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 :اولفصل 

 ــ بود دوستام بهترين از يكي كه مارال، ام خاله دختر و من ــ گشتيم مي مناسب كار يه دنبال در به در كه بود وقت خيلي

 و گشتن كلي از بعد. برسونين بهش منم سالم ديدينش اگه كار؟ كو ولي. بياد در جور مون تحصيلي ي رشته با كه كاري

 منتظر. كنه صحبت مارال و من ي درباره داشت مهندسي شركت كه دوستاش از يكي با فربد كه شد قرار نكردن، پيدا

 .رسوندم تلفن به رو خودم دو با. پريدم جام از تلفن صداي با. بودم تماسش

 :من

 بله؟ ـ

 .زد مي حرف خودش واسه تند تند داشت كه شنيدم رو فربد صداي

 :فربد

 شب. بده خبر مارالم به. كنه استخدامتون كرد زدم،قبول حرف شاهين با. مارال هم و تو هم. شد جور كارتون ولوله، هي ـ

 .فعال شلوغه، خيلي سرم االن. دم مي توضيح برات مفصل تون خونه يام مي

 .كرد قطع بده، بهم زدن حرف ي اجازه كه اين بدون

 .داد انجام زندگيش كل تو مثبت كار يه فربد اين باالخره. شدم خوشحال خيلي

 : زدم داد بلند

 .شد درست كارمون مامان، ـ

 :شنيدم اتاق از رو مامان صداي

 بود؟ فربد ـ

 :من

 .بود خاصيتش بي خود آره، ـ
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 به زاده حالل گن مي چي براي. نرفتم عتيقه اين به اصال كه من. ادب بي ي پسره. كرده قطع خداحافظي بدون كه افتاد يادم

 !ره؟ مي اش دايي

 جور بد نده، خبر بهم اگه دونست مي. كرده قطع زود همين خاطر به و گرمه مونثش دوستاي از يكي با سرش دونستم مي

 .دارم نمي بر كچلش سر از دست و دم مي گير بهش

 .داد جواب مارال كه بود نخورده بوقم يه. زدم زنگ اينا مارال ي خونه به. اتاقم تو رفتم و برداشتم رو گوشي

 :مارال

 گي؟ مي چي ببينم بنال ـ

 :من

 گيري؟ مي پاچه چرا چته؟ خانوم، سالم ـ

 :مارال

 .فربدم اين زنگ منتظر حاال تا صبح از عليك، ـ

 :من

 .زد زنگ من به ـ

 :مارال

 شد؟ چي حاال ديگه، بگو زودتر بكن جون خب آره؟ ـ

 :من

. جا اين بيا پاشو هم تو. بود شلوغ سرش معمول طبق. مون خونه بياد شب قراره. كنه استخداممون كرده قبول دوستش ـ

 .بزنيم دوري يه بريم تا بزنم زنگ رها به خوام مي
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 :گفت خنده با مارال

 .باي دارم، خطي پشت من. يام مي باشه،. شلوغه سرش هميشه كه اون ـ

 :من

 .بدرود عزيزم، بدرود. بدار پاس را فارسي زبان ـ

 .بوديم نفره سه اكيپ يه سالگي هشت هفت، همون از مارال و رها و من. زدم زنگ رها به مارال، با كردن صحبت از بعد

 و بيست سرت خير نه؟ كه چرا يام؟ مي بر كار پس از من يعني. خودم با زدن حرف به كردم شروع و وايستادم آينه جلوي

 حرف خودت با داري و زده سرتم به شكر، رو خدا. مديرن پا يه خودشون واسه تو امثال. دختر بكش خجالت. سالته چهار

 .يان مي مارال و رها االن كه پاشو شو، آماده برو پاشو. زني مي

 شال خاكستري، جين شلوار. بود زانوم باالي تا كه طوسي مانتوي. اومد خوشم خودم تيپ از. شدم آماده دقيقه چند از بعد

 .زدم رژ فقط همين براي نبودم، آرايش اهل زياد سفيد،

 .زدم صدا رو مامان و شدم خارج اتاقم از

 :من

 مامان؟ ـ

 :مامان

 جانم؟ ـ

 :من

 .خداحافظ بزنيم، دوري يه بيرون ريم مي مارال و رها با ـ

 :مامان
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 .باش خودت مواظب باشه، ـ

 :گفتم دادم، جواب سريع. بودن مارال و رها. اومد اف اف صداي حين همين در

 ياين؟ نمي باال ـ

 :رها

 !نه ـ

 :من

 آوردين؟ ماشين ـ

 :رها

 .پايين بيا باش، زود. آوردم من آره، ـ

 :من

 .اومدم ـ

 داره و داده تكيه ماشين در به رو پاش يه رها ديدم. كردم باز رو در. رفتم پايين ها پله از سريع خيلي و پوشيدم رو كفشام

 .كرد مي نگام داشت و ماشين سقف رو بود گذاشته رو دستش هم مارال. كنه مي نگام سينه به دست

 :من

 درسته؟ نموندين؟ منتظر كه زياد نديدين؟ خوشگل ـ

 :رها

 مگه؟ چطور نه، وايستاده، جلوت كه خوشگل ـ

 :من
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 سبز مباركتون پاهاي زير علف و موندين منتظر زيادي انگار. هاست حوصله بي و عالفا اين مث دوتون هر ژست آخه ـ

 .شده

 :مارال

 .بابا برو ـ

 :من

 بود؟ چي بابا برو اين معني االن ـ

 : گفت رها بده، رو جوابم مارال كه اين از قبل

 .ماشين تو براي بحث ي ادامه. شين سوار ها بچه ـ

 : گفت رها كرديم، حركت كه اين از بعد. نشستم عقب منم. دستش بغل مارال و نشست فرمون پشت رها

 نيست؟ كه تون گرسنه ندارين؟ كه خريد بريم؟ كجا ها بچه خب ـ

 :گفتيم دو هر و انداختيم بهم نگاهي مارال و من

 .نه ـ

 :من

 موافقين؟ ساعي، پارك بريم ـ

 :مارال

 رها؟ چي تو. موافقم كه من ـ

 :رها

 .طور همين منم ـ
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 جوگندمي پوست. داشت متوسطي قد كه بود الغري دختر رها. داشتم دوسش خيلي. شدم خيره رها ي چهره به آينه تو از

 .بود برده رو آرين دل سبزش چشماي اون با. بود ناز خيلي چشماش. كوتاه مشكيِ موهاي. صاف و

 شد مي ماهي دو حدود. شدن مند عالقه هم به پيش سال چند از كه باباش دوستاي از يكي پسر. بود آرين رها، نامزد اسم

 .داشت نامزد رها فقط تا سه ما بين. بودن شده محرم هم به كه

 تفاوت هم با لبشون فرم و هيكل و قد فقط. مشكي موهاي همون. مشكي ابروي و چشم همون. بود فربد كپي كه هم مارال

 .داشت

 آزاد دولت هفت از و نداشتم بازيا مسخره اين به اعتقادي كه منم. بود خوش پسرا با دوستي و گذاشتن سركار با مارال

 .بودم

 :رها

 .شو پياده كجاست؟ حواست باران ـ

 مارالم و رها نشستم، وسط من. كرديم حركت ها نيمكت از يكي سمت به و. اومديم پايين ها پله از. شديم پياده ماشين از

 .كنارم

 :رها

 ديگه؟ شد درست كارتون ـ

 اصال و كنه مي نگاه خيره داره جايي يه به ديدم و سمتش برگشتم. نيومد در ازش صدايي ولي بده جواب مارال بودم منتظر

 .نيست باغ تو

. بود كنارشون رنگم اي قهوه و بزرگ سگ يه كه رسيدم جذاب و تيپ خوش پسر تا دو به و كردم دنبال رو نگاش رد

 شلوار يه با مشكي شرت سويي شون يكي. نداشت حرف هيكلشون و تيپ ولي. ديد درست شد نمي رو شون چهره

 اصال. سوخته اي قهوه جين شلوار و پليور يك. بود پوشيده اي قهوه پا تا سر هم يكي اون. بود پوشيده خاكستري
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 از شد باعث كه زدم مارال به اي سقلمه. زدن مي حرف هم با و كردن مي بازي سگشون با داشتن و نبود ما به حواسشون

 .بياد بيرون هپروت

 :گفت اخم با و برگشت من سمت به مارال

 تو؟ چته ـ

 :من

 .كني نمي سير زمين رو و تايي، دو اون محو ساعته دو كه ببخشيدا ـ

 :گفت ذوق با بود، رفته يادش گيري پاچه و بود افتاده اونا ياد دوباره انگار كه مارال

 .ايه تيكه خودش واسه. تيپه خوش قدر چه بيني مي واي، ـ

 : من

 كدوم از حاال كني؟ مي ضعف و غش جوري اين پسره براي كشي نمي خجالت. جلف ي دختره سرت، تو عالم خاك ـ

 .نازه خيلي. شدم سگ عاشق كه من اومده؟ خوشت

 :مارال

 سگ عاشق و كردي ول رو جنتلمن تا دو. مونه مي مادربزرگا اين مث. راضي خود از ي دختره خودت، سر تو خاك ـ

 .اومده خوشم مشكيه شرت سويي از من شدي؟

 .كرد نگاه بودن وايستاده پسرا كه جايي به و برگشت دوباره شد، تموم كه حرفش

 :گفت رها به رو ناراحتي با مارال

 .گرفت حرف به رو من كه بارانه، اين تقصير همش. رفتن. نيستن اَه،

. بودن زدن حرف مشغول و نشسته ما روي به رو نيمكت روي پيرمرد تا چند. شدم پارك زدن ديد مشغول خيالي بي با

 چشم. خسته و حال بي ها بعضي و سرحال، و شاد هاشون بعضي. خوند صورتشون روي خطوط از شد مي رو زندگي سختي
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. سال و سن كم دو هر. كردم نگاه بودن، رفتن راه مشغول هم دست در دست كه پسري و دختر به. گرفتم پيرمردها از

 ها دوستي اين دونستن نمي. خوردم تاسف دو هر براي. ساله هيجده هفده، پسره و. بود ساله چهارده سيزده، حدودا دختره

 ! باشه ممكن غير يا و سخت جبرانش كه بزنه شون آينده به اي ضربه چنان ممكنه

 .گرفتم پسر و دختر از چشم رها، سوال با

 :رها

 نه؟ يا شد درست كارتون. بده رو من جواب يكي ـ

 :من

 .مصاحبه براي ريم مي ديگه روز سه دو،. كنه استخدام رو ما كرده قبول و داره مهندسي شركت فربد دوستاي از يكي ـ

 :رها

 .سالمتي به ـ

 :من

 .عزيزم ممنون ـ

 .بود پكر پسرا كردن گم خاطر به. كردم مارال به نگاه يه

 .گرده مي چيزي دنبال داره رها ديدم

 :گفتم

 گردي؟ مي چي دنبال ـ

 :رها

  جونــــــم؟ باران. افتاده ماشين تو كنم فكر. بزنه زنگ بهم آرين قراره. گوشيم ـ
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 :من

 درسته؟ بيارم، برات رو گوشيت برم بگي خواي مي حتما. نيستما آرين من ـ

 :رها

 .كنه مي درد پاهام روزي چند. بيار برو من جون ـ

 :گفتم كردم، دراز رها سمت به رو دستم و شدم بلند جام از

 .بده رو سوييچ. رم مي باشه، ـ

 :گفت و بوسيد، رو صورتم خوشحالي با رها

 .عزيزم بشي عروس ـ

 :من

 .زوده فعال ـ

 جلو هاي صندلي. نشستم جلو صندلي روي. كردم باز رو ماشين در. شدم رد خيابون از و خارج پارك از و رفتم باال ها پله از

 ماشين از. بود صندلي زير. كردم پيداش. كردم گشتن به شروع. كردم باز رو عقب در و شدم پياده. نبود. گشتم كامل رو

 .كردم قفل رو درها و شدم پياده

. شه تقسيم نيم دو به كمرم ديگه، ثانيه چند تا و معلقم هوا و زمين رو كردم احساس يهو كه رفتم مي پايين ها پله از داشتم

 ....ولي كردم، آماده زمين به خورد بر و شديد درد يه براي رو خودم و كشيدم خفيفي جيغ

 و كردم بازشون. بود بسته چشمام. كردم حس رو خوبي خيلي بوي و العاده فوق گرماي كنم، احساس دردي كه اين جاي به

. شدم رو به رو كردن، مي نگام تعجب و نگراني با و نداشتن فاصله ازم بيشتر سانت چند كه رنگ عسلي ي تيله دوتا با

 تازه. گرفتم فاصله ازش و كشيدم بيرون بغلش از رو خودم سريع. اومدم خودم به تازه بعدش و كردم نگاش خيره يكمي

 .دوتان همون كه اينا واي،. خالي مارال جاي. بود ايستاده كنارش كه شدم دوستش متوجه
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 :پسر

 خانم؟ خوبه حالتون شما ـ

 .افتاد مي برام اتفاقي چه نبود معلوم گرفت نمي رو من اگه افتاد يادم كه. برم كنم، كج رو راهم هميشه مثل خواستم مي

 :من

 .خوبم مرسي، بله، ـ

 .بود اين من خوردن ليز دليل پس. افتاد بود، زمين روي كه موزي پوست به چشمم

 :گفتم و گرفتم، ازش. گرفت من سمت به و برداشت بود، افتاده زمين روي كه رو سوييچ و شد خم پسره

 ....كه اين از ممنون ـ

 !بخورم زمين نذاشتي و كردي بغلم كه اين از ممنون گفتم مي بگم، چي بودم مونده

 :گفت و داد، تكون رو سرش. فهميد رو منظورم خودش

 .اجازه با كنم، مي خواهش ـ

 .شدن خارج پارك از و رفت سگ و دوستش سمت به حرفش، اتمام از بعد

 مارال و رها به. كردم حركت بودن نشسته ها بچه كه جايي سمت به و اومدم پايين ها پله از بيشتر احتياط با سري اين

 .بشن خبر با پيش دقايق اتفاقات از خواستم نمي ولي چرا، دونستم نمي. بودن خنديدن حال در. رسيدم

 :من

 خندين؟ مي هر هر دارين خودتون و گوشي كردن پيدا دنبال فرستادين رو من ـ

 :رها

 .بده رو گوشيم. بياد در حالت اين از خواستم مي. گرفته افسردگي مارال ديدم ـ
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 :من

 .خونه بريم پاشين ها بچه ـ

*** 

 :مارال

 .گفت چي بهت فربد بگو بهم بعدا. دارم كار كلي خونه، رم مي من ـ

 فربد كفشاي. شدم پياده پنجم ي طبقه و شدم آسانسور سوار. شد باز در. زدم رو زنگ و كردم خداحافظي مارال و رها از

 روي فربد. تو رفتم. بود شده تنگ براش دلم خيلي همين براي. بودمش نديده كه شد مي اي هفته يه حدود. بود در جلوي

 .بوسيدم رو صورتش محكم و جلو رفتم. بود خوردن شربت درحال و داده لم ها مبل از يكي

 :من

 شد؟ خلوت سرت چطوري؟ فربدي، سالم ـ

 :فربد

. زدم بهم بندي خالي كلي با رو مدارام قرار ي همه جام اين كه االنم. شلوغه هميشه من سر. خوبم نبينم رو تو. ولوله سالم ـ

 .بدم رو ها خيلي جواب بايد همين براي

 :من

 .احساس بي ـ

 :فربد

 .نشي اي عقده كنم بوست بيا ـ

 :من
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 .كن كم رو شرت بعد و بده رو توضيحت نكرده، الزم ـ

 :فربد

 كاره چه تو اصال. موندم شب شايدم. باشم مون خونه شام خوام مي امشب. هستم خوبي باز چتر من كه دوني مي شرمنده، ـ

 !اي

 :من

 نامردي كه تو ضمن در. نيست شكي كه هستي ماهري باز چتر كه اين در بشناسه؟ رو تو بايد كي نشناسم، رو تو من ـ

  ام؟ كاره همه من دوني نمي تو مگه. كردي جدا ما از رو ات خونه و كردي

 :مامان

 .كن عوض رو لباسات برو پاشو. كردي شروع نرسيده راه از كه تو باران، ـ

 :من

 .باشه ماماني، سالم ـ

 ولي. نگير مجردي خونه و بمون جا همين گفتم بهش قدر چه دونه مي خدا. بود پر فربد گرفتن خونه دست از دلم هنوزم

 رفتم. بودم قهر باهاش قضيه همين سر هفته دو يكي تا. حرفا اين از و بشم مستقل خوام مي گفت مي شنوا؟ گوش كو

 .شدم خارج اتاق از و پوشيدم بود، زانوم زير تا كه بنفش شلوارك يه با صورتي تيشرت يه. كردم عوض رو لباسام

 پيش بگيره، مجردي خونه كه اين از قبل تا چون. داشت ما ي خونه زيادي هاي لباس. بود كرده عوض رو لباساش فربدم

 كه بابامم و مامان. كردن فوت تصادف يه تو مادربزرگم و پدربزرگ بوديم، ساله دو فربد و من وقتي. كرد مي زندگي ما

 فربد و من بين اي صميمانه ي رابطه بچگي همون از. كنن بزرگش و خودشون پيش بيارنش كردن قبول بودن، فربد عاشق

 نمي آبجي مامان، به فربد. من ي اندازه به نه اما بود، صميمي هم مارال با البته. بودم وابسته بهش خيلي كه من. گرفت شكل

 .بابا گفت مي هم بابا به. مامان گفت مي گفت،

 :فربد
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 .پاره آتيش ببينمت بشين من كنار بيا ـ

 :گفتم و نشستم، كنارش رفتم

 بريم؟ بايد فردا ـ

 : گفت ،و ام شونه دور انداخت رو دستش

 كجا؟ ـ

 :گفتم حرص با

 .ديگه دوستت شركت. شجاع عمو ي خونه ـ

 :فربد

 .كنه صحبت باهاتون هم و ببينتتون هم كه برين فردا آره، آها، ـ

 :من

 ياي؟ نمي تو ـ

 :فربد

 .ريخته سرم رو كار كلي نه، ـ

 :من

 شناسي؟ مي كي از رو دوستت اين ـ

 :فربد

 .دوستامه ترين صميمي از يكي. دبيرستان اول از ـ

 .بود شده وارد و بود كرده باز رو در كليد با كه ديدم رو بابا و گرفتم باال رو سرم. اومد در شدن باز صداي
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 :فربد

 چطورين؟ بابا، سالم ـ

 :گفت لبخند با بابا

 .بود شده تنگ برات خيلي دلمون عجب، چه. پسرم سالم ـ

 :گفت من به رو بابا

 كنين؟ نمي باز رو در چرا ـ

 :من

 .گذاشته بد رو آيفون مامان شايد ـ

 :گفت بلندي صداي با مامان

 .بخورين شام بياين ـ

 :بابا

 .كنم عوض رو لباسام رم مي منم. برين تا دو شما ـ

 .بود كرده مستم سبزي قورمه بوي. نشستيم ميز سر مامان با و آشپزخونه تو رفتيم فربد و من

 :من

 نديدم؟ حاال تا رو دوستت اين من چرا فربد، ـ

 :فربد

 .اومده كانادا از تازه. نبود ايران چون ـ

 :من
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 .كرده تحصيل ور اون پس ا، ـ

 :فربد

 .گرفته خيلي كارش ولي كرده، تاسيس رو شركتش و برگشته كه شه نمي سال يك. خوبه خيلي كارش آره، ـ

 .كرديم خوردن غذا به شروع همه و نشست مامان كنار لبخند با بابا

*** 

 :من

 .بده بهم رو آدرس بريم؟ ساعتي چه فردا فربد، ـ

 :گفت و داد، بهم رو آدرس

 .بگو مارالم به. باشين جا اون يازده ساعت ـ

 :من

 .بخير همگي شب مرسي، ـ

 حرصم. افتادم پارك ياد دوباره و كشيدم دراز تخت رو. پوشيدم بود، شلوارك و تاپ يه كه رو خوابم لباس اتاقم، تو رفتم

 كوچولو يه. افتاد نمي اتفاق اون رفتم، مي راه احتياط با ذره يه اگه بودم؟ چلفتي پا و دست قدر اون چرا. اومد در خودم از

 از و جا، اين بيا گفتم. باشيم جا اون يازده ساعت بايد فردا گفتم بهش و زدم زنگ مارال به. داشتم استرس فردا واسه هم

 .برد خوابم كي نفهميدم و بستم رو چشمام. كرديم خداحافظي و كرد قبول اونم. بريم جا اين

 خوب. گرفت دردم خيلي. صورتم رو زدم محكم. ياد مي قلقلكم و خوره مي تكون صورتم رو داره چيزي يه كردم احساس

 سريع خيلي. باشه حشره يه يا سوسك نكنه گفتم خودم با. اومد دوباره بعد لحظه چند نه، ولي. رفت بود كه چي هر شد

 و پريدم جام از بود دستش تو پري و كرد مي نگام باز نيش با و نشسته تختم روي كه فربد ديدن با. كردم باز رو چشمام

 جون دختر آخه گفتم خودم با. رفت بيرون اتاق از سريع خيلي و گذاشت دو مسابقه خودش با كه بزنمش بگيرم خواستم
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 بيرون اتاق از لباسام تعويض از بعد. زدم لبخندي. بود نيم و نُه كردم نگاه ساعت به. ها زمستونه مثال بود؟ كجا سوسك

 و بود نشسته ها صندلي از يكي رو فربدم. سركار بودن رفته. نبودن خونه بابا و مامان و بود شده چيده صبحونه ميز. زدم

 .خنديد مي ريز ريز داشت

 .نشستم روش و كشيدم عقب رو ها صندلي از يكي

 :من

 نكردي؟ آماده تو كه رو ميز آزار، مردم هر، هر ـ

 :فربد

 آوردي شانس. كنم بيدارت روش اين به شدم مجبور. نشدي بيدار كردم صدات چي هر سنگينه، خوابت خودته، تقصير ـ

 .كرده آماده بره كه اين از قبل مامان. نكردم خالي روت آب پارچ يه

 .خورديم صبحونه هم با تايي سه. كردم باز رو در. بود مارال. شد بلند اف اف صداي بدم، رو جوابش اومدم تا

 :فربد

 .شه مي ديرتون. باران شو حاضر برو ـ

 :گفتم و اومدم، بيرون اتاقم از. شدم حاضر سريع خيلي

 .حاضرم من بريم، ـ

 :فربد

 برداشتي؟ رو هات نقشه و كارا نمونه ـ

 : من

 .رفت يادم ـ
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 .شديم خارج ساختمون از.برداشتم رو كارام نمونه و اتاق تو رفتم دوباره

 :من

 ياي؟ نمي ما با تو فربد، ـ

 :فربد

 هاپو كنين خطا پا از دست كنين، جمع حسابي رو حواستون. جديه خيلي كار تو شاهين چيز، يه فقط. نه گفتم، بهت ديشبم ـ

 .گيره مي پاچه و شه مي

 :من

 .ديگه نده استرس ـ

 :فربد

 !شنوم مي عجيب حرفاي استرس؟ و تو ـ

 :من

 .بابا كارت پي برو ـ

 :فربد

 زني؟ مي چرا بابا، باشه ـ

 :گفت و كرد، مارال به رو

 .حسابدار خانوم خداحافظ ـ

 :گفت من به رو بعد و

 .مهندس خانوم باي ـ
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 :من

 .نداره زدن كه بچه. تري سنگين ندم رو جوابت ـ

 .رفت و شد ماشينش سوار. كرديم خداحافظي فربد با

 :گفتم مارال به رو

  اومدي؟ ماشينت با ـ

 :مارال

 .نداشتم رانندگي ي حوصله نه، ـ

 :من

 . بيارم رو ماشينم من تا وايستا پس ـ

 رانندگي بودم كه ساله دوازده يازده،. بودم رانندگي عاشق بچگي از. شد سوار مارالم. آوردم بيرون پاركينگ از رو ماشين

 ي رشته در قبولي از بعد. كردم اقدام نامه گواهي گرفتن براي ام سالگي هيجده از بعد بالفاصله. گرفتم ياد بابا از رو

 مي همراهش منم رفت مي پيست به فربد كه اوقات گاهي. بود عالي فرمونم دست. گرفت ماشين برام بابا هم معماري

 خودمون دور كلي شد؟ مي پيدا مگه. پارك جاي دنبال بگرد حاال. رسيديم باالخره. زديم حرف مارال با كلي راه تو. رفتم

 مي اي طبقه پنج و بيست بيست، كنم فكر! برجي عجب. شديم پياده ماشين از. كنيم پيدا پارك جاي تونستيم تا چرخيديم

 آسانسور سوار. كردم نگاه آدرس به. زد مي برق تميزي از زمينش. بودن نشسته در جلوي نگهبان تا دو. شديم وارد. شد

 .داد فشار رو نوزده طبقه ي دكمه مارال و شديم

. بودم زده مشكي تيپ و كرده سرم مقنعه. بود اداري حدودي تا ولي خوب، تيپم.كردم نگاه آسانسور ي آينه تو رو خودم

 از:گفتم دلم تو و شدم خيره ام طوسي چشماي به. شد مي عوض ام قيافه خيلي مقنعه با. كردم مي سرم شال اوقات بيشتر

 . شي مي پيروز كه مطمئنم. برسي باالتر مراحل به تا بجنگ، موفقيت واسه مهندسي، جوجه كه االن همين

 .وايستاد آسانسور
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 :مارال

 !بابا خوشگلي. كن نگاه خودت به كم جان، شيفته خود ـ

 :گفتم بودم، خيره آينه به كه طور همين

 .خوشگلم دونم مي خودم خودتن؟ مث همه كردي فكر ـ

 :مارال

 .نه گي مي اي، شيفته خود گم مي بيا، ـ

 .بيرون اومديم و كشيدم خودم به كردن نگاه از دست

 :گفتم همين خاطر به بيارم، در رو حرصش خواستم مي

 .شيفته خود نه بينم واقع من ـ

 :مارال

 خوشگلي؟ واقعا تو كه اين يعني اين آها، ـ

 : گفتم بدم، رو مارال جواب كه اين بدون. دونيم نمي رو هاپوكومار آقا اين فاميلي ما كه اومد يادم يهو

 .بپرس رو هاپو آقا اين فاميلي فربد، بزن زنگ يه مارال، ـ

 : مارال

 فرق همه با كال. ام رييسي جناب فاميلي دنبال ما ولي گردن مي رييس اسم دنبال همه معموال. دونيم نمي هم اش فاميلي ـ

 .اس مسخره حال عين در و جالب. داريم

 :گفت گوشي، كردن قطع از بعد و زد زنگ فربد به

 .آرشامه اش فاميلي. آرشام. شد وصل و قطع قدر چه ـ
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 :كردم درا سر خوندن به شروع لب زير

 .و و، و، مديركل معاونت، داخلي، مدير ـ

 كار تو شاهين«:افتادم فربد حرف ياد. بود دقيقه ده و يازده. كردم ساعتم به نگاهي. وايستاديم كل مدير اتاق در جلوي

 اگه. تاخير دقيقه ده با اول روز واي، اي. ده مي اهميت نظم به و هست هم مقرراتي حتما پس: گفتم خودم با »جديه خيلي

 از بعد. زدم در به اي تقه. رسيديم مي زودتر و گشتيم نمي خودمون دور قدر اون كرديم، مي پيدا پارك جاي و نبود شلوغ

 .شد نمايان ظريفي دختر و باز در ثانيه چند

 : گفت بود، گرفته دست در رو در ي دستگيره كه حالي در دختر

 .بفرمايين سالم، ـ

 :من

 .آرشاميم آقاي آشناهاي از يكي. اومديم مصاحبه براي ما. خانوم سالم ـ

 .آرشاميم آقاي صميمي دوست هاي زاده خواهر نگفتم ديگه

 : گفت و داد، باال رو هاش ابرو تعجب با دختر

 !نداريم آرشام آقاي جا اين ما آرشام؟ آقاي ـ

 :گفت در پشت از صالبتي پر و آشنا محكم، صدايي بزنم، حرفي كه اين از قبل

  افتاده؟ اتفاقي شده؟ چي اميدي، خانوم ـ

 :اميدي

 .نداريم آرشام اسم به شخصي كه ما ولي دارن، كار آرشام آقاي با گن مي خانوما ـ

 :مرد
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 .تو بيان بدين اجازه ـ

 اي نقشه يه سر مهندسا از يكي با داشت اتاق طرف اون پسره. شديم اتاق وارد. كرد باز رو در اميدي خانوم همون يا دختر

 .نبود ما به حواسش اصال و كرد مي صحبت

 ديواريا كاغذ. شدم بود، شده زده ديوار به كه هايي كوبلن و داخلي معماري ديواريا، كاغذ رنگ تركيب دكوراسيون، محو

 .بود زيبا العاده فوق دكوراسيون اين و مكان اين براي اما بود شلوغ طرحش يكم كه اين با. بود ها رنگ همه از تركيبي

 .داشتند راه ديگه هاي اتاق به درها اين كه داشت، در تا شش كه اتاقي. بوديم بزرگ خيلي اتاق يه تو ما

 ها مبل كوسن. داشت قرار بودن، كرده اش احاطه كه سفيد رنگ به هايي مبل با كوتاه پايه مشكي ميز يه اتاق، راست سمت

 .بود منشي ميز چپم، سمت و رنگ شيري

 اتاق در كه خاصي زيبايي و رنگ، روي زيادي تاثير ها، المپ و ها لوستر رنگ. بود شده طراحي زيبايي خيلي شكل به سقف

 .بود گذاشته داشت، وجود

 دو هر كه آخر شام تصوير ديگري و موناليزا لبخند تصوير شون يكي. بودن تر قشنگ يكي از يكي. كردم نگاه ها كوبلن به

 .بود هستن، داوينچي لئوناردو آثار برترين و ترين معروف از

 .شنيدم سرم پشت از رو مرد همون صداي كه بودم اطراف زدن ديد حال در

 :مرد

  داشتين؟ كار كي با بفرمايين خانوم، ـ

 حس رو العاده فوق و سرد عطري بوي. اومد چشمام جلوي گرم آغوشي و عسل رنگ به تيله تا دو برگردم، كه اين از قبل

 .كردم

 نگاش تعجب با. داشت بيشتري ي جلوه اش برنزه پوست با كه هايي چشم. بود ها چشم همون صاحب درسته،. برگشتم

 .برگشت اش عادي حالت به و كرد جور و جمع رو خودش سريع خيلي ولي. طور همين اونم. كردم
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 :مرد

 .شركت مدير هستم، آرام شاهين بنده ـ

 االن بيا،. نشناخته رو شاهين كه بود مشخص. انداختم مارال به نگا يه. زديم گندي چه فهميدم تازه واي، اي. كردم فكر يكم

 .گفتيم اشتباه هم رو اش فاميلي اول روز. كنن حفظ درست تونن نمي رو اسم يه خنگن، قدر چه اينا گه مي

 فربد شايدم. و و، و، كنن ولت دخترات دوست اون بعدشم بيفتي، قيافه و ريخت از و ديوار تو بري كه ايشاال فربد، اي

 .شنيده اشتباه مارال و گفته درست

 :شنيدم رو آرام جناب صداي خوردم، مي حرص و كردم مي نفرين رو فربد دلم تو داشتم كه طور همين

 .منتظرم من خب، ـ

: گفتم خودم جواب در دوباره. شركته مدير مثال. كنه مي جيم سين رو ما داره كه كاره بي قدر چه اين ببين: گفتم دلم تو

 .گرديم مي دنبالش شركتش تو داريم ما كه كيه آرشام اين بدونه بايد. داره حقم البته

 :من

 .گفتم اشتباه رو تون فاميلي اسم كه خوام مي معذرت واقعا من. فربديم هاي زاده خواهر ما ـ

 :مرد

 .كردين دير اي دقيقه پونزده ده، حدود چون. ياين نمي ديگه كردم فكر من آها، ـ

 :گفتم دلم تو

 .نگفت كنم مي خواهش يه پررو، ي پسره ـ

 .كرد مي نگاه رو ما واج و هاج داشت منشي

 :آرام
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 .من اتاق بفرمايين ـ

 :داد ادامه منشي به رو

 .بيارن قهوه فنجون تا سه بگين ـ

 ديواري كاغذ. بود بزرگ و كننده محو بيرون فضاي مثل اتاقشم. شديم اتاقش وارد. بود گرفته اللموني مارال چرا دونم نمي

 يك تالش حاصل دكوراسيون، و طراحي اين كه دادم احتمال. طور همين هم سقف بود، قرمز و مشكي سفيد، از تركيبي اش

 .باشه بايد دكوراتور

 خيلي اش صندلي و ميز. ميزش پشت نشست.پليورش از تر تيره شلوار يه و روشن طوسي پليور يك. بود زده طوسي تيپ

 .گذاشت ميز روي و كرد قالب بهم رو دستش. شد جا به جا كم يه. شد مي جا اش صندلي رو من تاي دو. بود بزرگ

 :گفت من به رو

 ....خانوم ـ

 :گفتم

 .هستم بلوكات ـ

 :آرام

 آوردين؟ من براي رو كاراتون از اي نمونه شما بلوكات، خانوم ـ

. كرد ها نقشه ديدن به شروع و كرد بهم نگاه يه. گذاشتم جلوش رو بود همراهم كه هايي نقشه نمونه و شدم بلند جام از

 بي خيلي و كرد بلند ها نقشه رو از رو سرش. عاليه كارتون بگه االن بودم منتظر. خوند چشماش تو شد مي رو تحسين برق

 :گفت تفاوت

 .باالست به رو متوسط. نيست بد كارتون ـ

 حسود؟ خوبه بگي مردي مي نظر؟ شد اينم آخه! باال به رو متوسط. ببرن رو دادنت نظر شور مرده: گفتم دلم تو
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 :گفت و افكارم تو دويد برهنه پا

 .شين كار به مشغول فردا از نفر دو شما خب ـ

 .بودم نشده مارال با كردنش صحبت متوجه اصال

 :آرام

 تاخيري نبايد هم دقيقه يك. اومدين دير اي دقيقه پونزده كه امروز مثل نه. باشين جا اين شده تعيين ساعت سر بايد شما ـ

 .شده ما هاي كارمند از زيادي تعداد اخراج سبب ها تاخير اين از خيلي. بشه انجام

 :گفت من به رو

 .بخشه اين روي به رو شما، اتاق ـ

 .ششم ي طبقه كه گفت هم مارال به

  بود؟ چي بخش اين از منظورش

. شد بلند اش صندلي رو از فقط اونم. شديم بلند جامون از بود، شده ريخته ظريفي هاي فنجون تو كه قهوه خوردن از بعد

 .بياد در دم تا نداد زحمت خودش به

 :آرام

 .باشين جا اين بايد صبح هشت ساعت راس فردا، ـ

 .كرد تاكيد راس ي كلمه روي

 :من

 .خدانگهدار حتما، ـ

 :آرام
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 .ها خانوم خدانگهدار ـ

 آقا رويي به رو اتاق در سر. شديم راهرو وارد. شديم خارج در از و كرديم خداحافظي منشي با. اومديم بيرون اتاقش از

 .بود جا اين اتاقم پس. مهندسي ديدم، رو هاپو

 .اس عتيقه اين اتاق روي به رو دقيقا انگيز، غم چه: گفتم دلم تو

 .شديم آسانسور سوار مارال همراه

 :گفت ناراحتي با مارال

 .بزنم بهت سر يه اداري ساعات تو بتونم نكنم فكر وضع اين با. نيستيم هم پيش كه بد قدر چه ـ

 :من

  وضع؟ كدوم ـ

 :مارال

 روي به رو درست تو اتاق ضمن در. شيش من نوزده، تو كنه، مي فرق هم با تو و من طبقات ياري؟ مي در بازي خنگ چرا ـ

 .فهميده كني خطا پا از دست. ابوالهله اين اتاق

 :من

 .خوشگلي اون به ابوالهل ابوالهل، از حيف ـ

 گفته كه بگم چيزي يه خواستم من. نداشت اخالق متاسفانه ولي بود، كش دختر و جذاب خيلي شاهينم اين نگذريم حق از

 !باشم

 ماشين سوار. شديم خارج ساختمان از ها نگهبان به نباشيد خسته گفتن با. شديم پياده اول، ي طبقه به آسانسور رسيدن با

 .كرديم حركت خونه سمت به و شديم

 :من
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  بودي؟ گرفته اللموني چرا تو ـ

 :مارال

 !مزخرفيه آدم عجب. بود گرفته رو من ابهتش دونم، نمي ـ

 :من

 چرا؟ ـ

 :مارال

  چي؟ چرا ـ

 :من

  بود؟ مزخرف چرا گم مي منم. بود مزخرفي آدم گي مي تو زهرمار، ـ

 :مارال

 .يخه كوه چي هر دست رو زده. كنن نمي رفتار جوري اين كه محترم و شخصيت با خانوم دوتا با ـ

 :من

 كه نباشه طوري اين اگه. كنه جور و جمع رو شركتش بتونه تا باشه جوري اين بايد اون اما اخالقه، بد زيادي كه درسته ـ

 .داره اين كه اي قيافه و تيپ با اونم. هيچي

 :مارال

 .اش بچه و زن بيچاره چه، تو و من به بابا، خيال بي ـ

 :من

 .كنه زندگي خواد مي كسي چه با. زنش طفلكي ـ
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 .افتادم بوديم زده كه گندي ياد يهو

 :من

 !كنم مي ريز ريز رو فربد اين من ـ

 :مارال

 چرا؟ ـ

 :من

 .ديگه گم مي داديم جناب فاميلي سر كه سوتي خاطر به خب كني؟ مي چرا چرا، قدر اين چرا امروز ـ

 :مارال

 .بودنه آرام و آرامش خوره، نمي بهش كه چيزي تنها. كنه عوضش بايد آها، ـ

 :من

  ما؟ ي خونه ياي مي ـ

 :مارال

 .دارم كار كلي بابا، نه ـ

 .كردم مي شروع ابوالهل اون شركت تو رو كارم بايد فردا از. نبودن اينا مامان. خونه رفتم خودم و رسوندم رو مارال

 به شروع و تختم رو نشستم برداشتم، رو خاطراتم دفتر لباسام، پوشيدن و گرم آب با گرفتن دوش از بعد. حموم رفتم

 روي به رو اتاقم كه اين و مون خداحافظي تا ساختمون معماري و اتاقش به شدن وارد از. كردم روز اون اتفاقات نوشتن

 .اتاقشه

 .بود فربد ي شماره. شدم خارج اتاقم از تلفن صداي با
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 :من

 مزاحم؟ ها، ـ

 :فربد

 .كردم تون معرفي شاهين به كه بود من تقصير. ادب بي ي دختره چي؟ يعني ها ـ

 :من

 .كنم مي رو مباركت ي كله جا اين بياي اگه يعني ها، ـ

 :فربد

 چي؟ براي ـ

 چرا؟ نگفت شد خوب: گفتم خودم با

 :من

 .فهميدي شايد بيار فشار مغزت به كم يه ـ

 :گفت بعد و كرد مكث كمي

 .نشد حاصل اي نتيجه ـ

 :من

 .داد نمي نتيجه كردي مي فكر هم فردا تا. پوكه پوكه كه، نيست چيزي مغزت تو آخه دونستم، مي ـ

 :فربد

 گفت؟ بهتون چي شاهين. گي مي پرت و چرت قدر چه ـ

 :من
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  گفتي؟ اشتباه رو اش فاميلي چرا. بريم بايد فردا از ـ

 :فربد

  نداري؟ كاري. شنيده بد مارال احتماال. نگفتم اشتباه من سالمتي، به ـ

 :من

 نه؟ شد، شلوغ سرت دوباره ـ

 :فربد

 .باي هدف، به زدي ـ

 بزنم زنگ رها به خواستم مي. كردم مي نگا رو ديوار و در و. بودم نشسته خونه تو عالف و كار بي. بود رفته سر ام حوصله

 مي بازي رو محل بي خروس نقش زدم، مي زنگ االن اگه چون. شدم خيال بي اينا، آرين ي خونه بره قراره افتاد يادم كه

 .كردم

 خيلي موهام. كردم كردنشون خشك به شروع. زدم پريز به رو شاخه دو. برداشتم رو سشوار رفتم. بود خيس هنوز موهام

 گودي تا. داشت سياهي اون تو جالبي نماي كه هايي رگه. بود طاليي هاي رگه با همراه كالغي، پر رنگشون و نرم و زياد

 كوتاه سانت چند ماه هر. شه بلند موهام گذاشتم بچگي از همين براي ميومد، بدم كوتاه موي از هميشه. رسيدن مي كمرم

 .نگيرن خوره مو تا كردم مي شون

 :شنيدم زور به رو مامان صداي

  دخترم؟ كجايي جان، باران باران، ـ

 .شدم خارج اتاقم از و كردم خاموش رو سشوار

 :من

 .نباشيد خسته مامان، سالم ـ
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 :مامان

  فربد؟ دوست پيش رفتين. عزيزم ممنون سالم، ـ

 :من

 .بشيم كار به مشغول فردا از شد قرار بله، ـ

 :مامان

 .باشين موفق سالمتي، به ـ

 :من

 .ممنون ـ

 به ها، ظرف شستن و ميز كردن جمع از بعد. خورديم شام كه بود، نيم و نُه حدود ساعت. اومد هم بابا مامان، از بعد دقايقي

 .كردم فكر شاهين ي قيافه و تيپ به و كشيدم دراز تختم رو. رفتم اتاقم طرف

 يا متر دو كنم فكر بلند، قد پهن، تقريبا فك قرمز، رنگ به اي قلوه هاي لب. بود گوشاش زير تا كه كوتاه اي قهوه موهاي

 و بم هم صداش. بود كرده كار اندام تناسب و بسكتبال نظرم به. پهن اي سينه و ورزيده هيكلي. شد مي سانتي نود و صد

 .بود نواز گوش بسيار

 بسته آروم آروم چشمام. بالشم رو گذاشتم رو سرم. بودم كرده كوكش هفت ساعت براي. كردم چك رو گوشيم ساعت

 .رفتم خواب به و شدن

 دست به شروع بسته هاي چشم با. بود كامپيوترم ميز روي گوشيم. شدم خيز نيم زور به. پريدم جام از گوشيم صداي با

 :گفتم آلود، خواب صداي و بسته هاي چشم با شماره به كردن نگاه بدون. كردم پيداش باالخره. كردم ميز رو كشيدن

 بله؟ ـ

 :مارال
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 .كنه مي اخراجمون نرفته. ها شه مي ديرمون. خوابي مي قدر چه پاشو، ـ

 .نشستم تخت رو و پريدم جام از فنر مثل

 :من

  چنده؟ ساعت مگه ـ

 :مارال

 .هفت به ربع يه. گم مي بهت شد خشك خيسه، فعال. بنده رو شستم ـ

 :من

 .بخوابم ديگه ربع يه خواستم مي مسخره، ـ

 :مارال

 .باي دنبالت، يام مي ـ

 : آوردم در رو مارال اداي و كردم قطع رو گوشي

 .باي ـ

 .بودن خوردن صبحونه حال در و بودن شده بيدار هم بابا و مامان. شدم بلند تخت رو از

 :من

 .بخير صبح سالم، ـ

 :مامان

 .كنم بيدارت بيام خواستم مي عزيزم، شدي بيدار ـ

 :من
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 .كرد بيدارم زد، زنگ خروس مارال ـ

 اومد مارال كه بود نيم و هفت حدود ساعت. نشستم ميز سر و ريختم چاي خودم براي رفتم صورتم، و دست شستن از بعد

 .زديم حرف هم با كلي شركت به رسيدن تا. شدم مارال ماشين سوار و خارج خونه از. دنبالم

 :مارال

 .باشي مطيعش هميشه بايد. سخته خيلي آرام اين با كردن كار ـ

 :من

 .باشم كسي مطيع تونم نمي من ـ

 آسانسور از. شد پياده مارال و كرديم خداحافظي باهم. شديم آسانسور سوار. رسيديم كه بود گذشته هشت از دقيقه سه

 تا گذاشتم در ي دستگيره رو رو دستم. كردم حركت كارمه، محله بود، گفته آرام جناب كه اتاقي سمت به شدم پياده كه

 :شنيدم سرم پشت از رو صداش كه كنم بازش

 .خانوم سالم ـ

 :من

 .جناب سالم ـ

 !كن نگاه رو اخماش.... حضرت يا

 :آرام

 تاخير؟ دقيقه سه با اول روز ـ

 :گفتم خونسردي با

 افتاده؟ اتفاقي االن ـ
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 :گفت بود، توش عصبانيت از هايي رگه كه صدايي با آرام

 .باشين جا اين ساعت سر بايد شما خانوم، جاست اين قانون اين ـ

 وارد منم. رفت اتاقش به و گردوند بر رو روش بزنه اي ديگه حرف كه اين بدون. كردم نگاه چشماش به تمام پررويي با

 داشت، قرار اتاقش روي به رو درست اتاقم كه اين از. نشستم صندلي اولين روي اطراف به كردن توجه بدون. شدم اتاقم

 .بود گرفته ام غصه

 هايي بحث تونم مي االن از. بد قدر چه كنم؟ تحمل رو اين سگيِ اخالق و اخمو قيافه بايد روز هر من يعني: گفتم خودم با

 فكر انداختن، پايين رو سرشون و شدن راست و خم جلوش همه كه بس از. كنم بيني پيش رو داشت خواهيم هم با كه

 .راضي خود از مغرور ي پسره. كيه كرده

 .افتاد خوشگل و ظريف دختر يه به چشمم و كردم بلند رو سرم در صداي با

 :گفت كرد، نگاه بهم تعجب با كم يه. بود كوچكتر كم يه يا خودم سال و سن هم تقريبا

 .سالم ـ

 :دادم بهش خودم از بيوگرافي يه من ولي كرد سالم يه بدبخت اون

 .عزيزم خوشبختم باهات آشنايي از. سالمه چهار و بيست. شركت جديد كارمند هستم، بلوكات باران سالم، ـ

 :گفت لبخند با دختر

 .خوشبختم ات آشنايي از هم من. سالمه دو و بيست هستم، رحماني پريا ـ

 فوق و داشت زيادي هاي پنجره. سفيد و آبي ميز تا سه با بزرگ اتاق. شدم اتاق محيط متوجه تازه پريا با آشنايي از بعد

 و بودن كرده رشد خوبي به كه داشت قرار پيچك گلدون دوتا پنجره، راست سمت و چپ سمت. بود گير نور العاده

 .بود رنگ پر و رنگ كم آبي از تلفيقي هم ديواريا كاغذ. رسيدن مي سقف به تقريبا
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 سورمه مانتوي يه زيرش. كردم آويزون و آوردم در رو پالتوم و شدم بلند جام از. بود تنم پوست پالتوي يه منم و گرم اتاق

 .بود هم روي به رو ميزامون. نشست ميزش پشت هم پريا. نشستم ميزم پشت رفتم. بودم پوشيده اي

 :من

 شي؟ نمي ناراحت نيست؟ مشكلي كه كنم صدات كوچك اسم به اگه راستي جان، پريا ـ

 بود؟ چي سوالت بگي؟ خواستي مي چي حاال بشم؟ ناراحت بايد چرا مشكلي؟ چه. عزيزم نه ـ

 جايي؟ اين كارمند وقته چند ـ

 .شه مي سالي يه ـ

 يكي؟ اون توئه، و من براي تاش دو. ميزه تا سه جا اين ـ

 .تو اومد صدا و سر با دختري و شد باز شدت با در بشنوم، جوابي كه اين از قبل

 :گفت لبخند با پريا

 .ايشونه براي سوم ميز ـ

 :دختر

 .خوشبختم سالمه، چهار و بيست. هستم آرام ساحل. شمايين جديد كارمند پس سالم، ـ

 :گفتم نشست، ميزش پشت هم ساحل كه اين از بعد. كردم معرفي بهش رو خودم

 نه؟ ديگه، معمارين مهندس تاتون دو هر ـ

 :ساحل

 .عزيزم بله ـ

 :گفت پريا به رو
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 دير من نديد امروز خوبه حاال. شيم مي حاضر ساعت سر كه گرفته ازمون چشمي زهره چنان آرام، جناب اين دست از ـ

 .شد دير كم يه همين براي اومدم، سينا با امروز. شلوغه سرش كنم فكر. اومدم

 :پريا

 .نداد گير منم به. اومدم دير كم يه همين براي اومد، گيرم تاكسي بدبختي هزار با. شد پنچر ماشينم امروز ـ

 :من

 خودشم ي سايه از كه پسراس اين از. مونه مي زهرمار برج مثل ده؟ مي گير بهتون روز هر كه كاره بي حد اين تا يعني ـ

 كنم فكر. كاره بي زيادي. افتاده فيل دماغ از كه انگار. مغروره العاده فوق و. متشكره خودش از حسابي. كنه مي تشكر

 .باشه كارمنداش از گرفتن مچ كارش

 سرم باالم بلند سخنراني از بعد. زدم مي حرف خودم واسه داشتم و پايين بودم انداخته رو سرم. نبود ها بچه به حواسم اصال

 با. بينيش رو سكوت عالمت به دستش و كنه مي اشاره ساحل سمت به داره كه ديدم رو پريا هاي ابرو. كردم بلند رو

 .خنده مي هر هر داره ديدم كردم، ساحل به نگاه يه. نفهميدم رو منظورش. كردم نگاه پريا به تعجب

 :گفت اش خنده بين ساحل

 كنش ول دخترا كه نباشه جوري اين اگه. داره حقم البته. شد پيدا من با عقيده هم يكي خوبه. شاهين براي بميرم الهي ـ

 دست به دنبال فقط. هيچي اصال كه برش و دور و فاميل دختراي. باال رن مي كولش و سر از هم اش جوري همين. نيستن

 .پوشيده برابرشون در فوالد جنس از زره يه. ده نمي راه دختري هيچ به كه اينم. آوردنشن

 .پريا اومدن ابرو و چشم از نه و ساحل ي خنده از نه. بودم نفهميده هيچي هنوز. كردم مي نگاه ساحل به داشتم منگ

 :ساحل

 .بشه حريفش تونه مي تو مث يكي. روز دو يكي، در اونم اش، شناختي حسابي كه هستي دختري اولين. اومد خوشم ـ

 :گفت ديد، رو نگام وقتي
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 ببينه اگه. بده گير روز هر كه نيست كار بي قدرم اين ضمن در گم؟ مي دروغ مگه كني؟ مي نگاه جوري اين چرا چيه؟ ـ

 .هيچي كه نبينه اگه. ده مي پيچ سه گيره اومدي، دير

 :پريا

 .ساحله عموي آرام، آقاي زني؟ مي گيج انقدر چرا جون دختر ـ

 :گفتم تعجب با

 گي؟ مي راست ـ

 :ساحل

 .برسين كارتون به بشينين ها بچه خب. گه مي راست كه بله ـ

 جونت؟ عمو قالب تو رفتي-

 .هستم كه من ولي نيست، جا اين اون ديگه، آره-

 .سمتشون رفتيم پريا و ساحل با. بود دختر تا دو با. كردم پيدا رو مارال بدبختي هزار با. رفتيم پايين نهار خوردن براي

 :من

 كني؟ نمي معرفي ـ

 :مارال

 تو؟ يا كنم معرفي من اول باراني، سالم ـ

 :من

 .تو اول ـ
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 خروار يه. گرفت مي رو خودش و بود مرموز خيلي تارا ولي بود خوبي دختر هما. تارا و هما. شدم آشنا هم دوتا اون با

 .بود گرفته اشتباه مد سالن با رو جا اون و كرده آرايش

 .بود كرده قبول اونم بريم، هم از جدا فردا از كه بودم گفته مارال به. كارش سر رفت كسي هر نهار خوردن از بعد

 عادت هنوز چون و بود ام كاري روز اولين. نشستم مبل رو كوفته و خسته. رسيدم خونه به كه بود نيم و شش حدود ساعت

 نمي دردم به ها برنامه سريال، سخنراني، مستند، آشپزي،. كردم روشن رو تلويزيون. بودم شده خسته حسابي نداشتم،

 تخت روي و كردم عوض رو لباسام رفتم. كردم خاموشش. كنم چك رو ماهواره كاناالي بشينم نگرفت ام حوصله. خورد

 ....ولي كنم، استراحت دقيقه چند براي فقط خواستم مي. شدم ولو

 .شدم بيدار خواب از موهام تو دستي چرخيدن با

 :گفتم آلود خواب

 .بخوابم ديگه كم يه خوام مي مامان، ـ

 :شنيدم رو فربد صداي مامان جاي به

 .دارم كارت پاشو. كردي ال ال كه شه مي ساعتي دو كنم فكر نُه، ساعت منم، بابا بود، كجا مامان ـ

 :من

 كني؟ مي كار چي جا اين تو ـ

 :فربد

 شاكيه؟ ازت ما دوست شنيدم نوازيته؟ مهمون عوض ـ

 :من

 .ان شاكي ازش از همه. ده مي دستور ره مي راه پررو، ي پسره كرده غلط ـ

 :فربد
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 .پايين بريم پاشو. پريد ات كله از خواب ـ

 :من

 .بريم ـ

 .كردم تعريف براشون رو بود افتاده كه اتفاقاتي تمام. پايين رفتيم هم با

 .شون خونه زدم زنگ. بود شده ذره يه براش دلم. نداشتم رها از خبري

 :رها

 جونم؟ ـ

 :من

 شده؟ زبونت ورد كردي جونم جونم انقدر شايدم خطه؟ پشته آرين كردي فكر زهرمار، و جونم ـ

 :گفت خنده با رها

 .درسته دومي سالم، ـ

 :من

 چي؟ بود مزاحم يه اگه ـ

 :رها

 .شد مي خيال بي بعد و زد مي زنگ بار چند فوقش ـ

 :گفتم همين براي خوشحاله، كردم احساس

 خبريه؟ ـ

 : گفت شادي با رها
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 .بگيريم جشن خوايم نمي. كنيم عقد قراره ماه آخر ـ

 : من

 .بشي خوشبخت عزيزم، سالمتي به ـ

 سپرده رو دخترش كي دونم نمي من. بود فيل حضرت كار آرام جناب با كردن سر. گذشت مي شدنم شاغل از ماهي دو

 شده پيدا تو مثل يكي گفت مي ساحل. ببينم رو خانومش داشتم دوست خيلي. بود شون عروسي ديگه هفته سه اين، دست

 .كنه آدم رو ما عموي اين تونسته و

 كرده خواهي معذرت اينا مامان. سوخت مي زنش واسه دلم. بود مختلط مراسمشون. بود رسيده آرام جناب عروسي روز

 تو داشتم. بريم مارال و فربد و من شد قرار. موجه عذرشون و داشتن مهمون كه هم اينا خاله. بيان تونستن نمي چون بودن،

 بهم شركت آسانسور تو كه افتادم مارال حرف ياد. بودم شده عالي كه خودم نظر به كردم، مي نگاه خودم به آينه

 »بابا خوشگلي كن، نگاه خودت به كم جان، شيفته خود«:گفت

 براي و بود زانوم روي تا دامنم. ميومد خيلي سفيدم پوست به و بود تنم فيكس كه بودم پوشيده بنفش رنگ به دامني كت

 .پوشيدم بود، دار لژ و سانتي ده پاشنه زانوم، باالي تا كه مشكي بوته جفت يه نشه، معلوم پاهام لختي كه اين

. بودم كشيده چشمم خط و زده صورتي رژ. ميومد لباسم و چشمهام به حسابي كه بود طوسي و بنفش از تركيبي ام سايه

. نداشتم پودر كرم و ريمل به نيازي. شد مي عوض ام قيافه خيلي كردم مي آرايش وقتي نبودم، آرايش اهل زياد چون

 .بود خوب خيلي اين و داشتم صافي پوست و فر و بلند هاي مژه خدادادي

 :ميومد پذيرايي از فربد غرغر صداي

 !بدو. بريم مارالم دنبال بايد. شي مي آماده داري حاال تا ظهر از بابا، ديگه بدو ـ

 .شدم خارج اتاقم از و برداشتم صندلي روي از رو كيفم. انداختم سرم روي رو شالم و پوشيدم كتم روي رو مانتوم

 :من

 .تو زني مي غر چقدر ـ
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 و رنگ كم و رنگ پر طوسي هاي رنگ از تركيبي كراواتشم. بود پوشيده طوسي پيراهن با اي نقره شلوار كت. كردم نگاش

 اندازه به البته. شد مي پررو چون تيپه، خوش كه بيارم روم به خواستم نمي. تيپه خوش خيلي فربدم خودمونيما،. بود صدفي

 .شد مي تر پررو كه اينه منظورم. بود كافي ي

 به كردم شروع و گرفت ام خنده ناخوداگاه. بود فربد براي اي گنده فوق ي كلمه دايي، دايي،. برم ام دايي قربون جانم، اي

 :گفت كرد، مي نگام داشت كه فربد. خنديدن

 نه؟ پريد، سرت از هوش من زيبايي از خندي؟ مي هر هر بعد و كني مي نگام داري ساعته دو خندي؟ مي چرا ـ

 :من

 .زيبايي تو موندم من. گرفت ام خنده همين براي. سنگينه برات زيادي ديدم. كردم صدات دايي لحظه يه واسه دلم تو ـ

 :فربد

 .شم مي مارالم عالف شدم، تو عالف كه قدر همين كنم فكر. خوشگله خانوم بيرون برو ـ

 :من

 .اس آماده االن ديگه اون بابا، نه ـ

 .مارال دنبال رفتيم و شديم ماشين سوار

 :من

 شده؟ آشنا خانومش با كجا ـ

 :فربد

 .اشه خاله دختر ـ

 :من
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 .بده صبر بهش خدا ـ

 :فربد

 .نازنازيه و طبع شوخ ماه، پسر خيلي اون از خارج ولي. اخالقيه بد و خشك آدم كار محل تو شاهين ـ

 :من

 .نچ نچ، نچ، نچ، نچ، نچ، ـ

 :اومد در فربد صداي كه دادم مي ادامه نچام نچ به داشتم

 كني؟ مي نچ نچ هي و كرده گير سوزنت چرا. رفت سرم ـ

 :گفتم و كشيدم، عميقي نفس

 .شده ماها مثل زدنتم حرف كه نشستي دخترا با انقدر كه، واقعا ـ

 :فربد

 چي؟ يعني ـ

 :من

 .كنن استفاده كلمات اين از پسرا درصد بيست يا ده فوقش نازنازي، و ماه ي كلمه همين ـ

 :فربد

 چيزا؟ جور اين و ادبيات فاز تو رفتي دوباره تو ـ

 .نشست عقب صندلي رفت. شدن فرما تشريف خانوم مارال دقيقه پنج از بعد. شد پياده ماشين از بدم، جواب كه اين از قبل

 هوا سردي خاطر به ولي. بگيرن باغ تو رو مراسمشون خواستن مي. كرديم حركت تاالر سمت به مارال اومدن از بعد

 .كردن كنسلش
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 :گفت و انداخت، ساعتش به نگاهي فربد

 شلوغي باعث و اومده كه باروني و دوتا شما هاي فس فس لطف به. ربعه و هفت ساعت االنم. دهه تا هفت جشنشون ـ

 .برسيم نيم و هشت يا هشت كنم فكر شده، خيابونا

 :من

 .ياد نمي زمين به كه آسمون. رسيم مي ديرتر كم يه فوقش. نيستيم كه يك درجه فاميل ـ

 :فربد

 .دوستمه شاهين كه ببخشيدا ـ

 :مارال

 !اومده خوشش اين چي از دختره كه موندم من ـ

 .بود اخالق بد و اخمو جور همون ديدمش پاركم تو كه موقعي.افتادم شاهين ي درباره فربد نظر ياد مارال حرف با

 :من

 .بيان نتونستن اينا مامان كه بد قدر چه ـ

 :مارال

 .خوبه كه اونا واسه. كمتر كردن خرج پول با است مساوي كمتر، مهمون ـ

 .شنيد شه مي رو ها بوق اقسام و انواع صداي شه، مي شلوغ انقدر خيابونا ياد، مي بارون نمه يه تا چرا دونم نمي من

 ها راننده صداي شنيدن و زدن مي هم براي ها راننده كه كشداري هاي بوق تحمل و موندن ترافيك تو كلي از بعد باالخره

 چيز تا هزار و فربد غرغراي و شم رد خوام مي عقب بيا ذره يه آقا يا شم رد خوام مي جلو برو ذره يه آقا گفتن مي كه

 .رسيديم هشت ساعت ديگه،
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 سه. ميومد بيرونم تا آهنگ صداي. بود شده تزيين گل با زيبايي طرز به آرام جناب ماشين. بودن اومده دوماد و عروس

 بودن زده حلقه دوماد عروس دور و بودن وسط همه جوون، و پير پسر، و دختر. نبود انداختنم سوزن جاي. شديم وارد تايي

 پيدا رو ساحل كردم سعي. بود زياد خيلي ازدحام. نشدم موفق ببينم رو عروس ي چهره خواستم چي هر. رقصيدن مي و

 .نشد ولي كنم،

 :گفتم بلند صداي با گوشش زير موزيك صداي خاطر به. خودم سمت كشيدم و گرفتم رو مارال دست

 .كنيم عوض رو لباسامون بريم بيا ـ

 .شديم بود، لباس تعويض براي كه اتاقي وارد. لباس تعويض براي ريم مي كه فهموندم فربد به اشاره با

 :من

 .كمتره صدا جا اين ـ

 :مارال

 .بابا كن عوض رو لباست بدو ـ

 متعصبي ي خانواده كه اين با. كردم نگاه آينه تو رو خودم و انداختم سرم رو شالم. كردم آويزون و آوردم در رو مانتوم

 .بود مهم برام خيلي مو پوشش ولي نداشتم

 پا به همراهش بلند پاشنه صندل يه كه تفاوت اين با. بود پوشيده صدري سبز رنگ به دامني كت اونم. كردم نگاه مارال به

 .نبود سرش شالم. بشه معلوم تركيبش خوش پاهاي شد مي باعث كه بود كرده

 :مارال

  برداري؟ رو شالت اون خواي نمي ـ

 :من

  پرسي؟ مي چرا دوني، مي رو جواب وقتي ـ
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 :مارال

 !باشي شده عوض شايد گفتم ـ

 :من

 .شم نمي مورد اين تو كه دوني مي ـ

 كه گشتيم مي فربد دنبال چشم با. بودن كرده خاموش رو چراغا نصف. بود شلوغ وسط هنوزم.شديم خارج اتاق از هم با

 ميزي سمت به. نگرده دنبالش ديگه كه دادم نشونش مارال به. زنه مي حرف پسري يه با داره و نشسته ميز يه پشت ديدم

 .كرديم حركت بودن، نشسته كه

 .نشد ما اومدن متوجه اصال و بود ما به پشتش پسره

 : فربد

 .ها بچه اومدين ا، ـ

 پارك تو شاهين همراه روز اون كه بود پسري همون. داشت ديدن مارال ي قيافه كه واي. برگشت هم پسره فربد حرف با

 :گفت و شد، بلند جاش از. بوديم ديده

 .نشدم حضورتون متوجه من كه ببخشيد اُه، ـ

 :گفتم من همين براي نبود، دنيا اين تو و گرفته اللموني كه مارال

 .كنم مي خواهش چيه، حرفا اين بفرمايين، ـ

 :گفت و پسره، به كرد رو فربد

 .مارال و باران هام، زاده خواهر ـ

 :گفت ما به رو بعدش
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 .رامين دوستم ـ

 :من

 .خوشبختم ـ

 :گفت تند و پريد، جاش از كه شدم عمل وارد. داره احتياج سقلمه يه به مارال ديدم

 .خوشبختم منم ـ

 :گفت بود، گرفته اش خنده كه رامينم

 .همچنين ـ

 خانومش. ببينم رو شون چهره تونستم تازه. شون جايگاه تو رفتن داماد و عروس. نشستيم بود، خالي كه هايي صندلي روي

 كه بودم بهشون كردن نگاه حال در. ديدم مي خندون رو شاهين بار اولين واسه. بودن خوشحال دو هر. بود بانمك خيلي

 : شنيدم گوشم زير رو ساحل صداي و گرفت رو چشمام دستي

 .زني مي ديد رو تا دو اون قدر چه. كن درويششون ـ

 :گفتم و كشيدمشون، پايين چشمام جلوي از و دستش رو گذاشتم رو دستام

 خانومي؟ طوري چه ـ

 به و كشيده اتو رو موهاش. بود شده خوشگل خيلي هم ساحل. كردن احوالپرسي ساحل با و شدن بلند جاشون از ها بچه

 همين و. بود آبي هاي نگين از پر لباسش باالي قسمت. بود پوشيده بلند آبي پيراهن يه. بود ريخته دورش دخترونه حالت

 .ميومد صورتش به العاده فوق كه داشت مليحي آرايش. داد مي بهش بيشتري جلوه

 اش صندلي روي از هم اون. خورد زنگ رامين گوشي. برسه ديگه هاي مهمون به و بره بايد كه گفت عذرخواهي با ساحل

 بود، ميز زير كه پاش به زدم محكم. ساحله دنبال كه ديدم مي رو فربد نگاه. رفت در سمت به عذرخواهي يه با و شد بلند

 :گفت و كرد، نگاه بهم اخم با و گردوند بر رو سرش
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 مگه؟ داري ساديسم ـ

 :گفتم اخم با منم

 !نه ساحل ـ

 :فربد

  هــــــا؟ ـ

 :من

 .بشي دوست باهاش ذارم نمي يعني نه، ساحل نزن، راه اون به رو خودت ـ

 :گفت شده گرد هاي چشم با

 ساحل به دوستي پيشنهاد و شكنم نمي رو بينمون حرمت وقت هيچ. منه دوست اون و شاهينه، ي زاده برادر ساحل االغ، ـ

 .دم نمي

 .دونستم نمي هنوز رو نوعش چه از بوده، عالقه يه ديدم، فربد هاي چشم تو كه چيزي اون بودم مطمئنم

 :من

 .بگيم تبريك بهشون بريم پاشين ـ

 : گفتم دو هر به رو و دادم دست سيما به. شدن بلند جاشون از) خانومش(سيما و شاهين سمت رفتيم و شديم بلند تا سه هر

 .بشين خوشبخت گم، مي تبريك سالم، ـ

 :گفت لبخند با آرام

 .اومدين خوش ممنون، خانوم، سالم ـ

 :سيما
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 .عزيزم ممنون ـ

  خنده؟ رو آرام شه، سبز ام كله رو شاخ تا دو بود نزديك

 اومد رامين. جامون سر برگشتيم. گفت رو تبريكش هم مارال كرد خوشبختي آرزوي براش و كرد بغل رو شاهين فربد،

 :گفت فربد روبه و ميزمون سمت

  بدن؟ من به رقص افتخار خانوم مارال دي، مي اجازه ـ

 :گفت خنده با فربد

 .دونه مي خودش ـ

 :گفت مارال به رو رامين

 دين؟ مي افتخار ـ

 فربد و من به نگاه نيم يه مارال. بود كرده تعجب من مثل هم فربد كنم فكر. بود شده سرخ مارال! عجيبي ي صحنه عجب

 .رقصيدن به كردن شروع و وسط رفتن بود، شده دراز جلوش كه رامين دست تو گذاشت رو دستش و انداخت

 :فربد

 .وسط بريم ـ

 :من

 .بريم ـ

 .شد مي سفيد و سرخ هي كه بود هم مارال به حواسم. رقصيديم فربد با كمي و وسط رفتيم

 .بعد براي گذاشتم شدم خيال بي كه بزنم حرف مارال با خواستم مي. شام براي برين گفتن ما، رقصيدن از بعد
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 مختلف غذاي چند خوردن با ام معده كه جايي اون از. كوبيده و فسنجون پلو، باقالي جوجه،. بود سرويس سلف غذاشون

 كادوشون رفتيم ما. داشتن بكوب و بزن اينا سيما ي خونه برن خواستن مي مهموناشون. خوردم جوجه فقط ريخت، مي بهم

 .كرديم خداحافظي و داديم بود، تمام سكه تا سه كه رو

 .خونه رفتيم خودمونم و شون خونه رسونديم رو مارال

 :فربد

 .افتاديم ديگه عروسي يه كنم فكر ـ

 :پرسيدم كنجكاوي با

 كي؟ ـ

 كن؟ فكر-

 !بگو ديگه، نيار در بازي مسخره ـ

 .مارال و رامين ـ

 .بخوادش ازدواج واسه كه شه نمي دليل داد، مارال به رقص درخواست يه اون ـ

 داد؟ بهش شماره نفهميدي. اومده خوشش مارال از كه دونم مي. شناسم مي رو رامين من ـ

 :گفتم و سمتش، برگشتم تعجب با

  نفهميدم؟ من كه كي كي؟ ـ

 .نبود حواست اصال كه تو. شام خوردن موقع ـ

 :گفتم شوخي حالت به

 كردي؟ نگاش و نشستي زميني سيب مثل تو بعد داده، شماره ات زاده خواهر به چشمت جلو پسره سرت، تو خاك ـ
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 !ذاري مي من به كه احترامي تو موندم ـ

 :داد ادامه خيالي بي با بعد

 كنم؟ مخالفت بايد چرا چيه، قصدش و خوبيه پسر دونم مي و شناسمش مي وقتي ـ

 .نيست بعيد هيچي تو از واال، دونم نمي ـ

 .نداره مشكلي روابطشون با فربد كه بود، جالب واسم خيلي

 زديم رو در زنگ. بودن اومده بابا و مامان. باال بردمش اصرار كلي با و نذاشتم كه اش خونه بره خواست مي فربد. رسيديم

 :كرد شروع خورد، فربد به چشمش تا كرد، باز رو در مامان. كنن باز رو در تا مونديم منتظر و

 .شنوي نمي نه خواستگاري، بري جا هر داري تو كه اي قيافه و تيپ اين با. دارن بچه االن تو ساالي و سن هم ـ

 :پريدم مامان حرف وسط و گرفتم خودم به دلخور حالت

 كي وقت اون بگيره، زن اين اگه! محاالته از بگيره؟ زن اين نكنم، غش توجه همه اين از خوبه! شد توجه من به قدر چه ـ

 الالش به لي لي و كردي تعريف ازش انقدر خانوم، مامان ديگه همين بذاره؟ سركار رو تهران دختراي نصف خواد مي

 .شده جوري اين كه گذاشتي

 :گفت شوخي با مامان

 .شه مي درست بگيره، زن ـ

 :بابا

 .بابا بغل بيا و كن ول رو تا دو اين خوشگلم دختر به، به ـ

 مدارا گذشته، ازش سني يه باباتم و سالته چهار و بيست سرت خير جون دختر بگه نبود يكي. بغلش تو پريدم بچگيام مثل

 !شدي گير جو چرا تو گفت، چيزي يه بابا حاال. كن

 :گفت خنده با فربد
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 .كنه تعريف من از يكي نداري چشم دختر، حسودي تو قدر چه ـ

 :من

 .حسودم كه چي پس ـ

 و مارال از رامين درخواست سانسورِ با البته. كرديم تعريف بابا و مامان براي بود افتاده شب اون كه رو اتفاقاتي ي همه

 .رقصيدنشون

 از قبل شبا كه بود عادتم. كردم موهام كشيدن برس به شروع و نشستم تختم رو شدم اتاقم وارد زدن مسواك از بعد

 .بكشم برسشون شدن، بيدار از بعد صبحا و خواب

 .بود فربد و من بين دار رمز زدن در همون اومد در صداي

 :من

 فربد؟ جانم ـ

 .نشست تخت ي لبه و اتاق تو اومد

 :گفتم خنده، با و گذاشتم كنار رو برس

 بگيري؟ زن خواي مي و گذاشته تاثير روت مامان حرفاي ـ

 .كنم صحبت باهات گرفتم كه تصميمي به راجع خوام مي. باش جدي لحظه يه واسه خواهشا جان، ولوله ـ

 شده؟ چي ـ

 .اومده كه بودم، ويزام منتظر. كانادا برم تحصيل ادامه براي خوام مي ـ

 :گفتم ناراحتي با

 .ديگه رفتي مي ذاشتي مي خبرم بي دادي، انجام رو كارات خبر بي كه تو ـ
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 :فربد

 اسمش جاست، اون دوستام از يكي. بود ناگهاني اتفاقات ي همه. ندارم ازت پنهون چيزي من كه دوني مي خوب خودت ـ

 زود خيلي اون كمك با كنه مي كار سفارتم تو. شه مي محسوب كانادا شهروند و شده بزرگ جا اون بچگي از. نيماست

 .ندارن حرفي اينا مامان كه دونم مي مني، با چون كنم جور هم رو تو كار تونستم شايد رفتم، وقتي شد رديف كارام

 ري؟ مي كي-

 .بخير شبت ماه، آخر تا-

 .بخير هم تو شب-

. شدم خوشحال خيلي. اومد بورسيه برام كانادا از آوردم كه رقمي دو ي رتبه و كنكورم از بعد يادمه. شد خارج اتاق از فربد

. كنم زندگي غربت تو تنهايي بايد جوري چه كه هستن، نگرانم و نيستن رفتنم به راضي دل ته از بابا و مامان دونستم مي

 .دادم ادامه ليسانس تا رو درسم خودم كشور تو و شدم رفتن خيال بي همين براي

 :گفتم خودم با

 يعني ماه، آخر گفت فربد.گردم مي بر ايران به بعد و دم مي تحصيل ادامه جا اون رم مي كنه، جور رو كارم بتونه فربد اگه ـ

 .برد خوابم ناراحتي با. ره مي ديگه هفته دو

*** 

 :شدم بيدار خواب از مامان صداي با

 .ريخته سرمون رو كار بخواد دلت تا و داريم مهمون كلي امشب. نُه ساعت ها، شه مي دير جان، باران پاشو ـ

 راجع داره دونستم نمي. زد مي رو چشمام خورشيد نور. اتاقمه ي پرده زدن كنار حال در مامان ديدم كردم، باز رو چشمام

 :پرسيدم باز نيمه چشماي با. زنه مي حرف چي به

 خبره؟ چه امشب مگه ـ
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 :گفت و برگشت، سمتم به شده گرد هاي چشم با مامان

 .ديگه فربد پارتي باي گود ـ

 .بره قراره فردا و گذره، مي بود، گفته بهم رو جريان فربد كه شبي اون از هفته دو اومد يادم تازه

 :گفتم ناراحتي با و شدم، خيز نيم جام تو

 اومده؟ خانوم انيس اومد، يادم تازه ـ

 :مامان

 .كمكمون بيا پاشو زودتر آره، ـ

 .پايين يام مي االن منم برين، شما مامان، باشه-

 برم خوام مي منم خوبه حاال. ايرانه كه شبي آخرين امشب، و رفت مي فربد فردا. بود گرفته ام غصه اومدم بيرون تختم از

 .كنم مي تابي بي انقدر و پيشش

 .بذاره تموم سنگ خواد مي مامان دونستم مي. كنم آماده حمالي براي رو خودم خواستم مي

 خوردم رو ام صبحانه رفتم خانوم، انيس با احوالپرسي و سالم از بعد

 .مون خونه اومد مي مامان به كمك براي خانوم انيس داشتيم، مهمون يا و جشن موقع هر

 بس از. بود شده عوض كال كه هم دكوراسيون. زد مي برق تميزي از خونه. شد تموم كارامون كه بود شيش ساعت باالخره

. بودم حمالي حال در هنوز من و اومدن مي هشت ساعت مهمونا. بود اومده در پدرمون كرديم ور اون و ور اين رو مبال كه

 دونستم مي. اتاقم تو رفتم بدو بدو،. كنن كمك كمي تا بودن اومده زودتر اينان، خاله دونستم مي شد، بلند اف اف صداي

 .اتاقم تو رفتم. كشه مي طول ربعي يه و ياد مي پيش حرفا اقسام و انواع كنم، عليك سالم تا وايستم، اگه

 داغ آب زير. بود رفته من از قبل مامان. حموم تو پريدم و كردم آماده رو لباسام هولكي هول. بودم گرفته عرق گند بوي

 .اومدم بيرون حموم از زود بار اولين واسه. رفت و شد شسته آب با همش كردم احساس رفت، در تنم از خستگي
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 شال. پوشيدم مشكي ساق با همراه بود، زانوم باالي تا كه مشكي سارافون يه. كردم خشك سشوار با رو موهام تند تند،

 .شدم خارج اتاق از و انداختم سرم رو سفيدم

 .كردم احوالپرسي اش خانواده و خاله با

 :مارال

 نه؟ كردي، كم كيلويي پنج چهار، يه ـ

 :من

 .ام مشغولي حاال تا صبح از بابا، آره ـ

 كجاست؟ فربد ـ

 .آرايشگاه رفته االنم بود، شركت كه ظهر تا ـ

 .كنه شون كوتاه تا بود رفته. بود شده تارزان كپي بلندش موهاي با. بود نيومده آرايشگاه از فربد هنوز

 .بپرسم سوال ازش رامين ي درباره نتونستم همين براي نديدم، رو مارال عروسي از بعد افتاد يادم

 :گفتم شاكي لحن با

 دي؟ نمي خبر من به و ده مي شماره بهت رامين كه، واقعا ـ

 :گفت خنده با مارال

  فهميدي؟ كجا از تو راستي باشي؟ داشته خبر بايد كه هستي ام كاره چه تو ـ

 :من

 .گفت من به بعد و ديدتتون فربد كارت، همه ـ

 :باز نيمه دهان با مارال



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵۵ 

 .نــــــه ـ

 : گفتم و بستم، رو فكش آروم

  گفت؟ مي بهت چي رقصيدي، مي باهاش داشتي خوبيه؟ پسر گذاشت، جريانم در خوبه بازم آره، ـ

 :گفت شادي لحن يه با و زد، بهم رو دستاش كرد، مي نگاه من به ماست عين داشت پيش دقايقي تا كه انگار نه انگار

 .نداره بدي قصد و اومده خوشش ازم گفت. خوام مي من كه هموني محشره، نگو، كه خوبيه و آقا پسر انقدر وايــي ـ

 :گفتم و دادم، پيشونيم به چيني

 .براش نكش رو خودت حاال! خانومه پسر كردم فكر خب بابا، خب ـ

 :مارال

 ات؟ بزرگي مامان نقش تو رفتي دوباره ـ

 :من

 چيه؟ تون برنامه حاال. زني مي حرف داري زياد ـ

 :مارال

 تازه كه درسته گنگه، برام خيلي حس اين. كنم مي تجربه رو عشق دارم باره اولين براي كنم مي احساس باران، دوني مي ـ

 ....كه حسي. دارم بهش توصيفي قابل غير و خاص حس يه ولي شناسمش مي كه اس هفته دو

 :گفتم گوشش كنار و گرفتمش بغلم تو محكم بده، ادامه رو حرفش كه اين از قبل

 نمي كسي هر به خدا كه محبتيه عشق،. باشه داشته تو به رو احساس همين رامينم اميدوارم. خيلي خوشحالم، برات خيلي ـ

 .كن جمع رو حواست خيلي نگيري، اشتباهش هوس با كه باش مواظب. ده

 :مارال
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 به خواست مي هميشه! نبوده دختري هيچ با گفت. بشه آشنا باهام خواد مي ازدواج قصد به كه گفت بهم اول روز همون از ـ

 .اومدم مناسب نظرش به كه هستم نفري اولين من و بشه آشنا ازدواج قصد

 پيوندي اگه دونستم مي. كرده گير جا يه دلش باالخره و برداشته بازياش بچه و كاراش از دست مارال كه بودم خوشحال

 .شه مي خوشبخت حتما بگيره، شكل

 انقدر. بود شده شلوغ تقريبا خونه، بودن اومده مهمونا بيشتر نصف. رسيدن هم ها مهمون سرش پشت و فربد بعد دقايقي

 از دوتا و مارال خاله، خانوم، انيس كه اين با. رفت مي گيج سرم كه بودم كرده پذيرايي اون و اين از و چرخيده خودم دور

 به دست و بود شده مجلس سوگلي كه فربدم. بود كم نفرات تعداد بازم ولي كردن، مي كمك و بودن فاميلمون دختراي

 .گرفتنش مي حرف به و ذاشتن نمي اطرافيان ولي كنه كمك خواست مي خودش يعني. زد نمي سفيد و سياه

 من اين و كردم مي حس خوبي به رو فربد همكاراي از يكي نگاه سنگيني ولي بود، كامل حجابم كه اين با چاي تعارف موقع

 فاميل پسراي از يكي با داشت كه فربد. كرد مي نگاه بهم بدي خيلي طرز به بود زاغ چشماش. كرد مي معذب خيلي رو

 :پرسيد عصبانيت با و گرفت، دستم از رو سيني اومد سمتم به و شد بلند جاش از. شد متوجه كرد، مي صحبت

  دي؟ مي چاي مهمونا به داري تو كه نيست خانوم انيس مگه ـ

 كنه مي كمك مامان به داره بنده، دستش ـ

 .زدي مي صدا رو بابا يا و من خب ـ

 .نشم مزاحمت گفتم زدي، مي حرف داشتي ـ

 :گفت و كشيد، عميقي نفس

 .مهمونا خيال بي. كردم نمي دعوتش نبودم مجبور. ياد نمي خوشم ازش نيا، پسره اين چشم جلوي ـ

 آخه؟ ـ

 !ولوله آخه بي آخه ـ
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 .مامان كمك رم مي من پس باشه، ـ

 حاال تا ظهر از. بشه ام گشنه شد باعث غذاها بوي كه واي،. بودن تكاپو در خانوم انيس و خاله مامان،. شدم آشپزخونه وارد

 گرفتيم مي بيرون از اگه بهتره، گي خونه غذاي نه، گفت مي بگيرم، بيرون از غذا گفتم مي مامان به. بودم نخورده چيزي

 رو غذاش بياد كَس هر بچينيم، ميز روي سرويس سلف صورت به رو غذاها خواستيم مي. نداشت هم رو دردسرا اين ديگه

 پهن شد نمي كه هم سفره شدن، نمي جا مهمون تعداد اين و بود نفره هشت كه ميزمون. بخوره جاش سر بره و برداره

 رو ظرفشويي ماشين طراح پدر خدا گفتم دلم تو. بشه مصرف سلف صورت به غذاها كه بود همين راه بهترين. كرد

 .بيامرزه

. بمونن مون خونه خواستن مي اينا خاله. بودن فربد همكاراي از بيشترشون. رفتن مهمونا از بعضي غذا، مصرف از بعد

 از غير به. بمونن شب بود قرار كه اينا خاله ي خانواده و بوديم ما. شد خالي خونه تقريبا كه بود دوازده نزديكاي ساعت

 خواهر عروسي با ولي بيان، امشب براي هم سيما و شاهين بود قرار. بود فرزند تك پدرمم. نداشتم اي ديگه دايي فربد،

 با كمي. گرفت شكل مارال و سيما و من بين اي دوستانه روابط شون عروسي از بعد. كردن نظر صرف اومدن از سيما

 فاصله زيرزمين تا آسمون از خونواده، جمع با كار، محله تو رفتارش. بود خوبي پسر خيلي. بوديم شده صميمي شاهينم

 !داشت

 : گفتم و انداختم، مبل روي رو خودم

 .ميرم مي خستگي از دارم ـ

 :دادم ادامه فربد به رو

 .كشيم مي راحتي نفس يه ما و ري مي ارزه، مي درد بدن و خستگي اين به رفتنت ولي ـ

 :گفت اخم با مامان

 .باران ا، ـ

 :من
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 .كه نداره باران ديگه، گم مي راست خب ـ

 :فربد

 .همچنين ـ

 :من

 ها؟ ـ

 :فربد

 .كنم مي تازه نفسي يه منم كه اينه منظورم. همچنين گم مي ـ

 :مامان

 .كنم مي بيدارت نيم و چهار ساعت عزيزم. كن استراحت كمي برو پاشو جان، فربد ـ

 :فربد

 .بخير همگي شب پس ـ

 پايين رو مارال جاي. رفتيم اتاقم به مارالم و من. كرد مي استراحت كمي و رفت مي بايد. داشت پرواز صبح هفت ساعت

 برس حين در و برداشتم رو برس. نشستم تخت روي و. پوشيدم بود، شلوارك و تاپ كه رو خوابم لباس. انداختم تخت

 :گفتم مارال به رو موهام، كشيدن

 .ري مي ديگه وقت چند تا هم تو پس ـ

 :گفت و كرد، نگاه بهم گيج

 كجا؟ ـ

 :من
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 !مادر ديگه بخت ي خونه شجاع، آقا ي خونه ـ

 :مارال

 .ترشيا مي داري. پسه هوا كه كن خودت حال به فكري يه. شديم رفتني هم ما ديگه، آره آها، ـ

 :من

 .نيستم رها اون و تو مثل كه من. زوده فعال ـ

 :مارال

 چمونه؟ ما مگه ـ

 :من

 .زده ركورد ما بين. هيچي ديگه كه رها اون. داشته برتون هول زيادي ـ

 .كشيدم دراز تخت رو و كردم خاموش رو خوابم چراغ

 :مارال

 فربد؟ پيش ري مي كي تو ـ

 :من

 .بخير شب ديگه، ماه شيش تا شايد. نيست معلوم ـ

 :مارال

 .بخير شب ـ

*** 

 .پريدم خواب از مارال صداي با
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 :مارال

 .فرودگاه ريم مي داريم پاشو، ـ

 .بود صبح پنج ساعت. بود تاريك هنوز آسمون. پريد ام كله از خواب

 صندلي رو. رفتيم فرودگاه سمت به و شديم ماشين سوار. بود در دم دست به چمدون فربد و آماده همه. شدم خارج اتاق از

 .بوديم پرواز شماره اعالم منتظر و نشسته

 :مامان

 .بزن ما به زنگ يه رسيدي جان، فربد ـ

 :فربد

 .برين شما نيستم، كه من سيماست، تولد دعوتيم شاهين ي خونه هفته اين ي شنبه پنج راستي مامان، چشم ـ

 :گفت من به رو لبخند با

 !بدبخت ناله مي دستت از زنم مي زنگ موقع هر. كن اذيت كمتر رو بدبخت شاهين اين نيستم من جونم، ولوله ـ

 :گفتم خيالي بي با

 چون ده، مي من به رو حق بپرسي، هم سيما از. ذارم نمي جواب بي رو كسي رفتار من كه دوني مي بهتر تو خودشه، تقصير ـ

 .شناسه مي خوب رو شوهرش

 .شد اعالم فربد پرواز شماره

. كرد مي زمزمه گوشش تو آرومي به كرد بغل رو مامان. بود شده اشك از پر مامان هاي چشم. شد بلند جاش از فربد

 لرزش از و بدم قورت رو بغضم كردم سعي. كرد پاك رو اشكاش مامان. كرد جداش بغلش از و بوسيد رو مامان صورت

 رسيد،با من نوبت. كردن خداحافظي باهاش همه. تركيد مي بغضم داشت كم كم. بشه كه نشد ولي كنم، جلوگيري ام چونه

 :گفت لبخند
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 گريه؟ و ولوله ـ

 :من

 .فربد ديگه نكن اذيت ـ

 .تركيد بغضم بغلش، تو رفتم آروم

 :فربد

ا ا ،چند خوبه حاال گنده، خرس ا زشته. پيشما ياي مي ديگه وقت! 

 :من

 خب؟ باش، خودت مواظب ـ

 :فربد

  ناراحتم؟ چي از دوني مي! بكشي راحت نفس يه خواستي مي كه تو ـ

 :گفت جنسي، بد لبخند با كه كردم نگاش پرسشگر

 .كار سر بفرستمش و بدم حرصش كه نيست كسي ديگه جا، اون برم ـ

 .زدم اش سينه به آرومي مشت

 :من

 .همينه از منم ناراحتي ـ

 :فربد

 .خداحافظ باش، خودت مواظب ـ

 :من
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 خداحافظ طور، همين هم تو ـ

 :بابا

 .باش زود بندنا، مي رو در االن جان فربد ـ

 اشكام. كرد مي گريه داشت هنوز مامان. شد محو ديدمون از كم كم و داد تكون دستي همه براي و برداشت رو چمدونش

 :گفتم و سمتش، رفتم كردم، پاك رو

 .ماماني ديگه بسه ـ

 :گفت و انداخت، مامان ي شونه دور رو دستش بابا

 بر بعد و رفته تحصيل و زندگي در پيشرفت براي فربد كه كن فكر اين به. نكن گريه ديگه خانومي، گه مي راست باران ـ

 .پيشش ره مي بارانم ديگه وقت چند ايشاال. كنه مي خدمت كشورش به و گرده مي

 ماشين سوار همگي. كرديم صحبت هم با كم يه. بود سرخ اونم چشماي. مارال پيش رفتم گرفتم، فاصله بابا و مامان از

 .بودم خسته خيلي خوابيدم، بالفاصله منم. شون خونه برگشتن اينا خاله. كرديم حركت خونه سمت به و شديم

*** 

 رو گوشي و رسوند تلفن به رو خودش عجله با مامان. خورد زنگ تلفن كه بوديم خوردن صبحونه حال در بعد روز صبح

 .رسيده و خطه پشت فربد فهميدم حرفاش از. بود مسافرمون تماس منتظر. برداشت

 زد زنگ اميدي خانوم رسيدم، وقتي. كردم حركت شركت سمت به و آوردم در پاركينگ از رو ماشين. شدم خارج خونه از

 .داره كارت آرام آقاي كه گفت و

 :گفتم ساحل به رو

 .دارن بنده با كاري چه عالي جناب عموي ببينم برم ـ

 :ساحل
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 .برسون بهش رو من سالم ـ

 :من

 آوردي؟ كم حرف بابا، برو ـ

 .شدم خارج اتاق از و نشدم جوابش منتظر

 .موندم منتظر و زدم شاهين اتاق در به اي تقه. كردم سالم اميدي خانوم همون يا مهرنوش به

 :شاهين

 .بفرماييد ـ

 .بود پايين سرش. شدم وارد و كردم باز رو در

 :من

 .داشتي كار باهام كه گفت اميدي خانوم خوبي؟ سالم، ـ

 .... چشماي بين فرقي يه كردم مي احساس جديدا. كرد بلند رو سرش

 :افكارم تو پريد پابرهنه معمول طبق

 .بيايم نتونستيم ديشب ببخشيد بشين، بيا سالم، ـ

 :گفتم و نشستم،

 چطوره؟ سيما چيه؟ حرفا اين بابا، نه ـ

 : گفت و كرد، باز رو ميزش كشوي

 .خوبه ـ

 :گفت ديد، كه رو گيجم نگاه. بود دستاش تو كارت تا دو. كرد دراز سمتم به رو دستش
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 .اينا ات خاله و شما براي سيماست، تولد كارتاي ـ

 :گفتم و گرفتم، ازش رو كارتا

 .برسم كارام به رم مي. نكنه درد دستت. گفت بهمون فرودگاه تو ديشب فربد آها، ـ

 .رفتم خودمون بخش به و شدم بلند ازجام

 :ساحل

  گفت؟ چي شد؟ چي ـ

 .دادم نشونش رو كارتا باال بردم رو دستم بزنم، حرفي كه اين بدون

 .شد مي حس حسابي اش خالي جاي. گذشت مي فربد رفتن از روزي چند سيما، تولد روز و بود پنجشنبه

. ميومد بدم زرد طالي از هميشه. بود پالكش گوي، يه كه داشت ظريفي زنجير گرفتم، سفيد طال خوشگل گردنبند يه براش

 .خريدن رو دستبندش هم بابا و مامان و گردنبند ست انگشتر هم اينا خاله و مارال

 خاطر به هم مارال. شيك هم و باشه پوشيده هم كه بودم لباسي دنبال من. بوديم لباس دنبال مارال با همراه ديروز از

 همچين حاضرم دارم بهش كه اي عالقه و عشق خاطر به گفت مي خودش. بود پوشيده لباسي دنبال رامين حساسيت

 رو باشه ميلم باب كه لباسي هنوز من ولي كرد پيدا رو نظرش مورد لباس مارال گشتن، كلي از بعد. كنم قبول رو شرايطي

 سخت رو نظرم مورد ي وسيله. دادم مي خرج به وسواس خيلي اي ديگه چيز هر يا لباس خريد سر كال. بودم نكرده پيدا

 .كرد جلب رو ام توجه خورد، مي روش كتم يه كه رنگي مشكي لباس ها، ويترين از يكي پشت باالخره. پسنديدم مي

 :گفتم مارال به رو و كردم، لباس به اي اشاره

 خوبه؟ اين نظرت به ـ

 :مارال

 .ياد مي خيلي سفيدت پوست به قشنگه، خيلي ـ
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 باعث داشت سفيدم پوست با كه تضادي. بودم نپوشيده مشكي لباس حاال تا. بود مارال با حق. پوشيدم رو لباس و تو رفتيم

 .كنه پيدا بيشتري ي جلوه بود شده

 :گفت و زد، در به اي تقه مارال

 پوشيدي؟ ـ

 .كشيد باال رو زيپ ببنده، رو لباس زيپ و داخل بياد گفتم مارال به و كردم باز آروم رو پرو اتاق در

 :مارال

 .تنته فيكس بگير رو همين. ياد مي بهت قدر چه واي، ـ

 ي رابطه. گشتم مي مناسب كفش يه دنبال من و صندل دنبال مارال. بود صندل و كفش نوبت حاال. خريدم رو لباس همون

 رفتيم و كرديم پيدا رو نظرمون مورد وسايل تمام باالخره. زد مي رو پام حتما رفتن، راه كمي از بعد. نداشتم صندل با خوبي

 .خونه

 .اومدم بيرون هپروت از مامان صداي با

 :مامان

 .ديگه بيا دختر؟ كجايي باران، ـ

 .پايين رفتيم اينا مامان با و شدم خارج اتاق از. بود راه به رو چيز همه. انداختم خودم به نگاهي اتاقم قدي آينه تو

*** 

 باز در تا فشرديم بار چندين رو زنگ. ميومد هم كوچه تا آهنگ و دست صداي. شديم پياده ماشين از شون خونه جلوي

 شاهين و سيما و بود باز در. شديم پياده آسانسور از. داديم فشار رو هفت ي طبقه ي دكمه و شديم آسانسور سوار. شد

 تر ظريف منم از و الغر كه سيما كنار هيكل، و قد اون با شاهين! بودن فنجون و فيل مثل هم كنار. بودن منتظرمون هم كنار

 .بودن زده تيپ حسابي دو هر. ميومدن بهم خيلي ولي. بود ايستاده بود،
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 :سيما

 .اومدين خوش سالم، ـ

! سيما بدبخت. رقصيد مي گربه و زد مي سگ. بود شلوغ قدر چه كه واي. شديم شون خونه وارد احوالپرسي و سالم از بعد

 .كرد مي داري مهمون بايد كه بود نگذشته شون عروسي از هم هفته سه هنوز

 :شنيدم سرم پشت از رو مارال صداي

 .بودين تايم آن هميشه كه بوده فربد سر صدقه از. كردين دير قدر چه ـ

 :گفتم و طرفش، برگشتم

 .مادربزرگ گه مي كي به كي شدي؟ جايگزينش تو نيست، فربد االن. زني مي غر تو قدر چه. شد عرض سالم ـ

 .شد مي حاضر جمعي تو پوشيده انقدر كه بود بار اولين واسه. ميومد در جور باهم خيلي آرايشش و لباس

 :گفت تشويش با مارال

 .نياد نكنه نيومده، هنوز رامين ـ

 :من

 .كنم عوض رو لباسام رم مي. ياد مي داشت، ربطي چه ـ

. كردم پام و خارج نايلون از رو كفشام. بودم پوشيده مانتو زير قبل از رو لباس. آوردم در رو مانتوم و اتاقا از يكي تو رفتم

 .شدم خارج اتاق از و كردم مرتب سرم روي رو شالم

 حرف داشت و بود وايستاده رامين كنار. بود اومده كه هم خان رامين فاصله، همين تو به، به. گشتم مي مارال دنبال چشم با

 .ديد چشماشه، تو كه رو برقي شد مي هم فاصله اون از. زد مي

 هم كنار خاله و مامان. نبود االن برم قربونش كه بودم فربد با هميشه جشنا تو. شدم خيال بي كه پيششون برم خواستم مي

 هنوز ساحل كه بود جالب برام. بودن رسيده تازه كه مهمونايي از پذيرايي، حال در هم شاهين و سيما و بودن نشسته
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 تو. نديدمش هنوز من و اومده شايدم بياد؟ دير تونه مي ساحل اون مگه. موندن ترافيك تو حتما گفتم خودم با. نيومده

 .شنيدم رو ساحل صداي كه بود پايين سرم و بودم فكر همين

 . كردي عالف رو مردم و شلوغ رو شهر و كردي باريدن به شروع دوباره كه بينم مي گل، خانوم باران سالم ـ

 . بودم فكرت تو االن رسيدين؟ كي ديگه، اينيم ما سالم، ـ

 . االن همين سينا، و ترافيك شما، بارندگي لطف به ـ

 كوشن؟ اينا مامانت ـ

 :گفت و داد، نشون رو هال از اي ديگه سمت سر با ساحل

 . داشت قرار آقا. بياد نتونست كه هم سينا. طرفن اون ـ

 افتادم، ساحل به فربد نگاه ياد. بود پوشيده مچش باالي تا شلوارك، يه با گردني پشت تاپ يه انداختم تيپش به نگاهي

 .نيست كه باشه جا اين بايد االن! آخي

 :ساحل

 . بشينيم بريم بيا وايستاديم؟ چرا تو و من ـ

 . رقصيدن مي هم با داشتن سيما و شاهين. شد بلندتر ها دست و ها سوت و جيغ صداي كه مبل، رو نشستيم

 :ساحل

 . شاهينه مقابل ي نقطه اون البته كنه، آدم رو سينا اون تا شه پيدا بايد يكي. كرد درستش سيما گذشت، كه شاهين از ـ

 بزرگتره؟ سينا از شاهين راستي،. بكن خودت حال به فكري يه فعال اوني، و اين كردن آدم فكر به همش كه تو ـ

 از سينا شد، جمع سيما توسط كه بود، كرده غش طرف اين از شاهين. بزرگتره ما از كال و شاهين از سال چهار سينا نه، ـ

 سه فعال. مغرور البته و خوشگذرونيه اهل زيادي سينا بود، مغرور زيادي شاهين. نيست شدني جمع كه كرده طرف اون

 . بره خواد مي دوباره ولي برگشته كه ماهه
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 . كن نگاه رو مارال كن، ول رو محترمت عموي و داداش ـ

  بوده؟ كجا سينا مگه بپرسم ساحل از رفت يادم

 . شه مي هم ما نوبت ايشاال ـ

  ترشيدي؟ مگه ـ

  بجنبيم؟ بايد كه نداري خبر. ديگه شوهره قحطي ولي نه، ـ

 . وسط بريم پاشو تولده، مثال زنيم؟ مي حرف داريم و نشستيم پيرزنا اين مثل چرا تو و من ـ

 . جامون سر نشستيم دوباره رقص، كمي از بعد

 :گفت و انداخت، صورتم به نگاهي ساحل

 كني؟ نمي نازكشون و داري مي برشون پهن چرا. شي مي محشر كني نازك رو ابروهات اگه ـ

 . بشه زنونه ام چهره زيادي ازدواج از قبل ياد نمي خوشم ـ

 . جاست اين دلش دونستم مي. بود فربد. كردم نگاه گوشيم به دستم، تو لرزشي احساس با

 فربدي؟ جونم ـ

  گذره؟ مي خوش خودم، ي ولوله سالم ـ

 ! خاليه جات انقدر سالم، ـ

 :فربد

 . دوني مي بيشتر رو قدرم. كن شادي منم جاي به تو ـ

 :گفتم آروم و كردم، ساحل به نگاهي

 . نيست جا اين فكرت كه نگو كنم، مي صحبت يكي با دارم جات به ـ
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 :گفت مكث با فربد

 سالم هم بقيه به بگو، تبريك سيما به من طرف از. جاست اون هم اساسي جاست، اون فكرم زدم، حرفي همچين كي ـ

 . برسون

 :گفتم و انداختم، برم و دور به نگاهي

 . بزني حرف باهاش خودت تا بهش، دادم مي رو گوشي وگرنه نيست جا اين االن ـ

 . خداحافظ ـ

 . خداحافظ ـ

 . كردم نگاه ميومد ما سمت به داشت كه مارال به

 :من

 . نيست ازت خبري بهت، نگذره بد وقت يه ـ

 :گفت لبخند با مارال

 . خوبه هم خيلي بياد، در حدقه از چشات ـ

 . رسوند سالم فربد. نيستيم بخيل كه ما ـ

 . جاست اين روحش االن. دايي قربون ـ

 . سالنه طرف اون روحت االن هم تو ـ

 . بله كه اون ـ

 :من

 . كارت پي برو بال، و بله ـ
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. كردن باز كيك، بريدن از بعد هم رو ها كادو. كيك هم بعدش شد، صرف شام بعد، ساعاتي. رفت خواسته خدا از مارالم

 خونه داد، سيما به بود آباد عباس تو كه رو وياليي سند وقتي. نداشت خبر ازش كسي و بود سورپرايز يه شاهين كادوي

 . شد تموم باالخره هم سيما تولد و گذشت خوش خيلي شب اون خالصه. شد خوشحال خيلي هم سيما خود. هوا رو رفت

 كاسته هوا سرماي از. شد مي حس خوبي به بهار بوي و بودن زده شكوفه درختا. نوروز عيد نزديكاي و بود ماه اسفند اواخر

 كرده ها خونه مهمون رو عيد بوي همه، و همه آماده، هاي سين هفت سبزه، كوچولو، نارنجي و قرمز هاي ماهي. بود شده

 . بودن نو وسايل و لباس دنبال همه. نبود انداختن سوزن جاي بود، غلغله خريد مراكز و خيابونا. بودن

 يكي از يكي ها نايلون. خريديم رو لباسامون باالخره. عيد خريد براي بريم كه گذاشتيم قرار مارال و پريا با روز اون

. كرد برخورد بهم محكم يكي كه برديمشون مي ماشين سمت به داشتيم كنان هن هن و بدبختي هزار با بودن تر سنگين

 تا كردم بلند رو سرم شدم قرمز عصبانيت از دونستم مي. كردم بودن، افتاده زمين روي دستم از كه وسايلي به نگاهي

 .... كه بزنم حرفي

 شدم، دقيق كمي وقتي ولي. بود شاهين شبيه خيلي اول نگاه در كردم، نگاش دقت با كم يه نبود؟ شاهين اين من خداي

 تيله اون ها، عسل اون گرم، جاي يه تو افتادنم پله، از خوردن ليز. افتادم ساعي پارك ياد. داره باهاش هايي تفاوت فهميدم

 صورتش اجزا رو دقتي. ديدم رو چشماش فقط من روز اون درسته، آره،. بود فرد اين به متعلق بودم، ديده من كه هايي

. بود چشماش تو سبزي و زرد هاي رگه و شيطنت. كنه مي فرق شاهين با چشماشم كه فهميد شد مي دقت كمي با. نداشتم

 . كرد مي متمايز شاهين چشماي از رو چشما اين بود، غرور جورايي يه و شيطنت از پر كه حالتشون و رنگ تركيب همين

 اي. اومدم خودم به خورد، پهلوم به كه اي ضربه با. گفتم مي آفرين بزرگم كشف به و بودم هپروت تو قدر چه دونم نمي

. ريخته رو وسايلت چرا كه بتوپي بهش خواستي مي مثال. كني مي نگاه رو مردم پسر داري بر و بر كه باران سرت تو خاك

 . كه واقعا! كني مي نگاش داري و وايستادي شرِك ي گربه مثل حاال

 . كرد مي نگام خيره داشت اونم كردم، بلند رو سرم

 :گفت و زد، برق شيطنت از چشماش

  ؟...انشاا ديگه خوبين كنه؟ نمي درد كه پاتون و دست ـ
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 . باشه مونده يادش كردم نمي فكر حافظه، قربون. كردم نگاش تعجب با

 :من

 . ممنون ـ

 :گفتم دادم، ادامه طعنه با

 . ريختم رو وسايلتون كه خوام مي معذرت واقعا كردم، برخورد شما به كه ببخشيد ـ

 :گفت خيالي بي با

 نمي اگه گرفتمتون خودم. دادم انجام شهري هم يه مقابل در كه بود اي وظيفه چيه؟ حرفا اين كنم، مي خواهش بابا، نه ـ

 ....كه گرفتمتون

 :گفتم جديت با همين براي كنه، مي درازتر گليمش از رو پاش داره ديدم

 .نشه ايجاد براشون مزاحمتي تا نكنين، برخورد ديگه عابران به كه باشين مراقب دويدن، حتي و رفتن راه موقع زحمت بي ـ

 :بود تيز و جيغ زيادي صداش شنيدم، سرش پشت از رو دختري صداي كه بده رو جوابم اومد

 . ديگه بريم بيا عشقم ـ

 :گفت صحبتش ي ادامه در. كردم حس خودم روي رو اش خصمانه نگاه

 . داريم برنامه كلي امشب ما مثال ـ

 :گفت آبكي و لوس لحن با پسر

 . عزيزم يام مي االن ـ

 چه تو به آخه گفتم خودم به دوباره. نبر كار به هوسي هر براي رو مقدس ي كلمه اين. زهرمار و عشقم بگم، بود نزديك

  اش؟ ته يا پيازي سر داره؟ ربطي
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 :گفت ما به رو

 . خانوما خداحافظ ـ

 . رفت و

 . سايلنته رو كال كه هم پريا. نكنه بحث پسري با ديگه كه داده قول رامين به خودش قول به. بود شده الل رسما كه مارال

 . شديم وسايل كردن جمع مشغول و شديم خم باهم. كنيم جمع رو وسايل نكرد كمكم پررو، ي پسره

 :پريا

  بود؟ تند دور روي چي براي اين اصال. نكرد هم عذرخواهي يه ـ

 :مارال

  چي؟ يعني ـ

 :پريا

  دويد؟ مي و رفت نمي راه آدم مثل چرا كه اينه منظورم ـ

 :مارال

 به گل دست و بخوره ما به كه اين از قبل چون بكشه، رو نازش خواست مي پسره و بود كرده قهر باهاش دختره كنم فكر ـ

 راضي و داد مي تكون رو سرش اخم با فقط دختره و داد، مي توضيح اون براي رو اي مسئله يه داشت كه ديدمش بده، آب

 وقتي هم دختره. خورد ما به نتيجه در و دويد دنبالش هم پسره شد، دور ازش تند هاي قدم با دختره هم بعدش. شد نمي

 . دزديمش مي االن كرد فكر پسره، به چسبيد و گذاشت كنار رو نوز و ناز ديدش، ما با

 :پريا

 . اش چهره هم و هيكلش هم. بود خوب خيلي كه پسره. داشت حقم ـ
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 :مارال

 .ميومدم بدو بدو و كردم مي شك بودم دختر جاي منم بودن، زده زل بهم اينا كه جوري اون ـ

 يه ماه، چند از بعد عجيبه قدر چه بودم پسره فكر تو آگاه ناخود طور به. نبود جا اون حواسم اما. شنيدم مي رو حرفاشون

 . ديگه برخورد

 . رفتيم مي ماشين سمت به بوديم كرده جمع رو ها وسيله. بودن زدن حرف حال در چنان هم پريا و مارال

 :گفت من به رو مارال

 ! بدتري من قديم صدتاي از خودت ورپريده مردم؟ پسر به بودي زده زل چرا كجايي؟ تو، هي ـ

 :گفتم همين براي بفهمه، رو پارك جريان و بدونه رو اش اصلي دليل خواستم نمي

 .زنه مي حرف پيش سال چهل از داره كنه مي فكر ندونه كي هر كه قديم گه مي همچين توام، بابا خب ـ

 :گفتم و گرفتم، خودم به متفكري ي قيافه

  نبود؟ اش شبيه شما نظر به كردم، شك لحظه يه شاهين به شباهتش خاطر به ـ

 :گفت و رفت، بهم اي غره چشم مارال

 . مطمئنم خبرم، بي من كه هست وسط اين چيزي يه شدم بزرگ تو با من خودتي، ـ

 :گفتم و كردم، باز رو عقب صندق. بوديم رسيده ماشين به ديگه

 . صندلي رو بپر و پايين بيا منبر باالي از كردي سخنراني زياد ديگه خب ـ

 .بستمش و صندق تو گذاشتم رو وسايل

 :مارال

 . كنم مي تمومش تو خاطر به ولي هستم حرفم سر هنوز من ـ
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 كمي بريم، بيرون طبقاتي پاركينگ از تا كنارم مارال و نشست عقب پريا. كردم روشن رو ماشين و فرمون پشت نشستم

 رو ماشينش داشت ببينه، رو من ماشين كه اين بدون. بزنه ماشينم به ماشين يه بود نزديك ها پيچ از يكي سر. كشيد طول

 تشخيص تونستم مي چشماش برق از. نبود معلوم زياد راننده شخص ي چهره باال، گرفتم رو سرم. آورد مي بيرون جاش از

 . كيه بدم

 :گفتم خودم با

 .صفره حد در كه هم اش رانندگي ـ

 نشده متوجه ها بچه. شدم رد جلوش از سرعت با رفت عقب اي ماهرانه و اي حرفه طرز به خنديدم خودم به بعد اي ثانيه

 . اس پسره همون كه بودن

. بود زده لك سرعت براي دلم. برم تند خواستم مي. شديم اتوبان وارد. شديم خارج پاركينگ از و دادم رو پول و قبض

. پيست برم خواستم مي. شد نمي كه حيف. رفتم مي خودم واسه و گاز رو ذاشتم مي رو پام االن داد مي حالي چه كه واي

 نمي خوش بهم زياد دونستم مي. برم فربد بدون شد نمي راضي دلم. ذاشتيم مي مسابقه هم با و رفتم، مي فربد با هميشه

 . گذره

 : گفتم ها بچه به رو و بستم رو كمربندم. برم تند كوچولو يه خواستم مي

 . ببندين رو كمربنداتون ـ

 :مارال

 . مقرراتيه زيادي پليسه خانوم بابا، برو ـ

 :گفتم و گاز، رو گذاشتم رو پام

 . گفتما بهتون من دانيد خود ـ

 :مارال
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 . نيست اعتمادي هيچ اين رانندگي به كه ببند رو كمربندت پري هاشم، بني قمر يا ـ

 . رفتم گاز تخته خونه تا و بستن رو كمربنداشون هم اونا باالخره

*** 

 و بود پايين سرم. بود ريخته سرش رو كار و درس كلي داشت حقم البته ايران، نيومد فربد عيد واسه. بود فروردين اواخر

 جام از زور به و تنبلي با نبود خونه كسي. كردم بلند رو سرم تلفن صداي با بودم، ام عالقه مورد ي مجله ي مطالعه حال در

 . شدم بلند

 :من

 . بفرماييد ـ

 :گفت زد، مي موج توش خوشحالي كه صدايي با فربد

 . خودم پيش ياي مي ديگه وقت چند تا باالخره من، ي ولوله سالم ـ

 :گفتم خوشحالي با بعد كردم، مكث اي لحظه

 فربد؟ گي مي راست واي سالم، ـ

 :فربد

 .بليت دنبال برو اس، آماده ويزات كه اين خالصه. داد خبر بهم نيما. گم مي راست كه بله ـ

 دلم. كشيد طول انقدر بازي پارتي كلي با تازه. بود شده درست كارام باالخره. كردم قطع رو تلفن فربد، با زدن حرف از بعد

 . باشم موفق و بزرگ شركت يك عامل مدير خودم روزي يه داشتم دوست. بدم ادامه رو درسم خواست مي

 . رفتم مي بايد خرداد اوايل. بليت دنبال رفتيم. برم بايد و شده جور ويزام كه گفتم اينا مامان به

 . گذشتن مي زود خيلي و بودن گذاشته مسابقه هم با روزا
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 همراهم كوله يه فقط و بودم داده تحويل رو بنديلم و بار. ناراحت هم بودم، خوشحال هم. رسيد رفتم، مي بايد كه روزي

 هم پريا و ساحل و شاهين سيما، آرين، رها،. بودن دوستامون و فاميال همه. بود وايستاده آدم دورم تا دور و وسط من. بود

 مامان كردم سعي خيلي. كردم خداحافظي همه با. كردم مي كم رو زحمت بايد. شد اعالم پروازم شماره خالصه. بودن اومده

 . بشم اتوبوسا سوار تا رفتم و دادم تكون همه براي دستي. بودم موفق هم حدودي تا كنم، آروم رو

*** 

 مناظر كال و ها كوه بودن، برف مثل كه رو ابرها تا بشينم پنجره كنار داشتم دوست هميشه. رفتم باال هواپيما هاي پله از

 . بود خوش سفري و سالمتي آرزوي و گويي آمد خوش حال در اومد، مهماندار صداي. ببينم رو پايين و اطراف

 خدا عظمت به و نگاه ابرها به داشتم. آوردن در رو شون روسري و شال بالفاصله ها خيلي بوديم شده خارج ايران مرز از

 . برد خوابم كم كم كه كردم مي فكر

*** 

 چشم با و كردم مي نگاه برم و دور به ها گيج مث برداشتنش، از بعد. بردارم رو چمدونم تا بيارن رو بارها بودم منتظر

 :شنيدم گوشم دم رو صداش زد، مي ديد رو بر و دور چشمام كه همچنان. گشتم مي فربد دنبال

 . خودم ي ولوله سالم ـ

 و عموميه مكان كه افتاد يادم. بود شده تنگ براش دلم قدر چه كه واي. بغلش تو انداختم رو خودم و سمتش برگشتم

 كسي هر. كردم نگاه اطرافم به كشيدم بيرون بغلش از رو خودم سريع. كنن مي نگامون دارن فرودگاه افراد كل احتماال

 براي ها رفتار اين و كاناداست جا اين كه بود رفته يادم لحظه يه. نبود ما به كَس هيچ حواس و. بود خودش كار مشغول

 . عادي مردمش

 :گفت و سمتم، كرد دراز رو دستش دونست، مي رو العملم عكس دليل انگار كه فربد

 . عاديه چيزا جور اين اينا براي ببينم، جا اين بيا ـ
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 . گردنم دور انداخت رو دستش و گرفت ازم رو چمدونم سمتش، رفتم

 :فربد

 پنج و بيست چهار، و بيست از بعد داري حقم البته. اس خسته خيلي ات قيافه. كني استراحت يكم تا خونه ريم مي االن ـ

 مي ازت رو فاميل كل احوال و حال بعدش. جا اين رسيد ام جنازه كه من. باشي خسته بايد بيشتر شايدم يا پرواز، ساعت

 . پرسم

  دايي؟ خان طوري چه تو. شدم خسته خيلي آره ـ

 . عالي اومدنت با! دايي خان كرده اثر دوري بابا، نه ـ

 اين بدون. شد مي باز زور به چشمام كه ميومد خوابم انقدر رسيديم كه هم وقتي زديم حرف كلي فربد، ي خونه برسيم تا

 .شدم ولو تخت روي و آوردم در رو مانتوم. بود كرده آماده برام قبل از فربد كه شدم اتاقي وارد بزنم، ديد رو خونه كه

*** 

 برام. نيست اتاقم هم جا اين و. نيستم ايران كه اومد يادم تازه. بود آشنا نا برام مكان. كردم نگاه اطرافم به و باز رو چشمام

 تخت روي از. بود بسته هم در و در، كنار چمدونم. بود شده آدم وقت چند اين تو. كنه بيدارم تا نيومده فربد كه بود جالب

 اتاق از و كردم جمع كليپس با رو موهام. پوشيدم رو راحتيام لباس از يكي. رفتم چمدونم طرف به سالنه سالنه و شدم بلند

 . شدم خارج

 بخورم، رو اين پخت دست بايد االن كه برسه بدبخت منِ داد به خدا. كرد مي آشپزي داشت فربد! جالبي ي صحنه چه به،

 . هوار اي

 :فربد

 . كنم بيدارت بيام و بشم عمل وارد خودم خواستم مي شدي؟ بيدار ا، ـ

 :من
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 كارات اين از دست و شدي آدم گفتم خودم با. زنه مي حرف جسمم ي درباره داره كه روحمه اين و خوابم االن نه ـ

 . نه كه بينم مي ولي برداشتي

 :فربد

 . شه نمي آدم كه فرشته خانوم، ديگه كردي فكر اشتب ـ

 :گفتم خودش لحن همون با

 . هيچي ديگه كه بودن تو مث ها فرشته اگه آقا، كردي فكر اشتب ـ

 . خورد زنگ تلفن كه بزنه حرف دوباره اومد

 :گفت رفت، مي تلفن سمت به كه حالي در

 . زدن زنگ بودي، خواب اينان، مامان كنم فكر ـ

 به گذاشتم رو گوشي كردن صحبت از بعد منم. من به داد كردن، صحبت از بعد و برداشت رو گوشي. بود گفته درست

 . كردم نگاه فربد

 كني؟ مي آشپزي حاال تا كي از تو ـ

 .خودم ي خونه رفتم كه وقتي همون از ـ

 بلد هم آشپزي مگه تو شوهرش، ي خونه رفته و دختره كنه مي فكر ندونه كي هر كه خودم ي خونه گه مي همچين ـ

 بودي؟

 . بهتره هم ولوله توي از ام آشپزي چي، پس ـ

 كني؟ مي درست داري چي حاال. نخون رجز من براي الكي ـ

 . كنم درست پاستا خوام مي ـ
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 :گفت ادامه در

 وريا؟ اون احوال آشپزي، خيال بي ـ

 . خوبن هم اونا ـ

 . نرفته يادش دونستم مي نگرفت ساحل از خبري فقط. من خود تا بگير پريا از تكشون، تك حال پرسيدن به كرد شروع

 :گفتم دفعه يك

 . خوبه ساحلم ـ

 :گفت و كرد، نگام تعجب با كمي فربد

  گرفتم؟ ساحل از خبري من مگه خوبه؟ حالت تو ها؟ ـ

 :گفتم و كردم، نگاش شيطنت با

 . آره زبوني، بي زبون با ـ

 خبر؟ چه مارال و رامين از راستي. مسخره هه، هه ـ

 بد قدر چه. مارال خواستگاري بيان ديگه هفته دو يكي، تا قرار. خوبن هم اونا كرديا، عوض رو بحث كه نفهميدم نكن فكر ـ

 . نيستيم ما كه

 . ات دانشگاه نام ثبت و كارا دنبال بريم بايد فردا ياد، نمي زمين به كه آسمون ولي آره، ـ

 بايد خوبه، كه بوش. ريخت پاستا مقداري كدوممون هر بشقاب تو فربد. گذاشتيم ميز روي رو ظرفا. بود شده آماده شام

 . طوره چه اش مزه ديد

 . بود كرده درست خوب خيلي خوردم رو غذام از مقداري

 : من
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 . افتاديا راه شدم، اميدوار بهت ـ

 :فربد

 . خوبه گفتم كه من ـ

. بود بزرگ تقريبا هم اش آشپزخونه. خواب اتاق تا دو با نقلي ي خونه يه. بود مناسب كامال بوديم، ساكن توش كه اي خونه

 . خريد رو خونه اين بود، اومده كانادا به كه اين از بعد فربد

*** 

. نبودم خبر بي بودن، ايران كه كساني كال و اينا مامان از. شدم دانشگاه وارد كه گذشت مي كارام شدن جور از ماهي دو

 مي خودم دور منگ آدماي مثل اول روز. بودم شده آشنا مهال اسم به ايراني دختر يه با. كردن نامزد هم رامين و مارال

 مارال جاي تونست مي و. بود خوبي خيلي دختر. منه كالسي هم كه. شدم خوشحال خيلي. كردم برخورد بهش كه چرخيدم،

 . كنه پر برام نبودش در رو

 از كه مهال. بود جلو به حواسم كرديم، طي رو مسافتي. كردم حركت. شديم ماشين سوار و خارج دانشگاه از مهال همراه

 :گفت كرد، مي نگاه پشت به آينه

 . افتاده دنبالمون كه وقته خيلي ماشين اين ـ

 يه كردن؟ مي تعقيبمون چرا دونستم نمي. بود ماشينا اين پيچوندن كارمون كه بود روزي چند. انداختم آينه به نگاهي

 كه اين براي. بود كرده خودش مشغول رو فكرم كه بود روزي چند سوال اين. شد مي عوض روز هر نبود، ام خاصي ماشين

 خيابون تو افتادم. ميومد دنبالمون هم ماشين اون. رفتم كوچه پس كوچه تا چند از كنه، مي تعقيبمون داره بشم مطمئن

 . ديد رو سرنشيناش شد نمي و بود دودي ماشين ي شيشه اتوبان، بعد و اصلي

 :گفتم بستم، مي رو كمربندم كه حالي در

 . كنن گممون تا برم تند خوام مي ببند رو كمربندت گي، مي درست ـ
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 فاصله. بود دنبالمون بازم شدم، رد ديگه هاي ماشين بين از بدبختي هزار با بود، شلوغ تقريبا اتوبان. گاز رو گذاشتم رو پام

 راست، سمت پيچيدم بعد و چپ سمت گرفتم رو فرمون اول كه بود راهي دو يه سر. بود شده كم ما ماشين با خيلي اش

 اون از بيشتر سرعت با هم من. شد متوقف و كرد برخورد ها گاردريل با ولي كرد، رو كار همين ماشينم اون ي راننده

 . شدم دور مكان

 :گفت نگراني با و داد، بيرون رو نفسش مهال

  دنبالمونه؟ ماشين يه روز هر چي يعني. شه مي دار بو داره قضيه اين نظرم به. كردن گممون كه شد خوب ـ

 :من

 اسكورت به نياز كه هستيم مهمي خيلي هاي آدم يا خالفكاريم كنن؟ تعقيبمون بخوان كه كرديم كار چي ما بويي؟ جه مثال ـ

 . همين شه تلف وقتشون خوان مي كه عالفن آدماي سري يه اينا باشيم؟ داشته

 اما هست، خبرايي يه كه كردم مي احساس خودمم. كنم آروم رو مهال خوام مي سرم خير و حرفه همش اينا دونستم مي

 از چي مهال؟ يا منن دنبال دنبالمونن؟ چرا بودن؟ كي اينا اصال نداشتم؟ خبر خودم و بودم كرده كاري من مگه چي؟

  خوان؟ مي جونمون

 . رفت مي رژه ذهنم تو جواب بدون هاي سوال اقسام و انواع

 :مهال

 گم مي كه من. دنبالمونن كه اس هفته يه به نزديك اينا ولي. بود درست تو حرفت بودن، دنبالمون روز يه واسه اينا اگه ـ

 . بذار جريان تو رو فربد

 :من

 كه اين فقط هيچي، ياد؟ مي بر دستش از كاري چه خب گفتم، فربد به و اومديم دارم؟ اون كار به كار چي من بابا، نه ـ

 . بشه منم مشكالت گير در نيست الزم ديگه شلوغه، سرش كافي ي اندازه به خودش. شه مي نگرانم

 : مهال
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 . گفتم كي من ببين. شن مي دردسر برات اينا داني، خود ـ

 :من

 .كارشون پي رن مي و دارن مي بر بازياشون مسخره اين از دست و شن مي خسته باالخره نباش، نگران ـ

 . خونه رفتم خودمم. رسوندم شون خونه روي به رو مهال

 . بود ايران از. زد زنگ تلفن كه بخورم آب برم اومدم. انداختم مبل رو رو كيفم. آوردم در رو كفشام

 جانم؟ ـ

 :گفت گونه بچه صداي با سيما

 . خاله سالم ـ

 . خاله گوگولي سالم ـ

 . داره فرق ها خاله اون با خاله اين خاله؟ طوري چه ـ

 چي؟ يعني وقت اون ـ

 . شي مي خاله داري كه اين يعني ـ

 :گفتم خوشحالي، با بعد و كردم مكث لحظه يه

  بارداري؟ تو ـ

 :گفت خنده با سيما

 . شد خوشحال شاهين قدر چه دوني نمي واي آره، ـ

 وقتته؟ چند مباركه، ـ

 . هفته سه مرسي، ـ
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 . من برم قربونش ـ

 .كارت پي برو ديگه حاال. گفتم كه بگم بهت خودم خواستم مي ـ

 . برسون سالم شاهينم به شدم، خوشحال خيلي ـ

 سوال همون دوباره. بودن دنبالمون كه اونايي فكر تو رفتم و بستم رو چشمام نشستم كاناپه روي تلفن، كردن قطع از بعد

 .جواب بي هاي

 چي هر. شدم بلند جام از. شه مي بلند سرم از داره دود كردم مي احساس كه نرسيدم اي نتيجه هيچ به و كردم فكر انقدر

 هاي سرويس ها، اتاق كه بود اين اش خوبي. حموم برم گرفتم تصميم. بود بدتر آوردم، مي فشار مبارك مخ به زيادي

 بعد و كردم آماده رو وسايلم ي همه. برداشتم رو لباسام آوردم بيرون كمدم از رو ام حوله اتاقم تو رفتم. داشت جداگانه

 داشتم دوست. بودم خسته خيلي. آب تو نشستم بشه، پر وان تا. كردم صبر كمي و كردم باز رو داغ آب. شدم حموم وارد

 آبي شلوار يه كه رو لباسام. شدم خارج حموم از و پوشيدم رو ام حوله دقايقي، از بعد. خوابيدم مي گرفتم مي جا همون

 خارج اتاق از و كردم پام رو صندالم. كردم خشك سشوار با رو موهام. پوشيدم بود اي سورمه تيشرت با همراه آسموني

. خوردم و كردم سرخ سوسيس كمي. نداشتم رو كردن درست غذا ي حوصله اصال. بود رفته تحليل ام انرژي انگار. شدم

 .برد خوابم آسودگي به و فكري هيچ بدون. كنم استراحت تا رفتم، اتاقم به بعد

. بيرون رفتم. خونه اومده فربد كه شدم متوجه. ميومد تلويزيون صداي. شدم بيدار خواب از كه بود هشت حدود ساعت

 . بود دستش تو هم ماهواره كنترل و كشيده دراز مبل روي

 جون؟ خروس اومدي كي نزني هم به رو من آرامش و باشي جا يه نداره امكان. خروسه آقا به ملقب گرام، دايي بر سالم ـ

 . شه مي ربعي يه نداشتته، عموي پسر اون خروس سالم، ـ

 . كرد اشاره بغلش به و نشست مبل رو خودش

 . بشين جا اين بيا ـ

 . نشستم كنارش و رفتم
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. توام نگران. كنن جايگزينم رو ديگه يكي نكردن قبول كردم كاري هر. دارم ماموريت قطر، برم بايد ماه چند براي من ـ

 . شن مي نگرانت حتما بفهمن، هم اينا مامان. ايران بري بايد احتماال باشي، توني نمي كه تنها

 تونستم جورايي يه و. شدم آشنا مردماش و شهر اين با. برس كارات به برو تو ام؟ بچه من مگه باشي؟ نگرانم بايد چرا ـ

 مهال به شبا، از بعضي فوقش ايران، برو پاشو چي چي. دارم درس كلي من. كردم عادت هم خونه اين به. بيام كنار باهاش

 . نداره نگراني ديگه كه اين. پيشم بياد گم مي

 . دونم نمي بگي، درست تو شايد ـ

*** 

 . كردم تعريف مهال براي رو ديشب هاي حرف دانشگاه راه تو

 :مهال

 نتيجه؟ حاال ـ

 :من

 نگراني قدر چه گفتم، مي بهش رو تعقيبا ي قضيه اگه كن فكر تو حاال. قطر ره مي ديگه وقت چند تا فربد ديگه، هيچي ـ

 . شد مي بيشتر اش

 مي حرف داشتيم و مون صندلي رو بوديم نشسته. شديم كالس بعد و محوطه وارد هم با دو هر. كردم پارك رو ماشين

 كه بده درس خواست مي استاد. شدن خيز نيم جاشون تو احترامش به همه. شد وارد استاد و خورد در به اي تقه كه زديم،

 . اومد در صداي

 . كرد نگام مرموز و مشكوك خيلي. موند ثابت من روي و چرخيد كالس تو نگاش. شد كالس وارد پسري

 :استاد

 داشتين؟ كاري ـ
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 :گفت و چرخوند، استاد سمت به رو نگاش

 . گرفتم انتقالي مونترال شهر از. هستم شمس ماهان ـ

 :استاد

 . بفرمايين هستين، جديدمون دانشجوي پس ـ

 رنگ مشكي موهاش و زاغ سبز چشماش. بود الغر زيادي. بود بلند قد و الغر. نشست بود، خالي كه ها صندلي از يكي روي

 عيب. ميومد صورتش به كه استخواني بيني با نازك تقريبا هايي لب. بودشون كرده كوتاه سانتي سه صورت به و بود،

 پوشيده آبي جين شلوار با همراه سفيد تيشرت. ميومد چشم تو خيلي بلندش، قد خاطر به. بود زيادش الغري اش، اساسي

 . بود

 هم مهربوني كمي. داشت رو مرموز نگاه اون هنوز البته. كنه برقرار باهام دوستانه اي رابطه داشت سعي اول روز همون از

 . اومد نمي خوشم ازش اصال. كردم مي برخورد باهاش تندي به هميشه. بود شده اش چاشني

 مي توجهي بي ماهان به كه اين براي هميشه. بره بين از مهال نگراني كه بود شده باعث همين و. نبود دنبالمون ماشيني ديگه

 .... من نظر به ولي. خوبيه پسر گفت مي. شدم مي سرزنش طرفش از كردم،

 بستني بريم زد سرمون به كه بوديم، فرودگاه از برگشت راه تو. رسونديمش فرودگاه به مهال همراه. قطر رفت فربد

 خيلي همين و داشت سبزه رنگ به پوستي. رفت مغازه سمت به و شد پياده مهال. داشتم نگه فروشي بستني مقابل. بخوريم

. رسيد مي اش شونه روي تا موهاش. بود جور و جم و كوچولو خدادادي بينيش و رنگ پر سبز چشماش. كرد مي بانمكش

 بستني بعد، دقايقي. بودن كرده مهاجرت كانادا به اش خانواده همراه به سالگي پانزده چهارده، از. بود چشماش رنگ هم و

 : گفت و داد، دستم به رو ام بستني. كنارم نشست شد خارج مغازه از دست به

 هستي؟ فكري چه تو ـ

 . تو ي چهره ـ

  من؟ ـ
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 . نازي و بانمك قدر چه كه كنم مي فكر دارم آره، ـ

 شن؟ مي ام خستگي باعث و سنگينن گي نمي شون، بده بهم دونه دونه حداقل. بگيرم هم با رو همش تونم نمي پره دستم ـ

  كنن؟ وارد خسارت بهت و بيفتن دستم از و بشم زده ذوق شايدم

 :گفتم رفته باال هايي ابرو با

  چي؟ ـ

 . بگي چي كه كني، مي فكر داري سرش همه اين. ديگه گم مي دارم رو ها هندونه. شدي خنگ جديدا قدر چه كه واي ـ

 .كنم مي تقديمت طالبي بعد به اين از بابا، برو ـ

 . شد آب بخور، رو ات بستني تو، زني مي حرف قدر چه ـ

 باز رو در خونه رفتيم هم با. بمونه پيشم بياد مهال شب اون شد قرار. چسبيد بهمون خيلي. كردم بستني خوردن به شروع

 داخل به نگاهي. شدم آشپزخونه وارد. انداختم مبل رو و برداشتم سرم روي از رو شالم. شديم وارد هم با دو هر. كردم

 :گفت مي كه شنيدم رو مهال صداي. كردم روشن رو زيرش. انداختم كتري

 . خوره مي زنگ داره گوشيت بيا، بدو باران ـ

 . بود ناشناس شماره. كردم باز رو كيفم در هولكي هول. شدم خارج آشپزخونه از دو با

 :من

 يس؟ ـ

 :گفت فارسي به كه شنيدم، رو مردي صداي مكث، كمي از بعد

 احوالتون؟ خانم، باران سالم ـ

 :گفتم تعجب با. نداد اي نتيجه آوردم، فشار مخم به كمي تعجب با
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  شما؟ ـ

 :مرد

 . شمس ماهان هستم، ماهان ـ

 ماهان جواب و كردم نگاه كرد، مي نگام داشت كه مهال به. باشه داشته هم رو ام شماره كه بود مونده همينم گفتم خودم با

 .دادم رو

 :گفتم تعجب با

  آوردين؟ كجا از رو من ي شماره شما ممنون،. شمس جناب سالم ـ

 :ماهان

 :گفت لب زير و شد، گرد مهال چشماي. نباشم مزاحم اميدوارم. گرفتم ها بچه از يكي از ـ

 آورده؟ كجا از رو ات شماره اين ـ

 . گذاشتم ام بيني روي سكوت، عالمت به رو دستم

 . كردم كنترل رو خودم. نيستي بيش مزاحمي چون. كن قطع زودتر زحمت بي بگم خواستم مي

  داشتين؟ امري ـ

 كل تو صداش. دادم انجام رو گفت مهال كه كاري. اسپيكر رو بزن گفت مي و. مرد مي داشت فضولي از كه افتاد مهال به نگام

 . پيچيد مي خونه

 :شمس

 . دارم باهاتون واجب كار يه. ببينمتون خواستم مي ـ

 . باشم پيشش هم لحظه يه براي حتي نداشتم دوست اصال
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 :من

 . ندارم آزاد وقت فعال من شرمنده، ـ

 :گفت ناراحتي با شمس

 . خداحافظ باشه، ـ

 :من

 . خداحافظ ـ

 :مهال

  داره؟ كارت چه بدبخت ببيني رفتي مي نه؟ گفتي چرا خر، ي دختره ـ

 . شد مي تر پررو كردم، مي قبول اگه. نكن شروع دوباره من جان ـ

 . خوبيه پسر گم مي كه من دوني، مي خودت ـ

 . مرموزه زيادي ـ

 . خوابيديم بعدش و زديم حرف كمي چاي، خوردن از بعد. كردم روشن رو وي تي و كاناپه رو نشستم. كردم دم چاي رفتم

 دست با بود خواب هنوز كردم، نگاه مهال به. نشستم جام تو و كردم خاموشش. شدم بيدار خواب از گوشيم صداي با

 . دادم تكونش

 . دانشگاه بريم بايد پاشو مهال ـ

 :گفت آلود خواب و شد جا به جا

 . مسخره ديگه كن ولم ـ

 :گفتم و شدم، بلند جام از
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 . رم مي هم بعدش. بخورم صبحونه برم خوام مي دي، مي طور چه رو امروز امتحان كه نداره ربطي من به ـ

 :گفت و پريد، جاش از

  داشتيم؟ امتحان امروز ما مگه ـ

 :گفت و كشيد، نفسي ديد، كه رو ام خبيثانه لبخند

 خواي مي جوري چه دونه نمي چاره بي شوهرت. بدبخت ي مرده ذليل. شم راحت دستت از من تا بميري روحت، تو اي ـ

 . سوزه مي براش دلم. كني بيدارش خواب از صبحا

 . دارم نظر در براش مخصوصي هاي روش. نسوزه اون براي دلت تو ـ

 هميشه بودم كانادا كه ماهي چند اين در. پوشيديم رو لباسامون. خورديم رو مون صبحونه هم با دو هر شد بلند جاش از

 . شديم ماشين سوار و خارج خونه از دو هر. كردم مي سرم شالم پوشيدم، مي تونيك

 . شديم متوقف ديويد صداي با كه شديم مي خارج كالس از داشتيم. شد تموم روز اون هاي كالس

 :ديويد

 . ها خانم سالم ـ

 :گفت مهال به رو داديم، رو جوابش

 . كنم صحبت شما با تونم مي من ـ

 :گفت و كرد، من به نگاهي مهال

 . بفرماييد كنم، مي خواهش ـ

 :گفتم مهال به رو

 . منتظرتم ماشين تو ـ
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 . باشه ـ

 دوست باهاش خواست مي جورايي يه و بشه نزديك مهال به داشت سعي ديويد كه بود وقتي چند. نشستم ماشين تو رفتم

 . بود گفته مستقيم غير هم باري چند. بشه

 . پايين كشيدم رو شيشه زد، شيشه به اي ضربه. اومد مهال گذشت، دقايقي

 . تو پيش يام مي هم بعد. بزنيم حرف باهم كمي تا. بيرون رم مي ديويد با من برو تو ـ

  بادا؟ مبارك بادا بادا ـ

 :گفت و كرد، اي خنده

 . شايد ديوونه، ـ

 . مونده منتظرت كلي برو. افتاديم عروسي يه پس ـ

 . فعال ـ

 روشنشون. بود خاموش ها چراغ تمام و تاريك خونه. كردم باز رو در. كردم حركت خونه سمت به هم من و رفت مهال

 ضعف دلم جورايي يه و. بود ام گرسنه خيلي. گذاشتم مايكروفر تو رو ديروز نهار از مقداري. كردم عوض رو لباسام. كردم

. تاريك دوباره و شد، روشن جا همه ثانيه چند از بعد. رفت ها برق كه بودم دستشويي تو. شستم رو صورتم رفتم. رفت مي

 هم سر پشت روشن، خاموش، روشن، خاموش،. كنه اذيتم قصد از خواست مي يكي انگار. شد تكرار عمل اين هم سر پشت

 اين ياد بود؟ كسي چه يعني بودم، ترسيده كمي. سوزه مي ش همه االن گفتم خودم با. شد مي خاموش و روشن ها چراغ

 ترس با. شدم خارج سرويس از سريع. بود شده گچ مثل رنگم ميت، به رحمت صد انداختم؛ خودم به نگاهي. افتادم فيلما

 بودم مطمئن ديگه. داشتن برق همه انداختم، مجاور هاي خونه به نگاهي. شد تاريك جا همه دوباره. شدم نزديك پنجره به

 كه بودم ترسيده قدري به ولي. پايين رم مي گفتم خودم با كنم؟ كار چي بايد دونستم نمي. است كاسه نيم زير اي كاسه كه

 با رو غذام. زدم خيالي بي به رو خودم. شد روشن خونه فضاي دوباره. شد مي شنيده پايين از صداهايي. لرزيدم مي تقريبا
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 حرف به تازه. موندم مي جا اين بايد جوري چه. بود سرد دستام. نوشيدم آب هم كمي. خوردم سختي به و بدبختي هزار

 . بموني تنها نبايد گفت مي كه رسيدم فربد

 . بود مهال پريدم، جام از اف اف صداي با. بود شده خيال بي ديگه. بود روشن هنوز ها برق. گذشت ساعتي دو

 عادي كردم سعي. گرفت مي استرس فهميد، مي اگه دونستم مي. بشه متوجه خواستم نمي. باال اومد و كردم باز رو در

 . كنم برخورد

 :من

  گفتين؟ چي گذشت، خوش ـ

 :گفت و كرد، نگاه صورتم به دقيق مهال

 . كن شروع بعد برسم راه از بذار فضولي؟ تو انقدر چرا ـ

 :گفت نگراني با و كرد مكثي

  پريده رنگت شدي، شبح مثل چرا تو ـ

 :گفتم و ام، گونه رو گذاشتم رو دستم

 . افتاده فشارم كنم فكر كنه، مي درد دلم كمي ـ

  خوردي؟ قند آب ـ

 . نه ـ

 :مهال

 . كنم مي درست برات االن مبل، رو بشين ـ

 . داد خوردم به رو همش زور به نشست كنارم اومد دست به قند آب مهال. نشستم خواسته خدا از
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 :من

  گفت؟ بهت چي ديويد بگو زود ـ

 :مهال

 مي. كردم قبول منم. داد دوستي درخواست بهم علني شاپ كافي رفتيم. شي نمي فضولي خيال بي باشي، كه موتم به رو ـ

 !! خوبيه پسر كه دونم

 :گفتم باز نيش با

 ! دختر كردي، مي ناز كم يه بودي، طرفش از ندا يه منتظر هستي، قابلي شناگر ـ

 :مهال

 . گفت مي مستقيم غير كه موقع اون بسه، ديگه كردم، رو نازام قبال بابا، برو ـ

 :من

  اي؟ گشنه ـ

 :مهال

 . نه ـ

  بخوابم؟ خونه اين تو خواستم مي جوري چه فكر، تو رفتم دوباره. شد اتاقم وارد و بلند جاش از

 بيشتر نصف بعد به اين از. داره زندگي و كار باشه، پيشم شب هر تونه نمي كه اون. پيشمه مهال كه كردم شكر رو خدا

 پايين رو جاش هم مهال. كشيدم دراز تخت رو گرفت، ام غصه دوباره. بره بايد فردا. گذرونه مي ديويد با هم رو وقتش

 . شد مي شروع ده ساعت كالسمون اولين شكر رو خدا. بودم بيدار صبح چهار نيم، و سه ساعت تا. انداخت تخت

*** 
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. بود پيشم اول شب سه مهال. بود ريخته كمي ترسم. داشتم رو برنامه همين شب هر. گذشت مي قضيه اون از اي هفته يه

  چيه؟ دليلش بدونم داشتم دوست خيلي. شد مي شروع ها چراغ وصل و قطع خونه، اومدم مي كه اين از بعد بالفاصله

 اتوبان تو. ماشين تو نشستيم و كرد رو خريداش. گشت مي لباس دنبال و بود، مهال عموي پسر عروسي. خريد بوديم رفته

 تموم انگار ولي. شده تموم كردم مي فكر بودن، شده خيال بي بود وقتي چند. دنبالمونه ماشين يه شدم متوجه كه بوديم

 عاملي گشتم، مي دليل دنبال چي هر خونه، برق تا بگير ها ماشين همين از. زد مي مشكوك نظرم به چيز همه. نبود شدني

 .كردم نمي پيدا

 :مهال

 . شد شروع دوباره واي ـ

 . شد شروع هم ما پيچوندن ـ

 روز و شب. بودم شده خسته ديگه. كنن گممون تونستن تا گشتيم خودمون دور انقدر. بود بازي قهرمان وقت دوباره

 . رسوندم شون خونه به رو مهال. بود بازي گربه و موش فقط. جلو نميومدن آدم مثل داشتم، استرس

 قصد. گرفتم سالگي بيست رو ام مشكي كمربند. كردم شروع سالگي شونزده از. شخصي دفاع بودم، كرده نام ثبت باشگاه

. سال چهار به نزديك بودم، نكرده كار اي حرفه صورت به كه بود وقت خيلي. بگيرم هم رو ام گري مربي كارت داشتم

 كامل آمادگي با بعد و كالس بيام ماهي چند خواستم مي. بود شده خشك كمي و نداشت، رو كامل نرمي بدنم همين براي

 يازده از نداشتم، كالس كه روزهايي. كنم كار فشرده خواستم مي. رفتم مي كه بود سوم ي جلسه كارت گرفتن براي. برم

 . خونه رسيد مي ام جنازه بودم، تمرين سر بعدازظهر هفت تا صبح

 تموم كالسم باالخره بوديم، مهال براي لباس دنبال يك تا و. بوديم شده بيدار نُه ساعت. رسيدم كالس به دير يكم روز اون

 همون شد مي اگه كه مني من؟ كنه، رانندگي خواد مي كي بودم مونده. شدم خارج باشگاه از و كردم عوض رو لباسام. شد

 . خوابيدم مي جا

 فحش به كردم شروع حال همون در. نبره خوابم تا كردم زياد رو آهنگ صداي. زدم جاش تو رو پنل فرمون، پشت نشستم

 :مهال به دادن
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 . پسند سخت خودمي، مثل يكي كه ببرن رو شورت مرده. كردي خودت عالف رو من امروز كه بگيري درمون بي درد اي ـ

 كم رو سرعتم. اس زاده حالل چه انداختم شماره به نگاهي. خورد زنگ گوشيم كه بودم مهال به گفتن بيراه و بد حال در

 . دادم رو جوابش و كردم

 :من

 ! بنال ـ

 :گفت و باال، رفت آمپرش

 به نبايد. كني كوفت بياي بگم خواستم مي. كرده درست رشته آش مامان جا اين بيا بگم زدم زنگ كه منه تقصير حناق، ـ

 . زدم مي زنگ نداري كالم عفت كه تو،

 . پريد سرم از خواب آش، اسم با

 :گفتم و گرفت، ام خنده كردنش صحبت لحن از

 .... خودت جون به ـ

 من. زدي زنگ ميترا خاله سفارش به دونم مي كه من ـ. كالم عفــــــت خانوم بزني، زنگ خواستي خودت كه نگو خودتي، ـ

 . دختر نكن سيا رو من. نيستي كاره اين كه دونم مي و شناسم مي رو تو

 :مهال

 . نداري كردن سيا به نيازي سياهي، خودت ضمن در. جا اين بيا پاشو زدم زنگ من كه اينه مهم گفته، كه كي هر حاال ـ

 :من

 . سياهه كي بگو بعد و ببين آينه جلوي رو خودت برو ـ

 با خيابون تا چند شون خونه. گرفت ام خنده دوباره اش چهره به كردن فكر با. كردم قطع رو گوشي و بزنه حرفي نذاشتم

 . داشت فاصله ما
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 رو مهال ي خانواده كال كه من. شون خونه برم گفت مي من به كرد، مي درست موقع هر ميترا خاله. بودم رشته آش عاشق

 . داشتم دوست

 مهال،. بودن وايستاده در دم تاشون سه هر شدم، پياده ماشين از. بود وياليي شون خونه پاركينگشون، تو بردم رو ماشين

 . رفت مي ضعف داشت دلم ميومد آشي بوي چه كه واي. نشستم بعد و كردم احوالپرسي و سالم همه با مادرش و پدر

 :ميترا خاله

 ! دختر گيري نمي ما از خبري ديگه جان؟ باران طوري چه ـ

 . ندارم هم رو خاروندن سر وقت اصال كه شلوغه سرم انقدر خدا به خاله، ممنون ـ

 . بمون ما پيش شبا جا، اين بيا بيشتر نيست فربدم ديگه كه االن ـ

 جناب دونه نمي. زد تعارف يه خدا بنده اون نگيرتت، جو هوي گفتم خودم به كنم قبول خواست مي دلم قدر چه كه واي

 ! اي جنبه بي و فرصتي دنبال عالي

 . ندارم مشكلي راحتم خيلي خونه تو خاله، ممنون ـ

 از تنت شبا فقط نداري مشكلي و راحتي قدر چه كه بشنوه، دلت از خدا. ات نداشته ي عمه ارواح آره گفتم دلم تو دوباره

 . دختر تو گي مي چاخان قدر چه. همين لرزه مي زياد راحتي

 :گفت مهال به رو ميترا خاله

 . كن كمكش خودتم كنه، آماده رو ميز بگو خانم جميله به ـ

 . كردم حركت آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از منم

 :من

 . خانم جميله سالم به، ـ

 . بوده ياورش و همراه بعدش، تا و ازدواجش از قبل از. بود ميترا خاله ي جهازيه سر جورايي يه. بود خوبي پيرزن
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 :گفت و زد، لبخندي خانوم جميله

 . زني نمي سر ما به ديگه مادر؟ خوبي دخترم، سالم ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش مهال

 . معرفتيشه بي از ـ

 . نزن حرف تو ـ

. خوردم كاسه دو. بود مزه خوش خيلي آشش. نشستيم سفره سر همه. زديم صدا رو بابك عمو و ميترا خاله. چيديم رو ميز

 . تركيدم مي داشتم

 :من

 . تركم مي دارم ديگه كه من. بود خوشمزه خيلي خاله، مرسي ـ

 :خاله

 . عزيزم جونت نوش ـ

 . كرديم جمع رو ها ظرف

 بعد. شد برنده عمو من، طرف از فكري بي يه سر. كرديم مي بازي خوب دومون هر. كردم بازي شطرنج بابك عمو با كمي

 .شدم بلند جام از چاي، خوردن از

 :من

 . كنم مي كم رو زحمت ديگه ممنون، هم باز ـ

 :بابك عمو

 . ما پيش بمون رو امشب ـ
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 :من

 . باشگاه برم بايد هم حموم، خونه برم بايد مرسي نه ـ

 پياده. بود خلوت خيلي كوچه. كردم پارك رو ماشين كردم حركت خودمون ي خونه طرف به و كردم خداحافظي همه از

 يه كه برگردم اومدم. شنيدم سرم پشت از صدايي و سر. داشتم فيلم ها برق سر دوباره امشب. كردم قفل رو درها و شدم

 . نفهميدم هيچي ديگه و شد تار چشمام سرم، تو خورد محكم چيزي

 به. كجام دونستم نمي. بود شده خشك پام و دست. بود گرفته عضالتم. كرد مي درد بدنم ي همه. كردم باز رو چشمام

 ي خونه از كردم، فكر كمي. روزه يا شب دونستم نمي. شد نمي ديده چيز هيچ و بود مطلق تاريكي انداختم، نگاهي اطرافم

 . شدم هوش بي بعد و سرم تو خورد شي اون سرم، پشت صدايي و سر شدم؛ پياده ماشين از برگشتم اينا مهال

 به كردم، احساس دستم مچ روي بدي سوزش. كنم آزاد رو پام و دست كردم سعي. بودم شده بسته صندلي به طناب با

 به رو گرماش. شد جاري دستم از خون. عميق تقريبا زخمي بود، كرده زخم رو دستم كه بود شده بسته محكم طناب قدري

 صداي گذشت، دقايقي. بستم رو چشمام و دادم تكيه صندلي پشت به رو سرم. بود فايده بي تالشم. كردم مي حس خوبي

 سعي. كرد مي اذيت رو چشمام نور. شد باز داشت، قرار روم به رو درست كه بزرگي در. شد بلند آهني در ي نخراشيده

 تونستم نمي. شنيدم رو مردي خشن صداي. بود كارخونه انبار انگار. بندازم اطراف به نگاهي و كنم استفاده فرصت از كردم

 . زد مي حرف خودش به مخصوص لحن با بود، دستش سيني يه. ببينم رو اش چهره

 :مرد

  اومدي؟ هوش به روز دو از بعد عجب چه ـ

  جا؟ اين آوردين رو من چي واسه هستين؟ كي شماها ـ

 :گفت و كرد، اي خنده مرد

 اين چرا تو و هستيم كي ما) فهمي مي(فمي مي زمان مرور به مايي، مهمون ها حاال حاال شوما، داري اي عجله چه حاال ـ

  جايي؟
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 و انواع جاي. انداخت مي قاچاقچي و قاتل افراد ياد رو آدم. ببينم رو اش قيافه تونستم. كرد عادت نور به چشمام كم كم

 ! برسه دادم به خدا. داشت خشن العاده فوق اي چهره. بود صورتش رو قمه و چاقو اقسام

 . كرد باز رو دستام گذاشت، پاهام روي بود دستش كه رو سيني

 :گفت اي عاميانه لحن با

 كمك كسي از و سرت رو نذار رو صدات الكي ببندم رو) دستات(دسات خوام مي. كني مي كوفت رو غذات االن همين ـ

 هم فرار فكر). نداره(نَره اي نتيجه كني خسته رو خودت كه اين جز به) شنوه نمي(شنوفه نمي رو صدات احدي، هيچ نخوا

 فقط كني وا رو دسات نكن سعي مسلحن همه. واساده نگهبان كلي بيرون. بيني مي بد از بدتر. بيني مي بد كه نزنه سرت به

 .كني مي زخمشون

 . رفت نفسم. زد پام به محكمي لگد

 :من

 . آخ ـ

 :داد ادامه خشم با

 . كن كوفت رو المصب اون نكن، نگا رو من بر و بر ـ

 . بخورم تونستم نمي. كردم نگا بود، آورده برام كه آبي و خشك نون به

 :گفتم خشم با

 . خورم نمي ببرش، ـ

 :گفت عصبانيت با مرد

 . خوادت مي زنده رييس كه حيف جهنم، به ـ

 :زد صدا رو نفر يه بلند شد، مي خارج در از كه حالي در
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 . اكبر اكبر، ـ

 . چاقو جاي از پر و خشن صورتي خودش، مثل بود يكي تو، اومد مردي

 :اكبر

 . جالل آقا بله ـ

 :جالل

 . بيار هم رو سيني ببند، رو كثافت اين دس ـ

 :اكبر

 . خطه پشت رييس. بفرماييد شما بله، ـ

 روي رو خونم گرماي دوباره. پيش سري از تر محكم بست، طناب با رو دستم حرف بدون و اومد اكبر و بيرون رفت جالل

. شدن نگرانم همه االن مطمئنا بودم؟ هوش بي روز دو من. شد خارج انبار از و برداشت رو سيني. كردم احساس دستم

 . زد مي سر بهم كه هم مهال طور، همين هم فربد پرسيدن، مي رو حالم و زدن مي زنگ روز هر اينا مامان

 . شد مي وارد ام مثانه به بدي فشار دستشويي، رفتم مي بايد. كنم كار چي دونستم نمي. بود رفته سر ام حوصله

 :من

  هست؟ بيرون اون كسي آهاي ـ

 :شنيدم رو اكبر صداي

  گي؟ مي چي ـ

 :من

 . سريع خيلي دستشويي، برم بايد ـ
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 :گفتم انزجار با كه بگيره رو دستم اومد. كرد باز رو پام و دست و تو اومد كرد، باز رو در

 . نزن من به رو كثيفت دست ـ

 . بستش خودش و من دست به و آورد در جيبش از دستبندي حرف بدون

 رفتيم انقدر. بودن ايستاده مسلح افراد راست و چپ. بود مانند باغ اش محوطه. شديم خارج انبار در از. افتادم راه دنبالش

 . كرد باز رو دستم. بود باغ وسط. رسيديم دستشويي به تا

 :اكبر

 . نزنه سرت به فكري كه گفتم جام، اين من ـ

 . داشت كوچك ي پنجره يه فقط. تو رفتم بدم، رو جوابش كه اين بدون

 . گردوند برم انبار به و بست دستبند با رو دستام دوباره. شدم خارج و شستم رو دستام

. گرفتم گند بوي كردم مي احساس. بكشم دراز وان تو حموم، برم داشتم دوست. گذشت مي اومدنم هوش به از روزي دو

  گذاشتن؟ جريان در رو پليس اينا مامان شناسه؟يعني مي كجا از رو من اصال كيه؟ رييس اين بدونم داشتم دوست خيلي

 غرق سياهي تو ديگه. بودن گذاشته روشن رو انبار المپ. گرفتم افسردگي كردم، نگاه ديوار و در به و نشستم بس از

 . نداشتم رو درد دست تحمل ديگه. نبودم

 :زدم داد

  بيرونه؟ كي ـ

 :اكبر

  داري؟ كار چي دختر، پايين بيار رو صدات ـ

 ! كن باز رو دستام دقيقه چند براي بيا ـ
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 . بيرون بياي بايد ديگه دقيقه چند تا. شو الل ديگه هم حاال تونم، نمي ـ

 . بشين موت به رو نگهبانا، اين تا رييستون اون از بگيرين يرقان تون همه كه ايشاال

 . بودم خورده آب كمي و نون تيكه يه فقط اول روز از. خبره چه بودن نگفته بهم هم هنوز

  جوري؟ چه آخه ولي بيرون، رفتم مي شده طور هر بايد

 ضربه تا چند با برو. بدي نجات رو خودت مواقع اين تو بتوني كه كالس رفتي كاري، رزمي سرت خير گفتم خودم به

 . بساز رو كارشون

 . بيام بر شون همه پس از تونم نمي نفرن، هشت به نزديك اونا گفتم جوابم در دوباره

 نپره سرم از عقل مدت اين تو زنم؛ مي حرف خودم با دارم زبوني هم بي از. نزدم حرف كسي با روز چند اين تو خدا واي

 . خيليه

 بايد رييس اومدن تا گن مي. جا اين بياد خواد مي اي دره جهنم كدوم از و كجاست، گورشون به گور رييس دونستم نمي

 . بموني جا همين

 رو پام دو طناب. كرد بلندم جام از بسته دستاي همون با و حرف بدون و. تو اومد جالل. شد باز در كه بودم فكرا همين تو

 كه طنابي با و. نداد اهميتي. بودم شده بسته صندلي به بسته، پاهاي با كه بود روز چهار. وايستم پام رو تونستم نمي. كرد باز

 خارج انبار از. بايستم كردم سعي كندن جون هزار با. بيرون ببرتم خواد مي چرا دونستم نمي. كشيدتم بود، بسته دستم به

 . ايستاد جالل باالخره و كرديم طي رو زيادي مسير. شديم

 همين. زدن زانوم به محكمي ي ضربه پشت از كنم، بلند رو سرم كه اين از قبل. وايستاد روم به رو فردي. بود پايين سرم

 با كردم سعي. گرفت مي رو ديدم جلوي و بود ريخته صورتم روي موهام. بيفتم زمين روي بسته دستاي با شد باعث

. كردم هنگ اش چهره ديدن با كه بزنم، حرفي اومدم كردم، بلند رو سرم. بزنمشون عقب چشمام جلوي از سرم حركت

 مهال كه كسي همون. شمس ماهان. بود شمس. زد مي موج چشماش تو نفرت از خرواري همراه به بودن مرموز همون

 . بودم متنفر ازش كه هموني. بود اومده خوشش من از خودش، جون كه هموني. بود قرصش پا و پر طرفدار
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 :گفت پوزخندي با و زد زل چشمام تو

 بِهت ها نقشه اقسام و انواع با كرد سعي كه عاشقي پسر اون كه اين از بودم، بهت تو نه؟ كردي، تعجب خيلي چيه؟ ـ

 . ات رباينده شد بودي، متنفر ازش و كردي مي ردش هي تو بشه، نزديك

 تا انتقالي همون از شدم، نزديك بهت نقشه با اولش از. بشم نزديك بهت كردم سعي خيلي زرنگي، و چموش خيلي ـ

 تونستيم ما و بودي تنها شب اون باالخره. شد نمي دوستت اون وجود با بدزديمت، ها اين از زودتر خواستيم مي. بعدش

 ترس از و بترسي خواهرم مث خواستم مي. طور همين هم ها ماشين. بود ما كار هم ها برق اون. كنيم عملي رو مون نقشه

 داشتم دوست. بگيره آروم كوچولوش روح خواستم، مي زياد خيلي بزني؛ جيغ خواستم مي اون مثل. بلرزي و كني گريه

 منتظرم فقط. كنم كاري همچين خوام مي هم االن. بشين بلند نتونين ديگه كه بزنم، آشغالت پدر اون و خودت به اي ضربه

 بهم رو مون زندگي. كشت رو من ي خانواده چيزت، همه بي پدر. خوره مي بهم حالم ات، خوانواده و خودت از. بياد رييس

 . كرد نابود و ريخت

. لرزيد مي و بود شده قرمز صورتش. داشت آني جنون انگار. زد مي حرف ديوونه افراد مثل. كردم مي نگاش باز دهان با

  خونه؟ تو بياد تونسته جوري چه ممكنه، غير نداره، امكان اين بود؟ كشته آدم كي من پدر

 حلقه دورم دستي. كرد برخورد زمين به محكم سرم. زمين روي شدم پرت كه زد صورتم به اي كشيده چنان. سمتم اومد

 . رفتم حال از بعد و شد

*** 

 رو دستم. كوبيد مي جور بد تركيد، مي درد از داشت سرم من خداي. كردم باز رو چشمام زور به. شد خيس صورتم

 مي هم به ازش حالم دنيا، موجود ترين انگيز نفرت. بود نشسته سرم باالي. افتاد ماهان به چشمم. سرم روي گذاشتم

 من پدر كنم، باور تونستم نمي. افتادم حرفاش ياد ديدنش با. باشه اومده سرم باليي ترسيدم مي. بوديم خونه يه تو. خورد

 نذاشت و گرفت رو هام شونه اما. بشينم كردم سعي. كرد مي سرزنشمون كلي مورچه، يه كشتن براي. نبود حرفا اين اهل

 . شم بلند

 :من
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 .... يه تو ـ

 :گفت و زد، پوزخندي

 اين به ذارم نمي من ولي. بميري شكنجه زير كنم فكر. افتادي روز اين به سيلي يه با كه بود، نشده تموم هنوز من حرفاي ـ

 تو. بگم بهت رو چيزا سري يه خوام مي. من خواهر مثل بكشي، زجر بايد تو. ذارم نمي من بخواد، هم عمو. بميري راحتي

 دانشگاه وارد جعلي ي شناسنامه با. ام اميري جمشيد من،. ره نمي بيرون مكان اين از ها گفته اين پس بميري، قرار كه

 . بود شده بزرگ پدرم با كه كسي. كرد بزرگم عموم كشت، رو ام خانواده قانونمندت پدر كه اين از بعد. شدم

 :اومد جالل صداي بعدش و خورد در به اي تقه

 . دارن كارتون رسيدن، راه از تازه رييس آقا، ـ

 :جمشيد

 . يايم مي االن ـ

 :گفت من به رو شد، بلند صندلي رو از خودش

 . شو بلند جات از باش، زود ـ

 . شد خارج اتاق از

 كه طوري. دادن مي توضيح گنگ اونا. بودم خواب تو انگار. رفت مي گيج كمي سرم. نشستم جام تو زحمت و زور هزار با

 . بودم شده ضعيف خيلي روز چند اين تو. جلو كشيدمش. عقب بود رفته شالم. فهميدم نمي هيچي

 . تو اومد جالل و شد باز در

 :جالل

 ! نذار منتظر رو رييس نخوردي؟ نون مگه باش زود ـ
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 هم سرش باالي و داده لم مبل روي مرتب، و پوش شيك پيرمردي روم به رو. بود دوبلكس ويالشون. شديم خارج در از

 و سفيد دست يك موهاي. بود كشيدن پيپ حال در و گذاشته هم روي رو، پاهاش. بود وايستاده سينه به دست جمشيد

 . بود پوشيده سفيد شلوار و كت و بسته كش با رو بلندش

 :پيرمرد

. ديدمت كشور اين تو بار دو كال. برو دل تو و خوشگل بچگيات مثل. شدي تر چموش بودي، چموش شدي؟ بزرگ چه ـ

 چه احمقت پدر سال، دو و بيست از بعد. بياريم گيرت تونستيم ها سال از بعد باالخره. خودشي شكل مادربزرگتي، شبيه

 دردونه فهميده خبره، چه فهميده االن تا احتماال كنه؟ قايمت تونه مي كرد فكر داداشم، و من شفيق رفيق كرد؟ مي فكري

 و من كشور همين تو. شديم بزرگ هم با شناسه، مي رو من خوب اون. نديدتش هاست سال كه كسي. منه چنگ تو اش

 جووني دوران همون از. ثروت و پول عاشق شهباز و من بازي، پليس و قانون عاشق بچگي همون از اون. تو پدر و داداشم

 . پليس افراد ترين زبده و بهترين از يكي شد اون و ها، قاچاقچي بزرگترين از يكي شديم ما. شد جدا هم از راهمون

 :گفت و كرد مكثي

 .... ما افراد از فقط نه. كشت رو نفر چندين درجه، و قانون خاطر به كه كسي ـ

 صورتش رو پودر كرم. بيرون اومد شده اليت هاي موهاي و قرمز شلوارك و تاپ با دختري. شد باز ها اتاق از يكي در

 لحظه يه براي. بود شده سيرك دلقك شبيه! قشنگه قيافه و تيپ اين كجاي بودم مونده. بود زده قرمز رژ و سايه و ماسيده

 . نخندم تا كردم كنترل رو خودم خيلي گرفت، ام خنده

 چه چي؟ يعني بود؟ پليس من پدر ديدم؟ كجا رو اين من. ديدم جايي يه رو اين مطمئنم. بود آشنا برام اش قيافه قدر چه

 نمي اصال موقعيت اون تو. كنم هضمشون تونم نمي كه خبرايي شوك تو رم مي دقيقه به دم امروز من نداشتم؟ خبر من طور

 . كنم متمركز رو فكرم تونستم

 . رفت عموش و جمشيد سمت به دختر

 :گفت عشوه و ناز هزار با
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 . بخير رسيدن پاپي، سالم ـ

 :گفت و بوسيد، رو اش گونه جمشيد ي شونه رو گذاشت رو دستش

  شم؟ فدات طوري چه تو

 :جمشيد عموي

 . من گل ممنون بابا، ناز سالم ـ

 :گفت و داد، رو بوسش جواب جمشيد

 . طنازم نيستم خوب زياد نه، ـ

 :گفت اي مسخره نگراني با طناز

  آخه؟ چرا ـ

 :جمشيد

 . باغ تو بريم تو و من بيا ـ

 :گفت و برگشت در، به مونده قدم چند كرد حركت خروجي در سمت به و گرفت رو جمشيد دست طناز

 . هستن دوستاشم جا، اين ياد مي شب فردا آرين راستي ـ

 :جمشيد عموي

 . بياد ديگه هفته دو خواست مي كه اون زود؟ انقدر چرا ـ

 :طناز

 . بگيريم مهموني يه بايد. داره كار تو با هم و شده تنگ من براي دلش هم گه مي دونم، نمي ـ
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 ها پله از دست به گوشي محافظين، از يكي كه بده ادامه رو حرفش اومد رييس جناب. شدن خارج خونه از جمشيد، و طناز

 :گفت اومد، باال

 . داره كار شما با. شدن مشكل دچار گه مي خطه، پشت اسي خان، شهروز ببخشيد ـ

 :گفت پسر به رو هولكي هول شهروز

 . من بده رو گوشي ـ

 :گفت و كرد، من به اي اشاره

 . انبار تو ببر اينم ـ

 :گفت محكمي صداي با و طرفم اومد پسر. شد تلفن با كردن صحبت مشغول شهروز

 . باش زود بيفت، راه ـ

 :شنيدم سرم پشت از رو جالل صداي

 . علي ببند سفت رو دستش ـ

 :علي همون يا پسر

 .خان جالل چشم ـ

 هاست سال كه اي دردونه«:گفت كه اين از شهروز منظور دونستم نمي. افتادم راه سرش پشت بزنم، حرفي كه اين بدون

  چيه؟ »نديدتش

 خون به شروع ببندنشون، طناب با دوباره اگر دونستم مي. انداختم دستم به نگاهي. رسيديم انبار به كي نفهميدم اصال

 ترحم و نگراني نوعي با ديدم و كردم بلند رو سرم. كردم احساس صورتم بعد و دست روي رو، علي نگاه. كنه مي ريزي

 جا همين شد، مي اگه. شد انبار قفل كردن باز مشغول و گرفت رو نگاش كنم، مي نگاش دارم ديد وقتي. كنه مي نگام داره

 . ديگه نفر يه كمك با مگر كنم، فرار جا اين از تونم نمي دونستم مي. فرار بعد و كردم مي ناكارش
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 . كرد باز رو قفل

 :علي

 . داخل برو ـ

 . نفهميدم ازش چيزي كه كرد زمزمه لب زير رو اي كلمه يه. نبست محكم زياد شكر رو خدا. بست رو پام و دست

 :گفت آروم خيلي و سمتم برگشت بيرون، رفت مي داشت

  باشه؟ بده، گوش حرفم به بشي، ضعيف نبايد تو بخور، دن مي بهت كه رو غذايي ـ

 وقتي. دادم حركت باشه معني به رو سرم. داشت فرق شون بقيه با انگار. نبود چيزي صداقت جز رنگش، طوسي چشماي تو

 . رفت بيرون انبار از شد، راحت خيالش

 كجا رو طناز كه كردم فكر قدر چه هر بگيرن؟ مهموني من وجود با خواستن مي طور چه مهموني؟ افتادم، طناز حرف ياد

 . نداشت برام اي نتيجه ديدم،

*** 

 با جالل و شد باز در. اومد قفل شدن باز صداي. گذشت مي شون مهموني شروع از ساعاتي. شد نمي قطع آهنگ صداي

 انبار از كنه، قفل رو در كه اين بدون. زد صداش يكي كنه، باز رو دستم اومد زمين، گذاشت رو سيني. تو اومد غذا سيني

 . شد خارج

 كه كنم، باز رو دستم داشتم سعي. شد نمي بسته دستاي با ولي بخورم رو نون مقداري خواستم مي. افتادم علي حرف ياد

 طور چه. كردم وحشت. زد مي حرف انگليسي به كه بود پسر يه. شدم خيره رو به رو به. شد باز انبار در بار دومين براي

 تونست نمي و كشيد مي رو كلمات. بدم انجام كاري تونستم نمي و بود بسته پام و دست كردم؟ مي دفاع خودم از بايد

 . بود ايستاده پاهاش روي زور به بزنه حرف درست

 :پسر



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٠٨ 

 . من ناز خوشگــــــلــي، قدر چه تو ـ

 :بود شده قاطي ام انگليسي و فارسي

 . بيرون گمشو كثافت، شو خفه ـ

 :گفت شد، مي نزديكتر كه حالي در

  هانــــي؟ تو گي مي داري چي ـ

 :گفت و كرد، باز رو دستاش

 . جا اين بيا بيا، ـ

 بازي نقش كردم سعي. رسيد ذهنم به اي ديگه فكر. شنوه نمي رو صدام كسي آهنگ، وجود با بزنم داد اگرم دونستم مي

 . دادم مي فحش خور مفت جالل اون به فقط دلم تو. دادم مي نشون نرمش بايد. كنه باز رو دستام بياد تا كنم

 :من

  خب؟ بگي تو چي هر بعدش كن، باز رو طنابا بيا. ببين رو دستام جا اين بيا ـ

 :پسر

 . كنم باز خوشگلت دستاي از رو طناب تا من بده رو دستت ـ

 طول دقايقي. كرد مي هم لمسشون كرد، مي باز رو دستام كه حالي در و سرم پشت اومد. شد مي چندشم صحبتش لحن از

 زودتر خواستم مي. كردم مي كنترل رو خودم بايد ولي كنم، اش خفه خواست مي دلم. كنه باز رو دستم تونست تا كشيد

 . دهنش تو بزنم يكي و شم بلند

 :پسر

 . بريم بايد پاشو حاال ـ
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 :من

 . كنم باز هم رو پاهام طناب بايد كن صبر دقيقه چند ـ

 :گفتن دلم تو

 . كنن گريه حالت به آسمون مرغاي كه بدم نشونت رفتني يه كن صبر حاال ـ

 دهانش به محكم آوردم، باال رو پام كه سمتم اومد. وايستادم پام رو. شدم پاهام كردن باز مشغول و شدم خم صندلي رو

 با و كرد پاك رو دهانش خون. شكست دندوناش از يكي نبود، محكم زياد ام ضربه كه اين با. شد شوكه لحظه يه. زدم

 .كرد حمله بهم فحش تا چند گفتن

 كار به و نكنم توجهي كردم سعي. شده چي دونستم نمي. تير پشت تير. اومد مي گلوله شليك و بيداد و داد صداي بيرون از

 با انبار در كه بوديم خورد و زد درگير. ترسيدم مي كمي. بودم گرفته استرس. بود عرق خيس صورتم. بچسبم خودم

 پنج، به نزديك زمين، روي پسره افتادن و من ي ضربه با زمان هم. بودن زده لگد بهش انگار. شد باز وحشتناكي صداي

 چهره ترس با. بودن پوشيده مشكي ي گلوله ضد هاي جليقه و هيكل آخر شون همه. تو ريختن دست به اسلحه نفر شش

 رو دستم و جلو اومد همه از اول. بود شده قرمز صورتش. خورد علي به چشمم بينشون. گذروندم نظر از رو تكشون تك ي

 خودش به درد از و زمين روي بود افتاده كه پسره سمت رفتن هم اونا. كرد همراهاش به اي اشاره. خودشون سمت كشيد

 :گفت نگراني با كرد، مي نوازششون آروم و بود دستاش تو دستم كه طور همون. بودم شده شوكه يكم. پيچيد مي

  نيفتاد؟ برات كه اتفاقي خوبي؟ ـ

 . بزنم حرف لحظه اون تو خواستم نمي شايدم بزنم، حرف تونستم نمي. دادم تكون رو سرم فقط

 بدنم درد متوجه تازه. كردم مي امنيت احساس. گذاشت ام شونه پشت رو دستش و زد لبخندي. داد بيرون رو نفسش

 رو پسره دستاي كه. كردم همراهاش به نگاهي. نبود درد اين به حواسم اصال افتادم، پسره جون به كه موقع اون. شدم

 . كردن مي خارجش در از و بودن گرفته

 :من
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 مصرف بي اين سر كه رو باليي شم مي مجبور نداري بر اگه كه بردار؛ ام شونه رو از رو دستت بيام، راه تونم مي خودم ـ

  خبره؟ چه جا اين بپرسم تونم مي. بيارم هم تو سر آوردم،

 .داد فشار تر محكم رو ام شونه و زد لبخندي

 :گفت و كرد، اي خنده علي

 . ببينمت داشتم آرزو سال همه اين كنم ولت اگه عمرا. بردار ام شونه رو از رو دستت رو چي چي ـ

  شناسه؟ مي رو من اين مگه گفتم خودم با

 ي جليقه يك و اش جليقه تو كرد رو دستش. پايين آورد و گرفت محكم رو دستم كه بزنمش اومدم و باال آوردم رو دستم

 . آورد بيرون بود، شده تا كه ديگه

 :علي

 . نبيني آسيبي تا بپوشي گلوله ضد ي جليقه بايد تو. شيم خارج انبار از بايد ـ

 . كردم مي نگاش منگا مثل

 :علي

 . بدو كني؟ مي نگام جوري اين چرا ـ

  كني؟ كمكم خواي مي چرا اصال اي؟ كاره چي تو ـ

 . نپرس رو مسخره هاي سوال اين االن. باش زود خواهشاً ديگه، هستم اي كاره يه ـ

 . كرد تنم زور به خودش و گرفت دستم از رو جليقه كنم، مي نگاش دارم جور همين ديد وقتي

 :گفت و گرفت، دستاش تو محكم رو دستم
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. شو خارج باغ از تو ديدم، آسيبي من اگرم. بگم بهت خودم كه اين مگه باشه؟ كني، نمي ول رو من دست شرايطي هر در ـ

 . بيرونن ها بچه

 :گفتم و دادم، تكان رو سرم

 . باشه ـ

 . استرس هم و داشتم هيجان هم

 و احتياط با. جواهرات اقسام و انواع و گرون و فاخر هاي لباس با همه. بود جنازه از پر باغ، از بيرون. شديم خارج انبار از

 . افتاديم زمين روي دومون هر و كشيد رو دستم سريع. خورد گوشمون به گلوله شليك صداي كه. رفتيم مي راه آروم آروم

 :علي

 تير كجا از نيست مشخص. ببيننمون تونستن اطراف هاي چراغ نور با احتماال. تاريكه هوا. بريم خيز سينه كم يه بايد ـ

 . كنن مي اندازي

 . كردم احساس دستم مچ روي سوزشي. جلو رفتيم مي خيز سينه كه بود اي دقيقه چند

 :من

 .آخ ـ

 :علي

  شد؟ چي ـ

 خونريزي و سوزش باعث همين و بود كرده اثابت زخم به درختا از اي شاخه نكنه، عفونت زخمم انداختم دستم به نگاهي

 . بود شده دوباره

 :پرسيد دوباره علي

 شده؟ چي خوبي؟ جان، باران ـ
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 :من

 .نيست مهمي ي مسئله ـ

. بود سرمون باالي دقيقا ماه. رفتيم خيز سينه ديگه كمي. شدم مي تلف سالمتي به داشتم فقط نبود مهم اصال خودم جون آره

 ديگه سوال. كشيدم مي جلو سمت به رو خودم زور به. بود شده بيشتر بدنم درد. ديديم مي رو جلومون مهتاب ي وسيله به

 .نپرسيد اي

 سايه فقط. شد مي نزديكتر و نزديك. شد مي شنيده خوبي به پاهاش صداي. ميومد سمتمون به سر پشت از داشت يكي

 .ديد رو اش چهره شد نمي و بود مشخص اش

 كردم، غلطي عجب واي هي،. دن مي جون سرم پشت مردم رعناي هاي جوون از كلي بعد و شم مي مرگ جوون االن خدايا،

 بود، كم آبم بود، كم نونم داشتم؟ مرض مگه ديگه. خوندم مي درس و موندم مي ايران همون تو. شده خراب اين تو اومدم

 .شده تنگ براش دلم قدر چه فربد، اي بود؟ چي اومدنم كانادا

 .بود گرفته اش خنده موقعيت اون تو شنيد مي هم علي كه طوري گفتم، مي لب زير رو پرتا و چرت اين

 :گفت لب زير آروم بود، سايه سمت به نگاش كه طور همون

 .واال نوبرشي گي؟ مي پرت و چرت داري باشه، اطراف و جلو به حواست كه اين جاي به نه؟ آوردي، گير وقت تو ـ

 :من

 .باشه خوش دلم آخر دقايق بذار بگيرم؟ عزا بشينم پس ـ

 :اومد سايه طرف از صدايي بزنه، جوابم در حرفي كه اين از قبل

 .باربد باربد، ـ

 كيه؟ وسط اين باربد بودم مونده بود، آشنا صداش قدر چه

 :گفت تعجب با و گذاشت كنار رو اش اسلحه علي
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 باشي؟ طناز پيش نبايد مگه پسر؟ كني مي كار چي جا اين تويي؟ ـ

 اون تو تشخيصش. بود علي به شبيه لباسش نظرم به. ديدم نمي آشناش چشماي برق جز چيزي هيچ نزديكتر اومد سايه

 .بود مشكلي كار نور

 :پسر

 من رو خانم باران. شدن كشته ها بچه با درگيري تو كه بودن نفر چند طرف اون. امنه حدودي تا جا اين. گم مي بهت بعدا ـ

 بچه بيشتر نصف. كردن فرار جمشيد و شهروز متاسفانه. داريم كم نيرو جا اون. اصلي ساختمون تو برو تو. بيرون برم مي

 .بجنب جان، اون آدماشون بيشتر اونا، دنبال رفتن ها

 .طور همين منم. ايستاد و شد بلند احتياط با. كرد رهاش بعد و كرد وارد دستم به خفيفي فشار علي

 :گفت دوستش به رو و انداخت بهم نگاهي علي

 .باشيا مواظبش ـ

 :پسر

 .برو باشه ـ

 :علي

 .ها بچه فعال پس ـ

 .كرد حركت ساختمون سمت به بعد و

 و احتياط با. زد مي آتيشم دستش گرماي. گرفت محكم رو سردم دستاي بزنه، حرفي كه اين بدون شد نزديك بهم سايه

 راه صداي فقط. كشيد مي بودم، سرش پشت كه رو من و رفت مي جلو جلو خودش. كرد حركت به شروع كامل سكوت در

 .شد مي شنيده رفتنمون
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 سريع. كنم كار چي دونستم نمي و بودم وايستاده جام سر مونگوال مثل تير، صداي با دوباره بوديم، خروجي در نزديك

 ي قفسه به محكم سرم. روش افتادم و دادم دست از رو تعادلم. كشيد هم رو من دست و انداخت زمين روي رو خودش

 با طفلك. نيومد باال نفسش لحظه يه واسه كنم فكر. اون ي سينه ي قفسه به برسه چه گرفت، درد من سرم. خورد اش سينه

 نثار بودم، بلد فحش چي هر لحظه، يه همون تو. بميرم خجالت از خواستم مي ولي ديدم، نمي درست رو صورتش كه اين

. نذاشت و پشتم گذاشت رو دستش كه كنار بكشم رو خودم اومدم بودم؟ چلفتي پا و دست انقدر چرا آخه. كردم خودم

 آرامش انگار اون قلب زد، مي تند فوق كه من قلب عكس بر. شنيدم رو قلبش صداي تازه. بود آشنا برام عطرشم بوي

 .تپيد مي معمولي روال به و داشت

 :گفت بمش صداي همون با پسر

 . جاييم اين ما كه بفهمن اونا شه مي باعث تو از حركت يه خوري نمي تكون جات از ـ

 من همه و همه و صداش تن چشماش، برق عطرش، بوي قلبش، صداي. شدم الل آگاه ناخود. زد مي موج صداش تو اقتدار

 از مانع يكي و افتادم مي ها پله از داشتم كه موقع همون. پارك رفتيم ها بچه با كه روزي همون. انداخت مي روز اون ياد رو

 . شد افتادنم

 حاضر. نداره هم به ربطي كه مختلف ي قاره تا دو. كانادا همين تا بگير ايران اون از داشتم؟ برخورد باهاش همش چرا

 . ديدم مي آسانسور تو اونم بار، يه سالي رو مون همسايه كه ببندم شرط بودم

 و كرد برخورد بهم كه كسي همون. كرد مي فرق ديديمش پاساژ تو كه كسي اون با آدم اين. كردم مي اشتباه من شايدم

 .... چشماش ولي بيفته دستم از نايلون شد باعث

 . بود اون طناز بود، همراهش پاساژ تو كه دختري همون. ديدمش كجا و كيه طناز فهميدم تازه. كردم فكر كمي

 . ريخته هم به قطعات با پازل يه. شد نمي جور ذهنم تو چيز هيچ

 . شد نمي شنيده صدايي هيچ و بود محض سكوت

 :اومدم خودم به صداش با
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 . جلو بريم خيز سينه بايد دوباره زمين، رو بذار رو سرت آروم خيلي ـ

 . گذاشتم زمين روي و برداشتم اش سينه روي از رو سرم آرومي به بود، گفته كه طور همون

 :گفت و كرد، اشاره بود باغ در كنار كه اي مخروبه ي كلبه به دستش با

 بلند بايد شو، بلند گفتم موقع هر. ريم مي خيز سينه راه اواسط تا. شيم خارج باغ از بعد و ديوار اون پشت بريم بايد ما ـ

  خب؟ كنم، مي پرت رو حواسشون من. بدويي كلبه اون سمت به و شي

 فهميدم منم. ببينه رو ام چهره تونست تازه. كنم مي تاييد رو حرفش ببينه تا كرد بلند رو سرش بود شده بيشتر مهتاب نور

 . بود ديدني اش قيافه. پسره همون اين، و نكردم اشتباه كه

 :گفت ناباوري با

  تو؟ بازم ـ

 :من

 . بپرسم خواستم مي من كه پرسيدي رو سوالي دقيقا ـ

 كرد ساعتش به نگاهي كه گذشت قدر چه دونم نمي. بود كم خيلي مون فاصله. كرديم مي نگاه هم به تعجب با جور همين

 :گفت جديت با و

 .... صبحه سه ساعت ـ

 . بود گوشش تو كه گوشي رو گذاشت رو دستش و كرد قطع رو حرفش

 :پسر

 . شنوم مي بگو ـ

 . شد نگران كه گفتن بهش چي دونم نمي
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 :گفت تند تند پسر

  داريم؟ وقت قدر چه. باشه مونده افرادشون از كسي نكنم فكر. بشين خارج ساختمون از تون همه لعنتيا، ـ

 . گفتن بهش چي نفهميدم بازم

 :گفت داد با پسر

 . بشين خارج ساختمون از كنم، مي تكرار. بشين خارج زودتر گم مي بهتون نيست، مهم ـ

 . دويدم مي پاش به پا منم. دويد كلبه سمت به كرد بلندم سريع و گرفت رو دستم

 :پسر

 . شه مي منفجر االن بمب بدو ـ

 . شنيدم رو مهيبي صداي. شد بيشتر سرعتم ترس، احساس خاطر به حرفش اين با

 روي بود كرده پرتم اينم حاال بود، سالم بدنم خيلي. كرد بغلم محكم و هام شونه پشت گذاشت رو دستش و زمين انداختم

 . زمين

 حال همون تو هنوز ما و گذشت دقايقي. قلبش جز به شنيدم، نمي رو صدايي هيچ. زد مي تند تند بود قلبش روي دقيقا سرم

 و كرد بلندم زمين روي از شد حلقه گردنم و زانو دور دستاش فهميدم فقط. رفتم مي حال از داشتم بستم رو چشمام. بوديم

 . كرد حركت دو با

*** 

 كه چشمم رو بذارم رو دستم اومدم. كرد اذيت رو چشمام نور. بود سنگين خيلي چشمام. كردم باز زور به رو پلكم الي

 كجام؟ من بود؟ كجا جا اين. بودم خوابيده نفره يك تخت روي. كردم نگاه اطرافم به تعجب با. وصله بهش سرُم ديدم

 . بودم خونه يه تو انگار
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 كنن، مي غش و خوره مي توقي به تقي كه اينايي از انقدر. رفتم حال از بعد و كرد بغلم پسره. شد منفجر بمب كه افتاد يادم

 . اونا مثل يكي شدم خودم حاال. نگو كه ياد مي بدم

 تا چند. دوختم چشم بود، تخت كنار كه ميزي به. بود شده آويخته ديوار به نقاشي تعدادي. كردم نگاه اتاق ديوار و در به

 زدم، مي گيج و كردم مي نگاه اطرافم به داشتم طور همين. داشت قرار ميز روي بود، توش علي هاي عكس كه عكس، قاب

 . ديدم رو علي و چرخوندم رو سرم. شد باز اتاق در كه

 :گفت خنده با

 . اومد هوش به روز دو از بعد من، سهم ي خورنده به به، ـ

  بود؟ چي من سهم ي خورنده از منظورش

 . بوسيد رو پيشونيم بدم، نشون العملي عكس كه اين از قبل و شد خم. نشست تخت رو اومد

 از فربد. چرخيد مي فربد و علي بين نگام. برم قربونش الهي. بود فربد من خداي. شد باز در دوباره كه كنم اعتراض اومدم

  جام؟ اين من بود فهميده كجا

 :گفتم گرفته صداي با

 . فربدي ـ

 . اونا به برسه چه كردم، وحشت خودم صداي از خودم

 . كرد بغلم آروم و سمتم اومد

 :فربد

  من؟ ي ولوله خوبي ـ

 . آره ـ

 :علي
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  عتيقه؟ اين به چسبيدي كردي، ول رو بودم باهات ماه نُه كه من كه واقعا، ـ

  شناختن؟ مي رو همديگه علي و فربد. فهميدم نمي رو منظورش واقعا

 :فربد

 . تو زني مي حرف قدر چه باربد ا، ـ

 . بود مجهول شخص برام باربد. راستم سمت فربد و بود نشسته چپم سمت علي. بوسيد رو ام گونه و شد خم فربدم

 :گفت زنم، مي گيج دارم كه ديد كرد بهم نگاهي علي

 . باربده من اسم ـ

 :گفت باربد به رو فربد

 . اومده هوش به محترمت قل كه بگو بابات و مامان به برو ـ

 . بيرون رفت باربد محترم؟ قل

 :گفتم فربد به رو

  خبره؟ چه جا اين بگي بهم شه مي ـ

 :فربد

 از يكي سر. بوده پليس افسران بهترين از يكي پدرت. دوقلوته برادر باربد بدوني بايد ولي بشي، شوكه كمي شايد ـ

 از يكي فرد اون قضا از. شه مي كشته اون و كنه مي شليك قاچاق باند سران از يكي به خودش، از دفاع براي ها، عمليات

 مي تصميم مادرت و پدر كه اين تا. كنه مي تهديد رو پدرت همش شهروز، يعني شهباز، برادر. بوده پدرت قديمي دوستان

 . ايران بفرستنت گيرن

 حرفاش هضم. ريخت مي بالش روي و خورد مي سر چشمم ي گوشه از آروم اشك قطرات. بود شده اشك از پر چشمام

  نبود؟ ام دايي فربد يعني. بود سخت برام
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 . ديد رو من چشماي كه بده ادامه رو حرفش خواست مي فربد

 :فربد

  كني؟ مي گريه داري چرا من، ي ولوله ـ

 كوتاه موهاي مهربون، ي چهره با خانم يه سرش پشت تو اومد باربد اول. شد باز اتاق در بدم، فربد به جوابي كه اين از قبل

 برق اونم چشماي جوگندمي موهاي با تيپ خوش و بلند قد بود مردي سوم نفر. داخل اومد اشكي چشماي و رنگ اي قهوه

  هستن؟ اينا ام خانواده افراد يعني. زد مي

 قالب در من و پسر قالب در اون. بوديم هم كپي. شدم باربد به شباهتم متوجه تازه. كردم نگاه تكشون تك ي چهره به

 . دختر

 :گفت بغض، و خنده با و جلو اومد خانم اون

  بارانم؟ خوبي ـ

 نجات براي اونا. بودم موفق. بدم قورت رو بغضم كردم سعي و هم روي گذاشتم رو چشمام. بگم بايد چي دونستم نمي

 . ايران فرستادن رو من جونم،

 اومد باربد. بشينم جام تو كردم سعي و كردم باز رو چشمام. فربده دونستم مي. كرد نوازش رو موهام دستي كردم احساس

 . دادم رو لبخندش جواب. كرد كمكم لبخند يه با و حرف بي و كنارم

 :نلرزه صدام كردم سعي

 . ممنونم ـ

 . كرد گريه بلند بلند و كرد بغلم و جلو اومد مامانم همون يا و خانم

 :گفت و گرفت، رو مامانم هاي شونه و جلو اومد فربد

 . فرنوش آبجي كه نداره كردن گريه انقدر حاال ـ
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 :گفتم فربد به رو و شد، گرد چشمام

 فرنوش؟ آبجي ـ

 :گفت و كرد، اي خنده فربد

 كردي فكر كردي؟ فكر چي خودمي، ي زاده خواهر بياي، پايين بري، باال تو. جونم ولوله ات شده گرد چشماي قربون ـ

  باشه؟ ات دايي كه نيست نامي فربد ديگه

 :من

  نه؟ كرده، بزرگم ام خاله واقع در منه؟ ي خاله فريبا، مامان يعني ـ

 :فربد

. باالست كيوت آي تو خنگه، كه قلت اين عكس بر. رفتي ات دايي به چون. معلومه خب دختر؟ باهوشي انقدر چرا تو آخه ـ

 !خنگي تو قدر چه كه واي كنه؟ مي پيدا باهات نسبتي چه فريبا مامان هستم، ات دايي من وقتي گفتي؟ تنهايي مطمئني

 :گفتم لب زير

 .شه مي ام خاله ـ

 :گفتم بلند

 دور دارن ها پرنده و سرش تو خورده اي وسيله يه كه ام شخصي يه مثل االن من. كن دركم. تو گي مي چرند قدر چه ـ

 .خونن مي آواز و چرخن مي سرش

 :گفت و كرد، اي خنده

 .شه مي عموت هم بابا كه حضورت به عرضم. بشن بيشتر سرت دور هاي پرنده بذار. زياده ديدن كارتون عوارض ـ

 :من
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 گي؟ مي داري چي تو ـ

 :فربد

 . كردن ازدواج برادر دوتا با بنده، خواهراي تا دو. كردن گيج رو تو نتيجه در و ازدواج هم با اينا چه من به خب ـ

 . بودم كرده قاطي دوقلو، برادر مادر، پدر، عمو، خاله،. بودم هنگ تو چنان هم دقايقي

 . بوسيد رو سرم و جلو اومد پدرم

 :گفت گوشم تو و كرد بغلم آروم

 . بخشيدم نمي رو خودم وقت هيچ اومد، مي سرت باليي اگه من؟ دختر خوبي ـ

 :گفت و بدم، جواب نذاشت باربد

 . گرفت مي گارد همش. بشم نزديك بهش بدبخت من ذاشت نمي اصال اين. منه نوبت. ديگه بسه هندي فيلم خبِ خبِ ـ

 . داد فشارم خودش به و كرد بغلم محكم باربدم. داد باربد به رو جاش و كنار رفت خنده با پدرم

 :من

  آره؟ خوردم، رو تو سهم من كه ـ

 :باربد

 .رو بيشترش نصف ـ

 :فربد

 . كنه استراحت تا بيرون بريم كنيم جمع. كرديم آبليموش رو مون بچه امروز ـ

 :پدرم
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 برامون شهروز و جمشيد بازم ممكنه. نيست امن براش خونه اين. كنين خارج جا اين از رو باران زودتر چه هر بايد ـ

 . بمونه سرگرد پيش بايد نشدن دستگير تا دو اون كه وقتي تا آرام، سرگرد پيش بفرستيمش بايد. كنن درست دردسر

 :باربد

 .هست بهش حواسم خودم. وايستادم جلوت بلوكات باربد سروان جناب من،. من پدر خيال بي ـ

 :پدر

 .باشه مواظبش تونه مي بهتر سرگرد ـ

 :باربد

 .سرگرد پيش بره تنها تونه نمي كه اين. دونين مي بهتر خودتون ـ

  رفتم؟ مي كجا بايد من بود؟ كي آرام سرگرد بشه؟ خواست مي چي

 :گفت و كرد، بلند رو سرش پدر كه بودن كرده سكوت همه

 بايد باران كه داريم راه يه فقط. فهمن مي اونا قطعا بره، كه ايرانم. داريم نگه جا اين رو باران تونيم نمي عنوان هيچ به ما ـ

 . كنه قبول رو راه اين جونش نجات براي

 . پرسيدم مي رو سوالم بايد بوديم منتظر سكوت در همه

 :من

  هست؟ كي آرام سرگرد اين حاال ـ

 :باربد

 . ما هاي نيرو بهترين از يكي. آرامه سينا سرگرد اون. اصلي ساختمون تو برم گفت من به و اومد شب اون كه هموني ـ
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 مزخرف ي پسره بشه؟ چي كه جا اون برم دادم؟ دست از رو عقلم مگه. رم نمي عتيقه اون پيش بكشنم رو من! خدا يا

 مي نرم برم، من؟ ا، ديدمش؟ و گرفت قرار راهم سر اتفاقي كم. پيشش برم خودم پاي با مونده كم حال، بي و حال پررو،

  كنم؟

 همه نگاه سنگيني كه. كردم مي رديف خودم واسه پرت و چرت مشت يه و بودم فكر تو بودن كرده اتصالي دوباره سيمام

 به كنن؟ مي نگام جوري اين چرا اينا وا. كردم نگاه تكشون تك به و كردم بلند آروم رو سرم. كردم حس خودم روي رو

 كار در هم دمي و شاخ و خوب لباسم انداختم خودم به نگاهي. نيست خوب لباسم شايد گفتم خودم با. كردم شك خودم

 كمي فربد و بود نشسته ريلكس پدرم بود عصباني كمي باربد ي چهره. دونم نمي چي؟ منتظر. بودن منتظر همه انگار. نبود

 .زد مي نگران

 :باربد

 راه فكر به بايد! نه گم، مي هم همين براي. شناسمش مي شما از بهتر خيلي من. آدميه جور چه سينا دوني مي كه شما ـ

 هم باران ي آينده كار، اين با كنين؟ كاري همچين خواين مي چرا. بشه اذيت باران مدت اون تو ممكنه. باشيم اي ديگه

 . شه مي خراب

 :گفت و كرد، قطع رو باربد حرف فربد

 خواد مي كي پس نكنه، مراقبت ازش سينا اگه زنه مي رو حرف اين باران خود براي داره بابات. باربد نكن شلوغش الكي ـ

 نمي تو. مجرده پسر يه سينا. ماهره العاده فوق كارش تو. آشناست اونا افراد و باند با خوبي به اون بده؟ انجام رو كار اين

 . تو و من ثلم يكي اونم بگيري، ايرادي ازش توني

 :باربد

 .... اون مثل كنيم، مي فرق تو و من ـ

 . خورد رو حرفش ي ادامه

 :پدر
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 عين در و كنه جورش و جمع رو عمليات اين تونه مي كه كسي بهترين دونم مي. خودمه پسر مثل. دارم اعتماد بهش من ـ

 . باشه هم باران به حواسش حال

 :باربد

 عالقه سيناست، همون منظورم آرين، خود و پول به اون كنين؟ كار چي خواين مي رو طناز. سينا پيش رفت باران و اومديم ـ

 . شده مند

 :گفت و كرد، قطع رو حرفش پدر

 . ماست نيروهاي از يكي سينا نفهميده كه فعال ـ

 مثل منم دادن مي نظر و زدن مي حرف خودشون واسه. چيه حرفا اين از منظورشون و گرفتن تصميمي چه دونستم نمي

 . كردم مي نگاشون بزنم، حرفي كه اين بدون احمقا

 :اومدم خودم به پدرم صداي با

  دخترم؟ چيه خودت نظر ـ

 :من

  چي؟ ي درباره ـ

 :فربد

 مي نظر بررسيِ و نقد جا اين داريم ما. شوتيا حسابي باربد اين عين توام من، ي عمه ي درباره همسايه، پسر ي درباره ـ

  چي؟ ي درباره گه مي تازه خانم وقت اون ايم، چاره راه دنبال و كنيم

 :من

 . نشدم متوجه نبود، حواسم بزني غر منتظري توام ـ

 :فربد
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 ! بابا آخرشي ـ

 :پدر

 . بگيريم رو تصميمون و بديم انجام رو كارا تر سريع بايد. نيست بازي مسخره وقت االن. كنين بس خواهشا ها بچه ـ

 :داد ادامه من به رو

 نجات براي حاضرم. بيارن سرت باليي جمشيد، و شهروز ممكنه لحظه هر. بود من از اشتباه. مقصرم خودم دونم مي ـ

 ولي. كنه محافظت تو از خوبي به تونه مي كه اونه فقط. سرگرد پيش بري بايد تو عزيزمي، دخترمي،. بكنم كاري هر جونت

 به دونم مي پيشش، نري اگه. مجبورم. نيست راضي خودمم دل خدا به. بشه خونده بينتون ماهه چند ي صيغه يه بايد قبلش

 . بيارن سرت باليي هر ممكنه. افتي مي شهروز دست به زودي

 .كرد سكوت شرمندگي با بابا

 محرم كه نيازيه چه خواستن؟حاال نظر من از چرا خب چي؟ يعني كردم، نگاشون شده گرد چشمايي و پريده رنگي با

 و نيستم راحت برم، جوري همين اگه كه دونم مي. شه نمي هم جوري اين نه. پيشش رم مي جوري همين من خب بشيم؟

 .معذبم هميشه

 :گفتم ضعيفي صداي با

 . كنم فكر بايد ـ

  كردم؟ مي كار چي بايد فكر و فكر و فكر و موندم من شدن خارج اتاق از همه

*** 

 طناز. بيفته اتفاقي هر بود ممكن مدت اين تو. كنم كار چي بايد دونستم نمي واقعا. كردم مي فكر داشتم شد مي ساعتي چند

 داره؟ دوسش نكنه شد؟ مي چي. فهميد مي هم طناز و سينا ي خونه رفتم مي من حاال بود؟ كاره چي وسط اين
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 كردم فكر. پريدم جام از. شد باز شدت به در كه كشيدم مي كار ام گرامي مخ از داشتم و بودم داده تكيه بالشم به رو سرم

 .باربده يا و فربد

 :من

 .... چرا چته؟ هوي، ـ

 .بستم رو دهنم مهال ديدن با

 :من

 كني؟ مي كار چي جا اين تو ـ

 :گفت شد، مي نزديك تختم به كه طور همين

 مي ام شرمنده و پرسي مي رو من حال انقدر چرا تو آخه. رسونن مي سالم هم اينا مامان. مرسي خوبم، منم. ماست از سالم ـ

 كني؟

 .زد مي حرف خودش واسه داشت

 :من

 من نبود در خوبه؟ پسرت؟ دوست احوال. پرسم مي رو حالت هي دارم، بهت كه زيادي ي عالقه خاطر به. ماست از عليكم ـ

 كردين؟ چه

 :مهال

 فضولي؟ تو مگه. خوبه هم ديويد پررو، ـ

 .بوسيد رو ام گونه و شد خم

 :گفت دوباره
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 شايد گفتم. دادي نمي جواب زدم، مي زنگ تون خونه به چي هر شب اون بوديم؟ نگرانت دوني؟ مي دختر؟ تو بودي كجا ـ

 و كردم صبر صبح تا. زد مي شور خيلي دلم. بودي گذاشته جا ما ي خونه هم رو ات گوشي. شده تموم تون گوشي شارژ

 جواب من كه زد زنگ ات گوشي به فربد. نبودي هم خونه تو. كردم باز رو در داشتم كه كليدي با. تون خونه اومدم بعد

 زنگ بهم بعد ساعاتي و كرد قطع رو گوشي سريع. شد نگرانت خيلي. شدي گم و نيستي حاال تا ديشب از گفتم بهش. دادم

 .اومد قطر از بعدش روز دو. دزديدنت كه گفت و زد

 :گفت و كرد، مكثي

 .افتاد نمي اتفاق اين وقت هيچ گفتي، مي فربد به رو ماشينا جريان اگه شايد ـ

 .تو شدي الغر: گفت و كرد، بهم نگاهي

 :گفتم و زدم، جوني بي لبخند

 .خوردم نمي هيچي خب ـ

 :گفتم و افتادم، جمشيد همون يا ماهان ياد

 بود؟ آدمي چه ماهان ديدي. خانم مهال ديدي ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش

 .فطرت پست. گفت بهم فربد ـ

 كنم؟ كار چي خدايا فكر، تو رفتم دوباره منم و شد ساكت

 :گفت و داد، تكون صورتم جلوي رو دستش

 هستي؟ باران؟ كجايي ـ

 :گفتم زاري حال با

 .مهال كنم كار چي دونم نمي ـ
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 :مهال

 شده؟ چي ـ

 . رو بابا حرف فقط البته. گفتم باالخره. نگم يا بگم بودم مردد

 :گفت و كرد، فكري

 .مبارك جديد ي خانواده راستي،. گن مي خودت براي دارن اونا. كني قبول بايد تو ـ

 :من

 .مرسي. گي مي چي تو گم، مي چي من ـ

 .زدن حرف به كرد شروع. خورد زنگ اش گوشي

 :گفت من به رو و كرد قطع

 .پيشش بري بايد نخواي چه بخواي چه تو. بزنم سر بهت اومدم. برم بايد ـ

 .رفت مهال و كرديم خداحافظي

 باهاش زيادي خورد بر شايدم موندم؟ مي پيشش قدر چه مگه عتيقه، اون پيش رفتم مي بايد كه من. گفت مي راست

 .باشم نداشته

 .كنم قبول بايد كه رسيدم نتيجه اين به آخر در و كردم فكر خيلي

*** 

 پايين تختم از اومدم هوش به كه صبح از. بود شده بهتر بدنم درد. بلندشم جام از كردم سعي. بود شب هشت حدود ساعت

 چهار هر. رسيدم پذيرايي به تا رفتم، اش تهه تا. شدم راهرو يه وارد و خارج در از. خوردم اتاقم تو رو نهار. بودم نيومده

 .بشينم ها كاناپه از يكي روي تا كرد كمكم و جلو اومد ديد، رو من تا باربد. بودن نشسته كاناپه روي تاشون
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 :بابا

 شد؟ چي خوبي؟ گلم، دختر به، به ـ

 :من

 .كنم قبول حاضرم من ممنون، ـ

 :بابا

 ببرنت امشب. خونم مي براتون رو صيغه خودم. جا اين بياد امشب همين شد قرار. بود ما تصميم جريان در اول از سرگرد ـ

 از نفر چند ممكنه. ببرن جا اين از رو تو تا كنه مي كمك سينا به باربدم. كمتره خطرش و بهتره بري زودتر چه هر. بهتره

 .باشن داشته نظر زير رو جا اين آدماشون

 :بغض با مامان

 .فرساست طاقت برام ديگه بودم، دور دخترم از سال همه اين من بزنه؟ سر ما به تونه نمي ـ

 :بابا

 .بزنيم سر بهش اوقات گاهي تونيم مي ما. بياد ورا اين نبايد اصال نه، ـ

 :باربد

 .كردين مي اي ديگه فكر يه بايد شما بابا ـ

 :بابا

 .بود همين راه تنها بار، هزارمين براي ـ

 يه مثال كه اين براي شايد چرا؟ پس كردم، مي قبول رو كار اين بايد كه من شد؟ داده كردن فكر ي اجازه من به چرا

 .بيام كنار مسئله اين با جورايي
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 .آوردن تشريف عتيقه جناب. رسيد گوش به اف اف صداي كه بودن زدن حرف حال در همه

 . رفت اف اف طرف به و شد بلند جاش از فربد

 :گفت كالفگي با باربد

 . بيام كنار اين با تونم نمي من. بهتره كنن عقد. بخونين بينشون دايم ي صيغه حداقل ـ

 بزارم اگه عمرا. خيليه كردم قبول كه جاشم همين تا الكيه مگه گه؟ مي چي خودش واسه اين هوا، پريدم جام تو متر دو

 .عمرا كنن، اش دايمي

 :گفت بابا كه بزنم حرف اومدم

 .بسه سال يك نه، ـ

 هم با كه برخوردي سه تو. باشه توانم از خارج كنم فكر خدا، يا. كنم تحمل رو عتيقه اون بايد سال يك من يعني سال؟ يك

 كه كردم غلطي عجب كنم؟ زندگي اون پيش تنها بايد من. كنه خير به رو بقيه خدا. بوده ام دهنده نجات بارش دو داشتيم،

 بشه؟ جوري اين كه كرد مي رو فكرش كي. جا اين اومدم

 ديدم ولي نداشتم، رو حالش يعني نشم، بلند خواستم مي. بود در به پشتم. اومدم خودم به بقيه كردن عليك سالم صداي با

 و پوشيده مشكي جين با همراه جذب، تقريبا مشكي كوتاه آستين يه. برگشتم و شدم بلند زور هزار با. احتراميه بي نهايت

 كه فربد به. كرد عليك سالم همه با محو لبخند يه با. بود زده ژل باال سمت به رو موهاش. بود مشخص خوبي به عضالتش

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي. بود من نوبت فربد، از بعد. كرد بغلش و زد اش شونه به اي ضربه رسيد،

 بهتري؟ خانم، باران سالم ـ

 كردم سعي. كرد مي ديوونم داشت چشماش تو شيطنت. شم مي چشماش مسخ هميشه كردم مي احساس. كردم نگاش

 :باشم مودب كردم سعي. پايين بندازم رو نگام

 خوبين؟ شما ممنون، سالم ـ
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 :گفت

 .خوبم منم ـ

 .نشستيم مبل روي همه

 :بابا

 .بديم انجام رو كارها زودتر چه هر بايد. كنيم معطل نبايد ـ

 :باربد

 قطعا. كنيم حبس خونه تو رو باران تونيم نمي كه ما. كنن مي پيدا رو باران جاي باالخره كه اونا دارين؟ عجله انقدر چرا ـ

 .گيرن مي نظر زير هم رو سينا ي خونه

 :بابا

 .كنن پيدا رو باران تونن مي ديرتر طوري اين. سينا ي خونه چه و جا اين چه. دارن نظر زير رو خونه هم االنش همين بله، ـ

 .شد خونده سينا و من بين محرميت ي صيغه بعد دقايقي

 منه؟ همسر االن يعني گفتم خودم با

 :بابا

 جان؟ سينا گذاشتي كجا رو ماشينت ـ

 :سينا

 . پاركينگ تو آوردم رو ماشين و داد بهم رو ريموت فربد ـ

 :بابا

 .پايين برينش مي هم باربد و تو. ذاريم مي لباس هم رو دورش! گوني تو بذاريم رو باران بايد ما خوبه، ـ
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 ! گوني شدم، خره بابا به تعجب با

 :باربد

 . كنه سرش تونه مي هم چادر ـ

 :سينا

 . ارزه نمي ريسكش به چادر؟ و كشور اين تو برانگيزه، شك كمي نه، ـ

 :گفتم تعجب با

 شم؟ مي جا توش! داره؟ رو من وزن تحمل گوني ـ

 :بابا

 . شي مي جا توش خوبي به هم تو محكمه، عزيزم، آره ـ

 بزرگ گوني يك با بعد و رفت اتاقش به و شد بلند جاش از باربد كارها، انجام چگونگي آوري ياد و زدن حرف كلي از بعد

 . بيرون اومد

 :باربد

 ! گوني تو بشين بيا ـ

 رو دورم تا دور. گوني تو نشستم و كردم خداحافظي هم بقيه با. كرد گريه و كرد بغلم دقايقي. كردم روبوسي مامان با

 زمين روي از رو گوني. ديدم نمي رو جايي و كردم مي خفگي احساس. بستن رو گوني زيپ. بشه پر گوني تا ريختن لباس

 . كردن بلند

 :شنيدم رو سينا صداي

 . بيرون بريمت مي داريم باربد و من نترس، ـ
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 :من

 . اومد بند نفسم كنين؟ باز رو گوني در يكم شه مي ـ

 . گرفت ام خنده فكرم از موقعيت، اون تو. گوني تو انداختنشون دزديدنشون، كه وقتي افتادم سروناز و قرمزي كاله ياد

 . آخيش شد، باز گوني در يكم

 . شديم آسانسور سوار

 :باربد

 ! سنگيني تو قدر چه ـ

 :من

  سنگيني؟ گي مي وقت اون ريختين، دورم لباس خروار يه سنگيني، خودت ـ

 :سينا

 تو كه كنيم مي وانمود ما. باشن هم پاركينگ تو افرادشون ممكنه. نزن حرف هم كلمه يك پاركينگ رسيديم ني، ني بسه ـ

 .عقب صندوق تو ذاريمت مي! لباسي

 .وايستاد آسانسور كه اته عمه ني ني بگم خواستم مي

 :سينا

 .كرد بلندشون شه نمي سنگيننه، لباسا اين قدر چه باربد، واي ـ

 :باربد

 . آوردن در رو پدرمون ـ

 .كيه لباس و سنگينه كي گم مي بهتون بيرون، بيام من بذارين
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. افتادم سينا حرف ياد كه آخ بگم بلند خواستم مي. شدم داغون كه واي. صندوق تو گذاشتنم و كردن بلندم زمين روي از

 . افتاد راه ماشين و شد بسته صندوق در گرفتم رو دهنم جلوي محكم

 من خيال بي كه دردم بدن اين. بود اومده در حرصم. رسيديم نمي رفتيم مي چي هر چرا دونم نمي. بودم گرفته تهوع حالت

 . شه نمي

 با كه طور همين. آوردن بيرون صندوق از رو بدبخت منِ و اومدن. وايستاد ماشين باالخره. كردن مي عليك سالم نفر يه با

 . شدن آسانسور وارد زدن، مي حرف هم

 نمي اختراع رو اي وسيله همچين اگه كه بيامرزه رو خودش رو؟ پدرش چرا اصال بيامرزه، رو آسانسور مخترع پدر خدا

 .شدم مي يكي ها پله با بنده كرد،

 :باربد

 . شد تموم باالخره اوف، ـ

 :من

 .داغونه بدنم و گرفتم تهوع بدبخت منِ كردي؟ شاقي كار خيلي! گه مي ام اوفي چه ـ

 ها نقشه اقسام و انواع و دن مي انجام رو كارها اين دارن تو واسه بدبختا اين دختر. پررويي قدر چه ديگه تو گفتم دلم تو

 .كشن مي رو

 :باربد

 .بدن مدال بهم بايد ـ

 .ايستاد آسانسور

 .كردم شروع در شدن بسته صداي با. شديم خونه وارد. بشم خفه بايد فعال دونستم مي

 :من
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 .بيرون بيارينم ـ

 :باربد

 .جون ياغي صبركن ـ

 :من

 .نداشتته قُلِ غيرِ خواهر ياغي، ـ

 گم كه بود درندشت خيلي نه. بود زيبا و شيك اش خونه. افتاد اطرفم به نگام. بيرون آوردم رو سرم و شد باز گوني در

 .بياري كم نفس كه نقلي خيلي نه و بشي

 :باربد

 .برم ديگه من خب، ـ

 :سينا

 .برو من ماشين با ـ

 :باربد

 .ندارم رانندگي حس. مرسي دستت، قربون ـ

 :گفت و انداخت، من به نگاهي

 .باشيا مواظبش سينا ـ

 :سينا

 .هست بهش حواسم باشه، راحت خيالت ـ

 .داد تكون سري باربد
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 :گفت سينا به رو

 .دارم كارت در، دم بيا لحظه يه ـ

 :سينا

 .بريم باشه، ـ

 چهره. كرد خداحافظي ازم و خونه تو آورد رو سرش مدتي، از بعد. بكنه سينا به رو من سفارش خواد مي بازم دونستم مي

 .داشت ارزش خيلي براش سينا، حرف و قول انگار. بود شده باز اش

 .... اگه پسره، يه اونم باالخره آورد؟ مي سرم باليي سينا اگه. گرفتم استرس باربد رفتن از بعد

 :برگشتم سمتش به سينا صداي با

 .دارم كارت جا، اين بيا وايستادي؟ جا اون چرا ـ

 فاصله با و سمتش، رفتم آروم آروم و كشيدم عميق نفس يه. كنم حفظ رو ام خونسردي كردم سعي. بود نشسته مبل روي

 .نشستم ازش

 .گرفت سمتم به و ريخت شربت توش. برداشت رو ها ليوان از يكي. بود ميز روي شربت شيشه يه و ليوان تا دو

 :سينا

 .مادرمه كار آلبالوئه، شربت بخور، ـ

 .بود ام تشنه و شده خشك لبم. داشتم احتياج شربت اون به واقعا

 :گفتم و گرفتم، دستش از رو ليوان

 .مرسي ـ

 .نگفت هيچي و گذاشت هم روي رو عسليش چشماي
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 .چسبيد بهم خيلي. بود خنك و شيرين

 :سينا

 مثل رو جا اين خوام مي. ترم خشك خشك، آدم تا صد از و جدي العاده فوق كارم تو ولي. نيستم خشني و خشك آدم من ـ

 .كن حساب دوست يك مثل من روي داشتي، مشكلي اگه. باشي راحت و بدوني خودت ي خونه

 :گفت راحت خيلي و كرد، مكثي

 خجالتت و كني عادت بهم خوام مي. دومون هر خوابيم، مي مبل روي و پذيرايي تو ديگه، شب چهار سه، تا امشب از ـ

 .بريزه

 مدل روشيه؟ چه ديگه اين. ديگه كنم مي عادت بهش كم كم من خب داشت؟ ربطي چه. كردم نگاه بهش تعجب با

 جديده؟

 . خوند نگام از رو سوالم انگار

 :سينا

 مبل روي و پذيرايي تو امشب گفتم همين براي. بخوابي خودم پيش بايد كه اينه منظورم. باشم پيشت بايد شبا من ـ

 مواظبت تا سپرده من به رو تو پدرت. نيست بعيد چيز هيچ اش دسته و دار و شهروز اون از. امانتي من دست تو. بخوابيم

 من كه اي سابقه سو اون با. كرده اعتماد بهم و كرده ريسك. من دست سپرده رو دخترش. كنم محافظت ازت و باشم

 بهش. بشم پدرت ي شرمنده خوام نمي وقت هيچ من. سپرده من دست رو تو كه داده خرج به بزرگواري خيلي دارم،

 هاشون نقشه كردن خنثي براي رو تالشم ي همه خوام مي. كنم ول خدا امون به رو تو و كنم ريسك تونم نمي. مديونم

 .بدم انجام

 مي اگه كنم؟ كار چي حاال واي مونده، كارم يه همين گه؟ مي داره چي اين. بكوبم ديوار به رو سرم خواست مي دلم كه واي

 كنم؟ سر اين با بايد من سال يك. رفت شدم بدبخت. كردم نمي قبول سياه صدسال شه، مي جوري اين دونستم

 . بيام بيرون فكر از كه شد باعث همين و داد تكون صورتم جلوي رو دستش
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 :سينا

  جون؟ دختر كجايي ـ

 :گفتم و كردم، بهش نگاهي

  يشه ـ نم ـ

 :گفت و داد، تكيه مبل به و كرد باز رو دستاش لبخند، و خيالي بي با

  شه؟ نمي چي ـ

 خوشگلش چشماي راه اون به زده رو خودش اما شه، نمي چي دونه مي خوب خيلي دونستم مي كردم نگاه بهش حرص با

 . بود گرفته شيطنت برق دوباره

 :من

 . شه نمي شه، نمي كه هموني ـ

 :سينا

 . دنيا اون بري شهروز توسط داره امكان نشه اگه. بشه بايد نشه، كه شه نمي ـ

 . شناختنش مي خوب پدرم و سينا ولي نداشتم شهروز روي درستي شناخت من گه، مي راست ديدم

 :سينا

 . كن عوض رو لباسات برو ـ

  لباسام؟ كردم، نگاش تعجب با

 :من

 . نياوردم خودم با لباسي كه من ـ
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 :گفت و داد، نشونم رو ها اتاق از يكي دستش با

 . كمده تو همش گرفتيم لباس برات باربد با بياي، كه اين از قبل اتاق اون تو برو ـ

 :من

 . مرسي ـ

 قرمز مشكي، هم فرش و ديوارها رنگ. بود اتاق وسط قرمز مشكي، ي نفره دو تخت يه رفتم اتاق به اي ديگه حرف بدون

 . شد مي پيدا توش ها لباس اقسام و انواع. كردم باز رو درش و سمتش رفتم. افتاد گفت، مي كه كمدي به نگام. بود

 مواقع بعضي در. بپوشم بلند آستين خونه تو تونستم نمي وقت هيچ. پوشيدم و آوردم بيرون شلوار يه همراه به تيشرت يه

 مي شلوارك و تاپ با هميشه. بود گرفته ام غصه خواب واسه. كردم مي تحمل رو بزرگي عذاب پوشيدم، مي كه هم

  بخوابم؟ بايد لباسي چه با كنم؟ كار چي بايد حاال. كردم مي خفگي احساس و برد نمي خوابم تيشرت با. خوابيدم

 كه ترسيدم مي بودم، ديده رو جمشيد و شهروز خودم، چون ولي. كردم نمي قبول رو پيشنهادش وقت هيچ شد، مي اگه

 . حتميه تقريبا مرگم بگيرنم، ديگه بار يك اگر دونستم مي. بيفتم گيرشون دوباره

 برسشون. آورد درمي رو آدم حرص كه بود نرم انقدر. بود خورده گره هم تو همه. كردم باز رو موهام و برداشتم رو شالم

 . انداختم آينه به نگاهي كردم سرم رو شالم. بستمشون دوباره و كشيدم

  منم؟ اس، آينه تو كه دختري اين گفتم باخودم

 . شدم خارج اتاق از و كشيدم خودم به كردن نگاه از دست. بود پريده كمي رنگمم و شده الغر خيلي

 . ورزشي سفيد شلوار يه و اي قهوه تيشرت يه. بود كرده عوض رو لباساش هم سينا

 . پوشه مي اي قهوه همش كه شه مي چي دونه مي خودش احتماال گفتم خودم با

 :گفت و افتاد، من به نگاش

  كردي؟ سرت شال چرا ـ
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 در و مغرور. بزنه حرف يا و بپرسه سوال يه زور هزار با كه نبود پسري. اومد خوشم اش گويي رك از كردم نگاش خيره

 . شيطون حال عين

 :من

 . ترم راحت جوري اين ـ

 :سينا

 راحت كه اين براي خوندن؟ بينمون محرميت ي صيغه چي براي اصال نيستي؟ من محرم مگه تو. گم مي دارم خودت براي ـ

 . گيري مي سخت خودت به كه منه حضور خاطر به كنم مي احساس. شم مي ناراحت من جوري اين. معذب نه باشي،

 :من

 . جا اين اومدم امروز همين تازه من بگذره يكم بذار ـ

 :سينا

 . گم مي خودت راحتي براي راحتي، خودت جور هر ـ

 :من

 . ندارم مشكلي كه فعال مرسي، ـ

 .شد كردن نگاه فيلم مشغول و نزد حرفي

  

 .كنارش نشستم. كردم مي نگاه رو ديوار و در داشتم و بود رفته سر ام حوصله. كنم كار چي بايد دونستم نمي واقعا

 :من

 بمونم؟ جا اين بايد كي تا ـ
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 :سينا

 .كنيم دستگير رو شهروز بتونيم ما كه وقتي تا ـ

 :من

 برم؟ بيرون خونه از تونم مي سرگرد، ـ

 :سينا

 سينا، بگو بهم دارم اسم من درضمن. يام مي همراهت خودمم بري، خواستي جا هر هم بعدش. توني نمي هفته دو يكي، تا ـ

 .نيست اداره جا اين پسوندي، و پيشوند هيچ بدون

 :گفتم ناراحتي با و دادم، تكون رو سرم

 .دارم درس كلي شه؟ مي چي دانشگام ـ

 :سينا

 .گرفتيم مرخصي برات داده، توضيح براش رو شرايط و كرده صحبت دانشگاه رييس با سرهنگ ـ

 :پرسيد و كرد، مكثي

  هستي؟ ماهي چه متولد ـ

 :گفتم خنده با

 كيه؟ تولدت بگو پرسي؟ مي سخت انقدر چرا ـ

. لپش چال تو بكنم رو دستم داشتم دوست. خوشگلي چال چه. بشه مشخص اش گونه چال شد باعث همين و زد لبخندي

 .كرد مي بانمك رو اش قيافه

 :سينا
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 داشت؟ يكي اون با فرقي چه اين كيه؟ تولدت خب ـ

 :من

 چي؟ شما دي، هيجده. تره آسون اين تلفظ نظرم به ـ

 :سينا

 .اومديم دنيا به هجدهم دومون هر ولي كنه مي فرق تولدمون هاي ماه اسفندم، هيجده منم ـ

 .برداشت رو گوشي و شد بلند جاش از سينا. اومد تلفن زنگ صداي

 :سينا

 .جانم ـ

 .گفت چي و بود كي دونم نمي

 :سينا

 چطوره؟ سيما كنين؟ مي غلطا چه من نبود در ورا؟ اون از خبر چه. خودم روحاني خواهر به، ـ

 . گفت چي و خطه طرف اون كه كسي نفهميدم بازم

 :گفت و كرد، نگاه من به

 بگيره رو تو بياد شه مي پا احمقي كدوم. رفت ترشيدي هم تو. اومد گيرمون خوب خانم يه و شديم خير به عاقبت كه ما ـ

 من؟ روحاني خواهر

 :سينا

 .تلخه حقيقت دونم مي زني؟ مي داد چرا حاال ـ

 .كرد قطع رو گوشي دقايقي از بعد
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 :سينا

 نه؟ آدميه، جور چه دوني مي كه تو خواهرم،. بود ساحل ـ

 :گفتم شده گرد چشماي با

 شاهيني؟ ي زاده برادر يعني آرامي؟ سينا همون تو. ساحلي برادر تو كه نگو ـ

 :سينا

 .ساحلم برادر من آره،. نكن جوري اين كني؟ مي گرد انقدر چرا رو چشمات ـ

 .«مغرور حال عين در گذرون خوش«:افتادم زد مي سينا ي درباره ساحل كه حرفايي ياد

 :من

 سينايي؟ همون تو يعني ـ

 :گفت خنده با سينا

 سينا؟ كدوم ـ

 :گفتم لب زير

 .كنه آدمش بايد يكي كه هموني ـ

 :سينا

 گفتي؟ چيزي تو ـ

 :اومدم خودم به

 .نه ـ

 :گفتم ادامه در
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 .شاهيني شبيه انقدر كه همين براي پس ـ

 :سينا

 بود؟ نگفته بهت فربد. بزرگترم ازش سال چهار سرم خير. منه شبيه اون ـ

 :من

 رو؟ چي ـ

 :سينا

 .ساحلم برادر من كه همين ـ

 :من

 .بود نزده حرفي كه من به نه، ـ

 :سينا

 .ها داره آلزايمر هم فربد اين ـ

 باربد، مخالفت و ساحل هاي حرف به توجه با. بفهمم رو باربد مخالفت دليل تونستم مي جورايي يه حاال. ندادم رو جوابش

 .شد بيشتر استرسم

 :سينا

 كني؟ مي لطفي يه ـ

 :من

 چي؟ ـ

 :سينا
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 .كردم دم من بريزي؟ چاي دوتا ري مي ـ

 :گفتم و شدم، بلند جام از

 .يام مي االن ـ

 سيني تو و برداشتم ليوان تا دو. بود خودش جاي اي وسيله هر. منظميه و سليقه با پسر بود مشخص. شدم آشپزخونه وارد

 .گذاشتم

 :شنيدم پذيرايي از رو سينا صداي

 .كابينته تو هم گز و شكالت ـ

 :گفتم بلند منم

 .نكن تعارف خواستي چيزي ديگه؟ امر ـ

 :سينا

 .نيستم تعارف اهل گم، مي بهت خواستم اگه ـ

 .شدم خارج آشپزخونه از و برداشتم كابينت داخل از رو شكالت و گز. سرش تو بكوبم رو سيني داشتم دوست خيلي

 :سينا

 . نكنه درد دستت ـ

 . گذاشتم عسلي روي رو سيني و كردم نگاش كمي

 :سينا

 نه؟ سرم، تو بكوبي رو سيني اون خواد مي دلت ـ

 .دوني مي خودتم خوبه دقيقا، ـ
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 .نوشيد آروم آروم و برداشت رو اش چاي

 جام؟ اين من دونه مي ساحل ـ

 .نگفتيم كس هيچ به يعني. نگفتيم بهش نه، ـ

 بود؟ چطور سيما حال ـ

 !شم مي دار عمو بچه دارم خوبه، گفت مي ساحل ـ

 اي؟ صيغه چه ديگه دار، عمو بچه ـ

 !دار عمو بچه گيم مي پس دونيم، نمي رو شون بچه جنسيت كه ما ـ

 !باشه مباركت عموت بچه ـ

 .خوردم شكالت يك با همراه رو ام چايي منم. بود شب دوازده نزديكاي افتاد، ساعت به نگام

 :گفت و شد، بلند مبل روي از

 .اُپنه روي هم تو مسواك بزنم، مسواك رم مي من ـ

 .خريدن برام رو همه مسواك، تا بگير لباس از. كردن هم رو جا همه فكر چه اينا. انداختم اپن به نگاهي

*** 

 .بوديم زده رو مسواكمون دومون هر

 :سينا

 !خوابيم مي نشسته رو امشب ـ

 .بيرون اومد دست به پتو بعد، ثانيه چند و رفت ها اتاق از يكي به نزد اي ديگه حرف

 :گفت من، به داد رو ها پتو از يكي
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 .روت بنداز ـ

 .نشست نفره دو مبل رو. كرد روشن رو خوابي چراغ و خاموش رو ها برق

 :سينا

 .جا اين بيا باران؟ زده خشكت چرا ـ

 .نشستم مكث كمي با و كنارش رفتم

 :سينا

 .شه مي سرد هوا صبح نزديكاي. روت بنداز رو پتوت ـ

 .دادم انجام بود گفته كه رو كاري

 :سينا

 .من به بده رو دستت ـ

 تا. داشتم هم استرس. كشيدم مي خجالت ازش. گرفت گرمش دست تو رو دستم خودش كنم، نمي حركتي هيچ ديد وقتي

 .بميرم بذارم رو سرم من و پنير بگه يكي بودم آماده. بودم نگرفته قرار موقعيتي همچين تو حاال

 :سينا

 سردته؟ دختر؟ سرده دستت انقدر چرا ـ

 :گفت و پريد، جاش از يهو

 ترسي؟ مي من از نكنه ـ

 :گفت و برگردوند، سمتم به رو سرش

 نداري؟ اعتماد بهم ـ
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 .بگم جوابش در چي دونستم نمي. كردم نگاه چشماش به كم نور همون تو

 :گفت ناراحتي با و پايين انداخت رو سرش

 .شناسي نمي رو من. داري حق هم حدودي تا البته ـ

 :گفت و كرد، نگاه چشمام به دوباره

 نمي ولي باشي، جا اون تا دادم مي بهت رو ها اتاق از يكي شد مي اگه. ندارم كارت به كاري. باشم خوبي پسر دم مي قول ـ

 باشه؟ باش، داشته اعتماد بهم. شه

 .بود جواب منتظر و كرد مي نگام

 :گفتم و دادم، تكون رو سرم

 .باشه ـ

 :گفت و داد، فشار رو دستم

 .بخير شبت. بخواب بگير آروم حاال مرسي، ـ

 :من

 .بخير هم تو شب ـ

 تيشرت با. نداشت فايده ولي شمردم، رو و، و، و، بز گاو،گوساله، گوسفند، اقسام و انواع. برد نمي خوابم كردم مي كاري هر

 چرا كه پرسيد ازم. دونستم نمي رو اون بودن بيدار دليل. بود بيدار اونم. برد نمي خوابش انگار هم سينا. برد نمي خوابم

 بهتر. كردم باز كمي رو شالم. بخوابم تونم نمي نپوشيدم، تاپ چون بگم تونستم نمي. چايي براي گفتم الكي خوابي؟ نمي

 .برد خوابم كم كم هم من. برده خوابش كه فهميد شد مي منظمش هاي نفس از. بود خوابيده سينا. شد

*** 
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 ي خونه كه افتاد يادم. شم بيدار خواب از و كنم باز رو چشمام كه شد باعث همين و كرد مي اذيت رو چشمام خورشيد نور

 آگاه ناخود. بود خواب. كردم بلند رو سرم آروم. بود گرفته رو دستم هم، دستش يكي اون با. بود بازوش رو سرم. سينام

. انداختم ساعت به نگاهي. بود خوابيده ها بچه پسر مثل. شد مي بانمك خيلي خواب تو. كنم نگاش و بشينم داشتم دوست

 احتمال نداشتم، رو حالش و حس يعني. كنم درست رو شالم دوباره تونستم نمي. بود افتاده سرم از شالم. بود صبح هفت

 و گذاشتم بازوش روي دوباره رو سرم. شد جا به جا كه كردم نگاش كمي. بشه بيدار خواب از كارم اين با دادم مي هم

 .كشيدم بهش كردن نگاه از دست

 شالت و شو بلند سينا از زودتر تو. محرمته مثال كيه؟ به كي. بابا بخواب بگير خيال، بي گفتم خودم با اومد، مي خوابم خيلي

 .كن سرت رو

 .خوابيدم زود خيلي و بستم رو چشمام دوباره

*** 

 موبايلش. نشدم بيدار كه كرده جام به جا كي دونم نمي. بودم كشيده دراز مبل روي. شدم بيدار خواب از سينا صداي با

 .زد مي حرف انگليسي به يكي با داشت و بود دستش

 : سينا

 .نيستم خونه گلم، تونم نمي ـ

 .... ـ

 :گفت كالفگي با سينا

 .بيمارستان ببرمش بايد. بده خواهرم حال. ريخته سرم رو كار كلي. پيشت بيام تونم نمي ـ

 .دادم رو جوابش سرم دادن تكون با منم. داد تكون رو سرش مكث با. كرد نگام خيره. افتاد من به نگاش

 چرا؟ بده؟ ساحل حال يعني
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 :گفت كرد، مي نگام كه طور همين

 .دارم كار كلي من خداحافظ، ـ

 .كرد قطع رو اش گوشي

 .داشت نمي بر روم از رو نگاش

 :گفتم نگراني با

 بده؟ ساحل حال ـ

 .داد تكون نه معناي به رو سرش حالت همون تو

 گي؟ مي دروغ كه داري مرض مگه. شد راحت خيالم

 خيلي. بود ريخته دورم بلندم موهاي و نبود سرم شالم واي كنه؟ مي نگام جوري اين چرا اين. انداختم خودم به نگاهي

 .كنم نگاه بهش كشيدم مي خجالت. انداختم سرم روي هولكي هول رو شالم و كردم جمعشون كليپسم با سريع

 .يارم مي درش كاسه از وگرنه كن، درويش رو چشمات اون بگه بهش نبود يكي

 .كنم نگاه زنن، مي برق بودم مطمئن حاال كه چشماش تو ندارم طاقت كه دونستم مي ولي گفتم، مي خودم شد مي اگه

 .شي مي ناز خيلي ريزي، مي دورت رو موهات وقتي گفت مي بهم هميشه فربد

 .خنديد بلندتر و كرد اشاره من به انگشتش با. خنده زير زد سينا يهو

 .خوشگله قدر چه لپش چال

 حقم خدا بنده. كردم نگاه بود، حال تو كه اي آينه تو رو خودم و شدم بلند جام از. خنده مي چي به داره دونستم نمي

 بشه كج شال زير بود شده باعث همين و بودم بسته عجله با و بد خيلي رو موهام بود گرفته ام خنده خودمم. بخنده. داشت

 و كرده پف كه هم چشمام. بودمش نبسته خاصي حالت. بودم گرفته چادر مثل شالمم. كنه درست رو اي مسخره نماي و

 .بود شده مسخره خيلي ام قيافه خالصه



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١۵١ 

 .شد قطع خندش كم كم

 :من

 بده؟ حالش گفتي چرا بود؟ چي ساحل ي قضيه. بخنده تو به بايد يكي هه، هه هه ـ

  سننه؟ رو تو بگم داشتم دوست مفتشي؟ مگه چه، تو به بگه االن خوبه

 :سينا

 مي. برزيليه. قديميمه دختراي دوست از يكي بود، زده زنگ االن كه ايني. نشو ناراحت من جان. داره هم خنده من وضع ـ

 .مريضه خواهرم گفتم الكي منم پيشم، بياد خواست

 :من

 شدي؟ آشنا طور چه اين با داري؟ دختر دوست تا چند كال ـ

 :سينا

 مخالف هستن، بنده روحاني خواهر كه عالي جناب دوست همين. خارجه دستم از ندارم، رو آمارشون. زيادن خيلي اوف، ـ

 كمي و تفريح واسه من. شدم آشنا آنا با جا اون برزيل بودم رفته. خوشگذرونيه گه مي. اس بنده عزيز دوستان سخت سر

 .آنا همين اش نمونه يه. نيستن كنت ول ديگه و گيرن مي جدي خيلي اينا ولي شم، مي دوست دخترا با خنده

 بشي؟ شون يكي عاشق شده. موافقم ساحل حرف با منم ـ

 :گفت خنده با

. بشور رو صورتت و دست برو. شم مي دوست باهاشون تفريح براي فقط بود؟ كجا عشق بابا، نه. روحاني همسر هم تو ـ

 . شدي بيدار خودت كه كنم بيدارت خواستم مي. چيدم رو ميز

 : من

 .يام مي االن مرسي باشه، ـ
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 .بشورم رو صورتم تا رفتم منم. شد آشپزخونه وارد و زد لبخندي

*** 

 .نشستم روش و كشيد عقب برام رو ها صندلي از يكي. بود چيده سليقه با خيلي رو ميز. شدم آشپزخونه وارد

 :من

 .باشه خوب هم ات داري خونه كنم فكر. ها خوبه ات سليقه مرسي ـ

 :گفت و نشست، من روي به رو

 .باشه خوب ام داري خونه بايد كردن، زندگي مجردي سال چند از بعد باالخره. روحاني همسر شه مي خواهش ـ

 .شديم صبحونه خوردن مشغول و نگفتم هيچي

 :من

 .شورم مي رو ظرفا ـ

 .ظرفشويي ماشين تو ذارمشون مي نه، ـ

 .چيد ظرفشويي ماشين تو رو ظرفا نزدم اي ديگه حرف

 :سينا

 داري؟ عالقه موسيقي به ـ

 :گفتم ذوق با

 كنم مي احساس. نداشتم وقت يعني نشد، ولي بگيرم، ياد رو زدن ساز و كالس برم داشتم دوست هميشه. عاشقشم واي ـ

 .كنم مي اشتباه من شايدم دونم، نمي. خوبه روح آرامش براي
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 ازت سوال يه اون باران؟ دي مي سوتي انقدر چرا تو آخه. زدم حرف زيادي كه اين مثل. كنه مي نگام لبخند با داره ديدم

 .بدي توضيح براش رو موسيقي به ات عالقه ي تاريخچه كه اين نه دادي، مي رو جوابش نه يا و آره با بايد تو پرسيد،

 .شديم خارج آشپزخونه از

 :سينا

 .يام مي االن من باش، جا اين تو ـ

 .شد خارج ويولن يك با بعد، ثانيه چند و شد ها اتاق از يكي وارد

 .نباشه بلد شايدم معلومه؟ كجا از. بلده كه معلومه خب بزنه؟ ويولون بلده يعني

 :سينا

 موافقي؟ بدم، ياد زدن ويولون بهت گفتم خودم با. ره مي سر ات حوصله خونه توي تو، ـ

 .مشخصه بزنه؟ بلده ديدي

 كردي؟ شروع كي از. شم مي خوشحال هم خيلي من نه؟ كه چرا ـ

 آرامش آدم به زدن ساز توئه، با حق. دارم و داشتم موسيقي به زيادي ي عالقه. كالس رفتم ام سالگي هشت از من خوبه، ـ

 كنيم؟ شروع امروز از موافقي. برم مي پناه سازم به ناراحتم، كه وقتايي. كنه مي آروم خيلي كه رو من. ده مي

  خواهش؟ يه فقط. كنيم شروع امروز همين از آره، استادي كارت تو پس ـ

 چي؟ ـ

 بخوني؟ باهاش و بزني آهنگ يه شه مي ـ

 آهنگي؟ چه ولي باشه، ـ

 :گفتم و كردم، فكر كمي
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 .اركيده گل ـ

 .بخونم برات خوام مي هستي، روحاني همسر تو چون ها، خونم نمي كسي هر براي من ـ

 به شروع و بست رو چشماش. گرفت دستش تو رو آرشه و اش شونه روي گذاشت رو ويولونش. كرد صاف رو صداش

 .كرد نواختن و خواندن

 اركيده گل تكيده، اي شاخه«

 بسته هاي لب خسته، چشماي با

 آه گسسته هم از اش شادي شكوفه نشسته، آروم چشماش توي غم

 سرده خورشيدش درده، آشناي

 كرده لونه غم سردش قلب تو

 پرده پشته در عمرش مهتاب

 آه سرده پاييز سال ماه هر

 مادر دست تو ظريفش دستاي

 نداره آروم درد و محنت از پرپر گل چون نحيفش پيكر

 شومش بخت رو سياهي سايه

 ....نداره آروم درد طوفان هجومش زير تنهاست اركيده

 شبنم رنگ با بسازه قصري باهم تونه مي تو و من دست

 كم كم ره نمي است اركيده گل سرده و غمگين كه اي شكوفه

 سپيده و پاك اش چهره كه گلي اركيده، گل نذاريم بيا
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 كم كم بميره نديده، بهار بيده، اي شاخه پاييز توي كه

* 

 مادر دست تو ظريفش دستاي

 نداره آروم درد و محنت از پرپر، گل چون نحيفش پيكر

 شومش بخت رو سياهي سايه

 »....نداره آروم درد طوفان هجومش زير تنهاست، اركيده

. بودم شده آهنگ و صداش محو. بودم شده مسخ كه نواخت مي قشنگ قدري به. بود العاده فوق صداش. شد تموم آهنگ

 :پرسيد و پاش رو گذاشت رو ويولونش

 بود؟ خوب ـ

 :زدم دست براش و اومدم خودم به

 .خوني مي عالي كه اين هم و نوازي مي خوب هم. بود عالي نه، بود؟ خوب ـ

 پذيري؟ مي استاد عنوان به رو من حاال پس. نيستم خوب گي مي كه هم انقدرا بابا، نه ـ

 .باشي پليس يه تو كنم قبول تونم نمي آره، ـ

 چرا؟ ـ

 .... تو ولي. كنه مي ايجاد براشون رو شرايط اين شغلشون و. باشن بايد يعني خشنن، پليس افسراي ـ

 يه. نيستم سينا اين و خشكم و گير سخت العاده فوق كارم تو. نبين جوري اين رو من. گم مي بازم گفتم، بهت بار يه ـ

  ام ديگه سيناي

 نيست؟ سخت جالبه، ـ
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 . باشي داشته عالقه و كني تالش بايد داره رو خودش سختي هركاري ـ

 .داد مي توضيح برام داشت كه بود ساعتي سه. داد بهم ويولون ي درباره اطالعاتي و گفت بهم رو ها نت از تا چند

 :سينا

 .بگيرم دوش رم مي من بسه، امروز واسه ـ

 :من

 .نباشي خسته نمونه، استاد مرسي ـ

 :سينا

 .روحاني شاگرد مرسي ـ

 .رفت حموم سمت به و خنديد

*** 

 مرغ بسته يه و كردم خيس برنج پيمونه چند. كردم پيداش باالخره و گشتم برنج سطل دنبال. كنم درست نهار خواستم مي

 و كندم رو پوستشون و برداشتم كوچك پياز تا چند. بشه آب يخش كمي تا بيرون گذاشتمش برداشتم، فريزر از

. كنم درست پلو زرشك خواستم مي. بشه آماده تا گذاشتم هم رو خورشت. بكشه دم تا گذاشتم رو برنج. كردم سرخشون

 .دادم تفت جدا هم رو زرشك مقداري

 :شنيدم رو سينا صداي

 .دارم برش رفت يادم بدي؟ بهم و برداري كمدم از رو ام حوله شه مي باران ـ

 :من

 .يام مي االن باشه ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١۵٧ 

 .رفتم حموم طرف به و كردم درست رو شالم

 .بود شده تر خواستني اش قيافه و شده خيس موهاش

 :من

  كجاست؟ دقيقا ـ

 :سينا

 .آويزونه كمدم تو اتاقم، تو برو ـ

 تو كتابخونه و كامپيوتر يه و كمد يه نفر، يه تخت يه بود مرتب و تميز كردم مي فكر كه طور همون رفتم اتاقش طرف به

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم بود آويزون كه رو رنگي سفيد ي حوله. رفتم كمدش طرف به. بود اتاقش

 .زدم حموم در به اي تقه

 :سينا

 بله؟ ـ

 :من

 .كن باز رو در آوردم، رو ات حوله ـ

 گرفتم رو حوله و پايين انداختم رو سرم. بگيرم رو نگام كردم سعي. افتاد بازوهاش و سينه به نگام تازه. كرد باز رو در

 .سمتش

 :گفت خنده با

 .مرسي هستي، روحاني همسر كه الحق ـ
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 پسر كل در نظرم به. بودم كرده اعتماد بهش روز دو يكي، عرض در. خوردم آب ليوان يه. زدم غذا به سري. نگفتم هيچي

 .بودم راحت باهاش. بود خوبي

 :سينا

 .شد ام انداختي،گشنه راه بويي چه واي ـ

 .آشپزخونه تو بود اومده و پوشيده رو لباساش. برگشتم

 .شد بلند اش گوشي صداي

 .شنيدم مي رو صداش هال تو رفت

 :سينا

 . جون بهناز به، ـ

 ....  ـ

 :سينا

 .بده مادرم حال. عزيزم بيمارستانم االن من ـ

 ....  ـ

 :سينا

 .عزيزم،مرسي برم قربونت گلم، نه ـ

 ....  ـ

 ديگه دختراي با سينا، خوبي به پسري نداشتم دوست. اومد بدم صحبتش لحن از نه؟ ديگه، بيمارستاني االن كه خودت جون

 .بزنه حرف جوري اين
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 .كرد پوفي و قطع رو گوشي

 :سينا

 .پينوكيو شدم كردن، پيرم ـ

 :من

 شي؟ مي دوست باهاشون مجبوري مگه ـ

 :سينا

 خودم همراه روحاني يه بايد رم مي كه جا هر من. روحاني همسر ده، مي حالي چه اينا گذاشتن سركار دوني نمي كه تو ـ

 .ساحل اون ايران و تو جا اين. باشم داشته

 :گفت و بينيش، رو گذاشت رو دستش. داشت موبايل تا سه دو،. خورد زنگ گوشياش از ديگه يكي

 .نزن حرف هم كلمه يك هيس، ـ

 :سينا

 جوجو؟ طوري چه خودم، طناز من، خانوم به، ـ

 .... ـ

 :سينا

 كجايي؟ تو. نيستم خونه نه،. برم كوچيكت دل اون قربون من الهي ـ

 .... ـ

 :سينا

 .عزيزم بيام تونم نمي ـ
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 .... ـ

 :سينا

 .هاني باي طنازم، ببخش ـ

 .گرفت رو اي شماره يه سريع خيلي و كرد قطع رو اش گوشي

 :سينا

 .بده اطالع من به و بگير رو ردش سروان، سالم ـ

 .گذشت دقيقه چند

 :سينا

 .نباشين خسته مرسي، ـ

 :من

 چيه؟ جريان بپرسم تونم مي ـ

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي سينا

 .شهروز دختر بود، طناز ـ

 :من

 دوستين؟ باهم ـ

 .آره ـ

 دوستي؟ باهاش جوري چه ـ
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 بهت پاساژ تو و گرفتمت پارك تو يادته. دوستم باهاش كه ساله يك به نزديك. بود اين مون نقشه جوري؟ چه چي يعني ـ

 كردم؟ برخورد

 سوال؟ شد اينم آخه! نباشه؟ يادم شه مي مگه

 :داد ادامه دادم، تكون آره معني به رو سرم

 با تو ي درباره. دربيارم سر كاراشون از كه اومدم. بيام باهاش شدم مجبور منم كه ايران بياد خواست مي طناز موقع اون ـ

 به طناز هم. دارن اي نقشه چه كه دونستيم مي ما. بگيرنت خوان مي چرا و هستي كي كه بود گفته. بود كرده صحبت من

 بهترين من خودش قول به. كرد مطلع رو ما و بود اونا پيش شهروز، آدماي از يكي عنوان به باربد، هم و بود گفته من

 رو ردش گفتم ها بچه به كه ديدي بهم، بود زده زنگ االنم. برسه من داد به خدا. بود شده عاشقم و بودم پسرش دوست

 ي خونه جا اين كنم، نمي زندگي جا اين من البته. من پيش بياد خواست مي چون نيست، شهروز با زياد احتمال به. بزنن

 . نداره رو جا اين آدرس اون. جا اين آورديم رو تو. منه دوم

 چه تو به اصال داري؟ مي بر دور چرا تو حاال آره؟ ديگه، شده عاشق اش، عمه جون. جا اين بياد كرده غلط. پررو ي دختره

 باران؟

 : من

 نشناختن؟ رو تو اونا طوري چه ـ

 كه شب اون. دخترش پسر دوست عنوان به چه و سرگرد عنوان به چه نديده رو من حاال تا كه شهروز بشناسن؟ بايد چرا ـ

 يا و خوشبختانه ولي. بود شده برگزار من براي هم مهموني اون. ببينه رو من شهروز بود قرار داديم، نجات رو تو ما

 .ببينه رو من نتونست متاسفانه

 بپرسم؟ ديگه سوال يه ـ

 .بپرس ـ

 كانادا؟ اومدم مي بايد حتما نگرفتن؟ گروگان رو من ايران تو چرا ـ
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 تا شايد رو هاشون خيلي. بودن برت و دور ها محافظ اقسام و انواع بودي؟ تنها ايران تو كردي فكر تو. داشت دليل تا دو ـ

 يادته؟ رو سعيد و مهدي. باشي نديده حاال

 :گفتم تعجب با. بودن ايران در همكالسيام از نفر دو

 شناسي؟ مي كجا از رو اونا تو آره، ـ

 .بودن تو محافظ چندين از دوتا اونا بشناسم؟ رو دوستام بهترين از تا دو نبايد طور چه. داري اختيار ـ

 !نه ـ

 .آره عزيزم، آره ـ

 خواست مي مارال بار چند. رفتن مي راه ما سر پشت هميشه. بودن دانشكده پسرهاي ترين سنگين از دوتا سعيد و مهدي

 رو كارشون دليل باالخره. داشت داشت ما براي تعجب جاي كارشون واقعا. شدم مانعش من كه بپرسه ازشون رو دليلش

 .فهميدم

 :سينا

 .نكن تعجب زياد حاال ـ

 كجان؟ االن كردي، مي تعجب بودي من جاي هم تو ـ

 .ايران ـ

 :داد ادامه و كرد مكثي

 رو پاش اگه دونست مي. كنه ريسك خواست نمي شهروز. ايران بيان ترسيدن مي اونا كه بود اين هم اش ديگه دليل ـ

 .شه مي دستگير بالفاصله ايران، بذاره

 :گفت و كرد، مكثي

 .مردم گشنگي از من كه بخوريم غذا بريم پاشو. گفتم قصه برات ديگه،خيلي بسه خب ـ
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 .كنم آماده رو ميز من بريم باشه، ـ

 .بده يا خوبه طوره، چه روحاني همسر پخت دست ببينيم بريم ـ

 .خوري مي غذا با انگشتاتم ـ

 .ديد بايد ـ

 .نشستيم صندلي روي هم، روي به رو و چيديم هم كمك با رو ميز. شديم آشپزخونه وارد دو هر

 :سينا

 .بكشم برنج برات بده رو بشقابت ـ

 .بريز خودت براي فعال تو كشم، مي خودم ـ

 .من بده رو بشقابت گم مي ـ

 .من براي تو و كشم مي برنج تو براي من! گو زور چه اُه، اُه ـ

 .باشه ام، سرگردي نقش تو برم كه كني مي كاري. خودته تقصير ـ

 .برگردونديم هم به رو بشقابامون و ريختيم خورشت و برنج هم براي دو هر. گرفت رو بشقابم و دستم داد رو بشقابش

 :من

 .كن شروع ـ

 :گفت و كرد، مزش مزه كمي خورد، كه رو اول قاشق. طور همين منم. غذاش خوردن به كرد شروع

 .شم مي چاق حسابي مدت اين تو كه دونم مي عاليه، ـ

 :گفتم ذوق با

 .جان نوش خوري، مي هم رو انگشتات كه گفتم ـ
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 .خورد مي غذا هم انقدر بايد داشت، اون كه هيكلي با. خورد غذا پر بشقاب دو

 :گفت و شد بلند جاش از

 .نكنه درد دستت ـ

 .كنم مي خواهش ـ

 خواستم مي. نداشت جا ديگه. چيدم صبحانه ظرفاي كنار و ظرفشويي ماشين توي و كردم جمع رو ظرفا. بيرون رفت

 . نبودم بلد رو باهاش كردن كار ولي كنم روشنش

 . سينا ـ

 .كردم مي صداش جوري اين كه بود بار اولين واسه

 بله؟ ـ

 بياي؟ لحظه يه شه مي ـ

 .اومدم ـ

 .پيشم اومد بعد ثانيه چند

 داري؟ كاري بله؟ ـ

 :گفت و افتاد، ميز به نگاش

 .كنم كمكت خواستم مي كردي؟ جمعش ـ

 كني؟ روشن رو اين بياي شه مي. كردم جمع خودم نيست، مهم ـ

 .گفت بهم رو كردنش تنظيم ي طريقه و كرد روشن رو ظرفشويي ماشين

 .حال تو بريم بيا شوره مي رو اينا خودش واسه اين ـ
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 .بريم ـ

*** 

 كمي. بود شده چرب حسابي موهام و گرفته عرق بوي. حموم برم خواستم مي. كردم آماده رو لباسام و برداشتم رو ام حوله

. شد مي خوب خيلي بود، ها خواب اتاق از يكي تو سرويس اگه. شدم هم موفق و كنم غلبه بهش كردم سعي. ترسيدم مي

 خشك ولي بپوشم حموم داخل رو لباسام تونستم مي. شدم مي رد سينا جلوي از بايد استحمام از بعد و بود حال تو متاسفانه

 .چسبيد مي تنم به لباس نتيجه در و شد نمي خشك خوبي به بدنم. بود سخت برام كمي بدنم كردن

 :سينا

 حموم؟ ري مي ـ

 .آره ـ

 .پايينم همين بزنم، دوري يه بيرون رم مي من ـ

 .نچينم خودم واسه كبري صغري انقدر من تا بيرون ري مي داري گفتي مي زودتر. بده خيرت خدا

 .باشه ـ

 چرا دونستم نمي. بيرون رم مي خونه از گفت همين براي نيستم، راحت كه بود فهميده خودش كنم فكر. شدم حموم وارد

 به ولي. شد مي برداشت شخصيتش از اي ديگه جور ساحل، و خودش صحبتاي به توجه با. بود جوري اين من با رفتارش

 .بودم شده آشنا رفتارش با كه جايي اين تا البته. بود كاملي پسر من نظر

. پيچيدمش خودم دور و برداشتم رو ام حوله. بودم حموم تو نيم و ساعت يك به نزديك. گرفتم دوش راحت خيال با

 به راحت خيال با. برنگشته هنوز كه شدم متوجه خونه سكوت از شدم خارج حموم از احتياط با. نبود لباسي حوله متاسفانه

 سمت به. بشه خشك بدنم خواستم مي كه اين هم و بود ام تشنه هم. خوردم آب كمي. كردم حركت آشپزخونه سمت

 به پاهام انگار. نداشتم تحرك قدرت. چرخيدم مكث كمي با. شنيدم رو در صداي كه بودم راه وسط. كردم حركت اتاقم

 مي نگاه رو من حركت بدون و. موند بود، در قفل توي كه كليد روي دستش. بود زده خشكش هم سينا. بود چسبيده زمين
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 و بر گالبي، ببو مثل منم. چرخيد مي سفيدم هاي شونه سر و موها رو نگاش. گريه هم و گرفت ام خنده هم حالتش از. كرد

 خير به كه بخورم سر ها سراميك از يكي رو بود نزديك. دويدم اتاقم سمت به دو با و اومدم خودم به. كردم مي نگاش بر

 رو من ي حوله اگه شد مي چي. بودم شده سرخ. كردم نگاه آينه به. بستم سرم پشت محكم در و شدم اتاق وارد. گذشت

 گرفتن؟ مي لباسي هم

 نزديك تو كه فهميد مي بايد كجا از بدبخت اون. بودي حموم تو نيم و ساعت يه كه نيست بابات ي خونه جا اين باران، هي

 بودي؟ حموم تو دوساعت به

 .رفتم مي بايد كه باالخره. بيرون برم اتاق از كشيدم مي خجالت. پوشيدم رو لباسم. گفتم بيراه و بد خودم به كلي

 .بيرون بود رفته سينا. شنيدم رو در شدن بسته صداي كه بودم مونده اتاق از نرفتن و رفتن بين

 .شدم خارج اتاق از

*** 

. بودمش پذيرفته خونه هم يك يا و دوست يك عنوان به. بود شده بهتر سينا با روابطم. گذشت مي اومدنم از روز سه

 نه انگار. نياورديم هم روي به كدوم هيچ رو، حموم ي قضيه. كنه محافظت ازم و باشه مراقبم بايد كه اي خونه هم و دوست

 .خودش هم و بودم راحت من هم جوري اين. افتاده اتفاقي كه انگار

 مي تمرين ويولون ساعت، دو تا يك به نزديك روز هر. خوابيديم هم پيش اول شب روال همون به هم، بعد شب دو

 .كرديم

 .شنيدم در پشت از رو سينا صداي كه كردم مي جا به جا رو كمد تو لباساي داشتم

 باران؟ ـ

 بله؟ ـ

 اتاق؟ تو بيام تونم مي ـ
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 .بفرماييد ـ

 :گفت و گرفت، سمتم به رو تلفن گوشي سينا. چرخيدم در سمت به شد باز در

 .فربد ـ

 :گفتم ذوق با

 گي؟ مي راست ـ

 :گفتم و قاپيدم، دستش از رو گوشي. بده رو جوابم نذاشتم

 جانم؟ ـ

 گذره؟ مي خوش بيني نمي رو ما طوري؟ چه. من ي ولوله سالم ـ ـ

 خبر؟ چه خوبي؟ خاليه، تو جاي خوشي، چه. خوبم. فربدي سالم ـ

 :فربد

 .نيست خبري خوبم، منم ـ

 قطع رو گوشي. زدم حرف كمي هم اونا با. رسيد باربد و مادرم و پدر به نوبت بعدش و كردم صحبت فربد با ديگه كمي

 .گرفتم سينا سمت به و كردم

 :سينا

 داري؟ دوست خيلي رو فربد ـ

 .دارم دوسش خيلي كه معلومه ـ

 :گفت لب زير و شد، بلند جاش از

 .حالش به خوش ـ
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 هم من و شد خارج اتاق از. تيزه قدر چه من گوشاي دونست نمي ولي گفت آروم خيلي اون. نشنيدم كه كرد فكر كنم، فكر

 .شدم مشغول كارم ي ادامه به

*** 

 من دليل. بود جوري همين هم سينا. داشتم مشكل خواب موقع روز، چند اون تو. گذشت مي اومدنم از هفته يه به نزديك

 .بودم نذاشته بيرون خونه از رو پام هنوز. چيه دونستم نمي من يعني بود، نامعلوم سينا دليل و لباسم،

 نداره مشكلي شوهرته، جورايي يه و محرمه سينا گفتم خودم با ولي. بود سخت كمي برام. داشتم برمي رو شالم بايد كم كم

 .بردار رو شالت باشي باز سر جلوش كه

 يه و نداشتم مشكلي باهاش منم. بشه صميمي باهام بود كرده سعي خيلي سينا مدت، اين تو. كردم راضي رو خودم باالخره

 .باشيم هم كنار دوستانه تونستيم مي. خودش براي هم و بود خوب خودم براي هم. كردم مي كمكش جورايي

 مي سعي من جلوي چرا فهميدم نمي. شيطونه خيلي كه اين و مغروريه آدم مهربونه، دلش كه بودم فهميده مدت اين تو

 .كنه پنهان رو شيطنتش كرد

 .شدم خيره ام چهره به. برداشتم رو شالم آرومي به. وايستادم آينه جلوي

 :سينا

 .دارم كارت پيشم، بيا شد، تموم كارت ـ

 :من

 .باشه ـ

 .درگيرم خودم با كه دونست نمي. كنم مي جور و جمع رو اتاق دارم كرد مي فكر

 موهاي. سفيد تريكوي شلوار و قرمز نخي تيشرت. بودم پوشيده شلوار و تيشرت معمول طبق. انداختم لباسام به نگاهي

 كمي تا زدم لبم به رنگي صورتي رژ. بود شده سفيد قرمزم، لباي و پريده رنگم. بستم بعد و كردم جمع كليپس با رو بلندم
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 كمي. كردم پام هم قرمز رنگ به صندلي. بود شده خوب ام قيافه. زدم دستام مچ و گردنم لباس، به عطر كمي. بگيره رنگ

 .بشه بلندتر قدم كه بود شده باعث همين و داشت پاشنه

 دارن دستام و پاهام چرا فهميدم نمي. فهميدم نمي رو استرسم دليل. كردم طي رو در تا آينه ي فاصله لرزون هايي قدم با

 نفس تا چند و بستم رو چشمام. گرفتم رو در ي دستگيره. ريخته بهم نفسام چرا فهميدم نمي. دارم هيجان و لرزن مي

 .شدم پذيرايي وارد و كردم باز رو در آروم. ريلكس و سردخون بشم، هميشگي باران كردم سعي. كشيدم عميق

 كرده فرو موهاش تو رو دستش هاي پنجه و گذاشته زانوش روي رو آرنجش. بود نشسته مبل روي و من به پشتش سينا

 .بود

 :سينا

 بعد به اين از كه روالي ي درباره. كنم صحبت خودمون ي درباره خوام مي. دارم كارت جا، اين بيا. دختر افتادي زحمت تو ـ

 .كنيم طي بايد

 سمتم به رو سرش بكشه، بيرون موهاش از رو دستاش كه اين بدون. بود نديده رو من هنوز. ندادم بهش جوابي چي؟ يعني

 .كرد مي نگام خيره و بود شده گرد كمي چشماش. كنم حفظ رو ام خونسردي كردم سعي. زد خشكش جا در و چرخوند

 خواستم مي. كشيدم خجالت نگاش از. كرد مي نگام داشت جور همين اون و بودم وايستاده جا همون من. گذشت دقايقي

 .نداشت گناهي كه اون كردم، مي خفه بايد رو خودم شايدم كنم، اش خفه

 .دونم نمي داشتمش، برمي بايد شايدم. برداشتم رو شالم كه بودم پشيمون

 : گفت بود، شده خيره بهم كه طور همين و لب زير

 قشنگن؟ خيلي موهات دونستي مي ـ

 : گفت و شد، بلند جاش از يهو اومد خودش به انگار. نشنيدم كرد فكر

 بذار. كني مي اسير شال زير هي رو بدبختا. بخورن هوايي يه و باشن آزاد موهات بذار كردي؟ مي سرت شال خونه تو چرا ـ

 .شيا مي كچل دختر، نكن سرت شال خونه تو انقدر. بريزه موهات داره امكان. باشن آزاد خودشون واسه
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 از من كه داشت دليلي چه. كرده تعريف ازم كه اين از خوشحال. بودم خوشحال. نزدم حرفي هيچ و پايين انداختم رو سرم

 نداري اين با خاصي نسبت تو! بشي خوشحال نبايد كه تعريف يه با باران كن جمع رو خودت بشم؟ خوشحال اون تعريف

 .بشي خوشحال تعريفش از بخواي كه

 پيشم، اومده كي نفهميدم كه بودم هپروت تو انقدر. وايستاده روم روبه دقيقا و اومده شدم متوجه تازه. كردم بلند رو سرم

 .كنه مي نگام داره و وايستاده

 مقابل درست صورتم بودم، كرده پام كه مزخرفي هاي صندل اون با موقع اون ولي بود، گردنش زير تا سرم عادي حالت در

 چشمام روي و چرخيد صورتم رو كمي نگاش. كرد مي نگاه چشمام به اونم. كردم نگاه چشماش تو كمي. بود صورتش

 كه عسل ي تيله تا دو. فهميدم پارك توي برخوردمون اولين همون از رو اين. بودم چشماش عاشق من كه واي. شد ثابت

 هاي نفس. ميومد در رنگ يه به موقع هر چشمش، داخل خطوط ولي. بود عسلي چشماش. نبود مشخص رنگش درست

 .كرد مي نگاه چشمام به فقط زد، نمي حرفي. بود غرور از پر عسليش هاي چشم. خورد مي صورتم به گرمش

 و گرفتم چشماش از چشم. بيامرزه بود، زده ترقه كه رو كسي پدر خدا. اومدم خودم به اومد بيرون از كه اي ترقه صداي با

 كردم سعي. كردم نگاه اطرافم به خيال بي. انداختم هم روي رو پاهام و نشستم ها مبل از يكي روي. شدم رد كنارش از

 . نشده هيچي كه كنم وانمود

 .داشت پاشنه سانت ده و بود جشن براي صندال. نداشت مشكلي بود، راحتي اگه حداقل پوشيدم؟ رو ها صندل اون چرا

 :گفتم و كردم، صاف رو صدام كمي. سنگينه كمي جو كردم احساس. بشكنم رو سكوت خواستم مي

 .شنوم مي بگو،. داشتي كارم كه اين مثل ـ

 دوباره. كرد مي مرتب گفتن براي رو جمالتش ذهنش، تو داشت انگار. كرد سكوت كمي. نشست روم به رو و اومد اونم

 .كنم فرو موهاش تو رو دستم داشتم دوست خيلي. داد تكيه مبل به و كرد موهاش تو رو هاش پنجه

 :من

 . ديگه بگو شد؟ چي ـ
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 .شد چال اش گونه دوباره. گرفت اش خنده

 :سينا

 اومدي؟ دنيا به ماهه هفت مگه. دختر عجولي تو قدر چه. گم مي االن خب، بده مهلت لحظه يه ـ

 كني؟ صحبت چي ي درباره خواستي مي بدونم زودتر چه هر خوام مي و كرده گل فضوليم كمي ولي نه، ـ

 .گم مي االن ـ

 :گفت كوتاهي مكث از بعد و كرد نگام و كشيد عميقي نفس

 درسته؟ كرديم، عادت بهم حدودي تا كنم فكر ـ

 .دادم تكون آره عالمت به رو سرم بود، تاييدم منتظر

 :سينا

. اس گرفته عضالتم و دارم درد بدن ساعت چند تا شم، مي بيدار خواب از كه صبح. بخوابم مبل روي تونم نمي ديگه من ـ

خودم واسه تخت روي برم خودم و كنم ول تونم نمي هم رو تو طرفي از. باشي داشته رو مشكل همين كنم فكر هم تو خود 

 قبوله؟ خوابي، مي من كنار و ياي مي هم تو پس بخوابم،

 روي روز چند. بود همين قرارمون اول از. گرفت مي درد هم خودم بدن. گفت مي راستم طرفي از. كردم نگاش گيج كمي

 .بيايم كنار هم با بتونيم و كنيم عادت بهم تا بخوابيم مبل

 شالت كه اين از قبل چرا. بده رو پيشنهاد اين خواسته و ديده جوري اين رو تو اون كردم اخم رسيد ذهنم به كه فكري از

 نداد؟ رو پيشنهاد اين برداري، رو

 مي تو دونست نمي كه بدبخت اون. كنه صحبت قضيه همين ي درباره خواست مي هم اول از نه، گفتم، خودم جواب در

 .كنيم طي بايد كه رواليه ي درباره صحبتم گفت خودش برداري، رو شالت و كني حجاب كشف خواي

 :سينا
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 باران؟ ـ

 :گفتم و باال، گرفتم رو سرم

 .قبوله ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 .كني مي كمكم كه خوشحالم ـ

 اين شد راضي من، جون نجات خاطر به بدبخت اون. كردم مي قبول بايد داشتم؟ هم اي ديگه ي چاره مگه. نگفتم هيچي

 .بخوابيم مبل روي اول گفت من راحتي براي و بكنه رو كار

 :من

 .شمردم رو هاشون ترك و كردم نگاه رو ديوار و در نشستم بس از رفت سر ام حوصله بيرون؟ برم تونم مي كي از ـ

 قطعا. نكردن پيدا فعال رو جا اين. نيار در حرف من ي خونه براي الكي پس نداره، ترك ديوارش و در و سازه نو خونه اين ـ

 اطالع خودم به بيرون، بري خواستي موقع هر. رسن مي جا اين به و كنن مي تعقيبت بري، اگه و نظره زير تون دانشگاه

 . ببرم خودم با رو تو مجبورم برم هم جايي بخوام دسترسم، در هميشه و رم نمي جايي كه من. نه يا بريم گم مي بهت بده،

 :گفتم خشم با و گرفت، حرصم كرد، استفاده اش جمله توي كه مجبورمي ي كلمه از

 مي. كردي قبول پيشنهاد يه با خودت. بگيري عهده به رو كار اين مسئوليت و جا اين بياري رو من نكرده مجبورت كسي ـ

 كه اين بدون ات، بازي دختر دوست و حال و عشق دنبال بري. بري خواستي كه جا هر خودت و خونه بذاري رو من توني

 .ببري خودت همراه مزاحم عنوان به رو من باشي مجبور

 .لرزيد پشتم ببرنم، دوباره و بيان شهروز هاي آدم بعد و نباشه پيشم و بيرون بره من بدون سينا كه اين از

 . كرد مي نگام شده گرد چشمايي و تعجب با شده قرمز صورتم دونستم مي. شد تموم حرفم

 :گفت و گردنش، پشت كشيد رو دستش
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 ! باد خودم بر لعنت كه كردم خودم. گي مي درست تو ـ

 :داد ادامه شوخي لحن با

 نگي بعد. گفتي تو چون ببرم، خودم همراه رو مزاحم توئه كه اين بدون رم مي بخواد دلم كه جا هر بعد به اين از باشه، ـ

 طنازم كه اينه هم اش خوبي يه. كنم مي خالي حسابي هم رو جات و كنم مي حال كلي دخترام دوست با رم مي. نگفتم من

 .زنيم مي حرف هم مون عروسي ي درباره. يارم مي در سر باباش كار از و بينم مي رو

 .نندازين قلم از رو من فقط. كنين صحبت هم مهموناتون ي درباره هر، هر ـ

 رو جوابم شوخي با مسخره اون و بودم زده رو حرفم جدي من. سرش تو بكوبم تا بود دستم دم گلدوني خواست مي دلم

 .داد مي

 . رفتم اتاق به و شدم بلند جام از كنم نگاه بهش كه اين بدون

 بلند رو سرم كرد، مي اذيتم كليپسم. كشيدم دراز تخت روي. آوردم در پام از رو مسخره هاي صندل و نشستم تخت روي

 روي و كردم دراز رو پاهام و شدم خيره سقف به. گذاشتم سرم زير و كردم قالب هم تو رو دستام. كردم بازش و كردم

 .گذاشتمشون هم

 نمي درست. دوسته يه مثل برام كه باشم كسي كنار كه مشكله برام هم تصورش واي، بخوابم؟ سينا كنار بايد امشب

 مبل روي سال يك تا تونستيم نمي چي؟ كه باالخره. كردم نمي قبول كاش اي. دارم ازش كمي شناخت و شناسمش

 . شدم مي خسته خوابيدن مبل روي از خودم فردا كردم، نمي قبول بار اين. بخوابيم

 .ها كردم مي رو زندگيم داشتم. انداختي دردسر اين تو رو من كه شهروز بهت لعنت اي

*** 

 كه شد مي ساعتي دو به نزديك. بود برده خوابم بفهمم، كه اين بدون. كردم باز رو چشمام بارون وار شالق صداي با

 .شدم خيره خيابون به و رفتم پنجره سمت به. بودم خوابيده

 :شنيدم رو سينا صداي بعدش و شد زده در به اي تقه
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 خوابي؟ هنوز باران، ـ

 :من

 .داخل بيا. شدم بيدار نه، ـ

 .تو اومد و كرد باز رو در

 :سينا

 بزنيم؟ قدم بارون زير كمي و بريم موافقي ـ

 بزنم، قدم جونت طناز با برو بزني، قدم بري من با نكرده الزم بگم خواستم مي. بزنم قدم بارون زير داشتم دوست بچگي از

 .گيرم نمي رو دنبالش منم شده قضيه خيال بي خودش كه حاال گفتم خودم با ولي

 :من

 .آره ـ

 :سينا

 .بشم آماده رم مي منم. بپوش رو لباسات پس ـ

 نشستن، خونه تو روز چند از بعد كه بودم خوشحال خيلي. بود شده كاسته شدتش از. كردم نگاه بارون به. شد خارج اتاق از

 .بيرون برم خوام مي

 اومد اتاقش از هم سينا اتاق، از من شدن خارج با زمان هم. شدم خارج اتاق از آرايش، كمي از بعد و پوشيدم رو لباسام

 نگاش تو. كرد مي نگاه من به داشت اونم. بود دستش هم چتري و پوشيده مشكي پا تا سر. انداختم تيپش به نگاهي. بيرون

 .دونستم نمي رو دليلش كه تحسيني بخونم، رو تحسين تونستم مي

 :گفت و شد راهرو وارد خودش. رفت در سمت به و افتاد راه جلو جلو

 .ديگه بيا ـ
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  ولي بود جايي بي توقع شايد. كنه باز برام رو در خودش داشتم توقع

 .شديم آسانسور سوار. شدم خارج خونه از منم و كردم حركت آروم آروم

 :سينا

 .باش نداشته من از ها توقع اين از ـ

 كجا؟ از فهميده؟ يعني. كردم نگاش تعجب با

 :گفت خنده با

 اقسام و انواع با انقدر. عاشقشم و عزيزمه كه كسي. دم مي انجام رو كار اين نفر يه براي فقط من كردي؟ تعجب چيه؟ ـ

 .... تو ولي شناسمشون مي خوبي به كه بودم دخترا

 .شدم پياده سرش پشت منم و شد پياده. ايستاد هم آسانسور. كرد قطع رو حرفش

 :من

 كردي؟ قطع رو حرفت چرا چي؟ من ولي ـ

 :سينا

 .بگم بهت روزي شايد نيست، مهم ـ

 كيه؟ گفت كه فردي اون بدونم داشتم دوست. نزدم اي ديگه حرف

 .گرفت دومون هر سر روي و كرد باز رو چتر. بود سرد كمي هوا. شديم كوچه وارد

 :گفت و كرد، اشاره خودش سمت به سينا

 .بشي جا چتر زير و نشي خيس تا كن هماهنگ من با هاتم قدم. ورتر اين بيا كم يه ـ
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 چون نكردم، مخالفتي. كشيدتم خودش سمت به و كرد حلقه بازوم دور رو دستش خودش كنم، نمي حركتي من ديد وقتي

 .شدم مي گرم كمي كارش اين با و بود سردم و بودم شده خيس كمي

 :سينا

 سردته؟ ـ

 :من

 .نه ـ

 :سينا

 بخوريم؟ قهوه يه بريم. شاپه كافي يه جلوتر كمي ـ

 :من

 .بريم ـ

 از رو گوشيش و دستم داد رو چتر بود، بازوم دور دستش كه چنان هم. خورد زنگ گوشيش كه رفتيم مي راه سكوت در

 سرم به رو سرش و داد جواب رو موبايلش. داد تكون رو سرش لبخند با و كرد شماره به نگاهي. آورد بيرون جيبش

 .كرد نزديك

 :سينا

 .مزاحم ها، ـ

 .بود شده تنگ براش دلم قدر چه. بود ساحل

 :ساحل

 .داداش خان سالم عليك ـ
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 چي؟ كه قزي، خاله سالم گيرم ـ

 :گفت حرص با ساحل

 .حرفيه چهار ي كلمه يه. نيست سختي كار تو جون به كني؟ سالم ميري مي. نشدي آدم هنوز تو و شدم پير من ـ

 :سينا

 بدي؟ توضيح من براي رو كردن سالم ي فلسفه تا زدي زنگ نكنه. برو بچه، برو ـ

 :ساحل

 كارم؟ بي حد اين تا من يعني بابا، نه ـ

 :سينا

 .نداري باور خودت ديگه، هستي ـ

 :ساحل

 كجايي؟ ـ

 :سينا

 شدي؟ عزيزم خانوم و من مزاحم چرا اصال چه؟ تو به فضولي؟ مگه ـ

 :ساحل

 خريه؟ چه ديگه عزيزت خانوم. اينا مامانم اوه، ـ

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي

 .شيا مي پشيمون حرفت از ـ

 :ساحل
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 چيه؟ اسمش و كجاييه جديدت خانوم راستي،. بده ياد رو كردن سالم بهت بگو عزيزت خانوم به عمرا، ـ

 :گفت خنده با سينا

 حاال هم اسمش. وطنه هم. ياد مي بدش نحست صداي از چون كنه صحبت باهات خواد نمي ولي شنوه مي رو حرفات داره ـ

 .بماند

 :گفت عصبانيت با ساحل

. سيناست مناسب كه نفر يه فقط. خوره نمي تو امثال و تو درد به كه بكش خط رو سينا دور. دختر تو پررويي قدر چه واه، ـ

 .هستن ديگه هم عاشق كه بدون دونستي، نمي اگه

 .بود گرفته ام خنده شد، مي گفته عصبانيت با كه ساحل حرفاي از

 :گفت و شنيد، رو ام خنده صداي

 .ببند رو نيشت ـ

 :سينا

 .زدي حرف زيادي. شد باز هم من خانوم دل بسه، ـ

 داري؟ خبر فربد از تو. نكن قطع لحظه يه ـ

 طور؟ چه ـ

. نيست پيشم گه مي فربد زنم، مي زنگ كه شون خونه به. بزنم حرف باهاش خوام مي. شده تنگ باران براي دلم ـ

 .نگرانشم

 .نيفتاده اتفاقي نباش، نگران ـ

 داري؟ خبري تو ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧٩ 

 :سينا

 .خوبه حالشون كه گم مي فقط آره، ـ

 :ساحل

 . خداحافظ باش، خودت مواظب ـ

 :سينا

 .طور همين هم تو ـ

 .گرفت دستم از رو چتر. جيبش تو گذاشت و كرد قطع رو گوشيش

 حس گذاشتم، دختر اون جاي رو خودم وقتي. كردم پيدا بدي حس ساحل حرف اين با چرا دونم نمي بود؟ كي عاشق سينا

 كنه؟ مي فكر چي من به راجع كنه، مي زندگي من با داره سينا بفهمه دختر اون اگه. كردم پيدا خودم به نسبت بدي

 .اومدم خودم به سينا صداي با

 :سينا

 .داخل بريم بيا كجايي؟ باران، ـ

 به همين براي و تاريك كمي فضاش. ببينم رو داخلش تونستم سعي، كمي با. وايستاديم شاپ كافي جلوي شدم متوجه تازه

 .كرد باز رو كافه در و كشيد رو دستم سينا. ديد رو داخلش شد مي سختي

 مي پخش كه موسيقي صداي و رسيد مي گوش به بودند، كافه در كه افرادي پچ پچ صداي. خورد صورتم به مطبوعي گرماي

 .بخشيد مي آرامش فضا به شد،

. كرد نگاه سينا و من به تعجب با و شد بلند جاش از بود، كافه مسئول كه پسري. گشت كسي دنبال نگاه با و بست رو چتر

 متعجب انقدر اي مسئله چه از دونم نمي.بود رنگ مشكي و ريخته كمي سرش موهاي. بود هيكلي و داشت متوسطي قد

 .كرديم حركت پسر اون سمت به. بود شده
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 :سينا

 .پويا هي ـ

 :گفت من به رو اومد، خودش به پسر

 .خانوم سالم ـ

 :من

 .سالم ـ

 .بود چشماش تو تعجب هم هنوز

 :گفت من به رو سينا

 .اس كافه اين صاحب و من دوستان از يكي پويا ـ

 :من

 .خوشبختم هستم، باران ـ

 :سينا

 خاليه؟ هميشگي ميز ـ

 :پويا

 خورين؟ مي چي آره، ـ

 .بدم جواب تا بود منتظر و كرد نگاهي من به سينا

 :من

 .قهوه كه من ـ
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 :پويا

 تلخ؟ ـ

 :من

 .تلخ بله ـ

 :گفت و كرد، نگاه سينا به

 نه؟ ديگه، قهوه هميشه مثل كه هم تو ـ

 :سينا

 .بيارن بگو هم شكالتي كيك يه آره، ـ

 .نشستيم هم روي به رو. رفتيم داشت قرار كافه ي گوشه كه اي نفره دو ميز سمت به. كردم حركت سينا سر پشت

 :سينا

 .خوبيه پسر خيلي پويا ـ

 بود؟ كرده تعجب انقدر چي از ـ

 :گفت شد، چال اش گونه و كرد اي خنده سينا

 .چرا بماند حاال. تو تيپ از كنم فكر ـ

 .آوردن رو هامون قهوه

 :سينا

 خوري؟ مي تلخ چرا ـ

 .خوري مي تلخ تو كه دليلي همون به ـ
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 :گفتم بعدش و نوشيدم، رو ام قهوه از كمي و كردم نزديك لبم به رو فنجون

 بود؟ چي سالم ي قضيه ـ

 .ياره مي در رو ساحل حرص همين و كنم نمي خداحافظي و سالم معموال من ـ

 چرا؟ ـ

 .كردم عادت بچگي از. جوري همين ـ

 :گفت كرد، نگاه چشمام تو. شد جدي كمي

 درسته؟ نگرفتي، خودت به رو من حرفاي كه تو ـ

 حرفايي؟ چه ـ

 . من عزيز خانوم ـ

 .بود پررو بشر اين قدر چه

 :گفتم تحكم با و چشماش، تو زدم زل

 .وقت هيچ نه، ـ

 .خورديم كيك با همراه رو مون قهوه داديم، مي گوش آهنگ به كه حالي در و كرديم سكوت دو هر

 :سينا

 خونه؟ بريم ـ

 :من

 .بريم ـ

 .كرديم حركت خونه سمت به و شديم خارج كافه از و كرديم خداحافظي پويا با
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 اين از. كردم عوض رو لباسام و اتاق تو رفتم. شديم خونه وارد و آورديم در رو هامون كفش. كرد باز كليد با رو در سينا

 و كردم ساعت به نگاهي. بوديم بيرون ساعت سه به نزديك. داشتم خوبي حس بيرون، بودم رفته وقت چند از بعد كه

 .خورد در به اي تقه. نشستم تخت روي. بود يازده نزديك. اومد سراغم به دوباره استرس

 :من

 .بفرماييد ـ

 .بود پوشيده راحتي لباس. تو اومد

 .نشست روش و اومد تخت سمت به

 :سينا

 .بخوابم خوام مي و ام خسته خيلي من ـ

 .نزدم حرفي و دادم تكون رو سرم

 جور همين كه نبودم متوجه. داشت عضالني بدن. شد گرد چشمام. آورد در رو تيشرتش. زيرش رفت و كنار زد رو لحاف

 .كنم مي نگاش دارم خيره

 : سينا

 .برد مي خوابم دير كه بود همين براي. بخوابم لباس با شبا ندارم عادت من ـ

 .خنديد مي ريز ريز و بود فهميده هم سينا. زمين بخورم بود نزديك. شدم بلند جام از هولكي هول

 :من

 .بخورم آب رم مي مي ـ

 احمق؟ شدي خيره بهش جوري اون آخه؟ چرا گفتم خودم به رسيد مي دهنم از هرچي و شدم خارج اتاق از زود خيلي

 . گاگول خنگ، ي دختره
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 گردنم روي آب مقداري. كشيدم سر و برداشتم رو آب بطري. خوردم مي حرص خودم دست از. رسيدم آشپزخونه به

 مبل روي كمي رفتم و ظرفشويي تو گذاشتمش. خوردم رو بطري داخل آب بيشتر نصف. نبود مهم برام ولي. ريختم

 .كردم حركت اتاق سمت به و گذشت دقايقي. نشستم

 .كنم نگاه چشماش تو كشيدم مي خجالت. برگشتم و شدم پشيمون كه بودم اتاق در نزديك

 شه؟ مي نوشته »ت« كدوم با دونه مي اصال خجالت؟ و باران: گفت مي بود جا اين االن فربد اگه

 ولي بودم قانع شلوارك و تاپ به بدبخت منِ حداقل. فهميدم رو اش خوابي بي دليل حاال كنه؟ مي فكري چه من ي درباره

 .... اون

 .كني درگيرش رو خودت كه نيست مهم هم قدر اون. افتاده كه اتفاقي. باران خيال بي

 .كردم نگاه رو داد مي نشون داشت كه رو فيلمي و روشن رو وي تي. هميشگي باران شدم. كاناپه روي كردم پرت رو خودم

 .كشيدم دراز مبل روي و كردم خاموش رو وي تي و برقا. گرفت مي خوابم داشت كم كم

 : كردم زمزمه لب زير

 !بذارم رو مرگم ي كپه دردسر بي و راحت خونه اين تو كه نيومده من به. بخوابم مبل روي بايد آخر و اول ـ

 .برد خوابم زدم، مي غر لب زير كه طور همين

*** 

 تازه كه بود مشخص و داشت پف كمي چشماش. خنديد مي داشت و بود سرم باالي سينا. شدم بيدار خواب از ناخوداگاه

 .شده بيدار

 مبلم؟ روي من چرا. درد بدن دوباره. نشستم مبل روي

 .راه اون به بزنم رو خودم و نيارم مباركم روي به كردم سعي. اومد يادم ديشب اتفاقات و كردم فكر كمي

 :من
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 .بخير صبح ـ

 :سينا

 خوابيدي؟ مبل رو و اومدي چرا. خوابيدي مي بيشتر يكم. خانوم بخير هم شما صبح ـ

 :گفتم و كردم، نگاه بهش. بود صبح يازده به نزديك ساعت

 نه؟ شدي، بيدار وقته خيلي كه بگي خواي نمي ـ

 :گفت و خنديد،

 .بگم رو همين خوام مي اتفاقا ـ

 :گفت شيطوني لحن با و زد برقي چشماش

 چيه؟ خوابيدنت مبل رو دليل ـ

 :گفتم و رفتم، بهش اي غره چشم

 .بزن حرف شدن بيدار زود از من پيش بيا بعد بخوابه، پفشون تا چشمات رو بذار و كن حلقه حلقه خيار يه برو اول ـ

 :دادم ادامه و كردم، مكثي

 كجا؟ بردن رو فضول گفتي اگه ـ

 :گفت

 .ديگه بهشت نداره، سوال ديگه كه اين ـ

 :من

 .بپره سرش از فضولي تا سوزوندنش حسابي و جهنم بردنش. كردي نمي فضولي وگرنه. همينه تو اشتباهت ديگه، نه ـ

 .زدي سينا دست رو كه جان باران بگه خودت به رو اينا نيست يكي
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 :گفت و خنديد،

 . دونم نمي رو دليلش من كن فكر تو. من طلب يكي باشه،. رفتيا در سوالم به دادن جواب زير از نفهميدم نكن فكر ـ

 مي خجالت چون. بزنم رو سكته بود نزديك جمالت ديدن با زيبايي، خيلي كه اين نه آخه. بگم بهت بيام خدا، رو تو نه

 .كردم فرار لعنتي اتاق اون از كشيدم

 :من

 پرسي؟ مي كه مريضي مگه دوني، مي اگه ـ

 .بشم مطمئن خواستم مي ـ

 .شستم رو صورتم و سر و دستشويي رفتم. شدم رد كنارش از و ندادم رو جوابش

 .بوديم صبحانه ميز سر

 :من

 باشم؟ داشته ازت خواهشي يه شه مي ـ

 :گفـت تعجب با

 خواهش؟ ـ

 .آره ـ

 .بگو ـ

 .نيستي خودت تو كه كنم مي احساس من ببين، ـ

 :گفت و شد، گرد چشماش

 زني؟ نمي حرف واضح چرا چي؟ يعني ـ
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 .اومد نمي دلم كه حيف ولي بيارم در كاسه از رو چشماش خواستم مي

 :من

 داشته رو خودت رفتار خوام مي ازت. بدي نشون اي ديگه جور رو خودت خواي مي كنم مي احساس كه اينه منظورم ـ

 .باشي

 :سينا

 .گرفتم پيش رو رويه اين تو راحتي براي من. لحاظ اون از آها، ـ

 .باشي داشته رو خودت رفتار و اخالق كن سعي. ناراحتم من جوري اين ـ

 :گفت و خنديد،

 .خودته تقصير كه بدون اومد، خودت يا و وسايلت لباسات، سر باليي اگه فقط باشه، ـ

 :گفتم و خنديدم،

 .باشه ـ

*** 

 .كرديم جمع هم كمك با رو ميز

 :من

 .دانشگاه برم خوام مي ـ

. كنن مي پيدا رو جا اين هم اونا بري، كه وقتي. باشم مراقبت چشمي چهار بعد به اين از بايد. يام مي همرات خودمم ـ

 .شه مي برابر دو مشكالتمون

 ! برسه چشمي چهار داد به خدا بودي، مراقبم چشمي دو االن تا كه اين نه گفتم خودم با
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 :من

 .كنيم عوض رو خونه دكور بيا. كردم نگاه رو ديوار و در كه بس از رفته سر ام حوصله ـ

 :گفت و داد، لم مبل روي

 هستي؟ كنيم، ورزش كمي بريم اول ـ

 :من

 كجا؟ ورزش؟ ـ

 :گفت و شد، بلند

 .بگم بهت تا بيا ـ

 .بود بسته درش هميشه كه رفت اتاقي سمت به

 .بود شده چيده ورزشي لوازم اقسام و انواع دور تا دور. كرد باز رو درش

 :گفتم تعجب با

 كني؟ مي ورزش جا اين هميشه تو ـ

 :سينا

 كه مواقعي. كردم تعطيلش فعال كه رفتم مي هم باشگاه. باشه آماده هميشه بدنم تا. باشم داشته رو ام روزانه ورزش بايد ـ

 .كردم مي ورزش و اومدم مي بودي، خواب تو

 :من

 كردي؟ كار چي؟ رزمي ـ

 :گفت و زد، پوزخندي. تردميل روي رفت
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 كردم؟ كار چي پرسي مي من از داري كه شه مي ات حالي رزمي از چيزي تو جون جوجه ـ

 .بين برتر خود راضيِ خود از ي پسره دم مي نشونت كن، صبر

 :من

 .حاليمه چيزايي يه كن فكر تو ـ

 :سينا

 .شخصي دفاع و فو كنگ. گيريم مي نظر در رو محالي فرض همچين ما خب، ـ

 .آورديم شانس خيلي كنيم ناقص رو ديگه هم نزنيم ما

 .نپرسيد سوالي و نياورد مباركش روي به ولي. بود كرده تعجب خيلي بدنم انعطاف و نرمي از. كردم ورزش كمي منم

 .بوديم عرق خيس دو هر. كرديم مي كار دستگاه با داشتيم كه بود ساعتي دو به نزديك

 :سينا

 .اس فايده بي كه نرو حموم االن. گيريم مي داغ پياز بوي و كنيم مي عرق دوباره كنيم، عوض رو خونه دكور بخوايم اگه ـ

 .گي مي راست ـ

 .شديم خارج اتاق از دو هر

 :من

 مونثت؟ دوستاي از يكي يا چيدي رو جا اين وسايل خودت ي سليقه با ـ

 .خودمه ي سليقه چنده؟ كيلويي مونث دوست بابا، نه ـ

 .داري خوبي ي سليقه ـ

 :گفت شيطنت با
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 اينا. شدم نمي دوست هم آنا و طناز با و گرفتم نمي پارك توي رو تو روز اون كه نداشتم خوبي ي سليقه اگه دونم، مي ـ

 .ام سليقه خوش قدر چه من كه ده مي نشون همه

 .كني مي تعريف خودت از داري زياد ديگه، بسه ـ

 :گفتم و انداختم، دورم به نگاهي

 كنيم؟ شروع كجا از خب، ـ

 .تو با دكور طراحي دم، نمي نظري من ـ

 :من

 .كنيم شروع آشپزخونه از بريم ـ

 رو سينا غرغر صداي دقيقه به دم من و گذشت مي سرعت به زمان. كرديم ور اون و ور اين رو وسايل بار چند دونم نمي

 يكي كه بود مونده مبل دست يه فقط. بوديم كرده جا به جا رو وسايل ي همه و شده خسته. كردم نمي توجهي و شنيدم مي

 .بود سنگين خيلي. كرديم بلندش تايي دو. موند اش نفره سه فقط و كرديم جا جابه هم رو اونا. بودن تر سنگين يكي از

 :سينا

 .بعد واسه بذار باران، خيال بي ــ

 :من

 .شه مي تموم ديگه االن. اشه آخري اين بعد، واسه بذار رو چي چي ـ

 از آگاه ناخود. شد ايجاد پام شصت تو بدي درد. رفت نفسم زمان هم و زدم جيغ. شد ول دستم از مبل كه بوديم راه وسط

. بود خوني پام شصت كل. كرد بلند پام روي از رو مبل و پيشم اومد سينا. شد جمع چشمام تو اشك سوزش و درد شدت

 .بود شده شكسته بيشترش نصف كه گفت شد مي تقريبا و بود بلند ناخنم. بود شده مرده خون هم انگشتم خود

 :گفت بلند صداي و عصبانيت با
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 كردي؟ كار چي پات با ببين. كن ول نگفتم مگه ـ

 مي جوري اين رفت، مي خون ازم كه كمي. بودم همين هميشه. شدم ديوار گچ شبيه كه دونستم مي خودم. لرزيد مي دستام

 .نشستم مبل روي. وايستم پام رو تونستم نمي و بود زياد خيلي دردش. شدم

 خون از پر ها دستمال ي همه. رسوند آشپزخونه به رو خودش دو با بعد و پام زير گذاشت و آورد كاغذي دستمال تا چند

 .دهنم جلوي گرفت رو ليوان و زد هم رو توش قنداي هولكي هول. بيرون اومد قند آب ليوان يه با بعد ثانيه چند. شد

 :سينا

 .بخور ـ

 .خوردم هم رو اش بقيه زور به. كنار كشيدم رو سرم و خوردم قند آب از كمي

 :سينا

 نه؟ وايستي، توني نمي ـ

 پرسه؟ مي كه سواله آخه. سرش تو بزنم خواستم مي

 .كرد حركت حموم سمت به و كولش رو گذاشتم و شد خم كمي. كرد بلندم مبل روي از و كرد رد بغلم زير از رو دستش

 بذارتم بگم خواستم مي. كنه مي كمك بهم رفتن راه تو و گيره مي رو دستم گفتم خودم با. كنه كولم كردم نمي رو فكرش

 .برم راه تونستم نمي واقعا چون كنم، مي ضايع رو خودم فقط جوري اين كه ديدم ولي زمين

 .بود بهتر حالم و شده قطع دستام لرزش. بيرون رفت خودش و نشوندم چهارپايه روي. كرد باز پاش با رو حموم در

 .برداشت رو دوش. برگشت بتادين و استريل گاز با بعد دقايقي

 :سينا

 .باال بزن رو شلوارت ي پاچه ـ
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 .باال زد رو ام پاچه و جلوم اومد خودش كه باال كشيدمش مي داشتم آرومي به

 :سينا

 اسلوموشني؟ تو انقدر چرا ـ

 .بابا ندارم حال ـ

 .نخوردي كه شمشير زخم ـ

 .سوخت مي خيلي. گرفتم گاز رو لبم و بستم رو چشمام. ريخت انگشتم روي كمي و كرد باز رو آب

 كل كنم فكر چي؟ بودي خورده گلوله اگه هستي؟ نارنجي نازك انقدر چرا! شده چي كنه مي فكر ندونه كي هر. توام خب ـ

 .سرت رو ذاشتي مي رو خونه

 .نشست روم به رو و برداشت رو اي ديگه ي چهارپايه. جلوم اومد و بست رو آب

 :من

 .شه مي آدم كلفتي پوست باعث تو تحمل. بشم ديگه وقت چند تا شايد البته كلفتم؟ پوست تو مثل كردي فكر ـ

 :گفت و خنديد،

 .تمساح خانوم گم مي بهت منم پس خب، ـ

 :گفتم ها بچه مثل

 .كرگدن آقا گم مي تو به منم هرهر، ـ

 .ببندمش بعد و بزنم بهش بتادين خوام مي. نزن حرف انقدر باال، بيار رو پات ـ

 .كردم حس رو سوزش همون دوباره و ريخت روش بتادين كمي باال، آوردم رو پام

 :سينا
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 .كن ولش گفتم كه من آوردي؟ در بازي غد چرا ـ

 :گفتم بسته هاي چشم با و عقب دادم رو سرم

 حسابي كه نچسبون من به رو خودت رفتاراي بيارم؟ در بازي غد بخوام كه توام مثل من كردي فكر. كن منم منم هي حاال ـ

 .بشه تموم وسايل جايي به جا خواستم مي. بدم انجام نصفه رو كاري ياد مي بدم. كني مي ام عصبي

 :گفتم و كردم، باز رو چشمام

 فهميدي؟ حاال ـ

 .پريد جاش از كه زدم پاش ساق به سالمم پاي با. كنه مي نگام خيره داره ديدم

 :گفت و كرد، اخمي

 داري؟ مرض مگه ـ

 نه؟ يا فهميدي بگو حاال. نخوري ها ضربه اين از ديگه كه باشه خودت كار به حواست شما ـ

 :گفت بست، مي انگشتم دور رو استريل گاز كه طور همون

 !نه؟ يا فهميدم رو چي هست، حواسم ـ

 :گفتم تعجب با

 !كردم؟ مي نطق خودم واسه داشتم پس ـ

 .تعطيله جات اين) كرد اشاره سرم به(كه نداري خبر خودت. كني مي نطق خودت واسه هميشه تو ـ

 .گفت مي رو اونا. انداختم مي تيكه بهش لبي زير اوقات گاهي. پررو ي پسره

 گيريم مي نتيجه پس شه، مي ديوونه نزنه حرف خودش با كلمه هزار از بيشتر روزي اگر آدم. هستي عادي غير خيلي تو ـ

 !داري مشكلي يه تو
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 .گذاشتم عالي جناب پاي سر رو وقتم كلي است؟ نكنه درد دستت عوض ـ

 .نذار سرم منت پس باشي؟ مراقبم چشمي چهار بايد تو و امانتم دستت من گي نمي مگه وظيفته، ـ

 كمي و بشم خارج بود منطقي كه هميشگي باران قالب از اوقات، گاهي بودم گرفته تصميم. كنم كم رو روش خواستم مي

 .بدم حرصش

 .بخوابم بگيرم برم و كنم ولت راحت خيلي تونستم مي داره؟ ربطي چه ـ

 به جا رو خونه وسايل داشتيم كه گفتم مي من وقتي. خواست مي دليل ازمون فهميد مي بابام اگه وقت اون. داره ربط خيلي ـ

 وسايل تا نيومدم خونه اين تو تو، حمال عنوان به من چون چرا؟ شي، مي شناخته مجرم تو افتاد، اتفاق اين و كرديم مي جا

 فهميدي؟ رو ربطش حاال. كنم جا به جا برات رو ات خونه

 .ببيني خواب تو. كني سخنراني خودت واسه جوري اين تو ذاشتم مي منم ـ

 .نشوندم كامپيوتر صندلي روي و رفت خواب اتاق سمت به. كرد كولم دوباره و كرد بلندم

 .جلوم گذاشت شلوار و تيشرت يه. رفت كمد سمت به

 :گفت بود، توش خنده از اي رگه كه صداي با

 كني؟ عوض توني مي كه خودت ـ

 لباسا همين با بودم حاضر كنم، هم عوض تونستم نمي. برم راه تونستم نمي فقط. نبودم كه چالغ. كردم نگاه بهش حرص با

 .كني كمكم نخوام تو از و باشم

 كردم عوض رو لباسام. بيرون رفت اتاق از و برداشت رو لباساش و حوله كمد سمت رفت دوباره. رفتم بهش اي غره چشم

 .تخت روي نشستم. رفتم مي راه پام ي پاشنه روي و آروم آروم. تخت سمت رفتم و شدم بلند جام از زور به و

 رو لحافي. رفتم ديواري كمد سمت به و شدم بلند بدبختي با دوباره. پوشيدم مي تاپ بايد بخوابم، راحت خواستم مي اگه

 خوابي چراغ. تخت روي گذاشتم و كردم بلند رو لحاف. پوشيدم و برداشتم رنگ مشكي تاپي لباسام كمد از. بيرون آوردم
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 خيلي جوري اين. بود خالي كه سينا جاي انداختم رو تخت لحاف. كردم خاموش رو برق و روشن داشت قرار تخت كنار رو

 سرم فقط. خودم روي كشيدم گردنم زير تا رو لحاف. خودش براي يكي اون و داشتم خودم براي لحاف يه من. بود بهتر

 .ببينه رو من تونست نمي اون. بود بيرون

 آروم و كرد مكثي. اتاق تو اومد بعد دقايقي. بود شده تموم استحمامش يعني اين. خورد بهم كه شنيدم رو حموم در صداي

 .بود بهش پشتم. كرد صدام

 :سينا

 خوابي؟ باران؟ ـ

 .دادم رو جوابش و نزدم خواب به رو خودم

 .بخوابم خوام مي بذاري تو اگه هنوز، نه بله؟ ـ

 .بخواب بگير ببخشيد ـ

 بياري؟ برام آب ليوان يه شه مي ـ

 .يارم مي برات االن ديگه؟ امر ـ

 .باران بميري اي. شه مي معلوم بيرون بيارم رو دستم اگه و پوشيدم تاپ كه اومد يادم تازه. بود ام تشنه خيلي

 .اتاق تو اومد ليوان يه با بعد دقايقي

 :گفت و سمتم، گرفت رو ليوان

 .بگيرش ـ

 .پاتختي روي بذاري شه مي ـ

 :گفت و كرد، نگام مشكوك
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 چرا؟ ـ

 .باشه سرم باالي كه بياري گفتم. پرم مي خواب از و شه مي ام تشنه شبا اوقات بعضي ـ

 .سرجاش رفت و داد تكون رو سرش

 و آورد، در رو لباسش. بخورم رو آبم زده فلك من تا بخوابه بگيره و كنه خاموش رو خواب چراغ زودتر كردم مي دعا دعا

 :گفت

 كنم؟ خاموش رو خواب چراغ نداري كه مشكلي ـ

 .نه ـ

 .كني خاموشش زودتر چه هر كه هست هم خدام از تازه گفتم دلم تو

 .بخير شبت ـ

 .بخير هم تو شب ـ

 پاتختي روي از رو ليوان و بيرون آوردم رو دستم. سوخت مي داشت و بود شده خشك گلوم. گذشت ساعت نيم نزديك

 .شنيدم رو سينا صداي كه كشيدم سر رو آبش كل. برداشتم

 :سينا

 شد؟ ات تشنه زود انقدر ـ

 .اَه ديگه بخواب بگير من؟ فضولِ مگه

 .گرفت سرفم و پريد گلوم تو آب از مقداري

 :سينا

 بزنم؟ پشتت به خواي مي شي؟ مي هول چرا ـ
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 .لحاف زير رفتم سريع

 :گفتم زور به و هام سرفه بين

 .مرسي نه، ـ

 .كرده گل اش امدادگري اينم وير و هير اين تو حاال

 .زني مي مشكوك ـ

 .شغلته خاطر به. داري شك همه به بابا، برو ـ

 .هست چيزي يه كه مطمئنم نه، ـ

 .افتادم جماعت پليس گير چرا خدا، اي

 .بخير شب ياد، مي خوابم ـ

 .بخير شب چيه، جريان فهمم مي باالخره من ـ

 .برد خوابم هم من بعدش دقايقي. خوابيده كه فهميدم منظمش و آروم هاي نفس از

*** 

 .هوا شدم پرت كردم احساس كه رفتم مي راه پارك تو خودم واسه آروم آروم داشتم

 .خنده مي داره هرهر و خوابيده كنارم كه ديدم رو سينا. نداريم آرامش هم خواب تو. كردم باز رو هام چشم ترس با

 :سينا

 ديدي؟ مي خوابي چه ـ

 :من

 پريدم؟ خواب از كه كردي كار چي چه، تو به ـ
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 .تخت روي كرد پرت رو خودش و شد بلند

 :سينا

 .راهه بهترين اين گفتم خودم با شي، نمي بيدار ديدم ـ

 نگاه رو من بهت با و شد محو بخندش ل.افتاد سينا به نگام. نشستم تخت روي و كنار زدم رو لحاف. نبود لباسم به حواسم

 .فهميدم رو موقعيتم تازه و انداختم خودم به نگاهي. كرد مي

 :گفتم و گرفتم، بدنم جلوي رو لحاف

 .بيرون برو ـ

 :گفت شيطنت با و شد، خارج بهت از

 !بود چي ديشبت خوردن آب جريان فهميدم باالخره ـ

 .كردم عوض رو لباسم هم من و بيرون رفت

*** 

 :شدم بيدار خواب از سينا صداي با

 .دانشگاه بري بايد خواب، خوش خانم پاشو ـ

 .كنم جمع رو حواسم كه شد عبرت برام همون. ديدتم تاپ با و رفتم لو جلوش ديروز

 .رفت بيرون اتاق از و خنديد. دادم نشونش رو در و كردم باز رو چشمام

 كسالت احساس و بودم شده خسته موندن خونه از. بود اولم روز انگار و بودم حال خوش خيلي. دانشگاه برم خواستم مي

 .كردم سرم رو شالم و پوشيدم رو لباسام. كردم مي
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 قرار و بود سينا دست گوشيم. نداشتم خبر كَس هيچ از يعني. نداشتم ازش خبري هيچ و بود شده ذره يه مهال براي دلم

 .داد بهم رو گوشيم مون، خونه اومد كه روز همون مهال. نباشه خودم نام به كه خطي. بگيره برام جديد خط يه بود

. بودم كرده صحبت فربد با فقط مدت اون تو. باشه موفق كارش تو بود شده باعث همين و بود كار محافظ زيادي نظرم به

 .بود شده تنگ همه براي دلم

 سمت به رو موهاش و پوشيده مشكي تيشرت با همراه سفيد كتان شلوار و كت. افتاد سينا به نگام و بيرون اومدم اتاق از

 تا سر هم من كه بود جا اين جالب. كنه نگاش جوري همين داشت دوست آدم و بود شده تيپ خوش خيلي. بود زده ژل باال

 .بود پوشيده سفيد پا

 :سينا

 .كرديم ست هم با كه بينم مي ـ

 :من

 .ديگه شانسه ـ

 .زديم رو عينكامون دو هر. شديم خارج خونه از سينا همراه

. بپرسن رو حالم تا ندادن زحمت خودشون به. مادرم و پدر چه و اينا ام خاله چه. بودم دلگير ام خانواده دست از خيلي

 .بگم بهش رو ام ناراحتي و بپرسم رو دليلش سينا از گرفتم تصميم

 نپرسيدن؟ رو حالم و نزدن بهم زنگ يه اينا مامان چرا ـ

 .ترسه مي سرهنگ باران، كن درك رو شرايط ـ

 :من

 .رو اون اين و كنه مي تاييد رو اين اون. افتادين هم به كار محافظ پليس تا دو ترسه؟ مي چي از ـ
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 رو گوشي كه هم سري اون. پرسه مي من از رو حالت هميشه پدرت. شه مي هم بيشتر امروز از. باشيم كار محافظ بايد ـ

 كه رو خودت خط. نيست روش شنودي بودم مطمئن و گرفته تازه رو خطم كه بود اين براي بزني، حرف فربد با تا دادم

 رو كارت سيم و رم مي االن همين. باشه كنترلشون تحت من هاي خط ممكنه. بزني حرف باهاشون توني مي راحت گرفتم،

 .بودم خونه تو و پيشت كه االن تا. گيرم مي

 . نيست بعيد چيزي هيچ آدماش و شهروز اون از. دارن حقم طرفي از ديدم. كردم فكر كمي

 .بدبخت منِ به دادن پيچ سه گير چرا اينا نيست؟ خطر در باربد چرا ـ

 : گفت و كرد، عوض رو دنده

 .مرده سرهنگ پسر كه كنن مي فكر اونا چون ـ

 :گفتم و چرخوندم، سمتش به رو سرم

 كنن؟ مي فكري همچين چرا! مرده؟! ها؟ ـ

 .شده و بشه وارد من به قراره شوك قدر چه مدت، اين تو كه دونست مي خدا. شنيدم مي تازه چيزهاي داشتم

 :سينا

 و شب. بكشن جا يك رو اش خانواده و سرهنگ گرفتن تصميم مرد، شهباز كه اين از بعد اونا. مرده كنن مي آره،فكر ـ

 كه شب يه. بودن گرفته سرهنگ از رو آرامش و خواب. كردن مي اش خانواده و خودش مرگ به تهديد رو پدرت روز

 كنه، متوقف رو ماشين كه كنه مي سعي چي هر. گيره نمي ماشين ترمز شه مي متوجه پدرت اومدن، مي مهموني از داشتن

. كنن مي تصادف و كنه كنترل رو ماشين تونه نمي پدرت. بوده زياد هم سرهنگ سرعت و بودن اتوبان تو. شه نمي موفق

 مادرت بغل باربد و بود سالتون يك به نزديك موقع اون باربد و تو. بودي پرستارت پيش و خونه. نبودي همراهشون تو

 پدرت باشي كرده دقت اگه. نبينه آسيبي تا ذاره مي اش صندلي زير رو باربد مادرت كنن، تصادف كه اين از قبل. بوده

 از. كنن قطع رو سرهنگ پاهاي از يكي شدن مجبور. مصنوعيه پاهاش از يكي كه اينه دليلش و لنگه مي كمي رفتن راه موقع

 اون از بعد. ره نمي ماموريت به ديگه خودش و كنه مي نظارت و مديريت رو كارها دورادور پدرت كه بود موقع اون
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. بود زنده باربد و نبود طور اين ولي كردن اجرا هم مراسمي و خريدن قبرم حتي. مرده باربد كنه مي وانمود پدرت تصادف

 سال چند تا باربد كرد قبول رستارتون پ.باشه كرده فوت كه اين به برسه چه بود نداشته بر هم كوچك خراش يه حتي

 باربد اوقات بعضي پرستارتون. اي زنده تو دونست مي شهروز. عموت و خاله پيش ايران، فرستادن هم رو تو. باشه پيشش

 سال چند از بعد و گرفت قرار مسايل ي همه جريان در بچگي همون از باربد. ببيننش مادرت و پدر تا تون خونه برد مي رو

 ي بچه باربد كه كنه مي فكر شهروز. كرد فوت پيش سال چند شما پرستار. همكارمون شد و كرد انتخاب رو ما شغل

 ي خونه بره تونست باربد همين براي. بودش نديده حاال تا حتي و كنه مي زندگي مادرت و پدر پيش كه پرستارتونه

 مي شما ي خانواده از جدا چون كم، خيلي ولي دن مي آزار هم رو اون البته ندارن؟ كاري باربد به چرا فهميدي حاال. شهروز

 .دوننش

 : گفت و كشيد، نفسي

 .زدم حرف قدر چه ـ

 .نـــه ـ

 .خانوم باران آره ـ

 .بشنوم نبود قرار كه رو چيزهايي چه بود، زده خشكم

 :گفتم زور به

 .بفهمن تونن مي كه فاميلش و اسم از ـ

 .كرده عوض رو اسمش باران، بيار فشار مخت به يكم ـ

 گذاشته؟ چي. كنم مي حالجي دادي بهم كه رو اطالعاتي دارم فعال. ديگه نده گير توام ـ

 :سينا

 .پرستارتونه همسر فاميلي مهدوي. مهدوي فرشاد ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٠٢ 

 انتقام گرفتن دنبال سال بيست به نزديك بود؟ رسيده شهروز به چي چي؟ يعني آخه. فكر تو رفتم و نزدم اي ديگه حرف

 .هيچي به هيچي ولي بود

 :سينا

 ساكتي؟ چرا ـ

 .كار اين براي گذاشت رو عمرش نصف داره؟ شهروز براي سودي چه جويي انتقام اين كه كنم مي فكر دارم ـ

 .اعدامه حكمش بشه دستگير اگر.بينه مي گرفتن انتقام در رو چيز همه هم شهروز. داره رو خودش عقايد كسي هر ـ

 .كردم نگاه خيابون به و نگفتم هيچي

 رو داشبورد. نبود برمون و دور كسي و بود خلوت. انداخت اطراف به نگاهي. كرد پارك رو ماشين سينا.رسيديم دانشگاه به

 كمرش روي كه جاش تو گذاشت رو اش اسلحه و كنار زد رو كتش. شد گرد چشمام. برداشت رو اي اسلحه و كرد باز

 .بود بسته

 .كردم مي نگاش تعجب با داشتم كه افتاد من به نگاش

 :گفت جديت با

 .ديگه باشه همراهم اسلحه بايد. باران نكن جوري اين رو چشمات ـ

 .شديم پياده ماشين از دو هر

 ياي؟ مي توهم ـ

 .داره نظر زير رو ما چشم تا چند االن دونه مي خدا. يام مي كه معلومه خب. تفريح اومدم نه، ـ

 كالس؟ تو اومدي و پايين انداختي رو سرت كه هستي كي تو گن نمي و دن نمي گير بهت ـ

 .كرده صحبت دانشگاه رييس با پدرت دوما. من به بده رو دستت اوال ـ
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 .كرديم حركت كالس سمت به و دستش تو گذاشتم رو دستم

 :من

 كنم؟ معرفي چي رو تو ـ

 :سينا

 .راحت خيلي نامزدمه، بگو ـ

 كالس وارد هم با.نيومده كالس سر استادي هنوز بود مشخص. ميومد بيرون تا ها بچه زدن حرف صداي و بود باز كالس در

 آغوشي با و شد بلند جاش از ها بچه مثل. خورد من به چشمش كه خنديد مي داشت و بود نشسته ديويد كنار مهال. شديم

 تو دستام از يكي شدم متوجه كه كنم حلقه دورش رو دستم خواستم مي. كردم بغلم محكم و رسوند من به رو خودش باز

 .گذاشتم مهال پشت رو ام ديگه دست. گرفتش تر محكم و نذاشت ولي كنم آزادش كردم سعي. سيناست دست

 :گفتم گوشش در

 .خوشيا جونت ديويد با بيني، نمي رو ما ـ

 .آوردم در عزا از دلي وقت چند منم و بودي كرده كم رو شرت تو بله، كه اون ـ

 .كن ولم و شل رو دستات باش زود. موندي بغلم تو زيادي بسه، ـ

 سيناست؟ پسرِ اين ـ

 .ديگه آره ـ

 .شدم رو به رو ها بچه سواالت از سيلي با و بيرون اومدم مهال بغل از

 داره؟ باهات نسبتي چه آقا اين نيومدي؟ كه رفتي جايي اومده؟ پيش مشكلي. بودا خالي خيلي جات نيومدي؟ چرا

 :گفتم سواالت اين ي همه مقابل در
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 .هستن نامزدم ايشون. بگيرم مرخصي شدم مجبور كه بود اومده پيش برام مشكلي ـ

 با. باشه كنارم خواست مي هم مهال و نشست مي من پيش بايد سينا. نكردن كنجكاوي زياد كالس در سينا حضور ي درباره

 چشم از. سينا كنار هم ديويد و نشستم، مهال و سينا بين من. ما پيش بياد گفتيم بهش و كرديم احوالپرسي و سالم ديويد

 .خواند رو عشق شد مي راحتي به ديويد و مهال هاي

 .كالس سر اومد استاد

 :گفت خورد، من به كه چشمش

 دخترم؟ طوري چه خانوم، باران به، به ـ

 .بود اخالقي خوش و خوب پيرمرد. ميومد خوشم خيلي استادمون اين از

 .استاد ممنون ـ

 .شد مي انجام انگليسي به مكالماتمون ي همه

 .شد كارش مشغول و نزد اي ديگه حرف دونست، مي رو جريان انگار كه استاد

 :گفتم مهال گوش زير

 نه؟ ياد، نمي ديگه ماهان ـ

 : گفت و كرد، نگام حرص با

 دزديده روز همون از. ياد نمي كه معلومه بياد؟ پاشه كمه عقلش مگه. كنن دستگيرش بالفاصله كه بياد پاشه خدا، رو تو نه ـ

 .نيومد ديگه تو، شدن

 :گفت آرومي صداي و شيطنت با و كرد مكثي

 و چسب به رو همين. بره دستت از بذاري اگه خري خيلي همين؟ پيش گذره مي خوش. خانوم همسرت با كني مي چه ـ

 .دن مي قورتش درسته دارن. كن نگاه كالس دختراي به. پسه هوا كه نكن هم ولش ديگه
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 .كردن مي نگاه رو سينا داشتن و بود ما سمت به كله تا چند. گفت مي راست. انداختم دخترا به نگاهي

 :گفتم تفاوتي بي با

 .دخترا خدمت دمش مي درسته خودم. شون همه جون نوش. دخترا ي همه مبارك هم سينا اين قحطه؟ آدم مگه ـ

 شدن؟ پنچر پسرا و دخترا از اي عده نامزدته سينا گفتي وقتي كردي دقت. اي عرضه بي كه بس از سرت، تو خاك ـ

 شدن؟ پنچر چرا هه، ـ

 .سينا خاطر به دخترا و تو خاطر به پسرا شدي؟ خنگ انقدر چرا تو ـ

 .كنم گوش رو درسم من تا بمير خفه، حاال جهنم، به ـ

. كردم شك لحظه يه. داد مي گوش درس به و بود كرده غليظي اخم. انداختم سينا به نگاهي. شد ساكت مهال حرفم اين با

 .بكنه غليظي اخم همچين شد نمي باورم

 :گفتم گوشش در

 .افتنا مي پس خاطرخواهات كردي؟ اخم انقدر چرا حاال ـ

 :گفت جديت همون با

 رو خودت عشاق. نباش اونا نگران تو. جداست كامال ام شخصي زندگي از من كار گم، مي بازم گفتم، بهت كه بار يه ـ

 .بچسب

 .بود استاد حرفاي به حواسم كالس آخر تا و نزديم اي ديگه حرف

 و من و زدن مي حرف هم با ديويد و سينا. شديم محوطه وارد و برداشتيم رو وسايلمون همه. شد تموم روز اون هاي كالس

 .هم با هم مهال

 :من
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 بمونين؟ دوست هم با خواين مي كي تا چيه؟ قصدش ديويد ـ

 .خودم ي خونه رم مي منم ديگه وقت چند تا ـ

 .كردم نگاش تعجب با

 .مون خونه يان مي هفته اين آخر ـ

 .ديگه گفتي مي بهم صبح گي؟ مي بهم داري االن چرا مهال، بميري ـ

 .بهتره بپرسي ازم خودت گفتم ـ

 .ماشين سمت رفتيم و كرديم خداحافظي ها بچه از

 :سينا

 .بزن زنگ خواست دلت كه جا هر وقت اون. بگيرم رو تو خط من تا بريم ـ

 :من

 توام؟ پيش من كه دونن مي عموم و خاله ـ

 :سينا

 .گفته بهشون فربد آره، ـ

 با تا خونه برسيم بودم منتظر. گرفت برام رو خط و تو رفتيم. بشم پياده كه گفت هم من به و داشت نگه مغازه يه جلوي

 .كنم صحبت عزيزانم

 .انداخت عقب به نگاهي آينه از ماشين، تو نشستيم

 :گفت و زد، پوزخندي

 .افتادن راه دنبالت نيومده،. پشتمونن ماشين تا دو. عزيزي براشون تو قدر چه ـ
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 برسن؟ خوان مي كجا به چي؟ كه بابا، شدم خسته ـ

 :گفت و كرد، روشن رو ماشين

 .بشي خسته بخواي تو كه نشده شروع هنوز شدم، خسته رو چي چي ـ

 !شه مي چي ديگه بشه شروع اينه، اش نشده شروع ـ

 .ديگه شه مي چيزي يه كني؟ مي درگير رو خودت انقدر چرا تو ـ

 نه؟ نيستي، ات سرگردي نقش تو ديگه االن ـ

 :گفت و خنديد،

  فهميدي؟ كجا از تو. شدم خارج ازش كامال ـ

 .خيالي بي رگ به زدي آخه ـ

 .اش گونه چال تو ذارم مي رو دستم روزي يه باالخره گفتم دلم تو

 .شديم پياده باهم دو هر و كرد پارك پاركينگ تو رو ماشين

 دورم موهام. نشستم تخت روي و كردم باز رو كليپسم. گوشيم تو گذاشتم رو كارت سيم و و كردم عوض رو لباسام سريع

 هر اون و رفتم مي ميون در روز يه من. حموم بود رفته سينا. بستم رو اتاق در. كنم شروع كجا و كي از دونستم نمي. ريخت

 .اردك گفتم مي بهش دلم تو. نبود گرم اصال هوا ولي رفتم مي روز هر هم من شد، مي گرم هوا اگه البته روز،

 .برداشت رو گوشي مامان بوق، تا چند از بعد. خودمون ي خونه زدم زنگ اول

 . بفرماييد ـ

 به كردم سعي. بودم نكرده صحبت باهاشون هستن، عموم و خاله فهميدم كه وقتي از. كشيدم عميقي نفس و كردم مكثي

 .بزنم حرف باهاش راحت و بشم مسلط خودم
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 .خودم گل ماماني سالم ـ

 : گفت لرزيد، مي بغض شدت از كه صدايي با و كرد مكثي

 مي شده؟ تنگ برات دلم قدر چه دوني مي ندارم؟ خبر ازت وقته چند كه دوني مي عزيزم؟ طوري چه مامان؟ تويي باران، ـ

 ....دوني

 اش گريه از. نشكنه بغضم تا كردم كنترل رو خودم. گريه زير زد و شد مانعش بغض كه بده ادامه رو حرفش خواست مي

 .كرد مي گريه همش اون ولي كيه، پرسيد مي مامانم از كه شنيدم مي رو عموم همون يا و بابام صداي. بود گرفته بغضم

 .برداشت رو تلفن خودش

 :بابا

 ؟ بله ـ

 .بابايي سالم ـ

 :گفت و كرد، مكثي

 طوري؟ چه عزيزم، سالم ـ

 خوبه؟ مامان حال خوبين؟ شما ممنون، ـ

 .خوبيم ما ـ

 دوست. بود كرده رو هواش دلم واقعا كه بود فربد بعدي نفر. كردم قطع رو گوشي باالخره و صحبت باهاشون دقايقي

 .برداشت رو گوشيش بوق، يك از بعد. باشه كنارم داشتم

 بله؟ ـ

 عقدي؟ ي سفره سر مگه بال، و بله ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٠٩ 

 .بچه نچسبون من به رو خودت هاي آرزو ـ

 همين دنبال راست و چپ تو اما نداشتم، آرزويي همچين وقت هيچ االن، تا كه دوني مي خوب تو ندونه كي هر هرهر، ـ

 .بودي آرزو

 .پررو بچه برو ـ

 .ديگه بينم مي رو ساحل من. جونت ميشا اون و خودتي بچه بچه، دايي رفتي ـ

 :گفت بازي مسخره با و هولكي هول و شد، عاجزانه لحنش

 اين من گي نمي گيري؟ نمي ازم خبري چرا خوبي؟ كين؟ ديگه فيشا و موشا و ميشا و ايشا. مني عزيز تو. برم قربونت من ـ

 پيشش؟ برگردي تا راهته به چشم كه داري دايي يه گي نمي شم؟ مي موت به رو ات دوري از جا

 .كنم مي رو خودم كار من. نداره فايده كه نكن مصرف رو ات انرژي هوي، ـ

 :شد عوض دوباره لحنش

 خيرش خدا. بردت و اومد سينا اين كه بيرون بندازمت خواستم مي خودم. كم شرت برنگرد ديگه و بمون جا همون اصال ـ

 مي و بگيره رو تو نميومد كسي. ها كرده لطف حقت در خيلي. بيامرزه رو پدرش خدا. ببينه اش جووني از خير بده،

 ....اون. بگيره رو عجوزه توي تا بياد شد مجبور هم خدا بنده اين ترشيدي،

 .نشو پررو ديگه دم مي بهت رو توام، خب ـ

 :گفت و شد، جدي

 باران؟ ـ

 رو روم. بپوشه تا آورد در رو لباساش و كمد سمت به رفت ديدم. سمتش برگشتم. اتاق توي اومد سينا كه بود موقع همين

 .گردوندم پنجره سمت به

 جانم؟ ـ
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 :گفت اش ذاتي مهربوني و خودش خاص لحن با

 شده؟ تنگ برات دلم قدر چه دوني مي ـ

 .كردم پاكش كه خورد سر ام گونه روي اشك اي قطره آگاه ناخود. گرفت بغضم حرفش اين با

 .طور همين منم ـ

 :گفت بازي مسخره با دوباره. شد بغضم متوجه

 .نشده تنگ برات دلم اصال. گريه زير زني مي و گيره مي بغضت بزنه حرف عاشقانه تو با كلوم دو ياد مي تا. سينا بدبخت ـ

 :گفتم لب زير و گرفت، ام خنده حرفش اين با

 .ديوونه ـ

 بود؟ كجا عاشقانه حرف گفتم دلم تو

 .بود دلتنگي خاطر به فقط اشكا اون. بود اشك از پر چشمام و داشتم بغض هنوز. كردم خداحافظي هم فربد از خالصه

 چند. نبود سينا حضور به حواسم. رفت فرو كمي خواب خوش كردم حس كه بودم نشسته تخت روي و بود پنجره به روم

 .شنيدم گوشم كنار رو نوازش گوش صداي و كردم حس هام شونه روي رو دستاش دو هر بعد ثانيه

 باران؟ ـ

 .بدم قورت رو بغضم كردم سعي

 :گفتم مرتعشي صداي با

 بله؟ ـ

 .ببينم رو صورتت من تا بچرخ كمي يه ـ

 :گفت و زد، كنار شصتش انگشت با رو اشكام و كشيد ام گونه به دستي. نشستم روش به رو و شدم جا به جا كمي
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 ناراحتي؟ چيزي از تو كردي؟ گريه چرا ـ

 .نداد دست بهم حسي هيچ صورتم، با دستش تماس از

 .صورتم جلوي اومد موهام. پايين انداختم رو سرم

 :من

 .نيستم ناراحت چيزي از من هيچي، ـ

 :گفت جديت با و زد كنار چشمام جلوي از رو موهام دستش با بعد و كرد نگام كمي

 .كن نگاه رو من و باال بيار رو سرت ـ

 .كردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم

 :گفت و شد، خيره ام چهره به كمي. ديدم مي تار رو صورتش بود، چشمام تو كه مزاحمي اشكاي خاطر به

 بشه؟ آلود اشك ام خونه هم و دوست چشماي ندارم، دوست اصال من دونستي مي ـ

 .دادم دست از رو كنترلم زدم، حرف كه فربد با. بودم تنگشون دل خيلي. نبود خودم دست ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 .شه مي ام حسودي بينتونه كه صميميتي به اوقات گاهي. داشتم تو مثل زاده خواهر يه هم من كاش ـ

 .شه مي زياد خيلي تو و ساحل ي بچه سني اختالف. حسود آقاي هستم، ات زاده خواهر من كه كن فكر خب ـ

 :گفت و كرد، اخمي

 .باشي من خواهر دختر توني نمي وقت هيچ و مني دوست فقط تو نخير، ـ

 :داد ادامه و كرد، ريزي ي خنده

 .بعد بندازيمش يكي به اول بذار آخه؟ بگيره رو رو نق نق اون ياد مي كي. ترشيد ساحل و اومديم ـ
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 ساحل سخت سر مدافع وكيل. ها باش زدنت حرف مواظب. بخواد دلتم باشم؟ ات زاده خواهر من كه چيه مگه بابا، خب ـ

 .هستن عالي جناب خواهر عاشق كه هستن ها خيلي. نشسته جلوت

 .كنه صحبت باهاش ترسه مي جورايي يه كه فربده اش يكي گفتم دلم تو

 :گفت و خنديد،

 دارم دوست كيه؟ مدافع وكيل و سخت سر طرفدار زره، فوالد مادر بگو باشه؟ طرفدارش كي نكني، طرفداري ازش تو ـ

 .ببينم ام زاده خواهر مثل رو تو خوام نمي ولي باشه خواهرم دختر تو مثل يكي

 .خوره نمي بهت اصال ميرغضب كه حيف لطفت، از ممنون خيلي ـ

 نرمي ي بوسه و جلو كشيد و كرد خم رو سرم. ام گونه روي گذاشتشون. برد سرم سمت به ترديد با و آروم رو دستاش

 .زد پيشونيم روي

 :گفت و كرد، نگاه چشمام تو

 باشه؟ بريزيا، اشك نبينم ديگه. بشور رو صورتت برو پاشو ـ

. كنه دركم كه هست كنارم در يكي وقت، چند اين تو كه كردم فكر اين به و شدم آروم زد، پيشونيم روي به كه اي بوسه با

 .بودم شده خوشحال اش توجه از

 و شستم رو صورتم و دست. گذاشتم ديگه هم روي باشه، عالمت به رو چشمام مكث، كمي از بعد و كردم كج رو سرم

 هميشه. بود شده رنگ پر طوسي چشمام. بود معلوم توش خون هاي رگه و شده قرمز چشمام. انداختم خودم به نگاهي

 .شد مي رنگ پر طوسي شدم، مي ناراحت وقتي بود، همين

*** 

 .بود نيفتاده خاصي اتفاق و گذشت مي روز اون از ماه يه به نزديك
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 حرف آرين با و گفتم تبريك بهش. تونستم نمي اما برم داشتم دوست خيلي. ها اش عروسي كه گفت و زد زنگ بهم رها

 .ايران برم تونستم نمي جور هيچ من و نبود اي چاره ولي بودن شده ناراحت دوشون هر. زدم

 مي كه گفت و دادم جواب.بود فربد ي شماره. خورد زنگ گوشيم. نداشتيم كالس فرداش و بوديم برگشته دانشگاه از تازه

 مخالفتي اونم گفتم، سينا به و شدم خوشحال خيلي. شدم جوري يه برد، كار به كه تون خونه ي كلمه از. مون خونه بياد خواد

 پلو، باقالي. كردم درست رو غذام. نبود جاشون سر وسايل از بعضي ولي بود مرتب و تميز البته كردم، مرتب رو خونه. نكرد

 .ريختم دورم و كردم باز رو موهام و عوض رو لباسام. بود ما سه هر ي عالقه مورد كه غذايي

 :سينا

 .شده رنگ اي نقره زنه، مي برق خوشحالي از داره چشات ـ

 .دن مي لوم خوب خيلي مختلف، شرايط در. شن مي رنگي اين باشم خوشحال كه موقع هر آره، ـ

 نه؟ شن، مي رنگ پر طوسي باشي، ناراحت اگه من، نفع به يكي ـ

 تو؟ نفع به يكي چرا فهميدي؟ كجا از آره، ـ

 .فهمم مي رو حالت كه اين براي. بود شده رنگ پر طوسي كردي، مي گريه داشتي كه روز اون ـ

 :داد ادامه

 شن؟ مي رنگي چه بشي، زده هيجان ـ

 .خودت با كشفش ـ

 .بوسيدم رو صورتش و بغلش تو پريدم. اومد فربد بعد ساعاتي

 :گفت و اش، سينه رو گذاشت رو سرم

 نگات داره حسرتي چه با خدا بنده كن نگاه من؟ بغل تو پريدي ها بچه مثل چرا! كردي شـــور سرت خير بكش، خجالت ـ

 نكردي؟ توجه جوري اين بهش وقت چند كنه؟ مي
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 :گفتم حرص با و برداشتم، اش سينه روي از رو سرم سريع

 .ببيني خواب تو كردم، بوست و بغل ديگه اگه جنبه، بي ـ

 :گفت كرد، مي بوسي رو و داد مي دست سينا با كه حالي در

 .اومدي حرف به و كشيدي خجالت خودت كه بگم بهت زودتر خواستم مي. كنه مي ام خفه عرقت گند بوي بهتر، ـ

 :داد ادامه و كشيد، صورتش به دستي

 !دن مي انجام تو از بهتر رو وظايف اين كه هستن ها خيلي. كنه مي آزرده رو صورتم لطيف پوست صورتت، زبر پوست ـ

 :گفت و زد، بهش چشمكي. گردوند بر سينا طرف به رو روش

 .بگو زياده ات تجربه كه تو سينا؟ نه مگه ـ

 :گفت و خنديد، سينا

 من براي. فهميدم زيادم ي تجربه از رو اين. كنه بوس رو صورتت بخواد دلت هم خيلي. شه نمي پيدا كه من خانوم از بهتر ـ

 .دونم نمي رو تو براي بهترينه، باران كه

. فازش يكي اون تو زد. شد گير جو و ديد رو يكي دوباره اين بهترينه؟ باران من؟ خانوم. كردم نگاش شده گرد چشمايي با

 نداشتم؟ خبر خودم كه بودم بوسيده رو اين كي من

 .كرد هدايتش مبل سمت به و فربد پشت گذاشت رو دستش و زد بهم چشمكي

 :فربد

 .سينا آقا ديگه نكنه درد شما دست ـ

 :سينا

 .پسر نداشت رو تو قابل ـ
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 :گفتم و كردم، دراز فربد براي رو زبونم

 .شدي ضايع كه ديدي ـ

 :گفت من به رو فربد

 .شه نمي باورم كه من شده؟ جوري اين كه گفتي بهش چي و كردي كار چي بدبخت اين با ـ

 اين بگم اطالعت جهت بايد ضمن در. خواند چشمام از سينا و گفتم دلم تو من. كنه كم رو تو روي گفتم بهش فقط هيچي، ـ

 .بيرون اومدم حموم از پيش دقايقي بنده. كنه مي خفه رو آدم عرقت گند بوي كه تويي

 نيست؟ خيس موهات چرا. بوئه بد قدر اين كه توئه شامپوي پس. تفاهمي عجب. هستينا پاتي تله اند! بابا نه ـ

 .كرد مي خشك رو موهام خودش مواقع از خيلي. كردم خشكشون دونه مي و پرسه مي داره الكي دونستم مي

 .رفتم بهش اي غره چشم و اومدم اي عشوه. كشيدم بلندم موهاي به دستي

 : گفتم ياره، مي در رو حرصش دونستم مي كه نازك باصداي

 سرما وقت يه تا كنم خشكشون بايد و پشته پر موهام. آقا باشه سرم رو علف تا چند كه نيستم تو مثل من ديگه، اينيم ما ـ

 .نخورم

 كتري روي از رو قوري. ببرم چاي خواستم مي همين براي و بود شده سرد هوا. آشپزخونه به رفتم و نشدم جوابش منتظر

 كابينت از رو شكالت. ريختم چاي تا سه هر تو گذاشتم، توش ليوان تا سه و برداشتم رو سيني. نجوشه چاي تا برداشتم

 .گذاشتم ليوانا كنار و برداشتم

 االن ولي. بود نيومده پيشمون كسي و بوديم تا دو خودمون فقط حاال تا. منم خونه اين خانوم كردم احساس بار اولين واسه

 كرديم، مي پذيرايي ازش و كرديم مي سرگرم رو مهمونمون بايد دومون هر. كردم مي پذيرايي بايد من و داشتيم مهمون

 .بگذره خوش بهش تا
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 رو سيني و نكردم تعارف بهش چاي قصد از. زدن مي حرف هم با و بودن نشسته مبل روي. بيرون اومدم دست به سيني

 .روشون به رو نشستم خودمم. ميز روي گذاشتم

 :گفت و انداخت، بهم باري تاسف نگاه فربد

 .جلوش بذاري كه اين نه مهمون، جلوي بگيري بايد رو سيني كه بفهمونم تو به نتونستم آخر من ـ

 :گفتم جانب به حق و دادم باال رو ابروهام

 .بشي اذيت تو خوام نمي همين براي و نوازم مهمون خيلي من كه دوني مي. كنه اذيتت عرق بوي ترسيدم آخه ـ

 .كردم بزرگت كه من نشناسه، رو تو كه بگو يكي به ـ

 بزرگ؟ بابا سالته چند ـ

 .دارم رو پنجاه تو جون به. فيسم بي بي من ـ

 .بذار مايه خودت جون از. فاميلشون كال و دخترات دوست مادر دخترات، دوست خودت، جون ـ

 :سينا

 .شد سرد كه بخورين چاي هم، تا دو شما ديگه كنيد بس ـ

 .كردم مي آماده رو شام ميز بايد كم كم. انداختم ساعت به نگاهي. زديم حرف كمي چاي، خوردن از بعد

 :گفت و شد، متوجه سينا

 .كمكت يام مي االن ـ

 :من

 .يام مي بر پسش از خودم. خواد نمي نه، ـ

 .چيدم سليقه با رو ميز. رفتم آشپزخونه به خودم و نشوندمش اصرار با
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 :من

 .بخورين غذا بياين ها، بچه ـ

 :گفت فربد و اومدن، هم با دوشون هر

 .انداختي راه بويي چه كه واي ـ

 .كرديم خوردن غذا به شروع و نشستن هم اونا. صندلي رو نشستم و زدم لبخند

 .بياد پيشمون بازم كه خواستم ازش من و رفت فربد غذا، خوردن از بعد

 هم كنار. چيديم ظرفشويي ماشين تو سينا كمك با رو ها ظرف. بخوابم برم زودتر چه هر خواستم مي و بودم خسته خيلي

 مي ناخنم شكستن از ماهي يه كه اين با. پام شصت روي گذاشت رو پاش شد پرت حواسش يهو كه بوديم وايستاده

 رو اشك سوزش و حس رو بدي درد. رفت ضعف دلم روش، گذاشت رو پاش كه وقتي. داشت درد كمي هنوز ولي گذشت،

 .ببينه رو ام چهره تونست نمي و بود پايين سرم. داشتم شون نگه و بشن سرازير نذاشتم. كردم احساس چشمام تو

 :گفت هولكي هول و شد، متوجه

 ....ببخ. نبود حواسم اصال باران؟ گرفت دردت ـ

 :گفتم و كردم، قطع رو حرفش و بلند رو سرم

 .نداره اشكالي ـ

 .همين نبود، حواسش. باشه عذرخواهي به نيازي كه بود نكرده كاري. كنه عذرخواهي ازم خواستم نمي

 :گفت ناراحتي با و كرد، نگام

 گرفت؟ دردت خيلي. زنه مي برق اشك از داره چشمات دوباره كه تو ـ

 .نداره درد االن. بود لحظه يه سينا، نيست مهم ـ
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 :گفت و گرفت، ازم بود دستم كه رو بشقابي

 .من با اش بقيه بخواب، برو تو ـ

 :گفت كه كنم، مخالفت اومدم

 .بخير شب كن، استراحت برو. شدي خسته خيلي امروز. بزني ظرفا اين به دست ذارم نمي بكشي هم رو خودت ـ

 تاپش. پوشيدم شلواركش همراه به رو رنگي صورتي تاپ. كردم حركت اتاق سمت به. دادم رو جوابش و زدم لبخندي

 .بود مناسب خواب براي و نخي اش پارچه كه بود اين اش خوبي و دكلته

 هميشه. بخوابم آرايش با تونستم نمي وقت هيچ. كردم پاك مرطوب دستمال با رو مختصرم آرايش لباس، تعويض از بعد

 .كردم مي پاكش خواب از قبل

 براي شايد. گرفتم استرس آگاه ناخود. بودم خسته خيلي. كشيدم دراز لذت با و زدم كنار رو لحاف. رفتم تخت سمت به

 براي خوابيد، مي و ميومد كه بود اون اول هميشه. بودم كرده عادت اش لحظه به لحظه حضور به. نبود كنارم سينا كه اين

 .برد مي خوابم كه بود اون حضور با من همين

 كمي هنوز ولي بستم رو چشمام كامل اطمينان با در، شدن باز صداي با. برد نمي خوابم. كنم آزاد رو فكرم كه كردم سعي

 .برد خوابم كم كم و كردم حس كنارم رو حضورش. داشتم استرس

 احساس. بود كافي دويدنم براي چاقوش برق ديدن. دويدم مي قوا تمام با كيه، بدونم كه اين بدون من و بود دنبالم نفر يه

 تو رو اش شوري اوقات بعضي. بود شده مخلوط بارون آب با اشكام. باريد مي شديدي بارون و بود شب. كردم مي ترس

 چيزي سياهي جز. كردم نگاه برم و دور به. زدم مي صدا رو سينا لب زير و بود آب خيس پام تا سر. كردم مي حس دهنم

 پام و نموند برام حالي ديگه كه دويدم انقدر. دويدم مي وجود اين با ولي لرزيدم مي سرما و ترس از. نبود هم نفر يه. نديدم

 هاش قدم صداي از رو اين. شد تر نزديك و نزديك من به مرد. برگردم كردم سعي. زمين خوردم صورت با و خورد پيچ

. كرد مي ام ديوونه كه بود چاقوش برق ديدمش، مي خوبي به و بود واضح برام خيلي كه چيزي تنها. فهميدم شنيدم، مي كه

 يك در مرد. كردم برخورد مانعي به كه عقب رفتم انقدر. رفتم عقب عقب ترس با و گذاشتم زمين روي و پشتم رو دستم

 با و شد بيشتر لرزم ترسناكش، لبخند اون و جمشيد ديدن با. روم به رو نشست. بودمش نديده هنوز. داشت قرار ام قدمي
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 جمشيد وحشتناك ي خنده جز به شنيدم، نمي رو صدايي هيچ. نيومد ولي بودم منتظرش. زدم صدا رو سينا بيشتري قدرت

 سريع. كردم وحشت. رفت جمشيد. روم افتاد چيزي يه كه قلبم تو بزنه خواست. جلو آورد رو چاقوش. بارون صداي و

 جلوم سينا خون غرق تن. زدم مي ضجه. كشيدم بلندي جيغ بود، افتاده زمين روي كه كسي ديدن با. كنار كشيدم رو خودم

 ام سينه به محكم و كردم بغل رو سرش. بود بسته عسلش مثل چشماي و خورده قلبش به چاقو. بميرم خواستم مي. بود

 .فشردم

 :زدم صداش بلند گريه با همراه

 . عزيـــزم سيـــنا، ـ

 .نشنيدم جوابي

 زندگي االن هم اون نبودم، احمق من اگه ميومد؟ سرش باليي همچين من خاطر به بايد چرا. بودم شده متنفر خودم از

 .داشت رو خودش

 .بودم بسته رو چشمام. خورد مي صورتم به و گرفت بيشتري شدت بارون

 و بودم خودمون اتاق تو. نبود بارون و خيابون اون از خبري. كردم باز رو چشمام كردم، احساس صورتم روي كه سوزشي با

 ي گريه بلند صداي جز به شنيدم نمي هيچي. بود زده زل من به نگراني با كه افتاد سينا به نگام. بود روشن خواب چراغ

 ....ولي ديدم مي رو هاش لب حركت. خودم

 كه اين بدون. خودم سمت كشيدم رو سرش و كردم حلقه گردنش دور رو دستم آگاه ناخود. دادم دست از رو اختيارم

 اونا شد نمي باورم. ريختم مي اشك بيشتري شدت با. گذاشتم اش سينه روي رو سرم باشم، داشته خودم روي كنترلي

 تو. بازوهام روي گذاشت رو دستش آروم و كرد مكثي شده، شوكه كردم احساس. كنارمه االن سينا و بوده خواب همش

 .شدم گرم كم كم و شد كمتر بدنم لرز و رفتم فرو گرمش آغوش

 :گفت ماليمت با كه شنيدم رو صداش

 .شدي جوري اين كه همين براي خانومي، مشغوله فكرت. همين ديدي، خواب يه فقط تو. جان باران بخواب بگير ـ
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 .كنم ولش خواستم نمي! كنه عين دقيقا. چسبيدم بهش تر محكم و نذاشتم كه كنه جدام خودش از خواست

 .كنيم مي صحبت هم با فردا عزيزم، بخواب بگير ـ

 :گفت و كرد، بغلم تر محكم بود، شده ترسم متوجه

 .بخواب بگير آروم عزيزم، جام اين من نترس، ـ

 .مونه مي پيشم شدم، آروم حرفش اين با

 چرخيدن با و رفت بين از اونم. بود مونده هقم هق فقط و اومد بند ام گريه كم كم. كردم حس موهام تو رو دستاش حركت

 .برد خوابم موهام تو سينا دستاي

*** 

 و كشيدم خجالت وضعمون از. شده حلقه دورم هم اون دستاي و سينام آغوش تو كه ديدم تعجب با و كردم باز رو چشمام

 ديده؟ دكلته تاپ اين با رو من يعني. كنار بكشم رو خودم كردم سعي

 حركات ياد. بغلشم تو چرا كه فهميدم تازه و شد سيخ تنم موهاي بودم، ديده كه خوابي به فكر با. افتادم ديشب ياد يهو

 مي ديشب ي گريه براي چشمام. بود صبح شش انداختم، ساعت به نگاهي. بميرم خجالت از خواست مي دلم. افتادم خودم

 اين به بودم، ديده كه خوابايي از كدوم هيچ. بود واقعيت عين اون. كردم فكر خوابم به. كرد مي اذيتم جوري بد و سوخت

 .برد خوابم و بازوش رو گذاشتم رو سرم دوباره. بودم گرفته قرار موقعيتش تو واقعا انگار. نبود صورت

*** 

 روي بذاره رو سرم خواست مي و بود شده بيدار سينا. پريدم خواب از شدنم، جا به جا احساس و تخت خوردن تكون با

 .شدم بيدار كه بالشم

 : سينا

 .بخير صبح شدي؟ بيدار ـ
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 .رفتم خواب تازه نه، گفتم، دلم تو

 :گفتم و شدم، بلند منم

 .بخير صبح ـ

 خوابيدي؟ راحت ديشب خوبي؟ ـ

 :بدم رو جوابش و بدزدم، ازش رو نگام كردم سعي

 .آره مرسي، ـ

 .بيرون رفتم و كردم عوض رو لباسام منم. شد خارج اتاق از حرف بدون و پوشيد رو تيشرتش

*** 

 اتاق از رو صداش. خوندم مي كتاب و بودم نشسته ها مبل از يكي روي هم من و بود كامپيوتر پاي و خودش اتاق تو سينا

 .شنيدم

 :سينا

 .لحظه يه بيا باران، ـ

 .پيشش رفتم و شدم بلند. دادم بدنم به قوسي و كش و بستم رو كتاب. بود شده خسته كمي چشمام

 .بله ـ

 :گفت خنده با سينا

 .شده نمك با خيلي ببين، رو سيما عكس و جا اين بيا ـ

 شاهين سمت به نگام. بود شده بزرگ شكمش و شده چاق. بود سينا با حق. افتاد سيما عكس به چشمم و جلو رفتم ذوق با

 .گرفت ام خنده. گرفتم اشتباه هم با رو شاهين و سينا كه افتادم اوال ياد. گذاشته سيما شكم روي رو دستش كه كشيد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٢٢ 

 خندي؟ مي چرا تو ـ

 :من

 ....ولي قولويين دو انگار اول نگاه در هستين؟ هم شبيه انقدر شاهين و تو چرا هيچي، ـ

 پرروتر هست، كه ايني از دونستم مي. نگفتم ولي كنه، مي جدا اون از رو تو و اس ديگه چيز يه تو چشماي بگم خواستم مي

 .شه مي

 :گفت و كرد، نگام كنجكاوي با سينا

 چي؟ ولي ـ

 .بزنيم قدم بارون زير خواستيم مي كه روزي همون. كرده قطع من ي درباره رو حرفش هم، اون بار يه افتاد يادم

 :گفتم خودش مثل

 .گفتم بهت روزي يه شايد نيست، مهم ـ

 كني؟ مي تالفي داري ـ

 . در اون به اين ـ

 شدي؟ نمي بيدار زدم مي صدات چي هر ديشب چرا ـ

 دوباره سينا كه كنم فراموشش خواستم مي لحظه اون در ولي رفت نمي يادم. كردم نگاه بهش ترس با خواب، آوري ياد با

 .انداخت يادم

 زدي؟ صدام بار چند ـ

 :گفت و كشيد، عميقي نفس
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 دادم، هم تكونت. ندادي رو جوابم كردم صدات چي هر. بيني مي خواب داري فهميدم و شدم بيدار هقت هق صداي از ـ

 خواب. شدي من متوجه اون با كه بود سيلي راهم آخرين. زدي مي ضجه يهو بعد و صدا رو اسمم لب زير بود فايده بي ولي

 كني؟ تعريفش برام شه مي بود؟ بدي

 .نه يا كنم تعريف براش داشتم ترديد

 .بود بد ـ

 .جزييات تموم با كردم، تعريف براش رو خوابم آروم آروم

 :گفت و كرد، اي خنده سينا

 شدم؟ عزيز من مرده كي كردي؟ مي گريه جور اون من براي داشتي ـ

 .شد ساكت كه رفتم بهش اي غره چشم

 باشه؟ نكن، فكر بهش ـ

 .داشت برنمي سرم از دست بود، واقعيت عين خواب اون كه اين حس و شوره دل ولي دادم تكون رو سرم فقط

*** 

 :گفت كه مبل رو بوديم نشسته

 باشه؟ مهموني مناسب كه داري لباسي تو ـ

 باشم؟ داشته خبر بايد من گرفتين، شما رو لباسا ـ

 :گفت و كرد، فكر كمي

 .بخريم لباس برات و بريم بايد ـ

 چرا؟ ـ
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 بيشتر چون گرفتن، هم جشن. اومدن ايران از تازه. ببينه رو من خواد مي مامانش. اش خونه بريم كرده دعوتمون پويا ـ

 .هستن جا اين اقوامشون

 كيه؟ آها، ـ

 .شو آماد پاشو شب، فردا ـ

 كجا؟ ـ

 .ديگه لباس دنبال ـ

 نارنجي شال دنبال. سفيد جين شلوار همراه به نارنجي تونيك. زدم سفيد نارنجي، تيپ. پوشيدم رو لباسام و اتاقم تو رفتم

 ديگه اين. نداشتم شالي همچين كه من! وا. افتاد رنگي قرمز شال به چشمم. نكردم پيداش گشتم، چي هر ولي بودم، رنگم

 شده عوض رنگش و بود شال همون. كرده كاري خراب خان سينا كه شد دار خبر شصتم. شال رو كشيدم رو دستم چيه؟

 ماشين تو انگار رو شون همه كه بود جا اين بدبختي. بود كرده تغيير تاشون شيش رنگ. كردم نگاه شاالم ي بقيه به. بود

 .كنم سرم خواستم مي كه بود هموني بود، دست يه رنگش كه شالي تنها. بود شده پاتي قاطي رنگاشون و بود انداخته

 :زدم صداش حرص با و بلند

 سينا؟ ـ

 :زد داد اتاق يكي اون از اونم

 گرفتي بلندگو. راحت خيلي ها، گم، مي منم جان، سينا بگو و پيشم بيا كني؟ مي بيداد داد چرا. زره فوالد مادر زهرمار، ـ

 رو تو جور بايد خودم و باشه كسي كنم نمي فكر كه من از بعد البته. تو جون شوهر بدبختيه، چه. زني مي هوار هي و دستت

 .بكشم

 بگي بايد تو خواب، تو حتي كنم، نمي كاري همچين وقت هيچ كه كنم مي اضافه اسمت آخر به رو جان من وقتي پررو، چه ـ

 !سينا جان
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 و ديوار به رو سرش خواستم مي. طور همين هم رو شون بقيه. دستم رو انداختمش و برداشتم لباسي چوب روي از رو شالم

 رسه، مي خودش به دخترا عين و كنه مي نگاه توش رو خودش داره و وايستاده جلوش بودم مطمئن كه اي آينه اون يا

 بهش كه وقتي اون از. كردم توهم رو اخمام. بگيرم خودم به جدي ي قيافه كردم سعي و حركت اتاقش سمت به. بكوبم

 كه كردم مي كاري هم من و بياد در من حرص تا كرد مي كاري يه اون. داشتيم زياد بازيا مسخره اين از باش، خودت گفتم

 .بوديم شده ها بچه عين. بياد در اون حرص

 :سينا

 كسي دل سوار و وايستاده جاش سر سرسخت، و نيست بردني من دل كه نكن خوش رو دلت الكي. نيست خبرا اين از ـ

 كدومشون هيچ جواب در شنيدم، جان سينا مختلف هاي لحن با و دخترا اقسام و انواع از زياد. بشه ذارم نمي يعني شه، نمي

 ....از باالتر خيلي من. نداري هم تو باش طمئن م.نداشتن رو لياقتش چون نگفتم، سينا جان

 وايستاده آينه جلوي. بود درست حدسم. افتاد بود، دستم در كه هايي شال و من به نگاش. كردم نگاه بهش و باز رو اتاق در

 .بود پوشيده تيشرت يه همراه به رنگ، ذغالي شلواري و كت. كرد مي درست رو موهاش داشت و بود

 .بود كننده ديوونه عسليش هاي چشم. كرد نگام نمايي مظلوم با و شد كور نطقش

 .دوختم صورتش به و گرفتم چشماش از رو نگام

 :گفتم و باال آوردم رو شاالم

 چيه؟ اينا ـ

 :گفت باري، تاسف حالت با و شد خارج نمايي مظلوم از

 مي استفاده ازش حجاب براي و شاله اينا اسم چين؟ اينا دوني نمي كه هستي دختري جور چه تو شه؟ مي مگه دوني؟ نمي ـ

 ....و شه

 .كردم قطع رو حرفش پس وسط، ريزه مي برام رو شال و حجاب ي تاريخچه كنم، صبر ديگه ذره يه اگه گفتم خودم با

 كردي؟ جوري اين رو اينا چرا بگي بهم تو بودم منتظر ـ
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 :گفت و شد، مظلوم دوباره

 .شد شكلي اين كه ماشين تو بندازم رو شاالت و كنم خوبي حقت در خواستم مي. بشه شكلي اين خواستم نمي تو جون به ـ

 :گفتم جديت همون با

 .كردم باور منم و گفتي تو. رفته در دستت از شمارشون كه همونايي و خودت جون ـ

 .كن سرت ديگه يكي خيال، بي حاال ـ

. بود بسته هم خودمون اتاق در. خودم اتاق به رفتم و بيرون اومدم اتاقش از. رفتم بهش اي غره چشم و ندادم رو جوابش

 كارم از. بشه خودش خواستم ازش كه بود خودم تقصير. كردم انتخاب سفيد شال يه درنهايت و كردم جا به جا رو ها شال

 .بودم تر راحت باهاش خيلي جوري اين چون نبودم، پشيمون

 .انداختم خودم به رو آخر نگاه و پوشيدم رو شرت سويي

 .بوديم نرفته خريد هم با حاال تا. بودم بلد رو دانشگاه تا خونه مسير فقط نداشتم، محيط با زيادي آشنايي بيرون، رفتيم

 :گفت و داشت، نگه بزرگي خريد مركز جلوي

 ....ممكنه و شلوغ جا اين. نشو جدا من از ـ

 .بودم حفظ از رو حرفاش

 .باشه ـ

 .داخل رفتيم ديگه هم با و گرفت رو دستم. شديم پياده دومون هر

 .بودم چشم تو جوري بد و داشت فرق شون همه با تيپم. بود روم زيادي هاي نگاه

 شاهين سينا، فهميدم كه بود جا اون. كردم برخورد سينا به و بگيريم لباس بوديم رفته ها بچه با كه افتادم روزي اون ياد

 برسه روزي يه كردم نمي هم رو فكرش. زدم لبخند دليل بدون و آگاه ناخود. بود گرفته حرصم دستش از قدر چه. نيست
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. كردم جمع رو لبخندم و اومدم خودم به كرد، مي صحبت گوشم كنار كه سينا صداي با. بخرم لباس و بيام خودش با كه

 .بودن كرده شك من عقل به ها خيلي حتما

 زدي؟ قاط نكنه نديدم، داري خنده چيز هيچ و كردم نگاه رو جا همه من خندي؟ مي چي به داري تو ـ

 :گفتم آرامش با و كردم نگاش. كنم كم رو روش خواست مي دلم آي. سمتش چرخوندم رو سرم

 .گرفتم رو تاثير اين تو از من و. تويي زد، خواهد و زده هم هنوز و بود زده قاط كه اوني مفتشي؟ شما، ـ

 .هست چيزيت يه تو. شم مي نااميد ازت دارم جدي جدي نه، ـ

 .بخوره حرص تا دادم مي نشون سرد خون رو خودم بودم، فهميده چون منم. بياره در رو حرصم خواد مي دونستم مي

 .هست چيزي يه كن فكر تو ـ

  چيزي؟ چه وقت اون ـ

 .نداره ربطي تو به دبگه اون ـ

 :گفت و داد، نشون دست با رو اي مغازه

 .مني پيش كه وقتي تا البته داره، ربط من به تو چيز همه كه حضورت به عرضم هرهر، ـ

 .مغازه تو رفتيم و نگفتم هيچي

 .ببينه تنم تو سينا نذاشتم حتي. آوردم درشون بالفاصله و نشستن دلم به اصال ولي كردم پرو لباس تا چند

 .بودم نكرده پيدا باشه، پسندم مورد كه رو لباسي هنوز من و بوديم گشته رو پاساژ كل تقريبا

. كرد اخمي و رسيد لباس به نهايت در و گرفت رو نگام رد هم سينا. گرفت رو چشمم لباسي يهو كه بوديم دوم ي طبقه

 .بپوشمش تونستم نمي و بود لختي خيلي كه حيف
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 شده كار تور كمي لباس پايين. بودن ظريف خيلي بنداش. ميومد زانوهام روي تا كنم فكر. بود كوتاه و رنگ قرمز لباسي

 كرده كوتاه رو نامزدي لباس انگار. بود دخترونه زيادي. اومد خوشم مدلش همون از. كرد مي عروسكي رو مدلش و بود

 .بود شده كار ريز سنگاي با روش و بود شل اش يقه. داشت پف هم كمي. بودن

 :گفت جديت با سينا

 خواي؟ مي رو قرمزه لباس ـ

 :من

 .بپوشمش شب فردا براي تونم نمي و لختيه خيلي اون نه، ـ

 :گفت و زد، لبخندي. داد فشار بود دستش تو كه رو دستم. خوندم چشماش تو رو تحسين

 .كن نگاه رو لباس همون كنار ـ

 و اومد خوشم اونم مدل از. خورد مي كوتاهي كت روش كه بود رنگي ذغالي و بلند لباس. كردم نگاه بود گفته كه جايي به

 .مغازه تو رفتيم هم با. كنم پروش برم گرفتم تصميم

 .داشت آوري چندش العاده فوق ي قيافه شون يكي. زدن مي حرف هم با و بودن نشسته جوون پسر تا دو

 ي گوشواره بينيش، ي پره و اش چونه روي. بود كشيده آبي رنگ به غليظي چشم خط و بود كرده تتو رو ابروهاش

 نگاش از. كرد مي نگام بدي خيلي طرز به و بود پوشيده تنگي هاي لباس. بود انگشتر از پر دستاش. بود انداخته كوچكي

 .كرد نگاه بهم و پايين آورد رو سرش و فهميد رو احساسم. كردم نزديك سينا به رو خودم و ترسيدم

 : گفت انگليسي به و كرد سينا به رو داشت بهتر ظاهري كه پسره يكي اون

 خواستين؟ مي رو لباس كدوم. اومدين خوش ـ

 :داد جواب كرد، مي نگاه اون چشماي تو كه طور همون سينا. بود من به هنوز پسره نگاه

 .بدينش شم مي ممنون ويترينه، پشت كه رو رنگي ذغالي لباس. ممنون ـ
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 :گفت كرد، مي نگاه رو من داشت كه اوني به رو پسره

 .بيار براشون خواستن كه رو لباسي برو رابرت، ـ

 رو خودش بود نزديك پسره. داشتا جذبه هم سينا اين. افتاد سينا خشمگين نگاه به نگاش و اومد خودش به تازه پسره

 گرفته ام خنده. شد جيم سريع خودش و دوستش دست داد و آورد رو لباس. اومد مدتي از بعد و رفت سريع. كنه خيس

 .بود

 .برسه سينا گوش به قشنگ سرم تا شدم بلند پا ي پنجه رو

 :گفتم خنده با

 !جذبه بابا ـ

 :سينا

 .شد مي چي دونست مي خدا رفت نمي اگه پررو، ي پسره ديگه، اينه ـ

 كامل تونستم نمي رو زيپش. باشه خوب كه ميومد نظر به. پوشيدم رو لباس و پرو اتاق تو رفتم. دستم داد رو لباس پسره

 .شد زده پرو اتاق در نه؟ يا بگم سينا به كه رفتم مي كلنجار خودم با داشتم. باال بكشم

 :سينا

 باران؟ پوشيدي ـ

 :من

 ....اما آره، ـ

 :سينا

 چي؟ اما ـ
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 .ببنده رو زيپم بياد تا بگم بهش گرفتم تصميم

 :من

 .تو بيا ـ

 .شديم مي جا دومون هر و بود بزرگ شكر رو خدا. پرو تو اومد و كردم باز رو در

 .ببينه بود نتونسته خوبي به هم بار دو هر. بودتم ديده تاپ با بار دو. كرد نگام جوري همين لحظه چند

 :گفتم و زدم، پهلوش به آرنجم با محكم

 .باال بكشي رو مسخره زيپ اين تا بياي گفتم كني، نگاه رو من و تو بياي نگفتم ـ

 :گفت و خنديد، بهم

 .بچرخ ـ

 .كرد مي معذبم همين و خورد مي بدنم به دستاش. باال كشيد و گرفت رو لباس زيپ. پايين انداختم رو سرم و برگشتم

 .كنار كشيد رو دستش و فهميد صورتم حالت از

 :گفت و كرد، نگام

 .ياد مي بهت خيلي ـ

 .بردارم رو لباس همون شد قرار. بود سينا با حق

 :من

 .بيرون برو ـ

 :سينا

 .نپوش رو لباسات فقط باشه، ـ
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 :من

 چرا؟ ـ

 .يام مي االن گفت و بيرون رفت

 .بپوشم رو لباسام نبايد چرا كه كردم مي فكر داشتم تعجب با

 .شنيدم رو سينا صداي بعدش و خورد در به اي تقه

 :سينا

 .كن باز رو در ـ

 :گفت و زد، مهربوني لبخند. كردم نگاش هيجان و خوشحالي با. سمتم گرفته رو قرمزه لباس ديدم و كردم باز رو پرو در

 .شي نمي معذب من جلوي و ياي مي بر پسش از خودت نيست، مشكلي و بغله زيپش. ياد مي بهت كه مطمئنم. بپوشش ـ

 .شدم خوشحال كارش از و كشيدم خجالت حرفش از

 :من

 .بپوشم تونم نمي جايي رو لباس اين ـ

 :سينا

 ....يا و زنونه مهمونياي. شه نمي چرا ـ

 :من

 چي؟ يا و ـ

 :گفت خنده با و زدن، برق چشماش

 .ديگه پوشيش مي روزي يه باالخره. بپوشش فعال هيچي، ـ
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 باال كشيدم راحتي به رو زيپش. كردم عوض رو لباسام و بستم رو در. زدم لبخند بهش خوشحالي با و گرفتم ازش رو لباس

 حسابي و بود بيرون هم پاهام. بود شده رنگش بيشتر جلوه باعث و ميومد پوستم به خيلي رنگش. كردم نگاه خودم به و

 نمي ازم هيچي و زمين توي رفتم مي و شدم مي آب سينا جلوي وگرنه بود بغل از زيپش كه كردم شكر رو خدا. ميومد بهم

 .شدم خارج پرو از و آوردم در رو لباس. بود زانوم باالي تا و تر كوتاه كردم مي فكر كه چيزي اون از. موند

 :گفت لبخند با سينا

 بود؟ خوب ـ

 :گفتم و خنديدم،

 .عاليه ـ

 ذغالي شلواري و كت آخر، در و پوشيد شلوار و كت دست چند اونم. رسيد سينا خريد به نوبت من، لباساي خريد از بعد

 خودم انتخاب لباساش همه. كرد انتخاب رنگا همون از تركيبي و راه راه كرواتي و كمرنگ صورتي پيراهن همراه به رنگ

 دوري يه خواستيم مي حاال و بوديم كرده رو خريدامون. زديم مي چرخ پاساژ تو داشتيم. بوديم شده ست هم با خوب. بود

 .بزنيم

 .اومدم خودم به سينا صداي با

 :سينا

 باران؟ ـ

 :من

 بله؟ ـ

 :گفت و كرد، مكثي

 بگيريم؟ حلقه بريم هستي ـ
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 حلقه؟ كردم، نگاش تعجب با

 :من

 شيم؟ مي جدا هم از ديگه وقت چند تا وقتي بگيريم، حلقه ما كه داره لزومي چه چي؟ براي حلقه ـ

 .اولش حالت به برگشت سريع ولي شد آزرده عسليش نگاه لحظه چند براي كردم احساس

 :سينا

 چند دانشگاه هاي بچه همين خود اصال ندارن؟ حلقه چرا گن نمي بعد كنم، مي معرفي نامزدم عنوان به رو تو جا اون من ـ

 كني؟ نمي دستت رو ات حلقه چرا كه گفتن تو به بار

 .بود سينا با گفت،حق مي راست

 :من

 .بگيريم بريم خوب گي، مي راست ـ

 :گفت و زد، برق چشماش

 .بريم ـ

 :من

 .بخوريم بستني يه بريم اول ـ

 :سينا

 .باشه ـ
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. نبود ام حالي گرما و سرما. بودم بستني عاشق بچگي از. داديم بستني تا دو سفارس و بود جا اون كه اي كافه سمت رفتيم

 قهوه اونا. شاپ كافي رفتيم مي مارال و رها با مواقع از خيلي. خوردم مي بستني بايد حتما تابستون، تو چه و زمستون تو چه

 .بستني من و خوردن مي نسكافه و

 گذاشتم رو قاشق و كشيدم خوردن از دست. كنه مي نگام خنده با داره سينا ديدم كه خوردم مي رو ام بستني داشتم ولع با

 .كاسه تو

 :سينا

 .شن نمي سير خوردنش از و شن مي شاد بستني خوردن با كه شدي هايي بچه اين مث كردي؟ فرار قحطي از مگه تو ـ

 :من

 عزا از دلي خواستم مي. كنار گذاشتمش كه اومد فشار بهم خيلي مدت، اين تو. خوردم مي بستني رو سال روز هر من نه، ـ

 .هاست بچه همون مث دلم بده؟ مگه بيارم، در

 :سينا

 خيلي فندقي، خانوم گم مي بهت تكراريه، خيلي كوچولو خانوم نه، ولي كوچولو، خانوم گم مي بهت بعد به اين از پس ـ

 بود؟ گفته بهت كسي حاال تا رو اين فندوقي، شبيه

 :گفتم و انداختم، بهش سفيهي اندر عاقل نگاه

 شكليه؟ چه فندق بگين شه مي. بود زيبايي نطق آرام، جناب خب ـ

 :سينا

 و بخورتش درسته داره دوست آدم و گرده تقريبا صورتش. صورتيه لپاش و خوشگله خيلي حتما،. نداشت رو شما قابل ـ

 .بشه كه شه نمي ولي. بگيره گاز رو لپاش

 .كني حال كه بدم نشونت گرفتني گاز يه. نيارم خودم روي به كردم سعي
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 :گفتم خيالي بي با

 با كه شده مواقع از خيلي و فندقم عاشق خودم من گين مي چي كه دونم مي. كشيدم رو درد اين خودم دونم، مي آره ـ

 . كني استفاده كار اين از توني مي هم تو شكستمش، دندون

 . خنديد مي هرهر كه افتاد سينا به نگام. بگير گاز رو لپم بيا گفتم بهش حرفم اين با. شدم خودم سوتي متوجه تازه

 :گفت خنده ميون

 هر. اس ژله مث و شه نمي شكسته كه فندقيه تنها كه اينه من درد بشكنمش؟ كه اينه تو نظر حاال. بود قشنگي سوتي ـ

 . افته مي دستت از و ره مي در بازم كني، مي كاري

 :گفتم و شدم، بلند صندلي روي از. بود شده تموم ام بستني

 . برسي فندق خود به تو تا شه نمي شكسته وقت هيچ فندق اون پوست كه بگم رو اين فقط. باشي موفق ـ

 :سينا

 . اميدت از مرسي واقعا ـ

 .بيرون اومد سرم پشت هم سينا. شدم خارج كافه از و نزدم حرفي

 عين در و ساده ي حلقه يه دنبال. چرخيد مي ها حلقه و ها انگشتر روي نگام كرديم حركت ها فروشي طال از يكي طرف به

 . كردم پيدا خواستم، مي كه رو چيزي اون تا گشتيم كمي. بودم زيبا حال

 يه هم خودش. بود موافق انتخابم با هم سينا. بود شده كار نگين روش كه زرد، و سفيد طالي از تلفيقي كه ظريف اي حلقه

 كار توش زرد طالي و نداشت نگين كه تفاوت اين با بود، خودم ي حلقه شبيه كه. كرد انتخاب شيك و مردونه ي حلقه

 .بود نشده

 . جلومون گذاشت و آورد رو سيني بياره برامون رو ها حلقه خواستيم فروشنده از و مغازه داخل رفتيم

 . آورد باال بود دستش تو كه رو دستم و برداشت رو بودم كرده انتخاب كه رو اي حلقه سينا
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 لذت با و انداخت انگشتم به طمانينه با و آروم رو حلقه خودش بكشم، عقب رو دستم بده اجازه و بزنه حرفي كه اين بدون

 جلوه بود، ساده كه حال عين در حلقه. شدم خيره دستم به خودمم. شد خيره داشت، رنگي قرمز الك كه سفيدم دستاي به

 .  ميومد ام كشيده انگشتاي به و داشت خاصي ي

 رو سرم و گرفتم دستم از رو نگام. نكرد رو كار اين كردم صبر چي هر ولي كنه دستش رو اش حلقه سينا بودم منتظر

 . كرد مي نگام مهربوني لبخند با داشت باال آوردم

 :گفت دلخوري و گونه بچه لحن با

 . بدي انجام رو كار اين كه توئه نوبت حاال و كردم دستت رو ات حلقه من كني؟ دستم خواي نمي ـ

 مردونه دستاي به بعد و حلقه به كمي گرفتم دستم تو رو چپش دست و برداشتم رو اش حلقه بزنم، حرفي كه اين بدون

 . انداختم انگشتش تو رو حلقه و كردم نگاه اش

 داد و جيغ صداي. اومد مغازه ي شيشه شدن شكسته صداي بعدش و تير صداي كه كرد مي حساب رو ها حلقه پول داشت

 رو انداختم و گردنم پشت انداخت رو دستش بالفاصله و شيشه سمت برگردم نذاشت سينا شنيدم مي خوبي به رو مردم

 . زمين

 :گفت عصبانيت با و لب زير

  كنن؟ مي غلطي چه اينا پس لعنتي ـ

 :گفت و كرد، نگاه بهم نگراني با

  خوبي؟ تو ـ

 :من

  شده؟ چي آره ـ

 :گفت هولكي هول
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 . پيشت يام مي سريع خيلي من نخور تكون جات از و بمون جا همين ـ

 . شد بلند كنارم از و آورد در رو اش اسلحه

 . رفت در سمت به عقب عقب

 :من

 . باش خودت مواظب ـ

 :گفت و گذاشت، هم روي رو چشماش

 . فندقي خانوم چشم ـ

 شده خالي فروشي جواهر. شنيدم تير صداي ديگه بار چند خبره چه دونستم نمي. بيرون رفت دو با و برگشت زد لبخندي

 . بودن شده خارج پاساژ از ها خيلي بودم نگران خيلي. مغازه از بيرون بودن رفته همه. ميومد گريه و جيغ صداي تنها و بود

 به. كردم نگاه رو بيرون و شدم بلند زمين روي از ولي نه، يا درسته كارم دونستم نمي. گذشت مي سينا رفتن از دقايقي

 . كرده گل فضوليم االن گفتم خودم با جهنم

 كه خوني ديدن با كردم نگاه دقت با كمي شد مي شنيده جا اون از گريه صداي و بودن شده جمع جا يه مردم از اي عده

 . شدم حس بي بود، ريخته زمين روي

 و شدن اشك از پر چشمام. بايستم پام روي بتونم و كنم كنترل رو خودم بتونم تا زدم تكيه در كنار ديوار به و جلو رفتم

 دو و شدن متفرق مردم يهو كه بود شده ريخته خون به چشمم. نشستم زمين روي و خوردم سر ديوار روي از آروم آروم

 مي. برانكارد روي گذاشتنش هم كمك با. كنارش نشستن كنار، زدن رو همه جمعيت بين اومدن دست به برانكارد نفر

 . نداشتم حسي هيچ ولي شم بلند خواستم

 سينا كه اين كردم نگاه بيشتري دقت با كردم شك چشمام به. بود خوابيده برانكارد روي كه افتاد فردي صورت به چشمم

 . گذاشتم هم روي رو چشمام و كشيدم عميقي نفس. زدم لبخندي و كردم پاك رو اشكام. نبود
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 :گفت هولكي هول و كرد، باز رو در سينا اومدم خودم به در صداي با

 .... كه پاشو پاشو ـ

 . باال برد كمي رو صداش كرد نگام خشم با و كرد ول رو حرفش خورد، من به كه چشمش

 :سينا

 هر خودت واسه و نكردي گوش چرا نخور؟ تكون جات از نگفتم بهت من مگه نشستي؟ در جلوي و جا اين اومدي چرا تو ـ

 جلو گم مي كه دونم مي چيزي يه من. آوردي شانس. احمق شد، رد گوشت بيخ از خطر كني؟ مي خواد مي دلت كه كاري

 .... ميومد سرت باليي اگه. نيا

 :گفت و كرد، مكثي

 زيادي. كني گوش حرفم به بايد مني با كه وقتي تا باشه بهت حواسم بايد و امانتي دستم كه بفهم نفهم،. بود گير منم پاي ـ

 بكني خواد مي دلت غلطي هر توني مي كه است موقع اون بابات، ي خونه رفتي موقع هر. آوردي در دمت كه خنديدم بهت

 . جون دختر

 مگه حاال شدم كي نگران بگو رو من هه،. باشه اين واكنشش كردم نمي هم رو فكرش بودم شده شوكه العملش عكس از

  كرد؟ مي جوري اين كه بود شده چي

 :باال بردم خودش مثل رو صدام كمي و كردم اخمي

  دي؟ مي رو اي اجازه همچين خودت به كه مني ي كاره چه تو اصال زني؟ مي داد من سر حقي چه به تو ـ

 :دادم ادامه و زدم، پوزخندي

 قبول رو كار اين چرا داري، وحشت هم خودت دوستاي و خودتون آدماي از و ترسي مي انقدر كه تو. گيره پات كه ـ

 ي نامه بپذيري؟ زني مي حرف ازش خودت كه رو امانتي همچين بودي مجبور مگه شدي؟ شغل اين وارد چرا اصال كردي؟

 مسئوليت بي آدم بگم بايد. بگيري عهده به رو مسئوليت اين كه كردي قبول خودت بودم، نفرستاده برات كه شوم فدايت

 . نكنم كار چي يا و كنم كار چي بگي من به نداري حق تو رم مي هم بابام ي خونه به ديگه وقت چند تا. هستي سستي و



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٣٩ 

 . كنم اش خفه خواست مي دلم. بود شده بيشتر جذابيتش حالت اون تو. بيرون بود زده گردنش رگ

 هاي نايلون. خودش سمت كشيد و گرفت خشونت با رو دستم كه بشم رد كنارش از خواستم مي شدم بلند زمين روي از

 مهارت با و پاركينگ تو رفتيم سريع. داره عجله چرا دونستنم نمي. بيرون رفتيم دو با و برداشت زمين روي از رو لباسا

 . كرد حركت سرعت با و آورد بيرون پاركينگ از رو ماشين خودش، خاص

 :گفتم بود، صدام تو كه حرصي همون با

  چيه؟ جريان ـ

 :سينا

 . بكشن رو من خوان مي كه بگيريم نتيجه تونيم مي و گرفتنش اشتباه يعني. خورده تير من جاي به نفر يه ـ

 . زدم خيالي بي به رو خودم لرزيد تنم و افتادم خوابم ياد

 :من

  بردنش؟ اومدن كه بود هموني نكنه ـ

 :سينا

 . بود خودش ـ

 هم ديگه پليس تا چند سينا، بر عالوه. شديم پياده و ايستاد شيك بيمارستاني جلوي. شدم ساكت منم. نزد اي ديگه حرف

 برگرديم بايد گفت سينا كه بوديم جا اون ساعتي دو يكي، رفت اونا سمت به سينا و صندلي رو نشستم من. بودن اونجا

 . خونه

*** 

 . رفتيم مي خونه سمت به و بوديم ماشين تو

 :پرسيدم سردي لحن با
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  بودن؟ زده تو جاي به رو آقا اين ـ

 :سينا

 مي رو اون و گيرن مي اشتباه رو خدا ي بنده اون كه. بكشن رو من تا بود فرستاده رو نفر سه. بودن خودش آدماي آره ـ

 . بوده ديگه هم مث تقريبا لباسامون چون زنن،

 :من

  خوبه؟ اون حال ـ

 :سينا

 . آره ـ

 . تو رفتيم تايي دو و برداشت رو وسايلمون و لباسا سينا. خونه رسيديم كه بود دوازده نزديك ساعت

 يكي روي و برداشتم رو تاپم لپ. گذاشتم گاز روي و كردم آب رو كتري. شستم رو صورتم و دست كردم عوض رو لباسام

 بازش. دارم ايميل يه رها طرف از ديدم و كردم باز رو باكسم اين. بودم نكرده چك رو ايميلم بود قت خيلي نشستم مبال از

 ي بقيه و مارال با كه جمعي دسته عكس تا چند. بود شده خوشگل چه جونم اي. اومد در اش عروسي هاي عكس و كردم

 همه براي دلم. بود خوب خيلي آرايشش. بودن آرين و خودش هم تايي چند. بود فرستاده برام رو بودن انداخته دوستانم

 رنگ و كرده نازك رو ابروهاش. بود شده زنونه مارال ي قيافه. باشم پيششون خواست مي دلم و بود شده ذره يه شون

 كرده عقد هم مارال و رامين. داد مي نشون باال رو سنش كمي ولي ميومد، بهش. بود كرده مش هم رو موهاش. بود كرده

 شون عروسي تو تونستم مي بيامرزه رو جفتشون پدر خدا. بودن انداخته ديگه سال دو براي رو شون عروسي و بودن

 . كنم شركت

 خونه سر رفتن مي داشتن و بودن كرده ازدواج دوستانم ي همه بود مهال عقد ديگه ماه كنار گذاشتمش و بستم رو تاپ لپ

 بود رفته معمول طبق. بيرون اومد اتاق از سينا كه بيرون دادم رو نفسم. خودش ي خونه رفت كه رها. خودشون زندگي و

 . حموم
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 . جام سر برگشتم دوباره و كردم دم چاي رفتم

 . كرد خوندن به شروع و برداشت بود ميز روي كه رو اي روزنامه. كنارم نشست بعد و اومد و رفت سينا

 : گفتم و كردم، نگاش حوصله بي كمي

  ساعتيه؟ چه اينا پويا جشن ـ

 :سينا

 . دوازده تا پنج ـ

 روي و كردم عوض رو لباسام اتاق تو رفتم و زدم رو مسواكم. برگشت و ريخت چاي ليوان تا دو و شد بلند گذشت دقايقي

 . شدم خيره سقف به و كشيدم دراز تخت

 . شنيدم رو صداش كه گذشت دقايقي. كشيد دراز كنارم و اومد هم سينا

 :سينا

  بيداري؟ فندق ـ

 . شنيدم رو صداش دوباره ندادم رو جوابش

 :سينا

  فنــــــــــــدق؟ ـ

 دلخور ازش فقط نبودم قهر باهاش. هاست بچه كار كردم مي فكر و ميومد بدم كردن قهر از هميشه بودم دلخور دستش از

 .بزنم حرف باهاش خواستم نمي و بودم

 :من

 . بخوابم خوام مي كن، ولم ها، ـ
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 :سينا

 . بزنم حرف باهات بايد ـ

 رو پشتم. كرد روشن رو آباژور. بده صدا كمي باعث كه شدم جا به جا تخت رو. نداشتم زدن حرف حال و بودم خسته

 .بستم رو چشمام و كردم بهش

 :گفتم دلخوري صداي با

 . بعد واسه بذار خوام، نمي ـ

 من به و جا به جا كمي هم خودش نكردم باز رو چشمام اول حالت به گردوند برم و ام شونه روي گذاشت رو دستش

 . شد تر نزديك

 :سينا

 . كن باز رو چشمات ـ

 خم صورتم روي. بود كشيده پشتش رو لحافش. بود داده تكيه دستاش به و شده دمر. كردم نگاش و كردم باز رو چشمام

 . بود صورتم نزديك تقريبا صورتش كرد مي نگام داشت و بود شده

 تو شيطنت برق كه سينايي همون بود شده دوباره. بگه خواد مي چي دونستم نمي. كنه شروع تا بودم منتظر و نزدم حرفي

 . كرد مي جذبم چشماش

 :گفت يهو

 بهم. دادي انجام رو كارت من حرف ضد درست تو ولي نكن حركتي بودم گفته تو به من. بود توام تقصير كه كن قبول ـ

 يا و تو باشه، كي كنه نمي برام هم فرقي نگيرم سخت كسي به كارم توي تونم نمي من. بشم عصباني دستت از كه بده حق

 دوست من. كردم مي قبول كه بود بهتر و منه براي ماموريت يه اين كه بگم بايد و مسئولم تو برابر در من. ديگه كس هر

 زندگي دنبال بريم كدوم هر و بشه تموم سال يه اين تا كني گوش حرفام به بايد تو. ببيني آسيبي مني، پيش وقتي تا ندارم

 . خودمون
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 . كنه توهين بهم بخواد كه حدي در نه ولي. بشه عصباني كه دادم مي حق بهش كمي

 :گفتم و كردم، نگاش ناراحتي با

 تو باشه، اشتباه من كار كه هم قدر چه هر. دم مي حق بهت حدودي تا ولي جلو اومدم كه داشتم خودم واسه دليلي يه من ـ

 . كني توهين بهم نداري حق

 . شد مورم مور كه خورد من صورت به گرماش بيرون، داد رو نفسش

 :سينا

 از بوده، غلط واقعا كارم كه نشم مطمئن تا من. نفر يه اال گفت، نخواهم و نگفتم كس هيچ به حاال تا چون ببخشيد گم نمي ـ

 درك رو موقعيتمون كه خوام مي ازت فقط. بوده اشتباه ما دوي هر رفتار كه اينه اعتقادم هم االن. كنم نمي استفاده واژه اين

 . كنيم دفاع خودمون از بايد ما و كردن شروع اونا. كني

 كه داد مي دست بهم بدي احساس زد، كه حرفايي بعضي از. شد رنگ كم داشتم ازش كه دلخوري زد، كه هايي حرف با

 بود كرده پر رو گوشم هم ساحل حرفاي. استثناست كه كيه نفر يه اون بدونم داشتم دوست. بود امروزمون بحث از خارج

 . كيه يكي اون بدونم داشتم دوست. يكيه عاشق سينا گفت مي كه

 :گفت و آورد، جلوتر رو سرش و زد لبخندي

  فندقي؟ كجاست حواست ـ

 :من

 . جام همين ـ

 :گفت و كرد نگام كمي

  ناراحتي؟ من دست از هنوز تو ـ

 :من
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 . نه ـ

 :سينا

  مطمئن؟ ـ

 :من

 . آره ـ

 :سينا

 ! ان تيره كه ببينم تونم نمي من و دن مي لو رو تو خوب خيلي ناراحتي؟ هنوز كه زنن مي داد چشات چرا پس ـ

 :من

 . باش نداشته كاري اونا به تو ـ

 :گفت و كرد، اخمي

 ...اينا ؟ باشم نداشته كاري شه مي مگه ـ

 . نبود فهم قابل برام كه شنيدم رو اي زمزمه و لباش حركت فقط. پايين آورد رو صداش تن

 :من

  دي؟ مي حرص منو انقدر چرا تو ـ

 :سينا

  دادم؟ حرص رو تو االن من ـ

 :من

 . بله ـ
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 :سينا

  زدم؟ حرفي يا و گفتم چيزي االن من مگه طور؟ چه ـ

 :من

 . ياري مي در بيشتر رو حرصم زني نمي حرف كه همين ـ

 خوام مي همش كه صداشم عاشق انقدر من كرده فكر خودش با و شده ايجاد تفاهم سو براش. كرد نگام تعجب با

 نبود اين االن من منظور ولي خوند، مي وقتي مخصوصا داشت، بمي و گرم خيلي صداي بود، هم طور همين البته. بشنومش

 .كنم تعريف ازش كه

 :من

 . كني مي قطع دقيقه به دم رو حرفت كه اينه منظورم كني؟ مي تعجب انقدر چرا ـ

 :گفت و خنديد،

 . ديگه گم نمي كه نيست سنت مناسب اش ادامه خب آها، ـ

 :من

  بخندم؟ بايد مثال ـ

 :سينا

 كل كه كنه كاملش بايد حتما آدم و خوني نمي نگاه از رو حرف كه كوچيكه انقدر عقلت كه كني گريه بايد نه، قاعدتا ـ

 . بگيري رو مطلب

  بگه؟ بهم خواست مي چي فهميدم؟ مي نگاش از بايد رو چيزي چه من

 :گفتم و نياوردم، فشار مغزم به
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 . كنم گريه من تا باش ـ

 :سينا

 . حتما ـ

 :گفت تري جدي لحن با و كرد مكثي

 هم خودشون كه كردن نصب دوربين آسانسور و ها پله راه پاركينگ، تو و اومدن ها بچه از عده بيرون رفتيم ما كه امروز ـ

 . كردم مخالفت تو راحتي براي من كه كنن نصب خواستن مي هم خونه تو كنن مي كنترلش

 :گفت و كشيد، نفسي

 كه نرفته يادم هنوز خواب موقع مخصوصا. بپوشي پوشيده لباس توني نمي طرفي از و حساسي پوششت رو كه دونم مي ـ

 هستم، محرمت و همسر كه مني جلوي. بگردي خونه تو تيشرت با كه سختته هم االن حتي بخوابي تيشرت با تونستي نمي

 خودم. ببيننت بتونن هم عده يه كه اين به برسه چه كني، مي تحمل رو سختي و پوشي نمي تاپ صوري، و اجباري چند هر

 رو مون خصوصي حريم بتونه كسي نداشتم دوست خودمم. هستم باهات و هست بهت حسابي حواسم كه گفتم بهشون

  باشه؟ كني، كمكم بايد موافقي، من كار با اگه ام شوهري و زن االن تو و من باالخره. ببينه

 آگاه ناخود. بودم راضي خونه تو دوربين نصب با مخالفتش و كارش با قطعا خوابيدم؟ نمي تيشرت با من كه دونسته مي اين

 . نبود مشخص بدنم و بود باال گردنم تا انداختم پتوم به نگاهي

 :من

 . باشه ـ

 :سينا

 . برداري روت از رو مسخره لحاف اون كه اينه قدم اولين. موافقمي هم تو دونستم مي خوبه ـ

 گفت؟ مي خودش واسه چي داشت اين كردم نگاه بهش رفته باال ابروهايي با
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. باشم تاپ با تو جلوي كه مونده كارم يه همين. ببندم قنديل سرما از صبح تا كه كنم مي ول رو لحاف اين االن منم حتما

 . شه مي حالت به خوش خيلي تو و شه مي نور علي نور ديگه، هيچي

 :گفتم و توهم، كردم رو اخمام

  بكنم؟ كاري همچين بايد چرا چي؟ كه ـ

 :گفت و خنده، زير. زد صورتم به افتاد نگاش

 خبري هيچ كه نداره برت خيال ها،. منحرفه مغزت همه؟ تو حد اين تا اخمات كه كردي فكري چي خودت پيش تو ـ

 . گم مي من كه بدي انجام رو كاري بايد تو. نيست

 :من

 . بخوابم خوام مي كه بردار سرم از دست هم حاال. آقا بكنم فكرا اين از من كه ببيني رويا و خواب تو. نكردم فكري هيچ ـ

 . بستم رو چشمام بهش اعتنا بي و پهلو به

 :سينا

 تو بهتره حوادث، اين از جلوگيري براي و بيفته ممكنه اتفاقي هر ولي خوابم مي هوشيار من كه درسته باران، نكن اذيت ـ

 .... و بياي

 :گفت و كرد، قطع رو حرفش

 . بچرخون رو سرت ـ

 :من

 . خوام نمي ـ

 :سينا
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 . بخوابي ذارم نمي ندي گوش حرفام به تا ـ

 . چرخوندم سمتش به رو سرم

 :من

 . رو حرفت ي ادامه بگو، ـ

 :گفت و كرد، بازوش به اي اشاره

 . خودم پيش بخوابي جا اين ـ

 :گفتم جديت با و كردم، نگاش كمي

 . نداره وجود ما بين قلبي پيوند هيچ ولي باشي من محرم تو شايد. دم نمي انجام رو كار اين من نه، ـ

 :گفت حرص با

 . نشيا شاكي بيان، دوربينا نصب براي گفتم اگه پس ـ

 . دادم مي خودم به رو حق طرفي از و گه مي راست داره ديدم طرفم يه از

 :گفتم و گردوندم، بر رو روم دوباره

 . زنيم مي حرف بعدا بخوابم، بذار حاال ـ

 :سينا

 .... يا و ها اتاق و خونه تو دوربين نصب يا بكني، رو فكرات بايد فردا تا ـ

 . برد خوابم و افتاد هم روي هم من چشماي اتاق، شدن تاريك با. كرد خاموش رو خواب چراغ و نگفت هيچي

*** 
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 سشوار سريع. بودن خيس هنوز موهام و بودم اومده حموم از تازه انداختم تخت روي و آوردم بيرون كمد تو از رو لباسم

 . بزنم صدا رو سينا بايد و دارم دردسر من اين زيپ سر دوباره خدا اي. پوشيدم رو لباسم و كشيدمشون

 خواست مي سينا. كردم آرايش هميشه از بيشتر. رفتم آرايشم ميز سمت به باز، زيپ همون با و شدم زيپ بستن خيال بي

. داره مجرد دختر يه به نسبت تري سنگين آرايش هست، متاهل كه خانومي معموال و كنه معرفي همسرش عنوان به رو من

 . بخشيد مي چشمام به خاصي زيبايي چشم خط

 طوسي مشكي، از تركيبي كه زدم رنگ تيره اي سايه. شدن مي داده نشون بلندتر ريمل، زدن با ولي بود بلند هام مژه

 رنگ از سايه زدن در دليل همين به و بود رنگ طاليي لباسم، دوزي سنگ از هايي قسمت. بود طاليي كمي و سفيد روشن،

. داشتن هم با خاصي هماهنگي و داد مي نشون زيباتر رو چشمام بودم، زده كه رنگي طوسي ي سايه. كردم استفاده طاليي

 غليظ هم روز اون بودم فراري غليظ هاي آرايش از هميشه. بود اومده خوشم خيلي خودمم كه بودم كرده كار جوري

 . نكردم آرايش

 مي بردارم جا اون رو شالم خواستم نمي كه من. بودن دار حالت خودشون. بودن ريخته دورم كه انداختم موهام به نگاهي

 . مختلطه مجلسشون كه دونستم

. بودم كرده پيدا داري خنده ي قيافه. رقصيد مي تنم تو لباسم. افتاد لباسم زيپ به نگام و انداختم سرم رو رنگي سفيد شال

 خونه يا و تاالر در كه بود نشده وقت هيچ. رفتم مي جشن به بعد و كردم مي عوض خونه تو رو لباسم كه بود عادتم هميشه

 زيپ اين ي دوباره بستن براي كه بود اين راه تنها بكنم؟ تونستم مي كار چي كنم عوض رو لباسام ميزبان، شخص ي

 . بگيرم كمك سينا از كذايي،

 :زدم صداش بردارم، سرم روي از رو شال كه اين بدون

 . سينا ـ

 :سينا

 . برسيم موقع به تا كنيم حركت زودتر بايد و دوره شون خونه گفتم خوبه. ديگه بدو ها، ـ
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 :من

 .بده انجام مثبت كار يه بيا جاش به نزن، غر انقدر ـ

 :سينا

  داري؟ كارم چي مثبته، كار سر تا سر من زندگي ـ

 :من

 . بيا پاشو تو ـ

 بود زده ژل باال سمت به هم رو موهاش. خريديم پيش شب كه بود پوشيده رو لباسايي همون تو. اومد كه گذشت ثانيه چند

 از و پايين كمرم تا زيپم داشت حقم. خب خنده زير زد و افتاد من به نگاش. افتاد مي صورتش تو موهاش، از قسمتي ولي

 . بود سرم هم شال طرفي

 :من

 . ببند رو مسخره زيپ اين بيا دي مي لفتش تو گه مي بعد هرهر، ـ

 :گفت و جلوتر، اومد

  شده؟ مد تيپ اين كي از جديده؟ مدل ـ

 . بود گرفته بر در رو وجودم سر تا سر بودن، معذب احساس. ندادم رو جوابش

 نمي. بود سرم باالي دقيقا اش چونه. كنم مي نگاش خيره دارم آينه تو از كه نبود حواسم. باال كشيد رو زيپ و پشتم اومد

 روي. اومدم خودم به تازه. داد قلقلكم و پهلوم رو گذاشت رو دستش كه كردم مي نگاش داشتم كه بود قدر چه دونم

. كردم مي شكر رو خدا بود روون چشمام از اشك. بودم شده سرخ خنده از بودم قلقلكي آدم كال و حساس خيلي پهلوهام

 ولي برداره رو دستش كه خواستم مي ازش خندهام بين. كردم مي خفه رو سينا وگرنه. آبه ضد همه آرايشام لوازم كه

 ديگه كه بود جا اين ام بدبختي. نيفته در من با ديگه تا صورتش تو بزنم دونه يه و بچرخم گفت مي شيطونه. داد نمي گوش
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 با افتاد، مي پاش اگه ولي. نبود مناسب هم لباسم. كنم اش فني ضربه بخوام كه اين به برسه چه نداشتم، خنديدنم حال

 .زدمش مي هم لباس همون

 و آورد پايين رو سرش كمي. بودم افتاده نفس نفس به خنده از. نداد قلقلكم ديگه دستش رو گذاشتم رو دستم و شدم خم

 :گفت گوشم تو جديت با

 به كه طور همون شلوارش جيب تو گذاشت رو دستاش و وايستاد صاف. نشو خيره جوري اين احدالناسي هيچ چشماي تو ـ

 :گفت رفت، مي در سمت

 . كن تموم رو كارت سريع شده دير كافي ي اندازه به ـ

 اين گه مي و رسيده راه گرد از يكي جالبه. كنم مي نگاه جوري اين رو همه هميشه من كردم؟ نگاش جوري چه من مگه

 . كنه مي چشماش اون مجذوب رو آدم و كنه مي نگاه جوري چه خودش نداره خبر نكن، نگاه جوري

 و كيف و پوشيدم رو پالتوم. گذاشتم نايلون تو رو لباس كت. بود خوب چيز همه شكر رو خدا. انداختم صورتم به نگاهي

 . سرد كانادا كشور و بود ماه مهر اواخر. شدم خارج اتاق از و گرفتم دستم رو كفشم

 . بود پوشيده رسيد، مي زانواش باالي تا قدش كه رو اوركتش و بود اش خورده واكس هاي كفش پوشيدن حال در سينا

 . شديم خارج خونه از هم با دو هر. پوشيدمش و گذاشتم در جلوي رو كفشم

 :من

 . بيام پله از خوام مي ـ

 :سينا

  چرا؟ ـ

 :من

 . كنم وورجه ورجه كمي ام بچگي دوران مث كردم هوس ـ
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 :گفت و انداخت، لباسم به نگاهي

  لباس؟ اين با ـ

 :من

 . داره فنري چه كه دوني مي رفتم پايين ها پله از عروس لباس با سري يه من خوبه كه اين ـ

 :گفت لرزوني صداي با و پريد كمي رنگش

 .... يعني پوشيدي؟ عروس لباس تو ـ

 . نداد ادامه معمول طبق و كرد قطع رو حرفش

 :گفتم و زدم، خيالي بي لبخند

 . آره ـ

 جور همين و جلوش بشينم خواست مي دلم. بود شده ديدني اساسي و زده خشكش جاش سر. افتاد اش قيافه به نگام

 . بخندم بلند خواست مي دلم قدر چه كه آي. بود پريده كمي رنگش و آويزون اش لوچه و لب بخندم و كنم نگاش

 چرا اما. شد مي تيره من مال مث ناراحتي، مواقع در چشماش اونم. يافتم دست بزرگي كشفيات به كه بود موقع همون

 تو كه كرده ازدواج جوري چه گه مي خودش با داره قوي احتمال به كرده؟ خودش پيش فكري چه بود؟ شده ناراحت

 ازدواج زماني يه من نگفتيم بهش كه اين براي شايد مثال، بشه؟ ناراحت بايد چرا اصال. نيست طرف اسم اش شناسنامه

  كردم؟

 توجه بي بعد و كردم نگاش چشمي زير يكمي. بگيرم رو موقعم بي ي خنده جلوي بتونم بلكه تا گرفتم گاز تو از رو لپام

 . كاره سر كه بفهمه و خنده زير بزنم ترسيدم مي. رفتم پايين ها پله از بهش،

 . كرد نمي حركت جاش از و بود شده شوكه زيادي. نگرفت رو دستم و نيومد دنبالم كه بود بار اولين واسه
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 با بعد و پايين اومديم مي و خورديم مي سر و ها نرده روي شستيم مي رفتيم، مي باال ها پله از فربد با كه افتادم بچگيام ياد

 مي دلمون كاري هر دومون هر شنوا؟ گوش كو ولي كرد مي دعوامون هميشه مامان. خنديديم مي گانه بچه شيطنتي

 . نداشتيم توجهي ديگران هاي حرف به و كرديم مي خواست

. بود گذشته من از كارا اين و بودم شده گنده خرس مباركم سر خير. پايين برم نرده از خواستم نمي و تونستم نمي االن

 . بود كافي برام بزنم، نفس نفس بعدش و پايين بيام دو حالت و سرعت با كه همين

 فكر با دوباره. نشدند فرما تشريف هنوز جناب و ماست ي طبقه تو هنوز ديدم و انداختم آسانسور به نگاهي. پايين رسيدم

 . گرفت ام خنده اش چهره به كردن

 زير برم منم شوكه، تو اون كه حاال گفتم خودم با. بود شده خيس زمين و باريد مي نم نم بارون. افتاد پشتي حياط به نگام

 . كنم حال خودم واسه كمي و بارون اين

 كه چيزي تنها و بودن شده خشك همه توش، هاي گل كه افتاد كوچكي ي باغچه به نگام. رفتم پشتي حياط سمت به آروم

 تا ماه دو. رفتن مي خواب به كم كم و شدن مي شسته بارون آب با كه هايي درخت. بود درخت و خاك شد، مي ديده

 . بود مونده خوابيدنشون

 . شنيدم مي خوبي به رو بلندم پاشنه هاي كفش تق تق صداي

 چيزي همچين من كه شدن مي دار خبر آدم و عالم ي همه كه بود موقع اون بپوشم، بلند پاشنه كفش من كه بود كافي فقط

 . نبود خودم دست و بود عادتم بچگي از. كوبيدم مي زمين به رو پام ي پاشنه رفتن، راه موقع چون پوشيدم،

 . بود پنج به ربع يه. انداختم ساعتم به نگاهي. بريم زودتر خواستيم مي و داشتيم عجله ما مثال بگه نبود يكي

 بهتر زدن ضربه از برابر صد كه كردم اش فني ضربه »عروس لباس« ي كلمه گفتن با. نكردم اش فني ضربه ضربه، زدن با

 !بود

 ي قيافه آوري ياد با و چرخيدم مي خودم دور ها ديوونه مث. كردم باز هم از رو دستام و بستم رو چشمام. بارون زير رفتم

 . خنديدم مي هرهر سينا،
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 . كردم حس رو نگاش سنگيني كه بود گذشته قدر چه دونم نمي

! الهي نبود دنيا اين تو انگار و كرد مي نگام خيره. افتاد سينا به نگام كه كردم باز رو چشمام ببندم، رو دستام كه اين بدون

 كرد مي فكر دونست، نمي كي هر كه كرد مي نگام حسرت با چنان. باريد مي حسرت نگاش از. گرفته افسردگي ام بچه

 ! بود حسرت نگاش تو انقدر چرا دونم نمي. داده دست از كه بزرگم گنج يه من يا و معشوقيم و عاشق

 .نبود اما باشه، بينمون چيزي شايد كه كردم شك خودمم لحظه يه

 شده خشك دستم چرا دونم نمي بيا عمو، بيا. عمو بغل تو بپر بگم بود كم. كردم مي نگاش و بود باز دستام طور همون من

 . نميومد پايين و بود

 .حياط تو ياد مي جبلي آقاي و ورزشن حال در ها بچه كه جايي اون افتاد، يادم ممنوع آقايان ورود فيلم ي صحنه يهو

 براي البته داشت، حالتي همچين يه هم سينا. كرد كپ هم بدبخت اون چرخيدن، طرفش به باز دستايي با همه ها بچه

 . عروس لباس موضوع

 حق سينا. بود باز دستاشون كه بودن مدرسه يه اونا و بود باز دستم كه بودم نفر يه من كه، بود اين فيلم اون و من فرق

 دستام آگاه ناخود. بخند كي نخند حاال خنده زير زدم يهو. نداشت اونا از كمي دست هم من حالت ولي. نداشت انتخاب

 . كنارم افتادن و شدن جمع

 . بود اومده خودش به و ديد مي رو من تازه كه انگار. اومد خودش به ام خنده صداي با

 . بود جدي كامال و كرده اخم. شد نمي ديده توش حسرتي ديگه و بود برگشته اولش صورت به نگاش

 :گفت و كرد، نگام

  خندي؟ مي هرهر خودت واسه نه؟ اي، ديوونه ـ

 :گفتم خنده بين
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 كه افتادم مسئله يه ياد كني؟ مي دخالت كه دارم تو كار به كار چي بخندم، دارم دوست داري؟ مشكلي من ي خنده با تو ـ

 . همين گرفت ام خنده

 . نيارم روم به كردم سعي ولي. بود شده سردم كمي. كردم مي حس رو لباسم نم

 :گفت تمسخر با

  نه؟ گرفت، ات خنده بعد و داشتي باهاش كه زندگي و افتادي داماد ياد شد، عروس لباس بحث آها، ـ

 :شد مي شروع دوباره داشت سينا، حاالت با ولي بود شده قطع ام خنده

 . افتادم خاطراتم ياد آره، كه گيرم ـ

 :گفت پوزخندي با

 شناسنامه تو اسمش چرا كجاست؟ االن شازده ميفته يادت به اونم پس داره راه دل به دل گن مي. كن يادش خوبه، خوبه ـ

  نيست؟ ات

 :گفتم و چرخيدم، سمتش به پاركينگ، تو اومدم و ندادم رو جوابش

  بريم؟ زود بايد نگفتي مگه كن، ول رو اينا ـ

 . ماشينش سمت اومد اخم، خروار يه با و نزد حرفي اونم

 پشت نشست بكنه، بهم نگاهي و توجه كه اين بدون. كردم مي نگاش جديت با و ماشين سقف رو بودم گذاشته رو دستم

 . كنارش نشستم منم. فرمون

. بود توش دي سي. شدم صدا پخش منتظر و زدم جاش تو رو پنل. آوردم بيرون رو ضبط پنل و كردم باز رو داشبورد در

 . داشت نم لباسم هنوز ولي بودم شده گرم كمي شديم خارج پاركينگ از. شد پخش كالمي بي موزيك
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 بودم شنيده و ديده هميشه. نداشت دعوا بدبخت گاز پدال با و كرد مي رانندگي آرامش كمال در ولي. عصبانيه بود مشخص

 همين هم فربد و بابا حتي كرد مي رانندگي قبل روال همون به اين ولي. كنن مي خالي گاز پدال سر رو حرصشون مردا كه

 . دادن مي گاز دوشون هر بودن طور

 . بود دستم حاال تا ديشب از كردم نگاه بهش و پايين آوردم رو سرم خورد ام حلقه به دستم كه زدم گره هم تو رو دستام

 قرار چپ سمت راننده جاي و بود ايران ماشيناي مث ماشينش من، بد شانس از كردم نگاه دستاش به يواشكي آگاه ناخود

 . بود كرده فرو موهاش تو رو دستاش و گذاشته پنجره ي لبه رو چپش دست آرنج و فرمون روي راستش دست. داشت

  نه؟ يا كرده دستش رو اش حلقه اونم ببينم داشتم دوست

 و اومد بدم ماشين سكوت از. بود شيش نزديك ساعت. گذشت مي حركتمون از قدر چه دونم نمي. شدم دونستن خيال بي

 :گفتم اعتراض با

  گرفتي؟ اللموني چرا تو ـ

 . كرد نگاه رو جلوش من، به توجه بي دوباره و انداخت بهم نگاهي نيم

 :سينا

 و برداره رو درش بياد تا بزني زنگ محترمت همسر به توني مي رفته سر ات حوصله اگه زوره؟ بزنم، حرف خوام نمي ـ

 . نره سر

 :گفتم شوخي با و پررو پررو

 چه به موندم تو خلقت در من واقعا؟ هستي كيو آي انقدر چرا تو. نشسته كنارم سرش خير نيست، زدن زنگ به نيازي ـ

  خوري؟ مي دردي

 :گفت اي كننده تحقير لحن و پوزخند با
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 منتظر نفر چند دوني مي. ببرمت كه مجبورم و مني سرخر هم االن. بپذيرم همسرم عنوان به رو تو من كه ببيني خواب تو ـ

 . كنم مي آشنات شون همه با رفتيم برم؟ تا منن

 :گفتم حرص با و كردم، ريز رو چشمام

 عرضتون به بايد ام؟ عالي جناب ي مرده و كشته بنده كردي فكر تو هستم؟ همسرت من گفت مي ديشب كه بود كي ـ

 رو تو امثال شم مي خوشحال اتفاقا ببري؟ رو من كه كرده مجبورت كي. اس مسخره و معني بي خيلي فكر اين كه برسونم

 . كردن انتخاب رو تو كه هستن آدمايي طور چه ببينم خوام مي. بشم آشنا باهاشون و بشناسم

 . ببينم رو اش حلقه برق كه شد باعث همين و كرد جا به جا رو دستاش

 . وايستاد بزرگي ي خونه جلوي

 :گفت حرفام به ربط بدون

  كي؟ ـ

 :گفتم جديت همون با

  كي؟ چي گي؟ مي چي فهمي مي خودت ـ

 :گفت آروم و داد بيرون رو نفسش

 ! ات عروسي ـ

 . كنم اذيتش خواستم مي

 :من

 . مونده مون عروسي تا ها حاال حاال دونم، نمي ـ

 كنارش رفتم. بود وايستاده ورودي در جلوي. شدم پياده منم و خنديدم ريز. شد پياده ماشين از سريع و كرد نگام حرص با

 :گفت لب زير كه



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢۵٨ 

 . لياقت بي ـ

 :من

  درگيري؟ خودت با ـ

 مي دلش كردم مي حس. بودن شده ترسناك زيادي عسليش چشماي. بزنم رو سكته بود نزديك كه انداخت بهم نگاهي

 و شد باز در موقع همون ولي بوده شوخي چيز همه كه بگم بهش اومدم. بشه ايجاد مشكلي ترسيدم مي كنه. ام خفه خواد

 . اس خونه هاي خدمه از يكي كه بود مشخص. كرد دعوتمون داخل به گويان آمد خوش پيرمردي

 فقط سينا البته. داديم جواب رو پيرمرد سالم و لبخند. زديم گره هم تو رو انگشتامون بار اولين واسه. گرفت رو دستم سينا

 . نداد زحمتي زبونش به و كرد اكتفا سرش دادن تكون و لبخند به

 . بود وياليي شون خونه داشتن، خوبي و بزرگ حياط حياط، تو رفتيم

 خال با مشكي سگ يه. چرخوندم بودم، شنيده ازش رو صدا كه سمتي طرف به رو صورتم. شنيدم رو سگي پارس صداي

 خوشگل اين از خيلي اون. بود رامين و سينا همراه روز اون كه افتادم سگي ياد يهو. بود شده بسته ديوار به سفيد هاي خال

 . بود تر

 :من

  سينا؟ ـ

 :گفت حوصلگي بي با

  ها؟ ـ

 :من

  كو؟ سگت ادب، بي ـ

 :گفت و كرد، نگام تعجب با كمي
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  دارم؟ سگ من دوني مي كجا از تو ـ

 :گفت بالفاصله چون افتاد، يادش رو پارك انگار

 . ساحل و اينا مامان پيش اس، خونه آها ـ

 :من

 . خوشگله خيلي ـ

 . شد متعجب هم باز من، ديدن با و استقبالمون اومد كه ديدم رو پويا موقع همون. نگفت چيزي و داد تكون رو سرش

 :پويا

 . تو بفرماييد خانوم، باران اومدين خوش ـ

 اشاره آقايي و خانوم به پويا. بودن جا اون فاميالشون و فك ي همه كه اين مث! آدم قدر چه. داخل رفتيم پويا راهنمايي با

 . پدرشه كه فهميد شد مي مرد، به پويا شباهت از. استقبال براي اومدن هم اونا كه كرد

 :گفت و داد، دست باهاشون و كرد دراز طرفشون به بود آزاد كه رو دستش لبخند با سينا

 . بخير رسيدن ـ

 :خانوم

  پسرم؟ خوبي ممنون، ـ

 :سينا

  بله ـ

 . بودم معذب كمي. بود من روي شون همه كنجكاو نگاه

 :گفت و داد، فشار كمي رو دستم
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 . بارانه نامزدم، ايشون ـ

 رو به رو عجيبي و ناشناخته موجود با انگار كردن، مي نگاه من به جوري يه همه. شدم پويا ي شده گرد هاي چشم متوجه

 . خوندم مي تكشون تك هاي چشم تو رو تعجب. هستن

 ولي كنه، ول رو دستم تا كنم تالش كردم سعي. بود سينا دست تو راستم دست. كرد دراز سمتم به رو دستش پويا مامان

 . دادم دست بهش چپ دست با اجبار به. كرد نمي ول

 :خانوم

 . همسرت دوست مادر عزيزم، هستم سارا من ـ

. داشت اهميت خيلي معاشرت آداب من براي ولي نبود، مهم چيزا جور اين اون براي شايد. بود گرفته حرصم سينا دست از

 . بده حرصم خواست مي شب اون ولي داشت اونم براي شايد

 . بيژنه اسمش گفت و كرد معرفي بهم هم رو همسرش

 . زد مي خودم سن هم حدودا و. نبود بدي دختر بود پونه هم، پويا خواهر اسم

 :گفت گوشم در و كشيد خودش سمت به رو دستم آخر در

 . كنه ول رو دستت دقيقه يه نيست حاضر حتي ها داره دوست خيلي سينا نيست مهم عزيزم، كن ول ـ

 :گفتم دلم تو و دادم، تحويلش اي مسخره حال عين در و مليح لبخند

 . دارم خبر خودش و خودم دل از من خودش جون آره ـ

 . كرد مي نگاه رو برش و دور داشت كه افتاد سينا به نگام

 . اومد اونم و كرد صدا رو پونه سارا،

 :سارا
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 . كنه عوض رو لباسش تا كن راهنمايي رو جون باران جون، پونه ـ

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي پونه

 . بياين دنبالم ـ

 دنبال بندازم، بهش نگاهي اينكه بدون. افتاد راه دنبالش هم پويا. رفت سالن از اي ديگه سمت به و كرد ول رو دستم سينا

 . رفته كجا دونستم نمي. رفتم پونه

 پوشيده شلوار كت يا دامن كت هم تر مسن افراد. بود زانو باالي تا و لختي همه لباساي. بودن ايراني مهموناشون اكثر

 . كردم بلند رو سرم پونه، صداي با. بودن

 :گفت و داد، نشون بهم دست با رو اتاقي

 . جا اون برين ـ

 با. كردن مي صحبت هم با و كردن مي عوض لباس داشتن و بودن اتاق تو دختر چهار. شدم اتاق وارد و كردم تشكر ازش

 كه كمي. كردم مي احساس خودم روي رو متعجبشون نگاه. چرخيدن من سمت به و كردن قطع رو صحبتشون در، شدن باز

 شايد پارچه، متر يه شون، همه لباساي براي لباساشون، تو بودم مونده. گرفت تحقير و مسخرگي رنگ نگاهاشون گذشت،

 ! بود شده برده كار به كمتر هم

 و بازوها روي نه، آرايششون از ولي اومد، خوشم هيكلشون از. داشتن قشنگي هاي هيكل و غليظ هاي آرايش شون همه

 . شد مي چندشم ديدنش از هميشه من كه چيزي بود، شده خالكوبي پشتشون،

 . كردن زدن حرف به شروع كه بودم پالتوم هاي دكمه كردن باز حال در. برداشتم ام شونه روي از رو كيفم

 :گفت فارسي به و عشوه و ناز با شون يكي

 ده، نمي جواب رو گوشيش كه ماهه چند. بيارم در دلش از بايد امشب همين ياد مي امشب كه مطمئنم گفتم مي داشتم ـ

 . شده جوري اين چرا دونم نمي. نيست كسي هم اش خونه
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 :گفت شون ديگه يكي

 اين بلكه نيست، دخترا دنبال اون دوني مي كه تو كردي مي بحث باهاش شب اون نبايد جسي، ديگه خودته تقصير خب ـ

 خبر اون غرور از كه تو. ديگه يكي نشدي، تو باشه، كي با كه كنه نمي فرقي هيچ اون براي. اونن دنبال كه هستن دخترا

 . پدرت براي هم و شد بد خودت براي هم. داري

 :جسي

 تا بود شده عوض اخالقاش مليسا. منه مال فقط اون. باشه باهام و كنه قبولم دوباره تا كنم كار چي دونم مي نداره، اشكال ـ

 . شد بحثمون تلفن، پشت شب اون كه اين

 جسي تونستم تازه و رفتم آينه سمت به. گذاشتم كيفم روي و آوردم در رو پالتوم. شنيدم مي رو حرفاشون آگاه ناخود

 رنگي صورتي و تنگ لباس. بودم نشده اش قيافه متوجه و بود بهشون پشتم زدن، مي حرف كه موقع اون. ببينم رو خانوم

 رنگ صورتي هايي رگه و بود شده دكلره موهاش. بود كرده رنگ همون به آرايشي و بود گذاشته صورتي لنز. بود پوشيده

 جسي اين كه رو كسي اون داشتم دوست. بود مضحك خيلي تيپش نظرم به. افتادم صورتي پلنگ ياد. بود انداخته توش

 . ببينم رو زد مي آتش و آب به خاطرش به رو خودش داشت خانوم

 . بود لباسشون رنگ هم، آرايششون و ها لنز بودن پوشيده زرد و آبي سبز، هاي لباس ترتيب، به هم ديگه تاي سه

 :گفت و چرخيد، دوستاش سمت به جسي

 .... كه هستم جوري كه اينه منظورم خوبم؟ ها بچه ـ

 :گفت زرد لباس

 ياد؟ مي كه مطمئني حاال كرده، ولت كه اس عرضه بي و سليقه بد خيلي كه اين يعني نكنه نگات سينا اگه! جسي بيستي ـ

 . داري رقيب كلي امشب

 :گفت و داد، گردنش و سر به قري
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 سينا به كه گفت خودش پويا! رسن نمي من پاي به كدوم هيچ جون، اليسا دوني مي كه تو نبينه؟ رو من تونه مي طور چه ـ

 . بياد گفته هم

 همش كه اينا دخترات، دوست اين با سينا سرت تو خاك اي »منن؟ منتظر نفر چند دوني مي« بوده اينا سينا منظور احتماال

 فر و قر قدرم چه يان مي هم خركي عشوه چه كني؟ تحملش صداش، ي عشوه اين با توني مي طوري چه. لعابن و رنگ

 . گرفتن شيفتگي خود مرض همه. دارن

 ي حوصله. اومدم بيرون اتاق از و برداشتم رو كيفم و كردم آويزون كمد تو رو لباسام. كردم درست سرم روي رو شالم

 . نداشتم رو اراجيفشون شنيدن

 .نكردم پيداش ولي. گشتم سينا دنبال نگام با بود شده بيشتر جمعيت. شدم پذيرايي وارد

 . بود شده چيده روش ها نوشيدني اقسام و انواع. بود پذيرايي وسط كه افتاد ميزي به نگام

 سمتم به و داد تكون برام دستي پونه كه بودم وايستاده بالتكليف طور همون. جا اين اومدم پاشدم كه كردم غلطي عجب

 .اومد

 :پونه

  وايستادي؟ جا اين چرا ـ

 :من

 . پايين اومدم تازه ـ

 :پونه

  گردي؟ مي سينا دنبال ـ

 :من

  كجاست؟ دوني مي تو آره، ـ
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 :گفت و داد، نشون رو سالن از اي گوشه دستش با

 .باشه جا اون بايد ـ

 . رفتم سمت اون به و زدم بهش لبخندي

 . ديدمش رفتم، جلوتر كه كمي. دادم نمي اهميتي اما. كردم مي حس خودم روي رو همه آميز تمسخر هاي نگاه

 ي شونه دور دستاش از يكي بودن دست به گيالس شون همه. بود سينا شون يكي كه بودن وايستاده هم دور مرد تا چند

  نفهميدم؟ من كه پايين اومد كي خانوم جسي اين. گيالس يه هم دستش يكي اون تو و بود جسي

 . يكي با كدوم هر بودن ديگه مرداي با هم، جسي دوستاي ي بقيه

 از ميومد بدم چرا دونم نمي ولي نداشتم دوسش و نبودم سينا عاشق من. كردم مي يكي هم با رو سراشون خواست مي دلم

  بذاره؟ من از غير يكي ي شونه روي رو دستش كه اين

 ....شايدم

 :گفت و شد، ام متوجه پويا كه كردم مي فكر خودم واسه داشتم و بودم شده خيره اونا به

 . خانوم باران به، ـ

 بود شده باعث همين و بودن وايستاده هم دور شون همه. شد باز شون دايره و چرخيد طرفم به سرها پويا، ي جمله اين با

 . بدن تشكيل دايره يه كه

 . بود خشم بدم، تشخيصش تونستم مي خوبي به كه چيزي تنها. شد نمي ديده اي دوستانه چيز هيچ سينا هاي چشم تو

 :گفت سينا بزنه، حرفي پويا كه اين از قبل

 . عموم باران،دختر كنم، مي معرفي ـ
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 نامزد رو من نبود قرار مگه. نداره من از كمي دست هم پويا دونستم مي. شدم خيره بهش تعجب با و شد گرد چشمام

 تا و ندارم حرفي منم باشه رفت؟ يادش از داري امانت افتاد، جونش جسي به چشمش لجبازيه؟ بحث كنه؟ معرفي خودش

 . بگذرونه بخير رو امشب خدا فقط. هستم اش ته

 :گفت ناز با و اومد، خركي اي عشوه جسي

  داري؟ عموها دختر اين از كه جون سينا بودي نگفته ـ

 . كرد اشاره تيپم به دستش با بعد و

 :گفت و برد، جسي گوش سمت به رو سرش كنه، من به توجهي كه اين بدون هم سينا

 .دور يه با داري؟ كار چي رو بقيه عشقه رو خودت ـ

 :گفت و داد، دوستاش از يكي دست به رو مشروبش گيالس ذوق با و كنه تموم رو حرفش نذاشت جسي

 . جونم سينا بود شده تنگ تو با رقص براي دلم قدر چه كه واي بريم، ـ

 خواست بدبخت سيناي و اومديم. چيزيه خوب خجالتم. بود برداشته رو سالن كل هاش خنده صداي. جلف ي دختره اَه، اَه

 . بگه ديگه چيز يه

 . كنم مي اشتباه من شايدم..... حاال ولي كرد مي تحسينم چشماش با كه اون. بود اومده در سينا دست از حرصم

 . اگر و اما شايد، شده زندگيم ي همه

 آورده در رو اش حلقه شد كشيده چپش دست سمت به نگام. كردم بازشون دوباره و گذاشتم هم روي رو چشمام حرص با

 .... حاال ولي باشه، من به حواسش چشمي چهار بايد كه اين! اي جنبه بي آدم چه. بود

 :شنيدم رو پويا صداي كه بود بهشون نگام برقصن بود، شده گذاشته اليتي آهنگ با تا وسط رفتن جسي و سينا

  چيه؟ جريان بپرسم شه مي ـ

 .كردم ام مياني انگشت وارد و آوردم در انگشتم از رو ام حلقه آرومي به بود بهش پشتم
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 :من

  چي؟ جريان ـ

 :پويا

  شما؟ نامزدي همين ـ

 :من

 . بدونين شما باشه الزم كه نداره خاصي جريان ـ

 :پويا

 .... چرا پس ـ

 :گفتم و كردم قطع رو حرفش

  بيارن؟ برام آب ليوان يه بگين شه مي ـ

 :پويا

 . يارم مي براتون خودم حتما، ـ

 دونستم نمي خودمم. نداشتم رو يكي اين به دادن جواب ي حوصله. شدم ولو ها صندلي از يكي روي هم من و رفت پويا

 كنم؟ مي جريان جريان، انقدر چرا من چيه؟ جريان پرسه مي من از داره و رسيده يكي و چيه جريان

 كرده قالب هم به هم رو دستشون يكي اون و بودن گذاشته هم كمر دور رو دستاشون از يكي افتاد بهشون نگام دوباره

 و بود شده دعواشون چي سر بدونم داشتم دوست خيلي. خنديد مي ريز ريز اون و زد مي حرف اون گوش تو سينا. بودن

 . كردن مي صحبت چي ي درباره داشتن

  دختر؟ فضولي تو مگه
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 . پيشم اومد آب ليوان يه با هم پويا آهنگ، شدن تموم با زمان هم

 :پويا

 . بفرماييد ـ

 :من

 . ممنون ـ

 شروع دو هر و ريخت مشروب سينا و خودش گيالس تو جسي. شدن نزديك بهمون ديگه هم دست در دست جسي و سينا

 . ببرن رو ات قواره و قد اون شور مرده كنه لعنتت خدا جسي،. بشه مست ترسيدم مي. كردن نوشيدن به

 :گفت سينا به رو جسي كه بخورم آب اومدم سرم خير

  ما؟ پيش ياي مي امشب ـ

 !گذاشت تاثير سريع قدر چه افتادم سرفه به و گلوم تو پريد آب لحظه يه

 :گفت و كرد، نگام پوزخند با و چشمي زير سينا

 . ميومدم حتما نبود، اون اگه پيشمه عموم دختر بگو و كن خواهي عذر پدرت از ـ

 :گفت بهش خنده با سينا كه رفت هم تو جسي ي قيافه

  نه؟ مگه هميم، پيش كه شب تا عزيزم، نشو ناراحت حاال ـ

 :جسي

 .... ولي آره، ـ

 :گفت و كرد نگاه من هاي چشم تو خشم با و كرد قطع رو حرفش

  بموني؟ تنها توني نمي شب يه تو ـ
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 . بودم شده متعجب هم و بود گرفته ام خنده هم العملش عكس از

 :من

 . كنه نمي ولم سينا كه كنم كار چي ولي خدامه، از ـ

 :گفت و كرد دراز طرفم به رو دستش پويا كه بود گذشته اي دقيقه چهل

  برقصين؟ من با دور يه كنم خواهش شه مي ـ

 . كنم نمي قبول من دونست مي كه اون داد رو پيشنهادي همچين چرا دونم نمي

 :گفت و شد، بلند جاش از سينا كه نه بگم اومدم

 . داده من به قبال رو قولش جون، پويا شرمنده ـ

 . ذاره مي من دهن تو حرفم چه نداشتم؟ خبر خودم كه كردم خريتي همچين من كي كردي غلط

 نشون العملي عكس هيچ. گرفت طرفم به رو دستش اومد سمتم به و شد بلند جاش از كنه، نگاه جسي به كه اين بدون

 . كرد بلندم و گرفت رو دستم خودش. ندادم

 :گفت و آورد، گوشم كنار رو سرش و لبم رو گذاشت رو دستش كه يام نمي بگم خواستم. بوديم وايستاده هم روي به رو

 ! نداريم نه خب؟ رقصي، مي من با امشب تو ـ

 . افتادم راه سرش پشت و شدم الل بود، صداش تو كه جديتي با

. بود گرفته رو وجودم سر تا سر خجالت، احساس گذاشت كمرم روي رو دستاش اونم كردم، حلقه گردنش دور رو دستم

 موفق باالخره و باال بگيرم رو سرم كردم سعي. داد مي حرصم رقصيده، سينا با جاي به جسي پيش، دقايقي تا كه اين به فكر

 . آوردم شانس عمرم تو بار يه واسه بودن كرده خاموش رو برقا كه كردم شكر رو خدا. شدم

 . بود چشماش برق ديدم، مي كه رو چيزي تنها كرديم هماهنگ هم با رو هامون قدم
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 :گفت و گوشم كنار آورد رو سرش

  رقصيدي؟ سالسا يا و تانگو حاال تا ـ

 :من

 مي اون از غير كسي با كه بارمه اولين اين و رقصيدم مي فربد با هميشه. رفتم مي رقص كالس بودم، كه ايران من آره ـ

 . رقصم

 :گفت خاصي لحن با

  بد؟ يا خوبه اين حاال كردي، كار كه مشخصه ـ

 :گفتم و ندادم، رو جوابش

  سينا؟ ـ

 :گفت آروم

 . جانم ـ

 . دوقلو اونم! زاييد گاوم كردم نگاه بهش تعجب با

 :سينا

  بارانكم؟ بگي خواستي مي چي ـ

 !كنه خير به رو امشب و ما عاقبت و آخر خدا! بارانكم؟! جان؟

 :من

 !گي؟ مي چي داري فهمي مي كني؟ مي درك رو موقعيت سينا؟ خوبي هيچي.... هي ـ

 :سينا
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 . نيستم خوب آره. نه شايدم آره، شايد ـ

 :من

 . سينا ترسوني مي رو من داري ـ

 :سينا

  زدم؟ بهت آسيبي حاال تا من مگه من؟ گل ترس چرا ـ

 مي چي دنبال دونستم نمي. موند ثابت چشماش روي نگام. شد تموم آهنگ و روشن برقا بدم، رو جوابش كه اين از قبل

 . بودن شده قرمز كمي گردم

 . بود مشخص هاش دندون سايش از خوبي به اين و خورد مي حرص داشت جوري بد جسي. افتاد سرش پشت به نگام

 . رفتم ام صندلي سمت به و كردم باز گردنش دور از رو دستام بزنم، حرفي كه اين بدون

 فرق يكي اون با آسمون تا زمين كه مهربوني سيناي بلكه مست، سيناي نه. بود سينا اون از تر خواستني قدر چه سينا اين

 .... اگه شد مي چي. داشت

 :گفت و زد، بهم رو افكارم پويا كه بود گذشته نشستنم از قدر چه دونم نمي

 پيش براش اي مسئله كه مطمئنم من خورده مشروب گيالس تا چهار نشستي، جا اين كه وقتي از خونه برين شما بهتره ـ

 . خوره مي باشه، عصباني كه مواقعي فقط نيست، الكل اهل سينا. شده عصبانيتش باعث همين و اومده

 :گفت و زد، آرومي لبخند. شد متوجه انگار كردم بلند رو سرم ترس با

 مي وقتي يا و خوره نمي يا داره كنترل كارهاش رو حدودي تا كه اينه منظورم شه، نمي مست گيالس تا چند با نترس ـ

 چه ميومدم، همراهتون خودم تونستم مي اگه. كني رانندگي بايد تو خونه تا خورده كم االن تازه كنه مي روي زياده خوره

. خطرناكه ولي نتونه كه اين نه البته بشينه، فرمون پشت تونه نمي سينا. بيام باهاتون تونم نمي و دارم مهمون كلي كه كنم

 .دوني مي بهتر كه خودت
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 . دادم تكون براش رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب

 :پويا

 بود بعيد سينا از. كردم تعجب خيلي ديدمت، كافه تو كه روزي اون راستش. اومده پيش شما بين چيزي چه دونم نمي من ـ

 خوشم ازت خيلي. بده تن سينا با دوستي به كه بود بعيد هم تو مثل دختري از البته و باشه دوست دختري همچين با كه

 .... و نشدي خود بي خود از كشورت از شدن خارج با ديگه خيلياي مثل كه اين از اومد

 :گفت و كرد، مكثي

 اين بدون كرده، عوض هم رو اش خونه و ول رو دختراش دوست كه شنيدم دوستام از تا چند از بعد روز چند بگذريم، ـ

 كسي درسته. امانته من پيش دخترش و پيشم اومده آشناهامون از يكي بود گفته ها بچه از تا چند به بده خبر كسي به كه

 منظورم يكي، اين اال بودم، كارهاش جريان در من ولي شركتشه، رييس فقط كه كنن مي فكر همه و نداره خبر شغلش از

  نه؟ باشي، سينا نامزد تو و باشه درست اولي حرف همون كنم فكر شماست ي رابطه

 :گفتم اي خفه صداي با

 . آره ـ

  داره؟ هم شركت سينا مگه ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 و حسادت تحريك براي اونم مطمئنم من و كردي اش عصباني خيلي. گه مي برام رو قضيه ياد مي خودش زود يا دير ـ

 . بود شده صميمي جسيكا با امشب تو دادن حرص

 :داد ادامه و كرد، مكثي

 رقصم پيشنهاد تو كه دونستم مي من. جلفيه حال عين در و خودخواه دختر خيلي اون. بود سينا دوستاي اولين جز جسيكا ـ

 مي. باشن تو با بخوان كه هستن اي ديگه افراد نباشه، اون اگه كه بفهمونم سينا به خواستم مي فقط و كني نمي قبول رو
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 كه بودم نديده حاال تا. هستن جا همه و هميشه جسي، مثل افرادي ولي. شه مي پيدا كم تو مث كه بفهمونم بهش خواستم

 . بگيره جبهه انقدر كسي با رقصيدنم ي واسه سينا

 :گفت و داد، تكون رو سرش

 .نكرده خفه رو خودش تا پيشش برو هم حاال

 . نيستم بلد رو خونه اومد يادم كه سينا سمت برم خواستم

 :گفتم پويا به رو

 . نيستم بلد رو خونه آدرس من ـ

 :پويا

 . كنه مي كمكت سينا راسته، سر مسيرش و نيست سخت زياد ـ

 نشسته ها صندلي از يكي روي. رفتم سينا سمت به بعد و پوشيدمش و برداشتم رو پالتوم رفتم. كردم تشكر ازش سرم با

 . خنديد مي بلند بلند و بود كنارش هم جسي بود

 تموم. كشه مي سيگار مشخصه. زن بهم حال ي دختره بره، يادش از خنديدن كه دهنش تو زدم مي چنان تونستم مي اگه

 . دادم مي تشخيص رو سيگار بوي بود، زده خودش به كه هم ادكلني و عطر همه اون با شده زرد و داره جرم دندوناش

 رو ماشين سوييچ و كردم كتش جيب تو رو دستم يه برداشتم جلوش از رو گيالس و سينا صندلي پشت گذاشتم رو دستم

 . بود شده بيشتر چشماش قرمزي دوخت من به و گرفت جسي از رو نگاش آوردم در

 :گفت من به رو بلند صداي و تمام وقاحت با جسي

 برو. اومدي تو كه كرد مي دل درد برام داشت بيچاره آويزونشي، جا همه بكشه؟ دستت از راحت نفس يه ذاري نمي چرا ـ

 دستم از رو اون تو مث احمقي بذارم كه نيستم عرضه بي انقدر. بردار من سيناي سر از دست و جونت پويا همون پيش

 فكرت بگم بايد. كني خودت براي رو سينا توني مي كني مي فكر كه املي دختر يه هستي؟ كي كردي فكر تو. بگيره
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 ديگه من آوردي در چنگم از رو نامزدم كه دزدي يه تو آره دزد،. بيفته بهت چشمم خوام نمي. برو جا اين از برو،. اشتباهه

 . اومدي ازش كه قبرستوني همون به برو فهميدي؟ كني، درازتر گليمت از رو پات اين از بيشتر ذارم نمي

 :گفت و انداخت، نگاهي كردم، مي نگا مجسمه عين كه من به و كشيد عميقي نفس

 كمي من تا گفت رو اينا اون احمق، اشتباهي در كامال كه بگم بايد شده؟ عاشقت گفته، بهت عزيزم و جانم يه كردي فكر ـ

 اين تا كرد كمكم سينا كه شه مي شكلي چه پسر يه ي عالقه ابراز موقع امل دختر يه ببينم خواستم مي. بخندم ات قيافه به

 . بخندم تو از و بخورم حرص ظاهر در و ببينم رو صحنه

 گفته بعد تا بدم بهش بيشتري زدن حرف ي اجازه نبايد كنم؟ نمي كاري هيچ چرا بودم؟ وايستاده مجسمه يه مث چرا من

 . كنم اش خفه بايد االن كه دونم مي فقط كنم تحليل خودم براي رو هاش

 :جسي

 .... يه تو ـ

 بودم كرده كه كاري از شد الل. كوبيدم صورتش به قدرتم تمام با و باال بردم رو دستم. ندادم بهش اي ديگه حرف ي اجازه

 . كردم مي اش خفه ها اين از زودتر بايد گفتم آفرين خودم به و شدم خوشحال خيلي

 همه سكوت كردم، من كه كاري با. بودن زده حلقه دورمون همه و بود شده قطع موسيقي صداي انداختم اطرافم به نگاهي

 سرم پشت دقيقا پويا. فهميد نمي هيچي انگار. ميز رو بود گذاشته رو سرش كه افتاد سينا به نگام. گرفت رو سالن ي

 . بود وايستاده

 . كرد نگاه بهم و كرد بلند رو سرش هم سينا حرفم شدن شروع با. نلرزه صدام و بزنم رو حرفم بلند كردم سعي

 :من

 بزني، بهم رو مجلس و سرت رو بذاري رو صدات كه اين جاي به. جلف ي دختره بزني داد من سر دم نمي اجازه بهت ـ

 خيابون و كوچه از بايد و هستن تو مثل كه هستن دخترايي لياقتش. تو اين و سينا اين. بزن حرف خودم با و بيا آدم مث
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 اين فقط. بشم دهن به دهن تو مثل شخصيتي بي آدم با نبايد كه دونم مي و قايلم شخصيت خودم براي من. كرد جمعشون

 . باش خوش سينا اين با و بمون تو بودم مادرم و پدر پيش و نبودم جا اين االن بود، خودم به اگه كه بدون رو

 . كردم گرد عقب حرفم، اتمام از بعد بالفاصله

 :پويا

 . سينا سرت بر خاك ـ

 سرم پشت رو هايي قدم صداي. كردم مي احساس چشمام تو رو اشك سوزش. رفتم ماشين سمت به و شدم خارج سالن از

 . شدن مي نزديك بهم كه شنيدم مي

 :گفت كه شنيدم رو مردي صداي

 . خانوم باران كنين صبر ـ

 اهميتي ولي. رفت دستم گوشت تو ناخنام. كردم مشت رو دستام. بدم قورت رو بغضم كردم سعي و وايستادم جام سر

 . بستم رو چشمام و فشردم دستم تو تر محكم رو سوييچ. ندادم بهش

 مي دانشجويي دوران ياد رو من صداش. شناسمش مي مطمئنم كيه؟ بود، كي صداي اين. بود آشنا برام صداش قدر چه

 . اندازه

 . شه بلند دود ازش بود مونده كم. كرد نمي كار شرايط اون تو ولي آوردم فشار مخم به ديگه كمي

 پشتش هم مهدي. افتاد سرش پشت به نگام. سعيده كه اين ا،. ببينم رو صدا صاحب تا چرخيدم و شدم كردن فكر خيال بي

 . هم پشت بودن، هم با دوشون هر هميشه مثل. بود وايستاده

 پويا كه كنين مي كار چي جا اين بپرسم ازشون خواستم كنم متمركز رو ذهنم تونستم نمي اصال. جان اون چرا دونستم نمي

 . وايستاد جاش سر من ديدن با و رسوند ما به رو خودش دوان دوان

 :گفت و انداخت، مهدي و سعيد به نگاهي
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  داشتين؟ نگهش جا اين شما وقت اون و برسم باران به تا دويدم همه اين من ايول، ـ

 :سعيد

 .داداش نشديم حرفه اين وارد و پليس نذاشتن رو اسممون كه الكي ـ

 :داد ادامه من به رو

 . بياين ما همراه و پويا به بدين رو سوييچ شما ـ

 :داد ادامه پويا به رو

 . رسونيم مي شون خونه به ما رو خانوم باران. بيار رو سرگرد هم تو ـ

 اونا گروه عضو بودن، هام كالسي هم از كه مهدي و سعيد گفت بهم پيشش، اومدم كه اوايل. افتادم سينا حرفاي ياد تازه

 . كنن مي كار اونا با و هستن

 . گرفتم پويا سمت به رو سوييچ بزنم، حرفي كه اين بدون

 :پويا

. بوده هم خودت تقصيره احتماال بريزه، بهم انقدر كوچك چيز يه براي كه نبود آدمي همچين سينا. باران كن دركش كمي ـ

. بيرون اومدم دير همين براي. داشتم نگهش من كه دنبالت بياد خواست مي هم االن. تقصيره بي سينا كه بگم خوام نمي من

 به اونم سيناست، با ازدواج اون ي خواسته كنه، مي كاري هر اش خواسته به رسيدن براي اون نگير جدي رو جسي حرفاي

 مشوق از يكي هم جسي پدر. كنه قمار اش زندگي رو حاضره سينا، و خودشون شركت ي معامله سر شركتش، و پول خاطر

 چه هر سينا آورده در خودش از و اراجيفه همش كه بخورم قسم تونم مي. دروغه حرفاش كه مطمئنم من. اونه اصلي هاي

 نرسيدي سينا اصلي شخصيت به هنوز. ببره كسي جلوي رو، خودش زن يا نامزد آبروي كه نيست آدمي باشه، بد كه قدرم

 يه. كرده عود ميگرنش. بياد نذاشتم من كه اومد خودش به تو رفتن از بعد. كني باور رو اراجيفي همچين تونستي كه

 . داشتم نگهش خودم پيش امشب شايد. بشه آروم تا دادم بهش مسكن
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 دادي گير حاال. كردم پيدا خودمون بين تفاهم يه جالب، چه. داره ميگرن من مث هم اون فهميدم كه بود وير و هير اون تو

 . كن ول باران،

 :من

 رو خودم خيلي. كنه مي توهين شخصيتم به هرزه و جلف ي دختره اون كه ببينم تونم نمي من كنم؟ دركش بايد من چرا ـ

 لياقتش نيستم، ابروش و چشم عاشق من باشه خوش اونا با سينا بذار. كرد درازتر گليمش از رو پاش اون ولي. داشتم نگه

 .... سينا اگه. بشه ناراحت بخواد سينا كه نزدم بدي حرف قدر اون من. همينه

 كه حاال ولي بشه ناراحت كه داشت حق داشت، دوستم و بود همسرم واقعا اون اگه بگم خواستم مي كردم قطع رو حرفم

 . بريزه بهم و بشه عصبي حد اين تا نبايد اون نيست، ما بين چيزي هيچ

 :دادم ادامه

 . دار نگهش خودت پيش امشبم. خوره مي آب ديگه جاي از عصبانيتش. نبوده من حرف از كه باش مطمئن ـ

 :گفت و كرد، پوفي

 يارمش، مي خودم همراه مهموني، اتمام از بعد زياد احتمال به. مونه نمي كه دونم مي ولي دارم، مي نگهش كه بمونه اگه ـ

 . خداحافظ فعال

 . كرديم حركت سرش پشت هم مهدي و من و رفت ماشينش سمت به سعيد. دادم تكون رو سرم

 مي داشت و كرد مي درد هم خودم سر. دادم فشار و گذاشتم ام شقيقه روي رو دستم. نشستم و كردم باز رو عقب در

 و دادم تكيه شيشه به رو سرم. افتاد راه و آورد در پارك از رو ماشين سعيد. گيرم مي سردرد بشم، عصبي اگه. تركيد

  شد؟ مي مگه ولي نكنم، فكر چيزي به كردم سعي. بستم رو چشمام

 پويا زده؟ جسي به رو حرفايي همچين سينا واقعا كيه؟ با حق يعني ور، اين از من و كرده عود ميگرنش ور اون از اون

 نام به چيزي چشماش برق تو داده؟ قرار مزخرف ي دختره اون دست ي مسخره رو من سينا واقعا گه؟ مي درست
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 براي شده حاضر كه ارزشم بي براش حد اين تا من يعني دروغ؟ كي و گه مي راست كي دونم نمي. نديدم مسخرگي

 بذاره؟ اعتقاداتش رو پا من، كردن مسخره

 هم كديين متاسفانه. بكوبم سرم به محكم چيزي با يا و بكنم رو موهام داشتم دوست. شد مي بيشتر ثانيه به ثانيه دردم سر

 . بودم نياورده همراهم

. شدم خارج ماشين از سرشون پشت هم من و شدن پياده دوشون هر. ايستاد خونه جلوي كه بود گذشته قدر چه دونم نمي

 يا و وارد تا دارم مي نگه رو در نفر يك براي فقط گفت مي بهم كه افتادم سينا ياد. كشيدن كنار و كردن باز رو در كليد با

 دستمال با رو سرم بخورم، ادويل قرص خواست مي دلم فقط. شدم ساختمون وارد كنم، تعارف كه اين بدون. بشه خارج

 . همين بذارم، رو مرگم ي كپه و ببندم

 :سعيد

 . يايم مي ها پله با مهدي و من برين، آسانسور با شما ـ

 . شدم آسانسور سوار. كنم پاره تيكه تعارف بخوام كه بودم اوني از تر حال بي

 كجا از رو خونه كليد اينا. داخل رفتم من اول و كرد باز رو در سعيد. رسيدن هم تا دو اون كه بودم ايستاده خونه در جلوي

 . ديگه گرفتن سينا از احتماال خنگ، ي دختره خب بودن؟ آورده

 :سعيد

 استراحت بفرمايين شما. بيان خودشون تا مونيم مي جا همين ما صورت اين غير در ريم، مي ما كه اومدن سرگرد اگه ـ

 . كنين

 :گفتم زور به

 . كنم استراحت برم زودتر چه هر بايد كنه مي درد خيلي سرم و نيست خوب اصال من حال سعيد، آقا ببخشيد ـ

 :سعيد
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 . مسئوليم شما قبال در همگي ما خانوم، باران چيه حرفا اين ـ

 .شدم خواب اتاق وارد و. دادم تكون سعيد و مهدي براي سري. خوردم آب مقداري با رو قرصم. شدم آشپزخونه وارد

 زيپ اون دوباره. بيارم در رو لباسم تونم نمي كه افتاد يادم تازه آوردم در رو پالتوم و كردم پرت تخت روي رو كيفم

 و كردم حركت لباسام كمد سمت به. كردم باز رو موهام و برداشتم سرم روي از رو شالم. كرد ايجاد مشكل برام مسخره

 چشمم به رو بندم چشم. بشه بهتر دردش تا بستم سرم دور و برداشتم بود، گرفته رنگ سينا لطف به كه رو شاالم از يكي

 . انداختم تخت روي رو خودم لباس، همون با وايستم پاهام رو تونستم نمي ديگه زدم

 كنم راضي رو خودم تونستم دقيقه چند از بعد. كردم مي امني نا احساس. برد نمي خوابم. شدم مي پهلو اون به پهلو اين از

 . برد خوابم بدبختي هزار با باالخره و بگيرن رو اون جاي تونن مي و نشستن بيرون مهدي و سعيد كه

 به نگاهي شه مي طرف بر كلي به ديگه، ساعت چند تا دونستم مي و شده بهتر دردم سر شدم، بيدار خواب از كه صبح

 . بود ظهر يازده انداختم ساعت

  هستن؟ هنوز سعيد و مهدي خبره، چه بيرون دونستم نمي

 . بودن كرده پف كمي چشمام انداختم خودم به نگاهي لباسام، تعويض از بعد و شدم بلند جام از

 اي ديگه كار. خياط به بدمش بعد تا شكافتمش درزش از و افتادم جونش به قيچي با ناچارا كنم عرض چه كه لباس تعويض

 خودم كار از. بود نذاشته واسم اعصاب. كنه بازش برام نخوام سينا از ديگه اما بميرم بودم حاضر. بدم انجام تونستم نمي

 سرم رو اش تالفي اونم البته. كردم مي شون قيچي و فربد لباساي سر رفتم مي كه افتادم ام بچگي زمان ياد. گرفت ام خنده

 ! داشته مشكل بچگي از عقلم هي،. آورد مي در

 .بود مهال انداختم شماره به نگاهي. شد بلند موبايلم صداي

 :من

  جانم؟ ـ

 :مهال
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  خريدي؟ رو لباسات طوري؟ چه باراني سالم ـ

 . حالش به خوش داره، اي خجسته دل چه

 :من

 . نيست خريدن به نيازي و دارم لباس تو، عجولي قدر چه ـ

 :مهال

 . ها عروسيمه ديگه روز چند سرم خير كنم عجله بايد ـ

 . كردم قطع رو گوشي بعد و زديم حرف هم با كمي

 . بود برده خوابشون نشسته و كاناپه روي كه افتاد پويا و سينا به چشمم شدم خارج اتاق از

  جان؟ اين اينا چرا پس داره؟ نگه خودش پيش رو سينا پويا، نبود قرار مگه

 فكر اين به و نشستم صندلي روي. گاز رو گذاشتم رو كتري و رفتم آشپزخونه سمت به كنم، صدايي و سر كه اين بدون

 اما اندازم مي زمين روي رو جام شده. خودشه آره،. بگيرمش ناديده بايد باشم؟ داشته باهاش بايد رفتاري چه كه كردم

. كنم مي درست غذا خودم براي فقط و ذارم مي خودش ي عهده به هم غذا كردن درست. باشم كنارش نيستم حاضر ديگه

 . ذارم مي خودش ي عهده به رو كارهاش ي همه

 .... كاراش با رو آدم داد؟ نشون العمل عكس جوري اون سينا چرا

 آشپزخونه سمت به داشت. بشنوم تونستم مي رو هاش قدم صداي. كردم دم چاي و شدم بلند جام از كتري سوت صداي با

 نمي حرف باهاش كام تا الم كنم شروع بايد االن همين از. كشيدم عميقي نفس. كنم كنترل رو خودم كردم سعي. ميومد

 . بشنوه رو صدام ذارم نمي ديگه. زنم

 :گفت آروم و ايستاد، روم به رو كه بشم خارج آشپزخونه از خواستم مي

 .... كه تو باران؟ ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٨٠ 

 بار اولين براي و نشم نگاش مجذوب كردم سعي. كرد قطع رو حرفش. زدم زل چشماش تو و كردم بلند رو سرم جديت با

 كسي به عصبانيت با و شم مي سگ وقتي دونستم مي خودم. كردم نگاش بزنم پلك كه اين بدون و جسارت با شدم موفق

 . ره مي رو از خودش طرف اون كنم، مي نگاه

 پويا از اثري. شدم پذيرايي وارد و شدم رد كنارش از شتاب با. رفت كنار رفت راهم جلوي از و پايين انداخت رو سرش

 . نبود

 تو رو هاش پنجه و بود نشسته ها صندلي از يكي روي. شدم آشپزخونه وارد كردم عوض رو لباسام و اتاق تو رفتم دوباره

 . كردم ام صبحونه خوردن به شروع و ريختم چاي خودم براي خونسردي با. بود برده فرو موهاش

 قرص خوردن از بعد و شد بلند جاش از برخورد بهش همين براي و كردم نمي حساب آدم رو اون كه بود بار اولين واسه

 . كنه مي درد سرش هم هنوز كه فهميد شد مي حالتش از رفت خواب اتاق به مسكن

*** 

 بهتر جوري اين نظرم به بشكنم حاالها حاال رو سكوتم خواستم نمي. بودم ماهواره فيلماي پاي من و بود خواب شب تا سينا

 . بود

 . بخرم لباس من و بيرون بريم باهم تا بگم بهش نيست الزم ديگه و دارم لباس مهال، مراسم براي كه كردم شكر رو خدا

 . كردم خوردن به شروع و ريختم بشقاب تو رو همش بود آماده. زدم سر غذام به و شدم بلند

 :گفت و شد، آشپزخونه وارد سينا بعد دقايقي

 . افتاده راه هم بويي چه نخوردم هيچي حاال تا ديشب از. گشنمه قدر چه كه واي ـ

 مي فكر خودش با االن حتما. نشده هيچي كه انگار. چپ علي ي كوچه به بود زده حسابي خودشم. خنديدم بهش دلم تو

 . شه مي رو به رو غذاش با برداره، رو قابلمه در بره كرد

 رو غذام داشتم خودم واسه منم كرد، نگاه من به تعجب با و كرد بلند رو سرش برداشت رو درش و رفت قابلمه سمت به

 . كرد رو نيم مرغ تخم تا چند و برداشت تابه يه. نياره خودش روي به كرد سعي. ننداختم بهش هم نگاهي نيم و خوردم مي
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 . رفتم خواب اتاق به حرف بي و شستم رو ظرفام. شد تموم غذام

 . انداختم زمين روي رو جام و برداشتم بالش و پتو تشك، يه ديواري، كمد توي از

 . كردم مي عادت بايد اما بخوابم، زمين روي كه سخته برام دونستم مي

 . ارزيد مي سينا روي شدن كم به

 با. كنه بيدار رو من اون كه اين نه بشم، بيدار خواب از خودم تا كردم كوك رو گوشيم. دانشگاه رفتيم مي بايد بعدش روز

 . برد خوابم باالخره كندن، جون كلي

! داره رو بشر اين قدر چه. بود خوابيده كنارم و پايين بود اومده. افتاد سينا به نگام. شدم بيدار گوشيم زنگ صداي با صبح

 . شدم بلند جام از و كردم پوفي

 بودم، كرده شروع كه بازي از. ريخت چاي خودش براي و بيرون اومد اتاق از هم سينا كه بودم صبحانه خوردن درحال

 . بكشم پس پا نبايد كه دونستم مي بود گرفته سكوت رو خونه كل. بودم شده خسته

 نمي كه حيف ولي. نمونم منتظرش تا كالس رفتم مي خودم شد مي اگه. نشستم مبل روي اومدم و كردم عوض رو لباسام

 باالخره. بود اش صبحانه خوردن حال در هميشه، از تر ريلكس اون و شد مي ديرم داشت انداختم، ساعتم به نگاهي شد

 .شم مي شدنش آماده معطل هم اي دقيقه بيست يه دونستم مي. بشه آماده تا رفت و شد بلند

 هم اين به زدم، جسي به كه هايي دهني تو اون از و سرش تو بكوبم يكي خواست مي دلم بيرون اومد اتاق از آماده و حاضر

 .زدم مي

 . باشم آسانسور تو باهاش لحظه چند براي نبودم حاضر. اومدم پايين ها پله از سرعت به و پوشيدم رو هام كفش

 براي رو عقب صندلي بار، اولين براي من و كرد باز رو ماشين در پايين اومد كه بودم وايستاده ماشين كنار سينه به دست

 . همين نكنم، حسابش آدم كه بود مهم برام اين فقط نه، يا بينن مي رو ما ها بچه كه نبود مهم برام. كردم انتخاب نشستن

. كرد حركت و كشيد عميقي نفس. كرد زمزمه خودش با رو حرفي لب زير و رفت هم تو اخماش. نداشت رو كار اين توقع

 . نزد حرفي و كرد سكوت كه بود جالب برام
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 كنار آورد رو سرش كه كنم آزاد رو دستم خواستم گرفت، رو دستم. شديم پياده ماشين از ماشين، كردن پارك از بعد

 :گفت و گوشم

 . وسطه جونت پاي االن لجبازي و لج بحث نشو، احمق ـ

 . كردم توهم رو اخمام و برداشتم تقال از دست

 . بود كرده دستش رو اش حلقه دوباره

 . نشستيم مهال و ديويد كنار و كرديم عذرخواهي تاخيرمون براي. بود اومده استاد. كالس سر رفتيم

 :مهال

  هستين؟ جوري اين امروز تا دو شما چرا ـ

 :گفتم و گوشش، كنار بردم رو سرم

  جوري؟ چه ـ

 :مهال

 . خواين مي هم از رو باباتون ارث انگار دونم، نمي ـ

 :گفتم و كردم، اي خنده

 . ديگه خوايم مي حتما ـ

 :گفتم و شدم، جدي

  كردي؟ كار چي تو كن، ول رو ما حاال شده بحثمون ـ

 :گفت ذوق با

 .كنيم مي پخش ها بچه بين رو كارتا امروز ـ
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 :من

 . مباركه ـ

 :مهال

 . مرسي ـ

 . استاد به داديم رو حواسمون و برداشتيم وراجي از دست ديگه

 :گفت ها بچه به رو ديويد كالس، اتمام از بعد

 . بدم بهتون كارت خوام مي وايسين،. بيرون نرين ها بچه ـ

 :گفتم مهال به رو تعجب با

  كنين؟ دعوت خواين مي رو كالس هاي بچه ي همه ـ

 :مهال

  شه؟ مي نگيم، دختره به و بگيم پسره به شه نمي هستن، دختراشون دوست هم دخترا. هستن ديويد دوستاي اكثرا خب ـ

 . گفت مي راست ندادم رو جوابش

 . داد رو همه كارت ديويد

 :من

 . شه مي شلوغ عروسيتون قدر چه ـ

 :مهال

 . كنيم برگزار رو مجلس باغ تو شد قرار زيادن خيلي مهمونامون آره، ـ
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 مجبورين مگه. گرفتم اضطراب مهال، حرف با چرا دونم نمي. كرديم حركت خونه سمت به بعد، و كرد تشكر ديويد از سينا

  كنين؟ دعوت مهمون انقدر

 آيفون رو گذاشت بود، فرمون پشت چون انداخت شماره به نگاهي. خورد زنگ گوشيش كه رفتيم مي خونه سمت به

 . بود ساحل

 :گفت ذوق با ساحل

 . نكنيا ما از يادي داداشي، سالم ـ

 :سينا

 . ساحلي كنم مي جبران ايران بيام ندارم، خاروندن سر وقت كه ريخته سرم رو كار جا اين انقدر ـ

 . خوشحاله حد چه تا بود مشخص صداش تن از نيست خوشحال الكي ساحل و شده چيزي يه كه بودم مطمئن

 :گفت و شد، متوجه هم سينا

  خوشحالي؟ انقدر كه ات خواستگاري اومده اي برگشته بخت كدوم ـ

 :ساحل

 . كنم مي دونه دونه رو سرت موهاي ببينمت، ـاگه

 :گفت زيرلب

 . باشه گذاشته باقي من سر تو هم مويي خانوم اين موقع اون تا اگه ـ

 :ساحل

  سينا؟ گفتي چيزي ـ

 :سينا
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  شده؟ چي جدي نه، ـ

 :ساحل

  بارداره؟ دوقلو سيما دونستي مي تو هيچي ـ

 :سينا

 . دونستم نمي من نه جدي؟ ـ

 :ساحل

 .... از اون و شاهين هاي بچه از اين دوقلوند؟ ها بچه همه ما ي خانواده تو چرا ـ

 :گفت و كرد، قطع رو حرفش سينا

 ما هاي بچه چرا بپرسي؟ رو همين كه زدي زنگ دنيا سر اون از انداختي؟ راه ژنتيك بحث چرا ساحل؟ آوردي گير وقت ـ

  دوقلوند؟

 :گفت سينا به همين براي و كرد صدا رو ساحل يكي

 .خداحافظ داداش، خان بعد براي بمونه جوابت ـ

 :سينا

 . سالمت به ـ

 . بزنم ساحل به زنگ يه خواستم مي. رفتم باال ها پله از سينا از جلوتر رسيديم، كه خونه به

 رو خطم كه وقتي از. گرفتم رو ساحل ي شماره. نشستم تخت روي و درآوردم كيفم تو از او گوشيم لباسام، تعويض از بعد

 . بوديم كرده صحبت هم با باري چند بودم، كرده عوض

 :ساحل
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 . خودم ي خوشگله باران سالم ـ

 . دارن فرق باهم برادر و خواهر اين قدر چه كردم فكر خودم با و زدم لبخندي

 :من

  خوشحالي؟ انقدر كه شده چي خبرا؟ چه خودم، ي خوشگله ساحل سالم ـ

 :ساحل

 . اومد حرف به باالخره شما دايي اين عجب چه سالمتي، ـ

 :گفتم و كردم، مكثي

  آره؟ ـ

 :گفت و خنديد،

 .آره ـ

 :گفتم و باال، بردم رو صدام

  زده؟ حرف تو با اومده بزنه حرفي من به كه اين بدون. مارمولك ي پسره كرد غلط خيلي ـ

 :گفت و خنديد، دوباره

 . زديم حرف هم با تلفني نيومده، جايي كن حفظ رو ات خونسردي

 :من

  گفت؟ چي حاال نرسه بهت دستم مگه فربد، واي ـ

 :ساحل

 . بشه آشنا باهام بيشتر تا خواست اجازه و اومده خوشش من از گفت ـ
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 :من

  گفتي؟ چي بهش تو زد؟ حرف قلم لفظ انقدر اوهو، ـ

 :ساحل

 . ندارم مخالفتي بيشتر آشنايي با و موافقم باهاش گفتم. گفت ها مايه همين تو چيزي يه نه، ـ

 :من

 خوام مي. دونم نمي من كنه فكر بذار. نگو هيچي بهش هم تو. دم نمي جواب تلفناش به. كارش پي رفت شد آدم هم فربد ـ

 . ده مي خبر من به باشه گير كارش موقع هر بندم مي شرط باهات. گه مي بهم ياد مي كي ببينم

 :ساحل

  ضايعه؟ خيلي صدام زنم نمي بهش حرفي من باشه، ـ

 :من

  چي؟ يعني ـ

 :ساحل

  خوشحالم؟ معلومه كه اينه منظورم ـ

 :من

  طور؟ چه آره، ـ

 :ساحل

 . بود فهميده اونم كردم مي صحبت سينا با داشتم بزني، زنگ تو كه اين از قبل ـ

 :من
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  نداري؟ كاري ببوسش من قول از باش خوش دايي با برو دايي زن خيال، بي ـ

 :ساحل

. ببوسيش من قول از بايد تو پس نزديكتره، تو به كه فعال نگم بهت هيچي منم كه بود حقت جنبه، بي تا سر تو زنم مي ـ

 . خداحافظ كم، شرت داشت حق فربد

 :من

 . خداحافظ بكش خجالت حيا، بي ي دختره ـ

 خبر بي رو من و خروسا قاطي رفتي توهم. نامرد فربد اي. انداختم تخت روي رو خودم كردم، قطع رو تلفن كه اين از بعد

 . داره دوست رو ساحل واقعا فربد دونستم مي. بودم خوشحال براشون خيلي گذاشتي

 . عشقه رو خودم داداش. نشديم ها خروس و مرغ جمع قاطي هنوز و مونديم باربد و من فقط

*** 

 هم سينا. شد نمي شنيده خونه تو تلويزيون صداي و سكوت جز چيزي مدت اين تو. بود مونده مهال عروسي به روز يه

 مي درست خودش براي مختصري غذاي يه يا و گرفت مي غذا بيرون از يا كرد مي عمل خودم مثل و زد نمي حرفي ديگه

 . كرد

 . كرد نمي ولم دلشوره چرا دونم نمي ولي. دارم مهال جشن به نياز و شدم افسرده كردم مي احساس

 كه گفتم مي و زدم مي زنگ فربد به بايد. رسيد ذهنم به فكري. نكردم پيدا مناسبي لباس هيچ و كردم باز رو كمدم در

 من به حرفي ساحل به راجع هنوز. بود فربد ي خونه وسايلم ي همه. بياره اش خونه از رو هام لباس از يكي فردا يا امشب

 . بود نزده

*** 

 :فربد
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  زدي؟ زنگ من به و شدي مهربون كه گيره دوباره كارت كجاي هــــــا، ـ

 :من

 . همين ميفته، خونه دباغ به پوست گذر كه بدون تو! جونم فربد هــــــا، و زهرمار ـ

 :فربد

 . بگو رو كارت زودتر و نچين كبري و صغري انقدر ريخته سرم رو كار كلي تو جون به ـ

 :من

 . روشن چشمم گرمه؟ كي با سرت ـ

 :فربد

 . كنمـــا مي قطع بري جون به ـ

 :من

  كيه؟ ديگه بري جان؟ ـ

 :فربد

 . كردم مي رو فكرش كه اونيه از حادتر وضعت فهمي؟ نمي هم رو خودت اسم مخفف ـ

 :من

 . برس كارت به برو هم تو كارم پي برم بگم رو كارم من بذار نداري؟ كار تو مگه جديده؟ ـ

 :گفت و خنديد،

 كارت، كارم، نه؟ يا رفته يادت فارسي ببيني خواي مي دي؟ مي انجام فعل صرف داري كني؟ مي كار كار، انقدر چرا حاال ـ

 .كارم كارش،



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٩٠ 

 . ذاره مي فعل صرف كالس برام كنم، ولش اگه دونستم مي

 :گفتم داد با و كردم، قطع رو حرفش

 .فربــــــد ـ

 :فربد

  داري؟ كار چي بگو بنال شد پاره گوشم ي پرده ـ

 :من

  جا؟ اين بياي توني مي امشب ـ

 :فربد

 . ديگه بينمت مي شب فردا بيام؟ بايد چرا ـ

 :من

 . بياري برام رو مجلسيام لباس از سري يه خواستم مي. مونده تو ي خونه لباسام ي همه ـ

 :فربد

 . آها ـ

 :گفت و كرد، مكثي

 . بخر برو خب ـ

 :من

 .فربدي ـ

 :فربد
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 . بياره برات گم مي باربد به بيام، نتونستم خودم اگر باشه، بابا خب ـ

 :من

 . برس كارت به برو نكنه درد گلت دست ـ

 :فربد

 . خداحافظ بوسمت، مي ـ

 :گفتم و زدم، لبخندي

 . لپت رو بوس يه ـ

 رو چيزي كه نبود كسي فربد. بودم دلخور دستش از گرفتم مي انرژي فربد، با صحبت از بعد هميشه. كردم قطع رو گوشي

 . نگفت بهم رو ساحل ي قضيه چرا دونم نمي ولي كنه پنهون ازم

 تازه. نزدم هم ساز به دست اخير، روز چند اين تو ولي داشتيم ويولون تمرين صبح هر بودم، پيشش كه وقتي چند تو

 نمي كنم، اش تجربه خودم كه اين از قبل تا. گيره مي آرامش زدن ساز با گفت مي بهم كه شدم مي سينا هاي حرف متوجه

. كنم استفاده وسايلش از خواست نمي دلم اصال من و بود اون براي كه چرا. بزنم ويولون برم تونستم نمي متاسفانه. فهميدم

 .... بعدش اما. نداشتيم هم با مشكلي شب اون از قبل تا البته

 تمام آگاه ناخود كه نواخت مي قشنگ قدري به. ويولون هم و گيتار هم. شنيدم مي اتاقش از رو ساز صداي اوقات بعضي

 . رفتم مي فرو شيريني ي خلسه به و شد مي بسته چشمام و گوش بدنم

 منكر تونستم نمي اما بوديم، نزده حرف هم با هم كلمه يك مدت اين تو و بودم عصبي و ناراحت دستش از كه درسته

 .بشم خوندن و نواختن در اش توانايي

*** 
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 خاصي ي عالقه. ببينمش داشتم دوست خيلي بيارتشون برام تا باربد به ده مي رو لباسا گفت بهم بودم، زده زنگ فربد به

 . داشت مردونه قالب در رو خودم ي چهره داشتم بهش

 بهونه هر به. داريم مهمون فهميده ولي. بياد خواد مي كي دونست نمي سينا. شدم فربد اومدن منتظر و بودم نشسته مبل رو

 . ها فضوله بشرم اين بيرون ميومد اتاقش از اي

 با و وايستاد كنارم حرف، بدون و اومد بيرون اتاقش از هم سينا. كردم باز رو در و رفتم سمتش به اف اف صداي با

 . شد خيره بيرون به كنجكاوي

 خجالت ازش كوچولو يه. كرد باز برام رو آغوشش حرف بدون و داد دست سينا با. شد پياده آسانسور از چمدان يه با باربد

  بودم؟ ديده رو باربد بار چند من مگه. كشيدم مي

 . كردم سالم و بغلش تو رفتم

 :باربد

 . خودم خانوم آبجي سالم ـ

 :گفت خنده با سينا

  كردي؟ فرار بابات خونه از چيه؟ بنديال و بار اين ـ

 :گفت خنده با باربد

 .ديگه خانومه آبجي بنديالي و بار ـ

 :گفت مصنوعي لبخند با و كرد، نگامون كمي سينا

 . آها ـ

 . ندي ما تحويل ژكوند لبخند و بشي الل ميري مي نبودي، جريان در كه تو مرض، و آها
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 من به گذاشتم، سيني تو رو سينا و خودم واسه و كردم تعارف باربد به. آوردم و ريختم چاي تا سه رفتم مبل رو نشستن

 . داره مي بر و كشه مي زحمت خواست خودش چه؟

 :باربد

 . خونگيا چه و مجلسيا چه گذاشته برات رو لباسات همه بگم بهت گفت فربد ـ

 :من

  ديگه؟ ياين مي شب فردا. شون آوردي كه مرسي ـ

 :باربد

 . آره ـ

 :گفت باربد به رو سينا

  خبر؟ چه اينا شهروز از ـ

 :باربد

 و پرونده اين آخر دونم نمي من. بزنيم آب به گدار بي نبايد كه دوني مي. آورديم بدست ازشون كوچكي هاي نخ سر ـ

  كردي؟ كار چي طناز با تو باشه؟ خطر در باران زندگي بايد كي تا. كجاست مسخره بازي

 . نبود طناز از خبري كه بود وقت خيلي. بشنوم رو جوابش بودم مشتاق شد تيز گوشام آگاه ناخود

 :گفت و كرد، نگام نيشخند با سينا

 . كنم ازدواج اون با كه بشم مجبور من شايد ـ

 . زد خشكم جام سر

 :گفت بلندي تقريبا صداي با و شد خيز نيم جاش از باربد
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 . نبود نقشه جز اين اما گفتي؟ چي تو ـ

 . بود برده ماتم چرا دونم نمي

 :گفت سينا

 نمي رو چراش. ده نمي پس نم ديگه طنازم اين. زنيم مي جا در و رسه نمي جا هيچ به كارمون جوري اين. شايد گفتم ـ

 به سپرده طناز به و كرده حس زيادي رو خطر شهروز احتماال. نبرده پي من اصلي هويت به كه مطمئنم رو اين دونم

 . نزنن حرفي اطرافيانشون

 . گفت چيزي لب زير و كشيد صورتش رو دستي كالفگي با نشست جاش سر باربد

 :باربد

  كني؟ كار چي خواي مي حاال ـ

 . فهميدم مي خوبي به رو اين بود شده كالفه هم سينا

 :سينا

 . دونم نمي ـ

  كنم جور و جمع رو خودم كردم سعي كرد نگاه من به زيرچشمي

 . كنه مي محافظت ازت ديگه يكي نشد، اين محافظته، فقط سينا كن جمع رو خودت باران؟ رفتي وا چرا

 :سينا

  داره؟ اصرار ازدواج اين به هم خودش كه جاست اين بدبختي ـ

 :گفت و زد، نيشخندي
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 روي خيلي هم شهروز. كنن ردش مرز از اونا تا كنم، وارد رو جنسا زودتر خوان مي شركت كاراي براي چي؟ براي اونم ـ

 . مصره قرارداد بستن و من ديدن

 وقتي ولي. ميومد بدم كار اين از خيلي. كردم پام لرزوندن به شروع آگاه ناخود. بوديم عصبي نوعي به همه. بود عصبي باربد

 . بود فهميده رو حالم خوبي به سينا. ويبره رو رفتم مي و لرزوندم مي رو پام شدم، مي عصبي يا ناراحت

 :گفت باربد كه بوديم، كرده سكوت همه

 طناز با تو كنه نمي قبول پدر مطمئنم بارانه حفظ مسئوليتت، بزرگترين تو شه نمي جوري اين بزنيم حرف بابا با بايد ـ

 سوء كه دونست مي. سپرد دستت به رو باران كه بود همين براي و دونست، مي افسرش بهترين رو تو اون. كني ازدواج

 . پدر اعتماد تو موندم. كني نمي استفاده

 :گفت و كرد، پوفي سينا

 . شه نمي پشيمون من به اعتمادش از جون عمو باش مطمئن گيجم، خدا به ـ

 . شد بلند جاش از و زد زوركي لبخندي باربد

 كارش از. وايستاد روم به رو اومد سينا كه اتاق تو برم خواستم دادم تكيه بهش و بستم رو در باربد، ي بدرقه از بعد

 بكشم رو خودم خواستم. نديدي ديدي شتر نكنم، نگاه اش چهره به و. نيارم خودم روي به كردم سعي ولي. شدم متعجب

 مونده در و خودش بين. پيش راه نه و داشتم پس راه نه. داشت نگهم و دستاش تو گرفت محكم رو دستام مچ كه كنار

 :گفت آخر در و نكرد، ول رو دستم كردم، كاري هر بودم

 ! باران كن نگاه من به ـ

 ديگري با و گذاشت سرم باالي رو يكي. كرد ول رو دستام كشيد عميقي نفس. گردوندم بر رو روم و نكردم بهش توجهي

 . چرخوند خودش سمت به و گرفت رو ام چونه

 تو ام چونه نذاشت يعني نشد، كه بچرخونم رو سرم دوباره و كنم مقاومت خواستم. افتاد چشماش به نگام روز، چند از بعد

 . كرد مي كنترل رو سرم و بود دستش
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 مي احساس كه چيزي تنها و عسل ي تيله دو ديدم مي كه چيزي تنها و بود هامون نفس صداي شنيدم، مي كه صدايي تنها

 . خورد مي صورتم به كه بود هاش نفس گرمي كردم،

 قدر چه دونم نمي. كنه خالي من بدبخت ي چونه سر رو حرصش خواست مي انگار. داد مي فشار محكم خيلي رو ام چونه

 .اومدم خودم به صداش شنيدن با كه بوديم خيره بهم

 :گفت وار زمزمه و آروم

  بدي؟ ادامه رو مسخره بازي اين خواي مي كي تا ـ

 قدر چه مهموني تو رفته يادت ببرن، رو شورت مرده. شي مي خود بي خودت از چشماش، تو كردن نگاه با كه باران بميري

  شكستي؟ شب اون رفته يادت كرد؟ تحقيرت

 :سينا

 . بده رو من سوال جواب كجايي؟ ـ

 مي ذوب رو نگام هاي يخ داشت اون ولي سرده نگام دونستم مي كردم نگاش خيره بزنم، حرف كلمه يك كه اين بدون

 . بده انجام رو كار اين تونست مي خوبي به. چشماش رنگ با كرد

 :گفتم آرومي صداي با و دادم قرارش مخاطب روز، چند از بعد

 دست خونه تو حداقل ام؟ اضافي من نگفتي بهش مگه باش، خوش نامزدت با برو داري؟ برنمي سرم از دست چرا چيه؟ ـ

. بود نخواهد و نيست و نبوده باراني كن فكر داري؟ من كار به كار چي تو. خودم سي منم و خودت سي تو بردار، سرم از

 . تو براي الاقل بهتره جوري اين مردم من كن فكر

 :گفت بشه ايجاد صورتش تو تغييري كه اين بدون

  شد؟ تموم ات سخنراني ـ

 :من
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 شخصيت و غرور تو ولي كردم، تو با شوخي يه فقط من! اي جنبه بي حد اين تا واقعا تو كه دونستم نمي من مونده، هنوز نه ـ

 .... و بشم صحبت هم باهات ديگه خوام نمي هم، همين براي بردي، بين از رو من

 :گفت تعجب با

  زني؟ مي حرف چي ي درباره تو ـ

 :گفتم و زدم، نيشخندي

 . فهميدم سالمتي به كه حده چه تا ات جنبه ببينم خواستم مي. بود شوخي همش ـ

 . شد نمي ولي بدم انجامش داشتم دوست من كه كاري زد، موهاش تو چنگي و برداشت ام چونه دور از رو دستش

 :گفت

 . بزن حرف واضح پيچوني؟ مي انقدر چرا ـ

 :من

 . بود شوخي همه قديمي، و جديد و قبلي شوهر و عروسي و عروس ي قضيه تر؟ واضح اين از ـ

 موهاش اومد لبش رو رنگي كم لبخند و كشيد عميقي نفس و بست رو چشماش. گذشت اي ثانيه موند موهاش تو دستش

 . كشيد بيشتر رو

 . ام شونه رو گذاشت و جلو آورد رو سرش. نداشتم رو اش آمادگي اصال كه داد انجام رو كاري يهو

 ....هنگ دور رو هم بنده

 شده كند نفسام. بودم وايستاده حركت بي و بود افتاده بدنم طرف دو دستام. كرد نمي كار مغزم. كنم كار چي بودم مونده

 نمي رو كارش دليل. بود ام شونه رو سرش فقط. بود بدنش طرف دو هم سينا دستاي. كرد وارد بهم بدي شوك. بود

 . بود دركم از خارج. فهميدم
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 داشت آرومي ريتم اون قلب كه حالي در. زد مي وار ديوانه قلبم. ميومد باال سختي به نفسم. كرديم نمي حركتي كدوم هيچ

 . آرومه بفهمم تونستم مي و كردم مي حس رو ضربانش خوبي به

 كه وقتي تا دونستم مي. داشت نگهم و نذاشت كه عقب به بدم هولش خواستم و باال آوردم رو دستام. اومدم خودم به يهو

 . كرد جدا خودش از رو من شتاب با كه گذشت ثانيه چند. كنار بزنمش تونم نمي نخواد، خودش

 :گفت و كرد، نگاه چشمام تو جديت با

 ! لوحي؟ ساده انقدر چرا تو ـ

 . فهميدم مي رو سوالش دليل بايد ولي ندم رو جوابش خواستم مي

 :من

  لوح؟ ساده چرا لوح؟ ساده بله؟ ـ

 :سينا

  بريدي؟ حكم برام و كردي متهم رو من الكي الكي چرا پذيرفتي؟ راحت انقدر رو جسي حرفاي طور چه لوح؟ ساده چرا ـ

 :گفتم پوزخند با

 وقت اون ميومد، من سر باليي شب اون و اومديم كردي؟ مست شب اون كه مني محافظ مثال تو نبود الكي نه الكي؟ الكي ـ

 بود كي زدم؟ مي حرف داري امانت از و سرم رو بودم گذاشته رو صدام پاساژ تو بودم من داد؟ مي جواب بايد كه بود كي

 تو ولي. كردم نمي باور بودي، نگفته خودم به بارها اگه شايد باشم؟ مراقبت بايد من و امانتي من دست تو گفت مي كه

 .... و هستي عياشي آدم كه تو خوردي نمي كار اين درد به تو گم، مي بازم گفتم، بار چند. گفتي خودمم به بار چندين

 . سرم پشت ديوار به كوبيدش و كرد مشتش كه صورتم به بزنه خواست و باال برد رو دستش خشم با

 :گفت عصبانيت، از سرخ صورتي با
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. باشن من با خوان مي و يان مي كه هستن تو جنساي هم اين نيستم عياش من بشنوم چيزي همچين خوام نمي ديگه ـ

 خودم نشده حاال تا طوريه اين كه من براي حداقل. رم نمي سمتشون به هم من نخوان، و نيان اونا. من نه اوناست، از عياشي

 . وقت هيچ بدم درخواست دختر يه به

 :داد ادامه و پايين، آورد رو صداش تن

 ....اگه كه بدون هم رو اين بود هم تو تقصير شب اون كه كن قبول ـ

 . كرد مي فكر چي به داشت دونم نمي. رفت فرو فكر به و كرد قطع رو حرفش

 :سينا

 تونستم نمي و بود خراب انقدر حالم كه بود شده چم دونم نمي. نبودم مست من. دادم انجام رو خودم وظيفه شب اون من ـ

 شامپاينم تو رو قرصي جسي كنم فكر. پويا حتي مستم، كردن مي فكر همه. كنم مقاومت جسي پرتاي و چرت برابر در

 همين براي هم چشمام سرخي. شد شروع دردم سر جا اون و بودم عصباني صبح از. بود ميگرنم براي هم دردم سر. ريخت

 . ديگه چيز نه بود،

 . حرفا اون چي؟ يعني

 . كنم مي فكر چي به دارم فهميد انگار

 :سينا

 . جداست اش قضيه من حرفاي و ما رقص بيارم درت اشتباه از بايد ـ

 :گفت كالفگي با كه كردم نگاش كنجكاوي با

 . بزنم حرفي تونم نمي االن ـ

 :گفت و كرد، قطع رو حرفش
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 رو مون نامزدي كه داره عالقه خيلي پدرش. آورد در خودش از رو همه اون. نزدم جسي به رو حرفا اون از يك هيچ من ـ

 . نيست طور اين كه درحالي خوند، خودش نامزد رو من جسي، همين، براي و كنه اعالم

 :گفت آروم و شد، خيره چشمام تو

 خوام نمي ديگه. كنم نمي استفاده سوء كسي اعتماد از وقت هيچ وقت، هيچ باشم، بد كه قدرم چه هر من بدون، رو اين ـ

  باشه؟ ده، مي بهم بدي حس. ببينم چشمات تو رو خودم از ترس

 . دادم تكون رو سرم آروم

 :سينا

 كس كار شايد بشم مطمئن تا نزني، حرفي كس هيچ به قرصا ي درباره خوام مي ازت. كردي گوش حرفام به كه ممنون ـ

 . بوده اي ديگه

 :من

 . باشه ـ

 :كنار كشيد رو خودش و زد بهم لبخندي

 . بري توني مي ـ

 :گفتم و پايين، انداختم رو سرم شرمنده

 . بخير شب ـ

 :گفت بودم، نديده ازش روز چند اين تو كه اش هميشگي شيطنت با كه برم خواستم

  كردي؟ رو فكرات تو ببينم، ـ

 . كردم نگاش و چرخيدم سمتش به
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 . كرد اشاره بازوش به چشماش با

 . شد صميمي سريعم چه پررو بچه. گه مي داره رو چي افتاد يادم تازه

 :گفتم و كردم، توهم رو اخمام

 . كنم نمي فكرم چيزا جور اين به اصال من ـ

 :گفت لبخند با و كرد، نگام شيطونش چشماي با

 . كني فكر كه كنم مي كمكت خودم ـ

 .بكش اين دست از رو من خدا اي

 :گفتم لحن همون با

 چند اين مثل تونيم مي باشه خوام مي اول روزاي مثل نيست الزم هم كمكي پس خوام نمي وقتي نيست احتياجي متشكر، ـ

 .بخوابيم هم اخير روز

 :گفت و شد، جدي

 مي هشيار هميشه شستم مي سرت باالي صبح تا بنده كردم سر بدبختي هزار با هم رو روز چند همين شه نمي نخير، ـ

 . بود زياد مون فاصله چون موندم بيدار سري اين ولي خوابم

 تا من، شدن بيدار از بعد يا خونه ميومديم كه دانشگاه از بعد كه همينه براي پس. بمونه بيدار كردم نمي هم رو فكرش

 . خوابيد مي ظهر

 :سينا

  خواي؟ نمي كمك هنوزم. نكن فكر انقدر حاال ـ

 . شنيدم مي سرم پشت از رو اش خنده صداي رفتم اتاق سمت به و گردوندم بر رو روم كردم نگاش اخم با
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 :سينا

  باران؟ ـ

 . زد مي صدا رو اسمم خاصي جور يه بودم كردنش صدا عاشق. كردم مكث

 . كنه كامل رو حرفش كه خواستم ازش چشمام با و سمتش برگشتم

 : گفت و كرد، اشاره بود آورده برام باربد كه چمدوني به

  چيه؟ براي چمدونه اين ـ

 .پرسيد و نياورد طاقت آخرشم فضول، ي پسره

 :من

 . خوام مي شب فردا براي لباسامه ـ

 . خودش كنار كشيد و گرفت رو دستم كه كنم بلند زمين روي از رو چمدون خواستم مي

 :گفت شوخي با

 . يارم مي خودم فندقي، ور اون برو ـ

 . خورد زنگ تلفن

 :سينا

 .اتاقمون تو بذارم رو اين رم مي منم بده، جواب رو گوشي تو ـ

 اتاقمون؟

 . رفتم تلفن سمت به و دادم تكون رو سرم

 :من
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  بفرماييد؟ ـ

 :شنيدم رو مهال ناراحت صداي

 .باران سالم ـ

 :من

  خانوم؟ عروس طوري چه جان، مهال سالم ـ

 :مهال

 . خورد بهم ـ

 :گفتم و خوردم، جا حرفش از

  چي؟ يعني چي؟ ـ

 :مهال

 . بيمارستان بردنش امشب نيست خوب ديويد پدر حال. كنسله فردا مراسم ـ

 :من

  كنين؟ كار چي خواين مي مهمون همه اون با ـ

 :مهال

 .شديم همه ي شرمنده. افتادن راه االن تا كنن، مي زندگي ديگه شهراي تو كه فاميالمون از خيلي. بديم خبر بهشون بايد ـ

 :من

 . ديگه ماه چند اندازين مي فوقش. نكن ناراحت رو خودت. افتاده كه اتفاقيه ـ
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 به. داد تكون شده چي معني به رو سرش و كرد نگام دقت با. افتاد صورتم به نگاش و بيرون اومد اتاق از سينا موقع همون

 . دادم رو جوابش تاسف عالمت

 :مهال

 .باشي جريان در كه زدم زنگ ـ

 :من

 . خداحافظ برسون سالم ديويد به عزيزم باشه ـ

 :مهال

 . باي ـ

 . بوديم خورده واقع در. بودن خورده بدي حال ضد. گذاشتم رو گوشي ناراحتي با

 :سينا

  شدي؟ گرفته انقدر كه شده چي بود؟ كي ـ

 :گفتم ناراحتي با

 . كنسله شون عروسي هم همين براي شده، بد ديويد پدر حال. بود مهال ـ

 :سينا

 .ها حاليه ضد چه ـ

 :من

 . آره ـ

 :گفت و كرد، مكثي
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  هستي؟ طوري؟ چه ويولون تمرين با ـ

 .... كه حالي در. بودم كرده متهم رو اون الكي من. كنم نگاه چشماش تو كشيدم مي خجالت. كردم نگاش ذوق با

 :سينا

 . پاشو موافقي، كه معلومه چشمات برق از ـ

 . من پاي رو گذاشت و آورد رو ساز. رفتيم اتاق سمت به و شدم بلند

 :سينا

 . كن شروع ـ

 :من

 . نداشتم تمريني كه وقته خيلي من ـ

 :گفت مطمئن و كرد نگام لبخند با

 . كن شروع توني مي كه دونم مي ـ

 Love آهنگ كردم فكر كمي بزنم چي دونستم نمي. كرد دلگرمم لبخندش. كردم آماده رو خودم كشيدم عميقي نفس

Story كردم انتخاب رو. 

 سينا دست صداي با فقط زدم طور چه و زدم چي نفهميدم. درآوردم حركت به آرومي به رو آرشه و بستم رو چشمام

 .آوردم پايين رو ويولون

 :سينا

 . هست ذاتت تو استعدادش. توني مي گفتم ديدي ـ

 :گفت و انداخت، غبغبش به بادي
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 . داشتي خوبي و توانا مربي ها، نيست استعدادت خاطر به فقط كه بگم اينم ـ

 :گفتم لبخند با

 . لعنت منكرش بر ـ

 . كردم مي تاييد رو حرفش كه بود بار اولين واسه

 مي. بود خوب همگي حال. زدم حرف بابا و مامان با و زدم زنگ ايران به. بوديم تمرين حال در يازده ساعت نزديكاي تا

 ماماني همدم و مستخدم خانوم، نعيمه بوق، چند از بعد. داشتم دوسش خيلي بابام، مادرِ. بزنم ماماني به زنگ يه خواستم

 . برداشت رو گوشي

 :خانوم نعيمه

  بله؟ ـ

 :من

  شما؟ حال خانوم، نعيمه سالم ـ

 :گفت خوشحالي با

 . نيست ازت خبري دخترم؟ خوبي جان؟ باران تويي ـ

 :من

 . هستم يادتون به هميشه ولي شلوغه خيلي سرم ببخشين، شما خوبه؟ ماماني خوبين؟ شما ممنونم، ـ

 :خانوم نعيمه

 . دخترم خداحافظ بهشون، دم مي رو گوشي. تابه بي تو براي خيلي خيلي فقط خوبه هم خانوم. يادتيم به هم ما خوبم، منم ـ

 :من
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 . خداحافظ باشين، ماماني مراقب خانوم، نعيمه ممنون ـ

 . كرد پر رو گوشم ماماني صداي بعد و گذشت ثانيه چند

 :ماماني

  مادر؟ باران، ـ

 :من

 . برم قربونت طوري چه خودم، ماماني سالم ـ

 :ماماني

 مي كه تو نزدم؟ حرف باهات كه وقته چند دوني مي ها، نپرسي رو پيرزن منِ حال وقت يه. مادر ممنونم پاره، آتيش سالم ـ

 . دختر اس بسته جونت به جونم دوني

 :من

 . شده ذره يه براتون دلم شرمنده ماماني، ببخشيد ـ

 :گفت و كشيد، آهي

 و فرنوش از اون بزنن سر بهم كنن مي وقت كم كه هم) بابام و عموم(بهنام و فريبا رفتين، كه فربد و تو از اين ـ

 و تو فقط. باران شدم تنها ببينمشون، وبكم طريق از و بشنوم رو صداشون تونم مي فقط و دنيان سر اون كه) بابام(بهادر

 . نديدم نزديك از هم رو باربد. زدين مي سر بهم كه بودين فربدم

 :من

 . برم قربونت نباش ناراحت ماماني، يايم مي ـ

 :ماماني
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 خوام مي كه هست مسايل سري يه زدم حرف هم فرنوش و بهادر با ايران بياين بايد همه بعد سال تابستون براي ـ

 . كنن بازگوشون

 :من

  چيه؟ ي درباره ـ

 :ماماني

 . شين مي متوجه بياين، خودتون چي همه ـ

 :من

 . آها ـ

 :ماماني

 .داري كار كلي كه دونم مي دخترم برو ـ

 :من

 . ماماني باش خودت مواظب ـ

 :ماماني

 . خدانگهدارت و بخير شبت دختركم، طور همين هم تو ـ

 :من

 . خداحافظ ماماني، بخير هم شما شب ـ

 . كردم قطع رو گوشي

 :گفتم سينا به رو
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 . ام خسته بخوابم، رم مي ـ

 :سينا

  اي؟ خسته كه كردي كار چي مگه تو خانوم، كندي كوه آخه ـ

 :من

 .زدم كله و سر تو با ـ

 :سينا

 .ممنون خيلي ـ

 :من

 . نداشت قابل ـ

 :سينا

 .تو با دونم مي من وقت اون ديگه، خواي مي كمك تو پررو، ـ

 .شدم خواب اتاق وارد و زدم رو مسواكم نكردم بهش توجهي

 *** 

 به بايد امشب شايد گفتم خودم با. شدم تاپ خيال بي و بود بازوم روي تا كه پوشيدم تيشرتي يه كردم عوض رو لباسم

 . هيچي برم قربونش كه اون كنم مراعات كمي منم كه بهتره پس بخوابيم سينا خواست

 .كردم كردن فكر به شروع بسته، هاي چشم با و تخت رو انداختم رو خودم

 . ميرم مي فضولي از دارم كه واي چي؟ يعني چي، همه اومده؟ پيش مهمي موضوع چه بگه؟ چي خواد مي ماماني يعني

 . بهم بود زده زل و بود نشسته سرم باال. كردم باز رو چشمام. اومدم خودم به سينا دست تكون با
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 :سينا

  دي؟ نمي جواب كنم مي صدات كه چي هر چرا عاشقيا، ـ

 :من

 .... حاالها حاال من دل ديگه، نه بشه؟ نفر يه عاشق آن هر كه تو دل مثل من دل كردي فكر ها، خوشه دلت بابا، برو ـ

 :كرد قطع رو حرفم

  نه؟ دي، نمي تله به دم حاالها حاال و نيستي عاشقي و عشق اهل تو نيست كردن نطق به الزم. فهميدم بابا، خب ـ

 . دادم تكون رو سرم اطمينان با

 :سينا

 اون و بشي دلبسته يا و وابسته من به تو سال، يه اين گذشت از بعد كه بودم اين نگران هميشه. همينم منم چون خوبه، ـ

 . كردي راحت رو خيالم حاال بخوري بدي ي ضربه وقت

 :داد ادامه و كرد، مكثي

 . ببينم رو تو ديدن ضربه و شكست خواد نمي دلم اصال من ـ

 :من

 ....عنوان به اما چرا دوست يه عنوان به. دارم دوست نه و ياد مي بدم تو از نه من خوبه، خيلي اين ـ

 :گفت و حرفم، وسط پريد

 . دونم مي ـ

 :گفتم حرص با

  كني؟ مي قطع هم رو من حرفاي خودت، حرفاي كردن قطع بر عالوه جديده؟ مرض كني؟ مي قطع رو من حرف چرا ـ
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 :گفت و كرد، نگام ترديد با

 !مخي رو زيادي آخه ـ

 رو نشستم. افتاد تخت روي پشت از روش كردم پرت رو خودم و نشستم سريع نذاشتم كه بشه بلند جاش از خواست

 . ياد مي در حرصشون كه ها بچه اين عين. كوبيدم اش سينه ي قفسه و بازو به و كردم مشت رو دستام شكمش

 :من

 .نزنم حرف و كنم اعالم مطلق سكوت دوباره كه حقته. بشنوي رو من صداي بخواد دلتم خيلي. مخم رو من كردي غلط ـ

 . كرد ام عصباني بيشتر همين كرد مي نگام داشت لبخند با

 :من

 . اردك جوجه بخندي آب رو ـ

 طرف نفهميدم و بود گرفته رو من دوباره جو. شدم وضعيتمون متوجه تازه. گرفت اش مردونه مشت تو رو دستام آروم

 شتاب انقدر. شدم بلند شكمش روي از سريع خيلي. زدم مي جوري اين زياد رو فربد. كنم مي كار چي دارم و كيه مقابلم

 .كنم حفظ رو تعادلم تونستم شكر رو خدا. بيفتم زمين روي تخت، طرف اون از بود نزديك كه كردم عمل زده

 . خنديد مي ريز ريز و بود نشسته كه افتاد سينا به نگام. بودم وايستاده تخت رو

 :سينا

 .... وگرنه گرفتمت من خوبه حاال شدي؟ هول انقدر چرا حاال. وايستا دي مي انجام كه كاري پاي ـ

 :گفتم حرص با

 ....كه نزن حرف سينا ـ

 :گفت خنده با
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  ريزه؟ خاله زني مي مشت بهم و روم پري مي دوباره چي؟ كه ـ

 :من

 . اش اساسي نوع از اونم كنم مي ات فني ضربه كه بشه گرم مشتم تا زدم خنده محض رو اينا نخير، ـ

 :گفت و كرد، نگام شيطنت با

 . زدي خنده محض كه دوني مي خوبم. كني مي كار چي داري و نشستي كجا دونستي مي پس ـ

 :داد ادامه و كرد، جمع رو لباش

 . زنه مي زدن از حرف داره كي اينا مامانم فني، ضربه اوهو، ـ

 :گفتم خونسردي با

 . گفتم كه شي مي هموني بشي، من نزديك مجانيه امتحانش ـ

 :سينا

  زني؟ مي حرف رمزي چرا حاال ـ

 :من

 . بذارم رو مرگم ي كپه اومدم سرم خير زني، مي حرف تو قدر چه ـ

 :سينا

  دارم؟ تو كار به كار چي من بذار، خب ـ

 . بخوره صورتش به نذاشت و گرفتش كردم پرت سمتش به رو بالش و ندادم رو جوابش

 . كشيد دراز تخت رو و كنارم اومد و درآورد رو لباسش. كرد خاموش رو چراغ

 :سينا
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  كردي؟ مي فكر چي به داشتي اتاق، تو اومدم ـ

 :من

  چيه؟ كه دوني مي سنج فضول ـ

 :سينا

 .سنجن مي باهاش رو تو آره، ـ

 :من

 . كنه مي فضولي داره ديگه يكي كه فعال ـ

 :سينا

 . ده نمي بروز رو هاش فضولي كه هست هم ديگه يكي ـ

 :من

 . كنجكاويه اون اسم ـ

 :سينا

 . كنجكاويه اينم پس ـ

 :من

 .ديگرانه افكار تو كشيدن سرك اين نه ـ

 :سينا

 . بود دردي هم من قصد اما ـ

 :من
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 ! دردي هم كردم، باور من و گفتي تو آخي، ـ

 : گفت دلخوري صداي با

 . گفتم رو قصدم من نكن هم خواي مي كن، باور خواي مي ـ

 . شده ناراحت كمي كردم احساس نزد، اي ديگه حرف

 :من

  كُنجدرول ذاريم مي ـ

 :پرسيد مكث با

  ذاريم؟ مي چيزي همچين رو چي كنجدرول؟ ذاريم؟ مي چي ـ

 :گفتم و شدم، خيره اتاق فضاي سياهي به

  موافقي؟ فضولي، و همدردي كنجكاوي، از تركيبي. كنجدرول ذاريم مي رو حس اين اسم كنجدرول آره، ـ

 :سينا

 .خوبه آره ـ

 :من

  بوده؟ كنجدرول حست كه داري قبول تو حاال ـ

 :گفت مكث با

 . آره ـ

 :من
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 عاشقش بينتش، مي كه كس هر. دارم دوسش وار ديوانه بابام مامانِ. زدم مي حرف مامانيم با داشتم من گم مي بهت حاال ـ

 از سري يه ي درباره خواد مي اون كه چرا ايران، بريم همگي تابستون، براي قراره كه گفت من به تلفن پشت شه مي

 .مشغوله كه همينه سر فكرم و هستن مهم خيلي مسايل اون كه مطمئنم من كنه صحبت مسايل

 :سينا

 خودي بي تو و نباشه مهمي ي مسئله شايد كني؟ مي مشغول رو فكرت الكي چرا. تابستون موقع، اون تا كو حاال اووو، ـ

 . باشي كرده نگران رو خودت

 :گفتم و كشيدم، عميقي نفس

 . دونم نمي باشه تو با حق شايد آره، ـ

 . جاش سر اومد دوباره شنيدم رو كشو شدن بسته و باز صداي. رفت كجا نفهميدم. شد بلند جاش از

 . شدم خيال بي ولي كنم عملي رو تهديدم خواستم خودش سمت كشيد و گرفت رو دستم. گذشت دقايقي

 :سينا

 . كنم كمكت خوام مي كه بيا ـ

 :من

 . سينا ا، ـ

 :سينا

 . باران ـ

 :من

 . مسخره ـ
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 دومون هر پس خب پوشيده ركابي كه فهميدم تازه. نبود هم بدك همچين. گذاشت بازوش روي رو سرم نكردم مقاومتي

 . ركابي اون و پوشيدم تيشرت من. كرديم مراعات امشب براي

 :سينا

 .ام خسته خيلي من كه بخواب بگير خوب دختر يه مث. شد راحت خيالم حاال ـ

 . بود خوابيدنش ي دهنده نشون كه شنيدم رو منظمش و عميق هاي نفس صداي بعد، ثانيه چند. نگفتم جوابش در هيچي

 اين امشب كه كردم نمي هم رو فكرش ديشب،. بود نشسته من سر باالي رو ديشب كل خب. بود خسته قدر چه! الهي

 . بشه جوري

 . رفتم فرو خواب به و بستم رو چشمام

*** 

 روي و كردم باز رو دستاش آرومي به شدن حلقه دورم دستاش كه شدم متوجه كردم باز رو چشمام تلفن زنگ صداي با

 از چي هر. بود صبح هفت انداختم ساعت به نگاهي. بدم جواب تلفن به تا كردم بيشتر رو سرعتم خودمم. گذاشتم تخت

 . گفتم كرده، بيدارمون صبح موقع اين كه كسي به رسيد، دهنم

 :گفتم حرص با

  بله؟ ـ

 :شنيدم رو فربد صداي

 . باران سالم ـ

 :گفتم عصبانيت با

 ي كله كه ديدي رو كي. داريم خواب ما نداري، خواب تو. جا اين زدي زنگ صبح اول كه بگيري يرقان زهرمار، و سالم ـ

  بزنه؟ زنگ اون و اين ي خونه به صبح
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 :فربد

 . گم مي چي من ببين كن گوش توام، حاال خب ـ

 :من

 . كردم مي خرد سرت تو رو تلفن اين بودي، دستم دم اگه كه واي بنال، ـ

 :فربد

 . كني مي غرغر زنا پير مث و خوابي مي خرس مث خرس، زن پير ـ

 :من

  داري؟ كار چي بگو كنم، گوش تو مزخرفات به ندارم حوصله كنما، مي قطع خودت جون به ـ

 :فربد

 ! حاال نشو سگ خرسه، خاله ـ

 :گفت و كرد، مكثي

 . بشيم آشنا باهم بيشتر كه خواستم ساحل از من باران، ـ

 . من به زده زنگ كه زده گندي چه دونه مي خدا كنه، امر اعتراف زده زنگ صبح اول صبح پس

 : شدم حرفش ي ادامه منتظر

 . هستي شاكي دستم از تو و گفته بهت ساحل كه دونم مي يعني. دوني مي كه دونم مي ـ

 :من

 . بهم زدي زنگ پررو پررو و دوني مي كه خوبه ـ

 :گفت كالفگي با
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 اونم. كنم ازدواج خوام مي من كه شنيده محسن از پريناز ديروز. گم مي چي من ببين باش جدي لحظه يه فربد جون ـ

 گفته ساحل به. دادم بازي هم رو اون خود و دختراست بازي كارم كه ام مزخرفي آدم يه من كه گفته و ساحل به زده زنگ

 زنگ من به االن همين محسن. ده نمي جواب رو گوشيش ساحل كنم؟ كار چي من بگو تو حاال. نبينه آسيب كه كنار بكشه

 تماس باهاش چي هر هم ديشب. نزد ولي بزنه، زنگ من به ساحل بود قرار ديشب. كرده كاري همچين پريناز گفت و زد

 . داد نمي جواب گرفتم، مي

 دوست از يكي. قرارشون سر و بيرون بودم رفته فربد با باري چند. آدميه چه دونستم مي شناختم مي خوبي به رو پريناز

 . كنه كنترلش و بگيره خودش چنگ تو رو اون خواست مي حسابي كه بود فربد دختراي

 :من

  آورده؟ گير كجا از رو ساحل ي شماره حاال ـ

 :گفت و كرد، پوفي

 فربد كه دختريه جور چه ساحل بدونم خوام مي گه مي پريناز. داره رو ساحل ي شماره محسن. داده بهش احمق محسن ـ

 . كنه مي سرهم رو اراجيف اون و ساحل به زنه مي زنگ اونم و پريناز به ده مي رو شماره هم محسن. خوادش مي

 :من

  زده؟ حرفايي همچين كه فهميدي كجا از تو ـ

 :فربد

 . گفته محسن به و زده زنگ ساحل. پرسي مي رو سواال اقسام و انواع خودتا، واسه هستي كاراگاهي ـ

 :من

  شناسه؟ مي كجا از رو محسن ساحل ـ

 :فربد
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 محسن ضمن، در. خوبه دوسته يه من براي محسن كه گفتم بهش شناسه مي رو اون ساحل. منه غار يار محسن باالخره ـ

 از و زد زنگ ساحل به محسن ديگه بوده عموش دوست شناخت مي رو محسن قبل از ساحل. هست هم شاهين دوست

 . خوام مي رو اون فقط من كه گفت بهش گفت، من هاي خوبي

 :من

 . داري خوبي تو كه قدرم چه آها، ـ

 :فربد

 . ده نمي جواب رو گوشيش هم ساحل باران؟ كنم كار چي من ـ

 . شد خيره بهم كنجكاوي با و كرد سالم بهم سر با و شد خارج اتاق از سينا

 :گفتم فربد جواب در و شدم خيره سينا به

 . ذارم مي جريان در هم رو اون و گم مي هم سينا به من ـ

 :فربد

 . نه فعال نه، ـ

 :من

 و زنم مي حرف ساحل با خودم من. كنه كمكمون تونه مي پس تو، مث يكيه هم اون كنه دركت تونه مي خوبي به سينا نه، ـ

 . يارم مي درش اشتباه از

 :فربد

 . كنم نگاه سينا به شه نمي روم ديگه من ولي باشه، ـ

 :من
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  سينا؟ از خجالت و تو تو؟ ـ

 :فربد

 .... ولي زدم، زنگ موقع بد كه دونم مي. بده خبر من به و كن حلش زودتر برو ـ

 :من

 . اندازم مي راه رو كارت دارم، دوست خيلي چون ولي ناراحتم دستت از خيلي كه برو برو ـ

 :فربد

 . بوسمت مي مرسي ـ

 :گفتم هميشه مثل

 . لپت رو بوس يه ـ

 . شدم خيره كرد، مي نگام كنجكاوي با كه سينا هاي چشم به و گذاشتم رو گوشي

 :گفت و انداخت، ساعت به نگاهي

  بود؟ كي صبح وقت اين ـ

 :من

 . فربد من، محل بي خروس ـ

 :سينا

  داشت؟ كار چي ـ

 :من

 .حاال گم مي بهت ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٢١ 

 رفتم و كردم آب از پر رو وان. حموم تو پريدم و كردم آماده رو لباسام حموم برم گرفتم تصميم. بود پريده سرم از خواب

 . بخوابم داشتم دوست و شدم مي كسل گرم، آب زير بود همين هميشه. برد مي خوابم داشت و بود ولرم آب. توش

 ساحل كه فربد. كنه كاري همچين كه كنه مي غلط خيلي ياره؟ مي در بازي غيرتي يعني بگم، سينا به جوري چه بودم مونده

 ازش تونه نمي پس فربد، مثل يكيه اونم. سرش تو كوبم مي رو خودش بزنه، حرفي بخواد. خواد نمي دوستي براي رو

 . بگيره ايرادي

 هم با هميشه. بود نشسته منتظرم و بود كرده آماده رو ميز سينا. شدم آشپزخونه وارد و پوشيدم حموم تو رو لباسام

 . كنيم صبر هم براي شد مي باعث كه بود بينمون نانوشته تعهدي چرا دونم نمي. خورديم مي صبحانه

 مثل اوقات گاهي. گرفتم ازش لبخند با. گرفت طرفم به و كرد درست اي لقمه. نشستم روش به رو و ريختم رو ام چايي

 :گفتم و زدم، لبخندي آگاه ناخود. شه مي اش بچه براي خوبي باباي بودم مطمئن كرد مي رفتار پدرا

 . ات بچه حال به خوش-

 :گفت و كرد، نگام كمي

  چرا؟ ـ

 :من

 . داره تو مثل مهربوني باباي چون ـ

 :گفت شيطنت با

  چي؟ ام بچه مامان ـ

 :گفتم و رفتم، بهش اي غره چشم

 ! بيچاره ـ

 :سينا
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  چرا؟ ـ

 :من

 . كنه تحمل رو تو بايد چون ـ

 :سينا

 . نديده كس هيچ يعني نزن حرف الكي پس نديدي، رو من روي اون كه تو ـ

 :من

 . كرد تحمل بايد رو تو از رويي هر كني نمي فرقي ـ

 :سينا

 . نزن حرف انقدر بابايي بخور ـ

 :گفت و كرد، مكثي

  بگي؟ بهم بايد رو چي تو ـ

 :من

  ها؟ ـ

 :سينا

  بگي؟ من به بايد رو چي گم، مي سينا به گفتي مي فربد به داشتي صبح ـ

 :گفتم و خوردم، ام چايي از كمي

 .ساحله به مربوط ـ

 :سينا
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  خب؟ ـ

 :من

 .كرده قبول هم ساحل بشن، آشنا هم با خواسته ساحل از فربد ـ

 :گفت عصبانيت با

 . داشت مي نگه رو مون آشنايي حرمت حداقل كه واقعا ـ

 :گفتم جدي و كردم، قطع رو حرفش

 يه عنوان به نه اومده، خوشش ساحل از اون بكنه كاري همچين نبايد كه فهمه مي قدر اون فربد. بزنم رو حرفم من بذار ـ

 . زندگيش شريك عنوان به بلكه دوست،

 :گفت و كشيد، نفسي

 . آها ـ

 :من

 مي فربد قديمي دختراي دوست از يكي ديروز. بشن آشنا هم با كه كنه مي قبول ساحل. نپر من حرف وسط هم ديگه بله، ـ

 . گيره مي محسن از رو ساحل ي شماره كنه، ازدواج دختري يه با خواد مي كه فهمه

 :دادم ادامه و كردم، مكثي

  شناسي؟ ي كه رو محسن ـ

 :سينا

  ديگه؟ رو فربد و شاهين دوست ـ

 :من
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 . آره ـ

 .كردم تعريف براش هم رو ماجرا ي بقيه. داد تكون شناختن عالمت به رو سرش

 :من

 . كنم صحبت ساحل با كه من به زده زنگ فربد هم حاال ـ

 :سينا

 . كرد مي مشورت باهام و ذاشت مي ميون در من با رو مسايلش تمام اون نزد؟ من به حرفي ساحل خود چرا ـ

 :من

 .بود هم پيش ما حرفاي ي همه كه درحالي نگفت من به هم فربد سينا، خيال بي ـ

 :سينا

 رو ساحل نتونه وقت اون و باشه گرفته اشتباه رو عشق و هوس فربد كه نگرانم. نگرانم من ولي ها، باران نشي ناراحت ـ

 .كنن ايجاد براش مشكلي آينده، در ممكنه و بوده دوست دخترا از خيلي با اون. كنه خوشبخت

 :من

 كه كساني و فربد و تو پس بكنن؟ رو فكر همين تو مورد در بايد هم اونا رفتي، كسي خواستگاري به هم تو موقع هر پس ـ

 .شه مي متوقف كارها اين زماني يه و جايي يه باالخره بمونن؟ طور همين عمر آخر تا بايد شمان، مثل

 :گفت و داد، گوش حرفام به

 .... كه طور همون كنيم اعتماد فربد به بايد ما توئه با حق ـ

 :گفت و شد، خيره چشمام تو و كرد مكثي

 ....من ولي ياد مي پيش مشكالت اين هم، من زندگي تو كه دونم مي. كنن اعتماد من به بايد خانواده يه آينده، در ـ
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 :گفتم و دادم، تكون تاييد براي رو كردسرم قطع رو حرفش

 . كنه خوشبخت رو ساحل تونه مي كه دونم مي و شناسم مي دستم كف مثل رو فربد من نباش نگران درسته، ـ

 :سينا

 .كشه مي خجات دونم مي. دونم مي من كه نگو. چيه جريان بگو بهش و بزن زنگ ساحل به امروز تو پس ـ

 :من

 . باشه ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 شده بزرگ انقدر من، كوچولوي آبجي ساحلم، كه كنم باور يعني. شه مي ديگه يكي روحاني همسر داره ام روحاني خواهر ـ

  بشه؟ عاشق كه

 اتمام از بعد. بوديم شده خسته حسابي و بوديم مشغول جا اون ظهر تا. ورزش اتاق به رفتيم صبحونه، خوردن از بعد

 . بزنم زنگ ساحل به خواستم مي ورزشمون،

*** 

 هزار سه به برسه چه بزنم، تا هزار سره يه تونستم مي اگه عمرا. بود زده تا هزار سه سره يه. بود زدن طناب حال در سينا

 ورزش عاشق. داد مي نشون خوبي به رو بازوش عضالت كه بود پوشيده رنگي سفيد ركابي. بود آماده بدنش زيادي! تا

 . بره سرش نكنه خدا. رفت نمي تمرينش رفت، مي سرش. بودم كردنش

 :گفتم و پايين، اومدم تردميل روي از

 . بزنم زنگ ساحل به رم مي من ـ

 :گفت زد مي طناب كه طور همون

 .سه و هزار سه مونم، مي دو، و هزار سه جا، اين من يك، و هزار سه ـ
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 :من

 . اس زنونه و خوره نمي تو درد به حرفامون. بموني هم بايد البته بزن، حرف آدم مثل و كنار بذار رو اون لحظه يه خب ـ

 :گفت كرد، مي رد پاش زير از اريب صورت به رو طناب و پريد مي پايين و باال كه درحالي

 سه يا، نمي من پونزده، و هزار سه نگي، چهارده، و هزار سه چه، و بگي سيزده، و هزار سه تو، چه دوازده، و هزار سه نه، ـ

 .م شونزده، و هزار

 :من

 . بياي نبايدم نكمه، و نه نه، كه نه ـ

 . كرد مي عوض مدل هي و زد، نمي مدلم يه... ماشاا شدم خواب اتاق وارد و شدم خارج ورزش اتاق از. نزد اي ديگه حرف

 . كنم شروع كجا از بودم مونده. برداشتم ميز روي از رو موبايلم و كردم پوفي

 . براش بميرم الهي. ميومد در چاه ته از صداش. داد جواب بوق، چند از بعد

 :ساحل

  بله؟ ـ

 :من

 . جان ساحل سالم ـ

 :گفت مكث با

  خوبي؟ باران سالم ـ

 :من

 . نه ـ
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 :ساحل

  چرا؟ ـ

 :من

 . نيستين خوب فربد و تو چون ـ

 :ساحل

 . زدي زنگ اين واسه پس ـ

 :گفت كه كردم سكوت

 جوري اين بخواد اگر. گفته من به اومده در دهنش از چي هر و جا اين زده زنگ احمق ي دختره شده؟ چي گفته بهت ـ

 . كنم تحمل رو فربد با زندگي تونم نمي من بره، پيش

 :من

  جوري؟ چه ـ

 :ساحل

 .... و بهم بزنه زنگ يكي روز هر كه همين ـ

 :من

 كردي، قبول رو پريناز حرفاي و دوني مي مقصر رو فربد االن تو. گي مي چي تو فهمم مي من جان، ساحل باش آروم ـ

  درسته؟

 :دادم ادامه نشنيدم، جوابي



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٢٨ 

 رو ميدون خواي مي چرا. كنار بكشي حرف يه سر نبايد تو دختريه، جور چه دونم مي و شناسم مي رو پريناز من خب ـ

  توئه؟ با هم فربد دوني مي كه حالي در كني خالي

 :ساحل

 . محسن به زدم زنگ بعدش و شدم ناراحت حرفاش از خيلي موقع اون من ـ

 :دادم ادامه

  داري؟ رو فربد مثل يكي هم تو كه فهميدم حرفات از من ـ

 :ساحل

  گي؟ مي رو كي ـ

 :من

  بود؟ چي اسمش برادرت ـ

 تا و شناسي نمي رو سينا اصال كه تو. پيشته شب و روز كه كسي نه؟ ديگه، دوني نمي رو ساحل برادر اسم تو خودت، جون

  شكليه؟ چه و جوريه چه دوني نمي! نديديش حاال

 .كني سر برادرش با سال يه بايد دونه، نمي كه ساحل طفلك

 :ساحل

  گي؟ مي داري رو سينا آها، ـ

 :من

 پيش براشون كه رو مسايلي ديگه بايد كه تو خب نيست؟ فربد مث هم اون مگه داري؟ هم اي ديگه برادر تو مگه آره، ـ

 . بدوني رو ياد مي
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 :ساحل

 گه مي و ذاره مي پيغام برام كه فربدي همين. دارن تشريف پررو خيلي اينا كه ياد مي در اين از حرصم من دونم مي آره، ـ

 دوست پسري يه با من كه برسه گوشش به اگر دونه، مي من صاحب رو خودش و ندارم رو مساله اين براي قهر حق من

  اينه؟ از غير مگه كنه، مي شك من به و يكي رو زمان و زمين بودم،

 . دادم مي حق بهش

 :من

 . گي مي درست تو نه، ـ

 :ساحل

 . كنم اذيتش كمي خوام مي من ـ

 :من

  چي؟ يعني ـ

 :ساحل

  كنيم؟ اذيتش نمه يه هستي ولي. هستي اش زاده خواهر باالخره و داري دوسش كه دونم مي ـ

 :من

 ! فربد كي، اونم، كردنم اذيت عاشق من نه، كه چرا ـ

 :ساحل

 باهاش دوباره تا كنم نمي قبول جور هيچ من بگو زدي حرف من با كه بگو و بزن زنگ بهش تو خوبه خيلي اين خب، ـ

 براي خواستش در به بايد كنم مي فكر. خوام نمي رو اين من و مطمئنه خودش به فربد خيلي كنم مي احساس. باشم
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 نبود مطمئن خودش به انقدر الاقل ولي. نخواد دوباره كه داشت امكانم البته. كنه اقدام دوباره تا دادم مي رد جواب آشنايي،

 . نداري قهر حق كه گفت نمي من به و

 :من

  چيه؟ هدفت ـ

 :ساحل

 نبايد يعني دارم قبول خودم كردم اشتباه رو راه اول من. پرينازم امثال مث منم كنه فكر و بياره دستم به الكي خوام نمي ـ

 . كنم درستش بشه، دير كه اين از قبل خوام مي خودم هم حاال. باشه گفتم، مي سريع انقدر

 :گفت و كرد، مكثي

 نفس به اعتماد باعث اين ولي. دارم ندارم، دوسش گم نمي. شدم اش مرده و كشته من كه كنه مي فكر خودش با اون ـ

 .مجرديشه دوران منظورم برسه دورانش اين كارهاي به و بده قرار وسيله رو من بعدا ترسم مي. شده زيادش

 :من

  بزني؟ بهم فعال خواي مي درست، تو حرف ـ

 :ساحل

 . بهتره جوري اين آره، ـ

 :من

 كمي و داره بر بودنش مطمئن خود از و غرور از دست شايد كنه، تحمل كه رو ات دوري. بدونه رو قدرت بذار. بهتره آره، ـ

 .باشه داشته دادنت دست از براي ترس

 :ساحل

 .دم نمي جواب رو گوشيم بهم، زد زنگ اگه بده خبر من به ـ
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 :من

 . باشه ـ

 :ساحل

 . خداحافظ باران، مرسي ـ

 آخ. لبم روي نشست آميزي شيطنت لبخند. كردم مي دست اون دست اين رو گوشيم. بودم فكر تو من و گذشت ربعي يه

 موضوع از چيزي حاالها حاال بذارم نبايد دونم مي. داد مي حالي چه كه واي چزونديم، مي رو فربد يكم. شد مي چي كه

 . ياره مي در سرم فرم نا رو اش تالفي كه دونم مي بفهمه، اگه بفهمه

 بار يه. نيست بعيد هيچي پسرا اين از. بده رو ما راپرت فربد به بره نيست بعيد سيناست دونستم مي. خورد در به اي تقه

 رو خودم و گرفتم ناراحتي ي قيافه. عقله شرط احتياط. جوني جون رفيق ديگه بار و هستن هم ي خورده قسم دشمن

 . صندلي رو انداختم

 :من

 . تو بيا ـ

 . كرد مي خشك رو موهاش داشت و حموم بود رفته. بذارم روش شد مي كه لقبي بهترين بود، اردكا بچه عين. اتاق تو اومد

 :سينا

  گفت؟ چي ساحل شد؟ چي ـ

 :گفتم حالت همون با

 .سوزه مي فربد براي دلم قدر چه. بزنه بهم خواد مي نه، گه مي ـ

 :سينا

 . زدم مي حرف باهاش خودم شد مي اگه اس، دنده يه ساحل ـ
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 :گفت يهو

 . اومده پيش چي كرده تعريف برام فربد گم مي و زنم مي زنگ بهش خودم شه؟ نمي چرا ـ

 . كنه بخير رو عاقبتمون و آخر خدا. كرده گل اش برادري حس. كنه جمع رو اين بياد يكي حاال

 :من

 . بگذره وقت چند بذار. نيست مساعد زياد حالش االن نزن زنگ بهش نه ـ

 :سينا

 . بعد واسه ذارم مي گي مي راست اوهوم، ـ

 . كرد موهاش كشيدن سشوار به شروع و برداشت رو سشوار كنسول تو از

 آدم آگاه ناخود كه بودن نرم و حالت خوش انقدر بكنم؟ موهاش تو دست تونستم مي شد مي چي كردم، مي نگاش خيره

 .شد مي وسوسه

 :گفت و زد، بهم چشمكي آينه تو از كنم، مي نگاش خيره دارم ديد

  نديدي؟ خوشگل ـ

 :گفتم و رفتم، بهش اي غره چشم

 .بدم كفاره بايد ثانيه، چند همين براي هست، هم شيفته خود چه بابا برو ـ

 :سينا

  ديدي؟ كجا تر اخالق با و تر خوشگل تر، جذاب من از پسر. بخواد دلتم خيلي ـ

 :من

 . توئه دراز گوشاي كردن مخملي براي كه نگير خودت به رو اونا خالي تو تعريفاي بابا، كن جمع ـ
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 :گفت و خنديد،

 . گم مي بينم، مي خودم كه رو چيزي. نيست بشو مخملي بنده گوشاي. بودم معطل ول االن تا كه كنم باور خواستم مي اگه ـ

 :من

 . كرده پيدا مشكل چشمات برو دكتر يه ـ

 :سينا

  زشتي؟ انقدر تو كه همينه خاطر به پس ا، ـ

 :من

 . عكسه بر كامال اين كه حالي در. زيبا رو خودت و بيني مي زشت رو من. گرفتي اشتباه رو خودت و خودم جاي ديگه آره، ـ

 كم هيچي سينا اش خدايي. رفتم گوشي سمت به و بيرون زدم اتاق از. شد مانع تلفن زنگ صداي كه بده رو جوابم خواست

  خواست؟ رو تو مالك كي حاال. بود من براي مالك مهمترين كه چيزي اخالق جز به نداشت،

 .نقشم تو برم كردم سعي فربد، ي شماره ديدن با

 :من

  بله؟ ـ

 :فربد

 گفت؟ چي بگو ندارم، پرسي احوال ي حوصله ديگه منم دوني نمي تو بگيري، حناق درد، و بله بال، و بله ـ

 :گفتم خونسردي با

  تشكرته؟ عوض گم، نمي بهت هيچي نيفتي، كردن غلط به تا بره، بذاره كه حقته ـ

 :گفت معطلي بدون
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 . شد چي ساحل بگو تو عزيزم كردم غلط. بشم چشمات اون فداي برم، قربونت من كه الهي ـ

 :من

  كردي؟ كار چي بگو ديگه بار يه ـ

 :فربد

  شد؟ خوب كردم، اضافه غلط ـ

 .رفت يادم از دلسوزي بعدش، ولي سوخت براش دلم واقعا لحظه يه براي. زد نمي جا وقت هيچ آورد، كم كه بود بار اولين

 :من

 . نه گفت عالي، ـ

 . واقعي غير خبر يه براي اونم نداشتم، چيني مقدمه ي حوصله گفتم صريح و راحت خيلي

 . الستيك يه مثل شد خالي بادش شنيدم، خوبي به رو پيــــــسش صداي

 :گفت رفته تحليل صدايي با

  گفت؟ چي اون گفتي؟ چي تو ـ

 !كرد عود ام دلسوزي احساس دوباره هم و بود گرفته ام خنده هم

 :من

 . بعد تا بزنه بهم خواد مي فعال نه، گفته گفتم، ـ

 :فربد

  كي؟ يعني بعد ـ

 :من
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 . بعدي خواستگار با آشنايي... ايشاا ـ

 :فربد

 ! نه ـ

 :من

 . آره تو جون به ـ

 :فربد

 . بدي من به خوب خبر يه تو نشده بار يه. دي مي بد خبر هميشه كه باران ببرن رو شورت مرده ـ

 .نموني دل به آرزو كه گم مي بهت خودم رو بعدش موافقت گفتم دلم تو

 :من

  نداري؟ كاري ديگه اينه، مدلم ـ

 :گفت حالي بي صداي با

 . نه ـ

 . ميومد اتاق توي از هنوز سشوار صداي. كردم ريزي ي خنده گذاشتم، رو گوشي من و كرديم خداحافظي

 :زدم داد

 .نيستي بشو خوشگل تو برسي خودت به انقدر نيست هم الزم حاال. نداري كه عروس آرايش سوخت، مرده مادر اون ـ

 :زد داد اونم

 . شه نمي خشك آسونيا اين به پره، خيلي موهام كه جايي اون از عروس، مادر از كلوم دو ـ

 . داشتم موهام كردن خشك سر رو مشكل همين هم خودم. گفت مي راست استثنا رو اين
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 :گفتم و پشته، پر هم خودم موهاي كه نياوردم خودم روي به

  نه؟ خودش، واسه اسبيه يال... ماشاا ـ

 :سينا

 . مونه مي شير يال مث تو واسه كه نزن حرف تو بهترم، كه تو از ـ

 يه كشيدم، نمي برسشون اگر بودم بدست برس خونه تو من و خورد مي گره هم تو همش زيادش، نرمي خاطر به موهام

 ! شد مي شير يال هاي مايه تو چيزي

*** 

 . تولدم روز بود، ماه دي هجده. گذشت مي ميالدي نو سال از روزي چند

 اتفاقي هر ممكنه شلوغي اون تو و باالست خيلي خطرش گفت مي نرفتيم بيرون خونه از سينا خواست به تحويل، سال براي

 . بيفته برام

 بار يه. كشيد مي ناز فربد و كرد مي ناز ساحل. شكراببود هنوز هم فربد و ساحل ي رابطه و نشده برپا هنوز مهال عروسي

 . كرد رد كه داد خواست در ساحل به هم ديگه

 . بود تولدم روز باشم، ايران داشتم دوست خيلي

 كادو كردن باز عاشق. گرفتم مي هم كادو. خورديم مي هم دور و گرفتيم مي كوچولو كيك يه سال هر بودم، ايران وقتي

 . چيه ببينم و كنم بازش زودتر داشتم دوست گرفت، مي برام كادويي كسي وقتي. بودم

 يكي تولد من، از غير به افتاد يادم كه نشستم تخت رو و كردم جور و جمع رو اتاق. بودم مشغول اتاق تو كه بود ساعتي يه

 لبم رو لبخندي. دونستم مي شريك تولدم ساعت و روز تو رو ديگه يكي كه بود سالي اولين سال اون باربد. هست هم ديگه

 رفته سينا. زدم زنگ اش دومي خط به نبود مهم برام ولي داره، خطر كمي دونستم مي. بزنم زنگ بهش خواستم مي نشست

 . نبود پيشم و حموم بود
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 . گرفتم رو باربد ي شماره و برداشتم رو گوشيم

 . داد جواب بعد و خورد بوق تا چند

 :باربد

  جانم؟ ـ

 :من

 .مبارك تولدت واقع در مبارك تولدمون خودم، داداشي سالم ـ

 :گفت و كرد، اي خنده

 . مبارك تولدت واقع در مبارك تولدمون. عزيزم مرسي خور، سهم سالم ـ

 :من

 . شديما پير مرسي ـ

 :باربد

  بود؟ كجا پيري داريم، آرزو حاالها حاال. بابا نكن اميدمون نا ـ

 :من

. دارم خاصي حس يه اومده دنيا به من با هم ديگه يكي دونم مي كه سالي اولين ديگه، سالگي پنج و بيست تو رفتيم ـ

 . گم مي تبريك بهت كه باشم نفري اولين داشتم دوست

 :باربد

 اولين كه اميدوارم هم من و نفري اولين. گرفتم مي تبريك ديگران از تو، ياد با سال هر و هستي تو دونستم مي من ولي ـ

 . باشم نفر
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 :من

 . نفري اولين هم تو ـ

 :باربد

 دوست قدر چه دوني مي. گيم مي تبريك بهم جا اون داريم نيومديم دنيا به هنوز و مامانيم شكم تو االن تو و من خوبه ـ

  بشنوم؟ رو صدات داشتم

 :من

 . گي مي چي فهمم مي آره، ـ

 :باربد

 . شه نمي كه دوني مي ولي جا اين بيا گفتيم مي شد مي اگه بگه، تبريك بهت و بياد بگم هم مامان به من نكن، قطع ـ

 :من

 . باشه ـ

 . گرفت رو گوشي مامان و كرد خداحافظي باربد

 :مامان

 . بارانم سالم ـ

 صداش به و بستم رو چشمام. زدم مي حرف باهاش كه بود بار چهارمين اين ديدمشون، بار اولين براي كه روزي اون از بعد

 . دادم گوش

 :من

 .جان مامان سالم ـ
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 :مامان

 هم رو تو گفتم، مي تبريك باربد به وقت هر. گم مي تبريك بهت دارم خودم كه ساليه اولين اين. مبارك تولدت خوبي؟ ـ

 . ديدم مي كنارش

 رو اين سرنوشتم ولي. باشم كنارش خواست مي اون و بودم دخترش هم من باالخره. كردم مي دركش بود كرده بغض

 . نخواست

 :من

 . برم قربونت نكن بغض ـ

 :مامان

 . بگم تبريك بهت و ببينمت تونستم باالخره كه اين از خوشيه، از ـ

 . زدم حرف شون همه با. گفت تبريك بهم هم بابا زدم، حرف مامان با كه اين از بعد

 بيرون اتاق از و كردم درست رو لباسم. زد مي صدام كه شنيدم رو سينا صداي. كشيدم عميقي نفس و گذاشتم رو گوشيم

 . افتاد ميز به چشمم كه جلو رفتم كمي. بود بهم پشتش و بود نشسته مبل روي. اومدم

 . مبارك تولدت جان، باران: بود شده نوشته فارسي به روش بود ميز رو كوچولو كيك يه

. شد مي پيدا خونه تو رنگي هاي بادكنك اقسام و انواع. كوچك و بزرگ بود، كادو از پر ها، مبل روي و كيك دور تا دور

 تپش. بودم كرده ذوق ها بچه عين. كردم نگاش و دهنم جلوي گذاشتم رو دستم. بودن زياد خيلي. چندتان دونستم نمي

 . كرد نگام لبخند با و سمتم برگشت. بودم شده الل زبونم. بود رفته باال قلبم

 :سينا

 .نكن گرد رو چشمات داري دوست كي هر جون ـ

 :گفتم و كردم، نگاش گرد چشماي همون با
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  كردي؟ كار چي تو سينا ـ سي ـ

 :سينا

 . هيچي ـ

 :من

 .... رو من حسابي پسر واي ـ

 :سينا

  كردم؟ سورپرايزت ـ

 .دادم تكون رو سرم

. بود زده ژل باال سمت به رو موهاش. جين شلوار يه با و سفيد تيشرت يه. بود رسيده خودش به حسابي. افتاد تيپش به نگام

 . كرد مي ديوونه رو من و درخشيد مي چشماش. بود كرده تيغه سه هم رو صورتش

 :من

  چيه؟ براي كادو همه اين ـ

 :گفت و وايستاد، روم به رو اومد

  نيست؟ تولدت امروز مگه باران، مبارك تولدت ـ

 :من

 . چرا ـ

 :سينا

 . گرفتم كادو برات شون همه جاي و كشيدم رو ايرانن تو كه اونايي جور هم من خب ـ
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 :گفتم ،و كردم نگاش خوشحالي با

 . مرسي سينا، مرسي ـ

. بود مردونه و بو خوش. شدم مست شيوش افتر بوي از. بوسيدم رو صورتش و انداختم گردنش دور رو دستم آگاه ناخود

 . كردم جدا گردنش دور از رو دستام سريع خيلي و اومدم خودم به

 :گفت شيطنت با

 . بشي مهربون كمي تو تا كنم مي كارا اين از روز هر من پس ـ

 :من

  تولدمه؟ دونستي مي كجا از تو سينـــا ـ

 :سينا

 . پيشم اومدي كه روزي اولين گفتي خودت ـ

 :من

 . گي مي راست ـ

 . بردم اتاق سمت به و گرفت رو دستم

 :سينا

 .بگيرم عكس ازت خوام مي بزن تيپ و كن عوض رو لباسات برو ـ

 روي دستش حرفا؟ اين و سينا. كردم مي نگاش داشتم و بودم وايستاده پشتش. گشت لباس دنبال و كرد باز رو اتاق در

 رو ام طاليي هاي لباس از يكي گذشت ازش مكث كمي با و كشيد عميقي نفس موند بوديم، خريده هم با كه قرمزه لباس

 . تخت روي انداختش و كشيد بيرون بودم آورده ايران از كه
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 :سينا

 . منتظرتم بيرون من بپوش، رو اين ـ

 :گفت و در ي دستگيره رو گذاشت رو دستش بيرون رفت مي داشت

 . دارم دوسشون بيشتر جوري اين. بذار باز هم رو موهات ـ

 من داره؟ دوست بيشتر رو بازم موهاي گفت مي داشت كه بود سينا اين. شد خارج اتاق از بندازه، بهم نگاهي كه اين بدون

  شده؟ جوري اين چرا اين خوابم؟

 همين و بود رفته كار به كش توش رنگ طاليي و عروسكي لباس يه. خورد نمي زيپ شكر رو خدا پوشيدم رو لباسم

 آستين. بود تنم جذب اش، تنه باال و خورد مي چين كمي دامنش رو بود زانوم روي تا قدش. كرد مي آسون رو پوشيدنش

 . بخشيد مي زيبايي بهش كه داشت كوچكي هاي

 رنگي طاليي كفش. كردم ماليمي آرايش اومد مي در جور لباس با بود، توش كه طاليي هاي رگه كردم باز رو موهام

 . بودم راحت باهاش و نبود بلند زياد اش پاشنه. پوشيدم

 و بودمش كرده دستم بوديم، كرده آشتي هم با كه روزي اون از. افتاد ام حلقه به نگام. بود خوب انداختم، خودم به نگاهي

 . نشست لبم رو لبخندي آگاه ناخود. طور همين هم سينا. بودم نياورده درش

 خودم از داره دوست رو بازم موهاي گفته و كرده تعريف ازم كه بودم خوشحال. بود چي دونم نمي. داشتم خاصي حس يه

 . شدم خوشحال حد اين تا سينا، از كوچك حرف يه با كه كشيدم مي خجالت

 بود گرفته رو اينا كي حاال! بگيره برام كادو و كيك كه اين به برسه چه باشه، يادش رو تولدم كردم نمي هم رو فكرش اصال

  نفهميدم؟ من كه

 . رفتم بيرون اتاق از و كشيدم عميق نفس تا چند. كنم حفظ رو ام خونسردي كردم سعي و هام گونه رو گذاشتم رو دستم

 باز گفت نمي اون اگه هم رو موهام كرد، انتخاب خودش رو لباسم خب چه، من به. كرد مي نگام مات. افتاد بهم سينا نگاه

 . كشيد عميقي نفس و گذروند نظر از رو پام تا سر ذاشتمشون مي باز هم
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 :سينا

  زني؟ مي تيپ جوري اين كه كني نمي رو من فكر تو ـ

  سيناست؟ اين شدن، مي سبز سرم رو داشتن محترمم هاي شاخ

 . سيناست همون كه فهموند بهم و كشيد بيرونم تصوراتم از كال بعدي، حرف با

 :سينا

. اسپرته منم تيپ و شدي رسمي و مجلسي زيادي تو. كنيم پيدا تضاد انقدر كردم نمي هم رو فكرش اصال نگاه، خدا رو تو ـ

  كنم؟ عوض لباس و برم بايد دوباره كه نكردي رو من فكر تو. بپوشم شلوار و كت برم بايد هم من گيريم مي نتيجه

 ! كردم هرس رو شدم سبز هاي شاخ. چيه منظورش فهميدم تازه

 :من

 . خيال بي خوبه، لباسات و تيپ ديگه هستيم خونه تو نيست بدم همچين ـ

 . بزنم حرفي همچين كه بود منتظر انگار

 :گفت و كرد، نگام شيطنت با

 . گرفتم اعتراف ازت ـ

 :گفتم و كردم، نگاش تعجب با

 . بگير اعتراف اونا از برو. نيستم متهم من و گرفتي اشتباه. اس خونه نيستا، بازداشتگاه يا اداره جا اين ـ

 كنارم اومد. هستن چي ببينم و كنم بازشون خواست مي دلم قدر چه كه واي. مبل رو نشستم و زدم كنار رو ها كادو از كمي

 :گفت و نشست،

 . تيپم خوش من كه گفتي االن خودت تو خانوم، ديگه نه ـ
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 . خودش نفع به من حرف تعبير براي آماده! اينم اس، آماده يعني

 :من

 .... آره كه، باشه خوش دلت گفتم بابا، برو ـ

 :سينا

  چي؟ آره ـ

 :من

 . بدم بهت كاذب نفس به اعتماد خواستم مي. نكني حسادت ديگه مرداي به وقت يه گفتم جي، پي آر ـ

 :سينا

 . نيست خوب اصال اين خب ـ

 :گفتم و كردم، نگاش شاكي

 چي و خوبه چي گي مي داري و نشستي چرا تو كنم؟ باز رو ها كادو اين من بعد و بندازيم عكس خواستيم نمي ما مگه ـ

  بده؟

 :گفت و زد، جنسي بد لبخند

  شد؟ نشد، زده حرفي كه ها كادو ي درباره ولي بگيرم خواستيم مي كه عكس ـ

 :من

 ! سينـــا ـ

 :سينا

 . باشه بابا، خب ـ
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 :گفت و شد، بلند جاش از

 . يام مي االن من ـ

 . دو عدد ديگري و چهار عدد يكي. بيرون اومد شمع تا دو با بعد، دقايقي و آشپزخونه تو رفت

 روي رو دوربين و چنده ساعت و خبره چه كه دادن توضيح به كرد شروع و كرد روشن رو بود دستش كه ديجيتالي دوربين

 در. گذاشت كيك روي دو و چهل عدد صورت به رو ها شمع. دادم تكون براش رو دستم و زدم لبخندي. گرفت صورتم

 :گفت جنسي بد با گرفت، مي فيلم كه حالي

  نه؟ ديگه، سه و چهل تو ميري و كني مي فوت رو دو و چهل ـ

 :من

  مونن؟ مي ساله چهاده هميشه خانوما دوني نمي مگه تو نخيرم، ـ

 :سينا

  موندي؟ ات سالگي چهاده تو و اي بچه هنوز كه همينه خاطر به پس آها، ـ

 :من

 عقلشون. ندين حرصشون و نباشين شماها اگه البته مونه مي جوون خانوما ي چهره. نزن حرف خودت واسه الكي نخيرم، ـ

 .... عقلمون واقع در بزرگتره شما از سالي چند كه هم

 :سينا

  كنيم؟ كار چي رو ها شمع اين بايد پس آها، ـ

 :من

 ! كني فوت رو دو و چهل كه مندي عالقه خيلي آخه كن فوت تو خواي مي ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣۴۶ 

 :سينا

. كنم فوت رو دو و چهل واقعا خوام مي و بكشم زندگي از دست خوام نمي و كنم عمر قراره حاالها حاال من ممنونم، ـ

 .... بعد و برسم بهش خوام مي كه اينه منظورم

 :گفت و كرد، مكثي

 . كنم فوتش ـ

 كنارش منم اش، سالگي دو چهل سن تو اگه شد مي چي. گذاشتمشون چهار و بيست صورت به و كردم جا به جا رو ها شمع

  بودم؟

 :سينا

  خب؟ كن، فوت تو و شمرم مي من ـ

 :من

 . باشه ـ

 .كردن فوت براي شدم آماده و كردم غنچه رو هام لب دادم قرار كيك نزديك و جلو آوردم رو سرم

 :سينا

 ....دو يك، ـ

 :گفت و كرد، مكثي

 . نره يادت كن آرزو يه راستي، ـ

 تمومي كه مسخره بازي اين سرانجام براي سينا، براي. زد مي شور كه بود وقت خيلي. زد مي شور دلم. بستم رو چشمام

 چرا دونم نمي. خواستم خدا از رو اش سالمتي كردم دعا سينا براي آگاه ناخود. سينا همه از بيشتر. چيز همه براي و نداشت

 ... ممكنه اتفاق اون تو و بيفته اتفاقي قرار زودي به كردم مي احساس
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 گفت سينا كه سه ي شماره با شد زمان هم چشمام بستن. بره بيرون ذهنم از بد افكار تا فشردم هم روي رو چشمام محكم

 . ها شمع كردن فوت و

 :سينا

 . مباركه ـ

 :من

 . مرسي ـ

 . نشست پيشم اومد و كرد قطع رو دوربين بريدم، رو كيك كه اين از بعد

 :سينا

  موافقي؟ رقص دور يه با ـ

 . رقصيدم باهاش شب اون بار، اولين. پويا ي خونه افتادم شب اون ياد آگاه ناخود

 :سينا

  باران؟ كجايي ـ

 . شدم بلند جام از و دستش تو گذاشتم رو دستم

 . اومد سمتم به دوباره ماليمي، آهنگ گذاشتن از بعد و زد لبخندي

 . بود قشنگي و خوب حس م.رقصيد و شدم همراه باهاش دوم بار براي

 :سينا

  رقصي؟ مي خوب خيلي دونستي مي تو ـ

 :من
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 . برقصم بايد ـ

 :سينا

  وقت؟ اون چرا ـ

 :من

 . رقصيدم مي خيلي فربد با طرفي از و رفتم كالس چون ـ

 :سينا

  جدي؟ ـ

 :من

 . شوخي نه ـ

 :سينا

 . داريم رقصيدن پاتيه تله. نبودم هماهنگ انقدر كَس هيچ با حاال تا من. هماهنگيم باهم خيلي ـ

 . رقصيدم مي روون خيلي كردم مي احساس رو اين خودمم

 :من

  ايه؟ صيغه چه ديگه رقص پاتيه تله ـ

 . كردم مشتش كه كنم لمس رو اش گونه چال و بيارم رو دستم خواستم مي. شد معلوم اش گونه چال خنديد

 :سينا

 . هماهنگيم باهم و دونيم مي رو بعدي حركت كه اينه منظورم ـ

 . شد تموم هم ما رقصيدن بالخره
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 . نشستيم مبل روي

 :سينا

 . تر نزديك بيار رو گوشت ـ

 :من

 ها؟ ـ

 :گفت خنده با

 . باش نداشته كاري بچرخ، ـ

 . اندازه مي گوشم تو گوشواره داره كردم احساس. دادم گوش حرفش به

 :من

  كني؟ مي كار چي داري تو ـ

 :سينا

 . دم مي بهت رو كادوت دارم ـ

 تو اشك درد، از و ناخواسته و اومد دردم. بشه كشيده گوشواره شد باعث كه چرخوندم سمتش به سرعت با رو سرم

 . زد حلقه چشمام

 :سينا

  باران؟ كني مي كار چي ـ

 . آورد در بندازه، گوشم تو بود شده موفق تازه كه رو اي گوشواره
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 خون و بود شده پاره گوشم ي الله از كمي كشيدم گوشم به رو دستم. آورد برام كاغذي دستمال يه و شد بلند كنارم از

 . خدا اي! كنه مي فرق آدم و عالم با هم دادنش كادو. كرد پاك رو خون دستمال با و كنار زد رو دستم سينا. ميومد

 :سينا

  باران؟ خوبي؟ ـ

 :من

  آره ـ

 :سينا

  داشت؟ درد ـ

 :من

 . بياد كن رد رو گوشواره خيال بي ـ

 مهم برام جنسش. بود طال ولي بدله، و تيتانيوم زياد احتمال به گفتم مي خودم با. دستم داد و درآورد جاش از رو گوشواره

. بود هم سنگين اش گوشواره گرفت؟ مي طال بايد چرا كردم تعجب ولي بود، كافي برام بوده يادم به بدونم كه همين نبود،

 . ام راضي هم بدلش همون به من. هستما شناسي طال خودم واسه. شده خرج بابتش زيادي پول بود مشخص

 آويزون هم پشت گوي تا چند. داشت رو گوي حالت و بود سفيد طال اومد خوشم مدلش از من يعني. بود خوشگل خيلي

. داشت رو زنجير بلندترين كه بود شده وصل رنگ قرمز قلب يه نهايت در. بود متفاوت زنجيراشون ي اندازه بودن شده

 . بود زياد قلب نماي

 :من

 . مرسي سينا، مرسي ـ

 :گفت جلو، آورد رو دستش
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  نه؟ مگه بدوني، بهتر بايد داني آداب خيلي كه تو نه؟ كنن، مي بوسي رو هديه، دادن از بعد معموال ـ

 مي خجالت ازش كنم بوسي رو باهاش تونستم نمي. دستش تو گذاشتم رو دستم باالخره. داشتم ترديد. كردم نگاش

 . بوسيد رو پيشونيم و شد خم فهميد خودش. كشيدم

 :سينا

 . بود من اصلي كادوي اين گيرم مي آسون تو به من حاال ـ

 :گفت و كرد، اشاره برمون و دور به

 كه جايي اون از من ولي كني، بوسي رو من با ادب رسم به هديه، هر مقابل در بايد تو كنم مي رحم بهت من مونده، فرعيا ـ

 .گذرم مي ازت هستم، آقايي و خوب پسر

 :من

  نفهميدم؟ من كه خريديشون كي و آوردي كجا از رو اينا تو سوال، يه. الكيه مگه هرهر، ـ

 

 :سينا

. جايي اين تو دونن نمي كه اونا. كردن پست فربد، ي خونه به رسيده ايران از كه توئه ي خانواده كادوي اينا، از بعضي ـ

 بهت، كه گفتم. خريدم واست خودم هم رو اش بقيه. داد تحويل بهم و جا اين آورد پيش شب چند رو اينا از بعضي فربد

 . بكشم رو ايرانن كه اونايي جور خوام مي

 :من

  چي؟ رو گوشواره اين و كيك ـ

 :سينا
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 گفتم من و وايستاديم دانشكده راه تو يادته. بودم داده سفارش قبل از. آورد برام اداره هاي بچه از يكي امروز رو كيك ـ

  گردم؟ مي بر سريع و دارم كوچك كار يه

 :گفت كه دادم تكون رو سرم

 سفارش رو كيك و بگيرم رو گوشواره اين برم من تا باشن داشته رو هوات دورادور بودم گفته مهدي و سعيد به روز اون ـ

 . بدم

 :من

 . طور اين كه ـ

 :سينا

 . طور اين بله، ـ

 پيش تو سينا و خودم واسه و كردم جدا رو كيك از تكه دو. بردم آشپزخونه به و برداشتم رو كيك. بود شده بهتر گوشم

 ولي. شد مي تموم كيك تولدام، سر هميشه. يخچال تو بذارم تا گذاشتم داري در ظرف توي رو اش بقيه. گذاشتم دستي

 . بود اومده اضافه كلي سري، اين

 و عروسك از. بود بينش چي همه. كردم بازشون ذوق و شوق با و ها كادو سر نشستم خورديم، رو كيكامون كه اين از بعد

 . مجلسي لباس و آرايش لوازم تا بگير، تاپ

 ام خانواده و كشور بوي كردم مي احساس. كردم بوشون و گرفتم بغلم تو رو، بودن فرستاده ايران از اينا مامانم كه وسايلي

 . ده مي رو

 خواستم مي. نداشت فايده ولي خيالي بي رگ به زدم مي رو خودم. بودم دلتنگشون خيلي. شد سرازير اشكم آگاه ناخود

 . بودم دپرس روز چند تا ديگه بزنم، حرف باهاشون تلفني بود كافي. شد نمي ولي بشم، اذيت و كنم دلتنگي كمتر

 . سيناست دونستم مي. نشست ام شونه روي دستي
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 :سينا

 . ات خانواده پيش ري مي ديگه سال يه از كمتر تا. باران نكن گريه ـ

 . گرفت دلم يهو چرا دونم نمي

 . شد بلند اف اف صداي

 :سينا

 . كن باز زدم، كه رو در. بودم داده غذا سفارش. پايين رم مي من ـ

 :من

 . باشه ـ

 . پايين رفت و پوشيد تيشرتش روي رو پالتوش. انداخت بهم نگاهي

 . كردم عوض شلوار و تيشرت يه با رو لباسم و رفتم اتاق به. كردم پاك رو اشكام

 خوب گوشم كه موقع هر نشد، كه امشب. بندازه گوشم به خودش خواستم مي. گذاشتم كنسول كشوي تو رو ها گوشواره

 . خواست مي خودش. بندازه برام گم مي بندازم، گوشواره خواستم و شد

. گذشت مي سينا رفتن از كه بود ربع يه از بيشتر. چيدم ظرفشويي ماشين توي رو ظرفا و كردم جمع سرم باالي رو موهام

 . بودم شده نگران

 . انداختم خيابون به نگاهي و زدم كنار احتياط با رو پرده

 فقط و فقط. نيومد گيرم هيچي. كردم نگاه تر دقيق. گرفت رو وجودم تمام ترس. زد نمي پر هم پشه و بود كامل سكوت

 . همين سكوت، و سياهي

 :گفتم و كردم، باز رو در و كشيدم راحتي نفس. خورد در به اي تقه بعد، دقايقي
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 .....چرا تو ـ

 شوكه. بود مشكي نقاب يه با هيكل قوي مرد يه بلكه نبود، سينا بود، ايستاده من جلوي كه كسي. موند تموم نيمه حرفم

 رو در و خونه تو داد هلم و دهنم جلوي گذاشت رو دستش كه بزنم داد خواستم نداشت؟ دوربين خونه اين مگه. شدم

 . بست

 :گفت و آورد، در رو اش اسلحه

 كم راحت خيلي رو شرت. شه نمي مطلع كسي و داره كنم خفه صدا. كنم مي حرومت گلوله يه بياد در صدات اگه خدا به ـ

 . كنم خالصت و بكشمت تونم مي اي بهونه هر به و راحت خيلي پس خوايم، نمي رو تو ما. كنم مي

 :داد ادامه و داد، بيرون رو نفسش

 دلم. كشتم هم رو لياقت بي سرگرد اون ديدي يهو كني، ام عصبي زيادي. كن گوش حرفام به و باش خوبي دختر پس ـ

 . بميره وقتش، از زودتر كه نكن كاري يه. پره ازش خيلي

 اينا مگه كجاست؟ سينا بود؟ كي ديگه اين. مردم مي ترس از داشتم. بودم كرده عوض رو لباسم كه كردم مي شكر رو خدا

  آوردن؟ سينا سر به باليي چه خبره؟ چه جا اين نيستن؟ من دنبال گفت اين چرا نبودن؟ من دنبال

 . دادم تكون رو سرم آروم. شدم پشيمون ولي كنم غافلگيرش حركت يه با خواستم مي

 :مرد

  گيري؟ مي خون خفه ـ

  كجاست؟ سينا فهميدم مي بايد. دادم تكون رو سرم آروم

 و برداشتمش سريع. افتاد شالم به نگام. بود يخ نگاش. شد نمي ديده چشماش جز هيچي. برداشت دهنم روي از رو دستش

 . كردم سرم

 :گفتم لرزوني صداي با
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  هستين؟ كي شما ـ

 :گفت و زد، داد

 . بگير موني الل شو؟ خفه نگفتم مگه ـ

 :گفت و گرفت، دهنم جلوي دوباره رو دستش و فشرد كمرم به رو اش اسلحه

 . ندارم كشي نعش ي حوصله سرما، اين تو بردار، رو پالتوت برو ـ

. بيارن سرم باليي ترسيدم مي. لرزيد مي هيكلم كل نه. لرزيد مي ترس از دستام. رفتم پالتوم سمت به لرزون هايي قدم با

 . شد مي تشديد ترسم و نبود پيشم سينا

 مي چون بود، سخت برام. تونستم نمي. بستم رو هاش دكمه زحمت و زور هزار به و كردم تنم بدبختي هزار با رو پالتوم

 . لرزيدم

 . كردم درست سرم روي رو شالم

 . كرد هدايتم خروجي در سمت به. شد حبس سينه تو نفسم. فشرد و كمرم روي گذاشت رو اش اسلحه

 جواب داشتم دوست خيلي. زنن مي زنگ بهم دونستم مي. اينان مامان شدم متوجه زنگش، صداي از. خورد زنگ گوشيم

 . گرفتم گوشي از حسرت با رو نگام. شد نمي ولي بدم

 .شد قطع باالخره و زنگ بار چند

 :گفت كه شنيدم رو مرد صداي

 رفته؟ گوشت تو حرفام شنيدي؟ زني، نمي جيك و ري مي راه آروم ـ

. ببره خواد مي كجا رو من و انتظارمه در چي دونستم نمي. شديم خارج خونه از. كرد باز رو در. دادم تكون رو سرم فقط

 . بودم نگرانش. كرد مي تابي بي سينا براي دلم

  بشن؟ ساختمان وارد تونستن اينا چرا پس. بودن جاشون سر شون همه. انداختم پله راه دوربيناي به نگاهي
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 خورد گردنم پشت به اي ضربه توقفمون، از بعد. زد رو پاركينگ ي دكمه. آسانسور تو داد هولم و كرد باز رو آسانسور در

 . شد چي نفهميدم ديگه. گرفت رو بغلم زير يكي كه زمين خوردم مي داشتم. شد تار چشمم جلوي چيز همه و

*** 

 . كرد مي صدام داشت يكي. اومدم هوش به خورد، مي صورتم به كه هايي ضربه با

 . كن سعي بيشتر آفرين، كن، باز رو چشمات. دختر بيا هوش به. كن نگاه رو من باران؟-

 . بود سينا بدم، تشخيص رو صداش تونستم گذشت، كه كمي مدت. كنه مي درد و گرفته گردنم كردم مي احساس

  كردم زمزمه رو اسمش لب زير

 :سينا

 . روتم به رو من باران، كن باز رو چشمات بله؟ ـ

 اين كردم، هنگ بعد و زدم پلك باري چند. نداشتم اطمينان چشمام به. كنم باز رو چشمام تونستم باالخره زحمت، هزار با

  بود؟ سينا

. بود ريخته بهم موهاش و كبود صورتش. شد بازتر چشمم آگاه ناخود. بود شده خيره ام چهره به و بود نشسته روم به رو

 كه بود مشخص. بود شده شكافته لبش ي گوشه و رنگ بادمجوني چشماش زير. بود شده پاره لباسش از هايي قسمت

  كي؟ با اما كرده، كاري كتك

 .... دار نقاب مرد اون. كرد دير بگيره، غذا و بيرون رفت سينا. افتادم تولدم ياد يهو

 هم پاهام. شده بسته طناب با شدم متوجه كه سينا صورت رو بذارم و باال بيارمش خواستم مي. نبود دستم دستم، اختيار

 . بود شده بسته ستون به بود سالم كه ديگري و گچ، تو دستاش از يكي. بود بسته هم سينا پاهاي. بود بسته

 :گفتم بغض با و كردم، نگاش واج و هاج



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣۵٧ 

 باد به رو تو چرا اينا تو؟ آخه افتادي روز اين به چرا سينا؟ كردن كارت چي شدي؟ شكلي اين چرا تو خبره؟ چه جا اين ـ

  چسبيدن؟ تو به و كردن ول رو من گرفتن؟ كتك

 به كي؟ خاطر به اونم بود، خورده كتك اونا از سينا. داشتم وجدان عذاب جورايي يه زدم مي رو حرفا اون چرا دونم نمي

 . بيفتن راه اشكام و بدم دست از رو اختيارم كه شد باعث همين. من خاطر

 :تركيد بغضم و افتاد، دستش به نگام

  كردن؟ رو كار اين باهات چرا. بشكنه دستشون الهي شكستنش؟ اينا ـ

 . كردم مي احساسش خوبي به من. بود غمگين نگاش. كرد تر نزديك بهم رو خودش

 :گفت

 آسيبي كه تو به. باشي داشته وجدان عذاب نيست الزم تو. نداره تو به ربطي هيچ مسايل اين. باران باش آروم هيـــــس، ـ

  نرسوندن؟

 . كشيد راحتي نفس. دادم تكون نه عالمت به رو سرم

 .شد مي مربوط من به چيز همه كه االن تا شه؟ نمي من به مربوط كه چي يعني

 :گفت و پايين، انداخت شرمندگي با رو سرش. خوند چشمام از رو سوالم

 .... تو ولي نبرم، در به سالم جون من داره امكان. باران رو من ببخش. جايي اين االن تو كه منه تقصيره همش ـ

 :گفتم و كردم، قطع رو حرفش حرص با

  چيه؟ قضيه كني، مي عصبي رو من كه نباف بهم رو اراجيف اين و باش آروم تو حاال هيـــــس، ـ

 :سينا

 ! نه االن ولي بهت، گم مي ـ
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 :گفت كه كنم، اعتراض اومدم

 . همين نداره، شهروز به ربطي هيچ مسئله اين بدون فقط. باران نكن اصرار نه، ـ

 هستن؟ ما با جنگ حال در همه چرا داره؟ جنگ سر ما با كه شده پيدا ديگه يكي خدا يا شد، نعلبكي ي اندازه چشمام

  اونا؟ از يا و ماست از اشكال

 ! جواب به برسه چه نداشتم، هم فرضيه كدوم هيچ واسه كه چراهايي. بود ذهنم تو چرا اقسام و انواع

 :من

  سينا؟ گي مي داري چي تو ـ

 . سكوت و كرد سكوت فقط

 خودش تا دونستم مي. نپرسيدم ولي آوردن، جوري چه رو اون كه بپرسم ازش خواستم مي. ده نمي رو جوابم دونستم مي

 . نكردم خسته رو خودم الكي منم. ده نمي رو سوالم جواب نخواد،

 :من

  هوشم؟ بي من و جاييم اين حاال تا كي از ـ

 :سينا

 . هوشي بي كه شه مي ساعتي چهار سه، هم تو. جاييم اين كه شه مي ساعتي چند ـ

 . بود وسايل از خالي. نداشت هيچي كه بوديم كوچكي اتاقك يه تو. كردم نگاه اطرافم به

 احساس خوبي به رو سرما هم باز ولي بود، تنم پالتو كه اين با. نبود كردن گرم براي اي وسيله هيچ و بود سرد اتاق هواي

 . كردم مي

 رو ام سعي كمي. كنم حلقه دورم رو دستم تونستم نمي. كردم متمايل جلو سمت به رو كتفم. كردم جمع كمي رو خودم

 . بود فايده بي ولي. كنم باز رو طناب تا كردم
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 :سينا

 . سفته خيلي. نيست بشو باز اون نزن، زور ـ

 . كنم بازش تونم نمي دونستم مي خودمم شدم، خيال بي

 :من

  ساختمون؟ تو بيان تونستن جوري چه اينا ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش

 . انداختن كار از رو دوربينا احتماال ـ

 :من

  كردن؟ رو كاري همچين جوري چه اس، مسخره ـ

 :گفت كالفگي با

 . بپرس هي تو حاال. نيستم مطمئن يعني دونم نمي من. پرسي مي سوال قدر چه ـ

 . بود نشسته دستم بغل دقيقا سينا

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي

  سردته؟ ـ

 :من

 . خوريم مي سرما. نيست جا اين هيچي. سردمه كه معلومه گرممه، نه ـ

 :گفت و كرد، اشاره بازوش سمت به. كرد تر نزديك بهم رو خودش

 . شيم مي گرم زودتر و بهتره باشيم، هم كنار بده، خودت به تكوني يه. كن تر نزديك بهم رو خودت ـ
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 سينا. بود بسته پشت از دستم. بخورم تكون زياد شد نمي. كردم جا به جا سانت چند ي اندازه به و زحمت هزار با رو خودم

 . بود بسته دستاش از يكي فقط چون بود، نشسته كج

 . بود سالم راستش دست. بدم تكيه بهش بدنم چپ سمت با كردم سعي و رسوندم بهش رو خودم

 كاري همچين وقت هيچ من وگرنه بوديم مجبور ما. كشيدم مي خجالت ازش كمتر. دادم تكيه گردنش گودي به رو سرم

 . كردم نمي رو

 :سينا

 . شيم مي گرم كمي جوري اين خوبه، ـ

 :من

 . باشه موثر اميدوارم ـ

 قلو دو چسب با انگار. كردم تر نزديك سينا به رو خودم ترس با. خورد گوشم به در شدن باز صداي كه بود موقع همون

 . كردم نگاه در به ترس با. بودنمون چسبونده بهم

 مرد. كرد مي وحشت ديدنشون با آدم. تر گنده يكي از يكي. شدن وارد پسر تا چند بعدش و بلند قد مردي اول. شد باز در

 . زد مي اي خرده و چهل حدود

 . بود انقباض حال در فكش عصبانيت و شده متوجه هم سينا. لرزيدم خودم به ناپاكش نگاه از. افتاد من به مرد نگاه

 :گفت و زد، نيشخندي مرد

 . داريم كار سينا با ما. كنيم جداتون هم از خوايم مي كه بگم بايد. چسبيدين بهم كه بينم مي به، به ـ

 :گفت سينا به رو و كرد، نگاه من به پوزخند با

  كدومشونه؟ ـ

 :لرزيد مي خشم از سينا
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 ! كثافت ببند رو دهنت ـ

 :گفت و زد، اي قهقهه مرد

 .... لذتت خواي مي فقط تو. نداره ارزش برات دونم مي. كن خداحافظي ازش ـ

 ي پرده كردم حس زد، كه دادي با. عصبانيه حد چه تا بفهمم تونستم مي. كردم مي احساس خوبي به رو تنش لرزش

 . شد پاره گوشم

 :سينا

 يه. بكش رو من. كني مي فكر تو كه نيستم آدمي اون من. كني مي فكر جوري اين. اش درباره كه كني مي جا بي خيلي تو ـ

 من به نگاهي دوباره.... اما بميرم حاضرم. ندارم مرگ از ترسي من. كنم مي كار چي دارم نفهميدم بودم، جوون و خام زماني

 . كرد قطع رو حرفش و انداخت

 :گفت مرد

 رو تو. شه مي چي مگه. بفهمه بذار بفهمه؟ ترسي مي معرفتي؟ بي دونه نمي شدي؟ چي و بودي كي دونه نمي چي؟ دوباره ـ

 . بكشه سختي ذارم نمي. هست خوشگله خانوم اين به حواسم. كشمت مي دستام اين با خودم كه

 :گفت جديت با و گرفت سينا سمت به رو انگشتش

. يارم مي گيرت روزي يه بودم گفته بهت من. تويي نيستم، من مقصر. آوردي ات خونه به رو اين ديشب كه توئه تقصير ـ

. بدم انجام رو كارم و برسم حرفم به تا رم مي مرگ پاي تا من. نداشت كارم تو تاثيري هم مسخره دوربيناي اون كه ديدي

 و دارم رو هواش خودم جاست، اين كه حاال. بود خودش كار سر. نبود جا اين االن نميومد، ات خونه به دختر اين اگه

 .... ولي. نداشتيم كاري اين با ما. رسم مي بهش حسابي

 :گفت كذايي لبخندي با و دوخت من به رو اش هرزه نگاه

 . زياديه تو براي. برده رو دلم عجيب اش، وحشي چشماي اون ديدمش؛ كه وقتي از ـ
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 مي تو. گفتن كاري رزمي. باران سرت بر خاك اي. بيارن سرم باليي نكنه. عصبانيت و ترس از لرزيدم، مي سينا با منم حاال

  چي؟ بستن رو پام و دست اگه ولي. كني دفاع خودت از توني

 :سينا

 . كنم مي قلمش برسه، بهش دست ـ

 :گفت كننده تحقير نگاه يه با و سينا جلوي اومد

  كني؟ مي قلمش چي با ـ

 :گفت و زد، سينا ي گرفته گچ دست به محكمي لگد. نشد جواب منتظر

 . اس شده قلم خودش اين اين؟ با ـ

 ديدم مي رو دستاش. فشرد هم روي محكم رو لباش. شد قرمز و توهم سينا ي چهره. گرفت دردم خودمم. شد ريش دلم

 كه دردي از. كشيد عميقي نفس و بست رو چشماش. كنه تحمل رو درد بتونه و كنه كنترل رو خودش تا كرد مشت كه

 . نزد جيكم غرورش، از. زد حلقه چشمام تو اشك كشيد،

. كردم مي خراب رو چيز همه نبايد. داشتم نگه رو خودم كه مردك، اون به شه كوبيده تا باال ميومد داشت ام بسته پاهاي

 . شد مي دردسر برام فهميد، مي اگر شايد. حاليمه بزن بزن از چيزايي يه من كه فهميد مي نبايد اون

 :گفت و زد، پوزخندي

 باالخره. شناسي مي خوب رو ما تو. اس فايده بي كه نزن ديوار و در به رو خودت الكي. بدي انجام توني نمي كاري هيچ تو ـ

 . جون سرگرد آره ياد، مي بر ازمون كاري هر كه دوني مي و بودي ما از خودتم زماني يه

 :گفت و انداخت، من به نگاهي

 . هستم خوشگله اين خدمت در خودمم ـ

 :گفتم خشم با
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 . مردك ببند رو كثيفت دهن ـ

 :گفت تشويق با و كوبيد، بهم رو دستاش

 . ياد مي خوشم بيشتر باشه، مقاوم كه دختري از من و مقاومي اومد، خوشم آفرين ـ

 :من

 . ياد مي خوشت مقاوم دختر از كه كني مي غلط خيلي تو ـ

. رفت عقب به سرمم كشيد مي عقب سمت به رو موهام. بيفته شالم شد باعث و كرد موهام تو رو دستش. زد زانو جلوم يهو

 .آورد مي فشار گردنش به سرم. فشردم سينا به تر محكم رو خودم

 :گفت و آورد، نزديك رو صورتش

 . بشي پشيمون ات درازي زبون اين از كه كنم مي كاري اُ، اُ ـ

 :گفت خشم با سينا

 . نزن بهش رو دستت ـ

 :مرد

 .... ازش بايد تو فقط يعني ا، ـ

 :سينا

 .منه زن باران. عوضي شو خفه ـ

 مي اعالم سومي نفر به صريح كه بود باري اولين. بودم نكرده احساسش حاال تا كه حسي. داد دست بهم خاصي حس يه

 . زنشم من كه كرد

 :گفت و خنديد بلند بعد اي لحظه. بود شده وارد شوك بهش انگار. كرد نگامون مات مرد
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 اين و ازدواج اهل. كني زندگي بخواي كه نيستي آدمي تو بهروز، شناسم مي رو تو من. خودتي منم، كني مي فكر كه اوني ـ

 . نيستي حرفا

 مرد اون حرفاي متوجه تازه چي؟ يعني اين بودي؟ ما از يكي قبال تو گفت چرا اون اصال كيه؟ ديگه بهروز. بودم كرده هنگ

 . رسيدم نمي جايي به كردم، مي فكر چي هر. بودم شده

 :سينا

 . نيار زبون به ديگه هم رو لعنتي اسم اين. ندارم شوخي كسي با من آلن، ـ

 بلندش كنارم از. كردن باز رو دستش و شدن نزديك سينا به هم اونا. كرد اي اشاره دستش و دار به و زد پوزخندي مرد

 رو دستش كه اونايي. بود شرمندگي و پشيموني از پر نگاش. سمتم برگشت سينا لحظه يه. دادن هلش در سمت به و كردن

 . كردن خارجش اتاق از و گردوندن برش بودن، گرفته

 . آدماش از نفر چند و بود مونده اون. افتاد آلن به نگام

 :پرسيدم حرص با

  بردينش؟ كجا ـ

 :گفت رفت، مي بيرون در از كه حالي در و زد پوزخندي

 . خدمتتم در خودم بعدش. نباش نگران. كنيم تسويه بهروز با بايد ما خوب، جاي يه ـ

 . شد خارج در از و نداد بهم رو اي ديگه حرف ي اجازه

 اخير ماه چند اين تو انقدر. كردم نمي درك رو هيچي. زد مي تند تند قلبم. بود سرد كه اتاقي تو. بودم شده تنها من حاال

 . كشيد نمي يكي اين براي ديگه مغزم كه بود افتاده برام عجيب اتفاقاي

 خيلي و خوبي به رو فارسي ولي. خورد مي ها اروپايي به اسمش و ظاهرش. سبز رنگ به هايي چشم با بود بوري مرد آلن

  داشت؟ كار چي سينا با بود، كي اين دونم نمي. زد مي حرف روون
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 بگيرن رو شهروز شه مي كي. كردم مي پناهي بي احساس. زد مي گنجشك مث قلبم. بود شده سردتر هوا گذشت دقايقي

  بشم؟ خالص مسخره بازي اين دست از من و

 كردم سعي و بستم رو چشمام. سيناست دونستم مي. لرزيد دلم. شنيدم رو دادي صداي كه بود گذشته قدر چه دونم نمي

 مي كه هايي داد بين. ميومد داد صداي هنوز. گذشت قدر چه دونم نمي. شه نمي كه دونستم مي ولي كنم حفظ رو آرامشم

 . بود شده چي دونم نمي. سكوت بعد و شد قطع داد صداي كم كم. داد مي هم فحش زد،

 . بود شده خيس اشك از صورتم كل. كردم باز رو چشمام آروم

 كل. نبود تنش لباسش و خون از پر صورتش. بود رفته حال از. كشيدنش مي زمين رو. تو آوردن رو سينا و شد باز در

 . شستن رو صورتم و شدن سرازير اشكام دوباره و كردم نگاش شده گرد چشمايي با. بود زخم و خون از پر بدنش

 . كنم باز رو دستام كردم سعي

 :گفتم گريه با و حال همون در كنم، بازش تا كردم مي تقال

  نامردا؟ كردين كارش چي ـ

 :گفت و خنديد، بلند آلن

 . آورديمش سرحال كمي هم ما كنه، همكاري ما با خواد نمي هيچي، ـ

 . زمين روي انداختن رو سينا

 :گفت و كرد، باز رو دستام و اومد سمتم به آلن

 . بمونه زنده بايد فعال. بميره نذاري تا كردم باز رو دستت ـ

 . كردم مي تر خراب رو كار نبايد. داشتم نگه رو خودم ولي كنم تف صورتش تو خواستم

 . آوردن هم آب كمي. بهش داد رو اونا و اتاق تو اومد چسب و استريل گاز بتادين، پنبه، بسته يه با افرادش از يكي

 :آلن
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 . بمونه زنده بايد. كن تميز رو زخماش اينا با ـ

 . كشيدم دستش از رو وسايل حرص با

 :من

  كجان؟ لباساش ـ

 :آلن

 .بيارن گم مي رو پالتوش. بود گچ تو و شكسته دستش كنيم، كاري شد نمي. كرديمشون پاره ـ

 قابل صورتش. رسوندم سينا به رو خودم پا و دست چهار شدن، خارج اتاق از كه اين از بعد بالفاصله. آوردن رو سينا پالتوي

 . نبود تشخيص

 . بودن لطيف و نرم قدر چه بردمشون عقب به و الشون كشيدم رو دستم. بود ريخته صورتش رو موهاش

 :گفتم زيرلب

  سينا؟ آوردن سرت به چي ـ

 . بود پاش شلوارش. انداختم پاهاش روي رو پالتوش. شدم كار به دست سريع

 پنبه همش. كنم كنترلشون تونستم نمي. نبود خودم دست اشكام. كشيدم هاش زخم روي و كردم نمدار آب با رو پنبه كمي

 . كردم مي عوض رو

 . ببينم رو اش چهره تونستم مي بودم، كرده تميز رو صورتش كه حاال

 و سينه گردن، روي هاي زخم ترتيب به. كردم ضدعفوني رو صورتش روي هاي زخم اول و ريختم پنبه روي رو بتادين

 . كردم پانسمان رو زخماش روي سريع. كردم عفوني ضد رو شكمش

 سعي. كردم بيشتر رو سرعتم. سردشه دونستم مي. بود لباس بدون سينا و سرد هوا. دادم مي انجام رو كارش زودتر بايد

 . كنم عفوني ضد هم رو پشتش هاي زخم تا بچرخونمش كردم
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 اي دقيقه چند كه چرا بشن، عفوني ممكنه باشن، عميق زخماش اگر دونستم مي. نباشه عميق زخماش كردم مي دعا دعا

 . بود زمين روي

 تونستم زحمت و زور هزار با. بود سنگين خيلي. بود شكسته چپش دست كه چرا چرخوندمش مي راست سمت به بايد

 . بچرخونمش

 . بود نشسته پيشونيم روي عرق سرما اون تو

 . كردم پانسمان و عفوني ضد هم رو اونا سريع. بود تر سطحي پشتش هاي زخم

 رو انداختم رو پالتوش. بشم موفق تونستم تا كردم سعي باري چند. كنم بلند زمين روي از رو اش تنه باال كردم سعي

 . بود اش شونه روي هم پالتو آستين يكي اون. كردم پالتو آستين تو رو سالمش دست. گذاشتم پام روي رو سرش و كتفش

 سينا و دادم ستون به رو ام تكيه. شد ولي بود سختي كار. بدم تكيه اون به و برسم ستون به تا كشيدم زمين روي رو خودم

 . كشيدم باالتر رو

 و زخماش به فكر با. رسونديشون مي بهم زور با بايد. شد مي مانع بود گچ تو كه دستي. شد نمي بسته پالتوش هاي دكمه

 . انداختم روش و درآوردم رو خودم پالتوي. گذاشتم باز رو هاش دكمه و شدم منصرف دستش،

 نصفش. صورتش رو گذاشتم آروم و پايين كشيدم رو شالم. نبود مهم برام ولي لرزيدم مي سرما از. بود تنم تيشرت يه فقط

 . خودم سر رو هم اش قسمتي و بود سينا صورت رو

 :گفتم لرزيد، مي كه صدايي با و صورتش جلوي بردم آروم رو سرم

  سينا؟ ـ

 صداي با و بغض با و بردم گوشش كنار رو سرم. نداشت اي فايده اما كردم تكرار رو كار همين بار چند. نشنيدم جوابي هيچ

 :گفتم بلندي تقريبا
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 باليي ترسم مي سينا. ترسم مي تنهام، من خدا، رو تو. كن باز رو چشمات سينا. بيارن درت پا از اينا نذار. كن نگاه رو من

 ازت من حاال تو كنم؟ باز رو چشمام گفت مي و زد مي صدا رو من پيش ساعت چند كي شنوي؟ مي رو صدام. بيارن سرمون

 . كني بازشون كه خوام مي

 رو آخش صداي. دهانش نزديك بردم رو گوشم. خورد چين پيشونيش كردم احساس كه گذشت ثانيه چند. بود فايده بي

 . شنيدم

 :من

 . كن سعي بيشتر ـ

 . شد خيره صورتم به گيج نگاهي با و كرد باز رو چشماش باالخره

 . خوابوندمش دوباره و هاش شونه رو گذاشتم رو دستام. گرفت دردش كه بشه جا به جا كمي خواست

 :من

 . نشو بلند ـ

 :گفت و دوخت، بهم رو نگرانش نگاه

 انقدر يعني. كنه مي درد و زخمي هيكلم ي همه باران؟ برات كنم كار چي من. شدي گچ مث پريده؟ رنگت چرا تو ـ

  سردته؟

 :گفت بود، رفته هم تو درد از كه صورتي با. انداخت بهم نگاهي حرفش اين با

 ! دختر بگم چي بهت من آخه خوري؟ مي سرما گي نمي درآوردي؟ رو پالتوت چرا شدي؟ ديوونه تو ـ

 . كرد نگام متعجبي و پريشون حالت با لبش، رو گذاشتم رو دستام بار اولين واسه

 :من

 . داري احتياج پالتوها به من از بيشتر تو. نيار فشار خودت به. سينا ساكت هيــــس، ـ
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 .... تو چي؟ يعني:سينا

 . ديد رو پالتوم تازه. كرد نگاه خودش به و نداد ادامه رو حرفش

 :گفت و كرد، بلند رو سرش ناباورانه

 شدم باعث و احمقم يه كه من، واسه تو ببينم نباشم شدي؟ كبود سرما از خودت وقت اون. من رو انداختي رو پالتوت تو ـ

  كردي؟ كاري همچين بيفتي، دردسر تو هم تو

 . دستش رو گذاشتم رو دستم و نذاشتم كه برداره روش از رو پالتو سريع خواست. نشد من از جوابي منتظر

 :من

 . نه كنم، مي خواهش سينا، نه ـ

 :گفت جدي لحن با

 . سينا نه رو چي چي ـ

 :من

 . بشن عفوني زخمات خوام نمي. بشه سردت خوام نمي باشه، روت بذار ـ

. آورد نمي روش به ولي دونستم، مي خوبي به رو اين. داشت درد خيلي. كردم كمكش خودمم. باالتر كشيد كمي رو خودش

 هم و بود من روي هم پالتو حاال. باال كشيد هم رو پالتو و گذاشت بازوم رو رو سرش بود، افتاده نفس نفس به كه حالي در

 . خودش روي

 :سينا

 . بشينم تا كن كمكم ـ

 :من
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  چرا؟ ـ

 :سينا

 . تو به بدم و ربيارم د رو خودم پالتوي خوام مي ـ

 :من

 . نكرده الزم ـ

 :سينا

 دونم مي. سرده و سفت دادي تكيه ستون به تو اما گرمه، بهت حسابي پشتم من پس. گرمه تو بدن و توئه به من پشت ـ

 .... بذار. نيستي راحت

 :من

 ! خوبه من جاي سينا، نه ـ

 مطمئن. بود كرده يخ حسابي و كشيد مي تير ستون سرماي از پشتم. بياد سرش باليي خواستم نمي. گفتم محض دروغ

 و بود گرم بدنش و كرده تكيه بهم سينا كه چرا. بود سرد پشتم و كمرم فقط. شده قرمز بدنم باال، بزنم رو لباسم اگه بودم

 . بود دومون هر روي پالتو اون، بر عالوه. شد مي هم من شدن گرم باعث همين

 :من

  داري؟ درد ـ

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي

  كرد؟ پانسمان رو زخمام كي راستي ؟ بشنوي خواي مي چي ـ

 :گفت و انداخت، دستام به نگاهي
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  بازه؟ پات و دست چرا تو ـ

 :من

 . كردن باز رو پام و دست همين براي نياد، سرت باليي تا باشم مراقبت بايد گفتن خودشون ـ

 :سينا

  كرد؟ پانسمان رو زخمام كي ـ

 :من

  باشه؟ پانسمانكرده كي خواستي مي ـ

 :گفت شيطنت با

 . طوسي هاي چشم با خوشگل، پري يه ـ

 . شد نمي خيال بي هم هوا و حال اون تو

 :گفتم و زدم، بهش لبخندي

 . كرد پانسمانشون خوشگله پري همون اتفاقا ـ

 كاراش به چرا دونم نمي. داد فشارشون محكم و گرفت دستاش تو بود اش سينه روي و پالتو زير كه رو دستم دو هر

 :گفت لبخند با و داد ماساژشون آروم. كرد ها و دهنش جلوي برد رو سردم دستاي. كردم نمي عادت

 . نكنه درد خوشگله پري دست ـ

 همون از هم شب اون كرد، مي عوض كانال اوقات بعضي. داد دست بهم مطبوعي حس دهانش بخار و دستاش گرمي از

 .بود مواقع

 :گفتم لبخند با منم
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 . نكنه درد شما سر ـ

 مي انگشتم تو رو اون و كرد مي بازي ام حلقه با. اش سينه رو گذاشت رو اونا بود، دستاش تو دستام كه طور همون

 . چرخوند

  برد نمي خوابم ولي بودم خسته كمي

 :من

  سينا؟ ـ

 . كرد نگام منتظر و باال آورد رو سرش

 :من

  بود؟ گچ تو دستت بيام، من كه اين از قبل جوري چه زدن؟ رو تو كي اينا ـ

 :سينا

 هاي اتاق از يكي تو دستمم. اومدم هوش به زدن، مي بهم كه هايي ضربه با. شدم هوش بي پايين، رفتم كه موقع همون ـ

 . گرفتن گچ ساختمون، همين

 :من

  جا؟ اين ـ

 :سينا

 .مجهزه ها اتاق از يكي. جا همين آره، ـ

. بود مچم روي كه زخمي. گذاشت زخمم جاي روي رو دستش. رسيد مچم به كرد، مي نوازش رو دستم كه طور همين

 . شد ايجاد دستم رو افتادم، شهروز گير وقتي كه زخمي همون
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 :گفت و كرد، بلند رو دستم

  شبه؟ همون براي ـ

 :من

 .آره ـ

 . فهميدم نمي رو لبخندش معني. نگفت چيزي و زد لبخندي

 سوزن و بود رفته خواب پاهام. گرفت قرار ام سينه رو سرش. باالتر كشيدم رو سينا و دادم سر زمين رو كمي رو خودم

 كمي خودش، كمك با. بود مشكل برام كمي تحملش و بودم ظريف و الغر من. بود سنگين خيلي سينا. شد مي سوزن

 . باال كشيدمش

 :من

  زننت؟ مي انقدر چرا اينا ـ

 .نگفت هيچي

 :زدم صداش و كردم، عوض رو لحنم

 بهم خواستي نمي تو شايد. بگي بهم رو دليلش خوام مي ازت چرا؟ بدونم بايد و جام اين منم االن. ديگه بگو سينـــــا؟ ـ

  گم؟ مي دروغ جام، اين چرا بدونم منه حقِ اين و گيره منم پاي حاال ولي بگي،

 :گفت و كرد، نگاه بهم

 . من خريت خاطر به ـ

 :من

  گي؟ مي داري چي تو ـ
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 :گفت و داد، تكون ناراحتي با رو سرش

 .... عز خيال بي باران، خيال بي ـ

 . نيستم بشو خيال بي كه فهموندم بهش. كردم نگاه بهش جديت با. كرد قطع رو حرفش

 :گفت و كرد، نگام

 . پدرت اال نداره خبر موضوع اين از كس هيچ. گم مي بهت باشه، ـ

 :گفتم و كردم، نگاش گرد هاي چشم با

  پدرم؟ ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش

 . داره خبر قضيه اين از و كرد كمك من به كه كسيه تنها سرهنگ، همون يا پدرت آره، ـ

 .كردم نگاش منتظر

 :گفت و زد، محوي لبخند

 يه داشتن و مديريت ي رشته فكر به بچگي همون از. بودم شدن مدير عاشق هميشه. داشتيم دوراني چه بخير، يادش ـ

 و داشتم فرق شون همه با من ولي. بشن خلبان يا و مهندس پليس، دكتر، خوان مي ها بچه ي همه. بودم بزرگ شركت

 عشق به. كردم انتخاب رو انساني ي رشته دبيرستان، تو. داشتم دوست خيلي هم رو بيزينس. خواستم مي رو مديرت

. درسم فقط. بود درسم كردم، مي فكر كه چيزي تنها به. شد مي بيشتر تالشم رفتم، مي باالتر كه پايه به پايه مديريت،

 انجام سن اين تو پسرا از خيلي كه كارهايي. باشم همراهشون خواستن مي هم من از و كردن مي شيطنت دوستام از خيلي

 . دن مي

 :داد ادامه بود، نشسته لبش روي دوران اون آوري ياد از كه لبخندي با و كشيد نفسي
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 مواد توش كه رفتن مي هايي مهموني به. خوردن مي مشروب يا و كشيدن مي سيگار خانواده، چشم از دور هاشون خيلي ـ

 ابراز تونن مي كه جوري اين كردن مي فكر. كردن مي بزرگي احساس كارها، اين با. بود پارتي جورايي يه. شد مي مصرف

 مي جذبشون بيشتر دخترا و گيرن مي ابهت سيگار با كردن مي احساس. شديم بزرگ هستيم، هم ما بگن و كنن وجود

 .شن

 :گفت و كرد، مكثي

 . كنم شون همراهي كه نداشتم هم اي عالقه هيچ. ميومد بدم دم و دود از اول همون از من ـ

 :گفت و كرد، نگام

  ياد؟ مي سرت بياد، بدت چي هر از گن مي شنيدي ـ

 :من

 . حاله ضد آره،خيلي ـ

 :داد تكون رو سرش

. بترسوني و كني اذيت رو ننر و لوس دختراي كه داد مي مزه خيلي. بودم همراهشون اول همون از دخترا، كردن اذيت تو ـ

 همون از رو كردن ورزش و سازي بدن. ميومد بدم كردن، مي لوس پسرا براي رو خودشون و ميومدن كه اونايي ي همه از

 بيست هيكلم. خورد دردم به حسابي و بود موثر خيلي ام آينده در اين و كردم شروع رو رزمي بچگي از. كردم شروع اول

 دبيرستاني دختراي. بود روم دخترا هاي نگاه اول همون از. بودم چارشونه و بود بلند قد. دونستم مي خوبي به خودم. بود

 اذيتشون منم. ياد مي و ميومد بدم بيفته، راه پسر دنبال كه دختري از. من از تر كوچك يا و بودن خودم سال و سن هم كه

 هم اونا. بودم شيطوني پسر اول همون از من. مديريت ي رشته كردم، نمي فراموش رو هدفم وقت هيچ ولي. كردم مي

 گذاشته رو هموژنيزه پاستوريزه، لقب برام. كردن مي صدام لقبم با راست و چپ بيارن، در رو من حرص كه اين براي

. نه يعني نه، بگم. همينم هم هنوز دادم نمي انجام بدم، انجام خواستم نمي كه رو كاري. نيارم روم به كردم مي سعي. بودن

 اعتماد از خواست نمي دلم هم وقت هيچ. كنم شون همراهي رفتن، مهموني و سيگار كشيدن تو كه كردم نمي قبول من

 رو كار اين وقت هيچ. هميشه ميومد، بدم مقابلم طرف اعتماد از كردن استفاده سوء از هميشه. كنم استفاده سوء ام خانواده
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 همون هم باز بيفته، پاش اگه دادم، مي نجات رو ها خيلي جون بايد چون بودم مجبور. بودم مجبور كه بار يك جز. نكردم

 . دم مي انجام رو كار

 :گفت من به رو و كرد قطع رو حرفش

  نه؟ كنم، نمي استفاده سوء مقابلم، طرف اعتماد از من كه باشي فهميده رو اين تو كنم فكر ـ

 :من

 . شدم متوجه خوبي به ـآره،

 :گفت و زد لبخندي

 . داري اعتماد بهم كه خوشحالم. فهميدي كه خوشحالم خوبه، ـ

 : داد ادامه

 و بودم آخر هاي سال. بشم خارج ايران از خواستم مي. مديريت به رسيدن براي بودم گذاشته رو ام عالقه و عشق ي همه ـ

 موفقيت اونا. نكردن مخالفتي كانادا، برم دارم قصد گفتم ام خانواده به وقتي. درسم سر بودم گذاشته رو ذكرم و فكر تموم

 .خواستن مي رو من

 :داد ادامه و كشيد، نفسي

 بخونم رو درسم جا، اين بيام خواستم مي. رسيد رفتنم موقع. شدم قبول رقمي دو ي رتبه با كنكور تو. اومد ويزام باالخره ـ

 فكر به اون، از بعد و بزنم خودم كشور ايران، تو رو ام شعبه دومين سال، چند از بعد و كنم تاسيس بزرگ شركت يه و

 مي تالش بايد من و خواست مي تالش. برسم بهشون تونم مي دونستم مي و داشتم زيادي آرزوهاي. باشم ديگه شعبات

 اشتباه شايد. جا اين اومدم كشورم از باالخره. كرد مي تابي بي خيلي رفتنم، موقع و بود وابسته بهم خيلي ساحل. كردم

 چرا؟ دونم نمي. شناختم نمي خوبي به رو اطرافم دنياي هنوز و بودم تجربه بي من. جا اين ميومدم سن اون تو نبايد و كردم

 و زندگي از. ام راضي موقعيتم از االن،. بشناسم رو اطرافيانم تونم مي حسابي و نيستم خام ديگه االن كه اينه اش خوبي

 .ام راضي شغلم
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 :گفت و زد، پوزخندي

 يكي بشم من كه كرد مي فكر كي. كردم نمي هم رو فكرش حتي كه گرفتم قرار راهي تو. شد جوري اون چرا دونم نمي ـ

 اگه شايد. مونه مي توش آدم كه داره هايي بازي سرنوشت. كردم نمي هم فكر چيزا اين به حتي من پليس؟ افسراي از

 . افتاد مي برام كشورم تو بدتر اتفاق يه افتاد، نمي اتفاق اون و جا اين نميومدم

 كرده تعجب كارش از. كرد لمسش و برد گوشم سمت به رو دستش. كنار زد رو شالم و صورتم سمت آورد رو دستش يهو

 . بودم

 :سينا

  ننداختي؟ رو ها گوشواره ـ

 :من

 . نه ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش ناراحتي با

 . شون انداختي مي كاش اي ـ

 :من

  چرا؟ ـ

 :سينا

 اين از بتونم اميدوارم. كنن پيدامون تونستن مي ها بچه انداختي، مي رو اونا اگه. بود شده گذاشته كار ردياب اونا تو ـ

 رفتي اگه. بري بايد ولي سخته، دونم مي. بري بايد تو ولي سخته من براي فرار و زخمه از پر بدنم و تن. بدم نجاتت مخمصه

 كنن استفاده ازت بموني، جا اين اگر كه ترسم مي اين از. بيفتي شهروز آدماي گير ممكنه. باشي مواظب خيلي بايد بيرون،

 . كنن مجبور خوان مي كه كاري انجام به رو من تا
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 :من

  كاري؟ چه چي؟ يعني ـ

 :سينا

 . كاري چه بفهمي تا كنم مي تعريف برات. كنن مجبور رو من تو، كردن تهديد با كه اينه منظورم ـ

 :زد صدام بعد و كرد نگام كمي

 . باران ـ

 :من

  بله؟ ـ

 :سينا

  چيه؟ من ي درباره نظرت تو ـ

 :من

  نظر؟ چه از ـ

 :سينا

  ديدي؟ پسري جور چه رو من بوديم، باهم كه وقتي چند اين تو ـ

 :گفتم و كردم، فكر كمي

 ....و شيطون مغرور، سخت، حال درعين مهربون اعتماد، قابل ـ

 . شدم خيال بي كه جادويي هايي چشم با و داشتني دوست بگم، خواستم مي ديگه چيزاي خيلي

 :سينا
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  چيزهايين؟ چه ديگه، چيزهاي خيلي اون و ـ

 :من

  پرسيدي؟ چي براي حاال توام، خب ـ

 :گفت و كرد، نگام مهربوني با

 قبلم، به نسبت ولي. نيستم اي عتيقه همچين هم االن. نشه عوض فكرت طرز من، حرفاي شنيدن از بعد خوام مي ازت ـ

 . خيلي بهترم، خيلي

 :من

 رو كار سري يه ممكنه اش، سني رنج تو نوجواني هر. بودي نوجوان و بچه تقريبا موقع اون تو. شه نمي عوض فكرم طرز ـ

 . بده انجام

 :سينا

 . ممنون ـ

 :من

 . بگو رو اش ادامه حاال ـ

 :سينا

 هيچ. كردم انداز پس و گرفتم ازش پول مقداري اصرارش، به. بود دار كارخونه و دار سرمايه پدرم جا، اين اومدم من ـ

 همش. گردونم مي بر بهش رو پولش افتاد، راه كارم موقع هر گفتم بهش. باشه بابام جيب تو دستم نداشتم دوست وقت

. شد مي مستقر خونه اون رفت،تو مي كانادا به كاري سفر براي موقع هر. داشت جا اين آپارتمان يه پدرم. بود سالم هيجده

 و بود قوي زبانم. بشم دانشگاه وارد تونستم دانشگاه، كارهاي پيگيري از بعد. موندم اونجا و بابام ي خونه رفتم هم من

 . نداشتم مشكلي
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 خوندن درس. كرد مي زندگي تنها من مثل و بود بزرگتر ازم سالي سه. شدم آشنا ويكتور نام به پسري با اول، روز همون از

 بودن اي ديگه شهر در مادرش و پدر خودش، ي گفته به. بوديم هم با جا همه ويكتور و من. بود كرده شروع دير رو

 . هيچي گفت مي شده، چي پرسيدم مي ازش موقع هر. پاييد مي رو اطرافش همش. مشكوكيه آدم كردم مي احساس

 :گفت كه زديم مي قدم داشتيم دانشگاه حياط تو

 . دعوتي هم تو كه داريم مهموني يه. ببيننت خوان مي مادرم و پدر ـ

 . بشم آشنا اش خانواده با بيشتر خواستم مي. برم كردم قبول

 نمي مباركم روي به ولي. بود داغون كمرم. بود صبح شيش نزديك. انداختم ساعتم به نگاهي. كرد قطع رو حرفش سينا

 . تو اومد آلن و شد باز در. آوردم

 :آلن

 بعد بشه، تموم بايد كار اين. فروش آدم بميري ذارم نمي فعال گفتم بهت. جان بهروز اومدي هوش به كه بينم مي به، به ـ

 به پيش سال ده نه، كه ياريم، مي سرت رو باليي همون نكني، همكاري ما با و نكني قبول اگه. رسم مي رو حسابت خودم

 بعد، و. كني ترك نتوني ديگه كه كنيم مي ات وابسته بهش جوري. باال بريم مي رو دوزش كه تفاوت اين با آورديم، سرت

 . شه مي آلوده خونت. ميري مي خود به خود

 :سينا

. نيستم قبلي آدم اون االن من. بود من خامي از هم سري اون. كنم نمي همكاري شما با من بكن، خواي مي كه غلطي هر ـ

 پست هدف قرباني من مثل هم ديگران خوام نمي. برسين هدفتون به شما تا كنم آلوده رو مردم هاي بچه نيستم حاضر

 . بيرون بكشم رو خودم تونستم شكر رو خدا كه بودم تون قرباني كوچكترين من. بشن شما

 . بشينه تا كردم كمكش و كتفش رو گذاشتم رو دستم. بشينه خواد مي فهميدم. كرد متمايل جلو سمت به رو خودش كمي

 :گفت عصبانيت با آلن

 . كني همكاري باهامون كنم مي مجبورت. كنم مي مجبورت كني، مي جا بي تو ـ
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 صاف تونستم نمي. رو من خودش، و كردن بلند رو سينا آدماش. افتادن راه سرش پشت هم آدماش. اومد سمتمون به

 . بود شده خشك. كرد مي درد كمرم. وايستام

 :گفت عصبانيت با سينا

 . نزن بهش رو كثيفت دست ـ

 :گفت و كرد، كثيفي ي خنده آلن

 . دارم كار باهاش حاال ـ

 وارد و خارج اتاق از. اومدن سينا با همراه و سرمون پشت هم افرادش. كشيد هم رو من دست و رفت در سمت به خودش

 رو ها اتاق از يكي در آلن رفتيم، كه كمي. بشمرم رو اتاقا تونستم نمي. بود اتاق از پر كه طويل راهروي يه. شديم راهرو يه

 درد دونستم مي و بود رفته هم تو اش چهره. دستم بغل انداختن رو سينا هم افرادش. توش كرد پرت رو من و كرد باز

 . كنه مي تحمل رو زيادي

 اتاق تو چي براي و خورن مي دردي چه به دونستم نمي. بودن اتاق تو بزرگي هاي دستگاه. انداختم اطرافم به نگاهي

 . بود دستگاه از پر دورم تا دور. هستن

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي پوزخند با آلن

  چين؟ اينا دوني نمي ـ

 . كردم نگاش و ندادم رو جوابش

 :گفت آميزي تهديد لحن با و صورتم جلوي آورد رو سرش

 . شي مي ساقط زندگي از. كنه مي بدبخت رو تو كه محلوليه ي سازنده اينا ـ

 :گفت و چرخوند، سينا سمت به رو سرش
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 تو شر از هم و شه مي گرفته من انتقام هم. همينه روش بهترين كني، همكاري ما با خواي نمي تو كه حاال رو تو البته و ـ

 برام دادي، فراري كه هايي آدم عدد به بايد تو. شم مي خالص شرت از بعد و خوام مي كار ازت اول البته. شم مي خالص

 . بگيرم رو متفكرم مغز اين سود بايد. برسونم جايي يه به رو آزمايشاتم بايد من. كني جور آدم

 . كرد اشاره سرش به اش جمله آخرين گفتن با زمان هم

  چي؟ آزمايش. زنن مي حرف چي به راجع فهميدم نمي ولي شنيدم مي رو حرفاشون

 :گفت و انداخت، من به نگاهي آلن

 . بدوني اش درباره مندي عالقه كه نيست هم خوبي اتفاق همچين. نكن نگاه كنجكاوي با انقدر فهمي، مي ـ

 تهديد و رفت مي رژه اتاق تو آلن. كرد مي نگاه بهم نگراني با و بود پريده رنگش. كردم نگاه سينا به و چرخوندم رو سرم

 .كرد مي

 :گفت سينا به رو

 همين هم رو تو. كنم نمي اش آلوده. ندارم كارش به كاري و شم مي خوشگله اين خيال بي من كني، قبول هم االن تو اگه ـ

 جور آدم برام اگه. نياره دووم بيشتر فردا تا كه كنم مي اش آلوده طوري نكني، همكاري كه اگرم. بعد واسه ذارم مي. طور

  بگم؟ تر واضح يا فهميدي. من آزمايشگاهي موش شين مي خوشگله اين و خودت نكني،

 . كشيد پي در پي و عميق نفس چند و بست رو چشماش سينا

 يه با سيني روي كه بود دستش تو سيني يه شد اتاق وارد مردي. شد باز هم سينا هاي چشم. شد جلب توجهم در صداي با

 . آلن به داد رو سيني. بود شده پوشيده رنگ مشكي ي پارچه

 :آلن

 . بدم نشون همه به كنه، خيانت من به كه رو كسي عاقبت خوام مي. جا اين بيان بگو ها بچه ي همه به و برو ـ

 . چيه پارچه اون زير و خبره چه دونستم نمي. شدم خيره بهش ترس با. من روي به رو نشست اومد
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 :آلن

 با ولي بميري، تو حاضره بودي؟ كرده خوش دل اين به. داره دوست تو از بيشتر رو شغلش. نداره دوست اصال كه ديدي ـ

 . اشتباه آره كردي، اشتباه بگم بايد شدي؟ ما بهروز عاشق تو. نكنه همكاري ما

 :گفت و كرد، زدن قدم به شروع و شد بلند

 شون فراري كه اونايي ي همه جاي به رو تو. شي مي اوضاع و وضع اين با بگم بايد ولي بشي آلوده تو خواست نمي شايد ـ

 .رسم مي خودش خدمت به بعد و گيرم مي ازش داد،

 :گفتم لرزيد، مي كه صدايي با

  چين؟ اينا ـ

 :آلن

 هم بهروز شايد. نذاشتم براش اسمي هيچ. دونم نمي هنوز خودمم ولي آوردم وجودش به خودم دونم، نمي هنوز خودمم ـ

 . خيلي كردم، اش پيشرفته خيلي پيش، سال چند به نسبت چون ندونه،

 . داخل اومد مردي و خورد در به اي تقه

 :آلن

  شده؟ چي ـ

 :مرد

 . مرد االن بودنش،همين آورده امروز كه رو دختري اون ـ

 :آلن

  كردين؟ تزريق بهش قدر چه زود، قدر چه ـ
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 :مرد

 .كنيم مي تزريق همه به اول بار براي كه قدر همون ـ

 :آلن

 جوري اين نبايد كم مقدار اون با. ممكنه غير اين. مرد مي زود انقدر نبايد. كنم اش شكافي كالبد بايد نسوزونينش، فعال ـ

  مرد؟ كي شد، مي

 :مرد

 . االن همين ـ

 :آلن

  بود؟ كرده معتاد كي رو دختره ـ

 :مرد

 . قربان ويكتور ـ

 :آلن

 . كنه كار چي دونه مي و درسته كارش ياد مي خوشم ـ

 :گفت و انداخت، سينا به نگاهي آلن

 .  متفكره مغز خودم مث. رفته باباش به درسته؟ كارش قدر چه بيني مي ـ

 :زد داد حرص با سينا
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 همه. كثيفين تون همه آشغال؟ زني مي حرف پسرت ي درباره داري تو وقت اون مرده جا اون يكي. خيلي كثيفي، خيلي ـ

 اونايي همه. خيلي نكردم، همكاري باهاتون كه خوشحالم خيلي ياد؟ مي گيرت چي كني؟ مي بازي مردم جون با چرا. تون

 . نشدم هم نفر يك مرگ باعث كه خوشحالم خيلي خوشحالم،. دادم شون فراري بودن من مال كه رو

 كنم فكر. خورد نمي بهش اصال باشن؟ داشته سن اختالف سال ده پسر و پدر شه مي مگه سالشه؟ سي باالي پسرش يعني

 . بودم مطمئن نه، كه فكر. رسيد مي نظر به كه بود چيزي اون از باالتر سنش

 :گفت خونسردي و لبخند با آلن

 . پسرم به بسپرمش بهتره. سپرمش مي ويكتور به مرد، كه اين از بعد و گذرم مي عروسك اين از من. نخور حرص انقدر ـ

 . دادن فشار رو اش شونه نامردا. نشوندنش و جلو اومدن ويكتور افراد كه بشه بلند جاش از خواست سينا

 :گفت مرد به رو آلن

 . بوده بيمار قبل از احتماال. بيام منم تا سردخونه تو ببرينش فعال ـ

 :مرد

 ! قربان بله ـ

 مرگ كنار از ساده قدر چه داره؟ هم سردخونه جا اين مگه سردخونه؟ بودم، اتفاقات شوك تو من. شد خارج اتاق از مرد

 . بشه سرازير ام گونه رو نذاشتم ولي زد حلقه چشمام تو اشك. گذشتن مي انسان يه

 . بودن گرفته رو سينا شون، ديگه نفر دو و بودن وايستاده من سر باال نفرشون دو. بودن اتاق تو آلن افراد از چهارنفر

 روي از رو پارچه آرامش با و نشست كنارم اومد. چيه سيني اون تو بدونم داشتم دوست. شد نزديكم دست به سيني آلن

. بودم نديده قطوري و بزرگي اون به سرنگ عمرم تو. بود شده گرد چشمام. خورد سرنگ تا دو به چشمم. برداشت سيني

 . چيه نبود معلوم. گاوي آمپول به رحمت صد
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 پر شون يكي كه بود اين در تفاوتشون تنها. بودن شده پر رنگي سبز مايع با و سانت، پنج و بيست به نزديك سرنگ دو هر

 . داشت خاصي درخشندگي يه. زد مي سبز و فسفري به. بود جوري يه رنگش. بود شده پر نصف از كمتر يكي اون و بود

 اينا دونم مي نه و كاراشونم جريان تو نه من من؟ به چرا بزنه؟ بدبخت من به خواست مي رو آمپول اون. بود پريده رنگم

  چين؟

 :گفت كريهي ي خنده با آلن

 . ده مي دست از رو اش كشندگي خاصيت باشه، نور جلوي مين ده اگه. بخوره نور مواد اين به نبايد. كن خداحافظي زودتر ـ

 :گفت من به رو

 . ديدي هم حاال. ببيني رو سيني تو بودي كنجكاو خيلي داري؟ حسي چه ـ

 :داد ادامه و ديد، رو من سكوت

  نيستي؟ پشيمون ـ

 . باشم محكم كردم سعي

 :من

  چي؟ از ـ

 :گفت و زد، پوزخندي

 نبودي، جا اون شب اون اگه. افتادي گير مخمصه اين تو و پيشش رفتي شب اون كه اين از. بودي بهروز با كه اين از ـ

 آخرين. بگو بهش رو همه شدي؟ اين عاشق كه نيستي پشيمون اين از. جا اين آوردت نمي و نميومد خوشش تو از ويكتور

 . بودنته زنده لحظات

 :سينا

 !اومده خوشش باران از كه كرد غلط خيلي ويكتور ـ
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 هيچي. كنه بلغور خواد مي دلش كه چي هر بذار. ندادم رو جوابش و شدم خيره بهش سرد نگاهي با سينا، به توجه بدون

  چيه؟ دونستم نمي. شه مي خيليا مرگ باعث كه خوان مي سينا از رو چيزي اونا دونستم مي فقط. دونستم نمي

 به تهديد ماه چند اين تو كافي ي اندازه به كه من پريده؟ رنگم چرا. باختم مي نبايد. كردم مي مقاومت سينا مث بايد منم

 مي رو مرگ به تهديد باشن، نكرده اش تجربه بارم يه ها خيلي شايد. شده عادي آره،. شده عادي برام مرگ. شدم مرگ

 . شدم دوست باهاش. بودم منتظرش جورايي يه وقتم چند اين تو. كردم اش تجربه خيلي من ولي. گم

 :آلن

 كه كن التماس بيا كنه، نمي برات كاري هيچ بهروز كه دوني مي كني؟ نمي التماسم ترسه؟ از گرفتي؟ اللموني چرا ـ

 . نكشمت

 :گفتم و كردم، نگاش سردي همون با

. نكنه كاري هيچ كه دم مي حق. دم مي حق هم سينا به. كنم نمي رو احدي هيچ التماس من كن، فرو گوشات تو رو اين ـ

 ! نبايد بده، انجام رو كار اون نبايد اون

 :آلن

 من و بوده بينشون هم جسور نگو هستن، ما بهروز با ماماني و لوس دختراي كردم مي فكر هميشه. بچه نكن زبوني بلبل ـ

 . دونستم نمي

 :گفتم بزنم، پلك و بگيرم ازش رو نگام كه اين بدون

 . كني مي فكر چه اون از جسورتر. كردي اشتباه همه اون روي هم تو. كنن مي اشتباه همه آره، ـ

 :گفت و ها سرنگ رو گذاشت رو پارچه دوباره

 ! درسته كارام همه. نه من ولي كنن مي اشتباه همه. بگي درست تو شايد ـ

 :من
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  داري؟ اطمينان خودت به خيلي دونستي مي ـ

 :آلن

 . رسيدم اينا به كه خودمه به اطمينان با آره، ـ

 :من

 . رسيدي جايي بد به ـ

 :آلن

 . كني مي درازتر گليمت از رو پات داري ديگه. رسيدم كجا به بگي و كني تكليف تعيين برام بچه جغله تو بودم منتظر ـ

 و بيرون، برد رو سرش. رفتن آلن دنبال و افتادن راه بودن، ما كنار كه هم تايي چهار اون. كرد بازش و رفت در سمت به

 :گفت

  شد؟ چي ـ

 :گفت كه شنيدم رو اي ديگه مرد صداي

 . قربان يايم مي االن ـ

. ببينم شفافش هاي چشم تو تونستم رو خودم. لرزيدند مي عسالش ي تيله. كرد مي نگاه بهم نگراني با. افتاد سينا به نگام

 ديگه. گرفت بغضم كم كم. نداشت كم هيچي. كردم دقت صورتش اجزا به. بود قشنگي تركيب نظرم به بار، اولين واسه

 . ديدمش نمي نه، ديدمش، نمي

 :گفت لب زير و داد تكون راست و چپ به رو سرش نگراني با

 تو و توام محافظ من. نشه ات هيچي تو اما بميرم خودم حاضرم. بشه چيزيت ذارم نمي خدا به ذارم، نمي من نه، باران، نه ـ

 . امانتي من دست

 . ياد مي بدم كلمه اين از قدر چه فهميدم تازه امانت،
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 :گفتم دادم، رو جوابش لب زير و كردم نگاش لبخند با

 . دادم انجام مفيد كار يه كه دونم مي حداقل آره، بهتره، جوري اين ـ

 هيچ بهش و نشد. كنم راضي رو خودم كردم سعي. نذاشت غرورم. نگفتم ولي هاشم چشم عاشق بگم بهش خواستم مي

 . بذارم پام زير رو غرورم تونستم نمي خيلي. بودم مغرور خيلي. نزدم حرفي

 . دوختم آلن به و گرفتم ازش رو نگام

 :گفت و بست، رو در

 . مجازات به كنيم مي شروع بعد يان، مي هم ها بچه االن، خب، ـ

 :من

  چيه؟ كارا اين از هدفت ـ

 :آلن

 . بكشه سرك كارام تو كسي ياد نمي خوشم اصال من. كشي مي سرك كارام تو و فضولي خيلي دونستي مي هدفم؟ ـ

 :گفت رفت، مي راه كه جور همون

 و بيرون بريزم رو ات قلوه و دل خودم بلكه نكنم، تموم رو كارت سرنگا اين با تونم مي من داري؟ دوست رو عضو اهدا ـ

 . ديگه كشورهاي به بفرستم رو اونا

 . كارن چي اينا. نداره امكان نه هم، سينا نكنه كين؟ ديگه اينا نه، اعضا؟ قاچاق بود؟ شده گرد چشمام

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي

 ي روده و دل. خوبه قدر چه دوني نمي اعضا، قاچاق نخورده؟ گوشت به قاچاق اسم حاال تا كني؟ مي گرد رو چشات چرا ـ

 و گيري مي رو يكي جون. شي نمي مرتكب گناهي هيچ! داره ثواب. ديگه جاي يه فرستي مي و ياري مي در رو انسان يه
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 اگه هم تو. خوبه خيلي ثوابش و سود. زني مي جيب به پول هم كلي وسط اين تازه. دي مي نجات رو ديگه يكي جون

 . من به هم و برسه تو به ثوابش هم تا. بدم انجام برات رو كار اين تونم مي باشي، داشته دوست

 . شدم تر گيج بودم، گيج. هيچي كردم، نمي پيدا سينا و سرنگ داخل مايع ها، دستگاه اين اعضا، قاچاق بين اي رابطه هيچ

 :آلن

 . شه مي آلوده خونت. كني ثواب توني نمي ديگه كنم، تزريق بهت رو سرنگ اين اگه ـ

 :گفت و برگردوند، سمتم به رو سرش

  داري؟ دوست رو اسمش خوبه؟ دو، توان به وي آي اچ ذاريم مي رو اينا اسم ـ

 :گفت و نداد، بهم زدن حرف ي اجازه

 گيج انقدر رفتن از قبل كه بگم بهت خودم بذار. شي مي مطلع هم بموني. بري پيشمون از اطالعات داشتن بدون خوام نمي ـ

 . نباشي

 :گفت و وايستاد، ها دستگاه از يكي كنار

 دو به. دارم دوسش خيلي نوجواني، دوران از. كردم كار روش درازه ساليان من كه اي ماده. هستن ماده اون ي سازنده اينا ـ

 رسيدم نتيجه اين به آزمايش، كلي از بعد. دادم تغيير رو خواصشون مواد، سري يه كردن اضافه با. كردم تقسيمشون دسته

 البته. ايدزه ويروس همون مثل جورايي يه و شه مي خون كردن آلوده باعث ديگري، و داره اعتياد خاصيت اش يكي كه

 . اون از بدتر

 :گفت و كرد، نگام سينه به دست

 سيناي همين. كردن مي جور برام رو آدماش دستام زير زمانا اون. كردم شروع مختلف آدماي روي كردن آزمايش با اول ـ

 و شده معتاد اون. اومد خوشم جسارتش از چرا دونم نمي. گرفت قرار آزمايش مورد كه شد افرادي از يكي ما، بهروز و تو

 خواست خيلي. كردم تامينش حسابي و خودم گروه تو آوردمش. كاري هر بده، انجام كاري هر مايع، اون براي بود حاضر

 . كنه ترك خواستم نمي. ندادم بهش رو اجازه اين و نذاشتم من ولي كنه ترك
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 :داد تكون رو سرش

 از كه كسي تنها. رفت مي بيرون ما گروه از و سابق آدم همون شد مي دوباره كرد، مي ترك اگه دونستم مي خواستم، نمي ـ

 اون. خوايم مي چي كه نداشت خبر. چيه ما هدف دونست نمي اول. بود بهروز همون يا سينا شد، ما گروه وارد آدما اون بين

 . برسه موادش به تا كرد مي اطاعت رو من دستورات

 :گفت و جيبش، تو كرد رو دستاش

 بعد و شه مي وارد افراد با دوستي در از ما گروه. فهميد كه شد طور چه دونم نمي ولي ببره بويي موضوع از خواستم نمي ـ

 . ويكتور با دوستي طريق از. شد جمع اين وارد جوري همين هم سينا. كنه مي معتاد رو اونا

 :داد ادامه و كشيد، نفسي

 . دونست نمي االن تا هم سينا همين نداشت خبر موضوع اين از كس هيچ. بودم اعضا قاچاق فكر تو هم اول از من ـ

 عصبي خيلي. ديد چشماش تو شد مي رو خون هاي رگه. كرد مي نگاه آلن به شده گرد هايي چشم با. سينا سمت برگشتم

 . بودم شوك تو هم خودم. بود

 :آلن

 نمي طور، چه درآورد، سر آزمايشاتمون تمامي از. شه مي خيليا مرگ باعث فهميد. اند دسته دو مواد اين كه فهميد اون ـ

 ما ي تله تو و بشن معتاد اونا كه اين از قبل اما بياره ما براي رو اونا خواست مي و بود شده دوست ها خيلي با سينا. دونم

 كه است موقع اون از. رفتن و كولشون رو گذاشتن رو دمشون اونا. شون همه به گفت، شون همه به رو جريان سينا بيفتن،

 نمي. شديم جامون تعويض به مجبور ما. دادن اطالع پليس ي اداره به رفتن ها خيلي. ماست دنبال در به در اينترپل، پليس

 . درآورد پليس ي اداره از سر بهروز كه شد چي دونم

 :گفت و كرد، نگام

 افراد، كردن معتاد با من. رسيدم خواستم مي كه چيزي اون به منم سينا، رفتن از بعد. شده تموم كه ساله چند آزمايشام ـ

 .... بعد و كشونم مي جا اين به رو اونا
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 :گفت و گردنش، رو گذاشت رو اش سبابه انگشت و كرد اي خنده

 . ياد مي گيرم قلمبه پول يه و شم مي خالص شرشون از پخ، پخ ـ

 :گفت خنده همون با

 درد به. خوردن نمي دردي هيچ به كه چرا زديم آتيش رو اونا هم ما مردن، و نياوردن دووم آزمايشات سر ها خيلي ـ

 جاهاي به و كرديم تيكه تيكه ما هم رو ها خيلي. جلو بره من آزمايشات كه شدن باعث فقط خوردن، نمي هم اعضا قاچاق

 .ندارن چنداني كارايي مواد، اين دوم ي دسته. خوره مي ما درد به اول ي دسته. فرستاديم ديگه

 ولي كنن مي رحم خودشون نوعاي هم به حيوونا حداقل بدترن هم حيوون از نه، بودن؟ آدم اينا. كردم نگاش ناباوري با

 . خبريم بي ما و افته مي اطرافمون اتفاقايي چه كاريم؟ كجاي ما! خدا يا. اينا

 :آلن

 . بگم بهت دونم نمي صالح رو بقيه ما، كاراي از نيمي اينم ـ

  چيه؟ اش بقيه ديگه بود؟ كاراشون از نيمي اينا تازه

 به بودن، زياد خيلي ولي بودن نفر چند دونم نمي. اتاق تو ريختن آدم گروه يه. كرد باز رو در آلن خورد در به اي تقه

 . شد پر اتاق كه طوري

. كشيد بيرون خونه از رو من كه داري نقاب مرد همون فهموند بهم سردش نگاه. بود آشنا خيلي برام نفر اولين هاي چشم

 . شد بيشتر بدنم لرزش. افتادم آلن حرفاي ياد. لرزوند مي رو آدم تن و بود هيز و هرزه بودن، سرد عين در نگاش

 :كرد زدن حرف به شروع و برقرار رو نظم جوري، اين و كوبيد بهم رو دستاش آلن. بود شده مرج و هرج

 اگه بفهمين. ياد مي سرتون به باليي چه ببينين. داره عواقبي چه من به كردن پشت بفهمين و ببينين تا جا اين بياين گفتم ـ

 . يارم مي سرتون به باليي چه كنين، سرپيچي من دستورات از

 :گفت و كرد، سينا به اي اشاره
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 خاطر به و بود من افراد از يكي اين. كيه دونين مي و شناسينش مي هستين، قديمي كه شماها از خيلي بهروزه، اين ـ

 چند. شد من عليه و كرد پيدا آگاهي كمي ترتيبي به و نداشت خبر هيچي از اون. كرد مي كا من براي مواد، اين به اعتيادش

 كه بود وقتي چند البته. اش خونه برن گفتم ويكتور و ها بچه از تا چند به ديشب. شده پليس ي اداره وارد فهميدم بعد وقت

 . نره خواست مي بوده، اش خونه تو هم دختر اين داشتمش نظر زير

 :گفتم حرص با

 . ببند رو دهنت ـ

 :آلن

 . خورن نمي ديوارم جرز الي درد به تو امثال. نزن زر خفه، ـ

 :زد داد سينا

 . اس ديگه خيلياي از تر پاك نشسته، جلوت كه ايني نچرخون كثيفت دهن تو رو اسمش گي مي چي داري بفهم ـ

 :گفت و زد، پوزخندي آلن

 . اينه پاكترينشون كه بودي جوراجور قماش با مختلف دختراي با انقدر آره، ـ

 . خيلي گرفت، حرفش از خيلي دلم

 :گفت افرادش به رو آلن كه بده جواب خواست سينا

 ازش. كنم محولش بهتون دارين آرزو شما از خيلي كه رو كاري بده، انجامش برام تا خواستم رو كاري بهروز اين از من ـ

 خوام مي منم نه، گفت من به. نه گفت اون ولي. بگيره عهده به رو كليه سري يه و مواد اين جايي به جا مسئوليت خواستم

 چند تا اين كنم مي ويروس به آلوده رو دختر اين تون، همه چشم جلوي جا، همين بدم، بهش رو گفتنش نه اين سزاي

 تركش مواد، اين به دوباره اعتياد كه دونين مي. معتاد يه كنم، مي قبلش مث هم، رو بهروز خود. ياره مي دووم ديگه ساعت

 ! مجبور. كنه همكاري باهام كه شه مي مجبور بهروز. تره سخت
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 بودن؟ انسان كه ديگه نفر دو اعتياد و مرگ براي چي؟ براي تشويق. كرد پر رو گوشام افرادش هوراي و تشويق صداي

. ندارن كه معلومه نه، دارن؟ قبول رو خدا اينا شدن؟ مي خوشحال ديگران اعتياد و مرگ از كه بودن آدمايي جور چه اينا

 . شناسن نمي رو خدا اينا

 . بود تنم تيشرت يه فقط و بود مونده جا قبلي اتاق تو پالتوم. بود گرم بوديم، توش كه اتاقي

 . شدن نمايان كذايي هاي سرنگ و زد كنار سيني روي از رو پارچه آلن

 تقال كمي. شد مي چندشم. گرفتن دستاشون تو محكم رو بازوهام هم اونا كرد اشاره بودن، پشتم كه افرادش از نفر دو به

 . گرفتن محكم رو زانوهام هم دوتا اون جلو بيان كرد اشاره ديگه نفر دو به. نداشت فايده ولي كردم

 دستاش از يكي تو رو راستم پاي مچ. كنه مي كار چي داره بودم مونده. باال كشيدش كمي و گرفت رو شلوارم ي پاچه آلن

 ي اجازه و بودن گرفته رو زانوهام محكم بيابوني، غول تا دو اون. نشد كه عقب بكشم رو پام خواستم زد پوزخند و گرفت

 . دادن نمي بهم حركتي هيچ

 مي. بود پريده رنگش. ديدم رو نگرانش هاي چشم. انداختم سينا به رو نگام آخرين برداشت سيني روي از رو سرنگ آلن

 . دارم نگه ذهنم تو رو نگاش كردم سعي بستم رو چشمام. ندارم ازش كمي دست هم خودم دونستم

 خودمون، براي بودم متاسف بودم، متاسف. آورد هجوم چشمام به اشك. شنيدم مي رو افرادش هوراي و تشويق صداي

 مگه باشه؟ جوري اين بايد چرا جدي شن، مي خوشحال ديگه يكي مرگ از كه اين براي انساني، ي جامعه براي آدما، براي

 خودشون به بايد چرا بودن؟ شده مرتكب گناهي مردن، اينا دست زير كه بدبختايي اون مگه خوردم؟ رو باباشون ارث من

  شدن؟ مي خوشحال موضوع اين از و زدن مي ضربه شون جامعه و

 بيشتر لحظه به لحظه تشويق، و داد صداي. نكنن لمس رو اونا و نشن جاري هام گونه رو كردم سعي و داشتم نگه رو اشكام

 . شد مي

 كه طوري كردم كج رو مچم آگاه ناخود. كردم مي احساس پام مچ روي رو سرنگ تيزي و سردي. باال آورد رو پام كمي

 . بلندتر و بلند خنديدن مي. پيچيد گوشام تو بودن، زده حلقه دورم كه افرادي ي خنده صداي. نكردم حس رو سوزن
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 مي رو افرادش ي زده هيجان صداي اون، با زمان هم و داشتم نگه ثابت رو مچم سري اين كردم حس رو سوزن دوباره

 . بودن كانادا تو كه اونايي چه و بودن ايران تو كه اونايي چه همه از كردم خداحافظي همه از دلم تو. شنيدم

 :گفت كه شنيدم رو سينا صداي پام، پوست روي سرنگ فشار كردن حس با زمان هم

 . باش نداشته كاري اون به فقط كنم، همكاري باهات كنم مي قبول من آلن، كن صبر ـ

 رو چشمام ناباورانه. گرفت اوج دوباره افراد ي خنده صداي. كردن ولم. شد تموم بازوم و زانو روي فشار. رفت كنار سوزن

 آلن. كرد مي قبول نبايد سينا. شد مي جوري اين نبايد. دادم تكون نه عالمت به رو سرم. انداختم نگاهي سينا به و كردم باز

 . خواست مي رو همين

 . زد بهم غمگيني لبخند و داد تكون برام رو سرش

 :گفت سينا به رو آلن و كردن بلند رو دومون هر. پارچه زير گذاشت رو ها سرنگ دوباره آلن

 . كنم معتادت بينم نمي لزومي ديگه شدي، ما با همكاري به راضي خودت كه حاال ـ

 :گفت و كرد، اشاره افرادش به

 . ببرينشون ـ

 اونا و بيارن رو پالتوم خواستم آلن افراد از. بود آفتاب طلوع نزديك. بود گرم كه بود اين اش خوبي. رفتيم جديدي اتاق به

 . آوردن برام هم

 :گفت و گرفت سالمش دست با رو دستام و اومد سمتم به سينا شديم، تنها وقتي

  باران؟ خوبي ـ

 :من

  شد؟ تر آروم دردت چي؟ تو آره ـ

 :سينا



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٩۶ 

 . نگي بگي ـ

 :گفت و كرد، نگام كمي

 . كني ترك رو جا اين بايد خورشيد، غروب از بعد امشب همين بري، جا اين از بايد تو ـ

 :من

 . سينا گي مي چي ـ

 :سينا

  گم؟ مي چي فهمي مي. شي مي بدبخت بموني اگه بري، بايد. باران ياري نمي نه شنيدي، كه همين ـ

 :گفتم و دادم، قورت زور به رو دهنم آب

 پام تونم نمي من. هستن آلن افراد بيرونم. داره دوربين كلي جا اين قطعا بيرون؟ برم جوري چه. رفت جا اين از شه نمي ـ

 . بشم خارج ساختمون از بخوام كه اين به برسه چه بيرون، بزارم اتاق اين از رو

 :سينا

 دوربين توشه، منابع كه اتاق اون مثال. شنيدم آلن افراد از خودم من. داره دوربين جاها بعضي بايد. بتوني بايد توني، مي ـ

 . مطمئنم من باران بري توني مي تو. هست دوربين هم افرادش اتاق تو نداره، ها راهرو تو داره،

 :گفت و كرد، مكثي

 بي اگه. باشن شهروز آدماي جا، اين از بيرون ممكنه. نيستم پيشت ديگه من نيستم، من. باشي خودت مراقب خيلي بايد ـ

 و آلن كه چرا باشن جا اين ممكنه البته. كنه مي بدتر رو وضع اين و افتي مي چاه تو و ياي مي در چاله از كني، دقتي

 .بزنه پرسه اطراف اين و باشه جاها اين كسي ذارن نمي و كنن مي كنترل رو اطراف افرادش،

 :زدم صداش شده گرد هاي چشم با

 گي؟ مي چي داري فهمي مي تو سيــــــنا، ـ
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 :سينا

 كه نفعته به. خوام نمي رو ضررت من. شده كه جور هر. بري جا اين از بايد دونم مي فقط. فهمم مي خوبم فهمم، مي آره ـ

 .افتاده اتفاقي چه بگي اون به و پدرت پيش بري بايد تو. آلن گروه تو برم بايد فردا از منم بري جا اين از

 :من

 سينا؟ ـ

 :گفت و كرد، نگام كمي

 بله؟ يعني جانم، ـ

 .بگم خواستم مي چي رفت يادم

 :سينا

 شدي؟ در به را از جانم يه با ديگه، بگو ـ

 :گفتم و رفتم، بهش اي غره چشم

 هم االن. شناسم نمي رو شهر اين خيابوناي من. شناسم نمي رو جا اين من. بيرون برم جا اين از تونستم من كه فرضم به ـ

 .شم مي خيابون و كوچه ي آواره بيرون، برم جا اين از اگه من. كنه مي تر مشكل رو كار اين. باشيم شهر از خارج بايد

 :سينا

 دونم مي بعيد من. خيلي كني، احتياط بايد تو فقط. برسونه شهر به رو تو تا شه مي پيدا ماشين يه باالخره بيرون برو تو ـ

 شرمنده نبودم، من اگه بذار دي؟ مي من به رو قول اين باشي خودت مواظب بايد تو ولي. باشن اطراف اين شهروز آدماي

 .بذار باران نشم، بابات ي

 . بودن نرم گرم قدر چه. لباش رو گذاشتم و باال آوردم رو دستم گرفت بغضم

 :گفتم بغض با
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 اون ساحل يادته؟ منتظرته، عاشقشي، كه دختري اون. بشه ات چيزي نبايد دونم مي من. شه نمي ات هيچي تو هيــــــس، ـ

. بشكنه دلش نذار. بمونه راه به چشم نذار. گيره مي دلم. سينا نزن حرف جوري اين هستي، دختري عاشق تو گفت مي شب

 شده، كه اونم خاطر به. نداره خبر تو شغل از اون. داره دوست رو تو اونم بدون داري، دوست رو اون تو. بشه سينا بي نذار

  خب؟ بيرون، بياي سالم مخمصه اين از بايد

 بار اولين واسه. لرزه مي بغض شدت از داره اش چونه كردم مي حس اولين واسه. كرده بغض سينا ديدم مي بار اولين واسه

 . بار آخرين و بار اولين واسه بده، قورت رو بغضش تا جنگه، مي خودش با داره ديدم مي

 :سينا

 . اميدوارم باشه، داشته خوبي زندگي اميدوارم باشه، خوب جاش اميدوارم اميدوارم، منتظرمه؟ دختر اون ـ

 :گفت و داد، قورت رو بغضش

 . چيزاست بهترين اليق خوبه، قدر چه دوني نمي. تنگه براش دلم قدر چه دوني نمي ـ

 :گفت هميشگي، سيناي شد كه اين از بعد و كرد مكثي

  باشي؟ خودت مواظب و بموني سالم كه دي مي من به قول تو ـ

 :من

 . دم نمي قول ولي كنم، مي رو ام سعي ـ

 :سينا

 ! نذار باران، بشم شرمنده من نذار ـ

 .دادم تكون براش رو سرم

 :سينا
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 داشتش ياد برات تا نداريم كاغذ و خودكار جا اين. كن حفظ خوبي به رو اون. گم مي بهت رو بابات ي خونه آدرس من ـ

 . بسپر خاطرت به درست رو خيابونا كن گوش خوب پس. كنم

 :من

 . بگو ـ

 تونستم، اگه تا. داد بهم هم رو خونه و خونه اعضاي ي شماره موند ذهنم تو كردن، تكرار بار چند از بعد داد بهم رو آدرس

 .بزنم زنگ خونه به

 نمي و بود شيشه سرتاسر و بودن كرده رنگ رو ها پنجره كه چرا ببينيم، تونستيم نمي رو بيرون بود كرده طلوع خورشيد

 . كرد بازشون شد

. بود ام گشنه حسابي و كرد مي قور و قار شكمم.  شه نمي باز جور هيچ دونستم مي. كشيدم دست پنجره به و شدم بلند

 . خونه تو اومدن اونا كه بخوريم غذا خواستيم مي ديشب

 :گفتم و شكمم، رو گذاشتم رو دستم. سينا كنار نشستم

 . هستم گشنه قدر چه دوني نمي ـ

 :گفت لبخند با

 . معلومه قورش و قار صداي از دونم، مي ـ

 :گفت و جلومون، گذاشت رو سيني. اتاق تو اومد دست به سيني مردي. شد باز در كه بود موقع همون

 . كنين صدام شد، تموم ـ

 . رفت بيرون بعد

 . شد مي پيدا سيني تو چي همه و پنير كره، صبحانه، شكالت خامه، عسل، مربا، چاي، انداختم، سيني به نگاهي

 :سينا
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 . رسيده هم آلن گوش به كه بوده بلند شكمت صداي قدر چه ببين ـ

 :گفتم و كردم نگاش آميز گله

 !سينــــــا ا، ـ

 :سينا

 . بخور بابا خب ـ

 تازه و سمتش برگشتم. كنه مي نگام داره سينا كردم حس كه دهنم تو ذاشتم مي داشتم شدم، كردن درست لقمه مشغول

 رو لقمه همون لبخند با. پايين آوردم رو دستم. كنه درست لقمه خودش براي تونه نمي و شكسته دستش كه افتاد يادم

 برداشتم، رو چاي ليوان بعد، و دهانش تو گذاشتم رو لقمه جلو آورد رو سرش بعد و كرد نگام كمي. دهانش جلوي گرفتم

 قلپ يه دهانش سمت گرفتم رو ليوان. خورديم نمي شيرين چاي كدوم هيچ طور، همين هم سينا. بودم متنفر شكر و قند از

 . كنارم كشيدم رو ليوان. خورد

 :گفت كه سينا به بدمش خواستم مي. شدم بعدي ي لقمه كردن درست مشغول

 . منه براي بعدي توئه براي يكي اين. من يكي تو، يكي ـ

 :من

 . ديوونه باشه ـ

 . سينا براي يكي و كردم مي درست خودم براي لقمه يه. خورديم رو مون صبحونه ترتيب همين به

 :گفت سينا صبحونه، خوردن از بعد

 . ات خانواده با تو و تنهام من فردا از. بود عمرم ي صبحونه بهترين مشتركمون، ي صبحونه آخرين. داد مزه خيلي ـ

 . گرفت دلم آخرين، ي كلمه از

 :گفتم جوابش در نيارم، روم به كردم سعي
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  منن پرش كه هستن خيليا موني، نمي تنها تو ـ

 :گفت لب زير و زد پوزخندي

 . نيستن ديگه نه ـ

 . برد رو سيني و اومد مرد اون. نزديم اي ديگه حرف

 :من

  بازه؟ پامون و دست چرا ـ

 :سينا

  ببندن؟ چرا ـ

 :من

 . ديشبه منظورم بودن، بسته موقع اون خب ـ

 :سينا

 اعضا، و محلوال اون حداقل يا برن لو اينا كه كنم كاري يه بايد من. بدم انجام رو كار اين شدم راضي من كه دونن مي االن ـ

 رو كار اين سري همين بايد من. بفرستن اي ديگه جاهاي به رو محلوال اين خوان مي كه باريه اولين اين. نرسه مقصد به

 . كنن مي پيدام دوباره دونم مي. كنم فرار دستشون از دوباره خوام نمي. كنم تموم

 :من

  خطرناكه؟ قدر چه كار اين دوني مي تو سينا ـ

 :سينا
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 و دونستم مي رو شرايط من. بده اونا نجات و مردم واسه رو جونش بايد پليس افسر يه ترسوني؟ مي خطر از رو من داري ـ

 . شم مي شهيد عملياتم، راه تو يا و گردم مي بر سالم و صحيح من يا افته، مي اتفاق گزينه دو. شدم راه اين وارد

 :من

  كردي؟ شروع دوباره ـ

 :گفتم و كردم، عوض رو بحث

  خبر؟ چه شهروز از ـ

 :سينا

 . كنن مي نگران رو من كه افرادشن اين. آوردن دست به نخايي سر يه كه دادن اطالع بهم بگيرنمون، كه اين از قبل ـ

 تو درد از ام چهره. شدم جا به جا كمي. كرد مي درد حسابي ديشب سرماي خاطر به كمرمم طرفي از. ميومد خوابم خيلي

 . دادم ماساژش كمي و كمرم رو گذاشتم رو دستم. رفت هم

 :گفت تعجب با سينا

  داري؟ درد شدي؟ شكلي اين چرا تو ـ

 . بود كمرم رو كه افتاد دستم به نگاش

 :گفت مكث با

 .... پ به نزديك نكنه نكنه، ـ

 ! زمين تو رم مي منم اش، جمله شدن كامل با دونستم مي. كنه كامل رو اش جمله نذاشتم

 :گفتم شرم و خجالت با و پايين انداختم رو سرم

 ! نه ـ
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 . نگفت هيچي و كشيد راحتي نفس

 قرص قبلش وقت چند از. شه مي خراب حد چه تا حالم مواقع اون تو دونست نمي. بياره روم به جوري اين بود نشده حاال تا

 . ذاشت مي كمدم تو و گرفت مي رو بهداشتي وسايل هميشه. بشه كم دردم تا خوردم مي

 :سينا

  داري؟ درد كمر چرا باران؟ چته پس ـ

 :من

 . نيست خاصي چيز ـ

 :گفت و كمرم، دور انداخت رو دستش و اومد نزديكم

 . نيست يا هست خاص بفهمم تا كن نگاه چشمام تو ـ

 . آورد فشار پهلوم به و كرد باز رو دستش هاي پنجه نكردم، نگاش و انداختم رو سرم

 :سينا

 . باران كن نگام ـ

 :گفت و كرد، نگاه چشمام تو باال آوردم رو سرم مكث كمي با

 . خاصه گن مي من به دارن اينا ـ

 :من

 . گن مي خودشون واسه ـ

 :سينا

 . زمين رو بكش دراز گن مي رو حقيقت و زنن مي حرف من با هميشه اينا گن، نمي خودشون واسه نه ـ
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  چرا؟ ـ

 . بده انجام گفتم كه رو كاري ـ

  بدونم؟ نبايد رو دليلش ـ

 . فهمي مي هم رو دليلش بده، انجام تو ـ

 :گفت سينا كه بكشم دراز پهلو به خواستم داشت، فرش اتاقش شكر رو خدا

 ! دمر ـ

 . چسبوندم ساعدم به هم رو پيشونيم. گذاشتم زمين رو و هم روي رو دستام. كشيدم دراز دمر و كردم اوفي

 :من

  چي؟ كه حاال ـ

 . نداد رو جوابم

 :من

  سينا؟ ـ

 . شنيدم هم رو سينا صداي زمان هم كنه مي حركت كمرم رو داره دستي كردم حس نشنيدم جوابي هم باز

 :سينا

 رو اين من و شدي جوري اين من براي تو. بدم ماساژ رو كمرت كمي خوام مي بكش دراز گفتم اين براي گي؟ مي چي ـ

 . گذروندم دوره من شي مي بهتر مطمئنم. خوام نمي

 :من

 . نيست نيازي سينا، مرسي ـ
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 من و دادن مي ماساژ رو پشتم بابا يا فربد هميشه. كشيدم مي خجالت ازش جورايي يه ولي. بود خدام از گفتم مي دروغ

 . گرفت مي خوابم

 :سينا

 . جون بچه نكن ناز ـ

 :من

  گذروندي؟ چي ي دوره ـ

 مشت رو دستام خدا، واي. لرزيدم كمي آگاه ناخود. كردم حس كمرم روي رو گرمش دست. باال كشيد كمي رو لباسم

 وقتي از. بود نكرده لمس رو بدنم دستش حاال تا ديدمش نمي بود خوب بودم، حساس خيلي كمرم رو. دادم فشار و كردم

 آسون من براي رو كار اين و پوشيديم مي تيشرت دومون هر. كرديم مي مراعات دومون هر بخوابم، بغلش تو شد قرار كه

 . بودم راضي ولي تر سخت برام رو خواب و كرد مي تر

 مثل. برد مي خوابم داشت كم كم من و داد مي ماساژ رو پشتم خوب خيلي. بودم افكارم در غرق. اومدم خودم به صداش با

 . بود نظير بي. نداشت حرف اما كرد، مي كار دست يه با كه اين با. ره مي تنم از داره خستگي كردم مي احساس هميشه

 :سينا

  گفتم؟ چي شنيدي ـ

 :من

 . بود اي ديگه جاي حواسم نه ـ

 :سينا

 مثال؟ كجا ـ

 :من
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  دي؟ مي ماساژ خوب خيلي دونستي مي توام، كن ول ـ

 :سينا

 رو درماني ماساژ دوره گم مي بهت دارم خوبه خوندم؟ مي روضه كي واسه داشتم ساعت شش من. باشه جوري اين بايد ـ

 !دارم ماساژوري مدرك و گذروندم

 :من

 . سينا عاليه اين! جدي؟ ـ

 :گفت شيطنت با

  خوري؟ مي تاسف داري گه، مي رو همين هم ساحل دونم مي خودم ـ

 :من

  بخورم؟ تاسف بايد چرا تاسف؟ ـ

 :سينا

 از و بده ماساژشون تا باشه يكي هميشه خوان مي خانوما آخه. دارم هنري چه من نفهميدي اينا از زودتر كه اين براي ـ

 . بياره درشون خستگي

 . نياوردم روم به ياد؟ مي بدش كي نميومد بدم منم گفت، مي راست

 :من

 . بابا برو تواما، خوشه دلت ـ

 :سينا



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴٠٧ 

 چه دونم مي خوبه. خدا بنده ساحل ديگه، دارم ايران تو نمونه يه تو، خصوص به شناسم، مي رو شماها من بابا، برو چي چي ـ

  است مواقع اون از هم االن كني انكار خواي مي موقع

 . نداشتم استراحتي هم قبلش شب و بودم خسته خيلي بود گرفته خوابم

 :من

 . بخوابم خوام مي دم مي رو جوابت بعدا بذار ـ

 :سينا

 شو بلند. خانوم بودي پادشاه هفت خواب ديدن حال در كردم، مي كار دست دو با كنم مي كار دارم دست يه با من تازه ـ

 ! نداري زيرت تشكم شه مي خشك بدنت و سرده زمين نخواب زمين رو باران،

 : گفتم آلودي خواب صداي با

 . بخوابم بذار سينا، زني مي حرفايي چه بيني؟ مي قو پر با تختي جا اين مگه تو آخه؟ بخوابم كجا پس ـ

 :سينا

 هم قو پر با تشكي از نرم هم و گرمه هم بخواب بغلم بيا گيري مي درد گردن پاشو. كنم بلندت دست يه با تونم نمي من ـ

 . بهتره خيلي

 :من

  داده؟ بهت رو اميدواري اين كي. خودش واسه گلبافتيه پس. بگيرن درد زخمات خوام نمي نه ـ

 :گفت حرص با

 . ها خيلي پاشو، تو گيرن، نمي ـ

 :گفتم دلم تو
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 . منم اون و بده نظر باره اين در تونه مي كه نفره يه فقط. دادن نظر تو آغوش درباره كه كردن اضافه غلط خيلي ها، خيلي ـ

  من؟ چرا منم؟

 . گفتم چي خودم با كه ندادم اهميت همين براي بخوابم، خواستم مي و ميومد خوابم يعني نداشتم كردن فكر حوصله

 ضربه زخماش به ترسيدم مي بغلش، تو برم نميومد دلم. كشيدم سينا سمت به و كردم بلند زمين روي از رو خودم زور به

 . بخوره

 :سينا

  كني؟ مي نگاه رو من بر و بر داري و وايستادي چرا ـ

 :گفتم باز نيمه و خمار هايي چشم با

 . سينا نگيره دردت ـ

 :گفت خنده با و زد لبخندي

 . نيست بدتر ديگه كه چاقو و گلوله زخم از. فندقك نخوردم شمشير زخم كه من ـ

 به نزديك سرم. گذاشت اش شونه روي رو سرم و كرد حلقه دورم رو سالمش دست نشستم پاش رو و سمتش رفتم آروم

 عميقي نفس. بودم عطرش عاشق. كردم مي حس خوبي به رو اش مردونه و سرد عطر بوي گرفت قرار گردنش گودي

 . دادم تكيه اش شونه به رو سرم اطمينان، با و كشيدم

 هم رو يكي اون و رد كتفش پشت از رو دستام از يكي. نخوره اي ضربه گرفتش گچ دست به كه دادم تكيه بهش جوري

 سبزه پوست با و بود گردنش تو هميشه كه سفيدي طال زنجير. خورد گردنش زنجير به دستم. كردم حلقه گردنش دور

 . بخشيد مي زيبايي بهش و داشت جالبي تضاد اش،

 :من

  ياد؟ نمي خوابت چي؟ تو ـ
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 :گفت و زد، موهام به اي بوسه

 . هستم خسته كمي فقط دارم، عادت خوابي بي به ـ

 :گفت و داد، تكيه سرم به رو سرش كرد بيشتر رو دستش فشار

 . بخواب بگير آروم حاال. كنم مي استراحت كمي جوري اين منم ـ

 :گفتم و بستم، رو چشمهام

 . سينا شه نمي كن قبول برم؟ جا اين از بايد جوري چه من ـ

 :سينا

 . زنيم مي حرف باهم شدي، كه بيدار فعال بخواب بگير ـ

 .خوابيدم و بستم رو چشمام نزدم اي ديگه حرف

 *** 

 . بودن آورده غذا برامون كردم باز رو چشمام در شدن باز صداي با

 . اس خسته قدر چه بفهمم تونستم مي خوبي به. بود شده قرمز كمي چشماش انداختم سينا به نگاهي

 :سينا

 . خواب ساعت ـ

 :گفتم و ماليدم، رو چشمام

  چنده؟ ساعت ـ

 :گفت و انداخت، باال اي شونه

 . باشي خوابيده ساعتي پنج چهار، نزديك كنم فكر گرفتن ازم رو وسايلم همه دارم؟ ساعت من نظرت به ـ
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 :گفتم و بيرون، اومدم بغلش از

 . اي خسته خيلي تو ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 . كنم مي استراحت بعدا من. باشي سرحال امشب براي بايد تو نيست، مهم ـ

 . خورديم هم رو نهارمون

 :من

  بودن؟ در جلوي همكارات ـ

 :سينا

 . دونم نمي ـ

 :گفتم تعجب با

  دوني؟ نمي ـ

 :گفت مكث با و فكر تو رفت

 محافظا كردن، نصب رو ها دوربين وقتي از نبودن در جلوي موقع اون ها بچه شايد نگرانم كه همينه براي دونم، نمي نه، ـ

 پايين، رفتم شب اون وقتي يادمه، كه جايي اون تا. ميومدن ميومد، پيش مشكوكي مورد كه اوقات بعضي. شدن كمتر

 از ما كه رسه نمي اونا فكر به. نگرانشونم كنار، كشيدن رو اونا جورايي يه آلن افراد و بودن شايدم. نبود جا اون ماشيني

 خبر بهش و بودن مي خونه جلوي ها بچه كه صورتي در اونم. بفهمه سرهنگ ممكنه البته. باشيم شده دزديده آلن طرف

 . دونم نمي دادن، مي

 . بردن هم رو نهار هاي ظرف اومدن

 :من
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  سينا؟ ـ

  هوم؟ ـ

 جر تصادفي، عاشقه آدماي منظورم. شن مي عاشق و افته مي براشون اتفاقي يه اكثرا كردي؟ تجربه رو عشق جوري چه تو ـ

 دعوا؟ با نگاه؟ يه با لبخند؟ يه با شد؟ شروع عشقتون جوري چه شدي؟ عاشق جوري چه اي، همسايه كالسي، هم بحثي، و

 ....كه افتاد اتفاقي چه چي؟ با

 :گفت و خنديد

  نديدم عاشقشم، اصطالح به كه رو دختري اون هنوز من ولي نشه باورت شايد ـ

 . بود نعلبكي اندازه چشمام

 :من

 . نيست آدميزاد مث هم شدنت عاشق ـ

 :سينا

 . كنم مي تعريف برات كن صبر ـ

 :من

 ! كردي كجدرولم حسابي كه بگو، باش زود ـ

 :گفت و خنديد،

 . باشه فضولي شايد كنجدروله؟ مطمئني ديوونه ـ

 . افتادم زخماش ياد كه بازوش به بكوبم خواستم مي كردم مشت رو دستم

 :گفتم حرص با
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 . ديگه بنال زد، شه نمي كه كتكتم ـ

 :سينا

 . زني مي جوش نخور حرص ـ

 :كرد شروع سينا و نزديم، اي ديگه حرف

 بايد گفتن مي من به اونا. نپذيرفتم رو حرف اين وقت هيچ من و عاشقم من كه ديگرانه ي گفته اين. نيستم عاشقش من ـ

 زور به چيز همه وقتي. نشناخته و نديده چي، اونم تازه. ندارم اعتقادي عشق به گفتم خودتم به باشه، يادت اگه. بشي عاشق

 مي كه شه مي همين داره، بستگي خانواده يه ميراث به ازدواج و عشق اين كه كنن تلقين بهت هي ديگران و باشه اجبار و

 دوسش دورادور. نزدم حرف باهاش هم تلفني حتي اطرافيان، از شنيدم اش درباره فقط. نديدم رو دختر اون حتي من. بيني

 بايد كه نداره خبر بدبخت اون چون دارم دوسش. دارم دوسش ناتني و دور فاميل يه عنوان به. نيستم عاشقش ولي دارم

 مجبورم من ولي كشه مي طالق به كارمون دونم مي. منظورمه ازدواج واسه ندارم اون به اي عالقه هيچ من. بيفته كي گير

 !نريزن من سر رو و باشن آسايش در ايل يه تا بدم انجام رو كار اين

 :داد ادامه و كرد، پوفي

 مي ولي. ميومد خوشم تو از من نبود، اون اگه شايد شه مي من سردرگمي باعث نديدنش ياد، مي هم بدم دختر اون از ـ

 حس جورايي يه من. همين مال تا دو شما. توئه مال اون و اوني مال تو كه خوندن من گوش تو قديم از چيه؟ دوني

 در مسئوليت نه؟ يا كني درك توني مي دونم نمي. هستم پذيري مسئوليت آدم من بدبختانه يا خوشبختانه. دارم مسئوليت

 احساس كردم، مي گناه احساس كه چرا. بشم عاشق نتونستم وقت هيچ من. ديدمش نه و شناسمش مي نه كه كسي قبال

 اون از تا كردم مي سرگرم دخترا با رو خودم. ندارم اعتقاد عشق به هم همين براي. كنم مي خيانت اون به دارم كردم مي

. بودم شيطوني آدم ذاتا من ولي. كردم مي گناه احساس هم جا اون. نداره و نداشت فايده ولي بيام، بيرون سردرگمي

 . قبل از تر محدود خيلي كردم، محدود رو دخترا با ام رابطه. ام مغروري پسر خودمم

 !بلده؟ هم حرفا اين از سينا! ميومد در داشت شاخام

 . كردم قضاوت هم باز من و
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 :گفت و باال، آورد رو دستش كه بزنم حرف خواستم

 كرده باور رو ساحل حرف. هستم دختري عاشق واقعا من كني مي فكر تو كردم حس من. بشه تموم حرفم وايستا نه، ـ

 آدم يه به ذهنت تو خواستم نمي. خبري با دخترا با ارتباطم از و شناسي مي رو من تو. كني فكري همچين خوام نمي. بودي

 زندگيم ي همه دونم مي. آورده رو ديگه دختراي به شده، جدا اون از وقتي و دختريه عاشق كه آدمي بشم، تبديل خيانتكار

 هم خواستم نمي. نبينم رو تو ديگه من شايد. كنم سر اون با تونم نمي دونم مي ولي چرا؟ دونم نمي. شده پر رنج و غم با

 ظاهر ديگران كه اين از من. كنه قضاوت اشتباه ام درباره بوده، پيشم ماه چند كه كسي ام، روحاني همسر فندقم، ام، خونه

 خود اش يكي. هستم عياشي و عار بي آدم من كه كنن فكر ها خيلي شايد. ياد مي بدم بشن، خيال بي رو باطن و ببينن رو

 . همين كني، عوض رو ديدت تا كنم روشنت خواستم مي. ديدي رو قضيه ظاهر هم تو عياش؟ گفتي بهم يادته تو،

 . همين گه مي راحت چه همين؟

 :سينا

. تونم نمي يعني شه، نمي اون، وجود با ولي. شد مي كه دونستم مي. باشم داشته دوست رو نو تونستم مي من نبود، اون اگه ـ

 . تونستم مي دونستم، مي. باشم داشته دوست تونستم مي گم مي شدم، مي عاشقت گم نمي

 :گفت زيرلب

 . داري تيزي گوشاي چه دونم مي من ـ

 چي؟ كه خب داره؟ ربطي چه وا، ـ

 :سينا

  چي؟ كه فهمي مي بگم، بهت رو چيزا سري يه خوام مي ـ

 :گفت و كشيد، نفسي

 و كنم مي زندگي دارم كي با طرفم، كي با بدونم خواستم مي. بشناسمت خواستم مي. كنم ثابت خودم به رو تو خواستم مي ـ

 پس رو امتحانت. كنم تنظيم باهات رو رفتارم تا بشناسمت داشتم دوست. كنم محافظت شخصيتي چه با و كسي چه از بايد
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 مي محلي بي من هم ميومدي اگه. نياي سمتم به شد نمي باورم. باشي كار محافظه انقدر تو شد نمي باورم اصال من و دادي

 الزم كار اين نظرم به ولي. بياد حساب به خيانت جور يه هم تو امتحان همين شايد. وسط ياد مي جا اين اعتماد بحث. كردم

. ياري نمي خودت روي به و تفاوتي بي من، هاي زمزمه مقابل كنم باور تونستم نمي. نيست خيانت كار اين من ديد از. بود

 .... تو اما نشدم، عمل وارد خودم وقت هيچ. اومده سمتم به برخوردم، كه كسي هر به من

 :داد ادامه و پايين، انداخت رو سرش افتاد من به نگاش

 . نكنه پسري و مرد ذليل رو خودش كه داره وجود هم دختري كردي ثابت بهم كردي، عوض جورايي يه رو من تو ـ

 :گفتم پته تته با

 .نداره من شنوايي به ربطي هيچ گي، مي كه اينايي بده؟ توضيح تر واضح ـ

 :گفت و داد، تكون رو سرش

 . داره چرا ـ

 . كردم نگاش منتظر

 :سينا

. دادم بهت رو تلفن من. كردي مي جمع رو لباسات داشتي تو و بود اول روزاي. زد زنگ فربد پيشم، بودي اومده كه اوايل ـ

  زدي؟ مي حرف فربد با من ي خونه از كه بود باري اولين كنم فكر ياد؟ مي يادت

 . دادم تكون براش رو سرم گه، مي رو سري كدوم اومد يادم تا آوردم فشار مغزم به كمي

 :سينا

  گفتم؟ چي لب زير من يادته؟ دارم، دوسش كه معلومه گفتي هم تو داري، دوست رو فربد پرسيدم ازت روز اون ـ

 .دادم تكون رو سرم آروم و شدم خيره بهش

 :گفت و كرد، نگام
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 نياوردي خودت روي به اصال روز اون تو. باران ببينم رو تو واكنش خواستم مي. حالش به خوش گفتم. يادته كه خوبه ـ

 . زدم حرفي همچين من كه انگار نه انگار

 :گفتم خاصي لحن با

 من دلتنگي و كشيدن زجر براي ناراحتيات اون بعدي، اتفاقاي بعدش. زدي رو حرف اون من كردن امتحان خاطر به پس ـ

 چي من بود؟ من شناختن براي ات نقشه جز همش من، كردن آروم براي كردنا بغل اون بود؟ فيلم همش ام، خانواده براي

  بگم؟ بهت

 :دادم ادامه و كردم، مكثي

 ....تو بود، سنج رفتار نوع يه زدي، بهم رقصيدن موقع پويا، مراسم تو كه رو حرفايي اون حتما ـ

 :داد جواب سريع

 يه واسه داشتم دوست. باشم داشته دوستت تونم مي گفتم من و. كنم امتحان رو خودم خواستم مي شب اون باران، نه نه، ـ

 امنيتي ولي امنيتيه، مسئله گفتم تو به. يانه هستم راضي داشتنت از. جوريه چه ببينم. بدونم خودم مال رو تو شده، كه شبم

 . رو تو نه بسنجم، رو خودم خواستم مي روز اون. نبود كار در

 .كردم مي نگاش شده گرد هاي چشم با

 :گفت و زد، لبخندي

 شوك تو من. رفتم كلنجار خودم با كلي كه بود شب اون. باشم داشته دوستت تونم مي فهميدم كه بود شب اون آره ـ

. نبودم مست واقعا. شدم مند عالقه بهت كمي كه اين فهميدن. بشم مند عالقه بهت تونم مي كه اين فهميدن بودم، فهميدنم

 و شد جوري اون كه بودم شوك تو و آوردم فشار مغزم به انقدر. نخوردم مشروب اصال من گفتم، قبال كه طور همون

. نبيني ضربه تو تا اومدم كنار. اومدم كنار هم قضيه اين با و باشم داشته دوستت نبايد كه دونستم مي من. كرد عود ميگرنم

 يه تا اومدم كنار. نكنم گناه احساس و نباشم مديون دختر اون به تا اومدم كنار. بشم جدا ازت بتونم خودم تا اومدم كنار

 . نشم محسوب خيانتكار
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 .ببينم عسليش هاي چشم تو رو اشك برق تونستم مي. كرد قطع رو حرفش

 :گفت و شد، خيره چشمام تو

 دوست جونم مث. عزيزي برام خيلي باران، عزيزي برام گرفتي؟ رو سوالت جواب چيه؟ ربطش فهميدي فهميدي؟ حاال ـ

 براي پشتتم حامي يه مث باشم، اگه. نيست عشق كه مطمئنم رو اين نيست، عشق اما اي، عالقه نوع چه اين دونم نمي. دارم

 عنوان به رو من نبين ساحل، دوستت، برادر يا ات دايي زن برادر عنوان به رو من ديديم، رو ديگه هم دوباره اگه. هميشه

 خوام مي. دوست يه عنوان به اونم. كنم حمايتت عمرم آخر تا دادم قول خودم به شب همون از. باران پشتتم. ببين حامي يه

 مي حرف همسرت و دختر اون با خودم. باران ازدواجت از بعد حتي ازدواجم، از بعد حتي باهاشم، آخر تا كه باشي كسي

 . باشي كنارم خواهر يه يا دوست يه مث مث، خوام مي. زنم

 و نگراني بغض، حسرت، غصه، غم، از پر اشكي. اشك از لبريز بود، لبريز چشمام. دادم تكون راست و چپ به رو سرم

 . ديگه چيزاي خيلي

 به كمي رو سرم آگاه ناخود. كشيد ام گونه روي رو دستش و كرد نزديك بهم رو خودش. خورد سر ام گونه رو اشكم

 . كردم وارد فشار بود، ام گونه روي كه انگشتش به و بردم جلو سمت

 :سينا

  كني؟ گريه خوام نمي نگفتم من مگه ـ

 :گفتم حرفش به توجه بدون

  نگفتي؟ بشيم وابسته هم به نبايد گفتي خودت ـ

 .... اما چرا؟ ـ

 :گفتم گيجي حالت با

 .شديم مي نبايد اما شديم، اما ـ
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 زدنت، حرف خاطر به ات، سنجيده رفتار خاطر به شخصيتت، خاطر به من خودمه حرف. شديم مي نبايد گي، مي راست تو ـ

 عالقه بهت كم كم و اومد خوشم تو از ديگه چيزاي خيلي خاطر به و نبودنت دورو خاطر به بودنت، صادق و صاف خاطر به

 دوست كه معلومه فقط چيه، نيست معلوم. اس نشده شناخته جنسش. نيست جنس بي نه، جنسه، بي كه اي عالقه. شدم مند

 تو با من ارتباط مانع دختر، اون ذارم نمي من. محرميتمون از بعد حتي. شدنت مستقل از بعد حتي. باشم ات حامي دارم

 كه كنيم كار چي ولي. خواد نمي رو من اونم كه دونم مي. كنم مي حجت اتمام باهاش. نبايد كنه، كاري همچين نبايد. بشه

 تونيم نمي ما. نداره مون زندگي براي لذتي كه زوري و اجبار. كنه مي سياه رو مون زندگي كه زوري و اجبار. زور و اجباره

 اما. دونم نمي رو اون. جوريم اين من. نداريم بهم احساسي هيچ. نداريم هم نفرت هم از كه چرا ببريم، لذت مون زندگي از

 . باشه من مث هم اون احساسات كه زنم مي حدس

 :داد ادامه مكث با

 كشف چيز همه من، براي تره رقيق هم خال از ما، براي ولي نيست خال زندگي و هست نفرتي يه باشه، نفرت اگه حداقل ـ

 . اند نشده كشف ها، جنس ي همه اس نشده

 :گفتم و كردم، نگاش خيره

 . اس مسخره دليلت نيست منطقي اصال نيست منطقي بشناسي، نخواستي خودت ـ

 :گفت و زد، پوزخندي

 ارتباط خاطر به و نفري يه واسه خوندن مي هم تو گوش تو اگه مطمئنم. نبودي من جاي تو. اس مسخره تو نظر به آره، ـ

 نمي رو كار اون پدربزرگم اگه شايد باران، نيستي من جاي. شد مي منطقي برات دليل كنين، ازدواج هم با بايد خانواده دو

 به بعدش ولي. شد قرباني. شد اش خانواده اجبار قرباني اونم. نيست ديگه كه حيف. نداشتم بدبختي انقدر منم كرد،

 . نكشيد ازش دست و رسيد عشقش

 جذابيت يه كردم مي احساس. داشت خاصي جذابيت برام چي؟ يعني بدونم رو پدربزرگش زندگي داشتم دوست خيلي

 طور به. اونه به شبيه سينا كردم مي حس. رسيد ذهنم به فكر اين يهو چرا دونم نمي. گم مي رو پدربزرگش داره، خاصي

 . پدربزگش به راجع بپرسم ازش داشتم دوست داد دست بهم حس اين آگاه ناخود
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 كار چي پدربزرگت نديدين؟ رو ديگه هم حاال تا چرا فاميلين، اگه باشي؟ ارتباط در باهاش و ببينيش نخواستي حاال تا چرا ـ

  كرده؟

 :گفت و كرد، پوفي

 برات رو خاندان يه زندگي بايد. كنم تعريف رو نفر چند زندگي بايد بگم، برات بخوام. داد توضيح شه نمي جوري اين ـ

 بين و داره وجود سينايي ندونه شايد نشناسه، رو من شايد اون. نيست وقت االن بگم، كاراشون داليل و مشكالت از بگم

 رو كار اين خانواده، دو هر پيوند براي پدربزگه وصيت نه، كه ها خانواده البته. شده گذاشته قراري همچين ها خانواده

 . بشه انجام وصلت اين بايد بشه، سالم دو و سي كه اين از قبل كرده

 . داره وقت ديگه سال چهار سه، گفتم دلم تو

 . پرم تو بود خورده. نداشتم حوصله ديگه كنم عوض رو بحث خواستم مي

 شايدم شه، ثابت بهم تا موندم مي دور ازش بايد شايد. دونستم نمي و بودم شده شايد بشم، عاشقش تونستم مي منم شايد

 آغوش و شيطونيا به مختلف، هاي زمان در مختلفش رفتاراي به شوخياش، به همدرديش، به مهربونيش، به كردم عادت

 ....و مهربونش

 دختر تا صد با كنم، عرض چه كه متعهد. بود متعهد بهش نشناخته، و نديده سينا كه دادم مي فحش دختر اون به دلم تو

 . ديگه بدبخته منه شانس اينم. افتاد مي اون ياد داشتن، دوست و شدن عاشق موقع ولي بود

  بپرسم؟ سوال يه ـ

  پرسي؟ مي سوال چرا ديگه. پرسي مي بازم تو نه، بگم منم ـ

 . خواي نمي خودت كه كنم چه ولي كنم حسابت آدم خواستم ـ

 :گفتم يهو كردم مكث

  چيه؟ جمشيد خواهر ي قضيه ـ
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  چي؟ ـ

  چيه؟ جمشيد خواهر ي قضيه گم مي ـ

  اي؟ قضيه چه ـ

 تو اون كوچولوي روح خواد مي. بكشم عذاب خواهرش مث منم خواد مي گفت من به جمشيد گرفتن، رو من وقتي ـ

 خواهرش سر باليي چه بوده اون كار برقا، شدن روشن خاموش و شنيدم مي كه رو صداهايي اون گفت مي. باشه آرامش

  شده؟ جوري اين كه اومده

 :گفتم استرس با

 .... كه اينا بابام ـ

 :گفت و كرد، اخم و قطع رو حرفم

  گفته؟ بهت كي رو مزخرفات اين ـ

 . بدم جواب ديگه سوال يه به كه اين نه بشنوم، جواب كه كردم سوال ازت من ـ

 :گفتم و كردم، خواهشي رو لحنم

  كجاست؟ مادرش اصال اصال، شده؟ چي خواهرش. ذهنمه تو خوره مث فكر اين ديگه، بگو ـ

 . باران خيال بي ـ

 انتقام دنبال اش خانواده پاشيدن هم از خاطر به اون بدونم داشتم دوست. شدم تر مصمم بزنه، حرف خواد نمي ديدم وقتي

  پاشيده؟ هم از خانواده اون چي براي. بدونم بود من حق اين. بود

 :گفتم جديت با

 .بدونم منه حق اين نيستم كنم ول دادم پيچ سه گير اصال ـ
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 :كرد شروع ديد، رو اوضاع وقتي

 انجام رو شون وظيفه فقط همكاراش، و تو پدر. بوده اونا خود تقصير نبوده، پدرت تقصير بدون رو اين بگم، كه اين از قبل ـ

 اگه بدون رو اين. دونه مي مقصر رو خودش و كشه مي عذاب جمشيد، خواهر مرگ سر هنوزه، كه هنوزم پدرت ولي. دادن

 . كردم مي رو كار همين بودم، پدرت جاي منم

 . ديگه بگو ـ

 . كن صبر هم ديگه ذره يه كردي، صبر همه اين كه تو ـ

  نده حرص رو من انقدر بگو كنم يكيت پشتت ديوار با بزنم نذار ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 آدم. ببيني توني مي رو آتيش گلوله دو انگار. شه مي وحشي چشمات. خوري مي حرص وقتي شي مي خوشگل قدر چه ـ

 . كنه نگات جوري همين داره دوست

 :گفت بيار در حرص لحني با و كرد نگام خاصي جور يه

 . نكني فكري خودت پيش حاال نداري بر دور گفتمــــا، دوست يه عنوان به رو جمله اين ـ

 رو آدم اولش. نيست آدميزاد مث تعريفتم سينا سرت تو خاك. عصبانيت موقع اونم توئه، هاي چشم تو كه آتيش گلوله دو

 .... كه پرت تو زنه مي چنان بعد كنه، مي خوشحال

 :گفتم و كردم، نگاش بيشتري حرص با

 ! كن شروع نكردم، خفت دستام با تا داشت، نخواهم و ندارم رو انتظاري همچين تو از دونم مي ـ

 :گفتم و باال، گرفتم سكوت عالمت به رو دستم كه بزنه حرف اومد

  بكنم؟ خوام مي فكري چه من ببينم وايستا ـ

 . بشي خوشحال قضيه اين از دلت تو و داره دوست اون كني فكر خودت پيش كه اين مثال باران، داره سوال اين
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 از رو فكر اون خوام مي انگار كه طوري دادم، تكون راست و چپ به رو سرم و كردم اخم اومد، ذهنم به كه مزخرفي فكر با

 . بزنم كنار ذهنم

 :گفت خنده با

 درگيري خود رفتي؟ فرحزاد تا تو نزدم، حرفي كه من هستيا، منحرفي عجب كني؟ مي جوري اين كه كردي فكر چي به ـ

 . شد چندشتم و دادي رو جوابت فكرت با خودت و نموندي جواب منتظر نكردي؟ سوال مگه داري؟

 . دادم فشار هم روي رو دندونام و كردم گرد رو چشمام

 :من

 ! حيا بي ـ

 .... كه رفتي پيش ها كجا تا دونه مي خدا مندي، عالقه مسائل اين به خيلي تو چه من به ـ

 .سينا ـ

 . دم مي رو جوابت خودم حاال نكردي فكر هيچي به تو كه فرض به بابا، خب ـ

 :گفت و كرد، نگام چشمي زير و كرد مكثي

 ....كني مي فكر نقطه سه و عروسي به ـ

 . كنه اشاره بخواد واضح انقدر نداشتم توقع. نبودم موفق كه اين مث ولي نشم سرخ كردم سعي

 :گفت و كرد، بلندي ي خنده

 . شد سرخ چه جونــــــم، اي ـ

 . اومد دستش كار حساب كه كردم نگاش جوري و باال آوردم رو سرم

 . باشيم خوش رو آخر ساعتاي اين بذار بابا خب ـ
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 . كردم نگاش فقط

 . كرد شروع و شد كردن اذيت خيال بي

 . نكرد ازدواج وقت هيچ شهروز. شدن دستگير كشتي تو و قاچاق حين در برادرش و شهروز ـ

 :گفتم من من و تعجب با و كردم قطع رو حرفش سريع

 . طناز پس پس، ـ

 . گم مي كن، صبر كمي باران، نكن قطع رو حرفم ـ

 . شدم حرفش ي ادامه منتظره و دادم تكون رو سرم

 تو بودن، زيبا و جمشيد كه هاش بچه و همسرش شهباز، شهروز، واقع در بودن، همراهشون هم شون خانواده اوقات، اكثر ـ

 اسم بوده، باند اعضاي از يكي هم، شهباز همسر كه بگم اينم. كردن مي قايم رو ها بچه معموال. شدن مي مستقر كشتي

 و اش خانواده مرگ انتقام دنبال جمشيد واقع در. شد كشته ها درگيري تو اونم. نيست ديگه االن البته. گلنازه خانومش

 . برادرشه ي خانواده و عشق مرگ انتقام دنبال شهروز

 :گفتم لب زير

 !عشق؟ ـ

 البته داشته رو قاچاق باندهاي بزرگترين از يكي هم گلناز پدر. شن مي گلناز عاشق زمان هم شهباز، و شهروز عشق، آره ـ

 انگار داشته بزرگي باند هم پدربزرگش. شد اعدام و گرفتنش پيش، سال چهل به نزديك كه چرا نيست پدري ديگه االن

 حاال. االن همين تا پيش قرن از. هستن انتقام فكر به همه خالصه. نداره پسرم و دختر موروثيه شون خانواده تو حرفه اين

 هم رو جدشون انتقام خوان مي بلكه نيستن، شهباز مرگ از انتقام دنبال به فقط اينا شي؟ مي عميق ي ريشه اين متوجه

 حرف كام تا الم. شده گلناز عاشق نگفت بهش كه بود مند عالقه شهباز به قدري به اون. شهروزه رو فشار بيشترين. بگيرن

 گلناز، به اش عالقه به راجع و كنه مي پيشدستي شهباز ولي بگه شهباز به خواسته مي شهروز. برسه گلناز به برادرش تا نزد

 . كشه مي كنار شهروز كه شه مي جوري اين و زنه مي حرف شهروز با
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 شهباز، سينا، و خودم. سوخت همه براي دلم. گذشت عشقش از برادرش خاطر به طفلي. سوخت براش دلم لحظه يه براي

 . جمشيد زيبا، گلناز، شهروز، بابام،

 گلناز و شه مي كشته شهباز درگيريا، تو هميشه مثل بودن، كشتي تو همه كنه، مي شروع رو عمليات پدرت كه روزي اون ـ

 نمي بهشون كس هيچ دست كه كرده مي پنهان جوري رو ها جنس. بوده گلناز گروه، متفكره مغز شه مي نخاع قطع

 كار اين وارد جووني سن در شهباز، و شهروز اما. كرده مي كسب تجربه پدرش، با و بوده كار اين تو بچگي از گلناز. رسيده

 تو روزي چند. شه مي شدنش فلج باعث همين و خوره مي نخاعش به تير بوده ماهرتر همه از گلناز گروه، تو. شدن

 از بعد بوده گرفته تصميم كه شهروز. ميره مي و ياره نمي دووم داشت، هم اي ديگه هاي زخم چون ولي. بود بيمارستان

 انتقام، آتش شكنه مي شهروز. خوره مي بدي ي ضربه كنه، ادا رو عشقش جورايي يه و باشه گلناز مراقب شهباز، مرگ

 . شه مي بيشتر هيزمش

 :گفت و كرد، پوفي

 از. ترسه مي بچه اون. بوده سالش چهار يا سه به نزديك موقع اون كنم فكر. شه مي كشته هم زيبا درگيري، همون تو ـ

 و پدرش مرگ. ترسيده بود ريخته زمين روي كه هايي خون ديدن از. ترسه مي ها بيداد و داد از. ترسه مي گلوله صداي

 و گريه به شروع شه، مي شوكه ها، صحنه اين ي همه ديدن و ترس از. بود ديده چشم به رو مادرش افتادن و خوردن تير

 . كنه مي زدن جيغ

 . درد قدر چه بودم شده خيره بهش مات كه افتاد من به نگاش

 :سينا

 چشم به رو اينا ي همه. شنيدم خودش زبون از رو اينا ي همه پدرته، ي شبانه كابوس اينا گم، مي دارم نيست قصه اينا ـ

 تقصيري اون كه دونيم مي ما ي همه ولي. دونه مي مقصر رو خودش جورايي يه اون. گذاشته روش بدي تاثير و. ديده

 . كنه وظيفه انجام خواست مي فقط بابات. نداره

 :داد ادامه
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 گام. رفتن عقب و ترس خاطر به چي؟ خاطر به اونم. بشه پرپر چشمات جلوي كوچيكي ي بچه سخته سخته، كن قبول ـ

 و آبي درياي همون دريا، زياد عمق تو و بخوره ليز پاش شد باعث. بيفته دريا تو شد باعث برداشت، عقب به ترس از هايي

 پيدا رو اش شده متالشي جسد مامورا بعد، روز چند شد باعث. بشه گم بود، شده سياه و سهمگين شب اون كه بخش، آرام

  باران؟ بيني مي. كنن

 :داد ادامه

 و استخووناش فقط. بود شده ها ماهي و ها كوسه خوراك. زيباست فهمن مي اش پاره لباساي رو از. نبوده تشخيص قابل ـ

 . بوده مونده تنش رو گوشت كمي

 كردم نمي هم رو فكرش وقت هيچ شد نمي نه شد، نمي باورم. خوردن مي سر صورتم رو هام اشك. بود مونده باز دهنم

 ! من خداي. باشن ديده داغي چنين

 ازش اثري هيچ اما آب تو پره مي مامورا از يكي. شه مي پرت آب تو جمشيد، و پدرت هاي چشم جلوي زيبا شب، اون ـ

 . هيچي كنه، نمي پيدا

 :گفت و داد، تكون تاسف روي از رو سرش

 تو بپره خودش خواد مي. شه مي ناپديد بعد ولي. بينه مي رو زيبا زدن پا و دست اول ي ثانيه چند. زده مي ضجه جمشيد ـ

. ممكنه غير زيبا كردن پيدا دونستن مي همه. بميره اونم خواسته نمي. ذاره نمي و گيره مي رو جلوش پدرت كه آب

 سعي زيبا. كنه پيدا رو زيبا تونسته مي آب، تو پريد مي اگه كنه مي فكر. دونه مي مقصر رو پدرت هم جوري اين جمشيد،

 تحمل كوچكش، جسم دن نمي بهش رو اجازه اين سنگينش، امواج و دريا. شه نمي اما. بخواد كمك و بزنه حرف داشت

 ....بعدش روز چند تا كنه پيدا رو اون تونه نمي كس هيچ ديگه و پايين بره مي رو زيبا موقع همون. نداره رو آب سنگيني

 :ده مي تكون دوباره رو سرش

 كاش اي. شد نمي پيدا اصال كاش اي. بود بهتر خيلي ديدن، نمي رو زيبا ي شده متالشي جسد جمشيد و شهروز اگه شايد ـ

 بهش بزرگي شوك. كنه مي پيدا عصبي مشكل بعد، به روز اون از جمشيد. موند مي جمشيد ذهن تو معصومش، صورت اون

 جون قصد شهروز. كنه حمايت ازش و باشه جمشيد مراقب بتونه تا كنه مي جور و جمع رو خودش شهروز شه، مي وارد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴٢۵ 

 مشكل پدرت پاي كه همين ولي بكشه رو اونا خواست مي كشيد رو تصادف ي نقشه قبال بودم گفته بهت. كرد رو اينا بابات

 . كرد مي راضي رو اون كرد، پيدا

 :گفت و كرد، نگام

 مي اون. ره نمي پدرت ذهن از كه جور همون ره، نمي ذهنش از زيبا، ي گريه و جيغ صداي. همينه گفته، مي كه دادي اون ـ

 همون خاطر به فكر، اين. ترسه مي و كنه مي گريه داره هنوزم زيبا كنه مي فكر. كنه آروم رو زيبا تو، دادن عذاب با خواد

 ساله چهار زيباي اون هم و بگيره آروم خودش هم تو، عذاب با خواد مي. اومده سراغش كه هست بيماري و بزرگ شوك

 . كنه آروم شد، دريا قرباني كه رو پناه بي ي

 تحمل تونستم نمي دونم، مي. شدم مي ديوونه حتما االن تا بودم، جمشيد جاي من اگه دونم مي. ريخت مي صورتم رو اشكام

 . دادم مي انجام بدتر مراتب به كاري هر بودم، جاشون من اگه. كنم

 . كردم كنترل رو ام گريه

 :من

  ببينن؟ رو زيبا ي جنازه تونستن جوري چه اونا كنن؟ فرار تونن مي جوري چه جمشيد، و شهروز ـ

 رو خودش و شه مي بيمارستان وارد جعلي، مدرك تا هزار با آدماشون، از يكي. نبوده خوب كس هيچ حال بيمارستان، از ـ

 تو. بودن بستري هفته يه به نزديك اونا. كنن مي فرار اون كمك به جمشيد و شهروز. زنه مي جا پليس افراد از يكي جاي

 . دادن كه بدن انجام رو كارا تونستن مي خوبي به افرادشون مدت، اين

  ببينن؟ رو زيبا تونستن جوري چه ـ

 رو زيبا و جمشيد اون. كرد اشاره مسئله اين به كنه، تهديد رو بابات خواست مي. بودن جسد دنبال هم خودشون احتماال ـ

 دوسش سال، همه اين گذشت از بعد هنوزه، كه هنوزم شهروز كه هستن زني و برادر هاي بچه. داره و داشت دوست خيلي

 . داره

  داره؟ دوسش كه دوني مي كجا از تو ـ
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 از پدرت. تاشونه سه دوستي زمان مال گلناز، به برادر دو ي عالقه ي قضيه خانوم. بوده شهباز و شهروز دوست پدرت ـ

 عين رو جمشيد شهروز، طور همين هم گلناز خود. گلنازه عاشق شهروز نفهميد وقت هيچ شهباز. داشته خبر دو هر عشق

 . دونه مي خودش پسر

  طناز؟ و ـ

 بزرگ رو اون گيره مي تصميم و ياره مي پرورشگاه از رو اي بچه گيره مي افسردگي شهروز گلناز، و شهباز ازدواج از بعد ـ

 مي خودش دختر مث رو اون. طنازه عاشق. ده مي طناز واسه هم رو جونش شهروز. خودش پيش ياره مي رو طناز اون. كنه

 . نداره خبر هيچي از نيست، پدرش شهروز دونه نمي طناز. دونه

 . كنه مي زندگي داره گلناز عشق به هنوز پس

 . داره خبر موضوع اين از طنازم آره ـ

 شهروز، از بيشتر. كنم مي درك وجودم ي همه با رو جمشيد. نديدن داغ كم. دم مي حق بهشون واقع در دم، مي حق بهش ـ

 من بخواد دم مي حق بهش. داده دست از چشماش جلوي و زمان يك در رو، خواهرش و مادر پدره؛ ي خورده ضربه اون

 . بكشه رو

 . رسن نمي جايي به تو، دادن عذاب با ولي. بزرگيه داغ آره، ـ

 . گيره مي آروم دلشون ـ

 جامعه جووناي از حرف وقتي. نداره معني حرفا اين وسط، بياد وظيفه انجام پاي وقتي. كردن مي قاچاق نبايد اونا آره، ـ

 چيزش همه شد باعث ثروت، و پول طمع. كرد طمع كه حيف بود، پاك خيلي روحش شهروز. نداره معني حرفا اين باشه،

 . بده دست از رو

 . دارين سختي شغل ـ

 . ثانيشه يه براي سخت ـ

 . شدن اشك از پر چشمام كوچولو، زيبا ياد با. كرديم سكوت دومون هر
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 :سينا

 .من دل ور بشيني و بشي دپرس كه نگفتم رو اينا من ـ

 . شد مادرش و پدر انگاري سهل قرباني. بود بچه يه فقط اون ـ

 . بزنم حرف باهات اي ديگه موضوع به راجع خوام مي باران كن ول آره، ـ

 :گفتم بسته، چشمام و بود ديوار به سرم كه طور همين

 . شنوم مي بگو ـ

 من كنم تمركز حرفم رو تونم مي جوري اين بزنم؟ رو حرفم تا كنم نگاه طرفم چشماي تو بايد من دوني نمي تو ديگه، نه ـ

 . كن نگاه رو

 . كردم باز رو چشمام و چرخوندم سمتش به رو سرم

 :من

 . بفرمايين اين، از اينم ـ

 :گفت و انداخت، پنجره به نگاهي

 . شه مي تاريك داره هوا كم كم كنم فكر ـ

 :گفتم ترس با

  منظور؟ ـ

 :گفت و انداخت، بهم نگاهي

 . ري مي جا اين از امشب تو نزن، راه اون به رو خودت. فعليت همسر برادرت، بابات، پليسن فاميلت كل سرت خير ـ

 .اوهو فعليت؟ همسر
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 :من

 ! فعلي همسر بفرمايين خب ـ

 . جشنه امشب ـ

 :گفتم تفاوت بي

 البته كه كنيم پيدا جايي يه مسطا وسط اون شايد حاال پياز، ته نه پيازيم، سر نه داره؟ تو و من به ربطي چه جشنه، كه جشنه ـ

 . دونم مي بعيد

 :گفت جديت با

 . باران نگو پرت و چرت كن لطف نيست بازي مسخره وقت االن ـ

 :داد ادامه مكث با

 .شي نمي خوبي آگاه كار وقت هيچ. تو به نه و باربد، و بابات به نه خنگي؟ انقدر چرا تو ـ

 . كني سنجي استعداد تو نخواستم من ـ

 . بگيره دستاش زير براي كلي مهموني يه داره رسم آلن پنجشنبه، روزاي بابا خب ـ

 :گفت و كر،د نگام

  اس؟ شنبه چند امروز ـ

 . شنبه پنج ـ

 شون حالي هيچي و خورن مي خرخره تا مهموني توي اينا. شه مي تر آسون تو براي فرار گيريم مي نتيجه پس خب، ـ

 . بشي خالص اونا شر از كنم مي كمكت خودم. باشن ما مراقب تا مونن مي جا اين نفري چند البته. نفعته به اين نيست،

 :گفتم و كردم، نگاه برم و دور به
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  بشيم؟ خارج اتاق اين از بايد جوري چه ما ـ

 كمكت بيرون، ببرنت خواستن و اومدن وقتي. زنم مي صدا رو اونا من. بزن مريضي به رو خودت شد، شروع جشن وقتي ـ

 بايد چيزي هر از قبل. بري توني مي تو و شه مي جلب من به شون توجه اونا اومدم، سمتشون به وقتي. بري بتوني تا كنم مي

 ليزر شن مي باعث اون، كشيدن با كه دارن مخصوصي كارت نگهبانا، اين از كدوم هر. ليزره به مجهز ساختمون اين بگم

. باشه داشته دوربين قسمتا از بعضي ممكنه. بري و برداري رو كارتا اين از يكي بايد تو. بشه قطع كوتاهي زمان مدت براي

 . بشه مست مست كه نيست خيال بي هم قدرا اون باشه كنترل قسمت تو موقع همون آلن ممكنه كن احتياط خيلي

 :من

  شه؟ مي شروع كي جشنشون ـ

 . بشه شروع بايد هوا شدن تاريك از بعد دونم، نمي دقيق ـ

 . نيستيم خونه فهميدن االن تا كنم فكر ـ

 آلن كار ممكنه كه برسه بابات ذهن به اميدوارم. كنن مي شك شهروز به. كجاييم دونن نمي ولي. فهميدن كه رو فهميدن ـ

 . باشه

 . كن تعريف برام رو خاطراتت ادامه هوا، كامل شدن تاريك تا ـ

  باران؟ آوردي گير وقت ـ

 تو اومدي جوري چه فهمم مي من جوري اين حداقل. كنيم مي نگاه رو ديگه هم بر و بر داريم و كاريم بي كه ما ـ

 . گروهشون

 . گيره مي حرصم افتم، مي خريتم ياد وقتي بعد، واسه بذار ـ

 .شدم خيال بي منم بزنه حرف خواد نمي واقعا ديدم
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 مي زحمت رفع بايد كم كم. گرفتم استرس غذا، خوردن از بعد. بودن آورده هم رو شاممون و بود شده تاريك كامل هوا

 . كردم

 رو دستام استرس از. كردم مي حس خوبي به رو شون سردي. بودم كرده قالب هم تو رو دستام و جام سر بودم نشسته

 گم شهرش تو. شناختم نمي رو كشور اين جاي هيچ من و بود شده تاريك هوا. بياد سرم باليي ترسيدم مي. ماليدم مي بهم

 . شهريم از خارج كه حاال به برسه چه شدم، مي

 . بود دستام رو اش مردونه و بزرگ دستاي انداختم، بهشون نگاهي. شدن گرم دستام كه بودم فكر تو

 :گفت و كرد، نگام مهربوني با

 . بيرون بري جا اين از كافيه بهتره برات رفتن كنم، مي دركت ـ

 :گفتم لرزوني صداي با

 . اعتماد قابل آدم و ماشين به برسه چه شه نمي رد جا اون از هم مورچه يه منه، شانس به اگه ـ

 . نخون ياس ي آيه ـ

 :گفتم و. شدم خيره بودن، شده خيره بهم كه چشماش به

  دي؟ مي من به قولي يه ـ

 :گفت و زد پلك

  قولي؟ چه ـ

 :گفتم زور به و دادم، قورت رو دهنم آب

 . سينا نشو خيره جوري اين كس هيچ هاي چشم تو ـ

 . داشت هم خاصي برق يه. ديد خوبي به رو تعجب شد مي چشماش تو
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 . زدم گندي چه فهميدم تازه

 :گفتم تند تند همين براي كنم، رجوعش و رفع خواستم

 .... خيلي. نكردم خيس رو خودم االن تا من كني مي نگاه بد خيلي آخه دوني، مي ـ

 چيزي يه كه گفتم. كرد مي نگام استرس كمي با و مهربون هم خيلي. نبود عصبي اصال نگاش. گفتم چرت. زدم گند بازم

 . باشم گفته

 :گفت و زد، لبخند ريلكس

 . كنم مي نگاه جوري اين كسي هر به باشه، الزم ـ

 . واقعا ممنون خيلي ـ

 . كنم مي خواهش ـ

 :گفت و شد، نزديك بهم كمي

 . كنم بغل و حس فندق عنوان به و خودم كنار بار آخرين براي رو خانومم خوام مي بغلم، تو بيا ـ

 :گفتم لب زير و زدم، اشك با همراه لبخندي

 . توام حاال خوبه، حالم خيلي ديوونه، ـ

 خواب از پريدنم واسه نه. بودم بغلش تو خودم ميل به كه بود بار اولين واسه. خزيدم آغوشش تو آروم و رفتم سمتش به

. شه مي تنگ براش دلم دونستم مي. بود ام آينده دلتنگي واسه. بود آرامشم واسه. بود خودم دل واسه اجبار، واسه نه و بود

 همسرم تونه مي كردم حس بار اولين واسه. كردم گم بازوهاش بين رو خودم شد، مي كه جايي اون تا. بود نديدنش واسه

 به رو من محكم و كرد حلقه دورم رو دستاش اونم. بود كرده احساس پيش وقت چند هم سينا كه حسي همون. باشه

 . داد فشار خودش
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 گوشم نزديك رو سرش. كرد فرو موهام تو رو هاش پنجه و عقب كشيد كمي رو شالم. برداشت اش سينه روي از رو سرم

 :گفت و آورد،

 . كنم لمسشون داشتم دوست هميشه ـ

 . بكشم دست موهاش تو داشتم دوست هميشه منم جالب، چه

 . شه نمي جا اين كه حيف بشونم، دوم بار براي رو هات خنده صداي و بدم قلقلكت دارم دوست ـ

 بي پس كنم كنترل رو خودم تونم نمي ديگه بخوره، پهلوهام به دستت اگه كه دوني مي نيست جاش جا اين خوشبختانه ـ

 . سينا شو خيال

 . باشم داشته رو تو اميدوارم. بيام در خجالتت از حسابي بتونم ديگه، فرصت يه سر اميدوارم شه، نمي كه گفتم منم ـ

  رو؟ چي ـ

 . رو فرصت ـ

 . خوني مي ياس آيه داري دقيقه دو و هستي خوبي خون نوحه خودت كه تو كن ول رو حرفا اين ـ

 و بودن گرفته قاب رو صورتم دستاش. گذروند نظر از رو صورتم اجزاي و بوسيد رو ام گونه و باال آورد كمي رو سرش

 :گفت و كرد، پاك شصتاش با رو اشكام. بودن مونده ثابت هام گونه روي

 . كنيم شروع بايد كم كم كن، كنترل رو اشكات كوچولو، بسه باران، بسه ـ

 :كرد زمزمه گوشم كنار و كرد بغلم دوباره

 درن، دم كه اينايي. نكن توجهي من به برو، تو افتاد، كه اتفاقي هر. سخته برام كمي ها زخم اين و شكسته دست با مبارزه ـ

. بري بالفاصله كه بده قول من به فقط تو نيستم مطمئن بازم. باشه سرد بايد سالحشون البته. باشن داشته اسلحه ممكنه

 . شه مي چي ببيني و نموني

 :گفتم مصمم و عقب كشيدم رو سرم
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 . كنم مي كمكت هم خودم ـ

 :گفت شده گرد هايي چشم با

  كني؟ كمك خواي مي هم تو كه بازيه خاله كردي فكر گي؟ مي چي ـ

 .كنيم مي مبارزه هم با دومون هر. رم نمي جا هيچ من ـ

 .سرت به زده اساسي باران، گي مي پرت و چرت چرا ـ

 . نداره خبر ام ارزنده نبوغ از اون كه اومد يادم تازه

 من كنم؟ شروع و وسط بپرم يهو يا چيه؟ حرف بگم نگم؟ بگم؟ بهش بيارم؟ در بازي بروسلي و بشم نجات ي فرشته يعني

 دوغ شلواراشون تو شاه رضا مث. كنم مي آويزشون سقف از بعد و كنم مي شون خفه بيفته، پاش پره، اينا دست از دلم كه

 . شدم خشن چه) خودش واسه داره داستاني( بشه چكيده زمان، گذشت از پس تا ريزم مي

 :سينا

  خب؟ برو، سريع ـ

 . برم تونم نمي و شينم نمي كار بي نكنم، پار و لت رو يكي دست يه تا. رفتم من و گفتي تو

 . رم مي سريع باشه، ـ

 قبول چرا و چون بدون رو حرفش بار، اولين واسه كنه فكر خواستم مي نباشي من دل به آرزو تا گفتم. برم منم تا باش

 . بود قبلي هاي سري از بهتر حدودي تا ولي. نبودا چرا و چون بدون هم همچين البته. كردم

 مي پوك مخ اين با حداقل. شدم مي اميد نا داشتم. دادي دست از رو پوكت مخ لحظه يه كردم فكر خوب، دختر آفرين ـ

 . چيه خطر و ترس فهمي

 . بدم نشون بهت پوكي مخ يه

 . پوكه عالي جناب مخ ـ
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 . كني مي كم سرم از رو شرت و ري مي االن. ديگه توئه با نشيني هم از ـ

 :گفتم شده غنچه لبايي با باال دادم رو ابروهام

 ! نچ ـ

 :گفت جديت با و كرد نگام كمي

 . نكن جوري اين رو لبات ـ

 :گفتم حرص با

 ! هستي؟ منم لباي حالت فضول ـ

 :گفت و داد، تكون راست و چپ به رو سرش

 . كمتره جلبكم از چيه مرغ بابا نه مرغه، حد در يوت كي آي ـ

 . شيا پخش زنم مي ـ

 . لرزيد مي ساختمون جورايي يه كرد سكوت شد، مي پخش كه خارجي و جاز آهنگ صداي با كه بده رو جوابم خواست

 :گفت لب زير و كرد، نگام

 . كنيم صبر بايد كمي باران، وقتشه ـ

 . كرديم دوره ديگه باره يك رو تلفن هاي شماره و آدرس. دادم تكون آروم رو سرم

 :گفتم و كردم، نگاش

  بردي؟ ارث كي از رو چشمات ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 . مامانم ـ
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  خوشگله؟ انقدر جوريه؟ اين اونم هاي چشم يعني ـ

 . آره ـ

 :داد ادامه شيطنت با

 . خوشگله من هاي چشم پس ـ

 . كردم زدن حرف به شروع آگاه ناخود بود آخر دقايق

  كرد؟ جلب خودش به رو توجهم چيزي چه ديدمت، كه بار اولين دوني مي ـ

  پاركه؟ منظورت نرو، طفره و بده رو من جواب ـ

 . آره بدم، رو جوابت خوام مي ـ

 . گيره مي رو همه چشم كه من جنتلمني و بودن تيپ خوش احتماال ـ

 اون اگه. بود پر پرِ كه چرا شه مي سرازير محترمش روي دونستم مي ولي. بود بيست خداييش. بود دروغ البته. گفتم ايشي

 . رفت يادم مكان و زمان ها، تيله اون به كردن نگاه با من ولي كرد مي جلب رو توجهم هيكلش شايد ديدم، نمي رو ها چشم

 سفيد رو اس شيفته خود چي هر روي گم مي من نيست، كه حاال. كرد مي نصيب شيفته خود يه بود، اگه خالي مارال جاي ـ

 . جناب كردي

 :گفت داد با تقريبا و انداخت باال رو هاش شونه

 . ننه واال است، بيان به حاجت چه است، عيان كه چيزي اصال. نياوردم در كه خودم از. گن مي همه خب ـ

 . اومدن در لرزه به ها پنجره كم كم. شد مي بيشتر و بيشتر آهنگ صداي بزنه حرف بلند بود مجبور

 . بگيره ام خنده شد باعث كه گفت خاصي حالت يه با رو اش ننه واال

 :من
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 . كنن دراز رو گوشات تا گفتن همه ـ

  كنه؟ خرم تا كنه مي تعريف ازم ساحل ولي ندارم كاري رو بقيه. نيستا بشو دراز من گوشاي جغله، اوي ـ

 :گفتم شيطنت با و خنده، زير زدم پقي

 و نداريم دراز گوشاي با آدمي ما داره؟ ربطي چه بدبخت من به كني، مي اعتراف داري خودت كنن؟ مي خرت گفتم من ـ

 . آقا گيري مي بد رو منظورم باشيم داشته خواست مي دلمون هم حاال

  كرد؟ جلب رو توجهت چي بگو. نداريم وقت كن، ول رو اينا ـ

! كردم نگاش چشمي باالي جورايي يه و آوردم رو چشمام و پايين آوردم كمي رو سرم كردم نگاش آميز شيطنت لبخندي با

 !چشمي زير عكس بر هاي مايه تو چيزي يه

 :گفتم شوخي به

 . بود باهاتون كه خوشگله پسر همون ـ

 :گفت و نشست، پيشونيش رو اخمي

  كي؟ ـ

 . داره قشنگي خيلي صداي ديگه، پسره همون ـ

 خودم ولي. بود گرفته ام خنده حسابي. فكر تو بود رفته انگار. رفت هم تو بيشتر اخماش و اش چونه زير كشيد رو دستش

 . كاره سر نفهمه تا كردم جمع رو

 :سينا

  بود؟ شكلي چه شنيدي؟ كجا از رو صداش گي؟ مي داري رو كي تو ـ

 :گفتم اي زده ماتم لحن با و كردم جمع ام خنده از جلوگيري براي رو لبام
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 موهاش. بود خوشگل خيــــــلي. هستن صدا خوش خانوادگي. شنيدم رو صداش پارك همون تو ديگه، شنيدم دونم نمي ـ

. نكردم پيداش ولي. گشتم دنبالش خيلي. نديدمش ديگه متاسفانه ولي. شدم عاشقش روز همون من. بود روشن اي قهوه

 حتي كه اومد خوشم كسي از ندارم شانس من ولي. اومد خوشم ازش من كه بود پسري اولين. گرفت رو چشمم موقع همون

 . نكرد بهم هم نگاهي نيم

 كه فهميد شد مي و بود پريده كمي رنگش. بود شده نعلبكي ي اندازه چشماش. شدم خيره سينا به و كردم تموم رو نطقم

 .ده مي قورت زور به رو دهنش آب

 نه شدي؟ عاشق كوتاه ديدار يه با واقعا تو. كردي اشتباه تو و نبوده ما با احتماال گي؟ مي داري رو كي تو دونم نمي من ـ

 مگه آخه شدي؟ عاشقش جوري چه تو اس، كاره چي و كجاست اهل دوني مي نه شناسيش، مي نه زدي، حرف باهاش

 .... كه حرفاست اين از تر منطقي شناسم، مي من كه رو باراني اون ممكنه

  كني؟ مي مسئوليت احساس اون قبال در نشناخته و نديده چرا تو بگه خودش به نبود يكي. كنه مي روي زياده داره ديدم

 ! گفتم هم رو اين و شدم پيدا من البته

 :گفتم و كردم، قطع رو حرفش

 دختر اون به نشناخته، و نديده كه بگه تو به نيست يكي عزيزم، آره. بزن بيل رو خودت ي باغچه زني، بيل اگه تو ـ

 خودت واسه بشين تو نشنيدي، هم رو صداش و نديديش تو ولي شنيدم رو صداش و ديدمش من حداقل. متعهدي

 . من نه كن سخنراني

 :گفت و باال، آورد سكوت معني به رو دستش

 اين به فكر با شدم، بزرگ حرفش با ولي نديدم رو اون من. داره فرق آسمون تا زمين مسئوليت احساس با شدن عاشق ـ

 اين دونم مي من البته. شدي عاشق تو ولي. كنم مسئوليت احساس قبالش در كه طبيعيه. كردم رشد آيندمه، همسر اون كه

 كسي عاشق منطق، بي و مسخره انقدر و راحتي اين به تو. شه مي تموم زودي به كه گذره زود احساس يه و نيست عشق

 . شي نمي
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 :گفتم لجبازي با

 . شدم عاشقش نتيجه در و اومد خوشم پسره اون از من آدمه؟ دست شدن عاشق مگه ـ

 . شناسم مي رو تو من نيست باران حرفاي اينا نه، ـ

 اوقات اكثر. بشه تموم ضررم به كه كردم نمي رو كاري رفتم مي جلو منطق با اوقات اكثر كه بودم آدمي من گفت مي راست

 . دونم نمي بودم نكرده تجربه رو عشق حاال تا كه اينه واسه شايد. كردم مي انتخاب رو منطق منطق، و احساس بين

 ! چرا؟ دونم نمي اما بودم خوشحال. شناخته رو من خوبي اين به كه اومد خوشم خيلي

 :سينا

  كني؟ كار چي خواي مي حاال ـ

 ساختمون اين از و شم رد اينا بين از و بدم انجام خطير كار يه خوام مي كني؟ كار چي خواي مي كه چي يعني چاره، چم ـ

 . چاك به بزنم رفتيم، كه برو د و كولم رو بذارم رو محترم دم خوام مي. كنم فرار كوفتي

  دنبالش؟ بري خواي مي اس، پسره منظورم گي؟ مي خودم به رو ريزيم برنامه داري مسخره ـ

 . دادم تكون آره ي نشونه به رو سرم ـ

 :گفت حرص با

  افتادي؟ اون ياد يهو جوري چه نبودي، جوري اين تو باران؟ چرا محضه، خريت ـ

 :گفتم ريلكس

 . برده عجيب رو دلم. بود هيكل خوش و خوشگل قدر چه دوني نمي تو آخه اونم، ياد به هميشه من ـ

 . خب بابا خب، ـ

 :گفت تلخي پوزخند با و كرد، نگام
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 مي دارم تازه. كرده نمي ولت پسره خيال كنم فكر. بودي مونده مات بغلم، تو افتادي كه روز اون گي، مي راست آره ـ

 . بودي ديگه يكي فكر تو تو، برخوردمون اولين از كه فهمم

 . بگم بهش رو قضيه اصل و كنم درستش گرفتم تصميم كردم روي زياده دوباره ديدم

 :گفتم و كردم، نگاش چشمي زير

  بود؟ تو با مطمئنم من ـ

 :گفت و كرد، اشاره خودش به دست با

 ! من؟ ـ

  بيني؟ مي جا اين هم رو اي ديگه شخص تو ـ

 . نبود همراهمون هم اي ديگه شخص. بودم رامين با من نه، ـ

 :گفتم اي مسخره لحن با و ام سينه به زدم و كردم مشت رو دستم

 و تيز هايي گوش و ناز ي پوزه يه. زد مي نفس نفس و بود بيرون زبونش. داشت خوشگلي دم چه دوني نمي كه تو ـ

 چي هر جلوي بايد كه خونه مي آواز قشنگ انقدر. كنم مي غش االن همين كه نگو نگو، كه رو صداش. داشت خوشگلم

 بوياييش حس. كنه پار و لت حسابي رو تو و من تونه مي اون با كه داره هم خوشگلي چنگاالي يه. بندازه لنگ اس، خواننده

 كه نگو ها چشم از. دونم مي نرمن، خيلي دونم مي نگو، كه رو موهاش. كشه مي بو جوري چه دوني نمي. سگه حد در هم

 . كنم مي غش جا همين من بشه، اين از غير اگه كه شو الل و نگو هيچي كال. بودن بادومي و حالت خوش خيلي

 برداشتم ام سينه روي از رو دستام. شدم خيره كردن، مي نگام خيره و زدن پلك بدون كه اش شده گرد هاي چشم به كمي

 :گفتم رو اصلي قسمت و نشستم جام سر آدم، مث و

 من و كرد جلب خودش به رو توجهم كه بود چيزي اولين چشماش، كه خودش واسه بود اي شيفته خود جنتلمنِ صاحبشم ـ

 . بودم مات همين خاطر به
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 . كرد مي تحليلشون و تجزيه داشت و بود حرفام شوك تو هنوز بدبخت. گذشت قدر چه دونم نمي

 :گفت من من با

  گفتي؟ مي رو من مارشال داشتي داشتي، تو بودم؟ سركار االن تا ـ

 :گفتم و دادم، تكون تاييد ي نشونه به رو سرم كرد نگام منتظر

 . خنگي كه واقعا ـ

 :گفت بود، دوخته چشم بهم كه طور همون

 االن كه حيف واقعا حيف، ولي. دادم مي قلقلكت غش، حد سر تا تو و دونستم مي من بوديم خونه اگه بوديم، خونه اگه ـ

 . بدم انجام رو كارم تونم نمي و نيست امكانش

 ! كني مي جا بي غلط خيلي تو ـ

 :گفت يهو

  آره؟ كردن، جلب رو توجهت چشمام پس ـ

 :دادم رو جوابش صادقانه

 . خيلي سينا، خاصن خيلي آره ـ

 . دونم مي ـ

  كجا؟ از ـ

 . خاصه چشمامون خيلي گه مي بهمون هميشه. شد مامانم چشماي عاشق من، باباي ـ

  آها ـ

 . فرزندم آره ـ
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  مارشاله؟ اسمش ـ

 . آره ـ

 . دارم دوسش خيـــــلي. ببينمش تا تون خونه يام مي روز يه حتما بشه اگه خوشگله، خيلي خداييش ـ

 :گفت و زد، لبخندي

 . مونه مي ام بچه مث ـ

  بچه؟ ـ

 زنم مي سر كه سري هر. اس وابسته بهم خيلي ولي بودم پيشش كم كه اين با. كردم بزرگش ماهگيش يك از من آره، ـ

. زدم مي حرف باهاش كردنم، ترك از بعد من معرفته، با خيلي مارشال. قهره خودشم با هفته يه تا گردم، برمي و ايران

 . داد مي گوش محرفا به و كنارم نشست مي اون ولي بياد مسخره شايد

 نمي همين براي آپارتمانيه، مون خونه. نداشتم رو جاش وقت هيچ ولي. باشم داشته سگ يه داشتم دوست هميشه جالبه، ـ

 . شه

 . خودمه عين اش سليقه ياد، مي خوشش ازت دونم مي ـ

 .اس سليقه خوش خوبه ـ

 . كن تعريف خودت از كم ـ

 :گفت سينا كه زديم حرف ديگه كمي

 . موقشه كه بپوش رو پالتوت ـ

  تنشه؟ پالتو دختره چرا گن نمي ـ

 حالت و كردي غش بعدش ولي. پوشيدي پالتو و بيرون بري خواستي مي گم مي بهشون. بده انجام گم مي كه رو كاري تو ـ

 . شد خراب
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 مي بازي نقش بايد. كمي از بيشتر كمي البته. بودم نگران كمي. بريم لو و كنم خراب ترسيدم مي. دادم تكون رو سرم

 . داشت من به بستگي كارامون، پيشرفت خوب و. كردم

 :گفت و گذاشت، دستم رو رو دستش

 . بدي انجام رو كارت خوب بتوني تا باشي خونسرد هميشه مث كن سعي باران، نترس ـ

 .كردم گوش حرفش به پوشيدم رو لباسام

 :من

 . بخند لحظه يه ـ

  چي؟ ـ

 . بخند لحظه يه گم مي ـ

  بخندم؟ دليلي هيچ بدون كه ام ديوونه مگه بخندم بايد چي براي بشه؟ چي كه ـ

 ! هستي كه ديوونه چي؟ براي فهمي مي خودت بخند، تو ـ

 اصرار بهش كه بود همين براي بزنم دست چالش به خواستم مي بشه مشخص اش گونه چال شد باعث كه زد لبخندي

 . بخنده كردم

 لپش چال تو رو انگشتم. كردم لمس رو لپش روي چال آرومي به و اش گونه رو گذاشتم رو دستم و كردم نگاش خيره

 . شدم خيره پاهام نوك به و برداشتم رو دستم كردم

 :سينا

  بخندم؟ خواستي مي اين براي ـ

 . كنم لمس رو چالت دستم با داشتم دوست ديدمت، كه اول روز از آره، ـ
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 :گفت و خنديد،

 ! جالبه ـ

 :داد ادامه و شد، جدي

 . كن ناله كمي و ببند رو چشمات من دست رو بنداز و كن شل رو خودت ـ

 . انداختم سالمش دست روي رو خودم و بستم رو چشمام

 :گفت گوشم در

  اي؟ آماده ـ

 . آره ـ

 . زدم لبخند آگاه ناخود دليل، همين به و اومد قلقلكم. بوسيد رو گوشم ي الله

 . كن جمعش ـ

 . دادم قورت رو ام خنده و برگشتم عاديم حالت به سريع

 :گفت داد با كه شنيدم رو سينا صداي

 ! كمك بياد يكي هست؟ بيرون كسي خوبي؟ عزيزم، باران، باران، شدي؟ چي ـ

 كه اوناي ي همه طناز؟ چرا اصال. ديگه بكشونه خودش سمت به رو بدبخت طناز اون تونسته كه فيلميه خب. فيلميه عجب

 . بكشه خودش سمت به تونسته رو بودن باهاش

 :گفت كه خورد گوشم به مردي صداي اون، از بعد و شنيدم رو در شدن باز صداي موقع همون

  زني؟ مي داد انقدر كه شده چي چيه؟ ـ

 :گفت اضطرابي از پر صداي با
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 . بيرون ببرمش بذارين شد، بد حالش كه بيرون ميومد داشت ـ

 . بريمش مي خودمون نكرده الزم نه، ـ

 :گفت و اومد، فشار بازوم به

 حالش بسته فضاي تو. شه مي سخت كمي كارمون و نياورديم رو داروهاش خاصه بيماريش بيام، باهاتون بايد خودمم نه ـ

 . باشم بايد خودم. بمونه تونه نمي و شه مي بد

 ! ياره مي در خودش از حرفايي چه نخورده، بهم حالم بسته فضاي تو بارم يه من! خدا اي شدم، مريضم

 . داشت ترديد انگار كرد مكث مرده

 :گفت كه شنيدم رو ديگه يكي صداي

 . بيا خودتم ـ

 دستشون ده نمي اجازه سينا بيان، هم جلو اگه دونستم مي نيومدن جلو هم اونا. كرد هدايتم در سمت به دست، يه همون با

 از. جلومون يكي اون و بود سرمون پشت شون يكي. بوديم اتاق در نزديك. كردم نگاه رو اطراف چشمي زير. بخوره بهم

 . شديم راهرو وارد و خارج اتاق

 :گفت گوشم در

 رو خودت. كنم محافظت ازت خوبي به نتونستم كه بودم من اين و بودي امانت من دست تو باراني، باش خودت مراقب ـ

 كه اين از قبل. نكن نگاه هم رو سرت پشت و برو فقط برو، هم تو كنم، مي سرگرم رو اينا من. كنم ولت خوام مي نگهدار،

  نره؟ يادت بردار، شون يكي جيب از رو كارت حتما بري،

 خودم پاي رو كردم سعي. كرد مي دلگرمم نفساش گرماي. بوسيدم طوالني و آروم كردم حس ام گونه روي رو لباش

 و سمتش برگشتم. شنيدم مي رو خوردشون و زد صداي. كشيد كنار رو خودش اونم. بردارم روش از رو ام تكيه و وايستم

. كرد مي مبارزه بود، سرمون پشت كه كسي با. كنه كار بود سختش يعني تونست، نمي دست با خب. زنه مي پا با داره ديدم

 يكي اون به توجهم. افتاد اتفاق ثانيه دو يكي تو اينا، ي همه زمين رو بندازه رو داره دست به كه رو چاقويي كرد مي سعي
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 جو هم. بزن كي نزن حاال. كردم شروع منم و انداختم سينا جلوي رو خودم سريع. سينا طرف رفت مي داشت كه شد جلب

 . باشم كرده كمكي سينا به خواستم مي كه اين هم و بودم شده گير

 . بوديم وايستاده هم پشت به پشت سينا و من

 :شنيدم صداشو

 . برو زودتر باران، برو ـ

 غفلتش، لحظه يه. ببينه رو من تونست نمي و بود درگيري غرق حسابي نكنم برخورد سينا به تا كشيدم كنار رو خودم

 مي و بود شكسته دستم كالسا سر بار يه. كردم مي دركش. كرد مي مبارزه زور به سينا. بود ما شكست با بود مساوي

 . داشت رو تبحر اين سينا. خواد مي تبحر قدر چه و سخته قدر چه شكسته دست با مبارزه دونستم

 و انداختم گردنش دور رو پاهام و كردم استفاده فرصت از رفت عقب سمت به كمي. كردم دفاع من و كرد حمله بهم مرده

 حركت رو پام كمي بود كافي فقط. شكست رو گردنش شد مي راحتي به كه دادم قرارش شرايطي تو. زمين رو كوبوندمش

 . بشكنه گردنش تا بدم

 . نيست اطرافمون دوربيني هيچ كه اين و شه مي اونا به ما صداي رسيدن از مانع آهنگ، صداي كه كردم شكر رو خدا

 :زدم داد بلند

 . بسه ـ

 . شد خشك من رو نگاشون و برگشتن سمتم به كردن مي مبارزه داشتن كه مردي اون و سينا

 و باز افتاده، بيرون آب از ماهي مث و بود مونده باز تعجب از دهانش. نيست توهم شد مطمئن تا زد پلك باري چند سينا

 . تونست نمي اما بزنه حرف كرد مي سعي. كرد مي بستش

 منم طرف اين از. افتاد زمين روي هوش بي و زد گردنش به دست پشت با سينا كه كنه استفاده سينا غفلت از خواست مرد

 به رو دستم. كردم بلند رو سرم و آزاد رو پاهام رفت حال از اون مث اينم. كوبيدم يكي اين گردن به دست با و شدم خم

 :گفت و كرد، نگام اي ثانيه چند. افتاد سينا به نگام موقع همون كنم درستش تا بردم شالم سمت
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  آره؟ هم تو ـ

 :گفتم و زدم، پلك

 . رم نمي كه گفتم آره، ـ

 بيرون رو كارتي اونا از بكي جيب از باالخره. كرد اونا جيب گشتن به شروع و شد خم سريع افتاد من رفتن ياد تازه انگار

 :گفت و آورد،

 ! برو وايستادي؟ چرا ديگه تو كردم، تعجب و شد پرت حواسم من كني؟ مي استخاره داري چرا تو بيا ـ

 :گفتم و گرفتم، ازش رو كارت شدم نزديك بهش قدم چند

 ....قبلش ولي رم مي ـ

 . دادم مي انجامش خيلي بچگي تو كه كاري. كردم لبم پوست كندن به شروع

 . رو لبت پوست نكن ـ

 . كن ولش ـ

 :گفت عصبانيت با

  كردي؟ مسخرمون ديگه برو ـ

 :گفتم و انداختم، دستش گچ به نگاهي

 پس نيست دسترس در مدادي يا خودكار حاال ولي بنويسم گچ روي دارم دوست هميشه. بذارم يادگاري برات خوام مي ـ

 . زنم مي برات كوچولو مهر يه خودم، خون با منم

 بهم رو لبام. كردم مي حس لبم روي رو خون خيسي نبود مهم برام بودم كنده رو پوستش از كمي چون سوخت، مي لبم

 . كنم پخش پايين و باال لب دو روي رو اون خوام مي و زدم لب رژ كه انگار ماليدم
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. روش گذاشتم رو لبام و شدم خم اش گرفته گچ دست سمت به آروم گرفته خودش به رو خون قرمزي لبام دونستم مي

 به و كردم بلند رو سرم. كرد نفوذ بدنم به سرماش. فشردم سرد گچ روي محكم رو لبام. بوسيدم مي رو گچ داشتم انگار

 و آوردم بيرون جيبم از رو دستمالي. بود دستش گچ روي انندم،م غنچه لباي از مهري. بود شده خوب. كردم نگاه لبم جاي

 . بودم راضي كارم از نره. دهنم تو خون تا گذاشتم لبم روي سريع

 . باشه يادم به ره، مي كه جا هر خواست مي دلم. كردم رو كار اون چرا دونم نمي

 :گفت كه شنيدم رو سينا صداي

 . شه نمي خيال بي هم وضع اين تو من، ي ديـــــوونه ـ

 عقب كه حالي در. كشيدم اش گونه روي رو ديگرم دست بودم، داشته نگه رو دستمال و بود لبم رو دستم يه كه حالي در

 :گفتم رفتم، مي عقب

 . ببينمت بازم اميدوارم باش خودت مواظب خداحافظ، ـ

 :گفت زيرلب

 . بياد سرت باليي نذار طور، همين هم تو ـ

 اشك از پر چشمام. بوسيد رو لبام جاي و دستش سمت برد رو سرش كرد، مي نگام كه جور همون و داد تكون رو سرش

 آخر نگاه. بمونم تونستم نمي ديگه. شدم مي پشيمون رفتنم از موندم، مي ديگه ذره يه اگه. گرفتم آتيش كارش اين با. شد

 . كردم دويدن به شروع سينا، به پشت و انداختم بهش رو

 بابا به تا برم برم، خواستم مي فقط. دونستم نمي بود، كجا مقصدم. دويدم مي و بودم گرفته دهنم جلوي رو دستم دو هر

 باعث و خورد پيچ پام. رفتم قدر چه دونم نمي. كنم كمك بودم، باهاش بود ماه چند نزديك كه سينايي به تا. برم بدم خبر

 . بشم موقعيتم متوجه شد باعث بلكه نيومد، دردم زياد شكر، رو خدا. بيفتم شد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴۴٨ 

. بود كارت جاي كنارش، كه بود جلوم اي دايره نيم در يه. كردم نگاه روم به رو به و شدم بلند جام از پام، به توجه بدون

 اول شد مي كمي. بود تاريك كامال در، طرف اون. شد مي چي دونست مي خدا خورد، نمي پيچ پام اگه. جاست اين پس

 . كردم قطع رو ام گريه و شدم نزديك در به لرز و ترس با. بود تاريك تاريك اش بقيه ولي. ديد ور اين نور با رو راهش

 هاشم چراغ اون، از بعد بالفاصله و شد باز در گذشت، كه كمي. دادم قرار جايگاهش داخل بود، همراهم كه رو كارتي

 كردن نگاه از سرم لحظه يه كه بود زياد انقدر. رسوندم ها پله به رو خودم دو، با و سريع. بود پله راهرو، آخر. شد روشن

 دونم نمي. شد مي شنيده جاز هاي آهنگ صداي فقط. نبود دوربين از خبري انداختم اطرافم به نگاهي. رفت گيج بهشون

 . نبود جا اون آدمي هيچ چرا

 ها پله از ديوار به تكيه با. گذاشتم دوم ي پله روي رو بعديم پاي آروم آروم و گذاشت پله اولين روي رو پام احتياط با

 . رفتم مي پايين

 اين و داشت ادامه چنان هم ها پله. رسيدم در يه به پله، چهل از گذشتن از بعد. كردم زياد رو سرعتم شمردم مي رو ها پله

 ادامه رو ها پله كه اين يا بشم راهرو وارد و بزنم كارت بايد. طرفه كدوم درست راه دونستم نمي. بود ها پله ديوار كنار در،

 . پايين برم و بدم

 سردرگم رو من كه داشت وجود راهرو يه پله، تا چهل هر بين. پايين اومدم ها پله از گرفتم رو تصميمم و كردم مكث كمي

 . كرد مي

 هيچ و رسيد مي ديوار به ها پله آخر كه چرا. رسيدم راهرو آخرين به راهرو، چند و پله چهل و دوست از گذشتن از بعد

 . شدم وارد و زدم رو كارت. بشم راهرو آخرين وارد گرفتم تصميم. كنه پيدا راه بيرون به كه نداشت جايي

 چيزي هيچ. بود خالي راهرو كه بود جا اين جالب جلو، رفتم كمي. شدن روشن هم ها چراغ شدنم، وارد با زمان هم دوباره

 راه مبارزه براي آماده كامال و احتياط با شد نمي ازش اي استفاده هيچ انگار. نبود تميزم آشغال يه حتي. شد نمي پيدا توش

 . بود ديوار رسيدم، كه راهرو آخر به رفتم مي

  اومدم؟ اشتباه رو راه همه اين من يعني! خدا اي
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 روي و خوردم سر ديوار كنار. نبودم بلد رو راه من ولي. رفتم مي بيرون جا اون از زودتر چه هر بايد. نداشتم زيادي فرصت

  كردم؟ مي كار چي بايد روش گذاشتم رو دستام و كردم بغل و جمع رو پاهام. نشستم زمين

 زور الكي دارم و افته نمي اتفاقي هيچ دونستم مي. كوبيدم بهش مشت با كمي. كردم نگاه ديوار به و شدم بلند جام از مصمم

 مي سر صورتم رو اشكام. كنم خالي ديوار سر رو حرصم خواستم مي. دادم ادامه زدنم مشت به چنان هم ولي. زنم مي

 . تمومه كارم بگيرنم، اگه دونستم مي. ميومدن پايين و خوردن

. دادم انجام رو كار اين دوباره. كوبيدم زمين روي و كردم بلند حرص از رو پام. كوبيدم ديوار به تر محكم فكر، اين با

 نزديك مهموني اواخر به كم كم چون ببينه، رو من يكي ممكنه بشم، خارج راهرو از اگه دونستم مي. شد نمي خالي حرصم

 . شنيدم نمي رو آهنگ صداي. شديم مي

 يعني. دادم انجام زمان هم رو حركت اين لحظه يه براي كوبيدم زمين به پا با قدر چه و ديوار به دست با قدر چه دونم نمي

 روم به رو ديوار كردم حس بعدش و شنيدم صدايي. افتاد اتفاق زمان يك در زمين به پام كوبيدن با ديوار، به دستم كوبيدن

 . لرزه مي و خوره مي تكون داره

 سنگ جنس از كه دري. كشيدم در روي آرومي به رو دستم. شد قطع آگاه ناخود ام گريه. كنم مي اشتباه دارم كردم فكر

 .نداشت فايده ولي كردم مكث كمي. افتاد نمي اتفاقي هيچ و لرزيد مي. لرزيد مي داشت. كردم نمي اشتباه نه. بود

 . شن مي فعال ،ليزرا بمونم راهرو اون تو ديگه كمي اگه دونستم مي

 . كنم كار چي بايد دونستم نمي. آوردم فشار مغزم به

 به هم، با رو پام و دست كردم تكرار رو حركت اون دوباره. بود حركت اون ي دوباره انجام رسيد، ذهنم به كه چيزي تنها

 بار سومين براي. كردنش مي زياد و كم. شنيدم مي رو موزيك صداي دوباره. شد بيشتر سنگ لرزش كوبيدم زمين و ديوار

 . دادم انجام رو كار اون قدرت، تمام با و

 . شدم خيره سنگ به منتظر

 :گفتم زيرلب



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴۵٠ 

 . شو باز خدا رو تو شو، باز ـ

 راز و رمز از پر كه افتادم ثالثه اهرام و فراعنه ياد. كنار رفت مي داشت آروم آروم. شد بيشتر سنگ ي لرزه حرفم، از بعد

 . بود انداخته اونا ياد رو من سنگي، در اين. بودن

 به كه شدم متوجه. خورد صورتم به سردي سوز رفت، كنار كمي كه اين از بعد بالفاصله. رفت مي كنار آروم آروم سنگ

 . دوختم چشم در به و زمين كوبيدم رو پام خوشي با بودم خوشحال. كردم پيدا راه خونه اين از بيرون

 پالتوم آستين. بود شده خاكي كمي هم پالتوم. شد ام سرفه باعث همين. بودن كرده آلود خاك رو هوا در، روي هاي خاك

 . شد بهتر كشيدم، خاكي هاي قسمت روي و گرفتم انگشت چهار با رو

 رو اونا باد. شنيدم مي رو درختان ي شاخه صداي. بود تاريك تاريك شد نمي ولي. ببينم رو سنگ طرف اون كردم سعي

 . بود باز فضاي طرف اون انگار. شنيدم مي خوبي به رو حركت اين صداي من، و داد مي تكون

 مي ولي. بكشم كارت دوباره تونستم مي. رفتم مي بيرون تر سريع چه هر بايد من ولي. بود نرفته كنار كامل هنوز سنگ

 تو اونم رو، دوباره كشيدن كارت كه باشه شده ريزي برنامه طوري دستگاه حتي، يا و ببينه ها پله تو رو من كسي ترسيدم

 . نكنه قبول كم، زمان مدت اين

 چربي. تو دادم رو نداشتم شكم و كردم حبس رو نفسم. شد نمي كنم، رد ديوار و سنگ الي از رو خودم كردم سعي

 صاف. گردوندم بر بدنم، خالف و در سمت به رو صورتم. بشه متراكم و تو بره كمي هام ماهيچه شد باعث كار اين. نداشتم

 . باشه تر راحت شدنم رد تا وايستادم

 رو جا اون شد مي باعث كه نوري تنها. كردم نگاه رو اطرافم. كنم رد سنگي در از رو خودم تونستم بدبختي، و زور هزار با

 . بودم توش كه بود راهرويي نور ببينم،

 سنگ. شد شدنش باز باعث كه دادم انجام رو كاري همون بعد و كردم فكر كمي. ببندمش جوري چه بودم مونده حاال

 . كرد حركت و خورد تكون شدنش باز جهت خالف مدتي، از بعد و شد متوقف
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 رو پيشونيم رو عرق دستم با. بودم عرق خيس كش، خرس سرماي اون تو. گذاشتم پيشونيم روي رو دستم و كردم پوفي

 مث هم، سنگي در اون. بود جنگل به شبيه جايي يه. بزنم ديد رو اطراف كردم سعي راهرو، اندك نور همون با. كردم پاك

 . بود غار يه ورودي

 شب، و كم نور تو شد باعث همين و داد زياد هويج من به دخترش كه بيامرزه رو پدربزرگم همون يعني مادرم، و پدر خدا

 دوران تو. داد مي هويج بدبخت منِ به زور به كه بيامرزه خدا رو مادرم خود رو؟ پدربزرگم چرا حاال! ببينم رو اطرافم بتونم

 سر تو كوبيد مي چماق مث رو اون مامان، و بود من عكس بر فربد ولي. دادن مي بهم زور به بايد و نبودم خور هويج بچگي،

 ! بدبخت منِ

 مي سالم چشماش كه، اين تر مهم همه از و شه مي موفق هاش درس تو شه، مي بزرگ خوره، مي هويج بگير، ياد گفت مي

 . كنه مي پيدا عيبي يه زود خيلي چشمات خوري، نمي هويج كه تو ولي مونه

 با رو من فربد بوديم ساله هشت هفت، وقتي. بچگي عالم تو البته بودم، شده متنفر ازش مساله، همين سر زماني، يه

 . شدم خور هويج كه بود فربد با. برديم مي رو دنيا كيف و خورديم مي هويج هم با بعد، به اون از. كرد نرم محبتاش

 سنگي در شدم متوجه و اومدم خودم به. كردم مي فكر بود گذشته فربد با كه بچگيم دوران به و بودم وايستاده جام سر

 كه بفهمم خوبي به تونستم مي ولي. ببينم رو ساختمون نماي تونستم نمي. شد نمي شنيده آهنگي هيچ صداي شده بسته

 . شد نمي شنيده صدايي كوچكترين. داره خوبي صداي عايق

 شنيده درختان برگ و شاخ و باد ي زوزه از غير به صدايي هيچ نه، كه سكوت. بود انگيز وهم. ترسيدم اطراف سكوت از

 .... تاريك هواي اين تو ولي. بود مي بخش لذت صداها اين بود، روشن هوا اگه شايد. شد نمي

 مهتابش به دلم. نكردم كه نكردم پيداش گشتم، دنبالش چشم با چي هر. نبود آسمون تو هم ماه كه بود جا اين بدبختي

 روش سياه، رنگ با و گرفته دستش رو قلم يه عمد از يكي انگار. بود تر تيره هميشه از آسمون. شدم نااميد كه بود خوش

 . بود زده رنگ

 چي همه. شانسم بد كه گفتم ديگه. نبود هيچي كال. كنم خوش اون چشمك به رو دلم تا. نبود آسمون تو هم ستاره يه

 ! نيستم بشو اميد نا من ولي. كنن اميد نا رو بدبخت من تا بودن داده هم دست به دست
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 برگ خش خش. برداشتم احتياط با و آرومي به رو اول قدم. بودم شده گم شب سياهي تو. كردم نگاه اطرافم به دوباره

 به دستم داشتم انتظار. كردم فرو پالتوم جيب تو رو دستام. ميومد سردي سوز. كردم مي حس پاهام زير رو خشك هاي

 . نخورد ولي بخوره كارت

 . هيچي نكردم، پيدا هيچي ولي چرخوندم جيبم تو رو دستام استرس، با. زد خشكم جام سر

 حالت به رو دستم و نشستم زانوم دو رو. وايستادم سنگي در جلوي دوباره و برگشتم جلو، بودم رفته كه رو قدم يه

 روي هيچي ولي. باشه افتاده طرف اين كارت بودم اميدوار. نكردم پيدا هيچي. زد خشكم. كشيدم زمين روي كوركورانه

 . نبود زمين

 طرف همين از و كنن مي پيدا سنگي در جلوي رو كارت اونا كه كردم مي فكر اين به و بود شده خشك زمين رو دستم

 . يان مي دنبالم

 دونستم مي. دويدن به كردم شروع و برگشتم يهو تر عقب و عقب عقب، رفتم قدم چند و شدم بلند جام از هولكي هول

 . كنن پيدا رو لعنتي كارت اون كه اس ديگه دقايقي و گردن مي دنبالم دارن دونستم مي. شدن غيبتم متوجه االن تا ديگه

 نمي كه دونستم مي رو اين فقط. برم خوام مي كجا دونستم نمي. دويدم اطراف، نديدن به توجه بدون فكرا، و دونستنا اين با

 . بيفتم اونا گير دوباره خوام

 و سر به ها شاخه. نداشت اهميتي برام. بود افتاده هام شونه روي و خورده سر سرم روي از شالم كه دويدم مي تند انقدر

 . بيفتم اونا گير دوباره كه اين از تر وحشتناك نه ولي. بود وحشتناك سوزششون خوردن مي دستام و صورت

 آژير صداي شدم، متوقف كه اين از بعد بالفاصله. خوردم سختي و سرد شي به محكم كه بودم دويده قدر چه دونم نمي

 . كشيد مي آژير و بود شده روشن. شد كشيده سمتش به نگام. شنيدم رو قرمزي

 يه آژير كنار. بود بلند و عريض خيلي. بودم كرده برخورد آهني و رنگ سفيد در به. كنم نگاه رو اطرافم تونستم اون نور با

 . بودن شده نصب در باالي اينا دوي هر كردن مي عمل دزدگير يه مث دوربين، و آژير اون و داشت قرار دوربين



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴۵٣ 

 تو االن هم اونا كه دونستم مي. بودم شده هول قرمزش نور و آژير صداي با. كردم مي حس صورتم روي رو خون گرماي

 . كردم مي كاري يه بايد. كردن مي پيدام زودي به هستن محوطه

 مي بعدا شه، مي نجس لباسم نبود مهم برام. كنم پاك رو ها خون تا كشيدم صورتم روي رو پالتوم آستين هولكي هول

 . بودم فرار فكر به فقط موقع اون. شستمش

 هاي دزدگير در، باالي. بود شده بسته زنجير با ولي. كنم بازش كردم سعي و بردم سمتش رو دستم. انداختم در به نگاهي

 طحالش و افتاده ها ميله همين روي كه افتادم دزدي ياد كه باال برم در از خواستم. بود تيز سرشون كه داشت وجود اي ميله

 . شدم در خيال بي. نداشت رفتن باال براي هم پا جاي. بود شده پاره

 دادم مي احتمال و بودم نكرده كارا اين از حاال تا. بود در كنار كه افتاد برقي تير به چشمم كه كردم نگاه رو اطرافم كمي

 . بدم نجات رو سينا هم و رو خودم هم تا رفتم مي ساختمون اون از زودتر بايد. زدم مي نبايد ولي بزنم، گند

 بسم با و كشيدم عميقي نفس بود بلند هم در اون. بود بلند خيلي انداختم بهش نگاهي. رسوندم برق تير به رو خودم دو با

 . باال كشيدم رو خودم و گذاشتم حفره اولين تو رو دستم ،...ا

 تونستم ولي. بيفتم بود نزديك و خورد ليز پام لحظه، يه واسه. گرفت مي رو تمركزم و بود مخم رو عجيب آژير صداي

 معلوم. شدن مي تر نزديك لحظه به لحظه. شنيدم مي رو هايي قدم صداي كه رسيدم مي در به داشتم دارم نگه رو خودم

 . دون مي كه بود

 تير ميمون، مث. شدن مي نزديكتر كه بودن طوالني تقريبا اي فاصله و سرم پشت از دقيقا. برگشتم صدا طرف به ترس با

 . شنيدم رو آلن صداي. كردم مي نگاه سرم پشت به و بودم گرفته رو برق

 . سمته اون شدن، فعال آژيرا اصلي در سمت برين ـ

 :گفت بلند

 هيچ به اون. ويكتوره با كارت و سر كنيم، پيدات ما اگه. بدي نشون رو خودت زودتر بهتره چموش؟ ي دختره كجايي ـ

 . نكنيم اذيتت زياد كه دم مي قول بيرون، بياي خودت اگه ولي. كنه نمي رحم كسي
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 . پيشتون بيام خودم پاي با منم تا باش. لرزيدم حرفش اين با

 دزدگيرهاي كنار و ديوار ي لبه رو پام لرز، و ترس با. باال رفتم هم مونده باقي ي حفره يه از سرعت، به و برگشتم سريع

 طرف اون ديوار رو پايي جاي هيچ. كردم نگاه پايين به. بودم شده هول موقع اون ولي. ترسيدم نمي ارتفاع از. گذاشتم تيز

 اون از تونستم مي. داشت پا جاي جلوتر، متر چند. كردم نگاه رو ديوار دوباره. ببينم سختي به تونستم مي آژير نور با. نبود

 بشه رو پا كه نبود جايي و بود گچ و سيمان همش بودم، من كه طرف اين ولي. بود سنگي ديوار طرف اون. پايين برم جا

 . دارم نگه رو خودم و روش گذاشت

 . رم مي راه خيابون كنار جدول رو دارم كه انگار دادم، مي قرار ديگه هم جلوي رو پاهام

 مي راه جدوال رو فربد با دارم كه ببينم هوا و حال اون تو رو خودم و ببندم رو چشمام كه ديدم بهتر. افتادم بچگيم زمان ياد

 . رم

 صداي رفتم جلو متري چند. جلو برم تونستم تر راحت شد، بهتر. كردم باز تعادل حفظ براي رو دستام و بستم رو چشمام

 . پايين رفتم مي جا همون از بايد وايستادم. بود شده نزديك خيلي ها قدم

 از بايد. كردم بلند رو راستم پاي و گرفتم رو ها ميله دستام با. بودن كمرم باالي تا كمي. برگشتم فلزي هاي ميله سمت به

 سعي. اومد چشمام جلوي بود، شده پاره طحالش كه مردي اون تصوير دوباره. كردم مي ردش تيزي اون به اي ميله روي

 . نداشتم زيادي وقت. برسم كارم به و بزنم پسش كردم

 انعطاف بهش و كنه مي نرم رو بدن كه بيامرزه رو ورزش پدر خدا كنم رد ها ميله باالي از تونستم رو راستم پاي آرومي به

 . ده مي

 به حواسم لحظه يه. كردم بلند رو چپم پاي و كردم تكيه راستم پاي رو! بود سمت اون چپم پاي و سمت اين راستم پاي

 چشمام. بود تيز خيلي المذهب. شد دزدگيرا اون ي وسيله به رونم شدن زخم باعث همين و شد پرت هاشون قدم صداي

 .ديوار طرف اين آوردم هم رو چپم پاي باالخره و دادم فشار بهم رو
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 راستم پاي. نيفتم تا بودم گرفته ها ميله به رو دستم دو. كردم بلند ديوار روي از رو پام آرومي به پايين رفتم مي بايد حاال

 تونستم نمي و داشتم فاصله زمين از متري پنج چهار، نزديك. گرفتم محكم رو ها ميله. گذاشتم اي برآمده سنگ روي رو

 .شكست مي پام و دست بپرم،

. گذاشتم ديگه سنگ يه روي و راستم پاي كنار و پايين بردم هم رو چپم پاي شدم، مطمئن راستم پاي شدن محكم از وقتي

 . پروندم جا از برق، و رعد صداي كه كردم مي محكم رو پام جاي داشتم

 و كردم مي نگاه سنگا به داشتم. خوردم مي ليز من و شدن مي خيس ميومد، بارون اگه انداختم سنگا به نگاهي ترس با

 چرخيدنم، با زمان هم بچرخونم سمت اون به رو تنم كمي شد باعث كه شنيدم راستم سمت از صدايي بود پايين سرم

  شد ول دستم آگاه ناخود گفتم بلندي آخ. كردم حس چپم بازوي تو رو بدي سوزش و شنيدم مهيبي صداي

 :گفت كه شنيدم رو مردي صداي

 جا اون بريم بايد زودتر چه هر گرفتم نشونه رو قلبش نزديك من. باشه خورده قلبش به گلوله شايد. آقا زدمش زدمش، ـ

 . كنه فرار تونه نمي ديگه

 با رو خودم كه چرا. چپم بازوي رو بذارم رو راستم دست تونم نمي. زدن مي حرف شكارچي يه مث اونا. بودم خورده تير

 . پايين افتادم مي بيارم، فشار زخم رو خواستم مي اگه و بودم داشته نگه راست دست

 . كردم مي حس پوستم روي خوبي به رو خون داغي و رفته هم تو سوزش و درد از ام چهره. بود ول چپم دست

 رو بارون ي قطره و بردم دهنم سمت به رو لبم. تشنمه قدر چه كه افتاد يادم تازه. افتاد لبم روي بارون، ي قطره اولين

 . مكيدم

 ياد با. نبودم پشيمون كارم از حال اين با. خورد مي بهشون سردي سوز حاال و بودم كنده رو پوستشون سوختن مي لبام

 . زدم لبخندي عسليش، هاي چشم آوري

 مي فكر اين به من و گرفت مي شدت كم كم بارون. تر پايين بردم رو پاهام و گذاشتم سنگا از يكي روي رو راستم دست

 گرفتن و كردن باز رو آب شلنگ انگار. بود زياد خيلي شدتش. كنم كار چي بايد ديوار از اومدن پايين از بعد كه كردم
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 زماني اون تو و نشدم زمان گذر متوجه من شايدم. نبود ابري اصال هوا. اومده بارون يهو چرا دونستم نمي. بدبخت منِ روي

 . پوشندن رو آسمون ابرها بودم، دويدن درحال كه

 به ولي. خورد ليز ها سنگ روي از پام باري چند. سخت خيلي بود، سخت پا دو و دست يك با. رفتم مي پايين آروم آروم

 . دارم نگه رو خودم تونستم و گذشت خير

 پام كه داشتم ارتفاع زمين تا متري يه. چكيد مي آب لباسام از. كردم مي سرما احساس و بودن آب خيس موهام و صورتم

 انگار. بود وحشتناك دردش. رفت در جونم. افتادم زمين روي چپ، بازوي با و كنم كنترل رو خودم نتونستم. خورد ليز

 لب زير. شد مخلوط بود، ريخته صورتم رو كه بارون آب با و جاري صورتم رو اشكهام. رفت فرو گوشتم تو بيشتر گلوله

 .كنه پيدا تسكين دردم خواستم مي. زدم چنگ زمين رو خيس خاك به و كردم اي ناله

 از دورتر خيلي. كردم اطراف به نگاهي. فشردم چپم بازوي روي رو راستم دست و شدم بلند خاكي زمين روي از سختي به

 . جاست اون آدم يه كه دونستم مي حداقل. رفتم مي سمت اون به بايد. ديدم رو چراغ نور بودم، وايستاده كه جايي

 . شنيدم مي رو اونا صداي. كنم تندتر رو هام قدم كردم سعي

 :آلن

 . كنين پيداش و بگردين خوبي به رو طرف اين ـ

 :گفت ديگه نفر يه به

  داره؟ توان قدر چه دختر يه مگه. افتاده اي گوشه يه احتماال. بگرد رو ديوار طرف اون برو هم تو ـ

 كه افتاد درختي به چشمم. بيارم بند رو خونريزي جلوي بتونم كمي تا دادم فشار بازوم به رو دستم. كردم دويدن به شروع

 . خورد مي بهم كمتري بارون. رسوندم درخت به رو خودم. بود جاده يه مث خاكي، راه اون. بود جاده كنار

 . بود زياد زيادي بازوم درد. بيارم در رو لباسام تونم نمي ديدم ولي ببندم، رو زخم تيشرتم با خواستم مي
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 با رو طرف يه. گرفتم بازوم زير رو شال از اي تيكه راستم، دست با. كردم نصفش نيشم، دندون با. آوردم در رو شالم

 تمام. زدم اش گره محكم و سختي به بعد و پيچيدم دستم دور دور، چند. گرفتم دهنم با رو شال ي ديگه طرف و انگشتم

 . گرفتم مي رو خونريزي جلوي بايد. بردم كار به رو زورم

. اومدم بيرون درخت زير از. بود بلند خيلي شالم شكر رو خدا. بستم گردنم دور و انداختم سرم روي رو ديگه ي تيكه

 و كردم زياد رو سرعتم. افتم مي رختخواب تو هفته يه كه هايي سرما اون از. خوردم سرما دونستم مي. كردم مي سرفه

 . كنم مطلع رو اونا سينا، رفتن از قبل تا رسوندم مي اينا بابا به رو خودم صبح تا بايد. كردم دويدن به شروع

. زمين خوردم محكم و نديدم رو پام زير. دويدم مي و بود اون به نگام. بود زياد من با اش فاصله كه نوري. بود نور به نگام

 سرخ آسمون. كشيدم بيرون ها گل بين از رو پام. بودم رفته گل تو نه، كه آب ي چاله. بود كرده گير آبي ي چاله تو پام

 . بود شده خالي گل شلوارم. ببينم رو اطرفم كمي تا شد مي باعث همين و بود

 . زدم حرف خدا با كمي و بستم رو چشمام. كنم شروع دوباره و بگيرم نفس كمي تا نشستم، زمين رو جا همون

 :گفت مي انگليسي به كه رو صداش بعد و شنيدم سرم پشت از رو هايي قدم صداي

 . خوشگله جايي اين تو ـ

. ده مي قورتم درسته نگاش با داره ببينم تونستم مي. بود وايستاده سرم پشت هيكل قوي مرد يه. برگشتم سمتش به سريع

 . وايستادم و شدم بلند سريع

 :گفت و كرد، اي خنده

 . دمت مي آلن تحويل االن همين صورت، اين غير در كردم، پيدات كه گم نمي اونا به بياي، باهام اگه ـ

 قدم يه. برم حال از خونريزي شدت از ممكنه نتيجه در و شه مي كمتر انرژيم دونستم مي. كنم مبارزه نتونم ترسيدم مي

 . شدم دور ازش قدم يه من و شد نزديك بهم

 :گفت و كرد، خبيثي ي خنده



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴۵٨ 

 بازوت به چرا دونم نمي ولي گرفتم نشونه رو قلبت من. آوردي شانس تو يعني. دارمت االن حداقل زدم، جايي خوب ـ

 . خورد

 . زمين خوردم كرد، گير گل تو پام دوباره و عقب رفتم منم كه اومد جلو ديگه قدم يه

 . بسازم باهات دم مي قول. اونام از بهتر خيلي من جوجو، نترس ـ

 . بيارم در گل تو از رو پام كردم سعي و گرفتم ازش رو نگام نفرت با

 :گفت و گرفت، سمتم به رو دستش

 . كنم مي رو نوكريت خودم. گل خانوم من، بده رو دستت ـ

 مفت حرف داشت و بود وايستاده من سر باال آسا، سيل بارون اون تو كه بود كار بي قدر چه اين انداختم دستش به نگاهي

 . زد مي

 . شدم بلند جام از خودم

  دل؟ عزيز كردي رد رو دستم ـ

 :گفت و بازوم، سمت آورد رو دستش

 ! زدمت تير با كه بشكنه دستم ـ

 . پشتش زدم و باال بردم رو راستم پاي. دادم خالي جا كه بخوره بازوم به دستش بود نزديك

 گذاشتم رو پام. گل تو افتاد سر با و كنه كنترل رو خودش نتونست. خورده جا كه بود معلوم كامال و نداشت آمادگي اصال

 :گفتم و گردنش، رو

 . زني مي حرف جوري اين كه باشه آخرت بار ـ

 و زدم گردنش پشت به دستم با محكم. داديم انجام هم تا دو اون با كه كاري. گردنش پشت بزنم كه اين جز نداشتم راهي

 . دويدن به كردم شروع
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 . بود شده اضافه ديگه صداهاي به هم سگ ي زوزه صداي

 مي دير برام زمان هم همين براي. گذشت مي سخت بهم. نبودم زمان گذر متوجه اصال. بود گذشته قدر چه دونم نمي

 رو خودش. بيرون ياد مي داره كه ديدم مي رو خورشيد. شد مي روشن داشت هوا كم كم. افتاد آسمون به نگام. گذشت

 . ببينم تونستم مي رو نورش فقط ديدم، نمي

 نمي. رفت مي گيج داشت سرم. بود شده پخش خونم. بود شده قرمز قرمزِ. انداختم بودم، بسته دستم به كه شالم به نگاهي

 بد حالم تا دادن هم دست به دست اينا ي همه. بودم خورده بدي سرماي و رفته ازم زيادي خون. برم راه درست تونستم

 . بود شده قطع هم بارون. بشه

 نمي ولي. رفتم مي بيشتري سرعت با بايد. نزديكه بهم اون كردم مي فكر من. دور خيلي بودم، دور نور منبع از هم هنوز

 . نبود توانم در ديگه شد،

 و چپ به. نبود خودم دست هام قدم اختيار. رفتم مي راه خميده و بودم كرده قوز. شد مي كشيده زمين روي هام قدم

 ميگرنم و كرد مي درد سرم. ديدم مي تا دو رو چيز همه. زدم مي گيج حسابي. برم تونستم نمي مستقيم و رفتم مي راست

 چندشم لباسم از. خورد مي بهم دندونام. لرزيدم مي و سوختم مي داشتم تو از. لرزيدم مي و داشتم تهوع. بود كرده عود

 مي مقاومت سينا خاطر به ولي. داشتم بدي خيلي حس. پريده رنگم دونستم مي. ميومد بدم خيس لباس از هميشه. شد مي

 . كردم مقاومت كه بود سينا خاطر به بازم. ياد مي خوابم قدر چه كردم مي حس. كردم

 با. بود بازوم رو دستم. داشتم مي بر گام بسته هايي چشم يا تقريبا و ديدم نمي هيچي. جلو رفتم ديگه قدر چه دونم نمي

 . كشيدم نمي ديگه تونستم، نمي ديگه كه رسيدم جايي به. آوردم مي فشار روش توانم تمام

 همه خورشيد، نور. بود شده كشي خط كه آسفالتي. بودم آسفالت رو كردم باز رو چشمام لحظه يه براي و زمين رو افتادم

 .نفهميدم هيچي ديگه و افتادن هم روي و شدن تار چشمام. شدم خاموش من ولي. بود كرده روشن رو جا

*** 

 مي صحبت هم با فارسي به پسر تا دو. نشد ولي كردم، سعي خيلي. شد نمي باز چشمام ولي شنيدم، مي رو اطراف صداهاي

 . كردن
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 . گذشته روز دو ياد؟ نمي هوش به چرا ـ

 :گفت صالبت با كه شنيدم رو ديگه يكي صداي

 هوش بي هم ديگه روز چند ممكنه. كمه خيلي روز دو. رفته ازش خون هم كلي و خورده سختي سرماي. ياد مي هوش به ـ

 . باشه

 . داره احتياج ما كمك به اون چي؟ سينا سينا، شه؟ مي مگه! من خداي واي، هوشم؟ بي كه روزه دو من يعني

 . كنم باز رو چشمام كردم سعي دوباره و دادم تكون آروم رو دستم

 :شنيدم رو اولي پسر صداي

 . آرشام خورد تكون دستش ـ

 . شد خم صورتم رو يكي كردم حس

 :گفت انگليسي به كه شنيدم رو صداش

  گم؟ مي چي من فهمين مي خوبه؟ حالتون خانوم، خانوم، ـ

 . دادم تكون براش رو سرم آروم

 . كن باز رو چشمات آروم ـ

 نگام جدي انقدر. خورد گره رنگ سبز هايي چشم تو نگام بالفاصله،. كنم بازشون تونستم باالخره و كردم سعي ديگه كمي

 . ديدي مي رو جنگل انگار چشماش، ديدن با. كردم نگاش خيره و شدم خشك جور همين كه كرد مي

 :گفت طعنه با و كنار كشيد رو خودش

 . كنه مي كار خوب چشماتم و خوبي كه اين مث ـ

 . بشم خيز نيم كردم سعي و كشيدم بازوم روي رو دستم كردم اخم
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 . گرفت رو هام شونه و جلو اومد

 :گفتم عصبانيت با و انگليسي به

 . بردار رو دستت ـ

 .بود گرفته اساسي صدام و بودم خورده سرما كردم وحشت صدام از

 . كني استراحت بايد كه گم مي بهت و پزشكم من بچه، نكن بحث من با ـ

 :گفتم عجله با كنم، رها دستش از رو خودم كردم سعي

 .شده دير خيلي هم االن تا بزنم زنگ جايي به بايد داره بستگي من به نفر يه زندگي برم بايد برم، بذار ـ

 :گفت و كرد، پسر يكي اون به رو

 . پيام بيار، رو گوشي برو ـ

 .رفت بيرون اتاق از و داد تكون سري پسر

 :آرشام

 . بدي توضيح رو مسايل سري يه من به بايد بكش دراز حاال ـ

. بود تخت رو كه افتاد اي ملحفه به نگام نيست سرم شال شدم متوجه تازه. كشيدم دراز و انداختم اش چهره به نگاهي

 . انداختمش سرم رو و كردم دراز سمتش به رو دستم

 كردم مي دعا دعا. كجاست سينا دونستم نمي. بودم كرده بغض و زده حلقه چشمام تو اشك. نبود آرشام به حواسم اصال

 . باشن نرفته اونا و نشده دير

 :آرشام

  چيه؟ اسمت راستي سرت؟ رو انداختي رو ملحفه چرا كني؟ مي گريه چرا ـ
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 :گفتم فارسي به

 . بارانم ـ

 :گفت تعجب با و فارسي به كرد، مكث

  هستي؟ ايراني تو ـ

 . آره ـ

 :گفت لبخند با

 .وطني هم پس ـ

 . من دست دادش و تو اومد دست به گوشي پيام موقع همون

 . گرفتمش سريع. اومد يادم مون خونه ي شماره تا كردم فكر كمي

 :داد جواب باربد كه بود نخورده بوق دو

  بله؟ ـ

 :گفتم بغض با

 . منم باربد، ـ

 :گفت داد با و كرد مكثي

  طوره؟ چه سينا عزيزم؟ خوبي نيست، ازتون ردي هيچ كجايين؟ شما ـ

 :گفتم سريع و تند بدم، رو جوابش كه اين بدون

 . باش زود بابا، به بده رو گوشي ـ

 . باشه ـ
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 :گفت كه شنيدم رو بابا صداي بالفاصله

  كجايين؟ جان؟ باران شده چي ـ

 :گفتم گريه با

 فرار سينا درخواست به من و بود گرفته رو ما آلن،. كجام دونم نمي من باشه شده دير االنم تا شايد. بابا نداريم وقت ـ

 وسيله رو من اونا. گذره مي روز دو فرارم، روز از كردن پيدا رو من نفر دو و هوشم بي كه روز دو. بدم خبر شما به تا كردم

 . كنه همكاري باهاشون دوباره خواستن سينا از و دادن قرار

 :گفت نگراني با بابا

  زني؟ مي زنگ كجا از كجايي؟ تو ـ

 :گفتم و كردم، نگاه آرشام به

  كجاست؟ جا اين ـ

 ....روستاي ـ

 . برسونن رو خودشون تر سريع چه هر خواستم ازشون و كجام گفتم بابا به سريع

 :بابا

 اون به ما اومدن شايد. كنه كار چي بايد دونه مي سينا خود باش مطمئن. بيارن سرش باليي ذاريم نمي ما. باران نكن گريه ـ

 و دونستي مي رو جاشون تو. بيرون اومدن مخفيگاهشون از حتما كردي، فرار تو كه دونه مي آلن اگه. باشه فايده بي جا

 مي رو نفر چند اطمينان، محض ولي. خاليه خونه اون مطمئنم تقريبا. باشيم دنبالشون درياها تو بايد. گفتي مي ما به ميومدي

 . گردون مي بر هم رو تو فرستم

 . گريه زير زدم بلند و كردم قطع رو گوشي

 :پيام
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 دختر؟ تو كني مي گريه انقدر چرا ـ

 :گفتم گرفته صدايي با

  كردين؟ پيدا رو من جوري چه شماها ـ

 :آرشام

 .كنم ات له بود نزديك آوردي شانس ـ

  چي؟ يعني ـ

 . جاده وسط بودي افتاده ـ

 :پيام

  كني؟ كار چي خواستي مي مردي، مي و زديم مي بهت ما اگه بود؟ قحط جا ـ

 . نبود كه خودم دست ـ

 :گفت و انداخت، پيام به نگاهي آرشام

 . خفه لحظه يه ـ

 :داد ادامه من به رو

 از. كنم استراحت تا گرفتم مرخصي روزي چند. جا اين اومدم شانسي منم بودي افتاده جايي بد. بود پريده حسابي رنگت ـ

 ولي سرسبزه،. كنن مي استفاده جاده اين از كه هستن معدودي تعداد واقع در شه مي رد كمي هاي ماشين جاده، اين

 . نزديكتره جا اين به راهش كه هست هم اي ديگه ي جاده. طوالنيه

 :پيام
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 گرگا خوراك و موندي مي جا همون بايد جا، اين بياد خواست نمي ما دوست اين اگه. شانسي خوش خيلي اينكه خالصه ـ

 .شدي مي

 :من

 . آوردم شانس پس ـ

 :پيام

 . بياره در بازوت از رو گلوله تونست و پزشكه آرشام كه اين اونم داشت، هم ديگه خوبيه يه آوردي، شانس آره ـ

 . شد كشيده آرشام سمت به نگام

 :من

 . ميومد سرم باليي چه كردين، نمي پيدا رو من اگه دونم نمي ممنونم، ـ

 :گفت و دوخت، بهم رو نگاش

 اين با ولي بيمارستان ببرمت خواستم مي. باشي ممنون نيست نيازي دادم، انجام رو ام وظيفه من. كنم مي خواهش ـ

 . شدم مشكوك كمي داشتي، كه شرايطي

 :گفتم و دادم، تكون رو سرم

  نه؟ بدونين، من ي درباره تا شدين كنجكاو خيلي حتما ـ

 :گفت اشتاق با و كنارم نشست پيام ولي. كرد نگام جوري همين آرشام

 . بدونم دارم دوست خيلي كه من آره، ـ

. بگم براشون زندگيم از و كنم اعتماد بهشون تونم مي كردم مي احساس چرا دونم نمي. كردم تعريف براشون رو چيز همه

 . ميومد نظر به راضي خود از و مغرور پسري آرشام، ولي. بود خوبي پسر خيلي پيام مخصوصا
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 :گفت هيجان با پيام

 . رسين مي كجا به و شه مي چي آخرش بدونم دارم دوست. بازيه پليس و پليس پس ـ

 :گفتم و دادم، تكون رو سرم

 . خوام مي رو همين خودمم ـ

 :آرشام

 . داري نگه رو خودت تونستي خوب خيلي خوردگي، سرما و زخم اون با مقاومي، خيلي تو ـ

 :گفتم و رفت، هم تو ام چهره

 .گرفتم مي كمك يكي از و رسيدم مي جايي به كنم، تحمل بيشتر تونستم مي اگه. دونم مي مقصر رو خودم من ـ

 . داري نگه رو خودت تونستي و اومدي خوب هم جا همين تا. كردي مقاومت خيلي تو نه ـ

 :گفت و شد، بلند جاش از پيام

 . بيارم رو سوپت رم مي من ـ

 :من

 . ندارم اشتها اصال ـ

 :گفت تحكم با آرشام

 . بياري دست به رو رفتت دست از قواي تا بخوري سوپ بايد تو چي؟ يعني ندارم ميل ـ

 اي قهوه چشماش. بود چاق كمي و متوسط قدش. داشت ريش ته كمي و سبزه صورتي. افتاد پيام بانمك ي چهره به نگام

 اول همون از. بود خوب كل در اش چهره. بود صورتش با متناسب بينيش و پهن كمي هاش لب. زدن مي برق و بودن تيره

 . نشست دلم به كالمش و نگاه صميميت
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 :گفت بشنويم ما كه طوري لب، زير. باال برد رو دستاش و كرد نگاه سقف به

 چندين كه رو نچسب ي پسره اين. عذابمه اين كه كردم گناهي چه. افتادم گير ديوونه و خل تا دو بين بدبخت منِ خدايا ـ

 . شد اضافه هم ديگه يكي حاال كنم، مي تحمل دارم ساله

 :آرشام

 . بيار رو سوپش برو پيام، زني مي حرف قدر چه ـ

 و مردونه تيشرت يه افتاد لباسام به نگام. شد خارج اتاق از زد، مي حرف لب زير كه جور همون و پايين انداخت رو سرش

 و گذاشتم تيشرتم روي رو دستم. بلنده برام شلوار كه دونستم مي اينم و زد مي زار تنم تو تيشرت. بود پام كن گرم شلوار

 . گذشت ثانيه چند بودن شده گرد چشمام. زد خشكم

 مي نگاه رو من و داده تكيه صندلي به سينه به دست و بود انداخته پاش روي رو پاش. شد كشيده آرشام سمت به نگام

 جنگليش هاي چشم به و بود مشكي رنگش. بود قشنگ خيلي فرمش. داشت چشم به طبي عينك خونسرد خيلي. كرد

 . ميومد حسابي

 :گفتم و گذاشتم، تيشرتم روي رو دستم

  اينا؟ ـ

 :گفت خونسردي همون با

 ! كردم عوضشون ـ

 :گفتم بلند صدايي با و كردم، نگاش تعجب با

 .كردي عوضشون و زدي دست من لباساي به جرعتي چه به تو ـ

 زياد زيادي جذبش كشيدم عقب رو خودم كمي. برداشت خيز طرفم به و گرفت جلوم آميز تهديد صورت به رو دستش

 . بود
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 :گفت جدي لحني با

 اگه كردي؟ فكر چي من ي درباره تو. كني مي جوري اين داري كه نيستم ابروت و چشم عاشق من جون، دختر ببين ـ

 رو ام وظيفه من. كشمش نمي من كه نكن ناز الكي. دنيا اون بودي رفته و بودي مرده االن تا بودم نكرده عوض رو لباسات

 مي فكر دختري به كرد نمي فكر تو به موقع اون من. منه ي عهده به چيزا سري يه و پزشكم يه من كه بفهم. دادم انجام

 . باشم داشته وجدان عذاب خواستم نمي من. ميمره و افته مي نشه، عوض لباساش اگه كه كردم

 :داد ادامه و برگشت اولش حالت به دوباره و پايين آورد رو انگشتش

 . نكن بيهوده خيال پس ـ

 نمي. مردم مي من شايد كرد، نمي رو كار اين اگه و بود كرده پيدا رو من بدبخت اون. دادم مي حق بهش هم طرفي يه از

. بود نديده رو بدنم كس هيچ حاال تا. كنم نگاه چشماش تو شد نمي روم. شدم عصبي آخرش ي جمله از بگم چي دونستم

 . نكشه سوت تا سرم رو گذاشتم رو دستم! خدا واي اون، ولي

 . تو اومد دست به سيني پيام و شد باز در كه بدم رو جوابش خواستم

 . گشنمه قدر چه كردم حس و شد تحريك اشتهام آگاه ناخود. شد مي ديده خوبي به بود كاسه تو كه سوپي بخار

 :گفت و اومد، نزديكم پيام

  شد؟ چي. نيست ات گشنه گفتي مي كه تو كني؟ مي نگاه سيني به جوري اين چرا ـ

 :گفتم خجالت با

 . گشنمه كردم حس يهو ـ

 .كرده غلط خيلي كنم، مي ناز دارم كرده فكر حتما. مزخرف و مغرور ي پسره. شنيدم خوبي به رو آرشام پورزخند صداي

 :گفتم و دوختم، پيام به رو نگام

  دارين؟ شال ـ
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 :پيام

 ما به چشمشون نامحرم دختراي تا سرمون بذاريم شال بايد آرشام و من حتما. نداريم دختر كه ما. بود كجا شال بابا، نه ـ

 . نزنن چشممون نخوره

 . كردم نگاه بهش لبخند با

 . برگشت تيشرت يه با و گشت كمي. رفت دراور سمت به و پام رو گذاشت رو سيني

 :پيام

 . سرت رو بندازي رو اين توني مي. نداريم چيزا جور اين و روسري و شال ـ

 ي چاره ولي. شده مضحك قدر چه ام قيافه دونستم مي. برداشتم رو ملحفه و انداختم سرم رو و گرفتم ازش رو تيشرت

 . افتاد قور و قار به دلم كرد مي مستم بوش. كردم نگاه سوپ به. نداشتم اي ديگه

 :پيام

 .برسون بهش رو غذا و نكن ناز براش انقدر داره، گناه زنه، مي ساز داره بدبختم اون بابا، ديگه بخور ـ

 سخت خوردن غذا نگاشون زير خوردم رو قاشق اولين و برداشتم كاسه كنار از رو قاشق. پايين انداختم رو سرم خجالت با

 . كردن مي نگام دو هر نشست آرشام كنار و آورد صندلي يه هم پيام. بود

 . بود اي مزه خوش سوپ

 :پيام

  طوره؟ چه ـ

  كيه؟ آشپزش اس مزه خوش خيلي ـ

 . بنده ـ
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 ! جدي؟ ـ

 .آره ـ

 . درسته كارت ـ

 . باشه درست بايدم كنم، مي آشپزي دارم كه سال چند باالخره ـ

 شدن خارج اتاق از دوشون هر. كرد نمي ولم اي لحظه سينا فكر. كردم پاك كاغذي دستمال با رو دهانم و خوردم رو سوپ

 . رفتم خواب به سينا فكر با من و

 بلند جام از. كجام بياد يادم تا گذشت اي ثانيه چند و بود تاريك اتاق هواي. شدم بيدار خواب از و كردم باز رو چشمام

 رو اتاق در. بودم كرده پيدا داري خنده ي قيافه خالصه. ميومد پام زير تا شلوار بود درست حدسم. رفتم در سمت به و شدم

 . داشت راه هال به مستقيم كردم باز

 . كردن مي نگاه تلويزيون داشتن و بودن نشسته مبل رو پيام و آرشام

 :پيام

 . خانوم باران خواب ساعت ـ

 :گفت من ديدن با و اومد بيرون آشپزخونه از مسن تقريبا خانوم يه موقع همون

  دخترم؟ شدي بيدار ـ

 :گفتم و زدم، بهش لبخندي

 .بله ـ

 :گفت خنده با و كرد، نگام پيام

 . زنن مي زار تنت تو لباسا الغري تو قدر چه ـ
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 :گفتم جوابي حاضر با

 . خوبي اين به من اين، گنده خيلي شماها ـ

. كرد نمي ولم اي لحظه كه هم سينا فكر. هم تو رفت اخمام كنه، عوض رو لباسام تونست مي خانوم اين كه اين فكر با

 بهش موقع به و باشم داشته بيشتري انرژي تونستم مي خوردم، مي بيشتري غذاي اگه شايد. دونستم مي مقصر رو خودم

 . برم حال از بدني، ضعف دليل به و بگيرم قرار موقعيتي تو دوباره ترسيدم مي. ترسيدم مي غذايي كم از. كنم كمك

  گرفت من سمت به رو گوشي بعد و داد جواب و شد بلند پيام. اومد تلفن صداي

 :گفتم تعجب با

  كيه؟ ـ

 :پيام

 . پدرتن همكاراي گن مي ـ

 :گفتم و گرفتم، ازش رو گوشي تعجب با

  بله؟ ـ

 . خانوم باران سالم ـ

 . بفرماييد سالم ـ

 . سعيدم ـ

  كنين؟ پيداش تونستين نشد؟ خبري سينا از سعيد؟ آقا شما احوال ـ

 . ممنون ـ

 :گفت غمگين صدايي و مكث با
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 . خانوم باران رفتن ـ

 كه داشتم اميد. نشستم و زدم زانو آگاه ناخود حرفش، اين با زدم مي حرف سعيد با داشتم و بودم وايستاده پذيرايي وسط

 و بشن آزاد اشكم قطرات تا بستم رو چشمام. دونستم مي مقصر رو خودم من و بود شده نااميد اميدم. باشه جا همين سينا

 . بريزن صورتم رو

 :داد ادامه

 . رفتن دريا راه از اونا گمرك، رفتن ها بچه از سري يه. نبود تو كس هيچ. كرديم پيدا بدبختي با رو خونه ـ

 :گفت زنم، نمي حرفي من ديد

  خوبه؟ حالتون خانوم، باران ـ

 :گفتم لرزون صدايي با

 . كنين پيداش سعيد، آقا كنين پيداش باشم؟ خوب بايد جوري چه من. بديه وضعيت تو سينا. نيستم خوب اصال نه، ـ

 مي. بگيرم رو اشكام جلوي تا كردم نمي تالشي بسته، هاي چشم همون با. كردن گريه به كردم شروع و شكست بغضم

 . گرفت رو جلوشون شه نمي دونستم

 :گفت ناراحتي با سعيد

 . بود ما براي خوبي مافوق دوست، بر عالوه اون. كنيم مي پيدا رو سينا ما خانوم، باران نكنين گريه ـ

 :گفت حرفاش ي ادامه در

  خونه؟ اهالي از يكي به بدين رو گوشي شه مي ـ

 . افتاد مسن خانوم همون به چشمم و كردم باز حالي بي با رو چشمام. كرد بلندم و گرفت رو بازوم زير يكي موقع همون

 :مسن خانوم
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 . نده عذاب رو خودت شه نمي پيدا شوهرت جوري اين پاشو دخترم، پاشو ـ

 :گفتم و گرفتم، پيام سمت به رو گوشي

 . داره كار باهاتون ـ

 پيام. گذاشتم هم روي رو چشمام. آشپزخونه تو رفت و شد بلند. نشستم مبل روي كمكش با و دادم تكيه خانوم اون به

 نشسته كنارم يكي. تو رفت سنگيني از مبل كردم احساس. دنبالم بيان خوان مي دونستم مي. داد مي رو خونه آدرس داشت

 . كنم نگاه چشماش تو شد نمي روم. بود آرشام. برگشتم سمت اون به و كردم باز رو چشمام. بود

 :آرشام

 . كرد عوض خانوم سارا رو لباسات. كردم شوخي باهات من ـ

 به و بود دستش قندي آب ليوان افتاد خانوم سارا به نگام. بود مشغول فكرم ديگه، طرف از و بودم خوشحال طرف يه از

 . ميومد سمتم

 :گفت و كرد، نزديك لبم به رو ليوان و كنارم اومد

 . كردن يخ دستات پايين، اومده فشارت مادر، بخور ـ

 . خوردم رو قند آب از كمي كمكش با و نكردم مخالفت

 :گفت كه شنيدم رو آرشام صداي

 از رو گلوله تونستم كه بود همين خاطر به. روانپزشكم من. بزني حرف من با توني مي خواستي. ندون مقصر رو خودت ـ

 . گذروندم رو عمومي ي دوره ولي نيستم جراح من. بود سخت برام كم يه. بيارم در دستت

 :گفتم و دادم، تكون رو سرم

 . حتما ـ

 :گفت من به رو و سمتمون اومد پيام
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 . دنبالت ميان ـ

 . بود كرده تار رو ديدم جلوي اشك. شدم بلند جام از و دادم تكون رو سرم

 كمك با. زد مي چشمم تو عجيب پالتو، روي سوراخ. بودن شسته رو همه آورد برام رو لباسام. شدم اتاق وارد سارا كمك با

 . شديم هال وارد و پوشيدم رو لباسام سارا،

 :پيام

 . نباش نااميد انقدر ـ

 :گفتم و دادم، تكون رو سرم بغض با

 . منه تقصير ـ

 :پيام

 . ندون مقصر رو خودت ـ

 :گفت و گرفت، سمتم به رو كارتي. اومد طرفم به و شد بلند جاش از آرشام

 مي زبون هم يه يا و كردي مي تنهايي احساس كه موقع هر شم، مي خوشحال خونه، و موبايل مطب، منه، هاي شماره اينا ـ

 . بزن زنگ بهم خواستي،

 :گفتم و گرفتم، ازش رو كارت و زدم لبخند زور به

 .... نبودين شما اگه كنم، تشكر شماها از طور چه دونم نمي من ـ

 :پيام

 . كرد مي رو كار همين بود، ما جاي كه هم اي ديگه كسي هر كني، مي تعارف قدر چه ـ

 . نگفتم هيچي و زدم تلخي لبخند
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 .كرد باز رو در پيام شد بلند در زنگ صداي

 به و شدم بلند جام از سريع شنيدم رو بابام و سعيد كردن سالم صداي. گرفت مي رو ديدم جلوي پيام و بود باز نيمه در

 .شد باز در و رها پيام دست از رو در ي دسته. گرفتم دستم تو رو در ي دسته قراري بي با دويدم در سمت

 :گفتم قراري بي با

 شد؟ چي سينا بابا؟ شد چي شد؟ چي ـ

 .باشن رسيده اي نتيجه يه به دقيقه، چند همين تو داشتم اميد چرا دونم نمي

 داد، تكون راست و چپ به رو سرش گرفت دستاش تو رو هام شونه. آورد هام شونه سمت به رو دستاش. اومد نزديكم بابا

 :گفت و

 !بابا باش آروم. نباش نگران باران، باشي قوي بايد پريده؟ رنگت چرا تو ـ

 :گفتم گريه با و بغلش، تو كردم پرت رو خودم

. موندم مي پيشش بايد احمقم من مقصرم من نيست ازش خبري هيچ نباشم؟ نگران جوري چه باشم؟ آروم جوري چه ـ

 .ذاشتم مي تنهاش نبايد ولي. شه مي جوري اين دونستم نمي من ذاشتم مي تنهاش نبايد. بيرون ميومدم نبايد

 .برام بود گاه تكيه يه. شدم مي آروم داشتم. داد تكونم آروم و گذاشت اش سينه روي رو سرم

 :گفت گوشم تو آروم

 .شدم بدبختي همه اين باعث كه منم. منم اصلي مقصر نيستي، مقصر تو نه، ـ

 .شدم آروم تا كردم گريه بغلش تو انقدر

 :گفت سعيد به رو بابا

 .بمونن جا اون و آلن مخفيگاه برن نفرشون چهار سه، برگردن بگو ها بچه به. كن روشن رو ماشين برو ـ
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 :گفت و گذاشت، احترامي سعيد

 .قربان بله ـ

. بود شده مچاله بودم، داده فشارش كه بس از. كردم نگاه بدبخت كارت به و كردم باز رو مشتم. بود دستم تو آرشام كارت

 كه اونا ي خونه از و دادم تكيه بابا به. كرديم خداحافظي همه با. توش گذاشتم رو كارت و بردم جيبم سمت به رو دستم

 .شديم خارج بود، مانند ويال

 رفت خودش. بشينم كرد كمكم و بوسيد رو سرم. كرد باز رو عقب در بابا. باشم آروم كردم سعي و كشيدم عميقي نفس

 . فرمون پشت هم سعيد جلو صندلي

 :بابا

 سعيد؟ شد چي ـ

 :سعيد

 .سرهنگ شد انجام ـ

 :پرسيد كمرنگي لبخند با و برگشت سمتم به بابا

 دخترم؟ خوبي ـ

 :گفتم و دادم، تحويلش لبخندي زور به

 .بهترم ـ

 چراغ كه رسيديم اي جاده به رفتيم، جلوتر كه كمي. شد نمي ديده هيچي. بود سياهي همش كردم مي نگاه بيرون به

 .رسيديم شهر به كم كم. كردم پاكشون دستم با. شد سرازير اشكم دوباره. دادم تكيه شيشه به رو سرم. داشت

 :گفتم بغض با

 برم؟ كجا بايد ـ
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 :بابا

 .خونه ـ

 خونه؟ كدوم ـ

 .باربد و مامانت پيش خودت ي خونه ما، ي خونه ـ

. بودم گذرونده سينا با رو خوبي دوران. داشتم دوست رو خونه اون رم؟ نمي سينا ي خونه به ديگه يعني. شد بيشتر بغضم

 .كرديم مي زندگي باهم دوست تا دو عين

 :من

 بابا؟ ـ

 .جانم ـ

 .جاست اون وسايلم سري يه سينا؟ ي خونه بريم سر يه شه مي شه، مي ـ

 :گفت مكث كمي با

 .باشه ـ

 .كرديم حركت سمت اون به

 :گفتم يهو

 .نداريم كليد كه ما ـ

 :بابا

 .دارم يدك يه من ـ

 .بود تلخ برام خنده. بخندم تونستم نمي. شد قطع ام خنده بالفاصله ولي خنديدم خوشحالي با
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 .شد پياده ماشين از آروم. رسيديم باالخره

 :من

 نداشت؟ دوربين ساختمون مگه بردن؟ رو ما جوري چه ـ

 :بابا

 ها، ويديو اون كمك به حداقل تا نداشتيم اي شده ضبط چيز هيچ ما و بودن انداخته كار از رو دوربينا متاسفانه داشت، چرا ـ

 پاي كرد نمي هم رو فكرش كس هيچ. داشتن تمركز شهروز رو همه. بود شهروز به ما شك تمام. كنيم كمك شما به

 پيداش و بزنن رو شهروز رد تونستن جديدا. بودم هم آلن دنبال و كردم شك كم يه من. باشه وسط هم اي ديگه شخص

 .نكرديم دستگيريش براي اقدامي هيچ هنوز. كنن

 :من

 شه؟ مي چي سينا حاال ـ

 .كنه محافظت خودش از تونه مي اون نباش، نگران ـ

 :گفتم گريه با

 .شكستن هم رو دستش و كردن اش شكنجه اونا كنه محافظت خودش از خوبي به تونه نمي تونه، نمي ـ

 .داد تكون تاسف ي نشونه به رو سرش و شد گرفته بابا ي چهره

 .مونديم منتظر و زديم رو آسانسور ي دكمه

 :من

 .بيام ها پله از خوام مي ـ

 :بابا
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 چرا؟ ـ

 :گفتم و زدم، لبخندي

 .باال برم ها پله از كردم هوس جوري، همين ـ

 اينا بابا. زدم مي نفس نفس رسيدم، در به وقتي. باال رفتم ها پله از هم من و شد آسانسور سوار و داد تكون رو سرش بابا

 .بودن رسيده كه بود وقت خيلي

 .خورد مشامم به سينا بوي كرد باز رو در كليد با بابا

. كردم مي حس رو بوش در جلوي همون از. شدم خونه وارد و آوردم در رو هام كفش. شم وارد تا كنار كشيد رو تنش بابا

 حلقه توشون اشك كه بسته هاي چشم با. كنه باز برام رو در بودم منتظر كه افتادم روزي ياد. كشيدم بو و بستم رو چشمام

 :گفتم حال همون در بود، بابا به پشتم. كردم باز رو چشمام زدم جون كم لبخندي بود، زده

 . يام مي االن من ـ

 من به و بود كنسول ميز روي كه عكسي. نشست سينا عكس رو نگام. كردم باز رو در. رفتم اتاقمون سمت به آروم آروم

 اش گونه روي انگشتام با. گرفتم دستم تو رو عكس قاب و دادم رو لبخندش جواب. رفتم عكس سمت به. زد مي لبخند

 :گفتم لب زير و كشيدم،

 ! باش خودت مراقب پسر؟ كجايي ـ

 كوچكي ساك. رفتم كمد سمت به و گذاشتم تخت روي رو عكس. انداختم اطرافم به نگاهي و دادم قورت رو دهنم آب

 پيداش باالخره. گرفتم سينا با كه گشتم مي قرمزي لباس دنبال. رفتم لباسام كمد سمت به. كردم باز رو زيپش و برداشتم

 با بعد، و كردم نگاش كمي. تخت رو گذاشتم و آوردم بيرون كمد از احتياط با رو لباس. زدم لبخندي روز اون ياد با. كردم

 . ساك تو گذاشتمش احتياط
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 كمي. گرفتمشون چشمم جلوي و كردم بلندشون. خورد ها گوشواره به نگام. كردم باز رو كشوش و رفتم كنسول سمت به

 صورتش، لمس با و كردم بلند بودم، گذاشته تخت روي كه هم رو سينا عكس. لباس كنار گذاشتمشون و دادم تابشون

 . ساك تو گذاشتم

 تا تخت زير بودمش گذاشته. برداشتم رو خاطراتم دفترچه و كردم دراز رو دستم. كردم نگاه رو تخت زير و شدم خم

. نوشتم مي توش رو خاطراتم ي همه. خوندش مي برگرد برو ،بي كرد مي پيداش اگه دونستم مي. نخوره بهش سينا چشم

 . برگشتيم سينا ي خونه از پيش ساعت چند. نويسم مي دارم بابامم، ي خونه كه هم االن

 كه رو همونايي. برداشتم رو سينا گالي دسته از تا چند رفتم هام شال سمت به. ساك تو گذاشتم و برداشتم هم رو دفتر

 . برداشتم هم رو اونا بود، كرده خراب رو رنگشون و شويي لباس ماشين تو بود انداخته

 مي حرف داشتن سعيد و بابا. اومدم بيرون اتاق از و كشيدم نفسي. انداختم اتاق به رو آخرم نگاه و برداشتم رو وسايلم

 . ندادن ادامه ديگه و خوردن رو حرفشون من، ديدن با كه زدن

 :من

 . شد تموم كارم بابا، بريم ـ

 :گفت و شد، بلند جاش از بابا

 . باشه ـ

 . برداشتم هم رو گوشي شد، بلند اونم و كرد اشاره سعيد به

 :گفتم بابا به رو اومديم، بيرون خونه از

 . يام مي ها پله از من

 :بابا

 . من به بده رو ساك باشه، ـ
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 خونه، اون اجزا تمام. اومدم پايين ها پله از گذاشتم، سركار رو سينا كه روز اون ياد به. بابا به دادم رو ساك و كردم مكثي

 . خنديدم اش قيافه به و دادم حرصش قدر چه روز اون بخير يادش. بود خاطره ي كننده تداعي من براي

 . شديم ماشين سوار و خارج ساختمون از. اومدم پايين ها پله از باالخره

 :بابا

  نداري؟ اي ديگه كار ـ

 ! نه ـ

 . خونه ريم مي پس ـ

 . كردم مي فكر خاطراتمون به. بشم آروم كمي تا بستم رو چشمام و نزدم حرفي

 . كردم باز رو چشمام بابا صداي با

 :بابا

 . باالست فربدم رسيديم، دخترم شو پياده ـ

 . فربد بود، شده ذره يه براش دلم. شدم خوشحال اسمش شنيدن با

 . شدم پياده ماشين از

 :گفت سعيد به رو بابا

 . جان سعيد ياي نمي باال ـ

 . سرهنگ ممنون نه، ـ

 . شه مي بد كه جوري اين ـ

 . پيشتون يايم مي ديگه وقت يه... ايشاا نداريم، رو حرفا اين شما با ما ـ
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 . باشه ـ

 :گفتم سعيد به رو

 . داديم زحمت بهتون خيلي سعيد، آقا ممنون ـ

 . نزنين رو حرف اين خانوم باران نه ـ

 . بود بهادر بابا دست ساكم. داخل رفتيم و شد باز در. زد رو در زنگ بابا. كرديم خداحافظي

 :گفت بابا آسانسور، تو

 ! باران نكن تابي بي ـ

  بابا؟ نيست ازش خبري هيچ. سخته برام ولي كنم، مي رو سعيم ـ

 . شه مي ناراحت خوري، مي غصه ببينه فرنوش. كني كنترل رو خودت كن سعي هم تو ولي سخته، دونم مي ـ

 . باشه ـ

 . شديم پياده و وايستاد آسانسور

 مي نگاه من به و بود شده باز فرنوش مامان دستاي. باربد و فربد فرنوش، مامان. كردن مي نگاه بهمون چشم جفت سه

 . بخش آرامش و بود گرم. دادم جا بغلش تو رو خودم و رفتم سمتش به اشتياق با. كرد

 :مامان

  مامان؟ خوبي بارانم؟ پريده رنگت چرا ـ

 :گفتم و دادم فشار اش سينه به رو سرم. نكنم ناراحتش تا كردم كنترل رو اشكام

 . خوردم سرما كمي. نكن نگران رو خودت مامان، نيست چيزي ـ

 :بابا
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 . اس خسته كن، بغلش داشتي دوست قدر چه هر بعد. حاال تو بياد بذار جان، فرنوش ـ

 :گفت و كشيد، كنار رو خودش هولكي هول مامان

 . كنم مي كار چي دارم نفهميدم كه بود شده تنگ براش دلم انقدر. نبود حواسم اصال سرم، به خاك ـ

 :گفتم و كردم، جوني بي ي خنده

 . باشم بغلت تو خواستم مي منم. نداره اشكال مامان، نكنه خدا ـ

 .درآوردم رو كفشام

 و كردم باز رو دستام تا دو يهو. برم كدوم بغل تو اول دونستم نمي. داشتم دوست رو دو هر. كردم باربد و فربد به نگاهي

. من برابر دو و بودن هيكلي دو هر كه چرا بود، اسمش اين البته. كردم بغل هم با رو دو هر انداختم تاشون دو گردن دور

 لباسشون اشكام دادم اجازه. كردم حلقه گردنشون دور رو دستام و گذاشتم شون شونه روي رو سرم. شدم مي گم بينشون

 . كنه خيس رو

 :گفتن كه شنيدم رو دوشون هر صداي. گرفت قرار كمرم روي و باال اومد دوشون هر دست

 . باران ـ

 . ندارن تمومي اشكام دونستم مي. كردم تخليه حسابي رو خودم. راست سمت يكي اون و گفت چپم سمت گوش تو يكي

 رو ام گونه و شدن خم دو هر بود گردنشون دور هنوز دستام كردم، نگاشون و برداشتم شون شونه روي از رو سرم

 . بوسيدن

 :گفت گوشم تو فربد

  شدي؟ آروم ـ

 . گرفت رو جوابش كردم چشماش به نگاهي. گرفتم مي آروم فربد بغل تو فقط ايران، تو
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 گذاشتم رو دستم و پايين آوردمش. شد كشيده بازوم سمت به نگام و رفت هم تو ام چهره. شدم بازوم درد متوجه تازه

 . روش

 :باربد

  شده؟ چي ـ

 :من

 . گرفت درد پانسمانم جاي نيست چيزي ـ

 :گفت نگراني با مامان

  چي؟ پانسمان ـ

 :گفتم نمايشي اي خنده با كنم، نگرانش خواستم نمي

 . آورد درش و كشيد رو زحمتش آرشام كه. شد بازوم حروم گلوله يه. نيست مهم هيچي، ـ

 :گفت و اومد، سمتم به مامان

  خوردي؟ تير تو ـ

 :گفت و گرفت، رو مامان دست. نبودن اتفاقات جريان در كامال بقيه ولي چيه جريان دونست مي بابا

 . نداره مشكلي و خوبه حالش ـ

 :گفت و كرد، من به نگاهي

 . رفته ازت خون خيلي بشي، بهتر تا كنم مي كباب جگر برات. كن استراحت كمي و كن عوض رو لباسات برو ـ

 :داد ادامه فربد به رو

  كردين؟ آماده رو باران لباساي ـ
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 :فربد

 . اتاقشه تو بله، ـ

 . منه براي گفتن مي كه رفتم اتاقي سمت به فربد كمك با

 :گفت نگراني با

 .نداري درستي حال كنم مي احساس بزني؟ حرف باهام خواي مي ـ

 :من

 . كنم عوض رو لباسام بذار ـ

 :فربد

 . بپوش رو لباست يام؛ مي تا بخورم آب رم مي من ـ

 :گفتم و برداشتم، سرم از رو شالم

 . بيار ليوان يه منم براي ـ

 . نبود خوب زياد حالم. نشستم تخت روي و كردم عوض رو لباسم

 :شنيدم رو فربد صداي و خورد در به اي تقه

  پوشيدي؟ ـ

 :من

 . آره ـ

 . كردن نگاه بهم و نشستن تخت ي لبه. داخل اومدن باربد و فربد و شد باز در

 :فربد
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  بدم؟ خبر يه ـ

 :گفت اونم دادم، تكون رو سرم

 . كرده زايمان سيما ـ

 :گفتم و خوردم، تكون جام تو

  جدي؟ ـ

 . پسر تا دو آره، ـ

 . كنه فرار خونه از بايد سيما ديگه، هيچي برن عموشون پسر به كن فكر پسر، تا دو برسه دادش به خدا واي، ـ

 :كردم زمزمه زيرلب

 . شدي دار عمو پسر سينا، عمو پسر ـ

 :من

  كي؟ ـ

 :فربد

 .... و تولدتون روز ـ

 .نشن نگرانم تا كردم مي حفظ بايد رو ظاهرم. بشم خارج ناراحتي و افسردگي تيپ از كردم سعي

 :گفتم باربد به رو

 . بيارم در بازي شوهر خواهر يكي واسه خوام مي چيزي، مختري دختري، كردي؟ كار چي تو ـ

 :فربد

 . كنن نمي نگاشم دخترا كه اس عرضه بي انقدر اين خبري، چه بابا، نه ـ
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 :گفت و رفت، فربد به اي غره چشم باربد

 . ساحلي درگير ماهه چند نزديك كه گي نمي رو خودت چرا نه؟ ره، مي داييش به زاده حالل گن مي كه شنيدي ـ

 :گفت فيلسوفانه حالتي با فربد

. كشم مي رو نازش دنيا آخر تا دونه مي. كنه مي ناز برام داره ساحلم. نگير جدي زياد تو نداره علمي ي جنبه جمله اون ـ

 . نداري همونم تو ولي دارم، رو يكي من حداقل

 :گفتم و پريدم، حرفشون بين

 . تا دو شما بحث و جر نه خوام مي جواب پرسيدم، سوال هستما من ـ

 :فربد

 . شه نمي گرم آبي تو داداش اين از نداره، عزيزم، ديگه نيست ـ

 :گفتم فربد به رو

  خبر؟ چه ساحل از ـ

 :گفت و كرد، پوفي

 . ده نمي آدم به كه حسابيم و درست خبر. كنه مي ناز هي و ده مي رو تلفنام جواب ميون در يكي. كنم عرض چه كه خبر ـ

 . كرد مي مقاومت برارش در هنوز ساحل كه بود اومده خوشم

 :من

  خبر؟ چه ايران از ـ

 :گفت حرص با فربد

 . بياره در سر چيز همه از خواد مي وقت اون و نبوده روز دو فضولي، قدر چه تو ـ
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 :گفتم و بوسيدم، رو باربد صورت بدم، اهميت كه اين بدون

 . تولدت براي اينم ـ

 :گفت و بوسيد، رو صورتم خنده با اونم

 . تو تولد براي اينم ـ

 :گفت و هم، به كوبيد رو سرامون گرفت قرار سرمون رو فربد دستاي كه بود باربد سر نزديك سرم

 . تولدتون براي اينم ـ

 . بود زده هم به رو سرامون محكم خيلي نامرد طور همين هم باربد. گذاشتم سرم روي رو دستم و گفتم آخي

 :گفتم حرص با

 . فربد بشكنه دستات ـ

 :گفت زنا پير مث باربد

 كسي و بشه بارون زيگيل هيكلت... ايشاا. بترشي و بشه بسته بختت... ايشاا بزنه گرمت زمين به خدا. ننه... ايشاا بگو ـ

 . نكنه نگات

 . بود شده چندشم هم و بود گرفته ام خنده هم

 :فربد

  نه؟ بپري، من به اي آماده تو ـ

 :باربد

 ! سرت تو خاك كني؟ مي حسودي ما محبت ابراز به حاال و بود پيشت باران سال چند. بدبخت حسود خودته، تقصير ـ

 :فربد
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 . ديوونه و خل دو هر ديگه اين، ديگه هم قل چه من به. بگين تبريك بهم و ببوسين رو ديگه هم و بشينين فردا تا بابا، برو ـ

 :باربد

 . ره مي داييش به زاده حالل ـ

 :فربد

 . وسط كشه مي رو مسخره ي جمله اين پاي شه، مي چي هر توام بمير خفه، ـ

 . كنن سكوت دو هر شد باعث كه خورد در به اي تقه

 . كنارم اومد و زد لبخندي دست به بشقاب. افتاد بابا به نگام

 :بابا

 . رفته ازت زيادي خون كردم، كباب جگر برات ـ

 شده ضايع خيلي ام قيافه كنم فكر. نخورم رو بدبخت گوسفند اجزا ولي بميرم بودم حاضر. نميومد خوشم طعمش از اصال

 . گرفت بل فربد كه بود

 :فربد

  كني؟ مي زهرمار مث رو خودت چرا رو ي قيافه ـ

 :باربد

 . انداختي جا رو برجش ـ

 :گفت و رفت، بهش اي غره چشم فربد

 . بسشه زهرمار همون. زهرمار برج بگم بهش نيست عصبي كه اين ننداختم، جا ـ

 . مصنوعيه من مث همه ي خنده كردم مي احساس
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 :گفت و گرفت، بابا از رو بشقاب فربد

 . ديم مي خوردش به خودمون خان، بهادر نباش نگران ـ

 . كرد جنسي بد ي خنده و زد باربد به چشمكي

 :گفت من به رو بابا

 . باران بخور ـ

 . دوختم بابا به و گرفتم جگر از رو نگام

  چي؟ خودتون بابا ممنون، باشه ـ

 :گفت رفت، مي در سمت به كه درحالي

 . بيرونه كردم، كباب هم خودمون براي عزيزم، نيست الزم تشكر ـ

 :گفت باربد كه زد، جگر به ناخونكي فربد. شد خارج اتاق از بابا

 . بخوره بايد عزيزم قل نكن، هوي ـ

 :فربد

 . هستم جگرا اين خدمت در خودم. نداريم نازكش جا اين ما. كنه مي ناز و داره تشريف لوس عزيزت قل ـ

 :گفت و گذاشت من پاي روي رو بشقاب باربد. كنه مي شوخي داره دونستم مي

 . بخور استفاده سوء منتظر و طلبه فرصت اين ـ

 . بود پر پرِ انداختم بشقاب به نگاهي

 :من

 . بخورم تونم نمي رو همه اين ـ
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 :گفت و كشيد، سمتم به رو خودش فربد

 . عزيــــــزم كنم مي كمكت خودم ـ

 :گفتم خنده با

 .ذارم نمي اختيارت در رو همه و شم نمي خر من. عزيزم و درد ـ

 :گفت جانب به حق

 . نگيره درد دلت خوام مي زني؟ مي حرف الكي چرا ـ

 :گفتم و برداشتم، بشقاب تو از جگري

 . خودت جون آره ـ

 :فربد

 . ات عمه جون ـ

 . دهنم تو گذاشتمش باالخره نخورمش بخورمش، داشتم شك. كردم نگاه جگر به و نزدم حرفي

 :فربد

  تو؟ كني مي جوري اين چرا ـ

 . خوردم رو بعدي ي تكه و گرفتم رو بينيم. نكنم حس رو طعمش تا كردم حبس رو نفسم بهش، توجه بي

 :فربد

 . داره افاده قدر چه واه، واه ـ

 :باربد

 . خوشمزگي اين به جگر سخته؟ برات تحملش انقدر خداييش ـ
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 :گفتم دماغي تو صداي با

 . آخرشه اس، خوشمزه خيلي ـ

 خجالت از حسابي هم اونا و كردم تقديمشون ستي دود. فربد و باربد به دادم رو بقيه و خوردم اي تكه هشت هفت، باالخره

 .اومدن در بدبخت جگر

 . دادم تكيه تخت پشتي به. شد خارج اتاق از بشقاب بردن ي بهونه به باربد

 . شد جدي و كرد نگام كمي نشست روم به رو

 :فربد

 . بزن حرف من با. خرابه حالت و ظاهرين هات خنده اين دونم مي كه من باراني؟ چته بگو ـ

 :گفتم بغض با

 . كردم مي بيشتري تالش كه اين يا و موندم مي پيشش بايد كنم مي فكر همش. خرابه اساسي خرابه، حالم آره ـ

 . كنه مي كار چي داره دونه مي اون. كني ناراحت رو خودت انقدر نبايد تو افتاده كه اتفاقي اين ـ

 :گفتم و كردم، نگاش حرص با

  شنيدم؟ رو آخرت ي جمله قدر چه دوني مي ـ

 . بست رو چشماش و كشيد عميقي نفس

 :گفت بعد و كرد، نگام عميق و كرد بازشون يهو

  باران؟ ـ

 . كردم نگاش منتظر

  بوده؟ بينتون چيزي شدي؟ سينا عاشق تو تو، ـ
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 ! وقت هيچ. نبودم سينا عاشق وقت هيچ من نه عاشق؟ شدم، ساكت حرفش از شوكه

 :گفتم قاطعيت با

. كردم مي زندگي باهاش كه دوستي. دوستام بهترين از يكي بود، دوست يه برام سينا. نبودم عاشقش وقت هيچ من نه، ـ

 اگه،. نگرانم خيلي، فربد نگرانم. داشت رو هوام موقعيتي هر در و نكرد درازتر گليمش از رو پاش وقت هيچ كه بود كسي

 . بخشم نمي رو خودم وقت هيچ. بخشم نمي رو خودم من بياد، سرش باليي اگه

 دستاش. كردم خفه اش سينه تو رو هقم هق. بردم پناه فربد بخش آرام آغوش به. شكست رو اتاق سكوت هقم هق صداي

 :گفت و كشيد، موهام الي رو

 . شه نمي هيچيش نزن، خود بي حرف ـ

 . شدم آروم تا كردم گريه بغلش تو انقدر

 :گفتم و كشيدم، كنار رو خودم

 . كني مي آرومم هميشه فربد، ممنون ـ

 :گفت و كشيد موهام الي رو دستاش. خوابوندم تخت رو و بوسيد رو ام گونه آروم

 . باران بخواب ـ

 . تونم نمي ـ

 .ببري بين از رو خودت نبايد توني، مي ـ

 :گفتم يهو

  دونه؟ مي ساحل ـ

 . شده چي دونن نمي و ندارن خبر سينا شغل از اونا نه ـ
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  بگه؟ بهشون خواد مي كي ـ

 . ساحلم نگران نداره، اي نتيجه هيچ اونا كردن نگران. نگه شايدم. زنه مي زنگ بهشون فردا بابات احتماال ـ

 . داره دوست رو سينا خيلي ساحل نگن، بهتره ـ

 خودت شه نمي پيدا سينا نخوابيدنت، با. بخوابي كن سعي ببند رو چشمات حاال. نگرانم گم مي كه همينه واسه دونم، مي ـ

 . شون اداره بري بايد هم تو فردا. كارا دنبال رن مي دارن باربد و بابات. داريم كار كلي فردا. كن استراحت و نزن گول رو

 . برم خواب به زيادي مدت از بعد شد باعث كارش، همين. چرخيدن مي موهام تو دستاش بستم رو چشمام

 خواب از و صورتم جلوي ميومد ها چشم اون با سينا ناراحت ي چهره. بخوابم راحت تونستم نمي. پريدم خواب از بار چند

 :شنيدم رو صداش كه بستم دوباره رو چشمام. شد خارج اتاق از ديد، رو حالم وقتي. بود سرم باال چنان هم فربد. پريدم مي

 .بخوابي بتوني تر راحت تا بخور رو قرص اين باران، پاشو ـ

 :گفتم و انداختم، قرص به نگاهي. گرفتم بود دستش تو كه رو آبي ليوان و قرص. نشستم جام تو

 چيه؟ ـ

 .بخوابي راحت كنه مي كمك. نيست قوي زياد بخشه، آرام ـ

 .خوام نمي ـ

 .باران نكن لج ـ

 . سيناست نجات و سالمتي كنه، مي آروم رو من كه چيزي تنها كار؟ چي خوام مي بخش آرام ـ

 :گفتم و گرفتم، طرفش به رو قرص و ليوان

 .بخواب برو هم تو. نيست مهم كنم، مي سر پريدنا خواب از همين با صبح تا ـ

  كني؟ مي لج داري كي با ـ
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 .باال كشيدم گردنم زير تا رو لحاف و كشيدم دراز تخت رو. ندادم رو جوابش

 :من

 .ببند سرت پشت رو در بيرون، رفتي ـ

 !نه يعني نه، بگم دونست مي

 :فربد

 !لجباز ـ

 .نبود مساعد زياد حالم. بستم رو چشمام و نگفتم چيزي

 سمت به اش دوباره لمس و ديدار اميد به رو دستم و باز سينا اميد به رو چشمام بار چند. پريدم خواب از بار چند دونم نمي

 .كردم دراز شد، مي بيداريم باعث كه ذهنيم تصوير

 .كنم استراحت ساعتي تونستم بعد و بود صبح شش ساعت پريدم، خواب از كه باري آخرين كنم فكر

 :گفت و زد، بهم لبخندي. بود فرنوش مامان. شدن باز چشمام موهام، الي دستي چرخيدن با

 .جان باران پاشو ـ

 :گفتم و انداختم، مامان به نگاهي. بود خسته چشمام

 چنده؟ ساعت ـ

 :مامان

 .نُه نزديكه ـ
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 طرف دو به بعد و قالب هم تو رو دستام و سرم باالي كشيدم رو دستام. دادم بدنم به قوسي و كش و نشستم جام تو

 نمايش به رو حلقم ته تا دهنم رو گذاشتم و آوردم پايين رو دستام از يكي. گرفت ام خميازه حال، همون تو. كردم بازشون

 .نذارم

 :گفت مهربوني با مامان

 .دنبالت ياد مي باربد. اينا بابات ي اداره بري بايد ولي اي، خسته دونم مي ـ

. خوابيدم مي تاپ با ماه، چند از بعد كه بود بار اولين. شلوارك يه و تاپ يه افتاد لباسام به نگام. شد خارج اتاق از مامان

 به كه بود مهمتري ي مسئله سري اين ولي. خوابيدم مي راحت شلوارك و تاپ با هميشه. داشتم رو عمرم خواب بدترين

 .بود ميون در هم زندگيم پاي سري اين. زد مي هم به رو زندگيم و خوابم كل

 مي. بودن قرمز كمي چشمام. زدم صورتم آب مشت يه و شدم دستشويي وارد. شدم خارج اتاق از و كردم عوض رو لباسام

 .اس گريه و خوابي كم خاطر به دونستم

 .خوردم صبحانه كمي و نشستم. بودن صبحانه خوردن حال در فربد و مامان آشپزخونه تو رفتم

 :من

 ياد؟ مي كي باربد ـ

 :مامان

 .برسه بايد كم كم شو، آماده برو ـ

 رو بودم آورده ايران از من و اش خونه از فربد كه رو هايي تونيك از يكي و رفتم اتاقم به. شدم بلند جام از و كردم تشكر

 .برداشتم هم رو كيفم و كردم سرم رو شالم. بيام در پريده رنگ حالت اون از تا كردم آرايش كمي. پوشيدم

 و شدم خيره دستم به آينه تو از. كرد كشش نخ كمي و خورد بهش ام حلقه نگين كه كردم مي درست رو شالم داشتم

 و پايين انداختم رو سرم. دادم قرارش شكمم روي به رو و پايين آوردم آروم رو دستم. ميومد دستم به حلقه. كردم نگاش

 .كردم لمسش ام ديگه دست با
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 :گفتم زيرلب

 سينا؟ كجايي ـ

 .برگشتم طرفش به لبخند يه با و دادم حالت تغيير سريع. اتاق تو اومد مامان بعدش و خورد در به اي تقه

 :مامان

 .دنبالت اومده باربد ـ

. بود تلويزيون ديدن حال در و بود نشسته مبل رو فربد. شدم رد كنارش از و بوسيدم رو اش گونه. دادم تكون رو سرم

 .پرسيدم مي ازش بايد. كارش سر ره نمي چرا كه بود سوال برام. شدم خارج خونه از و بوسيدم هم رو اون ي گونه

 به بود وايستاده سينه به دست و شده پياده ماشين از. نشست باربد خاكستري هاي چشم روي نگام و كردم باز رو در

 .بود داده تكيه ماشين به هم رو پاهاش از يكي و داده تكيه ماشين

 :گفت و زد، لبخندي ديدنم با

 .بياي ديگه ساعت يه بودم منتظر ـ

 :گفتم و رفتم، ماشين سمت به

 .برسم فرم و قر به كه جناب نيستم تو مث من ـ

 .شدم سوار منم. شد سوار و زد دور رو ماشين و رفت كنار در جلوي از

 .بود پشتمون هم ديگه ماشين يه كردم نگاه عقب به. داد تكون رو سرش و كرد نگاه آينه به. كرد تنظيم رو آينه و نشست

 :من

 كين؟ اينا ـ

 :باربد
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 .بنده محترم همكاراي ـ

 نشد؟ خبري سينا از ـ

 خوبي به. بود ناراحت اش چهره. باال آورد رو سرش دوباره همين براي كرد، مي رانندگي داشت. پايين انداخت رو سرش

 :گفت مكث با. بودن گرفته چشماش فهميدم مي

 .نيستيم مطمئن هنوز ما ولي ولي، هست خبرايي يه ـ

 .شدم نگران حالتش از

 :من

 .بكشم عذاب انقدر نذار بگو، خدا رو تو باربد؟ شده چي ـ

 :گفت خنده با و برگشت اولش حالت به دوباره

 .كنه پيدا درز نبايد اداره از خبرا يعني نيستيم، مطمئن گم مي وقتي فضولي؟ انقدر چرا ـ

 :گفتم نگراني و عجز با

 .باربد ـ

 .گفتم مي بهت نبايد همونم ـ

 هر از رو فكرم كردم سعي و بستم رو چشمام. شد مي تر دهنده آزار لحظه به لحظه افكارم.رفتم فرو فكر به و شدم ساكت

 .كنم خالي چيزي

 :باريد

 .شو پياده ـ
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 ي همه. بودن نظامي هاي ماشين دورمون تا دور كه بوديم وايستاده جايي. شدم خيره اطرافم به و كردم باز رو چشمام

 .شد كشيده باربد سمت به نگام و شدم پياده. بودن پوشيده فرم لباس رفتن، مي و ميومدن كه افرادي

 .افتاد راه بزرگي تقريبا ساختمون سمت به و گرفت دستش تو رو دستم

 :من

 نپوشيدي؟ فرم چرا تو ـ

 .باشم داشته اداري كار جايي كه اين مگر پوشم مي شخصي جا اين از بيرون معموال ـ

 تو رفتيم باالخره و گذاشت احترام نفر چند ديدن با هم باربد گذاشتن احترام باربد ديدن با نفري چند نگفتم اي ديگه چيز

 .شنيدم رو بابا صداي و زد در باربد. كرديم حركت اتاقي سمت به. ساختمون

 :گفت و گذاشت، احترام باربد. شديم وارد

 .سرهنگ جناب آوردم رو باران ـ

 :بابا

 .بري توني مي سروان ممنون ـ

 .رفت و كرد ول رو دستم باربد

 :بابا

 .جان باران بشين ـ

 .بود تنش فرم لباس نشست، روم به رو اومد هم بابا. نشستم روش بعد و كردم نگاه بود كرد اشاره كه صندلي به

 :بابا

 كنم مي كنترل رو ها بچه دور از بلكه ندارم، شركتي ها عمليات تو من كه دوني مي حتما ـ
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 :گفتم و دادم، تكون رو سرم

 بابا؟ شده خبر چه ـ

 :بابا

 .گم مي برات رو چيزايي يه من و گرديم مي بر دوباره. نگاري چهره واسه بريم و شو بلند فعال ـ

 :گفت مكث با

 قول؟ يه فقط ـ

 .دادم تكون رو سرم و كردم نگاش مضطرب

 :بابا

 منطقي دختر دونم مي. كنم ناراحت رو تو خوام نمي من كني كنترل رو خودت حرفام، شنيدن از بعد بدي قول بهم بايد ـ

 .درستن بشم مطمئن وقتي گم مي بهت موقع اون من نه يا درسته خبرا اين. شه مي مشخص ديگه دقيقه چند تا هستي

 :من

 بابا؟ ـ

 :گفت و گرفت، رو دستم

 تغييراتي يه سال، چند از بعد ولي. داريم رو آلن عكس. بگي ما به رو اونا ي چهره و بياي بايد. نكن فكر بهش ديگه ـ

 .بگي رو شون چهره ما به بخوبي تا كن تمركز. كرده

 .كرد حركت بود، نگاري چهره مخصوص كه اتاقي سمت به و كرد بلندم بابا. دادم تكون هولكي هول رو سرم

 چهره كامپيوتر، از استفاده با هم اونا و گفتم بهشون رو بودم ديده كه رو افرادش از تا چند و آلن ي چهره دردسر، هزار با

 تو سال چند و داشتن زيادي سوابق هم بقيه آلن، از غير به. گفتم براشون رو نفر چهار ي چهره من كال. ساختن رو ها

 .بودن زندان
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 بدونن خواستن مي. كردن هم بازجويي ازم. برگشتيم بابا اتاق به كشيد، طول ساعت سه تا دو كنم فكر كه كارا انجام از بعد

 .دادم رو جوابشون كرد، مي ياري ذهنم كه جايي اون تا منم. گفتن ما به چي و شده بدل و رد اونا بين حرفايي چه

 روي و رفت مي راه اتاق تو. خوندم مي اش چهره از خوبي به رو اين. بود نگران هم بابا. شديم اتاقش وارد بابا همراه

. گذاشتم بينشون رو سرم و دادم تكيه زانوم به رو دستام. داشت اداري كار بيرون بود رفته باربد. نشست نمي صندليش

 .بشه كمتر دردش تا آوردم مي فشار سرم به دستم هاي انگشت با. بود گرفته درد دوباره

 .پريد بابا رنگ كه گفتن چي دونم نمي. داد جواب سريع بابا. پروندم جا از تلفن زنگ صداي

 :بابا

 مطمئنيد؟ شماها ـ

 ....  ـ

 ديدي؟ خودت هاي چشم با سرگرد، ـ

 ....  ـ

 سنگين و آروم. شد اميد نا كل به كه گفت چي دونم نمي. بود اميدوار خواست مي خودش كه خبري شنيدن به انگار بابا

 .پيشونيش رو گذاشت رو دستش بست رو چشماش. صندليش رو انداخت رو خودش

 :كرد زمزمه آروم

 .گم مي تسليت شما به منم ـ

 رو چشماش. كردم نگاه بابا به باز نيمه دهن با. كردم جدا سرم از رو دستام. شد گرد چشمام بابا ي جمله آخرين شنيدن با

 .داد مي ماساژ رو پيشونيش انگشتاش با. بود داده تكيه پيشونيش به رو دستش و بود بسته
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 آخر ي جمله كردم مي احساس. بلندشم جام از كردم سعي و دادم تكيه مبل هاي دسته به رو دستام دردم، سر به توجه بي

 مي. جلوتر برم خواستم مي. بينم مي اشتباه رو بابا حالت و كردم پيدا بينايي مشكل كردم مي احساس. شنيدم اشتباه رو

 .نيومده سرش باليي و سالمه سينا كنم ثابت خودم به خواستم

 بي. نبود متوجهم انگار. رفتم بابا سمت به لرزون و آروم هايي قدم با. وايستم خودم پاهاي رو تونستم و باال كشيدم خودمو

 مشكلي يه و شدم كر و كور كنم ثابت خودم به تا رفتم مي جلو. رفتم مي جلو بود، افتاده هام شونه روي كه شالم به توجه

 .كردم پيدا

 .وايستادم ميز روي به رو. شد مي بيشتر هم چشمام و سينه قفسه سوزش شدم، مي تر نزديك بابا ميز به چي هر

 :كردم صداش لرزون صدايي با

  بابا؟ ـ

 فقط. بود نشده سرازير هاش گونه روي و نبود چشماش تو اشكي. بود قرمز چشماش! من خداي واي. كرد باز رو چشماش

 .كنم باور رو قرمزي اين دليل خواستم نمي من و بود قرمز چشماش

 .كرد نگام فقط و وايستاد روم به رو. رسوند بهم خودش و زد دور رو ميزش. شد بلند جاش از يهو و كرد نگام كمي

 :گفتم تشويقي و اميدوار حال عين در گيج حالت با

 .نزدي حرفي همچين شما. دونم مي. دارم مشكل نه؟من مگه ديگه، شنيدم اشتباه من شده؟ چي ـ

 .بگيرم اللموني آگاه ناخود شد باعث كه كرد نگام غمگيني حالت با بابا

 .گرفت دستاش تو رو هام شونه و داد تكون راست و چپ به رو سرش

 :كرد زمزمه رو اسمم لب زير

 . باران ـ
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 نمي و خواستم نمي. كنم باور خواستم نمي. ديدم نمي درست رو بابا صورت. بود شده تار جلوم و اشك از پر چشمام

 كارم يه ي عهده از كه ارزش بي منِ. احمق منِ. من خاطر به. كي خاطر به اونم. باشه اومده سرش باليي كنم قبول تونستم

 .نيومدم بر

 :گفتم بغض با و دادم، تكون راست و چپ به رو سرم

. بكشم عذاب من خواد نمي اون. بره جوري همين تونه نمي اون. مطمئنم من. نيومده سرش باليي و سالمه دونم مي من ـ

 بخوام اگه حتي. هست باهام آخر تا گفت خودش. ذاره نمي تنهام. دوستمه بهترين دونه مي اون. منتظرشم من دونه مي اون

 .... اون. كنه ازدواج بخواد اگه حتي. كنم ازدواج

 .بود نشسته ام گونه رو كه شد كشيده بابا دست سمت به نگام. موندم مات و اومدم خودم به صورتم سوزش با

 :گفت بغض با

 بياي؟ خودت به تا بشينه صورتت رو دست يه بايد چرا دي؟ نمي جواب كنم مي صدات وقتي چرا. رو من ترسوني مي ـ

 مي رو صدام االن. نترسون حالتات با رو من. باش مسلط خودت به ولي دارم ازت زيادي توقع دونم مي. باران باش آروم

 ! باران شنوي؟

 عاديه؟ غير من حالت گه؟ مي چي داره اين. كردم نگاش گيج

 :گفت و داد، فشار رو هام شونه

 . نيست طور اين ولي باشه دروغ بودم اميدوار خيلي ـ

 .كنم پيداش تونم مي دونم مي. دنبالش برم. برم خواستم مي. هيچي. بشنوم چيزي خواستم نمي

 .دويدم در سمت به و برداشتم مبل روي از رو كيفم. كشيدم بيرون بابا دست از رو هام شونه

 .بود شده زياد سرعتم

 :گفت مي بلند كه شنيدم رو بابا صداي
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 .نرو كن، صبر باران؟ ري مي كجا ـ

 هر. گن مي چي نيست و نبود مهم برام. گذشتم و زدم تنه خيليا به. كردن مي نگام تعجب با همه راهرو تو. دويدم توجه بي

 .اس زنده اون كنم ثابت خودم به و كنم پيداش بايد من. سيناست چيز مهمترين. بگن خوان مي چي

 از يكي. خورد سبزي سر پارك به چشمم. كردم نگاه اطرافم به. بودم شده خيابون وارد و شده دور نظامي ي محوطه از

 رو اتفاقات بايد. نوشتم مي بايد. آوردم بيرون كيفم از رو خاطراتم دفترچه. نشستم روش و كردم انتخاب رو ها نيمكت

 .نباشه روم فشار اين از بيشترين تا نوشتم مي االن همين

 .كنم پيدا رو سينا تا اميدوارم. اميدوارم من

 .دونم نمي كجا، از. كنم شروع خوام مي. لبمه رو لبخندي

*** 

 نمي يادم ازش هيچي كه زندگي. خودم زندگي از بود داستاني. نبود بدي داستان نظرم به. تمام و نقطه يه. رسم مي تهش به

 .ياد نمي يادم هيچي. ندارم حسي هيچ االن ولي گرفتم انس شخصيتش با. خوندم رو دفتر اين خواننده يه مث من. ياد

 .نداره فايده جوري اين. زنم مي سرم به آرومي ي ضربه و كنم مي مشت رو دستام. كشم مي سرم به دستي كالفه

 .اندازم مي خودم به نگاهي. رم مي آينه سمت به

 پيدا صورتم تو آشنايي از اي نشونه. اميدوار بهم، زده زل جوري همين. گم مي دارم رو آينه تو تصوير. نيست آشنا اصال

 ! دريغ اما كنه

 :شنوم مي رو آرشام صداي بعد و خوره مي در به اي تقه

  تو؟ بيام ـ

 :من

 . بيا ـ
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 .دستشه هم قرصم. داخل ياد مي ميوه آب ليوان يه با آرشام. دوزم مي چشم در به و گيرم مي آينه داخل تصوير از رو روم

 :گه مي و كنه مي اشاره تخته روي كه خاطرات دفترچه به. زنه مي بهم لبخندي

 خونديش؟ ـ

 :من

 . آره ـ

 اومد؟ يادت چيزي شد؟ چي ـ

 :گم مي و كنم، مي نگاش كالفگي با

 .ندارم ها نوشته اين به احساسي هيچ. نيست يادم هيچي نه، ـ

 .نزديكم ياد مي و زنه مي اميدواري لبخند

 :من

 چندمه؟ امروز ـ

 . هجدهاسفند ـ

 :گم مي و كشم، مي ام چونه به رو دستم

 .باشه سينا تولد بايد امروز نوشتم، دفتر تو من كه چيزايي اون طبق ـ

. گيرم مي جلوش رو دستم كف و دراز رو دستم. گيره مي سمتم به هم رو قرص و دستم ده مي رو ليوان. نزديكم ياد مي

 :گه مي و دستم تو اندازه مي رو قرص

 بي نيم و ماه يك نزديك. بياري ياد به رو مسايل زود انقدر باشي داشته توقع نبايد. اومدي هوش به كه روزه ده تازه تو ـ

 .بودي هوش
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 :من

 رسن؟ مي كي مهمونا. بگي درست تو شايد ـ

 :گه مي و ده، مي تكون سري

 .دنبالشون رفته بابات. نيار فشار خودت به زياد و نكن اذيت رو خودت. گم مي درست من كه باش مطمئن ـ

 .دم مي قورتش آبميوه با و ذارم مي دهنم تو رو قرص

 :گم مي و گيرم، مي آرشام سمت رو ليوان

 .ببينم رو فربد دارم دوست ـ

 .ام خونه رم مي ديگه منم. برسن تا كن استراحت كمي. بينيش مي ـ

 .بيرون ره مي آرشام. دم مي تكون رو سرم

 كه آدمايي اين كه كنم مي شك اوقات گاهي. كنم اعتماد كسي به تونم نمي. دارم بدي خيلي حس. كشم مي دراز تخت رو

 .هستن ها غريبه مث برام اونا. هستم احساسي هر از خالي من. دم مي حق خودم به. نباشن ام خانواده هستن، برم و دور

 .هستم ديدارش مشتاق خيلي كردم، فربد از خاطراتم دفترچه تو كه تعاريفي به توجه با

. گفتن خانواده اعضاي از برام ياد، نمي يادم هم خودم اسم حتي هيچي، ديدن وقتي. بود سرم باال مامانم اومدم، كه هوش به

 يه كه مادرش و پدر با تا ايرانه رفته گفتن بهم اونا ولي. ببينمش تا شدم مشتاق بودم، صميمي خيلي فربد با گفتن وقتي

 .كانادا بياد شن مي هم خودم مادر و پدر جورايي

 و بردم اسم ازشون كه آدمي همه اين بين. شدم مند عالقه فربد به فقط. ببينمشون دارم دوست. منتظرشونم من هم حاال

 .ببينمش دارم دوست كه اونه تنها. شدم جذب سمتش به كه فربده تنها نوشتم، دفترم تو شون درباره

 بيمارستان تو چشمم شدن باز با زندگيم اول انگار. گرفتم فراموشي من كه شد چي. شد جوري اين كه شد چي دونم نمي

 .بود پاك پاك ذهنم. شد شروع
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 .بپرسم بابا از خوام مي. نكردم كنجكاوي اش درباره زياد

 ام خانواده به چشمم و شم مي هال وارد. شم مي خارج اتاقم از و پايين يام مي تخت از. شم مي كردن استراحت خيال بي

 .افته مي

 به اوقات بعضي. كنه مي كمكم رفتن راه تو و گيره مي رو بازوم. ياد مي سمتم به و شه مي بلند جاش از ديدنم با باربد

 .ره مي گيج سرم خورده، سرم به كه اي ضربه خاطر

 :بابا

 جان؟ باران پايين اومدي چرا ـ

 :گم مي و شينم، مي مبل رو

 اومد؟ سرم بال اين كه شد چي بدونم خوام مي ـ

 خوندي؟ رو دفترت ـ

 .بله ـ

 شد؟ چي ـ

 :گم مي و كشم، مي آهي

 .هيچي ـ

 :گه مي و كنه، مي نگام ترديد با بابا

 .... شنيدي رو سينا مرگ خبر وقتي ـ

 كه اي غريبه. اس غريبه يه برام سينا. كنم مي نگاش يخ تيكه يه مث. بدونه رو العملم عكس خواد مي. كنه مي نگام مكث با

 .ياد نمي يادم و نديدم هم رو اش قيافه حتي
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 . بدم نشون واكنش سينا اسم برابر در بخوام كه هستم چيزي اون از تر احساس بي فهمه مي بابا

 :ده مي ادامه

 عمل دير من ولي. بري نذارن گفتم هم ها بچه از تا چند به. نداشت فايده ولي. اومدم دنبالت من. بيرون زدي اداره از ـ

 دختر گفتن و اومدن ها بچه از تا چند. پروند جا از رو ما ماشيني ترمز صداي. گذشت ساعت يك به نزديك. بودم كرده

 .افتادي زمين رو تو ديدم و بيرون اومدم. گرفتيم رو راننده. ره مي خون سرش از داره و افتاده زمين رو جووني

 :گه مي و كنه، مي پوفي

 و بود خورده سرت به ضربه. رسونديم بيمارستان به سريع رو تو. بكشن رو تو خواستن مي كه بودن شهروز آدماي ـ

 فرار طناز ولي. كنيم دستگير رو جمشيد و شهروز تونستيم خودمون، اطالعات و اونا از بازجويي از بعد. نبود خوب شرايطت

. بوديم اميدوار ما ولي. بياي هوش به دوباره بعيده گفت مي دكتر. بوديم نگرانت حسابي ما و كما تو بودي رفته تو. كرد

 ساحل. برگرده سيما و شاهين رامين، بابات، و مامان مارال، همراه تا ايران برگشته فربد. ببينيمت دوباره تا بوديم اميدوار

 .ياد مي هم

 :گم مي و دم، مي تكون رو سرم

 .شدن دستگير داستان منفي هاي شخصيت. گرفتينشون باالخره پس ـ

 :بابا

 . مونده طناز ـ

 و رم مي شالم سمت به. شده مي سرم نامحرم و محرم كه فهميد شه مي هام نوشته به توجه با. شه مي بلند آيفون صداي

 .اندازمش مي سرم روي

 هيچي ولي. كنم مي زندگي باهاشون ساله چندين كه ببينم رو هايي آدم تا دوزم مي در به چشم من و كنه مي باز رو در بابا

 .شون قيافه حتي ندارم، ياد به ازشون
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 جمعي ميون كه هستم اي غريبه كنم مي فكر. كنم مي غريبي احساس. در جلوي ره مي و بيرون ياد مي آشپزخونه از مامان

 بيان مهمونا تا ايستادم مبل كنار و تر عقب كمي. دارم رو حس اين شناسم نمي رو خودم چون. گرفتم قرار آشنايان از

 .هستن ام خاله و مامانم دم مي احتمال. شنوم مي رو نفر دو ي گريه صداي. داخل

 طرف اون بتونم تا دم مي حركت رو سرم فقط. خورم نمي تكون جام از. جلو برم مي رو سرم و دم مي جرئت خودم به كمي

 .كنه مي ام خفه داره كنجكاوي. ببينم رو در

 ولي كرده بغل رو مردي هم بابا. نداره اون از كمي دست هم مامان. كنه مي گريه بلند بلند و كرده بغل رو مامانم خانوم يه

. خوند اش چهره از شه مي رو اين. قراره بي خيلي. تو بياد منتظره كه افته مي پسري به نگام. نيست خبري آه و اشك از

 .افته مي نگام تو نگاش يهو و چرخونه مي سمتم به رو سرش

 دختر اساسي تيپش و مشكيه موهاش و ابرو و چشم. ياد مي سمتم به و زنه مي كنار رو نفر چهار اون و كنه مي نگام كمي

 .پسنده

 كيه؟ اين كه كنم مي فكر اين به شه، مي نزديك بهم قدم قدم كه طور همين

 . باشه فربد دم مي احتمال

 رو ها نسبت من البته. ذاره نمي عموم ولي سمتم بياد خواد مي ام خاله. كنن مي نگامون دارن و ما سمت برگشتن اينا مامان

 .كنه مي سردرگم رو من همين و نه يا درسته نيستم مطمئن. زنم مي حدس بابا حرف به توجه با

 :گه مي آروم صدايي با و كنه مي برانداز رو پام تا سر. كنه مي نگام ديگه كمي و ايسته مي جلوم مشكي مو پسر

 رو من من؟ ي ولوله خوبي. خودش براي اي ولوله. مقاومه خيلي شناسم، مي من كه باراني ياي مي هوش به دونستم مي ـ

 ياد؟ مي يادت

 .شدم بزرگ باهاش كه فربدي. فربده شم مي مطمئن زنه، مي كه حرفايي با

 :گم مي و كنم مي نگاش گنگ

 نه؟ فربدي، تو ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵١٠ 

 .بغلش تو رم مي آروم. كنه مي حلقه دورم رو دستاش

 :كنه مي زمزمه گوشم زير

 .فربدم من درسته، خبره؟ چه و شده چي رفت يادت ضربه يه با نامرد؟ شد چي ـ

 .اس فايده بي. بيارم ياد به رو گذشته كنم مي سعي و بندم مي رو چشمام. مونم مي بغلش تو كمي

 چشم با و همسرشه دسته تو دستش. ايستاده شوهرش و مامان كنار كه افته مي زني به چشمم. فربده ي شونه رو سرم

 .كنه مي نگاه من به منتظر هايي

 تو احساسي ولي كرده بزرگ رو من كه كسي همون دونم مي. كنم مي نگاه زن به و كشم مي بيرون فربد بغل از رو خودم

 دو و آويزونه دستام. كنه مي بغلم و سمتم ياد مي آروم آروم خودش. بگم آمد خوش بهش و جلو برم كه بينم نمي خودم

 . شنوم مي رو اش گريه بلند صداي. افتاده بدنم طرف

 :خاله همون يا مامان

 .باراني فريبام مامان مامان؟ شناسي نمي رو من باران؟ شدي جوري اين چرا ـ

 باهام كمي و كنه مي بغلم اونم. رسه مي بابا به نوبت مامان از بعد. كنار كشدش مي فربد. بزنه اي ديگه حرف تونه نمي

 .تفاوتم بي چنان هم من ولي زنه مي حرف

 هم اي ديگه دختر. كنه مي نگام و وايستاده پسري كنار. بچه دو با دختري. ايستادن در كنار كه افته مي نفري سه به نگام

 .مونه مي ثابت پسر هاي چشم رو و چرخه مي بينشون نگام. شده خيره بهم اشك از پر هايي چشم با كه هست

 .فربد عشق و سينا خواهر ساحل،. ساحله هم يكي اون و سيماست دستشه بچه كه اوني. باشه شاهين بايد اين

 :گه مي و كنه مي دراز پسر سمت به رو دستش. ايسته مي كنارم و جلو ياد مي فربد

 .ساحل و سينا عموي و من دوست شاهين، ـ

 .شكليه اين داستان سيناي هاي چشم پس. گيرم مي چشماش از رو نگام و دم مي تكون شاهين براي رو سرم
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 :گه مي و كنه، مي اشاره دسته به بچه كه دختري سمت به

 .جان شاهين همسر هستن، خانوم سيما ـ

. معصومن خيلي. شه مي كشيده ها بچه سمت به نگام. پره دستش دو هر كه شم مي متوجه ولي جلو برم مي رو دستم

 .گيره مي سمتم به رو ها بچه از يكي و جلوم ياد مي سيما دست. شينه مي لبام رو لبخندي آگاه ناخود. دارن خاصي لطافت

 كنار ذارم مي رو ترديد. بيفته دستم از ترسم مي كه ظريف و كوچولو انقدر. بگيرم دستش از رو بچه ترسم مي. دارم ترديد

 .كنم مي لمس رو اش گونه انگشتم سر با و گيرم مي رو بچه. كنم مي دراز رو دستام و

 .بوسه مي رو صورتم و كشه مي رو دستم. دم مي دست سيما به و كنم مي دراز رو دستم

 :گه مي و كنه، مي نوازش رو دستم

 باران؟ خوبي ـ

 . دم مي تكون براش رو سرم

 :گه مي و كنه، مي من دست به اي اشاره فربد

 .پرهام آقا يكي اون و هستن پدرام آقا ايشون ـ

. كنه مي نگام و كنه مي بازشون من ي بوسه با ولي اس بسته چشماش. بوسم مي و كنم مي نزديك لبم به رو پدرام دست

 .باباش هاي چشم مث. عسليه چشماش. عسليه

 :گه مي و كنه، مي دومي دختر به اي اشاره فربد

 .... و تو دوست خانومند ساحل هم ايشون ـ

 آبرو ولي من، خانوم يا من عشق بگه خواست مي دونم مي. كنه مي نگاه ساحل به چشمي زير و كنه مي قطع رو حرفش

 .نزد حرفي و كرد داري
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 نمي ولي يارم نمي خاطر به ازشون هيچي. ساحله و من ي نقشه و فربد اذيت و آزار ي درباره كه افتم مي هايي نوشته ياد

 پدرام به كه طوري به كنه مي بغلم آروم اونم. بوسمش مي و كنم مي دراز سمتش به رو دستم. زنم مي لبخند چرا دونم

 .نشه وارد فشاري

 نگاه من به و ايستادن هم كنار كه افته مي پسري و دختر به چشمم و گردونم مي بر رو سرم. شينه مي ام شونه رو دستي

 .باشه مارال بايد اين كنم مي فكر خودم با. فربده شبيه خيلي و مشكيه دختر هاي چشم. كنن مي

 .كنه مي نگام خيره و ده مي فشار محكم رو ام شونه

 :گه مي بغض همراه و شينه مي لبش روي لبخند

 .دوستت و خاله دختر مارالم، ـ

 رو اش بوسه جواب متقابال. بوسه مي رو ام گونه و كنه مي بغلم آروم. دستش رو ذارم مي رو دستم و زنم مي بهش لبخندي

 .كنم مي سالم هم رامين به. دم مي

 :گه مي كه شنوم مي رو سيما صداي

 .آرومه شاهين و من بغل تو فقط. نه باران به اما كنه مي غريبي همه به و قلقه بد خيلي پدرام جالبه ـ

 :باربد

 .كنه مي خودش جذب رو همه و داره مار مهره من مث ما خانوم آبجي ـ

 :فربد

 .كن تعريف بيشتر خودت از ـ

 :باربد

 !هستم تعريفي ـ

 :بابا
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 .كنن عوض رو لباساشون برن بذار. باربد كن بس ـ

 يه دارم دوست خيلي. شه مي عاشقش آدم. كنه مي نگام خيره درشتش و عسلي هاي چشم با. دوزم مي پدرام به رو نگام

 نمي دردش جوري اين. بگيرم گازش بعد و بذارم دندونام روي و دهنم تو كنم جمع رو لبام. آروم گاز. بگيرم لپاش از گاز

 .شه نمي اذيت لطيفش پوست و ياد

 .ياره مي ام سينه طرف به رو سرش و كنه مي باز رو دهنش. بوسم مي رو كوچولوش دست و دم مي تكونش كمي

 :گه مي اي بچگونه لحن با كه شنوم مي رو فربد صداي

 .مونده حاالها حاال اين شدن مامان تا. نيستا مامان اين شكموئه، آقا آي، آي ـ

 :گه مي و من، سمت كنه مي رو روش

 .بده بهش رو پدرام و پيشش برو. توئه اتاق تو سيما ـ

 .شم مي وارد و زنم مي در به اي تقه. رم مي اتاقم طرف به و ذارم مي ام شونه رو رو پدرام سر

 :گه مي و كنه، مي نگام تعجب با مارال

 .مودبه خيلي كه ديگه باران يه شدي. اومدي در شدت به خودت از. ها بوده كارساز خيلي ضربه اين بابا، نه ـ

 :گم مي مظلومي حالت با

 .خودم شم مي كم كم. ياد نمي يادم چيزي من خب ـ

 :ساحل

 .تو شدي مظلوم چه آخي، ـ

 :گم مي و سيما، سمت گيرم مي رو پدرام

 .گشنشه شكموت پسر ـ
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 :گه مي گيره، مي ازم رو پدرام كه حالي در سيما

 .نازي انقدر كه خوشگلم پسر بيا. عزيزم بيا. بره قربونش مامان كه الهي ـ

 و ده مي دست بهم خوبي حس كوچولو، موجود دو اين به كردن نگاه با! بينه مي پادشاه هفت خواب داره همچنان پرهام

 . شينه مي لبم رو لبخند آگاه ناخود

 .بشه سير تا خوره مي شير ولع با. كنم مي نگاه پدرام خوردن شير به لذت با

 :مارال

 .نكردي ترك رو عادتت هنوز. بد دختر كن درويش رو چشات ـ

 :گم مي و كنم، مي نگاه بهش تعجب با

 عادتي؟ چه عادتم؟ ـ

 !هيزي اومدنت، در خود از قبل مثل! هيزي ـ

 :گم مي و كنم، مي پرت سمتش به رو متكا حرص با

 .پندارد خود كيش به را همه كافر. مارال نده حرص رو من ـ

 :گه مي و كوبه، مي بهم رو دستاش

 !يادته كه هم المثال ضرب آفرين، ـ

 .رفته يادم كه گذشتمه نرفته، يادم كه زدن حرف. يادمه كه چي ـپس

. زنن مي مكش دارن و دهنشونه تو دوشون هر شصت. پرهام كنار تخت، رو ذارتش مي سيما و خوابه مي كم كم پدرام

 .شدن نمك با خيلي. دونه مي خدا كه انداختن راه ملوچي و ملچ چنان

 :ساحل
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 گشنشونه؟ مگه ـ

 :سيما

 .زنن مي مك رو انگشتشون همش كه دارن عادت ولي. سيرن داره؟ ربطي چه ـ

 :مارال

 .شن مي نمكي خيلي ـ

 :من

 .كنه چپشون لقمه يه داره دوست آدم ـ

 :ساحل

. شه مي شاهين و سيما هاي جغله اين ي ديوونه كه دونم مي. اس بچه عاشق اون. ببينه رو اينا سينا كافي. باران گفتي آي ـ

 . اش خونه برم امشب بايد. شده تنگ براش دلم قدر چه كه واي

 نداره وجود برادري دونه نمي. سوزه مي براش دلم. شه مي جمع صورتم آگاه ناخود و افته مي ساحل شاد ي چهره به نگام

 .ببيندش تونه نمي ديگه دونه نمي. نيست و

 :مارال

 شدي؟ ناراحت يهو چرا شده؟ چيزي باران ـ

 . يام مي بيرون فكر از

 :گم مي و دم، مي تكون رو سرم

 .پايين بريم بياين هيچي، هيچي، ـ

 .كنن مي نگام موشكافانه و مشكوك كمي
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 .نيست هيچي ـ

 :ساحل

 .كرديم باور هم ما و گفتي تو ـ

 .بسازم خودم از چيزي يه كنم مي سعي. اندازم مي كار به رو مخم

 :گم مي بنابراين

 .شد درگير فكرم كه همينه براي. ياد مي آشنا نظرم به گي، مي كه اسمي اين ـ

 :ساحل

 .برادرمه سينا گفتي؟ مي زودتر مردي مي ـ

 :من

 .پايين بريم حاال آها ـ

 .شيم مي خارج اتاق از

. كرده موهاش داخل رو دستش هاي پنجه و گذاشته زانوانش رو رو آرنجش شاهين. نشستن مبال رو و هم دور همه

 و باز چشماش كه تفاوت اين با شاهينه، مث هم رامين. هستن ناراحت هم بقيه. ناراحته اش چهره و اس بسته چشماش

 به احساس بي منِ كه سنگين قدري به. خيلي سنگينه، خيلي جو. قرمزه چشماش هم فربد و پايينه باربد و بابا سر. قرمزه

 .كنم مي حسش خوبي

 .ببينم رو سينا دارم دوست. داده دست بهم بدي حس

 .شه مي شنيده خوبي به ام خاله و مامان فين فين صداي

 به بقيه شه مي باعث كارش، اين با و كنه مي اي سرفه تك ما ديدن با و كنه مي بلند رو سرش. شه مي ما ورود متوجه بابا

 .بيان خودشون
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 :بابا

 اومدين؟ كي ـ

 :من

 .االن همين ـ

 .دوزه مي چشم ساحل به نگراني با و كنه مي بلند رو سرش فربد

 .ضايس فربد اين قدر چه كه واي

 :گه مي اضطراب با ساحل

 شده؟ چيزي ـ

 :فربد

 .خانوم ساحل نه ـ

 شده؟ چي شاهين ـ

 :بابا

 .دادن رو ها بچه دوستان از يكي مرگ خبر و زدن زنگ ايران از ـ

 :گه مي شك با

 نه؟ ديگه، همينه فقط ـ

 :بابا

 .دخترم آره ـ

 .اتاق سمت ره مي سيما و ياد مي ها جغله اون از يكي صداي
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 .شده چي و كشيد كجا به ساحل و فربد كار بدونم دارم دوست

 :گه مي گرفته صدايي با و شه مي بلند جاش از شاهين

 .بزنم دور رم مي ـ

 .شن مي خارج خونه از و شن مي بلند سرش پشت هم فربد و رامين

 .برگرديم زود كنيم مي سعي گه، مي حال همون تو و رسونه مي اونا به رو خودش دو با هم باربد

 :گه مي) مارال و من(ما به رو و كوبه مي بهم رو دستاش ساحل

 .بخريم كادو براش و بيرون بريم اومدن، كه اينا شاهين. ها بچه سيناست تولد امروز ـ

 سينايي. بودم سينا براي كادو فكر تو منم شايد. گريه زير زدم مي االن قطعا بودم، قبلي باران من اگه. ياد مي درد به قلبم

 ولي كردنش پيدا براي دادم، مي اميد خودم به كار اين با. كردم مي جمع رو اونا و گرفتم مي كادو براش. الجسده مفقود كه

 .نيستم باران اون من

. بودن مقصر حس. فراموشيم و لعنتي تصادف اون از بعد حس اولين. گيره مي رو وجودم كل وجدان عذاب مث حسي يه

 .داشت برنمي سرم از دست هم حاال و بود همراهم تصادف از قبل درست كه حسي

 من، عرضگي بي و منه موندن زنده براي اون مرگ و منه تقصير همش فهميدن مي ساحل و اش خانواده اگه. كردم بغض

 .... كه اين يا يان نمي سمتم ديگه و صورتم تو كنن مي تف دن؟ مي نشون خودشون از رفتاري چه

 .نكنن شك بهم تا بزنم لبخند كنم مي سعي

 :ساحل

 حاال. داره نمي بر كارش از دست. كار و كار همش. باشه خودمون پيش بايد رو عيد. ايران كشونمش مي شده كه زورم به ـ

 يه ماهي وگرنه نداره، عهده به سنگيني وظايف و نيست مملكت جمهور رييس خوبه داره؟ كار قدر چه شركت يه مگه

 . ده نمي جواب كه هم رو گوشيش. زد نمي زنگ هم بارش
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 :مارال

 .داري پري دل چه. توام بابا خوب ـ

 :ساحل

 .بزنم كله و سر تونم نمي كه بابام و مامان با. بس و دارم رو ديوونه و خل داداش دونه يه همين فقط من. پره كه چي پس ـ

 .باشه دردم روي سرپوشي تا شه مي تر رنگ پر لبم روي ي مسخره لبخند و گيره مي درد بيشتر قلبم

 :من

 ساحل؟ ـ

 جانم؟ ـ

 شد؟ چي فربد ي قضيه ـ

 :گه مي و ده مي چروك رو پيشونيش

 اي؟ قضيه چه ـ

 . ديگه نقشمون ـ

 ! آها ـ

 : گه مي شده گرد هايي چشم با و من سمت گرده برمي يهو

 يادته؟ تو ـ

 .خوندم ام دفترچه تو نه، ـ

 :گه مي و ده مي تكون رو سرش
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. شد مي پررو بازم خواستم، نمي وقت اگه كه دوني مي. كنم فكر تا خوام مي وقت گفتم بهش پيش هفته چند. ديگه هيچي ـ

 .دوني مي بهتر كه خودت. نگير جدي زياد تو. مثال البته كردنم، فكر حال در چنان هم منم

 :گه مي و زنه، مي شيطاني لبخندي

 .كنم مي معطلش جوري اين هم اي هفته چند ـ

 .خوبه ـ

 .بذارم ميون در سينا با بايد ـ

 .شم مي ساكت و كشم مي آهي

 :گه مي كه شنوم مي رو مامان صداي

 .گردن مي بر شب ها بچه. غذا براي بياين ـ

*** 

 .خرابه اساسي حالشون و سرخه سرخ هاشون چشم. خونه اومدن تازه. شبه نه نزديك

 :گه مي و ره مي شاهين سمت به نگراني با سيما

 .... كه دوستته كدوم تو؟ شدي جوري اين چرا ـ

 :گه مي و كنه، مي ميوني در پا فربد

 .نزن حرفي اش درباره االن. كنم مي خواهش سيما ـ

 .عقب ياد مي و شه مي ساكت سيما

 :گه مي عصباني صداي با و ذاره مي جلو قدمي ساحل
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. دين نمي جواب رو ماسماسكاتون اون كدوم هيچ. سينا پيش برم خوام مي بودم گفته بهتون خوبه اومدين؟ دير انقدر چرا ـ

 برم خواستم مي خودم. بياين كه منتظرتونم حاالست تا كي از. قايلين ارزش براش قدر چه واقعا. تولدشه شبه امشب مثال

 .... قدر اين كه بگم بهتون چي دونم نمي من. نذاشتن بهادر آقا ولي

 :زنه مي داد شاهين يهو

 .نيست خوب ماها از كدوم هيچ حال. شو ساكت. ساحل شو ساكت ـ

 :گه مي كنان زمزمه و شه مي آروم صداش

 و باشه شوخي هميشه مث بودم اميدوار. نبود اون ولي بوديم جا اون االن تا. بوديم سينا ي خونه ما. كدوممون هيچ حال ـ

 .... ولي كنه شوخي باهامون

 :گه مي و گيره، مي رو شاهين بازوي آروم فربد

 .رفيق باش آروم باش، آروم ـ

 :گه مي حرص با شاهين

 فهمم مي وقتي بگيرم؟ آروم جوري چه كجاست، جسدش حتي دونم نمي وقتي باشم؟ آروم جوري چه باشم؟ آروم ـ

 به دلتنگيش و خواهرش قراري بي بينم مي وقتي اومده، سرش به باليي چه دونم مي وقتي كرده، پنهون ما از رو شغلش

 . بده رو من جواب يكي ها؟ بگيرم؟ آروم جوري چه رسه، نمي جايي

 گچ عين رنگش. هوشه بي و سالن كف افتاده ساحل. كنم مي نگاه كنارم به چرخونم مي رو سرم شخصي، افتادن صداي با

 .شده

 .كنارش زنم مي زانو

 آروم و ساحل صورت رو ذاره مي رو دستاش. زنه مي زانو و كنارم ياد مي فربد. سردن سرد. دستام تو گيرم مي رو دستاش

 .ده نمي جواب ساحل. كنه مي صداش
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 :گه مي داد با تقريبا و كنه مي نگاه شاهين به عصبانيت با فربد

 . تو و دونم مي من بياد، سرش باليي اگه خدا به كني؟ كنترل رو خودت توني نمي شاهين؟ كردي بود كاري چه اين ـ

 و ساحل زانو و گردن زير اندازه مي رو دستش سريع. داره مي بر ميزه روي كه رو آبي ليوان و كنه مي دراز رو دستش

 .فرش روي ريزه مي ليوان از آب كمي. كنه مي بلندش

 من، به توجه بي. بشم كشيده باال و جلو سمت به كمي منم شه مي باعث فربد كار و گرفتم دستام تو محكم رو ساحل دست

 .كوبه مي بهم محكم رو در و ره مي مهمان اتاق يكي سمت به

 .رسه نمي) دقيقه(مين به مطمئنم. افته مي اتفاق ثانيه چند تو حرفا و اتفاقات اين ي همه

 العمل عكس دادن نشون براي قدرتي ولي شن مي متوجه همه شايدم. شه نمي فربد عادي غير رفتار متوجه كس هيچ

 .ندارن

 مي پيشونيش به پي در پي هايي ضربه و كرده مشت رو دستش. ده مي فشار بهم رو چشماش. شينه مي مبل روي شاهين

 .زنه مي حرف خودش با لب زير و زنه

 تو نداشتن، خبر كه اونايي و شاهين حرفاي و ساحل حال شوك تو داشتيم خبر سينا مرگ از كه ماهايي. شوكن تو همه

 .خبر شنيدن شوك

 با و گيره، مي دستاش تو رو شاهين ي كرده مشت دست و شينه مي كنارش. شاهين سمت ره مي لرزون هايي قدم با سيما

 :گه مي پته تته

 ....و راستن حرفات كه نگو نگو، نكن، شاهين ـ

 :گه مي حالي بي با شاهين

 . رفته پيشمون از هميشه براي نيست ديگه سينا. راسته چي همه راستن، ـ

 :گه مي و كنه، مي بلند رو سرش
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 چون شده شهيد اون. كنه مي فوت عمليات تو كه كسي سينا بوده؟ پليس يه من ي عرضه بي ي برادرزاده شه مي باورت ـ

 بهترين از يكي پرت حواس و شوت سيناي اون شه مي مگه. سيما شه نمي. كنم باور تونم نمي. بوده كارش انجام حال در

 باشه؟ كانادا پليس هاي

 .شم مي بلند جام از. ساحله پيش دلم شم مي جوري يه كنم گوش خوام نمي

 سريع شاهين. شم مي متوقف ياد، مي اتاق از كه ساحل ي ضجه صداي شنيدن با ولي دارم مي بر اتاق سمت به رو اول قدم

 .شم مي مانعش و جلوش اندازم مي رو خودم كه اتاق سمت بره خواد مي. شه مي بلند جاش از

 :شاهين

 .باران كنار برو ـ

 . اندازتش مي سينا ياد چشمات باشه، پيشش فربد فعال بذار ـ

 .كشه مي كنار مكث كمي با. ده مي فشارشون و چشماش رو ذاره مي رو اش سبابه و شصت انگشت

. كنم گوش مجبورم. مجبورم ولي كنم، گوش زنه مي صدا رو سينا كه ساحل فرياداي به خوام نمي. كنم گوش خوام نمي

 .دونم مي اتفاقات اين تمام مسبب رو خودم. بد خيلي. بده خيلي گناه احساس

 .كرد مي رو زندگيش گنده و مر و سر هم سينا زد، نمي سرم به اومدن كانادا هوس احمق من اگه

 .كردم مي نگاه قصه يه آدماي مث اونا به كه مني. من حتي. نشسته اشك به ساحل هاي ضجه از همه هاي چشم

 .ساحلم دوست من. رم مي در سمت به و دم مي جرئت خودم به

 .دم مي فشار هم به رو چشمام. شنوم مي بهتر رو ساحل هاي گريه صداي. درم پشت

 .بندم مي سرم پشت رو در. شم مي اتاق وارد بزنم در كه اين بدون

 و لرزه مي. قرمزه و خيس خيس صورتش. شده شكسته مدت، همين تو كنم مي احساس. بچه يه مث. فربده بغل تو ساحل

 .بزنه حرف خواد مي بازم ولي بريده رو امونش هق هق. زنه مي حرف زور به
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 .افته مي بهم ساحل نگاه

 :گه مي گريه با

 من مگه. بشنوم رو مرگش خبر بايد من و تولدشه امروز. نبود بشو آدم داداشم. نشد. كنه آدمش كسي نشد وقت باران بيا ـ

. كنه مي شوخي باهامون داره هميشه مث بگو. دروغه بگو. باران بگو بهم تو نه؟ مگه نمرده، مرده؟ چرا كردم؟ گناهي چه

 .باران بگو بهم. خنده مي كارام اين به داره و در پشت االن بگو

 .كنار ره مي فربد. رسونم مي بهش رو خودم دو با. ريزن مي صورتم رو بيشتري شدت با اشكام

 :ده مي ادامه و گيره، مي جا بغلم تو ساحل

. افتاد مي راه گفتن سالم س تو داشت تازه. نگرفت ياد. نشد ن كنه؟ خداحافظي و سالم گفتم بهش قدر چه چ دوني مي ـ

 ر امروز سالشه؟ چند مگه. هست ه بگو باران. بدم يادش خداحافظي نتونستم وقت هيچ. رفت خداحافظي خ بدون نامرد

 . سال نه و بيست تو رفته

 يه شخصيت عنوان به رو سينا فقط كه مني. سخته منم براي زدن حرف. پشتش كشم مي رو دستام. كنم مي هق هق خودمم

 .كردم زندگي باهاش كه كسي نه شناسم، مي داستان

 . ببينه جوري اين اي رو تو نيست راضي سينا سي ساحل باش ب آروم آروم، ـ

 .شه مي تر شُل و تر سنگين داره كنم مي حس. گه مي چي فهمم نمي. زنه مي حرف لب زير ساحل

 .گيره مي بغلم از رو ساحل و سمتم ياد مي سريع فربد

 :گه مي داد با

 . زود زودباش، اورژانس، بزنن زنگ بگو ـ

 :گم مي بابا به عجله با و كنم مي ترك رو اتاق. شم مي بلند جام از زور به. افته مي ساحل بسته هاي چشم به نگام

 . بده ب ساحل حال حال اورژانس بزنين زنگ ـ
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 . افتم مي و پيشونيم رو ذارم مي رو دستم بينم مي تا دو رو بابا ره مي گيج داره سرم

 .منه سمت به بقيه آوردن هجوم و پرهام و پدرام ي گريه صداي شنوم، مي كه صدايي آخرين

 .هستم اتاقم تو. كنه مي گريه داره كه بينم مي سرم باالي رو مامان كنم، مي باز كه رو چشمام

 :گم مي و برم، مي سرم سمت به رو دستم

 خوبه؟ ساحل مامان؟ شد چي ـ

 .شه مي متوجهم تازه

 :مامان

 باران؟ خوبي ـ

 :گم مي و دم، مي تكون رو سرم

 شد؟ چي ساحل ـ

 بوده روت كه فشاري خاطر به هم تو. بودش انداخته روز اون به و بود شده وارد بهش عصبي شوك. بيمارستان بردنش-

 .هوشي بي كه شه مي ساعتي چهار سه، شدي هوش بي

 .شبه نصف يك نزديك. ره مي ساعت سمت به نگام

 :گم مي و زنه، مي حلقه چشمام تو اشك

 كجان؟ بقيه ـ

 يه و زدن زنگ. اداره رفتن باربد و بابات. كرد مي گريه قدر چه دوني نمي. هاشه بچه پيش سيما. بيمارستانن شاهين و فربد

 پيش فرستادمش ولي بود جا اين االن تا مارالم. بيرون زدن تايي دو كه شد چي دونم نمي. دادن بهشون رو مهم خبر

 .بودن خسته خيلي. خوابن هم بهنام و فريبا. شوهرش



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵٢۶ 

 :گم مي مامان به و دم، مي تكون رو سرم

 .بخواب برو هم شما ـ

 .بخوابه بره كنم مي راضيش باالخره ولي كنه مي مخالفت خيلي

 فكر از اومدن در براي شايد. اندازم مي بهشون كلي نگاهي. رم مي كتابام سمت به و شم مي بلند جام از مامان، رفتن از بعد

 .باشه خوب خيال و

 بهش و كنم مي پبداش. باشه شده سيو فربد اسم به كه گردم مي اي شماره دنبال و دارم مي بر رو گوشيم. ساحله پيش دلم

 .زنم مي زنگ

 :فربد

 باران؟ جانم ـ

 خوبه؟ ساحل فربد، سالم-

 :گه مي و كشه، مي آهي

 .خوابيده بخش آرام زور به ـ

 ياين؟ مي كي-

 خوبي؟ تو بيدارشه، خواب از و بشه تموم بايد سرُمش. باشه شده روشن هوا برگرديم ما تا كنم فكر-

 .ممنون-

 .باران بخواب برو-

 .باشه-

 .لپت رو بوس يه بخير، شبت-
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 .تو لپ رو بوسم يه بخير، هم تو شب-

 موقع فربد و من دونستم مي و بودمش ديده ام دفترچه تو بار چند. نبودم غريبه »لپت رو بوس يه« ي جمله اين با

 .كنيم مي استفاده جمله اين از خداحافظي

 .رم مي كتابا سمت به و ميز رو ذارم مي رو موبايلم

. جلو برم مي رو چپم دست. دم مي ماساژ راست دست با رو گردنم. مونه مي »فرخزاد فروغ ديوان« اسم به كتابي روي نگام

 .شه مي خشك انگشتمه تو كه درخشاني ي حلقه روي نگام ولي بردارم رو كتاب خوام مي

 كه اين از و وفاييم بي از. شه مي جمع چشمام تو اشك دوباره. كنم مي نگاه حلقه به و صورتم جلوي يارم مي رو دستم

 .دارم مي بر رو كتاب و جلو برم مي رو دستم دوباره. كنم مي بازي حلقه با كمي. نيست يادم هيچي

 كه رسم مي شعري به. هستم هم فروغ اشعار خوندن حال در ريزم، مي اشك كه طور همين. اندوهه و درد از پر اشعارش

 .كنه مي ديوونه رو من

 .بار چندمين براي شعر، خواندن به كنم مي شروع هق هق با

 

 رويا«

  سرد خلوتي و ماندم من باز

  دور اي بگذشته ز خاطراتي

  درد و حسرت با كه عشقي ياد

  گور دل در شد خاموش و رفت

  اميدم هاي ويرانه روي

  افروخت شمعي افسونگري دست
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  مرده

  را آتشش پر چشم يي

  دوخت من چشم بر گور دل از

  اوست اين واي اي كه كردم ناله

  هراسي نگاش از دلم در

  كرد گذر لبانش بر اي خنده

  شناسي مي مرا هوسران كاي

  لرزيد اندوه فرط از قلبم

  بودم ديوانه كه من بر واي

  را او كشتم من كه من بر واي

  بودم بيگانه چه او با كه وه

  او

  رنج جز به و سپرد دل من به

  او حاصل من عشق از شد كي

  بست مرا چشم كه غروري با

  او دل بروي نهادم پا

  دادم اندوه و رنج او به من

  نشاندم سياهش خاك به من
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  خدايا خدايا من بر واي

  كشاندم گورش آغوش به من

  پيچيد ناله لبم سكوت در

  لرزيد مستانه شمع شعله

  من چشم

  ها تيرگي دل از

  ديد ها چشم آن در اشكيي قطره

  دويدم پشيمان طفلي همچو

  خواري به افتم پايش در كه تا

  بودم ديوانه كه بگويم تا

  آري رحمت من به تواني مي

  كرد سرنگون را شمع دامنم

  رفت فرو سياهي در ها چشم

  صبر كن، صبر مرو، كردم ناله

  رفت گفتگو بي رفت او ليكن

  بودم ديوانه كه من بر واي

  نشاندم سياهش خاك به من

  را او كشتم من كه من بر واي
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 »كشاندم گورش آغوش به من

 

 :كنم مي زمزمه زيرلب

 .كشاندم گورش آغوش به من. كشاندم گورش آغوش به من ـ

 .گيره مي خوابم كه كنم مي تكرار لب زير رو جمله اين و كنم مي گريه انقدر

 .سوزن مي كه هايي چشم با. خوابم مي و خونم مي حفظ از رو شعر من و سينمه رو فروغ ديوان

*** 

 .شم مي بلند كردن، گريه حال در همه و صبحه شش نزديك. پرم مي خواب از شه مي شنيده بيرون از كه صدايي و سر با

 .اندازم مي سرم روي هم رو مشكيم شال و پوشم مي مشكي بلند آستين بلوز همراه به رو رنگي مشكي بلند دامن

 .خوابيدن مبل روي كه رنگيه پرهام و پدرام لباس فقط. پوشيدن مشكي لباس همه. بيرون رم مي

 !نشدن بيدار صدا و سر اين با جوري چه دونم نمي

 پيش هم رامين و مارال. ده نمي اهميت ساحل و فربد ي رابطه به كسي ديگه. رو شاهين سيما و كرده بغل رو ساحل فربد،

 .رو مارال رامين و ده مي دلداري رو رامين مارال،. همن

 !كنه؟ مي كار چي جا اين اين صبح اول صبح. دم مي رو جوابش جوري همون منم. كنه مي سالم بهم سر با. اومده هم آرشام

 بهم حسي. بودن رفته چي براي باربد و بابا بدونم بودم كنجكاو خيلي. برگشتن اتاق از من شدن خارج از بعد هم باربد و بابا

 .مربوطه سينا مرگ به دليلش گفت مي

 صداي ديگه خوام نمي. بكشم عذاب اين از بيشتر خوام نمي. بشن ساكت تا بزنم داد سرشون دارم دوست. سرم به زده

 .بشنوم رو هاشون گريه

 :زنم مي داد بلند صداي با
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 بگرديم بعد و كنيم جمع رو خودمون بايد اول. رسين نمي جا هيچ به كاراتون اين با. نكنين گريه انقدر كنين، بس ـ

 .بده عذاب رو من و بره كنه مي غلط سينا. رو بساط اين كنين جمع. دنبالش

 بلند. كنم مي گريه بلند صداي با. تركه مي بغضم و زمين رو زنم مي زانو. نقيضن و ضد حرفام. گم مي چي دارم فهمم نمي

 .اونا ي همه از تر

 : گم مي داد با كه كنه بلندم خواد مي. سمتم ياد مي كه افته مي آرشام به نگام

 .نزن من به دست ـ

 .شه مي بلند گريه صداي دوباره. بشينم زمين روي جا، همون ذاره مي و كنار ره مي

 .شينه مي كنارم ياد مي باربد

 :گم مي و سمتش، گردونم مي بر رو سرم

 كرده؟ فوت جوري چه سينا اصال كرد؟ پيدا رو آلن شه مي جوري چه شد؟ جوري اين چرا ـ

 .كنه مي بلندم و بازوم زير اندازه مي رو دستش

 :باربد

 .ري مي حال از دوباره. نيار خودت به فشار. اتاقت تو بريم پاشو ـ

 .گردم مي بر اتاقم به باربد كمك با

 :من

 .سواالمم جواب منتظر ـ

 :گه مي باربد و شينيم، مي تخت رو دومون هر

 .كرديم پيدا رو آلن ـ
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 جدي؟ ـ

 :گه مي و ده، مي تكون رو سرش

 .رو اش جنازه البته آره، ـ

 :گم مي بهش و گيرم مي رو دستش مچ كه بيرون بره و بلندشه خواد مي

 .مرده جوري چه سينا بگو من به كجا؟ ـ

 .باران بعد واسه بذار. نيست خوب زياد حالت. نيست وقتش االن ـ

 .بگو من به االن همين نكرده، الزم ـ

 :كنه مي شروع و كنارم شينه مي

 به اونا اگه. ديگه كشورهاي به بفرسته رو داروها زودتر چه هر گيره مي تصميم تو، فرار از بعد روز دو يكي آلن ـ

 داروها اين. كنه كار چي بايد دونسته مي خوب اون. بوده اونا همراه سينا. شديم مي بدبخت همه رسيد، مي ديگه كشورهاي

 .گرما و نور حساسن، چيز دو به

 :كشه مي آهي

 دستگير رو آلن تا كرديم اعزام مكان به رو مامورا از تعدادي. بوديم زده رو آلن رد ماها كنه، فوت سينا كه اين از قبل ـ

 دارن مواد اين كه اي ديگه قابليت. كردن مي حمل رو مواد اون نفت، حمل اسم به. برن خواستن مي كشتي يه با اونا. كنن

 كه رسونن مي كشتي به رو مواد قايق با. گيرن مي خودشون به رو همون بوي و شن مي همون رنگ دقيقا نفت، تو كه اينه

 به خرد خرد رو مواد. كشيده طول روز دو كارشون همين، خاطر به. كنن مي حمل هم با رو همه جا اون از و بوده دريا وسط

 .نكنه شك بهشون كسي تا رسوندن كشتي

 :گه مي و ياره، مي فشار پيشونيش به انگشتش با

 .شد نمي جوري اين كرديم مي عمل زودتر ما اگه شايد ـ
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 :بده ادامه تا دوزم مي چشم بهش منتظر

. نتونستم و نشد داليلي به ولي برم، خواستم مي منم. بدن انجام رو عمليات تا فرستاديم صبح سه نزديك رو نيروهامون ما ـ

 ....و شه مي منفجر كشتي ما، نيروهاي رسيدن با زمان هم

 ....سينا يعني شه؟ مي منفجر ـ

 :گه مي و ده، مي تكون رو سرش كالفگي با

 تو هم پسرش و آلن. ميرن مي بودن كشتي تو كه افرادي همه. ببره بين از رو مواد تا بوده سينا كار. شه مي منفجر آره، ـ

 بدنش كه بينه مي رو سينا سرگرد، شه، مي منفجر كشتي كه كه اين از بعد. ميرن مي هم اونا نتيجه در و بودن كشتي

 ما به سربازا از يكي. الجسده مفقود و نبوده ازش اثري هيچ. كنن نمي پيداش ولي گردن مي. آب تو شه مي پرت و سوخته

 روز اون سرگرد، خود كه اين تا بوديم اميدوار هم باز ما ولي. ديده خودش هاي چشم با رو چيز همه سرگرد كه داد خبر

 تو شدنش پرت با بود، مي بودنش زنده براي هم احتمالي اگه نداره، وجود سينايي ديگه كه شديم مطمئن ما و گفت بابا به

 .ره مي بين از كامال آب،

 :ده مي ادامه

 .اداره رفتيم همين براي ما و كردن پيدا ديشب هم رو ويكتور و آلن ي جنازه ـ

 .شنوم مي رو دوقلوها ي گريه صداي باربد، حرف پايان با زمان هم

 :گم مي حالت همون تو. بزنم پلك كه اين بدون. شم مي خيره ديوار ي گوشه به

 .نوشتم رو همه. گذاشت رو جونش كار اين واسه و نذاشت. بشن خارج مواد ذاره نمي بود گفته بهم ـ

 كار. شدن سينا كردن پيدا درگير هم كشور مقامات. نيست بينمون ديگه ديگه، كه حيف،حيف. بود كار اين اليق واقعا ـ

 .كرد كاري شه نمي كه اين مثل ولي نشه پيدا اش جنازه كه نيست حقش اين و داده انجام بزرگي و مهم خيلي

 :گم مي لرزون صدايي با
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 بذاري؟ تنهام شه مي ـ

 و سمتم گرده مي بر حال همون تو و گيره مي دستش تو رو در ي دستگيره. شه مي بلند جاش از مكث با و زنه نمي حرفي

 .كنه مي نگام نگران

 :گم مي و زنم، مي لبخندي زور به

 .بيام كنار خودم با خوام مي ـ

 .شديم عمل وارد دير كه هستيم ما اون بگرديم، مقصر دنبال بخوايم اگه. ندون مقصر رو خودت ـ

 .بيرون ره مي اتاق از

 .كرد فكر بهش بشه كه چيزي هر از خالي خاليه، ذهنم ولي بياد يادم اش چهره كنم مي سعي و يارم مي فشار مغزم به

 صداي. كنم مي پاك دستام كف با رو صورتم روي اشكاي. كنم مي فوت و خونم مي فاتحه روحش شادي براي لب زير

 .مادرشم و پدر العمل عكس نگران. شه مي شنيده هم هنوز ساحل ي گريه

 كي صبح موقع اين يعني. نيست كنم ول و زنگ رو گذاشته رو دستش يكي. ياد مي در صدا به كه شنوم مي رو آيفون صداي

 باشه؟ تونه مي

 .شم مي خارج اتاق از و كنم مي درست سرم رو رو شالم

 :گم مي بابا به رو

 كيه؟ ـ

 .دوستاشه از يكي. شنيده رو سينا مرگ خبر گه مي كه جوونيه دختر ـ

 صورتي ي دكلته تاپ. كنم مي نگاه بهش تعجب با. خونه تو كنه مي پرت رو خودش جووني دختر و كنه مي باز رو در بابا

 .خونه تو ياد مي جوري همين و ياره نمي در پاهاش از رو بلندش پاشنه كفشاي. پاشه سفيدم شلوار يه و پوشيده

 :گه مي بابا به رو دختر
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 مرده؟ سينا راسته؟ ـ

 :گه مي و كنه، مي نگاش تعجب با بابا

 خانوم؟ هستي كي شما ـ

 :گه مي و شه، مي سرازير چشماش از اشك. شينه مي زمين رو و خوره مي سر و ده مي تكيه در به دختره

 .بشه جوري اين نبود قرار جسيه، اسمم. دخترشم دوست من من؟ ـ

 خاطرش به كه هموني. ديدمش پويا مهموني تو كه دختريه همون جسي جسي،. افته مي كار به مغزم اسمش شنيدن با

 .بود بينمون سكوت و بودم قهر سينا با هفته دو نزديك

 مي بر خيز. عصبانيه خيلي انگار. نگاشه تو عجيب چيز يه. افته مي بهم نگاش يهو. كنم مي نگاه بهش و وايستادم بابا پشت

 :گه مي بلند و سمتم داره

 .گرفتيش منم از كردي، نابودش احمق، فهمي مي كشتيش، تو جايي؟ اين هم عفريته تو ـ

 .كردن هق هق به كنه مي شروع و شكنه مي بغضش

 !شد مي كشي گيس و گيس و داد مي رخ بينمون اساسي درگيري يه نبود، جلوم بابا اگه دونم مي

 :گه مي عصبانيت با و جلو ياد مي باربد

. دارم خبر سينا با ات رابطه از و شناسم مي خوب رو تو من. نزن هم زيادي زر. برو و كن جمع. ببند رو كثيفت دهن ـ

. برو نكردم باز اين از بيشتر رو دهنم تا. نيست خبري كه نريز تمساح اشك هم جوري اين. دوني مي خوب رو اين خودت

 .بيرون رفته خونه اين از نجست جسم بشم مطمئن تا كنم مي همراهيت در دم تا خودم

 هلش. كنه مي بلندش خشونت با و گيره مي رو جسي بازوي. شه مي رد كنارم از. كنم مي تعجب واقعا باربد العمل عكس از

 .زنه نمي فرياد ولي كنه مي اخم كمي و خوره مي پيچ جسي پاي. بيرون سمت به ده مي

 :باربد
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 .ثانيه چند براي حتي كنم، تحملت آسانسور مث بسته محيط يه تو نيستم حاضر كه ياد مي بدم ازت انقدر ـ

 .پايين برتش مي و ده مي حركت پله طرف به رو جسي

 رو روزي كه هموني. كنم مي دستم به نگاهي. سرم پشت بقيه و كنارمه بابا. كنم مي نگاه ها پله به و وايستادم جام سر مات

 .نشسته جسي صورت

 :بابا

 .ببندم رو در خوام مي كنار، بيا باران؟ زده خشكت چرا ـ

 باربد و باال ياد مي آسانسور. شه مي قطع جيغاش جيغ و گذره مي لحظه چند. شه مي شنده خوبي به جسي داد و جيغ صداي

 مي من هاي چشم به نگاش و كنه مي بلند رو سرش. خونه تو ياد مي داره و پايينه سرش. شه مي پياده درهم هايي اخم با

 .زنم مي زل بهش جوري همين پس. خوند چشمام از شه مي خوبي به رو كنجكاوي دونم مي. افته

 .مامان پيش رفته و نيست كنارم بابا

 :گه مي آرومي صداي با

 .گم مي بهت رو چيز همه بعدا. نه االن شدي، كنجكاو چي براي دونم مي. دم مي توضيح برات ـ

 .شه رد دم مي اجازه بهش و يام مي كنار معبري سد نقش از و دم مي تكون براش رو سرم

*** 

 شنيدن از و بودن كرده عقد. ديدنم اومدن ديويد و مهال قبل روز. تره آروم خونه جو و گذره مي روز اون از روزي سه دو،

 .شدن ناراحت و شوكه خيلي سينا، مرگ خبر

 براش و خوبه سينا حال گفت و كرد هم سر داستان كلي. زد حرف باهاشون زور به و گرفت تماس مادرش و پدر با ساحل

 !كنه صحبت كه نيست شرايطي تو ولي. گرفتيم تولد

 .شد كباب دلم كه بود كرده بغض چنان صحبت موقع
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 .زنه مي حرف ديگران با كمتر ولي شده بهتر حالش

 باربد منتظرم هنوزم. زنم مي حرف باربد و فربد ساحل، با بيشتر. كنم نمي برقرار ارتباط اطرافيانم با زياد و خودمم تو منم

 ....اون ولي بزنه حرف

 .شناسه مي كجا از رو جسي باربد بفهمم بايد. بزنم حرف باهاش و پيشش برم بايد خودم

 .اتاق تو رم مي ورودش، ي اجازه با. زنم مي اتاقش در به اي تقه

 .نشسته صندلي رو و تنشه راحتي لباس

 :گه مي و زنه، مي بهم لبخندي

 تويي؟ ـ

 .كنم مي نگاه بهش فقط

 .ياي مي خودت و ياري نمي طاقت آخرش دونستم مي ـ

 :گم مي و شينم مي تختش رو

 .منتظرم ـ

 .بود من دوستاي از يكي جسي ـ

 !من شدن،خداي گرد چشمام

 :گه مي اندازه، مي من به نگاهي

 جا اون. داشتم عالقه رشته اين به خيلي. طراحي كالس رفتم مي بود، كه سالم هجده هفده،. نكن جوري اون رو چشمات ـ

 عنوان به ولي شد طور چه دونم نمي. بودم شده مند عالقه بهش من و ميومد نظر به خوبي دختر. شدم آشنا جسي با كه بود

 دونم نمي. بود دختر يه قالب در پسر دوست يه مث برام فقط. وقت هيچ نه،. نشدم عاشقش. ديدمش مي خوب دوست يه

 حال در كه ديده پسري با رو جسي گفت دوستام از يكي روز يه. گذشت مون آشنايي از سالي چند. اومد خوشم ازش چرا
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 مي خوب خيلي رو جسي. شد نمي باورم من. بود ديده چيزي همچين بود، رفته كه مهمونيايي از يكي تو. بودن مواد كشيدن

 .اس كاره چي و كيه جسي فهميدم پيش سال سه من. پيشه سال سه براي ماجرا اين. شناختم

 :ده مي ادامه و كنه، مي پوفي

 كه بود پولدار مرد يه دختر جسي. بود كشيده خودش خط تو هم رو اون و بود شده دوست كالس هاي بچه از يكي با ـ

 احتمال دونست مي چون نيومد، من طرف. كنه متقاعد خوبي به رو طرفش تونه مي و خوبيه بازيگر. مخدره مواد قاچاقچي

 يه واقعا اون. كشيد خط رو من دور كه بود همين براي اس، كاره چي من پدر دونست مي اون. زياده بگيرنش كه اين

 از و شناختم مي خوبي به رو سينا. شناخت نمي رو جسي هم بابا. سينا پيش رفتم راست يه فهميدم، رو ماجرا وقتي. شيطونه

 .بكشه بيرون رو بمش و زير و بشناسه رو دختر يه خوبي به تونه مي دونستم مي. داشتم خبر شخصيتش

 :كشيد موهاش الي دستي

 .ان چكاره پدرش و خودش فهميدم تازه و بودم دوست آدمي همچين با گفتم بهش ـ

 :گفت و كرد، فكر كمي سينا

 مطمئني؟ تو ـ

 .كردم شك بهش هم خودم و شنيدم دوستام از ولي نديدم خودم هاي چشم با من ـ

 .بذارم پيش پا خودم بايد ـ

 ....يعني ـ

 دست زير بندازيم و بگيريم رو اونا تونيم نمي مدرك بدون. پدرش سراغ رم مي و زنم مي جا قاچاقچي يه رو خودم من ـ

 .بذاريم وقت پرونده اين سر وقت چند بايد قاضي،

 فراموش كلي به طناز، پسر دوست نقش كردن بازي و شهروز ي پرونده سر سينا شدن درگير با ولي بود اين مون نقشه ما

 دورادور. كنيم شروع بايد گفت سينا پارسال، كه اين تا. بود حرفا اين از تر شلوغ سينا سر ولي بودم پيگيرش خودم. شد
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 اجرا رو نقشه و جا اونا بين رو خودش تونست سينا خالصه. بودم زده هم به باهاش منم. بود پدرش و جسي به حواسمون

 ....رو مامورامون از ديگه يكي ديگه، طرف يه از و جلو فرستاديم رو سينا طرفي از. كنه

 خب؟ ـ

 .كنم تعريف دوباره بعد بگيرم نفس يه بذار ـ

 .مونم مي منتظر كمي

 :كنه مي شروع

 كه اين از بعد. كنه مي قبول رو درخواستش گشاده رويي با هم سينا و ده مي دوستي پيشنهاد بهش سينا ديدن با جسي ـ

 قبول ايوان هم و سينا هم. ده مي پيشنهاد دو هر به. همكارمونه يكي اون ايوان، سمت ره مي شه، مي راحت سينا از خيالش

 .نشدم جسي عاشق كه بودم خدا شاكر هميشه. كنن مي

 :گه مي و ده، مي تكون رو سرش

 و بياد ده مي پيشنهاد بهش. خورده مي قسم اسمش سر جسي پدر كه كنه مي بازي نقش قشنگ قدري به سينا بگذريم، ـ

 همكار دار، پول هيكل، خوش قيافه، خوش. سينا از بهتر كسي چه. خواسته مي خدا از كه هم جسي. بگيره رو دخترش

 رو اون و شي مي زندگيش وارد تو كه بوده موقع همون. بده پز ديگران به وجودش با تونست مي جسي كه كسي و باباش

 كافي مدرك ما. گفت بهم سينا خود. دارم خبر اومد پيش پويا ي خونه تو كه اي قضيه از من. كني مي خالص جسي شر از

. كرديم دستگير رو جسي پدر ما بگيرن، رو سينا كه اين از قبل هفته چند. كنيم دستگيرش تونستيم مي و داشتيم ازشون

 .گرفتيمش كنه، خارج رو هاش جنس خواست مي كه وقتي

 چرخه؟ مي شهر تو خودش واسه داره هنوز چرا اون شد؟ چي جسي ـ

 ....اون كه فهميديم ما چون ـ

 چي؟ اون ـ

 !آلنه افراد از يكي اون ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵۴٠ 

 :گم مي شده، گشاد هايي چشم با

 !گي؟ مي داري چي تو ـ

 كار كرد مي فكر اون و بوديم گرفته رو پدرش. كنه مي كار آلن براي اونم كه فهميديم ما گرفتن، رو شماها كه اين از بعد ـ

 عتيقه سري يه خاطر به. وسطه هم آلن پاي فهميديم كه كنه كار چي خواد مي ببينيم خواستيم مي ما. دادم لوشون كه منه

. ده مي پيوند هم به رو جسي و آلن روابط كه بود عواملي از يكي هم ها عتيقه اين. باشه آزاد جسي داديم اجازه ما كه بود

 قرصايي پويا، مهموني تو سينا حالي بي دليل. گرفتن رو شما كه بود دار و گير همين تو. برسونه اونا به رو ما خواستيم مي

 آلن افراد دنبال ها، عتيقه بر عالوه حاال. بود درست خودش حدس جورايي يه. بود ريخته نوشيدنيش تو جسي كه بوده

 يه با جورايي يه. برسيم هم اونا به كار اين با تونيم مي ما و ارتباطه در باهاشون جسي. هستن زنده كه اونايي البته. هستيم

 .زنيم مي نشون دو تير،

 نيست؟ خبري طناز از ـ

 .زمين تو رفته و شده آب نه، متاسفانه ـ

 :گه مي ادامه در

 بهش من. گذاشت كارش واسه رو جونش و بود افراد ترين اليق از يكي اون داديم، دست از رو سينا كه متاسفم خيلي من ـ

 .كنه رحمتش خدا. خورم مي غبطه

 .ندارم رو باربد حرفاي تحمل

 :من

 .بيرون رم مي ـ

 .باشه ـ

 مي سمتشون به و زنم مي لبخندي. خوابيدن تختم رو كه بينم مي رو دوقلوها. رم مي خودم اتاق به و شم مي خارج اتاقش از

 .شدم اخت باهاشون حسابي روز چند اين تو. رم
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 .كشم مي صورتشون روي رو دستم و شينم مي بينشون

*** 

 .آوردم همراهم رو عكسش بودم نوشته دفترم تو. ببينم رو سينا عكس خواستم مي. چمدونم سر رم مي

 خالي رو وسايلم كم كم. تخت رو ذارمش مي و دارم مي برش. افته مي قرمز لباس همون به چشمم. كنم مي باز رو درش

 .كنم مي نگاه بهش و دارم مي برش. هام لباس بين گذاشتمش كه بينم مي رو عكسي قاب. كنم مي

 .كنه مي نمايي خود زيادي هاش گونه چال. كردم توصيفش كه بود جور همون اش چهره

 برش. خوره مي ديجيتالي دوربين به چشمم. كنم مي نگاه رو ساك تو. لباس كنار ذارمش مي. شم مي خيره عكس به كمي

 .كنم مي روشنش و دارم مي

 پوشيده رنگي طاليي لباس كه هست دختري و سينا از ها عكس. رسم مي تولد از هايي عكس به. ها عكس گالري تو رم مي

 .ريخته دورش رو موهاش و

 .منم انگار ولي،. نيستم من كه اين. شه مي فعال مغزم يهو

 فرق هم با آسمون تا زمين. كنم مي مقايسه دختر عكس با رو ام چهره. شم مي خيره خودم به و آينه جلو رم مي بدو بدو

 !اونم من، و منم اين واي،. رنگه يه كه چشمامونه فقط. داريم

 موهام. شدم ديگه آدم يه. شدم عوض انقدر جوري چه دونم نمي. كرده تغيير كل به و شده تر تپل عكس به نسبت صورتم

 .منم عكس تو دختر كنم مي پيدا يقين بينشون، طاليي هاي رگه ديدن با. ريزم مي دورم و كنم باز رو

 اللموني انگار. گم نمي هيچي. خوره مي در به اي تقه. شدم خيره خودم به مدتيه چه دونم نمي و زده خشكم آينه جلو

 :گه مي كه شنوم مي رو فربد صداي بعدش و زنه مي اي تقه دوباره. گرفتم

 باران؟ ـ

 :گه مي و افته، مي متحيرم ي چهره به نگرانش نگاه. تو ياد مي فربد و شه مي باز شتاب با در. زدم زل خودم به
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 ....شايد گفتم. شدم نگران كني؟ نمي باز رو در چرا ـ

 رو مجازيش تصوير موقع اون تا. خودش سمت چرخونه مي رو من و جلو ياد مي. نيستم خودم حال تو فهمه مي تازه انگار

 .بودم روش به رو حاال ولي. ديدم مي آينه تو از

 برده؟ ماتت چرا شده؟ چي ـ

 :گه مي و كنه، مي نگام كمي عكس، ديدن با. گيرم مي سمتش به رو دوربين و باال يارم مي رو دستم

 .فهميدي باالخره پس اينه؟ خاطر به ـ

 :گم مي حالت همون تو

 منم؟ اين ـ

 .آره ـ

 .چرا پس ـ

 بي اون بود، شده پوستت خراشيدگي باعث كه ماشين هاي شيشه خرده بر عالوه. رفت بين از صورتت تصادفت، از بعد ـ

 صورتت تو كه اينه حالت ترين بينانه خوش. خيلي نشدي، كور كه آوردي شانس خيلي. ريختن هم اسيد صورتت رو شرفا

. آوردي نمي دستشون به وقت هيچ ديگه شايد دادي، مي دست از رو چشمات اگه. شد هم همين و بدي دست از رو

 .شده عوض ات چهره كه دليل همين به. شد درست پالستيك جراحي با صورتت

 :گم مي بهت با

 فهميدم؟ مي نبايد من يعني نگفت؟ چيزي من به كسي چرا ـ

 .بگيم بهت بعد بدي، وفق شرايط اين به رو خودت تا كنيم صبر كمي خواستيم مي ـ

 .اس مسخره دليلت ـ

 :گه مي جدي خيلي
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 ات، چهره ذهنت،. شده عوض چيزت همه. كنم قرار بر ارتباط باهات قبل خوبي به تونم نمي من خود اس؟ مسخره چرا ـ

 كنيم؟ بيشتر رو مشكالتت ما داري توقع جوري چه گذشته، بهت چي و اومده پيش چي ياد نمي يادت وقتي. و و، و، رفتارات

 مشكل؟ ـ

 .قبليت ي چهره سر فكرت بيشتر شدن درگير ـ

 .گيرم مي دستام بين رو سرم و تخت رو شينم مي. شدم گيج واقعا

 :گم مي زور به

  دادم؟ دست از هم رو ام چهره كه بودم كرده كار چي من مگه شد؟ جوري اين چرا ـ

 :گه مي مهربوني با و شينه مي ام شونه رو فربد دست

 .باران نكن اذيت اين از بيشتر رو خودت. داره حكمتي يه حتما ـ

 :گم مي عصبانيت با و كنم، مي بلند رو سرم

 قابل نه، كني؟ مي درك چي؟ يعني نوشته خط چهار اساس بر زندگي دوني مي چي؟ يعني فراموشي دوني مي. نكنم اذيت ـ

 چي؟ يعني من شرايط تو امنيت نكردن حس نداري خبر تو. چي يعني سياهي تو زدن پا و دست دوني نمي تو. نيست درك

 .نرسيدم جا هيچ به و كردم فكر كه بس شدم خسته. فربد شدم خسته

 .كنم مي دركت اما نيستم تو شرايط تو كه درسته. عزيزم فهمم مي. باران فهمم مي ـ

 :گم مي يهو

 كجاست؟ ساحل ـ

 :گه مي و كشه، مي آهي

 .شده ساكت و گير گوشه. نيست من هميشگي ساحل. باران نيست خوب حالش آرشامه، پيش ـ
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 حالم بود، يادم گذشتم منم اگه مطمئنم. كنه پيدا رو خودش بايد كم كم. داده دست از رو برادرش اون. باشه طبيعي بايد ـ

 .شد مي بدتر هم ساحل از

 .بدم دلداري فربد به و كنم فراموش رو خودم غم كنم مي سعي

 :فربد

 .بياي كنار خودت با تا بيرون رم مي من ـ

 :گم مي حال همون تو و دم مي تكون براش رو سرم

 پيشم؟ بياد بگي باربد به شه مي ـ

 .بيرون ره مي غمگين لبخندي با و ده مي تكون آره ي نشونه به رو سرش

. مونم مي حالت همون تو. شنوم مي رو در شدن بسته و باز صداي دقايقي از بعد. بگيرم آرامش كمي تا بندم مي رو چشمام

 .ره مي فرو كمي تخت چون شينه، مي كنارم يكي

 :باربد

 جان؟ باران داشتي كارم ـ

 :گم مي مكث كمي از بعد

 گفت؟ بهت فربد ـ

 .آره ـ

 .گردونم مي بر سمتش به رو سرم و كنم مي باز رو چشمام

 :پرسم مي ازش

 بارانم؟ من فهميد كجا از اون نشده؟ عوض ام چهره مگه شناخت؟ كجا از رو من جسي ـ
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 :پرسم مي ازش اي ديگه سوال مكث، با

 نشدي؟ بزرگ پرستارت پيش تو مگه ببينم، ـ

 :گه مي بهم تعجب با

 .دوني مي كجا از تو ـ

 .بده رو من جواب حاال! پرسيدم سينا از قبال كه اين مثل ـ

 نمي. دونستم مي خودم دوست رو اون من. جام اون چرا دونست نمي. هستم پرستارم ي خونه كه بودم گفته جسي به من ـ

. كرد مي عمل محتاطانه همين براي و پليسه بابا دونست مي اون. بودم گفته بهش ام خانواده و تو از. ايه عفريته چه دونستم

 تو اون. داشت نظر زير رو مون خانواده هم اواخر اين. كنه مي زندگي ايران تو كه دارم باران اسم به خواهر يه دونست مي

 ما. كردي تصادف تو كه داشت سرش تو هايي نقشه يه خودش. خواهرمي فهميد بعدش و شناخت پويا مهموني همون از رو

 .بود خبر با حالت از. داره جراحي به نياز و رفته بين از صورتت دونست مي. رو ما اون و داشتيم نظر زير رو جسي

 جا؟ اين اومد چرا ـ

 بهش ترسه مي. انداخته راه زاري و گريه و جا اين اومده پاشده ماه يه از بعد. داريم خبر چيز همه از ما دونه نمي اون ـ

 .كنيم شك

 بره؟ گيره نمي تصميم چرا ـ

 .بره و بزنه اونا از شه نمي حاضر اون. ها عتيقه خاطر به ـ

 بدين؟ ايران به رو سينا مرگ خبر خواين مي كي ـ

 خدا ولي كرد سكته پيش وقت چند باباش. نيست خوب اصال ساحل مادر و پدر قلب وضع. نه فعال گن مي ساحل و شاهين ـ

 .بزنيم حرف نبايد فعال. گذرونده رو خطر شكر رو

*** 
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 .شوكيم تو هنوز ما و گذره مي سينا مرگ از ماهي چند. ايم زده ماتم همه ماها ولي بياد خواد مي عيد. بهاره نزديكاي

 برگشتن اينا ام خاله و بابام رامين، مارال،. نيست قبلي ساحل اون ولي شده بهتر خيلي ساحل حال آرشام، هاي مشاوره با

 هم فريبا مامان. جا اين موندن ساحل و هاش بچه و سيما. برسه شركتش كاراي به تا رفته مجبوري هم شاهين. ايران

 اين خوام مي احترامش به ولي نيست يادم ازش چيزي كه درسته. بيارم در تنم از رو مشكي ها حاال حاال خوام نمي. هست

 .بدم انجام رو كا

 تونستم و. اومدم كنار ام چهره با. پرسه نمي ازم سوالي و ياره نمي خودش روي به ولي كرده شك من رفتار به ساحل

 .بگيرم انس باهاش

 .شدن تر شيرين و بزرگتر خيلي. كنم مي بازي پرهام و پدرام با روز هر

 :گفت و گرفت، رو جلوش ساحل ايران، برگرده خواست مي شاهين وقتي

 .كنم مي خواهش. ببينم تو صورت تو رو سينا هاي چشم ديگه بار يه بده اجازه. شاهين كنم نگاه چشمات تو بذار ـ

 رو سرش ساحل، درخواست به روز اون ولي نيفته ساحل چشم تو چشمش تا گرفت مي پايين رو سرش شاهين ايام، اون تو

 .كنه نگاش ساحل داد اجازه و كرد بلند

 دور انداخت رو دستش بعد، و كرد نگاش لحظه چند ساحل. دوخت چشم ساحل به و كرد بلند رو سرش مكث با شاهين

 :گفت لبخند با و بوسيد، رو چشماش ماليمت با و آروم. پايين كشيدش و شاهين گردن

 .كنه مي آروم رو من كه چيزي تنها. كن مراقبت ازشون ـ

 .رسيد ذهنم به سوالي كه بود موقع همون

 به سينا هاي چشم مگه همه؟ شبيه شاهين و سينا هاي چشم چرا. كنم مي فكر سوال اون به دارم و نشستم مبل رو حاال

 اون و عموشه اين »خاصه چشمام رنگ گفت مي و. شده مامانم هاي چشم عاشق بابام« بود گفته بهم خودش نرفته؟ مادرش

 .چيه قضيه بپرسم فربد از خوام مي. ندارن بهم ربطي هيچ. مادرش
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 احترام به ولي. شدن موضوع متوجه فربد توجهات و رفتار از همه قضايا، اون از بعد. نيست پنهون ديگه فربد و ساحل روابط

 . يارن نمي خودشون روي به ولي دارن دوست رو ديگه هم تا دو اين دونن مي همه. زنن نمي حرفي سينا

 خيلي كه چرا باشم، ماماني پيش تابستون تا. بهنام بابا و فريبا مامان پيش برم. ايران برگردم عيد از بعد بهتره گه مي بابا

 .ماماني پيش رفتم مي تابستونا اكثر گه مي بابا. باشم كنارش خواد مي دلش و كنه مي تنهايي احساس

 .ساحل خاطر به برگرده، خواد مي هم فربد

 و زده ايران تو جديدي ي شعبه شركتشون. كنه درست ايران تو رو كارش و برگرده خواد مي شنيدم، فربد از كه جور اون

 .بشه كار به مشغول جا اون خواد مي فربد

 مي. اونه هاي نياز تامين و ساحل خاطر به هم كارش اين دونم مي! كار به چسبيده كنه عين و كرده ول فعال رو درسش

 .كنه تامينش و برسه بهش نظر هر از خواد مي. كنه نيازي بي احساس ازدواج، از بعد ساحل خواد

 فقط ماه، چند اين تو. كنم پيچش سوال منگول آدماي اين مث من و بياد سركار از فربد منتظرم. اندازم مي ساعت به نگاهي

 .چيز همه به راجع خوام، مي جواب ديگران از و پرسم مي سوال

. واقعي معناي به. شدم عاشقش مدت، اين تو. هاشه سبزه به رسيدن حال در كه بينم مي رو مامان و آشپزخونه تو رم مي

 .نداره فرنوش مامان از كمي دسته هم بابا. پرسته مي عاشقانه رو بهادر بابا و لبشه رو لبخند يه هميشه. دلسوز و مهربونه

 :گم مي و گردنش، دور كنم مي حلقه رو دستم

 جونم؟ مامان احوال ـ

 :سمتم چرخونه مي رو گردنش و دستام رو ذاره مي رو دستاش

 .خانوما خانوم شما لطف به ـ

 .پره و خوشگل خيلي. اندازم مي سبزه به نگاهي

 :گم مي
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 .ها شده خوشگل خيلي ـ

 :گه مي لبخند با

 .يان مي در آب از خوب هام سبزه اوقات اكثر. گياهم و گل عاشق من ـ

 :پرسم مي همين براي پكره، كنم مي احساس

 خانومي؟ فرنوش شدي چي ـ

 .ايران رين مي اولش ي هفته شماها و تحويله سال فردا پس. بري خواي مي كه گرفته ام غصه االن از ـ

 .خودمون پيش ياي مي بعدش ماه چند هم شما. خوشگلم مامان نداره خوردن غصه كه اين ـ

 .ده مي فشار رو دستام و زنه مي لبخندي

 :مامان

 .بپوشي سفيد و كني عوض رو لباسات تحويل سال براي بدي قول بهم بايد ـ

 ....آخه ـ

 اونا و ري مي. گرفتم نو لباس برات سين؟ هفت ي سفره سر بشيني مشكي لباس با تو ده مي معني چه. باران نداره آخه ـ

 .بياريم در تنت از بايد هم رو ساحل مشكي لباس. گفتم كه همين. پوشي مي رو

 .زورگو خانوم باشه ـ

 .نرسه زور به كار تا بده گوش حرفم به آدم مث خوب، دختر آفرين ـ

 .خندم مي و بوسم مي رو اش گونه

 بفهمي توني مي جا همون از كه اينه اپن ي آشپزخونه خوبيه. بكشم سرك بيرون به آشپزخونه از شه مي باعث در صداي

 .اومده كي و خبره چه
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 .گفت بلندي... ياا و تو اومد فربد

 :گم مي دلم تو

 همين فاميالمون از يكي«.. وا نوبره ؟...ياا گي مي تازه بعد پايين ياي مي اندازي مي رو سرت بز عين سرت، تو خاك ـ

 »اعصابمه رو اساسي... ياا بگه افته مي يادش تازه و زنه مي كلي ديد يه و اتاق تو ياد مي جوري

 ....ولي دونه مي خودش نامزد رو ساحل كه پررو، بچه و داره پاكي چشم فربد كه دونم مي البته

 كه داد نمي گير سيما به و شناخت مي و فربد هم شاهين. نبودن حجاب و شال اهل كال. نبود مهم زياد سيما و ساحل براي

 .شد مي فربد زن ديگه وقت چند تا و داشت خود جاي كه هم ساحل. كني نمي سرت شال و نداري حجاب فربد جلوي چرا

 .خودم دنبال كشم مي رو دستش و سمتش رم مي بدو بدو و كنه مي عليك سالم ساحل و سيما با داره

 :فربد

 كرده؟ سرايت بهت هاري مرض دوباره بابا؟ تو چته ـ

 .نوشتم دفترم تو كه هموني مث جورايي يه. كنم برقرار ارتباط خوبي به باهاش بودم تونسته وقت چند اين تو

 .تاثيره بي و زدم رو واكسنش قبال كه شكر رو خدا ولي ديگه كرده سرايت بهم تو از ـ

 جسم باشد، كه فضولي. چيه موضوع شده كنجكاو هم اون شايد. ياد مي دنبالم داره ولي داره نگهم راحتي به تونه مي فربد

 .نداره توجهي شه مي كنده جاش از من توسط داره كه دستش به و كرده گل فضوليش فربدم! است عذاب در

 تكيه و تخت رو گذاشت پشت از رو دستاش. تخت رو انداخت رو كيفش. داخل دادم هل رو فربد و كردم باز رو اتاقم در

 .كردم نگاش و وايستادم جلوش سينه به دست منم. كرد بدنش گاه

 :فربد

 كني؟ مي نگام طلبكارا مث چرا چيه؟ ـ

 طلبكاراست؟ مث چيم ـ
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 .ژستت ـ

 .بابا برو ـ

 .رفت در سمت به و شد بلند جاش از

 :من

 كجا؟ ـ

 .ديگه رم مي دارم ـ

 .مسخره بابا، جات سر بشين ـ

 .جاش سر شينه مي

 :من

 !بوديا آماده ـ

 چي؟ براي ـ

 .بزني رو طفلك ساحل مخ تا پايين بري و كني استفاده سوء هم تو و بابا برو بگم من كه اين براي ـ

 :گه مي نمايي مظلوم با

 دي؟ مي عذابم چرا داري، خبر من دل از كه تو عالم، دو ظالم آخه ـ

 .خنده براي ـ

 :گه مي يهو

 .بنال ديگه، بسه خب ـ

 .تواما نداري تعادل ـ
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 سوال رو بدبخت من خواي مي و رسيده ذهنت به اي مسئله روز هر مث دونم مي كه من. ديگه بپرس. رفت سر ام حوصله ـ

 .كني پيچ

 نيست؟ سينا عموي شاهين مگه ـ

 چي؟ كه خب آره، ـ

 .چشماشه منظورم داشت؟ شباهت شاهين به انقدر چرا ولي رفته مامانش به چشماش بود گفته من به قبال سينا. پيچي پيچ ـ

 .كرده ازدواج باباش ي خاله پسر با سينا مامان يعني. شاهينه ي خاله پسر سينا، بابابزرگ چون دكي، ـ

 جدي؟ ـ

 دارم؟ شوخي تو با من مگه ـ

 .فاميلن دونستم نمي ـ

 نپرسيدي؟ سينا از بارم يه تو يعني ـ

 .ياد نمي يادم چيزي كه من. ننوشتم و پرسيدم شايد دونم، نمي ـ

 .انيشتيني تو قدر چه ـ

 .نيست شكي كه اين در ـ

 .در سمت ره مي و شه مي بلند تخت رو از

 :گه مي و سمتم، گرده مي بر

 نيست؟ سوالي ـ

 .نه كه فعال ـ
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 خواد مي نگو. بگه خواد مي چي حاال گفتم خودم با. كندي مي جاش از رو بدبخت من دست داشتي چرا دونم نمي من ـ

 .بوده شاهين شبيه سينا چشم چرا بدونه

 .شد خارج اتاق از زد مي غر كه جور همين

*** 

 مامان. شده هميشه از پرتر ابروهام. شدم خيره صورتم به و وايستادم آينه جلوي. شه مي تحويل سال ديگه ساعت چند

 .گذرونده آرايشگري ي دوره. كنه تميزشون كمي برام و بياد خواد مي فريبا

 .بشينم سين هفت ي سفره سر خوام مي كه ساليه اولين انگار. غرقم ترديد از دنيايي تو من و بشه تحويل خواد مي سال

. دارم شك. كنم مي نگاش بغض با و دم مي فشارش مشتم تو. دستمه تو رنگي سفيد لباس. اندازم مي دستم به نگاهي

 و من به سفيد لباس دو پيش دقايقي. باشه تنم مشكي لباس ذاره نمي مامان كه كنم چه ولي زوده، هنوز كنم مي احساس

 .كنيم عوض رو لباسامون خواست ازمون و داد ساحل

 .شه نمي عوض چيزي ما پوشيدن مشكي با. مونه مي دالمون تو هميشه سينا ياد گفت مي

 ي حلقه از. بدم توضيح براش تا نيست يادم هيچي خودمم من كه چرا پرسه نمي چيزي ازم كه كنه مي خانومي خيلي ساحل

 .برد پي چيزايي يه به شه مي مشكيم، لباس و دستم تو

. داخل ياد مي فريبا مامان و خوره مي در به اي تقه موقع همون. تخت رو اندازم مي رو لباس. كنار ذارم مي رو ترديد

 رو كارش ذارم مي و ندارم مخالفتي منم. كنه تميزشون كمي خواد مي. كشه مي ابروهام به دستي و بوسه مي رو صورتم

 .بكنه

 .داشته تاثير ام چهره تو خيلي ولي برداشتشون پهن كه اين با. شم مي خيره خودم به و كنم مي باز رو چشمام

 .فريبا مامان ممنون ـ

 .گلكم كنم مي خواهش ـ
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 .كنم عوض رو لباسام ده مي اجازه بهم و بيرون ره مي

 .زنم مي خودم به لبخندي. كنم مي نگاه آينه به دوباره

 كه مدتي از بعد ــ شده قشنگ ام چهره! شم نمي سير خودم ديدن از. كردم تغيير خيلي شده، تميز ابروهاي و لباس اون با

 خاطر به رو خدا بايد قدر چه بينم مي كنم، مي فكر كه االن. نيست عروسكي و مصنوعي ــ پوشيدم مي مشكي همش

 هاي چهره از انقدر. نشدم عروسك مثل و شده جراحي طبيعي. طبيعيه ام چهره كه خوشحالم خيلي. كنم شكر سالمتيم

 .نداره حد كه ياد مي بدم مصنوعي

 رنگ قرمز ماهي يه. نشستن سين هفت ي سفره كنار همه و تحويله سال نزديكاي. شم مي خارج اتاق از لب به لبخند

. غمگينه هاشون چشم هاشون، چشم ولي است همه لب رو لبخند. كنه مي بازي داره. كنه مي نمايي خود تنگ تو كوچولو

 .سيناست عيد اولين

 رم مي. زنه مي لبخند زور به. كنم نگاش جوري همين دارم دوست. ياد مي بهش خيلي سفيد رنگ. افته مي ساحل به نگام

 منتظريم. كنيم مي نگاه داريم و گرفتيم رو ماهواره هاي كانال از يكي ماهواره، با. كرديم سكوت همه. شينم مي و كنارش

 .كنن اعالم رو تحويل سال

. گرفت ازم رو سينا كه سالي. بود ناخوشايند و خوشايند اتفاقات از پر كه سالي. گمم توش من كه سالي. شه مي تحويل سال

 هم اي ديگه ي خانواده فهميدم كه سالي. بگذره جوري اين كردم نمي هم رو فكرش كه سالي. شد عاشق فربد كه سالي

 ....كه سالي. ها بدي و ها خوبي از بود پر برام كه سالي. شدم خونه هم پسر يه با و دارم

 اشك از پر هايي چشم با كه افته مي ساحل به نگام. دارم مي بر كه سالي كه، سالي از دست و يام مي خودم به فربد صداي با

 .كنه مي بوسي رو اينا مامان با داره

 رو چشمام. دم مي فشارش خودم به و بغلم تو گيرم مي رو ساحل. گم مي تبريك بهشون رو عيد و كنم مي بوسي رو همه با

 دونم مي. دم مي فشارش خودم به تر محكم. كنه مي خالي رو خودش و شكنه مي بغلم تو بغضش. كنم مي بوش و بندم مي

 .بود بدتر ساحل از وضعم گرفتم، نمي فراموشي اگه

 .زنيم مي حرف هم با و خوريم مي آجيل و ميوه. شينيم مي هم كنار كمي. داد عيدي همه به و آورد در پول قرآن الي از بابا
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 با. زنم مي حرف باهاش بار اولين براي. دارم مي بر رو سينا عكس و شينم مي تختم رو. اتاقم تو رم مي من و شه مي شب

 .لرزون صداي

 .من عسلي چشم و خوشگل دوست گذشت. گذشت هم عيدت اولين ـ

 .كنيم مي جمع مامان هاي اشك با رو لباسام

 تا فرسته مي باهام رو باربد حال اين با ولي كنه نمي تهديدم خطري معتقده بابا. ايران برگرديم خوايم مي و فروردينه هفت

 . باشه خواهرش پيش وقتي چند خواد مي. فرنوش مامان پيش بمونه خواد مي فريبا مامان. ايران بياد

 نزده ما به هم زنگ يه گن مي. ناراحتن سينا دست از خيلي اينا مامانش. كنه بازي نقش خوبي به تا كرده تالش خيلي ساحل

 .نيست سينا ديگه كه دونن نمي ولي

 داره و بغلمه تو پدرام. نيست وقتي ديگه ولي ببينم رو سينا ي خونه برم دارم دوست. فرودگاه بريم تا شديم آماده همه

 ذاريم مي عقب صندوق تو چمدونامون. مامانشه بغل تو و پدرامه از غرغروتر پرهام. شيرينيه ي بچه خيلي. كنه مي شيطنت

 .بيام بايد بال و اال گفت مي. نشد راضي بياي، نيست الزم گفتم مامان به چي هر. فرودگاه ريم مي داريم هم با همگي و

 اينا مامان با تا باربد دست دادم رو پدرام. كنم مي خداحافظي باهاشون و رم مي فرو فريبا مامان و بابا مامان، بغل تو

 .بغلم تو گيرم مي رو پدرام. كنم خداحافظي

 .پيام و آرشام وفادارن، هميشه مثل. سمتمون يان مي دارن دوان دوان كه افته مي نفري دو به نگام

 .زنن مي نفس نفس دو هر. رسن مي بهمون. كنم مي نگاه بهشون لبخند با

 :گه مي بريده بريده آرشام

 .نرفتين.... ن هنوز كه.... ك خوبه ـ

 :گه مي و آرشام، ي شونه رو ذاره مي رو دستاش. جلو ره مي لبخند با فربد

 .نبوديم زحمت به راضي ـ
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 .مايين دوستاي بهترين از يكي شماها دوني مي كه تو. فربد نكن تعارف ـ

. شدن دوست و اومدن كنار هم با حسابي. پيامه و آرشام باربد، فربد، منظورم. خورديم بر هم با خيلي وقت چند اين تو

 .بود آرشام ممنون بسيار فربد و شد آروم ساحل كه بود آرشام حرفاي با. دونه مي آرشام مديون رو خودش هم فربد

 :آرشام

 .اومديم دير كه بود پيام اين تقصير ـ

 :گه مي آميز اعتراض پيام

 چه؟ من به ـ

 :گه مي حرص با و ره مي بهش اي غره چشم آرشام

  نه؟ خريد، بودم رفته من ـ

 :گه مي لب زير و پايين اندازه مي رو سرش كار خطا و شيطون هاي بچه مثل پيام

 .بريش مي و ذاري نمي آدم واسه آبرو آخري دم كه كنه لعنتت خدا ـ

 .شه مي مون خنده باعث همين و همه با كامل تضاد در كالمش و اش چهره

 حتما داشتم، مشكلي اگه گرفته قول ازم. كرده پيدا دوستانه حالتي و بود دراومده يخيش و خشكي حالت اون از آرشام

 .شم مي مشكل دچار بيارم، دست به رو ام حافظه كه وقت چند از بعد دونه مي من از بهتر كه دونم مي. بزنم زنگ بهش

 :من

 ....كردي نمي پيدا رو من شب اون تو اگه. توام مديون من. آرشام حتما ـ

 .داد مي انجام رو كار همون بود، من جاي كه كسي هر. بود انساني ي وظيفه يه اون دوباره؟ كردي شروع ـ

 ....مطمئنم. شده زياد گرگ آرشام، نه ـ
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 :گه مي و بدم، ادامه رو حرفم ذاره نمي

 .پايين بيا. بابا پايين بيا منبر، باالي رفتي. سخنراني به كرد شروع بابا، خب ـ

 .شيم مي جدا هم از گريه با. كنن اعالم رو پروازمون شماره تا شينيم مي كمي

 مي. ابهامه از پر برام كه سرنوشتي. نامعلوم سرنوشتي پي رم مي و شم مي جدا گرفت، ازم رو دوستم بهترين كه كشوري از

 ....من ولي هستن عزيزانم از كه بشم مواجه هايي آدم با خوام

 .دم مي انجام كشور اون هواي تو رو بازدم و دم آخرين. شدن سوار ي آماده و هواپيماييم جلوي

*** 

 كردم، زندگي توش كه كشوري. ببينم رو كشورم دارم دوست. زياده هيجانم. رسيم مي ايران به ساعت، چندين از بعد

 .ندارم خاطر به هيچي كه چرا كردم، وفايي بي ولي شدم بزرگ

 .بغلمه تو چنان هم پدرام. خوابيدن خوردن تازه رو شيرشون پرهام و پدرام. دستمه تو ساحل دست

 پوست تو و داره هيجان جورايي يه. خوشحاله خيلي هم باربد. ده مي رو الزم تذكرات مهماندار و ياد مي فرود داره هواپيما

 زده هيجان خيلي هم ماماني ديدن براي. بوده وفادار كشورش به هميشه ولي نديده رو ايران حاال تا اون. گنجه نمي خودش

 .اس

 مي خداحافظي هم از همه جا همون. فرستم مي هام ريه به رو تهران ي آلوده هواي ولع با من و شيم مي پياده هواپيما از

 .ما دنبال اومده هم بهنام بابا. دنبالشون بود اومده شاهين. بود كباب ساحل براي دلم. كنيم

. زدن پا و دست به كنن مي شروع و كنن مي باز رو هاشون چشم ها بچه شاهين، به ما رسيدن با كه شه مي چي دونم نمي

 شاهين به عشق با سيما. سيماست و دوقلوها شاهين، منظورم. شه مي ديده خوبي به دلتنگي تاشون، چهار هر هاي چشم تو

 .شن مي آروم پسراش و گيره مي بغلش تو هم با رو ها بچه شاهين. شه مي خيره

 و بود سنگين خيلي سينا دادن دست از. نيست هيچيم بگه و كنه بازي نقش سختشه خيلي. دم مي فشار بغلم تو رو ساحل

 .زد همه به بدي ي ضربه
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 .شه مي سرخ و ندازه مي گل خوشگلشون و سفيد لپاي. چلونم مي حسابي رو پرهام و پدرام

 :شاهين

 .انداختي گل رو خوشگلشون لپاي غربتي، نكن ـ

 .نزن حرف تو ـ

 .چلوني مي رو من هاي بچه داري كه ببخشيد ـ

 .نداره اشكال ـ

 .شيم مي جدا هم از بعد و كنيم مي كل كل شاهين با كمي

 .رم مي هوش از و تختم رو افتم مي. نيستم بيش اي جنازه خونه، رسيم مي وقتي

*** 

 .پيشم بمونه خواد مي هم باربد. دونم نمي كي، تا. بمونم جا اون خوام مي. ماماني ي خونه ريم مي داريم و ماشينيم تو

 .نيست خونه و كاراش دنبال رفته فربد

 گفتن مي كه اين به نه. دارم وظيفه و مسئولم قبالت در من گه مي و من به چسبه مي هم همش. نيست بند پاش رو باربد

 .داره نمي بر سرم از دست باربد كه اين به نه و كنه نمي تهديدت خطري

 مي پياده ماشين از سنش احترام به بابا. ايسته مي در كنار و جلو ياد مي پيرمردي. شه مي باز در و زنه مي بوق تا چند بابا

 :گه مي خنده با و شه،

 مشتي؟ طوري چه ـ

 .بخير رسيدن آقا، ممنون ـ

 .شه مي خيره من به تعجب با بعد و كنه مي عليك سالم هم ما با
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 :بابا

 .مشتي بارانه ـ

 .زنه مي بيرون حدقه از داره كه شه مي گشاد قدري به بيچاره پيرمرد هاي چشم

 :مشتي

 آقا؟ رون خودم باران باران؟ ـ

 .بله ـ

 .شه مي خيره بهم تعجب با و پرسه نمي اي ديگه سوال

 از بعد بالفاصله. زدن قدم و كردن نگاه واسه ده مي جون كه سرسبزه و بزرگ حياط يه. تو ره مي و شه مي ماشين سوار بابا

 .ياد مي سمتمون به دو با بزرگي رنگ مشكي سگ ماشين، از ما شدن پياده

 مي تكون دم داره و وايستاده ما جلوي سگ. كنم مي قايم بابا پشت رو خودم و ترسم مي ازش آگاه ناخود كه بزرگ انقدر

 .ده

 :گه مي و شه، مي گشادتر مشتي هاي چشم

 خانوم؟ شده چي ـ

 نه؟ مگه گيره، مي گاز. ترسه مي ازش آدم بزرگه، خيلي اين ـ

 كجا يا و كنم كار چي دونم نمي. ياد مي سمتم به و شه مي بلند جاش از سگه يهو. كنه مي نگاه بابا به گيج حالتي با مشتي

 .برم

 :بابا
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 نوازشش و ناز و سمتش رفتي مي بدو بدو جا، اين ميومدي كه موقع هر. ياد نمي يادت رو پاپي تو باران، جات سر وايستا ـ

 ذاره مي رو دستاش. رسونه نمي آسيب بهت باش مطمئن. ياد مي سمتت به داره و كرده حس رو بوت هم االن. كردي مي

 .هميشگيشه عادت باال، ياد مي و ات سينه رو

! ترسناكه حال عين در و خوشگل خيلي. دارن خاصي برق مشكيش هاي چشم. شم مي خيره پاپي به شده حبس نفسي با

 زبون. ده مي تكون رو دمش و ايسته مي جلوم. داره هيكل بدبخت من برابر دو. برسونم جوري چه رو منظورم دونم نمي

. صورتمه روي به رو دقيقا صورتش. باال ياد مي و ايسته مي پاهاش رو يهو و كشه مي بو كمي. بيرونه هم رنگش صورتي

 كم ترسم. تره ملوس خيلي جوري اين. گيره مي ام خنده حالتش از. وايستاده پاهاش رو و انداخته گردنم دور رو دستاش

 .ريزه مي كم

 :بابا

 بغلش بايد. كرده عادت كار اين به. نيست بيا پايين نكني، بغلش و نكني رو كار اين تا. كن حلقه گردنش دور رو دستت ـ

 .كنه مي بغلش پاپي كه هستي كسي تنها. كني

 !كنم؟ بغل رو اين من! شدن احساساتي هم سگا! خدا يا

 .بود باري شانس اسمم داشتم، شانس بدبخت من اگه

 آشغال تيكه يه. نرمه نرمه مشكيش موهاي. كنم مي بغلش آروم. ذارم مي گردنش رو و باال يارم مي رو حسم بي دستاي

 .نيست بدنش رو هم

 .گيره مي ام خنده احساسش از

 :گم مي حالت همون تو

 ماده؟ يا نره ـ

 .اس ماده ـ

 .احساس با خانوم شه مي پس ـ
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 :گه مي مشتي به رو بابا

 با اش، حافظه ولي شد درست جراحي با صورتش. داده دست از رو حافظش و صورت اون، طي كه داشته تصادف يه باران ـ

 .جاش سر ياد مي و شه مي درست زمان گذر

 از. كنارم ياد مي و ده مي تكون رو دمش دوباره. پايين ره مي و فهمه مي خودش. كنم مي شل پاپي گردن دور از رو دستام

 شناخته؟ رو من بوي طوري چه. هاست انسان از خيلي از وفاتر با. كنم مي تعجب احساسش

 .كنه مي نگاش جوري همين داره باربد

 كه زنم مي حدس. خورم مي بر پوش شيك مسن خانوم يه با و گردم مي بر. شنوم مي سرم پشت از رو مهربوني صداي

 .باشه نعيمه بايد زنم مي حدس. كنارشه هم ديگه خانوم يه. باشه ماماني بايد

 .بينم مي خودم صورت تو رو طوسيش هاي چشم. آشناست برام خيلي اش چهره

 .كنه مي لوس رو خودش كلي. بيرون ياره مي رو زبونش و زمين رو شينه مي مسن، خانوم ديدن با پاپي

 :گه مي باربد و من به رو اشك از پر هايي چشم با و كنه مي باز رو دستاش

 .اي افسانه برادر و خواهر جا اين بياين ـ

 اولين انگار منم. بينه مي رو ماماني كه باره اولين واسه باربد. بخش آرام و گرمه. گيريم مي جا آغوشش تو باهم دو هر

 .بارمه

 :گه مي و صورتمون، رو ذاره مي رو دستاش. بيرون يايم مي آغوشش از دقيقه چند از بعد

 .وروجكا ببينمتون خواست مي دلم قدر چه ـ

 :من

 نه؟ ديگه، هستين ماماني شما ـ

 .نياره خودش روي به گفته بهش بابا مطمئنم. كنه مي برخورد عادي كه جالبه برام
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 .دلم عزيز آره ـ

*** 

 ي رابطه. بعد تا شدم درس خيال بي فعال. پيشمه هم باربد. مامانيم ي خونه هنوز. شه مي شروع داره تابستون و بهاره اواخر

 كه چرا بودن كرده شك خودشون. شدن موضوع متوجه سينا مادر و پدر. نيفتاده اتفاقي هيچ و طوره همون فربد و ساحل

 فهميدن از بعد خانوم، بهار ساحل، مادر. گرفتن قرار اتفاق اين جريان تو فاملشون همه خالصه. نبوده سينا از خبري هيچ

 .گذره مي خير به ولي كنه مي سكته موضوع،

 نمي دليلي. شده تموم كه وقته خيلي صيغه مدت. نيست من همسر ديگه سينا. انداختم راستم سمت انگشت تو رو ام حلقه

 .بندازم حلقه بينم

 چهره شبيه چون ماماني، از غير به البته. نديدم هم آشنا ي چهره يه حتي. نيست يادم هيچي هنوزم ماه، چند گذشت از بعد

 .بوديمش گرفته تولد شب كه هموني. افتادم عكسم ياد ماماني، ديدن با. بودم اون شبيه من يعني. منه قبلي ي

 دليلش خوام مي موقع هر. بشيم جمع هم دور همه تابستون تو بايد گفت مي. افتادم ماماني حرفاي و خاطراتم دفترچه ياد

 .خبره چه بفهمم نيست قسمت انگار. نيست خونه و داره كار ماماني كه اين يا ره مي يادم بپرسم، رو

 شده كمتر من به نسبت حساسيتش. كنن كيف تايي دو و باشه جا اون وقتي چند داره قصد. فربد ي خونه بره خواد مي باربد

 .كنه نمي تهديدم خطري كه مطمئنه تقريبا و

 جوري اين خودش البته. چرخه مي ول هم آرشام. كرده نامزد فاميالشون از يكي با پيام. نيستم خبر بي هم پيام و آرشام از

 .گه مي

 .آيلينه نام به خوشگل و ناز دختره يه.اومده دنيا به آرين و رها ي بچه

 آرايش خروار يه و عروس لباس گرما، اوج و تابستون تو شه نمي راضي مارال. پاييز براي افتاده هم رامين و مارال عروسي

 معلوم ماهي، چه. پاييز براي افتاده عروسيشون همين براي نداره، هم رو ريختن عرق شرشر ي حوصله. كنه تحمل رو

 .نيست
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 :يام مي بيرون اتاقم از ماماني صداي با

 بارانم؟ ـ

 مي ها پله باالي و بيرون يام مي اتاقم از. نداره حد كه خورده بر خوش و مهربون انقدر. شدم عاشقش ماه چند اين تو

 .ايستم

 .خودم گل ماماني جونم ـ

 .كنه مي نگام و باال گيره مي رو سرش

 .بزنم حرف باهات خوام مي جا، اين بيا ـ

 :گم مي و آروم و بوسم، مي رو لپش. كنارش شينم مي و رم مي ماماني سمت به. پايين رم مي ها پله از آروم آروم

 ماماني؟ شده چي ـ

 .داريم مهمون فردا ـ

 كيه؟ ـ

 .فهمي مي كم كم ـ

 :گم مي و كنم، مي لوس رو خودم

 كيه؟ مهمونمون. ديگه نكن اذيت جونم، ماماني ـ

 !خيكيه مرده يه ـ

 !كيلوئه؟ چند حاال! ماماني افتاديا راه ـ

 :گه مي و ره، مي بهم اي غره چشم ماماني
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 پاي كه بدون رو اين فقط. مهمونمون رسيدن از بعد البته. گم مي بهت فردا. رسه نمي جايي به كار نكن، لوس رو خودت ـ

 .وسطه زندگيت و آينده

 .ماماني كني مي گيجم داري ـ

 .شه مي معلوم چيز همه فردا. عزيزم نشو گيج ـ

 :بپرسم رو سوالم گيرم مي تصميم

 بوده؟ چي دليلش. شيم مي جمع هم دور همه تابستون تو بودي گفته بهم شما ماماني، ـ

 .شه مي مشخص فردا هم دليلش ـ

 يان؟ مي هم اينا بابا ـ

 اين در كس هيچ به خوام مي. داريم خبر قضيه اين از مشتي و نعيمه تو، من، فقط. دارم مهمون فردا من دونه نمي كسي نه، ـ

 .نرسه كسي گوش به فردا ي قضيه تا فربد پيش بره خوندم باربد گوش تو. نزني حرف باره

 :ده مي ادامه

 .باشي مسلط رفتارت به كن سعي. بپوش خوب لباس يه فردا براي ـ

 بگي؟ توني مي كه رو اين چيه؟ جنسيتش ـ

 :گه مي و كنه، مي فكر كمي

 .نيست مونث گفت، شه مي رو اين ـ

 .مذكره پس ـ

 !ديگه مذكره نيست، مونث وقتي ـ
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. پيشم ياد مي بدو بدو پاپي. نيمكت رو شينم مي. حياط تو رم مي و شم مي بلند جام از. زنم مي حرف ماماني با ديگه كمي

 :گم مي و سرش، رو كشم مي رو دستم. زنم مي لبخند بهش

 من؟ وفاي با دوست طوري چه ـ

 .ده مي تكون رو دمش

 :گم مي و شم، مي خيره بهش

 من به آشناهاست؟ از كيه؟ جا اين بياد خواد مي فردا و! نيست مونث كه مذكري جنس اين بشه، خواد مي چي دونم نمي ـ

 .پاپي افته مي كار از داره مخم داره؟ ربط ام آينده و زندگيم به گفت ماماني چرا داره؟ ربطي چه

 كمي و بياد خواد مي كه مهموني به. كنم مي فكر فردا به و اتاقم تو رم مي. بگيرم آروم كمي تا زنم مي حرف پاپي با كلي

 .نيست معمولي فردا ي نفره سه مهموني كنم مي حس چرا دونم نمي. اعصابمه رو حسابي. زنه مي مشكوك

*** 

 .وسايل جايي به جا مشغول و اس آشپزخونه تو. بكشم حرف زبونش زير از بتونم بلكه خانوم، نعيمه پيش برم خوام مي

 خانوم؟ نعيمه ـ

 .ميومدم كردي، مي صدام داشتي، كاري خانوم؟ باران جا اين اومدي شما چرا ـ

 .بخوابم و بخورم فقط كه شه نمي نه، ـ

 خانوم؟ داشتين كاري ـ

 :گم مي احتياط با و كنم، مي نزديك بهش رو سرم. پايين يارم مي رو صدام

 مضطربه؟ و هول انقدر چرا ماماني داري خبر شما ـ

 :گه مي و كنه، مي نگاه رو ور اون و ور اين كمي
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 .خوبه هم خيلي مامانيت حال. دخترم كني مي اشتباه دونم؟ مي چي من نه، من؟ ـ

 :بپرسم ازش مستقيم گيرم مي تصميم. بده رو سوالم جواب خواد نمي و ره مي طفره داره دونم مي

 خانوم؟ نعيمه ـ

 .خانوم باران جانم ـ

 دي؟ مي رو جوابم بپرسم، سوال يه ـ

 .دخترم حتما ـ

 :گم مي و كنم، مي من من

 كرده؟ متشنج االن از رو جو و جا اين بياد خواد مي فردا كه كيه اون اون، ـ

 :گه مي و گيره، مي گاز رو لبش

 .شين مي متوجه فردا ببخشيد،. گرفتن قول من از خانوم. بدم رو شما جواب تونم نمي من ـ

 :گه مي كه بشم خارج آشپزخونه از خوام مي. دم مي تكون راست و چپ به رو سرم ناراحتي با

 خانوم؟ باران ـ

 .كنم مي نگاش ناراحت و گردم مي بر سمتش به

 :گه مي

 .خواد مي رو صالحت خانوم بدون باشه، كه چي هر. دخترم نباش نگران ـ

 :گم مي لب زير و دم، مي تكون براش رو سرم

 .گرميت دل خاطر به ممنون ـ

 .كنم مي عوض راحت شلوارك و تاپ يه با رو لباسام. كنم مي باز رو اتاقم در و باال رم مي. شم مي خارج آشپزخونه از
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 يا ياد نمي خونه تو اصال كه مشتي از غير به البته. نداريم مردي چون پوشم مي لباس جوري همين هم خونه تو اوقات گاهي

 .رسه مي گال و درختا به و اس خونه اين باغبون مشتي. زنه مي در بياد؛ بخواد اگرم

 .افته مي هم رو داره چشمام كم كم من و صبحه نزديك. متكا رو ذارم مي رو سرم ناجور، فكر جور هزار با

*** 

 .پرم مي خواب از نعيمه صداي با

 .داريم كار كلي. دخترم شو بيدار جا؟ باران خانوم؟ باران ـ

 .رختخوابم تو شينم مي و دم مي بدنم به قوسي و كش

 خانوم؟ نعيمه چنده ساعت ـ

 .بخورين رو تون صبحانه بياين. داريم كار كلي امروز ده، ـ

 .كردي بيدارم كه ممنون ـ

. شم مي خارج اتاقم از. ريزم مي دورم رو موهام. كنم مي عوض شيك شلوار و تاپ يه با رو لباسام. بيرون ره مي اتاق از

 . پايين رم مي بعد و شورم مي باال ي طبقه سرويس تو رو صورتم و دست

 مي تر قشنگ هم بافي قالب ماشين يه از. عالين كاراشم، عاشق من كه واي. بافه مي بافتني داره و نشسته مبل رو ماماني

 .هنرمنده خيلي. بافه

 :گه مي و كنه، مي بهم نگاهي

 .داريم كار كلي و مهميه روز امروز بودم گفته بهت خوبه خواب، ساعت ـ

 .ماماني خوابيدم دير ديشب ـ

 .دارم كارت جا اين بيا بعدش بخور، رو ات صبحانه برو ـ
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 :زنم مي داد و رم، مي آشپزخونه سمت به دو با

 .يام مي و خورم مي بدو بدو شيرينت، سخناي نازت، حرفاي عشق به. نشستم روت جلو ديگه مين يك تا ـ

 :ماماني

 .بدي انجام رو كاري همچين خواي مي فضولي از بگو كارت، پي برو ورپريده ـ

 :گم مي گرفتن لقمه حال در. صندلي رو شينم مي و زنم مي بهش چشمكي

 ....گفت شه مي گفت، شه مي ـ

 .بود فضولي و همدردي كنجكاوي، از تركيب كه هموني. بياد يادم كلمه اون تا يارم مي فشار ذهنم به كمي

 :ماماني

 كردي؟ قطعش چرا چي؟ گفت شه مي ـ

 :گم مي يهو و ام، شقيقه رو ذارم مي رو دستام

 .كنجدرولي گفت بهش شه مي كنجدرولي، ـ

 چي؟ ـ

 .ماماني گم مي ـ

 : گم مي و ماماني، پاي جلوي درست. زمين رو شينم مي رم مي و خورم مي رو ام صبحانه هولكي هول

 .ببرم فيض سخنانتون از تا ام آماده من ـ

 :گه مي و كنه، مي نگام خيره كمي. بوسه مي رو پيشونيم و دستش تو گيره مي رو دستام. كنار ذاره مي رو بافتنيش

 از بار چند فقط من خود. نيست آشنايان و فاميال از بياد، خواد مي كه فردي اين. مرتب و باشي آراسته بايد امشب براي ـ

 .كنه كمكمون كرده قبول اونم. كردم صحبت مشكلمون مورد در باهاش. ديدمش نزديك
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 مشكلي؟ چه مشكل؟ ـ

 .بگيره قرار جريان تو و بشنوه رو ما مشكالت دوم، بار براي كيان هم و بشنوي تو هم كه شب، واسه ذارم مي رو اين ـ

 كيان؟ ـ

 .ماست مهمون امشب كه فرديه همون ـ

 .كني مي تر گيج و گيج رو من ماماني، ـ

 :كنه مي بلندم و ده، مي فشار رو دستم

 كيان. خوام مي رو صالحت من كه بدون رو اين فقط. گيري مي قرار جريان تو ديگه ساعت چند تا. بشي گيج نيست الزم ـ

 بشي، شوكه شد باعث و شنيدي كه چي هر شد، كه چي هر. نيست عياش و معتاد اون مث. اس پسره اون از بهتر خيلي

 باران؟ باشه كن، اعتماد من به و نباز رو خودت

 :گم مي بيشتر سردرگمي با

 عياشه؟ و معتاد كي پسره؟ كدوم ـ

 .كني اعتماد بهم و نبازي رو خودت كه بده قول من به تو. كن ول رو اين ـ

 .ماماني كنم مي اعتماد بهت. خواي مي رو همه صالح هميشه و ماهي قدر چه شما دونم مي من. ماماني دم مي قول ـ

 .عزيزم ممنونم ممنونم، ـ

 :گه مي و بوسه مي رو پيشونيم

 .ياد مي عصر تا مهمونم. برس كارات به برو حاال ـ

*** 

 .نياد سياه سال صد خوام مي گم، مي دلم تو



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵۶٩ 

 .بعدي كاراي سراغ رم مي هم بعدش. بيام در كسالت اين از تا بگيرم دوش يه بايد اول. اتاقم تو رم مي مطيع و زير به سر

 خوب امشب واسه اين كنم فكر. شم مي خيره خريدم، پيش وقت چند كه رنگي بادمجوني دامن كت به و كمدم سر رم مي

 .مناسبتره كدومشون ببينم و كنم پرو تا بيرون يارم مي هم رو ديگه لباس تا چند. باشه

 رو ام حوله. اتاقمه تو حموم شكر رو خدا. حموم تو پرم مي و اندازم مي تخت روي لباساي به نگاهي. دارم مي بر رو ام حوله

 .كنم مي باز رو آب شير و كنم مي آويزون اي حوله جا روي

*** 

 بادمجوني شلوار كت همون گن مي دو هر. خواستم نظر هم خانوم نعيمه و ماماني از و پوشيدم رو لباسام. بيرون اومدم

 پيرهن يه. كرده عوض رو لباساش. تو ياد مي ماماني و شه مي باز اتاقم در كه پوشم مي رو رنگم مشكي كفش دارم. خوبه

 .پاشه هم راحتي صندل يه. پوشيده تر شيك دامن يه با شيك مشكي بلند آستين

 دوران مشخصه كامال. خوشگلتره هم جوون دختراي تا صد از باالست، سنش كه اين با. نازه و خوشگل خيلي ماماني

 ساله چندين هم ماماني. داشته دوست رو ماماني وار ديوانه بابايي دونم مي. شكستن مي دست و سر براش پسرا جوونيش،

 مي حسابي ماماني و كنه مي فوت بابايي بودم، ماهه چند من وقتي گفت مي بابام. كنه مي زندگي بابايي عشق با داره كه

 .شكنه

 .شه مي خيره زده خشكم كه من به و جلو ياد مي

 باران؟ كني مي جوري اين چرا ـ

 !ماماني تو خوشگلي قدر چه ـ

 .كن لوس رو خودت كم ـ

 نه؟ ديگه، بودي كرده خودت ي شيفته رو بابايي ـ

 .پيشش رم مي و شم مي بلند جام از سريع. شه مي اشك از پر چشماش و زنه مي تلخي لبخند
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 ....خواستم نمي خدا به خودم، خوشگل ماماني برم قربونت ـ

 :گه مي و كنه، مي قطع رو حرفم

 .باهامه هميشه يادش. شم مي جوري اين اسمش، آوردن با هميشه من. نيست تو تقصير دونم، مي ـ

 :گه مي و زنن، مي برق چشماش. افته مي من به نگاش

 .كني مي در به راه از رو مردم پسر. كرديا خوشگل خيلي ـ

 .رسيم نمي كه شما پاي به ـ

 :گه مي بيرون، ره مي داره كه حالي در. بوسه مي رو صورتم

 .شه مي پيداشون ديگه ساعت دو يكي، تا. يان مي زودتر. پايين بيا و شو آماده زودتر ـ

 .باشه ـ

. همين زنم، مي رژ كوچولو يه فقط. بندم مي كليپس با رو بلندم موهاي. كنم مي پام رو كفشم من و بيرون ره مي ماماني

 .بيرون رم مي اتاق از و كنم مي سرم رو شالم

 رو سراميكا داره يكي ذاره، مي ميز رو ميوه يكي. چپ ره مي يكي راست، ره مي يكي. فعاليتن و حركت حال در همه

 .بره پيش زودتر كارا تا آورده هم ديگه خدمتكار تا چند ماماني. مشغولن همه خالصه. كشه مي دستمال

 و چرخوند مي سرم دور رو اسفند كرد، مي زمزمه رو چيزايي يه لب زير كه حالي در و جلوم اومد دست به اسفند نعيمه

 .كرد مي فوت

 :نعيمه

 .بخوري چشم ترسم مي خوشگلي، كه بس از. دخترم... ماشاا هزار ،...ماشاا ـ

 :گم مي و زنم، مي تلخي لبخند
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 .مصنوعيه همش فايده؟ چه ـ

 :گه مي و كنه، مي اخمي

 گونه. اس شده ترميم فقط خودتونه، واسه كه هم پوستتون چشماست، همون كه چشماتون. خانوم زنينا مي حرفا چه ـ

 فرم خوش و شده گردتر كه تون چونه فقط. بود كوچك تصادف قبل از كه هم بينيتون. شده برجسته يكمي خب كه هاتونم

 !همين شده، تر

 !خودمم قبلي ي قيافه همون با انگار كه همين گه مي همچين

 كردم؟ تغيير انقدر من چرا پس ـ

 .شده صوررتتون حالت تغيير باعث همين و كردن كار تون گونه و چونه رو ـ

 .گرده مي بر و شه مي ديگه توضيحات خيال بي خانوم نعيمه خالصه

 است ناشناخته بدبخت من براي البته. ايم ناشناخته مهمون منتظر و نشستيم مبل رو

 مي كنارم هم ماماني. شم مي بلند جام از استرس با. رسيده راه از محترم مهمون شيم مي متوجه پاپي، پارس و در صداي با

 .بره مي در طرف به و گيره مي رو دستم. زنه مي بهم مطمئني لبخند و ايسته

 .ايستاديم خونه ورودي هاي پله باالي

 مي نگاه چشمام تو. كنارمون ياد مي ما، ديدن با پاپي. ايسته مي و شه مي محوطه وارد كه كنم مي نگاه بااليي مدل ماشين به

 گرومپ قلبم. چيه واسه اضطراب و استرس همه اين دونم نمي. كنم مي نوازش لرزون هايي دست با رو سرش. كنه

 .پيچه مي گوشم تو. شنوم مي خوبي به رو صداش. زنه مي گرومپ

 .جوون يكي اون و مسنه شون يكي بفهمم تونم مي. ندارم بهشون خوبي ديد و تاريكه هوا. شن مي پياده ماشين از نفر دو

 :ماماني
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 كه ها موقع اون. داره دوست خيلي اون. رسول دايي گفتي مي بهش تو. من برادر رسوله، دايي بيني، مي كه رو آقايي اون ـ

 .پايين بريم بيا. كيان هم يكي اون. بودي پيشش همش تو جا، اين ميومد

 مي اونا. شه مي واضح داره ها چهره كم كم. ريم مي پايين ها پله از آروم آروم. ده مي فشار دستاش تو رو سردم دستاي

 .اونا سمت ريم مي هم ما و ما سمت يان

 تا كنه بلند رو سرش پسره اين منتظرم. رن مي فرو هم بغل تو و كنن مي باز رو دستاشون ديگه هم ديدن با دايي و ماماني

 .ببينمش كنجكاوم انقدر چرا دونم نمي. ببينمش

 .هست بهش حواسم زيركانه. كنم نمي نگاش مستقيم

 .سينشه زير تا ماماني. زكي گفته نردبون به جورايي يه. بلنده خيلي دايي قد

 .بغلش تو گيره مي رو من و بيرونه كشه مي بغلش از رو ماماني رسول دايي كه اينه به حواسم هنوز

 خودم؟ دختر احوال ـ

 .دايي ممنون ـ

 .بيرون يام مي بغلش از

 :گه مي من به رو دايي

 .خوبيه پسر كيانه، بيني، مي كه رو آقايي اين ـ

 :كنه مي معرفي چلغوز اون به رو من دايي

 .جان كيان هستن، خانوم باران ايشونم ـ

 تونم نمي درست. واقعي معناي به كنم، مي يخ سردش هاي چشم برق از و لرزم مي خودم به يهو كنه، مي بلند رو سرش

 .چشماشه برق و سردي بفهمم، و ببينم تونم مي كه چيزي تنها ببينم،

 :گه مي و كنه، مي دراز سمتم به رو دستش و كنه مي صاف رو گردنش
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 .خانوم باران خوشبختم ـ

 :گم مي و اندازم، مي اش شده دراز دست به نگاهي

 ....با من من، ولي ببخشيد همچنين، ممنون، ـ

 :گه مي و كنار، كشه مي رو دستش و فهمه مي خودش يهو. بگم بهش چي دونم نمي

 !بله آه، ـ

 .كرد عذرخواهي نه و گفت كنمي مي خواهش نه! فرهنگ بي

 :گه مي ماماني به رو زنه مي لبخندي كيان

 ما؟ زحمتاي با كنين مي چه ماماني؟ شما طورين چه ـ

 :گه مي و كنه، مي كوچولويي اخم ماماني

 .گلم پسر نبود زحمتي چيه؟ حرفا اين هستي، ام نوه مثل تو نشنوما، ديگه ـ

 رو حرفا اين عزيزم باربد، به برو دلم، عزيز خب قحطه؟ آدم عتيقه، اين بغل زير ذاره مي هايي هندونه چه ماماني اوه، اوه

 .شده تنگ براش دلم قدر چه كه آخ بزن

 :ماماني

 .بفرمايين نيومدين، راه ذره دو ذره يه. اين خسته. رسيدين راه از تازه شماها تو، بفرماييد ـ

 افتاده، فيل دماغ از انگار. اي عقده ي پسره طرفه، كي با بفهمه و كنه جور و جمع رو خودش تا ننداختم بهش نگاهي نيم

 .چندش

 .كنم مي بارش جوري همين دارم و شم نمي خيالم بي. شدم متنفر ازش االن همين از چرا دونم نمي. گيره مي ام خنده داره

 :گم مي كه بماله لباسام به رو خودش خواد مي. ايسته مي پام جلو. جلومون ياد مي پاپي يهو كه ريم مي راه جلو جلو
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 .خوشگله خانوم كنم عوض رو لباسام برم تونم نمي نه، االن پاپي، نه ـ

 .باال ريم مي بعد و كنم مي نوازشش كمي. شينه مي و گم مي چي فهمه مي قشنگ

 :گه مي نشنون، دايي و ماماني كه طوري به و طعنه با كيان

 .فهمين مي رو اونا زبون شما فهمن، مي رو شما زبون اونا خوبه، خيلي سگا با تون رابطه... ماشاا ـ

 !سگ بگه بهم مستقيم مونده كم فقط. كنم مي نگاش خيره خيره و سمتش گردم مي بر خشم با

 : گم مي خشم و حرص با

 ادبي؟ بي و فرهنگ بي خيلي خيلي، و افتادي فيلي دماغ از انگار گفته بهت كسي حاال تا ـ

 :گه مي و اندازه، مي باال اي شونه تفاوتي بي با

 .دونم نمي نگفتن، شايدم گفتن، شايد ـ

. تو برن رسول دايي و ماماني تا ايستم مي در جلوي. رم مي باال سالن ورودي هاي پله از بدو بدو و بيرون دم مي رو نفسم

 .كنه باز رو در خودش چه، من به. بندم مي محكم رو در الدنگ، اون به توجه بي و شم مي داخل بعدش خودمم

 در گناهي چه. شه نمي و سخته برام خب ولي. شبه يه دونم مي كنم؟ تحمل رو نچسب اين خوام مي حوري چه من خدا، اي

 دلم؟ ور آوردي رو عتيقه اين هم و گرفتي رو ام حافظه هم كه كردم حقت

 .خونه تو اومده عتيقه جناب كه فهمم مي و شنوم مي رو در شدن بسته و باز صداي كه زنم مي حرف خودم با دارم

 يه كدوم هر. كنه مي پخش آب داره و نيست خبري چاي از گرمه، هوا چون. پذيرايي حال در نعيمه و مبل رو نشستيم

 .داريم مي بر ليوان

 .رومونن به رو هم مصرف بي كلنگ اون و رسول دايي. انداختم پام رو رو پام و نشستم ماماني كنار. بيرون رفته نعيمه

 اونا. افته مي ماماني و رسول دايي به نگام. خورم مي رو محتوياتش از قلپ يه و دارم مي بر رو ليوانم. كرديم سكوت همه

 .شونن آبميوه نوشيدن حال در هم
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 .رسوله دايي و ليوانم به چشمم يا و پايين سرم داخل، اومده كه وقتي از. نكردم مصرف بي كلنگ اون به نگام نيم

 :گه مي و كنه، مي صاف رو صداش و ميز روي ذاره مي رو ليوانش دايي

 جان؟ رضوان ـ

 :ماماني

 .داداش جانم ـ

 زدي؟ جان باران به حرفي امشب، بحث ي درباره شما ـ

 .نداره خبر موضوع از كامل هم كيان. بگم تر كامل رو جريان جان، باران حضور در تا بياين شما كردم صبر داداش، نه ـ

 مهميه؟ چيز مگه كنن؟ مي جريان جريان، هي چرا اينا

 رو ذارم مي رو ليوان. پريد ماماني، و دايي حرفاي شروع با ولي داشتم ميل. ندارم ميل ديگه ولي مونده ام ميوه آب از كمي

 .شه مي سفيد رنگشون كه دم مي فشارشون محكم انقدر. دم مي فشارشون هم به و كنم مي قالب هم تو رو دستام. ميز

 :ماماني

 .داداش بگو شما ـ

 :گه مي مهربوني با و كنه، مي من به رو دايي

 .كن قضاوت بعد و بده گوش حرفام ي همه به اول ـ

 .زنه مي هم كيان به رو حرف همون. دم مي تكون هولكي هول رو سرم

 :كنه مي شروع داييه، به نگام

 كه نداشت خبر موضوع اين از كس هيچ. بشه انجام پدربزرگت وصيت تا ايران بياين تابستون براي خواست مي رضوان ـ

 .اردالنه دومه همسر رضوان. رضوان و من جز به البته نوشته، چي برگه اون تو
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 .كنم مي نگاه ماماني و رسول دايي به باز دهن با

 نبود االن مث. بودن آمد و رفت در هم با همه زمانا اون. بودن ديگه هم صميمي دوست اردالن، اول همسر الدن، و رضوان ـ

. بود زياد مروت و دوستي. داشتن خبر هم از همه. گيره نمي خبر ازش سال تا سال و شناسه نمي رو همسايش همسايه كه

 هم رضوان. شه مي عاشقش دل صد نه دل يه و بينه مي رو رضوان الدن، عموي پسر اردالن، كه بود بازديدا و ديد اين تو

 هم با دوتا اين كه خواستن مي الدن، و اردالن ي خانواده. بوده مشكل يه وسط اين ولي بازه مي بهش رو دلش اردالن از بعد

 اردالن دل ولي داشت دوست رو اردالن خودش هم طرفي از شده، اردالن عاشق رضوان كه نداشت خبر الدن. كنن ازدواج

 .بود رضوان پيش

 : دم مي گوش ماماني زندگي داستان به بيشتر لذت با من و كشه مي آهي دايي

 داره كه ديدم مي هم رو رضوان روز و حال طرفي از. كشه مي عذاب قدر چه ديدم مي. بودم اردالن صميمي دوست من ـ

 اردالن، و الدن پدر. نشد كه نشد ولي كنه، راضي رو اش خانواده كرد سعي خيلي. زنه نمي دم و سوزه مي شمع مث

 با اردالن. داره نگه رو خودش الدن جلوي كه كرد كنترل رو خودش خيلي رضوان. بودن ازدواج اين سخت سر طرفداراي

 ولي نداشت، اون به اي عالقه كوچكترين اردالن. متنفره ازش كه گفت بهش جا همون و الدن خواستگاري رفت بدبختي

 .بموني جوري اين ذارم نمي و كنم مي تبديل عشق به عشقم با رو تنفرت بود گفته بهش الدن

 :گفت و من پيش اومد خواستگاريش، از بعد

 دوني مي كه تو. برسه بهش كس هيچ دست نذار. خودمه مال اون. برمش مي و يام مي روزي يه باالخره بگو، رضوان به ـ

 .رسول خوامش مي قدر چه من

 اردالن عروسي ديگه، طرف از و بود دوستش بهترين عروسي طرفي از. بود رضوان واسه شب بدترين الدن، عروسي شب ـ

 دكتر ولي بميره بود نزديك خاطرش به. درجه نه و سي تب. كرد تب شب اون خاطرش به و داشت دوسش كه كسي بود،

 . رسيد دادش به موقع به

 تو گرفتم رو سرش. كرد گريه بهار ابر مث گفتم، بهش رو اردالن حرفاي وقتي. داشتم خبر دردش از كه بودم من فقط ـ

 .دادم دلداريش كلي و بغلم
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 عرض چه كه زندگي. زندگيش به بود چسبيده و بود شده خوندن درس خيال بي الدن. بود كرده افت شديدا درسش تو ـ

 نمي ولي من، رضوان مث. بود اردالن عاشق اونم. سوخت مي الدن حال به خيلي دلم. داد نمي هم سگش محل اردالن. كنم

 .ببينه رو اون خوش روي تونست

 محل دختراي همه. بگذره عسليش هاي چشم به كردن نگاه از تونست نمي كس هيچ. داشت قشنگي ي چهره اردالن ـ

 يه آرزوي و كنن مي لوس براش رو خودشون دخترا قدر چه ديدم مي. بوديم هم با هميشه تا دو ما. شدن مي ميخش

 .شد مي رد كنارشون از ريلكس و خونسرد خيلي و كرد نمي بهشون توجهي اصال اردالن ولي دارن رو نگاش

 چاقو و ها دستي پيش. تو ييان م سرش پشت هم ديگه نفر چند. شه مي وارد ميوه ظرف با نعيمه و خوره مي در به اي تقه

 .كنه مي پخش رو ميوه نعيمه و ذارن مي نفر هر براي رو ها

. كنه پاك رو اشكاش تا گيرم مي جلوش رو كاغذي دستمال. ريزه مي اشك گلوله گلوله داره كه افته مي ماماني به نگام

 .عاشقه زن اين قدر چه. داره مي بر يكي و زنه مي بهم لبخندي

 :كنه مي شروع كنه، مي پوست رو خيارش كه حالي در دايي

 هنوز ولي بود شده بهتر حالش كه بودم زده حرف باهاش انقدر. بود شده بهتر رضوان ي روحيه. گذشت سال يه نزديك ـ

 .دادم اميد بهش كلي. داشت استرس. رسيد كنكورش وقت. بود نشده كاسته چشماش ته غم از

 .بياد بر پسش از تونست مشكالتش ي همه با. داد خوب رو كنكورش ـ

 مي. شناختمش مي خوب خيلي. لرزيد مي صداش. بود عصبي خيلي. ببينه رو من خواد مي گفت و زد زنگ بهم اردالن ـ

 .ريخت نمي هم به كوچكي چيز هر با و بود خونسردي آدم ذاتا. شده جوري اين كه افتاده مهمي اتفاق يه دونستم

 رو بود نشسته. بود جا اون پاتوقمون جورايي يه. ذاشتيم مي قرار هوا و آب خوش پارك يه تو هميشه. قرارمون سر رفتم ـ

 .اش شونه رو گذاشتم رو دستم و كنارش رفتم. بود گرفته دستاش تو رو سرش و نيمكت

 .كرد بلند رو سرش

 :گفت حرص و عجز با منم، ديد وقتي
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 .كشن مي سرك هم آدم خصوصي زندگي تو شدم، بدبخت ـ

 :گفتم آروم و نشستم، كنارش

 پهلوون؟ شده چي ـ

 تهديد رو الدن داره هم عموم. كنم مي محرومت ارث از گه مي بابام. بگم اينا به چي من آخه. شين دار بچه بايد گن مي ـ

 رسول؟ كنم كار چي. كنه مي

 :گفتم خنده با

 .ديگه گن مي راست خب كن، چاره چم ـ

 :گفت و طرفم، برگشت نشسته خون به هايي چشم و خشم با

 .باشه هام بچه مادر اون خوام مي من خوام؟ مي رو كي من كه رفته يادت مگه تو گي؟ مي چي داري فهمي مي ـ

 :گفت سريع و فهميد خودش انگار كه كنم داغونش بزنم خواستم مي. شدم غيرتي لحظه يه

 .باشه من هاي بچه مادر الدن خوام نمي من ولي ببخشيد ـ

 ....نبايد تو. كني فكر زندگيت به بايد و كردي ازدواج االن ديگه تو اردالن، ببين ـ

 :گفت داد با تقريبا. شد بلند كنارم از عصبانيت با

 ....جوري چه جوري، چه من. نخورده بهش دستم بارم يه حتي. ياد مي بدم ازش ـ

 .خودم سمت گردوندم برش و گرفتم رو اش شونه. سمتش رفتم سريع. كشيد سوت مخم

 گفتي؟ چي تو ـ

 .نخورده بهش دستم بارم يه حتي گفتم ـ

 .همسرته اون گي؟ مي چي داري فهمي مي ـ
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 رضوان به عشقم اثبات براي من. بخوره بهش هم ناخنم حتي ديدم نمي دليلي ندارم، اون به اي عالقه من وقتي باشه، خب ـ

 .دارم دوسش قدر چه من كه بفهمه خوام مي. كردم رو كار اين

 :گفت كه نزدم حرفي. بده رو جوابم كه داره چيزي يه بگم، چي هر بودم مطمئن. بگم بايد چي دونستم نمي

 .دادن گير اساسي اينا رسول؟ كنم كار چي ـ

 كه كرده گناهي چه الدن. برسي زندگيت به و كني فراموش رو رضوان بهتره بهتره، من نظر به. داره گناه ام دختره اون ـ

 ساله يه تو. اردالن كني فكر منطقي كمي بهتره. ببره بهره شوهرش محبت از داره دوست و دختره يه اونم افتاده؟ تو گير

 .روندي خودت از رو اون و كني مي زندگي باهاش داري

 :گفت داد با و برگشت، طرفم به سرخ هايي چشم با

 بهش حواسم روز هر. شه نمي شب روزم نبينمش، روز يه اگه كنم؟ فراموشش جوري چه. تنمه ي وصله كنم؟ فراموشش ـ

 دارم. فهمه نمي كس هيچ رو دردم. رسول فهمي نمي. خونه تا مدرسه از و كنم مي اش بدرقه مدرسه در دم تا دور از. هست

 .گيرم مي آتيش

 :گفت و رفت، عقب عقب. برد موهاش الي رو دستش بود من سمت به روش كه حالي در

 كار اين ديگران تهديد و اجبار به من بگو رضوان به. اجباره از كه بدون افتاد، اون و من بين اتفاقي و شنيدين خبري اگه ـ

 كه كنم چه ولي نيست ماديات اهل دونم مي. بسازم براش خوبي زندگي تونم نمي بگيرن، ازم رو ارثم اگه بگو. كردم رو

 .بگيرم براش رو چيز همه خوام مي من

 .شد خشك هوا تو رفتنش با ولي بود شده دراز سمتش به دستم. دويدن به كرد شروع و برگشت يهو

 :گه مي و اندازه، مي بهم نگاهي رسول دايي

 شدي؟ خسته ـ

 :گم مي باز رويي با و زنم مي لبخندي
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 .شم مي تر كنجكاو هي من كه كنين مي تعريف خوب شما انقدر دايي، نه ـ

 :گه مي و گردونه، مي بر كيان سمت به رو روش لبخند با دايي

 شدي؟ خسته ماها زندگي داستان شنيدن از جان؟ كيان چي تو ـ

 .شنيدم رو صداش فقط. ننداختم بهش هم نگاهي نيم

 .كنه مي خودش جذب رو آدم كه شيواست بيانتون شما انقدر. چيه حرفا اين رسول، آقا نه ـ

 !ديوار تو بره بزنم گه مي شيطونه! صدا خوش شيرين، خود ي پسره

 :دايي

 ....ما زندگي ادامه حاال. خوبه خب، ـ

 :ده مي ادامه شروع دايي

 طرفي از و بود الدن نگران طرفي از. زد برق چشماش ولي كشيد مي خجالت كه اين با. گفتم رضوان به رو رسول حرفاي ـ

 الدن بار چند. نداشت خبر اونم زندگي از حتي كه طوري به بود، كرده كمتر الدن با رو اش رابطه. اردالن و خودش نگران

 .كرد رد رو پيشنهادش مختلف هاي بهانه به رضوان ولي شون خونه بره گفت بهش

 كه چرا. بود خوشحال خيلي رضوان بود، اردالن واسه بچه كه اين با. بارداره الدن فهميديم كه بود گذشته ماهي دو تقريبا ـ

 حرص همش. شد مي تر شكسته روز به روز اردالن. خاله بگن بهش هم اونا و ببينه رو الدن هاي بچه داشت آرزو هميشه

 .خورد مي

 :گه مي و رسول، دايي حرف وسط پره مي ماماني

 .داداش گم مي خودم رو اش بقيه ـ

 :زنه مي لبخندي دايي

 .كرد كف دهنم زدم، حرف كه بس از. گفتي مي زودتر. بيامرزه رو پدرت خدا ـ
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 :كنه مي كامل رو رسول دايي حرفاي و زنه مي مليحي لبخند ماماني

 .بودم شده قبول مامايي ي رشته تو من و اومد كنكور جواب ـ

. ردشم كنارش از تفاوت بي كردم مي سعي ولي ديدم مي هم رو اردالن اوقات بعضي. پيشش رفتم مي بارداريش دوران تو

 .زديم زنگ دكتر به هم ما و گرفته دردش خانوم گفت و زد زنگ بهم خدمتكارشون روز يه

 اومده ها خدمه. بود برداشته رو خونه كل الدن جيغاي صداي. رسوندم شون خونه به رو خودم و شدم آماده هولكي هول

 كه انگار نه انگار. كشيد مي پيپ راحت خيال با داشت بود نشسته حياط تو اردالن. رفتن مي راه استرس با و حياط تو بودن

 .كشيد بلند آه يه و افتاد من به نگاش. كشه مي درد داره و اس خونه تو الدن

 در رو دستم. نشستم كنارش. زد مي چنگ فرش به. عرق و اشك خيس و بود سرخ سرخِ صورتش. الدن اتاق تو رفتم

 .بود كنارش من جاي به اردالن بايد. سوخت مي براش دلم. بده فشارش تا گذاشتم اختيارش

 :گفت داد، و خوشحالي با دكتر كه گذشت قدر چه دونم نمي

 !بزن زور ديگه كم يه ديگه، كم يه ـ

 .رفت حال از هم الدن بچه، ي گريه با زمان هم. برداشت رو اتاق كل بچه صداي و زد زور توانش آخرين با الدن

 .غرغرو و خوشگل دختر يه. بود دختر. افتاد بچه به نگام

 چرا بودن ناراحت خانواده دو هر. پيچيد محل كل تو خبر. شد تر تفاوت بي بود، تفاوت بي. دختره بچه دادن خبر اردالن به

 لبش رو لبخندي بچه ديدن با و اومد هوش به مدتي از بعد الدن. دختر نه خواستن، مي پسر اونا. خواستن مي وارث كه

 هاي چشم از تركيبي چشماش رنگ. كردن گريه به كرد شروع ني ني يهو. كرد نزديك خودش به رو بچه آروم. نشست

 زرد بين چيزي يه چشماش. رنگ پر عسلي داييش هاي چشم و بود رنگ كم عسلي اردالن هاي چشم. بود داييش و باباش

 داشت دوست آدم و بود خوشگلي ي بچه. كرد توصيفش شه نمي خالصه و بود زرد چشماش تو هاي رگه. بود اي قهوه و

 .كنه نگاش جوري همين
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 نگم اردالن حال از. خوايم مي پسر ي نوه دادن گير هاشون خانواده دوباره كه گذشت مي اومدنش دنيا به از وقت چند

 .خورد مي رو خونش خون. بهتره

 اساسي درگيري يه شد باعث مسئله همين. بوده زا تك و شه نمي باردار ديگه الدن شد معلوم شد، معلوم وقت چند از بعد

. مخالفيم ما گفتن مي الدن مادر و پدر و بگيره ديگه همسر يه بايد گفتن مي اردالن مادر و پدر. بيفته اتفاق خانواده دو بين

 .بيارين هوو دخترمون سر نداري حق شما

 .داشت دوست رو اردالن من مث اونم. شد مي تر شكسته روز به روز الدن وسط اين

 نداشتم دوست. سوخت مي الدن حال به دلم من. من خواستگاري بياد بود گرفته تصميم. بود خوشحال اردالن وسط اين

 كه ايني از اردالن و شد مي ديگه يكي شدم، نمي اردالن دوم زن من اگه. زدن حرف باهام كلي اردالن و رسول. بشم هووش

 .نداشت دوسش كه كسي. زندگيش تو ميومد ديگه يكي. شد مي تر بدبخت هست

 .خواستگاريم بيان كردم قبول الدن، خاطر به هم شايد و اردالن خاطر به خودم، خاطر به

 كه بود اين مهم. دومشم همسر كه نبود مهم برام. داشتم رو اون حس منم. گنجيد نمي خودش پوست تو اردالن. اومدن اونا

 .داشت بااليي خيلي ارزش اين و بودم رسيده اردالن به من. رسديم بهش

 دوست رو اردالن من ولي نداره رو من ديدن چشم ديگه دونستم مي. آورد نمي خودش روي به ولي بود ناراحت الدن

 .شد مي زنش ديگه يكي شدم، نمي زنش من اگه. داشتم

 .پوشيدم عروس لباس عقدم مراسم همون تو من و نگرفتيم عروسي ديگه. گرفت برام جدا اي خونه عقدمون، از بعد

 .بود من پيش شب هر و بود برده ياد از رو مدار و قرار اردالن ولي. الدن پيش شب يه و باشه من پيش شب يه شد قرار

 .شدم باردار عقدمون از بعد ماه چند داشتن، اصرار اردالن ي خانواده هم و خواستيم مي بچه خودمون هم چون

 اوقات بعضي. بود مراقبم همش. بزنم دست هيچي به ذاشت نمي. خوشحاله خيلي دونستم مي. بود ديدني چشماش برق

 .بودم گرفته مرخصي هم دانشگاه از. كنم مي رو كارها من بشين، تو گفت مي. آورد درمي رو حرصم
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 چيزي اردالن به ولي كشيد مي تير ظهر از دلم زير. نبود پيشم كسي و بود كشيده طول كارش شب اون. نبود خونه اردالن

 .نكردم دردم به اي اشاره من ولي زد زنگ بهم بار چند. نگفتم

 مي. شد مي نصف وسط از داشت كمرم. مردم مي داشتم. بگيرم شماره و شم بند جا يه تونستم نمي كه بود حدي تا دردم

 .زد حرف باهاش و زد زنگ طرف موبايل به شد نمي االن مث. نبود موبايل موقع اون. نبود كنارم كسي ولي وقتشه، دونستم

 قدر چه دونم نمي. دارم نگه رو خودم تونستم نمي. زدم مي جيغ ديگه كه بود حدي به دردم. بكشم دراز جام تو بهتره ديدم

 .اتاق سمت به اردالن دويدن بعد و اومد در صداي كه كشيدم جيغ و زدم چنگ فرش به

. دكتره فهميدم. زد مي حرف يكي با داشت. شد خارج اتاق از سريع و انداخت بهم نگاهي. بود شده سفيد گچ مث رنگش

 :گفت آروم و عقب، زد رو خيسم موهاي. دستاش تو گرفت رو دستم و كنارم اومد

 .نداره گريه و عرق كه اين. بياري باباش مث خوشگل ني ني يه خواي مي. گلكم بده فشار رو دستم ـ

 :گفتم خرابم حال همون با. كرديم مي كل كل هم با همش هم مون زندگي تو. بود معروف همه بين درازم زبون

 .بگير تحويل رو خودت كم ـ

 اومده دكتر. كرد باز و در و رفت. شد بلند سريع. اومد در زنگ صداي. كرد نوازشم آروم و شكمم رو گذاشت رو دستش

 .بود كار سر پدرم. رسول و مامانم. رسيدن هم اونا. بود زده زنگ هم مادرم به. بود

 از و كردم وارد اردالن دست به رو فشار آخرين جيغش، صداي شنيدن با. اومد دنيا به بچه جيغ، و ناله و آه كلي با خالصه

 .رفتم حال

 كمي. كنه نگاش جوري همن داشت دوست آدم كه بود معصوم و خوشگل انقدر. بود كنارم فرشته يه اومدم، كه هوش به

 ديدنم با. اتاق تو اومد اردالن كه بشينم جام تو كردم سعي. شدم هول خيلي. شد بلند اش گريه صداي يهو كه كردم نگاش

 .بغلم تو گذاشت رو بچه. بشينم كرد كمكم و بوسيد رو پيشونيم. نشست كنارم اومد و زد بهم لبخندي

 و خورد شير آروم آروم. بود گذاشته مسابقه خودش با. بود بامزه خيلي خوردنش شير. دهنش تو گذاشتم رو ام سينه آروم

 .خوابيد
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 :گفت و گرفتش، ازم اردالن

 .من دارم خوشگلي پسر چه بيني مي ـ

 پسره؟ ـ

 .گلكم آره ـ

 .روم به رو گرفت رو اي جعبه جيبش از

 :من

 اردالن؟ چيه اين ـ

 .كوچولومونه مامان واسه. گفتنت اردالن قربون ـ

 و مسافرت بود رفته هم زايمانش از بعد. نبود كنار اردالن زايمانش ي لحظه. افتادم الدن ياد. گرفتم وجدان عذاب لحظه يه

 .نموند پيشش اصال

 .بود آبي هاي سنگ با خوشگل ريز سينه يه. كردم باز رو جعبه در لبخند با

 :گه مي آروم بوسدش، مي و ره مي گردنبندش سمت به ماماني دست

 .انداخت گردنم تو خودش.بود ريز سينه همين ـ

 .كنه نگاش جوري همين داره دوست آدم كه شيكه و خوشگل انقدر. ريز سينه به افته مي نگام

 :ده مي ادامه ماماني

 .اومد دنيا به بهنام هم، بهادر از بعد. بهادر گذاشتيم رو اسمش ـ

. كردن ازدواج منم پسراي. كرد ازدواج دخترش. شد قطع كل به ارتباطمون. نداشتم خبري الدن از ديگه. گذشت سال چند

 .شون زندگي پي رفتن. شدن خواهر تا دو عاشق دوشون هر
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 پدربزرگ داره دونست مي. كرد ذوق كلي بارداره، فهميد وقتي. بود شده مند عالقه دخترش به. اردالن و موندم من دوباره

 .شه مي

 هنوزه كه هنوزم كه من. داييشه و بهادر مامانش، شبيه خيلي كه نازه و خوشگل پسره يه گفتن مي. اومد دنيا به اش نوه

 .نديدمش

 نيومده. شدم مي مرگ ذوق داشتم كه من. دوقلو چي، اونم. بارداره فرنوش فهميديم ما و گذشت هم ديگه سال چند

 البته. زد مي سر فرنوش به و رفت مي روز هر. بود دوست بچه كال. نداشت من از كمي دسته بهادرم. بودم شده عاشقشون

 .بود آورده هم ديگه بچه يه دخترش چون هاش، نوه بگم بايد

 .فرستادن مي برامون رو عكساشون فقط. دادن نمي ويزا بهمون. پيششون بريم تونستيم نمي. بود كرده زايمان فرنوش

 فرستادن رو من. پيشش بياد گفت و زد زنگ وكيلش به كه بود بستري بيمارستان تو. شد مي بدتر روز به روز اردالن حال

 :گفتم اردالن به رو رفت، كه وكيل. اتاق تو برم منم دادن اجازه بعدش و زدن حرف هم با ساعتي چند. بيرون

 شده؟ چي ـ

 .زنم مي حرف باهاش وصيتم ي درباره داشتم هيچي، ـ

 .اردلـــان ـ

 .ايسته مي هيجان از قلبم كني مي صدام جوري اين وقتي خب. گذشته من از سني كني نمي فكر تو شيطون، اي ـ

 :گفتم و كردم، فرو فرمش خوش موهاي الي رو دستم

 .كنه مي غلط خيلي شما قلب ولي ببخشيدا، ـ

 :گه مي گرفته، دهنش جلوي دستمال كه درحالي. كنه مي هق هق داره و مامانيه لباي رو ماليمي لبخند

 وايستاد قلبش مهربونم. گذاشت تنها رو من معرفت بي و رفت. رفت وجودم همه. رفت دلم عزيز. رفت بعدش روز چند ـ

 .موندم اش دوباره ديدار حسرت تو هميشه براي من و
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 :شه مي مسلط خودش به كمي

. بيمارستان ي محوطه تو رفتم همين خاطر به كنم نگاه الدن هاي چشم تو تونستم نمي. خواست حالليت الدن از آخر روز ـ

 .كرد فوت كه بود دستم تو دستش

. كنم قبول رو اردالن مرگ تونستم نمي. بودم بيداري و خواب تو ماه يه نزديك. بود رفته عزيزم. نبود خوب اصال حالم

 .كنم فراموش رو اون تونم نمي من و منه قلب تو اردالن. نكردم قبولش هنوزم

 تا كه شرطي. گفت اردالن شرط از. زديم حرف هم با كمي. پيشم اومد وكيلش. بود شده بهتر كمي حالم. گذشت مدت يه

. داريم خبر قضيه اين از رسول و من. بود رسول اونم و گفتم نفر يه به فقط. بگم خوام مي حاال و داشتم نگهش دلم تو االن

 .شده پا بر دليل همين به هم امشب مهموني

 :گم مي كنجكاوي با

 شرطي؟ چه شرط؟ ـ

 صميمي دوست دو روابط تا كرد رو كار اين. كنن وصلت هم با بايد طرف دو از ها نوه بزرگترين بود كرده وصيت اردالن ـ

 ما، روابط خوردن هم به تو اون. بيان كنار هم با بتونن خانواده دو هر و برگرده اولش حالت به باشيم، الدن و من كه

 .دونست مي مقصر رو خودش

 اموال تمام بزنين، سرباز كار اين از اگه. بشه انجام امر اين كه برسه اوالدش به امالكش و ملك صورتي در گذاشته شرط ـ

 .شه مي بهزيستي متعلق

 ور اون از نوه بزرگترين با بايد بايد، من كه اين كه، اين يعني.... و منم طرف اين از نوه بزرگترين. كنه مي هنگ داره مخم

 تو انداختي كه چيه ديگه اين نبود؟ كافي فراموشيم نبود؟ بسم سينا مرگ دي؟ مي عذابم انقدر چرا! خدا يا. كنم وصلت

 دامنم؟

 .ده مي فشار محكم و گيره مي رو دستام ماماني لرزه، مي داره دستام و پريده رنگم

 :گه مي و كنه، مي نگام ماماني
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 !بلرز و كن يخ جوري اين تو بعد بشن، تموم بذار نشده، تموم حرفام هنوز ـ

 .شم مي تر آروم كمي آرومش لحن با

 :ماماني

 وصيت اردالن. الدنه خواهر پسر اردالن، داماد. شنيدم آشناهامون و دوست از منم. كرد فوت پسره اون پيش وقت چند ـ

 خواهر پسر كه اش نوه ي كوچكه عمو با واقع در. كني ازدواج پسره عموي با تو افتاد، تو يا اون براي اتفاقي اگر كه كرده

 .خانومشه

 !شد شيري تو شير عجب

 درستي آدم اون ولي مجرده كه كني ازدواج اوني با بايد تو. مجرد يكي اون و متاهله شون يكي كه داره عمو تا دو پسره ـ

 .شده طرد اش خانواده از و معتاده. بياد در آب از آدمي همچين اون كرد نمي فكر اردالن. نيست

 .كنم مي نگاه ماماني به باز دهاني با

 :من

 چيه؟ وسط اين من تكليف حاال حاال، ـ

 .كني قبول رو ما پيشنهاد و باشي عاقل بايد تو. برسه بهت پسره اون دست ذارم نمي و خوام نمي من ـ

 پيشنهادي؟ چه ـ

 بود؟ كاره چي وسط اين كيان. شد جمع حواسم تازه

 كنم، تعريف بخوام اگه. داره داستاني خودش براي هم دايي و كيان آشنايي جريان. هستن ما آشنايان از يكي جان كيان ـ

 .كنه كمك بهمون خواستيم ازش و گفتيم كيان به پسره اون شرايط و اردالن وصيت از ما. باشي جا اين بايد صبح تا

 كمكي؟ چه ـ

 .بشي خالص پسره اون شر از تا كني ازدواج كيان با بايد تو ـ
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 :گم مي و برم، مي باال ماماني جلوي رو صدام بار اولين واسه

 !چيــــــي؟ ـ

 نصف كني، ازدواج اي ديگه كس با تو اگه. خواست نمي تو بد هم اردالن. شي نمي بدبخت ديگه كني، ازدواج كيان با تو اگه

 سر باليي اگر كه گفته وصيتش تو اردالن خود. بهزيستي براي ره مي اش، ديگه نصف و شه مي تقسيم اونا و ما بين اموال

 .بگيره تعلق خانواده دو هر به اموال نصف اومد، تا دو شما

 صورتم به سرد باد يه انگار. شه مي قفل چشماش تو چشمام كه كنم مي بلند رو سرم حرص با كنم؟ كار چي بايد من يعني

 جوري اين چرا دونم نمي. بدم تكون تونم نمي رو چشمام. هام گونه رو ذارم مي رو دستام آگاه ناخود و لرزم مي. خوره مي

 .كنم مي نگاه چشماش تو دارم ها شده مسخ مث چرا دونم نمي. بردارم چشم ازش تونم نمي چرا. شدم

 كنم؟ كار چي بايد يام، مي خودم به ماماني صداي با

 :ماماني

 و بيرون بري كيان با بايد فردا از. اومدن ما خاطر به رو راه همه اين. كنه كمك ما به خواد مي و كرده لطف جان كيان ـ

 دوتون هر براي دونم مي. بياين كنار هم با بتونين و بياد دستتون هم اخالق تا باشين هم با يكم بايد. بزنين رو حرفاتون

 . بشه انجام بايد كه كاري ولي سخته

 :گه مي كيان به رو

 پسرم؟ داري حرفي ـ

 براي بعد و بياد دستمون هم اخالق تا باشيم هم با وقت چند بايد خانوم باران و من. موافقم شما حرف با منم ماماني، نه ـ

 .كنيم ريزي برنامه مراسم

 فرستي؟ مي برام تا چند تا، چند خدا؟ دارم هم اي ديگه اي چاره مراسم؟. كنن تنم خوان مي و دوختن و بريدن

 .زديم حرف سره يه شبه، يازده نزديك اندازم، مي ساعت به نگاهي
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 :ماماني

 .شام صرف براي بفرمايين چيدن، رو ميز ـ

 آبي جين شلوار يه با سفيد تيشرت يه. بودم نكرده دقت بهش اصال. افته مي تيپش به نگام تازه. شيم مي بلند جامون از

 !زكي گفته هركول به عالي، كه هم هيكلش. اسپرته اسپرت. پوشيده

 مي دلم يعني. افته مي لبش روي ي مسخره پوزخند به نگام كه بگيرم ازش چشم خوام مي و دم مي تكون محكم رو سرم

 .هركول ي شيفته خود. پايين بيارم رو پوزش و دك بزنم خواد

 آخه. كنم مي فكر شومم سرنوشت به و كنم مي بازي غذام با دارم منم. سنگينه جو و زنه نمي حرف كسي شاميم، ميز سر

 كنم؟ زندگي اين با تونم مي جوري چه من گذاشتي؟ كه بود شرطي چه اين اردالن، بابا

 .شكنه مي رو اطراف سكوت و ياد مي ها چنگال و قاشق برخورد صداي فقط

 از. ده مي ارور داره مخم. كنم مي نگاشون منگا اين عين منم. كنن مي جمع رو ميز و يان مي نفر چند. خوريم مي رو شام

 سينا مث ديگه يكي كه اين از. كنم ازدواج عشق بدون بايد كه اين از كه، اين از. مزخرفم و نحس سرنوشت از بدم، بخت

 . كنه كمك بهم تا زندگيم تو بياد خواد مي

 ماه چند با كه رمانه مث حقيقي زندگي مگه. نشم مسخره اتفاقاي اين درگير ديگه ولي بدم رو جونم حاضرم. ذارم نمي

 با. باشم راضي دلم ته ته ته از كه اين مگه. شم نمي احدالناسي هيچ زن من بشي؟ عاشقش يهو متنفري، كه كسي با زندگي

 كه اين براي فقط بشم، آشنا باهاش كمي كنم مي قبول. بيرون برم منفور چغندر اين با كنم، مي قبول. بندم مي عهد خودم

 .همين براي فقط. نشكنه ماماني دل

 .كنن بدبختم ذارم نمي. دم مي نجات رو زندگيم من

 دوستم بهترين كه كسي. كرد اعتماد بهش شد مي كه كسي. كردم مي تجربه سينا با رو عشق من بود، رمانا مث زندگي اگه

 بدي حس بوسيدم، مي وقتي كه كسي. كرد نمي نگام چپ كه كسي. بود پاك پاك نگاش كه كسي. برام بود گاه تكيه يه و

 .بود پاك پاك كه كسي. كردم نمي پيدا
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 !رفتيم نمي باهم كه بود دستشويي و حموم فقط. گذروندم سينا با رو روزم و شب من كردنه، زندگي ماه دو به عشق اگه

 :گم مي ماماني به رو

 باال؟ برم تونم مي ـ

 :گه مي و اندازه، مي بهم مهربون نگاهي

 .بخوابيم ريم مي كم كم هم ما عزيزم، برو ـ

 :گه مي كيان به رو

 .كنه راهنمايي تا برو هم تو خواي مي. بارانه اتاق كنار اتاقت ـ

 مي دعا دعا. كنيم تحملش هم جا اون بايد بود، كم جا همين آقا؟ به دادي رو من بغلي اتاق كه كمه اتاق ماماني؟ قحطه جا

 مي بازش من كه باشه باز هم بالكن در اگه مخصوصا من، اتاق تو ياد مي راحت خيلي صدا چون نباشه خروپف اهل كنم

 .ذارم

 درش يكي اون و منه اتاق تو درش يه. دسترسه قابل اتاق دو هر از شده، داده اختصاص كيان به كه اتاقي و من اتاق بالكن

 .كيان اتاق تو هم

 : گه مي دايي به رو و شه مي بلند كيان

 بدين؟ رو سوييچ شه مي ـ

 .ده مي بهش رو سوييچ دايي

 :گه مي من به رو

 كنين؟ صبر لحظه چند شه مي ـ

 بزرگ چمدوني با دقيقه، چند از بعد. كنه غلطي چه خواد مي دونم نمي. حياط تو ره مي اونم و دم مي تكون براش رو سرم

 .دايي به ده مي رو سوييچ و داخل ياد مي
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 .ياردش مي باال داره كاه پر عين و دستشه چمدونشم. باال ريم مي و گيم مي بخير شب

 گرم هوا. پزم مي دارم. گرممه من ولي روشنه كولر كه اين با. بشم خالص شلوار و كت اين شر از زودتر چه هر خوام مي

 گرماي تونم نمي كه كاناداست هواي خاطر به. شدم عادت بد دونم مي. گرمه خيلي ولي شبه، كه اين با. جهنمه نيست،

 .كنم تحمل رو ايران

 :گم مي و ايستم، مي اتاقش روي به رو. ريم مي باال ها پله از هم پاي به پا و سكوت در

 .بخير شبتون جناب، شماست اتاق جا اين ـ

 :گه مي كه خودم اتاق به برم خوام مي

 كنه مي قبول آدمي كمتر. مديونشم رو جونم من. داره حق من گردن به رسول آقا. موافقم امر اين با خيلي من نكن فكر ـ

 رو خودت انقدرم. كنم رد رو خواهشش نتونستم مديونشم، چون منم. بده مكان و جا و كنه كمك من شرايط با آدمي به

 افتادي؟ فيلي دماغ از بگه تو به كه نبود يكي. نگير

 :گم مي حرص با و كنم، مي رعايت رو صورتمون ي فاصله. شدم قدش هم دقيقا ها كفش اون با. ايستم مي نزديكش رم مي

 قبول خوام مي كه مادربزرگمه خاطر به منم. رو ذهنت اون نه و شناسم مي رو تو نه من. مردتم كشته من نكن فكر توام ـ

 طرد خونه از عملي اون با حاضرم. كنم نمي ازدواج تو با بكنن، هم تيكه تيكه رو من. همين كنم، تحملت روز چند براي كنم

 گرفتن ي نشونه اين. باال رين مي كولمون و سر از بديم، رو شماها امثال به اگه كه بدون هم رو اين. نه تو با ولي باشم شده

 .بشه باز اين از بيشتر دهنم نذار. نيست خودمون

 :دم مي رو جوابش خودش مث و خونسرد خيلي و عقب كشم مي رو خودم

 .دونم نمي نگفته، شايدم گفته، شايد ـ

 مي جا از خودم كه طوري به. كوبم مي تر تمام چه هر شدت با رو در. اتاقم تو رم مي و دم نمي متحيرش ي چهره به اهميتي

 .پرم

 :ره مي كتم ي دكمه سمت به دستم دم، مي فحشش لب زير كه حالي در
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 انقدر كه خوشگلي و خوبي تو گفته اين به كي. كنم مي آدمش كمه؟ براش بگم چي هر بگم؟ چي من آخه.... ي پسره ـ

 .ذارم مي دلت به رو داغم گيره؟ مي رو خودش

 .بذارم دلش به هم رو داغم خوام مي حاال ياد، مي خوشش من از خيلي اون كه اين نه. گيره مي ام خنده آگاه ناخود

 .نيست مشخص داخل و ضخيمه شكر رو خدا. اندازم مي اتاقم ي پرده به نگاهي

 مي و دارم مي بر پاتختيم روي از رو سينا عكس. جام تو رم مي راحت خيال با و شم مي راحت مسخره لباساي اون شر از

 :گم مي آروم بوسمش،

 پايين شيطون خر از و كردم ازدواج قبال من فهميد مي ماماني شايد. افتاد نمي اتفاقا اين از كدوم هيچ شايد بودي، تو اگه ـ

 حالي چه ببيني نيستي. سينا نيستي نيستي، تو حاال ولي. زد نمي حرف باهام طوري اين جلبك ي پسره اين شايد. ميومد

 .همه حال به و خودم حال به تو، حال به خودم، حال به. زنم مي زار دارم ببيني نيستي. دارم

 به رو عكسش. شم مي آروم تا زنم مي حرف انقدر. زنم مي حرف باهاش آروم آروم ريزم، مي اشك دارم كه جور همين

 .پيشمه انگار. كنم مي حسش دارم و كنارمه خودش كه انگار. دم مي فشار ام سينه

 .بره مي خوابم باالخره من، و سينمه رو و دستام بين عكسي

*** 

 مي هميشه آخه. مالفمه زير سينا عكس شكر رو خدا. بيرون ره مي و كنه مي بيدارم پرم، مي خواب از نعيمه صداي با صبح

 خودم، و خودمم فقط باشم مطمئن وقتي. اتاقم تو يان مي نعيمه يا ماماني اوقات گاهي دونم مي چون كشو، تو ذارمش

 .نشده مردونه صورتش هنوز. نوجوونيشه دوره از كه عكسي. پاتختي رو ذارم مي رو عكسش

. شم مي خارج اتاق از طلبكار حالتي و اخم من يه با و كنم مي عوض رو لباسام. كنم مي نگا رو برم و دور و شينم مي جام تو

 شلوار يه با رو رنگي اي سورمه تيشرت. شده خاله پسر زود چه. افته مي بهش نگام. بيرون ياد مي هم كيان من، با زمان هم

 !خاله ي خونه اومده كرده فكر پوشيده؟ ورزشي

 :گه مي سالم بدون
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 .بخير صبح ـ

 :گم مي طعنه با

 .بخير هم شما صبح سالم، عليك ـ

 تو كي هر چرا دونم نمي نيستن، تحمل قابل عسليش هاي چشم. شه مي خيره چشمام تو و باال ياره مي رو سرش يهو

 !ياد مي در آب از عسلي چشم خوره، مي من پست به و زندگيمه

 .ده مي دست بهم زدن سكته حس كه كنه مي اخمي چنان

 :گم مي رم، مي ها پله سمت به كه حالي در

 بودين؟ راحت ديشب ـ

 :گه مي گرفته صدايي با و شن مي باز كمي اخماش

 .بود خوب بله، ـ

 آن لبخند يه ما ديدن با. زنن مي حرف دارن و نشستن دايي و ماماني. صبحانه ميز سر ريم مي اي ديگه حرف هيچ بدون

 سر شينم مي و گم مي بخير صبح و سالم. كنن مي نگاه عاشق خوشبخت زوج يه به دارن كه انگار. ياد مي لباشون رو چناني

 .جام

 حاصل اي نتيجه ولي كردم فكر خيلي خوابم موقع. حاال تا ديشب از. اعصابمه رو عجيب. كنم مي نگاه كيان به چشمي زير

 لعنتي تصادف اون بعد مطمئنم. آشناست برام بشر اين ي قيافه. شم مي نااميد خودم ي حافظه از دارم ديگه. نشد كه نشد

 . نيست يادم يعني. دونم نمي كجا، ولي. ديدمش

 .خورم مي رو ام صبحانه خانومانه و آروم. دوزم مي چشم ميز به و گيرم مي ازش رو نگام

 :گه مي تا دو ما به رو ماماني

 ندارين؟ اي برنامه امروز براي ـ
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 .گذاشتم منم حتما، اين؟ دست بدن رو من الكي الكي خوان مي! هولن قدر چه اينا

 :گه مي و زنه، مي مصنوعي لبخند بالفاصله ولي خوره مي جا كمي كيان

 !كوه بريم شد قرار جان، باران با مشورت با! اتفاقا چرا ـ

 مي پرتت كوه باالي از خودم... ايشاا. كوه به رفتن چي، براي اونم. كنم مشورت اين با بكنم غلط من كوه؟ تعطيله، رسما

 نرسيده رسيده، راه از تازه اين حاال جان، باران نگفته من به بار چند از بيشتر سينا جان؟ باران. شم خالص شرت از تا كنم

 !انداخته راه جان باران جان، باران

 .اس خاله ي خونه كرده فكر واقعا

 .كنه مي نگامون داره و نشسته ماماني لب رو ظريفي لبخند. ده نمي اهميتي. دوزم مي بهش رو عصبانيم نگاه

 :ماماني

 .كنين عقد بايد آينده ماه براي. بزنين باهم رو حرفاتون زودتر ـ

 داره هم ديگه يكي كنم مي حس. افتم مي سرفه به و گلوم تو پره مي ماماني، حرف اين با كه كنم مي كوفت چاي دارم

 .نايش تو پريده چاييش و شده هيجاني كيانم! بله كه بينم مي و، باال يارم مي كمي رو سرم. كنه مي سرفه

 رو من ي يقه نيان. نشم شناخته قاتلم و شم خالص شرش از من تا »تون همه آرزوي«كن اش خفه بزن جا همين خدا، اي

 !كردي پرتش كوه از تو كه بگيرن

 تونم مي مگه ولي. كنترل قابل غير هاي خنده اون از. گيره مي ام خنده كه گم مي ذهنم تو رو جمله اين عجز با انقدر

 يكي براي دارم ديد خدا. شد) من بر(عليهم آرزوم،. رم مي دارم خفگي مرز تا. شده قاطي ام سرفه و خنده. شه نمي بخندم؟

 مي بلند جاش از هولكي هول ماماني. كنه مي مرگم پيش داره. اون به بده رو حلوام خواد مي كنم، مي مرگ آرزوي ديگه

 داره محكم خيلي و هم سر پشت. گذاشته مسابقه خودش با. كتفم وسط زنه مي محكم يكي كه سمتم بياد خواد مي و شه

 .شه مي قطع ام سرفه. بيامرزه رو پدرش خدا ولي داره درد. زنه مي
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 نجاتم و كرده رو كار اين كه كسي از خوام مي. افتم مي كتفم درد ياد. بخند كي نخند حاال. خنده زير زنم مي هر هر يهو

 .كنه مي نگام شده گرد هايي چشم با داره. شم مي كيان چشم تو چشم كه پشتم، گردم مي بر. كنم تشكر داده

 !بتوپم بهش پر توپي با خوام مي. شه مي عوض نظرم كيانه، فرد اون چون

 :گم مي عصبانيت با و كنم مي قطع رو ام خنده

 !دادي مي كشتنم به داشتي بدتر زدي؟ محكم انقدر چرا ـ

 :گه مي آروم حالت، همون تو

 نه؟ نداري، رواني تعادل ـ

 .نشنيدن دايي و مامان دونم مي

 :گم مي سرخن اشك از كه هايي چشم و مسخرگي با

 پسر بزن بيل رو خودت ي باغچه برو! ذاري مي كوه قرار و كني مي مشورت من با روياهات تو داري؟ خيلي تو كه اين نه ـ

 .معنايي تمام به ي عرضه بي يه. نيستي بلد هم زني بيل البته. جان

 .ديوار به بكوبونه رو سرم خواد مي دونم مي. ديد چشماش تو شه مي رو عصبانيت و حرص

 .كنن مي نگاه رو ما دارن جوري همين. شه مي ماماني و دايي متوجه نگامون

 :گه مي و پشتم، ذاره مي رو دستش. زنه مي مصنوعي لبخند كيان

 .شيم آماده بريم عزيزم، گذشت خير به ـ

 .كنارش شه مي آويزون دستش. دم مي نجات دستش زير از رو خودم. كنه مي سنگيني ام شونه رو دستش

 :گم مي و زنم، مي اي مسخره لبخند

 !حتما ـ
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 :ماماني

 خورين؟ نمي ديگه ـ

 :كيان

 .سوزيم مي حسابي بريم، هم االن دونم مي. گرمه هوا. كرديم دير خيلي هم االن تا ماماني، ممنون ـ

 :ماماني

 .شين آماده زودتر پس ـ

 طرف به حرص با. اتاقم تو كنم مي پرت رو خودم و اندازم نمي نگام سرم پشت به. رم مي باال ها پله از كيان از جلوتر

 بپوشم اي سورمه مانتوي خوام مي. تخت رو كنم مي پرتش و دارم مي بر رو كوهم مخصوص اي سرمه شلوار. رم مي كمدم

 پشتم بيست و هفتصد براي كوه شلوار همين. گرمه وحشتناك هوا. كنم مي قاطي واقعا ديگه دونم مي. شم مي پشيمون ولي

 !بسه

 بعضيا جوري چه دونم نمي. ندارم آرايش ي حوصله. لبم به مالم مي هم رو لبم ي كننده نرم. زنم مي آفتاب ضد كرم فقط

 رو آدم بدتر زيبايي، جاي به و شه مي بد خيلي كني، مي عرق يا و صورت رو ماسه مي وقتي. كنن مي آرايش گرما اين تو

 .كنه مي زشت

 بعضيا دونم نمي. پوشم مي نخيم تاپ رو و دارم مي بر رو مانتوم. كنم مي پام رو شلوارم. دارم مي بر رو نخيم سفيد مانتو

 .موندم كفشون تو عجيب. كنن مي تنشون مانتو بپوشن، لباس زير از كه اين بدون جوري چه

 سرم اندازم مي رنگي سفيد شال. داخلش ذارم مي رو نيازم مورد وسايل و يارم مي هم رو پشتيم كوله. رم مي كيفم سمت

 .گيرم مي دستم و دارم مي بر كمدم تو از رو كوهم مخصوص هاي كفش و رو

 هاي برنامه! نشد ولي كوه بريم شد قرار بار يه آخه. آوردن برام رو كوهم وسايل قبال كه بيامرزه رو باربد و فربد پدر خدا

 .هم با سه هر يا و كس هيچ يا گفتيم و نرفتيم هم باربد و من نشد جور فربد
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 ياد برام كم كم باربد، كمك و فرمون پشت نشستن با ولي بود رفته يادم از كل طور به رانندگي. آوردن قبال هم رو ماشينم

 .شد آوري

 فرو خواب خوش. تخت رو شينم مي و گيرم مي دستم تو هم رو سوييچم. راستم سمت ي شونه رو اندازم مي رو ام كوله

 .خوره مي تكون كمي و ره مي

 يه نزديك. زنه نمي ولي بزنه اتاقم در به خودش منتظرم. خندم مي خيالباف كيان اون به دلم تو كلي و دم مي طولش خيلي

 .نشستم تختم رو كه ربعه

 بچه بخندي آب رو. خنده مي هرهر داره و نشسته ماماني كنار! نشسته جا اين كه آقا به، پايين، رم مي و شم مي خيال بي

 !پررو

 پاش هم اي سورمه ورزشي شلوار يه. ده مي نشون خوبي به رو بازوهاش كه پوشيده سفيدي تيشرت. زده هم تيپي چه

 . كرده

 !جالبه شديم، ست هم با آگاه ناخود

 .افته مي من به نگاشون

 :كيان

 جان؟ باران اومدي ـ

 :گم مي و اندازم، مي بهش انزجار از پر نگاهي

 .كنين صبر ثانيه چند ـ

 دارم، مي بر يخه، از پر كه رو آبم ي قمقمه و رم مي يخچال طرف به. آشپزخونه تو رم مي و در جلوي ذارم مي رو كفشم

 .ام كوله تو ذارمش مي

 .پايين بره تا خورم مي قرص سر پشت آب باال، اندازم مي تهوع ضد قرص و پروفن يه و دارم مي بر آب ليوان يه
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 مي موت به رو نخورم، قرص اگه. كنه مي عود ميگرنم جورايي يه و گيرم مي وحشتناكي درد سر و تهوع حالت گرما تو

 .شم

 .بيرون رم مي آشپزخونه از

 .وايستاده در دم و پوشيده رو كفشاش كيان

 :گه مي و افته، مي سوييچم به نگاش

 .بياري ماشين هم تو نيست الزم. هست من ماشين ـ

 ! زهرمار و تو

 .ماماني دست سپارم مي رو سوييچ و بگم چيزي تونم نمي دايي و ماماني جلوي

 .شيم مي خارج ساختمون از خداحافظي، از بعد و پوشم مي رو كفشام

 به رو و شورم مي رو دستم كنم، مي نوازشش كه اين از بعد. كنه مي لوس رو خودش و شه مي سبز جلومون پاپي بالفاصله

 :گم مي كيان

 دارين؟ آدرس ريم؟ مي كجا ـ

 دارين؟ سراغ رو جايي شما كوه، گفتم جوري همين من. دونم نمي ـ

 .كنم مي نگاش فقط و گردم مي بر طرفش به حرص با ـ

 .گيرم مي رو فربد ي شماره و دارم مي بر رو گوشيم

 عزيزم؟ جانم ـ

 .فربدي سالم ـ

 .پيدايي كم طوري؟ چه خانوم، باران سالم عليك ـ
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 .خوبم قربونت، ـ

 گيري؟ مي من حال از خبر داري شده چي ـ

 .بينما مي رو ديگه هم ميون در روز يه تو و من حاال خوبه فربد ا، ـ

 :گه مي كه ياد مي باربد صداي

 .تنگش بذار خورم حق يه. شده تنگ براش دلم بگو بهش برسون، سالم بهش ـ

 .ديوونه

 :گم مي خنده با كه گفته چي باربد بگه خواد مي فربد

 .ببوسش من قول از. خورده رو من حق اون شنيدم، خودم ـ

 ديگه؟ امر ـ

 فربد؟ ـ

 كني؟ مي فربد فربد، چيه دردت ـ

 كوه؟ بريم خواستيم مي يادته ـ

 طور؟ چه آره، خب، ـ

 بود؟ چي اسمش ـ

 .دركه ـ

 دي؟ مي رو آدرسش آها، ـ

 كار؟ چي خواي مي ـ

 .كجاست بدونم خوام مي بده، رو آدرس. موقوف فضولي فربد، ـ
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 .بودم شده آشنا خيابونا با كمي باربد، و فربد لطف به مدت، اين تو. داد بهم رو آدرس

 .فربدي ممنونم ـ

 .ولوله كنم مي خواهش ـ

 باري؟ كاري، ـ

 .قربونت هيچي، ـ

 خوبه؟ ساحل راستي ـ

 .بهتره ـ

 .شكستيم هممون سينا، مرگ سر ـ

 نداري؟ كاري باراني، برم بايد من درسته، ـ

 .لپت رو بوس يه قربونت، ـ

 :گه مي و خنده، مي

 .باي لپت، رو بوس يه ديــــوونه، ـ

 .كنه مي نگام داره زهرمار برج عين. كنم مي نگاه كيان به كنان خنده و قطع رو گوشي

 :گه مي جدي صدايي با

 گرفتي؟ آدرس ـ

 :گم مي و كنم، مي اخم بهش

 .بله دوما،. گرفتي نه گرفتين، اوال ـ

 .كنه مي حركت كيان و شينم مي جلو صندلي رو. زشته خيلي بينم مي ولي عقب بشينم خوام مي
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 نمي ديگه رو اواخرش. دم مي رو آدرس كه پيچه مي ماشين تو من صداي فقط دركه، به رسيدن تا.خوبه فرمونش دست

 .دركه نظر، مورد مكان به رسيم مي تا ريم مي پرسون پرسون. دونم

 هم پرنده گرمه، هوا كه بس از. نيست شلوغ. سكوت در و فاصله با هم، كنار در. افتيم مي راه و كنيم مي پارك رو ماشين

 .زنه نمي پر

 .نكنه اذيتم تا كنم مي جا به جا رو ام كوله

 :كيان

 ازم رسول آقا وقتي. زنم مي پا و دست سياهي تو. نيست تو از بهتر خودمم وضعيت. كنم دوئل تو با تا جا اين نيومدم من ـ

 چيه؟ برنامت گفتم، بهت كه هم رو دليلش. نگفتم نه بدم، انجام براش رو كاري خواست

 چي؟ ي برنامه ـ

 داري؟ تصميمي چه آيندت براي آيندت، ـ

 .دانشگاه برم مهر اول از خوام مي دونم مي فقط. كنم پيدا رو خودم بايد اول دونم، نمي ـ

 .بزنه رو حرف اين خودم به بايد يكي البته. اي انگيزه بي خيلي تو ولي خوبه، ـ

 :گم مي جوابش در و زنم مي پوزخند

 سهل خاطر به دوستم بهترين وقتي باشم؟ داشته اي انگيزه چه بودم، چي دونم نمي و شناسم نمي هم رو خودم وقتي ـ

 باشم؟ داشته انگيزه چي واسه رفت، پيشم از من انگاري

 .زنه نمي حرفي و كنه مي سكوت

 با كه رو هامون قدم صداي و كنم مي حس پام زير رو ها سنگريزه. شه مي اذيت چشمام بازم زدم، آفتابي عينك كه اين با

 . شنوم مي خوبي به هماهنگه، هم

 .شده بهتر و نيست خبري ديشب مزخرف رفتاراي اون از. زنه مي حرف آروم و طمانينه با
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 .آوره چندش خيلي اين و كنم مي حس بدنم روي رو هاش قطره حركت. ريزم مي عرق دارم شُرشُر. عرقم خيس

. افته مي بهش نگام. ايسته مي سرم پشت هم كيان. بيرون يارم مي رو ام قمقمه و ايستم مي اي گوشه. بخورم آب خوام مي

 .ياره مي بيرون اش كوله از رو يخي آب بطري اونم

 هوا اين تو خنك، آب. ياد مي حال جگرم كنم، مي آب خوردن به شروع باال، گيرم مي رو سرم و لبم رو ذارم مي رو قمقمه

 .اس ديگه چيز يه گرما، اين و هوا اين تو ولي. چسبه مي حال همه در البته چسبه، مي خيلي

 ناخود حركت يه طي. كنه مي حركت داره دستش كنم مي احساس كه خوردنم آب مشغول. سرمه پشت همچنان كيان

 .عقب شه مي پرت و اش سينه ي قفسه به خوره مي كه باال يارم مي رو پام و گردم مي بر يهو آگاه،

 و پايين اومده پام. زمين رو افتاده ام قمقمه. كنم مي نگاه پام و دست حالت به تعجب با. كردم كار چي نفهميدم هنوز خودم

 و خودم به نگا يه دوباره كيان، به نگا يه و اندازم مي خودم به نگاه يه. هستم حمله آماده و شده مشت دستام. گرفتم گارد

 .دوباره و دوباره زمينه، پخش كه كيان به نگاه يه

 !خودم كار از من و من كار از اون. من هم و شوكه تو اون هم. كنه مي نگاه رو من بر و بر و كنه مي بلند رو سرش

 .حاال ولي كنه كار جوري اين پام و دست كردم نمي هم رو فكرش وقت هيچ خوندم، مي رو دفترم وقتي

 اين رو كيان كه بودم من اين يعني. هنگم دور رو هنوز. كنم مي جفت رو پاهام و پايين اندازم مي و ام شده مشت دستاي

 .شم مي اميدوار خودم به دارم ايول دادم؟ هل جوري

 اندازم مي رو سرم. هام شونه رو افتاده شالم! سرم بر خاك اي. كشيم مي سرم به دستي. شدم خنك كمي كنم مي حس

 !زد كلي ديد يه رو ها تار همه اين، ولي نديده هم رو من موي تار يه حاال تا نامحرمي هيچ. كنم مي درست رو شالم و پايين

 .كنم مي بلند رو سرم آروم و بندم مي رو درش. دارم برمي رو ام قمقمه و شم مي خم

 .كنه مي نگام داره جوري اين چرا اين وا،

 .بهم شده خيره ها، گرفته برق اين عين و نشسته زمين رو جوري همين
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 .شم مي اميدوار خودم به. بيرون بياد هپروت از خواد نمي انگار نخير، ولي، كنم مي صداش بار چند

 از كارمون. اس فايده بي بازم ولي! كنم مي صداش دوباره و دم مي تكون صورتش جلو رو دستم. پاش جلوي شينم مي

 .گذشته هم دوباره

 !ياد مي خودش به سرش تو بزنم

 مي هولش و و اش شونه رو ذارم مي رو دستم. خوره نمي بهش دستم و تنشه لباس. بدم تكونش تا كنم مي راضي رو خودم

 .عقب دم

 :گه مي و كنه مي نگاه بهم ها زده جن مث يهو

 !شده؟ چي ـ

 !شد نااميد ازش بايد كامال نخير، كنم، مي نگاش تعجب با

 شده؟ چي پرسين مي من از كردين، مي سير هپروت تو داشتين شما دونم، نمي ـ

 .شدن ديوونه همه ،...ا بسم! كنه مي اخم يهو ولي كنه مي نگام خيره دوباره

 .وايستاد و شد بلند

 :كيان

 خانوم؟ بود حركتي چه اون ـ

 :گم مي و پايين، اندازم مي رو سرم خجالت با

 ...شما شما، كردم، فكر من. بود آگاه ناخود ببخشيد، ـ

 :گه مي و ده، مي تكون تاسف عالمت به رو سرش. شم مي الل
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 خواستم مي منم. افتاد مي سرت از داشت شالتم عقب، بودي داده رو سرت جلو، بكشم رو شالت خواستم مي فقط من ـ

 .كني مي ام درباره فكري همچين تو كه متاسفم خودم براي. همين كنم، درستش

 .نبود خودم دست خدا به ولي بودم شده شوكه خودمم خوام، مي معذرت واقعا من ـ

 .افته مي راه و ده مي تكون رو سرش

 .زديم عينك دومون هر االن البته. كنم نگاش تونم نمي و كشم مي خجالت ازش هنوز. حرفي هيچ بدون باال، ريم مي

 از هم. مانتوم جيب تو ذارم مي رو گوشيم. ذارم مي ماليمي آهنگ و يارم درمي رو هندزفريم منم. فكر تو رفته عجيب اون

 .دم مي گوش آهنگ به هم و برم مي لذت فضا

 و خواننده با همراه. كنم مي حس پام زير رو ها ريزه سنگ. بينم مي رو پام جلوي فقط. پايين انداختم رو سرم. شيبيم تو

 .كنم مي تكرار رو شعر لب، زير

 .گيرمش مي دستم تو و دارم مي بر رو آفتابيم عينك. سايه به رسيدم

 مي تكون هوا تو تعادل حفظ براي دستام و دم مي دست از رو تعادلم كه طوري. كشيد پشت از رو من يكي كنم مي حس

 روي از داره پام. ندارم ديد عينك به و گوشمه تو آهنگ صداي نه، يا شكسته دونم نمي. زمين رو افته مي عينكم. خورن

 سري اين و نيست كمر شدن تيكه دو و درد از خبري كه اين مثل نه، ولي،. ام آماده خوردن زمين براي و شه مي بلند زمين

 .مرگه فقط

. نيست دوباره زندگي و فراموشي از خبري ديگه و حتميه شدنم مغزي ضربه بيفتم، اگه دونم مي. پايين بيفتم ترسم مي

 به ديگه نفر چند و ميرم مي. افتم مي من. كنم مي راضي رو خودم فكر، اين با. بدم دوباره زندگي ديگران به تونم مي البته

 .كنار كشه مي نفر چند براي نفر يه. اس عادالنه. كنن مي زندگي من جاي

 مي شل رو خودم شدنم، قانع با ولي بودم كرده سفت رو خودم. گذره مي ذهنم از ثانيه صدم نيم عرض در فكرا اين ي همه

 .سپارم مي مرگ دست به و كنم

 ....ولي عضو اهداي و شدن قلقلي توپ براي برم خوام مي
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. بستم ترس شدت از رو چشمام. شد مي چي نبود اون اگه دونم، نمي. گرفتتم حال همون تو. كنم مي حس پشتم رو يكي

 .ترسم مي بازم ولي كردم قانع رو خودم سرم خير كه اين با

 مي رو من ياد مي بعد كردم ناكارش زدم! گرفته؟ رو من اين! كنه مي هنگ مخم و كنم مي باز رو چشمم الي آروم آروم

 .گيره

 .كنه مي نگاه هام چشم تو داره هم تو هايي اخم و تعجب با كه شه مي عسليش هاي چشم جمع حواسم

 اي حادثه اولين. افتاد ما بين كه اتفاقي اولين. سينا رو من ديدار اولين. ذهنم تو ياد مي بودم نوشته دفترم تو كه هموني يهو

 .بود زمين روي من نخوردن براي سينا تالش و من دقتي بي از حاصل كه

 از خبري. بود گرم نبود، سرد هوا. بود كيان نبود، سينا من ناجي كه تفاوت اين با ولي بود همون هاي مايه تو هم سري اين

 پارك از خبري. نبود سينا سگ از خبري. تيشرت يه كيان، و بودم پوشيده نخي مانتوي من. نبود اي قهوه پليور و پالتو

 رفته دست از ي حافظه از خبري من، پاي زير رفت كه نبود موزي پوست از خبري. نبود سازش سرنوشت هاي پله و ساعي

 .نبود هم من ي

 رو خودم تونم نمي و شدم سست انگار. شه مي اشك از پر چشمام يهو. طور همين اونم. كنم مي نگاش خيره جوري همين

 .شدم نخاع قطع و فلجم انگار بدم، حركت

 حركت خودم به تونم نمي چرا دونم نمي. كردم گم رو خودم. كنه مي لرزش به شروع چونمم آروم آروم. لرزن مي لبام

 .خلوته انقدر اطرافمون چرا دونم نمي. كنم مي نگاش دارم جوري اين چرا دونم نمي. بدم

 .شنوم نمي خواننده صداي از غير به رو صدايي هيچ. گوشمه تو هندزفري هنوز

 سينا، ي دوباره ياد و حالت اون تو. اندازه مي خط داره رو مغزم كنم مي حس. نيست قشنگ اصال صداش كنم مي حس حاال

 .خوام مي رو تا دو همين فقط من. همين اطراف، سكوت و گريه. كنم مي آرومم چيز دو فقط و فقط



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶٠۶ 

 كسي. شناسمش نمي ولي كردم زندگي باهاش كه كسي. خودم زندگي از رماني. مونه مي رمان شخصيت مثل من براي سينا

 اين منظورم ياد، گم مي وقتي. ياد نمي يادم ازش هيچي بازم ولي. ريزم مي اشك براش و گيره مي ام گريه يادش، با كه

 .بوده آدمي همچين افته مي يادم هام، نوشته به توجه با كه اينه منظورم گرده، مي بر ام حافظه كه نيست

 .ريزن مي زمين رو و شن مي سرازير هام چشم ي گوشه از آروم آروم اشكام و زنم مي پلك. پر پرِ اشكه، از پر چشمام

 مي و ياد مي در گوشم تو از هندزفريم. كشم مي بيرون بغلش از رو خودم سريع. يام مي خودم به ثانيه، چند گذشت از بعد

 .كنم مي پاك رو اشكم و چشمم زير كشم مي رو انگشتم تا چهار. ام شونه رو افته

 افته مي اتفاقاتي همش. شه مي جوري اين چرا امروز دونم نمي. نداريم گفتن براي حرفي. اون هم كردم، سكوت من هم

 .كنه مي نگاه دستاش به متفكري حالت با و كرده اخم. من از بدتر اونم. شه مي تامون دو كردن هنگ باعث كه

 :كيان

 .اومد مي سرت باليي چه نبود معلوم عقب، كشيدمت نمي اگه ـ

 .كنم مي نگاش و باال يارم مي رو سرم

 .پرتگاهه يه گردم، مي بر. كنم مي اشاره سرم پشت به ابرو و چشم با

 واسه داشتي. نشدي من وايستادن متوجه اصال كنم، درستش تا وايستادم كرد، مي اذيتم ام كوله. نبود جلو به اصال حواست ـ

. وايستي لبش و بري خواي مي شايد گفتم. شي مي نزديك دره به داري ديدم. بود پايين كه سرتم. جلو رفتي مي خودت

 كه بيفتي تا بود مونده ديگه قدم دو. جلوتر ره مي خودش واسه داره خانوم نخير، ديدم! داري خودكشي قصد دونستم نمي

 .كشيدم رو مانتوت و دويدم طرفت به

 نشدم؟ بزرگي اين به ي دره متوجه كه بوده پرت حواسم انقدر يعني. شد نمي باورم

 .ممنون ـ

 .ده مي تكون رو سرش فقط
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 :كيان

 .شه مي تر گرم و گرم داره هوا پايين، برگرديم ديگه ـ

 .كنم نمي باهاش مخالفتي

 :گه مي و دوزه، مي اشكام به رو نگاش

 زده؟ سر ازم خطايي ناراحتي؟ چيزي از شده؟ چي ـ

 :گم مي كنم، مي پاك رو هام گونه دوباره كه حالي در و زنم مي لبخندي گريه بين

 از رو من اون و خوردم ليز پله از من. بود جوري همين مون آشنايي شروع آخه. افتادم دوستانم از يكي ياد من نه، نه ـ

 .گرفت ام گريه كه بود همين براي من و نيست بينمون االن. گرفت پشت

 كردن؟ فوت ـ

 .بله ـ

 بود؟ سالش چند كنه، رحمتش خدا ـ

 :گم مي بغض با

 .سال نه و بيست تو رفت مي ـ

 .بوده جوونم ـ

 .شه مي بلندتر هقم هق حرفش اين با

 كنم، مي گريه گرما تو موقع هر. شه مي سنگين داره كم كم سرم. بزنه حرف نبايد كه دونه مي انگار. زنه نمي حرفي كيان

 گرما خاطر به االن ولي. گيرم مي سردرد كردن گريه با جوريشم همين البته سراغم، ياد مي درد سر و شه مي سنگين سرم

 .خوردم مي مسكن همش سينا، مرگ سر يادمه. شده برابر دو دردش
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 .اومده بند تقريبا ام گريه. شيم مي ماشين سوار

 :كيان

 طوري؟ چه پك آيس با ـ

 .دارم دوست هستم، ـ

 :گه مي و كنه، مي پارك فروشي پك آيس كنار

 اي؟ مزه چه ـ

 .كارامل و شكالتي ـ

 .گرده مي بر پك آيس تا دو با بعد دقايقي. مغازه تو ره مي و شه مي پياده

 خوشم ازش نه حاال. كردم قضاوت اش درباره زود كمي كه رسيدم نتيجه اين به امروز اتفاقاي با. نيستم متنفر ازش ديگه

 .تفاوتم بي بهش نسبت و نيست مهم برام. ياد مي بدم نه و ياد مي

 :گه مي و طرفم گيره مي رو پك آيس

 .بفرمايين ـ

 .ممنون ـ

 .كنم مي خوردن به شروع لذت با

 .ريم مي خونه سمت به بستني خوردن از بعد

 به موقع هر. دونم نمي كي، و كجا ولي روشن برام روز عين. ديدمش مطمئنم. ديدم كجا رو كيان اين كه اينم فكر تو من

 .كنه مي دادن ارور به شروع مخم كنم، مي فكر مسئله اين

 . گرفته ريتم آهنگ با و فرمون رو گذاشته هم رو دستش يكي اون. داده تكيه پنجره ي لبه به رو آرنجش اونم
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 اي نتيجه يه به تا كنم مي نگاش دارم چشمي زير. كرده تمركز و اخم انقدر كه گذره مي چي ذهنش تو دونم نمي من

 .برسم

 :گه مي حالت همون تو

 .سنگينه خيلي ـ

 !سنگينه؟ چي ـ

 :گه مي و گردونه، برمي رو روش دوباره. اندازه مي چشمام به نگاه يه و سمتم چرخونه مي رو سرش لحظه يه براي

 .سنگينه هم چشميش زير حتي نگات، ـ

 !مارمولكيه عجب

. موندم بشر اين خلقت تو من. كنن تمركز چيز چند يا دو رو زمان هم تونن نمي آقايون گن مي شنيدم، من كه جايي اون تا

 !دوره به هم خودش جنس از

 .كنم مي نگاش دارم فهميده عينكم زير از

 :ده مي ادامه خودش

 چرا حاال. ترسي هيچ بدون. كني نگاه بهم قشنگ ذارم مي و گردم مي بر سمتت به خودم. بگو بهم كني نگام خواي مي ـ

 كردي؟ مي نگاه چشمي زير داشتي

 فكر كنه، نگاه بهش زيرچشمي يكي و باشه اين جاي آدمي هر كنه؟ مي خودش پيش فكري چه بگم؟ چي اين به من حاال

 .واي ياد، مي خوشش من از دختره گه مي خودش با االن حتما. كنه مي رو كيان

 :گم مي تفاوتي بي با

. كاذبه نفس به اعتماد از. كنن مي نگاه بهت دارن همه كني مي فكر كه داره مشكل چشمات شما ندارم، تعارف كسي با من ـ

 !چاشنيشه هم شيفتگي خود گير همه مرض البته. سقف به اعتماد كنم، عرض چه كه نفس به اعتماد
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 :گه مي و زنه، مي پوزخند

 بعدي هاي زني ديد براي تا گفتم اطالعت جهت. تيزه خيلي چشمام. تركي مي داري و اومده فشار بهت خيلي كه اين مثل ـ

 .بدوني

 حرف آدم مثل هم با بار يه و پريم مي هم به جنگي خروس مثل بار يه. جوريم يه بار هر. كنيم مي عوض شخصيت انگار

 !زنيم مي

 :گم مي خونسردي با و اندازم مي باال اي شونه

 .شيفتگيه خود همگاني مرض و كاذب نفس به اعتماد همون عاليم از اينم ـ

 .نكن تكرار رو اين هي ياري مي كم ـ

 .نكش رخ به رو كاذبت نفس به اعتماد هي ياري مي كم هم شما ـ

 پاپي با بازي مشغول و پايين پرم مي ماشين از سريع و ندارم رو اراجيفش ي حوصله ديگه. خونه رسيم مي موقع همون

 .شم مي خوشگلم

*** 

 .زنن مي حرف باهم دارن و نشستن مبل رو دايي و ماماني. خونه تو پرم مي و مونم نمي كيان منتظر

 :گه مي و زنه، مي لبخند ديدنم با ماماني

 گذشت؟ خوش عزيزم، سالم اومدين؟ ـ

 !بود خوب خيلي گلم، ماماني سالم ـ

 !همين! شد فردين اون بار يه و اومدم در خودم از و شدم گير جو من بار يه فقط! بود خوب واقعا! آره

 !رسيديم هم تفاهم به و زديم هم رو حرفامون. برگشتيم صميميت و صفا در هم بعدش تازه
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 .يام مي بيرون فكر از ماماني صداي با

 رسيدين؟ نتيجه به ـ

 .نه ـ

 .تو ياد مي كيان موقع همون

 :ماماني

 گذشت؟ خوش كوهنوردي پسرم، سالم ـ

 !دارين خالقي و هنرمند ي نوه چه ببينين نبودين. خالي جاتون. بود خوب ماماني، بخير روز ـ

 :گه مي زيرلب

 نحس ريخت ديدن از هم رو مردم خواي مي چرا قحطه؟ جا بگه بهش نيست يكي آخه. كنه خودكشي جا اون خواست مي ـ

 .خالص و باال بنداز قرص تا چند كني؟ مستفيض ات جنازه

 .نكردم نگاشم

 :لبخند با ماماني

 .بگيم بهتون رو موضوعي يه خوايم مي رسول و من. ميز سر بياين و كنين عوض رو لباساتون برين ـ

 بلند دود مخم از كنم، درك هم با رو اينا نسبتاي بيام تا. كرده هنگ مخم كافي ي اندازه به روز چند اين تو! خدايا واي، اي

 نيست؟ اي ديگه آدم ياد؟ مي پيش مساله و موضوع بدبخت من زندگي تو هم سر پشت چرا آخه. شده

 مي چندشم خودم از. عرقم خيس. يارم مي در رو لباسام و رو اتاقم داخل رم مي سريع. باال رم مي ها پله از كيان از جلوتر

 .شه

 .حموم برم بايد حتما. دارم مي بر رو ام حوله رم مي بدو بدو
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 آقا بست، مي قنديل سرما از آدم كه زمستونش تو. رفت مي حموم به تابستون تو بار چند روزي بود، اگه سينا دونم نمي

 .بود حموم شب و صبح

 دست بهم خفگي احساس و ياد مي بند نفسم يخ آب زير! بيرون يام مي و گيرم مي خنك به رو ولرم آب دوش يه سريع

 .كنم تحمل حموم براي رو سرد آب تونم نمي وقت هيچ. ده مي

 !پوشم مي رو ترش روشن ولي رنگ همون به بلند آستين بلوز يه با آبي جين شلوار يه. پوشم مي رو لباسام و بيرون يام مي

 .شه مي خارج اتاقش از هم كيان من، با زمان هم. بيرون رم مي و اندازم مي سرم رو رو شالم

،خودم اتاق سرويس تو هم من و خودش اتاق سرويس تو اون. حموم رفتيم دو هر پس. خيسه خرماييش موهاي كه اينم ا. 

 .عقب كشدم مي و گيره مي رو دستم كه كنم حركت جلو جلو خوام مي. اندازم نمي بهش نگاهي اول، نگاه همون از غير به

 :پرم مي بهش و يارم مي در دستش تو از رو دستم عصبانيت و حرص با

 گيري؟ مي رو من دست حقي چه به تو ـ

 :گه مي اي مسخره لحن با

. شه مي مطلع زودي به اونم كه داريم مشكل هم با فهمه نمي كه شيرازي حافظ خواجه فقط گرفتي، قيافه تو كه جوري اين ـ

 .كني كنترل رو خودت رفتار بتوني بايد بياي، راه من با كمي بزرگت مادر خاطر به خواي مي كه تويي

 :ده مي ادامه مكث با

 تو بعد وايستادم جا اين من زشته كنم اضافه هم رو اين و بگم بهت رو همينا خواستم مي چون گرفتم رو دستت هم حاال ـ

 .بري و پايين بندازي رو سرت

 :گم مي طعنه با

 .اي خونه صاحب شدين، خاله پسر زود كه شما ـ

 .كنم مي حركت كنارش منم. پايين ره مي و ده نمي رو جوابم
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 چه من ولي خورديم مي غذا از قبل نبايد. پكاست آيس همون خاطر به. ندارم ميل غذا به زياد. شينيم مي و ميز سر ريم مي

 .گذرم نمي ازش باشم، موتم به رو. بگذرم تونم نمي بستني از كه كنم

 .كنم مي خوردن به شروع و ريزم مي ساالد كمي

 :گن مي هم با زمان هم و كنن مي نگاه ما به دايي و ماماني

 .باشه عافيت ـ

 :گيم مي هم با دو هر هم كيان و من

 .ممنون ـ

 :ماماني

 .مسافرت بريم فردا براي گرفتيم تصميم رسول و من ـ

 :گم مي تعجب با

 مسافرت؟ ـ

 :ماماني

 .عزيزم آره ـ

 كجا؟ ـ

 .درياست لب كه ويالمون ريم مي شمال، ـ

 : گم مي ذوق با و كوبم مي هم به رو دستام اطرافيانم، به توجه بدون

 .دارم دوست رو دريا قدر چه من. دريا واي، ـ

 .گرفت ازم رو سينا كه بود دريا اين افته مي يادم تازه
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 .دم مي قورت رو بغضم و اندازم مي پايين هم رو سرم زمان هم. پايين يارم مي رو دستام يهو

 :ماماني

 دخترم؟ باران؟ باران؟ شد چي ـ

 :بزنم پس رو بغضم كنم مي سعي

 ريم؟ مي كي. هيچي ماماني، هيچي ـ

 .بريم خوايم مي تايي دو باران، و من گفتم بهشون ولي دادم خبر هم فربد و باربد به. كرديم ريزي برنامه فردا براي ـ

 .بغضم كردن پنهون براي خوبي راه. خورم مي رو ساالدم ي بقيه ماماني، حرف پايان با

*** 

 .بيام خودم به تا كشه مي طول كمي. منگم پرم، مي خواب از گوشيم زنگ صداي با

 .اعصابمه رو عجيب چون كنم مي خفه رو زنگش. دارم مي بر پاتختي رو از رو گوشيم و كنم مي دراز رو دستم

 كنيم حركت چهار تا قراره. صبحه نيم و سه ساعت. بشه خارج تنم از خواب از بعد رخوت كمي تا كشم مي رو پام و دست

 .نخوريم ترافيك و گرما به خوايم مي. بخوريم راه تو رو صبحونه و

 از رو پاهام و كنار زنم مي رو پتوم حوصلگي بي با. شدم بيدار خواب از حاال و برد خوابم شب دوازده نزديك.خوابم خواب

 .كنم مي آويزون تخت

 مون همه شد قرار. شدن بيدار همه دونم مي. كنم روشنش تا رم مي برق كليد سمت به آروم آروم و ايستم مي پاهام رو

 .كنيم كوك رو گوشيامون ساعت اين براي

 .نكنم خورد بر چيزي با تا گرفتم جلو رو دستم

 عادت نور به تا كنم مي باز رو الشون آروم آروم. شن مي بسته چشمام بالفاصله. كنم مي روشن المپ. رسم مي برق كليد به

 .كنم
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 بر رو سينا عكس. توش گذاشتم رو نيازم مورد وسايل تمام و بستمش ديشب. افته مي كمده كنار كه چمدوني به نگام

 .دارم ترديد بازم ولي نوجوونياشه از عكس كه اين با. بشه شر برام ترسم مي نداشتم،

 .خوره مي در به اي تقه كه پوشم مي رو لباسام دارم

 :من

 بله؟ ـ

 :ماماني

 جان؟ باران شدي بيدار ـ

 .پايين يام مي االن پوشم، مي رو لباسام دارم ماماني، بله ـ

 .دخترم باشه ـ

 .پوشم مي رو لباسام بيشتري سرعت با من و ره مي ماماني

 شوق و پريده سرم از خواب. دارم مي بر رو چمدونم و اتاق تو رم مي صورتم، و دست شستن از بعد و دستشويي رم مي

 .دارم دوسش بازم ولي نداد، ما به رو اش جنازه و كرد رحمي بي دريا كه اين با. گرفته رو جاش مسافرت

 من، وسايل با حاال و زياده خيلي خودش وزن. كرد بلندش بايد و شده خراب چمدونم هاي چرخ بدبختانه، يا خوشبختانه

 .من براي البته نيست، كردن بلند قابل

 .ده مي نتيجه تا كنم مي استفاده دادن هول تكنيك كلي. رسونمش مي در به بدبختي، و ضرب و زور هزار با

 .شدم عرق خيس بدم، بهش تكوني يه تا زدم زور بس از

 اين از بايد جوري چه كنم مي فكر اين به و بستم رو چشمام. زنم مي نفس نفس و زده كمرم به رو دستام. اتاقمم در دم

 .پايين ببرمش پله همه
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 مي جا هر كه ببرن رو شورت مرده اي. كيان عسلي هاي چشم تو شه مي قفل نگام كه كنم مي باز رو چشمم درموندگي با

 .شه مي ظاهر جلوم معلق اجل عين رم،

 و كرده تنش تيشرت روي خنكه، و نخي كه مشكي بلند آستين يه و پوشيده زير از سفيد تيشرت يه افته، مي تيپش به نگام

 .زده تيپ حسابي و باال داده هم رو موهاش. سفيده جين شلوارشم. گذاشته باز رو هاش دكمه

 :كيان

 !درسته جوريش همين ـ

 چي؟ ـ

 !مردم پسر زدن ديد ـ

 .كرد شروع اين دوباره! خدا اي

 :گم مي ريلكس

 .شم رد من تا كنار بكشين بهتره. ندارم رو بچگانه بحثاي اين ي حوصله من ـ

 :گه مي و كنار، ره مي در جلوي از پوزخند با

 كه تو. پايين ببري خواي مي جوري چه رو چمدون اين ببينم دارم دوست! حوضت و موندي تو حاال. كنار كشيدم من بيا، ـ

 .موندم رو بعدش به جا اين از زدي، زور كلي جاش اين تا

 :گم مي بهش حرص با

 .بري مي ايراني چي هر آبروي. كن استفاده ازش بعد و بگير ياد درست رو المثل ضرب برو اول شما ـ

 .كنم كار چي بايد دونم نمي واقعا. حوضم و موندم من حاال گه، مي راست
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. چيزيه خوب خجالتم. كنه مي نگام داره جوري همين كيان. شه مي متوقف و جلو ره مي كمي. دم مي هل پام با رو چمدون

 ديگه من. كنه مي نگام داره و دلم ور وايستاده يارم، مي من سنگينه، شما براي بگه و كنه كمك من به بياد كه اين جاي به

 !دارم رو قدر چه

 !دادم بهش حركتي يه زور، به من و گذشته اي دقيقه چند

 !موندم گل تو خداوند، مخلوقات از يكي مث بنده كه بعده به جا اين از كار بيشتر سختي ولي رسوندم پله لب به رو چمدون

 :ياد مي ماماني صداي

 .ها شه مي دير صبحه، چهار نزديك. ديگه بياين جان، كيان جان، باران ـ

 :رسول دايي

 .دين مي لفتش قدر چه ها، بچه ديگه پايين بياين ـ

 !هست گود اين تو لب به پوزخند كياني و سنگين چمدوني متفكر، باراني حاال

 :گم مي ذارم، مي اول ي پله روي رو پام كه درحالي. بگيرم كمك رسول دايي از تا پايين برم ها پله از خوام مي

 .كنه كمكم تونه مي كه هست خونه اين تو مرد يه ولي هيچي كه شما ـ

 .گردونه مي برم و گيره مي دستاش تو رو بازوم كه ذارم مي دوم ي پله رو رو پام حرفم، اتمام از بعد بالفاصله

 .عصبانيه العاده فوق و زنه مي نفس نفس

 .كنه مي بدتر رو اوضاع اين و كيانم از تر پايين پله دو من حاال. هست بلندتر ازم كافي ي اندازه به. شه مي خم صورتم رو

 نمي جا هيچ به كاراش اين با و ترسم نمي ازش بفهمونم بهش خوام مي. باال گيرم مي رو سرم منم پايين، ياره مي رو سرش

 .رسه

 :گه مي ياد، مي بيرون دندوناش الي از كه آروم صدايي و حرص با
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 قدرشناسي، نه ادب، نه. هيچي نيست، حاليت هيچي. نداري هيچي كنم ثابت بهت خواستم مي فقط. خيلي داري، رو خيلي ـ

 .مرد يه با زدن حرف نه و نوازي مهمون نه

 :گم مي جوابش در و زنم مي پوزخند تمسخر با و كشم مي بيرون دستش از رو بازوم

 منم از بلدي، رو محترم خانوم يه با زدن حرف خيلي تو كه نه. نيست حاليم چي و حاليمه چي بگي بهم تو بود مونده كم ـ

 .بزنم حرف مـــــــرد يه مث تو با خواي مي

 .ياد نمي حساب به مردا عضو كنه مي فكر كه هم قدرا اون بفهمونم بهش تا كشيدم قصد از و مرد

 .راستش دست تو گيره مي هم رو خودش چمدونه. گيره مي چپش دست تو و داره مي بر رو چمدونم. كنه مي نگام فقط

 :گه مي آروم ره، مي پايين ها پله از كه درحالي

 .خاموشيست ابلهان جواب گفتن راست ـ

 .كنه مي صدق شما درمورد كه چيزيه آره، ـ

 .كنه عمل بزرگان سخنان به خواد مي كنم فكر. زنه نمي حرفي ولي سمتم گرده مي بر خشم با فقط

 .ره مي پايين ها پله از بياره، خودش به فشاري كه اين بدون و ريلكس خيلي

 .گيره مي درد كه كوبمش مي محكم انقدر. گرفته حرصم. زمين كوبم مي محكم رو پام

 دلم. نزدم دستم بهش هنوز. سينا اهدايي ي گوشواره كنار ذارم مي و يارم مي در دارم طال چي هر و اتاقم تو رم مي بدو بدو

 ....كه بندازه برام خودش خواستم مي. بندازمش ياد نمي

. بندم مي سرم پشت رو در و شم مي خارج اتاق از سرعت به. زنم مي چنگ تخت روي از رو كيفم. اندازم مي رو بدليجاتم

 .پايين رم مي ها پله از تند تند

 .اين كنار اندازن مي رو من بريم، ماشين تا دو با اگه دونم مي. بريم ماشين يه با كنم مي دعا دعا

 .بمونيم خوايم مي روز چند دونم نمي. ده مي تكون رو سرش اونم و كنه مي رو سفارشاتي نعيمه به داره ماماني
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 :دايي

 .يايم مي االن هم رضوان و من ماشين، تو بشين برو جان؟ باران اومدي ـ

 :گم مي و زنم مي بهش لبخندي

 .ديگه ماشينيم يه ـ

 .هست هم كيان. ماشين تو برو خوشگله، آره ـ

 !نيستيم ماشين تا دو كه ممنون. جونم خدا ممنون. رم مي خدا ي صدقه قربون و كنم مي پوفي خوشحالي از

 نداشتم رو كسي من! بوده اسرارم محرم وقت چند اين تو. شه مي تنگ پاپي براي خيلي دلم روز چند اين تو دونم مي

 .پاپي و بود سينا نوجوونياي از عكس يه. بزنم حرف باهاش

 بدون و شورم مي رو دستم پاپي، با بازي كمي از بعد. عقبه صندوق تو دادنشون جا و چمدونا كردن جا به جا حال در كيان

 خوايم مي. وايستاده در كنار هم مشتي. حياط تو يان مي هم دايي و ماماني بعد دقايقي. ماشين تو شينم مي كيان، به توجه

 .خانومه نعيمه از تر شكسته خيلي مشتي. شوهرش و خانوم نعيمه به بسپريم رو خونه

 نه، كه من كنار. من كنار ياد مي هم كيان بعد، دقايقي و شينه مي فرمون پشت دايي. شن مي سوار يان مي دايي و ماماني

 .راست سمت اون و چپم سمت من. شينه مي عقب صندلي رو ياد مي كه اينه منظورم

 گاهي. زنن مي حرف هم با دارن دايي و ماماني. بستن رو كمربنداشون دو هر و نشسته دايي كنار ماماني. افتيم مي راه

 .كشن مي بحثشون داخل هم رو ما اوقات

 از بعد و ايستيم مي اي گوشه. شلوغه بازم ولي صبحه شش نزديك ساعت. قشنگشه مناظر به نگام. چالوسيم جاده تو

 .كنيم مي حركت دوباره صبحونه، خوردن

 راهيم، تو هنوز ما و صبحه هشت نزديك. بندم مي رو چشمام و صندلي به دم مي تكيه رو سرم. باالست تقريبا ضبط صداي

 .شلوغه جاده
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 رو چشمام و شينم مي جام تو اسم، و شماره ديدن با. كنم مي باز رو چشمام كم يه حوصلگي بي با. شه مي بلند موبايلم زنگ

 !باشه خواب بايد االن كه تعطيل روز تو اونم داره؟ كارم چي صبح موقع اين. ساحله كنم، مي باز كامل

 .كنه مي كم رو ضبط صداي كمي دايي

 :من

 جانم؟ ـ

 :گه مي اش گريه بين. شنوم مي رو اش گريه صداي

 باران؟ ـ

 :گم مي نگراني با و شم مي متمايل جلو سمت به كمي

 خوبي؟ افتاده؟ اتفاقي كني؟ مي گريه داري چرا ساحل؟ شده چي ـ

 مي رو سرشون كيانم و ماماني. كنه مي نگام آينه تو از دايي من، تشويش از پر و نگران لحن با. شده خفه كال ضبط صداي

 .سمتم چرخونن

 :گه مي گريه با دوباره

 باران؟ ـ

 شده؟ طوريش كسي تابي؟ بي انقدر چرا ساحل؟ شده چي ـ

 :گه مي هق هق با

 بودي؟ سينا زن تو تو، باران، ـ

 .داره مي نگه گوشه يه دايي. گرده مي بر سمتم به كيان من، حالت با. شه مي ول دستم از گوشي يهو و شه مي گرد چشمام
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 دستم به سنگين ي وزنه يه انگار. سنگينه برام موبايلم. گيرم مي حسم بي دستاي تو و دارم مي بر پام رو از رو گوشي

 .كردن آويزون

 :گم مي ياد مي در چاه ته از كه صدايي با

 گفتي؟ چي تو، ـ

 :گه مي گريه با

 باران؟ آره بودي؟ سينا زن تو ـ

 فهميدي؟ كجا از ـ

 .بميرم برات من الهي باران، واي، پرسيدم، فربد از ـ

 .بودم سينا زن من فهميده فهميده، ساحل حاال ولي بفهمه كسي نداشتم دوست

 :ده مي ادامه گريه با

 بدنم ي همه من كه بدون رو اين گرفته، آتيش جگرت و سوخته دلت كني مي فكر تو اگه آره؟ كشيدي؟ عذاب خيلي ـ

 باهاش ماه چند كه تويي براي اگه. بود اسرارم محرم. شديم بزرگ هم با. بودم باهاش بچگي از. باران بود برادرم. سوخته

 با ياد، نمي يادت هيچي كه تويي. بودم باهاش سال چندين كه مني. بزرگه آتيش يه. اس فاجعه يه من براي سخته، بودي

 ازش اواخر اين سينا كه كه بودي دختري همون تو نكنه باران. بوده چي داداشم ببين. هم به ريختي انقدر دفترت خوندن

 زد؟ مي حرف

 :گه مي و شه، مي بيشتر هقش هق

 دوست پيش وقت هيچ. بود شده عوض وقت چند اين بود شده عاشقت خدا به. بود شده عاشقت باران، رفت ناكام ـ

 بها كدومشون هيچ به سينا داشتي؟ دوسش. رفت نمي شون صدقه قربون وقت هيچ. زد نمي حرف جوري اين دختراش

 دونستم؟ نمي من و بودي اون مال تو باران باران، داد نمي
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 .همين بميرم، و بذارم رو سرم دارم دوست. شدن شل پاهام. گه مي چي داره اين

 .كنم مي باز رو در مبهوت حالتي با و در ي دستگيره سمت برم مي رو شُلم دست

 :گه مي آروم و گيره، مي رو دستم كيان

 . پايين برو آروم باش، مواظب ـ

 داغ باد. پايين ذارم مي رو پاهام. عقب دم مي هولش و زنم مي پسش بعيده، ام شده شل هاي دست از كه قدرتي با

 .پيچه مي گوشم تو ساحل ي گريه و ها ماشين انواع صداي. خوره مي صورتم به تابستوني

  بشه؟ عاشقم اون شد باعث كه كردم كاري من مگه نبوديم؟ دوست تا دو ما مگه جوري؟ چه كي؟ بوده؟ من عاشق سينا

 .كنم مي گوش ساحل هاي گريه به دارم چنان هم جلو رم مي قدم چند

 . باران كرد تا بد كرد، تا بد باهاش زمونه نداشت اعتقاد عشق به زياد سينا باران، سوخت دلش ـ

 .ايستم مي پاهام رو سختي به و ماشين عقب صندوق رو ذارم رومي دستم

 :گم مي لرزون صدايي با

 تا دو. بوديم هم كنار دوست تا دو مث ما نبوده هيچي سينا و من بين گفته؟ تو به كي رو حرفا اين ساحل؟ گي مي چي ـ

 .... كه دوستي

 :گه مي مانند جيغ صدايي با

 رو وجودش عمق شه مي و طوسيه چشماش كه گفت مي دختري از بهش، زدم مي زنگ كه اوقات بعضي باران شو ساكت ـ

 دونم نمي. معصومه و پاك بچه يه مث گفت مي برد پي درونش راز و اعماق به چشماش ي دريچه از شه مي. ديد راحتي به

 . تويي اون كه دونستم نمي من بود پيشش دختره زدم، مي زنگ كه اوقات بيشتر چرا
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 دلم عزيز خوشگلم، خانوم گفت مي رفت مي اون ي صدقه قربون بده، حرص رو من كه اين براي زدم، مي زنگ من وقتي ـ

 كردم مي فكر من. اومد خوشم اش خنده از من و خنديد بار يه فقط نشنيدم رو صداش بارم يه براي. زد نمي جيك دختره

 .... شعور بي من احمق، من من، ولي هشد معصوم اي چهره و خراب ذات با دختر يه اسير سينا

 . شد زنش اتفاق يه طي كه دختري گه مي برام زنش از داره دونستم نمي. خودم دوست تويي، اون كه دونستم نمي ـ

 خاكي زمين رو. زمين رو شينم مي سينا، دل راز شنيدن با بودم، خبر بي ازشون حاال تا كه حرفايي شنيدن با حرفاش، با

 . ماشين پشت

 . شن مي غصه از لبريز دوباره بينن مي تار رو جا همه دوباره. شن مي داغ دوباره شه مي اشك از پر دوباره چشمام

 . كنه نمي كار ذهنم كنم فكر البته. عقبن دايي و كيان. ايسته مي سرم پشت ياد مي ماماني

 تو گيره مي رو ام شونه و كنارم شينه مي ممنونشم خيلي. شه مي ساكت حالم، ديدن با كه بزنه حرف خواد مي ماماني

 . ماله مي و دستاش

. كنه كاري تونه نمي كرده، پيدا تو به كه عشقي اين با دونست مي. كنه ات وابسته خودش به خواست نمي خواست، نمي ـ

 پا زير رو خاندان يه ثروت و آبرو بايد خواست، مي رو تو اگه باشه تو با تونست نمي. كرد مي ازدواج ديگه يكي با بايد اون

 . بكنه رو كار اين نخواست ذاشت، مي

 . نگفت باران، نگفت كنه حفظ رو ما آبروي و ثروت بتونه تا نگفت. نگفت بهت. گذشت خودش قلب از ـ

 . نيست خوب حالش. گه مي پرت و چرت داره ساحل ممكنه، غير نداره، امكان اين من خداي نه

 :گم مي رفته تحليل صدايي با

 . كني مي اشتباه نداره، امكان ساحل، نه ـ

 از تو مگه ياد، مي يادت سينا حاالت تو مگه باران؟ گي مي داري چي شناختم؟ نمي رو سينا من يعني كنم؟ مي اشتباه ـ

 . نبوده شوخي فهمم مي تازه. بودي تو اون شه نمي باورم. سوزه مي داره جگرم باران داري؟ خبر جريان
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 مي رو جوابش منم. بياره در رو من حرص تا شده دوست طوسي چشم دختر يه با گه مي اين براي كردم مي فكر هميشه ـ

 . بود جدي جديِ. بود جدي. نبود ولي شوخيه، فقط گفتم مي خودم با. بگه راست كردم نمي هم رو فكرش. دادم

 . زنه مي حرف ديگه زبون يه به داره انگار. نيستم خودم حال تو. منگم. كنم درك رو حرفاش تونم نمي چرا دونم نمي

 مث كه كسي كنم باور خوام نمي. كنم باور خوام نمي من خودشه، آره. كنم باور خوام نمي ولي گه، مي چي فهمم مي شايدم

 . كنم باور خوام نمي.... من و بوده عاشقم يعني! شده عاشقم بوده، برام دوست يه

 تونستم مي منم شايد شايد،. شده سرازير خودمم هاي اشك. كنم مي گوش ساحل ي گريه به و بندم مي رو چشمام

 بهش حاال تا شايد. نبودم عاشقش ولي. داشتم دوسش من. بود داشتني دوست سينا. باشم داشته دوسش و بشم عاشقش

 . نيست ديگه سينا. نداره اي نتيجه هيچ كنم، فكر بهش بخوام االنم. فايده چه ولي. نكردم فكر

 :ساحل

 باران؟ ـ

 جانم؟ ـ

 داشتي؟ دوسش هم تو تو، ـ

 .... نه دونستم، مي خودم دوست رو اون من. باشم نداشته دوسش تونستم نمي من. ساحل بوده داشتني دوست اون ـ

 . ببرم رو اسمش و بزنم رو حرفم راحت تونم نمي بقيه، وجود با. كنم مي قطع رو حرفم

 . بودي سينا پيش كه هستي ما بين از نفر آخرين تو. باران كنم بغلت دارم دوست ـ

 ي سفره نذاشتم. دادم عذابش پوچ و هيچ سر. نكردم قبول رو حرفش لجبازي و لج سر قدر چه. كردم خريت قدر چه من ـ

 هيچ بخشم، نمي رو خودم وقت هيچ كردم؟ كار چي حقش در من بودم؟ خواهري چه من. كنه باز برام خوبي به رو دلش

 . وقت

 . ساحل هق هق و من اشك گريه، و گريه دوباره
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 :ساحل

 . باران بزنم حرف تونم نمي ديگه ديگه، من ـ

 :گم مي اشك از شده تار هايي چشم و گرفته صدايي با

 . ببينه جوري اين رو تو نداره دوست كن، استراحت برو ـ

 كه جلو بيان خواستن مي هم كيان و دايي. زنه نمي حرفي كه مامانيم ممنونِ خيلي. كنيم مي خداحافظي هم از باالخره

 . نيان سمتم زد اشاره بهشون

 . گيرم مي پاچه سگ عين مواقع اين تو دونه مي اومده دستش اخالقام بودم، پيشش كه وقتي چند اين تو

 . بشم آروم تا كنن ولم خودم حال به بايد دونه مي

 رو نشستم داغ، زيرآفتاب اتوبان، كنار شده اين وضعم كردم، نمي گريه كسي هر جلوي و بود مهم برام غرورم كه مني

 مي گريه بلند صدايي با و تركه مي تركه، مي بغضم و دادم تكيه ماماني ظريف و گرم هاي شونه به رو سرم خاكي، زمين

 . سينا ي سوخته دل براي و خودم براي دل ته از كنم

 چي ولي بشكنه، كيان جلوي غرورم ندارم اي عالقه. شه خفه نطفه تو صدام تا بدم فشار اش سينه به رو سرم كنم مي سعي

 . ديدم نمي خوابم تو كه رو شنيدنش خبري. شنيدم كه خبري از شوكه. ام شوكه كه كنم كار

 و داشت نگه دلش تو رو حرفش كه اين از خواد مي چي ندونستم كه اين از لرزم مي. قلبش و قلبم اندوه و درد از لرزم، مي

 . نگفت هيچي بهم

 .شم مي آروم كم كم. كنم مي حس سرم روي رو ماماني مهربون دستاي حركت

 .كشم مي بيرون آغوشش از رو خودم حالي بي با

 :ماماني

 بهتري؟ ـ
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 :گم مي و زنم، مي زوركي لبخندي

 . بله ـ

 .لرزه مي پام و دست. شم مي بلند زمين روي از

 .خاكه پام تا سر اندازم، مي شلوارم و مانتو به نگاهي

 .كنم مي بلند رو سرم

 خودشون پيش فكرايي چه دونم نمي. اندازه مي ما به نگاهي سرعت، كم چه و سرعت با چه شه، مي رد كه ماشيني هر

 . كردن

 .چرخونم مي رو سرم و تكونم مي رو شلوارم و مانتو روي خاكاي دستم با

 .افته مي كيان و دايي به نگام

 . بوده سينا خاطر به هم بارش دو هر. شكسته بار دو حاال تا. ولي بشكنه جلوش غرورم خوام نمي

 . زنن نمي حرفي كدوم هيچ

 حسابي شده خرد اعصابي و خراب و داغون فكري با. شيم مي ماشين سوار و زنم مي بهشون تشكر ي نشونه به لبخندي

 . مشغوله فكرم

*** 

 .گريه و اشك همه اين از شدم خسته. كنم مي نگاه سرسبز هاي مزرعه به غمگين نگاهي با. پنجره به دم مي تكيه رو سرم

 .فربده ي شماره. كنه مي نگام آينه تو از دايي. سمتم گرده برمي نگاها همه. شه مي بلند گوشيم صداي دوباره

 جانم؟ ـ

 .باران سالم ـ
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 .سالم ـ

 .... من من، ـ

 .زد زنگ بهم االن خودش. دونم مي فربد، دونم مي ـ

 .شد بهتر جوري اين نظرم به! گفتم كه شد چي دونم نمي ولي بگم، خواستم نمي منم ـ

 .... من فربد ديدم، نمي خوابم تو كه كه، زد بهم بهش راجع حرفايي يه ـ

 .شه مي زدنم حرف از مانع بغضم

 :گه مي و كشه، مي آهي فربد

 .بوده تو عاشق سينا كه شه نمي باورم. شدم شوكه منم گفت، منم به ـ

 .خوام مي زمان كمي ساحل، حرفاي كردن هضم براي. بزنم حرف باهات درست تونم نمي من ـ

 .كنم مي قطع من عزيزم، باشه ـ

 .خداحافظ فربد، ممنون ـ

 .لپت رو بوس يه برسون، رو من سالم عزيزم، خداحافظ ـ

 .كنم مي قطع و زنم مي جوني كم لبخند

 :ماماني

 بود؟ فربد ـ

 .رسوند سالم بله، ـ

 .دارم استراحت به نياز. بندم مي رو چشمام و كنم مي خاموش رو گوشيم

*** 
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 .پرم مي خواب از كيان صداي با

 :كيان

 .رسيديم پاشو، بيداري؟ باران؟ ـ

 .شه مي چشمام تو بزرگي غم نشستن باعث حرفاش، و ساحل ياد. دم مي خودم به قوسي و كش و كنم مي باز رو چشمام

 مي بر. درياست سرم پشت. جلومونه ساخت خوش و خوشگل ويالي يه. كنم مي نگاه اطرافم به و شم مي پياده ماشين از

 .شه نمي سير ديدنش از آدم كه قشنگه و بزرگ انقدر. شم مي خيره كرانش بي آبي به و سمتش گردم

 اون كمي. شنيد شه مي رو امواجش صداي. آرومه آروم. دريام زيبايي محو همچنان من و خوره مي صورتم به داغي باد

 رم مي آگاه ناخود و بندم مي رو چشمام. سازه مي رو زيبايي ملودي ها، سنگ به امواج برخورد صداي. سنگيه ساحل ورتر،

 مي بسته هايي چشم با. بخشه لذت من براي ولي داره، هم زهم بوي كمي. بخشه لذت برام بوشم. كشم مي بو. دريا سمت

 جلو رم مي. بخشه لذت. كنن مي داغم و پام رو ريزن مي. داغن ها شن. پامه صندل. رم مي راه ها ماسه و شن روي. جلو رم

 .ياد مي لبم روي لبخندي پام، روي آب كردن حس با پام، شدن خنك با. جلوتر و

 رفتم زانو باالي تا. دريا و درياست فقط روم به رو. كنم مي باز رو چشمام. جلوتر رم مي. اهميته بي برام شلوارم شدن خيس

 شد نمي پرت اگه شايد. گرفت ازم رو اون خانواده، همين از يكي. شه مي جاري اشكام لبخندم، بين. پامه هم صندل. آب تو

 .... اون و نرسيدن. نشد ولي رسيدن مي بهش همكاراش كرد، مي صبر كمي فقط كمي، اگه شايد. موند مي زنده دريا، تو

 از ديگه يكي كار! نبوده تو كار دونم مي داشتي؟ نگهش خودت پيش چرا چرا، مهربوني، انقدر االن كه تو دريا، آخه ـ

 اوقات بعضي چرا. هستن كه بقيه نباشي، تو شايد. ارتباطين در هم با جورايي يه باالخره ولي. بوده ات خانواده اعضاي

 خشمگين چرا دريا،. كنين مي نوازش رو گوش و دين مي آرامش آدم به امواجتون صداي با كه ها شما شين؟ مي نامهربون

 دلتون كه بود خوب انقدر سينا ولي. فرستادين مي برام رو جسدش حداقل. گردونديد مي برش بهم حداقل شين؟ مي

 بكنين؟ دل ازش نتونستين نه؟ نيومد،

 نمي. ندارم درستي بندي جمله. زنم مي حرف كرد، غرق خودش تو رو سينا كه دريايي اون با دريا، با خودم، با دارم لب زير

 .گم مي چي فهمم مي. فهمم مي شايدم. گم مي چي فهمم
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 نه؟ پره، خيلي دلت ـ

 .گردونم مي بر رو سرم دوباره و زنم نمي حرفي. بينم مي پشتم رو كيان و گردم مي بر

 :كيان

 باشم برات خوب دوست يه تونم مي. دارم انسانيت. نيستم بد كني مي فكر تو كه هم قدرا اون. بزني حرف من با توني مي ـ

 .بدم گوش رو دلت درد و

 :گم مي لرزون صدايي با

 بگم؟ چي خوام، مي چي دونم نمي و نكردم پيدا رو خودم خودم، وقتي خوام؟ مي چي چمه؟ فهمم نمي فهمم، نمي خودمم ـ

 بگم؟ چي دونم، نمي كه چيزي از بگم؟ چي از

 :كيان

 به انقدر شده باعث چيزي چه. نيستي اطرافت متوجه اصال و وايستادي جا اين ساعته دو نزديك. كني مي پيچيدش خيلي ـ

 مي گوش حرفات به بدوني، قابلم اگه. بياي كنار خودت با بهتره. بگذرونيم خوش خوايم مي روز چند اين تو بريزي؟ هم

 .دم

 .راستم سمت پشتمه، دقيقا سمتش، گردم مي بر

 .زنم مي حرف باهات حتما داشتم، نياز اگه ـ

 :گه مي و لبش رو ياد مي لبخند شبيه چيزي يه

 داخل؟ بريم ـ

 . بريم ـ

 داخل ريم مي تايي دو. داره نم دستام. ديگه شماله هواي مزاياي از اينم. شده وز موهام كمي كنم مي احساس. شرجيه هوا

 .ويال
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 ماماني و دايي و برداريم رو باال اتاق تا دو كيان و من شد قرار. پايين اتاق تا دو و باال اتاق تا دو. خوشگل دوبلكس ويالي يه

 .برداشتن رو پايين هاي اتاق دايي، باالي سن و ماماني درد پا خاطر به. پايين اتاق تا دو

*** 

 .پوشيدم سفيد شلوار و تونيك يه. شده بهتر كمي حالم. دريا لب بريم خوايم مي و شده شب

 .شه مي خارج اتاقا از يكي از دست به ويولون كه بينم مي رو ماماني. پايين رم مي

 .شد شايد بزنم؟ توم مي االن يعني. داد آموزش منم به و زد مي ويلون اون سينا،. كنم مي نگاه ساز به تعجب با

 :گه مي و بينه، مي رو متعجبم نگاه ماماني

 هست يادم دراز، ساليان از بعد ببينم خوام مي. كمي فقط داد، ياد من به كمي. اردالنه ويولون كني؟ مي نگا جوري اين چرا ـ

 .خوبه دريا لب براي ولي. نيست دونم مي نه؟ يا

 !نداشتيم خبر ما و بوده ويولونيست بزرگمونم بابا پس

 .شينيم مي هم دور. آورديم هم خنك ي خربزه. روش شينيم مي و كنيم مي پهن انداز زير. دريا لب ريم مي

 :كيان

 بزنه؟ ساز خواد مي كي چيه؟ ويولون اين ي قضيه ـ

 :ماماني

 .داد ياد بهم كمي مرگش از قبل بيامرزم خدا شوهر نه؟ يا مونده يادم چيزي ببينم خوام مي ـ

 :كيان

 .كنين مي چه ببينيم بزنين ـ

 :من
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 كوكه؟ ـ

 .كردن كوكش داديم جا، اين اومديم كه پيش سري ـ

 ولي شه مي توليد ناهنجار صداي فقط اولش. كشه مي روش آروم رو آرشه و اش شونه رو ذاره مي رو ويولون ماماني

 .شه مي تر تحمل قابل و بهتر كمي بعدش

 .كنيم مي تشويق رو ماماني

 :گه مي خنده با دايي

 . كنيم توليد نخراشيده صداي يه هم ما من، بدش ـ

 .نيفتاده روش هم كوچولو خراش يه. نوئه ولي قديميه، كه اين با. كنم مي نگاه بهش. رسه مي من به ويولون دايي، از بعد

 .كشم مي عميق نفس يه و گيرمش مي ترديد با

 :دايي

 . بغلي بده و بيار در نخراشيده صداي يه هم تو ـ

 .كرده تعجب من هاي حالت از دونم مي. متعجبه ماماني نگاه. لرزه مي داره دستام. ام شونه رو ذارم مي رو ويولون

 برخورد ملودي شه، مي شنيده كه صدايي تنها. شن مي ساكت آگاه ناخود. بندم مي رو چشمام و بيرون دم مي رو نفسم

 .ساحله به امواج

 قبل از كه هستم رباطي مث. نيست خودم دست حركاتم. دم مي حركتش آروم و تارها رو ذارم مي و باال يارم مي رو آرشه

. كنه مي نوازش رو تارها اي ماهرانه طرز به و آروم دستام. كنه مي اجرا رو ها برنامه اون داره حاال و شده ريزي برنامه

 .ده مي نوازش رو تارها مهربون مادر يه مث آرشه

 مي فعال داره ذهنم. بودم كرده زندگي باهاش شايد كه مردي. پيچه مي گوشم تو مرد يه صداي زدن، ويولون با زمان هم

 »اركيده گل«زد و خوند برام بار اولين واسه كه همونيه شعرش. سيناست همون صداي صدا، اين شايد. شه
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 مي داشتم حاال و كردم حفظشم خوندمش، مي دفترم رو از داشتم وقتي. كنم مي زمزمه رو آهنگ لب زير خودمم

 .رفتم مي اون با من شايدم. ميومد باهام قدم به قدم. كرد مي همراهيم هم ذهنم صداي. نبودم تنها. خوندمش

 .رباطم همون عين. شن مي سرازير دوباره اشكام

. كنم مي باز رو چشمام ديگران، زدن كف صداي با. اس بسته چشمام همچنان. دارم مي بر تارها روي از آرومي به رو آرشه

 :گه مي كيان و من به رو دايي. زنن مي دست برام و كنن مي نگاه بهم تعجب با

 .شين مي خوبي هاي خوان هم. دارين صدايي عجب. شاهكار كردين، شاهكار ـ

 :ماماني

 قشنگي خيلي تركيب كيان، ي مردونه صداي و باران دخترونه صداي. شه مي قشنگ خيلي هم با صداتون. عالي بود، عالي ـ

 .ياره مي وجود به رو

 خوند؟ مي من با كه بود كيان مگه كيان؟

 سعي ولي اس گرفته كم يه. عسليش هاي چشم تو زنم مي زل. كنم مي نگاش تعجب با و چرخونم مي سمتش به رو سرم

 .نياره خودش رو به كنه مي

 .انداختي خاطراتم از يكي ياد رو من. نوازي مي قشنگ خيلي ـ

 .شد خاطره تداعي كه خوشحالم ـ

 :گه مي متعجب دايي

 كيان؟ جدي ـ

 :گه مي و زنه، مي لبخندي

 . بله ـ

 :ماماني
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 داده؟ ياد بهت كي ـ

 :گم مي تلخ لبخندي با

 . عزيز دوست يه ـ

 :گم مي لب زير

 . عزيز شوهر يه يه، شايدم ـ

. نشستيم دريا به رو دو هر. كيان و مونم مي من. كنن استراحت تا ويال تو رن مي ماماني و دايي. خوريم مي رو مون خربزه

 .زانوهامون رو گذاشتيم رو دستمون و شكممون تو كرديم جمع رو پاهامون

 :كيان

 گرفتي؟ ياد كي از ـ

 .پيش ماه هشت هفت، از اوم، ـ

 بود؟ كي مربيت ـ

 رفتين؟ كالس شما دوستانم، از يكي ـ

 چي؟ براي ـ

 .خوره مي خوانندگي درد به خيلي نظرم به صداتون، ـ

 .نكنم فكر ـ

 .آب به بزنم شم مي وسوسه دارم. دريا رو افتاده ماه نور

 :گه مي و شه، مي بلند كنارم از كيان

 .آب تو رم مي من ـ
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 .خطرناكه االن ـ

 .سوزه مي دلم ته تا كه اندازه مي بهم غمگيني نگاه

 :گه مي و شه، مي خيره چشمام تو

 . باشه دردام مسكن و كنه آرومم تونه مي كه درياست فقط االن. دارم آب آرامش به نياز. نيست خوب زياد حالم ـ

 .دريا سمت ره مي كنه، مي نگاه من به كه اين بدون و كشه مي آهي

 .آب تو ذارم مي رو پاهام و شينم مي ساحل، لب كه سنگي تخته رو. شم مي بلند جام از

 جوريش همين. نيست طرح منطقه. بياد سرش باليي ترسم مي. آب تو رفته گردنش زير تا. آب تو ره مي لباس با كيان

 .شبش به برسه چه كرد، اعتماد دريا به شه نمي

 .اندازم مي سرم پشت به نگاهي استرس با. جلو ره مي داره جور همين

 .آب زير ره مي داره هم سرش كم كم. زياده آب عمق ولي نشده دور ازم زياد

 :كنم مي صداش آروم

 .خطرناكه نرين، جلو. برگردين كيان، آقا كيان، آقا ـ

 كه اين نه. دارم نگهش تا آب تو برم خودم شم مي مجبور. ده نمي نشون العملي عكس هيچ. شنوه نمي رو صدام انگار

 .نيست دنيا اين تو انگار! كنم كنترل هم رو ديگه يكي بايد جاشه، سر اعصابم و سالمم خيلي خودم

 گرماي از و وزه مي خنكي نسيم االن بود، گرم خيلي ظهر و صبح كه اين با. آب تو ذارم مي رو پام. يارم مي در رو صندلم

 .شده كم هوا

 و گذشته ربع يه نزديك. سرما از ميره نمي. رفته جا اون تا جوري چه اين دونم نمي من. يخه يخ. آب تو ذارم مي رو پام

 .ره مي هم جلوتر و جلو جوري همين داره تازه. آبه تو هنوز
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 نه و گرده مي بر نه ولي كنم، مي صداش دوباره. ياد مي بند نفسم وگرنه كنه عادت بدنم منتظرم. دارم مي بر رو بعدي قدم

 كنم مي شكر رو خدا. جلو رم مي آروم آروم! كردم مي غرقش جا همين بود، من دست اگه. ده مي جواب حالت همون تو

 .كنم مي حس رو كمتري سرماي و كرده عادت كمي بدنم. جلو ره مي آروم آروم داره كه

 !آب تو كنه مي رو سرش يخ، آب اين تو كه داره جون چه. آب زير بره مي و كنه مي خم گردن از رو سرش يهو

 .خوابه مي آب رو و كنه مي شل رو خودش يهو. نزديكشم حاال. كنم مي بيشتر رو سرعتم

 رو يكي دريا. وقت هيچ بخشم، نمي رو خودم بياد، سرش باليي اگه. جلوتر ره مي و ايسته مي دوباره. آبم تو گردن زير تا

 .بگيره ازم هم رو يكي اين ذارم نمي گرفت، ازم

 و آب تو كنه مي رو سرش. ايستم مي پشتش. بهش رسم مي. نواخته يه آب عمق فعال. كنم مي صداش دوباره و دوباره

 .ياره مي در دوباره

 .كيان آقا ـ

 .بدم تكونش و اش شونه رو بذارم رو دستم شم مي مجبور! ده نمي رو جوابم! شنوه نمي

 .خورين مي سرما. خونه تو بريم بياين. خيليه اومدين، كه جاشم همين تا نرين، جلوتر كيان؟ آقا ـ

 به رو نگاش. داده حالت تغيير كمي چشماش كنم مي احساس ماه، نور تو. كنه مي نگام و سمتم گردونه مي بر رو سرش

 .كنه مي سرفه تك. دارم مي برش اش شونه روي از سريع. زدن آتيش رو دستم انگار. ده مي سر دستم سمت

 :من

 .خورين مي سرما. داخل بريم بريم، ـ

 اونم. افتم مي راه جلو جلو خودم و كشم مي رو بازوش. كنه مي نگام خيره خيره داره ماست عين. فهمه نمي بازم انگار

 .ياد مي سرم پشت
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 مي لرزم باعث و وزه مي نسيم. آبم خيس و تنم به چسبيده همش. شه مي چندشم. شده سنگين لباسام. رسم مي ساحل به

 .ياد مي باهام داره هم كيان. رم مي ويال طرف به و كنم مي جمع رو انداز زير سريع. شه

 كل باال، بريم ها پله از اگه و خيسيم دومون هر. در كنار ذارم مي رو انداز زير. خوابن دايي و مامان. كنم مي باز رو ويال در

 نجس كه دريا آب. كرد شه نمي كاريش. كشيم مي دستمال رو ها پله فردا. افتم مي راه مكث كمي با. شه مي كثيف خونه

 .نيست

 .باال ريم مي

 :من

 .بخورين سرما ممكنه. كنين عوض رو لباستون زود ـ

 .اتاقش تو ره مي و ده مي تكون برام رو سرش

 .خودش اتاق حموم ره مي احتماال هم كيان. اتاقم حموم تو پرم مي و يارم مي در رو لباسام سريع

 كرديم؟ مي كار چي بايد كيان و من نداشتيم، حموم تا چند اگه. كنم مي دعا ساختمون اين مهندساي و معمار براي

. كنم مي خشك رو موهام و برق به زنم مي رو سشوار لباسام، پوشيدن از بعد. بيرون يام مي و گيرم مي داغ آب دوش يه

 .بيداره كه هم كيان. ره نمي پايين صداش دونم مي

 خيس تاپام تا دو. پوشم مي راحتي شلوار يه و كوتاه آستين لباس يه. دورم كنم مي پخششون موهام، كردن خشك از بعد

 براي داد، مي نشون رو بدنم و بود نخ از جنسش. بودم پوشيده تونيكم زير رو يكي اين و شستم ظهر رو يكي. بودن شده

 .شد خيس كيان لطف به اونم كه پوشيدم زيرش رو ناپام از يكي همين

 .خوابم مي رو بالشم رو ذارم مي رو سرم. كنار زنم مي رو پتو

*** 
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 بندم مي رو چشمام دوباره! زدم فانتزي توهم كنم مي فكر من و شه مي قطع ناله. پرم مي خواب از نفر يه ي ناله صداي با

 تيز رو گوشم. شم مي جا به جا كمي و شينم مي تختم رو حوصله بي. شنوم مي ناله صداي دوباره ببره، خوابم ياد مي تا ولي

 . خودشه! كيان! من خداي. بغله اتاق از صدا. كنم مي

 .لعنتي اَه، خوره، مي كامپيوتر ميز ي لبه به پام كه برق كليد سمت رم مي هولكي هول. پايين يام مي تخت از سريع

 ناله شنيدن با. شده له پام، ي كوچكه انگشت. باال پرم مي پام يكي اون رو كمي. دم مي فشارش و دستم تو گيرم مي رو پام

 .زنم مي رو برق كليد و كنم مي ول رو پام كيان، ي

. پوشم مي لباسم روي رو باربد ي مردونه پيرهن. كنم مي جمع بدبختي هزار با رو موهام و دارم مي بر رو كليپسم سريع

 از يكي هم باربد. بپوشم راحت لباس يه بخوام يا و باشيم داشته مهمون كه مواقعي. پوشم مي مردونه پيرهن مواقع، از خيلي

 .من به دادش اونم و بود داده هديه بهش دوستاش از يكي. بود كوچيك خودش براي. بهم داده مي رو لباساش

 مي رو هاش آستين. اس مردونه لباس همين اومد، مناسب نظرم به و كرد جلب رو توجهم لباسام بين كه چيزي اولين

 . شم مي خارج اتاق از و رو سرم رو اندازم مي رو شالم. ذارم مي باز رو هاش دكمه و پوشم

 .شه مي بلندتر و بيشتر لحظه به لحظه كيان، هاي ناله صداي

 .ناله و اس ناله فقط ولي كوبم مي در به تر محكم. شنوم نمي جوابي. زنم مي در به اي تقه و ايستم مي اتاق جلوي

 .نباشه مناسبي وضعيت تو ترسم مي. ترسم مي طرف يه از ولي نگرانشم

 مي رو در ي دستگيره كشم، مي عميق نفس كه حالي در و بندم مي رو چشمام. شم مي تر مصمم هاش ناله صداي شنيدن با

 .كنم مي باز رو چشمم الي بعد و داخل برم مي رو سرم اول. پايين دم

 مي ناله و گه مي چيزايي يه لب زير. اس بسته چشماش. روشه پتوشم و خوابيده تختش تو كه بينم مي رو كيان ماه نور تو

 .جلو رم مي و دم مي جرات خودم به. كنه

 .ايستم مي تختش بغل نزديكش، رم مي. روشه گردن تا پتوش

 شنوين؟ مي رو من صداي كيان؟ آقا كيان؟ آقا ـ
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 رو ذارم مي مكث كمي با و جلو برم مي رو دستم آروم. كنه مي هم سرفه هاش ناله بين. صورتشه رو عرق قطرات

. كنم مي نگاه برم و دور به پاچه دست و دارم مي بر رو دستم سريع. اس كوره يه مث. سوزه مي تب تو داره. پيشونيش

 .نكرده خشكشون حموم، از بعد انگار. خيسه موهاشم

 اندازم مي رو سرم. نيست تنش هيچي و لخته تنش باال واي. دارمش مي بر فكري هيچ بدون و پتوش سمت ره مي دستم

 و دارم مي بر هم دستمال تا دو. دارم مي بر يخ آب سطل يه و آشپزخونه تو رم مي. شم مي خارج اتاقش از بدو بدو و پايين

 .باال رم مي تمام سرعت با و صدا و سر ايجاد بدون

 .كنارش رم مي و پايين اندازم مي رو سرم سريع. افته مي تنش باال به نگام دوباره. كنم مي روشن رو اتاقش برق

 مي پهن هم رو دستمال يكي اون. پيشونيش رو ذارمش مي آروم. چلونمش مي و يارم مي در يخ آب داخل از رو دستمال

 .بدنش رو كنم

 .فهمم نمي بارانم جز هيچي. زنه مي حرف نامفهوم. صورتش نزديك برم مي رو سرم

 داره؟ دوست رو يكي اين نكنه كيه؟ ديگه بارانش

 دونم مي. شرمندشم و كشم مي خجالت سينا روح از شم؟ مي جوري اين چرا چرا، دونم نمي گيره، مي دلم يهو فكر، اين با

 .ببينه رو من ممكنه

 دختره يعني. طفلك! بد چه. معشوقشه اسم هم باشم، من كه عذابش ي سايه. كشه مي عذابي چه بدبخت ديگه داره حتما

 دستي دستي داره رو زندگيش كه احمقه قدر چه كيان جاست؟ اين كيان نيست ناراحت كنه؟ مي كار چي كجاست؟ االن

 هم هوا و حال اين تو داره كه داره دوسش هم خيلي معلومه. زد مي جا نبايد كيان. كنه كار چي بايد دختره. كنه مي خراب

 .كنه مي بارانم بارانم و زنه مي صداش

 مي و يارم مي رو سشوارم. بدم انجام تونم نمي موهاش كردن خشك براي اي ديگه كار. بكشم سشوار رو موهاش مجبورم

 صورت به رو دستم شده، خشك موهاش شم مطمئن كه اين براي آخر در و كشم مي سشوار رو موهاش آروم. برق به زنم

 .شدن خشك. كشم مي روشون سطحي
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 كرد لرز بار چند. پايين ياد مي داره كم كم تبش. كنم مي اش پاشويه كمي. صبحه پنج نزديك ساعت. گذشته ساعتي دو

 .ندارم نا خستگي از ديگه. شد درست برداشتنش و پتو انداختن با كه

 آروم و دارم مي بر رو پيشونيش و رو بدنش رو ي پارچه. بدم خوردگي سرما و بر تب قرص بهش و كنم بيدارش بايد

 .خوابيده آروم. كنه نمي ناله ديگه. كنم مي صداش

 ذارم مي و كنم مي تا هم رو پتو. كيان رو اندازمش مي و كنم مي باز رو تاش. يارم مي در رو اي مالفه. كمد سمت رم مي

 .پاش زير

 :كنم مي صداش آروم

 . بخورين قرص بايد شين، بيدار كيان، آقا ـ

 به بالفاصله. عسليش هاي چشم تو خوره مي گره نگام. كنه مي باز رو چشماش آروم آروم و لرزن مي كمي هاش پلك

. كنه مي فرق نگاش. كنه مي نگاه منم به حال همون تو. كنه مي سرفه و دهنش جلوي ذاره مي رو دستش. افته مي سرفه

 .كنه مي سير هپروت تو داره هنوز. فرقي چه دونم نمي

 .بخورين رو قرصاتون بايد پاشين، ـ

 كمرم دور كنه مي حلقه رو دستاش يهو. كنم مي نگاه بهش متعجب. باال ياره مي رو دستاش. كنه مي نگام فقط حرف بدون

 !پايين كشدم مي و

 سر. اش شونه رو ذاره مي رو سرم. بدنش روي انداختم مالفه كنم مي شكر رو خدا. شدم شوكه. بدم انجام كاري تونم نمي

 .خودش به ده مي فشارم آروم و ام شونه رو ذاره مي هم رو خودش

 محكم رو من ولي عقب، سمت به دم مي هولش و اش سينه رو ذارم مي رو دستم. كنه ولم كنم مي تقال. يام مي خودم به

 .آشناست برام صحنه اين كنم مي احساس. كنه مي نوازش رو كمرم و گرفته

 .... حاال ولي كنه باز رو چشماش نداشت نا پيش، دقايقي تا. كرده پيدا زور همه اين جوري چه دونم نمي
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 حس گوشم كنار رو آرومي هق هق صداي بعد كمي. لرزه مي بدنش و شن مي تندتر تند دارن هاش نفس كنم مي احساس

 مرد يه شه مي شه؟ مي مگه! كنه مي گريه داره. دم مي گوش شنوم مي كه چيزي اون به تعجب با و گيرم مي آروم. كنم مي

 نبايد مگه نيستن؟ آدم اونا مگه ندارن؟ دل مردا مگه شه؟ نمي چرا. مغروره كه كيان مث مردي يه اونم كنه؟ گريه

 كنن؟ خالي رو خودشون

 :گه مي بغض با همراه گونه، هذيون حالت به و آروم

 من به كه هست هم بدبختي يه نگفتي ياد؟ مي سرمون باليي چه شه؟ مي چي نگفتي ميريم؟ مي نگفتي حاال؟ تا بودي كجا ـ

 داره؟ دوسم داره؟ عالقه

 ام شونه به رو سرش. شينه مي بدبختي هزار با حالت، همون تو. دم مي گوش حرفاش به دارم شده گشاد هايي چشم با

 رو ام چونه. فهمم مي بدنش و صورت حرارت از شه، مي داغ داره دوباره. شه مي نامفهوم حرفاش كم كم. ده مي فشار

 مالفه. بيرون كشم مي بغلش از رو خودم. شه مي شل داره دستاش. ره مي حال از داره دوباره. گردنشه كنار و اش شونه

 .كنه مي زمزمه چيزايي يه داره و اس بسته چشماش. پاش رو افته مي

 اون با رو من. نيست عادي حال تو االنم! باشه احساساتي انقدر كيان شه نمي باورم. عرق و اشك از خيس خيسه، صورتش

 !گرفته اشتباهي باران يكي

 :گم مي و اش گونه رو زنم مي دستم با. كنم مي خيس رو دستام كمي

 .بخوري رو قرصات بايد. كن باز رو چشمات كيان؟ آقا ـ

 اين از ندارم طاقت. باشم نزديكش انقدر تونم نمي. باره مي چشماش از غم. كنه مي باز رو خمارش هاي چشم حالي بي با

 .بشم خيره عسلش هاي تيله به فاصله

 رو آب ليوان و قرص تا دو و كنم مي دراز رو دستم. دارم مي بر ميز روي از رو آب ليوان و قرصا. پايين اندازم مي رو سرم

 .كنه نمي حركتي. سمتش گيرم مي

 بگيرين؟ رو قرصاتون ـ
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 .دم مي بهش رو آب ليوان بعد و دستش تو اندازم مي رو قرصا. جلو ياره مي رو دستش

. كنه مي نگام جوري اين چرا دونم نمي. داره نمي بر ازم چشم. كشه مي سر رو آب بعد و دهنش تو اندازه مي رو قرصا

 بخوره محكم ترسم مي. شه مي بسته داره چشماش. ميز رو ذارم مي. گيرم مي دستش از رو ليوان و كنم مي بلند رو سرم

 دارم. دزدم مي رو نگام. باال رفته بدنش دماي دوباره انگار داغه، كمي. پشتش ذارم مي رو دستم گناه، احساس با. تخت رو

 نفس يه و روش اندازم مي رو اش مالفه. بكشه دراز كنم مي كمكش. نكردم بيدار رو ماماني كه كنم مي لعنت رو خودم

 .داغه كمي فقط. پيشونيش رو ذارم مي رو دستم. كشم مي عميق

 :گه مي لب زير و بنده مي رو چشماش

 .... فقط فقط،. نداشتم كار اون از قصدي من. نيست خوب حالم اصال من من، خانوم، باران ببخشيد ـ

 .سخته براش زدن حرف ديدم

 :گم مي خجالت با

 خوابم. كنين صدام داشتين، كاري. كنم استراحت رم مي منم. بهترين االن شكر رو خدا. دونم مي كيان، آقا دونم مي ـ

 .ذارم مي باز رو خودم و شما اتاق در. شنوم مي رو صداتون و سبكه

 .خنكه هنوز ولي شده گرم سطل آب كمي. سرش رو ذارم مي رو دستمال دوباره

 :گه مي بسته هايي چشم با

 .كنم درك رو اطرافم كه نبودم وضعيتي تو من. مرسي باران كني، مي دركم كه ممنون ممنون، ـ

 مي هوش بي و رختخوابم تو رم مي لباسا همون با. ذارم مي باز رو درا. خودم اتاق تو رم مي و شم مي خارج كيان اتاق از

 .شم

*** 

 .گيرن مي گُر ام گونه و كشم مي خجالت ديشب، اتفاقات آوري ياد با و شم مي بيدار خواب از بعدازظهر دو ساعت
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 اشتباه يكي اون با رو تو و بود مريض اون چه؟ تو به خب كردم؟ كار چي من واي،. كنم نگاه چشماش تو شه نمي روم ديگه

 . بود گرفته

 .بشينم جا اين همش كه تونم نمي. بشم رو به رو باهاش بايد كه باالخره

 و خواب موقع همشون. كيان از اين و باربد و فربد از اون بابا، از اون سينا، از اون اَه،. دارن رو عادت همين مردا ي همه

 قدر چه ببينه، رو اينا موقعيت اين تو بدبخت، منِ مث يكي اگه كه كنن نمي رو فكرش. يارن مي در رو لباساشون استراحت،

 لخت خونه تو بود مونده كم كه فربد. بود جدا باربد و فربد بابا، بحث البته. كنه مي لعنت رو خودش و شه مي سفيد و سرخ

 ! ساحل بيچاره بميرم، الهي. گرمايي و طلبه راحت زيادي! بشه

 .نكنه بيدارم خواب از گفته ماماني به كيان احتماال. ياد مي هم باال ي طبقه تا سوپ بوي. پايين يام مي تخت از

 در. نزنم سر كيان به زشته خيلي نظرم به ولي پايين، برم خوام مي. شم مي خارج اتاق از و كشيم مي صورتم و سر به دستي

 .زنم مي كلي ديد يه و جلو كشم مي رو خودم. شنوم نمي صدايي ولي زنم مي در به اي تقه و جلو رم مي آروم. بازه اتاقش

 خوبه حاال) درازتر پا از دست: المثل ضرب!(دراز پا. پايين رفته احتماال. نيست اتاقش تو. نيست بچه و تره جا كه بينم مي

 !ها دنيا اون رفت مي داشت ديشب

 .رم مي پايين ها پله از و كشم مي شالم به دستي

 :ماماني

 شدي؟ خسته خيلي ديشب! بخير ظهرت عزيزم، سالم ـ

 .كشم مي خجالت ازش. كنم نمي نگاش. نشسته مبل رو و ماماني بغل كيان

 :كيان

 .رسيد مي كجا به كارم و شد مي چي نبود اگه دونم نمي. كرد لطف بهم خيلي باران ـ

 :گم مي افتاده پايين سري با
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 !نبود كاري ندين، خجالتم ديگه دادين، خجالتم كافي ي اندازه به ـ

 .بگيره رو مفهوم تونست كيان فقط كه داشت طعنه حدودي تا كمي حرفم

 :ماماني

. بيايم بايد گفتن نه، گفتم بهشون چي هر. كنن مي حركت ديگه روز چهار سه، تا احتماال. بيان خوان مي هم باربد و فربد ـ

 باهاشون رسول و من تا پايين بياين ديرتر كمي تا دو شما فقط. بگيم بهشون بايد رو كيان و تو ي قضيه اومدن، موقع هر

 .بزنيم حرف

 :گم مي تعجب با

 چرا؟ جا؟ اين بيان خوان مي ـ

 شك بهت بيشتر بدتره، نيان، گم مي. شدي دور ازشون تو كه كردن خطر احساس بردن، بوهايي يه. داشته برشون شك ـ

 از قبل تا البته بشه، علني بايد مسئله اين باالخره. بيان بگم، بهشون گفتم، منم. شن مي مصر اومدنشون تو و كنن مي

 .بمونه خودمون بين بايد عقدتون،

 !عقد؟

 .بخونم رو ذهنش شد مي كاش اي. دونم نمي كنه، مي فكر چي به. فكر تو رفته كيانم

 تو بره مونده كم. پايينه سرم كال كه منم. كنه نمي نگام. زياد اونم. گرفته كيان صداي. كنم مي صداشون و چينم مي رو ميز

 !ام يقه

*** 

 بشر اين من كنم مي فكر چي هر. چيه دردم دونم نمي. گيره نمي خوابم بيدارم،. خوابن همه و شده شب. نشستم اتاقم تو

 هميشه، مثل. اس نتيجه بي ولي. كنم مي فكر دارم ساعته دو. هيچي ياد، نمي يادم هيچي ديدم، كجا رو
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 دو و بالكن يه. مشتركه كيان اتاق با ماماني، ي خونه مث هم، جا اين بالكن. بخورم هوايي يه و بالكن تو برم زنه مي سرم به

 .اون اتاق تو در يه و من اتاق تو در يه. در

 نمي روشن رو برقش. مطلق سكوت. كنم مي باز رو بالكن در الي آروم. آويزونه طرفش دو. سرم رو اندازم مي رو شالم

 تنم تو رو آرامشي بيكرانيش، ديدن و دريا امواج صداي ماليم، نسيم ماه، نور. داره صفا كنم، مي حال بيشتر ماه نور با. كنم

 .نظيره بي كه كنه مي تزريق

 چشم روم به رو ي منظره به لبخند با و زمين رو ذارم مي رو پاهام از يكي ي پنجه. بالكن ي ديواره ي لبه ذارم مي رو دستام

 .دوزم مي

 .زنه مي داره تاپ تاپ. ام سينه رو ذارم مي رو دستم. گردم مي بر و ترسم مي در، صداي با

 .وايستاده بالكن در دم و پوشيده سفيد تيشرت يه كيان

 :كيان

 ترسوندمت؟ ببخشيد ـ

 !همين! تركيد زهرم فقط نترسونديم نه

 :گم مي و كشم مي عميق نفس

 !فقط ترسيدم كم يه نه، نه نه ـ

 زني؟ مي حرف جوري اين چرا ـ

 .كنم مي قالبش يكي اون تو و دارم مي بر ام سينه روي از رو دستم

 !ديگه ترسه ذره يه همون واسه ـ

 .آها ـ

 .ايستم مي اول مث و دريا سمت گردم مي بر. ساكتيم دومون هر



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶۴۵ 

 :گه مي و ايسته، مي من مث اونم. دستمه بغل دقيقا. كنارم ياد مي كيان

 نبرد؟ خوابت ـ

 .درگيره اي مسئله يه سر فكرم چمه؟ دونم نمي نه، ـ

 كنم؟ كمكت تونم مي ـ

 نگم؟ بگم؟ بهش كنم، مي نگاش و سمتش گردم مي بر

 .شخصيه ممنون، نه ـ

 بودي؟ ريخته هم به خيلي اول روز شدي؟ آروم ـ

 بهتر حالم ولي شوكم تو هنوزم. بودم شده شوكه. ديدم نمي رو شنيدنش خوابمم تو كه شنيدم رو خبري روز اون بله، ـ

 .شده

 .شكر رو خدا ـ

 بهتري؟ شما ـ

 .ممنون ـ

 .شه مي پر دريا امواج صداي با بينمون سكوت

 كردي؟ رو كار اين چرا ـ

 :گه مي و كنه، مي اي سرفه تك. سمتم گرده مي بر تعجب با

 كاري؟ چه ـ

 عاشق خودت كه حالي در كني؟ كمك من به كردي قبول چي براي بكشه؟ زجر خواي مي چرا گذشتي؟ عشقت از چرا ـ

 بودي؟
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 .شم نمي منظورت متوجه من ـ

 :گم مي و شم، مي خيره آشناش فوق هاي چشم تو. سمتش گردم مي بر. شم مي جدي

 ندارم دوست من. مندي عالقه دختر يه به تو كه اين يعني اين. بود زبونت ورد بارانم بارانم، ديشب شي؟ نمي متوجه چرا ـ

 ما بين هيچي بگو هش ب.بيار در دلش از و برو. برس بهش و برو. برو و كن جمع. بشكنه دلش من زندگي خاطر به يكي

 من برو فردا همين برو بزني؟ عشقت و زندگي از حاضري كمك، يه سر يعني كيان؟ آقا اس شكسته دلش. نيست و نبوده

 .كنم مي حل رو مشكلم خودم

 كيه؟ ديگه باران تو؟ گي مي داري چي ـ

 :گم مي حرص با

 .نكن بازي فيلم ـ

 :گه مي گيجي حالت با

 .تويي اونم و شناسم مي باران يه فقط من شناسم؟ نمي رو آدمي همچين من خدا به بود؟ كجا كردن بازي فيلم ـ

 :گم مي مكث كمي با

 .... و زدي مي صدا رو اون اسم ديشب چرا پس پس ـ

 :دم مي ادامه سختي به و پايين اندازم مي رو سرم

 .... رو من رو، من ـ

 كردم؟ بغل رو تو ـ

 .پايين اندازم مي رو سرم سريع. كنم مي تعجب گوييش رك از. كنه مي نگام شيطنت با داره. كنم مي نگاه بهش تعجب با
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 اون. دونم نمي. زدم توهم من يا واقعيه دونم نمي. غلط يا درسته دونم نمي. ذهنم تو اومد اي خاطره يه ديشب من ـ

 اون كه شد چي دونم نمي من. نداشتم خودم رو كنترلي ولي گم؟ مي چي دارم فهميدم مي. بود آگاه ناخود زدم، كه حرفايي

 !شد جوري

 .دروغ يا گه مي راست دونم نمي. گم نمي هيچي

 مي و ذاره، نمي كه بكشم رو دستم خوام مي. روش گذاشته رو دستش بينم، مي و دستم رو افته مي نگام. شه مي داغ دستم

 :گه

 .خوام مي معذرت ازت ديشب اتفاق بابت هم باز من. بخواب برو هم حاال. نكن مشغول رو فكرت ـ

 لباس، تعويض از بعد و كشم مي رو اتاقم ي پرده. كالمي هيچ بدون. اتاق تو رم مي و يارم مي در دستش زير از رو دستم

 .خوابم مي

*** 

 بي گيرم مي تصميم. افتم مي ديشب ياد و اندازم مي اطرافم به نگاهي. شم مي بيدار خواب از دريايي مرغاي صداي با

. باشيم هم با آخر تا خوايم نمي كه ما. نداره ربطي من به راست، چه و بگه دورغ چه. چيزش همه به نسبت باشم تفاوت

 .شه مي جدا هم از راهمون و بارانش سر ره مي اونم باالخره

 مي اعالم بخير، صبح و سالم از بعد. پايين رم مي و پوشم مي رو لباسام. كردن خريد براي زده لك دلم. خريد برم خوام مي

 .خريد برم خوام مي كنم

 :ماماني

 تونم نمي درد پا اين با من. برين هم با و بگه بهت بياد گفتم بهش منم. خريد بريم گفت مي من به داشت كيان االن اتفاقا ـ

 !دارين هم با هم تفاهمي عجب. برين تا دو شما. بيام

 :گم مي لب زير كردم، تعجب خودمم كه درحالي

 !پاتيه تله نوع يه ـ
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 زبونم! بياد باهام گورم تو كنم فكر. هست جا همه. مزاحم ي پسره. خودم و باشم خودم و برم تنها روز يه خواستم مي اَه،

 .گور تو برم مونده حاال الل، زبونم. دارم آرزو كلي و جوونم هنوز. گيرم مي گاز رو

 رفت؟ چرا پس نداشت؟ آرزو اون مگه نبود؟ جوون اون مگه بود؟ سالش چند سينا مگه. ريزه مي دلم به عالم غم يهو

 :ماماني

 .عزيزم شو آماده برو ـ

 .زنن مي حرف باهم دارن. پايين يام مي. پوشم مي رو مانتوم رم مي و اندازم مي كيان به نگاهي حرص با

 دستش از. اون نه و من نه زنيم، نمي حرف كام تا الم. گرفتم خودم به تفاوت بي اي قيافه. شيم مي ماشين سوار حرف بدون

 !مسخره نذاشت، اين كه بچرخم كم يه بيام خودم. باشم خودم براي روز يه خواستم مي. گرفته حرصم

 قدم به قدم. شلوغه داره، صفا همينشم. بازاره جمعه. شيم مي بازار وارد تايي دو و كنه مي پارك خيابون تو رو ماشين

 به رو توجهم كه نديدم چيزي فعال. چرخيم مي داريم جوري همين. فروشن مي جنس دارن و نشستن ها دستفروش

 .كنه جلب خودش

 .خيليه بخوره، مغزم به هوا كمي كه همين. نپسنديده رو چيزي هم كيان انگار. كنيم مي عوض هوا و زنيم مي كلي چرخ يه

 :گه مي كيان كه ماشين، تو شينيم مي. زديم رو دورمون

 شدي؟ جوري اين چرا تو ـ

 جوري؟ چه ـ

 .شده عوض رفتارت كنم مي حس. دونم نمي ـ

 بشه؟ عوض بخواد حاال كه داشتم شما با رفتاري چه قبال من مگه ـ

 :گه مي مقدمه بدون و يهو سكوت، كمي از بعد

 كردي؟ انتخاب رو آهنگ اون شب، اون چرا تو تو، ـ
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 .خواست دلم چون ـ

 .مامانيه شه، مي بلند گوشيم صداي

 جانم؟ ـ

 :گه مي آروم

. بيان االن نبود قرار. رسيدن زود انقدر چرا دونم نمي. اومدن باربد و فربد. نياين تو اومدين، هم اگه. بياين ديرتر كم يه ـ

 .بيا زدم زنگ بهت موقع هر

 .كنم مي نگاه گوشي به واج و هاج. كنه مي قطع و ده نمي بهم دادن جواب مهلت

 :من

 و كنيد پارك در دم. بهتره ويال داخل نبريم رو ماشين. بزنه حرف باهاشون خواد مي ماماني و رسيدن فربد و باربد ـ

 .بشه تموم حرفاشون تا تو بريم خودمون

 .بهتره جوري اين منم نظر به ـ

 جا ماشين تو رو كيفم افته مي يادم من كه كنيم مي باز رو حياط در آروم. شيم مي پياده دو هر و رسيم مي خونه در به

 .گذاشتم

 :گم مي و پيشونيم به كوبم مي رو دستم

 دين؟ مي رو سوييچ. گذاشتم جا رو كيفم من آخ ـ

 .يارم مي برات ـ

 :گم مي و جلوش ايستم مي

 .يارم مي خودم بدين، رو سوييچ ممنون، ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶۵٠ 

 : گه مي و دستم تو ذاره مي رو سوييچ ترديد كمي با

 

 .بياي تا مونم مي ـ

 .كنه مي جلب رو توجهمون فربد، داد صداي كه كيان به رسم مي دارم. دارم مي بر رو كيفم و زنم مي رو ماشين دزدگير

 .ببينم رو باربد و فربد قرمز ي چهره تونم مي. ساختمون سمت ريم مي سرعت با و اندازيم مي هم به نگاهي

 جيب تو كنه مي هم بار يه و كمرش به زنه مي بار يه موهاش، تو كنه مي رو دستاش بار يه. ره مي راه عصباني فربد

 .رن مي راه هم مخالف جهت در دو هر. نداره فربد از كمي دست هم باربد. عصبيه العاده فوق اش چهره. شلوارش

 :فربد

 پشتمون هفت براي كرديم، كارو اين زندگيش نجات سر بار يه. شه مي بدبخت باران گي؟ مي داري چي دوني مي ماماني ـ

 جاي يه به ببرمش خودم با شده. ذارم نمي من. شكسته باران االن. خورد ضربه سينا با رابطه تو كلي. ذارم نمي من. بسه

 كاره چي دونين مي شناسين؟ مي رو پسره اين شما اصال. بپذيره رو اي ديگه شكست تونه نمي باران. ذارم نمي بازم دور،

 كجان؟ و كين اش خانواده دونين مي اس؟

 :گه مي و سمتم گرده مي بر كيان

 داشتي؟ شكست قبال تو ـ

 .داده گير وير و هير اين تو اينم به

 :گم مي تشويش با

 .داديا گير هم تو كن، ولم ـ

 :باربد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶۵١ 

 براي شما. كنم نگاش فقط من و بشه پرپر چشمام جلوي دوباره ذارم نمي. بشه انجام امر اين نذارم تا كنم مي كاري هر ـ

 به داريم ديگه كه ديديم چيزا اين از انقدر ما. بود خالفكار اومديم. شناسيم نمي رو اون ما بيرون؟ برن هم با ذاريد مي چي

 باران موقعيت از داره و هموناست از يكي پسره اين شايد داريم؟ دشمن قدر چه ما دونين مي شما. كنيم مي شك خودمونم

 .گردونم مي برش و گيرم مي رو دستش اومد، كه باران. كنه مي استفاده زدنش ضربه براي

 :گه مي لرزون صدايي با و ايسته مي فربد يهو. شده بيشتر باربد استرس

 !باشه؟ طناز طرف از اون نكنه نكنه، ـ

 :گه مي و هم تو ره مي باربد ي چهره

 شد متوجه فهميد، كه هم رو من جريان. مونه مي افعي مار عين دختره اون. بياد سرش باليي ترسم مي نگرانم، همين از ـ

 گذاشتم؟ تنهاش چرا! زنه مي عجيب! كمك؟ براي بياد شده راضي جوري همين جوري چه آدم اين! واي. بوده كي سينا

 .بياره باران سر باليي ممكنه و بود شده سينا عاشق اون

 .بغلش تو افتادم تقريبا. كشيد و گرفت رو مچم كيان كه بشه كاسته استرسشون از تا داخل برم خواستم مي

 :گم مي حرص با

 بابا؟ چته تو ـ

 خب؟ بيا، بعدش تو. زنم مي حرف باهاشون و رم مي من اول نرو، ـ

 !وقت؟ اون چرا ـ

 اين سياهي، اون از نجاتم و خودم كردن سرگرم براي راه بهترين. جاني نه و قاتلم نه من. بيارم درشون اشتباه از خوام مي ـ

 .كنم كمك تو به حداقل و جا اين بيام كه بود

 .باشه جنايتكار يه براي تونه نمي ها چشم اين نه،. شم مي خيره عسليش هاي چشم تو

 :فربد
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 .موبايلش به بزن زنگ ماماني ـ

 :ماماني

 .خوبيه پسر هم خيلي كيان نيست، الزم ـ

 :گه مي و كشه، مي موهاش به دستي

. دارم رو دوتون هر سن برابر چند دين؟ مي ياد شناسي آدم من به دارين كردم؟ سفيد آسياب تو رو اينا كردين فكر ـ

. كرد افكنده سر رو اش خانواده كه آورد بار به آبرويي بي انقدر. شناسين نمي رو اون شماها. شهرامه از بهتر خيلي كيان

 روز به روز موادش دز كه مفنگي معتاد يه. ده نمي زن بهش كسي كه خرابه وضعش انقدر. برسه باران به اون ذارم نمي من

. شده مريض كه خورده رو اون ي غصه انقدر بدبختش مادر. كنن نمي ازش هم يادي اش خانواده كه آدمي يه. باالتر ره مي

 و آه قدر چه دونين مي كرده؟ معتاد رو جوون تا چند دونين مي كرده؟ آبرو بي رو دختر تا چند دونين مي شده، شكسته

 شماها كنين؟ مي اش مقايسه كيان با دارين كه اس كاره چي دارين خبر بينه؟ نمي خير زندگيش تو و سرشه پشت ناله

 .كنين سخنراني به شروع بعد ببينينش بذارين زنين؟ مي حرف جوري همين دارين كه ديدين رو كيان اصال

 :باربد

 اش گذشته آوري ياد و سينا درگير كافي ي اندازه به فكرش االن باران. كدوم هيچ اون، نه و اين نه ماماني، دونم نمي من ـ

 .بشه اضافه اينم نيست الزم يكي اين ديگه هست،

 :ماماني

 برين؟ مي رو اسمش تا دو شما هي كه كيه سينا اين ـ

 .دن مي تكون رو سرشون و اندازن مي هم به نگاهي فربد و باربد

 :فربد

 .اونه مشغول فكرش فعال باران كه اينه مهم كيه، نيست مهم ـ
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 :ماماني

 چي؟ يعني ـ

 :باربد

 .نشنيدي چيزي كن فكر ماماني، كن فراموش ـ

  آخه؟ ـ

 .ماماني كنم مي خواهش ـ

 :گه مي و گيره، مي پنجره از رو نگاش كيان

 كيه؟ سينا ـ

 .كنم مي نگاه رو ور اون و ور اين كمي. پايين اندازم مي رو سرم

 :من

 .گفتم بهتون هم سري اون آشنا، يه ـ

 .كنه نمي تابي بي انقدر آشنا يه براي آدم. درگيرشه فكرت چرا بدونم خوام مي ـ

 !آش از تر داغ ي كاسه فضولي، تو مگه آخه

 .بود خوب خيلي چون ـ

 داشتي؟ دوسش ـ

 .دوست يه مث ـ

 دوست شنيدم، رو ساحل غريب و عجيب حرفاي كه موقع اون از شايد فايده، چه ولي. نبود دوست يه مث برام االن شايدم

 . دونم نمي گرفت، خودش به اي ديگه اسم داشتن
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 :كيان

 بوده؟ دوست يه مث مطمئني تو ـ

 .دونم نمي ـ

 .بده جواب درست كنم مي خواهش ـ

 :گم مي و شم، مي خيره چشماش تو

 .كردم مي زندگي باهاش من كه بود كسي سينا ـ

 شده؟ جوري اين چرا اين وا! بيرون زنه مي حدقه از داره چشماش

 :گه مي تعجب با و آروم و اندازه مي وضعم و سر به نگاهي

 كردي؟ مي زندگي پسرت دوست با تو تو، يعني يعني ـ

 .نبود شرق هم جا اون البته. كني مي فكر غربي خيلي ـ

 كنم؟ مي فكر غربي من ـ

 هم با موقت عقد صورت به نكرديم، دايم عقد. باشم امان در خطر سري يه از من تا كرديم ازدواج. بود همسرم سينا سينا، ـ

 .همين نباشيم، معذب هم جلوي و باشيم راحت كه بود اين براي اونم. بوديم

 بود؟ نگفته من به كسي چرا كردي؟ ازدواج تو تو، ـ

 :گم مي تفاوت بي و اندازم مي باال رو ام شونه

 .باشيم هم با خوايم نمي كه ما گفتيم؟ مي بايد چرا ـ

 شدم؟ جوري اين من چرا. شم مي شرمنده سينا روح از و لرزه مي دلم جمله، آخرين گفتن با

 :گه مي و كنه، مي نگام سرد
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 و خونه سر برم خوام مي گم مي. نرسيديم تفاهم به گم مي داخل، رفتم من. گفتي مي من به بايد چرا گي، مي راست ـ

 كم يه خوام مي گم مي بهشون. اس كاره چي و كجاست. بوده زندگيم كجاي ببينم و كنم فكر. كنم فكر باران به و زندگيم

 .ام كاره چي و بودم چي ببينم. كارم كجاي ببينم و كنم فكر ام گذشته زندگي به

 .كنه مي قطع رو حرفش باربد، صداي

 .بشه چيزيش ترسم مي. افتاده شور دلم. بهش بزن زنگ ماماني ـ

 :ماماني

 .نباش نگران ـ

 :گه مي تمسخر با و سردي به و كنه مي نگام پوزخند با كيان

 ببينه؟ رو چيزا اين ببينه و بياد كجاست بدبخت سيناي نه؟ چاكتن، سينه عشاق از تا دو ـ

 .بزنم داد سرش دارم دوست. شه مي اشك از پر چشمام

 :گم مي باحرص

 اينا از يكي گي؟ مي چي داري دوني مي. بشنوم رو مزخرفاتت خوام نمي. شو الل ،.شو خفه فقط فهمي؟ مي شو، خفه ـ

 .شد تسليم پيش وقت خيلي. آفرين جان پيشه پيش، هم سينا. داييم هم يكي اون و برادرمه

 . هم تو ره مي اش چهره

 :كيان

. خيالي باران دنبال رم مي منم. سرنوشتت دنبال برو تو. هميشه براي بيرون، رم مي زندگيت از بعدش و داخل رم مي من ـ

 .آوردم رو اسمش هم شب اون من كه كيه كيه، بفهمم بايد

 :گه مي و پايين اندازه مي رو سرش
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 چشمات از دلت، درد دلت، حرف كه هستي دختري تو دوني، مي. شدم آشنا باهات شدم خوشحال بيني، نمي رو من ديگه ـ

 .كني جلوه ديگه جور كني نمي سعي. اي ساده و صاف. معلومه

 بود؟ زده بهم رو حرف اين هم ديگه يكي ـ

 كي؟ ـ

 .معلومه چشمات از دلت حرف گفت مي اونم سينا، ـ

 .گفت مي درست ـ

 :گه مي و باال ياره مي رو دستش

 .زنم مي حرف باهاشون و داخل رم مي من. ببينمت باران با اميدوارم باران،. ببينمت روزي يه اميدوارم خداحافظ، پس ـ

 .ام گونه رو خوره مي سر آروم اشكم قطره و دم مي تكون رو سرم

 .كيان آقا ديدار اميد به ـ

 .ده مي تكون برام رو دستش. كنه مي نگام دوباره و گرده مي بر. خونه در سمت ره مي

 .ماماني و فربد و باربد رو گرده مي بر نگام

 .كنه آرومشون داره سعي ماماني و مضطربن باربد و فربد. زنن مي حرف دارن و صندلي رو نشستن تاشون سه هر

 :گه مي در، صداي با ماماني

 .اومدن بودين؟ نگران الكي ديدين بياين، ـ

 :گه مي كيان برگردن، باربد و فربد كه اين از قبل

 . سالم ـ
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. شده ديوار گچ عين صورتشون رنگ چرا دونم نمي. ببينن رو كيان تا نگشتن بر هنوز. افته مي هم به باربد و فربد نگاه

 .شده سفيد آوردن، فشار صندلي ي دسته روي كه بس از. شه مي جلب دستاشون به توجهم. ديدنيه واقعا هاشون قيافه

 هست، هم آشفته حال عين در كه متعجب اي قيافه و شده گرد هايي چشم وبا كنن مي زمزمه لب زير رو چيزي يه دو هر

 .كيان سمت گردن مي بر

 اين به نه شن، ور حمله بهش و بياد كيان بودن آماده كه اون به نه شدن؟ جوري اين اينا چرا. كنن مي نگاش دارن بر و بر

 . ديدن چيزي روحي، شبحي، انگار. زده خشكشون. خورن نمي تكون و جاشون سر نشستن ماست عين ديدنش با كه

 !ها ديدني ي برنامه براي بشه فرستاده بايد نظرم به. بگيرم فيلم ازشون تا يارم درمي كيفم تو از رو گوشيم سريع

 .گرفته ام خنده كيان، جاي من. كنن مي نگاش دارن مترسك عين. اينا العمل عكس تو مونده هم بدبخت كيان

 :ماماني

 . ما كيان آقا از اينم خب ـ

 :كيان

 .هستم كيان خوشبختم ـ

 مي بغلش و كيان گردن دور اندازه مي دستشو يهو، و كنه مي نگاه دستش به كمي فربد. فربد جلوي گيره مي رو دستش

 :گه مي و شه، مي اشك از پر چشماش. ده مي فشارش خودش به محكم! كنه

 خودتي؟! من خداي! من خداي. نداشتيم اميدي بودي؟ كجا ـ

 .كنم توصيفش تونم نمي. بود ديدني عجيب كيان ي قيافه

 شدن؟ جوري اين تا دو اين چرا اشكه؟ از خيس چشماش هم باربد چرا چي؟ براي كي؟ براي كنه؟ مي گريه داره فربد
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 دونم مي خودم. نيست خيانت. كنم خيانت سينا به خوام نمي. كنم باور خوام نمي ولي دارم، دوست رو كيان كنم مي احساس

 ره، مي زندگيم از داره كه اين از كنم قبول خوام نمي. كنم قبولش خوام نمي ولي دارم دوسش. شه نمي صاف دلم بازم ولي

 .ناراحتم

 كردني توصيف من حال يعني. كنه مي حلقه تا دو اون دور رو دستاش و گيره مي قرار كيان پشت. نزديك ياد مي هم باربد

 تا دو بين بيچاره. شه مي خفه داره بدبخت كيان البته. كردن بغل رو هم اينا واقعا يا بينم مي خواب دارم دونم نمي. نيست

 .قدن هم تقريبا. كنن مي جوري اين باربد و فربد چرا دونم نمي من. گرفته قرار خودشن، مث كه بك گنده

 هم باز من. شكنه مي رو ما تعجب از حاصل سكوت باربد، و فربد ي گريه صداي. كنه مي نگاشون تعجب با داره هم ماماني

 .... االن ولي كردن مي كنترل رو خودشون خيلي تازه. ريختن مي اشك جوري اين سينا مرگ براي فقط. كنم مي تعجب

 .كنن مي گريه و چلونن مي رو بدبخت كيان فقط. گن نمي هيچي

 .شدم كار به دست و رسيد ذهنم به كار اين چرا دونم نمي. گرفتنم فيلم حال در چنان هم منم

 هم به پسر و دختر يه انگار. ايناست كار شوك تو هم ماماني نيستن، كن ول كه باربد و فربد. نيست من به حواسش كسي

 .رسيدن

 و كشه مي عميق نفس يه كيان. كنن مي ولش. شن مي بدبخت كيان خيال بي بار، چندمين از بعد و دن مي رضايت باالخره

 .كنه مي نگاه اونا به

 :گه مي گيج حالتي با كيان

 .شم نمي شما كارهاي متوجه اصال من آقايون، ببخشيد ـ

 . كنن مي نگاه هم به دوباره فربد و باربد

 .مودبه قدر چه كنه مي فكر ندونه كي هر. زنه مي حرف رسمي چه اين آقايون، ببخشيد اوهو ـ

 :باربد
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 سينا؟ خوبي چي؟ يعني ـ

  دونم نمي. شده دار مشكل من گوشاي شايدم. كردن پيدا مشكل همه وا سينا؟

 :كيان

 بله؟ ـ

 :فربد

 شناسي؟ نمي رو من ـ

 .ده مي تكون نه عالمت به رو سرش ها بچه مث كيان

 :باربد

 . خوشحالم قدر چه من واي ـ

 :فربد

 .بخوره غصه انقدر نبايد. اس زنده سينا بگم بهش بايد. ساحل به بزنم زنگ بايد وايستا، ـ

 گفته اينا به كيان احتماال كيانه؟ پيش نكنه كجاست؟ اس، زنده اگه خب است؟ زنده سينا يعني بود؟ كجا سينا چي؟ يعني

 دوباره رو دوستم شه مي هست؟ امكانش ببينمش؟ بازم تونم مي يعني. شدن خوشحال همين براي هم اونا. كجاست سينا

 شرمندشم؟ بگم بهش شه مي ببينم؟

 و كجاست بدونم دارم دوست. ببينمش دارم دوست. خوشحالم بودنش، زنده خبر شنيدن از. زنه مي داره تاپ تاپ قلبم

 خنده دوباره. شه مي خوشحال شنيدنش از قدر چه ساحل مونده؟ زنده جوري چه بوده؟ كجا االن تا. كنه مي كار چي داره

 !داييم زن شه مي زودي به ساحل واي، بعد، و لبش رو شينه مي

 .شينه مي لبم روي لبخند
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 اين. كنم وجود ابراز و بشم عمل وارد بايد خودم كه اين مثل. كردن فراموش كل به رو بدبخت من كه مهمه انقدر سينا

 .شم مي ذوب داغي، اين به آفتاب زير. وايستم جا اين بايد شب تا باشه، اينا به. شه نمي جوري

 :كيان

 داره؟ من به ربطي چه سينا بودن زنده چي؟ يعني ـ

 :گه مي و كيان بازوي به زنه مي رو مشتش. خنده مي باربد

 .سينا نبودي خنگ انقدر كه تو ـ

 .نداره امكان شه، مي مگه آخه يكين؟ دو هر كيانه؟ سينا، سيناست؟ كيان، يعني سينا؟ جـــان؟

 .اس ديگه يكي. اس ديگه جاي يه ساحله، برادر كه سينايي. اس ديگه سيناي يه اين

 !دم مي تكون حرفم تاييد معني به رو سرم

 :گه مي كيان

 گي؟ مي چي داري تو ـ

 :ماماني

  بگه؟ من به يكي خبره؟ چه جا اين ـ

 :فربد

 مي فكر ما. ما دوستاي از يكي. سيناست نيست، كيان نشسته، جلوت بيني مي كه ايني حضورت به عرضم گلم، ماماني ـ

 .كنه مي نگامون بز، عين داره و جلومون نشسته گنده، و مر و سر آقا نه، بينيم مي ولي. داديم دستش از كرديم

 برخورد صداي با. زمين رو افته مي دستم از گوشيم سيناست؟ اين. بزنم گول رو خودم تونم نمي ديگه فربد، حرفاي با

 آخه نگرانيه؟ از پر چشماش. طرفم گرده مي بر سريع كيان. ايستادم پنجره كنار كه بينن مي رو من تازه زمين، به موبايل

 ....كه دونستيم نمي كدوممون هيچ ولي. بوديم هم با دوباره. گرفتيم قرار هم كنار دوباره سينا و من شه؟ مي مگه
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 .ريختم اشك كردم، گريه براش قدر چه. كنه مي مور مور رو تنم هم فكرش واي

 بلكه كنم، مي جمع رو هام پنجه. شه مي تندتر لحظه به لحظه ضربانش. بگيره آروم تا قلبم رو گذاشتم رو دستم. ام شوكه

 مي خيره آشناش عسلي هاي چشم تو. سسته و لرزون هام قدم. رم مي عقب عقب. نداره فايده ولي بشه، كم ضربانش از

 . بوده آشنا برام انقدر چرا فهمم مي تازه. شم

 كه پسري همون. سيناست شده، زندگيم وارد كيان اسم به كه ايني. بودمش ديده پيش ماه چند افتم، مي تولدم عكس ياد

 دوران از. داشتم ازش من كه بود عكسي اون شبيه اش، چهره از اي مايه ته. گرفتم عكس باهاش تولدم جشن تو

 .نوجوونيش

 چرا؟ درآوردم؟ بازي احمق چرا نفهميدم؟ چرا خنگم، قدر چه من

 سمت خودم، نگاه ولي. كنم مي حس خودم رو رو نگاش. گه مي چي شنوم مي. گه مي رو اسمم لب زير و كنه مي نگام فربد

 .دوست از فراتر شده برام حاال و بود دوست برام قبال كه يكي. اس ديگه يكي

 دوستي مقام از اون اول. شم نمي كسي ي شرمنده من و نفرن يه كيان و سينا. نداره وجود روحي. شم مي آروم جهت يه از

 .شه مي ذوب يخام داره كم كم من حاال. شد عاشق كه بود اون اول. من هم حاال و كنار كشيد

 مي تندتر رو هام قدم يهو ولي زنم مي لبخند بوده، دوستم كه داره، دوسم كه شدم كسي همون عاشق من كه فكر اين با

 .ام خسته استرس و شوك همه اين از. دارم آرامش به نياز. شه مي اشك از پر هزارم بار براي چشمام. كنم

 تند هام قدم و گردم مي بر منم. ويال خروجي در سمت رن مي دو با شون تا سه هر يهو. كنن مي نگام پنجره از دارن هنوز

 تو بودمش انداخته چون. دستمه سينا همون يا كيان سوييچ بدبختانه، يا خوشبختانه. بيرون زنم مي حياط از. شه مي تندتر و

 .بود نيفتاده دستم از موبايلم مث تا انگشتم،

 .ويال در به رسن مي كه بينم مي رو تا سه اون آينه از. رم مي و دم مي گاز. فرمون پشت شينم مي

 خلوت خودم با كمي و باشم خودم براي ذارن نمي و يان مي دنبالم هم اينا. رفت شه نمي دريا كنار. جنگل تو برم خوام مي

 .كنم
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 كم كم چشمام. خيسه خيسِ. كردن خيس رو هام گونه اشكام،. ذارم مي سر پشت يكي يكي رو ماشينا. جاده به زنم مي

 .اشك از شه، مي تار داره

 .جنگل تو رم مي دو با و كنم مي پارك رو ماشين. جنگل گفت بهش شه مي. رسم مي بزرگ جنگل يه به

 و سوزه مي كمي فقط شه؟ مي چي مگه چيه؟ مگه. بشه زخمي بذار. نيست مهم برام ولي كنه مي گير ها شاخه به صورتم

 .كشم مي درد

 و هام زخم رو ريزه مي هام اشك. سوزه مي صورتم. بينم مي درخت عالمه يه بين رو خودم كه جلو رم مي انقدر. رم مي

 رو اشك شوري. كنم مي حس رو خون گرمي. شدن قاطي صورتم خون با. قرمزن هام اشك. كنه مي بدتر رو سوزششون

 .كنم مي مزه

 وسط. جا اين به رسيدم كه شد چي دونم نمي. كجام حاال و اومدم كجا از دونم نمي. درخت كلي وسط جا، همون شينم مي

 .دونم نمي بشه، محسوب اولش جا اين كه باشه بزرگ انقدر شايدم آخرش، شايدم. جنگلم

 .بشم آروم خوام مي كه اينه مهم. كجام نيست مهم

 كنم مي قالب رو دستام. روش ذارم مي رو سرم و كنم مي جمع رو زانوهام. دم مي تكيه بزرگي و سال ميان درخت ي تنه به

 داره سرم. شكنه مي رو جنگل بخش آرامش و زيبا سكوت م، گريه هق هق و زانوم به دم مي فشار محكم رو سرم. سرم رو

 همه اين دونم نمي. ندارن تمومي اشكام. دم مي فشار تر محكم رو ام شده قالب دستاي.نمه نمه و كم كم. گيره مي درد

 .يارم مي كجا از رو اشك

 كيان همون يا سينا كنم مي فكر شايدم خوشحاليه؟ ي گريه گريه، اين خوشحالم؟ دونم؟ نمي هم خودم رو ام گريه دليل

 .دونم نمي كنه؟ مي بازي فيلم داره

 هم درد از حاصل ي گريه دليل، بي ي گريه اون بر عالوه حاال. تركه مي درد از داره سرم. پرم مي جام از زوزه صداي با

 .شده اضافه
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 حشره، انواع و سگ و گرگ ي زوزه صداي. تاريكه جا همه. سياهيه و سياهي جا همه. كنم مي نگاه اطراف و دور به ترس با

 مي نگاه اطرافم به شده گشاد هايي چشم با و شه مي قطع ام گريه. كنم مي سكته دارم. خودم و منم. كرده پر رو جنگل

 .سياهي جز بينم نمي هيچي ولي. كنم

 .اس شده خشك خون و اشكا خاطر به. شه مي كشيده داره صورتم پوست كنم مي احساس

 بهم چيزي پلنگي، شغالي، سگي، گرگي، اگه. باال كشم مي زور به رو خودم و درخت ي تنه رو ذارم مي پشت از رو دستام

 .كردم غلط خدا واي چي؟ كنه حمله

 براي سقف يه و بودن داده هم دست به دست درختا هاي شاخه. اندازم مي آسمون به نگاهي. شه مي خيس دماغم نوك

 .بارون و تابستون ما، شانس از اينم. ديد رو سرخ آسمون شه مي اونا، الي البه از. بودن كرده درست جنگل

 .كنن مي حس رو آب قطرات سرماي بدنم، مختلف نقاط. شده شديد بارون. جلو ذارم مي قدم يه

 .نكنم كاري هيچ و بشينم جا همين شه نمي. كنم كاري يه بايد

 كنم؟ غلطي چه حاال ويال، حياط تو انداختمش لعنتي اَه،. گردم مي موبايلم دنبال و كنم مي باز رو كيفم در

. گرفته ام گريه. دوم مي قدرت تمام با. پشتمه يكي كنم مي احساس. زدم توهم. جلو رم مي و دستم تو گيرم مي رو كيفم

. كنن مي تازه رو صورتم ي شده خشك زخماي شون، مهربوني تمام با. درختا هاي شاخه نوازش و منه صورت دوباره

 .درد و سوزشش دوباره

 .شه مي بيشتر سرعتم و شنوم مي تر عجيب صداهاي لحظه به لحظه. دوم مي دارم فقط

 .بياد باال نفسم كمي تا زانوم رو ذارم مي رو دستام و كنم مي خم رو كمرم. افتادم نفس نفس به. شدم خسته كه دويدم انقدر

 .كنه مي خيس رو آدم قشنگ بارون و كمتره درختاش جا اين. شدم خيس خيسِ

. شنوم نمي زوزه و حشرات صداي جز هيچي. هيچي ولي ولي،. بشنوم ماشين صداي اميدوارم. كنم مي تيز رو گوشام كمي

 حاال تا موقع اون از چرا ؟ كجان نيومدن؟ دنبالم مگه. كنن مي كار چي تا سه اون پس باشم؟ جا اين بايد صبح تا من يعني

 نكردن؟ پيدا رو من



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶۶۴ 

. باد بادا چي هر. جا همون شينم مي. شدن سنگين و خيس لباسام. ندارم دويدن توان ديگه. كشم نمي ديگه. تونم نمي ديگه

 .كمكم ياد مي يكي كه اين يا شم، مي پلنگا و گرگا خوراك يا

 با كنم مي احساس. دم مي فشارش و دستام تو گيرمش مي. انفجاره درحال كه سرمم. لرزم مي سرما و ترس از. لرزم مي

 .بندم مي رو چشمام و باال سمت به كشم مي رو موهام. شم مي تر آروم كار اين

 .بدم نجات رو خودم بايد هم حاال و كردم غلطي يه. شم تسليم نبايد من

. مونم مي آويزون هوا تو و خوره مي ليز لحظه يه براي پام كنم مي حس كه جلو رم مي قدم چند. شم مي بلند جام از دوباره

 .شه مي خالي زيرم بعد، و خورم مي سر كمي

 سر موقع. پارچه يه جز كنم نمي پيدا هيچي. دم مي حركت چوب يا و سنگ گرفتن براي رو دستام و كشم مي بلندي جيغ

 قدر چه پارچه يه مگه. داره مي نگه رو من كه شال همون. شده سوراخ چوب يه توسط و دراومده سرم از شالم خورن،

 داره؟ نگه رو من بخواد كه محكمه

 سياهي سياهي، پام زير و اس صخره دورم تا دور. زنم مي ديد رو اطراف كمي. كنه مي كار خوب داره چشمام ترسم از

 مي مغزي ضربه و خورم مي چوبا و سنگا به. مردم نرسيده بيفتم، اگه و داره عمق دونم مي خودم. اس دره دونم مي. كامل

 .شم

 شال شدن پاره صداي لحظه به لحظه. متصلم نداره استحكامي كه شال يه به فقط من. بيفتم ترسم مي. زنم مي جيغ دوباره

 .شنوم مي رو

 :گم مي گريه و داد جيغ، با

 .افتم مي دارم من كمك،. نيست جا اين كسي ـ

 تو ترسم مي. ترسم مي ولي روم به رو ي صخره به برسه پام تا بدم تاب رو خودم كمي خوام مي. شنوم نمي صدايي هيچ

 .اس خونده ام فاتحه بشه، شل كمي فقط كمي، دستم اگه. بشه پاره شال حال همون
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 وضعيت اين تو من اگه حاال نيست؟ شده خراب جنگل اين تو نفرم يه يعني. كنم مي رو لبام پوست دارم حال همون تو

 .نبود انداختن سوزن جاي جا اين نبودم،

 هوا كه نداريم شانسم حاال؟ ولي چيزي، يه بود خوب هوا اگه جنگل؟ تو ياد مي بارون اين تو عاقلي آدم كدوم احمق، آخه

 .افتاده لج سر من با هم

 تا خورم مي تاب بار دو. دم مي تاب رو خودم و بندم مي رو چشمام. بدم تاب كمي رو خودم گيرم مي تصميم باالخره

 نصف. باشه بهتر جوري اين كنم فكر. رسه مي بهش انگشتام نوك. خوره مي صخره روي اومده بر سنگي به پام باالخره

 عميق نفس تا چند. نشه پاره شال تا يارم مي فشار سنگ به. صخره رو سنگ هم، رو كميش و كنه مي تحمل شال رو وزنم

 :زنم مي داد دوباره و كشم مي

 ....فربد باربد،. دره تو افتم مي دارم من نيست؟ جا اين كسي كمك، كمك، ـ

 :زنم مي داد دوباره مكث كمي با

 . كــــمك كجايين؟ سينا، ـ

 مي رو شدنش پاره صداي. ياد مي شال به بيشتري فشار و شه مي ول پام. پايين افته مي بعد و لرزه مي كمي پام زير سنگ

 مطمئنم. افتم مي مطمئنم. تره طوالني خيلي سري اين. شنيدم حاال تا كه صدايي ترين خراش گوش و ترين نحس. شنوم

 .نيست كار در اي معجزه ديگه بيفتم اگه. بينم نمي رو دنيا اين ديگه

 مي آماده شدن پرت براي رو خودم و صخره به دم مي تكيه رو پام. كنه مي اذيت رو گوشم داره شال، شدن پاره صداي

 .كنم

 مي احساس كه بيفتم، تا ام آماده و كشم مي جيغ وجودم تمام با. پايين شم مي پرت ديگه صدا يه با و آخرشه كنم مي حس

 .مونه مي ثابت دستم رو نگام و كنم مي نگاه ورم و دور به كمي. شن مي داغ دستام كنم

 رو من دست ديگه، يكي و دستش تو گرفته قوه چراغ يكي بينم مي كنم، مي دقت كه كمي. يهو شد روشن هوا چرا وا

 .زنه مي رو چشمام قوه چراغ نور. شه نمي ولي كيه؟ ببينم كنم مي سعي خيلي. گرفته
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 :كيان

 .نكنيا ول رو دستم ـ

 اگه دونم مي خوب من و پايين افتاده شالم. يخن دستام قدر چه شم مي متوجه تازه و لرزه مي قلبم! سيناست؟ اين يعني

 .افتاد مي برام اتفاقي چه نبود، سينا

 .دستاش تو گيره مي و ياره مي بيرون سينا دستاي تو از رو دستام از يكي. باربد يا فربد يا. جلو ياد مي ديگه دست يه

 :فربد

 .باال كشيمت مي هم ما باال، بيا آروم و صخره رو بذار رو پات ـ

 مي پيدا سنگ تيكه يه باالخره. دارم نگهش صخره رو كنم مي سعي. دم مي حركت رو پاهام آروم و كشم مي عميقي نفس

 .گيرن مي رو بازوم بعدش و باال كشن مي رو من سينا، و فربد. روش ذارم مي رو پام و كنم

 يهو و سينا بغل تو شم مي پرت. باال يارنم مي اين از بعد. بيشتره سينا زور. باال كشن مي رو من خودشون. ندارم پا جا ديگه

 محكم رو من داره، مي بر نه و ذاره مي نه. داغونم. سراغم اومده دردم سر دوباره. بكن كي نكن گريه حاال. تركه مي بغضم

 .شكنه مي رو سكوت كه من ي گريه صداي فقط زنه، نمي حرف كس هيچ. ده مي فشار خودش به و كنه مي بغل

 نوازشم آروم و كمرم رو ذاره مي رو دستاش. تره آشنا برام اي غريبه هر از انگار دونم، نمي. دارم غريبي و عجيب حس يه

 تا ولي نيست محرم بهم االن كه درسته. بشم آروم بغلش تو خوام مي فقط االن. شه مي بيشتر ام گريه كاراش، با. كنه مي

 .بوده شوهرم جورايي يه پيش ماه چند

 معذرت خدا از دلم تو. خوام مي آرامش فقط االن من. كنم مي راضي رو خودم حرفا اين با. بغلش تو كنم مي جمع رو خودم

 سينه به رو من تر محكم اونم و گرمش آغوش تو رم مي بيشتر و بيشتر. نيست خودم دست كه كنم كار چي ولي. خوام مي

 .ده مي فشار اش

 :گه مي خنده با فربد كه حالتيم همون تو
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 الو منتظرم. كنن مي بدتر هي اينا گم، نمي هيچي هي من حاال. بابا ديگه كنين مراعات! نشسته جا اين بچه تا دو ـ

 كار چي بود يادتون رو ديگه هم شما اگه. شه نمي بهتر كه شه مي بدترم داره نخير، بينم مي ولي شه، تموم تركوندناشون

 كردين؟ مي

 .پايين اندازم مي رو سرم خجالت با من و كنه مي ولم سينا

 :گه مي و بوسه، مي رو لپم ياد مي فربد

 .بينمت مي حالت اين تو وقتي كنم مي ذوق بكشي، خجالت ديدم كم خجالتت، قربون ـ

 .كنه مي نگام چپ چپ داره كه بينم مي قوه چراغ نور همون تو

 :فربد

 شدي؟ ريختي اين چرا تو ـ

 مگه؟ شده چي ـ

 .كردي تميز باهاش رو خودت حسابي و كردي پيدا دستمال يه. كردي كثيف هم رو سينا لباس ببين، شدي؟ خوني چرا ـ

 .كردم كثيف خيلي رو لباسش. گه مي راست اندازم، مي سينا لباس به نگاهي چشمي زير

 .گيرم مي گاز رو لبم

 :سينا

 داري؟ من لباس كار به كار چي تو ـ

 :ده مي ادامه من به رو

 باران؟ چيه براي زخم و خون همه اين شدي؟ شكلي اين چرا تو ـ

 .نبود حواسم درختا، ي شاخه به خوردم ـ
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 :سينا

 . كنيم عفونيش ضد و بشوريمش بايد خونه، رفتيم ـ

 :باربد

 ياد؟ مي سرت باليي يه نگفتي فكر، بي ي دختره آخه ـ

 .پايين اندازم مي رو سرم فقط

 :باربد

 .گذروندي مي خوش داشتي دره ته االن نبود، شما خان سينا اين تيز گوشاي اگه ـ

 :فربد

. افتاديم رو خوردن سرما يه كه خونه بريم پاشين. رسيم مي خدمتش به فردا. نيست كردن نصيحت وقت االن خيال، بي ـ

 .خانوم باران لطف به البته

 :گم مي و گيرم، مي خودم به مظلوم اي قيافه

 چه؟ من به خب ـ

 :فربد

 .داييت دست رو زدي يعني ـ

 .تركه مي داره سرم. داري مزخرفي شخصيت چه دوني مي خودتم خوبه ـ

 :باربد

 .جنگل بياي نيفتي راه ها ننه بچه اين مث باشي تو تا حقته، ـ

 .شده نگرانم قدر چه مشخص. بود عصبي خيلي لحنش
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 مي خجالت خودمون سيناي همون يا كيان از كمتر. شال نه و دارم روسري نه بنده افته مي يادم تازه كشم مي سرم به دستي

 .كشم

 :من

 .سرم رو بندازم تا خوام مي چيزي يه من ـ

 :فربد

 .خانوم سركار جنگليما تو! بيارم؟ گير كجا از تو براي چيزي يه من ـ

 :گم مي و رم، مي بهش اي غره چشم

 .بيام جوري همين تونم نمي كه من ندارين؟ هيچي شماها ـ

 .نيست نامحرم جا اين كسي. بريم بيا كنه، مي نگاه رو تو كي شب، تاريكي اين تو آخه ـ

 :گه مي و اندازه، مي سينا به نگاهي

 .استثناست اين. نداره اشكال حاال ولي هستا، يكي البته ـ

 ريم مي و شيم مي ماشين سوار كه هم بعدش. ببينه رو من بخواد كه نيست جا اين كسي شب وقت اين تو. گه مي راست

 .خونه

 .پيچه مي زانوم تو بدي درد كه بلندشم جام از خوام مي

 !آخ ـ

 :فربد

 !داره اوخ و آخ ديگه، شه مي همينم جنگل، تو ياي مي و پايين اندازي مي رو سرت بز عين ديگه؟ پاشو چيه؟ ـ

 :گم مي و رم، مي بهش اي غره چشم حال، همون تو
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 امروز واسه. شده اضافه زانومم حاال كنه، مي درد كافي ي اندازه به سرم. ندارم بحثم ي حوصله. ندارم حال اصال من فربد ـ

 .كن بس ديگه تو. كشيدم كافي ي اندازه به. پرم

 .پاشو هم حاال. تو نه كنيم، ناله بايد ما ـ

 .شه نمي ولي بلندشم كنم مي سعي

 :گه مي و زنه، مي زانو كنارم دوباره سينا

 پاته؟ كجاي ـ

 شده قطع بارونم. لرزم مي سرما از دارم كم كم. دستش تو گيره مي رو پام. دم مي نشونش رو كنه مي درد كه رو قسمتي

 .نيست سردشون من ي اندازه به انگار ولي خيسن، هم تا سه اين. سردمه خيسم، چون من ولي

 .شده زخم كمي و داره درد كه جايي ذاره مي رو دستش و باال زنه مي رو شلوارم

 مي بر در رو وجودم دخترونه، شرمي با همراه حال عين در و شيرين حس هم و گيره مي دردم هم دستش، برخورد با

 .گيره

 ! آخ ـ

 زياده؟ دردت ـ

 .گرفت دردم خورد، دستت ـ

 .كنيم كولت بايد. شده زمخم كمي و كوفته ـ

 :گفت و گرفت، و باربد دست شنيد، رو اين تا فربد

 . بده سواري خواد مي سينا اين كه بريم ما بيا عزيزم، بيا ـ

 .ببنده رو دهنش تا كنم مي اخم فربد به
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 بگم؟ چي بايد االن من مثال رو، جذبه ـ

 تا شو خم بيا فقط. كني بدترش ورت ور با خواد نمي تو ديگه. كنه مي درد كافي ي اندازه به سرم. بگي چيزي نيست الزم ـ

 .شم سوارت من

 .كنم كول رو ديگه يكي بايد من چه؟ من به سيا، غالم بابات نوكر ـ

 :گه مي و پيشونيش به كوبه مي رو دستش

 !اس زنده سينا نگفتم ساحل به هنوز من باران، راستي ـ

 .كنم هضمش تونم نمي. سيناست شه نمي باورم هنوزم. اندازم مي كيان به نگاهي

 :فربد

 .باران سيناست، اين خدا به! شد هندي فيلم دوباره به، ـ

 .... ولي دونم مي خودم ـ

 :باربد

 كه بريم كنين جمع. كنن مي كَل كَل و زنن مي چونه هم با دارن و وايستادن اينا زنم، مي يخ دارم من بابا، ديگه بسه ـ

 .شدن نگران خيلي دايي و ماماني

 :سينا

 .پشتم رو بياد بتونه كه كنين كمكش شما از يكي فقط. كنم مي كول رو باران من ـ

 .جلو اومدن دو هر فربد و باربد

 :باربد

 .يارمش مي من ـ
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 .كنين كمكش شماها يارمش، مي گفتم ـ

 اي نتيجه يه به تا، سه اين تا جام سر نشستم مودب، و خوب دختراي مث و گرفتم اللموني الهي ي قوه حول به كه منم

 .كنن تصويب رو اون و برسن

 .زنه مي زانو جلوم و بهم كنه مي رو پشتش سينا. زنم نمي حرفي

 .گردنم دور كن حلقه رو دستات ـ

 .سينا گردن به كمي و كنم مي نگاه دستام به كمي

 :فربد

 .خيسه لباسامون ها بچه باشين زود. باران ها بوده شوهرت كشته، رو من خجالتت ـ

 و جلومونه فربد. شه مي بلند جاش از آروم و دستام رو ذاره مي رو دستاش. گردنش دور كنم مي حلقه آروم رو دستام

 .سرمون پشت هم باربد

 العاده فوق خجالت اون از كه حسي دارم، هم قشنگي حس ولي كشم، مي خجالت ازش. سرشه كنار و اش شونه رو سرم

 .مطمئنم نكردم، اش تجربه حاال تا مطمئنم كه حسي. شينه مي دلم به و تره شيرين

 :گم مي خجالت با

 .گيره مي درد كمرتون! سينا آقا نه كيان، آقا ببخشيد ـ

 :فربد

 .مودب چه ـ

 .خفه تو ـ

 .شي نمي خيال بي هم حالت اين تو ،...ايشاا شه الل زبونت ـ
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 :گه مي عشوه با و ياره درمي رو من اداي

 .حرفا چه سينا آقا ـ

 .اي مسخره خيلي ـ

 :گه مي و زنه، مي لبخند كيان همون يا سينا

 .دختر كاهي پر مث برام ـ

 .ماشينا به رسيديم بدبختيي كلي با خالصه

 :فربد

 بره؟ كي با كي حاال ـ

 :باربد

 .هم با هم تا دو اين هم، با تو و من ـ

 :فربد

 . خوبه ـ

 مي بر. كنه مي باز رو جلو در و ماشينش طرف ره مي سينا. سينا طرف گيره مي و ياره مي در كيفم تو از رو سوييچ فربد

 .سرد من دستاي و داغه بدنش. كنم نمي ولش و گردنشه دور چنان هم دستم. صندلي رو ذاره مي رو من و گرده

 دور از رو دستام و پايين اندازم مي رو سرم. كنم باز رو دستام ي حلقه بايد شم مي متوجه تازه من و كنه مي مكث كمي

 .نشه اذيت پام تا صندلي رو شينم مي جوري. كنم مي باز گردنش

 .هستم االن كه نبودم باز سر خيابون تو عمرم تو. دارم بدي حس

 :سينا
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 !بخوابونش ـ

 :گم مي تعجب با

 !بله؟ ـ

 .بهتره هم دردت سر براي معذبي، دونم مي. بخوابون رو صندليت ـ

 .آها ـ

 .خوره مي پام به داغي باد كه خوابونم مي رو صندليم. گه مي راست ديدم

 :سينا

 .بره بدنت از سرما تا كردم روشن رو بخاري ـ

 :گم مي بسته هايي چشم با

 .مرسي ـ

 .بره مي خوابم و شه مي سنگين چشمام كم كم

 .بشه خوب خوبِ تا ببندمش و بخورم قرص بايد ولي. شده بهتر كمي فقط كمي، دردم سر. شم مي بيدار كيان صداي با

 .شم مي پياده ماشين از و كنم مي صاف رو صندليم

 :كيان

  پاهات؟ ـ

 تحملش نشه كه نيست حد اون تا. برم تونم مي خودم. نيست قبل ي اندازه به ولي كنه مي درد و سوزه مي كمي خوبم، ـ

 .كرد

 :گم مي كيان به رو
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 ....آقا ممنون ـ

 :گه مي و كنه، مي نگام لبخند با

 اولش؟ ذاشتي مي آقا قبال مگه بردار، رو آقاش ـ

 :گم مي شيطنت با

 آخرش؟ بذارم ـ

 .كن محوش كال ـ

 :فربد

 .كني مي ناز قدر چه ـ

 .ما پيش يان مي مضطرب و نگران كه ميافته دايي و ماماني به چشمم رم، مي غره چشم بهش كه حالي در

 :گه مي من، سمت ياد مي تند تند كه حالي در ماماني

 .... مگه كردين؟ دير انقدر چرا بودين؟ كجا شماها ـ

 .كنه مي نگاه بهم تعجب با و افته مي من وضع و سر به چشمش تازه

 شدي؟ جوري اين چرا تو ـ

 :فربد

 .چيه به چي گيم مي بهتون كرديم، عوض كه رو لباسامون ماماني، تو بريم ـ

 .كنه مي نگامون داره تعجب با هنوزم ماماني

 تازه كه موقع اون انگار. شده بهتر پام درد و لنگم مي البته. كنارشون يام مي دوباره و دارم مي بر يخچال از آب ليوان يه

 .باشه شده كبود االن تا دم مي احتمال. كرد مي درد خيلي بود،
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 :فربد به رو باربد

 زني؟ مي زنگ ساحل به كي ـ

 .كرد درست دردسر برامون و نذاشت خراب كله اين كه بزنم زنگ ظهر خواستم مي ـ

 .منه به اش اشاره

 .باال برن كه دارن مي بر رو چمدوناشون دارن باربد و فربد

 :من

 .زدي مي رو زنگت تو ـ

 :فربد

 .كرد مي نصفم محترمت داداش همين. آوردن مي در حرف برام شد، نمي ـ

 .بوده خودت مشكل ديگه اون ـ

 مي سعي. پام طرف يه از و كنه مي درد سرم طرف يه از. باال برم خودم خوام مي. ذارم نمي كه كنن كولم دوباره خوان مي

 .بشم شون يكي سوار دوباره خوام نمي. نيارم فشار بهش زياد كنم

 :گه مي و اندازه، مي اتاقا به نگاهي باربد

 بكنيم؟ غلطي چه ما حاال ـ

 :فربد

 ها؟ بشيم، دو به دو و باران پيش بره ما از يكي خواي مي سينا، پيش بريم بايد ـ

 :گم مي اتاق، سمت رم مي كه حالي در

 .شيم مي دو به دو بعد و ور اون برين تاتون سه فعال. كنم عوض لباس خوام مي من ـ
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 سر رو آب ليوان و باال اندازم مي قوي مسكن تا دو. كنم مي عوض رو نمناكم لباساي سريع. ميز رو ذارم مي رو آب ليوان

 ولي داغونم، حسابي خالصه و كشه مي تير پامم طرف يه از. كنه مي درد سرم و ام خسته. بخوابم دارم دوست. كشم مي

 آورده؟ كجا از رو سينا دايي اصال گن؟ مي چي رسول دايي و ماماني به بدونم دارم دوست. ده نمي مجالم فضولي، حس

 چيه؟ ساحل واكنش

 سينا و خودمونيم كه حاال كنجدرولي، به و بزنم آسايشم و خواب از من تا دادن هم دست به دست سواال، اين ي همه

 !برسم فضوليم نيست،

 صداي و شه مي باز اتاقم اون در من، شدن خارج با. شم مي خارج اتاقم از و سرم اندازم مي رو شالم لباسام، تعويض از بعد

 !تفنگدارن سه عين. شكنه مي رو فضا سكوت ديوونه، و خل تا سه ي خنده

 :فربد

 .كرديا پيشرفت ـ

 چرا؟ ـ

 !شد مي دندونام رنگ من، زيباي و خوشگل موهاي شي، آماده خواستي مي وقتي يادمه ـ

 .نيست خوب زياد حالم من كه پايين بريم باشين زود. ممنوع پرت و چرت ـ

 بيام تونم مي خودم وقتي ندارم دوست. پايين رم مي واخ و آخ كلي با و لنگون لنگون دوباره بنده. پايين ريم مي تايي چهار

 حداقلش. كنه مي فرق االنم وضع ولي. شم بلند جام از تونستم نمي واقعا جنگل تو. كنه كولم يكي برم، راه آدم مثل و پايين

 .سوزشش و درد وجود با برم، راه تونم مي كه اينه

 !دار تفنگ چهار شديم حاال

 .كنيم مي حس خودمون روي رو دايي و ماماني كنجكاو نگاه داريم، مي بر پله آخرين روي از كه رو پامون

 .رومون به رو مبل رو هم باربد و سينا و شينيم مي هم كنار فربد و من. دايي و ماماني جلوي شينيم مي رديفي
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 :گه مي و كنه، مي بلند رو دستش فربد

 .بزنم زنگ يه من بدين اجازه چيز، هر از قبل ـ

 .چيه ساحل واكنش كنم فكر تونم نمي. كنم مي قفل هم به رو دستام شوق، و استرس با و كنم مي نگاش

 :گه مي سينا به رو فربد

 هست؟ اجازه ـ

 چي؟ براي ـ

 .خواهرت به زدن زنگ ـ

 :رسول دايي

 چي؟ ـ

 :باربد

 .دايي گيم مي بهتون ـ

 :گه مي شه، مي حس شوق و اضطراب توش كه خاصي لحن يه با سينا

 .بزن زنگ ـ

 .گيره مي رو ساحل ي شماره فربد

 :من

 .اسپيكر رو بزن ـ

 كنه مي اغفال رو من عسليش هاي چشم بازم بازم، ولي. بدزدم سينا از رو نگام كنم مي سعي خيلي. اسپيكر رو زنه مي فربد

 .كنم نگاش كه
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 .بوده موثر هم ها مسكن دونم مي. شه مي فراموشم داره درد پا و درد سر كه دارم شوق انقدر

 خواد مي كه خبري اين. ارزه مي ولي شه، بيدار خواب از بايد بدبخت ساحل احتماال. شبه دوازده افته، مي ساعت به نگام

 .خيلي ارزه، مي ها نخوابيدن از خيلي به بشنوه،

 .ياد مي ساحل ي گرفته صداي و شه مي قطع نصفه بوق چهارمين بوق، سومين بوق، دومين بوق، اولين

 جانم؟ ـ

 .ساحل سالم ـ

 طوري؟ چه فربد، سالم ـ

 بودي؟ خواب گرفته؟ صدات چرا خوبي؟ تو خوبم؟ ـ

 .پرسه مي و كنه مي رديف هم پشت رو سواال. گيره مي ام خنده فربد زدن حرف طرز از

 .كرده بغض كمي انگار. كنه مي نگاه فربد موبايل به داره خاص حالت يه با. افته مي سينا به نگام

 .بيدارم نيستم، خوب ـ

 :ده مي ادامه بغض با

 .خوندم مي قرآن براش داشتم ـ

 .شي مي خوشحال مطمئنم. بدم بهت خوب خبر يه خوام مي ـ

 .شم نمي خوشحال هيچي با من ـ

 .شي مي يكي اين با مطمئنم ـ

 .شم نمي ـ

 نه؟ يا شي مي خوشحال كني؟ مي كار چي تو اس، زنده سينا سينا، بگم بهت اگه اگه، ـ
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 :گه مي مكث كمي با ساحل

 .بدم پرورش ذهنم تو اين از بيشتر رو رويا اين نذار خب؟ فربد نگو نگو، ـ

 .بزن حرف باهاش باشه؟ گم، نمي هيچي من بزني، حرف يكي با خوام مي ـ

 .شدي مرموز كنم مي احساس فربد؟ شده چي ـ

 .فهمي مي بزني، حرف باهاش ـ

 كيه؟ ـ

 .باشه دستت گوشي عزيز، يه ـ

 :گه مي و سينا سمت گيره مي رو گوشي شه مي خيز نيم فربد

 .بشنوه رو صدات بايد. كنه نمي باور بگم، من اگه دونم مي. بزن حرف باهاش ـ

 .كنم مي نگاه صحنه اين به دارم نشدني، وصف شوقي با منم. كنه مي نگاه موبايل به ترديد با سينا

 :گه مي و كنه، مي نزديك دهنش به رو گوشي

 .سالم.... س ـ

 :گه مي شك با شه، مي تند ساحل هاي نفس صداي

 فربد؟ الو ـ

 جان؟ ساحل ـ

 .شه مي شنيده ساحل نامنظم و تند هاي نفس صداي فقط

 :گه مي گريه و داد با يهو

 .فربـــد شم، مي ديوونه دارم ـ
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 :گه مي بيشتري جرات با سينا

 .ام زنده و سينام من شي، نمي ديوونه نه ـ

 :گه مي لرزون صدايي با ساحل

 .... اين دستپاچگي و لرزش اين زدن، حرف طرز اين صدا، اين شنوم؟ مي چي دارم من من ـ

 .گريه زير زنه مي يهو

 :ده مي ادامه گريه با

 .خوابم من شه؟ مي مگه جوري؟ چه آخه راسته؟ ـ

 :گه مي داد با ساحل بعد و ياد مي شخصي زدن صداي

 .شنوم مي رو سينا صداي دارم و بيدارم. بيدارم من. نيستم خواب نه نه، ـ

 برسه بخوره، سر صورتم رو و كنه خيس رو صورتم دم مي اجازه. صورتم رو بچكه اشكم دم مي اجازه و بندم مي رو چشمام

 .لباسم ي يقه تو بريزه و گردنم به

 :گه مي ناباور صدايي با ساحل

 .دادم دست از رو عقلم واقعا من نكنه! بشه؟ زنده مرده، شه مي مگه! نداره امكان شه؟ مي مگه آخه ـ

 :سينا

 و همين ساحله، اسمش كه دارم خواهر يه دونم مي اينا ي گفته طبق فقط. دونم نمي هيچي من. شده چي دونم نمي من ـ

 .بس

 خواب از بايد ديگه طور يه. نپريدم ولي زدم رو خودم. پرم مي خواب از االن دونم مي. شه نمي باورم من خودتي؟ واقعا ـ

 .بپرم
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 :گه مي و گيره مي رو گوشي فربد

 .اس زنده سينا ديدي كنيم، خوشحالت تونستيم ديدي شدي، خوشحال ديدي ساحل، ديدي ـ

 :گه مي گريه با ساحل

 شنيدم؟ درست بود؟ راست ـ

 . بود درست درست آره، ـ

 :گه مي گريه با و خنده مي بلند بلند ساحل

 .شه نمي باورم نكنم، بغلش و نبينمش تا ببينمش، خوام مي ـ

 .شماليم االن ما ولي پيشت، آوردمش مي شد، مي اگه شه، نمي االن. بينيش مي. باش آروم خب؟ ساحل، باش آروم ـ

 :ساحل

 نه؟ شه، مي پخش داره صدام ـ

 .آره ـ

 سيناست؟ پيش پيش، جاست؟ اون باران ـ

 .آره ـ

 ديگه من. سوخت ماها حال به دلش ولي ولي، ببردش خواست مي. بره نذاشت نذاشت،. سوخت دلش خدا باران؟ ديدي ـ

 نمي. كنه مخالفت تون عالقه با كسي ذارم نمي. كنم مي راضي رو همه. بسه بستونه، جا همين تا. بكشين عذاب ذارم نمي

 .ذارم

 :گم مي خجالت با

 .دختر باش آروم جان، ساحل باش آروم ـ
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 .شه مي بلند اش گريه صداي

 بزني؟ حرف باهاش خواي مي ـ

 .ياد مي فينش فين صداي

 زنه؟ مي حرف خشك انقدر سينا چرا. بيام كنار خودم با كمي خوام مي. ندارم باور هنوز نه، االن نه، ـ

 :گم مي و اندازم، مي سينا به نگاهي چشمي زير

 .من مثل شده ـ

 .... يعني يعني، ـ

 .داده دست از رو اش حافظه آره ـ

 .نه ـ

 گي؟ نمي بهشون بيدارن؟ چي؟ اينا مامانت ـ

 .گم مي بهشون آروم آروم راسته، ديدم اگه. باران باشه توهم ترسم مي. باشم كرده پيدا مشكل ترسم مي ترسم، مي ـ

 من. نقيضه و ضد و ربط بي كمي حرفاش. بينه مي خواب داره واقعا انگار. منگه خيلي. زنيم مي حرف ساحل با ديگه كمي

 .دونم مي ريخته، هم به خوشحالي از. بريزه هم به انقدر كه دم مي حق بهش. دم مي حق بهش

 و كنه مي شكر رو خدا فقط بابا. اس زنده سينا گه مي و بابا به زنه مي زنگ باربد. رسه مي بهادر بابا به نوبت ساحل، از بعد

 .زنه مي حرف سينا با كمي

 :دايي

 خبره؟ چه جا اين بگين خواين نمي شماها ـ

 .اندازيم مي هم به نگاهي باربد و فربد و من
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 :گه مي فربد

 !سالمتي نيست، خاصي خبر ـ

 :گه مي حرص با ماماني

 ! فربد ـ

 .كيان نه سيناست ايشون كه اين خبر چي؟ فربد ـ

 :گه مي سينا به رو

 آوردي؟ كجا از رو كيان اسم تو ـ

 :گه مي و اندازه مي جمع به نگاهي سينا

 .منن با بفهمم زنن، مي صدام وقتي تا روم گذاشتن رو كيان اسم. بمونم جوري همين كه شد نمي نبود، يادم هيچي من ـ

 .آها ـ

 :دايي

 شد؟ جوري اين باران امروز چرا ـ

 .بزنه حرف شون يكي شم مي منتظر و پايين اندازم مي رو سرم

 :فربد

 محافظت ازش اون تا كنه، زندگي سينا با و بره شد مجبور شد، مجبور بود، كانادا باران وقتي دونين، مي راستش راستش، ـ

 چاره كرديم مي فكر ما و شد مي تهديد باران جون مسايل، سري يه سر. پليسه اعضاي از يكي سينا. شدن محرم هم به. كنه

 .سينا پيش رفت باران و شدن محرم هم به تا دو اين كه بود همين براي. نداريم اي ديگه ي
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 و دايي ي شده گرد هاي چشم به نگام. كنم مي بلند رو سرم كمي و بيرون دم مي فشار با رو نفسم. گفت رو كاري اصل

 .شم مي آب خجالت از دارم هم و گرفته ام خنده هم. افته مي ماماني

 و جمع و كوچولو لبخند يه. زنه مي لبخند و كنه مي نگام داره. سينا رو افته مي و شه مي بدتر كه دم مي تغيير رو نگام جهت

 نخنديده وقت هيچ كه اين براي شايد بودم؟ نديده رو اين لپ چال حاال تا چرا من. كنه مي نمايان رو چالش از كمي كه جور

 و گفتم شده فوت سيناي از جلوش كلي و سيناست اين نداشتم خبر بدبخت من و بود كيان قالب در كه وقتيه منظورم. بود

 .كردم گريه

 !سوتيم قدر چه من كه واي

 .نكنم نگاه رو جايي و بدم گوش حرفاشون به خوب، هاي بچه مث و پايين بندازم رو سرم بينم مي بهتر

 :فربد

 كه كساني همون. كرد تصادف باران جريان، اون از بعد. كرده فوت سينا كرديم مي فكر ما كه افتاد اتفاقات سري يه ـ

 بيشتر. موند سالم چشماش كه شد چي دونم نمي من. ريختن اسيد باران رو كوچك، ظرف يه با ترسيديم، مي ازشون

 كار صورتش رو زياد كه اين با. شد درست جراحي عمل با كه رفت بين از كمي هم صورتش. سوخت پايينش به گردن

 چهره تا دادن هم دست به دست صورتش، سوختن و ها شكستگي. داشت زياد هم شكستگي. كرد تغيير خيلي نكردن،

 .آوردن در خودش مال مث تقريبا لبش، و بيني. بشه عوض انقدر اش

. بمونه بيمارستان تو زياد تونست نمي باران امنيتيه، مسايل از سري يه خاطر به شده، ايجاد صورتش حالت تو اصلي تغيير ـ

 حالش بود ممكن. گرفت تعهد ما از. كنه كار باران صورت رو هست، امكانش اگه خواستيم پزشكش از ما. بود كما تو اون

 عمل، اين با بود معتقد دكترش كي؟ نبود معلوم ولي ميومد هوش به نبود معلوم اومدنش هوش به زمان چون. بشه بدتر

 ممكن موند، مي بيمارستان اون تو بيشتر باران اگه. داديم رضايت ما. هست بشه بيشتر هوشيش بي مدت كه اين احتمال

 كرد، نمي عملش اگه. داره دوسش خيلي. كرده رحم بهش خيلي خدا گفت مي دكترش. بياد سرش بدتري بالهاي بود

 .ببينه آسيب بازم بود ممكن

 :باربد
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 تو هم هنوز خطر. شد مي موندگار كانادا تو هم ديگه وقت چند شد، مي عمل دوباره اومدنش، هوش به از بعد باران اگه ـ

. ايران اومدم همين خاطر به منم. بوده كه همونيه هويتش ولي شده عوض كمي اش چهره كه درسته. دخيله باران زندگي

 .فربد پيش رفتم روزي چند نيست، خبري فعال كه شد راحت خيالم وقتي ولي

 :فربد

 احساس خوند، رو خاطراتش باران وقتي. بوديم نكرده پيدا رو سينا جسد هم ما. گرفت فراموشي تصادف، همون سر ـ

 صبح تا بگم، بخوام. زياده هم خودش دونستن مقصر داليل. دونست مي سينا مرگ مقصر رو خودش. داشت وجدان عذاب

 .كشه مي طول

 :باربد

 گشتيم سينا دنبال خيلي ما. نداشته تقصيري هيچ اون كه پذيرفت تقريبا باران باالخره زدن، حرف كلي و وقت چند از بعد ـ

 كرديم مي فكر امروزم تا. نبود ازش اثري هيچ ولي ولي، كنيم، پيدا آب تو رو جسدش بوديم اميدوار. نكرديم پيداش ولي

 رو سينا اون، ي گفته طبق هم ما. آب تو شه مي پرت و سوختنه درحال سينا كه بود ديده خودمون افسراي از يكي. مرده

 ديديم امروز ولي. ميره مي و كنه تونه نمي هم شنا قطعا آب، تو شه پرت و سوخته كه كسي گفتيم. كرديم مي فرض مرده

 .سينا نه كيان، اسم به البته. جاست اين كه

 :گن مي هم با دو هر و اندازن مي هم به متعجب نگاهي دايي و سينا

 !سوخته؟ ـ

 :باربد

 .آب تو شه مي پرت و سوخته سينا بدن بود ديده ما همكاران از يكي. سوخته بله، ـ

 :گه مي قاطع لحني با دايي

 بود سالم بدنش. بود سوخته كمي فقط كمي لباساش. بود هوش بي فقط بود، سالم سالمِ كردم، پيدا رو سينا من وقتي ولي ـ

 .بود رفته هوش از فقط و
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 :گه مي شده گرد هايي چشم با باربد

 چي؟ يعني ـ

 .شه مي بلند جاش از و پيشونيش به كوبه مي رو دستش مكث، ثانيه چند از بعد

 طور؟ چه نفهميديم؟ طور چه واي. اوناست نفوذي نيست، ما مال از ـ

 . خورديم دست رو ما بازم كه اين يعني اين اوناست؟ نفوذي. كنيم مي نگاش چشمي چهار داريم همه

 :گه مي عجله با. مونه مي منتظر و گيره مي رو اي شماره و ياره مي در رو گوشيش سريع

 .مطمئنم تقريبا و زنم مي حدس من البته. نيست ما نيروهاي از رابرت. ممنون بابا، سالم ـ

 .... ـ

 :گه مي شده گرد هايي چشم با باربد

 .نه ـ

 .... ـ

 .ذاشتين مي جريان در رو من بايد شما. بابا ممنون لعنتي، ـ

 .زنه مي حرف خودش با لب زير و كوبه مي هم به رو دستاش كالفگي با و كنه مي قطع رو گوشيش

 :من

 شده؟ چي ـ

 :گه مي و اندازه مي جمع به و فربد و من به نگاهي

 .آلنه برادر ـ

 :گم مي مانند داد صدايي با
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 چي؟ ـ

 مي وقتي چند هم اينا بابا. آلبرته هم اصليش اسم. شد اداره وارد وال، رابرت اسم به. آلنه برادر آلبرت. شنيدي كه همين ـ

 .كيه رابرت گفت من به بابا االن. ندادن خبر من به ولي. فهميدن شه

 .خوره مي زنگ باربد گوشي مين، چند از بعد

 :گه مي و اندازه مي شماره به نگاهي

 . باباست ـ

 بله؟ ـ

 .... ـ

 :گه مي تعجب با و مونه مي سينا رو نگام

 جوري؟ چه آخه دونستين؟ مي شما ـ

 .... ـ

 بفهمم؟ بايد االن من! بابا ـ

 .كنيم مي نگاه بهش متعجب. كنه مي قطع رو گوشي

 :گه مي و پيشونيش رو ذاره مي رو دستش

 اين با. كشورش برگرده تونسته. ايران بياد راحتي به تونسته سينا كه بوده مقامات هماهنگي با داشته، خبر چيز همه از بابا ـ

 بدونن مون، ديگه دشمناي از خيلي و جسي شايد معلوم، كجا از. بمونه جا اون اين از بيشتر نبايد دونستن مي روزش، و حال

 .اس زنده سينا

 !دونسته مي رو چيز همه بگه تا من به زد زنگ حاال و بزنه حرف درست تونسته نمي زديم، زنگ بهش ما وقتي گفت مي بابا
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 منظورش كنم فكر. خبرم بي چيز همه از من كنن باور اونا تا كردم مي بازي فيلم بايد زدم، حرف سينا با وقتي گه مي ـ

 يه رابرت و لنگه مي كار جاي يه فهميده نسوخته، بدنش و سالمه ديده وقتي ديده، رو سينا وقتي گه مي. بود آلبرت

 مي اصليش هويت به مدت يه از بعد و كنه مي پيگيري. اشتباه گفت بهش شه نمي البته. بوده عمدي كه كرده اشتباهي

 .رسه

 :گه مي و كنه مي نگاه دايي به باربد

 چيه؟ جريان ـ

 :دايي

 آب لب بودم رفته. رم مي و يام مي. آمدم و رفت در و كنم مي زندگي كانادا تو كارم، براي ساله چند من دوني، مي كه تو ـ

 هميشه مث تا دريا لب رفتم. شه نمي آب آرامش هيچي نظرم به. بودم خسته زياد كار از. بخوره ام كله به هوا كمي تا

 بعدش ولي. چيزيه چوبي، كردم فكر اولش. شناوره آب رو جسمي ديدم كه بودم شده خيره ها دست دور به. كنه آرومم

 .انسانه يك جسم شدم متوجه تر، نزديك اومد موج با كه

 :گه مي و گيره، مي نفسي

 خلوت خلوت ساحل. بودم نكرده گير وضعيت اون تو حاال تا. كنم كار چي بايد دونستم نمي. كردم مي نگاش واج و هاج ـ

 زخم سرش. خودم سمت كشيدمش آروم. آب تو رفتم خودم. شد مي تر نزدك و نزديك. آب روي جسم و بودم من. بود

 ضربان كمي ديدم نبضش، رو گذاشتم رو دستم وقتي ولي. باشه مرده بودم ترسيده. بود يخ يخِ بدنش. بود شده كبود و

 كه رو دوستام از يكي ي شماره رفتم، مي خونه سمت به كه حالي در. ماشين تو گذاشتمش و كردم بلندش بدبختي با. داره

 سرما دونستم مي. بود سرد خيلي هوا. ام خونه به برسونه رو خودش سريع، خيلي گفتم بهش و گرفتم بود، پزشك

 .حتميه خوردگيش

. خونه رسيدم باالخره. بودم شده هول و لرزيدن مي دستام. برسونمش دير ترسيدم مي. رفتم مي سرعت نهايت با ـ

. برداشتم رو خودم هاي لباس از تا چند. خونه تو ببريمش و كنيم خارجش ماشين از تا كرد كمك بهم. بود رسيده دوستمم

 .گذاشتيمش شومينه كنار و كرديم عوض رو لباساش
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 :ده مي ادامه و كشه مي صورتش به دستي

 نمي واقعا من ياد؟ مي هوش به كي دونستيم نمي. بود شده هوشيش بي باعث و بود خورده سرش به بدي ي ضربه ـ

 كي نيست مشخص گفت مي. نوشت براش دارو و آمپول تا چند و كرد وصل سرم بهش دوستم. كنم كار چي بايد دونستم

 روز هر دوستمم. رسيدم مي بهش و بودم افتاده زندگيم و كار از. جوريه چه هوشياري از بعد وضعيتش و بياد هوش به

 به خودم ي خونه تو كردم مي فكر. بيمارستان نبردمش چرا دونم نمي. كرد مي چك رو وضعيتش و زد مي سر بهش ميومد

 آب تو از من كردن نمي باور شايد. بدونن مقصر رو من اونا كه ترسيدم مي كمي هم ديگه طرف از. ديگه ياد مي هوش

 .بود هوش بي بود، خورده سرش به كه اي ضربه خاطر به چون كشيدمش، بيرون

 .اومد هوش به ماه، دي اواسط كه شديم، مي اميد نا اومدنش هوش به زود از داشتيم كم كم ـ

 : گه مي و كنه مي قطع و دايي حرف فربد

 .اومد هوش به دي اواسط اونم باران، مث ـ

 اش گونه چال و مرتبش و سفيد دندوناي شه مي باعث كه ده مي تحويلم خوشگل لبخند يه و كنه مي بلند رو سرش سينا

 :ده مي ادامه دايي و پايين اندازم مي رو سرم. بشه نمايان

 .افتاده براش اتفاقي چه و كجاست دونست نمي منگ، منگ اومد، كه هوش به ـ

 .كنه مي نگاه سينا به و كنه مي مكث دايي

 :دايي

 .بدي توضيح رو موقعتت اون حال توني مي من از بهتر خودت بگو، خودت رو اش ادامه ـ

 :گه مي و ده مي تكون رو سرش سينا

 ثانيه چند از بعد. كرد اذيتم نور كردم، باز رو چشمام وقتي. بودم خوابيده ماه دو ي اندازه به انگار بود، خواب يه مث ـ

 هيچي. بود خالي خاليِ ذهنم. كردم مي نگاه رو اطرافم. دارم نگه باز رو چشمام شدم موفق باالخره و كردم امتحان دوباره
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 اومد مسني مرد و شد باز در موقع همون. درآوردم سر جا اين از چرا فهميدم نمي اصال. كجام دونستم نمي. نميومد يادم

 :گفت بعد و كرد، نگام تعجب با كمي من، ديدن با. داخل

 اومدي؟ هوش به باالخره شكر، رو خدا ـ

 بودم؟ هوش بي من مگه ـ

 :گه مي و شينه مي كنارم ياد مي خوشي با

 بگو؟ برام خودت از كمي توني، مي اگه حاال پسرم، آره ـ

 خودم؟ از ـ

 !ديگه آره ـ

 چيه؟ اسمم و جام اين كه شده چي دونم نمي حتي من دونين، مي. نيست يادم هيچي من آخه آخه، ـ

 : گفت گرفته صدايي با و كرد پوفي. كردن خالي رو بادش سوزن يه با انگار

 نداري؟ خاطر به رو هيچي يعني هيچي، ـ

 جام؟ اين چرا من هيچي، ـ

 يادم چيزايي يه توضيحاتش، با بود اميدوار. كرده پيدا وضعيتي چه تو و كجا رو من و شده چي كه كرد تعريف برام دايي

 .كين به متعلق اونا دونستم نمي من ولي بست مي نقش ذهنم تو چيز يه فقط فقط،. نيومد ولي بياد،

 :گه مي تعجب با دايي

 نزدي؟ حرفي من به چرا چي؟ ـ

 نگاش با دارم كنم مي احساس. دوزه مي چشم من كنجكاو نگاه به و باال ياره مي رو سرش. پايين انداخته رو سرش سينا

 :گه مي و كنه مي اشاره من چشماي به انگشتش تا دو با. شم مي سوراخ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶٩٢ 

 .زاللن زالل كه طوسي ي تيله تا دو. بود اين ميومد، يادم كه تصويري تنها ـ

 :گه مي و پايين اندازه مي رو دستش و سر. كنم مي نگاه بهش تعجب با

 تا دو ما بين كردم نمي هم رو فكرش. كردم كنترل رو خودم ولي. شدم شوكه خيلي ديدم، رو باران بار اولين واسه وقتي ـ

 .... كه فهمم مي امروز ولي منه، ذهن تو كه اوني مث يكيه دختر، اين گفتم مي. باشه بوده اي رابطه

 .بوده يادش چشمام بگه راحت انقدر كردم نمي رو فكرش. پايين اندازم مي رو سرم دوباره. كنه مي سكوت

 :دايي

 چي پسر اين با بايد بودم مونده واقعا من من، و نبود يادش هيچي سينا، ببخشيد، كيان. كنم كار چي بايد دونستم نمي من ـ

 .بدم خبر بهادر به بهتره كه رسيد نتيجه اين به كردن، فكر كمي با. داده دست از رو اش حافظه كه پسري. كنم كار

 ي چهره وقتي. پرسيد ازم اش چهره به راجع اولش. كردم پيدا كجا از رو پسر اين و شده چي گفتم بهش و زدم زنگ ـ

 تو بره نذارم. بيرون بره خونه از نذارم خواست ازم. رسونه مي بهم رو خودش گفت بالفاصله كردم، توصيف براش رو سينا

 با كرد، باز رو در وقتي. رفت سينا اتاق طرف به دو با و داد تكون برام رو سرش فقط رسيد، بهادر وقتي. باشه تنها و خيابون

 .كرد پرسي احوال و سالم باهاش و جلو رفت. كرد مي نگاه رو سينا شده گرد هايي چشم

 و سر بي و زودتر چه هر بايد گفت مي. كرده فوت كنن، مي فكر اش خانواده و آشناهاشونه از يكي كه گفت برام بهادر ـ

 براش العاده فوق موندن جا اين جوريه، اين وضعش وقتي تا گفت مي. برگرده ايران به و بشه خارج كشور از صدا

 تا. بود كرده هماهنگ رو چيز همه بهادر خود. شد انجام زود خيلي سينا كاراي. خودشه همكاراي از نگفت بهم. خطرناكه

 كمتر خطرا رسيد، ايران به پامون كه اين از بعد ولي. رفت مي خطري هر احتمال. كردن ساپورتمون ها خيلي ايران، خود

 .گفتن مي جوري اين همكاراش و بهادر البته. شد

 :سينا

 .ايران اومديم روز چند از بعد ما و كردن درست رو كارامون بهادر آقا. شد چي نفهميدم درست خودمم من ـ

 :دايي
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 .رضوان ي خونه رفتيم بعد و خريديم جا همين از رو ماشين ـ

 :فربد

 ....كيان از شما خواستن كمك ي قضيه ـ

 :كنه مي قطع رو حرفش دايي

 مي رضوان خوبي به منم. بكنم باران حال به فكري يه بود خواسته ازم و بود زده زنگ من به رضوان قبلش روز چند ـ

 ازم كاري كمكي، اگه گفت بهم ام، ريخته هم به خيلي ديد كيان. شه مي روزگار بدبخت شهرام، پيش بره اگه باران دونستم

 بهادر. كنه كمكم بخوام ازش شه مي ديدم. بخوام كمك كيان از تونم مي ديدم كردم، كه فكر كمي. كنم نمي دريغ بياد، بر

 چي خوايم مي ما دونست نمي. بوده چي سينا و باران بين نگفت بهمون ولي. رضوان ي خونه ريم مي داريم ما دونست مي

 واسه حاضر منه، مديون رو جونش چون گفت مي. كنه كمكم حاضره گفت و كرد فكر كمي گفتم، كيان به وقتي. كنيم كار

 صداش هذيوناش، و بيداري و خواب تو كه همونيه دختر، اون دونست نمي ولي. كنه كمك بهم بدبختي، از دختر اون نجات

 .زنه مي

 :گه مي و اندازه مي من به نگاهي دايي

 .آورد مي رو تو اسم خواب تو مواقع از بعضي آخه ـ

 نام به چيزي از نيست، گرما فاز بدنم، گرفتگي گر. نكردم تجربه رو چيزي همچين حاال تا من حالتيه؟ چه اين. گرفتم گر

 !عشقه

 :گه مي اندازه، مي بهم نگاهي خنده با فربد

 مي هم روي به رو پررو، پررو اتفاقات، اين از قبل تا كه اينا. بوده كارساز خورده، تا دو اين سر به كه اي ضربه كه اين مثل ـ

 باربد؟ نه مگه نگاه، رو زمونه. كشن مي خجالت هي حاال كردن، مي بحث هم با و شستن

 . شه مي چيزيشون يه اينا آره، ـ
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 هم به ابروهام و هم تو ره مي كمي ام چهره. گيره مي درد كه كنم مي جا به جا رو پام. زنيم مي حرف هم ديگه كمي

 .آوردم فشار خودم به زيادي. بشينم تونم نمي ديگه. شن مي نزديك

 .كنه مي نگاه بهم نگراني با داره. شه مي قفل چشماش تو نگام

 .هم رو ذارم مي خوبه، حالم كه اين ي نشونه به رو پلكام و لبم رو ياد مي جوني كم لبخند آگاه ناخود

 .نيست من به حواسش كس هيچ شكر، رو خدا. اندازم مي بقيه به نگاهي

 مباركم روي به خوام نمي ولي. كنه مي درد و سوزه مي پام. شم مي بلند جام از و صندلي ي دسته رو ذارم مي رو دستام

 .بيارم

 :گم مي سختي به

 .خير به شب. نشستم زياد كنم، استراحت باال رم مي من ـ

 :گه مي فربد و شن مي بلند جاشون از تاشون سه هر كه باال برم خوام مي

 .شديم خسته حسابي تحفه، اين لطف به امروز. ديگه بريم هم ما ـ

 .ذارم نمي بازم ولي كنن كمكم خوان مي. زنم مي لنگ كمي رفتن راه موقع

 :سينا

 .شه مي بهتر جوري اين. ببنديمش بايد ـ

 :فربد

 .بستيمش مي زودتر بايد خير، به صبح ـ

 :باربد

 .بنديم مي االن حاال، ـ
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 :گه مي فربد به رو

 .بيار رو اوليه هاي كمك ي جعبه و پايين برو بپر ـ

 :گه مي و اندازه مي باال اي شونه فربد

 .چه من به سياه، غالم محترمت، باباي نوكر ـ

 :گم مي زمان هم و سرش تو كوبم مي و باال يارم مي رو دستم

 .كرده خوش دل تو چي به ساحل اين دونم نمي من. نداري هم عرضه جو يه. پوكت سر تو عالم دو خاك ـ

 اشاره سينا به ابرو و چشم با فربد. كنه مي نگاه فربد به لبخند با داره كه شم مي سينا متوجه تازه. گيره مي رو فضا سكوت

 .شه مي بيشتر فربد، حالت با سينا ي خنده. كشه مي نشون و خط برام مشكيش، هاي چشم با و كنه مي

 :گم مي فربد به رو و اندازم مي سينا به نگاهي

 .دارين دوست رو ديگه هم ساحل و تو بودم، گفته بهش. نبود مخالف قبال ـ

 :دم مي ادامه

 نذار. كن آبرو حفظ عروس برادر جلوي حداقل. رفت نداشتت آبروي ات، آينده همسر ي خانواده جلوي كه برو برو، ـ

 ساحل اگه مطمئنم. بوده حساس خواهرش رو قدر چه كه دوني مي. ها عروسه برادر. ندن زن بهت خواستگاري، رفتي وقتي

 !پايين برو و كولت رو بذار رو دمت آدم مث. كنه مي پيدا روش رو حساسيت و تعصب همون بازم ببينه، رو

 : گه مي مسخره و متفكر حالتي با و اش چونه به كشه مي رو دستش فربد

 !پايين؟ برم و كولم رو بذارم رو دمم آدم مث ـ

 :گه مي كنه، مي نگاه سقف كنج به كه حالي در و كشه مي اش چونه رو رو دستش

 !داره؟ دم آدم مگه ـ
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 :گم مي كه بپوشونمش خوام مي. شدم سوتيم متوجه خودمم

 كه تو. آدم مث گفتم، كه كردم لطف بهت خيلي. نكن حساب آدما داخل رو خودت داره؟ دمي چه طرف گن مي نشنيدي ـ

 كني؟ مي حساب آدما داخل رو خودت چرا! نيستي آدم

 :گه مي و اندازه مي سينا به نگاهي

 .... وگرنه افتم مي عزيز همسر ي خانواده چشم از. بدم رو جوابت كه نيستم شرايطي در ـ

 :باربد

 .مسخره ديگه، پايين برو. فربد گي مي پرت و چرت قدر چه ـ

 :گه مي پايين، ره مي ها پله از كه حالي در و باال گيره مي شدن تسليم عالمت به رو دستش

 و چرت گه مي يكي داري، دم و نيستي آدم گه مي يكي كنين؟ مي يخم رو سنگ دارين تون همه چرا. رفتم بابا، خب ـ

 زن بهت تا كن داري آبرو گه مي همون دوباره سرت، تو عالم دو خاك گه مي تا دو همون از يكي دوباره گي، مي پرت

 !بدبختم قدر چه من! خــــدا اي. بدن

 :گه مي سينا به رو و طرفمون گرده مي بر سريع

 باند براش رم مي دارم ببين. نه بگه ساحل نذار باران اين جون. كنه نمي كار نگي بعد. بيارم رو جعبه رم مي دارم من ببين ـ

 .بلدم كار قدر چه و ام نمونه من بگو بهش. نه بگه نذار همين جون. بيارم گاز و

 :گه مي داد با و فربد سمت كنه مي پرت و ياره مي در رو فرشيش رو دمپايي از اي لنگه حرص با و شه مي خم باربد

 كنه؟ مي درد پاش بيني نمي مگه ديگه، برو. بافي مي مزخرف قدر چه ـ

 :گه مي حال همون تو و شه مي سرازير پله از و گيره مي هوا تو رو دمپايي و كنار كشه مي خودش فربد

 .بخورم كتكم بود نزديك خاطرش به بگو بهش سينا ـ

 :باربد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۶٩٧ 

 .بخوره رو مخمون صبح تا و بگيره كار رو گوشامون خواد مي وايسيم باال، بريم ـ

 :گه مي و كنه مي اي خنده سينا

 خوان؟ مي رو ديگه هم وقته چند ـ

 :دم مي جواب رم، مي باال ها پله از آروم آروم كه درحالي

 .بشه سال يه نزديك كنم فكر ـ

 :سينا

 داره؟ دوسش ـ

 . آره ـ

 .نشم اذيت كه باال يارم مي جوري رو پام و تخت لب شينم مي سريع. من اتاق تو ريم مي تامون سه هر

 .كنارم هم باربد و صندلي رو شينه مي سينا

 :گم مي باربد به رو و پرم مي جام از سريع گوشيم، آوري ياد با

 كجاست؟ ـ

 :گه مي و كنه، مي نگام تعجب با

 كجاست؟ چي ها، گذاشته اثر هم تو رو ديوونه اون ـ

 .گوشيمه منظورم نبود، حواسم ـ

 .... هم تو رو ديوونه اين گفتم. شدم مي اميد نا ازت داشتم آها، ـ

  گوشيم؟ باربد ـ

 .ديگه حياطه تو ـ
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 :گم مي و بازوش به زنم مي محكم

 !ببينم بيارش برو حياطه؟ تو كه چي يعني ـ

 :گه مي و شه مي بلند جاش از

 .رفتم بابا، خب ـ

 .كنم مي نگاه بهش فقط. اتاقه تو كه ياد مي يادم تازه و افته مي سينا به نگام در، شدن بسته با

. ذره يه حتي ورتر، اون كشم نمي رو خودم. شينه مي كنارم درست. كنارم ياد مي و شه مي بلند جاش از لبش، روي لبخند با

 و داشتم اعتماد بهش وجودم تموم با من كه پسري. بود سينا. نبود كيان اين اين، ولي. كردم مي رو كار اين بود كيان اگه

. آدميه جور چه و چيه شيطنت، همه اون زير كردم درك و كردم زندگي باهاش كه پسري. شدم مي آروم كنارش. دارم

 .كنم حس بدنم هاي سلول و ها گلبول از دونه دونه تو رو اعتماد اون تونم مي خوندنشونم با ولي نياد يادم شايد

 !منه؟ سيناي يعني منه؟ مال سينا! هست و بوده من مال سينا

 .شه مي قفل آرومش و خوشگل نگاي تو نگام و باال يارم مي رو سرم و شه مي گرد چشمام كنم، مي كه فكري با

 بار براي. كنم مي بغض باره صد لبخندش، با. كنم نگاش تا باال بگيرم كمي رو سرم مجبورم من و باالتره من از سرش

. كنم نمي عوضش هيچي با من و شاديه ي گريه گريه، اين ولي. رفته در دستم از آمارش. دونم نمي واقعا. دونم نمي چندم،

 كنه مي ثابت من به بغض اين. نداشتم وجدان عذاب فقط من كه كنه مي ثابت من به گريه اين. كنه مي فرق ها گريه اون با

 منم. شم مي نابود منم بيفته، براش اتفاقي ديگه بار يه فقط ديگه، بار يه اگه دونم مي. مهم خيلي. مهمه برام وجودش كه

 آلن كه موقع همون شايد من ولي. بوده قبل از دونم مي. نگرفته شكل شبه يه احساس اين. شم مي محو و نيست ديگه

 بشه، شايدم شه، نمي تر بعد نه اون، از تر بعد شايد و تر قبل شايد. كردم حس قلبم ته رو حس اين من بودمون، گرفته

 !خودم مرد شدم، داستان مرد شخصيت عاشق سوم، شخص ديد با و خاطراتم خوندن با من شايدم

 كه اينه مهم. ندارم ترسي ازش و كنم مي حسش دلم ته دارم االن من كه اينه مهم. افتاد اتفاق اين كي و بود كي نيست مهم

 اين تونستم اون وجود با من كه اينه مهم. اس زنده اون كه اينه مهم. دارم خبر دلش ته از من كه اينه مهم. كنارمه سينا
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 و دوري كه چيه كنه؟ مي وصل هم به رو نفسا كه چيه دوننش؟ مي واال همه كه چيه چيه؟ عشق بفهمم و كنم تجربه رو حس

 رو ها خيلي كه چيه چيه؟ حرف سه از شده تشكيل ي كلمه يه اين كنه؟ مي پيدا تري تلخ و تر قشنگ معناي باهاش جدايي

 .فهميدمش باالخره كشونده؟ خودش دام تو

 و رسيد عاشق واالي مقام به من از زودتر. فهميد رو اينا ي همه من از زودتر. كرد تجربه رو حس اين من از زودتر سينا

 محرمت باشي، معشوقت كنار. سخته خيلي سخته،. كنه كنترل رو خودش تونست كه اينه مهمتر همه از. بشه عاشق تونست

 تو و بدونه خودش دوست مث رو تو اون. بزني حرف باهاش و كني ثابت بهش رو خودت جور هيچ نتوني ولي ولي باشه

 .باشي قرار بي براش

 .رسيدم مقام باالترين به باهاش من كه كسي. معناست تمام به مرد سينا

 :گه مي آروم

 باران؟ ـ

 گردن رو دم مي سر رو نگام. كشم مي خجالت. فكر تو بودم رفته چشماش تو شدن خيره با. بيرون يام مي هپروت از تازه

 .گلوش سيب و

 :سينا

 .بزنم حرف باهات خوام مي. بدزدي ازم و نگات كه نزدم صدات ـ

 .ام گونه رو خوره مي سر اشكمم سرم، آوردن باال با. باال يارم مي رو سرم دوباره

 .پاش رو ذاره مي و كنه مي مشتش سريع. داره فاصله صورتم با سانت چند دستش. صورتم سمت ياره مي رو دستش

 :گه مي و كنه، مي نگام شرمنده

 .كن پاكش خودت هم حاال. نبود حواسم ببخشيد،. كنم احترامي بي اعتقادات به خوام نمي من ـ

 .صورتم رو كشم مي رو دستم و زنم مي لبخند
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 :سينا

 كه اينه از بيشتر خيلي بهاشون خدا به ريزي؟ مي اشك چرا آخه. كني مي گريه داري همش مشكته؟ دم اشكت چرا تو ـ

 .خوبه جاشون. باشن جا همون بذار. زمين بريزن

 :گم مي لرزون صدايي با

 كه مرسي. ممنونم خيلي ممنونم، ازت. مرسي برگشتي، سالم و اي زنده كه ممنون. ذاري مي احترام بهم كه ممنون ممنون، ـ

 ....و بمونم تنها نذاشتي

 :گه مي آروم و صورتم جلوي ياره مي آروم رو دستش

 خوشم زبونت و جسارت از جا، اين اومديم كه اول روز دوني، مي. خوشحالم خيلي منم. كني تشكر نيست الزم هيــــــس، ـ

 جواب قشنگ. بودي ساخته خود. اومد خوشم رفتارت از خيلي. كنه توهين بهت كسي بدي اجازه كه نبودي دختري. اومد

 .جيبت تو ذاشتي مي رو من و دادي مي

 .چالش واسه هم و صداش واسه هم. رفت ضعف دلم كه كرد اي خنده

 رو كوه پيشنهاد وقتي. بخندم بهت كمي و بدم حرص هم رو تو داشتم دوست. خوردم حرص دستت از قدر چه دوني نمي ـ

 البته. كردي مي هم و كار اين بود، امكانش اگه و كني يكي ديوار با رو من خواي مي دونستم مي. بود ديدني ات قيافه دادم،

 . كردي يكيم زمين با و كردي جبران خوب بعدش

 :گم مي و كنم، مي نگاش شاكي

 ....آگاه ناخود من كه، نبود عمدي اون خب ـ

 .بود پر بد دستم از دلتم ولي دونم، مي بله، ـ

 .آره كه اون ـ
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 و همسايه ي خونه رفته و كنه نمي ياريت ات حافظه و كردي تصادف بود گفته بهم دايي. بشناسمت بيشتر داشتم دوست ـ

 من از تو گفتي وقتي شدم خوشحال خيلي. كنم سر باهاش بايد من كه كيه اين ببينم خواستم مي! برگرده كي نيست معلوم

 روي رو ها خيلي نگاه بيرون، بودم رفته كه باري چند و فرودگاه همون تو. شدم خوشحال گفت شه نمي نه،. نيومده خوشت

 .دختريم هر مقبول دونستم مي و بودم كرده حس خودم

 :گم مي و كنم، مي قطع رو حرفش

 .بده ادامه! شده بيشتر شيفتگيت خود خورده، سرت به كه اي ضربه از بعد ـ

 :گه مي مظلوم

 . كنه تعريف ازم يكي كه ندارم شانسا اين از من كنه؟ تعريف ازم خواد مي كي نكنم، تعريف خودم از خودم ـ

 !دلم عزيز كنم مي تعريف ازت موقعش به خودم«:گم مي دلم تو

 ».شه مي پررو بگم بلند

 .بود دوخته چشم من به منتظر

 :من

 .كنن تعريف ازت بخوان كه نيستي تعريفم قابل آخه خب ـ

 .ديگه نكنه درد شما دست ـ

 .بده ادامه ـ

 مي سرت نامحرم و محرم و هستي آدمي جور چه بودم فهميده كوتاه، مدت همون تو من و افتاد مي سرت از داشت شالت ـ

 من. بزني رو ضربه اون جثه، اين با كردم نمي هم رو فكرش. شدي گير جو تو كه كنم درست رو شالت تا جلو اومدم. شه

 .دونم نمي كنم، دفاع تونستم مي منم نبود، باال انقدر عملت سرعت اگه شايد. شدم زمين پخش و نداشتم رو آمادگيش اصال

 نزدي؟ صدام چرا خب ـ
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 جا اون. موهات به بيفته نگاش كسي نداشتم دوست. بيفته نذارم و كنم درست رو شالت خودم داشتم دوست. دونم نمي ـ

 .بوده چي دليلش دونم مي االن البته. بودم شده جوري اون چرا دونم نمي من ولي بود خلوت

 موهات طاليي تارهاي برق محو من و بود افتاده شالت برگشتي، وقتي. بودم تو حركت هنگ تو ثانيه چند تا افتادم، وقتي ـ

 برق. شدم خيره بهت و شد چشم وجودم ي همه آگاه ناخود كه داشت نمايي طاليي تارهاي مشكي، تارهاي اون بين. شدم

 بودم مونده هم و بودم شده تو ي چهره محو هم. بدم حركت رو خودم به تونستم نمي طرفي، از و زد مي رو چشمم موهات

 .حركتت تو

. بگم جوري چه دونم نمي. كردم زندگي و بودم باهاش هم قبال كردم حس. كردم حس قلبم تو رو قشنگي و آشنا چيز ـ

 قلبم آشناي و غريبه حس و كننده خيره درخشندگي و برق اون فكر تو ولي گي، مي چي شنيدم مي كردي، صدام وقتي

. بيام بيرون فكر از تونستم و اومدم خودم به دستات گرماي با ام، شونه رو گذاشتي رو دستت و كنارم نشستي وقتي. بودم

 .... ولي شدم جوري اون چرا دونستم نمي من

 پررويي اون به من. ياد مي در خودم از حرصم. گرفتن خون رنگ هام گونه مطمئنم. شه مي ساكت و افته مي من به نگاش

 .بشم رنگ به رنگ بايد االن خونسردي، و

 :گه مي

 خجالت؟ چرا رو، هاش گونه ـ

 .شه مي خيره بهم لذت با

 :ياد مي در صدام

 . سنگينه من؟ رو كردي زوم چرا خب ا، ـ

 :گه مي و خنده مي

 خوام نمي و تونم نمي كه حيف حيف،. شي مي قرمز جوري اين ياد مي خوشم. گفتم مي چي من فهمي مي تازه سنگينه؟ ا، ـ

 .... و ميومدم در خجالتت از وگرنه بذارم عقايدت رو پا
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 .شم مي خيره شيطونش هاي چشم تو و كنم مي بلند رو سرم سرخ، هاي گونه همون با

 :پايين نياد سرم دوباره تا كنم مي كنترل رو خودم

 چي؟ ديگه فرمودين، مي ـ

 .كرد كاري شه نمي فعال كه حيف. ديگه همين ديگه، ـ

 .رم مي بهش اي غره چشم

 :گه مي و ده مي ادامه

 تو گذاشتي هندزفري تو نفهميدم من حتي. بود درگير اساسي فكرم ولي باال، ميومدم باهات. نبودم خودم حال تو من ـ

 وقتي ولي زدم حرف ايران و هوا و آب ي درباره كمي. بيام بيرون فكر از تا بزنم حرف باهات كمي گفتم خودم با. گوشت

 خانوم ديدم و سمتت برگشتم. گفتي نمي هيچي. كنم مي سخنراني دارم من كه انگار نه انگار ديدم خواستم، جواب ازت

 خنديدم خودم به كلي من. بودي آهنگ محو و فكر تو خيلي هم تو. كنه مي زمزمه آهنگ با داره و گوششه تو هندزفري

 .كردن مي شك عقلم به مردم وگرنه بود خلوت آوردم شانس. شكر رو خدا نبود حواست اصال تو ول

 :گم مي و سمتش گردم مي بر تعجب با

 .... و نيست بهت حواسم من نفهميدي جوري چه آخه زدي؟ مي حرف خودت با داشتي تو ـ

 ولي كنه، حظ خودشم كه گرفتم مي دستي براش فهميدم، مي موقع اون من اگه يعني. بود دار خنده فكرشم. خنده زير زدم

 .نفهميدم من كه حيف

 اصال كه بوده درگير فكرش قدر چه ببين. كنه پيدا كاهش ام خنده صداي تا دهنم جلو ذارم مي و باال يارم مي رو دستم

 .زنه مي حرف صخره و كوه و خودش با داره نفهميده

 نگام خاصي حالت يه با داره و كرده كج رو گردنش. سينا سمت به دم مي سر رو نگام و شه مي كمتر ام خنده آروم آروم

 بازم ولي. بندم مي رو دهنم و گيرم مي ازش رو نگام. بردارم جلوش از رو دستم و ببندم رو دهنم كنم مي سعي. كنم مي

 .بشم تخليه حسابي بايد و نيست شدني قطع ديگه بگيره، ام خنده اگه متاسفانه. خندم مي بد من. گيره مي ام خنده
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 يه از دريغ ولي بزنه حرف منتظرم. كنه مي نگام داره و مونده حالت همون تو سينا. جام سر بشينم صاف كنم مي سعي

 .كنه مي نگام برم، مي لذت سنگينيش از كه خيره نگاهي و حالت همون با فقط. گه نمي هيچي. كلمه

 .شرايط اين در نه ولي دارم دوست رو سكوت اين. بزنم حرفي يه خوام مي

 :گم مي و كنم، مي نگاه رو اطرافم و دور اندازم مي ساعتم به نگاهي

 يان؟ نمي چرا كجان؟ تا دو اين ـ

 .هپروت تو رفته دوباره اين نخير،

 .بده نجات رو من و بشكنه رو سكوت اين منتظرم. كنم مي نگاه ديوار و در به دوباره

 :گه مي كه كنم مي نگاه بهش

 رو خودت تا گردي مي راه يه دنبال داري. ده مي نشون رو وجودت عمق تا چشات معصومي؟ و خوشگل خيلي دوني مي ـ

 .بشه برداشته ازت نگام و بدي نجات

 .زنم نمي حرفي و پايين اندازم مي رو سرم دوباره

 :گه مي و كشه مي آهي

 .آوردمشون مي خاطر به من كه بود چيزي تنها. نكنم نگاه چشمات به تونم نمي من ولي شدي، معذب ببخشيد ـ

 :گه مي و كشه مي سرش به دستي

 زياده؟ دردت ـ

 .كنه مي اذيتم كمي رم مي راه وقتي. خوبم االن نه ـ

 كشيد؟ طول انقدر كه بسازن گاز و موبايل رفتن مگه كجان؟ اينا ـ

 :گه مي كه ياد مي فربد صداي در الي از
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 بزنين؟ حرف هم با كمي خواستيم كرديم بد ـ

 :گم مي حرص با

 دري؟ پشت كه مدتيه چه مارمولك، ـ

 .اومديم تازه شما، جون نباشه، تو جون به ـ

 داري؟ كار چي من جون به. بده قسم رو خودت مصرف بي جون ـ

 :گه مي و فربد سر تو زنه مي يكي باربد

 .كنه نمي ول ديگه بدي، ميدون بهش كافي فقط ـ

 :گه مي و سمتم گيره مي رو گوشي

 .شده خاموش خورده، كه اي ضربه با. بود خاموش كه زنگشم. كمه حياط نور. كردمش پيدا بدبختي هزار با ـ

 :گم مي آروم و بوسم مي رو اش گونه و خودم سمت كشم مي رو دستش

 . داداشي مرسي ـ

 :گه مي و جلو پره مي ها بچه مث فربد

 .گرفتم باند و گاز برات داروخونه از رفتم و بودم خوب كه من بوسه؟ مي رو من كي چي؟ من پس ـ

 :گم مي و رم، مي بهش اي غره چشم

 داروخونه؟ ـ

 تايي دو داديم وقت بهتون تازه. بره در خستگيم تا كن بوسم بيا. بخرم برات برم شدم مجبور بود، شده تموم باندا آره، ـ

 .كنين خلوت

 .نياورديم شانس هم دايي از. داريم هم ما دارين، دايي مردم. نموني دل به آرزو تا جلو بيار رو سرت ـ
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 :كنه مي خودش به اي اشاره

 كني؟ مي پيدا كجا من از تر جنتلمن و تر تيپ خوش خوبي، اين به دايي ـ

 :گم مي و اندازم مي تاشون سه هر به نگاهي

 .نداره هم درماني و مرضيه بد شيفتگي، خود مرض. بهش شدين مبتال همه. مسريه متاسفانه ـ

 :فربد

 نمي بخت ي خونه برم خوام مي و دارم دوست انقدر كه مني ولي بوسي مي رو نديده خير باربد اين طور چه حسودم، من ـ

 !بوسي؟

 :گم مي و بوسم مي رو اش گونه آروم. گردنش دور كنم مي حلقه و باال يارم مي رو دستم خنده با

 !بگذره خوش بهت بخت ي خونه ديـــوونه، ـ

 :گه مي و اندازه مي سينا به نگاهي فربد

 .... تا وايستي صف تو بايد فعال ولي ببخشيد، ـ

 :گم مي و كنم، مي قطع رو حرفش بزنه، اي ديگه حرف كه اين از قبل

 .بياد كن رد رو باند. تو زني مي حرف قدر چه. مجروحما سرم خير ـ

 :فربد

 شدي؟ وحشي چرا بابا، خب ـ

 :گفت و بيرون آورد در شلوارش جيب از رو باند. كردم نگاش فقط

 .بشور رو پات برو ـ

 .زدم بهش آب يه و رفتم خونه، اومديم ـ
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 :گم مي و باال برم مي رو دستم

 .كنم مي پانسمان خودم. بيرون همه هم حاال ـ

 :فربد

 مي دردت كه كني مي خمش وقتي كني؟ پانسمان رو پات خواي مي جوري چه تو محل، كل عقل نيوتن، اديسون، انيشتين، ـ

 .كنم مي پانسمانش برات من، بده كني؟ اذيت رو خودت كه داري مرض مگه. كنه مي اذيتت كني، مي كه هم راستش ياد،

 خوب حالت دو اين ميون چيزي يه. كنم صافش تونستم مي نه و كنم خم خيلي رو پام تونستم مي نه. گه مي راست ديدم

 .كرد نمي اذيتم و بود

 :فربد

 :گه مي سينا و باربد به رو. نكن فكر زياد ـ

 .اومدين خوش بيرون، هردو ـ

 .بيرون رن مي و اندازن مي من به بعد و هم به نگاهي سينا و باربد

 :فربد

 .باال بزن رو شلوارت ي پاچه ـ

 .نيست اتاق تو سينا كه شكر رو خدا. باال دم مي زانوم باالي تا رو شلوارم ي پاچه

 :گه مي و كنه، مي پانسمان رو پام فربد باالخره

 .... و يارم مي گير رو تو مخ جا اين منم بزنن، كله و سر دزداشون با تا ور اون اندازم مي رو چلمن تا دو اون ـ

 ! خواهشا نكن بدترش ديگه تو كنه، مي درد سرم كافي ي اندازه به. خوام نمي مزاحم گمشــــــو، برو ـ

 :گم مي و كنم مي اشاره در به دست با
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 .اومدي خوش ـ

 .يام مي دوباره رم، مي ـ

 از بعد بالفاصله. كنم مي روشنش و دارم مي برش. گوشيم سمت ره مي دستم. بنده مي محكم رو در و بيرون ره مي فربد

 . ساحله كنم، مي نگاه شماره به تعجب با. خوره مي زنگ شدنش، روشن

 بله؟ ـ

 باران؟ ـ

 عزيزم؟ جانم ـ

 درسته؟ بود؟ سينا زد، حرف من با كه اوني نكردم؟ اشتباه من نبودم؟ خواب من بود؟ راست ـ

 .نباش نگران. خوبه خوب حالش االنم. بود درست درست عزيزم، چيه اشتباه ـ

 :گه مي و كنه مي پوفي

 .بده آدرس ـ

 !ساحل؟ گي مي داري چي ـ

 تا ببينمش بايد. پيشتون بيام خوام مي كجاست؟ ويالتون كجايين؟ شما بده؟ آدرس. رشتم االن من! بده آدرس گم مي ـ

 .شدم اعتماد بي گوشام به. تونم نمي. باران كنم باور تونم نمي جوري اين. بوده خودش و هست بشه باورم

 :گم مي وار سرزنش لحني و تعجب با

 فكري؟ بي خيلي جا؟ اين اومدي تهران از شدي پا صبح، يا شب موقع اين جوري چه تو. صبحه چهار نزديك االن ساحل ـ

 داره؟ خطر قدر چه كارت دوني مي تو ياد؟ مي سرت باليي نگفتي

 :گه مي حوصلگي بي با
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. اومدم و شدم پا زدين، زنگ بهم كه موقع همون. بده آدرس. آژانسم با دونم، مي تو از بهتر خودم. باران نكن موعظه ـ

 .نياوردم خودم با هيچي و دستمه كيف يه فقط

 دم مي آدرس بهش. شناختم مي رو ويال به مربوط خيابوناي تمام و اطراف روز، چند اين تو. دونستم مي خوبي به رو آدرس

 .نيومده بدبخت من به خوابيدن امشب. پايين يام مي تخت رو از سريع و

 مي و زانوم كشكك رو ذارم مي رو دستم. كشه مي تير پام و پايين يام مي تخت رو از سريع خيلي كه دارم هيجان انقدر

 :گم

 ! ساحل بميري! آخ ـ

 خودم به. اس بسته درش. ايستم مي اتاق يكي اون در جلوي و بيرون رم مي اتاقم از شده، بدتر زدنم لنگ كه حالي در

 و اتاق تو پرم مي يهو. بشه فراموشم دردم شه مي باعث هيجان، دوباره. كنم مي باز رو در سريع. بزنم در دم نمي زحمت

 :گم مي

 .... ها بچه ـ

 مي نگاش بر و بر بز، عين دارم منم و نيست تنش هيچي. شه مي خشك سينا رو نگام ولي بدم، ادامه تا باال يارم مي رو سرم

 اون چون بگيرم، ازش رو نگام كردم سعي خيلي شب اون. اي عضله بدن چه. چرخه مي اش تنه باال و صورت بين نگام. كنم

 بوده جايي. كرده مي آرومم هميشه كه جايي عضله، پر و ستبر جاي اين. نيست كيان و سيناست االن ولي. بود كيان موقع

 . آسمونه تا زمين از فرقش. خيلي كرده، فرق خيلي موقع اون با نگام دونم مي حاال ولي كردم مي تكيه بهش كه

 :فربد

 .داخل بياي و بندازي رو سرت گاو، عين كه اين نه تو، بياي و بزني در تو تا گذاشتن رو المصب در اون ـ

 !شديم گاوم بوديم، بز

 .باربد نه و داره لباس فربد نه كردن؟ حجاب كشف همه چرا اينا وا،. شه مي كشيده فربد سمت به نگام

 :فربد
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 هستي؟ طلبكارم تازه تو اومدي معلق اجل عين كه بذاريم رو مون كپه خواستيم مي كني؟ مي نگاه جوري اين چرا چيه؟ ـ

 .كنم تحمل رو چغندر توي تا بهتره باشم جا اين گفتم منم

 :گم مي و در سمت چرخم مي سريع

 .... واقعا. بزنم در رفت يادم ولي شد چي دونم نمي. خوام مي عذر من من ـ

 :فربد

 .بيفتي من من به كه طبيعيه اين خب. ديدي تيپ خوش پسر تا سه. كني مي من من تو، قدر چه زهرمار، ـ

 بحث ولي ميومدن و رفتن مي خونه تو جوري همين شد، مي گرمشون كه اوقات خيلي اينا. نداشتم مشكل باربد و فربد با

 به هم فربد و باربد و بود سينا صحبتم طرف يعني. زدم مي اون به رو حرفام من. بود جدا اينا از كل به. كرد مي فرق سينا

 .دونستن مي رو اين خوبي

 دستم. وضعيتيه چه تو سينا ره مي يادم دوباره. جام اين چي براي اصال من و گفته چي ساحل افته مي يادم حالت، همون تو

 :گم مي و سمتشون گردم مي بر سريع و دهنم رو ذارم مي رو

 .... ها بچه ـ

 العاده فوق كه پاشه هم ورزشي شلوار يه. كنم مي بهشون رو پشتم سريع ديدم، قبال كه چيزي همون ديدن با دوباره ولي

 . ياد مي بهش

 !شدم هيز قدر چه من

 :گه مي سينا به رو شوخي و حرص با فربد

 :گه مي و گرده مي بر هي. بزنه زر اين تا رو المصب اون بپوش ـ

 .كنه مي پشت دوباره و شه مي مستفيض هي ولي ها، بچه ـ

 :سينا
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 !نداره اشكالي كه من نظر از ـ

 !بشر اين پررو قدر چه

 :فربد

 .... باران خود ولي نيست مشكلي تو نظر از بله، كه اون ـ

 :باربد

 ! برگرد باران ـ

 .سمتشون گردم مي بر بسته هايي چشم با. داشتم شك بازم ولي شده درست اوضاع فهميدم

 :فربد

 .پوشيد رو تيشرتش تو جان به كن، باز رو چشات ديوونه، ـ

 .هستن قبلي حالت همون تو هنوز باربد و فربد ولي. پوشيده لباس واقعا. كنم مي باز رو پلكام الي آروم

 :فربد

  ديگه؟ بنال ـ

 :گم مي و دهنم جلوي ذارم مي دوباره رو دستم

 ! ها بچه! واي ـ

 :فربد

 هم ما توجه توجه، جلب براي كه اين. بگو رو اش بقيه و بمير خب ها، كرده گير سوزنت. درمون بي درد اي مرض، اي ـ

 .بنال رو اش ادامه حاال. شد جلب

 :گم مي و رم مي بهش اي غره چشم
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 داريم؟ مهمون ـ

 :باربد

 چي؟ ـ

 .داريم مهمون گم مي ـ

 :فربد

 !صبحي ي كله كردي مسخره رو ما ـ

 .خواست آدرس و زد زنگ بهم االن همين. گم مي راست تو جون به ـ

 :فربد

 مردم؟ ي خونه ره مي شه مي پا صبح وقت اين احمقي آدم كدوم ـ

 . كنارته برادرش كه هموني هوي، ـ

 :گه مي و اندازه مي نگاهي برش و دور به

 .... سينا و توئه برادر كه باربد خب كنارمه، برادرش ـ

 :گه مي و طرفم ياد مي برق عين

 !جا؟ اين بياد نشده پا موقع اين كه اون نه؟ نيست؟ كه ساحل ـ

 داره؟ هم اي ديگه خواهر سينا مگه ـ

 :گه مي بلند صدايي با

 يعني آخه؟ بگم چي من ياد؟ مي سرش باليي نگفته. گفتيم مي بهش نبايد! احمق ي دختره جا؟ اين اومده شده پا چرا ـ

 .فكر بي ي دختره چي؟



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧١٣ 

 :گه مي من به رو

 . اون از شعورتر بي تو! دادي؟ آدرس بهش كه احمقي قدر چه تو ـ

 :گم مي عصبانيت با

 . گرفت آدرس من از كه بود جا اين ساحل فربد، بفهم رو دهنت حرف ـ

 . زنه نمي حرفي و موهاش الي كنه مي رو دستش

 :باربد

 به برسه چه نيست، امن جوريش همين داره؟ خطرايي چه جاده دونه نمي اون چرا؟ آخه جا؟ اين ياد مي داره ساحل جدي ـ

 . موقع اين و ساعت اين

 :سينا

 ! گرگه از پر جاده جا؟ اين اومده شده پا چرا آخه ـ

 :گم مي و رم مي تاشون سه هر به اي غره چشم

  اومده؟ چي با و اومده چرا گم مي بهتون نزنين، خود بي حرف هي بدين اجازه تا سه شما اگه ـ

 .كنن مي نگاه بهم منتظر و شن مي ساكت باشي، كرده دعواشون كه سرتق هاي بچه مث

 :گم مي و خندم مي

 .بگم براتون تا شستين مي آدم مث اول تازه گل، پسراي آفرين ـ

 :گه مي داغون اعصابي با فربد

 ! بگو رو اش ادامه باران، نپرون مزه ـ

 .ببينه رو سينا بياد خواد مي. رسه مي زودي به و اطرافه همين ساحل ـ
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 :گه مي داد تقريبا و حرص با و ديوار به كوبه مي رو اش شده مشت دست فربد

 ساحل تو، و دونم مي من. ياره نمي در بال كه سينا ميومد؟ فردا شد مي چي جا؟ اين بياد پاشه بايد جوري همين آخه د، ـ

 بي نذار. كن حفظش كنم؟ كار چي من خدايا كنم؟ كار چي من بشه، كم سرش از مو يه فقط مو يه اگه. اون با دونم مي من

 .بده دستش كار عقليش

 :گم مي فربد به رو حرص با

 .ياد مي آژانس با داره. كنم كاملش بذار من، حرف وسط نپر هي ـ

 :باربد

 .داره امنيت اون حداقل شد، بهتر وضع ـ

 :گه مي داد با و سمتم ياد مي سرخ صورتي با فربد

 چي ثانيه چند اين تو من دوني نمي رو؟ اين فهمي مي رسيد؟ كجاها به فكرم من دوني مي گفتي؟ مي زودتر مردي مي ـ

 مي عنوان بازي مسخره با رو چيز همه چرا باران؟ فكري بي انقدر چرا. رفت هم اش شده تيكه تيكه بدن تا ذهنم كشيدم؟

 از كشي نمي خجالت شده؟ چي نگفتي اول همون از چرا كني؟ مي جوري اين چرا كني؟ مي خودت ي مسخره رو ما و كني

 بيرون؟ بياد دهنت تو از اصلي حرف تا شدم مي زنده و مردم مي بايد خودت؟

 كسي زد؟ داد من سر فربد فربد؟ زد؟ داد من سر كنم؟ مي نگاه فربد عرق از پر و قرمز صورت به شده گرد هايي چشم با

 گرفتن آروم براي كي؟ براي چي؟ براي زنه؟ مي داد من سر داره حاال بود، نزده حرف باهام بلند صداي با حاال تا كه

 زنه؟ مي داد داره چرا خودش؟ اعصاب

 :گه مي حيرت با كه شنوم مي رو باربد آروم صداي

 !فــــــربد؟ ـ

 من،. باشم جلوشون غرورم ريختن فرو شاهد اين از بيشتر و بمونم تونم نمي ديگه. شم مي خيره مشكيش هاي چشم تو

 .بشكنه غرورم و بره آبروم آقا، خرد اعصاب براي بايد حاال نزده، داد سرم نفرم يه كه مني
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 .سرم زده داد سينا بارم يه هام، نوشته طبق افته مي يادم

 .بدم رو جوابش خوام نمي. وايستم جا اون تونم نمي ديگه. شه مي اشك از پر چشمام

 ولي. كنه مي درد و گز گز جور بد پام. تختم رو كنم مي پرت رو خودم. خودم اتاق تو رم مي و بيرون زنم مي اتاق از دو با

 .شده بدتر مراتب به سرم درد. نداره اهميتي برام

 هم رو فكرش ولي ولي،. نيستم نارنجي نازك. گريه زير زنم مي بزنه؟ داد من سر كه ده مي اجازه خودش به حقي چه به

 .نكردم كاري كه من آخه. ببينم فربد از رو برخورد اين كردم نمي

 .كنم مي آزاد رو بغضم و متكا تو كنم مي رو سرم

 مي در به هايي ضربه. شه مي تر سنگين سرم لحظه به لحظه. كنم مي گريه وجودم تموم با و گيرم نمي رو جلوش ديگه

 .كنم نمي درك رو رفتارش. باشم تنها دارم دوست. دم نمي جواب ولي. شنوم مي خوبي به من و خوره

 من يعني زنه، نمي حرفي فربد. زنن مي داد سرش و كنن مي سرزنش رو فربد دارن كه شنوم مي رو سينا و باربد صداي

 .شنوم نمي صدايي

 هزار با. استقبالش رن مي دارن و رسيده ساحل فهمم مي. پايين رن مي پله از دو با دارن كه شنوم مي رو پاهاشون صداي

 تونم مي كه طوريه اش زاويه. كنار زنم مي رو پرده آروم. بالكن سمت رم مي و كنم مي بلند تخت رو از رو خودم بدبختي

 مي حرفايي يه. معلومه خوبي به ساحل ي شده گرد و ناباور هاي چشم. ببينم بهتر تا كنه مي كمك بهم ماه نور. ببينمشون

 با سينا. بغلش تو كنه مي پرت رو خودش و سينا صورت رو ذاره مي رو دستش. شنوم نمي رو كدومشون هيچ من ولي زنه

 .كنه مي حلقه ساحل دور و باال ياره مي رو دستاش ترديد

 حسابي و نخوردم هيچي. كردم هم ضعف طرفي از. كوبه مي و كنه مي سنگيني بدنم رو سرم. وايستم پام رو تونم نمي ديگه

 در به گيرم مي رو دستم. شده سرگيجه و درد تشديد باعث ها گريه ولي دارم، نگه رو خودم خوام مي. پايين اومده فشارم

 .شه مي بسته چشمام و زمين رو خورم مي سر و شه نمي ولي بالكن،

 .كنم مي باز رو چشمام زور به خوره، مي در به كه هايي تقه با
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 :باربد

 .تو پيش ياد مي خانوم ساحل كن، باز رو در عزيزم، باران، ـ

 تقه صداي. رفته تحليل انرژيم ي همه انگار. بدم حركت خودم به تونم نمي. ياد نمي در صدامم. شم بلند جام از ندارم نا

 خبري بي دنياي به دوباره و پيچه مي گوشم تو كنه، مي صدا رو اسمم كه سينا نگران صداي و خوره مي در به كه هايي

 .شم مي كشيده

*** 

 چشمام. كنم مي باز رو چشمام آروم. كنم مي احساس رو سوزشي كه بخارونمش تا باال يارم مي رو دستم. خاره مي پيشونيم

 .بستن بند چشم. چشمم به كشم مي رو دستم يكي اون. بستن چيزي يه با رو

 .ياد مي در شدن بسته و باز صداي

 :ساحل

 شدي؟ بيدار ـ

 : گم مي و دم مي قورت رو بغضم. كنه نمي درد ديگه سرم. چشمم جلوي ياد مي اتفاقات ي همه

 كجام؟ ـ

 .اتاق تو ـ

 اتاق؟ تو اومدين جوري چه شماها ـ

 :گه مي پشيمون صدايي با

 .... فربد شدم باعث احمق من باران، ببخشيد ـ

 :گم مي و باال گيرم مي سكوت عالمت به رو دستم
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 .ساحل كن بس خواهشا ـ

 :ياد مي سينا صداي بعدش و خوره مي در به اي تقه موقع همون

 ساحل؟ خوبه ـ

 :گه مي و شه مي بلند ساحل كنم مي احساس

 .شده بيدار آره، ـ

 كتفم دور ذاره مي رو دستاش. بردارم چشمام رو از رو پارچه خوام مي. تخت رو بشينم كنم مي سعي. بيرون ره مي ساحل

 .شم بلند كنه مي كمك و

 .كردم مي كمكت بايد ولي ببخشيد ـ

 .نداره اشكال نه ـ

 :گه مي و دستم رو ذاره مي رو دستش سينا كه چشمم سمت ره مي دستم

 !وايستا ـ

 .كشه مي رو اتاق ي پرده و شه مي بلند

 .بردار رو بند چشم حاال ـ

 .شه مي قفل سينا قرمز و مهربون هاي چشم تو نگام و دارم مي بر رو بند چشم

 خانومي؟ خوبي ـ

 .زنه مي رو چشمم كمي نور

 چنده؟ ساعت ممنون، ـ

 :گه مي و اندازه مي چپش مچ به نگاهي
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 .ظهر از بعد چهار ـ

 اتاق؟ تو اومدين جوري چه شماها اصال خوابيدم؟ انقدر من يعني جدي؟ ـ

 اومديم خودمون به تازه رفتي، كه تو. نداشتيم رو توقعش. بوديم شده شوكه واقعا باربد و رو من زد، داد سرت فربد وقتي ـ

 باز رو در خواستم ازت و اتاقت در پشت اومدم. كرد مي نفرين و لعن رو خودش و بود پشيمون. فربد جون به افتاديم و

 .... ولي كني

 كه شد راحت خيالم. كردم مي حس رو نگات سنگيني خوبي به من. پايين رفتيم تامون سه هر. اومد ساحل موقع همون ـ

 با تو. كني مي قبول دونستيم مي. پيشت بياد ساحل تا كني باز رو در خواست ازت باربد باال، اومديم وقتي. خوبه حالت

 خواستيم. آورد رو اتاقت زاپاس كليد باربد. ندادي جواب زديم، صدات چي هر. بود فربد با مشكلت نداشتي، مشكل ساحل

. ندادي جواب ولي زديم صدات بلندتري صداي با. بود مونده قفل تو كليد طرف اون از. نشد ولي كنيم باز كليد با رو در

 بالكن ياد كه بشكنيم رو در خواستيم. بگيره اش گريه بود مونده كم فربد. شده چيزيت يه بوديم شده مطمئن ديگه

 .افتادي زمين روي كه ديديم رو تو و كنار زديم رو پرده. نبود شيشه شكستن به نيازي و بود باز كمي درش. افتاديم

 .شده باز كمي بالكن در كنم، نگاتون خواستم مي وقتي احتماال ـ

 .شكستيم مي رو شيشه يا و در بايد ما وگرنه بود باز در كه شد خوب خيلي ـ

 .اتاق تو اومدين كه شد جوري اين پس ـ

 .موني مي اتاق تو يا پايين بياي خواي مي آره، ـ

 .گشنمه خيلي پايين، يام مي ـ

 كنه؟ نمي درد پات باال، بيارم برات تونم مي باشه، ـ

 . خوبه نه ـ

 .ياد مي بهش العاده فوق. آورد در ريش ته. چرخه مي صورتش رو نگام



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧١٩ 

 قرمزه؟ چشمات چرا ـ

 :گه مي و زنه مي ماليمي لبخند

 قرمزه؟ چشات چرا پرسيدم ازت من موندي، پيشم كه شب اون وقتي مگه ـ

 :گم مي تعجب با

 شب؟ كدوم ـ

 .بودي كنارم صبح تا تو و بودم كرده لرز و تب من كه شبي همون ـ

 :گم مي فكر كمي با

 بودي؟ بيدار صبح تا كه بگي خواي نمي ـ

 بود؟ بد حالت تو وقتي بخوابم تونستم مي مگه آخه ـ

 :گم مي خجالت با

 .سينا ببخشيد ـ

 :گه مي شيطنت با و زنه مي برق چشماش

 . كردم مي استراحت كمي و پات رو ذاشتم مي رو سرم جا همين شد، مي اگه. كني مي جبران بعدا نداره، اشكال ـ

 .خنده مي پايين، اندازم مي رو سرم

 .كردي ضعف گفتيم بهش. شكرابه فربد با ات رابطه كه دونه نمي ماماني راستي، ـ

 .روش ذاره مي رو الكي ي پنبه و ياره مي در دستم تو از رو سوزن و شه مي خم و اندازه مي سرم به نگاهي سينا

 پايين؟ بياي توني مي خوبي؟ شد، تموم اينم خب ـ

 .يام مي ممنونم، ـ
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 بياد؟ براتون خواد مي مهمون راستي ـ

 كي؟ ـ

 اين اومده پاشده صبح نزديكاي خودش كه مهمه انقدر اتفاق اون گفته فقط چي، براي نگفته بهشون ساحل من، ي خانواده ـ

 .جا

 :گم مي زيرلب

 .كنه تحريك رو كنجدروليشون حس خواسته مي ـ

 :سينا

 چي؟ ـ

 .كنم مي تكرار براش رو ام جمله

 چي؟ يعني حس اين حاال ـ

 .تو و من ساختيمش، خودمون. فضولي و همدردي كنجكاوي، از تركيبي ـ

 :گه مي و زنه مي كجكي لبخند

 !بوديم خالق قدر چه ما جدي؟ ـ

 :ده مي ادامه من به رو

 .بياد كنم مي صدا رو ساحل ـ

 :گه مي كه نه، بگم خوام مي

 .بياد ساحل بذاري بايد كنم، كمكت و باشم پيشت خودم ذاري نمي كه حاال نداريم، نه ـ

 :گه مي محكمي لحن با و كنه مي كج رو سرش
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 باشه؟ ـ

 .محكمش لحن به نه و كنه، مي شيطونش هاي بچه عين كه كجش گردن به نه

 :گم مي و گيره مي ام خنده

 .باشه ـ

 :گه مي خنده با

 .ات خنده قربون ـ

 مي طرفم به رو دستاش. پيچه مي اتاق تو اش بوسه صداي. زنه مي بوسه روشون و لبش سمت بره مي رو دستش دو هر

 .بيرون ره مي و خنده مي بدم، نشون العملي عكس كه اين از قبل. كنه مي فوت و گيره

 .گيره مي بر در رو وجودم تمام لذت، و شرم. كشم مي خجالت و گرفته ام خنده

 .كنم عادت بايد باالخره

 و سفيد بلند آستين لباس يه با رنگ سفيد بلند دامن يه. كنم عوض رو لباسام و باال بيام خوام نمي ديگه. لباسام سمت رم مي

 .سرم رو اندازم مي مشكي شال يه

. زدم غمبرك. افته مي خودم ي چهره و آينه به نگام. تخت رو شينم مي و شم مي ناراحت ياد، مي ذهنم تو كه فكري با

 .ناراحتم چيزي يه از فهمه مي ببيندم، كي هر دونم مي خوب. باره مي ام چهره از ناراحتي

 :گه مي آروم و افته مي بهم نگاش. داخل ياد مي ساحل و خوره مي در به اي تقه

 .كردي خوشگل ـ

 .زنم مي بهش جوني كم لبخند

 :ساحل
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 اساسي سينا و كردي نمي باز رو در تو. شد مي ديوونه داشت ديشب زنه؟ مي برقي چه سينا هاي چشم باران بيني مي ـ

. خيلي باران، خوشحالم خيلي. بودم نديده وضع اين تو رو سينا حاال تا من. كرد مي كار چي دوني نمي. هم به بود ريخته

 هر هاي چشم. خوشحالم براتون خيلي. سرحاله و سالم ببينم ببينم، چشم به تا اومدم. بودم بيدار ديشب كه شد نمي باورم

 .درخشه مي عشق از دوتون

 .پايين اندازم مي رو سرم

 :ساحل

 .هم تو رفته ات چهره ناراحتي؟ چي از ـ

 .دونم مي خوب خيلي. كنه ازدواج ديگه يكي با بايد سينا دونم مي من تونيم؟ مي باشم، هم با تونيم نمي كه ما ما، ـ

 :گه مي آروم بعد و فكر تو ره مي هم ساحل

 دور هم از ذارم نمي ديگه. كنه نمي ياريش اش حافظه. كنه كار چي بايد دونه نمي االن سينا. بشه بشه، خواد مي چي هر ـ

 هيچ البته نديدتش، حاال تا حتي كه دختري با بره و كنه قمار تونه نمي سينا. مان طرف هم اينا مامانم باش مطمئن. بيفتين

 .نديديمش ما از كدوم

 :ده مي ادامه

 فهميدي؟ كجا از تو ـ

 .بود گفته بهم خودش سينا ـ

 :گه مي و كنه مي مكث

 !كردم دعوا رو فربد كلي من حرفا، اين خيال بي فعال ـ

 .سالمتي به ـ

 .ديگه نكن ناز باران؟ ـ
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 .نزن حرفي فربد به راجع ساحل، كنم مي خواهش ـ

 .دارم مي بر رو گوشيم

 .بيرون رم مي اتاق از كمكش با و سمتم كنه مي دراز رو دستش

 :ساحل

 .زنم نمي حرفي ديگه من باشه، ـ

 نه. شه نمي صاف باهاش دلم ها حاال حاال دونم مي. بود من براي بدي شوك فربد، ديشب حركت ولي. نيستم شتري كينه

 .شه نمي صاف باهاش دلم فعال ولي ولي،. بخشيدمش ديشب همون نه،. نبخشمش كه اين

 .خريد رفته پره، دستاش. تو ياد مي و كنه مي باز رو ورودي در كه افته مي باربد به نگام. پايين رسم مي ساحل كمك با

 :گه مي و ده مي تحويلم گشادي لبخند افته، مي من به نگاش

 شده؟ بيدار من خوشگل آبجي ـ

 .آشپزخونه تو بره مي رو وسايل و بوسه مي رو ام گونه

 :گم مي ساحل به رو

 رسن؟ مي كي اينا مامانت ـ

 .برسن ديگه ساعت دو يكي، تا بايد ـ

 دوشون هر سر. مبال از يكي رو شينم مي و رم مي. نشدن ما متوجه. زنن مي حرف هم با دارن و مبل رو نشستن فربد و سينا

 .پشيموني و حرف از پر فربد نگاه. سمتم چرخه مي

 .اس خسته خيلي. شه مي كباب سرخش هاي چشم براي دلم. كنه مي نگاه سينا به و گيرم مي ازش رو نگام خيال بي

 .ساحل پيش رفته فربد حواس
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 :گم مي لبام حركت با

 .بخواب برو ـ

 :گه مي حالت همون با و زنه مي لبخند

 .زياده خواب واسه وقت خوام، نمي ـ

 .اي خسته ـ

 .رفت مي در كامال جا، اين ميومدي اگه. ارزه مي نشستي، جلوم و سالمي كه اين به ـ

 .پررو ـ

 .شه مي تر گشاد لبخندش

 :گه مي و بوسه مي رو سرم. پشتم اندازه مي رو دستش و شينه مي كنارم ياد مي باربد

 دردسر؟ احوال ـ

 .دردسر قل قربونت، ـ

 :گه مي و كنه مي بيشتر رو سرعتش من، ديدن با و بيرون ياد مي آشپزخونه از ماماني. زنم مي حرف باربد با كمي

 . باال بيام خواستم مي عزيزم؟ خوبي مادر؟ طوري چه ـ

 :بوسم مي رو اش گونه و كنم مي بغلش

 .باال بياي پاهات اين با نبود الزم خوبم، خوشگلم، ماماني قربونت ـ

 :گه مي و كنه مي اخم

 ! سوخته پدر كشي؟ مي رخم به رو پيريم داري ـ

 :گم مي و كنم مي اي خنده
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 .جووني و خوشگلي اين به شما نكه، خدا ـ

 .كردم درست سوپ برات بيا باران، تو دست از ـ

. ميرم مي گشنگي از دارم. ره مي ويلي قيلي دلم خوره، مي دماغم به كه سوپ بوي. آشپزخونه تو رم مي و شم مي بلند

 مي و ريزه مي سوپ كاسه دو ماماني و ميز سر شينم مي. شورم مي و دارم مي بر ترش ليمو يه و يخچال سمت رم مي سريع

 .سرم پشت ره مي خودش و ميز رو ذاره

 :گم مي تعجب با

 تا؟ دو چرا ـ

 :شنوم مي سرم پشت از رو سينا صداي

 نيستم؟ آدم جا اين من يعني ـ

 .زنه مي حرف داره و ايستاده پشتم سينه به دست. سمتش گردم مي بر

 نخوردي؟ غذا تو ـ

 .باال اندازه مي رو ابروهاش

 .نفهميدم من ولي بيرون رفت آشپزخونه از ميز، رو گذاشت رو ها كاسه وقتي ماماني

 وقت؟ اون چرا ـ

 .رفت نمي پايين گلوم از غذا و بودم عالي جناب پيش ـ

 .سينا رو ديگه نصف و دارم مي بر من رو ترش ليمو نصف. روم به رو شينه مي

 .كنم مي عوض رو بحث موضوع

 :من
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 ببيني؟ رو ات خانواده خواي مي كه داري حسي چه ـ

 :گه مي و كنه مي پاك كاغذي دستمال با رو لباش

  چيه؟ دونم نمي استرس، گفت بهش شه نمي. دارم عجيب استرس يه هم و خوشحالم هم. دونم نمي خودمم ـ

 .نيستي شده شناخته بينشون و ان غريبه برات همه كنه مي احساس. كنم مي دركت من ـ

 .كني مي درك رو من كه خوبه دقيقا، ـ

 .كنيم درك رو هم بايد شرايطيم، يه تو ـ

 .آشنايي برام تو باشن، غريبه هم همه اگه ـ

 :ده مي ادامه و زنم نمي حرفي

. ترسيدم مي بود، تو مال عين كه طوسي هاي چشم اون از. ترسيدم مي ولي. دارم دوست كردم حس اول روز همون از من ـ

 ازت خواستم مي روز اون وقتي. باران ترسيدم مي. باشه بوده من با گذشته در تو، اسم هم و تو مث يكي ترسيدم مي

 .بود ريخته دلم به عالم غم كنم، خداحافظي

 نمي. بودم كرده هنگ كل به يعني. شدم شوكه قدر چه ديدم، رو باربد و فربد العمل عكس روز، اون وقتي دوني نمي ـ

 تو انگار. نبودي خودت حال تو اصال. شد فشرده قلبم ديدم، رو تو حالت بعدش و سينا گفتن بهم وقتي. گن مي چي فهميدم

 .كردي نمي سير دنيا اين

 تو سوييچ و بياري رو كيفت بري خودت دادم اجازه بهت كه گفتم بيراه و بد خودم به كلي ماشين، سمت رفتي وقتي ـ

 .گرفتمش مي ازت بايد. موند دستت

 .بود تر خيال بي همه از فربد ولي بوديم نگران تامون سه هر. دنبالت اومديم ماشين با ـ

 :گفت مي

 .نده خودش دست كاري ماشين از خارج تا دنبالش بريم. شه نمي هيچيش. دارم اعتماد و اعتقاد رانندگيش به من ـ
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 كه رسيديم جايي به. بود بيست بيست رانندگيت هم حالت همون تو. شناخت مي رو تو خوب خيلي. گفت مي راست فربد ـ

. كنيم گمت بوديم نگران. كرد خراب رو كار همين و مونديم ترافيك تو لحظه چند براي ما و باال رفت خيلي تو سرعت

 .شده كاسته مون نگراني از كمي ديديم، لجنگ كنار رو ماشينت وقتي ولي. بود شده نگران فربدم

 بايد. خواستم مي توضيح ازشون بازم من ولي بوديم تو دنبال كه اين با. بودم گيج خيلي من. گفتن تو از برام كمي ها بچه ـ

 بود مختصر خيلي توضيحشون البته. گفتن ام خانواده از كمي. گفتن مون گذشته و تو از. فهميدم مي رو تو رفتاراي دليل

 .فهميدم رو تو فرار دليل و آورد در گيجي حالت اون از رو من ولي

 از تر بخش لذت هيچي. دادن بهم رو دنيا انگار تويي، دونمش، مي خودم باران من كه اوني تويي، دختر اون فهميدم وقتي ـ

 . نيست و نبود برام اين

 خواستم مي. بود روياهام تو چشماش كه دختري همون باران، دنبال برم بودم بسته عهد خودم با مون، خداحافظي موقع ـ

 و پيشت بيام نكردم، پيداش اگه ولي كنم مي پوشي چشم تو از بدبختي با كه كردم پيداش اگه گفتم، خودم با. دنبالش برم

 .دارم دوست كه كنم اعتراف

 .دارم دوست گه مي يهو. ده نمي آدم به هم آمادگي يه. بكن كي نكن، سرفه حاال. گلوم تو پره مي سوپ آخرش، ي كلمه با

 پشتم بيست و هفتصد واسه پشتم، زد كه سري همون. باال يارم مي خوبم، نزن، نشونه به و دستم كه پشتم بزنه خواد مي

 !بود بس

 مي رو هوا آروم. بشه بهتر حالم تا خورم مي آب ليوان يه سريع. گرفته اش خنده من العمل عكس از هم و نگرانه هم

 .زنم مي نفس نفس و بندم مي رو چشمام و ام ريه تو فرستم

 :سينا

 شدي؟ حال خوش انقدر ـ

 اين ابد تا. خوردم االن تا كه غذايي سازترين خاطره اين كنم فكر. دم نمي رو جوابش. ياد مي در حرصم لحنش و حرف با

 .مونه مي يادم لحظه



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧٢٨ 

 كه اين بدون خورم، مي ازش ديگه قاشق چند و دوزم مي سوپم ي كاسه به رو نگام. دارم مي بر دهنم جلوي از رو دستم

 .نشده كوفتم غذام ولي كردم سرفه كلي كه اين با. شده باز اشتهام. بزنم حرفي

 :گم مي سينا به رو شه، مي تموم كه اين از بعد. خوريم مي رو سوپمون سكوت در

 خوري؟ نمي ديگه ـ

 !زده حرفي كه انگار نه انگار

 .ممنون نه ـ

 نمي صدايي آخه. پذيرايي تو و بيرون رفته سينا كنم فكر. ظرفشويي سينك تو ذارم مي رو ظرفا و كنم مي جمع رو ميز

 .برگردم خوام نمي هم طرفي از. جاست اين بده نشون كه شنوم

 بهش و ايستن مي حركت از دستام آگاه ناخود. شنوم مي گوشم كنار رو صداش كه شورم مي ظرف دارم راحت خيال با

 .دم مي گوش

 .تون خونه يايم مي اعتراف براي زودي به. كردما شوخي نكن فكر ـ

 كيا؟ مون؟ خونه يان مي ره، مي و گرده مي بر

 .شم مي كارم مشغول دوباره ولي كنم مي فكر كمي

 رم مي و كنم مي درست رو شالم. تكونم مي سينك تو رو دستم بار چند. بندم مي رو آب شير. شه مي تموم ظرفا شستن

 وقتي. زنه مي حرف تلفن با داره هم دايي. نشستن هم كنار هم تا سه اون. زنن مي حرف هم با دارن ماماني و ساحل. بيرون

 .حياط تو ره مي و ده مي تكون برام رو دستش. كنم مي سالم و زنم مي بهش لبخندي. نديدمش پايين، اومدم

 رنگ همون به كتون شلوار يه و شيري تيشرت يه. رومه به رو دقيقا كه افته مي سينا به نگام. شينم مي ماماني و ساحل كنار

 .رسيده خودش به حسابي و زده ژل باال طرف به رو خرماييش موهاي. پوشيده
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 قطعا. پوشيدي چي بفهمم تا نكردم نگاش. ندارم خبر فربد از. پوشيده رنگ همون به تيشرت يه و مشكي جين يه هم باربد

 .كرده خودكشي حتما راهن، تو هم اش خانواده و جاست اين ساحل. رسيده خودش به خيلي

 .خندم مي ريز ريز و گيره مي ام خنده ذوقش از

 :باربد

 !آخه؟ مگه داري درگيري خود شده، چيزيت يه هم تو نه، ـ

 :گم مي و دم مي قورت رو ام خنده

 ببيني؟ رو من ي خنده نداري چشم ـ

 !خندي مي جهت بي و خود بي داري آخه ـ

 .داره دليل نيست، خود بي ـ

 چيه؟ دليلش ـ

 .گيم نمي فضوال به ـ

 .جوريه اين ا، ـ

 .رسيدن مهمونامون ده مي خبر و شه مي بلند آيفون زنگ صداي بدم، جواب يام مي تا

 :گه مي و اندازه مي ساعتش به نگاهي ساحل

 .رسيدن زود ـ

 :گه مي ماها به رو

 ببيننش؟ يهو اونا و باشه جا اين جوري همين سينا كه اين يا بيم بهشون آروم آروم يعني كنيم؟ كار چي نظرتون به ـ

 :باربد
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 .بده دستمون كار قلبشون و بشن شوكه ممكنه مادرت و پدر. بگيم آروم آروم من نظر به ـ

 .ديگه زنگ يه

 .غريبه حس همون از پر سينا نگاه. آيفون سمت ره مي و ده مي تكون رو سرش هولكي هول ساحل

 :گه مي سينا به رو باربد

 .اتاق تو برو تو ـ

. دارم استرس خودمم چون سخته،. كنم منتقل بهش و كنم آرامش از پر رو نگام كنم مي سعي. اندازه مي بهم نگاهي سينا

 ....دختره اون با و بره سينا ديدار، اين از بعد ترسم مي

 .اتاق تو ره مي اونم و زنم مي بهش لبخندي. نكنم فكر بهش بهتره. كن ول

 ماشينا ي شيشه رو خورشيد نور. اندازم مي سرنشينا به نگاهي. هم سر پشت. داخل يان مي ماشين تا دو. پنجره دم رم مي

. نشسته عقب هم يكي. همن با هم ساحل مادر و پدر ماشينن، يه تو سيما و شاهين. ديد رو افراد شه مي سختي به و افتاده

 .شناسمش نمي كه مسنه خانوم يه. ببينم بهتر و بشه بيشتر دقتم تا كنم مي ريز رو چشمام

 يام مي پنجره كنار از. كنه پذيرايي مهمونا اومدن از بعد تا كنه مي آماده رو شربتا داره ماماني. استقبال رن مي باربد و فربد

 مي ها پله باالي بيرون يايم مي ويال از هم همراه. پايين ره مي داره هم ساحل. مصرف بي تا دو اون پيش برم تا كنار

 .ايستيم

 :گم مي ساحل به رو

 كيه؟ خانوم اون ـ

 .مامانم مامان الدنم، مامان ـ

 :گم مي و اندازم مي خانوم الدن ظريف ي جثه به نگاهي

 .بودي نزده حرفي اش درباره ـ
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 .سينا به برسه چه لرزه، مي داره دستام منم! باران واي. بود نيومده پيش بحثي حاال تا آخه ـ

 .افته مي سينا باباي و مامان يه نگام. شه مي اذيت پام كوچولو يه. پايين ريم مي ها پله از هم با

 تو گيره مي رو دستم. خوبيه خانوم بزرگشم مادر. كنه مي بوسم محبت با مامانش. كنه مي معرفي بهشون رو من ساحل

 .چشماشه ته بزرگ غم يه كنم مي حس. ده مي فشار و دستش

 نگامون داره پرده پشت از. توشه سينا كه اتاقي ي پنجره سمت ره مي نگام. نيست ولي گردم مي رسول دايي دنبال چشم با

 .كنه مي

 رو دو هر. نازن و شيرين تا دو اين قدر چه كه واي. بغلشن تو هاش فنج تا دو. كنم مي روبوسي باهاش و سيما سمت رم مي

 .خنده مي پدرام ولي كنه، مي دراز مامانش براي رو دستاش و شه مي بلند پرهام ي گريه. بغلم تو گيرم مي

 :گم مي و سيما طرف گيرم مي رو پرهام

 .خودمه دوماد. مونه مي من پيش هم خوشگله آقا اين. بگير غرغروتو پسر ـ

 :گه مي و كنه مي دراز رو دستش سيما

 .من بشم خوشگلم پسر آقا فداي جان، مامان بيا ـ

 :ده مي ادامه من به رو

 .بكش رو من ي خوشگله پسر ي نقشه بشين بعد كن، پيدا رو باباش اول ـ

 :گم مي دلم تو

 .شده پيدا كه نداري خبر ـ

 . گيره مي ام خنده فكرم از خودم

 تازه دندوناش از تا دو! رو هاش لثه! جان اي. كنه مي شيطوني و زنه مي پا و دست بغلم تو داره. اندازم مي پدرام به نگاهي

 .بوسمش مي محكم و صورتم به چسبونم مي رو صورتش. اومده در
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 .آرومه باباش و مامان بغل تو فقط و گيره مي بهونه همه بغل كه پرهام برعكس روئه، خوش قدر چه. خنده مي غش غش

 .باال ريم مي كم كم

 :گم مي بهشون رو

 .شرمنده كنه، مي آماده رو پذيرايي وسايل داره. جا اين نيومد ماماني كه ببخشيد ـ

 :خانوم الدن

 .دخترم شديم شما ي شرمنده كه كنيم عذرخواهي بايد ما مادر، شرمنده دشمنت ـ

 :گه مي تند تند كه شنوم مي رو ماماني صداي

 .اومدم اومدم، ـ

 .شه مي ظاهر در جلوي ماماني و عقب شه مي كشيده ويال ورودي در

 .پره مي كمي رنگش و شه مي خشك الدن مامان رو نگاش. اندازه مي مهمونا به كلي نگاهي و كنه مي سالم

 دهانش. ديدنيه اونم ي قيافه. افته مي شاهين به نگام. نيست ماماني از بهتر اونم وضعيت. الدن مامان رو دم مي سر رو نگام

. كرده فرق شون قيافه هم ساحل باباي و مامان. چرخونم مي دوباره رو چشمام. كنه مي نگاه ماماني به داره و مونده باز نيمه

 و فربد. نداره تا دو ما از كمي دست هم سيما. كنه مي حالجي رو بقيه رفتار داره و گيجه من مث. ساحل رو چرخه مي نگام

 .كنن مي نگاه بقيه و ماماني به دارن تعجب با هم باربد

 .يان مي خودشون به و خورن مي تكون جاشون تو همه پدرام، ي بازيگوشانه و بلند ي خنده با

 :گه مي ترديد با و كنه مي جاش به جا كمي و ره مي عينكش طرف به خانوم الدن دست

 !رضوان؟ ـ

 :گه مي تعجبه، از پر كه لحني با و حالت همون تو ماماني
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 !دن؟.... ال ـ

 . تاست دو اين بين اردالن رضوان، و الدن. رضوان الدن،. كنم مي حالجي ذهنم تو رو اسامي تا كشه مي طول ثانيه چند

 .ام شونه رو ذارم مي رو پدرام سر

 دوباره ديدار از حاصل كردم فكر من كه نگاهي همون. فهمم مي رو شركتش تو رو شاهين متعجب نگاه اون دليل دارم تازه

 .همينه دوباره، ديدار از منظورم. گرفته پارك تو رو من كه پسري همون شاهين كردم مي فكر من موقع اون خب. اس

 مجهوالت فهمه مي آدم. ها خوبه نوشتنم. صورت تركيب همون و ها چشم همون. بوده ماماني به من شباهت نگاه، اون دليل

 !كجاست زندگيش

 .كنار ره مي در جلوي از و پايين اندازه مي رو سرش. كشه مي روسريش به دستي ماماني

 :گه مي لرزون صدايي با

 . داخل بفرمايين ـ

 مي برق داره چشماش. افته مي پس خوشي از داره هم و متعجبه هم چرا دونم نمي. اندازيم مي هم به نگاهي ساحل و من

 :گم مي و شه مي برابر دو تعجبم. زنه

 شده؟ چيزي ـ

 من؟ ناتني دايي دختر شي مي تو يعني نه، نه ـ

 :گم مي و دم مي تكون ترديد با رو سرم

 . باشه جوري اين كنم فكر ـ

 .ندارن خبر هيچي از بدبختا اون خب. كنن مي نگامون دارن واج و هاج باربد و فربد

 .شكنه مي رو سكوت كه پدرامه و پرهام نمك با صداي فقط. شوكن تو انگار همه. زنه نمي حرف كسي و كرده سكوت جمع



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧٣۴ 

 كه دوست تا دو. زنن مي حرف هم با چشماشون راه از دارن انگار. شدن خيره هم به خانوم الدن و ماماني. نشستيم مبل رو

 كل، به طرفه، يه و طرفه دو عشق و ساده ظاهر به ازدواج يه سر كه قديمي دوست تا دو. فهمن مي رو هم حرفاي خوبي به

 .راحتي همين به. ديگه هم هووي شدن و پاشيد هم از شون دوستي

 بايد فاميل. اس مسخره. متنفرم ازش هميشه كه چيزي اَه،. فاميلي ازدواج! جالب چه من؟ ي عمه پسر شه مي سينا يعني

 ....تا كنم مي كاري هر. بكشم دست تونم نمي من ولي نكنه تغيير كه بهتره نسبتا كه اينه منظورم. بمونه فاميل

 افته مي چشمام و باال گيرم مي رو سرم. كنه مي صدام آروم و جلوم گرفته رو شربت سيني. يام مي خودم به فربد صداي با

 .كنم برخورد باهاش بايد جوري چه دونم نمي واقعا. كنم مي تشكر لب زير و دارم مي بر ليوان يه. غمگينش هاي چشم به

. ها بوده تيپ خوش هم ما بزرگ بابا. مونه مي ثابت اردالن بابا عكس رو و چرخه مي اطراف ديواراي رو خانوم الدن نگاه

 دقت. باره مي اش چهره از زيبايي و اقتدار ولي قديميه، خيلي عكس كه اين با. بشكنن دست و سر براش دخترا داشته حق

 .  سيناست شبيه قدر چه بينم مي كنم، مي كه

 :گه مي گوشم دم ساحل

 .دايي دختر بيام كنار موضوع اين با تونستم تر راحت شدم، شوكه مدت اين تو انقدر ـ

 افتاده برام منتظره غير و عجيب اتفاقاي انقدر. مدته دراز خواب يه اينا ي همه بگن بهم تا ام آماده ديگه من خدا، به آره ـ

 من، فراموشي و تصادف افتاد، براش كه اتفاقي سينا، پيش رفتن ام، خانواده موضوع كانادا، به رفتنم. عاديه برام يكي اين كه

 يكي زندگي كامله، آرامش با و آروم آرومِ يكي زندگي. حكمتيه چه دونم نمي من. ديگه چيز تا هزار و مون دوباره ديدار

 .اس حادثه و اتفاق از پر من مث ديگه،

 خوشحالي و تعجب شون چهره تو شدن؟ جوري اين اينا چرا وا. كنه مي نگاه من به خيره و باال ياد مي ماماني سر يهو

 .شده تركيب

 :گم مي و ساحل سر به كنم مي نزديك رو سرم

 .كنن تحمل هم رو سينا بودن زنده شوك بايد مامانت، طفلكي ـ
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 .كنه مي تاييد رو حرفم خوشحال لبخندي با ساحل

 خوان مي جوري چه دونم نمي من. نداره كارمون به كاري هم كسي و زنيم مي حرف هم با ساحل و من تنها. سنگينه جو

 .وسط بكشن رو سينا بحث

 .كرده خودش به مشغول رو ذهنم وقته خيلي كه پرسم مي رو سوالي

 ساحل؟ ـ

 هوم؟ ـ

 كيه؟ شهرام ـ

 :گه مي و توهم ره مي اخماش

 شنيدي؟ رو اسمش كجا از تو ـ

 .... فقط تو بهت، گم مي ـ

 از من)(طرف دو بزرگ هاي نوه.(رسيده ذهنم به كه كنم مي فكر چيزي به شده گرد هايي چشم با و كنم مي قطع رو حرفم

 )شده فوت پسره شنيدم بقيه

 ساحل به بهت با و كنم مي جا به جا كمي.... رو پدرام بعدش ولي مرده كردن مي فكر سيناست كه خانوم الدن ي نوه.... ولي

 .كنم مي نگاه

 :ساحل

 شده؟ چي ـ

 .شنوم مي رو ماماني صداي بزنم، حرفي كه اين از قبل

 .هستن ما آشناهاي از باران، دوست جان، ساحل ي خانواده دونستيم نمي ما اومدين، خوش خيلي ـ
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 الدن ي چهره و مهمونا رو نگاش كنه، مي بلند كه رو سرش. پايينه سرش. تو ياد مي دايي و شه مي باز ويال در موقع همون

 .شه مي خشك خانوم

 يعني شه؟ مي مگه آخه. گم مي آفرين خودم به دلم تو. بينم مي رو قديمي حس يه چشماش، ته. پريده كمي دايي رنگ

 ! بدي حس چه! من خداي واي بوده؟ دوستش زن عاشق دايي

 . قديمي و جديد حرف از دلتنگي،پر از پر نگاهي تابلوئه خيلي آخه فهميدن، هم بقيه قطعا

 .پايين اندازه مي رو سرش و كنه مي اخم دايي ثانيه، چند از بعد

 :ماماني

 .شون خانواده با هستن جان الدن جان، رسول اومدي خوش ـ

 :دايي

 .آوردم جا به بله ـ

 .جونن ساحل اقوام ـ

 :گه مي تعجب با و كنه مي بلند رو سرش دايي

 جدي؟ ـ

 احتماال. بپرسم نشده. گم مي رو دايي نه؟ يا كرده ازدواج دونم نمي. مبال از يكي رو شينه مي و اندازه مي جمع به نگاهي

 ! عشقه ي اسطوره مجرده؟ االن تا الدن به اش عالقه خاطر به يعني. ديگه نزده هاش بچه و خانوم از حرفي كه مجرده

 :گه مي خانوم الدن به رو ماماني

 .الدن دارم حرف باهات بريم، بيا پاشو پاشو، ـ

 .شن مي ماماني اتاق وارد هم دست در دست قدمي، دوست تا دو. شه مي بلند جاش از مكث كمي با خانوم الدن
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 .زنن مي گيج همچنان باربد و فربد. بيرون ده مي رو نفسش دايي

 .ديم مي تكون براش رو سرمون هم ما. بگه خواد مي دونم مي. ده مي رو تكون سرش و اندازه مي ما به نگاهي ساحل

 :گه مي شاهين و سيما باباش، مامانش، به رو ساحل

 ولي. كنين نمي باور دونم مي. شين مي شوكه دونم مي. بدم بهتون رو خبري يه تا جا اين بياين گفتم من راستش راستش، ـ

 .... كه فهميدم و ديدمش ببينمش، خودم هاي چشم با تا اومدم من. راسته خدا به

 :گه مي شاهين و كنه مي مكث ساحل

 افتاده؟ اتفاقي ساحل؟ شده چي ـ

 ولي ندارم، زدن حرف قدرت رسيده، ذهنم به كه فكري سر هنوز منم. كنه مي نگاه من به. بده ادامه تونه نمي ديگه ساحل

 .بزنم حرف درست و نلرزه صدام تا بكنم رو تالشم نهايت كنم مي سعي و دم مي قورت رو دهنم آب

 :گم مي جمع به رو

 .خوبيه خيلي اتفاق ـ

 .منه رو كنجكاوشون نگاه

 .... سينا ـ

 :گه مي هولكي هول شاهين

 شده؟ پيدا جسدش شده؟ چي ـ

 :گم مي و زنم مي آرومي لبخند

 .اس زنده سينا بگير، گاز رو زبونت نكنه، خدا ـ

 .كردم راحت رو جمع يه و گفتم. گفتم باالخره. بيرون دم مي فشار با رو نفسم
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 .دستش تو گيره مي رو هاش شونه و و مامانش كنار ره مي ساحل. شدن ساكت همه

 :گه مي لرزون صدايي با شاهين

 باران؟ گي مي داري چي ـ

 بگيم نداري، باور. ويالست همين هاي اتاق از يكي تو. ماست پيش هم االن و اس زنده سينا شاهين، گم مي راست خدا به ـ

 .ببينيش خودت هاي چشم با تا بياد

 :گه مي گريه با خانوم بهار

 نه؟ گين، مي دروغ دارين ـ

 :فربد

 .كنيم مي صداش االن خدا، به نه ـ

 .بيرون بياد سينا و بشه باز اتاق در تا شده چشم بدنشون تمام و كردن سكوت همه. زنه مي صدا رو سينا اسم بلند باربد

. شده گرد ديدنش با همه هاي چشم. شه مي ظاهر در روي به رو سينا. شه مي باز در و پايين شه مي كشيده در ي دستگيره

 .ديگه هم رو افته مي چشماش و كنه مي غش بعد و ياد مي خانوم بهار ي ناله صداي. زنه نمي حرف كس هيچ

 :زنه مي صداش و خانوم بهار صورت طرف دو ذاره مي رو دستاش سريع ساحل

 .بهار مامان مامان، ـ

 بهار صورت رو پاشن مي آب كمي. گرده مي بر آب بطري يه و قند آب ليوان يه با و آشپزخونه تو ره مي سريع باربد

 مي جاش به جا و بوسم مي رو پدرام. كنه مي صدا رو سينا اسم لب زير و اومده هوش به. دن مي قند آب بهش و خانوم

 نيمه چشماش. ساحل به اش تكيه و مبله رو خانوم بهار. رسونه مي خانوم بهار به رو خودش محكم، هايي قدم با سينا. كنم

 دستش تو رو دستاش ترديد، با و خانوم بهار كنار شينه مي سينا. شه مي بازتر چشماش. شه مي هوشيار سينا، ديدن با و باز

 :زنه مي صدا رو اسمش آروم خيلي و كنه مي نگاه سينا صورت به كمي خانوم بهار. گيره مي
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 !سينا ـ

 مي گم سينا بغل تو خانوم بهار. بوسه مي رو سرش و بغلش تو كشدش مي آروم مادرش، زبون از اسمش شنيدن با سينا

 تو اشك. ده مي فشار خودش به رو سينا و كنه مي گريه بلند بلند. شه مي بلند اش گريه صداي ثانيه، چند از بعد و شه

 دوشون هر هاي چشم. بيرون ياد مي عجله با خانوم الدن و شه مي باز ماماني اتاق در موقع همون. زنه مي حلقه چشمم

 .زنن مي هم لبخند ولي كردن گريه معلومه. ملتهبه و قرمز

 .كنه آرومش تا كنه مي بغل رو سرش ماماني. كردن گريه به كنه مي شروع و كنه مي نگاه سينا به خانوم الدن

 .شه مي خيره سينا به شوق با و عقب كشه مي رو خودش خانوم بهار دقيقه، چند از بعد

 خوشحالم،. خوشحالم خيلي من و اومدن بيرون شوك از همه حاال. شه مي عوض كم كم جو و كنن مي بغل رو سينا همه

 !بوديم هم مال اول همون از سينا، و من فهميدم چون

 رو اشكاي. سمتم ياد مي و ساحل بغل تو ذاره مي برده، خوابش كه رو پرهام سيما،. شه مي اخالق بد داره كم كم پدرام

 :گه مي و باال كشه مي رو بينيش. كنه مي پاك رو اش گونه

 .شده عنق ياد، مي خوابش باران، من بدش ـ

 .مامانش به دمش مي و بوسم مي رو اش گونه

. سينا جلوي ياد مي و شه مي بلند جاش از آروم. كنه مي نگاش داره جوري همين شاهين و نشسته مبل رو چنان هم سينا

 .شه مي بلند جاش از آروم و كنه مي ول رو خانوم بهار دست سينا. اش شونه رو ذاره مي رو دستش

 :شاهين

 عمويي؟ بودي كجا ـ

 !ها جالبه كوچكتره، برادرزاده از عمو

 .نشن سرازير اشكاش تا كنه مي كنترل رو خودش شاهين. رن مي فرو هم بغل تو آروم
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 :ساحل

 بسه،. گيرين مي هم اي آبغوره قدر چه. بشين خيال بي ديگه خدا رو تو. هندي فيلم خط تو زديم ساعته يه بابا، كنين جمع

 .كنيم باز مغازه يه بايد

 :گه مي ماماني به و شه مي بلند جاش از باربد، با پچ پچ كلي از بعد فربد

 بياين؟ لحظه يه شه مي ماماني، ـ

 :گه مي و اندازه مي جمع به نگاهي ماماني

 .داره كارم چي ببينم رم مي ببخشيد، ـ

 ولي. خنده مي داره باربد هاي چشم چرا دونستم مي و بودم جريان در االن نداشتم، مشكلي فربد با اگه كرده، گل فضوليم

 . بد چه! دونم نمي حاال

 كنار ياد مي سيما. كنه مي گريه داره چنان هم خانوم بهار. بزنه رو حرفش فربد تا اتاقا از يكي تو رن مي فربد و ماماني

 :گه مي و شينه مي شاهين

 .بودن خسته خيلي هام بچه. خوابيدن ـ

 .نمونه مادر ـ

 .ام نمونه كه چي پس ـ

 :شاهين

 .نداره همتا من خانوم ـ

 .ده مي داشتني دوست و مردونه لبخند يه با رو جوابش هم شاهين. كنه مي نگاش لبخند با سيما

 :گم مي آروم
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 .شانس بده خدا ـ

 :گه مي كه شنوم مي گوشم كنار رو سينا صداي

 .باران وايستاده پشتت خوشگل و تيپ خوش شانس يه ـ

 :گم مي و سمتش چرخونم مي رو سرم

 .كن تعريف خودت از كمي ـ

 . كرده خم رو كمرش و مبل رو گذاشته رو آرنجش

 .هستم تعريفي خب ـ

 و چرخونم مي رو سرم. زنيم مي حرف هم با داريم كه هستيم سينا و من فقط و شدن ساكت همه. كنم مي تيز رو گوشام

 .كنه مي نگامون داري معني لبخند با داره. افته مي خانوم بهار به نگام

 بيشتر سينا از رو ام فاصله كمي. نشم ضايع اين از بيشتر تا پايين اندازم مي رو سرم. ضايعم من قدر چه سرم، بر خاك واي

 .كنم مي

 شده؟ چي يعني خوشحاله، هم ماماني و زنه مي شادي و آروم لبخند فربد. كنم بلند رو سرم شه مي باعث اتاق در صداي

 فربد. كنه مي نگاه فربد به و باال ياره مي رو سرش شماره، به كردن نگاه با. خوره مي زنگ باربد رو گوشي موقع همون

 .شه مي بلند جاش از ببخشيد يه با باربد و زنه مي بهش چشمك

 !نبود جوري اين كه باربد مشكوكن؟ انقدر اينا چرا! خــــدا

 :سينا

 .... كنج.... كنج از نميري ـ

 .ياد نمي يادش چيزي و كنه مي فكر كمي
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 :سينا

 باران؟ بود چي ـ

 بود؟ چي چي، ـ

 .ساختيمش هم با گفتي كه اي كلمه همون ـ

 ! كنجدرول آها ـ

 ! كنجدرولي از نميري همين، آره ـ

 دادم؟ رو بهت دوباره ـ

 :گه مي خنده با

 . كني مي فكر باربد رفتار به داري دونم مي كه من ـ

 :گم مي و اندازم مي باال رو ام شونه

 چي؟ كه خب ـ

 ! بود دخترش دوست كه اين كه، ـ

 :گم مي بلند تقريبا صدايي با

 !گفتي؟ چي تو! چيـــــي؟ ـ

 كه باربد آخه باربد؟ دختر؟ دوست و باربد. زنم مي مصنوعي لبخندي. چرخه مي طرفمون به همه سر دوباره من، صداي با

 يارم مي در كاسه از رو چشات. زد هم چشمكي چه. كرد درش به راه از فربد، اين پيش رفت روز چند. نبود خطا اين تو

 ما و داده مي انجام رو كاراش زيركي زير ايشون نخير، نگو مونده، كاله بي دادشم سر كردم مي فكر كه بگو رو من. فربد

 .بوديم خبر بي هم
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 .كنارش هم ماماني و جاش سر شينه مي فربد

 :ماماني

 .... من كه نباشه درست االن شايد ـ

 :كنه مي قطع رو ماماني حرف باربد، صداي

 .دادم مي جواب بايد بود، همكارام از يكي. كردم ترك رو جمع كه ببخشيد ـ

 :گم مي دلم تو

 !بود همكارت ات، نداشته ي عمه جون آره ـ

 .شده هم دروغگو چه. بيرون داد رو نفسش و فربد كنار نشست رفت

 :سينا

 .بافه مي هم پرتايي و چرت چه مارمولك، اي ـ

 :گم مي لب زير

 .گي مي اشتباه شايد بوده؟ كي خط پشت دوني مي كجا از تو ـ

 . مونثه خط، پشت فرد بود معلوم فربد، چشمك و باربد نگاه از گفتن، بهم خودشون ـ

 .تا دو اين با دونم مي من ـ

 :گه مي ماماني به رو باربد

 .كردم قطع رو حرفتون كه ماماني ببخشيد ـ

 :ماماني

 .پسرم نداره اشكال ـ
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 :ده مي ادامه جمع به رو

. بود داشته نگه رو خودش خيلي هم مدت اين تو! باشه دور ازش جان ساحل بياره طاقت تونه نمي ديگه من فربد راستش ـ

 كمتر خاطر به هم و دوستش موندن زنده خاطر به هم. كرد مي سير آسمونا تو فربد اس، زنده جان سينا فهميديم وقتي

 خواهرش شوهر و خواهرش به االن. كنه بيان رو اش خواسته تر سريع چه هر كه هوله خيلي. شما ي خانواده عذاب شدن

 ساحل جا همين ما كه گرفت اجازه ازشون و زد زنگ كردن، تموم براش رو مادري و پدر حق و مادرشن و پدر جاي كه

 !كنيم خواستگاري فربد، براي رو جان

 و يهويي انقدر چرا كنه؟ صبر ديگه روز چند تونه نمي فربد يعني شه؟ مي مگه آخه. افتادنه درحال فكم. كردن سكوت همه

 مقدمه؟ بي

 خيلي صحنه اين انگار. كنه مي پاك رو پيشونيش رو عرقاي و داره مي بر كاغذي دستمال ميز روي از و شه مي خم فربد

 مي عرق روش و سر از شُرشُر! نگرفته قرار موقعيت اين تو حاال تا داره، كه رويي اين با فربد كنم مي حس. عجيبه برام

 .بينم مي خوبي به رو دستاش لرزش. كنه مي پاك هي و ريزه

 دستش انگشتاي با داره. دورش ريخته خوشگلش موهاي و پايينه سرش. نشسته مامانش كنار. ساحل رو چرخه مي نگام

 .شده سرخ سرخِ و كنه مي بازي

 . اين از اينم و باربد از اون بوده، چي جريان بگو پس هوله؟ اينقدر فربد يعني

 :ماماني

 .بكنن رو فكراشون جان ساحل و بشه مطرح جا اين گفتم ولي. برسيم خدمت بايد ما دونم مي البته ـ

 :خانوم بهار

 . خانوم رضوان شديم شوكه ما واال ـ

 .كرديم بيان رو اين موقعيت اين تو ما كه ببخشي بايد شما. دونم مي دخترم، دونم مي ـ

 :الدن
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 .كردي خوب جان، رضوان نه ـ

 :گه مي و اندازه مي تا دو ما به نگاهي خانوم الدن

 .باشن داشته مراسم اين به نياز كه هستن جا اين هم ديگه نفر دو ساحل، و فربد بر عالوه كنم فكر من ـ

 :گم مي تمام خونسردي و نفس به اعتماد با

 مراسمي؟ چه ـ

 :گه مي و كنه مي اي خنده خانوم الدن

 ! ديگه خواستگاري جون، دختر كجاست حواست ـ

 مي گاز رو لبم آروم و پايين اندازم مي دخترونه شرمي با رو سرم. نفهميدم خرفت، من و بوده چي منظورش فهمم مي تازه

 .گيرم

 :گه مي داره، خنده ي مايه ته كه صدايي با سينا

 من؟ خانوم عروس داري بدبختت لب كار به كار چي ياد مي خون نكن، ـ

 . گيرم مي گاز تر محكم رو لبم

 مي فشار هم رو محكم رو چشمام. ندارم ساحل از كمي دست منم حاال. شه مي بلند سالن كنار و گوشه از خنده ريز صداي

 سرش خجالت كال. كنه مي فرق فربد با سينا. كنن مي بازي هم با دارن دستم انگشتاي. بشه كاسته هيجانم از كمي تا دم

 .بريزه عرق بخواد كه شه نمي

 ي دهنده نشون رفتار اين. كردم مي برخورد جوري اين نبايد من. گرفته حرصم واكنشم از. كنم مي باز آروم و چشمام

 .بشه كاسته درونم التهاب از تا كشم مي عميق نفس. كنم مي آروم رو دستام. منه ضعف

 :گه مي خنده با خانوم بهار

 .گيريم مي ازتون هم يكي بهتون، ديم مي دختر يه ـ
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 :باربد

 .اس عادالنه ـ

 .رم مي مي استرس از دارم بيچاره من و شارژه شارژ خودش. زهرمار و اس عادالنه

 :خانوم الدن

 .خوان مي چي و گذره مي چي دلشون تو معلومه اينا تاي چهار هر ي قيافه از ـ

 :خانوم بهار

 چون. نداشتن خوبي زندگي مطمئنا شدن، نمي هم عاشق اگر. شدن هم عاشق قبل از باران، و سينا كه خوشحالم خيلي من ـ

 .بودن هم مال قبل از اينا

 :ماماني

 .شماست پسر همون سينا، آقا كه شديم متوجه امروز هم ما ـ

 :خانوم الدن

 .شم نمي شما ي شرمنده ديگه من و هست سينا كه خوشحالم ـ

 :ماماني

 .عزيزم شرمنده دشمنت ـ

 :ده مي ادامه جمع به رو

 بزنن؟ هم با رو حرفاشون دين مي اجازه شما حاال ـ

 :خانوم الدن

 .شماست دست هم ما ي اجازه ـ
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 :ماماني

 .حياط تو برين بزنين، رو حرفاتون برين پاشين ـ

 رو من بشه جوري اين امروز كردم نمي هم رو فكرش اصال جالبه، برام. خروجي در سمت افتيم مي راه تامون چهار هر

 . فربد براي رو ساحل و كنن خواستگاري سينا براي

 سر. منه مث دونم مي. داره استرس اونم. دم مي تكون سر ساحل براي كنم، نگاه فربد به كه اين بدون. رسيم مي ها پله به

 .همدرديه براي جورايي يه دادنم تكون

 :گه مي سينا به رو فربد

 .بزنيم رو حرفامون طرف اين ريم مي ما ـ

 .رم مي دنبالش حرفي هيچ بدون منم. حياط چپ سمت ره مي ها، پله از رفتن پايين از بعد و ده مي تكون رو سرش سينا

 رو ذارم مي رو سرم و كنم مي آويزون زنجيرش به رو دستم. شينم مي روش و درختاست وسط كه تابي سمت رم مي آروم

 سينا. كنم مي باز رو چشمام. كنه مي حركت داره تاب كنم مي احساس ثانيه، چند از بعد. بندم مي رو چشمام آروم و دستم

 .ده مي هلم داره و وايستاده پشتم

 :سينا

 كنن؟ خواستگاري ازت برنامه بي و ناگهاني انقدر و امروز كردي مي رو فكرش باران؟ داري حسي چه ـ

 :گم مي آروم صدايي با

 ! نه ـ

 :گه مي مدتي از بعد

 .بزن رو حرفات كنيم، سكوت تا جا اين نيومديم ما نداري؟ حرفي تو ـ

 :گم مي و ايستم مي روش به رو و پايين يام مي. شم مي پياده ازش و دارم مي نگه پام با رو تاب
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 .... تو به شدم مجبور زندگيم براي و شرايطي يه طبق من. بشه خبر با ما قبلي ي رابطه از كسي خوام نمي من من ـ

 .بگم سخته برام كنم، مي سكوت

 :گه مي خودش

 آره؟ بشي، محرم من به ـ

 . آره ـ

 .مونه مي دونن، مي كه همينايي بين موضوع. خانومم نباش نگران ـ

 .... بقيه ولي دونه مي ساحل ـ

 .بفهمن ذاريم نمي نباش، نگران ـ

 :كنم مي صداش و پايين اندازم مي رو سرم

  سينا؟ ـ

 :گه مي و كنه مي نگاه بهم شيطون لبخند يه با. ده مي قرارش صورتم روي به رو و پايين ياره مي رو سرش

  سينا؟ جون ـ

 .شم مي مور مور. خوره مي صورتم به گرمش نفساي

 من كرد، مي بحث كه كسي اون. كرديم بحث هم با جان باران و جان سينا سر كه افتم مي خاطراتم از قسمت اون ياد يهو

 . نيست يادم هيچي كه چرا. كردن مي بحث باران و سينا. نبودم

 .شم مي خيره بهش جسارت با ولي كشم مي خجالت. شينه مي لبم كنج لبخندي

 .كنيم ازدواج مون حافظه برگشتن از بعد خوام مي من ـ

 :گه مي گرفته صدايي با و شه مي جدي
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 چيه؟ ما تكليف وقت اون نگشت، بر هم ديگه سال ده تا تو ي حافظه شايد باران؟ گي مي داري چي ـ

 .نيستا بدم رسن، مي هم به سال ده از بعد كه شيم مي زوجي ـ

 :گه مي و ده مي تكيه نزديكمون كه درختي به و زنه مي چنگ خوشگلش موهاي به كالفه. عقب كشه مي رو سرش

 خيالم جوري اون. زنم مي بال بال دارم داشتنت لحظه يه براي من خواي؟ مي من از چي دوني مي تو باران، ندارم شوخي ـ

 .خواي مي من از چي داري بفهم. بذارم بالش روي رو سرم آرامش با شب يه تونم نمي و نيست راحت

 :گم مي خجالت با

 خاطرات تمام آوري ياد با خوام مي من فهمي؟ مي. سينا باشم باهات ام، حافظه آوردن دست به از قبل تونم نمي من من، ـ

 .... گذشته

 :گه مي و كنه مي قطع رو حرفم

 باران؟ ـ

 :گم مي و كنم مي بلند رو سرم

 بله؟ ـ

 :گه مي و درخت تنه رو ذاره مي و كنه مي مشت رو دستاش درخته، به اش تكيه كه حالتي همون تو

 بگم؟ جوري چه تو، و من ـ

 :گه مي و كنه مي بلند رو سرش زمين، به كردن نگاه و مكث كمي از بعد

 .... تو و من بين ـ

 .ديگه بگو رو حرفت سينا، كني مي من من انقدر چرا ـ

 :گه مي درموندگي با



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧۵٠ 

 .بشي ناراحت ترسم مي آخه ـ

 :گم مي و كنم مي ريز رو چشمام

 بگي؟ خواي مي چي مگه ـ

 .خودمونه ي درباره ـ

 .ديگه بگو خب ـ

 :گه مي تند خيلي و بيرون ده مي رو نفسش

 .... و دوستي از خارج منظورم بوده؟ اي رابطه تو و من بين ـ

 آخه! لباسم ي يقه تو ره مي خود به خود سرم. درخت ي تنه به كوبه مي رو اش شده مشت دست و كنه مي قطع رو حرفش

 پرسي؟ مي كه سوال اينم حسابي، مرد

 .... ببخ. بپرسم رو سوالم اي ديگه جور تونستم نمي من ولي ببخشيد شدي؟ ناراحت باران؟ ـ

 :گم مي و كنم مي قطع رو حرفش

 ! نه بگم، بايد هم سوالت جواب در. نيست عذرخواهي به نيازي. گي مي چي فهمم مي من. بدوني بايد تو نه، نه ـ

 .باال يارم مي رو سرم آروم و بيرون دم مي رو نفسم

 :گه مي و بيرون ده مي رو نفسش

 بياد و برسه راه از يكي تا بشينم و بذارم دست رو دست جوري همين تونم نمي من. بكن من حال به فكري يه حداقل ـ

 .خواستگاريت

 . نيست راهي هيچ شه، نمي ـ

 :گه مي و باال ياره مي رو سرش
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 .هست راه يه چرا ـ

 !قبليه راه همون كه اين نه.... و كنم عقد سينا با نخوام اگه من. كنم مي فكر كمي

 :گم مي محكم صدايي با و باال يارم مي رو دستم. بگه خواد مي چي فهمم مي

 .عنوان هيچ به. نزن حرفشم نه، ـ

 :گه مي و شه مي خالي بادش سوراخ، بادكنك يه عين

 ....هيچي و بودي من با ماه چند كه تو نه؟ چرا آخه ـ

 ! گفتم كه همين نه، كنم مي خواهش سينا، ـ

 . برگشت مون حافظه كه وقتي براي بذاريم رو عروسي. كنيم عقد حداقل پس ـ

  آخه؟ ـ

 دم مي قول بهت من. نه عقد، براي ولي دارم قبول عروسي براي. نيست منطقي حرفت اصال. كن فكر يكم نداره، آخه ـ

 كه همين. باران بسه برام خدا به. بسه برام خودمي، باران مني، خانوم مني، براي بدونم كه همين. نكنم خطا پا از دست

 به. كن قبول. باران بسمه. بسه برام كنم، منتقل بهت رو آرامش و بگيرم رو دستت تونم مي كنم، آرومت تونم مي بدونم

 .باران هيچي. كنم نمي كاري هيچ من نخواي، تو تا. افته نمي بينمون اتفاقي هيچ كه خورم مي قسم شرفم

 :گه مي آروم و شه مي خيره چشمام تو

 .... باش مطمئن. خوردم قسم شرفم به من. كن قبول باران؟ آره كني؟ مي قبول ـ

 :گم مي و كنم مي قطع رو حرفش

 بهت شه مي كه هستي آدمي مدتم، اين آشنايي و هام نوشته طبق. شناسمت مي سينا، كردم زندگي ماه چند باهات من ـ

 .كرد اعتماد

 :گه مي خوشحالي با
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 قبول؟ پس ـ

 .دم مي تكون براش رو سرم بچگونه حالتي با و دم مي ام چونه به چيني. باال يارم مي رو سرم

 .خودش سمت كشدم مي و دستش تو گيره مي رو دستم

 .اش سينه به ده مي فشار رو سرم و كنه مي بغلم خاصي خشونت با

 :كنه مي زمزمه لرزون صدايي با و گوشم كنار

 باران؟ خوشحالم قدر چه دوني نمي. كردي اعتماد بهم بار دومين براي كه ممنون. خانومم ممنونم. عزيزم ممنونم ممنون، ـ

  خوشحالم؟ قدر چه بشي، من خانوم بشي، من مال قرار كه اين از دوني نمي

 .كنه بغلم جوري اين نداشتم توقع. شدم شوكه حركتش از

. عقب كشه مي رو خودش و كنه مي وارد كمرم به خفيفي فشار. بوسه مي ام گونه آروم و صورتم رو كنه مي خم رو سرش

 .گيره مي آتيش هيجان شدن از داره دلم. برام بود بخش لذت. سوزه مي اش بوسه گرماي از ام گونه. دستشه تو دستم

 :گه مي كنه، مي نوازش رو دستم كه حالي در. پايين اندازم مي رو سرم

 .شدم مي شريك تو با رو خوشحاليش بايد. باران بود زندگيم ي لحظه بهترين. كنم كنترل رو خودم نتونستم ـ

 :شنوم مي سرم پشت از رو فربد صداي بدم، جواب كه اين از قبل

 رسيدن؟ اي نتيجه چه به قديمي داماد و عروس ـ

 :گه مي و گيره مي تر محكم رو دستم سينا

 چي؟ شما رسيديم، مي بايد كه اي نتيجه به ـ

 :فربد

 .رسيديم مي بايد كه اي نتيجه به هم ما ـ
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 هم دست تو دستاشون. لباشه رو مليح لبخند يه و انداخته گل ساحل لپاي. كنم مي نگاه بهشون و كنيم مي بلند رو سرم

 از دست هم خواستگاري مراسم تو. فربد نميري اي. افته مي فربد ي چونه به نگام. دارن لب به لبخند دو هر و اس ديگه

 در سينا دست تو از رو دستم. شه مي آبروريزي وگرنه كنم، پاكش و جلو برم بايد. رژيه لبش كنار. داره نمي بر كارا اين

 خودش روي به و ديده شايدم. نكرده دقت رژ لك اين به سينا كنم فكر. ايستم مي فربد و ساحل جلوي رم مي و يارم مي

 .نياورده

 مي جمع رو بنديلم و بار خبره، چه ور اون دونستم مي اگه. نداشتيم باغ ور اون از خبر. بوديم مثبت قدر چه سينا و من

 !زدم مي ديد رو اينا و كردم

 :گم مي آروم كنم، نگاه چشماش تو كه اين بدون و فربد ي چونه سمت برم مي رو دستم

 .نشي رنگي كن جمع رو حواست ـ

 .پايين اندازه مي رو سرش و شه مي تر سرخ ساحل. رژ لك رو كشم مي رو دستم

 :گم مي و خندم مي آروم

 . رفت مي آبرومون وگرنه ديدم من آوردين شانس. االن نه كشيدي، مي خجالت بايد موقع اون ـ

 كشدم مي آروم. داره مي نگهم و گيره مي رو دستم مچ فربد كه سينا، سمت برم گردم مي بر و پايين اندازم مي رو دستم

 :گه مي گوشم تو و جلو ياد مي قدم يه. عقب

 دلخوره؟ دستم از من ي ولوله ـ

 بغلم پشت از و داره مي نگهم تر محكم كه كنم خارج دستش از رو دستم كنم مي سعي و درختا بين چرخونم مي رو نگام و

 .كنه مي

 اين نذار. ندارم رو ناراحتيت طاقت من. باران باشم راحت بذار. نبود خودم دست اختيارم خدا به. ببخشيد ناراحتي؟ ولوله؟ ـ

 .نبود خوب حالم خدا به. عزيزي برام قدر چه دوني مي كه تو. بشه خراب برام روز

 :گم مي و كنم مي باز كمرم دور از رو دستاش
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 همون كه بخششه به اگه. بخشمت بخوام من كه نكردي كاري تو. همين بشه، صاف دلم بايد. نيست من بخشش به نيازي ـ

 واكنشم بودم، نديده ازت رو رفتار اين حاال تا چون شايد. شدم لوس من شايد. نيست صاف دلم ولي. بخشيدمت ديشب

 هم به رو من كه هست قدر اون ولي. نباشه مهمي چيز شايد. بيام كنار خودم با بايد. دارم زمان به نياز ولي دونم، نمي. اينه

 .بريزه

 .شيم مي قدم هم هم با و سينا سمت رم مي بهشه، پشتم كه حالي در

 :سينا

 گفت؟ مي چي ـ

 .زد مي حرف ديشب به راجع هيچي، ـ

 بخشيديش؟ ـ

 .كرد مي پول يه سكه رو من جوري اون ديشب نبايد فربد. نيست بخشش بحث ـ

 .برسه من داد به خدا اوه، اوه ـ

 .انتظارته در بدتر اين از واكنشي بزني، داد سرم دليل بي فربد، مث هم تو اگه ـ

 :گه مي شيطنت با سينا

 .... تو و من وقت اون و اومدن در هم خجالت از حسابي شما، دايي و بنده آبجي مثبتيما، قدر چه ما ـ

 .بوده ديده پس

 .دارن فرق ما با سينا،اونا بسه ـ

 مي حرف هم با دارن همه. داخل يان مي فربد و ساحل سرمون، پشت و تو ريم مي سينا و من اول. كنم مي باز رو سالن در

 . كنن مي قطع رو حرفاشون ما، ديدن با و زنن

 :گه مي خوشحالي با و اندازه مي ما به نگاهي خانوم بهار
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 دخترا؟ بخوريم شيريني شد؟ چي ـ

 .جفتمون سمت ره مي دومون هر نگاه و اندازيم مي هم به نگاه يه ساحل و من

 :گم مي جمع به رو زنه، مي بهم آرومي لبخند سينا

 . شرطه ام خانواده نظر ـ

 :ماماني

 .موافقن شدن، خوشحال خيلي. زدم حرف بهنام و بهادر با من ـ

 .پايين اندازم مي رو سرم

 :خانوم بهار

 بخوريم؟ شيريني جون؟ باران بله ـ

 :گم مي آروم و باال يارم مي رو سرم

 .عمه بگين شما هرچي ـ

 :گه مي آروم و زنه مي خوشگلي لبخند خانوم بهار

 .قربونت به عمه ـ

 :گه مي ساحل به رو ماماني ما، از گرفتن جواب از بعد. شكنه مي رو سكوت بهار عمه لي لي صداي و زنن مي دست همه

 بخوريم؟ رو شما شيريني خانوم؟ عروس شد چي ـ

 .كنن مي بازي هم با انگشتاش بازم و اندازه مي گل هاش گونه. كنه مي سكوت و پايين اندازه مي رو سرش ساحل

 :ساحل

 . بگن ام خانواده چي هر چي، هر ـ
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 .زدن دست به كنن مي شروع همه و كردن لي لي و زدن دست به كنن مي شروع سيما و بهار عمه

 .مبل رو شينيم مي آروم تامون، چهار هر

 :گه مي تا دو ما به رو خانوم الدن

 .داره خوردن شيريني اين كه كنين پخش شيريني پاشين نشستين؟ چرا ببينم، پاشين ـ

 .شيم مي بلند جامون از آروم

 :بهار عمه

 .ساحل بعد و باران اول ـ

 :گه مي عمه كه كنم مخالفت خوام مي

 . خانوم خوشگل نداريم اگرم و اما. بخوريم عروس دست از رو شيريني خوايم مي ـ

 ظرف. شيريني نه و هست ميز رو گلي نه. بيفته اتفاق خواستگاري نبود قرار. نداريم شيريني. ميز سمت رم مي آروم

 نديده حاال تا. رسه مي ساحل نوبت من، از بعد. كنم مي پخش جمع بين رو شكالتا. دستم گيرم مي و دارم مي بر رو شكالت

 !شلواري و كت دوماد بدون و شيريني و گل بدون. بشه برگزار جوري اين خواستگاري بودم

 : گه مي جمع به رو ماماني

 .بعد براي باشه حرفا ي بقيه. كنين استراحت برين بهتره اين، خسته خيلي شما ـ

*** 

 .زنن مي حرف عروسي و عقد قرار ي درباره دارن. شديم جمع هم دور همه دوباره و شده شب

 :سينا

 .بگم رو موضوعي يه بايد من ـ
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 :بهار عمه

 شده؟ چيزي عزيزم، بگو مادر، بگو ـ

 :گه مي و اندازه مي بهم نگاهي سينا

 .بگيريم عروسي مون، حافظه آوردن دست به از بعد و بمونيم عقد فعال گرفتيم تصميم باران و من راستش ـ

 .شن مي ساكت همه

 :بهار عمه

 ....ـآخه

 :سينا

 مشتركمون زندگي وارد قبلي، ي حافظه هيچ بدون و جوري همين خوايم نمي ما. گرفتيم دومون هر كه تصميمي مامان، ـ

 .بشيم

 :بهار عمه

 چي؟ وقت اون نياوردين، دست به رو تون حافظه ديگه سال چند تا تو و باران شايد گن؟ مي چي مردم آخه ـ

. گرفتيم مشتركمون زندگي براي نفرمون دو كه تصميمي. كنيم نمي زندگي اونا حرف براي ما. نيست مهم مردم حرف ـ

 .بگن خوان مي چي هر اونا

 عقد به روز يه تو قرارا. شه مي گذاشته ديگه ماه براي عقدمون قرار. كنيم قانعشون تونيم مي زدن، حرف كلي با باالخره

 .بيايم در هم

*** 

 .مونده مون مراسم تا ديگه كمي. ارتباطم در سينا با تلفن و موبايل طريق از. تهران برگشتيم
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 .فربده هاي همسايه از يكي ارتباطه، در باربد با كه دختري شدم متوجه

 گيره مي شماره اونم از و ده مي بهش رو اش شماره و ياد مي خوشش بودنش خانوم و منش از بينه، مي رو ساره وقتي باربد

 و زنه مي زنگ باربد به روز، چند از بعد ساره روز، اون و بزنه زنگ باربد به موافقه، دوستيشون با اگه خواد مي ازش و

 .كنه مي اعالم رو خودش موافقت

 براي بعد و بشيم آشنا هم با بايد ديگه يكم. زوده فعال گه مي. كنه مي حس دلش تو و عشق داره كم كم كه باربد از اينم

 در باهاش تلفني مدت، اين تو. كنه ول رو كاراش تونه نمي. كانادا برگشته باربد البته. كنيم اقدام ازدواج و خواستگاري

. كردم معرفي بهش رو خودم و زدم زنگ بهش. داد بهم رو شماره اونم. بده بهم رو ساره ي شماره خواستم ازش. ارتباطم

 هاي چشم تو خاصي معصوميت. نشست دلم به. بود خوبي خيلي دختر. ديدمش پيش وقت چند و گذاشتم قرار باهاش

 باربد انتخاب به زدم، حرف باهاش وقتي. نشست مي دل به خيلي ولي. بود ميزه ريزه و كوتاه تقريبا قدش. بود مشكيش

 .گفتم آفرين مارمولك،

 .سيناست اندازم، مي شماره به نگاهي. يام مي بيرون گذشت، كه مدتي اين به فكر از و يام مي خودم به گوشيم صداي با

 جانم؟ ـ

 .گلم سالم ـ

 .خودم عسلي چشم آقاي سالم ـ

 خانوما؟ خانوم اي آماده ـ

 :گم مي و اندازم مي خودم به نگاهي ـ

 .دونم نمي رو فربد ولي ام آماده من ـ

 .پايين بياين دريم، دم ساحل و من ـ

 .فعال عزيزم، باشه ـ
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 .خانومم منتظرم ـ

 لبخند و افته مي نشونم به نگام. كنم مي درست رو شالم و آينه جلوي رم مي. كيفم تو ذارمش مي و كنم مي قطع رو گوشيم

 .زنم مي

 كه بوده اش حلقه انگشت تو اينم كرده، پيداش وقتي گفت مي. داد بهمون رو سينا ي حلقه رسول دايي بوديم، شمال وقتي

 .داشته نگهش و درآورده دستش از دايي

 انداخت نشون و ساحل خواستگاري رفت هم فربد طرفي از. خواستگاريم اومد رسمي صورت به سينا تهران، برگشتيم وقتي

 خودمون رو حلقه خوايم مي گفت اينا عمه به سينا دستم، تو انداختن رو نشون و خواستگاري اومدن كه اين از بعد. دستش

 بودن فربد و ساحل داشتيم، حلقه سينا و من. حلقه خريد براي رفتيم تايي چهار. نيست ها خانواده اومدن به نيازي و بگيريم

 بقيه كه اين بدون داريم، نگه رو، قبلي هاي حلقه همون تونستيم كه شد جوري اين. خريدن رو شون حلقه روز اون كه

 .اومده كجا از ها حلقه اين بشن كنجكاو و بفهمن

 .شم مي خارج اتاقم از و زنم مي خودم به لبخندي

 :گم مي و زنم مي كمرش به آروم. كنه مي درست رو موهاش داره و وايستاده پذيرايي ي آينه جلوي فربد

 .درن دم بريم،. خيال بي خدا، به خوشگلي ـ

 .بوسمش مي و كنم مي بغل رو فريبا مامان پشت از و آشپزخونه تو رم مي

 .درن دم ساحل و سينا. مامان ريم مي فربد و من ـ

 :گه مي آروم و بوسه مي رو صورتم و گرده مي بر

 ديگه؟ رين مي وسايلتون و لباس خريد براي ـ

 ذوق حسابي اين و ذهنم تو ياد مي آشنا هاي صحنه اوقات بعضي مدت، اين تو. زنم مي لبخند و ذارم مي هم رو رو چشمام

 .كنه مي زدم
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 مي آسانسور سوار و كنيم مي خداحافظي فريبا مامان با. دستش تو گيره مي و زنه مي چنگ ميز رو از رو سوييچش فربد

 .ره مي ور موهاش با داره چنان هم برگشتيم، كه ماماني ي خونه از. شيم

 .بيشتره دخترم يه از اداش و ناز ايـــــــش، ـ

 چه؟ من به كني، مي حسادت من به و ريختي بي تو حسود، ـ

 :گم مي و اندازم مي سوييچش به نگاهي

 ياين؟ نمي ما با ـ

 .يام مي ساحل با منم برو، سينا با تو نه، ـ

 رم مي در همون از منم. بيرون بره مي رو ماشينش و كنه مي باز ريموت با رو پاركينگ در فربد. شيم مي پياده آسانسور از

 .بيرون

 يه از انگار. زنه مي برق داره زيادي سينا هاي چشم كنم مي حس پرسي، احوال و سالم از بعد و شن مي پياده سينا و ساحل

 .خوشحاله چيزي

 :سينا به رو فربد

 .يام مي هم با ساحل و من ـ

 ديگه؟.... پاساژ بريم باشه، ـ

 :من

 .خوبه لباساش گن مي آره، ـ

 :گه مي تا دو ما به رو فربد

 لباساتون؟ باشه هم مث خواين مي ـ
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 :گيم مي هم با دو هر و اندازيم مي هم به نگاهي ساحل و من

 .باشه هم عين بايد هم تا دو شما لباساي تا، دو ما بر عالوه ـ

 :سينا

 .زياده حرفا اين واسه وقت بريم، شين سوار حاال ـ

 .سينا كنار شينم مي و كنم مي باز رو جلو در منم و فربد پيش ره مي ساحل

 :گه مي آروم و شه مي متمايل سمتم به كمي

 !خودم؟ روحاني همسر احوال ـ

 :گم مي و سمتش گردم مي بر تعجب با

 گفتي؟ چي تو ـ

 :گه مي كنه، مي عوض رو دنده كه حالي در عقب، كشه مي كمي و خنده مي

 !خودم؟ روحاني همسر احوال گفتم ـ

 .سمتش گردم مي بر شده گشاد هايي چشم با و دهنم جلوي ذارم مي رو دستم

 ....يعني سينا ـ

 :گه مي و خنده مي بلند

 تو ياد مي داره هايي صحنه يه هم االن نه؟ مگه ميومد، يادم چيزايي يه بايد من كه باالخره خب داشت؟ تعجب انقدر يعني ـ

 .ياد مي يادم داره هم مكالماتمون از بعضي. ذهنم

 .كنه مي نگام عينكش باالي از و پايين گيره مي كمي رو سرش. سمتم گردونه مي بر رو روش

 باران؟ چيه دوني مي ـ
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 .رانندگيش به ده مي رو حواسش و گرده مي بر دوباره

 چيه؟... چ ـ

 سابق، مثل درست گم نمي. شي مي قبلت مثل و افته مي جا برام ات چهره داره كم كم. نكردي تغيير چنان آن نظرم به ـ

 .شي مي خودت شبيه داري ولي

 آدميم يه عكسم و من داد تشخيص شد نمي كه اوال اون مثل. بود شده تر افتاده جا ام چهره مدت، اين تو. گفت مي راست

 جا و تغيير اين متوجه كردم، مي مقايسه قبليم هاي عكس با رو ام قيافه وقتي. بودم شده ام گذشته به شبيه خيلي االن. نبود

 .شدم مي افتادگي

 :سينا

 .عزيزم شو پياده باراني؟ برد خوابت ـ

 هم فربد. نيست انداختنم سوزن جاي و شلوغ معمول طبق تهران خيابوناي. شم مي خيره اطرافم به كمي و پياده ماشين از

 .پاساژ تو ريم مي و افتيم مي راه هم كنار تا چهار هر. كرده پارك سينا ماشين پشت

 :فربد

 نيست؟ نظرتون مد هيچي مدلي؟ چه رنگي؟ چه ـ

 :من

 .بعد تا بندازيم مدال به نگا يه بذار هولي؟ تو انقدر چرا حاال ـ

 كاريش هر. دونم نمي بديه، اخالق خيلي خالصه. ايم كينه من شايدم. كنم صاف فربد با رو دلم تونستم كم كم مدت، اين تو

 .بشم اخت زده، داد سرم جهت بي و خود بي كه كسي با تا كشه مي طول مدتي. كنم تركش تونم نمي بازم كنم، مي

 .افتيم مي فربد و سينا از جلوتر كمي ساحل رو من

 :من
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 ما؟ دايي از خبر چه ـ

 ما؟ داداش از خبر چه ـ

 كنه؟ نمي كه اذيتت من جان خدمتتون، داره سالم ـ

 .شده بيشتر بهم فربد ي عالقه كنم مي حس كشيديم، تايي دو كه اي نقشه اون از بعد بابا، نه ـ

 !بود؟ من فراموشي و خواستگاري از قبل كه اون ـ

 .گفتم كلي منم دونم، مي ـ

 هم شكل كه گرديم مي لباسي دنبال ساحل و من كه اين اول. شده سخت جهت دو از كارمون. كنيم مي پرو لباس كلي

 داريم دوست ما ولي نباشه، مسخره شايدم. نباشه شكل يه لباسامون يكي، مراسممون وقتي اس مسخره نظرم به. باشه

 مون يكي سايز يا و نداره رو سايزمون يا پسندمون، مورد لباس ما، گند شانس از كه اين هم دوم. باشه هم مثل لباسامون

 انتخاب تا دو اون رو لباسا از خيلي. موافقن ما انتخاباي با هم فربد و سينا. ساحل و خودم شانس تو موندم من يعني. داره رو

 .جاست بر پا ما مشكل ولي كردن

 و بود شده هم بر درهم خيلي كارامون. مونده مراسم به ديگه هفته يه از كمتر. بدوزن بديم رو لباس شه نمي هم طرفي از

 كار شد، آماده كه فرضم به. كنن اش آماده تونن نمي بدوزن، رو لباسامون بخوايم اگه. نداشتيم كردن خريد وقت اصال

 .ياد نمي در آب از خوب

 :گفتم ها بچه به رو

 .مونده هم شما شلوار و كت. هيچي به هيچي ولي گرديم مي داريم ساعته چند. بيايم بعد و بخوريم غذا بريم ـ

 :فربد

 .نيست زياد شما مث ما كار ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧۶۴ 

 و بود ساحل برادر سينا. نداشتيم مشكلي لباس بودن باز و مدل لحاظ از. گشتن به كرديم شروع دوباره غذا، خوردن از بعد

 .من دايي فربد

 سنگ اش سينه رو. نازه العاده فوق و داره پف دامنش. زنه مي چشمك بهم جور بد كه افته مي رنگي ياسي لباس به چشمم

 يه و شده كار نگين و سنگ هم بنداش رو. كنه مي خيره خودش به رو چشم و زنه مي برق حسابي دور از. شده كار مليله و

 .خوره مي روش شنل

 :گم مي و دم مي نشون ها بچه به رو لباس دستم با

 طوره؟ چه نظرتون به ـ

 . موافقن تاشون سه هر

 :گه مي و اندازه مي ساعتش به نگاهي فربد

 .بگيريم خياط از رو لباساتون بريم بايد. نداريم وقت زياد ـ

 عقد و محضر بريم جشنمون، از قبل روز دو قراره. بدوزن تا داديم سفارش محضر براي كه لباسايي لباسامون، از منظورش

 .كنيم

 دومون هر سايز خوشبختانه. نشسته دلمون به عجيب. بياره برامون رو لباس خوايم مي فروشنده از و شيم مي مغازه وارد

 .بپوشه اون من، از بعد و بگه رو نظرش بياد ساحل و بپوشم رو لباس من اول شد قرار. داره رو

 .داره جا و بزرگ خيلي پروش شكر رو خدا. بپوشم رو لباس كنه مي كمكم و پرو تو ياد مي باهام ساحل

 .شه مي داده نمايش خوبي به سفيدم پوست. تنمه فيكس لباس. اندازم مي خودم به نگاهي

 :گه مي ذوق با ساحل

 .تا بياد كنم صداش بذار. سينا طفلك. تو شدي ناز قدر چه واي ـ

 :گم مي آروم و پرو اتاق در رو كه دستش رو ذارم مي رو دستم سريع
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 بيني؟ نمي رو من وضع كنم؟ صداش برم رو چي چي ـ

 .شه مي شوهرت ديگه روز چند باران، ديگه نكن ناز ـ

 .بيارم در رو لباس كن كمكم هم حاال. شه مي كه شه مي ـ

 :ياد مي سينا صداي و خوره مي در به اي تقه موقع همون

 .ببينمت كن باز رو در دين؟ مي طولش انقدر چرا باران؟ پوشيدي ـ

 !حتمــــــا چشـــــــم،

 :من

 .يام مي االن ـ

 .اومديم بيرون پرو از مانتوم، پوشيدن و لباس آوردن در از بعد

 :سينا

 .ببينم تنت تو خواستم مي نبود؟ خوب آوردي؟ در رو لباس چرا ـ

 .بيني مي جشن تو بود، خوب ـ

 !حالله نگا يه باران، ديگه نكن اذيت ـ

 .نگاهه يه از بيشتر نيست، نگا يه سر بحث آخه ـ

 :گه مي ساحل به رو فربد

 .ببينم تنت تو بايد رو لباس نكنيا، كارا اين از تو ـ

 همراه و سينا به دم مي رو لباسم منم. شه مي پرو وارد و داره مي بر رو خودش سايز لباس و ده مي تكون رو سرش ساحل

 .شده عروسكا اين عين. ياد مي خيلي هم ساحل به لباس. شم مي ساحل
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 :گه مي ساحل كه بزنم صدا رو فربد خوام مي

 .هم مثل دو هر. بكشه انتظار كمي سينا، مث اونم بذار. نزن صداش نه، ـ

 :گم مي و زنم مي بهش چشمكي

 ديگه؟ كني آب رو ما دايي دل خواي مي شيطون، اي ـ

 .بيشتره هيجانش. دادم انجام رو تو كار ـ

 .شه مي سبز جلومون ناراضي اي چهره با فربد. يايم مي بيرون پرو از

 .گيريم مي رو لباسا فربد، و سينا غرغر با

 :فربد

 ما ذارن نمي حتي اينا وقت اون گيرن، مي لباس دوماداشون ي سليقه به و هماهنگي با عروسا ي همه آخه؟ چي يعني ـ

 .پيشكش نظر. ببينيم تنشون تو رو لباس

 :من

 .فربد نزن غر انقدر ـ

 :سينا

 .داره فرق بقيه با چيزتون همه. ديگه گه مي راست خب ـ

 وسطاي خوام نمي. ساحل هم و من، هم. خوام مي راحت و بلند پاشنه كفش يه. ندارم رو صندل ي حوصله. كفشيم دنبال

 .باشم انرژي پر خوام مي آخر، تا اول از. بشه خسته پاهام و بيارم كم مجلس

 يه زود، خيلي هم اونا. رسيم مي فربد و سينا كفش، و شلوار و كت به و كنيم مي انتخاب هم رو نظرمون مورد هاي كفش

 جور ما لباساي با تا كنيم مي انتخاب هم رو رنگي ياسي پيرهن. براقه كمي اش پارچه. كنن مي انتخاب مشكي شلوار و كت

 ببينيمشون ما نذارن و كنن ناز برامون خواستن مي. ياد مي دوشون هر به. مشكيه و ياسي از تركيبي كراواتشونم. بياد در
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 جاي ذارم مي رو خودم لحظه يه. دارن مي بر شون مسخره شوخي از دست كردنشون، مسخره و ساحل و من غرغر با كه

 .داريم فرق تا دو اين با ما تازه. نداريم اي ديگه ي چاره ولي كنن گله ما كار از دارن حق جورايي يه. تا دو اين

 .گيرن مي كفشاشونم

 .شده تاريك هوا. ريم مي ماشينا سمت به پر، دستايي با

 :فربد

 .بگيريم رو لباساتون بريم سريع ـ

 .شيم مي ماشين سوار

 :سينا

 !باران بدي خيلي ـ

 :گم مي خنده با

 كنيم؟ سورپرايزتون خوايم مي بده شده، آويزون ات لوچه و لب! سينا هاست بچه مثل لحنت ـ

 ما اگه حداقل. شين مي ديگه آدم يه لباس، اين و آرايش همه اون با. بكنين تا دو ما حال به فكري يه بايد شماها آخه ـ

 ....تون چهره لحاظ از فقط ديديم، مي تنتون تو امروز رو لباس

 .سينا شه مي دو توان به سورپرايز ـ

 .كنيم مي حركت خونه سمت به لباسامون، گرفتن و پرو از بعد

 .باال ريم مي هم فربد و من. خونه رن مي و يان نمي باال ساحل و سينا. شيم مي جدا هم از ما ي خونه جلوي

 :گه مي و ده مي تكون سمتم به رو دستش من، ديدن با. زنه مي حرف تلفن با داره مامان

 .دخترم خداحافظ جان مهال گوشي، اومد، اومد، ـ
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 :گه مي و سمتم ياد مي مامان. مبل رو كنم مي پرتش و دارم مي بر سرم رو از رو شالم و مبل رو ذارم مي رو لباسا ساك

 .سالم راستي مهالست، ـ

 .كاناپه رو شم مي ولو زنم، مي باد دستم با رو خودم كه حالي در و دستم تو گيرم مي رو گوشي. دم مي تكون رو سرم

 .عزيزم سالم ـ

 :پيچه مي گوشم تو مهال شاد صداي

 بهتري؟ طوره؟ چه سينا كردي؟ رو خريدات خبر؟ چه طوري؟ چه گل، خانوم عروس سالم ـ

 :گم مي آروم و لبم ي گوشه ياد مي لبخندي

 .دونه دونه مهال؟ خبره چه ـ

 .باران دارم ذوق خيلي آخه ـ

 ياي؟ مي كي گرديم، مي داريم ظهر از. خونه رسيدم االن همين. سالمتي كه، خبر. خوبه هم سينا خوبم، من. ذوقت قربون ـ

 بدم؟ بهت خبر يه داريم، پرواز فردا ـ

 :گم مي و كاناپه به دم مي تكيه رو سرم. كنم مي بازشون دونه دونه. مانتوم هاي دكمه سمت ره مي دستم

 شده؟ چي ـ

 .باران شم مي مامان دارم من ـ

 :گم مي ذوق با جلو پرم مي يهو كنم، حالجي ذهنم تو رو حرفش تا كشه مي طول كمي

 شي؟ مي مامان داري گفتي؟ چي ـ

 :گه مي و خنده مي بلند

 .هفتمه دو نزديك باران، آره ـ
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 .شي مي مامان داري تو شه نمي باورم. مهال شدم خوشحال قدر چه دوني نمي. من خداي واي ـ

 گلي؟ و خوبي اين به دختر چمه؟ من مگه ـ

 كنه؟ مي كار چي شد؟ خوشحال طوره؟ چه ديويد! خدا به كمه خودت، برا كن باز نوشابه بيشتر ـ

 .خونه مي نماز داره االنم. شد خوشحال خيلي! آورده جا به شكر ي سجده. خوبه خوب ديويدم ـ

 :گم مي تعجب با

 خونه؟ مي نماز داره ديويد خونه؟ مي نماز ـ

 چيه؟ مگه آره، ـ

 آخه؟ ـ

 .بشه مسلمون خواست مي هم خودش بلكه نداد، تغيير رو دينش من با ازدواج خاطر به صرفا ديويد ـ

 سر اكثرمون كنيم قبول بايد آدما ما. گيره مي شرمم كنم، مي فكر نخوندنم نماز به وقتي هستم؟ مسلموني چه من واقعا

 چون گيره مي شرمم. ده مي آرامش آدم به خوندن نماز دارم قبول. افتيم مي يادش و كنيم مي دل درد خدا با مشكالتمون

 .شده مسلمون كه مسيحي، ديويد وقت اون بخونم نماز ركعت چند گيره مي تنبليم. تنبلم

 :مهال

 خاله؟ خوابيدي ـ

 مهال؟ داري حسي چه كوچولو مامان نه، ـ

 .قشنگيه حس نكردم، اش تجربه و نداشتمش حاال تا كه حسي. بيانه قابل غير ولي دونما، مي يعني دونم، نمي ـ

 .خردادي يا و ارديبهشتي يا شهريوره، اوايل و مرداده اواخر االن ـ

 .شده تنگ برات دلم اوهوم، ـ
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 گرفتي؟ لباس عزيزم، طور همين منم ـ

 .نيست بزرگ شكمم جشنت تو خوبه. گرفتم لباسمم آره، ـ

 .باشه عروسي براي شايد ـ

 بزني؟ حرف ديويد با خواي مي دونم، نمي ـ

 .بهش بده رو گوشي آره ـ

 .بوسمت مي بينمت، مي زودي به فعال، ـ

 .ببوس تو ني ني قربونت، ـ

 :گه مي و خنده مي

 .خدا به اي ديوونه ـ

 ياد فارسي كمي. معلومه خوبي به صداش از. خوشحاله واقعا. زنم مي حرف ديويد با هم كمي. ديويد به ده مي رو گوشي

 تونه مي كمي غليظ، ي لهجه با. هستن خوشبختي زوج واقعا. بگيرم ياد هم رو فارسي خوام مي مهال، عشق به گه مي. گرفته

 .بزنه حرف فارسي

 و فرنوش مامان. اتاقم سمت رم مي و دارم مي بر مبل رو از رو شالم. يارم مي در تنم از رو مانتوم. كنم مي قطع رو گوشي

 .بياد بگم هم ساره به خوام مي. هست هم باربد. دارن پرواز فردا هم بهادر بابا

 :مامان

 .باران ميز سر بيا ـ

 :من

 .يام مي بشورم، رو صورتم و دست ـ
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 .آشپزخونه رم مي و كنم مي خشك رو صورتم خودم مخصوص ي حوله با و شورم مي رو صورتم و دست

 :من

 !ياد مي كش كثيفي از پوستش كنه مي حس آدم كه كثيفه هوا انقدر ـ

 .خوره مي غذا لپي دو داره كه افته مي فربد به نگام

 ....جا اين ولي ياري مي در بازي جنتلمن خوب ساحل جلوي اومدي؟ آمازون از مگه تو؟ خبرته چه ـ

 :گه مي و ده مي قورت رو غذاش زور به

 .بخور رو غذات بيا ممنوع، اضافي حرف ـ

*** 

 :گم مي و كنم مي درست رو شالم

 .رسنا مي االن فربد، بدو ـ

 :فربد

 .توام بابا خب ـ

 :مامان

 .ديگه باشين زود ـ

 .فرودگاه بريم خوايم مي هم ما و يان مي پرواز يه با اينا، بابا و مهال. شده هولكي هول كارامون تمام معمول طبق

 :من به رو مامان

 .رم مي بهنام با منم بيا، فربد با تو ـ

 رين؟ مي زودتر شما ـ
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 .آره ـ

 .فرودگاه سمت ريم مي و شيم مي ماشين سوار اختالف، دقيقه چند با هم ما و بيرون ره مي مامان

 .سيناست خوره، مي زنگ گوشيم

 جانم؟ ـ

 كجايين؟ خوبي؟ خانومم، سالم ـ

 رسيدين؟ شما راه، تو. عزيزم ممنون سالم، ـ

 .داشته تاخير پروازشون نيومدن، هنوز آره، ـ

 سينا؟ نداري كاري خوبه، خب، ـ

 .بينمت مي عزيزم، نه ـ

 .كنم مي قطع رو گوشي

 :من

 گرفتن؟ رو گل دست ـ

 .بگيرين برين خودتون گفت بهم بابا نه، ـ

 حال عين در خسته هايي چهره با مسافرامون ما، رسيدن از بعد دقايقي. فرودگاه ريم مي راست يه گل، خريد از بعد

 .شن مي نمايان خوشحال،

 ساره. شاده حسابي اش چهره و گذاشته ريش ته كمي باربد. گيره مي بغلش تو رو سينا بابا،. كنم مي بوسي رو باهاشون

 .گذاشته اثر باربد رو و شاديه و شوخ دختر

 :فرنوش مامان
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 .ببينم مي رو كشورم دارم سال چندين از بعد. دارم حسي چه دونين نمي ـ

 :گم مي و مهال شكم رو ذارم مي رو دستم آروم

 طوره؟ چه من خوشگل ـ

 :گه مي و خنده مي

 .عالي ـ

*** 

 .دارم دوسش كه يكي. شم مي ديگه نفر يه به متعلق هميشه براي من كه روزيه امروز. دارم استرس

 :گه مي آروم و دستش تو گيره مي رو دستام مارال

 يخي؟ انقدر چرا تو ـ

 ....يا درسته كارم دونم نمي مارال، دارم استرس ـ

 .كنن مي حسش عروسا تازه همه. طبيعيه استرس اين. نده راه دلت به شك هيس، ـ

 :مهال

 نمي اشتباه باش مطمئن. شناسم مي رو سينا من. بهترينه تو براي سينا دونيم مي همه ما. باش آروم و بكش عميق نفس ـ

 .كني

 .دم مي تكون رو سرم هولكي هول و كشم مي سفيدم روسري به دستي

 رو مراسم لباساي ما كه اين از قبل. اس سوخته اي قهوه شلوارش و كت. اتاق تو ياد مي فربد و خوره مي در به اي تقه

 .گرفتيم رو شلوارشون و كت امروز براي و رفتيم بگيريم،
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 زن داره زودي اين با فربد يعني شه، نمي باورم. دارن قشنگي برق مشكيش هاي چشم و زده ژل باال سمت به رو موهاش

 گيره؟ مي

 :گم مي خنده با

 بگيري؟ زن خواي مي وقت اون باال، بكشي توني نمي رو دماغت تو ـ

 :گه مي و كنه مي بانمكي اخم

 !زدي بهم رو حالم گمشو، ـ

 :گه مي هميشگيش مهربون لحن با و زنه مي لبخند دوباره

 .باران سخته باورش مسئوليت؟ بار زير ريم مي داريم تو و من ـ

 :مارال

 هم؟ تا دو شما ديگه كنيد بس ا، ـ

 :گيم مي و مارال سمت گرديم مي بر هم با دو هر

 !خفه تو ـ

 :مارال

 .بيفتين حرفا اين و ازدواج فكر به بعد بگيرين، ياد كالم عفت برين اول شما كه، واقعا ممنون، خيلي ـ

 :گه مي من به رو مارال به توجه بدون فربد،

 .ياد مي سينا كم كم. باش آماده هم تو ساحل، دنبال رم مي ـ

 .بينمت مي محضر تو فعال، باشه، ـ

 :گه مي و بوسه مي رو ام گونه آروم ـ
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 !ات گونه رو بوس آخرين ـ

 ببوسه؟ رو من داييم حساسه ساحل يعني چي؟ يعني. كنم مي نگاش تعجب با

 تو؟ گي مي داري چي ـ

 :گه مي و خنده مي

 .مجرديت و مجرديم زمان در ات گونه رو بوسه آخرين بگم خواستم مي. كه كنم كاملش ذاري نمي ـ

 :گم مي و بازوش رو كوبم مي و كنم مي مشت رو دستم

 .شه مي دير برو ديوونه، ـ

 .بيرون ره مي اتاق از بينمتون مي گفتن با و خنده مي

 كاسته استرسم و نگراني از كمي شه مي باعث شه، مي بدل و رد بينمون كه پرتايي و چرت و گفتگو همين. بده خيرش خدا

 .بشه

 .زنه مي حلقه چشماشون تو اشك و زنن مي لبخند ديدنم با و اتاقم تو يان مي فرنوش مامان و فريبا مامان

 .شه مي بلند آيفون صداي بعد، دقايقي

 :مامان

 .كنم باز رو در رم مي من. سيناست كنم فكر ـ

 .نگراني دوباره استرس، دوباره

 آماده كه اين از قبل. كنم مي جمع رو چادرم و ايستم مي آينه جلوي. كنم مي سرم رو سفيدم چادر مارال و مهال كمك با

 .اشتباه كار از ترس دارم، ترس همچنان من ولي داشت تاثير حالم تو. خوندم نماز شدنم، آروم براي بشم،
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 رو دكمه سريع. ساحله شم مي متوجه شماره، به كردن نگاه با. شه مي بلند موبايلم صداي. كنم مي رو لبم پوست استرس با

 .شه مي برقرار ارتباط و زنم مي

 ساحل؟ جانم ـ

 .نره پيش خوب كارا ترسم مي دارم، استرس. باران ميرم مي دارم من ـ

 :گم مي و خندم مي

 .رفته پيش خوبي به كارا فهمي مي خودت، پيش شد تلپ فربد امشب وقتي ـ

 تو؟ با دارم شوخي من مگه ديوونه، ا، ـ

 :گه مي خودش بدم، رو جوابش كه اين از قبل

 .اومد فربد فعال ـ

 :گم مي لب زير و خندم مي. كنه مي قطع رو گوشي

 .بدبخت ذليل شوهر ـ

 .بوسه مي رو پيشونيم آروم و كنه مي نگام. تو ياد مي فريبا مامان و شه مي باز اتاق در

 :مامان

 .نشه دير تا بريم بايد ديگه، بياين ـ

 .پايين ره مي سختي به كنم مي حس. دم مي قورت رو دهنم آب آروم و دم مي تكون رو سرم

 به متعلق كه تميزي و سفيد هاي جوراب رو شه مي جفت نگام كم كم. پامه انگشتاي به نگام. بيرون يام مي اتاقم از

 قهوه شلوار و كت همون. شده خوشگل چه. شم مي خيره بهش و باال يارم مي رو سرم آروم. شه مي بلند جاش از. سيناست

 زده ژل باال سمت به رو موهاش. داره همخوني عسليش هاي چشم با تقريبا رنگش. هست هم سينا تن بود، فربد تن كه اي

 .صورتش تو ريخته رو تارش چند و
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 مقدار همين ولي نه، غليظ. كردم آرايش قبل هاي سري از فراتر كمي امروز، براي. كنه مي نگام تحسين با. زنه مي لبخند

 تميزش كمي امروز، براي. باشه زياد تغييرم تا كنن نازكش فردا پس براي گذاشتم رو ابروهام. ياد مي چشم تو خيلي كم،

 .كردم

 :مارال

 .بسه بابا، بسه ـ

 براي دونم نمي. داخل يان مي بهادر بابا و بهنام بابا باربد،. شه مي باز كه افته مي ورودي در به نگام. سمتش گردم مي بر

 .بيرون بودن رفته چي

 :باربد

 .يايم مي هم ما برين، تا دو شما ـ

 پنهون چادر زير رو صورتم كنم مي سعي. شم مي بيرون راهي ها، بچه سوت و جيغ و هلهله ميون در و دم مي تكون سري

 .پايين اندازم مي رو سرم منم و زنه مي رو دكمه سينا. شيم مي آسانسور سوار. چيه براي خجالتم دونم نمي. كنم

 .باال يان مي آگاه ناخود چشمام. زنه مي كنار صورتم از و گيره مي رو چادر هاي لبه. سمتم شه مي خم آروم

 :گه مي نشين دل اي خنده با و زنه مي برق عسليش هاي چشم

 كشي؟ مي خجالت شيم، مي هم مال داريم كه حاال ـ

 :گه مي و بوسه مي رو پيشونيم آروم. كنم مي نگاش تعجب با جلو، ياد مي آروم. پايين اندازم مي رو سرم

 !مني عروس ولي ببخش، ـ

 كشم مي رو چادر آروم! هستم جات من برو زكي، گفتم لبو به. اندازم مي خودم به نگا يه. ايسته مي آسانسور موقع همون

 .فرمون پشت شينه مي خودشم. شينم مي جلو صندلي روي و كنه مي باز برام رو در سينا. افتيم مي راه و جلو

 :گه مي و اندازه مي ساعتش به نگاهي
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 .باراني شي مي خودم مال ديگه ساعت يه از كمتر تا ـ

 .گم نمي هيچي

 :سينا

 خانومم؟ چيه براي خجالتت آخه ـ

 و گرمه بادش درسته. بخوره صورتم به مستقيم باد تا جلوتر و باال كمي برم مي رو سرم. پايين دم مي رو ماشين ي شيشه

 .داره تاثير همونم ولي تابستونه،

 .زنه نمي حرفي ديگه سينا

 :كنم مي صداش آروم

 سينا؟ ـ

 .خوشگلم خانوم جانم، ـ

 نشي؟ پشيمون كارت از دي مي قول تو ـ

 كاري؟ چه از ـ

 .....تو كه اين مننظورم كردن عقد همين ـ

 .رو اين بفهم دارم، دوست من زني؟ مي تو كه حرفه اين آخه. داري من پيش اساسي كتك يه باران، كن بس ـ

 .شه مي رنگ كم نگرانيم و شينه مي لبم كنج لبخندي

 .رسن مي هم ساحل و فربد محضر، به ما رسيدن با زمان هم

 :گه مي سينا به رو شادي با و بيرون ياره مي رو سرش فربد

 طرفا؟ اين از شادوماد، به به ـ
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 :سينا

 .كن پارك برو فعال دارم، هم به به ـ

 كنار من. هوا ره مي دست و سوت و جيغ صداي تا، چهار ما شدن پياده با. رسن مي هم ها خانواده كنيم، پارك رو ماشينا تا

 .هم عين هايي لباس و ديگه زوج يه با بشه، برگزار جوري اين عقدم مجلس كردم نمي فكرشم. فربد كنار ساحل و سينام

 .شيم مي محضر وارد

 :آقا حاج

 .خوشبخت زوجاي سالم ـ

 :گه مي آقا حاج ها، شناسنامه دادن و كردن صحبت كلي از بعد

 زوج؟ كدوم اول خب، ـ

 .بگيم چي مونديم اندازيم، مي هم به نگاهي

 :فربد

 .بزرگتره سينا باالخره باران، و سينا اول ـ

 .بيرون دم مي و كنم مي حبس رو نفسم

 .شديدش نوع از داره استرس. نداره من از كمي دست هم ساحل

 كنم مي سعي. زانوم رو ذارم مي و كنم مي چفت هم تو رو دستام. شينيم مي و جايگاه سمت ريم مي آروم. مونه نمي حرفي

 مي رو قول چهار و حمد لب زير و بندم مي رو چشمام. نيارم در بازي ضايع آدم، همه اون جلوي و باشه درست رفتارم

 .خونم

 .يام مي خودم به سينا صداي با
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 :سينا

 باران؟ ـ

 لب زير و آروم و قرآن جلد زير ذارم مي رو دستم. سيناست دست تو كه افته مي قرآني به نگام و كنم مي باز رو چشمام

 ساحل و گرفتن سرمون باالي رو سفره اينا سينا ي خانواده طرف از دختر تا چند و سيما مهال، مارال،. خونم مي رو آيات

 .سابه مي قند داره

 :زنن مي رو هميشگي هاي حرف جوابش، در ها بچه و خونه مي رو خطبه دوبار عاقد

 .بياره گالب رفته عروس بچينه، گل رفته عروس ـ

 .شه مي خونده خطبه سوم ي دفعه براي

 :مارال

 .خواد مي لفظي زير عروس ـ

 :گه مي گوشم زير. كنه مي بوسم آروم و جلو ياد مي بهار عمه

 .بشي خوشبخت عزيزم، بشي خوشبخت ـ

 .جاش سر گرده مي بر و بهم ده مي رو تمامش ي سكه

 رو نفسم. بندم مي رو چشمام. كنم مي نگاش آينه تو از و باال يارم مي رو سرم. ده مي نوازش رو انگشتام سينا گرم دستاي

 :گم مي برسه همه گوش به كه صدايي با و زنم مي سينا به لبخندي چشمام، شدن باز با زمان هم و بيرون دم مي

 .بله مجلس، بزرگتراي و عزيزم مادراي و پدر ي اجازه با ـ

 شه مي خم. گيره مي قرار گرمش دستاي تو سردم دستاي. شد تموم باالخره. شد بلند سوت و دست و جيغ صداي دوباره

 :گه مي بهم آروم و سمتم

 .بارانم دارم دوستت بگم دنيا آخر تا دارم دوست. خوشگله شدي خودم مال ـ
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 .كنم مي وارد دستش به خفيفي فشار

 دست تو جمعيت، سوت و دست ميون بوديمشون، خريده هم با كه رو قديمي هاي حلقه همون. ياره مي رو ها حلقه سيما

 .اندازيم مي هم

. كنه مي نگام كمي. دهنش جلوي گيرم مي و عسل تو زنم مي رو كوچيكم انگشت. گيرن مي جلومون رو عسل ظرف

 مي. شم مي خيره بهش و كنم مي اخم. گيره مي انگشتم از هم كوچولو گاز يه. خوره مي رو عسل و كنه مي باز رو دهنش

 .باال اندازه مي رو هاش شونه و خنده

 :گه مي خنده با و عقب كشه مي رو دستش. جلو برم مي رو سرم. جلوم گيره مي رو عسليش انگشت. شه مي سينا نوبت

 .اومدم دستشويي از تازه ـ

 .خنده مي هرهر سيما و دم مي پيشونيم به چيني

 :فربد

 .خودموني داماد كه الحق ـ

 باورم. سيناست دستاي تو دستم. شيم مي بلند جامون از و گيريم مي رو كادوها. خورم مي اخم و ناز با رو عسل منم خالصه

 .كرديم عقد كه شه نمي

 .ما جاي رن مي اونا و ساحل و فربد جاي سر ريم مي لبخند با و دو هر

 گيرم مي رو قند. فربد و ساحل سمت رم مي و. شم مي بلند جام از آروم. سيناست دستاي تو دستم. شده رنگ كم نگرانيم

 .كنم مي ساييدن به شروع زنم، مي كه لبخندي با و سرشون باالي

 از فريبا مامان. خواد مي لفظي زير عروس گه مي سيما سوم، بار براي. شه مي زده حرفا همون. خونه مي رو خطبه عاقد

 مي آزاد فربد، ي شده حبس نفس و ده مي رو بله ساحل باالخره، و ساحل به ده مي تمام ي سكه يه و شه مي بلند جاش

 .ذارن مي هم دهن تو عسل و كنن مي هم دست حلقه. شه مي طي مراحل همون. شه
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 .بيرون يايم مي محضر از

 :گه مي و كوبه مي هم به رو دستاش فربد

 رگ؟ تو بزنيم چيزي يه بريم ياد مي كي ـ

 .غروبه شش نزديك. سته سينا ساعت با. اندازم مي ساعتم به نگاهي

 :باربد

 .بيام تونم نمي دارم، كار من ـ

 :گم مي و سمتش كشم مي رو خودم

 داري؟ قرار ساره با ـ

 :گه مي و زنه مي برق طوسيش هاي چشم

 .باران تنگشم دل قدر چه دوني نمي آره، ـ

 .بيان اينا مامان دونم مي بعيد. بياد ما با بزن بهش زنگ يه ـ

 .گم مي بهش بوديم، خودمون فقط اگه. نه يا ياد مي كسي ببينم بذار ـ

 :فربد

 نبود؟ كسي شد؟ چي ـ

 :گن مي هم با همه

 .بگذره خوش برين، ها شما. يايم نمي ما نه، ـ

 و ياره مي در جيبش از رو گوشيش. گيره مي فاصله جمع از كمي و ده مي تكون رو سرش. زنم مي باربد به چشمكي

 .شه مي مشغول
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 :كنه مي زمزمه گوشم زير سينا

 بياد؟ ساره با گفتي ـ

 !خواسته خدا از كه اينم آره، ـ

 .عشقه رو خودم خانوم ـ

 :گم مي ناز با و زنم مي لبخند

 .عشقه رو خودم آقاي ـ

 :گه مي و خنده مي. كنه مي نگام تعجب با

 .برم و بغلم زير بزنمت خيابون وسط نكن كاري يه. شدما مي نااميد ازت داشتم. افتادي راه بابا، نه ـ

 :گم مي و اش سينه به كوبم مي دستم با و خندم مي

 !مسخره ـ

 .سمتمون ياد مي و كنه مي قطع رو گوشيش باربد

 :باربد

 .ها بچه بريم ـ

 :فريبا مامان

 .افتادن هم با جوونا ـ

 :فربد

 .هم با هم ها پاتال و پير ـ

 :گه مي حرص با فريبا مامان
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 !فـــربد ـ

 :ده مي جواب تمام پررويي با

 !خوشگلم مامانِ فربد دل جون ـ

 :مامان

 !پررو ـ

 .كنم مي ريزي ي خنده

 :گه مي بهنام بابا به رو باربد

 عمو؟ بهم دي مي رو ماشينت ـ

 :سينا

 .بيا ما با كار؟ چي خواي مي ماشين ـ

 :باربد

 آخه؟ ـ

 :من

 !بيا باش زود باربد، نكن ناز ـ

 .افتيم مي راه و شيم مي ماشين سوار. كنيم مي خداحافظي هم از

 :من

 آدرس؟ باربد، ـ

 .فربد ي خونه سمت ريم مي. ياد مي ما دنبال اونم. ساره دنبال ريم مي داريم گم مي و فربد به زنم مي زنگ
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 خانواده همراه. بيرون يارم مي رو ساره كارت و كنم مي باز رو زيپش. بده بهم شيشه پشت از رو كيف گم مي باربد به

 و شون خونه دم بريم شب تا گذاشتم رو كارتش بينمش، مي امروز دونستم نمي. دوست يه عنوان به. كردم دعوتشون

 .بدم بهش

 شيم مي پياده ماشين از مون همه. پايين ياد مي هم ساره و زنه مي زنگ بهش باربد. رسيم مي اينا ساره ي خونه به باالخره

 .باربد پيش شينه مي و گه مي تبريك بهمون. كنيم مي احوالپرسي و سالم باهاش و

 :گه مي فربد به رو و پايين ده مي رو شيشه سينا

 كجاست؟ مقصد ـ

 :فربد

 .شد حرفا اين و غذا خيال بي داشت، استرس انقدر كه بارانم. طور همين منم اس، گرسنه خيلي ساحل ـ

 :گه مي نشين دل اخمي با و سمتم گرده مي بر سريع سينا

 شه؟ مي بد حالت نگفتي نخوردي؟ غذا تو ـ

 :گه مي خنده با فربد

 .كثيف فري بريم گم مي توبيخ، خيال بي فعال ـ

 :گه مي و كوبه مي هم به رو دستاش ساحل

 .ره مي ضعف داره دلم واي، اس، دونه يه خدا به آره، ـ

 :گه مي و سمتش گرده مي بر فربد

 .ريم مي االن دلت، قربون هستم، خانومم نوكر ـ

 :سينا
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 .شناسم نمي كه من فربد، بيفت جلو ـ

 .گاز پدال رو ذاره مي پاشو و ده مي تكون رو سرش فربد

 :باربد به رو سينا

 چي؟ جمشيد و طناز شد؟ چي جسي ـ

 .كنم مي نگاه سينا به تعجب با

 :گه مي و خنده مي

 !ديا مي دستمون كار نكن نگام جوري اون ـ

 :گه مي من به رو و خنده با باربد

 .يادشه چيزايي يه خودشم. كرديم تعريف براش رو چيز همه ـ

 :شم مي باربد جواب منتظر

 به هيچي ولي دنبالشيم ماهه چند. نيست ازش ردي هيچ. نابوده و نيست كه مونده طناز فقط و كرديم دستگير رو جسي ـ

 .باشه شده خارج قاچاقي ترسيم مي. هيچي

 .گيره مي ريتم فرمون رو دستش با و ده مي تكون رو سرش سينا

 :گم مي سينا و باربد به رو

 .بشين خيال بي رو امروز يه ـ

 :سينا

 .چشم خانومم، چشم ـ

 :گم مي ساره به رو و شم مي متمايل عقب به كمي. رم مي اي غره چشم
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 خانوما؟ خانوم طوري چه بگو شما خب، ـ

 :گه مي و زنه مي مليحي لبخند

 .خوبم ـ

 .ساره سمت گيرم مي و يارم مي در كيفم از رو كارت

 .بياي خانواده با شم مي خوشحال ـ

 :گه مي و گيره مي رو كارت خوشحالي با

 .دارين هم خوشگلي كارت چه. كردي خوشحالم خيلي. جون باران مرسي واي، ـ

 :سينا

 .معلومه هم من انتخاب از تكه، من خانوم ي سليقه ـ

 :گه مي مسخره لحني با باربد

 كن؟ تعريف خودت از خدا؟ رو تو ـ

 :گم مي و كنم مي نگاه باربد به اخم با

 .نكنيا مسخره هي ـ

 :باربد

 .اومد صاحبش اوه، اوه ـ

 .نشه باز كنم مي رو سعيم تمام يعني. شه نمي باز اخمام ولي گيره مي ام خنده كه گه مي مزه با رو جمله اين انقدر

 .كنم مي حس خوبي به رو ضعف دل و گشنگي رفته، بين از استرسم كه حاال. ره مي ضعف داره دلم
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 و معروفه و شلوغ خيلي نداره، نشستنم جاي و كوچيكه العاده فوق اش مغازه جا، اين صفاست با چه اوه،. رسيم مي باالخره

 .فروشيه اغذيه دورمون تا دور. كردن پارك رديف چند ماشينا. شناسنش مي تهران تمام تقريبا

 تا صورتش جلوي كشيده رو چادرش. ساحله رو نگاها ي همه. ما سمت يان مي و شن مي پياده ماشين از ساحل و فربد

 .عروسه تازه بدن تشخيص نگا يه با تونن مي همه و هست چشم تو كافي ي اندازه به. نباشه معلوم اش چهره

 .شينه مي ساره پيش و عقب ره مي ساحل. شن مي پياده هم باربد و سينا

 :گه مي فربد به رو ساحل

 .نداره حرف زمينياش سيب فربد، ها نره يادت زميني سيب ـ

 :گه مي آروم و چشماش رو ذاره مي رو دستاش فربد

 !بانو امر اطاعت ـ

 .رن مي تاشون سه هر. خندم مي آروم

 :گم مي ساحل به رو

 ما؟ دايي اين با كردي كار چي ـ

 .كردم عاشقش. باربد با ساره و كردي من داداش با تو كه كاري همون ـ

 .بابا كن جمع ـ

 .صفن تو كه شه مي ساعتي نيم نزديك. زنيم مي حرف كمي

 :ساحل

 .ميرم مي گشنگي از دارم واي، ـ

 :من
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 .بخورم غذا تونستم نمي داشتم، استرس كه انقدر. همينم منم ـ

 :گه مي و خنده مي ساره

 آوردين؟ فشار خودتون به انقدر چرا آخه ـ

 جون؟ ساره خورديم مي غذا جوري چه ـ

 .باال اندازه مي رو اش شونه ساره

 :من

 .گيم مي چي فهمي مي و گيري مي قرار ما موقعيت تو زودي به خودت ـ

 .خنديم مي ساحل و من و شه مي سرخ ساره

 :گم مي ساحل به رو

 داري؟ خبر پريا از تو ـ

 :گه مي تعجب با

 افتادي؟ اون ياد شده چي ديگه، اتاقيم هم ـ

 .شد يهويي دونم، نمي ـ

 .كنه مي آماده داداشش عروسي براي رو خودش داره خوبه، ـ

 افته مي كار به بينيم. پام رو ذاره مي رو ساندويچا سينا. ماشين سمت يان مي پر دستايي با و گيرن مي رو ساندويچا باالخره

 !خوبي بوي چه واي،. كشيدن بو به كنم مي شروع و

 :گه مي و خنده مي فربد

 .ها اي گشنه خيلي ـ
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 :گم مي و دم مي تون رو سرم مظلوميت با

 .اوهوم ـ

 :گه مي فربد به رو سينا

 .بريم كن آتيش بدو، ـ

 :من

 كجا؟ ـ

 :سينا

 .سبزي فضاي پاركي،. بخوريم باز محيط تو رو ساندويچا بريم ـ

 :ده مي ادامه

 .بخور االن تو خواي مي نخوردي؟ غذا چرا آخه ـ

 .پارك به برسيم كنيم مي صبر عزيزم، نه ـ

 .پارك بريم افتيم مي راه و فربد پيش ره مي ساحل و جاش سر ياد مي باربد

 :گم مي آگاه ناخود

 !ساعي پارك بريم ـ

 :باربد

 ساعي؟ چرا حاال ـ

 .ببينمش دارم دوست ـ
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 سرنوشت هاي پله اون نزديك از داشتم دوست. گرفت شكل سينا و من برخورد اولين كه ببينم رو جايي اون خواستم مي

 .پايين برم ازشون سينا، دست در دست و ببينم رو ساز

 :گه مي فربد به رو و زنه مي بوق تك سينا

 .ساعي پارك بريم ـ

 :فربد

 .باشه ـ

 .پشتش هم ما و جلو افته مي فربد دوباره

 .بره مي ضعف رو دلم داره عجيب ساندويچا، بوي. ندارم طاقت ديگه. رسيم مي باالخره

 :گم مي سينا به رو

 .خندن مي بهمون پايين؟ بيام جوري اين من نيست ضايع ـ

 كه پايين بپر. نباشه غمت. دم مي رو جوابشون من خنديدن، خنده، نمي كسي. ضايست گفته كي. خوشگله هم خيلي ـ

 .گشنمونه

 .گن مي تبريك بهمون نفرم چند. اندازه مي ما به هم نگا يه شه، مي رد كي هر. معذبيم خيلي ساحل و من. شيم مي پياده

 مي هم دست در دست. ساره و باربد اونا سر پشت و ساحل و فربد سرمون پشت سينا و من اول. گيريم مي رو هم دستاي

 چشمام و زنم مي لبخند. ببينم رو سينام عسلي هاي چشم بار اولين واسه من شد باعث كه هايي پله همون. ها پله سمت ريم

 رو ها پله دارم سينا، بازوي به تكيه با سري، اين ولي نداشتم گاهي تكيه سري اون. بيرون دم مي رو نفسم. بندم مي رو

 .ذارم مي سر پشت

 تا اندازم مي سينا گردن دور رو دستام. شه مي كشيده عقب سمت به و پام زير ره مي چادرم لحظه، يه براي فقط لحظه، يه

 من. افته مي اتفاق اين باره سه و دوباره. داره مي نگهم و كمرم دور كنه مي حلقه رو دستاش اونم. كنم گيري جلو افتادنم از
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 قلبم تپش و شن مي آشناتر و آشنا دارن عسليش هاي چشم. بود پوشيده اي قهوه لباس يه سينا.... رو روز اون.... روز اون

 .ره مي تر باال و باال داره

 بيشتر كمرم رو لحظه به لحظه دستش فشار. كنم مي بسته و باز رو چشمام. ياد مي يادم داره گرفت، رو من اون. افتادم من

 .ده نمي رو افتادنش زمين اجازه سينا دستاي ولي. افته مي سرم رو از چادر. شه مي

 مي. زنه مي چنگ قلبم به سينا، هاي چشم نگراني و شه مي سنگين داره وزنم كم كم. شم مي شل دارم كنم مي احساس

 با. نگرانه و شده ريخته هم به اش چهره. صورتم رو ذاره مي و باال ياره مي رو دستاش از يكي. رم مي حال از دارم فهمه

 مي حاال. آشناست برام حاال. دم مي فشار دستش با رو ام گونه. كنه مي پاك رو شدن سرازير اختيار بي كه اشكايي دستش

 .شناسمش مي حاال. كردم زندگي كسي چه با من و كيه دونم

 سرنوشت هاي پله همين. شد زده تلنگر و بياد يادت چيز همه تا داري الزم تلنگر يه بود گفته دكترم. شد چي دونم نمي

 رو افته مي و شه مي شل سرم. ره مي ضعف داره دلم. خندم مي آروم. شه مي تار برام چيز همه كم كم. زدن رو تلنگر ساز،

 .ام شونه

 .شه مي تاريك چيز همه هيچي، بعد و كشن مي خفيفي جيغ ساره و ساحل

*** 

 جون بهم دهنم، تو شيريني. كنم مي باز رو چشمام كم كم خوره، مي صورتم به كه پياپي هاي ضربه و دهنم تو شيريني با

 .ده مي

 تو. سينا به رسم مي كنم مي نگاه قشنگ رو همه. كنن مي نگام نگران اي چهره با دارن كه كله تا پنج به افته مي نگام

 .هاييم پله همون رو. كنم مي نگاه رو دورم. بمونم زمين رو نذاشته و بغلشم

 :سينا

 .من كوچولوي فندق ديدي افتاد، فشارت ديدي بخوري؟ غذا نبايد تو من، نفس من، خانوم من، عزيز آخه ـ
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 شدنم، بلند ديدن با كه بودن دورم هم مردم از نفر چند. انداختيم راه پارك تو تئاتر يه. بيرون كشم مي بغلش از رو خودم

 .رفتن و گرفتن رو راهشون

 .كنم مي جور و جمع رو خودم سينا به تكيه با

 :سينا

 كنم؟ بغلت پايين؟ نريم خواي مي ـ

 :گم مي و اندازم مي برم و دور به نگاهي

 .نداره خوبيت و عموميه مكان. كني بغل يا كول رو من شه نمي كه جا اين. خوبم گلم، نه ـ

 ....پدر گور ـ

 سينا؟ ـ

 ....وقتي شدم حالي چه دوني نمي. باران خرده اعصابم ـ

 :گم مي و شم مي خيره بهش لذت با

 .ارزيد مي من ي حافظه برگشت به ـ

 .كنه مي نگام ذوق با و خوره مي رو حرفش

 گفتي؟ چي تو ـ

 :گم مي و كنار كشم مي رو خودم كه كنه بغلم تا جلو ياد مي دستش

 .پاركيم وسط ما سينا ـ

 .ده مي تكون رو سرش و شلوارش جيب تو كنه مي رو دستش كالفه

 :فربد
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 گي؟ مي راست من جون ـ

 .نكرده غش ساحل تا بخوريم غذا بريم تو، جون به ـ

 :ساحل

 .بريم دهنت، قربون ـ

 ....وگرنه عموميه، مكان كه حيف فربد

 !بابا خب ـ

 .نده دستم كار دوباره تا بغلم زير كنم مي جمعش و گيرم مي رو هاش لبه. كنم مي درست رو چادرم

 .افتيم مي جلو سينا و من

 :من

 .اومد يادم كه شد چي دونم نمي ـ

 .اومد يادم منم بخواي رو راستش ـ

 :گم مي و شم مي خشك جام سر

 گي؟ مي چي داري تو ـ

 :گه مي و ده مي تحويلم خوشگلي لبخند

 .بودي شده پاچه دست خيلي تو. بودن هم رامين و مارشال. گرفتمت منم و افتادي تو كه اومد يادم فقط من ـ

 :من

 .ها پله همين سينا، بود ما ديدار اولين اون ـ

 .كنم بغلت و بپرم منم و بخوري ليز تو شدن باعث ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٧٩۵ 

 .اوهوم ـ

 .فرستم مي بوس ها پله براي و گردم مي بر آگاه ناخود. كنيم مي تموم رو ها پله

 :سينا

 .درياب رو من كن، ول رو ها پله ـ

 :گم مي و خندم مي آروم

 .حيا بي ـ

 حياييه؟ بي ببوسم، رو زنم خوام مي گفتم؟ چي من مگه ـ

 !سينـــا ـ

 :فربد

 .درياب رو بيچاره سيناي بفرستي، بوس ما براي كه اين عوض ـ

 .بود ها پله از تشكر براي اين فرستاد؟ بوس تو براي كي. بگير تحويل رو خودت كم ـ

 :گه مي زنكي خاله حالت با

 !ها همينه شده، عوض زمونه دوره گن مي كنه، مي شك آدم فرستن، مي بوس پله براي خدا، به شدن ديوانه مردم ـ

 :گم مي ها بچه به رو و خندم مي آروم

 بريم؟ كجا خب، ـ

 :باربد

 ديگه؟ چمن يا نيمكت رو بشينيم

 :من
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 .سفيده ما لباساي بشينيم، نيمكت رو بهتره ـ

 .پامون جلوي و زمين رو هم باربد و سينا و فربد و نشستيم نيمكت رو تا سه ما همه، توافق با

 :من

 .بشينين نيمكت اون رو برين خب ـ

 :گه مي و ده مي باال رو ابروهاش فربد

 .چشمين تو قدر چه دونين نمي و كردين خوشگل شماها. برن مي يان مي رو خانومامون نـــچ، ـ

 .خورم مي رو ساندويچم تمام لذت با. شه مي پخش بينمون ساندويچا باالخره

*** 

 :گه مي هم به كوبه مي رو دستاش فربد

 ايم؟ كاره چه شد، پر بال خندق كه حاال خب ـ

 :گه مي فربد و كنيم مي نگاه هم به كمي

  پيست؟ بريم هستين ـ

. رفتيم مي هم با خيلي زمانا اون ياد مي يادم. هم به كوبم مي هيجان با و باال برم مي رو دستام من، رو چرخه مي نگاش

 .بوديم جا اون هفته هر تقريبا

 :گم مي ذوق با

 . هستم من ـ

 ....ولي كنيم مي عوض رو لباسامون بايد درسته،. شن مي كثيف دونم مي. شه مي خالي بادم آروم آروم و افتم مي لباسام ياد

 :فربد
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 نيستين؟ پايه كدوم هيچ ـ

 :باربد

 بهتره. باشن خسته بايد هم باران و ساحل. شون خونه بره بايد ساره ولي نداره حرف فرمونامون دست كه سينا و من ـ

 .جشنتون از بعد براي بذاريمش

 :گم مي فربد به رو ياد، مي منطقي حرفش نظرم به

 .بهتره جشن، از بعد براي بذاريمش نظرم به. گه مي راست خب ـ

 . خونه برگرديم خودمونم و شون خونه برسونيم رو ساره گيريم مي تصميم

 .شده خاكي تاشون سه هر شلوار و كت. شه بلند زمين رو از كنم مي كمك بهش و گيرم مي رو سينا دست

 :من

 بندازين؟ شلواراتون و كت به نگاه يه نشستين؟ زمين رو چرا آخه ـ

 :گه مي فربد تكونن، مي رو خودشون كه حالي در

 .شه مي حل چيز همه و جا اون بريمش مي. شوييه خشك يه اش چاره ـ

 .پارك آشغال سطل تو اندازه مي رو آشغاال فربد

 مي بر كنيم، مي نگاه رو قفسا داخل و زنيم مي پارك تو كلي دور يه كه اين از بعد و شيم مي بلند جامون از مون همه

 .ماشين سمت گرديم

 .رسونيم مي رو ساره. شينيم مي قبلي ترتيب به

 :گه مي سينا به رو فربد
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 مامان ي خونه يام مي بعدش. كنم عوض رو لباسام و بگيرم دوش يه برم من تا باال ريم مي ما عروس، داداش ي اجازه با ـ

 ديگه؟ جايي اون توام فريبا،

 :گه مي و زنه مي لبخندي سينا

 .باران پيش رم مي منم آره،. شماست دست ماهم ي اجازه ـ

 :گه مي آروم و زنه مي چشمك فربد

 . بگذره خوش ـ

 :گم مي جيغه، شبيه كه صدايي با

 ....اعصاب رو. ات خونه برو فربد، شو خفه ـ

 . بينمتون مي. رفتم من بابا، خب ـ

 .شه مي همراهش هم ساره و پاركينگ تو بره مي رو ماشينش فربد

 :گم مي سينا به رو دوباره، تبريك و سالم از بعد. خونه گرديم مي بر تايي سه

  من؟ يا اول تو ـ

 براي؟ ـ

 . حموم ـ

 :گه مي و زنه مي لبخند

 .ندارم لباس من ضمن در مقدمن، خانوما ـ

 :گم مي و ام چونه رو كشم مي رو دستم ـ

 . بدم بهت رو اونا بگو خواستي. هست فربد لباساي ـ
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 .بشينم تختت رو حداقل بتونم تا بده االن پس باشه ـ

 .بپوشه بهتره و خواد مي كه رو كدوم هر تا يارم مي سينا براي رو فربد لباساي از دست چند

 رو ام حوله و كنم مي باز آروم رو در الي گيرم، مي دوش كه اين از بعد. حموم تو پرم مي و كنم مي آماده رو لباسام و حوله

 سينا. نشن كثيف تا روش بودم گذاشته لباسامم و حوله و حموم در جلوي بودم گذاشته صندلي. دارم مي بر صندلي روي از

 همون تو و كنم مي خشك رو خودم. خوابه ده مي نشون منظمش هاي نفس. كرده عوض رو لباساسش و منه به پشتش

 .كشم مي ابروهام بين دستي و آينه سمت رم مي. بيرون يام مي و موهام دور پيچم مي رو حوله. پوشم مي رو لباسام حموم

 جا و خوابيده جنيني حالت به. كشم مي دراز كنارش آروم. تخت لب شينم مي آروم و سمتش رم مي پاورچين پاورچين

 كه حاال. موهاش الي كنم مي رو آزادم دست. كنم مي سرم گاه تكيه رو دستام از يكي و شم مي پهلو به. گذاشته منم براي

 طور همين. شدم تر راحت االن ولي بودم راحت هم قبال. كنم برقرار ارتباط باهاش تونم مي تر راحت اومد، يادم چيز همه

 :شنوم مي رو صدايش چرخن، مي موهاش توي دستام كه

 .ها گيره مي خوابم دوباره بدي، ادامه جور همين ـ

 :گم مي و مونن مي ثابت دستام

 .... قصد ببخشيد، كردم؟ بيدارت ا، ـ

 :گه مي آروم و سمتم گرده مي بر

 .... كه كنه بيدارم خودم خوشگل خانوم خواستم مي. رسيدم آرزوم به باالخره. خوشگلم خانوم نداره اشكال هيس، ـ

 :گه مي و اندازه مي ام حوله به نگاهي

 بيرون؟ اومدي كي ـ

 .تازه ـ

 :گه مي و بوسه مي رو ام گونه آروم
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 خوشگلي؟ انقدر چرا تو ـ

 دوباره؟ كردي شروع ـ

 :گه مي و ام شونه رو ذاره مي رو دستاش

 .كنم باور تونم نمي. خودمي خانوم االن. كنارمي و دارمت االن شه نمي باورم ـ

 :گم مي و عقب كشم مي رو خودم

 منم. حموم برو پاشو پاشو،. خوشبختي عمر يه و مونديم تو و من و شده تموم چيز همه كه كني باور بايد جناب، خب ـ

 .جاييم اين زشته. پايين بريم بعد و كنم مي خشك رو موهام

 :گه مي و بوسه مي رو چشمام آروم

 ندارم؟ حوله من فقط. باشه ملوسم، پيشي ـ

  باشه؟ ديگه؟ شدم هم پيشي. ممنون خيلي ـ

 .دم مي نشون ناراحت رو خودم

 .نازي و ملوس ها، پيشي مث كه بود اين منظورم ـ

 :گم مي و كنم مي باز رو نيشم

 بهت رو اون خواي مي. كمدمه تو شده شسته و تميز هم االن. كنم مي استفاده ازش مسافرتا براي كه دارم حوله يه من ـ

 .... رو من ي حوله ياد نمي بدت بدم؟

 :گه مي و كنه مي قشنگي اخم

 .صندلي همون رو بذار برام رو حوله هم تو. حموم رم مي من خودمه، خانوم ي حوله هيس، ـ
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 خشك خشك. كنم مي خشك سشوار با رو موهام منم. حموم ره مي سينا. صندلي رو ذارم مي براش رو حوله. شم مي بلند

 اسبي دم رو موهام. صندلي رو ذارم مي رو سينا لباساي. باشه داشته نم كمي ذارم مي. باشه خيس موهام ياد مي بدم. نه كه

 .كنم مي باز كج فرق رو جلوش و بندم مي

 به نگاهي. زنم مي رژ كمي. پوشه مي رو لباساش داره گرفته رو دوشش سينا ده مي نشون حموم در شدن بسته و باز صداي

 .سفيد تيشرت يه با خاكستري جين شلوار يه. اندازم مي لباسام

 .گيرم مي گاز رو لبم آروم. پايين بقيه و باشيم جا اين ما زشته. پايين بريم و بياد تا مونم مي سينا منتظر

 :سينا

 بارانم؟ شده چي ـ

 ولي باراني گفت مي از قبل تا. بارانم گفت بهم اون و رقصيديم هم با بار اولين واسه كه افتادم شب اون ياد بارانم، بارانم،

 .... امروز

 :گم مي و زنم مي لبخندي

 . هيچي ـ

 .پوشيده سفيد تيشرت يه با مشكي آديداس شلوار يه. كنم مي نگاش

 :من

 پايين؟ بريم ـ

 :گه مي گوشم زير آروم و ام شونه دور اندازه مي رو دستش

 . خوشگله خانوم بريم ـ

 ما جمع به ساعت دو يكي از بعد هم ساحل و فربد. زنن مي سوت و دست ديدنمون با همه دوباره. بيرون ريم مي اتاق از

 .پيوندن مي
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*** 

 .پرم مي خواب از شخصي، سنگيني حس با

 :مهال

 .رسي مي دير داري آرايشگاه وقت. ببينم پاشو. خوابي مي گيري مي خرس مث. عروسي سرت خير پاشو! ديگه بمير

 :گم مي و متكا زير برم مي رو سرم

 بذار برو چنده؟ كيلو عروس. نداري وزن كم... ماشاا. بخوابم بذار و كنار بكش رو ات گنده هيكل. كن ولم مادرت جون ـ

 . ياد مي خوابم بخوابم

 :گه مي حرص با مهال

 .خرسه خانوم. بري خواب به خواب... ايشاا ـ

 به منگ و گيج و شم مي پا سريع و پهلوم رو ذارم مي رو دستم. پهلوم تو خوره مي محكم چيزي يه حرفش، اتمام از بعد

 .شم مي خيره برم و دور

 :گه مي و جلومه ياد مي كمر به دست مهال

 .افتاد جونت به لگد با بايد حتما نيست، حاليت آدم زبون ـ

 !صورتم رو پاشه مي و داره مي بر ميزم روي از رو آبم ليوان ريلكس خيلي

 و پايين پرم مي تخت از سريع. يام مي خودم به صورتم، رو آب ريختن با. خورم مي تكون جام تو شده، گشاد هايي چشم با

 :گم مي داد با

 .ياد مي االن سينا نكردين؟ بيدارم چرا ـ

 .بخورم تلو تلو كمي شه مي باعث و كنه مي گير پام به مالفم كه پايين، اومدم هولكي هول انقدر
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 :گم مي و دستم تو گيرم مي رو مالفه حرص با

 ! ديگه ور اون گمشو اَه، ـ

 :مهال

 .شدن هوشيار خانوم! عجب چه ـ

. اندازم مي ساعتش به نگا يه و دارم مي بر رو گوشيم. تخت سمت گردم مي بر و ايستم مي راه وسط. طرفش رم مي سريع

 بگم بهتره البته. دارم آرايشگاه وقت نيم و هشت من و صبحه شيش. كنم مي نگاه مهال به حرص با و بيرون دم مي رو نفسم

 ....ما

 :گه مي كه ياد مي فربد صداي موقع همون

 جلب امشب براي بيشتر تا كنم كبودش و سيا و جونش به بيفتم و بيام بايد خودم يا شد بيدار خرسه خانوم مهال؟ شد چي ـ

 كنه؟ توجه

 :گم مي مهال به رو و كنم مي نثارش اي ديوونه لب زير

 .برد خوابم كه بود سه ساعت نزديكاي كردين؟ بيدارم زود انقدر چرا. بخوابم بيشتر خواستم مي ـ

 :مهال

 بايد سينا. شده هشت ساعت ديگه، كار تا هزار و بخوري صبحونه حموم، بري برسي، كارات به تا نكن تنبلي پاشو پاشو، ـ

 .بپره خوابت تا بزن صورتت و دست به آب يه. آرايشگاه برسي نيم و هشت تا باشه جا اين هشت

 :گم مي آروم و دم مي تكون رو سرم

 .كردي بيدارم كه مرسي ـ

 خاصي خش صدام شم، مي بيدار خواب از وقتي. نكنه وحشت تا كنم مي صاف رو صدام. سيناست. خوره مي زنگ گوشيم

 .داره
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 سينا؟ جانم ـ

 بودي؟ خواب خوبي؟ عزيزم، سالم ـ

 بيداري؟ هم تو شدم؟ بيدار تازه نه، سالم، ـ

 .بيدارم شه مي ساعتي يه آره، ـ

 ساعت؟ يه ـ

 شدم؟ بيدار زودم و برد نمي خوابم آره، ـ

 اي؟ خسته! الهي ـ

 :گه مي خوشحالي صداي با

 خستگي احساس باشي، كنارم تو وقتي معلومه. عقدمونه جشن امروز باشم؟ خسته شه مي مگه! خانومم؟ گي مي داري چي ـ

 .كنم نمي

 بيداره؟ ساحل خوردي؟ صبحونه ـ

 مي ديگه ي دقيقه چهل ساعت، نيم تا. بزنم زنگ بهت كه اين از قبل كردم، بيدارش االن همين. بخورم تو با خوام مي نه، ـ

 .تون خونه يام

 .بخوريم هم با رو صبحونه تا رسم مي كارام به. منتظرتم باشه، ـ

 .بوسمت مي خودم، خانوم قربون ـ

 .بوسمت مي منتظرم، نكنه خدا ـ

 ليوان يه. صبحونه ميز سر رم مي صورتم، و دست شستن از بعد و بهداشتي سرويس تو پرم مي. كنم مي قطع رو گوشيم

 .حموم رم مي و خورم مي پرتقال آب
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 .زنن مي حرف دارن و نشسته بهادر بابا كنار و اومده سينا. كشم نمي سشوار رو موهام. بيرون يام مي

 :من

 .سالم ـ

 :گه مي و ده مي دست باهام و شه مي بلند سينا

 خوبي؟ جان، باران سالم ـ

 خوبي؟ تو ممنون، ـ

 . آره ـ

 :من

 .زنم مي صدات و چينم مي رو ميز ـ

 :گه مي و بيرون ياد مي اتاقش از فربد موقع همون

  خداحافظ برم من خب ـ

 :گه مي سينا به رو

 ! جا اين هردمبيليه عجب ياي مي تو رم، مي من رم مي من ياي، مي تو ـ

 :سينا

 ! ديگه دوماديم تا دو ديگه، آره ـ

 . ساحل دنبال ره مي فربد
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 مي كه نيست بارم اولين. چينم مي رو ميز و آشپزخونه تو رم مي. ده مي تحويلم گرم لبخند يه و ده مي فشار رو دستام سينا

 از. بود نخواهد هم بارم آخرين. كنم مي حسش خوبي به و نشسته دلم تو قشنگي حس يه ولي بخورم صبحونه باهاش خوام

 .چينم مي زياد ميزا اين از بعد، به اين

 .نيمه و هفت اندازم، مي ساعت به نگاهي صبحونه، خوردن از بعد. كنيم مي صدا رو سينا

 :سينا

 .گلم خانوم نكنه درد گلت دست ـ

 .گله آقا نكنه درد سرت ـ

  خودمون؟ ي خونه بريم شه مي كي هي، ـ

 .كنم مي نگاش چپ چپ

 . گفتم بلند رو آرزوم زدم؟ بدي حرف من مگه خب ـ

 :گم مي سينا به رو و كنم مي جمع رو ميز

 .شم آماده رم مي من ـ

 .برداريا رو لباست باشه، ـ

 .شه مي چي بذارم، جا رو كاري اصل كن فكر. گفتي شد خوب بابا، نه ـ

 :گه مي التماس از پر لحني با

 باران؟ ـ

 جانم؟ ـ

 !كني؟ مي قبول ازت، بخوام چيزي يه ـ
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 :گم مي آروم و كنم مي نگاش شده ريز هايي چشم و شك با

 خواي؟ مي چي سينا؟ شده چي ـ

 . بگم رو ام خواسته منم تا نه يا آره بگو اول تو ـ

 .... تا خواي مي چي بدونم بايد من آخه ـ

 .ببينمش تنت تو خوام مي االن. ببينم تنت تو خوام مي. كنم مي خواهش پوشي؟ مي رو لباست ـ

 :گم مي شيطون اخمي با

 .بينيش مي بذار، جگر رو دندون ساعت چند زرنگي، آقا ديگه، نه ـ

 :گه مي آروم و كنه مي جمع رو خوشگلش هاي چشم

 . ببينم بذار سينا جون ـ

 . نده قسمم سينا، نده قسم ـ

 .... جون ببينم بذار ـ

 :گم مي و باال يارم مي تسليم عالمت به رو دستام بده، قسم رو خودش جون دوباره كه اين از قبل

 . منه زندگي ي همه نده، قسم رو جونت نده، قسم باشه ـ

 :گه مي گوشم زير و شه مي خم آروم

 .مرسي خانومم، برم قربونت ـ

 .شم مي خارج آشپزخونه از و بيرون كشم مي بغلش از رو خودم. زنه مي گوشم ي الله به كوچيكي اي بوسه

 :من

 مهال؟ مهال؟ ـ
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 :مهال

 جانم؟ ـ

 . دارم كارت من اتاق بريم بيا ـ

 شده؟ چي ـ

 ! بيا تو ـ

 .بيرون يارمش مي و لباس ي جعبه سمت رم مي. اتاقم تو ريم مي تايي دو

 :گم مي مهال به رو

 .بپوشمش كن كمكم ـ

 تو؟ گي مي داري چي ـ

 .بپوشمش كن كمكم. ببيندش خواد مي سينا ـ

 :گه مي و زنه مي شيطوني لبخند

 كردي؟ قبول چرا تو نياورد؟ طاقت ـ

 .كن كمكم مهال، بيخي ـ

 .پوشم مي رو لباسم مهال، كمك با

 :مهال

 كنم؟ صداش ـ

 . ديگه كن صداش. كن نگاش پس، نه ـ

 ! بامزه ـ
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 مات و روم افته مي نگاش. دره به پشتم و اس آينه سمت به روم. اتاق داخل ياد مي سينا بعد، دقايقي و بيرون ره مي مهال

 :گم مي و سمتش چرخم مي آروم. شه مي

 .نكن استفاده سوء كارات رفتن پيش براي گفتن سينا جون از باران جون فقط لباس، از اينم ـ

 .گيره مي قرار لختم بازوهاي رو و باال ياد مي دستاش. سمتم ياد مي آروم هايي قدم با

 :گه مي لب زير و كنه مي نگاه رو پام تا سر

 .معركه دختر، اي معركه ـ

 .اش سينه به ده مي فشارم و دورم اندازه مي رو دستاش. بغلش تو شم مي كشيده آروم

 :گه مي آروم

 .خودمي خانوم بغلمي، تو. دارمت حاال نشيب، فراز همه اون بعد اتفاق، همه اون از بعد. روياست يه مثل خوابه، يه مثل ـ

 .عقب كشه مي رو خودش و بوسه مي رو سرم آروم

 .وصال و رسيدن شيرين طعم و داشتن دوست و عشق همه اين از. زنه مي حلقه چشمام تو اشك. باال گيرم مي رو سرم

 ليز و افته مي ام گونه رو و پايين ياد مي چشمام از خوشحالي، از حاكي كه لبخندي با همراه اشكم و لرزه مي كمي ام چونه

 .شه مي لباس جذب كم، كم و رسه مي ام سينه به و پايين ره مي گردنم از خوره، مي

 :گه مي و گيره مي قاب رو صورتم دستاش با

 اشك؟ چرا بغض؟ چرا گريه؟ چرا ـ

 .... حاال كه خوشحالم. كنارمي كه خوشحالم. دارمت كه خوشحالم سينا، خوشحالم ـ

 :گه مي و پيشونيم به چسبونه مي رو پيشونيش

 دارم؟ دوست چقدر من دوني مي ـ
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 :گه مي و كنم مي نگاه بهش منتظر

 دوست دونه يه عشق، يه اين حرمت به منم. مني عشق تنها تو. يكي هم خدا يكي، عشق. دارم دوست دونه يه دونه، يه ـ

 ي همه كه اي دونه يه. وجودمه از سرشار كه اي دونه يه. نهفته توش دارم دوست تا چند نيست معلوم كه اي دونه يه. دارم

 اگه دونم مي و بنده نفسش به نفسم. خودمه خانومي و باراني كه اي دونه يه. روزمه شبانه فكر كه اي دونه يه. زندگيمه

 .دونم مي نيستم، نباشه،

 منم ديد بينشش، با ديدش، با بيانش، با حاال ولي. ارزشم بي براش كردم فكر اش، جمله اولين با. مونم مي تعريفش از

 .كنه مي عوض

 :گه مي و بينيم به زنه مي رو بينيش

 .شد ديرمون كه شو آماده برو حاال ـ

 كسي تنها. بلرزوني رو دلم تونستي كه هستي كسي تنها. يكي هم خدا يكي، عشق. دونه يه همون ي اندازه به دارم، دوست ـ

 .دونه يه تا هزار ي اندازه به دارم، دوست. چيه عشق بفهموني بهم تونستي كه هستي

 .كنه مي بوسه غرق رو صورتم و بوسه مي رو اشكام آروم

 :گه مي و عقب كشه مي رو خودش

 . پايين بيا و كن تنت رو شنلت دنبالت، اومدم ـ

 .پايين ميومدم جوري همين من گفتي، نمي تو سينا گفتي شد خوب ـ

 . خب بابا، خب ـ

 :من

 .كن صدا رو مهال برو ـ

 .بگو من به رو كارت ـ
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 .كن صدا رو مهال. شده دير سينا، ديگه نكن اذيت ـ

 .... وگرنه شده دير كه حيف ـ

 تو ذارمش مي و كنم مي عوض رو لباسم مهال كمك با و بيرون ره مي اتاق از. كنه مي صدا رو مهال و زنه مي شيطوني لبخند

 .اش جعبه

 .زنم مي رو مسواكم بهداشتي، سرويس رم مي

 .بيرون رم مي اتاقم از و پوشم مي رو مانتوم اتاقم، تو رم مي

 :سينا

 بريم؟ اي؟ آماده ـ

 سينا ماشين سوار و كنم مي خداحافظي همه از. چرخونه مي سرمون دور رو اسفند و بيرون ياد مي آشپزخونه از فريبا مامان

 .كنه مي حركت و عقب صندلي رو ذاره مي رو لباس ي جعبه سينا. شم مي

 .ياد مي ديويد با داره و سرمونه پشت هم مهال. بياد خودشون ي خونه از قراره مارال

 :سينا

 تو چيز همه تقريبا االن. ياد مي ذهنم تو جديد ي صحنه تا چهار سه، روزي. ياد مي يادم داره چيز همه زمان، مرور به ـ

 .ذهنمه

 :گم مي و كوبم مي بهم رو دستام

 ! جون آخ ـ

 :گه مي آروم و فرمون رو دستش زير ذاره مي و گيره مي رو چپم دست

 بگيريم؟ ساحل و فربد با رو مون عروسي ـ
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 :گه مي كه كنم مي نگاه بهش چپ چپ

 .برگشته تو ي حافظه هم و گرده مي بر ام حافظه داره من هم چيه؟ خب ـ

 .بعد تا بشه تموم خوشي و خوبي به امروز بذار حاال ـ

 .نيست اس كوچه تو زيادي ي خونه. خلوته العاده فوق و بست بن ي كوچه يه تو. آرايشگاه به رسيم مي

 :سينا

 . فروشي گل ببرم رو ماشين و برسم كارا به برم منم خب ـ

 :گه مي و ايسته مي سينا كنار ياد مي. رسيده فربدم. كنه مي جلب رو توجهمون ماشيني بوق صداي موقع همون

 چطورين؟ ـ

 :سينا

 . عالي! تــــــوپ ـ

 :گم مي سينا به رو

 ديگه؟ ياي مي يك تا

 ! آتليه بريم بايد نيم و يك آره، ـ

 . فعال پس باشه، ـ

 از بعد و زنيم مي رو زنگ. آرايشگاه در سمت رم مي ساحل همراه و شم مي پياده ماشين از و دارم مي بر رو لباسم ي جعبه

 .شه مي باز در ثانيه چند

 بهش منم. ده مي تحويلم شيطون حال عين در و خوشگل چشمك يه. اندازم مي سينا به رو نگاه آخرين و گردم مي بر

 .آرايشگاه تو ريم مي و ديم مي هول رو در. هم رو ذارم مي رو چشمام و زنم مي چشمك
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*** 

 :گه مي ديدنمون با سلطاني خانوم

 طورن؟ چه ما خوشگل عروساي به، به ـ

 .شناسه مي خوبي به رو من و مامانم دوست و آرايشگر

 :من

 .خوبيم ممنون ـ

 :سلطاني

 داشتين؟ ناخنم كار ديگه، كاراي بعد و اپيالسيون اول. فعال كنين عوض رو لباساتون خوشگال، خب ـ

 :گه مي و ديم مي تكون رو رون سرم ساحل و من

 . من گالي شين آماده باشه ـ

*** 

. بره قرمزيش ظهر تا شد، اگه يا و نشه سرخ پوستم اميدوارم. شيم مي آماده اپيالسيون براي و كنيم مي عوض رو لباسامون

 .دن مي انجام رو كارشون تا ياد درمي پدرم

 .كنه نمي اذيتم زياد. رسه مي صورتمون اصالح و ابروها نوبت اپيالسيون، از بعد

 .دن مي انجام آرايشگراش رو ما كار. داره زياد آرايشگر و آرايشگاست مدير سلطاني، خانوم خود

*** 

 برامون فربد و سينا. پوشيم مي رو لباسامون آرايشگرا كمك با. نشستيم اتاق يه تو و هم كنار صندلي، تا دو رو ساحل و من

 .بيرون بريم خوايم مي و شده تموم تقريبا ما كار. نيستن عروس قسمت تو و بيرونن هم مارال و مهال. آوردن نهار
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 :من آرايشگر

 .شد تموم كه كن باز رو چشمهات ـ

! شدم تر خوشگل بودما، خوشگل من البته. شدم خوشگل چه واي. شم مي خيره خودم به و كنم مي باز رو چشمام آروم

 .خودشه خواست. كنن مي كار من از تر غليظ ساحل براي. نكنن كار غليظ خواستم خودم. داره بنفش تن ام سايه

 تو. داده بهش شيطوني حالت باال كشيده و زده تيغ رو ابروهام. داره قرار ام شونه رو كميش و كرده شينيون رو موهام

. شده بلندتر هام مژه. صورتم رو ريخته رو موهام طاليي تار چند. گذاشته نگين دندونام از يكي روي. كشيده مداد ابروهام

 .ده مي نشون تر برجسته هام گونه كه زده طوري رو ام گونه رژ

 .ساحل سمت شه مي كشيده نگام. شكر رو خدا رفته سرخيش كنم، مي نگاه بدنم به

 :گه مي آرايشگرش

 .كن باز رو چشمات شد، تموم هم تو واسه ـ

 خودش كمي. ياد مي بهش و نشسته صورتش رو خوبي به آرايش. كنم مي نگاش فقط من و كنه مي باز رو چشماش ساحل

 .من سمت گرده مي بر و كنه مي نگاه رو

 :كنيم مي زمزمه لب زير هم با

 :من

 ! فربد بيچاره ـ

 :ساحل

 ! سينا بيچاره ـ

 :من

 .شدي ناز خيلي ـ
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 ! سينا به برسه چه بدم قورتت درسته دارم دوست من هم، تو ـ

 كنن مي نگامون همه. بيرون يايم مي عروسا اتاق از. كنن مي تعريف خودشون كار از هم اونا و كنيم مي تشكر آرايشگرا از

 خاطر به. شده تموم وقته خيلي كارشون. چرخشه در ساحل و من بين مهال و مارال نگاه. هوا ره مي زدنشون كف صداي و

 .شديم هم شبيه كمي آرايشامون،

 :گه مي آروم و جلو ياد مي مهال

 ! تا دو شما شدين ناز قدر چه ـ

 .يكه نزديك ساعت، سمت ره مي نگام

 .دن مي نظر مون درباره و كنن مي مون ارزيابي دارن و ماست رو مشتريا نگاه

 زنم مي لبخند يه. شم مي خيره خودم به و سرم رو ذارم مي رو اش كاله. كنيم مي تنمون رو شنالمون مارال، و مهال كمك با

 .نره پيش خوب مجلس ترسم مي. گيره مي رو وجودم تمام جشن استرس و

 .خانوم ساحل دنبال اومده داماد گن مي دقيقه چند از بعد و ياد مي زنگ صداي

 :گه مي من به رو شه، مي بلند جاش از ساحل

 .بينمت مي ـ

 .پايين رن مي باهاش هستن، اينا ساحل هاي فاميل از كه ديگه دختر تا چند و مارال

 .كنم مي خداحافظي ساحل با

 ه.فربد شنوم، مي رو گوشيم صداي بعد، ثانيه چند

 فربد؟ جانم ـ

 خانوم،خوبي؟ عروس سالم ـ
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 نيومد؟ چرا كجاست؟ سينا فربد قربونت، ـ

. كه نداره حواس. رفت كردي عاشقش. فروشي گل تو بودش گذاشته جا آقا. منه دست گوشيشم. ياد مي نباش، نگران ـ

 كار. بشه ور اون و ور اين كمي شايد حاال. رسه مي ديگه ربع يه تا بگم زدم زنگ. بدم بهش رو گوشيش رفت يادم منم

 زودي به كه بگم خواستم خالصه. بود مونده گلش تا چند. نبود آماده هم شما ماشين طرفي از. كشيد طول كمي آرايشگاش

 .ياد مي

 شادوماد؟ نداري كاري فربد، مرسي ـ

 .كنه مي حسودي ساحل االن لپت، رو بوس يه ـ

 :گه مي كه باال ره مي ساحل جيغ صداي

 ! فـــربــد ـ

 باران؟ نداري كاري فعال عزيزم؟ جونم ـ

 :گم مي و خندم مي

 . بينمت مي نه ـ

 . گم مي مهال براي رو فربد حرفاي و كنم مي قطع رو گوشي

 كنم مي شروع و كنم مي قفل هم تو رو دستام. دم نمي مشتريا و آرايشگرا به اهميتي. كنم كنترل رو خودم تونم نمي ديگه

 نكنه اَه، نذاره؟ جا رو گوشيش شد نمي حاال. ياد مي در داره اشكم كم كم. نيست خبري و گذشته ساعت نيم. رفتن راه به

 ! واي شه، نمي نه! بخنده؟ كمي تا گذاشته كارم سر شايد شده؟ پشيمون

 .مهال دنبال بياد تا بود راه تو هم ديويد. دن مي دلداريم خانوما ي همه

 .دوزم مي برداشته رو آيفون كه كسي به چشم منتظر و ايستم مي جام سر در، زنگ صداي با

 :گه مي و زنه مي لبخندي
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 .اومده شادوماد خانوم، عروس پايين برو ـ

 .ام سينه ي قفسه رو ذارم مي رو دستم و بيرون دم مي رو نفسم

 :مهال

. رسه مي ديگه هم ديويد. يام مي تو از بعد دقيقه دو يكي، من. بهتره نباشم من. يام نمي من. پايين برو تو. سينا از اينم بيا، ـ

 .همراهشه هم باربد. اطرافه همين

 :گم مي و زنم مي لبخند بهش

 .بيا من از بعد هم تو و پايين رم مي من پس باشه ـ

. شم مي خارج سالن از ديگران، تبريك به جوابگويي با. زنم مي گره ام سينه جلوي رو بنداش و كنم مي درست رو شنلم

 .پايين يام مي ها پله از آروم باال، گيرم مي رو لباسم دامن. نداره آسانسور و قديمي تقريبا ساختمونش

 .كنم مي بازش و كشم مي رو زنجيرش. در سمت برم مي رو دستم. كشم مي عميقي نفس. رسم مي ورودي در به

 كس هيچ. شم مي خيره روم به رو به تعجب با. زنه نمي پر پرنده. جمعيت از خالي و ساكته ساكت كوچه. نيست كسي

 همين و وايستم ساختمون تو تونم نمي. بيرون رم مي و دارم مي بر رو اول قدم ولي كنه مي پيدا راه دلم به ترس. نيست

 .شوخياش و سيناست بازم. كنم نگاه رو كوچه جوري

 مي سرم پشت از دستي. ام سينه رو ذارم مي رو دستم و پرم مي جام از. ترسم مي. شه مي بسته اي نخراشيده صداي با در

 .افتن مي هم روي و شن مي بسته كم كم چشمام و شل بدنم. گيره مي قرار بينيم رو و جلو ياد

*** 

 شدن تر سنگين باعث همين و شده تصادف جلوتر. تهرانم ي مسخره ترافيك اين تو حاالست تا كي از. شدم عصبي ديگه

 خبر باران به تونم نمي و گذاشتم جا كه هم رو گوشيم. اين دقيقه سه دو، شكر رو خدا هم چراغا از بعضي. شده ترافيك

 مي دست از رو فرصت. شلوغن شون همه. بزنم زنگ عمومي تلفن با و وايستم خوام نمي هم طرفي از. رسم مي ديرتر بدم

 .ديم
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 خيابون تفريح؟ چين؟ دنبال بيرون، يان مي كه اينايي از بعضي دونم نمي من. شلوغه هم گرما اين تو بازم و ظهره سر

 .ديگه كارن بي. دارن حقم البته. چرخن مي خودشون دور هي ديدم رو ماشينا از خيلي گردي؟

 :گم مي لب زير و فرمون رو كوبم مي رو ام شده مشت دستاي

 ! شو سبز شو، سبز ـ

 .يك دو، سه، چهار، پنج، شش، چراغه، شمار ثانيه به چشمم

 به ها راننده و شده سبز چراغ چيه؟ براي زدنشون بوق دونم نمي. شه مي بلند سرم پشت از كشدار و ممتد هاي بوق صداي

 .بگيرم تحويل رو خوشگلم خانوم عروس تا آرايشگاه، طرف رم مي و گيرم مي رو گازش. ديگه رن مي ترتيب

 با و لبم رو ياد مي لبخندي. لباسش رنگ شده، كار سفيد و بنفش رز. كنارمه صندلي رو كه افته مي گلش دسته به نگام

 .كنم مي نوازش رو رز هاي گل دستم

 .گرده مي عروسم دنبال و اندازه مي ماشين داخل به نگاهي كنجكاوي با شه، مي رد ماشين كنار از كي هر

 رو سرم. نيمه و يك كنم، مي نگاه ساعتم به چرخونم مي رو چپم دست كمي. دنده رو راستم، دست و فرمونه رو چپم دست

 .رم مي و زنم مي فرعي تا چند از. نكرده خودش پيش كه فكرايي چه باران. دم مي تكون كالفگي با

 دسته و كنم مي درست رو كتم. كشم مي ام زده ژل موهاي به دستي. دقيقه پنج و سي و يك. آرايشگاه به رسم مي باالخره

 .دارم مي بر رو گل

 شه مي خم باربد. كنم مي نگاه باربد و ديويد به تعجب با. كوچه تو پيچه مي اي ديگه ماشين من، شدن پياده با زمان هم

 . زدن بوق به كنه مي شروع و ديويد سمت

 ....بيب....يبيب....بيب.. ..بيب....بيب....يبيب....بيب....بيب

 تونم مي كه خوشحام. دارمش كه خوشحام خيلي. ساحل و فربد باران، و من. ماست جشن. خوشحالم خيلي. خندم مي آروم

 تا بذارم اختيارش در رو هام شونه داره، اي غصه و غم اگه دارم دوست. بده تكيه بهم دارم دوست. باشم گاه تكيه براش

 .كنه تخليه رو خودش
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 .دارم مي نگهش ام چونه رو دستم با و يارم مي در چشمم از رو آفتابيم عينك

 :گه مي تعجب با ديويد

 كو؟ عروس پس ـ

 متعجب ي قيافه با و در سمت گردم مي بر. ياد مي آرايشگاه در صداي بدم، جواب من كه اين از قبل و شه مي پياده باربد

 .شم مي رو به رو مهال

 :من

 كرديم؟ دير خيلي هم االن تا كه پايين بياد باران بگو جان؟ مهال خوبي سالم، ـ

 كه ميومد بهش انقدر. رفتم مي هم ديوونگي مرز تا داشتم بود، پوشيده رو لباس اون كه صبح. ببينمش نيست دلم تو دل

 .بود شده ها فرشته مث

 :گه مي شده گرد هايي چشم با مهال

 . نيست شوخي وقت االن سينا؟ گي مي داري چي ـ

 :گم مي و شم مي جدي

 . ديگه زنم دنبال اومدم گين؟ مي دارين چي ها شما ـ

 :گه مي لرزون صدايي و پريده رنگي با مهال

 . برديش و دنبالش اومدي پيش دقيقه پنج كه تو اما اما، ـ

 رو افته مي و شه مي شل دستم از گل دسته. كنيم مي سكوت مون همه. ندارم خوردن تكون قدرت. جام سر ايستم مي مات

 .زمين

 :گه مي مهال به رو نگران لحني با باربد
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 جاست؟ اين سينا كه حالي در رفته، سينا با باران كه چي يعني خانوم؟ مهال شد چي ـ

 : گه مي بغض با مهال

 اومد ديويد كه وقتي و شما از بعد گفتم بهش منم منم،. اومده دوماد پايين، بره باران گفت آرايشگر. زدن رو آيفون زنگ ـ

 .... هم حاال. پايين فرستاديم تنهايي رو باران. پايين يام مي

 ....امروز بود، جشنمون امروز. بود عروسم. ندارم رو يكي اين تحمل. ره مي گيج داره سرم. رم مي عقب عقب

 :گم مي و صورتم جلوي ذارم مي رو دستام خورم، مي سر ماشين رو كه حالي در. ماشين به دم مي تكيه

 ! ندارم تحمل! ابوالفضل يا ـ

 با باران،. بپذيرم تونم نمي. گرفته درد ام سينه ي قفسه. شده كند هام نفس. ريزه مي هم به رو اعصابم مهال هق هق صداي

 . نيست بعيد هيچي طناز اون از ولي ولي،! هست هاش فرشته مواظب خدا نه، بيارن؟ سرش باليي اگه واي، وضع، اون

 :گه مي عصبانيت با باربد

 .گرفتيمشون كم دست كه بود ما از اشتباه. ببازيم رو خودمون نبايد ـ

 جور و جمع رو خودشون بتونن هم بقيه تا باشم محكم بايد. بشكنه بقيه پيش غرورم خوام نمي. خورم مي رو بغضم تند تند

 .... ولي نبود مهم برام. بود ديده رو اشكم باران. كنن

 ذارم مي رو دستام. رسونم مي بهش رو خودم بلند جهش يه با و شم مي بلند جام از. دم مي دست از اختيار باربد، حرف با

 :گم مي داد با و لباسش ي يقه رو

 از حرف تو تو، و دزديدنش آرايشگاه از اومدن دزدين، اومدن رو من زن گي؟ مي چي داري فهمي مي گرفتي؟ كم دست ـ

 زني؟ مي اونا گرفتن كم دست

 :گم مي بغض با و كنم مي عقبش جلو دستامه، تو اش يقه كه چنان هم
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 چه بشه، كم ازش مو تار يه الل زبونم بياد، سرش باليي اگه دوني مي كشم؟ مي چي فهمي مي گم؟ مي دارم چي فهمي مي ـ

 يارم؟ مي سرت باليي

 .سرخه و اشك از خيس چشماش. باال ياره مي رو سرش يهو ولي بود پايين باربد سر بگم، رو آخر ي جمله كه اين از قبل تا

 دارم من هم االن. شديم وابسته هم به خيلي ولي نبوديم هم كنار زياد كه اين با. دوقلومه خواهر. منه خواهر توئه، زن ـ

 بايد. هم جون به بيفتيم گربه و سگ مث نبايد ما. نباشه اونا كار شايد. هست منم ناموس توئه، ناموس. شم مي ديوونه

 .بندازيم كار به رو فكرمون

. صندلي رو شوندم مي ناراحتي با و كنه مي باز رو ماشين در. عقب كشدم مي آروم و دستش تو گيره مي رو دستام ديويد

 بهش سير دل يه بود، پيشم باران اگه بود، خوب حالم اگه. صورتش رو شده پخش آرايشش ي همه. افتاده هق هق به مهال

 سرم. كنه مي كار چي داره. كجاست دونم نمي. نيست پيشم باران. نيستم شاد. كنم مي دق دارم كه حيف ولي. خنديدم مي

 كه قدر چه قدره؟ چه آدم هر ظرفيت مگه اتفاق؟ قدر چه قدر؟ چه هم، رو ذارم مي رو چشمام و صندلي به دم مي تكيه رو

 .... و نگراني حادثه اتفاق، شده زندگيمون همش

 اونا. سوزه مي فربد و ساحل براي دلم. لرزونه مي رو صداش بغض. زنه مي حرف يكي با داره كه شنوم مي رو باربد صداي

 بخوره؟ هم به مراسمشون بايد كه كردن گناهي چه

 :ديويد

 .بخور آب بيا سينا، كن باز رو چشمات ـ

 برش زمين روي از و شم مي خم. باشه بارانم دستاي تو بود قرار كه گلي دست به افته مي چشمم. خورم مي آب از قلپ يه

 .... ولي باشه بارانم دست بايد اين. كشم مي بو. گال ميون برم مي رو سرم و صورتم جلوي گيرمش مي. دارم مي

 .زنم مي تلخي لبخند. زده گل ماشين به افته مي نگام

 :باربد

 . شناسه مي جا اين رو نفر چند. بده خبر همكاراش به بابا شد قرار. برگرديم كن سوار رو مهال سينا، پيش رم مي من ـ
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 خوام مي. ببينم خوام نمي. بندم مي رو چشمام و صندلي به و دم مي تكيه رو سرم. بندم مي رو در و كنم مي جمع رو پاهام

 مي رو فكرش كي. ميرم مي دارم بدبختي؟ قدر چه بال؟ قدر چه. اومده بدم دنيا اين از. باشم خواب خوام مي. باشم كور

 اونم. دارم دوسش و خودمه ي خوشگله خانوم بگم بهش بايد باشه، دستم تو بايد دستش باشه، كنارم بايد باران االن كرد؟

 به بزنه مشت يه اونم، و ببوسمش آروم و سمتش بشم خم. بلرزه اش دخترونه شرم از دلم. بده رو جوابم شرم و لبخند با

 :بگه خودش خاص لحن با و بازوم

 ! ســـــينا ـ

 :بگم منم

 . خوشگلم خانومم، جونم، ـ

 بلرزونه، رو دلم خانوميش و شرم. كنم تعريف ازش كنه، صدام. ببوسمش. بگم بهش رو اينا تا نيست كنارم نيست، ولي

  كجاست؟ نيست معلوم. نيست

 به رو دستم ساق. تحملمه از خارج. رومه زيادي فشار. كنه مي عصبيم داره كم كم. كوبه مي داره كم كم. داره نبض سرم

 درد ثانيه به ثانيه. دم مي فشارش توان تمام با و دستم رو ذارم مي رو سرم. زانوم و پام رون روي ذارم مي عكس بر حالت

 .شه مي بيشتر كوبشش و

 :باربد

 باشيم مسلط خودمون به بهتره ولي. نيست تو از بهتر حالم خودمم. كشي مي چي تو دونم مي من! باش قوي سينا؟ خوبي ـ

 .كنيم كار عاقالنه تا

 . گوشيش بزن زنگ خوبم، خوبم، ـ

 :باربد

 .بوده همراهش كيفش گفت مي مهال. نداد جواب. نداشت بر زدم، زنگ باران گوشي به بابا از قبل ـ

 .كشمشون مي قدرتم تمام با و زنم مي ام زده ژل موهاي به محكمي چنگ
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 :من

 ! من خدا واي ساحل فربد، ـ

 :باربد

 .بشن متوجه بعد و بندازن رو عكساشون حداقل بذار. نگفتيم بهشون ـ

 .رسه مي گوشمون به باربد گوشي صداي

 :باربد

 . فربده ـ

 . دم مي تكون رو سرم

 . اسپيكر رو زنه مي بزنه، حرف شاد كنه مي سعي و كنه مي صاف رو صداش

 فربد؟ بله ـ

 .بپرسم تو از گفتم ده، نمي جواب رو گوشيش كجان؟ سينا و باران خوبي؟ باربد، سالم ـ

 .آرايشگاه رسيده سينا ديگه احتماال. مونده مهال دست گوشيش ـ

 .رسن مي هم اينا بشه، تموم كارمون تا كنم فكر. رسيديم كه شه مي ربعي يه هم ما. اينا دست از ا، ـ

 .كارام دنبال منم دونم، نمي ـ

 .برم من فعال، داداش، باشه ـ

 .قربونت ـ

 مي. گنجه نمي خودش پوست تو هم ساحل. ريخت مي فربد صداي از خوشي. خورم مي حسرت. كنه مي قطع رو گوشيش

 .بوديم امروز قرار بي ديشب از دومون هر. دونم
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 :گه مي و كشه مي آهي باربد

 ري؟ مي كجا ـ

 . داغــــون باربد، داغونم. باشم تنها بايد خونه، رم مي ـ

 . گم مي بهت شد خبري ـ

 .حالتم همون تو هنوز من. زنيم نمي حرفي خونه، به رسيدن تا

 :باربد

 . رسيديم شو پياده ـ

 مي پياده ماشين از سريع. شه مي بدتر دردم سر. كنه مي اذيتم و خوره مي چشمم به نور. كنم مي بلند دستم رو از رو سرم

 :گم مي فربد به رو و شم

 .دارم مي بر رو بابا ماشين خواستم، اگرم. خوامش نمي فعال كه من برو، ماشين با ـ

 بهش چون. ياد نمي اونم دونم مي. داخل بياد كنم نمي تعارف بهش. خونه سمت رم مي و دستم تو گيرم مي رو گل دسته

 .سمتم ياد مي مارشال موقع همون. باشم تنها خوام مي بودم گفته

 . نيست خوب حالم كه بشين پسر، بشين ـ

 رم مي راست يه. نيست كسي و كوره و سوت خونه. كنم مي باز كليد با رو در. ساختمون سمت رم مي منم و شينه مي سريع

 ريزم مي خودم براي رنگ پر چاي يه داغه،. كتري سمت برم مي رو دستم. باال اندازم مي مسكن تا سه دو، و آشپزخونه تو

 رو ذارم مي رو گل دسته. رو به رو مبل رو كنم مي پرتش و يارم مي در رو كتم. نيست خوب اصال حالم. مبل رو افتم مي و

 .كشم مي روش رو دستم. ام سينه
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 انتظار و گيرم مي رو اش شماره. كنم امتحان من بارم يه خوام مي. زنم مي چنگ جاش از رو خونه گوشي و شم مي پا سريع

 مي ششم بوق به بوق سه بوق، دو بوق، يه. كشم مي انتظار. زنه مي پر براش داره دلم. بشنوم رو صداش خوام مي. كشم مي

 . شه مي داده جواب ور اون از كه كنم قطع خوام مي. رسه

 :گم مي هيجان با و شم مي خيز نيم جام تو

 . بگو بهم سينا جون سينا، جون ها، تو؟ كجايي بده جواب خوشگلم، خانوم، باران بارانم، ـ

 . جناب ري مي تند داري زياد ـ

 .شم مي خيره روم به رو به شده گرد ايي چشمه با و شم مي الل. خوره مي گوشم به كه آشنايي نا صداي با

*** 

. ميومد بدم سيگار بوي از بچگي از. شم مي هوشيار كم كم و كنم مي باز رو چشمام ده، مي نوازش رو مشامم سيگار بوي

 .دم مي تكون بينيم جلوي و باال يارم مي رو دستم

 ! شد بيدار ما ي خوشگله خانوم به به ـ

 .... بعد و آرايشگاه بيرون اومدم. چشمم جلوي ياد مي اتفاقات صدا، شنيدن با

 . ام سينه سمت ره مي دستم

 :گه مي و كنه مي اي خنده زن

 . خانوم عــــروس تو و من از غير به البته. نيست اتاق اين تو كس هيچ تو، و منم نيست، كسي ـ

. اس سايه تو صورتش. ببينمش تونم نمي. ايستاده پشتم اومده بر شكمي و چاق هيكلي با زنه يه صدا، سمت گردم مي بر

 .زنه مي رو چشمم نور

 . جلوتر بيام بايد ببيني، رو من توني نمي فعال نزن، زور ـ

 خواي؟ مي جون از چي ـ
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 طوره؟ چه شادوماد خانوم؟ عروس خبر چه. رسيم مي هم جا اون به ـ

 ! نگرانه؟ االن قدر چه. كنم مي صدا رو اسمش لب زير و سرم رو ذارم مي رو دستم

 نمي خاطر به اصال. كنم مي نگاه بهش. شم مي خيره بهش و شه مي چشم بدنم تمام. شه مي نزديك بهم آروم آروم زن

 پف صورتش. آخرشه ماهاي انگار. بزرگه شكمش بارداره، مشخصه. شده شكسته صورتش ولي جوونه، مشخصه. يارمش

 .پيچيده اتاق كل تو سيگار بوي ولي نيست دستش سيگار. داره

 كوتاه آستين لباس يه. كوتاهه و دكلره موهاش. منه روي به رو كه مبلي رو. روم به رو شينه مي ياد مي. بينه مي رو نگام

 .كرده پاش هم بارداري شلوار يه. پوشيده خاكستري

 داره مي بر رو خودش ليوان. جلومونه پرتقال آب ليوان دو. مهمونشم انگار نگرفته، گروگان انگار. نيست بسته پام و دست

 :گه مي من به رو و

 ! شي نمي گير نمك بخور ـ

 هستي؟ كي تو خورم، نمي ـ

 :دم مي ادامه اي مسخره لحن با

 بخورم؟ پرتقال آب باهات و جا اين بيام تا دزديديم واقع در جا، اين آوردي رو من عقدم جشن روز ـ

 .دختر عجولي خيلي ـ

 .كنم مي ارزيابيش بيشتري دقت با و كنم مي ريز رو چشمام

 .وجودشه تو انگار كه خاصي ي عشوه و ناز. داره خاصي ناز ولي اس، ريخته هم به هيكلش كه اين با

 .خوام مي تو از چيز يه فقط من نخور، كنم، نمي اصرار ـ

 چي؟ ـ
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 قصد نه و بكشمت دارم قصد نه بندازم، راه بازي پليس و پليس دارم قصد نه كنم، پرتت ساختمون از دارم قصد نه من ـ

 . تو و خودمه مال. حقمه چون بخوام، بايد خوام مي رو حقم فقط من. هيچي كنم، ناقصت دارم

 چرا. جا اين بكشوني وضع اين با رو من نبود الزم. بزن رو حرفت كنده پوست و رك شناسمت؟ مي هستي؟ كي تو اصال ـ

  عقدم؟ جشن روز چرا كردي؟ بيهوشم

 كنم فكر ولي شده، شكسته ام چهره شده، عوض هيكلم. كن فكر كمي. گيري مي رو همه جواب. گيري مي رو جوابت ـ

 .كيم بفهمي بتوني

  هستي؟ كي بگو نه، ـ

 .... و شهروز دختر طنازم، من من، ـ

 .كنه مي نگاه بهم و شه مي ساكت

 تا زمين از فرقشون. داره فرق منه ذهن تو تصويرش كه اوني با خيلي منه، روي به رو كه ايني نه اينه؟ طناز طنازه؟ اين

 . مونه مي پيرزن يه مثل اون مقابل در اين شه؟ مي مگه آخه اش، چهره هيكلش، طناز اون. آسمونه

 :گه مي و زنه مي پوزخندي

 نمي رو خودم خودم،. تو به برسه چه شم، مي متعجب بينم، مي آينه تو رو خودم وقتي خودم. كردي تعجب دونم، مي ـ

 .اومدم كنار باهاش ولي شناسم، نمي رو خودم. ريخته هم به هيكلم. صورتم رو افتاده چروك و چين. شناسم

 .... آخه مردي؟ احتماال گفتيم مي ما كني؟ مي كار چي جا اين تو تو، ـ

 .گم مي كن، صبر ـ

 من بحث. پيشت يام مي خودم بعد بشه، تموم امروز بذار. برسم مجلسم به برم برم، خوام مي بگو خواي؟ مي چي من از تو ـ

 .شن مي من مچل هم ديگه زوج يه. نيست

 .كنم شركت توش تا برم بذار گي مي تو و بشه برگزار مجلس اين خوام نمي من. خياليا خوش ـ
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 :گه مي و كنه مي نگاه بهم جديت با شه، مي جدي

 ! همين كن ولش خوام، مي ازت رو ام بچه پدر ـ

 :گم مي و كنم مي اشاره شكمش به. كنم مي ول مبل روي رو خودم خيال بي

 داره؟ من زندگي به ربطي چه تو، ي بچه پدر ـ

 . بردار سينا سر از دست. عاليه جناب شوهر من، ي بچه پدر. توئه به ربطش ي همه ـ

 ! نداره امكان نه،. سينا يعني. منه شوهر اين، ي بچه پدر. كنم فكر تونم نمي. كلم پس خوره مي پتك يه انگار

 جور هيچيش شه، نمي دروغه،. ولي بود من پيش روز شبانه سينا موقع اون. شه نمي اصال. كنم مي تا چهار تا، دو دو كمي

 .نيست

 :گم مي و زنم مي داري صدا پوزخند

 كشيت نقشه. فهمي مي كن، ور اون ور اين رو ها ماه كمي. نيست جور هيچيش. بگيري انتقام تونستي مي ديگه راه يه از ـ

 .نيستي شهروز مث. نيست خوب اصال

 :گه مي آروم و شكمش رو ذاره مي رو دستش. ده مي جواب دارتري صدا پوزخند با رو من پوزخند

 . ديگه بچه يه نه، بچه اين ـ

 .عقدمون جشن روز. داره بچه سينا بفهمم بايد و عروسم تازه من. مونم مي منتظر و شم مي الل. شم مي خفه

 و نبود مهم برام اش گذشته. كرده تغيير حاال بود، اش گذشته. بوده ها خيلي با مجرديش دوران سينا دونستم مي من

 شه نمي و گذرونن مي دوران اين پسرا ي همه. خودش خاص نيازهاي و شيطنت با. پسرا همه مثل بود، پسر يه سينا. نيست

 .... االن و بود تصورم از خارج بچه؟ ولي. دارنش هم دخترا از خيلي كه طور همون. ندارن رو دوران اين كدوم هيچ گفت

 آب. ام خورده پودر كرم و سرد هاي گونه رو كشم مي رو سردم دستاي. پرم مي جا از صداش با. خوره مي در به اي تقه

 .دم مي قورت رو دهنم
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 :گه مي كنه، مي نگام پوزخند يه با كه حالي در طناز

 . تو بيا ـ

 دستام. بدم تشخيص درست تونم نمي. باشه بايد ماهش هفت شيش، كوچيكه،. تو ياد مي بچه يه با مسن، تقريبا خانوم يه

 .كنه مي لرزش به شروع

 عالقه با و كنه مي حلقه بچه دور رو دستاش طناز. كنارش ذاره مي هم رو شيرش شيشه. طناز بغل تو ذاره مي رو بچه زن

 .ده مي فشار بغلش تو رو اون وافر اي

 .سيناست بچه اين پدر ـ

 خودم. شه مي بچه اين با انگار ولي شه، نمي. كنم نمي باور. عقب كشم مي رو خودم و مبل هاي دسته رو ذارم مي رو دستام

 كم نفس چرا؟ بود؟ نگفته بهم چرا. بيرون زنه مي حدقه از داره چشمام. خورم مي مبل پشتي به ولي عقب، دم مي هل رو

 به ولي. كرد كاري يه شه مي نباشه، پدرش سينا اگه نبود، اگه. هام آرمان و رويا تمام شدن خاك يعني بچه اين. يارم مي

 روزه دو كه كسي. شوهرم ي بچه. معصوم ي بچه يه. نفرن سه اينا! خوره نمي بهش. بگه دروغ بخواد خوره نمي طناز

 . فهمم مي االن كردم، عقد باهاش

 اال داشتم رو چيزي هر انتظار. شه مي سنگين نفسم. شنلم به زنم مي چنگ محكم و ام سينه ي قفسه رو ذارم مي رو دستم

 .يكي اين

 :طناز

 فراموش رو ام خانواده كنم، فراموش رو خودم خواستم مي عمرم، كل تو بار يه واسه. شدم سينا عاشق من كنار، بكش ـ

 متحول زندگيم، تو آرين اسم به سينا اومدن با. داشتم خبر كاراشون تك تك از ولي. نداشتم دستي اونا جنايات تو من. كنم

 و كنار بذارم رو كاري كثافت گرفتم تصميم. باشم اون با و كنم فراموش رو خودم گرفتم تصميم. شدم عاشقش. شدم

 .داشتم دوسش. باشيم هم با. كنم زندگي باهاش
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 و دهنش تو كنه مي رو انگشتش. شه مي باز بچه هاي چشم. بوسه مي رو صورتش. ده مي فشار خودش به محكم رو بچه

 با كنه، مي نگاش مادرانه لبخند يه با. بچه دهن تو ذاره مي و داره مي بر رو شير شيشه طناز. زدن مك به كنه مي شروع

 بوده؟ عشق سينا و طناز بين. شم مي خيره روم به رو به ناباوري

 اونم. باشم باهاش خوام مي گفتم. دارم دوسش گفتم بهش. شده دوست من با اين واسه و پليسه يه سينا دونستم نمي من ـ

 باردار ماهه دو من بود، گرفته رو تو پاپا كه موقع اون. باريد مي چشماش از پسرونه شيطنت. نداشت مشكلي. كرد قبول

 فكر منم. نداره دوسم گفت مي اون اون، ولي. داشتم دوسش من. باشه پيشم آرين تا بگذرم خودم از بودم حاضر. بودم

 .... و بياره وجود به عالقه و عشق تونه مي بچه يه وجود كردم

 كه كردم گناهي چه من مگه آخه. منه بدبختي شروع تازه معلومه، كه جور اين شده؟ تموم چيز همه كردم مي فكر چرا من

 ي بچه. وسطه هم بچه يه پاي ولي. كردم مي دفاع سينا و عشقم از و موندم مي بود، طناز سر بحث اگه. كنار بكشم بايد

. باشه دروغ شايد اصال. طنازه و سينا كاري ندونم قرباني و دونه نمي اطرافش دنياي از هيچي كه گناهي بي و شيرخواره

  نباشه؟ سينا مال بچه اين شايد

 :طناز

 زندگي دونم مي. باشم داشته رو سينا خوام مي شده، كه هم ام بچه خاطر به ولي كنار، رفتم مي بود، وسط خودم پاي اگه ـ

 . شه مي بيشتر ام سابقه و خورم مي حبس سال چند بگيرن، رو من. داشت نخواهم خوبي

 اين خاطر به. بدي طالق درخواست بري خوام مي ازت من. بيام بر پسش از تونم مي. كنم بزرگ خودم رو ام بچه تونم مي ـ

 مي راحت خيال با و سيناست پيش دونم مي جوري اون حداقل. بسپرم ديگران به رو بچه اين تونم نمي من. معصوم ي بچه

 بشينم بايد. بميرم نبايد پاپا و جمشيد مث. نيست مرگ من جزاي. نداشتم دست كاراشون از كدوم هيچ تو من،. زندان رم

 . كنم بزرگ رو دخترم

 :ده مي ادامه لرزون صدايي با و كنه مي مكث
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 اونم دونم مي داري، دوست رو سينا دونم مي من. كنار بكشي خوام مي ازت مادر يه عنوان به. كنم مي خواهش ازت ـ

. هستم پاپا آدماي و آشناها از تا چند با االن. ندارم رو كس هيچ من. بكنم رو كار اين بايد ام بچه خاطر به ولي. داره دوست

 . جا اين اومدم كه بود اونا با

 :گه مي گريه با و پام جلوي زنه مي زانو. سمتم ياد مي و مبل رو ذارتش مي. برده خوابش بچه

 خوب باهام سينا رفتار دونم مي من. باشم خوشبخت بذار. كنم زندگي آدم مث بار يه بذار. نگرد بر ديگه و برو برو، ـ

 من تا كنار بكشي. بري خوام مي ازت. كنم مي خواهش ازت من ولي متنفره، ازم دونم مي نداره، دوسم دونم مي نيست،

 همچين دونه نمي و نداره هم خبر بچه اين بودن از كه پدري. كنم بزرگ پدرش ي سايه زير رو معصوم طفل اين بتونم

 . هست كسي

 مي من برم؟ دارم رو كجا برم؟ كجا. برم كنه مي خواهش ازم و كشه مي رو دستام. طنازه دستاي تو دستم. زنم نمي پلكم

. باشيم جديدي زندگي فكر به و بگيم تبريك مهمونامون به هم، دست تو دست امروز خواستم مي سينا، پيش برم خواستم

 تو كه خود بي هوس يه. سينا ي احمقانه كار يه خاطر به. بشم حذف بايد من حاال، ولي.... بعد و بچينيم رو خودمون ي خونه

 .... يعني اون زندگي و سينا يعني من زندگي. گذاشته تاثير منم زندگي

 مي داره چي ببينم دم مي گوش دقت با دارم. دم مي گوش طناز خواهش به دارم و نشستم زيبا آرايشي و عروس لباس با

 كثيفه دختر يه خودش. بگم جوري اين كه بهتره. بود جوري اون اش خونده پدر. بود جوري اون پدرش. داره حق اينم. گه

 .... كه

 فشار خودش به نبايد. باال يارمش مي و كشم مي رو دستش. كنه مي گريه داره و رو من جلوي نشسته. بارداره افته مي يادم

 .... و كيه؟ اين پدر چي؟ بچه اين. بخشم نمي رو خودم بياد، اش بچه سر باليي اگه. بياره

 :گم مي آشناست نا خودمم براي كه صدايي با

. شدم مطمئن اگه. دين مي تست و رين مي. جا اين يان مي اونا و دي مي آدرس تو. رم نمي جايي من نه، البته. رم مي من ـ

 .... كه شدم مطمئن

 :گه مي تند تند
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 .... كه بده قول من به ولي بگي تو چي هر باشه، باشه، ـ

 .... تا عقب كشم مي من باشه، سينا واسه بچه، اين اگه. قول قولِ دم، مي قول ـ

 هيچ من. داره دوست رو سينا اونم. داره حق طناز. پايين يان مي و ام گونه رو خوره مي سر اشكام و كنم مي قطع رو حرفم

 .... و شده ظلم حقش در. داره بچه طناز. بشم شريك كسي با رو سينا خواد نمي دلم وقت

*** 

 :گم مي تعجب با

 شما؟ ـ

  كن؟ فكر كمي آشنام، يه من من؟ ـ

 :گم مي عصبانيت با

 محترم؟ خانوم كنه مي كار چي شما دست من همسر موبايل ـ

 .... تا كشه مي طول. بيهوشه فعال. خوابيده شه، مي بيدار دادت صداي از آروم، هيس، ـ

 :گم مي بلند صداي با

 .... بشه كم موش تار يه اگه خدا به هستين؟ كي شماها. دارين كارش چي ـ

 اين آوردمش. خوام مي رو تو من. ندارم باران كار به كاري من. داشت دوست كه هموني. طنازم من. پايين بيار رو صدات ـ

 آماده جديد زندگي يه براي رو خودت هم تو. بگم بهش تا بياد هوش به منتظرم. كنم درخواست رو چيزي يه ازش تا جا

. كنم زندگي دارم حق من. كنم بزرگ تو كنار رو مون بچه دارم حق من. كردي خودت كه كاري ندون، مقصر رو من. كن

 كه بودي شيطون و شر پسر يه تو تو، ولي پرستيدمت مي. داشتم دوست رو تو من. كن فكر كمي. سينا نيست اين من سهم

 .... هم و جلو بره كارت خواستي مي هم. بودي خودت منافع فكر به فقط

 :گم مي بلند صدايي با
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 گي؟ مي داري چي تو چيه؟ بچه كيه؟ بچه ـ

 بشينم خونه تو تونم نمي. كردن بيهوش رو من باران. گفت مي چي فهمم نمي. كرده قطع فهمونه مي بهم تلفن، بوق صداي

 . نكنم كاري هيچ و

*** 

 مي. دارم استرس. شه مي خشك بالفاصله ولي. كنم مي خيسش زبونم با هي. شده خشك لبم. شده خارج بدنم از روح انگار

 كنم؟ زندگي پوچ و هيچ براي بايد يعني شه؟ مي چي من زندگي. باشه سينا براي بچه اين واقعا ترسم

 :طناز

 . زدم حرف سينا با بياي، هوش به كه اين از قبل ـ

 :گم مي و پرم مي جام از

 بود؟ زده زنگ بهم ـ

 . زد نفهمي به رو خودش. داريم بچه گفتم بهش آره، ـ

 مراسمشون كه كردن گناهي چه اونا. كنه نمي ولم هم ساحل و فربد فكر. روش ذارم مي رو پيشونيم و زانوم رو شم مي خم

 ماست؟ با

 :طناز

 ! بده رو گوشيت ـ

 خوايش؟ مي چي براي ـ

 ي بچه دختر، اين بشه ثابت شما ي همه به تا بديم آزمايش بريم و قرار سر بياد بگم و بزنم زنگ بهش خوام مي ـ

 . سيناست

 :گم مي آروم. ببينم ندارم دوست



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨٣۴ 

 . دار برش كيفم تو از ـ

 . افته مي لرزه به بدنم ستون چهار صداش، شنيدن با اسپيكر رو زنه مي. سينا به زنه مي زنگ و داره مي بر رو گوشيم

 . زنم به بده رو گوشي. ديدم زياد بازيا تلفن و تلفن اين از. نكن مسخره رو خودت خانوم، ببين ـ

 :گه مي و زنه مي پوزخند طناز

 . مهمتره اون و ميونه در ات بچه پاي. نكن زنم زنم ـ

 :گه مي داد با

  وسطه؟ ام بچه پاي گي مي بعد بردي برداشتي رو من عروس فهمي؟ مي گي؟ مي چي شما خانوم ـ

 :گه مي و گيره مي سينا از رو گوشي. باربده شنوم، مي رو ديگه يكي صداي

 هستي؟ كي چيه؟ حسابت حرف ـ

 :گه مي و كنه مي مكث ثانيه چند طناز

 . طنازم باربد، آقا به ـ

 . ذاره نمي طناز كه بزنه حرف خواد مي باربد

 حرف كمي ما. خوبه حالش. نباشين نگرانش. بدم تحويل بهتون رو باران من تا ذاريم مي قرار جا يه. نپر من حرف وسط ـ

 ثابت باران به چيزايي يه تا بده آزمايش بايد سينا ولي. بدم تحويلتون رو باران خوام مي هم حاال. زديم كه داشتيم زنونه

 . بشه

 ! كني مي پا به شر دونستم مي. بهش بده رو گوشي خوبه؟ باران ـ

 :طناز

  گوشي؟ ـ
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 :طناز

 . داره كارت ـ

 :گم مي و دارم مي بر اسپيكر از رو گوشي. باال كشم مي رو بينيم. كنم مي پاك رو اشكام. گيرم مي طناز از رو گوشي

  بله؟ ـ

 نياورده؟ سرت باليي خوبي؟ عزيزم؟ باران؟ ـ

 :گه يم و لرزون صدايي با و هولكي هول و ازش گيره مي رو گوشي سينا

  نباشيا؟ نگران يايم مي خودم جون به. پيشت يايم مي كه؟ نداره كاريت بزن، حرف خوبي؟ گلم خانوم ـ

 كه مني. منه زندگي مخرب كه اي بچه. بچه به شم مي خيره. شن مي سرازير اشكام دوباره لحنش، و صداش شنيدن با

 . نداشتم راحت شب يه جديدا

 . كنم خفه رو هقم هق تا دهنم جلوي ذارم مي رو دستم

 . آروم عزيزم، باش آروم خودم، پيش ياي مي. يايم مي باش، آروم نكن، گريه اشكات، قربون ـ

 . كنه مي مور مور رو تنم فكرشم واي،! جلومه بچه يه باشم؟ مسلط خودم به جوري چه باشم؟ آروم جوري چه

 . بذاره رو قراراش و بزنه رو حرفاش تا طناز سمت گيرم مي رو گوشي

 . كنم مي فكر خودم ي شده فنا زندگي به دارم. ذاره مي قرار كجا و گه مي چي فهمم نمي

 . داخل ياد مي بود، آورده رو بچه كه خانومي همون. زنه مي صدا رو يكي. كنه مي باز رو اتاق در طناز

 :طناز

 . باباش پيش بريم خوايم مي. بيار رو لباساش ـ
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 تند اشكام. سوزه مي بدم. سوزه مي داره حاال. من قلب تو رفت و شد تير كه شوقي. گفت خاصي شوق با رو آخر ي جمله

 مي اونا باالخره. نداره ترسي هيچ انگار. قرار سر بريم شه مي آماده داره. زنه نمي حرفي هم طناز و پايين يان مي تند

. ايران فرستن مي هم رو جمشيد و پدرش. باشه داشته رو سينا تا كيه؟ اش بچه پدر كنه ثابت خواد مي طناز ولي گيرنش

 براش مشخصه ولي ببرن حبس براش سال چندين ممكنه. نداره ترسي هيچ ريلكس، خيلي. كنن مي شون محاكمه جا اين

 . نيست مهم

 :گم مي دار خش و گرفته صدايي با

 ماهته؟ چند تو ـ

 طور؟ چه ماه، پنج ـ

 !درشتيه؟ ي بچه چه ماه، پنج ـ

 . آره ـ

 . گه نمي هيچي ديگه

 ي همه. كنم مي پاكش دستمال با و شورم مي رو صورتم منم. شده آماده طنازم. ياره مي رو دخترش لباساي خانوم اون

 . شيم مي مواجه بزرگ سالن يه با بيرون، ريم مي كه اتاق از. شه مي پاك صورتم از آرايشا

 كه دارم استرس انقدر. ندارم اطرافم به توجهي ديگه. ره مي راه جلو جلو طناز. يان مي و افتن مي راه پشتمون مرد تا چند

 مي خيره بيرون به پنجره سمت كشم مي رو خودم. شيم مي مشكي ون سوار و يايم مي بيرون خونه از طور چه فهمم نمي

 . شده چي فهميدن همه االن تا قطعا. بعدازظهره سه. اندازم مي ساعتم به نگاهي. شم

*** 

 مي هم رو رو چشمام كمي. كشم مي دراز خودم. پيشم بياد خوام مي ازش. زنم مي زنگ باربد به و كشم مي سر رو چاييم

 . بشم آروم تا ذارم

 . داخل ياد مي باربد. كنم مي باز رو در. شم مي بلند جام از آيفون، صداي با
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 :باربد

 . سرخن سرخ چشمات بكش، دراز ـ

 گفتين؟ اينا مامان به بهترم، آره، ـ

  زد؟ زنگ تو به كي! شده پاتي قاطي چي همه چي؟ رو ساحل و فربد. گفتم بهادر بابا به نه، ـ

 :گم مي و چشمام رو ذارم مي رو دستم. هم رو ذارم مي رو چشمام و كنم مي ول مبل روي رو خودم دوباره

 . زد مي حرف بچه ي درباره. دونم نمي رو دروغش و راست. طنازه گفت و برداشت دختر يه. گوشيش به زدم زنگ ـ

 :باربد

 طناز؟ ـ

 . گفت خودش ـ

 :گه مي و كنه مي پوفي باربد

 . نيست حرفا اين آدم. زنه نمي آسيب بهش دونم مي ولي. پدره همون ي پرورده دست دختر اين زاره، كارمون ـ

 :گم مي آروم و دم مي فشار چشمم به تر محكم رو دستم

 كنيم؟ كار چي ـ

 :خوره مي زنگ باربد گوشي

 . بردن بوهايي يه احتماال فربده، واي ـ

  شده؟ تموم آتليشون كار اگه البته! بگو بهشون كنيم؟ كار چي ـ

 ساحل؟ يا فربد باران؟ باشم؟ بايد نفر چند نگران. زدن حرف به كنه مي شروع باربد
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 به دارم. ندارم رو باربد حرفاي به دادن گوش ي حوصله كه درگيره قدري به فكرم. شنوه مي چي و گه مي چي فهمم نمي

 . كنم مي فكر دختر اون اراجيف

 :گه مي و شينه مي ياد مي دوباره باربد

 ! ديگه خورد هم به چيز همه. شد نگران و ناراحت خيلي ـ

 :گه مي تر آروم باربد

 . نياد يادت تو و بگه راست دختر اون شايد تو، نكنه ـ

 ! خريت پشت خريت. پيشونيم به كوبم مي و كنم مي مشت رو دستم

*** 

 اي چهره و خاص نگراني با. خسته و زار اي چهره با. ببينم جا اين قرار رو دومادم. دم مي فشار هم تو رو ام زده يخ دستاي

 .... از شكسته دلي با. شده چروك كمي كه لباسي با. نداره عروس به شباهتي كه اي چهره با آرايش، بي

 اون و طناز محافظ انگار كه نفر چند تا بگير راننده از. مردن همه بقيه. خانوميم كه اونيم و من فقط. نشسته كنارم طناز

 . كوچولون

 اي بچه كدوم. دارن رو خودشون خاص خوشگلي ها بچه ي همه. نازه و خوشگل. خوابيده آروم. اندازم مي بچه به نگاهي

 باشه؟ زشت كه هست

 خدا. اس آواره. نداره اونم. خوب زندگي يه حتي. چيزه هر از تهي ولي داشت چيز همه انگار كه زني. كنم مي درك رو طناز

 ولي كرد مي حفظ رو ظاهرش هميشه. كشيده سختي قدر چه معلومه اش قيافه از. رسيده جا اين به مشكالتي چه با دونه مي

 داره، حق اونم. كشه مي رخ به رو وجودش داره و داغونه ظاهرشم كه رسيده جايي به كم كم. بود داغون و خراب درونش،

 رو اش بچه و خودش خوشبختي و خوبي داره حق بخواد، رو اش بچه پدر داره حق بشه، عاشق داره حق داره، دل اونم

 كه معصوم طفل يه داره، بچه يه اون كه اينه هم با ما فرق ولي. خوام مي خوشبختي منم دارم، حق منم داره، حق طناز بخواد،

 . باشه فاحش انقدر ما فرق شه مي باعث ميزه، ريزه و كوچولو آدم همين ياره، نمي در سر دنيا اين از
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 برم باباش كنار از بايد من و باباش پيش بره قرار ني ني. بندم مي رو چشمام و كنم مي حبس رو نفسم ماشين، ايستادن با

 بچه بچه، اين دونم مي خودمم چرا دونم نمي ولي ايستم مي پشتش نبينم، خودم هاي چشم با رو نتيجه وقتي تا. هستم كنار،

 پشت و بره بايد دونه مي انگار. شده الهام بهم انگار. گه مي بهم رو اين داره قلبم ولي نيست عسلي چشماش سيناست، ي

 .... تا هستم ولي نكنه، نگاه هم رو سرش

 صورتم رو كشمش مي بيشتر و كنم مي درست رو شنلم. كنم مي پاك رو اشكام. بيرون يام مي فكر از طناز، دست تكون با

 . نبينن رو ام چهره تا

 مي بدنم ستون چهار. لرزونه مي رو بدنم داره ريشتري ده ي زلزله كنم مي حس. لرزه مي پاهام. شم مي پياده ون از آروم

 ملك انگار. زنه نمي پر پرنده. خلوت و سرسبز محيط يه. كجاست جا اين دونم نمي. كجاييم دونم نمي. كرده يخ و لرزه

 . كشيدن حصار زمين دور تا دور. شخصيه

. ما سمت ياد مي داره سرعت با. گيره مي قرار چشمم جلوي سينا ي زده گل ماشين موقع همون. باال گيرم مي رو سرم كمي

 مي بكشم، رو احساسم بايد. كنم رفتار منطقي بايد. باشم محكم بايد. دم مي قورت رو دهنم آب و بندم مي رو چشمام

 . بچه اون خاطر به طناز، خاطر به نه بكشم، قرمز خط يه رو قلبم دور بايد. شم نمي ترميم ديگه و شكنم

 محكم رو شنلم. كنارمه بغل بچه طناز. وايستم محكم كنم مي سعي. گيرم مي ناديده رو پاهام لرزش. ايستم مي جا همون

 اين عروس. همه با متفاوت دامادي و عروس. عروس استقبال ياد مي داره داماد. بشه كمتر دستام لرزش تا زنم مي چنگ

 .... دوماد و وايستاده دومادش احتمالي ي بچه كنار جوري،

 خودش دو با سينا. كنه مي ترمز باربد و كنه مي باز رو در سراسيمه سينا كه نكرده توقف هنوز ماشين. زنم مي تلخي لبخند

 شل كراواتش. شده چروك كمي لباسش و نيست تنش كت. اس ريخته هم به موهاش. سرخه چشماش. رسونه مي بهم رو

 مي آورم و ده مي فشارم خودش به. كنه مي بغلم ثانيه، يه از كمتر در و نزديكم ياد مي. اس خسته و زار اش چهره و شده

 :گه

 نيست؟ چيزيت خوبي؟ ـ
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 پياده ماشين از. وايستاده ما از دورتر كمي كه افته مي باربد به نگام. آويزونه طرفم دو دستام. دم مي قورت رو دهنم آب

. كنم مي قايم بغلش تو و بهش دم مي فشار رو سرم. سينام بغل تو و باربده به نگام. داده تكيه در به رو دستش و شده

 و بشه بچه يه پدر سينا فردا، پس يا فردا از شايد. كنه بغلم تونه مي اون و هميم كنار سينا و من كه باري آخرين اين شادي

 . بيفته گردنش به سنگيني مسئوليت

 عقب كشم مي رو سرم. كنم نمي نگاه بهش. دستش تو گيره مي رو دستام و كنه مي جدا خودش از رو من ثانيه، چند از بعد

  بپوشونه رو صورتم شنلم كاله تا

 :گه مي دلهره با

 نيست؟ خوب حالت يخي؟ انقدر چرا تو گرما، اين تو ـ

 :طناز

 . توئه كاري ندونم خاطر به ـ

 كم كم و كنه مي نگاه طناز به خيره ثانيه چند. سينا به برسه چه بشناسمش نتونستم من. طناز سمت چرخه مي سينا نگاه

 . بچه سمت شه مي كشيده نگاش

 رو سرم. كنه مي بغلم آروم و ايسته مي كنارم. ما پيش ياد مي داره و كرده تعجب اونم. نداره من از كمي دست هم باربد

 . سيناست دست تو دستامم. بازوش به دم مي تكيه

 :باربد

 طناز؟ ريخته، هم به انقدر كه گفتي چي بهش ـ

 . زنه مي داري صدا پوزخند طناز

 :زنه مي داد طناز كه جلو بياد خواد مي اوناست، طرف كه مردا از يكي. كنه مي تكرار داد با رو حرفش بدتر

 . بايست جا همون ـ
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 خيره اطراف به و كنه مي باز رو چشماش. بشه قطع اش گريه تا ده مي تكونش كمي طناز. پره مي خواب از بچه صداش، با

 . شه مي

 :باربد

 اومدي خودت. بزن حرف آدم مث پس گردي، نمي بر خونه به ديگه دوني مي كه تو گفتي؟ چي باران به گم مي بهت ـ

 چي دوني مي خوب خودت. توان منتظر باغ اين در پشت ماشين كلي. نيومديم تنها ما. زندان ري مي هم مستقيم و ما سمت

 .... خودت جوري اين چرا جا، اين اومدي كوبيدي جا اون از كه تو كردي؟ رو كار اين چرا دونم نمي من ولي كردي؟ كار

 :گه مي داد با طناز

 مرگ خاطرش به. بشه بزرگ اون بدون داره، پدري وقتي ببينم تونستم نمي من منه، دختر من، ي بچه اين ام، بچه براي ـ

 .... به من عشق. منه عشق حاصل. خرم مي جون به رو

 :گه مي و كنه مي اشاره سينا به دستش با

 بگيره، رو ات دردونه خواهر خواد مي كه هميني. آقاست اين پدرش، و ماست ي بچه. اس بچه اين آقا، اين به من عشق ـ

 و ام بچه پيش. ام خانواده پيش برگردم و بكشم رو حبسم زندان برم و بهش بدم رو بچه و كنم ثابت رو اين اومدم. همين

 . پدرش

 :گه مي لرزون صدايي با سينا

 گي؟ مي مزخرف داري چرا ـ

 :گه مي لبش رو نيشخند همون با طناز

 بار زير از ذارم نمي من. هست آزمايش اثباتش براي. جناب كردي چه ياد نمي يادت كه خودته مشكل. نيست من مشكل ـ

 بهش. گفتم رو چيز همه هم خوشگلت خانوم به. دم مي بهت رو بچه اين اول هم، بميرم بخوام. بري كنار مسئوليت اين

 . هميشه براي بيرون ره مي زندگيت از توئه، مال بچه شد ثابت
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 مث هم باربد انگار. كنه مي نگاه سينا به اخم با و ام شونه دور اندازه مي رو دستش. دم مي فشار باربد بازوي به رو سرم

 . كنه مخالفت طناز با خوبي به تونه نمي. داره شك. منه

 . كرده چه و شده چي فهمه نمي. كنه مي نگامون داره مبهوت و مات سينا

 :گه مي گرفته صدايي با باربد

 حرفا اين و آزمايش. كنن مي همراهيتون افرادمون در، جلوي. بياين ما دنبال. كنيم بحث هم با شه نمي. شه نمي جا اين ـ

 .... هم رو

 . شيرينه خيلي. بچه سمت ره مي دوباره نگام. كنه مي سكوت

 :باربد

 . ياد مي ما با باران ـ

 :گه مي محكمتر كه بزنه حرف ياد مي طناز

 . ياين مي همراهشون خودتونم ياره، مي ها بچه از يكي رو ماشينتون. ياين مي ما همكاراي با هم شما. گفتم كه همين ـ

 همه. تو ياد مي پليس ماشين تا چند. بشينم كنه مي كمكم و كنه مي باز رو در. ماشين سمت بردم مي و كشه مي رو بازوم

 . كنه مي فرق چيز

. كنم مي حس پام روي رو سرش. افتاديم راه. كنم مي حس رو ماشين تكون. بندم مي رو چشمام. شه مي باز كناريم در

 .... كه باشه باري آخرين اينم شايد. كنم مي نوازشش آروم آروم. چرخه مي موهاش تو و باال ياد مي دستم

 ياد با بازم ولي گيرم مي جون. شم مي زنده دوباره. كنم مي حس دستم رو رو لباش گرماي. گيره مي رو دستام از يكي

 .... بچه اون آوري

 . ناراحتن جور يه همه. ساكتيم همه. تا دو اون نه و زنم مي حرف من نه

 :گم مي گرفته صدايي با
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  ساحل؟ و فربد ـ

 :باربد

 خبر بهشون بايد. نگرانتن همه. برگشتن مهمونا. خونه رفتن. بودن انداخته رو عكساشون. شدن نگران. گفتيم بهشون ـ

 . بديم

 . شن مي بسته دوباره چشمام. دم نمي گوش حرفاش به. دونم نمي كي به. زنه مي زنگ و ياره مي در رو گوشيش

*** 

 . هستيم خونه روي به رو. كنم مي باز رو چشمام ماشين ايستادن با

 . باربد رو چرخه مي نگام كالنتري؟ بريم خواستيم نمي مگه

 . گرديم مي بر هم سينا و من. باال برو خونه، آوردم رو تو ـ

 دارم دوست. برد مي خوابم كم كم كشيد، مي موهام تو دست كسي اگه منم. برده خوابش. سينا سمت شه مي كشيده نگام

 . نيست درست اصال خالفكاره، از پر كه مكان اون تو و لباس اين با. شه نمي ولي برم باهاشون

 :گه مي و زنه مي آرومي لبخند من، ديدن با و كنه مي باز رو چشماش. كنم مي صداش آروم و سينا صورت رو شم مي خم

 . عزيزم بخشن شفا پاهات ـ

 :گه مي من به و شه مي خيره اطرافش به كمي. كنه مي بلند پام رو از رو سرش و بوسه مي رو ام گونه آروم

 . باال بريم ـ

 :باربد

 . منتظرتم ـ
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 سر پشت و كنه مي بلند رو دستش. ده مي تكون باربد براي سري سينا. آسانسور سمت ريم مي. شم مي پياده ماشين از

 . شه مي آسانسور سوار من،

 :گم مي محكمي صداي با

 مي. بود برده رو من چرا طناز دونه نمي كه بهادر بابا. نزنه حرفي بگو باربدم به. بدونن چيزي ام خانواده خوام نمي من ـ

 . كنه درز جايي خوام نمي. بمونه خودمون بين دروغ، چه و بود راست طناز حرف چه افتاد اتفاقي هر اگر خوام

 :گه مي آروم و گيره مي رو دستام

 كه لحظاتي از خالي. خاليه خالي من ذهن متاسفانه. جوريم چه دوني مي. نيستم اي دله آدم دوني مي. شناسي مي رو من تو ـ

 تا باش پشتم. كشم نمي. تونم نمي تو بدون من. باشي پشتم خوام مي ازت. ياد مي يادم هم اونا زمان مرور به. بودم طناز با

. دارم دوست من. بمون پيشم. بگه دروغ طناز شايدم. نبودم هوشيار من شايد. كنم مي خواهش. بياد يادم چيز همه من

 . بشه خراب زندگيمون نذار. بفهم رو من. بكشم دست ازت تونم نمي. خانوممي

 نگاش آروم. ريزم نمي اشك ديگه. بيرون يارم مي دستش از رو دستم. نشده تموم هنوز ما حرفاي ولي وايستاده آسانسور

 و داره توان كه جايي تا كنه مي سعي و بره نمي جلو جيغ جيغ و گريه با رو كاراش كه منطقي و فهميده زن يه مث. كنم مي

 جاش از كنه كمكش خورد، زمين اگرم يا بخوره زمين نذاره و بايسته همسرش پشت ده، مي اجازه بهش سرنوشت

 . بلندشه

 . آسانسور در رو ذاره مي رو دستم

 :گم مي آروم و چشماش تو شم مي خيره

 پيشت بازم باشه، درست طنازم حرف اگه اگه،. هستم پشتت باشم، داشته رو حق اين و بتونم كه جايي تا. مونم مي هستم، ـ

 بچه اون من حرف ندارم، تو مست غير و مست به كاري.... بزرگ تو پيش اش بچه بخواد داره حق اون. برگرده تا هستم

 . هستم من. بكنه رو زندگيش بايد. داره گناهي چه اون. داره زندگي حق و اومده دنيا اين به ناخواسته و خواسته كه اس
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. خودش سمت چرخونه مي و گيره مي رو بازوم. ياد مي سرم پشت هم سينا. بيرون رم مي و كنم مي باز رو آسانسو در

 :گه مي و بوستم مي آروم

 كنم؟ جبران جوري چه من. خيلي خانومي، خيلي ـ

 مي. كنه مي نگاه ما به تعجب با و كنه مي باز رو در مارال ثانيه، چند از بعد. زنم مي رو در زنگ و كنار كشم مي رو خودم

 . اومديم ما كنه مي اعالم و كنه مي بغلم شوق با و جلو ياد

 :گم مي سينا گوش در و عقب برم مي رو سرم آروم

 باربد. بشه رها و آزاد طناز وقتي تا مونم مي و هستم من. دارم رو چيزي هر شنيدن انتظار. هستم تماست منتظر برو ـ

 . منتظرته

 آروم. ساحل روي به رو رسم مي. كنن مي بغلم تك تك همه. پايين ره مي كار، ي بهونه به و ده مي تكون دستي سينا

 . كنم مي بغلش و گيرم مي رو دستاش

 .... باعث هميشه من ساحل، متاسفم ـ

 . كن عوض رو لباسات برو. نداره اشكال. گلم نداره اشكال. اي كاره هيچ تو هيس، ـ

 . حموم تو پرم مي و يارم مي در رو لباسم مهال، و فرنوش مامان كمك با

 همه. خانواده جمع تو رم مي و پوشم مي رو لباسام. ترم موفق. جلو رم مي دارم و گرفتم پيش در رو منطق. بهتره رفتار اين

 . كرده عوض رو لباساش اونم. شينم مي ساحل كنار. هستن

 :فرنوش مامان

 كجان؟ سينا و باربد ـ

 . رفتن مي بايد اومد، پيش براشون كاري يه ـ

 . نيومد وسط حرفي ديگه
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 . هستم اتفاقي هر منتظر و گذاشتم شرايط دو هر تو رو خودم. شدم آروم چرا دونم نمي

 حدودي تا نشه، سه و نيارم در بازي ضايع كردم سعي. بخوره زنگ منتظرم. كنم مي نگاه دستم تو گوشي به دقيقه به دم

 : پرسيد بار يه مهال ولي. بودم موفق

 هستي؟ كسي تماس منتظر ـ

 . بزنه زنگ بهم قرار سينا آره، ـ

 . دم مي جواب رو گوشي سريع. كنم مي پرواز تراس سمت به جت مث گوشيم، صداي شنيدن با. نزدن حرفي ديگه. تمام

*** 

 پيش من بيفته، اتفاقي هر. كنه مي حمايت ازم و مونه مي پشتم كه خوشحالم. شم مي خوشحال خيلي حرفاش، شنيدن با

 . شه نمي بشم، جدا ازش تونم نمي. مونم مي باران

 دو هر. دي مي شفا داري، مثبت انرژي انقدر كه خودم خانوم برم قربونت. اندازم مي آينه به نگاهي. شم مي آسانسور سوار

 :گم مي آروم و لبم رو ياد مي خوشگل لبخند يه. موهام به كشم مي و باال يارم مي رو دستم

 . باران عاشقتم ـ

 . شينم مي و كنم مي باز رو جلو در. باربد ماشين سمت رم مي و كنم مي باز رو درش آسانسور، ايستادن با

 :باربد

 شدي؟ شارژ يهو چيه؟ ـ

 ! جون عمو زشتيه كار فضولي ـ

 اون رسيم مي تا زنيم مي حرف كمي راه بين. كالنتري سمت ريم مي شده، كاري گل ماشين با و بيرون زنيم مي پاركينگ از

 . جا

 . بشه خبر با موضوع اين از كسي خواد نمي باران گفتي؟ چي سرهنگ به ـ
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 . ديگه هست هم سينا. دم مي انجام رو كارا خودم گفتم. دوستاشه از جا اين رييس. كردم منصرفش كه بياد خواست مي ـ

 . شيم مي پياده ماشين از

 :باربد

  سينا؟ ـ

 بله؟ ـ

 كني؟ كار چي خواي مي باشه، راست اگه ـ

 . لرزه مي دلم

 :گم مي و باال اندازم مي رو هام شونه خيال بي

 بكنم؟ خوام مي كار چي زندگي، ـ

 طنازه؟ با منظورم خوشمزه ـ

 بكنم؟ كاري بايد ـ

 ! سينا؟ ـ

 مي ولي نياد يادم چيزي شايد. شناسم مي رو خودم من. هست هم شما خواهر قضا از و باربد دارم زن من. مرض و سينا ـ

 نمي سالم ام خونه تو باران بودم، دله و باز هوس اگه من دونم، نمي.... شايدم بودم مست شايد. نبودم خودم موقع اون دونم

 . رم نمي دخترا سمت من بودي ديده كه تو دوني، مي كه تو. نبودم كار دنبال. موند

 . شه مي قفل ماشين و زنه مي رو دزدگير. بنده مي رو خودش سمت در و ده مي تكون رو سرش باربد

 :من

 خورده؟ هم به گفتي ساره به ـ
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 . دادم اطالع بهش وقته خيلي. آقا بخير صبح ـ

 به رو شينيم مي. كنم مي معرفي رو خودم منم. كنه مي معرفي رو خودش باربد. بهادره آقا دوست سرهنگ، اتاق رفتيم

 . سرهنگ روي

 :سرهنگ

 . بمونه جا اين شه نمي. ببرين رو بچه ـ

 :گه مي و اندازه مي بهم نگاهي باربد

 بيان؟ ما با بدين اجازه شه مي. بهش خوره مي حبس هم سال چند. نداره رو كس هيچ خانوم اين. خونه بريمش مي باشه، ـ

 ممكن زمان كمترين در و زود خيلي. بشه انجام نفر دو اين حضور با بايد كه داريم كاري يه. اس بچه و مادر منظورم

 . نيستيم مسلح حاضر حال در سينا و من. بفرستين ما با هم رو ماموراتون از تا چند. شما پيش ديم مي انتقالش

 طناز تا اتاق بيرون ريم مي نظامي، احترام انجام از بعد و شيم مي بلند جامون از باربد و من. ده مي تكون رو سرش سرهنگ

 . بيارن رو بچه و

. چرخم مي پام رو. بچه سمت شه مي كشيده نگام. ده مي فشار خودش به و كرده بغل رو بچه. پيشمون يارن مي رو طناز

 . كشم مي صورتم به دستي و بهش كنم مي رو پشتم

 تحويلم استرس پر لبخندي و ياره مي فشار ام شونه به. شم مي رو به رو باربد با و گردم مي بر. شينه مي ام شونه رو دستي

 . طناز سمت گردم مي بر اخم با و دم مي تكون رو سرم. ده مي

 . كنن همراهي رو ما همونا شد قرار. كنارشن سرباز تا دو

 :من

 كجاست؟ آزمايشگاه ـ

 . بهتره بشه انجام زودتر كارا. جا همون بريم بهتره. خيابون ور اون هست يكي ـ
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 كجا. بزرگ شكمش و بارداره. بره جايي تونه نمي. طنازه به حواسشون سرباز دو هر. شيم مي خارج كالنتري ساختمون از

 بدوئه؟ خواد مي جوري چه بره؟ خواد مي

 . بارداره لبم، رو شينه مي پوزخندي

 با. بچه اون از هم من، از هم. گيرن مي خون. مونيم مي منتظر كمي. گيم مي رو درخواستمون و آزمايشگاه داخل ريم مي

 . شه مي آروم گذره، مي كه كمي ولي هوا ره مي جيغش رگش، تو سوزن رفتن فرو

 :باربد

 . كشه مي طول بازم ولي كنن آماده رو جواب زود كرديم سفارش درسته. شه نمي جوري اين. بديم تحويل رو طناز بريم ـ

 و كشه مي گردنش به دستي. جاش سر ايسته مي طناز يهو. كالنتري ساختمون سمت گرديم مي بر و شيم مي رد خيابون از

 چيزي يه رو نگاش و گرده مي كمي. گرده مي ارزش با چيز يه دنبال داره انگار. كنه مي نگاه رو دورش ها ديوونه مث

 خودش و دستم داده رو بچه. بغلم به كنم مي نگاه. شه مي سنگين دستم كنم مي حس فقط. مونه مي ثابت خيابون وسط

. كنن مهارش تونن نمي سربازا دوئه مي سرعت نهايت با هيكل، اون با. ديده كه چيزي سمت دوئه مي سرعت با داره

 . افته مي اتفاق ثانيه دو از كمتر تو و اس منتظره غير خيلي حركتش

 تو ماشين ترمز و باربد داد صداي. همانا خوردن زمين محكم و هوا تو شدن پرت و همانا شي اون برداشتم براي شدن خم

 چي دنبال. كنم مي نگاه طناز به بهت با. شه مي بلند بچه ي گريه و جيغ صداي. كنه مي صدا رو طناز كه پيچه مي گوشم

 بوده؟

 . جلو رم مي آروم آروم. زده خشكم من و شن مي بيشتر لحظه به لحظه اطرافمون جمعيت

 :گه مي و سمتم گرده مي بر باربد

 . باش زود سينا بدو بدو، بيا، ـ

 . شه مي بلند طناز كنار از و گيره مي ازم رو بچه. نزديكش رم مي بيشتر سرعت با

 :باربد
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 . داره كارت آخره، هاي نفس ـ

 . جلو برم مي رو دستم. باال ياره مي رو دستش. كنم مي نگاه طناز به و باربد جاي شينم مي

 مي دهنش از خون كمي. شده سقط اش بچه صد در صد. داره ريزي خون. شنوم نمي صدايي هيچ ولي خوره مي تكون لباش

 . سرش نزديك برم مي رو گوشم. بيرون ريزه

 طناز؟ خواي مي چي بگو ـ

 رو من. بشي شبخت....خو....خ خوام مي مي. دارم و....و داشتم دوست من. شو خوشبخت....خو و كن مراقبت بچه اين از ـ

 اگه. نبود دي....عا حالت....ح. نبود تو....ت تقصير. كردم چاره بي رو بچه....ب يه....ي خودم....خ خاطر....خ به بخش....ب

 . افتاد نمي....ن اتفاق....ات اين سياه....س صدسال بودي....ب عادي

 :گه مي و ده مي تكون رو دستش

 از نديدمش....ن وقت هيچ كه....ك مادريه براي....ب. دخترمون....د گردن بنداز. بود....ب نت...اما من دست....د اين ـ

 . ي....مراقبش ده....ب ل....قو....ق بده، قول بهم. بود....ب گردنم نوزاديم....ن همون

 خاطر به نديد، خيري دنيا اين از. بره راحت خيال با بذار. ره مي داره. كنم مي نگاه طناز ي چهره به و باال يارم مي رو سرم ـ

 . برسه آرامش به دنيا اون تو حداقل بذار رفت، جونش گردنبند يه

 . باران با نه، تنها. كنم مي بزرگش. هست بهش حواسم باشم، نيت ني مراقب دم مي قول. دم مي قول بهت ـ

 :گه مي و زنه مي تلخي لبخند

  مون....م ني ني....ن ـ

 تا اندازه مي كار از رو طناز قلب كه قلب يه قلب، يه. شه مي آويزن گردنبند پالك. سمتم گيره مي رو دستش دو هر

 با زمان هم. گيرم مي رو گردنبند و جلو برم مي رو دستم. كنه مي نگام منتظر. قلب مقابل در قلب. بده نشون رو خودش

 .بود كرده تموم طناز تمام ياد، مي آمبوالنس آژير صداي.... و شه مي شل زنه، مي لبخند من، كار اين
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 . دارم مي نگه رو خودم و بالكن هاي نرده رو ذارم مي رو دستم

 :گم مي رفته تحليل صدايي با

 گي؟ مي داري چي تو ـ

  رفت؟ طناز ـ

 باربد؟ گي مي پرت و چرت چرا ـ

 . بوديم دفنش و كفن به مربوط كاراي بقيه و سردخونه كاراي دنبال االن تا. كرد تموم طناز. گم مي راست دارم خدا به ـ

 .... كه شد چي ـ

 . نگرفتيم رو جواب هنوز ما. بياي در نگراني از زدم زنگ. برم بايد من فعال. گيم مي يايم مي ـ

  اش؟ بچه ـ

 ! شد سقط ـ

 كنين؟ مي كار چي دخترش با ـ

 . خوابونديمش و كرديم آرومش خشك شير با سيناست پيش فعال ـ

 :گم مي و دم مي تكون رو سرم

 . منتظرتونم من پس ـ

 .... كه بود كشيده زجر زن يه اون. بميره كردم نمي فكرشم. شم مي خيره آسمون به بهت با و كنم مي قطع رو گوشي

 شم مي آروم كمي. ديوار به دم مي رو ام تكيه و دارم مي بر نرده رو از رو دستم. دم مي تكونش و پايين اندازم مي رو سرم

 . خونه داخل رم مي و
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 :مامان

 ريختي؟ هم به انقدر چرا شده؟ چي ـ

 :گم مي و مونه مي ثابت بهادر بابا صورت رو چشمام. منتظرن همه. اندازم مي جمع به نگاهي

 . كرده فوت اون طناز، ـ

 :گه مي و شه مي بلند جاش از سريع

 طور؟ چه چي؟ ـ

 هيچيش به كه لطيفي جنس. بود دختر يه اونم. سوزه مي براش دلم. تراس تو رم مي دوباره و كنم مي تعريف براشون

 مي بزرگش كي شه؟ مي چي اش آينده شه؟ مي چي بچه اون چيه؟ تكليف حاال. رفت و كرد واگذار هم رو اش بچه. نرسيد

  كنه؟

 . شم مي بلند جام از و كنم مي پوفي

 :گم مي جمع به رو

 . كنم استراحت رم مي من ـ

 رو شم مي ولو و يارم مي در رو شالم. اتاقم تو رم مي. دن مي تكون برام رو سرشون. زنن نمي حرفي و كنن مي دركم

 . بگيرم آروم كمي تا بندم مي رو چشمام. تخت

*** 

 ماشين تو من و سرهنگه پيش ،فربد سردخونه سپرديم رو طناز. باربدم منتظر. كشم مي چشمام به دستي خستگي با

 چه. گرفت رو طناز جون گردنبند، همين همين،. آويزون زنجيرش و انگشنامه بين. گردنبند سمت كشه مي نگام. نشستم

 نمي جوري اين بره، ذاشتيم نمي و گرفتيم مي رو دستش اگه شايد. لبم رو ياد مي پوزخند. الكي حال عين در و مسخره

 . كنه بزرگ رو دخترش تونست مي و بود زنده االن حداقل. شد
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 شديم طناز كاراي درگير. دنبالش بريم نكرديم وقت. شد چي جواب دونم نمي. اندازم مي دختر معصوم ي چهره به نگاهي

 . آزمايشگاه بريم نتونستيم و

 . كنم مي نگاه باربد به و گيرم مي دخترك از رو نگام در، صداي با

 :باربد

 . دارن مي نگهش فردا تا شد، تموم ـ

 :گم مي و دم مي تكون رو سرم

 .... بچه اين بفهميم بايد ما بگير، رو جواب برو ـ

 :باربد

 . باشه ـ

 . بگيريم رو بچه اين نياز مورد وسايل و خشك شير ديگه قوطي يه پستونك، پوشك، بايد. وايستا راه سر ـ

 :گه مي مكث با و اندازه مي بهش نگاهي باربد

 . باشه ـ

 :ده مي ادامه

 رو طناز و تو ي بچه و بشينه اون نداري توقع كه تو شه؟ مي چي باران سينا؟ كني كار چي خواي مي باشه، تو ي بچه اگه ـ

 كردي؟ مي كار چي شد، مي پيداش باران ي بچه عروسيتون، شب اگه اون، جاي بذار رو خودت كنه؟ بزرگ

 . رفت مي باال ام كله و سر از لجن كه كثافته من از تر پاك خيلي پاك من باران. بشم منفجر خوام مي

 .شو خفه ـ
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 اميدوارم. سينا گيرم مي ازت رو طالقش خودم باشه، تو براي بچه اين اگه خدا به بشم؟ خفه من كاشتي، گند تو شم؟ خفه ـ

 هستن خيليا. پرورشگاه فرستيمش مي نبود، تو مال اگه. كنه بزرگ رو شهروز ي نوه و طناز ي بچه نداره وظيفه اون. نباشه

 دونم مي من. بزني رو قيدش بايد بدون توئه، براي بچه اين فهميديم اگه. اونا پهلوي ره مي هم بچه اين. شن نمي دار بچه

 ! بدي طالقش بايد باشه، باهات ديگه خواد نمي خودشم

 :گم مي بلند صداي با

 . دارم دوسش من. باربد شو خفه ـ

 هم عصبي حالتي با پامم. دم مي تكونش آروم آروم. كردن گريه به كنه مي شروع و پره مي خواب از بچه دادم، صداي با

 . دم مي تكون دستم با زمان

 . شه مي پياده ماشين از معطلي بدون و ايسته مي داروخونه جلوي و كشه مي عميقي نفس باربد

 بله، كنم مي تر نزديك خودم به كمي رو بچه و دم مي تكون صورتم جلوي دستي خوره مي دماغم به بوهايي يه كم كم

 . پايين كشم مي رو شيشه. دم مي تكونش آروم آروم. كرده كاري خراب

 ديد رو اطراف مشكيش، درشت هاي چشم با داره و شده ساكت. شينه مي بچه رو نگاش و ماشين تو شينه مي ياد مي باربد

 . زنه مي

 . سوزه مي پاش. برو زود ـ

 :گه مي مكث با

 آزمايشگاه؟ نريم ـ

 . بشه عوض بايد پوشكشم. اس گرسنه بچه اين. بريم فردا ـ

 :گم مي و طرفش گيرم مي باش ساكت عالمت به رو دستم كه بزنه حرف خواد مي. ده مي تكون رو سرش

 . بسمه امروز براي بريم، االنم. شنيدم رو حرفات. باربد بشنوم خوام نمي هيچي ـ
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 :گم مي و باربد سمت گردم مي بر دقيقه، چند از بعد

 كيه؟ بچه اين بگيم ـ

 :گه مي مكث با

 . كنيم ولش نتونستيم ما و طنازه ي بچه گيم مي ـ

  نزنيا؟ آزمايش از حرفي ـ

 . بعدش نكني دبه شن مي عملي كه كن فكر منم حرفاي به. جمعه حواسم ـ

 :گم مي اي خفه صداي با و دم مي تكون عصبانيت با رو سرم

 . كنم مي خواهش باربد ـ

 . زنيم نمي حرفي خونه، به رسيدن تا

*** 

 رو موهام داره و كنارمه سينا شم مي متوجه اتاق، تاريكي تو. كنم مي باز آروم رو چشمام موهام، الي دستي كردن حس با

 :گم مي آروم و دم مي خودم به قوسي و كش. كنه مي نوازش

 اومدين؟ كي ـ

 . پايين بريم پاشو پاشو. رسيديم تازه خانوم، خواب ساعت ـ

 :گم مي و شم مي خيز نيم

 طناز؟ شد؟ چي بچه بريم، باشه ـ

 . اس سردخونه هم طناز. خوابيده و خورده رو شيرش. كردن عوض رو جاش اينا مامانت. خونه آورديم رو بچه ـ

 . شبه هشت نزديك. اندازم مي ساعت به نگاهي. شم مي بلند جام از و دم مي تكون تاسف با رو سرم
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 امروز مثال. باره مي روش و سر از خستگي. كشيده دراز باز طاق و آورده در رو كتش سينا. كنم مي روشن رو المپ

 . بود عقدمون

 :من

 . كنم مي بيدارت شام براي كن؟ استراحت كم يه خواي مي ـ

 بخوابم؟ من نشستن جا اون همه زشته، ـ

 :گم مي و تخت رو خوابونمش مي و هاش شونه رو ذارم مي رو دستام. جلو رم مي

 . كني استراحت بايد. بخواب. تو هم و من هم. كرديم تحمل رو زيادي فشار ـ

 :گم مي و بوسم مي رو اش گونه آروم و شم مي خم

 . كنم مي بيدارت ديگه ساعت دو يكي، تا ـ

 :گه مي و بنده مي رو چشماش زنه مي قشنگي لبخند

 . باشه ـ

 . بيرون رم مي اتاق از لبخند با و ريزم مي هم به بيشتر رو اش ريخته هم به موهاي دستم با

 ي بچه اين اگه. مهالست بغل. افته مي بچه به نگام. شدن جمع جا اون خانوما. آشپزخونه تو رم مي و كنم مي سالم جمع به

 . دم مي سر آشپزخونه ي ديگه طرف به و گيرم مي معصومش ي چهره از رو نگام.... باشه سينا

 :فرنوش مامان

 عزيزم؟ خوابيدي خوب ـ

 كجان؟ رامين و مارال ممنون، بله ـ

 :فريماه خاله
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 . خونه رفتن ـ

  رفتن؟ مي بعد خوردن، مي شام ـ

 . رفت باهاش مارالم بود، اومده پيش كاري رامين براي ـ

 :مهال

 . نداره كه پدرم. شده مادر بي. سوزه مي براش دلم. باران خوشگله چه كن نگاش ـ

 :گم مي آرومي صدايي با و زنم مي مصنوعي لبخندي

 . خوشگله خيلي آره، ـ

 . ها صندلي از يكي رو شينم مي و دزدم مي رو نگام. شينه مي صورتم رو مهال متعجب هاي چشم

 :فريبا مامان

 كو؟ سينا ـ

 . كنم مي صداش شام موقع بخوابه، گفتم بهش. بود خسته خيلي. خوابيد ـ

 :ساحل

 . شده خسته خيلي داداشم آخي ـ

 كو؟ باربد باريد، مي روش و سر از خستگي آره ـ

 :فرنوش مامان

 . كنه استراحت كمي رفته اونم ـ

 :گه مي و اندازه مي بچه به نگاهي ساحل

 شه؟ مي چي اش آينده ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨۵٨ 

 :گم مي دلم تو

 ! باشي؟ اش عمه ممكن نداري خبر ـ

 مي سفره، چيدن از بعد. اندازيم مي زمين روي رو سفره. شه مي آماده غذا ساعت، دو يكي، از بعد. دم مي تكون رو سرم

 :گم

 . كنم بيدار رو باربد و سينا رم مي من ـ

 . شنوم مي پچ پچ صداي. شم مي نزديك اتاقم به. سفره سر شينن مي بزرگترا

 :باربد

 هر براي رو خودت بايد تو و شه مي مشخص چيز همه فردا. ساكت گي مي تو زنم، مي حرف موقع هر. سينا دونم نمي من ـ

 با باران اگه. اون جاي بذار رو خودت. زنه نمي دم و شكنه مي داره خواهرم ببينم و بشينم تونم نمي من. كني آماده اتفاقي

 تو شدي مي حاضر كردي؟ مي تركش كردي؟ مي كار چي تو پسرشه، دوست ي بچه گفت مي و تو پيش ميومد بچه يه

 نداشته توقع! انداختي نمي بهش هم نگاهي نيم و كردي مي تركش صورتش؟ تو انداختي نمي تفم يه كني؟ نگاه چشماش

 . دادم خرج به صبوري خيلي هم االن همين تا. نزنم دم و كنم نگاه بشينم باش،

 :لرزونه مي رو دلم سينا، عجز از پر صداي

 ما عقد مهر. بشه جدا ازم باران ذارم نمي من ولي كردم غلطي چه و بدم تاوان بايد دونم مي خودم باربد باش، ساكت هيس ـ

 اون اگه راحتي؟ همين به بدم؟ طالقش خواي مي من از تو وقت اون كرديم، عقد كشه نمي هفته يه به. نشده خشك هنوز

 انجام رو كار اين بدم، پس بايد كه تاواني و باران خاطر به ولي. نيست ضيرا دلم. پرورشگاه فرستمش مي باشه، من ي بچه

 بزرگ رو بچه اين بشينه ندارم توقع اون از من. ببينم رو كشيدنش زجر تونم نمي. باربد دارم دوست رو باران من. دم مي

 . نكشه عذاب و كنه زندگي تا باشه راحت باران تا زنم مي بچه از كنه،

 :شنوم مي رو باربد ي طعنه از پر صداي
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. كني بزرگش و داري نگه رو بچه اون بايد تو اتفاقا كني؟ خالي شونه كردنش بزرگ از خواي مي. فداكاري همسر چه اوه ـ

 تو كني، بزرگش و بشيني بايد باشه، تو ي بچه اگر نيستيم مطمئن ما از كدوم هيچ احتماال البته توئه، خريت حاصل بچه، اون

 . نداره اون قبال در مسئوليتي و اونه ي كاره هيچ من خواهر ولي پدرشي

 . داغونم خدا، به داغونم. بسه باربد، بسه ـ

 دلم سينا، عجز از. باشه داشته رو هوام و باشه مراقبم كه دارم رو يكي كنم مي حس طرفي از. گيره مي باربد حرفاي از دلم

 . داريم مشكلي يه مون همه. كنم مي بغض و گيره مي

 به رو باربد. سمتم گرده مي بر دوشون هر نگاه. كنم مي باز رو در و دم مي فشار رو دستگيره كه بزنه حرف خواد مي باربد

 . كنن مي نگام تعجب با. نشسته سينا روي

 :گم مي جدي، حال عين در و آروم صدايي با

 ! كنين تمومش ـ

 :باربد

  باران؟ ولي ـ

 اشتباهش باشه، سينا براي بچه اگه. ده مي هم رو تاوانش داره و كرده اشتباه. كنم ول رو سينا تونم نمي من باربد، بسه ـ

 نمي وقت هيچ بودم، اگه نبودم، زندگيش تو من موقع اون. بخشيدش شه مي. نيست بخشش غيرقابل ولي بزرگه، خيلي

 كه ممنون. بشنوم چيزي ديگه خوام نمي. پايين برو تو هم حاال. خيانت اال ببخشم تونم مي رو چيزي هر من. بخشيدمش

 . كردن پهن رو سفره. پايين برو. دارم رو تو كه خوشحالم مرسي،. داداشي كني مي حمايت ازم و پشتمي

 :گه مي گوشم زير و كنه مي بغلم آروم. ايسته مي روم به رو ياد مي. شه مي بلند جاش از باربد

 ناراحتت حرفا اين با اگه. بشي خم مشكل اين بار زير خوام نمي. بشكني خوام نمي. آبجي برات نگرانم. باران نگرانتم ـ

 . عزيزم خوام مي معذرت كردم،
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 بازم دي مي قول. موني مي پشتم كه اين از مرسي. بزنم حرف سينا با خوام مي. دارم رو تو كه خوشحام خيلي من باربد، نه ـ

 كني؟ حمايت ازم و باشي پيشم

 :گه مي آروم و بوسه مي رو چشمام. كنه مي جدا خودش از رو من آروم

 . نوكرتم دنيا آخر تا ـ

 . بوسم مي رو اش گونه و شم مي بلند پنجه نوك رو. زنم مي لبخند

 . بياين هم شما. پايين رم مي ـ

 . كنم مي اش بدرقه لبخند با و دم مي تون رو سرم

 . من به زده زل و دستاش بين گرفته رو سرش. سينا سمت گردم مي بر

 . شم مي خيره بهش سكوت در

 بچه منم اگه. هست منم سوال اين. بدي حق بهش بايد. منه نگران اون. منه ي آينده براي باربد حرفاي كني قبول بايد ـ

 .... پيشت ميومدم بغل

 . نيست توش احساسي و خشنه حركتش. كنه مي نزديك خودش به رو من و دستش تو گيره مي رو بازوهام

 :گه مي و صورتم نزديك ياره مي رو سرش

 بعدا پايين بريم پاشو پاشو. بزنه دست بهت نداره حق كسي. من فقط مني، خانوم تو زني؟ مي چيه حرفا اين. باران ساكت ـ

 . زنيم مي رو حرفامون

 رو دستاش از يكي. كشه مي موهاش به دستي. شه مي بلند هم سينا. ايستم مي پام رو و كنم مي خارج دستش از رو بازوهام

 . شيم مي خارج اتاق از و ام شونه دور كنه مي حلقه

 سكوت در شام. ريخته هم به رو من زندگي جغله، همين. كنم نگاش خوام نمي. مبل رو گذاشتن رو بچه. شينيم مي هم كنار

 . شه مي صرف
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 . شون خونه برن شن مي آماده ساحل و سينا شام؛ خوردن از بعد

 :گه مي باربد به آروم سينا

 . باش آزمايشگاه دم نه ساعت سر فردا ـ

 . مونه مي ما پيش بچه و كنيم مي بدرقه رو دوشون هر. ده مي تكون رو سرش باربد

 :فريبا مامان

 ياي؟ نمي بچه اين سمت چرا باران؟ شده چي ـ

 . ندارم حوصله ـ

 . شينيم مي ديگه كمي

 :من

  مامان؟ ـ

 :فريبا مامان

 جانم؟ ـ

 . بشه عوض هوام خوام مي. بمونم تهران تونم نمي شمال، برم خوام مي ـ

 گفتي؟ سينا به بري توني نمي كه تنها ـ

 خودم با بايد. باشم تنها خودم با و كنم فكر اي مساله يه سر بايد. باشم تنها روز چند خوام مي. بدونه چيزي خوام نمي نه، ـ

 . بيام كنار

 :گه مي كه شنوم مي رو ماماني صداي

 ! برو؟ باربد با حداقل بري تنها توني نمي ـ
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 . ده مي تكون ماماني حرف تاييد عالمت به رو سرش باربد سمت كشه مي نگام

 :باربد

 . كنيم مي حركت يازده ده، ساعت فردا ـ

 كار چي خوام مي و چيه تكليفم و چندم چند خودم با فهمم مي منم موقع اون تا. آزمايشگاه بره سينا با خواد مي دونم مي

 مي رو اين فقط من. بوده چي دونم نمي گفت، شعار نشه شايد. بوده شعار نوع يه حرفام بينم مي كنم، مي فكر كه حاال. كنم

 زمان. خوام مي زمان ولي بدم وفق اون با رو خودم بايد بيام كنار مشكالت با بايد. همين باشم سينا كنار خوام مي كه دونم

 . كنم مشخص زندگي تو رو جايگاهم و كنم پيدا رو خودم بتونم تا خوام مي

 :گم مي باربد به رو

 . كن جمع رو وسايلت پس ـ

 . باشه ـ

 سينا، خودم، به كنم فكر كمي تنهاييم، تو و باشم تنها خوام مي ياد، نمي خوابم باال، رم مي و گم مي بخير شب جمع به رو

 ....و اومد سرم به كه بالهايي ام، آينده و گذشته بچه، اون طناز،

 . خوره مي در به اي تقه. كنم مي باز رو موهام

 . بفرمايين ـ

 :گه مي و داخل باره مي رو سرش مهال

 خاله؟ هست اجازه ـ

 . نريز مزه تو، بيا ـ

 شده؟ اعصاب بي انقدر مون خاله شده چي ـ

 . هيچي ـ
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 :گه مي و شه مي جدي

 . هست چيزيت يه تو باران، نكن ناز ـ

 . هست چيزيم يه آره ـ

 . شه مي جمع گلوم تو بغض حرفم، اين با زمان هم

 . ده مي فشار رو ام شونه و ذاره مي پشتم رو دستش. اش شونه رو ذاره مي رو سرم آروم

 :كنه مي زمزمه

  بشه؟ سبك دلت بذار باران، بگو من به شد؟ چي يهو بودي، خوب صبح تا كه تو كشي؟ مي عذاب انقدر چرا شده؟ چي ـ

 . برسه گوش به كمتر صداش و بشه خفه هقم هق تا دم مي فشار مهربونش ي سينه به رو سرم. شه مي بلند ام گريه هق هق

 :گم مي حالت همون تو

 جاي دونم نمي. بذارم تنهاش تونم نمي. بگذرم سينا از تونم نمي من. شم مي ديوونه دارم مهال. كنم كار چي بايد دونم نمي ـ

  كجاست؟ من

 شده؟ چي بگو بهم ـ

 كشيدن زجر تو هم تو خوام نمي. كشم مي زجر دارم كافي ي اندازه به. بسه برام بدونم خودم كه همين. بگم خوام نمي نه، ـ

 . بشي شريك من

 لبخند يه با و كشم مي ام گونه رو رو دستام. عقب كشم مي رو خودم كم كم. بگيرم آروم بغلش تو ذاره مي. زنه نمي حرفي

 :گم مي بهش

 .مهال مرسي مرسي، ـ

 :گه مي و زنه مي اي دوستانه لبخند
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 . ميومد بر دستم از كه بود كاري كمترين ـ

 :ده مي ادامه مكث با

  بگي؟ بهم رو مشكلت دوني نمي قابل رو من كه تو ـ

 :گم مي و گيرم مي دستام تو رو دستش و كنم مي نگاش اخم با

 . بفهمه رو موضوع اين كسي خوام نمي من. نكن فكري همچين خدا رو تو مهال ا، ـ

 نه؟ يا باشم كنارت سختي مواقع تو بايد. باران توام دوست من ـ

 . كنارمي كه اين از مرسي ـ

 حرفا اين دونم مي. دارم كامل اعتماد مهال به من. دريا به زنم مي رو دل كنم؟ كار چي نگم بگم،. شم مي دل دو دارم كم كم

 . قفله قفل دهنش و كنه نمي پيدا درز جايي

 و ياد مي در هم مهال اشك آخر، در. شه مي متحيرتر لحظه به لحظه اش چهره. شنيدم چي و شده چي گم مي بهش كم كم

 :گه مي آروم

  كني؟ مي تركش هميشه براي يا موني مي سينا با بگيري تصميم بايد تو و ياد مي جواب فردا داري، احتياج تنهايي به تو ـ

 به لحظه يه براي تونم نمي. شوهرمه دارم، دوسش. سينام عاشق من. كنم كار چي بايد دونم نمي من كنم؟ كار چي آره، ـ

 .... من كنارشه يا و كنه مي بغل رو اي ديگه دختر كه كنم فكر اين

 . پايين اندازم مي رو سرم و دم مي قورت رو بغضم

 :مهال

 . كنه مي بدتر رو حالت و زنه مي ضرر خودت به آشفتگيت،. باشي آروم كن سعي ـ

 از. كنم مي نگاه مهال به. سيناست. سمتش دارم مي بر خيز. شه مي بلند گوشيم صداي موقع، همون. دم مي تكون رو سرم

 . بنده مي رو در و بيرون ره مي مهربوني لبخند با و شه مي بلند جاش
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 جا اون خوام مي. شمال رم مي فردا از بگم بهش خوام نمي. ندارم رو آمادگيش. بشه قطع تا بخوره زنگ انقدر ذارم مي

 . ياد مي باهام كه باربد از غير به البته. بزنم حرف كسي با كه اين بدون باشم،

 مي فعال ولي دارم، دوسش. بشم سينا خيال بي خوام مي فعال. نويسم مي رو روزا اين اتفاقات و دارم مي بر رو خاطراتم دفتر

 رو كاريش ندونم تاوان كمي و كنه جور و جمع رو خودش بتونه اون هم و كنم پيدا رو خودم من هم تا باشم دور ازش خوام

 . بده پس

*** 

 زنم مي شيرجه و شم مي خيز نيم جام تو. كردم كوكش صبح نيم و نه ساعت براي. پرم مي خواب از گوشيم زنگ صداي با

 مي مهال به نگام. بيرون دم مي فوت يه با رو نفسم. ندارم كال ميس. كنم مي نگاه رو اش صفحه به استرس با. گوشي سمت

 ! خواب خوش چه. شه نمي بيدار ولي شه مي جا به جا كمي زنگ، صداي با. خوابيده زمين روي و تخت پايين كه افته

 . ندارم بهش خوبي حس من ولي نداره گناهي اون. گيرم مي ازش رو روم انزجار با و كنم مي نگاش كمي كنارشه، هم بچه

 نزنم؟ زنگ بزنم، زنگ. دم مي تكون دلي دو با رو دستم. دستم تو گيرم مي رو گوشي

 . بمونم يا برم بگيرم تصميم من شه مي باعث تماس، اين. بزنه زنگ بهم باربد خود تا كنم مي صبر

 كنم مي رو دستم. كنم مي رو لبم پوست و كنم مي بازي ناخنم هاي گوشه با. لرزونم مي رو پام. تخت به دم مي رو ام تكيه

 مي رو موهام نوك. گيرمشون مي دهنم به نزديك و كشمشون مي پايين سمت به كمي. رم مي ور باهاشون و موهام الي

 . لرزونم مي و دم مي تكون رو پام دارم چنان هم. دهنم تو كنم

 خوش. ايستم مي تخت رو. ده مي صدا كمي تخت. شم مي بلند جام از. كنم مي بازي انگشتام با و مالم مي هم به رو دستام

 . گرده مي بر اولش حالت به و شه مي برداشته روش از فشار اومدنم، پايين با و تو ره مي خواب

 مي. اندازم مي موبايلم ي صفحه به نگاه يه بار، يك ثانيه سي هر. رفتن راه به كنم مي شروع. گوشم پشت زنم مي رو موهام

 ... من ولي باشه خورده زنگ محاله. باشم نشنيده من و باشه خورده زنگ ترسم
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 از سرگردان، روح عين. اندازم مي بچه به نگاهي نيم هي حين، همين تو. بشم آروم كمي تا گم مي ذكر لب زير و رم مي راه

 . كنن آروم رو من خوام مي اونا از انگار. كنم مي نگاه ديوار و در به نگراني با و رم مي اتاق طرف اون به اتاق، طرف اين

 گوشي رو باربد ي شماره. كنم مي نگاه رو گوشيم و قلبم رو ذارم مي رو دستم هوا، پرم مي متر دو گوشيم، صداي با

 ولي بودم كرده آماده رو خودم. بشه برقرار ارتباط تا دم مي فشار دكمه رو ترديد با رو لرزونم انگشت. كنه مي خودنمايي

 . لرزم مي دارم حاال

 :گم مي آروم و شم مي نزديك ديوار به

 باربد؟ شد چي ـ

 . رسه مي گوشم به خط پشت از عميقش هاي نفس صداي

 نه؟ نيست، سينا ي بچه زني؟ نمي حرف چرا باربد؟ شد چي گم مي ـ

 . تر عميق هايي نفس و سكوت بازم. كنه تاييد رو حرفم منتظرم

  بزن؟ حرف لعنتي د ـ

 ! باران ـ

 تماستم؟ منتظر حاال تا كي از دوني مي. رسوندي لبم به رو جونم باربد؟ شد چي ـ

 :گه مي آروم صدايي با

  بگم؟ بهت زدم زنگ منتظري، دونستم مي چون ـ

 ! باش زود خب، ـ

 .... بچه اون راستش راستش، ـ

 :گه مي و گيره مي نفس دوباره
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 . اس بچه اون پدر سينا و بود درست طناز حرف باران، متاسفم من ـ

 و باز افتاده، بيرون آب از ماهي مثل دهنم. پايين ريزه مي هري قلبم تو چيزي يه. كنن مي خالي روم يخ آب پارچ يه انگار

 و داشتم قبول دلم تو. كردم مي تلقين خودم به من نبود، كار در آمادگي نه، بودم؟ كرده آماده رو خودم من. شه مي بسته

 . شد خراب آرزوهام كاخ باربد، حرف اين با ولي باشه ناسي براي تونه نمي بچه بودم اميدوار

 . زمين رو بشينم و روش بخورم سر و بدم تكيه ديوار به تونم مي فقط

. ارتباط قطع ي دكمه رو ذارم مي رو دستم بدختي با ندارم رو اش حوصله. پيچه مي گوشم تو باربد گفتناي الو الو صداي

 باال، از. ديوار به دم مي تكيه رو سرم و ام سينه تو كنم مي جمع رو پاهام. بشه خاموش گوشي تا دارم مي نگه رو دكمه

 روز كه عذابه عذابه، يه. گيره نمي ام خنده من. داره گريه شايدم نه داره، خنده. شوهرم ي بچه. اندازم مي بچه به نگاهي

 ! داره بچه يه همسرت بفهمي عقدت

 چنان هم من و گيرن مي خودشون به خاصي فرم ابروهام. كنم گريه صدا بي كنم مي سعي و دهنم تو كنم مي جمع رو لبام

 . بدتره هم عزراييل از من براي حاضر، حال در ولي خوابيده معصوم. زدم زل بچه به

 چرا من. شه نمي كه شه نمي شه، نمي كاسته دردم از ولي. ره مي فرو پام گوشت تو ناخنام. دم مي فشار زانوانم به رو دستام

 باشه؟ من عين آدم يه شه مي مگه شه؟ مي مگه آخه هم؟ پشت اتفاق همه اين بدبختم؟ انقدر

 مي رو چشمام. شم نمي آروم ولي پيچه، مي وجودم تمام تو دردش. كنم مي فرو پام گوشت تو رو ناخنام بيشتري قدرت با

 . تونم نمي كنم، نگاش تونم نمي ديگه. زدم زل بچه به چنان هم. پايين بياد اشكم دم مي اجازه و بندم

 و مهيب اتاق، تو پيچه مي آينه شدن خرد صداي. آينه سمت كنم مي پرتش قدرتم تمام با. گوشيم سمت ره مي دستم

 و كنم خفه رو هقم هق خوام مي. بشم خفه تا دهنم جلوي ذارم مي رو دستم. زمين رو ريزه مي آينه هاي تيكه. لرزاننده

 . بشم راحت

 از پر كه اشكايي. اشكام براي شه مي پناهي دستام و پوشونم مي رو صورتم كل. صورتم رو ذارم مي و دارم مي بر رو دستام

 . شه مي سرازير داره و جاست اون منشاش. دلمه آتيش
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 . وسطه زندگيم پاي. بريزم اشك آروم و كنم بغض آروم تونم نمي ديگه. هق هق به كنم مي شروع و بندم مي رو چشمام

 حالي چه دونه مي. خبره چه دلم تو دونه مي اون. بيدارشه خواب از مهال نيست مهم برام. پيچه مي اتاق تو تلخم هق هق

 . دارم

 دستاي بين از. صداشه منظورم رسه، مي نظر به جيغ عجيب. شه مي بلند بچه ي گريه صداي. شه مي حلقه دورم دستاش

 صدقه قربون صداشون شنيدن با و بودم بچه عاشق كه مني. بچه سمت دارم مي بر خيز و يام مي بيرون مهال ي شده شل

 . زرو زر ي بچه همين. بشه الل خواد مي دلم فقط جوري، چه دونم نمي. كنم خفه رو اين خوام مي حاال رفتم، مي شون

 مي بچه برداشتن براي شدم دراز دستاي و دم مي دست از رو تعادلم. عقب كشدم مي و اندازه مي كمرم دور رو دستاش

 نمي گريه بلند. بچه سمت كشم مي رو خودم بيشتري قدرت با. كنم مي تقال دوباره. شه مي آويزون و بدنم طرف دو افته

 رو دستام از يكي. رم مي بچه اون سمت به همچنان من ولي. عقب كشدم مي دوباره. اونه صداي كردن خفه هدفم فعال كنم،

 يه. دم مي دست از رو تعادلم و ره مي در دستم دستم، زير زنه مي. اون سمت رم مي دارم پا و دست چهار حالت با. زمينه

 .  كنم مي نگاه بچه به واج و هاج. كنم غلطي چه خواستم مي فهمم مي تازه و سوزه مي صورتم طرف

 . كنه مي نگام غم و نگراني با. اندازه مي دورم رو دستاش. كنم مي نگاه مهال به بدبختي و گريه بغض، با

. مهال ي شونه رو گذاشتم رو سرم. بينم نمي. شه مي باز در. شه مي بلندتر و بلند لحظه به لحظه بچه، خراش گوش جيغاي

 اشاره وارد تازه به دونم مي. جاش سر شينه مي ثانيه، چند از بعد و شه مي بلند بازوم رو از مهال دست. شنوم مي رو صداش

 . شه مي محوتر و محو بچه صداي كم كم و شه مي بسته در. شه مي دور بچه صداي. نزنه حرف كرده

  داشتي؟ رو وضع اين آمادگي كه تو عزيزم، ـ

 .... من. بزنم گول رو خودم خواستم مي دونم نمي. بود شعار شايدم. بود تلقين همش. نداشتم آمادگي هيچ من مهال نه نه، ـ

 رو بزرگترا كاري ندونم تاوان بايد كه كرده گناهي چه بچه اين. نيست راهش اين ولي. اي شوكه االن دونم مي باش آروم ـ

 و االن وضع و حال بعد بياي، كنار خودت با اول بايد. كردم فكر خيلي ديشب من. كني برخورد جوري اين نبايد تو بده؟

 . كني قبول رو وضع اين توني نمي باش مطمئن نياي، كنار خودت با و نكني پيدا رو خودت تا. كني قبول رو اتفاقاتش
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 بتوني كه جايي برو برو،. بري جا اين از بايد. هستي عصباني االن. كني فكر توني نمي االن ولي نيست خوب حالت دونم مي ـ

 تو نه بايگاني، تو بذاري و ببندي رو سال چند اين ي پرونده و برسي اي نتيجه يه به بتوني كه جايي. كني فكر و بشي آروم

 بهتر زندگي و تر شيرين اتفاقات بهتر، روزهاي تر، قشنگ خاطرات با. بشه بيشتر صفحاتش روز، به روز بذار نذار، بايگاني

 . امروز از تر عاشقانه و

 :ده مي ادامه و ده مي حركت كتفم رو بار چند رو دستش

 مجرديش دوران تو دونستن مي همه. داد نمي انجام رو كارش پرده پشت سينا. بوده آدمي جور چه سينا دونستي مي تو ـ

 كنن، مي زندگي افراد اين با كه كساني. يارن مي در بازي موذي و رن مي آبي زير كه هستن بعضيا ولي. بوده جوري چه

 گم نمي. شناختي مي رو سينا و دونستي مي تو. شه مي تو از بدتر اوضاعشون و حال بيفته، زندگيشون تو تو مشابه اتفاق اگه

 .... كه داشتي اي زمينه يه ولي نه، كردي، مي فكري همچين قبل از بايد

 . داره بچه يه آقا فهميدم جشنم شب من مهال، ـ

 احساس و منطق كه كسيه موفق، خانوم يه. بندازي راه زاري و گريه و جا اين بشيني جوري همين نبايد تو دونم، مي خب ـ

 خودت براي رو تا دو اين جايگاه تا بري بايد تو. خودش جاي هم احساس خودش، جاي منطق. نكنه تركيب هم با رو

 و باطنيش ميل عليرغم سينا شايد بخواي، هم رو بچه اون بايد خواي، مي رو سينا اگه. خواي مي چي بفهمي و كني مشخص

 رو بچه و گيري مي وجدان عذاب كه تويي خود اين دونم مي من ولي. پرورشگاه بفرسته رو بچه اين تو، راحتي خاطر به

 . سينا و خودت پيش گردوني برمي

 من اگه شايد كنم، مي ات موعظه دارم نبين رو من. منطقي و محكم باران همون بشو بيا، برو،. باشي محكم توني مي تو ـ

 . نه تو ولي شدم مي خسته زندگي از و گرفتم مي افسردگي بودم، تو جاي

  مهال؟ ـ

 :گه مي و كنه مي قطع رو حرفم
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 اگر. افتاده تو با آشنايي از قبل اتفاقا، اين. نداشته عادي حال سينا گفتي من به خودت تو. بشنوم چيزي خوام نمي هيس، ـ

 بي آدمي دونستم مي صورت اون در. بذاري اش خونه تو پا ذاشتم نمي خودم. افتادم مي كارات دنبال من، خود بود، بعدش

 . كنه مي فرق شما وضع االن ولي. شه نمي سرش هم تعهد كه مسئوليتيه

 . نيست قبول قابل اينه وضعم كه مني براي ولي. راسته حرفاش. شم مي آروم كمي

 . كنم مي پاك رو اشكام. دارم برمي اش سينه رو از رو سرم

 :گم مي دار خش و گرفته صدايي با

 زد؟ مي زنگ بايد باربد نزد؟ زنگ بهم خودش چرا ـ

 :گه مي گر سرزنش لحني با

 شايدم راهيه، دو يه بين اون. باشه تو از بدتر شايد نه. توئه از بهتر حالش نكن فكر. نداره خوبي وضع االن سينا بـــــاران، ـ

 نمي تو خود زد؟ مي زنگ بهت رويي چه با. كشه مي خجالت تو از سينا. خرابه خودت حال فقط نكن فكر. راهي سه يه

 گفتي؟ نمي نه، بده؟ رو بودنش پدر خبر من به زده زنگ كه پرروئه قدر چه گفتي

 . شم مي دستم انگشتاي با بازي مشغول و پايين اندازم مي رو سرم

 يه بتوني تا فعال. باش دور سينا از بري جا اين از بايد كنه نمي كار فكرت االن. گفتي مي چيزي همچين ديدي ديدي خب ـ

 . بگيري درست تصميم

 . بشه خشك هام گونه نم تا دارم مي نگه ثابت و چشمام زير ذارم مي رو دستام

 :گم مي گرفته صدايي با

 خوان؟ نمي دليل شنيدن، رو ام گريه صداي همه بگم؟ چي مامان به ـ

 شدي ناراحت دادن، خبر تو به و مرگشه نزديكاي. نيست خوب اصال حالش و كرده تصادف دوستات از يكي بگو خب ام، ـ

 .... و
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 شناسيم؟ نمي ما چرا گن نمي ـ

 . شدي ناراحت خيلي تو حاال و بوده خوبي دختر بگو. بوده كالسيت هم دانشگاه تو بگو خب ـ

 !خودتـــا واسه هستي بندي خالي ـ

 . ديگه اينيم ما ـ

 . شه مي خم و اش سينه رو ذاره مي رو دستش

 :گم مي و شكمش رو ذارم مي رو دستم

 چطوره؟ ني ني ـ

 . داره احتياج بهت كه دريابش. خرابه مامانته، پيش و پايين كه ني ني اون حال خوبه، هم ني ني ـ

 . پايين اندازم مي رو سرم و اندازم مي بهش نگاه يه

 . نيست بقيه و مامانت دل تو دل االن. پاشو باران، پاشو ـ

 . باشه باشه، ـ

 . ده مي تكون راست و چپ به رو سرش و كنه مي ها آينه خرده به نگاهي ايسته مي مهال

 ! پريده؟ عقلتم ـ

 بريم بيا فعال. كشم مي جارو بعدا. بيام تونم نمي وضع و سر اين با ميز سر يام مي و شورم مي رو صورتم من بريم بيا ـ

 . بيرون

 :گه مي آروم و ده مي تكون رو سرش

  نشي؟ ور حمله بچه اون سمت به ـ

 . كنم مي نگاش چپ چپ
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 . كردم شون آماده امروز براي و كردم جمع رو لباسام ديشب. افته مي چمدونم به نگام

 . بيرون ريم مي اتاقم از مهال، با و گيرم مي چمدون از رو چشمم

 رو دستم. داره مي بر خيز جاش از شه، مي باز در تا. شده خيره اتاقم در به و نشسته مبل روي كه افته مي مامان به چشمم

 . بيان هم مهمونا ي بقيه خوام نمي. باال يارم مي ايستادنش عالمت به

 . دستشويي رم مي و كنم مي نگاه مهال به

 رو دستم. بندم مي رو آب شير. شه مي بهتر حالم. زنم مي بهشون خنك آب و دم مي فشار رو متورمم و قرمز هاي چشم

 هم ام خانواده خاطر به. شم مي خيره چكه مي ازش آب قطرات و خيسه صورتم كه خودم به و دارم مي نگه ثابت شير روي

 بين موضوع اين نذارم و باشم خوددار بايد شده، كه هم سينا آبروي خاطر به. شن مي نگرانم اونا. بشم آروم بايد شده، كه

 طور همون. وقت هيچ باشه، حرف پشتش خواد نمي دلم وقت هيچ من و هست منم آبروي اون، آبروي. كنه پيدا درز بقيه

 . خوام نمي هم خودم براي كه

 . شم مي خارج سرويس از و كنم مي درست رو شالم. بيرون دم مي رو نفسم

 اش چهره. ده مي توضيح مامان براي رو موضوعي يه و ده مي تكون رو دستاش مهال. زنه مي حرف مهال با داره فريبا مامان

 . زده رو خودش حرف همون كنم فكر. شده ناراحت انگار هم مامان. ناراحته

 :گه مي آروم و دستش تو گيره مي رو دستام جلو، ياد مي مامان

 . طفلكي متاسفم، دوستت براي ـ

 . كنم مي نگاه مهال به و زنم نمي حرفي

 :مامان

 . صبحانه براي بياين نداره، فايده خوردن غصه ـ

 :مهال
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 . يام مي منم برين، شما ـ

 به مخصوص كنجكاوي و باز هاي چشم با داره و فرنوشه مامان بغل. افته مي ني ني به نگام. ميز سر رم مي مامان همراه

 .... ولي بروييه دل تو و خوشگل ي بچه. زنه مي ديد رو اطراف خودش،

 . ميز سر شينم مي و گيرم مي ازش رو نگام

 مي هم مهال. كنن مي ناراحتي اظهار همه و جلو ره مي خوب كار. دم مي مهال و خودم چاخاناي از كلي توضيح يه همه براي

 . سفره سر ياد

 . كنم مي بازي نون با كمي. ندارم صبحانه خوردن به اشتها

 :فريبا مامان

 . عزيزم بخور ـ

 :فرنوش مامان

 . گلم بخور ـ

 . برام بسه تلخ چاي يه ندارم ميل االن بخواين، رو راستش ولي ممنون، ـ

 . كنن مي دركم شايد. گن نمي هيچي

 پره مي چاي سينا، ياد با. ياد مي آيفون صداي كه بدم قورت رو قلپ اولين خوام مي. برم مي دهنم سمت به رو چاي ليوان

. بكشم نفس راحت تونم مي تا كنم مي صاف رو گلوم كمي. كنه باز رو در ره مي مامان و پشتم زنه مي مهال. گلوم تو

 ! نه االن وجه، هيچ به. ببينمش خوام نمي ولي تنگه، براش دلم. ندارم وجه هيچ به رو ديدنش آمادگي

 . شم مي بلند جام از و ميز رو ذارم مي رو دستام

 :گه مي و سفره سر ياد مي مامان

 . بخوريم صبحانه امروز ما شد اگه باربده، ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨٧۴ 

 ديويد. ده مي رو جوابش عشق، از پر لبخند يه با اونم. كنه مي حواله مهال براي رو قشنگي چشمك و زنه مي لبخندي ديويد

 . كنه مي ناز هي اينم. بياره دنيا به سالمي ي بچه تا بخوره غذا بيشتر مهال كنه مي اصرار همش

 ده مي اجازه و كنه مي حلقه دورم رو دستاش. باربد بغل رم مي مستقيم كه بيرون برم گردم مي بر و كنم مي نگاشون كمي

 . اش شونه رو بذارم رو سرم

 . كنم مي جدا ازش رو خودم بعد، كمي

 :گه مي زيرلب

 . نيست همراهم سينا باش، راحت ـ

 . دم مي تكون رو سرم و دم مي تحويلش اي مسخره و تلخ لبخند. كنم مي نگاه غمگينش هاي چشم به

 :فرنوش مامان

 باربد؟ بودي رفته كجا ـ

 :گه مي و باال ياره مي رو سرش. مونه مي ثابت بچه اون رو نگاش. فرنوش مامان سمت گرده مي بر. اندازه مي بهم نگاهي

 . نيست كه الكي بريم، بايد راه كلي. كنم رديف رو ماشين بودم رفته ـ

 !رفت شديم بند خالي همه

 :گه مي و آشپزخونه تو ياد مي كرده پف اي چهره با فربد

 شه؟ مي حاليت هم چيزا اين تو ـ

 . برس خوابت به برو يكي تو ـ

 :من

 . ممنون باال، رم مي ـ
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 :گم مي باربد به رو

  رو؟ وسايلت ـ

 . بده انجام رو آخرت كاراي هم تو. ريم مي بخورم، صبحونه كمي. اس آماده ـ

 . باشه ـ

 . اتاقم تو رم مي و زنم نمي حرفي. كنن مي نگاه بهم

 بندمشون مي محكم و كنم مي بسته و باز و رو موهام. متكام رو كنم مي پرتش و يارم مي در رو شالم. تخت رو شينم مي

 كه اين به برسه چه شه مي گرمم حسابي كشيدن، جارو موقع. بريزن گردنم دور خوام نمي. اي گوجه حالت به سرم باالي

 . شه مي نور علي نور. گردنم پشت بريزه و باشه باز موهامم

 مي خودم از بزرگ و كوچك تصوير چند. كنم مي روشنش و برق پريز به زنمش مي. يارم مي در كمدم از رو برقي جارو

 باعث جارو، مكش. زيادن خيلي. ندارم رو شون شمردن ي حوصله. تاست چند دونم نمي. آينه ريز هاي خرده روي بينم

 اتاق. اطمينان جهت كنم، مي جارو دور دو. بشن جمع زمين روي از و جارو تو بشن كشيده شده، ريز هاي خرده شه مي

 مي و كنم مي روشنش. سالمه دارم، برمي زمين رو از رو گوشيم. سرجاش گردونم مي بر رو جارو. شه مي تميز تميزِ

 . تخت رو اندازمش

 . شه مي قطع بعد و روشن و خاموش افته مي گوشيم به چشمم و بيرون يام مي حموم رم مي

 . سيناست. شم مي منقلب. بينم مي رو شماره و كنم مي دراز دست. جلو رم مي

 . كنم مي بازش ترديد با. دارم هم اس ام اس. تخت رو شينم مي

 نباشه خوب زياد حالت ممكن من، خريت خاطر به ولي. نباشي خوب نكنه خدا نيستي؟ خوب خوبي؟ قشنگم، خانوم سالم ـ

 حرف باهات خوام نمي. زياديه توقع دونم مي خدا به. باران ببخش رو من. دوريت از گيرم مي آتيش دارم كه من خود مثل

 . كشم مي خجالت ازت. بزنم

 . فرستاده ديگه اس يه تو رو اش ادامه. دم مي قورت رو دهنم آب
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 براي ولي. شم مي ديوونه تو بدون من. كن فكر منم به. بشم آروم تا بودي پيشم كاش اي. ازت كشم مي خجالت ـ

 ولي خوبي خيلي خانومي، خيلي تو. دونم مي. نيستم كامل من. باشي داشته خوبي زندگي داري حق تو. قايلم ارزش تصميمت

 .... من

 پاك بارون يه. شستي من از رو بديا ي همه كه بودي باروني مثل تو. شه مي نابود بارانش بدون سينا بدون. باش منم فكر به

 تو. گذاشتي تاثير من رو كه بودي تو اين. موندي پاكيزه همچنين و نكرد كثيفت منم، كثيفي و آلودگي حتي كه تميز و

  كنم، مي خواهش ازت ولي ريزم مي پات به رو زندگيم كنم؟ كار چي بايد من بري،

 بازم. كنم ولت تونم نمي من ولي. نيست اين حقت تو. كنيم حل هم با رو مشكالتمون بذار. نذار تنها رو من كنم مي خواهش

 . ذارم مي احترام تو تصميم به من گم، مي

 هاي چشم اون عاشق سينا بدون. خوشگلم خانوم منتظرتم خيلي. دارم دوستت. شكنم مي بدون ولي. رم مي كنار، برو بگي

 . من عشق دارم دوستت. سادته و صاف

 سر اجازه سرم، و موها خيسي. كشم مي موهام به ام، حوله كاله زير از رو دستام و تخت رو كنم مي پرت رو گوشيم

 . شه مي كشيده كمي و چسبه مي دستام به موهام. شه مي حركتشون مانع و ده نمي موهام الي رو دستام خوردن

 رو گوشيم بايد من ولي. رسه مي دستم به مدت اين تو هم اي ديگه هاي اس ام اس قطعا. بگيرم قرار تاثير تحت نبايد من

 اين نپذيرفتن يا پذيرفتن كه باشه جمع خاطرم بايد. نكنه ايجاد تصميمم تو خللي ها، اس و ها زنگ اين تا كنم خاموش

 . سينا هاي حرف و ها اس از شدن منقلب نه بوده، خودم ي اراده و فكر از همه و همه شرايط،

 آبش قطرات نه، كه كردن خشك. موهام كردن خشك به كنم مي شروع و موهام رو ذارم مي رو كالهم. شم مي بلند جام از

 :گم مي دلم تو. بزنم حرف خودم تصوير با كه ندارم آينه. ام چونه رو ذارم مي دستم. گيرم مي حوله با رو

 زندگيت تو خطرات خيلي. باشي اينا از تر محكم خيلي بايد داخلشي، كه شرايطي قبول با. بلرزه ات چونه نبايد ديگه ـ

 برنگرده، خونه به شايد كه كني خداحافظي جوري باهاش بايد تو نباشه، خونه ماموريت، بره سينا ممكنه لحظه هر. هست

 .... شايد



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨٧٧ 

 رو گوشيم. نيفته قلم از چيزي تا كنم مي چك دوباره رو لباسام. پوشم مي رو لباسام دم مي تكون رو سرم و كنم مي پوفي

. باشه خاموش خواد مي مدت چه به دونم نمي. كنم مي خاموشش و اندازم مي بهش رو آخر نگاه. زنم مي چنگ تخت رو از

 . دونم نمي.... شايد ماه، دو يكي، شايد ماه، هفته، يه شايد روز، يه شايد

 مي سري اون ياد. راحته كارم و داره چرخ. كشمش مي خودم دنبال و گيرم مي رو چمدون ي دسته. پوشم مي رو مانتوم

 ياد با و لبم رو ياد مي دلتنگي حال عين در و ناز لبخند. كردم بحث كيان با چمدون، همين سر و بوديم ويال تو كه افتم

 . ياد مي يادم همش. بندم مي رو چشمام آروم و لرزه مي دلم خاطره، اون آوري

 . پاشه بغل چمدونش و نشسته مبل رو باربد. بيرون رم مي اتاق از

 :فريبا مامان

 شمال؟ ري مي داري گفتي سينا به تو ـ

 . داره خبر آره، ـ

 !داره خبر قدرم چه

 :گه مي و اندازه مي بهم نگاهي باربد

  بريم؟ ديگه؟ اي آماده ـ

 تصميم شايدم، و نبينمش ديگه شايد. اندازم مي بچه به نگاهي. كنيم مي خداحافظي همه با. ذارم مي هم روي رو چشمام

. روش گذاشتن رو بچه و زمين رو كردن پهن پتو يه. رم مي بچه سمت رم مي لرزون هايي قدم با. كنم بزرگش بگيرم

. شدم نمي راحت كردم نمي بغلش تا ديدم، مي حالت اين تو رو بچه يه اتفاقا اين از قبل اگه. زنه مي پا و دست داره آزادانه

 . شه مي شيرين فوق حالت اين تو بچه

. هست حركاتم به حواسشون. بينن مي رو من دارن و من رو مهال و باربد نگاه و زنن مي حرف دارن بقيه. شينم مي كنارش

 و سفيده پوستش. كشم مي دست سرخش لپاي رو سبابه، انگشت با و آروم. صورتش نزديك برم مي ترديد با رو دستام

 رو شصتم و دستم تو گيرم مي رو تپلش دستاي. تر پايين برم مي رو دستم. شده قرمز ديگران، هاي بوسه خاطر به لپاش
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 از صداهايي يه و كرده گرد رو چشماش. كنه مي بسته و باز رو دهنش و كنه مي نگام داره چشماش با. دم مي حركت روش

 داره؟ اسم چيه؟ بچه اين اسم اصال. ياره مي در خودش

 .... صبح تونستم چطور من. پاكتره گلم از. كنم مي نگاه دستاش به

 دندون تا دو فقط كه دندونش بي ي لثه و ني ني ي شده باز هم از هاي لب ديدن با ولي. كنم مي اخم حركتم، آوري ياد با

 به كشم مي رو دستم. ده مي بهم خوبي حس. بوسم مي رو دستش رو شم مي خم آروم. زنم مي لبخند و ره مي اخمم داره،

 يا مامان تذكر با ولي بزنم دست ها بچه سر نرم ي ناحيه همون به دايم داشتم عالقه بودم، كه بچه. نرمه سرش كف. سرش

 . گرفتم مي جديد تذكر و رفت مي يادم قبلي تذكر بچه، هر ديدن با ولي. دادم نمي انجام رو كار اين اطرافيان،

 بو بازم. كنم مي بوش آروم و بندم مي رو چشمام. بو اون عاشق من و ده مي خاصي بوي يه نوزاد. صورتش رو شم مي خم

 :گم مي آروم گوشش، نزديك برم مي رو سرم. كشم مي

. طناز كوچولوي هميشه براي خداحافظ بگم، و برم شايدم من، كوچولوي سالم بگم بهت اومدم، شايد كوچولو، خداحافظ ـ

 كوچولوي بگم بهت تونستم شايد. نشد ظلم كم منم حق در ولي نداري گناهي تو. ببخشي رو من خوام مي ازت دونم، نمي

 . باشم داشته دوست خودم از بيشتر رو تو و من

 . زنم مي غم از پر لبخندي كنه، مي نگام داره كه اش شده گرد هاي چشم به و بوسم مي رو اش گونه آروم

 :گم مي دوباره. بشه قرمز ترسم مي. بوسم مي سطحي و آروم رو اش گونه

 . طناز كوچولوي يا من كوچولوي عنوان، چه به دونم نمي بينمت بازم اميدوارم. كوچولو فعال پس ـ

 . زنن مي حرف دارن همچنان بقيه. شم مي بلند جام از آروم

 قرآن، و آب كاسه يه با مامان. دوزه مي فريبا مامان به و گيره مي ازم رو نگاش باربد و كنه مي نگام مهربوني لبخند با مهال

 . شه مي نزديك بهمون داره

 . ريم مي فرو هم آغوش تو و كنم مي دراز مهال براي رو دستم همه، با خداحافظي از بعد و پوشم مي رو كفشام

 :گم مي آروم
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 . بگير اينا مامان از رو اش شماره. كردم خاموش رو گوشيم. بگير تماس ويال با داشتي كاري ـ

 . برگرد نو باران و درست تصميم يه با برو باشه، ـ

 . شم مي جدا ازش و دم مي فشارش بغلم تو كمي

 . مونن مي باال بقيه و پايين يان مي نفر چند. آسانسور تو رم مي و اندازم مي بچه به رو آخر نگاه

 شيشه و كنارم شينه مي ياد مي خودشم و كنه مي جا جابه رو چمدونا. شم مي باربد ماشين سوار و شيم مي رد قرآن زير از

 . ده مي گوش اينا مامان سفارشات و توضيحات آخرين به و پايين ده مي رو

 دين؟ مي مرخصي ي اجازه. فريبا خاله چشم. جان مامان چشم چشم، ـ

. گاز رو ذاره مي رو پاش كنه، مي روشن رو ماشين باربد. كشن مي زدن حرف از دست و دن مي رضايت باالخره اينا مامان

 مي رو دستش بوق، تك يه با باربد. ريزه مي پشتمون رو آب ي كاسه مامان بينم، مي آينه تو از. شيم مي خارج پاركينگ از

 . كنم مي رو كار همين منم. ده مي تكون و بيرون ياره

 :باربد

 . بده من به دي سي يه و كن باز رو داشبورد اون ـ

 . جاش تو ذارم مي و دي سي و ذارم مي رو پنل. دارم مي بر رو دي سي اولين. كنم مي باز رو داشبورد

 . شه مي پخش كالمي بي آهنگ صداي. گذره مي اي ثانيه چند

 چطوره؟ ساره ـ

 . خوبه ـ

 :كنه مي صدام مكث، كمي با

  باران؟ ـ
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 . جوابه منتظر كنه مي حس آدم كه طوري كردنش صدا لحن. بپرسه چي يا بگه چي خواد مي دونم مي خودم

 . باربد بگو ـ

 كني؟ كار چي خواي مي تو ـ

 . برسم همين به كه رم مي جا اين از دارم ـ

 سخته؟ قدر چه دوني مي ـ

 . برسم نتيجه يه به تا نزنم حرف دونم مي بهتر. كنم مي سكوت

 .... بچه اون كرد نمي رو فكرش. نشست صندلي رو كه بيفته، بود نزديك. داشت حالي چه دوني نمي ـ

 . جور يه اونم و جور يه من. هم از دور. گذرونيم مي رو بحران اين داريم دو هر. نيست من از بهتر هم سينا آره ـ

 مي تعريف هم براي داستان گيم، مي جوك كلي باربد، همكاراي از مشكلمون، از. زنيم مي حرف مدام ويال، به رسيدن تا

 . ويال به رسيم مي سالم، و صحيح آخر، در و خوريم مي كرده آماده مامان كه تنقالتي و ها ميوه از كنيم

*** 

 تا كنه مي غرقشون اونم و ذارم مي شون ميون در دريا با كه دلم رو سنگينِ حرفاي و منم بازم. آرامشش و دريا و منم بازم

 ساحل لب اومدم و كردم عوض رو لباسام. بشم آروم تونم مي ام، شونه رو هاي سنگيني شدن غرق با. بشم آروم كم كم من

 . زيباست كنم، مي نگاه افق به دارم و نشستم

 . شينه مي لبم رو لبخندي جا، اين اومدم مي كيان همراه به كه روزها اون آوري ياد با. شده خسته خيلي. خوابيده باربد

 نشستن با. شه مي تاريك داره هوا. دم مي گوش امواجش صداي به و كنم مي نگاه دريا به فقط. گذشته قدر چه دونم نمي

 . نشسته كنارم كه بينم مي رو باربد. كنم مي نگاه بغلم به و گيريم مي دريا از رو نگام كنارم، شخصي

 ! خواب ساعت سالم، ـ

 جايي؟ اين كي از. بخوابم حسابي و درست نتونستم ديشب. بودم خسته خيلي سالم، ـ



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨٨١ 

 . خوابيدي تو كه وقتي از دونم، نمي ـ

 . خاموشه گوشيت گفت مي. نه يا رسيديم ببينه خواست مي. بود مامان. شدم بيدار تلفن زنگ با ـ

 :گم مي دريا به خيره

 . خاموشه آره ـ

 :گم مي و شم مي بلند جام از هوا، شدن تاريك با. زنه نمي حرفي

 . داخل رم مي من ـ

 خوايم؟ نمي چيزي. هستم من برو، تو باشه، ـ

 . نداريم هيچي. خريد بري بايد چرا؟ ـ

 يه و كنم مي روشن رو كولر. خريد ره مي و پوشه مي رو لباساش. ويال تو ياد مي من همراه و ده مي تكون رو سرش باربد

 كنم؟ كار چي بايد من. خورم مي آب ليوان

*** 

 ما. كنم مي نگاه باربد به تعجب با در، زنگ صداي با. نرسيدم اي نتيجه هيچ به هنوز من و جاييم اين كه شه مي اي هفته يه

 . بياد نبود قرار كسي نه، هستيم؟ كسي منتظر

 . زنن مي زنگ دوباره

 رو در من بذاره و نشه بلند خودش بعيده باربد از. در سمت رم مي و شم مي بلند جام از خودم. اندازه مي باال اي شونه باربد

 . كنم مي باز رو در و پايين كشم مي رو دستگيره آروم. كنم باز

 . كنم مي نگاه ديويد و مهال به تعجب با

 :مهال
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 خواي؟ نمي مهمون ـ

 :گم مي و بغلش تو پرم مي ذوق با

 ماماني؟ طوري چه خوايم، مي خوبم خوام؟ نمي چرا ـ

 . خوبيه پسر دارم، دوسش خيلي. كنم مي احوالپرسي هم ديويد با و بيرون كشم مي رو خودم

 . كنه مي احوالپرسي باهاشون و جلو ياد مي باربد

 :من

 يان؟ مي دارن دونستي مي تو ـ

 :گه مي و مبل رو اندازه مي رو شالش مهال

 . داديم اطالع بهش آره، ـ

 :گم مي و اندازم مي بهشون نگاهي

 . يام مي االن ـ

 . كنم مي تعارف بهشون. گردم مي بر فرنگي توت شربت تا چند با و آشپزخونه تو رم مي

 :گه مي من به رو باربد

 جا همين تا. بمونم جا اين تونم نمي اين از بيشتر. كانادا برگردم بايد. كنم ول رو كارام تونم نمي. گردم برمي امروز من ـ

 . موندم زياد هم

 بري؟ خواي مي ـ

 . ديگه رم مي منم اومدن، ديويد و مهال ديگه، آره ـ

 :گم مي ديويد به رو و دم مي تكون رو سرم
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 . شدم هم تو مزاحم ديويد، ببخش ـ

 :گه مي انگليسي به و كنه مي اخم

 . دوستيم هم با مثال ما دختر؟ چيه حرفا اين نشنوما، ديگه ـ

 :مهال

 . نزن مفت زر گه، مي راست ـ

 :گم مي و زنم مي بهشون لبخندي

 . ممنون ـ

*** 

 . نشستيم هال تو مهال و من و دريا لب رفته ديويد. ديويد و مهال و موندم من. تهران برگشت پيش دقيقه چند باربد

 :مهال

 رسيدي؟ اي نتيجه چه به شد؟ چي ـ

 :گم مي كالفه

 ! دونم نمي! مهال دونم نمي ـ

 دونم؟ نمي دونم، نمي بگي كه اينجا اومدي و زدي زندگيت و كار از مار، زهر ـ

 چپ نگاه. نكرد خطا پا از دست بودم، پيشش وقتي. كرده تموم من درحق رو مردونگي و معرفت سينا كنم، كار چي خب ـ

 فقط كه امانتدار و بود مرد انقدر ولي بياره سرم خواد مي دلش كه باليي هر تونست مي. بود دوست يه مثل برام. نكرد بهم

 بر زندگي اين پس از دارم شك دارم، شك من ولي. داره زيادي هاي حسن. كرد نگام خواهر يه يا و دوست يه چشم به

 قبول رو سينا من. كنم تموم بچه اون حق در رو مادري ي وظيفه نتونم شايد نتونم، ديگه شايد بزنم، جا وسطش شايد. بيام

 .... كردنش بزرگ مسئوليت و بچه اون ولي كنم، قبولش جوري همين تونم مي دونم مي. شناسمش مي. دارم
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 هاي لثه اون كنجكاو، هاي چشم اون براي دلم. كنم حس تونم مي رو چيزي يه. پايين اندازم مي رو سرم و كنم مي سكوت

 . شده تنگ براش دلم بچه اين ولي. دارم دوست رو ها بچه من خب ولي عجيبه،! شده تنگ مخصوص بوي اون و دندون بي

 :مهال

 اون كه و بيني نمي خودت در و توني نمي واقعا اگه. كني فكر بايد بازم. داري زمان به نياز بازم. گي مي چي دونم مي من ـ

 . كنه قرباني رو اون تو خاطر به تونه نمي سينا. كنار بكش كني، بزرگ اس، شايسته كه طوري به رو بچه

 اس؟ بچه منظورم كجاست؟ االن ـ

 :گه مي مكث با

 . باباش پيش ـ

 . آزاري دل و خاص ي كلمه چه. باباش پيش. كشه مي خفيفي تير قلبم

 :مهال

 . اس بچه اون پدر سينا كني قبول بايد تو. نكن جوري اون رو ات قيافه ـ

 .... ولي دارم قبول ـ

 انس اون با بتوني تا كني باور رو چيز يه بايد تو. كنه مي فرق خيلي كردن باور با داشتن قبول. نداري باور ولي داري، قبول ـ

 همينه، باران، نه نگو. كنيم مي شك وجودش به اوقات بعضي ولي داريم اعتقاد خدا به ماها از خيلي. برسي يقين به و بگيري

 اعتقاد فقط نرسيديم، يقين به نيست كامل مون ايمان. نرسيديم درجه اون به هنوز نداريم باورش چون. كنيم مي شك

 باهاش شه نمي نكني، قبول قلبت با تا. نكردي قبول قلبت با و نكردي باور هنوز انگار هم تو نيست كافي اين. همين داريم،

 معني همون اين. ري مي درهم و كنه مي تغيير ات چهره باباشه، پيش بچه گم مي من وقتي. گفتم كي من ببين. بياي كنار

 . ده مي رو

 مهال؟ ـ
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 هوم؟ ـ

 . كنه قانع رو من و بزنه حرف جوري اين بخواد احساساتي، مهالي اون شه نمي باورم من ـ

 :گه مي آروم و زنه مي كشي ديويد و خوشگل لبخند

 . شد مي تر بزرگ ديدت داشتي، ديويد مثل رو يكي هم تو اگه ـ

*** 

 كردم، فكر بيشتر. بخوام اونم بايد بخوام، رو سينا اگه. هست من زندگي تو بچه اين كنم باور كردم سعي مهال، صحبتاي با

 بزنم حرف باهاش روز هر داشتم عادت. دلتنگم شديدا من و گذشته روز اون از هفته دو. كنم فكر تر سنگين كردم سعي

 بشم منكر تونم نمي من. نزنم زنگ بهش و كنم كنترل رو خودم تونستم كه راضيم. نشنيدم صداشم حتي مدت، اين تو ولي

. بمونم بيشتر كمي خوام مي. بسازم هاش سختي ي همه با گرفتم تصميم كردن، فكر كلي از بعد. دارم دوست رو سينا

. سينا تنبيه براي جورايي يه هم و بدونيم بيشتر رو هم قدر كه اين براي هم. بمونم خوام مي بازم ولي. گرفتم رو تصميمم

 ! الزمه گوشمالي كمي ولي خواد، نمي تنبيه

*** 

 خبر ازش خواي نمي برگردي؟ خواي نمي نيست؟ زياد نظرت به. جاييم اين ماهه يه به نزديك برگردي؟ خواي نمي ـ

 طوره؟ چه حالش ببيني بگيري

 . بزنم حرف سينا با رو در رو بايد من. برگرديم فردا ـ

 .... يا كردي باورش نداري؟ توش شكي گرفتي؟ رو تصميمت ـ

 :گم مي محكم

 درد به انسان يه ازش تا كنم مي رو سعيم نهايت من. سيناست و من ي بچه ني، ني اون كردم باور من ندارم، شكي نه ـ

 . بسازم ارزشمند و بخور
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 :گه مي آروم و شينه مي مهال هاي لب رو مليحي لبخند

 . كنيم مي حركت صبح فردا. كنم جمع رو لباسام رم مي من ـ

 .... ولي ببينم رو سينا خوام مي نيست بارم اولين. دارم استرس. كنم مي فوت رو نفسم. بيرون ره مي اتاق از

*** 

. كنم بزرگ رو ديگه ي بچه يه كنم قبول كردم نمي هم رو فكرش. ام ديگه باران يه من. ماشين تو ذاريم مي رو چمدونا

 . رفته و نيست ما بين كه كسي! طناز ي بچه كي؟ ي بچه اونم

. كنم مي روشن رو گوشيم ماه، يه حدود از بعد كنم مي روشنش و بيرون كشيدم شارژ از تازه گوشيم. ماشين تو شينم مي

 به. دم مي گوش آهنگ به و بندم مي رو چشمام. نباشم ديويد و مهال بين حرفاي مزاحم تا گوشم تو ذارم مي رو هندزفريم

 همش وقته چند. باشه داشته اسم بايد و منه دختر اون. كنيم انتخاب اسم براش بايد. كنم مي فكر بچه اون و سينا و خودم

 . كرديم صداش كوچولو يا و ني ني بچه، لفظ به

 . تهرانيم نزديكاي

 . ببينمش برم خوام مي اينا سينا ي خونه برسونين رو من شه، مي اگه ممكنه ـ

 :ديويد

 . بده رو آدرس باران، باشه ـ

 طاقتم. پيشش برم خوام مي كنم؟ كار چي ولي. برسونه رو من بگم خودمون مهمون به زشته،. دم مي ديويد به رو آدرس

 . شده طاق

 . شم مي پياده ماشين از و كنم مي حبس سينه تو رو نفسم بهار، عمه ي خونه جلوي ايستادن با

 :گم مي بهشون رو

 باال؟ ياين نمي شماها ـ
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 :مهال

 كني؟ مي دعوت مهمون داري! هستي اضافي تو خود ـ

 . دم مي نشون بهش گرانه تهديد حالت به رو دستم

 :من

 . دم نمي راهت كارت اين با هم بياي خواستي مي ـ

 . باش خوش و سينا پيش برو بچه، برو ـ

 :گه مي آروم و زنه مي چشمكي

 . بگذره خوش ـ

 خداحافظي يه با منم و خنده مي مهال. دم مي تكون سرت تو عالم دو خاك عالمت به رو دستم و كنم مي نگاه ديويد به

 . حياط در سمت رم مي سرسري

 ده؟ نمي جواب كسي چرا بار، سه بار، دو بار، يه دم مي فشار و زنگ رو ذارم مي ترديد و لرزش با رو دستم

 از كه بودم وايستاده جوري كيه؟ نپرسيدن چرا وا؟ شه، مي باز تقي صداي با در كه بزنم زنگ بار چهارمين براي خوام مي

 . كنن باز رو در بعد و كيه؟ بپرسه داشتم انتظار. نباشم معلوم آيفون دوربين

 مي و زنه مي بوقي تك ديويد. كنم مي باز رو در آروم و. دم مي تكون مهال و ديويد براي دستي. اندازم مي باال رو ام شونه

 . ره

  ده مي تكون رو دمش و بيرون ياد مي گل هاي بوته پشت از مارشال ورودم، با

 . خوب پسر سالم ـ

 كجاست؟ ما اخالق بد شوي اين ـ
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 . زنم مي بهش كوتاهي لبخند. ده مي تكون رو دمش دوباره

 ! جات سر بشين برو ـ

 . جاش سر گرده مي بر و ده مي گوش مطيعانه

 . نيست كس هيچ انگار. شم مي نزديك ساختمون به آروم، تقريبا و منظم هايي قدم با

 مي ثانيه صدم چند براي رو سكوت صداش. بندم مي سرم پشت رو در و خونه تو خزم مي كنم مي باز آروم رو ورودي در

 . شكنه

 . كردم مي زندگي صدا اون با من. سيم رو آرشه شدن كشيده مثل صدايي. شنوم مي آشنا صداي يه. كنم مي تيز رو گوشام

 . فضا تو پيچه مي شامپو بوي. كشم مي دارم نم موهاي به دستي و يارم مي در رو شالم

 مي لنگ خيلي سرش من كه آهنگايي از يكي. ياد مي جا اون از صدا. اتاقش سمت رم مي آروم آروم. بندم مي رو چشمام

 . بنوازمش اشتباه بدون و خوبي به تونستم اش، العاده فوق تدريس و سينا صبر با ولي زدم

 اشك قطره دو ام، بسته هاي چشم الي از. خونه مي و زنه مي داره. شنوم مي رو سوزش از پر صداي شم، مي كه تر نزديك

 رو هنرمندش دستاي زحمت حاصل تونم مي. بشنوم رو صداش تونم مي. نزديكشم ماه يه نزديك از بعد. پايين چكه مي

 . ببينمش و باشم باهاش تونم مي و بشنوم

 به دم مي تكيه رو سرم. زمين رو دم مي سر رو خودم و در به دم مي رو ام تكيه. جلو رم مي و دم مي جرات خودم به

 . شكمم رو ذارم مي و كنم مي قالب رو دستام و در چارچوب

 داره ببينم نباشم منه؟ خاطر به. شه مي ريش دلم. شنوم مي رو اي مردونه هق هق صداي بعد، و شه مي قطع ويولون صداي

 . گيرن مي خودشون به بيشتري سرعت اشكام كنه؟ مي گريه من براي

 . زنم مي در تر محكم. ياد نمي صدايي. زنم مي در به اي تقه و در چهارچوب به كوبم مي رو سرم بار چند

 :گه مي لرزه مي بغض از كه صدايي با
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 . بردار سرم از دست مامان، كن ولم ـ

 مي باز رو در بزنم، در كه اين بدون. شدن كرخت كمي پاهام. شم مي بلند جام از سختي به. دونم نمي جايز رو زدن در

 شونه. پاشه كنار ويولون و تنشه سفيد تيشرت يه و شيري شلوار يه مرتبه نا و شده بلند موهاش. منه به پشتش واي. كنم

 . ياد نمي در ازش صدايي ولي خوره مي تكون اش

 ! كنين ولم. نيستم خودم حال تو خدا به. كنم احترامي بي بهت خوام نمي. مامان ببند رو در و بيرون برو ـ

 دستم زير كه قدرتمندش هاي شونه رو ذارم مي و باال يارم مي رو لرزونم دستاي. شم مي نزديك بهش حرفي، هيچ بدون

 اشك جوري اين قدرتمند، و بود محكم كه سينايي شه، نمي باورم. بازوم رو ذارم مي رو سرش و عقب كشمش مي. لرزه مي

 نمي گريه تو مگه نداره؟ دل مگه بگيره؟ اش گريه و كنه بغض نبايد مرد چرا شه؟ نمي باورت چرا باشه، داغون و بريزه

 نداري؟ باور رو اش گريه يا كني مي منع رو اون چرا كني؟

 ي قفسه رو ذاره مي و كنه مي جا به جا رو سرش. شده عوض اش چهره و شدن بلند ريشاش. كنم مي نگاه صورتش به

 . ام سينه

 يا اي مرده نپرسيده. ننداخته سرش پشت به هم نگا يه و رفته برگرده؟ كنم كار چي كنم؟ كار چي مامان خرابه حالم ـ

 ولي ميرم مي دارم دارم؟ رو روش برم؟ تونم مي اصال پيشش؟ برم رويي چه با دنبالش؟ برم كجا كنم؟ كار چي اي؟ زنده

 . هستم اش شرمنده

 نه منم، فهميده تازه انگار. شده بلند دومون هر ي گريه صداي حاال. كنم مي گريه دل ته از و سرش رو ذارم مي رو سرم

 رو خودش و كنه مي حلقه كمرم دور رو دستاش كشه مي نفس عميق و خوره مي چروك بينيش كنه، مي مكث. بهار عمه

 . كنه خيس رو چربش موهاي اشكام دم مي اجازه و سرش رو ذارم مي رو سرم. كنه مي نزديك بهم بيشتر

 فكر ماه يه و هم صداي نشنيدن ماه يه. نزدنمونه حرف و دوري ماه يه براي كه اي گريه. كنيم مي گريه دقيقه چند تا

 . خوردن غصه و كردن

 :گم مي گريه و بغض با
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 جونم؟ تارزان طوري چه ـ

 . بسه گريه. بدم تغيير رو جو اون خوام مي. شم نمي سرگذاشتنش به سر خيال بي هم حالت اون تو

 :گم مي و عقب كشم مي رو خودم. گه نمي هيچي

 !سينــــــا ا ـ

 هم دستاش ولي عقب كشيدم رو سرم من. سينمه رو سرش چنان هم ولي عقب، كشيدم رو خودم كه اين با. زنه نمي حرفي

 . شده حلقه كمرم دور چنان

 سينا؟ ـ

 . كنه نمي هم گريه ديگه حتي گه نمي هيچي

 دي؟ نمي رو جوابم چرا سينا؟ آقايي؟ عزيزم؟ خوابي؟ ـ

 رو نگاش جواب منم. بهم شه مي خيره عسليش هاي چشم با. نيست خواب. صورتش رو شم مي خم و كنم مي كج رو سرم

 :گم مي و انگشتم دو بين گيرم مي رو بينيش آروم و دم مي

 بخرمش؟ من تا كني مي ناز داري تو كنم، ناز من كه اين جاي به كني؟ مي ناز داري شدي؟ بچه ـ

 كنم مي حس رو وجودش دوباره ماه يه از بعد. بوستش مي و لبش رو ذاره مي. گيره مي رو دستم و باال ياره مي رو دستش

 . شه مي شادي غرق دلم و

 نيستم؟ خوبي كش ناز اصال دونستي مي كني؟ مي ناز داري گرفتي؟ سكوت ي روزه چرا تو ـ

 . كنه مي نگام جور و جمع لبخند يه با

 . رسم نمي تو پاي به اصال گم، مي راست خدا به ـ

 . ياره مي در رو حرصم داره ديگه زنه نمي حرفي
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 خواي مي! عزيزم؟ گرفتي موني الل من؟ سيناي ؟!پسركم خوشگلم؟ جونم؟ سينا سينايي؟. بيرونـــا رم مي شم مي پا ـ

 بشه؟ باز دلت بدم قلقلكت

 . شه مي تر عميق لبخندش كنه، مي نگام داره چنان هم بزنه، حرفي كه اين بدون

 . خنديا مي هي گم نمي جوك برات من ـ

 خيابون تا دو تا بودم، من اگه حاال. خوره نمي تكون... ماشاا. دادن قلقلك به كنم مي شروع و پهلوهاش سمت ره مي دستام

 . شنيدن مي رو هام التماس و خنده صداي ورتر، اون

 . كنه مي نگاه بهم رفته باال ابروهايي با

 . بشه باز دلم خنديدي مي يكم حداقل ـ

 :گم مي ناز با

 ســــيـــنا؟ ـ

 ! خوشگله دلــــــم جون ـ

 :گم مي و زنم مي هم به رو دستام و كنم مي ذوق صداش، شنيدن با

 . باالخره شد شكسته ـ

 ديگه؟ بودي ســــيـــنا همين منتظر ـ

 . خوشگلم البته ـ

 :گم مي آروم و صورتش رو كشم مي رو دستام

 . آوردي در ريش شده، بلند موهات. شدي تارزان شبيه قدر چه ـ

 . كنم مي پاكشون و اشكاش رو كشم مي رو دستام
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 . ديگه شم مي همين بره، و كنه ول رو من خانومم ـ

 :گم مي و بوسم مي آروم رو اش گونه

 . گرفت ازش شه مي روغن كيلو دو. چربه موهات. حموم برو پاشو پاشو، ـ

 . خوبه جام هم، تو نكن شايعه ديگه ـ

 :گم مي معترض و دم مي هلش جلو سمت به و گيرم مي رو اش شونه

  ببينم؟ پاشو ـ

 :يارم مي در رو اداش

 ! خوبه جام ـ

 .... خوشگلمم خانوم كنار دوري ماه يه بعد ديگه خوبه خب ـ

 سينا؟ ـ

 جونم؟ ـ

 دي؟ مي من به قولي يه ـ

 چي؟ ـ

 كنه گريه نبايد مرد معتقدن خيليا. كني مي گريه بفهمن بقيه ندارم دوست من. نشكن كس هيچ براي رو غرورت كه اين ـ

 هات غصه و غم كه باشه جايي هام، شونه بده اجازه. كن گريه خودم پيش. دارن احساس و دل هم مردها گم مي من ولي

 . بشيم آروم هم با مشكالتمون تو بذار. كنم مي رو كار اين من كه جور همون. كني مي خالي رو خودت و ذاري مي روش رو

 :گه مي و بوسه مي رو چشمام آروم. باال كشه مي رو خودش

 چي؟ ديگه چشم، ـ
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 . حموم برو پاشو كه اين ديگه ـ

 بزنيم؟ حرف باهم كي ـ

 . زنيم مي حرف باهم. رم نمي جايي من فعال، حموم برو تو ـ

 . گلم باشه ـ

 بهش بخشي آرام لبخند. كنه مي نگاه بهم تشويش با و بيرون ياد مي بغلم تو از سينا. شه مي بلند بچه صداي موقع همون

 . يام مي پايين تخت از آروم و زنم مي

 .... پيش رم مي منم بگير، دوش برو تو ـ

 :گم مي مكث با

 . كوچولومون ـ

 :گم مي و روش به رو گيرم مي رو دستم. جلو ياد مي قدم يه. كنه مي نگاه بهم تعجب با

 . تا دو ما پيش بيا بعد كن، خوشگل و بگير دوش برو نيا، من نزديك ـ

 :گه مي خاصي لحن با و ده مي تكون رو سرش

 ! خدا به خانومي ـ

 :گم مي و زنم مي بهش چشمكي

 . برم من نيست، شكي كه اين در ـ

 . ياد مي جا اون از صدا رم، مي بغلي اتاق به و شم مي خارج اتاق از سرعت به

. زنه مي پا و دست داره و هواست اش گريه صداي. شم مي خيره ني ني به و تو كنم مي رو سرم. كنم مي باز رو در آروم

 . شده بزرگ چه آخي
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 ! دارم دوسش و خودمه ي بچه مثل بچه اين كه كردم باور. كردم باور من جلو، رم مي و دم مي قورت رو دهنم آب

 شده بيشتر كنجكاويشون كه ها چشم همون با و شه مي قطع اش گريه ديدنم با. تخت رو شينم مي زانو دو و جلو رم مي

 . كنه مي نگاه رو اطراف و ده مي تكون رو پاش و دست. كنه مي نگام

 :گم مي آروم و صورتش رو شم مي خم

 ! فينگيلي نترس آره؟ گوگولي؟ ترسيدي طوري؟ چه كوچول، سالم ـ

 انگشتم با كمي. دستش تو گيره مي رو انگشتم و جلو ياره مي رو كوچولوش و تپل دست. جلو برم مي رو ام سبابه انگشت

 . اس آلوده و نشستم رو دستم. دهنش تو بذاره رو انگشتم ذارم نمي. دهنش سمت بردش مي و كنه مي بازي

 خانومي؟ گشنته نكن، كوچولو اي ـ

 . خودش طرف بكشه رو دستم زورش، ي مونده ته با داره سعي و دوخته چشم دستم به حريصانه

. دارم مي بر رو شيشه و كنم مي دراز رو دستم. شيره از پر شيرش شيشه تخت، كنار ميز رو. اندازم مي اتاق به نگاهي

 . اس عمه كار احتماال. شده آماده تازه مشخصه. ولرمه شيرش

 . زدن پا و دست به كنه مي شروع شوق با و كنه مي ول رو دستم شير، شيشه ديدن با

 . كن صبر لحظه يه شكمو، اي ـ

 . خوبه نه؟ يا مناسب ني ني براي دماش ببينم تا دم مي تكونش كمي. دهنم باالي گيرم مي رو شيشه و كنم مي باز رو دهنم

 رو ذارم مي رو سرش و كنم مي بغلش. كنه مي بدرقه رو ميز روي رو شيشه گذاشتن چشماش. ميز رو ذارم مي رو شيشه

 شيشه رو ذاره مي و باال ياره مي رو دستش دو هر. خوردن به كنه مي شروع لذت با. دهنش تو ذارم مي رو شيشه. بازوم

 . شير

 :گم مي اي گونه بچه لحن با

 رفتي؟ بابات به دختر؟ شكمويي تو قدر چه ـ
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 ما زندگي تو نقشي طناز. سيناست و من دختر ني ني اين كردم قبول من. ده نمي دست بهم بدي حس آخر، ي جمله از

 .اس ديگه يكي و نيستم من مادرش گفتم بهش روزي يه شايد. كرد فوت بعدش ماه چند و آورد دنيا به رو بچه. نداره

 مي. خواد مي بازي دلش معلومه حاال و شده سير شكمش. كنه مي ول رو شيشه و ده مي رضايت باالخره ملوچ، و ملچ كلي با

 صداي با و ياد مي قلقلكش. كنم مي فوت و شكمش رو ذارم مي رو سرم و باال دم مي رو لباسش. تخت رو خوابونمش

. دم مي ادامه كارم به بيشتري لذت و خنده با و شم مي شاد منم شادش، ي خنده صداي با. كنه مي خنده به شروع بلندي

 مي رو دستش دو. روش شم مي خم. شينم مي زانو دو دوباره. باال يارم مي رو سرم. زنه مي پا و دست و خنده مي غش غش

 . بوسم مي و دستم تو گيرم

 :گم مي آروم

 . من كوچولوي فرشته خندي مي معصوم و قشنگ چه ـ

 ره، مي چال كمي هاش گونه شم مي متوجه كنم، مي دقت كه كمي. دندوناش و ها لثه براي ره مي ضعف دلم. خنده مي بازم

 مادر يه مثل. كنم داري نگه ازش و باشم داشته هم رو بچه اين سينا، و خودم خاطر به كردم قبول من. سينا مثل درست

 . برسونمش جايي يه به بتونم و كنم بزرگش

 . بوسم مي رو اش گونه چال و شم مي خم

 . من كوچولوي دارم دوست رو ات گونه چال من قدر چه ـ

 :شنوم مي سرم پشت از رو سينا صداي

 . شد قديمي ما چال زود چه نچ، نچ ـ

 تيغه شيش رو صورتش. بود شده تنگ تنگ عسلي هاي چشم اين براي دلم. كنم مي نگاش شوق با و سمتش گردم مي بر

 . خوبه تنوع براي. ميادا بهش بلندم موي. بلنده چنان هم موهاش ولي كرده

 . سالم عليك ـ
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 اندازه مي رو سرش شرمندگي با و من سمت ده مي سر رو نگاش مكث با. كنه مي نگاه بچه به. شينه مي پشتم و ياد مي

 . پايين

 . دارم مي بر زيرم از رو پام و سرجام شينم مي درست. كنم مي سكوت

 :سينا

 .... چي دونم نمي من من، ـ

 . هيس ـ

 .... تو تو، اگه كنم مي فكر وقتي ذارم، مي تو جاي رو خودم وقتي. شرمندتم من. باران بزرگي خيلي تو ـ

 :گه مي و بيرون ده مي عصبي رو نفسش

 باهات و بخرم جون به رو سرمون پشت حرفاي تونستم مي كنم؟ قبول تونستم مي من افتاد، مي تو براي اتفاق اين اگه ـ

 و شب نبودي، كه مدتي اين تو. ذاشتم مي جات رو خودم. نه شد مواقع از خيلي و آره شد جوابم مواقع خيلي كنم؟ زندگي

 من وقت اون شدي، جوري اين من براي تو پرروييه، خيلي. كردم مي همدردي باهات و بودم يادت به دور راه از روز،

 من. ببينم رو ريختش خواستم نمي. ذارم مي اتاق اين رو پام ماه يه از بعد كه باري اولين اين. كردم مي باهات هم همدردي

 .... نبايد

 . كنه مي نگام عجز و شرمندگي با و كنه مي قطع رو حرفش

 :گم مي و دستش رو ذارم مي رو دستم

 اعتقاد عشق به من سينا، دوني مي. كنم زندگي خواستم مي. كردم قبول خودم خاطر به من. نكردم قبول تو خاطر به من ـ

 هميشه لرزش اين باشي، داشته رو نفر يه اون اگه. لرزه مي قلبش بار يه و شه مي عاشق بار يه فقط آدم نظرم به. دارم

 به. كنم تجربه رو حس اون من شدي باعث كه بودي نفري اولين تو. شي مي عشق و لذت از سرشار تو و شه مي تكرار

 قلبت شه نمي ديگه. بشي عشق از سرشار توني نمي ديگه نياري، اگه آوردي، كه بياري، دست به رو نفر يه اون اگه نظرم
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 وقتي تا حداقل باشه، باهام هميشه لرزش اين خواستم مي من. خواستم نمي رو اين من. شه نمي تكرار هيچي ديگه. بلرزه

 . ببرن لذت هم وجود از و باشن هم كنار تونن مي و دارن وجود باراني و سينا كه

 . ده مي تحويل قشنگي لبخند و كنه مي نوازش رو دستام

 : گم مي و شم مي بلند جام از

 . ذارم مي تنهاتون ـ

 . خودش سمت كشدم مي و گيره مي رو دستم

 :سينا

 نكردي؟ قبول تو مگه ذارم؟ مي تنهاتون رو چي چي ـ

 . دوزه مي چشم بهم منتظر

 . آره ـ

 كوچولو نبايد كه هست تو و من بين حرفايي يه البته. زنيم مي هم به رو حرفامون همه و ايم خانواده يه ما ديگه حاال خب ـ

 . بدونه و بشنوه

 . گيرم مي گاز رو خوشبوش صورت آروم و جلو برم مي رو سرم و اش شونه رو كوبم مي مشت با

 :گه مي و بچه سمت بره مي رو دستش

 هست؟ اجازه ـ

 بچه خب، ولي طنازه مادرش درسته. كنه مي بلند دستاش روي رو بچه و جلو ره مي آروم دستش. باال اندازم مي رو ام شونه

 . باشه تفاوت بي بهش نسبت شه نمي. داره كشش بهش نسبت باالخره. هست هم سينا ي

*** 
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 مي بسته چشماش. بخوابه تا دم مي تكونش و پام رو ذارمش مي شه، مي خسته كه اين از بعد و كنيم مي بازي باهاش كمي

 . بشه تر عميق خوابش تا كنم مي صبر كمي. شه مي منظم هاش نفس زنه، مي مك رو كوچولوش انگشت كه حالي در و شه

 . كنه مي نگاه نداشته اسم ني ني و من به لبخند، يه با و تخت رو گذاشته رو دستش. نشسته كنارم سينا

 . بيرون ريم مي اتاق از و سينا دست تو ذارم مي رو دستم. بيرون كشم مي متكا زير از آروم رو پام و تخت رو ذارمش مي

 :من

 . خوابيد ناز چه ـ

 . آره ـ

 . پاش رو شينم مي. خودش سمت كشه مي رو دستم كاناپه رو شينه مي

 باران؟ ـ

 جانم؟ ـ

 . برگشته كامل ام حافظه ـ

 :گم مي آروم و گردنش دور كنم مي حلقه رو دستام. سمتش گردم مي بر شوق با

 گي؟ مي راست ـ

 !بگم؟ بهت كه دارم دروغم من مگه ـ

 . بودي صادق هميشه تو نه، ـ

 :گم مي و كنم مي مكث

 سينا؟ ـ

 هـــوم؟ ـ
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 نداره؟ شناسنامه كنيم؟ انتخاب براش بايد اسم يه ـ

 اون تو. داشته نامه حالت. بوده لباساش تو. سردخونه برديمش كه موقع همون. كرده پيدا طناز جيب از برگه يه باربد ـ

 بچه اين اسم از حرفي. گيره مي و بگيره شناسنامه ني ني اين براي اون اسم به تا كنه مي عقد افرادش از يكي با بوده نوشته

 . كنم گرفتنش به اقدام دوباره موظفم من و شده گم شناسنامه. نزده

 بذاريم؟ براش اسمي چه طور، اين كه ـ

 ! كني فكري هم بايد هم تو كنم فكر بايد ـ

 كردي؟ باز رو در جوري همين چرا تو ـ

 :گه مي و شه مي جا جابه كمي

 . اومدي تو مامان، رفتن از بعد بالفاصله. برگشته شايد گفتم. خريد بود رفته مامان ـ

 . دارم مي بر گردنش دور از رو دستام. سمتش گردم مي بر كامل

 سينا؟ ـ

 پرسي؟ نمي هم با رو سواالت چرا تو ـ

 . ذهنم تو ميان دونه دونه خب ـ

 !گفتم سينا اون براي جانم؟ ـ

 . كن خارج سردرگمي از رو من زحمت بي افتاده، اتفاقي چه اومده يادت كه حاال ـ

 كنه؟ مي گمت در سر چي بكنم؟ بهت تونم مي كمكي چه ـ

 . گفتي برام نصفه تا هم تو. بودم پرسيده رو آلن و تو ي رابطه ازت من ـ

 :گم مي و گيجگاهم رو ذارم مي رو ام سبابه انگشت
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 . شدي دعوت مهموني به كه گفتي جايي تا دقيقا اوم ـ

 . گيره مي تمركز داره انگار. كنه مي اخم

 ....بدونم من خواي نمي يا و كنه مي ناراحتت اگه ـ

 :گم مي آروم و كنم مي بهش رو پشتم

  نگي؟ توني مي ـ

 و بخشيدم رو تو من كه بذارم سرش منت خوام نمي. دونه نمي خودش اسرار محرم رو من. شكنه مي دلم. كنه مي سكوت

 همچين خوام نمي وقت هيچ من نه. بخشيدم رو تو كردم لطف خيلي من و بودي گناه بي تو بگم خوام نمي. كردي اشتباه تو

 . نداره وجود گذاشتن منت ما، زندگي تو. ندارم قبولشون خودمم كه چرا بزنم حرفايي

 و دستش تو گيره مي رو دستام. كنه مي بغلم آروم ام، شونه روي از رو يكي اون و ياره مي بغلم زير از دستاش از يكي

 :گه مي آروم

 من دوني مي خوب خودت. بوده چي من ي گذشته تو بدوني بايد مني زندگي شريك تو خودت؟ واسه گي مي داري چي ـ

 خواستي، نمي تو. كردم مي فكر داشتم فقط من. سازه مي رو زندگي يه كه صداقته اين نظرم به. ندارم تو از پنهون چيزي

 . گفتم مي بهت خودم من

 :گم مي و لبم رو ياد مي آرومي لبخند

 . منتظرم من پس ـ

 . من سر رو ذارتش مي و كنه مي خم رو سرش هم، خودش. اش شونه رو كنم مي خم رو سرم

 به اش خانواده. بود عالي و خوب چيز همه اولش. شد شروع من بدبختي كه بود جا اون از و مهموني اون به رفتم رفتم، من ـ

 شناس آدم موقع اون من. اومد خوبي آدم نظرم به. زدم حرف آلن، همون يا پدرش با كلي و نشستم. ميومدن فهميده نظر

 بودم شده بزرگ اي خانواده تو من. كرد نمي خطور هم ذهنش به مسايل اين كه بودم تجربه كم و خام نوجوون يه. نبودم



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٩٠١ 

 تو. بودم انداخته بهشون نگا يه و كرده باز رو ها روزنامه حوادث ي صفحه بار، چند شايد. بود دور به بحثا اين تمام از كه

 .... كه گنجيد نمي هم فكرم

 ريخته پسرا و دخترا. بود پارتي جور يه. ديوار به بكوبم رو سرم خواستم مي كه بود زياد ضبطشون صداي انقدر بگذريم ـ

 آلن، ويكتور، خود بار يه. داشت نگه رو من نفر يه بار، هر ولي برم خواستم بار چند من. پاتيل و مست همه. وسط بودن

. شد مي بد حالم بوها اين از كال. وسط شد كشيده هم مواد پاي ساعت، چند از بعد. بود بهم حواسشون همه. نگهباناشون

 . بمونم تونستم نمي ديگه. گرفت مي درد سرم و كنم تحمل تونستم نمي

 . كنه مي درد سرم و بمونم اين از بيشتر تونم نمي برم، خوام مي گفتم بهش و ويكتور پيش رفتم

 و كرد باز رو شون يكي در. داشت وجود در تا چند. پايين برد داشت راه زمين زير به كه هايي پله از و كشيد رو دستم

 :گفت

 . يام مي االن باش، جا اين ـ

 :داد ادامه تر آهسته و كرد خاموش رو برق

 . نشه بدتر تا كردم خاموش ـ

 . بشه جوري اين تا نميومدم كاش اي كردم مي آرزو دلم تو. كشيدم دراز بود جا اون كه تختي رو

 مست بودن، سالن تو و باال كه افرادي اكثر. بود زياد زيادي آهنگ صداي. كوبيد مي عجيب. سرم رو گذاشتم رو دستم

 . كرد نمي اذيتشون و بردن مي لذت بلند صداي اين از و بودن

 :گفت كه بشم خيز نيم تخت رو خواستم. تو اومد ويكتور

 . نيست الزم. پسر بكش دراز نه، ـ

 . تخت رو كردم ول رو خودم. نزديكم اومد مي داشت. شنيدم مي رو پاش شدن كشيده صداي

 . رفت فرو كمي خواب خوش. كردم حس تخت رو رو سنگينيش
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 . سينا باال بزن رو آستينت ـ

 :گفتم حالي بي با

 چرا؟ رو؟ آستينم ـ

 . نيستي بشو خوب حاالها حاال داري، تو كه وضعي اين با. بشي خوب تا كنم تزريق مسكن بهت خوام مي ـ

 . بشم خالص شرش از زودتر خواست مي دلم. بود انداخته كار از رو عقلم درد. نبود حاليم هيچي موقع اون

 ! ذاشتم نمي كاش گذاشتم، اختيارش در رو ساعدم و باال دادم رو لباسم آستين

 :ده مي ادامه و كنه مي پوفي

. كرد تزريق دارو همون از من به اون. معتاد يه شدم ناخواسته من، بعد بعد، و كردم حس دستم روي رو سوزن سوزش ـ

 تار چشمام. شد چي نفهميدم واقعا. شدم هوش بي انگار. بره مي خوابم داره كم كم كردم مي احساس. كرد اثر سريع خيلي

 . شدم هوش بي من و رفت سياهي قعر به بلندي، اون به صداي كم، كم و ديد مي

 :ده مي ادامه و شه مي جا به جا كمي

. كنه تزريقش برام و بياد تا گفتم ويكتور به احمقم خود. كردم مي سردرد احساس هم ديگه بار چند. گذشت روز چند ـ

 قدر اون. شد مي شارژ آدم بيشتر نداشت، چناني آن هپروت. كرد مي تزريق برام رو زهرمار اون و پيشم ميومد كله با اونم

 كه بياد خواستم ازش روز يه. بود همين روزانه كارمون. شم مي اون ي وابسته دارم نبودم اين متوجه كه بودم ساده و بچه

 :گفت

  داره؟ شرط ـ

  شرطي؟ چه ـ

. بگيريش ما از بايد فقط و فقط. كني تهيه اي ديگه جاي از رو محلول اين توني نمي تو بگم اينم. كني كار ما براي بايد تو ـ

 . بشي تامين تا رسونم مي بهت روزانه من كني، كار ما واسه اگه
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 . بود شده اضافه بهش دردم بدن. بود بد خيلي دردش. چيه كارشون نبود مهم برام

 :گفتم بهش

 . كنم مي همكاري باهاتون كن، تزريق ـ

 مي انجام رو ساده كاراي اوايل. كنم كار براشون تا كردن معتاد رو من اونا. افتادم دامي چه تو فهميدم من كه بود اون از بعد

 رو كثيفشون ي چهره و بودن برداشته رو نقابشون. شناختم مي خوب رو پسر و پدر ديگه. باالتر و باال رفت مي دوزم. دادم

 ولم وجدان عذاب. كار اين تو كشيدن مي هم رو ديگه افراد كه گروهي اون عضو بردن رو من كم، كم. دادن مي نشون بهم

. بودن مرده و داده جون چشمام جلوي ها خيلي. كنم راضي رو خودم تونستم نمي و بودم نكرده كاري هنوز من. كرد نمي

. بودن خوبي بازيگراي ما، افراد. زدن خنجر بهشون پشت از اونا و شدن ما افراد عاشق كه بودم ديده رو هاشون خيلي

 اول بودن، من مثل گروه، افراد اكثر. بودن جنسيت دو هر از كل در ولي رو، پسرا تا زدن مي گول رو دخترا بيشتر

 اين با همه و بودم بهروز منم. داشتيم رو خودمون مستعار اسم كدوم هر. كار تو بودنشون آورده بعد و كرده معتادشون

 . شناختن مي رو من اسم

 درسمم. بشم دوست بودن، ويكتور و آلن منتخب كه دخترا از نفر چند با و جلو برم تونستم تا رفتم كلنجار خودم با كلي

 ولي داشتم افت. بود جاش سر درسم هنوز ولي. بود شده شلوغ سرم خيلي بودم سرگرم هم اونا با. خوندم مي بيش و كم

 . خوندم مي بازم

 همه. تونستم نمي. استقرارمون محل به بكشونم رو اونا و بشيم عمل وارد كم كم بايد گفتن اونا كه رسيد زماني باالخره

 نتونستم. بزنم خنجر پشت از كه نبودم آدمي من. بودم دوست باهاشون وقت چند. بودن خوبي پسراي و دخترا شون

 و كولشون رو گذاشتن رو دمشون هم اونا گفتم، رو چيز همه شون همه به و گذاشتم رو قرار. پام زير بذارم رو معرفتم

  ديديش؟ تو كيه؟ اونا از يكي دوني مي. برسم جا اين به تا كردن كمكم خيلي اونا. دوستم چنان هم پسرا از تا چند با. رفتن

 . هم تو ره مي تمركزم خاطر به اخمام و ام شقيقه رو ذارم مي رو دستم

 ديدمش؟ من ـ

 . آره ـ
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 .... و قديميته دوست خودتون، ي گفته به اونم كه ديدم رو پويا فقط من. ياد نمي يادم هيچي ـ

 . پويا همون ـ

 :گم مي تعجب با و سمتش چرخونم مي رو سرم

 .... كه شماها آخه نـــــه، ـ

 :گه مي شيطنت با و زنه مي خوشگلي چشمك

 ! خورمتا مي دارم، صبري يه منم. نكن جوري اون رو چشات ـ

. بوستش مي و گيره مي رو دستم. گيرم مي نيشگون رو بازوش و عقب برم مي رو دستم. كنم مي نازك براش چشمي پشت

 و كنم مي جا به جا رو خودم. شه مي كشيده كجا به كارمون نيست معلوم نگم، هيچي اگه. سوزونه مي رو دستم لباش داغي

 :گم مي

 . گفتي مي خب، ـ

 :گه مي و دوزه مي بهم رو اش شده خمار هاي چشم

 گفتم؟ مي چي ـ

 :گم مي آروم و صورتش رو ذارم مي رو دستام

 . عاشقمي و داري دوست خيلي رو من گفتي مي ـ

 :گه مي خنده با و ده مي فشارم بغلش تو

 . طلب فرصت ـ

 :گم مي آويزون اي لوچه و لب با

 نداري؟ دوسم يعني ـ
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 . خوشگله نيست شكي كه اون در ـ

 . بودن سينا كنار در آرامش. رسه مي آرامش به ماه، يه از بعد من، جسم و روح و بوسه مي رو صورتم كل سكوت، در

 از و عقب برم ذاره نمي. عقب كشم مي رو خودم و ياد مي قلقلكم. بوسه مي رو گوشم ي الله كنار و كنه مي خم رو سرش

 دور رو دستام و خندم مي آروم. بوسه مي رو گوشم تر محكم. ده نمي بهم حركت ي اجازه و گيرتم مي محكم پشت

 . اندازم مي بازوهاش

 . بوديم خدمت در شيطونكم؟ كجا ـ

 باشه؟ كي نباشي تو عزيزم، باشي بايدم چي، پس ـ

 . دادما رو بهت ذره يه. نشو پررو ديگه ـ

 و من ولي كنن مي استفاده احساسي كلمات از مواقع اين تو همه معموال. نيست آدم عين بوسيدنشم. گيره مي ام خنده

 .... سينا

 . عقب كشم مي خودم و بلندش و نرم موهاي الي كنم مي رو دستام. بوسم مي رو گردنش آروم

 . بده ادامه حاال. دادم بهت هم انرژي جناب، خب ـ

 :گه مي تهديد با

 . چي يعني انرژي گم مي بهت بده، فرصت بهم وقت چند. ناپيدا سرش اون كه بدم نشون تو به انرژي يه من وايستا، ـ

 . باش خيال همين به ـ

 :گه مي و زنه مي چشمك بازم

 !داد نشون بايد عمل در رسوندش، جايي به شه نمي حرف تو ـ

 :گم مي و بازوش به كوبم مي رو مشتم
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 . بده ادامه. كني مي روي زياده داري بسه، ـ

 . بدم ادامه تا جلو بيا ديگه، رو شيرينمون بحث همين ـ

 نمي و گرفته رو كمرم دور رو دستاش. شه مي پخش هوا تو بلندم موهاي و شه مي خم سرم. تر عقب كشم مي رو خودم

 مي و كنه مي بوشون آروم. كنه مي نزديك صورتش به و كنه مي جمع رو موهام. خودش سمت كشدم مي. بيفتم ذاره

 . صورتش رو ذارتشون

 :گه مي آروم

 صميمي باهاش شوم، هدف همون براي دوستيمون، منظورم موقع، همون از. بود معرفتي با پسر. افراده همون از يكي پويا ـ

 با من هم بود، همراهم زندگيم مراحل تمام تو. بود پشتم و نزد جا اول همون از كه بود كسي تنها گفتم، بهش وقتي شدم،

 . شد دوستم بهترين. من با اون هم و اون

 خواستم مي مهموني، ي بهانه به. بدم تحويلشون ترفند و زور هزار با رو ها بچه من و قرار سر بريم شد قرار روز اون

 اتفاقي كه اين از قبل. بودن آورده من كردن بدبخت براي كه اي بهونه همون. افرادش و آلن استقرار محل بكشونمشون

 ي همه گفتم بهشون. قرار سر بيان كه اين به برسه چه نيان، بيرونم هاشون خونه از گفتم و زدم زنگ شون همه به بيفته،

 .... و بوده كثيف ي نقشه يه اينا

 يه حتي تونم نمي گفتم. بدم انجام كاري همچين تونم نمي من گفتم بهشون. خودم و بودم خودم. بودم تنها قرار، سر رفتم

 چند دونم نمي. خوردم و شنيدم تا ده گفتم، تا دو. نيستم حيوون اونا مثل گفتم. كنم كثيف و آلوده خودم مثل هم رو نفر

 لعنتي مواد اون كه نبود مهم برام موقع اون. كردن تحقيرم خوردم، فحش كلي. زدنم مرگ سرحد تا و ريختن سرم نفري

 . نرسه بهم

 ول پرت، و شهر از دور خيابوناي از يكي تو رو من اونا. برگشم و رفتم انگار. ياد مي در پرواز به داره روحم كردم مي حس

 . نه خودشون نوع هم به آدمش، به ولي كردن مي فكر حيوونش به. بشم ديگه حيووناي خوراك تا كردن

 :گه مي و زنه مي پوزخندي
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 من كه شد چي دونم نمي سوزندن، مي رو اجساد معموال اونا. آوردم نمي شانسي هيچ كشتن، مي اونا روش به رو من اگه ـ

 . بود سوخته گرگا حال به دلشون شايد پرت، خيابون اون تو كردن ول رو

 آدم يه. بود كرده پيدا مكان، اون تو و وضعيت اون با و حال اون تو رو من باشه، تو پدر كه پليس يه بدبختانه، يا خوشبختانه

 ي خونه تو. باشه پليس طرف كه اين به برسه چه كنه مي شك زمين رو افتاده هوش بي و زخمي آدم اين به هم، سواد بي

 از يكي ي خونه بود رفته. نبود مادرت. ناراحت هم و بودم خوشحال هم. اس كاره چي فهميدم. اومدم هوش به پدرت

 زندگيم اول از. گفتم پدرت به رو چيز همه. بود پرستارش ي خونه هم باربد. كرد مي زندگي اي ديگه شهر تو كه دوستاش

 . بودم پيشش كه لحظه همون تا

 خاصي قرص و دارو ولي. داره زيادي درد تركش، كه شدم متوجه بودم، جا اون وقتي. شد مي زياد داشت بدنم درد كم كم

 و بدبختي هزار با. بشم وابسته ماده يه به خواستم نمي. بمونم معتاد خواستم نمي. كنم ترك خواستم مي خودمم. خواد نمي

 آروم و كردم مي تزريق دارو كه رسيد مي حدي به دردش ها موقع بعضي. كنم ترك تونستم پدرت، كمك با و درموندگي

 . خيلي بود، بدي حس خيلي. شه مي متالشي داره بدنم هاي بافت كردم مي احساس. گرفتم مي

 دنياي از. نبود ساده كه شدم سينايي سري اين. بزنم حرف رنجم و درد از خوام نمي. كنم پيدا رو خودم دوباره تونستم

 پرونده يه پدرت. شه مي انجام كاريايي كثافت چه و هستن دنيا اين تو آشغااليي چه دونست مي و داشت خبر اطرافش

 رو اتفاقاتي تمام قرباني، يه و شاهد عنوان به. بودم گروه اون قربانياي از يكي من كه نزد كس هيچ به حرفي و داد تشكيل

 حرفي پدرت اگه. گفتم بهشون خوره، مي كارشون درد به كردم مي فكر كه رو چيزي هر. گفتم پدرت به بودم، ديده كه

 دلش تو رو بزرگ راز اين و نزد حرفي كه ممنونشم هميشه. شد مي دار لكه آبروم فقط شدم، نمي دار سابقه من زد، مي هم

 من ديد اونا دوني، مي. شدم شغل اين وارد آلن و ويكتور از انتقام گرفتن براي منم كنم مي فكر اوقات گاهي. داشت نگه

 قاچاق از اطالع و حرفا اين خط تو ولي نبود بسته گوش و چشم كه رو نوجووني بگم بهتره نه، جوون، يه ديد. كردن باز رو

 خواستم مي هم. بفهمم نتونستم ها، سال از بعد هم، هنوز. شدم شغل وارد اونا از انتقام خاطر به منم شايد. نداشت خالف و

 . كنم جلوگيري خودم نظير افرادي شدن قرباني از هم، و بگيرم رو خودم انتقام
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 خودم داشتم دوست. بودم اطرافم شناخت ي تشنه من. هيجانه همراه شغلشون ديدم. بشم گروهشون وارد خواستم خودم

 بودن، دنيا حوادث از دور به و ساده كه اونايي من، امثال خواستم نمي. اس پرونده اون پيگير كه بشم افرادي همون از يكي

 . ببينم هم آموزش درسم، كنار در گرفتم تصميم. بشن قرباني بازم

 . طور اين كه ـ

 . طور همين بله، ـ

 :گم مي و سرش تو زنم مي آروم

 . مسخره ا، ـ

 ولي كنم مي تقال. گيرتم مي تر محكم كه بيرون بپرم بغلش از خوام مي و شينم مي راست قفل، تو كليد چرخش صداي با

 . شه نمي كه شه نمي

 چشماش و باال گيره مي رو سرش من، تقالي صداي با. دستشه پالستيك كلي. خونه تو ياد مي افتاده پايين سري با بهار عمه

 . پسرش بغل تو نشستم عمه، جلوي. زشته. كشم مي خجالت. شه مي خشك تا دو ما رو

 :گم مي زيرلب

 . زشته. رفت آبرومون كن، ولم سينا ـ

 كنم؟ بغل رو زنم مادرم جلوي من داره اشكالي مگه. خوشگله هم خيلي ـ

 :گه مي و بهار عمه سمت چرخونه مي رو سرش

 داره؟ اشكال مامان؟ ـ

 :گه مي و زنه مي مهربوني لبخند بهار عمه

 داره؟ اشكالي چه نه، ـ

 . بوسه مي رو سينا بعد و من اول و شه مي خم آروم. ما سمت ياد مي و در دم ذاره مي رو وسايلش
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 بياي بغلش از نذاره و داره نگهت جوري همين بده حق بهش گيره؟ مي افسردگي ما پسر اين نگفتي دختر؟ بودي كجا تو ـ

 . پايين

 :گم مي معترضي لحن با و پايين اندازم مي رو سرم

  عمـــــه؟ ـ

 :گه مي و خنده مي بلند

 گم؟ مي دروغ مگه چيه؟ خب ـ

 :گه مي زيرلب آروم

 . بخير يادت جووني، هي ـ

 . آره هم عمه پس بابا، نه

 :عمه

 . باشين راحت شماها تا رم مي من ـ

 :سينا

 . شه مي سفيد و سرخ و كنه مي ناز هي شما جلوي اين. مامان رفتي مي زودتر ـ

 . ببنده رو مبارك دهن تا كشمشون مي و زنم مي چنگ موهاش به

 :من

 . شاكيم خيلي دستت از كه ساكت يكي تو ـ

 :گه مي سينا به اخم با عمه

 . طرفيا من با كني، اذيت رو من دختر ـ
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 :گه مي و گيره مي خودش به اي مسخره ي قيافه

 هم رو زنم كردن بغل حق من يعني. كنن بيچاره رو بدبخت من تا كردن يكي به دست عروس و مادرشوهر اوه، اوه ـ

 ندارم؟

 . سينا و مونم مي من دوباره و آشپزخونه تو ره مي حرف بدون عمه

*** 

 :من

 ! خورد هم به حالش ديدت انقدر. كن ول رو بدبخت ي آينه اون خدا، به خوشگلي ـ

 .... داري بدي، دلداري رو من كه اين جاي به تو ـ

 . باربد شه مي دير ـ

 مي دل آينه از ترديد و شك هزار با و باالخره و كنه مي درست رو كراواتش. كشه مي دست موهاش به هولكي هول دوباره

 . كنه

 دو هر با و آماده رو خانواده دو هر سينا و من و گذشته جريان اون از ماه دو. ساره خواستگاري بريم خوايم مي امشب

 واقعيت از كسي خوام نمي. دادن رضايت باالخره ولي كنيم بزرگ ما رو بچه كه بودن اين مخالف. زديم حرف طرف

 پشت جا همه نفر، دو اين. كنن كمكمون تونن مي و چيه به چي دونن مي كه مهال و باربد از غير به البته بشه، خبر با موضوع

 . بودن سينا و من

 در رو خودم. شم مي ترش وابسته بهش روز به روز كنم مي احساس. دارم دوسش. رويا گذاشتيم رو مون ني ني اسم

 هر وجود از هم رويا هميم، پيش سينا و من كه شبايي. سينا پيش شب يه و منه پيش شب يه. دونم مي مسئول قبالش

 . عاشقشم من كه خودش خاص لحن با بابا، گه مي سينا به و ماما گه مي من به. بره مي بهره دومون

 . كنن معلوم رو باربد تكليف خوان مي فعال. نيست ماها عروسي از حرفي
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 . فربده ي خونه همون. ايستيم مي شون خونه دم. كنيم مي حركت و شيم مي ماشين سوار

 هر رو باربد ازدواج جشن دارم دوست. مرگم ذوق جورايي يه. شيم مي رو به رو ساره ي خانواده طرف از گرم استقبال با

 بحث به رسيم مي.... و كمبودها حوادث، جامعه، سياست، هوا، و آب اقتصاد، ي درباره صحبت از. كنيم برگزار زودتر چه

. كنه مي نگاه باربد به چشمي زير و پايين اندازه مي رو سرش هي. داره ديدن ساره ي چهره! باربد و ساره ي عالقه مورد

 . لبشه ي گوشه ژكوند لبخند يه و زده زل ساره به پررو پررو و نيست حيا و شرم اهل چنان اون باربد

 رو بازي هيز تا مباركش پهلوي تو كوبم مي آرنجم با و زنم مي حرص با همراه مصنوعي لبخند يه. نشستم سينا و باربد بين

 . كنه مي جور و جمع رو خودش كمي و ياد مي خودش به من، ي ضربه با. كنه جمع رو لبخندش اون و كنار بذاره

 حرفا ي همه كه دونيم مي خوبي به فربد و من. بزنن رو حرفاشون تا اتاق تو رن مي عزيزمون پسر و دختر بابا، خواست به

 . كشه مي رو خانوم عروس ناز داره حاضر حال در باربد و شده زده قبال

 . گذرونيم مي وقت جورايي يه. بيرون بيان تا دو اون تا زنيم مي حرف الكي الكي

 راضي اش خانواده. كانادا بياد ما با بايد ساره. اندازه مي دستش تو رو نشون فرنوش مامان و گه مي رو بله ساره، باالخره

 . شدن راضي باالخره باربد، حرفاي و ساره زياد هاي اصرار با ولي. داشتن حقم خب. شدن نمي

 جا اين زياد تونه نمي. برسه كاراش به و بره باربد تا كنيم مشخص عروسيشون و عقد مراسم براي رو وقتي يه زودتر بايد

 براي. آلبرت مونده فقط و شده بسته هم آخرش ي پرونده. ايران برگرده هميشه براي و بده استعفا خواد مي بابا. بمونه

 . بريد خواهند اعدام حكم هم شهروز و جمشيد

 ساره و داره رو كامل امكانات خودش ي خونه گه مي باربد. ذارن مي عروسي قرار ديگه هفته دو براي و زنن مي رو حرفا

 تو مراسمشون شه مي قرار. شه مي حل هم اونا كه آتليه و آرايشگاه وقت لباس، مونه مي. طرف اون بفرسته جهاز تونه نمي

 . بشه برگزار ساره پدر باغ

*** 

 . شد برگزار شكل بهترين به جشنشون. رفتن اونا و كرديم شون بدرقه. كرديم خداحافظي ساره و باربد از
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 ديگه وقت چند احتماال. هستيم هم سينا و من. برگرده هميشه براي و كنه درست رو كاراش تا و رفته همراهشون هم پدر

 به چيز همه و نباشه توش غم كه تفاوت اين با عقدمون مثل باشه، ساحل و فربد با مون مراسم داريم قصد. ماست نوبت

 . بره پيش خوبي

 . سپرده معاونش به رو كاراش و نيست خودش. چرخه مي سختي به داره هم سينا شركت

*** 

 . بهار عمه به دمش مي آروم. زنم مي لبخند بهش و افته مي گردنش تو گردنبند به نگام. بوسم مي رو لپش

 :گم مي و زنم مي بهش گشادي لبخند

 . من گل نكنيا اذيت رو بهار مامان ـ

 :گه مي آروم و خنده مي

 . ماما ـ

 . سينا پيش رم مي و عمه به دمش مي اش، دوباره چلوندن از بعد و كنم مي بوسش دوباره

 . دم مي گوش منم و گه مي دبيرستانش دوران و دوستا از اون و زنيم مي حرف هم با كمي

 :گم مي و تختش رو كنم مي پرت رو خودم

 خبر؟ چه ديگه خب، ـ

 :گه مي و سمتم ياد مي براق هايي چشم با

 . مني مهمون امشب شما كه اين ديگه ـ

 . نيست شكي كه اون در ـ

 . تخت رو شينه مي و كنارم ياد مي
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 :سينا

 بگم؟ چيزي يه ـ

 چي؟ ـ

 :گه مي و كنه مي بوسم آروم

 . ام عالقه دنبال برم خوام مي ـ

 :گم مي و كنم مي نگاش تعجب با

 چي؟ يعني ـ

 :گه مي و بنده مي رو چشماش

 . كردم ولش نصفه جورايي يه و بودم دنبالش بچگي از كه چيزي اون دنبال. ام عالقه دنبال برم خوام مي ـ

 گي؟ مي داري چي تو ـ

 مي. بسه جا همين تا. باشيم داشته آسايش با همراه آروم زندگي يه خوام مي. بسمونه هيجان. كنار بكشم خوام مي منم ـ

 تو دونم مي. خواستم مي چي من دوني مي خوب كه تو ندونه، كي هر. برسم مديريتم دكتراي به و بدم ادامه رو درسم خوام

 و استرس تو رو زندگيت خوام نمي من. اس نشده بيني پيش حوادث و اتفاق از پر من شغل خوشحالي؟ من تصميم از هم

 من همكاراي ممكن حتي برم، دنيا اين از تو از زودتر من ممكن خداست، دست عمر. بگذروني من برنگشتن اضطراب

 .... خوام مي هست، ام عالقه من اصلي مالك. كنن عمر من از بيشتر

 خبر اين كه اين از قبل تا البته بود، وجودم ي همه تو دادنش، دست از دوباره استرس. كنم مي حلقه گردنش دور رو دستام

 ي عالقه خاطر به هم و) رويا و من(ما خاطر به هم كه خوشحالم كنه، مي دركم كه خوشحالم. خوشحالم خيلي. بده بهم رو

 . بوده نوجوونيش دوران آرزوي كه كنه طي رو راهي خواد مي خودش،

 :گه مي و ده مي فشار خودش به رو من
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 رو بار دو يكي، سالي تونيم مي. بمونيم جا اين تونيم نمي. بدم سامون و سر رو طرف اون بايد من. طرف اون بريم بايد ما ـ

 مهال تازه، جان، اون هم ساره و باربد. داريم رو رويا داريم، رو ديگه هم تو و من. بزنيم سر هامون خانواده به و ايران بيايم

 . نخور غصه باهميم، همه و نيستيم تنها. دارن رو خودشون جاي كه منم دوستاي. هستن هم ديويد و

 . كنيم زندگي جا اون تونيم مي ما ولي نيستن ما زبوناي هم اونا غربته،. كنم مي تحمل من ـ

*** 

. اومدن حاال و بيان بودن داده قول ما به هم اونا و كرديم دعوتشون عروسيمون براي. كنم مي نگاه پيام و آرشام به لبخند با

 و من اول كه كسيه آرشام باالخره. بود شده تنگ براشون دلم خيلي. كنيم مي نگاه بهشون داريم و فرودگاهيم تو هم حاال

 . اس خبره كارش تو. دارم قبولش خيلي. مديونيم بهش واقعا و كرد آروم رو ساحل بعد

 . بازي مسخره و شوخي به كنه مي شروع اول همون از پيام

 . شه مي پير داره ديگه. بزنه باال آستين خودش واسه خواد مي كي آرشام اين دونم نمي من

 :من

 آرشام؟ ـ

 هوم؟ ـ

 . پزشكيا مثال چي؟ يعني هوم كشي؟ نمي خجالت تو ـ

 :گه مي و اندازه مي باال رو هاش شونه

 بله بگيم حتما بايد هوم؟ بگيم نبايد پزشكيم، و خونديم درس ما چون. هوم گم مي بازم. پزشكم كه پزشكم چي؟ كه خب ـ

 اينا؟ امثال و بفرمايين يا

 .... ولي گي مي راست داري جورايي يه خب، ـ

 :پيام
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 . زنه مي حرف جوري چه پزشك يه فهمه نمي. نيست بشو آدم اين من، آبجي وللش ـ

 :پرسه مي ريلكس خيلي و پيام سمت گرده مي بر آرشام

 زنم؟ مي حرف جوري چه ـ

 :گه مي آروم و آرشام ي شونه رو زنه مي پيام

 . ره مي يادت رو اين بگم، رو اون. پزشكا لحن تا بچسب رو خودت لحن همين فعال تو ـ

 هم با دارن چنان هم بينم مي. باال اندازه مي رو هاش شونه. دم مي تكون راست و چپ به رو سرم و كنم مي نگاه سينا به

 . كنن مي دو به يكي

 :حرفشون وسط پرم مي

 . بزنم رو حرفم من بذارين. ديگه كنين بس خب ا، ـ

 :پيام

 . شما بفرمايين خب ـ

 :گم مي و باال اندازم مي رو ابروهام

 !قلم لفظ چه اوهو، ـ

 :گم مي آرشام به رو بزنه، حرفي كه اين از قبل

 . شديا پير گيري؟ نمي زن چرا تو ـ

 :گم مي و كنم مي اشاره هستن پيدا توك و تك كه سرش سفيد موهاي به

 . نشونه اينم ـ

 :پيام
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 هم تو و كنن نمي نگات ترشيدشم دختراي. ترشيا مي شي پير بگير، زن برو جان، پسر گم مي هي. خونه دلم كه نگو واي، ـ

 و مفيد عرايض گوش، يكي اون از و شنوه مي اين از. روازه در يكي اون و در طرفش يه شنوا؟ گوش كو ولي ترشي مي

 . بيرون ده مي رو بنده گرانبهاي

 :گه مي خنده با سينا

 . گذره مي ازشون تفاوت بي انقدر آرشام كه داره تاسف جاي. واقعا ارزشمنده حرفات قدر چه ـ

 :گم مي و خندم مي آروم. ده مي تكون تاسف عالمت به رو سرش پيام

 . داره رو تو خوبه حداقل ـ

 .... من. دونه نمي رو قدرم كسي هر كه هستم خدادادي نعمت يه من بابا، آره ـ

 :گه مي و پيام ي شونه رو زنه مي محكم آرشام

 بايد هم حاال كه شنيدم رو صدات كم جا اون. كنه مي وز وز من گوش دم هي نحسش، صداي اون با. هم تو ديگه شو خفه ـ

 كنم؟ تحمل رو عذاب اين

 :گه مي سينا و من به رو و كنه مي آرشام به اي اشاره پيام

 . شه مي پشيمون ارزشمندش عرايض گذاشتن اختيار در و زدن حرف از كه آدم پر تو زنه مي چنان بفرما، ـ

 :من

 ! بابا خب ـ

 :آرشام

 از حاال. اسارته با مساوي ازدواج. خوام نمي زن من. شه نمي مجردي مثل هيچي خدايي. عشقه رو مجردي باران، كن ول ـ

 ياد؟ مي كنار من گند اخالق با كي بگذريم، مورد اين

 :پيام
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 . دماغي گند دوني مي خودتم خوبه ـ

 . خودش طرف كشه مي رو پيام دست سينا كه پيام دهن تو بكوبه رو دستش تا گرده مي بر آرشام

 :من

 . بگم تو به نبايد كه من. كنيا مي اشتباه ـ

 :سينا

 اصل باشه، هم مثل فرهنگاتون اگه مهمه، خيلي فرهنگ. ده نمي رو اسارت معني ديگه خودت، مثل بگيري رو يكي اگه ـ

 . حله موضوع

 تحصيالتشم نيست، كم سنش. گه مي رو همين هميشه. عجيبه برام تفكرش طرز. فكر تو ره مي و كنه مي سكوت آرشام

 .... ولي باالئه

*** 

 سينا. شم مي خيره رو به رو جمعيت به خوشحال، و شيك لبخند يه با و كنم مي بلند رو سرم ديگران، ي هلهله صداي با

 . فربد دست تو دست و من مشابه لباسي با كنارمه، ساحل. ده مي دلگرمي بهم و فشار رو دستم

 . من واسه حداقل عجيبيه، و خاص حس. نپوشيدم عروس لباس حاال تا. جوريم يه

 و بياي كنار خودت با بايد. كني قبول مسئوليت كلي بايد كه شي مي جديد آدم يه و همسرت ي خونه ري مي لباس اين با

 حمايت توانته، در كه جايي تا رو، مقابل طرف ببندي عهد و كني قبول هاش، خوشي و ها سختي تمام با رو، زندگي يه بتوني

 و بشه عوض اسمش حتي و رو به رو مسئوليت از كوهي با شبه، يه كه سخته دختر يه واسه سخته،. نذاري كم واسش و كني

 . نباشه دختر ديگه

 و فربد كمك با دومون، هر. ريم مي جايگاهمون سمت به مهمونا، همراهي و ها دست با. سرمون رو شه مي پاشيده ها نقل

 و پشتم رفته. باال بكشم رو تورم تا جلو شم مي خم. باشيم تر راحت تا كنن مي جمع برامون رو دامنامون. شينيم مي سينا

 بوس عالمت به رو لباش ده مي تحويلم خوشگل چشمك يه. افته مي فربد به نگام. كنه مي اذيتم بهش، دادم رو ام تكيه منم
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 مي ريز ريز ساحل. كنم مي اشاره ساحل به ابرو و چشم با بوسش، جواب در و دم مي جواب رو چشمكش. كنه مي غنچه

 دستم انگشتاي با داره. سمتش گردم مي بر و دم مي فشار رو سينا دست. ده مي تكون سينا سمت به رو دستش و خنده

 . كنم مي جا به جا دامنم روي رو سرخم رزهاي گل دسته. زنه مي لبخند و كنه مي بازي

 :گم مي و سينا سمت شم مي خم

 كو؟ من خوشگل ـ

 ! ديگه زنه مي حرف باهات داره هم تو خوشگل. نشسته جا اين كه من خوشگل ـ

 :گم مي و گيرم مي ريز نيشگون يه و پاش رون نزديك برم مي رو دستم

 شدي؟ نمكم شدي، دوماد. ندزدنت بپا بامزه ـ

 . نداره زدن دوماد زني؟ مي چرا حاال اوهوم، ـ

 نگاه مشغول و نشسته بهار عمه بغل. كنم مي پيداش. كنم پيدا يكي بغل رو خوشگلم تا جمعيت تو گردم مي چشمم با

 . من برم قربونت. اطرافه كردن

 :گم مي و سينا سمت شم مي خم دوباره

 . خوشگلشه بابا مامان بغل خوشگلم ـ

 :گه مي و گرده مي چشمش با

 !شكفن مي يكي يكي دارن نشدت، شكوفا استعدادهاي امشب! شديا شاعرم آره، ـ

 :گم مي و رم مي بهش اي غره چشم

 . ديگه شم مي شاعر منم شي، مي نمكدون شما وقتي ـ

 :شنوم مي رو فربد صداي
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 در. مرگه ذوق عروس گن مي االن خوشحالي؟ انقدر چرا تو باران،. نيست خوب خدا به. زنين مي حرف تا دو شما قدر چه ـ

 . گرفتتش و اومده پسر گل اين كه بوده ترشيدن حال

 . بخندم دارم دوست اصال. نبيني رو امشب ديگه تا ديوار به كوبمت مي كه نزن حرف تو ـ

 دست حال در بقيه، و ماست به حواسش مارال. اندازم مي مهمونا به نگاهي. دهنم طرف دو ذاره مي و باال يارم مي رو دستام

 مي فربد نشون رو دندونام و كنم مي باز تونم، مي كه جايي تا رو لبام. زنن مي حرف دارن هم ها خيلي. هستن رقص و زدن

 . دم

 :گم مي و باال اندازم مي رو ابروهام

 . بياد در چشات تا ـ

 صحنه. رسن مي ما به و كنن مي دنبال رو نگاش. شه مي جلب سمتش به توجهشون نفر چند. خنده به كنه مي شروع مارال

 . شه مي گرم خودشون كار به سرشون دوباره و بينن نمي داري خنده ي

 :گه مي و ده مي تكون رو سرش تاسف با

 گذاشتن؟ نگين ات خورده كرم دندون رو كني حالي بهم خواستي بديدي؟ نديد تو انقدر چرا كه واقعا ـ

 :گه مي سمتمون ياد مي فريبا مامان بدم، جواب كه اين از قبل

 جمع. مهمون همه اين جلوي زشته. بشين هم خيال بي رو امشب يه! عروسيتونه سرتون خير تا؟ دو شما كردين شروع باز ـ

 . رو خودتون كنين

 مي رو گلم دسته. دم مي تكون رو سرم و اندازم مي سينا به نگاهي. وسط بريم ما خوان مي. شه مي بلند جوونا ي همهمه

 . يان مي هم ساحل و فربد. وسط رم مي سينا دست در دست و جلوم ميز رو ذارم

 مي حلقه دورمون و كشيدن مي كنار مهمونا گفت، نمي اونم! دوماداست و عروسا مخصوص آهنگ كنه مي اعالم اركستر

 نهايت با منم. كردن مي تشويق زدن، مي دست. ساحل و فربد دور حلقه يه و ما دور حلقه يه. زدن حلقه تا دو اولش. زدن
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 تكرار وقت هيچ ديگه كه جشني. ببره لذت عروسيش شب از بايد آدم نظرم به. كردم مي همراهي رو سينا ذوق، و شوق

 . شه نمي

 فربد. رسه نمي جا هيچ به كنن، مي فكر جوري اون كنن، مي فكر جوري اين بگه و باشه مردم حرف به بخواد آدم اگه

 اونا بذار نيست، مهم برام ولي. بوده ترشيده دختره بگن من سر پشت حتي يا و دلشون تو ها خيلي شايد گفت، مي راست

 . عشقه رو سينا رو خودم شادي. بگن خواد مي دلشون كه هرچي

 رقصمون يار. دورمون بزرگ ي حلقه يه و مونيم مي وسط تا چهار ما و شن مي متراكم و نزديك هم به ها حلقه كم كم

 . من پيش ياد مي فربد و ساحل با ره مي سينا. شه مي عوض

 چرا؟ دونم نمي. گرفته رو گلوم سنگيني بغض كنم مي احساس. رقصم مي باهاش مجرديمونه، منظورم دوران، اون ياد به

 نمي. هست و بود دوست يه حتي و دايي يه از بيشتر من، براي فربد ولي باشه نداشته معنايي من شدن احساساتي شايد

 ظاهر به ولي بزرگ تغيير يه. كردم تغيير من برقصيم، هم با كه بعدي سري دونم مي. كنم عنوان رو حسم جوري چه دونم

 . ساده

 :فربد

 هم سالت شصت تو. االن از رو اين بگم ايا، ولوله من براي هميشه تو البته. توئه بودن ولوله ي دوره تو ما رقص آخرين ـ

 . ولوله گم مي بهت من بشي، هم دار نوه بشه،

 . ديگه مني ي ديوونه ـ

 !دارما صاحب رو، چشات اون كن درويش هوي، ـ

 :گم مي آروم دم، مي تكون خودم به چنان هم كه درحالي

 !كنم مي نگات همين براي دارم جنتلمني، و خوشگل خيلي كه اين نه ـ

 از كه بدبختا اون مهمونا، جلوي داريم آبرو. رو امشب يه فقط. بگذرونيم هم كنار آدم تا دو مثل رو شبمون يه بيا، شب يه ـ

 !رقصن مي هم با دارن جنگي خروس تا دو دونن نمي. ندارن خبر تو و من ي رابطه
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 :گم مي آروم و خندم مي

 . كني مي اعتراف بودنت خروس به داري خودتم خوبه ـ

 منم كمرم، دور اندازه مي رو دستاش. شم مي برگردونده سينا آغوش به من و شن مي عوض يارامون دوباره آخر، دور

 . اش شونه و گردن دور كنم مي حلقه رو دستام

 بارونم؟ ـ

 بهش و كنم مي بلند رو سرم متفاوت، طور به اونم تاالر، نور رقص و آهنگ صداي و هياهو اون ميون اسمم، شنيدن با

 . شم مي تر نزديك

 بارون؟ دل جون ـ

 :گه مي و زنه مي خوشگلي لبخند

 . بهتره بارون سنگينه، باران كنم؟ صدات جوري اين داري دوست ـ

 . نداره زيادي تاثير بلنده، كفشم ي پاشنه كه اين با. بشنوه رو صدام بهتر بتونه تا شه مي خم. زنم مي لبخند

 افتادم؟ چي ياد دوني مي خودم، سينايي البته ـ

 . نوازه مي هم سر پشت داره كه گرم اركستر دم. اندازم مي مهمونا به نگاهي. كنه مي نگام كنجكاو

 هستي، ماهي چه متولد بپرسي كه اين جاي به گفتم بهت من كه بود تولدامون تاريخ سر بحث. ديدارمون اول روز ياد ـ

 باهات بودن، بارون همون با من. فهمم مي خوب رو منظورت. سنگينه و سخت كمي اونم گفتم بهت كيه؟ تولدت بگي بهتره

 . آخرش آخر تا هستم،

. بوسه مي رو ام گردنه آروم و كنه مي خمم دستاش رو رقصمون، آخر و ده مي تحويلم رو خوشگلش لبخنداي اون از يكي

 . ده مي انجام هم فربد رو، كار همين مشابه

 . جايگاهمون تو گرديم مي بر فربد، و سينا به متعدد هاي مشت و خجالت با ساحل و من
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*** 

 ژستا اقسام و انواع و زد حرف بردار فيلم اين كه بس از. بخورم نتونستم حسابي و درست غذاي. گشنگي از ميرم مي دارم

 . بخورم هيچي نتونستم كال و شد نور علي نور ديگه. داشتم هم استرس طرفي از. داد بهمون رو

 :گم مي آروم و شكمم رو ذارم مي رو دستم

 . ياد مي خوابمم سينا، گشنمه من ـ

 . ياد مي در داره منم بدبخت ي معده صداي ـ

 ماشين ي شيشه از ها، كله اقسام و انواع. زنن مي بوق دارن آشنا و غريبه. كنم مي نگاه ماشينا به و جام سر شينم مي صاف

 شنل. شن نمي موفق ولي. ببينن رو ام چهره بتونن تا كنن مي تالش ماشين تو از دارن هم ها خيلي. بيرون اومده ديگه هاي

 . دم نمي رو كس هيچ به ديد اجازه و جلو كشيدم رو

 ي خونه ريم مي امشب. كانادا براي داريم پرواز فردا سينا و من. برسونيمشون تا فربد ي خونه سمت ريم مي داريم همه

 . ريم مي كوچولومون رويا همراه به ظهر، فردا و بهار عمه

 مي رد خونش رو از ساحل و كنن مي قربوني رو طفلي گوسفند. شه مي پياده ساحل. شيم مي متوقف فربد ي خونه جلوي

 ولي گرفته بغضم منم. صورتش تو ياد مي اشكاش. شه مي نمايان داره بغضش و هم تو ره مي داره اش چهره كم كم. شه

 ازش ساحل كنه مي فكر خودش با داره شايد. ناراضيه ساحل ي گريه از مشخصه. اس كالفه فربد. كنم مي كنترل رو خودم

 .... شايدم ترسه، مي

 :گم مي آروم و فربد بغل تو اندازم مي رو خودم منم متقابال،. سينا بغل تو كنه مي پرت رو خودش ساحل

 . طرفي داداشش زن با بشه، كم سرش از مو يه. باشيا داشته رو هواش ـ

 :گه مي و ده مي فشارم



 

 

 انجمن كاربر negin.b | عشق ي لكهم

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٩٢٣ 

 چند و كاغذي دستمال جعبه تا چند بايد امشب دونم مي خودم. شده آدم من واسه اينم! داداش زن. بزرگ مادر ساكت تو ـ

 زنگ نه، گي مي داريم، زاري و گريه صبح تا. شه مي قطع اش گريه مگه حاال. داريم فيلم صبح خود تا. كنيم رديف شيشه تا

 . بپرس بهم بزن

 . داره حق خب ديگه، نزن غر انقدر ـ

 :گه مي و كنه مي ريز رو چشماش عقب، كشدم مي

 . كنه ات مسخره اشكاي اون حيف كاغذي دستمال كلي بايد و داره برنامه امشب هم سينا ياد، مي بوش داره كه جور اين ـ

 :گم مي بغض با

 .... آدم تا دو مثل امشب شد قرار فربـــد، ـ

 :گه مي و كنه مي بغلم دوباره خنده با

 قضيه ظاهر فقط اوايل. بشي خوشبخت باهاش توني مي. باران خوبيه پسر سينا! دايي خوشگل بشي خوشبخت فربد، جون ـ

 منم. آدميه چه دونست مي. باشي پيشش گذاشت كه بودش شناخته خوب بهادر آقا. نداشتم خبر ذاتش از و ديدم مي رو

 و سالمت هميشه و باشي داشته باري پر زندگي اميدوارم. باشي باهاش كه راضيم دل ته از و خوبي به االن ولي بودم طرفش

 . بموني عاشق

 . فربد دايي دايي، ي كلمه برام غريبه چه ـ

 . ده مي فشارم تر محكم

 . شنوم مي فين فين صداي

 يه با داره و شده اشك از پر هاش چشم بلده؟ هم حرفا اين از. كنم مي نگاه فربد به و عقب كشم مي رو سرم تعجب با

 . كنه مي نگام لبخند
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 غوره آب از بايد فقط ها شيشه مگه! بشه؟ حروم ساحل و تو ي مزه بي و شور اشكاي براي بايد فقط دستماال مگه چيه؟ ـ

 نيستيم؟ آدم سينا و من بشه؟ پر تا دو شما هاي

 :شنوم مي سرم پشت از رو سينا صداي

 . شادوماد نكن قاطي خودت با رو من ـ

 ذارم نمي و كنم مي پاكشون تند تند دستم، تو كاغذي دستمال با. شن مي سرازير دارن منم اشكاي. كنه مي بوسم فربد

 . كنن خراب رو آرايشم و صورتم رو بريزن

. كشن مي نشون و خط هم واسه دارن كنم فكر. زنن مي حرف هم گوش زير آروم و كنن مي بغل رو ديگه هم فربد و سينا

 براي دارن دومادا، حاال و گرفته دختر خانواده همون و داده دختر يكي. فربد دست امانت يه و سيناست دست امانت يه

 . كنن مي هم به سفارشات سري يه و كشن مي نشون و خط شون خواهرزاده و خواهر شوهراي

 . شه مي خودش ي خونه راهي و كنه مي دل باالخره عمه، و من بغل تو گريه كلي از بعد ساحل

*** 

 ازم كلي باربد. بيان نتونستن. شه مي حس ساره و باربد خالي جاي. شم مي رد خونش رو از و كشن مي پام زير رو گوسفند

 . بياد نتونست كه خواستم مي رو خودش من ولي كرد خواهي عذر

 دورشون. كنم بيشتر رو فرنوش مامان و فريبا مامان ي غصه و غم خوام نمي. نكنم گريه بازم تا كنم مي كنترل رو خودم

. شم مي عمه ي خونه وارد سينا، دست در دست و خندم مي. باشم زخم رو نمك خوام نمي. گرفته دلشون و شده خالي يهو

 . كنم مي خداحافظي همه با

*** 

 :سينا

 . مامان مامان، ـ
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 :بهار عمه

 پسرم؟ جانم ـ

 . رفته خواب به بهار عمه بغل تو رويا

 :گم مي عمه به آروم

 . سينا تخت رو بذارين رو رويا شه مي اگه عمه، ـ

 . عزيزكم باشه ـ

 . شه مي خيره سينا به منتظر

 شب اومديم عروسيمون، شب. ديگه مدرنيم دوماد و عروس. شم مي ولو كنارش منم. مبل رو اندازه مي رو خودش سينا

 !نشيني

 شد؟ چي غذاها ـ

 . گذاشتم اپن رو كه هايي قابلمه تو برگردوندن، ـ

 :گه مي و شه مي بلند سينا كه آشپزخونه تو بره خواد مي عمه

 . هستم خودم نكش، زحمت شما ـ

 . مبل رو ذارمش مي. كنم مي باز رو بنداش و شنلم سمت برم مي رو دستام. اتاق تو ره مي عمه

 . خودش طرف كشه مي و گيره مي رو دستم. بوسه مي رو هام شونه و شه مي خم سينا

 !سالمتي به اندازن مي راه رو سوم جهاني جنگ هم عليه دارن ها روده كه بارونم پاشو عروسم، پاشو ـ

 !طرف دو هر دادن كشته كلي. نداره تو از كمي دست منم واسه ـ

*** 
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 . كردم پاك رو لبم و برداشتم كاغذي دستمال. خورديم غذا و ميز سر نشستيم لباسامون، همون با

 :گه مي آروم و صندلي به ده مي تكيه و كنه مي پاك دستمال با رو دهنش دور

 !شد تموم جنگشون ـ

 :گم مي و خندم مي آروم

 مي شه، بيدار اگه رويا. كنه مي اذيتشون صدامون و سر خوابن، اينا عمه. اتاق تو بريم و كنيم جمع رو اينا پاشو پاشو، ـ

 . ترسه

 و كنم مي خم رو سرم. بوسه مي رو ام شونه رو شه مي خم و گيره مي قرار صندليم پشت. طرفم ياد مي و شه مي بلند سينا

 . زنه مي آتيشم لباش. بندم مي رو چشمام آروم و سرش رو ذارم مي

 :گه مي آروم و كنه مي نزديك گوشم به رو لباش

 . عزيزم پاشو ـ

 مي بلندم دست دو رو و عقب ده مي دستاش از يكي با رو صندلي. شم بلند كنه مي كمكم و كمرم دور ذاره مي رو دستاش

 . كنه

 :گم مي آروم جيغ با

 . باشن بيدار شايد. ديوونه زمين بذار رو من ـ

 . نداره اي نتيجه هيچ ولي زدن پا و دست به كنم مي شروع

 چيه؟ مگه ببينه، مامان خب بارونم، باش آروم ـ

 . زمين ذارتم مي مبل جلوي. مونم مي بغلش تو حركت بي و بازوش به كوبم مي رو ام كرده مشت دست

 :من
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 !فيلم پاي بشيني خواي مي نكنه. ام خسته منم. شه مي بيدار رويا ديگه، بريم خب ـ

 :گه مي آروم و شنلم سمت شه مي خم

 . باشي نگرانش نيست الزم تو پيششه، مامان ـ

 . من سمت ياره مي رو شنل داره. كنم مي نگاه بهش تعجب با

 كني؟ مي كار چي داري تو سينا؟ ـ

 :گه مي و زنه مي لبخند

 . بريم بايد گلم، بپوشش ـ

 كجا؟! وا ـ

 جان؟ بچه فضولي تو انقدر چرا آخه ـ

 . كنم مي نگاش ناز و اخم با

 :گه مي و ام چونه رو ذاره مي رو دستش

 ها؟ كنجدرولي؟ انقدر چرا تو آخه. كرد قهر باهام كوچولوم خانوم. رفت يادم اوه، ـ

 . دم مي تكون راست و چپ به رو سرم و شه مي باز نيشم

 . خورمتا مي درسته كه نيار در بازي شيرين ـ

 هم رو گلم دست و شه مي خم. بنده مي رو بندش و سرم رو ذاره مي نرم و آروم رو شنل رو سرم پشت ياره مي رو دستش

 . دستم ده مي و داره مي بر ميز رو از

 . كشدم مي خودش دنبال و گيره مي رو آزادم دست

 :گم مي معترض
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 ريم؟ مي كجا بدونم نبايد من يعني ـ

 :گه مي و باال ده مي رو ابروهاش. سمتم گرده مي بر. ايسته مي

 . نچ ـ

 شينم مي كمكش با. كنه مي باز برام رو ماشين در. شيم مي حياط وارد. رم مي دنبالش نارضايتي، با منم و افته مي راه دوباره

 . شه مي سوار خودشم و داخل

 من چرا. خورم مي حرص. شم مي خيره خيابون به اخم من يه با و شينم مي سينه به دست و پام رو ذارم مي رو گل دسته

 خبره؟ چه بدونم نبايد

 ناخود. كنم مي حس رو جسم هم دور ي فاصله از كه هستم قلقلكي انقدر. پهلوم سمت ياد مي كه كنم مي حس رو دستش

 و پهلو رو ذاره مي رو دستش و كنار زنه مي رو شنلم خبيث، لبخند يه با ولي فهمه مي نامرد. كنم مي جمع رو خودم آگاه

 . دادن قلقلك به كنه مي شروع و ام دنده

 و كرد باز باهاش رو من اخماي شه مي كه روشي تنها دادن، قلقلك. شه نمي ولي كنم حفظ رو اخمام و نخندم كنم مي سعي

 و دستشه ضعفم نقطه! كنه مي كشي منت بعد و ده مي قلقلكم اول ضروري، و الزم مواقع در و دونه مي خوبي به رو اين سينا

 . كنه مي استفاده سوء تونه مي تا

 . خنده زير زنم مي و كنم تحمل تونم نمي ديگه. جلوتر ياره مي من با رو دستش ولي كنار كشم مي رو خودم

 من؟ گل كني مي اخم چرا آخه. ديدي خوشگلم، خنديدي ديدي ـ

 :گم مي خنده بين

 . نه يا هست آب ضد اول سري مثل دونم نمي. شه مي خراب آرايشم و ياد مي در اشكم. سينا نكن ـ

 مي داريم ما و خلوته خيابونا. كنه مي نزديك لبش به و گيره مي دستش تو رو دستام از يكي و كنار كشه مي رو دستش

 !جاييم اين چرا اصال و كجاست مقصد دونم نمي. ريم
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 كن اخم خيابوني تو. نكن اخم من واسه ولي خوشگليا هم اخم با تو البته. شي مي زشت كني؟ مي اخم چرا تو من، گل آخه ـ

 !مني پيش وقتي نه

 . كنم مي اخم منم دوني، نمي محرم رو من و كني مي جوري اين تو وقتي ـ

 اي؟ بچه تو مگه آخه ـ

 . نه ـ

 :گه مي خنده و شيطنت با

 آره؟ بكشم، رو نازت منم و بياري در بازي لوس خواي مي پس ـ

 . رم مي غره چشم بهش و تر عقب يارم مي رو شنلم كاله. كنم مي سكوت

 :گه مي و خنده مي بلند

 !ده مي ما دست كاري يه تو كنجدرولي اين نه، فضولي، اين آخرش ـ

 پارك آپارتمان يه جلوي. كنم مي نگاه اطرافم به من و شه مي متوقف ماشين. زنه مي حرف سينا و ريم مي ديگه كمي

 . كرده

 ماشين. شه مي باز پاركينگ در و زنه مي رو ريموت ي دكمه. باال اندازه مي رو هاش شونه و خنده مي. كنم مي نگاش منتظر

 . كنم مي نگاه بهش تعجب با من و داخل بره مي رو

 خبره؟ چه جا اين ـ

 . سمتم گرده مي بر و كنه مي خاموش رو ماشين

 . سالمتي اوم، خبر؟ ـ

 . شدم گيج واقعا من. سينا گم مي جدي دارم. مسخره ـ
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 . بشم پياده كنه مي كمكم. من سمت ياد مي و شه مي پياده

 !نشي گيج تا باال بريم بيا ـ

. ده مي فشار رو دكمه سينا و شيم مي سوار. آسانسور طرف رم مي سينا دست در دست. كرده گل عجيب فضوليم حس

 . كنم نمي شده روشن چراغ به هم توجهي و زنه مي رو دكمه كدوم شم نمي متوجه كه مشغوله فكرم و پرته حواسم انقدر

 . كنه مي نگام خوشگل لبخند يه با داره و كرده باز رو آسانسو در. كنم مي بلند رو سرم دستم، شدن كشيده با

 . خوشگله خانوم بفرما ـ

 . سمتم گيره مي و ياره مي در جيبش تو از رو كليدي. شيم مي پياده

 . كنم مي نگاه دستش به

 . كن باز رو ات خونه در و بگير رو كليد ـ

 :گم مي تعجب با

 !منه؟ خونه يعني، خونه؟ ـ

 . كن باز رو مون خونه در گفت شه مي واقع در ـ

 .... آخه مون؟ خونه آخه؟ چي يعني. قفل نزديك برمش مي ترديد با. گيرم مي ازش رو كليد و جلو برم مي رو دستم

 مي فرو بغلش تو. دستش تو گيره مي رو دستم و پشتم ياد مي. فهمه مي رو منظورم خودش. كنم مي نگاه سينا دست به

. بندم مي رو هام چشم. كنيم مي باز رو قفل و چرخونيم مي رو كليد هم، كمك با و قفل تو كنيم مي فرو رو كليد. رم

 مي رو در شدن بسته صداي. داخل ريم مي و كنيم مي هماهنگ هم با رو هامون قدم. شن مي حلقه كمرم دور دستاش

 با. گله و شمع از پر دورمون تا دور. كنم مي باز رو چشمام آروم. ده مي نوازش رو مشامم رز، و مريم گل بوي. شنوم

 مي اي دقيقه چند. اس شاعرانه خيلي فضا و نيست معلوم چيز همه ها، شمع نور تو. كنم مي نگاه خونه به هيجان، و تعجب

 . هستم ها گل بوي و سينا گرم آغوش اطراف، فضاي محو همچنان من و گذره
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 :شنوم مي رو صداش

 . اومدي خوش خودت ي خونه به من؟ گل اومد خوشت ـ

 . شم مي آويزون گردنش از و گردم مي بر سمتش به شتاب با و منتظره غير حركتي با

 :گم مي آروم

 .... من و عاليه اين. عزيزم مرسي سينا، مرسي مرسي، ـ

 مي اذيت كمي دامنم فنر. كنه مي بلندم زمين رو از آروم و كنه مي بغلم سفت. چسبم مي بهش تر محكم و شم مي ساكت

 . نيست مهم ولي كنه

 كه تفاوت اين با. مونه مي سالن مثل هم اتاق. تخت رو ذارتم مي. كنه مي باز رو خواب اتاق در و كنه مي طي رو مسافتي

 من كه مخملي سرخ رز. هستن سرخ رز گال ي همه. شده كاري گل هم سقف حتي. شده كاري گل هم ديواراش

 . شم مي خيره اطرافم به لذت با. عاشقشونم

. كنه مي نگام دارن، خاصي حالت كه هايي چشم با داره و نشسته كنارم. دارم مي نگهش سينا، رو و چرخونم مي رو نگام

 . افتاده گال رو هامون سايه

 مي و پايين كشه مي سرم رو از رو شنل كاله باال ياره مي رو دستاش. اش شونه رو ذارم مي رو سرم و سمتش شم مي خم

 . بوسه مي رو سرم آروم و كنه مي نوازش رو موهام. هام شونه رو ذاره

 :گم مي آروم

 .... ما نبود قرار مگه ـ

 هر تا داريم ما رو خونه اين. مونده تو امضاي. خودته اسم به. گرفتم تو براي رو خونه اين. اس ديگه هفته چند پروازمون ـ

 جا اين. جا اين گرديم برمي ديگه وقت چند بمونيم، جا اون ابد تا خوايم نمي كه ما. نباشيم خونه بي ايران، اومديم وقت

 اي برنامه چه امشب و عقب افتاده پروازمون دونن مي همه. شه نمي فروخته وجه هيچ به و توئه و من عشق ي خونه

 . بود سورپرايز يه. من كنجدرول خانوم فهميدي االن كه دونستي نمي خودت. داشتيم
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 . ممنونم ازت واقعا. بگم چي دونم نمي من ـ

 . شه مي تر عميق لبخندش. اش گونه چال تو كنم مي رو دستم. خنده مي. عقب كشدم مي آروم

 :من

 . چالتم اين عاشق من يعني ـ

 با. تخت پشتي به دم مي لم و كنم مي ول كمي رو خودم. پيشونيم به چسبونه مي رو پيشونيش و بوسه مي رو چشمام

 ي ديوونه رو من اول روز از كه عسلي هاي چشم همون با. زنه مي حرف باهام داره. كنم مي نگاه چشماش تو جسارت

 . شدم سينا همون يا كيان صاحبش، عاشق اي، خرده و سال يه از بعد و كرد خودش

 بوسه جواب منم. بوسه مي احساس با رو صورتم ي همه. كنه مي عمل قاب يه مثل واقع در. صورتم رو ذاره مي رو دستش

 بوسم مي رو اش چونه منم بوسه، مي رو ام چونه اون بوسم، مي رو چشمش منم بوسه، مي رو چشمم اون. دم مي رو هاش

 .... و

 كراوات به. پايين اندازم مي رو چشمام و كشم مي خجالت. كنه مي نگام. گردنم سمت ياره مي رو دستش آروم آروم

 درش گردنش دور از و كنم مي باز رو اش گره. كنم مي شلش آروم. سمتش برم مي رو دستم و كنم مي نگاه خوشگلش

 . كشم مي خجالت دارم كم كم حاال. همين. نبينم رو هاش چشم خوام مي فقط. كنم كار چي ديگه دونم نمي. يارم مي

 جلب رو توجهم داغش، دستاي. گيره مي هوا تو رو دستم. كنم سرگرم باهاش خوام مي رو خودم. تورم سمت ره مي دستم

 مي رو دستش يكي اون كه پايين بندازم رو سرم خوام مي. شم مي خيره بهش و باال يارم مي رو سرم آروم آروم. كنه مي

 رو چشمام سريع. كنم نگاش ندارم طاقت ديگه من و زنه مي خوشگل لبخند يه. داره مي نگه رو سرم و ام چونه زير ذاره

 . شه مي خجالتم باعث ببينم، هم رو اش سايه حتي اگه كنم مي حس. دم مي فشار هم به رو هام پلك. بندم مي

. گيره مي بازي به رو موهاش و باال ياد مي آگاه ناخود دستم. كنم مي باز رو چشمام زنه، مي گردنم زير كه اي بوسه با

 . دن مي نوازش رو انگشتام سر و دست كف اومده، در نرمي از كمي و خورده تافت حاال كه خرماييش، و نرم موهاي

 بارون؟ ـ
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 :گم مي مكث با

 بارون؟ جون ـ

 هستي؟ چي دونستي مي تو ـ

 :گم مي و باالتر كشم مي رو خودم

 چي؟ يعني هستم؟ چي من ـ

 دوني؟ نمي آره، ـ

 . نه ـ

 . كني تصرف رو من قلب تونستي كه هستي بانويي و ملكه تنها. مني عشق ي ملكه تو ـ

 :گم مي و خندم مي آروم

 . عشق پادشاه كني، تصرف رو عشق ي ملكه قلب تونستي كه هستي مردي تنها. مني قلب پادشاه هم تو ـ

 . كنيم مي درست رو عشق پادشاه و ملكه از تركيبي ما پس ـ

 . من عشق پادشاه دقيقا ـ

 . عشقم ي ملكه دارم دوست ـ

 . عشقم پادشاه دارم دوست ـ

 . كنيم مي سكوت دو هر ما و گذره مي دقايقي

 :گه مي آروم و شنلم گره سمت بره مي رو دستش. كنه مي بلند رو سرش آروم

 ده؟ مي اجازه من عشق ملكه بارونم؟ هست اجازه ـ

 . بدم فشار هم رو رو چشمام و پايين بندازم رو سرم تونم مي فقط
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*** 

 . داره برنمي آدم كچل سر از دست. مزاحم آفتاب اَه. سرم رو كشم مي رو پتو حوصله بي

 گال، و خاموشه شمعا. شم مي خيره اطرافم به و پايين اندازم مي رو پتو شتاب با. نبوده آشنا برام اتاق محيط افته مي يادم

 بگم تونم نمي ديگه. نيستم خودم براي ديگه كه روزي. فهميدم تازه من و شده شروع من متفاوت روز اولين من خداي واي

 .... و بدم انجام كشيد عشقم كاري هر تونم نمي ديگه. منم منم

 . كنم مي قايم پتو زير رو خودم در، شدن باز با

 :سينا

  لحظه؟ يه. بهش دم مي رو گوشي االن. فريبا مامان چشم ـ

 :گم مي و پتو به دم مي رو نگام آروم. شم مي سينا چشم تو چشم و پايين شه مي كشيده پتو

 . سالم ـ

 :گه مي و بوسه مي رو پيشونيم. سمتم شه مي خم آروم. نره طرف اون صدا كه ذاره مي جوري رو گوشي

 خوبي؟ طوري؟ چه. قشنگم بارون خودم، عشق سالم ـ

 :گه مي و خنده مي. دم مي تكون تند تند رو سرم

 . بپرسه رو حالت خواد مي. فريباست مامان ـ

 . شه مي خيره بهم و كنه مي معطل كمي

 :گم مي حرص با

 . ديگه بيرون برو و من بده رو گوشي خب ـ

 :گه مي آروم و خنده مي بلند
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 . خجالتت قربون ـ

 . بنده مي رو اتاق در و زنه مي چشمك بهم. در سمت ره مي خودش. بهم ده مي رو گوشي

 :گه مي و داخل ياره مي رو سرش دوباره

 . منتظرتم ميز سر ـ

 . شم مي مامان با زدن حرف مشغول من و ره مي

*** 

 تنم تو بار اولين واسه سينا، و شد شكسته رنگم قرمز لباس طلسم كه بود جا اون و گرفتم پاتختي عروسي، ار بعد روز دو

 !بود خودش با هم زيپش بستن البته. بوسيد رو هام شونه آروم و ديدش

*** 

 :من

 سينا؟ بپرسم سوال يه ـ

  جونم؟ ي ملكه بفرما ـ

 كردي؟ مي باز براش رو خونه در تو كه بود كي اون ـ

 :گه مي و كنه مي بلند رو سرش

 ها؟ ـ

 رو كار اين نفر يه براي فقط گفتي مي تو بري؟ تو اول تا كنم باز برات رو در باش نداشته توقع ازم گفتي مي من به يادته ـ

 كيه؟ اون دي، مي انجام

 . خنده زير زنه مي بعد و كنه مي نگام كمي
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 مني؟ حرف اون فكر تو هنوز تو ـ

 . بدونم داشتم دوست موقع همون از آره ـ

 . بود بهار مامان من منظور ـ

*** 

 بوده جاش سر كه هم ورزشم نداشتم، كه زايمان خب. تيپم خوش و سرحال چنان هم شكر رو خدا. كنم مي تيپم به نگاهي

 سفيد تارهاي كمي كه تفاوت اين با داره، وجود توش طاليي تارهاي چنان هم. كشم مي مشكيم موهاي به دستي هست و

 . شده مخلوطش هم

 از بعد و گوشم بندازه خودش بودم منتظر من و بود خريده تولدم براي كه همونايي. خوره مي هام گوشواره به دستم

 . برداشتن داخلش از رو رديابا البته داد، انجام رو كار اين عروسيمون،

 :گه مي و شه مي حلقه ام شونه دور رويا دستاي

 !بعضيا ي ملكه من، خوشگل نداري همتا خوشگلي، خدا به ـ

 :گم مي و دستش رو ذارم مي رو دستام

 . رسيدي خودت به كه بينم مي. حسود دختر اي ـ

 :گم مي و زنم مي بهش چشمكي

 ببري؟ رو مردم پسر دل خواي مي ناقال؟ كردي خوشگل پدرام براي ـ

 . كنه مي نگاه بهم اش دخترونه شرم با و پايين اندازه مي رو سرش

 . ديگه شي مي بعضيا عشق ملكه داري من، مثل هم تو كه نداره خجالت عزيزم، ـ

 :گه مي و زمين كوبه مي رو پاش
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 . خب ديگه نكن اذيت. بـــــــاران مامان ـ

 تونستم مي من اگه شايد. خودم دختر مثل دارم، دوست رو رويا. خندم مي آروم و كنم باز رو در رم مي در، زنگ صداي با

 داره، حكمتي يه ما، نشدن دار بچه شايد. كنم فراموش رو اون تونستم نمي من نه، ولي شد، مي فراموش رويا بشم، دار بچه

 حتما نه، شايد. ببخشه روح زندگيمون به و كنه شاد هم رو ما دل اش، بچگونه صفاي با تا زندگيمون، تو اومد رويا شايد

 . شد ما زندگي وارد همين خاطر به كوچولو، روياي. طوره همين

 و خوشايند اتفاقاي از پر و گذشت كه سالي بيست. شدن پيرتر سال بيست. شدن عوض همه. كنم مي عليك سالم مهمونا با

 هم كنار تا كردن ازدواج هم با خانوم الدن و رسول دايي. رفتن پيشمون از خانوم، الدن و ماماني و بهادر بابا. بود ناخوشايند

 خيلي سنش. نداره خوبي زياد حال حاضر، حال در و گرفت شديد افسردگي هم دايي خانوم، الدن فوت از بعد و باشن

 . بياد كنار خانوم الدن مرگ با تونسته و شده قبل از بهتر ولي نيست مساعد هم روحيش حال. قلبشه از مشكل و باالست

 . گذاشتن ما خاندان به پا اي ديگه افراد عوضش، ولي گذاشتن تنهامون نفر چند

 يه خم اندر جور همين و نشده حرفاش خيال بي هم، سال بيست از بعد. مجرده همچنان. آرشام سمت شه مي كشيده نگام

 . اس كوچه

 تونستيم و داديم ادامه رو درسمون سينا و من. كنيم مي زندگي خونه همون تو و ايران برگشتيم شه مي سالي چند

 . بگيريم پشتكار و بدبختي هزار با رو دكترامون

 و بيست به قهرمون ذاشتيم نمي. شد مي حل زود ولي ميومد پيش بينمون زيادي هاي بحث داشتيم، مشكل خيلي اوايل

 چي از و خوشمون چي از دونيم مي و دستمونه تو خوبي به هم اخالق. بهتره االن. ذاريم نمي هم هنوز و برسه ساعت چهار

 مشكالت ولي كنيم مي زندگي هم با داريم سال بيست درسته. ياد مي پيش دلخوريايي اوقات بعضي بازم ولي ياد مي بدمون

 . هستن برجا پا كمتري قوت با

 چند هم سينا. مشغولم هم جا اون و خريدم رو شاهين سهام نصف طرفي از. دانشگاهم تو تدريس مشغول حاضر، حال در

 . خودشه كار مشغول و زده ديگه شعبه

 . بودم كنارش سالگيش، دو و چهل تولد در خوشحالم من و سالگيشه پنجاه تولد امروز
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 :فربد

 كجايي؟! ولوله ـ

 :گم مي و بيرون يام مي آشپزخونه از شربت سيني يه با

 . كرد شروع نيومده توام، خب ـ

 :سياوش

 . ولوله گه مي باران دايي زن به و هست حرفش رو چنان هم كه خودم باباي قربون ـ

 . باباتي همون ي لنگه كه بچه نزن حرف تو ـ

 نباشم؟ داييم مثل چرا ـ

 پدر همين. باشي داشته رو سينا هاي خصلت از بعضي توني مي تو. تكه سينا نه، ولي باشي منم سيناي مثل توني مي ـ

 . ره نمي داييش به زاده حالل گفت و كرد تكذيب رو حرف اين نشسته، دلت ور كه محترمت

 :باربد

 . زد مي رو حرف اين قاطعيتي چه با دوني نمي. سياوش گه مي راست باران ـ

 از غير به البته زنن، مي لبخند هم بقيه. شديم پير ما و گذشت زود چه. شينه مي لبم رو قشنگي لبخند روزا، اون ياد به

 . دارن سن سال سي زير كه اونايي

 :گه مي و كنه مي صاف رو صداش فربد

 . پدر از نشان ندارد كو پسر ـ

 . كنه گل شاعريت حس نكرده الزم حاال، خب ـ

 :مارال
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 . كني مي خراب رو كار و وسطش زني مي تپق يه گه، مي راست ـ

 :رامين

 . رامين جون شو خيال بي ـ

 هر و باهمن دانشگاه تو. ده مي رو نگاش جواب هم، پدرام و كنه مي نگاه پدرام به چشمي زير داره كه افته مي رويا به نگام

 . خونن مي حقوق دارن دو

 پدرام بودم گفته قبل از. افتم مي روزم اون حرف ياد. ده مي تكون رو سرش لبخند يه با اونم. زنم مي سيما به چشمك يه

 . خودمه دوماد

 رويا، كه خوشحالم خيلي من و نيستم من مادرش دونه مي حتي گفتيم، بهش رو زندگيمون كل. داره خبر چيز همه از رويا

 . كنه مي صدا مامان رو من هم اون و دخترم بگم بهش ده، مي اجازه و داره قبول مادر مثل رو من

. بوده مرگش باعث و طنازه براي دونه مي خودش. گردنشه تو همچنان و گردنش به بستم بچگيش همون از رو گردنبند

 . قديمه مثل همچنان گردنبند، اون سال، ساليان گذشت از پس حاال، و شد و بشه عملي طناز ي خواسته آخرين خواستم مي

 مشكل از ديويد. داره خوبي زندگي و كنه مي سر پسرش و دختر با. خبردارم هم مهال از دورادور. كنم مي پخش رو شربتا

 . سرپاست قرص و دارو با و بره مي رنج قلبي

 . شد مجازات و دستگير پيش سال چندين آلبرت همكاراش، تمامي كمك و باربد همت با

 يه رفت آرين و كرد ازدواج ديگه مرد يه با رها. شدن جدا هم از سال، چند از بعد و بياد كنار آرين با نتونست رها متاسفانه

. باشه تنها عمرش آخر تا تونه نمي بود معتقد هم رها. خوردن نمي هم درد به ولي داشتن دوست رو ديگه هم. ديگه شهر

 . كنه مي زندگي شوهرش و اون با داره و رهاست پيش شون بچه. نشد ولي بسازن هم با كردن سعي خيلي

 همش و ياد نمي. جا اين كشوندمش تمنا و خواهش كلي با. بزنه بهمون سر يه و ايران بياد روز چند براي تونسته باربد

 . شه مي انجام گيري سخت و دردسر كلي با هم آمدش و رفت همين. زنه مي كارش و درجه سنگين مسئوليت از حرف

 :گفت اونم و بگه بهم پويا مهموني تو رو جسي كار دليل خواستم ازش سري يه
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 رو جا اون و بشي بدبين سينا به تو كنه كاري يه. بده نشون خوشگذرون و مسئوليت بي فردي رو سينا خواسته مي جسي ـ

 مي هم رو خودش طرفي از. گرفتن رو جلوت پويا و مهدي شكر رو خدا ولي بيارن سرت باليي يه افرادشون تا كني ترك

 خواسته مي جورايي يه. كنه ولش سينا داشته افت براش و بوده سينا قبلي دختر دوست چون بده، نشون بقيه به خواسته

 . بريزه) باربد(من رو هم رو زهرش

 . شم مي عسلي هاي چشم اون صاحب ديدن منتظر و زنم مي رو اش دكمه آيفون، صداي با

 . انرژيه پر مهمونيامون، و بودن هم با و من براي هميشه. انرژيه پر و لباشه رو هميشگي لبخند. شه مي پياده آسانسور از

 . گيرم مي ازش رو كيفش و جلو برم مي رو دستم

 . جون سينا مبارك تولدت! من عشق پادشاه سالم ـ

 . بوسه مي طوالني و آروم رو پيشونيم و شه مي خم

 بارونم؟ خوبي طوره؟ چه من فندقي خانوم احوال. گلم مرسي من، عشق ي ملكه بخير شبت ـ

 !خوبه اونم باشي، خوب تو ـ

 كه اينه جالب. كنه مي استفاده بخير عصر بخير، روز بخير، شب مثل كالماتي از و نداره كردن سالم به عادت چنان هم سينا

 . چرخه نمي دهنش تو خداحافظ و سالم و خودشه مثل هم رويا

 :گن مي و گيرن مي جبهه برابرم در دختر و پدر كنم، مي اعتراض بهشون من وقتي

 شه؟ مي كم ازمون چيزي شه؟ مي چي نگيم رو اين مثال خداحافظ سالم، چي؟ كه ـ

 بگم بهتر شيم مي سينا زندگي از جديدي سال وارد سالگي، پنجاه شمع كردن فوت از بعد. بنديم مي رو در و داخل ياد مي

 . عشقه پادشاه و ملكه زندگي از جديد سال يه زندگيمون

 

 پايان
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 :رمان ي درباره«

 .بود چيز ترين مهم من هدف داستان، اين تو. بگم جا اين رو اي نكته يه بايد من سالم

. افتاد نويس رمان هاي بچه بين اون، سبك هم هاي رمان نوشتن تب همخونه، رمان چاپ از بعد باشين، كرده دقت اگه

 هم ي همخونه كه پسري و دختر بين آتشين عشق. باشه همين موضوعشون ،)98ia(سايت همين هاي رمان% 98 شايد

 خودشون زندگي و خونه سر رفتن و كردن ازدواج هم با كوتاه، مدتي از بعد و شدن هم ي همخونه پسرا دختر همه. هستن

 .بشن خوشبخت. بگذريم. بيشتره جذابيت براي كه افته مي وسط اين هم اتفاق سري يه. شد تموم رمان بعدش و

 شايدم. شه نمي طرفه دو عشق باعث بودن همخونه هميشه. نيست جوري اين بگم خواستم مي عشق، ملكه نوشتن با من

 وجود به رو دوستانه و كوچك ي عالقه يه بلكه شه نمي آتشين عشق باعث هميشه صوري، ازدواج. نشه عشق باعث اصال

 !نياد وجود به هم كوچك ي عالقه همين شايد. ياره مي

 غمگين بر مبني دوستان نظر با ولي كنم حذف داستان از كل به رو سينا و كنم سينا جايگزين رو آرشام داشتم قصد من

 .برگردوندم داستان به رفته، دست از اي حافظه با رو سينا داستان، نشدن

 عاشق ديگه مسايل سري يه و فراموشي از بعد باران، ولي ماه چند از بعد. كرد حس دلش تو رو عالقه سينا داستان اين تو

 از و حوادث همون از بعد البته شد، باران عاشق هم سينا. داشت گناه احساس خب، ولي شد كيان عاشق واقع در. شد سينا
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 و سينا شدن عاشق منتظر كه دوستان جواب در هميشه. نيست كار در عشقي كه داشتم تاكيد خيلي من. گذشته بردن ياد

 .نيست عشق از خبري گفتم مي بودن، باران

 اتفاقات اين ي همه ولي نيست واقعيت تو خود خودي به حوادث اين گم نمي. واقعيته از دور داستان اين حوادث از بعضي

 .شه مي واقعيت از دور كمي هم، با

 .نه يا بودم موفق دونم نمي. كردم رو خودم سعي يعني نره، بين از رمان جذابيت كه رسوندم رو مفهوم جوري

 .همين بدونين، رو اتفاقات اين دليل خواستم مي فقط

 ».خوندين رو رمان و گذاشتين وقت كه ممنون

 

 

 






