پاشنه بیشتر سانت سه کفشام

 باغ در شکسته من گلدون گل

 ..فریاد نکرده دلم تا بیا تو
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 ..نمیده بو شب دیگه شبو گل

 ..چیده شاخه از رو بو شب گل کی

 ...ترانه میشی خوب تو...ایینه تو دختر به میزنم لبخند

 ..میشم سوار و کچل و چاق راننده به میدم چمدونمو

 !!!چاق

 ...گنده شکم بگم بهتره یا

 "گنده شکم میگم بهش من..است گنده خیلی بابام شکم"

 ...تهران شب به میشم خیره پنجره از و میزنم لبخند

 ..میشه سوار راننده

 ابجی؟ میبری تشریف مهراباد-

 ....میرم نه-

 ...چشم--

 ...میکنه روشن رادیوشو و میکنه حرکت و میشه ساکت

 ..میپیچه گوشم تو زنی گیرای صدای

 ...اصفهانی اقای گرم صدای شنیدن به میکنم دعوت شما از حاال و

 اپ واتس میرم مستقیم میکنم روشن مبایلمو

 ..میکنه شروع خواننده

 منِ  دل در چه

 توِ  سر در چه

 توِ  باور به رسیدم تو از من

 توِ  برابر نشستم گریه به ، من و بودی تو
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 تو خاطر به

 نشستم گریه به

 ....… کنم چه بگو

 میکنم حس لبام رو اشکو خیسی و میزنم لبخند... میزنم لبخند

 جان در شوری ، تو با

 ویران جانی ، تو بی

 پنهانِ  زخم ، این از

 … میرم می

 باران من در نامت

 طوفان دل در یادت

 پایان امشب ، تو با

 … گیرم می

 تو موهاش چقدر...موهاش...میکنم نزدیک لبم به گوشی صفحه و عکسشو رو میکشم انگشتمو

 ...شده تر خوشگل عکس

 "موهام؟  فقط-.موهاتم؟ عاشق بودم گفته بهت"

 سکوت تو بی نه

 سخن تو بی نه

 بودم توِ  یاد به

 من توِ  یاد به

 تن به دویده و جان به رسیده توِ  غم ببین

 ، جانم به رسیده توِ  غم ببین
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 ..میدم تحویل رو چمدونتون میام االن خانوم؟؟؟بفرمایید-…کنم چه بگو

 شد؟؟ چقدر مرسی-

 ...نداشت قابلم تومن پونزده-

 ..بفرمایید

 ..بابا اپارتمان سمت رفتم گرفتمو ازش رو چمدون

 توش رو ماهی چند بشه تا کردیم اش اماده خریدیمو واسش وسایل سری یه هم با پیش ماه

 ..شه جور من ویزای کارای تا کرد زندگی

 ...داره واحد توش بابا فقط نوسازه چون که اینه خوبیشم

 ...نداد جواب کسی اما زدم زنگ بار دو

 ..پایین کشیدم چمدونو دسته و کردمو بلندی پوف

 ...کنم پیدا رو خونه کلید شم موفق شاید تا کردم باز کیفمو و

 ..ببخشید خانوم-

 ..ایستادن روم به رو مرد دو صدا سمت برمیگردم

 ...بفرمایید-

 هستید؟ ساختمون این ساکن شما-اولی مرد

 شما؟..بله-

 ..روم به رو میگیره و میاره در جیبش از رو کارتی دومی مرد

 ازتون سوال تا چند بیارید؟؟باید تشریف ما با میشه جنایی دایره از هستم محمدی سروان

 ...رفت گیج سرم..بپرسیم

 کجاست؟؟ چی؟؟بابام واسه جنایی؟؟وا دایره..دا-

 ...لطفا بفرمایید خانوم-اولی مرد
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 *************** باشه..باشه-

 ...میمیرم درد دل از دارم و میره گیج شدت به سرم

 ...میکنم پایین باال عصبی صورت به پاهامو و کرده یخ دستام  کف

 ...باشم جا این باید چی واسه نمیدونم و نشستم میز این پشت که میشه ای دقیقه بیست

 ...نمیده جوابمو کسم هیچ

 ..جنایی دایره

 ...داره خنده جامم این من که این فکر حتی

 ...میشن وارد چادری خانوم یه و مرد یه و میشه باز اهنی در

 ...میکنم نگاه بهشون میشمو بلند جام از

 ...میترسم من

 ..میترسم هم خیلی

 ...نبودم پناه بی انقدر کاش...بود مهتاب کاش..کاش

 ..بفرمایید-زن

 ...صندلی رو میشینم و میدم قورت سختی به دهنمو اب

 ...روم به رو صندلی رو میشینه هم مرد

 ..میترسم ازش خیلی..جدیه خیلی اش قیافه

 ..روم به رو میزاره و میریزه اب لیوان یه واسم

 ...میشی اروم بخور-

 ..شد کم عصبیش و عبوس قیافه اون از یکم و سوخت دلش که دید چی چشمام تو نمیدونم

 ..میکنم نزدیک لبم به میگیرمو لیوانو دستم دو با

 ...میلرزه دستام
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 ...نیست خوب حالم

 بهتری؟؟؟-..میترسم

 ..میدم تکون اره معنی به سرمو

 ..جلوم میزاره و میاره در کاغذ یه جلوش رنگ صورتی پرونده از

 ...علیرضاست از واضحی نا و سفید و سیاه تصویر

 میشناسیش؟؟؟-

 ..بزنم حرف نمیتونم حتی که اونقدری..میترسم.. میکنم نگاه بهش و باال میارم سرمو

 ...میدم تکون اره معنی به موسر دوباره

 داره؟؟؟ نسبتی باهات-

 ...بابام-

 کیانی ارتا سروان

 ازیس ساختمان شرکت ترین معروف و بزرگترین پیش ساله چهار بیستو حدود...سپهر شرکت- 

 ..بود تهران

.. بوده مقبول ک عادی هم چیز همه...شایگان علیرضا وزارت البته و...ریاحی محمد مدیریت با

 ...نیست عادی چیز همه هم خیلی ای که میشه متوجه تهران پلیس پیش ساله بیست تقریبا

 پی رد پی تحقیقات از بعد میلنگه کار جای چند که میشه متوجه هم سر پشت تخلف چندین با و

 ..بله که میشه متوجه

 انزم اون خب.. ایرانه کل در مخدر مواد انتقال های گنده کله از یکی شرکت این مدیران متاسفانه

 نندهک عرضه شرکتای پولدارترین از یکی جزو شرکت این نتیجه در و نبوده راحت زیادی کار این

 تهالب و شایگان علیرضا و ریاحی محمد دستگیری به اقدام سرعت به تهران پلیس..بوده مخدر

 ...میکنه بوده نامشخص هویتش زمان اون که سومی شریک

 ..میشه ریاحی محمد دستگیری به موفق و
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 ...هیچی که هم سوم شریک و رسیده قتل به کاندا در شایگان علیرضا

 و میشه اعالم مقتوم ریاحی محمد برای حبس سال سی به دادگاه رای با ماه سه از پس پرونده

 تمام

 ...میشناخته حتی نه و دیده نه رو سوم شریک هرگز که کرده ادعا ریاحی زمان اون

 پیش سال پنج

 در یو میکنه ادعا و بوده کنی گم رد واسه فقط و است دسیسه شایگان مرگ میکنه اعتراف ریاحی

 ...میکنه زندگی کاندا در حاظر حال

 ...بود ممکن غیر تقریبا کردنش پیدا

 هم رو بودنش مرده صحت حتی و ندارن ازش خبری هیچ میکردن ادعا خانوادش زمان اون

 ..نمیدونن

 ..میکرد اثبات رو مجرم این مرگ کاندا در موجود شواهد تموم اما

 ..پرداخت  شایگان جوی و جست به وقت تمام پلیس و افتاد کار به باز پرونده

 ایران وارد بوده نقص بدون کامال که جعلی هویتی با رو باری سه دو شایگان فهمیدند ها بعد

 ...شده

 همون با و دوباره شده کار ممنوع پیش ساله بیست که سپهر شرکت رسیدند نتیجه این به البته و

 مدیریت با و  نام

 فتوحی نیما

 بوده سوم شریک همون پسر احتماال که

 ..میشه اداره احمدی فرید همکاری با

 ...شایگانه همون اصل در و بوده جعلی هویت یه احمدی فرید که البته

 ..نداره اشکاری هویت هم فتوحی نیما میده نشون شواهد و

 ..نمونده جا وی از ردی هیچ و نشون هیچ جرم مدرک هیچ
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 همه

 ...است کننده گیج عجیبی صورت به چیز

 ...شد فرار به موفق هم بار این شایگان

 دست به اسم سه پیش ماه هفت

 رسید عبداهلل سرهنگ

 فتوحی نیما همون یا راد حسین امیر

 سوم شریک همون راد علی

  و

 ...... شایگان علیرضا

 ...شد شروع زندان در ریاحی محمد رسیدن قتل به با تهران استان جنایی دایره ماموریت و

 خونه هی خریدن یعنی"شایگان علیرضا" باند شرکای ترین خبره از غفلت یک با پیش هفته چهار

 خودش اسم با تهران تو

 ترانه...پلیس واسه شد سرنخی

 مبفهه نبود قرار هرگز ادم اون خونه نمیرفتم من امشب اگه چرا؟یعنی چی؟؟دایی یعنی اخه-***

 باباات میگفتین یکیتون..مامانم جون حنا شما سال همه این چرا؟خب ادمیه؟؟دایی چجور

  قاچاقچیه..مرده

 ..خدا کاندا؟؟وای برم باهاش من بود ممکن حتی یعنی

 تو واست چیو همه خودم میدم قول میشه بد حالت االن باش اروم یکم من برم قربونت-حناجون

 ...میدم ضیح

 ...نمیشه تموم دالرام فین فین کن خورد اعصاب صدای

 ..نبود جا این کاش

 ..حنا نه مانی نه مارال نه اون نه
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 ...میکردم بازخاستش داشتم که مردی و بودم من فقط کاش

 ... کن گریه دیگه جای یه برو دالرام-. .

 ....میکنم خالی دالرام سر اعصبانیتمو و میزنم فریاد

 ...ادمیه چجور پدرت بدونی تو نمیخواست مادرت-دایی

 ..نمیدونست کس هیچ نمیدونستیم ما

 ..زیاد خیلی..بود باهوش خیلی بابات

 ..بود دیونش مهتابم

 ...بود بهتر فامیل همه از هم اینا مینا از هم من از هم مالیشون وضع کرد ازدواج باهم

 ...داشتن زندگیشونو حسرت همه بودن خوشبخت خیلی

 ...جا این اومد گریون و لرزون مادرت شب یه

 ...علیرضا دنبال اومده پلیس گفت

 ...مرده کاندا تو علیرضا کرد اعالم پلیس بعدم و بود من خونه هفته یه

 ...شد نابود...شد مریض شد دیونه..مرد مامانت

 رارف بیا گفت مامانت به نمرده فهمیدیم ما و مهتاب دنبال اومد علیرضا خبر اون از بعد شب سه دو

 ..کنیم

 ...علیرضاست عاشق چقدر میدونستیم هممون.. کرد قبول مامانتم

 ..است حامله نمیدونست

 ...شمال بود رفته علیرضا

 ...ببینن همدیگرو پرواز شب بود قرار

 ..کنن فرار باهم و

 ...بود کرده مامانتو خودشو کارای همه علیرضا
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 ..حاملست فهمید مامانت

 ...شد دیونه بازم

 ...رفت ایران از همیشه واسه علیرضا و نرفت قرار شب

 ...اومد خودش به بعد و بود افسرده رو ماهی چند مامانت

 ...کرد نابود بودو مونده علیرضا از چی هر

 یستب بعد علیرضا کله و سر که بعدم...شده چی و بوده کی و کیه پدرت بفهمی تو نزاشت هرگز و

 ..شد شروع دوباره افسردگیش شد پیدا سال چند و

 ..مارال عقد شب

 درون به تو بزاره و بره ببینه اسیبی تو که این بدون شه راضی تا کردیم کاری هر من..مامانت

 ..بدی ادامه زندگیت

 ..نکرد قبول اما

 ..بری تو نمیداد اجازه مادرت همین واسه

 ینر شدی راضی تو تا کرد گریه صبح تا خریده خونه علیرضا فهمید که شبی اون همین واسه

 ... خونش

 ....شکست

 ....شکست بتم

 ..کن بس بسه بسه

 ..باش ساکت دیگه..نگو دیگه

 نگو...بشکنه کمرم این از بیشتر نزار

 ...برمگرده و میاد گلوم تا بار ده معدم محتویات

 کنم؟؟؟ باور

 کنم؟؟ باور اینو حرفای
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 خدا؟ میگه چی این

 خدا؟ ببرم پناه کجا من

 خدا؟ کنم گریه کی پیش

 کنم گریه تو پیش بیام بزار دیگه بار این خدا.. خدا باشه نشده تکراری کی واسه هام گریه

 ..کنم گریه های های و دامنت تو بزارم سرمو بزارم

 ..خیلی...بدن خیلی ادمات خدا بگم

 اشکانه؟؟ دل شکستن خاطر به اینا همه ینی خدایا

 ...خدا خب

 ..نمیکنم هم گریه نمیزنم حرف

 ...نمیکنم کاری هیچ

 نبود.. نه..بود جا این مهتاب کاش..کاش

 ..وای وای  وای سرم وای میکنه درد دلم وای

 رانقد روزا این گوشم چرا..میاد مارالم هیس هیس صدای..میاد اتاقم تو از حتی دالرام گریه صدای

 میشنوه؟؟؟

 میکنه؟ گریه من حال میکنه؟به گریه چی واسه

 ..چقدر...برانگیزه ترحم حالت چقدر ببین..ترانه هی

 ...میشم بلند جام از

 .خونه؟؟ برسونی منو مانی؟میشه-

 ...بمونی تنها شبو نیست درست وقته دیر...بمون جا این امشب ترانه-حنا

 ..میشم خیره حنا عسلی و درشت چشمای به

 ...بگیره هم پسرشو دامن من ابرویی بی میترسه شاید
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 ...برسونه منو مانی میترسه شاید

 اشهب تنها یکم...خونه ببرم رو ترانه بهتره مامان:میگه مانی که میکنم نگاه خیره بهش اونقدر

 ..بهتره

 ...خونشون ببرمش تا دنبالش میام بعد شه حاضر بگو دالرامم به

 ..باشه-حنا

 ..میترسه ام مانی شاید..میکنم تصور دامن با اونو..ذهنم تو من و میزنه حرف مانی

 ...بگیره دامنشو ابروییم بی ممکنه بمونم اگه

  شدم؟ خل

 قشهن دخترش واسه پدر میشه مگه بده حالم چقدر افتاد راه...ماشین تو نشستیم رفتیم بامانی

 باشه؟؟ داشته

 سابق ی ترانه اون اصال دیگه!ببینمت اینطوری ندارم دوست اصال ترانه ببین-مانی

 عوض چیزی بخوری غصه که هرچقدرم تو ببین...شدی؟؟ الغر چقدر میدونی...نیستی

 میشه؟؟ درست میشه؟؟پدرت

 ...دیگه وقت یه برای بزار نیس خوب حالم من میکنم خواهش مانی-. 

 ...میگم دارم نیس خوب حالت چون لعنتی دِ-. 

 نه مگفت چیزی من نه دیگه اون از بعد...نمیکنه درکم کسی چرا...خدااا ای...میزد فریاد داشت مانی

 ...تو رفتم و گفتم خداحافظ یه لب زیر رسیدیم که بعدم...مانی

 میفهمی؟؟دیگه...بدم ادامه نمیتونم دیگه من...درنشستم کنار همونجا...میلرزید داشت بدنم

 کن ومتم کن تمومش بسه دیگه بسه خداا نمیکشم بنده؟یگه تو و خدام من کردی فک...نمیتونم

 چرا؟؟ میاد در آب از زرد تو کنم تکیه که هرکس چیو هر به میخوام چرا...لعنتیو زندگی این

 دارممی بر داریم قرص چی هر کشو توی از...نمیخواستم زندگیو این من...بودم شده ها دیوونه مثل

 ...میز روی ریختم قرصارو همه پذیرایی توی میشینم آب باشیشه
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 دیگه یزنمم لبخند تلخ میزنم لبخند...تمومه کارم اینا از بیستا با میدونستم...و کلونازپام،دیازپام

 چیزی یه دستم کف میریزم قرصارو...میشم راحت زندگی این از آره میشم راحت

 "نیست هراسم مردن از من باشه زندگی این اگـــــه"...میشنوم

 باشه زندگی این اگه "...میکنم تکرار باهاش دارم چرا...بقلیه خونه از صدا میشنوم؟آره

 دنیاس از سهمم این اگه

 "نیست هراسم ازمردن من

 همون...میکرد گوش بود بد حالش ندا بخاطر دانیال وقتی که آهنگی همون آهنگه همون این آره

 ...بود ریپیت تو گوشیش تو همش که آهنگیه

 این هب لعنت...آهنگ این به لعنت...دانیال تو به لعنت...شدن زمین پخش و افتادن دستم از قرصا

 و خودم تو شدم جمع جنین مثل...نکبتی زندگیه این به لعنت...اینور میاد راحت صدا که دیوارا

 الراحمینی؟پس الرحم نمیگن نمیاد؟؟نه؟؟مگه رحم به دلت...بغضم شکست باصدا شکست

 یوفتهم چنده؟؟چشمم ساعت...دیگه نداشتم تکلم قدرت شدم حال بی تا گفتم گفتمو کو؟کو؟؟انقدر

 هخواب؟؟مگ...نخوابیدم...پاشدمنشستم...نمیشه حس زمان گذر هه...صبحه نه دیوار رو ساعت به

 ...غذاخوردم؟؟نمیدونم کی...رفت گیج خوابید؟سرم میشه

 تویی این میکنم وحشت...میکنم نگاه خودم به آینه تو اتاق تو ومیرم نمیدم اهمیت سرگیجم به

 ویر بزرگ خیلی خال تب هی...بود کبود زیرش و بود رفته گود وحشتناکی طور به ترانه؟؟چشمام

 پوزخند دمخو قیافه به میزنم پوزخند...درمیاد لعنتیم این میشم عصبی وقتی همیشه...بود زده لبم

 از چشمام بود مونده چیکارمیکنه؟؟کم اینجا این...کیه ببینم میرم...میاد آیفون زنگ صدای...میزنم

 بهم بیشتر کردن فکر اجازه زنگ کن خورد اعصاب دانیال؟؟اینجا؟؟صدای...بیرون بزنه حدقه

 ...نمیده

 بله؟؟-. 

 ...کن باز ترانه دانیالم

 ...تابیاد ایستم می ورودی جلودر میرم و میکنم باز درو

 ترانه؟؟؟؟-. 
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 بله؟؟-. 

 ...نگرانی از مردم که شده؟؟من چی شکلیه سرو چه این

 ...بیاتو-. 

 ...تابیاد اونور میرم کنادر از

 قرصاچیه؟؟ آخه؟این چیشده-. 

 ...کنارش میشینم منم مبل روی میشینه

 ...بگم تامنم شدی نگران که چیشده توبگو اول-. 

 به...برنداشت گوشیو مارال به زدم زنگ...ندادی جواب زدم زنگ موبایلت به هرچقدر دیرو از-. 

 ...!! .بیرون بکشم زندگیت از پامو گفت بعدم گفت بهم بیراه بدو کلییی زدم زنگ دالرامم

 ...گفته پرت چرتو کرده قاطی باز دالرام

 زا گفتم چیو همه براش شکست بغضم دیروز یادآوری بازبا براش کردن تعریف به کردم شروع

 ....و خرابم محمد،حال دایی خونه تا کالنتری

 وهمت من شاید نمیدونم پرشده چشماش دانیال کردم احساس که بودم شده شکلی چه نمیدونم

 :گفت و زد موهام روی ای وبوسه سینش چسبوندبه سرمو بغلش گرفت منو...زدم

 ...میشه درست باش آروم تو فقط عزیزم باش آروم-. 

 ...میکنی منتقل بهم تو که خوبی بد،حس حس همه این میون خوبه چقدر

 ...زندگیونمیخوام این دانیال؟من-. 

 نم کنن بدی بهت بشنو بد دنیام همه اگه بدون اینو...ترانه نبودی اینطوری توکه...هیــس-. 

 داری؟؟ اطمینان بهم...پشتتم همیشه

 ...ولی باشم احمق نباید میدونم کنم اطمینان بهت نباید که میدونم...نگفتم هیچی

 ...نباش هیچی نگران دیگه پس-. 

 ...باشه چیزی نگران من باشدو پشتم عظیمی این به کوه میشود مگر
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 دانیال ی سینه رو از رو سرم...میاد در قفل صدای کردم حس که بدم جوابشو میخواستم

 کارچی اینجا ،علیرضا کردن خالی روم یخ آب سط یه میکنم احساس روبرم ی باصحنه...برمیدارم

 میکنه؟؟

 نمیتونستم چون بودم شده الل کنم فک...ایستادم شدم بلند...!شدن خونه وارد قلچماق یه با

 ...!!بغلش گرفت ومنو جلو اومد...بزنم حرفی

 ...میکنی فکر من درمورد چی االن نمیدونم دخترم ترانه-. 

 دش پرت قدم چند نداشت حرکتمو این انتظار چون اونم کردم قطع حرفشو و دادم هلش شدت به

 عقب

 ...عوضی نیستم تو دختر من-. 

 ...آوردم بدست تکلممو قدرت کنم فک زدم که باجیغی

 ...جلو اومد دانیال

 ...ببینم بیرون برید...تو اومدین حقی باچه-. 

 : .گفت علیرضا که برداره خیز طرفش به میخواست قلچماق اون

 ... .عقب وایسا-

 ...کشید کنار اونم

 ...بزنم حرف یکم باترانه میخوام-. 

 ...مرتیکه این بگه من به میخاست چی...میکردم نگاهش نفرت و باخشم

 ...بروش رو نشستیم اخم با دانیالم منو...پررو...مبل رو نشست

 نیومد مهتاب یعنی نشد که بریم ایران از باهم میخواستیم ما بودم مهتاب عاشق من ترانه ببین-. 

 وتور شدن بزرگ دیدن حسرت  همیشه من حاملس مهتاب فهمیدم بعد...رفتم و شدم مجبور منم

 توی ات اونور ببرم باخودم تورو میخواستم من دادن بهم دنیارو که انگار دیدمت که وقتی...میخورم

 ...و باشی رفاه

 ...نمیدادی ترجیح بهش کثیفتو شغل بودی اگه نبودی مهتاب عاشق تو-. 
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 ...ترانه ولی. 

 ... .کنی توجیح کارتو نکن سعی نداره اما و ولی-. 

 ...نمیدونم کنم فکر بود شرمگین پایین انداخت سرشو

 ببخشیم؟؟ که کنم چیکار نکردم پدری تو درحق من ترانه-. 

 ..کن معرفی پلیس به خودتو-. 

 :گفت و زد زل چشمام تو شد بلند زد خشکش

 ...متنفرم مرد این از من زد حلقه چشمام توی اشک... نمیشه-. 

 ..."بریم" گفت قلچماق اون به رو

 وسرش فوری ریخت چشمش از اشک قطره یه کرد نگام و سمتم برگشت لحظه یه در سمت رفت

 ...خطه آخر دیگه شایگان جناب-... . کرد باز و در برگردوندو

 رگردس همون...میکردیم نگاه داشتیم باتعجب هردو سمتم برگشت دانیال کشیدم که ای هــه با

 تمومه؟؟ دیگه یعنی...میزد دستبند داشت...بود اخالق بد

 ... .بیام تامن پایین ببرید متهمارو-آرتا

 ...میدیدم علیرضارو خمیده قامت فقط ومن رفتن اونا

 ...خداحافظ کنم آوری یاد خواستم...مونده جا اداره توی موبایلتون و چمدون شایگان خانوم-. 

 گهدی ولی...جاشدم به جا جام تو...میشدم کور داشتم توچشمم میزد مستقیم آفتاب نور اوووووف

 ...نبرد خوابم

 الدانی...کاراش شوک...حرفاش شوک...بودم شوک تو ساعت نیم تا من بردن رو علیرضا که دیروز

 خودش واسه بود شده دلقکی دیشب...بهترشدم یکم که کرد منحرف ذهنمو و زد حرف باهام انقدر

 قدرچ دیشب دانیال...تااالن خوابیدم گرفتم منم رفت و خوردیم پیتزاخریدیم که شبم...عشقم

 ازش باشه یادم...میزده زنگ بهم در به در که داشته چیکارم نفهمیدم آخرم راستی...بود مهربون

 این...شم داغون که بود نشده مهم واسم اونقدر هنوز علیرضا...بهتره خیلی حالم ازدیشب...بپرسم

 ازش فقط...برم و دور آدمای بودن پست به کردم عادت من...نیس چیزی که من سختیای برابر در
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 فراموش کاریاشو کثافت و علیرضا...شه فراموش که میدم قول خودم به االنم...شدم متنفر

 ادامه ایدب نکبتی زندگی این فعالبه...ندارم نرفتنم و رفتن برای تصمیمی هنوز نمیدونم...میکنم

 دوش یه االن...ترانه باشی قوی باید...مصنوعی لبخندای با میدم انجام و روتینم کارای...بدم

 ...بگیرم موبایلمو چمدونو آگاهی برم باید راستی...میچسبه

 الش و شلوار با مالیم صورتی مانتو یه کردم باز کمدمو...بیرون اومدم گرفتمو ربع یه دوش یه

 لمد اینوکجای...بود بریده امونمو درد دل بودم پاشده که موقعی از...پوشیدم و برداشتم طوسیمو

 زنگ...بود کرده جمع وشوخی باخنده دانیال چیزو همه دیشب...خوردم قرص یه پاشدم...بزارم

 هی بود شده کوچولوتر دیروز از خام تب...کردم مالیم آرایش یه تند آینه جلو رفتم...آانس به زدم

 پام صورتیمم کفشای بود آژانس زدن زنگو...و ریختم کج موهامو...بپوشونتش که زدم لب رژ

 -----------------... پایین رفتم کردمو

 ....میدم ترجیح رو بودن خوب به تظاهر اما..بد یا خوبم نمیدونم

 ...شده تنگ براش دلم عجیب بار این و شده طوالنی زیاد یکم مهتاب غیبت

... دش تموم زود زیادی...بود کوتاه رویای یه..بود خواب یه دیشب انگار...شده تنگ دانیال برای دلم

 ..شده تنگ موهاش واسه دلم

 ..شده تنگ گیرش نفس لبخندای واسه

 ...دلم میخواد دستاشو دلم

 ...دلم شو خفه

 اه و ونگری  چشمای با باید االن سرم خیر..پلیس اداره سمت میرم و میکنم حساب تاکسیو کرایه

 تاس دقیقه بیست من محترم اقای بابا ای-...نیس مهمم واسم اصال ولی علی دیدن برم ناله و

 خب...نداره معتلی همه این دیگه که چمدون و موبایل چی؟؟یه یعنی اخه هستم شما عالف جا این

 چی؟؟؟ که یعنی..بیکارن شما مثه مردم مگه

 منه؟؟من دست مگه من خواهر خب بابا ای..سرت رو گذاشتی رو اداره کل  میزنی داد چرا خانوم-.

 ...اینا دست از کردیم گیری عجب.. خدا ای ام ساده سرباز یه

 همون اصال...همین میوام چمدونمو و موبایل فقط من بابا...من کردم گیر کردی؟؟من گیر شما-

 ..بگیرم بیام گفت اخالقت بد سروان
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 ..گفت جدی اما بود گرفته خندش پسره

 .. .منو نه کن بدبخت خودتو نه خدا رو تو خانوم-

 تداغون میزنم...خطرناکم قاچاقچی همون دختر..شایگانه فامیلیم کیم؟؟من من میدونی اصال-

 ...وای داخل برم من بزار خب..میکنما

 محمودی؟؟،، خبره چه...سرت رو گذاشتی جارو این خانوم خبره چه-.

 محکم لنگاشو پسره

 ...گفت بود پلیسه همون  شبیه وحشتناکیش عجیب که پیرمرد به و هم رو کوبوند

 قبول میدم توضیح واسشون چی هر منم داخل برن دارن اصرار خانوم این سرهنگ جناب-

 ...نمیکنن

 ...نکرد نگاهمم حتی پیرمرد.

 خونه ناییج بزنی؟دایره چونه باید تو داخل بره نمیتونه نیست متوجه کنی؟؟ایشون بحث باید تو-.

 ..نیست خاله

 . .زمین به کوبید پاهاشو دوباره پسره

 قربان بله-

 ...کرد قفل زبونش بزنه حرفی خواست تا ولی سمتم برگشت پیرمرد

 خانوم؟؟ دارین کار کی با-

 ...بگیرم و  چمدونم میخوام-

 میکنه؟؟ کار چی جا این چمدونتون-

 .... .جامونده اینجا همین برای سؤال چندتا برای اینجا بودم اومده پریروز من...من اوووم.

 ...باال ابروشوداد تای یه

 سؤالی؟؟ سؤال؟چه-. 

 ...پرسیدن سرگرد جناب پدرم درمورد-. 
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 شایگانی؟؟ علیرضا دختر تو-. 

 ...پایین انداختم سرمو

 ...باشه شرمندگی باعث آدم پدر بده چقدر

 ...بله-. 

 نمم بعد تو رفت اون اول...خداروشکر بگیریدخب تحویل چمدونتونو و موبایل داخل بفرمایید-. 

 ...رفتم

 حسینی؟ سروان-. 

 قربان؟ بله-. 

 ...بده خانوموتحویل این وسایل

 ...قربان چشم-. 

 به زمین به کوبید پاشو جلو اومد...اومدش اخالق بد سرگرد اون دیدم یهو در به افتاد چشمم

 ...احترام

 ...چه من به...حسابیه آدم خیلی یارو این کنم فکر

 ...برم بگیرم وسایلمو اومدم من

 ...وسایلتون خانم بفرمایید-. 

 ...ممنون-

 ...میکرد نگاه داشت اخالق بد اون

 ...رفتم کردمو خداحافظی یه

 ...کردم دراز دست ماشین یه جلوی

 ....بفرمایید-... . ولیعصر-. 

 خجالت رفتارم از خودمم...بودم کرده برخورد بد باهاش خیلی دلی پیش میرفتم باید

 فتادا یادم داشت؟؟یهو بامن چیکارداشت دانیال راستی...بود همین همیشه دالرام بیچاره...کشیدم
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 مارال و دالرام از ام دیگه تا80...دانیال از میسکال تا81...اینجارو اوه اوه...برداشتم گوشیمو

 نمببی بزنم زنگ دانیال به باید دالرامینا خونه از بعد اونا بیخیال خب...زده زنگ کامرانم...عه...و

 ...چیکارداره

 ...رسیدیم خانوم-. 

 تآ اون از...اونجا رفتم بود سوپری ی خونشون روبروی...اینا خاله خونه سمت رفتم و کردم حساب

 ...زدم زنگو رفتم...خریدم داره دوست دالرام که آشغاالیی و

 کیه؟؟-. 

 خاله م ترانه-. 

 ...تویی؟؟بیاتو خاله عه-. 

 ...تو رفتم

 ...خونههه اهل به ســـــالم-. 

 ...کردیم روبوسی...جلو اومد مینا خاله

 ...خاله من برم قربونت-. 

 ...کو دلی...نکنه خدا_

 ...اتاقشه تو-. 

 توجهی چیه چمدون این خریدیو چیه اینا میگفت که خاله حرفای به دالرامو تاقا سمت رفتم

 ...نکردم

 ...سالااام گفتم بلند و...کوبیدم و اتاق در شدت به

 فتگ لب زیر...بیرون داد باحرص نفسشو منم دید وقتی...بود ترسیده خیلی...باال پرید دالرام

 ...رفت ور تابش بالپ نشست...نفهم

 جونم؟؟ دلی-. 

 ...دلی نه دالرامم من اطالع محض-. 
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 ...میزنه حرف باهام باقیه شکرش جای باز ولی پره توپش او اوه

 ملتح نتونست بعد ولی داشت نگه خودشو اولش...دادنش قلقک به کردم شروع و تخت رو پریدم

 ... نگیر ازم اینو دیگه تروخدا...خدااا دخترم این عاشق من چقدر...خنده زیر زد و کنه

 ...دری هم دیگه روز سه دو احتماال مارال روز یه تو روز خوبه؟یه کردم غلط من-

 ...برم مشنگتم شوهر اون کشی ناز باید..شد دعوام مانیم با شب همون تازه

 ...چلقوز مرتیکه بشه من شوهر اون درصد یه کن فک..گفت و زد پاستیلش به گاز یه

 شده؟؟ چتون..وای ای-

 برهب منم بیاد بود قرار رسوند رو تو که بعد شب اون..شد نکبت تو تقصیر دیگه هیچی-دالرام

 ..گفت بهم تونس چی هر زد زنگ..رفتم تر زود من..خونه

 اون ببینم من بده.. سرش تو بخوره که اس ام اس و زنگ..ام پی یه از دریغ حتی دیگه بعدشم

 ..رو الوچه

 ..من های الوچه به کن حمله بعد بخور اونو اول داری ویار مگه اه-

 ...رو الوچه اوپ من بده...میکنما اسفالتت میام ندارم اعصاب ترانه-دالرام

  بگیر بیا..نووچ گفتم لبختد با و باال انداختم هامو ابرو.

 ..پذیرایی سمت رفتم بعدم

 ..بدم قورت..لعنتیمو بغض این بازی دیوونه با یکم میتونستم شاید

 ...منه خاط به دعواشون میدونستم خوب

 ...دنبالم دالرامم و پذیرایی تو میدویدم

 ... . .میخندید و میخورد حرص هم خاله

 ..بدبخت نخورده بابا بیا-

  جفتمون

 ... کرد باز درو خاله و زدن زنگ..بودیم شده زمین پهن و میزدیمو نفس نفس
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 ..داشتم بغض

 ..میزدم نفس نفس و

 ...میشه تموم ترانه میشه تموم

 .چی؟؟ نکنن اشتی دالرام و مانی اگه

 خانوم؟؟ ته ته...شدی اسفالت...دیدی-دالرام

 ...دالرام سمت میکنم پرتاب رو الوچه و میخندم بلند.. دردامو میزنم قهقه بلند

 یا ثانیه چتد کوتاهه خلسه از میکنه وادارم..میخواند فرا را نامم که زنی ترسون و گریون صدای

 ...بیرون بیام

 ...مامان ترانه(..میزنه هق...)ترانه-

 ...ببخشید مامانی ببخشید..ببخش-مهتاب

 ..گذاشت تنها من خاطر به را عشقش تمام که زنی میکرد خواهی عذر من از

 به ار هایت ارزو تمام تو.. مادر میگفتی راست..گذاشتی پایم به را ات جوانی...مادر میگفتی راست

 . .میگفتی راست..کردی فراموش من خاطر

 ..من مادر... میکند گریه

 ..ام زندگی بودن محکم و غرور تندیس

  خواهرم

 برادرم

 ..پدرم

 ... اقتدارم و مقاومت کوه

 ...میکند گریه بار اولین برای گاهم تکیه

 ...خدایا
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 ای؟؟؟ کرده فراموش نکند

 نیستی؟؟ تر نزدیک هم رگ از مگر

 هست؟؟ حواست بودی نگفته مگر

 نمیبینی؟؟؟ مرا دیگر نکند خدایا

 مرگم خدا وای..باش اروم خواهر مهتاب...مهتاب-است؟مینا چرندیاتم؟؟کفر این نیست که کفر

 ...بیار قند اب دالرام... جاست این ترانه گفتم کردم اشتباه اصال..بده

 ...کنارم میشینه زانو چهار و طرفم میاد  خاله به توجه بی مهتاب

 ..منه تقصیره همش پلیس؟؟همش اداره کردن؟؟بردنت کارت چی-

 بت اگ...نمیشد جوری این نمیکردم دعوا باهات اگه..نمیشد جوری این پروژه سر نمیرفتم باز اگه

 تو تممیرف ایران از بابات با لعنتی شب اون اگه...نمیشد جوری این است کاره چی بابات میگفتم

 ...نمیشد جوری این..داشتی رو زندگی بهترین االن

 ...ام حامله فهمیدم وقتی مرگم خبر اگه

 ....خدا

 ...ببیند خودم جز کسی را اشکم از ای قطره کرد مجبور مرا که زنی..میدهد سر گریه

 ...کشیدی عذاب انقدر که ببخشید...مامانم ببخشید...ترانم ببخشید-

 ....بخور این از یکم بیا باش اروم خدا رو تو جونم خاله...خاله-دالرام

 ..میکند گریه حالم به هم باز..من لوس خواهر این میکند گریه هم باز..!!.دالرام

 ...لعنتی بده جواب...نمیشنوی مگه ترانه-دالرام

 ...**********میدهد راه زاری شیون باز و میزند فریاد

 ..نداره دیگه چشم کرده گریه که بس که دالرامم..زدم ارامبخش بهش...خوابید زور به-درسا

 ..خوابوندم مسکن با مامانمم

 ...نریخته اشکم قطره یه حتی...مانی نمیزنه حرف اصال ترانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

229 

 

 ..مرده باالسره نشستن انگار.بود زار حالشون همشون خونه اومدم که من

 ....مانی نمیکرد کاری هیچ ترانه

 گریه داره صبح از بیاد؟؟مارالم بزنم زنگ بابا کنیم؟؟؟به کار چی باید حاال...خدا ای-مانی

 ..بود دعواش مهرداد و حنا با فقط..بخره بچه بیاره بچه میخواد.. بوده چی ماجرا نمیدونم...میکنه

 بخره؟؟ بچه!!!وا-درسا

 ...خوابن که ها عمه...کنیم کار چی ببین کن فک.. درسا میدونم چه اه-مانی

 کنیم؟ کار چی رو ترانه.....خدا پوف...که دالرام

 جوری این اینا که شده چی نمیدونم اصال من اخه...بیاره خودش سر بالیی  میترسم من-درسا

 مرده؟؟ یکی نکنه... بودن

 کجاست؟ ترانه-مانی

 ... .چپیده خودش اتاق تو دالرامم..منه اتاق تو-درسا

 ..بزن سر ترانه به... نمیدونم..شد دعوامون دیشبم..دالرام پیش میرم من باشه-مانی

 باشه-درسا

 چهب واسه میبره پرت خرتو کلی و پرورشگاه میره ماه هر مهربونم خواهر...چشه مارال میدونستم 

 ریهگ ها بچه اون سرپرستی بی واسه روز دو تا بعدشم و میبینتشون باره اولین واسه که هایی

 ..کنه قبول سرپرستیشو میخواد و شده کوچولو دختر یه عاشق پیش هفته و..میکنه

 ..داره حق..مخالفه مهرداد خب ولی

 دبلن صدای بعدش ثانیه ده و میاد اتاقش در صدای..میکنه گریه همین واسه خله کال اون!دالرام

 ...گریش

 ...میکنه خالی خودشو داره..عشقشه بغل تو حالش به خوش

 بهم  چشمش تا بیرون میرم درسا اتاق از و میشم بلند جام از...میکنه درد انفجار حد در سرم

 ...سمتم میاد میخوره
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 خوبی؟؟..ترانه-درسا

 ...بخوابم خونه برم میخوام خستم.خوبم اره-

 ..برید هم با خاله با بمون دیگه یکم نیست خوب زیاد حالت..اخه-درسا

 من..خونه بیارش شد بیدار وقت هر مهتابم نمیارم خودم سر بالیی نترس..دری خوبه حالم-

 ..کنم فک بود اومد ماشین با مامان...خستم

 باشه؟؟ باش مراقب ترانه...ماشینتون سویچ این اره-درسا

 ...خدافظ مراقبم-

**** 

 ..خونه سمت میوفتم راه و میکنم روشن ماشینو

 ..میکنه درد سرم فقط ارومم..خوبه حالم

 ..کنم خالص خودمو میخواد دلم نه...بزنم داد میخواد دلم نه...کنم گریه میخواد دلم نه من

 ..میشی رد احساس بی چه

 ...میخندی احساس با چه

 ...میبندی چشماتو داری من زندگی رو فقط

 ..میشی تر دور من از تو..میشم تر نزدیک تو به

 ...میشی تر مغرور داری میشم تر دیوونه دارم

 ...حساسم تو رو هنوزم..گیرم تو پایه هنوزم

 ...خدا رو تو بخرید من از گل یه خدا رو تو..خانوم خانوم-.

 ...میکنم پاک اشکامو پایینو میدم ماشینو شیشه

 ..گرفت گریم کی...اشکام

 گالت؟؟ چنده-
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 ...بخری چی هر--

 ...بده بهم دوتا-

 ..خانوم مرسی..بفرما-

 ..قرمزا چراغ این به لعنت خریدم؟؟؟ گل کی واسه. خریدم گل

 ..بودی عاشقم میگفتی

 ..میتونی نه میخواستی نه

 ...ساده شدی رد من از تو

 ...نمیمونی هیشکی با تو

 که النیا..خاموشه یا سایلنته یا همیشه که موبایلی چرا که میفرسم لعنت خودم به هزارم بار برای

 زا دست که بیشعوریه و سمج ادم کدوم نمیدونم و..باشه دار صدا رو باید دارم نیاز ارامش به من

 ...نمیداره بر زدن زنگ

 ... میگردم گوشیم دنبال باز چشم یه با کنارو میزنم مهتابو پتوی

 !بله؟؟-

 ....ترانه-

 فنص زندگی جون از میخوای چی دیگه تو...میگی چی دیگه تو...ترانه چرا اخه...اسم این به لعنت

 ...من جون

 بله؟؟-

 ...خوبه شده؟؟حالت بودی؟؟چی بیمارستان تو...تو..میشدم مزاحمت نباید..ببخشید-اشکان

 زبانم اما..بودم بلد دانیال امدن از قبل که هایی پوزخند همان از هم شاید یا...میخواهد قهقهه دلم

 ...بس و میکند اختیار سکوت فقط

 نداری؟؟ کاری..نیست مهم-

 خوبه؟؟ حالت..مهمه واسم-اشکان
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 بیمارستان به کارم ادم این چرندیات خاطر به مارو ببین هه مهم...مهمه واسش...مهمه واسش

 ...مهمه واسش حالم میگه و میکشه

 خدافظ...خوبم اره-

 میکنم قطع و بگه چرند بازم نمیدم مهلت

 بخند..دنیاست آخر کردم؟؟آدمک مزخرفم زندگی وارد اشکان که شد چی.

 ..بخند جاست همین مرگ آدمک

 کرد عاشق را تو که خطی دست

 ..بخند ماست کاغذی شوخی

 ..کنی گریه..نشوی خل آدمک

 ...بخند است سراب دنیا کل

 ..خواندی بزرگش که خدایی آن

 ..بخند تنهاست تو مثل بخدا

 ترانه چهارم فصل

 لبام کنار از اب های قطره..کشیدم سر جا یه و برداشتم معدنی اب بطری و کردم باز یخچالو در

 . چونم سمت شدن سرازیر

 ..گرمه خدا وای

 وای وای...میکشید سوت داشت سرم.. مبل رو کردم پرت و دراوردم مانتومو و شال

 ..اوف اه اه دادم خودم به زمانو و زمین فوش و دادم فشار هم رو پلکامو اشکان حرفای یاداوری با

 ....بشه جوری این نبود قرار دیگه نه

 ... ریمکف توام دست از...میکشم عمیق نفس و میام خودم به گوشیم صفحه رو دانیال اسم دیدن با

 .بله؟-
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 ...دادی جواب دیر انقدر چرا بال و بله-دانیال

 .ندارم حوصله دانی بگو-

 .؟ شده دعوات مامانت با-دانیال

 خیر نه-

 شده؟ چی پ خو-

 گفت؟؟؟ چی من به..من ب اشکان امروز نمیدونی ینی شده؟؟دانیال چی-.

 . .اخالقی بد انقدر االن داده پیش بهت اشکان که این خاطر ب نگو. میدونم چرا-

 ه؟؟میش اعصبانی میکردم فکر باشه؟چرا مهم واسش ممکنه میکردم فکر چرا..میدونه...میدونه.

 ..میاد خوشت اشی از گفتی بار یه کنم فک-دانیال

 ...میاد خوشم اره-

 رازشاب نیست بلد ولی..داره دوست میشناسمش خودش از بهتر اشکانو من...چته دیگه پس خب-

 اوکی؟؟ بده جواب بهش بعد و کن فکر بهش داره دوست..باشه رمانتیک نیست بلد..کنه

 ..فعال کنم قطع باید االن..هوم-. 

 و تمنشس اشپزخونه کف..نبود خبری هیچ پیشم لحظه چند گرفتن گر و عصبانیت از..بودم اروم

 ...پلکام پشت کشیدم شصتمو انگشتای و زانوم به زدم چونمو..کنارم گذاشتم گوشیمو

 ...بهت لعنت گفتم لب زیر

 ..چرا خدا اخه ایم ساده چقدر..احمقیم دخترا ما چقدر

 متنفر ازش میاد خوشم ازت میگفت اشکان که ای لحظه اون چقدر...بودم شده عصبی چقدر

 ...میکنه خیانت دانیال به داره میکردم احساس..شدم

 هه

 ستمونش اشپزخونه کف هست ساعتی نیم داره دوست اشکان مطمعنم من میگه من به دانیال بعد

 ..میکنم فکر
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 ...داره احساسی یه من به نسبت اشکان میفهمیدم وقت چند این تو نباید احمق من یعنی

 داری؟؟ دوسش تو فهمید احمق دانیال مگه چی که خب

 ..داری دوسش میکنی اعتراف خودتم ترانه که واقعا

 ...تو بعد. .میدونه دوستش رو تو میکنه اعتماد بهت اون

 ...شد بهتر

 کنممی پیدا بهش حسی یه یا میکنیم کات هم با یا نهایتا میشم دوست اشکان با مدت چند یه

 ..دیگه

 ...بهتره بمیرم دانیال حسرت در بخوام و باشم تنها که اینم از

 ..نمیشه نه

 چی؟ پس خب

 ..نداره دوست دانیال شه باورت که کن کاری یه..کن جدیش

 جدیش داره فرقی چه حاال. باشه باهات میخواد دوستم نمیگفت که داشت دوست اگه احمق اخه

 ..نکنی یا کنی

 ..ولی

 دوسم اگه....نمیشد نگرانم انقدر که نداشت دوسم اگه اخه..داره دوسم میگه بهم حسی یه ولی

 ...نبود مهم واسش من اه و اشک و بودن ناراحت که نداشت

 ...ترانه نباش احمق

 ..میدونی خوب خودتم..نداشه عاشق دانیال

 ...تاریکی تو تیر یه...اخره راه...ندا نگفته وقته خیلی اخه ولی میدونم اره

 ...نابود درد از معدمم و میشم فسیل قطعا بشینم جا این جوری همین بخوام اگه

 ضعو لباسمو میرم بعد و میدم سفارش ناهار عنوان به پلو زرشک یه و میدارم بر رو خونه تلفن

 .. میکنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

235 

 

 میکنم ایینپ باالو کاناالرو...میکنم روشن ویو تی...میپوشم بنفش شلوارک و تاپ دست یه پامیشم

 ...بلندشد آیفون صدای...نداره هیچی معمول طبق ولی

 بله؟؟-. 

 ...سوم طبقه بیاید بله...بله-. 

 ...آوردن غذامو که جووون

 بویی چه اووووم...المصب کرده چه...به به میگیرم غذامو میدم پولشو میارم پولمو کیف میرم

 اشکانو به قاشق باهر خوردن به میکنم شروع میارم مخلفاتم و ماست میز روی میزارمش...داره

 ...مارال...خورد زنگ گوشیم که بودم غذام آخرای...میدادم فحش آبادش جد هفت

 الو-. 

 ... ای چسونه ی ملکه به سالاام-. 

 ...جدیدمه لقب اینم

 ....طرز چه این...زهرمار-. 

 ...ردرنیا معلمارو ادای باز کردم غلط تَ تَ باشه-. 

 ...زدی زنگ چرا...ببینم بنال-. 

 ...خونته تو بودن سگ این کال که نیست خودت تقصیر-. 

 ...!!ماراااال-. 

 ...کنم دعوتت مهمونی یه به زدم زنگ میگم خب خیل خب خیل-. 

 کی؟ مهمونی؟؟مهمونی-. 

 میریم مام...گرفته مهمونی یه...مانی دوست تولد-. 

 ...دادم قورت دهنمو آب

 هستن؟؟ کیا-. 

 دانیال و اشکان مانی ،مهرداد، ،دلی تو من-. 
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 زایید گاوم اوه اوه

 ...بیام نمیتونم من مارال ببین_

 ...هانی بای...باش آماده خونتونیم دم نیم و هفت ساعت بیای بیام؟؟باید نمیتونم چیو چی-. 

 میکنم نگاه ساعت به....اووووف بزارم دلم کجای دیگه مهمونیو وااای ای...روانی دختر...کرده قطع

 اااه....نه نه...گرم نه...بخوری سرد زمین به ایشاال مارال...خدااا...شم حاضر برم باید اوه اوه...4

 دبو نیم و پنج ساعت....بودم تو اون ساعت یه قشنگ...حموم تو انداختم خودمو...هرچی به اصال

 پیدا عالقمو مورد لباس تا گشتم انقدر...بپوشم چی که کمد دم بودم پاوایساده لنگه یه

 جنس و تارونمه قدش...توریه سینه روی تا باالش که مشکی پیرهن یه عاشقشم وااای....کردم

 یشهش مشکی  ساپورت یه میگیرم تصمیم...میده نشون ندارمونو دارو فرم قشنگ که داره کشیم

 به میزنم سشوآرو...موهاکنم و قیافه این حال به فکری یه باید حاال خب...تره شیک بپوشم ایم

 خب بخوابه وزش میزنم ژل یکم شد خشک خـــب...موهام کردن خشک به میکنم شروع و برق

 دم دممیبن باکش سفت و باال میبرم میکنم جمع همشو نیست اتو به نیازی و لخته خیلی موهام

 هن چشم خط...پودر کرم...آرایش به میکنم شروع...میاد سینم تاروی جلوم میندازم کج اسبیمو

 یه خرآ در و میزنم مالیمم ی گونه رژ...مشکی ی سایه بایه میزنم خفنم ریمل یه...نازک نه کلفت

 شال یه اب میکنم تنم مجلسیمم مانتو...خوبه...میکنم نگاه قیافم به...میمالم لبام به سرخم رژلب

 یفونآ صدای...بله کردمو پام کفشامم بود رنگ کرم که مانتوم جز به بود مشکی چیم همه مشکی

 راه تو یرونب رفتم توشو ریختم پول بایکم گوشیمو و رژلب برداشتم دستیمو کیف تند و تند اومد

 ینجاا اینادیگه عه...بود ماشین دوتا پایین پریدم...!میکنن کلمو االن بود دلی آیفون پشت دیدم

 تو دادم ترجیح بودن ماشین یه توی دانیالم اشکانو ماشین یه توی اینا دلی  مارال...میکنن چیکار

 ...ایناباشم دلی شین ما

 ...بیادیگه میکنی؟دیرشد نگاه داری ساعته سه چی به ترانه هوی-.

 ...بشینیم بریم دلی اوکی-. 

 ...دالرام به کردم رو و دادم سالم یه...نشستیم رفتیم

 !اینجا؟ اومدن چی واسه اینا-. 

 ....بریم باهم گفتیم دیگه درست نبودن بلد راهو-. 
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 ..آهان-. 

 یادهپ...بود بزرگ خیلی خونه یه...رسیدیم ساعت نیم از بعد...نزدیم خاصی حرف دیگه اون از بعد

 سروپ اینجا خبر چه اوه اوه...تو رفتیم...دادم سالم دانیال و اشکان به که بود اونجا تازه من شدیم

 سراپ...بود اون تولد کنم فکر گفت آمد خوش هممون به و جلو اومد پسر یه...میلولیدن هم تو دختر

 رآوردمد که بود شال مانتو یه که من...کنیم عوض لباسامونو باال رفتیم دخترام ما پایین موندن

 ودب پوشیده آبی لباس یه دلی...بودن شده ماه مثل بهشون افتاد نگام...همینطور مارالم و دالرام

 ...دوتاشون بودن شده خوشکل خیلی بود بنفش لباسش مارالم

 بدم؟ شماره خانوم-. 

 ...میکرد لودگی داشت که بود مارال-

 ...کردم صداموجیغی-. 

 نداری؟؟ مادر خوار خودت مگه مرتیکه گمشو برو-. 

 ...خدا به بودیم خل خنده زیر زدیم تامون سه

 ...شد تموم مهمونی دیگه پایین گمشید-دالرام

 نهات بدبخت من...مهرداد پیش مارالم مانی پیش رفت دلی تارسیدیم پایین رفتیم تامون سه-. 

 ...بابا ای...طرفم میاد داره که دیدم اشکانو...مبل یه روی نشستم رفتم...موندم

 میدی؟ افتخار-. 

 ...نه میگفتم بود ضایه خیلی

 ...دستش تو گزاشتم دستمو زدمو لبخند یه

 ...رقصیدن به کردیم شروع و رقص پیست سمت رفتیم

 بدی؟ من به جوابی نمیخوای ترانه؟تو-. 

 ...کنم؟ قبول چجوری آخه دارم دوست دانیالو من من ولی...میگه چیو میدونستم

 ...بده وقت من به دیگه یکم اشکان ببین-. 
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 تاکی؟ آخه-. 

 یه روی رفتم و جداشدیم هم از بود شده تموم آهنگ... دارم الزم زمان دیگه یکم ولی نمیدونم-. 

 تیمبرگش که تااین...نفهمیدم ازش هیچیم و نگذشت خوش بهم مهمونی اون اصال...نشستم مبل

 ای جهنتی کنم؟؟به چیکار خدااا ای میکنم فکر دارم و درنشستم کنار اینجا ساعته نیم االن خونه

 فردا...بمبخوا باید ولی...درگیره ذهنم خیلی اوووف...روتخت میوفتم میکنم عوض لباسامو و نمیرسم

 ...میخوابم و میشه گرم چشمام کم کم...بزنم حرف بادانیال باردیگه یه باید

 ساعت...میکنم باز چشمامو اه...میکرد کورم داشت و توچشمم میخورد مستقیم نور

 ی صبحونه یه از بعد...هیچی وگرنه ندارم کالس امروز خوبه...دستشویی میرم پامیشم...یازدهه

 ...بزنم حرف دانیال اب باز میگرم تصمیم توپ

 میگیرم شمارشو

 ...الو-. 

 خوبی؟ دانیال سالم-. 

 توچطوری؟...اره_

 ...بدم جوابشو که خواست ازم اشکان دیشب دانیال اوووم...خوبم-. 

 گفتی؟ توچی خب-. 

 ...هیچی-. 

 تو تا ونا نترس هیچی از...میشناسم اشکانو که وقته خیلی من باشه راحت خیالت هیچی؟؟ببین-. 

 ...نمیکنه کاری هیچ نخوای

 ...میکنه فکر چی به این میکنم فکر چی به من هه

 . بدم؟؟ بهش مثبت جواب یعنی-

 ... .ببین یعنی...آره-

 ... .میفهمیدم باید که هرچیزی فهمیدم دانیال دیگه بسته بسته

 ترانه؟-... کرد رسوام و لرزید صدام کنم فک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

239 

 

 هب معطلی بی...بیرون میزد دود داشت گوشامم از بزنه حرفی دیگه نزاشتم... دانیال خداحافظ-. 

 "...!دوستی فقط نه ولی میکنم قبول"...مضمون بااین...دادم ام پی اشکان

 سمت کردم پرت باحرص گوشیمو...میزدم فریاد داشتم شده تموم آره شده تموم تموم

 ... .ودمهخ تقصیر آره ساختم اسطوره یه دانیال از که خودمه تقصیر...شکست بغضم...لعنتی...دیوار

----------... دادم جواب...ریخت چشمم از اشکی قطره بود اشکان...لرزید دستم توی گوشیم

 ...الو------------

 خوبی؟؟ ترانه لو-اشکان

 خوبی؟ تو اره..سالم-

 بود؟؟ چی منظورت ترانه...خوبم اره یعنی...نمیدونم-اشکان

 واضحنبود؟؟ منظورم مگه-

 

 ..ولی..بود چرا-اشکان

 ..هیچی پس اوکی -

 هیچی؟ چرا-اشکان

 نداری؟؟ کاری گفتم مزخرف من اشکان کن ولش-

 باشیم دوست یکم اول کردم احساس خب ولی..میکردم فکر جدی رابطه یه به منم-اشکان

 ..ولی...بهتره

 .مطمئنی؟؟؟ تو جان ترانه

 ....میکنم کار چی دارم...خدایا میکنم غلطی چه دارم...من

 ...میشناسم خودش از بهتر اصکانو من...راح خیاات...میشه اکو سرم تو دانیال حرفای

 ...اوهوم-
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 نظرت از...تو نظر از...ندارم ایران دیار و دانیال جز کسو هیچ..نیستن ایران خانوادم من-اشکان

 خواستگاری؟؟؟ بیام خواهرش و دوستم با...نداره اشکال

 بگو...غیرممکنه بگو نه...بگو ترانه بزن حرف...نه دیگه این نه..نه...لعنتی...لعنتی

 .. نداری؟ کاری خب...بفرست واسم مامانتو شماره -اشکان... اشکالی چه نه-

 ...خدافظ نه-

 ...خدافظ-اشکان

 بابا ای...میدونی من از بهتر که تو اخه چی؟د که میکنی؟؟؟خب نگام جوری این چرا...ها؟،؟چیه**

  اول سالم همون از..بود اشتباه اول روز همون از...بود اشتباه

 و اه دیگه پس خب..نمیشه سهمم هرگز میدونم که من...نمیرسم بهش هرگز میدونم که من خب

 ...بسه ناله

 چه به.. نمیمونه حرفی دیگه پس میاد خوشم ازش منم...تره خوشگل هم خیلی اشکان

 کرده؟؟ گناهی چه اشکان...نمیتونی.. کنی؟؟؟نمیتونی فراموش دانیالو قیمتی؟؟؟میتونی

 بدم؟؟ شکنجش میخوام مگه

 ...دیگه میشیم جدا نهایتش..بشناسیم بهتر همدیگرو که این واسه اونم...نامزدیه فقط

 ...شدی پست انقدر چرا تو...شو خفه ترانه

 سختی هب گیالسو هسته..میزنه حرف امروز خیلی...اینه تو ترانه رو میپاشم و میکنم اب از پر مشتمو

 جمله یه بار دومین پنجاه و نهصد برای و کردم باز کتابمو... برداشتم دیگه گیالس یه دادمو قورت

 رو جمله همش باتالق تو میکنه گیر که خری مثل...نشد حالیم هیچی ازش بازم و خوندم رو

 ...نمیفهمم هیچی ازش بازم و میخونم

 ..شیمی کنه خورد اعصاب و مزخرف های منطق و ها قانون این به لعنت

 . .بخونم درس بشینمو که این جز بدم انجام کاری هر حاظرم. میخوره بهم ازشون حالم

 . .بشورم ظرف حاظرم حتی
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 از لفنوت مارال جیغ جیغ صدای شنیدن با... تلفن به میکنم حمله و میپرم جام از...تلفن صدای با

 ... میکنم دور خودم

 ...نمیفهمم هیچی که من خب چته اه-

 ؟...میگفتی من به نباید یعنی...عوضی...ترانه بیشعوری خیلی-مارال

 از میکشن چی...تو پسرای دوست این بدبخت بگیر اروم دیقه یه مارال میگفتم؟؟وای چی-

 ....دستت

 کجاست؟ ها؟عمه نمیدی جواب چی واسه گوشیتو...ها شو خفه ترانه-

 سگی؟ انقد چته حاال..کاشان..کرمان یزد...میدونم چه...بود سایلنت-

 ...عوضی میکنی شوهر داری تو روحت تو سگ ای...نکن وا منو دهن-مارال

 تو-... کردن شوهر این پس گندیه حس چه!!!میکردم؟ شوهر داشتم من...افتاد دستم تو از گیالس

 فهمیدی؟؟؟ کجا از

 ...میکنه شوهر داره عمم دختر بگه بهم باید پسرم دوس اینه بدبختیم همه...دیگه همین-مارال

 .نداری؟ کاری

 کردی؟ قهر االن-

 که کوچیکی کار هر من خدا رو تو کن نگاه...اع اع...میکنی؟ فکر چی خودت واال نمیدونم-مارال

 !!!تو وقت اون میگم بهتون میام زرت نباشه دالرام و تو سن مناسب شاید حتی که این با..میکنم

 ...داری جنسی عجب

 اشکان منو که نشده ساعت دو هنوز بعدم...تسلیم من بابا باشه...سرت تو خاک-خنده زیر زدم

 ...دیگه بگم میخواستم خب.  زدیم حرف باهم

 سرت رو میایم هم با شب..گفتم دالرامم به زدم جیم کالس سر از نداری؟من کاری باشه-مارال

 ..دارما بدبختی عجب اه..میمردم کاش خدا وای...خدافظ

 غلط لیخی بنده که کردن بارم ایشون خوبم چیزای کلی و زد زنگ مامانم که نکشید دقیقیه سه به

 ...خواسگاری بیاد گفتم..نمودم اضافی
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 ...هست کی نیست معلوم اصال...نیست ایران خانوادش اصال ایشون

 ...کنم عروسی میخوام کردم لط اصال

 ...میدونم خودمم

 ...شد کم عصبانیتم از یکم شاید شدم حموم راهی کشیدمو برق از تلفنو...پوف

 ...دارم استرس شدت به و کرده عرق دستام کف...اوف...بار دو بار یه...میکشم عمیق نفس***

 قراره که این واسه نه...ببرم چایی قراره که این واسه نه..خواستگاریم اومدن که این واسه نه

 ..اینجان همه که این واسه نه...بشم عروس

 و عبوس صورت با دانیال چون...میکنم غلطی چه دارم نمیدونم خودمم چون دارم استرس

 ...کنه خفم امادست و نشسته پذیرایی تو وحشتناکش

 چرا؟

 یجور این نمیدم جوابشو است هفته یه که این واسه شایدم.. داره دوسم اشکان میگفت که اون

 چی باید االن من خب خدا....باال نمیاد صداشون چرا...اه...درک به..چه تو به چی هر..اخالقه سگ

 ...میاد هم دیار صدای ها پله راه از...نبود باال اتاقم کاش...کنم کار

 درشمپ دانیالو  رابطه دیار واسطه به..ارتباطه در پدرشم با بیشتر روزا این..شده بهتر خیلی حالش

 ...شده بهتر

 ...ببرم بین از رو خانواده این بین یخ کوه تونستم که این به کردن فکر با میزنم لبخند

 یرهخ دختره نگاه...بیاها و برو هی پایین اون بشین نرو گفتم بهش که خوب..مارال بشی خفه ای

 ...اه...سر

 یرهمیگ قیافه یکم مامان نهایتا..بیرون میرم اتاقم از و میشم بودن رنگین سنگین بیخیال

 ...جلوشون برم چادر یه با بعدم اتاق تو بمونم من دقیانوسه عهد مگه واال چیه...دیگه

 و ودمب من...نبودن جا این محمد دایی خانواده االن...داشتم بابا اگه....میکنم نگاه رو پایین ها پله از

 چایی نباید من مگه وا.. میکنه تعارف چایی جون حنا...ترانه ها داری هایی توقع چه. بابا و مامان

 ببرم؟؟؟
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 .. میزنن حرف هم با مارالم و دیارو

 ..میکنن صحبت هم با جدی محمدواشکانم دایی

 ...نیست اصال مامانمم

 و جدی نگاه یه با...میکرد نگاه رو باال داشت...شد قفل دانیال توچشمای چشام...دانیالم و مانی

 ...اخه مرگته چه تو نمیفهمم که من...بود شده خیره بهم خشک

 میکنه؟؟ کار چی درسا..گوشم پشت میدم موهامو و میکشم عمیق نفس

 ..برمیداره قدم ناز با و باال میگیره سرشو

 ...ترانه کن رفتار خانومانه

 ببری؟اشکان؟؟ کیو دل که بیای خرکی بشه؟؟عشوه چی که

 دلم هک اخ..جمعشون تو میرم دعوت بی..میشن اومدنم متوجه هم بقیه...اه ببینما پایین برو بیا

 ...اوف...کنم خفه مسخرش لبخند اون با مارالو میخواد

 ..اومدی خوش میگم اروم و میدم دست اشکان به

 ..صدام نه قلبم نه میلرره دستم نه

 . نه ولی...خوبیه دوست چون..دارم دوست اشکانو من

 باشه؟؟؟ جا این االن دادی اجازه چرا میدونی خودتو حس که تو لعنتی د...شو خفه ترانه

 ...میکنم پرسی احوال باهاش و میکنم بغل محکم دیارو

 ...داره ارامش اندازه بی...خاصه خیلی عطرش...میده خوبی خیلی بوی

 ...داداششه چشمای همرنگ...داره ارامش چشماشم

 ..میرم که دانیال سمت

 ..نمیمونه هام رگ تو دیگه خونی

 ...ایسته می قلبم و...میوفته کار از بزاقم غدد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

244 

 

 ..میوفته لرزه به تنم تمام و میرسه صفر به بدنم دمای

 ....میام رد کما از... میگیرم اتیش...میگیرم گر...میگرده بر بدنم دمای...میده فشار...میگیره دستمو

 ارالم پیش خودمو...پایین میندازم سرمو..بود من مال همیشه کاش...بود همیشگی گرما این کاش

 ...میدم فشار محکم و  میگیرم دستشو....میکنم جا

 ...ها نیست زا استرس هم انقدرا اشکان بابا میگه اروم گوشم زیر

 ...من به لعنت...میشم متنفر خودم از

 ....شماست رشته هم ترانه...جالبه-محمد دایی

 ...دیدمشون دانشگاه تو هم بار یه درسته بله-اشکان

 ...میزنه لبخند بهم و  میگرده بر

 یاداوری از ولی...میزنم لبخند منم...یادمه خوب رو دادم اب به گل دست که روزی اون...یادمه

 ...قبلش شب خاطرات

 ...نشستم ماشین یه تو یخی ایمجود با بار اولین واسه

 ...خوابید کنارم بار اولین واسه

 ...نگات ساده طرح

 ..هات خاطره دفتر

 ..افتاده خاک روی سایه مثل

 ..پرام گریه از تو بی

 ...میشمرم رو ها لحظه

 ایران؟؟ نمیارن تشریف پدرتون مادر-مهتاب

 ...میگه ارامش با لبشو کنار میکشه شصتشو انگشت اشکان

 مپدر راستش خب ولی خدمدتون بیان هم جلسه همین میخواست دلشون خیلی مامان راستش-

 ..نکردن پیدا بلیط اشون برنامه طبق و...هستن درمان تحت شدیدا و دارن دیابت
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 ... ایران بیان اینده ماه تو میکنم فکر ولی

 ..کنن پیدا بهبود تر زود چه هر پدر شااهلل ان-مهتاب

 ...ممنون خیلی-اشکان

 ...جان اشکان بفرمایید..عزیزم اتاقت سمت کن راهنمایی اشکانو اقا..ترانه-جون حنا.

 ..اجازتون با بله-اشکان

 اشکانم و اقمات تو میرم..نمیکنم نگاه کسی به..باال میاد ها پله از دنبالم اشکانم و میشم بلند جام از

 ...روم روبه میشینه میاد

 اروم...جدی خشک..است همیشه مثل

 ... نمیدونم..چجوریم نمیدونم...من

 .چیه؟؟ عالقت مورد رنگ خب-اشکان

 .نبود؟ تر مسخره سوال..شد گرد چشام

 باشی؟؟ هپروت تو توام بزنم زل بهت بشینم صبح تا خب چیه-اشکان

 ..بداخالق-

 ..متین...مردونه..اروم...خندید

 !!!ها گفتی که غلیظی اون به نه ولی هستم اخالق بد-اشکان

 ....بنفشم عاشق..بنفش-

 . دارم؟ دوست رنگى چه من بدونى نمیخواى خـــب...قشنگیه بنفش؟رنگ-

 ...نه بگم بود بد خیلی ولی...بدونم نداشتم دوست اصال نه

 داری؟ دوست رنگیو چه...چرا اوووم-. 

 ...مشکی-. 
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 مراسمی هیچ توی نتونن راضی؟شاید تو...اونورن خانوادم همه من میگم بهت بازم منم ترانه-. 

 ..کنن شرکت

 ...بود همین دردم فقط کاش

 .. ..آشناشیم باهم تابیشتر باشیم نامزد باهم مدتی یه میخوام من فقط...نیست مهم...نه-. 

 ...موافقم من-

 ...بیرون بریم...شده تموم حرفامون کنم فک-. 

 ... .میکردم خفگی احساس

 ...خندید اشکان

 چرامیخندی؟-. 

 .نیست خاستگاری میرن که دیگه کسای شبیه هیچیمون اخه-

 ..سوزوند وجودمو اعماق تا دانیال جمله...بود بهمون نگاها همه...بیرون رفتیم...نگفتم هیچی

 کنیم؟ شیرین دهنمونو خب-دانیال

 زا اشکی قطره...داماد همراه عنوان به داماد عنوان به نه باشه خاستگاریت تو عشقت سخته چقدر

 چشمای تو بودم زده زل اختیار بی نبود خوب حالم اصن...ندید هیچکس چکیدولی چشمم

 میدونمن اومدم خودم به...ترانه گفت که مارال باصدای...بود رفته ازلباش لبخند کم کم اونم...دانیال

 دنپاش که تااین...نفهمیدم هیچی کننده خسته مجلس اون تااخر...بود گفته بهشون چی اشکان

 ...گفت بهم نفهمه کسی که طوری...میدادم دست دانیال به وقتی...بود هشت بر و دور ساعت برن

 ...باشه گوشیت به حواست...دارم کارت ببینمت امشب همین باید-. 

 یمون هشت ساعت چیکارداره؟؟ بامن دانیال که میکردم فکر این به همش من...رفتن و گفت اینو

 ونستمیت کی وگرنه رفت مارال شده خوب...درم جلو من پایین بیا که داد مسیج بهم دانیال که بود

 ...گفتم مهتاب به و پوشیدم دستی دم چیز یه...بپیچونه اونو

 پایین رفتم...نکردم توجهی کجا میگفت همش که صداشم به...میام زود میرم دارم من مامان-. 

 ...بود نشسته ماشینش تو دانیال
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 سالم-. 

 ...بریم بشین سالم-. 

 کجا؟-. 

 ...کنم صحبت باهات میخوام...پایین بریم کوچه چندتا یه-. 

 ...باتعجب نشستم

 ...داشت نگه پایینو رفت کوچه چندتا یه

 خب؟-. 

 چی؟ خب-. 

 . سرته؟ تو چی...میکنی چیکار داری بگو ترانه بگو-. 

 میگی؟ چی دارى نمیفهمم...چپ علی کوچه زدم خودمو ولی...میگه چیو میدونستم خوب

 میزد داد افتقی...نمیتونی منو کنی خر بتونی توهرکسیو ترانه...نفهمی به زدی خودتو یا نمیفهمی-. 

 ...نیستی راضی انداختی راه خودت که مجلسی از

 ...لعنتی اشکای این میریختن نباید ولی...شد اشک پر چشمام

 ...میکنم بخوام که کاری هر من دانیال ببین-. 

 ...کورشده چشماش که احمقم اشکان اون میکنی لجبازی داری تو ترانه-. 

 ...نمیبینی منو عشق کورشدیو دانیال شدی کور توم

 یستن اینطوری سنگه؟نخیر از ندارم؟قلبم احساس من کردی فکر بکنم زندگیمو بزار...کن ولم-. 

 ...میشه له داره دیگه یکی بوسیله داره منم احساس ولی

 ...بگیری اشکان از ایو دیگه کس انتقام نباید ولی-. 

 ..ادمی بوجود خودش عالقه ولی ندارم حسی هیچ اشکان به درسته...بگیرم انتقام نمیخوام من-. 

 ...میکنی اشتباه داری تو ولی-. 
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 ...گفت که...برم میخواستم کردم باز درو... کن بس دانیال دیگه بسه-. 

 ...میرسونمت کجا؟وایسا-

 ... .بزنم قدم میخوام-. 

 چه ینمیدون... لعنتی گریه این شد شروع...رفتم کردمو پشتمو بود عصبی...نگفت هیچی دیگه

 ...وقتى داره حسی

 بسوزیو،

 بسازیو،

 ...بمیری

 ده ساعت...میگشتم خودم دور همینطورى...ببارن که گذاشتم پس بشم مانعشون نمیتونستم دیگه

 در اسامولب...اتاقم تو رفتم پایین انداختم سرمو میزد حرف باتلفن داشت مهتاب...خونه رفتم...شده

 ...تخت روى انداختم خودمو اوردم

 اى...چیکارمیکنى دارى تو ترانه میکنم چیکار دارم من...میشم روانى دارم...فکر...فکر...فکر

 صبرانه بى"مضمون بااین!!!اشکان...اومده برام ام پى بود گوشیم صداى...کن کمکم...خدااا

 "م دیگه منتظرهفته

 !بود؟ خبر چه دیگه هفته مگه

 "خبر؟؟ چه دیگه هفته". 

 . "تو؟؟ خوبى ترانه". 

 ...میزنم گند دارم کنم فکر

 "بخیر شب...میاد خوابم نه"

 ...نداشتم دادن پیام حوصله اصال

 خبره؟؟ چه بفهمم باید مارال به زدم زنگ... نداد ام پى هیچ دیگه "!بخیر شب". 

 مارال سالم الو-. 
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 ...خانوم عروس چطورى-. 

 اصن...انیستی توباغ گفتم-... زیرخنده زد مارال خبریه؟؟ دیگه هفته ببینم...خانوم عروس کوفت-. 

 ...بودى خیره ها مونده عقب مثه...کما تو بودى رفته بودى دیده اشکانو

 ندب نفسم... شین صیغه اشکان و تو قرار دیگه هفته خره-...بده منو جواب مارال کن وراجى کم-. 

 افق تو ترانه اااه-.. .خدا منوببخش...وای ای...خدا...وای ای...دیگه میشه تموم داره...اومد

 ...رفتی گوری محوشدی؟؟کدو

  میزنیم حرف بعدا مارال-

 ...کردم قطع و

 چی یعنی...میدادم قورت تند تند دهنمو آب...اصال نبود خوب حالم...دیوار کنج نشستم همونجوری

 تاریکی یتو منم اتاق تو اومد مهتاب...پریده حسابی رنگم میدونم... شیم صیغه باید دیگه هفته که

 ...نمیدیدتم وخوشبختانه بودم نشسته

 ...بخور شام بیا ترانه-. 

 ...گفتم دارم خش باصدای

 ...ندارم میل-

 ..میشه سرد باش زود...ندارم میل چیو چی-. 

 ...نمیکرد ول مهتاب وگرنه میرفتم باید...نمیخواست غذادلم اصال من ولی...رفت

 ...خونه آشپز تو رفتم پاشدم

 ...زد لبخند مهتاب

 ...میشن همینطوری...میگیرن قرار موقعیت این توی وقتی دخترا همه...نگاه روشو و رنگ-. 

 ..میگفت مهتاب که بود اینجوری کاش هه

 نمیشه کاری...گذاشتن قراراشونو اونام شده که کاری...اتاق تو رفتم خوردمو قاشق چند

 امیدواری خودم به که همینطوری...بشه باید یعنی میشه فراموش زمان مرور به دانیالم...کرد

  بود دانیال...اومد پی برام دیدم...میدادم
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 بیداری؟؟؟ ترانه-

 ...هزار رو میره قلبم ضربان

 بیدارم-

 ..بزنیم حرف باید خوبه-

 ...بزنیم که داریم حرفی دیگه مگه اخه..بزنیم حرفی چه هه

 بگو باشه-

 ..میکنی لجبازی داری-دانیال

 ...دارم دوست اشکانو من نمیکنم لجبازی-

 داری؟ دوسش جدی؟چقدر-دانیال

 نه؟؟ یا دارم دوست اشکانو من چه تو به اصال...دارم باشم داشته دوسش الزمه که اونقدر-

 ...خیلیحساسه اون..بخوره ضربه نمیخواد دلم..دوستمه بهترین..برادرمه اشکان ترانه-دانیال

 ...حساسم خیلی منم دانیال-

 پی منتظر...النا و بخیر صب  گفتم اشکان به وقته خیلی..نمیشه تایپینگ دیگه...نمیگه هیچی دیگه

 ...خدا کثیفیم موجود عجب...دانیالم ام

 ...میشه سرریز چشمام از اشکم های قطره همیشه مثل اراده بی

 ؟کنم؟؟ گریه میتونم ثانیه هر و دقیقه هر دارم؟؟؟چرا رو گریه امادگی همیشه من چیه؟چرا جریان

 تیح یا...بزنه حرف اشکان از بخواد بازم اگه حتی...کنه دعوا اگه حتی..بزنه حرف باهام میخواد دلم

 ...بزنه حرف ولی..بگه میخواد چی هر...بگه نداش از بخواد

 انالینم منم...انالینه

 ...!!!منه احساس از تر مهم خیلی واسش اشکان احساس...نداره حرفی من با ولی

 ..حساسه اشکان که مهمه واسش
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 ...من ولی

 مونت و میکنم پلی همیشگیو لعنتی اهنگ همون...ترانه باشی احمق انقدر میخوای کی تا اخه

 ..خاموش

 ...میبارن اجازه بدون همینجوری..نیستن هیچی منتظر دیگه که اشکام

 ..تو واسه ارزوهام تموم رو بستم چشامو

 ..تو واسه دنیا توی قشنگیای از گذشتم

 ...کنم گریه باید یا...بخندم باید...بترسم باید..نمیدونم

 با میخوام...کنم کار چی میخوام من..است بازیچه اشکان میدونم چون دارم وجدان عذاب!!وجدان

 !!نداره؟؟ دوسم دانیال شم مطمئن کنم؟؟میخوام کنم؟تحریکش امتحان دانیالو اشکان

 ..کنم کار چی میخوام من...کنم فراموش دانیالو اشکان بوسیله میخوام شایدم یا

 ...بودن میگفتی که اونی وقت هیچ من به قلبت احساست...زود خوبیامو کردی فراموش و ندیدی منو

 مغزم...دهکر خیس گوشمو اشکم های قطره و شده سنگین پلکام..گرفته و میسوزه شدت به بینیم

 ..شده داغ کرده فکر چرندیات به که بس دیگه

 ..میدم  گوش اهنگ میریزمو اشک و میکنم فکر اونقدر

 !!!زیاد خیلی خیلی قشنگه خیلی میبره خوابم تا

 وار هدیوان همیشه مثل یعنی...هستم من یعنی...میدم فشار دستشو!!!میگیره تر محکم دستمو

 ...میپرستمت

 .اب تو بریم بیا من جون دانیال-

  واااای دریا وای...دریا نیومدم ساله چند من میدونی وااای.

 ساحل جا اون ویال میریم بعد بزنیم قدم یکم بیا..نمیشه که جا این کوچولو خانوم-دانیال

 ...اختصاصیه

 ...اب تو نمیرفت کس هیچ میگفت راست
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 ...بود ابری هوا

 ..اب صدای...دریا موج صدای بود جا اون ممکن چیز بهترین ارامش

 ...میبارید اب های قطره قطره..میبارید بارون

 ..گونم روی چکید قطره یه

 ...دمز لبخند وجودم تمام با و بستم چشامو...کشیدم عمیق نفس و اسمون سمت گرفتم صورتمو

 موگون ارومی به زندگیم ارامش..دانیال...میکنم حس گونم روی دو زندگیم ممنوع ی میوه گرمای

 ..اش شونه دو میزارم سرمو و میکنه حلقه شونم دور دستشو.. میبوسه

 ...تــــرانه با...باران باز و..نزدیکیست این در که خدایی و تو گرما...دریا صدای

 دانیال؟؟-

 جونم-دانیال

 ...دارم دوست-

 ...دارم دوست-دانیال

 ...ممیرس بارووون به تو با...ولی کویریم شبی...میکنه زمزمه گوشم زیر دانیال و میزنم لبخند

  دم به دم میشم دیوونه..بودنت با ولی تلخی

 ...میکنم حس نفس نفس رو زندگی شیرینیه

 ..شبنمه و نور غوقای..چشات تو اما ساکتی

 ...مبهمه که ای اینده...رسیدنه از میترسم

 ..کسم بی و دور چه اگر شادیم دنیا یه تو با

 ....میرسم دریا مرز به...میرسم دریا مرز به تو نگاه خشکی از

 ...میکنم نگاهت وقتی میشه زیبایی غرق شب...توام طوفان غرق که تویی خود خود دریا

 ...عطرت بوی
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 ..است تلخ کمی چه اگر

 ..میزند را دل کمی چه اگر

 ..میکند یاداوری را جدایی گس طعم بار هر چه اگر

 ..اما اورد می درد به اغوشت حس یاداوری از را قلبم چه اگر

 ...تو عطر

 ..تو عطر

 ...هاست ناتمام...تمام تمام

 ...میشه سرد دستش

 ...میشه طوفان..میگیره شدت بارون

 ...میکنه ول دستمو...میشه طوفان ترش اروم ساحل و اروم دریای

 ...میزنم صداش

 دانیااااااال...دانیاااال...دانیال-

 ...نمیشنوه هیچی...نمیشنوه

 ..میکشم جیغ

 دانیاااااال

 ...میشه خیره روش به رو به...میخنده

 ....میبینم..میکنم نگاه روشو روبه

 ..میبینم رو ندا لبخند

. نهم زندگی مرد ای اسطوره عشق زن این..میشناسم خوب روخیلی به رو زن این من..میشناسمش

 گردهبرمی..جام این هنوز من...ببین منو دانیال...نزار تنها منو...نرو خدا رو تو دانیال....نرو...دانیال.. 

 ...نرفت دانیالم...نرفت دانیال....میشه پا به عروسی دلم ته...میشه روشن دلم ته...سمتم
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 ... میباره خون اسمون... طوفانه دریا.. میکنه نگاه سرمو باال....میکنه اخم و میکنه نگاه بهم

 ..برمیگردم....میکنه نگاه دانیال که سمتی میگیرم سرمو

 ...نه فرشته این خدا...نه اشکان...نه...نه نه

 .  نمیشه بگم نه..بگم دانیال به میگردم بر

 ...اما

 ...اما

 ..نگینش پیش رفت....رفت دانیال...نیست...دانیالم...نیست

 ...رفت

 ...میزنم جیغ

 ..میزنم فریاد

 ...نامرد

 ...داری دوسم نگفتی مگه

 ...دسته تو ندات دستای االن چرا پس...کنارمی اخرش تا نگفتی مگه...دریاتم من نگفتی مگه

  دریا... میشه طوفان دریا و...میزنم جیغ

 ...میاد سیل

 ...نرو

 ...نرو قسم مقدساتت تموم به تورو

 ...نمیخوایش تو نمیفهمه...نمیفهمه دلم

 ...نده ترجیح من به اونو بازم دانیال

 ..نمونده هیچی دیگه من از دانیال

 ..نزار تنهام...دادم تو پای به چیزمو همه من
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 ..غرورم

 ..قلبم

 ..جسمم

 ..روحم

 ..عشقم

 ...گزاشتم پات به هستیمو تموم من

 ...دانیال

 دانیااال...میزنم فریاد

 ...میشه محو اون و

 ...نمیشنوه

 ...ترانه.... ترانه...نمیشنوه صدامو بازم

 . ...میکنه گریه کنارم بهار ابر مثل که میبینم رو مهتابی و میشه باز چشمام

 ...کو ندا کجاس دانیال کو؟؟پس پس

 ...بکشم نفس نمیتونم

 ..بریده نفسم چرا اه

 ...خیسه تنم تمام چرا

 ...مان...ما-

 ببین...باش اروم...مامانی شد تموم...بود کابوس...مامانی دیدی خواب...مامان جون...جونم-مهتاب

 ...من بغل بیا...مامان شد تموم..عرق از خیسه تنت تموم

 ...پیشمه مامانم...است خونه دیدم کابوس من که امشب مهتاب...هست امشب...میکنم بغلش

 ...میزنم زار وجودم ته از و میکنم بغلش
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 ...ترانه بسه

 ..شد تموم کابوس یه با که شیرین رویای اون

 .....همین بود خواب

 ...جهنمه...نیس کالس دالرام بدون کالس...میبندم دفترو و میکنم یادداشت هم رو جمله اخرین

 شمبعد امتحاناست شروع که ترم اخر تا میره بعدش..کالساست جلسه اخرین هفته این که هووف

 ...تموم که

 ..میکنم درگیر میتونم تا ذهنم

 شب دو خواب به نه...شم اشکان صیغه دانیال جلوی قراره که فردا به نه...نمیکنم فکر هیچی به و

 ---------- دیگه هیچی به نه...پیشم

 چىهی قَبِلتُ؟نمیدونم" گفتم بار سه دارم بغض صداى با که بود شد؟چندروز؟کى ساعت بازچند

 همه سیدوبو منو صیغه شدن جارى بعداز که کسى میدونم فقط  نیومد دانیال میدونم فقط نمیدونم

 بود دلى براى ترانه اونروز بغض نفهمید هیچکس...بود اشکان نبود عشقم کشیدن هو و زدن دست

 سینم روى که غمى از نه اشتیاق از بود تودلم غوغایى چه اونروز نفهمید هیچکس شکست که

 ...میکرد سنگینى

 نکبتى زندگى این از جدیدى روى که روز پنج...شدیم صیغه بهم اشکان و من که روز پنج االن

 اناشک براى عاشقو یه نقش داره که مونده جسمش فقط مرده ترانه که روز پنج...شده شروع برام

 چه...مونده ذهنم تو دانیال فقط و فقط روز پنج این تو...باورمیکنه عاشقم اشکان و میکنه بازى

 از مأموریت رفت مهتاب دیشب...خوب چقدر تنهام میبینى؟امروز خدا میکنم خیانت دارم ساده

 حسابى و درست که وقته خیلى...نشستم کنج همین پایین اومدم تختم از که وقتى

 ...رویى؟نمیدونم باچه دولى بهم رابطرو این میشد کاش...نخوابیدم

 یشترب هرروز ترانه" بود داده ام پى بهم دیشب اشکان...سال تایک کنم بازى نقشو این باید فعال

 "میشم وابستت دارم دیروز از

 ...بود قلب یه فقط منم جواب
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 موندهن اشکى...کنم نگاه آینه تو خودمو میکردم رغبت بودم داغون انقدر دستشویى رفتم پاشدم

 ....کرده سخت برام کشیدنو نفس که گلومه تو عجیبى گردو چیز یه ولى برام

 ...روزام این آهنگاى تموم مثل میزارم آهنگ یه و بیرون میام دستشویى از

 هک وقتى برداشتم...کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم و شد قطع یهو که میکردم گوش داشتم

 اشکان به نسبت هیچوقت که حسى خورد تکون دلم تو چیزى یه کردم احساس خوندم اسمو

 دانیال؟ الو-... بود دانیال....نداشتم

 سالم-. 

 سالم-. 

 ...نیستى خوب میده نشون که خوبى؟صدات-. 

 ...نیستم نه-

 ...نبود یادت میدونم که چند هر اشکانه تولد شنبه پنج کنم آورى یاد خواستم-. 

 نیست مهم برام چیزا خیلى دیگه که وفته خیلى نبود مهم برام

 خب؟-. 

 ...کنم صحبت باهات هم بگیرى براش چیزى یه هم دنبالت میام باش آماده6 ساعت-. 

 چى؟ درمورد-. 

 ...خدافظ فعال...میفهمى-. 

 یهک تولد نیست مهم...میکنه خفم داره بغض داشت غم صداش دانیالم داشت غم صداش کرد قطع

 ساعت شم آماده پاشدم...داشت غم دانیالم که اینه مهم...نیست مهم برام که نیست مهم

 ...بگیرم دوش میرم...پنج

 وخودم زود...نامعلوم نقطه یه به خیره...خیرم نمیکنم کارى هیچ و وایسادم دوش زیر که ربع یه

 مهم ولى نمیدونم...میپوشم درمیارمو مشکى کال ست یه...نیم و پنج ساعت...بیرون میام و میشورم

 موهامو...نیست مهم دانیال جلوى فقط حداقل...راضیم زندگى این از کنم ثابت دانیال به که نیست
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 هدف بى مرفت...نکردم آرایشى هیچ نکشید طول ربعم یه حاضرشدنم...تکمیل و میبندم باال از ساده

 ...ینممیب اسطورمو دارم که خوشحالم یکم دلم ته ته ولى بد حس همه این توى...نشستم مبل روى

 پاشى فرو به رسیدم چراامروز که نیست مهم

 ------------------... باشى باعثش تو فقط که بادردى آرومم من

 ...پایین رفتم بدم جواب که این بدون بود دانیال زدن و زنگ?

 سالم-. 

 ...عاشق خانوم سالم-. 

 ...سکوت-. 

 کجابریم؟ خب-. 

 ...نمیدونم-. 

 هب چسبیدم...گاز روى داد فشار پاشو قدرتش باتموم و کرد روشن ماشینو... میدونم من ولى-. 

 ...میکردم سکته داشتم صندلى

 !تر دانیال؟آروم میکنى چیکار...چى-. 

 هچ این میکنى؟چرالعنتى آرومم میشى؟چرا مهم دارى زندگیم؟چرا تو اومدى چرااا؟چرا ترانه چرا-. 

 . کردى؟ها؟؟ بااشکان که بود حماقتى

 ... .تر آروم تروخدا دانیال...دا-... . میگه هذیون داره میکردم احساس

 هبس...بسه ترانه-...ناراحت ناراحته دانیالم فرمون رو گذاشت سرشو و داشت نگه ماشینو یهو

 ...نده بازى اشکانو دیگه بازیو مسخره این کن تموم دیگه

 ...بودم افتاده هق هق به

 تونم...نمى..ن-. 

 چرا؟چرانمیتونى؟-. 

 ...دوست اشکانو من...من...نمیتونم دانیال نمیتونم-. 
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 دارى؟ دوست اشکانو که کنى زندگى رویا بااین میخواى تاکى دیگه بسه-. 

 ...میشکست سکوتو که بود من هق هق صداى فقط نمیومد در صدایى هیچکدوممون از

 ...بااشکان کارو این نکن...نکن میگم آخر بار براى...نداره فایده باتو زدن حرف-. 

 به رموس...کجا نمیدونم افتاد راه کردو روشن ماشینو...بگم که نداشتم هیچى یعنى نگفتم هیچى

 دتخو مگه-...میومد اشک بستمم پلکاى از حتى...بستم چشمامو و دادم تکیه ماشین شیشه

 ..داره دوست اشکان گفتی خودت...خواستی نگفتی؟؟خوت

 احمقی؟ انقدر تو میدونستم من مگه اخه د-دانیال

 ...نیست خوب حالم من...دانیال نزن داد من سر-

 الفیشوت میخوای چرا....که تو..بودی باخبر من بار نکبت زندگی از که تو...میدونستی که تو-دانیال

 چرا؟؟ بیاری در اشکان سر

 چی اره؟؟توب نکبت تو زندگی فقط زندگیم؟؟مگه به بزنی گند تو خواستم من میدونستم؟؟مگه چیو-

 کشیدم؟؟ها؟؟؟ چی سال یه این تو من میدونی

 کجانا کدوم سمت به نمیدونم و میکنه خالی فرمونش سر حرصشو..لعنت...اشکا این به لعنت

 کجاست؟ جا این-!!!میرونه ابادی

 میزنى؟ حرف یواش انقدر چرا-

 نمیدونم-

 ...دیگه بیاپایین!جوگیر-

 آوردى؟ منو کجاست اینجا...نمیام-

 ...سرسبزه و خوشگل چقدر ببین...نیست بدى جاى...نکن اذیت بیاپایین ترانه-

 کیه؟ خونه اون...ینممیب دارم-

 ترانه؟ میترسى نکنه-

 ...دیگه بگو دانیال عه...بروبابا-
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 ...خانومه حاج خونه-

 خانوم؟؟ حاج-

 ...خوب جاى یه آوردمت دیگه پایین بیا ترانه-

 ...سمتش رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ...بداخالق باشه-

 وجود عشق...داره جریان زندگى توش...ترانه خوبه خیلى خونش...بابامه مامان خانوم حاج-

 بهش گز هر که هایى بچه واسه...میبافه بافتنى و سماورش کنار میشینه ها ساعت...داره

 نیووردم باخودم تاحاال رو هیچکسى من...دارم دوست خیلى اینجارو من ترانه...سرنمیزنن

 فقط ولى اینجا میام غمم پراز هروقت...مقدسه برام اینجا ترانه...اوردم تورو ولى...اینجا

 باهام؟ میاى...میخندم

 ..ستا فاصله دنیا یه تو منو بین که نیست مهم...دارم غم دنیا اندازه که نیست مهم...باهات میام-

 ...توام کنار امروز عنوانی چه با من که نیست مهم اصال

 ..بس و میخواهم را تو تنها میدانم من که اینه مهم

 ...میخواهم را تو من باشد اشتباه خودم حتی...جهان تمام پیش خواستن این اگر حتی

 ...میشم حساب اشکان زن االن من که نیست مهم

 !!داری داری دوسم فهموندی بهم زبونی بی زبونه با تو که اینه مهم

 ...یکنمنم ترکت ندا مثل من باشی مطمئن تو کنم کاری میتونستم اگه شاید...منه از گناه شاید

 ...باشی عاشقم میتونستی

 ...شاید

 ...پارسال

 ...دیدمت بار اولین برای...بود ها موقع همین

  کردم گم...موهات الی البه دلمو و
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 پنجم فصل

 دانیال***

 از هترب خودشم...متنفرم سکوتش این از...نمیگه هیچی و نشسته روم روبه ساکت است دقیقه ده

 دستشو جوری این وقتی...اینه اعتقادش خب اما...میده ازارم چقدر سکوت این میدونه کسی هر

 کدوم...نمیدونم من...میکنه فکر داره یعنی میشه خیره جا یه به ساکت و دهنش روی میزاره

 ...پووووف...داده روانشناسی مدرک مرد این به دانشگاهی کدوم...کشوری

 ..دانیال بگیری جلوشو نداری حق تو-

 ...نمیتونم من بفهم...بره بدم اجازه نمیتونم-

 زندگی این باید کی داره؟؟تا کشش چقدر مگه دختر مهمی؟؟اون تو فقط مگه...نتون خب-کامران

 کشیده؟ سختی کم کنه؟مگه تحمل رو

 ...ترانه نه مریضتم من کنم فکر هه-

 توق هر هم تو..سرگردون باشه جا این اون میخوای..میخوای چی نمیدونی خودتم تو پسر-کامران

 بره؟ بزاری نمیتونی چرا اره؟دانیال پیشش بری بده حالت دیدی هروقت..کرد گیر کارت

 ...بره نداره حق چون...چون-

 اون؟ زندگی تو هستی کی تو؟؟تو میگیره ازش حقو این جدا؟؟؟کی-کامران

 داری دوست رو ترانه تو چون چرا بره؟میدونی نمیخوای چرا؟؟؟چرا-کامران...بره نمیخوام-

 ..کردی ثابت رو موضوع این ها بار و ها بار...دانیال

 ..کردی ثابت...کنم فکر ندا به کمتر میکنه کاری ترانه گفتی که شبی اون

 ...کردی ثابت میره یادم دردام ام ترانه کنار وقتی گفتی که روزی اون

 خوب دیارم گفتی...شد راضی دیارم گفتی...کردی خبر شهرو حالی خوش از که روزی اون

 ...کردی ثابت کرد راضیش نجتم فرشته...کرد راضیش ترانه گفتی...میشه

 وستد رو ترانه تو...کردی ثابت میکنه نامزد اشکان با ترانه امشب...کشیدی عربده که شبی اون

 ..نفهمی تو...احمقی چیه؟تو میدونی ولی....دانیال داری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

262 

 

 ...گرفتی ترانه از رو ندا انتقام تو

 ...شده عاشقت پناه بی دختر اون میدونستی چون

 بین از میگفتی ترانه کردی؟به کار چی یادته؟؟تو میزد الس دوستات با تو جلوی میاد؟؟ندا یادت

 ..کنه پیدا دختر دوست واست دوستاش

 میگن تو به اخه...کردی بیشتر روز به روز عذابشو...میکشه زجری چه میدونستی که این با

 کنندهش میدونستی..داشتی خبر مشکالتش نه؟از داشتی خبر دختر اون زندگی از تو-مرد؟کامران

 دیدی دیگه که دادی؟؟هوم؟حاال بازیش همین واسه...داره فرق ندا با جنسش میدونستی..است

 بره؟؟ نمیخوام میگی اومدی کنه زندگی میخواد...نمیکشه دیگه...بریده

 تا نهک ازدواج باهات بخواه ازش بعدم...بخواه معذرت حماقتات تمام خاطر به برو..نره خب

 ...تمام...نره

 ...جون پسر پزشکت نه...بود بزرگت برادر عنوان به حرفا این

 ...نمیشه...نمیشه...نمیشه-

 نمیشه؟؟؟ چی واسه...میکشی عربده داری باز که تو-کامران

 میفهمی؟؟ بوده اشکان زن ترانه-

 دتیا...داشتی رابطه ترانه با تو بودن باهم اشکان و ترانه وقتی میکردم فکر جدا؟من هه-کامران

 رفته؟؟

 ..لعنتی

 ...خونی کامران اتاق دیواریای کاغذ و شده سرازیر خون انگشتم از...میسوزه مشتم

 ترانه

___ 

 هیچی..شوهیچی میکنم نگاه سواال به چی هر...کنم حفظ ارامشمو میکنم سعی و جلو میکشم مقنعمو

 ...برسم جایی به نمیتونم تقلبم با حتی...سفیده کامال برگم...نیستم بلد هیچیشو

 ...کرده پاس پیش ترم سه درسو این دالرام
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 ...همین کردم فرار خونه از شاید...امتحان جلسه سر اومدم امیدی چه با نمیدونم خودمم هه

 ..نهمیک نگام پوزخند با و میده تکون سر افسوس با که مراقبی به میدم سفیدو برگه...درک به

 ..میکشم عمیق نفس و بیرون میرم امتحان سالن از بهش تفاوت بی

 درک به خب

 خانوم یمببین دیگرو هم باید:کامران.. میکنم نگاه مبایلمو و میارم در کیفم تو از پاستیل دونه یه

 !!لطفا.شایگان

 ...کیفم ته میندازم گوشیمو و میزنم صداداری پوزخند

 ...حتما باشه

 ..نکنم فکر هیچی به و ببرم لذت پاستیلم طعم از میکنم سعی

 فاصله بشه دانیال به مربوط که چیزی هر از بعد به این از من  بدونی بهتره...کامران اقای

 ..چیز هر..میگیرم

 از یدبا...خستم همه از خودم از...شکستم چی هر بسمه...تمومه دیگه...بسه دیگه...بسمه دیگه من

 ..تو بری یادم

 ...دریا به سپردم رو تو...تمومه دیگه

 ...تری راحت جوری این...تنها تنهای میرم من

 ...میکنم کار چی جا این من...میخوام چی جا این...نمیدونم

 من مثل...منه شبیه خندش چقدر...میخنده...دادن بهش رو دنیا انگار...دیدنم با...میبینمش دور از

 ....میخندم اون مثل من شایدم یا...میخنده

 ...میشینه شیشه طرف اون روم به رو

 متنفرم؟؟؟نیستم ازش.. داره لبخند ولی غمگینه چشماش

 ...میدارم بر تلفنو و میکنم پاک گونم از اشکمو قطره

 ...میزنه لبخند
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 ...بابایی سالم-

 ...میزنه لبخند

 بابایی؟؟؟ خوبی-

 بغض زا دارم خودمم...میکنم درک...میکنم حس گلوشو تو بغض...نمیگه هیچی...میزنه لبخند بازم

 ..میزنم لبخند....یشمم خفه

 ...بگم من...بزنم حرف من بزار..نگو هیچی تو...بابا باشه-

 ....بابا دارم حرف واست سال چهار بیستو قدر من...بابا نمیشن تموم من حرفای اخه

 ...میبینم اشکشو قطره...اما تاره چشام

 ...میکنه؟؟؟نمیکنه گریه مرد

 ...خیلی.....بدی خیلی...بابایی-

 ...بابا جون بگی...بابا...بابا...بابا بگم...کنم صدات فقط میخواد دلم

 میکنی؟؟ نگام جوری این چرا چیه

 ....بابا دارم عقده شکلیه؟من چه عقده مگه خب

 ...نمیزنی حرف که االنم

 هستی؟ کی هستی؟؟؟تو کی تو...بابا باشم کارت طلب باید من االن

 ...مرد این میکند سکوت هم باز

 ...بابا کردم اکی بلیتمو...نبودن بخش اثر مهتابت التماسای...بابا میرم دارم-

 ...میرم همیشه واسه جمعه غروب یه دیگه هفته سه

 بمونم؟ چرا اخه

 ..دادم دست از چیزمو همه من

 ..چیز همه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

265 

 

 ...بابا دادم دست از بودمو نیاورده دستت به هنوز که تویی تی

 بزنی؟؟؟ حرف نمیخوای

 چه...نهمیک نگام ترحم با زندان سرباز که میکنه فرقی چه... میمیره تو بدون مهتاب...نرو-علیرضا

 ...چقدره من بودن ضعیف و بدبختی  عمق میکنه فرقی

 نیا دیگه هرگز گفت...نیا دیگه گفت...میمیره من بدون زندگیش عشق چون...نرو میگه بهم

 ...خوبه..خداحافظی واسه حتی...مالقاتم

 ...خوبه خیلی

 ....ای احمق ترانه ای

 شده بسه چَمدونم من

 ..وقته خیلی از

 سخته برام بازم ولی

 خداحافظ بگم تو به

 ..دیوونگیمون

 ..باروون زیر هامون پرسه

 ----------------------... هرگز نمیره یادم از

 ىجون هیچ افتادم راه پرنمیزد پرنده بود خلوت خیلى و بود غروب دمداى هوا...بیرون اومدم زندان از

 دستش از که عشقى و مهتاب به...خودم به...کنم فکر برمو را داشتم دوست ولى نبود تنم توى

 مهتاب مثل یکم منم داستان میکنم فکر که حاال...دادم دست از که عشقى خودمو به...داد

 و بوده آمیز موفقیت دیار عمل گفت بهم دالرام پیش روز چند...کاش...دانیال بودى کاش...شده

 ...دادم ام پى دانیال به...خوبه حالش شکر خدارو

 ...خوبه حاش که خوشحالم میگم تبریک-. 

 ...مرســــى-. 
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 . ؟...ترانه-. 

 بله؟-

 ...ممنونم ازت-. 

 بابت؟-

 ...میشد چى نمیدونم واقعا نبودى تو اگه...دیار بابت-. 

 ...شد راضى که بود خودش اصل نکردم کارى من...نه-. 

 کارى مطمعنم بدونه اگرم...یانه میرم دارم میدونه نمیدونم...نداد امى پى هیچ ودیگه

 جهى وت ولى...میشد رد ماشین گاهى از هر...پایین بودم انداخته سرمو بودمو شده خسته...نمیکنه

 ادموایس شد سبز جلوم مشکى کالج جفت یه یهو میرفتم راه آروم آروم داشتم همینطور...نکردم

 اینجا تو...تو_...دربیارم شاخ سرم رو مونده کم کردمو بلند سرمو نشدم متوجهش من که کیه ببینم

 میکنى؟ چیکار

 ...دوستام از یکى مالقات بودم اومده_اشکان

 خب؟-. 

 ...بریم راه بیایکم-. 

 ...افتادیم راه

 ...زد صدادارى پوزخند

 چطورى؟ باعشقت-. 

 میکنم؟ چیکار من که نداره ربطى تو به-. 

 ...خانومى نکن وحشى اونطورى چشماتو...خب خیل خب خیل-. 

 ...شو خفه اشکان شو خفه-. 

 حاال ىول...میکردى و احتیاط نهایت تو نامزدى دوران توى...باشم خفه نمیتونم دیگه،دیگه بسه-. 

 ...کرد جمت باید دانیال خونه از...چى
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 ...گرفت مچمو باشدت که صورتش توى بخوابونم میخواستم...بودم انفجار حال در اعصبانیت از

 دارى؟ وحشت حقیقت از...باش آروم...آ...آ_

 اومدى داشتم دوست دانیالو من میدونستى که این باوجود که کثافتى توى حقیقت؟حقیقت...هه-. 

 به عصبانیت از...دارى نفرت دانیال از که پستى توئه حقیقت...عوضى من به دادى پیشنهادو اون

 ...بودم افتاده نفس نفس

 هک قبرى اون...نمیکنه حساب آدمم تورو دانیال...ننداز راه بیداد دادو من واسه انقد دیگه بسته-. 

 یاموب که روزى اون از بترس...بترس فقط....ترانه نیست مرده توش میکنى پاره خودتو باالش دارى

 ...کنم طوفان

 سرمای این از لرزیدم....لرزیدم من و بود پارک خیابون اونطرف که ماشینى طرف به رفت...رفت

 ...دادم تکون براش دستمو که میشد رد داشت تاکسى یه...نداشتم جالبى حال اصال...زندگیم

 ...مطهرى...دربست-. 

 ...بیاباال

 زده لشا از بد خیلى موهام و عقب بود رفته مشکیم ى مقنعه دوشم روى بود افتاده چادرم نشستم

 ومدا افکارم زیاد حجم اون همه بازم ماشینو شیشه به دادم تکیه سرمو...نبود مهم ولى بیرون بو

 عشقم که گفت...نداره دوسم دانیال گت کرد تهدیدم...زد هرزگى انگ بهم اشکان...سراغم

 من مرد...مهربون ولى باشه مغرور که هرچقدرم...نیست اینطورى من دانیال نه نه ولى...کثیفه

 تمام میکنم احساس...شکست قلبمو اشکان...گفت اشکان که چیزیه اون از تر بااحساس

 ...عاشقتم...میگفت اشکان روزى یه آخه..شده خورد شخصیتم

 اشکاى این شدن شروع باز...میومد چشمام از اشک و میکردم تکرار ذهنم توى اینارو همه

 سوآدر مطهرى بودیم رسیده که اومدم خودم به وقتى ولى بود چند ساعت بود کى نمیدونم...مزاحم

 مهتاب که نبود مهم...تو رفتم کردمو باز درو بودم خونه دم اى دقیقه ده و دادم راننده به

 یه یزم روى...هیچى نیست مهم هیچى دیگه...نیست بازم تهران که وقتیم که نیست مهم...نیست

 قعاش مهتاب که نیست مهم اصال...شد تیکه هزار...دیوار به کردم پرت برداشتمو بود خورى میوه

 که وت به لعنت اشکان اون به لعنت...شکست اونم کردم پرت برداشتمو خوریو شکالت...ظرفاش

 تدرس...من مثل درست شد تیکه تیکه...شد خورد...شکست که بود ماگم ایندفعه...کردى خوردم
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 نصیبم که بود اشکان پوزخنداى هرکدومش ازای به خوردشدو که ترانه شخصیت و غرور مثل

 اردیو کنار همونجا...شدید نه ولى میومد خون...بودو بریده دستم...زندگى این به لعنت...میشد

 سح یه بود کرده یخ دستام...بود بریده امونمو که بغضى دادم قورت چندمین براى و...نشستم

 .... .نفهمیدم هیچى دیگه همو رو افتادن پلکام بود گرفته وجودمو تموم که بود بدى خیلى

 هک سرومى هاى قطره به خورد چشمم...بازکردم چشمامو سختى با میکردمو حس که گسى باطعم

 ...میکرد نگام ترحم شایدم و باخشم،ناراحتى داشت که ومهتابى میشد بدنم وارد داشت

  باالخره؟؟ اومدى بهوش_

 ...نگفتم هیچى

 درچق بود؟میدونى خونه وضعه چه میکنى؟اون چیکار دارى هست حواست هیچ...نمیزنى حرف چرا_

 دعواش جونش باندا ریختى؟ها؟باز بهم تو که شده چى دانیال اون بود؟باز رفته خون ازدستت

 شده؟

 ...زدم جیغ

 بســــه...بسه-. 

 هیچ دانیال که کنن آورى یاد میخوان همه اینروزا چرا نمیدونم...سوختم باهرکلمش نزد حرفى دیگه

 مروسرو این ببینم بخوری واست بیارم چیزی یه پاشو...نمیدونم نداره من به نسبت اى عالقه

 ...بیاره درش بیاد پسره این به برم نمیشه روم واال....دربیارم باید چجوری

 میگی؟ چی پسره کدوم-

 دیشکون زدی نبوده و بود چی هر دیدم خونه اومدم واال..دکتره...دیگه پایینیه پسر همین-مهتاب

 ..دز سرم بهت بعدم کرد پانسمان دستو اومد این کنم کار چی نمیدونستم میت عین که خودتم

 چه ستتد نگا افتضاحه کارش خیلی پسره کنم فک ترانه میگم..بستمش شده تموم وقته خیلی

 ...شد پیدا رگت تا زد سوزن باری چل سی یه که اول...شده شکلی

 ..میاد بهم زندگیم چیز همه بدبختم؟؟کال چقدر من میبینی

 ..که...شوهرم از اون
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 ...اوردی خودت روز به چه ببین...من دختر اخه...تو از این

 مبخواب تو تخت رو نمیخواستی...خوابیدم خودم تخت رو کی من...اینجا اوردیم چرا...بسه مامان-

 ...کاناپه رو میبردیم

 جاک اخه؟؟؟ببینم تو نظر به کنم فکر موضوع این مورد در میتونسم لحظه اون من ترانه-مهتاب

 ...واسم بیار دستمال یه میارم درش خودم-بود؟ چی خاکیه چادر بودی؟اون

 خوب بود؟امتحانت چی چادر..نکن عوض بحثو...خنگ دختر. بمیرم اااوف...ها میسوزه-مهتاب

 ...میشه خونی جا همه االن وای یواش شد؟؟ای

 سرهپ این نیس معلوم...میسوخت اندازه بی دستم تا هردو..بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از

 ..پایین میرم ها پله از مامان از تر زود....اورده سرم بالیی چه

 ...میکنه تحریک گشنگیمو میاد خونه ازاشپز که سوپی بوی...میکنه درد معدم

 ...نمیشه تموم چرا نقاش نق این نمیدونم من..میزنه غر داره هنوزم مهتاب

 ...میز پشت میشینم و میکنم هدایت گوشم پشت به کوتهمو موهای

 ...شده تنگ موهام واسه دل

 ولی...بشه دعوامون ظرفاش خاطر به کلی میکردم فکر مثال..داشتم توقع مهتاب از اینا از بیشتر

 -....روم به رو میشینه خودشم و جلومو میزاره سوپ پر بشقاب یه..شده وارد نصیحت در از فعال

 ...خوبه واست روش بچکون هم تاه لیمو مامانی بیا-

 ...دارم دوسش

 ...میزنم لبخند

 ..دارم دوسش مهتابو من

 ...میکنه گرم سردمو تن سوپ گرمی

 ..میاد ها شیشه پشت از بارون نم نم صدای

 ..سره خیلی بیرون هوای
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 ..امسال و اسفنده یک

 که سالیه اولین

 ...خرابم انقدر

 ..میکنم فکر من و ساکته مهتاب

 ..میکنم فکر چیز همه به

 ...شدم خل.. ندارن خوابیدن واسه جایی بارون تو االن که هایی بچه به

 ...ترانه-مهتاب...میکنم فکر کار های بچه به جهنم این وسط...شدم خل خیلی

 ..هوم-

 ...امروز...امروز-مهتاب

 ...زندان رفتم-

 چرا؟..چ-مهتاب

 ..میرم دیگه هفته سه میگفتم بهش باید..میزدم حرف باهاش باید-

 شد؟ بد حالت...همین واسه-مهتاب

 ...بخورم بزار گشنمه مامان..دیدم اشکانو..نه-

 ...میاد خون دست از داره-مهتاب

 ..نبودی جوری این که تو..میکنی؟مامان گریه چرا تو...بیاد خب-

 ...میمیرم من بری اگه-مهتاب

 دارمن دادن دست از واسه هیچی دیگه من...کرده کار چی باهام زندگی این ببین..ببین منو..مامان-

 ..مامان

 ...گذشتم کردنم زندگی خیر از دیگه حتی...بمونم زنده بتونم تا میرم فقط من

 ...مامان ببین منو
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 ..دارم دعوا همه با مامان  میترکه بغضم بزنه نیشم پشه...مامان دارم روحی مشکل...مریضم من

 یا...دارم خاطره دانیال از یا کنم نگاه شهرو این جای هر من...بیرون بزارم خونه از نمیتونم پامو من

 ..اشکان..

 هک عذابایی همه اور یاد تخت اون چرا؟چون میدونی بخوابم خودم تخت رو نمیتونم دیگه حتی من

 ...اشکام همه...کشیدم

 ...بخونم نمیتونم درسم کشور این تو دیگه من

 ...مامان مردم من

 ...میمیرم بری اگه نگو

 امرانک...نره ترانه کنم چیکار فکرمیکنم دارم نشستم که ساعته چند االن...اوووف****** دانیال

 ممدو عشق ترانه که منى...من براى حیف ترانه ولى...کنم ازدواج باهاش بگمو بهش برم میگفت

 فتگ بهم اشکان...هفت ساعت...داره پرواز دیگه دوهفته گذشت هفته یک...کالفم نمیدونم...باشه

 هوام حالو یکم شاید برم...شام برن میخوان ها بچه از باچندتا باشم میعاد پارک هشت ساعت

 تى با طوسى شلوار یه...بیرون اومدم گرفتمو دوش اى دقیقه ده حموم رفتم پاشدم...شه عوض

 زدم برداشتمو سوییچمو...باال دادم ساده خیلى موهامو...پوشیدم مشکى کالج مشکیو شرت

 ...بیرون

 ...همه به سالم...سالاام_

 چطورى؟ داداش سالم-مهرداد

 ...نیستم بدک-. 

 ...کردم پرسى احوال و سالم باهمه

 شام واس کجامیریم-. 

 ...بادوغ بخوریم مشتى بلغارى میخوایم دبیرستان دوران مثه پز سگ کریم-اشکان

 ...دوران اون نمیشد تموم هیچوقت کاش...زدم لبخندى

 ... .بدو مخصوص دوغاى بااون بخر بلغارى تا شیش بپر مهرداد-. 
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 ثیفىک همه بااون خدایى ولى پز سگ میگن بهش که کثیف انقد کریم...بیاد و تابخره رفت مهرداد

 ..خوشمزس ساندویچاش بازم

 ...خورد بادوغش کریمو بلغاریای باید که الحق:اشکان-

 ...اوهوم:دانیال-. 

 ...خودتی تو اینطوری هرزه دختره اون بخاطر که نگو دانیال تو چته-. 

 ...نمیکنم فکرم ندا به حتی من هه-

 ...میگم سابقمو زن...هه...نبود باندا منظورم اصن من ندا؟؟نه-. 

 ...شدم دیوونه...کشید سوت گوشم

 ..کرد زنش رو ترانه که این خاطر به نه

 ...میکرد مقایسه ندا با رو ترانه داشت اشکان

 یتاعصبان با...داشتم نگه و ترمز رو رفت پام اختیار بی...میزد ترانه به هرزگی انگ داشت اشکان

 ...طرفش برگشتم

 رزهه میگی داری ای ترانه دیوانه میگفتی روز شبانه که میزنی؟؟تویی زری چه داری میفهمی تو-

 است

 ...بودم دیوونش خب اره...نداشتین رابطه بگی میخوای یعنی..هه-اشکان

 ..شو خفه اشکان-

 

 با اونم...زدی خنجر بهم پشت از...منی برادر تو میکردم فکر من..دانیال شو خفه تو-اشکان

 دیوونشم؟؟ میدونستی که دختری

 ...نیست جوری این...این-

. 

 چجوریه؟؟؟ها؟ جدی؟؟؟پس-اشکان
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 من...نزدم خنجر اشکان به من...نبود جوری این...رفت و شد پیاده ماشین از و بزنم حرفی نزاشت

 ..نیستم..نیستم پست انقدر من...نگرفتم ترانه از رو ندا انتقام

 ...لعنتی

 ...لعنتی

 ...خدا اوف

 ...یزد گند دانیال زدی کنه؟؟کی؟گند ارومم اعصبانیتم اوج تو میخواد کی نیست ترانه که حاال

 !!لبام رو میشینه جونی نصفه لبخند دیار اسم دیدن و گوشیم صفحه شدن روشن با

 ..خانوم فندق جونم-

 نم بیمعرفت؟؟تا بگیری من از خبر یه نباید یعنی...ندارم دوست اصال...دانیال بدی خیلی-دیار

 ..بدی بپرسی؟خیلی حالی یه نباید تو نزنم زنگ

 خوبی؟..ببخشید میگی راست تو جونم خواهر اروم-

 ردمبرگ میخوام...ایران بیام میخوام من نمیده گوش حرفم به اصال بابام دارم درد خیلی...نه-دیار

 جوری یه بابا دانیال...بابا فندق نشدی خوب هنوز میگه نمیزاره ولی...تو پیش بیام..خونه

 ...میارم در شاخ دارم اصال میرسه بهم همش...پیشمه همش...شده مهربون خیلی...شده

 دیار؟-

 هوم؟؟-

 !!تو میزنی حرف امشب چقد-

 ..اه میشه جمع باهم همش نمیزنی حرف باهام که بس خب توعه تقصیر...بدی خیلی دانیاااال-

 ...کن صبر دیگه یکم دیار کن گوش بابات حرفای به-

 کجایی؟بیرون؟..هوم-دیار

 ...نشد ولی بخورم چیزی یه بودم اومده اره-

 ترانه؟ با یا تنهایی-دیار
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 ...دیار میره ایران از داره ترانه-

 ...شده تنگ برات دلم نمیدونم-میره؟؟؟؟؟؟کی؟کجا؟چرا؟؟؟-دیار

 ...داری دوست رو ترانه تو... تو..میکردم فکر من....دانیال...شده تنگ دلم منم-دیار

 باش خودت مواظب دارم دوست نزدیکمه پلیس..میزنیم حرف بعد دیگه بیخیال-

 ....خدافظ اوکی-دیار

 ...میخواد چیزا خیلی دلم.

 ..ارامش

 چیه؟؟ ارامش

 !!!تلخ و سرد نسکافه لیوان یه

 تنهایی

 سکوت

 خاموشی

 !!!تو شایدم یا

 ...میخواد رو تو دلم

 ...ارامشم میخواد رو تو عجیب دلم امشب

 نفس و..لکامپ پشت میکشم دستمو و میکنم پارک نمیدونم اسمشم حتی که خیابونی کنار ماشینو

 ..میکشم عمیق

 ...خستم چقدر خدایا

 اون چقدر...ترانه و دیار منو از سلفی عکس یه!!میشم خیره صفحم بکگراند به و میدارم بر موبایلمو

 ...گذشت خوش روز

 یقهدق چهل مال سینش لَست...ترانه صفحه تو رفتم. شدم اما پی هجوم بیخیال و واتساپ رفتم

 ...بود پیش
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 ..خوابه شاید

 ...نمیخوابه زود ترانه نه

 "شده تنگ برات دلم"

 ...میکنم پاکش که نمیکشه طول ثانیه ده

 "ببینمت باید ترانه"

 ...ببینمت چی واسه...نمیشه...نه

 "..ترانه"

 وقت هر...هست همیشه ترانه..بده همینش...میشه انالین سریع...فرستادم نکردمو فکر چیزی به

 نمیفهمم رو تو قدر که احمقم من چقد..هست میارم کم وقت هر..هست میخوام که

 "بله؟"-

 "خوبی؟"-

 من سر از دست دانیال دیگه بسه..عزیزتون دوست حرفای با مخصوصا...خیلی اره"-ترانه

 "بردارید

 "باشی؟ اروم گفته؟میشه چیزی ؟اشکان..شده ترانه؟؟چی میگی چی"-

 "ارومم"-ترانه

 "میکنی؟؟ گریه داری"-

 "نه"-ترانه

 "گفته؟ چی اشکان"-

 اما میکردم محلی بی اون به گفت...زدم الس تو با جلوش گفت...تونست که چی هر"-ترانه

 "...تو با جلوش

  "..دانیال نبود حقم این"-ترانه
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 ترانه...بگیره انتقام میخواد شاید نمیدونم...چشه نیس معلوم...بود زده حرف م باترانه اشکان پس

 آرامشى براى دلم...شده تنگ براش دلم...بهش ندادم جواب ولى زدم رید پیامشو...ناراحته خیلى

 ...شده تنگ میده بهم که

 ترانه؟_

 بله؟_

 توچال؟ بریم فردا میاى-. 

 چى؟؟ براى توچال-. 

 ...بزنیم حرفم...بخوریم صبونه یه باال اون بریم-. 

 ...میام...باشه-. 

 ...دنبالت میام هفت ساعت پس-. 

 اوکی-. 

 *******ترانه

 قمعش براى شده که بارم یه حتى...کنم درست براش من میخواد دلم...بخره؟ صبونه میخواد اونجا

 نون اشقع دانیال که میدونم اینو ولى...یانه باز نونوایى نمیدونم هشت ساعت...کنم درست صبونه

 هنوزم...تهس نونوایى خیابون سر...بیرون میرم میپوشمو دستى دم لباس یه زود پامیشم...سنگکِ

 طول قهدقی بیست نیستو شلوغ زیاد خداروشکر...وایمیسم صف توى میرم میزنمو لبخند میپزه

 چاى...بخر چى همه داشتم دوست....سوپرمارکت رفتم نونوایى از...تابخرم میکشه

 که طورى...الزمه صبونه براى که هرچى میخرم چى همه....و نپتون،عسل،پنیر،کره،مربا،خامه

 باید...نیمه و نه ساعت...خونه رفتم کردمو حساب همرو دید همرو اون وقتى کرد تعجب فروشنده

 چالتویخ وسایلومیزارم همه...جانونى توى میزارم میبرم نونارو...بلندشم زود صبحم بخوابم زود

 میگیرمو ربع یه دوش یه حموم میرم...نفهمیدم گذرزمان این از هیچى من و شده نیم و ده ساعت

 هدف این اما تختم تو رفتم و کردم تنظیم شیش گوشیمو آالرم که این از بعد یازده ساعت آخر

 ..خیلى بکنى کارى عشقت براى خوبیه حس خیلى...بالبخند
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 کش یه...پاشدم خواب از شد بلند شیم ازگو که صدایى بااولین بودم خوابیده سبک که انقدر صبح

 و دست دستشویى میرم پامیشم جام از زود دیقس پنج و شیش وااااى دادم بدنم به قوس و

 ونارون اول برمیدارم نیکو پیک سبد...تابجوشه میزنم سماورو بیرون میام زود میشورم صورتمو

 میزارم چاقوم و بشقاب...توسبد میریزم اینارم خامه و پنیر سبد تو میزارم بعد نایلون توى میزارم

 کم ور میزنمش...جوشیده سماور...دقیقه بیست و شیش ساعت...بشه پز آب تا میزارم مرغم تخم

 زیر...میپوشم ایمو سرمه باز جلو مانتو با اى سرمه کن گرم شلوار یه اتاق تو میرم...بمونه داغ تا

 جلو ممیر...برمیدارم آبیمم شال...سرده توچال االن چون میپوشم آبیم سبز سىویشرت یه مانتو

 نسبتا چشم خط یه...مالیم گونه رژ یه...شم روح مثل که زیاد نه میزنم پودر کرم...آینه

 میزارمشون پختن مرغا تخم...پنج و چهل و شیش ساعت...میزنم قرمز رژ یه کلفت،ریمل،وآخرم

 به هدقیق پنج ساعت...توسبد میزارم اونم میکنم جوش آب پر فالکسم...توسبد بعدم ظرف توى

 ...بیاد تادانیال پله رو میشینم و میپوشم کتونیامو جاکفشى از سرمیکنم شالمو هفت

 یکتراف که میدم امیدو این خودم به پله روى نشستم هنوزم کالفم...نیومده  نیم و هفت ساعت.  

 قطره یه..نیومده هنوزم ولى هشت ساعت...نمیده جواب میزنم زنگ...نیومده تاحاال همون واسه

 ایدب موضوعى هر سر که من به لعنت...میکنم پاک محکم دستم باپشت...میریزه چشمم از اشک

 نگران خیلى...آشپزخونه توى گذاشتم سبدو تو رفتم و کردم دروباز...میدم قورت بغضو...کنم گریه

 خودم تو مار مثل...افتاده اتفاقى چه یعنى...برنداشت ولى زدم زنگ بارها شده چى یعنى...شدم

 اعتس...میگرفت گریم داشت دیگه...شد تموم موبایلم شارژ گرفتم شمارشو انقدر میپیچیدم

 ...شد تموم تحملم دیگه...نه

 سالم الو-. 

 اکباتان براى میخواستم ماشین یه-. 

 ...بیاد زود فقط...بله-. 

 ودتخ خدا اى...همینه حتما آره سایلنته گوشیشم مونده خواب شاید اصن خونش دم میرفتم باید

 ...کن بخیر ختم

 تمام نمیده جواب میزنم زنگشو که هرچقدر خونش دم رسیدم ساعت نیم از بعد اومد ماشین

 ادنی تافردام اگه حتى نشستم خونش جلوى همونجا...ده ساعت...افتاده رعشه به بدنم سلوالى

 که مبرنمیداشت زنگ از انگشتمو دیگه...ربع و ده ساعت...میزدم زنگ بار یه دقیقه پنج هر میمونم
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 رد یکى هارو پله و تو رفتم سرى بادو...شده باز در باورنمیکردم...اومد زنگ تیک صداى دفه یه

 .... . باال رفتم میون

 کجایی؟؟؟....دانیال-

 !!!نبود دانیال از اثری هیچ و بود باز خونه در

 ...نبود ازش اثری هیچ تر جلو میرفتم چی هر

 کجایی؟ تو... تو...میترسم دارم من دانیال-

 ...بود باز حموم در خوابش اتاق سمت رفتم

 ...میومد ابم صدای

 ...خدا یا

 ..کردم چیزی هر دیدن اماده خودمو و بستم چشمامو

 ....نیال دا-...زدم صداش رفته تحلیل صدای با

 ...اب دوش زیر بود نشسته لباس با دانیال...کردم باز اروم حمومو در

 ...دانیال-

 ....نمیگفت هیچی

 ...بود شده جمع خودش تو بچه یه مثل و بود کرده بقل زانوهاشو...نمیکرد کاریم هیچ

 ...میکنم سکته دارم که من بگی؟؟؟خب چیزی یه نمیخوای...علیپور اقای-

 ..شد خیره چشمام تو و باال اورد اروم سرشو...موند  ساکت بازم

 ...بود خونی چشماش...نه قرمز...بود قرمز قرمزه چشماش

 ...کن رحم خودت...شده چی خدایا...شد سرازیر اشکام ناخوداگاه

-...جوریه این دانیالم صدای چرا خدایا... زرزرو الغرمردنی میکنی گریه داری دوباره که تو-دانیال

 شده؟؟؟ چی خدا رو تو....دانیال
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 ترانه؟،،-دانیال

 شده؟؟؟ چیزیش دیار جانم؟؟؟دانیال-. 

 ترانه؟-دانیال

 جونم؟-

 ....کرد خودکشی..ندا-دانیال

 کی؟؟.کرد؟؟ چیکار...چی-

 !!چقدر؟؟ تا درد اخه...خدایا...بزنم حرف حتی نمیتونستم...میلرزید تنم تمام

 ...مرد...کرد تموم صبح امروز...مرد ندا...ترانه-دانیال

 ...کنم کار چی باید االن..باشه چی العملم عکس باید االن میدونستم کاش

 ..بود یخ یخ اب..کردم جمع شکمم تو هامو زانو و نشستم دانیال کنار رفتم

 ...بود جاری اشکام معمول طبق

 میکنی؟؟ گریه کی واسه ؟؟داری.مرگته چه اخه دیگه االن

 ...بود سالش پنج و بیست فقط ندا خدا اخه

 . اخه

 ..دانیال شونه رو گذاشتم سرمو

 ...نگفتم هیچی

 بکشه؟؟؟ خودشو تونست چجوری..کنه کارو این تونست چجوری-دانیال...نگفت هیچی

 ...میخوری سرما... یخه خیلی اب...شو بلند جا این از دانیال-

 ...میام دیرتر من...برو تو...ترانه میلرزه فکت-دانیال

 ..خوام...نمی-
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 وخودش خواهرکوچولوم...کرد راحت خودشو میگفت...بوده بد خیلی حالش میگفت نسترن-دانیال

 ....کرد راحت

 لندب اومدم...چکید اشکم قطره و زدم لبخند...میلرزیدم داشتم برداشتم دانیال شونه رو از سرمو

 تر ردس  من تن از تنش.. بقلش تو شدم پرت یهو کشید و گرفت دستمو پشت از دانیال که شم

 ...شونم رو گذاشت سرشو و...کمرم دور کرد حلقه دستاشو...بود

 ....نمیومد باال نفسم

 ...نرو ترانه...نرو-دانیال

 ...نمونده ضعیف های ناله جز هیچی اش مردونه صدای از...صداش

 مپیش همیشه مثل...نزار تنهام...ترانه میخوام معذرت کارام همه خاطر به...میخوام معذرت-دانیال

 ...بمون

 ...نمیرم من..یال...دان-

 ..ببخشید  ترانه-دانیال

 !!!میکنه گریه

  من مرد

 ..میشود بچه

 ...گاهم تکیه میگرید ارام چه و

 زندگیم؟؟ تموم میکنی گریه جوری این درد کدوم خاطر به

 باورم...ندارم دوسش دیگه من ترانه...ولی..رانهت کردم فراموش ندارو وقته خیلی خدا به-دانیال

 میکنی؟؟

 ...بمیرم میشد کاش.

 ...میکنی یخ داری...بیرون بریم..بیا-دانیال
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 ره روی و سر از...تخت روی نشستم...میلرزیدم من و میخورد تلو تلو..شد بلند گرفتو دستمو

 رو نشست خودشم...من دور انداخت پتو یه و کرد زیاد گرماییو سیستم...میچکید اب دومون

 ......زمین

 ****دانیال

 هک بدوزم کجا به را نگاهم....میبارد باران افتم مى یادتو شهر هرکجاى که هستم بارورى ابر من

 ... باشى نرفته هنوز

 ...بخوابه شد راضی باالخره که ساعته نیم

 ...امروز

 ..زندگیمه رو بدترین شاید

 شب به و میگیرم خواب غرق ترانه از نگاهمو...میزنم پک سیگارمو جیبمو تو میکنم فرو دستمو

 ...میشم خیره تهران

 ..میری و میلرزه تنم

 ...نیست حواست

 ..میگیری کام هوامو

 ...نیست حواست

 ..رفت

 گلوم..میدم قورت سختی به دهنمو اب..میبندم چشمامو و میزنم دیگه پک یه...رفت و کشید پر ندا

 ...میکشه تیر

 ...منه نوبت حاال و پایین اومده زور به ترانه تب

 ...میشم خیره معصومش صورت به

 ...اروم خیلی...ارومه

 ..نشد اعصبانی...نکرد ترش...نکرد قهر کوه نرفتم که این با امروز
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 ...شد نگران

 ...احمق من نگران

 لصهخ اون پس کو...میکنه ارومت سیگار نمیگن مگه...لعنتی این نمیکنه کاری هیچ چرا پس...اه

 ..دش سرازیر اشکاش بازم شده چی بدونه حتی که این بدون دید حال اون تو منو وقتی شیرین؟؟

 خوابه...منظمه و عمیقه نفساش..کرد گریه هم ندا مرگ واسه حتی ترانه... او گریه زرزرویه این

 ..سمتش میرم و میکنم خاموش جاسیگاری تو سیگارمو...خوابه

 ...داره تب هنوزم..گونش رو میکشم اروم دستمو

 ..دکتر ببرمش میشد راضی کاش..کنم کار چی باید نمیدونم و شبه ده نزدیکه ساعت

 ..میکنم خفگی احساس بازم میکشم عمیق نفس چی هر چرا

 ...اما کنم حلش خودم تو اروم و بخوابمو کنارش میخواد دلم

 ...میترسم

 ...سراغش اومدم تنهاییم خاطر به بازم کنه فکر میترسم

 ...بردم پناه بهش که نداست مرگ غم از کنه فکر میترسم

 ...بونهبچس ناپاکی لکه زندگیم موجود ترین پاک و ترین معصوم به..اشکان مثل یکی میترسم

 ...میترسم ارامشم به رسیدن واسه من

 قدرچ...کنارش میشینم...داغه هنوزم...نگرانشم من ولى خوابیده آروم ترانه....شده سنگین سرم

 لبام...ردشنخو تکون اصال...بوسم مى پیشونیشو و جلو میرم اختیار بى...داشتنیه دوست دختر این

 تمیز ایه هحول دستمال بایه آب لگن یه پامیشم....کنم پاشورش باید حتما...رفته باال تبش...شد داغ

 زیر...شد داغ دستمال دقیقه دو از بعد پیشونیش روى میزارم میکنم خیس و دستمال...برمیدارم

 رزج دلیل منم همیشه...منه بخاطر همش...میگه هذیون داره کنم فک...میکنه صدام بار چند لب

 وىر میکنم خیس و دستمال بار چند...مهربونیه و آرامش از کوهى برام ترانه...دختر این کشیدن

 فوناستمانی دونه یه قرصا جعبه از میرم...اومده پایین تبش یکم میکنم احساس...پیشونیش

 ...آب لیوان بایه برمیدارم
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 ترانه؟-. 

 ...نمیده نشون العملى عکس هیچ

 . ترانه؟-. 

 میکنم ازب پلکاشو الى کوچولو یه...باال میارم سرشو یکم گردنش زیر میندازم دستمو...هیچى بازم

 این عجیبه حرکاتش همه!کرد باز دهنشو لباش به خورد قرص وقتى...لباش سمت بردم قرصو

 دوباره...برداشتم دستمو...داد قورت قرصشو خوردو آب یکم دهنش سمت بردم لیوانم...دختر

 میخورمو خودم قرصم یه...خورده قرص االن که انگار نه انگار خوابید و شد بسته کامل چشماش

 پهلو به...نمیبره خوابم عنوان هیچ به ولى...میبندم چشمامو...نیمه یکو ساعت...میکشم دراز پیشش

 ...ترانه سمت میخوابم

 بازدم دم

 بازدم دم

 ...خوابه آبی چشم...میزنم لبخند

 ...میزنم حرف

 باشه؟؟ میزنم حرفمو ولی خوابی که نیست مهم...نمیشنوی تو که نیست مهم-

 ...میبنده دوباره و میکنه باز اروم پلکشو الی

 ...من سمت...میخوابه پهلو به اونم

 میکنم شروع...بستست چشماش

 ...ترانه راسته همش حرفام ولی....نه یا میکنی باور حرفامو نمیدونم-

 ..زندگیم تو میومدی  نباید تو

 ...بودم بریده جا همه از که وقتی درست اونم

 ..بودی ارامش تو...بودی اروم شیطونیت اوج تو..بودی اروم تو...بود ندا برعکس چیزت همه تو

 ..بودی واقعی..بودی صاف...ترانه بودی پناه بی تو
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 ..بود برعکس چیزت همه تو

 تو...نکنم فکر بهش رو ای لحظه نمیتونم...من.. بود دروغ چیزش همه اون...نبود جوری این ندا

 ..ببینم خودم چشمای با و میگفتن همه که رو چیزی اون کردی کاری تو...شدی باعثش

 ...کردی ممکن منو زندگی ممکنای غیر همه تو ترانه

 ...میشه بیهوش بازم...میشه باز چشماش و  میخوره گره هم تو هاش ابرو

 ...سرده خیلی...سرده دستاش...دستش رو میزارم دستمو

 ....ندا...خانوادم...پدرم.  مادرم...شدم ترک عمرم همه من-

 ...میری همیشه واسه زودی به توام...میکنی ترکم توام

 ...قشنگه انقدر اسمت چرا..ترانه

 رانهت تو اسم.. میشم عصبی ته ته میگه بهت مارال وقت هر میدونی.. دارم دوست اسمتو انقدر چرا

 ...منی زندگی اهنگ تو....است

 ....میگیرم گر دارم باال میره بیشتر لحظه هر بدنم دمای میکنم احساس...میلرزه پاهام

 ..میکنم زمزمه

 ..ترانه بغض میشکنه...میاره من یاد رو تو...سکوتی هر و صدا هر-

 ...شد اخرم ارزوی اول نگاه همون از...میباره هام گونه رو غم

 ...مرد امروز ندا...ترانه

 ...شد خسته خودش از خودشم چرا؟چون میدونی....کشت خودشو امروز

 ..کرد تموم خودشو کار خودش...کنه تموم کارشو ایدز نزاشت مغرور ندای...ایدز

 رفح توان دیگه میکنم احساس..هم رو میوفته اروم پلکام و...میشه تر سنگین و سنگین سرم

 ...ندارم زدن

 ...ترانه

 ...کن باورم
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 دارم دوست

 ...پریده رنگ نگران ترانه به میوفته چشمم میکنم باز چشمامو دهنم خشکى بااحساس

 شده؟ چى-. 

 میوفتاد؟ اتفاقى چه میدونى نمیشدم بلند من اگه داشتى تب درجه شده؟چهل چى-. 

 ...بیارى؟ آب برام لیوان یه میشه...تسلیم باشه...باشه-. 

 ....افتاد یادم تازه...رفت

 ترانه؟؟؟-. 

 ...میام االن بله؟وایسا-. 

 بله؟-

 اومدپایین؟ تبم چجورى-. 

 ...بخور بیااینو اول-. 

 ...گرفتم ازش لیوانو

 هی...اومد اورژانس به زدم زنگ کردم وحشت داغى خیلى میگیو هذیون دارى دیدم پاشدم وقتى-. 

 وبخ تاصبح گفت...بیمارستان نبردنت و پایین اومد تبت خداروشکر که کرد تزریق بهت دارو

 ...میشه

 ...سمتش گرفتم لیوانو

 ...نکنه درد دستت-. 

 بابت؟-. 

 ...چى همه-. 

 کلفت صدامو...آشپزخونه تو بزاره لیوانو میرفت داشت...زد خوشکالش لبخند اون از دونه یه

 ... .کردم

 برسه سوپت...ندارم حال نمیبینى مگه...ضعیفه آهاى_
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 ...بود گرفته خندم خودمم خنده زیر زد

 ...میکنم درست االن آقا چشم-. 

 ترانه باجیغ که میکشیدم داشتم خودمو...بود شده خشک بدنم سرش پشت پاشدم میرفت داشت

 ...باال رفتم متر یه

 شده؟؟ چیههه؟چى-. 

 ...داشتیا تب درجه چهل پاشدى؟؟مثال ازجات توچرا-. 

 برم؟؟ مسترا یه نمیتونم من خب...کردم سکته ترانه واااى-. 

 ...زود چراولى-. 

 ...کردم بسته بازو چشمامو

 ...چشم-. 

 دیشبمو حرفاى یعنى...دستشویى سمت رفتم منم بیرون رفت ازاتاق و رفت غره چشم یه

 و یکنمم اب از پر دستامو با و میکنم باز ابو شیر..میگذره ندا رفتن از روز یه امروز!شنیده؟نمیدونم

 ..میشد کم گرما این از یکم کاش....میشد کم التهاب این از یکم کاش..صورتم به میپاشم

 ...میخورد بهم من اشفتگی این از حالش ندا..بلند ریشم ته و شده معمول حد از تر بلند موهام

 ...ندا...ندا

 ....لعنتی

 ....گوشم تو میره اب...سرد اب زیر میگیرم سرمو

 ...ندا بازم...خدا من به لعنت

 ...میشم رد خونه دراز راهرو از و میبندم دسشویی در

 ...پریشونه عجیب و است  اشپزخونه تو ترانه

 موج اعصبانیت حرکاتش تمام تو...میشم خیره ایش پریشونی این به و و اپن رو میشینم

 جوریه؟؟ این چرا شده چش..میزنه
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 ...میکنه خورد پیاز داره بکنه بهم هم نگاهی ترین کوچک حتی که این بدون

 ترانه؟؟ میگم اروم

 ...تب داری نمیدی؟تب گوش حرف چرا..بخواب جات سر برو گفتم بهت-

 میکنی؟ دعوام چرا خب-

 ...ندارم حوصله دانیال برو-ترانه

 شده؟؟ چی-

 ...اخ..هیچی-ترانه

 ...نیستی مواظب چرا اخه باخودت کردی کار چی..شد چی-

 ...اه همش کوچیکه زخم یه خب نده فشارش اایی..هیچی-ترانه

 ...حال تو برو نمیخوام هیچی...نمیخوام سوپ اصال برو-

 ...اب زیر گرفت دستشو و قابلمه تو کرد پرت چاقو

 زده؟ حرفی شده؟کسی چی بگو خب...جان ترانه-

  کردن الخروجم ممنوع..زد زنگ علیرضا وکیل-ترانه

 ...دادم قورت خندمو زور به

 چى؟؟چرا؟؟-. 

 و تحقیقا تاپایان همین براى بدیم همدست که میدن احتمال اونا قاچاقچیه بابام ببخشیدا-. 

 ....شم ازکشورخارج نمیتونم بازجوییاشون

 ...اونورتر ماه یه حاال نداره غصه که بابااین...عععه-. 

 ...بکشم بایدزجر بیشتر شایدم ماه یه آره-. 

 !حرفیه چه این زجر؟ترانه-. 

 ...آقادانیال میگفتى همینارو هرزه میگفتن بهت وقتى توم-. 
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 ...زدبیرون آشپزخونه از بااخم

 ...دیوونه میشى ناراحت چرا حاال ترانه-. 

 ...میگیره حرصش آدم میزنى حرف جورى یه آخه-. 

 میخورى؟ ناهارچى...کوچولو خانوم حاال باشه-. 

 ... .تومیخورى هرچى چمیدونم-. 

 ...دورگردنش انداختم دستمو نشستم کنارش

 ...رسممیت اینجا از...میترسم تهدیدش و اشکان از...میترسم دانیال-.  ؟!بداخالقى انقد چرا ترانه-. 

 کرده؟ تهدید تورو تهدید؟؟اشکان _.  

 ...میکنه طوفان که گفت بهم روز همون آره-

 ...بکنه نمیتونه کارى هیچ اون ترانه نترس هیچى از...لعنتى-. 

  اشکان تو به لعنت...گرفت اعتماد رنگ چشماش کردم احساس

 ندا؟؟؟ خاک سر بری..نمیخوای..دانیال-ترانه

 ..زد حرفشو لرز و ترس با

 ...کنم کار چی یا بگم بایدچی نمیدونستم

 ...هم به زدیم زل سکوت تو جفتمون

 ...زدم لبخند اروم

 ..میگفتم بهش بابد چی

 ..بگیره گریم و خاکش سر برم  دارم وحشت...میترسم میگفتم

 من بهتره حالت دیگه توام خب...هیچی اصال اه...اخه..میخوام زدم؟؟؟معذرت بدی حرف-ترانه

 ...کرده  کبابم مهتاب خونه برسم..برم دیگه

 تهرانه؟؟ مامانت مگه-
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 ...نممیدو میشه دعوامون بازم خب ولی بودم اینا مارال خونه دیشبم میکنه فکر...تهرانه اره-ترانه

 ترانه؟-

 ..جانم-ترانه

 باشه؟ بریم باهم روز یه-

 ..باشه-ترانه

 اضطراب جورایى یه...رفت آرامشمم رفت...واجورم جور حساى تمام میون موندم من و رفت ترانه

 .ستودمش مى روزى آخه دارم بودن تهى حس یه...ندارفت...دارم

 ****ترانه

 رفاىح دیشب...دادم تکیه ماشین صندلى به سرمو دادمو راننده به آدرسو...ماشین توى نشستم

 یه نیدممیش...بود گرفته گوشام...بشنوم نمیذاشت لعنتى تب اون...کامل نه ولى شنیدم دانیالو

 جورى یه دلم ته میکنم فکر بهش آرامشم؟وقتى میگفت...میگفت آرامش درمورد چیزایى

 خوشحالم جوریه یه احساسم...شد مرگ جوون که ندایى ناراحت ناراحتم لحاظ یه زا ولى...میشه

 و یکنمم حساب پولشو برم راه میخواد دلم کنه پیادم خیابون سر که میگم راننده به...!ناراحت ولى

 سنگین شونم کردم حس لحظه یه...بهتربودم یکم...آروم میزدم قدم داشتم...میشم پیاده

 ...بلندکشیدم هـــــِ و برگشتم سریع...بود مرد یه دست کردم کج سرمو یکم...شد

 ... تو...ت

 دیدی؟ جن مگه چته هیس-

 میخواید؟؟ میکنید؟؟چی کار چی جا این..نیستید جنم کمتراز-

 صحبت باید.. محترم خانوم نمیشدم مزاحمتون بگیرم تماس باهاتون میتونستم اگه-ارتا

 ..مهمه..کنیم

 عممنو و کردید لطف خیلی...پاشیده هم از من زندگی مرد اون و شما لطف دیگه؟به صحبتی چه-

 . شد؟؟ چی ولی بود شده اوکی بلیتم دیگه روز چهار دقیقا من...کردید الخروجم
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 یمکن ثواب اومدیم عجبا..نداره من با ارتباطی هیچ شما  بودن الخروج ممنوع شایگان خانوم-ارتا

 ...میشیم کباب داریم

 ...میگی چی شما نمیفهمم اصال من-

 ...همچینه چرا این...میکنم خراب خودمو االن..شد همچین چرا قیافش خدا یا

 ..تمام و شین من ماشین سوار بیاید دقیقه ده لطفا خانوم-ارتا

 نه؟؟ بگم میتونستم مگه

 ...باشه ب-

 ...نکردم قشنگش اخمای به هم ای توجه هیچ و هم به کوبوندم محکم ماشینشو در

 ... .شیطون بر نفرین-ارتا

 ..بزن حرفتو داری شیطون کار چی-

 خطرناکی ادم اونقدری بابات چون...زیاده هم تو رو پلیس شک الخروجی؟ ممنوع چرا میدونی-ارتا

 پسرش اون از تر مهم و سوم شریک...نیست مهم اینا ولی...بشه برده شک هم تو به که هست

 اینا شایگان خانوم ببین...بزنه حرف بابات تا باشه داشته ابات از آتو یه میخواد و ازاده بیرون این

 درتپ همدست هم تو شاید میگم تو به اینارو که میکنم جرم دارم من اصال...نداره من به بطی هیچ

 ..باشی

 علیرضا واسه که چیزی هر و خودت...زیاد خیلی...باش خودت مواظب...میگم بهت اینارو من ولی

 ...مهمه شایگان

 ...اشپزخونه کف میشینم و میدارم بر نسکافمو لیوان

 ...میرم فرو خودم خلصه تو گوشیم صدای به بیتوجه و میزنم گاز شکالتمو از تیکه یه

 "کنن شک هم تو به که هست خالفکاری ادم اونقدری بابات"

 "..آزاده بیرون اون پسرش اون از تر مهم و سوم شریک". 

 ". .کنم طوفان که روزی از بترس...ترانه بترس"
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 "کرد نمیشه کاری هیچ.. شدید ممنوالخروج متاسفانه شایگان خانوم"

 "...کن اعتماد من به..بکنه نمیتونه کاری هیچ اشکان ترانه نترس هیچی از"

 ". کن...باورم...کن باورم...ارامشم شدی تو...ترانه"

 ...کشت خودشو گوشیت...نمیشنوی میکنم صدات چی هر کری؟؟چرا مگه دختر-

 نبود حواسم ببخشید.. مامان بله-

 ...میانا االن...کن عوض لباساتو حداقل پاشو!!!جون ترانه میکردم تعجب بود حواست اگه-مهتاب

 ...جایی بره وقت سر مینا خاله دیدی کی تو نمیان-

 فارشس هم غذا بزنی زنگ باید برو پاشو پاشو...میاد زود...انتایمه که حنا میکنه دیر مینا-مهتاب

 ...بدی

 ... .دختر هپروتی تو انقدر اومدی که صبح از چرا تو...تواما با...ترااااانه-مهتاب.

 ..میشم اماده االن هیچی..مامان هیچی-

 شد؟ اوکی کی...واسه بلیتت..چیز...ترانه راستی-مهتاب

 ..بهتون میگم بیان که اینا دایی حاال-

 ...اینه جلوی وایسادم بستمو اتاقو در

 تموم کی گند روزای این اصال...گنده انقدر چرا روز هر اصال...بود گند انقدر چرا مروزا خدا

 ... خدا هب واال..دنبالم بیوفتن دزدم و قاچاقچی چهارتا باید حاال!!کمه من زندگی میشن؟؟؟بدبختیای

 زنگ صدای با..لعنت. .کردم کوتاه موهامو چرا اخه که خوردم حسرت معمول طبق و برداشتم شونه

 ..ان بوسی رو حال در جون حنا و مامان...بیرون میرم اتاقم از و میکنم ایینه از دل خونه

 ...محمد دایی و مهرداد و مانی و مارال سرشم وپشت

 .سالاااااااام-

 ...یواش اهنگ بابا چته-مانی

 ..کنه خالی هاشو عقده بزار کن ولش-مارال
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 رو و کرد بغلم محکم جون حنا به رسیدم و..پایین رفتم ها پله از و دراوردم مارال واسه زبونمو

 ..کردیم بوسی

 .؟؟؟.خانوم خوشگل چطوری-حنا

 خوبی؟ شما جونم حنا خوبم-

 ..عالیم من باشی خوب که تو-حنا

 دیگه روز دو کنم بوسش تا چهار منم طرف این بیا فرنگیو دختره این کن ول مامان وای-مارال

 ...میمونه دلش رو من های بوسه حسرت بعد میره

 ...!!جان مارال-مهرداد

 ...نمونه دلت به کن بوسم بیا بیا.. بود حسود بچگیشم از این کن ولش-

 ..کرد بغلم محکم

 ...ترانه متنفرم ازت-مارال

 بشم؟؟؟ تصدقت کردی بغض چرا پس خب-

 منو جیغ جیغ صدای با خونه که نگذشت چیزی و بیرون تومد بغلم تو از مارال خونه زنگ صدای با

 ....شد پر دالرام و مارال

 ...افتادین هم گَلِ شما خبرتونه؟باز چه...هووووى_.

 ...مانى شو خفه-. 

 ....ترشیده دختره نزن توحرف-. 

 ...دراومد مهتاب جیغ که سمتش میکردم حمله داشتم

 !ترااااااانه-. 

 ...ببسید:گفتم و پایین انداختم سرمو ها بچه مثل

 ....زیرخنده بزنن همه شد باعث

 ...که داشتم بچه دوتا توبودم همسن االن من گنده دختره کن نگاه واى-. 
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 ....کشیدم گوششو محکم طرفش رفتم نکردم صبر دیگه دفه این

 ...ترشیده وحشى کن ولم...آى...آى-. 

 ...پیچوندم تر محکم

 ....کن ول بابا خب آاااى_

 ....بچرخى حیاطو کل کولت رو منوبگیرى باید نمیکنم ول نخیر-. 

 چى؟؟؟؟-. 

 ...گفتم که همین_

 ..باشه باشه-. 

 ...زمینن پخش خنده از اینارو عه...برگشتم کردم ولش

 ... .میشکونمش دفه این وگرنه مانى پاشو_

 ...شدى بچه...ترانه کن ول-مهتاب

 ...شده پررو خیلى مامان نه-. 

  توسرت بنداز هى توم خوبه صدات خیلى بچه خب خیل-مانى

 ...تروخداآروم مانى آروم وااااى

 ...همینه نکنى تاعذرخواهى نخیر-. 

 ...روتم من دویى مى توچجورى غول نره آخه-. 

 ...میدوم تندتر کنى ادبى بى بیشتر هرچى-. 

 بیخیال نخیر ولى...بسه میگفتن همش مینام خاله و مهتاب خنده از بودن مرده دلى و مارال

 ...نمیشه

 مونزند مهتاب که رومیز نیوفتادیم تا زمین بزارم حاال ببخشید باشه...مانى اى کینه خیلى-. 

 ...بشه چیزى میزش نمیزاره
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 ...زمین رو نشست

 ...گردنم آخ پایین بیا-. 

 بیای؟ لحظه یه ترانه؟میشه-مهرداد...!اى کینه حقته-. 

 ای توجه  هم کرد نثارم که رکیکی الفاظ به و رفتم کش ازش دالرامو نارنگی...میام االن اره-

 ...نکردم

 جان؟؟-

 ..لطفا بشین-مهرداد

 ..نه دیگه خدایا اوف...بود جدی و میزد مشکوک

 ...بعد واسه نگی؟بزار میشه بدیه خبر اگه مهرداد-

 ....باشه بدی خبر تو واسه نمیکنم فکر-مهرداد

 .. .نشستم من بفرما!میگی؟ چی ببینم بزن حرف درست میزنی حرف رمزی چرا خب-

 ..بدم بهت که داد اشکان اینو-مهرداد

 مبهب توش االن..طوفانشه همون حتما...کنم کار چی باید موندم و کردم نگاه دستش  تو پاکت به

 ..زمین میاد سقف

 بگیریش؟ چیه؟؟نمیخوای-مهرداد

 و عصبانیت علت نکردم درک من و..پایین رفت ها پله از سریع مهرداد و گرفتم مهرداد از پاکتو

 ...کلماتشو تک تک توی نفرت

 ...میکنم باز پاکتو...باشم خونسرد و بکشم عمیق نفس میکنم سعی

 ...ترانه سالم"...است نامه یه

 شایگان؟؟ خانوم خوبی

 ...بزنم حرف باهات که نداشتم ایم دیگه راه..نمیدی که تلفنامو جواب...نیست مسخره کارم

 !!دیگه جورشه یه اینم خب
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 ...میخوام معذرت اول

 ..زدم بیجابهت که حرفایی تموم خاطر به

 ....زدم بهت و نیست راست میدونستم خودمم که مزخرفاتی و تهمتا تموم خاطر به

 نه؟؟ میبخشی منو تو

 !!نمیبخشم خودمو من ولی میبخشی تو

 تو بیاد کلمه این که شد باعث چی...کرد خطور ذهنم به چجوری نمیدونم ترانه میدونی

 ...ترانه بگیرم انتقام دانیال و تو از میخواستم...ذهنم

 کردی؟؟ کار چی من با ترانه؟؟تو من زندگی تو بودی چی تو

 انومخ بودم بازیچه یه واست فقط من میرسم نتیجه این به بیشتر میکنم فکر بیشتر چی هر

 !!خوشگلم

 پوووف

 ...بگیرم انتقام برادرم و زندگیم عشق از بخوام که نیستم کسی من...نمیتونم من

 ...داره سهمی یه زندگیش تو کسی هر خب

 ...خوشگلم نبودی من سهم تو

 وت غریب و عجیب...فرستاده واسم محمد...کیه مال یا چیه اسمش نمیدونم ترانه هست اهنگی یه

 ...میاره یادم رو

 وت خواستی؟؟مگه تو مگه...نکن میکنی؟؟گریه گریه داری االن.. کن گوش..روزی یه بپرس ازش

 هواس دلیلی پس!!نمیده اجازه بهت قلبت بخوای خودتم اگه حتی شه؟تو جوری این میخواستی

 ...ترانه...عزیزم نیست اشکات

 تو زا خیلی من میخونی رو نامه این تو که االن...نرو دیگه میرفتی ایران از داشتی من خاطر به اگه

 !!خوشگل خانوم دورم

 !!!ندیدی منو همیشه مثل بازم تو و دیدم چشماتو بار اخرین برای امروزم
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.. کردم  خداحافظی باهات شدی خونتون وارد گیج که ای لحظه همون...کردم خداحافظی باهات من

 ...متاسفم

  ولی

 ...خوشگل خانوم دارم دوست

 چیه؟؟ نشه خوشحال کسی و بیای که این از تر انگیز غم پرسید کوچولو شازده

 "نشه متوجه کسی و بری..گفت روباه

 ...متنفرم ناتوانیم این از...احمقیم این از...ضعفم این از و خودم از

 دلیل معمول طبق بدید؟؟چرا زجرم انقدر دادم اجازه بهتون زندگیم؟؟چرا تو اومدین ها شما چرا

 چرا؟؟؟ چرا هامید؟؟چرا گریه

 ...عوضیم یه من خب....داره حق هم خیلی..باشه متنفر من از داره حق مهرداد خب

 ...میاد پایین از دالرام و مارال دعوای و خنده صدای

 ...خب بخوره حرص داره حق دالرام

 ..من. مانی...مارال...درسا چمای...نیست رنگی اون چشمای فقط

 . .کرده خدافظی چشمام با گفت.. کرده خدافظی باهام گفت اشکان

 ...میدم ام پی محمد به میارم در شلوارم حیب تو از موبایلمو.. لعنت خدا من به لعنت

 ...میفرسته واسم اهنگو و انالینه

 ...رفت اشکان

 ..رفت من خاطر به امشب اشکان

 ...نرم ایران از دیگه من تا

 ...نگیره انتقام دانیال و من از تا

 ...کنه زندگی دوباره بتونه تا
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 بگم غرورم نمیزاره دلم تو مونده حرفی یه...دیگه پایین بیا...ترااااانه-مهتاب

 عاشقم هنوزم ولی رفتی وقته خیلی اینکه با

 خوادت نمی گن می همه یادت از رفتم اینکه با

 دارم دوست چرا ولی دونم نمی

 نمیزاره راحتم لحظه یه فکرت اما رفتی

 بیچاره گیره تو پیش برنمیداره دست من قلب

 پیشم بیای دوباره روز یه شم می منتظرم

 میشم تو سهم میشی من سهم

 خوادت می هنوز که قلبی منو یادت به دریا شبای و من

 همیشه قلبم تو میمونه زنده که عشقی منو

 من بی زندگی فردای و تو روشن روزای و خورشید و تو

 ... .بودن تو بی سخت  روزای تنهایامو و من

  خدااا...اهنگ این به لعنت

 هشت نیس معلوم که عشقى.. شد من احمقانه عشق قربانیه اشکان...صورتم روى میریزه اشکام

 ....کن حاللم اشکان...میشه چى

 به ارهد انگار...میکرد نگام بانفرت مهرداد...پایین رفتم...کرد صدام که بس از کشت خودشو مهتاب

 یدمم قورتش تند تند ولى توگلومه بغض...دارم حسى یه...داره حق...میکنه نگاه متعفن جسم یک

 ...نه االن تروخدا نه االن خدایا...میدم فشار هم روى سفت دندونامه...نشکنه تا

 ...میکنما صدات دارم ساعته سه ترانه کجایى هو_

 دالرام؟ جانم_

 ...میگفتم لباسرو این داشتم
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 ندچ این تو  مگه هه...نبود خوبى شب اصال امشب هیچى دالرام پرتاى چرتو از نمیفهمیدم هیچى

 برف و توگوشمه هندزفیرى...میشم جمع توخودم تختم روى جنین مثل...داشتم خوبیم شب وقته

 ...توریپیته

 نمیشه هیچکى گرم دلم من

 سرده خیلى سردمه سردمه

 ...زندگى سرماى ازاین سردمه

 هک اهنگى اون نمیتونم...دارم گناه حس نداشت تقصیرى اشکان میشم جمع خودم تو بیشتر

 ...چى همه از گرفته دلم...زیاد خیلى پرم خیلى...چرا نمیدونم کنم گوش دیگه گفتو اشکان

 تارسوا تودلم میکنم خفه صداشو...میباره...بالشو روى میزارم صورتمو...نمیارم طاقت دیگه

 ... .رسواشدم بدجوریم...خدا شدم رسوا تو پیش ولى...نشم

 ...باتو لحظات بود تلخ چه

 ...بود ازمن تلخى شاید

 ...بود باماتلخ روزگار شایدم

 ...نمیدانم

 ...شدى تلخى این توقربانى هم باز ولى

 تلخ،

 تلخ،

 ...تلخ

 ناراحتی؟ چی بخاطر االن تو خب_

 گناه احساس ناراحتمو هم رفته که خوشحالم هم...گیرکردم دوتاحس بین کامران نمیدونم-. 

 کنم؟ چیکار گوب...جزتو بزارم درمیون نتونستم باهیچکسم...بخوابم نتونستم تاصبح دیشب...میکنم

 ...خاطراتت و زندگیت ازتموم کن اشکانوحذف-. 
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 ...رحمیه بى این ولى-. 

 ...میشین یِر به یِر پس...بودترانه رحمى بى کرد باتو اشکان که کاریم اون-. 

 ...کردم بازى بااحساساتش من ولى-. 

 ...نیست کمى چیز این بندازتت دانیال ازچشم کرد وسعى زد هرزگى انگ تو به اونم-. 

 ...مهرداد مثل...میشن متنفر ازم همه بپیچه خبرش که فردا از...کامران نمیشه-. 

 برخورد اون...رفتنش بخاطر داره منطقى دالیل همه براى معلومه اشکان حرفاى بااین...نه-. 

 ...میشم درست زمان مرور به...نبوده کسى کم براش اشکان...طبیعیه مهردادم

 ..آتیش بودروى آبى مثل کامران حرفاى

 ...شدم تنها

 ...نخواست من رابراى تنهایى که او مانند

 ...تنهاشدم من ولى

 نشوبرام تموم هیچوقت تو ولى... میشوند تمام هاروزى خوب ى همه... است همین روزگار ى قصه

 ...رانه

 ازم اوم یعنى...غافلگیرشدم دانیال اس ام اس بااین که بیرون بودم اومده کامران مطب از

 میرم مومیگیر تاکسى یه...بگم چى باید نمیدونستم...ندادم جوابشو...نمیدونم بازم...متنفرشده

 حوصلشو اصال...میشه شروع جدید ترم...مرخصى این میشه تموم داره دیگه...دانشگاه سمت

 ....کنم روفراموش چیزایى یه بادرس شاید ولى ندارم

 تمداش...بود یک ساعت...بود گشنم حسابى...بیرون اومدم کردمو نام ثبت جدید ترم براى رفتم

 ...این بگه چى میخواد باز درآوردم...خورد زنگ گوشیم که رستوران یه سمت میرفتم

 ...الو-. 

 ...هستم کیانى شایگان خانوم سالم الو-. 

 ...شدم،بفرمایید متوجه بله-. 
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 ...اداره بیاید باید که...داشتیم سؤال چندتا یه راستش-. 

 ...پرسیدین همرو که شما...سؤالى چه دیگه-. 

 ...میشید متوجه بیارید تشفریف-. 

 ...فعالخدافظ...اونجا میام االن من پس باشه-. 

 ...خدانگهدار-. 

 بعداز...ىکیان اتاق تو رفتم...رسیدم...رفتم گشنه باشکم گرفتمو تاکسى یه...نمیکنن ول اووووف

 وخیلیم...وپسرن پدر...راد حسین امیر و راد على-... . جلوم گذاشت عکس تا دو...معمول حرفاى

 ...میده انجام انتقالو کاراى...باهوش

 چى؟ انتقال؟انتقال-. 

 ...نمیدونیم هنوز ما که.... و بدن اعضاى...مواد-. 

 ...چقدرکثیفه علیرضا که میفهمم دارم حاال

 داره؟ من به ربطى چه اینا خب-. 

 خورده؟ گوشت به فتوحى نیما اسم یا اسما این تاحاال. .

 ...نه-. 

 ...باشه جمع خیلى باید حواست...سومن شریک همون درواقع...مهمین آدماى خیلى اینا-

 الخروجم؟ ممنوع تاکى-. 

 ...شه تموم پرونده این که هروقت تا-. 

 ..باشه-... . بلندشدم

 سالمت به...باشه حواست فقط-. 

 ...خداحافظ-. 

 دنیازجر این از کمتر جهنم به بکشننمم بگیرن اصن نبود مهم برام...بیرون اومدم اونجا از

 ...خونه رممی میگرمو ماشین یه زود...گشنمه خیلى...علیرضامتنفرم از وجودم باتمام فقط...میکشم
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 دختر؟ تو نیستى بلد سالم-مهتاب

 ...سالم-. 

 ...چراپریده بود؟رنگت زده غیبت باز کجابودى-. 

 ...گشنمه خیلى...کارداشتم-. 

 ...بخور داریم الویه بیا...میشه تموم کارات این کى نمیدونم-. 

 خواب از دیگه...بود نیم و هفت ساعت...برد خوابم نرسیده بالش به سرم بعدشم خوردم رفتم

 ...بود داده اس ام اس باز دانیال انداختم گوشیم به نگاه یه...پاشدم سیرشدم

 "میزارى؟ تنهام توم یعنى ندادنت جواب این". 

 "...گفتن براى نداشتم حرفى نه". 

 ...داد جواب بالفاصله

 "...بزنیم حرف بیرون؟یکمم بریم شام میاى". 

 "کجا؟ ولى آره". 

 "سنسو". 

 "باشه"... . خاطرات تداعى بازم

 "دنبالت میام باش حاضر نه". 

 "اوکى". 

 موهامو...بیرون اومدم گرفتم اى دیقه بیست دوش یه پریدم زود بود هشت به ربع یه ساعت

 یه...یدمپوش...شلوارمشکى باشالو برداشتم رنگش هم ونس بایه آبى سبز مانتو یه...کردم خشک

 ...کردم رنگم کم ولى مالیم آرایش

 ....یادب تادانیال پذیرایى توى رفتم برداشتم موبایلمو بودم حاضر کامال بود نه به ربع یه ساعت

 کردى؟ کجاشالوکاله باز-مهتاب

 ...بیرون شام میرم دوستام از بایکى دارم-. 
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 ...دیگه دانیالِ دوستات از یکى-. 

 ...نگفتم هیچى

 ...کنه بخیر اخرشو خدا-. 

 مرفت زود اومده یعنى که انداخت تک دانیال نه به دیقه پنج ساعت...تواتاقش رفت گفتو اینو

 سالم-...بیرون

 ...خوشتیپ خانوم سالم-. 

 ...میزد لبخند

 شارژى؟؟ انقدر که شده چى-. 

 ...میادایران هفته این تاآخر نداره مشکلى دیاردیگه...دادن اوکى دکترا-. 

 ...عالیه خیلى این واقعا؟؟؟واااااى-. 

 ..بگیریم حسابى جشن یه باید...توییم مدیون اینم و آره-. 

 ...بد رفته یادم انگارى غمام...بودم خوشحال...زدم لبخند

 و خوردیمگفتیم بادنیال تاآخرش...بود زندگیم شباى ترین العاده فوق از یکى اونشب

 دمخوابی و خونه رت وقتیم حتى...دل ازته میخندیدیم...بود خوب خیلى...هرغمى از فارغ...خندیدیم

 کردم حس بار اولین براى شاید اونشب...نبود یادم انگارى اشکان...نرفت لبام روى از لبخند

 ..خدایاشکرت...میخندید عشقم آخه...خوشبختم

 ...اما کنار بزنمش کردم سعی..میداد قلقلک صورتمو داشت یکى

 ... ترانه....ترانه-

 ..میاد خوابم..مامان-

 وقش و ذوق کلییی با بدو...کردم درست ای صبونه چه واست ببین..پاشو بدو...کردی غلط-مهتاب

 ...شو بیدار سریع تند زود...بربری نون با گرفتم تازه سرشیر بچم واسه رفتم

 ...میکند مزه
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 ..مادر هایت کشیدن ناز این

 . میبازم دل..اسان چه..من و

 ...میکنم کودکی و

 . اااای...میگیری بشگون چرا....بازوم مامان اااااای...بخوابم دیگه یکم..اووووم-

 و یرهم اتاقم از..بدو میکنم درست نیمرو منم بشوری صورتتو تو تا خوشمزه.. دیگه پاشو-مهتاب

 ...تتخ رو میشینم زانو چهار شیک لبخند یک با افق در شده محو موهای و باز نیمه چشمای با من

 میشم بلند تخت از زحمت و زور به..داند خدا...دراومده طرف کدوم از افتاب...ندیده چیزای حق به

 ..دسشویی میرم و

 باالی چتریامو کوچولو کش یه با...میکنه تحریک مردمو اشتهای عجیب و میاد پایین از نیمرو بوی.

 ...پایین میشم سرازیر ها پله از و سردمه..میپوشم روییمو و میکنم جمع سرم

 چه ینبب که االنم...شده بهتر روحیش خیلی مهتاب میرم دیرتر ماهی سه دو فهمیدن که پریشب از

 ...کرده درست ای شاهانه صبحونه

 مامان؟-

 .هوم؟-

 ...بخورم غذا روز دو اندازه میتونم االن که کردی؟من کار نخورده؟؟چی جایی به سرت مطمئنی-

 ...برس خودت به یکم..شدی الغر خیلی مدت این...بخور خب-

 ...بعله بعله..هوم-

 و مانی نامزدی که این مثل رستوران رو همه کردن دعوت اینا دایی و مینا خاله امشب...ترانه-

 ...دالرامه

 ..افتادم سرفه به گلومو تو برید پرتقال اب

 .. .ندارم خبر من...چرا پ..چی چیه؟؟؟یعنی چی-
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 خبر دسترسه؟؟من در گوشیت هستی؟کی کی تو بابا ای...شدی خفه خب خیله-مهتاب

 ...نکرد پیدات معمول طبق ولی بده خبر بت خواست دالرامم..داشتم

 نومبش مامانم از باید نامزدیشو خبر که شدم دور ازش چقدر ببین...برام بود ممکن خبر بدترین

 ...بزنم زنگ دالرام به اتاقم تو رفتم سریع

 ترانه؟؟کجا؟؟-. 

 ...میام االن-. 

 ...زدم زنگ خونه باتلفن گوشیم بود خاموش

 الو؟-. 

 ...متنفرررم...متنفرم ازت دالرام-. 

 ..شعورندارى...کرشد گوشم خبرته چه اه-. 

 نگفتى؟؟ چرابهم...دارى تو نه-. 

 میکنیم؟ پیدا ماشمارومگه واال-. 

 ...دارم استرس خیلى ترانه...خونمون بیا حرفاپاشو این جاى-. . د وااااى-. 

 چى؟ واس استرس؟استرس-. 

 ...پاشوبیا چمیدونم اه-. 

 ...روانى کرد قطع. 

 مزد آژانس به زنگ یه پوشیدم معمولیم دست یه...برداشتم شیک لباس دست یه رفتم زود. 

 ...مرغا قاطى میرفت داشت دالرام...نبود چیزى کم...تابیاد

 ...مامااان...مامااان-. 

 کجا؟؟ چیه شدم ترک زهر...یامااان-. 

 ...دلى پیش میرم-. 

 ...زدن زنگو
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 ...خدافظ رفتم من آژانس_

 ....نکردم توجه مهتابم صداى به رفتمو

 ...زد مهتاب که حرفى نشنید کردو مهتاب که بغضى رفتوندید ترانه

 "دخترم توببینم براى روزاییم همچین یه ایشاالنمیرمو"

 خوبی؟ جان زن مادر سالااام-

 .بره؟ قربونت خاله زن؟خوبی مادر شدم من حاال نکنه درد دستت-مینا

 شوهر؟؟؟ قوم تو رفتی ترانه-درسا

 ؟؟ کجاست عروس.. بووودم شوهر باقوم اولم از من دری بابا ای..خاله خوبم-

 !!!کرده حبس اتاقش تو خودشو-درسا

 چرا؟؟ وا-

 ..کرده هول بچم خاله کنه ولش-مینا

 ..بود کرده قایم پتو زیر خودشو داخل رفتم و دادم هل دالرامو اتاق در

 ...شوهر شوهره که نیست چیزی عزیزززم...هولکردی؟؟؟اوخی-

  واااای.. بدیده ندید...نه هول داره حق خب  خاله

 ...هال تو رفتم و زدم جیغ بلند سمتم به دالرام حمله با

 ...ترشیده....کرده هول میگفت عمه...بیشعور داییته پسر ندیده-دالرام

 دستم وای وای...نکنه بگو بچت این به...خاله اااای...کارا این زشته...باش ارام...اراااام-

 ...وحشی نکن اااایییی...شکست

 .. .بیشعور قیافته وحشی...نمیکنم ول-دالرام

 .. .دستشو شکستی خب میگه راست نکن...دلی اع-درسا

 ااااخ...کردم غلط دالرام...ااای-
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 دالرام.

 !!!ها ای خجسته..میخوره یخ تو مثل جوری این سرما این تو کی اخه ترانه دیگه نکن...اه-

 رتس هاپویی؟خیر انقدرر حاال چته..خوشمزگی این به شربت بخواد دلت هم خیلی..بزن الکتو تو-

 ..برقصی االن باید

 ..یخ نخور اااخ... خوشحالم نباشی؟خب بیشعور انقدر میشه ترانه-دالرام

 دلی؟-

 .هوم-دالرام

 .دختره؟؟ اون با کرد کار چی مارال راستی-

 دختره؟ کدوم-دالرام

 ..دیگه کنه قبول سرپرستی به میخواست که همون وای-

 خونه فقط مارال پالسن اینا دایی خونه روز هر اینا واال..هدرگیر مهرداد با هنوز هیچی-دالرام

 ...نمنمیتو من بزار اینا از ناخونم این رو بیا ترانه...چیه اوردنش بچه دیگه...قشنگی واسه خریده

 بیا... ببینم بده-

 ...نازه چه -

 ...خلیده واسم مانی...هوووم-دالرام

 اشکان ترانه-دالرام..میخرید ما واسه بود یکیم کاش واال شانس بده خدا...شد چندشم اااایی-

 رفت؟؟ جدی جدی

 ...هوم-

 خودت قول به یا...افتاد تاخیر به رفتنتم که کنی؟؟حاال کار چی میخوای باالخره تو خب-دالرام

 ...نری اصال  دیگه شاید

 ...نمیدونم-
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 هدیگ یعنی..مرد هم ندا...شد حذف همیشه واسه دیگه رفت اشکان...نمیدونم که نمیشه-دالرام

 ...یعنی...بخواد رو  تو دانیالم اگه حاال...هیچی نیست دانیال و تو بین مانعی هیچ

 کم نکشیدم زجر کم...شد نابود کلی به من زندگی دوسال این تو نمیدونم واقعا دالرام نمیدونم-

 ..میشه تموم داره باالخره خب ولی..ندیدم عذاب

 مرد ندا بازی این تو

 شکست اشکان قلب

 مومت داره باالخره خب ولی دانیال دست به اشکان دست به شکستم بارها و بارها...شکستم منم

 ...میشه

 کنار و جا این چه ارامش این خب...باشه حقم ارامش جدل و جنگ همه این از بعد میکنم فکر من

 کشتم واسش خودمو من دالرام ندارم باور دانیالو من ولی...کانادا تو چه باشه خانوادم و دانیال

 گذشتم چیزم همه از

 دستاش کف گذاشتم قلبمو

 ...شکستم

 کرد خوردم

 همچین به نمیشه.. باتوئه واقعا حق راستش اره خب-دالرام.. من سمت اومده مرده ندا چون االنم

 تصمیم باید که خودتی این بازم خب ولی...نمیتونستم شخصه به من یعنی..کرد اعتماد دیگه ادمی

 ...بگیری

 ..بره تونست چجوری...دالرام بیام در اشکان فکر از نمیتونم-

 هب باید ادم هم جاهایی یه باشی دیگران فکر به فقط نمیتونی که تو..ترانه بیخیال-دالرام

 ...نمیکنی ای دیگه کار میکنی خورد خودتو اعصاب که این جز کردن فکر با تو...باشه فکرخودش

 ...بیرون بیاید دخترا..دختراااا-مینا 

 ..دختراییم سرود گروه هم ما کودک مهد جا این انگار دخترا میگی جوری یه مامان!!وا-درسا
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 ونواست بزنید زنگ کنیم خریدا سری یه شب واسه میریم داریم حنا و من نزن حرف انقدر-مینا

 رو ونهخ ببینم نیام میسپارم تو به دوتارو این من درسا...شید اماده کم کم دیگه بعدم بیارن غذا

 !!ها کردید منفجر

 گنده انقدر دالرام این که گرفتی غذا بیرون از همش!بگیریم؟ غذا بیرون از چی واسه..خاله وا-

 !دیگه شده

 ...بیشعور داییته پسر شدم؟؟؟گنده گنده من-دالرام

 بخورید؟؟ میخواید چی پس بفرمایید میشه خانوم ترانه..دیگه کنید بس..اع-مینا

 ..خوشمزس خیلیمممم اویشن و پنیر با میکنم درست سوسیس خودم من-

 نمیکنه؟؟ گندتون.. خوشمزست خیلی که اویشن و پنیر و سوسیس این بعد...اها-مین

. 

 یکم جون حنا و مانی رسیدن و زنگ صدای با.. افتادیم خنده به هممون مینا خاله ادای و لحن از

 ..رفتن اینا خاله بعدم و دراوردیم بازی مسخره دیگه

 ..مردم درد دل از دیگه که من..کردیم اذیت و خندیدیم درسا و دالرام با چقدر که وای

 نخودمو از بیشتر که هستن زندگیمون تو ادمایی یه ما همه کردیم درست سوسیس باهم بعدم

 ...بنده خوشحالیشون به خوشحالیمون که...مهمن واسمون خیلی که...داریم دوسشون

 ...بخندیم نمیتونیم نخندن اگه که

 ...مهمه واسمون خوشبختیشون که

 اراحتشونن ناخواسته وقتا بعضی شاید..کنارمونن شرایطی هر در که هستن زندگیمون تو ادمایی یه

 ...همیشگیه زندگیمون تو ادما این حضور میدونیم ولی کنن ناراحتمون یا..کنیم

 ...بودن...کردم باز که چشمامو

 مارال

 دالرام
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 درسا

 مانی

 ...بود بیشتر دردسرام هم همیشه و بودم تغاری ته من

 ...داشتم برادر یه و خواهر تا سه..اما بودن فرزند تک

 ...بنده نفساشون به نفسم که

 اینجا دانیالو حضور علت بازم کردم فکر چی هر..تره مهم چیزی هر از واسم لبخندشون که

 میکنن پچ پچ انقدر..میکنم فرو خوشگل هویجای تو چنگالمو و چونم زیر میزنم دستمو.. نفهمیدم

 ...اه

 ...بردارم چشم ازش نمیتونستم منم سهله که مانی که شده خوشگل انقدری دالرام

 کردن عقد محضر تو پیش ساعت چند دالرام مانی...پیشرفت عالی چیز همه

 ...رستوران تا اذیت و بوق بوق کلی که بعدم

 ترانه؟؟ بابا اى-..نداشتم دانیالو دیدن توقع اصال البته...گذشت خوش کلی

 ...کردى ناقص هاچته؟؟دستمو-. 

 ...میکنى غلطى چه دارى توهپروت نى معلوم میکنم صدات دارم ساعته سه-. 

 ...جووون دانى با یا بیا یاپیاده گلم نداریم جا بگم میخواستم بگو کارتو...مارال بمیر الل-. 

 مماشدی حاال جابود چطوراومدنى حاال...استغفرال...الک انگار...جووون میگه دهنوهمچین ببند اه-. 

 اضافى؟؟

 ...زشته...ببریم خانوموباید عمه این...نخیر-. 

 ...توبرو خب خیل-. 

 ...باى فعال اکى-. 

 هی بابا-...بود گوشیش مشغول اونم که...بودیم دانیال منو فقط بودن مارال منتظر در جلوى همه

 ...نارک بزار اونو دودیقه
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 ...شد روشن شما جمال به چشممون عجب چه خانوم ترانه به به عه-

 ...بریم کن خاموشش فعال-

 کجا؟-. 

 ...خستگى از مردم دیگه خونه خب...قبرستون-. 

 ...شد بلند و برداشت کتشو

 ...بریم باشه-. 

 خبرى لدانیا پیش چنددیقه خوشمزگیه اون از دیگه...شدیم ماشین سوار و رستوران بیرون رفتیم

 ... .نبود

 ...میشکست ماشینو سکوت که بود آهنگ فقط

 تنگه چشمات غربت واسه دلم دوباره

 ..دلتنگه واست دیونه دل این دوباره

 ...میشه بسته چشمام

 گوشم تو میپیچه صداش

 . "...ترانه نداست از پر واسم اهنگ این"

 ...شد قاطى دانیالم صداى وسطاش...باهاش کردن زمزمه کردم شروع

 میخونی من نگاه از عشقمو که تویی

 ..پنهونی هام ترانه طپش تو که تویی

 نداش مرگ واسه.. داره حق خب...نداری حق بریزی اشک...نداری حق...نه...شد مشت دستام

 ..عذاداره

 ترانه؟-. 

 ...هوم-. 
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 ...میاره من یاد رو تو همیشه تا ترانه این-

 ...ایستاد...قلبم و شد قاطی خواننده صدای با صداش

 ...کرد زیاد پخشو صدای

 ...لبخند با بار این...اما اشکم..چکید

 ...دیارمیاد فردا پس ترانه-. 

 ...نمیرسه ذهنم به هیچى ولى کنم سورپرایزش دارم دوست خیلى-. 

 ...کنى غافلگیرش و روز همون مهمونیوبندازى میتونى-. 

 ...خوبیه فکر نمیدونم

 ...!حرفیه چه این دیوونه-... . کشوندمت تااینجا که ببخشید...مرسى...اوهوم-. 

 ...داشت نگه

 ...خبربده بهم گرفتى هرتصمیمى-. 

 ...حتما اوکى-. 

 ...خدافظ-. 

 ...خدافظ-. 

 ----------------------... خونه سمت رفتم شدمو پیاده

 ...زدم گند انتخابام تو همیشه من

 ...دادم پس رو اشتباهاتم تقاص بارها و بارها...دادم پس تقاص و

 ...غلطه اخرم تا باشه غلط هاش پابه اول از که عشقی

 ...صافم باقلبم..روراستم باخودم نباشم رراست هرکس با

 شایگان ترانه...ترانه من

 ...داره تعلق نفر یک به فقط عمرم اخر تا و تنها و تنها قلبم میکنم اعتراف
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 ...مرد یه

 ...اون و گذاشتم دستاش کف قلبمو که مردی

 ..علیپور دانیال...دانیال

 پشیمونی؟؟ برگشت؟؟واسه واسه نیست دیر یکم فقط یکم

 چقدر؟؟ تا

 ..الزمه زندگی تو چیزایی یه

 ..زجر دوسال این تموم مثال

 ..هام اشک و ها خفت تموم

 ..بود الزم اشکام..بود الزم

 ..حاال و کنم زندگی نمیزاشت خاطراتت هجوم پیش ماه یه تا..قوی زن یه...بسازه زن یه ازم تا

 ...نکنم فکر گناهات به نمیزاره خاطراتم هجوم بازم

 ..نیست حق...نیست انصاف این

 که یستن انصاف...بگیره اروم تیکم تیکه قلب کنار میخواد و شده ترمیم تو شکسته قلب که حاال

 ...اما ندم اجازه که نخوام من

 ...ندیدم وقته خیلی ارامشو رنگ من هم و تو هم

 ...اما

 ...ها اما این بر لعنت اما

 ..نفرت مزخرف حس این بر

 ...انتقام...غرور

 ...غرور
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 تکه و تکه و من با دیگر کس هر از بهتر تو که مانده؟؟منی باقی هم غروری من از دیگر مگر

 ...داری اشنایی وجودم

 ..را ام ریشه و جان تمام میسوزانند که ها اما این بر لعنت وای

 ...بگویند میخواهند چه دیگران

 میگویید؟؟ چه اول طبقه فضول زن ان

 تکه که مردی پای باخت...را ایمانش...را غرورش...را باخت؟؟دلش هم باز دیدی؟؟دیدی میگویند

 ..کرد اش تکه

 ...یار

 ..دیگر بود کاری چه این

 ..یار زدی مان ریشه بر تیشه گونه این قیمت چه به

 میخوردی قسم سادگیش و  پاکی به که دختری همان...من نگفتی

 کند؟؟ عبور برزخ این از میخواهد چگونه

 اهنگ پایین به پنجره این از وقتی پیش ماه چند...من غرور قاتل ای ببخشد را تو هم باز چگونه

 ..نبود تو شبیه عجیب اما بود مردم که دیدم را مردی تصویر...میکردم

 ..میخورم قسم...نه...است یاب کم بگویم که نه...نیست دیگر مردهای دسته ان از که مردی

 ...نیست دیگر ها مرد این از

 مرد؟؟

 تر زیبا تو و من از هایشان ناخون و برمیدارند را زیرابرویشان که میگویی را هایی همان...مرد کدام

 است؟؟

 میدانند؟؟ بودنشان نر به را بودنشان مرد که میگویی را هایی مرد همان

 ..بانو

 ..هیچ است هیچ خاک این در تو ارزش
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 و من میان تبعیض همه این از اه..اه و..نر جنس کردن کامل برای شدی افریده زن و هستی زن تو

 ..تو

 ...کنید دنبال زیر اینستاگرام پیج در دستانم این با من که همان...مرد آن

 ..بود مرد...شکستمش

 مرد...میامد زبانش به قلبش بر درد شدت از که هایی حرف تمام با...هایش تندی و غرور تمام با

 ...بود

 ..برادرش به مرا بخشید که مردی

 ...خدا ای

 ..برم بزرگیت همه این قربون خدا ای

 ...خدا ای

 بزرگ که االن بزرگترا...میره یادت شدی که بزرگ گفتن خوردم زمین وقت چیه؟؟هر حکمتت

 ...میکنم فراموش زخمامو میره؟؟کی یادم کی خوردنام زمین این...شدم

 تر تازه زخمای با گاهی

 میشه

 برد یاد از رو قدیمی زخمای

 زدم زخم خودم به قدر هر اما

 ...اورد من یاد رو تو خالی جای

 ..زمان

 ..چیزیه عجب

 ..میده کاهش دردارو...اما مزخرفه

 چشمای انتهای بی سواالی جواب در بگم میتونم چی بگم؟؟اصال دارم چی...گذشت زود چقدر

 ...زن این نگران
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 ...میشهن تموم  بچش تنها دیدن واسه التماساش و نمیاد بند اشکاش..نمیگیره اروم هم دقیقه یک

 ...اشکیه چشماش و داره بغض مهتابم

 ..من

 ..زن این مهربونی واسه میسوزه دلم فقط

 ...بار یه فقط.ببینمش میخوام..ترانه...کن کاری یه..خودت جان..من جان...ترانه-

 ...پسرمه اخه

 ...کرده بد.. گوشمه جگر اخه

 ...بچمه ولی

 چی؟؟ یعنی بچه میدونی که تو..مهتاب

 ...ندارم خبرم یه ازش حتی...ندیدمش وقته چند میدونی

 ...باالها میره فشارت االن...باش اروم یکم خدا رو تو...عزیز-مهتاب

 بچم سر بالیی چه بفهمم...ببینم رو علیرضا میخوام منو؟؟؟ترانه نمیبری چرا اخه خب-عزیز

 ...اومده

 ...عزیزم...عزیز-مهتاب

 ...ترانه-عزیز

 خوادنمی هرگز دیگه گفت بهم دیدنش رفتم که باری عزیز؟اخرین ببینی کیو کجا؟؟که ببرمت-

 ... اما میکرد اب سنگم دل عزیز گریه..نمیام...اونجا نزارم پامو هرگز دیگه گفت.ببینتم

 کت کیه؟؟میدونی من بابای میدونی کی؟تو عزیز؟؟؟واسه میریزی اشک جوری این قیمتی چه به-

 دیگه مار زهر و کوفت تا هزار و خاندان و فامیل بزرگ و معتمد شایگان حاج پسر پسرت؟؟تنها

 یه من بابای...بگه  بهت بدبختت عروس این بزار...بگم بهت من بزار نمیدونی کیه؟؟اگه

 ...رسهنمی هیچی به عقلشون که احمق جوون دختر و پسر مشت یه کی؟؟قاتل قاتل میدونی...قاتله
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 که میرهب میکنن ارزو...میکنن نفرینش نمازشون هر سر تو امثال و تو که هموناییه از یکی من بابای

 ...مملکته این بدبختیه و فساد عامل

 ..ببچارگیشونه عامل...کشوره این جوونای همه معتادی عامل پسرت عزیز

 گنب..بزنن حرف مادرم سر پشت مردم سال همه این که اینه عامل..منه مادر بدبختیه عامل پسرت

 چشب نیست معلوم بگن...نداره داره  شوهر اصال چیه؟؟ کیه شوهرش نیست معلوم بگن...بیوست

 ...اومده عمل به ای بته کدوم زیر از

 ..عزیز بته بی گفتن من به

 ...منه کسی بی و بدبختی عامل پسرت

 اومده؟؟؟ درد سرت یا بگم عزیز؟؟بازم برات بگم بازم

 داره هسرگیج و درد شدت از سرم که بماند..نمیاد باال نفسم که بماند...میلرزه تنم تمام که بماند

 ...میشه منفجر

 ..میگیره اتیش داره قلبم که بماند

 کنم،؟ کار چی شد نابود جوری این که باعزیز

 ...کنم کار چی نمونده ازش چیزی دیگه که مهتابی با

 .کنم کار چی باید من خدا اخ

 ..داده تکیه شیشه به و سرش رو کشیده چادرشو!؟

 ..هپروته تو مهتابم

 ..نزد حرفی هیچ دیگه کس هیچ

6-1-4-3-2-8 

 ...میکنم حرکت راهنما چراغ شدن سبز با

 ...شده سخت کشیدن نفس چقدر روزا این که هی

 ...شده ارزش بی کردن زندگی و بودن زنده چقدر روزا این که هی
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 ..مردم وقتی

 پرسید کسی اگر

 !چرا؟؟

 ؟!رفت؟ چرا

 ..نداشت ای بهانه هم کردن زندگی برای او بگویید

 ...حاال به برسد چه

 ...برگرده تا میشیم ماشین سوار باز مهتاب منو میشه زندان وارد که عزیز

 مامانی؟-

 هوم؟-مهتاب

 شدی؟ ناراحت حرفام از-

 ..شکست عزیز ولی...نه من-مهتاب

 ..مامان شکستیم زیاد هم ما خب-

 ...میزدی حرف جوری این نباید-مهتاب

 ببخشید-

 برمیدارم مبایلمو و میگیرم مهتاب از نگامو...گوشیم اس ام اس زنگ صدای با

 ..عالیه حالم....ارامش, رسید فندوقم"

 "خوبی تو

 ...وای ای

 ...پرسیدی ها سوال ان از هم باز که وای ای

 میشود؟؟ مگر

 ...نکنند؟؟میشود؟؟نمیشود توصیف عالی را حالشان هایم سلول تک تک و باشی "عالی" تو
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 "...میزنیم حرف بعد..خوبم...خوبه"

 شد؟؟ باز نیشت جوری این که شد چیه؟؟چی-مهتاب

 ...آرامش کلمه یادآوری با..میشود تر عمیق لبخندم

 ... هستم آرامشش من...میگوید مرا

 .هیچی-

 ..نمیاد خوشم وضعیت این از اصال من هیچی؟؟ترانه جدی..اها-مهتاب

 وضعیت؟ کدوم-

 که ادمی این..نگرانتم من ترانه..باشید داشته ای رابطه باهم باز دانیال و تو نمیخوام من-مهتاب

 .کنه طوفان باز و بیاد میتونه...میتونه بازم...کرد نابود رو تو جوری این بار یک

 نیست دانیال پیش ارامشت-مهتاب... میخوام ارامش فقط من...میخوام چی نمیدونم من...مامان-

 ..مامان

 تدوس رو علیرضا هنوزم اتفاقا تموم با توام..مامان تو مثل...دارم دوسش اتفاقا همه با هنوزم من-

 ..مامان داری

 وبارهد شکستن ندارم توان من..بگذر دانیال از توام..گذشتم علیرضا از تو خاطر به من ولی-مهتاب

 ...ترانه ببینم رو تو

 شقع وقتی...داره وجود عالقه قتی و هست احساساتی یه وقتی..میاد بوجود رابطه یه وقتی-مهتاب.

 هست

 ...مغزته تو...قلبته تو

 ...ابد تا همیشه تا

 .شه تموم رابطه اون اگه حتی

 ...میمونه وجودت تو چیزایی یه بازم رابطه اون از...بیان و برن نفر هزار اون از بعد اگه حتی.

 ..باشه مرده ندا اگه حتی...ترانه
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 ...کنه فراموش کامال اونو نمیتونه هرگز دانیال

 ..داره بهش حسی یه همیشه تا

 ..تو مثل

 ...نمیشه دانیال واست کس هیچ دیگه که

 ...نمیشه قاتل تو قول به اون واسم هیشکی که من مثل

 ببخشیش؟؟ میتونی...کشیدی دانیال  خاطر به که دردی و زجر سال دو اون تموم با..اینا همه با

 ...خیابونا تو میرونم هدف بی و میکنم پیاده مامانو و عزیز

 سردرگمم

 ...اممیخو چی بفهمه که...کنه درکم که یکی...بود یکی کاش...کنم کار چی باید نمیدونم گیجم

 ..جدیده حس یه این

 رسیده راه از دوباره یکی

 ..ندیده چشمم اون مثل

 ..افریده من واسه خدا اونو انگاری

 ساده و صاف که یکی

 لد میریزه... اراده بی میریزه قلبم..نییست خودم دست جاده تنهایی  شب امتداده تو زد قدم آروم

 "عشقه"اسمش دیوونه

 "عشقه"اسمش نمیدونه کسی

 "عشقه" اسمش میمونه همیشه

 "عشقه" اسمش دارم دوس اون من اگه

 "عشقه"اسمش نمیزارم تنهاش

 "عشقه" اسمش اخه کنارم میاد
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 شکست..میبندی جوری این خبرته؟چرا چه نکبت اوووی-

 . .پوکیدت شیشه دویس این با بنزه حاال انگار توهم خب خیله-مارال

 ارهدوب تو چته. .نیست که من ماشین...مهتابه ماشینه ها بابا داری؟برو بنز خیلی تو که نه ها-

 هاپویی؟

 عمته هاپو-مارال

 بدبخت ندارم عمه من-

 ...نیم و ده ساعت نه داشتیم قرار ده ساعت اومدی؟؟ما دیر انقدر چرا تو...چی هر حاال-مارال

 خونه رسوندم اینارو مامان-

 کین؟؟ اینا-مارال

 زندان بردمشون تهران رسید زود صبح علیرضا مامان..عزیزم-

 میریم؟ داریم کجا حاال خب..اها..اع-مارال

 بخرم چیزی یه دیار واسه میخوام...خرید بریم که گفتم-

 شد؟ چی پارتیش-مارال

 ..بیرون بریم شام خانوادگی میخوام گفت دانیال..شد کنسل-

 علیپورا؟ اینده عروس عنوان شدی؟؟به دعوت خانواده در نسبتی چه با تو بعد اها-مارال

 بزنی؟ میخوای همش چته؟؟چرا مارال..کرد راضی دیارو که کسی عنوان به..خیر نه-

 ...نیست خوب حالم چون خب-مارال

 چته؟ میدونم خودمم که اینو خب-

 ور باران نمیزارن...حنا نه مهرداد نه...نمیزاره....کردم ازدواج کردم اشتباه....کردم غلط ترانه-مارال

 کنم قبول سرپرستی به
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 و پدر...معصومه خیلی ترانه...ببینیش اگه...سالشه یک فقط باران ترانه...میشم دیونه دارم-مارال

 زا تر پناه بی خدا کرده؟؟؟به گناهی چه شه؟؟اخه بزرگ یتیم باید بچه این چرا اخه...مردن مادرش

 ...ندیدم من بچه این

 دشخو...نیست واقعیت بچه بفهمه که فردا پس...میشه اذیت خودش میگه مامانم...راضیه بابام

 ...نه میگه...بفهمه نمیزارم من مامان میگم...میشه نابود

 اگه...اگه..چی؟اگه شیم دار بچه خودمون ما اگه میگه...نمیکنه قبول مهردادم

 ...خدا رحمن بی چقدر

 درست خودش. هست بارانم خدای تو خدای..میشه درست..باش اروم جون خواهر باشه-

 باشه؟ دیگه بیخیال..میکنه

 ..شدیم پیاده و کردیم پارک ماشینو.. هوم-مارال

 چی دیار واسه نظرت به-

 حرف امروز چقد مارال اه-کرده؟ راضیش که کسی عنوان به یا شوهرش خواهر عنوان به-مارال

 .. .دوستش عنوان به...میزنی

 ...تو نه خله بگیره سوغاتی تو واسه باید اون میدونم چه من بخر کوفت-مارال

 ..نمیخوام نظر تو از دیگه من مرسی باشه-

 بهتر-مارال

 ازش؟ خبر چه راستی..میومدم دلی با باید اصال- 

 ..خبر هیچ..نکبت بمیره بره..اییش-مارال

 |:میشود سگ مارال-

 ...ها خوبه خیلی...نگا گردنبدرو این..عمته سگ-مارال

 ..کردیم خرید و خندیدیم و گشتیمو مارال با رو ساعتی چهار سه

 ..خریدم خوشگل خیلی دستبند یه دیار واسه اخرم
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 ..خونه رفتیم و خوردیمو ناهار هم با بعدم

 ..زدن حرف هم با کلی و شد عزیز عاشق حسابی مارال

 نیاورد من روی به چیزی دیگه عزیزم

 ...خندیدیم کردیمو تعریف و زدیم حرف کلی عزیز و مارال و مهتاب با عصر تا و

 گها و شه وارد سیاست با میدونم چه و کنه لج نباید که...زد حرف باران مورد در مارال با کلی عزیز

 تر زود شو گم...اه دیگه شدی خوب وای-مارال...میشه درست خدا خواست با کنه تالش و بخواد

 ..برو

 تحمل رو تو چطوری بیچاره مهرداده  که وااای زدی غر که بس امروز منو تو کشتی مارال وای-

 اخه؟؟؟ میکنه

 ... .براتا میام..ها شو خفه ترانه-مارال

 کنم؟ سرم روسری خوبه؟یا شالم میگم...برام نیومدی صبح از که نه-

 ساعتی سه دو  یه کن خاموش چراغم دیگه برو تر زود کنم؟وای بیرونت یا میری ترانه-مارال

 .بکپم

 خدافظ...اه بابا باشه-

 ...بهم کوبوندم محکم درو و کردم خاموش چراغو

 ..نگردی بر دیگه بری-مارال

 ...گفتی چی شنیدم-

 تر زود پس دیگه داری نگردی؟؟دوست بر دیگه دانیال پیش بری نداری دوست مگه چیه-مارال

 ...نمیدی رو شپشم اون به میکنی تعریف مو به مو چیو همه.. بگذره خوش..برو

 کیه؟ شپش!!شپش-

 ...دانیال-مارال

 بهم کوبوندم دوباره اتاقمو در و زدم ای قهقهه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 موسوی یاسمن و  رافتی مرضیه | باش من سهم رمان

 

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

 

323 

 

 تو رفتم...بودم شنیده تعریفشو اوووف...ملل رستوران...رستوران دم رسیدم بود نیم و نه ساعت

 دیار،حتى صمیمى دوست خانم،هستى خانوم،عمه دانیال،دیار،حاج بودن نشسته سرمیز همه

 ..بودن همه...باباشون باباشون،زن

 ...سالم-. 

 ...چرخید سمتم به نگاها همه-. 

 ...دخترم اینجا بیا...بیا...سالم عه-خانوم حاج

 وبروىر کنارعزیز رفتم...کردن احوالپرسى و سالم ترتیب این به همه...کرد سالم زدو لبخند دانیالم

 ...نشستم دانیال و دیار

 موکیف تو کردم دست...میزد لبخند بازم ولى بود پریده رنگش که بااین دیدم دیارو صورت تازه

 ...کردم دراز جلوش دستمو دراوردم کادومو

 ...عزیزم بوده آمیز موفقیت عملت که خوشحالم-. 

 ...واقعا ممنون کاریه چه این مرسییى ترانه واااى-دیار

 ...نداره تورو قابل گلم میکنم خواهش-. 

-هستى دستش بندازه دانیال داد سریع و زد برق چشماش دید که وقتى کرد باز و گرفت کادورو

 ...جون ندا قشنگه چقدر واى

 همه..ریخت هرى دلم ولى چرا نمیدونم...کردم وصل بهم ولتى220 برق انگار اومد ندا اسم وقتى

 ...میکردن نگاش باتعجب

 گفتم؟؟ چیزبدى-هستى

 ...ندا نه ترانس من اسم ولى نه-. 

 ...دانیالى دختر دوست ندا تو فکرکردم ببخشید ععه-. 

 ...میپیچید گوشم بازتو داشت مهتاب حرفاى میز به شدم خیره و نگفتم هیچى

 تران چخبر دیگه خب-دانیال
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 ...میخندید...لباش ولى بود غم پراز چشماش...بهش گرفتم ازمیز نگامو

 ...سالمتى-. 

 همگى؟ میخورید چى-. 

 ...کنه عوض جورو میخواست نزد حرفى هیچ هیچکس

 ..میخوام استیک که من..ام-دیار

 ...ها نباشه خوب واست شاید-علیپور اقای

 ...بودم انگشتام های کنار کندن مشغول عصبی هنوز من و شد عوض جو

 ....بود مشخص پاهاش مداوم حرکات از این بود عصبی دانیالم

 ...کنم فرار جا این از میتونستم کاش من و دادن سفارش غذاهاشونو همه

 معشوقه با منو دیگران ها بار و ها بار هم قبال کرد؟؟مگه نابودم دختر این حرف انقدر ؟چرا چرا

 گند ایو-میگه دیار به میشنوم رو دخترک اروم صدای...بودن بودن؟؟گرفته نگرفته اشتباه عشقم

 ..زدم

 ..گند

 ..زدم گند زندگیم به من...زدم من گندو..گندی چه

 ..ترانه-دانیال

 ..هوم-

 ..پریده خوبی؟رنگت-دانیال

 خوبم-

 باشه-دانیال

 کردی؟ کوتاه موهاتو-

 اوهوم-دانیال
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 نمیاد بهت-

 مچکرم-دانیال

 کردی؟ کوتاه چرا..شدی زشت میگم جدی-

 .بود شده بلند خیلی  دیگه..زشتک تویی که زشت-دانیال

 بود خوشگل ولی-

 میشه؟ پذیرفته بخوام عذر-دانیال

 میشه؟ پذیرفت ببینی بخوای میتونی نمیدونم-

 شد غم از پر چشماش...شد جدی

 .میخوام معذرت-دانیال

 ...میفهمیدیم منظورمو هردومون...بست چشماشو نمیبخشم-شد اشک از پر چشام

 دانیال است بهونه مو

 ...کردی تکه تکه رو دلم قیچیت با تو

 ....موهاتو نه

 ..میاد خوشم خیلی پدرش از دانیال برعکس من

 میاد بهش اندازه بی گنده شکم واژه میگه راست دانیال

 ..متینه و محترم اندازه بی گندگی شکم عین در اما

 میکنن اشتباه زندگیشون تو آدما همه

 ودیمب ما اگه شاید رسید جا این به کارشون چرا بدونیم که نبودیم مادرش و پدر جای دانیال و من

 ...بود این از تر بد خیلی

 ...نداریم کردنو قضاوت حق همینم واسه

 !!!ها نزدی سر من به دیگه قشنگم دختر-خانوم حاچ
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 بودی؟ دیده جونو ترانه قبال شما مگه بزرگ مامان اع-دیار

 -دانیال

 

 خانوم حاچ پیش رفتیم باری چند ترانه منو اوهوم

 قشنگه؟؟ جونم مامان خونه چقدر دیدی میگی؟؟ترانه جدی-دیار

 ...قشنگه خیلی اره-

 ..من عزیزای که نیست ها شما قشنگی به-خانوم حاچ

 ..شد سرو صمیمی اما رسمی جو تو شام

 بود دیار از بود که هم صدایی و سر تموم

 بخورم غذا قاشق چندتا شده که زورم به کردم سعی

 اشبر هم خانوم حاچ و داد هدیه دیار به ظریف و خوشگل خیلی گردنبند ست یه دانیال شام از بعد

 ...بود گرفته سکه

 ...برم من دیگه بهتره دانیال-

 ..دارم کارت بری تر دیر یکم میشه-دانیال

  کارتو  بگو خب وا-

 ..نمیشه اخه-دانیال

 چته؟ دانیال-

 لطفا کن صبر یکم-دانیال

 بگو کارتو االن نمیخوام-

 مطمئنی؟-دانیال

 بگو مطمئنم اره-
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 نشو پشیمون بعد-دانیال

 نمیشم-

 دانیال جدی و خنده از پر چشمای قطعا..شنیدم اشتباه میکنی؟قطعا ازدواج باهام-دانیال

 ..بده خیلی حالم قطعا...دروغه

 ..بکنم نمیتونستم ریکا هیچ

 ..همیگ داره شده؟چی خل دانیال خدایا.بودیم شده خیره صدا بی و حرف بی هم چشمای تو جفتمون

 ...نمیداد رو حرکتی  هیچ فرمان بود کرده هنگ مغزم

 ...نمیزدم پلکم حتی

 دانیال؟؟ میگى چى دارى میفهمى-. 

 این الامث یا نداواشکان تادوبار کنم صبر نمیتونم میگم چى دارم میفهمم خوب خیلى ترانه آره-. 

 ...دورکنن ازهم آدمامارو

 حرکت یه توى نبود گفتنى اصال موقع اون احساسم...داشتن لب روى محزونى لبخند یه همه

 ..دراومد خانوم حاج صداى...شدم بلند ناگهانى

 مادر؟ کجامیرى-

 ...خدافظ...برم باید ولى...نمیدونم...نمى-. 

 ریعس نکردمو توجهى میکرد صدام داشت که دانیال صداى به...بود گرفته تعجب رنگ لبخنداشون

  میاری جمله هر تو که تکراری حرفای این به...شدم ماشینم وسوار بیرون پریدم ازرستوران

 داری دوسم میگی هی که سردرگم احساس این به

 اکشونپ محکم دست باپشت...لعنتیا ریختن باز کردم،اشکام ضبطوبلند صداى جاکردم جابه دندرو

 ...میزد کبودى به صورتم که انقدرمحکم...کردم

  دارم بدی احساس یه دارم بدی احساس یه

 دارم بدی احساس یه دارم بدی احساس یه
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 ... .کنم خالى خودمو میتونستم فقط که اونجابود فقط بام سمت روندم

 

 نمیبینم عشقی ولی هستی عاشقم اینکه به

 نمیشینم قلبت توی میفهمم تازه اینکه به

 ..خدااا اى

 رفته خاطرت از دیگه هامون خاطره اینکه به

 سخته باورش نمیشه اما کنم باور باید

 دارم بدی احساس یه دارم بدی احساس یه... سخته خیلیم...سخته آره

 ...پایین اومدم...کردم خاموش ماشینو دارم بدی احساس یه دارم بدی احساس یه

 عادى داشت که حاال...سردشدم که شدحاال خراب چى همه که حاال....نمیبینى...خداااااا اى-. 

 حاال...دارم دوسش که...داره دوسم که میوفتاد یادش دانیال باید حاال؟؟؟؟حاال...چى همه میشد

 صدای هروقت خدا؟ هست حواست... چیکارکنم؟؟ سردرگمم احساس بااین...خدا چیکارکنم

 هروقت تااالن ازبچگی خدا؟ هس حواست.... دارم خدایی منم باه گفتم.شنیدم خودمو شکستن

 خدا؟؟ هست حواست  "خدابزرگه نخور غصه" شنیدم جمله یه  پاشدم سختی به و زمینخوردم

 کنه؟ می سنگینی داره هام غصه هس حواست میکنم؟ دل و درد باهات هرروز هس حواست

 اوردم؟؟؟؟خدااااااااایا کم نفس هست حواست بارونیه؟؟ چشام وقته خیلی هس حواست

 پرنده...انرژیم تمام با...میریختم اشک دادمیزدمو...میگفتم دادمیزدمو وجودم باتموم

 اهپرتگ لبه لبه درست...میشد؟جلوتر چى میوفتادم اگه...جلو رفتم...نبود هیچکس...پرنمیزد

 من...من و...پایین رفت خوردو قل...لغزید زیرپام سنگ...چشماموبستم...بودم

 کستنش صداى نشستمو لبه همون...کارنیستم این ادم من خدا نه...عقب خودموکشیدم...نمیتونم

 و زعزی و کنم باز درو که نداشت وجود این از تر مزخرف انگیزاونجاروشکست نفرت سکوت بغضم

 ...ببینم پذیرایی وسط مارال و مهتاب

 داخل رفتم و کردم پوفی
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 سالم-

 گذشت؟ خوش عزیزم سالم-عزیز

 نبود بد ای-

 کردی؟ گریه انقد چرا پس نبود بد اگه-مارال

 ضایس؟ خیلی-

 ..کامال اوهوم-مهتاب

 قشنگم دختر جا این بیا..بیا-عزیز

 رفتم منم و بودن خوابیده عزیز پای رو مارال و مهتاب..پیششون رفتم و زدم پهنی لبخند

 .بود خوبی ارامش خیلی.. پیششون

 کشید دراز من کنار اومد عزیزم و کرد پلی گوشیش با اروم خیلی اهنگ یه مارال

 کشیدیم دراز تاریکی تو پذیرایی وسط چهارتاییمون

 هیچی هنوز من عیده دیگه هفته-بودمارال بخش ارامش وحشتناک اهنگم و بود خنک خیلی هوا 

 نخریدم

 افتضاحه مالیم وضع کردم کنسل سفرامو همه منم-مهتاب

 .خاصیه حس..تهرانم عید که سالیه اولین امسال کنم فکر-عزیز

 دارم شوهر که عیدیه اولین-مارال

 تهرانم قبلش ماه یه از که عیدیه اولین-مهتاب

 حاجی خاک سر برم نمیتونم که عیدیه اولین-عزیز

 کرد خواستگاری ازم دانیال امشب-ترانه

 دارم بابا که عیدیه اولین

 پیشمه مامانم که عیدیه اولین
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 دارم مادربزرگ که عیدیه اولین

 کوتاهه موهامانقدر که عیدیه اولین

 ...ندارم واسش شوقی هیچ که عیدیه اولی

 کاشون برکه این ماهی من و ماهی تو

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز... نباشی که زمانی بزرگیست اندوه

 !!نباشی چه باشی چه بزرگیست اندوه

 بعد هفته یک

 ...میکشم جیغ خدا به مانیییی...کمک مامااااان واااااای-

 کمککککک

 وای مردم...نکن مهرداد ای بابا

 این با من نیاوردی؟؟؟اخه هارو ای نقره شمع درسا اه شدیم کر دیگه شو خفه مارال وای-دالرام

 کنم؟ ست شمعی چه سفره

 نده قلقلکم دیگه.نکن..نکن کردم غلط خدا تورو..من جون مانی واای-مارال

 میکنی؟؟ احترامی بی من زن به حقی چه به کردی غلط کردی غلط تو خب-مانی

 هفتست سه همش بابا...زاییده واست شکم تا چهار حاال انگار من زن میگی جوری یه اووه-ترانه

 ..ها عقدین

 تصف که مشنگ گفتیم بش که این جز انگار احترامی بی میگی جوری یه میگه راست-درسا

 نوم شمع جفت یه رنگ خاطر به ساعته سه چجوری نگا..گفتیم بش خاصی چیز هست هم بارزش

 ..کرده روانی

 ولتگاگ زن این با نکن پیدا الکی بهونه بدی ازار منو اینه هدفت فقط که تو خان مانی بله-مارال

 اماده تر زود میشه تحویل سال االن میشید بزرگ کی..دستتون از شدم دیوانه..وای-حنا

 .کنم فکر حیاط تو رفتن محمد دایی رفتن؟ کجا مینا و مامانتو ترانه..شید
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 میخواستم من خب ولی خریده طالیی ای نقره جای به ندارید؟بابام ای نقره شمع جون حنا-دالرام

 ..باشه ای نقره

 نکن اذیت خودتو عزیزم ندای اشکال..نکنم فکر نه-حنا

 مانی نکن موهام اااااای...لوستو عروس این مامان وا-مارال.

 خوشگله؟ گفتی چی-مانی

 کندی زنمو موهای نکن مانی بابا ای-مهرداد

 ...ها همشیرمه زنت بابا برو-مانی

 . مانییییییی-حنا

 . کردم غلط من مادر باشه-مانی

 .نکنی دیگه کن سعی-مارال

 . مان..ما-باران

 ..شده بیدار مامانش نفس جارو این وای-مارال

 میکشی؟ مامانمو موهای چرا دایی-باران

 وقتا بعضی الزمه دایی پروهه خیلی مامانت-مانی

 .نیمک خوشمل موهاتو بریم بغلم بیا تحویله سال دیگه ساعت نیم خاله پاشدی زود بارانی-دالرام

 . نکشه مامانمو موهای  بگو شوهرت به شما.هست خوشمل موهام من جون دالرام-باران

 جوجه؟؟ گفتی چی-مانی

 ...باباش بغل تو برد پناه بارانم و باران دنبال افتاد مانی

 ...شد بلند محبوبم خونه از صدا سرو و خنده و جیغ صدای معمول طبق

 ..حیاط تو میرم و دوشم رو روسریمومیندازم

 ..منه به پشتشون و نشستن تاب رو محمد دایی و مینا خاله و مامان
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 ..تر جلو میرم و میکنم روشن چراغارو..زیرزمین تو میرم و میکشم عمیق نفس

 ...کرده پر جارو همه غبار و گرد و خاک

 ..نمیره کنار لبام از هم لحظه یه لبخند

 گوشیم تو ریختم مارال گوشی از بخشمو ارامش اهنگ

 ...قدیمی وسایالی تو گشتن میکنم شروع و میکنم پلی

 ...رنگه ای قهوه و بزرگ البومه یه چیز اولین

 ..بودن جا این دالرامم و مارال کاش

 ..میزنم ورق و میکنم بازش

 ..مینگرم رویم به رو جا این را هایم کودکی لحظه لحظه و

 خانه این در که ها گریه چه و ها مُحَرَم چه..ها شادی چه و ها خنده چه..ها جشن چه و ها عید چه

 ...نگذشته

 ..داره جریان خونه این دیوارای تو ها بچه بازی و خنده صدای

 ..بود خودش مال فقط..نمیداد کس هیچ به..جاست این هم مانی مخصوص تفنگ

 ...نمیکرد دستگیر که رو خالفکارایی چه اووه

 ...بود شانس خوش لوک هم اوقات گاهی

 بار هر که اسرار مخزن ای بزن پلکی"

 "بپاشی آفاق به الماس و فیروزه

 ...ها میشه تحویل سال االن مامان بیا ترانه-میاد مهتاب صدای کنار میزارم تنفنگو

 اسمتو بود؟کی دانیال اسمت چرا جا؟تو این اومدی کردم؟؟کی گمت کی.کردم پیدات باالراه

 ...شکسته که پاتم شدی؟یه داغون انقدر چرا.کرد انتخاب

 ...بودی من خود رفیق؟؟تو منو میاد یادت
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 گشنشه ترانه میفهمید مهتاب..میشد گشنش که دانیال

 ..میکرد خیس خوشو که دانیال

 ...کردم خرابکاری باز من میفهمید مهتاب

 ...دانیال ام ترانه من

 ...شدم خانوم چقدر شدم؟ببین بزرگ چقدر ببین

 ...من کوچولی دانی شده تر زشت موهات چقدر

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز "

 "نباشی چه باشی، چه ست بزرگی اندوه

 ...کردم فرق خیلی من...دانیال

 ...بگم قصه یه واست بیا

 شکلیه؟ کیه؟چه بابا بدونیم میخواستیم همیشه یادته

 شده تنگ واسش دلم میدونم االن

 ..کردن ازدواج هم با بود؟؟االن دعواشون همیشه مانی و دالرام ها موقع اون یادته

 حرف خوشمزه خیلی ولی سالشه دو میشه باورت نازه انقدر باران...شده مامان مارالم..دانیال

 ..اهگ نه آهنگم حاال..خب گرفته یاد مانی از اهگ میگه من به..میزنه

 ...ها بودیم نزده حرف بود وقت حیلی

 ..خوووبه هم درسا

 !!من؟؟

 ..شدم شیدا....دانیال شدم عاشق من

 ...دانیال عاشق

 ...دیگه باال بیا آهنگ-مانی
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 . دیقه بیا آهگ-باران

 اومدم-

 هک نه؟؟همیشه مگه شن خوشبخت نباید همه که همیشه...نبود.. دانیال نبود یار باهام بخت ولی-

 ..باشن داشته ارامش نمیتونن همه

 مونده دقیقه پنج فقط...بودن نشسته سین دورهفت همه...باال رفتم...حتما نبوده قسمت

 ابد حبس به بخاطرجرماش علیرضا...دردام توى شدم حل بستمو چشمامو...کنارمارال نشستم...بود

 غرورش مظلومانه چه اون و نه گفتم وجودم تموم به رحمانه بى چه من...من و شد محکوم

 چه ناال ولى...بودم چى رفته یادم...شدم رحم بى چه میبینى خدا...پایین انداخت سرشو و شکست

 حاال...باشم بادانیال و چیموبدم همه حاضربودم که نبودم من مگه...شدم تلخ

 فقط...متنفرم خودم از...یانه شده فراموش ندا فکرباشم تواین هرلحظه نمیتونم...نمیدونم...چرا،نه؟

 خنده ى واژه قسمت نبود؟هه بخوام؟قسمت چى ازت من خدایا...میخوام ازت خدا...دقیقه دو

 شى مگ آن یه که تامبادا میسوختم... میسوزم پاشو میمونم پس زدم رقم قسمتو این خودم...داریه

 ...توتاریکى

 توى همیگ تبریک ازتلوزیون همیشه که مرد اون ؟صداى...نزدیکى انقدر عشق به کنارمن جز کجابه

 ...گفتیم تبریک هم به کردیم روبوسى و شدیم بلند همه...پیچید گوشم

 ...حیاط تو رفتم زود...میزد چشمک صفحه روى دانیال اسم...لرزید جیبم توى گوشیم

 ...دادم جواب

 الو؟...ا-. 

 ...میپیچید گوشم توى نفسهاش صداى

 ...میگم تبریک-. 

 ...میگم تبریک منم-. 

 نطورای من شایدم...میزنیم حرف رسمى چه...چکید ازچشمم اشک قطره یه...کشید عمیق نفس یه

 ...میکنم حس
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 فقط ولى...باشه ممکن غیر شاید...میشه برآورده تحویل سال دعاى میگن ترانه میدونى-. 

 ...همین "باشى من سهم" که ازخداخواستم

 ..میومد چاه ته از انگار دانیال صداى...بودم افتاده هق هق به

 دانیال؟؟...دا

 ...ابدیم عشق خداحافظ...بودى زندگیم ترانه ترین بخش لذت تو که باشه اینویادت-. 

 شد ىابد و...شکست تلخ...شکست بغضم...پیچید گوشم توى تماس قطع انگیز نفرت صداى و

 "زندگیم عشق خداحافظ"...گفتم آروم لب زیر...قلبم توى عشقش

 کردو گریه دل ته از و مردونه چه و...نشنوه عشقش شکستنشو تاصداى کرد قطع دانیال

 ....باشه اون سهمِ ترانه که ازخداخواست

 باران باز

 تَـــرانه با

  های کسی بی تمام با

 ..شبانه

 تنها مرد بر میخورد

 خانه فرش بر میچکد

 غم چک چک صدای آید می باز

 ماتم باز

 غم تنهایی شیشه پشت به من

 افتاده، 

 نمیدانم،

 ..نمیفهمم

 ..زیباست کسی بی های قطره کجای
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 نمیدانم

 نمیفهمند مردم چرا

 ..میلرزد باران شالق ضربه زیر که کودک ان که

 ..زیباست ذلتش کجای

 ..نمیفهمم

 بابا یک اشک کجای

 باران چکمه زور به آهن و گل از سقفی که

  باریده آرام اش مرده های همسروپروانه روی به

 ..دارد عاشقی و عشق بوی کجایش

 نمیدانم

 ...زیباست زندگی کجای

 را باران روز ارم یاد

 ..را رفتنت ارم یاد

 ..عشق برای از.باران زیر میدویدم

 بود خیابان های گِل و باران و بودم من فقط

 ...من کودک من از بشنو

 فردا مرد چشم پیش

 ..مست عاشقان برای جاریست فقط دارد عشق که بران ان

 ..دارد غم و درد تو و من باران و

 ...دارد کم عدل زمینی عدل این که میداند خوب هم خدا

¤¤¤ 
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 باشید عشقتون سهم زندگی تون همتون امیدوارم

 

 ...کنید دنبالdarya.roman@اینستاگرام لطفاپیج

 

 پایان

83\6\14 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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