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 اول فصل

 

 ویر تر محكم و پلكام.  میشدم خسته آدماش و زندگي از كه همیشه مثل.  بودم بسته و چشمام

 همه انداختم نگاه خودم به آينه توی و كردم باز و چشمام وقتي میخواست دلم.  دادم فشار هم

 : كردم تكرار خودم با وار زمزمه.  باشه شده عوض چیز
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 . . . سه. . .  دو. . .  يك -

 یتو كه كوچكي ی آينه.  افتاد داشتم كه ای آينه تنها توی نگاهم.  كردم باز هم از آروم و پلكام

 وبارهد.  كردم بغض.  نمیگفت بهم جديدی چیز آينه.  بودم امید نا.  بودم كرده قايم میزم كشوی

 با.  انداختم تخت روی و خودم و كردم پرت كشو توی رو آينه.  شد سرازير گونم روی اشكام

 : میكردم زمزمه خودم با بغض پر صدای

 . . . من چرا. . .  من چرا -

 . بیام كنار خودم با نمیتونستم هنوزم.  بود نشده عادی برام هنوزم سال همه اين گذشت با

 : شنیدم در پشت از رو هیوا صدای

 ؟ پايین نمیای شام میگه بابا ؟ قفله چرا در. . .  هورام -

 گلوم زا كه فريادی پشت كردم سعي میلرزيد يكم صدام.  كنم خفه گلوم تو و بغضم كردم سعي

 : گفتم كنم قايمش میشد بلند

 . ندارم اشتها نه -

 : گفت و كوبید در به لگدی

 ی خانواده جلوی گفت بابا.  كنید پسغام پیغام هي آورديد در و شورش كه هم بابا و تو اَه -

 . پايین بیای بگم بهت زشته مهندس

 شده ظاهر ها غريبه جلوی بار چند اصال مگه ؟ بودن ديده و من خانوادش و مهندس بار چند مگه

 : گفتم ؟ بودم

 . نیست مهم برام -

 . تو بیام من كن باز و در حداقل -

 . پايین برو ؟ بخورين نمیخواين شام مگه -

 . خوب خیلي -

 . گرفتم و اشكام دستم انگشتای نوك با.  شدم بلند تخت روی از.  نشنیدم صدايي ديگه

 لیست به نگاهي كردم باز و مسنجرم.  انداختم صندلي روی و خودم و كردم روشن و كامپیوترم
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.  لبم رو نشست لبخندی.  شد باز جلوم ام پي كوچیك ی صفحه لحظه همون.  انداختم دوستام

 : بود نوشته انداختم پیغام به نگاهي.  همیشه مثل

 ؟ كجايي هست معلوم.  اومدنت از میشدم امید نا داشتم كم كم -

 انقدر هك داره چي وجودش تو پسر اين نمیدونستم.  شد تر عمیق لبخندم.  بود كیبورد روی دستم

 : نوشتم و انداختم كیبورد روی و سرم.  كنه خوشحالم راحت میتونه

 ؟ نتي تو چرا همش ؟ نداری زندگي و كار تو -

 : اومد صفحه روی رنگي آبي پیغام كردم صبر لحظه چند

arad is typing .... 

 : داد جواب باالخره دوختم مانیتور به و چشمام

 . نیست میخوام من كه كاری ولي.  زياده كه كار:  آراد

 : نوشتم براش.  انداختم كیبورد روی و سرم

 ؟ منزل اهل با كردی دعوا دوباره ؟ میای نظر به دمغ چرا:  سرخ بانوی

 خودم برای دوباره و بود بسته نقش صفحه روی كه و هام نوشته.  دادم سُر اينتر روی و دستم

 . شد كردن تايپ مشغول دوباره.  خوندم

 . گريه زير زدم ديدی يهو.  نزنیم حرف ها غصه و غم از بیا.  بیخیال:  آراد

 : نوشتم براش نشست لبم رو لبخند

 ! نمیاد بهت ؟ گريه و تو:  سرخ بانوی

 ! نازكم دل خیلي من نشناختي و من هنوز معلومه پس:  آراد

 : گفتم و زدم خنده شكلك براش منم.  بود زده خنده شكلك

 ! درصد 1 كن فكر:  سرخ بانوی

 . بودم منتظرت 9 ساعت ؟ كردی دير چرا حرفا اين بیخیال:  آراد
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 و مغ بیخیال امشب " كردم زمزمه خودم با.  كشیدم عمیقي نفس.  افتادم خودم بد حال ياد دوباره

 : نوشتم براش ".  غصه

 ! كرده خفم زياد ی مشغله كه میدوني.  بود شلوغ سرم:  سرخ بانوی

 . بده ما به وقتم يه خدا تورو!  اوه اوه اوه:  آراد

 . نكن لودگي انقدر بسه:  سرخ بانوی

 ؟ بیام برم هستي.  بخورم شام برم من.  باشه ؟ هوم:  آراد

 : گفتم.  نداشتم حوصله واقعا نه.  كردم فكر يكم

 . میزنم حرف باهات شد اگه فردا.  بخوابم زود امشب میخوام خستم نه:  سرخ بانوی

 . من بانوی بعد تا پس.  باشه:  آراد

 به رادآ وقتي مخصوصا میومد خوشم من بانوی لفظ از چقدر.  كرد خوش جا لبام روی عمیقي لبخند

 : لغزيد كیبورد روی دستم.  میبردش كار

 . قشنگ شبت -

 كه چیزی هر.  انداختم اتاقم به نگاهي هدف بي.  شدم بلند صندلي روی از.  بستم و مسنجر

 ثلم برام اتاقم.  داشتم و انتظارش كه دروني آرامش جز به.  بود لعنتي اتاق اين توی میخواستم

 پس.  مكن خالص و خودم اينجا از نمیتونستم حتي.  بودم افتاده گیر توش كه جايي.  بود شده قبر

 ؟ داشتم ها مرده با فرقي چه من

 هم رو و چشمام.  كشیدم صورتم ی شده مچاله و زبر پوست روی و دستم.  نشستم تختم روی

 جای به اونوقت.  ندو دنبالم میگفتم هیوا به اونوقت.  سالگي 4 به برگشت میشد كاش دادم فشار

 ایج به اونوقت.  میكردم نگاه و جلوم بخندم مستانه و كنم نگاه و سرم پشت و برگردم اينكه

 در آروم كنارش از بخورم بود گذاشته و آب از پر كتری روش مامانم كه پزی خوراك اجاق به اينكه

 . میشدم

 . عقب به برگردوند و زمان میشد كاش.  پايین خورد سُر چشمم ی گوشه از اشك
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 زا كه حرارتي و گرما.  بود افتاده سوزش به پوستم دوباره انگار.  شدم قديم خاطرات غرق دوباره

 ی هرهچ يا هیوا ی ترسیده نگاه.  میكردم حس داشتم و بود چسبیده بدنم به كه لباسايي و تنم

 هراسون.  میسوختم داشتم.  میديدم روز اون عین درست و مامانم ی كرده هول و ترسیده

 وقتي . میسوختم داشتم من ولي كنه خاموش و آتیش میخواست.  میدويد دنبالم مامان.  میدويدم

 . سوختم كرد مشتعل رو نفت اجاق ی فتیله و شد ريخته روم پزی خوراك اجاق نفت كه

 كمپل كنار از صورتم ی سوخته و شده مچاله پوست.  گرفت قرار صورتم چپ سمت دوباره دستم

 و صورتم زشت و ای قهوه پوست روز روشني به میتونستم.  داشت ادامه گردنم تا و میشد شروع

.  كردم بغل و زانوهام.  میريخت صورتم روی مهابا بي اشك های قطره دوباره.  كنم تصور ذهنم تو

 . بود آور عذاب برام كه خاطراتي و روزا غرق.  میشدم غرق داشتم دوباره

 : گفتم.  زدم پس و اشكام سريع اومد در ی تقه صدای

 ؟ بله -

 . كن باز و در -

 بابا ی چهره.  چرخوندم قفل توی و كلید.  بود شده متوقف اشكام.  شدم بلند جا از.  بود بابا صدای

 : گفتم و انداختم پايین و سرم.  شد ظاهر روم جلوی

 ؟ رفتن اينا مهندس -

 بودم هانداخت زير به و سرم مصرانه هنوزم ولي.  كنم حس خودم روی و نگاهش سنگیني میتونستم

 نمك حس توش از و غم و اندوه میتونستم خوب كه صدايي با.  شد امید نا صورتم ديدن از انگار. 

 : گفت

 ؟ پايین نیومدی چرا -

 . بمونم اتاقم توی داشتم دوست.  نداشتم حوصله -

 ردمیك گور به زنده داشت و من كه قبری اين از میخواستم پیش لحظه چند همین تا!  محض دروغ

 : گفت بابا.  كنم فرار

 ؟ نیومدی همین خاطر به فقط -
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 خودت داری كه میدونه.  میگي دروغ داری میدونه.  كرده بزرگت سال 62.  توئه از تر باهوش اون

 ؟ میزني گول داری و خودت چرا.  میدونه اينارو ی همه.  میكني قايم همه از و

 : گفتم.  كردم نگاه نگرانش ی چهره به.  باال آوردم و سرم باالخره بزنم لبخند كردم سعي

 ؟ گذشت خوش.  اومد تنبلیم يكم آره -

 ولي بودم ريخته صورتم توی و بلندم موهای از ای دسته.  بود صورتم چپ سمت روی نگاهش

 : گفت و كشید آهي.  بود معلوم شدم مچاله پوست موهام ظريف تارای بین از هنوزم

 ؟ كني استراحت میخوای.  نبود بد -

 : گفتم خواسته خدا از

 . باشه نداشته اشكالي اگه -

 : گفت و گذاشت شونم روی و دستش

 . بخوابي خوب.  جون بابا بخیر شبت -

 اتاق ی بسته در به نگاهي.  رفت بود من اتاق روی به رو كه خودش اتاق سمت به و كرد گرد عقب

 تلخي دلبخن!  شبانگاهیه ی مكالمه مشغول االن میدونستم.  انداختم بود هیوا به متعلق كه بغلي

.  يك . شمردم و قدمام.  رفتم تختم سمت به و بستم و در.  اتاقم توی برگشتم.  نشست لبام روی

 حفظ رو ها فاصله اين ی همه.  بود فاصله قدم چهار تختم تا در از. . .  چهار. . .  سه. . .  دو. . 

 . سرم تو بود شده حك اتاق اين وجب به وجب.  بودم

 اتاق از.  اومد هم روی پلكام.  انداختم خودم روی و رنگم سفید پتوی و كشیدم دراز تخت روی

 و بردم پتو زير و سرم.  چكید چشمم از اشك قطره يه دوباره میشنیدم رو هیوا های زمزمه بغلي

 . بود بس امروز برای.  نكنم فكر كردم سعي

***** 

 سیاه و ضخیم ی پرده.  شدم بلند جام از.  بود اومده اتاقم توی آفتاب نور.  كردم باز و چشمام

 بحص كي كه بفهمم نمیخواست دلم.  بیاد اتاقم توی نور نمیخواست دلم.  كشیدم و اتاقم رنگ

 .  شده
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 و صورتم.  بود 2 ساعت تازه نمیشه شنیده كه معلومه خوب.  نمیشد شنیده پايین از صدايي هیچ

 ماه . بود نشده بیدار هنوز هم خانوم بانو ماه حتي.  رفتم اول ی طبقه سمت به ها پله از و شستم

 زدلسو و مهربون مادر يه مثل.  بود اومده خونمون توی بود شده فوت مادرم كه وقتي از خانوم بانو

 هیچ.  بود تنهايي زن.  بود هیوا و من صبور سنگ جورايي يه هم میكرد رو خونه كارای هم.  بود

 . میكنه زندگي خواهرش با میگفت بود اومده شدن استخدام برای كه اوايل اون.  نداشت ای بچه

.  شهبا خودمون پیش همیشه ديگه كه داد بهش و پايین ی طبقه اتاقای از يكي بابا سال 1 از بعد

 .  باشه داشته و خودش مستقل زندگي بتونه و باشه جدا خواهرش از طرفیم از

 ادتع همیشه.  میشه بیدار ديگه كم كم بابا میدونستم.  گذاشتم گاز روی و كردم آب رو كتری

 انهصبح هم با همه و خونه برمیگشت سنگك نون با بعدشم.  روی پیاده بره زود های صبح داشت

 با و انشصبح و ناهار بعدشم و میخوابید ظهر تا معموال كه خانوم هیوا استثنای به البته.  میخورديم

 خودشون زمان میگفت.  میخوابه زياد انقدر چرا میگفت میزد غر بانو ماه همیشه.  میخورد هم

 هب همیشه.  پاشي بايد بشمری هم هارو كاشي پاشي نداری هم كاری اگه میگفته بهش مامانش

 یشههم میگفت سادگي با همیشه اونم.  قديمه مال اينا بانو ماه میگفتم میخنديدم حرفش اين

 تمیگف بانو ماه به هم همیشه میكرد و خودش كار هیوا ولي.  گفتن راست گفتن چي هر قديمیا

 ادامه انقدر بحث اين و.  میداد جوابش ديگه چیز يه هم بانو ماه.  خوبه پوست واسه صبح خواب

 .  میكردم قطع و حرفاشون كالفه من باالخره تا میكرد پیدا

 .  میداد بهم خوبي احساس حدش از بیش مهربوني و سادگي.  بودم بانو ماه عاشق مادرم از بعد

 .  شدی خیز سحر -

 خندلب بهش.  میكشید باال و ورزشیش گرمكن زيپ داشت كه ديدم رو بابا.  گرفتم باال و سرم

 : گفتم زدم

 .  بخیر صبح -

 ؟ خوابیدی خوب.  دختر گل بخیر توام صبح -

 : گفتم میز روی میچیدم رو صبحانه وسايل كه همینجوری

 .  خوابیدين خوب شما.  نبود بدك ای -

 .  شدم بیهوش -
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 : گفت دوباره.  خنديدم

 .  بیام تا نخور صبحانه.  برمیگردم داغ سنگك نون با.  روی پیاده میرم من -

 ؟ بگذره سنگك نون از آدم میشه مگه.  چشم -

 روی.  كردم باز رو هیوا اتاق در.  باال رفتم ها پله از شه بیدار بانو ماه تا.  رفت و زد بهم لبخندی

 روی كه رخش نیم به نگاهي.  پايین بود افتاده تخت از پاهاش از يكي و بود خوابیده شكمش

 متشس به.  بود ريخته صورتش روی مو تار تا چند و بود مونده باز نیمه دهنش.  انداختم بود بالش

 ونشتك دوباره.  نشد بیدار ولي كرد غرغری لب زير.  دادم تكونش و نشستم تختش كنار.  رفتم

 : گفتم بار اين و دادم

  ؟ خوابیدی انقدر نشدی خسته.  خوابالو خرس پاشو -

 : گفت غر غر با كنه باز و چشماش اينكه بدون.  كشید هم تو و اخماش

 .  اصال نخوابیدم ديشب.  هورام نكن اذيت جدت جون -

 .  میشنیدم پچاتو پچ صدای صبح تا.  نخوابیدی كه معلومه -

 یبلند صدای با و كرد باز نیمه و چشماش كشیدم روش از رو پتو.  شدم بلند.  نداد بهم جوابي

 : گفت

 .  بده رو پتو.  میاد خوابم.  هورام -

 .  پاشو.  عمرا -

 : گفت.  زد كنار صورتش روی از موهاشو و كشید صورتش به دستي كالفه

  ؟ كنم چیكار پاشم آخه -

 .  يگهد پاشو.  بخوريم صبحانه هم با میخوايم میاد تازه نون با بابا االن.  شي خیز سحر میخوام -

 : گفتم كرد نثارم بیراه و بد تا چند لب زير

 .  میشنوما دارم -

 .  آزار مردم.  بشنوی كه گفتم منم -
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 : گفتم بشنوه و صدام كه جوری بلند.  رفت دستشويي سمت به.  شد بلند تختش روی از

 .  بخوابي دوباره نبینم.  بیايا زود.  پايین میرم دارم من -

 .  كنم خَفَت نیومدم تا برو -

 : فتمگ بلند صدای با.  بود آشپزخونه توی بانو ماه بار اين.  پايین اومدم دوباره و زدم در به لگدی

 .  بخیر صبح.  سالم -

 : گفت افتاد من به مهربونش نگاه

  ؟ بودی گذاشته كتری صبح تو.  ماهت روی به سالم -

 .  شدم بیدار زودتر.  بله -

 .  داشت هیوا كاش تورو خیزی سحر اين يكم -

 .  پايین میاد االن.  كردم بیدارش رفتم اتفاقا -

 !  عجب چه -

 روی و خودش سستي با و كشید ای خمیازه.  شد اضافه جمعمون به هم هیوا كه بود نگذشته چیزی

 : گفت بانو ماه.  گذاشت میز روی و سرش و انداخت صندلي

 .  ديديم زود صبح تورو ما مادر عجب چه -

 .  بانو ماه بخیر صبح -

 .  تنیس خوب نكن تنبلي ؟ شدن بیدار زود صبح خوبیه حس چه میبیني.  بخیر شمام صبح -

 : گفت و انداخت بانو ماه ی چهره به نگاهي و كرد بلند میز روی از و سرش هیوا

  ؟ بشمرم كاشي صبحها پاشم زود -

 : گفت بود نشده هیوا كالم ی طعنه متوجه كه بانو ماه

 .  كه خوابه از بهتر.  مادر آره -

 !  بود ديدني هیوا و بانو ماه كارای كال.  بود گرفته خندم
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 كرد بتعج صبحانه میز سر هیوا ديدن از.  اومد تازه نون با هم بابا باالخره كرديم صبر ساعتي نیم

 حتي.  خورديم هم كنار رو جمعي دست ی صبحانه يه.  بود حرفي كم آدم كال.  نگفت چیزی ولي

 هك كنم اعتراف میتونستم.  نداشت خوبمون جمع توی تاثیری هم هیوا ی وقفه بي های خمیازه

 !  داشتیم و صاف و آفتابي هوای يه صبح امروز ديشب بارندگي با انگار.  بهترم امروز

 هیوا بابا با خداحافظي از بعد.  داشت فروشي آهن ی مغازه يه.  سركار رفت بابا صبحانه از بعد

 فقط منم.  كردم بیدارش زودی اين به صبح چرا كه میكرد غرغر لب زير مدام.  شد ولو مبل روی

 : گفتم بانو ماه به رو.  نگفتم هیچي و زدم بهش نیشخندی

  ؟ كنم كمكت نداری خاصي كار بانو ماه -

 .  میپزم خودم كه ناهاره يه مادر نه -

 .  كن صدام داشتي كاريم باال میرم من پس باشه -

 مخود با.  شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از.  گذشتم كنارش از و انداختم هیوا به نگاهي نیم

 و عمه دختر از همه.  دادم تكون خودم واسه سری افسوس با"!  من ی مقبره سالم " كردم زمزمه

 بزن رجاد اتاق اين تو بشین هي تو.  شدن چیزی يه همشون فامیل تنبل پسرای تا بگیر عمو دختر

 . 

 ولي تممیگش آشنا اسم يه دنبال لیستم توی.  كردم باز و مسنجر سريع.  كردم روشن و كامپیوتر

 اهاشب میتونستم كه بود كسي تنها انگار.  بود كم چیزی يه نبود وقتي انگار.  نبود ازش خبری

 .  بزنم حرف

 صفحه روی مَهبُد اسم بستن نقش با رفتم سمتش به شد بلند موبايلم صدای.  بستم و مسنجر

 : دادم جواب سريع.  زدم لبخند

  سالم -

  ؟ خوبي خودم گل دايي دختر به سالم -

  ؟ چطوره عمه ؟ خوبه مهسا ؟ خوبین شما خوبم مرسي -

 .  پیشتون بیايم سر يه میخوايم ؟ اين خونه امروز.  نپرس هم پشت انقدر.  خوبن همه -
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 نچی پوست به نگاهم يهو.  میكردم بازی ناخونام با داشتم.  بودم دوخته چپم دست به و نگاهم

 : گفتم و كشیدم عمیق نفس.  افتاد دستم ی خورده

  ؟ میاد هم عمه.  بیاين حتما.  خوب چه -

 .  فعال.  میبینمت پس.  بیاد شايد آره -

 آثار میشد بازم ولي نبود صورتم بديه به.  افتاد دستم روی نگاهم دوباره.  شد قطع گوشي

 مشبا كه بگم هم بانو ماه و هیوا به تا شدم بلند جام از.  فكرا اين بیخیال.  ديد روش رو سوختگي

 .  داريم مهمون

***** 

 ومدها عمه ی خانواده كه میشد ای دقیقه ده.  بودم نگران بشم جمعي وارد میخواستم وقتي همیشه

 چتری.  كردم باز و موهام.  بودم كرده حبس و خودم اتاقم توی شدن حاضر ی بهانه به من.  بودن

 وممعل چیزی كمتر تا كردم پخش صورتم تو و موهام دستم با.  ريختم صورتم روی و بلندم های

 ولي . نبودن غريبه عمه ی خانواده البته.  میومد بدم اطرافیانم ترحم غرق و خیره نگاهای از.  باشه

 .  میكردن تحمل و زشت صورت اين بايد بود كه چي هر

 پله از و كردم بازش آروم.  گذاشتم در ی دستگیره روی و دستم.  كشیدم عمیق نفسای هم پشت

 : گفت بلندی صدای و لبخند با. افتاد بهم مهسا نگاه همه از اول.  رفتم پايین ها

 .  كردی قايم و خودت رفتي اومديم ما ديدی گفتم.  سالم به به -

 و رفت هام چتری سمت به دستم آگاه ناخود.  شدم معذب برگشت من سمت به نگاهشون همه

 در زور به كه صدايي با و زدم بهشون ای نیمه و نصفه لبخند.  كشیدمشون صورتم توی بیشتر

 : گفتم میومد

 .  سالم -

 : گفت مهربوني با عمه

 .  ينانمیگیر ما از خبر يه شماها نزنیم شما به سر يه ما.  ببوسمت بذار اينجا بیا دخترم سالم -

 زد اركن كمي و موهام بعد.  زد صورتم راست سمت به ای بوسه.  رفتم عمه سمت به دستپاچگي با

 زده خجالت.  زد تری محكم ی بوسه صورتم چپ سمت زشت و خورده چروك پوست روی و
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 لبخند . نمیزنه هم به و حالش پوست اين كه بفهمونه بهم میخواست انگار.  انداختم پايین و سرم

 . كردم پرسي احوال هم اونها با و برگشتم مهبد و عمه شوهر سمت به.  نشست لبام روی تلخي

 .  نشستم هیوا كنار جايي همه از آخر

 و عرقم از خیس دستای.  دستپاچم حد چه تا كه بود فهمیده اونم انگار.  دوخت بهم و نگاهش

 و گرفتمی گُر صورتم میشدم دستپاچه چیزی از وقتي.  بودم همینطور همیشه.  گرفت دستش توی

 .  انداختم زير به و سرم و پاشیدم روش به لبخندی.  مینشست عرق به دستام

 میوه خوش برای داشت.  انداختم مهبد به نگاهي چشم زير از.  گرفتن سر از و حرفهاشون دوباره

 : برگردوندم سمتش به و سرم میداد قرار مخاطب و من كه مهسا صدای با.  میكند پوست

  ؟ میكني چیكارا خانوم خوب -

 ! ؟ بود ديده برادرش به و من چشمي زير نگاه يعني

 .  بیكارم هیچ -

 .  كه بود نشستن خونه توی از بهتر.  میكردی كار اينا مهبد شركت توی میومدی خدا به -

 : گفت و انداخت بهم ناراضي نگاه هیوا

 .  نمیذاره بیرون خونه از و پاش خانوم اين میكني خسته و خودت فقط مهسا كن ول -

 .  ديگه جاست همین اشتباهتم -

 : گفتم و كردم قطع حرفشو.  میشد شروع نصیحتاشون داشت دوباره

  ؟ میكني چیكارا تو -

 ردنك تعريف مشغول هیجان با و سريع بشه پرسیده ازش سوال همین بود منتظر انگار كه مهسا

 .  میدوختم مهبد به و میگرفتم مهسا از و نگاهم گاه گه.  شد

 و باشه كنارم مهربون حامي يه مثل همیشه كه داشتم عادت.  بودم شده ناراحت توجهیش بي از

 .  بود شده بابام حرفای غرق انگار امروز ولي.  بزنه حرف باهام

 يصندل روی بانو ماه.  رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند هیوا و مهسا كنار از ببخشیدی با

 : گفتم كرد مستم سبزی قرمه عطر كشیدم بو.  میسابید زعفران و بود نشسته
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  ؟ نمیخوای كمك.  بانو ماه كردی چه -

  ؟ مادر داره چیكار گذاشتن خورشت ديگه ندارم كاری نه -

 : گفت و انداخت بهم نگاهي بانو ماه.  خوردم و ريختم آب خودم برای يخچال از

  ؟ میری راه میبیني هم رو جايي كنار بزن و زُلفیات جلو اين مادر -

 : گفتم.  گرفت خندم بانو ماه زدن حرف طرز از

  ؟ نمیاد بهم اينجوری -

 . شه باز دلم ببینمت كنار بزن اينارو فقط دخترم میاد بهت چي همه تو -

 : گفت لبخند با كنار زدم و هام چتری بانو ماه دل خاطر به

 .  شد باز دلم آخیش -

 لب زير.  میكردم نگاه بانو ماه دستای به داشتم هنوزم.  شستم و آبم لیوان.  گرفت شدت خندم

 مبه حواسش مهبد كه مخصوصا.  برم بقیه پیش نداشتم دوست.  میخوند شعری خودش برای

 !  نبود

 : شنیدم رو مهبد صدای هم بعد و سوت صدای

 .  بويي چه -

 مرتبشون بار چند دست با و.  صورتم جلوی ريختم و هام چتری سريع.  شدم معذب مهبد ديدن از

 .  نموند دور مهبد بین تیز چشمای از كار اين كه كردم

 : گفت بانو ماه به رو دوباره مهبد

 .  نداره حرف بانو ماه پخت دست گفتم همیشه.  امشب بخوريم شامي چه -

 : گفت و خنديد.  بود شكفته گلش از گل بانو ماه

 .  پسرم نكردم كاری -
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 اصد بیرون از رو بانو ماه عمه.  بودم رفتن و موندن بین.  بود شده تموم ها زعفران سابیدن كار

 و سرم من ولي اومد سمتم به.  مهبد و بودم مونده من حاال.  رفت عمه سمت به سريع اون و كرد

 : گفت و كرد قالب سینش روی و دستاش ايستاد روم به رو.  بودم انداخته پايین

  ؟ امشب معذبي انقدر چرا.  دختره هي -

 : گفتم.  زدم لبخند

 .  نیستم معذب -

 : گفت قبلش ولي بزنه كنار و هام چتری میخواست آورد نزديك و دستش مهبد

  ؟ هست اجازه -

 فسن بعد و زد كنار هارو چتری مهبد.  دادم تكون سری فقط.  میزد شدت به قلبم.  بودم دستپاچه

 : گفت كشید عمیقي

  ؟ میكني قايم موهات پشت و صورتت چرا ؟ نمیجنگي خودت برای چرا -

 : گفتم و زدم بهش كجي لبخند

 .  ببینه و صورت اين میخواد دلش كي -

  ؟ چشه مگه -

 .  میزني تكراری حرفای همیشه مهبد كن بس -

 : گفت.  انداخت باال و ابروش لنگه يه

 ننك قايم هیچي پشت و خودت.  هورامم من بگو همه به و جلو برو.  باش داشته نفس به اعتماد -

 نیستي حاضر خودت كه وقتي.  ندارم كم بقیه از چیزی بگو.  بجنگ صورتت و خودت برای تو. 

.  كنن قايم و خودت كه اينه حرفم فقط.  بجنگه تو خاطر به نیست حاضر هم ای ديگه كس بجنگي

 .  همین

 خدا.  گرفتم گاز زبونم. . .  بود من جای خودش اگه!  داد شعار.  برگشت سالن به و شد دور ازم

 .  باشه من جای نكنه

 .  رفتم سالن سمت به باالخره ولي رفتم كلنجار يكم خودم با
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 برام هم هیوا و مهسا بحثهای.  نشدم كالم هم مهبد با ديگه.  خورديم عمه ی خانواده با و شام

 روی از و هام چتری.  اتاقم به برگشتم دوباره.  رفتن مهمونا كه بود وقت دير.  نداشت جذابیتي

.  كشیدم دراز تخت روی.  بودم شده خسته بود چشمام توی موهام بس از.  زدم كنار صورتم

 .  بودم نزده حرف آراد با امروز.  افتاد كامپیوتر به گاهمن

 كرف مهبد به و بكشم دراز تختم روی جا همین میخواد دلم.  خستم.  بیخیال.  برگردوندم و سرم

 .  داری خنده حرف چه!  خودم برای بجنگم بايد میگفت.  حرفاش به.  كنم

 .  دمش خیره بود جلوم كه نامعلوم ی نقطه يه به.  گذاشتم دستم روی و سرم.  كشیدم دراز پهلو به

 . نمیكرد ترحم.  بود راحت خیلي.  بود مهبد راحتم گفت میشد كه پسری تنها با فامیل توی

 .  میومد خوشم ازش.  بود عادی رفتارش

 روی چروك و مرده پوستای اين ی همه و بردارم چاقو يه میشد كاش.  آوردم باال و چپم دست

 خودت.  ببريشون نخواستي خودت تو ".  زدن پوزخند بهم افكارم.  بِیُرم و صورتم و دست

 الیعم از هیچي تو.  نمیفهمي تو.  داشت درد خیلي " گفتم خودم با ".  برن بین از كه نخواستي

 احساسارو اين نگرفته زده پیوند پوست میگه بهت میاد دكتر يه وقتي.  نمیفهمي واجور جور

  " بود سخت برام بكشم زجر اين از یشترب نمیخواستم.  نمیفهمي

 االن عوض در.  میكردی تحمل " افتاد حرف به سرم توی صدای دوباره.  خوابیدم باز طاق دوباره

.  بگیره نفست مو همه اون زير و بريزی صورتت تو و موهات نبود الزم ديگه اونوقت.  بودی سالم

  ". . .  باشي تنها نبود الزم ديگه.  بجنگي چیزی برای نبود الزم ديگه

 دلم . بودم تنها واقعا ". . .  تنهايي " كردم زمزمه بود گذاشته ضعفم نقطه روی دست افكارم انگار

 دلم رفح دوباره فكرم.  بود زندگیم تو ديگه يكي میخواست دلم.  بیام در تنهايي اين از میخواست

 " مكرد تكرار دوباره لرزيد قلبم " ؟ باشه كنارت شرايط ی همه توی كه يكي ؟ مرد يه مثال " زد و

 به و سرم " ؟ خاص آدم يه شايد يا " زد حرف جام به فكرم دوباره.  شدم ساكت ". . .  ؟ مرد يه

 يخاص آدم هیچ.  باشه من با نمیخواست دلش كس هیچ.  كنم فكر نمیخوام.  دادم تكون طرفین

 به . كنن پر و تنهايیام كه.  باشن من با كه نمیخواستن هم خاص غیر آدمای حتي.  نمیخواست

 التماسای يا بابا های درخواست جلوی شايد.  میكردم عمل بايد واقعا شايد " كردم اعتراف خودم

 بشم وبخ میتونستم شايد میكردم تحمل ديگه يكم فقط اگه.  وايمیستادم نبايد عمل ی واسه هیوا

  ". . .  شايد. . . 
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 شدن خوب احتمال درصد 05 فقط بودن گفته دكترا.  نده خودت به الكي امید ".  بستم و پلكام

.  بزني جا داشتي حق.  نكني قبول داشتي حق تو.  نكن سرزنش و خودت الكي انقدر.  هست

 آرزوهات و خوشبختي ی قله از يهو كه.  بپاشونه هم از تورو دكتر حرف يه كه بود دردناك

 ".  كنه داغونت و پايین بكشونتت

 . . .  بود اينجا مهبد كاش. . .  بود دلم خواهش جورايي يه.  نبود اعتراف!  بود كنارم مهبد كاش

 

  دوم فصل

 

 : كردم صداش در پشت از.  زدم در به تقه تا چند

 .  ناهار هیوا -

 : گفت بلندی صدای با

 .  میام االن منم بخورين شماها -

 زچی برام.  شنیدم تلفن با و زدنش حرف صدای میگرفتم فاصله در از داشتم.  دادم تكون سر

 و شمگو وايستادم يكم و شدم كنجكاو شنیدم هیوا زبون از و خودم اسم وقتي ولي.  نبود عجیبي

 : میزد حرف داشت من مورد در اون ولي نبود درستي كار.  دادم گوش و چسبوندم در به

 .  باشم كنارش میخوام من.  نیست راه به رو زياد روزا اين هورام -

 : گفت دوباره كرد سكوت يكم

 زودتر میاد بدم من كردی فكر ؟ زدم و حرف اين كي من ؟ شدی منطق بي انقدر چرا!  كیوان -

  ؟ كنیم شروع و زندگیمون

 : گفت دوباره و داد گوش يكم.  كرد سكوت دوباره

 من.  میدوني و وضعیتش كه تو.  بذارم تنها و هورام ندارم دوست خودم ولي نداره حرفي بابا -

 با اينكه نه.  باشم كنارش هاش غصه و تنهايیاش توی پاش به پا دارم دوست.  خواهرشم

 .  بذارم تنهاش خودم خوشحالي و عروسي
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 صدای دوباره ؟ میزد كیوان به هیوا بود چي حرفا اين.  شده خراب سرم رو دنیا میكردم احساس

 : شنیدم رو هیوا

 الك اين از كنم مجابش بتونم كه وقتي تا حداقل ولي.  بمونم كنارش میخوام همیشه نگفتم -

 عنيي كني صبر خاطرم به يكم میخوام ؟ زياده خیلي من ی خواسته.  بیاد بیرون خودش تنهايي

 ؟ ندارم ارزش

 : گفت دوباره.  داد گوش ديگه يكم

 .  كیوان دارم دوست خیلي من نگفتم و اين من -

 هیچ بگو و احمق من ؟ كنه ترحم بهم میخواست هیوا.  نشنیدم هیچي ديگه.  شدم رد در كنار از

 !  منم هیوا عروسي افتادن عقب دلیل كه نمیكردم فكر وقت

 وشگ دلم ی خواسته به بار اين ولي.  كنم فرار میخواست دلم.  اومدم پايین سستي با ها پله از

 : گفت و انداخت صورتم به نگاهي بابا.  نشستم میز سر.  ندادم

  ؟ كردی صدا رو هیوا -

.  نمیكنن ترحم بهم خانوادم حداقل میكردم فكر.  بود بغض پر گلوم.  دادم تكون سر گیجي با

  ؟ بكنه و كار اين خاطرم به بخواد هیوا كه بود چم من مگه اصال

 انوب ماه كه سوپي به فقط من ولي شدن خوردن مشغول.  بود نشسته میز ی ديگه سمت بانو ماه

.  نشست من كنار جايي و اومد پايین ها پله از خوشي سر با هیوا.  بودم زده زل بود كشیده برام

 بتونه هك كنه صبر ديگه يكم كه كنه قانع و كیوان بود تونسته و بود شده حسنه روابطشون انقدر

 به راچ نمیدونستم.  بودم كرده مشت و بود پام روی كه چپم دست.  كنه ترحم خواهرش به بیشتر

 ناراحت و من عروسیش خبر كرده فكر شايد.  كنن رفتار اينجوری باهام كه میدن اجازه خودشون

 شمامچ تو اشك.  میكردم حسودی بهش بايد نمیخواد قیافه اين با و من كسي چون شايد.  میكنه

 .  بود زده حلقه

 : گفت خوشي سر با هیوا

 .  رسوند سالم همه به كیوان -

 : گفت بگیره باال و سرش اينكه بدون بابا
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 .  باشه سالمت -

 : گفت تعجب با و انداخت بودم نزده غذام به دست كه من به نگاهي بانو ماه

  ؟ هورام نمیخوری چرا -

 شدم وفقم يكم.  بدم بانو ماه به جوابي بتونم تا بدم قورتش كردم سعي.  بود گرفته و گلوم بغض

 : گفتم. 

 .  اتاقم میرم.  سیرم -

 سرعت به.  ندادم محل.  میكردم حس خودم روی و متعجبشون نگاهای.  شدم بلند جام از سريع

 .  بدن نشون العمل عكس خودشون از ندادم اجازه حتي.  باال رفتم هارو پله

 در لحظه همون.  صورتم رو بريزن اشكام دادم اجازه انداختم تخت روی و خودم رسیدم اتاقم به

 آروم و در.  كنم خفش دستام با میخواست دلم.  بود هیوا.  باال گرفتم و سرم شد باز شتاب با اتاق

 : گفتم فرياد با كه سمتم بیاد میخواست بست

 .  ببینمت نمیخوام.  بیرون برو -

 : گفت آرومي صدای با.  بود شده گرد تعجب از چشماش

  ؟ هورام شده چي -

 : گفتم و نشستم تخت روی

 .  بیرون برو میگم ؟ نشنیدی و صدام -

 .  ريختي هم به يهو كه شده چي بگو بهم آخه -

 : گفتم فرياد با حال همون در.  بردم در سمت به و گرفتم و بازوش.  شدم بلند جام از كامل

  ؟ نمیفهمي ببینمت نمیخوام -

 : گفت داشت نگهم و آورد در دستم تو از و بازوش

 .  بزن و حرفت آدم مثل ؟ میاری در بازی ديوونه چرا ؟ كردی قاطي ؟ چته معلومه -

 : گفتم رفتم در كوره از يهو
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 عقب و عروسیت داری من به ترحم خاطر به و احمقي انقدر كه ؟ تو يا ديوونم من ؟ ديوونم من -

 كه دبختمب انقدر من ؟ میگفتي كیوان به بود چي پالها و پرت اين ؟ نمیفهمم میكني فكر ؟ میندازی

  ؟ كني ترحم بهم بايد تو

 تازه انگار.  بود هیوا ی شرمنده چشمای به نگاهم.  میگفتم هم سر پشت خودم برای داشتم

 : گفت و پايین انداخت و سرش.  شدم شاكي چي برای بود فهمیده

 .  همین.  باشم كنارت میخواستم فقط من.  كنم ترحم نمیخواستم من -

 اشيب كنارم میخوای تو ؟ فهمیدی.  باشي كنارم تو كه ندارم احتیاجي هیچ من.  نگو دروغ انقدر -

 من درد میفهمي چه تو.  خودت زندگي سراغ برو ؟ میاد بر ازت كاريم مگه ؟ كني چیكار برام كه

  ؟ چیه

 : گفت.  كنه آرومم كرد سعي

 . نبود میكني فكر تو كه چیزی اون منظورم كن باور.  خواهری باش آروم تو هورام باشه -

 هر كه.  بشي پاسوزش بايد كه داری بدبخت خواهر يه بگي میخوای.  فهمیدم و منظورت خوب -

 .  بیاری روش به و كوفتیش وضعیت و كني ترحم بهش لحظه

 : گفت بود زده حلقه چشماش تو اشك

 .  نبود اين منظورم من -

 : زدم داد تر بلند و گرفتم در سمت به و اشارم انگشت

 .  بیرون برو من اتاق از -

 خاطر به میكردم احساس.  بیرون رفت اتاق از حرفي هیچ بدون ولي.  بود افتاده هق هق به هیوا

 .  میسوخت گلوم زدم كه فريادايي

 بود اين خاطر به چیز همه ؟ كنه رفتار اينجوری من با كه میده اجازه خودش به هیوا چرا نمیدونستم

 من ولي.  كنه مادری برام كه میدونست موظف و خودش انگار ؟ بزرگتره ازم سال دو كه

 .  باشه خواهرم میخواستم باشه مادرم اون نمیخواستم
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 بد و كوله و كج پوست.  كشیدم صورتم روی و برداشتم دستمال.  بود شده خیس اشك از صورتم

 ورتمص ديگه.  كشیدم پوستم روی محكم و دستمال عصبي حالت با.  بود دستم زير صورتم ريخت

. .  هدوبار.  كشیدم شدم خشك پوست روی و دستمال بازم.  نبودم بردار دست من ولي نبود خیس

 يه و دستمال.  بود افتاده سوزش به پوستم.  كنم پاك و صورتم میشد كاش.  دوباره. . .  دوباره. 

 .  بودم دويده رو طوالني مسیر يه انگار.  بود افتاده شماره به نفسام.  كردم پرت گوشه

 جوریاون هیوا با نداشتم دوست.  بود اومده سراغم به پشیموني.  كردم قايم دستام بین و صورتم

 .  هورام دلي سنگ تو چقدر. . .  میومد يادم كه گريونش صورت.  بزنم حرف

 و باهاش كردن قهر طاقت.  هیوا پیش برم میخواستم.  رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جام از

 .  موند دستگیره روی دستم.  شنیدم بیرون از رو بابا و هیوا صدای.  نداشتم

 .  نیست مهمي چیز.  میشه بهتر حالش.  باشه تنها بذارين فعال -

 بي.  تمبرداش دستگیره روی از و دستم.  نگفت بابا به و ناراحتیم دلیل هیوا كه شدم خوشحال چقدر

 .  نشستم كامپیوترم پشت آگاه خود نا بعد.  رفتم راه قدم چند اتاقم توی هدف

 : داد پیغام سريع آراد.  كردم باز و مسنجر

 .  كردين باز و مسنجرتون اين و كردين رنجه قدم عجب چه ؟ شما چطورين.  سالم به:  آراد

 .  سالم:  سرخ بانوی

 ردهخو و انگشتات گربه ببخشید نه نه ؟ خورده و زبونت گربه نبودی مدت اين.  حرف كم چه:  آراد

  ؟ میكني تايپ كم كه

 : نوشتم براش.  بودم دمغ.  نیومد لبم روی لبخندی هیچ من ولي.  زد خنده شكلك

 .  نیومده دستام سر باليي هیچ:  سرخ بانوی

  ؟ پكری پس.  ممممم.  كنم فكر بذار:  آراد

 : گفتم و كشیدم عمیقي نفس.  خال وسط بود زده

 پكرم آره -

 .  شي سبك بیرون بريز.  كن دل و درد خود:  آراد
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 زندگیش ی همه از خواهرت اون بعد.  داری خواهر يه كن فرض ؟ بگم بايد چي خوب:  سرخ بانوی

  ؟ میده دست بهت حسي چه تو.  كنه ترحم تو به بخواد كه بزنه

 : میكرد تايپ داشت.  بست نقش صفحه روی رنگ آبي پیغام دوباره

 اينكه دوم.  باشه میگي تو كه چي هر يا ترحم نمیتونه پس.  خواهرمه اون خوب اينكه اول:  آراد

  ؟ افتاده اتفاقي مگه ؟ كنه ترحم بهت بايد چي ی واسه

 از يهیچ آراد كه نبود يادم اصال!  نوشتم چي نفهمیدم كه بودم دمغ انقدر.  شدم حرفام متوجه تازه

 : گفتم دستپاچه!  نمیدونه من زندگي و ظاهری وضعیت

 هبزرگتر اينكه خاطر به من خواهر اين آخه.  گفتم همینجوری.  نشده چیزی بابا نه:  سرخ بانوی

 حمتر بهم داره نداريم مادر اينكه خاطر به میكردم فكر كم كم ديگه میاره در بازی مهربون زيادی

 .  میكنه

 چه اصال.  بگم صورتم از چیزی آراد به نمیخواست دلمم ولي.  بگم دروغ نمیخواست دلم!  دروغ

 میكنه كرف كه باشه كسي تنها اون بذار.  ببینیم همديگرو نبود قرار كه ما ؟ بدونه كه داشت دلیلي

 .  معمولیم ديگه دخترای مثل من

 : گفت و زد خنده شكلك

 هك بزن سر كوفتیت مسنجر اين به زود به زود الكي خیاالی و فكر جای به.  ای ديوونه تو:  آراد

 !  نپُكه تنهايي از دلمون

 .  میكنم سعي:  سرخ بانوی

 منم.  بنويسه كتاب يه میخواد دلش اينكه از.  میگفت روياهاش از زدم حرف آراد با ديگه يكم

 .  منم میخونه و میخره و كتابش كه كسي اولین گفتم.  كردم تشويقش

 ديدم كه اومدم خودم به وقتي.  بود رفته يادم و ظهر اتفاقای كل آراد حرفای و ها شوخي بین

 آراد از و دادم حركت راست و چپ به و گردنم.  میزنم حرف باهاش دارم ساعته 6 نزديك

 دراز تخت روی و شدم بلند جام از.  صندلي روی بود شده خشك بدنم ی همه.  كردم خداحافظي

 .  كشیدم
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.  كردم باز هم از و پلكام گوشیم اس ام اس زنگ صدای با.  بستم و چشمام لحظه چند برای

 : بود نوشته بود مهبد.  انداختم گوشي ی صفحه به نگاهي

 میكنمن قبول هم رو نمیشه و نه.  جايي ببرمت میخوام بپوش لباس.  دنبالت میام 2 ساعت امروز -

 .  میبینمت.  باشي آماده ساعت راس بهتره پس. 

 قصد.  كردم وحشت بیرون برم خونه از بخوام اينكه فكر از.  زدنش حرف بود دستوری چقدر

 .  نمیرفتم باهاش میكشتم و من اگه حتي.  برم جايي مهبد با نداشتم

***** 

.  بود 2 انداختم اتاقم ديواری ساعت به نگاهي كتاب باالی از.  زدم ورق و بود دستم تو كه كتابي

 كتاب های كلمه به و چشمم.  برم جايي نبود قرار كه من.  بگیرم نديده و ام دلهره كردم سعي

 ماه و شد باز اتاقم در.  بود ساعت شمار ثانیه كردن تیك تیك پیش حواسم مدام ولي.  انداختم

 : گفت و انداخت من به نگاهي.  بود گرفته زانوش به و دستش.  شد اتاقم وارد زنون نفس بانو

  ؟ میزنم صدات دارم پايین از ساعته يه نمیشنوی مادر -

 : گفتم گذاشتم كنار و كتاب

  ؟ نمیكنه درد زانوتون شما مگه ؟ باال اومدين پله همه اين چرا.  نشنیدم نه -

 .  كه نداشتم چاره ندادی جواب زدم صدات چي هر خوب -

  ؟ شده چیزی -

 .  دنبالت اومده مهبد آقا -

 : گفت تعجب با افتاد لباسام به نگاهش تازه انگار

.  كن نتت چیزی يه برو زود.  دنبالت میاد گفته بهت میگفت كه مهبد آقا ؟ نیستي حاضر كه تو وا -

 .  ايینپ رفتم من.  بدو.  میمونه منتظرت گفت ماشین تو نیومد هم تو حتي.  بمونه منتظر زشته

 : گفتم سريع

 .  بانو ماه -

 .  برگشت سمتم به
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 .  نمیام من بگین بهش -

 : گفت بانو ماه.  بدم نشون مشغول و خودم كردم سعي و برداشتم و كتابم دوباره

 ناي كنج آدم واال.  بخوره كلت به باد يه بیرون برو.  اتاق اين ی گوشه يه كردی كِز همش چیه -

 . میای بگم رفتم من.  نیار بهونه.  میپوسه اتاق

 : شدم بلند جا از

 .  نمیرم من بانو ماه -

 : گفتم تر بلند.  بیرون رفت اتاق از بده بهم جوابي يا كنه توجهي من به اينكه بدون بانو ماه

 .  نمیاما كه بگي بهش بانو ماه -

 هبدم ی شماره و برداشتم و موبايلم.  بری بايد نخوای بخوای كه يعني اين.  بهم نداد جوابي بازم

 : گفت سالم بدون و برداشت و گوشي.  گرفتم و

 .  ديگه پايین بیا بدو.  كشید طول چقدر -

 ؟ میام كه گفتم بهت كي من -

 .  بیای بايد گفتم.  نه يا میای كه بودم نپرسیده ازت من -

 .  خونتون برگرد.  نمیام من-

 میام من نیومدی اگه هیچ كه اومدی اگه ديگه دقیقه 10 تا.  شو حاضر سريع.  هورام نشو لوس -

 .  پايین میارمت زور به و باال

 و انتوم كه همینطور.  رفتم لباسام كمد سمت به اختیار بي ولي.  شدم عصبي.  كرد قطع و گوشي

 ویكش توی از و كوچیكم ی آينه.  پوشیدم و لباسام سريع.  میكردم غر غر آوردم مي در و شلوارم

 شال و ريختم صورتم جلوی همیشه مثل و موهام از دسته.  گرفتم خودم مقابل و آوردم در میزم

 هب رو كسي اقل حد.  نبود بد.  كنه قايم خودش تو و صورتم كه كردم سرم طوری رنگمم مشكي

 .  نمینداختم وحشت

 هب حوصلگي بي با و بود كرده مچاله و خودش مبل روی هیوا.  رفتم پايین رو ها پله سالنه سالنه

 اونجا بانو ماه بود معلوم كه میومد آشپزخونه از هم صداهايي و سر يه.  بود زده زل تلويزيون
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 وت پشیموني يكم هنوزم.  پايین انداختم و سرم.  شد بلند مبل روی از ديدنم با هیوا.  مشغوله

 : گفت آرومي صدای با هیوا!  بود تند حد از زياد برخوردم.  بود وجودم

  ؟ بیرون میری مهبد با -

 : گفتم لب زير.  باال گرفتم و سرم

 .  آره -

 : گفت اومد نزديكم و زد بهم جوني كم لبخند

 .  بگذره خوش بهت -

 : گفت و كرد مرتب و شالم يكم دستش با.  نگفتم چیزی

 .  آورديش صورتت تو چقدر -

 : گفتم.  افتاد شالم روی از دستش.  برداشتم عقب به قدم يه

 .  خداحافظ.  بهتره اينجوری -

 .  خداحافظ.  راحتي جور هر باشه -

.  بود منتظرم ماشین توی مهبد.  بیرون زدم خونه از و كردم خداحافظي هم بانو ماه از جا همون از

 غولمش كوچه توی همسايمون های بچه از تا چند فقط.  بود خلوت نسبتا.  انداختم كوچه به نگاهي

 .  بودن بازی

 : گفت و كرد بهم نگاهي.  هم تو كشیدم و اخمام و شدم مهبد ماشین سوار سريع

 .  اخمالو سالم -

 .  بیاد جايي باهات میكني مجبور و كسي باشه آخرت بار -

 : گفت.  افتاد لرزه به هاش خنده با منم قلب.  خنديد

 ؟ بريم.  هست كه همینه -
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 چشمای با هیوا.  افتاد خونمون ی پنجره به چشمم.  دادم تكون سر فقط و گرفتم ازش و نگاهم

 از وقتي دادم قول خودم به.  امروز كردم اذيتش چقدر ؟ بودم بد انقدر چرا.  میكرد نگاهم نگران

 . بیارم در دلش از حتما برگشتم بیرون

 : گفتم.  انداختم زير به و سرم من و آورد در حركت به و ماشین مهبد

  ؟ میری كجا -

 . زد حرف بشه كه جا يه -

 ؟ حرفي چه -

 .  نكن عجله -

 : گفت و داشت نگه پارك يه جلوی رفتیم كه يكم.  شدم ساكت و كردم پوفي

 .  شو پیاده -

 : گفتم من من با.  بود شلوغ حسابي.  چرخید پارك روی نگاهم

 .  ديگه جای يه برو -

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه يه

 ؟ چشه اينجا مگه ؟ چرا -

 .  كردم نگاه التماس با بهش

 .  برو اينجا از فقط -

 .  هورام شو پیاده -

 .  شلوغه خیلي اينجا -

 .  شو پیاده.  باشه خوب -

 : گفت و كرد باز برام و ماشین در شد پیاده خودش.  ندادم خودم به تكوني من ولي

 .  نكني تلف و وقت و شي پیاده كه بهتره.  نمیرم ديگه جای هیچ اينجا از من -
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 : گفت مهبد.  كشیدم صورتم تو بیشتر و شالم.  شدم پیاده ناچار

 جلب ربیشت اينجوری.  هستي شكلي چه ببینه كنه زوم تو صورت رو نمیاد كسي.  نترس انقدر -

 .  میكني توجه

 پايین و سرم انقدر.  میرفتم راه دنبالش افتاده زير سر و لرزون قدمای با.  ندادم بهش جوابي

 وت اخماش.  گرفتم باال و سرم.  بهش خوردم محكم.  ايستاده مهبد نشدم متوجه كه بودم گرفته

 : گفت بود هم

 .  بشین بیا.  وقتاست همین واسه پايین ننداز انقدر و سرت میگم وقتي -

 و لوغيش مركز كه بود كرده انتخاب رو جايي دقیقا.  نشستم.  میكرد اشاره نزديكا همون صندلي به

 : غريدم لب زير.  بود آمد و رفت

  ؟ نبود بهتر اين از جا -

 ؟ داری اينجا با مشكلي تو -

 : كردم زمزمه لب زير

 ! كن خورد اعصاب -

 : گفت خنديد

  ؟ بود فحش -

 : گفت.  ندادم بهش جوابي

 .  بودی كرده قاطي حسابي امروز شنیدم -

 : كردم نگاهش و گرفتم باال و سرم

 .  كنه پخش خبرارو بلده خوب هیوا به آفرين -

 .  نیست جديدی خبر ديگه كه تو بازيای خُل -

 : رفت هم تو اخمام

  ؟ میگي بهم داری بیراه و بد انقدر كه كردم چیكار بگي میشه -
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 : گفت شد جدی

  ؟ میكنن ترحم بهت دارن عالم و آدم میكني فكر چرا -

 .  هیوا مخصوصا.  میكنن ترحم بهم همه ؟ اينه از غیر مگه -

  ؟ میكني مقايسه ترحم با اونو محبت ؟ كنه ترحم خواهرش به كه ديدی و كي.  خواهرته اون -

 .  ترحمه.  نیست محبت اين -

 و شلوغ جمعهای توی.  خونه تو میكني حبس و خودت.  میشي باعثش خودت باشه ترحمم اگه -

 اعثب كه ايناست.  میكني قايم و خودت.  میدی نشون خور سری تو و خودت.  نمیشي حاضر پلوغ

 .  كنه ترحم بهت كسي میشه

 : رفتم در كوره از

 ؟ بزني حرف اينجوری باهام میتوني چجوری ؟ بگي اينارو بهم كه بیرون آوردی و من -

  ؟ اشب آروم تو توئه با حق بگم مثال يا ؟ كنم ترحم بهت موقعیتت خاطر به میخوای نكنه ؟ چیه -

 : اومد حرف به دوباره.  بودم مونده مات كردم سكوت

 .  كنن ترحم بهت كه میخوای خودتم تو.  ديدی -

 اصال ؟ كني زندگي عادی و بذاری من جای و خودت میتوني ؟ میدوني چي من زندگي از اصال تو -

  ؟ میدوني و من مثل يكي درد

 : گفت و برد باال و صداش

 روی كه میكني نگاه بقیه دست به و میشیني گوشه يه همش كه ضعیفي دختر يه تو میدونم آره -

 به هديگ كن بس.  میزني هم به و آدم حال كه میگیری كم دست و خودت انقدر.  بشه كشیده سرت

  ؟ زنيب بايد كردنتم زندگي قید اينجوريه صورتت چون ؟ كمتره بقیه از چیت تو مگه.  بیا خودت

 و مشكوك های چهره.  میكردم نگاه اطرافمون به وحشت با.  میرفت تر باال صداش لحظه هر

 ولي مهبد.  بودم كرده وحشت هم بودم معذب هم.  میديدم خودمون روی و مردم ی خیره نگاهای

.  بودم انداخته پايین و سرم.  نمیشنیدم و صداش حتي ديگه نبود كس هیچ به حواسش
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 شمچ ديگرون تفاوتای به كه بود عادتشون همه.  كنم توجه جلب بیشتر صورتم با نمیخواستم

 .  بدوزن

 : گفت مهبد

 .  نگیر پايین و سرت انقدر ؟ ساكتي چرا -

 .  شدم خیره صورتش به اخم با.  باال گرفتم و سرم

 .  خونه برم میخوام.  میكنم چیكار من كه نداره ربطي تو به -

 .  نشده تموم حرفام هنوز -

 .  نیست مهم برام -

 من رفتگ و نگاهش كه كسي اولین كشید طول ثانیه چند.  میكرديم نگاه همديگرو اخم با جفتمون

 حالتي و تعجب با و بود ايستاده مهبد پشت كم ی فاصله تو كه افتاد زني به نگاهم عوض در.  بودم

 اب.  رفته كنار صورتم روی از موهام كه فهمیدم تازه.  شده خیره من به ناراحتي و دلسوزی بین

 وت اشك.  دويدم ماشین سمت به و ريختم صورتم توی نامنظم و هام چتری دوباره دستپاچگي

 مگه ؟ باشم راحت نمیذاشتن چرا.  بودم خودم برای بودم كه چي هر من.  بود زده حلقه چشام

  ؟ خواستم ازشون چیزی

 از . بود كردم تار و ديدم اشك.  میدويدم بهش توجه بي ولي میشنیدم سرم پشت و مهبد صدای

 و من هك بودن پاهام فقط میرم كجا دارم كه ببینم نمیذاشت بود صورتم توی كه موهايي هم طرفي

 .  میبردن جلو به

 محكم و شد سست زانوهام.  كردم برخورد جسمي يه به كه ديدم و اومدم خودم به لحظه يه

 : شنیدم سرم باالی از رو صدايي.  زمین خوردم

  ؟ خانوم ؟ شد چي ؟ خوبین خانوم -

 : گفت مهبد.  بود پايین هنوز سرم.  شد تر نزديك مهبد صدای

 .  شو بلند بگیر و دستم ؟ خوبي هورام -
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 ودمب كرده برخورد بهش كه مردی سمت به ناخودآگاه نگاهم.  كرد بلندم جام از و گرفتم و دستش

 شدممی معذب داشتم دوباره.  خوند صورتش تو و تعجب میشد.  میكرد نگاه بهم داشت اونم.  افتاد

 هك همینطور و نشست لبش روی لبخندی.  شد عادی و كرد عوض و نگاهش حالت سريع اون ولي

 : گفت میكرد نگاهم

  ؟ خوبین ؟ نشد كه چیزيتون -

 : گفتم و كردم مرتب صورتم روی و موهام بار چند.  كردم مرتب سرم روی و شالم

 .  خوبم بله -

 : گفت پسره به رو مهبد

 .  آقا شرمنده -

 : گفت لبخندش همون با پسره

 .  شرمنده دشمنتون -

 : گفت من به رو بعد

 .  شدما سبز راهتون سر يهو ببخشید -

 ازهت طرفش خوردم قِل بولینگ توپ عین يهو من! ؟ بود ديوونه.  نشست لبام روی محوی لیخند

 خنده با من جای به مهبد بگم چیزی كه نمیچرخید زبونم.  میكرد هم خواهي عذر بود وايستاده

 : گفت بهش

 .  حرفیه چه اين -

 .  خداحافظ.  شرمنده بازم حال هر به.  نبود حواسم منم میگم جدی -

 انگار.  كرد باهاش طوالني خداحافظي و داد دست باهاش مهبد.  كردم خداحافظي باهاش لبي زير

 باعث خوشرويیش و غش و غل بي رفتار چند هر.  بودن هم ی ساله چند و چندين دوست واقعا

 .  نكنه باهاش غريبگي احساس آدم میشد
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 يكس دنبال انگار.  میچرخوند اطراف به و سرش.  بود بلند قد.  میكردم نگاه و رفتنش داشتم

 خودم به مهبد صدای با.  بود جذاب باشه خوشگل اونكه از بیشتر.  نبود بد چهرش.  میگشت

 : اومدم

  ؟ نمیشي سوار -

 سوار حواسي كم با و كردم پوفي ؟ بودم رسیده ماشین به كي.  برگردوندم طرفش به و سرم

 .  میدويدم چي برای كه نمیومد يادم اصال.  شدم ماشین

 : گفت.  شد سوار هم مهبد

 .  نيك فكر بهشون يكم بهتره.  هستم حرفم سر هنوزم ولي.  دارم قبول خودمم.  رفتم تند يكم -

 تيح يا.  نكشید عقب و خودش يهو.  نترسید چهرمم از حتي اون.  دادم تكون سر براش گیجي با

 بهش اونم خوب كه.  خورد جا اولش فقط.  بود عادی زيادی.  نگرفت دلسوزی بوی و رنگ نگاهش

 .  میدم حق

 : ريخت هم به و افكارم مهبد صدای دوباره

 . . . و شام میخواستم ؟ خونه برم -

 : گفتم آروم كردم قطع و حرفش

 .  خونه برم میخوام -

 هبدم صدای ديگه كه جايي.  كنم فكر كه میخواستم و جايي فقط نبود عصبي يا ناراحت لحنم

 .  نريزه هم به و فكرام

 : گفت و داد تكون سر مهبد

 .  باشه -

 : گفت دوباره و كرد مكث يكم

  ؟ ناراحتي ازم -

 : گفتم و برگشتم سمتش به
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 .  نیستم ناراحت نه -

  ؟ ساكتي چرا پس -

 .  میكنم فكر حرفات به دارم -

 انقدر پسر اون رفتار خاطر به انقدر چرا واقعا.  بود مهبد نمیكردم فكر كه چیزی تنها به!  دروغ

 نداد عذابم نگاهش با كه همین ولي نمیديدمش ديگه وقت هیچ شايد ؟ بودم شده زده هیجان

 : گفت دوباره مهبد.  داشت فرق پارك توی زن اون با چقدر.  بودم ممنون ازش

.  انتهنگر فقط اون.  بیار در دلش از خونه رفتي.  مقصره كه میگفت همش.  بود ناراحت خیلي هیوا -

 .  داره دوست خیلي

 گیمزند تو كه دوستي تنها.  بود چیز همه برام اون.  داشتم دوست خیلي رو هیوا منم.  میدونستم

 .  بود هیوا داشتم

 .  میكنم و كار اين حتما -

 : گفت كرد نگاهم تعجب با مهبد

 !  دادما شو و شست و مغزت.  خودم به ايول.  دقیقه چند توی شدی عوض چقدر -

 شايد . كنه بهتر و حالم تونسته كه كنه افتخار خودش به گذاشتم.  نگفتم چیزی.  گرفت خندم

.  بودن جور يه رفتاراشون كه همه.  میكردم آمد و رفت جامعه توی بیشتر بايد.  بود اونا با حق واقعا

 .  میكردم فكر بهش بايد.  نداشتن ترحم قصد كه همه

 : گفتم داشت نگه خونه جلوی مهبد

 .  بمون پیشمون شام -

 : گفت و كشید صورتش به دستي

 .  برسون سالم همه به.  میرم ديگه نه -

 .  خداحافظ طور همین توام -
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 یزیچ از تر نگران هیوا انگار.  شد باز در بذارم زنگ رو و دستم اينكه از قبل.  رفتم خونه سمت به

 ردنشگ دور و دستم.  شد تنگ براش دلم يهو.  بود منتظرم نگرانش نگاه با.  میكردم فكر كه بود

 : گفت بغض پر صدای با.  كرد بغل محكم منو اونم كاشتم گونش روی ای بوسه و كردم حلقه

 . . .  امروز كن باور هورام -

 : گفتم آروم.  گذاشتم شونش رو و سرم پريدم حرفش بین

 .  بود شده تنگ برات دلم.  نگو هیچي -

 .  خواهری همینطور منم -

 لحظه همون ولي.  كشیدم خجالت خودم از دوباره.  بود اشك پر چشماش شدم خدا ازش وقتي

 .  بشم ای ديگه هورام كه كردم اراده

**** 

  ؟ چیه قیافم مورد در ذهنیتت ببینم دارم دوست خُب:  آراد

 . بزنم حدس نمیاد خوشم:  سرخ بانوی

 .  كه نداره كاری.  ديگه بگو:  آراد

 .  بگو اول تو خوب:  سرخ بانوی

 .  بگیا من از بعد بايد توام ولي باشه:  آراد

 : بود ها بچه عین گرفت خندم

  میگم منم.  باشه:  سرخ بانوی

 خرهباال.  كردم صبر و خوردم و بود كنارم كه بستني از قاشق يه.  میكرد تايپ داشت كردم صبر

 : نوشت

 سليع آره.  عسلي مثال يا مشكي شايد چشمات.  باشه خرمايي بايد موهات میكنم فكر خوب:  آراد

 .  باشي تُپُل بايد يكمم.  باشه متوسط قدت كنم فكر.  میاد بهت بیشتر

 : نوشتم براش.  افتادم سُرفه به و گلوم تو پريد بستني خوندم كه و اينجاش
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  ؟ تُپُلم من كني فكر كه شده باعث چي:  سرخ بانوی

 .  توئه نوبت حاال.  ديگه حدسه نمیدونم:  آراد

 .  میگم و حدسیاتم بدجنسي با منم بدجنسي خیلي تو:  سرخ بانوی

 .  بود خوب گفتم كه رو چیزايي اون ی همه من.  باش بین واقع نكن زني جر:  آراد

  ؟ نمیشي ناراحت خِپِل بگه تو به يكي:  سرخ بانوی

 .  خنديدم خِپِل لفظ از خودمم.  زد برام خنده شكلك

 .  نیست بد خِپِل نظرم به داری اصرار اگه البته.  تُپُلي يكم گفتم فقط خِپِل نگفتم من:  آراد

 .  كچلي كوتاهِ قد چاقِ پسر يه تو منم نظر به پس ؟ ديگه اينجوريه:  سرخ بانوی

 : گفتم زد خنده شكلك دوباره آراد

 .  بخندم تو به میشه منم نوبت.  بخند:  سرخ بانوی

 وم اصال.  گفتیم كه همیني دشمنام مرگ به.  میخندم حدسیاتت به نمیخندم تو به جدی:  آراد

 .  حدسیاتت با نمیزنه

 .  میدونستم اولشم از.  شناسم آدم كال من:  سرخ بانوی

 .  میزنم ديگم حدس يه آهان.  آفرين بابا:  آراد

 .  میدوني خودت بگي پرت و چرت اگه خدا به:  سرخ بانوی

 .  باشي زده قرمزم لب رژ يه میزنم حدس.  چیه پرت و چرت بابا نه:  آراد

 : گفتم گنگي با

 ؟ داشت ربطي چه -

 .  میندازه قرمز لب رژ ياد و من!  سرخ بانوی.  میگم آيديت خاطر به:  آراد

 در چیزی نداشتم حق ولي.  بود ای ديگه چیز خاطر به سرخ بانوی.  خنديدم تلخ منم.  خنديد

 : نوشتم براش.  بگم موردش
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 .  گذاشتم همین خاطر به فقط توئه با حق آره -

 .  همینه احتماال.  باشه نمیتونه ای ديگه چیز خاطر به:  آراد

 .  ديگه كردم تايید منم:  سرخ بانوی

 .  بگو من مورد در و نظرت جدی حاال:  آراد

 .  برم بايد فعال.  میگم بعدا:  سرخ بانوی

 .  میری در میندازه گل بحث تا:  آراد

 : گفتم گرفت خندم

 .  بعد تا.  نزن غر -

 .  بای.  میكنم سعي:  آراد

 خوب.  ردممیك فكر آراد حرفای به.  آشپزخونه تو ببرم تا برداشتم و بستنیم ظرف.  بستم و مسنجر

 وهقه نه بود عسلي نه چشمام ولي.  بود نگفته و بودنش فِر البته.  بود زده حدس درست و موهام

 كرده فكری چه واقعا.  گرفت خندم دوباره يهو.  بودنم تُپُل مورد در ولي.  بود طوسي چشمام.  ای

  ؟ تُپُلم من میگفت كه بود

 به و بستنیم ظرف.  میكردن كل كل هم با داشتن معمول طبق بانو ماه و هیوا رسیدم آشپزخونه به

 : گفت غرغر با هیوا.  شدم شستنش مشغول و بردم ظرفشويي سینك سمت

 داره دوست فرنگیارو غذا همین میشناسم تو از بهتر و شوهرم من بابا برم قربونت جون بانو ماه -

 . 

 : گفت تعجب با و گذاشت لبش روی و دستش بانو ماه

 كه غذاها اين.  زشته دختر ؟ دارن دوست فرنگي غذا باباشم و مامان ؟ نفره يه اون فقط مگه وا -

 .  نمیگیره و آدم دل

 .  باش نداشته غذاها به كاری اصال.  كن استراحت برو تو بانو ماه -

 .  بدی همه خورد به فرنگیا غذا اين از نمیذارم ؟ میشه مگه -
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 .  لجبازی تو چقدر بانو ماه وای -

 ههمیش.  گرفت خندم منم خندش از.  خنديد مندانه پیروز بانو ماه رفت بیرون آشپزخونه از هیوا

 بازلج و سركش شخصیت ولي داره دوستش چقدر میدونستم.  كنه كل كل هیوا با داشت دوست

 : گفتم و رفتم كنارش.  بشه ترغیب باهاش كل كل برای بانو ماه میشد باعث هیوا

  ؟ بود چي سر بحث -

 : گفت میكرد خورد پیاز كه همینجوری

 .  گرفتم جلوشو بده كشتن به پختنش غذا با و هممون امشب میخواست مادر هیچي -

 : گفتم شد تر شديد خندم

 .  رفت كجا هیوا ببینم برم -

 هداد لم ها راحتي روی كه افتاد هیوا به نگاهم.  میخنديدم داشتم هنوز بیرون اومدم آشپزخونه از

 : گفتم و نشستم كنارش.  میكرد نگاه تلويزيون داشت مثال و بود

  ؟ اينجا میاد كیوان امشب -

 .  میاد باباش و مامان با آره -

 .  خوبه -

 حرف هب خودش گذاشتم ولي.  طاقته بي چیزی گفتن برای هیوا ديدم.  دوختم تلويزيون به و نگاهم

 : گفت و گذاشت كنار و ترديداش باالخره.  بیاد

 ؟ هورام -

  ؟ هوم -

 .  كنن مشخص رو چیزا خیلي تكلیف تا اينجا میان كیوان ی خانواده امشب راستش -

 : گفتم زده ذوق

 .  میشي عروس باالخره.  خوبه خیلي كه اين -

 :گفت خنديد زده خجالت
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 . . .  اشكال تو نظر از -

 من.  میكردين رو عروسي فكر بايد كم كم ديگه.  سالته 62 تو!  ها بشه دعوامون نذار.  هیوا -

 .  بشه كنده قضیه قال امشب بهتره.  كنین صبر همه اين تونستین چجوری موندم

 : گفت و گرفت و دستام

  ؟ میكردم چیكار نداشتم تورو اگه -

 : گفتم شدم بلند جام از بعد و آوردم خفیفي فشار دستاش به

 . يكم كن بانو ماه كمك پاشو.  بسه ديگه تركوني الو خُب خیلي -

 وقت هیچ.  كرديم شلوغ رو بانو ماه دور حسابي و رفتیم آشپزخونه به هم با شد بلند جاش از هیوا

 خاطر به هیوا نیست قرار ديگه كه میدونستم حداقل.  نبودم خوشحال امروز ی اندازه به زندگیم تو

 اريمد اعتمادی قابل آدم دست رو هیوا و خوبیه پسر كیوان كه میدونستم.  كنه بازی آيندش با من

 امالك حركاتش از اونم كه كنه عادت من ی قیافه به بتونه كه كشید طول خیلي اينكه با.  میديم

 برای خوبي دوستای به تبديل ديگه هیوا عقد از سال 6 گذشت با االن وجود اين با ولي.  بود واضح

 .  بوديم شده هم

 بهش نگاهي.  میكردم صاف و موهاش براش داشتم و بودم هیوا اتاق توی من بعد ساعت چند

 : گفتم و انداختم

  ؟ كیواني عاشق تو هیوا -

 چشمش جلوی كیوان صورت انگار اومد لبش روی خاصي لبخند.  انداخت بهم نگاهي آينه توی از

 : گفت.  بود اومده

  ؟ پرسیدی چیزی همچین چرا.  عاشقشم كه معلومه -

 : پرسیدم دوباره بدم سوالش به جوابي اينكه بدون و انداختم باال و هام شونه

 ؟ چجوريه حسش عشق اين -

 یزچ به اون جز به نمیذاره حتي.  فكرته تو مدام وقتي.  میكنه معني و عشق جوری يه كس هر --

 .  شدی عاشقش يعني كني فكر ای ديگه
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 : گفت دوباره هیوا.  نگفتم هیچي

  ؟ میپرسي و اين چرا -

 .  بدونم و حست میخواستم.  همینجوری -

 .  خوبه خیلي حسم -

 : گفتم كردم لبخندش به نگاهي

 !  بازه نیشت معلومه -

 هدست يه.  ريختم صورتم جلوی و فِرَم موهای.  برگشتم خودم اتاق به.  شد تموم هیوا موهای كار

 رفك هیوا حرفای به داشتم.  گذاشتم هام شونه روی آزاد و بقیش و بستم سرم باالی و موهام از

.  تردخ نگو پال و پرت ؟ مهبد عاشق " ؟ بودم عاشق من حاال گفت هیوا كه چیزايي اين با.  میكردم

  "!!!  كجا مهبد ، كجا تو.  باشه خودت ی اندازه و حد در كه كن فكر كسي به

 انگار.  میشنیدم رو بابا و هیوا پرسي احوال و سالم صدای پايین از.  كشیدم عمیق نفس

 الزامي زيادم مراسم اون توی حضورم خودم نظر از.  رفتم پايین سريع.  بودن اومده مهمونامون

 آخر تا اول از!  دادم انجام هم مهمي كار چه انگار حاال.  باشم من داشت اصرار هیوا ولي نبود

 .  میكردم بازی بلوزم پايین با و بود پايین سرم مراسم

 وقتي مخصوصا.  بود برقي يه هیوا نگاه توی.  شه برگزار جشن ديگه ماه 6 از كمتر شد قرار

 دمیخندي وقتي و داشت سفیدی پوست.  بود آرومي پسر كیوان.  میدوخت كیوان به و چشماش

 هي.  بود نمك با خودم نظر به.  داشتم دوست و حالتاش اين من ولي.  میشد قرمز صورتش تمام

 .  بود هیوا مقابل ی نقطه درست چیزی

 همونم وقتي همیشه.  بودم مونده مهموني توی توانم حد از بیشتر امروز.  رفتن مهمونا شام از بعد

 هیوا خاطر به ليو میبردم پناه اتاقم يا آشپزخونه به بیشتر و مینشستم پیششون دقیقه چند داشتیم

 .  بودم نشسته كنارش مهموني آخر تا هیجانش و

 : زد صدام بابا كه اتاقم برم میخواستم

  هورام -

 : گفت.  بود نشسته ها راحتي روی.  برگشتم عقب به
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 .  بشین اينجا بیا -

  ؟ بابا دارين كاری -

 .  بهت میگم بشین شما -

 : فتمگ نشستم.  كنه كمك بانو ماه به بود رفته هیوا.  رفتم كنارش مبل سمت به سالنه سالنه

 .  بفرمايید -

  ؟ مراده وفق بر اوضاع ؟ خوبه چي همه -

 ؟ بپرسین و همین زدين صدام.  نیست بد ای -

 .  دختر كن صبر يكم -

 : خنديدم

 .  چشم -

 .  پیشم بود اومده ساالری مهندس امروز -

 هم اب و میومد حساب به هم خانوادگیمون دوستای جز كه بود پدر دوستای از يكي ساالری مهندس

 سن اون از ديگه.  بود سالم 10 كه وقتي اونم.  بود ديده و من بار 1 تنها ولي.  داشتیم آمد و رفت

 .  نمیكردم پیدا حضور جمعي توی زياد بعد به

 : گفتم و دادم تكون سر

  ؟ خوب -

 یستن میلم باب زياد بگه میخواد بابا كه چیزی بودم مطمئن.  كردم ريز و چشمام.  كرد مكث يكم

 .  نمیرفت طفره انقدر وگرنه. 

 .  گرفته زيبايي تخصص وقتیه چند پسرش میگفت -

 : گفتم كالفه خوندم و تهش تا

 .  چیه جوابم من میدونین كه شما بابا -

 .  كنم كامل و حرفم بذار -
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 : گفت دوباره بابا نگفتم هیچي

 كلي.  اومده تر جديد روشای كلي االن.  كردی عمل پیش وقت خیلي تو.  شده عوض چي همه -

 كار تمیگف دوستم اين.  میده نتیجه خوب خیلي االن پوست پیوند.  رفته باال بهبودشون درصد

 ررض كه امتحانش.  افته نمي دهنشون از ساالری دكتر اسم جا همه میگه.  گرفته خیلي پسرش

  ؟ هان نداره

 من ؟ منو هم مینداخت الكي زحمت به و خودش هم چرا.  انداختم امیدش نا ی چهره به نگاهي

 موش میشدم فقط.  نمیخورد دردی هیچ به عمال اين.  نداشتم بهبود به امیدی هیچ

 : گفتم و بوسیدم رو بابا پیشوني.  شدم بلند جام از.  همین.  آزمايشگاهیشون

 .  میكنم فكر بهش بابا مرسي -

 چیه لمد ته از جوابم میدونستم خودم.  كنم ناامیدش نخواستم.  ديد چشماش تو میشد و امید برق

 .  بفهمه و اين بابا نمیخواستم ولي. 

 رفتهگ تصمیم كه باری آخرين و اولین.  كشیدم دراز تختم روی.  رفتم اتاقم به و گفتم بخیر شب

 روی عمل ليك.  شدم بستری بیمارستان توی امید كلي با.  بود گرفتنم ديپلم از بعد كنم عمل بودم

 و پیوند پوست متاسفم گفت بهم دكتر عذاب همه اون از بعد آخرشم.  دادن انجام بدنم و صورتم

 گیر گوشه ، شدم تر افسرده بعد به اون از.  بود شده خراب سرم رو هام آرزو كاخ انگار.  زده پس

.  منداشت تحصیل ادامه به هم ای عالقه حتي ديگه.  كردم حبس خونه تو و خودم بیشتر ، شدم تر

 اتاقم ديواری 4 توی روز به روز پس.  نداشتم و بشم مدرسه از بزرگتر محیط يه وارد اينكه آمادگي

 انوب ماه قول به يا كامپیوترشه تفريحش تنها كه دختری يه شدم.  زدم درجا و كردم حبس و خودم

 بانو ماه حرف! ؟ خارج دنیای تو رفتي میگفت بهم اينترنت میرفتم من وقت هر!  خارج دنیای

 ؟ میكردم ناامید رو بابا بايد ؟ چي كه آخرش ولي.  برداره سینم روی از و غم بار از يكم تونست

 ! ؟ داشتم دردسر براشون من انقدر چرا

 

 

 

  سوم فصل
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  ؟ زشتي انقدر چرا ؟ شكلیه اين صورتت چرا تو -

 و بودن زده حلقه دورم.  میكردم حس خودم روی رو ها بچه آمیز تمسخر هم حدی تا و خیره نگاه

 و امموه داشت روش كیتي عكس كه خوشگلي گلسرای با داشت مامان كه صبح.  میكردن نگاهم

 و ونشمهرب لبخند.  بريزه صورتم تو موهام از دسته يه بذار بودم گفته بهش ناراحتي با.  میبست

 : بود گفته بهم مهربوني با.  بود پاشیده صورتم روی

 پخش صورتت تو موهات نیست خوب كالس سر.  نباش هیچي نگران. من قشنگ دختر.  هورام -

 .  دلم عزيز نمیفهمي درس از هیچي اينجوری باشه

 : بودم دوخته بهش و غمزدم ی قیافه دوباره

 .ببینه اينارو كسي نمیخوام ولي -

 داج و هام چتری از دسته يه و بود زده بوسه روشون به مامانم.  بودم كرده اشاره صورتم پوست به

 خالف بر يول.  میشه پنهون صورتم كه بودم خوشحال ولي ببینم و ناراحتیش میتونستم.  بود كرده

 نگاه بهم . بودشون بسته گوشم پشت خوشگلي سنجاق با.  بودشون نريخته صورتم روی انتظارم

 : گفت و كرد

  ؟ باشه.  كن باز و سنجاق شدی اذيت اگه مدرسه برو.  زدم سنجاق جدا رو اينا -

 .  شهب معلوم صورتم كل و ببنده سرم باالی و موهام كل كه بود اين از بهتر ولي بودم ناراضي بازم

 : اومدم خودم به كالس های بچه از يكي مهتاب صدای با دوباره

  ؟ نمیدی جواب چرا -

 چي هام كالسي هم ی دهنده آزار های كنجكاوی مقابل در نمیدونستم.  بودم ابتدايي دوم كالس

 : گفت و زد كنار رو ها بچه دستیم بغل سارا.  بودم كرده بغض.  بگم بايد

 .  نكنین اذيتش.  كنار برين -

 از صمیمیش دوست سوگل كه بگه ای ديگه چیز خواست.  بود شده خیره صورتم به هنوزم مهتاب

 : زد داد در كنار
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 .  اومد معلم خانوم ها بچه -

 سارا.  صورتم تو ريخت موهام و كردم باز و خوشگلم سر سنجاق.  جاهاشون سر برگشتن همه

 : گفت.  گذاشت دستم روی و دستش و دوخت بهم ای دلسوزانه نگاه

 .  نداره اشكال -

 هك و اشك های قطره وضوح به.  انداختم پايین و سرم و كشیدم بیرون دستش توی از و دستم

 .  میديدم پايین میريخت

 تنها.  نشستن و داد برجا كالس اخمالوی معلم.  دادن برپا ها بچه ی همه و اومد كالس سر معلم

 ودمب زشت من میگفت راست مهتاب.  بودم من میكرد فكر زشتش صورت به داشت هنوز كه كسي

 . 

 چهارم كالس هیوا.  هیوا و من دنبال بود اومده مامان همیشه مثل.  بود اومده در صدا به خونه زنگ

 و من كه نبود كسي ديگه شد راحت خیالم.  رفتن همه تا نشستم جام سر انقدر.  دوم من و بود

 دنمدي با شد ظاهر كالس در جلوی هیوا با نگران مامان كه بیرون میومدم داشتم كالس از.  ببینه

 : گفت و اومد طرفم به سريع

 .  شدم عمر نصف ؟ هورام كردی دير چرا -

 انينگر با مامان.  گريه زير زدم صدا پر.  نشست اشك به چشمام.  كردن باز سر ناراحتیام ی همه

 : میگفت

  ؟ میكنه درد جايیت ؟ بده حالت ؟ دخترم شده چي -

 : گفتم اشك همه اون میون هق هق با

 بهم مهتاب . توئه تقصیر همش.  ببینتم كسي نمیخوام گفتم.  صورتم تو بريز و موهام گفتم من -

 .  توئه تقصیر همش.  زشت گفت

 هم تا نشست زانو روی خبره چه بود فهمیده تازه انگار كه مامان.  بود آورده بند و زبونم هق هق

 ردمیك نگاهم خستگي با هیوا.  زد موهام به ای بوسه و گرفت مهرش پر آغوش تو و من.  بشه قدم

 : گفتم لب زير دوباره. 

 .  باشم زشت نمیخوام من -
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 : گفت و كرد نوازش و سرم مامان

 .  ماماني باش آروم.  من پرنسس نیستي زشت تو -

 آلودم اشك صورت به نگاهي.  میكردم هق هق داشتم هنوزم من ولي كرد جدا خودش از و من

 : گفت.  كرد پاك و اشكام انگشتاش با.  بود خیس خودشم چشمای.  انداخت

 .  مامان دل عزيز نكن حروم مرواريدارو اين -

 : گفتم گريه میون دوباره

 .  برم اينجا از میخوام -

 : گفت و گرفت و دستم مامان

 .  میريم.  دلم عزيز میريم -

 دممیدي و میومد فرود مامانم ی گونه روی كه صدايي بي اشكای ولي.  شديم خارج مدرسه از هم با

 . 

.  دبو آورده هجوم ذهنم به گذشته تلخ خاطرات دوباره.  بود شده خیس.  كشیدم گونم روی دستي

 پاك صورتم روی از و اشكام دستاش با.  بود كنارم مامان كاش.  ها بچه آمیز تمسخر نگاهای

 .  میشه درست چي همه میگفت و میداد دلداريم.  میكرد

 نفس تا چند.  رفتم پنجره كنار.  شدم بلند جام از.  بودم تنها سیاهم سر تا سر اتاق توی من ولي

 دارم میكردم احساس ؟ هفته 6 ؟ هفته 1 ؟ بودم نرفته بیرون كه بود روز چند.  كشیدم عمیق

 نزديك.  بودم كرده رد كنم همراهیش خريداش توی اينكه برای رو هیوا اصرارای حتي.  میپوسم

 ولي ودمب البته باشم خوشحال میكردم سعي منم.  بود افتاده تكاپو توی حسابي و بود عروسیش

 .  میگرفت غمم میكردم فكر خودم روز و حال به وقي

 هب غم بي و خوشحال چقدر.  میكردن بازی فوتبال كوچه توی ها بچه.  بود پنجره به نگاهم هنوز

 ستمد.  نگرفتم كوچه توی های بچه از و نگاهم.  اومدم بیرون فكر از گوشیم زنگ با.  میومدن نظر

 : برداشتم بود روش مامان عكس قاب كه پنجره كنار میز روی از رو گوشي و كردم دراز و

  ؟ بله -
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 بعني.  عالیه ديدم لباس يه میشديم رد مغازه يه جلوی از داشتیم كیوان با االن همین هورام -

.  دسفی و مشكي و قرمز.  داره و رنگش سه.  بخرمش برات میخوام.  دوختنش تو برای اصال انگار

  ؟ داری دوست و كدوم

  ؟ چي برای لباس-

 .  ها خواهرته عروسي ديگه ی هفته 6 مثال.  ديگه عروسي واسه ؟ گرفتي و من هورام -

 رپس انرژی پر و شیطون صداهای هنوزم ولي بود پنجره به پشتم حاال.  اتاقم طرف به چرخیدم

 : گفتم.  میشنیدم رو ها بچه

 .  زياده وقت.  ديگه ی هفته دو تا كو حاال -

 من . لباسي فكر به چقدرم حاال میكنه فكر ندونه كي هر ديگه ی هفته دو تا حاال میگه همچین -

 .  نازه خیلي.  میخرم برات و اين

 . . .  من لباسای میدوني كه تو.  میخرم خودم!  هیوا -

 : كرد قطع و حرفم

 بلند قدش.  اشهب بسته يقش.  نباشه تنگ زياد.  باشه بلند آستینش بايد شما لباسای میدونم بله -

 .  میخرم پس.  میكنم زندگي باهات دارم ساله 62.  میدونم اينارو ی همه كن باور.  باشه

 قطف كنه قطع و گوشي اينكه از قبل بود زده هیجان زيادی هیوا بكنم نمیتونستم كاريش هیچ

 : بگم بهش تونستم

 .  بخريا و مشكیش پس -

 وفيپ.  بود كرده قطع و گوشي خداحافظ بي معمول طبق.  نمیومد گوشي پشت از صدايي هیچ ولي

 پسر جاش به بار اين اما برگشتم كوچه سمت به دوباره.  كردم پرت میز روی و گوشي و كردم

 ممغز تا كشید طول يكم.  بود دوخته چشم بهم كنجكاوی با كه ديدم و رويیمون به رو همسايه

 بود فتهر هم تو اخمام.  كشیدم هم رو پرده و رفتم كنار پنجره جلوی از سريع.  كنه آنالیز و موقعیتم

 اومد مكمك به سرم تو صدای ؟ نرفتم كنار پنجره جلوی از زودتر چرا.  ببینه و من نمیخواست دلم. 

 .  دوباره نباف چرند بسه " ؟ میكني اذيت و خودت چرا ؟ چه تو به.  ديد كه ديدت خوب "
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 آراد زا خبری.  كردم باز و مسنجر.  تكرار و تكرار و تكرار شده زندگیم.  نشستم كامپیوترم پای

.  بود 0 طرفای چرخید ساعت رو نگاهم.  میشد پیداش كم كم بود كه جا هر.  كردم صبر ولي.  نبود

 ینب نگاهم.  نشد خبری ولي.  كردم صبر ديگه يكم دوختم مونیتور ی صفحه به و چشمم دوباره

.  بستم و مسنجر 5::0 ساعت.  بزنیم حرف هم با امروز نبود قرار انگار.  میچرخید مونیتور و ساعت

 كنارش.  بود گذاشته هم رو و چشماش و بود نشسته گوشه يه بانو ماه.  بیرون رفتم اتاقم از

 : گفتم شد باز چشماش نشستم

  ؟ بودين خواب -

 .  شد سنگین پلكام يهو چرا نمیدونم نه -

 .  بخوابین اتاق تو برين خوب -

 .  ظهره از بعد 2 ساعت ؟ خوابه وقته چه االن نه -

 : گفت و انداخت بهم دقیقي نگاه

 ؟ هورام شده چیزی -

  ؟ چطور نه -

 .  پرسیدم همینطوری هیچي -

 یچه نمیگفتي بهش و چیزی اگه.  زد گول نمیشد رو بانو ماه.  میچرخید چشمام روی نگاهش ولي

 میشه همتوج كه میفهمیدی ولي بیاره در رو قضیه توی و ته كه نمیكرد اصرار يا.  نمیزد بهت حرفي

 : اومدم حرف به ناخودآگاه.  نمیاره روت به و

 .  افتادم مامان ياد -

 .  بیامرزتش خدا -

 .  بانو ماه بود مهربون خیلي -

 .  سخته خیلي مادر دادن دست از -

 .  هستي تو كه خوشحالم ولي -
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 هخاطر به ديگه نه.  بود شده بهتر حالم خیلي.  كرد نوازش و موهام و بوسید و سرم.  خنديد بهم

 خوردش چروك و زِبر دستای.  بود ديده هوا بي و من همسايه پسر اينكه به نه میكردم فكر هام

 .  داشت ارزش دنیا يه ی اندازه برام

 بود سالم 15 وقتي از.  بپزه شام تا رفت آشپزخونه سمت به لنگون لنگ.  شد بلند جاش از بانو ماه

 جوونیش و انرژی انقدر اينكه از.  بودم ديده خودم كنار رو بانو ماه مامان فوت از بعد دقیقا يعني

 از.  كنهن خدا.  گرفتم گاز و زبونم ؟ بدم دست از رو بانو ماه نكنه.  میگرفت قلبم بود رفته تحلیل

 : گفتم و شدم بلند جام

 .  میكنم كمكت من كني درست میخوای چي بگو بانو ماه -

 .  دخترم نداره كاری میكنم درست خودم -

 : گفتم رفتم يخچال سمت به.  بگو بیكارم كه من -

  ؟ داری دوست چي تو بانو ماه ؟ داريم چي ببینم -

 .  كنم درست سبزی قرمه میخواستم -

 .  بده دستور بهم اينجا بشین فقط تو.  من با اون خوب -

 : گفت و نشست صندلي روی

 .  مادر میشم كالفه بشینم بیكار -

 .  كنیم درست هم با خوب سبزی قرمه يه كن كمكم نشین بیكار خوب -

 نداشتیم خاصي كار ديگه كه بود 7 حدودای ساعت.  گذاشتیم بار رو سبزی قرمه خنده و شوخي با

.  یشدم آراد از خبری يه بايد االن تا حتما.  نشستم كامپیوترم پای دوباره.  رفتم اتاقم سمت به. 

  ؟ بود كجا پسر اين پس.  نبود ازش خبری هنوزم ولي.  كردم باز و مسنجر

 ولي كردم چك و مسنجر دوباره افتادم راه اتاقم تو قدم چند.  شدم بلند جام از هم در اخمای با

 .  نبود خبری
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 تو با ادبی دقیقه هر كه بیكاره مردم پسر مگه!  نبود كه نبود خوب.  بانو ماه پیش برگشتم دوباره

 چه " ؟ بزنه حرف من با بود نخواسته امروز يعني.  بودم دلخور ازش دلم ته ولي.  بزنه حرف

 " ؟ بزنه حرف باهات بخواد كه هستي كي تو مگه داری انتظارايي

 با و كرد باز خونه وسط و خريدش های بسته هیوا.  خونه رسیدن زمان هم كیوان و هیوا با بابا

 : گفت و گرفت طرفم به رو ای بسته هم سر آخر.  داد نشون بهمون هیجان

 . تنت تو چجوريه ببینم بپوش برو.  گفتم بهت كه لباسیه همون اينم -

 : گفتم حوصلگي بي با

 . بعد واسه باشه حاال -

 .  ورامه پاشو.  میكنم عوضش میبرم فردا تا نباشه اندازه اگه ديگه پاشو.  تو حالي بي چقدر اَه -

 اين نمیخواستم ولي بودم كنجكاو لباس مورد در خیلي.  شدم راضي تا گفت و گفت انقدر باالخره

 یزیچ اولین آوردم در بستش توی از و لباس.  رفتم اتاقم به.  بدم نشون همه به و بپوشم و لباس

 رنگیه چه اين.  هیوا دست از.  كردم پوفي.  بود لباس قرمز رنگ كرد جلب خودش به و نگاهم كه

 وت اومد هیوا كه میكردم نگاه لباس به ناراحتي با.  ها بخره مشكي گفتم بهش حاال خوبه ؟ آخه

 : گفت.  اتاق

 .  نپوشیديش هنوز كه تو اِ -

 : گفتم اخم با

  ؟ رنگیه چه اين -

 . قرمز -

 .  ربگی مشكي گفتم بهت خوبه ؟ گرفتي چیه قرمز!  يَشمیه خال خال كردم فكر من ؟ خدا تورو -

 .  نبود قشنگ مشكیش -

 و لباس اين بايد من مثال.  ديگه میخريدی خودت ؟ كردی سوال من از زدی زنگ چرا پس -

 . بپوشما

 .  میشي عاشقش بپوشیش.  قشنگه خیلیم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

47 

 

 .  نمیپوشم و لباس اين سال صد من -

 . میپوشي چرا -

 .  عمرا ؟ قرمز -

 .  میپوشي -

 .  نمیپوشم میگم -

 .  میكنم عوضش میرم جهنم نیومد خوشت.  كن امتحان بار يه بابا -

 .  بده قول -

 .  بپوش حاال.  قول خوب خیلي -

.  وشمبپ و لباس تا كرد كمكم هیوا.  بودم ننداخته مدلشم به نگاهي هنوز حتي.  بودم دلخور هنوزم

 : گفت میزد برق چشماش.  انداخت بهم نگاهي بعد

 .  ببین و خودت من اتاق قدی آينه تو بريم بیا -

.  ردممیك نگاه خودم به و بودم وايساده آينه جلوی حاال.  رفتیم اتاقش سمت به و كشید و دستم

 شيق.  داشت دار مدل و بلند آستینای.  میخواستم خودم كه بود چیزی همون مدلش گفت میشد

 يادز قرمزش رنگ از ولي بود شده كار لباس پايین و كمر قسمت.  بود بلند قدشم و نبود باز زياد

 : گفتم بود چشم تو زيادی.  نیومد خوشم

 .  كن عوضش فردا -

 : رفت وا هیوا

 .  خوشگله خیلي ؟ میاد دلت ؟ چرا -

 .  چشمه تو زيادی -

 .  عروسي خواهر باالخره.  چشمي تو نخوای يا بخوای شب اون تو.  كوفت -

 .  كشیدم هم تو و اخمام
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 ی یافهق اين با داره هم نفسي به اعتماد چه میگن همه كن فكر.  میشم ضايع خیلي ديگه اين با -

 .  پوشیده هم لباسي همچین تابلو

 : گفت و گرفت و دستام ناراحت هیوا

 .  هورام محشری لباس اين توی تو.  بگن میخوان چي هر بذار.  نشو ديوونه -

 .  بپوشم و مشكیش میدم ترجیح ولي -

  ؟ نمیپوشیش منم خاطر به يعني -

 .  نكن الكي اصرار هیوا -

 .  نمیكنم عوضش من بخوره خاك اتاقت ی گوشه يه اين بذار اصال -

 .  دادی قول تو -

 .  میدم قول گفتم فقط.  دادم قول چي واسه كه نگفتم -

 : گفتم و بازوش به زدم گرفت خندم.  دوخت بهم شیطنت با و چشماش

 .  میزدی گولم همینجوری بوديم بچه -

 .  خواهش.  بپوشش هورام -

 " . بپوشمش ندارم دوست كه من وگرنه هیوا خاطر به ؟ بپوشمش.  افتاد خودم به دوباره نگاهم

.  وبخ قشنگه آره ".  نشست لبم رو محوی لبخند ".  نشسته دلت به لباس.  میخواد دلت خودتم

 ".  باشه نشسته دلم به طبیعیه

 حتي . بیارم در تنم از و لباسم كرد كمكم خوشحال میپوشمش كه شد مطمئن هیوا اينكه از بعد

 ی نقشه اين توی منم.  بشن سورپرايز بايد شب اون میگفت.  بدم نشون بانو ماه و بابا به نذاشت

 دودمح كنار كمد توی و گذاشتم كاور توی و لباس و شدم دست هم باهاش بود كشیده كه پلیدی

 به و نروش لباس رنگ كمدم كه بود بار اولین برای گفت میشد.  كردم آويزون داشتم كه لباسايي

 .  بود ديده خودش

 سرخورده.  نبود آراد از خبری هنوزم.  كردم چك و مسنجر دوباره.  برگشتم اتاقم به شام از بعد

 و نداشته كار شايدم يا ".  داشته كار حتما.  كشیدم دراز تخت روی و كردم خاموش و كامپیوتر
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 گول و خودت.  نیست اينجوری آره ".  نیست اينجوری آراد " بزنه حرف باهات بیاد كه نخواسته

 "!  بزن

.  میپرسیدم خودش از.  میشد خبر ازش كه فردا باالخره.  بستم و چشمام.  كشیدم عمیق نفس

 .  نیست اونجوری آراد كه میشه ثابت بهت اونوقت

 

**** 

 سعي و گرفتم دستم و رمانم.  بود نشده آراد از خبری هنوز بود 16 ساعت.  زدم چونم زير و دستم

 دوباره.  نیست ازش خبری هیچ حاال تا ديشب از ؟ كجاست يعني.  كنم مشغول و خودم كردم

 كه سالي 1 اين توی آراد كه نداشت سابقه.  بودم كالفه ولي.  دوختم كتاب خطوط به و نگاهم

 .  بزنه غیبش يهو میكردم چت باهاش

 هك میبستم و مسنجر داشتم.  بودم شده امید نا اومدنش از.  دوختم مونیتور به و نگاهم دوباره

 : گفتم و دادم ام پي بهش سريع.  شد آنالين ديدم

  ؟ كجايي معلومه!  مردی كه میرسیدم نتیجه اين به داشتم كم كم ديگه -

  ؟ كني سالم نگرفتي ياد هنوز:  آراد

 .  سالم خُب:  سرخ بانوی

 !  در تو غیبتای به اين.  شدم غیب من روزم يه میشي غیب شما همه اين.  سالم علیك:  آراد

  ؟ كردی تالفي پس آها:  سرخ بانوی

 .  نداشتم نت به دسترسي كال يعني.  نت بیام ديروز نشد بابا نه:  آراد

 .  گذروني خوش جايي بودی رفته پس:  سرخ بانوی

 .  بخوابه دعوا كه گوشه يه بودم رفته.  بابا نه ؟ گذروني خوش:  آراد

  ؟ نمیگفتي و بودی هم دعوا اهل!  قُلدُر بابا ؟ دعوا:  سرخ بانوی

 !  نشناختیا و من هنوز بابا آره:  آراد
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  ؟ خوردی يا زدی حاال خوب:  سرخ بانوی

 . نمیدونم خودمم:  آراد

 !  خوردی يعني داشتي كبودی و زخم جای اگه میكردی چك و صورتت:  سرخ بانوی

 . بود لفظي دعوای يه.  نبود فیزيكي درگیری بابا نه:  آراد

  ؟ شده چي.  دمغي هنوز انگار.  نیستیا دعوا اهل تو گفتم:  سرخ بانوی

 شه ننشی خونه كم كم میخواد بابام.  بابام و من بین همیشگي دعواهای.  نیست خاصي چیز:  آراد

 ونج داره كه كوچیكمون داداش اون من پدر میگم بهش.  بگردون و من بار و كار بیا تو میگه حاال

 هچ طبق حاال.  توئه كار اين.  بزرگي پسر تو نه میگه بگردونه رو كارا خودش بذار برات میكنه

 !  ديگه میدونه خدا میگه منطقي

 ؟ نمیكني قبول چرا.  نیست كه بد:  سرخ بانوی

 .  سمبر سرمه تو كه چیزايي به میخوام.  كارا اين از نمیاد خوشم ؟ بگم بايد توام واسه ديگه:  آراد

  ؟ شي نويسنده مثال:  سرخ بانوی

 كاری هي میخواد دلم.  نمیاد خوشم نشیني میز پشت كارای از من.  میشه شاملشون اينم خُب:  آراد

 .  باشه داشته هیجان كه بدم انجام

 .  بگو بهش رو همینا خُب:  سرخ بانوی

 .  ديگه میشه دعوامون میگم بهش اينارو وقت هر منم:  آراد

 به ونكنارش در بدی ادامه و پدرت كار میتوني تو.  میكني زندگي روياهات تو زيادی تو:  سرخ بانوی

 .  برسي میخوای كه هم ای ديگه چیزای

 ؟ بدم انجامش بايد چي برای ندارم عالقه كه چیزی به خوب ؟ رويايي چرا:  آراد

 یگيم راحت تو بعد ؟ كارن دنبال نفر چند میدوني.  نیست عالقه كه چي همه ؟ عالقه:  سرخ بانوی

  ؟ نداری عالقه بهش كه چون ؟ كار سر بری نمیخوای

  ؟ میكنه تو به زيادی و كم چه نرم يا كار سر برم من ؟ پره توپت انقدر چرا تو حاال:  آراد
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 : گفتم.  بزنه حرف اينجوری باهام نداشتم انتظار!  خوردم جا

 به برم من.  ای زنده انگار خُب ولي مردی میكردم فكر.  نداره ربطي من به اصال میگي راست -

 .  فعال.  برسم كارام

 طفق من ؟ كرده فكری چه راضي خود از ی پسره.  بستم و مسنجر بگه چیزی بذارم اينكه بدون

 ارهد دوست كار هر بذار!  چه تو به اصال.  میگفتي و نظرت نبايد ديگه همینه خُب ".  گفتم و نظرم

 .  چه من به بیخیال آره ".  بكنه

 با حاال خبری بي روز 1 از بعد.  بودم دلخور خیلي ولي كنم آروم و خودم كردم سعي حرف اين با

 !  نخور درد به ی پسره!  بود اومده پر توپ

 كنه يباف رويا خودش واسه بشینه انقدر!  كنه كار نمیخواد كه چه من به اصال.  بیرون رفتم اتاق از

 یزياد پسرا اينجور.  برداشتم و تلويزيون كنترل و انداختم و خودم مبل روی.  بشه خسته كه

 ايدب روياهاش جای به كه میفهمه اونوقت نده بهش جیبي تو پول جونش بابا بار چند اگه.  لوسن

 چه نرم اي كار سر برم من میگه بهم برگشته راحت.  كردم پايین باال كاناالرو.  واقعیت به بچسبه

 كردم پرت و ريموت.  ديگه خودمون ی محترمانه چه تو به همون يعني!  میكنه تو به زيادی و كم

 كسي نمیخوای وقتي خوب بگه نیست يكي.  رفتم آشپزخونه سمت به.  شدم بلند جام از و مبل رو

 دنبال روب آفرين بگم داشت توقع نكنه ؟ پیشش میكني باز و دلت ی سفره چي واسه كنه فضولي

 سمت هب بهش توجه بي.  میكرد پاك سبزی داشت و بود نشسته آشپزخونه توی بانو ماه!  روياهات

 اهم.  شستم و لیوان.  خودمه تقصیر زدم غر لب زير دوباره.  ريختم آب خودم برای و رفتم يخچال

 سیرم دوباره.  بزنه حرفي نذاشتم و اومدم بیرون آَشپزخونه از سريع.  میكرد نگاهم تعجب با بانو

 زا بعد.  ديگه داشتم حق خوب ؟ بودم شده كفری دستش از انقدر چرا.  گرفتم پیش در و اتاقم

 .  بیای تا موندم منتظر همه اين كه من حیف.  اومده پر توپ با االنم شده غیب يهو اينكه

 يادم زهتا كنم باز و در خواستم تا.  هیوا اتاق سمت رفتم.  شدم پشیمون كه اتاقم تو برم خواستم

.  انداختم ترمكامپیو به نگاهي نیم.  اتاقم تو برگشتم تر عصبي.  بیرون رفته كیوان با كه بود افتاده

 .  بود جلوم آراد واقعا انگار.  كردم كجي دهن براش

 بودن زيادی.  نخیر " ؟ ندادی نشون واكنش زيادی " گفت سرم تو صدايي يه.  نشستم تختم روی

 نظر گیشزند مورد در نبايد و نیستیم صمیمي هم با كه نمیدونستم.  دوستیم هم با میكردم فكر. 
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 مروزا انگار ولي بود مهربون و شوخ همیشه.  بستم و چشمام.  نیومد سرم تو از ديگه صدايي.  بدم

 .  بود عصبي و ناراحت واقعا

 

 ديدنش با.  شدم خیز نیم جام سر اتاقم به هیوا ناگهاني ورود با.  گذشت چطور زمان نفهمیدم

 : گفتم و كشیدم هم تو و اخمام ولي شد راحت خیالم

  ؟ بزني در نگرفتي ياد هنوز تو -

 .  اينجا نشین الكي پايین بیا پاشو.  داری كالس چقدر اووووووه -

  ؟ مثال خبره چه پايین -

  ؟ بیرون بیای اتاقت تو از تا بشه خبری بايد مگه -

 : گفتم و كشیدم دراز دوباره

  ؟ بودی بیرون كیوان با -

 .  شده ماه انقدر.  بگیريم و عروس لباس بوديم رفته.  آره -

 .  ببینمش بپوش -

 .  ببین عروسي شب.  نمیشه -

 .  ديگه بپوش -

 .  پايین بريم بیا.  نُچ -

 .  نُچ منم -

 .  ها پايینه مهبدم -

 : گفتم نشستم تختم روی

  ؟ میكنه چیكار اينجا اون ؟ مهبد -

  ؟ شنیدی و اسمش تا پريدی يهو ؟ شد چي -
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 .  نیست پايین كي يا پايینه كي كه نداره اهمیت برام وگرنه.  كردم تعجب فقط.  نگو چرند -

 . بیا رفتم من.  خودت جون آره -

  ؟ اينجاست چرا مهبد نگفتي -

 : گفت و انداخت باال و هاش شونه

 نكنم لطغ.  میزنن حرف دارن نشستن كناركیوان االنم كردن پچ پچ هم با يكم.  داشت كار بابا با -

 .  خبرايیه يه

 : گفتم شدم دستپاچه

  ؟ خبری چه مثال -

 .  منباش من میكنه غريبي كیوان.  پايین رفتم من.  میزد مشكوك خیلي مهبد واال نمیدونم -

 .  میگه رو ساله 6 ی بچه میكنه فكر ندونه كي هر میكنه غريبي میگه همچین -

  . میكردم فكر مهبدم به بايد حاال.  بود پلوغ شلوغ ذهنم كم.  رفت و آورد در شكلك برام هیوا

 در سمت به و ريختم صورتم جلوی و موهام.  بستم دوباره و كردم باز و موهام.  شدم بلند جام از

 چیكار آراد رفتنم از بعد يعني.  انداختم كامپیوترم به نگاهي.  موند دستگیره روی دستم.  رفتم اتاق

 نپشیمو ولي بردارم كامپیوتر سمت به قدم يه خواستم ؟ شده ناراحت رفتنم يهويي از ؟ كرده

 اون . كنم فكر آراد به نمیخواست دلم.  بود اينجا مهبد االن.  برگشتم در سمت به سريع.  شدم

 دمهب. . .  مهبد.  كردم فكر " ؟ بود چي مهبد پس ".  معمولي خیلي دوست يه.  بود دوست يه فقط

  "! ؟ همین فقط! ؟ خاص دوست يه "!  خاصه دوست يه فقط اون. . .  مهبد. . . 

 خیره چهرش به و زدم پس و افكارم.  چرخید مهبد روی نگاهم.  اومدم پايین هم رو پله آخرين

 دم دست به تلفن.  گردوندم و نگاهم.  نبود بابا از خبری.  بود كیوان و هیوا با صحبت گرم.  شدم

 به مهبد نگاه.  شد سالن وارد آهسته قدمای با هم بانو ماه.  میزد حرف و بود وايستاده ورودی در

 وبان ماه.  دادن و جوابم زمان هم مهبد و كیوان.  كردم سالم بلند.  اومدم خودم به سريع.  افتاد من

 : گفت دلسوزی با

 .  پايین اومدی دير چقدر مادر بخور میوه يكم بیا -
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 : كشید بیرون افكارم از و من هیوا صدای.  نشستم بانو ماه كنار گوشه يه

 .  داشتي چیكار من بابای با بگو میگم بهت -

 : گفت و خنديد مهبد

 .  بگم دايي به فقط كه نداشتم مرض ديگه میگفتم بهت كه بدوني تو میخواستم اگه -

 : گفت حرص با هیوا

 .  میگه من به بابا كه باالخره.  جنس بد بگو -

 : زد گاز بهش و برداشت میوه ظرف توی از خیاری میكرد كل كل هیوا با كه همینجوری مهبد

 .  بگه بهت عمرا.  بپرس دايي از برو خوب -

 . مهبد میاد بدم ازت -

 : زد قهقهه دوباره مهبد

 . داره راه دل به دل -

 از.  گرفت سمتم به رو میوه ظرف بانو ماه.  نشست لبم روی لبخندی منم مهبد های خنده از

 چه از هقضی بدونم كه بودم كنجكاو هیوا مثل منم.  دوختم مهبد به و نگاهم دوباره و گرفتم دستش

 از میدادم ترجیح.  كنم رفع و كنجكاويم بتونم دعوا و داد با كه نبودم هیوا مثل ولي.  قراره

 .  نپرسم سوالي كسي از ولي بمیرم كنجكاوی

 : گفت هیوا به رو مهبد

 از دباي حتما ؟ داری تو كه زشتیه عادت چه اين.  بزرگشي خواهر تو مثال.  بگیر ياد هورام از يكم -

  ؟ باشي خبر با چي همه

 . . .  باشن هم عین نیست قرار كه همه-

 : گفت و پريد هیوا حرف بین بانو ماه

 6.  مثال سالته 62.  باش سنگین يكم مادر هیوا ؟ گرفتین تیشه دادين اره انقدر نشدين خسته -

 .  شي عروس میخوای ديگه هفته
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 : تگف ديد و مهبد ی خنده كه بانو ماه.  میخنديد شیطنت با مهبد و شد آويزون هیوا ی لوچه و لب

 .  نكن اذيت رو بچه اين انقدر شمام مهبد آقا -

 ضايع توام ديدی يعني كه میومد ابرو و چشم مهبد برای بود هیوا بار اين و شد بسته نیشش مهبد

 .  شدی

.  وردممیخ و بود كنده پوست برام بانو ماه كه ای میوه و میزدم لبخند گانشون بچه حركتای از منم

 : گفت من به رو مهبد

 .  كرده پیدا خوب جراح يه دايي شنیدم -

 : گفتم تفاوتي بي با

 .  دوستشه پسر آره -

 ؟ خُب -

 : گفت و پريد حرفامون بین هیوا

 !  همیشه مثل.  بشه راضي عمرا خانوم اين اينكه خُب -

 : گفت متعجب چشمای با مهبد

  ؟ میگه راست هیوا -

 : گفتم.  شد شروع دوباره

 .  آره -

 :  گفتم و شدم بلند جام از

 .  نشد تموم تلفن با حرفش بابا ببینم برم -

 : گفت هیوا

 .  نرو در -

 خودش جلوی داره كه میدونستم.  بود شده خیره بهم سكوت توی مهبد.  رفتم بهش ای غره چشم

.  بود كردنم عمل قرص پا و پر موافقای جز همیشه اون آخه!  نگه بیراه و بد بهم كه میگیره و
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 كدر بايدم خوب.  نكني عمل میشي حاضر چجوری كه نمیكنم درك تورو من میگفت هم همیشه

.  غهتی شش و صاف.  افتاد صورتش به نگاهم.  بود خوبي و صافي اين به خودش صورت.  نمیكرد

 هم رو نداری دوست كه كاری هر میكرد مجبورت كه چشمايي.  داشت روشني ی سبزه پوست

 . میشد باعث كه داشت هم فُرمي خوش و باريك لبهای.  داشت مشكي و پر ابروهای.  بدی انجام

.  ونبیر برو سالن از و بكن بهش و پشتت " كرد كمكم سرم توی صدای.  گرفتم ازش و نگاهم. . 

 بهش نگاهم نیم حتي.  كن حركت حاال.  آفرين " در سمت به چرخیدم و دادم تكوني پاهام به "

 واقعا.  بود خوب واقعا صورتش.  بیرون اومدم سرعت با سالن از و كردم و همینكار ".  ننداز

 هب طبیعیه اين ؟ بیاد خوشت ".  بیاد خوشم ازش من كه بود طبیعي پس.  بود داشتني دوست

 اشیشب نديده میشه مگه ؟ ديدی و چهرش ؟ طبیعیه بیاد خوشش ازش تو مثل يكي اينكه ؟ نظرت

 وبر داری جرات اگه حاال ؟ قیافش بود نقص بي چقدر ديدی.  بودی كرده زوم صورتش رو ربع يه ؟

 " بنداز خودت صورت به نگاه يه

 تو هك صدايي اين انگار.  پايین اومد چشمم از اشك های قطره.  رفتم دستشويي سمت به سريع

 و موهام انداختم خودم به نگاهي آينه توی.  باال گرفتم و سرم.  میگفت راست خورد مي چرخ سرم

 فكرايي خاطر به.  میكردم تنبیه و خودم بايد.  زدم زل خوردم چروك پوست به قصد از و زدم كنار

 بشه مذهن ی ملكه قشنگ تا میشدم خیره زشت پوست اين به انقدر بايد.  داشتم مهبد مورد در كه

 من رایب حداقل.  نیست طبیعي داشتنش دوست بفهمم كه.  برسم جايي به مهبد با نمیتونم كه

 .  كنم خوش دل محبتاش به نبايد كه بفهمم كه.  نیست

.  هزيادي من برای مهبد.  انداختم خودم به آينه تو نگاهم آخرين.  و زدم صورتم به آب مشت تا چند

 .  شي خیره بهش نداری حق ديگه.  هورام نشو خیره بهش ديگه

 سالن سمت به داشت هم بابا لحظه همون.  اومدم بیرون دستشويي از و كردم خشك و صورتم

 : گفت مهبد به لبخند با بابا.  شدم داخل پشتش منم.  میرفت

 .  حله -

 : گفت خوشحالي با مهبد

  ؟ دايي جدی -

  ؟ دارم هم شوخي باهات مگه -
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 .  دايي چاكرتم خیلي -

 قبلیم ایج سر و رفتم آروم.  بوسید و سرش و نذاشت بابا كه ببوسه رو بابا دست كه شد بلند مهبد

 دوباره هیوا.  میكردم راحتي احساس.  نبود من به حواسش كس هیچ.  نشستم بانو ماه كنار

 بل كدوم هیچ ولي بگن و جريان بهش مهبد يا بابا كه كرد اصرار هي دوباره.  كرد گل كنجكاويش

 .  میكرد كنجكاو رو هیوا بیشتر اين و نمیكردن باز

 كناری بوديم رفته بدرقش برای هیوا همراه به كه و من آخر ی دقیقه.  رفت مهبد بعد ساعت نیم

 : گفت و كشید

 در مه با بايد فرصت سر میام روز يه.  میگذرما دارم طاليیت فرصت اين كنار از راحت نكن فكر -

 .  بزني آيندت و شانست به پا پشت راحت خیال با نمیذارم.  بزنیم حرف موردش

.  نكردم توجه بهش ولي.  زد قبل از تر تند قلبم رفتنش با.  رفت بزنم حرفي من بذاره اينكه از قبل

 نقدرا چرا.  كنم فكر حرفاش به ها ساعت و بشینم میخواست دلم.  رفتم اتاقم سمت به راست يه

 : كردم زمزمه خودم با و دادم تكون و سرم ؟ بخوره گره آيندش با آيندم نكنه ؟ بود آيندم نگران

  ؟ بافتي هم به خزعبالت اين از دوباره باز -

 تك تك.  بود آراد از همش.  داشتم پیغام كلي.  كردم باز و مسنجر.  نشستم كامپیوترم پای

 .  خوندمشون

  ؟ رفتي -

 . میخوره بر بهت زود چه -

 .  نبودی نارنجي نازك انقدر كه تو.  نبود اين منظورم من -

 !!!!؟؟؟ سرخ بانوی -

 .  نمیرما جا هیچ من نیای تو تا.  بانو هِي -

  ؟ خوب میكني قهر چرا.  گفتم چیزی يه بودم عصباني من بابا -

  ؟ مهمي اين به آدم يه از استقبالت بود اين نیومدن روز يه از بعد -

  ؟ نیست خونه كسي.  دينگ دينگ دينگ -
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 .  نبینمت من بیای خاموش چراغ اگه مديوني.  بیای تا میمونم اينجا انقدر باشه -

 كه بود نگذشته هم ثانیه 1.  شدم آنالين سريع منم.  بود آنالين.  انداختم دوستام لیست به نگاهي

 .  داد ام پي

 

 كه بود نگذشته هم ثانیه 1.  شدم آنالين سريع منم.  بود آنالين.  انداختم دوستام لیست به نگاهي

 .  داد ام پي

 .  اومدی باالخره:  آراد

  ؟ نیام بود قرار مگه:  سرخ بانوی

 .  رونبی میزد دهنم تو از قلبم داشت.  ديگه نیای كه داشتم انتظار رفتي تو كه اونجوری واال:  آراد

 : دادم و جوابش جدی ولي خنديدم

 ؟ اونوقت چرا -

 ؟ چرا نمیدوني تو يعني:  آراد

  ؟ بدونم بايد كجا از:  سرخ بانوی

 . حرفم بابت شرمنده بازم!  بیخیال پس:  آراد

 .  دبو جا به كامال حرفت.  میكردم دخالت نبايد منم مقصر.  نگفتي چیزی كه تو:  سرخ بانوی

 !  بانو نكن مجازاتم اينجوری شما.  زدم حرفي يه اشتباهي من حاال ؟ داشتیم!  بانو:  آراد

  . میگفتم چیزی نبايد واقعا ديدم كردم فكر كه بهش.  داشتي حق میگم خوب:  سرخ بانوی

 پسر و عمو پسر انقدر بودم دور خونه از كه روزی 1 اين توی كن باور.  نگو اينجوری.  بسه:  آراد

 عشرو كه توام.  بود شده پاتي قاطي حسابي اعصابم ديگه كه كردن نصیحتم جدم هفت و عمه

 بيعص تو میگه بهم همیشه حسام دوستم قول به.  نیست خودم دست.  كردم داغ يهو ديگه كردی

 .  میكنم قاطي يهو ديگه نیست خودم دست!  میشي اسبي نمیشي

 : گفتم. بدم نشون خوش روی بهش نمیخواستم هنوزم ولي بود گرفته خندم
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 .  نشدم ناراحت من حال هر به -

 .  مشخصه كامال:  آراد

 : كرد تايپ دوباره بعد لحظه چند.  نگفتم هیچي

 حتي . نديدم تورو حتي من.  باشه مسخره شايد.  میشي حساب من دوست بهترين تو ببین:  آراد

 شدت به میكنم چت باهات كه سالي 1 اين ولي.  هستي شكلي چه نمیدونم حتي.  نشنیدم و صدات

 لمد.  میگم تو به میام همه از اول باشم غمگین يا باشم شاد اگه.  میكنم راحتي احساس باهات

 .  میگم جدی و اين.  بدم دست از تورو مثل خوبي دوست يه نمیخواد

 ستمد آگاه ناخود.  باشه ارزش با براش میتونه چقدر من دوستي كه بود نگفته بهم كسي حاال تا

 : كردم تايپ و لغزيد كیبور روی

 .  دارم تو به و حس همین منم:  سرخ بانوی

  ؟ آشتي پس:  آراد

 : كردم تايپ براش بود نشسته اشك به چشمام ولي.  خنديدم منم.  زد خنده شكلك

 .  آشتي:  سرخ بانوی

 وت روزی يه اگه كه میكردم فكر داشتم خدايیش ولي.  شد راحت خیالم ديگه االن!  آخیش:  آراد

 و راغتس بايد كجا از نمیدونم حتي! ؟ واقعا بكنم غلطي چه بايد من بزني اينترنت به سر يه نخوای

 .  بگیرم

 .  ديگه همینه به بودنشم مهیج خوب:  سرخ بانوی

 حتي.  كنيمی زندگي كجا اينكه يا.  باشي میتوني شكلي چه اينكه به كردم فكر خیلي حاال تا:  آراد

 انویب همون اين كه نكنه میكنم فكر اين به میشم رد مختلف آدمای كنار از خیابون توی وقتي

 وت با يهو بزرگي اين به شهر توی كه چقدره احتمالش مگه میگم بعد ولي!  خودمونه ناشناس

 .  كنم برخورد

 .  داره احتمال.  نیست ممكن غیر:  سرخ بانوی
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 ستيه كي ندونم بعد بشم رد كنارت از كن فكر.  ستمه خیلي اونم خوب ولي.  داره كه احتمال:  آراد

 .  میسوزه آدم خیلي خدايیش. 

 : گفتم.  خنديدم

 .  كن فكر چیزا اين به نشین انقدر ؟ پردازی رويا تو رفتي باز -

 .  كن امر شما بانو چشم:  آراد

 .  يهو شدی جنتلمن چه:  سرخ بانوی

 .  میخوام ازت چیزی يه راستي.  بودم:  آراد

  ؟ چي:  سرخ بانوی

 .  بری يهو دوباره بعد بگم بهت میترسم:  آراد

 : گفتم زدم براش خنده شكلك منم.  خنديد

  ؟ بده انقدر يعني -

 يهو داخ تورو فقط.  كني ردش میتوني راحت خیلي تو میگم و خواستم من.  نیست كه بد نه:  آراد

 .  برو نذار

 : گفتم دوباره خنديدم.  بود كرده اذيتش ايم دفعه يه رفتن امروز چقدر

 .  بگو باشه -

.  كن صبر نه.  بدی بهم خودت از شماره يه بخوام ازت كه كردم فكر اين به امروز راستش:  آراد

 هر نمیخوام اينكه بعد ؟ نه بخوام ازت و اين دارم حق سال 1 از بعد كردم حس.  نكن قضاوت زود

 همچین امروز مثل اگه وقت يه كه باشمش داشته میخوام فقط.  بشم مزاحمت ساعت هر و روز

 .  بگي و نظرت میتوني حاال شد تموم خوب. . .  بگیرم خبر ازت بتونم افتاد اتفاقي

 اگه!  تونستمنمی يعني.  باشم ارتباط در باهاش چت از بیشتر نمیخواستم.  بگم بايد چي نمیدونستم

 من ادزي مكث وقتي.  بودم افتاده بدی راهي دو بین ؟ چي ببینیم رو همديگه كه میخواست ازم بعد

 : گفت ديد و

  ؟ رفتي يا هستي هنوز -
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 .  هستم نه:  سرخ بانوی

  ؟ چیه جوابت خوب:  آراد

 .  نمیدونم:  سرخ بانوی

  ؟ چیه برای دلي دو همه اين خوب:  آراد

 .  واقعا نمیدونم خوب:  سرخ بانوی

 .  بگو بهم شد عوض نظرت اگه.  تری راحت خودت جور هر.  باشه:  آراد

 واقعا.  كرد عوض و بحث هم سريع.  نمیكرد اصرار كه بود خوب باز.  كشیدم عمیق نفس

 ! نه يا میدادم و شمارم بهش بايد نمیدونستم

 توی حضورش واقعا دوست يه عنوان به آراد.  كردم خداحافظي ازش بعد زديم حرف ديگه يكم

 كه ودب اون بودم دلخور چي همه از كه وقتي.  باشم دلخور ازش زياد نمیتونستم.  بود خوب زندگیم

 .  میكرد آرومم همیشه

 

  چهارم فصل

 

 .  میكشه طول باغ سمت بريم تا.  ديگه بدو بابا هورام -

 : گفتم ها پله باالی از

  ؟ حاضره بانو ماه.  بابا كن صبر دقیقه چند -

 : رسید گوشم به بانو ماه صدای

 .  ديگه بیا.  پرسیدی بار 65.  حاضرم مادر آره -

 .  كنین صبر يكم.  میام االن -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

62 

 

 مهه ترس و وحشت.  رفتم اتاقم سمت به توجه بي ولي.  میشنیدم رو بانو ماه و بابا غر غر صدای

 و تدوس از بزرگي جمع توی میخواستم كه بود بار اولین برای مدتها از بعد.  بود گرفته و وجودم ی

 .  بودم نديده كه میشد سالي 15 حتي و خیلیاشون.  بشم حاضر فامیل

 لفتمخا هیوا با چرا كه كردم لعنت و خودم بار صدمین برای.  كشیدم رنگم قرمز لباس به دستي

 اجعهف عمق به كردم تنم و لباس قیافه اين با كه االن.  بپوشم و لباس اين شدم حاضر و نكردم

 متس به.  اومد نمي چشم به ديگه هم لباس زيبايي.  دوختم لباس به و نگاهم دوباره.  بردم پي

 وقتي كاش.  گرفتم قرار اتاقش قدی ی آينه جلوی آروم و بستم و چشمام.  دويدم هیوا اتاق

 وختهس زشتي طرز به صورتش طرف يه كه دختری يه نه.  ببینم و پرنسس يه كردم باز و چشمام

 .  بود

 : كردم تكرار خودم برای لب زير دوباره

 . . . سه. . .  دو. . .  يك -

 ی لهفاص از رنگش.  میداد بهم خوبي حس پارچه لختي و لطیفي.  دوختم دامنم پايین به و چشمام

 اون از تر قشنگ و باريكم كمر.  آوردم تر باال و نگاهم.  میكرد خیره رو كسي هر چشم زيادم

 صاف و لباسم پايین بار چند آگاه خود نا.  نشست لبم روی لبخندی.  میداد نشون بود كه چیزی

.  میخواستم كه چیزی دقیقا.  داشت ای بسته ی يقه.  موند لباس ی تنه باال روی نگاهم.  كردم

 هیوا از.  كنم محافظت الشم و آش بدن از اطرافیان نگاه مقابل در میشد باعث بلندش آستینهای

 دنمگر روی و اومد باالتر نگاهم.  بود گرفته نظر در لباس انتخاب توی و موارد اين كه بودم ممنون

 امیدو نا كامال پرنسس يه ديدن از گردنم چپ سمت رنگ ای قهوه پوست ديدن با.  موند ثابت

 از و بودم گذاشته وقت براشون كلي كه موهايي.  دوختم صورتم به و روحم بي و سرد نگاه.  شدم

.  سرم باالی كردم جمعشون دستم با.  زدم كنار صورتم روی از و بودم كرده صافشون صبح

 ناي.  كنم نگاه صورت اون به نمیخواست دلم خودمم.  شد معلوم ناجور ی وصله يه مثل صورتم

 یافهق به كه كیوان فامیل.  هیچي خودمون فامیل حاال ؟ بودن كرده گناهي چه امشب مهمونای وسط

 .  بود بد خواب يه چي همه كاش.  بستم و چشمام.  نداشتن عادت من ی

 تسم كوچیكي كلیپس با.  شد ريخته دورم موهام و خورد سُر دستام.  كردم باز و چشمام دوباره

 آزاد و چپم سمت موهای ولي.  نبود صورتم تو مويي تار هیچ كه جوری كردم جمع و موهام راست
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 رينگ مفیل توی دختره اون ترسناكیه به قیافم میكردم احساس.  بپوشونن و صورتم تا گذاشتم

 .  انداختم خودم به آينه تو و آخر نگاه.  كشیدم عمیقي نفس.  شده

 : گفتم سريع بده ادامه غراش غر به نذاشتم.  شنیدم پايین از رو بانو ماه صدای بار اين

 .  اومدم.  میپوشم مانتو دارم -

 بابا ومدما پايین ها پله از سريع.  برداشتم رنگمم مشكي شال و مانتو و رفتم اتاقم سمت به سريع

 : گفت ديدنم با

 .  عجب چه -

 .  بريم كه زوده خیلي االن.  دارين عجله زيادی شما بابا -

 : گفت بانو ماه

 .  بريم بقیه از زودتر بايد باالخره.  مجلسیما صاحب ما مثال -

 كردن بحث میدونستم.  رفت ماشین سمت به بود داده بهم بانو ماه كه جوابي از راضي بابا

 و مشد سوار سريع خودمم.  بشینه جلو صندلي روی بانو ماه كردم كمك.  فايدست بي باهاشون

 .  افتاد راه به بابا

 يخ ایدست.  كشیدم صورتم توی بیشتر و شالم ناخودآگاه شد كوچه وارد ماشین اينكه محض به

 باغ ویت میكنم كارارو اين االن از.  انداختم پايین ممكن حد تا و سرم.  كردم قفل هم توی و بستم

 نمك فرار جمعیت از جوری يه كه كنه كمكم مهبد كاش ؟ كنم چیكار میخوام مهمون همه اون جلوی

 . 

.  مانداخت صورتم به ای ديگه نگاه.  بیارم در كیفم توی از و كوچكم ی آينه شد باعث مهبد فكر

 امطمئن.  كنم تصورش شلوار و كت توی كردم سعي.  كردم پخش صورتم توی بیشتر و موهام

 شد ثباع كه انداختم آينه تو ای ديگه نگاه.  بود امشب جشن خوشگل و خوشتیپ پسرای از يكي

 نداره امكان. . .  تره سَر من از خیلي مهبد!  هیوال يه ؟ بودم چي من اونوقت.  شه بلند نهادم از آه

 . . .  مهبد و من

 اين نمیخواستم حتي.  افتاد پايین شدم بسته پلكای پشت از اشك قطره يه.  بستم و چشمام

 .  كنم كامل رو جمله
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 : كشید بیرون افكارم از و من میزد حرف بابا با كه بانو ماه صدای

  ؟ آوردين و خانوم انگشتر آقا -

 مكرد سعي.  بود دوخته من به و نگاهش آينه از بابا.  باال آوردم و سرم.  گرفتم چشمام از و اشك

 آرومي دایص با بابا.  بود شده منقبض صورتم های عضله انگار.  نمیتونستم ولي بزنم بهش لبخند

 : گفت

 .  آوردم بله -

 بايد حلقه.  نیستم ناراحت اصال من بگم بهش میشد كاش.  آورد پايین و صداش چرا میدونستم

.  كرد نمايي خود نگاهم تو دوباره چپم دست.  قشنگش و سفید دستای.  بدرخشه هیوا دستای توی

 . . .  بده جلوه زشت و مامان ی حلقه نبايد من دستای. . .  من دستای تو نه

 بچگي عالم توی كنیم چیكار بايد مامان ازدواج ی حلقه مورد در كه بود پرسیده ازم هیوا وقتي

 : بودم گفته بهش

 .  میشه اون مال حلقه كرد ازدواج زودتر كي هر -

 امید از پر.  بود جراحیم عمل از قبل درست.  بوديم كرده قبول و شرط هم با و بود خنديده هیوا

 سالم تردخ يه من بشه تموم كذايي عمالی اين وقتي میدونستم.  میشم خوب كه میدونستم.  بودم

 ی حلقه كه میدونستم.  كنن نگاه بهم میخوان همه اونوقت.  دارن دوستم همه اونوقت.  میشم

.  هباش داشته رو حلقه نمیتونه كه میسوزوندم دل هیوا برای دلم توی.  میشه من سهم آخر مامان

 موقع اون كه ای احمقانه حس اون خاطر به.  حماقتم خاطر به.  میسوزونم دل خودم برای االن ولي

 از ؟ میكنم زندگي هندی فیلم تو دارم مگه ؟ خوشه ها قصه ی همه پايان كه گفته كي.  داشتم

 .  باهاته عمر آخر تا كه ای چهره با تويي اين.  هورام بپر خواب

 داده قول هم به هیوا و من ولي بدم دست از رو حلقه نمیخواست دلم.  زدم رو حلقه قید جا همون

 .  بدرخشه دستش توی تا میدادم بهش رو حلقه بايد.  بوديم

 

 ختانهخوشب.  میكشیدم صورتم توی و شالم قبل از بیشتر.  شديم پیاده ماشین از باغ در جلوی

 رو به رو همه با بايد ؟ چي كه باالخره ولي.  بودن نیومده كیوان مادر و پدر جز به كسي هنوز

 .  میشدم
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 هب كیوان مادر.  گذاشتم صندلي روی و وسايلم.  كردم انتخاب بود باغ دنج ی گوشه كه رو میزی

 : گفت و اومد من سمت

 .  ور اون توام بیا.  نشست سمت اون بانو ماه ؟ میشیني چرا اينجا عزيزم -

 .  راحتم اينجا نه -

 .  عزيزم بیا.  همه از دور گوشه يه ؟ آخه راحته كجاش اينجا -

 وصمخص مبل نزديك درست كه بانو ماه میز سمت به باشه من طرف از جوابي منتظر اينكه بدون

 روز و حال از كه بانو ماه.  رفتم دنبالش لرزون و سست قدمای با ناچارا.  رفت بود داماد و عروس

 كرده مجبورش كیوان مادر كه بودم مطمئن چند هر ؟ بود نشسته اونجا چي برای داشت خبر من

.  شستمن بانو ماه كنار.  طلبن رياست كه زنا دسته اون از.  بود قدرتمندی زن كال.  بشینه اونجا كه

 : گفت بشنوم خودم فقط كه جوری آروم و كرد بهم نگاهي

 .  كنار بزن و موهات يكم -

 .  بانو ماه راحتم -

 كیوان مادر.  بودن ايستاده در كنار كیوان پدر و بابا.  كنه اصرار ديگه نبايد كه میدونست بانو ماه

 رس فضای.  بود كیوان پدر به متعلق باغ.  میداد دستوراتي ها خدمه به و بود آمد و رفت در مدام هم

 لذت شقشنگی از میتونستم نداشتم نگراني و استرس همه اين امروز اگه.  داشت خوشگلي و سبز

 .  میپیچیدم هم توی و ام كرده عرق دستای مدام ولي ببرم

 اضافه با.  بود پا به غوغايي دلم توی.  بود در روی نگاهم.  شد پیدا مهمونا ی كله و سر كم كم

 انوب ماه.  بود گرفته درد گردنم ديگه كه جايي تا.  میرفت تر پايین سرم لحظه هر مهمونا شدن

.  سنبر عمه ی خانواده زودتر میخواست دلم.  بگه نمیتونست چیزی ولي میديد و بارم اسف اوضاع

 .  برام بود دلگرمي باعث مهبد وجود حداقل

 باهاش كه كرد اصرار بهم چي هر صبح.  ببینم عروسي لباس توی زودتر رو هیوا داشتم دوست

 انجام و موهام كار خودم دادم ترجیح! ؟ میكردم چیكار میرفتم خوب.  نشدم راضي آرايشگاه برم

 چشمای توی از و خواهش میشد آخر ی دقیقه تا ولي.  رفت هیوا همراه مهسا من جای به.  بدم

 .  نیفته چشماش به چشمم كه بودم كرده پرت و حواسم من ولي.  خوند هیوا
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 ولي . بشم قايم میز زير میخواست دلم.  میومد ما میز سمت به آقايي و خانوم با همراه كیوان مادر

 خنده اب كیوان مادر.  میشنیدم و صداشون.  انداختم پايین بیشتر و سرم.  بود دير رفتن در برای

 : گفت

 ننك زيارتتون میخواست دلشون خیلي.  همسرشون همراه هستن خواهرم ايشون خانوم بانو ماه -

 . 

 یخم با انگار.  شدم بلند جام از منم تا زد من به تلنگری حال همون در و شد بلند جاش از بانو ماه

 و همنگا نكردم جرات البته.  شدم بلند جام از باالخره ولي.  بودن چسبونده صندلي به و من آهني

 : گفت بانو ماه.  بدوزم بهشون

 .  میكردن تعريف ازتون خیلي خواهرتون.  ديدنتون از شدم خوشحال -

 .  شن پیر هم پای به امیدوارم.  میگم تبريك.  شدم خوشحال خیلي منم -

 نم به كیوان مادر.  بودم عروس خواهر باالخره!  بود رسیده من به نوبت حاال.  كرد تشكر بانو ماه

 : گفت و كرد اشاره

 .  هستن هیوا خواهر جون هورام ايشونم -

 : شنیدم و خواهرش صدای

 وشبختخ ايشاهلل.  خانوم میگم تبريك.  بودم نشنیده رو اسمي همچین حاال تا.  زيبايي اسم چه -

 .  شن

 : گفتم بود افتاده زير كه سری با همونجور

 .  ممنون -

 : گفت دوباره چون.  بود نشده قانع من كوتاه تشكر همین با انگار

  ؟ چي يعني هورام ببخشید -

 وهایم به دستي.  بگیرم باال و سرم بايد كه فهمیدم میزد پهلوم توی كه بانو ماه های سقلمه با

 باال و سرم.  میترسیدم غريبه آدمای اول برخورد از همیشه.  شد چندان دو نگرانیم.  كشیدم بلندم

 : گفتم میومد در گلوم از زحمت به كه صدايي با.  گرفتم
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 !  رو خوش يعني -

 از حسابي كیوان مادر حتما نخورد جا زياد كردم حس.  بود شده دوخته من به متعجب نگاهش

.  میديدم خوبي به رو دلسوزی و ترحم حس نگاهش ته ولي!  بود كرده تعريف براش زيبام صورت

 : گفت

 .  زيباست واقعا -

 شتسرنو قراره كه نمیدونست مامانم خوب.  نمیاد اسمي همچین بهت اصال بگه میخواست شايد

 روی ای زده خجالت لبخند.  نمیذاشت روم و اسم اين وقت هیچ وگرنه.  بشه اينجوری هورامش

 بیشتر.  بود شده خیره بهم خواهرش هنوزم.  گفت كوتاهي تبريك هم شوهرش.  نشست لبام

.  تمانداخ صندلي روی و خودم.  گرفتن فاصله میزمون از كه نكشید طول زياد ولي.  میكرد معذبم

 : گفت گوشم زير بانو ماه

 .  بعیده ازت رفتارا و كارا اين.  شدی بزرگي دختر ديگه تو -

 اهمنگ انگار.  دوختم میدويد میزا الی به ال كه ای بچه پسر سمت به و نگاهم.  ندادم بهش جوابي

 . برگردوندم و صورتم سريع.  ديدم و ترس كودكانش نگاه توی.  چرخید سمتم به.  كرد حس و

 !  میكردم بازی و ترسونك بچه نقش امشب نبايد

 چرخید مهبد دنبال نگاهم.  كشیدم راحتي نفس.  اومدن هم عمه ی خانواده كه نگذشت چیزی

 : گفت بوسید و گونم و اومد جلو مهسا.  نبود ازش خبری

 .  هورام شدی ناز چه.  خوشگلي لباس چه.  كن نگاش وای -

.  خیدچر كردش آرايش صورت روی نگاهم!  بودم انداخته سكه از و لباس.  الكیه تعريف میدونستم

 : گفتم

 .  مهسا شدی خوشگل خیلي -

 : گفت و خنديد

 .  میبینیش بیاد خودش حاال.  شده جیگری چه هیوا نمیدوني وای.  مرسي -

 ایج با نمیدونستم.  میشد عروس داشت خواهرم.  ببینم رو هیوا داشتم دوست دل ته از.  خنديدم

 هم ور عمه.  بود هیوا به ام تكیه ی همه مامان رفتن از بعد.  میكردم چیكار بايد خونه توی خالیش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

68 

 

 ای گوشه.  گرفت تحويل و من لبخند فقط جواب در ولي كرد تعريف لباسم از اونم.  بوسیدم

 : گفتم مهسا به رو.  گرفت گرم بانو ماه با و نشست

  ؟ كجاست مهبد -

 .  گرفته گرم دايي با در دم كنم فكر.  میكرد پارك و ماشین داشت -

 ردمیك چك و خودش آينه توی مدام مهسا.  زدم تكیه صندلیم به.  بود اومده پس شد راحت خیالم

 .  بود همین دغدغم تنها منم كاش حالش به خوش.  نخوره هم به موهاش آرايش وقت يه كه

 لوارش و كت توی.  نمیگرفتم ازش و نگاهم.  میلرزيد قلبم.  اومدن میزمون سمت به بابا و مهبد

.  رفت باال قلبم ضربان.  زد لبخند افتاد بهم نگاهش.  شدم بلند جام از ناخودآگاه.  بود شده معركه

 : گفت من به رو

 .  خانوم هورام زدی هم به تیپي چه.  شیكي لباس چه به به.  سالم -

 : گفتم و انداختم پايین و سرم زده خجالت

 . شدی خوشتیپ خیلي توام -

 : گفت مهسا

 ونهخ تو كرد ديوونمون.  باالست نفسش به اعتماد همینجوريش.  نگو بهش اينجوری خدا رو تو -

 .  امشبم خوشتیپ من گفت بس از

 هم تو و اخمام.  بودن شده خیره بهش نفری چند.  چرخید باغ دور نگاهم.  شد تر رنگ پر خندم

 !  كرد كور و چشماشون میشد كاش.  كشیدم

 : گفت من به رو.  نشست مهسا كنار صندلي روی مهبد

  ؟ آره هیواست كار لباست شنیدم -

 : گفت مهسا

 .  كرد تعريف هورام لباس از كه بس كشت آرايشگاه تو امروز و خودش هیوا.  بابا آره -

 : گفت و كشید سوتي مهبد
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 .  كرده چه -

 : گفتم زده خجالت

 .  نكنین الكي تعريف انقدر.  ديگه بسه -

 : گفتم مهسا به رو

  ؟ نداشت استرس ؟ نمیگفت چیزی هیوا -

 .  نگرانم گفت بس از كرد ديوونم نمیدوني وای ؟ نداشت استرس -

 .  طبیعیه خوب -

 .  نگرانن عروسیشون شب عروسا همه آره -

  ؟ میان كي -

 : گفت و كرد ساعتش به نگاه مهسا

 .  بشه پیداشون بايد ديگه -

 میزا بین مدام بابا.  بیاد زودتر میخواست دلم.  دوختم در به و نگاهم.  بودن اومده مهمونا اكثر

 یزم سمت به نگاهي نیم نداشتم جرات حتي من ولي میكرد پرسي احوال فامیال با و میگشت

 !  بكشه منم جور بود مجبور بابا بیچاره.  بندازم آشناهامون

.  شدم بلند جام از سريع.  اومدن كیوان و هیوا فهمیدم بود افتاده راه باغ توی كه ای هلهله با

 ايمق مهبد پشت و خودم میكردم سعي.  پیوستیم ها كننده استقبال جمع به مهبد و مهسا همراه

 .  بكنم و كار اين نذاره تا میشد جا به جا مدام ولي كنم

 خواهر همون خوشگل خانوم اين.  نشست چشمام توی اشك ديدم رو هیوا كه نگاه اولین توی

 باهاش خاطراتي چه.  بوديم گذرونده هم با رو روزايي چه.  نمیشد باورم ؟ بود خودم شیطون

 یواه پیشوني روی ای بوسه.  رفت سمتشون به بابا.  بود كرده حقم در فداكاريايي چه.  داشتم

 جای به.  میكرد فكر مامان به داشت حتما.  ببینم بابا چشمای توی و اشك برق میتونستم.  كاشت

 : تگف گوشم كنار مهبد.  میگشت نگاهش جمعیت بین هیوا.  میشد احساس بدجور كه خالیش

 .  میگرده تو دنبال داره.  جلو برو -
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 . . .  من آخه -

 : گفت داد هولم تقريبا مهبد

 .  نترس انقدر -

 گیری گوشه زياد نبايد خواهرم عروسي توی كه میدونستم خودمم.  بود شده ترسناك نگاهش

 انقالب انگار بود بعید من از حركت اين.  رفتم سمتش به و گذاشتم كنار و ترديد باالخره.  میكردم

 مگوش زير.  رفتم فرو بغلش توی و برداشت سمتم به قدمي.  ديد و من باالخره هیوا!  بودم كرده

 : گفت

 .  عزيزم میاد بهت لباس اين چقدر برم قربونت الهي -

 : گفتم و كردم جداش خودم از

 .  میشه خراب آرايشت دختر نكن گريه -

 : گفتم و انداختم بهش تری دقیق نگاه

 .  هیوا شدی ماه -

 : گفتم و خنديدم

 .  كردم عمل قولم به -

 : گفت

  ؟ قولي چه -

 .  آوردمش.  مامان ی حلقه -

 : گفت ناراحتي با هیوا

 .  باشه تو مال.  نمیخوامش من -

 : گفتم و كردم اخم

 .  هم به داديم قول.  میزنیا جِر داری -

 : گفت و كرد تلخي ی خنده
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 .  شد تموم من نفع به نامردی خیلي چي همه كه بود جوری شرايط ولي -

 مونمخود.  ماماني شكل بیشتر تو.  باشه تو دست بايد مامان ی حلقه.  نزنیا حرفا اين از ديگه -

 .  تو به میدادمش بايد اولم از.  میدونیم و اين

 .  هورام گلي خیلي -

 : گفت كیوان

 بال بال بس از كشت و خودش مرده مادر بردار فیلم اين خانوم ؟ شد تموم خواهرانه دالی درد -

 .  كنیم حركت كه زد

 : گفت و خنديد هیوا

 .  نزن غر باشه -

.  ودب دستش توی دستم گذشت كنارم از هیوا كه آخر ی لحظه تا.  بشن رد گذاشتم و.  رفتم كنار

 صدای كردم حس شونم روی رو دستي گرمای.  كردم رها و دستش و كردم شل و انگشتام آروم

 : شنیدم گوشم كنار و مهبد

 .  نبود سخت ديدی -

 .  مهبد مرسي.  نبود سخت آره -

 : گفت و خنديد

 .  خانوم میكنم خواهش -

 سمت به هم كیوان و هیوا.  رفتم میزمون سمت به و كشیدم بیرون جمع بین از و خودم سريع

 میتونستم هم فاصله اون از و كرد هیوا دست و مامان ی حلقه بابا.  رفتن داماد و عروس جايگاه

 ناي.  خواهرته عروسي شب امشب ".  میكردم خفه گلوم توی و بغضم.  ببینم رو هیوا خوشحالي

 نفس ".  باشي خوشحال هیوا برای بايد االن.  خلوتت توی و اتاقت توی ببر و گیريات هآبغور

 .  كردم خفه بغضمم نفسم با.  كشیدم عمیقي

 جرات هنوزم.  میزدن حرف هم عده يه و میرقصیدن ای عده.  میشد تر پُر مهمونا از لحظه هر باغ

 . برم كنارش نشدم حاضر هم هیوا اشارات با حتي.  برم آشناها سمت به بودم نكرده
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 : گفت بابا.  انداختم پايین و سرم سريع.  میومد سمتم به مرد تا دو با بابا

 .  كنم معرفي بهت و پسرشون و ساالری آقای دوستم میخوام.  بابا هورام -

 .  شدم خیره مرد تا دو به و گرفتم باال و سرم.  كذايي جراح همون داشتم كم و همین

 : گفت دوباره بابا.  گرفتم جواب و كردم سالمي لب زير

 .  ها كنه نمي توجه باباش حرفای به وقت هیچ میگم كه دختريه گل همون اين -

 : گفت و خنديد بود تر مسن كه مردی

 .  تهراني داری انتظاراتي چه ؟ میكنه گوش مادرش و پدر حرف به جووني كدوم -

 : گفتم لب زير داد تكون سری بابا

 !  بابا -

 : گفت بلند صدای با اما بابا

  ؟ بدی جواب من به عمل مورد در قراره كه وقته چند ؟ جون بابا آخه میگم دروغ مگه -

 : گفت و كرد تر جوون پسر به رو بعد

 .  ندارم تقصیری من كه باش شاهد اينجا از.  ها خودشه تقصیر دكتر -

 : گفت تر جوون مرد

 انعتونق بتونم من شايد ؟ كنیم صحبت عمل مورد در بیشتر هم با مطب نمیاين سر يه چرا خوب -

 .  كنین قانع و من شما اصال يا كنم

.  میشدمن معذب كه بود بودنش دكتر خاطر به شايد.  نمیكرد معذبم كه بود چي نگاهش تو نمیدونم

 میخواست دلش ناخودآگاه آدم كه كوتاه قد ی گنده شكم مردای اون از.  بود مهربون پدرشم نگاه

 شتگذ سرم از لحظه يه.  بود لبش رو كه داشتني دوست لبخند اون با مخصوصا.  بكشه و لپش

 جلوی.  گرفت خندم فكر اين با!  كوتاهه قد و گنده شكم بودم گفته بهش!  آراده اين نكنه كه

 ساالری آقای.  نشست لبم روی جون كم لبخند يه باالخره ولي نزنم قهقهه كه گرفتم و خودم

 با و جوابش منم و كرد تر عمیق و لبخندش بود ديده خودش روی و من ی خیره نگاه كه بزرگ

 : گفتم پسرش به رو بعد دادم لبخند
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 .  گرفتم و خودم تصمیم من ولي -

 : گفت دوستش به رو بابا

 و من ازلجب دختر اين بتونه پسرت كنم فكر بشینیم گوشه يه بريم تو و من بیا جان ساالری -

 .  كنه راضي

 تازه هك غريبه پسر يه با حرفي چه من آخه.  بشم رفتنشون مانع میخواست دلم.  میرفتن داشتن

 ویت دستام دوباره.  كرديما گیری عجب ؟ بزنم كه داشتم بودم شده آشنا باهاش بود دقیقه چند

 : شنیدم و آرومش صدای.  انداختم زير به و سرم و كردم عرق دوباره.  خورد پیچ هم

 ؟ میكنین فشاری پا نشدنتون عمل روی انقدر چرا خوب -

 برای هك صدايي با وار زمزمه بودن شده دوخته هم به كه لبايي بین از بود پايین سرم كه همینجور

 : گفتم نبود تشخیص قابل خودمم

 .  دارم و خودم داليل من -

 ی همه با شما.  نیست قبول قابل دلیلي هیچ كه من نظر به.  بدونم دلیالرو اين میخواد دلم -

  ؟ دلیالتون برای میكنین بازی زندگیتون

 : گفتم!  میشدن عاشق میديدن همديگرو اگه كه نداشتم شك.  داشت مهبد به شباهت چقدر

 دردسر كلي و جراحي تیغ زير بندازم و خودم خاطرش به بخوام كه نداره مشكلي من زندگي -

 .  ديگه

 .  باشه آل ايده زيادم االنتون زندگي نمیكنم فكر.  شنیدم موردتون در زياد پدرتون از من -

 : گفتم و كردم اخم.  گرفتم باال و سرم

 گيزند چه كه كنین درك بتونین شما نمیكنم فكر منم.  داره فرق آل ايده معني كس هر برای -

 .  اجازتون با.  آله ايده من برای

 از داشتم.  كنن تخريب و من جور يه میخواست دلشون همه.  بود شده عصبي و تند نفسام

 : گفت آرومي لحن با كه میشدم رد كنارش

 .  تهراني خانوم -
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 : گفت سمتش برگشتم

 حرفمون ی بقیه به میدين اجازه.  نبود درست زياد حرفم شايد نمیدونم ؟ میكنین فرار چرا -

 .  نمیدونم و موقعیتتون من شما قول به شايد ؟ برسیم

 : گفت و خنديد انداختم بهش مشكوكي نگاه.  شدم تر آروم

 ؟ كنه اعتراف اشتباهش به كه نديدين رو كسي حاال تا ؟ میكنین نگاه اينجوری چرا -

  ؟ كردين اشتباه كه دارين قبول پس -

 : گفت و داد تكون تايید ی نشونه به سری

 .  براتون دارم پیشنهاد يه البته.  كردم اشتباه من باشه -

 : گفتم و كردم قالب سینم روی و دستام.  برگشتم سمتش به كامل

 .  بفرمايید -

 همون نمم.  نداره كه ضرری.  مطب بیارين تشريف جلسه يه كه كنم پیشنهاد بهتون میخواستم -

 ادمد بهتون كه پیشنهادی اگه.  پزشكي ی مشاوره برای فقط.  كه كنم عملتون نمیخوام لحظه

 ؟ قبول برنگرديد هم ديگه و بیرون بريد مطب از بود ترسناك خیلي

 .  داريد ايمان كارتون به خیلي اينكه مثل -

 .  كنم راضي شمارو میتونم كه دارم اطمینان بیشتر ولي دارم ايمان كه كارم به -

 : گفتم و زدم نیشخندی

 .  نكنم فكر -

 .  میكنم ثابت بهتون بیارين تشريف خوب -

 از . بشونه كرسي به و حرفش نمیخواست دلم.  بود زده زل چشمام توی.  كشیدم عمیقي نفس

 : گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند!  خالص و میرفتم بار يه.  نمیزد بدی حرف هم طرفي

  ؟ جوابتون ؟ خوب -

 .  میام باشه -
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 : گفت و كوبید هم به و دستاش

 .  میدونستم -

 .  بار يه برای فقط ولي -

 .  میبرم رو استفاده نهايت هم فرصت همین از -

 .  اجازتون با -

.  بود داغ.  كشیدم هام گونه به و دستم.  شدم دور ازش و داد تكون احترام ی نشونه به سری

 توی كه بودم شده متوجه تازه ؟ بزنم حرف باهاش راحت انقدر و جلوش وايسم تونستم چجوری

 گاهن خاطر به شايد.  بودم نكرده فكر صورتم به هم بار يه حتي میزدم حرف باهاش كه مدتي اين

 ازمبند كار به و مغزم كردم سعي و كردم قايم و خودم ساكت و دنج ی گوشه يه.  بود اش دوستانه

  ؟ بودم گرفته درستي تصمیم. 

 : گفت و اومد سمتم به مهسا

  ؟ برقصي نمیای ؟ نشستي اينجا چرا -

 .  مهسا ها خوشه دلت -

 .  مثال خواهرته عروسي -

 .  برقص منم جای برو تو -

 !  عُنُق باشه -

 ودب چي اسمش.  دكتره سمت كشید پر فكرم دوباره.  رفت و خنديد اون و آوردم در براش و زبونم

 شد گرم دلم جورايي يه.  بود اخالق خوش ولي!  بود كي ببینم نكرد معرفیش درست بابا اصال ؟

 عمل.  شد روشن دلم توی امیدی نور يه دوباره ولي.  بود مسخره و واهي اعتماد يه شايد.  بهش

 .  میگه چي ببینم پیشش برم جلسه يه نمیومد بدمم ولي.  میدونستم و اين خودم.  نمیكردم كه

 میزد حرف خودم با فقط و نمیكرد توجه چهرم به يكي وقتي.  ها نديده آدم اين عین بودم شده

 زني صدای.  زدم پوزخندی افكارم برای!  بشم ظاهر جلوش هي داشتم دوست و میكردم ذوق

 : بريزه هم به افكارم شد باعث
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 وقته خیلي.  شدی بزرگ چقدر.  میگشتم دنبالت داشتم در به در ؟ خودتي.  جون هورام وای -

 .  نديدمت

 شباهت.  كردم نگاهش تر دقیق ؟ بود كي اين.  نمیكرد ياری حافظم.  دوختم بهش و نگاهم

 یدمكش موهام به دستي و شدم بلند جام از دستپاچه.  خالم به شايد يا.  داشت مامانم به عجیبي

 : گفتم

 .  سالم -

 موهام نازك تارای الی به ال نگاهش ولي میزد حرف من با داشت.  میكاويد و صورتم نگاهش با

 از.  قديمم هورام همون بشه مطمئن كه.  ببینه و بچگیم دوران يادگاری شايد تا.  میچرخید

 : گفت دوباره.  نیومد خوشم نگاهش

 .  عزيزم سالم -

 لحظه چند از بعد.  بودم بغلش توی معذب و سرد.  كشید خودش آغوش تو و من و اومد سمتم به

 : گفت و كرد جدا خودش از و من

  ؟ اصال شناختي -

 و محافظ انگار ولي میزنم حرف كي با دارم كه بیارم ياد به میخواستم.  كردم ريز بكم و چشمام

.  بود تهگرف و دستش كه افتاد ای بچه به نگاهم تازه.  بود كرده تغییر هم خیلي خوب.  بودن شسته

 : گفتم.  بیاره در دستش توی از و دستش نق نق با میكرد سعي بچه

 .  نیاوردم جا به ببخشید -

 .  میكردم تعجب بايد میشناختیم اگه.  نیاری بايدم -

 : گفت خودش دوباره نگفتم چیزی

 .  لیال خاله دختر.  خالت دختر ؟ شناختي.  سحرم -

 كه جااون تا.  انداختم بهش آشنايي نگاه.  بودمش شناخته تازه.  آوردم فشار حافظم به ديگه يكم

 : گفتم.  بود هیوا سن هم بود يادم

 .  نشناختم ببخشید -
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.  معرفتي بي خیلي.  ببینمت میخواست دلم چقدر وای ؟ خوبي.  داری حق.  عزيزم نداره اشكال -

 .  پروندی خودت ور و دور از رو همه

 داشت.  میكرد نظر اظهار و میزد حرف خودش برای سحر.  انداختم پايین و سرم زده خجالت

 شد ريهگ و فرياد به تبديل بود كنارش كه كوچیكي ی بچه های نق نق كم كم.  میبرد سر و حوصلم

 : گفت و اومد خودش به سحر. 

 .  ببیننت میخواست دلشون خیلي.  اينا مامان پیش بريم بیا.  زدم حرف چقدر وای -

 : گفتم برم باهاش نمیخواست دلم.  برد خودش با و گرفت و دستم

 .  میام بعدا من برو تو -

 .  بری در دستم از بذارم نداره امكان -

 میز رس كه جمعیتي به رو.  رسیديم میز سر باالخره.  میكشوند خودش دنبال و من وقفه بي سحر

 : گفت و كرد داشتن برام آشنايي نا های قیافه و بودن نشسته

 !  هورام ها بچه -

.  میداد نجاتم يكي كاش.  انداختم پايین و سرم زده خجالت.  برگشت سمتم به نگاهشون همه

 كه بشم ظاهر جمع توی میخواستم من اگه بگه بهش نبود يكي.  محل بي خروس بود شده سحرم

 ! كه نمیكردم قايم ازتون و خودم سال همه اين

 ی چهره تنها میدادن قورت كنجكاوی از و من داشتن كه صورتايي و متعجب نگاهای همه اون بین

 المخ تنها به مامانم شباهت.  میديدم صورتش توی و مامان مهربون نگاه.  بود آشنا برام لیال خاله

  ؟ بودم نكرده كشف رو موضوع اين حاال تا چرا.  بود زياد خیلي

 : گفت و گرفت آغوشش تو و من اومد سمتم به و شد بلند جاش از خاله

 يدیبر كل به ازمون تو.  میزد سر بهم كه هیوا معرفت به باز.  خاله بود شده تنگ برات دلم چقدر -

  ؟

 ستنی مامانم اون كه بودم فهمیده تازه زدنش حرف با انگار.  كشیدم بیرون بغلش توی از و خودم

 من میدونست كه جايي از ولي.  میزد سر مامان ی خانواده به وقتا بعضي هیوا كه میدونستم. 

 : گفت مامانش به رو سحر.  نمیگفت چیزی من به نمیكنم همراهیش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

78 

 

 .  كنارته كه االن.  مامان كن بس و گذاری گله -

 : گفت من به رو بعد

 .  كنم معرفي بهت رو بقیه بیا -

 وهرش خودش شدم متوجه كردنا معرفي بین از كه اينجور!  ديگه كن بس بگم بهش میشد كاش

.  فتمیگ بهم رو اسامي و میرفت راه تند تند.  بود دخترش كیمیا هم نقو نق ی بچه اون و بود كرده

 از زودتر میخواستم فقط.  دارم خاله پسر تا چند و خاله دختر تا چند كه نموند يادم حتي من

 هي مثل منم و كردن بختي خوش احساس ديدنم از كدوم هر اينكه از بعد.  بشم خالص تشوندس

 بانو ماه كنار و كردم فرار تقريبا میزشون كنار از میبردم تر پايین لحظه هر و سرم فقط مجسمه

 همه میكردم احساس لحظه اون تا.  ببینم و اطرافم تونستم و اومد جا نفسم تازه.  نشستم

 خرابم حال و من به حواسش زياد كسي كه شدم متوجه االن ولي.  دوختن من به و نگاهاشون

 .  نیست

***** 

 : گفتم بهش و كردم بوس رو هیوا ی گونه

 .  میشه تنگ برات دلم -

 : گفت.  بود نشسته چشماش توی اشك ی حلقه من مثل اونم

.  ینبش خسته خودتون كه میزنم سر بهتون میام انقدر.  كه شم گور و گم برم نمیخوام ديوونه -

 .  عزيزم اشكاتو كن پاك

 : گفت دوباره هیوا.  زدم لبخند بهش.  كردم پاك و اشكام

 ياد قتاو بیشتر بابا.  باشي داشته رو بانو ماه و بابا هوای بايد.  شدی بزرگي دختر ديگه تو هورام -

 هاشبا ولي چي از نمیكنه فرق.  بزن حرف باهاش و بشین كنارش.  خودش تو میره و میفته مامان

 . میشه داغون و میكنه خلوت مامان عكس قاب با میره اونجوری.  اتاقش تو بره نذار.  بزن حرف

.  ندازب يادش و قرصاش وقتای.  كني كمكش كارا توی كن سعي.  گذشته ازش سني ديگه بانو ماه

 .  میكنم حساب تو رو خیلي من.  نكنما سفارش هورام.  میكنه قاطي هم با رو همه همیشه
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 بي انقدر زندگیم آدمای ترين عزيز از من چرا ؟ میدونست كجا از و چیز همه اين.  كردم نگاهش

 نشده بابا ناراحتیای و ها گريه متوجه بارم 1 حتي ؟ بودم رفته فرو خودم تو انقدر يعني.  بودم خبر

 اون توی فقط انگار ؟ گذاشت میشد چي خواهي خود جز به و كار اين اسم ؟ بودم خواه خود.  بودم

.  اشمب خوشحال كه میكردن كار همه برام بايد بقیه كه بودم من.  داشتم مشكل كه بودم من خونه

 ی همه شیطنتش همه اون با هیوا.  داشتم بدی حس.  بود شده خودم از پر فقط زندگیم كل انگار

 .  میدونست اينارو

 نشد ديگه.  شد زدن حرف مشغول هیوا با و اومد نزديكمون كیوان مادر.  انداختم پايین و سرم

 ی چهره ديدن با.  رفتم بابا و بانو ماه سمت به شدم دور ازشون.  بزنم حرف بیشتر باهاش

 : گفت بابا.  زدم بهش لبخندی بابا خوشحال

  ؟ گذشت خوش -

 : گفت بانو ماه

 ؟ بگذره بد بهش خواهرش عروسي میشه مگه -

 : گفتم آروم

  ؟ خونه میريم كي -

 : گفت متعجب بابا

 .  خونه سمت برمیگرديم بعد میريم داماد و عروس ی خونه تا -

 : گفتم معذب

 .  میكنم خداحافظي كیوان و هیوا از.  خونه برم میخوام -

  ؟ كني چیكار خونه بری میخوای تازه.  برم باهاشون بايد منم.  بری نمیشه كه تنهايي آخه -

 .  بیام نمیتونم.  ديگه میرم جوری يه.  میرم آژانس با من -

.  یكردمم خفگي احساس هم همینجوری.  باشم آدم همه اون بین نمیتونم اين از بیشتر میدونستم

 : گفت لحظه همون و چرخوند چشم باغ دور بابا

 .  ببرتت طرفیه اون مسیرش كي ببینم وايسا -
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 .  برسونه و من كسي كه نیست الزم حتما.  میرم آژانس با بابا -

 .  جون بابا كن صبر دقیقه دو.  بری تنها نمیخوام شب موقع اين -

 : گفتم غر غر با.  شد دور ازم

 .  میرفتم خودم -

 : گفت بانو ماه

  ؟ بری میخوای تنهايي شب موقع اين.  بابات میگه راست خوب -

 : گفت و اومد سمتم به مهبد.  شدم بابا برگشتن منتظر و كردم پوفي

  ؟ بری میخوای گفت دايي -

 .  آره -

  ؟ چرا -

  ؟ بدم توضیح هي بايد -

 !  نگیر پاچمم ولي!  نده توضیح خوب -

 .  سگي خودت -

 .  ادب بي -

 و اومد سمتم به عجله با بابا.  نداشتم ديگه و مهبد های موعظه ی حوصله.  گرفتم ازش و روم

 : گفت

 .  برو اونا با.  طرف اون میخوره مسیرشون گفت ساالری دكتر بپوش لباساتو هورام -

 !  بابا -

 .  زدی بهم هامم برنامه ی همه.  دختر بدو.  باهام نزن چونه -

 خروجي در سمت به و كردم خداحافظي همه با.  دادم بیرون محكم و نفسم.  شد دور كنارم از

 : گفت و شد راهم سد مهبد.  رفتم
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  ؟ میری كي با -

 .  بابا دوست -

  ؟ كیه بابا دوست -

  ؟ میشناسیش تو مگه -

 .  بگي میتوني كه و اسمش -

 .  ساالری دكتر -

 .  حالت به خوش ؟ هست دكترم اِ -

 : گفتم حرص با بود لبش روی شیطوني لبخند

 .  مزاحم كنار برو -

 هي با كه نبود مهم براش اصال انگار.  خوردم حرص بیشتر.  كرد خداحافظي خنده با و رفت كنار

 .  میگردم بر دارم غريبه پسر

 و كردم مرتب و شالم.  میده تكون دست برام كه ديدم رو ساالری دكتر بیرون اومدم كه باغ در از

 پدرش!  متشخص چقدر.  نشستم زده خجالت و كرد باز برام و عقب در.  افتادم راه سمتشون به

 : گفت و برگشت سمتم به بود نشسته جلو كه

 .  دخترم بهته پشتم ببخشید -

 : گفتم زده خجالت و دادم تكون سر

 . نداره عیب -

 حرف شد هم نداره عیب.  نیستم بلد حسابي و درست تعارف تا 4 كه دادم فحش خودم به بعدش

 شلوغ جمع خاطر به شايد.  بودم كالفه خودم دست از!  بزنش پاشو.  داره عیب خیلیم نه پس ؟

 و من نخوان پسر و پدر اين كاش فقط!  بردم در به سالم جون ازش كه شكر خدارو.  بود امشب

 .  بگیرن حرف به خیلي

 همب اين.  نیست معلوم صورتم كه بودم خوشحال.  بود تاريك جا همه.  دوختم پنجره به و نگاهم

 تر دور قدم چند فكرم.  بود شده نظیر بي امشب هیوا.  كشیدم راحتي نفس.  میداد نفس به اعتماد
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 " فتگ سرم تو صدای ؟ بیفته اتفاق من برای میشه جشني همچین يعني.  آينده توی جايي.  رفت

 جا مونه قضیه "!  نبینه تورو باشه كور اينكه يا.  باشه خورده مخش تو بیل داماد كه شرطي به آره

 !  بودم گرفته و خودم حال خودم.  شد منتفي

 گیرمب باال و سرم شد باعث ساالری دكتر صدای.  میكردم بازی ناخونام با و پايین انداختم و سرم

 : كنم نگاه بود افتاده آينه توی كه چشماش تصوير به و

 .  كنین راهنمايي میشه اگه.  بلدم حدودی و آدرس من راستش -

 اينجوريه اگه! ؟ كوچمون سر ؟ بلده كجا تا مثال حدودی خوب.  انداختم بهش گیجي و گنگ نگاه

 : گفتم!  كنم راهنمايیش میتونم

 .  خیابونارو نیستم بلد زياد من -

 آدرس كه ايه ساله 62 دختر كدوم معلومه خوب.  خوند ايش قهوه چشمای توی از میشد و تعجب

 میگه دمهب وقتي " گفت سرم تو صدای.  انداختم پايین ناراحتي با و سرم ؟ نباشه بلد و خونشون

 !  نشینا غار اين عین شدی.  چیزا همین يعني بیرون بیا خونه از

 : گفت سريع.  شدم معذب كه شد متوجه انگار دكتر پدر

 .  رسیممیپ تهراني از میزنیم زنگ نبوديم بلد كه هم رو جا هر.  میگم بهت برو.  جون بابا بلدم من -

 ايمق صندلي پشت و خودم میشد كه جايي تا.  گرفت آينه توی از و نگاهش و داد تكون سری دكتر

 !  عرضه بي دختر.  كردم

 .  میكرد راهنمايي و پسرش كه میومد ساالری آقای صدای گاه گه بود مطلق سكوت

 : گفتم لب زير و شدم پیاده ماشین از.  خونه رسیديم سريع بود خلوت خیلي خیابونا

 .  مرسي -

 : گفت و داد تكون سری هم پسرش.  داد و جوابم لبخند با ساالری آقای

 .  بیارين تشريف حتما.  میمونما منتظرتون مطب تو من -
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 هخون توی و پام وقتي.  افتادم راه خونه سمت به و دادم تكون سر فقط.  نبود زدن چونه وقت االن

 مزخرفي موجود چقدر.  تو بیان كه نكردم خالیم و خشك تعارف يه كه افتاد يادم تازه گذاشتم

 !  شدم

 تاقا وارد انگار.  انداختم اتاقم توی و خودم و رفتم باال هارو پله داشتم خودم از كه عصبانیتي با

 .  كنم دور نگاها از و خودم بتونم كه بود سخت امروز چقدر.  بودم شده اكسیژن

 كردم ازب و مسنجر.  باشه آنالين آراد داشتم دوست.  نشستم كامپیوتر پای و كردم عوض و لباسم

 : گفتم و دادم ام پي بهش سريع.  انداختم دوستام لیست به نگاهي و

 ؟ جغدی نكنه ؟ میخوابي اصال ببینم ؟ نمیاد خوابت تو -

 . نشست لبم روی محوی لبخند.  كشیدم عمیق نفس كردنه تايپ مشغول ديدم وقتي

  ؟ چطوره آشام خون!  بیاد وجناتم به بگو چیزی يه بابا نه ؟ جغد:  آراد

 : گفتم.  گرفت خندم

  ؟ نمیخوابن شبا اونام مگه ؟ آشام خون -

 .  میشم جیگرا آشام خون اين از.  میادا بهم خودايیشم!  ببر باال و اطالعاتت يكم -

 .  بدم نظر نمیتونم پس.  نديدمت كه من -

 .  ببین و من بیا خوب -

 : گفتم و كردم عوض و بحث سريع.  ريخت قلبم من ولي.  زد خنده شكلك

  ؟ بیداری چرا جدی -

 .  كرديا عوض و بحث نفهمیدم كه نكن فكر -

 : گفت و زد خنده شكلك دوباره

 .  نبودی حاال تا صبح از.  نمیبرد خوابم هیچي -

 .  بودم مهموني -

 ؟ بانو گذشت خوش.  به به -
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  ؟ ای خسته االن حتما.  نبود بدك -

 .  زياد نه ای -

 .  كني باز و پلكات نمیتوني حتي خستگي زود از و ای خسته خیلي يعني اين -

 : گفتم و زدم خنده شكلك

 .  نكن تلقین -

 .  شدی افقي االن میدونم كه من -

 .  بخوابم رفتم من.  بردی تو میاد خوابم خوب خیلي -

 .  بانو بخیر شبت.  گفتم اول از كه من -

 ! جغد بخیر شب -

 .  بگیری ياد كن تكرار بار چند آشام خون -

 زا بعد.  بود ساكت جا همه.  وايسادم پنجره كنار.  بستم و مسنجر و كردم خداحافظي.  خنديدم

 ياد دوباره.  میچسبید سكوت اين چقدر مهمونا پريدن پايین باال ديدن و صدا و سر همه اون

 تونمنمی من.  گذاشتم تنها رو بانو ماه و بابا امشبم حتي.  بودم خواه خود واقعا.  افتادم هیوا حرفای

 .  خوبه خیلي هیوا.  باشم هیوا مثل

 .  كردم نگاه بود معلوم آسمون توی كه ای ستاره تنها به و كشیدم عمیقي نفس

  پنجم فصل

 

 هنگرفت تصمیمي هنوز ساالری دكتر مطب به رفتن برای.  میگذشت هیوا عروسي از ای هفته 1

 خوش و اخالق خوش دكتر اون هم ديگه بار يه بخوام كه ارزيد نمي بعدش شدن ناامید به.  بودم

 قیهب نداشتم دوست ؟ داره.  نداره ضرر كه رفتنش میگفت حسي يه دلم ته ولي.  ببینم و برخورد

 .  شدم عمل به راضي كنن فكر
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 ره هم بابا.  برم كه داشت اصرار هیوا.  میكردم فكر و میزدم قدم اتاقم توی مدام هفته 1 اين توی

 ولي.  میشم خالص صورت اين شر از بار اين.  داره فرق دفعه اين كه میخوند گوشم زير شب

  . نكنم پیدا نجات و كنم تحمل و دردسر همه اين دوباره نمیتونستم.  نداشتم خوبي احساس

 یشدم پیدا كلش و سر میگرفت قرار پام جلوی نجاتي راه يه وقتي معموال.  نبود خبری هم مهبد از

 اونم هنكن میترسیدم.  بود كرده فرق وضع بار اين ولي.  كنم قبولش بايد كه میكرد اصرار مدام و

 راچ پس.  آورد مي هجوم سرم به منفي افكار دوباره.  نبود اينجوری مهبد نه ولي.  شده امید نا ازم

 میومدن كمتر هم عمه و مهسا حتي ؟ نیست ازش خبری هفته 1 اين چرا ؟ نمیشه پیدا كلش و سر

 .  نمیكنه مورد اين در كنجكاوی هیچ بابا چرا كه بود جالب برام.  خونمون

 عمل خاطرش به بايد داشتم دوست و مهبد اگه.  برد جراحي سمت به و من فكر مهبد اسم دوباره

 شدم خیره دستم ناخونای به.  كشیدم خجالت فكرشم از ؟ داشتم دوستش واقعا ؟ نه مگه میكردم

 اشحمايت و بودن به شايد.  كردم فكر ديگه يكم ؟ چیه احساس اين اسم پس نگو چرند گفتم و

 كوچیك و مشكلت و بكوبه و شخصیتت بلده فقط مهبد!  نباف هم به پرت و چرت ؟ كردم عادت

  ؟ كرده حمايتت كي.  بده جلوه

 يعني.  میكنم حس شونم رو و دستش هنوزم.  داد دلداريم و اومد جمعیت بین.  هیوا عروسي روز

 ايدش كه بگم میخوام فقط ؟ چیه منظورت پس!  نگفتم و اين من نه نه ؟ داره دوست بگي میخوای

 هي میخوام!  بیار در ؟ چي برای آينه.  بیار در میزت كشوی توی از رو آينه هورام.  باشم مهم براش

 .  بندازی خودت ی قیافه به نگاه

 نم بندازی يادم میخوای كي تا.  كن بس اَه:  گفتم سرم توی صدای به و شدم بلند كالفه جام از

 يه عاشق بودی تو.  میزني گول و خودت داری كنم حس كه وقتي تا " ؟ هستم چي و هستم كي

 مهم ؟ نیست آدم اون مگه.  میشدم كه معلومه خوب " ؟ میشدی سوخته صورتش كه پسر

.  نبود واقعا.  نبود شعار.  كردم پوفي ؟ میدی شعار داری ؟ داشتیم خانوم هورام ".  شخصیتشه

 نمهربو.  بود مهربون مهبد.  نمیخواستم چهرش يا تیپیش خوش واسه و مهبد من.  بود دلم حرف

  ؟ بزنه سر بهم اومد نمي چرا پس ؟ بود

 شپی میرم جلسه يه.  میكنم تموم جا همین و مهبد حرف خُب خیلي.  كشیدم موهام بین دستي

 .  نیست عمل از هم خبری.  همین فقط.  ساالری دكتر
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 ينا.  بودم شده خسته بودم انداخته راه خودم با كه دروني جدال اين از.  شدم كالفه!  ترسیدی باز

 : زدم فرياد بلند بار

 .  شو خفه فقط.  ام ترسو من آره -

 و صدام و بودن پايین بابا و بانو ماه كه خداروشكر.  كردم وحشت خودم بلند صدای از خودمم

 ؟ یگرفتمم خبر مهبد از خودم بايد يعني.  كشیدم عمیق نفس.  كردم روشن و كامپیوتر.  نمیشنیدن

.  ردمك باز و مسنجر بیفته كار به دوباره سرم توی صدای اينكه از قبل.  شده تنگ براش دلم خوب

 : داد ام پي بهم سريع آراد

 .  بودم منتظرت.  بانو سالم -

  خوبي؟.  سالم:  سرخ بانوی

  ؟ راهي به رو.  ممنون:  آراد

 !  خیلي آره:  سرخ بانوی

  ؟ نیستي كه يعني اين:  آراد

  ؟ میكني فكر چي تو:  سرخ بانوی

 دلت توام میگیره دلم من وقت هر مثال!  داره راه هم به شدت به دالمون میكنم فكر من:  آراد

 ؟ بانو داری و تفاهم.  گرفتست

 : گفتم نشست لبم روی لبخندی.  زد خنده شكلك

  ؟ میكني فكر چیزا اين به میذاری وقت چقدر واقعا -

  ؟ ای گرفته چرا تو.  واضحه كه چیزيه ؟ داره گذاشتن وقت به چیكار:  آراد

 : گفتم.  بودم مونده نگفتن و گفتن بین

 . نمیگیره خبر ازت مدت يه يكي كن فرض:  سرخ بانوی

 : گفت و پريد حرفم بین آراد

 ؟ مثال مدتي چه -
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 .  هفته 1:  سرخ بانوی

  ؟ خُب:  آراد

 به.  نااي و حالیه چه در ببیني داری دوست شدت به.  بگیری خبر ازش میخوای تو بعد:  سرخ بانوی

  ؟ نیست ضايع نظرت

 ؟ پسر يا دختره طرف ؟ باشه ضايع بايد چرا:  آراد

 : گفتم ناخودآگاه ؟ بود ضايع میاد خوشم ازش يكمم و پسره طرف میگفتم بهش اگه

 !  دختره -

 .  ازش بگیر خبر بیخیال!  خودته جنس هم كه طرف بابا:  آراد

  ؟ داشت فرق بود پسر اگه مثال:  سرخ بانوی

  ؟ پسره شیطون:  آراد

 .  میپرسم همینجوری.  بابا نه:  سرخ بانوی

 و خودش طرفشون و بگیرن خبر مخالفشون جنس از میترسن.  داره فرق دخترا واسه خوب:  آراد

 .  كنه گم

  ؟ بهتره نگیره خبر صورت اون در يعني:  سرخ بانوی

 :  گفت شكاك آراد

  ؟ پسره ؟ گرفتي و من خدايیش -

 !  دختره طرف میگم گیريا چقدر:  سرخ بانوی

  ؟ بپرسم سوال يه:  آراد

 ! ندی طرف بودن پسر يا بودن دختر به گیر كه شرطي به بپرس:  سرخ بانوی

 : گفت و زد خنده شكلك

  ؟ پسره واقعا نه -
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 ! سیريشیا:  سرخ بانوی

  ؟ شدی عاشق حاال تا ببینم.  بابا كردم شوخي:  آراد

 : گفتم.  شدم هول

  ؟ بپرسي سوالي همچین شد باعث چي -

  ؟ چیه جوابم حاال.  افتادم سوال اين ياد يهو نمیدونم:  آراد

 .  بده جواب تو اول:  سرخ بانوی

 .  بدی جواب بايد تو.  پرسیدم من اول!  دِ  نه دِ :  آراد

 هم اب اينا.  داشتم دوستش من ؟ بودم مهبد عاشق ؟ میگفتم بايد چي.  موند كیبورد روی دستم

 در انقدر آراد چرا!  بگم و واقعیم احساس نداشتم دوست!  بپیچونمش بايد ؟ نه ديگه داشت فرق

 وت صدای!  كال چي همه.  زندگیم مورد در.  میكرد سوال ازم خیلي كال ؟ میكرد كنجكاوی موارد اين

!  میری میپیچوني و بدبخت اين دفعه هر.  میدی جواب صادقانه هم رو همه كه نه حاال " گفت سرم

"  

 : نوشت دوباره آراد

 ؟ برد خوابت -

 : نوشتم و كشیدم عمیق نفس

 .  نمیدونم واقعا -

  ؟ بگي و اين كه كردی فكر همه اين:  آراد

 واقعا ولي بیاد خوشم كسي از شده.  چجوريه عاشقي حس نمیدونم آخه خوب:  سرخ بانوی

 .  چیه حس اين اسم نمیدونم

 ؟ اومده خوشت كي از مثال:  آراد

 .  بپرس ديگه سوال يه بعد بده و خودت سوال اين جواب اول.  نكن زني جِر:  سرخ بانوی

 .  اومده خوشم يكي از كنم فكر منم خوب:  آراد
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 ؟ شیطون كي از:  سرخ بانوی

 : گفت.  زدم براش لبخند شكلك

 .  نمیگم بهت عمرا:  آراد

  ؟ اونوقت چرا:  سرخ بانوی

 .  بگم كه نداره دلیلي:  آراد

  ؟ پرسیدی من از چرا پس:  سرخ بانوی

 .  فضولم چون:  آراد

 .  خنديد

  ؟ پلیدی خیلي میدونستي:  سرخ بانوی

 .  گفتي بهم قبال اينارو.  بگو تازه چیز يه:  آراد

 .  كنم تاكید خواستم:  سرخ بانوی

 !  ديگه سوال يه:  آراد

  ؟ میاری كجا از و سوال همه اين تو:  سرخ بانوی

  ؟ بپرسم!  زن پیر نكن نق نق:  آراد

 !  بپرس ؟ دارم هم ای ديگه ی چاره مگه:  سرخ بانوی

  ؟ میگي چي اينا و بشین آشنا هم با بیشتر تا بیرون برين هم با بخواد ازت يكي اگه:  آراد

 

  ؟ میگي چي اينا و بشین آشنا هم با بیشتر تا بیرون برين هم با بخواد ازت يكي اگه:  آراد

  ؟ دختره كلك ؟ بیرون بری باهاش خواسته ازت يكي نكنه:  سرخ بانوی
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 دو بین موندم حاال.  میاد خوشش من از شدتم به.  داره جنسیتي مشكل طرف!  پسره نه:  آراد

 انوب بیرون برم باهاش تو نظر به.  داره هوامم اخالقه خوش خیلي طرف.  نه يا كنم قبولش كه راهي

  ؟ جون

 : گفت دوباره زدم براش هم سر پشت خنده شكلك تا چند.  زدم قهقهه

  ؟ میخندی خودت پايین هوش به داری -

 .  بود دار خنده خیلي.  بگي مردونه صدای با اينارو میكردم تصور داشتم نه:  سرخ بانوی

 . بشناسمش بیشتر میخوام بعد.  اومده خوشم ازش منم.  دختره طرف كن فرض حاال خُب:  آراد

  بشي؟ آشنا باهام بیشتر و بیرون بیای باهام میكردی قبول بودی اون جای تو اگه

 .  دارن فرق هم با دخترا.  نمیدونم خُب:  سرخ بانوی

 .  توئه شبیه خیلي كن فرض:  آراد

 : گفتم.  داشت فرق دختری هر با شرايطم من.  باشه من مثل نمیتونست.  خنديدم دلم توی

 بولق تو نظر مورد دختر اون شايد.  نیستن من مثل همه ولي.  نمیكردم قبول بودم من اگه خوب -

 .  كنه

 قبول چرا اونوقت.  میارم در بال خوشحالي از دارم االن.  شدم امیدوار خیلي واقعا مرسي:  آراد

  ؟ نمیكردی

 . داره و خودش دلیل كس هر خُب:  سرخ بانوی

 ؟ چیه تو دلیل ببینم میخوام خُب:  آراد

 .  كنم بیشتر و رابطم نمیخواد دلم من خوب:  سرخ بانوی

  ؟ من با فقط:  آراد

 .  میكنه صدق همه مورد در اين.  نه نه:  سرخ بانوی

 دلت حاال تا يعني ؟ كني حبس مجازی دنیای اين توی و خودت میخوای همیشه يعني:  آراد

  ؟ شكلیه چه ؟ كیه میزني حرف باهاش همه اين كه اوني بدوني نخواسته
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 !  نخواسته دلم حاال تا نه:  سرخ بانوی

 : نوشتم دوباره.  نكرد تايپ چیزی لحظه چند

 خوش.  بیرون برو باهاش.  بگو و چیز همه دختره به برو ؟ داری چیكار عقايدم و من به تو -

 .  بگذرون

 . نیست راحتیا اين به:  آراد

 .  بخوای ازش كافیه فقط ؟ نیست راحتي اين به چرا:  سرخ بانوی

 !  نمیخواد اون انگار ولي خواستم:  آراد

.  یلرزيدم كیبورد روی دستم.  باشم من نمیتونست آراد منظور.  بودم شده خیره مونیتور روی گیج

 يه!  كن فكر.  هورام كن فكر.  آوردم مي در اشتباه اين از و خودم بايد ؟ میگفتم چي االن بايد

 : گفتم!  بنويس چیزی

  ؟ باشه میزنیم حرف بیشتر هم با بعدا.  برم بايد من -

 : نوشت آراد.  زدی بود حرف اينم بزنن گندت

 . خداحافظ.  همیشه مثل.  كن فرار -

.  میاد خوشش يكي از گفت!  فقط كنجكاويه يه ؟ ببینه و من بخواد بايد آراد چرا.  بستم و مسنجر

 !  شدم احمق زيادی امروز ؟ منم نفر يه اون يعني

 كنارش . میكرد عوض كاناالرو مرتب و بود نشسته تلويزيون روی به رو بابا.  اومدم پايین ها پله از

 : گفتم و نشستم

  ؟ میكنین چیكار -

 .  ديديمت ما بیرون اومدی اتاقت از عجب چه.  میبینم تلويزيون دارم مثال -

 رایب.  باشم كنارش مدام میخواست دلش.  بود شده گیر بهانه بدجور بابا بود رفته هیوا وقتي از

 ختس خیلي كنم عوضش چیزی با نبودم حاضر حتي و بودم تنهايیم عاشق مدت همه اين كه مني

 اخالق میدونستم!  ممنوع خواهي خود كه بودم داده قول خودم به هیوا عروسي شب از ولي.  بود
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 و ودمخ جای میتونستم ولي كنم پر و جاش نمیتونم و داره فرق هم با آسمون تا زمین از هیوا و من

 .  كنم پر

 : گفتم و كشیدم بابا گندمي جو موهای به دستي

 .  میكردم فكر داشتم اتاقم تو -

 : گفت و گذاشت میز روی و تلويزيون كنترل بابا

  ؟ چي به -

 : گفتم و كردم خم و سرم.  میكرد نگاه بهم خیره

 .  نیست مهم -

 ؟ غريبم من -

 : زدم لبخند

 .  نه كه معلومه -

 .  بگو پس -

 : گفتم كشیدم عمیقي نفس

 نا گهدي نمیخواد دلم.  چیه درست كار نمیدونم.  میكردم فكر ساالری دكتر پیشنهاد به داشتم -

 .  بشم امید

 : گفت و گرفت و دستام بابا

 دادین دست از رو چیزی نگیری و مطلوب ی نتیجه اگرم.  خودته نفع به بشي عمل كني قبول اگه -

 . 

 : گفتم زدم زل چشماش تو

 دكتر دست از كاری اگه ؟ بشه بد چي همه اگه ؟ نیست مهم روحیم وسط اين ؟ چي امیدم پس -

  ؟ نیاد بر ساالری

 : گفت ديدم بابا چشم تو و اشك ی حلقه
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 سشپ از ساالری دكتر ضمن در.  نیستي بازنده كه میدوني.  كردی و تالشت كه میدوني حداقل -

 .  میاد بر

 دلم.  ببندم و چشمام و بذارم بابا پهن های سینه روی و سرم داشتم دوست.  بود گرفته دلم

 نوازش و موهام.  رفتم فرو آغوشش توی.  نكن بافي منفي انقدر بگه و بده امید بهم میخواست

 : گفتم.  كرد

  ؟ نه مگه میام بر پسش از من.  بابا پیشش میرم -

 : میشنیدم و وارش زمزمه صدای

 .  میای بر پسش از حتما -

 ثلم.  همه مثل.  باشم سالم میخواست دلش.  باشم خوشحال من میخواست دلش همیشه مامان -

 !  هیوا

 : آورد درد به و قلبم بابا آلود بغض صدای

 وقت هیچ.  باشه مواظبت كه بود اون ی وظیفه میگفت.  میدونست مقصر و خودش همیشه -

 .  میكشید عذاب تو عذاب ديدن از همیشه.  نمیبخشید و خودش

 : گفتم و برداشتم سینش روی از و سرم

 .  كه نبود اون تقصیر -

 : گفت و نشست لبش ی گوشه تلخي لبخند

 و خودشون همیشه نباشه چه باشه تقصیرشون چه.  میكشن درد هاشون بچه دردای با مادرا -

 .  میدونن ناراحتیاشون مقصر

 : گفتم و زدم لبخندی جو تغییر برای

  ؟ میكني هماهنگ دكتر با -

 : گفت و كرد بسته و باز و پلكاش

 .  حتما -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

94 

 

 نمشو دور بابا دست كه همینجور و شديم بلند جا از.  زد صدامون شام برای آشپزخونه از بانو ماه

 نهات اينكه احساس.  بود شده گرم دلم بابا حرفای با.  رفتیم آشپزخونه سمت به بود شده حلقه

 وبخ بهم نگاهش مهبدم حتي.  میشه درست چي همه كنم عمل وقتي.  میداد شجاعت بهم نیستم

 ! میشه تر زياد بهش رسیدن برای شانسم اونوقت.  میشه

***** 

 كرف بد چیزای به حاال.  خوبه.  بكش عمیق نفس.  میام بر پسش از من.  میشه درست چي همه"

 ".  دكتر به بسپر رو چي همه.  نكن

 با و صورتم نخوام ديگه كه برسه روزی میشه يعني ".  ريختم صورتم جلوی و موهام از ای دسته

  " ؟ بپوشونم موهام

 ارب چند.  میكشیدم عمیق نفسای هم پشت.  كردم سرم و شالم.  بود يخ.  كردم مشت و دستام

 مشاوره ی جلسه يه فقط اين باش آروم ".  میلرزيد دستام.  كردم عقب جلو سرم رو و شال

  " ؟ آرومي نا انقدر چرا.  پزشكیه

 داييص با شم تر آروم اينكه برای.  رفتم ها پله سمت به.  اومدم بیرون اتاقم از!  نمیدونستم واقعا

 : شمردم رو ها پله میلرزيد نگراني از كه

 . . .  سه. . .  دو. . .  يك -

 " میكنم پیدا نجات زندگیم شر از.  میشم جديد هورام يه من بره پیش خوب چي همه اگه "

 . . .  شش. . .  پنج. . .  چهار -

 "!  میموني هستي كه همیني دوباره بكنه نتونه كاری اگرم "

 . . .  نه. . .  هشت. . .  هفت -

 " ؟ میكني خراب رو چي همه و میای كنم فكر مثبت میخوام وقت هر چرا "

 . . .  دوازده. . .  يازده. . .  ده -

 و باشم من داری دوست تو!  میكنم گم و گورم منم نكن فكر بهم!  میخوای اينجوری خودت "

 "!  كنم ضعیفت
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 عمل شدم حاضر كه همین.  باشم قوی داشتم دوست امروز.  نمیخواستم من.  دادم تكون و سرم

 !  هستم قوی يعني كنم

 از داهاييص.  نبود اونجا كس هیچ كشیدم آشپزخونه تو سركي.  ها پله پايین رسیدم كي نفهمیدم

.  كردم جا جابه و شالم دوباره.  بدم نشون خوشحال و خوب و خودم كردم سعي.  میومد پذيرايي

 وشهگ يه و كردم سالم.  چرخید سمتم به سرا ی همه شدم كه وارد!  بودم گرفته عصبي تیك انگار

 : گفت هیوا.  نشستم

 .  میشديا حاضر زود همیشه.  شي حاضر كشید طول چقدر -

 .  میدادم انجام كاری داشتم -

 : گفت و شد بلند جاش از

 ؟ بريم خُب -

 با ! داره ای عجله چه.  بزنیم حرف يكم بشین حاال ؟ زود انقدر.  شد بلند جاش از سريع هم كیوان

 : گفتم و شدم بلند جا از بود شده كرخت كه پاهايي

 .  بريم باشه -

 و منطقي كار داشتم من ".  رفتیم كیوان ماشین سمت به.  كرديم خداحافظي بانو ماه و بابا از

 " . میكردم اعتماد بايد جراح يه به بار يه همین واسه فقط.  بار آخرين برای.  میكردم رو درستي

 مكرد سعي! ؟ سرما و تابستون وسط.  میكردم شديدی سرمای احساس.  خورد گره هم تو دستام

 : گفت و برگشت من سمت به هیوا!  نمیشد ولي.  كنم منحرف و ذهنم

  ؟ نیستي كه نگران -

 : گفتم بخندم كردم سعي

  ؟ چي برای نگران نه -

 !  كنه حسش میتونست كسي هر.  بود واضح صدام توی لرزش

 .  پرسیدم همینجوری -
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 كه یمبرس دير انقدر كاش!  بشه ترافیك كاش!  نرسیم زوديا اين به كاش.  كرد سكوت دوباره هیوا

 "!  ترسو! ؟ میكني كاش كاش انقدر چرا.  نمیومدی خُب ". . .  كاش!  بره دكتر

 اينجا.  بود خودش.  دوختم بود جلومون كه ساختموني به وحشت با و نگاهم.  كرد ترمز كیوان

 !  بود دكتر مطب

 : گفت كیوان به و شد پیاده ماشین از سريع هیوا

  ؟ میشیني ماشین تو.  برمیگرديم زود میريم ما -

 .  منتظرم جاها همین آره -

 : گفت خنده با كرد باز برام و ماشین در و داد تكون سر هیوا

  ؟ نداری شدن پیاده قصد -

 .  چرا چرا -

 رسناكت انقدر ساختمون اين چرا.  رفتیم ساختمون سمت به هیوا با و شدم پیاده ماشین از سريع

 !  بود خلوت باز كه خداروشكر ؟ بود

 : گفت و كرد تابلو به نگاهي هیوا.  بود باز واحد يه در اول ی طبقه همون

 .  همینجاست -

 هیوا با!  نشه ديده بود زده حلقه چشمم توی كه اشكي تا پايین انداختم و سرم.  شد بیشتر ترسم

 مطب راحت و شیك مبالی روی مريض تا چند.  انداختم اطرافم به نگاهي چشمي زير.  شديم وارد

 و بودم وايساده گوشه يه منم.  كرد صحبت باهاش و رفت منشي سمت به هیوا.  بودن نشسته

 !  بپیچونم هم توی و دستام كمتر میكردم سعي

 : گفت و سمتم برگشت هیوا

 .  ماست نوبت خانوم تا دو اين از بعد.  بشین -

 اشكم.  نشستم مبال از يكي روی و دادم تكون سر ؟ بكشه طول بیشتر يكم نمیشه ؟ زود انقدر چرا

 عمیق نفس مدام میكردم سعي و میشدم مانعش من اما میكرد باز گونم روی به و راهش داشت

 : گفت گوشم كنار هیوا.  بكشم
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  ؟ خوبه حالت -

 .  اوهوم -

 : گفت دوباره!  میتركه بغضم بزنم حرف میدونستم

 .  نرو فرو خودت تو انقدر.  باال بگیر و سرت هورام -

 و بود جلومون میز روی كه ای مجله جاش به.  نگفت چیزی ديگه اونم.  ندادم بهش جوابي

 . زد ورق و برداشت

 نیارود انگار زد صدا و اسمم منشي كه وقتي.  میشد بیشتر منم استرس و تر شلوغ لحظه هر مطب

 از كيي میدونستم.  نكنم نگاه كس هیچ به كردم سعي.  شدم بلند جام از سريع.  بودن داده بهم

.  فتر دكتر اتاق سمت به من از جلوتر هیوا.  كنه منصرف تصمیمم از و من ممكنه مريضا نگاهای

 و در یواه.  بفرمايید میگفت وقتي بدم تشخیص تونستم رو ساالری دكتر صدای.  زد در به ای تقه

 بلند جاش از ديدنمون با دكتر.  كرديم سالم.  من سرشم پشت و شد وارد خودش اول.  كرد باز

 : گفت و شد

 . بفرمايید.  سالم -

 : گفت بود لبش روی لبخندی.  نشست هم دكتر.  نشستیم مبل روی هیوا و من

 ؟ خوبین -

 : گفت آشنا لبخندی با همیشه مثل هیوا

  ؟ چطورن ساالری آقای ؟ خوبین شما.  مرسي -

 .  خوبن همه -

 : گفت و دوخت من به و نگاهش

 .  میبینم اينجا شمارو االن كه خوشحالم واقعا ؟ خانوم هورام خوبین -

 : گفتم و پايین انداختم و سرم

 .  خوبم ممنون -
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 : گفت هیوا!  میخوردم حرص زدنم حرف و خودم دست از داشتم باز

 .  ببینین و هورام كردين قبول كه ممنونیم واقعا دكتر آقای -

 ؟ گرفتن عمل به تصمیم باالخره.  میكنم خواهش -

 : گفت و انداخت صورتم به نگاهي هیوا

 !  نره در دوباره اگه.  قطعیه تصمیمش كه فعال -

 : گفت و زد لبخند دكتر

 كنم عاينهم و صورتتون بشینید اينجا بفرمايید خوب.  برداشتن ايشون كه بود مهم اول قدم همین -

 . 

.  مشد بلند جام از و دادم دستش به و كیفم.  برو يعني كه داد تكون سری.  كردم هیوا به نگاهي

 نا قدمای با.  بودم گرفته و مانتوم پايین محكم باهاشون و بود شده آويزون بدنم طرف دو دستام

 ورتمص به نگاهي.  نشستم خودش صندلي كنار صندلي روی و رفتم دكتر میز سمت به مطمئن

 : گفت و انداخت

  ؟ كنار بزنین و موهاتون میشه -

 : گفتم دستپاچه

 .  حتما -

 اصلشف كشید تر نزديك و صندلیش.  گرفتم قرار مقابلش و فرستادم شالم داخل و موهام سريع

 پايین و چشمام.  زد زل صورتم توی و برگردوند خودش سمت به و صورتم.  بود شده كم باهام

 گوشم به صداش باالخره.  میكردم شديدی گرمای احساس.  شدم خیره كفشاش به و انداختم

 : رسید

 تفادهاس صورتتون ی خورده چروك قسمت اين ترمیم برای بدنتون ی ديگه قسمتای از میتونیم -

 از كافي ی اندازه به نشه شايد زياده شما صورت سوختگي چون البته اتوگرافت میگن بهش.  كنیم

 .  گرفت و پوست خودتون بدن

 : گفت هیوا
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  ؟ كنین چیكار بايد پس -

 به ايممیخو كه رو پوستي مقدار اون تا میكنیم استفاده سلولي زخم پانسمانهای از معموال خوب -

 .  بگیريم و پوست اون ديگه فرد يه از میتونیم اينكه يا.  بیاريم دست

 : گفت و كرد پايین و باال و صورتم يكم

  ؟ صورتتونه فقط -

 .  نه -

 ؟ یشهنم بگه نكنه.  بود حرفا اين از بیشتر.  سوخت خودم برای دلم.  بگم و همین تونستم فقط

 : گفت سريع هیوا.  میشدم ناامید داشتم كار اول همین

 پشمچ دست.  گردنشه و صورت بیشتر.  كمتره بدنش البته.  هست بدنشم چپ طرف از قسمتي -

 .  سوخته حدودی تا

 : گفت و داد تكون سری دكتر

 جراحي یمت بعد.  بشي بستری بیمارستان توی بايد.  بشه ازت كلي ی معاينه بايد اول ببین.  خُب -

 پوست كه دنتب از هايي نقطه از بتونیم اگه.  ديده آسیب پوستت چقدر ببینیم تا.  كنن معاينت بیان

 به تگيبس همش كه بكنیم ديگه فكرای بايد نشه اگه.  میگیريم و نیازمون مورد پوست داره سالم

 به عمل 1 با باشي داشته انتظار نبايد يعني.  بريه زمان كار تو بدن و صورت كار.  داره جراحي تیم

 از يكي با موردت در من.  عمل اتاق توی بری بارها و بارها شايد.  برگردی خودت طبیعي ی چهره

 نببی ولي.  كنه همكاری باهام كه كرده قبول.  زدم حرف پوست جراحای بهترين از يكي و استادا

 بايد عمل اين توی واقعا.  خودته خواست و تو ی روحیه مهم.  ايم وسیله همه ماهر جراح يه و من

  ؟ كني همراهیمون میتوني.  بدی دست از و امیدت نبايد.  باشي صبور

 .  بزنیم حرفي كردم سعي ولي.  بكنم كاری بتونم روحیه اين با داشتم شك

 .  میكنم و خودم سعي -

  ؟ میتوني.  وايسي پاش آخرشم تا و بدی بايد قاطع جواب.  نداره فايده اينا و سعي -

 به.  تمگرف ازش و نگاهم!  میتوني كه بگو میگفت بهم انگار.  افتاد هیوا ملتمس چشمای به نگاهم

 ابرو و چشم مردای اون از.  بود شرقي خیلي چهرش.  زدم زل دكتر مشكي چشمای به جاش
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 انسبت هیكل.  كني اعتماد راحت بهشون بتوني میشه باعث چهرشون كه همونايي از.  مشكي

 : گفتم.  172 حدودای مثال.  بود تر بلند سانت 15 شايد من از گفت میشد قدشم.  داشت الغری

 .  میتونم -

 : گفت زد لبخند هم دكتر و كشید عمیقي نفس هیوا

 خوب چي همه امیدوارم.  بیمارستان بیاين كي كه میدم خبر بهتون میكنم هماهنگ من پس خوب -

 .  بره پیش

 : گفت هیوا

 .  واقعا ممنون.  دكتر امیدواريم هم ما -

 مطب از و كرديم خداحافظي.  كرد بدرقمون در دم تا و داد تكون احترام ی نشونه به سری دكتر

 حداقل.  بود كرده آرومم حرفاش ؟ میبودم امیدوار بايد.  شديم كیوان ماشین سوار.  شديم خارج

.  مدوخت پنجره به و نگاهم.  بود صورتم روی دستاش رد.  نداشتم استرس میكرد معاينم وقتي

 اشج به.  گرفتم ازش و نگاهم و كشیدم عمیقي نفس.  گذروندم نظر از و ساختمون آخر بار برای

 ندبل قد.  بود آشنا نهايت بي چهرش.  كردم دنبال و میرفت ساختمون سمت به كه مردی قدمهای

 . كردم نگاه تر دقیق.  میكرد تداعي برام و بودم بیرون مهبد با كه رو روزی پهنش های شونه و

 مونه بود خودش.  میداشت بر بلندی قدمای و میكرد نگاه گوشیش به داشت و بود پايین سرش

 !  خوردم بهش پارك تو كه مردی

 

 قعاوا.  باشه خودش نمیتونست.  شیشه سمت به برگردونم بیشتر و سرم.  پريدم جام از يهو

 سالنه و بود كرده بهم و پشتش.  بیارم ياد به و پارك توی روز اون كردم سعي ؟ بود خودش

 هخیر بهش خیلي رفتارش خاطر به روز اون.  رفتنش راه مدل حتي بود خودش آره.  میرفت سالنه

 : شنیدم رو هیوا صدای.  خودشه كه نداشتم شك.  بودم شده

  ؟ شدی خیره اينجوری چي به -

 رنگ سیاه ی نقطه يه ازش فقط آخر میشد تر دور و دور ماشین.  انداختم بهش نگاهم آخرين

 : بگم هیوا به تونستم فقط بود شده درگیر ذهنم.  چرخوندم و سرم.  بود مونده
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 . هیچي -

 اتفاقي دوباره بايد چرا!  عمل درگیر.  درگیره ذهنم بدجور كرد فكر شايد.  نپرسید سوالي هیوا

 یداشپ كنم عمل بودم گرفته تصمیم كه روزی توی درست ؟ داشت چیكار اينجا اصال ؟ میديدمش

 راچ اصال! ؟ پاركي مرد ؟ میكردم صداش بايد چي.  بپرسم و اسمش میتونستم كاش.  بود شده

 .  ببینمش امیدوارم ؟ ببینمش بازم قراره مگه! ؟ كنم صداش بايد

 تو روز اون.  خوبش اخالق خاطر به بیشتر " ؟ ببینم دوباره و مرموز آدم يه بخواد دلم بايد چرا

  " بود برخورد خوش خیلي پارك

 .  كني فكر عمل مورد در بايد االن.  نكني فكر چیزا اين به بهتره

 ؟ عملها يا عمل؟ ؟ كنم تحمل و عمل اين كه بودم آماده واقعا.  بود كابوس يه مثل اسمش!  عمل

 !  عمل اتاق تو بری بايد بارها و بارها گفت دكتر

 .  میشد درست چي همه عوض در.  باشم آروم كردم سعي بستم و چشمام

 ی لهحوص.  میپرسیدن سوال مدام و اومدن كنارمون نگراني با بانو ماه و بابا شديم خونه وارد وقتي

 وارامید صدای با كه میشنیدم رو هیوا صدای ولي.  رفتم اتاقم سمت به.  نداشتم دادن توضیح

 رسمبپ بود رفته يادم بازم ؟ بود چي اسمش راستي.  میكرد تعريف دكتر حرفای و عمل از براشون

  ! بود من عمل بود مهم كه چیزی وسط اين ؟ باشه داشته میتونست اهمیتي چه اسمش واقعا. 

 و مسنجر.  بیام در دكتر حرفای هوای و حال از يكم حداقل و بزنم حرف آراد با االن میخواست دلم

 و نجرمس دوباره.  نبود.  كشیدم ناامیدی از نفسي.  انداختم دوستام لیست به نگاهي و كردم باز

 غزمم موتور بايد.  بود بس كردن فكر ديگه.  بستم و چشمام و انداختم تختم روی و خودم.  بستم

 !  میكردم خاموش و

***** 

 اين كنه عمل تورو كرده قبول.  زده حرف استادش همون با گفت.  زد زنگ من به امروز دكتر -

 ؟ نیست خوب

 : گفتم تفاوتي بي با

 !  استادش چه خودش چه ؟ كنه تیكه تیكه و پوستم كي داره فرقي چه -
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 : گفت و كرد اخم هیوا

 اشيب امیدوار بايد گفت دكتر ؟ كردی شروع االن از.  بشي خوب قراره ؟ كنه تیكه تیكه چي برای -

 . 

 .  هیوا بسه!  كن لنگش میگین نشستین گود بیرون.  حرفه همش اينا -

 یوانك.  رفتم بودن نشسته كیوان و بابا كه جايي سمت به و شدم بلند آشپزخونه میز پشت از

 : گفت بابا.  زد روم به دوستانه لبخندی

  ؟ زده زنگ دكتر گفت بهت هیوا -

 : گفتم كالفه

 من عمل به و بحث دارين اصرار امروز همتون چرا.  گفت آره ؟ مهمه براتون انقدر اين چرا -

 ؟ بكشین

 : گفت مهربون لحني با بابا

  ؟ نگراني -

 ؟ باشم نبايد -

 .  میشي راحت كه كن فكر بعدش به ولي.  باشي بايد.  چرا -

 . بشم اگه -

 : گفت و شد پذيرايي وارد هیوا

 .  میشنوم غر غر صدای باز -

 یحسا و نگراني از بودم رفته دكتر پیش وقتي از.  گرفتم ازش و صورتم و آوردم در براش ادايي

 .  میشدم ديوونه داشتم مختلف

 : گفت و نشست ای گوشه بانو ماه

 . میشه درست چي همه خدا امید به -

 : گفت هیوا
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 به هم داشت نفس به اعتماد جورايي يه.  بود مسلط خیلي.  اومد خوشم دكترش از خیلي كه من -

 .  كارش به هم خودش

 كمتر رانیمنگ اينجوری میكرد فكر شايد.  ببینه و حرفاش تاثیر بتونه تا دوخت من به و خیرش نگاه

 .  میشد

 : گفتم.  شدم بلند جام از

 .  اتاقم تو میرم من -

 : گفت بابا

  ؟ يهو شد چي -

 .  كنم فكر يكم میخوام فقط هیچي -

 من عمل به و حرف همش.  رفتم اتاقم سمت به ببینم ازشون العملي عكس اينكه از قبل

 یاينجور.  نزنن حرف موردش در كه نبود ای ثانیه.  میداد عذابم داشت وضعیت اين.  میكشوندن

 .  میكردن عصبیم بدتر

 كلش و رس تا میمردم بايد حتما ؟ نمیشد خبری مهبد از چرا.  كشیدم بیرون كتابام بین از رو رماني

 كه اون خوب.  كردم پوفي.  بدم عمل اين به تن میخوام كه اونه خاطر به همش! ؟ شه پیدا

 !  اونه خاطر به نمیدونه

 ملع به وقتي از!  شده تنگ براش دلم.  بگیره ازم خبری يه امروز كاش.  دوختم سقف به و نگاهم

 .  كنم دلتنگي احساس مهبد برای میدادم اجازه خودم به ديگه میكردم فكر

 : گفتم تو اومد و كرد باز و اتاقم در هیوا

 ؟ بزني در نگرفتي ياد هنوز -

  ؟ میكني چیكار -

 : گفتم و گرفتم باال و كتاب

 ؟ نمیبیني -

 : گفتم تفاوت بي.  دارم خوب خبر يه گفت و نشست كنارم.  میومد نظر به خوشحال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

114 

 

 ؟ كرده خوشحالت انقدر كه چیه -

 . بزن حدس -

 : گفتم و انداختم بهش مشكوكي نگاه

 ؟ ای حامله -

 : گفت و زد سرم به ای ضربه

 .  بدو.  ديگه يكي.  حدست اين با سرت بر خاك -

 ؟ دستت رسیده قلنبه پول يه -

 .  بعدی نه -

 .  بگو ديگه نشو لوس -

 .  كیه مورد در بزن حدس حداقل -

 ؟ خودت -

 : گفتم آورد مي در و لجم داشت.  انداخت باال و ابروهاش

 ؟ بانو ماه ؟ بابا ؟ من ؟ كیوان -

 .  بیرون بیا خونه اين از بابا نه اه -

 : كردم فكر يكم

 ؟ عمه ی خانواده -

  ؟ كدومشون آفرين -

 : گفتم.  فروريخت قلبم

 ؟ مهبد -

 .  میشم امیدوار بهت دارم باهوشیا -

  ؟ شده خبر چه بگو بدو -
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 : گفت و انداخت بهم شیطوني نگاه هیوا

 .  اينجا زد زنگ االن همین عمه -

  ؟ خوب -

 

 : گفتم.  فروريخت قلبم

 ؟ مهبد -

 .  میشم امیدوار بهت دارم باهوشیا -

  ؟ شده خبر چه بگو بدو -

 : گفت و انداخت بهم شیطوني نگاه هیوا

 .  اينجا زد زنگ االن همین عمه -

  ؟ خوب -

 !  نقطت بي جمال به خوب -

 .  بیرون برو پاشو يا بگو يا مار زهر -

 : گفت و شد بلند جاش از بدجنسي با

 .  بیرون میرم -

 : گفتم تخت رو افتاد دوباره كه كشیدم گرفتم و دستش

 .  بگو -

 خیر از شدم خیره صورتش به جدی من ديد وقتي ولي گرفت خودش به خبیثانه ی قیافه ديگه يكم

 : گفت و گذشت كردنم اذيت

 .  اينا و برون بعله برن میخوان مهبد برای گفت زد زنگ عمه هیچي -

 : گفتم دوختم بهش و گیجم و گنگ نگاه
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 ! ؟ كي برون بعله ؟ برون بعله -

 وای.  كرد دعوت هم تورو و من.  بره باهاشون هم بابا بگه بود زده زنگ.  غريبست طرف نمیدونم -

  ؟ كني باور میتوني اصال.  شه داماد مهبد كه نمیشه باورم

 . زمین رو افتاد و خورد سُر بود دستم توی كه كتابي.  افتادم گیر خالء توی میكردم احساس

 روغد بگه يهو و بخنده هیوا بودم منتظر.  باشه دروغ يه بايد.  بودم زده زل هیوا به هنوزم باگیجي

.  زدمی حرف داشت هنوزم.  میخورد تكون داشت هنوزم هیوا لبای ولي.  الكیه چیز همه بگه.  گفتم

.  میزد حلقه داشت چشمم توی اشك.  بشنوم نمیخواستم هیچي ديگه.  نمیشنیدم ؟ میگفت چي

 دباي مهبد كردم فكر چرا ؟ بودم خیال خوش و احمق من چقدر خدايا ؟ نبودم من مهبد انتخاب پس

 .  بیرون بره هیوا كاش!  میخوامش من كه ای اندازه همون به ؟ بخواد و من

 : گفت يهو.  نبینه چشمم توی و اشك های حلقه هیوا تا انداختم پايین و سرم

  ؟ میای توام راستي -

 باال يكم و سرم.  بره چشمم از اشك تا كردم بسته و باز و پلكم بار چند.  كردم صاف و صدام

 : گفتم و گرفتم

 .  نمیام كه معلومه نه -

 .  نمیای جايي تو كه معلومه واقعا خوب.  پرسیدما سوالي چه -

 : گفتم من من با نكردم حرفش به توجهي

  ؟ نگفت هیچي عمه ؟ چجوريه دختره -

 : گفت و انداخت باال و هاش شونه هیوا

 رو عمه اون و گفته بابا به مهبد.  نبوده راضي زياد عمه انگار ولي نگفت زيادی چیز.  نمیدونم -

 .  كرده راضي

 وبارهد هیوا.  بگیره سر عروسي اين بود شده باعث بابا. بستم و چشمام ؟ داشت خبر هم بابا پس

 : گفت

 .  دارم كار كلي.  خونم برم پاشم -
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 دوباره! ؟ میشه داماد داره مهبد كه بود خوشحال.  كردم نگاهش فقط و كردم باز هم از و پلكام

  "! ؟ آخه چه تو به!  میشه كه میشه " كردم توبیخ و خودم خودم

 قطره . بود همین منتظر بغضم انگار.  بیرون رفته هیوا كه میداد نشون اتاق در شدن بسته صدای

 صدای تا بردم فرو بالشم توی و سرم.  میمردم میخواست دلم.  میريخت صورتم روی اشك های

 خوب برای امیدم ی همه.  بود آيندم ی همه.  بود من زندگي ی همه مهبد.  كنم خفه و هقم هق

 .  بود شدنم

 ایه قطره وقفه بي هنوزم.  رفتم پنجره كنار و شدم بلند جام از.  میكردم نفس تنگي احساس

 عمیق نفس تا چند.  بیرون گرفتم و سرم و كردم باز رو پنجره.  میريخت صورتم روی اشك

.  گرفتم باال و سرم.  میديد تار بود گرفته جلوشو كه اشكي ی پرده خاطر به چشمام.  كشیدم

 زدم پلك.  موند بود شده خیره بهم رو به رو ساختمون ی پنجره از كه كسي ی تنه نیم روی نگاهم

 تو ماماخ.  ببینم و بودمش ديده پیشم روز چند كه پسری همون تونستم.  رفت بین از ديدم تاری

 .  نشستم زمین روی و خوردم سُر پنجره كنار.  كشیدم اتاق داخل و خودم سريع و رفت هم

 بابا كاش.  نمیشد راضي وقت هیچ كاش ؟ شد راضي عمه چرا.  بردم گلوم سمت به و دستم

 .  نگیره سر عروسیشون كاش!  نمیكرد راضیش

 كار ننفري و ناله جز.  بدبختي تو چقدر " كرد توبیخم سرم توی صدای!  گرفتم دندون به و زبونم

 كرده عالقه ابراز بهت مگه اصال ببینم ؟ بود داده وعید وعده بهت مهبد مگه ؟ نیستي بلد ای ديگه

 خیاالی اين و خودت تقصیر.  شاهزادش كردی مهبدم و ساختي ای افسانه قصر يه خودت ؟ بود

 "!  خامته

 .  كردم هق هق دل ته از و گذاشتم زانوهام روی و سرم

 وقت.  ديدم در چارچوب كنار رو بابا قامت.  شد باز در سرش پشت و اومد در به ای تقه صدای

 : گفت و اومد سمتم به متعجبي نگاه با بابا.  نداشتم كنم پاك و اشكام اينكه

  ؟ میكني گريه داری -

 : فتگ نشست پام كنار و اومد نزديكم بابا.  نگفتم چیزی و كردم پاك و اشكام لباسم آستین با

  ؟ شده چیزی -
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 هك افتاد انگشتام به و نگاهم.  میكردم حس و میومد فرود گونم روی كه گرمي اشكای رد هنوزم

 : گفتم.  نداشتم رو بابا صورت به كردن نگاه جرات.  میخوردن پیچ هم توی مدام

 .  نیست چیزی -

  ؟ میكردی گريه نیست چیزی برای -

 : گفت.  كردم حس لرزونم دستای روی و دستش گرمای

 ؟ ناراحتي چي از بگي نمیخوای.  پدرتم من -

 هك كردی كاری چرا پدرمي اگه بگم میخواستم.  شد كشیده صورتش سمت به نگاهم ناخودآگاه

 میدونست مگه ؟ بود چي اون تقصیر.  بود غم از پر چهرش ولي ؟ كنه ازدواج ديگه يكي با مهبد

 !؟ شده تمومش چي همه خواهر پسر عاشق العقلش ناقص دختر

 : گفت بابا.  انداختم پايین دوباره و سرم

  ؟ نگراني انقدر ؟ عملته خاطر به -

 ونتك سری.  میكردم قايم كردن عمل ی بهانه پشت اشكارو اين بايد.  نبودم يادش اصال ؟ عمل

 : گفت وار زمزمه و كشید خودش آغوش تو و من بابا. دادم

 .  نمیذارم تنهات.  همراهتم من لحظه به لحظه ؟ هستي چي نگران -

.  كذايیه عمل اون خاطر به كنن فكر بذار ؟ چیه من درد میدونست چه كسي.  گرفت شدت اشكام

 .  میكرد آرومم كم كم داشت كه بود بابا مهربون آغوش اين مهم

****** 

  . نكني باز و مسنجر روز چند میخوای وقتي بده خبر يه بابا.  دادی سكته منو كه تو بانو:  آراد

 و تمگذاش كیبورد روی و جونم كم دستای.  دوختم بود نوشته آراد كه كلماتي به و دردناكم چشمای

 : نوشتم

  ؟ شدی نگران:  سرخ بانوی

 .  شدم نگران كه معلومه.  بودا سواال اون از:  آراد
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 !  نمیاد سرم باليي هیچ!  نداره آفت بم بادمجون نترس:  سرخ بانوی

  ؟ پنچری انقدر كه شده چي ؟ بانو داشتیم:  آراد

 .  كشیديا راحت نفس نبودم مدت اين من.  بیخیال:  سرخ بانوی

 اينجور از و نداره معنا برام تو بدون زندگي نه وای بگم میخوای االن ؟ میكني دلبری داری:  آراد

  ؟ حرفا

 : گفتم.  نشست لبام روی تلخي لبخند منم.  زد خنده شكلك

 ! كنم دلبری تو واسه من فكركن:  سرخ بانوی

 .  بخواد دلت خیلیم ؟ چمه من مگه:  آراد

  نمیخواد دلم:  سرخ بانوی

  ؟ پاشدی چپ ی دنده از امروز!  نخواد خوب:  آراد

 ؟ برم میكنم عپبیت اگه:  سرخ بانوی

 ؟ خوبه.  بزن حرف تو.  نمیگم هیچي من اصال:  آراد

 : گفتم و كشیدم عمیقي نفس.  میزدم حرف بد باهاش داشتم چقدر

 .  ببخشید حوصلم بي يكم امروز من:  سرخ بانوی

 ؟ بگي چیزی نمیخوای.  معلومه:  آراد

 .  میشم خوب.  نه:  سرخ بانوی

 .  هستما من بگي چیزی خواستي وقت هر.  باشه:  آراد

 : گفتم.  میكردم حساب كمكش روی همیشه.  میدونستم.  نشست لبم روی لبخندی

 .  میدونم -

 ستمب و مسنجر و كردم خداحافظي منم.  دوستش پیش میرفت بايد اون ولي زديم حرف ديگه يكم

 .  كشیدم دراز تختم روی. 
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 شدم تر آروم میگفتم اگه.  میگذشت میكنه ازدواج داره مهبد بودم فهمیده كه روزی از هفته 1

 دمب خودم از میكردم فكر بافیام رويا به وقتي!  كنم هضمش بودم تونسته تازه ولي.  بود دروغ

 غتی زير و خودم و بدم عمل به تن مهبد خاطر به بودم شده حاضر كه میكردم فكر وقتي.  میومد

 !  میشد راست تنم موهای بندازم جراحي

.  كنم ملع ديگه نمیخواست دلم.  بودم نگفته چیزی هیوا و بابا به بودم گرفته كه تصمیمي از هنوز

 اين با سال 62.  بودم ساله 62 دختر يه من.  بود رفته جوونیم روزای بهترين.  نداشتم امیدی

 میدونستم ؟ میدادم عذاب و خودم بايد چرا نیست كار در مهبدی وقتي.  بودم كرده زندگي صورت

 حملت و عمل نمیتونم كه بودم مطمئن ولي میكنن برخورد بد باهام بگم بابا و هیوا به بخوام اگه

 .  دممیش پشیمون واقعا میفتادم ساالری دكتر حرفای ياد وقتي.  نبود خوب اصال ام روحیه.  كنم

 جراحي عمل به تن اصال شايدم.  ديگه ی هفته چند شايد.  میكردم عمل ديگه سال چند شايد

 !  نمیدادم

.  بود بس برام اتاق همین من.  چرخوندم اتاقم دور تا دور و نگاهم.  گذاشتم سرم زير و دستام

 فتهگ كي.  بشه اضافه دردام به هم ديگه درد يه نمیخواد دلم.  راضیم دارم كه زندگي همین به من

 ! برم سمتش بخوام دوباره اگه احمقم.  كردم امتحانش بار يه كه من ؟ میده جواب عمل

 ابد ات و خودم میخوام.  نیست مهم برام ديگه اصال "!  نمیكني قايم و خودت ديگه كني عمل اگه "

 بینيب حداقل ؟ مهبد برون بعله بری بقیه و بابا با امروز نمیخواست دلت ".  كنم قايم اتاقم توی

 خترهد حتي نمیخواست دلم.  میشد آلود اشك داشت چشمام دوباره " ؟ شكلیه چه عشقیت رقیب

 هنكن "!  انداخته مهبد به و خودش جورايیم يه!  آويزونه و زشت دختر يه كه مطمئنم.  ببینم رو

  " ؟ نه انداخته فاصله بینتون اومده دختره البد ؟ داشته دوست مهبد كه شده باورت

 كردم زمزمه خودم با آروم!  میده حسادت بوی حرفام كه میدونستم خودمم.  بود ای مسخره حرف

: 

 . . .  عشقیم رقیب -

 هبدم كه داری چي تو!  گرفتیا باال دست و خودت!  نمیشي حساب اون رقیب اصال تو! ؟ چیه رقیب "

 " ؟ طرفت بیاد بخواد
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 كنار بدمه ؟ میكردن چیكار اونجا داشتن االن يعني.  كشیدم عمیق نفس تا چند.  بستم و چشمام

 ردمك احساس ؟ میكنه خوشگلش كه لبخندايي همون از ؟ میزنه لبخندم بهش ؟ نشسته دختره

 .  میزنه چنگ قلبم به داره يكي

 و نمیشه بند هیوا دهن تو حرف میدونستم.  بیاد هیوا زودتر كاش.  زدم قدم اتاقم توی بار چند

 .  میكرد تعريف رو اتفاقا ی همه تند تند خودش بود خبر چه بپرسي ازش اينكه بدون

 : گفتم و رفتم ها پله سمت به.  زد صدام پايین از بانو ماه

 ؟ بانو ماه بله -

 .  زده زنگ ساالری دكتر مادر پايین بیا -

 و تلفن و رفتم پايین هارو پله آشفته ذهني با ؟ زده زنگ ديگه چي برای اون ؟ ساالری دكتر

 .  برداشتم

 . سالم -

 ؟ خوبه حالتون.  خانوم هورام سالم -

 .  ممنون -

.  مكرد كارارو من.  بشین بستری میتونین شما ديگه روز دو بگم میخواستم مزاحمت از غرض-

 .  بیمارستان بیارين تشريف وقت اول صبح فقط

 : پرسید ترديد با نمیزنم حرفي ديد وقتي.  موند ساكت لحظه چند اونم.  كردم سكوت

  ؟ خوبه حالتون ؟ ساكتین چرا -

 . . .  بگم میخواستم. . .  خوبم. . .  بله -

 .  اینمی بر دكترتم با زدن حرف پس از حتي تو.  ديگه بگو.  هورام بیاد باال جونت. . .  مكث دوباره

 : گفتم و دادم قورت و دهنم آب هم تو رفت فكر اين با اخمام

 .  شدم منصرف من -

 : گفت چون بود كرده شك گوشاش به انگار دكتر
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 !؟ شدين منصرف -

 : گفتم سريع بار اين

 .  بله -

 : گفت ثانیه چند از بعد.  كرد مكث كه بود اون دفعه اين

  ؟ خبرن با تصمیمتون از پدرتون -

 .  میدم اطالع بهشون امشب -

 . . .  اگه.  بدم وقت بهتون فردا پس تا میتونم من -

 : گفتم كنم دفاع خودم حرف از كه بودم كرده پیدا شهامت انگار.  پريدم حرفش بین

  ؟ نداريد كاری.  شرمنده بازم.  گذاشتین برام كه وقتي از ممنون.  نمیشم پشیمون -

 : گفت زور به.  تلفن پای بود برده ماتش انقدر

 .  خداحافظ -

 ارمك خیلي بقیه نظر به اگه حتي.  بردارم قدم يه بودم تونسته باالخره.  كردم قطع رو گوشي

 .  بیاد احمقانه

****** 

 سبتان قدشم داره روشن چشمای.  گفتم كم بگم چي هر خوشگله انقدر.  روشنه صورتش پوست -

.  مانگفت مهبد به البته!  بشه جیگری چه تا دو اين ی بچه گفتم خودم با اونجا لحظه يه.  بلنده

 ملوس نقدرا نمیدوني!  سقف به میچسبید ديگه میگفتم اينم!  داره كاذب نفس به اعتماد كه میدوني

 !  میشد آب دلم تو قند مهبد جای من.  میخنديد

 : گفت و خنده زير زد بلند صدای با كیوان

  ؟ داشتي نظر بهش هیوا -

 : گفت و خنديد ريز هیوا

 .  ديوونه -
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 : گفت و كرد من به رو بعد

.  نيببی رو عمه ی قیافه نبودی وای.  بود خوشگل و ظريف ولي بود ساده خیلي نشونش ی حلقه -

 همش مهسا.  بخوره هم به چي همه كه میگفت چیزی يه مدام.  بود هم تو اخماش همش

.  كه شده راضي عمه گفتین شماها گفتم مهسا به آخرش.  نكنه خراب رو چیزی بود حواسش

 عین دختره.  میاورد در بازی شوهر مادر داشت زيادی عمه نظرم به.  بگه نداشت چیزی بدبخت

 هب كردی فكر هم عمه حاال.  كاره مشغول جايیم يه انگار.  خونده پرستاری.  بود آفتاب ی پنجه

 !  خبره چه پسرش

 : گفت هیوا به رو و شد رد كنارمون از بابا

 .  نزن حرف اينجوری عمت به راجع صلواتي پدر -

 : گفت و برگشت بابا سمت به هیوا

 و كور دختر خواستگاری اومده انگار.  بود هم تو اخماش همچین ؟ میگم دروغ مگه آخه من پدر -

 !  كچل

 من به دوباره و گرفت بابا از و صورتش توجه بدون اون اما میكرد نگاه هیوا به چپ چپ بابا

 : دوخت

 .  نماك تعريف برات هم ديگه چیز يه میخواستم.  حرفم وسط میپرن هي ؟ میگفتم چي داشتم -

 : گفت و شد بلند جاش از كیوان

 ؟ بريم.  شد شب.  خانوم هیوا -

 : گفت و شد بلند جاش از آويزون ی قیافه با هیوا

 .  میزدم حرف هورام با داشتم تازه -

 شدن خونشون راهي باالخره و كرد راضیش آرامش و مهربوني با هم كیوان.  میزد نق ها بچه عین

.  گريه يرز نزنم كه بودم گرفته و خودم جلوی خیلي.  بیارم طاقت نمیتونستم اين از بیشتر ديگه. 

 قفل و در و رفتم اتاقم سمت به.  میشد خراب سرم روی كه بود آوار يه مثل برام هیوا حرف هر

 .  گرفتم بغلم توی و زانوهام و نشستم اتاق ی گوشه.  كردم
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 حرص خودم دست از داشتم.  هست كردم تحصیل.  میان هم به میگفت هیوا.  بود خوشگل دختره

  ؟ كنن تعريف ازم همه كه باشم شخصیتي يه نمیتونستم چرا.  میخوردم

 ولي.  بگم بهشون چیزی عملم مورد در هنوز بودم نكرده جرات.  هیوا حرفای از بود پر گوشم

 و دمش بلند جام از.  بگه بهش بابا دوست فردا شايد اصال.  میفهمیدن زود يا دير ؟ چي كه باالخره

  ؟ باشن داشته دوستم كه كنم عمل بايد حتما مگه.  كردم پاك و اشكام

 آوردم در كمد توی از رنگ همون به شالي و مشكي مانتو.  رفتم لباسام كمد سمت به سريع

.  بود در قفل روی دستم.  كشیدم صورتم توی همیشم عادت طبق و شالم كردم عوض و لباسام

 كشو تسم به.  كردم فكر لحظه چند!  تنها تنهای.  بار اولین برای.  بیرون بزنم خونه از میخواستم

 اعضای تك تك روی و نگاهم.  گرفتم خودم جلوی.  آوردم در توش از و كوچكم ی آينه و رفتم

 شپوست دختره میگفت هیوا.  میكرد خودنمايي بدجور صورتم رنگ بد پوست.  چرخوندم صورتم

 دست به آينه.  میزد ذوق توی صورتم چروك و ای قهوه پوست.  شد تر دقیق نگاهم.  بود سفید

 .  بیرون برم قیافه اين با نمیتونستم من.  نشستم تخت روی و رفتم عقب عقب

!  يكن گريه بلدی فقط " پیچید سرم توی صدايي.  چشمام توی مینشست اشك داشت دوباره

 " ؟ هستي چي معطل.  بیرون بزن خونه از پاشو

 !  فردا شايد مثال.  رفتم بعدا شايد!  نه االن:  گفتم سرم توی صدای به ترس با

 ".  نمیتوني وقت هیچ بری نتوني االن اگه.  امروزه مثل هم فردا.  نداره وجود فردايي هیچ "

 بايد . ببینه و صورتم نمیتونست كسي.  بود شده تاريك هوا.  انداختم اتاقم ی پنجره به نگاهي

  ؟ میرفتم

 صدای.  بستم چشمامو و گذاشتم قلبم روی و دستم.  پريدم جام از متر 15.  خورد در به ای تقه

 : اومد بابا

 .  دارم كارت بیرون بیا ؟ هورام قفله اتاقت در چرا -

 ؟ بابا داری چیكارم -

 ؟ دكتره اين میگه چي.  گوشیم به بود زده زنگ ساالری دكتر -

 : گفتم!  تركیب بد فضول دكتر ؟ بود شده كار به دست پس
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 .  باشم تنها میخوام -

 .  دارم حرف باهات كن باز و در -

 .  بعد برای بذارينش -

 ویت صدای.  كشیدم دراز تختم روی و برداشتم سرم روی از و شالم.  نیومد بابا از صدايي ديگه

 ".  بیرون بذاری خونه از و پات نتونستي.  ديدی " گفت تمسخر با سرم

 ادیع آدم يه مثل میتونم منم كه میكردم ثابت همه به روز يه باالخره.  نداشتم كردنم اخم قدرت

 .  باشم

 ششم فصل

 

 ثلم بابا.  نبود سابق مثل هیوا.  نداشت كار باهام كس هیچ ديگه انگار عملم خوردن هم به از بعد

 میتونستن آخرش ولي نگه چیزی بهم میكرد سعي خیلي اينكه با هم بانو ماه.  نمیداد امید بهم قبل

 تو چيهی!  سنگ تو میخ كوبیدن مثل بود شده باهام زدن حرف.  میكرد نصیحتم مدام و بیاره طاقت

 عملم وردم در چیزی مهبد نمیدونستم.  نداشتم اطرافیانمم رفتارای تحمل طرفیم از.  نمیرفت مغزم

 يه . نمیكرد فرقي براش بازم میدونستم اگه كه عروسیه گرم سرش االن انقدر!  نه يا فهمیده

 ، مادماعت قابل مرد ببینم كه بود سخت برام.  بودم كشیده قرمز خط يه مهبد حمايتای دور جورايي

 !  كنه خودش برای ديگه يكي و بود چي همه برام زندگیم توی كه كسي

 يگهد.  میكردم نگاه بود كردن پاك سبزی حال در كه بانو ماه به و بودم كرده كِز خونه ی گوشه يه

 من نكردن عمل انگار نبود خوشحال كسي خونمون تو ديگه.  نبود خنده از خبری صورتش رو

 !  بود شده تموم ديگه چي همه.  بود دنیا آخر مثل براشون

 و دوخت من به و پرسشگرش نگاه بانو ماه.  اومد در صدا به خونمون زنگ هم سر پشت بار چند

 : گفت

  ؟ روز موقع اين كیه -

 و زدم و در پرسش بدون.  ديدم رو هیوا تصوير.  رفتم آيفون سمت به و انداختم باال ای شونه

 : گفت بانو ماه.  نشستم جام سر برگشتم دوباره
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 ؟ بود كي -

 هب نگاهش.  بود دستپاچه انگار.  خونه توی رسوند و خودش سراسیمه هیوا كه بدم جواب خواستم

 : گفت و اومد سمتم به.  افتاد من

 .  شو حاضر پاشو -

 و داختمان بهش تفاوتي بي نگاه نیم.  میزد حرف باهام كه بود باری اولین عملم شدن كنسل از بعد

 : گفتم

 ؟ كجا -

 .  میفهمي خودت پاشو -

  ؟ میكني بیخود اصرار چرا پس نمیام كه میدوني -

 شیدك و گرفت تراشش خوش و الغر دستای توی محكم و دستم و شد خم سمتم به عصباني هیوا

: 

 .  پاشو میگم بهت -

 : توپیدم بهش.  بود گرفته درد دستم طرفیم از.  شدم عصبي

 ؟ مرگته چه معلومه هیچ -

 : گفت غضب با چون نشنید و سوالم انگار

 میای من با چرا و چون بدون و میشي حاضر االن تو.  میگم چي ببین كن باز و گوشات خوب -

 به يبزن گند میتوني كردی فكر.  نمیكنم قبول نه جواب ؟ شد چي فهمیدی.  ساالری دكتر مطب

 بايد.  يباش عاقل بايد كه رسیدی سني به االن ؟ كنیم نگاه فقط بشینیم هم بابا و من و زندگیت

 ؟ باشي داشته رو بابا حمايتای میخوای كي تا ؟ كني رفتار ها بچه دختر مثل میخوای كي تا.  بفهمي

  ؟ چي خودت پس ؟ كني تكیه بهش میخوای كي تا

 گرفت واهی سمت به رو آبي لیوان ترسون صدايي با بود ايستاده قدمیمون يك توی حاال كه بانو ماه

 : گفت و
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 حرف هم با آروم.  بشین اينجا بیا.  نمونده روت به رنگ.  نخور حرص انقدر مادر بخور و اين -

 .  بزنین

 : گفتم هم تو اخمای و ناراحتي با

 .  گرفتم و خودم تصمیم.  ندارم كسي با حرفي ديگه من ؟ بانو ماه حرفي چه -

 : گفت و برداشت خیز سمتم به دوباره هیوا

 .  نمیذارن تصمیم رو احمقانه كار اون اسم -

 : گفت و برد مبل سمت به رو هیوا بانو ماه

  ؟ میپرين هم به جنگي خروس عین چرا.  مادر بشین -

 : گفت كالفه و نشست هیوا

 گهن بهش چیزی كسي وقت يه كه ؟ میكنه چیكار االن كه.  هورام شده مدت اين ذكرم و فكر كل -

 شیدمك راحت نفس يه میكنم عمل گفت وقتي ؟ بخواد چیزی بیرون نكنه وقت يه ؟ شه ناراحت كه

 وقت چند.  كنم عمل نمیخوام میگه يهو خانوم حاال.  شد راحت خیالش هم بابا.  من فقط نه. 

 با داره.  میشم خفه دارم كردم حس ديگه امروز.  بیاد عقل سر خودش كه نگفتم بهش هیچي

 به بیدهچس خانوم اين ولي.  نمیسوخت دلم اجتماع تو میرفت اگه باز.  میكنه بازی آيندش و زندگي

 . اتاقش ديواری چار

 : گفتم و نشستم ها پله روی

 .  كنه مجبور نمیخوام كه كاری به و من نمیتونه كسي -

 : گفت و اومد سمتم به هیوا

  ؟ میشي راضي بگم اينجوری.  التماسه.  نیست اجبار اين اسم -

 : گفتم بود زده حلقه چشمش تو اشك ؟ كنم عمل كه بود مهم براش انقدر چرا.  اومد درد به دلم

 .  نیار در اداهارو اين بسه -

 یبگیر ازش اينجوری و امیدش میاد دلت چجوری.  بود شده امیدوار اونم.  میشه ديوونه داره بابا -

  ؟
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  ؟ چي نداد جواب اگه.  كنم عمل نمیتونم من -

 .  بیا من با تو ؟ هورام میكني بافي منفي انقدر چرا ؟ نده جواب چرا -

 ؟ بیام بايد كجا ؟ هان ؟ هیوا بیام كجا -

 .  ورامه میگیری نتیجه میدونم من.  میداريم بر قدم جدی بار اين.  ساالری دكتر پیش بريم بیا -

 كه تو ؟ میكنه فرقي چه تو برای " كردم زمزمه دلم توی و بردم شالش توی و موهاش دست با

  " ؟ میزني آتیش و آب به اينجوری و خودت و میكني فكر من به هنوزم چرا.  داری و زندگیت

 : گفت گونه التماس لحني با هیوا

  ؟ میای -

 : گفت بانو ماه بدم جوابي اينكه از قبل

 .  كن گوش هیوا حرف به.  مادر برو -

 . شنیدم سرم پشت رو بانو ماه ی دهنده دلداری صدای.  رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

 همون.  مینداختم زمین روی تك تك و لباسام.  ايستادم كمدم روی روبه.  كردم تر تند و قدمام

 !  داشتم كمدم توی كه لباسايي تنها.  میپوشیدم همیشه كه لباسايي

  ؟ بذارم جلو قدم میخواستم كي برای بار اين ؟ بودم مطمئن ؟ میكردم چیكار داشتم

 تناتگرف نديده خاطر به.  هاش اعتنايي بي خاطر به.  مهبد از انتقام برای " گفت سرم توی صدايي

 !"  

 تعاد طبق و موهام از ای دسته.  پوشیدم و شلوارم و مانتو و بستم و موهام.  شد مشت انگشتام

 اطرخ به بار اين.  بود كرده فرق چیزی يه.  كردم سرم رنگمم مشكي شال.  ريختم صورتم جلوی

 از و كشیدم عمیق نفس بار چند.  پیچیدم هم توی و لرزونم دستای.  جلو برم میخواستم خودم

 .  بیرون زدم اتاق

.  شد بلند بهت با جاش از.  ديدم خودم روی رو هیوا متعجب نگاه رسیدم كه پله آخرين روی

 : گفتم مصمم

 ؟ بريم -
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 : گفت و نشست لبش روی لبخندی هیوا

 .  بريم.  عزيزم آره -

.  ختمدو ماشین ی پنجره به و نگاهم و شدم هیوا ماشین سوار.  كرد بدرقمون خوشحالي با بانو ماه

.  تمداش خاصي حس يه بار اين ولي.  میكنه منصرفم حرفي هر میكرد فكر شايد.  بود ساكت هیوا

 .  بشم ای ديگه هورام بود قرار.  برم تهش تا قراره كه میدونستم

 ثلم.  داخل رفتیم هم با و كرد پارك و ماشین هیوا.  رسیديم دكتر مطب جلوی كه نگذشت چیزی

 خلوت باتقري مطب.  نشست صندلي يه روی من كنار و كرد صحبت دكتر منشي با هیوا قبل ی دفعه

 چروك پوست با اينجوری و دستم بار آخرين برای بود قرار.  دوختم چپم دست به و نگاهم.  بود

 .  ببینم خورده

 شناييآ نگاه با نگاهم و گرفتم باال و سرم بود كرده خوش جا ناخواسته لبم ی گوشه كه لبخندی با

 .  كرد برخورد

 

 شناييآ نگاه با نگاهم و گرفتم باال و سرم بود كرده خوش جا ناخواسته لبم ی گوشه كه لبخندی با

 .  كرد برخورد

 وقته خیلي انگار كه جوری خنده با و دوخت دكتر منشي سمت به و نگاهش من به توجه بدون

 : گفت میشناسه رو منشي

 .  شد سبز پام زير علف ؟ پس بیرون میاد كي مريضش اين سماوات خانوم -

 : گفت و خنديد منشي

 . يكم باشین داشته صبر پاشايي آقای -

 ها وش دكتر برو میگفت مامانم اين.  نمیگیره تحويل مارو ديگه شد دكتر حسام وقتي از اصال -

 .  روزگار هي.  بودم شده حسام مثل منم االن وگرنه.  نخواستم خودم

 : گفت و خنديد ريز دوباره منشي

  ؟ بشینین نمیخواين.  بكشه طول يكم كنم فكر -
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 : گفت و منشي میز روی شد خم

 ننشست.  میزنیم حرف اينجا هم با داريم.  سرتون فدای.  بكشه طول خواست كه چقدر هر اصال -

 .  میخوره دردم چه به

 آشناش تیپ و بلند قد روی بدجور.  میگشت دوتا اون بین مدام چشمام.  خنديد دوباره منشي

 متمس به و سرش كه میكردم نگاهش خیره خیره داشتم بود دقیقه چند نمیدونم.  بود زده خشكم

 حس خودم روی و نگاهش سنگیني هنوزم.  انداختم پايین و سرم زده خجالت من و برگردوند

 هك داشت شك انگار.  بود شده خیره بهم موشكافي با انداختم نگاه بهش چشمي زير.  میكردم

 مكرد جمع و خودم.  نشست كنارم صندلي روی و اومد سمتم به آروم.  نه يا ديده جايي و من قبال

 .  شدم متمايل هیوا سمت به بیشتر و

 ".  بخورتت نمیخواد نترس ؟ كردی رفتار نشینا غار مثل باز"

 وشمگ كنار آشنايي صدای با.  میگیره قرار راهم سر مدام چرا نمیدونستم.  باشم آروم كردم سعي

 : گفت

  ؟ میشناسین و من شما ببخشید -

 يجواب اينكه از قبل.  رفت شالم سمت به خودآگاه نا دستم.  انداختم بهش نگاهي نیم ترس با

 : گفت بود لبش روی كه لبخندی با بدم بهش

 ؟ يادتونه.  برخوردين من به شما.  ديديم رو همديگه پارك توی -

 رقيف هیچ بقیه با منم كردم احساس.  كردم امنیت احساس باز.  مهربون و آشنا لحن همون دوباره

 : گفت من به رو بود شده جلب توجهش كه هیوا.  میفهموند بهم نگاهش با و اين.  ندارم

 ؟ شده چیزی -

 : گفت آشناش لبخند همون با و انداخت نگاهي هیوا به پاركي مرد

 و شوناي اتفاقي صورت به پیش وقت چند.  پاشايیم من.  نكردم معرفي و خودم ببخشید سالم -

 .  ديديم همديگرو دوباره كه جالب چه.  شدم متعجب خورد بهشون چشمم يهو كه االن.  ديدم

 : گفت بیاد در شاخاش بود مونده كم تعجب از كه هیوا
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 ! ؟ كي! ؟ جدی -

 رفته بیرون خونه از كي خواهرش آخه كنه تعجب داشت حق.  دوخت من به و پرسشگرش نگاه

 و پاركي مرد دوباره جايي يه میخواست دلم.  بودم معذب!  ببینه رو كسي همچین بتونه كه بود

 .  نیست هم آسونیا اين به باهاش برخورد كه میديدم بودمش ديده كه االن ولي ببینم

 : گفت پاشايیه فامیلیش بودم فهمیده كه پاركي مرد

 ايشون راه سر كه شدم شرمنده خیلي روز اون من البته.  خورديم هم به اشتباها.  پارك توی -

 .  گرفتم قرار

 لقِ توپ مثل خودم روز اون كه انگار نه انگار.  گرفت خندم.  زد من به لبخندی حرف اين گفتن با

 : گفت دوباره هیوا.  بغلش تو بودم خورده

 .  هستم تهراني ، پاشايي آقای خوشبختم آشنايیتون از.  جالب چه -

 چجوری كه بودم متعجب.  دوخت من سمت به و نگاهش و داد تكون آشنايي ی نشونه به سری

 بود ای ديگه كس هر.  میگذشت پارك توی برخوردمون از كه بود وقت خیلي.  مونده يادش و من

 !  میرفت يادش

 اساتملب حتي تو ؟ بره يادش و تیپ اين با اونم قیافه و وضع اين با دختر يه میتونه چجوری آخه "

 ".  میشناختت بازم بودی آدمم تا 1555 بین اگه!  نداره فرقي روز اون با

 : اومدم خودم به صداش با

 .  ديدار اين بود جالب خیلي برام.  ديدمتون شدم خوشحال -

 : گفتم و نشوندم لب روی خجولي لبخند

 .  همینطور منم -

.  رفت منشي میز سمت به و شد بلند كنارم از.  بگم رو كلمه يه همین تا اومد در جونم.  اوووووف

 مكال هم باهاش بتونم دوباره نمیشد باورم.  بود خودش.  دوختم بهش و نگاهم دوباره چشمي زير

 .  ببینمش خودم نزديك انقدر و بشم
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 ارهاش با منشي و اومد بیرون دكتر اتاق توی از مريضي لحظه همون.  دادم بیرون صدا پر و نفسم

 .  اتاق داخل بريم خواست ازمون

 : گفت و انداخت باال تعجب با و ابروهاش ديدنم با دكتر شديم اتاق وارد هیوا و من

  ؟ طرفا اين از عجب چه ؟ چطوره ما فراری مريض به به -

 : گفت و نشوند لب روی لبخندی هیوا

 .  بمونه شده قرار آخرش تا ديگه بار اين -

 : گفت و كرد تصنعي اخم دكتر

 .  كنه ثابت بايد.  نمیخورم گول ديگه من -

 : گفت و دوخت بهم و نگاهش

  ؟ گرفتي تصمیم واقعا -

 : گفتم پايین انداختم و سرم

 .  بله -

 .  ها داره فرق درمان روش بار اين ولي خوب خیلي -

 : گفت هیوا.  گرفتم باال و سرم

  ؟ فرقي چه -

 مادگيآ چقدر ببینیم تا میديم انجام و مقدماتیش كارای اول.  كنم عملت ندارم قصد زوديا اين به -

 اومدی يهو.  بترسي يكم كه داشتي حق بار اون.  بهتره خودت برای اينجوری ؟ خوبه.  داری و عمل

 ؟ خوبه میريم پیش تر آروم دفعه اين ولي!  چیدم برات و عمل ی برنامه سريع منم و اينجا

 ای ديگه چیز خواست دكتر.  میومد راضي نظر به هم هیوا.  دادم تكون سری.  شد راحت خیالم

 هموند روش اسم اين انگار بیچاره.  شد وارد پاركي مرد سرش پشت و خورد در به ای تقه كه بگه

 : گفت بود لبش روی همیشه انگار كه لبخندی با سريع.  ديگه بود

  ؟ میزوني ؟ دُكي چطوری.  خودم گل حسام دكتر خدمت سالم به به -
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 : گفت و خنديد دكتر

  ؟ شدی وارد يهو اينجوری كي ی اجازه با تو -

 زاری دو دكتر يه خوبه حاال.  نگیر واسم و خودت انقدر!  خودمه مطب تو مطب كه نداريم تو و من -

 .  نیستیا بیشتر

 .  تو بیا شد خالي اتاق بیرون برو ؟ دارم مريض نمیبیني -

 : گفت و انداخت هیوا و من به نگاهي

 .  ندارم حرفا اين از اينا تهراني خانوم با من نیست مشكلي -

 : گفت و باال انداخت و ابروش دكتر

 ؟ میشناسین رو اعجوبه اين شما -

 : گفت سريع خودش كه بده جوابي خواست هیوا

 .  میكنم تعريف واست بعدا طوالنیه داستانش حرفارو اين كن ول -

 : گفت دكتر

 .  داری چیكارم ببینم بعد بدم انجام و كارم تا اينجا بشین باشه -

 كه یا قیافه از دكتر.  دوخت دكتر به و خیرش نگاه و نشست گوشه يه مظلومانه خیلي پاركي مرد

 جدی لحن با من به رو و كرد جمع و خودش سريع ولي گرفت خندش بود گرفته خودش به اون

 : گفت تری

.  هتب گفتم اولم بار و اين.  بشي خوب اينكه برای میكنم و تالشم ی همه من خانوم هورام ببین -

 دلم.  نیست اجباری هیچ نیستي اگرم.  باش االن از هستي اگه.  بزني جا ديگه بار يه ندارم دوست

 .  بزني هم به و چي همه دوباره فردا پس نمیخواد

 : گفتم و انداختم پايین و سرم زده خجالت.  افتاد من به پاركي مرد نگاه حاال

 .  نمیزنم جا ديگه -

 : گفت خونسرد دكتر
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 كه كارايي و عمل كل من.  پیشم بیارين تشريف روز همین هم ديگه ی هفته شما.  كنه خدا -

  ؟ نیست كه مشكلي ؟ باشه.  میگم براتون و بديم انجام میخوايم

 : گفت هیوا

 .  میايم حتما دكتر آقای نه -

 و پاركي مرد!  نبود هم سختي زياد كار.  شديم بلند جامون از هیوا و من و داد و تكون سری دكتر

 : گفت و كرد من به رو پاركي مرد كه بوديم خداحافظي مشغول.  شدن بلند جاشون از هم دكتر

 .  راحت خیالتون خوبه كارش ولي نداره حسابي و درست اخالق ما دكتر اين اينكه با -

 : گفت بهش دكتر

  ؟ تخريب يا كردی تعريف االن -

 و اخالقت خوب.  میدادم روحیه خدا بنده دختر اين به داشتم.  نبودم تو با.  ور اون بكن و روت -

  ؟ بكشم تورو اخالقیای بد جُرِ بايد من كي تا ديگه كن درست

 : گفت و خنديد دكتر

 .  برات دارم -

 .  مداشت خوبي احساس بار اين پیش ی دفعه عكس بر.  بیرون اومديم اتاق از لبخند با هیوا و من

 : گفت و خنديد هیوا شديم كه ماشین سوار

 ؟ ديديش كجا راستي.  ازش اومد خوشم.  بود خودموني چقدر پاشايي اين وای -

 : گفت و زد نیشخندی اونم و گفتم براش و چي همه كوتاه خیلي

 .  بزن و مخش تونستي اگه ببین نیستا بدی كیس -

 دلم به مرد اين خوی و خلق عجیب ولي.  بود دار خنده فكرشم!  نشست لبم روی پوزخندی

 گاهن بهم جوری يه.  بود صورتم نمیكردم فكر كه چیزی تنها به میزد حرف وقتي.  بود نشسته

.  ستمب و چشمام و كشیدم عمیقي نفس!  میبینه رو چهره ترين زيبا داره میكردم حس كه میكرد

 !  كنم ضبط مغزم ی گوشه يه و داشتم ازش امروز كه تصويرايي ی همه میخواست دلم
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***** 

 ؟ چشه داريم االن كه ای رابطه اين مگه:  سرخ بانوی

 .  نمیكني باز و مسنجر اين هفته به هفته تو!  گوشه نیست چشم:  آراد

 .  میدم قول.  میكنم باز و مسنجر روز هر بعد به اين از خوب:  سرخ بانوی

 ازم میخوای چجوری تو مردم و افتادم من شايد اصال ؟ بدی قول كه خودته دست مگه آخه:  آراد

  ؟ بگیری خبر

 ؟ حرفیه چه اين ديوونه:  سرخ بانوی

  ؟ وكیلم خانوم ؟عروس شد چي ما جواب:  آراد

 ودمب كرده گیر راهي دو بین.  بود مونده كیبورد روی دستم.  زد خنده شكلك تا چند اونم.  خنديدم

 در حركت به كیبور روی انگشتام ناخودآگاه.  غلط كاری چه و درسته كاری چه نمیدونستم واقعا. 

 منفس . شد داده نمايش ام پي كوچك ی صفحه روی و زدم و اينتر.  نوشتم براش و شمارم و اومد

 : نوشت برام.  كردم حبس سینه تو و

 .  نبود سخت ديدی.  خوب دختر شدی حاال:  آراد

 : نوشتم براش و كردم سیوش گوشیم توی.  نوشت برام و خودش ی شماره بعد

  ؟ نداری كاری.  برم بايد ديگه من:  سرخ بانوی

 !  برو رو پیاده از.  باش خودت مواظب.  بانو نه:  آراد

 : گفتم نشست لبم روی لبخندی

 .  بای فعال.  حتما -

 مطب برم هیوا با بود قرار امروز.  شدم حاضر سريع.  رفتم لباسام كمد سمت به و بستم و مسنجر

 .  ساالری دكتر
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 صدا به خونه زنگ كه بودم پله آخرين روی.  كردم حركت ها پله سمت به و بیرون اومدم اتاق از

 : گفتم سريع بود اومده بیرون آشپزخونه از بانو ماه.  اومد در

 .  بانو ماه میرم من.  هیواست -

 .  عزيزم همراهت به خدا برو -

 : گفت و داد و جوابم.  كردم سالم و شدم هیوا ماشین سوار

  ؟ خوشحالي -

  ؟ چطور -

 .  میای خوشحال نظر به نمیدونم -

 : گفت دوباره هیوا.  نشست لبام روی محو لبخندی فقط

 ؟ عمه ی خونه میای امروز -

  ؟ خبره چه عمه ی خونه -

 .  برگشته مهبد -

  ؟ برگشته كجا از ؟ مهبد -

 : گفت و انداخت بهم نگاهي

 .  برون بعله از بعد روز همون.  اصفهان بود رفته كارش خاطر به ؟ خوابي -

 : گفتم و برگشتم هیوا سمت به متعجب

 ؟ نگفت چیزی من به كسي چرا! ؟ جدی -

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه يه هیوا

 .  نپرسیدی -

 زا خبری يعني ؟ سفر بود رفته ؟ بود همین مدت همه اين مهبد غیبت دلیل پس.  رفتم فكر تو

 و برگشتم هیوا سمت به ؟ نگفت بهم چیزی عملم مورد در همین برای ؟ نداشت مدت اين اتفاقای

 : گفتم
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  ؟ يعني نمیدونه عملم جريانات مورد در چیزی مهبد -

 از ستد بود محال كه میدونست اگه تازه.  بوديم نگفته كسي به بابا و من.  بدونه نمیكنم فكر -

 .  نداره خبر پس.  میكشوندت عمل اتاق تا بود جور هر!  برداره سرت

 شسر پشت بیراه و بد چقدر ؟ نبودم اهمیت بي براش هنوزم يعني.  نشست لبم روی لبخندی

 : پرسید دوباره هیوا.  شد راحت خیالم!  نداشته خبر اتفاقات از روحشم بیچاره!  بودم گفته

  ؟ نه يا میای -

 : پرسیدم ترديد و شك با.  افتادم مهبد جديد موقعیت ياد دوباره

  ؟ میاد زنشم -

 كه نزدم حرف هم مهسا با.  كرد دعوت مارو و بهم زد زنگ فقط عمه.  ندارم خبر.  میاد حتما -

 .  ديگه باشه بايد عروسشونه خوب ؟ چطور.  نه يا میاد اونم ببینم

 .  میدم خبر بهت شب تا حاال.  پرسیدم همینجوری -

 ديگه طرف از ولي.  ببینمش كه میخواست دلم طرفي از.  شد ساكت و داد تكون سری هیوا

 !  ببینم هم كنار و تاشون دو كه دارم اينو توان واقعا نمیدونستم

 و كردم انتخاب مطب توی و مبل اولین.  رفتیم داخل هم با و كرد پارك مطب جلوی و ماشین هیوا

 و برداشت سالن وسط بزرگ میز روی از ای مجله و نشست كنارم هم هیوا.  نشستم سريع

 یفمك به نگاهي تعجب با.  اومد گوشیم از اس ام اس صدای.  بود پايین سرم.  شد خوندن مشغول

 پیش كم چون.  بود شده متعجب انگار هم هیوا و آوردم در توش از و گوشي سريع و انداختم

 : گفت من به رو هیوا!  بشه بلند گوشیم از صدا اين میومد

  ؟ كیه -

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 .  تبلیغاته حتما -

 اول.  دوختم گوشیم به دوباره و نگاهم.  دوخت مجله به و نگاهش دوباره و داد تكون سری هیوا

 : انداختم اس ام اس متن به نگاهي هیجان با!  آراد.  كرد جلب و نظرم فرستنده اسم
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.  المس راستي(  خنده شكلك. )  سالمه انگار.  نه يا سالمه ببینم كنم امتحان و خطم خواستم -

 .  بپرسما و حالت میخواستم نكني فكر ؟ خوبي

 : نوشتم براش.  بدونه آراد از چیزی هیوا نمیخواست دلم.  خوردم و خندم

 ؟ شد تنگ برام دلت.  كرديم خداحافظي نت تو كه نمیشه ساعتم چند.  مرسي.  سالم -

!  بود هنخورد گوشیم كیبورد به دستم بود وقت خیلي.  میلرزيد دستام هیجان از.  فرستادم براش

 : داد جواب دقیقه چند از بعد.  موندم جواب منتظر و كردم سايلنت و گوشیم

  ؟ كجايي.  كنم امتحان و گوشیم میخواستم فقط من!  كن فكر اينجوری تو -

  ؟ كجايي خودت!  جهنم بردن و فضول -

 نوزه.  انداختم مطب به كلي نگاه و گرفتم باال و سرم.  بده و اس جواب تا موندم منتظر فرستادم

.  دنبو جواب از خبری.  دوختم گوشیم به و نگاهم ذوق با دوباره.  بشه نوبتم تا بود مونده خیلي

 مه.  كرد جلب خودش به و توجهم مطب توی پاركي مرد حضور بار اين و گرفتم باال و سرم دوباره

 و كار انگار هم پاركي مرد اين.  انداختم گوشي روی و سرم.  داد و اسم ام اس جواب آراد زمان

 !  اينجاست همش.  نداره زندگي

  ؟ جواب شد فضولم آخه.  دكتر میرم دارم بعدش روی پیاده رفتم يكم من -

 : گفت لبخند با و اومد هیوا و من سمت به آشنايي ی نشونه به پاركي مرد

 ؟ خوبین.  كردم زيارتتون دوباره.  سالم به به -

 دلم.  كردم اكتفا جوني كم لبخند به منم.  كرد سالم بهش و شد بلند جاش از لبخند با هیوا

 توی و سرم و نكردم توجهي من ولي نشست كنارم پاركي مرد.  بدم و آراد جواب میخواست

 : نوشتم.  انداختم گوشیم

 .  دكتر اومدم منم بابا باشه خوب ؟ شدی مريض -

 : گفت و كرد بهم نگاهي.  دوختم پاركي مرد به نگاهم و فرستادم براش

  ؟ شد حتمي عملتون -

 : گفتم و پايین انداختم يكم خجالت با و سرم
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 .  بله -

 .  شكر خدارو خوب -

.  رفتمگ چپم دست روی و نگاهش رد ولي ببینم ديگه بار يه و آشناش صورت تا گرفتم باال و سرم

 شد توجهم انگار.  بپوشونه و هام سوختگي روی تا كشیدم پايین بود رفته باال كه و مانتوم آستین

 .  دوخت گوشیش به و گرفت دستم از و نگاهش سريع چون معذبم

 : گفتم و دوختم هیوا سمت به و نگاهم منم

  ؟ عمه ی خونه میرين ساعتي چه امشب -

 : گفت بود مجله زدن ورق حال در كه همینجور بكنه بهم نگاهي اينكه بدون هیوا

  ؟ چطور.  7 حدودای -

 يپارك مرد از و حواسم میخواستم فقط.  پرسیدم و سوال اين چرا نمیدونستم واقعا.  همینجوری

 : بود نوشته.  كردم بازش سريع.  اومد مسیج لحظه همون.  دوختم گوشیم به و نگاهم.  بگیرم

 باشیم مطب يه توی جفتمون كه كن فكر اين به لحظه يه.  نیستم مريض بانو نه!  تفاهم مرسي -

 و دور اين مببین بندازم نگاه اطرافم به میخوام بگو ؟ پوشیدی چي ببینم.  نشناسیم همديگرو بعد

 .  نه يا هستي ورا

 : تمنوش آراد برای سريع.  رفت منشي میز سمت به و شد بلند كنارم از پاركي مرد.  خنديدم ريز

 الخ روش كه قرمز شال يه با تنمه زرد مانتوی يه من ولي باشي اينجا تو نكنم فكر كه چند هر -

  ؟ هست اونجا كسي همچین ببینم.  پامه سبزم شلوار يه.  داره آبي بزرگ خاالی

 : گفت من لبخند ديدن با هیوا!  بود گرفته خندم تیپ اين تصور از.  فرستادم براش

 .  میزني خوشحال خیلي.  هست خبری يه امروز نكنم غلط -

 .  نكن بافي فرضیه.  نشده چیزی -

 !  عَر عَر منم -

 : كردم باز و آراد مسیج و انداختم گوشیم به دوباره و نگاهم
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 اب آدمي همچین نه!  ببینمت نزديك از خواست دلم واقعا.  تیپي خوش چقدر تو.  من خدای وای -

 ببینم.  پوشیده جیغ سرخابي مانتوی يه كه اينجاست دختری يه ولي.  نیست اينجا مشخصات اين

  ؟ نیستي تو

 كه.  مبش مسلط خودم به يكم بتونم تا گرفتم باال و سرم.  شدم سرخ خنده شدت از میكردم حس

.  دش محو لبم روی از لبخند!  شد خشك بود پوشیده رنگ سرخابي مانتوی كه دختری روی نگاهم

 .  بودم شده خیره دختره به فقط بودن شده گرد تعجب از كه چشمايي با

 اونم میتونه چطوری.  نداره امكان اين " میكردم زمزمه خودم با مدام دادم قورت و دهنم آب

 دایمر تمام دوختم اطرافم به و نگاهم احتیاط با "!  هستم االن من كه جايي درست.  باشه همینجا

 و بود نشسته مطب مبالی از يكي روی سال 66 حدودای پسر يه.  گذروندم نظر از و مطب توی

 روی چسب و بود بسته و چشماش.  گوشش توی هم فريش هندز و بود دستش توی گوشیش

 دفعه مثل كه پاركي مرد روی از نگاهم.  باشه آراد نمیتونست اين نه.  میداد عملش از خبر بینیش

 با ارهد مدت تمام وقتي.  باشه پاركي مرد نبود ممكن.  گذشت بود صحبت گرم منشي با قبل های

 افتاد سال 69 - 62 حدودای مرد به نگاهم ؟ بزنه اس ام اس میتونه چجوری میزنه حرف منشي

.  اشهب نمیتونه اونم نه.  میومد لباش روی لبخندی گاه گه و بود مشغول گوشیش با گوشه يه كه

.  مكن تمركز كردم سعي.  دادم قورت و دهنم آب دوباره ترس با!  باشه مطب اين توی نمیتونه آراد

 به ور.  كردم نگاه تر دقیق.  موند بود پوشیده رنگ سرخابي مانتوی كه دختری روی نگاهم دوباره

 : گفتم هیوا

  ؟ سرخابیه دختره اون مانتوی -

 : گفت و گرفت باال و سرش هیوا

  ؟ كدوم -

 : گفت خونسرد هیوا.  كردم نظرم مورد دختر به مستقیم غیر ی اشاره

  ؟ چطور.  آره -

 : گفتم ترس با

 ؟ سرخابیه ؟ آره -

 : گفت و كرد نگاهم
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 ؟ پريده رنگت چرا ببینم!  ديگه سرخابیه خوب ؟ گرفتي رنگي كور -

 !  میزنه صورتي به بیشتر اون ولي.  خوبم نیست چیزی -

 ! جواده تیپش نظرم به ؟ مهمه دختره اون مانتوی رنگ انقدر ؟ داره فرقي چه حاال -

 : گفتم هیوا حرف به توجه بي

  ؟ صورتي يا سرخابیه ؟ میگي چي تو -

 .  نیست صورتي.  سرخابیه كه گفتم ؟ شدی كرم -

 ناي!  چي يعني!  وايمیسته داره قلبم میكردم احساس.  انداخت مجلش روی و سرش دوباره هیوا

 ونملرز دستای توی گوشي ؟ اينجا بیاد بايد چي برای آراد اصال! ؟ بود ای مسخره شوخي چه ديگه

 !  بود آراد داشتم جديد پیغام انداختم گوشي به نگاهي.  خورد تكون

  ! شدما امید نا تیپت از خدايیش ولي ؟ بزنیم حرف هم با جلو بیام! ؟ خودتي نكنه ؟ شد چي -

 : نوشتم براش لرزيد دستام

  ؟ دكتری كدوم مطب تو.  نیستم من نه -

 گوشي زنگ صدای.  میكنه نگاه گوشیش به كي ببینم تا گرفتم باال سريع و سرم و فرستادم براش

 ديدم وقتي ولي ؟ اونه يعني.  لرزيد سینم توی قلبم.  كرد پرت و حواسم ساله 62 مرد همون

 خواستم تا.  گرفت و خودش معمول ريتم دوباره قلبم زد حرف و گرفت گوشش كنار رو گوشي

 "!  بودن حواست لعنتي " گفتم خودم با.  لرزيد دستم توی گوشي دوباره بدم تغییر و نگاهم جهت

 : كردم باز و پیغام

 و ارك دنبال برم من بیخیال.  نمیشه انگار كه ببینمت جا يه میخواست دلم.  میكنه فرقي چه -

 .  فعال.  زندگیم

 وجه یچه به نمیخواست دلم.  افتادم بلندی يه از میكردم احساس.  بستم ثانیه چند برای و چشمام

 و بندازم وحشت به هم رو اون نمیخواست دلم!  قیافه اين با اونم ببینه اينجوری و من آراد

 وبيخ دوستای تونستیم اونوقت شايد.  ديدمش شدم ديگه هورام يه كه وقتي شايد.  بدم فراريش

 .  بشیم هم برای نزديك از
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 : گفت و زد پهلوم به ای آهسته ی ضربه هیوا

 .  شده نوبتت.  میزنه صدات داره دكتر منشي پاشو ؟ برده خوابت -

 زير هب سری با.  نیومد دكتر اتاق توی من با قبل های دفعه خالف بر بار اين هیوا.  شدم بلند جام از

 به و توجهم كه نبود كسي ولي میپايیدم و مطب كل چشمي زير.  رفتم اتاق در سمت به افتاده

 گوب رو ساده من.  همینه درستشم آره.  پرونده الكي چیزی يه آراد بودم مطمئن.  كنه جلب خودش

 خندلب.  كرد برخورد نگاهش به نگاهم.  گذشتم پاركي مرد كنار از.  خوردم و حرفاش گول الكي كه

 .  شدم اتاق وارد و دادم و جوابش لبخند با منم.  آورد لباش روی و همیشگیش و مهربون

***** 

 ؟ زده خشكت چرا ؟ بابا شده چي -

 : گفتم و شدم جا جابه مبل روی كمي اومدم خودم به

 .  میكردم فكر داشتم -

 : گفت بهم مهربونش و خسته نگاه با و نشست كنارم بابا

 ؟ نگفت خاصي چیز ساالری دكتر ؟ راهه به رو چي همه -

 .  هنوز نگفته خاصي چیز.  بود پزشكي مشاوره بیشتر جلسه چند اين توی.  نه -

 ؟ نگراني هنوز -

 ارب اين كه كنم ثابت بهش جوری يه میتونستم كاش.  زدم اضطرابش از پر صورت به لبخندی

 و شتمگذا دستاش روی و دستم.  ببینمش نگران و ناراحت بازم نمیخواست دلم.  بزنم جا نمیخوام

 : گفتم

 . كرده آرومم حرفاش با كلي دكترم.  پیشمین شما نه -

 : گفت و كرد ساعت به نگاهي.  نشست لبش روی لبخندی

 !  مهموني برم دير نمیخوام گفتم بهش خوبه حاال.  نیومد هیوا چرا نمیدونم -

 : گفتم و شدم بلند جام از
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 ؟ حاضره بانو ماه.  میشه پیداش ديگه االن -

 .  بزن بهش سر يه.  نمیدونم -

 بخندل.  میكرد سرش و خوشگلش و سفید روسری داشت آينه جلوی.  رفتم بانو ماه اتاق سمت به

 : گفتم زدم

 ؟ بانو ماه حاضری -

 ؟ اومد هیوا.  مادر آره -

 .  میشه پیداش ديگه االنا ولي نه -

 : گفتم اومد در زنگ صدای لحظه همون

 .  خودشونن -

 . افتاديم راه به عمه ی خونه سمت به و شديم ماشین سوار همه.  نیومدن تو ديگه كیوان و هیوا

 ونيمهم اين به امشب نمیتونم ديدم رفتم كلنجار خودم با چي هر.  بود شده تنگ مهبد برای دلم

 تدوس وجود اين با ولي كنم تحمل كنارش و زنش حضور بتونم داشتم شك هنوز اينكه با.  نرم

 .  بدم دست از و فرصت اين نداشتم

 به وقتي.  بودم آراد طرف از پیغامي منتظر لحظه هر.  میخورد چرخ گوشیم روی نگاهم مدام امروز

 پرسیدممی خودم از مدام.  میشد تند قلبم ضربان میكردم فكر داشتم دكتر مطب توی كه استرسي

 وامبخ من اينكه از قبل شايد ؟ كنم چیكار میخواستم میشدم رو به رو جا يه آراد با واقعا اگه كه

 میكرد فرار بود هم ای ديگه كس هر!  داشت حق!  كنه فرار اون بدم نشون خودم از العملي عكس

 آسمون تا زمین از آراد با مهبد ی قضیه نه ولي.  بود كرده فرار دستم از اونم.  مهبد مثل درست! 

 .  داشت فرق

 بود خودم ذهن توی كه چي هر.  میكردم تموم امشب و مهبد جريان بايد.  كشیدم عمیقي نفس

 دوست ی عمه پسر يه.  بود عمه پسر برام فقط االن مهبد.  میشد دفن عمه ی خونه امشب بايد

 !  داشتني
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 قدم عمه ی خونه فرشای سنگ روی آرومي به.  شد باز در ثانیه چند از بعد و زد رو خونه زنگ هیوا

 كمك مبه خیلي ولي هستم چي مديون و آرامش اين نمیدونستم.  داشتم عجیبي آرامش.  برداشتم

 : گفت و خنديد ديدنم با.  بود منتظرمون ورودی در جلوی مهسا.  میكرد

 سر چیزی گوسفندی گاوی میگفتین.  آوردين تشريف كردين شرمنده خانوم هورام وای -

 .  میبريديم

 قعمی نفس هم سر پشت بار چند.  تو رفتم همه از آخر.  ندادم بهش جوابي و زدم جوني كم لبخند

 مدل.  میكنه برخوردی چه باهام وارد تازه فرد اين نمیدونستم.  میكشید تیر قلبم.  كشیدم

 !  بگیره ازم و آرامشم اين كردنش ترحم يا كردنش نگاه طرز با نمیخواست

 : گفت و كرد مكث كمي بوسید و گونم.  افتاد من به نگاهش همه از آخر عمه

 !  اومدی خوش! ؟ عمه اومدی توام -

 چیزی يه.  گرفته جديدی رنگ نگاهش كردم احساس.  بیرون كشیدم آغوشش توی از و خودم

 ديگه آدم يه انگار!  داشت فرق يكم زدنشم حرف مدل.  بود عجیب برام!  ترس و نگراني بین

 !  میشناختم همیشه كه ای عمه نه.  بود ايستاده جلوم

 : گفت مهسا به رو عمه.  میشنیدم رو بقیه پرسي احوال و سالم صدای

 .  كنه عوض و لباساش اتاقت تو ببر و هورام جان مامان -

 به عمه صدای با داشت قرار من از كمي ی فاصله تو كه هیوا.  همینطور هم مهسا.  كردم تعجب

 و اومد حرف به مهسا ؟ كنه عوض و لباساش بود نكرده تعارف هیوا به چرا.  برگشت سمتمون

 : گفت

 .  نكرده سالمم هنوز.  برسه بذار مامان وا -

 شد باعث و نموند دور هیوا بین تیز چشمای از كه كرد مهسا به ای اشاره ابرو و چشم با عمه

 : گفت.  بره هم تو اخماش

 .  ببرش.  خوب تره راحت اينجوری -

 : گفت و زد كمرم پشت به دستي
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 .  بیا بعد كن عوض و لباسات.  عمه برو -

 اين دلیل نمیدونستم هنوز.  شدم هول عمه زدن حرف طرز از.  بود جديد برام عمه رفتار طرز اين

 : گفت من به رو بود صورتش روی كه اخمي با ناچارا مهسا.  چیه كارش

 .  عزيزم بیا جان هورام -

 : گفت و برگشت سمتمون به هم هیوا

 .  میام منم -

 : گفت عمه

 .  كن پرسي احوال پوپك با بیا ؟ عمه كجا تو -

 نم سمت به بده بهش جوابي اينكه بدون هیوا! ؟ میداد معني چه عمه رفتار اين.  رفتم وا جا همون

 و من تقريبا.  رفت مهسا اتاق سمت به تند قدمای با و گرفت دستش تو و راستم دست و اومد

.  اومد دنبالمون هم در ای چهره با هم مهسا.  بود زده خشكم بدجوری.  میكشید خودش دنبال

 اب ناخونام.  كردم مشت و دستم.  دادم بیرون و شدم حبس نفس يهو رسیدم كه مهسا اتاق توی

 كردممی احساس قلبم توی كه دردی مقابل در درد اين ولي.  میرفتن فرو دستم پوست توی فشار

 !  بود كمي چیز

 : گفت سريع.  كنه عوض و جو میخواست مهسا

 .  كنم آويزون بدين و لباساتون -

 رایرفتا دلیل اونم يعني.  ناراحته اونم میدونستم.  داد مهسا دست به و مانتوش حرف بدون هیوا

 هغريب آدم يه دست از هم بار اين برادرش گیر گوشه دختر میكرد فكر عمه شايد ؟ فهمید رو عمه

 ومدها مهموني اين به كه بودم احمق چقدر من.  نمیشه حاضر مهموني توی و میشه قايم گوشه يه

 : گفت و برگشت سمتم به مهربونش نگاه با هیوا.  بودم شده خشك جا همون.  بودم

 .  بیار در و مانتوت عزيزم -

 : گفت ما به رو.  زد صدا رو مهسا بیرون از عمه كه بزنم حرفي خواستم

 .  میام االن.  ببخشید ها بچه -
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 : فتمگ بغض با همراه لحني با.  نريزه هیوا جلوی اشكم كه میكردم سعي خیلي.  رفت بیرون اتاق از

 .  برگردم من میشه هیوا -

  ؟ برگردی بايد چرا.  اومدی اينجا تا همه اين -

 : گفتم ريختم چشمام توی و التماسم تمام

 .  نیستم راحت من -

  ؟ است عمه برخورد خاطر به -

 : فتگ بود معلوم ازش خوبي به كالفگي كه صدايي با.  انداختم پايین و سرم فقط.  ندادم جوابي

 ؟ كرد رفتار اينجوری كه كرد فكری چه خودش پیش.  بگیرم و حالش میخواست دلم خیلي -

 !  بود اشتباه اومدنم اولم از.  ببینه و من يهو عروسش نمیخواد.  اونه با حق.  بیخیال هیوا -

 دعوت مهمون كرده بیخود.  نمیمونم اينجا دقیقه 1 منم بری بخوای تو اگه.  بیار در و مانتوت -

 .كرده

 .  خواهش هیوا -

 اون ات بزنم لبخند میكردم سعي ولي.  همینطور منم.  بود گرفته خودش به اشك رنگ هیوا نگاه

 : گفت و شد اتاق وارد مهسا.  باشه آروم

 .  تنته مانتو هنوز كه تو -

 : گفت مهسا به بايستي در رو بدون هیوا

 ؟ نیاريم خودمون با و هورام ما داشت انتظار ؟ چي يعني عمه رفتار اين -

 : گفتم و كشیدم رو هیوا دست

 .  بسه.  هیوا -

 : گفت هم تو اخمای با هیوا

 .  میكرد دعوت هم مارو نبايد پس بیاد هورام نمیخواست عمه اگه -
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 : گفت مهسا

 .  میمونه خواهرمون عین مهبد و من برای هورام.  كرد و كار اين چرا نمیدونم من خدا به -

 : گفت و زد پوزخندی هیوا

 .  غريبه حال به وای اينن كه فامیالش -

 : گفت و گرفت دستش تو رو هیوا بازوی مهسا

 .  كرده كاری يه شده هول مامان.  پذيرايي تو بريم بیاين.  نشو ناراحت هیوا خدا تورو -

  ؟ داره شدن هول هورام حضور مگه -

 : گفتم و نشستم مهسا تخت روی

 .  نمیام بیرون اتاق اين از من -

 : گفت مهسا

 قلبش.  نیست خودش دست كاراش اين خدا به.  میشناسي كه و مامانم.  نشو ناراحت هورام -

 .  مهربونه خیلي

 : گفتم و زدم تلخي لبخند

 یخواستمم فقط.  بشینم تو اتاق تو بیام كه داشتم تصمیم خونه از اصال من.  برين شماها میدونم -

 .  راحت خیالتون برين.  میبینمت اينجوريم كه ببینم تورو

 : گفت و رفت در سمت به هیوا

 .  بگم چي عمه به میدونم من -

 وامت.  همین كنیم عوض و لباسامون بیايم گفت نزد بدی حرف كه عمه.  بیخیال!  خواهش هیوا -

 .  زشته كن سالم برو

 به یكهت باالخره جايي يه كه میدونستم.  دلخوره بدجور بود معلوم ولي شد نرم يكم حرفام با هیوا

 یرو و آوردم در و مانتوم.  شده گرمم میكردم احساس.  رفتن بیرون اتاق از مهسا با.  میندازه عمه

 . نداشتم خوبي احساس.  گرفت بدجوری دلم.  زدم قدم اتاق توی بار چند.  انداختم مهسا تخت
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 سوختمی داشت كه بود قلبم بار اين منتها.  زد آتیشم دوم بار برای يكي انگار.  بودم متنفر همه از

 چرا "!  اومد جنگم به دوباره سرم توی صدای.  میكرد باز گونم روی خودشو راه داشت اشكهام. 

 بايد ؟ كنمب میتونستم چیكار " ؟ كنه احترامي بي بهت تا وايستادی ؟ گذشتي حرفاش كنار از ساده

 رارق "!  بلدی خوب و كردن سكوت فقط تو.  نمیاد بر ازت كار اين مطمئنم نه "! ؟ دهنش تو میزدم

 عادی دخترای ی همه مثل وقتي ، شدم خوب وقتي.  بدم عذاب و خودم مسخره حرفای با نیست

 .  بوده اشتباه حرفاش و رفتارا كه كنم ثابت بهش میتونم اونوقت شدم

!  هش آروم يكم كه بزنم حرفي بودم تونسته عمرم توی بار يه انگار شد ساكت سرم توی صدای

 : گفتم لرزون صدای با.  برگشتم در سمت به و كردم پاك و اشكام سريع.  خورد در به ای تقه

  ؟ بله -

 شده تنگ براش دلم چقدر خدايا.  شد ظاهر در چوب چار توی خودش هم بعد و مهبد صدای اول

 : گفت و خنديد!  بود

  ؟ كردی قايم اينجا و خودت هم حاال ما ی خونه اومدی مدت همه اين از بعد -

 بخورم بغضمم باهاش بتونم شايد تا دادم قورت و دهنم آب ؟ میدونست چي مادرش حرفای از اون

 : گفتم. 

 .  اينا و ازدواج بابت.  میگم تبريك.  سالم -

 .  تببینت داشت دوست پوپك.  ازت بودم كرده تعريف كلي.  نیومدی كه برون بعله تو.  ممنون -

 ولي كنه حبس اتاق توی و برادرش ی بچه میداد ترجیح.  نداشت و نظر اين كه عمه حداقل

 : گفتم و زدم جوني كم لبخند.  نبینه و اون عروسش

  ؟ بستي خالي باز ؟ جدی -

 .  كن صبر لحظه چند -

 : گفت نمیديدمش كه كسي به رو در بیرون از

 .  تو بیا پوپك -
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 واهی به و حق.  بود ای افسانه لبخندش.  شد ظاهر جلوم دختری و كرد باز بیشتر و در لحظه همون

 كرد دراز سمتم به و دستش و اومد جلو.  بود شده قفل روش نگاهم.  بود خوشگل واقعا.  میدادم

 : گفت

  ؟ درسته باشین جون هورام بايد شما.  سالم -

 اسمش كه دختری صورت به ای عاشقانه لبخند و اومد جلو مهبد.  بدم تكون سر تونستم تنها

 : گفت و زد بود پوپك

 .  ماهه خیلي.  من برای میمونه مهسا عین جورايي يه خانوم هورام اين -

 : گفت.  نمیديد و صورتم زشت و خورده چروك پوست انگار.  زد لبخند روم به دوباره پوپك

 .  جون هورام ديدمت كه خوشحالم واقعا -

 ونمهرب لبخند اين با كسي از نمیتونستم ديگه حاال.  شد عالي خوب!  شد خودموني سريع چه

 با هك میدادم حق مهبد به بايد.  بود اومده خوشم ازش حسابي دقیقه چند همون توی!  باشم متنفر

 : گفتم و شد باز زبونم باالخره!  نبینه و من ای فرشته همچین وجود

 .  همینطور منم -

 : گفت خنده با مهبد

 .  میذاره جا خونشون و زبونش همیشه من دايي دختر اين -

 : گفت و زد مهبد پهلوی به ای ضربه پوپك

  ؟ وراجن تو مثل همه كردی فكر نخیر -

 : گفت و گرفت باال و دستاش مهبد

  ؟ بقیه پیش بريم.  تسلیم -

 : گفت و گرفت و دستم پوپك

 شتربی دارم دوست خیلي.  میگفت مهبد كه اينجوری البته.  باشیم سن هم تو و من كنم فكر -

 .  بشم آشنا باهات
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 تصمیمی همه اون از.  نشست لبام روی ارادی غیر لبخندی و شد باز هم از خشكیدم لبای باالخره

 یدكش در سمت به و من پوپك.  كنم پاك ذهنم از رو عمه حرفای میتونستم حاال.  بود اومده خوشم

 : گفت سرمون پشت از مهبد.  رفتیم پذيرايي سمت به هم با و

 .  بگیرين تحويل منم -

 سرزنش نگاه مهبد.  شد گرد چشماش ديدنم با عمه.  شديم جمع وارد.  خنديد بهش تنها پوپك

 بود كرده برخورد چجوری عمه كه بود فهمیده پس.  نموند پنهون ديدم از كه انداخت بهش آمیزی

 اليخوشح با هم مهسا.  اومد لبش روی لبخندی باالخره هم هیوا.  نشستیم مبل روی پوپك كنار! ؟

 و اباب فقط.  شد راحت من بابت از همه خیال انگار.  كرد تعارف همه به و برداشت رو شیريني ظرف

 . میبخشیدم رو عمه من.  بودن داده لم مبل روی خبر بي جا همه از و خونسردی با كه بودن بانو ماه

 ودب خوب خیلي پوپك برخورد.  داشتم خوبي حس االن كه بود اين مهم.  میدادم حق بهش شايدم

 .  نبود رقیب برام ديگه. 

***** 

 اتاقش سمت به بانو ماه.  انداختم مبل روی و خودم و كردم روشن چراغارو.  شديم خونه وارد

 : گفت و نشست كنارم بابا.  كنه عوض و لباساش تا رفت

 مهبد كه الحق.  خانوادست اين عضو كه ساله چند انگار.  اومد خوشم پوپك برخورد از چقدر -

 .  كرده انتخاب رو كسي خوب

 هكسی اون كه نمیكردم فكر.  داشتم دوست و پوپك.  كرد خوش جا لبام روی ارادی غیر لبخندی

.  مكن قبول و مهبد ازدواج راحت بودم تونسته انقدر چرا كه بود عجیب برام.  گرفته ازم و مهبد كه

 ! ؟ الكیه انقدر عشق

 برخورد اگه.  نزنه بابا به حرفي كه بودم داده قسم رو هیوا چقدر.  افتادم عمه برخورد ياد دوباره

 رابطه يالك موضوع يه سر نمیخواست دلم.  نمیشینه بیخیال بودم مطمئن نبود مهسا و مهبد خوب

 : گفتم و شدم بلند جام از.  بخوره هم به خواهرش تنها با بابا ی

 .  بخیر شب.  بخوابم میرم من -

 طرز به بازم عمه بد برخورد وجود با.  افتادم راه به اتاقم سمت به و داد و جوابم آرومي به بابا

 از و میخوندم رو آهنگي خودم برای وار زمزمه.  بود عجیبي روز كال امروز.  بودم خوشحال عجیبي
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 اتاق توی رو طوالني زمان مدت كه بود روزی تنها امروز كه بود جالب برام.  میرفتم باال ها پله

 اواقع انگار.  شده بهتر ام روحیه میكردم احساس.  داشتم خوبي حس.  بودم نكرده حبس و خودم

 !  بذاره تاثیر روحیه روی خیلي میتونست خونه از رفتن بیرون

 میداد همز بیشتر خوابیدنم امشب.  بستم و پلكام.  كشیدم دراز تخت روی و كردم عوض و لباسام

.  دش باز پلكام.  شد بلند گوشیم زنگ صدای.  كشیدم دراز پهلو به.  اومد لبم روی لبخندی. 

 االخرهب.  رفتم كیفم سمت به و شدم بلند جام از.  نبود گوشیم از خبری انداختم اطراف به نگاهي

 : بود آراد.  كردم بازش ذوق با.  داشتم اس ام اس 1.  برگشتم تخت سمت به.  كردم پیداش

 .  بانو بخیر شبت -

 حس يه " بانو بخیر شب ".  خوندمش دوباره و كشیدم دراز تختم روی.  شد تر عمیق لبخندم

 مهبد لمث هم آراد به بايد نمیدونستم.  كنارمه يكي اينكه حس.  گرفت و وجودم سر تا سر شیرين

 توی دمهب تازه ؟ میكردم چیكار بايد میذاشت تنهام بعد و میشدم وابسته بهش اگه ؟ كنم اعتماد

 برخوردی چه بفهمه رو چي همه آراد اگه كه نمیدونستم.  بود خبر با چي همه از و بود قدمیم دو

  ؟ میكنه باهام

 یرينيش حس با و امشب دادم ترجیح.  كنم فكر منفي چیزای به نمیخواست دلم.  بستم و چشمام

 .  كنم صبح بود داده بهم آراد كه

***** 

 .  قديمي بحث همون.  شد شروع دوباره باز:  سرخ بانوی

 حثب اين از انقدر چرا تو نمیدونم حاال.  هست همیشه كه بحثیه اين.  كه نداره قديم و جديد:  آراد

 !  میاد بدت

 .  گفتم بهت و جوابم باز چند من:  سرخ بانوی

 بابا ؟ میزني حرف داری سال 1 كي با بدوني نمیخوای واقعا.  بانو میدی جواب منطق بي دِ :  آراد

 واینخ حتي.  بذاری برام وقت نخوای اصال ببینیم اگه شايد.  باشم ضايعي آدم يه شايد اصال

 .  میبینن همديگرو میرن آدم همه اين ؟ انقدر سخته كجاش اين دختر آخه.  بزني حرف باهام

 .  هستي چجوری تو كه نیست مهم برامم.  دارم فرق همه با من:  سرخ بانوی
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 .  بگو و راستش میپرسم سوال يه:  آراد

 .  بپرس:  سرخ بانوی

  ؟ گذاشتي كار سر و من مدت همه اين و پسری نكنه ببینم:  آراد

 : گفتم خنديدم منم.  زد خنده شكلك

 !  ای مسخره سوال چه!  نه كه معلومه ؟ شدی ديوونه:  سرخ بانوی

 گیر وت نمیدونم.  ببینمت میومدی بودم كرده اصرار بهت انقدر حاال تا بودی پسرم اگه خدا به:  آراد

 .  نمیارم در سر كارات از خدا به.  كجاست كارت

 .  داری اصرار انقدر چرا تو كه نمیارم در سر منم:  سرخ بانوی

 و سر نمیخوای تو ؟ چي بعدش ؟ سال : ؟ سال 6 ؟ بزنیم حرف مجازی هم با میتونیم كي تا:  آراد

 واستمخ و اومد خوشم ازت ديدی يهو.  میشم پسر پیر كم كم دارم ديگه من ببین ؟ بگیری سامون

 !  كنم خوشبختت

 رو یزاچ اين نمیكشي خجالت واقعا!  كني خوشبختم بیای تو كه همینم معطل منم:  سرخ بانوی

  ؟ میگي

 هر.  دارم هم چي همه اينكه بعد.  باالخره جذابم پسر يه من.  میگم و حقیقت دارم خوب نه:  آراد

 .  شه زنم آرزوشه دختری

 : گفتم زد خنده شكلك

 !  كشته و من سقفت به اعتماد -

 انعق اگه.  ببیني و من نمیخوای چرا كه كني قانعم میخوام.  بسه خنده و شوخي خوب خیلي:  آراد

 .  نمیگم چیزی موردش در هم كلمه يك ديگه كه میخورم قسم شدم

 .  دارم دوست رو رابطه اين من.  الكیه حرفا اين.  بسه.  آراد:  سرخ بانوی

 قول!  همینم كن باور! ؟ هیوالم يه مجازی دنیای اين از بیرون من كه میكني فكر چرا بابا:  آراد

 ؟ شد خوب.  نخورمت میدم

 .  نشد خوب نه:  سرخ بانوی
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 دستام . كردنه تايپ مشغول ديدم كه بنويسم ای ديگه چیز براش خواستم.  كرد مكث ثانیه چند

 دلم.  شه بحث اين بیخیال كه میكردم خدا خدا دل ته از.  داشتم نگه حركت بي كیبورد روی و

 روی هاش نوشته.  میداد خوبي حس بهم بودنش.  بدم دست از و آراد دلیلي هر به نمیخواست

 : اومد صفحه

 ؟ بپرسم میشه و سوالم آخرين:  آراد

  ؟ بود گفته اينجوری چرا ؟ آخرين چرا.  لرزيد سینه تو قلبم

 .  بپرس! ؟ سوال آخرين:  سرخ بانوی

  ؟ میاد خوشت من از تو اصال:  آراد

 : نوشتم.  میخورد گره هم توی عصبي دستام.  موند مونیتور روی نگاهم

 .  هستي خوبي دوست تو معلومه خوب:  سرخ بانوی

  ؟ نه يا میاد خوشت من از گفتم.  نه يا هستم خوبي دوست نگفتم:  آراد

 : نوشت دوباره.  كردم مكث لحظه چند

 وقتي.  باهات میكنم راحتي احساس ولي نديدمت اينكه با.  اومده خوشم ازت من ببین:  آراد

 هب بودم بیزار چیزا اينجور و چت از كه مني.  بزنم حرف تو با میدم ترجیح ناراحتم يا خوشحالم

 بیشتر باهات و رابطم میخواد دلم هم حاال.  میزنم سر مسنجرم به بارها و بارها روز كل تو خاطر

  ؟ نه يا میاد خوشت من از توام بگو حاال.  كنم

 .  میشه تر سخت داره هي سواالت:  سرخ بانوی

  ؟ نه يا آره.  نرو طفره:  آراد

 .  دارم دوست و اخالقت من:  سرخ بانوی

 ؟ نه يا آره:  آراد

 ؟ بگي بلدی و همین فقط:  سرخ بانوی

 .  بگو بهم جا همین جداست راهمون اگه.  بشم پیچونده نمیخواد دلم:  آراد
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 .  نمیدم و سوالت جواب من:  سرخ بانوی

  ؟ بدم زمان بهت میخوای باشه:  آراد

 .  نمیدونم:  سرخ بانوی

.  نه اي میاد خوشت من از واقعا ببیني كني فكر میتوني.  میكنم برداشت آره و نمیدونم من:  آراد

 .  فعال.  میمونم جوابت منتظر

.  شمب وابسته بهش نمیخواستم.  میكرد برخورد اينجوری چرا نمیدونم.  رفت سريع و گفت و اين

 شبه جوابي چه بايد خدايا!  نمیشناختمش زيادم حتي.  داشتم ازش مجازی تصوير يه فقط من

 .  بستم و مسنجر و كشیدم عمیقي نفس! ؟ آخه میدادم

 

***** 

 نیم.  بود باز جلوش كه بود ای پرونده روی سرش.  شدم دكتر اتاق وارد و زدم در به ای تقه

 : گفت.  زد لبخند و انداخت بهم نگاهي

 .  میكنم تموم االن رو پرونده اين بشین -

 كه مدتي اين توی.  انداختم اطراف به نگاهي.  نشستم بود میزش روی به رو كه راحتي مبالی روی

 مباها زدنش حرف مدل و لحن انقدر.  میكردم بیشتری راحتي احساس باهاش دكتر مطب میومدم

 يا شدممی خوب و میداد نتیجه يا حاال.  شم پايبند عمل اين به بود شده باعث كه بود كننده دلگرم

 اگه . نداشتم دادن دست از برای چیزی هیوا قول به.  میموندم همینجوری آخرش تا و نمیداد اينكه

 .  كنم پیدا نرمال زندگي يه میتونستم شايد میكردم قبول و ريسكش

 فكر دمش تیكه تیكه پوست به ديگه بود وقت خیلي.  نكنم فكر جراحي تیغ و عمل به كردم سعي

 .  بودم ساالری دكتر مديون اينارو ی همه.  نمیكردم

 ودب من روی به رو كه راحتیا از يكي روی اومد.  شد بلند میزش پشت از و بست رو پرونده دكتر

 : گفت و نشست

 ؟ خوبي.  خانوم هورام احوال خوب -
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 .  دكتر مرسي -

 ؟ عمل واسه ای آماده ببینم -

 .  میدارين نگه دست گفتین كه فعال -

 : گفت انداخت گره هم تو و دستاش و اومد جلوتر

 بودن نیازی وگرنه.  بريزه عمل از ترست كه میكردم داشتم و تالشم ی همه مدت يه اين درسته -

 كه میدوني خودت.  كني همكاری باهام و بخوای خودت داشتم دوست ولي.  مطب بیای همه اين

 .  مهمه عمل اين برای خیلي روحیت

 : گفت و زد بهم مهربوني لبخند.  دادم تكون تايید ی نشونه به سری

  ؟ نزديم حرف هم با همه اين مگه.  میكني حبس اتاقت توی و خودت هنوزم میگفت خانوم هیوا -

 نكهاي با.  بشه عادی برات نگاهاشون بذار.  باش مردم بین میگفت بهم همش.  افتادم حرفاش ياد

!  بیام نارك يكي اين با نمیتونستم میكردم كار هر ولي بودم داده گوش نصیحتاش تموم به اينجا تا

 : گفتم

 .  سخته -

  . كني غلبه بهش میتوني تو ولي.  باشه سخت بايدم.  كردی حبس و خودت سال 66.  میدونم -

 : گفت و پاشید صورتم رو دوباره و مهربونش لبخند.  كردم نگاهش منتظر.  ندادم جوابي

 يكم هنوزم میكنم حس ولي شده عوض ديدت اينكه با.  میخونم رو دلهره نگاهت ته هنوزم -

 .  میترسي

 ! جراحیه عمل كه نیست شوخي -

 تو . باشم اتاق اون نگران بايد من.  میكني بزرگ خودت برای رو جراحي اتاق انقدر چرا نمیدونم -

 .  نمیكني حس هم هیچي و میخوابي كه

 : گفت لبام رو نشست لبخندی

 .  نداره دوست كس هیچ رو اخمو دخترای.  بخند همیشه -
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 : گفتم و خنديدم تلخ

 .  بخندن اگه حتي.  نداره دوست كس هیچ رو سوخته دخترای -

 : گفت و كرد هم تو و اخماش

 شخصیت فهمیدم شدم آشنا باهات كه وقتي چند اين توی من ؟ میكني فكری همچین چرا -

 .  بشه آشنا تو مثل دختر يه با داره دوست پسری هر.  داری خوبي

 هر ات باشه خوشگل طرفشون میخواد دلشون.  ببینن خوشگل ابروی و چشم دارن دوست پسرا -

 .  ببینش بخوان لحظه

  . اخالقن خوش دخترای دنبال كه هستن خیلیام.  نیست بین ظاهر پسرای با صحبتم روی -

 و آورده اضافه گوشت صورتش كه ببینه رو دختری روز هر میشه حاضر كي.  دكتر كنین بس -

  ؟ شده رنگ بد و كدر پوستش

 ؟ چیه بديت تو میدوني -

 : گفت كردم نگاهش پرسشگر

  ؟ كردی فكر صورتت راست سمت به حاال تا.  میبیني رو قضیه بد طرف فقط -

 : گفت دوباره شدم متعجب

 اين به حاال تا.  داده جلوه بهش طوسیت چشمای.  صافه و سفید صورتت راست سمت پوست -

  ؟ بودی كرده فكر

 : گفت و زد لبخند دوباره.  بودم نكرده فكر واقعا.  میكردم نگاهش داشتم.  بودم ساكت

 كامال صورتت تو میريزی و موهات وقتي.  میبیني رو قضیه بد طرف فقط تو.  گفتم ديدی -

 اگه من.  سوختي تو نمیشه متوجه نبینتت نزديك ی فاصله از كسي اگه.  میپوشوني سوختگیارو

  . كن امتحان.  نداره كه ترس.  میكردم استفاده حسابي صورتم خوب سمت اين از بودم تو جای

  ؟ نفهمه كسي میشه مگه -

 انقدر . نپرس سوال انقدر.  میری كلنجار قضیه اين سر خودت با زيادی.  همینه مشكلت تو هورام -

 اين حتي.  سوخته صورتش كل كه دارم بیماری من!  جان دختر كن ريسك.  ننداز گیر و خودت
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 همه از.  المهس پیشونیتم.  سالمه چشمات تو ولي.  گذاشته تاثیر بینايیشم عصبای روی سوختگیا

 .  بیا خودت به.  صورتته راست سمت تر مهم

 .  شه تموم بحث اين داشتم دوست.  بشم بازخواست نمیخواست دلم.  دادم تكون سری

 : گفت و داد موضع تغییر سريع چون.  شدم كالفه فهمید دكتر انگار

 رایب كه كسي.  میبینم ديگه هورام يه چشمات تو من.  كافیه ديگه مشاوره جلسات اين خوب -

 با حسابي میخواد دلم هفته دو اين توی.  میدم بهت ای هفته دو مهلت يه.  حاضره حسابي عمل

.  بسازيم ديگه هورام يه تا كني قدم هم باهام و خودت و كني خداحافظي هستي كه هورامي اين

  ؟ قبوله

 : گفت.  كردم تايید و حرفش سر با

 دلم ولي.  میكنم يادآوری بهت میزنم زنگ بازم.  ديگه ی هفته دو برای میذارم و عملت وقت -

 . . .  قبل ی دفعه مثل بارم اين نمیخواد

 : گفتم و اومدم حرفش بین

 .  نمیشه اونجوری ديگه -

  ؟ نه مگه.  هورام میتونیم ما.  میدونم -

 : گفت دادم تكون سر

 .  میتونیم ما بگو نیست قبول اينجوری -

 : لبم روی نشست اراده بي لبخندی

 .  میتونیم ما -

 : گفت و كوبید هم به و دستاش

 .  همینه آفرين -

 چارچوب توی پاركي مرد.  شد كشیده در سمت به نگاهم.  شد باز سريع و خورد در به ای تقه

 ادش و مرتب همیشه.  نداشتم ازش رو چهره اين انتظار.  هم در و آشفته ی قیافه با.  بود ايستاده

 : گفت دكتر به رو و زد بهم جوني كم لبخند.  كردم سالم بهش.  بودمش ديده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

148 

 

  ؟ میكشه طول خیلي حسام -

 : گفت و شد بلند جاش از دكتر

  ؟ داری كارم.  ديگه شد تموم تهراني خانوم كار نه -

 .  میكشه طول فقط لحظه چند.  آره -

 : گفت من به رو و داد تكون سر دكتر

 .  باشین موفق تهراني خانوم خوب -

 اب بار هر.  میكردم سبكي احساس.  بیرون اومدم اتاق از.  كردم خداحافظي دو هر از و كردم تشكر

 مطب دور تا دور و نگاهم.  میشد بیشتر وجودم توی خوب احساس اين میزدم حرف دكتر

 : گفتم منشي به رو.  نبود هیوا از خبری ولي چرخوندم

 .  سماوات خانوم ببخشید -

 : گفت و آورد تر باال انگشتش با و عینكش بود نقشي ريز و جوون دختر كه سماوات خانوم

 ؟ جانم -

  ؟ نديدين و خواهرم -

 .  بگیرين تماس باهاشون بگم بهتون گفتن.  رفتن عجله با شد بهشون تلفن يه انگار چرا -

 چي يعني.  مینداخت چنگ دلم به بدی ترس.  رفتم مطب ورودی در سمت به و دادم تكون سر

 : گرفتم رو هیوا ی شماره و آوردم در و گوشیم سريع ؟ بود شده

  ؟ هورام جانم -

  ؟ يهو رفتي كجا -

 ربض پاش انگار كارش محل تو گفت زد زنگ بهم كیوان.  گذاشتم تنهات يهو ببخشید عزيزم -

 .  خدا هب شرمندتم ؟ خونه بری آژانس با میتوني تو.  دكتر میبردمش بايد.  نبود خوب حالش.  ديده

 خبر بهمون.  میرم خودم من.  برس كیوان به برو.  من طرف از باشه راحت خیالت.  نداره اشكال -

 .  شد كه چي هر بده
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 .  فعال.  عزيزم باشه -

 دوباره! ؟ باشه راحت من بابت از خیالت و چي چي.  بودما كرده غلطي عجب.  كردم قطع و گوشي

 كه تممیخواس منشي از و مطب توی برمیگشتم دوباره بايد.  انداخت چنگ دلم به نگراني و استرس

 كترد اتاق در كه.  میجويدم و ناخنم و بودم وايساده در كنار بالتكلیف و دودل.  بگیره آژانس برام

 ودستش دكتر و بود پايین سرش پاركي مرد.  میومدن ورودی در سمت به پاركي مرد با و شد باز

 استمخو گرفتم ازشون و نگاهم.  میكرد نصیحتش داشت انگار.  بود انداخته پهنش های شونه دور

 : گفت و ديد و من دكتر كه بشم رد كنارشون از

  ؟ نرفتي هنوز هورام -

 : گفتم بود معلوم توش از كامال درموندگي كه لحني با.  بود نجاتم ی فرشته دكتر انگار

  . بگیرم آژانس برم بايد.  موندم تنها اينجا من میرفت بايد اومد پیش براش كاری هیوا نه -

 : گفت بود دوخته من به و نگاهش حاال كه پاركي مرد

 ؟ برسونمتون من میخواين -

 : گفت و اومد كمكم به دكتر.  انداختم دكتر و پاركي مرد به نگاهي شك با

 ؟ وريه كدوم تو مسیر -

 : گفت پاركي مرد

 .  بچرخم خیابونا تو يكم میخواستم.  نمیرم خونه كه فعال -

 : گفت من به رو بعد

 ؟ كجاست مسیرتون شما -

 و مونخون بود رسونده و من بار يه كه دكتر.  میموندم بیسواد آدمای عین ؟ میگفتم چي بايد حاال

 : گفت من به رو بعد گفت و آدرس سريع نمیدونم خونمون آدرس از چیزی میدونست

 . نباشین نگران میرسونه هم شمارو.  شده گرد خیابون كه ما دوست اين -

 ردك دراز دكتر سمت به و دستش.  آورد در جیبش توی از و سويیچ پاركي مرد كرد دلگرمم لحنش

 : گفت و
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 .  میرم من پس جون حسام -

 : گفت و فشرد و دستش دكتر

 .  كن رانندگي درست ها امانتیه -

 : گفت و زد لبخند

 .  رفیق هست حواسم -

 .  بگیری جواب تا دلش تو نپر يهو.  بده زمان بهش.  كن فكر حرفامم به -

 : گفت.  فكر تو رفت دوباره و داد تكون سری

 .  خداحافظ.  رفتیم ما آقا.  خوب خیلي -

 : گفت من به رو پاركي مرد.  كردم خداحافظي دكتر از آرومي صدای با منم

 .  بفرمايید طرف اين از -

 میخواستم اون با كه بودم كرده درستي كار.  كردم حركت مطمئن نا قدمای با پاركي مرد پشت

 !  برسونه و من بخواد كه داشت صنمي چه من با آخه!  بود غريبه مرد يه باشه چي هر ؟ برم

 

 يا كنممی درستي كار دارم واقعا كه میرفتم كلنجار خودم با هنوزم.  افتاد راه به ماشینش سمت به

 سعي و انداختم و دستم.  شده حس بي انگشتام جويدم و ناخونام انقدر میكردم احساس! ؟ نه

.  برگشت بعق به و ايستاد ماشیني كنار پاركي مرد.  بكشم پايین دستم با و مانتوم آستین كردم

 : گفت

 .  شید سوار بفرمايید.  همینه -

 هامپا.  رفتم باال بلندش شاسي ماشین از معذب.  كرد باز برام رو جلو در خودش و دادم تكون سر

 يپارك مرد.  شدم سوار مكافات تا هزار با باالخره.  پايین نشم پرت كه میكردم خدا خدا میلرزيد

 !  چیه كه بدم تشخیص و ماشینش بودم نتونسته حتي.  بود پايین سرم.  شد سوار هم

 تته و من من كلي با.  بگم چي بايد نمیدونستم.  بود فكر توی بدجوری.  افتاد راه به و زد استارت

 : گفتم پته
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 .  میرسونین و من كه مرسي -

 : گفت حواسي بي با و برگردوند سمتم به سرشو

 .  میكنم خواهش -

 . گذاشت فرمون كنار مقابلش و آورد در جیبش توی از و گوشیش.  دوخت جلو به و نگاهش دوباره

 احتر هیوا ماشین برابر صد ماشینش.  دوختم پنجره به و نگاهم و دادم بیرون و شدم حبس نفس

 .  باشه اونم از تر گرون بايد حتما!  بود

.  رهب پیش خوب چي همه كنه خدا ؟ میشدم عمل ديگه ی هفته دو تا واقعا.  افتادم دكتر حرفای ياد

 !  داشتم اعتماد دكتر به بدجور.  بود راحت خیالم.  ندارم استرس ديگه چرا نمیدونستم

 یقهدق چند پاركي مرد نگاه كه میديدم چشم ی گوشه از.  شدم خیره جلو به و برگردوندم و نگاهم

 و ردهك لطف كه اينه مهم!  چه من به اصال.  باشم اعتنا بي كردم سعي.  میفته گوشیش به بار يه

 كه داره چي نشیني میز پشت ديگه!  شد چش كیوان وسط اين نفهمیدم!  برسونه و من میخواد

 ! ؟ كار سر میكرده بازی فوتبال نكنه! ؟ ديده ضرب پاش

 رتپ كیوان از منم حواس حركتش اين با.  برداشت و گوشیش و داد خودش به تكوني پاركي مرد

 رو یكار كه بود مردد انگار.  كرد نگاه گوشیش ی صفحه به يكم.  میپايیدمش چشمي زير و شد

 .  نه يا بده انجام

 ايستاد قرمز چراغ پشت.  دوخت رو به رو به و نگاهش و گذاشت جاش سر رو گوشي دوباره

 پاركي مرد ماشین كنار سفید بلند شاسي ماشین يه.  برگردوندم پنجره سمت به و نگاهم دوباره

 نگاهش.  میكرد نگاه بیرون به و بود نشسته عقب صندلي روی ساله 0 حدودا ی بچه يه.  ايستاد

 صورتم توی بیشتر و شالم و گرفتم ازش و نگاهم سريع.  افتاد من صورت روی و خورد چرخ

 !  كشیدم

 چشمي زير دوباره و كشیدم پوفي.  بود مونده ثانیه 155 دوختم راهنما چراغ شمار ثانیه به و نگاهم

 لمسي ی صفحه روی دستش چون بود اومده كنار خودش با انگار.  پايیدم رو پاركي مرد حركات

 چراغ به و نگاهش گاه گه.  مینوشت چیزی كسي برای داشت انگار.  میشد جا جابه گوشیش

 .  میداد ادامه كارش به دوباره مونده شدن سبز تا خیلي هنوز میشد مطمئن وقتي و میدوخت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

152 

 

 . میومد خوشم ازش من.  میدادم بهش جوابي چه بايد كه نمیدونستم.  افتادم آراد ياد ناخودآگاه

 بود من یها توانايي از خارج ببینمش برم اينكه ولي بدمش دست از قیمتي هیچ به نمیخواست دلم

 اين.  نمیاورد هم رو اسمم حتي ديگه قیافم ديدن با بودم مطمئن!  كنم چیكار بايد نمیدونستم! 

 كرشمف حتي االن ولي.  ببینمش برم میتونستم تر راحت عمل از بعد شايد!  بود سخت خیلي برام

 .  نمیكردم

 دش كشیده راهنما چراغ سمت به نگاهم.  كرد حركت و گذاشت كنار و گوشیش باالخره پاركي مرد

 قابل غیر برام سكوت اين خونه برسم زودتر میخواست دلم.  كشیدم راحتي نفس.  بود شده سبز

 .  میداد نشون رو 0 انداختم ماشین ساعت به نگاهي.  بود شده تحمل

 پر ليخی داشتم انتظار ازش من كه شخصیتي اون.  بزنه حرف بیشتر داشتم انتظار پاركي مرد از

 لمد.  بود ناراحت چیزی از انگار واقعا!  میداد نشون كه بود حرفا اين از تر شلوغ و تر جوش و جنب

 از.  جذابي و تیپ خوش.  سالمي كه تو ؟ میخوری داری رو چي ی غصه بگم بهش میخواست

 جلو به و دوختم هم به و لبام ولي ؟ چیه غصت و غم ديگه خوب.  داری پول معلومه كه ماشینتم

 : گفت و شكست و بینمون سكوت باالخره پاركي مرد.  شدم خیره

  ؟ میرم درست دارم و مسیر -

 سرت تو خاك! ؟ نه يا میره درست داره میدونستم بايد كجا از.  برگردوندم طرفش به و نگاهم

 میره و درست راه داره كه بفهمي نمیتوني ببرتت اطرافم بیابونای تا بدزدتت بخواد يكي اگه هورام

 : گفتم سری سر فقط همین برای!  نشینم غار كنه فكر پاركي مرد نمیخواستم!  نه يا

 .  درسته بله -

 .  بگین بهم میرفتم بايد رو ای ديگه مسیر اگه -

 دكتر كه همونجوری و كنه كار درست حافظش كه كردم خدا خدا دلم تو و دادم تكون سر تنها

 ناخیابو توی صبح تا بودم مطمئن میموند من امید به اگه چون.  خونمون دم برسونه و من گفت

 !  میچرخیديم بايد

 دمیدا تكون طرفین به و سرش و كرد كم و سرعتش پاركي مرد.  گذشت سكوت به ديگه يكم

 يهو هك كرده گم چي بگه بودم منتظر.  بود بهش نگاهم.  خیابون توی میگشت چیزی دنبال انگار

 : گفت
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  ؟ میپیچیديم رو قبلي خروجي بايد.  اومديم اشتباه كنم فكر -

 بحص تا قسمته پس خوب.  نشنید و صدام بار اين خدا انگار!  میشه سخت كم كم داره كارم وای

 : گفتم نبود تابلويي هیچ از خبری چرخوندم اطراف به سرمو!  بچرخیم

 .  میپیچیدين رو قبلي بايد كنم فكر.  نمیدونم.  مممم -

 .  میپیچم و همون و برمیگردم هست برگردون دور جلوتر نداره اشكال -

 تدرس مسیر واقعا خروجي اون كنه خدا.  بودم نگران هنوزم ولي.  نشستم جام سر و كردم تشكر

 !  باشه

 نوزمه ولي نبود خبری اولیش ناراحتي و پرتي حواس اون از ديگه.  میكرد رانندگي آروم پاركي مرد

 !  ودب دخترش دوست زنگ يا اس ام اس منتظر نكنم غلط!  میدوخت موبايلش به و نگاهش گاه گه

 : گفت دوباره كه رفتیم مسیرو از ديگه يكم

 !  فتمیگ ای ديگه چیز حسام.  میخوره ديگه جای به كه اين ؟ میريم درست داريم مطمئنین شما -

 : گفتم من من با!  نگیره گريم بهتره.  آب رو بريزم و خودم ی پته بود وقتش ديگه خوب

 . نیستم بلد و آدرس من راستش -

 : گفت و برگشت سمتم به تعجب با

 ؟ نباشین بلد و خونتون آدرس میشه مگه ؟ چي -

 : گفتم بشم مسخره نمیخواست دلم.  كردم نگاهش جدی

 و رسآد كه نبوده احتیاجي رفتم كه وقتم هر.  نمیرم بیرون خونه از زياد صورتم شرايط خاطر به -

 . بودم خانوادم با چون كنم حفظ

 : گفت تنها نپرسید ای ديگه سوال كه بود فهمیده خیلي.  داد تكون سر

 .  میپرسم حسام از میزنم زنگ باشه -
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 كترد از و دقیق آدرس كه میشنیدم و صداش!  دختر كاشتي خیط گردوندم پنجره سمت به و سرم

 يه اي بزنه حرفي میدادم ترجیح چرا نمیدونم.  موند ساكت دوباره و كرد قطع و گوشي.  میگرفت

 .  نگفت هیچي اما بده دلداريم جورايي

 تر نزديك داريم خونه به میزدم حدس و میومد آشنا نظرم به كه آورد در جاهايي از سر باالخره

 : گفت و كرد بهم نگاهي.  بود رسیده كوچمون نزديكای تقريبا پاركي مرد.  میشیم

  ؟ كنم پیدا و كوچتون كنین كمكم میشه -

 : گفت دوباره كه دادم تكون سر

 ؟ بلدين و كوچتون -

 : گفتم و كردم نگاهش اخم با

 .  بلدم و اين كه معلومه -

 : گفت و زد لبخند

 .  پرسیدم سوال فقط -

 هب سر با!  بود غولي عجب.  پايین پريدم ماشینش از.  دادم رو كوچه آدرس و گرفتم ازش و نگاهم

 : گفتم افتاده زير

 .  ممنون.  كشیدين زحمت -

 .  میكنم خواهش.  نكردم كاری -

 .  خداحافظ -

 جواب كه میشنیدم و آرومش و بم صدای.  كردم حركت خونه سمت به و برگشتم عقب به

 امبر!  بود مرموز يكم.  میداد رفتنش از خبر كه ماشینش گاز صدای هم بعد میداد و خداحافظیم

 يرز ماشیني همچین چرا پس نداره زندگي و كار اگه.  ساالريه دكتر پیش همش چرا كه بود جالب

 واهی به زنگم يه بايد.  زدم و در زنگ و انداختم باال و هام شونه ؟ نیست خودش مال نكنه ؟ پاشه

 !  شده چش كیوان ببینم.  میزدم
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 و مجواب.  كردم سالم.  میديدن تلويزيون و بودن نشسته هم كنار بانو ماه و بابا شدم خونه وارد

 : گفت بابا دادن

 ؟ تو نیومد هیوا -

 .  نگشتم بر هیوا با -

 : گفت متعجب نگاهي با

  ؟ برگشتي چجوری پس -

 با فتمگ چرا نمیدونم.  پاركي مرد قسمت جز به البته كردم تعريف براشون و اتفاقات از ای خالصه

 !  نبود ضروری هم زياد گفتنش كه كردم توجیح و خودم!  اومدم آژانس

 : گفت بابا

 .  بزن هیوا به زنگ يه -

 : گفت بانو ماه آوردم در كیفم توی از و گوشیم

 .  خوب بگیر خونه با -

 .  داره فرقي چه هست كه تلفن -

 زبا ی نامه پاكت تصوير كرد جلب و توجهم كه چیزی اولین كردم باز رو گوشي ی صفحه قفل

 : گفتم و شدم بلند جا از بود افتاده صفحه روی كه بود ای نشده

 .  میزنم زنگ بهش اتاقم از میرم -

 : گفت تعجب با بانو ماه

 ! ؟ میكني عوض نظر هي چرا مادر وا -

 متس به كه هیمنجوری.  بود فرستاده برام آراد كه بود پیامي پیش فكرم تمام ندادم بهش جوابي

 : شدم خوندن مشغول و كردم باز و اس ام اس میرفتم اتاقم
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 قرار نگنهم تو بدتر اون از ولي بديه حس بالتكلیفي میدوني.  رفتم تند يكم میكنم فكر.  سالم -

 . بدم دست از و خوب دوست يه نمیخوام حال هر به.  بدم زمان بهت بايد میكنم حس!  توئه دادن

  ؟ دوستیم هنوز

 فتادا گوشیم سايلنت عالمت به نگاهم تازه ؟ بودم نفهمیده كه بود داده بهم و اس ام اس اين كي

 اس ام سا ساعت به نگاهي.  كنم درستش بود رفته يادم و كردم سايلنتش بودم دكتر پیش وقتي

 : نوشتم براش بود 0:40 ساعت االن.  بود شده فرستاده 0 ساعت انداختم

 كه معلومه.  هستي من برای خوبي دوست توام.  میكني فكر اينجوری كه خوشحالم.  سالم -

 .  دوستیم

 خیال اب میتونستم.  داشتم بهتری احساس حاال.  خوبي انقدر كه آراد مرسي.  كشیدم راحتي نفس

 !  ببینم و آراد برم بعد و كنم عمل راحت

 

***** 

 ثلم. . .  ساعت ی خسته تیك تیك مثل. . .  رويا توی تو ديدن مثل. . .  دريا تو خسته قايق مثل

 صداقت تلخ ی قصه

. .  . ديوونه تلخ ی گريه مثل. . .  بارون توی ماه تصوير مثل. . .  گلدون توی گل مثل شمع مثل

 مونه نمي ازم چیزی ديگه

. .  . گونه رو ريخته اشكای مثل. . .  لبريز ی خسته چشمای مثل. . .  پايیز و بارون ی لحظه مثل

  نمیمونه ازم چیزی ديگه

 . . .  ستاره خواب ی لحظه مثل. . .  بهاره ابر و بارون مثل

 . . .  دارم دوست تورو

 حس مثل. . .  رفاقت و عشق و شاعر مثل. . .  نرسیده هم به نگاه دو. . . پريده های خاطره مثل

  نجابت غريب

 ديگه. . .  شبونه خواب اشكای مثل. . . سوزوندن رو ها خاطره همه. . .  خوندن و گريه و پرسه مثل

  نمیمونه ازم چیزی
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 . . .  لبالب دارم دوست تورو

 صبح از.  میكردم سیر ای ديگه دنیای توی خودم برای و بودم كرده زياد حسابي و آهنگ صدای

 دم بود اومده بار دو بانو ماه!  بلند صدای با اونم بودم داده گوش و آهنگ اين بار 05 نزديك شايد

 میخواست دلم.  بودم افتاده خاصي مود يه روی شدت به امروز ولي كنم كمش بود گفته و اتاقم

 دور مخود از و عمل استرس میخواستم اينجوری شايد.  برسه گوشم به خواننده صدای فقط و فقط

 .  نكنم فكر هیچي به میشد باعث كنم

 انگشت و بود بسته چشمام.  بودم كشیده دراز تختم روی.  اول از رفت و شد تموم آهنگ دوباره

 داشتم و بود مونده عملم به هفته 1 از كمتر.  میدادم تكون هوا روی آهنگ ريتم با و چپم دست

 .  میكردم آماده دكترا حرف هر برای و خودم

 : زدم فرياد خواننده با همراه

 . . .  دارم دوست تورو -

  ؟ عاشقه بده گوش اينارو كس هر مگه آهنگ جو تو رفتم فقط بیخیال! ؟ داشتم دوست و كي

 بهش متعجبي نگاه و كردم باز و چشمام.  تو اومد هیوا و شد باز شتاب با اتاق در لحظه همون

 : گفت و كرد كم و آهنگ صدای انداختم

 .  كرد كرمون آهنگت صدای -

 : گفت و انداخت بغلم توی بود دستش توی كه و گوشیم

 .  اومد اس ام اس كه بس كرد خفه و خودش و گوشیت اين بگیر -

 : گفتم بود هیوا رو نگاهم هنوزم

  ؟ اومدی كي تو -

 دمآ و عالم از كه كردی زياد و اين صدای انقدر.  میزدم حرف بانو ماه با داشتم.  میشه ساعتي 1 -

 !  ببینیمتون پايین بیارين تشريف شدين خسته اگه.  شدی خبر بي

 : گفتم و بستم دوباره و چشمام

 .  میام بعدا باشه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

158 

 

 : گفتم حال همون توی كه بره بیرون اتاق از خواست و كرد پوفي هیوا

 .  كن زياد و اين صدای -

 !  میشي كر بدبخت -

 و كردم باز و چشمام.  رفت و كرد زياد و آهنگ صدای فقط نگفت چیزی اونم ندادم بهش جوابي

 عادت.  بیارم پايین از و گوشیم بود رفته يادم.  داشتم اس ام اس تا :.  دوختم گوشیم به و نگاهم

 باشه هداشت كارم كه نداشتم رو كسي وقت هیچ چون.  بذارم دستم كنار و گوشیم همیشه نداشتم

 !  میداد اس ام اس هم سر پشت آراد روزا اين ولي

 : بود خودش.  كردم باز و پیغام اولین

  ؟ راهي به رو بانو سالم -

 : كردم باز رو دومي

 .  ها واجبه اس جواب -

 : سومي

 !  منتظرما بانو -

 : نوشتم براش

  ؟ خوبي.  نبود كنارم گوشیم.  سالم -

 ولي كنم هماهنگ آهنگ ريتم با دوباره و خودم كردم سعي.  بستم و چشمام دوباره و فرستادم

 : داد جواب سريع.  آراد پیش بود رفته حواسم

!  داره كالس دادن جواب دير میگن شنیدم آخه!  نمیدی جواب میذاری كالس داری كردم فكر -

  ؟ بانو چطوری تو خوبم

 : نوشتم براش.  خنديدم

  ؟ راهه به رو چه همه.  خوبم.  نیستم بلد كارا اين از من نه -

 .  شدم مزاحم كه داشتم كارت راستش.  نیست بدك ای -
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 ؟ شده چیزی.  مراحمي -

 ام اس دوباره انداختم آهنگام لیست به نگاهي.  كردم قطع و آهنگ و شدم بلند جام از.  كردم صبر

 : كردم بازش سريع.  اومد اس

 وستامد از يكي حقیقتش!  ديگه تاريكیه در تیری.  نه يا میكني قبول اصال نمیدونم راستش -

 ؟ چي يعني حاال!  بگیره اجنبیا مخصوص جشنای اين از میخواد اون خاطر به.  داره خارجي مهمون

 با نيمیتو گفت بهم!  شب جمعه بده ترتیب بالماسكه مهموني يه میخواد!  پرسیدی خوبي سوال

 هاگ بگم تو به گفتم.  ندارم چیزی اينجور و همراه و مجردم كه من حقیقتش.  بیاری همراه خودت

 نجشنبهپ و كني فكر میتوني!  نیست اجباری هیچ البته.  بیای داشت امكان برات و داشتي دوست

 ؟ چیه نظرت حاال.  بدی جواب بهم

 من كه كنه فكر بود شده باعث چي.  بود رفته باال تعجب از ابروهام خوندم و اسش ام اس آخر تا

!  گمب بايد چي نمیدونستم اصال.  كردم مكث يكم! ؟ میام اجنبي خودش قول به مهموني اين به

 : نوشتم براش!  برم جايي همچین به بايد لباسي چه با و چجوری نمیدونستم اصال

  ؟ ينمیش كه ناراحت.  بیام كه برام باشه داشته امكان نكنم فكر. . .  بگم چي بايد نمیدونم -

 ستلی به زدم زل دوباره و گذاشتم كامپیوتر میز روی و گوشیم كردم حبس و نفسم.  فرستادم

.  تممینداخ گوشیم به نگاهي چشمي زير گاه گه.  باشه نشده ناراحت كه میكردم خدا خدا.  آهنگام

 گوشیم سمت به و دستم!  دهنم تو میومد نگراني از داشت قلبم!  نبود ازجواب خبری هنوز ولي

 : كردم باز و پیغامش سريع.  داد جواب ديدم كه بنويسم براش ای ديگه چیز خواستم.  بردم

 ؟ اشهب.  بده خبر بهم شب پنجشنبه تا بیای خواستي اگه حال هر به!  چیه ناراحت.  بانو بابا نه -

 : نوشتم و كشیدم راحتي نفس

 .  میدم خبر حتما -

 هم كنار وبان ماه و هیوا.  پايین رفتم و شدم بلند جام از.  رفتم فرو فكر به و گذاشتم كنار و گوشیم

 : گفت ديدنم با هیوا.  میزدن حرف و بودن نشسته

  ؟ باالخره كندی دل -

  ؟ چطوره كیوان ؟ تو خوبي -
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 . میزنه غر دقیقه به دم.  كرده كالفم.  گچه تو هنوز پاش.  خوبه -

 : بیاره در و كیوان ادای كرد سعي و كرد كلفت و صداش

 جان هیوا.  حموم برم میكني كمكم جان هیوا.  بده و ريموت اون دستت قربون جان هیوا -

 بهمون بزنه سر اومد مامانش امروزم!  ها بچه عین شده.  میخاره پام جان هیوا.  دارم دستشويي

 !  آورده گیر مواجب جیره بي حمال خدا به.  بزنم شماها به سر يه بیام گفت خودش

 : گفت هیوا به رو بانو ماه.  گرفت خندم لحنش از

 اومد چجوری كه داشت تعجب جای برام واال.  آقاست پارچه يه كیوان.  شوهرته.  مادر نگو -

 .  تو خواستگاری

 : گفت و كرد گرد و چشماش هیوا

 ! ؟ خواستگاريم بیاد نبايد كه چمه من مگه.  نكنه درد دستت!  بانو ماه -

 ! ؟ كنه سر شوری و شَر انقدر كه تو با میتونه چجوری آرومي اون به پسر آخه -

 : گفت و كرد نازك بانو ماه برای چشمي پشت هیوا

 .  شده اخالقم همین عاشق میگه خودش -

 : گفت خنده با بانو ماه

 .  اصال چه ما به.  بیاد شیرين بزی دهن به بايد علف -

 : گفتم هیوا به رو كنم تموم و بحث اين اينكه برای

 .  میشي راحت توام.  میشه خوب باالخره نزن غر -

 یستن يكي!  اصلیشون كار جز به میكنن كار همه توش اينا!  بست و شركت اون در بايد خدا به -

 ! ؟ انداختنه جفتك جای شركت مگه بگه

 .  شديا بیدار چپ ی دنده از امروز -

 !  همچین ای -

 : گفت و شد بلند بانو ماه
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 .  میسوزه االن نموند برام حواس.  بزنم سر غذام به برم -

 : گفتم و زدم دريا به و دل.  كردم هیوا به نگاهي.  رفت بانو ماه

  ؟ رفتي بالماسكه مهموني حاال تا هیوا -

 : گفت و انداخت بهم مشكوكي نگاه

 !؟ منو گرفتي! ؟ ايران تو! ؟ بالماسكه -

 .  بده و جوابم نشو لوس -

  ؟ میپرسي و اين يهو شده چي ؟ چطور! ديگه نرفتم خوب -

 .  همینجوری هیچي -

.  تنمیشناخ و من آراد میرفتم مهموني اين تو اگه!  برم میخواست دلم.  فكر تو بودم رفته بدجور

 دهش زده هیجان!  بیرون میام اونجا از ديدمش اينكه محض به اصال!  ببینه و چهرم نمیتونست

! ؟ صورتشه رو نقاب اونم كه وقتي ببینمش میخواستم چجوری!  نه ولي!  بود خوبي فكر.  بودم

 : گفتم وار زمزمه! ؟ میكردم پیداش دور از بايد چجوری اصال

 .  نمیشه نه -

 : گفت و برگردوند و سرش من صدای با هیوا

  ؟ نمیشه چي -

  ؟ هستي شام.  هیچي ؟ هان -

 .  كیوان پیش برم بايد نه -

 !  رمب میتونستم اگه میشد خوب چقدر.  بود آراد حرفای پیش فكرم ولي نشستم هیوا پیش يكم

 بايد چرا اصال.  بود جمعه جشن درگیر ذهنم ی همه.  اتاقم تو برگشتم دوباره هیوا رفتن از بعد

 ملمع تا ای ديگه چیز ؟ چي بیاد پیش مشكلي اگه! ؟ ببینم و آراد بخوام و باشم كنجكاو انقدر

 النا بخوام اگه.  همینه كار ترين منطقي.  ببینم و آراد میتونم من و میشه تموم سريع.  نمونده

 وختمد نامعلوم ی نقطه يه به و نگاهم و كشیدم دراز تختم روی.  كردم الكي ريسك فقط ببینمش

 . 
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 نمببی فقط.  نمیارم در هم نقابمو و اونجا میرم.  شكلیه چه ببینم دارم دوست االن من آخه ولي

 !  چجوريه هیكلش.  چقدره قدش.  چجوريه صداش ببینم.  چجوريه

 ؟ بدی دستش از همیشه برای و بری لو اگه ؟ بیفته نقابت اگه ؟ ببینه تورو بخواد اونم اگه اونوقت "

" 

 .  كشیدم دراز پهلو به.  كردم فكر

 یخوادم دلم بدجور!  میچسبونم صورتم به نقابمو شده اگه حتي.  ببینه جوری هیچ و من نمیذارم

 و رتمصو نیست قرار هم كسي.  نمیشم معلوم اينجوری.  كنم استفاده مهموني اين از بايد.  برم

 .  ببینه

  " ببینش عملت از بعد ؟ میكني بیخود ريسك چرا ؟ بری لو بايد حتما ؟ شدی شَر يهو چرا تو "

 ؟ میدی منفي انرژی چرا.  رفت پیش خوب چي همه شايد اصال.  ديره خیلي عمل از بعد

 : كردم زمزمه خودم با هیجان پر و كشیدم عمیقي نفس.  نیومد جنگم به مغزم تو صدای ديگه

 !  میرم جمعه من.  میرم حتما من -

 زرگترينب میشد اين.  میكوبید سینم به و خودش هیجان با قلبم.  بود نشسته لبام روی لبخندی

 . . .  میگفتم آراد به بايد!  بردارم میخواستم زندگیم توی كه قدمي

***** 

 یداپ كلش و سر كجا از يهو دوست اين اصال ؟ هست كي مال مهموني اين اصال بدونم نبايد من -

  ؟ شده

 : گفتم و كردم پوفي

 !  بدم توضیح كه نمیذاری هیوا -

 .  میكنم گوش من بفرمايید -

 : گفتم بود افتاده پايین كه سری با و كردم گره هم تو و دستام.  رفتم كلنجار خودم با يكم

 .  حرفا اينجور و چت.  میزنم حرف باهاش اينترنت توی ساله 1 هست يكي -

  ؟ دختره يا پسره -
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 : گفتم لبي زير! ؟ بده تشخیص نمیتونست خودش واقعا يعني

 !  پسره -

 : گرفتم و حرفم ی دنباله.  نگفت چیزی ولي كشید عمیقي نفس هیوا

 پسر . نمیتونم میگفتم مدام صورتم وضع خاطر به خوب ولي.  ببینه و من میكرد اصرار مدته يه -

 . . .  خوبیه آدم كردم احساس میزدم حرف باهاش كه مدت اين میاد نظر به خوبي

 ! ؟ رسیدی نتیجه اين به مونیتور پشت از ببینم كن صبر -

 : گفت هم تو اخمای با خودش دوباره نگفتم چیزی.  بود كالفه هیوا.  كردم نگاهش

  ؟ بقیش خوب -

 عملم از بعد شده جور هر میخواستم من.  میده زمان بهم گفت اونم نكردم قبول من خالصه -

 . . .  ببینمش

 ؟ میاد خوشت ازش ببینم -

 : گفتم و دوختم هیوا عصباني چشمای توی و سردم نگاه

 .  آره -

 : گفتم من من با و پايین انداختم و سرم

 فرصت هي االن ولي.  نمیشد شرايط خاطر به ولي ببینمش میخواد دلم.  میكنم فكر اينجور يعني -

 نمیتونه اون اينجوری خوب. . .  خوب!  ست بالماسكه مهموني يه گفت.  اومده پیش برام خوب

 شونن بهش و خودم حتي.  بیرون میام مهموني اون از بعدم میبینمش فقط من. . .  ببینه و صورتم

  ؟ میشي حرفم متوجه.  ببینه اينجوری و من نمیخوام چون.  نمیدم

 : گفت كالفه و گذاشت پیشونیش روی و دستش هیوا

 هي شايد ؟ خوبه مهموني اين بدونم كجا از من اصال ؟ باشه خوبي آدم طرف معلوم كجا از اصال -

 اسمش. . .  هم پسره اين حتي.  نمیشناسي رو كسي اونجا كه تو.  باشن توش بد آدمای سری

  ؟ بود چي

 . آراد -
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 تو ات اينجوری ؟ بشي منصرف نیست بهتر.  میشناسي نیمه و نصفه هم و آراد حتي همون آره -

 .  میره راه هزار دلم من برگردی و بری بخوای

 : گفتم بودم كالفه و عصبي من حاال.  بود شده تر آروم هیوا

 اولین زندگیم سال 62 كل تو.  افتاده واسم اتفاق اين بار يه فقط هیوا.  میدونم من.  خوبیه پسر -

  . خواستم كمك ازت فقط من ؟ میكني مخالفت چرا.  مهموني برم خودم میل با میخوام كه باره

 : گفت خواهرانه لحني با و گرفت و دستام هیوا

 المهع يه میون بفرستم و بستم گوش و چشم خواهر نمیتونم كه من.  باش منطقي عزيزم آخه -

  ؟ كردی اعتماد يارو اين به انقدر چجوری ؟ حسابي چه رو آخه!  گرگ

 .  خواهش هیوا -

 : گفتم دوباره.  بود شده شَك دچار بدجور.  كرد سكوت لحظه چند.  كرد صورتم به نگاهي هیوا

 .  مهموني اين به برم كن كمكم.  كردم خواهش يه ازت بار يه همین فقط -

 !  كني اصرار رفتن واسه اينجوری تو كه شده باعث چي نمیدونم -

 : گفتم و شد غمگین چهرم

 و من نیست قرار كسي چون.  برم جايي نیست قرار خودم ی چهره با كه باره اولین برای چون -

 !  ببینه

 : گفت.  كرد باز و بست و چشماش لحظه چند.  كرد نگاهم دلسوزانه هیوا

 .  میكنم كمكت.  خوب خیلي -

 : گفتم و انداختم گردنش دور و دستم خوشحال

 .  میكنم جبران هیوا مرسي -

 ! ها داره شرط -

 .  قبوله باشه چي هر -
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 یاينجور.  برگردی تا میمونم جا همون و میرسونمت خودم اينكه دوم.  برمیگردی زود اينكه اول -

  ؟ باشه.  هستي خودت مواظب اونجا حسابي اينكه هم سوم.  خونه برگردم كه نمیگیره آروم دلم

 !  هیوا نیستم كه بچه -

 !  دارم شك -

 .  بگیرم آدرس بدم خبر بهش من بذار پس خوب -

 رگيبز مسئولیت داره خودش حساب به كه میدونستم.  بود فكر تو هنوزم ولي داد تكون سر هیوا

 .  میكنه قبول رو

 : زدم اس ام اس آراد به سريع و برداشتم و گوشیم

 ؟ برجاست پا شبت جمعه دعوت هنوزم.  سالم -

 ريعس.  اومد جواب كه نكشید طول چیزی.  میفشردم دستم توی هیجان با رو گوشي.  كردم صبر

 : كردم بازش

 ! ؟ میای.  پابرجاست كه معلومه!  بانو سالم -

 !  لطفا آدرس.  میام آره -

 : داد جواب سريع چون بود كرده پیدا هیجان آرادم انگار

 !  ببینم قراره و آمیز اسرار بانوی اين باالخره!  نمیشه باورم من وای -

 : گفت و داد تكون سر اونم گفتم و آدرس هیوا به سريع.  بود نوشته برام آدرسم

 !  خريد میريم.  شو حاضر پاشو -

 : گفتم و دوختم بهش و مرددم نگاه

  ؟ برام كني خريد بری تو میشه -

 : گفت و دوخت بهم و كالفش نگاه هیوا

 سك هیچ كه بزرگ مهموني يه توی بری میخوای چجوری نمیای و خريد يه تو وقتي نمیدونم من -

  ؟ نمیشناسي و
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 : گفتم حالت همون توی.  رفت اتاقم در سمت به عصباني

 !؟ خريد میری هیوا -

 : گفت تَشَر با و سمتم برگشت

 .  دارم هم ای ديگه ی چاره مگه -

 دتم اين تو.  كوبیدم هم به و دستام.  نشست لبم روی لبخندی.  بست سرش پشت و در و رفت

 از بعدا كه نشه چیزی كه میكردم خدا خدا.  بودم نكرده هیجان و شادی احساس انقدر حاال تا

 . . .  بشم پشیمون رفتنم

***** 

 موهامو دستش با و انداخت بهم و آخر نگاه هیوا.  ببینم آينه توی و خودم بودم نكرده جرات هنوز

 : گفت و كشید عمیقي نفس باالخره و كرد جا جابه يكم و بود كرده فر حوصله با كه

 .  ببین و خودت آينه تو بريم بیا.  شد تموم خوب -

 : گفتم و گذاشتم هیوا دستای توی و بستم يخ دستای

  ؟ برم كه درسته نظرت به هیوا -

 : بود هكنند دلگرم لحنش ولي.  بری آخرش تا نمیتوني میدونستم كه میگفت بهم انگار نگاهش

 .  ببین و خودت بیا ؟ نیست حیف.  شدی خوشگلي اين به ؟ چرا -

 و لشُ قدمام استرس از.  برم راه صاف خط يه روی كردم سعي و گرفتم باال و چینم پر و بلند دامن

 .  هیوا سابق اتاق به رسیديم باالخره.  بود شده لرزون

 .  آينه جلو برو و ببین و چشمات خوب -

 : گفتم و زدم عصبي لبخندی

 !  هیوا بازيارو مسخره اين كن ول -

 .  بكن میگم كه كاری -
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 و من واهی!  كنم حس میتونستم لباسم روی از حتي و قلبم ضربان.  بستم و چشمام هیوا خاطر به

 : گفت و برد آينه سمت به

 .  ببین و خودت حاال خوب -

.  مداشت تن به كه افتاد رنگي صورتي بلند پیراهن به نگاهم همه از اول.  كردم باز هم از و چشمام

!  داختمین پرنسسا لباسای ياد و من كه لباسايي مدل اون از.  بود چین از پر و میشد گشاد كمر از

 ات دور لباس ی يقه اومد باالتر نگاهم.  بود داده بهش ای بامزه شكل كه داشت پف يكم دامنش

 و زدم رضايت از لبخندی. نبود معلوم سوختگیهام از ردی هیچ كه جوری بود گرفته و گردنم دور

 شد ثباع.  میشد معلوم دستم از يكم حركت هر با و بود گشاد كه دوختم لباس آستین به و نگاهم

 : گفتم و كردم هیوا به نگاهي.  بده اخم به و خودش جای و بشه محو صورتم روی لبخند

 .  میشه معلوم دستم ی همه كه اينجوری -

 تدست هم اصال كن رفتار متین و سنگین يكم ؟ باال بگیری و دستت هي اونجا میخوای مگه -

 .  نمیشه معلوم

 آسودگي رس از نفسي.  نمیشد معلوم سوختگیهام نمیگرفتم باال و دستم زياد اگه.  بود هیوا با حق

 : گفتم و كشیدم

 .  شده خوب خیلي.  هیوا مرسي -

 : گفت و برداشت رو نقابي سرش پشت از هیوا

 .  مونده كاری اصل وايسا -

 موهام زير و انداخت سرم پشت و كشش و كرد تنظیم صورتم روی و نقاب.  چرخید سمتم به

 : گفت.  كرد مخفیش

 .  خودتو كن نگاه دوباره.  شد درست چي همه حاال -

 انگار!  نبود معلوم لبهام و رنگ طوسي چشم تا دو جز به چیزی هیچ.  چرخیدم آينه سمت به

 بار اولین برای خودمم اينكه از.  زدم لبخندی رنگ سفید نقاب زير.  نداشت وجود هورامي

 : گفتم و چرخیدم هیوا سمت به.  بودم خوشحال نمیديدم سوختگیهارو

  ؟ بريم -
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 . كنم رد جلوش از تورو نمیتونم كه اينجوری!  نه يا پايینه بابا ببینم برم كن صبر -

  ؟ نگفتي چیزی كه بهش -

 .  میموني اونجا شبم.  خودم ی خونه میبرمت گفتم!  ديوونم مگه!  نه كه معلومه -

 توی از انگار.  بودم شده خیره خودم به قدی ی آينه جلوی هنوزم من و رفت هیوا.  دادم تكون سر

 پر دامن و زدم آينه جلوی چرخي لذت با!  پريون شاه دختر بودم شده.  بودم اومده بیرون ها قصه

 .  چرخید من با همراه هم چینم

 : گفت و شد اتاق وارد دوباره هیوا

 .  بدو.  نیست پايین كسي -

  . زدم بیرون در از و برداشتم گوشیمم و كیف.  پوشیدم سريع و گرفتم دستش از و مانتوم

 با و من كسي وقت يه تا میخورد چرخ خونه توی نگاهش هیوا اومدم پايین ها پله از هیوا سر پشت

 و مدست.  بیرون كردم پرت سريع و خودم و رسیديم ورودی در به باالخره.  نبینه شكل و سر اين

 : گفت و كشید و دستم هیوا.  كشیدم عمیق نفس تا چند و گذاشتم قلبم روی

 .  نديدنت ها پنجره از تا بدو.  وايسادی چرا -

 خذمموا كسي كه شد راحت خیالم ديگه بستم و ماشین در وقتي.  دويديم هیوا ماشین سمت به

 !  نمیكنه

 بزنه حرفي هر هیوا میكردم احساس.  بوديم ساكت دومون هر.  آورد در حركت به و ماشین هیوا

 هیچي هیوا شكر خدارو ولي!  خونه برگرديم كه میكنم اصرار لحظه همون و میشم پشیمون من

 !  نگفتم چیزی مسیر انتهای تا منم و نگفت

 ازب درش كه ای خونه به نگاهي بعد و كرد بودم نوشته كاغذ روی براش كه آدرسي به نگاهي هیوا

 : گفت و انداخت بود

 .  همینه كنم فكر -

 : گفتم دوختم بود كرده اشاره هیوا كه سمتي به و هراسونم نگاه

 !  رسیديم زود چه -
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 زودم ضمن در.  میكنم پارك همینجاها منم.  شو پیاده خوب خیلي ؟ میرسیم كي كردی فكر پس -

  ؟ باشه.  برگرد

 باز و ماشین در و دادم حركتي خودم به ناچار به ولي.  نداشت رفتن توانايي پاهام.  دادم تكون سر

 يه اين.  كنم رفتار ساله 62 جوون دختر يه مثل میتونم بار يه كه میكردم ثابت هیوا به بايد.  كردم

 !  نداشت ترس.  بود عادی مهموني

 : گفت و كرد نگاهم چرخیدم سمتش به كرد صدام هیوا.  شدم پیاده ماشین از

 .  باشیا خودت مواظب -

 . رفتم خونه باز در سمت به و آوردم باال خداحافظ عالمت به و دستم.  دادم تكون سر فقط دوباره

 ام اس آراد به.  آوردم در و گوشیم و بردم كیفم سمت به و لرزونم دستای.  كردم مكث در جلوی

 : زدم اس

 ؟ بیام كجا بايد.  رسیدم من -

 : نوشت برام كه نكشید طول چیزی

 وشهگ يه من.  خونه داخل بیا و بده مسئول تحويل و لباسات.  شو رد ای شیشه در يه از.  تو بیا -

 .  میبینیم تو بیای.  زدم تكیه ستون يه به.  وايسادم نوشیدنیا میز كنار سالن ی

 صدا و رس و آهنگ صدای.  میكردم حلقه هم تو و دستام.  رفتم پیش و گذاشتم كیفم توی و گوشي

 . بود انداخته هیجان به منم قلب آهنگ تند ريتم میومد خونه توی از

 هام يسوختگ لحظه همون ولي كنم باز و در تا گرفتم باال و دستم.  رسیدم ای شیشه در به باالخره

 .  كردم باز و در راستم دست با بار اين و انداختم و دستم سريع.  شد معلوم

 : گفت و اومد جلو ديدنم با.  بود ايستاده جا همون مردی

  ؟ بگیرم و مانتوتون میدين اجازه.  خانوم اومدين خوش -

 مطمئن.  زد صورتم به لبخندی مرد.  دادم تحويل بهش و روسريم و مانتو برده مات آدمای مثل

 .  میشه محو لبخندش بره كنار صورتم روی از نقاب اين اگه بودم
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 چیزی اولین.  شدم بزرگي سالن وارد.  بردارم قدم تر راحت كه گرفتم باال كمي و دامنم طرف دو

 شیك لباسای همه.  میرقصیدن كه بود مردهايي و زنها تعداد كرد جلب خودش به و توجهم كه

 نوشیدني میز كردم سعي و دادم قورت و دهنم آب.  بودن زده صورت به ماسك و بودن پوشیده

 .  كنم پیدا هارو

 مردی هیچ ولي شدم دقیق بیشتر.  ببینم و میز تونستم سالن ی گوشه باالخره كردن نگاه كمي با

 قطعم نفسام.  داده تكیه ستون به بود گفته آراد.  افتاد میز كنار ستون به نگاهم تازه.  نديدم رو

 .  ممیرفت راه خیال و رويا توی انگار.  شده بسته تنفسشون راه كه آدمايي مثل.  بود شده مقطع

 وونيج مرد ی تنه.  بود میز كنار ستون بودم شده خیره كه چیزی تنها به.  نبود قدمهام به حواسم

 : گفتم افتاده زير سر با ولي دادم دست از و تعادلم.  خورد بهم

  ببخشید -

 هر.  شده وارد بهم عصبي فشار بدجور میكردم احساس.  كردم حركت میز سمت به دوباره و

 راچ نمیدونستم.  نداشتم زدنم پلك قدرت.  بود شده خشك گلوم.  بودم كردن غش ی آماده لحظه

 !  دارم هیجان آراد ديدن برای انقدر

 خودم به كمي بتونم تا كشیدم عمیق نفس تا چند و كردم ستون به و پشتم.  رسیدم میز به باالخره

 : اومد سرم پشت از صدايي.  بشم مسلط

 !؟ سرخ بانوی -

 

 !؟ سرخ بانوی -

 و سرم اينكه جرات.  بودم شنیده بازم و آروم و بم صدای اين.  لرزيدم خودم به صداش بم تُن از

 يمهمون تو حاضر مردای ی همه مثل.  چرخیدم صدا سمت به ؟ میكردم اشتباه.  نداشتم بگردونم

 گيرن سفید ی مردانه پیراهن.  بود زده رنگ همون به كراواتي و بود پوشیده مشكي شلوار و كت

 توی ربدجو شونش چهار اندام و بلند قد كه بود اين داشت بقیه با كه فرقي تنها.  بود پوشیده هم

 ابمنق پشت از حتي كه بودم مطمئن.  كردم تَر يكم و شدم خشك گلوی دهنم آب با.  میومد چشم

 !  بدم تشخیصش راحتي به میتونستم حتي هم نقاب وجود با.  شده گرد تعجب از چشمام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

171 

 

 اس ام اس!  مطب توی اتفاقات.  شد رد چشمام جلوی از فیلم يه مثل مدت اين اتفاقات ی همه

 بود شده باز نیمه تعجب از دهنم ؟ باشه خودش كه نكردم شك چرا.  بودم خنگ چقدر!  0 ساعت

 : گفت بود معلوم توش خنده ته يكم كه صدايي با.  اومد حرف به دوباره. 

 .  منیست كوتاه قد و گنده شكم و كچل میكردی فكر كه اونجوريم ديدی ؟ برده ماتت چرا ؟ چیه -

 فكر ! بشناستت اونم شايد شناختي صداش روی از حتي اونو تو وقتي!  هورام بزني حرف نبايد نه

 تو كه اونجوری چي همه.  برو اونجا از و كن گرد عقب!  ياال.  كني فرار بايد.  كن قكر ، كن

 .  بری بايد نزدی گند اين از بیشتر تا ديگه بسه.  نرفت پیش میخواستي

 میكنه آماده مسابقه برای و خودش كه ای دونده مثل.  گرفتم باال و دامنم طرف دو دستام با

 .  بشم دور اونجا از داشتم كه سرعتي آخرين با و بردارم خیز میخواستم

 حتما!  باشه ديگه يكي شايد.  داره نقاب هنوز.  نباشه اون شايد.  شدم پشیمون لحظه يه توی ولي

 !  باشه نبايد يعني!  باشه پاركي مرد نمیتونه آراد من خدای.  ديگست يكي

.  كردم مكث يكم!  بشه تبديل يقین به شكات كه بپرس سوالي يه.  بگو چیزی يه هورام كن فكر

 : گفتم نداشت خودم صدای به شباهتي هیچ كه لرزون صدايي با

 ! ؟ پاشايي آقای -

 : گفت و گذاشت میز روی و نوشیدنیش لیوان!  خورد جا آشكارا!  آراد بگم بهتره يا پاركي مرد

  ؟ میدوني فامیلیمم.  شد جالب موضوع -

 جا همون شايد.  نداشتم ايستادن توان.  بستم و چشمام.  شد خراب سرم روی دنیا حرفش اين با

 !  خارجه من توان از اين!  میكردم غش

 : گفت و اومد حرف به دوباره

 كم كم!  میزدم حرف فامیالم از يكي با داشتم سال 1 كه نگو ؟ فامیالمي از نكنه!  ببینم وايسا -

 .  میترسم دارم

 ينا پشت صورتي چه و هستم كي من میفهمید اگه.  بودم شده خشك نگراني از من ولي خنديد

 !  میترسید بیشتر شده قايم نقاب
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 : گفت

 زنیمب قدم باغ توی و بیرون بريم خفه محیط اين از میای نمیدونم و اسمت هنوز كه بانويي خوب -

  ؟

 واهمه شدن شناخته از.  بزنم حرف زياد نمیخواستم هم طرفي از.  بود سخت برام كردن مخالفت

 !  بكشونم دنبالش به و شدم خشك بدن كردم سعي و دادم تكون سر تنها!  داشتم

 كم هیاهوها از كمي.  رفتیم باغ سمت به و گذشتیم بودم شده واردش كه ای شیشه در همون از

 به و من آراد صدای.  كنم فكر میتونستم حاال.  بود اومده در شدگي قفل حالت از مغزم انگار.  شد

 : آورد خودم

 يه . نمیدونم اينارو از كدوم هیچ من كه صورتي در فامیلیمو هم میدوني و اسمم هم تو بانو خوب -

 تا.  میشناسي كجا از و من تو كه نفهمیدم هنوزم من چند هر!  توئه نفع به هیچ ، يك جورايي

 !  بودم نگفته بهت فامیلیم از هیچي میكنه ياری حافظم كه جايي

 : پرسید ازم!  نمیگفتم بهش فامیلیش مورد در چیزی كاش.  گرفتم دندون به و لبم

  ؟ میدوني كجا از و فامیلیم خوب -

 : گفتم میومد در چاه ته از انگار كه صدايي و من من با

 !  زدم حدس -

 : گفت.  انداختم پايین و سرم معذب.  برگشت سمتم به!  مزخرفي جواب عجب

 ، گیری فال نكنه ببینم بگو!  زدی حدس راحت خیلي ؟ داريم پاشايي فامیلي تا چند مگه!  جالبه -

  ؟ بترسم ازت بیشتر بايد! ؟ هستي چیزی بیني كف ، رمالي

 عيس.  شدم تر مسلط خودم به بشه كم نگرانیم از كمي و بگیره خندم شد باعث شوخش لحن

 : كنه پیدا تفاوت هست كه چیزی با صدام كه كنم ادا طوری و كلماتم كردم

 !  نیستم اينا از كدوم هیچ نه -

  ؟ ديدم جايي تورو قبال من ببینم.  نیستي فامیلمم.  نیستي گیر فال -
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 یبرا میكردم آرزو من كه مردی.  بود پاركي مرد اون.  بودم شده خیره بلندش قد به كردم نگاهش

 . بود آراد مرد اون!  میزد حرف من با اون و میزدم قدم كنارش داشتم حاال.  ببینمش ديگه بار يه

 با چرا.  میكرد دور غمام ی همه از و من و میخنديدم حرفاش با اينترنت تو ساعتها كه هموني

 بره پیش میخوام كه جور همون چي همه بودم نذاشته چرا ؟ بودم كرده خراب اينارو ی همه اومدنم

 .  میديدمش عمل از بعد میكردم صبر كاش.  بودم خونه االن كاش ؟

 : گفتم ای خفه صدای با و انداختم پايین و سرم

 .  اوهوم -

 : گفت متعجب پريد جا از

  ؟ ديدمت جدی -

 : پرسید شَك با و كرد فكر يكم بعد

  ؟ بزنم كه و مخت نخواستم احیانا میگم -

 : گفتم و برگشتم سمتش به

 !  نه كه معلومه -

 يادم كه ديدمت كجا من ولي!  گذشت خیر به شكر خدارو خوب.  همش بود سوال يه بابا خوب -

 ! ؟ نمیاد

 : گفت و كرد فكری.  بدم جواب سوالش اين به نمیخواست دلم.  بود پايین هنوز سرم

 .  بكنیم ديگه كار يه میتونیم مسخره سواالی همه اين جای به -

 : گفت اونم.  كردم نگاهش منتظر دوختم بهش و نگاهم

 .  بیاريم در و نقابامون -

 : گفت شد متعجب حركتم اين از.  برداشتم عقب به قدمي و شدم شوكه حرفش اين با

  ؟ زدم بدی حرف ؟ شد چي -
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 با.  اومدم مهموني اين به چرا كه كردم لعنت و خودم بار هزارمین برای.  شدم دستپاچه دوباره

 : گفتم میلرزيد نگراني و ترس از هنوز كه صدايي

 !  باشه خوبي پیشنهاد نكنم فكر -

 كنم ورتص نمیتونم حتي.  نمیدونم ازت هیچي من ولي میشناسي و من تو.  نیست قبول كه اين -

 !  هستي كي كه

 : گفت و برد نقابش سمت به و دستش.  ايستاده چرا ببینم تا برگشتم سمتش به ايستاد آراد

 دست بهم داشت خفگي احساس مهموني اول از.  نمیاد خوشم اصال بازيا لوس اين از خدايیش -

 .  میداد

 !  میكشم نفس دارم تازه نقاب اين با میكردم حس من برعكس درست

 و خیره نگاه.  برداشتش صورتش روی از و كشیدش باال سمت به.  بود نقاب روی دستش هنوز

 عدب.  شد معلوم لبهاش اول.  ديدم و نقابش برداشتن ی لحظه به لحظه.  بود مونده روش مبهوتم

.  یكوبیدم سینم ی قفسه به و خودش وار ديوانه قلبم.  شد معلوم بینیش و رفت باالتر يكم نقاب

 يينما خود جذابش و مشكي چشمای آخر در!  بشم رو به رو حقیقت با كمال و تمام نداشتم تحمل

 . كرد

 خودش كه نمیشد باورم هم درصد 1 اگه!  بود خودش واقعا.  ايستاد حركت از ثانیه چند برای قلبم

 !  خودشه كه بودم رسیده باور اين به صد در صد حاال باشه

 ساخته دمخو برای ازش كه ذهنیتي تموم انگار.  كنم نگاه بهش نمیتونستم.  انداختم پايین و سرم

 : آورد خودم به و من صداش!  باشه پاركي مرد نبايد من آراد.  بود رفته بین از بودم

  ؟ زدم ذوقت تو ؟ زشتم انقدر ؟ نمیكني نگاهم چرا -

 در كماش بود مونده كم.  بود شده نامنظم نفسام.  بود جذاب.  نبود زشت.  گرفتم باال و سرم سريع

 !  كنم گريه اونجا نبايد كه میزدم نهیب خودم به ولي!  بیاد

 : گفتم

 ! نه كه معلومه -
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 .  توئه نوبت حاال خوب -

 : گفتم و گرفتم فاصله ديگه يكم ازش

 ! نمیدارم بر و نقاب من -

  ؟ میترسي چي از ؟ چرا -

 .  همین فقط بردارم و نقاب نمیخواد دلم -

 .  آوردم درش راحت چقدر من ببین.  نیست كه سختي كار بابا.  میكنم كمكت من -

 : گفت انداختم پايین و سرم و كردم سكوت

 ؟ بشناسمت من نمیخوای تو يعني -

 : گفت و برداشت سمتم به قدم يه.  ندادم حرفش به جوابي بازم

 .  میكنم كمكت كن صبر -

 برداشتنش مانع تا گذاشتم نقاب روی و دستم تا دو زده وحشت من آورد باال زمان هم و دستاش

 !  شدم بودم زده كه گندی متوجه تازه ولي بشم

 هیچ از صدايي.  بودم كرده گیر خالء توی انگار.  چرخید چپم دست روی زمان هم جفتمون نگاه

 .  بود برده ماتمون جفتمون.  نمیومد در كدوممون

 ستمد خواستم.  میشد تر تیره و تیره لحظه هر پوستش.  چرخید صورتش روی به دستم از نگاهم

 .  گرفت و چپم دست و كرد دراز و دستش كه بیارم پايین سريع و

 

 ديا به میخواست انگار.  بست و چشماش لحظه چند.  بود مونده دستم روی خیره نگاهش هنوزم

 هم روی و لبهاش.  بودم زده زل بهش وحشت با!  ديده كجا رو خورده چروك پوست اين كه بیاره

 .  میكردم احساس بیشتر مچم دور و دستش فشار.  كرد باز يهو و پلكش.  میداد فشار

 : گفت بهم شدش كلید های دندون بین از

 !؟ هستي كي تو -
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 یمك من بود فهمیده يعني!  بودم داده دست از و جراتم تمام عصبانیش ی قیافه به كردن نگاه با

 ساالری دكتر مطب توی كه همون!  پاركي مرد!  آراده اون ؟ نفهمید پس " گفت صدايي!! ؟؟

 " ؟ رفته يادت!  ديد و دستت

 هنشناخت و من میشه ؟ باشه رفته يادش میشه خدايا. . .  باشه رفته يادش شايد خوب. . .  خوب

 ؟ باشه

 ؟ اش شده سرخ صورت ؟ پیشونیش روی ی كرده ورم رگ اين ؟ عصبانیش ی قیافه اين پس "

 " ؟ داره معني چه همه اينا ؟ اش شده كلید هم رو دوندونای

 وستد ولي چیه برای اشتیاق اين نمیدونستم.  كاويد و صورتش اجزای تمام دوباره و دوباره نگاهم

 .  صورتش به بزنم زل ها ساعت داشتم

 و دستم اون ولي رفتم عقب كمي ترس از.  اومدم بیرون هپروت عالم از بلندش نسبتا صدای با

 : اولم جای سر برگشتم و كشید

 ؟ هستي كي تو ؟ نشنیدی و صدام -

 . . .  من. . .  من -

 .  نیست گرفتن لكنت وقت االن.  بزن حرف هورام

 ؟ چي تو -

 : گفت افتاد دستم به نگاهش دوباره

 مانتوت زير و دستات تو و بود افتاده بهشون نگاهم. . .  حسام مطب توی.  يادمه و دست اين -

 !  بسپرمشون خاطر به خوب كه بودم كرده نگاهشون انقدر ولي.  بودی كرده قايم

 ی ناله.  دادمی نشون میاورد دستم به كه فشاری با و عصبانیت اين ولي بود عصباني چي از نمیدونم

 .  زد پس و دستم شتاب با و اومد خودش به كردم ای خفه

.  گفتممی چیزی يه بايد.  میگشتم كلمات دنبال ذهنم توی.  افتاد حركت بي تنم كنار چپم دست

 : گفت نداد بهم زدن حرف مهلت

 ؟ هستي كي نفهمیدم صدات روی از چرا -
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 حرف باهام.  نمیديديم واقعا اما میكردی نگاه و من چون " گفتم دلم توی.  بودم كرده بغض

 ". . .  ؟ بزنه حرف واقعا من با میخواد دلش كي.  نمیشنیدی و صدام ولي میزدی

 : كرد پاره و افكارم دوباره صداش

 .  بگو چیزی يه.  میدی عذابم داره ؟ ساكتي انقدر چرا -

 مسمت به دوباره و شد دور ازم قدم چند.  كشید صورتش به دستي.  نداشتم گفتن برای حرفي

 ! ؟ چشه نمیفهمیدم چرا! ؟ عصباني يا بود ناراحت! ؟ بود اشك.  میزد برق چشماش.  برگشت

 .  ببینمت میخوام بردار و نقابت -

 : گفتم ای خفه صدای با و گذاشتم نقابم روی و راستم دست

 !  نه -

 .  دار برش ؟ میترسي چي از -

 از و ابنق حركت يه با و برداشت سمتم به قدمي نمیكنم نقاب برداشتن برای تالشي ديد وقتي

 .  زد كنار صورتم روی

 یمونپش اين از شايد.  بخونم نگاهش توی از رو پشیموني اون با زمان هم و افسوس آه میتونستم

 تنداش هم حسابي و درست صورت يه حتي كه بود گذاشته وقت كسي برای مدت همه اين كه بود

 ! 

 اجزای تك تك نگاهش حیرت و بهت از افتاده هايي شونه با.  افتاد زمین روی دستش از نقاب

 .  میكاويد و صورتم

 زبونش از و الفاظ بدترين كه بودم آماده لحظه هر و بودم ايستاده كنارش كرده بغض و ترسیده

 .  بشنوم

 ی خورده چروك تصوير زدنش پلك بار هر با میخواست انگار.  كرد باز و بست دوباره و چشماش

 !  نبود خبری ها معجزه اين از ولي.  بشه خوشگل و صاف مقابلش

 : گفت میشنیدم زور به كه داری خش و آروم صدای با

  ؟ نگفتي بهم و میبینم دارم االن كه اينايي چرا ؟ نگفتي و چي همه بهم چرا -
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 : گفت كالفه لحن با دوباره.  انداختم پايین و سرم

  ؟ نبودی چرا.  باشي صادق میخواست دلم.  بودم صادق من.  نكردم پنهون و هیچي ازت من -

 : كرد زمزمه خودش با لب زير و برد فرو موهاش توی و دستش بزنه حرف خودش با كه انگار بعد

. .  . سرخ بانوی. . .  سرخ بانوی يه جز نمیدونستم ازت هیچي.  نمیدونستم اسمتم حتي من -

 . . .  سرخ بانوی

 هك نمیديدم روياهامم توی.  نبود اون از بهتر حالم من!  میكرد تكرار رو كلمه اين خودش با مدام

 !  بگیرم قرار آدمي همچین كنار روزی

 صورتت ؟ سالته 62 ؟ حسامي مريضای از يكي ؟ تهراني هورام ؟ هورام ؟ بود چي اسمت -

  ؟ سوخته

 : زد فرياد بلندی صدای با يهو.  كردم نگاهش

  ؟ نگفتي بهم اينارو چرا -

 و تمانداخ پايین و سرم.  پیچیدم هم توی و بستم يخ دستای.  پیچید گوشم توی بمش صدای

 . كنه خیس و ام گونه اشكام دادم اجازه

 حرفي من ولي میگشت سواالش جواب دنبال صورتم توی.  بود شده قفل موهاش توی دستاش

 مئنمط وقتي.  برداشتم عقب به آروم قدم چند.  بیارم طاقت نگاه اون زير نمیتونستم.  نداشتم

 یشترب و بیشتر لحظه هر اشكام.  سالن سمت به دويدم نمیكنه تالشي داشتنم نگه برای شدم

 !  منحوس ای شیشه در اون به رسیدم دوباره.  میشد

 هب قدمي صورتم ديدن با ولي اومد جلو بود گرفته ازم رويي خوش با و لباسام اول كه مردی همون

 : گفتم فرياد با.  برداشت عقب

 .  بدين بهم و لباسام -

.  بود شده دستپاچه مرد.  بیارم در میخواستم و آراد فريادهای و داد ی همه تالفي داد اين با انگار

 عجله با.  بود دستم توی شالم و مانتو بعد ثانیه چند و كرد ای اشاره بود ايستاده كنارش كه زني به

 .  میپوشیدم رو شالم و مانتو میدويدم خروجي در سمت به كه همینجوری
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 اشكام و كشیدم گونم روی و دستم.  بود شده خشك جا همون مجسمه عین.  افتاد آراد به نگاهم

 : شنیدم سرم پشت از و اش گرفته صدای.  گذشتم كنارش از و كردم تند و قدمام.  كردم پاك و

 . . .  وايسا.  كنم صدات چي نمیدونم. . .  بانو. . .  هورام -

 بیرون باغ وياليي در از و خودم میشنیدم سرم پشت و قدماش صدای.  نكردم صبر من ولي

 رو یواه ماشین انداختم كوچه توی سريعي نگاه.  میرفتم بايد برسه بهم اينكه از قبل.  انداختم

 مجالب چندان وضعم كه مخصوصا بود كرده تعجب ديدنم با هیوا.  دويدم سمتش به سريع ديدم

 .  نبود

 : گفتم و نشستم جلو صندلي روی

 .  برو هیوا -

  ؟ وضعیه چه اين ؟ كردی گريه چرا ؟ شده چي -

 : كشیدم داد هیوا سر تقريبا.  بود اومده بیرون ازش آراد.  بود باغ در روی نگاهم

 .  برو میگم هیوا -

 ما سمت به هم آراد ماشین چراغای شدن روشن با همزمان.  كرد روشن و ماشین سريع هیوا

 عقب به و سرم.  رفت و گذاشت گاز روی و پاش هیوا كه بیا طرفمون به خواست.  برگشت

 . . چي همه. . .  بود شده خراب چي همه.  میزد تند قلبم.  بود ايستاده جا همون هنوزم.  برگردوندم

 . 

***** 

  ؟ نداری الزم ای ديگه چیز -

 : گفتم لب زير.  خزيدم زيرش و كردم باز و تخت روی پتوی

 .  ممنون نه -

 وقتي.  من مثل درست.  بود سرخورده و غمگین هیوا.  رفت بیرون اتاق از و داد تكون سری هیوا

 خوب چي همه داشت انتظار اونم شايد.  شد ناراحت برام.  برد ماتش گفتم و امشب جريان بهش

 !  خودم مثل.  بره پیش
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 گهدي چي همه.  میومدن پايین صورتم طرف دو از اشكام.  بستم و پلكام.  بودم لوح ساده خیلي

 دست از و خوب همدم و دوست يه.  بودم داده دست از و آراد همیشه برای من.  بود شده تموم

 .  بودم داده

 " ؟ برات نبود ای ديگه چیز مطمئني! ؟ میكني گريه اينجوری داری دوستت و همدم برای "

 !  نبود كه معلومه.  گرفت شدت اشكام

 " ؟ میكني كشي خود داری چرا پس"

 ندگ میخواستم انگار! ؟ بودم رفته چي برای لعنتي.  بودم نرفته امشب كاش.  بود خوب خیلي اون

 !  چي همه به بزنم

.  ستانبیمار میرفتم بايد فردا.  بود ديوار كنار كه افتاد كوچكي چمدون روی نگاهم چرخیدم پهلو به

 ! ؟ میومدم بر پسش از روحیه اين با

 بسه! ؟ بود كي زندگیت تو مگه ؟ شدی ديوونه ؟ بشي منصرف اينم خاطر به میخوای دوباره ؟ چیه"

 ".  بیا خودت به

 .  خوابیدم طاقباز و كردم پاك و صورتم دست پشت با.  بودن كرده تار و ديدم اشكام

 !  حتمیه ديگه بار اين.  برم آخرش تا دادم قول بار اين.  نمیشم پشیمون ديگه بار اين نه

  "!  شدی عوض نمیشه باورم "

 حتي ؟ بود كرده برخورد خوب باهام آراد قبال چطور.  ندادم سرم توی موذی صدای اين به جوابي

 . . .  امشب ولي نكشید عقب و خودش يا نترسید ديد پارك توی و من كه بار اولین برای

 ركنا از كه عابرايي به آدم مگه.  بودی عابر يه تو.  نبودی زندگیش تو موقع اون!  معلومه خوب "

 "! ؟ میكنه توجه میشن رد زندگیش

  . كنه تحمل قیافه اين با و دوست يه نمیتونست اون.  توئه با حق.  كشیدم عمیقي نفس

 بریخ هیچ.  انداختم اش صفحه به نگاهي و برداشتم و گوشیم.  چرخیدم تخت كنار میز سمت به

 حق بهش.  میشه اينجوری میدونستم.  گذاشتم جاش سر و گوشي قبل از تر امید نا.  نبود آراد از

 !  قیافه اين با اونم بیاد خوشش من از كه باشم داشته توقع نبايد.  میدادم
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 ویت و خودم همیشه مثل كاش!  بودم گرفته امشب نفسي به اعتماد عجب.  گفتم و زدم پوزخندی

 .  میكردم حبس اتاقم

 

 هفتم فصل

 

 یرو و دستش آرومي به هیوا.  بود سنگین و میسوخت چشمام.  كردم باز و پلكام هیوا صدای با

 : گفت و گذاشت صورتم

 .  بیمارستان بريم بايد.  عزيزم پاشو -

 بود بمديش لباس ديدم كه چیزی اولین و انداختم اطراف به نگاهي.  بود نیفتاده راه هنوز مغزم انگار

.  تمشبرداش و چرخیدم گوشیم سمت به سريع.  بودم كرده ذوق پوشیدنش واسه كلي كه لباسي! 

 ی صفحه روی نگاهم وقتي ولي.  داده اس ام اس حتما.  میشد ازش خبری يه بايد ديگه االن

 .  نبود خبری هیچ.  بستم يخ موند گوشي

 گاهشن و بگیرم باال و سرم نمیخواستم حتي.  نیاورد روم به چیزی ولي شد كارم اين متوجه هیوا

 : گفتم گرفته صدای با.  میكشید تیر هام شقیقه.  گرفتم سرم به و دستم.  كنم

  ؟ چنده ساعت -

 : گفت میرفت بیرون اتاق از كه همینجوری هیوا

 .  بريم ديگه كه بخور صبحانه پاشو.  2 -

 خیره خودم به بود تخت روی به رو درست كه قدی آينه تو.  شدم بلند جام از.  دادم تكون سر

 شهبا كنارم بازم قیافه اين ديدن با آراد كه داشتم توقع چجوری!  بود زن هم به حال قیافم.  شدم

  ؟

 مشغول هیوا.  رفتم آشپزخونه سمت به و كردم مرتب و خودم يكم.  كشیدم افسوس سر از آهي

 : گفتم بود میز چیدن

  ؟ میاد هم بابا -
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 .  میان بانو ماه با گفت زد زنگ.  آره -

 ! برم نمیخوام كه قندهار سفر ؟ چرا ديگه بانو ماه -

 .  نمیاره طاقت بانو ماه دل كه میدوني -

 هام شقیقه زدن حرف با میكردم احساس.  نداشتم دادن جواب ی حوصله.  دادم تكون سر دوباره

 !  میشد زبا زور به!  قبل شب بارندگي خاطر به چشمام و میسوخت يكم گلوم.  میكشه تیر بیشتر

 : گفت و انداخت بهم نگاهي هیوا

  ؟ خوبي -

 : گفتم كنم نگاهش اينكه بدون و برداشتم خودم برای تیكه يه نونا سبد توی از

 .  بزرگیه روز امروز.  باشم بد چرا.  خوبم كه معلومه -

 : گفتم جو تغییر برای.  زد روم به تلخي لبخند

  ؟ كجاست كیوان -

 .  بیمارستان میاد ظهر گفت ولي.  میرفت زودتر بايد داشت كار جايي امروز.  رفت -

 : گفتم و كردم كج و سرم

 .  میفتین راه دنبالم دارين آدم همه اين خبره چه.  نیاد بگو!  بیخیال!  هیوا -

 .  نیاد بگو بزن زنگ بهش خودت داری دوست اگه.  میاد گفت خودش.  تقصیرم بي من -

 : فتمگ و شدم بلند جام از سريع.  نداشتم چنداني اشتهای.  انداختم پايین و سرم و كردم پوفي

 .  شم حاضر میرم -

 نهآي خودم اتاق شد خوب!  میكرد كجي دهن بهم اتاق قدی ی آينه.  برگشتم اتاق سمت به دوباره

 !  نداشت

 یزیچ يه.  میاوردم كم هوا ولي میكشیدم نفس تر عمیق و تر تند.  میكردم تنگي نفس احساس

 . نیارم خودم روی به میخواستم.  بود بدی احساس.  بود شده گم وجودم توی چیزی يه.  بود كم
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 ناراحت جا هر از میدونستم.  بودم كرده عادت بودنش به سال 1.  نیست حاال بود همیشه كه كسي

 !  نمیگرده بر هم ديگه.  نبود االن ولي.  میكنه آرومم كه اونه حرفای آخرش باشم

 توی نمیخواستم.  كردم آينه به و پشتم و پوشیدم و مانتوم.  كشیدم هم سر پشت نفس تا چند

 .  بود بس كشیدن عذاب سال 66.  بود بسم ديگه.  بكشم عذاب اين از بیشتر آخر های دقیقه اين

 داشتم من ! نیست كس هیچ تقصیر اصال!  نیست من تقصیر سوختگي اين كه میفهمید آراد كاش

 ودوج به توی كه تقديری ؟ بودم نكرده انتخاب خودم كه رو صورتي و زندگي ؟ میدادم و چي تاوان

 !  نداشتم نقشي هیچ اومدنش

 در " گفت ديگه بار هر از تر مهربون بار اين سرم توی صدای.  افتاد پايین چشمام از اشكي قطره

 " ؟ ناراحتي چرا.  میكني شروع و جديد زندگي يه داری.  میجنگي داری االن عوض

 .  میشد تموم داشت چي همه.  بود اون با حق.  كردم پاك دست پشت با و اشكام

 ندمبل های چتری.  بپوشونه و صورتم های سوختگي كه كردم سرم طوری بار آخرين برای و شالم

  ! كنم كوتاه و هام چتری روز يه داشتم دوست چقدر.  ريختم صورتم توی كج بار آخرين برای و

.  وندم بالماسكم لباس روی نگاهم اما برم بیرون اتاق از خواستم و گرفتم دستم و وسايلم چمدون

 : گفت و اتاق تو اومد لحظه همون هیوا

  ؟ حاضری -

 : گفتم و كردم عوض و نگاهم خط سريع

 .  آره -

 حتي.  بريزم دور مونده باقي شب اون از چیزی هر میخواست دلم.  افتاد راه به من از جلوتر هیوا

 .  بودم كرده ذوق پوشیدنش با كه رو لباسي اون

 : فتگ و گرفت و دستم بانو ماه نشستن محض به.  بودن منتظرمون ماشین توی بانو ماه و بابا

  ؟ مادر كرده پُف چشمات انقدر چرا -

 : گفتم و زدم ای دستپاچه لبخند.  انداختم پايین و سرم

 .  نبرد خوابم ديشب -
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 : گفت گرفت دلسوزی رنگ نگاهش

  ؟ عملي نگران -

 : گفتم ولي!  بود عمل برای نگراني بودم نكرده فكر كه چیزی تنها به صبح از! ؟ عمل

 .  يكم ای -

 .  میشه درست چي همه خدا امید به -

 به نگاهي و آوردم در كیفم توی از صدم بار برای و گوشیم.  میكرد نگاهم جلو ی آينه از تنها بابا

 ! ؟ داشتم امید يعني هنوزم ؟ بودم چي منتظر!  نبود خبری هیچ بازم.  انداختم صفحش

 تيوق تازه.  بودم مختلف فكر تا هزار غرق.  گذشت چقدر نمیدونم.  اومدم خودم به ماشین ترمز با

 اينكه يا بیرون میومدم سالم اينجا از يا.  شد تر تند قلبم ضربان افتاد بیمارستان در سر به نگاهم

 .  میموندم همینجوری

 چي برای عجله همه اين.  بودن ما از جلوتر بابا و هیوا ولي میرفتم جلو آروم آروم بانو ماه پای هم

 تفاوت بي ؟ میكنم چیكار اينجا من ؟ میكردم فرار بايد.  افتاد بیمارستان اسم به نگاهم دوباره ؟ بود

 .  میداشتم بر قدم ارادی غیر طور به فقط.  نداشتم حسي هیچ.  بودم شده

 بابا يا وبان ماه خاطر به اگه.  میكرد سنگیني سینم روی چیزی يه.  شديم بیمارستان وارد باالخره

 .  كنم كنترل و خودم بودم كرده سعي مسیر تموم ولي.  گريه زير میزدم جا همون نبود

 ناييآش صدای.  زدم تكیه بیمارستان سرد ديوار به هدف بي من و پذيرش سمت رفتن بابا و هیوا

 افشقی رنگ سفید روپوش اون با چقدر.  گرفتم باال و سرم.  میرفت بابا سمت به كه شنیدم رو

 زد صدام بابا شد جلب توجهم اسمم شنیدن با.  بود شده دكترا شبیه بیشتر اينجوری.  داشت فرق

: 

 .  اينجا بیا عزيزم هورام -

 و آراد كه بودم خنگ چقدر.  بودم ديده دكتر مطب تو اونو.  افتادم آراد ياد.  بود من به دكتر نگاه

.  فتمر سمتشون به و گرفتم ديوار از و ام تكیه.  نمیدادم احتمالشم حتي.  بودم نداده تشخیص

 و گفت چیزی پذيرش مسئول به بعد.  داد جواب رويي خوش با اونم و كردم دكتر به آرومي سالم

 : گفت ما به رو
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 .  میدم نشونتون و هورام اتاق خودم.  طرف اين از بفرمايید -

 ! بود تر مهربون آراد از ولي.  بود تر كوتاه آراد از قدش.  افتاديم راه به دنبالش همه

  "!  بزنه جا برسه خودش به وقتي آراد مثل اونم شايد ؟ مطمئني انقدر كجا از "

 .  كنم اعتماد كسي مهربوني به نمیتونستم ديگه.  انداختم باال ای شونه

 های پرده و بود سفید ديواراش رنگ.  میكرد خودنمايي توش تخت يه فقط شديم اتاق وارد

 روشن زيادی اتاق.  رفت هم تو اخمام.  بود ناسازگار من ی روحیه با اين.  داشت ماليم صورتي

 ! ؟ ببینمش نمیتونستم وقت چند تا.  افتادم خودم داشتني دوست و تاريك اتاق ياد.  بود

 : آورد بیرون فكر از و من دكتر صدای

 .  شما اتاق اينم -

 : گفت و كرد بودم شده حضورش متوجه تازه كه جووني زن به ای اشاره بعد

 .  نبشی مستقر اتاق توی میكنن كمك بهتون بخش پرستار.  هستن شهبازی خانوم ايشون -

 : گفت دكتر به رو نگران نگاهي با بابا و كرد تشكر سريع هیوا

  ؟ كنم صحبت باهات میشه لحظه چند جون دكتر -

 .  بفرمايید تهراني آقای حتما -

.  نداشت اهمیت برام زيادم ؟ بگه دكتر به میخواست بابا كه بود چي.  رفتن بیرون اتاق از هم با

 .  بیمارستان بودم اومده خودم پای با ديگه

 : گفت و اومد جلو پرستار

 .  ببرن خانوادت بده داری خودت با چیزی هر ساعت موبايل عزيزم -

 : گفتم و انداختم بهش متعجبي نگاه

  ؟ چي برای -

 .  گلم قانونه -
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 به نگاهي بار آخرين برای و آوردم در كیفم توی از و گوشیم.  دادم تكون تايید ی نشونه به سری

 : گفتم و دادم هیوا دست به رو گوشي.  شدم امید نا كامال.  انداختم صفحش

 .  اتاقم تو بذارش كن خاموشش -

 : گفت دوباره پرستار.  داد تكون سر هیوا

 . كن عوضشون االنت لباسای با بیمارستانه لباس اين -

 تداش قرار اتاق توی كه بهداشتي سرويس طرف به.  میدادم گوش میگفت كه كاری هر مطیعانه

 عوض بود زانوم باالی تا تقريبا و بلند بلوزش كه رنگ صورتي شلوار و بلوز با و لباسام و رفتم

 انگار هم بابا و دكتر.  اومدم بیرون بهداشتي سرويس از و برداشتم خودمم لباسای.  كردم

 مخانو از خبری.  دادم هیوا به و لباسام.  اتاق توی بودن برگشته چون.  بود شده تموم حرفاشون

 : گفت ديدنم با دكتر نبود شهبازی

 .  باش راحت تخت روی بكش دراز -

 و ذهنم ردكت.  میخواست تنهايي دلم.  برن بقیه و بابا لحظه هر كه بودم منتظر رفتم تخت سمت به

 : گفت سريع.  خوند

 سر يه ظهر امروز جراحي تیم اينكه مگه.  نیست خبری فردا تا احتماال.  برين میتونین شما خوب -

 .  بزنن هورام به

 : گفتم بابا به رو سريع منم

 .  برين آره -

 : گفت بابا

 .  میريم بعد میمونیم ديگه يكم -

 : گفتم اصرار با

 .  افتادين زندگیتونم و كار از.  شما برين.  خوبم.  كه ندارم كاری.  برين بابا -

 : گفت شكاك نگاهي با

  ؟ بابا مطمئني -
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 : گفت هیوا بدم جوابي اينكه از قبل

  ؟ نداری الزم چیزی -

 .  برين.  ندارم نه -

 سهبو اومد جلو بانو ماه.  بود معلوم كامال نگراني چشماش توی از هنوزم ولي داد تكون سری بابا

 : گفت و زد سرم روی به ای

 .  نباشیا نگران -

 : گفت اما هیوا.  دادم تكون سر فقط

 .  خونه میرم بعد.  میمونم پیشش ظهر تا من -

 از بهتر هیوا موندن.  نبود ای چاره.  كردن موافقت سريع بانو ماه و بابا كه كنم اعتراض خواستم

 : گفت من روبه هیوا!  بود بانو ماه و بابا

  ؟ باشه.  برمیگردم دوباره و میرم باهاشون پايین تا من -

 كه رو تنهايي و سكوت باالخره.  كنه بدرقشون تا رفت در سمت به هم دكتر.  دادم تكون سر

 مكرد سعي و دوختم پنجره به و نگاهم. كشیدم عمیقي نفس.  بودم آورده دست به میخواستم

 .  بگیرم و اشكام ريزش جلوی

 : گفت برگردوندم سمتش به و سرم سريع.  پیچید اتاق توی ساالری دكتر صدای

  ؟ راحتي -

 .  مرسي بله -

  ؟ گذشت خوش مهموني -

 بود زده حرف من مورد در آراد! ؟ بود گفته بهش آراد يعني ؟ میدونست كجا از اون.  كردم تعجب

 .  فتر بین از كامال بودم شده دچارش صبح از كه انگیزگي بي حس اون.  رفت باال قلبم ضربان! ؟

 : گفتم و دادم قورت و دهنم آب

 ! ؟ مهموني كدوم -
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 !! خودتي يعني كه كرد بهم نگاهي

 ؟ رفت يادت سرعت اين به.  ديگه ديشب ی بالماسكه مهموني همون -

  ؟ میدونین كجا از شما -

 !؟ لحظه اون بود كجا حواست! ؟ خوردی من به نمیاد يادت ضمن در.  بودم اونجا خودمم چون -

 مگه . نمیگه كه معلومه خوب!  بود نگفته بهش چیزی آراد پس.  ريختن روم يخ آب سطل يه انگار

  ؟ بزنه حرف دوستش با موردم در كه مهمم براش اصال من

 : فتمگ گرفته صدای با و انداختم پايین و سرم.  بودن زده سوزن بهم كه بودم شده بادكنكي مثل

 .  داشتم نقاب كه من ؟ شناختین و من كجا از شما-

 : گفت و نشست لباش روی لبخندی

 .  نبود سخت زياد شناختنت برام.  بود گشاد زيادی لباست آستین -

!  بودن فهمیده و چي همه نحس آستین اين روی از همه.  بستم و چشمام و دادم تكون و سرم

 همون در.  كرد يادداشت بود دستش كه چارتي روی رو چیزايي و آورد در جیبش از خودكاری دكتر

 : گفت حال

 بدونم كه شد تر جالب برام بعدش.  ديدمت مهموني توی اونجا بود جالب برام كلي كه اولش -

 .  كردم تعجب كلي اينكه خالصه.  هستي مهموني اون توی چي برای

 مورد در نمیخواست دلم!  نگفته بهش چیزی من مورد در آراد شدم مطمئن حرفش اين با ديگه

 : گفتم جدی خیلي و كردم صاف و گلوم همین برای.  بزنم حرفي يا بشنوم حرفي ديشب

  ؟ میكنین عملم كي -

 : گفت.  بپرسه سوالي نبايد ديگه كه شد متوجه انداخت بهم نگاهي چارت باالی از دكتر

 .  صبح فردا احتماال -

 : گفت باالخره.  كردم نگاهش منتظر و دادم تكون سر

 .  بگو بهم داشتي الزم چیزی اينكه يا شد كه چي هر.  ندارم كاری اينجا ديگه من خوب -
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 .  رفت بیرون اتاق از و كرد گرد عقب لبخند يه با اونم و دادم تكون سر بازم

 و داد و ديشب ياد ؟ بود شده متنفر ازم يعني ؟ میكرد چیكار داشت ؟ بود كجا آراد االن يعني

 و من نكهاي ولي بودم نگفته راستشم يعني.  بودم نگفته دروغ رو چیزی بهش من.  افتادم فرياداش

 .  داشت زور برام يكم دروغگويي به كنه محكوم

 يك هر از من چرا.  بسازم خودم برای ذهنم تو و تصويرش دوباره میخواست دلم.  بستم و چشمام

.  نبود يكي احساسم جنس نه ولي. . .  آراد از اين.  مهبد از اون ؟ میدادم دست از میومد خوشم

 .  ببرم بین از رو ذهنمه توی كه سوااليي عالمت ی همه میخواستم انگار

 حرفاش از كدوم هیچ.  شد زدن حرف مشغول و اومد تختم كنار.  ريخت هم به و افكارم هیوا ورود

 .  بود سفید و صاف پوستش كه بود خوشبخت چقدر.  میكردم نگاهش فقط.  نمیشنیدم و

 

***** 

 و میداد گوش حرفاشون به دقت با هیوا بودن گرفته متخصص پزشكهای و جراحا و دورم تا دور

 چجوری داشت فرقي چه ديگه.  بودم غرق خودم افكار توی من ولي میپرسید سوالي گاه گه

 ! ؟ بشه پاره و تیكه پوستم

 دشمور در ساالری دكتر كه بود استادی همون انگار و بود تر پیر همه از كه بود بینشون دكتر يه

 متمس به.  وارده كارش توی حسابي میگفت دكتر ولي بود اخالقي بد مرد پیر.  بود زده حرف باهام

 : گفت بدخلقي با و انداخت نگاهي

 .  كنیم عمل تورو قراره مثال ؟ نداری سوالي خودت جون دختر -

 : گفتم و كردم نگاه يخیش چشمای توی بشم هول اينكه بدون بار اولین برای

 .  ندارم سوالي نه -

 : گفت ديگه دكترای از يكي به رو و داد تكون سری مرد پیر

 .  كنین آماده و عمل اتاق وقت اول فردا -
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 دكتر.  كشیدم راحتي نفس.  افتاد راه مرد پیر دنبال به دست به چارت و داد تكون سری اونم

 : گفت و خنديد حركتم اين با بود اونجا هنوز كه ساالری

 .  شدست تضمین كارش ولي اخالقه بد يكم -

 !  كنه خدا -

 : گفت هیوا به رو دكتر

 ودتونخ اينجوری.  نداره ضرورتي موندنتون.  ببرين تشريف میتونین ديگه شما تهراني خانوم -

  . باشین اينجا عمل موقع میخواين اگه البته.  بیارين تشريف صبح فردا.  میشین اسیر

 : گفت من به رو و داد تكون سر هیوا

  ؟ نمیخوای چیزی ؟ برم من -

  ؟ باشه.  اينجا بیان همه نمیخواد هم فردا.  باشه بانو ماه و بابا به حواست.  مرسي نه -

 .  باش خودت فكر به فقط تو -

  ؟ خودت دنبال نندازی راه رو همه.  میگما جدی هیوا -

 .  فردا تا حاال -

 و گرفت باهاش كیوان كه تماسي از بعد هم هیوا.  رفت و كرد خداحافظي جفتمون از ساالری دكتر

 .  اتاق اين و بودم مونده خودم حاال.  رفت اونجا از اومده دنبالش گفت

 سراغم به داشت عمل استرس تازه.  بستم و پلكام و دادم تكیه بود پشتم كه بالشتي به و سرم

 ديگه كه بودم رفته كلنجار خودم با انقدر.  بود گرفته و ذهنم ی همه آراد فكر امروز كل.  میومد

 .  میشدم ديوونه داشتم

 به كه باری چند اين توی دكتر.  بگیرم میتونستم آراد از خبری يه اينكه يا.  بود كنارم گوشیم كاش

 اي ديشب اتفاقات از نداشت خبر واقعا يا حاال.  بود نیاورده خودش روی به چیزی بود زده سر اتاقم

 !  بگه چیزی نمیخواست دلش اينكه

 ريهگ از هنوزم چشمام.  بفهمم میتونستم اتاقم ی پنجره از و اين میشد تاريك داشت كم كم هوا

 ساعت روی به نگاهم آخر ی لحظه.  میومد سراغم به خواب داشت كم كم.  میكرد درد ديشب های
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 اتاقم وارد كسي كردم احساس كه بودم بیداری و خواب بین.  میداد نشون و 15 عدد.  موند اتاق

 یصتشخ و بود افتاده اتاق توی كه رو ای سايه نتونستم و كرد غلبه من بر كامال خواب ولي.  شد

 .  بدم

****** 

 همه میكردم دعا دلم توی مدام.  كردن تنم و عمل مخصوص لباسای و اومدن پرستار تا دو صبح

.  بودن بقیه و ساالری دكتر از خبری.  نداشتم رو ديگه ناامیدی يه طاقت واقعا.  بره پیش خوب چي

 .  میزد حرف باهام يكم و میومد اون حداقل كاش

 : گفت و شد اتاق وارد شهبازی خانوم

  ؟ ای آماده تهراني خانوم خوب -

 ربونيمه لبخند شهبازی خانوم.  دادم تكون سر تنها نگفتم چیزی!  قتلگاه سمت ببرين و من آره

 : گفت و زد

  ؟ نیستي كه نگران ببینم -

 .  يكم-

 .  نمیفهمي هیچي ديگه عمل اتاق تو بذاری و پات تا.  طبیعیه خوب -

 : گفتم نگراني با

  ؟ نیومدن خانوادم -

 .  نباش نگران میان اونام كنیم آمادت كامل ما تا ولي.  هنوز نه -

 جوربد االن!  بودم گرم ديروز انگار.  دارم احتیاج بهشون چقدر كه بودم رسیده نتیجه اين به تازه

 و خودم جلوی.  میومد روشون اشك نم داشت كم كم چشمام.  میخواست رو بانو ماه آغوش دلم

 .  بزنم زار ها بچه عین نمیخواست دلم.  گرفتم

 : گفت خندون.  تو اومد هیوا بار اين و شد باز اتاق در

 ؟ خوبه چي همه ؟ عزيزم چطوری -

 : گفتم التماس با و گرفتم و دستش
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 .  میترسم هیوا -

 : گفت و گرفت دلسوزی رنگ نگاهش شد محو صورتش روی لبخند

  ؟ باشه.  برو تهش تا برداشتي قدم يه ؟ چي برای ترس -

 .  پشیموني برای بود دير خیلي! ؟ االن ديگه! ؟ شم پشیمون میترسید

.  یارمب در بال میخواستم خوشحالي از.  شدن وارد كیوان و بانو ماه و بابا بار اين و شد باز در دوباره

 فرو بانو ماه بغل توی.  بود آورده خودش با رو همه و نداده گوش حرفم به هیوا كه بود خوب چقدر

 .  شدم تر آروم يكم.  رفتم

.  انداختم همه به و آخر نگاه.  بردن بیرون اتاق از و من اون با و آوردن برانكار يه بعد لحظه چند

 یشدم منتهي كه طوالني راهروی اون به نگاهم تا بستم و چشمام.  نداشتن من از كمي دست اونام

 !  نیفته عمل اتاق در به

.  بوديم شده تر ساكت محیط يه وارد حاال.  گذاشتیم جا رو ها هیاهو ی همه عمل اتاق در پشت

 وحشتم باعث بیشتر همین و بود رنگ سبز جا همه.  برد ديگه اتاق يه سمت به و من پرستار

 هر ولي بودن عمل اتاق توی نفر چند.  رفتن و خوابوندن عمل اتاق تخت روی و من.  میشد

 دستم به رو سوزني و اومد سمتم به ماسك با مردی.  بودن چیزی كردن آماده مشغول كدومشون

 : گفت بهم خوبي لحن با چون فهمید انگار مرد.  بود وحشت از پر نگاهم.  زد

 ؟ چیه اسمت -

 : گفتم میلرزيد شدت به كه صدايي با

 .  هورام -

  ؟ میترسي هورام -

 : گفت مرد.  دادم تكون سر فقط

 .  نمیفهمي ديگه هیچي.  میشي بیهوش االن -

 : گفت بهم.  كرد تزريق بود كرده وصل دستم به كه سوزني همون توی و برداشت رو آمپولي

  ؟ میشمری برعكس 1 تا 15 از برام -
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 .  میلرزه ترس از فكم كردم احساس.  دادم تكون سر

 . . .  شش. . .  هفت. . .  هشت. . .  نه. . .  ده -

 بعد و همیگیر قرار صورتم روی كه ديدم رو اكسیژني ماسك لحظه همون.  میشد بسته نیمه پلكام

 .  نفهمیدم ای ديگه چیز هیچ

 

 

***** 

 زدم پلك بار چند.  میديد تار چشمام.  میشنیدم رو محوی صداهای.  كردم باز آروم آروم و پلكام

 درد از بخوام كه نبود اونقدری ولي.  میكردم حس پوستم روی رو سوزشي.  میديدم تار هنوزم ولي

 و ردمك جزم و عزمم تمام وجود اين با.  میگرفت ازم ريز نیشگونای داشت يكي انگار.  بزنم فرياد

 حاال بودن محو كه تصويرهايي.  بود شده تر مفهوم هم صداها بار اين.  كردم باز و پلكام دوباره

 .  میشدن تر واضح چشمام جلوی

 : دادم تشخیص رو هیوا صدای

  اومد هوش به -

 : گفت و اومد نزديك بابا

  ؟ خوبي ؟ میشنوی و صدامون.  هورام -

.  زنمب حرفي نتونستم ولي كردم ای ناله.  میشد بیشتر داشت پوستم سوزش.  رفت هم تو اخمام

 و سرم.  بود نگران خیلي.  ديدم واضح رو هیوا صورت بار اين.  كردم بسته و باز و پلكام دوباره

 دبو نشسته تخت ی ديگه سمت بابا.  بود شده كیلو 155 ی اندازه به وزنش انگار.  چرخوندم آروم

 : گفت. 

  ؟ بابا خوبي -

 : گفتم و كردم بازشون هم از زحمت به.  بود چسبیده هم به لبهام

 .  میسوزه -
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 : گفت هیوا

  ؟ پوستت -

 فتگ هیوا.  دادم تكون سر فقط خنديدن جای به ولي! ؟ بسوزه میتونست كجام پس.  گرفت خندم

: 

 .  بگم پرستار به میرم -

 حس وجود تمام با و سوزش و درد.  میرفت بیرون تنم از داشت بیهوشي داروی اثرات كم كم

 : گفتم بابا به رو قرار بي لحني با.  زد حلقه چشمام توی اشك.  میكردم

  میسوزه پوستم.  داره درد خیلي -

 : گفت و گرفت دستش تو و راستم دست بابا

 .  دخترم بیار طاقت يكم.  طبیعیه -

 با میكرد سعي بابا.  میشدن سرازير آگاه ناخود اشكام.  میخوردم وول تخت روی درد از مدام

 .  نداشت ای فايده ولي.  كنه آرومم حرفاش

 هك اشكايي و خوردنا تكون ديدن با پرستار.  شد اتاق وارد شهبازی خانوم با بعد لحظه چند هیوا

 : گفت بود صورتم روی

 .  میشه آروم االن.  نیست چیزی ؟ میاری در بازی كولي چرا -

 : گفت بابا

 .  میكشه درد خیلي ؟ بخوره بدين چیزی مسكني نمیشه -

 داره درد كه معلومه خوب.  كردن جدا تنش و صورتش از رو مرده پوست همه اون.  طبیعیه خوب -

. 

 : گفت بابا به رو هیوا

  ؟ كنه ويزيتش بیاد ساالری دكتر بزنم زنگ -

 : گفت پرستار
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 .  میزنم بهش مسكن يه االن.  نمیاد بر دكتر دست از كاری -

 ودمب پشیمون.  بودم كرده غلطي عجب.  میكردم مرگ احساس لحظه هر.  بود شده بیشتر تكونام

 يول بدن دلداريم میكردن سعي بابا و هیوا.  گرفت شدت ام گريه.  بودم داده عمل اين به تن كه

 .  نبودن موفق

 .  افتاد هم روی پلكام و شدم آروم كم كم و كرد اثر مسكن باالخره بعد لحظه چند

***** 

 اطراف به نگاهي.  نبود اونجا خودم جز كسي هیچ.  خلوت و بود تاريك اتاق كردم باز كه و چشمام

 . افتاد اتاق ديواری ساعت به نگاهم كرد عادت تاريكي به چشمام يكم اينكه از بعد و انداختم

 ؟ ودب كجا بانو ماه راستي.  بابا نه.  هیوا نه ؟ بود نمونده پیشم كس هیچ چرا.  بود شب 9 ساعت

  . میكردم احساس پوستم روی رو سوزشي هنوزم.  بپرسم بود رفته يادم كه داشتم درد انقدر

 ویت تنهايي اين تحمل.  بخوابم كردم سعي و بستم و چشمام.  نشه زياد دوباره میكردم خدا خدا

 نگاهم تازه.  نمیبرد خوابم اصال كه بودم خوابیده انقدر ولي.  بود ممكن غیر برام ، ناآشنا اتاق اين

 حس مچپم دست روی حتي و بانداژ سنگیني.  بود شده پیچي باند گردنم و صورت.  افتاد خودم به

 .  بودن كرده الش و آش و تنم تمام.  میمردم داشتم درد از كه نبود بیخود پس.  میكردم

 از تر بد درد میرفت بین از مسكنا اثر اينكه محض به.  میگرده بر داره دوباره درد میكردم احساس

 .  میومد سراغم به قبل

 پرستار يه بايد چجوری حاال.  نزنم فرياد درد از كردم سعي و دادم فشار هم روی محكم و چشمام

  ؟ میكردم خبر و

 ممیتونست.  دادم فشار هم رو و دندونام و بستم و پلكام درد از دوباره.  انداختم اطرافم به نگاهي

 .  میتوني تو هورام.  میكردم تحمل بیشتر بايد.  بود اولش تازه.  كنم تحمل

 هساي.  اتاق توی اومد در بین از نوری.  چرخید سمت اون به نگاهم میشد باز هم از كه در صدای با

 داشت دردم لحظه هر.  بودم داشته نگه باز زور به و چشمام درد زور از.  میديدم و آدم يه ی

 .  شد باز آخر تا در.  میشد بیشتر

 ديده بیداری و خواب بین كه همون.  اتاقم توی بود اومده كه ای سايه اون.  افتادم ديشب ياد

 .  خودشه حتما.  بودمش
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 .  ببینم و ادمی اتاقم توی كه كسي تصوير بتونم تا داشتم نگه باز میتونستم كه جايي تا و پلكام

 .  برگشتم در سمت به دوباره.  بود 5::9.  شد كشیده ساعت سمت به نگاهم

 

 ظارمانت.  ببینم خودم روی به رو و آراد و بشه معجزه میخواست دلم مثال.  میدادم مختلف احتماالت

 ستارپر به ناراحتي با و دادم بیرون و شدم حبس نفس شد اتاق وارد پرستاری.  نشد طوالني زياد

.  مندار معجزه برای شانسي هیچ ديگه میدونستم خودمم.  بودم افتاده دردم ياد تازه.  كردم نگاه

 يا دبو درد از نمیدونم.  گونم روی افتاد و خورد سُر چشمم از اشك ای قطره.  برنمیگشت ديگه آراد

 .  میسوزه قلبمم پوستم سوزش بر عالوه میكردم احساس ولي.  ناراحتي از

 : گفت و زد لبخندی بازم چشمای ديدن با پرستار

  ؟ بیداری -

.  ردمیك اذيت و چشمام نور.  كرد روشنش و رفت بود سرم باالی كه برقي كلید سمت به دستش

 : گفتم گرفتم المپ جلوی و راستم دست

 . بله -

  ؟ نداری درد ؟ بهتری.  بودی خواب زدم سر بهت پیش ساعت 1 -

 : گفت افتاد خیسم صورت به نگاهش تازه

  ؟ داری درد خیلي ؟ خوبه حالت ؟ كردی گريه چرا -

 يخال و خودم حسابي اينكه برای بود خوبي ی بهانه درد.  میزدم زار دل ته از.  شد بیشتر اشكم

 : گفت مهربوني لبخند با!  كنم

  ؟ هزياد دردش انقدر.  ببینم كن پاك و اشكات.  میكنه گريه داره ها بچه دختر عین.  كن نگاش -

 هك سوزني توی و برداشت رو آمپولي.  دادم تكون و سرم ؟ پوستم درد يا بود پرسیده و قلبم درد

 : گفت كرد تزريق بود دستم توی

 .  میشه ساكت دردش االن -
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 كم و كم داشت دردم.  میكردم نگاهش منم و میكرد چك رو چیزايي و بود ايستاده كنارم پرستار

 ناومد موقع پرستار كه اتاق در.  میفتاد هم روی داشت پلكام.  تر آلود خواب چشمامم و میشد تر

 ديگه پلكام وقتي.  بود 15.  چرخید ساعت روی نگاهم.  ديدم رو ای سايه.  شد تر باز بود نبسته

 بعدا و 15 ساعت ی سايه اين تكلیف بايد كردم فكر خودم با.  نداشت و موندن باز طاقت

 . . .  كنم مشخص

****** 

  ؟ میدين انجام كي و پوست پیوند همون اصلي عمل اونوقت -

 ردك جا جابه دماغش روی و طبیش عینك يكمي و داد تكیه تخت به و بود دستش كه چارتي دكتر

 : گفت هیوا به رو و

 ببريمش عملش اولین برای ديگه روز : شايد.  برداشتیم رو مرده پوستای تازه.  بگذره بايد يكم -

 . 

 پس و پیوند اگه ؟ نمیداد جواب اگه ؟ نمیشد اگه.  شدم استرس دچار دوباره دكتر حرف اين با

  ؟ میزد

 : گفت افتاد من ی زده وحشت صورت به نگاهش كه دكتر

 فكر هم هیچي به.  دختر نباش نگران انقدر.  دارما احتیاج هورام ی روحیه ی همه به من البته -

 .  میشه درست بعدشم به اين از.  رفته پیش درست چي همه كه اينجاش تا.  نكن

 : گفتم و كردم هیوا به نگاهي.  رفت بیرون اتاق از دكتر.  نشست لبم روی جوني كم لبخند

  ؟ خوبن ؟ بانو ماه و بابا از خبر چه -

 جاش به.  نیاد امروز گفتم.  داشت كار هم بابا.  بیاد نذاشتم.  زياد نبود خوب بانو ماه حال آره -

 . كه میشناسیش ديگه بابائه.  بهت میزنه سر میاد شب تا گفت خودش البته.  بیاد فردا

 : گفتم و دادم تكون سر

  ؟ شده چي بانو ماه -

 .  نمیتونم میگه نباش نگران میگم هي.  میكنه داغونش داره تو استرس.  نیست مهمي چیز -
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 فكری هچ هیوا نمیدونستم.  بودم دل دو بپرسم میخواستم كه سوالي برای.  انداختم پايین و سرم

 :  گفتم و زدم دريا به و دل حال اين با.  میكنه موردم در

  ؟ خونه بردی و گوشیم. . .  گوشیم -

  ؟ چطور.  آره -

  ؟ كردی خاموشش -

  ؟ میكردم نبايد.  كنم خاموشش گفتي خودت -

 : گفتم دستپاچگي با سريع

 .  كردی كاری خوب.  نه نه -

  ؟ بزني زنگ میخوای كسي به ؟ شده چیزی -

 : گفتم.  كرده شك بود معلوم.  كردم نگاه چشماش توی

 .  نیست مهمي چیز نه -

 انقدر ؟ دبو نگرفته ازش و من سراغ آراد اصال يا ؟ بیمارستانم تو من بود نگفته آراد به دكتر يعني

  . بود افتضاح روحیم.  كردم خفه گلوم تو و بغضم ؟ میزد دوستي از دم فقط ؟ بود معرفت بي

 .  شدم تنها دوباره.  رفت و موند پیشم ديگه يكم هیوا

 : آورد بیرون افكارم از و من صدايي.  برگشت پنجره سمت به نگاهم

  ؟ بیرون اون انگیره هیجان انقدر چي -

 : گفتم.  بود شده خیره بهم و بود ايستاده تخت كنار دكتر.  چرخید صدا سمت به نگاهم

 .  هیچي -

 : گفت و نشست تختم پايین

  ؟ ديگه چیز يا عمله استرس خاطر به ؟ میای نظر به ناراحت انقدر چرا -

 فك میرفت رو چي همه اگه!  بود جانبه دو جاسوسای مثل دكتر به احساسم ؟ میگفتم بهش بايد

 : گفتم و زدم لبخندی.  ببندم و دهنم گرفتم تصمیم ؟ چي میذاشت آراد دست
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 .  ديگه داره نگراني عمل باالخره -

 میدوني.  باشه عمل قضیه فقط دارم شك پنجره به بودی زده زل تو كه اينجوری ولي.  داره آره -

 .  بزني حرف من با میتوني بخوای اگه كه

 .  اتاق اين توی گرفته دلم.  نیست خاصي چیز -

  ؟ محوطه تو بريم هم با میخوای.  نداره كاری اينكه خوب -

 : گفتم و انداختم بهش ناباوری نگاه

 .  خوبه جام همینجا. . .  نه. . .  نه -

  ؟ خوبه.  میزنیم حرف هم با يكمم میريم ؟ میكني تعارف -

 . . .  آخه -

 صندلي میرم وايسا.  اتاق تو باال اين میشدم افسرده بودم تو جای منم.  ديگه نداره اينا آخه -

 .  بیارم دار چرخ

 حمتز به دكترم مريضي بگه نبود يكي.  رفت بیرون اتاق از بزنم حرفي من بذاره اينكه از قبل

 توی بری پاشي مومیايیا عین قیافه اين با داری جرات حاال!  مرگته چه میدوني كه خودت.  میندازی

  ؟ بیمارستان محوطه

 و شتبرگ دار چرخ صندلي يه با دكتر دقیقه چند از بعد.  موندم دكتر منتظر و بیرون دادم و نفسم

 : گفت

 .  صندلي رو بشین بیا میكنم كمكت آروم خوب -

.  شمب جا جابه تونستم سختي به.  كرد كمكم و گرفت و راستم بازوی زير دكتر.  دادم تكون سر

 .  داد حركت رو صندلي و گرفت قرار پشتم دكتر.  صندلي رو نشستم باالخره ولي

 

 ديد از هك كشیدم صورتم توی بیشتر و شالم.  میكرد معذبم نگاها.  گذشتیم بیمارستان راهروی از

 : گفت و نموند پنهون دكتر

 .  باش راحت.  نیست ديگه كس به حواسش كس هیچ اينجا -
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 دار چرخ صندلي.  كرديم حركت بیمارستان درخت و دار پر و باز ی محوطه سمت به.  نگفتم چیزی

 .  میداد تكون آروم و

 بي دستام.  بیام كنار حضورش با راحت كه نبودم صمیمي باهاش انقدر.  میكرد معذبم سكوتش

 . میچرخیدن هم دور هدف

  ؟ برم طرف كدوم از خوب -

 : گفتم.  افتاد بود روم به رو كه راهي دو به نگاهم.  گرفتم باال و سرم

 .  نمیدونم -

  ؟ چپ يا راست داری انتخاب تا دو ؟ میكني سختش چرا -

 : گفت دوباره كه میكردم فكر داشتم

  ؟ چپ يا راست نكن فكر انقدر -

 : گفت دوباره

 .  بگو فكر بدون ؟ چپ يا راست ؟ چپ يا راست -

 : گفتم داشت خنده رنگ ته كه صدايي با و نشست لبم روی لبخندی.  گرفت خندم لحنش از

 .  راست -

 آدم ردنك فكر زيادی.  بگیری تصمیم فكر بدون همینجوری بايد وقتا بعضي.  خوب دختر آفرين -

 .  میكنه ديوونه و

 ممیش ديوونه دارم میكردم احساس واقعا كه بودم كرده فكر انقدر مدت اين.  بود اون با حق شايد

 : گفتم ناخودآگاه.  افتاد بود كرده رشد باغچه توی كه قشنگي صورتي گالی به نگاهم. 

 .  نیستم اتاق اون تو ديگه كه خوشحالم چقدر -

  ؟ نمیاد خوشت ازش ؟ چرا -

 : گفتم و انداختم باال و ام شونه

 .  میگیره دلم بیمارستان توی ولي.  میاد خوشم -
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 : گفت و نشست من روی به رو صندلي روی خودش و داشت نگه و چرخدار صندلي

  ؟ هورام چجوريه خودت اتاق -

 : گفتم و زدم نیشخندی

 .  میمونه قبر عین -

 ! ؟ قبر -

 .  سیاهه جاش همه -

 .  باشه اونجا از بهتر خیلي بايد كه بیمارستان توی اتاقت خوب -

 .  روشنه زيادی -

 ! ؟ بده اين حتما و -

 : گفت.  دادم تكون سر

  ؟ بچرخي محوطه اين تو بیای بازم میخواد دلت -

 ی خونه برعكس.  نداشتم دوست و موندن اتاق توی.  داد دست بهم خوبي حس چرا نمیدونم

 : گفتم و زد برقي چشمام.  بیرون بیام اتاق از مدام میخواست دلم اينجا حاال!  خودمون

 .  خیلي آره -

  ؟ چیه نظرت بچرخیم محوطه توی هم با و دنبالت بیام حدودا همین بعد به اين از میتونم خوب -

 : گفتم تعجب با

  ؟ شما با -

  ؟ داره اشكالي چه مگه آره -

 : گفتم زده خجالت و پايین انداختم و سرم

 .  بشم مزاحم نمیخوام -

  ؟ قبوله پس.  نیستي مزاحم -
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 : گفت و كوبید هم به و دستاش دكتر.  دادم تكون سر تنها

 .  برگرديم كم كم بیا.  بسه امروز واسه ديگه.  خوبه -

 در جلوی.  رفتیم ورودی در سمت به و آورد در حركت به و من صندلي دوباره دكتر.  كردم موافقت

 : گفت دكتر ديدن با كه بود ايستاده مسن نسبتا زني

 .  ديدمتون اينجا خوب چه ساالری دكتر وای -

 : گفت رويي خوش با دكتر

  ؟ دبو خوب بهتون كردم معرفي كه دكتری اون ؟ ديگه ندارين كه مشكلي ؟ خوبین.  مادر سالم -

 : گفت بود سرحال هم حسابي كه پیرزن

 .  ببیني جوونیت از خیر.  بدوم میتونم دونده يه عین -

 هك جايي تا.  گرفت حرف به دكترو دوباره وراجه يكمم بود معلوم كه زن.  زد بهش لبخندی دكتر

 .  برگشت پیرزن سمت به و كرد رها و چرخ و من كل به و شد پرت حواسش دكتر

 هن ديدم كه دوختم دكتر به و نگاهم!  توهمه میگفتم خودم به.  میخوره تكون داره چرخ كردم حس

 : زدم صدا و دكتر آروم.  داشت برم ترس.  میرم عقب يواش يواش دارم واقعا

 . . .  ساالری دكتر. . .  دكتر -

 روی درست صندلي كه شدم متوجه تازه و شد بیشتر چرخ تكونای.  بود گرم سرش حسابي نخیر

 جیغ صدای و ترس با.  كرد حركت چرخ ديگه كه جايي تا و شد بیشتر تكونا.  داره قرار سراشیبي

 : گفتم مانندی

 . . .  دكتر -

 جیغ و بودم بسته و چشمام.  دارم نگه باهاش و خودم و بگیرم رو چیزی كه كردم دراز و دستم

 تداش سرعت با صندلي.  كشیدمش محكم و اومد دستم توی ای پارچه آخر ی لحظه.  میكشیدم

 یغایج و بود بسته چشمام كه همینجوری.  میزد تند تند من قلب و پايین میرفت رو سراشیبي

 : شنیدم و دكتر داد صدای.  میكشیدم بنفش

 .  بگیرمت تا كن ول و روپوشم -
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 .  پايین میرم دارم -

 .  میكشوني خودت با منم داری.  كن باز و چشات دختر -

 .  كنم ولت نمیتونم -

 باز و پلكام آروم و كردم تموم و جیغام.  وايستاده حركت از چرخ ديدم كه اومدم خودم به وقتي

 رومآ شدم شرمنده.  بود ايستاده جلوم پاره و كثیف روپوشي با و بود گرفته و چرخ دكتر.  كردم

 : گفتم

 .  میفتادم داشتم آخه -

 .  مینداختي خودت با داشتي منم بله -

 : گفت و انداخت روپوشش به نگاهي

  ؟ اتاقت برگرديم.  نیست بشو روپوش ديگه روپوش اين -

 حرفي اتاق توی تا برگشت مسیر كل!  بود شده ای سوژه عجب دادم تكون سری زده خجالت

 ماكرد كاری عجب!  دنبالش نمیام عصرا عمرا میگفت دكتر االن.  میمردم داشتم خجالت از.  نزدم

 !  نمیشد ريزی آبرو اينجوری حداقل میشكست پام و دست میفتادم فوقش! 

 : گفتم.  بكشم دراز تخت روی كرد كمكم دكتر

 .  ها شرمنده دكتر -

 .  شد زدن حرف پرت حواسم من حرفیه چه اين -

 : گفت و گرفت رو صندلي دكتر.  بود پايین هنوزم سرم

 .  كن استراحت -

.  دبو گرفته درد گلوم بودم زده جیغ انقدر.  رفت بیرون اتاق از صندلي با دكتر.  دادم تكون سر

 .  آورد لبام روی رو خنده دكتر ی قیافه ياد.  افتادم پیش لحظه چند ی صحنه ياد دوباره
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***** 

 : گفت و گذاشت موهام روی ای بوسه و اومد تختم كنار عمه

 رانته مهبد حاال میگفتم مهسا به مدام.  نداره حد كه بودم نگرانت انقدر.  خوبي كه شكر خدارو -

 اينكه حضم به.  بیايم نشد اينا از زودتر عمه شرمنده ديگه.  بیمارستان بريم تو و من پاشو نیست

 .  بزنم سر بهت بیام بايد نمیاره طاقت دلم گفتم ديگه تهران برگشت مهبد امروز

 : گفت و برداشت بود آورده عمه كه رو گاليي هیوا

 .  كشیدين زحمت بازم.  باشه خلوت دورش داشت دوست هورام خود!  نبوديم زحمت به راضي -

 .  دخترمه عین هورام.  بیام بود وظیفم عمه چیه زحمت -

 دست هم هیوا! ؟ برسه كجا به میخواست تظاهر همه اين با.  دوختم صورتش به و سردم نگاه

 : گفت و اومد نزديكم مهسا.  میكرد كنترل خوب و خودش ولي نداشت من از كمي

  ؟ نداری كه درد -

 .  بهترم خیلي االن نه -

 .  شكر خدارو -

 : گفت عمه.  شدن اتاق وارد پوپك و مهبد و شد باز هم از ای تقه با در.  گذشت لحظه چند

  ؟ كردی پارك و ماشین -

 : فتگ بود لبش روی كه لبخندی با!  شد مچاله قلبم.  اومد تختم سمت به و داد تكون سری مهبد

 .  دادی عمل به تن باالخره -

 : گفتم خجالت با و انداختم پايین و سرم.  نشست لبم روی محوی لبخند

 .  شدم مجبور.  ديگه آره -

 میشد باعث بود افتاده بینمون مدت اين كه ای فاصله.  میكشیدم خجالت مهبد از چرا نمیدونستم

 .  باشم نداشته باهاش و قبل راحتي احساس

 : گفت فشرد و دستم دوستانه و اومد جلو پوپك
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 .  میشي خوب میدونم من.  كني عمل گرفتي تصمیم فهمیدم وقتي شدم خوشحال خیلي -

 ليو نمیومد بدم ازش اينكه با.  كشیدم بیرون دستاش بین از و دستم آروم و كردم تشكر ازش

 و مهبد و اون وقتي.  كنم حفظ باهاش و فاصلم میدادم ترجیح.  نمیكردم راحتي احساس زيادم

 : گفت نداشت قرار و آروم انگار كه عمه.  مینداخت چنگ دلم به بدجوری حسادت میديدم هم كنار

 .  اصفهان پاش يه.  تهرانه پاش يه.  بود درگیر همش روز چند اين منم مهبد -

 : گفت بابا

 ؟ چرا -

 : گفت بود گرفته قرار صحبتشون طرف حاال كه مهبد

 ارایك دنبال.  بمونم اونجا قراره سالي چند.  اصفهان بشم منتقل شركت طرف از قراره راستش -

 .  اونم

 : گفت غمزده نگاهي با عمه

 هآخ.  كن راضیش شما داداش.  نمیده حرف به گوش.  بمون جا همین نكن قبول میگم بهش هي -

 .  دارم و پسر دونه يه همین فقط من

 عمه داشتم شك خودمم.  دوخت من به و نگاهش زمان هم و انداخت عمه به مشكوكي نگاه هیوا

 !  كنه نصیحت و مهبد بابا كه بود اومده بیشتر.  بیمارستان بیاد پاشه من خاطر به

 : گفت عمه به رو بابا

 و خوب و بد خودش ديگه.  میده انجام باشه صالح به كاری.  نیست بچه ديگه كه مهبد -

 .  میزنن سر بهت میان.  نیست راهي تهران تا كه اصفهان تازه.  میده تشخیص

 : گفت و كرد نازك چشمي پشت عمه

 تو همینجا میتونه وقتي ؟ چي كه كنم جاده اسیر و بچم.  نداشتم انتظار ديگه تو از.  داداش!  وا -

  ؟ باشه تهران

 : گفت بود عمه رفتارای گر نظاره لبخند با لحظه اون تا كه مهبد

 . هورام ديدن اومديم االن.  كن بس خواهشا.  زديم و حرفامون ما مامان -
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 و ماعصاب بدجور عمه جیغ صدای.  كشیدم راحتي نفس.  شد ساكت مهبد حرف اين با باالخره عمه

 .  میريخت هم به

 اين و.  میومدن هم به چقدر.  بود بهشون نگاهم.  ايستاد كنارش و رفت مهبد سمت به پوپك

 تركم اونجوری!  بود ناجور ی وصله يه پوپك حداقل كاش.  میكرد ناراحتم بیشتر كه بود چیزی

 حتنارا بود كنارش كه پوپك ديدن از بازم ولي بودم بريده دل مهبد از اينكه با.  میكردم حسادت

 دمیپرسی مدام كه بانو ماه به درستي جواب كردم سعي و گرفتم ازشون و نگاهم زور به.  میشدم

 .  بدم نه يا میخورم چیزی

 ربدت همه از.  میكرد كالفم داشت شلوغي اين.  بود گرفته و اتاق ای همهمه و میزد حرفي كس هر

 !  كنه پشیمون رفتن از و مهبد میخواست ازش مدام كه بود بابا به عمه اصرارای

 : گفت و اومد اتاق توی بخش پرستار

 .  بذارين تنها و بیمار لطفا.  تمومه مالقات وقت -

 رفت نبیرو اتاق از و بوسید و سرم تصنعي حالتي با دوباره عمه.  كشیدم راحتي نفس حرف اين با

 : گفت و اومد تخت نزديك مهبد.  دنبالش به هم مهسا. 

 و تدرس تصمیم يه روزی يه نمیشد باورم اصال.  كني عمل گرفتي تصمیم كه خوشحالم واقعا -

 .  ببینم ازت منطقي

 : گفت دوباره.  بشینه لبش رو لبخندی شد باعث كه كردم اخم

 .  بشي ديگه هورام يه و بیرون بیای بیمارستان از سالم امیدوارم -

 : گفتم و زدم لبخند

 .  مرسي -

  . كردم خداحافظي دوستانه باهاش ولي شد جمع ناخودآگاه لبخندم.  گرفت قرار كنارم هم پوپك

 .  شدم تنها دوباره و كردن خداحافظي ازم هم بقیه و بابا.  بود شده خلوت نسبتا اتاق
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 صفحه چند و برداشتم و رمان اولین.  بیاره كتاب تا چند برای بودم گفته هیوا به كه شكر خدارو باز

 از مداشت خبر كه جايي تا ؟ اصفهان بره میخواست چرا.  بود مهبد پیش فكرم.  خوندم سرسری رو

 : كردم زمزمه خودم با و انداختم باال ای شونه.  بود راضي تهران توی كارش وضع

 .  میفتم فكرش به كمتر و دورم ازش اينجوری.  بهتر -

 ليو بود گذشته ساعت چند نمیدونم.  شدم كتاب خوندن مشغول و دادم بیرون صدا پر و نفسم

 : پروند جا از و من دكتر صدای.  بود شده غرق كتاب توی بدجور

  ؟ شدی غرق انقدر كه میخوني چي -

 : گفتم.  بود كرده شلوارش جیب توی و دستش و بود ايستاده در كنار.  آوردم باال و نگاهم

 .  ببخشید.  اومدين نشدم متوجه -

 .  قرارمون طبق.  گردش ببرمت اومدم -

 : گفتم و نشست لبم روی لبخندی

 ! ؟ بخورم قِل بیمارستان پايین تا من و كنین ول و چرخ دوباره كه -

 : گفت و خنديد دكتر

  ؟ حاضری.  باشه چرخ به حواسم میدم قول و بار اين ديگه نه -

 احساس میگذشت چي هر.  نشستم دار چرخ صندلي روی دكتر كمك با دوباره.  دادم تكون سر

 در تربیش البته.  بزنم حرف باهاش میخواست دلم هم طرفي از.  میكردم پیدا بهش نسبت بهتری

 دبو شده تموم نشده شروع رابطمون اينكه از.  بدونم چیزا خیلي ازش میخواست دلم.  آراد مورد

 ردممیك احساس قلبم توی خاصي ی عالقه بهش نسبت.  بود گنگ برام آراد.  نداشتم خوبي حس

 اون.  نه ولي.  بگیرم خبر من بود منتظر شايدم.  بودم دلخور بود نگرفته ازم خبری اينكه از ولي

 .  میگرفت خبر ازم میخواست اگه.  بود كرده وحشت قیافم ديدن از كه بود

 كرف بد چیزای به كمتر میشد باعث میكرد تعريف خاطره.  میكرد شوخي.  میزد حرف مدام دكتر

 .  كنم
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 فكر دوباره رفت بیرون اتاقم از دكتر اينكه محض به.  بود 7 حدودای ساعت برگشتم اتاق به وقتي

 هك بودم شده آدمي مثل.  كنم آنالیز و احساساتم بودم تونسته تازه.  آورد هجوم مغزم به خیاال و

.  ودب برگشته بد احساسات تموم دوباره.  پايین افتاد چشمام از اشك قطره تا چند.  شده زده پس

 ! ؟ دارم حالي چه من بدونه نمیخواست حتي يعني

 : میگفتم وار زمزمه خودم با.  خوابیدم تخت روی باز طاق.  گرفتم چشمم از و اشك های قطره

 اشتباهي بهش خودم.  بود لشگر سیاه يه زندگیم تو اون.  نداشت و ارزشش.  نكن فكر بهش -

 .  كنم بیرونش زندگیم از بايد.  بزنم خطش بايد.  بودم داده و اول نقش

 شونش چهار هیكل و بلند قد وقتي.  میفتادم مردونش و داشتني دوست ی چهره ياد وقتي ولي

 نداشتنش خاطر به میخواست دلم.  میكردم فكر شوخیاش و حرفها به وقتي.  میومد ذهنم توی

 زا آرادم نبود درد طرف يه از عمل درد.  بودم افتاده گیر كه سختي شرايط اين توی اونم!  بمیرم

 تربیش ی عالقه.  میكرد ثابت و دوستیش میومد كاش حداقل.  میكرد ديوونم داشت ديگه طرف

 .  نخواستیم

  " ؟ گفتي اينو چي واسه ؟ بیشتر ی عالقه " گفت سرم توی صدای

 هب جوابي.  نبودم روراست خودم با خودمم انگار.  پريدم جا از باشن گرفته و مچش كه كسي مثل

 : گفتم وار زمزمه.  بستم و چشمام و چرخیدم راست پهلوی به.  ندادم موذی صدای اين

 .  كنم فكر كس هیچ و چیز هیچ به نمیخوام -

***** 

 الدنب اتاق ديوار روی میديد رو چیزی تاريكي توی زحمت به كه چشمايي با.  پريدم خواب از يهو

 15 یرو ها عقربه!  يافتم و ساعت باالخره.  بود برده خوابم كي نمیدونستم خودمم.  گشتم ساعت

 .  بودن مونده

 و پلكام دستام با.  كشیدم دراز باز طاق و زدم غلتي ؟ پريدم ناز خواب از موقع اين چرا لعنتي اَه

 بخوابم تا دادم فشار هم روی و پلكام دوباره.  میكرد عادت تاريكي به داشت چشمام.  دادم ماساژ

 . نداشت فايده انگار. 

.  نكردم باز و چشمام.  میزنه سر بهم شبا كه پرستاريه همون بازم حتما.  اومد اتاق در صدای

 !  بود رفتم دست از خوابِ بود مهم كه چیزی االن میرفت میزد سر میومد
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  ؟ هبرگشت شده پشیمون نكنه ؟ بود كي يعني.  شدم كنجكاو.  نشنیدم و پرستار پای صدای

 " ؟ چیزا اين مهمه مگه بخواب بگیر تو "

 ی ايهس گردوندم و چشمم.  دادم تشخیص و باز نیمه در اتاق تاريكي توی.  كردم باز نیمه و پلكم

 و شد بسته در كردم باز و چشمام تا ؟ بیرون میرفت يا تو میومد داشت.  ديدم در كنار و مرد يه

!  بود مرد يه.  رفت هم تو اخمام.  كرد بیرون اتاق از و بود كرده نفوذ اتاق به در الی از كه نوری

  ؟ داشت چیكار من اتاق تو ولي.  میگفت اينجوری كه اش سايه

!  بود شده آمیز اسرار جديدا چقدر 15 ساعت اين.  بود 15 خورد چرخ ساعت روی دوباره نگاهم

 ! ؟ میره و اتاقم دم میاد يكي 15 ساعت راس شب هر كه تصادفه يه يعني

 !  مرده بودم فهمیده بود افتاده اتاق توی كه ای سايه روی از حاال كه مخصوصا.  بودم كالفه

 كه چقدر هر حاال.  كیه 15 ساعت ی سايه اين میفهمیدم كه باالخره.  بستم و پلكام و كردم پوفي

 !  كنه قايم ازم و خودش میخواد

 

  هشتم فصل

 رو صدايي هیچ ؟ بیام بیرون اتاق اين از سالم من میشه ؟ بره پیش درست چي همه میشه يعني

 صدای بود شده خشك روشون چشمام.  میديدم و بود سقف به كه چراغايي فقط.  نمیشنیدم

 اتاق در به لحظه هر.  بودم خودم فقط ترسناك راهروی اون توی انگار.  میپیچید گوشم توی نفسم

 مكمك بار يه همین فقط.  كشیدم عمیق نفس تا چند و بستم و چشمام.  میشدم تر نزديك عمل

 !  بار يه همین.  كن

 بي دستام.  بودم بغض از پر.  كردم باز و چشمام.  پايین خورد سُر چشمام از اشك ای قطره

 . خوابیدم عمل اتاق تخت روی!  شد پوش سبز اتاق وارد تختم باالخره بودن افتاده كنارم حركت

 برای تا بستم و پلكام دوباره.  بودم شده غرق خودم افكار توی.  بود محو برام صداها هنوزم

 چرا.  بود آراد لبخند بود سرم توی لحظه اون كه چیزی تنها ولي.  بخوام كمك خدا از بار آخرين

 تمیخواس انگار.  نرفت ولي بزنم پسش ذهنم تو از خواستم.  كردم اخم ؟ میكردم فكر بهش االن

 دآرا.  شنیدم و اطرافم صداهای دوباره.  شدم آروم چون.  شد موفقم.  كنه دلگرمم لبخندش اون با
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 شیدك بیرون افكارم از و من صدايي.  ترشد غلیظ اخمم.  بیرون میرفت سرم توی از داشت كم كم

: 

 ؟؟ همه تو انقدر اخمات كه میكني فكر چي به -

 : گفتم و كشیدم عمیقي نفس.  كردم باز و اخمام.  بود بیهوشي مسئول.  كردم باز و چشمام

 .  هیچي -

  ؟ ای آماده -

 .  بیهوشي برای كردم آماده و خودم.  بستم و چشمام و دادم تكون سر

***** 

 عمل اتاق از كه میشد ساعتي چند.  میكرد معاينه و پوستم داشت و بود هم توی اخماش دكتر

 : گفت نگراني با هیوا.  بودم اومده بیرون

  ؟ دكتر شده چیزی -

 : گفت و اومد جلوتر بابا.  میزد تند تند سینم توی قلبم.  بود ساكت هنوزم دكتر

 .  بگین بهمون شده چیزی اگه دكتر -

 دهش تموم عملم كه وقتي از بیچاره زن پیر.  چرخوندم بانو ماه سمت به و گرفتم دكتر از و نگاهم

 .  میگفت ذكر لب زير و میچرخوند و تسبیحش مدام و بود خودش تو بود

 تو چي نمیفهمیدم.  بخونم و ذهنش میخواستم.  دوختم دكتر هم در اخمای به و نگاهم دوباره

 هب و خودش محكم قلبم.  كن باز و اخمات.  رفته پیش خوب چي همه كه بگو.  دكتر بگو.  سرشه

 .  میكوبید سینم

 : گفت و انداخت هیوا و بابا به نگاهي.  برداشت معاينه از دست دكتر باالخره

 .  ستنی معلوم هیچي هنوز.  بگیره پیوند كه بمونیم منتظر بايد ولي.  بود خوب خیلي عملش -

 : گفت بود باريدن ی آماده لحظه هر انگار كه چشمايي با هیوا

  ؟ بزنه پس و پیوند داره احتمال ؟ دكتر چي يعني -
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 تنمیتونس نه بستم و چشمام!  بشه خراب سرم رو آرزوهام كاخ تا بود كافي هیوا حرف همین انگار

 قعیتوا نمیتونست نه.  باشم امیدوار بودن گفته همه.  میشم خوب بودن گفته همه.  باشه واقعي

 .  نمیتونست.  باشه داشته

 ومدمی در زحمت به كه صدايي با دكتر.  بود كرده تار و چشمام اشك نم.  كردم باز و چشمام كالفه

 : گفت

 . . .  اگه.  ببینید خوب.  تهراني خانوم باشین آروم -

 : گفت و كرد جا جابه بینیش روی و عینكش

 . . . بشه هم اينجوری وقت يه اگه -

 : گفتم اشك و بغض از پر صدايي با

  ؟ نمیشم خوب يعني -

 و كامپل.  چشماش توی میزد موج افسوس و امیدی نا و دلسوزی.  برگشت سمتم به نگاهش دكتر

 : گفت و اومد سمتم به هیوا.  شد سرازير اشكام و بستم

 یچيه هنوز.  باش آروم عزيزم.  باشه راهي شايد بده توضیح دكتر بذار.  نكن گريه برم قربونت -

 .  نیست معلوم

 : گفت.  اومد سمتم به دكتر

 نگفتم مگه ؟ امیدوار دوباره و بشي امید نا بايد بارها نگفتم مگه ؟ دادی دست از و امیدت چرا -

  ؟ باشه خوب روحیت حسابي بايد زياده عمالت

 : گفت و زد لبخند دكتر.  دادم تكون سر گريه میون

 كه هست احتمالش طرفیم از.  بده جواب پیوند هست احتمالش.  كن پاك اشكارو اين پس -

 مانز پیوند به بايد ولي.  بوديم راضي خیلي جراحي تیم و من.  بود خوب خیلي عملت.  نده جواب

  ؟ متوجهي.  كرديم عملت تازه االن.  داد

 : گفتم بغض با.  بود كرده ترم آروم حرفاش.  دادم تكون سر دوباره

  ؟ بشم خوب كه هست احتمالش يعني -
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 .  نباش نگران.  خوب دختر آره -

 داشت راراص هیوا.  رفت دكتر.  بود ترسیده من مثل اونم انگار.  كشید راحتي نفس گوشم كنار هیوا

 فتگ باالخره ولي میكردم مخالفت مدام. بندازمش زندگي و كار از نمیخواست دلم.  بمونه پیشم

 عوض.  رفتن همگي مالقات ساعت از بعد.  كردم قبول ناچارا.  پیشم برمیگرده شب و خونه میره

 .  بودم مرده بار چند مدت اين توی میكردم احساس.  بود افتضاح روحیم

 بدبختي با.  بخورم هوا محوطه توی و بیرون برم میخواست دلم.  نداشتم قرار و آروم تخت روی

 : گفت رويي خوش با.  زدم صدا رو پرستارا از يكي

  ؟ میخوای چیزی ؟ عزيزم جانم -

 .  میكنم خفگي احساس.  بگردم يكم بیمارستان ی محوطه توی كنین كمكم میشه -

 .  نه يا میده اجازه دكترتون نمیدونم -

 .  دقیقه چند فقط میكنم خواهش -

 : گفت و انداخت ملتمسم صورت به نگاهي پرستار

 .  دقیقه 15 فقط ولي باشه -

 و نمبشی روش كرد كمكم.  برگشت دار چرخ صندلي با و رفت پرستار.  دادم تكون سری خوشحال

 راهروی نزديك.  بودم رفته فرو صندلي توی خورده سر و مغموم.  رفتیم بیرون اتاقم از بعد

 جكاوكن.  میزد حرف كسي با داشت انگار.  شنیدم رو ساالری دكتر آشنای صدای كه بوديم خروجي

 بود كرده كمكم كه پرستاری به رو پرستارا از يكي قبلش ولي.  ببینمش تا برگردوندم و سرم شدم

 : گفت

.  تمكش و خودم.  نمیكنم پیدا و مريض اين رگ میكنم كار هر.  بیا دقیقه يه ؟ تو كجايي سارا -

 .  میاد در جیغش داره ديگه

 .  وايسا خب خیلي ؟ نگرفتي ياد و كردن پیدا رگ يه هنوز تو -

 : گفت من به رو بعد

 ؟ كني صبر میتوني دقیقه چند عزيزم -
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 . حتما -

 . بچرخونم دكتر سمت و سرم كه بودم كرده پیدا فرصت حاال.  شد جدا ازم لبخند با پرستار

 كشیدم سرك ستون پشت از.  نمیشدم ديده همین برای و بود ستونا از يكي پشت درست صندلیم

 اهاشب كه كسي به نسبت خوبي ديد زياد ولي ديدم رو ساالری دكتر اول.  بود خلوت تقريبا راهرو. 

 زا بود جلوم كه تصويری ديدن با.  دادم تكون يكمي زحمت به رو صندلي.  نداشتم میزد حرف

 !  باشه حقیقت نداشت امكان.  خیال يا خوابه يا اين.  بود زده خشكم تعجب

 

 شده خیره آراد به سكوت تو و بود هم تو اخماش دكتر.  بود ايستاده دكتر روی به رو درست آراد

 انتظار همه اين از بعد.  لرزيد قلبم. كرد فرو پشتش پر موهای توی زمان هم و دستاش آراد.  بود

 و اومدم بیرون خیاالتم و فكر از دكتر صدای با ؟ بود اومده من خاطر به.  بودمش ديده باالخره

 : بشنوم بهتر و صداشون تا كردم تیز گوش

  ؟ بودی كجا -

 : گفت بود معلوم صداش توی از كامال كه ناراحتي و آروم صدای با آراد

 .  بودم شركت -

 .  شدی كاری كه میبینم -

 : گفت و انداخت دكتر به ای كالفه نگاه آراد

 .  میدوني بهتر و روزم و حال خودت.  نشو مسخره -

 : گفت و زد روش به پوزخندی دكتر

 !  میكنه دعات باباتم.  كرد كاری تورو حداقل نداشت كه ای فايده هر ماجراها اين -

 : گفت میشد بلند داشت كه صدايي با آراد

  ؟ كني بس میشه -

 دوباره و رفت راه قدم چند.  شد تر آروم يكم هم آراد.  موند ساكت ولي شد تر غلیظ اخمش دكتر

 : گفت.  برگشت اولش جای سر
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  ؟ خوبه -

  ؟ میگفت و من يعني.  بود شده تر تند ضربانش من قلب.  كرد مكث دكتر

  ؟ برات داره هم فرقي ؟ بگیری جوابي چه داری انتظار -

 : گفت حالت همون توی و بست و چشماش آراد

  ؟ خوبه.  بده و جوابم.  خرابه حالم حسام -

 : گفت و كشید عمیقي نفس دكتر

 الح ولي.  هست امیدواری جای كه بگم میتونم میشه مربوط من به جسمیش وضع كه جايي تا -

 . . .  روحیش

 : گفت و كشید عمیقي نفس.  كرد مكث دكتر

 . . .  افتضاح میفهمي.  افتضاحه روحیش حال -

 : گفت و دوخت دكتر به و نگاهش آراد

 .  منه تقصیر اين حتما -

 : گفت و شد بُراق آراد طرف دكتر

  ؟ لعنتي كیه تقصیر پس -

 : گفت.  زد قدم كالفگي با دوباره آراد

 .  میگفت و چي همه بايد خودشه تقصیر -

 كترد ؟ نكردی ولم همین خاطر به مگه.  میشد االن مثل دوباره كه میگفتم بهت اگه.  كردم بغض

 : گفت

 تاب و آب با برام و چي همه اومدی كه پیش سال 1.  بودم داده رو هشدارا اين ی همه بهت -

.  نیست وممعل هیچي اينترنت توی گفتم بهت ؟ كجاست ؟ كیه دختره اين ببین گفتم كردی تعريف

 اينارو . خودت به نكن وابسته اونم و نشو وابستش الكي.  راهیه بد میری داری كه راهي اين گفتم

  ؟ نگفتم يا گفتم
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 : گفت و دوخت سقف به و نگاهش آراد

 .  گفتي -

 : گفت و داد تكون سری دكتر

 كهت اخالقش گفتي.  نكرده جذبت اينجوری دختری هیچ حاال تا گفتي.  اومده خوشم ازش گفتي -

  ؟ گفتي اينارو يادته. 

 : گفت.  كشید صدايي پر نفس و بست و پلكاش دوباره.  كرد مكث آراد

 .  گفتم يادمه آره -

 رابطه گفتم.  بشیا پشیمون كه نكن كاری يه بعدا.  نمیدوني دختر اين از هیچي تو گفتم بهت -

 با كس هر كوفتي مجازی دنیای اين توی گفتم.  میشه ختم جاها همین به آخرش مجازی های

  ؟ منگفت يا گفتم.  میكنه قايم ازت پشت اين رو چیزی يه داره گفتم.  داره فرق هست كه چیزی

 : غريد بار اين عصبي آراد

  ؟ كني بس میشه. . .  گفتي ، گفتي ، گفتي -

 هي توی باال االن میگفتي خوبیاش از همه اين كه دختری اون.  كنم بس نمیشه.  من برادر نه -

 خوردش داره تو كارای ديگه طرف از طرف يه از سنگین عمل اين.  میشه نابود روحش داره اتاق

.  باشه عمل واسه نمیتونه افسردگیا و ناراحتیا اين ی همه.  میفهمم و حالش.  دكترشم من.  میكنه

  ؟ كشید چي بعدش بدبخت اين نديدی ؟ رفتي كه رفتي ؟ كنم بس چي واسه پس

 آراد . كنم گريه خون میخواست دلم.  افتادم مدتم اين ناراحتیای ياد.  كرد باز راه گونم روی اشكام

 : گفت

 آره ؟ قديمم آراد من.  كن نگاه و من ؟ حالم اونه از بهتر من.  داشتي خبر من روز و حال از كه تو -

 ؟

 : گفت و داد تكون تاسف ی نشونه به سری دكتر

 .  بود بهتر باهاش رفتارت بودی اگه.  نیستي قديم آراد توام نخیر -

 . كنم قبول كه میخواستم زمان فقط من -
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 : گفت عصبي دكتر

  ؟ كني قبولش تونستي ؟ شد چي خوب -

 ديوار به.  بود كرده سكوت.  نگفت چیزی آراد ولي.  میزد گنجشك مثل قلبم.  شد تر تیز گوشام

 : گفت دكتر.  زد تكیه بیمارستان

 وت ؟ بود پوشالي حرفات توام پس ؟ زد ذوقت تو صورتش ؟ بود زشت خیلي حقیقت ؟ شد چي -

 هب احمق ؟ آراد اون پس شد چي.  معرفتي آخر میشد ادعات ؟ داری فرق پسرا همه با میگفتي كه

  ؟ میكني چیكار گناه بي دختر اون با داری ببین.  بیا خودت

 ؟ تهس كه چیزی برای بشم آماده نذاشت ؟ نگفت بهم رو هیچي كه اونه گناه بي ؟ اونه گناه بي -

 تو ؟ نداد فريبم سال 1 ؟ نكرد بدی من حق در اون ؟ چي اون ولي.  پستم من.  معرفتم بي من آره

 گود بیرون.  حفظم از من رو میزني داری كه حرفايي اين حسام آقا ؟ وجدانم صدای شدی

 .  نده شعار من واسه الكي وايسادی

 .  شده پوك مغزت تو -

 .  نمیكردی رفتار اين از بهتر بودی من جای خودتم -

 : زد فرياد تقريبا دكتر

 .  نمیرفتم رفتي تو كه راهي اين تو اصال.  نمیكردم كارا اين از اصال بودم تو جای اگه من -

 : گفت.  بود شده تر آروم دكتر.  میزد قدم كالفه و عصبي آراد

  ؟ بزني سر بهش میخوای -

 رادآ!  نمیخواست و من اون!  نه كه معلومه.  نشنون و هقم هق صدای تا گرفتم دهنم جلوی و دستم

 : گفت و برگردوند دكتر سمت به و صورتش

 .  نمیدونم فعال.  نمیدونم -

  ؟ اينجا اومدی چي برای پس -

 : گفت تر كالفه

 .  نمیدونم اونم -
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 : شكست رو راهرو سكوت و آورد خودم به و من پرستار صدای.  بگه ای ديگه چیز خواست دكتر

  ؟ بريم شد تموم كارم عزيزم خوب -

 .  شد كشیده پرستار صدای سمت به و شد هوشیار دكتر و آراد نگاه

 

 : شكست رو راهرو سكوت و آورد خودم به و من پرستار صدای

  ؟ بريم شد تموم كارم عزيزم خوب -

 حاال و خورد سُر پرستار روی از.  شد كشیده پرستار صدای سمت به و شد هوشیار دكتر و آراد نگاه

 : گفت و برداشت سمتم به قدمي اومد خودش به زودتر دكتر.  میكردن نگاه من به جفتشون

 .  بیای بیرون تختت از نداشتي اجازه.  داشتي عمل تازه تو ؟ بیرون اومدی اتاقت از چرا تو -

 : داد جواب من جای به پرستار

 .  دقیقه ده گفتن ولي.  گفتم بهشون دكتر -

 خودم باالخره.  بود مونده آراد مات ی چهره روی نگاهم من ولي كرد پرستار به سفارشاتي دكتر

 : گفتم پرستار به ضعیفي صدای با.  جلو نیومد حتي انداختم پايین و سرم

  ؟ اتاقم تو ببرين منو میشه -

 .  عزيزم آره -

 نگاه و آراد چشمي زير.  نخورد تكوني و ايستاد جاش سر دكتر.  داد تكون رو صندلي پرستار

 اهاشب نمیتونم االن. . .  نه االن.  باال رفت ضربانش قلبم.  برداشت سمتم به قدم چند.  میكردم

 و كرد شُل و قدماش آراد.  بوديم رسیده آسانسور در به.  گرفتم دندون به و لبم. . .  شم رو به رو

 با.  باشه بعدا بشه زده قراره هم حرفي اگه میدادم ترجیح.  كشیدم راحتي نفس.  ايستاد جا همون

 اونجا من كه بودن نیاورده خودشونم روی به اصال.  كردم پاك و گونم روی اشكای دست پشت

 . . .  شنیدم و حرفاشون ی همه كه.  بودم

 قدران.  كردم تكرار خودم برای و حرفاشون و بستم و چشمام.  خوابیدم تخت روی پرستار كمك با

 .  خونه برم میخواست دلم.  بريزم براشون كه نداشتم اشكي ديگه كه كردم تكرار
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 : گفت و تو اومد هیوا.  شد باز اتاقم در

  ؟ بیدار يا خوابي -

 : گفتم گنگ و گیج

  ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 .  پیشت میام شب میرم كه گفتم -

 : گفت و گذاشت جلوم و بود دستش كه ظرفي هیوا.  نگفتم چیزی.  بودم افتاده يادش تازه

 .  پخته چي برات بانو ماه ببین -

 .  نیست گشنم -

  ؟ باشه محبوبت غذای اگه حتي -

 .  نذار سرم به سر هیوا -

  ؟ شدی غرو غر ؟ باز شده چي -

 : زدم فرياد گريه و بغض از پر صدايي با و كشیدم سرم روی رو پتو

 .  ندارم حوصله میگم.  ديگه بسه -

 توپ هیوا.  بودم كرده خالي بدبخت هیوای سر داشتم ناراحتي چي هر.  كرد سكوت لحظه چند هیوا

 : گفت پايین آوردش و كشید دستم از آروم رو

 .  عزيزم باش آروم تو.  نمیگم هیچي.  خب خیلي -

 یواه تقصیر تازه.  میرفتم در كوره از زود چقدر.  شدم شرمنده خودم از مهربونش لحن شنیدن با

 .  بود خودم تقصیر اينا ی همه ؟ بود چي

 تگذاش اتاق كنار كوچیك يخچال توی رو بود داده بانو ماه كه غذايي ظرف و شد بلند جاش از هیوا

 : گفتم.  كنم ناراحت رو هیوا نمیخواست دلم.  گرفتم دندون به و لبم. 

  ؟ بود خبرا چه -

 : گفت و چرخوند سمتم به و سرش هیوا
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 هواس نمیدونم واقعا.  اصفهان رفته دوباره خدا بنده.  پرسید و حالت زد زنگ مهبد.  نبود خبری -

 .  میره داره چي

 : گفت مكث يكم از بعد هیوا.  نگفتم چیزی

  ؟ نداری كه درد -

 .  حالم خوبه نه -

 خیره من روی نگاهش.  نشست و رفت بود اتاق كنار كه راحتي سمت به و داد تكون سری هیوا

 : گفت.  موند

 ؟ بزنه سر بهت نیومد ديگه دكتر -

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 . میكنه معاينم صبح فردا.  بیاد نكنم فكر.  نه -

 : گفت دوباره و داد تكون سر هیوا

 .  بخواب ای خسته اگه -

 : گفتم و كشیدم آهي

 .  نیستم خسته نه -

  ؟ كردی چیكارا رفتیم ما -

 : گفتم گرفتم و اشكام ريزش جلوی.  افتادم آراد ياد دوباره

 .  گذروندم اتاقم تو و بقیش.  بودم بیمارستان ی محوطه تو يكم هیچي -

 : تگف و رفت كیفش سمت به هیوا.  كردم باز دوباره و بستم و چشمام.  نگفت چیزی ديگه هیوا

 .  میخونم كتاب يكم من -

 نسبتا اقات.  بگم چیزی كه نمیتونستمم يعني.  بزنم حرفي نمیخوام كه فهمید.  دادم تكون و سرم

 خوندمی كتاب و بود نشسته روش هیوا كه مبلي باالی دقیقا كه كوب ديوار يه جز به و بود تاريك

 .  نبود روشن ای ديگه چراغ داشت قرار
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 ده ساعت ی سايه همون دوباره.  گشت ساعت روی به سريع نگاهم.  شد باز آرومي به اتاق در

 وارد يكي كه بودم منتظر لحظه هر.  دوختم در به و نگاهم چشمي 4!  بود شده پیدا كلش و سر

 داييص در كه جوری.  شد بسته سريع بعد و شد باز نیمه تا در ولي.  بشناسمش من و بشه اتاق

 : گفتم هیوا به رو.  نداد

 .  بود كي ببین بدو هیوا -

 : گفت تعجب با هیوا

 ! ؟ بود كي كي -

 : گفتم گرفت حرصم

 .  كرد باز و اتاقم در االن كي ببین برو پاشو -

  ؟ شدی توهمي كه نیومد اتاقت توی كسي -

 .  ديگه رفت اَه.  كن نگاه برو تو -

 : گفت و بست و در هیوا.  كشیدم نفسي كالفه.  كشید بیرون سركي و شد بلند جاش از هیوا

 . نبود كسي كه گفتم -

 .  پاشو میگم بهت هي.  میره طرف كه معلومه عالي جناب كردن پیچ سوال همه اون با -

 : گفت و انداخت بهم مشكوكي نگاه هیوا

 .  انگار شدی توهمي ؟ ندادن بهت كه خاصي داروی يا مسكن -

 .  پاشو میگم بهت هي.  زدی توهم خودت -

 .  بزنه سر بهت خواسته بوده پرستارا از يكي حتما.  داره اهمیت چقدر مگه.  حاال خوب خیلي -

  ؟ تو نیومد چرا پس -

 .  اومده پیش براش كاری حتما خوب -

 : گفتم و دوختم بهش و حرصم پر نگاه

 .  اتاقم تو میاد 15 ساعت سر بیمارستانم تو من وقتي از هست كه كي هر -
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 . . .  حتما خوب -

 .  میارم سرت باليي يه كه پرستاره نگو -

 : گفت و آورد باال تسلیم ی نشونه به و دستاش هیوا

 .  رسب بازيت آگاه كار به توام.  میخونم و كتابم میشینم اصال.  تسلیمم من.  بابا خوب خیلي -

 مك.  اتاق تو میومد كاش ؟ رفت چرا پس.  میمردم فضولي از داشتم من ولي داد لم مبل روی هیوا

 !  میترسوند و من 15 ساعت جريانات اين داشت كم

 

***** 

 از واسمح اينكه برای ولي نمیزد دل به چنگي داستانش.  میخوندم رمان و بودم زده تكیه بالشم به

 اتمالق ساعت گفت.  بود رفته پیشم از زود صبح هیوا.  بود خوب بشه پرت اطرافم و دور اتفاقات

 .  بدوزم در به و كنم بلند كتاب روی از و سرم شد باعث كه خورد در به ای تقه.  برمیگرده

 ذاشتن دكتر كه بشینم صاف كردم سعي.  شدن اتاقم وارد پرستار يه با ساالری دكتر و شد باز در

 خبر چي همه از كه حاال.  میكردم دوری دكتر چشمای به كردن نگاه از.  موندم حالت همون توی و

 .  بزنم حرف و بگیرم گرم باهاش سابق مثل نمیتونستم داشت

 شد همعاين مشغول و زد كنار و صورتم روی پانسمان بود هم تو كه اخمايي با و اومد سمتم به دكتر

 : گفت پرستار به رو.  میشه تر دمغ لحظه هر میكردم احساس.  بود جدی و سخت نگاهش. 

 .  اينجا بیان كنن پیج و افشار دكتر بگید لطفا خانوم -

 .  دكتر چشم -

.  یزدم چنگ دلم به نگراني و استرس ؟ كنن پیج چي برای و افشار دكتر.  شد خارج اتاق از پرستار

 ديگه كمي دكتر.  نگیرم خوبي جواب میترسیدم.  نپرسیدم چیزی منم.  نكرد باز لب از لب اما دكتر

 .  كرد معاينه و پوستم

 : گفت ساالری دكتر به رو و شد اتاق وارد سريع قدمهای با افشار دكتر

  ؟ كردی پیج و من ؟ جوون شده چي -
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.  یزدم تند تند قلبم.  باشه داشته حضور هام جراحي توی بود قرار كه بود اخالقي بد مرد پیر همون

 : گفت و رفت كنار ساالری دكتر.  بود گردش در افشار دكتر و ساالری دكتر بین نگاهم

 .  كنین معاينه و پوست لطفا -

 ايستاد تختم كنار.  زد چشمش به و عینكش و انداخت دكتر پكر صورت به دقیقي نگاه افشار دكتر

 تو منم دل اخماش با انگار.  میخورد گره هم توی بیشتر اخماش لحظه هر.  شد معاينه مشغول و

.  ترف عقب و برداشت معاينه از دست افشار دكتر.  گريه زير بزنم بود مونده كم.  میخورد گره هم

 : گفت ساالری دكتر به رو و گذاشت جیبش توی و عینكش

 .  راهشه تنها درماني زالو -

 ترس از كه صدايي با.  رفت بیرون اتاق از افشار دكتر.  كرد تايید هم تو اخمای با هم ساالری دكتر

 : گفتم میلرزيد

  ؟ اومده پوستم سر باليي ؟ شده چي -

 : گفت.  كرد مكث لحظه چند و كشید عمیقي نفس دكتر

  میدی؟ قول نترسي میگم كه چیزی از و باشي قوی میخوام هورام ببین -

 : گفتم زد حلقه چشمام تو اشك

  ؟ نكرده قبول و پیوند پوستم -

 . . .  بهم بده گوش هورام -

 : گفتم هق هق میون و پريدم حرفش میون

  ؟ نكرده ؟ نه نكرده قبول -

 : گفت و انداخت بهم نگاهي.  نشست روش و كشید تختم سمت رو صندلي دكتر

 .  بدم توضیح بذار.  داره درمان راه.  باشي آروم بايد -

 : گفت و كرد مكث يكم.  بزنه و حرفش تا دادم تكون سر
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 رمانيد زالو میخوايم همین برای.  نداره جريان زيرش خون.  نگرفته خوب زديم پیوند كه پوستي -

  ؟ باشه.  كنه پیدا جريان پوستت زير خون كه بديم انجام رو

 : گفتم گريه با.  بودم كرده وحشت ولي دادم تكون سر

 ؟ چي نده جواب اونم اگه -

 ؟ باشه.  كنیم امتحانش فعال بذار.  دختر نزن بد نفوس.  میده جواب حتما -

 حال به میخواست دلم.  گذاشت تنها هام گريه با و من و شد بلند جاش از دكتر.  دادم تكون سر

 رو يكس هیچ نمیخواست دلم.  مالقاتم نیاد كسي امروز كاش.  بزنم زار نحسم زندگي اين و خودم

 ديگه چون.  بمیرم میخواست دلم نمیشدم خوب اگه.  پوشوندن و صورتم كل گرم اشكای.  ببینم

 .  بود نمونده برام دلخوشي هیچ

****** 

.  شنب ناراحت هم بقیه كه نگم چیزی يا.  نكن گريه كه میكردم كنترل و خودم مالقات ساعت كل

 اين زا حرفي كدوم هیچ نانوشته قانون يه طبق ولي قراره چه از قضیه بودن فهمیده همشون البته

 .  نمیزديم ماجرا

 با همین برای.  داشتم تنهايي به احتیاج شدت به من ولي بمونه كنارم دوباره خواست هیوا

 سعي ولي ديدم بانو ماه چشمای تو و اشك ی حلقه آخر ی لحظه.  نموند پیشم من زياد اصرارای

 .  بزنم لبخند بهش كردم

.  كردمی درد گريه زور از چشمام.  نداشتم بخونمم كتاب اينكه ی حوصله حتي.  شدم تنها باالخره

 ذهنم . میكردم احساس دلم ته استرس جور يه ولي.  ببره خوابم شايد تا گذاشتم هم روی و پلكام

 .  بخوابم خونسرد كه بود سخت برام.  بود آشفته

 ارب دو پرستار.  میچرخیدن زور به ها عقربه.  میچرخید اتاقم ساعت روی بار يه ثانیه چند نگاهم

 و كوب ديوار جز به البته چراغارو ی همه خواستم ازش كه بود 9 حدودای ساعت.  زد سر بهم اومد

 .  كنه خاموش

 صدای اب در ببره خوابم اينكه از قبل.  بستم دوباره و پلكام.  بود رفته فرو تاريكي توی اتاق حاال

 میديدم روم به رو كه چیزی از كردم باز و چشمام.  باشه پرستار بازم شايد.  شد باز هم از نرمي

 .  بست و در و شد اتاقم وارد خونسردی با آراد.  بودم كرده تعجب
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 يحرف كدوممون هیچ.  وايساد روم به رو.  بیاد اينجا كه نمیشد باورم.  شدم خیز نیم تختم روی

 حال و وضع متوجه تازه گذشت كه ثانیه چند.  بوديم شده خیره هم به سكوت تو فقط.  نمیزديم

 صورتم ویر باند اينكه با.  نیفته بهم نگاهش اين از بیشتر تا پايین انداختم و سرم.  شدم صورتم

 .  بودم معذب بازم ولي بود

 قرار كوب ديوار روی به رو درست حاال.  اومد جلوتر.  میكرد دست دست حرفي هر گفتن برای آراد

 اون حاال مگه . تر آروم ؟ خبرته چه میگفتم قلبم به.  ببینم و صورتش كامل میتونستم و بود گرفته

  ؟ كیه

 ساحسا بدجور نبود وقتي ولي.  دارم بهش حسي چه نمیدونستم هنوزم.  بود عجیب آراد به حسم

 . . .  میكردم خال

 االب و سرم.  نكنم نگاهش نتونستم.  پیچید اتاق توی بمش صدای.  اومد حرف به باالخره آراد

 : گفت.  گرفتم

 !  سالم -

 تردك اصرار به حتما ؟ میكرد چیكار اينجا اصال!  كنه سالم بود افتاده يادش مدت همه اين از بعد

 هك میدونستم!  نیومده كنار خودش با هنوز كه بود گفته روز اون خودش آره!  ببینه و من بود اومده

 بود خورده ضربه روحم همه اين كه االن ؟ بود اومده حاال چرا اصال.  بیاد ديدنم به نمیشه راضي

 .  بیاد ديدنم به كرده ترغیبش دكتر بودم ؟مطمئن

 : گفتم و رفت هم توی اخمام ناخودآگاه فكر اين با

 !  سالم -

 

 

 ادیآر اون يا.  بودمش ديده كالفه بیمارستان راهروی توی من كه نبود آرادی انگار.  بود آروم خیلي

 صحبت خوش آراد اون با حتي.  بود داده فراريم اونجا از برخوردش با بالماسكه مهموني توی كه

 ديگه آدم يه كال!  شوخ و بود خنده خوش كه پاركي مرد حتي يا.  میكرد فرق هم مجازی دنیای

 .  بود وايساده روم جلوی
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  ؟ خوبي ؟ بهتره حالت -

 تمصور تو بود زده زل اينكه از.  نبینتشون تا پايین انداختم و سرم.  زد حلقه چشمام تو اشك

 بینهب و زشتم صورت كه میشد مانع باندا چون شايدم ؟ كنه ثابت و چي میخواست.  بودم ناراحت

 .  بدوزه بهم و نگاهش كه بود مسر انقدر

  ؟ نمیدوني حالم مورد در هیچي كنم باور -

 یزیچ از و بشنوم و صداش میتونستم راحت خیال با بار اولین برای.  بم و بود آروم هنوزم صداش

 : گفت.  نترسم

 .  بپرسم خودت از اينجا اومدم حاال.  میپرسیدم حسام از و حالت وقت چند اين توی -

 گرفتم االب و سرم.  بره كنار چشمم از اشك ی حلقه اين تا كردم باز میتونستم كه جايي تا و پلكام

 نگاهش نمیخواستم.  موند خیره ساعت روی نگاهم.  بود شب 5::9 دوختم ساعت به و نگاهم و

 : گفتم كنم

 حاال.  مپوست تو بندازن زالو میخوان هم فردا از و میزنه پس داره و پیوند پوستم.  نیستم خوب نه -

  ؟ بری میشه ؟ پرسیدی و حالم كه شد راحت خیالت

 یدكش عمیق نفس كه شنیدم و صداش.  نخورد تكون جاش از آراد.  بست و گلوم راه بغض دوباره

 : گفت و كرد فرو شلوارش جیب توی و دستاش.  شدم خیره بهش چشم ی گوشه از. 

 احساس شايد.  بزنیم حرف تر دوستانه كه باشه بهتر شايد.  نزديم حرف هم با وقته خیلي -

 .  بشه بهتر جفتمون

 : گفتم.  دوختم بهش مستقیم و نگاهم بار اين

 .  نگرفتي ازم خبری هیچ وقت چند اين تو ولي.  دوستمي میگفتي تو -

 : گفت و كشید موهاش به دستي آراد

 . . .  اون فردای -

 : گفت و كشید نفسي
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 میشه.  بود خاموش گوشیت ولي زدم زنگ مدام.  دادم اس ام اس بهت مهموني اون فردای -

 خبر اون از و بشم حسام دامن به دست شدم مجبور آخر ؟ میپرسیدم و حالت كي از بايد بگي

 .  بگیرم

 .  ديدنم بیای میتونستي -

 : گفت گونه فرياد

 .  اينجا بیام نمیتونستم -

 دایص همون با.  پايین خورد سُر چشمم ی گوشه از اشكي.  انداختم پايین و سرم.  كردم سكوت

 : گفتم بغض پر

 !  ممنون.  كردی ثابت و دوستیت.  بری االنم بهتره ؟ اومدی االن چرا پس -

 ودمب انداخته پايین ممكن حد تا و سرم.  حاله چه در نمیدونستم.  بود كرده مكث.  نزد حرفي آراد

 جا همون انگار.  نمیخورد تكونم اون حتي.  بگه چیزی میخواست دلم.  بود گرفته و اتاق سكوت. 

 چیزی يه بايد.  اينجا بود اومده مدت همه اين از بعد.  میگشتم كلمات دنبال.  بود زده خشكش

 گاران ولي.  میگفتم بهش و میكردم تكرار خودم با مدت همه اين كه رو حرفايي حداقل.  میگفتم

 كجا زا يا.  بگم چي بايد نمیدونستم.  بزنم حرف باهاش بود سخت برام.  بودن دوخته هم به و لبام

 .  كنم شروع

.  رفت البا قلبم ضربان.  شد باز نیمه تا در و رفت پايین باال نرم صدايي با اتاقم در ی دستگیره

 و رفت در سمت به.  شد اتاق در شدن باز متوجه آراد.  دوختم در به و چشمام.  بود 15 ساعت

 : گفت تعجب با آراد بشه بسته سريع حركت با در اينكه از قبل.  كشید سرك

  ؟ تويي حسام -

 ور و در و اومد داخل دكتر.  دوختم اتاق در به و خیرم نگاه بود شده گشاد تعجب از كه چشمايي با

 ذهنم به چرا.  بود خودش هم ده ساعت ی سايه حتما.  شده دستپاچه بود معلوم.  گذاشت هم

 : گفت و كرد جا جابه چشمش روی و عینكش دكتر ؟ بود نرسیده

  ؟ میكني چیكار اينجا تو!  آراد -
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 ودشخ میل به يعني ؟ بود نیومده دكتر حرف خاطر به آراد پس.  شدم تر متعجب دكتر حرف اين با

 : گفت آراد.  میخورد تاب جفتشون بین متعجبم نگاه ؟ بود اومده

 .  بزنم سر هورام به اومدم.  خونه برم نتونستم -

 ونچ بپرسه دكتر از و سوال همین آراد بودم منتظر حاال.  داد تكون تايید ی نشونه به سری دكتر

 و شتبرگ دكتر سمت به سريع چون بوديم فكر هم آراد و من انگار.  نداشتم تكلمم قدرت حتي من

 : گفت

 ؟ اينجايي چرا تو راستي -

 : گفت دستپاچه و من من با و خورد جا آراد سوال از دكتر

 آها. . .  يعني. . .  چیز. . .  ديگه معلومه خوب. . .  میپرسي سوااليي عجب. . .  خوب. . .  خوب -

 .  بشه معاينه دوباره بايد پوستش فردا برای.  بزنم سر هورام به اومدم

 هب شَك با چون بود نشده راحت خیالش انگار آراد ولي.  شد راحت خیالم.  كشیدم راحتي نفس

 روشن و سرم باالی المپ و اومد سمتم به دكتر.  بود رفته باال ابروش لنگه يه و میكرد نگاه دكتر

 نگاهش.  میكرد نگاه بهم هنوزم.  بود آراد به نگاهم.  برداشت و صورتم روی بانداژ بعد و كرد

 میدادم تشخیص هم از رو نگاها اينجور رنگ مدت همه اين از بعد ديگه.  نداشت دلسوزی و ترحم

 ودمب فهمیده كه همین ولي ؟ چیه كاراش اين دلیل يا.  نگاهشه عمق توی چي نمیدونستم ولي. 

 .  میكردم خوشحالي احساس نكشونده اتاق اين به و اون كسي اصرارای و اينجا اومده خودش

 : گفت.  گرفت فاصله ازم و كشید معاينه از دست دكتر

 .  میكنیم شروع و درمان فردا.  نداره مشكلي خوب -

 داشت نگه باز نیمه و در.  رفت اتاق در سمت به و شد دور تخت از و گذاشت صورتم روی و بانداژ

 : گفت و برگشت آراد سمت به. 

  ؟ نمیای تو -

 : گفت و انداخت دكتر به جدی نگاه آراد

 .  مونده هورام با حرفام هنوز -
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 : گفت و داد تكون سر دكتر

 .  زياد نكن خستش -

 و دهش بسته در شد مطمئن وقتي.  نزد حرفي بیرون بره اتاق از دكتر وقتي تا و داد تكون سر آراد

 : گفت نمیشنوه و صدامون ديگه دكتر

.  نمبك ترت ناراحت بزنم میخوام كه حرفايي با نمیخوام.  هستي ناراحت كافي ی اندازه به االن -

 كمكم روی و باشیم دوست تا دو مثل واقعا میخواد دلم ولي.  نیستم نشناسي وقت آدم انقدر يعني

  ؟ باشه.  كني حساب

 : گفت و شد تر آروم صداش.  مینداخت چنگ گلوم به داشت بغض.  دادم تكون سر

  ؟ خوب.  نده دست از و امیدت.  میشي خوب تو -

 : گفت و خنديد آراد.  دادم تكون سر دوباره

  ؟ خورده گربه و زبونت -

 : گفتم و دادم قورت و دهنم آب ؟ پاركي مرد يا ؟ مجازی آراد بود شده االن.  كردم نگاهش

 .  حتما -

 كه نگاهي با و آورد باال و سرش بعد.  موند همونجوری لحظه چند و پايین انداخت دوباره و سرش

 : گفت میومد سخت سر و مغرور كمي نظر به

 .  كن استراحت.  نمیكنم خستت زياد -

 پشت و در و رفت آراد.  كردم خداحافظي ازش میشد شنیده زور به كه صدايي با.  دادم تكون سر

 اين توی! نبود سخت باهاش زدن حرف زيادم.  دادم بیرون و شدم حبس نفس.  بست سرش

 .  بود تابیده زندگیم تاريكیای اين ی همه به كه میموند نور يه مثل آراد برخورد ناامیدی

 ؟ بود خودش برای 15 ساعت ی سايه واقعا يعني.  افتادم دكتر اومدن و 15 ساعت ياد دوباره

 ینطورهم بايد آره ؟ بزنه سر بهم بود اومده استثنا امشب حتما ؟ بزنه سر بهم میومد بايد چي برای

 !؟ بزنه سر من به بیاد شب هر و بزنه كارش از ساالری دكتر بايد چرا وگرنه.  باشه
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 همه از!  بود افتاده واجور جور اتفاقای چقدر ساعت 1 همین توی.  دادم بیرون صدا پر و نفسم

 .  ببینمش حاالها حاال نمیكردم فكر بود آراد اومدن تر عجیب

 

**** 

 اين . میشدم عصبي داشتم خودمم كم كم ديگه.  نكنم گريه ديگه كه بودم گذاشته قرار خودم با

 همش.  بود كرده شروع رو درماني زالو دكتر.  میشد باز زور به چشمام بودم كرده گريه انقدر مدت

 توی كه میشد ای هفته 6 تقريبا ؟ كنم عمل شدم حاضر چرا كه میگفتم بیراه و بد خودم به

 برای دكتر كه بار هر.  بودم شده زنده و مرده بار چند مدت اين توی.  بودم بستری بیمارستان

 تازگیا . نباشه آينده خوش كه بزنه حرفي يا بده بهم بد خبر يه بودم منتظر میومد اتاقم به معاينه

 تيح.  میرسید نظر به طبیعي غیر بود راحت باهام انقدر كه دكتری برای.  میدزديد ازم و نگاهش

 ديگه بود اومده اتاقم توی كه شبي اون از بعد.  بچرخیم محوطه توی كه نمیومد دنبالم عصرا ديگه

 متعجب حسابي و من اين و بود همراهش پرستارا از يكي همیشه.  نمیذاشت اتاقم توی پا تنها

 .  میكرد

 اون بودم مطمئن جورايي يه.  كنم كنجكاوی زياد 15 ساعت ی سايه مورد در بودم نتونسته حتي

 كش طرفیم از ؟ بزنه سر بهم بیاد شب هر كه بود بیكار مگه آخه.  نداره دكتر به ربطي هیچ سايه

.  نمیكرد معاينم شبا وقت هیچ ؟ بزنه سر بهم بیاد شب اون داشت دلیلي چه پس.  بودم كرده

 .  نبود منطقي اصال اتاقم به اومدن واسه دلیلش

 ثلم جورايي يه.  بود گرفته شدت به هوا و بود پايیز اواسط.  بود مونده اتاق ی پنجره روی نگاهم

 اين برای زياد مدت اين توی.  نمیزدم الكي جوش نشدنم خوب و شدن خوب برای ديگه.  من دل

 هك وقتي مثل درست.  برم فرو تفاوتیم بي الك توی بود وقتش ديگه.  بودم خورده غصه جريانا

 روی ور سوختگي وجود تمام با وقتي.  داره ساالم هم ی بقیه با فرقي يه صورتم بودم فهمیده تازه

 حرص زياد وقتا اون.  كردم حس خودم روی و مردم بد نگاهای و ها طعنه و كردم حس صورتم

 و رفتم فرو تفاوتي بي الك توی گذشت كه مدت يه ولي میكردم ناراحت و خودم زيادی.  میخوردم

 و خودم اتاقم توی مدت همه اين.  بودم نداده دست از رو چیزی كه من.  نكردم فكر بهش زياد

 . . .  روش بقیشم بودم كرده زنداني

 : گفتم.  بدوزم اتاق در به و بگیرم پنجره از و نگاهم شد باعث كه خورد در به ای تقه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

231 

 

 .  بفرمايید -

 و جمع تخت روی و خودم و بشینم صاف كردم سعي.  خوردم جا.  اتاق داخل اومد آراد و شد باز در

 مونه با.  نبود ای چاره ولي.  ببینتم بیمارستان لباس و وضع اين با نداشتم دوست.  كنم جور

 و مريم زا تركیبي كه گلي دسته.  دادم لبي زير و جوابش.  كرد سالم داشتنیش دوست و بم صدای

.  مگل تا دو اين تركیب عاشق بودم گفته بهش چتامون توی بار يه.  داد دستم به و بود قرمز رز

 و سرم فكر اين با.  بود مونده گل روی جفتمون دست.  بود خريده همینجوری يا بود يادش يعني

 و لگ اين برام منظور با كه بخونم صورتش توی از میخواستم انگار.  كردم نگاهش و گرفتم باال

 روی از و خیرش نگاه.  نشد دستگیرم چیزی.  تفاوت بي و بود مغرور نگاهش ولي.  نه يا خريده

 .  نشست اتاق راحتیای روی و گرفت فاصله ازم قدمي چند و برداشت صورتم

 سرم . میكشیدم گلبرگاشون روی و دستم مدام و میكردم بازی بود دستم تو كه گاليي با هدف بي

 ديدنم مالقات ساعت چرا.  بزنه حرفي بودم منتظر.  بودم انداخته پايین ممكن حد آخرين تا و

 .  بودم معذب باهاش بودن تنها از ؟ بود نیومده

 امروز.  دوخت بیرون به لحظه چند و نگاهش.  رفت پنجره سمت به زنون قدم و شد بلند جاش از

 نتظرم.  تر عصباني يكمم شايد.  بود تر ناراحت انگار.  نبود همیشگي آراد اون.  داشت فرق خیلي

 : شكست و اتاق سكوت باالخره!  بودم كننده ناراحت حرفای

 .  بزنم حرف باهات میخوام -

 پرسمب ازش تا نمیچرخید زبونم انگار.  بود پنجره به نگاهش هنوزم.  كردم بلند گال روی از و سرم

 : گفت و سمتم چرخید.  چي مورد در

.  دادم انجام و دوستیم ی وظیفه خوب گفتم اومدم كه ديروز.  اينجا اومدم امروز چرا نمیدونم -

 . . .  بزنم سر و بیام روز هر نیست الزم

 : داد ادامه ؟ دوستي ی وظیفه.  گرفت درد قلبم حرفش اين شنیدن با

 منم . نبودم خوب مدت اين تو منم ولي.  بود بدتر تو حال شايد.  خوردی ضربه كه نبودی تو فقط -

 اب بودم خوشحال يا ناراحت كه وقتي.  نبود خوبي حس اين و بودم داده دست از و دوستم بهترين

 بودم شده دور ازت مهموني اون از بعد. . .  اون از بعد.  بودی تو میزدم حرف همیشه كه كسي تنها

 ؟ يك با ولي.  بزنم حرف ازشون داشتم دوست.  بود شده تلنبار دلم توی حرف كلي مدت اين تو. 
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 ازب حساب دختری مجازی دوستي روی حسام از بیشتر من ولي صمیمیه دوست حسام كه درسته

 تممیگف خودم خیال به و نمیدونستم ازت هیچي من.  نمیگفت بهم اسمشم حتي كه بودم كرده

 هك میكنم فكر اين به دارم االن ولي.  میگه بهم و چي همه روزی يه.  كیه میفهمم باالخره خوب

 . نمیشناستش كه كسي اونم بشه دوست يكي با راحت انقدر میتونه ساله 69 پسر يه چجوری

 ادامه مجازی ی رابطه يه به شدم حاضر كه شد چجوری نمیدونم اصال!  نديدتش كه كسي حتي

 .  بدم

 ها كلمه ولي.  كنم دفاع خودم از كردم سعي ؟ میخواست ازم جواب االن.  كرد سكوت لحظه چند

 : گفت دوباره.  نمیچرخید دهنم توی

 اون با میخوام.  سرخت بانوی جلد تو بری دوباره میخوام االن.  باشي هورام نمیخواد دلم االن -

 .  بكنم پیشش و هورام شكايت میخوام.  شم آروم و بزنم حرف

 ناو.  میكردم مهار و بود ريختن ی آماده لحظه هر كه موذی اشكای داشتم.  انداختم پايین و سرم

 دوست بیشتر اونو خودمم من! ؟ نه مگه داشت حق.  میخواست و سرخ بانوی نمیخواست و هورام

 !  داشتم

 رفح به میكرد بازی دستاش با كه همینجور و انداخت پايین و سرش.  نشست تختم پايین آراد

 : اومد

 چي همه ارانگ ؟ اون تقصیر يا منه تقصیر نمیفهمم واقعا ولي.  كردم فكر خیلي وقت چند اين بانو -

 همون بايد چرا نمیفهمم اصال ؟ روم چت تو میرفتم كي من وگرنه.  داد هم دست به دست يهو

 .  بیاد اونم روم چت تو رفتم من كه روزی

 : گفت و كشید عمیقي نفس

 . . .  نگفت هیچي بهم كه اونه تقصیر شايدم.  كردم الكي اعتماد كه منه تقصیر شايد -

 : گفتم كالفه و اومدم حرفش میون

 تا.  سوختم سالگي 4 توی كه دختريم يه من میگفتم بهت مثال ؟ بود چطور برخوردت میگفتم اگه -

  ؟ میكردی برخوردی چه باهام كه كردی فكر بهش حاال

 لحن ؟ گريه يا بود خوابي كم از ؟ ناراحتي يا بود عصبانیت از.  بود قرمز چشماش.  كرد نگاهم

 : گفت بود نیومده خوشش زياد بودم پريده دلش و درد وسط چون انگار.  بود محكم صداش
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 اهامب موقع اون كه میدونستم حداقل بود كه چي هر ولي.  بود بهتر رفتارم موقع اون شايد نمیگم -

 قصرم ديگه تو میدونستم بازم بود بد هم خیلي برخوردم اگه حتي.  گفتي و چي همه و بودی صادق

 ظاهر يه و شخصیت يه پشت و خودت میدونستم حداقل.  واقعیه ديگه تو از من شناخت يا.  نیستي

 .  نكردی قايم ديگه

  ؟ كردم قايم و خودم چرا كه نمیكني فكر اين به لحظه چند برای چرا -

 . كرد نگاهم خیره فقط.  نداد بهم جوابي

 .  كرد خوش جا لبام روی پوزخندی

 توی.  بیجا دلسوزيای و ترحم پر نگاهای اين از.  بودم شده خسته خودم واقعي دنیای از چون -

 باهام همه و بودم معمولي آدم يه من.  نداشت اينا به احتیاجي كه بودم كسي من مجازی دنیای

.  شیدمك عذابي چه زندگیم تو من كه بكني و فكرش نمیتوني حتي تو.  میكردن برخورد معمولي

 از تونستممی.  نكنم فكر وضعیتم و خودم به و باشم آروم میتونستم كه بود مجازی دنیای توی فقط

 .  باشم شاد دل ته

 : گفت عصباني هم حدی تا و كالفه.  كردم نگاهش خیره و كردم قطع و حرفم.  شد بلند جاش از

 ؟ بدونن و حقیقت نداشتن حق اونا ؟ چي میزدی حرف باهاشون كه بقیه پس ؟ چي من پس -

 : گفتم كالفه

.  میمونه مجازی رابطمون همیشه میكردم فكر.  بشم رو به رو باهات روزی يه نمیكردم فكر من -

 . . .  مهموني اون به بیام بخوام و كنم كنجكاوی موردت در نمیكردم فكر

 !؟ كنجكاوی فقط -

 . دوختم بهش گنگ و گیج و نگاهم.  شد خراب سرش روی آوار انگار كه گفت رو كلمه اين جوری

 و ابالك از ، مونیتور پشت زدن حرف از خودمم.  ببینمش میخواست دلم.  نبود خالي كنجكاوی خوب

 : گفت دوباره.  بودم شده خسته فاصله همه اين از ، سیما

  ؟ آره! ؟ بود كنجكاوی فقط -

 هورام نك فكر.  كرد استفاده بشه االن كه میگشتم ای كلمه يه دنبال سرم توی.  بود بهش نگاهم

 . . . 
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 : گفت و داد تكون راست و چپ به و سرش آراد

  ؟ مهموني اومدی كنجكاويت خاطر به تو -

 : گفت و زد پوزخندی

 موردم در فقط دوستي سال 1 از بعد. . .  بانو مرسي. . .  مرسي.  میمیرم خوشحالي از دارم -

 .  بود بهتر جفتمون حس االن حداقل.  نمیومدی وقت هیچ كاش بود اينجوری اگه ؟ كنجكاوی

 ؟ گفتم چي.  بود مونده در روی مات نگاهم.  رفت بیرون اتاق در از خداحافظي بي و گفت و اين

  ؟ نگفتم و حقیقت چرا

 ؟ یادن ديگه نكنه.  میترسیدم.  میريخت صورتم روی اشكام.  كوبوندم بالش روی محكم و سرم

 ! ؟ رفت همیشه برای يعني

 . شد اتاق وارد شهبازی خانوم بخش پرستار لحظه همون

 ؟ عزيزم بیداری -

 مهه اين با ؟ میبرد خوابش من شرايط با كسي مگه ای احمقانه پرسش چه ؟ بود چند ساعت مگه

 : گفتم بغض پر صدايي با لب زير. . .  واجور و جور فكرای

 .  بیدارم بله-

 : گفت و كرد نگاه تر دقیق افتاد خیسم چشمای به نگاهش تازه پرستار

  ؟ میكني گريه داری -

 بود ودمخ تقصیر ديگه بار اين.  كنم گريه بدتر و بتركه بغضم دوباره تا بود كافي حرف همین انگار

 تكون نطرفی به و سرم ؟ كنم فكر بزرگونه نمیتونستم چرا ؟ میگرفتم بد تصمیمای همیشه چرا

 : گفتم و دادم

 . نیست چیزی -

 : گفت و نشست كنارم مهربوني با شهبازی خانوم

  ؟ عمله خاطر به ؟ میكني اذيت و خودت انقدر چرا عزيزم -
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 : گفتم و دادم تكون سر!  نیست عمل خاطر به كه میدونستم خودم فقط.  زدم تلخي لبخند

 !  تقريبا ای -

 : گفت و نشوند لبش روی لبخندی دوباره

 دبهبو احتمال گفت افشار دكتر به ساالری دكتر كه شنیدم میشدم رد راهرو تو داشتم امروز -

 .  هست

 بودم كرده آراد با كه كاری از هنوزم.  نیومد وجود به صورتم توی تغییری ولي دادم تكون سر

 : گفت و انداخت بهم نگاهي پرستار.  بودم ناراحت

 .  ديگه باش خوشحال -

 .  خوشحالم -

 .  بلدی ببینم بخند.  نیست قبول اينجوری نخیر -

 : گفت.  زدم براش جوني كم لبخند

 .  شد بهتر حاال آها -

 اخماش هنوزم.  چرخید در سمت به نگاهم.  شد وارد ساالری دكتر و شد باز اتاق در لحظه همون

 : گفت پرستار به رو! ؟ بود شده اينجوری چرا.  بود هم تو

 .  كنین مراقبت چشماتون مثل :5: اتاق مريض از گفتم ؟ اينجايید شما شهبازی خانوم -

 .  میزدم سر هم تهراني خانوم به بايد دكتر آقای آخه -

 .  برسید مريض اون به بفرمايید.  بكنن و كار اين پرسنل از ديگه يكي میگفتین -

 .  دكتر چشم -

 اينجوری كسي با ساالری دكتر نداشت سابقه.  رفت بیرون اتاق از سراسیمه شهبازی خانوم

 من متس به و نگاهش دكتر!  نبود همیشگي دكتر انداختم صورتش به دقیقي نگاه.  كنه صحبت

 : گفت.  كرد نگاهم تر دقیق و كرد ريز و چشماش.  چرخوند

  ؟ كردی گريه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

235 

 

 : گفتم و انداختم پايین و سرم

 .  نه -

 : گفت و داد تكون و سرش.  انداخت بهم تری دقیق نگاه

 .  شبم شیفت امشب.  كنن صدام پرستارا بگو داشتي باهام كاری اگه.  باشه -

 آراد از اون.  شدم غرق خودم تنهايي توی دوباره.  رفت حرفي هیچ بدون اون و دادم تكون سر

  ! نكنم گريه بودم داده قول خودم به امروز مثال.  بستم و چشمام و كردم پوفي!  دكتر از اينم

 كار از سر میتونستم شايد.  نمیومد چشمام به خواب.  بود 15 به دقیقه 0 انداختم ساعت به نگاهي

 !  بودم شده آگاهم كار شبي نصف.  بیارم در 15 ساعت ی سايه

 هیجان و كنجكاوی با.  موند 16 روی بزرگ ی عقربه.  كردم شماری ثانیه و دوختم در به و نگاهم

 .  میشه پیداش االن ديگه باشه جا هر.  نشد خبری ولي.  شدم خیره اتاق در به

 و پلكام.  بود كرده ناامیدم هم سايه امشب.  بود 15:15 دوختم ساعت به و نگاهم بعد دقیقه چند

.  نمك فرار بیمارستان از میخواست دلم.  بود شده تموم طاقتم ديگه.  بود بدی روز امروز.  بستم

 .  . . نكردم حس هیچي كه بود شده سنگین گريه زور از پلكام انقدر.  برد خوابم كي نفهمیدم

***** 

  ؟ كجاست بابا -

 .  دكتر پیش رفت دقیقه يه.  میاد االن -

 و وختد بابا به و نگرانش نگاه هیوا.  شد وارد بابا بعد ی دقیقه چند.  شدم منتظر و دادم تكون سر

 : گفت

  ؟ گفت چیزی دكتر ؟ شد چي -

 حتما.  نگه چیزی من جلوی كرد اشاره هیوا به بعد و داد جواب لبخند با من آروم سالم به بابا

 : گفت بابا.  نبودم هم واقعا.  بشم نگران نمیخواست

 .  بده توضیح رو چیزايي يه میخواد اينجا میاد االن خودش گفت دكتر -
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 واقعا ولي.  نكنم فكر بد چیزای به تا بگیره حرف به و من كرد سعي و گرفت بابا از و نگاهش هیوا

 .  بود عملم نمیكردم فكر كه چیزی تنها به

 پرستار كمك به.  وايساد تختم كنار مودبانه و كرد سالم.  اتاقم تو اومد دقیقه 15 از بعد دكتر

.  نمیكرد و كار اين مالقات ساعت توی وقت هیچ.  كرد معاينم و برداشت و صورتم روی بانداژ

 راننگ و خیره نگاهای.  بود نشسته لبش روی محو لبخند يه.  نداشت اخم بار اين.  شدم متعجب

 يحساب دكتر ولي.  بودم گرفته استرس جاش به من.  میديدم دكتر روی رو هیوا و بابا و بانو ماه

 .  بود مسلط

 : گفت بود لبش روی كه لبخندی با و كشید معاينه از دست

  . كرده قبول و پیوند پوست میگم تبريك.  كرده پیدا جريان پیوندی پوست زير خون خوب -

 كه انكیو بغل تو پريد تقريبا و گذاشت صورتش روی و دستش سريع و كشید ای خفه جیغ هیوا

 خدارو دل ته از و كرد بلند آسمون به رو و خوردش چروك دستای بانو ماه.  بود نشسته گوشه يه

.  رفتگ آغوش تو و اون و رفت دكتر سمت به بود نشسته اشك به كه چشمايي با بابا.  كرد شكر

 اگه میكردم فكر همیشه.  نداشتم حسي هیچ.  بودم من بود مونده تحرك بي و مات كه كسي تنها

 . . .  نمیكردم حس چیزی واقعا االن انگار ولي.  میارم در بال خوشي از بیاد لحظه اين

.  یزدم حرف بود خط پشت كه كسي با دست به تلفن بابا.  كرد بغلم محكم و اومد سمتم به هیوا

 : گفت و اومد سمتم به بابا.  زد روم به لبخندی دكتر

 .  شد خوشحال حسابي.  دادم و خبر بهش.  بود مهبد -

 فحر به دوباره دكتر.  میشي خوب داری.  هورام باش خوشحال.  نشست لبم روی جوني كم لبخند

 : اومد

.  یرهبگ خودش به خوب شكل يه تا داره كار خیلي پوست اين هنوز.  اوله قدم فعال عمل اين البته -

 .  بشه دست يه و صاف پوستش تا.  ترمیمي عمل برای بیاد ماه 2 از بعد بايد

 : گفت هیوا

  ؟ چي بدنش دكتر -
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 پیوند ونا امیدوارم.  بدنش سراغ میريم ديگه ی هفته تا.  بیفته فاصله بايد عملش بین مدت يه -

 .  بشه انجام موفقیت با هم

 : گفتم و دوختم دكتر به و نگاهم.  گفت بااليي بلند انشااهلل بانو ماه

 .  دكتر مرسي -

 .  دادم انجام و وظیفم.  میكنم خواهش -

 : گفت بقیه به رو بعد

 .  اجازتون با -

 به نه.  میكردن رفتار دوگانه همه روزا اين.  رفت بیرون اتاق از دكتر و كردن خداحافظي همه

 دوستا میگن كه راسته.  دكتر از اينم آراد از اون.  امروزش خلقي خوش به نه مدتش اين اخمای

 دچن.  میزد سر بهم دوباره كاش.  انداخت ضربان به و قلبم آراد ياد دوباره!  هستن همديگه شكل

 و رهب تا بود بهونه يه دنبال نكنه.  بودم شده سرخورده.  نداشتم خبری هیچ ازش كه میشد روزی

 چیز همه كال.  بودم داده بهش رو بهونه اين راحت انقدر من اونوقت ؟ نكنه نگاه سرشم پشت

 . . .  بود خودم تقصیر

***** 

.  ودب گرفته حسابي هوا بیرون.  بشم دور اتاق اين از میخواست دلم.  بود رفته سر بدجور حوصلم

 اييه دمپايي.  پايین اومدم تخت از گرفتم ای دفعه يه كه تصمیمي با و گرفتم پنجره از و نگاهم

 از وقتي كشیدم بیرون سركي.  افتادم راه در سمت به و كردم پام و بود داده بهم بیمارستان كه

 تا كردم تند و قدمام.  میكردم آزادی احساس.  اومدم بیرون اتاق از شدم مطمئن راهرو خلوتي

 : كرد متوقفم سر پشت از شهبازی خانوم صدای.  برسم بیمارستان ی محوطه به زودتر

 . . .  خانوم -

 : گفت و انداخت باال و ابروش ديدنم با.  سمتش برگشتم.  وايسادم

  ؟ میرين كجا ؟ شمايین تهراني خانوم -

 .  بیمارستان ی محوطه تو برم میخوام -
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 .  كنم والس دكتر از تا اتاق تو بفرمايید.  پوستتون برای باشه داشته ضرر شايد اصال! ؟ تنهايي -

 : گفتم و كشیدم بیرون دستش توی از و دستم كالفه.  گرفت و دستم و اومد سمتم به

 .  شدم خسته اتاقم از.  بیرون برم میخوام -

 . بده اجازه دكتر بايد.  نیست كه من دست عزيزم -

 .  برمیگردم زود -

  ؟ باشه میگیرم و دكتر ی اجازه میرم سريع من اتاقت تو برو تو -

 : گفت.  كرد متوقف و جفتمون دكتر صدای كه میكردم مقاومت بازم داشتم

 .  میكنم همراهي رو تهراني خانوم من.  برسین كارتون به بفرمايید شما شهبازی خانوم -

 به خوشحال و نگاهم.  نفهمیدم و نگاهش معني.  شد دور ازم و كرد بهم نگاهي شهبازی خانوم

 : گفتم و دوختم دكتر

 ؟ برم میتونم -

  ؟ نه ديگه میری داری دوست جا هر من ی اجازه بدون -

 : گفتم كالفه

 .  رفته سر حوصلم -

 .  میام االن كن صبر جا همین -

 : گفت دوباره كردم پوفي

 .  میام زود ؟ باشه.  نمیريا جايي -

 بعد تردك.  میزدم ضربه زمین به دمپايیم نوك با و كردم قالب سینم روی و دستام.  دادم تكون سر

 : گفتم ناراحتي با اومد سمتم به دار چرخ صندلي يه با دقیقه چند از

 .  برم راه میتونم.  دارم پا كه من -

 !  دختر نزن حرف دكترت حرف رو -
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 : گفت خلقي خوش با.  كردم نگاهش كالفه

 !  بانو بشینید بفرمايید -

 دهش مسخ مثل ؟ نبود اينجا آراد چرا لرزيد دوباره قلبم.  بانو میگفت آرادم.  زد خشكم حرف اين با

 .  نشستم صندلي روی ها

 آراد زا شايدم.  بود مهربون و خوب دكتر كشیدم عمیق نفس.  شديم بیمارستان باز ی محوطه وارد

 دكتر.  بود شوخ اون.  بود خوب اونم خوب. . .  آراد ولي.  میداد بهم امنیت احساس.  بود بهتر

 بریخ ديگه بودنش شوخ از زياد بودم شده رو به رو واقعي آراد با وقتي از البته.  بود جدی بیشتر

 . بود شوخ و مهربون اول از كه اون.  بود خودم تقصیر خوب.  دادم بیرون محكم و نفسم. . .  نبود

 . . .  بود من خاطر به همش رفتاراش اين

 كه ودب فهمیده اونم شايد.  میكرد همراهیم صدا بي فقط.  نمیگفت چیزی دكتر كه بود جالب برام

 . . .  برم كلنجار خودم با آزاد هوای توی دارم احتیاج

 اون به گوشم ناخودآگاه و زد هم به و تمركزم صداش.  داد جواب سريع.  خورد زنگ دكتر گوشي

 .  رفت سمت

  ؟ بله -

-  . . . 

  ؟ كجايي تو -

-  . . . 

 .  میگیريش ازم میای شب كه گفتي -

-  . . . 

 .  بیمارستانم نیستم مطب نه

-  . . . 

 .  میدم بهت و چِكِش اينجا بیا چیه مگه خوب -

-  . . . 
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 .  بفروشتش شايد میشه دير شب تا نه -

-  . . . 

  ؟ انقدر میكني ناز چرا ديگه اينجا بیا خوب -

-  . . . 

 .  بزن زنگ رسیدی.  بیمارستانم ی محوطه تو منم اتفاقا.  منتظرتم.  اومديا پس -

-  . . . 

 .  خداحافظ.  قربانت -

 : گفت و كرد قطع و گوشي

 .  بود دوستم ببخشید -

 : گفتم و دادم تكون سر

 .  میكنم خواهش -

 رفایح میتونستم شايد.  ببینم و آراد میخواست دلم شدت به.  دوختم رو به رو به دوباره و نگاهم

 . . .  میشد بهتر روابطمون شايد.  بزنم بهش بهتری

 به تر دقیق و نگاهم.  میزدم پا و دست خودم فكرای توی من و میداد حركت رو صندلي دكتر

 كترد به رو و گردوندم عقب به و سرم.  بوديم بیمارستان ورودی نزديكای تقريبا.  دوختم اطرافم

 : گفتم

  ؟ بريم ديگه طرف يه از لطفا میشه -

 : گفت و كرد نگاهم دكتر

 .  میخوای كه سمتي همون میريم بعد بیاد دوستم تا بمونیم اينجا لحظه چند باشه -

 انامك میشد خوب داشت صورتم كه حاال يعني.  نشستم صندلي روی تر راحت و دادم تكون سر

  ؟ برگرده آراد داشت

 " ؟ میكني قبولش تو برگرده صورتت خاطر به اگه واقعا ؟ برگرده "
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  ؟ بینه ظاهر انقدر يعني. . .  برنگشته من خاطر به ديگه اونجوری. . .  نه كه معلومه. . .  نه

 " ؟ میزد جا بايد چرا وگرنه!  نكن شك.  بینه ظاهر حتما "

 كم داشت!  بود اين از غیر چیزی موذی صدای اين جواب كاش.  انداختم پايین و سرم سرخورده

 !  زده جا قیافم خاطر به اون كه میشد باورم كم

 یرونب مینداختمش ذهنم توی از بايد.  بكنم فكرم بهش ديگه نبودم حاضر نه دادم بیرون و نفسم

 .  موقعست بهترين االن. 

 ایصد ؟ میكرد چیكار اينجا اون.  بودم شده متعجب بود مقابلم كه چیزی از.  گرفتم باال و سرم

 : شنیدم سرم باالی از و دكتر

 .  اينجام آراد -

.  ديد قدماش توی رو دودلي و شك میشد هم فاصله اون از.  گردوند صدا سمت به و نگاهش آراد

 ولي.  نیاد سمتمون به كه میگشت فراری راه دنبال داشت انگار برداشت آروم و اول قدم تا چند

 هك زماني درست چرا.  بگیرم ازش و نگاهم نمیتونستم.  برداشت قدم تر محكم و تر تند بعد

 . رفت هم تو اخمام ؟ میشد پیدا كلش و سر بايد بیرون كنم پرتش سرم توی از میخواستم

 كرف كه چي هر به ديدنش با كه خودم ضعیف احساسات خاطر به يا بود حضورش خاطر به نمیدونم

 ! لعنتي!  میپريد سرم از میكردم

 : اومد حرف به دكتر

  ؟ چطوری.  سالم -

 .  برم بده و چك.  خوبم.  سالم -

 هب نگاهش.  كردنشم سالم ی مرده كرده فكر و راضي خود از ی پسره.  نكرد سالمم من به حتي

 اين.  گرفتم ازش و نگاهم باالخره و كردم پوفي.  كنه اخم اونم شد باعث اخمام افتاد من

 یگرفتمم خودم با هايي نتیجه يه وقتا بعضي كه بود اين خوبیش نداشت كه چي هر ذهني درگیريای

 اسم حیف اصال!  پاركي آقای اين بیني ظاهر همین مثال.  كنه كمكم میتونست برخوردام توی كه

 .  زياديه سرشم از پاركي مرد همون!  آراد

 : گفت دكتر
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 .  بخور چیزی يه تو بريم بیا.  حاال داری عجله چقدر -

 .  بره بده رو خونه بنگاهیه يارو اين میترسم.  برم بايد زودتر نه -

  ؟ میزني چیو شور تو میپره من ملك فوقش خوب -

 .  بريم ما و چك اون بده -

 .  بیارمش كیفم تو از برم كن صبر لحظه چند خب خیلي -

 : گفت كالفگي با آراد

 و چك اون میرفتي گذار و گشت جای به.  میام گفتم زدم زنگ بهت پیش ساعت نیم من بابا -

 .  میاوردی

 حرص داشتم.  پررو ی پسره.  بیاد در چشمت تا اصال ؟ بود چي گذار و گشت از منظورش

 : گفت و خنديد من خالف بر دكتر ولي دستش از میخوردم

  ؟ من برادر میندازی تیكه چرا كه نشده چیزی میارم میرم االن خب -

 : گفت و زد نیشخند آراد

 .  اومديا -

 : گفت من به رو دكتر

 ؟ برگردم من تا میكني صبر اينجا -

 : گفتم دستپاچگي با!  عمرا ؟ مار زهر برج اين پیش ؟ چي

 . خوب اتاقم تو میرم منم -

 : گفت میرفت بیمارستان ساختمون سمت به كه همینجور دكتر

 .  كن صبر میام االن -

.  دوختم آراد به و نگاهم.  میشه سبز لونش دم میاد بدش پونه از مار.  موندم جام سر كالفه

 هب و گرفتم ازش و نگاهم.  میكرد نگاه رو ديگه سمت يه و بود كرده قالب سینش رو و دستاش

 .  نبود اونجا انگار اصال.  كنم منحرف حضورش از و ذهنم كردم سعي.  دوختم ديگه سمت
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 : گفت خودش كه گذشت سكوت به يكم

 ؟ نمیگذره بد هم خیلي بیمارستان انگار.  كردی پیدا جديد دوست میبینم -

.  منه اب بود معلوم ولي نمیكرد نگاهم.  میزنه حرف خودش با داره يا منه با ببینم برگردوندم و سرم

 : گفت دوباره.  بود بدتر چیزی هر از براش.  كنم سكوت مقابلش در گرفتم تصمیم

  ؟ نمیدی جواب چرا.  نداشته بر و زبونت كسي كردن عمل و صورتت میاد يادم كه جايي تا -

  . مورده بي سواال اين ؟اصال بزنم حرف بايد چي برای پس نمیكنه فرقي تو واسه من جواب -

 : گفت و برگشت سمتم به

 .  شده جدا هم از راهمون كه بود رفته يادم -

 فشار مه رو و دندوناش كه ببینم میتونستم رخش نیم از.  ديگه سمت يه برگردوند و سرش دوباره

 قدرچ.  گردوندم ديگه طرف يه و سرم منم.  نشست لبم روی لبخندی.  بود گرفته حرصش.  میده

.  دمب حركتش بتونم تا بردم چرخا سمت به و دستام.  بود رفته سر حوصلم!  میداد لفتش دكتر

 : گفت آراد دوباره كه كردم تقال يكم بود سخت برام

  ؟ بری میخوای كجا بپرسم میشه نمیشه حساب فضولي اگه -

 : گفتم و كشیدم هم تو و اخمام

 .  تو برگردم میخوام -

 كردم تالش بیشتر و شدم امیدوار.  بشم جا جابه يكم تونستم.  كردم تقال دوباره.  نگفت چیزی

 رمس پشت به و نگاهم.  میكنه حركت داره روون خیلي صندلي ديدم يهو.  بود گرفته درد دستام

 و بممتعج نگاه.  میداد حركتش و بود گرفته قرار چرخ پشت كنه نگاه بهم اينكه بدون آراد دوختم

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نیم.  بودم دوخته بهش

 .  نری جلو سانتم 1 و كني خودكشي كه اينه از بهتر ؟ چیه -

 : گفتم لبي زير و برگردوندم و سرم

 .  میتونستم خودم -

 .  دارم شك -
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 : گفتم بود هم تو اخمام بار اين اما سمتش برگشتم دوباره

 .  كن ولم اصال.  برم میتونم خودم -

 : گفت چرخوندش رو به رو سمت به آروم و گذاشت سرم طرف دو و آورد باال و دستاش

 .  ديگه میبرمت دارم نزن حرف انقدر -

 اولین برای.  شدم میخكوب حركتش اين با ناخودآگاه و دادم قورت و دهنم آب.  بودم مونده مات

 .  بوديم كرده پیدا هم با فیزيكي تماس كه بود بار

 براش ذهنت تو داشتي پیش دقیقه چند همین.  بیا خودت به.  بسه!  فیزيكي تماس!  بديد نديد "

 "!  نیستي بشو درست تو گفتم.  میكشیدی نشون و خط

 تمونساخ ورودی در به نرسیده.  بیام نظر به خونسرد و آروم و بشینم صندلي رو صاف كردم سعي

 : گفت و انداخت آراد و من به نگاهي.  ديديم و دكتر

  ؟ میكنین چیكار اينجا -

 : گفتم سريع

 .  اتاقم تو برگردم میخواستم -

 .  ببخشید ؟ دادم طول خیلي -

 : گفت آراد

  ؟ كو چك -

 : گفت و گرفت طرفش به و چك دكتر

 .  میزنم حرف باهاش میام خودم و بقیش شه بسته دهنش بده بهش و اين فعال -

 : گفت آراد

 .  ريخته سرم رو كار كلي شركتم.  برم ديگه من.  خب خیلي -

 ؟ نیست اونجا آرسام مگه -

 .  تنهام دست.  سفر رفته بابا نه -
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 !  گرمه دلش اونجايي میدونه ديگه -

 .  خداحافظ خب.  گرمه دلش هم كسي چه به.  آره -

 دلم فقط اينكه يا بود كنجكاوی روی از نمیدونم.  برگردوندم عقب به و سرم.  فشرد و دكتر دست

 ردك گرد عقب.  داد تكون برام و سرش شد نگاهم متوجه وقتي.  ببینمش آخر بار برای میخواست

 وندمبرگرد و سرم.  اومد بیرون سینم از آه مثل چیزی يه ناخودآگاه.  رفت بیمارستان در سمت به و

 : گفتم.  بود آراد رفتن به نگاهش اخم با دكتر

  ؟ اتاقم بريم میشه -

 : گفت شه باز اخماش اينكه بدون

 .  حتما آره -

 .  برد اتاقم سمت به و من و گرفت قرار صندلي پشت

 

  نهم فصل

 

 .  رفته سر حوصلم -

 : گفت و اومد تختم كنار بابا

 .  میشه تموم اينا ی همه باالخره باش داشته تحمل عزيزم -

 هي متنم و دست عمل.  افتادم گیر لعنتي بیمارستان اين توی من كه میشه هفته 4 نزديك داره -

 .  خونه برم میخوام من.  میندازن عقب دارن

 : گفت و گرفت و دستم هیوا

 .  كنن عملت فردا همین شايد.  بیار طاقت يكم.  كه نمیشه -

 : گفتم و آوردم در دستاش توی از و دستم كالفه

 .  كنیم صبر بايد میگفت.  نمیشه كه گفت دكتر خود.  نمیكنن -
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 : گفت بود نشسته كه مبلي همون روی از بانو ماه

 . باش داشته طاقت يكم.  ها دكتره ناسالمتي.  حتما میدونه چیزی يه مادر خوب -

 : گفتم و كوبیدم بالش روی و سرم

 !  كولست و كج هنوزم صورتم ؟ داره فايده چه عمال اين -

 : گفت و خنديد هیوا

 كرش خدارو بايد كرده قبول و پیوند پوست كه همین.  ندادن انجام روش ترمیمي عمل هنوز چون -

 .  كني

 : گفت.  شد اتاق وارد دكتر و شد باز در.  گرفتم ازش و نگاهم و كردم پوفي

 . بزنم هورام به سر يه هم ببینم شمارو بیام هم مالقاته ساعت گفتم.  تهراني آقای سالم -

 : گفت هیوا.  كرد بوسي رو دكتر با بابا

  ؟ شما میكنین تحمل چجوری و بداخالق مريض اين دكتر -

 : گفت و زد لبخند دكتر

 !  جا هیچ نديدم حاال تا صبوری اين به مريض.  كه اخالقه خوش خیلي ؟ میگین و هورام -

  ؟ ماست سر غراش غر فقط پس -

 : گفت دكتر.  گرفت اش خنده كه رفتم هیوا به ای غره چشم

  ؟ شده چیزی -

 : گفت بابا

 .  شده خسته بیمارستان تو میگه.  میكنه تابي بي -

 !  موقوف فرار فعال.  باشن بیمارستان تو بايد.  نیست ای ديگه ی چاره -

 : گفت هیوا

 .  بزن غر باز حاال.  گفتم ديدی -
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 اقات دلم.  روح بي و سرد محیط اين از بودم شده خسته.  بزنم فرياد دستشون از میخواست دلم

 : گفتم.  بكنم نمیتونستم كاری هیچ اينجا.  میخواست و خودم

 گینب بدين ادامه و عمل شد قرار وقتم هر.  باشم خونه میتونم خوبه حالم.  نیست چیزيم كه من -

 .  بیمارستان میام زود

 : گفت و انداخت باال و ابروش ی لنگه يه دكتر

 حاال . داشتي بزرگ پوست جراحي يه تازه تو دختر ؟ میكني طبابتم خودت واسه ؟ دكترين شما -

 وقت هر.  باشي دسترس در گفتن افشار دكتر ضمن در ؟ شدنیه اصال ؟ خونه بری سريع میخوای

 .  بیفته راه سريع كارا كنیم عمل خواستیم

 : فتگ دكتر به رو ديد و من غمگین و درهم ی قیافه كه بابا.  گرفتم دكتر از و نگاهم و كردم پوفي

  ؟ خونه بیاد هورام مدت يه نداره راهي هیچ حاال -

 : دوختم دكتر لبای به و منتظرم نگاه زد برق چشمام

 .  یدمم بهتون و خبر فردا تا شد اگه.  چیه ايشون نظر ببینم كنم مشورت افشار دكتر با بذاريد -

 : گفتم ناخودآگاه

  ؟ كنین راضیش میشه -

 : گفت.  ملتمسم چشمای يا خنديد گانم بچه كار به نمیدونم

  ؟ شدی خسته ازمون ؟ داری دوست و رفتن خونه انقدر -

 .  ندارم سرگرمي هیچ.  شدم كالفه بودم اينجا بس از ولي نه كه خسته -

 : گفت و داد تكون سری دكتر

 .  كنم راضیش میكنم سعي خب خیلي -

 : گفت دوباره دكتر.  داد لبخند به و خودش جای غمگینم ی چهره

 .  نبیني من چشم از نشد اگه.  نمیدما قول ولي -

 .  میشه راضي میدونم من بگین شما باشه -
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 : گفت و انداخت بهم خاصي نگاه

 .  دختر نذار بغلم زير هندونه -

 اخالق بد غروی غر مرد پیر اين كنه خدا.  كشیدم راحتي نفس.  رفت بیرون اتاق از حرف اين با

 ! كنه یشراض بتونه كه نمیخورد آب چشمم بودم گفته دكتر به كه چیزی خالف بر البته.  بشه راضي

 : گفت و كرد بهم نگاهي هیوا

 طرخا به میگن كه چي هر اينا.  بیرون میای بیمارستان اين از باالخره.  خواهری نباش غمگین -

 .  توئه سالمتیه

 .  محیط اين از شدم خسته چقدر ببیني نیستي اتاق اين توی من جای كه تو -

 : گفت و گرفت خودش به ناراحت ای چهره هیوا

  ؟ بمونم پیشت امشب میخوای -

 .  بمونه تنها كه كرده گناهي چه خدا بنده كیوان.  نمیخواد نه -

 .  میمونم بخوای تو اگه -

 : گفتم و كشیدم عمیق نفس

 .  نیستي كه بیكار داری زندگي خونه توام خب -

 : گفت و خنديد هیوا

 .  پیشت میمونم -

 .  میكردم ناراحتي و تنهايي احساس كمتر میزدم حرف هیوا با وقتي حداقل.  خنديدم

 رفح وقفه بي كه بود اين هیوا خوبي.  هیوا و موندم من.  رفتن مالقات ساعت از بعد بانو ماه و بابا

.  بود جوش و جنب پر و شلوغ.  بود سرزنده و شوخ.  داشتم دوست و اخالقش اين من و میزد

 هب كاراش كه نبود جوری.  داشت خاصي وقار و متانت شیطنت همه اون با.  بودم رفتاراش عاشق

 !  كیوان حال به خوش.  بیاد مسخره و جلف نظر

 : گفت و خورد جا هیوا ديدن با.  شد اتاقم وارد 2 ساعت حدودای دكتر
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 ؟ اينجايین شما -

 .  بمونم پیشش امشب گفتم بود تنها خیلي هورام -

 . . .  افشار دكتر از.  دارم برات خبر يه هورام.  كردين كاری خوب -

 : گفتم ناراحت لحني با و زدم زل صورتش به.  كرد سكوت

  ؟ نشد ؟ نه ؟ نشد راضي ؟ خبری چه -

 : گفتم و كشیدم ای خفه جیغ.  نمیشد باورم انداخت باال و ابروهاش

  ؟ آره ؟ شد راضي -

 : گفتم خوشحالي با داد تكون تايید ی نشونه به و سرش دكتر

 .  خونه میام من.  شد راضي دكتر هیوا.  جون آخ -

 : گفتم دكتر به رو بعد

  ؟ برم میتونم صبح فردا -

 : گفت بود افتاده خنده به من هیجان از دكتر

 .  تو عجولي چقدر دختر -

 .  برم فردا بذارين خدا تورو -

 .  بموني خونه روز 4 داری حق فقط ولي.  بری میتوني صبح.  باشه باشه -

 محیط از كه همین.  بود خیلي برام روزم 4. كشیدم جیغ و گرفتم دستم تو رو هیوا دست

 من همراه خوشحالي با هم هیوا.  میداد بهم خوبي حس میگرفتم فاصله مدت يه بیمارستان

 : گفت دكتر.  میخنديد

 .  ها بیمارستانه اينجا.  هورام آرومتر -

 : گفتم و گرفتم و دهنم جلوی

 .  خوشحالم خیلي.  ببخشید -
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 از و هبش فردا تا بخوابم زودتر میخواست دلم.  شد خارج اتاقم از لبخند با و گفت بخیر شب دكتر

 ودب كشیده دراز راحتي روی هیوا.  بستم و چشمام و گفتم بخیر شب هیوا به.  بشم خالص اونجا

.  منمیشنید چیزی كه جوری میزد حرف آروم خیلي.  داد جواب سريع.  شد بلند گوشیش صدای كه

 : گفتم كرد قطع و تلفن وقتي.  میزنه حرف و ايستاده پنجره كنار ديدم كردم باز و چشمام

  ؟ بود كي -

 .  بود بابا -

 : گفتم و شدم خیز نیم تخت روی

  ؟ شده چیزی ؟ داشت كاری ؟ زده زنگ شب وقت اين چطور -

 !  مسافرت ببرتت روز 4 اين توی گرفته تصمیم.  نشده چیزی نه -

  ؟ مسافرت -

 : گفت و تخت پايین نشست هیوا

  آره -

  ؟ يهو -

 : گفت و كرد نگاهم

  ؟ پس فهمیده كجا از.  كرده موافقت اومدنت خونه با دكتر كه بودم نگفته بابا به من اصال -

 .  میپرسیدی ازش خوب -

 .  شدم گیج كه كرد قطع و زد حرف تند تند انقدر.  رفت يادم -

 : گفتم و زدم تكیه بالش به دوباره

 .  بیمارستان جز به باشم جايي هر حاضرم.  میفهمیم فردا -

 : گفتم لبي زير و بستم و پلكام

  ؟ میريم كجا نگفت -

 .  شمال -
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 امید.  ارهبی برام و گوشیم میگفتم بابا به بايد.  بود بهتر خونه از.  برم سفر نمیومد بدم! ؟ شمال

 كنن فكر هیچي به.  دادم بیرون و نفسم.  بگیره خبر يا بزنه اس ام اس بهم هنوزم آراد كه داشتم

 .  بگذره خوش بهت كلي قراره روز 4 اين توی.  هورام

 

 : گفتم و نشستم جام سر هیجان با.  شدم بیدار خواب از هیوا صدای با صبح

  ؟ خونه بريم جون آخ -

 .  دنبالمون بیاد كیوان قراره.  میريم ؟ هولي.  دختر كن صبر-

  ؟ كجاست ببین بزن زنگ -

 .  زدم زنگ بهش پیش ربع يه.  باشه نزديك بايد-

 .  بزن االنم خوب -

 . میاد كیوانم بپوش و لباسات.  بوديا خواب االن تا خوبه -

 قتو چند از بعد باالخره.  كردم عوض عجله با و لباسام و رفتم بهداشتي سرويس سمت به سريع

 .  میشدم راحت بیمارستان لباسای اين شر از

 مدام و بود شده شاكي من ی عجله همه اين از هیوا.  دنبالمون اومد كیوان كه نكشید طول چیزی

 خوش با كیوان.  كردم سالم.  شديم ماشین سوار.  نداشت خبر من حال از كه اون ولي میزد غر

 : گفت هیوا.  داد و جوابم رويي

 .  شدم كنجكاو كلي ؟ مسافرت بره گرفت تصمیم يهويي چرا بابا نفهمیدی تو -

 یخوايمم دنبالتون بیام صبح كنم جمع و لباسامون گفت زد زنگ فقط.  نگفت چیزی دقیق منم به -

 .  دوستش ويالی شمال گفت كه كجا پرسیدم.  سفر بريم

  ؟ شده مرموز انقدر چرا بابا ؟ دوستش ويالی -

 : گفت دوباره كیوان.  خیابون به بودم زده زل بديدا نديد مثل.  نمیداشتم بر پنجره از و نگاهم

 .  عالیه جناب بابای ؟ میپرسي من از -
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 . میخواست سفر دلم.  نشدا بدم ولي -

 .  سرده االن ؟ سال وقت اين ؟ شمال آخه -

 : گفتم و چرخوندم هیوا و كیوان سمت به و نگاهم

 .  بیمارستانه از بهتر باشه چي هر -

 : گفت و انداخت بهم آينه توی از نگاهي كیوان

 .  سفر ببرتمون كه نسوخته هیوا و من برای دلش بابا وگرنه.  ها توئه خاطر به اينا ی همه -

 : گفتم و خنديدم

 .  نباشین حسود -

 نگت خونه اين آجر آجر برای دلم چقدر.  كردم پرواز خونه سمت به تقريبا.  رسیديم خونه در جلوی

 اين رنگ كه بود ماه 1 نزديك حاال بودم خونه اين توی و اتاقم توی ساعته 64 كه مني.  بود شده

 .  بودم نديده رو خونه

 : زدم صدا بلند در جلوی همون از و تو رفتم سريع

 ؟ نمیخواين مهمون. . .  بابا. . .  بانو ماه -

 : گفت و اومد بیرون لنگون لنگون اتاقش از بانو ماه

 .  مادر اومدی خوش -

 : گفتم و كاشتم گونش روی ای بوسه

 .  بود شده تنگ خونه واسه دلم چقدر -

 ایصد.  نكن فكر مهموني به نه نه. . .  مهموني شب از.  شده بهتر خیلي روحیم میكردم احساس

 : گفت و گرفت آغوشش تو و من.  ريخت هم به و افكارم بابا

 ؟ خوبي -

 .  عالیم -

 : گفت و گذاشت موهام روی ای بوسه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

253 

 

 .  جون بابا باشي عالي همیشه -

 : گفت هیوا

 . شدينا مشكوك خیلي جديدا شما بابا -

 ؟ كردم چیكار مگه ؟ چطور -

 : گفت كیوان

 چهی بعد.  سفر بريم میخوايم كه كنن كاله و شال میگین همه به میزنین زنگ شب نصف -

 .  ديگه مشكوكین.  اينا و كجا كه نمیدين هم اطالعاتي

 : گفت و خنديد بابا

 .  شدم شوكه يكم خودمم خوب -

 : گفت هیوا

 !؟ شدين شوكه خودتون تصمیم از -

 : گفت و خنده زير زد دوباره بعد و كرد نگاه رو هیوا پرسشگر بابا

  ؟ درگیرم خودم با مگه.  دختر نه -

 .  جون از دور -

 .  بهم زد زنگ ساالری ديشب -

  ؟ ساالری دكتر -

 تانبیمارس از میشه مرخص مدت يه هورام شنیده حسام از گفت. ساالری دكتر بابای.  دوستم نه -

 به مه ولي ويالشون كنه دعوتم میخواست بود مدت يه راستش.  سفر بريم خوبیه فرصت گفت

 قبول منم.  شده داده موقع بهترين االن پیشنهاد اين ديدم.  نمیشد خودم كارای هم هورام خاطر

 .  میشه راحت هورام بابت از خیالم باهامونه ساالری دكتر هم طرفي از.  كردم

 : گفت و كرد نگاه مشكوك هیوا

 .  خوبي دوست چه -
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 : گفت بابا

 .  دوستیم هم با كه سالهاست.  خوبیه مرد ساالری -

 : گفت من به رو بعد

 .  شه پیدا كلشون و سر بايد ديگه االنا.  بردار میخوای چي هر باال برو جان هورام -

 : گفت هیوا

 ؟ اينجا میان -

 .  میكنیم حركت اينجا از همه آره -

 اركن االن كه همین.  میريم كجا و میريم كي با نداشت فرق برام.  دويدم اتاقم سمت به سريع

 .  داشت ارزش دنیايي برام بودم خانوادم

 كامپیوترم سمت به نگاهم.  بود شده تنگ اش تیره رنگ اين برای دلم چقدر.  شدم اتاقم وارد

 جاك به االن ؟ چي حاال.  بودم نزده حرف آراد با كامپیوتر اين با كه روزايي و شبا چه.  شد كشیده

  ؟ بوديم رسیده

 توش و لباسام و برداشتم رو كوچكي چمدون.  رفتم كمدم سمت به و كشیدم عمیقي نفس

.  بود میزم روی درست.  میگشتم گوشیم دنبال.  چرخید اتاق دور تا دور نگاهم.  گذاشتم

 رونبی اتاقم از و كیفم داخل انداختمش.  شدم پشیمون كه كنم روشنش خواستم.  برداشتمش

 .  رفتم

 : گفتم هیوا به رو.  بذاره ماشین توی تا گرفت دستم از و چمدون كیوان

  ؟ نیومدن هنوز -

 .  نه -

 كیوان هب كه رفتم بانو ماه سمت به و كشیدم صورتم روی و شالم عادتم طبق.  رفتم بیرون خونه از

 فتمیگ كه شنیدم ماشین طرف اون از رو بابا صدای.  بذاره ماشین توی چجوری چمدونارو میگفت

: 

 .  اومدن -
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 به ماشین اين.  كردن پارك ای گوشه و ماشین.  پیوست ما جمع به و كرد قفل رو خونه در هیوا

  ؟ بودمش ديده كجا.  بود آشنا برام شدت

 : گفت و اومد سمتمون به خنده با و شد پیاده ماشین از دكتر

  ؟ چطوره ما فراری بیمار احوال -

 : گفتم و خنديدم

 .  خوبم ممنون -

 : گفت دكتر

 .  بوديا رفتن ی اجازه منتظر فقط ؟ نفهمیدم من كه رفتي بیمارستان از چجوری تو دختر -

 : گفت هیوا

 .  دستش از شدم ديوونه صبح.  كرد هول و من انقدر -

 : گفت و خنديد بابا

 .  بود شده خسته بچم خب -

 توی حتي.  بودمش نديده حاال تا اومد جلو ساالری دكتر مادر.  كردن روبوسي و دادن دست همگي

 خانوم ی شونه باالی از.  بوسید و صورتم رويي خوش با و اومد طرفم به.  نبود هم هیوا عروسي

 امحس به خیره و نگاهش و بود هم تو اخماش.  زده تكیه ماشین به كه ديدم و آراد تصوير ساالری

 .  بود دوخته

 تاهيكو لبخند فقط.  نمیشنیدم هم رو ساالری خانوم حرفای و تعارفات حتي.  نزد لحظه يه قلبم

 .  رفت بانو ماه سمت به اون و زدم

 شتپ و دستش حسام.  كرد سالم بقیه و بابا به و اومد تر نزديك كمي! ؟ میكرد چیكار اينجا اون

 : گفت و گذاشت آراد

 .  باهامونه سفر اين تو.  آراد خوبم دوست میكنم معرفي -

 ! ؟ كیه آراد مگه حاال ؟ داره اهمیتي چه ؟ ناراحت يا بودم خوشحال.  چیه حسم نمیدونستم
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 .  كنهمی پچ پچ حسام گوش زير چي ببینم تا بودم كرده تیز و گوشام ولي.  گرفتم ازش و نگاهم

  ؟ سفر نمیرين تنها نگفتي چرا -

 : گفت دكتر

  ؟ داشت فرقي مگه -

 .  نمیومدم میدونستم اگه.  داشت فرق كه معلومه خوب -

 .  نمیچسبه تو بدون سفر.  پسر نباف چرند -

 .  سفر اين تو بیارم سرت باليي چه من ببین -

 : گفت بابا.  رفت هم تو اخمام.  ناراحته من حضور خاطر به بودم مطمئن.  خنديد فقط حسام

  ؟ بیفتیم راه شد تموم پرسیا احوال و سالم اگه خب -

.  ستننش خودشون ماشین تو كیوان و هیوا.  رفتیم ماشینا سمت به و كردن تايید رو بابا حرف همه

 هتاز.  آراد ماشین تو هم ساالری خانوم و آقا و آراد و حسام.  بابا ماشین تو هم بابا و بانو ماه و من

 تهنشس كنارش بار يه.  بود رسونده خونه تا و من بار يه.  بود آشنا برام ماشین چرا كه فهمیدم

 . . .  ولي بودم كشیده نفس قدمیش يك توی درست و بودم

  . كنه خیر به و سفر اين عاقبت و آخر خدا.  گرفتم ماشینش از و نگاهم و دادم بیرون و نفسم

 

 

 كه االح.  بودم گذاشته پیشونیم روی دستمم و بودم كشیده دراز عقب صندلي روی مسیر كل تو

 خدا!  نه يا میخواست و سفر اين دلم نمیدونم هست سفر اين توی باهامون آرادم بودم فهمیده

 و بخو انقدر!  نداشت عادتا اين از قبال.  بده بهم بدی حس حرفاش با يا.  بندازه تیكه نخواد كنه

 !  زمینه روی مرد بهترين كه میرسیدم باور اين به داشتم كه بود داشتني دوست

 !  داره فرق حقیقیشون با مجازيشون شخصیت آدما چند هر
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 از اواقع كنه فكر نمیخواست دلم.  بدم توضیح براش و چي همه تا میومد پیش فرصت يه كاش

 بزنم رفح نمیتونستم كه بود شده مرگم چه روز اون نمیدونم.  ببینمش شدم راضي كنجكاوی روی

 .  بكنه بهتر باهام يكم و رفتارش بدونه اگه كه داشت امكان حداقل. 

.  بود گنگ برام.  بودم نديده حاال تا و آراد اين.  بود شده تنگ مهربون آراد اون برای دلم واقعا

 . زدم حرف ديگه يكي با سال 1 میكردم احساس

 : گفت و انداخت عقب به نگاهي نیم بابا.  دادم بیرون و نفسم

  ؟ خوابي -

 .  بیدارم نه -

 : گفت و گرفت سمتم به سیب برش يه بانو ماه

 .  بخور میوه پاشو -

 اباب.  جويدم و زدم سیب به كوچیكي گاز حالت همون تو.  نخوردم تكون جام از ولي گرفتم ازش

 : گفت

 .  گلوت تو میپره.  نخور خوابیده -

 .  هست حواسم -

 .  كرديا عادت انگار ؟ نشدی خسته كشیدی دراز بیمارستان تو انقدر -

 .  میشه بد حالم میبینم رو جاده -

 : گفتم گرفت سمتم به سیب ای ديگه برش بانو ماه

 .  نخوردم اينم هنوز -

 .  میخوريشون.  مادر دستت بگیر -

 : گفت بابا.  زدم سیب برش به كوچیكي گاز دوباره و گرفتم دستش از

  ؟ نیست گشنت -

 .  يكم -
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 : گفت بانو ماه به رو بابا

 .  نخورده چیزی صبح از هورامم.  بخوريم چیزی يه وايسن گوشه يه بگیم -

 شتپ.  بود جاده بین كه رستورانايي از يكي سمت پیچید و زد بوق بابا.  داد تكون سر بانو ماه

 یادهپ هم ساالری آقای زمان هم.  شد پیاده ماشین از بابا.  پیچیدن هم!  پاركیه آقا و كیوان سرش

 : گفت و شد

 ؟ وايسادين شد چي -

 . حاال تا صبح از نخورده چیزی هورام.  بخوريم چیزی يه گفتم -

 رو اطرخ به عجیبي ترس يه.  بودم چسبیده صندلي به هنوز من ولي.  شد پیاده ماشین از بانو ماه

 داشتمن و ترس حس اين مهموني میرفتم داشتم كه بار اولین ی واسه حتي.  داشتم آراد با رويي به

 ! 

 : گفت و اومد ماشینمون سمت به هیوا

  ؟ نمیشي پیاده چرا -

  ؟ ماشین تو بیاری و من غذای میشه -

 : گفت و كشید هم تو و اخماش هیوا

  ؟ چي برای -

 .  ترم راحت اينجوری -

 .  شو پیاده.  نمیكني هم توجه جلب.  شده بهتر كه االن ؟ صورتت خاطر به باز -

 : گفتم و كشیدم عمیقي نفس!  میداد ربط صورتم به رو چیزی هر هیوا

 .  میكنم خواهش هیوا -

 : گفت بود هم تو اخماش هنوز كرد نگاهم هیوا

 .  میشه چي ببینم باشه -
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 قیهب به رو هم بابا.  گفت گوشش كنار چیزی و رفت بابا كنار هیوا.  شد دور ماشین از حرف اين با

 : گفت

 .  رستوران داخل بفرمايید -

 ااونج و من وقتي.  ماشین سمت برگردوند و سرش لحظه يه دكتر.  رفتن سمت اون به هم با همه

 چند برای خودم روی گرفتم و آراد نگاه رد.  شد جدا جمع از و گفت چیزی آراد گوش كنار ديد

 مایچش از و نگاهم شد باعث صداش.  بود رسیده ماشین نزديك تقريبا دكتر.  موند ثابت لحظه

 : بگیرم آراد آلود اخم

  ؟ نمیخوری چیزی مگه ؟ نشستي اينجا چرا ؟ هورام -

 .  میخورم ماشین تو گفتم هیوا به.  ترم راحت اينجا -

 : گفت كرد بازش و رفت ماشین ی دستگیره سمت به دستش

 .  كنار بذار رفتارارو و ترسا اين.  دختر شو پیاده -

 .  ترم راحت جدی دكتر -

 مقد ولي.  داشت اخم هنوزم و بود جیبش تو دستاش.  شد كشیده آراد سمت به ناخوداگاه نگاهم

 : گفت دكتر.  نداشت بر قدم از

 .  زود.  پايین بیا.  ناراحتیم ماها اينجوری خوب -

 قدم رت جلو و بست و در دكتر.  شدم پیاده.  بمونم ماشین توی كه كنم راضیش نتونستم آخرم

 شتشپ.  كردم بلند و سرم!  بود ناپذير اجتناب آراد از كردن فرار انگار.  بود پايین سرم.  برداشت

 رسید بهش سريع قدم تا چند با دكتر. میرفت رستوران سمت به سالنه سالنه داشت و بود من به

 .  بودم سرشون پشت منم

 و وايساده آراد ديدم كه بودم قدمیشون چند توی.  آراد هم سرش پشت و شد رستوران وارد دكتر

 وابيج ولي كردم تشكر لبي زير.  شدم رد كنارش از و انداختم پايین و سرم.  داشته نگه برام و در

 یادنم وشتخ اگه.  بود درگیر خودشم با انگار.  هم تو رفت اخمام حركتش اين با دوباره.  نداد بهم

 : گفت.  كرد تعجب ديدنم با هیوا ؟ چیه كارات اين پس ببیني و من

  ؟ شد عوض نظرت ؟ شد چي -
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 : گفت من از زودتر دكتر

 . بشینه ماشین تو همش كه نمیشه.  مسافرت اومده مثال.  آوردمش رفتم -

 .  بده ادامه و گیرياش گوشه اين میخواد كي تا نمیدونم.  زدين و من حرف دكتر -

 ارشسف ساالری آقای و بابا.  نبینم و كدومشون هیچ صورت دادم ترجیح.  انداختم پايین و سرم

 كه هم هیوا و كیوان.  بود شده اخت ساالری خانوم با حسابي راه اول همون بانو ماه.  دادن غذا

 حرف هم با دوتا تا دو همه.  بودن خودشون عوالم توی و میكردن پچ پچ هم گوش كنار همش

 آروم هك كسي تنها وسط اين.  میخنديدن و میزدن حرف مدام شفیقشم رفیق و دكتر حتي.  میزدن

 .  بودم من بود نشسته

 و غذاها بوی.  بود دنج و خلوت محیطش كه بود خوب باز.  چرخوندم رستوران دور تا دور و نگاهم

 .  بود شده گرسنم حسابي و میخورد بهم مختلف كبابای

 یرس حسابي وقتي.  كردم حمله غذا به تقريبا.  چیدن میز روی و سفارشاتمون كه نگذشت چیزی

 داشتن حق خوب!  بود دار ادامه همه خوردن ولي كردم صبر يكم.  كشیدم خوردن از دست شدم

 ؟ بخورن چیزی میكردن وقت كي ديگه میزدن حرف مدام

 به و شدم جدا میزمون از آروم.  داد تكون سر فقط اونم.  ماشین تو میرم كه گفتم هیوا گوش كنار

 .  باشم تر راحت میشد باعث اونجا خلوتي انگار.  رفتم رستوران خروجي در سمت

 نكهاي با.  بود خوبي هوای.  كردم باز هم از و دستام و كشیدم عمیق نفس.  رفتم ماشین سمت به

 .  بود تهران هوای از بهتر بازم ولي داشت سوز يكم

 ينگاه اينكه بدون خونسرد آراد.  دوختم در سمت به و نگاهم و برگشتم.  اومد رستوران در صدای

 به و تمگرف ازش و نگاهم.  رفت بود پارك بابا ماشین كنار درست كه ماشینش سمت به بندازه بهم

 داخل از و كرد باز و خودش ماشین ی راننده طرف در آراد.  نشستم و رفتم ماشین عقب در سمت

 اهشنگ داشتم چشمي زير.  داد ماشین به و اش تكیه.  بست محكم و در و برداشت چیزی ماشین

.  دنمیوم خوشم سیگار از وقت هیچ.  هم تو رفت اخمام.  بود سیگار پاكت دستش توی.  میكردم

 چرا اصال ؟ بیرون بود اومده تنها چرا.  دوختم جلو به و نگاهم.  بود وايساده من روی به رو درست

 ؟ نمیومد بدش ازم مگه ؟ بود وايساده من جلوی بود اومده
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 نفس كردم سعي.  رفت هم تو اخمام.  پیچید هوا توی سیگار بوی بعدشم و اومد فندك صدای

 .  میزد هم به و حالم سیگار بوی.  نكشم عمیق

 رهخی نامعلوم ی نقطه يه به انگار.  نمیكرد نگاه من به.  كردم آراد به نگاهي چشمي زير دوباره

 باز و صحبت سر اون كاش.  فرستاد بیرون و دودش و زد سیگارش به عمیقي پك.  بود شده

 .  میگرفت فاصله ازم حداقل يا.  میكرد معذبم رفتارا و سكوتا اين.  میكرد

 : شنیدم و آرومش صدای.  گرفتم بینیم جلوی و دستم سیگار بوی از اختیار بي

  ؟ میكنه اذيتت سیگار بوی -

 انگشتاش بین از و سیگار بعد و كرد نگاهم يكم.  دادم تكون سر فقط و انداختم بهش نگاهي

.  دمكشی عمیقي نفس.  زمین روی داد فشارش محكم كفش با.  انداخت پاش زير و كشید بیرون

  ؟ بود شده مهربون چرا

 : گفت و كرد جیبش تو دوباره و دستاش

 .  بود نگفته بهم حسام.  هستي سفر اين تو توام نمیدونستم -

 : گفتم و نشست لبام روی اراده بي پوزخندی

  ؟ نمیومدی میدونستي اگه -

 .  ندارم مشكلي تو با من ؟ نیام چرا -

  ؟ نیست اينطور.  نمیاد خوشتم ازم ولي -

  ؟ نمیاد خوشم ازت میكني فكر چرا -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

 .  رفتارت از -

 .  داد تكیه ماشین به كامل و كرد قالب سینش روی و دستاش

 .  بودم دلخور فقط من ؟ كردم رفتار چجوری مگه -

 ؟ نیستي دلخور ديگه االن -
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 : گفت و كرد مكث يكم.  دوخت بهم و نگاهش

 . . .  شايد. . .  نمیدونم. . .  نه -

 : فتگ دوباره ؟ نه يا دلخوره ؟ بود كدومش منظورش نفهمیدم آخر.  میگفت مكث با و كالفه اينارو

 . . .  شايد تا میگردم سرخ بانوی دنبال دارم تو وجود تو جايي يه -

 بهش و نگاهم هنوزم.  بشه قطع آراد حرف شد باعث و اومد بیرون دكتر و شد باز رستوران در

 ديكنز دكتر.  بگه چیزی نداشت قصد ديگه انگار ولي.  لعنتي بزن حرف ؟ چي شايد بودم دوخته

 : گفت آراد.  اومد تر

  ؟ نشده تموم خوردنشون غذا هنوز -

 : گفت و داد تكون سر دكتر

 .  شو سوار.  میان االن چرا -

 بخواد شايد تا دوختم بهش و ملتمسم چشمای.  شد سوار و كرد باز رو راننده طرف در سريع آراد

 به اخم با و دادم بیرون حرص با و نفسم.  ننداخت بهم نگاهشم حتي اون ولي.  كنه كامل و جملش

 !  محل بي خروس بر لعنت.  شدم خیره دكتر

 چي ره ولي.  داشت معني چه نگاه اين نفهمیدم.  شد ماشین سوار و انداخت بهم خاصي نگاه دكتر

 !  كنه باز هم از و اخمام نتونست بود كه

 .  میرفتیم ساالری آقای ويالی سمت به داشتیم و بودن ماشینا سوار همه بعد دقیقه چند

 ثانیه چند دكتر نمیشد حاال ؟ چي شايد ؟ بگه میخواست چي. . .  میومد ذهنم تو آراد حرف مدام

 .  كشیدم دراز عقب صندلي روی دوباره و كردم پوفي ؟ میومد تر دير

 

 كن خواب دوباره منو توام، رويای درگیر

 كن انتخاب منو تو گذاشت، تنهام اگه دنیا

 نبود خبر بي انگار من، آرزوی از دلت
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 نبود اثر بي من،چشمات تصمیمای تو حتي

 شكست من غرور انگار ولي، كنم نمي باور

 فايدست بي من اصرار بری، میخواد دلت اگه

 كنه پنهون بغضمو تا دلم، كنه مي كاری هر

 كنه بیرون من سر از رو، تو فكر میتونه چي

 نكن كم عشقت از كه يا بزار، دلم رو داغ يا

 نكن قانعم كم به منه، سهم تو تمام

 

 انقدر چرا.  بشه جاری صورتم روی اشكام شد باعث میومد ماشین ضبط از كه آهنگي صدای

 برام رفتاراش اين بايد چرا ؟ بود كي اون مگه اصال ؟ بودم ناراحت انقدر چرا ؟ بود بد احساسم

 داری نشستي.  هورام سرت تو خاك.  نیست مهم.  درك به بهم نمیذاره محل اصال ؟ باشه مهم

 .  نكن زر زر انقدر بسه ؟ میكني گريه كي برای

 ایبر ها گريه اين ؟ عشقشي ؟ دخترشي دوست ؟ معمولیشي دوست ؟ چیه اون به حست تو آخه "

  " ؟ كیه

 چیه بهش محس يا.  هستم كي نمیدونستم.  نباشه معلوم اشكام تا گذاشتم پیشونیم روی و دستم

 ناو توی هنوزم من ولي.  شده عوض چیزا خیلي میدونستم.  میخواستم رو گذشته آراد من ولي. 

 . . .  داشتم و آراد همون انتظار.  بود نشده عوض هیچي برام.  بودم مونده روزا

  ".  نمیرفتي مهموني اون به كاش "

 شمامچ اين از بیشتر نذاشتم و دادم قورت و بعضم.  نمیرفتم كاش واقعا.  كشیدم عمیقي نفس

 .  بشه خیس

****** 

 به هينگا گیجي با بود جلوم خندون صورتي با هیوا.  كردم باز و چشمام.  میداد تكونم آروم دستي

 : گفتم و كردم اطراف
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  ؟ كجايیم -

  ؟ بخوابي تونستي واقعا.  ويال رسیديم -

 .  برد خوابم كي نفهمیدم -

 .  تو ببريم چمدونارو بايد پاشو -

 و دادم ماساژش يكم.  بود گرفته درد ماشین صندلي روی حسابي كمرم.  شدم بلند.  رفت هیوا

.  فتادا چمدونم به نگاهم.  نبود خودشم و بود گذاشته باز و ماشین عقب صندوق در بابا.  شدم پیاده

 : گفت میرفت آراد ماشین سمت به كه همینجوری ديدم و دكتر كه برم طرفش به خواستم

 .  بودی خواب و مسیر كل شنیدم.  خواب خوش سالم -

 ناي جانانه ی گريه اون از بعد.  بودم خوابیده خوب خیلي.  نشست لبم روی ناخودآگاه لبخند يه

 : گفتم.  بود چسبیده بهم حسابي خواب

 .  چسبید حسابي.  بود خوب خیلي آره.  سالم -

 : گفت میرفت ويال در سمت به كه همینجوری و آورد در آراد ماشین تو از رو چمدوني دكتر

 .  میشه پر اتاقا همه االن كه بگیر جا برو بدو پس -

 چمدون بودم شده دچارش خواب خاطر به كه سستي با.  افتاد چمدون به نگاهم دوباره.  رفت دكتر

 نداشت نجو انگار دستام.  میكردم سنگیني احساس ولي نبود سنگین زياد اينكه با.  برداشتم و

 ظرمنت.  میكرد درد هنوز كمرمم.  زمین روی گذاشتمش ماشین كنار جا همون.  كنم بلند و چمدون

 . برداشتم و چمدون دوباره و كردم پوفي.  نبود كمك از خبری ولي.  كنه كمكم بیاد كسي بودم

 بود مونده خیره بود روم به رو كه ای پله تا 15 روی نگاهم.  بودم رسیده ورودی های پله به تقريبا

.  ومدمی پا صدای.  كردم مكث لحظه چند.  بود رفته هم تو اخمام ؟ باال ببره و اين میتونست كي. 

 ژكوند دلبخن با.  كنه كمكم بگم بهش تا باشه كیوان كنه خدا.  گرفتم باال و سرم.  شدم خوشحال

 نبك كمك كه آراد.  كردم پوفي.  شد پیدا آراد ی كله و سر يهو كه بودم پا صدای صاحب منتظر

 و ردمب چمدون سمت به و دستم.  میكرد نگاهم كنجكاوی با و پايین میومد ها پله از داشت.  نیست

 !  بودن نوشته خودم پای و چمدون اين نخیر.  كردم بلندش دوباره
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.  بردم باال راحت و دوم و اول ی پله.  كشیدمش پله روی تقريبا و كردم بلندش زحمت به

 با.  اومد چمدون روی دستي كه بذارم سوم ی پله روی و كنم بلند دوباره و چمدون میخواستم

 : گفت.  رسیدم آراد يخي و سرد صورت به و گرفتم دستارو رد تعجب

 . میبرمش من كن ولش -

 .  میتونم خودم -

 : گفت و انداخت باال ای شونه

 .  نمیكنم اصرار باشه -

.  دادم فشار هم رو و دندونام.  بود گرفته حرصم.  گذشت كنارم از و برد جیبش توی و دستش

 دوباره كه كردم تالش يكم.  باال ببرمش ها پله از كردم سعي و گرفتم دستم دوباره و چمدون

 : گفت لب زير.  آورد در دستم از و چمدون تقريبا بار اين ولي كردم حس چمدون روی رو دستي

 !  میده لفتش انقدر و سبكه خوبه حاال -

 حتي.  شده برداشته روم از تني 155 بار يه میكردم احساس.  گذشت كنارم از دست به چمدون

.  دبو كوفته تنم بدجور.  بگیره ازم و خوب حس اين نتونست همشم تو اخمای و تیز و تند لحن

 .  زدن كتكم هي و سرم ريختن نفر 155 میكردم احساس

 سنگ نماش.  بود پله تا 15 اين بااليي درست وياليي خونه يه.  رفتم باال ها پله از سالنه سالنه

 داخل در از.  نبود وياليي يا خونه هیچ هم اينجا از متری چند توی.  بود قشنگي و دنج جای.  بود

 ویر نگاهم.  میداد انجام كاری و بود طرفي يه كسي هر.  رسید گوشم به بقیه هیاهوی تازه رفتم

 كنهن.  گشتم آراد دنبال بار اين و گرفتم باال و سرم.  نديدمش ولي.  گشت چمدونم دنبال زمین

 ! ؟ باشه كرده نیست به سر و چمدون پسره اين

 : گفت میگذشت كنارم از كه همینجوری.  كرد تالقي هم با نگاهامون.  اومد بیرون اتاق از آراد

 .  اتاقه اون تو چمدونت -

 نهمو سمت به و انداختم باال شونه!  كنم تشكر ازش نذاشت حتي.  شد رد سريع و گفت و اين

 .  رفتم اتاق
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 لحظه از میخواست دلم ولي.  بودم خواب گیج يكم هنوزم.  ديدم ديوار ی گوشه چمدون تا چند

 كي تخت تا دو.  بگذرونم خواب با و وقتم الكي نداشتم دوست.  كنم استفاده آزادی اين ی لحظه

 .  تهس كي مال چمدونا اين نمیدونستم اصال.  نشستم تختا از يكي روی.  بود اتاق توی نفری

 : گفت.  شد اتاق وارد هیوا

  ؟ اينجايي -

 : گفتم دادم تكون سر

  ؟ كیه چمدون اينا -

 .  ساالری خانوم و بانو ماه و من مال -

 ؟ میمونیم اينجا همه يعني -

 يه وت آراد و حسام با قراره كیوان بیچاره.  بخوابیم هم كنار مجبوريم.  خوابست سه ويالشون آره -

 !  معذبه همش حاال.  جوش دير كه كیوانم.  بخوابه اتاق

 .  نباش نگران باهاشون میشه دوست -

 : گفت و نشست تخت روی هیوا

  ؟ بپرسم سوال يه -

 : گفتم ترديد با! ؟ نه يا بپرسه میذاشتم بايد.  داشتم شك.  بود خاصي جور نگاهش

 !  بپرس -

  ؟ بودی شده آشنا باهاش اينترنت تو كه آراديه همون آراد اين -

 : گفتم و دادم قورت و دهنم آب

  ؟ میكني فكر اينجوری چرا -

 داپی زياد كه نیست اسمي ؟ باشه آشنا زمان هم میتونه آراد تا چند با آدم مگه آخه!  حدسه يه -

  ؟ میگم چي كه میفهمي.  بشه
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!  ودهب تابلو خیلي هم با ما رفتارای شايد.  نفهمیده اسم روی از فقط بودم مطمئن.  بود باهوش هیوا

 .  نداشتیم هم با خاصي برخورد يا رفتار كه ما نه ولي

 : گفتم.  میكرد نگاهم منتظر هنوزم هیوا

 .  خودشه آره. . .  خوب. . .  خوب -

 : گفت و كرد ريز و چشماش هیوا

  ؟ نگفتي بهم خودت چرا -

 .  باشه مهم نمیكردم فكر -

 : گفت و كرد پوفي هیوا

 ؟ نمیكنه ناراحتت سفره اين تو اونم -

 : گفتم باشم تفاوت بي كردم سعي

  ؟ ناراحت چرا نه -

 : فتگ.  میگشت نارضايتي از ای نشونه دنبال صورتم توی داشت انگار.  كرد نگاه بهم تر دقیق

 .  شد چي كیوان ببینم برم من.  گفتم همینجوری!  هیچي -

 اتاق زا هیوا سر پشت.  نكنم فكر هیچي به كردم سعي و كشیدم عمیقي نفس.  شد بلند جاش از

 : گفتم يواش و رفتم بابا كنار.  بیرون اومدم

  ؟ دريا سمت برم میتونم طرف كدوم از -

 : گفت تعجب با و كرد بهم نگاهي بابا

  ؟ بری تنها میخوای -

 : گفت ساالری آقای به رو بلند بابا.  دادم تكون سر فقط

  ؟ دريا سمت رفت میشه طرف كدوم از -

 : گفت و كرد نگاهش ساالری آقای
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  ؟ بری خودت میخوای -

 .  بره میخواد هورام نه -

 سعي همه زود خیلي.  چرخید سمتم به سرا ی همه كه بود عجیب جمله اين توی چي نمیدونم

 : گفت بابا.  برگردن عادی حالت به كردن

 ؟ گفت چي ساالری شنیدی -

 : گفتم گنگ

  ؟ چي -

  . دريا به میرسي.  برو آخرش تا و چپ سمت بپیچ بیرون رفتي كه ويال در از میگه ساالری -

 يكم و كردم مرتب سرم روی و شالم.  اومدم بیرون ويال از سست قدمايي با و دادم تكون سر

.  یرونب اومدم و كشیدم عمیقي نفس.  كردم باز رو ويال در و اومدم پايین ها پله از.  جلو كشیدمش

 برای يول.  نبود دور مسیرش زياد شايد!  برم جايي تنهايي خودم میخواستم كه بود بار اولین برای

 !  بود زياد همینم من

.  یكردم نگاهم و بود زده تكیه بهش دكتر.  افتاد ويال ی پنجره به نگاهم كه ببیندم و در خواستم

 ماناروقهر نقش میخواست! ؟ نجات ی فرشته بود شده! ؟ بود چي وسط اين دكتر نقش نمیفهمیدم

 هب دكتر نگراني فقط شايدم.  بود گنگ برام.  رفتاراش اين.  نگاهاش اين ؟ بگیره خودش به

 به دم تردك مثل يكي حاال.  نمیكرد میكرد توجه بهم بايد كه كسي!  میكرد فرقي چه.  بود مريضش

 !  میپايید و من دقیقه

 طوفاني دريای به نگاهم دور از.  پیچیدم خودم به بیشتر و مشكیم كاپشن و انداختم پايین و سرم

 ور ترسناكي و بلند صدای و میخوردن ها صخره به شتاب با موجا.  بود تر آروم يكم كاش.  افتاد

 يكس.  وايسادم بود خشك ساحل كنار های ماسه كه جايي تا.  نرفتم جلو زياد.  میكردن درست

 چه.  خورد سُر سرم روی از يكم شالم میومد كه بادی خاطر به.  دريا و بودم من فقط.  نبود اونجا

 میقع نفس و بستم و چشمام.  ببینه قیافه اين با و من كه اينجا نبود كسي! ؟ داشت اهمیتي

 بار ندچ رو چیزی يه انگار!  تیكه چهل توپ عین بود شده صورتم بودم كرده عمل وقتي از.  كشیدم

 چپ سمت ديگه.  بود شده دست يه پوستم رنگ كه بود اين خوبیش باز.  بودن كرده پینه وصله
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 ترمیمي عمل با بتونم بودم امیدوار.  نمیكرد كجي دهن بهم خورده چروك ای قهوه پوست صورتم

 .  باشم داشته عادی صورت يه

.  بكشم جیغ میخواست دلم.  بود وايساده دريا به رو بسته چشمای با.  كردم باز هم از و دستام

 ولي.  شهب جلب بهم توجهش كه نبود كسي اينجا میدونستم.  نمیرسید جايي به صدام میدونستم

 .  نداشتم و شجاعتش بازم

.  بیرون بريزيش كه وقتشه االن.  ريختي خودت توی رو چي همه مدت همه اين.  هورام بزن داد "

 ".  دختر ياال

 هب سفت پاهام.  شد مشت دستم انگشتای.  دادم فشار هم رو و پلكام.  كردم تر زبونم با و لبام

 یدمكش بلندی جیغای.  زدم فرياد داشتم توان كه جايي تا.  كردم باز هم از و لبهام.  چسبید زمین

 ترس احساس ديگه.  بود شده تر راحت برام حاال! ؟ بودم من واقعا اين.  كردم تعجب خودمم كه

 صداشون با و جوابم امواج انگار.  دريا به رو.  كشیدم جیغ دوباره و كردم باز و پلكام.  نمیكردم

 .  میدادن

 جلوی بودم ديده آراد از مدت اين توی كه رفتارايي ی همه.  برخوردا ی همه.  رفت هم تو اخمام

 بینیش ظاهر خاطر به نبايد ؟ كنه رفتار اينجوری باهام كه میدادم حق بهش چرا.  اومد چشمم

 . . .  اصال ؟ بگیره نديده و من كه میده اجازه خودش به چرا اصال! ؟ كنم تنبیهش

 : زدم داد بلند و كردم جمع صدام توی و انرژيم تمام.  بود فايده بي بهش كردن فكر

 .  میخوره هم به ازت حالم.  بقیه مثل هستي يكي توام.  آشغالي رویِ دو يه تو.  متنفرم ازت -

 اين انقدر.  بود نشسته لبام روی بخش آرامش لبخند يه حاال.  شدن محو صورتم روی از اخما

.  بودم راحت االن ولي.  بود شده خسته ذهنم بودم كرده فكر حرفارو اين ی همه خودم با مدت

 و گذاشتم دهنم طرف دو و دستام بار اين.  بود شده برداشته هام شونه روی از بزرگي بار يه انگار

 : زدم فرياد تر بلند

 اعصاب لعنتي يه تو.  میبینه و خودش فقط كه عوضي آدم يه.  مغروری و بین ظاهر آدم يه تو -

 . . .  تو!  كني خورد

  ؟ چي من -
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 و شدن شُل هدف بي دستام.  شد خفه گلو توی صدام.  شد خشك امواج روی نگاهم هراسون

 ازیب به و موهاش باد.  خورد گره عصبانیش چشمای توی نگاهم.  برگشتم عقب به.  افتادن كنارم

  ؟ نخوره سرما.  نبود تنش گرم لباس.  بود گرفته

 " ؟ زدی داد خودت ؟ ازش نبودی متنفر مگه "

 !  نیستم كه ظالم ولي چرا

 "! ؟ كردی توجیه باز"

 .  بگو صورتم تو اينارو همه ؟ میگي دريا به رو داری چرا اصال.  میگفتي داشتي -

 . آرودم باال بود تنش كه نازكي شِرت تي روی از و نگاهم.  كشید بیرون افكارم از و من صداش

 چشماش . نرو باالتر " میگفت ملتمس صدايي يه.  تر باال رفت گردنشم از.  میرفت تر باال چشمام

 : گفتم گونه فرياد.  كشیدم هم تو و اخمام.  كرد مكث چشماش روی نگاهم دقیقا ولي "!  نه

  ؟ نذاری پا كسي خلوت تو ندادن ياد بهت -

 جوابت اوايس.  بانو دارين اختیار ؟ ببندی بهم دستته راه كه بیراهي و بد هر بذارم و بشینم يعني -

 .  میگردی بر راضیم قاضي به میری كه طرفه يه.  بگیر و

 به يدنبا االن ولي.  میشد خواستني.  میخورد گره هم توی بیشتر لحظه هر مشكیش و پُر ابروهای

 و سوز طرف يه از امواج صدای.  بزنم و حرفم بتونم تا گرفتم ازش و نگاهم.  میكردم فكر اين

 قدرچ كه بماند.  مینداخت دلم به استرس ديگه طرف از هم بشه تاريك تا میرفت كه هوايي و سرما

 . . .  میكرد خالي و قلبم آراد ی خورده گره اخمای

  ؟ نامردی چقدر كه نمیدوني خودت يعني ؟ بشنوی میخوای چیو-

 ينا با ولي بذارم لبام روی و بیارم باال و دستم خواستم.  شدم شوكه خودمم گفتم كه چیزی از

 از . میلرزيد لبام و بود شده منقبض فكم.  دادم فشار هم روی و دندونام فقط.  كردم مقاومت حس

 مشكشید.  بود افتاده سرم روی از شالم.  بردم باال و دستم.  میكرد يخ داشت گوشام ؟ بود سرما

  ؟ بگم بهش بهتری چیز داشت انتظار.  میكرد نگاهم كینه با آراد.  سرم روی

 يه كه.  میكنم كنكاش وجودت تو دارم هنوز جريانات اون از بعد كه نامردم من.  توئه با حق -

 .  كنم پیدا كوچیك آشنايي
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  ؟ میكني مجازات چي خاطر به و من داری تو -

 : زد داد

 .  نمیكنم مجازات تورو من -

 : گفتم خودش از تر بلند شه كامل حرفش نذاشتم

  ؟ باشه میتونه چي مجازات از غیر رفتارت اين اسم پس -

 . . .  ندارم باور هنوز.  گیجم هنوز من -

 اصال ؟ كردم اينجوری خودم و صورت اين مگه ؟ خودمه دست مگه ؟ صورتمو ؟ نداری باور و چي -

 تو.  ممیگ چي من نمیفهمي اصال ؟ كني لمسش تونستي ؟ ديدی و كشیدم سال همه اين كه دردی

 رت جذاب كه بزني تیپي چه يا.  بیاد بهت كه كني كوتاه مدلي چه و موهات كه اينه دغدغت تمام

 درانق.  كنم زندگي جامعه اين توی بتونم.  باشم معمولي كه اينه دغدغم ی همه من ولي.  بشي

 ؟ میكردی چیكار بودی من جای كردی فكر اصال.  نكنم قايم و خودم.  پايین نندازم جا همه و سرم

 و داستانش اصال.  شد بچگیش شیطنتای فدای كه ساله 4 ی بچه يه.  بود سالم 4 همش من

  ؟ زدی جا همین خاطر به ؟ ديدی و صورتم فقط تو ؟ شنیدی

 .  متورم گردنش رگای و بود شده قرمز صورتش

 همتون اصال.  زدم جا قیافت خاطر به میكني فكر هنوزم تو كه!  همینه دردم من احمق دختر آخه -

 چي سهوا اصال.  چیه دردم ببینه كه من حرفای پای نشست كس هیچ.  میكنین و فكر همین دارين

 .  میكنم گور و گم و خودم

  ؟ چیه دردت -

 گردنش رگ هنوزم.  بود هم تو اخماش هنوزم.  كرد نگاهم خیره خیره.  شد طوالني.  كرد نگاهم

 . بود متورم

 

 .  بود عصباني هنوز.  كرد فرو موهاش توی و دستش
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 يه دممیدي جلوم كه چیزی تنها من بابا ؟ بودم شده تو ی قیافه عاشق من مگه بگه نیست يكي -

.  زدمی حرف باهام توش سرخ بانوی اسم به دختر يه كه چیزی تنها.  بود كوچیك ام پي ی صفحه

  ؟ اينه از غیر مگه.  بود اومده خوشم حرفات از فكرت از.  رفتارت طرز از اولش از من

 :  میزد حرف شدش كلید دندونای بین از.  شد تر بلند صداش.  نگفتم چیزی

 ليمشك چه مگه ؟ چمه ؟ شَلَم ؟ كورم.  ببین و من ؟ كنم ظاهرت به نگاه كه بچم انقدر من يعني -

 و رنگ حاال تا بودم ظاهر دنبال اگه ؟ بشم آشنا دختر يه با حقیقي دنیای توی از نتونم كه دارم

 و دمكر بچگي زندگیم تو بار يه واسه احمق من ولي.  بلوند ، ای قهوه ، مشكي.  داشتم و وارنگش

 كم كم و زدم حرف نامي سرخ بانو يه با.  روم چت اومدم پاشدم سرگرمي دقیقه چند خاطر به

 . . .  ازش

 : گفت دوباره ؟ چي ازم.  دوختم چشماش به و نگاهم

 يك تا كه حسام از اون ؟ كنین توهین من شعور به بدين اجازه خودتون به میشه باعث چي -

 بالدن من.  تو ی مسخره افكار از اينم میبنده شمشیر رو از برام سريع میگم چیزی بهش كلمه

  ؟ میكردم چیكار ياهو تو بودم اگه ؟ بودم ظاهر

 : زد فرياد تر بلند.  انداختم پايین دوباره و سرم

 به میگه میزنه زل من چشمای تو خانوم اونوقت ؟ داره منطق حرفام ؟ نمیدی و جوابم چرا ؟ هان -

 !  مهموني اومدم پاشدم كنجكاوی خاطر

 : گفت و گرفت آسمون سمت به و سرش و لبش رو اومد پوزخند يه كردم نگاهش

 .  میكني جور و جفت كیا با مارو ببین خدا ای -

 و لبام باالخره!  خدا به جالبه!  مقصر بودم شده من االن تا.  میترسیدم بگم میخواستم كه چیزی از

 : گفتم اخم با و كردم باز

  ؟ بود چي واسه گنگیت و گیجي اين پس -

 زندگیم نصف.  بودم دوستت من.  باشي نگفته و مهمي اين به چیز بهم نمیشد باورم اينكه واسه -

.  كردی پنهون و چي همه مدام تو ولي.  چي همه.  خلقیاتم ، سنم ، اسمم.  بود روشن تو برای
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 اين به چیز نداشتم انتظار ديگه ولي.  داره ارزشي چه اسم.  باشه گفتم.  نمیگم اسم گفتي اولش

 .  كني قايم ازم رو بزرگي

 .  مصورت مورد در نمیگفتم هیچي بهت بازم عقب برمیگشتیم دوباره اگه.  بیجاست انتظارت -

 حسابي تا كنه خطا مقابل طرف بوديم آماده جفتمون.  خورد گره هم توی آلودمون اخم نگاهای

 : بود آراد شكست و سكوت كه كسي باالخره.  بیاريم جا و حالش

 .  میخونم برات ياسین دارم ساعته يه.  نیستي بشو درست تو نه -

 : گفتم اخم با

 ! خودتي خر -

  ؟ نیستي اگه میزني و خودت حرف باز چرا پس -

 كه!  پیكر و در بي ياهوی اون توی گذاشتم پا همین ی واسه من اصال.  همینه درست كار چون -

 .  كنم قايم و خودم

 مغزت.  سالته 62.  خودت از بكش خجالت! ؟ میزني داد و خودت كردن قايم ؟ داره افتخارم -

 قیافت خاطر به تو از میخواد كه كسي اون بابای گور ؟ هنوز نكرده رشد ساله 62 دختر يه ی اندازه

  ؟ میكنه فكر چي موردت در خری چه كه مهمه برات انقدر.  بیاد خوشش

 .  بزن حرف درست -

 جمع پاشو.  ديگه شدی اينجوری گذاشتن الالت به لي لي و زدن حرف درست باهات همه انقدر -

 به ليو سوخته صورتم من گفتي و وايسادی همه جلو پاشدی وقتي.  بازيارو غريبم من ننه اين كن

 و دتخو میگي افتخار با كه االن نه.  كردی شاهكار كه وقته اون نكشیدم دست زندگیم از خاطرش

 یبینيم و يكي.  میكني و االنت حماقتای همون بازم عقب برگردی اگه میگي افتخار با.  كردی قايم

 وضعیتش كه.  رسیده جاها بهترين به كه اينه افتخارش ولي تره خراب وضعش تو برابر صد

 .  كنه نشیني عقب بشه باعث جوری هیچ نتونسته

 .  نمیشد من از بهتر وضعت بودی اگه خودت -

 : گفت فرياد با و كشید موهاش تو دستي كالفه
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 .  نمیكردم پنهون دوستم از رو مهمي اين به چیز مطمئنا میشدم كه جوريم هر -

  ؟ میكشین فرياد هم سر چرا ؟ خبره چه اينجا -

 انتظار.  میكرد نگاهمون داشت هم تو اخمای با دكتر برگشت عقب به زمان هم آراد و من سر

 دكتر به رو چي همه احتماال آراد كه چند هر.  بشنوه مارو حرفای نمیخواست دلم!  بیاد اينجا نداشتم

 . . .  بشنوه گوشاش با خودش نداشتم دوست بازم ولي میگفت

 هدوبار و نگاهم.  نگم نمیتونستم.  بود كرده گیر گلوم توی آخرم حرف.  هم تو رفت بدتر اخمام

 : گفتم و گردوندم آراد سمت

 .  متنفرم توام از.  میكردم كارارو همین بازم من ولي.  بگو داری دوست چي هر -

 من هب تعجب با دكتر.  میداد فشار هم رو و دندوناش و بود عصباني نگاهش.  گرفتم ازش و صورتم

 . شدم ويال راهي و كشیدم عمیق نفس ؟ بزنم رو حرفي همچین نداشت انتظار.  بود شده خیره

 : شنیدم سرم پشت و آراد عصباني صدای

 .  خودتي مهمه برات كه كسي تنها.  نیست مهم برات كس هیچ تو.  خواه خود لجباز ی دختره -

 : میگفت كه شنیدم و دكتر صدای

  ؟ تو چته.  نزن داد آراد -

 داده گوش حرفاش به كافي ی اندازه به.  بشنوم چیزی نمیخواست دلم ديگه ويال سمت به دويدم

 .  مكن فكر بهش ساعتها و بندازم راه خودم با دروني جنگ يه دوباره كه بودم شنیده انقدر.  بودم

 

***** 

 رومآ هیوا كه جايي دوختم رو به رو به و نگاهم.  بود كرده عادت تاريكي به چشمم چرخیدم پهلو به

 جیر آروم جیر جیر صدای.  دادم بیرون آروم و نفسم.  كشیدم دراز باز طاق دوباره.  بود خوابیده

 یمن.  تو میومد پنجره از كه بود ماه نور فقط.  بود تاريك و ساكت جا همه.  میومد بیرون از جیركا

 انوب ماه به چقدر.  بودن خوابیده زمین روی ساالری خانوم و بانو ماه.  نشستم جام سر و شدم خیز

 !  میشد بیدار درد كمر با صبح حاال.  بود نداده گوش بخواب تخت رو بودم گفته
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 پاركتای روی و پاهام زدم كنار رو پتو.  میخورد چرخ نگاهم تاريكي توی.  گرفتم ازشون و نگاهم

 یدارب رو كسي كه میرفتم راه پنجه نوك روی شدم بلند جام از.  كردم لرز.  گذاشتم اتاق كف سرد

 قدم بارهدو و میكردم مكث يكم میداد خفیف صدای و میخورد تكون پام زير پاركتا از بعضي.  نكنم

 رو هیوا بافت ژاكت بود اتاق توی كه صندلي روی از بودم رسیده اتاق در نزديك.  میداشتم بر

 .  پوشیدم بود تنم كه مشكي شلوار و بلوز روی و برداشتم

 گرم آب یرش.  رفتم دستشويي سمت به.  نمیبرد خوابم.  فايدست بي تخت به برگشتن میدونستم

 و یرش.  كردم پیدا خوبي حس.  بشه گرم يكم تا گرفتم زيرش و بستم يخ دستای.  كردم باز و

 ای یهبخ هیچ جای ديگه كه میكردم تصور رو وقتي داشتم.  كردم نگاه خودم به آينه توی و بستم

 همون با.  هیوا صورت مثل درست.  بشه صاف و دست يه پوستم كه وقتي.  نباشه صورتم روی

  ؟ بشم شكلي اون كه میرسید روزی واقعا.  شفاف و سفید پوست

 مبه اينارو مهبدم.  بود خورده سرم تو كه بود پُتكي مثل آراد امروز حرفای.  دادم بیرون و نفسم

 ردهفش قلبم افتادم آراد لحن ياد دوباره.  بود تر مهربون گفتنش لحن مهبد باز.  همیشه میگفت

  ؟ چي آراد.  میشد مهربونم ولي میزد تَشَر.  بود تر مهربون مهبد ؟ نمیگفت تر مهربون چرا.  شد

 بي اتاق به رفتن.  نمیومد چشمم به خواب.  اومدم بیرون دستشويي از و كردم خشك و دستام

 ماومد پايین آروم آروم.  رفتم ها پله سمت به و شدم رد ديگه خواب اتاق تا دو جلوی از.  بود فايده

  ؟ كالفم امشب چرا ؟ اينجا بودم اومده چرا اصال ؟ بودم چي دنبال. 

 جا همه.  میبرد جلو و من هدف بي كه بود پاهام فقط انگار.  نداشتم سواالتم برای جوابي هیچ

 ؟ چي كه خوب.  شدم خیره ويال جای ی همه به لحظه چند و وايسادم سالن وسط.  بود تاريك

  ؟ بشه چي اينجا اومدی حاال

 اشك.  میداد تكون درختارو های شاخه حسابي.  میومد باد بیرون.  رفتم پنجره سمت به ناخودآگاه

 تممیتونس االن كاش.  كنم خالي و خودم بودم نتونسته كه ظهر از بعد ساحل لب رفت میشد االن

 .  باشم تنها و اونجا برم

 تو اون باز.  بود تر گنگ آرادم از دكتر رفتار وسط اين ؟ میزد حرف باهامون اخم با دكتر چرا

.  نداشتم دكتر رفتارای از درستي درك ولي!  بزنه فرياد بود بلد خوب.  نمیريخت خودش

 ! ؟ كردم بدی اونم حق در نمیدونستم
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 ورتمص مشكلم تنها قبال.  جنگ میدون به بود شده تبديل روزا اين توی تنشم بي و آروم زندگي

 .  خوردم مي دكترم تَخمای و اخم و آراد فريادای و داد ی غصه بايد االن ولي بود

  ؟ بیداری چرا تو -

 ارخم چشمای و آلود خواب ی قیافه با آراد ديدن با.  بودم ترسیده حسابي.  صدا سمت برگشتم

 و تنهايیم های لحظه ی همه و من افكار وسط بپره كه بود شده زايیده انگار.  رفت هم تو اخمام

 : فتمگ باشه شنیده داشتم شك كه جوری لب زير.  گرفتم ازش و نگاهم و كردم پوفي.  بگیره ازم

 .  نمیبرد خوابم -

 و مداد تكون سری.  بود روشن آشپزخونه چراغ برگردوندم و سرم احتیاط با.  نیومد آراد از صدايي

 . داشت بدی سوز هوا.  بیرون رفتم آروم.  نداشت فايده موندن پنجره پشت.  رفتم در سمت به

 يالو جلوی كه صندلي روی و گذاشتم بغلم زير و دستام.  نمیكرد گرمم زياد هم هیوا بافت ژاكت

 .  داشت سیر ای قهوه های تشكچه روش كه فلزی ی نفره دو صندلي يه.  نشستم بود

 من ننه زيادی من آراد قول به شايد.  شدم خیره نامعلوم ی نقطه يه به و انداختم هم رو و پاهام

 . كردم حلقه دورش و دستام و صندلي باالی كردم جمع بار اين و پاهام.  میاوردم در بازی غريبم

 ونها با حق گفته كي اصال ؟ میكردم قبول و حرفاش ساده انقدر چرا.  گذاشتم زانوهام روی و چونم

 . . .  اونه تقصیر چي همه.  باشم متنفر ازش بايد من ؟

 يالك چرا.  كیه میدونستم.  نچرخوندم در سمت به سرمم حتي.  اومد در شدن بسته و باز صدای

.  كرد قالب سینش روی و دستاش.  انداخت صندلي روی و خودش و گذشت جلوم از ؟ كنم نگاه

 نوزمه.  كردم جمع صندلي روی بیشتر و خودم.  نبود گرم لباساش بازم كردم نگاهش چشمي زير

 یجلو و موهام و میپیچید گوشم توی باد صدای فقط.  نمیزد حرفي هیچ.  بود رو به رو به نگاهم

 رادآ شد باعث حركتم اين انگار.  زدم گوشم پشت و موهام و بردم جلو و دستم.  میريخت صورتم

 .  بزنه حرف و بده تكوني يه خودش به

  ؟ نمیبره خوابت چرا -

 : گفتم.  نمیكرد نگاهم.  بود حس بي صورتش.  كردم نگاه بهش چشمي زير

 .  نمیدونم -

 : گفتم و دادم جراتي خودم به
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  ؟ نمیخوابي چرا تو -

 .  پريد سرم از خواب يهو شد تشنم.  بودم خواب -

 انگار.  خورد وول جاش سر يكم آرام.  بودم شده خیره پام انگشتای به.  دوباره شديم ساكت

 .  بود دل دو گفتنش برای ولي بزنه حرفي میخواست

 رفح به باالخره.  بشنوم آيند ناخوش حرف يه دوباره تا كردم آماده و خودم و كشیدم عمیقي نفس

 : اومد

  ؟ متنفری من از واقعا تو -

 جدی نظر به و بود هم تو اخماش.  میكرد نگاهم داشت.  برگشت سمتش به نگاهم حرف اين با

 گهدي گفته بازيش هم كه ای بچه پسر.  نشسته جلوم بچه پسر يه میكردم فكر ولي.  میومد

 متنفر ازت من.  گفتم دروغ بگم و بريزم هم به و موهاش میخواست دلم.  نمیكنه بازی باهاش

.  شد تر ديدش باد.  نبودم نازكت لباس و هوا سرمای نگران بودم اگه.  باشم متنفر نمیتونم.  نیستم

.  نمیكرد سرما احساس اصال اون انگار ولي.  نشست تنم به لرز بافت ژاكت اون با من كه جوری

 بازوهای روی نگاهم.  رفت بیرون سرم از سوالش.  بود جواب منتظر و بود شده خیره من به فقط

 : گفتم آروم صدای با.  افتاد تركیبش خوش و پر

 .  میخوری سرما.  سرده هوا.  تو برو -

 : گفت كالفه

  ؟ ازم متنفری.  نكن عوض و بحث -

 ناي انقدر " نه " میزد فرياد سرم تو صدايي يه.  گرفت پیش در و چشماش مسیر دوباره نگاهم

 : گفتم و اومد لبام روی ناخودآگاه كه بود بلند صدا

 . . .  نه -

 پیدا آرامش صورتش.  كرد پیدا بهتری حس كردم احساس ولي نداشت لبخند.  شد باز اخماش

 . كرد

 . . .  امروز چرا پس -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

278 

 

 : گفتم اومدم حرفش میون

 .  نیست تنت هیچي.  تو برو.  نیست حرفا اين وقت االن -

 .  نیست سردم من -

  ؟ نیست سردت تو میلرزم دارم ژاكت با من -

 : گفت و رفت هم تو دوباره اخماش

 .  نیست سردم میگم -

 : گفتم لب زير و هم تو كشیدم و اخمام منم

 !  جهنم به -

 وترس و گیر گوشه هورام جلد اون از.  میشدم لجباز میگرفتم قرار مقابلش وقتي چرا نمیدونم

 : گفت.  باشه نظرش خالف كه بشه چیزی همیشه میخواست دلم.  بیرون میومدم

 .  گفتي چي شنیدم -

 : گفت و گذاشت صندلي پشت و دستش.  ندادم محل

 ؟ اونجا اومدی كنجكاوی روی از واقعا ؟ چي مهموني و كنجكاوی جريان -

 حاال بود ريخته هم به ذهنم كم!  بود كرده انتخاب كردنم پیچ سوال واسه رو بدی وقت چه خدايا

 : گفتم میگشتم اون برای جوابم يه دنبال بايد

  ؟ نه نمیاد خوابت -

 : گفت و انداخت باال و ابروهاش

 .  نُچ -

 : گفتم و دادم فشار هم رو و دندونام

 .  بخوابم میرم من بمون بیدار تو باشه -

 : گفت و گرفت و دستم مچ برم خواستم شدم بلند صندلي روی از
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 .  نمیاد خوابت گفتي خودت.  ببینم بشین ؟ كجا -

 : گفتم!  بود نشسته سرد هوای اين توی كه انگار نه انگار!  بود گرم دستاش چقدر

 .  گرفت خوابم االن.  گفتم چیزی يه حاال -

 : گفت.  نشوندم و صندلي سمت كشید و من

 .  سازيه شفاف وقت االن.  میخوابیم میريم هم با -

 : گفتم و كردم پوفي

 .  تو برم میخوام سردمه -

  ؟ پس بگم چي من.  تنته ژاكتم حاال خوبه -

 !  گرمه بخاری عین دستات كه تو -

 : گفت و باال انداخت و ابروش لنگه يه

 .  میگیرم و سواالم جواب من هم میشي گرم تو هم اينجوری ؟ كنم گرمت میخوای -

 : گفتم و رفت هم تو اخمام ولي شد خالي دلم

 .  كن رعايت رو اسالمي ی فاصله!  بیخود -

 : گفت و انداخت باال ای شونه

 .  كن خوبي و بیا -

 : گفتم ببینمش خوب بتونم كه جوری نشستم مايل يكم

 .  نمیاد بهت.  دارم شك خوبي؟ و تو -

 .  نداره نمك كه دست اين بشكنه -

 .  راحتي جور هر -
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 جا هر بعد میدی جواب و سواالم ی همه.  بری نمیذارم كه من.  بشي فريز كه بهتر همون اصال -

 میاد مبد ؟ شد چي گرفتي.  نداريم نمیدونمم و نمیشه و نه و باال سر جواب.  میری خواست دلت كه

 !  كنما تكرار و حرفم يه دوبار

 : گفتم و كردم قالب سینم روی و دستام

 .  پررو -

 .  بموني سرما تو بیشتر ساعت 1 میشي مجبور بدی فحش -

 

 : گفتم و گرفتم ازش و نگاهم.  میكرد تنبیه رو بچه يه داشت انگار

 .  بدم كه ندارم جوابي من -

 .  بزرگیم آدم جفتمون.  كنیم حل و مشكلمون هم با میتونیم ؟ میكني لج انقدر چرا -

 : گفتم.  شد سكوت بینمون لحظه چند ندادم بهش جوابي

 !  بگیری و جوابات فرياد و داد با میتوني االنم.  بزني فرياد بلدی خوب كه تو -

 ؟ ناراحتن عصر بابت خانوم پس آها -

  ؟ باشم ناراحت بايد چي برای نه -

 !  كنیم رفتار بزرگونه قراره!  ممنوع لجبازی گفتم -

 : گفت تر ماليم لحن يه با.  كردم سكوت

 بودی؟ مقصر زدم كه فريادايي و داد توی توام كه داری قبول -

 : گفتم هم تو اخمای با و سمتش برگشتم

 اين كل تو توام ؟ بشكني من سر میخوای هارو كوزه كاسه ی همه چرا.  نبودم مقصر من فقط -

 .  بودی مقصر جريانات

 : گفت مكث يكم با.  شد خیره بهم و كشید عمیقي نفس

  ؟ شد خوب.  مقصريم جفتمون باشه -
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 !  مقصری بیشتر تو -

 رابطه هي وقتي.  مقصريم جفتمون پس.  كرديم اشتباه جفتمون ما ؟ مهمه كمترش و بیشتر مگه -

 خطاهايي يه دوتامون پس نفريم دو ما.  بوده مقصر نفر يه فقط گفت نمیشه میريزه هم به ای

 ؟ حاال شد درست.  كرديم

 : گفت.  دادم تكون سر آروم

 . . .  رفتم تند يكم شايد دارم قبول -

 : گفتم و پريدم حرفش میون

 .  رفتي تند خیلي -

 : گفت و كشید هم تو و اخماش

 . بود تو رفتارای دلیلش رفتم تند من اگه -

 .  نداشت ايرادی هیچ من رفتارای -

 : گفت و كشید صورتش به دستي

 بل ببرمت بايد.  نیومده بهت زدن حرف آروم انگار اصال.  بدی گوش حرف به نمیخوای تو نخیر -

 .  بره سرت تو حرف يكم شايد تا بزنم داد سرت انقدر دريا

 .  یكنمنم قبول منم بوده من تقصیر چي همه بگي میخوای تو.  برم زور حرف بار زير نمیتونم من -

 آدم يه وت میكردم فكر من!  جفتمونه تقصیر گفتم.  بگردم مقصر دنبال نمیخوام اينجا من اصال -

.  شدم وابسته دوست عنوان به نت توی بهت زيادی.  هستي عادی ی چهره و زندگي يه با عادی

 !  بود طبیعي خودم نظر به البته كه.  رفتم تند يكم شايد خوب هم مهموني از بعد

 !؟ بود طبیعي -

 !  هورام -

 : گفتم و شدم خیره رو به رو به
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 دتيا خوردم بهت اشتباها پارك تو كه روز اون.  كني رفتار اونجوری باهام تو نداشتم انتظار من -

 اشتمد انتظار.  نديدی انگار و سوختگیام اصال و كردی برخورد خونسرد كه بودی آدمي اولین ؟ میاد

 .  كني رفتار همونجوری فهمیدی كه حاال

 : گفت آروم و كشید موهاش به دستي

 شدی ظاهر جلوم بعد.  كردی پنهون و چي همه ازم سال 1 تو.  داره زور يكم حرفت همین خوب -

 چهره اين جز به بودم كرده آماده چیزی هر برای و خودم من!  نیست معمولي زياد كه ظاهری يه با

  ؟ بیام كنار هستي كه چیزی با بتونم تا بخوام مهلت ازت نداشتم حق! 

 : گفتم.  گرفت و گلوم بغض

 .  نبودم كه سر دو ديو -

 : گفت شد تر آروم لحنش

 تا.  كنم پاك و داشتم بهت نسبت كه ذهنیتي میخواستم فقط من.  نیستي سر دو ديو كه معلومه -

  ؟ هستي منظورم متوجه.  بیام كنار هستي كه ايني با بتونم

 : فتگ.  بريزه گونم روی اشكام نمیخواستم.  میكردم مبارزه خودم با داشتم.  دادم تكون سر آروم

 چهرت خاطر به من.  كني دركم كه اينه خاطر به میزنم ازش حرفي اگه.  كنم ناراحتت نمیخوام -

 نه.  بود اخالقت باشم داشته بهت خوبي احساس میشد باعث كه چیزی چون.  نشدم دور ازت

 و ضد برخوردام يكم شايد.  بودم خورده جا يكم اوايل اون شايد.  خانوادت نه.  اسمت نه.  قیافت

 از و دوستم نمیخواد دلم من.  بیام كنار خودم با تونستم االن.  بهتره حسم االن ولي بود نقیض

 .  بدم دست

  "؟ داشتي ای ديگه انتظار "! ؟ دوستش فقط.  كردم نگاهش

 : گفت دوباره.  بگیرم و لبام لرزش جلوی بتونم شايد تا گرفتم دندون به و لبم ی گوشه آروم

 ! ؟ نه مگه دوستیم هنوز -

 : گفت.  دادم تكون سر

 .  بده جواب.  نیست قبول دادن تكون سر -
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 داشت هك صدايي با.  بزنم پس و بغضم بتونم شايد تا كشیدم عمیق نفس.  كردم باز هم از و لبام

 : گفتم میشد دورگه كم كم

 !  دوستیم هنوز -

 : گفت.  بودن برداشته دوشش روی از رو بزرگي بار انگار.  كشید راحتي نفس

 .  تو بری میتوني سردته اگه حاال -

 كوتاهي نگاه.  داد لم صندلي روی تقريبا و گذاشت سرش پشت و كرد قالب هم توی و دستاش

 : گفتم و خوردم و بغضم.  میكرد فكر داشت انگار.  بست و چشماش.  كردم بهش

 ؟ تو بیای نمیخوای ؟ نیست سردت تو -

 : گفت و داد تكون و لباش آروم بسته چشمای با

 .  كنم فكر میخوام.  باشم جا همین میخوام فعال نه -

 ببندم و در اينكه از قبل آخر ی لحظه توی.  رفتم در سمت به.  شدم بلند صندلي روی از آروم

 روی بودم كرده كنترل انقدر كه رو اشكايي تا بود كافي آخر نگاه همون.  كردم نگاهش دوباره

 داييص تا بود دهنم روی دستم مدت تمام.  رفتم باال شتاب با رو ها پله و بستم و در.  بريزه صورتم

 شاز بیشتری انتظار چرا.  دوسته يه فقط اون كه معلومه خوب ؟ همین ؟ دوست فقط.  نیاد در ازم

  ".  دوستته بود گفته اولشم از اون.  دختر بیا خودت به.  هورام بسه" ؟ دارم

 .  میاد خوشش ازم میگفت اون نه

 "!  نشو بچه ؟ عاشقته يعني میاد خوشش خوب "

 !  باشه دوستم نمیخوام ولي!  بچم من اصال

.  ادمد فشار چشمام به و برداشتم دستمالي.  انداختم توش و خودم و رفتم دستشويي سمت به

 .  میخشكوندم و گرم اشكای اين ی ريشه بايد

 دبو شده سرخ يكم بینیمم.  بود شده قرمز حسابي چشمام.  دوختم خودم به آينه تو و نگاهم

 مامچش به و دستمال بار آخرين برای.  مینداخت گُل صورتم پوست سريع.  بودم همینطور همیشه

 سمت به.  بود رفته فرو مطلق سكوت توی راهرو هنوزم.  اومدم بیرون دستشويي از و دادم فشار
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 و اتاق ماه نور هنوزم.  بود ساكت اتاق و بودن خواب همه هنوزم.  خزيدم پتو زير آروم و رفتم اتاق

!  ودب كرده فرق حسابي بودم شده بلند جام از كه موقعي با آراد به من احساس ولي میكرد روشن

 ای گهدي حساب نبايد منم پس باشه دوستم میخواست اون اگه.  میگرفتم جدی تصمیم يه بايد

 .  میكردم باز روش

 !  بود دوست يه فقط اون.  نبود آراد به كردن فكر وقت ديگه.  بستم و پلكام

 

***** 

 .  شده ظهر لنگ.  میخوابي چقدر هورام پاشو -

 تاقا نور.  كردم نگاه بود وايساده تختم كنار كمر به دست كه هیوا به و كردم باز و چشمام از يكي

 : گفتم.  ببندمش دوباره شد باعث

 .  حاال میشم بیدار -

 ديگه روز سه همش تنبل پاشو ؟ بخوابي همش روز 4 اين توی میخوای!  نداره حاال میشم بیدار -

 .  داری وقت گذروني خوش واسه

 دمیش گرم داشت چشمام.  رفته هیوا كردم فكر.  شد ساكت اتاق لحظه چند.  ندادم بهش جوابي

 : گفتم كنم باز و چشمام اينكه بدون.  كردم لرز و رفت كنار روم از پتوم ولي بخوابم دوباره كه

 .  سرده بده رو پتو خدا تورو هیوا -

 .  پاشو.  نمیدم نخیر -

 : گفتم.  نبود كن ول ديگه میداد گیر.  نشستم جام سر كالفه و كردم باز و چشمام

 .  بیدارم ؟ شد راحت خیالت -

 .  بیا زود توام.  رفتم من.  آره -

 بدنم هب قوسي و كش.  بخوابم بودم نتونسته صبح دمای دم تا ديشب.  رفت هیوا.  دادم تكون سر

 رفتم ها پله راه سمت به.  شستم صورتمم و كردم عوض و لباسام.  اومدم پايین تخت از و دادم

 رد بانو ماه و ساالری خانوم و هیوا.  شدم آشپزخونه وارد.  اومدم پايین سالنه سالنه خودم واسه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

285 

 

 فاطرا نگاهم.  دادن و جوابم و برگشتن سمتم به همه كردم سالم.  بودن صبحانه میز چیدن حال

 : گفتم.  گشت ويال

  ؟ كوشن بقیه پس -

 : گفت هیوا

 .  روی پیاده برن بود كرده مجبور رو همگي بابا صبح.  میكنن عوض لباس دارن باال -

 و نشستم میز پشت!  بود نكرده ترك و عادتش اين بابا هنوز.  نشست لبام روی محوی لبخند

 فقط.  شد پیدا هم بقیه ی كله و سر كم كم.  نشست كنارم و ريخت چای هیوا.  موندم بقیه منتظر

.  دممیمر كنجكاوی از داشتم.  نیست چرا كه نبود مهم براش كسي انگار.  نبود جمعمون توی آراد

 : گفت دكتر به رو ساالری خانوم باالخره! ؟ بود كجا يعني

  ؟ كجاست آراد پس جان حسام -

 : گفت خودش برای میگرفت لقمه كه همینجور دكتر

 .  بچرخه يكم میره گفت صبح نمیدونم -

  ؟ نخورده صبحانه آخه -

.  بود جوری يه دلم من ولي.  نپرسید چیزی ديگه هم ساالری خانوم.  انداخت باال ای شونه دكتر

 از.  ردمك تشكر و شدم بلند میز سر از سريع.  نداشتم چنداني اشتهای ؟ بیرون بود زده صبح چرا

 شبدي از.  ساحل لب برم میخواست دلم.  كردم عوض و لباسام اتاق توی و رفتم باال سريع ها پله

.  دادم تكون طرفین به و سرم و كشیدم عمیق نفس. . .  ديشب.  اونجا برم داشتم دوست

 .  بیاد در اشكم بشه باعث ديشب ياد دوباره نمیخواستم

 : گفت كرد نگاه و من متعجب چشمايي با ها پله پايین هیوا.  بیرون اومدم اتاق از

  ؟ كردی كاله و شال ؟ خانوم كجا -

 . ساحل برم میخوام -

 .  ساحل برو عصر.  بازار بريم میخواستیم اِ -

  ؟ دارين من به چیكار بازار برين شماها خوب -
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 .  برم تو با میخوام -

 .  بیام ندارم دوست بازار.  ترم راحت ساحل من -

 : گفت و برچید لب هیوا

 !  كن خراب و هامون برنامه همش.  بدجنس -

 : گفتم و بوسیدمش

 . بگذره خوش.  نشو لوس -

 ؟ بیام باهات میخوای -

 .  میرم خودم ممنون نه -

 و شد سكوت جا همه دوباره اومدم بیرون خونه از وقتي.  رفتم خروجي در سمت به بلند قدمای با

 دوست ديگه.  گرفتم پیش در رو دريا مسیر و بردم فرو كاپشنم جیب توی و دستام.  آرامش

 . كنه نظر اظهار نمیدادم اجازه بود سرم توی كه موذی صدای اون به ديگه.  برم كلنجار نداشتم

 امروز ادآر چرا كه نكردم فكر اين به حتي.  میرفتم جلو و میشمردم و قدمام.  میداشتم بر قدم فقط

.  دمز قدم فقط.  بگیرم پیش در باهاش رو برخوردی چه قراره كه نكردم فكر اين به.  نبود میز سر

 . . 

 سيك تنها انگار.  گرفتم بغلم تو و زانوهام و نشستم خشك های ماسه روی.  رسیدم ساحل كنار

 اب.  دوختم دريا انتهای به و نگاهم.  بود خلوت ساحل.  بودم من میكرد دريارو هوای دلش صبح كه

 دلم امروز.  میكرد تزريق رگام توی و آرامش ذره ذره انگار ولي بود آروم نا و مواج دريا اينكه

 !  فكری هر از خالي.  باشم آروم میخواستم فقط.  بزنم داد نمیخواست

  ؟ اينجا نشستي تنها چرا!  هورام -

 ندچ توی دقیقا دكتر!  كنم خلوت خودم برای روز يه بود نیومده من به انگار.  برگردوندم و سرم

 : گفتم.  بود وايساده قدمیم

 .  همینجوری -

 : گفت.  نشست كنارم فاصله با و اومد جلوتر
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  ؟ ناراحتي چیزی از -

 : گفت و كرد مكث لحظه چند.  دادم تكون طرفین به و سرم

 .  گرفت تماس باهام افشار دكتر -

 : گفت دوباره دوختم بهش و نگاهم

 .  میكنیم اقدام بدنت عمل برای برگشتنت از بعد بالفاصله كه داد خبر بهم -

 : فتگ.  شدم خیره موجا به.  گذشت سكوت به يكم.  نگفتم هیچي بازم و كشیدم عمیقي نفس

 ؟ میاد خوشت دريا از -

 .  زياد نه -

  ؟ میشي خیره بهش عمیق انقدر چطوری پس -

 .  آرومه خیلي اينجا ساحل اينكه بعد.  نمیزنه حرف چون شايد.  نمیدونم -

 : گفتم دوباره.  داد تكون سر

 !  داره خود جای كه دريا.  میترسم عمیق آبهای از كال.  میترسم دريا از -

  ؟ نیستي بلد شنا -

 .  بذارم آب توی و پام كه كنم فكر اين به نمیتونم اصال.  نه -

 : گفت و داد تكون سر دكتر

 ؟ شدی سوار حاال تا.  شم موتوری قايق سوار كردم هوس بدجوری -

 ؟ چي كنه چپ اگه!  نه -

 .  نمیكنه چپ.  نیست كه الكي -

 . شم سوار بتونم نكنم فكر!  شجاعتي عجب -

 .  ترسويي زيادی تو -

 !  نیستم كه معلومه -
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 : گفت و كرد نگاهم

 .  ترسويي هم خیلي چرا -

 .  نیستم میگم -

 .  لجبازی يكمم -

 : گفتم گرفت خندم

 .  هستم و اين -

 : گفت دوباره

  ؟ بپرسم سوال يه -

 : گفتم.  نگرفتم موجا از و نگاهم

 .  بپرسید -

  ؟ میزديد داد اونجوری ديروز چرا ؟ چیه دقیقا آراد و تو مشكل -

 چجوری ؟ كنم جلوگیری مغزم فعالیت از میخواستم چجوری.  بود آراد اسم میرفتم جا هر

  ؟ نكنم فكر بهش میخواستم

 .  نداريم مشكلي هیچ.  دوستیم تا دو فقط اون و من -

  ؟ مطمئني -

 : گفت دادم تكون سر

 .  بگي بهم داری حرفي اگه يا.  كني دل درد من با میتوني -

 .  بگم بخوام كه نیست چیزی -

  ؟ ببرم خبر هي و بشم دوجانبه جاسوس میترسي نكنه -

 هداد رو لقبي همچین بهش قبال.  بود خونده و فكرم انگار.  نشست لبام روی اراده بي لبخندی

 : گفت متعجب نگاهي با ديد لبم رو كه و لبخند.  برگشتم سمتش به!  بودم
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  ؟ میكردی فكری همچین واقعا نكنه ببینم -

 : گفت.  گرفت شدت خندم

 .  شدم ناامید خودم از پاك -

 : گفتم بود لبش روی لبخند

 .  نداشتم منظوری نشین ناراحت خدا تورو دكتر -

 !  ها آزاده فحشم.  باش راحت!  نیست بدی حرف كه جاسوس اصال -

 : گفتم.  گرفت شدت ام خنده دوباره

 .  دكتر حرفیه چه اين دارين اختیار -

  . میكردی صدام چي میدونه خدا وگرنه گرفتم و مدرك اين شد خوب!  میكني دكتر دكتر چقدر -

 : گفتم گنگ

 !  ديگه دكترين خوب -

 ؟ میكنم صدا هورام تورو راحت من چطور.  دارم اسم من جون دختر!  نیست دكتر كه اسمم -

 .  باشي راحت باهام توام دارم توقع

 .  دكتر بگم بهتون كردم عادت -

 .  نكن استفاده جمعم افعال از.  باشي داشته وايسي در رو باهام كردی عادت كال -

 .  دكتر چشم -

 : گفتم ترسیدم.  كرد نگام شده گرد چشمای با

 ؟ شد چي -

 !  دختر لجبازی تو چقدر.  نگو گفتم االن -

 : گفتم خنديدم دوباره

 .  سخته يكم.  كردم عادت -
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  ؟ تنها تنها.  بخنديم بگین مام به بابا -

.  دماسی لبم روی لبخند.  بود وايساده سرمون باالی آراد.  برگشتیم عقب به زمان هم دكتر و من

 : گفت بود كرده خوش جا لبش روی هنوز كه لبخندی همون با دكتر

 .  جهنم بردن و فضول -

 .  كردم جمع و خودم يكم.  شدم معذب.  نشست من ی ديگه طرف آراد

 امواج به دوباره و چشمم.  كردم جمع و خودم يكم.  شدم معذب.  نشست من ی ديگه طرف آراد

 : گفت آراد دوختم

 .  كردينا خلوت اينجا خوب -

 : گفت دكتر

 .  زديش هم به اومدی يهو تو.  بود خلوتي خوب -

 : گفت.  نشنید و دكتر صدای انگار آراد

  ؟ نگفتین ؟ میخنديدين چي به حاال -

 خودآگاه نا.  میخواست جواب من از انگار.  بود ثابت من روی چشماش.  انداختم بهش نگاهي نیم

 : گفت دكتر! ؟ بشم هول بايد چرا.  بود نزده سر ازم خطايي كه من.  شدم دستپاچه

  ؟ رفتي پاشدی كجا صبحي اول صبح تو.  نبود خاصي چیز بابا -

 : دوخت دكتر به و گرفت من از و پرسشگرش نگاه آراد

 .  زدم شهر تو چرخ يه رفتم -

  ؟ گذشت خوش ؟ ديگه تنها تنها -

 : گفت لبي زير.  دوخت دريا به و گرفت دكتر از و نگاهش آراد

 .  نبود بد ای -

 سواری قايق بريم كه میگفتم هورام به االن داشتم -

 : گفت.  نكردم نگاهش ولي.  دوخت من به و نگاهش آراد
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 ؟ گفت چي هورام اونوقت بعد -

 ردك وانمود و چرخوند دكتر سمت به و سرش سريع اون ولي افتاد بهش نگاهم.  گرفتم باال و سرم

 : گفت دكتر.  جوابه منتظر

  ؟ میای تو.  برم حتما عصر میخواد دلم من ولي.  نمیاد خوشش آّب از هورام -

 : گفت و انداخت باال ای شونه آراد

 .  اومدم شايد.  نمیدونم -

 دريا به و نگاهش آراد.  شد جدا ازمون و گفت ببخشیدی.  خورد زنگ لحظه همون دكتر گوشي

 : گفت آروم صدای با گذشت يكم.  نمیزد حرفي هیچ و بود دوخته

  ؟ میگذره خوش داره حسابي -

  ؟ میگذره خوش تو به.  نیست بدك آره -

 : گفت.  دوخت من به دوباره و نگاهش

 .  تو ی اندازه به نه -

 عجیب رفتارای و كارا ديگه زديم هم به ديشب كه حرفايي با میكردم فكر.  كردم نگاهش گنگ

 : گفتم!  بشه تموم قراره غريب

 ! ؟ میگذره خوش بیشتر من به میكني فكر چرا اونوقت -

 گذرهنمی خوش.  میزني گَپ خوشتیپه دكتر با میشیني اينجا ،میای میذاری سواری قايق قرار -

 ؟ اونوقت

 : وگفتم نشست لبم روی محوی لبخند

 دارمن دوست گفتم ديدی كه هم رو سواری قايق.  ديد اينجا و من اتفاقي دكتر ؟ میگي اينارو آها -

 . 

 : گفتم.  نبود ناراحتم.  نمیخنديد.  نمیاوردم در سر.  بود جوری يه كردنش نگاه مدل

  ؟ ناراحتي چیزی از تو -
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 : گفت دستم روی داد سُر و گرفت ازم و خیرش نگاه

 .  نیستم ناراحت نه -

 : گفت و انداخت بهش نگاهي شدم شوكه حركتش اين از.  گرفت دستش توی و چپم دست

  ؟ كیه بعديت عمل -

 و من من با.  بود گرفته خودش توی محكم و من دست كه بود دستاش روی نگاهم هنوز

 : گفتم دستپاچگي

 .  برگشتم سفر از گفت دكتر. . .  آها. . .  چیزه ؟؟ هان -

 كه معذب.  شد ساكت.  بود دستاش توی هنوز من دست ولي دوخت رو به رو به و نگاهش آراد

 و فاصلم میخواستم من چي هر انگار.  میكنه و كار اين چرا نمیدونستم!  شدم ترم معذب بودم

 ! نمیشد كنم زياد باهاش

 راستش دست با و چشم دست آراد.  بود مونده ثابت دستامون روی نگاهم چشم ی گوشه از

 دكتر اينكه از قبل تا میخواست دلم!  بود عجیبي حركت برام.  بود گذاشته پاش روی و بود گرفته

 از هوا بي و دستم كنم مرتب سرم روی و شالم میخوام اينكه هوای به.  كنه ول و دستم بیاد

 : گفتم دستپاچه و لرزون صدايي با.  گذاشتم شالم روی و كشیدم بیرون دستش

 .  خودش با میبرد داشت و شالم.  میاد باد چقدر -

 اين ولي.  میكرد نگاهم مشكوك و بود رفته باال ابروش ی لنگه يه.  بود من روی نگاهش آراد

 گذاشتم چپم دست روی و راستم دست.  شد خیره دريا به دوباره چون نكشید طول زياد نگاهش

 .  كنم حس میتونستم هنوز و دستش گرمای

 : گفت نشست راستم سمت و اومد دوباره دكتر

 . بود بیمارستان از.  ببخشید -

 : گفت.  دادم تحويلش مصنوعي لبخندی

  ؟ حله سواری قايق عصر پس خوب -

 : گفت.  شه پاك روشون از ها ماسه تا داد تكون و شلوارش.  شد بلند جاش از آراد
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 .  برو خودت.  نمیام من -

 فرو جیبش توی و دستاش.  بود روش هنوزم نگاهم.  شد دور ازمون و كرد گرد عقب حرف اين با

 : گفت دكتر دادم بیرون و شدم حبس نفس.  میرفت راه سالنه سالنه و بود كرده

 !  شده چش نیست معلوم!  نمیاد میگه كه االن به نه بیام شايد میگه اينكه به نه -

 : گفتم و دوختم دكتر به.  گرفتم آراد از و نگاهم

 .  میام باهاتون من -

 ؟ میترسي گفتي كه تو -

 .  نداره ضرری بار يه برای امتحانش -

 : گفت و شد خوشحال دكتر

 .  اومدن اونام شايد بگم كیوانم به برم من پس -

 ولي میكرد رخنه ذهنم توی داشت موذی افكار دوباره.  شد بلند كنارم از دكتر.  دادم تكون سر

 . . . نكنم فكر هیچي به كردم سعي سماجت با و دوختم دريا به و نگاهم.  ندادم اجازه بهشون

 

****** 

 ؟ نمیای چرا -

  ؟ نمیام گفتي تو بازار بريم بیای گفتم بهت صبح چطور -

 .  ساحل برم میخواست دلم خوب ؟ شدی بچه هیوا -

 .  نمیاد خوشم سواری قايق از من -

 .  ديگه بیا خوب ؟ چي بگم برم تنها دكتر با من!  هیوا -

 . نمیايم ساحل بريم میخوام كیوان و من -

 !  شديا الزم فحش -
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 : گفت و باال انداخت ها بچه مثل و ابروهاش

 !  نمیايم -

 !  نیا.  لوس -

 الجممع دكتر با داشت اشكالي چه مگه.  رفتم پايین ها پله از و برداشتم اتاق توی از و كاپشنم

 !؟ بود عجیب كجاش اين اصال! ؟ سواری قايق برم پاشم تنهايي

 : گفتم بابا به رو.  گشتم دكتر دنبال سر با و كشیدم عمیقي نفس

  ؟ نديدين رو ساالری دكتر -

 : گفت بود ساالری آقای با بازی تخته مشغول كه همینجور

 . میمونه منتظرت ماشین تو گفت.  بیرون رفت كنم فكر چرا -

 مداشت آماده و حاضر كه ديدنم با.  بود نشسته ای گوشه آراد.  رفتم در سمت به و دادم تكون سر

 : گفت میرفتم بیرون

  ؟ ساحل لب بازم ؟ كجا -

 : گفتم!  نشه چشم تو چشم باهاش زياد نگاهم كردم سعي

 .  سواری قايق میريم داريم دكتر با نه -

 : گفت و رفت باال ابروهاش

 ؟ شد عوض نظرت يهو شد چي!  میترسي گفتي كه تو -

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

  فعال.  كنم امتحان میخوام -

 : گفت كه برداشتم در سمت به قدمي دوباره

 ؟ نمیاد باهاتون كسي يعني. . .  يعني! ؟ میرين تنها -

 ؟ چطور.  میريم تنها آره -
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 . . .  همینجوری. . .  هیچي -

 .  خداحافظ -

 متس به.  بود نشسته منتظرم آراد ماشین توی دكتر.  اومدم بیرون ويال از من و داد تكون سری

 : كرد متوقفم آراد مانند داد صدای كه میرفتم ماشین

 !  هورام -

 .  عقب به برگشتم

 .  بیام شم حاضر من وايسین -

 تراح خیال با من نبود قسمت انگار.  ويال داخل برگشت سريع بدم بهش جوابي تا نكرد صبر

 توی داشت مختلف افكار دوباره.  بود ممكن غیر و سخت ازش كردن دوری.  كنم سواری قايق

 نكنم فكر هیچي به میتونستم كه كامل روز يه حداقل.  شدم مانعشون بازم ولي میداد جولون سرم

 !  ؟

 : گفت و برگشت سمتم به تعجب با دكتر.  كردم باز و عقب در و رفتم ماشین طرف به

 ؟ نشستي عقب چرا -

 .  براش كنیم صبر گفت.  میاد دوستتونم -

 : گفت تعجب با دكتر

 ؟ كه نمیاد گفت! ؟ آراد -

 یزیچ.  بودم شده خیره كنارم ی پنجره به.  نپرسید سوالي ديگه دكتر.  انداختم باال و هام شونه

 اب سفیدش پا تا سر تیپ.  اومد ماشین سمت به مرتب و پوشیده لباس آراد كه نكشید طول

 جای يه هب و نگاهم كردم سعي ولي لرزيد سینم توی قلبم.  داشت قشنگي تضاد گندمیش پوست

 : گفت.  شد پیاده و كرد باز رو راننده طرف در دكتر.  بدوزم ديگه

 ؟ نمیای گفتي كه تو -

 : گفت و زد لبخندی آراد

 !  بگذره خوش حسابي كه اومدم منم.  میگذره بد بهتون تنها تنها ديدم -
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 .  میگذره خوش تو با چقدرم-

 خدا ؟ چي برای حاال اومد در لجش دكتر كردم حس ولي داد و دكتر جواب خنده با فقط آراد

 !  نبود راحت چندان دوست تا دو اين كار از آوردن در سر!  میدونست

 چیكار تا دو اين بین تنها من نمیدونستم.  شد سوار هم دكتر و گرفت قرار فرمون پشت آراد

 !  میكردم

 مغهد يكم میكردم احساس و بود گردونده پنجره طرف به و سرش دكتر.  بود سكوت از پر ماشین

 !  میكرد متعجبم كه بود كرده خوش جا لبش روی عمیقي لبخند آراد عكس بر ولي

.  بود سرد شدت به هوا.  شديم پیاده ماشین از.  ساحل لب رسیديم كه نكشید طول چیزی

!  دبو شده ديوونه انگار.  بود مواج غريبي طرز به دريا.  شده سِر انگشتام نوك میكردم احساس

 به اهينگ.  بود اومده بند زبونم ترس از! ؟ هوا اين توی اونم بشیم؟ قايق سوار میخواستیم چطوری

 ينا توی كه نخورده مخش تو بیل كسي معلومه خوب! بود خلوت ساحل شكر خدارو انداختم اطراف

 به و تبرداش قدم جلوتر دكتر.  كشیدم صورتم تو بیشتر يكم و شالم!  كنه سواری قايق بیاد هوا

 آراد و من.  زد حرف باهاش لحظه چند.  رسید بود ايستاده ساحل ی گوشه قايقش با كه مردی

 !  بشه منتفي سواری قايق اين جوری يه كه بودم منتظر.  بوديم ايستاده تر عقب

 : گفت و برگشت سمتمون به دكتر

 .  خطرناكه.  طوفانیه دريا میگه -

 : گفتم.  میخواستم ديگه چیز يه خدا از كاش!  شد راحت خیالم.  كشیدم عمیق نفس

  ؟ برگرديم يعني -

 : گفت من به توجه بدون آراد

 .  نداره كیف كه باشه آروم وقتي.  ديگه میده حال سواری قايق باشه طوفاني دريا -

 : گفت دكتر!  میشدا شَر امروز داشت!  دوختم آراد به و هراسونم نگاه

 !  میكنه چپ قايق يهو طوفانیه.  يارو اين میگه راست -

 : گفت و زد دكتر ی شونه روی دستي آراد
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 .  خودمون پای چي همه بگو بهش.  نمیشه چیزيت.  دُكي نترس -

 : گفت و انداخت آراد به نگاهي دكتر

 !  ها میشه چیزيمون يه -

 .  ببرتمون بگو نترس -

 : گفتم سريع!  نپرسیدن نظر ازم اصال!  اونجام منم كه انگار نه انگار

 .  نمیام من -

 : گفتم دوباره.  برگشتن سمتم به جفتشون

 .  نمیام.  بدم نجات و خودم نمیتونم كنه چپ قايق وقت يه اگه.  نیستم بلد هم شنا من -

 : گفت آراد

  نشي؟ سوار میاد دلت چطور.  اومدی اينجا تا -

 : گفت دكتر و انداختم باال ای شونه

 .  برمیگرديم زود میريم آراد و من پس باشه -

 : گفت دوباره آراد دادم تكون سر

 !  بیفته برات اتفاقي نمیذارم.  مواظبتم من بیا -

 .  ترم راحت اينجا من -

 : گفت دكتر

 .  هورام به نكن اصرار انقدر.  بريم بیا آراد -

 : گفت آراد

 ؟ نمیای مطمئني -

 طونشی چشماش. برم باهاشون كه كرد ترغیبم بود كه چي هر ولي.  بود چي نگاهش توی نمیدونم

 : گفتم ترس با!  بگم نه نتونستم.  بود گر وسوسه و
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 .  میام باشه -

 : گفت و خنديد آراد

 ! شجاع خانوم آفرين -

 عسري دكتر و آراد.  كنه قايقش سوار مارو كرد قبول میلي بي با اونم و رفت مرد سمت به دكتر

 با.  شد ظاهر روم به رو دست تا دو زمان هم كه میرفتم كلنجار خودم با داشتم قايق تو پريدن

 يدستاي تا دو توی و دستام زمان هم ترديد با.  شدم خیره صاحباش به هم بعد و دستا به تعجب

 رفط يه آراد ساحل مثل دوباره.  شدم قايق سوار راحت خیلي و گذاشتم بود شده دراز سمتم به كه

 مغزم ویت نمیخواستم.  بگیرم و افكارم جلوی كردم سعي دوباره.  بود نشسته ديگم طرف دكترم و

 .  بشم پشیمون بعدا كه كنم آنالیز جوری و رفتار اين

 زود و میزديم دور يه. . .  كه نداشت ترس.  بذارم كنار و ترسم كردم سعي و كشیدم عمیقي نفس

 !  ساحل برمیگشتیم

 صدای.  پريده شدت به رنگم كردم احساس.  میكرد بد و حالم قايق تكونای.  بستم و چشمام

 : شنیدم كنارم از و دكتر

  ؟ خوبه حالت هورام -

 يا رماس از نمیدونم.  بود شده منقبض صورتم های عضله ی همه انگار ولي بزنم لبخند كردم سعي

 : بگم آروم صدای با تونستم تنها ولي.  ترس از

 .  خوبم -

 منم رست جلو میرفت بیشتر قايق چي هر.  بود آب جا همه میكرد كار چشم تا.  نپرسید چیزی دكتر

 .  میشد بیشتر

 : گفت آراد

  ؟ میده حال چي االن میدونین -

 : گفت دوباره.  كرد نگاهش پرسشگر دكتر

 .  وايسي پاشي -
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 چه میكردم وحشت احساس بودم كه هم نشسته حالت تو حتي من.  شدم خیره بهش ترس با

 : گفت دكتر!  وايسم بخوام اينكه به برسه

 .  میای فرود آب توی سر با شدی؟ ديوونه -

  ؟ پريده رنگت چرا حسام آقا -

 : گفت!  بود شده سفید صورتش من از بدتر.  شد كشیده دكتر سمت به نگاهم

 .  دادم تو دست و عقلم چرا پشیمونم -

 .  سواری قايق بريم كه بهمون كردی پیله صبح از خودت -

 اب حاال.  میريخت داشت ترسم.  بوديم رسیده دريا وسطای به تقريبا.  نداد آراد به جوابي دكتر

 حركت از و زد ريپ تا چند.  شد كم قايق سرعت كردم احساس.  میكردم نگاه اطرافم به تر دقت

 : گفت میكرد هدايت و قايق كه مردی به رو دكتر.  ايستاد

 ؟ شد چي آقا -

.  رفت رون قايق مرد سمت به و شد بلند جاش از دكتر.  میزد كله و سر قايق موتور با داشت مرد

 : گفت آراد زد حرف باهاش لحظه چند

  ؟ شده چي -

 : گفت و اومد سمتمون به دكتر

 .  نمیكنه كار.  شده خراب قايق موتور میگه -

  ! كنم سكته وحشت از بود مونده كم.  كردن خالي سرم روی يخ آب سطل يه حرف اين با انگار

 

 : گفت و شد بلند جاش از آراد

 ؟ شديم موندگار اينجا ؟ چي يعني -

 ؟ ردنخونس انقدر اينا چرا اصال ؟ شديم موندگار اينجا چي يعني.  بودم شده خیره بهشون ترس با

 : گفت دكتر
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 .  نه يا میشه درست ببینه میره ور موتورش به داره -

 : گفت لبي زير.  انداخت اطراف به نگاهي دكتر.  رفت قايقرون مرد سمت به آراد

 . باشه ديده مارو كسي نكنم فكر.  بود خلوت ساحلم -

 : گفتم ترس با

  ؟ بمونیم اينجا قراره يعني ؟ چي يعني -

 : گفت و گرفت مهربوني رنگ نگاهش.  افتاد من به تازه دكتر نگاه انگار

 .  بیفته بدی اتفاق نیست قرار.  پیشتیم ماها.  هورام نترس -

.  میشه تر تاريك داره لحظه هر هم هوا.  دريايیم وسط درست االن.  شده خراب قايق موتور -

  ؟ نیفته یبد اتفاق قراره اونوقت

  ؟ میزديم يخ سرما از اگه ؟ میشديم غرق اگه.  میزد چنگ دلم به بدجوری وحشت و ترس

 : گفتم شدم كلید دندونای بین از ناخودآگاه

 .  سردمه خیلي من -

 : گفت و گرفت دستش توی و دستام.  نشست كنارم و داد حركتي خودش به دكتر

 ؟ بدم بهت و كاپشنم میخوای.  نداره ترس انقدر.  نیست طوری ؟ كردی هول انقدر چرا -

 : گفتم و دادم تكون و سرم.  نبود آراد دست گرمي به يعني.  نبود گرم زياد دستاش

 .  كنم تحمل میتونم.  نه -

.  میكرد قايقرون مرد كمك داشت و بود خم موتور سمت به سرش.  چرخید آراد سمت به نگاهم

 با حسام.  گردوندم دستم سمت به و سرم.  كردم حس دستم روی رو آرومي و نرم نوازشای

 : گفت گوشم كنار آروم.  میكرد نوازش و دستم روی آروم انگشتاش

  ؟ بهتره حالت ؟ آرومي -

 ونستمنمیت.  بود بسته يخ مغزم انگار.  دادم تكون سر فقط.  بود مهربون.  افتاد چشماش به نگاهم

 در اشدست بین از و دستم تا ندادم حركتي خودم به حتي.  چیه درست كار نمیدونستم.  كنم فكر
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 پرت طرف اون و طرف اين به قايق تكونای با تا بشینم جام سر محكم میكردم سعي فقط.  بیارم

 !  نشم

 اخماش يهو و شد دقیق يكم.  انداخت ما سمت به نگاهي و كرد بلند موتور روی از و سرش آراد

 : گفت حسام.  اومد ما سمت به و گرفت فاصله موتور از.  رفت هم توی

  ؟ هست افتادني راه ؟ شد چي -

.  كنم آزاد و دستام اينكه برای بود دير ولي.  شدم متوجهش تازه.  بود دستامون روی نگاهش آراد

 : گفت بود كرده خوش جا لباش روی كه پوزخندی و طعنه با و گذاشت جواب بي و دكتر سوال آراد

  ؟ بشه گم قايق اين توی هورام میكني فكر -

 : گفت.  كرد نگاهش گنگ و ناباور حسام

  ؟ چیه منظورت -

 : گفت و كرد دستامون به ای اشاره

 ! ؟ شه گم كني ولش اگه میكني فكر.  دستاته منظورم -

 : گفت.  نكرد ول و دستام بازم ولي.  رفت هم تو اخماش.  اومد خودش به يهو دكتر

 .  ترسیده هم سردشه هم.  كنه آروم و هورام میخواستم فقط من ؟ چي يعني -

 !  مهربوني دكتر چه -

 يخیل و كشیدم بیرون دكتر دستای بین از و دستام.  نبود جالب زياد هم با زدنشون حرف لحن

 : گفتم آراد به رو جدی

 ؟ میشه درست ؟ شد چي -

 : گفت من به رو هم در اخمايي با آراد

 !  بذاره تنهاتون میترسه آدم.  نمیدونم -
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 موجود تمام با كه رو چیزی تنها فقط نمیفهمیدم هیچي لحظه اون توی.  رفت هم تو حسام اخمای

 آرومي نچندا نه صدای با آراد به رو حسام.  بیفته راه قايق اين كوفتي موتور كه بود اين میخواستم

 : گفت

  ؟ چي يعني حرفا اين -

 ؟ چي يعني رفتارا اين بگو من به تو -

 : گفت هم تو اخمايي با دكتر

 .  كنم آروم و هورام میخواستم فقط من -

 : گفت فرياد با تقريبا آرادم

  ؟ بكني و كار اين نمیتوني فیزيكي تماس بدون -

 .  هورامم دكتر من نباف چرند -

 ؟ فهمیدی!  مردی يه اينجا تو ؟ بیمارستانه اينجا مگه ؟ دكترشي قايقم اين توی اينجا -

 روی ترتیب به هراسونم نگاه.  میكشیدن داد هم سر و بودن وايساده هم روی به رو درست

 رس بحث اصال ؟ میكردن دعوا االن چرا.  بگم چیزی كه نمیومد در صدام.  میكرد مكث جفتشون

 : گفت و رفت سمتشون به قايقرون مرد ؟ بود گرفته و من دست دكتر اينكه ؟ بود چي

 .  بفرستین صلوات ؟ میكنین دعوا چرا آقا -

 شتربی و شالم.  میلرزيد سرما و ترس از دستام.  بود شده قفل هم روی جفتشون ی خصمانه نگاه

 دهش منقبض فك روی نگاهم.  بخوره بهم كمتر هوا سردی و سوز شايد تا.  كشیدم صورتم توی

.  بود ايستاده آراد روی روبه كرده گره مشتای و اخم با حسام چرخوندم و چشمام.  موند آراد ی

 : گفت دكتر

 .  كنم آرومش میخواستم فقط من -

 : گفت و زد پوزخندی آراد بودن عصبي جفتشون ولي بودن آورده تر پايین يكم و صداشون

 ! ؟ دستاش گرفتن با -

 ! شكاكي.  مريضه ذهنت تو -
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 : زدم فرياد تقريبا ترس با.  كنه حسام بار چیزی يه تا بود كرده باز و دهنش آراد

 !  ديگه بسه -

 و مردممی ترس از داشتم من.  نگفت چیزی ديگه كسي ولي.  برگشت من سمت به جفتشون نگاه

 ! ؟ دريا وسط درست ؟ كجا اونم! ؟ میكردن دعوا داشتن اينجوری كوچیك ی مسئله يه سر اونا

 به رو میسايیدشون هم رو كه دندونايي با آراد.  رفت قايق موتور كنار و گذشت آراد كنار از حسام

 مسرد بیشتر لحظه هر.  بود شده بیشتر دستام لرزش.  نمیكرد نگاهم ولي.  نشست من روی

 بلند و سرم.  كردم احساس هام شونه روی رو چیزی سنگیني.  انداختم پايین و سرم.  میشد

 : گفتم لبي زير.  نمیكرد نگاهم هنوزم.  بود هام شونه روی آراد كاپشن كردم

 ؟ نیست سردت خودت -

 بوی.  پیچیدم خودم به بیشتر و كاپشن.  داد تكون نه ی نشونه به و سرش فقط.  نداد بهم جوابي

 .  كردم آرامش احساس آگاه ناخود!  میداد و آراد بوی.  میداد عطر و سیگار

 : گفت خوشحال رون قايق مرد و شد بلند قايق موتور از صدايي لحظه همون

 .  افتاد راه -

 سامح!  بخوابم صاف زمین روی االن میخواست دلم چقدر.  بستم و چشمام.  كشیدم راحتي نفس

 .  نزديم حرفي كدوم هیچ ساحل به رسیدن تا و نشست آراد و من از تر دور

 اينكه از تازه! ؟ بود چي خاطر به جدال و جنگ و دعواها اين.  میكرد پردازش داشت مغزم تازه انگار

 .  میكردم خجالت احساس بود گرفته و دستام حسام

 ريدپ بیرون قايق از سريع حسام.  دادم بیرون و شدم حبس نفس وايساد ساحل توی قايق وقتي

 دو كه شدن سوار به نه.  رفت ماشین سمت به من به توجه بدون و شد پیاده آراد هم سرش پشت

 !  انگار نه انگار اصال كه االن به نه میكردن كمكم تا دو تا

 قايق سوار وجه هیچ به ديگه كه كردم عهد خودم با جا همون.  پريدم بیرون قايق از و كردم پوفي

 ! نشم

 : گفت دوستانه چندان نه لحن با آراد.  شد رد ماشین كنار از حسام
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  ؟ نمیشي سوار ؟ كجا -

 : گفت بندازه آراد طرف به و نگاهش اينكه بدون حسام

 .  میام خودم من.  بريد شماها!  نه -

 خرهباال.  میكردم نگاه تا دو اون رفتارای به گنگ.  شد ماشین سوار سريع حسام به توجه بي آراد

 : گفت آراد

  ؟ شي سوار نمیخوای توام -

 ازش و نگاهم ناراحتي با.  بود هم تو اخماش آراد.  كردم باز رو جلو در و اومدم خودم به سريع

 سرما و استرس و دعوا اش لحظه هر!  بگذرونم خوش بودم اومده مثال.  دوختم بیرون به و گرفتم

 !  بود

 خورد اش هيق به بینیم.  بشم گرم تا كردم جمع بیشتر آراد كاپشن.  میلرزيد سرما از دستام هنوزم

 آراد سمت به و نگاهم.  خورد صورتم به يهو گرم هوای.  بستم و چشمام و كشیدم عمیق نفس

 دایص بار اين.  دوختم پنجره به و نگاهم دوباره.  میكرد تنظیم و ماشین بخاری داشت.  گردوندم

 ابيحس میموند الاليي مثل كه آهنگي صدای و بخاری گرمای.  گرفت و ماشین كل ماليمي موزيك

 . . .  گذاشتم هم روی و چشمام.  بود كرده سنگین و پلكام

 

  نبودم عاشقت كاشكي میبستم و چشمام كاشكي

 . . .  هستم اما

  نداشتم دوست اصال كاش قرارم بي ندوني كاشكي

 . . .  دارم اما

  میزنه پر چشات واسه دلم كه ندوني كاش

 میزنه سر بهت روز هر میاد كه ندوني كاش

 . . .  میبرد و من غمت بارون كاشكي

  نگاهت به مونده خیره نگاهم كه ندوني كاش
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  راهت به چشم موندگارم همیشه كه ندوني كاش

 . . .  میمرد ديگه عشقت و احساسم كاشكي

  نمیموندم میرفتم كاش میسوزوندم و گالت كاش

 . . .  موندم اما

  من كنم فراموشت كاش بگیره بارون يكم كاش

 . . .  ديره اما

 

****** 

 نگاهم.  بود شده گرد تعجب از چشمام.  بودم ماشین توی هنوز.  كردم باز هم از آروم و چشمام

 ويال به چرا پس!  بودم خوابیده ساعت 6 حدود.  میداد نشون و شب 9.  افتاد ماشین ساعت روی

 اشینم ی پنجره ی گوشه به و دستش.  بود فكر تو آراد.  نشستم صاف جام سر! ؟ بوديم نرسیده

 گهدي.  بود گرفته دست تو و فرمون دست يه با.  بود گذاشته پیشونیش روی و بود داده تكیه

 .  بود رفته فرو مطلق سكوت توی ماشین و نمیومد آهنگ صدای

 و امصد تعجب با! ؟ بود فكر تو انقدر يعني.  شدم بیدار كه بود نشده متوجه انگار كردم نگاهش

 : گفت تعجب با.  سمتم برگشت يهو كه كردم صاف

 ؟ شدی بیدار -

 : گفتم و دادم تكون سر

  ؟ كجايیم ؟ ويال نرسیديم چرا -

 : گفت كنه نگاه بهم اينكه بدون و برداشت پیشونیش روی از و دستش

 .  مونده يكمش هنوز.  میگرفتم اونارو داشتم.  دادن بهمون خريد باالی بلند لیست يه -

 ! ؟ كشید طول خريد ساعت 6 -

 : گفت بود هم تو يكم اخماش.  برگردوند سمتم به و صورتش
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 . نداشتم رو ويال ی حوصله.  بچرخم يكم میخواستم -

 : گفتم لبي زير و دوختم رو به رو به و نگاهم

  ؟ خبر چه دكتر از -

 .  نزده زنگ بهم.  نمیدونم -

 : گفت و داشت نگه مغازه يه جلوی

 .  میام االن من بشین لحظه چند -

 فتادما كاپشنش ياد تازه ؟ نمیشد سردش يعني!  نبود تنش گرم لباس بازم.  رفت مغازه سمت به

 روی و كاپشن.  بودم شده گرم حسابي ديگه.  آوردم درش سريع.  بود هام شونه روی هنوز كه

 .  گذاشتم عقب صندلي

 فتادا داشتن بامزه چیزای و چوبي وسايل و بودن هم سر پشت رديفي كه ای مغازه تا چند به نگاهم

 اون زا يكي اينكه ی واسه میرفت غنج دلم.  بود آويزون مغازه در سر به خوشگلي حصیريای كاله. 

 رهپنج از حسرت با فقط.  نتونستم ولي شم پیاده ماشین از خواستم.  بذارم سرم روی رو كالها

 .  بودم زده زل بهشون

 ".  بخر و يكیش برو شو پیاده " گفت سرم توی موذی صدای

 .  ندارم احتیاج بهشون نه

 " ؟ میذاری كاله منم سر.  باشي داشته و يكیشون تا میمیری داری االن میدونم كه من"

 .  بشم پیاده ماشین از نمیخواد دلم

 : گفت لب زير آراد.  بود حصیريا كاله روی نگاهم هنوزم من ولي شد بسته و باز ماشین در

 !  ديگه ی مغازه يه برم بايد دوباره!  بخرم نتونستم و چیز همه آخرم -

 رت بلند يكم آراد صدای.  نداشتم میزد غر لب زير كه آراد به توجهي.  بود كالها روی هنوز نگاهم

 : گفت و شد

  ؟ نمیخوای چیزی تو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

317 

 

 : گفتم و دوختم آراد به و نگاهم ثانیه چند برای.  گرفتم كالها از سختي به و نگاهم

 .  ممنون نه -

 منم زمان هم.  ببینه و بود كرده خودش مجذوب و من انقدر كه رو چیزی تا كرد خم و سرش آراد

 تو عالم غم شد باعث همین انگار.  كرد روشن و ماشین آراد.  گردوندم سمت همون به و سرم

 سرم و گرفتم ازشون و روم.  بود خوشگل حصیری كالهای اون با خداحافظي ی لحظه.  بريزه دلم

 !  بخره برام نشد حاضر ولي اومده خوشم كالها از من ديد!  بدجنس آراد.  انداختم پايین و

 از خبری بار اين.  شد پیاده دوباره و داشت نگه ديگه ی مغازه يه جلوی بعد ی دقیقه چند آراد

 لوممع كامال دريا میرفتیم جلوتر قدمي چند مغازه از اگه ولي.  نبود ای ديگه ی مغازه يا فروشگاه

 .  بودم نديده رو دريا شب تو حاال تا.  رفت غنج دلم.  میشد

 بازش و رفت در ی دستگیره سمت به دستم آگاه ناخود.  بود خلوت.  انداختم اطراف به نگاهي

.  میرفت فرو نرم های ماسه توی پاهام.  رفتم دريا سمت به و پريدم پايین آراد ماشین از.  كردم

 محو و من كه چیزی تنها.  نكردم بهشون توجهي ولي بود شده ای ماسه شلوارم از يكم و كفش

 از . شدم خیره بهش و وايسادم گوشه يه.  بود افتاده دريا روی كه بود ماه تصوير بود كرده تماشا

 .  میومد نظر به تر آروم االن بوديم رفته وسطاش تا قايق با كه عصر

 : شنیدم سرم پشت و آراد ی ترسیده و عصبي صدای.  بود گذشته دقیقه چند نمیدونم

 ! ؟ اينجايي تو -

 : گفتم ذوق با.  برگردوندم عقب به و سرم

 .  ببین و ماه -

 تسكو به يكم.  كرد نگاه بودم كرده اشاره كه سمتي به و گرفت من از و خشمگینش نگاه آراد

 : گفت آراد.  گذشت

 .  شدم نگران ؟ اينجا میای نگفتي بهم چرا -

 .  ديدم رو دريا يهو -

 .  میشه دير.  برگرديم بیا -
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 : گفتم و كردم نگاه چشماش تو

  ؟ بمونیم ديگه يكم -

 : گفت.  بود هم تو اخماش هنوز.  كرد مكث ثانیه چند

 .  لحظه چند فقط ولي باشه -

 دلخور من از يعني ؟ بود چي برای اخماش اين.  دوختم دريا به و نگاهم دوباره و دادم تكون سر

 گیرهن و دستام كه ؟ حسام دست پشت میزدم بايد مثال ؟ داشتم تقصیری من مگه ؟ چرا آخه ؟ بود

  ؟

 چطور.  دوستیم فقط ما ؟ بشه ناراحت چیزی همچین از بايد چرا اصال.  دادم بیرون و نفسم

!  دكترمه اون خوب ؟ بكنه و كار اين نبايد حسام ولي ؟ نشد ناراحت گرفت و دستم خودش

 ادنمد دلداری برای بخواد اون كه!  سفر بیام دكترم با بايد من كه!  عجیبه همینش شايد نمیدونم

 جیبع انقدر ولي!  میرسه نظر به عجیب يكم میكنم فكر بهش دارم كه االن خوب!  بگیره و دستم

 .  باشم آراد هم تو اخمای اليق كه نیست

 یكردم فكر داشت اونم يعني.  بود فكر غرق اونم.  بود وايساده كنارم تقريبا دوختم بهش و نگاهم

 مورد در هیچي اصال ؟ نمیارم در سر چرا! ؟ بوده عجیب دكتر و خودش امروز رفتارای چقدر كه

 !  خالیه مغزم قضیه اين توی انگار.  نمیفهمم آراد و دكتر

 تو هاينك " گفت موذی صدای.  پايین انداختم سريع و سرم.  كرد غافلگیر نگاهش با و نگاهم آراد

  "!  كن اضافه عجايبت لیست به اينو!  عجیبه هم بشي خیره آراد به ساعت يه

 : رسید گوشم به مردونش و بم صدای

  ؟ بريم -

.  كرد حركت ويال سمت به سرعت با و زد دور آراد.  رفتیم ماشین سمت به هم با و دادم تكون سر

 نبرداشت مشغول.  كرد پارك داخل و ماشین آراد.  رسیديم ويال به زود خیلي جاده خلوتي خاطر به

 . وايسادم پشتش من كه نبود حواسش.  رفتم كنارش كه بود ماشین توی از خريد های كیسه

 به هراسون.  خورد من به محكم و برداشت عقب به قدم يه و آورد بیرون ماشین تو از و سرش

 : گفت و برگشت عقب
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  ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 : گفتم آروم و ترسیدم.  بود عصبي يكم لحنش

 .  كنم كمك میخواستم -

 : گفت و داد دستم كیسه تا دو.  كشید عمیق نفس يه و بست و چشماش

 .  تو ببر اينارو -

 : گفت لب زير كه برم خواستم.  دادم تكون سر

 !  مرسي -

 هب.  رفتم داخل ها كیسه با و نشست لبم روی لبخندی.  برد فرو ماشین داخل و سرش دوباره و

 : گفت.  گرفت ازم هارو كیسه و اومد جلو ديدنم با هیوا.  كردم سالم همه

 .  كردين دير چقدر -

 !  كنیم دير بايد انقدر چرا كه نمیدونستم خودمم چون.  بدم هیوا به كه نداشتم جوابي

 هارو هكیس و رفت سمتش به كیوان.  شد ويال وارد بود پرت و خرت و كیسه از پر كه دستايي با آراد

 : گفت و كرد آراد سر پشت به نگاهي ساالری خانوم.  گرفت

 ؟ كجاست حسام پس پسرم -

 بودن ما طرف از جوابي منتظر كه بقیه و ساالری خانوم به متعجبي نگاه زمان هم آراد و من

 : گفت آراد و انداختیم

  ؟ نیومده هنوز مگه -

 : گفت ساالری آقای

 ! ؟ نبود شما با مگه!  نه -

 : گفت و كرد جور و جمع و خودش سريع آراد

 !  كجاست ببینم میزنم زنگ بهش االن.  بزنه قدم يكم میره گفت.  چرا -
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 با مستقیم نخواد آراد شايد دعوا اون از بعد كه رسید ذهنم به لحظه يه.  شد پرت ما از حواسا

 : گفتم و كنارش رفتم همین برای.  بزنه حرف حسام

 ؟ بزنم زنگ من میخوای -

 : گفت رفت هم تو شدت به اخماش بعد و كرد نگاهم لحظه چند

 .  میزنم زنگ بهش خودم!  نكرده الزم نخیر -

 میخواستم فقط من ؟ زدم بدی حرف مگه! ؟ كرد اينجوری چرا اين.  شد دور ازم و گفت و اين

 میدمنمیفه.  رفت هم تو ناخواسته اخمام.  كنم خوبي حقش در كه نیومده بهش اصال.  كنم كمكش

  . اخالقیم بد همه اين سزاوار كه كردم اشتباهي چه نمیدونستم.  داره دعوا باهام مدام آراد چرا كه

 .  نمنك فكر روز يه من نمیشد اينكه مثل.  انداختم اتاق توی و خودم و رفتم باال ها پله از سريع

 هديگ بودم كرده ماشین توی كه خوابي با.  كردم پرت تخت روی و خودم و كشیدم عمیقي نفس

 حس دوباره بستم و پلكام میكردم شديدی خستگي احساس ولي نمیكردم آلودگي خواب احساس

 !  بودم نخیريده خودم برای كالها اون از چرا كه اومد سراغم پشیموني

 

****** 

  ؟ كردی كاله و شال كجا دوباره باز -

 .  ساحل كنار برم میخوام -

  ؟ اونجايي روز هر كه میده تو به چي ساحل اين كنار -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

 .  اونجا برم دارم دوست ولي.  نمیدونم -

 جای يه نزديكیا اين میگفت كیوان.  جنگل میريم احتماال ظهر.  برگرد زودم.  باش خودت مواظب -

 .  هست صفا با خیلي

 : گفتم و بوسیدم رو هیوا
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 .  چشم -

.  گذشت سرعت با كنارم از كه ديدم و آراد ماشین مسیر توی.  زدم بیرون ويال در از خوشي سر با

 : گفت و وايساد كنارم درست.  گرفت عقب دنده و كرد ترمز ديدم كه بود دنبالش نگاهم

  ؟ میری كجا -

 .  ساحل میرم -

 .  باش مواظب -

 به و انداختم باال و هام شونه ؟ همین فقط.  رفت و داد گاز حرفي هیچ بدون.  دادم تكون سر

.  نبود كرده اطراق ساحل ی گوشه خانواده تا دو.  نبود خلوتي از خبری بار اين.  رفتم ساحل سمت

 !؟ برگردم االن بايد.  كشیدم صورتم توی بیشتر و شالم و كردم شُل و قدمام لرز و ترس با

 ينا با!  نداشتم كاری كه اونا به.  میشستم گوشه يه منم خوب.  افتاد دريا زالل آبي روی نگاهم

 هب و نگاهم مدام ها بچه صداهای و سر ولي.  نشستم سنگ تخته يه روی و رفتم ای گوشه فكر

 ولي میرفت دريا سمت به مدام كه بود بینشون ساله 0 - 4 حدودا ی بچه يه.  میكشوند سمت اون

 حواس میديد تا هم بچه.  بشه نزديك آب به زياد نمیذاشت و میكرد دنبالش تحكم با مامانش

 ردك و مامانم هوای دلم.  نشست لبم روی لبخندی.  میرفت آب سمت به دوباره شده پرت مامانش

 .  بود اينجا اونم االن كاش. 

 احساس.  داشتم بهتری احساس صبح از امروز.  دوختم روم به رو به و گرفتم بچه از و نگاهم

 وبخ داشت پوستم.  میره پیش قبل از بهتر داره زندگیم میكردم فكر.  میكردم عجیبي شادی

 ! هديگ روزای برعكس.  نمیكردم غم احساس.  باشه جديد زندگي يه آغاز میتونست اين و میشد

 ونبینش حسام و آراد میديدم اينكه يا.  بود ناراحت ديروز حرفای و رفتارا از هنوزم حسام اينكه با

 ات دو دعوای باشه چي هر.  نمیكرد كم خوشحالیم از بازم اينا ولي دلگیرن هم از و افتاده احتالف

 ! ؟ كنم دخالت كه چه من به.  بود دوست

 .  مكن شنا دارم نفس كه جايي تا و آب تو بپرم میخواست دلم.  نشوندم محو لبخندی لبم روی

 ی بچه روی نگاهم.  داشتن رفتن قصد خانواده تا دو اون انگار.  شد كم ساحل صدای و سر كم كم

 داشت مادرش.  بود كرده خیس و گِلي و خودش حسابي.  افتاد خانواده هوای به سر و كوچیك

 ولي بدم داشتم چي هر بودم حاضر.  بود انداخته پايین مظلومانه و سرش بچه و میكرد دعواش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

312 

 

 طفق.  كنه خراب و مسافرتم تنبیه و داد با يا كنه دعوام بخواد مامانم اگه حتي.  باشم اون جای

 رنگ سال همه اين از بعد.  میشم خوب دارم كه میديد و بود كاش.  بشنوم و صداش فقط.  باشه

 .  میديد صورتم توی و خوشحالي

 اقلحد كاش.  برگرده مامان بود ممكن غیر.  كشیدم عمیقي نفس.  كردم حلقه زانوم دور و دستام

 .  ببینه و من

 ترس با.  كردم احساس سرم روی رو جسمي سنگیني كه میزدم پا و دست خودم افكار توی

 نشست كنارم و اومد.  هم در اخمای همون با.  ديدم و آراد خودم از كمي ی فاصله توی و برگشتم

 نگاهش و برداشتمش سرم روی از تعجب با!  بود سرم روی كاله يه.  كشیدم سرم به و دستم. 

 : گفتم هیجان و خوشحالي با.  میزد چشمك بهم مغازه در سر كه بود حصیری كاله همون.  كردم

 !  كالهه وای -

 : گفتم و گذاشتمش سرم روی دوباره

  ؟ خريدی من برای و اين -

 : گفت و انداخت باال ای شونه.  نشد باز اخماش

  ؟ نمیخواستي اينا از دونه يه ديشب مگه -

 .  آراد مرسي.  چرا -

 ! ؟ میره غنج حصیريا كاله داشتن برای دلم بود فهمیده ؟ بود خونده و نگاهم ديشب يعني

 چهره وقتي!  ساله 6 های بچه مثل بودم شده.  میكردم ذوق و میكشیدم كاله به و دستم هیجان با

 .  نشستم صاف و كشیدم زدگي ذوق و هیجان همه اون از دست ديدم و آراد جدی ی

 : فتمگ بشكنم و سكوت و بزنم حرفي اينكه برای.  بودم شده كالفه اخالقي بد و سكوت همه اين از

  ؟ كردی آَشتي حسام با -

 از و اخماش نمیشد رقمه هیچ بابا ای.  بود هم تو اخماش هنوزم.  برگردوند سمتم به و صورتش

 : گفت كرد باز هم

  ؟ حسام شده برات ساالری دكتر حاال تا كي از -
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 آروم داشتم دوست.  بود مونده رخش نیم روی نگاهم.  گرفت ازم و روش.  كردم نگاهش گنگ

 یلمم اين با ولي ؟ سرته توی چي ؟ شدی گیر بهونه انقدر چرا بگم و كنم لمس و صورتش پوست

 .  نیست من طرف از جوابي منتظر اونم كه بودم مطمئن يعني.  ندادم جوابي.  كردم مقابله

 : گفتم باالخره.  گذشت سكوت به لحظه چند

 ! نمیفهمم و اخمات دلیل اصال من ؟ دلخوری من از چرا تو -

 : گفت كنه نگاهم اينكه بدون

  ؟ حسام دوست يا مني دوست تو -

 : گفتم اومده حرف به اينكه از خوشحال

 .  جفتتون هر.  معلومه خوب -

 و صلهفا يه مريض و دكتر ی رابطه توی نبايد مگه ؟ باشي دكترت دوست تو داره دلیلي چه اصال -

  ؟ بشه رعايت حدودی

 !  میشه رعايت میگي كه ای فاصله اين هم دكتر. . .  و من ی رابطه تو خب -

 : گفت.  چرخید سمتم به نگاهش!  حسام نگم دوباره تا رفتم كلنجار خودم با

  ؟ بگیره و دستات حسام كه داره دلیلي چه پس -

 . . .  فقط اون-

 : گفت و پريد حرفم بین

  ! میكني فرضم احمق داری میكنم احساس چون.  بده دلداريت میخواست كه نگو خواهشا فقط -

 : گفت دوباره كشیدم هم تو و اخمام

 ! كردی استقبال كارش اين از حسابي كه توام -

 : گفتم عصباني لحني با!  بود احترامي بي جور يه ديگه اين

  ؟ میگي چي میفهمي خودت ؟ چي يعني -

 : گفت و خورد گره هم توی بدتر اونم اخمای
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 ؟ میزني پس و من دستای و میگیری و اون دستای ولي دوستتیم جفتمون چطور-

 چرا . بودم زده پس و دستش اختیار بي من ولي بود گرفته دستش تو و دستام.  افتادم ديروز ياد

 !  نمیكرد كار مغزمم حتي.  بودم ترسیده قابق توی من ؟ داشت فرق شرايط كه نمیفهمید

 : گفتم

 .  نمیفهمم حرفا اين از و منظورت اصال من -

 !  باشي رك احساست و خودت با بهتره!  دوستته فقط اون كه نگو من به الكي -

 !  دكترمه فقط حسام ؟ احساس كدوم ؟ میگي چي داری معلومه هیچ -

 !  نیستي عالقه بي زيادم بهش كه دكتری -

 : گفتم عصبانیت با.  دادم فشار هم رو و دندونام

 !  توئه با حق ؟ چیه میدوني -

 القهع حسام به ؟ من!  میگه چي داره كه نمیفهمید خودشم.  رفتم ويال سمت به و شدم بلند جام از

 .  مسخرست ؟ باشم داشته

 و دبو شده بلند جاش از.  برگردوندم و سرم.  نمیومد آراد از صدايي.  دادم تكون طرفین به و سرم

 ؟ كردمی فرق براش بايد چرا ؟ چرا.  بود عصباني اونم.  میكرد پرت دريا طرف به رو سنگي قدرت با

 كه بودم یدهرس ويال قدمي چند به.  نكنیم دعوا و باشیم هم كنار دوست تا دو مثل نمیتونستیم انگار

.  كنه جمع رو يكي اين اخمای و بیاد بايد يكي.  ديدم زدن قدم حال در هم تو اخمای با و حسام

 ! ديگه بود بس.  شدم ويال وارد و شدم رد كنارش از عصباني و سرعت به كه بگه چیزی خواست

 در كدومشون هیچ رفتارای از سر اصال!  میكردن خُل منم داشتن چِل و خُل دوست تا دو اين

 و نم اينكه جز نداشت هیچي رفتاراشون اين.  نمیفهمیدم و تخم و اخم همه اين دلیل.  نمیاوردم

 !  كنه بیزار ازشون

**** 

 . دوختم هیوا عصباني و هم در ی قیافه به و نگاهم دوباره و دادم تخت روی خودم به قوسي و كش

 : گفتم
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  ؟ طلبكارم بهت ؟ چیه -

 !  روز 4 اين توی بگیری و من حال جوری يه كردی عهد خودت با تو -

 !  ندارم قصدی همچین من -

  ؟ بیای نمیخوای چرا پس.  داری چرا -

 كنار دارم وقت تا میخواد دلم.  نمیاد خوشم جنگل از من.  كه گفتم بهت.  من خواهر.  جان هیوا -

 .  باشم دريا

  "!  آب لب برم خر سر بي میخوام شده بارم يه برای " گفتم دلم تو

  ؟ بولهق.  كنیم روشن آتیش دريا كنار بريم برگشتیم كه شب میدم قول من.  بیا ما با تو خوب -

 : گفت هم در اخمای با.  كردم بهش نگاهي

 .  لجباز ی دنده يه -

 : گفت هیوا به رو.  شد اتاق وارد بانو ماه لحظه همون.  ندادم بهش جوابي

  ؟ همه تو اخمات شده چي باز -

 .  نمیاد باهامون میگه هورام -

 : گفت و انداخت من به سری سر نگاهي بانو ماه

 .  تره راحت اينجوری شايد.  نكن اذيتش -

 تاقا از و برداشت و كیفش بود شده شاكي بانو ماه طرفداری از كه هیوا.  نشست لبم رو لبخندی

 . بشه ساكت كامال ويال تا شدم منتظر و گذاشتم هم روی راحت خیال با و چشمام.  رفت بیرون

 كاله روی نگاهم.  اومدم پايین تخت از نمیاد صدايي و سر پايین از ديگه كردم حس وقتي

 زا كه لحظه همون.  افتاد بود شده پرت زمین روی گوشه يه حاال و بود خريده برام آراد كه حصیری

 سركي.  رفتم پايین ها پله از بهش اعتنا بي.  گوشه يه بودم كرده پرتش بودم اومده آب كنار

 بود الوي پشت كه كوچیكي باغ سمت به و اومدم بیرون ساختمون از.  بودن رفته همه واقعا كشیدم

 ستمنمیدون و نداشتم چیزا اينجور از رشته سر اينكه با.  داشت خوشگلي و بلند درختای.  رفتم

 اردو سرد هوای.  كشیدم عمیق نفس تا چند.  میبردم لذت داشتم بازم ولي هست درختي چه واقعا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

316 

 

 كردم باز طرفم دو و دستام.  نبود آراد و دكتر از خبری ديگه اينجا كه شكر خدارو.  شد هام ريه

 دهش دير يكم شايد.  بدم ادامه و درسم شد خوب پوستم وقتي میخواست دلم.  بستم و چشمام

 نمك زندگیم وارد و جديد آدمای.  كنم جبران و بودن حبس سال همه اين میخواست دلم ولي باشه

 . 

 مشاوره و اون اگه.  بودم دكتر مديون جورايي يه و االنم خوب احساس.  كردم باز هم از و چشمام

 . نمیريختم برنامه آيندم واسه امیدوار انقدر االن.  نبودم اينجا االن نبود هاش

 میميص باهام قبال ؟ شد عوض بیمارستان توی از يهو دكتر شخصیت چرا كه بود عجیب برام ولي

 يچ كارش اين دلیل.  كنه نزديك بهم و خودش بیشتر میكرد سعي بیمارستان توی ولي بود

 و لبخنداش.  بیمارستان ی محوطه توی افتادم عصرامون گردشای ياد دوباره ؟ باشه میتونست

 شاكي دكتر توسط اونم دستم گرفتن سر انقدر بايد آراد چرا اينكه.  زدنش حرف مهربون لحن

 ادا ينا پس!  میزنه معمولي دوستي از دم كه وقتي اونم.  نمیكنم درك و آراد حساسیت اصال.  بشه

.  یكنهم رفتار اينجوری دكتر چرا كه نمیفهمم اصال يا!  نیست كه چاكم سینه عاشق! ؟ چیه اطوارا و

 هي منم و دكترمه اون.  باشه خاصي ی عالقه روی از رفتاراش و كارا نمیتونه مطمئنا.  دكتره اون

 ديگه.  اشهب عالقه نمیتونه دكترم كارای دلیل پس.  خوشگلم خیلي نه میشناستم نه اون كه دختری

 دادام يه داشتم انتظار.  گرفتم آسمون سمت به و سرم.  بشم خُل مونده كم فكر هجوم همه اين از

 شده عاجز اطرافم آدمای درك از ديگه خودم.  كنه مشخص برام و چي همه و برسه سر غیبي

 .  بودم

 و كردم ريز و چشمام.  شد هوشیار نگاهم.  شنیدم اطراف و دور همون رو ای آهسته قدمای صدای

.  مترسید يكم ؟ بود كي مال پا صدای اين پس.  نبود ويال توی كسي.  دوختم اطراف به و نگاهم

 زمین روی از و چوب.  كنم پیدا دفاع ی واسه ای وسیله تا چرخوندم طرفین به و سرم سريع

 . كردم خیسش زبونم با.  بود شده خشك ترس از لبام.  كردم محكمش دستام توی.  برداشتم

 رزي يكي انگار.  اومد چوپ شدن شكسته صدای ولي.  شد راحت خیالم يكم.  شد قطع پا صدای

 ایصد با.  زد چنگ دلم به بیشتر ترس بار اين.  میكرد خورد و بود باغ وسط كه چوبايي قدماش

 : گفتم لرزون

  ؟ اونجاست كي -

 : گفتم تر بلند بار اين.  باشه شنیده داشتم شك كه بود ضعیف صدام انقدر
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  ؟ اونجاست كسي -

 ودب مونده كم.  میلرزيد داشت پاهام.  دادم فشار دستم توی تر محكم و چوب.  نیومد صدايي ولي

 ترس از چشمام.  ديدم و مرد يه پاهای اول.  شد تر نزديك پا صدای.  كنم غش جا همون كه

 نم خدای.  انداختم و چوب و زدم بلندی جیغ.  شد معلوم درختا بین از سرش بعد.  بود شده گشاد

  ؟ میكرد چیكار اينجا اون!  بود آراد

 : گفت كرد تعجب جیغم صدای شنیدن با آراد

  ؟ میزني جیغ چرا.  نترس -

 : گفتم مانند جیغ صدای همون با

 ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 : گفت و اومد تر نزديك

  ؟ باشم كجا بايد پس -

  ؟ جنگل نرفتي بقیه با تو مگه -

 : گفت تعجب با

  ؟ جنگل رفتن بقیه مگه -

 : گفتم هم تو اخمای با

  ؟ ندی جواب سوال با و سواالم انقدر میشه -

 : گفت و برداشت و بود افتاده زمین روی دستم از كه چوبي

  ؟ میكنه چیكار پس زمین رو ؟ كني دفاع خودت از مثال میخواستي اين با.  شجاعي خانوم چه -

 تمنمیتونس االن ی اندازه به ديگه وقت هیچ بود رفته بین از ترسم.  بود شده تر راحت حاال خیالم

 : گفتم و كردم قالب سینه رو و دستام!  بود اون كه شكر خدارو!  بشم خوشحال آراد ديدن از

 !  انداختم و چوب تويي ديدم چون -

 ! ؟ زدی جیغ ديدی منو چون آها -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

318 

 

 .  نكن مسخرم -

 : گفت و آورد باال و دستاش

 !  باشه -

 : گفتم.  شد گرد چشمام

  ؟ میكردی مسخرم داشتي -

  ؟ میكني فكر چي خودت -

 : گفت و انداخت اطراف به نگاهي.  نگفتم چیزی و دادم فشار هم رو و دندونام

  ؟ نرفتي باهاشون چرا تو -

 .  نداشتم حوصله -

.  بود وردهخ سنگ به تیرم انگار!  نبینم و حسام و تو شده ساعتم چند برای میخواستم چون نگفتم

 : گفتم!  بود ممكن غیر سفر اين توی بودن تنها

  ؟ نرفتي چرا تو -

 بیام فتمگ.  نیست كسي ديدم ويال تو رفتم برگشتم االن.  بودم ساحل من.  نگفت من به كسي -

 .  بزنم قدم اينجا

 ! ؟ میكرد چیكار داشت ؟ بود ساحل تو مدت تمام يعني.  بودمش نديده ناهارم سر

 آراد اب و فاصلم میشه كه جايي تا كه بودم كرده عهد خودم با.  وايسم اونجا نمیخواست دلم ديگه

 : گفتم!  كنم حفظ حسام و

 .  ويال تو میرم من -

 : گفت كردم نگاهش.  گرفت و دستم كه میشدم رد كنارش از داشتم

 .  بگم چیزی يه بايد -

  ؟ نگفتي صبح و حرفات مگه -

 : گفت.  بود نشسته صورتش روی اخم.  كرد نگاهم
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 !  بگم چیزی يه بايد -

 : گفتم و آرودم در دستش توی از و دستم

 !  میشنوم -

 بعد.  ردمیك سنگین سبك رو بزنه میخواست كه حرفايي داشت انگار.  كرد مكث يكم.  بود كالفه

 : گفت ثانیه چند از

 قح منم.  كني رفتار و كني فكر میخوای جور هر كه آزادی تو.  بود منطق بي رفتارم دلیل شايد -

 .  كنم دخالت ندارم

 .  میزد حرفارو اين داشت زور به انگار.  میداد فشار هم رو و دندوناش

 .  بكنم دخالتي نمیتونم من باشي داشته هم عالقه بهش اگه حتي -

 : گفتم عصبي

 !  ندارم عالقه كس هیچ به من ولي -

 !  میزنم حرف خودم مورد در دارم من!  مربوطه خودت به ديگه اين -

 : گفت.  كشید عمیق نفس بعد و زد زل چشمام تو ثانیه چند.  دوختم بهش و نگاهم

 .  میكردم رفتار اونجوری نبايد صورت هر در -

  ؟ میخوای معذرت يعني اين -

 : زد پوزخند و كشید هم تو و اخماش

 .  همین.  بود اشتباه رفتارم بگم خواستم فقط.  نكردم خواهي عذر نه -

 : گفتم.  شد رد كنارم از

 !  خواه خود مغرورِ -

 : گفت بود بهم پشتش كه همینجوری شنید

 !  مرسي -
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 !  منتفیه عاشقي و عشق ی قضیه پس!  خانوم هورام ديدی.  دادم فشار هم رو و دندونام

 اين از.  میداشت بر قدم خیال بي همیشه مثل و بود جیبش تو دستاش.  بود بهش نگاهم

.  كردم تحرك ويال سمت به سالنه سالنه و دادم خودم به تكوني.  گرفت حرصم بیشتر بیخیالیش

 ادآر صورت به بار چند فرضي صورت به و كردم مشت و دستام.  میزد قدم باغ توی كه ديدم و آراد

 !  بود شده خونسرديش همه اين تالفي حداقل!  شد تر راحت خیالم.  كوبیدم

 فتهگر دلم.  میشد تاريك داشت هوا.  كردم روشن و تلويزيون و دادم لم راحتي مبالی روی ويال تو

 كنار.  بیاد بارون میخواست انگار.  بود گرفته حسابي هوا.  بودم رفته اينا هیوا با حداقل كاش.  بود

 خودم با و مكشید عمیقي نفس.  ببینم و آراد نمیتونستم ولي بود معلوم باغ پنجره از.  رفتم پنجره

 : كردم زمزمه

 !  میبرد خودش با و من و میومد سفید اسب بر سوار ی شاهزاده يه تا بودم سیندرال منم كاش -

 با امحس و آراد من سر كن فكر.  نشست لبم روی كجي لبخند.  بودم مونده كودكیم دوران تو انگار

 مال چیزا اين!  میشود انگیز هیجان زندگي!  میكردن دوئل هم با بعد!  میشد دعواشون هم

 !  داستاناست

! ؟ نمیگشتن بر چرا.  بود 2 ساعت كردم صفحش به نگاهي.  رفتم گوشیم سمت به خورده سر

.  اومد بدی غرش صدای بعد كرد روشن و آسمون برقي يهو.  انداختم مبل تو و خودم دوباره

 االن.  تنشس لبم روی لبخندی.  گرفت بارون بعد لحظه چند.  رفتم فرو مبل توی بیشتر.  ترسیدم

 یلمف به و كردم حلقه مبل پشت و دستام!  میشد مار زهر بهشون رفتن بیرون اينا هیوا حسابي

 .  میكردم نگاه میكرد پخش تلويزيون كه ای مسخره

 یشدم خیس.  بود برنگشته آراد هم طرفي از.  نمیومد بند بارون صدای ولي گذشت چقدر نمیدونم

 و میخورد شیشه به بارون درشت های قطره بود تاريك بیرون.  رفتم پنجره پای تا دوباره!  كه

 شماره بود 5::9 افتاد ساعت به نگاهم.  خورد زنگ گوشیم لحظه همون.  بود خیس حسابي زمین

 : دادم جواب شدم نگران بود افتاده گوشیم روی هیوا ی

  ؟ شده چي ؟ هیوا جانم -

  ؟ نمیترسي كه برق و رعد از ؟ خوبي هورام -

 : گفتم نشست لبم روی لبخندی
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  ؟ بگي و همین زدی زنگ ؟ بترسم بايد چرا! ؟ بچم مگه -

 حسابي مارو كیوان.  اطراف های جاده توی جايي يه تقريبا.  شهر از خارج اومديم ما ببین.  نه -

 .  ويال از كرد دور

  ؟ میگذره خوش ؟ شده چیزی مگه ؟ خوب -

 : گفت و كشید آه شبیه نفسي

 !  نمیومد بارون كه وقتي تا ولي میگذشت خوش آره -

  ؟ میگردين بر دارين -

 ! میشد كاش -

 : رفت هم تو اخمام

 ؟ میگي چي ببینم بزن حرف درست ؟ میشد كاش چي يعني -

.  ردهك ريزش كوه جاده تو انگار ولي ويال سمت بیايم میخواستیم.  ايم جاده تو االن ما كه گفتم -

 !  بیاد بند بارون اگه البته.  نمیشه باز راه فردا تا میگن

  ؟ نمیگردين بر امشب يعني -

 ببینیم ات بمونیم جا يه امشب.  جايي هتلي يه سمت میريم داريم.  بمونیم اينجا مجبوريم ديگه نه -

  ؟ نمیترسي تنهايي كه تو.  میشه چي فردا

 : گفتم!  میترسیدم يكم. . .  آراد وجود با ولي نه تنهايي

 .  نمیترسم نه -

  ؟ نیومده ويال.  نیست ما با آراد راستي -

 : گفتم لحظه يه توی ؟ هست آراد بگم بود درست

 .  نیست ويال تو آراد نه -

 : گفت!  نبود ويال تو واقعا.  بودم نگفته كه دروغ

 .  ويال میايم فرصت اولین تو صبح ما.  نترسیا پس خوب -
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 : گفت آرومي صدای با بعد

 .  آخه عصبانیه بابا.  شه راحت خیالشون نیست اونجا امشب آراد میگم همه به -

 ! ؟ چرا -

 ؟ بشینه راحت اينجا بعد باشه تنها ويال توی پسر يه با دخترش!  هورام نباش خنگ -

 !  نیست اينجا كه آراد خوب -

 .  ببند و در باال برو اومد اگرم ببین!  میاد كه باالخره -

 ! ؟ هیوالست آراد مگه.  بردار دست -

 !  عقله شرط احتیاط حاال -

 . نگو پس اينا بابا به -

 .  فعال.  باشه -

 اينم!  زد دامن ترس اين به بدتر هم هیوا حرفای.  افتاد جونم به بدی ترس.  كردم قطع و گوشي

 ! ؟ دمیش چي مگه میرفتن نزديكیا همین جا يه حاال! ؟ بود كرده پیدا تفريح واسه كیوان بود جا

 ومدا كشیده آب موش مثل آراد و شد كشیده پايین در ی دستگیره.  رفتم راه خونه توی قدمي چند

 : میكرد زمزمه خودش با لبي زير.  تو

 .  باروني عجب -

 هشب مات كه افتاد من به نگاهش!  بود شسته و خلقیاش بد بارون انگار بود لبش روی لبخندی

 : گفت تعجب با میچكید آب ازشون و بود شده ريخته صورتش توی موهاش.  بودم شده خیره

 ؟ نیومدن هنوز بقیه -

 

 با حاال تا خب!  بود انداخته دلم به و ترس هیوا حرف.  میكردم نگاهش داشتم هنوز.  نگفتم چیزی

 یفتهب اتفاق میداد و احتمالش هیوا كه چیزی اگه!  مهبد حتي.  بودم نمونده تنها خونه توی پسر يه

 : گفت و داد تكون گرفت و بازوم.  جلوتر اومد.  كردم نگاهش تر زده وحشت! ؟ چي
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  ؟ میكني نگاه اينجوری چرا.  هورام!  هي -

 : گفتم دستپاچگي با و كشیدم عقب و خودم.  ترسیدم دستش برخورد از

 ! نمیان بقیه -

 : گفت بود شده گرد چشماش اونم حاال

 ! ؟ نمیان چي يعني -

 .  بیان نمیتونن -

 : گفت نگران

 ! ؟ افتاده اتفاقي براشون ؟ شده چیزی -

 .  نه -

 : گفت و آورد در و گوشیش.  دهنم به بودن كرده میخ و زبونم انگار

 .  بپرسم حسام از بذار.  شده چي نمیگي درست كه تو -

 : گفت و شد خیره بهم متعجب.  قاپیدم دستش از و گوشي و برداشتم خیز طرفش به سريع

  ؟ دختر میكني چیكار -

 .  بزني زنگ بهشون نمیتوني تو -

 : گفت و زد كمرش به و دستاش

 !  كجان اينا ببینم بزن حرف درست پس -

 كوه میشه باعث میاد بارون وقتي انگار بعد.  جاده طرفای.  شهر از خارج.  جنگل بودن رفته -

 . برگردن نمیتونن احتماال فردا تا گفت هیوا.  بستن رو جاده همین برای.  كنه ريزش

 : دادم ادامه و پايین انداختم و سرم

 .  يبزن زنگ كسي به نمیتوني همینم برای.  نیستي ويال توی تو كه میكنن فكر همه االن -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

324 

 

 هم حدی تا.  بود عادی.  اومد صداش لحظه چند از بعد.  بدوزم آراد به و نگاهم نداشتم جرات

 : گفت جدی

  ؟ رفتم كجا نیستم اينجا اگه اونوقت -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

 گوب اينكه يا.  برد خوابت ماشین تو بگو میدونم چه.  بیار در خودت از چیزی يه فردا.  نمیدونم -

 .  ديگه بگي بايد خودت از چیزی يه.  ديگه جای يه بودی رفته

 !  راهنمايیت از ممنون واقعا -

 تعجب با.  دوختم صورتش به و نگاهم.  گرفتم فاصله ازش رفتم عقب عقب يكم همونجوری

 : گفت يهو كه كردم تر تند و قدمام يكم.  میكرد نگاهم داشت

 .  میری كجا!  هي -

 . نیست پسره اين به اعتباری هیچ اصال.  بود درست هیوا حدس.  افتاد جونم به دلهره و ترس

 و اومد دنبالم اونم.  دويدم هارو پله و كردم بهش و پشتم.  كنم فرار چجوری حاال سرم بر خاك

 : گفت

 .  وايسا میگم هورام -

 نمت كه قرمزی بلوز پشت و رسوند بهم و خودش سريع كه بودم رسیده آخر های پله روی تقريبا

 : گفتم و كشیدم جیغ میدادم دست از و تعادلم داشتم.  كشید و گرفت و بود

 .  كن ولم -

 هب هراسون.  بود دستش تو شده مچاله بلوزم هنوز.  رسید من به كامل اونم داشتم نگه و خودم

 : گفت.  زدم زل صورتش

  ؟ میكني فرار چي واسه -

 حركت يه انتظار.  كرد دراز سمتم به و دستش ندادم جوابي.  هم تو اخماش و بود جدی هنوز

 ایگرم.  گرفتم صورتم جلوی و چپم دست و بستم ترس با و چشمام.  داشتم ازش و ناشايست

 دستم توی كه جسمي و كرد باز هم از و انگشتام.  كردم حس راستم دست روی و دستش
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 اهمنگ.  بود متعجب نگاهش.  كردم باز آروم و چشمام.  كشید بیرون دستم از و میكرد سنگیني

 : گفت.  شد متوقف دستش روی

 .  بگیرم ازت و موبايلم میخواستم ؟ تو چته -

 بهش نگاهي نیم!  شد ريزی آبرو چه.  زدم زل زمین به شرمنده و پايین آوردم آروم و دستم

 : گفت.  میكرد نگاهم مشكوك داشت انداختم

  ؟ خوبه حالت تو -

 رمایگ احساس.  شده قرمز شدت به پوستم االن میزدم حدس البته.  باشم تفاوت بي كردم سعي

 : گفتم.  میكردم شديد

  ؟ چطور.  خوبم -

 !  همینجوری هیچي -

 .  اتاق تو میرم من -

 قفل و در هیوا ی گفته طبق و رفتم اتاق سمت به سريع منم رفت پايین ها پله از و داد تكون سر

 !  میترسیدم بازم ولي نمیكنه كاری آراد میدونستم اينكه با.  كردم

 مومت و بارونت میشه خدايا.  انداختم آسمون به نگاهي پنجره پشت از و رفتم راه اتاق توی يكم

 .  كردم نگاه نداشت اومدن بند خیال انگار كه رگباری به نگراني با ؟ كني

 تو چقدر بابا! ؟ پريوني شاه دختر كردی خیال!  نداره كاری باهات آراد نترس تحفه ی دختره "

  " باالست نفست به اعتماد

 ادآر كه تضمینیه نیستم خوشگل چون حاال.  داره ربطي چه خوب.  رفت هم تو اخمام فكر اين با

 !  ها نداره موضوع اين به ربطي كنم ثابت میگه شیطونه ؟ باشه نداشته كار بهم

 اركتپ سردی روی پنجره ی گوشه.  جات سر بشین بگیر كرده غلط شیطونه.  گرفتم گاز و زبونم

 يه دمكر جمع و خودم.  ترسیدم.  چرخید پايین سمت به دستگیره كه بود در به نگاهم.  نشستم

 در به قهت تا چند شد پايین و باال دستگیره كه بار چند.  بودم كرده قفل و در كه شكر خدارو.  گوشه

 : شنیدم و آراد عصبي صدای و خورد
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 ؟ قفله در اين چرا -

 : دادم جواب

  ؟ میخوای چیزی -

 .  دارم كارت بیرون بیا -

 .  بگو جا همین از -

 : گفت و شد تر عصبي صداش

  ؟ چي يعني بازيا مسخره اين.  بیرون بیا میگم -

 خاطر به ترسا اين ی همه اصال ؟ میكردم رفتار گونه بچه انقدر چرا! ؟ بود بازی مسخره.  شدم بلند

 !  حرفش كرد نفوذ من مغز تو چجوری ببین بديد نديد ی دختره!  بود هیوا حرف

 : گفتم و رفتم در پشت

 .  بگو همینجا خب ؟ شده چیزی -

 و بود هم تو اخماش.  كردم باز و در و چرخوندم قفل توی و كلید.  ترسیدم كه زد در به مشتي

 نهاال میكردم احساس.  دادم قورت و دهنم آب.  بود زده كمرش به و دستاش.  بود عصباني حسابي

 : گفت ديد و نگاهم.  گوشم زير بخوابونه دونه يه كه

 .  كردم تدرس غذا.  كنین میل شام پايین بیارين تشريف گشنشونه خانوم اگه بگم میخواستم -

 : گفت میرفت پايین ها پله از كه همینجور كنان غر غر و كرد بهم و پشتش بعد

 !  كرده من رو فكری چه نیست معلوم -

 آراد از بابا نه.  میداد صدا گرسنگي از شكمم.  اومدم بیرون اتاق از خوشحال.  شد راحت خیالم

 : گفت بدجنسي با سرم تو موذی صدای.  نمیشد بلند بخارا اين

  "! ؟ باشه داشته میخواست دلت بابا نه "
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 آشپزخونه توی آراد.  بودم زده خجالت.  كردم حركت ها پله سمت به و گرفتم دندون به و لبم

 رانقد!  بود كرده درست املت.  افتاد میز به نگاهم.  میخورد غذا داشت و بود نشسته میز پشت

 .  ستمنش میز پشت و كردم كوله و كج و قیافم!  میز رو گذاشته بريون مرغ كردم فكر غذا غذا گفت

 پرمب جام از میشد باعث و میزد برق و رعد گاه گه.  نمیكرد نگاهمم حتي.  كشیدم خودم برای يكم

 و بود انداخته پايین و سرش جديت با.  انداختم آراد به نگاهي نیم.  خوردم زور به لقمه تا چند. 

 !  بودی كرده رفتار بديدا نديد عین!  داشت حق خوب!  نمیكرد نگاهم

 : گفت میكرد نگاه نامعلوم ی نقطه يه به كه همینجور و شد بلند میز پشت از

 .  تو با هم ظرفا شستن -

 انگار "!  تو با هم ظرفا شستن ".  كردم كجي دهن بهش كه میرفت داشت كرد بهم و پشتش

 !  شامي چه!  پخت شام برات اون هورام نكن انصافي بي خوب!  كلفتشم

 هال تو مرفت شد تموم كارم وقتي.  شنیدم تلويزيون صدای كه میشستم ظرفارو.  شدم بلند جام از

 منی.  نشستم گوشه يه.  میكرد عوض مرتب كاناالرو و بود كشیده دراز تلويزيون جلوی آراد. 

.  دمكر دنبالش نگاهم با.  شد بلند جاش از بعد لحظه چند.  نگفت چیزی ولي انداخت بهم نگاهي

 : گفت.  بود تخته دستش تو.  برگشت بعد ثانیه چند

  ؟ بلدی تخته -

 : گفتم كردم نگاهش گیجي با

  ؟ چي -

  ؟ خورده گوشت به اسمش حاال تا! ؟ تخته -

 .  بلدم آره -

 !  رفته سر حوصلم.  خوبه -

 با.  كردم و همینكار منم.  چید و كرد انتخاب و هاش مهره.  كرد باز رو تخته و نشست روم به رو

 !  بود هیچي از بهتر ولي نمیومد خوشم تخته از زياد اينكه
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 تيحرك چه كه میكردم فكر ساعت يه من بازيش از بعد كه جوری.  میكرد بازی تند تند خیلي آراد

 انتظاراتي چه خوب!  تخته رو میكردم قفل آراد قول به میشد كه من نوبت عوض در!  داد انجام

 !  قهارم باز تخته من انگار!  داشت

 : گفت كه بگیرم ازش خواستم بیرون پريد تخته از تاسا از يكي انداخت تاس آراد

 .  بندازم بايد دوباره بیرون رفت -

 : گفتم كشیدم هم تو و اخمام

 .  نكن زني جر ؟ داره ربطي چه -

 .  نیستي بلند تو.  بازيه قانون -

  ؟ تری وارد من از تو گفته كي -

 : گفت و زد پوزخند

 !  ترم وارد يعني نمیكنم قفل تخته رو كه همین -

 !  قفلي خودت!  گفتیا و اين دوباره -

 تاسش آخه.  میذاشت كاله سرم داشت میدونستم كه من.  ريخت تاسارو دوباره.  نداد جواب آراد

 : گفتم معترض.  بود آورده 2 جفت بود تاسا روی نگاهم.  بود آورده 1 و 6.  نبود خوب

 .  میزني گولم داری تو.  كن بازی رو قبلي همون اصال.  نیست قبول -

 : گفت بود خوشحال آوردنش جفت از كه آراد

 دوباره بايد بیرون بیفته تاس میگن بهت بری كه هم دنیا جای هر!  نیار در نُنُرارو دختر ادای -

 !  ريخت تاس

.  دادم تكونشون دستم تو يكم.  برداشتم تاسارو عصبانیت با من و داد تكون و هاش مهره آراد

 : گفت و باال انداخت و ابروش لنگه يه آراد

 ! ؟ میخوني وِرد بهشون داری -

 !  نخیر -
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 كه بردم هام مهره سمت به و دستم.  كشیدم جیغي خوشحالي با.  بود 2 جفت.  ريختم تاسارو

 : گفت آراد

 .  بريز تاس دوباره -

  ؟ كنم بازی بذاری نمیخوای آوردم 2 من كه حاال ؟ چي يعني -

 : گفت و انداخت بهم نگاهي تفاوتي بي با آراد

 .  بیفته طرف يه بايد جفتش طرف اون يكي اون افتاده طرف اين تاسِت يه -

 : گفتم گرفت حرصم

  بیفته بیرون گفتي كه تو -

 !  قانوناشه از ديگه يكي اينم -

 .  میكنم بازی و 2 همون من -

 .  بريز تاس دوباره میگم -

 .  میكني استفاده سوء من بودن نابلد از داری تو -

 : گفت و گذاشت دستم تو تاسارو آراد

 .  بريز -

 بلند نهادم از آه.  آوردم : و 6 بار اين انداختم تاسارو دوباره اخم با و دادم بیرون و نفسم حرص با

 : گفتم میخنديد زيركي زير آراد شد

 !  پلیدی خیلي تو -

 : گفتم و بستم رو تخته.  شد بلند آراد ی قهقهه

 .  نمیكنم بازی باهات ديگه اصال -

 ؟ كوچولو نداری باخت ی جنبه ؟ بستي رو تخته چرا -

 : گفتم حرص با
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 .  كن تكرار رو كوچولو دوباره داری جرات اگه -

 : گفت بود صورتش روی كه ای پلیدانه لبخند و كشدار لحن با

 !  ــو ــــولـــــــــــــــــــ كــــــــوچــــــــــــــ -

 .  نكندم و موهات تك تك تا بگیر پس و حرفت -

 : گفت و انداخت باال و ابروهاش

 .  یاب ولیت با برو پاشو.  اومده در حرصشون كه شدی هايي بچه دختر اين عین ديگه میگم راست -

 : گفت شدم بلند جام از

  ؟ كني گريه گوشه يه بری میكني قهر داری ؟ آوردی كم ؟ شد چي -

 : گفتم و زدم نیشخندی

 .  بندازی گريه به و من بتوني كن فكر -

 : گفت رفت راحتیا مبل سمت به و شد بلند جاش از

 .  میومد در گريت صد در صد میكرديم بازی ديگه يكم اگه -

 جلوش و رفتم تلويزيون طرف به حرص با.  كرد روشن و تلويزيون و انداخت مبل روی و خودش

 : گفت و كشید هم تو و اخماش افتاد بهم نگاهش وايسادم

 .  كنار برو هورام -

 .  نمیرم -

 .  كنار برو میگم هورام -

 .  نمیرم گفتم منم -

 .  میبینیا بد شم بلند -

 !  ترسیدم -

 !  خواستي خودت -
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 : فتمگ و انداختم باال و ابروم براش.  گرفتم باال و سرم.  بود بلند خیلي قدش.  شد بلند جاش از

 .  نمیرم كنار -

 : گفت و زد نیشخندی

 .  نیست مهم.  نرو خوب -

 : گفتم.  شد نزديك ديگه يكم

 .  عقب وايسا -

 ؟ نمیترسي گفتي كه تو -

 .  نمیذارم زندت بیای جلوتر قدم يه آراد -

 : گفت و نشست دوباره جاش سر خنديد

 .  كنار برو حاال بسه ترسیدی خوب خیلي -

 : گفتم و انداختم باال ابرو دوباره.  شد بهتر احساسم نشست ديدم تا انگار

 !  عمرا -

 یغج اومد طرفم به و شد بلند جاش از سريع بیام خودم به اينكه از قبل بار اين رفت هم تو اخماش

 جا همه يهو وايساد قدمیم يه ی فاصله توی.  شد گم برق و رعد صدای تو كه كشیدم ای خفه

 .  شد تاريك

 و اتاق سكوت نفسامون صدای.  شد ساكت دفعه يه جا همه.  نمیديد رو جايي هیچ چشمام

 مشب صدای!  رفت برقا يهو كه بودم نیومده بیرون آراد ناگهاني حركت شوك از هنوز.  میشكست

 : شكست و اتاق سكوت

 ! رفت برقا كنم فكر -

 و اتاق و زد برق و رعد دوباره.  اومدم بیرون بهت و شوك حالت اون از!  گفت غیب بسته چشم

 دوباره . ببینم خودم روی و خیرش نگاه تا بود كافي ثانیه چند همین.  كرد روشن ثانیه چند برای

 گهدي برق و رعد يه فقط.  ديگه بار يه.  شد تر نزديك يكم بهم میكردم حس.  شد تاريك جا همه

 : گفت دوباره.  كنم نگاهش دوباره میخواست دلم! 
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  ؟ نمیترسي برق و رعد از كه تو -

 : گفتم هیجان از لرزون صدايي با

 !  نه -

 چند!  میومد سرم باليي چه میدونه خدا نبود اينجا االن اگه.  دارم وحشت تاريكي از كه نگفتم ولي

.  داشت قرار من از كمي ی فاصله تو.  كرد روشن رو ويال و زد برق و رعد دوباره بعد ثانیه

 تيح.  بشمرم و نفساش تك تك میتونستم راحت.  شد تاريك جا همه دوباره!  میزد برق چشماش

 : گفت و كشید عقب يكم و خودش كردم احساس!  كنم حس میشد فاصله اون از تنشم حرارت

 .  باشه بیرون برق كنتور كنم فكر.  كنم چك فیوزارو برم بايد -

 : شد باز هم از لبام

 !؟ بارون اين تو -

 .  برمیگردم زود من همینجا كن صبر.  نیست ای چاره -

 : گفتم كه بره خواست

 .  میام منم -

  ؟ میترسي تنهايي -

 .  يكم -

 احساس ولي.  میام ترسو نظر به چقدر اينكه يا.  میكنه فكر چي موردم در كه نبود مهم برام

 دست برام شايد آينده در بترسم اينكه بدون.  كنم تكیه بهش میتونم شرايط اون توی میكردم

 !  كنه مسخرم و بگیره

 .  كنم پیدا قوه چراغ بايد اول.  خب خیلي -

 بودم مونده جا همون هنوز من ولي میگرفت فاصله ازم داشت.  میشد كمتر و كم لحظه هر صداش

 : گفت دوباره. 

  ؟ سرمي پشت ؟ كوشي هورام -
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 .  وايسادم جام سر هنوز نه -

  ؟ نمیای چرا پس -

 . نمیبینم جارو هیچ -

 تاريكي اون توی و دستم سختي به و آورد جلو و دستش.  كردم حس كنارم و حضورش دوباره

 : گفت.  كرد پیدا

 .  بیا بگیر و دستم -

 : گفت و برداشت جلو به قدمي آراد.  گرفتم سفت و دستاش از يكي دستم تا دو با

 .  میزه اينجا باش مواظب -

 دور ات دور و زدم وحشت نگاه میرفت آشپزخونه سمت به.  شدم رد بود گفته كه جايي از احتیاط با

 طرف اون و طرف اين از جونور و جك تا هزار تاريكي تو میكردم فكر همیشه.  میگردوندم خونه

 !  بیرون میريزن

 یدشكش و قوی انگشتای اونم.  بودم گرفته دستم توی و آراد دست همینجوری و رفتم جلوتر يكم

 : گفتم ای خفه صدای با و خورد چیزی به محكم پام.  بود كرده حلقه كوچیكم دستای دور و

  ؟ بود چي اين.  آی -

  ؟ نمیای من پشت مگه ؟ كجاست حواست -

 .  آورد در سر كجا از اين نمیدونم -

 ايشپ به شدت به پام و بوده مبل فهمیدم.  كشیدم بود خورده پام به كه سفتي جسم به دستي

 : گفت.  كرده برخورد

 ؟ میكنه درد -

 .  خوبم زياد نه -

 .  نكوبي ديوار و در به و خودت خواهشا میشه -
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 وارد باالخره.  ندادم بهش جوابي ولي رفت هم تو اخمام.  كردم كارو اين قصد از كرده فكر

 از يكي توی باالخره.  میگشت و توش و میكرد باز كابینتارو در تك تك آراد.  شديم آشپزخونه

 : گفت خوشحالي با.  كرد پیدا رو قوه چراغ كابینتا

 .  كردم پیداش -

 هیچي از بهتر باز البته.  بود ضعیف خیلي نورش ولي.  میكرد كار خداروشكر.  كرد روشنش سريع

 رونبی ويال از و پوشیديم كاپشن سريع.  رفتیم در سمت به و انداخت زمین روی و چراغ آراد.  بود

 رشد.  رفت كنتور سمت به آراد.  انداختم سرم روی كالهشم و بردم فرو كاپشنم تو و سرم.  زديم

 : گفت يهو انداخت بهش نگاهي و كرد باز و

 ! ؟ بگیرم قرض ازت و دستم لحظه چند میشه.  میخوام و دستم تا دو -

 : گفتم گنگي با

 . . .  باشه باشه ؟ ها -

 مشتم توی محكم و رفت كاپشنش پايین سمت به دستم آگاه ناخود ولي كردم ول و دستش

 یدناام صدايي با.  مینداخت نگاه برق كنتور به داشت دقت با.  نبود من به حواسش.  فشردمش

 : گفت

 . نیست چیزيش فیوز نه -

  ؟ نمیاد برق يعني -

 .  شديم خیس تو بريم.  برقیم بي امشب ظاهرا نه -

 كه يچ يعني.  میرفتم دنبالش بود گرفته و كاپشنش كه همینجوری منم برگشت ويال سمت به

 و ترس با.  شدم ويال وارد ناراحت و نگران.  نمیبرد خوابم وضع اين با كه من ؟ نمیاد برق امشب

 : گفتم لرز

 !  تاريكه خیلي جا همه ؟ كنیم چیكار بايد حاال -

 : گفت و داد دستم به رو قوه چراغ آراد

 .  داريم كه قوه چراغ -
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 .  كمه خیلي نورش -

 تاقا تو ببری خودت با رو قوه چراغ میتوني.  نیست ای چاره.  بسازيم اينجوری امشب مجبوريم -

 .  بخوابي راحت و

 : گفتم و انداختم آراد صورت روی رو قوه چراغ متعجب و ناباور نگاهي با

  ؟ چي -

 : گفت و گذاشت چشمش رو و دستش

 . كردی كورم.  اونو پايین بگیر -

 : گفت گرفتمش تر پايین يكم

 ؟ شده چیزی -

 اتاق توی راحت خیال با كه برسه چه.  بذارم اتاق توی و پام ندارم جرات حتي كه بگم نمیتونستم

 : اومد حرف به آراد باالخره.  كردم دست دست يكم!  بخوابم بگیرم تاريك

  ؟ میاد خوابت -

 .  زياد نه -

 .  بخواب برو گرفت خوابت وقت هر ؟ بشینیم جا همین میخوای -

 . نشست نفره سه مبل روی آراد.  اتاق تو برم كه بود اين از بهتر حداقل.  بود خوبي پیشنهاد

 كردم معج مبل توی و خودم میتونستم كه جايي تا نشستم مبل ی گوشه يه منم.  بود بهش نگاهم

 حالت همون تو و بست و چشماش.  زد گوشیش به و آورد در و فريش هندز جیبش توی از آراد. 

 و برداشتمش.  بود افتاده میز روی كه افتاد گوشیم به نگاهم.  میداد گوش آهنگ داشت.  موند

 ادآر خونسرد ی قیافه به و كردم پوفي.  میشد تموم داشت شارژش انداختم صفحش به نگاهي

 .  اونجام منم كه انگار نه انگار اصال.  شدم خیره

 : گفت.  شد نور متوجه.  انداختم صورتش روی و آوردم باال رو قوه چراغ.  رفت سر حوصلم

 . اونو پايین بنداز -

 : گفت و كرد قطع و آهنگ.  كرد باز و چشماش.  نكردم و كار اين ولي
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  ؟ كني كور و من امشب كردی قصد -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

 .  رفته سر حوصلم من -

 : گفت تفاوت بي

 .  نیستم سرگرمیت ی وسیله كه من -

 : گفتم سريع كه كنه گوش آهنگ دوباره خواست

 .  بزنیم حرف بیا-

 : گفت و كرد مكث لحظه چند.  كرد نگاهم

 .  اينه از غیر مگه.  نباشم اينجا بود قرار اولم از.  نیستم اينجا من كن فرض -

 !  هستي كه حاال -

  ؟ بدی گوش آهنگ میخوای -

 : گفت.  دادم تكون و سرم خوشحالي با.  زد برق چشمام

 .  جلوتر بیا -

 : گفتم تعجب با

  ؟ چي -

 : گفت كالفه

 .  نمیرسه فری هندز سیم كه مبل اونور تا -

 ایه گوشي از يكي.  نباشه تماس در بدنش با بدنم كه بود حواسم.  شدم تر نزديك بهش يكم

 : گذاشت و آهنگ و داد بهم و فريش هندز

 با بینیم.  نبود آهنگ و شعر به حواسم اصال من ولي میگفت رو چیزی غمناك صدای با خواننده-

 تا دچن و بستم و چشمام.  پیچید بینیم توی عطرش بوی.  داشت قرار گردنش از كمي ی فاصله

 آرادم زمان هم.  كردم باز و چشمام.  بودم شده تر نزديك بهش آگاه ناخود.  كشیدم عمیق نفس
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 لندب بلند و كلمات ای كننده كر صدای با خواننده.  بود هم مقابل صورتامون.  كرد باز و چشماش

 .  بگیرم آراد از و نگاهم من تا كنه كاری نتونست فرياداش صدای حتي ولي میزد فرياد

.  بود شده سكوت جا همه دوباره حاال.  كرد قطع و آهنگ بگیره من از و نگاهش اينكه بدون آراد

 : گفت ناخودآگاه بعد و اومد در گردش به چشمام روی بار چند چشماش

 .  معركست جورايي يه ؟ خاصه چشمات رنگ میدونستي -

 .  كنم برخوردی چه بايد نمیدونستم.  نمیكرد منتقل رو خاصي احساس صداش

 : مگفت میكردم بازی موهام پايین با دستپاچگي خاطر به كه همینجوری و گرفتم ازش و نگاهم

 ! مرسي -

 به و سرم.  زد كنار و بود اومده صورتم جلوی كه تاری تا چند و رفت موهام طرف به دستش

 میخواستم.  بودم زده خجالت.  میچرخید صورتم اجزای ی همه روی نگاهش.  برگردوندم سمتش

 معني.  شهب خیره صورتم بلنديای پستي به دقیق انقدر نداشتم دوست.  كنم پنهون ازش و صورتم

 و رعد دوباره كه بودم خودم خیاالی و فكر توی.  بودم شده غرقش ولي.  نمیكردم درك و نگاهش

 ینزم روی بود افتاده دستم از قوه چراغ.  دوختم پنجره به و نگاهم و كشیدم ای خفه جیغ.  زد برق

 . شد حلقه شونم دور دستي كه بگم چیزی خواستم.  بود شده تاريك آراد صورت دوباره. 

 : شنیدم گوشم كنار درست و صداش

 .  كنارتم كه من ؟ میترسي چي از -

 شدی ونمهرب انقدر اينكه از.  نزديكي بهم انقدر اينكه از.  میترسم همین از كه میگفتم بهش بايد

 . . .  باهام

 دش كشیده نگاهم.  گردنش نزديك درست.  بود شونش روی سرم.  كشید بغلش توی و من آروم

 قالب دستش هنوزم.  میكردم حس شونم روی و دستاش گرمي.  عطرش بوی.  گردنش سمت

 بوی وجود متما با میخواستم االن.  باشم داشته نمیتونستم.  نداشتم اعتراضي.  شونم دور بود شده

 االن نه. . .  االن نه ولي.  باشم بیزار ازش بودم كرده عهد خودم با.  بكشم هام ريه به و عطرش

 نارشك میخواستم االن.  باشم آروم میخواستم االن.  بیزاری برای داشتم زياد وقت. . .  نمیتونستم

 . . .  باشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

338 

 

 همب نهايت بي االن. . .  االن و گذاشت پا زندگیم توی رهگذر عنوان به روز يه كه پاركي مرد كنار

 فشار.  شد سفت شونم روی دستاش. . .  نداشتم باور و بودن نزديك اين انگار. . .  بود نزديك

 واقعي برام االن پاركي مرد. . .  گذاشت من سر روی درست و سرش و كرد وارد بهشون خفیفي

 . . .  تر واقعي ای ديگه آدم هر از.  بود

 داره نهندو آدم كه بده خیلي ؟ باشه داشته و قوی احساس اين دوستش به نسبت آدم كه بده خیلي

 ای غريبه ؟ نشسته غريبه يه كنار اعتراض بي و آروم چرا ندونه كه بده خیلي ؟ میشه مرگش چه

 چیزا یليخ به كردن فكر با نمیخواستم.  بیاد ذهنم تو مختلف افكار اين از بیشتر نذاشتم. . .  كه

 .  كنم دور امن آغوش اون از و خودم

 رس پشت برق و رعد.  نمیترسیدم ديگه ولي بود تاريك جا همه.  بود زمین روی قوه چراغ هنوزم

 .  بودم بسته و چشمام من ولي.  میكرد روشن رو جا همه ثانیه چند برای.  میزد هم

 دایص و بود گرفته دستش توی و گوشي بود آراد دستای به نگاهم پیچید اتاق توی آهنگ صدای

 . : میومد گوشیش از آهنگ

 

Lyin' here with you so close to me 

 ( ام تو نزديك اينجا) 

It's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe 

 ( شده سخت كشیدن نفس بجنگي احساست با سخته خیلي) 

I'm caught up in this moment, caught up in your smile 

 ( ام تو لبخند رگیرد افتادم گیر لحظه اين تو من) 

I've never opened up to anyone 

 ( بودم نكرده باز كسي روی به قلبمو درهای هیچوقت من) 

So hard to hold back when I'm holding you in my arms 

 ( اغوشمي در تو وقتي برم كه سخته خیلي) 

We don't need to rush this, let's just take it slow 
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 ( كنیم عجله نیست نیازی) 

Just a kiss on your lips in the moonlight 

 ( مهتاب در بوسه يك فقط) 

Just a touch of the fire burning so bright 

 ( میسوزه درخشاني به كه وقتي اتش بر لمس يك فقط) 

And I don't want to mess this thing up 

 ( كنم خرابش نمیخوام) 

No, I don't want to push too far 

 ( بشم دور ازت نمیخوام نه) 

Just a shot in the dark that you just might 

 ( كنم مي فكر و میزنم تاريكي تو تیر يه فقط) 

Be the one I've been waiting for my whole life 

 ( بودم منتظرش عمرم كل تو كه باشي كسي تو ممكنه) 

So baby, I'm alright with just a kiss goodnight 

 ( میشه خوب حالم خداحافظي بوسه يه با فقط امشب من عزيزم پس) 

I know that if we give this a little time 

 ( بذاريم زمان كم يه اگه میدونم) 

It'll only bring us closer to the love we wanna find 

 ( میكنه تر نزديك كنیم پیدا میخوايم كه عشقي به رو ما) 

It's never felt so real, no, it's never felt so right 

 ( نداشتم خوبي حس همچین هیچوقت.نه.نبوده واقعي انقدر هیچي هیچوقت) 

Just a kiss on your lips in the moonlight 

 ( مهتاب نور در بوسه يك فقط) 
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Just a touch of the fire burning so bright 

 ( میسوزه درخشاني به كه وقتي اتش بر لمس يك فقط) 

No, I don't want to mess this thing up 

 ( كنم خرابش نمیخوام.نه) 

I don't want to push too far 

 ( بشم دور ازت نمیخوام نه) 

Just a shot in the dark that you just might 

 ( كنم مي فكر و میزنم تاريكي تو تیر يه فقط) 

Be the one I've been waiting for my whole life 

 ( بودم منتظرش عمرم كل تو كه باشي كسي تو ممكنه) 

So baby, I'm alright with just a kiss goodnight 

 ( میشه خوب حالم خداحافظي بوسه يه با فقط امشب من عزيزم پس) 

No, I don't want to say goodnight 

 ( كنم خداحافظي ازت نمیخوام من نه) 

I know it's time to leave 

 ( رفتنه وقت میدونم) 

But you'll be in my dreams 

 ( مني روياهای تمام تو تو اما) 

Tonight, tonight, tonight 

 ( امشب...امشب...امشب) 

Just a kiss on your lips in the moonlight 

 ( مهتاب نور در بوسه يك فقط) 

Just a touch of the fire burning so bright 
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 ( میسوزه درخشاني به كه وقتي اتش بر لمس يك فقط) 

And I don't want to mess this thing up 

 ( كنم خرابش نمیخوام.نه) 

I don't want to push too far 

 ( بشم دور ازت نمیخوام نه) 

Just a shot in the dark that you just might 

 ( كنم مي فكر و میزنم تاريكي تو تیر يه فقط )

Be the one I've been waiting for my whole life 

 ( بودم منتظرش عمرم كل تو كه باشي كسي تو ممكنه)

So baby, I'm alright 

 ( خوبه حالم من عزيزم پس) 

Oh, let's do this right with just a kiss goodnight 

 ( بشه درست خداحافظي ی بوسه يه با چي همه بذار) 

With a kiss goodnight, kiss goodnight 

 ( خداحافظي ی بوسه.خداحافظي ی بوسه يه با) 

 

 و شونه روی میكردم حس و آراد دست ی گونه نوازش حركت.  بودم گذاشته هم رو و چشمام

 چیزی آراد.  شد سكوت جا همه دوباره و شد قطع آهنگ صدای.  میشد گرم داشت چشمام.  بازوم

.  ردمیك رخنه وجودم تو داشت كم كم كه خجالتي جز به.  نداشتم گفتن برای حرفي منم.  نگفت

 .  كنم فكر اين از بیشتر نذاشت خواب ولي

 

***** 
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 و شدم خیز نیم.  نبود آراد از خبری ولي بود برده خوابم نفره سه مبل روی.  شد باز هم از پلكام

 صبح 9 افتاد ساعت به نگاهم.  بود اومده بند بارون.  بود ساكت جا همه.  انداختم اطراف به نگاهي

 نمبد.  زدم كنار و بود افتاده روم كه پتويي ؟ بود رفته كجا آراد ؟ بودن نیومده اينا هیوا چرا.  بود

 ههم خجالت.  افتادم ديشب ياد.  شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسي و كش.  بود شده خشك

 ! ؟ باشم عادی و كنم نگاه آراد به دوباره میتونم نمیدونستم.  بود گرفته و وجودم ی

 اون به و نگاهم.  اومد ويال در شدن بسته و باز صدای.  میكردم فكر و بودم وايساده هال وسط

 مثل.  انداختم پايین و سرم.  بود هم تو اخماش.  شد وارد دست به گوشي آراد.  دوختم سمت

 : گفتم لبي زير خطاكار های بچه دختر

 .  سالم -

 : شنیدم و صداش

  ؟ شدی بیدار كي.  سالم -

 خودنمايي بدجور كه چیزی تنها.  همینطور رفتارشم.  بود عادی صداش.  دوختم بهش و نگاهم

 : گفتم! ؟ كجاست ديشب مهربون آراد پس ؟ بود ناراحت چي از.  بود خوردش گره ابروهای میكرد

 .  شدم بیدار تازه -

 : گفت و داد تكون سر

 .  بريم و كنیم جمع و وسايل بايد -

 : گفتم متعجب

 !  نیومدن هنوز كه بقیه! ؟ كجا -

 يگوش روی انگشتاش كه همینجور و گرفت گوشیش سمت به و سرش كنه نگاهم اينكه بدون

 : گفت میكرد حركت

!  وناا پیش بريم تا تو دنبال بیام و ويال برسونم و خودم هستم جا هر گفت.  بهم زد زنگ حسام -

 .  خونه برن و آخر روز اين گرفتن تصمیم همگي انگار

 : گفتم و زدم گوشم پشت و بود شده ريخته پريشون دورم كه و موهام
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 ! ؟ كنیم جمع و چي همه يعني -

 : گفت و كرد نگاهم

 ؟ حرفم بود گنگ.  باشما زده حرف ای ديگه زبون به نمیكنم فكر -

 يكم.  آوردم نمي در نقیض و ضد رفتارای اين از سر! ؟ بود شده اينجوری امروز دوباره چرا اين

 همونجوری و گوشیش رو انداخت دوباره و سرش ديد و متعجبم و خیره نگاه وقتي.  كردم نگاهش

 : گفت

 . خانومارو ی بقیه وسايل توام.  میكنم جمع تورو بابای و باباش و حسام وسايل من -

 پله از و برداشتم میز روی از و گوشیم.  تهران برگردن كه بودن گرفته تصمیم يهو چرا نمیفهمیدم

 .  گرفتم رو هیوا ی شماره رسیدم كه اتاق تو.  رفتم باال ها

 .  هیوا الو -

 ؟ خوبي.  هورام جانم -

 ؟ چیه رفتن تهران جريان.  آره -

 : گفت و آورد پايین و صداش

 ؟ اونجاست االن ؟ نگفت بهت آراد مگه -

 میخواينن حتي ؟ برگردين گرفتین تصمیم يهو چرا.  نفهمیدم درست ولي.  گفت چیزايي يه.  آره -

  ؟ كنین جمع و وسايلتون بیاين

 گفت ساالری آقای هم طرفي از.  باشه خونه هورام آخری روز میخوام گفت بابا.  واال نمیدونم -

 .  و راه همه اين برنگرديم ديگه

 !  برنامه بي چه!  آها -

 ؟ بود اونجا آراد ديشبم ببینم.  گرفتن كه تصمیمیه -

 : گفتم . میشدم ديشبم كار متوجه داشتم كم كم.  گرفتم دندون به و لبم.  افتادم ديشب ياد دوباره

 . . .  نیومد ويال آراد. . .  نه -
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 .  گفتم دروغ كه فهمید هیوا میكردم فكر كه بودم هول و زده خجالت انقدر

 .  بیاين زود.  منتظريم پس.  خب خیلي -

 تقريبا چمدون تا 4 با و برداشتم وسايالرو ی همه.  شدم كار به دست سريع.  كردم قطع و گوشي

 طرفیم از.  ببرم پايین خودم رو همه نتونستم كردم كار هر.  رفتم ها پله سمت به سنگین

 بودن معلوم.  بود بهتر میشدم كالم هم باهاش كمتر چي هر.  كمكم بیاد بگم آراد به نمیخواستم

 كشون كشون چمدونارو از تا دو.  بودم دلخور صبحش رفتار از.  میكرد موردم در فكری چه داشت

 : گفت ديدنم با آراد.  بودن گذاشته آجر پاره توش انگار.  كشیدم ها پله اول گرد راه تا

  ؟ شد تموم كارت -

 اه پله از.  بود هم تو اخماش هنوزم.  دادم تكون سر.  میكرد نگاهم ها پله پايین از.  كردم نگاهش

 : گفت حالت همون تو.  برد پايین و گرفت ازم چمدونارو سريع و اومد باال

 ؟ بود تا دو همین فقط -

 : گفتم لبي زير

 .  شد رد كنارم از و داد تكون سر.  باالست هم ديگه تا دو نه -

 ديشبم!  نمیشد نمیزد عطر خودش به روز يه انگار.  لعنتي.  كردم حس و عطرش بوی دوباره

 !  بود عطرش بوی خاطر به همش

 از و انداختم ويال به سری سر نگاهي.  بودم حاضر.  اومدم پايین ها پله از و كشیدم عمیقي نفس

 .  بیرون اومدم در

 رونبی ويال از.  نشستم كنارش منم.  شد سوار و گذاشت ماشین توی چمدونارو سريع و اومد آراد

 اين آراد به نمیتونستم ولي.  ساحل كنار برم سر يه بار آخرين برای میخواست دلم.  اومديم

 .  كردم و خداحافظیام جا همون و گردوندم دريا سمت به و نگاهم فقط.  بدم و پیشنهاد

 : گفت آراد دقیقه چند از بعد

 .  دوستام از يكي ويالی رفتم ديشب كه گفتم حسام به من -

 : گفتم میكردم بازی دستام با كه همینجوری
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 .  بودی اينجا ديشب كه نگفتم هیوا به منم -

 اصال يا ؟ داشته براش بدی حس انقدر يعني.  نكرد ديشب به هم ای اشاره حتي.  نگفت چیزی

 ؟ باشه میتونه چي خاطر به برهمش و هم در ی قیافه اين

 .  بود رفته و كشیده پر انگار خوب حس اون ی همه االن ولي.  ديشب داشتم خوبي حسي چه

 اب همه.  كرد پارك ای گوشه آراد.  رسیديم بقیه با قرارمون محل به كه نكشید طول زيادی چیز

 جاش به و كنم درست و ناراحتم و كوله و كج ی قیافه كردم سعي.  اومدن سمتمون به ما ديدن

 .  بزنم لبخند

 : گفت و انداخت بهم مهربوني نگاه و اومد سمتم به بابا

  ؟ نترسیدی كه ديشب -

 : فتمگ.  نیفته بود وايساده حسام كنار نزديكیا همون كه آراد به نگاهم تا انداختم پايین و سرم

 .  نترسیدم اصال نه -

 كرد حس و نگاهم سنگیني تا ولي.  بود من به نگاهش آراد.  گرفتم باال آخر ی لحظه و سرم

 . میكرد نگاه بهم لبخند يه با داشت.  افتاد حسام به چشمم.  گردوند ديگه سمت به و سرش

 اين همیشه.  بهش بزنم لبخند منم كردم سعي.  بود اخالق خوش خیلي اون دوستش برعكس

 : گفت ساالری آقای.  میداد دلگرمي بهم نگاهش

 ؟ بیفتیم راه خوب -

 به شتمبرگ كه میرفتم بابا ماشین سمت به داشتم.  شدن ماشینا سوار همگي و داد تكون سر بابا

.  باشه دار ادامه میشد كاش.  بود شده تموم زود روز چند اين چقدر.  بود آراد به نگاهم.  عقب

 دلم . باشه مهربون آخرش نگاه میشد كاش.  ببینه االن و من و كنه بلند و سرش آراد میشد كاش

 توی و انبیمارست تو برمیگشتم بايد دوباره كه مخصوصا.  میشد تنگ بودنا هم كنار و روزا اين برای

 .  میزدم پا و دست خودم های تنهايي

 : گفت بابا

  ؟ نمیشي سوار چرا.  هورام -
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 : گفتم

 .  بابا االن -

 : گفتم لب زير.  كرد باز و ماشینش در آراد

 .  كن نگاه و من.  من سمت برگرد -

 : گفتم دوباره و دوختم ماشینش ی شیشه به و ناامیدم نگاه.  شد سوار

 . . .  بار آخرين برای.  بری نمیتوني اينجوری -

 .  ديگه شو سوار.  هورام -

 گاهن كه ای ثانیه چند همون.  موند ثانیه چند توی زمان ولي شم سوار و برگردونم و سرم خواستم

 نماشی سوار باالخره.  شد راحت خیالم.  نشست لبام روی اختیار بي لبخندی.  افتاد من به آراد

 .  شدم

 دهم فصل

 

 هب برگشتن از بعد.  میداد اضطراب و استرس بهم كه سفیدی اتاق دوباره ، بیمارستان دوباره

 و دور كه بودم كرده عادت مدت اين توی.  كردم گم رو چیزی میكردم احساس مدام تهران

 دنمب روی عمل تا دو.  بودم تنها و روز ی بقیه مالقات ساعتای جز به االن ولي.  باشه شلوغ اطرافم

 ته نكعی و گِرد صورت اون با.  بندازم نگاه افشار دكتر به میترسیدم حتي روزا اين.  بود شده انجام

 لحظه هر.  میكرد معاينم جديش نگاه و هم در اخمای با كه وقتي. میترسوندم حسابي استكانیش

 حسام بخش اطمینان لبخند ها لحظه اين توی.  نكرده قبول و پیوند پوست بگه كه میدادم احتمال

 و غلشب بپرم میخواست دلم كرده قبول و پیوند پوست كه گفت بهم وقتي.  میكرد آرومم كه بود

 .  كردم اكتفا پايان بي تشكرای به فقط ولي!  كنم بوس و تیغش شش و صاف صورت

 ینمبب دارم و انتظارش كه رو كسي تا میدوختم اتاق در به و چشمم میشد كه مالقات ساعت روز هر

 و باشه هم تو اخماش اگه حتي.  تو بیاد آراد هام امیدی نا اوج تو و بشه باز در میخواست دلم. 

 ممستقی و بیمارستان زد زنگ كه بازی دو جز به.  بكشه و من میخواد انگار كه كنه رفتار جوری

 پشت از جديش و خشك صدای.  داشتم ازش خبری نه و بودمش ديده نه ديگه.  زد حرف باهام
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 به و تیمداش هم با كه ای رابطه نمیخواست يعني میزد زنگ كه همین ولي!  میشكست و قلبم تلفن

 .  بره بین از كُل

 عذاب ميك.  داشتم خاصي احساس يه.  میشد گرم تنم میفتادم ويال توی شب اون ياد وقتي هنوزم

.  بود تازه برام اتفاق اين.  میكشیدم خجالت يكمم!  بود شده آيندم خوش احساس قاطي وجدان

 بايد نمیدونستم!  آروم هم حدی تا و بودم هول.  بودم نگرفته قرار موقعیتي همچین تو حاال تا

 ات نفهمیدم اصال! ؟ بخوابم كنارش راحت انقدر ؟كه بود درست من كار اصال!  كنم رفتار چجوری

 ! ؟ خوابید ديگه جای يه رفت و شد بلند كنارم از اينكه يا موند همونجوری صبح

 غرق ناخودآگاه!  معركست چشمام گفت بهم كه زماني اونم میكردم فكر صداش لحن به وقتي

 عريفت برای چیزی كه میدونستم خودمم يعني.  بود نكرده تعريف ازم كسي حاال تا.  میشدم لذت

 حاال كه بود شده عادی آراد برای انقدر ظاهريم زشتیهای و صورتم انگار ولي.  نداره وجود كردن

 چشمام خاص رنگ متوجه تازه سال همه اين از بعد.  میديد هم رو قشنگي چیزای صورتم توی

 و چشمام رنگ فقط كنم نگاه صورتم ناهمواريهای به اينكه بدون آينه توی ساعتها!  بودم شده

 و خودش نداره قصد آراد چرا نمیفهمیدم.  چیه شدنا قايم اين دلیل نمیفهمیدم هنوزم.  میديدم

.  نداشتم ويال توی آخرش شب نقیض و ضد رفتارای از درستي درك هنوزم حتي.  بده نشون بهم

 آراد سمت به جوری يه و بحث میزدم حرف حسام با داشتم وقتي كنجكاوی روی از باری چند

 هك بگه بهم میخواست جوری يه انگار.  شدم رو به رو حسام هم تو اخمای با كه چند هر.  كشیدم

 ركتش كارای درگیر كه بود گفته بهم حسام ولي.  میكنه چیكار داره من صمیمي دوست چه تو به

 از یگفتم آراد اينترنت توی كه افتادم وقتايي اون ياد!  كار به بود چسبیده حسابي انگار.  باباشه

 بود ستهتون يعني ؟ چي االن ولي.  بشه نويسنده كه میخواسته دلش همیشه و متنفره پدرش شغل

 ؟ بیاد كنار باباش كار با

 داخ میكردم فكر.  میشدم خیاالتي داشتم كم كم.  میزد سر بهم آروم يكي شب 15 ساعت هنوزم

 !  كنه چِكَم و بیاد ساعت راس كه فرستاده برام نگهبان ی فرشته يه

!  ودب شهبازی خانوم يكیشون.  بودم كرده شك نفر چند به.  نداشت منطق خیاال و فكر اين ولي

 رسیده تیجهن اين به تازگیا البته!  كنه نیستم به سر جوری يه كه اتاقم تو میاد شبا میكردم احساس

 گفت و خنديد گفتم هیوا به وقتي.  داره دكتر به شديدی ی عالقه میكردم احساس چون!  بودم

.  بودمن تیز زياد چیزا اينجور توی.  میگفت راست!  فهمیدی توام كه بوده تابلو چقدر طرف ببین

 وننش من به و محبتش جورايي و مهربوني ظاهر در كه میكرد كاری يا میزد حرفي دكتر وقتي ولي
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 دكتر آخه . میگرفت خندم حالتاش اين از بیشتر من.  میشد قرمز عصبانیت از سريع شهبازی میداد

 چرا كه نمیفهمیدم ولي.  بیشتر چیزی نه.  بود مريض و دكتر بین محبت من نظر از میكرد كاريم هر

 يكم از بعد البته! باشه كرده و جونم قصد میدادم احتمال همین برای!  حساسه انقدر شهبازی

 اينكه بعد.  باشه 15 ساعت مزاحم نمیتونه شهبازی كه میرسیدم نتیجه اين به كردن فكر منطقي

 !  زن نه مرده يه بودم مطمئن من

 كميمح دلیل بودم نتونسته هنوز البته.  باشه افشار دكتر مزاحم میدادم احتمال شهبازی از بعد

!  نم كشتن حتي!  میومد بر كاری هر تلخ گوشت و عصبي آدم اون از ولي كنم پیدا حضورش برای

 تدرس روی و انرژيش و وقت همه اين داره كه وقتي اونم بكشتم بايد چرا كه نمیكردم درك البته

 اتلق میاد بهش بیشتر كه میكردم فكر اين به همیشه بود كه چي هر ولي.  میذاره پوستم كردن

 !  داره و مريضاش به كمك قصد كه دكتری نه باشه ای زنجیره

 ديده و بود شده اتاقم وارد 15 ساعت بارم يه كه چند هر.  داشتم شك حسام به همه از آخر

 میكردم فكر جور هر!  باشه 15 ساعت مزاحم اون حسام نمیكردم فكر وجود اين با ولي بودمش

 !  نمیكردم پیدا حضورش برای دلیلي

 حسامم اگه حتي.  كنم پیدا باالخره و 15 ساعت مزاحم اين تا بودم كرده كمین بود شب چند ولي

 .  میكشه سرك اتاقم تو مدام چرا كه میپرسیدم ازش بايد بود

 دست داشت خورده چروك ی تیره پوست هنوز كه بدنم از جايي تنها.  بود 5::9 حدود ساعت

 مدت اين توی.  میكردن جراحي و دستم فردا و بودن برداشته تنم روی از بانداژهارو.  بود چپم

 طفق.  نمیكردم ترس و نگراني احساس ای ذره ديگه اصال كه بود شده عادی برام عمل اتاق انقدر

 .  خونه برم راحت خیال با بتونم تا بشه تموم عملمم آخرين زودتر میخواستم

 زده زنگ بهم عصر امروز.  افتادم آراد و خودم ی مكالمه ياد دوباره.  دادم تكیه بالش به و سرم

.  میكردم حس رو مهربوني صداش ته ولي میزد حرف جدی.  مالقات ساعت از بعد درست.  بود

 .  بود داده بهم خوبي حس همونم ولي.  بود زده حرف باهام رسمي و خشك

 كه میكردم شماری لحظه.  دوختم اتاق در به و چشمم و پتو زير رفتم آروم.  بود شده 15 ساعت

.  شد اتاق وارد راهرو از ضعیفي نور و شد باز هم از آرومي به در.  نكشید طول زياد.  بشه باز در

 ! بود حسام.  خودش بعد و شد اتاق وارد اش سايه اول.  ببینمش تر دقیق تا كردم ريز و چشمام

 دهز هیجان.  ببنده و در و بشه خارج اتاق از سريع تا بود كافي تكون همین.  دادم تكوني خودم به
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 متس به سريع و تند قدمايي با كه ديدم و حسام.  رفتم اتاق در سمت به و پريدم پايین تخت از

 ريعس و قدمام.  میرفت میذاشتن توش رو پزشكي تجهیزات و وسايل و بود انباری كه اتاق يه در

 : گفتم كنه باز و در اينكه از قبل و كردم تر

  ؟ حسام -

 یشههم مثل كرد سعي و كرد جا جابه بینیش روی و عینكش.  برگشت سمتم به نگران و هراسون

 : گفت.  بیاره لب روی و خونسردش و مهربون لبخند

  ؟ دختر اومدی بیرون تختت از چرا!  هورام -

 15 ساعت مزاحم كه میكردم شك داشتم زدنش حرف طرز اين با.  دوختم بهش و مشكوكم نگاه

 : گفتم!  باشه

  ؟ اتاقم تو اومدی تو االن -

 : گفت و خنديد دستپاچه

 !  فردا عمل برای.  كنم معاينت اومدم.  آره.  آها ؟ االن -

 : گفتم! ؟ چیكار میخواستم معاينه عمل از قبل.  بود مشكوك بهش نگاهم هنوزم

  ؟ نكردی معاينم چرا پس -

 نبايد فردا عمل برای.  بخواب برو.  بكنم و كار اين میتونم صبحم فردا.  بودی خواب. . .  آخه -

 .  باشي خسته

 : گفتم آني تصمیم يه طي و كردم جزم و عزمم

  ؟ میومدی اتاقم تو معاينه برای هم ديگه شبای.  بودی اومده معاينه برای امشب -

 

 در آب زا غلط اينكه يا.  میگرفت يا.  بودم زده دستي يه.  نبودم مطمئنم بودم زده كه حرفي از حتي

 : گفت.  خورد جا حسام!  میومد

 !  میزني حرف داری چي مورد در نمیدونم ؟ ديگه شبای -
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 : گفتم.  نكردم نشیني عقب ولي! ؟ نبوده اون يعني پس.  میدادم وا داشتم

 هم يواشكي و اتاقم تو میاد 15 راس شب هر يكي شدم بستری بیمارستان اين توی كه وقتي از -

 . . .  اصال ؟ كیه پس نیستي تو اگه.  میره

.  رفتیم بود انباری كه اتاقك همون داخل هم با.  كشید و دستم و گرفت و دهنم جلوی حسام

 كسي كه شكر خدارو باز.  نمیكردم درك و رفتارش اين معني.  بود شده گرد تعجب از چشمام

 !  ببینه وضع اين با مارو نبود بیمارستان راهروی توی

 : گفتم.  آورد پايین آروم و دستش

  ؟ چي يعني كارا اين -

 : گفت و كرد نگاهم

 از يكي به وقتم بي و وقت زدنای سر مورد در و وايسم بیمارستان راهروی توی داشتي توقع -

 ؟ بدم توضیح مريضام

 : گفتم تعجب با

  ؟ بودی خودت يعني -

 : گفت كالفه و كشید موهاش به دستي

 !  نیست میكني فكر تو كه جوری اون قضیه.  نكن قضاوت بد ولي.  آره -

 ! ؟ من اتاق توی بیای 15 ساعت شب هر بايد تو چرا -

 : گفتم دوباره.  بده من پرسش به نداشت جوابي انگار.  كرد سكوت

  ؟ بدی نشون بهم و خودت نبايد چرا -

 : گفتم و كشیدم هم تو و اخمام.  كرد سكوت دوباره

 ؟ بهم نمیدی جواب چرا -

 : گفت و كرد مكث يكم.  كرد نگاهم دكتر

 . خوبي كه بشم مطمئن میخواستم فقط -
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 ! ؟ كنم باور بايد! ؟ همین فقط -

 !  نه -

 : اومد حرف به باالخره.  موندم منتظر و كردم قالب سینم روی و دستام

 . .  . نه يا راحتي ببینم تا میزدم سر بهت. . .  باشم مواظبت بیشتر میخواستم جورايي يه -

 بدون ؟ شب هر ؟ میزني سر اينجوری همه به تو.  ديگت مريضای مثل درست.  توام مريض من -

  ؟ بدی دست از و شب يه اينكه

 ی هقفس به و خودش بدجور قلبم ؟ كنم ثابت و چي میخواستم.  میكردم پافشاری چرا نمیدونم

 يكم امحس.  بود منتظره غیر خیلي خودم نظر به كه بودم جوابي يه منتظر انگار.  میكوبید سینم

 : گفت.  بشه مسلط خودش به بود تونسته انگار.  شد جدی.  كرد نگاهم خیره خیره

 و سرخورده چقدر میديدم.  بود افتضاح روحیت اوضاع شدی بیمارستان اين وارد كه اول تو -

 . ناراحتي

 : گفتم شدم عصباني

 قدرچ يا ناراحتم چقدر من كه باشه داشته اهمیت برات بايد چرا ؟ میكني الكي دلسوزی برام چرا -

  ؟ سرخوردم

 : گفت و كشید هم تو و اخماش

 .  نیست دلسوزی من حس اين -

 : كردم ريز و چشمام

  ؟ چیه اسمش پس -

 : گفتم سماجت با دوباره.  میگشت اتاقك توی چشماش.  دزديد ازم و نگاهش

 ! ؟ چیه پس نیست دلسوزی اسمش اگه -

 : گفت آرومي لحن با و گرفت و بازوهام
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 داشته صبر بايد.  بگم بهت رو چي همه نمیتونم االن.  هورام زوده خیلي حرفا اين برای االن -

 .  باشي

  ؟ میكني رفتار اينجوری چي برای كه نمیگي بهم چرا! ؟ چي برای صبر -

 ؟ بدوني و چي همه میخواد دلت واقعا -

 !  آره -

 . . . . اومده خوشم ازت من. . .  خواستي خودت. . .  باشه -

.  برداشتم عقب به قدم يه ؟ بود گفته چي اون ؟ چي. . .  شدم خیره صورتش به مبهوت و مات

 : گفت دوباره! ؟ بود كابوس يه اين.  پايین خورد سُر بازوهام روی از و شد شُل دستاش

 .  ندارم دلسوزی احساس بهت من -

 : گفتم و كردم مكث يكم.  كردم خیس زبونم با و لبام

 ! ؟ میاد خوشت ازم تو -

 . نبود دار خنده.  بیارمش زبون به بتونم حتي نمیكردم فكر.  خوردم جا خودمم.  خورد جا حسام

 : گفت و برداشت سمتم به قدمي حسام!  داشت گريه

 . . .  هورام ببین -

 : گفتم كردم ساكتش و آوردم باال و دستام

 یخوامنم! ؟ من چرا! ؟ چرا كه اينه بگي میتوني االن كه چیزی تنها فقط.  بشنوم نمیخوام هیچي -

 ! ؟ چرا بگو فقط.  كني توجیهم

 ! ؟ میاد خوشم ازت چرا ؟ چي چرا -

 : گفتم بود عصبي شدت به و میلرزيد يكم كه صدايي با.  كردم ريز دوباره و چشمام

 يادیز دوستای نه.  شوخ نه.  اجتماعیم نه!  نیستم اخالقم خوش!  نیستم شهر خوشگل دختر من -

 كيي و بود هیوا عروسي يكي رفتم حاال تا كه بزرگي جای تنها.  میرم بیرون خونه از زياد نه.  دارم

 یعاد برام حرفا اينجور كه نمیكنن ضعف و غش واسم خیابون توی آدما روزم هر.  بیمارستان هم
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 یادب خوشت میتونه من چي از تو.  میكنم شك حرفاش به بگه بهم چیزی همچین كسم هر.  باشه

 ! . . .؟

 . میشي عادی دختر يه توام.  میشه بهتر داره روز به روز چهرت تو!  هورام -

 !  میزني بیراهه به داری! ؟ میكني گذاری سرمايه عملم از بعد واسه داری تو -

 : كشید هم تو و اخماش

 تو نظرم به! ؟ میگیری كم دست و خودت انقدر چرا! ؟ كدومه گذاری سرمايه!  چیه حرفا اين -

 .  خوبه هم خیلي اخالقت

 اين اب نمیكردم فكر.  آخرش تا بموني دوستم حداقل تو داشتم انتظار!  بیخوديه تعريف كه اينا -

 !  كني مايوس خودت از و من حرفت

 : گفت حسام بیرون برم اينكه از قبل.  كردم باز و اتاقك در

  ؟ شدی ناراحت اينجوری كه گفتم چي من مگه ؟ میكني گیری جبهه چرا.  هورام -

 شهبازی خانوم اتاقك از من اومدن بیرون با زمان هم.  ندادم بهش جوابي هیچ.  شنیدم فقط

 وت و ابروهاش شهبازی خانوم.  میومد سر پشت از دكتر گفتن هورام هورام صدای.  شد سبز جلوم

 حق شهبازی.  بستم و در و دويدم اتاقم سمت به سريع.  كرد نگاه بهم خشم با و زد گره هم

 هن.  دوستیه روی از میكنه دكتر كاری هر میكردم فكر احمق من!  بخوره گره هم تو اخماش داشت

 آخه.  نمیشد باورم هنوز.  كشیدم دراز روش و رفتم تختم سمت به كالفه.  اون از تر فرا چیزی

 تنیس معلوم اصال ؟ خوشحال يا باشم ناراحت بايد.  كنه جذب بخواد اونو كه داشتم چي من مگه

 من باشه كه هم چي هر بودم مطمئن.  بودم عصباني بیشتر!  كرده خوش چي به و دلش دكتره اين

 !  بیاد خوشش ازم بايد چرا كه نمیكردم درك ولي.  نمیخواد خودم خاطر به و

 

***** 

 : گفت و اومد تختم كنار هیوا.  بود هم تو بودم شنیده ديشب كه حرفايي بابت اخمام هنوز

  ؟ شدی اينجوری امروز چرا تو -
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  ؟ چجوری -

 !  خوردت نمیشه عسلم مَن ده با -

 .  يكم نگرانم نیست چیزی -

 : گفت و شد مهربون

 خوب بعدش.  بدن انجام قراره و عملت آخرين امروز.  بلدن و كارشون دكتر ؟ ديوونه چي نگران -

 .  باش خوشحال.  میشي

 رد اخمای همون با افشار دكتر.  شد اتاق وارد افشار دكتر همراه بابا.  زدم روش به جوني كم لبخند

 : گفت هم

 .  شده انجام عمل از قبل كارای ؟ حاضری خوب -

 : گفت میرفت اتاق از داشت كه افشار دكتر.  دادم تكون سر

 سر نیومد همین برای.  كردنه عفوني ضد مشغول هم ساالری دكتر.  عمل اتاق میبرنت میان االن -

 .  بزنه

.  ببینه و من نمیخواست شايد ديشب حرفای با!  میدونستم بعید! ؟ بود نیومده همین خاطر به پس

 مامت با.  آوردم زبون به و میچرخید سرم توی ديشب از كه تصمیمي باالخره!  میكشید خجالت يا

 : گفتم داشتم كه جراتي

 .  افشار دكتر ببخشید -

 منم.  میترسیدم پوشالي اخمای اين از نبايد.  من سمت برگشت هم در اخمای با افشار دكتر

 : گفتم.  بود پوشونده اخم و صورتم

  ؟ بدين انجام و عمل اين تنهايي به خودتون كنم خواهش میشه -

 : گفت هیوا و زد گره هم تو و اخماش بابا

  ؟ هست معلوم ؟ میگي چي هورام -

 : گفت بابا
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 .  كنن چیكار میدونن بهتر خودشون ؟ میكني دخالت دكترا كار تو چرا -

 : گفتم و شدم خیره افشار دكتر به بندازم ای ديگه كس به نگاهي اينكه بدون

  ؟ بدين انجام خودتون میشه ؟ میكنین چیكار دكتر -

 : گفت.  بود شده تر نرم نگاهش ولي.  بود هم تو اخماش هنوزم

 از يكي خود سر میشه مگه ؟ كرديم ريزی برنامه عمال اين برای وقت چند ما میدوني جون دختر -

 .  میخوره هم به ريزيا برنامه ی همه ؟ گذاشت كنار و تیم افراد

 بار اولین برای.  بگیرم تصمیم میخواستم زندگیم توی بار اولین برای.  دادم بیرون محكم و نفسم

 : گفتم!  كنم عملي و فكرم و وايسم جام سر محكم میخواستم

 .  یاينم بر پسش از هم تنهايي به مطمئنم.  هستین حاذقي پزشك شما خود ولي.  دكتر متوجهم -

 : گفت بابا.  میكردن اعتراض هیوا و بابا.  بود من به افشار دكتر نگاه

  ؟ گرفتي تصمیمي همچین چرا بگي میشه -

 : گفت هیوا

  ؟ باشه عمل اتاق تو ساالری دكتر نبايد چرا اصال.  نباش عجول هورام ؟ بشه چیزی اگه -

 : گفتم تشويش و اصرار همه اين از كالفه

 .  نمیشم عمل اصال يا میشم عمل ساالری دكتر بدون يا.  گفتم كه همین -

 ودمب مطمئن وگرنه نبود بانو ماه كه شكر خدارو.  رفت بیرون اتاق از كالفه بابا.  كرد سكوت هیوا

 !  كنه قانعم كه میزد غر سرم كلي اونم

 پر و جدی لحن ولي نبود صورتش توی مهربوني از ردی البته.  بود شده پدرانه نگاهش دكتر

 : گفت.  بود شده پدرانه ی گونه نصیحت لحن يه به تبديل حاال همیشگیش صالبت

.  نخوای روز يه و بخوای رو دكتری يه روز يه كه نیست الكي.  نیست شوخي عمل.  دختر ببین -

 ولي.  بذاريش كنار بخواب كه شده باعث چي نمیدونم.  وارده خودش كار به واقعا ساالری دكتر

 وبيخ يا بد اتفاق هر ولي.  كنم عملت میتونم من بخوای اگه.  نكني بازی خودت ی آينده با بهتره
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 داری تو چون.  نیست من با مسئولیتش بیفته اتفاقي اگه ولي میكنم و تالشم من.  خودته پای بیفته

 .  میذاری كنار و من تیم افراد بهترين از يكي

 : گفتم سريع فكر بدون.  میكردم پشیموني احساس داشتم حرفش اين از

 .  بدين انجام و عمل تنهايي به شما.  خودم پای چي همه -

 : تگف و شد خیره چشمام توی لحظه چند دكتر.  نگفت چیزی ولي.  شد بلند هیوا مانند آه صدای

 .  بگم دكتر به میرم.  باشه -

 : گفت و شد اتاق وارد بابا.  میرفت راه اتاق تو عصبي هیوا.  دادم تكون سر

 ! ؟ دختر میكني لج چرا.  شه تموم خوشي و خوبي به عملتم آخرين میذاشتي -

 : گفت هیوا.  ندادم جوابي

  ؟ كنه عملت حسام نمیخوای چرا -

 : گفت بابا

 !  كنده جون خانوم برای كم بدبخت اون آخه -

 صبح فردا تا وگرنه.  اومدن كه شكر خدارو.  عمل اتاق ببرن و من تا شدن اتاق وارد پرستار تا دو

 زا خودمم.  بودم بسته مسیر كل تو و چشمام.  بدم گوش هیوا و بابا سرزنشای به بودم مجبور

 !  كنه عملم حسام نمیخواست دلم ولي.  نبودم مطمئن بودم گرفته كه تصمیمي

 رفتهگ خو اتاق اين به مدت اين توی.  شديم آشنا رنگ سبز اتاق وارد و كشیدم عمیق نفس تا چند

 .  بودم

 در هك میشد نزديك بهم داشت بیهوشي دكتر.  خوابیدم مخصوص تخت روی.  كردم باز و چشمام

 ویر كه ماسكي با حسام.  شد كشیده سمت اون به نگاهم.  شد باز هم از بدی صدای با عمل اتاق

 : گفت كرده گره ابروهای با و اومد تخت سمت به بود صورتش

  ؟ میكني چیكار داری تو معلومه هیچ -

 رفتگ فاصله ازم يكم بیهوشي دكتر.  برگشتن ما سمت به بودن عمل اتاق توی كه افرادی ی همه

 : گفت دوباره كه بگیرم ناديده و حسام كردم سعي. 
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 .  میكني بازی زندگیت با داری.  جهنم به من -

 : گفتم آرومي به

 .  میكنم چیكار دارم كه نیست مربوط كسي به -

 .  دكترتم من.  مربوطه من به -

 .  خداحافظ.  بسه مسئولیت احساس.  نیستي ديگه -

 : گفت بعد.  كرد مكث يكم حسام

 .  میشي پشیمون تصمیمت اين از -

 ارافش دكتر كنه خدا.  بود زده دامن بهش بدتر اونم حاال بودم نگران كم.  بیرون رفت عمل اتاق از

 : گفت و شد نزديك بهم بیهوشي دكتر.  بیاد بر پسش از تنهايي به بتونه

 ! انگار گذاشتي دكتر دم رو پا حسابي -

 : گفتم و كشیدم عمیق نفس

 .  بود گذاشته دمم رو پا اون -

 : گفت همیشه مثل.  كرد تزريق بهم رو بیهوشي آمپول و گذاشت صورتم روی رو ماسكي

 . بشمر برام برعكس 1 تا 15 از -

 . . .  شش. . .  هفت. . .  هشت. . .  نه. . .  ده -

 

 

***** 

 هشد پیچي باند.  دستم روی خورد سُر نگاهم.  نبود برم و دور كس هیچ.  كردم باز هم از و پلكام

 ديگه.  بود شده تموم بد يا خوب آخريشم.  كشیدم راحتي نفس ؟ بود شده تموم عمل بود

.  شستن لبام روی جوني كم لبخند.  بودم شده راحت ديگه.  بكشم نفس راحت خیال با میتونستم
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 چارت روی سرش.  شد وارد چارت يه با حسام.  شد كشیده سمت اون به نگاهم.  شد باز اقات در

 .  نبود من بیداری متوجه و بود

 : گفتم گرفته صدايي با

  ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 : گفت و كرد جا جابه و عینكش.  گرفت باال و سرش

 .  بزنم سر بهت اومدم -

  ؟ نیستي دكترم ديگه تو نگفتم مگه -

 لعم اين توی من كه نمیدونست صالح پدرت ؟ پدرته با تو عمل ی اجازه از بخشي رفته يادت -

 .  كردم و تالشم تمام و اومدم منم.  نباشم

 : گفت و گرفت جلوم و دستش كه بگم چیزی خواستم

 كنم كچِ  اومدم فقط االنم.  كمتر چیزی نه و بیشتر چیزی نه.  دكترتم فقط االن من.  نگو هیچي -

 .  و حالت

 برای بودم مطمئن.  كرد مكث يكم و اومد كنارم.  بستم و چشمام.  دادم فشار هم روی و دندونام

 .  باشم صبور گرفتم تصمیم ولي.  اينجا نیومده زدن سر يا معاينه

 حسش تختم كنار هنوزم.  گذاشت جاش سر دوباره و گرفت دستش توی و شدم بانداژ دست

 : اومد حرف به باالخره.  میكردم

 .  هورام رفتي تند خیلي تو.  دارم دلیل زدم ديشب كه حرفايي تمام برای من -

 : گفتم.  دوختم بهش و نگاهم

 .  میشنوم خب -

 : پايین انداخت و سرش

 . . .  اولش از.  میگم برات.  بیرون بیای بیمارستان فضای اين از بذار. . .  بعدا!  نه االن -
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 دنبالش نگاهم.  رفت و برداشت قدم در سمت به آروم.  نگفت ای ديگه چیز اونم.  نگفتم هیچي

 .  چیه كاراش اين دلیل.  چیه حرفش كه بفهمم زودتر داشتم دوست.  بود

 تا بود كافي عمل اتاق توی حضورش انگار.  شد راحت خیالم بوده عمل سر گفت اينكه از ولي

 .  میگیره پیوندم اين بشم مطمئن

 بتعج.  میكردم حس دستم پوست توی و سوزش و درد.  دادم تكیه سرم پشت بالش به و سرم

 .  نیستن اينجا هیوا و بابا چرا كه میكردم

  ؟ بود كي يعني.  خورد اتاق در به ای تقه

 .  بفرمايید -

.  هم تو كشیدم و اخمام.  دزديدم ازش و نگاهم.  شد اتاق وارد گل دسته يه با آراد و شد باز در

  ؟ بگه چي بود اومده مدت همه اين از بعد

 : گفت.  بود تفاوت بي صورتش

  ؟ خوبي.  سالم -

 .  ممنون.  سالم -

  ؟ بود آخريش ؟ بود چطور عملت -

.  هباش مهم براش اصال داشتم شك كه بود پرسیده ازم سواالرو اين روح بي انقدر.  كردم نگاهش

  . خبره چه حسام دل تو كه میدونه اونم نكنه ؟ باشه حسام خاطر به آراد تَخمای و اخم اين نكنه

 : گفتم.  خوند صورتش توی از نمیشد رو چیزی و بود تفاوت بي.  انداختم بهش دقیقي نگاه

 .  باشه آمیز موفقیت امیدوارم.  نمیدونم.  بود آخريش آره -

 : گفت و داد تكون سر

 .  ديدنت بیام اين از زودتر نشد -

 .  بزني سر دوستت به نداری وقت ديگه.  داشتي تر مهم كارای حتما خوب -
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 و بروشا لنگه يه.  كنم خالي سرش و عصبانیتم و ناراحتي ی همه میخواستم انگار.  بود تند لحنم

 : گفت و انداخت باال

 .  میپرسیدم و حالت كه من ؟ میندازی تیكه -

 .  زدی زنگ بار سه دو كه ممنون -

 .  هم تو رفت اخماش

 !  روت گذاشته منفي تاثیر بیهوشي داروی ؟ خوبه حالت مطمئني -

 ! ؟ اومدی چي برای.  باشي اينجا نمیخوام اصال -

 : گفت متعجب

 . . .  اومدم -

 : گفتم و پريدم حرفش بین

 .  میخوره هم به كلمه اين از حالم.  نزن دوستي از دم اينجا ديگه تو خدا تورو -

 : گفت هم تو رفت بیشتر اخماش

 ؟ گرفته گازت سگ ؟ چته -

 .  نزن حرف اينجوری من با -

 ؟ چجوری -

 ادنمیخو دلم.  نداری برام غريبه آدم يه با فرقي هیچ تو.  نكن صمیمیت احساس.  همینجوری -

 .  ببینم ديگه رو كسي هیچ نمیخواد دلم اصال.  بسوزوني دل برام

 : گفت و گذاشت راستم بازوی روی و دستش.  شد نزديك بهم

  ؟ چته امروز تو -

 خوابم كنارش كه شبي اون به.  ويال به.  عقب به برگردوند و من دوباره بازوم با دستش تماس

 چشم به صورتش توی روز اون صبح كه اخمايي آخر در و.  مهربونیش همه اون به.  بود برده

 : گفتم تر عصبي.  میخورد
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 تدوس تو.  نكن دوستي احساس انقدر.  نشو نزديك بهم انقدر.  شدم خسته.  نزن من به دست -

 رفتنگ بازی به همه اين از.  شدم خسته ديگه.  نده انجام نقیض و ضد رفتارای انقدر.  نیستي من

 و كدومتون هیچ.  حسام نه و تو نه.  و كارات و حرفات و رفتارات.  نمیفهممت.  شدم خسته

 از.  ینمبب و كدومتون هیچ نمیخوام اصال ؟ میخواين جونم از چي.  میكنین ديوونم دارين.  نمیفهمم

 . . .  بذار تنهام.  بیرون برو اتاقم

 و آورد بازوم به بیشتری فشار بار اين.  كردم حس بازوم روی دوباره بودم زده پس كه و دستش

 : گفت

 بي جا همه از من ؟ كرده چیكار اون ؟ حسام ؟ ندارم خبر ازش كه كردم خطايي چه بگي میشه -

 .  كنم دفاع خودم از حداقل بگو كردم كاری اگه.  خبرم

 عفض دلم.  پیچید چپم سمت بدی درد.  كنه دور بازوم از و دستش تا دادم تكون قدرت با و شونم

 اخم با بود كارام شاهد كه آراد.  اومد بیرون گلوم از مانند ناله صدايي و شد هم در قیافم.  رفت

 : گفت

  ؟ بشیني آروم نمیتوني.  كردی عمل تازه تو ؟ میاری خودت سر باليي چه داری -

 : مگفت بود شكستن ی آماده لحظه هر كه بغضي با.  بود گرفته گريم خودم اسفناك وضعیت از

  ؟ نمیشه حالیت زبون.  بكش بازوم از و دستت میگم بهت -

.  زنمب سر بهت خواستم فقط.  میرم نداری و ديدنم طاقت اگه.  دقیقه دو بشین آروم.  خب خیلي -

 .  میشه ازم گرمي استقبال همچین نمیدونستم

 : گفت ديدنم با آراد.  میكرد باز راه گونم روی داشت نم نم اشكام

  ؟ میكني گريه چرا -

 تو مردی هیچ حاال تا من.  نداشتم كارا و رفتارا اين به عادت من.  بدم بهش كه نداشتم جوابي

 .  نگفتم هیچي.  بكنم رفتاری چه بايد نمیدونستم.  نبوده زندگیم

 دماغي وت گريه خاطر به كه صدايي با بغلش تو كشید و من تقريبا و شد نزديك بهم ديگه يكم آراد

 : گفتم بود شده

 .  كن ولم -
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 : گفت خشنش لحن همون با آراد

 مبر میدم قول باش آروم االن.  كنم گم و گورم میخوای و بزنم دست بهت نمیخوای میدونم آره -

 ! 

 

 بدتر سرم روی آراد دستای گرمای انگار.  میكردم هق هق هم سر پشت.  نمیومد بند ام گريه

 تا.  پنجره سمت رفت و گرفت فاصله ازم آراد.  شدم تر آروم كم يه.  میاورد چشمام به و اشك

  گرفتم ازش و نگاهم میشد كه جايي

 .  همیشه مثل.  جدی و خشك.  اومد حرف به و شكست و بینمون سكوت باالخره

 ؟ ناراحتي انقدر كه شده چي -

 داشت ربطي چه اون به اصال.  ندادم جوابي.  بود پايین سرم هنوزم.  میكردم حس و خیرش نگاه

 : گفت دوباره ؟

 ؟ بزني حرف باهام نمیخوای -

 یتونمم نمیدونستم ولي.  بزنم حرف میخواست دلم واقعا.  میخواستم.  بود شده تر مهربون لحنش

 ديمش چشم تو چشم.  آوردم باال و سرم ؟ بدونمش خوب دوست يه میتونستم ؟ كنم اعتماد بهش

 : گفتم آروم آروم. 

 ؟ بدی گوش دوستت حرفای به و بموني دوست يه فقط میتوني ؟ نكني اشتباه قضاوت میتوني -

  ؟ كنه پیدا نجات گمي در سر اين از كه میدی بهش داشتي كاری راه اگه

.  چهار. . .  سه. . .  دو. . .  يك.  شمردم رو ها ثانیه.  كرد مكث.  دوخت نگاهم تو عمیق و نگاهش

 . . .  ده. . .  نه. . .  هشت ؟ نمیگفت چیزی چرا. . .  پنج. . 

 خیالي بي ژست همون با دوباره و دستاش.  داد تكون سر.  وايساد زمان.  كشید عمیق نفس

 : پیچید اتاق تو بمش صدای.  اومد تختم نزديك و كرد فرو جیبش توی خودش

 .  میدم گوش.  اطمینان قابل و خوب دوست يه.  میمونم دوست يه برات كه گفتم اولم از -
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 جاك از يهو اعتماد اين اصال يا.  میكنم اعتماد بهش دارم چرا نمیدونستم.  داشتم قبول و حرفش

 : گفتم و كشیدم نفس راحت خیال با ولي شد پیدا كلش و سر

 نمك دل و درد براش راحت كه نداشتم دوستي حاال تا.  بیارم زبون به و چي همه سخته برام يكم -

  . میريختم دلم توی و دردام ی همه اكثرا.  میگفتم هیوا به كندن جون هزار با بوده كه هم چي هر. 

 .  بگو بهم آروم آروم -

 : گفتم.  زدم عصبي لبخندی.  بود من به هنوز نگاهش.  كردم مكث يكم.  دادم تكون سر

 . میشم هول ؟ نكني نگاهم خیره میشه -

 : گفت و نشست لبش روی نیشخندی.  رفت باال ابروش لنگه يه

 .  بگو تو.  طرف اون میچرخونم و صورتم!  چشم -

 مگه! ؟ بود چي درست كار.  بود دوستش اون ؟ میكردم تعريف براش و حسام جريانات كل بايد

  ؟ داره فرقي چه اون برای خوب ؟ دوستمه نمیگه

  "!  بكشه و حسام بود مونده كم ؟ نديدی و شمالش رفتارای مگه "

 همین اون برای منم.  من برای معمولیه دوست فقط اون!  حتما بود ای ديگه چیز خاطر به اون

 !  كمتر چیزی نه.  بیشتر چیزی نه.  دارم و نقش

 : رسید گوشم به صداش

  ؟ نشد تموم رفتن كلنجار اين -

 زا و لبهام.  بودم تر آروم بار اين.  كردم نگاه چشماش تو.  بود گردونده سمتم به و سرش دوباره

 : گفتم و كردم باز هم

  . غلط چي و درسته چي نمیدونم اصال.  سخته برام هضمش كه زد حرفايي بهم حسام ديشب -

 : گفت و شد جدی.  كرد اخم

 ؟ گفت چي! ؟ حسام -

 : گفتم مشكوك ؟ میكردم حس اينجوری من يا میرفت باال داشت صداش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

364 

 

  ؟ شدی عصباني تو -

 : گفت.  كرد جور و جمع و خودش يكم! ؟ بودم پرسیده بدی سوال! ؟ چرا.  خورد جا

 ! ؟ چي برای عصباني.  نه -

 .  همینجوری -

 .  میگفتي و حسام داشتي -

 . . .  كه گفت. . .  كه گفت. . .  ديشب راستش. . .  اووووم!  آها -

 ؟ گفت چي ؟ خوب -

 دآرا گفته كي اصال ؟ گفت چي حسام كه چه اون به.  نبود درست اصال.  بگم بهش نمیشد روم

 : گفتم سريع ؟ باشه من برای صمیمي دوست يه میتونه

 . . .  كن ولش.  هیچي اصال -

 .  بزن و حرفت راحت ؟ چي يعني -

 .  شدم پشیمون نه -

 : گفت و نشست تخت پايین.  اومد تر نزديك و گردوند دور كالفه و چشماش

 ؟ يادته.  بوديم هم برای خوبي دوستای مجازی دنیای توی ، تو و من.  بزن حرف باهام هورام -

 حرف باهام راحت میتوني.  نشده عوض چیزی االنم ؟ میزديم حرف هم با راحت چقدر كه يادته

  ؟ باشه.  بزني

 راست . كنم اعتماد آراد به میتونستم.  كننده دلگرم لحنش و بود مهربون چشماش.  كردم نگاهش

 دممیش دستپاچه جلوش االن چرا ؟ بود كرده مگه فرقي چه.  بود اينترنت آراد همون اون.  میگفت

 : گفتم و دادم تكون سر! ؟

 .  میاد خوشش ازم كه گفت بهم حسام ديشب راستش.  توئه با حق -

 .  بگم و ادامش تا داد تكون سر.  نیاورد زبون به چیزی ولي شد منقبض فكش

 .  میزد و حرف اين حسابي چه روی نمیدونم -
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 : گفتم و زدم پوزخندی

 درانق حسام!  باشم خوشگل بخوام اينكه به برسه چه.  ندارم هم معمولي ی قیافه يه حتي من -

 همه از بهتر خودم كه چند هر.  اومده خوشش اخالقم از بگه بخواد كه نبوده و نیست آشنا باهام

 .  دارم افتضاحي اخالق چه كه میدونم

 جمع و خندم.  میكرد نگاه بهم منقبض فك با جدی هنورم آراد ولي خنديدم خودم حرف اين با

 : گفت جدی.  كردم

  ؟ خوب -

 : دادم ادامه.  انداختم باال و هام شونه

 تردك يه اينكه.  عجیبه جورايي يه اينا ی همه نظرم به.  موردش در بزنه حرف بايد گفت خودش -

  ؟ نمیكني فكر اينجوری تو!  تره عجیب همه از بیاد خوشش!  من از بخواد

 : گفتم كردم نگاهش نگران.  چرخوند ديگه سمت به و صورتش

  ؟ زدم بدی حرف ؟ خوبي ؟ شد چي ؟ آراد -

 لیدك هم رو كه دندونايي با ولي.  بزنه لبخند كرد سعي.  برگردوند سمتم به مكث با و صورتش

 !  بود عصبي لبخند يه شكل بیشتر بود شده

 : گفت و كشید عمیقي نفس

 .  نزدی بدی حرف نه -

 كرف اينجوری تو.  حسامه كفش تو ريگي يه میكنم حس هي ؟ كنم چیكار بايد میگي تو خب -

  ؟ نمیكني

 : شكست و سكوت باالخره.  كنه پیدا راه ذهنم به چشمام از میخواست انگار.  كرد نگاهم دقیق

  ؟ باشه كفشش تو ريگي يه بايد چرا ؟ میكني فكری همچین چرا -

.  آورده در سر كجا از نمیدونم كه عالقه اين كه هم حاال. . .  كاراش و رفتارش. . .  میدوني خب -

 !  گنگه خیلي چي همه

 : گفت داد بیرون و نفسش.  كشید صورتش روی و دستش
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 .  بشه بهتر حست شايد.  بشه مشخص برات چیزا خیلي شايد.  بزنه حرف بذاری بايد -

 !  میكنم بگي تو كار هر اصال ؟ كنم چیكار میگي تو -

 وقت يه تا.  بگیره و زبونش جلوی كه میكند جون داشت انگار.  نشست لباش روی تلخي لبخند

 حرف به باالخره ؟ درگیره خودش با میكردم احساس چرا.  نپره بیرون دهنش از نامربوطي حرف

 : اومد

 و شحرف بذار!  نیست بدی پسر حسام.  نیست نفعت به زياد میگم من كه كاری باش مطمئن -

 !  بشه عوض چیزا خیلي شايد. . . .  بزنه

 برداشت حسام حرف از ديگه.  بود شده راحت خیالم.  داشتم بهتری احساس.  دادم تكون سر

 حرف آراد با دوستانه كه بودم خوشحال چقدر.  نبود بدی پسر حسام آراد قول به.  نمیكردم بدی

 نهمیتو كه بودم رسیده نتیجه اين به االن ولي.  نمیكردم درك و كالفگیش كه چند هر.  میزدم

 : گفتم . نشست لبام روی اختیار بي لبخندی!  كمتر نه و بیشتر نه چیزی.  باشه صمیمیم دوست

 .  آراد ممنون -

 شدست.  چیه برای نمیفهمیدم كه بود كرده خونه غمي يه چشماش ته.  جدی و عمیق.  كرد نگاهم

 : گفت و آورد جلو و

  ؟ ديگه دوستیم -

 : گفتم و گذاشتم دستش تو و دستم

 !  دوستیم -

 .  كن خبرم داشتي كارم.  میرم من -

.  زدم بهش ای ديگه لبخند.  بود من رو نگاهش هنوزم ولي.  كرد گرد عقب.  دادم تكون سر

 و فتر باالخره.  نمیدونستم ؟ اتاقم به ؟ من به ؟ كجا به.  بود شده خیره عمیقا.  نداد بهش جوابي

 .  شد بسته سرش پشت اتاق در

 اينكه از يا ببینم و آراد كه میكردم شماری ساعت روز هر.  بودم شده احساسي دوگانگي دچار

 گوش حرفام به و بود نشسته كنارم دوست مثل كه االن ولي.  میشدم ناراحت ازش نبود خبری
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 رس ؟ اينجوريه هم به دوست تا دو احساس ؟ داشتم بهش كه بود حسي چه اين.  بودم آروم میداد

 !  آوردم نمي در ديگه احساساتمم كارای از

 كه االن.  بودم رفته تند خیلي.  میدادم حسام به فرصت يه اگه نبود بد.  میگفت راست آراد ولي

 !  بودم كرده بافي منفي زيادی من.  نبود بد چندانم حرفش میكردم فكر

 

****** 

 .  زده پس و پیوند چپ دست.  نداد جوابي متاسفانه.  داديم انجام هم رو درماني زالو -

 اينجور بود راحت براش چقدر.  دوختم افشار دكتر احساس بي و ای شیشه چشمای به و نگاهم

 آواری چرا.  بودم كشیده دراز تخت روی كنارش درست من ؟ نمیكرد فكر من به چرا.  زدن حرف

  ؟ نمیديد و میريخت سرم روی حرفاش با كه

 چرا.  میباريد ناراحتي قیافش از.  هم در اخماش و بود پايین سرش حسام گردوندم و چشمام

 !  میكرد ساكت و دكتر اون حداقل ؟ نمیكرد نگاهم

 : افشار دكتر سمت شد كشیده نگاهم دوباره

 میزنیم یوندپ دستش به و میگیريم پوست پاش از دوباره.  كنیم امتحان میتونیم بازم بخواين اگه -

 .  بدين فرصت يكم دارين هم رو دوباره عمل قصد اگه بهتره.  كرديم و تالشمون اينجا تا ما ولي

 : گفت ناراحت ای چهره با بابا

 .  كشیدين زحمت خیلي.  دكتر مرسي -

 راحتي همین به.  بود شده خشك اتاق در روی نگاهم.  رفت بیرون اتاق از و داد تكون سری دكتر

 رهباالخ و كرد پا اون و پا اين حسام.  بشكنه و سكوت نداشت جرات كس هیچ ؟ نگرفت پیوند ؟

 : گفت بابا به رو

 . . . . كرديم میومد بر دستمون از كار هر ما.  شرمنده واقعا تهراني آقای -

 : گفت و پريد حرفش بین بابا

 .  كردين هورام كمك خیلي هم اينجا تا.  كردين لطف.  پسرم حرفیه چه اين -
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 : گفت و داد تكیه سینش به و سرم.  اومد نزديكم هیوا.  انداخت پايین و سرش دوباره حسام

 یايمم دوباره ديگه ماه چند دستتم.  گرفته پیوندا از بزرگي بخش كه اينه مهم.  نباشیا ناراحت -

  ؟ باشه.  میكنیم عمل

 قطف.  بودم ناراحت يكم شايد.  بودم شوكه جورايي يه.  نمیكردم حس خاصي چیز.  نبودم ناراحت

 نه . باشه مهم برام بايد اين فقط االن.  میشد خوب داشت صورتم.  نبود مهم كه اين.  بود دستم

 .  ای ديگه چیز

 : گفتم.  كردم نگاهش.  برداشتم هیوا ی سینه روی از و سرم

 . نیستم ناراحت من ولي -

 : گفتم دوباره.  كیوان ، هیوا ، حسام ، بابا.  چرخید من سمت به همه نگاه

 چپم ستد فقط اگه.  گرفته بدنم پیوند كل تقريبا.  میشه خوب داره صورتم.  نیستم ناراحت من -

  . باشین خوشحال هم شماها.  خوشحالم من.  نمیكنه ناراحتم باشه داشته خورده چروك پوست

 نتظرم بیشتر.  بود بعید حرفا اين النفسش ضعیف دختر از.  داشت حق خوب.  بود كرده تعجب بابا

 يدست هیوا.  بیفتم هق هق به كه كنم گريه انقدر.  كنم بغل و زانوهام و بشینم گوشه يه بود

 : گفت و كشید سرم به نوازشگر

 .  خوشحالي تو كه خوشحالم منم -

 سرم توی آراد روز اون حرفای دوباره.  انداختم پايین و سرم.  میكرد نگاهم لبخند يه با حسام

 .  بزنه حرف باهام میدادم وقت بهش بايد.  خورد چرخ

 : گفت حسام

 مالیع برای.  ببرينش و دنبالش بیاين میتونین فردا.  میكنم امضا و هورام مرخصي های برگه -

 .  كنم راهنمايیتون تا مطب بیارين تشريف آينده ماه 2 توی هم ترمیمي

 نجات استرس پر و سرد محیط اون و بیمارستان و اتاق اون از داشتم دوباره.  شدم تر خوشحال

 .  میكردم پیدا
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 رامب يادگاری يه همیشه اين.  افتاد چپم دست پوست روی نگاهم.  شد خلوت اتاق و رفتن همگي

 ليو.  بود طبیعي غیر شايد.  بودم خوشحال.  شدم چي االن و بودم چجوری بمونه يادم كه میموند

 .  بودم كرده پیدا بهبود حد همین تا كه بودم خوشحال

***** 

 از.  كنم گرم جوری يه و خودم سر بتونم آخری شب اين تا بودم برداشته رو رماني وسايلم بین از

.  خورد در به ای تقه كه خوندم و خط چند سری سر.  نمیومد چشمام به خواب رفتن خونه ذوق

 : گفتم و كشیدم نفسي.  كیه میدونستم خوب.  میداد نشون و 15 عدد چرخید ساعت روی نگاهم

 ؟ بله -

 قدمي . میزد فرياد رو خستگي صورتش.  نبود تنش سفید روپوش.  شد اتاق وارد دكتر.  شد باز در

 : گفت و برداشت جلو

  ؟ نخوابیدی -

 اون حرفای وقتي از ولي.  بودن معذب يا بود خجالت اسمش نمیدونم.  انداختم پايین و سرم

 : گفتم.  نبودم راحت باهاش ديگه بودم شنیده و شبش

 .  نمیبرد خوابم نه -

 .  اتاقت تو نیومدم دزدكي ديگه امشب!  خوب چه -

 و رداشتب سمتم به قدمي.  پايین انداختم و سرم دوباره.  بود لبش رو لبخندی.  گرفتم باال و سرم

 : گفت.  نشست تخت ی لبه

  ؟ كنم تعريف برات قصه يه داری حوصله -

 : گفتم.  شدم جا جابه تخت روی

 ؟ ای قصه چه -

 : گفت و دوخت چشمام تو و نگاهش.  گرفتم باال و سرم.  نگفت چیزی

 .  بگم برات میخوام خودمو ی قصه.  بدی گوش قراره توام.  بزنم حرف شد قرار -
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.  كرد قالب سینش روی و دستاش.  دوخت زمین به و نگاهش.  كرد مكث يكم.  نگفتم هیچي

 .  شد خیره صورتم به دوباره و آورد باال و چشماش

 گواهینامش مهر حتي.  بود شده سالش 12 تازه آراد.  شد شروع تصادف يه از آراد و من دوستي -

 و دعواها كلي از بعد خالصه.  بودم پزشكي دوم سال موقع اون من!  بود نشده خشكم هنوز

 ولي.  شد زندگیم وارد آراد چجوری كه نفهمیدم اصال.  شديم دوست هم با آراد و من كشمكشا

 اييفض آدم يه.  نبود نقص بي آراد اخالقای.  بود شده دوستم بهترين اون كه اومدم خودم به وقتي

 هم ولي خورده ضربه كلي بودنش عجول از وقتا بعضي.  عجوله خیلي.  بود خوبي دوست ولي نبود

 .  میزديم حرف هم با چي همه از كه بود شده جوری زندگیمون.  برادر هم و دوسته برام

 و نشست لبش روی محوی لبخند.  میكرد دوران اون ياد داشت انگار.  دوخت سقف به و چشماش

 : گفت

 خوشحال زود.  میاره جوش زود.  داره و خودش خاص اخالق اصال.  هست هم پیله شیله بي -

 .  خودخواه و منفي آدم يه میشه زودم!  میگیره من سوپر تیريپ زود.  میشه

 .  میگفت و بودم ديده آراد از مدت اين توی كه چیزايي دقیقا.  شد حبس سینه تو نفسم

 برای خوب دوست يه نمیتونستم مقطعي هیچ تو اصال.  نداشتم خوبي اين به دوستي وقت هیچ -

 ودب بخند بگو اهل و شاد آراد.  اومدم بیرون خودم تنهايي از زندگیم به آراد ورود با.  كنم پیدا خودم

 . 

 توی اش كالفه حالت.  شد خیره دستاش به بار اين و انداخت پايین و سرش.  كشید عمیقي نفس

 .  میشد حس حركاتش تك تك

 ودب شلوغ سرم حسابي.  داشتم مريض كلي من.  مطب اومد روز يه اينكه تا.  بود خوب چي همه -

 بعد.  ارك سر نمیرفت وقت هیچ آخه.  بیكاری تو.  من برادر دارم مريض گفتم جايي بريم بیا گفت. 

 ينكها خالصه.  میكرد خالي شونه هي خودم پیش شركت بیا میگفت باباش چي هر دانشگاهش از

 نشست اومد . باشه گفت.  بريم بعد ببینم و مريضام كن صبر گفتم.  كرد اصرار اونم.  نمیشه گفتم

 حسابي . روم چت تو بود رفته.  میپايیدمش چشمي زير مريضام ی معاينه بین.  كامپیوترم پشت

 ویبان اسمش اينجاست دی آی يه گفت يهو.  آورد در بازی مسخره يكم اونم.  انداختم تیكه بهش

 ! سرخه
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 ! ؟ بود من ی قصه قصه اين.  شد تر تند ضربانش قلبم

 : گفت و انداخت بهم نگاهي

 ومدها خوشم ديش آی از.  كارست چي طرف ببینیم بذار گفت ؟ چي كه حاال گفتم.  میگفت تورو -

 رينآخ به رسیديم اينكه تا.  بودم مريضام كردن چك مشغول.  نرفتم كاراش نخ تو ديگه منم. 

 تمگف آراد به و كردم جمع و وسايلم.  رفت و كرد خداحافظي منشیم.  بود شده خالي مطب.  مريض

 النا كنم اددش وايسا گفت و كرد بلند مونیتور از زور به و سرش ؟ نشستي هنوز تو.  حاضرم من

 طرف نمنك غلط.  نمیده لو اسمشم.  ديگه رو بانو همین گفت ؟ كیو گفتم.  بودم كرده تعجب.  میام

 و ته بايد من نه گفت ؟ چیه كردنت ادد ديگه میكني فكر اينجوری اگه گفتم منم!  منو گرفته پسره

 لندب كامپیوتر پای از شد حاضر باالخره تا شديم آقا معطل يكم خالصه.  بیارم در رو قضیه توی

.  ههمیش مثل.  بوديم عادی میديدمش وقتیم.  نداشتم ازش خبر روزی چند.  گذشت روز اون.  بشه

.  نهنمیك دل و درد من پیش كامل ديگه میكردم احساس.  بود كرده فرق رفتارش تو چیزی يه ولي

 ود.  خونه بره میخواست دلش همش.  میزد مشكوكم!  میونه در سومي شخص يه پای كردم حس

 قاطي هديگ آخر.  بريم میگفت و میكرد نگاه ساعت به هي.  میكرد كالفمون بیرون میومديم دقیقه

 نم ولي.  شدم خیاالتي میگفت میخنديد ؟ شدی اينجوری چرا ؟ مرگته چه تو آخه گفتم.  كردم

 .  میلنگه داره كار جای يه بودم فهمیده

 : گفت دوباره و كرد تازه نفسي

 میزنه حرف هنوزم سرخ بانوی همون با گفت.  زد حرف باالخره انكار اون از اصرار من از خالصه -

 سح.  میكنه بهش نزديكي احساس چقدر اينكه از.  شخصیتش از.  كاراش از.  گفت اخالقش از. 

 مجازی های رابطه اين گفتم.  دادم هشدار بهش!  اومده وجود به توش وابستگي جور يه میكردم

 فقط.  نیست خاصي جور رابطمون كه ما میگفت.  نبود بدهكار گوشش ولي.  نداره انجام سر

 نم.  میديدم و وابستگیاش من ولي!  همین.  خوبه حسم میزنم حرف باهاش اينكه از.  دوستیم

 هر . میزدن آتیش و اين انگار.  ياهو نزنه سر روز يه سرخ بانوی بود كافي.  میديدم و كالفگیش

 انوب اين آخه میكردم فكر خودم پیش.  بودم شده خسته ديگه.  نداد جواب كردم نصیحتش چي

 ! ؟ شده وابستش انقدر اين كه داره چي

 : گفت دوباره.  گرفت نفس.  انداختم پايین و سرم زده خجالت.  بود من به خیره نگاهش
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 ثلم بوديم شده جفتمون.  بانو دنیای غرق.  میشدم غرق لذت با منم حرفاش پای به پا كم كم -

 اهوي نمیومد روز يه اگه.  شدم بانو جذب منم آراد تعريفای از كم كم!  پیشه عاشق نوجوونای اين

 راييجو يه.  كنه بیشتر بانو با و رابطش میخواد شده جور هر میگفت آراد.  میشدم نگرانش منم

 نمم داشتم دوست.  بودم كنجكاو منم.  باشه صمیمیش دوست مجازيم دنیای از خارج میخواست

 مارهش گفت گذشت كه يكم.  بگیره و اش شماره كه كردم پیشنهاد آراد به.  ببینم رو بانو اين

 بانو اين ارهد ماجرايي يه گفتم.  خورد سنگ به تیرمون بازم ولي.  ببینمت میخوام بگو گفتم.  نمیده

 در هك میشدم تر تشنه روز هر.  میشم وابسته ناشناس بانوی اين به دارم منم كه میكردم حس! 

 اب نتونستم ولي!  برم كِش آراد مسنجر تو از و ديش آی زد سرم به باری چند.  بشنوم موردش

 فقط هك میكردم قانع و خودم.  بكنه بدی فكر آراد نمیخواستم.  نبود درستي كار.  بیام كنار خودم

 !  اين از بیشتر چیزی نه!  بشناسم و ناشناس بانوی اين میخواد دلم فقط.  كنجكاوم

 كلي وزار اون و گرفت و شمارش.  بشه بانو زندگي وارد بیشتر تونست آراد كم كم اينكه تا گذشت

.  مداشت قلبم ته خاصي حس يه.  ببینتش نزديكم از كه روزاست همین میگفت.  بود خوشحال

 نسيبدج شايد.  بره پیش نقص و عیب بي كاراشون ی همه انقدر بانو و آراد نمیخواست دلم انگار

 بولق دوست عنوان به رو بانو فقط اينكه يا شده عاشق آراد كه بودم نیاورده در سر هنوز ولي! بود

 مهموني يه آراد دوستای از يكي اينكه تا.  گذشت خالصه.  بود شده گیج خودشم انگار.  داره

! میخوردن آب چشمم كال كه من.  نه يا میاد بانو ببینم میخوام گفت يهو آراد.  داد ترتیب بالماسكه

!  میام فتگ.  يهو شد چي نمیدونم من تفكر برعكس ولي.  تاريكیه در تیری حاال گفت.  نمیاد گفتم

 اون توی.  بودم آراد دوست من.  بودم شده استرس دچار.  بود ريخته هم به محاسباتم ی همه

 وانعن به بايد ولي.  بودم منم.  بود نگران.  داشت استرس.  میكردم كمكش بايد سخت شرايط

 .  دادم انجامش ولي برام بود سخت.  میگرفتم قرار آراد كنار دوست

 سمت رفت آراد!  شد تپش دچار من قلب گرفته اس ام اس بانو از گفت آراد مهموني تو وقتي

 هلحظ هر.  میكردم نگاهش و بودم وايساده ها گوشه همون منم.  ببینه رو بانو بود قرار كه جايي

 يچ همه و عالقش به میكرد اعتراف مطمئنا و میديد رو بانو آراد.  بشه تموم چي همه بودم منتظر

.  اشتيد استرس توام.  بالماسكه تو گذاشتي پا تو اينكه تا.  نگران و بودم ناراحت.  میشد تموم

 از مامچش ديدم و چپت دست وقتي.  نگراني كه فهمیدم نشناختي و من حتي و زدی تنه بهم وقتي

 لنجارك خودم با.  ببینه رو بانو بود قرار آراد كه سمتي اون میرفتي داشتي درست.  شد گرد تعجب
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 از دمدي اومدم كه خودم به ؟ میرفتي سمتي اون داشتي چرا اصال ؟ میكردی چیكار اينجا تو رفتم

 .  بیرون رفتین سالن

 و كار اين بار چند. . .  پاشنه رو رفت دوباره.  كرد بلند پنجه روی و پاهاش.  كشید عمیق نفس

 . . .  پنجه. . .  پاشنه. . .  پنجه. . .  پاشنه. . .  كرد تكرار

 دهز صدمه ناخواسته اونم احساسات به نكنه ؟ بودم سرخ بانوی من اينكه از ؟ چي از.  بود كالفه

 میشدم تر متعجب حسام حرفای با لحظه هر.  شده قاطي هم با چي همه ؟ خبره چه اينجا! ؟ بودم

 : اومد حرف به دوباره. 

 اينكه از.  داشتم عجیبي حال يه هم بودم شوكه هم.  بودم ناآروم چقدر لحظه اون كه بگذريم -

 كي فهمیده آرادم نمیدونستم.  بودم زده هیجان بود نزديك بهم انقدر مدت همه اين سرخ بانوی

.  ینبود باهاش تو.  سالن تو دويد عجله با آراد ديدم كه اومدم خودم به وقتي خالصه.  نه يا هستي

 شدی چي ؟ چته كه افتادم راه دنبالش برداشت و وسايلش و سويیچ.  بود نشسته خون به چشاش

 فتهر كه دقیقه چند اين توی نمیدونستم.  اومدم خودم به تازه رفت آراد وقتي.  نمیداد جواب ولي ؟

 .  بود افتاده اتفاقي چه باغ تو بودين

 هنزد حرف هنوز آراد با.  چیه جريان فهمیدم غمگینت حالت از بیمارستان اومدی كه روز اون فردای

 زنمب حرف باهات خواستم وقتي حتي.  نبوده میلت باب چي همه كه شدم متوجه نگاهت از ولي بودم

 !  نداشتم خوبي حس بودی ناراحت اينكه از.  نخواستي تو

 : گفت.  كرد نگاهم و باال آورد و سرش دوباره! ؟ كشید خجالت.  بود انداخته پايین و سرش

 ساحسا.  میكنه چیكار داره نمیدونست عجول همیشه مثل و بود كالفه.  زدم حرف آراد با بعدش -

 سمح نمیدونستم.  بیام كنار خودم با بودم نتونسته هنوز من.  بريده دوستیت و تو از كامل كردم

.  ممیزد حرف باهات.  بشناسمت بیشتر نزديك از كردم سعي.  تويي سرخ بانوی اينكه از چیه

 يه آراد كه بود راحت خیالم ديگه.  بشم نزديك بهت كردم سعي.  باشم دوستت كردم سعي

 ! نمیشد حساب دوستم به خیانت ديگه میفتاد بینمون اتفاقي اگرم.  بريده ازت جورايي

 : اومد حرف به دوباره.  نمیكرد نگاهم حسام.  بود شده گرد تعجب از چشمام

 كه بود ذهنیتي خاطر به میاد خوشم ازت گفتم چرا اينكه.  بود اين بگم میخواستم كه ای قصه كل -

 باهات ربیشت میخواد دلم كردم پیدا رفتارت و روحیت از كه شناختي با االنم.  داشتم سرخ بانوی از
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 كه مبگ نمیتونم. . .  باشي كنارم دارم دوست.  بشناسمت بیشتر میخواد دلم.  باشم ارتباط در

 !  عالقمندم بهت نسبت كه میدونم و اين ولي.  دارم دوستت خیلي نمیگم.  عاشقتم

 : گفت و گرفت نفس.  شد خیره من متعجب صورت به و گرفت باال و سرش

 ونیمنت حاال حاال شايد و میشي مرخص اينجا از فردا.  كني فكر حرفام روی كه دارم دوست خیلي -

 .  بگیری تصمیم بهتر كه باشه خوبي فرصت يه اين شايد.  ببینیم همديگرو

 : گفت و شد بلند تخت روی از

 . بخیر شب.  كني استراحت بهتره.  وقته دير -

.  ودب چسبیده هم به لبام دوباره.  بود بهش نگاهم هنوزم.  رفت بیرون اتاق از و كرد بهم و پشتش

 به تاريكي توی و چشمام و كشیدم دراز.  بودم شده شوكه حرفاش از.  بگم چیزی بودم نتونسته

 !  میشدم خالص بیمارستان اين از داشتم كه شكر خدارو.  دوختم سقف

 

***** 

 كه بود خوبي حس چقدر.  بستم و چشمام.  انداختم تخت روی و خودم و كردم باز هم از و دستام

 سابيح بیمارستان تنش پر فضای مدت اين توی.  نشست لبم روی لبخندی.  خونه بودم برگشته

 ی نتیجه كه بود صورتم پوست مهمتر همه از.  بود بهتر احساسم االن ولي.  بود كرده افسردم

 .  بود گرفته عمل از خوبي

 : گفتم میشد وارد كه هیوا به رو و كردم باز و پلكام.  شد باز هم از اتاقم در

  بزني؟ در میشي اتاقي وارد نگرفتي ياد هنوز تو -

 . پاشو.  نیست داد لم و كشیدن دراز وقت اصال پاشو پاشو.  نُچ -

  ؟ كنم چیكار پاشم -

 .  زد زنگ عمه -

 : گفتم!  نبود ازش خبری هیچ بودم بیمارستان كه مدت اين تو تقريبا.  باال پريد ابروهام

  ؟ داشت چیكار ؟ جدی -
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 : گفت و انداخت باال ای شونه هیوا

 و یادب خداحافظي برای مهبد اينكه هم ببینیم و جون هورام هم میايم گفت!  اينجا كرد باز چترشو -

 .  حرفا اين از

  ؟ بره جايي قراره مگه ؟ خداحافظي -

  ؟ اصفهان بره قراره كه نمیدونستي تو مگه!  خوابیا -

 ! ؟ شد درست كارش زودی اين به -

 !  بره میخواد فقط.  اومده كنار شرايط با جوره همه.  میكنه فرار عمه دست از داره!  كاری كجای -

 : گفتم خنديدم

 .  نباش زنك خاله-

 .  میگم و حقیقت!  نیستم -

  ؟ حاال میان كي -

 .  داغونه حسابي قیافت.  برس خودت به يكم پاشو.  عصر گفتن -

 دراز يكم.  پامیشم ؟ شد شروع دادنات گیر تو خونه اومدم باز من.  نده گیر خدا تورو هیوا وای -

 .  نمیشه خودم اتاق جا هیچ.  شدم خشك بیمارستان تخت رو مدت اين خدا به.  بكشم

 .  باشیا شده بلند جات از بايد برگشتم من -

 رپ و شلوغ.  بود شده گرا مس بازار عین سرم بستم و چشمام دوباره.  رفت هیوا.  دادم تكون سر

 كیس پاور.  شدم بلند جا از.  افتاد كامپیوترم میز به نگاهم.  گردوندم اتاق تو و چشمم!  صدا و سر

 وقت ليخی.  كردم باز و مسنجر.  باال بیاد ويندوز تا كشید طول يكم.  نشستم صندلي روی و زدم و

 روی از دستم.  نبود.  افتاد آراد دی آی به چشمم.  كرد باز و ديم آی.  بودم نزده ياهو به سر بود

 مرندُ آهنگارو از يكي.  كردم چك و كامپیوترم آهنگای لیست.  بستم و مسنجر.  شد شُل موس

 .  انداختم تخت روی و خودم دوباره.  كردم روشن اسپیكرامو.  كردم انتخاب

 

  كرد عوض و سرنوشتم انگار ساده سالم يه
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 دلسرد روزای اين توی میشه چي كه نمیدونم

 

 اگه . حسامي نه بود زندگیم تو آرادی نه االن ؟ میفتاد اتفاقي چه روم چت نمیرفتم روز اون من اگه

 یگفتم بازم نمیشنید و آراد تعريفای حسام اگه ؟ میومد طرفم بازم نمیشد آشنا چت تو باهام آراد

  ؟ كرده جذبش شخصیتم

 

  میسوزم دارم صدا بي اشتباهم آتیش تو

  هنوزم يادمي اگه ببخشي و من میتوني

 

 روزا اين كه آرادی اين با میشدم حاضر اصال ؟ میشد عوض آراد به احساسم.  خودم اصال يا

 ای ابطهر اين به میشد اصال ؟ بود درست كارم نمیدونستم! ؟ كنم صمیمیت احساس بودم شناخته

 حتما ؟ بخشیده و من كاری پنهون آراد يعني! ؟ كرد اعتماد بود شده شروع اينترنت با نوعي به كه

 !  ديگه شده خوب باهام رفتارش انقدر كه بخشیده

 

  مبهم و ويرونم تو بي خسته و دلگیرم تو بي

  نیستم همیشه منه اون من ديگه كه كن باورم

 

 شده خسته خیال و فكر همه اين از ديگه.  بودم ناراحت.  نبود مشخص خودم برای احساساتم

 .  بود سخت برام مختلف افكار و احساسات همه اين درك.  بودم

 

  رومه به رو شادی و عشق دنیا يه پیشمي كه تو

 تمومه ديگه كه نگو نمونده فرصتي نگو
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 ورك تقلید جور يه احساساتش يعني.  بود نشسته دلم به حسام حرفای.  كشیدم عمیق نفس

! ؟ داشت دوست بود شناخته و من آراد كه اونجوری يعني! ؟ بود آراد شناخت و احساسات از كورانه

 كمكم میتونه مطمئنا.  دوستشه حسام.  بگیره خبر ازم كاش.  كنم چیكار بايد بگه بهم آراد كاش

 .  كنه

.  برداشتمش و كشیدم سمتش به و خودم.  بود تختم كنار عسلي روی.  موند گوشیم روی نگاهم

 : نوشتم.  كردم باز و اس ام اس ی صفحه

 ! اطالع جهت!  شدم مرخص من!  سالم -

 : نوشتم دوباره.  كردم پاكش.  نبود خوب نه.  كردم نگاهش

  ؟ خوبي.  شدم مرخص امروز من.  آراد سالم -

 .  كردم پاك.  نبود خوب اينم نه

 .  خونه برگشتم من.  سالم آراد -

 مدوست يه با كردن رفتار درست راه چرا.  كوبیدم تخت روی عصبي و گوشي.  نبود خوب اينم نه

  ؟ نبودم بلد

.  تمدوخ چشم گوشي ی صفحه به خیره باور نا نگاهي با.  شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ صدای

 رفت هم تو اخمام.  بود ناشناس ی شماره.  كردم باز و اس ام اس و گذاشتم صفحه روی و دستم

 : بود نوشته. 

  ؟ نداری كه خاصي مشكل ؟ خوبه حالت -

 : نوشتم براش ؟ بود كي ديگه اين

  ؟ شما -

 : نوشت كه نكشید طول چیزی.  موندم منتظر.  زدم و ارسال

 .  مكن كمكت میشم خوشحال.  بزن زنگ بهم اومد پیش مشكلي يا داشتي كاری اگه!  حسامم -
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 ومهمعل خوب!  بودم خر چقدر.  زدم پیشونیم به دستي ؟ بود آورده كجا از و شمارم.  شدم دستپاچه

 : نوشتم براش!  پزشكیم ی پرونده توی

 . . .  حتما. . .  حسام مرسي -

 : نوشتم برداشتم و گوشي دوباره.  كردم فكر.  انداختم تخت روی دوباره و گوشي.  زدم و ارسال

 بگیر ازم خبر يه بودی بیكار وقت هر.  شدم مرخص زندان اون از باالخره من!  پاركي مرد سالم -

 !  دارم احتیاج كمكت به. 

 و لكامپ.  كردم ارسال براش و گشتم آراد اسم دنبال مخاطبینم لیست توی كنم فكر اينكه بدون

 !  بودم كرده خنثي بمب انگار.  كشیدم آسودگي سر از نفسي و بستم

 : گفت و شد اتاق وارد هیوا لحظه همون

 تو بعد هببین تورو كه اومده حاال تا موقع اون از كیوان زشته.  پايین بیا پاشو! ؟ ولويي هنوز كه تو -

 !  اتاقت تو نشستي

 ؟ اومد كي كیوان -

 .  اومده تازه -

 : گفتم هیوا به رو.  تخت روی افتاد دستم از گوشیم.  كرد بلندم تخت روی از و گرفت و دستام

 .  اينو میگم بهش میرم االن.  كیوان بیچاره.  غرويي غر تو چقدر -

 .  میكني بیجا تو -

  خنديدم

 .  میگم بهش كه میبیني حاال -

 اينكه به.  نكنم فكر فرستادم آراد برای كه اسي ام اس به كردم سعي.  بیرون اومديم اتاق از

 !  نه يا بوده درست كارم میفهمیدم میومد كه جوابش باالخره.  بود درست كارم چقدر

 

****** 
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 : گفت مصنوعیش لبخند همون با عمه.  گرفت عمه جلوی و چای سیني هیوا

 .  خورديم چي همه خونه تو االن.  ببینیم و خودتون اومديم.  دخترم بشین بیا جون هیوا -

 پايین و سرم.  نشست بانو ماه و من بین و گردوند و چای سیني عمه حرف به توجه بي هیوا

 هب اعتماد ديگه آدمای مقابل در هنوزم كه میفهمیدم حاال.  نشه معلوم صورتم كه بودم انداخته

 انوادهخ با كه چند هر.  نترسم صورتم از و بگیرم باال و سرم راحت خیال با تا نداشتم كافي نفس

 همینطور و بودن نگرفته خبری ازم كه مدت اين توی ولي بودم راحت خیلي روزی يه عمه ی

 .  باهاشون میكردم غريبگي احساس حسابي عمه بد رفتارای

 : اومد حرف به دوباره عمه

 .  شده چجوری صورتت ببینم میخوام.  عمه كنار بزن و موهات.  جون هورام -

 و ردك میوني در پا مهبد.  بود برگشته من سمت به سرشون پايیدم رو همه چشمي زير زده خجالت

 : گفت

 !  نباشه راحت هورام شايد!  مامان -

 : گفت بالفاصله مهسا

  ؟ االن داره درد -

 : گفتم ضعیف صدايي با

 .  خوبه حالم.  ندارم درد االن نه -

 : گفت دوباره عمه

 ! نشديا عوض زيادم میبینم من كه فاصله اين از ولي.  شكر خدارو خب -

 : گفت بابا.  میكردم بارش چیزی يه میخواست دلم

 ملع سری يه البته ؟ نكرده تغییر میگي چجوری.  نیست چروك و تیره ديگه صورتش پوست -

 .  بیمارستان بره دوباره بايد ديگه ماه 2.  داره راه خیلي هنوز.  داره هم ترمیمي

 : نبود جذاب براش من صورت بحث انگار.  كشید مهبد رفتن طرف به و بحث و داد تكون سر عمه
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  ؟ اصفهانه عازم فردا منم مهبد كه فهمیدی داداش راستي -

 : گفت هیوا داد تكون سر بابا

  ؟ بكني دل اينجا از میاد دلت شدی؟ رفتني جدی جدی مهبد -

 : گفت و آورد لب روی به لبخندی مهبد

 ای چاره ولي.  بريم اينجا از نمیخواد دلمون پوپك نه من نه.  تقصیرم بي من.  كاره خاطر به -

 .  نیست

 : گفت بابا

  ؟ پس میشه چي عروسي و عقد تكلیف ولي.  جون دايي باشي موفق هستي جايي هر -

 : گفت و وسط پريد دوباره عمه بزنه حرفي خواست مهبد تا

 عروسیشون فقط.  كردن كه عقد.  نمیخوايم جشن میگه.  ناراحتم چیزا همین از منم داداش -

 .  ببینم و پسرم تنها عروسي میخواست دلم.  بود مونده

 : گفت مهبد

  ؟ شد شروع من مادر -

 : گفت بابا به رو بعد

 بد.  خودم به بده و پولش خب بگیری جشن بدی میخوای پول همه اين میگم بهش دارم دايي -

 .  میشه ای سرمايه يه خودش! ؟ میگم

 ؟ بشه گرفته جشن حتما كه اصراريه چه.  خواهر میگه راست مهبد -

 : گفت و گرفت بابا از قهر حالت به و صورتش عمه

 .  میزني اينو حرف كه شمام داداش -

 .  میخنديديم عمه شدن خیط به زيركي زير هیوا و من

.  نرفت كیوان و هیوا بعدشم بالفاصله.  برن دادن رضايت عمه ی خانواده باالخره كه بود 15 ساعت

 رادآ برای كه اسي ام اس و گوشیم ياد تازه.  كردم حركت اتاقم سمت به منم و گفتم بخیر شب
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.  ودب تخت روی هنوزم گوشیم.  بود رفته يادم پاك.  كردم تر تند و قدمام.  افتادم بودم فرستاده

 : بود نوشته آراد كردم باز و اولي.  داشتم اس ام اس تا 6.  برداشتمش

 میرسم خدمت فرصت اولین در!  خودتي كه فحشه اگه! ؟ جونوريه چه ديگه اين! ؟ پاركي مرد -

 .  مردم به كردن كمك برای میمیره آراد.  بانو

 : كردم باز رو دومي.  نشست لبم روی لبخندی

  ؟ بیدار يا خوابي! ؟ بانو -

 : نوشتم براش! ؟ قديم آراد همون بود شده دوباره

 !  خودتي.  نیست جونور پاركي مرد.  نبود گوشیم به حواسم داشتیم مهمون شرمنده -

 فكر كه چي هر.  میكشید سوت هنوزم عمه حرفای از داشت سرم.  كشیدم دراز تختم روی

 : دوباره اومد برام اس ام اس!  نشدم عمه عروس كه كرد لطف بهم خدا میديدم میكردم

  ؟ االن بیكاری -

 : نوشتم براش متعجب

  ؟ مگه چطور.  آره -

 : داد جواب كه نكشید طول چیزی

 .  بنداز اتاقت ی پنجره به نگاه يه -

 كنار صورتم روی از و موهام.  میومد شديدی باد.  كردم باز رو پنجره.  شدم بلند جا از تعجب با

.  ردمیك نگاه رو باال و بود وايساده ماشینش كنار آراد نمیشد باورم دوختم پايین و نگاهم و زدم

 هاينك از قبل كردم وصل و تماس.  انداختم اش صفحه به نگاهي.  خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 : گفت بگم چیزی

 .  پايین بیا -

 : گفتم و خنديدم

 ! ؟ شب موقع اين ؟ شدی ديوونه -
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 : گفت.  بود مهربون صداش ولي بود جدی

 .  كنم مكتك میخوام پايین بیا ؟ میخوای كمك نگفتي مگه.  پايین بیا ؟ چشه شب موقع اين مگه -

 ؟ گرفته ازمون و روز خدا مگه -

 .  درگیرم همش روزا من -

 .  نمیام االن من -

 .  خطرم بي من پايین بیا.  نمیخورمت نترس -

 : گفتم خنديدم

 .  میدونم -

 اداعتم بهش بازم بايد.  بود نكرده كاری.  بودم تنها باهاش ويال تو شبم اون ؟ میدونستم واقعا

 : گفتم.  بزنم حرف باهاش میخواست دلم! ؟ میكردم

 .  كن صبر لحظه چند -

 لندب دامن.  كردم سرم و مشكیم شال.  بستم رو پنجره.  اتاق تو برگشتم و كردم قطع و گوشي

.  بیرون اومدم اتاقم از لرزون و ترسون دست به گوشي.  بود تنم مشكي بلند آستین بلوز و مشكي

 كدوم داری شب موقع اين میپرسید يكي يهو اگه!  بود زده سرم به يهو.  بودم شده خل انگار

 صدايي و بود تاريك جا همه.  انداختم اطراف به نگاهي.  بدم كه نداشتم جوابي واقعا میری گوری

 در روی از و كلید.  اومدم پايین آروم ها پله از.  شد راحت خیالم.  نمیومد پايین ی طبقه از هم

 و ذاشتمگ سینم روی و دستم رسیدم كه در پشت.  بیرون زدم خونه از تر تند قدمايي با و برداشتم

 مرمع تو حاال تا! ؟ كارا اين به چه و من.  كنم آروم و قلبم ضربان عمیق نفس تا چند با كردم سعي

 !  بودم نكرده كارا اين از

 گفت كرد باز رو جلو در و برداشت ماشین از و اش تكیه آراد.  رفتم بیرون و كردم باز رو ورودی در

: 

 .  بانو باال بپر -

 : گفتم تعجب با كرد روشن و ماشین.  فرمون پشت نشست اونم.  شدم ماشین سوار خندون
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  ؟ بری میخوای كجا -

 .  برم نمیخوام خاصي جای.  تر جلو میرم يكم ؟ كه پنجرتون زير وايسم نداری توقع -

 توی انگار.  صندلي به چسبیدم.  بودم زده هیجان بودم كرده كه كاری از هنوزم.  دادم تكون سر

 كه بودم داده خرج به شجاعت انقدر كه بودم من نمیشد باورم.  میكردم پرواز داشتم خیال

 !  بودم زده بیرون خونه از شب11 - 5::15ساعت

 

 يه توی پیچید و رفت جلوتر يكم آراد.  بود رو به رو به نگاهم.  شد كنده جاش از سرعت با ماشین

 : گفتم و سمتش برگشتم.  بودم اومده خودم به تازه.  داشت نگه و ماشین و كوچه

  ؟ میكردی چیكار اينجا تو راستي -

 تمگف دادی جواب ديدم.  نداره چنداني ی فاصله خونتون با خونمون.  خونه میگشتم بر داشتم -

 !  خونه برم بعد كنم رساني كمك بیام

 : گفتم نشست لبم رو لبخند

 .  اومدی كه مرسي -

 ؟ شده چیزی.  نداريم هم با حرفارو اين.  بانو میكنم خواهش -

 حسابي بود كه چیزی از اونم انگار.  بود شده فعال روزا اين چقدر.  بود خستش صورت به نگاهم

 : گفتم محو همینطور.  بود گرفته فاصله

 .  نشده چیزی نه چطور؟ -

 : گفت خنده با و داد تكون چشمم جلوی و دستش.  میزنم گیج فهمید انگار

 ! ؟ میخواستي كمك هیچي واسه پس! ؟ يَمَني در يا ؟ مني با!  بانو هي -

 : گفتم لبام رو نشست محوی لبخند و انداختم پايین و سرم.  اومدم خودم به

 .  نبود حواسم ببخشید -

 .  نفهمیدم و بود كجا حواست ولي.  فهمیدم كه اونو -
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 : گفتم خنديدم.  میكرد نگاهم شیطون و بود انداخته باال و ابروش يه.  كردم نگاهش

 .  میاد نظر به پلید خیلي قیافت.  نكن نگاه اينجوری -

 !  اينجوريه نگاهم -

 : گفت و گذاشت من صندلي پشت و دستش.  شد تر مهربون نگاهش.  شد تر بلند خندم

 .  میكنم گوش.  بانو بگو -

 : گفتم.  شد رنگ كم لبخند يه به تبديل خندم

 ؟ ای خسته خیلي -

 ! ؟ میكنه هم خسته و آدم نشیني میز پشت مگه بابا نه -

 زتا زديم حرف هم با بیمارستان تو كه موضوع همون مورد در میخواستم راستش!  ديگه نه البد -

 .  بخوام نظر

 : گفت و كرد فكر يكم.  پايین انداختم و سرم

 و كدومشون.  زديم بیمارستان تو همش و حرفامون كل ما شكر خدارو ؟ بیمارستان تو موضوع -

 ؟ میگي

 : گفتم و كردم مصنوعي اخمي.  آوردم باال و سرم

 .  گفتم بهت همه از آخر كه موضوعي همون.  رفت يادت زوديا اين به -

 : گفت و كرد ريز و چشماش يكم.  كنم تكرار براش دوباره میكشیدم خجالت

 ؟ میگي رو اينا و حسام جريانات -

 : گفتم دستپاچه.  هم تو میرفت داشت اخماش دوباره.  كردم نگاهش

 ؟ زدم بدی حرف -

 چند برای و نگاهش و برداشت من صندلي پشت از و دستش.  داد تكون نه عالمت به و سرش

 : گفت جدی بعد و دوخت پنجره به لحظه

  ؟ زدی حرف باهاش ؟ شد باز دهنش قفل باالخره ؟ شد چي ؟ خب -
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 : گفتم میشد شنیده زور به كه صدايي با

 .  زديم حرف هم با بودم بستری بیمارستان تو كه آخر شب همون.  آره -

 : گفت.  چرخوند من سمت به و نگاهش

  آخرش؟ شد چي -

 : گفتم انداختم باال و هام شونه

 .  كني كمكم تو میخوام.  نمیدونم -

 : گفت و كشید عمیق نفس

 ؟ بگم میتونم چي من.  توئه زندگي اين.  خودتي مهم ؟ چیكارم من -

 .  دوستته اون.  میشناسي بیشتر و حسام تو -

 : كرد تكرار خودش با لب زير

 ! ؟ دوست -

 : گفتم.  میكرد سیر ديگه جای يه انگار

 ؟ منه به حواست ؟ شد چي -

 : گفت.  برگشت حال زمان به دوباره نگاهش

 ودهب كتاباش و درس تو سرش همیشه.  خوبیه ی بچه حسام اينكه جز بگم میتونم چي من.  آره -

  ؟ بگم چي ديگه.  جديه.  كوشه سخت!  نكرده هم شیطوني عمرش تو. 

  ؟ میخوره دردم چه به اينا -

 .  خودته با آخر و اول حرف ببین.  بشناسیش بیشتر میتوني خب -

 .  بشناسه بیشتر و اخالقم میخواد گفت اون -

 : گفت لبي زير دوباره و زد پوزخندی

 ! ؟ مهمه خودشم شناخت كه فهمید باالخره!  عجب چه -
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 : گفتم تعجب با

 ؟ گفتي چي -

 .  كنه پیدا شناخت ازت كه مهمه خیلي خوب میگم!  هیچي -

 : گفتم نیاوردم خودم روی به ولي شنیدم ديگه چیز يه كردم حس

 .  خب آره -

  ؟ گفتي چي تو -

 .  روش كن فكر گفت!  هیچي -

 .  داد تكون سر

 .  نكن فكر زياد بهش.  میشه راحت برات گیری تصمیم بگذره كه زمان -

 آراد.  بپرم جا از ترس با شد باعث موبايلم اس ام اس زنگ كه بزنم ای ديگه حرف خواستم

 : گفت و انداخت باال و ابروش

 .  نمیكننا ولت شبم موقع اين طرفدارات بانو -

 : گفتم لبي زير حسام اسم ديدن با و كردم باز و اس ام اس.  خنديدم

 . حسامه -

 : گفت تمسخر پر لحني با آراد

 .  نگرانشم!  ها افتاده خوراك و خواب از دكترمون -

 : خوندم و اس ام اس آراد حرف به توجه بي

 هك جايیم تا.  كني استفاده مرتب و دادم صورتت برای كه پمادايي كه كنم آوری ياد خواستم -

 .  بخیر شب.  هورام باش خودت مواظب حسابي.  نگیری قرار آفتاب نور زير ممكنه

 .  بردارم گوشي روی از و نگاهم شد باعث آراد صدای

 ؟ گفت خاصي چیز ؟ شد چي -
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 . باشم پوستم مواظب كه بود كرده سفارش فقط نه -

 : گفت و زد نیشخندی آراد

 !  بسوزه عاشقي پدر -

 : كردم اخم

 نگفت.  عالقمنده بهم گفت اون ضمن در.  دكترمه فقط!  نیست من عاشق اون.  نشو لوس -

 !  میكني فكر بهش داری كه ای ديگه چیز هر يا داره دوستم

 .  میكنم بیني پیش رو آينده دارم.  نمیكنم فكر چیزی به من -

 : گفتم.  بود 5::11 انداختم گوشیم ساعت به نگاهي

 .  خونه برو.  ای خسته توام.  خونه برم بهتره -

 : گفت و كرد روشن و ماشین دوباره.  داد تكون سر

 .  كنین امر شما چي هر.  بانو باشه -

 نظر به تر جدی و بود رفته هم تو اخماش.  بود شده تر آروم.  نبود شنگول و شاد اول مثل ديگه

 : گفتم آروم صدای به و شدم پیاده.  داشت نگه خونمون جلوی و زد دور.  میرسید

 .  خداحافظ -

 .  بانو هي -

 : گفت و كرد نگاهم.  سمتش برگشتم

  ؟ میخوای كمك هم فردا -

 : گفتم و خنديدم بود شده شیطون چشماش دوباره.  كردم نگاهش گنگ

 .  شايد.  نمیدونم -

 .  كن خبرم.  داری كه و شمارم خواستي كمك.  اطرافم و دور همین 15 ساعت شب فردا من -

 شدن كشیده صدای بعد لحظه چند.  خونه تو برم تا وايساد.  شدم دور ازش و دادم تكون سر

 يكس كه كردم خدا خدا.  زد چنگ دلم به استرس دوباره.  شنیدم آسفالت روی و ماشینش چرخای
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 و بود تاريك هنوز جا همه.  شدم خونه وارد و چرخوندم در قفل تو و كلید آروم.  باشه نشده بیدار

 قريبات.  باال رفتم ها پله از و گرفتم و اتاقم مسیر لرزون قدمای با.  كشیدم عمیق نفس.  ساكت

 .  برداشتم سرم روی از و شالم و كشیدم عمیقي نفس.  كردم پرت اتاق تو و خودم

 روی ميك.  زدم بدنم و صورتم به و بود كرده تجويز دكتر كه پمادايي و رفتم آرايشم میز سمت به

 و من داشت دوست يعني.  كردم فكر بیشتر ؟ میخوام كمك هم فردا گفت آراد چرا.  نشستم تختم

 ! ؟ ببینه

.  آرومم خیلي كردم حس.  كشیدم دراز تختم توی و زدم كنار رو پتو.  انداختم باال و هام شونه

 .  برد خوابم زود خیلي و نشست لبم روی لبخندی

****** 

 هب بندازم گوشي به نگاهي اينكه بدون! ؟ صبح وقت اين بود كي محل بي خروس اين.  نه وای

 هم وت و اخمام.  میشنیدم و گوشیم زنگ صدای هنوزم.  كشیدم سرم روی رو پتو و خوابیدم پهلو

 یگفتمم بیراه و بد بود خط پشت كه كسي اون به دلم توی.  گذاشتم گوشم روی و دستم و كشیدم

 . 

 مداشت.  كردم باز اخمامم و زدم كنار سرم روی از رو پتو.  شد قطع گوشي صداش گذشت كه يكم

 .  اومد در صدا به دوباره گوشي زنگ كه میشدم خواب غرق

 !  ايه مالحظه بي آدم كدوم نیست معلوم.  اَه -

 باز چشمام . برداشتمش.  گشتم گوشیم دنبال تختم كنار عسلي روی كنم باز و چشمم اينكه بدون

 : گفتم آلود خواب صدای با.  كردم برقرار و تماس سريع.  كیه ببینم كه نمیشد

 ؟ بله -

 : گفت خط طرف اون از مردی مكث يكم با

 ! ؟ بودی خواب -

 : گفتم نشناختم و صداش

 ؟ شما -
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 .  حسامم ؟ نشناختي -

 : گفتم.  كنم باز ممكن حد آخرين تا و چشمام تا بود كافي اسم همین انگار

 ! ؟ حسام -

  ؟ شناختي آره -

 : گفتم و نشستم جام سر دستپاچه

 !  نشناختم ببخشید -

 : گفت بود خندون صداش

 .  كردم بیدار خواب از ظهر لنگ تورو من كه ببخش تو -

 : گفتم!  بودم خوابیده چقدر!  گرفتم دندون به و لبم.  بود 1 دوختم ساعت به و نگاهم

 .  میومد خوابم خیلي -

  ؟ خوبي.  بپرسم و حالت زدم زنگ!  بود معلوم -

 .  ممنون.  بله -

  ؟ رسید دستت به اسم ام اس ديشب -

  چطور؟.  بله -

 !  باشه رسیده دستت به كردم شك.  نیومد ازت جوابي آخه -

 : فتمگ.  بود رفته يادم و دكتر اس ام اس تقريبا خونه اومدم وقتي.  زدم پیشونیم به آروم دونه يه

 .  كردم استفاده هم رو پمادا اتفاقا. . .  و اس ام اس ديدم -

 : گفت!  ندادم و جوابش چرا نپرسه ديگه كه بپیچونم رو موضوع حرف اين با كردم سعي

 بیای گها البته. . .  كنم معاينت مطب بیای میتوني اصال يا.  بزن زنگ داشتي مشكلي اگه.  خوبه -

 . . .  بهتره مطب

 .  حتما.  چشم -
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 .  معاينه برای.  مطب بیای بايد حتما ديگه ی هفته دو.  نره يادت راستي -

 .  گفته بهم هیوا.  میدونم -

 .  خوبه -

 به دوباره.  بودم شده معذب سكوت اين از.  نداشتیم حرفي كدوم هیچ.  شد سكوت لحظه چند

 : اومد حرف

 .  بپرسم و حالت میخواستم فقط.  كن استراحت.  نمیشم مزاحمت -

 .  مرسي -

 .  خداحافظ.  خب -

 .  خداحافظ -

 ارهدوب.  دادم بیرون و بودم كرده حبس سینه توی مدت تمام كه رو نفسي كردم قطع كه و گوشي

 بش آراد به شب!  بودم كرده پیدا زندگي عجب.  شدم خیره دستم توی گوشي به و كشیدم دراز

 !  حسام به صبح و میگم بخیر

 از.  بود دهدا لم تلويزيون جلوی بانو ماه.  رفتم پايین ها پله از.  شدم بلند تختم تو از و كردم پوفي

 : گفتم و گذشتم كنارش

 .  بخیر صبح -

 : گفت و دوخت من به و نگاهش

 هك بودی خیز سحر تو ؟ خورده اون ی تنه به تنت ؟ هیوا شدی! ؟ بود كجا صبح.  ظهره لنگ مادر -

 .  میشي بیدار ظهر لنگ حاال توام

 .  بودم خسته بانو ماه ببخشید -

 دست هي.  بود خريده تازه نون صبح بابات.  نمیخوابن كه 1 تا ديگه.  باشي خسته چقدرم هر -

.  یستن بشو بیدار خانوم نخیر ديد كار سر بره بعد بخوره صبحانه باهات شي بیدار تو كرد دست

 .  رفت و خورد چیزی يه هولي هول هم خدا بنده اون

 : گفتم و شدم آشپزخونه وارد
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 .  میشم بیدار زود فردا از -

 ودمخ برای شیر لیوان يه!  كرد كاريش هیچ نمیشد ديگه میفتاد كه زدن غر ی دنده روی بانو ماه

 تو یرش لیوان به چشمش.  نشستم روش به رو راحتي روی.  بانو ماه پیش برگشتم دوباره و ريختم

 : گفت افتاد دستم

 .  بخور صبحانه حسابي و درست بشین الاقل ؟ همین فقط -

 .  میخورم ناهار يهو شه حاضر ناهار میمونم منتظر -

 : گفت رفت هم تو قیافش

 !  نیست جا به هیچیشون.  بگه چي زمونه دوره اين جوونای به میمونه آدم خدا به -

 و ترس باالخره.  بودم دل دو بزنم میخواستم كه حرفي برای.  میكردم نگاه بانو ماه به مشكوك

 : گفتم.  كنم رفتار عادی كردم سعي و گذاشتم كنار

  ؟ خوابیدين كي شما ديشب بانو ماه راستي -

 : گفت برداره تلويزيون از نگاه اينكه بدون بانو ماه

  ؟ مادر چطور -

 .  بدونم میخوام.  همینجوری -

 .  خوابیدم رفتم و كردم جور و جمع يكم اتاقت رفتي تو اينكه از بعد -

 ؟ خوابید كي بابا -

 : گفت كرد نگاهم بار اين

  ؟ شدی بگیر آمار!  وا -

  ؟ بده سوالم.  خب بدونم میخوام -

 !  داره بو همچین ولي.  نیست كه بد.  واال نه -

 ! ندين جواب اصال باشه -

 : گفت بانو ماه.  برگردوندم تلويزيون سمت به و روم
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 .  بخوابه باال رفت تو از بعد باباتم.  میشي ناراحت چرا مادر خب -

 برخ با من ديشب رفتن بیرون از كسي كه بود معلوم بانو ماه رفتارای از.  كشیدم راحتي نفس

 . نشده

 رو اهوي ی حوصله منم.  نبود آراد از خبری ديگه كه اينترنت تو.  بكنم نداشتم كاری هیچ عصر تا

 مدآ و رفت تو ها پله بین همش و بودم كالفه.  بودم شده خسته خوندنم كتاب از.  نداشتم ديگه

 ماه نارك منم.  داره مهمون بود گفته.  پیشم بیاد بودم خواسته و بودم زده زنگ هیوا به بار دو.  بودم

 بد ودنب خونه از بیرون مدت اين انگار.  بگذرونم وقت نوعي به میكردم سعي و بودم نشسته بانو

 همش.  نمیكردم جدا خودم از لحظه يه و گوشیم.  قرارم بي چرا نمیدونستم!  بود كرده عادتم

 يه.  شدم بدتر خونه اومد بابا كه هم وقتي!  جفتش از دريغ ولي.  بودم زنگ يا اس ام اس منتظر

 بخندل همون با و نشوند خودش كنار و من.  كالفم فهمید بابا.  بگیرم الكي ی بهانه میخواست دلم

 : گفت آخر و كرد نگاهم مهربونش

  ؟ شده اينجوری امروز چرا من دختر گل اين -

 .  رفته سر حوصلم صبح از همش.  بابا نمیدونم -

 : گفت غر غر با بانو ماه

 .  خورده و من مغز -

 : گفت و خنديد بابا

  ؟ نبودی اينجوری قبال كه تو ؟ شده چي -

 .  كالفم ولي.  خودمم نمیدونم -

 ؟ بیرون بريم شام میخوای -

 ! ؟ رستوران -

 : گفت خوند نگاهم تو و وحشت بابا انگار

 ؟ داره اشكالي چه مگه.  آره -

 . . .  نداره كه اشكال -
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!  كنم شركت مختلف آدمای از بزرگي جمع يه توی كه بودم نشده قوی انقدر هنوز.  خوردم و حرفم

 : گفت بابا

  ؟ میكني فكر صورتت به داری هنوزم تو -

 : گفت.  خوند و فكرم ته تا سكوتم با انگار.  انداختم پايین و سرم

 . شده دست يه پوستت رنگ االن.  دادی انجام و عمل كه تو ؟ میترسي چي از ديگه جون بابا -

 مونده روش كه ناهمواريايي اين و عمل جای كه بشه انجام ترمیمي عمل پوستت رو بايد فقط

 ؟ خودتي تو هنوز چرا.  میگیره خودش به عادی حالت صورتت كامال ديگه اونجوری.  بشه برطرف

  ؟ بیرون بیای خونه از نیستي حاضر چرا

 با میتونم چجوری من.  هست صورتم روی ناهمواری كلي و عمل جای هنوز خودتون قول به بابا -

  ؟ بشم ظاهر جايي قیافه اين

 : گفت و كشید نفسي بابا

 بايد فقط خرداد و ارديبهشت تا.  نمونده چیزی ترمیمیتم عمل تا.  رستوران نمیريم.  خب خیلي -

 .  كني صبر

 روی لحظه هر نگاهم بود 2 ساعت.  بچینیم و شام میز تا رفتم بانو ماه كمك به و دادم تكون سر

 بماند.  مشد بلند میز پشت از و خوردم میلي بي با و شام.  نبود خبری هیچ ولي میخورد سُر گوشیم

 امپ روی و گوشیم.  نشستم تلويزيون جلوی!  خوردم كم چرا كه كرد غرغر سرم بانو ماه چقدر كه

 چیزی . میده نشون داره چي نمیدونستم حتي.  بدوزم تلويزيون به و چشمم كردم سعي و گذاشتم

 من ليو بود دوخته چشم تلويزيون به هیجان با بابا.  نشست كنارم و اومد هم بابا كه نكشید طول

 پذيرايیمون ی گوشه كه بزرگي ساعت روی و چرخید چشمام.  بود گوشیم به نگاهم زيركي زير

 نزديك 15 عدد به چي هر.  داشتم هیجان.  كشیدم عمیقي نفس.  بود 9 انداختم نگاه داشت قرار

 .  میشد بیشتر تپشش منم قلب میشد تر

 : گفتم و كردم نگاه بهش.  كشید ای خمیازه بابا

  ؟ میاد خوابتون -

 .  شدم خسته حسابي امروز.  شدم بیدار زود صبح.  آره -
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 : گفت و شد بلند جاش از بعد

 آشپزخونه از.  رفت اتاقش سمت به و گفت بخیر شب.  نمیشه باز چشمام.  بخوابم میرم من -

 : گفتم و رفتم سمت اون به میومد صدا و سر صدای

 .  میكنم جمع اينجارو من بخواب برو.  ای خسته تو بانو ماه -

 .  همش ظرفه تیكه تا چند مادر نه -

 : گفتم و اتاق سمت دادم هلش

 .  میدم انجامش من -

 .  ببیني خیر -

 .  مكن نگاه ساعت به كمتر میشد باعث كار اين حداقل.  شدم كار به دست منم و اتاقش تو رفت

 سمتش به سريع.  پیچید آشپزخونه توی اس ام اس صدای.  شستم هم رو ظرف تیكه آخرين

 ام اس باالی كه آراد اسم به نگاهي هیجان با.  برداشتم و گوشي و كردم خشك و دستم.  رفتم

 : كردم بود افتاده اس

 يكس ببینم میخواستم.  میزنم اس ام اس بهتون دوستان و آراد گری امداد از.  بانو بخیر شب -

 ! ؟ خوابمون پِيِ خونه بريم ما يا هست ياريمون نیازمند اونجا

 .  نوشتم براش.  گرفت خندم

 ! ؟ اينجا میرسي كي.  سالم -

 : اومد جواب.  رفتم اتاقم سمت به سريع.  زدم و ارسال

 .  اونجام ديگه ی دقیقه 0 بانو باش حاضر.  كردن كمك واسه میمیرم من اصال -

.  رفتم واهی سابق اتاق سمت به و كردم سرم و مشكیم شال.  مشكي بلوز با.  بود پام سفید شلوار

 چروك ديگه.  انداختم صورتم به نگاهي.  كردم مرتب سرم روی و شال.  وايسادم آينه جلوی

 خوبي حس.  میشد دست يه ترمیمي جراحي با بايد فقط.  بود سفید و شفاف پوستش.  نبود خورده

 تمداش دوست چقدر.  انداختم لباسام به نگاهي.  كرد باز هم از و لبام اختیار بي لبخندی.  داشتم

 .  میخريدم خودم برای لباس دست چند میرفتم
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 " ؟ كنن شیك كي واسه میخوان خانوم! ؟ اومده در طرف كدوم از آفتاب!  اوهو "

 ! ؟ ندارم دل خودم ؟ باشه كسي برای بايد حتما مگه

 .  نمیكردی ناپرهیزيا اين از قبال "

 !  نداره كردن بحث ی حوصله بسه

 : كردم بازش سريع.  اومد برام اس ام اس.  كردم خفه و سرم توی صدای

 ! بیارين تشريف بانو -

 ليو بود كمتر ديشب از استرسم!  نكنم تولید صدا و سر بود حواسم و بیرون اومدم هیوا اتاق از

 .  بودم مواظب حسابي بازم

 .  بیرون زدم خونه از و برداشتم و كلید

 

 : گفت كرد باز برام و در و گرفت ماشین از لبخند با و اش تكیه ديشب مثل ديدنم با آراد

 .  خانوم هورام میشه عرض سالم -

 : گفتم لبخند با

 .  سالم -

 آراد.  بود ديشب عین كارا ی همه.  شد سوار سريع خودشم و بست و در.  شدم ماشین سوار

 . وايساد بود كرده پارك ديشب كه جايي درست و جلوتر رفت و آورد در حركت به و ماشین دوباره

 : گفت و كرد نگاهم

  ؟ خوبي امروز خوب -

  ؟ خوبي تو.  ممنون.  خوبم -

  ؟ مراده وفق بر اوضاع.  بانو میره و میاد نفسه ای -

 : گفت.  زد لبخند.  دادم تكون سر

 ! ؟ نشدن نگران دكتر آقای امروز -
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 ؟ نیست دوستت مگه ؟ داری حسام با كشتگي پدر چه تو -

 : گفت و زد پوزخندی

 !  عالقمه روی از حرفام اين!  جونیمه جون رفیق.  چرا -

 : گفتم و كشیدم هم تو و ابروهام

 .  نمیزنه بدی حرف يا نمیندازه تیكه موردت در يعني.  نداره مشكلي تو با اون!  معلومه -

 : گفت رفت هم تو اخماش آراد

  ؟ میزنم بد حرف موردش در من مگه -

 ديگه كردين هم با شمال تو كه دعوايي از بعد انگار.  ازش دلخوری انگار ولي.  نمیزني نه -

  ؟ آره.  باهاش بیای كنار نتونستي

 .  نیست شمال دعوای خاطر به نه -

 .  كنن رفتار هم با اينجوری بايد دوست تا دو چرا نمیفهمم من ؟ چیه پس -

 : گفت جدی ولي.  بود خندون چشماش.  كرد نگاهم

 ! ؟ كمكه قصدت ؟ امداد تیم تو اومدی توام بانو -

.  بكنم برات كاری بتونم اگه میشم خوشحال پس دوستتم من اگه.  داره اشكالي چه.  خب آره -

 .  كني كمكم طرفه يه تو فقط كه نمیشه

 .  نیكوكار بانوی آفرين -

 : گفتم غر غر با.  بود لبش روی محو لبخندی

  ؟ كردی مسخرم دوباره -

 شمارت.  میكنم خبرت خواستم كمك.  حرفت از اومد خوشم ؟ چي برای مسخره.  آراد جان به نه -

 .  دارم و

 !  كردنه مسخره كارات ی همه تو -

 : گفت و خنديد ريز آراد.  دوختم چشم كنارم ی پنجره به و كردم قالب سینم روی و دستام
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 .  كرديما گیری عجب.  نكردم مسخره آراد جون به میگم بابا ای -

 : گفتم و برگردوندم و سرم

  ؟ نكردی مسخره من جون -

 : گفت و انداخت گره هم تو و اخماش

 .  نمیاد خوشم!  نده قسم! ؟ داشتیم بانو -

 .  نمیكنه باور و دروغت و راست حرف آدم -

 .  دارم تو مثل خوبي دوست كه اومد خوشم.  خب نكردم مسخره جدی -

 : گفت و شد جدی و سرد يهو نگاهش.  كردم نگاهش

 .  بگیره ازم و دوست اين كس هیچ نمیذارم و -

 : گفتم و خنديدم

 !  خودت مال!  تحفست هم خیلي كه نه دوستت -

 ! بزنا حرف درست من دوست با خانوم.  آی آی -

 ! چشم -

 : گفت و زد محو لبخندی

  ؟ ازش نشد خبری ؟ نداد اس ؟ نزد زنگ حسام!  بال بي -

 : گفتم و بیرون دادم و نفسم

 .  پروند و من خواب از زنگش با اتفاقا.  زد زنگ صبح.  چرا -

 : گفت و شد جدی

  ؟ نهك استراحت مريض بذاره بايد ؟ زد زنگ نبايد مريض آدم به صبح كه نفهمیده هنوز دكتر اين -

 : گفتم گرفت خندم
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 من كه دوما!  باشم خواب من نمیكرد فكر.  خدا بنده زد زنگ 1 ساعت.  نبود صبح كه اوال بابا نه -

 .  خوبه حالم خیلیم.  نیستم مريض

  ؟ حاال داشت چیكار.  چي هر حاال -

 حسام به نسبت همش.  كنه محاكمش تا غلطه حسام كار كجای ببینه بود گذاشته بین ذره انگار

 : گفتم.  داشت تدافعي حالت

 رفاح اين از و برم پیشش بايد كي كه و گفت معاينم مورد در.  بپرسه و حالم میخواست.  هیچي -

 . 

 : گفت و داد تكون سر

 ؟ مطب بری بايد كي -

 .  میدونه هیوا و دقیقش تاريخ البته.  ديگه ی هفته دو -

 : گفت و گردوند پنجره سمت به و روش.  داد تكون سر

 ؟ میگي بهم و راستش بپرسم سوال يه -

 : گفتم.  بود رخش نیم به نگاهم

  ؟ بگم و راستش نبايد چرا -

 : گفت.  برگردوند سمتم به و صورتش

 .  بدی و جوابم بعد.  میگه چي دلت ببیني میخواد دلم.  نمیدونم -

 .  باشه -

 : گفت.  دوختم لباش به و منتظرم نگاه

  ؟ بشناسیش میخواد دلت يعني ؟ شي نزديك حسام به میخواد دلت تو -

 : فتگ دوباره آراد.  كردم مكث! ؟ بشناسم و حسام میخواست دلم.  شد بسته لبام سوالش اين با

 .  بديا و جوابم نمیخوام سری سر.  كن فكر خوب -

  ؟ میپرسي سوالي همچین چرا -
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 : گفت گذشت كه يكم.  نمیگفت چیزی.  كرد مكث

 .  همین.  كنم كمكت بهتر میخوام فقط -

.  دهبل خوب و كارش میدونم دكتر عنوان به فقط من.  نمیدونم حسام از چیزی من آخه.  نمیدونم -

 و حساب ی همه زد بهم بیمارستان تو حرفارو اون وقتي از اصال.  دلسوزه و مهربون خیلي میدونم

 . . .  نه يا بشناسمش میخواد دلم نمیدونم.  نمیفهممش اصال.  ريخت هم به كتابم

 : گفت و پريد حرفم بین

  ؟ چیه حست ارتباطي در باهاش اينكه از -

 . . .  ندارم بدی احساس يعني.  ندارم مشكلي من. . .  خب. . .  خب -

.  نمبز حرف داشتم كه احساسي مورد در راحت كه بود سخت برام.  میرفتم كلنجار خودم با داشتم

 دهش خیره بهم ناپذير نفوذ و جدی هنوزم آراد.  برسونم خوب و منظورم كلمات با نبودم بلد اصال

 : گفتم.  بود

.  میكشم خجالت ازش جديدا البته.  دارم عادی حس يه.  عاديم میزنم حرف باهاش وقتي -

 هم بد يول.  باشه خوب خیلي كه نه يعني.  نیست بد حسم ولي.  نه يا سوالت به داره ربط نمیدونم

 . . .  يعني.  خوبیه آدم حسام.  نیست

 ردك ساكت و میگفتم احساسم از براش داشتم هول هول و دستپاچه كه مني و اومد حرفم بین آراد

 : گفت

 . و منظورت فهمیدم.  باش آروم.  بانو باشه -

 : گفتم.  گرفت دلش يهو انگار نه يا.  میومد دلخور نظر به بیشتر! ؟ بود ناراحت كشید عمیقي نفس

  ؟ ناراحتي چیزی از تو -

 : گفت و زد تلخي لبخند

 .  بانو كنم پیدا كمكت به احتیاج منم روزا همین شايد.  نه كه معلومه -

  ؟ كمكي چه -

 : گفت و انداخت باال هاشو شونه
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 .  دارم احتیاج كمك به كه میدونم فقط.  نمیدونم هیچي فعال.  بانو نمیدونم -

 هم آراد و من نگاه.  آورد خودم به و من اس ام اس زنگ صدای.  آوردم نمي در حرفاش از سر

 ظهلح هر كردنش باز با كه بود ساعتي بمب يه توش انگار.  شد كشیده گوشیم سمت به زمان

 : مگفت و انداختم آراد به نگاهي نیم.  میكرد خودنمايي حسام اسم.  كردم بازش!  میشد منفجر

 .  حسامه -

 رشس و كرد پوفي.  میشه دگرگون حالش حسام اسم شنیدن بار هر با كه بودم شده متوجه ديگه

 : خوندم و اس ام اس.  پنجره سمت به برگردوند و

 ابجو راستي.  بخیر شبت.  میشم خوشحال من بگیری خبر ازم و باشي يادم به وقتا بعضي -

 !  بخوابي خوب!  نكنم بیدارت خواب از زود صبح میدم قول هم ديگه!  نره يادت

 : نوشتم براش

 !  حسام بخیر شب!  حتما.  چشم -

 : گفت.  برگردوندم سمتش به و سرم.  كرد روشن و ماشین آراد.  كردم ارسال براش

 !  ندارم خونه ی حوصله من ؟ خیابون تو بزنیم چرخ يكم داری حوصله -

 شنب متوجه جوری يه و بپرن خواب از بانو ماه يا بابا لحظه هر كه بودم نگران.  بود غمگین صداش

 : گفتم.  بگم نه غمگین صدای اين به نمیومد دلم ولي.  نیستم خونه كه

 .  بريم.  باشه -

 .  داد حركت و ماشین بندازه بهم نگاهي اينكه بدون آراد

 

 و نگاهم.  كنم دور خودم از و ترس و اضطراب كردم سعي.  بود 11 افتاد گوشیم ساعت به نگاهم

.  دبو آمد و رفت پر و شلوغ حسابي خیابون میكردم فكر كه چیزی خالف بر.  دوختم خیابون به

 !  نمیخوابید تهران هم شب 11 ساعت انگار
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 ربهت شايد ؟ چي از ولي.  بود ناراحت حسابي.  بود رفته فرو خودش تو.  پايیدم و آراد چشمي زير

 سامح مورد در چیزی نبايد اصال.  گرفتم دندون به و لبم.  نمیزدم حسام مورد در حرفي هیچ كه بود

 .  بگم

 دوباره . میشدم معذب داشتم كم كم.  بود ساكت هنوزم.  میذاشت سر پشت سريع و تند خیابونارو

 يه لحظه هر آراد میگفت حسام ؟ شه عوض جلدش دوباره نكنه.  افتادم جدی و غضبناك آراد ياد

  ؟ مهربونش جلد تو نره ديگه نكنه.  جوره

 به و همنگا.  بشه غرق افكارش تو میذاشتم بود بهتر شايد.  نگفتم ولي.  بگم چیزی میخواستم

 رامب بود جديد ی تجربه يه.  بودم نچرخیده خیابونا تو شب حاال تا.  دوختم خودم سمت ی پنجره

 . بود فكر تو بدجور كه آرادی با اونم.  طرفش برگردوندم و سرم دوباره!  آراد با اونم. 

 : گفتم و نیاوردم طاقت باالخره

  ؟ خوبي -

 من داوم يادش تازه انگار.  بیرون آوردمش بود كرده گیر توش كه دنیايي از صدام شنیدن با انگار

 : گفت.  نشستم كنارش درست

 .  خوبم.  آره -

 ؟ میری كجا -

 .  نباشه آدمي هیچ كه خلوت جای يه -

  ؟ كردم ناراحتت من -

 سريع و نبستشو ثانیه چند.  نمیشد باز كامل.  بود خسته انگار پلكاش.  برگشت سمتم به سرش

 : گفت كرد بازشون

 ! ؟ كرده پیدا راه كوچولوت مغز به كجا از فكر اين. . .  نه كه معلومه. . .  نه -

 .  نمیزني حرف باهام آخه -

  ؟ خوبه.  میزنم حرف باهات میخوام كه اونجايي به برسیم بذار -
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 سر پشت و ماشین تا چند.  داد گاز بیشتر.  نشست لبش روی جوني كم لبخند.  دادم تكون سر

 رو تندی بااليي سر.  كرد رد رو كوچه پس و كوچه تا چند.  شد فرعي خیابون يه وارد.  گذاشت

 هیچ حتي نه.  ماشین نه.  آدم نه.  بود خونه نه.  خلوت جای يه به رسیديم.  گذاشت سر پشت

 : گفت من به رو و كرد باز و در.  داشت نگه و ماشین.  ای جنبنده

 .  شو پیاده -

 نگه دره يه كنار و ماشین دقیقا.  میپايید رو جا همه كنجكاوانه نگاهم.  شدم پیاده ماشین از سريع

  ! میشد بد حالم فكرشم از!  دره ته بوديم رفته میكرد ترمز تر دير دقیقه يه اگه!  بود داشته

 خوشگل و شهر حسابي ها خونه چراغای.  بود پامون زير تهران انگار.  افتاد روم به رو به نگاهم

 : گفتم آراد به رو زده هیجان.  اومدم وجد به.  بود كرده

  ؟ كردی پیدا كجا از رو دنجي اين به جای.  قشنگه خیلي اينجا -

 : گفت.  گرفت نفس.  بود ها خونه چراغ به اونم نگاه

 زا.  اينجا میومديم میخواست خلوت و تنهايي دلمون وقت هر!  كرديم كشف حسام با اينجارو -

 .  دعوا به يا میشد ختم خنده به يا آخرش كه میزديم حرف انقدر.  میگفتیم چي همه

 : گفت و زد پوزخندی

 ناي لب تا و گرفتم و دستش!  شد جدی شوخي شوخي.  نه كه دعوا يعني.  شد دعوامون شب يه -

 .  میكنم پرتت گفتم الكي.  بردمش دره

 : روش نشست جون كم لبخند يه جاش به.  شد محو صورتش روی از پورخندش

 .  بود روزايي چه.  بخیر يادش.  نداری و جراتش میگفت میخنديد بود وايساده مرتیكه -

 : گفت و من سمت برگردوند و صورتش

 .  افتاد اتفاقا اين همینجا.  وايسادی تو كه همینجايي دقیقا -

  ؟ شه قديم مثل رابطتون نمیكني كاری يه چرا -

 : گفت و كشید صورتش به دستي

 .  كنیم ايجاد و قبل صمیمیت اون نمیتونیم كدوممون هیچ افتاده كه اتفاقايي با.  نمیشه ديگه -
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 : گفتم كردم نگاهش

  ؟ بده انقدر كه شده چي مگه -

 : گفت دوخت چشمام تو و نگاهش

 .  نپرس -

 .  بودين صمیمي خیلي شماها.  بدونم میخوام -

 .  كرده خیانت يكي اون به يكي كن فكر.  شده سوءاستفاده صمیمیتمون همین از كن خیال -

  ؟ شده چي نمیگي درست چرا -

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه يه

 هك خودمم و خودشه مهم!  نمیكنیم ديگه يكي پیش و دوستمون چغولي ما بانو دارين اختیار -

 .  مرگمونه چه میدونیم خوب

 : گفتم و كردم پوفي

 . نمیفهممتون.  گنگین همیشه.  بیارم در تا دو شما رفتارای از سر وقت هیچ نكنم فكر -

 : گفت خنديد مهربون

 .  بانو شو بزرگ يكم تو.  نیستیم گنگ ما -

 : گفتم.  كردم نگاهش متعجب

 ؟ بزرگتر اين از.  سالمه 62 من -

 : گفت بودم كرده تعريف براش و جوك ترين دار خنده انگار.  زد قهقهه

 .  نیست سن به كه شدن بزرگ -

 ؟ چیه منظورت پس -

 جايي يه به.  شب سیاهي به.  دورا دور اون به دوخت و نگاهش.  كرد فرو جیبش تو و دستاش

 : گفت.  آسمون توی
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 .  شدی بزرگ مرگمونه چه تا دو ما بفهمي وقتي -

 !  میپرسم ازتون خب -

 : گفت كرد نگاهم

 اهاييج يه بايد.  كني رفتار سنجیده بايد.  بفهمي خودت بايد!  چشونه بگن بهت نمیان همه خب -

 .  بدی خرج به سیاست

  ؟ میكني پیچیده و چي همه چرا -

 .  شو بزرگ زود.  بانو حرفاست اين از تر پیچیده روابط -

 : گفتم.  كردم نازك براش چشم پشت

 .  نیستم بچه من -

.  دوختم سمت همون به و نگاهم منم.  آسمون به دوخت دوباره و نگاهش.  نداد جوابي.  خنديد

 : گفتم ناخودآگاه.  بودم كرده فراموش زمانم حتي.  آرامش و بود سكوت جا همه

 .  بشه ديگه ماه 2 يهو دارم دوست.  جلو بره زمان میخواد دلم -

 : گفت سمتم برگشت

  ؟ بشي عروس قراره خدا امید به ؟ خبره چه ديگه ماه 2 -

 : گفتم خنديدم.  بود رفته باال ابروش لنگه يه.  برگشتم سمتش به

 .  داريم كم داماد فقط حاضرم من.  آره -

 : گفت شد شیطون دوباره.  زد لبخند

 !  بكشما و داماد جُرِ میتونم من بخوای -

 ی سفره پای و عروس كه اونا از.  فرارياست داماد شكل قیافت بیشتر تو.  دستت قربون! ؟ تو -

 .  میذارن جا عقد

 .  پايبندم تعهداتم به خیلي من -

 .  نداری ازدواج قصد ولي آره پايبند -
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 : گفت و شد تر عمیق لبخندش

  ؟ داری سراغ خوب دختر -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

  ؟ نداری سراغ خوب پسر تو.  نه -

 .  كن نگاه دقیق.  هست اطرافت و دور يكي ولي.  نه كه من -

 : گفتم و كردم فكر

  ؟ میگي و حسام -

 : گفت و زد تلخ لبخند.  كردم حس.  رفت وا

 .  میگم و جون دكي همون آره -

 : گفتم جا همه از خبر بي

 .  نداره نیتا اين از حسام باش مطمئن.  نه -

 : گفت دوباره.  گذشت سكوت به يكم

 .  كنیم كاری يه بیا اصال -

  ؟ كاری چه -

 !  شو ذخیره عروس بیا -

 : گفتم مشكوك پريد باال ابروم لنگه يه

 ! ؟ كوفتیه چه ديگه اين -

 : گفت.  زد قهقهه

 ديگه سال 15 تا اگه بیا.  خوب دختر من نه داری سراغ خوب پسر تو نه!  بابا نیست كوفت -

 هذخیر عروس بشو توام.  تو ی ذخیره داماد میشم من.  كنیم ازدواج هم با بوديم مجرد همینجوری

 !؟ چطوره. 
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 : گفتم بود شده خیره بهم و بود شده عمیق لبخندش اونم.  دل ته از.  خنديدم

 .  نمكیه با شوخي -

 !  پسر پیر و دختر پیر بگن بهمون كه اينه از بهتر ؟ چیه شوخي بابا ای -

 : گفتم كنم كنترل و خندم كردم سعي

 .  خوبیه پیشنهاد آره -

 ؟ قبوله پس -

 : گفت.  زدم قهقهه دوباره

 !  جديم من.  میخندی داری كه هنوز -

 .  قبوله باشه باشه -

 : گفت كه رفتم عقب قدم يه شد نزديك بهم

 .  بدم ازدواج درخواست میخوام جات سر وايسا -

 : گفتم گرفت خندم دوباره

 .  چیه بازيا مسخره اين -

 .  ببینم وايسا ؟ ناز انقدر و ذخیره عروس -

 رامب بیشتر.  نمیرفت كنار لبم روی از لبخند.  زد زانو خاكي زمین روی.  وايسادم جام سر ثابت

 : گفت و كرد نگاه بهم آراد.  بود بازی مسخره و شوخي شكل

  ؟ شي من ی ذخیره عروس حاضری.  بانو -

 : گفت كرد اخم.  خنديدم

 . نخند -

  ؟ بگم چي االن.  ببخشید ببخشید -

 .  بله بگو -
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 .  بله.  اومممممم -

 : گفت.  خنديدم دوباره من و شد بلند جاش از آراد

 .  گرفت درد زانوم.  سخته خواستگاری چقدر -

 : گفت شد خیره بودم شده سرخ خنده از كه من ی قیافه به دوباره و تكوند و شلوارش

 .  بخند داری دوست چقدر هر.  نكن و من لطیف ی روحیه مراعات اصال خدا تورو -

 : گفت و كرد ساعتش به نگاهي.  خنديد اونم.  شدم منفجر انگار حرفش اين با

 .  شد 1 ساعت بانو.  داديما دست از و ساعت حسابي -

 : گفتم اختیار بي.  بودم اومده بیرون خیال و خواب و رويا از تازه انگار.  كردم نگاهش نگراني با

 !  بابام وای -

 .  خونتون برسونمت اورژانسي بايد كه باال بپر -

 بیخیال چقدر.  بود افتاده دلم به نگراني تازه.  بود شده تر خلوت خیابونا شديم ماشین سوار سريع

 زد زترم خونه جلوی آراد.  باشه نبرده بويي من نبود از كسي كه میكردم خدا خدا.  بودم فكر بي و

 : گفت

 .  بانو بفرمايید -

 : گفت آراد كردم خداحافظي سری سر و شدم پیاده ماشینش از عجله با

 .  میفتي نكن عجله.  بانو خداحافظ -

.  شد راحت خیالم ديدم ساكت و تاريك رو جا همه وقتي.  شدم وارد و كردم باز رو خونه در سريع

.  زيدمخ نرمم و گرم پتوی زير و كردم عوض و لباسام.  رفتم اتاقم سمت به و كشیدم عمیق نفس

 شوخ و شیطون همه اين از.  بخندم ريز باعث آراد حركت ياد دوباره.  بودم خنديده امشب چقدر

 .  افتاد هم روی و شد گرم پلكام.  میداد دست بهم خوبي احساس بودنش

 

***** 
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 !  بیرون اومدی خونتون از تو عجب چه -

 .  شده سرد هوا چقدر.  تو بیام كنار برو ؟ سالمته جای اين -

 رفظ بانو ماه.  كرد گرم و دستاش و رفت شومینه سمت به سريع و شد خونه وارد هیوا.  رفتم كنار

 اين لمعمو طبق.  گوشه يه نشست و كرد بوسي رو هیوا با.  بیرون اومد آشپزخونه از دست به میوه

 .  شد مشغول و گرفت دست به و بافتنیش میل وقت چند

 : گفت و رفت بانو ماه كنار هیوا

 ؟ بانو ماه میبافي چي داری.  خوشگله چه اين وای -

 : گفت و زد لبخندی بانو ماه

 .  میبافم گردن شال هورام برای دارم -

 : گفت و كرد اخم هیوا

 !  میذاری فرق همیشه اصال ؟ چي من پس.  نكن لوس و اين انقدر بانو ماه -

 : گفت و پیچوند انگشتش دور بار چند رو كاموا متعجب بانو ماه

 گل دخترای جفتتون.  ندارين برام توفیری و فرق هیچ تا دو شما! ؟ بود كجا فرقم مادر!  وا -

 .  خودمین

 : گفتم خندون هیوا به رو

 !  حسودی از بترك -

 : گفت حرص با هیوا

 .  میخوام شاال اين از دونه يه منم اصال -

 : گفت مهربوني با بانو ماه

 .  میبافم تو برای هم يكي مادر باشه -

 میوه ظرف توی از سیب دونه يه.  نشستم مقابلش درست منم نشست مبل روی خندون هیوا

 : گفتم میزدم گاز بهش كه همینجور و برداشتم
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 بزنن سر خانوادشونم به اومدن! ؟ شدن مهربون خانوم اومده در طرف كدوم از آفتاب ؟ خبرا چه -

 . 

 : گفت و برداشت پرتقال و اومد میوه ظرف سمت به هیوا

 !  اينجام میون در روز 1 حداقل نباشم اينجا اگه روز هر من حاال خوبه -

 : گفت بانو ماه

 ؟ خوبه كیوان -

 هخون تو همش خدا به.  میبینمش زور به منم.  شده زياد كارش حسابي.  رسوند سالم.  ممنون -

 .  تنهام

 : گفت شد وارد نصیحت در از بانو ماه

 هورامم و من.  اينجا بیا پاشو گرفت دلت توام!  ديگه كنه كار بايد جوونه كه االن مادر خب -

 .  تنهايیم

 : گفت خندون هیوا

 !  بهتره كنم دق خونه تو ؟ كنم جون نوش تیكه خانوم اين از هي اينجا بیام -

 : گفتم و زدم سیبم به محكمي گاز حرص با

 !  اينجا نمیديم رات!  بخواد دلتم -

 : گفت كالفه بانو ماه.  خنديد هیوا

  ؟ شدين جنگي خروس باز -

 : گفت بود گرم بافتنیش میل به سرش كه همینجور بانو ماه.  نگفتم چیزی و زدم لبخند

  ؟ خوبه اوضاع ؟ مادر خبر چه -

 يخاص برق چشماش توی.  آورد باال و سرش و خورد و بود كنده پوست كه و پرتقالش از يكم هیوا

 : گفت.  بود

 .  هست هم خبرايي يه راستش.  خوبه كه اوضاع -
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 : گفت.  دوخت چشم هیوا به كنجكاو و كرد بلند بافتني روی از و سرش بانو ماه

 .  باشه خیر -

 .  خنديد هیوا

 !  خیره -

 : گفتم بیخیال من

 مه خبری هیچ.  آدم كنجكاوی حس تو میزنه گند میگه چیزی يه االن.  نخور و اين گول بانو ماه -

 .  مطمئنم من.  نداره

 : گفت دوباره خنديد هیوا

 .  نبود خوب زياد حالم خونه تو بود روزی چند -

 : گفت ناراحت بانو ماه

  ؟ شدم غريبه انقدر ؟ مادر نگفتي من به چیزی چرا پس -

 : گفت سريع هیوا

 .  كن گوش و تهش تا.  بانو ماه نه -

 : گفت لبخند با هیوا.  شد ساكت بانو ماه

 .  گرفتم و آزمايش جواب امروز.  دادم آزمايش و دكتر رفتم باالخره -

  ؟ خوبي ؟ شد چي مادر خوب -

 .  حاملم من كه میگفت آزمايش جواب فقط.  بانو ماه آره -

.  رفتم سمتش به و پريدم جا از جیغ با يهو بعد.  زد خشكمون بانو ماه و من لحظه چند برای اول

 .  بوسیدمش بار چند و كردم بغلش محكم

  ؟ میشم خاله دارم يعني -

 : گفت خوشحالي با بانو ماه.  خنديد هیوا
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 .  ببافم چیزی يه بچت واسه شد واجب پس -

 : گفتم زده هیجان

  ؟ گفتي كیوان به -

 . نداره حد كه بود زده هیجان انقدر.  بهش زدم زنگ.  آره -

 : گفت خندون بانو ماه

 !  شیرينه اول ی بچه.  داره حق -

 . بودم شده خوشحالي و لذت غرق.  بشه مامان روزی يه شر و شیطون هیوای نمیكردم فكر اصال

 به كوچولو عضو يه قراره كه بود جالب برام.  میخنديدم و میشدم آويزون هیوا گردن از مدام

 .  بشه اضافه خانوادمون

 : گفت میكرد باز گردنش از و دستم كه همینجور و شد عصبي من كارای دست از آخر هیوا

 .  خدا به كردی خفم.  تر عقب برو يكم.  كن ولم وای -

 : گفت بانو ماه.  بودم خندون هنوزم ولي گرفتم فاصله ازش

 ؟ ماهته چند -

 .  ماهمه 6گفت دكتر -

 .  سالمتي به -

 ماس ديدن با.  رفتم گوشي سمت به متعجب.  خورد زنگ گوشیم هیوا و بانو ماه زدن حرف میون

 : كردم وصل و تماس كنجكاوی با صفحه روی حسام

 .  سالم -

  خوبي؟.  هورام سالم -

 ؟ خوبي تو.  ممنون -

 .  ها معاينه برای مطب بیای نشي پا وقت يه.  مرسي.  خوبم منم -

 : گفتم متعجب
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 .  بیام بايد ديگه هفته دو كه اون ؟ چي برای معاينه -

  بزني؟ بهم سر يه بیای اون از غیر به نمیشه خب -

 .  ندارم هم درد.  خوبه پوستم.  ندارم مشكلي آخه -

  ؟ بزني سر بهم بیای بايد پوستت واسه فقط يعني خوب دختر -

 : گفتم شدم منظورش متوجه تازه

 !  نیام آفتاب تو گفتي خودت خب -

 : گفت خنديد حسام

 ادمی بارون داره حاال تا صبح از امروز ؟ زمستون وسط بود كجا آفتاب.  بنداز بیرون به نگاه يه -

 !  دختر

 .  نديدم و بیرون ؟ جدی -

 .  ببینمت میخواستم راستش -

 ؟ چرا! ؟ منو -

 : گفت خنديد ريز

 !  دارم مشكلي يه من فقط.  نداری كه هم مشكلي.  خوبه كه پوستت!  ندارم ای بهانه -

 : گفت و شد تر آروم صداش بعد

 .  شده تنگ برات دلم -

 اين و درسته حدسش آراد نكنه ؟ داره خیااليي و خواب حسام واقعا نكنه!  گرفت ضربان قلبم

 ! ؟ جاست به حساسیتش

 برای! ؟ حسام مثل يكي!  دكتر يه طرف از اونم! ؟ هورام برای! ؟ من برای اونم! ؟ دلتنگي احساس

 62 سن تا كه چیزی.  رويا مثل.  میموند خواب مثل.  پینست و وصله از پر صورتش كه دختری

 !  بودم نكرده تجربشم سالگي

 "! ارهد نیتي يه كه معلومه خب ؟ بشناستت بیشتر بخواد بايد چي برای خب!  خنگیا توام دختر "
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 : گفتم

 .  پیشمه هیوا االن -

  ؟ ببینمت ساعت نیم برای حتي نمیشه -

 اكج دارم میگفتم خب.  انداختم بانو ماه و هیوا به نگاهي بودم وايساده كه جايي از.  بودم دل دو

 : گفتم ولي شجاعتي چه با نمیدونم.  دادم قورت و دهنم آب!  داشتا انتظاراتي حسامم ؟ میرم

 .  ببینمت میشم خوشحال.  باشه -

 .  دنبالت میام ديگه ساعت 1 تا احتماال.  هورام مرسي -

 .  منتظرم باشه -

 .  خداحافظ -

 تمبرگش مضطرب.  بودم شده بزرگ خالف يه مرتكب انگار.  بود گوشي به خیرم نگاه.  كردم قطع

 : گفت رفتم وا صورت ديدن با هیوا.  بودن صحبت غرق هنوز.  هیوا و بانو ماه پیش

 ؟ هورام بود كي -

 هن ديگه بود موجه جورايي يه عذرش.  بود دكترم حسام خب.  نباختم و خودم ولي شدم دستپاچه

 : گفتم باشم خونسرد كردم سعي! ؟

 .  بود حسام -

 ؟ میگفت چي ؟ شده چیزی ؟ جدی -

 : گفتم.  كردم تفاوتي بي به تظاهر.  انداختم باال و هام شونه

 . دنبالم میاد گفت! . . .  خوب نشدم متوجه.  نمیدونم -

 : گفت هیوا.  میكردن نگاهم بود پريده باال شك از كه ابروهايي با بانو ماه و هیوا

 ! ؟ چي برای ؟ دنبالت -

 .  دمنش متوجه خوب.  ايناست و پوستم برای گفت!  برد كار به پزشكي اصطالحای يه نمیدونم -

 : گفت و اومد بیرون ترديد و شك حالت از هیوا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

414 

 

 .  میبردمت خودم بری بود قرار جا هر ؟ میكشه زحمت اون چرا خب.  آها -

 : گفتم سريع

 .  ببره خودش با و من میتونه گفت.  طرفیه اون مسیرش گفت آخه -

 : گفت بانو ماه

 .  داشت لطف ما به چقدر پسر اين.  ببینه خیر ايشاهلل -

 : گفت هیوا

 .  آقاست خیلي آره -

 : گفت من به رو بعد

  ؟ میاد كي نگفت -

 .  اينجاست ديگه ساعت 1.  باشم حاضر گفت.  چرا چرا -

 : گفت بانو ماه

 .  بهتره نشه معطل.  مادر شو حاضر برو پس -

 شتپ دروغای اين نمیدونستم خودمم.  كشیدم عمیقي نفس.  رفتم باال ها پله از و دادم تكون سر

 .  میگم دروغ حسام خاطر به دارم چرا نمیدونستم خودمم.  آوردم كجا از و هم سر

 پايین ها پله از آماده و حاضر.  بودم دودل نرفتن و رفتن بین هنوز.  گذشت زود خیلي ساعت 1

 : گفت ديدنم با هیوا.  اومدم

  ؟ اومد دكتر مگه -

 .  گوشیم به زد زنگ.  آره -

 .  ازش كنم تشكر من بريم هم با بیا -

 : گفتم دستپاچه

 .  میكنم تشكر طرفتون از خودم من.  نمیخواد -
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 : گفت بود شده متعجب من ی دستپاچه رفتار از كه هیوا

 .  بزنم حرف باهاش بذار ؟ دختر میكني اينجوری چرا!  وا -

 . بهتره نگیريم و وقتش.  باشه داشته عجله شايد -

 .  میام االن وايسا! ؟ میومد تو دنبال داشت عجله اگه -

 هم روی حرص با و دندونام.  بیرون بیاد باهام و كنه تنش و پالتوش تا شد رد كنارم از حرف اين با

 !  كه نمیكرد ول نمیبرد و آبروم حسام پیش و نمیكرد رو و من دروغای تا حاال.  دادم فشار

 : گفت و وايساد كنارم آماده و حاضر هیوا

 . بريم -

 : گفتم كنان غر غر

 !  هستیا گیری عجب -

 !  ادب بي -

 شلوغ ميك.  انداختم كوچه به نگاهي.  بدم هیوا به جوابي نشد مهلت.  رسیديم دكتر ماشین نزديك

 شد پیاده اهیو ديدن با دكتر.  رفتم ماشین سمت به بلند قدمای با و كشیدم صورتم تو و شالم.  بود

 كهاين و لطفش و مهربوني از داشت هیوا كه مدتي تمام.  كرد احوالپرسي و سالم باهاش متعجب و

 به اهگ گه نده سوتي بود مواظب كه مشكوك ای قیافه با حسام میكرد تشكر بود اومده من دنبال

 .  میگفت جون كم میكنم خواهش يه و میشد خیره هیوا به بعد و من

 از بعد هیوا باالخره.  نكنه برخورد حسام نگاه با نگاهم تا بودم انداخته پايین و سرم مدت تمام

 هي با!  بگیره اين از بیشتر و حسام وقت نبايد كه افتاد يادش كردن پاره تیكه تعارف كلي

 .  برگشت خونه داخل خداحافظي

 : گفتم گناهكار های بچه مثل من و كرد من به نگاهي بود پريده باال كه ابروهايي با حسام

 .  میكردم هم سر براشون چیزايي يه بايد.  نداشتم ای چاره.  میدم توضیح -

 : گفت و خنديد حسام

 .  سرده هوا.  شو سوار -
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 ماشین بخاری.  بود خوشگل ولي.  نبود بلند شاسي ماشینش آراد مثل.  شدم ماشینش سوار سريع

 نگاهش چشمي زير زياد میكردم سعي من و آورد در حركت به و ماشین حسام.  كرد گرمم حسابي

 !  بشه تنگ برام دلش بايد چرا كه میخورد چرخ سرم تو مدام.  نمیشد ولي.  نكنم

  ؟ میكني فكر چي به -

 هشرمند حالتي با.  اومدم بیرون خودم خیاالی و فكر از صداش با.  برگردوندم سمتش به و سرم

 : گفتم و انداختم پايین و سرم

 .  هیچي -

 : گفتم مكث كمي با بعد

.  نمیرم بیرون زياد من آخه.  بگم دروغي يه خونه از اومدن بیرون خاطر به شدم مجبور!  شرمنده -

 .  میكرد بد رو اوضاع میگفتم كه ای ديگه چیز هر همین برای

 : گفت و زد محوی لبخند دكتر

 هتب كه ببخشید و.  ممنون.  خیلیه خودش اومدی كه همین.  میگي چي میفهمم.  نداره اشكال -

 .  بگي دروغ من خاطر به شدی مجبور و دادم دردسر

 تسم به و سرم!  بريم كجا قراره نمیدونستم حتي من و میكرد حركت ماشین.  نگفتم چیزی

 : گفتم و برگردوندم حسام

  ؟ میريم داريم كجا -

 : گفت بعد و كرد نگاهم كوتاه لحظه چند برای حسام

 .  زد حرف و نشست بشه كه جا يه -

 .  بشینیم ماشین تو همین ؟ نريم جايي میشه -

 : گفت و دوخت بهم و نگاهش

 ؟ بدت احساسای با بیای كنار نتونستي هنوز -

 .  نرم شلوغ جاهای میدم ترجیح فعال -
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 قلبیم ی عالقه خالف بر كاری حسام بودم مطمئن.  نداشت نگه و ماشین ولي كشید عمیقي نفس

 هم اب تا میداره نگه و ماشین و میكنه پیدا خوب جای يه االن بودم مطمئن جورايي يه و نمیكنه

 اشتد نگه و ماشین حسام.  میومد تندی بارون.  دوختم كناريم ی شیشه به و نگاهم.  بزنیم حرف

 : گفت و كرد خاموش و ماشین.  برگشت سمتش به سرم. 

 ! شو پیاده -

 : گفتم كردم نگاهش اخم و تعجب با

  ؟ كجا -

 .  میزنیم حرف میشینیم اونجا.  هست خیابون طرف اون خوب شاپ كافي يه -

 : گفتم.  ريخت وجودم توی هم با ناراحتي و خشم

 .  نمیشم پیاده ماشین از گفتم كه من ؟ میگي چي -

 .  شو پیاده.  ساعت اين و االن مخصوصا.  خلوته همیشه شاپ كافي اين -

 : گفتم.  نداشت اهمیتي براش من حرف انگار

 !  برگردی میمونم منتظرت من برو تو -

 .  اينجا اومدم تو خاطر به من -

 . نمیشم پیاده ماشین از كه گفتم اول از منم -

 : گفت بود خودش مخصوص كه خاصي آرامش با.  مهربونش دكتر جلد توی رفت

 یا كننده ناراحت چیز هیچ میدم قول.  من با شو پیاده االن.  برداری قدم يه بايد.  هورام ببین -

 .  نداره وجود

  ؟ كني مجبورم میخوای -

 : گفت و رفت هم تو يكم اخماش اونم.  بود هم تو اخمام هنوز

 .  باشي اجتماع توی میخوام.  میگم خودت خاطر به ولي.  نمیكنم مجبورت -

 !  بهت بودم گفته و اين من.  برم شلوغ جای نمیخوام فعال -
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 .  هورام شي پیاده ماشین از االن میدونم صالح دكترتم من اگه -

 باز و در و ماشین ی ديگه سمت اومد.  بودم زده بهش كه حرفي به توجه بي.  شد پیاده خودش

 : گفت كرد

 .  پايین بیا -

 : گفتم و كردم و خودم تالش بار آخرين برای!  بود مهربونم ولي.  بود محكم لحنش

 .  بمونم ماشین تو میخوام -

 : فتگ محكمي نسبتا لحن با چون كنه متقاعدم تونسته بود كرده فكر من آروم لحن از انگار حسام

 .  كه نداره ترس.  هورام شو پیاده -

 تا و مانداخت پايین و سرم شدم پیاده ماشین از باالخره كنم مقاومت نتونستم اصراراش مقابل در

 ی همه.  رفتم شاپ كافي سمت به حسام كنار درست.  رفتم فرو شالم توی میشد كه جايي

 ردك اشاره میز يه به حسام.  شديم شاپ كافي وارد.  میشدن رد كنارم از كه بود مردمي به حواسم

 : گفت و

 ؟ بشینیم خوبه اونجا -

.  منشست و رفتم بود كرده اشاره بهش كه صندلیايي طرف به حرفش و حسام به توجه بدون من

 سك هر.  بوديم نشسته شاپ كافي دنج ی گوشه يه.  كردم امنیت احساس كه بود لحظه اون تازه

 و انداختم پايین و سرم.  نبود خلوت اينجا میگفت حسام كه اونقدرام و بود خودش به حواسش

 يدند با حسام.  بگردونم داشت قرار میزمون كنار كه ديواری سمت بیشتر و صورتم كردم سعي

 : گفت من العمل عكس

 .  نیست تو به حواسش كسي.  بشین راحت هورام -

 شتمدا دوست.  كنم نثارش بلدم كه بیراهي و بد هر میخواست دلم.  كنم اخم بهش میخواست دلم

 بهش جوابي.  نمیكردم قبول وقت هیچ بیام جايي همچین قراره میدونستم اگه.  خونه برگردم

 : شنیدم و صداش دوباره.  نكردم نگاهشم حتي.  ندادم

 !  میكني توجه جلب بیشتر داری اينجوری ؟ بشیني عادی لحظه چند میشه.  هورام -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

419 

 

 .  راحتم من -

 چي مگه . ببینن صورتتم فوقش.  كني رفتار طبیعي كن سعي ولي.  راحتي میدونم.  خب خیلي -

 ! ؟ میشه

 : گفت كردم نگاهش! ؟ چیه حسم نمیدونست واقعا!  میدادم توضیح ساعت يه براش بايد حاال

 .  نكن نگاه هم كسي به.  بشین صاف -

 !  راحتم كه گفتم -

 باعث میكردم حس خودم روی و سنگینیشون كه متعجبي نگاهای و حسام حرفای و اونجا جو

 .  بشم پرخاشگر و بدم دست از و آرامشم بود شده

 : گفت بعد و شد خیره بهم يكم حسام

  ؟ میخوری چي!  خب خیلي -

 .  نداره فرق -

 ودب تنش مخصوص لباس و بود وايساده ای گوشه كه مردی بعد و كرد مكث صورتم رو لحظه چند

 سامح نفهمیدم اصال.  كردم فرو ديوار تو بیشتر و خودم میزمون به مرد شدن نزديك با.  زد صدا و

 .  نشستم تر راحت يكم شد دور میزمون از مرد اون كردم حس وقتي.  داد سفارش چي

 كترد مثال ؟ بذاره فشار تحت و من نبايد كه نمیفهمید چرا! ؟ بود داده قرار موقعیت اين تو و من چرا

 ! ؟ كنه رفتار چجوری باهام بايد نمیدونست!  بود

 : شكست و سكوت حسام

 .  بود شده تنگ برات خیلي دلم -

 . پايین انداختم و سرم.  میكرد دلتنگي ابراز راحت چه.  بودم زده خجالت.  دوختم بهش و نگاهم

 : گفت دوباره

 من برای دلت تو.  نمیتونم ديگه كردم حس ولي.  كنم صبر مطب میای كه روزی تا میخواستم -

  ؟ بود نشده تنگ
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 بالدن دارم فهمید انگار.  كردم مكث! ؟ میگفتم بايد چي.  بهش شدم خیره دوباره سوالش اين با

 : گفت و خنديد.  میگردم جواب

 !  كني درگیر و خودت نمیخواد.  باش راحت.  نشده تنگ برام تو دل اينكه مثل -

 چشمي زير دوباره.  زدم بهش جوني كم لبخند!  شد ناراحت كردم حس ولي میخنديد صورتش

 : گفت دوباره حسام.  پايیدم و شاپ كافي كل

 وستد من ولي.  باشه خودخواهي شايد.  باشیم ارتباط در هم با بیشتر بعد به اين از میخواد دلم -

 یشترب بدی فرصت بهم میخوام ولي.  چیه قلبیت میل و عالقه نمیدونم.  ببینمت بیشتر دارم

 ؟ موافقي.  بشناسیم همديگرو

 ثيمك از.  مناسب جواب يه دنبال و بودم فكر غرق.  آوردن و سفارشاتمون بدم جوابي اينكه از قبل

 . گرفتم سمتش به ناخودآگاه و سرم خودم روی خیرش نگاه و كرد میزمون كنار جوون پسر كه

 یتو و شالم سريع.  شدم صورتم متوجه تازه.  خوند میشد صورتش توی از رو ناراحتي و تعجب

 : گفت عصباني نیمه لحني با كه شنیدم و حسام صدای.  كشیدم صورتم

 .  برين میتونین آقا ممنون -

 بلند جام از و گرفتم تصمیم يهو!  بود ديده رو منظره ترين ترسناك انگار.  بود وايساده هنوزم مرد

 : گفت تعجب با شد جلب من به توجهش حسام حاال.  شدم

 ؟ كجا هورام -

 و مداشت نگه صورتم روی دست با و شالم.  برگرده من سمت به نگاها همه تا بود بس كلمه همین

 . دويدم بود خیابون طرف اون كه حسام ماشین سمت به.  اومدم بیرون شاپ كافي در از سريع

 نم . نداره حس پاهام میكردم حس.  میدويدم توانم تمام با ولي كرد متوقفم ماشینا بوق بار چند

.  شد باز درا و كرد صدايي ماشین.  رسیدم ماشین به باالخره.  كردم حس صورتم تو و اشك

 سمت به داشت و بود اومده بیرون شاپ كافي از حسام.  دوختم خیابون سمت اون به و نگاهم

 كشیدن طول هم ثانیه چند شايد اتفاقا اين ی همه.  نشستم و كردم باز و در سريع.  میومد ماشین

 یتو اتفاقای به كردم سعي و گذاشتم پام روی و سرم.  كنه بد و حسم تا بود كافي همین ولي

 .  نكنم فكر شاپ كافي
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.  نمك بلند پام روی از و سرم نداشتم قصد هنوزم.  كنارم نشست حسام و شد باز راننده سمت در

 ؟ نداشتم دوستش كه میكرد مجبور كاری به منو چرا.  بودم عصباني حسام دست از

 : شنیدم و حسام وار زمزمه و آروم صدای

  ؟ خوبه حالت.  هورام -

.  كردم نگاهش و برداشتم پام روی از و سرم.  برم در ازكوره يهو تا بود كافي حرف همین انگار

 : گفتم.  میكرد خودنمايي گونم روی اشكام هنوزم.  ناراحت و بودم عصباني

 تو.  دكتری تو ؟ نمیخوام كه بدم انجام رو كاری میكني مجبورم چرا.  نیست خوب حالم نه -

 ی هخون توی بخوام من شايد.  بكني داری دوست كار هر نمیشه دلیل اين ولي.  مني از تر باسواد

 .  بپوسم خودمون

 : گفت.  كنه آرومم كرد سعي حسام

 . . .  جان هورام -

 : گفتم بگه چیزی نذاشتم

 اصرار بود مهم برات من ی روحیه يكم فقط اگه.  نكن صدام اينجوری حداقل.  نكن صدا و من -

.  رممتنف صورتم به میزنن زل ساعت يه كه متعجب و كنجكاو آدمای اين از من.  نمیكردی بیخود

 ! ؟ بینشون دادی هل و من تو اونوقت

 : بود ناراحت.  اومد حرف به حسام.  كردم پاك و اشكام دست پشت با.  گرفتم ازش و نگاهم

 . . .  كه بگم بهت میخواستم.  كنم ناراحتت نمیخواستم -

 : گفت جاش به.  نگفت و حرفش ی ادامه و كشید عمیقي نفس

 .  میكردم مجبورت نبايد من.  توئه با حق -

 : گفتم آروم لحن با.  بودم شده تر آروم

 .  خونمون برسون و من -

 .  كرد حركت خونمون سمت به و كرد روشن و ماشین باالخره ولي كرد مكث يكم حسام
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 . نمیگفت چیزی حسامم.  خیابونا آسفالت به بودم زده زل ساكت و بود هم تو اخمام مدت تمام

.  مبست و در.  شدم پیاده و كردم باز و در سريع.  داشت نگه خونمون جلوی كه نكشید طول چیزی

 : گفت ناراحت لحني با.  شد پیاده حسام و شد باز راننده طرف در

 .  بسازم برات و خوب روز يه میخواستم.  بشه اينجوری نمیخواستم -

 !  واقعا ممنون -

 . ببین و من. . .  هورام -

 : گفت دوباره.  بودم دوخته كفشام به سماجت با و نگاهم

 .  كن نگاهم هورام -

 : گفت.  بود آروم صداش لحن ولي.  داشت اخم و بود هم تو قیافش.  آوردم باال و سرم

 ؟ باشه بیرون میريم ديگه روز يه.  كنیم فراموش و اتفاقاتش و امروز بیا -

 : گفت دوباره.  دادم تكون سر فقط

 .  باش خودت مواظب.  تو برو -

 .  خداحافظ -

 : گفت و كرد تعجب ديدنم با هیوا.  شدم خونه وارد سريع و گفتم و اين

 .  برگشتي زود چقدر -

 : گفتم داشتم كه عصبانیتي همون با

 .  اتاقم تو میرم من.  شد تموم زود كارمون -

 كرف يكم كه كردم پیدا فرصت تازه.  انداختم اتاقم توی و خودم و رفتم باال رو ها پله يكي تا دو

 اون یكردم فكر چرا.  بود گرفته حرصم حسام اصرارای از بیشترم.  بود تند يكم شايد رفتارم.  كنم

 ! ؟ پوك كله يه من و كله عقل

 هچ زندگیش تو من مگه ؟ شده تنگ دلش چي برای.  برام شده تنگ دلش میگفت.  كردم پوفي

 من از میكنه فكر.  عادته همش اينا! ؟ بشه تنگ دلش بخواد نديدنم با االن كه داشتم جايگاهي
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 مديدن برای ديگه كاش! ؟ میاد خوشش منزوی آدم يه از كي.  نیست اينجوری ولي.  میاد خوشش

  ؟ بیرون برم پاش به پا بايد چرا نمیكنم درك و احساساتش وقتي.  نكنه اصرار

 جفتشون از میخواست دلم!  حسام از اينم.  آراد از اون!  چشونه دوست تا دو اين نمیفهمم اصال

 .  میكردن گیج و معذب و من رفتاراشون با.  بگیرم فاصله

***** 

  ؟ بیداری.  بانو سالم -

 : گفتم تفاوتي بي با

 .  بیدارم آره.  سالم -

 بي لحن با میخواستم حاال.  خودم دست از حتي.  آراد دست از.  حسام دست از.  بودم ناراحت

 ! ؟ بود درستي كار.  بیارم در آراد سر و تالفیش تفاوتم

  ؟ كرده لگدت پشه باز! ؟ عُنُقي چرا بانو -

 : گفتم جدی من ولي.  میزد موج خنده صداش تو

 .  بخوابم میخواستم ؟ داشتي كاری -

 : گفت و كرد مكث يكم

 !  كه شبه سر تازه ؟ خوابه وقته چه االن -

 .  خستم -

 ! ؟ بره در خستگیت بدم ماساژت بیام.  نباشي خسته ؟ بانو كندی كوه -

 .  ندارم شوخي ی حوصله آراد -

 .  منتظرم پايین بیا!  نمیكنیم هم شوخي چشم -

 .  بخوابم میخوام -

 مكتك من ؟ بود چي قرارمون ؟ بشي راه نیمه رفیق میخوای ببینم!  دارم احتیاج كمكت به منم -

 .  كني كمك من به توام.  كنم
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 : گفتم.  كرد دوری تا دو اين از جوری هیچ نمیشد انگار.  بیرون دادم محكم و نفسم

 .  كن صبر لحظه چند -

 . منو نكاری.  اومديا.  خیر بانوی اين قربون -

 : گفتم نشست لبم روی محوی لبخند

 .  اومدم -

 . رفتم در سمت به آروم قدمای با و بیرون اومدم اتاقم از.  پوشیدم لباس و كردم قطع و گوشي

 .  بود دهش عادی ساعت اين رفتن بیرون برام ديگه.  داشتم استرس كمتر گذشته شبای به نسبت

 : گفت ديدنم با آراد.  بیرون رفتم و برداشتم رو خونه كلید

 . . . .  داشــــ ؟ بانو بپیچوني میخوای مارو حاال -

 : گفتم وار زمزمه كرد نگاهم خیره متعجب.  گرفتم و دهنش و جلو رفتم سريع

  ؟ كوچه تو میزني حرف بلند انقدر چرا.  هیس -

 : گفت آروم صدای با.  برداشتم دهنش روی از و دستم منم و آورد باال تسلیم حالت به و دستاش

 .  شو سوار -

 همشون.  بود خونه چراغای روی نگاهم.  شد سوار راننده طرف در از اونم و شدم سوار سريع

 .  آورد در حركت به و ماشین سريع آراد.  كشیدم عمیقي نفس.  بودن خاموش

 

 : گفتم كالفه.  داد ادامه مسیرش به.  كوچه توی نپیچید شب هر خالف بر

 ؟ میری داری كجا بگي میشه -

 : داد جواب من به نگاه بدون

  ؟ شده چي.  نداريا حوصله امشب -

 : كردم اخم
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 .  بده جواب و سوالم ؟ میری كجا داری میگم -

 : گفت.  لحظه چند برای.  كرد نگاهم برگشت

 ؟ بريم كجا داری دوست تو -

  ؟ دارم دوست كجا من میپرسي تازه اومدی و راه همه اين -

 : گفتم و كردم پوفي.  بهم نداد جوابي

 .  خونه برگردم میخوام من -

 : گفت و انداخت پنجره به نگاهي آراد كرد باريدن به شروع بارون لحظه همون

 .  ايم دفعه يه بارونای اين عاشق -

 سینه تو قلبم.  میكرد تر جذاب و صورتش.  بودم لبخندش محو.  بود نشسته لباش روی لبخندی

 : شنیدم و آراد صدای ؟ شدم اينجوری چرا.  گرفتم ازش سريع و نگاهم.  لرزيد

 بگذره خوش كلي قراره امشب.  بیا راه باهام يكم.  زمین بذار امشب و صالحت تو بانو میگم -

 .  بهمون

 رهدوبا آراد!  بود كرده خشكم برق انگار.  نیومد در صدامم حتي.  ندادم تكون سر.  نكردم نگاهش

 : گفت

 ! ؟ خانوم هورام اوكي -

 هم ونما!  بزنه قلبم به صاعقه دوباره میترسیدم انگار!  احتیاط با.  برگردوندم سمتش به و سرم

 : گفتم.  سمتم برگردوند و سرش زمان

 !  باشه -

! ؟ شد چم.  دادم تكون و سرم و زدم پلك بار چند.  گرفتم صورتش از و نگاهم.  زد لبخند دوباره

  ؟ میكنم چیكار اينجا پس! ؟ كنم دوری ازش نبود قرار مگه! ؟ شدم رام زد لبخند تا چرا

 : گفت.  سمتش چرخوندم و نگاهم داشت نگه و ماشین آراد

 .  برمیگردم االن اينجا كن صبر -
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 مدل يحت.  رفت فروشي بستني يه سمت به.  كردمش دنبال نگاهم با.  شد پیاده ماشین از سريع

 نگشتاما با و انداختم پايین و سرم.  نكنم نگاهش كردم سعي.  میكرد رو و زير و قلبم رفتنشم راه

 كلمش شايدم.  میارم كم نفس دارم میكردم احساس.  كشیدم عمیق نفس بار چند.  كردم بازی

 سعي و بستم و چشمام.  میزد تند.  گذاشتم سینم ی قفسه روی و دستم.  بودم كرده پیدا قلبي

 دوباره و شد بسته و باز ماشین در.  بگیرم آروم شدم موفق باالخره.  كنم آروم و قلبم ضربان كردم

.  یزدم تند و میگرفت ريتم داشت قلبم دوباره.  كردم باز و چشمام.  پیچید ماشین توی آراد عطر

 ! ؟ مرگمه چه.  بابا ای

 : گفت و كرد من به نگاهي آراد

 ؟ خوبي -

 ! ؟ چطور.  آره -

 .  شدم نگران.  بودی بسته و چشمات آخه.  هیچي -

 .  خوبم نه -

  ؟ چیه اينا گفتم تعجب با افتاد بود دستش كه بستني تا دو به نگاهم تازه

 : گفت.  میبرد باال و ضربانم كه همونا از.  خنديد

 .  میچسبه بستني عجیب بارون تو -

 بستني اون میخواستم كه برسه چه.  میشد سردم خوردنشم فكر از.  داد دستم به رو قیفي بستني

 افهقی به نگاهي.  میخورد و بستنیش داشت لذت با.  چرخید آراد سمت به نگاهم!  بخورم و طويل

 : گفت و انداخت من متعجب ی

 .  ها میشه آب االن.  ديگه بخور -

 .  بخورم و اين نمیتونم.  سردمه -

 .  باشم گفته.  تو بستني سراغ میام شه تموم من بستني.  نباش نارنجي نازك -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

427 

 

 يب و سِر فكرم میكردم احساس.  خوردم رو بستني از يكم سختي به.  شد خوردن مشغول دوباره

 مبستنی با داشتم هنوزم.  دوخت من به و نگاهش و كرد پاك دستمال با و دستاش آراد.  شده حس

 : گفت.  میرفتم كلنجار

 شبخوري تا كنم كمكت میشم مجبور من نخورديش اگه.  هیچ كه خورديش اگه.  میشمرم 15 تا -

 . 

  ؟ بخورم و اين ثانیه 15 تو چجوری -

 : گفتم بدجنسي با.  شد شمردن مشغول و انداخت باال ای شونه

 .  بخوری و من بستني نمیتوني عمرا.  كردم دهني و اين من -

 : گفت و خنديد آراد

 !  نترسون چیزا اين از و من بچه -

 آهنگ كرد زياد و ماشینش ضبط صدای آراد.  شدم خوردن مشغول.  نگفتم هیچي!  خنديد دوباره

 : میشد پخش ماليمي

 

 روزی كه اينه از ترسم ، ترس

 . . . دل ديگه ، نباشم تو ياد به من

 تو از بشم سرد دل ديگه

 نباشم تو با و برم ، نباشم تو با و برم

 بذارم پا قولم روی روزی كه اينه من ترس

 بذارم تنها رو تو ، حرفات و بدبیني واسه

 توست لب روح بي و تلخ های خنده از من ترس

 تار شب اين تو شده گم ، تنهام دل بدوني كاش

 بفهمي دير اينه ترسم ، ترس
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 ديگه ، نگاهم تو رو پاك عشق

 هم با همیشه بمونیم نباشه آرزوم ديگه

 روزی كه اينه از ترسم ، ترس

 . . . دل ديگه ، نباشم تو ياد به من

 تو از بشم سرد دل ديگه

 

 به رادآ كه دستمالي با و دستام.  خوردم رو بستني بدبختي با باالخره.  كرد كم و ضبط صدای آراد

 .  تاداف راه به دوباره و كرد روشن و ماشین.  افتاد صورتش به نگاهم.  كردم پاك بود گرفته سمتم

 : گفتم بزنم حرفي يه كردم سعي

  ؟ بگي بهم نمیخوای ؟ میخواستي ازم كمكي چه -

 .  باش داشته صبر.  میگم چرا -

 : گفتم ناخودآگاه.  شد برقرار سكوت دوباره

 . . .  خوردم حرص حسابي حسام دست از امروز -

 : گفتم.  جلو ی شیشه تو برم بود مونده كم.  كرد بدی ترمز آراد

  ؟ میكني ترمز اينجوری چرا -

 : گفت عصباني صدايي با.  ناراحت و بود هم تو اخماش

 ! ؟ خب.  تويیم و من فقط امشب.  بشنوم حسام از حرفي نمیخوام امشب -

 با.  آورد در حركت به و ماشین دوباره و گرفت ازم و نگاهش.  شدم خیره بهش ناراحت و متعجب

 از چرا.  نزنم حرفي هیچ حسام مورد در ديگه بودم كرده عهد خودم با.  میكرد رانندگي حرص

 ! ؟ رفت در زبونم

 بدون.  شد پیاده ماشین از.  داشت نگه خلوت جای يه آراد.  دوختم كنارم ی پنجره به و نگاهم

 ستر.  بود داشته نگه خلوت ی كوچه يه توی.  شد دور ماشین از يكم.  بزنه حرفي من به اينكه
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 سامح و اون كه منه تقصیر! ؟ كرد قاطي اينجوری كه بودم گفته چي مگه خب.  افتاد جونم به بدی

 !؟ دارن دعوا هم با

.  بود رو به رو به نگاهش لحظه چند.  نشست و كرد باز و ماشین در.  اومد ماشین سمت به آراد

 : اومد حرف به من از زودتر اون ولي بگم چیزی خواستم

 .  نومبش چیزی ازش نمیتونم ديگه.  نخواد دلم كه نه.  بشنوم چیزی حسام از نمیخواد دلم ديگه -

 : فتگ بود خورده گره هم تو كه ابروهايي با.  برگشت سمتم به.  بود شده خیره بهش هنوزم نگاهم

 ولي.  مهچ نمیدونم.  كنم راهنمايیت و بدم گوش حرفات به نمیتونم.  باشم دوستت نمیتونم ديگه -

 موردش رد خلوتمون تو نمیخوام.  بشنوم حسام از اسمي نمیخوام.  باشم نمیتونم قديم مثل ديگه

 .  بزني حرف باهام

 : گفتم اراده بي.  میگفت اينارو هم سر پشت و بود عصبي آراد

  ؟ چیه من به احساست تو -

 

 صورتش به دستي!  بودم كرده طرح هوش سوال براش انگار.  افتاد من روی گیج و گنگ آراد نگاه

 : گفت و كشید

 .  دارم حسي چه نمیدونم يعني.  نیست معمولي دوست يه احساسم -

  ؟ باشم داشته كنارت نقشي چه میخوای من از تو -

 : گفتم.  دوختم بهش مشكوك و نگاهم.  نداد جوابي

  ؟ فهمیدم درست.  داری حسادت احساس حسام به حتي تو -

 : گفتم دوباره.  بود شده كالفه.  گرفت ضرب فرمون روی.  انداخت پايین و سرش

 ! ؟ چیه نقیضت و ضد رفتارای اين دلیل ببینم -

.  دبو زده زل شب تاريكي توی دور ی نقطه يه به.  نمیكرد نگاهم.  برد فرو موهاش توی و دستش

 : گفتم دوباره
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 چرا . بزن حرف.  میكنم چیكار اينجا شب موقع اين تو كنار نمیدونم منم ؟ نمیدی و جوابم چرا -

  ؟ ساكتي

 .  كردم شك احساساتم به وقته خیلي من. . .  هورام ببین -

 حسام از وقتي چرا ؟ نمیزني راحت و حرفت چرا ؟ داری شك چي به تو ؟ چیه خاطر به شك اين -

  ؟ میری در كوره از میگم

 : گفتم عصبي حدی تا و كالفه.  كرد سكوت دوباره

  ؟ هآر! ؟ مزاحمه يه زندگیت تو من نقش.  باشم اگه داره خنده كه عشقتم.  نیستم دوست برات -

 : گفت و كرد نگاهم.  رفت در كوره از عصبي آراد

 شهمی ؟ ندی عذابم هم سر پشت سواالی با انقدر میشه. . .  نمیدونم. . .  نمیدونم. . .  نمیدونم -

  ؟ نكني ترم كالفه

 . نمیاورد در برزخ از و جفتمون حرفش با چرا.  كردم نگاهش دلخور.  كردم سكوت حرفش اين با

 ! ؟ میكرد ديوونه منم داشت كالفش حالت اين چرا اصال

 !  خونه برسون و من پس.  نمونده حرفي -

 !  هورام -

 تو.  نمیخوای دوست تو ؟ باشم اينجا كه داره ای فايده چه.  نداری گفتن برای حرفي هیچ تو -

 ! همین!  كنه پر و تنهايیت شبای يكي میخوای فقط

 .  نگو چرند هورام -

 ! میكني عوض رنگ من برای داری روز هر تو! ؟ سرگرمیتم من ؟ بازيچم شكل من ؟ چرنده اينا -

 . . .  روز يه.  همراهتم روز يه.  دوستتم روز يه

 : گفتم گونه التماس و كردم قطع و حرفم

 پس.  باشیم دور هم از بذار پس ندارم زندگیت تو نقشي اگه.  نده بازيم ديگه.  آراد كن بس -

 بازی باهام داری.  نده عادت خودت به و من.  مهمم برات كه نگو.  نیار در ادا الكي.  نكن اصرار

 !  میكني
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 : گفتم و انداختم پايین و سرم

 ! بهم كن نگاه.  كنه دوستي باهاش نیست حاضر كس هیچ كه زشتیم دختر همون هنوز من -

 هر چي برای اصال ؟ شدی دلخوش من چي به تو.  ناهمواريه از پر هنوزم ولي نداره چروك پوستم

  ؟ دنبالم میای شب

 ممرگ چه داره باز.  شد تند ضربانش قلبم دوباره.  بود دوخته چشمام به مستقیم و نگاهش آراد

 .  نكنه نگاهم اينجوری میگفتم بهش كاش ؟ میشه

 ونمنمید.  چمه نمیدونم فقط من ؟ بدم بازيت كه ؟ پستم انقدر ؟ كردی فكری چه من مورد در تو -

 يگهد پسر يه از نمیخوام.  باشي دوستم نمیخوام.  گنگم رابطه اين تو.  گیجم من.  میخوام چي

 !  چیه حسم نمیفهمي چرا.  باشي كنارم میخوام ؟ بزرگیه انتظار اين.  بزني حرف برام

 .  كارات با شدم گیج خودمم چون چیه حست نمیفهمم من -

 : گفتم بغض پر.  نشست اشك به چشمام

 .  خونه ببر و من.  خونه برم میخوام -

 .  نشده تموم حرفام هنوز -

 : زدم فرياد اشك با خودش از تر بلند.  میپیچید ماشین توی صداش.  میزد فرياد

.  خونه برم میخوام.  گفتي و میخواستي كه چي هر.  بگي میخوای چي كه نداره اهمیت برام -

 !  برمیگردم خودم يا میرسونیم يا.  االن همین

 : گفت بلند و كوبید فرمون روی بار چند آراد

 . . .  لعنتي. . .  لعنتي. . .  لعنتي -

 و ماشین آراد.  كشیدم در سمت به و خودم.  ترسیدم عصبانیتش از.  پريدم جا از صداش با

.  بود آور سرسام سرعتش.  نمیداشت بر گاز پدال روی از و پاش.  زد دور سرعت با و كرد روشن

.  ومدنمی در صدام.  بود شده ديوونه انگار.  میرفت تر آروم كاش.  بودم چسبیده صندلي به محكم

 هنوز . خونه رسیدم سريع میكرد رانندگي آراد كه سرعتي با.  میريخت گونم روی صدا بي اشكام

 هپیاد آرادم.  رفتم خونه سمت به و.  شدم پیاده.  كردم باز و ماشین در كه بود نكرده ترمز كامل

 : گفت.  بود عصبي رفتاراش هنوزم.  شد
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 .  وايسا -

 . چرخیدم.  كشید عقب به محكم و بازوم و اومد سمتم به.  كردم تر تند و قدمام.  نكردم صبر

 ازومب.  بود هم تو اخمام.  داشتیم فاصله هم با سانت چند از كمتر.  گرفتم قرار روش به رو درست

 : گفتم و كشیدم بیرون دستش از و

 .  كن ولم -

 درد از.  میشه خورد داره استخونام كردم احساس.  داشت نگه و گرفت تر محكم و بازوم دوباره

 : گفت.  شد جمع قیافم

 و گيب بهم میاد در دهنت از چي هر نمیتوني.  نیستم پستي آدم منم.  نیستي من سرگرمي تو -

 نمیخوای چون گنگه برات چي همه اگه.  گیجي رابطه اين توی ، تو اگه.  بری بكشي و راهت

 ناي از تو اگه.  میكنم عادت تو به دارم منم میكني عادت من به داری تو اگه.  كني باز و چشمات

 . . .  ناراحتم منم ناراحتي وضع

 : گفتم عصبانیت با.  میشد له انگشتاش فشار زير داشت بازوم

 .  میشكني داری و دستم.  كن ولم -

 .  كرد كم و دستاش فشار.  داد فشار هم رو عصبي و دندوناش

 مردی هیچ مورد در نه اون مورد در نه نداری حق.  بگي حسام از و چشمم تو بزني زل نداری حق -

 !  میخوره و وجودم تمام خوره عین داره رفتارت اين ؟ فهمیدی.  بزني حرف باهام

 و نم.  كرد باز و بست عصبي حالتي با و پلكاش.  شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ لحظه همون

 : گفتم بغض پر!  نمیگفت هیچي اينكه از.  بودم ناراحت.  كرد رها

 . . .  خودت بزنم بهت و حرفام گفتي خودت.  دوستمي گفتي خودت تو ولي -

 : كشید فرياد بلند صدای با حرفم بین

 .  كنم تحمل نمیتونم.  كن تمومش ديگه ؟ شدی راضي.  كردم غلط -

 صدای.  كردم باز و در كلید با.  دويدم خودم سمت به و زدم پس و اشكام دست پشت با

 : میومد سرم پشت از ملتمسش
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 . . .  هورام -

 اشكام تا كشیدم عمیق نفس در پشت.  شدم خونه وارد.  ندادم بهش رو حرفي هیچ ی اجازه ولي

 خدارو فرياد و داد همه اين با.  برداشتم قدم اتاقم سمت به.  نداشت ای فايده ولي.  بزنم پس و

 تاقما تو كالفه.  آوردم در سريع و لباسام و بستم و در.  شدم اتاق وارد!  نشد بیدار كسي كه شكر

 ماه.  كردم نگاه سمت اون به هراسون.  شد باز آروم اتاقم در.  نداشت تمومي اشكام.  زدم قدم

 : گفت و شد اتاق وارد آلود خواب و متعجب صورتي با بانو

  ؟ خوبي هورام -

 : گفتم و زدم پس و اشكام

  ؟ شدی بیدار چرا.  بانو ماه آْره -

 : گفت كرد نگاهم مشكوك

  ؟ بودی تو.  باال رفت ها پله از يكي كردم حس.  میومد صدا و سر بیرون از -

 .  نشده چیزی.  بخواب برو.  خوردم آب رفتم من ولي.  نشنیدم رو صدا و سر -

  ؟ میكني گريه چرا -

 صدايي اب كنم قايم مامانم برای دلتنگي پشت و درموندگیم شدم مجبور كرد باز سر دوباره اشكام

 : گفتم لرزون

 .  بود اينجا االن مامان میخواست دلم بانو ماه -

 : گفت كرد باز برام و آغوشش و اومد سمتم به ناراحت و هم در ای قیافه با بانو ماه

 .  ببینتت گريون نداره دوست مامانت.  مادر نخور غصه.  بشم دخترم فدای الهي -

 نمديوو داشت دوگانگیا اين و احساسا اين.  كرد نوازش و پشتم آروم و گرفت بغلش توی و سرم

 : گفتم و كشیدم بیرون آروم و خودم بعد.  موندم بانو ماه بغل تو لحظه چند.  میكرد

 .  بخواب برو.  بانو ماه وقته دير -

  ؟ مادر خوبه حالت -
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 : گفتم و زدم بهش جوني كم لبخند

 . نباش نگرانم.  خوبم -

 تاقا از.  نیاورد روم به ولي.  شده چي كه بود برده بو انگار.  بود نامطمئن ازم هنوزم.  داد تكون سر

 هنوزم آراد.  زدم كنار رو پرده.  رفتم پنجره سمت به و گرفتم بغل تو و بازوهام.  رفت بیرون

 خیره بهش.  گرفت ضربان دوباره قلبم ديدنش با.  بود زده تكیه ماشینش به.  بود وايساده همونجا

 .  شد محو ديدم جلوی از شب تاريكي توی و شد ماشین سوار كه جايي تا.  بودم مونده

 : بود حسام طرف از اس ام اس.  رفتم گوشیم سمت به

 ناراحتت وقت هیچ نمیخوام.  رفتم تند زيادی من.  توئه با حق.  شرمنده بازم امروز بابت هورام -

 .  بخیر شبت.  ببینمت ناراحت يا كنم

 كردم رها خودمو و عسلي روی انداختمش فقط ولي.  گوشه يه كنم پرت و گوشي داشتم دوست

 .  گذاشتم هم روی و گريم از متورم پلكای.  تخت روی

  يازدهم فصل

 

 از كردم پف چشمای.  انداختم خودم به آينه تو تری دقیق نگاه.  كردم مرتب سرم روی و شالم

 اب و نگاهم و بیرون دادم و نفسم!  بود ساخته رو ای منظره چه زشت و ناهموار پوست اون با اشك

 بدون.  مگذاشت كیفم توی و برداشتم و موبايلم.  میزد صدام پايین از هیوا.  گرفتم آينه از ناراحتي

 : گفت و كرد بهم نگاهي هیوا.  اومدم پايین ها پله از.  بندازم اش صفحه به نگاهي حتي اينكه

 !  معطله ماشین تو ساعته 1 خدا بنده كیوان اون.  دارما دكتر وقت خودمم گفتم خوبه حاال.  بدو -

 .  میرم بابا با میكنم صبر گفتم كه من -

 .  بجنب.  اومدم من كه حاال.  سرش رو ريخته كار كلي بابا.  نكرده الزم -

 : گفتم و كردم پوفي

 .  خوب خیلي -
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 ستهنش منتظرمون ماشین توی كیوان.  زديم بیرون در از و كرديم خداحافظي سری سر بانو ماه از

 .  افتاد راه به و داد و جوابم لبخند با.  كردم سالم.  بود

 اشكام داشت امكان لحظه هر.  میكرد درد چشمام.  بستم و پلكام چسبوندم شیشه به و سرم

 .  بشه سرازير

 اين هب وقتي.  میرفتم حسام پیش بايد معاينه برای امروز.  بود گذشته كذايي شب اون از هفته دو

 ولي برم افشار دكتر پیش بودم حاضر.  برم پیشش نمیخواد دلم میديدم میكردم فكر هفته دو

 بمط توی و آراد نیست قرار كه بودم مطمئن جورايي يه.  نیفته حسام چشمای تو نگاهم ديگه

 .  میكرد بهتر و احساسم همین.  ببینم

 ی حوصله.  شدم پیاده سريع منم.  شد پیاده ماشین از هیوا.  كردم باز و چشمام ماشین ترمز با

 و نشست لبش روی لبخندی ديدنم با حسام منشي شديم مطب وارد.  نداشتم رو هیوا غرای غر

 دلهره و ترس.  دوختم كفشام به و نگاهم.  نشستیم مبل روی هیوا و من.  بمونیم منتظر بايد گفت

 دنكر عملي باشم داشته بهتری احساس مدت اين میشد باعث كه چیزی تنها.  داشتم خاصي ی

 وستيد تا دو اين با و رابطم هفته دو اين توی بودم تونسته میخواستم كه همونجوری.  بود افكارم

 .  كنم محدود و رابطم میزدن دامن بودنم گنگ و گیجي به مدام كه

 !  حسام جز به يكي.  بود ديگه يكي دكترم كاش

 اهیو.  آورد هجوم قلبم به ترس و دلهره.  شدم بلند جا از میكرد صدا و اسمم كه منشي صدای با

 : گفت

 .  میمونم منتظرت اينجا من برو تو -

 هم هیوا كاش.  نديد و چشمام توی التماس و بود دستش كه ای مجله روی انداخت و سرش هیوا

 نم و نشد متوجه هیوا ولي.  بزنه نمیتونست حرفي و میكرد مالحظه دكتر اونوقت.  داخل میومد

 .  داخل رفتم تنهايي

 بود خودش كنار كه صندلي به.  شد بلند جاش از و كرد پر و صورتش كل لبخندی ديدنم با حسام

 : گفت و كرد اشاره

 .  بفرمايید.  عجب چه.  خانوم هورام سالم -

 : گفت خنده با حسام.  نشستم معذب كنارش و زدم بهش جوني كم لبخند
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  ؟ بیخبرم من كه شده چیزی.  میكني بازم سرت از مدام.  خانوم هورام نیست ازت خبری -

 .  نكردم بازت سرم از من.  نه -

 نمك باور ؟ چي يعني میدی جواب میون در يكي اسامم ام اس.  نمیدی جواب و تلفنام وقتي خب -

  ؟ نیست من به حواست كه شلوغه انقدر سرت

 .  شرمنده -

 همچین ونما انگار!  نكنه ديگه شكايتي و گله میكردم خدا خدا.  بگم میتونستم كه بود ای كلمه تنها

 : گفت همیشگیش لبخند همون با چون نداشت قصدی

 .  شرمنده دشمنت -

 فكر هك انقدرام.  كنم استفاده كه نوشت برام ديگه پمادای سری يه و كرد معاينه و پوستم حسام

 دنپرسی ندادنام جواب مورد در زياد كه بودم خوشحال.  نبود سخت حسام با شدن رو به رو میكردم

 : گفت كه شم بلند جام از خواستم. 

 .  هورام -

 : گفت دوباره.  دوختم معذبش صورت به و نگاهم

 .  كني قبولش دارم دوست.  داشتم درخواستي يه راستش -

 ؟ درخواستي چه -

 : گفت و زد لبخندی

 همراهي و من داره امكان برات اگه میخواستم.  گرفته نامزدی جشن دوستام از يكي حقیقتش -

 نجش اين ولي.  كني شركت بزرگ مهمونیای يا ها جمع توی كه سخته برات چقدر میدونم!  كني

 تو مكن فكر و دكترن اونجا همه يعني.  گرفته بیمارستان های بچه مخصوص جورايي يه.  داره فرق

 میدم قول بهت من و.  اماني در منظور پر و خاص نگاهای از يعني.  كني راحتي احساس باهاشون

  ؟ بیای همراهم میتوني.  نده دست بهت بد احساس اونجا اصال كه

 : گفتم! ؟ من چرا.  رفت باال تعجب حالت به ابروهام.  دادم قورت و دهنم آب

 ! ؟ من چرا آخه -
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 اين برانج نوعي به و باشم ارتباط در باهات بیشتر میتونم اينجوری! ؟ خوب دختر برم كي با پس -

 ؟ چطوره!  كني و پیچوندنم روز چند

 : گفتم مردد.  نمیرفت كنار لباش روی از لبخند

 . . .  نه يا میتونم كه نمیدونم -

 : گفت و كشید عمیقي نفس

  ؟ باشه.  كن خبرم شب فردا تا.  بكن و فكرات.  هفتست آخر مهموني -

 : گفت مسئول و مهربون دكتر غالب توی رفت دوباره.  دادم تكون سر

 نهمعاي به احتیاج فعال.  باش پوستت مواظب حسابي و بده انجام مو به مو و گفتم كه كارايي -

 .  بزني سر بهم ديگه ماه 1 میتوني.  نداری

 : گفتم و شدم بلند جام از

 .  حسام ممنون -

 .  وظیفمه.  خانوم خواهش -

 اقات از و كردم خداحافظي.  بزنم لبخند بهش واقعا و بذارم كنار و ترس و دلهره تونستم باالخره

 : گفت و شد بلند جاش از ديدنم با هیوا.  اومدم بیرون

  ؟ شد چي -

  ؟ نداشتي دكتر وقت مگه بريم.  كرد عوض و پمادام هیچي -

 .  بريم.  چرا چرا -

 و هیوا.  بوديم هیوا دكتر مطب روی به رو بعد ساعت 1.  رفتیم كیوان ماشین سمت به دوباره هم با

 داشت احتمال درصد 1 اگه.  میكردم فكر دكتر حرفای به.  نشستم ماشین توی من و رفتن كیوان

 ترادك با كه من!  بودن دكتر همشون ب ؟ باشم اونجا بود درست واقعا برم مهموني اين به بتونمم

 ویت بود قرار كه وقتي همیشه.  شد هیجان و استرس از پر قلبم لحظه همون از!  نداشتم مشكلي

! ؟ ممیرفت بايد چجوری اصال.  دادم بیرون و نفسم.  میشدم همینجوری بگیرم قرار بزرگ جمع يه

 ! ؟ میگفتم چي بابا به بايد
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 : خوندم و آراد اسم.  آوردم در كیف توی از و گوشیم.  اومدم خودم به اس ام اس زنگ صدای با

  ؟ بگیری فاصله ازم داری تصمیم هنوز ؟ خوبي.  سالم -

 مزمهز خودمم با و گرفتم گوشي ی صفحه از و نگاهم.  مینشست چشمام به اشك نم داشت دوباره

 : كردم

 !  نكردی مشخص خودت با و تكلیفت تو كه وقتي تا!  آره -

 خواست.  شد آروم.  كرد دعوا.  زد داد.  زد زنگ بهم شب اون فردای درست.  افتادم حرفامون ياد

 : ودمب گفته بهش.  بگیرم تصمیم قاطعانه بودم تونسته باالخره من و بفهمونه بهم و منظورش

.  بگیريم فاصله هم از بهتره.  نگیری ازم خبری نیومدی كنار خودت با وقتي تا بهتره آراد -

 .  بهتره جفتمون برای اينجوری

 هم روزی چند.  بود كرده قبول.  مغرورش و تفاوت بي غالب تو بود رفته.  بود شده جدی و سرد

 یچیز همچین بهش چرا كه میگفتم بیراه و بد خودم به مدام كه جايي تا.  بود نشده خبری ازش

 الاقل.  بود خوب همونم!  پرسي احوال حد در.  شد پیدا كلش و سر دوباره بعد ولي!  بودم گفته

 .  نمیكرد گیچم ديگه

 هیوا و خودش و خونه دم رسوند من و افتاد راه كیوان.  ندادم آراد به جوابي كیوان و هیوا اومدن با

 .  رفتن

 توی داشت!  بود اومده زود خیلي.  كردم تعجب.  بود برگشته كار سر از بابا.  شدم خونه وارد

 : گفت ديدنم با و اومد بیرون آشپزخونه از بانو ماه.  میزد حرف تلفن با و میرفت راه پذيرايي

 ؟ گفت چي دكتر ؟ اومدی -

 ! ؟ خونه اومده زود چرا بابا ؟ شده چیزی.  كرد عوض و پمادام هیچي.  سالم -

 .  كن عوض و لباسات برو.  نشده چیزی مادر نه -

 به.  داد و جوابم و كردم سالم بابا به سر با.  رفتم پذيرايي سمت به بانو ماه حرف به توجه بدون

 : گفت بود تلفن پشت كه شخصي
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 شايد روزی سه دو يه بگم خواستم فقط.  باشم بايد خودم.  جون دايي نیست تو كار نه -

 .  بشم مهمونتون

 : گفت.  خنديد و داد گوش يكم

 .  میارم هم اونارو اومدن اگه.  میشه چي ببینم تا -

-  . . . 

 .  خداحافظ.  جون دايي باشه -

 : گفتم كرد قطع رو گوشي بابا

 ؟ شده چیزی -

 سری يه هم.  مهبد پیش برم كه زياده احتمالش.  اصفهان برم روز چند بايد كار واسه.  نه -

  ؟ نمیای تو.  میدم انجام و كارمون هم میزنم بهشون

 : گفتم كنان من من.  برم نمیخواست دلم

 . بانو ماه پیش میمونم من. . .  نه. . .  راستش -

 . برمیگردم روزه سه.  هست مسافرتم يه ؟ مطمئني -

 .  هست كه بانو ماه.  برين شما.  باشه راحت خیالتون -

 نهك حركت زود صبح فردا بابا كه شد اين به تصمیم.  كرد راحت جوره همه رو بابا خیال هم بانو ماه

 هر زا بابا.  میزنه سر بانو ماه و من به و میاد كه گفت و داديم خبر هیوا به شبونه.  اصفهان سمت

 .  بود شده راحت خیالش جهت

!  فتر مهموني اين به جوری يه میشد شايد.  نیست خونه هم بابا كه میكردم فكر اين به داشتم

 .  میزدم حرف هیوا با بايد ولي

 

***** 
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 رفح ازش حسام كه جشني مورد در هیوا با بابا رفتن از بعد درست و گذاشتم كنار و ترديد باالخره

 گفت میكرد نگاهم ترديد و شك با هنوزم اينكه وجود با و پرسید سوال تا چند.  كردم صحبت میزد

: 

 .  باشه مشكلي نكنم فكر.  میشناسیم و حسام.  بری میتوني -

 ييعن! ؟ چي يعني!  خوردم جا حسابي موافقتش با حاال بودم كرده حساب هیوا مخالفت رو كه من

 داره خودش با همراه عنوان به و من حسام چي برای كه ندونه اگه حتي! ؟ جشن برم من حاضره

 ! ؟ میبره

 دراز تختم روی بیخیالي با! ؟ آخه میكنه شك داره متیني و مودب ظاهر انقدر كه حسام به كي

 مچش میكرد نگاه و لباسام و بود وايساده كمر به دست كمدم جلوی كه هیوا به و بودم كشیده

 .  بودم دوخته

 : گفت و كرد جا جابه لباسارو از تا چند

 ! ؟ مهموني بری میخوای چي با.  نداری خوب لباس كه تو -

 : گفتم و شدم خیز نیم

 . میپوشم و يكیش!  لباس همه اين -

 : گفت و برگشت سمتم به مسخره حالتي با هیوا

 كه زهقرم لباس همون فقط اينجا!  نمیبینم چیزی كه من! ؟ كجاست همه اين بگي میشه دقیقا -

 .  نمیبینم ای ديگه چیز.  مشكي شلوار و كت يه و هست پوشیدی من عروسي واسه

 : گفتم و كشیدم دراز راحت خیال با دوباره

 .  میاد بهم هم دوخته خوش هم.  میپوشم و شلوارم و كت همون -

 ! دقیانوسه عهد مال لباسه اين نشو مسخره-

 همچین يه مجبورم آخرش.  بپوشم نمیتونم لختي لباس كه من.  انقدر نكن غر غر جان هیوا -

 .  میپوشم و همین پس.  دارم كه من ؟ كاريه چه پس خب.  بخرم لباسايي

 !  بپوش میخوای چي هر.  چه من به اصال-
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 زير مدام نداشتم حوصله!  بهتر چه كردم فكر خودم پیش.  بیرون رفت اتاق از و گفت و اين

 .  كنه غر غر گوشم

 " ؟ جشن بری حسام با میخوای چي برای پس ؟ بگیری فاصله ازشون نمیخواستي تو مگه "

 : كردم زمزمه خودم با و زدم تخت روی غلتي

 هك چي هر حسام.  بگیرم فاصله آراد از میخواستم بیشتر من تازه.  نیست چیزی كه شب يه -

 . . .  آراد ولي.  نمیكنه گیجم هست

 بیاد سرت باليي هر پس.  هورام زدی قولت زير.  بودی داده قول خودت به تو ؟ داره فرقي چه "

 "! حقته

 دكترن همشون گفت حسام.  نداره امكان نه! ؟ باشه اونجا آراد اگه.  دوختم اتاق سقف به و نگاهم

 .  باشن حسام و آراد مشترك دوستای نمیتونن پس. 

 ام اس حسام به و اومدنم خبر و برداشتم و گوشیم.  میشدم ترس و دلهره دچار داشتم دوباره

 : داد جواب سريع كه نكشید طول چیزی.  دادم اسي

 .  دنبالت میام 2 ساعت حدودای شب فردا.  كردی خوشحالم خیلي.  هورام مرسي -

 .  كرد كنسلش نمیشد ديگه.  برداشتم گوشي از چشم

***** 

 .  ريختیشون صورتت تو چقدر.  كنار بزن و موهات -

 .  ترم راحت اينجوری -

 .  شدی زشت!  چیه ترم راحت -

 : گفتم و كردم نگاه هیوا به تمسخر با

 شده خوشگل كه نديدم رو روزی حاال تا!  نزن حرف باهام خوشگلي و زشتي مورد در خدا تورو -

 . . .  و صورت اين با اونم.  باشم

 .  بپوش و پالتوت.  نخون ياس ی آيه.  خب خیلي -
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 كيمش شال جای به هیوا اصرارای با.  كردم تنم و بود داده قرض بهم هیوا كه رنگي مشكي پالتوی

 مال ماون و داشت مشكي های حاشیه كه رنگ سفید شال بار اين میكردم استفاده ازش همیشه كه

 اب.  كردم پخش صورتم روی و هام چتری دوباره و برداشتم و كیفم.  انداختم سرم روی و بود هیوا

 : گفتم نگراني

  ؟ چطورم -

 .  نباش نگران انقدر.  خوبي -

 : گفتم هیوا به رو.  بود حسام.  رفتم سمتش به.  خورد زنگ گوشیم

  ؟ نمیری خونت كه امشب.  پايین میرم من.  اومد -

 .  اينجا بیاد امشب گفتم كیوانم به.  میمونم بانو ماه پیش نه -

 : تگف ديدنم با بانو ماه.  اومدم پايین رو ها پله لرزون قدمای با.  شد راحت خیالم.  دادم تكون سر

 .  نشیا دور دكتر از وقت يه.  مادر بگذره خوش -

 : گفتم میزد حرف ساله 0 - 4 ی بچه با داشت انگار.  خنديدم

 !  ها سالمه 62!  بانو ماه -

 .  نگرانم مادر خب -

 : گفتم و پاشیدم صورتش به لبخندی.  بودم نرفته جايي تنهايي حاال تا.  بهش میدادم حق

 .  برمیگردم سالم و صحیح.  نباش نگران -

 بارون و بود ابری آسمون.  ديدم و حسام ماشین.  اومدم بیرون در از.  شد راحت خیالش بانو ماه

 تا مانداخت ماشین تو و خودم و رفتم سمتش به سريع.  بود نشسته ماشین توی حسام.  میومد

 : شنیدم و حسام مهربون صدای.  كردم سالم زمان هم.  بشم خیس كمتر

 .  بیای كردی قبول كه مرسي بازم.  سالم -

 : گفتم زده خجالت و انداختم پايین و سرم

 .  كردی دعوتم كه ممنونم ازت من -
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 : گفت و خنديد

 ؟ بريم.  بسه كردن پاره تیكه تعارف -

 .  دادم جواب لبخند يه با و خندش و دادم تكون سر

 

 .  دادم جواب لبخند يه با و خندش و دادم تكون سر

 وردمیخ ماشین سقف به كه بارون های قطره برخورد صدای تنها.  بود سكوت از پر ماشین فضای

 شايد.  نبود نگراني و دلهره همه اون از خبری ديگه.  ترم آروم كردم احساس.  میرسید گوش به

 دبو گرفته قرار من كنار كه همین.  نداشت كم چیزی ظاهر نظر از كه پسری!  بود دكتر خاطر به

 جمع یتو كه االن مخصوصا.  بكنم ناراحتي احساس كمتر و بره باال نفسم به اعتماد میشد باعث

 .  نمیكردن باهام ای حرفه غیر برخورد مطمئنا و بودن دكتر همه.  نمیرفتم عادی آدمای

 : اومد حرف به حسام

  ؟ نگراني -

 : گفتم و زدم ای پاچه دست لبخند

 .  زياد نه -

 : گفت و شد خیره بهم كوتاه ی ثانیه چند.  برگردوند سمتم به و سرش

 .  كنارتم من ؟ نگراني چي از -

 جشن برگذاری محل به كه نكشید طول چیزی.  دوختم بیرون به و نگاهم و دادم تكون سر

 شگو به خونه از آهنگ صدای.  شدم پیاده ماشین از.  بود نوساز ی طبقه دو ی خونه يه.  رسیديم

 و امحس صدای.  میكوبید استرس با و تند تند.  انداخت ريتم به منم قلب آهنگ ضرب.  میرسید

 : شنیدم گوشم توی

  ؟ تو بريم -

 .  بريم -
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 ! كرده قفل مغزم فهمید انگار.  شدم خیره بهش گیج آدمای مثل من و آورد جلو و دستش حسام

 اين با میكشیدم خجالت.  انداخت خودش دستش دور و گرفت و من دست و آورد جلو و دستش

 .  بردارم دستش رو از و دستم نمیشد روم ديگه هم طرفي از.  وايسم ازش كم ی فاصله

 هلحظ يه توی همشون نگاه.  كرد احوالپرسي و سالم بودن وايساده در دم كه مرد تا چند با حسام

 : گفت حسام و انداختم پايین و سرم دستپاچه من.  افتاد من روی

 .  هستن خانوم هورام ايشون ها بچه -

 یكنننم ناراحتم هاشون قیافه با و اومده لباشون روی لبخند ديدم وقتي.  گرفتم باال يكم و سرم

 : گفت و كرد اشاره چاق ولي خودش سن هم مرد يه به حسام.  كشیدم راحتي نفس

 .  هستن عزيزم دوست.  قلب جراحای بهترين از يكي.  هستن احدی دكتر ايشون -

 : وگفت آورد جلو و دستش احدی دكتر

 .  خانوم هورام شدم خوشبخت -

 .  بزنم حرفي نتونستم و دادم تكون سر

 : گفت و كرد اشاره داشت فری موهای و بود عینكي كه بعدی نفر به حسام

 .  اعصاب و مغز جراح.  هستن افروز دكتر ايشون -

 ندونيخ ی قیافه و كوتاه قد كه آخر نفر به حسام.  فشردم آشنايي ی نشونه به افروزم دكتر دست

 : گفت و كرد اشاره داشت

 .  عمومي جراح.  هستن زند دكتر ايشونم -

 : گفت و فشرد و من دست

 .  كرديم زيارتتون شديم خوشحال -

 : گفت تا سه اون به رو حسام.  كردم تشكر و دادم تكون سر

 ؟ وايسادين بیرون پس چرا -

 : گفت زند دكتر
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 .  وايسیم لحظه چند بیرون اومديم گرفتیم درد سر ديگه.  كرد كرمون صدا و سر -

 : گفت و خنديد حسام

 .  نمیشه شب هزار كه شب يه.  نباش پاستوريزه انقدر.  خودتیا فكر به بدجور دكتر -

 : گفت و خنديد هم زند دكتر

 !  وايسي ما پیش نیومدی ديگه دقیقه دو اگه.  تو برو توام حاال -

 .  نمیذارم تنها و همراهم كه من -

 : گفت خنده با افروز دكتر

 .  برات داريم.  حسام آقا باشه ؟ میذاری واسمون و همراهت كالس حاال -

 نفر سه اين برخورد با.  شديم جدا ازشون سری سر خداحافظي يه با و خنديد سرخوش حسام

 زير حسام!  باشن اخالقي خوش همین به بقیشونم بودم امیدوار.  بودم كرده پیدا بهتری احساس

 : گفت گوشم

 !؟ شد تر راحت خیالت -

 .  خیلي آره -

 .  خوبه -

 كسي و بودن مشغول رقص با همه.  شديم خونه وارد.  بود نشسته دومون هر لب روی لبخندی

 : گفتم حسام به رو.  بشینم جايي يه سريع میخواست دلم.  نبود ورودی در به حواسش

  ؟ بشینیم اونجا بريم -

 ينآخر تا كه سری با من و داد تكون سر حسام.  كردم اشاره سالن توی دنج جای يه به دستم با و

 شتپ و آوردم در و شالم و پالتو.  رفتم سمت اون به سريع قدمای و بودم انداخته پايین ممكن حد

.  ارمكن نشست و اومد میز سمت به آروم قدمايي و مكث با حسام.  نشستم و گذاشتم صندلیم

 : گفت گذشت كه يكم.  نگفت چیزی ولي انداخت بهم نگاهي

  ؟ هوم.  بیا باهام توام میخوای اگه ؟ نداره اشكال.  بگم تبريك دوستم به برم من -
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 : گفتم و دادم تكون نه عالمت به و سرم

 .  میمونم اينجا من برو تو -

 : گفت و داد تكون سر حسام

 .  برمیگردم زود -

 رخوردب كسي نگاه با نگاهم ناخودآگاه تا بودم انداخته پايین و سرم مدت تمام.  شد بلند میز سر از

 ترس كم كم ؟ میخواستم چي اونجا من اصال!  بودم برده پي كردم غلط واقعي معني به تازه.  نكنه

 كه دمشدي.  نه يا كنم پیدا و حسام میتونم ببینم تا كردم بلند و سرم.  میريخت وجودم تو داشت

 : گفت و نشست كنارم.  اومد لبم روی لبخند اراده بي.  میومد سمتم به لبخند با

 .  گذاشتم تنهات ببخشید -

 .  میكنم خواهش -

  ؟ هستي راضي صورتت وضع از خب -

 .  توئه زحمتای خاطر به همش.  ممنون.  آره -

 .  كني فكر صد در صد شدن خوب رو میتوني ديگه ماه 2 تا.  هورام بود وظیفم كردم كاری هر من -

 نیم.  آوردم تر باال و سرم ناخودآگاه و شد تر عمیق لبخندم.  كردم پیدا خوبي حس فكرشم از

 ! بشم شوكه ديدم كه چیزی از تا بود كافي نگاه نیم همون.  انداختم ورودی در به نگاهي

 . بودم دوخته در به تعجب با و چشمام.  شد جمع كم كم لبخندم

  ؟ خوبي ؟ شده چیزی -

 : گفتم دستپاچه انداختم حسام سمت به نگاهي نیم

 . . . خوبم. . .  خوبم -

 چي ره به.  نشم شناخته تا بريزم صورتم تو بیشتر و موهام كردم سعي و انداختم پايین و سرم

 : گفت دوباره حسام!  تنها نه اونم.  ببینمش اينجا امشب اينكه از غیر میكردم فكر

  ؟ كردی هول چرا.  هورام -
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 : گفتم و زدم روش به ای دستپاچه لبخند

 .  خوبم.  نیستم هول -

 گرفت و نگاهم رد حسام.  بودم دوخته در به و نگاهم هنوزم چشمي زير.  بود مشكوك حسام نگاه

 ايدش.  نكن نگاه زياد بگم بهش میشد كاش.  بود رومون پیش كه شد ای منظره مات لحظه چند و

 .  گرفت سر از و تپشاش وار ديوونه دوباره قلبم.  ببینه مارو و بگیره و نگاهمون رد

 : گفت لبي زير.  بود افتاده پیشونیش روی ظريفي اخم ولي برگردوند و روش حسام

 !؟ میكنه چیكار اينجا -

 شده حلقه بازوش دور دختره دست.  بود همراهش بدتر همه از.  میپرسیدم خودم از كه بود سوالي

 رانش باالی تا لباس كنار.  بود تنش رنگ سبز ی دكلته شب لباس دختره.  میخنديدن هم با و بود

 از . داشت رنگي خوش و برنزه پوست.  میشد معلوم پاش كل میداشت بر قدم وقتي و داشت چاك

 موهای.  زد چنگ دلم به حسادت احساس.  بود مونده خیره بهش نگاهم منم حتي خوشگلیش

 .  میداشت بر قدم آراد كنار ناز و عشوه با و بود ريخته دورش و مشكیش

 توی از لحظه همون كاش.  گرفتم ازشون و نگاهم سريع.  میسوزه داره چشمام میكردم احساس

 : گفت گذاشت دستم روی و دستش و شد خم جلو به حسام.  میشدم محو كذايي مهموني اون

 ؟ بیارم برات میخوری آّب -

.  دادم تكون نه ی نشونه به و سرم.  میده دست بهم داره مرگ حال كه كرد احساس اونم حتما

 وغشل و موهام!  مشكي شلوار و كت.  افتادم خودم كذايي تیپ ياد.  بود دستم روی دستش هنوزم

 معلوم صورتم ناهموار پوست تا بود شده ريخته صورتم روی هامم چتری و بود ريخته دورم فر و

 !  نشه

 امحس.  نشه سرازير گونم روی اشكام كه كشیدم عمیق نفس.  ديدم چشمم جلوی رو بدبختي

 : گفت.  كنه پرت و حواسم كرد سعي

 يكم بری بايد.  بودی خونه تو همش مدت اين تو.  باشي داشته احتیاج مسافرت يه به كنم فكر -

 .  كني خراب نشیني خونه تو با روزارو اين حیفه.  بگذروني خوش.  بگردی
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 در سینم توی از بود ممكن لحظه هر قلبم.  بود كم تنفس برای هوا.  كشیدم عمیق نفس دوباره

 نهات گوشه يه االن داشتم انتظار شايد.  آراد ديدن با شد بد حالم انقدر چرا نمیدونستم.  بیاد

.  يمهمون بود اومده! ؟ میديدم چي االن.  باطلي خیال چه!  بخوره غصه من نبودن از و باشه نشسته

 !  ديدم عمرم تو حاال تا كه دختری ترين خوشگل با اونم

 : گفتم و زدم حسام به جوني كم لبخند

 . . .  شايد.  نمیدونم -

 رادآ سمت به و نگاهم چشمي زير دوباره.  بدم بهش االن كه درسته جوابي چه حتي نمیدونستم

 .  نشست صندلي روی دختره كنار.  دوختم

 آهنگ ريتم با صندلي روی جا همون اراده بي دختره.  میدادم فشار هم روی ناخودآگاه و دندونام

 : گفت حسام.  میداد تكون و خودش

  ؟ برقصي میخواد دلت -

 : گفتم دوختم بهش و هراسونم نگاه

 . برقص برو میخوای تو اگه.  جا همین راحتم. . .  نه. . .  نه -

 .  نمیذارم تنها و همراهم امشب گفتم كه من -

 ی رهدخت اين كردم اشتباهي چه میكرد فكر داشت االن اونم حتما.  نشست لبم روی تلخي لبخند

!  میاوردم خودم با و آراد همراه مثل خوشگل دختر يه كاش!  جشن آوردم خودم با و دور به آدم از

 .  داشت حق میكرد هم فكری همچین اگه

 . گشتم دنبالشون چشم با.  نبودم اونجا ولي.  كشوندم اينا آراد میز سمت به دوباره و نگاهم

 زده زل آراد چشمای به دختره.  كردم پیداشون بودن رقص مشغول وسط كه جمعي بین باالخره

 !  بود داشتني دوست و مغرور همیشه مثل آراد.  میزد لبخند و بود

 "!  پاركیه آقا اين به میدی داری جديد صفت! ؟ داشتني دوست "

 .  بستم لحظه چند برام و پلكام

 ؟ بخوريم هوايي يه بیرون بريم میخوای.  زياده خیلي صدا و سر ؟ گرفت درد سرت -
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 : گفتم كردم باز و چشمام

 .  خوبیه فكر آره -

 شد ندبل جاش از لب به لبخند بود شده رو به رو موافقت با پیشنهاداتش از يكي باالخره كه حسام

 : رمبگی باال و سرم شد باعث دختری مانند جیغ صدای لحظه همون توی.  شدم بلند سريع منم. 

 !  حســـــــــــــــام -

 دلم.  كنم گور و گم و خودم میخواستم! ؟ میشناخت و حسام يعني!  بود آراد همراه دختر

 و وشكنجكا نگاه دختر جیغ با بود ما به پشتش لحظه اون تا كه آراد.  ببینه و من آراد نمیخواست

 وضوح به آراد!  نه من خدای وای.  داد تكون دست دختره برای لبخند با حسام.  برگردوند عقب به

 .  خورد جا من ديدن با

 ونبهم كه قدمي يه هر.  كشید ما سمت به و گرفت و بود افتاده كنارش شُل كه و آراد دست دختره

 .  میشد بیشتر كوبشش من قلب میشد نزديك

 هب ولي.  بمونم دور آراد متحیر نگاه دست از شايد تا.  كنم قايم حسام پشت و خودم میخواستم

.  مهموني بیای حسام با گرفتي تصمیم.  سالته 62 نیستي بچه ديگه تو هورام زدم نهیب خودم

 بهمون لحظه هر دختره و آراد.  زمین به دوختم و نگاهم.  نكن فرار.  نرو در.  وايسا پاش خوب

 عصبي حالت يه با و موهام.  باال آوردم آروم و سرم و كشیدم عمیق نفس.  میشدن تر نزديك

 .  ريختم صورتم روی بیشتر

 : گفت و گرفت دستش تو و حسام دست هیجان با آراد همراه.  رسیدن بهمون باالخره

 ! ؟ نديدمت وقته چند میدوني وای ؟ چطوری.  حسام سالم -

 لبخند خوشگلي دختر همچین ديدن با بود هم ای ديگه كس هر خب.  بود لبش رو لبخند حسام

.  بود خورده گره هم توی اخماش حاال و رفت بین از متحیرش نگاه آراد.  مینشست لبش روی

 : گفت دختره به رو حسام

 ؟ كجايي.  نديدمت میشه ماهي 6 كنم فكر -

 : گفت حسام چشمای به بود زده زل مشتاق و مهربون نگاهي با و كرد نوازش و حسام بازوی

 !  كنم تعريفش برات باشه يادت فرصت سر.  طوالنیه جريانش كه اون.  اوه -
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 : گفت لبخند همون با.  افتاد من به تازه نگاهش

  ؟ حسام نمیكني معرفي -

 ! ؟ باشه ناراحت كه داشت حق.  میباريد آتیش چشماش از.  بود شده منقبض فكش آراد

 ".  بدی بهش و حق اين نبايد توام! ؟ حقي چه!  نه كه معلومه. . .  نه "

 : گفت و زد پوزخندی.  بزنه حرفي حسام اينكه از قبل همراهش حرف با آراد

 .  حسام بیمارای از يكي.  هستن تهراني خانوم -

 : گفت من به رو و آورد جلو و دستش.  گرفت تعجب رنگ نگاهش دختره

 ؟ كوچیكتون اسم ببخشید -

 از كمي دست حسامم! ؟ كنه ثابت چیو میخواست!  میخوردم حرص داشتم آراد زدن حرف طرز از

 : گفت حسام.  بود بالتكلیف هوا روی هنوز دختره دست.  بود هم تو اخماش.  نداشت من

 .  بنده همكار.  هستن خانوم سپیده ايشون.  هورام -

 : گفت خودش خاص شلوغي و لبخند با سپیده

 .  جان هورام خوشبختم.  تكي اسم چه وای! ؟ هورام -

 نگاهای زير زور به كه صدايي با و بردم جلو و دستم منم باالخره.  بود دراز جلوم هنوزم دستش

 : گفتم میومد در حسام هم در اخمای و آراد ناراحت و عصبي

 .  همینطور منم -

 سشمقاي خودم دست زمخت پوست با.  بگیره گريم بود نزديك كه بود لطیف و نرم انقدر دستاش

 كه يكس تنها انگار.  بود سنگین بینمون جو.  انداختم پايین و سرم من و كرد رها و دستم!  كردم

 : گفت حسام به رو لبخند با دوباره چون.  بود سپیده نداشت جمع به توجهي

 .  شدم زده هیجان ديدمت دور از!  انداختم گیرتون يهو ببخشید ؟ میرفتین داشتین جايي -

 : گفت دوستانه لحن با حسام

 .  بیای جشن اين به نمیكردم فكر اصال.  ديدمت شدم خوشحال واقعا -
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 !؟ خودمه جوني جون دوست خانوم عروس كه رفته يادت دكتر آقای هي -

 : گفت و خنديد حسام

 .  بود رفته يادم پاك.  توئه با حق -

 : گفت و شد اونا ی نفره سه بحث وارد باالخره آراد

  ؟ بزنیم حرف بشینیم نیست بهتر سپیده -

 : گفت لبخند با و انداخت آراد به نگاهي سپیده

 !  عزيزم توئه با حق.  بشینیم بهتره چرا -

 میخواست بدتر گفتنش عزيزم اين با حاال!  بود كم بود شده حلقه آراد بازوی دور كه دستش

.  رنب كنارمون از زودتر میخواست دلم و بودم معذب.  میكردم شديد گرمای احساس.  بزنه آتیشم

  ! بدم نشون خودم از رفتاری چه بايد كه كنم فكر بتونم.  كنم آنالیز رو رفتارا بتونم من تا

 : گفت و انداخت من به نگاهي حسام

 ؟ پیششون بیايم بعد بیرون بريم میخوای.  بیرون بری میخواستي تو -

 : گفتم سريع

 .  میريم بعدا.  نداره اشكال نه -

 كتحر هر با.  بشینم جام سر دوباره كرد كمكم و كشید بیرون و من صندلي زنون لبخند حسام

 .  میخورد گره هم توی بیشتر اخماش آراد حسام

 رستد سپیده.  داد بیرون و نفسش كالفگي با آراد.  نشست من كناری صندلي روی درست حسام

 بود فتهگر درد قلبم.  گذاشت سپیده صندلي پشت و دستش آراد.  نشست آراد كناری صندلي روی

 : گفت گذاشت پاش روی و دستش و انداخت آراد به نگاهي ناز با سپیده. 

 ؟ خوبه حالت -

 میخواست دلم.  بود مونده سپیده دست روی نگاهم.  داد تكون سر فقط.  نداشت لبخند آراد

 ينسبت چه مگه اصال ؟ میكرد برخورد آراد با راحت انقدر حقي چه به.  بزنم پس محكم و دستش
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 پیدهس.  كنم فرار اونجا از میخواست دلم.  بودم كالفه ؟ میكرد چیكار آراد كنار اون اصال! ؟ داشتن

 : گفت حسام به رو

  ؟ میكردی چیكارا مدت اين تو ؟ خبرا چه -

.  نهبز حرفي آراد حضور در نمیخواست زياد انگار.  بود گرفته ضرب میز روی آروم دستش با حسام

 : گفت

  ؟ هستي كه جايي از هستي راضي تو.  بیمارستانم همون هنوز هیچي -

 !  تنوعه.  نیست بدم ولي.  نیست خودمون بیمارستان خوبي به ای -

 : گفت خندون سپیده.  داد تكون سر حسام

 .  بیای همراه با نمیكردم فكر -

 هضرب میز روی چپش دست با و بود انداخته پايین و سرش.  بود ساكت هنوز آراد.  خنديد حسام

 : گفت و انداخت بهم نگاهي حسام.  میزد آروم های

 .  كرد قبول و كرد لطف اونم بیاد باهام خواستم هوارم از -

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه يه سپیده

 !؟ خبريه -

 : گفت و انداخت پايین و سرش زده خجالت حسام

 .  شناختیم ی مرحله تو هنوز خب -

 دبو شده باعث مهربونش نگاه.  نشست لبام روی اراده بي لبخندی.  انداخت من به نگاهي بعد

 تهنشس لباش روی پوزخندی.  افتاد آراد به نگاهم.  بیارم در گیج و گنگ حالت اون از و قیافم منم

 تك تك توی اين.  قراره بي میكردم احساس.  بود توجه بي بهش حسام.  رفت هم تو اخمام.  بود

 .  بود معلوم رفتارش

 : گفت خنده با سپیده

 بیام تنها بودم مجبور االن نبود اون اگه.  كردی آشنا باهام و آراد كه ممنونم ازت واقعا حسام -

 . هست هم مهموني ی پايه اينكه بهتر همه از.  اينجا
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 بتونم تا بودم خیره آراد و سپیده به گنگ و مات من.  داشت نیشخند حسام.  خنديد معذب آراد

 ! ودب سپیده میخنديد خبر بي جا همه از و خوش سر كه كسي تنها.  كنم آنالیز و هم با رابطشون

 نمیفهمیدم اصال ؟ باشم كنارش من میخواست چرا پس داشت خودش كنار رو سپیده آراد اگه

 : گفت حسام.  بودم كالفه!  خبره چه اينجا

 . . .  بازی رفیق ، خوشگذروني ، مهموني اهل.  همینطوره همیشه آراد -

 : گفت سپیده لحظه همون.  دوخت بود زده زل چشماش به كینه پر كه آراد به و نگاهش

 ؟ شده عوض چقدر وقت چند اين نديدی واقعا يعني!  آرادی صمیمي دوست ديگه كه تو!  حسام -

  ! میخوابه مرغ مثل خونه میره كه شبم سر.  شركتم.  دارم كار میگه میزني زنگ بهش روز هر

 . خونسردی جلد تو بودم رفته.  بودم اومده بیرون كالفگي از حاال.  دوخت آراد به و خندونش نگاه

 لبام روی اختیاری بي و محو لبخند.  بود من پیش 1 - 16 تا همیشه.  نمیخوابه زود شبا كه آراد

 مه آراد!  كردتش ضايع سپیده میكرد فكر حتما.  كشید هم تو و اخماش و ديد حسام.  نشست

  . كشید سپیده صندلي پشت از و دستش.  شد باز اخماش.  شد تر ريلكس.  ديد و لبخندم

 فتگ حسام به رو سپیده يهو.  میزدن حرف كه بودن سپیده و حسام تنها.  بود ساكت شدت به آراد

: 

 .  بزنیم حرف باهاش بريم بیا.  پارسا دكتر.  اونجاست كي ببین -

 : گفت حسام

 .  میمونم هورام پیش من.  برو تو -

 : گفت سماجت با سپیده

.  دادم تكون سر ناچاری روی از.  میگیرم قرض ازت و حسام دقیقه چند برای من جون هورام -

 : گفت آراد به سپیده.  باشم تنها آراد با نمیخواست دلم

 .  میگردم بر زود -
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 ذرع با و ناچار به.  كرد استقبالم حسام و سپیده رفتن از جور يه من خالف بر و كرد موافقت آراد

 ردمیك نگاهش نیشخند با كه آراد روی از و نگاهش مدت تمام ولي شد بلند كنارم از حسام خواهي

 .  نداشت بر

 طاييخ كار من.  میپیچوندم هم توی و دستام اراده بي.  شد ساكت و خلوت میزمون سپیده رفتن با

 رپ نگاهش.  بود مونده من روی آراد ی خیره نگاه.  میكردم برخورد جدی باهاش بايد.  بودم نكرده

 .  میترسوند و من همینم.  بود تمسخر از

  ؟ بگیری فاصله من از میخوای كه -

 : گفت.  بود زده زل چشمام به مستقیم.  گرفتم باال و سرم صداش شنیدن با

  ؟ حسام به بچسبي بعدش كه ؟ بگیری فاصله ازم همین برای میخواستي -

 : گفت كنم نشیني عقب تا بود كافي همین.  زد پوزخند كه بگم چیزی خواستم

 .  بهتره برات.  باشي خودت حال به بذارم.  كردم گیجت گفتم.  بگو رو ساده من -

 : گفت عصبي ای خنده با و داد تكون راست و چپ به و سرش

 !  كرده فرض خنگ مارو خانوم نگو -

 : گفت.  دوخت چشمام به و خشمش از پر چشمای

 . . .  اين دنبال كه چي يعني -

 : گفتم عصبانیت با.  كوبید میز روی محكم و دستش.  خورد و حرفش

 .  بودی گرفته گرم سپیده با خوب.  نمیگذره بد زياد كه توام به -

.  بوديم حمله ی آماده دومون هر.  بود شده قفل هم تو نگاهامون.  میداد فشار هم رو و دندوناش

 .  هبگ داره دوست چي هر بذاری نبايد.  كني نشیني عقب نبايد كه میكردم تكرار خودم با مدام

 ! ؟ دوسته يه تو برای ؟ چي حسام.  فقط دوسته يه من برای سپیده -

  ؟ باشه میتونه چي من زندگي تو حسام!  دوسته كه معلومه -

 .  میريخت هم به و اعصابم رفتارش اين داشت.  بازم زد پوزخند
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 ! كني مالي ماست جوری يه میخوای تو يا شدم متوجه بد من يا.  شناختین ی مرحله تو گفت -

 : گفتم شدم كلید دندونای بین از اختیار بي.  میشدم تر ناراحت لحظه هر

 كارچی و كجايي كه میپرسم تو از من مگه ؟ كني دخالت من زندگي تو كه داری حقي چه تو اصال -

 ! ؟ میگه چي كنارت خانوم سپیده كه میپرسم اصال ؟يا میكني

 !  چیزيو نمیكنم مالي ماست من حداقل بپرسي تو اگه -

 .  نكني دخالت من زندگي تو توام بهتره.  بپرسم تو از و چیزی ندارم احتیاج من -

 : گفت میزد كتكم داشت چشماش با انگار.  كشید جلو و خودش

 امحس با نداری حق تو.  باشه زندگیت تو دخالت اسمش اگه حتي.  میكنم بخواد دلم كار هر من -

 مورد در نداری حق گفتم ؟ میاد يادت ؟ گفتم چي بهت شب اون.  ور اون و ور اين بری بیفتي راه

  ؟ فهمیدی.  بیرون بری پسری هیچ با نداری حق میگم االنم.  بزني حرف پسری هیچ

  ؟ بگي بهم چیزی همچین بخوای كه هستي كي اصال تو! ؟ داده تو به رو حقي همچین كي -

 .  بريم اينجا از پاشي بهتره االنم.  گفتم كه همین.  دارم حقي هر من -

 : میزدم بهش پوزخند من حاال.  شد بلند صندلیش روی از

  ؟ میذاريش تنها ؟ چي عزيزت همراه -

 : گفت خونسرد

 .  خونه برسونم تورو دارم وظیفه فعال.  خونه بره خودش میتونه عزيزم همراه -

 : گفتم عصباني

 .  بردار سرم از دست.  كجام من كه نداره ربطي هیچ تو به -

  ؟ بخندی من ريش به و بری جا همه ؟ باشي خوش حسام با كه بردارم سرت از دست -

 چجور من اصال مگه! ؟ بودم اومده كجا حسام با من مگه! ؟ زد بود حرفي چه اين.  كردم يخ

 مونده مات ولي من.  كرد عوض رنگ نگاهش ؟ زده بدی حرف كه فهمید نمیدونم ؟ بودم دختری

 ودب گرفته و گلوم بغض. . .  من.  نبودم دخترا اون از من.  بود شده تموم گرون برام حرفش.  بودم
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 يدنبا.  نداشتم انتظار آراد از.  میكردم خفگي احساس.  رفت گردنم سمت به آگاه ناخود دستم. 

 : گفت بود تر ماليم كه صدايي با.  گذاشتم هم روی و چشمام.  میزد بهم و حرف اين

 . . .  هورام -

 .  كرد قطع و حرفش حسام صدای ولي

  ؟ خوبه حالت هورام -

 با و بود شده خم سمتم به میز رو يكیشون.  افتاد دوست تا دو به نگاهم كردم باز و چشمام

 نارك ايستاده و بود كرده فرو جیبش تو و دستاش ديگشون يكي بود زده زل بهم نگران چشمايي

 : گفت نگراني با دوباره حسام.  كنه مهار و خشمش میكرد سعي میز

  ؟ هورام شده چیزی -

 : گفتم سختي به و دادم تكون طرفین به و سرم

 ! ؟ بگیری ماشین برام میشه. . .  خونه برم میخوام -

 : گفتن زمان هم حسام و آراد

 .  میبرمت من -

 عقاط لحني با حسام.  كردن نگاه همديگرو اخم با جفتشون.  اومد در گردش به بینشون نگاهم

 : گفت

 .  ببرمش كه خودمه ی وظیفه آوردمش خودم -

 : گفت مهربوني با حسام.  شد راحت خیالم حسام قاطع لحن با

 .  بريم بپوش و پالتوت -

 : گفت و گرفت سمتم به و سويیچش حسام.  شدم بلند جام از

 .  كنم خداحافظي میرم من.  ماشین تو برو تو -
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 ادهوايس كنارم منقبض فكي با هنوزم آراد.  گرفتم دستش از و سويیچ حرف بي و دادم تكون سر

 ودز میخواست دلم.  بود بدی وضعیت.  برداشتم قدم ورودی در سمت به منم حسام رفتن با.  بود

 .  بشم خالص مهموني اون و آراد دست از

 جلب توجه مهموني توی كه میداشت نگهش آروم زور به كه صدايي با.  برداشت قدم دنبالم آراد

 : گفت نكنه

  ؟ میری داری كجا -

 .  نیست مربوط تو به -

  ؟ نمیشنوه گوشات.  بری جايي حسام با كه نمیاد خوشم گفتم االن همین -

 : گفتم و زدم پس و بغضم.  سمتش برگشتم

 .  بذار راحت و من و خودت زندگي سراغ برو.  بسه تحقیر و توهین همه اين -

 : اومد ديگه طرف از سپیده ظريف صدای.  بود خورده گره هم تو نگاهمون

  ؟ بری میخوای ؟ اينجايي آراد -

.  هبد بهش جوابي تا برگشت سپیده سمت به آراد.  زدم صورتش به پوزخندی سپیده اومدن با

 : شنیدم و آراد مانند فرياد صدای.  اومدم بیرون در از و كردم بهشون و پشتم لحظه همون

 . . .  هورام -

 و دمش حسام ماشین سوار سريع.  بیاد دنبالم كه نذاشت سپیده حضور و من سريع قدمای ولي

 با گذشت دقیقه چند.  بشه كم بدم حال از يكم تا گذاشت زانوم روی و سرم.  كردم قفل درارو

 يراحت نفس حسام ديدن با.  آوردم باال هراسون و سرم میزد ماشین ی پنجره به كه كسي صدای

 تيپش به و سرم و گرفتم سمتش به و سويیچ.  شد سوار سريع حسام.  كردم باز و در و كشیدم

 .  میخواست و اتاقم آرامش دلم.  دادم تكیه صندلي

 پشت به و نگاهم كنار ی آينه از و كردم باز و چشمام.  اومد بیرون كوچه از و زد دور سريع حسام

 گفت حسام.  نكرد پافشاری بازم و نیومد آراد كه بودم خوشحال.  نبود دنبالمون كسي.  دوختم سر

: 
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  ؟ يهو شد چي -

 : گفتم.  برگردوندم سمتش به و سرم

 برام كاش.  انداختم مهموني از هم تورو ببخش. . .  اونجا شدم معذب يكم. . .  نبود چیزی -

 !  اونجا میموندی خودت و میگرفتي ماشین

 داشتم دوست.  بود بهانه اومدنم مهموني ضمن در.  نمیكردم ول تنها تورو من.  حرفیه چه اين -

 .  باشم تو كنار

 : گفت حسام.  بوديم رسیده خونه نزديك.  نگفت چیزی حسام.  انداختم پايین و سرم

 .  بگي بهم میكنه ناراحتت چیزی اگه میخواد دلم.  هورام -

 : گفتم و دادم تكون سر

 .  میگم حتما -

 ؟ باشه.  كن حساب من رو.  میگم جدی.  نده الكي قول نه -

 : گفتم.  دوختم مهربونش چشمای تو و نگاهم

 .  ممنون. . .  باشه -

.  كرد خونه راهي و من گفت كه آرومي بخیر شب با.  كرد پیادم خونه جلوی و زد لبخند حسام

 .  رفت و زد دور رو كوچه بوق تك يه با اون و دادم تكون دست براش رسیدم كه در نزديك

 زا رفتارارو اين بايد آراد چرا كه نمیفهمیدم.  میكشید تیر مغزم.  بودم خسته.  شدم خونه وارد

.  كنم باز روش حسابي همچین نمیتونستم.  نبود هم عالقه ديگه كارا اين.  بده نشون خودش

 خاطر به مشه شايد.  میگرفت دل به كینه میديد كسي با و من اينكه از انگار.  بود كینه مثل بیشتر

 پا عادت احساس اون از دارم نكنه ؟ بود چي قلبم ی اراده بي تپشای اين ولي.  منه كاريای پنهون

 . . .  مال ناشناخته هوای و حال اين نكنه ؟ میذارم فراتر

 .  هورام كن بس. . .  داره خنده. . .  باشه چیزی همچین نمیتونه. . .  نه نه.  دادم تكون و سرم

 : گفت ديدنم با هیوا

 .  باشي اونجا ها حاال حاال میكردم فكر.  برگشتي زود چقدر -
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 : گفتم هم در ای قیافه با

 .  هیوا ببخش.  خستم خیلي.  بخوابم میرم من -

  ؟ شده چیزی -

 .  خستم فقط.  نه -

 ! بود مونده واج و هاج من رفتار اين از انگار.  میكرد نگاهم مبهوت و مات ولي.  داد تكون سر هیوا

 ماه صدای و زده حیرت چشمای مقابل در و گفتم بود ديده و من تازه كه بانو ماه به بخیری شب

 .  رفتم اتاقم سمت به شده چي میپرسید هیوا از كه بانو

 پرت گوشه يه و كیفم.  بزنه حرف باهام اينجوری نداشت حق.  كنه توهین بهم نداشت حق اون

 هب ساده مشكي شلوار و كت همون با.  گذاشتم تخت روی و شالم.  آوردم در تنم از رو پالتو.  كردم

.  سبوندمچ پنجره سرمای به و پیشونیم.  میباريد آسا سیل.  بود گرفته بارون.  رفتم پنجره سمت

 !؟ میشد اينجوری داشت زندگیم چرا

 .  كشیدم در سمت به و نگاهم.  شد اتاق وارد هیوا

 ؟ میاد خوابت -

 : گفتم.  رفت كتم های دكمه سمت به دستم.  گرفتم فاصله پنجره از

  ؟ داری كاری.  بخوابم میخوام.  آره -

 .  نمیای خوب زياد نظر به فقط.  نه -

 .  نباش نگران!  خوبم چرا -

.  وايسادم بودم آورده هیوا سابق اتاق از كه قدی ی آينه روی به رو.  آوردم بیرون تنم از و كتم

 تدرس هیوا.  بشم خیره خودم به آينه توی از میتونستم تر راحت و بود شده بیشتر جراتم حاال

 : گفت هیوا دوباره.  كرد بدتر و حالم تنم های پینه وصله.  بود سرم پشت

  ؟ خوردی شام -

.  یدمشپوش بدنم به اضافي نگاه بدون.  برداشتمش و زدم چنگ بود افتاده تختم روی كه لباسم به

 : گفتم
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 !  آره -

!  میكردمن گرسنگي احساس كه بودم خورده و بغضم انقدر.  بودم سیر حقیقتا ولي بودم گفته دروغ

 : گفت بود وايساده هنوزم هیوا.  آرودم در و شلوارم

 .  هست چیزيت يه میدونم كه من -

 : گفتم كردم پام و برداشتم و راحتیم شلوار

 كجاش اين.  برگشتم و رفتم مهموني يه مدت همه اين از بعد من ؟ باشه چیزيم بايد چرا!  هیوا -

 ؟ كنندست ناراحت

 .  بدونم و همین میخوام منم خوب -

 : گفتم لبي زير و رفتم تختم سمت به

 .  كن خاموش چراغم بیرون میری -

 : گفت و بیرون داد كالفه و نفسش هیوا

 .  نگو.  خب خیلي -

 اين به مگه! ؟ بود كجا خواب.  كشیدم دراز تختم توی.  بست و در آروم و رفت بیرون اتاق از

 ! ؟ بخوابم راحت خیال با و ببیندم و پلكام میتونستم راحتیا

 انقدر يدنبا.  بستم و پلكام! ؟ میزد تپش پر قلبم میديدمش وقتي چرا! ؟ بود چي حسادت حس اين

 .  بود جور يه روز هر اون.  میكردم فكر بهش

  ؟ هباش میتونست كي يعني.  كردم باز نیمه و پلكام.  شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ صدای

 یخیالب ؟ باشه داشته كار میتونه من با شب وقت اين كي كردم فكر ولي جام از شم بلند خواستم

 .  شد بلند گوشیم زنگ صدای بار اين.  بستم و پلكام دوباره

 بار اين . شد قطع زنگ صدای كه میگشتم گوشیم دنبال.  رفتم كیفم سمت به و شدم بلند جام از

 . اومد اس ام اس دوباره لحظه همون.  كردم صفحش به نگاهي و برداشتم رو گوشي كنجكاوی با

  كردم بازش سريع
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 همون حتما دوباره.  بخوابم و جاش سر بذارم و گوشي میخواستم.  شد خشك آراد اسم رو چشمم

 : شد كشیده ها نوشته سمت به اراده بي نگاهم.  بود نوشته برام رو كننده ناراحت حرفای

 .  بزنم حرف باهات میخوام بیرون بیا -

 : كردم باز رو بعدی اس ام اس! ؟ بود اينجا يعني.  لرزيد قلبم

 ؟ خوابیدی -

 زل ماتاق ی پنجره به و بود گرفته باال و سرش.  افتاد بهش نگاهم.  رفتم پنجره سمت به سريع

 وايساده مهموني لباسای با!  ديوونه.  خورد گره هم تو اخمام.  بیرون برم كه كرد اشاره.  بود زده

 .  رفتم كنار پنجره جلوی از ؟ كنه ثابت رو چي كه.  بارون زير

 گره مه توی مدام و دستام.  نشستم تختم روی كالفه و گذاشتم تختم كنار عسلي روی و گوشي

 جونش سپیده پس! ؟ نمیشد بیخیال چرا.  بود گرفته و وجودم ی همه بد احساس.  میكردم

  ؟ كجاست

 دراز االن همین!  نمیكنم باز و اسش ام اس.  انداختم گوشي به و نگاهم.  اومد اس ام اس دوباره

 و سرد دوباره نگاهم. . .  میشه خیس داره!  وايساده بارون تو اما. . .  میخوابم و تختم تو میكشم

 ! ؟ اينجا بیاد كه بودم فرستاده دعوتنامه براش مگه!  بشه خیس خب!  شد جدی

.  كردم قطع و صداش و برداشتم و گوشي سريع.  زد زنگ بار اين كه بود گوشي به نگاهم هنوزم

 .  بهش بودم زده زل همینطور من و میشد خاموش و روشن هي آراد اسم با گوشي ی صفحه

 ! ؟ میدادم جواب بايد.  كشیدم صورتم به كالفه و دستم

 بارهدو.  كشیدم عمیق نفس.  شد قطع تماس يهو كه میرفت رنگ سبز ی دكمه روی داشت دستم

 .  رفت اسا ام اس روی دستم.  داشتم كال میس 1 و اس ام اس تا 6.  لرزيد دستم توی گوشي

 .  بیا فقط.  نیست خوب حالم.  هورام پايین بیا پاشو -

 .  رفت بعدی اس ام اس رو دستم

 .  وايمیستم جا همین صبح تا من.  نیا باشه -

 .  پايین برم من كه گفته الكي اينو نه.  باشه نگفته جدی كنه خدا
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 بیا پايین من.  وايسا اونجا داری دوست وقت هر تا!  خوندی كور.  نشست لبم روی نیشخندی

 .  نیستم

. .  كنن فكر آراد به.  بستم و چشمام.  كشیدم دراز دَمَر تخت روی و بالشتم كنار گذاشتم و گوشیم

 . . .  نكن فكر آراد به. 

 داشت.  میرفت اعصابم روی مته مثل بارون شُر شُر صدای.  دادم فشار هم روی بیشتر و پلكام

. .  . خب. . .  خب. . .  بود سرد بیرون.  پیچیدم خودم به بیشتر و نرمم و گرم پتوی.  میشد خیس

 من كه دنمیكر قبول وجدانم ولي بخوابم كردم سعي دوباره فكر اين با. . .  بشینه ماشینش تو بره

 گوشیم به نگاهي و كردم باز و چشمام.  بشه خیس بارون زير اون و بكشم دراز راحت اينجا

 سمت به.  اومدم پايین تختم از.  رفته حتما.  زدم كنار رو پتو.  بود خاموش صفحش.  انداختم

 مونه هنوزم.  انداختم بیرون به نگاهي بشم ديده اينكه بدون زدم كنار رو پرده آروم.  رفتم پنجره

 بارون خاطر به حاال بود باال به رو همیشه كه حالتش خوش و مشكي موهای.  بود وايساده جا

 در و كتش.  میزد ضربه آسفالت به كفشش نوك با و بود پايین سرش.  صورتش تو بود ريخته

 لبمق روی و دستم.  بود زده تكیه ماشینش به مشكي شلوار و مردونه سفید پیرهن با و بود آورده

 .  ببینمش اينجوری نمیخواستم.  سوخت براش دلم.  گذاشتم

 پنجره از و انداختم رو پرده سريع.  دوخت پنجره به نگاه دوباره و باال آورد و سرش لحظه يه توی

 ! ؟ وايسه بارون زير كه بود كرده گناهي چه.  رفتم لباسام سمت به.  شدم دور

 !؟ سوخت براش دلت سريع " گفت لجبازی با سرم توی صدای.  شد خشك مانتوم روی دستم

 اونم ؟ چي سپیده! ؟ مغروره و خودخواه چقدر نديدی! ؟ باهات كرد چیكار مهموني توی نديدی

 ریب كله با تو و بده نشون بهت سبز چراغ يكي كافیه!  احمقي چقدر تو دختر ؟ نديدی كنارش

 راست كه! ؟ چي كردی فكر!  میره وايسه بارون زير ديگه ی دقیقه دو.  بیا خودت به ؟ طرفش

 "! ؟ شده خواهت خاطر راستي

 و زانوهام.  نشستم كمدم كنار همونجا.  خورد سُر مانتوم روی از دستم.  نشست اشك به چشمام

 .  گرفتم بغلم تو

 : برداشتمش و رفتم گوشي سمت به پا و دست چهار.  شد خاموش و روشن دوباره گوشیم

 هنوزم.  دارم و برداشتم صورتت از كه رو ماسكي هنوزم! ؟ يادته رو بالماسكه مهموني. . .  بانو -

 ! ؟ میخوای.  ببری من از نمیخوای كه تو. . .  داشتم نگهش يادگاری
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 اتاحساس با اينجوری.  آراد متنفرم ازت.  كوبیدم تخت روی و گوشي.  میريخت گونم روی اشكام

 .  بردم فرو زانوهام تو و سرم.  نكن بازی من

 بدوم دارم توان كه جايي تا و بیرون بزنم اتاق اون از میخواست دلم.  بود قرار بي بدجور قلبم

 .  داشتم خاصي قراری بي احساس يه.  سمتش كنم پرواز پنجره از داشتم دوست اصال.  آراد طرف

 و مبود كرده جمع و خودم تختم پايین.  میريخت هام گونه روی اتاق تاريكي توی صدا بي اشكام

 و چشمام اشك.  بود خاموش صفحش.  افتاد گوشیم به نگاهم.  میزدم زار خودم بدبختیای برای

 .  میومد بارون صدای هنوز.  بود گذشته 1 از ساعت.  بود كرده تار

 بارون زير آراد بذارم میتونم چجوری. . .  زمینم روی آدم ترين احساس بي من. . .  سنگدلم من

 من. . .  معنا تمام به لعنتي يه آراد. . .  خودخواه آراد. . .  بد آراد اصال! ؟ بمونه سرد هوای اين توی

  ؟ چي

 دندون به و لبم.  میدادم تكون و پاهام استرس با.  دوختم پنجره سمت به و آلودم اشك نگاه

 جا مونه يا كنارش برم بايد نمیدونستم.  بهتره كاری چه نمیدونستم.  بود بد حالم.  بودم گرفته

  ؟ بهتره آراد خود برای چي ؟ بمونم

 هب آهسته قدمای با.  شدم بلند جام از.  بود شده ترسناك موجود يه شكل برام اتاقم ی پنجره

 : كردم تكرار خودم با وار زمزمه.  بستم و چشمام.  رفتم پنجره سمت

 . . .  باشه رفته خدايا. . .  باشه رفته خدايا -

 پَس داشتم بود روم به رو كه تصويری ديدن با.  زدم كنار رو پرده آروم.  كردم باز و چشمام

 هي به واج و هاج.  اومدم كنار پنجره پشت از.  نزنم جیغ تا گذاشتم دهنم روی و دستم.  میفتادم

 : گفتم و زدم بلندم موهای به چنگي ها ديوونه مثل.  زدم زل گوشه

 ! ؟ كنم چیكار بايد ؟ كنم چیكار بايد حاال -

 اون واقعا.  بودم چاره راه دنبال و میگشتم اتاق دور.  كرد باز هام گونه روی به و راهش بدتر اشك

 بود خودش موهای ؟ پايین بود خورده سُر االن چرا. . .  بود داده تكیه ماشین به كه اون! ؟ بود آراد

 .  بود شده گلي و كثیف حاال كه رنگش سفید پیرهن همون حتي.  سرش. 

 اومد ستمد جلوی كه لباسي اولین.  رفتم لباسام كمد سمت به سريع.  میكنم چیكار دارم نفهمیدم

 اي خوابه هیوا كه نبود مهم برام حتي.  زدم بیرون هراسون اتاق از.  پوشیدمش سريع.  كشیدم
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 افتاده نزمی روی بیرون آراد.  نبود شوخي. . .  نه يا میبینه شب موقع اين و من كسي اصال يا.  بیدار

 .  بود

 قطف.  روشن يا خاموشه چراغا كه نديدم حتي.  كردم تر تند و قدمام.  بود شده پاره و تیكه قلبم

 مبیفت ها پله روی بود مونده كم.  شه برطرف ديدم تاری تا زدم پس و اشكام.  میديدم رو خونه در

 ونا اينكه.  داره احتیاج كمكم به يكي اينكه حس.  بودم گرفته عجیبي نیروی لحظه اون ولي. 

 !  آراده شخص

 : زدم صداش گرفته صدايي با.  رفتم آراد سمت به بارون شُر شُر به توجه بي

 . . .  آراد.. .  آراد -

 و گاهمن.  بودم ترسیده.  بود سرد بدنش.  میزد كبودی به لباش.  نشستم كنارش.  نمیداد جوابي

 داد ریبیشت جرات بهم همین.  میزد دستم زير نبضش.  گرفتم و دستش.  دوختم خلوت خیابون به

 : كردم صداش دوباره.  گرفتم دستم تو و صورتش. 

  ؟ خوبي آراد. . . پاشو. . .  آراد. . .  آراد -

 : كردم نوازش آروم و سردش صورت دستم با كرد خفیفي حركت چشماش.  لرزيد پلكاش

  ؟ يهو شدی چي.  كن باز و چشمات آراد -

 شكل و دش كشیده لبش.  كرد نگاهم مستقیم.  شد باز نیمه كمي.  آورد خفیفي فشار چشماش به

 : گفت جوني كم صدای با.  گرفت خودش به لبخند

 ؟ بیرون اومدی. . .  نرمت و گرم. . .  اتاق از. . .  ؟ دادی افتخار. . .  باالخره. . .  بانو. . .  به -

 . انداخته وضع اين به و خودش اينكه از.  بودم عصبي میزد حرف لرزون لبهايي با و مقطع مقطع

 : گفتم ناراحت

 .  پاشو.  زده يخ بدنت ی همه.  بشین ماشین تو برو پاشو -

 : گفت.  شد هوشیارتر چشماش.  شه بلند كنم كمكش خواستم

 . . .  بدوني. . .  رو چیزی يه. . .  میخوام. . .  بزنم. . .  حرف بايد -

 : گفتم قبل از تر عصبي
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 دش خوب حالت كه بعد میشي گرم اول.  نمیگي هیچي االن.  میزني يخ سرما از داری.  آراد پاشو -

 .  پاشو.  میزني حرف

 بارون و سرما توی ساعت 6 انگار.  بشه بلند خودش بتونه كه بود چیزی از تر حال و حس بي

 تمنمیتونس.  نداشت مخالفت توان.  انداختم گردنم دور و دستش.  بود كرده جونش بي وايسادن

 دوباره.  ادافت آراد به نگاهم.  نشد كردم تقال يكم.  نمیرسید بهش زورم و بود سنگین.  كنم بلندش

 : گفتم ترس پر و دستپاچه افتاد هم روی پلكاش

 .  آراد.  كنم ولت اينجا نمیتونم. . .  شو بیدار ؟ خوابه وقت چه االن.  آراد كن باز و چشمات -

 زنشو ی همه.  كنم بلندش زمین روی از تونستم باالخره و كرد تقال يكم.  شد باز يكم چشماش

 حتي.  انداختم ماشین جلو به نگاهي.  كردم باز و ماشین در.  بود افتاده نحیفم های شونه روی

 رشس سست و جون كم كه آراد به نگاهي.  میكنه كار چجوری بخاريش المصب اين نمیدونستم

 غاچرا ی همه.  انداختم خودمون ی خونه به دستپاچگي با و نگاهم.  انداختم بود افتاده شونم روی

 .  بود خاموش

 . . .  بده انجام كاری يه بار يه واسه. . .  باش شجاع بار يه برای.  هورام ياال

 با و بستم و ماشین در.  كنه منحرف و ذهنم ای ديگه فكر نذاشتم حتي.  گرفتم تصمیم سريع

 های قطره.  بودم افتاده نفس نفس به.  رسوندم خونه در به و آراد زور به.  كردم قفلش دزدگیر

 .  میشد كشیده زمین روی آراد پاهای.  بود كرده خیسم پا تا سر بارون

 بلند و حرفاش كه نداشت و توانش انقدر يا.  میگفت هذيون انگار.  میشنیدم و صداش گوشم زير

 : میگفت وار زمزمه.  بگه

 . . .  سرده. . .  هوا -

 : گفتم میكشیدمش خونه سمت به كه همینجور زور با

 زودتر كن كمكم ؟ میگم چي میشنوی آراد ؟ باشه نخواب. . .  گرم جای يه میبرمت االن آراد -

 .  باال برسیم

 رشَ از تا كرد بهم بزرگي كمك همون.  اومد جلو كوچیك قدم تا چند.  شد باز نیمه يكم چشماش

 دمز حرف باهاش گوشش كنار لبي زير دوباره و بستم و در.  شديم خونه وارد.  شیم خالص بارون

: 
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  ؟ باشه.  كن كمكم ديگه قدم تا چند.  مونده ديگه يكم -

 يخ تن خونه مطبوع هوای.  كردم خونه وارد و آراد داشتم كه تواني تمام با.  بود بسته چشماش

 یداپ جريان رگام تو خون دوباره حاال.  بارون زير بود شده سِر دستام.  كرد گرم يكم و من ی بسته

 : گفتم آروم صدای با.  بود كرده

 .  ديگه يكم بیار طاقت.  رسیديم آراد -

 . داشتم نگه پا سر و خودم بود طور هر ولي.  میدادم دست از و تعادلم داشتم.  نیومد ازش جوابي

.  رفتم لهپ راه سمت به.  كنم بلندش نمیتونم ديگه بیفته و بخوره سُر دستم از آراد اگه میدونستم

 .  بودم شده پشیمون.  میومد در داشت ؟اشكم میرفتم باال رو پله همه اين بايد چجوری

  . داشت احتیاج كمكم به آراد.  گرفتم نیرو دوباره آراد معصوم و پريده رنگ صورت به نگاهي با

 

 

 هام ونهش روی بیشتر و آراد سنگیني ها پله ارتفاع و بودن بااليي سر خاطر به.  رفتم باال پله يه

 سُر داشت آراد.  شده جون بي دستام كردم احساس كه رفتم باال رو پله تا سه.  میكردم حس

 تهنیف كه چسبوندم بهش و خودم محكم و پله راه ی ديواره به چسبوندمش يهو.  پايین میخورد

 .  كرد خفیفي ی ناله و رفت هم تو اخماش.  گرفت دردش انگار.  پايین

 باال قدرتم تمام با و گذاشتم گردنم دور و دستش احتیاط با دوباره.  شد ريش دلم نالش از

 .  میكرد بیدار رو همه وگرنه.  نزنه حرفي وقت يه كه میكردم خدا خدا فقط.  كشیدمش

 جور ره ولي.  پايین بشه پرت آراد بود نزديك بار دو.  نداشت تمومي ها پله اين میرفتم باال چي هر

 .  داشتم نگهش بغلم تو دندون و چنگ با بود

 مامت.  كردمش اتاقم وارد سختي به.  میكشیدم تقريبا و آراد.  رسیديم پله آخرين روی باالخره

 ونهراس و رفتم در سمت به.  كشیدم عمیقي نفس.  تختم روی گذاشتمش و كردم جمع و انرژيم

 امدست هنوز.  بودم عصبي هنوز.  نشد بیدار كسي كه شكر خدارو.  گذروندم نظر از رو پله راه كل

 .  بدم انجام رو كاری همچین بتونم كه بود بعید ازم.  میلرزيد
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 زا پاهاش و بود افتاده تختم روی كه كردم آراد به نگاهي.  كردم قفل و در و شدم اتاقم وارد سريع

 ! ؟ میكردم چیكار بايد حاال.  بود آويزون تخت

 پام و تدس.  بود داغ.  گذاشتم گونش و پیشوني روی و دستم رفتم تر نزديك.  میكرد ناله لب زير

 !؟ میكردم چیكار بايد حاال.  كردم گم بدتر و

 سرم از هك فكری از حتي.  بود چسبیده تنش به خیسي از كه شد كشیده لباساش سمت به نگاهم

 ضافها پتوی كمدم توی از.  كنم عملیش میخواستم كه برسه چه.  كشیدم خجالت هم بود گذشته

 تمبرداش نگران و مضطرب قدم تا چند اتاق توی.  بود گرم اتاقم شوفاژ.  انداختم روش و برداشتم

 .  میشد بدتر میخوابید همونا با اگه.  بود خیس لباساش آخه.  نبود درست كار جای يه. 

 : گفتم وار زمزمه.  بستم و پلكام

 یبود رفته اول از اگه!  بگیر تحويل حاال بیا.  كني ناز نیومده تو به.  كردی غلطي عجب هورام -

 .  نمیكشیدی مصیبتارو اين پايین

 : گفتم دادم تكونش.  بهش شدم تر نزديك.  بود مونده خیره بهش نگاهم

 . . . آراد -

 و ردمك تر و لبام دادم تكون و بازوش تر محكم بار اين.  نشد باز نیمه پلكاشم حتي.  نداد جوابي

 : گفتم

 .  میشه بدتر حالت وگرنه.  بیاری در و لباسات بايد.  شو بیدار.  آراد -

 .  دمیش تر داغ و داغ بدنش.  میديد كابوس انگار.  كرد خفیفي ی ناله و رفت هم تو اخماش دوباره

 ثیفك حسابي تختمم.  افتاد آلودش گل و خیس لباسای به نگاهم دوباره.  زدم كنار روش از رو پتو

 : گفتم لب زير كالفه.  بود شده

 .  لعنتي -

 : گفتم لب زير.  بردم سفیدش پیرهن سمت به و دستم كنم نگاهش اينكه بدون

 .  شه بهتر حالت كنم كمكت میخوام فقط -
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 لعنتي بقل اين نمیدونستم.  میزد تند تند قلبم.  انداختم بهش نگاهي نیم.  كردم باز و هاش دكمه

 ! ؟ مرگشه چه ديگه

 . برداشته و اتاق كل قلبم صدای میكردم احساس.  آوردم در پیرهنش آستین توی از و دستاش

 گاهمن مات.  میشد پايین باال نفسش هر با و بود داغ.  شد كشیده سینش روی دستم ناخودآگاه

 تمرف شوفاژ سمت به و برداشتم و پیرهنش.  دزديدم ازش و نگاهم آراد ی ناله با.  بود مونده روش

 شلوارش به دستم كه بكشم روش رو پتو دوباره خواستم.  بشه خشك كه انداختمش جا همون .

 كه بود كوفتي موقعیت چه ديگه اين.  هورام بزنن گندت.  شدم كالفه.  بود خیس اونم.  خورد

  ؟ افتادی گیر توش

 لباسش كمد داخل نگاهي.  كردم باز رو بابا اتاق در.  رفتم بیرون اتاق از سريع.  كردم فكری

 وشت از رو بابا رنگ ای سرمه گرمكن وجود اين با.  بود تر چاق خیلي آراد به نسبت بابا.  انداختم

 ! افتاد بودم داده تكیه بهش و آراد كه ديواری به نگاهم راه بین.  اتاق سمت برگشتم و آوردم در

.  بود يكثیف و گل از پر پله راه ی همه.  شد كشیده تر پايین نگاهم! ؟ بود گلي انقدر چرا اينجا وای

 سريع!  ببینه رو اونجا وضع و شه بیدار يكي بود ممكن لحظه هر.  بودم كرده گم و پام و دست

 با آراد روی و در.  اومدم بیرون اتاق از و گذاشتم اونجا و بود دستم كه لباسايي.  شدم اتاق وارد

 .  كردم قفل احتیاط

 ! هورام میتوني تو كه میزدم نهیب خودم به مدام ولي.  میلرزيد دستام.  شدم سرازير ها پله از

 .  باش قوی

 تمیز ارواونج داشتم كه بود دقیقه چند نمیدونم.  رفتم پله راه سمت به و برداشتم شوينده وسايل

 .  بودم وايساده پا سر سختي به درد كمر از كه اومدم خودم به وقتي ولي میكردم

 به نگاهم.  شدم وارد و چرخوندم قفل تو و كلید.  برگشتم اتاق سمت به و شد تموم كارم باالخره

 .  افتاد شلوارش به نگاهم دوباره.  كردم تنش و لباس سريع.  افتاد آراد

 و آراد دوباره ؟ كارا اين به چه و من آخه.  بگیره گريم افتادم گیر توش كه موقعیتي از بود مونده كم

 دست الكي نمیتونستم من و میرفت تر باال داشت تبش لحظه هر.  انگار نه انگار ولي.  دادم تكون

 حتي . نیفته بهش چشمم تا چرخوندم راست سمت به و نگاهم.  كردم باز و كمربندش.  كنم دست

 كشیدم پاش از و كردم باز زيپشم و دكمه.  میكردم خودداری هم شلوارش با دستم برخورد از
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 ييك اون نوبت حاال.  كردم داخلش زحمت به و پاهاش از يكي.  برداشتم و كن گرم شلوار.  بیرون

 .  بكشمش باال پاش از چجوری بايد نمیدونستم ولي.  بود آسون اينجاش تا.  بود

 احساس.  كنم پاش و شلوار تونستم آراد چرخوندن و كردن بلند و رفتن كنجار كلي با باالخره

 و دستم.  انداختم روش رو پتو و شد راحت خیالم باالخره.  دادم انجام رو بزرگي كار يه میكردم

 بعد و دادم بهش بُر تب يه اول آوردم وسايل سريع.  بود داغ هنوزم.  گذاشتم پیشونیش روی

 گذشت كه يكم.  بیارم پايین و تبش دار نم ی حوله با كردم سعي بودم ديده فیلما تو كه همونجور

 وزهن موهاش.  گذاشتم كنار و دار نم ی حوله و كشیدم راحتي نفس.  شده تر خنك كردم احساس

.  بود هگرفت رنگ لباش.  نبود خبری پريدگي رنگ از ديگه.  انداختم صورتش به نگاهي.  بود خیس

 .  بود خوابیده معصومانه هنوزم ولي

 رو و اومد تر پايین انگشتم.  زدم كنارشون انگشتان با.  بردم موهاش سمت به و دستم اراده بي

 و مدست.  رفت لباش سمت به و خورد سر گونش روی از.  دادم حركتش بازم.  نشست پیشونیش

 .  دادم حركت لبش روی آروم

 خودخواهیش و غرور همه اين از كه من.  بودم ناراحت ازش كه من.  بودم شده تماشاش محو

 مداشت دوست.  بشم خیره بهش ابد تا میخواست دلم ؟ بود چي احساس اين پس.  بودم متنفر

 .  كنم نگاهش لذت با و بكشم صورتش اجزای روی مدام و دستم

 . اومدم بیرون گنگي و گیج حالت از.  شد بوسیده انگشتم.  خورد تكون لباش كردم احساس

 پس . بود خواب هنوز.  دادم قورت و دهنم آب.  افتاد بستش پلكای به نگاهم.  كشیدم پس و دستم

.  بكنم دل ازش نداشتم دوست. . .  همینطوره آره.  داشته برم خیاالت. . .  دادم تكون و سرم. . . 

 هك بشم بلند تخت ی لبه از خواستم.  گرفتم ازش و نگاهم باالخره.  بود شده سنگین پلكام

 هگرفت صدايي با.  بود باز نیمه پلكاش.  شدم خیره بهش هراسون.  شد حلقه مچم دور دستاش

 : گفت

  ؟ میری كجا -

 حس رو همه.  آوردی در بازی ای عقده چقدر.  هورام سرت بر خاك ؟ بود بیدار.  افتادم پته تته به

 : گفتم!  نديدت پسر سر تو خاك.  كرده

  ؟ خوبه حالت ؟ بیداری -
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 و باز و پلكاش و داد قورت و دهنش آب سختي به.  بزنم چهرم به خونسردی نقاب كردم سعي

 : گفتم.  كرد بسته

 . میشه بهتر حالت میشي گرم.  بخوری بیارم چايي يكم میرم من -

 : گفت و كرد قفل مچم دور تر محكم دوباره و دستش پاشم خواستم اينكه محض به

 .  نمیخوام هیچي.  نرو در ؟ بانو كجا -

 روی به ولي داشت هم درد گلو احتماال.  بود گرفته صداش ولي.  نمیزد حرف مقطع مقطع ديگه

 .  بود مونده بارون زير ساعت 6 كه نبود شوخي.  نمیاورد خودش

 آروم ایصد با.  رفتم ور بلوزم پايین با و انداختم پايین و سرم.  زد لبخند.  موندم كنارش اراده بي

 : گفت

  ؟ آوردی اينجا تا و من چجوری -

 : گفتم.  گرفتم باال و سرم

 .  پايین شي پرت ها پله از و بخوری سُر دستم از بار چند بود نزديك.  سختي به -

 : گفت نشست لبش روی محوی لبخند

 .  میكشیدی راحت نفس يه توام.  بهتر -

 ناخودآگاه.  شدم ناراحت ولي.  بود شوخي اون نظر به شايد.  انداختم شوخش چشمای به نگاهي

 : گفتم.  گرفتم دندون به و لبم

 .  نیستم مرگت به راضي من -

. . .  میاد میسوزه دلش ديگه االن. . .  میاد االن گفتم هي ؟ كاشتیم بارون زير ساعت دو چرا پس -

 . نداشت سرما و بارون به توجهي من بانوی ولي.  میاد رحم به دلش میشنوه و بارون صدای االن

 .  نسوخت میخورد بارون داشت كه نوايي بي اون واسه دلشم حتي

 فتادها روز اين به آراد كه بود من تقصیر همش.  بود سنگ از قلبم واقعا من.  انداختم پايین و سرم

 داشتنیش دوست بم صدای كه بود من خاطر به.  بود بد حالش كه بود من خاطر به همش.  بود

 به هك بود من تقصیر بازم ولي بود كرده بیشتر و صداش جذابیت كه چند هر.  بود شده تر زمخت
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 ناله.  افتادم دارش تب بدن ياد.  خورد سُر چشمم ی گوشه از اشكي قطره.  بود افتاده حال اين

 . لبیش زير های

 يب اشكم ولي بودم كرده تحمل ساعت چند اين توی كه عصبي فشار يا بود ناراحتي از نمیدونم

 . میومدن پايین اشكام اراده بي.  نداشتم ابايي آرادم بودن از حتي.  میريخت گونم روی مهابا

 : گفت و گذاشت چونم زير و دستش.  شنیدم و صداش

 ! ؟ میكني گريه داری.  ببینمت -

 تا زمین بودم ساخته ذهنم تو كه آرادی با اصال.  بود ناشناخته.  بود مهربون.  بود متعجب صداش

 .  داشت فرق آسمون

.  شد غمگین من پای به پا اونم.  شد ناراحت.  دوخت چشمام به و نگاهش.  آورد باال و سرم

 : گفت و كشید هم تو و اخماش

 .  هورام نكن گريه -

 هب و خودش آراد.  بشم قبل از تر ناراحت بازم.  بشه سرازير اشكام بازم تا بود كافي حرف همین

 روی محكم و دستم.  كرد پنهان سینش تو و سرم.  كرد نزديك خودش به و من.  كشید سمتم

 میشم آروم كه جايي تنها میكردم احساس.  نشم جدا ازش كه.  نكنه ولم كه گذاشتم دستش

 : گفت گذاشت سرم روی ای بوسه.  جاست همون

  ؟ چیه خاطر به ناراحتیت اين اصال.  نكن گريه.  من لوس بانوی -

 : گفتم هق هق با

 .  منه تقصیر همش -

 : گفت بود معلوم ازش خنده كه صدايي با

 حالم اون ولي.  كنم كم و بارون روی میتونم كردم فكر.  سیريشم زيادی كه منه تقصیر بانو نخیر -

 .  گرفت و

 : گفت میداشت بر سینش روی از و سرم كه همینجور.  نشست لبم روی محوی لبخند

 .  ببینمت -
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 .  داشت فرق آسمون تا زمین مهموني توی آراد با.  بود مهربون.  دوخت چشمام به و نگاهش

 جلوی نه.  من جلوی نه.  كني گريه نداری حق ديگه.  ببینمت ناراحت نمیخواد دلم.  باش آروم -

  ؟ فهمیدی.  دستوره يه اين.  ديگه كس هیچ

 : گفت دوباره میكردم سنگین سبك ذهنم تو و حرفاش داشتم.  كردم نگاهش مات

 هاين مهم.  كنیم خورد اعصاب آدم يا.  خودخواهم من چقدر میكني فكر داری االن كه نیست مهم -

 .  بشه عملي بايد میگم كه حرفي كه

 : گفتم رفت هم تو اخمام.  كشیدم بیرون بغلش توی از و خودم

 .  میموندی بارون زير بازم بايد اصال.  مغروری و خودخواه هنوزم -

 : گفت.  كرد رو و زير و قلبم خندش با.  خنديد

 .  بیای كنار باهاش جوری يه كن سعي.  دارم قبول.  خواهم خود من -

 : گفتم نباختم و خودم

  ؟ بیاد كنار باهاش سپیده نیست بهتر ؟ داره ربطي چه من به ؟ بیام كنار بايد چرا -

 : گفت و كرد ظريفي اخم.  شد محو لباش روی از خنده

  ؟ نندازی تیكه میشه -

 .  میزني و حرفات راحت تو چطور.  نمیشه نخیر -

 : گفتم اخم با.  میشدم عصبي باشم نگاهش زير اينكه از.  گردوند صورتم روی و نگاهش

  ؟ نكني نگاهم اينجوری میشه -

 : گفت خونسردی با

  ؟ چجوری -

 .  میكني نگام داری االن كه همینجوری -

 .  نمیشه نخیر -
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 : غريدم لب زير

 .  خودخواه -

 .  شنیدم -

 : گفتم پررويي با

 .  میدونم -

 : گفتم و شدم بلند جام از

 .  بری میتوني ديگه.  خوبه حالت انگار خب -

  ؟ چي كنم تصادف راه بین اگه ؟ بره بذاری شب وقت اين و مريض پسر يه میاد دلت چجوری -

 تاصلمس.  بیرون بفرستمش دوباره حال اين با نمیشد راضي دلم ولي میاره در ادا داره میدونستم

 : گفتم

 .  صبحه 4 ساعت.  بخواب بگیر پس.  خب خیلي -

 ! ؟ هورام -

 : گفتم میداشتم بر پتو و بالش خودم برای داشتم و بود كمد توی سرم كه همونجوری

  ؟ میخوای چیزی! ؟ هوم -

  ؟ بشیني كنارم بیای میشه -

.  بود داشته نگه بیدار و خودش زور به انگار.  بود دار تب هنوزم چشماش.  برگشتم سمتش به

 به وقتي چرا نمیدونستم.  رفتم سمتش به لرزون قدمای با و انداختم زمین روی رو پتو و بالش

 دوباره تخت كنار.  میداد قلقلك و قلبم خاصي حس يه و دلشوره و دلهره يهو میرفتم سمتش

 : گفت.  انداخت چشمام به نگاهي.  نشستم

 .  شدم ديوونه يهو ديدمت وقتي. . .  بگم چطور.  بودم عصبي يعني.  رفتم تند من -

 : گفت و گرفت دستش توی و دستم.  نداشتم و چشماش به كردن نگاه تحمل

 .  نرو نشم ديوونه میخوای اگه.  بری مردی هیچ طرف نمیخوام -
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 : گفتم لبي زير

 . . .  برم طرفشون نبايد چرا نمیگي حتي.  نیست مشخص خودت با تكلیفت هنوز تو -

 یرو و اشارش انگشت.  رفت پايین چشمام از نگاهش.  شدم ساكت.  گذاشت لبم روی و دستش

 : گفت.  بودم كاراش مات.  كشید لبم

  ؟ باشه.  بده وقت بهم يكم.  نگو مورد اين در هیچي االن -

 : گفتم.  برداشت و انگشتش.  دوخت چشمام به و نگاهش دوباره

 .  بهتره اينجوری.  بگیريم فاصله هم از بايد -

 : گفت.  رفت موهاش توی دستش

  ؟ باشه.  بده فرصت بهم تو.  نمیخوام فاصله من.  نمیتونم -

 . . .  آخه -

 !  هورام -

 .  نزنم مورد اين در حرفي میكرد خواهش چشماش ولي.  داشت تحكم لحنش

 ؟ داشت چي چشما اين.  بود مونده خیره هم به هنوز نگاهامون ولي.  بود شده سكوت از پر اتاق

 ! ؟ میزد تپش پر و میگرفت ريتم ديدنشون با قلبم چرا ؟ میكرد ديوونم چرا

 

 : گفتم لب زير.  ترسیدم.  شد كم باهام فاصلش

 ! ؟ آراد -

 . . .  هیــــــــــس -

 به دستام.  آورد هجوم سمتم ناشناخته احساسات عالمه يه و استرس و دلهره.  شد نزديك بیشتر

 فتچِ  هم روی لبهاش.  افتاد پايین نگاهم.  میديدم تر نزديك ی فاصله از و چشماش.  افتاد لرزش

 : گفتم دوباره.  بود شده

 . . .  آراد -
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 رنگ.  داد دست بهش احساسي چه يا.  بود چي نگاهم تو نمیدونم.  همینطور منم.  كرد نگاهم

 پشت وار نوازش.  رفت موهام سمت به دستش.  كشید عقب كمي و سرش.  شد عوض نگاهش

 : گفت بردشون گوشم

 ! ؟ جانم -

! ؟ بود شده لرزش دچار اختیار بي كه! ؟ من دستای مثل! ؟ بودم فهمیده درست ؟ میلرزيد صداش

  ؟ میچرخید صورتش اعضای و چشماش دنبال كه چشمام مثل يا

  ؟ ودب شده قفل لباش روی نگاهم چرا ؟ بود چي خاطر به نزديكي اون ؟ بیفته اتفاقي چه بود قرار

 زده زل چشمام به.  لبهام به نه ولي.  میكرد نگاه صورتم به هنوزم.  كشید عقب و خودش بیشتر

 : گفت لب به لبخند.  بود

 .  حیفي تو.  پاكي خیلي تو. . .  معصومي خیلي تو هورام -

 زشتم چون يا! ؟ حیفم چون! ؟ پاكم چون! ؟ نبوسید و ببوستم میخواست اينكه! ؟ بود چي منظورش

 ! ؟

 : گفتم.  نیاوردم خودم روی به ولي.  كردم پیدا بدی احساس

 .  میكنه بهترت استراحت.  مريضي تو.  بخوابي بهتره -

 فكر اهاشتب من شايدم.  بزنه پس سینش روی از رو غمي يه میخواست انگار.  كشید عمیقي نفس

 : گفت.  میكردم

  ؟ میخوابي كجا تو -

 .  زمین روی -

 .  میگیره درد كمرت -

 .  بخواب تو.  راحتم من -

 .  میخوابم زمین رو من.  بخواب تختت رو تو -

 .  نمیشه چیزيم.  باش راحت!  آراد -
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 بهش و نگاهم.  بود خالي جای يكم تخت ی گوشه هنوز.  كشید دراز ترديد و شك پر و دل دو آراد

 : گفت.  دوختم

 .  تره راحت خیالمم اينجوری.  بشه جات كنم فكر.  بخوابي اينجا میتوني -

 آشنا برام بیشترياشون كه داشتم برهم و هم در احساسای كلي.  میكشیدم خجالت.  میترسیدم

 : گفتم.  نبود

 .  میخوابم زمین روی -

 : گفت و كشید كنار بیشتر و خودش آراد

 .  هورام بخواب -

 مگه.  نیست كار در تماسي كه كنه مطمئنم میخواست شايد.  بست و چشماش زودتر خودش

 بودهن اون منظورش شايد.  نكن فكر بهش انقدر.  زدم پس و افكارم. . .  پیش ی دقیقه چند همین

 !  نباش منحرف. 

 تا چند . مینداخت تپش به بیشتر و قلبم حضورش گرمای و آراد بوی.  كشیدم دراز كنارش اراده بي

 دمیش كه جايي تا.  كشیدم خودم روی و برداشتم تخت پايین از و پتوم.  كشیدم عمیق نفس

 به و خودش حسابي آرادم.  باشم نداشته باهاش تماسي تا كردم جمع تخت ی گوشه و خودم

 .  باشم راحت من تا بود چسبونده ديوار

 غیر شرايط ولي بود خواب از پر چشمام.  بخوابم میكردم سعي بايد.  گذاشتم هم رو و پلكام

 .  بود پرونده سرم از و خواب عاديم

 : شنیدم و آراد آروم صدای

 ! ها شده عوض لباسام نفهمیدم كه نكن فكر راستي -

 هشب جوابي!  خانوم هورام رفت آبروت ديدی.  گرفتم دندون به و لبم بود بهش پشتم كه همینجور

 هدوبار.  میكشیدم خجالت كمتر اينجوری.  برده خوابم سريع خیلي كنه فكر شايد تا.  ندادم

 : شنیدم و صداش

 .  بخیر شب.  چي همه برای.  بانو مرسي -
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 ديگه من.  بود راضي كه خودش.  بود گذشته خیر به انگار! ؟ لباسا برای يعني! ؟ چي همه برای

 !؟ برم كلنجار احساساتم و خودم با بايد چي برای

 . برد خوابم سريع خیلي چون.  بود خواب داروی مثل آراد بخیر شب انگار.  بستم و پلكام

 

 

***** 

 خیال با.  گرفت قرار نرم و گرم جای يه سرم.  جام تو زدم غلت.  كشیدم صورتم روی و دستم

 .  شنیدم رو ريزی های خنده صدای كه میبرد خوابم داشت دوباره راحت

 ريز ييك دوباره ولي.  شنیدم اشتباه كردم فكر! ؟ بود كي صدای ديگه اين.  كشیدم هم تو و اخمام

 .  خنديد گوشم كنار ريز

 مورد رد كنجكاوی بیخیال میخواست دلم.  میومد خوابم خیلي.  نمیشد باز پلكام میكردم كار هر

 ای مهسر گرمكن به نگاهم.  كردم باز هم از و پلكام سختي به.  نمیشد ولي بشم خنده صدای اين

 ! ؟ چیه ديگه اين.  كنم تمركز بیشتر يكم تا كشیدم هم تو و اخمام.  افتاد رنگ

 هاش خنده حاال میخنديد ريز لحظه اون تا كه صدايي.  كردم لمسش هوا بي و بردم جلو و دستم

 .  بود شده تر واضح

.  نشست لبم روی اختیار بي لبخندی سانتیم چند توی آراد صورت ديدن با.  آوردم باال و نگاهم

 تبسم اب همینجوری.  انداختش خنده به بدتر كه بود چي من مَلَنگِ و مست لبخند اين توی نمیدونم

 فاصله ازش يهو.  پريد سرم از خواب لحظه يه توی انگار كه میكردم نگاهش داشتم خواب از بعد

 بیشتر اش خنده.  پايین بیفتم بود مونده كم كه تخت طرف اون كردم پرت و خودم تقريبا و گرفتم

 .  شد

 تتخ رو میكنه اصرار هي ديشب ديدم! ؟ میكردم چیكار اين بغل تو من.  بودم اومده خودم به تازه

 ! ؟ بود نقشه همش.  بخوابما

 : گفت بود كرده خوش جا لبش روی كه ای خنده همون با آراد

 .  بخیر صبح.  سالم -
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 : گفتم دستپاچه و كشیدم موهام به دستي.  شدم خیز نیم تخت روی

 .  سالم -

 رت حال سر انگار.  میكرد نگاهم و بود گذاشته سرش زير و دستش.  بود لباش روی خنده هنوزم

 : گفتم دستپاچه.  نبود معلوم چهرش توی تب آثار ديگه.  بود شده

 ! ؟ میخندی چي به -

 : گفت آرومي به كنه مهار و اش خنده میكرد سعي كه همینجوری

 !  بودم امان در بیشتر میخوابیدم زمین روی ديشب اگه كنم فكر -

 : گفت شدم خیره بهش سوال از پر و گنگ

 .  االن شده كبود تنم كل كنم فكر خوردم لگد ديشب كه بس از -

 : گفتم شرمندگي با و انداختم پايین و سرم

 .  ببخشید! ؟ خوابیدم بد خیلي -

 .  بانو میكنم خواهش -

 . عصبانیت و اخم از خبری نه.  بود ديشبش غم از خبری نه.  بود سرحال خیلي.  كردم نگاهش

 .  نشست لبم روی اراده بي لبخندی

 تا چند بعد.  شدم خیره بهش و برگشتم وحشت با.  شد پايین و باال بار چند اتاقم در ی دستگیره

 : شد بلند هیوا صدای و خورد در به تقه

 . . .  پاشو ؟ چنده ساعت میدوني ؟ قفله اتاقت در چرا ؟ ای زنده. . .  هورام -

 ارچیك بگم بهش من بود منتظر.  بود خیره من به اونم.  شدم خیره آراد به هراسون.  ندادم جوابي

 كردهن اينجارو فكر ديشب.  بودم غیبي امداد يه منتظر ماست مثل من ولي.  بده انجام اونم و كنه

  ؟ بره كه میفرستادم و آراد بانو ماه و هیوا چشمای جلوی از بايد چطوری حاال!  بودم

 : گفت و زد در به دوباره هیوا

 .  شدم نگرانت بده جواب ؟ بیداری. . .  هورام -
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 : گفتم جا همون از.  رفتم در پشت بعد و برداشتم اتاقم تو قدم تا چند.  شدم بلند جام از

 .  پايین میام االن.  بیدارم هیوا -

 : گفتم اشاره با آراد به رو و در به چسبوندم و پشتم

 !؟ كنیم چیكار -

 : گفت هیوا دوباره!  بود خونسرد چقدر.  كردم پوفي.  انداخت باال شونه

  ؟ قفله چرا در اين.  ببینمت كن باز و در -

 هك گفت آخ دستش شدن كشیده با.  كردم بلندش و گرفتم و آراد دست.  رفتم تخت سمت به

 میگشتم جايي يه دنبال و میچرخیدم خودم دور كه حالت همون تو.  گرفتم و دهنش جلوی سريع

 : گفتم كنم قايمش و آراد تا

 .  میكنم باز االن.  هیوا كن صبر -

 : گفت كنان غر غر هیوا

 ؟ میكني چیكار داری.  ديگه كن باز بدو -

 16 اتاق يه توی من آخه.  نمیشد جاش كه بود كوچیك انقدر ولي.  رفتم لباسام كمد سمت به

 آراد.  میزد چنگ دلم به استرس! ؟ كنم قايم و قامت و قد اين با پسر يه میتونستم چجوری متری

 : گفت وار زمزمه بعد.  كرد در پشت به اشاره و داشت نگهم

 .  تو بیاد نذار فقط.  در پشت میرم -

 باز و در بعد شم آروم كه كشیدم عمیق نفس تا چند.  شد قايم در پشت آراد.  دادم تكون سر

 : گفت كرد نگاهم مشكوك هیوا.  كردم

 ! ؟ بود قفل چرا اتاق در -

 : گفتم و انداختم باال و شونم ببازم و خودم اينكه بدون

  ؟ شده چیزی.  همینطوری -
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 ادموايس نگاهش جلوی.  شوفاژه روی آراد لباسای كه افتاد يادم تازه.  كشید اتاق توی سركي هیوا

 : گفتم و

  ؟ شده چیزی -

 : گفت متعجب هیوا

 .  تو بیام كنار برو ؟ میكني اينجوری چرا -

 : گفتم.  میشدم بدبخت تو میومد

 .  پايین میام االن برو تو هیوا -

 : گفت در پشت از كه شنیدم رو هیوا صدای.  دادم تكیه بهش و بستم روش و در سريع

 .  خونه میرسه ديگه ساعت 6 - 1 تا بابا.  پايین بیا زود باشه ؟ امروز شدی ديوونه -

 : گفتم نگراني با.  افتاد بود داده تكیه در به حاال كه آراد سمت به نگاهم

 ! ؟ بیرون ببرمت اينجا از چجوری -

 شبه و پشتم و چرخوندم و نگاهم.  آورد در و گرمكنش برداشتشون.  رفت لباساش سمت به آراد

 : گفتم زمان هم.  كردم

 ! ؟ يكم كني مراعات میشه!  آراد -

 : گفت میكرد تنش لباس كه همینجور

 ! ؟ رفته يادت.  كردی تنم اينارو خودت ديشب -

 : گفتم صادقانه

 !  نمیكردم نگاهت من ولي بله -

 : گفت شیطون لحني با

 ! ؟ كنم باور داری انتظار ؟ میكردی تنم حفظ از -

 !؟ بیرون بری خونه اين از میخوای چجوری بگو االن.  كني بس میشه!  آراد -
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 .  نخور غصه!  بانو راحتي به -

 : گفت و انداخت تختم روی رو بابا گرمكن.  بود پوشیده و لباسش.  برگشتم سمتش به

 .  بیرون میرم در از من كن گرم و سرشون پايین برو -

 ؟ گفتي تنهايي -

 .  بكني اينجاهاشم فكر بايد اتاقت تو میاری پسر وقتي.  بانو نداری ای ديگه ی چاره -

 : گفتم كوبیدم بازوش به مشتي و رفتم سمتش به اخم با.  دوباره بود شده شیطون قیافش

  ؟ میفهمي بودم مجبور.  میمردی اونجا میكردم ولت اگه ديشب -

 : گفت و خنديد

 .  میشود خشن بانو -

 : گفت ديد و من ی ترسیده و نگران ی قیافه وقتي

 ! ؟ باشه پايین میام آروم منم.  همیشه مثل.  باش معمولي.  بانو پايین برو -

 : گفتم نگراني با

 .  نداريم ای ديگه راه.  باشه -

 وبان ماه و هیوا صدای.  میداشتم بر قدم آراد از و جلوتر.  رفتیم در سمت به و كردم مرتب و موهام

 و ودب وايساده ها پله پايین كه انداختم آراد به نگاهي.  كشیدم عمیق نفس.  میومد آشپزخونه از

 .  نترسم و تو برم میكرد اشاره بهم

 : گفت ديدنم با بانو ماه.  شدم آشپزخونه وارد

 .  بخور و صبحانت بیا. بخیر صبح -

 : فتمگ دستپاچگي و من من با.  میشد رد بايد آراد كه بود جايي به رو دقیقا بانو ماه و هیوا صورت

  ؟ میاری خامه برام بخچال تو از بانو ماه -

 : گفت تعجب با بانو ماه
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 .  نداری دوست خامه كه تو -

 .  بخورم امروز خواست دلم -

 هر به ولي.  نه يا شدن نگرانیم متوجه اونام نمیدونم.  بود همین رسید ذهنم به كه چیزی تنها

 . شه رد كه دادم عالمت آراد به سريع و فرستادم ريختن چای دنبال هم رو هیوا بود كه بدبختي

 و هیوا . گرفت آروم قلبم آراد رفتن با.  رفت بیرون و گذشت آشپزخونه جلوی از بلند قدمای با اونم

 .  مبود برگشته طبیعي حالت به من ولي بودن شده خیره بهم مشكوك نگاهي با هنوزم بانو ماه

 نارك لبم روی از لبخند!  بودنش گرمای با!  آراد حضور با!  بود زندگیم شب ترين جنجالي ديشب

 و تهدرس كاری چه اينكه يا! ؟ بشن خیره بهم مشكوك بانو ماه و هیوا داشت اهمیتي چه.  نمیرفت

 .  بود خوبي شب ديشب كه بود اين مهم! ؟ غلط كاری چه

***** 

.  رهبیا خودش با و آراد میخواد سپیده نمیدونستم واقعا.  میخوام معذرت ازت بازم ديشب بابت -

 .  بیای نمیخواستم ازت وگرنه

 : گفتم بودم شده خیره دستم به كه همینجوری

 .  حسام نیست خواهي عذر به احتیاج ؟ حرفیه چه اين -

 چشمم جلوی چیز همه دوباره مهموني ی قضیه ی دوباره كشیدن پیش و حسام خواهي عذر با

 حرف لحن. . .  شدنشون سالن وارد همديگه دست تو دست. . .  آراد و سپیده رقص.  گرفت جون

 كه بودم احمق چقدر!  باهاش بودم اومده كنار راحت چقدر. . .  سپیده بودن خودموني و زدن

 دل حالش برای صادقانه چقدر. . .  بودم ساده چقدر. . .  بودمش بخشیده راحت انقدر ديشب

 . . .  اون و بودم سوزونده

 : ريخت هم به و افكارم حسام صدای

 ؟ خطي پشت هنوز!  هورام. . .  الو -

 : گفتم گرفتم رفتاراش و آراد از و افكارم

 ؟ گفتي چي. . .  آره -
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 حرف باهات حتي نتونستم اصال.  كنم جبران و ديشب هم جوری يه.  ببینمت میخواد دلم میگم -

 . بزنم

 ! ؟ كي. . .  خب. . .  خب -

 : گفت خوشي سر با. . .  شد پر صداش توی خنده

 ؟ بیرون میای ؟ موافقي يعني -

 : گفتم اكراه با

 . . .  بیرون آخه -

 : گفت سريع بشه كامل حرفم نذاشت

 پا جاهای همچین ديگه میدم قول. . .  نمیاد خوشت شلوغ محیطای و بیرون از تو. . .  میدونم -

 .  دمش آشنا روحیاتت با بیشتر االن. . .  میشناسیم رو همديگه كم كم داريم ؟ میبیني.  نذاريم

!  صداشه تُنِ خاطر به شايد ؟ ندارم و داشتم آراد با كه حسي اون میزد حرف حسام وقتي چرا

 . . .  خاطرِ به شايدم

 اون به احساسي هیچ تو. . .  كن بس! ؟ هورام چیه مسخره فكرای اين. . .  زدم پس و افكارم

 : گفتم سريع كنم فكر اينكه بدون.  نداری

 .  حسام بشناسم بیشتر تورو دارم دوست منم. . .  آره -

 .  كرد ذوق حسام

 .  نیستم شیفت امشب.  میدم خبر بهت میكنم جور برنامه يه پس -

 : گفتم آرومي به

 .  باشه -

 .  فعال.  میكنم خبرت پس -
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 مدآ و رفت حسام با من نمیخواد دلش میگفت.  پیچید سرم توی آراد صدای تماس شدن قطع با

 همب توضیحي حتي. . .  بود سپیده با اون.  شد شُل دستام.  ای ديگه مرد هیچ نه. . .  اون نه.  كنم

 !  بود نداده مورد اين در

 " ؟ میكني فكر احساساتي چرا ؟ بده توضیح بهت اون كه هستي كي تو مگه!  هورام "

 اينكه.  بود شده نزديك بهم چقدر اينكه. . .  افتادم ديشب ياد. . .  شدم رفتاراش خام زود چقدر

  ؟ بده مانور جلوم ديگه دخترای با بیشتر كه ؟ چي برای. . .  بود خواسته فرصت ازم

 !  مقابلش در میومدم كوتاه سريع و بودم ساده انقدر اينكه از.  بودم شده پر عصبانیت و حرص از

.  رمبب بین از و حماقتام میخواست دلم.  كنم پاك ذهنم از و ديشب اتفاقای ی همه میخواست دلم

. . .  رفتم بارون زير خاطرش به من. . .  بودم كرده ريسك من. . .  بودمش داده راه اتاقم توی من

.  دمیش قفل زبونم میديدمش وقت هر. . .  شده استفاده سوء ازشون كه داشتم رو آدمايي احساس

 خودمم حتي میكرد نگاهم خیره وقتي! . . .  دلخورم ازش بره يادم كال تا بزنه حرف بود كافي. . 

 . . .  میكردم فراموش

 !  بسه بودن احمق همه اين ديگه!  بسه ديگه!  نه. . .  كشیدم صورتم به دستي كالفه

***** 

 ؟ خانوم هورام راهي به رو ؟ خودمون بانوی احوال -

 : دادم و جوابش جدی و سرد.  بدم نشون خونسرد كردم سعي

 .  ممنون خوبم -

 : گفت مشكوك لحني با بعد.  كرد مكث يكم خط پشت

 ؟ نمیپرسي احوال و حال ؟ قهری ما با ؟ بانو شده چي -

 رد كوره از شد باعث كه میكرد رفتار جوری يه. . .  میشدم عصبي خونسردش لحن اين از داشتم

 : گفتم نبود آيند خوش چندان كه لحني با.  برم

  ؟ بپرسم و حالت بايد چي برای ديگه. . .  بودی سالم و صحیح!  ديدمت صبح -

 : گفت و كشید سوتي
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 ! میری سَر داری!  آورديا جوش باز بانو -

  ؟ داشتي كاری -

 : گفت شد جدی

  ؟ شمام خشم سزاوار كه زده سر خطايي چه بنده از حاال تا صبح از بپرسم میشه -

  ؟ نمیدوني خودت يعني -

 : گفت. . .  نیومدم كوتاه ولي.  حاالتش از میكردم حس رو كالفگي.  كشید عمیق نفس

 ! ؟ كني ملتفتم میشه نمیدونم من نخیر -

 !  كنم سكوت میخواست دلم ولي. . .  بود حسي چه اين نمیدونم. . .  بگم بهش نمیخواست دلم

 !  نیست مهم -

 !  بودی خوب صبح تا تو ؟ شده چي!  میكني عصبیم داری!  هورام -

 : گفتم آراد به سريع.  خطم پشت بود اومده حسام.  كردم صفحش به نگاهي زد بوق گوشیم

 . . .  فعال دارم خطي پشت -

 : گفت عصبي

 !  میمونم منتظر بده جواب -

 .  دادم جواب حسام به و خط پشت گذاشتم و آراد ای كلمه گفتن بدون و انداختم باال ای شونه

 

 . حسام. . .  الو -

  ؟ خطت پشت اومدم.  سالم -

  ؟ شده چیزی.  آره -

 .  میزنم زنگ بهت بعدا من برس بهش داری كاری اگه.  نشده خاصي چیز نه -

 : گفتم قصد از ولي.  بود منتظر خط پشت كه افتادم آراد ياد
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 .  بگو.  ندارم مهمي كار نه -

  ؟ باشي آماده میتوني 2 ساعت.  جايي يه ببرمت میخوام امشب راستش -

 . . . !  بگم هیوا به بذار. . .  نمیدونم ؟ 2 -

 !  دكترتم من ناسالمتي ؟ باشه.  میگم بابات به میزنم زنگ خودم.  نباش اجازه نگران -

 : گفتم.  لبم روی نشست لبخندی منم.  خنديد

 .  منتظرتم ؟ بهتر اين از چي.  باشه -

 رو hold ی دكمه و كشیدم عمیقي نفس.  بود صفحه روی هنوز آراد اسم.  كردم قطع و گوشي

 : گفتم.  زدم

 ! میشنوم خب -

 ! ؟ كشید طول بهش دادن جواب دقیقه 15 كه بود كي -

 : گفتم.  داد دست بهم خوبي احساس عصبانیش صدای شنیدن با.  بود عصبي

  ؟ میپرسم رو چیزا اينجور تو از من مگه ؟ میپرسي چرا -

 : گفت میشدم قرار بي داشتم دوباره. . .  میپیچید گوشي توی كشیدنش نفس صدای

  ! بدم دست از و كنترلم كه زماني اون از بترس!  اونجاها میام میشم پا مرگته چه نگي هورام -

 !  همین فقط!  بزني گولم و اينجا بیای بلدی فقط تو ؟ میترسونیم داری چي از -

 !؟ زدم گول تورو كي من بانو گل آخه -

.  دكر باز سر يهو كنم خفه نطفه توی میكردم سعي كه احساساتي.  زد آتیشم مهربونش لحن

 : گفتم

 !  نمیاد خوشم.  نكن صدام اينجوری -

 آروم لحنش!  میشه تپش پر قلبم ، میشم داغون ، میشم تاب بي زدن صدا اينجور با كه نگفتم

 : گفت بود شده

  ؟ نیستي مگه.  ديگه بانويي تو ؟ بانو كنم صدات چي پس -
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 : گفتم!  میكنه كالفم داره میدونست.  میكرد بیشتری تاكید بانو روی قصد از انگار

 ارید. . .  كنم فراموش و عصبانیتم كه میكني كاری يه داری. . .  میزني گولم داری االنم همین -

 !  برم يادم نامرديات كه میكني كاری

 خودم.  كن خالي و خودت اصال.  بگو عصبانیتت از تو! ؟ چیه حرفا اين! . . .  جان بانو! . . .  بانو -

 !  شیم مشتری كن حساب ارزون فقط.  میخرم و غمات ی همه دربست

. .  . سرگرمیم برات فقط من!  كني عصبیم میخوای همش!  میكني مسخرم داری همش!  ببین -

 بشي سرگرم باهاش ساعت چند تو كه همینقدر ؟ مهمه هورام حال چقدر مگه ؟ كیه هورام اصال

 ؟ اينه از غیر مگه!  بسه

 سپ ؟ بدی فرصت من به نشد قرار تو مگه. . .  بفهمم منم بگو درست بابا ؟ چته معلومه.  هورام -

  ؟ دلخوری ازم انقدر چرا ؟ چیه ديگه حرفا اين

 از حرفي اصال تو. . .  ندادی توضیح من برای عمدا. . .  كردی پرت و حواسم عمدا ديشب تو -

 اين رد بخوای كه نمیبیني حدی در و من تو حتي. . .  ندادی جواب تو پرسیدم من. . .  نزدی سپیده

. . .  وامبخ توضیح ازت بايد كه هستم موقعیتي چه تو نمیدونم حتي من. . .  بدی توضیح بهم مورد

.  ممنمیفه هیچي اصال من. . .  كني كنترل بخوای و من كه میدی اجازه خودت به چرا نمیفهمم حتي

 حساسا كه میشي باعث داری.  میكني گیجم داری بدتر بكني بهتر و من حس تو اينكه جای به. . 

 . . .  حرفات با تو. . .  بكنم حماقت

 : گفت بود آروم لحنش هنوزم پريد حرفم بین

  ؟ خوبه میدم توضیح برات و چي همه اونجا میام من. . .  باش آروم!  بانو هورام -

 سريع!  میشدم حاضر بايد من و میومد حسام 2 تا.  بود 7 انداختم ساعت به نگاهي پريدم جا از

 : گفتم

 ! بیای نمیخواد. . .  يعني!  نیا!  نه -

 .  باشي ناراحت داری حق تو.  بدم توضیح میخوام.  میام هورام چرا -

 : گفتم كالفه

 .  نیست مهم اصال!  بیای نمیخوام -
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 ممیا ولي میشه دير يكم.  پیشت میام شه سبك شركت تو و كارام من.  كن قطع!  مهمه چرا -

 . فعال.  باشي بیدار بهتره.

 : گفتم گوشي تو ناباورانه.  كرد قطع سريع بگم ديگه چیز نذاشت

 . . .  آراد. . .  آراد. . .  الو -

.  تخت روی كردم پرت كالفگي و عصبانیت با رو گوشي!  اومد نمي طرف اون از صدايي هیچ ولي

 !  اينجا نرسن هم با بیاری شانس!  بمیری هورام

 اين دعواهای تمام باني و باعث اصال.  میشدم ديوونه داشتم.  كشیدم صورتم به بار چند و دستم

 !  میكشت و من اصال!  نه يا!  میكشتش حتما میديد و حسام اگه آراد!  منم دوست تا دو

 نگز حسام به بايد!  كنم چیكار بايد نمیدونستم! ؟ برم جايي حسام با نداره دوست نگفت مگه

 ؟ میكردم كنسل و قرار و میزدم

 مگه ؟ شدی خام نرمشش يكم با دوباره ؟ نبود ناراحت آراد از مگه!  ضعیف هورامِ  هي "

 "!  نشو هول الكي پس ؟ بشه اون  ِ حرف حرف نذاری ديگه نمیخواستي

 !  میشه چي امشب نبود معلوم.  برداشتم اتاقم تو لرز و ترس با قدم تا چند

 : گفت شد اتاق وارد هیوا سمتش برگشتم شد باز در

  ؟ نمیشي حاضر -

  ؟ شم حاضر -

 !  ببرتت جايي قراره گفت بابا به زد زنگ حسام ديگه آره-

 نگاهي!  نبینن رو همديگه حسام و آراد كاش!  برسه زودتر حسام كاش.  چرخید ساعت رو نگاهم

 دهش قانع راحت انقدر كه گفته بهش چي حسام نمیدونستم.  رفتارش بود عادی انداختم هیوا به

 !  برم بیرون باهاش من تا بود

 : گفت هیوا.  كردم تنم و برداشتم و رنگم مشكي مانتوی رفتم كمدم سمت به

  . میپوشي رو مشكي مانتو اين بری جايي میخوای وقت هر.  بخرم مانتو دست چند برات بايد -
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 ادآر با اگه يا ؟ چي برسه دير حسام اگه كه میكردم فكر اين به داشتم هیوا حرف به توجه بدون

 .  میكرد خفم داشت اضطراب و استرس ؟ برسه

 : گفت دوباره هیوا

 .  ببینم وايسا.  نكن سرت مشكي شال -

 داد دستم و آورد در قرمز شال يه آخر و كرد رو و زير و لباسام يكم.  زد كنار كمد جلوی از و من

 : گفت

 .  بهتره اين -

 داشت اهمیت االن كه چیزی تنها.  میپوشم چي نبود مهم برام!  گرفتم ازش و شال حرف بدون

 !  بودم زده كه بود گندی اين دادن سامون و سر

 !  میمردم من ديگه ساعت نیم تا.  بود 5::7 تازه.  شد قفل ساعت روی نگاهم

 : گفت هیوا

 .  حسابي بگذرون خوش.  ديگه برم من.  اومد انگار.  میاد كیوان صدای -

 : گفتم و دادم تكون سر

 .  باشین خودتون مواظب.  باشه -

 كوچه.  انداختم نگاه بیرون به پنجره از صدم بار برای.  بودم حاضر.  رفت و داد تكون سر هیوا

.  برداشتم تخت روی از و گوشیم.  بود مونده 2 به دقیقه 0 افتاد ساعت به نگاهم.  بود خلوت

 : گفتم وار زمزمه.  نبود حسام از خبری هنوز.  كردم صفحش به نگاهي

 . . .  حسام باش زود. . .  ديگه بیا -

 راحتي نفس حسام اسم ديدن با.  دوختم بهش و هراسونم نگاه.  شد روشن گوشیم ی صفحه

 : كشیدم

 .  حسام.  الو -

 .  هورام سالم -
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  ؟ رسیدی -

  ؟ نداره كه اشكال.  اونجام ديگه ی دقیقه 10 تا بگم زدم زنگ.  ترافیكه نه -

 آراد ستمنمیدون.  بودم ترسیده.  میكوبید محكم قلبم.  شد برابر دو نگرانیم و استرس حرف اين با

 : گفتم بگیرم ازش و ترس لرزش كردم سعي كه صدايي با.  میكنه برخورد چجوری

 ! ؟ ديگه روز يه برای بذاريم میخوای -

 : گفت حسام ولي.  كنه قبول میكردم خدا خدا

.  هبش انگیز خاطره شب يه قراره.  بشه كنسل قرار اين نمیخوام.  نیست بد زياد ترافیكش -

 !  خداحافظ.  باش منتظرم

 شبای مثل آراد كنه خدا!!!  بشه هم انگیزی خاطره شب چه بود قرار واقعا.  كردم قطع و گوشي

 .  بیاد نتونه براش بیاد پیش كاری اصال يا 11 - 15 مثال.  بیاد دير ديگه

 من كه نگراني به توجه بدون ساعت های عقربه.  بود گرفته درد پاهام بودم رفته راه اتاق تو انقدر

 اس ام اس بار اين.  اومد در صدا به دوباره گوشیم زنگ.  بود 2:15 ساعت.  میرفتن جلو داشتم

 .  گرفت و وجودم ی همه وحشت.  بود آراد.  كردم بازش.  بود

 .  شد تموم زود كارم.  اونجام ديگه ساعت نیم تا من بانو -

  ؟ موندی كجا تو پس!  بیا حسام

 

 نگز بهش تا رفت تلفن سمت دستم بار چند.  نبود حسام از خبری بازم.  شد دقیقه 2:65 ساعت

 !  برهب نگرانیم و استرس به پي هم حسام نداشتم دوست حتي.  كشیدم و دستم سريع ولي بزنم

 و جااين برسن هم با اينا بود ممكن لحظه هر.  بدوزم پنجره به و نگاهم كه میترسیدم حتي ديگه

 .  میكردم دست دست و بودم وايساده من

 به و بود گذشته دلهره و استرس از كارم ديگه.  نبود حسام از خبری هنوز.  شد 5::2 ساعت

 حسام اسم ديدن با ولي.  ريخت فرو قلبم گوشي شدن روشن و خاموش با.  بود رسیده جنون

 : گفتم.  شد تر راحت خیالم گوشي روی
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  ؟ رسیدی حسام -

 : گفت بود شده شوكه من هیجان همه اين از انگار كرد مكث حسام

 ؟ شده چیزی. . .  آره -

 .  پايین میام االن. .. .  نه. . .  نه -

 ماه و بابا با سری سر خداحافظي.  كردم پرواز در سمت به چجوری نفهمیدم.  كردم قطع سريع

 بین هنوز.  اومد اس ام اس خروجي در به نرسیده.  بیرون انداختم خونه از و خودم و كردم بانو

 آراد اسم.  كردم باز و اس ام اس لرزون دستايي و وحشت با.  بودم مردد نرفتن و رفتن بیرون

 !  بودم نترسیده اسم اين از انقدر حاال تا.  میكرد خودنمايي

 .  میام تر دير.  برام اومد پیش كاری يه شرمنده هورام -

 مدل!  بیاد زودی اين به نبود قرار آراد.  نشست وجودم تو خاصي آرامش يه اس ام اس اين با انگار

 زا لبخند!  بود خوب خنديدن چقدر داشتم كه ترسي همه اون از بعد.  بخندم وار ديوانه میخواست

 .  بود گذشته خیر به كه نمیشد باورم.  نمیرفت كنار لبم روی

 به . بود منتظرم ماشین توی حسام.  اومدم بیرون در از و دادم سُر كیفم توی رو گوشي خوش سر

 بود لبم روی لبخند هنوزم.  نشستم جلو صندلي روی.  كرد روشن و ماشین ديدنم با.  رفتم سمتش

 : گفت و كرد نگاهم مشكوك حسام. 

  ؟ میرسي نظر به خوشحال ؟ شده چیزی.  سالم -

 : گفتم.  كنم جور و جمع و لبخندم نمیتونستم میكردم كار هر

 ؟ بريم میخوايم كجا.  نشده چیزی نه.  سالم -

 : گفت و زد مهربوني لبخند.  كردم منحرف و حسام ذهن سوال اين با

 .  باش داشته صبر!  خوب جای يه -

 .  دوختم جلو به و نگاهم و كشیدم راحتي روی از نفسي

***** 

  ؟ كیه ی خونه اينجا -
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 : گفت میبرد زنگ سمت به و دستش حسام كه همینجور

 .  میفهمي كن صبر -

 جای يه به شدن وارد خاطر به.  انداختم بود روم به رو كه وياليي و بزرگ ی خونه به نگاهي

 .  بودم ترسیده يكمم.  بود شده تند قلبم ضربان ناشناخته

 : اومد تصويری آيفن توی از زن يه صدای

 .  دكتر داخل بفرمايید -

 از رجلوت.  بشم وارد كه كرد اشاره من به دست با.  بود لبش رو لبخند حسام.  شد باز ای تقه با در

 شلوار و كت كه مسن نسبتا مرد يه لحظه همون.  ببنده و در تا موندم منتظر.  برداشتم قدم حسام

 : فتگ گوشم كنار حسام.  انداختم پايین و سرم ترس با و اراده بي.  اومد سمتمون به بود پوشیده

 .  نیست بد تو به نگاهش كسي اينجا.  باش راحت -

 سامح.  كرد سالم مودبانه.  انداختم میشد نزديك بهمون داشت كه شلواری كت مرد به نگاهي نیم

 ور ما دستش با.  نموند خیره من به نگاهش.  كردم كوتاهي سالم لبي زير من ولي داد و جوابش

 : گفت و كرد راهنمايي

 .  منتظرن خانوم -

 عقب ازشون كه جوری.  تر آروم البته.  همینطور منم.  افتاد راه مرد دنبال به و كرد تشكر حسام

 .  بودم مونده

 : گفت مرد به رو بود اومده اونجا باری چند انگار كه حسام.  شديم خونه اصلي سالن وارد باالخره

 .  میريم خودمون بعد به اينجا از.  ممنون -

 كه نبود بعید خوشگل قصر اين از.  باشه خدمتكار بايد زدم حدس.  رفت و كرد خم سر مرد

 ! باشه داشته هم ای كشیده اتو خدمتكارای همچین

 : گفت آرومي به حسام

 داری دوست اصال يا.  میشه چجوری حالت نمیدونم.  بدم نشونت رو كسي يه میخواد دلم -

 . . .  ولي.  نه يا ببیني رو چیزی همچین
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 : گفت و كرد مكث

 .  ببیني خودت بهتره -

 نهك بد و حالم بود ممكن كه بده نشونم میخواست چي.  بود كرده كنجكاوم حرفاش اين با حسام

 ! ؟

 های دامن و كت كه زن تا دو.  رسیديم بزرگ سالن يه به و گذشتم رويي راه از حسام سر پشت

 روی به رو سالن ورودی به پشت هم زن يه.  بودن كاری انجام مشغول بودن پوشیده مشكي

 بیرون مبل از كه ببینم و چپش دست و سر میتونستم فقط فاصله اون از من و بود نشسته شومینه

 .  بود زده

 : گفت زنون لبخند.  رفت بود نشسته مبل روی كه زني سمت به زن دو اون به توجه بدون حسام

  ؟ خوبي.  دكتر خانوم سالم -

 ای ساده شلوار و بلوز.  بود پشتش به نگاهم هنوزم من.  شد بلند جاش از.  خورد تكوني زن

 معلوم چیزی فاصله اون از.  بود ريخته هاش شونه روی رو لختش و مشكي موهای و بود پوشیده

 چشمام . بود من به رخش نیم حاال.  چرخید يكم.  بزنم تخمین و سنش بودم نتونسته حتي.  نبود

 به و بود زده خشكم جا همون.  كنم باور نمیتونستم و میديدم كه چیزی.  بود شده گرد تعجب از

 !  داشتم باهاش مشترك درد يه ولي.  نمیشناختمش حتي كه میكردم نگاه زني رخ نیم

 : گفت حسام به رو لبخند با

  ؟ نكن صدام لفظ اين با بگم بار چند.  سالم -

 .  دكتر خانوم دارين اختیار -

 پوستش.  خوردم جا صورتش ديدن با.  برگردوند من سمت به كامل و صورتش بعد.  خنديد زن

 اب كه ديد چي نگاهم تو نمیدونم.  بگیرم صورتش از و نگاهم نمیتونستم.  بود تیره و چروك

 : گفت مهربوني

 ؟ نديدی سوخته صورت حاال تا ؟ برده ماتت چرا.  دختر گل اينجا بیا -

 اين كجای نمیدونستم.  بود مونده من روی خیره حسام نگاه.  زد لبخند حسامم.  خنديد بعد

 من مگه ؟ زدم قهقهه سال 66 من مگه ؟ میزنه قهقهه داره چرا نمیدونستم ؟ داشت خنده دردش
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 اين پس ؟ نكردم مخفي آدم و عالم از و خودم ؟ نكردم خوری خود ؟ نريختم اشك مدت همه اين

 : گفت حسام بار اين.  بدم تكوني خودم به نتونستم بازم ؟ میخنده چرا

 .  بشین اينجا بیا.  هورام -

 وقتي خودم مگه.  بردار خدا بنده روی از رو خیره نگاه اين میگفت انگار.  بود جوری يه صداش

 احتر انقدر اون چرا پس ؟ نمیكردم فرار سريع مگه ؟ نمیشدم معذب میكرد نگاهم اينجوری يكي

 .  دبو بدتر منم از حتي اون صورت ولي بودم كرده نرم پنجه و دست مشكل اين با خودم من ؟ بود

 خیلي.  نشست ما روی به رو هم زن اون.  نشستم حسام كنار درست و برداشتم قدم آرومي به

 : گفت حسام به رو خودموني

  ؟ میخورين قهوه -

 دمب خودم از.  بشم مسلط خودم به بودم تونسته باالخره من.  كرد تشكر و داد تكون سر حسام

 نگاها همین از خودم مگه ؟ میكردم نگاهش خیره چرا ؟ كردم كه بود كاری چه اين.  بود اومده

  ؟ نبودم متنفر

 : گفت حسام

 .  بگو خودت از دكتر خانوم -

 قابل امبر راحتیش همه اون انگار.  كنم نگاه و صورتش كه داشتم عجیبي میل.  گرفتم باال و سرم

 عوض رنگ داشت نگاهم ؟ صورت اين با! ؟ میگفت الكي حسام يا! ؟ بود دكتر جدی!  نبود هضم

 .  بدونم بیشتر موردش در میخواست دلم.  بودم كنجكاو.  میكرد

 : گفت و كرد حلقه زانوش دور و دستاش.  انداخت هم رو و پاهاش

 . . .  كار و كار و كار.  همیشه مثل.  نیست خبری -

 : گفت من به رو لبخند با حسام

 .  میكنن تدريس فلسفه.  هستن دانشگاه استاد آرين خانوم -

 ؟ داشت دكترا خورده چروك پوست اين با اون.  بودم شده سوال عالمت شكل كامال ديگه حاال

 .  میشه مگه ؟ بود دانشگاه استاد
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 : گفت سريع

  ؟ خانوم سالته چند.  بشم آشنا هورام با بذار.  نكن شلوغش حسام -

 میكردم حماقت احساس.  بود خالي چي همه از ذهنم كال.  نلرزه صدام.  نكنم من من كردم سعي

 . . .  من اونوقت.  بود بدتر منم از چهرش تازه.  بود استاد اون.  كنارش در

- 62  

 .  عزيزم میبینمت كه خوشحالم.  سالمه 0: من -

 . بزنم بهش كوتاه لبخند يه تونستم فقط

 

 : گفت و شد بلند جاش از حسام.  آوردن برامون و هامون قهوه

  ؟ بكنم خدمتشون ادبي عرض يه من دارن تشريف بزرگ آرين آقای -

 .  همیشه مثل.  كتابخونست تو.  بلدی اينجارو كه تو -

 اب میكردم احساس.  بودم آروم.  نترسیدم ؟ بذاره تنهام میخواست واقعا.  كردم حسام به نگاهي

 : گفت و زد بهم مهربوني لبخند حسام.  میكنم شديدی راحتي احساس زن اين

 .  برمیگردم زود -

 : گفت زن

 .  بزنم حرفها هورام با میخوام من.  برگردی زود نمیخواد برو -

 : شنیدم و صداش.  شد دور ازمون حسام

 .  میشه سرد.  بخور و ات قهوه -

 .  ممنون -

 : گفت.  بود من صورت به عمیقا نگاهش.  خوردم ازش يكم.  برداشتم و قهوم فنجون

 .  داشتي عمل تازگیا كه شنیدم حسام از -
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 . . .  مونده ترمیمي عمل هنوز البته. . .  بله -

 : گفت و داد تكون سری

 .  شكر خدارو -

 : گفتم من و من با افتاد خوردش چروك صورت روی دوباره نگاهم

  ؟ سوختین هم شما يعني. . .  شما صورت -

 : گفت بود لبش روی لبخندی كرد نگاهم

 .  بود سالم 0 شايد.  بودم كوچیك خیلي.  خونمون سوزی آتیش تو.  آره -

 : گفتم دوباره.  میكرد فكر اومده سرش كه باليي به داشت انگار.  رفت فكر تو

 ؟ اومدين كنار باهاش چطور -

 : گفت و برگشت سمتم به.  اومد بیرون فكر از

 بودن آمیز موفقیت عمالم.  نشد ولي.  كردم تالش شدن خوب برای.  بوده من تقدير از جزيي اين -

 .  بود زياد سوختگیم درصد من ولي.  نشدم امید نا وقت هیچ.  كردم امتحان بارم چند. 

 : گفتم بدونم بیشتر ازش میخواست دلم.  بودم رسیده درد هم يه به انگار

  ؟ گرفتین مدرك چجوری ؟ شدين ظاهر اجتماع تو چجوری -

 .  باش راحت باهام.  اينه اسمم.  تینا بگو بهم.  دختر گل نبند جمع و اسمم انقدر -

 قوی زن چقدر.  داشت تفاوت من با چقدر.  بود خوب عمومیش روابط چقدر.  زدم روش به لبخندی

 : گفتم. . .  بود

 .  جون تینا باشه -

 . بود گرفته مرده پوست و صورتش كل.  بود افتاده چروك صورتش كل.  گرفت جون لبخندش

 : گفت

 و من نیست قرار ولي.  بوده تقديرم اين ديدم بعد.  بیام كنار نگاها با كه.  بود سخت برام اولش -

 . میموندن روم خیره يا.  میكردن دلسوزی يا همه اول نگاه برای میرفتم جا هر.  كنه نشین خونه
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 عادی آدم يه عنوان به و میومدن بیرون حالت اون از میزدم حرف باهاشون كه كم كم ولي

 مك دست و خودم بود كافي.  كنم بخند بگو باهاشون يكم بود كافي.  میكردن قبولم كنارشون

 میخواستمن.  كنم پیشرفت میخواستم من.  میرفت بین از كل به اولیشون نگاه اون اونوقت.  نگیرم

 .  شدم موفق حدودی تا كه میبیني.  بشه مانعم چیزی

 : گفت خورد و اش قهوه از يكم.  بود پخته حرفاش چقدر.  اومد خوشم زدنش حرف از

  ؟ كردی چیكارا مدت اين تو.  بگو خودت از تو -

 : گفتم بود افتاده پايین حد آخرين تا كه سری با. . .  میكردم حقارت احساس. . .  بودم شرمنده

 . . .  نمیرم بیرون خونه از اصال يعني. . .  نكردم كاری من. . .  من -

  ؟ چرا -

 : گفتم گرفتم باال و سرم.  بود كرده تعجب حسابي انگار كه چرا پرسید جوری

 . . .  میترسیدم. . .  بیرون برم نمیتونستم وضعم اين با -

 : گفت و انداخت بهم تاسف از پر نگاهي

  ؟ كردی ظلم خودت حق در چرا!  هورام -

 خودم از واقعا تینا ديدن با ؟ بگم میتونستم چي.  بگم كه نداشتم حرفي.  انداختم پايین و سرم

 هرا داشت اشك.  بودم كرده حبس و خودم مدت همه اين اينكه از.  ضعیفم انقدر كه شدم متنفر

.  باهام زد حرف.  داد دلداريم.  انداخت بهم محبتي پر نگاه تینا.  میكرد باز هام گونه روی و خودش

 هن زد تشر نه.  كنه قانعم میتونست راهت چقدر.  میزد حرف خوب چقدر.  گذاشت پام جلوی راهكار

 نهدو حتي.  نمیومد زشت نظرم به صورتشم حتي.  بودم زدنش حرف محو من ولي.  كرد نصیحت

 .  بود داشتني دوست برام صورتش روی چروكای ی دونه

 : اومديم خودمون به حسام صدای با كه گذشت چقدر نمیدونم

 .  كردينا خلوت خوب -

 زا میتونم من.  نه كه چرا.  بود شده بهتر احساسم.  زدم حسام به لبخندی.  برگردوندم و سرم

 : گفت تینا.  بشم ای ديگه آدم میتونم.  كنم كار خودم رو االن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

498 

 

  ؟ پس كجاست بابا -

 .  بود مطالعه غرق.  نیومد پايین -

 : گفت و شد بلند جا از تینا

 .  میام بزنم بهش سر يه برم من -

 : گفت و كرد بهم نگاهي.  نشست كناريم صندلي روی حسام.  رفت تینا

  ؟ بود چطور -

 .  اينجا آوردی و من كه مرسي -

 : گفت حسام.  زده حرف برام حسابي تینا كه فهمید.  شده دگرگون حالم كه فهمید انگار

 .  هورام بگم بهت رو چیزی يه میخواستم -

  ؟ چي -

.  كنه باز و صحبت سر چجوری میكرد فكر داشت.  بود شده جدی.  بود كرده گره هم تو و دستاش

 : گفت كه.  بودم خیره حسام به هنوز توجه بي.  برام اومد اس ام اس لحظه همون

 .  بگم و حرفم بعد بده جواب میخوای -

 : كرد تند و قلبم ضربان آراد اسم.  آوردم در و گوشیم.  دادم تكون سر

 . . . !  بِنَما رُخ پنجره از.  رسیدم من بانو -

 كیفمم و دادم سُر كیفم توی و گوشیم هم آخرش.  بودم مونده ندادن جواب و دادن جواب بین

 : گفتم و زدم دستپاچه لبخندی.  انداختم حسام به نگاهي.  پام پايین گذاشتم

 .  میشنوم -

 نزديك بهت كه كردم تالش حسابي.  كردم فكر حسابي شناختم تورو كه مدت اين من هورام -

 مهورا دارم دوست واقعا.  بشناسم تورو میخواد دلم من.  كردم سنگین سبك و احساساتم.  شم

 با و بوده اينترنت توی كه هورامي نه.  كشیده سختي مدت همه اين كه هورامي.  بشناسم رو واقعي
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 يه . صمیمي خیلي دوست يه.  باشم دوستت و بشناسمت میخواد دلم من!  میزده حرف من دوست

  ؟ میشي متوجه.  بگي بهش و دردات بتوني.  بزني بهش و حرفات بتوني تو كه خوبي دوست

 : گفت كه ديد چشمام توی چي نمیدونم ؟ بود چي منظورش.  كردم نگاهش گنگ

.  ودمب شنیده كه چیزی عاشق.  بودم شده ديگه يكي شناخت عاشق من.  نمیشناختم تورو من -

 یخوادم دلم من ولي!  اين مثل چیزی يا.  بدی تو بگم نمیخوام.  داره فرق ها شنیده با واقعیت ولي

 بالق كه چیزی اون با.  كردم پیدا ازت كه شناختي مدت اين توی.  شناختمت و.  بشناسمت خودم

 يعني.  مباش كنارت بايد من.  باشم زندگیت اصلي نقش نمیتونم كه فهمیدم من.  كرد فرق داشتم

.  اصلي بخش نه ولي باشم زندگیت از بخشي دارم دوست هنوزم.  باشم دوستت كه میخواد دلم

 به ممیكن فكر ولي.  نه يا میشي ناراحت حرفام از نمیدونم.  نه يا رحمانست بي حرفام نمیدونم

 .  رادآ مقابل در هم تو مقابل در هم.  من برخورد.  بود اشتباه من كار اولم از يعني.  نمیرسیم جا هیچ

 : گفت.  میكرد شرمندش آراد اسم انگار.  انداخت پايین و سرش

 مشد متوجه مدت اين توی.  برگرده دوباره دوستي اين میخواد دلم.  بود من دوست بهترين آراد -

.  ببینیم رو همديگه میكردم اصرار من همیشه.  نداری بهم تو رو باشه بايد كه كششي اون كه

 میگرفتم و نگاهت رد وقتي ولي باشیم هم مثل میخواست دلم.  بود تو از بیشتر كششم من همیشه

 ولي نمك پافشاری بیشتر میخواستم.  میشدم عصبي.  میشدم خورده سر میرسه آراد به میديدم و

 . . .  نیست زوری عالقه.  شدم تر منطقي االن

 : گفتم پريدم حرفش بین

 . . .  میكني فكر تو كه اونجوری حسام -

 : گفت كرد قطع و حرفم

 .  دارم حرف هنوز.  خوب دختر وايسا -

 : گفت و دوخت بهم و نگاهش.  شدم ساكت

 میخواستم همین برای.  كنم اعتراف اشتباهم به ندارم عادت وقتم هیچ.  خودخواهم زيادی من -

 تو دگيزن نه.  كرده فرق اوضاع االن ولي.  میكنم اشتباه دارم فهمیدم وقتي حتي بدم ادامه بیشتر

 نیممیتو ما.  نكنیم فكر رويايي بذار پس.  برداره شوخي من ی آينده نه منه خودخواهي ی بازيچه

 .  باشیم هم برای خوبي خیلي دوستای
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 : گفت و خنديد

 .  برسي چل و خُل آراد اون به میتوني توام -

 لچ و خُل و آراد اينكه يا بود حسام حرفای خاطر به نمیدونم.  نشست لبم روی اراده بي لبخندی

 : گفت.  بود كرده توصیف

  ؟ داری و نظر همین توام يعني لبخند اين -

 : گفتم و انداختم پايین و سرم

 .  باشم دوستت كه میشم خوشحال ولي!  نیست بینمون احساسي آراد و من -

 از خواهي عذر با و برداشتمش سريع.  خورد زنگ گوشیم لحظه همون.  پاشید صورتم به لبخندی

 كه بودم مونده ندادن و دادن جواب بین.  بود آراد.  گرفتم فاصله حسام از يكم.  شدم بلند جام

 : اومد اس ام اس بكشم راحت نفس خواستم تا.  كرد قطع

 .  دارم كارت بده جواب میزنم زنگ ؟ قهر تو رفتي باز ؟ نمیدی جواب چرا ؟ كجايي معلومه -

 .  دادم جواب و كشیدم عمیقي نفس بار اين.  خورد زنگ گوشیم دوباره خوندم و اس ام اس تا

  ؟ بله -

  ؟ نمیدی جواب چرا.  بانو سالم -

 ودب گرد میز يه روی سالن ی گوشه كه عكسايي قاب با و سرش.  انداختم حسام به نگاهي نیم

 : گفتم آرومي صدای با.  بود كرده گرم

 ؟ شده چیزی.  سالم -

  . بزنیم حرف پايین بیا.  خونتون در دم شدم كاشته من ساعته يه ؟ مرد يا بود زن لیلي به -

 .  جايیم من -

  ؟ پس نگفتي اول از چرا ؟ چي يعني ؟ هستي جايي -

 : گفت بلند صدای با و شد اتاق وارد تینا.  بگم چي بايد نمیدونستم.  بودم افتاده من من به

  ؟ ديگه هستین پیشمون شام حسام -
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 : بگه مكث با آراد شد باعث تینا بلند صدای و من سكوت

  ؟ كجايي -

 : كشید فرياد گوشي تو بار اين عصبي ؟ بود شنیده يعني

  ؟ آره ؟ حسامي با ؟ كجايي میگم -

 . . .  آراد -

  ؟ هستي گوری كدوم میگم.  آراد و مار زهر.  آراد و درد -

 .  بدم توضیح كن صبر آراد -

 ناال همین بگو.  نرو من اعصاب رو انقدر ؟ كجايي ؟ بدی توضیح میخوای و چي ؟ بدی توضیح -

 .  اونجا میام

 ؟ باشه میام االن.  خونه میام من كن صبر آراد -

 : گفت فرياد با.  بودمش نديده عصباني حد اين تا حاال تا

 . . .  وگرنه هیچ كه بودی اينجا ديگه ساعت نیم تا اگه هورام -

 : گفت تر عصباني بار اين.  كرد مكث

 .  باشي اينجا ديگه ساعت نیم كه بهتره -

.  نمك چیكار بايد نمیدونستم.  شدم دستپاچه.  بودم هراسون.  كرد قطع و گوشي خداحافظي بدون

 : گفت حالم ديدن با تینا

  ؟ شده چي هورام -

 : گفتم شد دقیق صورتم توی حسام

 . برم بايد من -

 : گفت سريع حسام

  ؟ االن -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

512 

 

 .  آره -

 : گفت تینا

  ؟ ای دفعه يه كجا.  بمون شام -

 : گفت سريع چون خوند و ترس چشمام از حسام

 .  میرسونمت من بريم -

 سريع!  میكشه و حسام آراد میدونستم!  بودم شنیده عمرم كل توی كه بود پیشنهادی بدترين اين

 : گفتم

  ؟ بگیری ماشین برام میشه.  میرم خودم! نه -

 . . .  آخه -

 !  حسام -

 : گفت هم در ای قیافه با و داد تكون سر

 .  آژانس بزن زنگ تینا.  خب خیلي -

 : گفت فاصله اين تو حسام.  رفت تینا

  ؟ شده چي -

 : گفتم.  ندادم جوابي

  ؟ برسم ساعته نیم میتونم من ؟ راهه خیلي ما ی خونه تا اينجا از -

  ؟ شده چي میگم هورام -

 .  حسام نپرس هیچي -

 : گفت و كشید عمیقي نفس

 .  نباش نگران.  میرسي سريع.  نزديكه آره -
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 خداحافظي تینا از.  داد راننده به و دقیق آدرس حسام.  اومد ماشین باالخره تا زدم قدم انقدر

 .  باشیم ارتباط در بیشتر هم با تا بگیرم حسام از و شمارش شد قرار و كردم

 مقلب.  بود ساعت به نگاهم همش.  میشد راست تنم به مو میفتادم آراد زدن حرف لحن ياد وقتي

 .  هباش نرفته كه میكردم دعا.  اس ام اس نه میزد زنگ نه.  نبود آراد از خبری هیچ ديگه.  میزد تند

 

 هم جلو ی آينه توی از راننده مرد ی خیره خیره نگاهای حتي كه بودم زده هیجان و نگران انقدر

 از . رسیدم خونه جلوی ساعت نیم سر درست.  برسم تر سريع میخواستم فقط.  نبود مهم برام

 سمت به بلند و سريع قدمای با آراد ديدم كه بدم و آژانس پول خواستم.  شدم پیاده ماشین

 : گفت تاكسي راننده به رو طلبكارش و عصبي لحن همون با و اومد ماشین

 ؟ آقا میشه چقدر -

.  رفت و كرد حساب باهاش سريع آراد و گفت و قیمت بود ترسیده آراد هم تو اخمای از كه راننده

 گيمردون همه اين از قلبم ولي.  ترسیدم واقعا هم تو اخمای اون از.  ببینم خوب و آراد تونستم تازه

 .  بود افتاده تپش به

 : گفتم گرفت دردم.  كشید و بازوم و اومد سمتم به آراد بگم چیزی اينكه از قبل

 . . .  آراد.  دستم آی -

 . فقط نشنوم و صدات.  ماشین تو بتمرگ -

 ولي بودم پرخاش ی آماده هم تو رفت اخمام ؟ حقي چه به اصال میزد حرف باهام اينجوری چرا

 بهم و در محكم و سريع بعد.  ماشین تو انداخت و من تقريبا و كرد باز و ماشین در سريع آراد

 .  بشه سوار ديگه طرف از خودشم تا رفت و كوبید

 گرفته و نگاهم رد انگار.  زد استارت آراد.  بود روشن همش هنوز.  موند خونه چراغای روی نگاهم

 : گفت شده كلید دندونای با چون بود

 .  نمیری خونه ها حاال حاال.  طوالنیه شب امشب.  نباش نگران بیخود -

 جا از بدی صدای با ماشین و داد فشار گاز پدال روی ته تا و پاش.  شد كشیده سمتش به نگاهم

 .  شده ديوونه آراد امشب خدايا.  صندلي به چسبیدم.  شد كنده
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 كجا ارهد نمیدونستم حتي.  میكشید اليي ماشینا بین از وار ديوانه.  بستم و كمربندم ترس از

 .  بره يواش بگم بهش نمیتونستم حتي.  بود شده خفه گلو تو صدام.  میبرتم

 لوج به جدی اون ولي.  میومد رحم به دلش و میكرد نگاهم شايد.  دوختم التماس با بهش و نگاهم

 با شرخ نیم.  نمیكرد نگاه جلو ی شیشه از غیر جايي به هم ثانیه يه برای حتي.  بود شده خیره

 نيمیك هم رفتاری بد باهام وقتي حتي.  آراد تو به لعنت.  بود جذاب زيادی شدش منقبض فك اون

 اون چطور ؟ داشتم آراد به حسي واقعا من.  افتادم حسام حرف ياد.  بشم جذابیتت منكر نمیتونم

 ! ؟ نه خودم ولي فهمید

 "!  رفتي دست از ديگه!  بیا خودت به!  خانوم انكاری تو همش چون "

 هب میرفت آراد كه مسیری.  میزدم پس رو موذی افكار اين بايد.  انداختم جلو به دوباره و نگاهم

 اكج اومد يادم رسید تند شب يه به و كرد رد رو كوچه پس كوچه تا چند وقتي.  بود آشنا نظرم

 !  بشم ذخیرش عروس بود گفته بهم كه جايي همون.  اومديم

 !  بكنتم قبرستون راهي نداشت قصد حداقل.  كشیدم راحتي نفس

 اتجر هنوز.  داشتم نگه و خودم سريع ولي.  بخوره شیشه به سرم بود نزديك.  ترمز رو زد سريع

 و زده شتاب حركات.  كرد باز و در.  اومد من سمت سريع و شد پیاده.  نداشتم زدن حرف

 درد پاهام.  پايین بپرم ماشینش از شد باعث و گرفت و دستم مچ.  میترسوند و من عصبانیش

 : گفتم ضعف با.  بود گرفته

 . . .  آراد -

 دوختم بهش و ملتمسم نگاه.  آوردم در سر روش به رو درست و چرخیدم كه جوری كشید و دستم

 : گفت فرياد با و نشسته خون به چشمای با نداشت اثر ولي

 چقدر ؟ بزني حرف باهاش نمیخواد دلم بگم بايد بار چند ؟ نرو جايي حسام با بگم بايد بار چند -

  ؟ میزني آتیشم كارت اين با بگم زبوني چه به ؟ بره فرو سرت تو تا بزنم حرف بايد

 العمل عكس اينجوری نمیكردم فكر.  بود زده خشكم جام سر فريادش از.  دوخت بهم و نگاهش

 : گفت دوباره.  بده نشون

 چرا ؟ بشم خُل میكني كاری يه چرا ؟ احمقم من كردی فكر ؟ چي كه ؟ بزني دور و من میخوای -

  ؟ میكني ديوونم داری
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 : گفتم و كشیدم هم تو و اخمام.  كردم پیدا شجاعت ولي كجا از نبود معلوم

  ؟ بشي طلبكار بعد بدی توضیح سپیده مورد در اول میشه -

 : گفت!  كنه دفنم هم جا همون بكشه و من كه االنه كردم احساس.  شد كالفه

 .  بیشتر چیزی نه دوسته يه فقط اون ؟ اينه دردت تو!  سپیده سپیده سپیده همش -

 ؟ دیمیخن همشون با ؟ میرقصي دوستات ی همه با ؟ میكني رفتار صمیمي انقدر دوستت با تو -

  ؟ نمیكني هم اعتراضي هیچ تو و روت میدن لم راحت انقدر

 !  بشه كشیده طرفش حسام كنه كاری میخواست!  حسامه نخ تو لعنتي ی سپیده اون -

 . نیستم احمق و لوح ساده میكني فكر كه انقدرام من.  نگو بهم دروغ انقدر -

 : گفت و زد فرياد

 .  هستي يعني میكني رو مسخره فكرای اين وقتي!  هستي چرا -

 .  بگي میخوای كه چي هر نمیدم اجازه بهت.  بزن حرف درست من با -

 : زد فرياد.  نداشت فاصله هم با سانتم 0 صورتامون شايد.  اومد نزديكم

 بهت من و كردی فرض احمق و من تو.  میكنم بخوام كاری هر.  میزنم حرف بخوام جور هر من -

 .  كني مسخرم اين از بیشتر نمیدم اجازه

 سینم ی قفسه به تند تند دوباره.  گرفت ضربان دوباره قلبم.  شديم خیره هم چشمای تو ثانیه چند

 كم و كم داشت سريع خیلي سانت 0!  همینطور منم نگاه.  میرفت پايین داشت نگاهش.  میكوبید

 بین و دستش بار چند كالفه.  افتاد چشماش به نگاهم.  كشید عقب و خودش يهو.  میشد تر

 : گفت.  كرد فرو موهاش

 كه خواستم.  كردم پافشاری.  كردم اصرار.  خودمه تقصیر.  بگیری فاصله من از میخواستي تو -

 . . .  نگیری فاصله كه خواستم.  باشم

 : گفتم بغض پر لحني با كالفه حرفش بین

 . . .  آراد -
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 .  میگیرم فاصله ازت منم.  میخوای فاصله تو.  توئه با حق.  بزنم و حرفم بذار.  وايسا -

 . . .  نمیخوام و اين االن من -

 : گفت میزد موج ناراحتي چشماش عمق تو.  كرد نگاهم

 اينجوری.  باشیم دور هم از مدت يه بهتره.  میذارم تنهات من. . .  راهه بهترين اين. . .  چرا -

 .  بهتره

 .  بزنم حرف بذار آراد -

 : گفت و گذاشت بینیش روی و دستش

 .  شو سوار.  نگو هیچي هـــــــــــــــــــــیس -

 . . . . آراد -

 تكلما دنبال داشتم.  كرد روشن و ماشین سريع.  شدم سوار ناچار.  شد سوار من به توجه بدون

 تمیخواس دلم.  بگیرم فاصله ازش نمیخواستم.  بودم فهمیده و احساساتم تازه من.  میگشتم

.  شد پیاده ماشین از آراد ديدم كه بزنم حرفي خواستم.  رسیديم اصلي خیابون سر.  باشه كنارم

 كرد ندبل دست میشد رد كه تاكسي اولین برای.  وايساد خیابون كنار رفت.  كردم نگاهش متعجب

 ردك باز و ماشین در.  اومد من سمت به بعد و زد حرف تاكسي راننده با يكم آراد.  وايساد تاكسي. 

 : گفت كنه نگاهم اينكه بدون. 

 .  پايین بیا -

  ؟ كجا -

 . خونه بری گرفتم ماشین -

 . . .  تو مگه -

 : پريد حرفم بین

 .  هورام باش زود -

 : تمگف.  بانو بگه بهم داشتني دوست لحن همون با داشتم دوست.  گرفت دلم! ؟ بانو نگفت چرا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

517 

 

  ؟ میكني اينجوری چرا آراد -

 ازب برام و عقب در.  رفت تاكسي سمت به سريع.  شدم پیاده ماشین از ناچار.  نكرد نگاهم بازم

 : گفت من به رو و كرد حساب رو كرايه پول.  كرد جیبش تو دست و كرد

 .  سالمت به -

 : گفتم بار آخرين برای بغض پر.  رفت ماشینش سمت به سريع قدمای با

 . . .  آراد -

 هق هق.  میريخت گونم روی اشكام شدم ماشین سوار سريع ناراحتي زور از.  نداد بهم جوابي اما

 فطر به و دستمال ی جعبه راننده مرد.  میكنه فكری چه موردم در راننده نبود مهم برام.  میكردم

 : گفت و گرفت

 .  آبجي بفرما -

 .  كرد باز راه گونم روی گرم اشكای دوباره و كندم ازش برگ يه كنم بلند سر اينكه بدون

 : بستم و چشمام و دادم تكیه صندلي پشتي به و سرم.  میومد ماشین ضبط از آهنگ صدای

 

 مسافری امشب پُره، دلم امشب

 بری كشم مي چي بگم نشد فرصت

 خودم از دلگیرم رفتنت، به چشمم

 شدم عاشقت من بگم، نشد فرصت

 هم به میرسیم ما شدم، عاشقت من

 بگم بهت میشد و بودی مونده كاش

 هم به میرسیم ما همیم، عاشق ما

 بگم بهت میشد و بودی اينجا كاش

 سرد شبهای ازين همه، از میترسم
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 كرد نمیشه كاريش رفتني، فكر تو

 نباش كسي فكر بگم، بهت میخواستم

 نذاشت دلم اما ، بگم بهت میخواستم

 هم به میرسیم ما ، شدم عاشقت من

 بگم بهت میشد و بودی مونده كاش

 هم به میرسیم ما همیم، عاشق ما

 …بگم بهت میشد و بودی اينجا كاش

 ...كاش

 . . .  شدم عاشقت من بگم نشد فرصت.  بود من دل حرف انگار

 

  دوازدهم فصل

 

 و ماست.  بست نقش لبم روی لبخندی انداختم صفحش به نگاهي لبخند با و برداشتم و گوشیم

 : كردم برقرار

  ؟ گرفتي و من ی شماره اشتباهي خورد دستت.  جان حسام سالم -

 : گفت خنديد

 ! ؟ نه نداره تمومي هات كنايه و نیش.  سالم -

 : گفتم خنده با و زدم بودم ساخته كه الجوردی آبي رنگ توی رو قلمو

 !  نداره تمومي.  نه عالي جناب برای -

  ؟ هستي اومدني امشب -
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 شهگو هنوز.  انداختم نقاشیم بوم به تری دقیق نگاه و بردم عقب و سرم.  كشیدم هم تو و اخمام

 همون تو.  دادم حركت بوم روی رو قلمو.  كردم باز و اخمام بود نشده خوب رنگش آسمونم ی

 : گفتم حال

  ؟ باز خبره چه امشب -

 .  بگم توام به گفت.  همي دور همینجوری.  گرفته جشن تینا -

 !  میگیره جشن وقت بي و وقت ؟ برداره جشنا اين سر از دست نمیخواد تینا -

 : گفت و خنديد حسام

 !  نمیكنه كه چیكار آدم با ببین خوش دل و زيادی پول -

 : گفتم خنديدم

  ؟ میگي و اين خودشم جلوی -

 .  نداريم حرفارو اين تینا و من!  چي پس -

 .  ندارم حوصله امشب من -

 .  مخصوصه جشن اين.  بیخود -

 . نمايشگاهه روز اولین فردا پس.  نشده تموم آخريم تابلو اين كار هنوز -

 .  كن كار خر عین صبح از رو فردا.  مهموني بیا و امشب!  هورام میتوني تو -

 : گفتم خنديدم

 !  باش مودب.  زدن حرف اينجوری نمیاد بهت دكتر -

 : گفت خنديد اونم

 !  منزله زدن حرف اثرات از -

 !  منزل بگو خودش جلوی داری جرات -

 ! ؟ آخه شدم سیر جونم از مگه -
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 .  هستم.  كنین حساب منم رو خب خیلي -

 .  دنبالت میام 9 راس پس -

 .  میبینمت باشه -

 نشآسمو.  نشست لبم روی لبخندی.  انداختم نقاشي بوم به نگاهي دوباره.  كردم قطع و گوشي

 .  بود شده عالي

 در زا و انداختم بوم به و آخرم نگاه.  شدم بلند جا از.  بود گرفته درد زياد نشستن خاطر به كمرم

 زا و نگاهم.  شدم خوردن مشغول و زدم تكیه كابینت به.  ريختم قهوه خودم برای.  بیرون رفتم

 .  بود دهش تموم نقاشي بومهای از پر كوچیكم سويیت سالن توی.  انداختم بیرون به آشپزخونه اُپن

 اون تا هك ای كاره نیمه بوم كنار از.  برگشتم كارم اتاق سمت دوباره.  برداشتم كابینت از و ام تكیه

 ودب نقاشي ی پايه سه روی به رو درست كه صندلي روی گذشتم میكردم كار روش داشتم لحظه

 تموم مهنی كار اين میشدم خسته وقت هر.  برداشتم و بود روش كه رنگي سفید ی پارچه.  نشستم

 غذای يه مثل.  بود گرفته و وقتم كشیدنش سال : نزديك كه كاری.  شه بهتر حالم میشد باعث

 . بزنم ناخنك بهش گاه گه و باشه داشته ادامه همینجور میخواست دلم كه میموند ای خوشمزه

 .  بود خواستني برام هنوزم كه جذابي صورت.  انداختم مقابلم تصوير به نگاهي

 و رنگ سفید تیوپ رنگام ی جعبه از گرفتم دست توی و رنگم پالت.  برداشتم تمیز قلموی

.  كردم مخلوطشون هم با.  قرمز و زرد كمتری مقدار به بعدش.  ريختم پالت روی يكم.  برداشتم

 های ضربه با.  كردم دراز بوم سمت و دستم.  كشیدم عمیق نفس.  زدم رنگ توی رو قلمو

 .  میكردم تزريق اش چهره به و رنگ میزدم بوم به كه كوچیكي

 : كردم زدن حرف به شروع وار زمزمه

  ؟ نیست بس فاصله همه اين. . .  میشه سال : داره -

 دميآ ترين رحم بي تو. . .  بود رحمي بي اين.  گرفتم و بغض و اشك جلوی.  كشیدم عمیق نفس

 . . .  ديدم حاال تا كه هستي

 داقلح كاش.  كنم نگاه نقاشي اين به سیر دل يه میخواست دلم ولي داشتم كه دردی كمر وجود با

 . . .  بزنم بهش و حرفام میذاشت كاش.  نمیزد جا كاش.  بدم بهش رو تابلو اين تا بود
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 : برداشتم رو گوشي و شدم بلند جام از.  آورد بیرون فكر از و من گوشیم صدای

 .  الو -

 .  هورام سالم -

  ؟ خوبي.  جون تینا سالم -

 . . .  میخواستم گرفتم جشن امشب عزيزم.  تو فدای -

 : گفتم و اومدم حرفش بین لبخند با

 .  خانوم رسید خبراش بله -

 ! لق دهن حسام اَی -

 : گفتم.  زدم قهقهه

 !  كنه دعوت و من كردی مسئولش تو كه گفت -

 ؟ دختر گل كردم كارا اين از عمرم تو حاال تا كي من آخه -

 .  ديگه حسامه -

  ؟ شدی اومدني پس -

 .  دنبالم میاد حسام.  آره -

 .  بیا خودت نخور و حسام اين گول -

 : گفتم خنديدم

  ؟ بیاد سرم باليي قراره ؟ چرا -

 : گفت و كشید عمیق نفس

 .  بود گفتن ما از -

  ؟ شده چیزی -

 .  هاني بای.  میبینمت امشب.  منتظرم.  بابا نه -
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 .  خداحافظ -

 يه همب تینا قبلش همیشه.  ديده برام خوابي چه حسام باز نبود معلوم.  میزد مشكوك يكم تینا

 ثلم تینا صدای كردم احساس بارم اين.  بكنه كاری حسام نمیشد باورم ولي میداد هشدار جوری

 رفته وا دكترای اون از يكي حسام باز حتما گفتم خودم با.  انداختم باال شونه ولي.  شده خطر زنگ

 .  بندازه من به و بیاره میخواد و بیمارستانشون ی

 !  بود گیر ديگه جای يه دلم من ولي نبودن هم رفته وا ها بیچاره.  شد عمیق لبخندم

 كشیدم بوم روی دوباره و سفید ی پارچه.  آوردم در و كارم لباس.  شدم بلند جام از بود 0 ساعت

 و مآورد در و روسريم و مانتو بود كار اتاق توی كه كوچیكي كمد توی از.  شستم و دستام رفتم و

.  بستم و كردم جمع سرم باالی و موهام ی همه.  وايسادم قدی ی آينه روی به رو.  پوشیدم

 !  میشد بهتر قیافم و میومد چشم تو بیشتر اينجوری بلندم پیشوني

 مه با بدجور قرمز رژ با پوستم سفیدی.  زدم لبام به.  برداشتم كیفم توی از و رنگم قرمز رژ

 از و سويیچ.  انداختم خودم به آينه توی و آخر نگاه.  كردم تجديد و گونم رژ.  داشت همخوني

 .  زدم بیرون در از و برداشتم میز روی

 راه به و كردم تنظیم هارو آينه.  شدم سوار و زدم و دزدگیرش وايسادم مداديم نوك 652 جلوی

 .  بشم حاضر جشن برای و خونه برم كه داشتم وقت ساعت 4 - : فقط.  افتادم

***** 

 لبم روی اختیار بي لبخندی.  میومد صدا و سر صدای معمول طبق چرخوندم قفل توی و كلید

 انوب ماه كنار ها قلو دو رفتم صدا سمت به و كردم عوض خونه توی سندالی با كفاشمو.  نشست

 و دست و بود شده سالشون 6 حاال كه ها قلو دو سمت به و كردم بااليي بلند سالم.  بودن نشسته

 : گفت بانو ماه.  رفتم میزدن پا

 .  دخترم نباشي خسته -

 : گفتم و بوسیدم و داشتنیش دوست و تپل صورت و گرفتم بغل تو و سحر

  ؟ نیست هیوا.  باشي سالمت -

 : گفت و شد پذيرايي وارد دست به چای سیني برگشتم.  شنیدم رو هیوا صدای سر پشت از
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 . اينجام بنده -

 .  بود شده تنگ وروجكت تا دو اين برای دلم.  سالم -

 .  بوديم اينجا ديروز همین خوبه حاال -

 : گفتم گرفتم آغوش تو و سهند و گذاشتم زمین و سحر

 .  میخوره و انگشتش داره هیوا جانم ای.  زود به زود میشه تنگ دلش خاله خب -

 .  گشنشه حتما -

 : تمگف و انداختم میكرد بازی عروسكش با داشت كه سحر به ای ديگه نگاه و دادم هیوا به و سهند

 .  میام زود كنم عوض و لباسام میرم من -

 : گفت بلند بانو ماه

 .  مادر زد زنگ قريشي آقای راستي -

 : گفتم برگشتم رو رفته راه

  ؟ خونه زد زنگ چطور -

 .  گیرب تماس باهاش داشت كارت.  بزنه حرف باهات نتونسته گرفته و گوشیت گفت واال نمیدونم -

 و برداشتم و گوشیم.  آوردم در تنم از و شالم و مانتو.  رفتم باال ها پله از دوباره و دادم تكون سر

 : داد جواب بوق تا دو از بعد.  گرفتم و آرش ی شماره

 .  هورام سالم -

 .  بهم زدی زنگ شنیدم.  خونه اومدم االن.  سالم -

 .  شدم مجبور نگرفت گوشیت كردم كار هر.  آره -

 ؟ شده چي -

  ؟ آموزشگاه میای فردا -

 .  كه ندارم كالس ؟ چي برای آموزشگاه -
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 .  برم جايي بايد فردا.  وايسا من جای بیا.  میدونم -

 ؟ بزرگساال كالس -

 .  بیای بر پسش از میتوني.  ساله 10 تا 15 بین های بچه كالس.  نه -

 .  كنم تموم و نمايشگاه كارای فردا میخواستم -

 .  برسي كارات به بری میتوني بعد.  ساعته دو همش اين -

  ؟ صبح.  خب خیلي -

  16 تا 15 آره -

 .  راحت خیالت.  باشه -

 .  خانوم هورام و لطفتون اين روز يه كنیم جبران -

 : گفتم خنديدم

 .  دارين حق ما گردن به شما.  استاد میكنم خواهش -

 : گفت خنديد

 .  فعال پس -

 تسم رفتم و آوردم در لباسامم ی بقیه سريع.  بود كرده كالفم هوا گرمای.  كردم قطع و گوشي

.  مرفت بیرون اتاقم از و بستم و كمربندم.  كردم تنم و ام حوله و گرفتم سرد آب دوش يه.  حموم

 ثلم ديدنم با بانو ماه.  رفتم هیوا و بانو ماه سمت به میكردم خشك كاله با و موهام كه همینجور

 : گفت همیشه

 ؟ بپوش و لباسات زود حموم از بعد بگم بار چند.  خب میخوری سرما مادر -

 .  بانو ماه گرمه هوا -

 : گفت هیوا

  ؟ داشت چیكارت آرش -

 .  بده بهم كالس میخواست هیچي -
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  ؟ بودی بیرون شب تا صبح از انقدر نشدی خسته -

  ؟ اينجا هستین شام شماها.  نمیره سر حوصلمم.  بهتره نشیني خونه تو از -

 : گفت و شد بلند سريع 5::2 ديدن با چرخید ساعت سمت به نگاهش هیوا

  . فقط بزنم سر اومدم.  خونه دارم كار كلي.  میرم بابا نه!  اينجا نشستم چه بگو و من وای -

 : گفتم و نشوندم پام روی و سحر

 .  بمونن اينجا بذار خوردنیارو اين -

 .  میكنه بیرونم خونه از باباشون بذارم اينجا اينارو.  بیخود -

 : گفتم و كاشتم سحر و سهند لپ رو محكمي بوس

 !  عُنُقشون بابای اين با -

 : گفت و خنديد بانو ماه

 .  مادر خب باباشونه -

 : گفتم بانو ماه به.  رفت و كرد خداحافظي هیوا

  ؟ نمیاين شما.  دعوتم تینا ی خونه امشب من -

 .  ارمند صدا و سر طاقت شدم پیر ديگه من كنین صدا و سر میخواين جوونین شما ؟ بیام كجا -

 .  بانو ماه نگیر كم دست و خودت -

 .  مادر گفتم و حقیقت -

 : گفتم شدم بلند بانو ماه كنار از

 .  برسم كارام به برم من پس -

 یدسف دامن.  گشتم مناسب لباس يه دنبال كردم باز و كمدم در.  رفتم باال يكي تا دو هارو پله

 ردمك انتخاب هم رنگ همون به چسبوني بلوز.  بود زانو زير تا كوتاهیش كه كردم انتخاب رو رنگي

 راستش سمت و میپوشوند و دستم های سوختگي و چروكا كامل و داشت آستین چپ سمت كه

 و موهام و برداشتم و سشوار.  نشستم آرايشم میز جلوی.  گذاشتم تختم روی.  بود لخت كامال
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 ودب گذشته عمر يه مثل برام كه ترمیمي عملهای از بعد انداختم صورتم به نگاهي.  كردم خشك

.  كنم اهنگ صورتم به لذت با روز يه نمیكردم فكرشم حتي.  بودم شده سالم پوست يه صاحب حاال

 .  میدونستم و پوستم زيبايي قدر حاال و میكردم شكر خدارو روز هر بابت اين از

 تممیتونس راحت خیال با عملم از بعد.  كردم جمع كلیپس با و هام چتری و دادم نظم فِرَم موهای به

 حرفای با مدت اين تو چقدر.  بودم معمولي آدم يه منم ديگه.  بزنم كنار صورتم روی از و موهام

.  بود ردهك اصرار بهم نقاشي كالسای تو نام ثبت برای چقدر.  كنم قوی و روحیم بودم تونسته تینا

 میگفت و میكرد تشويقم مدام.  بود كرده كمكم استاد عنوان به مدت اين توی آرش چقدر

 و مبزن نمايشگاه بار اولین برای میخواستم سال سه از بعد حاال.  خوبه نقاشي توی استعدادم

 .  نداشتم شلوغ جمعهای از ای واهمه ديگه.  بدم نشون همه به و تابلوهام

 كه چند هر.  بود سپرده من به و طراحیش كالسای از تا چند بهم كردن كمك برای آرش حتي

 ندگیمز طول تمام كه مني.  ارزيد مي دنیايي به برام همونم ولي داشتم كار و سر ها بچه با بیشتر

 هك هورامي.  ديگه آدم يه به بودم شده تبديل االن نبودم بلد ای ديگه كار موندن اتاقم توی جز

.  بودم ساخته و خودم من.  بود تحسین قابل خودمم برای.  بود آشنا نا خودمم برای وقتا بعضي

 .  نبودم منزوی ديگه

 سح.  دور از ولي میديدمش گاه گه.  بود آراد نداشتن میكرد اذيتم زندگیم تو االن كه چیزی تنها

 دوباره میدونستم.  بود الزم فاصله اين شايد.  میكردم صبوری بازم ولي میكرد خفم ندارمش اينكه

 ولي نیست چیزی حسام و من بین ديگه میدونه كه میدونستم.  گرفته سر از حسام با و رابطش

 .  نداشت بهم احساسي شايد.  بود شده پشیمون شايد.  نمیذاشت جلو قدم بازم

 دور از كه همین.  میكردم احساس قلبم توی رو عالقه احساس گذشته از تر قوی من ولي

 ور كسي اينكه محض به!  نبود كنارش دختری كه وقتي تا البته.  بود خوب برام هم میديدمش

 بازم ليو موندم منتظرش چقدر كه بگم بهش و جلو برم میخواستم میشدم ديوونه میديدم كنارش

 .  بهتره اينجوری میگفت تینا.  میكردم صبر

 لباسام و آوردم در تنم از رو حوله.  داشتم وقت كلي هنوز.  بود 5::7 ساعت.  كشیدم عمیقي نفس

 و بود ريخته دورم آزاد كه و موهام.  بودم چشم تو حسابي سفید دامن و بلوز اون با.  پوشیدم و

 لذت برام كردن آرايش روزا اين.  نشستم آرايشم میز جلوی دوباره.  ريختم لختم ی شونه روی
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 گرن برای حاال نمیرفت آرايش لوازم طرف دستم وقت هیچ صورتم خاطر به كه مني داشت خاصي

 .  میكردم استفاده چي همه از لذت با چهرم به دادن

 دهش متولد نو از دوباره من.  مینداختم خودم به كلي نگاه بار يه دقیقه چند.  كردم آرايش دقت با

 تنیس دير وقت هیچ تینا قول به ولي بودم داده دست از كه میخوردم رو روزايي اين حسرت.  بودم

 .  ببرم لذت دارم رو پیش كه روزايي از كه داشتم وقت هنوزم. 

.  شدم سرازير ها پله از و برداشتم و شالم و مانتو.  بودم كرده و كارام ی همه.  بود 5::2 ساعت

 : گفتم دادم لبخند با و جوابش.  زد لبخند ديدنم با بانو ماه

  ؟ نیومده هنوز بابا -

 .  میشه پیداش ديگه االنا نه -

 از.  دنبالم اومد حسام 9 راس.  زديم حرف هم با و نشستم بانو ماه كنار رو مونده باقي زمان اين

 : مگفت و كردم باز و عقب در رفتم ماشین سمت به.  رفتم در سمت به و كردم خداحافظي بانو ماه

 .  خوشبخت زوج سالم -

 : گفت و برگشت سمتم به سپیده

 هب منم كه میكردی كاری يه ؟ بندازی سكه از رو همه میخوای رسیدی خودت به چقدر خانوم هي -

 !  نامرد بیام چشم

 : گفتم خنديدم

 .  بسه بیای دكتر آقای چشم به كه همین.  كردی شوهر كه تو -

 : گفت لبخند با حسام.  زد قهقهه سپیده

 !  امشب بشه شبي چه -

 : گفتم و انداختم باال و ابروم لنگه يه

 .  میزنینا مشكوك امروز تینا و تو -

 : گفت و شد دستپاچه نمايشي حالتي با حسام
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 .  ندارم برات ای نقشه هیچ خودت جون به ؟ میاد بهم اصال! ؟ من! ؟ من -

 .  خودتي -

 : گفت سپیده

 .  كنه عملي رو ای نقشه هیچ پلید اين نمیذارم بشین من كنار تو هورام -

 ی ونهخ همون.  تینا ی خونه رسیديم مینداخت حسام به سپیده كه هايي تیكه و خنده و شوخي با

 اون كردم سعي.  زدم پس و افكارم. . .  كه شبي همون.  بودم اومده حسام با اول بار كه وياليي

 .  بودم كرده سر اشك با صبح تا ناراحتي با كه شبي.  نیارم خاطر به رو كننده ناراحت شب

 : گفت حسام

 .  رسیديم شو پیاده ؟ خانوم هورام كجايي -

 ممنون حسام از چقدر.  بود من تغییرات ی مقدمه جوری يه خونه اين.  شدم پیاده و كردم باز و در

 !  تینا با كردنم آشنا خاطر به بودم

 بودن اغب توی همه تابستوني هوای خاطر به.  بود شلوغ حسابي تینا مهمونیای همیشه معمول طبق

 : گفت میرفت راه سپیده و من بین حسام. 

  ؟ كنیم پیدا كجا از رو تینا آدم همه اين بین حاال -

 : گفت و شد سبز جلومون ای دفعه يه تینا كه بوديم دار و گیر همین توی

  ؟ منتظرتونم كي از میدونین ؟ كجايین شماها معلومه -

 : گفتم و بوسیدم رو تینا

 .  دنبالم اومد دير.  حسامه تقصیر همش -

  ؟ اومدی پلید اين با باالخره -

 : گفتم حسام به رو

  ؟ پلید میگن بهت همه كه ديدی خوابي چه امشب بگو و راستش -

 : گفت و خنديد حسام
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 !  لجن من با اينا كن باور -

 : گفت سپیده

 .  كنیم عوض و لباسامون تو بريم بیا هورام اينو كن ولش -

 : گفت حسام به تینا كه شنیدم.  شديم جدا حسام و تینا از سپیده و من

 .  میپیچونم بد و گوشت شه خراب من جشن امشب -

 : گفت خندون حسام

 .  من با اون.  نترس -

 كه بار يه همون.  باشه نديده برام خوابي باز حسام كنه خدا.  نمیفهمیدم ؟ میزدن حرف چي از

 ليو كرد خواهي عذر كلي بدبخت كه چند هر بود بس بود ريخته نوشیدني روم چُلُفتیش دوست

 !  میزد زار تنم به اونم كه بپوشم رو تینا لباسای از يكي بودم شده مجبور

 به رو.  شونم رو ريختم دوباره و موهام.  وايسادم اتاق ی آينه روی به رو و آوردم در و مانتوم

 : گفتم سپیده

  ؟ بريم -

 مكیف از و بودم آورده خونه از كه رو گالری دعوتای كارت.  بريم گفت و كرد تجديد و رژش سپیده

 باعث چقدر سپیده حضور زمان يه.  اومدم بیرون اتاق از سپیده ی شونه به شونه و آوردم در

 هشد باعث.  بشه عصباني آراد بودم شده باعث و بودم كرده رفتار كورا مثل.  بود شده حسادتم

 !  دروغگوئه بودم گفته حتي.  بهش بودم داده گیر الكي چقدر.  بره كه بودم

 هسپید به.  میكردم فكر بهشون وقتي میشدم زده خجالت چقدر.  بودم پشیمون كارام از چقدر

 : گفتم

  . پیشتون میام بعد میدم رو گالری های نامه دعوت ها بچه به همینجا از من حسام پیش برو تو -

 ؟ نمیخوای كمك -

 .  میتونم خودم.  نیست چیزی نه -

 .  بیا زود پس باشه -
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 ممن دوست همشون حاال كه بودم ديده رو تینا دوستای مهمونیا توی انقدر.  شدم جدا سپیده از

 به رو نامه دعوت بعد و مینشستم كنارشون ای لحظه چند رويي خوش با تك تك.  بودن شده

 برای كاری يه باالخره منم اينكه احساس.  بود بخشي لذت احساس چه.  میگرفتم سمتشون

 .  كنم ارافتخ بهش و كنم خلق رو چیزی میتونستم منم.  بودم مفید منم اينكه.  داشتم دادن انجام

 دهسپی و حسام.  رفتم باغ سمت به.  بود اضافي نامه دعوت تا دو بود شده تموم ها نامه دعوت كار

 باغ دور تا دور كه چراغايي.  میزدن حرف و بودن داده لم استخر كنار صندلي روی.  كردم پیدا رو

 .  بود كرده روشن رو جا همه حسابي بود

 : گفت ديدنم با حسام

 ؟ شد تموم -

 .  اومد اضافي تا دو آره -

 : گفت و انداخت ها نامه دعوت به نگاهي گرفت دستم از حسام

 ! ؟ كنم دعوت و كسي خودم طرف از منم میشه -

 : گفت و كشید حسام دست از كارتارو سپیده

 .  میكنه دعوت بخواد اگه هورام خود.  نكرده الزم -

 : گفتم بیخیال

 .  كن دعوت داری دوست و كي هر!  نه كه چرا -

 : گفت داد پس بهم رو يكي اون و برداشت كارتارو از يكي حسام

 .  میدارم بر خودم برای كارتم يه اين.  كرد دعوام خانومم.  نخواستیم -

 .  حسام نشو بچه -

 : گفت سپیده

  ؟ تو شدی كن گوش حرف انقدر حاال تا كي از -

  ؟ يعني بودم تابلو -
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 : گفت حسام.  بخندم من شد باعث كه گرفت خودش به تدافعي حالتي سپیده

 .  بیاد هورام كار به امشب كارت يه اين شايد گفتم.  نزن و من بابا باشه -

 : گفتم كرد نگاه من به نیشخند با

 .  گرممه خیلي.  بخورم آب يكم میرم.  تو كارای از نمیارم در سر كه من -

 : گفت و كرد اشاره استخر ی ديگه طرف به سپیده

 .  اونجاست نوشیدنیا -

 اتین دوستای از يكي اشكان لحظه همون.  خوردم و برداشتم آب میز روی از.  رفتم سمت همون به

 : گفت.  بود خوبي پسر.  بودم شده كالم هم باهاش باری چند.  اومد نزديكم

  ؟ زدی رو گالری باالخره -

 : گفتم.  لبم رو اومد لبخند

 .  آرش و تینا كمكای با.  آره -

  ؟ امشب نیومده آرش -

 .  شلوغه سرش حسابي روزا اين.  بیاد نكنم فكر ولي.  رسیدم تازه من.  نمیدونم -

 .  نكشیديا من صورت از نقاشي يه آخرشم تو ولي -

 .  چشم كارگاه بیا روز يه.  میدی و پیشنهادش فقط.  اشكان بردار دست -

 .  میكنه فردا امروز هي اونجا بیاره و من میگم تینا به -

 .  بیا خودت خب -

 .  بفرست برام و آدرسش.  بهتر اين از چي.  چشم -

 ؟ نیومده ؟ خبر چه مريم از.  حتما -

 میخوايم.  باباشه دست اختیارش هنوز ولي ماست نامزد خانوم اين!  خونه كه نذار دلم رو دست -

 .  بده اجازه باباش بايد بخوريم آبم
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 .  كنارته همیشه كه اون -

 !  نیست كه امشب -

 .  باالست توقعتون!  كنینا بزرگ و چي همه همیشه عادتونه پسره شما.  بوده استثنا يه حاال -

 .  نمیخوام هیچي باشه كنارم مريم فقط.  ندارم توقعي هیچ كه يكي من كن باور نه -

 .  بگیر عروسي سريع پس -

 : گفت خنديد

 .  فكرشم تو -

 كه وونيج پسر با داشت و بود نشسته گوشه يه.  گشتم تینا دنبال نگاهم با.  شدم جدا اشكان از

 : گفت و خنديد ديدنم با پیشش رفتم.  میزد حرف بود نشسته كنارش

  ؟ میگذره خوش -

  ؟ بگذره بد شما جشنای میشه مگه بله -

  ؟ كجاست حسام.  تو قربون -

 .  میزدن حرف هم با بود نشسته سپیده كنار -

.  بود من سر پشت جايي يه به چشمش عوض در.  گرفت من از و نگاهش و داد تكون سر تینا

 : گفت

 . اومد باالخره -

  ؟ اومد كي -

 .  سرته پشت.  ببین خودت -

 وگرنه بودم نشسته صندلي روی كه شكر خدارو باز.  زد خشكم آراد ديدن با.  برگشتم كنجكاوی با

 !  میكردم سقوط جا همون

 : گفتم لب زير

  ؟ میكنه چیكار اينجا آراد -
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 .  بپرس حسام از -

 . نداشت حضور وقت هیچ تینا جشنای توی ولي بودمش ديده مختلف جشنای توی باری چند

 دودی ارشلو و كت.  میگشت كسي دنبال نگاهش با.  میشد تند قلبم ضربان میديدمش كه هنوزم

 غرورم و خونسرد همیشه مثل.  بود كرده شلوارش جیب توی و دستش همیشه مثل و بود پوشیده

 .  میديد باال از رو همه داشت انگار.  بود

 احساس.  گرفتم ازش و نگاهم سريع.  رفت سمتش رويي خوش با حسام كه نكشید طول چیزی

 .  نمیدونم ناراحتي يا بود هیجان از.  شدم قرمز حسابي و رفته باال صورتم حرارت كردم

 : گفت گوشم زير تینا

 .  شدی قرمز چقدر -

 !  آراده تینا -

 هن اونه بشه دستپاچه بايد هم كسي اگه ؟ كردی گم و پات و دست چرا.  هورامي توام.  میدونم -

 .  بشین آروم.  تو

 .  یكردم مشخص رو چیزا خیلي و میداد توضیح بايد كه بود اون.  میشدم شُل نبايد.  میگفت راست

 

 

 : گفت اومد كنارمون سپیده

 .  بازی منم ؟ میكنین غیبت دارين.  گذاشتینا تنها و من خوب -

 : گفت تینا

 ؟ خدا به شوهرت اين دست از سپیده -

  ؟ شده چي باز.  شوهرم بیچاره ؟ چرا!  وا -

 .  نكنه دعوت رو پسره اين گفتم بار بیست -

  ؟ میگي و آراد ؟ كي -
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 .  ديگه آره -

  ؟ هورام نه مگه.  خوبیه ی بچه كه آراد -

 : گفتم.  بودم شنونده من حرفشون طول تمام.  زد من به لبخندی

 .  گرمه خیلي هوا اينجا.  تو میرم من -

.  بینهن و من آراد كه برم طرفي از كردم سعي.  گذشتم میكرد نگاه بهم تعجب با كه سپیده كنار از

 فیدس لباسای اون با مخصوصا.  اومدم چشمش تو انگار برداشتم و قدم اولین اينكه محض به ولي

.  میزد آتیشم همین.  بود تفاوت بي.  بود احساس بي.  شد خیره روم.  كرد مكث لحظه چند. 

 شدم.  بیارم دست به دوباره و غرورم كردم سعي و داشتم نگه باال و سرم.  گرفتم ازش و نگاهم

 .  نمیذاره پسرا به محل كه هورامي همون

.  انداختم خونه تو و خودم سريع.  مونده خیره بهم هنوز كه ديدم.  برداشتم محكم و قدمام

  ؟ ينجاا بیاد آراد امشب داره دلیلي چه اصال نمیدونستم.  چیه آراد دعوت از حسام نیت نمیدونستم

 رامب كه دعوتي كارت تنها با و میزدم قدم اصلي سالن توی هدف بي.  بود ساكت حسابي خونه تو

 : بپرم جا از شد باعث صدايي كه بود نگذشته چیزی.  میزدم باد و خودم بود مونده

 !  سالم -

.  بود جیبش توی هنوزم دستاش.  بود وايساده سرم پشت درست آراد.  برگشتم صدا سمت به

 روش زياد چشمام يا.  نلرزه صدام كردم سعي.  شدم جدی خودش مثل درست.  سمتش برگشتم

 : گفتم.  نمونه خیره

 ! سالم -

 : گفت و اومد جلو قدم يه

  ؟ زدم هم به و خلوتت -

 : گفتم ساختگي خیالي بي با

 .  بشم خنك يكم اينجا اومدم.  بود گرم بیرون!  نه -

 : گفت و داد تكون و سرش
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 .  شدی عوض خیلي! ؟ راهه به رو اوضاع -

 ! ؟ میشدم عوض نبايد.  خوبه چي همه آره -

 !  شدی خوب هم خیلي اتفاقا.  چرا. . .  چرا -

 . بذاره سرم به سر میخواست انگار.  میكرد نگاهم خاصي جور و بود رفته باال ابروش لنگه يه

 : گفتم و كشیدم هم تو و ابروهام

 .  بیرون میرم من -

 : زد صدام كه بودم نداشته بر قدمم يه هنوز

 !  هورام -

 هیچ نبدو میخواست دلم چقدر.  شده تنگ گفتنش بانو لحن برای دلم چقدر ؟ بانو نمیگه بهم چرا

 . . .  شده تنگ براش دلم كه بگم بهش سازی ظاهر

 : گفتم.  سمتش برگشتم

  ؟ شده چیزی -

 . . .  نرو -

 تمداش دوست مگه ؟ برم كه میخواست دلم من مگه.  بود شده يكي من قلب التماسای با صداش

 ! ؟ كنم فرار و بدم دست از و موقعیت اين

 : گفت دوباره

 .  دارم حرف باهات -

 و من اون اگه.  نشه قلبم حال متوجه وقت يه كه.  وايسم جلوش محكم كه كردم و سعیم تمام

 ! ؟ میكردم رو براش و احساساتم دست بايد من چرا اصال ؟ میزد پَسَم اگه ؟ نمیخواست

 : گفتم وايسادم ديگه سمت منم.  بود داده خوری ناهار میز به و اش تكیه.  رفتم تر نزديك

 ! ؟ هستم چي مديون و اين! ؟ شده نصیبم سال سه از بعد افتخار اين كه شده چي -
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 سر حاال بودم كشیده نبودنش از سال سه اين توی كه دردايي ی همه انگار.  بود جو ستیزه لحنم

 : گفت!  بود كرده باز

 ! ؟ رفته يادت بگیری فاصله ازم میخواست دلت خودت تو -

 : گفتم كشیدم هم تو و اخمام

 .  اومدی دير يكم كنم فكر! ؟ سال سه -

 به نگاهش.  كردم قالب سینم روی و دستام و گذاشتم خوری ناهار میز روی و بود دستم كه كارتي

 : گفت انداخت بهش نگاهي و برداشت و كارت میزد حرف خونسرد كه همینجور.  بود كارت

 .  كني پیشرفت حسابي تونستي.  نشد بد كه تو برای! ؟ دير -

.  بود شده كلید هم رو دندونام.  بود دستش هنوز كارت.  دوخت چشمام به و آورد باال و نگاهش

 دبو چي هدفش! ؟ چي كه! ؟ بزنه بهم خونسردی با حرفارو اين كه اينجا بود اومده سال سه از بعد

 ! ؟

 : گفت و گرفت باال و كارت

 ! ؟ منه مال اين -

 ؟ گفتم اينجوری من -

 : گفت و گذاشت كتش جیب تو

 !  میام -

 : گفتم.  بود پررو چقدر

 .  نمیفهمم رفتارت اين از و منظورت اصال من -

 !  نخور حرص انقدر!  میفهمي زودی به -

 : غريدم عصبي كه میشد رد كنارم از داشت

 اجازه بهت ديگه.  بسه كردی بازيچم كه پیش سال سه همون.  نیستم تو سرگرمي و بازيچه من -

 !  بكني و كار اين نمیدم
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 ازویب.  كرد كم باهام و فاصلش.  شد خنك يكم دلم.  بود رفته هم تو اخماش.  برگشت سمتم به

 : گفت و گرفت دستش تو و راستم

 بودی كه هموني انگار ولي.  شدی عوض كردم فكر.  بشي بزرگ تا مونده خیلي هنوز انگار -

 هك چیزی هر رو دست اگه من.  كنه مشخص تكلیف من واسه نمیتونه كسي ضمن در.  هستي

 .  بگي اينجوری میتوني دادم انتخاب حق بهت وقت هر.  منه مال بذارم

 . منطقي بي و شق كله آراد همون هنوز.  نكردی فرقي هیچ توام -

 : گفت و زد نیشخندی

 ؟ نداری دوستم اينجوری يعني -

  ؟ دارم دوست تورو من گفته كي -

 من میگه كي.  بود جذاب برام هاش خنده هنوزم.  شدم مات.  لرزوند و قلبم ؟ چي از.  خنديد

 وقتي میزنه تند قلبم هنوزم چرا پس ؟ چیه احساسا اين پس شدم عوض اگه ؟ شدم عوض

  ؟ میبینمش

 خورد سُر بازوم روی از و شد شُل دستش.  بگیرم گوشامم میشد كاش.  انداختم پايین و سرم

 : گفتم.  پايین

  ؟ بشكني و سالت سه سكوت اين كه شده باعث چي -

 : گفت خنديد موذيانه و انداخت باال و ابروش لنگه يه

 !  ببرم خودم با و ذخیرم عروس اومدم كن فرض -

 دست ديگه خدا تورو.  بود بدجنس چهرش.  موندم مات.  شد رو و زير حرفش اين با قلبم انگار

 : گفتم.  منو ننداز

 !  اومدی زود سال 7.  سال : نه بود ديگه سال 15 مال اون -

 : گفت اومدو تر نزديك

  ؟ كني بازی پارتي مثال ؟ بشه زودتر نداره راه جوری هیچ يعني -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

528 

 

 چرا ودنب معلوم اصال.  بودم شده عصبي نبود مشخص موضعش ولي بود نزديكم همه اين اينكه از

 و قرار بي.  میومد بیرون از آهنگ صدای.  میشم خفه دارم میكردم احساس.  كرده سكوت سال :

 نبود رقص گرم همه.  شدم باغ وارد.  رفتم در سمت به.  گذشتم كنارش از و زدم تنه بهش كالفه

 روی هب رو و خوردم چرخ.  گرفت و دستم يكي كه میرفتم سپیده و تینا سمت به داشتم.  خندون و

 .  گرفتم قرار مشكي چشم تا دو

 

 چشماش ی گوشه.  عقب به قدم يه منم.  برداشت جلو به قدم يه.  شد سفت كمرم دور دستش

 نمم.  برداشت جلو به ديگه سريع قدم تا چند.  لرزيد قلبم دوباره.  افتاد چروك زد كه لبخندی از

 جمعیت سمت به و من نفهمیدم كه محو انقدر.  بودم چشماش محو.  رفتم عقب باهاش همگام

 هب تازه.  كرد وارد كمرم به خفیفي فشار.  شد قفل چپم دست توی دستش.  میده هُل رقصنده

 : گفتم گزنده و تند.  گرفتم ازش و نگاهم.  اومدم خودم

 ! ؟ كني ولم میشه ؟ میكني چیكار داری معلومه -

 !  میرقصم عروسم با دارم. . .  هیـــــــــــس -

 : گفتم كالفه

 !  میكني چیكار داری نمیدوني خودتم.  كن تموم بازيارو بچه اين -

 : گفت و داد خودش به حركتي.  بود لبش به لبخند هنوز

 .  میكنم چیكار دارم میدونم خوب!  بانو چرا -

 مایگر.  داد فشار خودش به و من تر محكم.  فهمید انگار.  شد سست پاهام.  بانو بود گفته دوباره

 . . .  بود سخت برام نزديكي همه اين تحمل.  میشدم ديوونه داشتم. . .  تنش عطر ، بدنش

 كه! ؟ هست پاداشي چنین مستحق اون واقعا ؟ چي سال يه اون پس! ؟ شدی جوگیر باز!  هورام "

 "! ؟ بگیره اختیار در تورو راحتي به سال سه از بعد

 : گفتم.  شد محكم پاهام.  پريد سرم از عشق مستي

 .  كن ولم -
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 : گفت و آورد گوشم كنار و سرش.  خنديد

 !  اخالق خوش داماد اين حیف ؟ بداخالقي اين به عروس -

 : گفتم.  میكرد مستم دوباره داشت مردونش صدای

 !  فراريايي داماد شكل بیشتر تو گفتم بهت قبال -

 ريتمیك و آروم كه همینجور.  بودم شده تر مسلط خودم به.  دوخت چشمم به دوباره و نگاهش

 : گفت میخوردم تكون دستاش بین

 !  وايمیستم پاش زدم حرفي يه.  نیستم فرار اهل من -

 : گفتم شد تموم گرون برام حرفش

 مجرد من باش مطمئن!  كنم راحت و كارت بهتره پس خب ؟ اينجايي وظیفه روی از پس!  آها -

 سال 1 تا بخوام اگه من!  ديگست سال 7 مال تو قول!  كني عمل قولت به بخوای تو تا نمیمونم

 !  كنم عروسي میتونم ديگه

 : گفت و كشید هم تو و اخماش

 !  نكني فكر بهش توام بهتره.  میگیرم نشنیده و حرفت اين -

 .  گفتم و حقیقت من -

 من رقصنده همه اون بین!  جنگ برای بوديم آماده جفتمون انگار.  بود خورده گره هم تو نگاهمون

 نگاهش رنگ كم كم بعد. . . .  بود عصبي نگاهامون اول.  بوديم وايساده حركت بي همینجور آراد و

 نمیكرد اعتراف چرا. . . .  میديدم رو عالقه و عشق چشماش ته. . . .  شد مهربون. . . .  شد عوض

 هام گونه كردم احساس.  میشدم ذوب نگاهش زير داشتم كم كم ؟ نمیزد حرفي هیچ چرا. . . .  ؟

 يه . گرفتم فاصله ازش. . . .  كردم استفاده فرصت از.  شد شُل كمرم دور دستاش. . . .  شده قرمز

 از. . . .  بودم ترسیده. . . .  كردم فرار. . . .  دويدم.  برگردوندم و سرم و انداختم بهش ديگه نگاه

 . . . .  بخونتش باشه تونسته اون و باشه چشمام توی بود ممكن كه چیزی

 : گفت دلسوزی با.  كشید عقب به و من و گرفت و بازوم.  اومد سمتم تینا

  ؟ شد چیزی ؟ خوبي -
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 . . .  خونه میرم. . .  تینا نپرس -

 : گفت و جلو اومد سپیده

  ؟ االن -

 .  آره -

 . . .  كن صبر خب -

 : گفتم.  حرفش بین پريدم

 .  فعال!  دارم براش بعدا بگو كن خداحافظي حسام از.  میرم خودم من سپیده -

 تمنمیخواس!  بگن ای ديگه چیز سپیده و تینا نذاشتم حتي.  دويدم ساختمون سمت به سريع

 . . .  بگم بهش و احساساتم نمیتونم منم نزنه حرفي اون تا.  بشم رو به رو آراد با دوباره

 به نگاهش آراد گردوندم باغ دور و نگاهم.  انداختم سرم رو شالمم و پوشیدم و مانتوم سريع

 طرف هب نداشت ديد مه سمتي از بشه شُل قدمام اينكه از قبل ؟ میگشت دنبالم داشت.  بود اطراف

 .  رفتم ورودی در

  "!  میشي ترسو دوباره داری! ؟ فرار "

 !  میكنم دفاع احساساتم و خودم از دارم!  نه ترسو!  نه

 .  بشه سست قدمام اراده بي شد باعث اومد سرم پشت از كه صدايي

  ؟ میری كجا!  هورام -

 كاش!  وت دست از حسام.  میرفتم و میگرفتم دربست سريع بايد.  بودم رسیده ورودی در به تقريبا

 !  بودم اومده خودم ماشین با

 : گفت شد تر نزديك بهم صدا

  ؟ بدی جواب میشه.  توام با هورام -

 تو ایماشین به نگاهم و وايسادم ای گوشه.  بود اصلي خیابون توی اينا تینا ی خونه آوردم شانس

 .  بود آمد و رفت
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 : گفت و انداخت بازوم دور و دستش.  شد نزديك بهم خیلي بار اين آراد

 ؟ چیه خاطر به فرارت اين بگي میشه ؟ میشنوی و صدام -

 : گفتم بندازم چشماش به نگاهي اينكه بدون.  بودم كالفه

 !  كن بس -

 موند مات نگاهش!  بودم عصبي میكردم فكر كه چیزی اون از بیشتر.  كردم تعجب بلندم صدای از

 : گفتم دوباره! 

 برام ولي!  سال سه اين مثل!  كن سكوت دوباره. . .  نگیر قرار راهم سر. . .  نیار در ادا من برای -

.  میده عنيم چه تو رفتارای اين ببینم كنم فكر همش نمیتونم.  كشیدم زياد سختي من!  نیار در ادا

 !  كن دركم االن حداقل.  كن دركم

 : گفتم و گرفتم آراد از و نگاهم.  زد بوق تك.  گذشت كنارمون از رنگي زرد سمند

 !  دربست -

 نبی از خشونت با و دستم.  وايساد تاكسي.  بودم گرفته و اشكام جلوی ولي.  میلرزيد صدام

.  ردمنك بهش نگاهم حتي ديگه.  انداختم تاكسي توی و خودم سريع.  كشیدم بیرون آراد دستای

 !  نزد هم حرفي حتي

 : گفت راننده

 ! ؟ خواهرم برم كجا -

 آدرس اختیار بي! ؟ بود گلوم تو كه بغضي اين با! ؟ حالم اين با! ؟ خونه! ؟ برم میخواستم كجا

 .  داشتم احتیاج خودم نقلي سويیت به فقط االن.  دادم و كارگاه

 .  پايین میخورد سُر بستم پلك كنار از اشك.  بستم و چشمام.  كرد حركت ماشین

! ؟ یادب ديگه سال سه دوباره و بره اگه!  بودم پشیمون كردم برخورد تند اينكه از!  بودم پشیمون

 همه اين! ؟ زدم حرف اينجوری چرا پس! ؟ نبودم منتظرش سال سه مگه! ؟ نزنه حرفي ديگه اگه

 بود منطقي! ؟ عاشقمه میگفت میديد و من اينكه محض به بايد! ؟ بود اومده كجا از ناراحتي و خشم

 ! ؟ میدادم زمان بهش بايد شايد! ؟ میكردم و كار اين خودم! ؟
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 : اومدم خودم به راننده صدای با.  میشدم ديوونه مختلف خیال و فكر همه اين از داشتم

 .  رسیديم بفرمايید -

.  شدم پیاده و كردم حساب رو اش كرايه.  بود اومده درست و آدرس.  انداختم كوچه به نگاهي

 اهم.  گرفتم رو خونه ی شماره و آوردم در و گوشیم میچرخوندم در قفل توی و كلیدم كه همینجور

 .  داد جواب بانو

 . بانو ماه سالم -

  ؟ كجايي.  مادر سالم ؟ تويي هورام -

 باال اه پله از شُل قدمای با بعد و بستم ثانیه چند و خستم پلكای.  بود شده دورگه گريه از صدام

 : گفتم رفتم

 .  كارگاه اومدم -

  ؟ شب وقت اين -

 : گفتم كردم باز و كارگاه در

 .  كنم تموم رو كاره نیمه تابلوهای بايد فردا پس گالری برای.  كلي دارم كار.  بانو ماه آره -

 ؟ خونه نمیای امشب يعني -

 .  نباشین منتظرم.  نه -

 : گفت.  نگرانمه بود معلوم

 .  باش مواظب.  كن قفل درو.  مادر باشه -

 .  بخیر شب.  چشم -

 و دمآور در و مانتوم.  انداختم بود هال توی كه میزی روی و كلیدم.  پايین افتاد دستم.  كردم قطع

 شعوض مهموني لباسای با.  آوردم در و كارم لباس.  رفتم لباسا كمد سمت به.  انداختم مبل روی

 به نگاه.  رفتم نقاشیم ی پايه سه سمت به دمغ و خسته.  كردم روشن و جوش قهوه.  كردم

 رو قلمو.  دارم حسي چه االن و داشتم حسي چه صبح.  انداختم بود تابلو توی كه الجوردی آسمون

 .  بودم كشیده سفید ی پارچه روش كه افتاد بومي به نگاهم.  برداشتم
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 برای میگفت قلبم ته حسي يه ولي.  كنم كار روش يكم و سمتش برم كه میشدم وسوسه داشتم

 !  داشتي آراد زيادی امشب!  بسه امشب

 ركتح قلمو به و زدم پس و افكارم.  میومد سراغم داشت پشیموني.  افتادم خودم رفتار ياد دوباره

 و فكرم و نگاهم و كردم آزاد و ذهنم.  گذاشتم جا سرم پشت و اتفاقاتش و مهموني.  دادم

 !  بود روم به رو كه بومي تو ريختم و احساسم

 

***** 

 : گفتم تر بلند بار اين

 دعوتش راحت اونوقت نبودی مطمئنم اون از تو!  داشت معني چه كارت اين نمیفهمم اصال -

  ؟ كني خراب و من شب ؟ چي كه ؟ كردی

 : میومد گوشي پشت از دوستانه و آروم حسام صدای

 . . .  كنم كمك خواستم فقط من.  باش منطقي!  هورام -

 : گفتم میزدم قدم اتاق تو مدام كه همینجوری پريدم حرفش بین

 ! ؟ كمكي چه -

 !  داره حرف باهات گفت اون -

 !  خورد دردم به و بود خوب حرفاش كه چقدرم -

.  ومدا دنبالتم.  زد خشكش يهو خدا بنده اصال رفتي سريع!  بزنه و حرفش نذاشتي تو بابا ای -

 !؟ نیومد مگه

 !  حسام -

 !  نمیكنم خیر كار ديگه.  ببخشید بابا خب -

 !  بود شر همش تو كار اين -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

534 

 

 سه ينا اصال يا ؟ مرگشه چه ببیني نمیخوای ؟ بزني حرف باهاش نمیخوای سال سه از بعد يعني -

 ؟ بوده كجا سال

  ؟ داره هم اهمیتي مگه -

 !  بیخیال اصال.  میزني و خودت حرف بازم تو بگم چي هر من -

  ؟ بیخیال میگي بعد كردی و كارات -

 روش از و بوم.  نشستم نقاشي ی پايه سه مقابل دوباره.  میز رو انداختمش و كردم قطع و گوشي

 اين.  بودم عصبي.  بود شده تموم كارام میكردم فكر كه چیزی از زودتر.  زمین گذاشتم و برداشتم

 .  كنم خالي چجوری بايد نمیدونستم و عصبانیت

 نيمیتو چجوری ؟ سختي و سنگ انقدر چرا آخه.  توئه تقصیر همش.  افتاد آراد تابلوی به نگاهم

 مك دارم ديگه بسه ؟ میكني امتحانم داری ؟ نیاری زبون به هیچي سال سه بعد و باشي ساكت

 .  میارم

 رگاهكا از جوری چه نفهمیدم.  برداشتم میز روی از و ماشین سويیچ سريع و كردم عوض و لباسام

 های ندهران بوق ی كننده كر صدای.  میكردم رانندگي وار ديوانه.  نشستم ماشین توی.  بیرون زدم

 .  بود دنبالم معترض

 ونهم.  میرفتم سمت همون به سرعتم تمام با.  میكنه آرومم كجا میدونستم.  میدادم گاز فقط

 به اينكه بدون.  بود من پای زير تهران.  كردم ترمز.  تند سربااليي همون.  ها كوچه پس كوچه

 .  میديد و روم به رو چشمام فقط.  شدم پیاده ماشین از بندازم نگاه اطراف

 ی همه.  دل ته از.  زدم فرياد سال سه اين مثل.  بستم و چشمام.  كردم باز هم از و دستام

 .  زدم فرياد و دلتنگیام ی همه و دلواپسیام ی همه.  زدم فرياد و خواستنم

 اين تو كه همیشگي جای همون درست.  بودم وايساده میومديم خودش با كه جايي همون درست

 .  میومدم سال سه

 صدايي.  میكرد باز راه گونم روی داشت اشكم.  میسوزه گلوم كردم احساس كه زدم فرياد انقدر

 : بپرم جا از شد باعث سر پشت از
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 وابخ.  نباشه اينجاها كسي بنداز نگاه حداقل ولي داره ربط خودت به حنجرت و گلو سالمت بانو -

 .  كردی پاره و چرتمون بوديما

 

 زا ديگه اين.  اومد بیرون داشت قرار من از كمي نسبتا ی فاصله با كه درختي تنها پشت از آراد

 متوجه كه بودم فكر تو و عصبي انقدر.  چرخوندم اطراف به و سرم ؟ شد پیدا كلش و سر كجا

 معلومه اصال!  هوا به سر.  بود شده پارك من ماشین از زياد ی فاصله با كه نشدم ماشینش

 ! ؟ نديد میشه مگه و بزرگي اين به ماشین! ؟ كجاست حواست

 يخاك زمین روی قدماش صدای.  كنم پاك و اشكام نامحسوس كردم سعي.  كردم بهش و پشتم

 : گفتم.  برگردوندم سمتش به و سرم دوباره.  میكردن حركت پاش زير ها ريزه سنگ.  میومد

  ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 : گفت و كرد قالب سینش روی و دستاش.  انداخت باال و ابروش لنگه يه

  ؟ میكني رچیكا اينجا بپرسم میشه!  ها منه خلوتگاه اينجا بانو شرمنده! ؟ میكنم چیكار اينجا من -

 ودب رفته يادش خلوتگاهش كه بود كجا سال سه اين پس.  بود اون مال اينجا.  خب میگفت راست

 ! ؟ نداشتم برخورد باهاش بارم يه سال سه اين تو چرا پس ؟

 .  میرم من.  میگي راست -

 : گفت كه برم خواستم

  . برس فريادات به پس اومدی اينجا تا كه حاال.  نیست كسي هیچ مال.  خداست زمین اينجا -

 : میگفت كنون غر غر لب زير.  رفت درخت سمت به دوباره و كرد بهم و پشتش.  بود شده جدی

 !  نوبره لوس انقدر دختر!  میرم میرم هي -

 : گفتم! ؟ بود من با

 .  میشنوم و صدات دارم -

 !  لوس بگه بهت بايد يكي روز يه باالخره.  نیست مهم -
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 : گفتم تالفي ی واسه و دادم فشار هم رو و دندونام

 !  مغروری و خودخواه توام.  داره عیبي يه كسي هر خب -

 تگف.  دوخت رو به رو به و نگاهش.  زمین روی نشست و خورد سُر درخت پايین.  سمتم برنگشت

: 

 !  بود شده تنگ اينجا برای دلم چقدر -

  ؟ چرا ؟ بود نیومده اينجا سال سه يعني.  شدم كنجكاو

 : گفتم نباشه معلوم توش از زياد كنجكاوی و فضولي كه لحني با دوختم رو به رو به و نگاهم

 !  اينجا بیای میتونستي خب -

 !  بانو نمیتونستم دِ -

 : گفتم میريخت فرو من قلب گفتنش بانو بار هر با

  ؟ اينجا بیای پاشي كه باشي تنها ثانیه يه نمیذاشتن خواهات خاطر ؟ چرا -

 : گفت.  كرد نگاهم برگشت

 !  نبودم چیزا اينجور دنبال -

 : گفت.  كشیدم عمیق نفس.  شد راحت خیالم

 . . .  نگرفتم فاصله تو از فقط من -

 : گفت دوباره.  بود رو به رو به چشماش اون ولي.  برگشت سمتش به نگاهم.  كرد مكث

 .  گرفتم فاصله مینداخت يادم تورو كه چیزی هر از من -

 ! ؟ چرا -

 . . .  بودی حسام پیش تو! ؟ چرا -

 : گفتم كالفه

 . . .  گفت حسام شب اون -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر mehrsa_m | سرخ بانوی رمان

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

 

537 

 

 : گفت اومد حرفم میون

 يمیخواست فقط توام ؟ چي تو.  گفت اونجوری حسام.  بدی توضیح و چیزی نمیخوام.  میدونم -

 یدادمم انتخاب حق بهت نبايد ؟ بیای كنار خودت با كه میدادم فرصت بهت نبايد ؟ باشي دوستش

  ؟ نمیخواستي و همین تو مگه.  باشي راحت تو كه رفتم من ولي خودخواهم میگي ؟

  ؟ سال سه -

 .  میشدی مطمئن بايد.  میدادم زمان بهت بايد.  سال سه آره -

  ؟ چي كه -

 : گفت گرفت و خاكاش و تكوند و شلوارش.  شد بلند جاش از.  كرد نگاهم

 . . .  من به. . .  حسام به.  چیه احساست بفهمي كه -

 : گفت و برداشت سمتم به قدم يه.  میزد تند قلبم

  ؟ فهمیدی ؟ شد چي ؟ خب -

 ! ؟ بفهمم و احساساتم من كه ؟ رفتي سال سه اين خاطر به فقط -

 : گفت.  كرد فرو جیبش توی و دستش.  بود من به خیره نگاهش

.  شديم آشنا بدی جای.  شديم آشنا هم با بدی زمان ما!  بفهمم خودمم احساس میخواستم!  نه -

  ؟ بودی نشده تو.  بوديم شده گیج حسابي كه افتاد برامون مختلف اتفاقای انقدر

 ايیدت.  بودم گیج من رابطمون ی لحظه لحظه توی.  بودم گیج حسابي خودمم.  نمیشدم اين منكر

 : گفت دوباره.  خوند چشمام توی از و حرفم خودش ولي.  نكردم

 اين جذب ولي.  نبودم احساساتي نوجوون يه.  بود سالم 69 - 62 كردم چت تو با وقتي من -

 فكر كه چیزی با كامال.  بود خوب خیلي چي همه.  حرفاش جذب.  شدم سرخ بانوی بودن مرموز

 ؟ میشي بچه چرا آراد گفتم ولي.  داشتي میخواستم مقابلم طرف عنوان به آدم يه از و میكردم

 ! ؟ بودی دنبالش تو كه چیزيه اين! ؟ مجازی ی رابطه

 : گفت دوباره.  كرد مكث
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 يه رامب دارم دوست فقط يا عاشقتم نمیدونستم.  داشتم درگیری خودم با چقدر اينكه از بگذريم -

 . . .  افتاد اتفاق همه او وقتي.  ديدمت وقتي.  باشي خوب دوست

 : گفت.  كرد جا جابه رو ريزه سنگ تا چند پاش با.  كشید عمیق نفس

 روغد بهم اگه حتي.  بود زشت صورتت اگه حتي.  كنم تركت نمیتونستم!  هورام نمیتونستم -

 درد اهاتب.  باشم كنارت میخواستم من!  داشتي فاصله عالمه يه من ذهنیت با اگه حتي.  میگفتي

 .  بشم شاد باهات.  بكشم

 : گفتم اومدم حرفش بین

 ازم و نگاهت میديدی و من جا هر چرا ؟ نشد ازت خبری هیچ و رفتي مدت همه اين چرا پس -

  ؟ میرفتي اونجا از سريع و میگرفتي

.  كنم تحمل و نبودنت نمیتونستم.  بیارم طاقت نمیتونستم نمیرفتم اگه.  نمیگرفتم و نگاهم اگه -

 .  كنم صبر سال سه نمیتونستم

  ؟ داشتي حسي بهم مگه ؟ داری حسي من به تو مگه چرا -

 : گفت رفت هم تو اخماش

  ؟ بخوني و رفتارم نمیتوني ؟ نشدی بزرگ هنوز ؟ پیشي سال سه مثل هنوزم -

 !  بگي رك بهتره هست چیزی اگه.  نمیتونم نه -

 : گفتم دوباره.  گرفت من از و نگاهش.  میرفت كلنجار خودش با.  شد منقبض فكش

 !  نداری احساسي هیچ پس -

 .  كن بس!  هورام -

 برام كه شب اون اصال.  رفتي و كردی ول سال سه و من هیچي خاطر به تو!  نمیكنم بس -

.  خبريه امحس و من بین كردی فكر.  توپیدی بهم فقط تو ؟ حالیم چه تو میدونستي گرفتي تاكسي

.  يرفت ؟ كردی چیكار تو ولي.  كردم صدات التماس با.  كردم صدات.  بدم توضیح نذاشتي حتي

 كه وقعم اون!  بگیرم فاصله ازت كه میخواست دلم من گفتي آخرشم.  رفتي و گرفتي تاكسي برام

.  رمبگی فاصله ازت میخواستم نبود مشخص برام موضعت كه موقع اون.  میكردی گیجم داشتي
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 هب فقط يا! ؟ بود مهم برات من احساسات شب اون اصال ؟ چي بعدش ولي.  كنم فرار میخواستم

 .  زدی پس و من بود شده دار جريحه مردونت غرور اينكه خاطر

 . . .  نزدم پست من -

 ندینمو حتي. . .  داشتي دوستم نه. . .  بودی دوستم نه.  بموني نمیخواستي تو.  زدی پس چرا -

 .  كشیدم چي ترمیمي عمالی اون تو ببیني

 ! نیست درست اين -

 هدوبار حسام با تو.  گذاشتي خبری بي تو منم.  بودی خبر بي من از سال سه تو.  درسته چرا -

 به ناال.  نمیزني حرف وايسادی جلوم االنم!  میكردی تنبیه و من داشتي بازم ولي شدی صمیمي

 خاطر به ؟ نیومدی تو و بودم منتظرت سال سه اينكه خاطر به ؟ میشم مجازات دارم چي خاطر

 فقط عملم هر توی اينكه خاطر به ؟ میكردم گريه و میفتادم ديدارمون آخرين ياد همش اينكه

! ؟ دممیكر فكر تو به فقط كه ؟ میكرد دور ازم و نگراني و استرس بیهوشي وقت كه بود تو صورت

 همش.  انتظاره همش.  بدبختیه همش زندگیم كه كردم گناهي چه ؟ میدم و چي تاوان دارم من

 .  فالكته

 و داد ونمتك.  میزدم فرياد و میلرزيدم.  بود ترسیده عصبانیتم از انگار.  گرفت و بازوم اومد نزديكم

 : گفت

 . . .  باش آروم دقیقه چند.  توئه با حق هورام. . . .  تو باش آروم.  هورام باشه -

 : گفتم.  اومد چشمم از اشك

 هب هنوزم.  داری لج سر باهام هنوزم.  اعتنايي بي من به نسبت هنوزم تو ؟ بود آروم میشه مگه -

 . . .  هنوزم.  نیستي فكرم

 !  كرد قفل لباش با و لبام و اومد صورتم نزديك آراد سر لحظه يه توی

 

 

 ومآر لباش و بود صورتم طرف دو دستاش.  بود بسته آراد چشمای.  اومد بند اشكام.  شدم شوكه

.  نمك سكته كه ممكنه لحظه هر كردم احساس.  بود شده ديوونه قلبم.  بود گرفته بازی به و لبام
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 به فعهد يه ولي.  میكردم تسلیمش و خودم داشتم.  میشدم مست داشتم.  بود وايساده لحظه انگار

 .  شدم جدا ازش.  اومدم خودم

 ودب اون نوبت حاال انگار.  بود مونده مات ولي اون.  كردم نگاهش جو ستیزه.  بود قدم يه فاصلمون

 لبشق میتونستم چشماش ته از و بود داشتني دوست.  مهربون و بود گنگ نگاهش!  بشه مست كه

 غییرت چرا ؟ نمیشد همیشگي آراد چرا ؟ میكرد نگاه اينجوری چرا.  بود جلوم پاك و زالل.  ببینم و

 ! ؟ نمیداد موضع

 رفيح و كنم باز هم از و لبام خواستم تا.  بدم نشون العملي عكس يه خودم از من بود منتظر شايد

 : گفت بگیره و دستام تا آورد جلو و دستاش سريع بزنم

 . نكن ناجور فكرای. . .  هورام -

 : گفت برداشتم عقب به قدم يه.  كشیدم و دستام

 .  بدم توضیح برات وايسا -

 : گفتم.  افتاد كار به زبونم

 ؟ بدی توضیح میخوای و چي -

 .  بودی عصبي.  میلرزيدی داشتي تو -

 ! ؟ میكنه بهتر و من حال تو كار اين كه گفته كي -

 !  نمیلرزی ديگه ببین.  شدی تر آروم حداقل -

 : گفتم و دادم بیرون كالفه و نفسم.  زد نیشخند

  ؟ نكني توهین شعورم به كارات اين با میشه -

 : شنیدم سرم پشت و خندونش صدای.  رفتم ماشینم سمت به و كردم گرد عقب

 !  دختر نكن قضاوت زود انقدر.  هورام وايسا -

 : گفت.  بست و در و رسوند بهم و خودش.  كردم باز و ماشین در

 .  توام با -
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 : گفت.  بود من سانتي چند توی چشماش.  كردم نگاهش

 ! ؟ میكني فرار داری -

 !؟ تو از! ؟ كي از -

 : گفت شد شیطون چشماش حالت

 ؟ شه تكرار میخوای بازم -

 : گفتم گرفت حرصم خونسردش و خندون حالت از

 .  برم میخوام بردار و دستت -

 : گفت و برد باال تسلیم حالت به و دستاش

 .  بری میتوني -

 باز ی شیشه از و آورد پايین و سرش كه میزدم استارت داشتم.  نشستم و كردم باز و ماشین در

 : گفت پنجره

 من.  كني فرار دستم از نمیتوني بازم بری كه هم جا هر بار اين ولي.  برو داری دوست جا هر -

 .  بری راحت بذارم كه نباشم مهربون انقدر بعد ی دفعه شايد.  میام دنبالت بازم

 باورم.  میكردم فرار خجالت از بار اين.  شدم دور ازش و گرفتم عقب دنده چجوری نفهمیدم

 بامل روی اراده بي دستم. . .  آراد. . .  من!  افتاد بینمون اتفاقي چه پیش ی دقیقه چند كه نمیشد

 .  شد رو و زير قلبم آخرش حرفای از. . .  میاد دنبالم بازم گفت.  خورد سُر

 از دختر هي كه بود زشت خیلي.  كنم جور و جمع و لبخندم كردم سعي.  كشیدم پیشونیم به و دستم

 ! ؟ كنه ذوق انقدر اتفاقي همچین

 نفهمیدم ؟ میشد مگه ولي.  نكن فكر بهش.  نكن فكر بهش.  دادم تكون طرفین به و سرم

 لم داشت قرار كوچكم هال توی كه هايي راحتي روی وقتي ولي.  رسیدم كارگاه به كي و چجوری

 !  آورد هجوم قلبم به مختلف احساسات تازه دادم
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 یادب نظر به قشنگ چي همه بود شده باعث فاصله همین شايد!  بود الزم دوری سال سه اين شايد

 اهاشنگ.  بود معلوم رفتارش توی تابي بي اين.  بشه تر تاب بي اونم كه.  بشم تر قرار بي كه. 

 . . .  بود مهربون

 فهكال.  اومد چشمم جلوی صحنه اون دوباره و دوباره.  بستم و چشمام.  گرفتم دستم توی و سرم

 چهره . برداشتم بوم روی از و سفید ی پارچه.  رفتم نقاشي ی پايه سه سمت به.  شدم بلند جا از

 شبام میخواست دلم.  پوشیدم و كارم لباس.  كشیدم صدايي پر نفس.  میخنديد من به آراد ی

.  گذاشتم ضبط داخل و كردم انتخاب و يكیشون داشتم كه هايي دی سي بین از.  كنم تمومش

 تر كامل و كامل آراد صورت.  زدم ضربه تابلو به قلمو با منم آهنگ شروع با.  نشستم پايه سه پشت

 .  بودم داده طول و كشیدنش سال سه اين چي هر بود بس.  میشد

 : میكردم زمزمه خودم با و آهنگ خواننده همراه

  شدم رويايي تو از دوباره كه من به برگشتي خاطره كدوم از -

  شدم تماشايي تو كنار من منو نمیديدن دنیا ی همه

 كه.  بوديم كرده عادت هم به ما.  بگیره فاصله مدت اين توی بخواد كه میدادم حق بهش بايد

 هك كنم اعتراف خودمم به نمیتونستم بره نخواست وقتي تا من خود.  باشیم هم كنار همیشه

 . . .  بود خوب جفتمون برای فاصله اين. . .  دارم دوستش كه.  عاشقشم

 

  میكنم خلوت تو با شبونه كه شب به میتابي پنجره كدوم از

  میكنم دعوت تو تماشای به ها ثانیه اين شب هر رو خدا من

 

.  داختمان بهش دقیقي نگاه.  آوردم پايین رو قلمو.  میكرد نگاهم شیطون چشماش هم تابلو توی از

 .  بود مونده مات نگاهم. . .  لباش. . .  لباش ، بینیش ، چشماش ، ابروهاش ، پیشونیش ، موهاش

 .  برداشتم ازش و نگاهم رفتم خودم با كه كلنجاری با
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  نمیكنم جدا تو از و خودم نفس يك برای كه هوايي تو

  نمیكنم رها و غرورم من غرورمي خود من برای تو

 

 .  كردم قطع و آهنگ.  شدم بلند جام از.  آورد در خیال و فكر از و من گوشیم صدای

 .  الو -

  ؟ كجايي تو معلومه -

  چطور؟.  هیوا كارگاهم -

 ! ؟ خونه نمیری امشب -

 .  میخوابم هم جا همین میدم انجام و افتادم عقب كارای.  كه میدوني نمايشگاهه فردا!  نه -

  ؟ اشبر میكني خودكشي داری كه كاريه جور چه اين!  خونه نرفتي ديشبم میگفت كه بانو ماه -

 .  بودم خونه صبح كه من -

 .  بیرون رفتین دوباره و برداشتین و سويیچتون گرفتین دوش.  دارم و خبرش بله -

 ! شدين غرو غر جديدا شماها چقدر.  من خواهر داشتم كالس -

 شب تا صبح از بزرگي اون به خونه تو.  داره گناه هم بانو ماه تازه.  میگیم خودت خاطر به -

 !  تنهاست

 ! ؟ خوبه.  خونم شب تا صبح از شه تموم گالری كارای بذار.  خب خیلي -

 !  كنیم تعريف و ببینیم -

 ؟ چطورن وروجكات اون -

 شدن تموم با دوباره ولي.  كنم پرت آراد از و فكرم مدت تمام كردم سعي.  زدم حرف هیوا با يكم

.  دوختم آراد تصوير به و آخرم نگاه.  كرد مشغول خودش به آراد و ذهنم ی همه هیوا با حرفام

 .  بود شده كامل

 .  بودم كرده تمومش سال سه از بعد باالخره.  نشست لبم روی لبخندی
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****** 

  ؟ اينجا میای كي پس آرش -

 .  افتادم راه خونه از.  اومدم.  اومدم -

 !  نیومدی هنوز تو و شده 15 ساعت االن.  باشي اينجا صبح 9 بود قرار تو ؟ افتادی راه تازه -

 .  ديگه اومدم خب خیلي -

 و در پرممیس بهشون بزن بااليیارو طبقه زنگ.  كارگاهه در كنار كه گلدوني زير میذارم و كلید من -

.  ارمد كار كلي.  خونه برم بايد من.  كن جمع تابلوهارو كارگاه تو برو بردار كلیدم.  كنن باز برات

 .  ندادم انجام كدومم هیچ

 !  0 ساعت تا كو حاال.  هولي چقدر -

 : گفتم میذاشتم گلدون زير و كلید كه همینجور

 گهدي نكنم سفارش.  رفتم من.  اينجا برس زود و فرمون به بده و دستت تا دو حرفا اين جای به -

 ! ها

 .  خانوم میديم انجام و اوامرتون تمام.  چشم -

 .  خداحافظ.  میبینمت گالری تو.  خب خیلي -

 كه مداشت كار كلي هنوز من و میشد ديده نقاشیام امروز.  شدم ماشین سوار و كردم قطع و گوشي

 كرف ای ديگه چیز به بودم نكرده وقت كه بود كارا درگیر صبح از ذهنم انقدر.  میدادم انجام بايد

 .  كنم

 : شنیدم سرم پشت از رو بابا صدای همه از اول شدم خونه وارد وقتي

 .  ديديم و خودمون دختر ما عجب چه!  سالم به -

 : گفتم و كاشتم گونش رو ای بوسه.  سمتش برگشتم

 .  وقت چند اين ريخته سرم رو كار كلي بابا ببخشید -

 : گفت و گرفت گرمش و بزرگ دستای تو و دستم.  زد لبخند بهم بابا
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 .  داره ارزش دنیا يه برام هستي انرژی پر و فعال انقدر میبینم كه همین.  عزيزم میدونم -

 : گفت و بوسید و پیشونیم.  كشید عمیق نفس

 .  بابا باشي موفق -

 ؟ میاين گالری كه امروز.  مرسي -

 .  بگیريم جشنم واسش بايد.  دخترمه موفقیت ؟ جون بابا نیام میشه مگه -

 : گفتم.  خنديدم

 !  هنوز نمايشگاهه يه ؟ مگه خبره چه -

 شدی بزرگ.  نداشتم و هورام اين وقت هیچ من.  نمیكني درك و من االن حال.  نیستي پدر تو -

 .  بگیريم جشن هارو لحظه اين تك تك بايد.  شدی خانومي خودت برای.  بابا

 .  نبودم آلش ايده دختر وقت هیچ.  داشتم غصه و غم براش همیشه من.  بود اون با حق

.  بودم كرده اذيتش مدت همه اين چقدر.  داشتم دوستش چقدر.  رفتم فرو پدرانش آغوش توی

 : گفتم گوشش زير

 .  دارم دوست خیلي.  بابا مرسي -

 .  دخترم گل همینطور منم -

 : گفتم اومدم بیرون آغوشش از

  . برسم كارا ی بقیه به و گالری برم بايد كم كم.  بكنم و كارام و بشم حاضر میرم من پس -

 .  اونجايیم 0 راس هم ما.  جون بابا برو -

.  ادد بهم امنیت احساس اتاقم ياسي و سفید دكور.  شدم اتاقم وارد.  رفتم باال رو ها پله سريع

 .  بودم شده عوض چقدر.  بودم گرفته فاصله تار و تیره اتاق اون از چقدر

 بار هزارمین برای.  آوردم در كمد توی از و لباسام.  كردم صاف و موهام.  گرفتم سريع دوش يه

 و باسامل تايیمون سه ی سلیقه با و بودم كرده خريد تینا و سپیده با پیش ی هفته.  كردم چكشون

 .  بودم كرده انتخاب
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 كرم فكی و كفش.  بودم خريده شكالتي های طرح با كرم شال و رنگ شكالتي شیك و بلند مانتو

 .  ردمیك صدام ناهار برای.  میومد پايین از بانو ماه صدای.  بود كامل چي همه خب.  برداشتم رنگمم

 توجه مركز من امروز.  بود من روز امروز.  داشتم عجیبي احساس.  رفتم پايین ها پله از سريع

 .  رفت مالش ذوق از دلم.  بودم

 دنبو خودم دست ولي تر آروم میگفتن بهم مدام بابا و بانو ماه.  خوردم عجله با و سريع و ناهارم

 وستد بازم ولي.  بلده حسابي و كارش آرش میدونستم.  بزنم سر گالری به سريع داشتم دوست

 .  باشه خودم نظر زير كارا ی همه و باشم اونجا خودم داشتم

 كج و كوتاهم های چتری.  بستم و موهام و كردم آرايش.  بود 1 ساعت.  اتاقم به برگشتم دوباره

 اهنگ و خودم زوايا تمام از و زدم قدم آينه جلوی بار چند.  پوشیدم و لباسام.  ريختم صورتم توی

 .  زدم بیرون خونه از كه بود 6 حدودای ساعت.  بود تكمیل چي همه.  زدم عطر خودم به.  كردم

 آرش.  شدم سالن وارد.  بودم زده هیجان حسابي.  رسیدم گالری به سريع.  بود خلوت خیابونا

 ورتمص روی عمیقي لبخند.  میزدن ديوار به و من نقاشي تابلوهای و میداد دستور نفر چند به مدام

 .  بست نقش

 .  میديدم و زندگیم گذر و تغییرات همشون توی.  میديدم و خودم هويت تابلوها تك تك توی

 : آورد در فكر از و من آرش صدای

 .  اومدی زود چه.  خانوما خانوم سالم -

 .  محشره اينجا آرش وای.  سالم -

 : گفت خنديد

.  نمیای 4 از زودتر گفتم من.  هنوز مونده كار كلي.  نكرديم آويزون و همشون هنوز.  كن صبر -

 .  اومدی زود چقدر

 .  ببینم نزديك از اينجارو خودم میخواست دلم.  نیاوردم طاقت خونه تو -

  ؟ شده چطور -

 .  معركست -
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 .  واردم كارم به من.  میدونم -

 : گفتم.  نشست لبم روی لبخندی

 .  سپردم تو دست و كارم كه میدونستم اينو منم -

 يا ترهبه بزنم ورودی جلوی نمیدونم و تابلوهات تا چند.  بده نظر يه بیا ببیني میخوای كه حاال -

 .  ستون اون پشت

 .  ببینیم بريم.  باشه -

 دور ات دور نقاشیم تابلوهای.  داشت وسطش بلند ستون تا چند كه بود ای سره يه و بزرگ سالن

 .  بود نصب ديواراش روی

 و نظم با رو همه.  نبود كارش توی اشكالي.  زده اونجا چرا و كدوم هر میگفت و میداد توضیح آرش

 .  كنه رسیدگي كارا ی بقیه به تا رفت آرش و دادم كوچیك نظر تا چند.  بود گذاشته هم كنار ترتیب

 .  داشت ای خاطره برام كدومشون هر.  دوختم ها تابلو تك تك به و نگاهم من

 كه روزی همون.  الجوردی آسمون همون.  بودم كشیده كه كاری آخرين تا بود اونجا كارام اولین از

 .  بودم ديده و آراد سال سه از بعد

 سال.  مبود كشیده كه تابلويي اولین.  رفتم بعدی تابلوی سمت به.  دادم بیرون صدا پر و نفسم

 رایاب با.  بود باروني ی منظره يه تصوير.  بود گرفته دلم شب اون.  بودم شده جدا آراد از كه اولي

 تابلو اين با چقدر.  بودم كرده گريه تابلو اين پای به پا چقدر.  بود گرفته ابرا مثل منم دل.  تیره

 باورم محشره گفت و ديد و كارم آرش وقتي حتي.  بودم آراد ياد به چقدر و بودم داده گوش آهنگ

 كمك به و بكشم نقاشي من شد قرار جا همون از.  داد بهم و گالری پیشنهاد جا همون از.  نمیشد

 .  بذارمشون نمايش به آرش

 خاصي غم يه چشماش ولي.  لبشه رو لبخند كه بود دختر يه تصوير.  رفتم بعدی تابلوی سمت به

 دوستای از يكي مهموني توی شب همون.  خودمه شبیه كه میكردم احساس چقدر.  داشت

 فرار مهموني اون از بود افتاده بهم نگاهش وقتي.  بودم ديده و آراد كه بود آراد و حسام مشترك

 اون و میكرد ريشه قلبم توی داشت كه ای عالقه از.  مشتركمون خاطرات از.  من از.  بود كرده

 ولي دمبو زده لبخند میكشیدمش وقتي دختر اين پای به پا چقدر.  كنم ابرازش بود نذاشته حتي

 .  میكرد بیداد غم دلم توی
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.  یادب امشب آراد كاش.  بود گرفته و گلوم بغض.  بودن خاطره از پر اينا.  گرفتم تابلوها از و نگاهم

 تو و اين من.  داره دوستم نمیگفت بهم اگه نبود مهم برام.  ببینمش میخواست دلم.  میاد بود گفته

 تنهايي چي هر بود بس.  باشه كنارم همراه عنوان به االن داشتم دوست.  بودم خونده چشماش

 .  بودم كشیده

 برای هیجان اين میگفت آرش.  بودم منتظر زده هیجان من و بود باز گالری درای.  بود 0 ساعت

 .  طبیعیه اول كار

 با.  بودن خريده برام بزرگي گل دست.  اومدن كیوان و هیوا با همراه بانو ماه و بابا همه از اول

 : گفتم هیوا ديدن

  ؟ كجان ها بچه پس -

 .  بچرخن پا و دست تو نخواستیم.  كیوان مامان پیش گذاشتیمشون -

 .  میبینمشون كه بودم زده صابون و دلم وای -

 یستن كه الكي.  ببینینشون ما ی خونه بیارين تشريف شما! ؟ راحتیاست اين به كردی فكر -

 .  خانوم

 تو و اشك نم.  گرفت آغوشش تو و من كارام ديدن با بابا.  گفت تبريك بهم كیوان.  خنديدم

 اهم.  گرفتم و خودم جلوی ولي.  میشه باروني داره منم چشمای كردم احساس.  میديدم چشماش

 .  بود زده ذوق حسابي.  نداشت بابا از كمي دست اونم.  بوسید و پیشونیم بانو

 سرم به سر مدام و بود كرده گل لودگیش دوباره حسام.  اومدن هم حسام با همراه سپیده و تینا

 یادم حسام با آراد میكردم فكر شايد.  بودم منتظر.  بود سرش پشت به نگاهم من ولي میذاشت

 .  ادبی میخواد خودش شايد نمیشه دلیل كه اين ولي شدم ناامید يكم.  بودم كرده اشتباه ولي

 سوال ازم و میكردن تعريف كارام از مدام و بودن اومده دوستام ی همه.  كردم گرم بقیه با و سرم

 2 ساعت.  بود آراد درگیر همش ذهنم ولي بدم و جوابشون تمركز با میكردم سعي.  میپرسیدن

.  درديه بد انتظار.  نذار تنها و من منتظرتم كه حاال.  لعنتي ديگه بیا.  نبود آراد از خبری و بود شده

 .  بود بسم سال سه اين.  كشیدم و دردش سال سه
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 : گفت دوستام به رو و گرفت و بازوم.  اومد كنارم هیوا

 .  میگیرم قرض ازتون و هورام لحظه چند شرمنده -

 ورد دوستام از قدمي چند بود دستش تو هنوز بازوم كه هیوا همراه به من و دادن تكون سر دوستام

 : گفتم.  شدم

 ؟ عزيزم شده چیزی -

 .  ببینتت میخواد اومده يكي -

 : تمگف میومد در زور به كه صدايي با.  میزد برق چشماش انقدر هیوا كه بود كي.  ريخت فرو قلبم

 ! ؟ كي -

 .  شي سورپرايز ببیني خودت بايد بیا -

 به شونپشت ولي.  وايسادن بانو ماه و بابا كنار نفر چند ديدم دور از.  رفتم هیوا دنبال كشون كشون

 سر پشت از رو مردی ی شونه چهار اندام.  شدم تر نزديك يكم.  نمیديدمشون خوب و بود من

 ماه و اباب خوب انقدر كه هستن كي نمیدونستم.  بودم شده كنجكاو.  بود آشنا برام خیلي.  ديدم

 .  میشناسن رو بانو

 هب داشت قرار بانو ماه كنار كه قدی كوتاه زن دفعه يه كه بودم دوخته بهشون و موشكافانم نگاه

  ؟ میكردن چیكار اينجا اينا.  نمیشد باورم.  برگشت عقب

 دور و دستش صمیمي و برخورد خوش.  برداشت سمتم به قدمي و داد تكون و گردش هیكل عمه

 : گفت كاشت صورتم روی ای بوسه و انداخت گردنم

 يك بار آخرين میگذره خیلي ديدمت كه باری آخرين از.  میبینمت كه خوشحالم چقدر عمه وای -

  ؟ بود

 مالیع.  بودم ترمیمي عمالی مشغول كه زماني.  بود كي میدونستم خوب خودم.  میكرد فكر داشت

 دمیپرسی و حالش غريبه از انگار.  بود كرده باهام ساده پرسي احوال يه و بود اومده.  هم سر پشت

 چرخ نگاهم.  بیرون بندازمش اتاق از میخواست دلم چقدر.  بودم خورده حرص روز اون چقدر. 

 دچرخی چشمم.  میكرد نگاه و من لبخند و دقت با و بود برگشته حاال شونه چهار مرد همون.  خورد
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 و پوپك به حسابي اصفهان هوای و آب انگار ؟ بود پوپك اين يعني.  موند ثابت همراهش روی و

 .  نشست لبم روی لبخند.  بودن شده تپل يكمي تا دو هر چون.  بود ساخته مهبد

 وت مهبد با كه روياهايي چه.  بودم بچه چقدر.  بود آشنا برام مهبد انقدر چرا كه بودم فهمیده تازه

 .  برام بود دار خنده جوك يه شكل بیشتر حاال.  نساختم خودم برای سرم

 آغوش در و رفتم سمتش به رويي خوش با بار اين میديدم و پوپك كه قبلي دفعات خالف بر

 بود ناي بهتر همه از.  نرفتم كورانه كور عشق يه دنبال كه كردم شكر خدارو قلب ته از.  كشیدمش

 .  بود كنارم آراد كه كردم شكر خدارو.  شد مشخص برام چي همه و كرد ازدواج زود مهبد كه

 .  نبود ازش خبری بازم.  بود 5::2 انداختم ساعتم به نامحسوسي نگاه آراد ياد با دوباره

 : گفت.  نمیرفت كنار لبش روی از خنده ديدنم با مهبد

  ؟ نديدمت وقته چند! ؟ خودموني هورام تو وای -

 : گفتم خندون منم

  ؟ هچطور اصفهان.  نديديم و هم ديگه مالقاتم اومدين پوپك با كه اولیم عمالی همون كنم فكر -

 .  بزنم حرف اصفهاني ی لهجه با میتونم ديگه االن.  عالیه -

 مدل چقدر.  كردم بارونش بوسه.  اومد سمتم به و گذشت پوپك كنار از مهسا.  خنديديم همگي

 مهسا با عمه رفتارای خاطر به بود درست.  بودم افتاده دور فامیل از چقدر.  بود شده تنگ براش

 خودش بود نرفته مامانش به اخالقش كه همین حداقل.  داشتم دوست رو مهسا! ؟ كنم رابطه قطع

 .  بود خیلي

 : گفت پوپك

 .  میدرخشي اينجا داری حسابي دختر.  نشد باورم ديدمت واقعا -

 از و وايسم حاال كنه قايم و من میخواست روزی يه كه كسي ، عمه جلوی كه بود خوبي حس چه

.  ندیسوزو و دلم رفتارت با روز يه كه هموني تو بگم و بدوزم چشماش تو و چشمام.  بگم موفقیتم

 ! ؟ كجام میبیني حاال

 : گفت بابا
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  ؟ كجاست پس نیوشا جان مهبد -

 .  نیست بچه جای گالری.  بابا پیش خونه گذاشتیم رو نیوشا -

 : گفتم كنجكاو

  ؟ كیه نیوشا -

 : گفت خنده با پوپك

 .  شده تموم سالش 1.  دخترمونه -

 : گفتم خوشحال و كشیدم ای خفه جیغ

 !  خبرم بي چي همه از چقدر من.  تبريك وای -

 : گفت نمیداشت بر من از چشم كه مهبد

 توام مرفتی كه ما.  داشتیم بیايي و برو چه هم با ما روزی يه كه انگار نه انگار.  ديگه معرفتي بي -

 .  میگیره ازمون احوالي يه كه دايي به باز!  كنار گذاشتیمون بوسیديمون

 : گفت و زد مهبد بازوی به پوپك

 ؟ اينجارو نمیبیني مگه.  حتما داشته و خودش های مشغله هورامم.  عزيزم نزن غر جان مهبد -

 .  معركست كارات واقعا هورام

 ؟ نیفتي پس كه میگیری و پیش دست خان مهبد ضمن در.  بهم داری لطف.  میكنم خواهش -

 هي بفهمم بايد االن من ؟ بود رسمش اين.  نیست ازت خبری ديگه اصفهان رفتي وقتي از اصال

 ؟ داری ساله 1 دختر

 : گفت مهسا

 .  خوردنیه و شیرين انقدر.  هورام ببینیش خونمون بیای روز يه بايد -

 : گفتم لب به لبخند

 ؟ میمونین كي تا -

 .  هستیم فعال -
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 .  خونمون بیاين بايد روز يه پس خب -

 : گفت عمه

 .  نیومدی خونمونم وقته خیلي.  بهتره اينجوری.  بیا تو عمه -

 تو و خالص محبت هنوزم ؟ بود پشیموني.  میزد سو سو چیزی يه چشماش ته.  افتاد بهش نگاهم

 هر . باشم خوب بايد من كردن بدی حقم در و بودن بد همه اگه بابا قول به ولي نمیديدم چشماش

 : گفتم عوض در ولي بزنم صورتش به لبخند نتونستم كردم كار

 .  حتما میكنم هماهنگ باهاتون.  عمه باشه -

 روزشون و حال از خبر و كرده حفظ خواهرش با و رابطش بابا میدونستم.  میگفت چیزی كس هر

 ثلم نمیخواست دلم من ولي.  مهبد ديدن اصفهان بودن رفته كیوان و هیوا با باری چند حتي.  داره

 ارشرفت میومد نظر به ولي.  بودم نديده رو عمه بود وقت خیلي.  كنم برقرار ارتباط باهاشون قبل

 دوباره بود شده خوب چهرم كه االن مثال!  بینه ظاهر حسابي عمه میدونستم چند هر.  شده بهتر

 فكرای با نمیخواستم.  بود خوب احساسم وجود اين با!  داره هم زاده برادر يه كه بود اومده يادش

 .  كنم خرابش عمه مورد در خود بي

 هشد سفید يكم شقیقش كنار موهای.  میزد حرف كیوان با داشت.  موند مهبد ی چهره رو نگاهم

 . منه حامي مهبد جا همه كه داشتم خوبي احساس چقدر.  بوديم شده بزرگ هممون زود چقدر.  بود

 ویت و پوپك به عشق میتونستم حتي.  بود شده پدر ديگه حاال.  داشتم كه گاهي تكیه تنها

 .  كنم دركش بهتر میتونستم.  بودم عاشق حاال خودم چون شايد.  بخونم چشماش

 اومده همه.  انداختم ورودی در به نگاهي.  میداد نشون و 7.  موند خیره ساعتم روی نگاهم دوباره

 عنيي ؟ باشه افتاده براش بدی اتفاق نكنه.  میزد شور حسابي دلم! ؟ نمیومد آراد چرا پس.  بودن

 ! ؟ بیاد نخواد كه داره امكان

 .  دوختم در به و نگاهم هراسون دوباره

 

 تا.  رفتم بود وايساده ورودی در جلوی گوشه يه كه آرش سمت به شدم دور خانوادگیمون جمع از

 : گفت ديد و من
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  ؟ شدی خسته -

  ؟ چي برای خسته نه -

 .  میاد خسته نظر به چشمات -

 : گفتم زدم لبخند

 .  خوبم.  بابا نه -

  ؟ نمیاد آراد چرا پس.  میخورد چرخ میديدن و تابلوهام كه جمعیتي بین نگاهم

 نه ولي.  كجاست آراد بپرسم و جلو برم میشد كاش.  موند حسام روی آدما ی همه بین از نگاهم

 . . .  میكنم صبر بازم.  نبود خوبي فكر

 : گفت گوشم زير دوباره آرش

 .  مونده ديگه ساعت 1 فقط -

 : گفتم گنگ

 ؟ مونده ساعت 1 چي -

 .  ديگه میشه بسته اينجا در 2 راس -

 .  میدونم.  آها -

 بزرگي روز همچین توی كه نمیشه باورم.  برسه آراد تا بود وقت ديگه ساعت 1 فقط!  میدونستم

 االن پس ؟ میاد دنبالم برم جا هر نگفت مگه!  بذاره تنها و من بخواد كه نمیشه باورم.  نیاد

 ؟ میكنه چیكار داره ؟ كجاست

 كنه فراموش كه اهمیته بي براش انقدر يعني.  داد عصبانیت به و خودش جای بودنم نگران كم كم

  ؟ منتظرشم اينجا من

 لبخند اب و اومد نزديكم تینا چون كرد بروز رفتارمم توی كالفگي اين كم كم.  بودم كالفه حسابي

 : گفت گوشم كنار بود لبش روی كه مصنوعي

  ؟ میكني نگاه و ساعت هي چرا ؟ چته معلومه -
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 !  نیومده تینا -

 ؟ نیومده كي -

 !  آراد -

 : گفت و دوخت چشمام به و نگاهش

  ؟ كردی دعوتش مگه -

 : گفتم و دادم تكون سر

 یادب نمیخواد يعني.  نیومده ولي.  میاد گفت و برداشتش.  ديد و دعوتش كارت.  نكردم دعوت من -

 !؟

 :گفت و كرد پوفي تینا

 ضعیف انقدر!  تو نه میده دست از و بودن اينجا كه اونه ؟ میدی دست از و چي تو!  نیاد خب -

 !  بیا خودت به خواهشا!  هورام نباش

  ؟ میگفتي رو همینا داشتي احساس بهش خودتم اگه.  نزن حرف الكي تینا -

 : گفت.  ساعتش به بعد و انداخت ورودی در به نگاهي.  حرفام اين از تر ناراحت فهمید انگار

 .  نیمه و 7 ساعت.  كه نشده دير.  میاد -

 : گفتم وار زمزمه

 !  بازه ديگه ساعت نیم تا فقط گالری و نیمه و 7 -

 : گفت و گذاشت شونم روی و دستش

  ؟ بگیره خبر ازش بگم حسام به میخوای -

 : گفتم هراسون

 !  نكنیا و كار اين!  نه -

 .  نخور حرص انقدر پس.  باشه باشه -
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 .  بقیه پیش برو تو باشه -

 نزديك 2 ساعت به بیشتر چي هر.  شد دور ازم آهسته قدمای با ولي بود من به نگاهش هنوز تینا

 و لبخند وقت تمام بودم مجبور.  میكردن ترك اونجارو گالری توی حاضرين ی همه كم كم میشد

 .  میگرفتم آتیش داشتم درون از ولي.  كنم خداحافظي همه با و كنم حفظ لبم روی

 سامح و سپیده و تینا با خودم ی خانواده بودن مونده كه كسايي تنها.  میشد خالي سالن كم كم

 : گفت بابا.  بود سالن كردن جور و جمع مشغول آرشم.  بودن

  ؟ خونه میای ما با -

 : گفتم غمزده و گرفته

 .  میام و میدم انجام كارارو يكم.  برمیگردم خودم من.  برين شما.  بابا نه -

 : گفت و گرفت و دستم بانو ماه

 .  نكن خسته و خودت مادر پس -

 و هیوا.  هامه شونه روی كوه يه میكردم احساس!  خستگي!  نشست لبم روی محزوني لبخند

 : فتگ ای موذيانه لبخند با و اومد جلو.  رسید حسام به نوبت.  رفتن و كردن خداحافظي هم كیوان

 .  كنیم زحمت رفع ديگه هم ما بزرگ استاد خب -

 .  كردين خوشحالمون.  میكنم خواهش -

 : گفت و بوسید و من سپیده

 .  باشي موفق.  بود عالي چي همه واقعا -

 .  جون سپیده مرسي -

 : گفتم لحظه يه توی كه میكردن خداحافظي داشتن

 !  حسام -

 : گفت و كرد نگاهم پرسشگر.  برگشت عقب به حسام

  ؟ بله -
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 چیزی موردش در حسام از كه بود درست.  بود نیومده كه آراد.  شدم دودل نگفتن و گفتن بین

 ! ؟ بپرسم

 : مگفت!  كرده كِنِف و من چقدر كه برسونه آراد گوش به بعدا حسام نمیخواستم.  نبود درست نه

 .  خداحافظ.  هیچي -

 .  رفت و نپرسید چیزی ولي كرد نگاهم مشكوك حسام

 : گفت و گذاشت شونم روی و دستش تینا

 هم سخرهم فیلم تا چند.  بزنیم حرف هم با كلي صبح تا میتونیم ؟ من پیش بیای امشب میخوای -

 .  بگیم وری دری مزخرفش كارگردان به همش و كنیم نگاه هم با میتونیم خريدم

 : گفتم.  زد لبخند هم تینا.  دل ته از.  خنديدم

 .  ترم راحت اونجا.  كارگاه میرم منم.  برو تو.  مرسي.  عزيزم نه -

 میام.  بزن زنگ بهم خواستي هم روز شبانه از ساعتي هر.  نكن اذيت زياد و خودت.  باشه -

 .  پیشت

 .  حتما.  ممنون -

 ديگه.  بودن رفته همه.  چرخید خالي سالن دور تا دور نگاهم.  رفت و بوسیدم رو تینا ی گونه

 دلم.  میكردم شديدی خستگي احساس.  نبود داشتم صبح كه هیجاني همه اون از خبری

 .  باشم تنها و كارگاه برم میخواست

 : گفتم.  اومد سمتم به آرش

  ؟ شد تموم كارا ی همه -

 .  بريم میتونیم آره -

 : گفت كه برم در سمت به خواستم.  دادم تكون سر

  ؟ نمیخوای و كارگاهت كلیدای -

 .  نمونده واسم حواس آخ -
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 : گفتم و گرفتم ازش كلیدارو

  كردی كمكم واقعا امروز.  مرسي -

 ؟ برسونمت میخوای.  كه نكردم كاری -

 .  بخیر شب.  دارم ماشین ممنون نه -

 .  خوش شب -

 و خیابون باالی و پايین.  كردم نگاه آمد و رفت پر خیابون به بار چند.  اومدم بیرون گالری در از

 ینمماش سوار سريع.  كشیدم عمیق نفس امیدانه نا.  نبود آراد از اثری ولي كردم انداز بر حسابي

 .  شدم

 اون ولي.  بودم گفته بهش و احساساتم كل كه بودم احمق انقدر من.  بود اومده بدم خودم از

  ؟ بود كرده چیكار باهام

 میخورد چرخ ذهنم توی كاراش و آراد مدت تمام.  رفتم چجوری و كارگاه تا گالری مسیر نفهمیدم

 تاپ يه مانتوم زير.  انداختم مبل روی و آوردم در و شالم و مانتو.  كردم باز و كارگاه در كلید با. 

 ی ايهپ سه روی آراد تابلوی هنوزم.  رفتم اتاق سمت به همونجور.  لي شلوار با بودم پوشیده سفید

 دوست.  كنم سیاه و بوم كل میخواست دلم.  برداشتم روش از و سفید ی پارچه.  بود نقاشي

 كرده بدی چه حقش در من مگه.  كالفه و بودم عصبي.  كنم خراب و سالم سه تالشای داشتم

  ؟ بگیره انتقام ازم میخواست رفتاراش اين با كه بودم

 از ارانگ.  كردم نگاه بهش بود نشسته اشك به كه چشمايي با.  برداشتم پايه سه روی از و بوم

 متنفر ازم اگه حتي.  میگفت بايد.  میداد و جوابم بايد.  میخواستم و سواالم جواب خندونش تصوير

 !؟ نهبز آتیشم میخواست ؟ برگشت دوباره چرا پس بود متنفر اگه اصال.  میگفت بهم بايد بود

 دستم از بوم دفعه يه.  ترسیدم.  اومد در صدا به كارگاه زنگ.  میخورد سُر هام گونه روی اشكام

 !؟ بود كي شب وقت اين.  زمین روی افتاد و خورد سُر

 هشب دستي.  نبودم كه من بود متنفر من از اون.  داشتم برش زمین روی از.  افتاد بوم به نگاهم

 . گذاشتمش پايه سه روی دوباره و كشیدم
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.  دمكر پاك دست پشت با و اشكام.  رفتم در سمت به افتاده های شونه با و دادم بیرون و نفسم

 و هام هشون ؟ تو بود اومده چجوری ولي.  پیشم میاد و نمیاره طاقت دلش میدونستم.  بود تینا حتما

 . كردم باز در و انداختم باال

 بانيعص بايد.  ناراحت يا باشم خوشحال بايد نمیدونستم.  شدم شوكه میديدم جلوم كه چیزی از

 ؟ خونسرد و آروم يا باشم

 : گفت و داد تكیه در چارچوب به و دستش آراد

 ؟ تو بیام میشه -

 بسته در و شد شُل دستم.  تو اومد و شد رد كنارم از اجازه بدون خودش كه بود برده ماتم انقدر

 : گفت بعد و انداخت اطراف به نگاه يكم آراد.  شد

 . خوشگلي سويیت چه -

 با ؟ بشه چي كه ؟ اينجا بود اومده انتظار همه اون از بعد.  گرفت و وجودم ی همه ناراحتي و خشم

 : گفتم بود معلوم توش حسابي عصبانیت كه لحني

 ؟ میكني چیكار اينجا تو -

 : گفت و كرد قالب سینش رو و دستاش.  كرد نگاهم

 . بزنیم حرف بايد -

 ! خوندی كور! ؟ بزنیم حرف بايد.  رفتم در كوره از يهو

 : گفتم و كردم باز و در

 . بیرون بری كه بهتره.  ندارم تو با حرفي هیچ من -

 : گفت و اومد جلو! ؟ چیه من رفتار دلیل نمیدونست خودش يعني ؟ چي از.  بود متعجب

 . نمیرم جايي نزنم و حرفام تا -

 نمیخوام.  داری نگه خودت واسه بهتره داره حرفي هر.  بشنوم نمیخوام و حرفات از كلمه يه -

 . بیرون برو ؟ میفهمي.  بشنوم و صدات نمیخوام ديگه حتي.  ببینمت
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 : گفت كرد اخم

 . بزنیم حرف هم با بشین ببند و در ؟ چته معلومه -

 . نمیخوام كه گفتم -

 بر زورش پس از ولي كردم مقاومت يكم.  ببیندتش كرد سعي و گذاشت در روی و دستش

 . دويدم كارگاهم اتاق تنها سمت به كالفه.  نمیومدم

 در الی و پاش كه ببندم و در خواستم.  دويد سمتم به و كوبید هم به رو ورودی در محكم آرادم

 : گفت و كرد اخم دادم فشار پاش روی و در.  گذاشت

 ؟ چیه بازيا بچه اين.  رو لعنتي در كن باز -

 . بخورم و حرفات گول نمیخوام ديگه من.  بازيه بچه تو نظر از اينا -

 رو.  اتاق تو اومد عصباني و هم در اخمای با.  عقب شدم پرت تقريبا من و داد هل و در حركت يه با

 : گفت و زد كمرش به و دستاش.  وايساد روم به

 ؟ میكني چیكار داری میفهمي خودت -

 : زدم فرياد.  میومد جوش به خونم داشت خونسرديش همه اين از

 از چي.  توئه كارای و رفتارا نمیفهمم كه چیزی.  میدونم و خودم رفتارای ی همه.  میدونم آره -

 . برو زندگیم از خدا تورو.  برو.  داری خبر احساساتمم ی همه از حاال ديگه ؟ میخوای زندگیم جون

 . نكن ديوونم.  نده بازيم.  برو پس باشي همیشه واسه نمیتوني كه تو

 : گفت و گرفت و بازوهام اومد نزديكم

 . كن نگاه و من ؟ دادم بازيت كي من ؟ دختر میگي داری چي هورام -

 روی خورد سُر.  زدم پلك.  بود نشسته چشمام روی اشك ؟ میديدمش تار چرا.  آوردم باال و سرم

 : گفت.  داشت اخم هنوزم ولي.  بود ناراحت صورتش.  هام گونه

 ؟ دادم بازيت من -

 : گفتم جو ستیزه.  كشیدم بیرون دستش از و بازوهام
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 . برو میگم بهت.  كن ولم -

 و كردم پاك و اشكام.  بخونه چشمم توی از و قلبم تمام میخواست انگار.  طوالني.  كرد نگاهم

 : گفتم

 . ـــــرو بــــــــــــــــــــــــ -

 نگاهش ولي.  در سمت به برگرده خواست.  میكردم هق هق.  بود شده كالفه.  داد بیرون و نفسش

 چرا ؟ بود شده خیره چي به.  موند مات.  شد باز اخماش.  كرد مكث.  موند اتاق ی گوشه به

 ؟ نمیذاشت راحتم و نمیرفت

 . برگردوندم و سرم

 هب قدم يه.  بود بیاری بد آخر ديگه اين!  نه.  صورتش تصوير.  افتاد خودش تابلوی به نگاهم

 مثل چرا.  بودم كرده رو براش و خودم دست حسابي.  بود شده قفل زبونم.  برداشت سمتش

 !؟ نكردم قايمش چرا ؟ نكشیدم روش و سفید ی پارچه همیشه

 !؟ چي اون ولي بودم كرده رو براش و دستم راحت انقدر من

 باورش انگار.  بود زده بهت.  تابلو به نگاه يه من به نگاه يه.  كرد نگاهم.  من سمت برگشت

 . باشمش كشیده كه نمیشد

 هب و برداشتم پايه سه روی از و بوم.  رفتم تابلو سمت به.  زدمش كنار هم تو اخمای با عصبي

 : گفتم و گرفتم طرفش به.  رفتم آراد سمت

 . فتهبی تصويرت به حتي چشمم نمیخوام ديگه.  ببر خودت با اينم و برو.  توئه مال اينم.  بیا -

 . . . هورام -

 زمین روی كردم ول رو تابلو. میكرد رو و زير و قلبم كه جوری يه.  بود خاصي طور مردونش صدای

 : گفتم.  گذاشتم گوشام روی و دستام و

 . بشنوم هیچي نمیخوام.  بشنوم هیچي نمیخوام -
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.  منكش بو تنشم عطر میشد كاش.  بستم و چشمام.  اومد سمتم به.  كردم حس و تنش گرمای

 ستممیتون چطور!  نبودم ولي.  متنفرم ازش بگم بهش بلند كه داشتم و اين جرات میخواست دلم

 ؟ نداشت واقعیت كه بگم رو چیزی

 حلقه شونم دور و بازوهاش.  آورد پايین و دستام آروم.  بود گرم.  گذاشت دستام روی و دستاش

 . كشید خودش بغل تو و من و كرد

 : گفتم كوبیدم مشت پهلوهاش به

 . برو.  ببینمت نمیخواد دلم.  كن ولم -

 ؟ میام دنبالت بری جا هر نگفتم مگه.  نمیكنم ولت من.  نريز خودت تو.  بانو باهام بزن حرف -

 دمكوبی مشت دوباره.  میومد بمش و مردونه صدای به مهربون لحن اين چقدر.  شد جوری يه قلبم

 : گفت وار زمزمه دوباره.  بوسید و گذاشت موهام روی و لباش. 

 . باش آروم.  بانو نخور حرص.  هستم رفتاری هر سزاوار من.  درسته بگي تو چي هر -

 : گفتم پايین خورد سُر اشكام

.  بودم منتظرت مدام احمق من.  نزدی سر گالری به من خاطر به تو.  نباش رو دو انقدر.  بسه -

 خود بي انتظار همه اين ؟ نه مگه بودم احمق.  بودم نگرانت هي.  میكردم نگاه و ساعت هي

 ! محضه حماقت

 : گفت خواستني لحن همون با دوباره

 و ناراحتیات ی همه.  بزن حرف باهام بازم.  هورام بگو.  نیومدم كه بودم احمق من.  عزيزم نه -

 . بشنوم رو همه میخوام.  بیرون بريز

 ازيمب انقدر چرا.  چیه حست بگي بهم نیستي حاضر حتي تو.  نیار در برام و مهربون آدمای ادای -

 چرا! ؟ تنیس بس! ؟ نمیكني حس و كالفگیام ؟ نمیشي متوجه خودت.  میكني كالفم داری ؟ میدی

 . برو االن همین اصال ؟ نمیری

 : گفت.  كشید بغلش توی تر سفت و من
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 كه واستيخ تو.  بانو برم نذاشتي.  كردی دلبری خوشگلت نقاشي اين با تو ولي.  برم میخواستم -

 ينا از بعد میخواد دلم.  باشم كنارت میخواد دلم.  باش منم فكر به يكم ولي.  توئه امر امر.  برم

 . برسم بهت جدايي همه

 انگار ؟ تمیگف راست داشت واقعا.  ببینم و صورتش و كنم بلند و سرم میتونستم كاش.  زد خشكم

 : گفت و كشید موهام روی مانند نوازش و دستش.  شدم شوكه فهمید

 رفك من به فقط میدی قول! ؟ بانو باشه.  خودم برای فقط و فقط.  باشي خودم بانوی میخوام -

 مال و میكني قبول يا.  كنم تحمل و اين از غیر نمیتونم.  حسودم من ؟ باشي من مال فقط ؟ كني

 . . . اينكه يا میشي من

 : گفت و اومد حرف به دوباره! ؟ شیم جدا اينكه يا بگه میخواست.  بستم و چشمام.  كرد مكث

 . میشي خودم بانوی بازم و میشم متوسل زور به من و نمیكني قبول اينكه يا -

 چقدر.  افتاد سیاهش چشمای به نگاهم.  كردم بلند سینش روی از و سرم.  نیاوردم طاقت

 . بود نداده انتخاب حق بهم كه بودم ممنونش

 : گفت و نشست لبش روی لبخندی.  هام گونه رو میشدن سرازير هنوزم اشكام

 !؟ بود مفهوم ؟ بانو فهمیدی -

 كه فريادايي و گريه خاطر به كه صدايي با.  بود رويا و خواب مثل چي همه.  دادم قورت و دهنم آب

 : گفتم بود شده دورگه بودم زده

 . بگو -

 : گفت و كرد نگاهم پرسشگر

 ؟ چیو -

 . نگفتي بهم هنوز كه هموني -

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه يه.  كرد فكر يكم

 . نمیرسه ذهنم به چیزی -

 : گفتم و انداختم پايین و سرم
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 ! داری دوستم بگو -

 : گفت خنديد

 ؟ نشد اثبات بهت حرفام اين با يعني -

 : گفتم كردم نگاهش دوباره

 . بشنومش میخوام -

 . حرف با نه كنم اثبات و احساسم عمل با میخواد دلم.  نیستم بلد كارا اين از من -

 : گفتم و كردم اخم

 . بگو میگم بهت -

 : گفت و چسبوند بینیم به و بینیش

 . نمیگم -

 . بانو بي بانو وگرنه.  بگي بايد -

 : گفت.  بست نقش صورتش رو مصنوعي اخم

 . نمیشه انگار نشم متوسل زور به تا نخیر -

 كه . كنارمه كه بود مهم اين ؟ كلمه اين بود مهم چقدر مگه حاال.  میگفت راست.  بود گرفته خندم

 . بهم میكرد ثابت و عالقش كاراش و حرفاش با

 : گفتم و كردم قالب سینم روی و دستام.  گرفتم فاصله ازش

 ؟ نیومدی گالری كه بودی كجا امروز تو اصال -

 . زنونه بازجويیای اين واسه میمیرم من آخ آخ -

 : گفت.  لحنش خاطر به.  دل ته از.  خنديدم

 . . . و احتمالي های بچه.  همسرت كنار.  بانو بخندی همیشه ايشاهلل -

 ؟ داد رو بله كي حاال.  میری تند داری خیلي -
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 . تو از.  گرفتمش خودم -

 : گفت.  بود شده شیطون دوباره چشماش.  انداختم پايین و سرم و زدم لبخند

 میخواستم.  بگم بهت بايد چي كه میكردم تمرين داشتم روز تمام چون نیومدم گالری امروز -

 الك.  بودم نكرده تورو برخورد فكر البته.  ازت كنم خواستگاری میخواستم.  باشه خوب چي همه

 بعدشم.  شم عمل وارد البداهه في شدم مجبور.  ريخت هم به و كوزمون كاسه ی همه برخوردت

 رسآد مگه حاال.  كارگاه میری گفتي دوستت به گفت زدم زنگ حسام به خونتون دم میام گفتم

 هورام بار اين میگفت هي.  داد تا كردم مديونش چیز تا هزار به.  كشتم و خودم!  میداد اينجارو

 يگهد.  میكشمت میام خودم ندی و آدرس گفتم منم.  میكشه و من كردم كاری تو واسه من بفهمه

 . داد و آدرس و ترسید خدا بنده

 : گفت و برداشتش.  بود زمین روی كه افتاد خودش تصوير به نگاهش آراد.  خنديدم

 ؟ كشیديش كي.  زد خشكم ديدمش وقتي.  خودمه شبیه چقدر -

 : گفتم و دادم بیرون و نفسم

 كه ديشب همین تا.  كشیدمش ذره ذره.  گذاشتي تنهام كه موقعي همون از.  پیش سال سه -

 . كردم تمومش

 : گفت كرد نگاهم دوباره

 . بود زياد.  بهتره جفتمون برای اينجوری كردم حس.  بود سخت سال سه اين منم واسه هورام -

 خواستمی كي پس.  بدتر تو از من بودی گیج رابطه اين توی تو.  بود موقع به ولي نمیشم منكرش

 مسلط كامال احساسمون به بايد.  میشديم بزرگ بايد جفتمون! ؟ كنه مديريت رو رابطه اين

 ؟ میبیني.  شديم االن.  میشديم

 : كردم زمزمه لب زير دادم تكون سر

 ! خودخواه پاركي مرد -

 : گفت شد گرد چشماش

 ؟ گفتي چي -
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. . .  زد تنه يه بهم فقط روز يه كه هموني. . .  بود پاركي مرد اون. . .  پاركي مرد. . .  پاركي مرد

.  . كرد بازی رو اصلي رُل. . .  گرفت نقش. . .  شد رنگ پر كم كم بعد. . .  شد زندگیم وارد بعدش

 . . . شد زندگیم ی همه. . .  شد عاشق. . .  كرد عاشق. 

 : گفتم بلند صدای با بار اين.  بودم خوشبخت چقدر.  لبام روی نشست لبخند.  كشید عمیق نفس

 ! خواه خود پاركي مرد -

 ! ها كوفتیه چه پاركي مرد اين نگفتي آخرشم -

 : گفتم خنديدم

 . تويي.  نیست كوفت -

 : گفت.  میخورد پوستم به نفساش.  گذاشت گردنم كنار و لباش.  كرد بغلم پشت از

 ؟ خودخواهم چرا. . .  ؟ پاركیم مرد چرا -

 : گفتم و زدم قهقهه.  میگرفت قلقلكم میخورد گردنم به كه نفساش

 . میاد قلقلكم آراد نكن -

 : گفت خنديد

 . میديا آدم دست سوژه خودت ببین -

 : گفتم و دادم تكیه اش سینه به.  كرد بلند و سرش و گذاشت گردنم رو ای بوسه

 . . . چون خودخواهي.  ديدمت پارك تو بار اولین چون پاركي مرد -

.  بود عشق از پر من آراد.  بود شده پاك ذهنم از چي همه انگار! ؟ بود خواه خود چرا.  كردم فكر

 . نمیداد معني بودن خودخواه ديگه

 : گفتم شیطنت با

 . داری دوستم نمیگي بهم چون خودخواهي -

 : گفتم كشیدم جیغ ترس از.  كرد بلندم زمین روی از بود حلقه كمرم دور دستاش كه همینجور

 . بگي اصال نمیخوام.  زمین بذار و من آراد وای -
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 : گفت شیطنت با و آورد پايین و من

 . نمیگم گفت خودت چون.  ها بگم میخواستم بابا ای -

 : گفتم و زدم سینش به آروم مشتای.  سمتش برگشتم

 . پلیدی خیلي -

 : گفت بوسیدش و گرفت هوا رو و مشتم

 . بانو دارم دوستت -

 : گفت و بوسید و گونم.  نشست لبم روی لبخندی.  بود گفته باالخره.  بهش شد مات نگاهم

 . باش كنارم همیشه.  باش داشته دوستم همیشه.  بانو بخند برام همیشه -

 . من پاركي مرد دارم دوستت -

 

 

 . . . پايان

http://www.negahdl.com/

