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 :مقدمه

گاهی فکر ميکنی یه کسی رو این کره خاکی هست که هميشه حمایتت ميکنه و 

 .....تنهات نميذاره

 .....مدم و مونس تنهایياتهفکر ميکنی یه کسی رو این کره خاکی هست که ه

فکر ميکنی یه کسی رو این کره خاکی هست که دوسِت داره و هرگز بهت دروغ 

 .....نميگه ولی

 !یه موقعی به خودت مياي ميبينی اشتباه ميکردي

اون کسی که فکر ميکردي هميشه حمایتت ميکنه و تنهات نميذاره،اون کسی که 

کسی که فکر ميکردي دوسِت داره و هرگز  فکر ميکردي همدم و مونس تنهایياته،اون

 !بهت دروغ نميگه اصال رو این کره خاکی نيست

 !هميشه اون باال باال ها بوده و تو ازش غافل موندي

 :اون وقته که سرتو بلند ميکنی و رو به آسمون ميگی

 !دوسِت دارم خدا -

 

ی کشيدم صداي گوشيم بد جور رو نروم بود.با همون چشماي بسته دستمو رو عسل

که صداي شکستن اومد.به زور یه چشممو باز کردم که دیدم ليوان آبو انداختم.با 

 :صداي خشدار و خوابالو گفتم

 !اَي تو اون روحت -
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یه نگاه انداختم که دیدم گوشی رو ميز تحریره.صداشم گذاشته بود رو سرشو داشت 

 :بندري ميزد.با اعصاب تعطيل بلند شدمو گفتم

 !درد -

ت و پا رفتم لب تخت.دستمو دراز کردم و گوشيو برداشتم.عصبانی جواب چهار دس

 :دادم

 هـــا؟ -

 !یلدا:اوه اوه!چه گاو خشمگينی

 :بی حوصله گفتم

 بنال یلدا.اول صبحی زنگ زدي منو از خواب ناز بيدار کردي که چی؟ -

 :یلدا هم طلبکارانه گفت

 !ی ميبينی که یازده و نيمهاول صبح؟!لنگ ظهره بنده ي خدا!اگه ساعتو نگاه کن -

 :داد زدم

یازده و نيمه که باشه.تو چه ميدونی من تا ساعت چهار صبح بيدار  -

 بودم!هـــــــا؟

 :خندید و گفت

 باز چه گلی کاشتی؟ -

 :با ناله گفتم

به حق پنج تن بره بميره!چند تا تحقيق سنگين داده بهم تازه تأکيدم کرده  -

 !.فقط سه روز دیگه وقت دارم هيچ غلطيم نکردمهيچکس حق نداره بهم کمک کنه
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یلدا:از بس اذیتش ميکنی دیگه.انقدر که بهش تيکه انداختی از کالس پرتت نکرده 

 !بيرون جاي شکر داره

غلط کرده!ميخواست منو جلوي بچه ها ضایع نکنه تا منم بهش تيکه نندازم.واال  -

 !بچه سوسول

 !شقشن نيکییلدا:کجاش سوسوله بدبخت؟همه بچه ها عا

با خشم گفتم:خاک تو سر بچه ها!البد داري همونایی رو ميگی که هفته اي دوبار 

شکست عشقی ميخورن دیگه؟همون بچه هایی که دروازه دلشونو صد و هشتاد درجه 

 "!خوش اومدي عزیزم"باز ميکنن هر کسم که مياد توش خيلی محترمانه ميگن

 :تر کرد.گفتم یه دفعه زد زیر خنده.با خندش منو عصبانی

 !خواهشا اون نيشتو ببند یلدا انقدرم منو عصبانی نکن -

 !یلدا:انقدر حرص نخور عزیزم پوستت چروک ميشه

 .اگه کار نداري من قطع کنم -

 :یه دفعه هول شد و تند گفت

 .چی چيو قطع کنم بابا!خرید دارم -

 خوب؟ -

ند دست لباس بگيرم.واسه یلدا:خوب به جمال بی نقطتت!بيا بعد از ظهر بریم من یه چ

 تولد مهنوش هيچی ندارم.تو داري؟

اوال حمال تویيو عشق آیندت.لباسم عرض کنم خدمتتون که بله دارم حاال کو تا ده  -

 .روز دیگه.ضمنا، فک کنم همين االن گفتم کار دارما.نميتونم بيام
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م مياریم سه یلدا:هوي!به عشق من توهين نکنا!االنم پاشو بيا بعد که برگشتيم آرشام

 تایی با هم تمومش ميکنيم.ها؟

 :سرمو خاروندمو گفتم

 !نوکرتم یلدا!خيلی آقایی -

 :با حرص گفت

باز تو چاله ميدونی صحبت کردي؟بابا یه کم خانومانه رفتار کن ما آرزو به دلم  -

 !نمونيم

 بشين باو حال نداري!خانومانه دیگه چه صيغه ایه؟راستی طوطيت در چه حاله؟ -

 !:گمشو تو هيچوقت آدم نميشی.طوطيمم به کوري چشمت عاليه.بايیلدا

 .دیگه فرصت حرف زدن به منو نداد و قطع کرد

پوفی کردموچند دقيقه عين این خاک بر سرا زل زدم به برگه هاي ناقص روي 

 :ميز.بعدم شروع کردم به نفرین کردنش

یشاا... بري زیر هيجده مادرتو به عزات ميشونم آرین!داغتو به دل عاشقات ميذارم.ا -

چر..... نه نه!نوزده چرخ بهتره!آره بري زیر نوزده چرخ بعد پخش شی کف آسفالت بعد 

 ....بيام با کاردک جمعت کنم بعد

 ماهان:تموم شد؟

یه دفعه جيغی کشيدمو از جام پریدم.دستمو گذاشتم رو قلبم که تند تند ميزد و 

 :گفتم

 .نميري ماهان!سکتم دادي -
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ال ماهان نه و عمو!دوما،تو خسته نشدي انقدر این آرینو کردي زیر خاک و باز ماهان:او

 در آوردي؟

 :با حرص گفتم

 !نه خير!نشدم.نگاه کن اینا دسته گل برادر زادتونه -

 .بعدم به برگه هاي روي ميز اشاره کردم

 :خندید و گفت

 !بلکه آرین از پست بر بياد -

برداشتمو پرت کردم سمتش.ولی قبل اینکه چشمام گرد شد.دمپایيو از پایين تخت 

 !بخوره بهش سریع در رقت.حاليش ميکنم نامردو

 .آرین پسر عمومه.یعنی پسر عمو بزرگم،مسعود.از اون دم کلفتاست

نزدیکاي ترم اول بود که معلم ریاضيمون مشکلی واسش پيش اومدو مجبور شد از 

ت هر کسيو سراغ داریم که تهران بره.چون نزدیک امتحانات بود مدیر مدرسمون گف

بتونه چند وقتی موقتا معلممون بشه رو معرفی کنيم.چه مرد چه زن تا بعد از 

امتحانات یکی رو پيدا کنن.حاال این آرین خير ندیده دانشجوي ارشد ریاضی و رتبه 

سی و چهار کنکور بود.این وسط یلدا هم که از قضا دختر عمه ي بنده و خواهر 

نه برداشت گفت پسردایی من مخ ریاضيه.اونا هم از خدا خواسته رضاعيمه نه گذاشت 

از آرین درخواست کردن که یه مدت معلممون بشه ولی وقتی دیدن نحوه تدریسش 

خوبه و درس بچه ها پيشرفت کرده نگهش داشتن که عين خار بره تو چشم من.آخه 

م.از همون موقعی منو آرین از بچگی با هم لج بودیم.کال من با همه پسرا مشکل داشت

 !که معلممون شده داره منو زجر ميده ولی هر که با نيکی در افتاد ور افتاد
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حاال بيخيال بذارین از خودم بگم.به نام خدا،من نيکی صولت هستم شونزده ساله ، 

 !دوم دبيرستان،رشته تجربی،از تهران

 !...یاد برنامه کودک افتادم

بودم.ميشد گفت معمولی رو به چهرم بی نقص بود ولی خوشگل آنچنانی ن

خوشگل.بيشتر از اینکه زیبا باشم جذاب بودم.هيکلمم به لطف فعالياتایی که ميکردم 

ا سر رشته داشتم ولی هيپ هاپو باله رو حرفه اي کار ميکنم. ر ق  صتوپ بود.تو همه 

تقریبا از هشت سالگی شروع کردم به تمرین.وقتی ماهان دید چقدر عالقه دارم واسم 

بهم موسيقيم یاد داد.چون به پيانو و ویولون  ر ق  صخصوصی گرفت.در کنار  معلم

 .خيلی عالقه داشتم اونا رو باهام کار ميکرد

این از این و اما اخالقياتم که یه چيز عجيب غریبيه.خيلی پر انرژي و شر و 

شيطون،مغرور ولی در عين حال مهربون و دلسوزم.هميشه ي خدام بيخيالمو با چيزي 

م استرس آشنایی ندارم.یه چيز جالب اینکه از همه پسرا بدم مياد ولی حرکات به اس

و رفتارم به اضافه ي تيپم عينهو پسراست.تنها کسی که باهاش خوبمو دوسش دارم 

 . پسر عمم آرشام یعنی برادر یلداست

منو یلدا و آرشام از بچگی هميشه با هم بودیم.سه تا دوست که هيچوقت همدیگرو 

 .م.خيلی خيلی دوسشون دارم.واقعا معرفتشون ستودنيهول نکردی

 .(خوب حاال ميرسيم به عشخ من یعنی ماهان)عموم

کسی که از موقعی که یادم مياد حاميم بوده.کسی که هم عموم بوده هم پدر و 

مادرم.هميشه تو غم و شادي شریکم بوده و هيچوقت تنهام نذاشته.هر وقت مشکلی 

ر وقت دلم ميگيره اون آرومم ميکنه.واقعا از همه دنيا دارم اونه که حلش ميکنه،ه

 !بيشتر دوسش دارم.با هيچی عوضش نميکنم.هيچی
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وقتی ساره و مهران تو یک سالگی ولم کردن اون به دادم رسيد.هه!حتی حاضر 

نيستم پدر مادر صداشون بزنم.چون واقعا واسم پدري و مادري نکردن.هيچوقت 

 !نميبخشمشون.هيچوقت

*** 

ر بی عار داشتم تو حياط با توپ روپایی ميزدم.ميونش چند تا از این حرکت بيکا

خوشگال هم رفتم که تا حاال کسی ندیده بود.فقط شخص شخيص بنده از این استعداد 

پنهان خبر داشتم.هــــی!من واقعا دارم حروم ميشم.چــــرا کســــی منو 

 کشف نميــــــکنه؟

 !پـــــــــــــخ -

کشيدمو بعدم با پام کوبيدم تو گردن یارو که صد در صد قطع نخاع  یه جيغ بنفش

شد.یه آخ بلند گفتو افتاد زمين.همه ي این اتفاقا انقدر زود افتاد که اصال قيافشو 

 !ندیدم.سرشو که بلند کرد دیدم اِاِاِاِ!آرشـــــامه

 :یه دونه کوبوندم تو سرشو گفتم

 اي واي خاک عالم!تویی برادر؟ -

 :گفت با ناله

 !بميري نيکی!گردنم داغون شد -

 :خبيثانه لبخندي زدمو گفتم

 !تا تو باشی دیگه عين جن ظاهر نشی برادر -

 :بلند شدو گفت

 !اِ؟اینجوریه؟اوکی خودت خواستی -
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افتاد دنبالم.اینجور مواقع ميدونستم ميخواد چه غلطی بکنه بخاطر همين معطل 

از پله ها رفتم باال.نزدیک اتاقم بودم  نکردمو عين جت دویيدم سمت ساختمون.سریع

که از پشت یقمو گرفتو شروع کرد به قلقلک دادنم.اي خدا لعنت کنه اون کسيو که 

 !نقطه ضعف منو لو داد!سر پل صراط حالتو ميگيرم

هر چی تقال کردم فایده نداشت بخاطر همين دهنمو عين اسب آبی باز کردمو شروع 

 :کردم به آژیر کشيدن

 !ــــی!آرشام تو رو خدا غلط کردم.چيز خوردم!ولم کـــــــنآیــــ -

انقدر خندیده بودم که دیگه ناي هيچ کاریو نداشتمو شل شده بودم.یه دفعه صداي 

 :ماهان اومد

 هوي!صبر کن ببينم.کی داره نيکی منو اذیت ميکنه؟ -

 :یه دفعه آرشام ولم کردو گفت

 !اوه اوه!صاحبش اومد -

رفت.زدم زیر خنده.یعنی عاشق این حمایتاي خرکيش  بعدم سيم ثانيه در

 :بودم.چشمکی زد و دستشو آورد باالوگفت

 !بزن قدش

*** 

وایــــــــی!یلدا دیوونمون کردي.بخدا ده دفعه ما رو دور اینجا گردوندي.یه چی 

 !بخر گورمونو گم کنيم خبرمون

 :آرشام هم کالفه گفت

 !راست ميگه یلدا.خسته شدیم.بدو -
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 .چقدر غر ميزنين شما دوتا.اَه!من که بهت گفتم خسته ميشی باهامون نيا آرشامیلدا:

 :آرشامم با اخماي تو هم گفت

همينم مونده با این تيپ و قيافه بذارم تنها بياین خرید!تازه االنم که باهاتونم  -

 !همچين فرقی نکرده

مانتوي به تيپم نگاه کردم.مگه من چم بود؟یه شلوار شيش جيب مشکی رنگ،یه 

مشکی اسپورت،با یه شال مشکی،یه جفت کتونی مشکی رنگ اسپورت،به من ميگن 

 !نماد ذغال

 :آرشام که دید من دارم به خودم نگاه ميکنم گفت

تو که بيشتر شبيه این دختراي التی هست که یه شب در ميون تو بازداشتگاهن.با  -

طرفت.با این خداي ناز قيافه ي غضبناکيم که به خودت ميگيري مطمئنم کسی نمياد 

 و عشوه چی کار کنم؟

 :با دست به یلدا اشاره کرد.چشم غره اي بهشم رفتمو غریدم

 !دست شما درد نکنه!اصال تو از بچگی ارادت خاصی به من داشتی -

 :خندش گرفت و گفت

آره ميدونم.ولی اگه تو فکر جبرانی باید بگم اصال نيازي نيست.همين که قدرمو  -

 !ميدونی کافيه

 :چشمامو گرد کردمو گفتم

 !بچه پرو -

همون لحظه یلدا با جمله اي که از شش ساعت پيش منتظرش بودیم دلمون رو بسی 

 :شاد کرد
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 آخ جون!خودشه!خيلی خوشگله.نه؟ -

بعدم به ما نگاه کرد.ما هم بی معطلی بودن اینکه اصال به لباس نگاه کنيم سرمونو عين 

 :گاو تکون دادیم.تند گفتم

 .عاليه.تو تنت محشر ميشه آره -

 .آرشام:ميدونستم خوش سليقه اي.اصال احتياج به پروم نيست.داد ميزنه بت مياد

 یلدا:شما اصال بهش نگاه کردین که ميگين بهم مياد؟

 :هولش دادم تو بوتيکو گفتم

 .جون عزیزت بخر بریم -

یلدا.خدا همين که وارد شدیم نگاه همه کسایی که اونجا بودن برگشت رو آرشامو 

عاقبت ماهانو بخير کنه که این ریخت و قيافشو به این سه تا ارث داد.منظورم آرشامو 

یلدا و آرینه.این سه تا چهره هاشون خيلی شبيه ماهانه.از اونجایيم که این خان 

عموي ما یه پا برد پيته اینام خوشگل شدن.منم که طبق معمول تو این جور مسائل 

 .ندارم که وگرنه االن یه هلو ميشدم عين اینا خاک برسرم!هـــــی!شانس

باالخره طلسم شکسته شد و یلدا اون لباس سورمه اي رنگ جيگرو که فوق العاده 

 .بهش ميومد خرید و مارو از بند اسارت رها کرد

 یلدا:تموم کردي تحقيقتو؟

 .آره به لطف آرشام تموم شد -

 یلدا:پس من چی نامرد؟

 .چی کار کردي!فقط دو صفحشو تو انجام دادي دیگه همچين ميگی من چی انگار -

 یلدا:حاال اونو بيخيال. ميگم نيکی؟
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 ها؟ -

 یلدا:تولدو گفتی به دایی ماهان؟

 با گيجی گفتم:کدوم تولد؟

 .یلدا:اِي بابا تو هم که حواس نداري!تولد مهنوش دیگه

 :تازه یادم افتاد.گفتم

 .بده نه هنوز بهش نگفتم.گرچه بعيد ميدونم اجازه -

 .یلدا:یه جوري راضيش کن بریم دیگه.من تنهایی بهم خوش نميگذره

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 .یه کاریش ميکنم -

 .یلدا:االن پاشو برو ببين چی ميگه

 .فعال که زوده بابا بعدا بهش ميگم -

 .یلدا: اِ برو دیگه.ميخوام مطمئن شم مياي

 حاال چه اصراري داري؟ -

ن دارم خودمو ميکشم که توام باشی دوتایی حال یلدا:خيلی بی شعوري!م

 کنيم.اونوقت اینه دستمزدم؟

دیدم از پسش بر نميام بلند شدم برم هفت خان رستمو رد کنم.خودمم دوست داشتم 

 .برم ولی ماهان زیاد نميذاشت برم تولد کسایی که نميشناستشون

 !خيلی خوب بابا.برم ببينم چی کار ميتونم بکنم.فعال -

 !دافظیلدا:خ
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*** 

 مــــــــــاهان؟ -

 :جواب نداد.داد زدم

 عـــــمــــــو؟ -

 :بازم سکوت.این دفعه گفتم

 عمو ماهان؟ -

 :یه دفعه کنترل اعصابمو از ست دادمو گفتم

 خجالت نميکشی با سی سال سن داري واس من ناز ميکنيو جواب نميدي؟هــــا؟ -

 :نگاهم کرد و گفت

 !.ثانيا،وقتی گفتم نه یعنی نهاوال سی نَه و بيست و نه -

 چرا نه؟ -

 .ماهان:چون همکالسيتو نميشناسم.معلوم نيست چجور تولدیه

 !متعرض گفتم:مـــــاهان

 :قيافشو کج و کوله کرد و گفت

 !مـــــــاهان -

 :بلند شدمو گفتم

 اَداي منو در مياري؟ -

 :ماهان یه دفعه جدي شد و گفت
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 .خودتبرو!ولی اگه اتفاقی افتاد پاي  -

 :از اونجایی که هميشه یه دنده و لجباز بودم گفتم

 .باشه،پاي خودم -

 :کالفه نفسشو فوت کرد بيرونو گفت

 !از جلو چشمم گمشو -

 :قبل اینکه خندمو ول بدم راه افتادم سمت در که صدام زد

 نيکی؟ -

 بله؟ -

 .مرین داریمماهان:بذار قبل اینکه از جلو چشمام گمشی یادت بندازم که بعد از شام ت

 .گفتم:اوکی

از اتاقش زدم بيرونو بشکن زنان راه افتادم سمت اتاق خودم.به یلدا اس دادم که جور 

 .شد بعدم به درسام رسيدم

یه کم که گذشت صداي شکمم بلند شد.کتابمو بستمو از پله ها سرازیر شدم سمت 

 :آشپز خونه.صدامو گذاشتم رو سرم

 ؟زینت؟زینت جون؟فدات شم؟عشق من -

 :زینت از آشپزخونه اومد بيرونو گفت

 چی شده دخترم؟ -

 :با مظلوميت گفتم

 !بخدا گشنمه -
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 :از لحن من خندش گرفت و گفت

 .االن دیگه آماده ميشه.یه یه ربع بيست دقيقه دیگه صبر کن -

 !دمت قـــــيژ -

 :با تعجب نگام کرد.خندیدمو گفتم

 !زیاد درگير نشو زینت جون -

 :مت آسمونو گفتسرشو بلند کرد س

 .خدا این جوونا رو شفا بده -

بعدم رفت تو آشپزخونه.تا شام حاضر شه نشستم رو کاناپه و تلوزیونو روشنش 

کردم.همين که روشن شد چشممون به جمال عمو بزرگه منور گشت.نميدونم داشتن 

 :در مورد چی چی ازش سؤال ميکردن.همون موقع خانوم بزرگ اومد.بلند شدمو گفتم

 .الم خانوم بزرگس -

طبق معمول سرشو تکون دادو نشست.آرزو به دلم موند یه دفعه جواب سالممو بده یا 

حدأقل باهام حرف بزنه ولی دریغ.جز مواقع ضروري غير چند تا جمله ي کوتاه هيچی 

 .نميگه.من نميدونم این طایفه چه دشمنی با من بدبخت دارن

لت ميده ميخ تلوزیون شد.زیر لب همين که دید اخبار داره گل پسرشو نشون م

شروع کرد به قربون صدقش رفتن.تو دلم گفتم حاال خوبه معاون رئيس جمهوره نه 

 !خودش.وگرنه ميذاشتن رو سرشونو حلوا حلواش ميکردن.واال

با صداي زینت که ميگفت شام حاضره رفتيم نشستيم سرميز و شروع کردیم به 

 .خوردن
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دمواز زینت تشکر کردم راه افتادم سمت اتاق بعد اینکه حسابی به شيکمم رسي

موسيقی.ماهان یه اتاقو گذاشته بود فقط واسه تمرین.توش انواع سازا بود.از دف و 

 .تنبک گرفته تا پيانو و درامز

نه اینکه این خان عموي ما عشق موسيقيه بخاطر همينه که تو همه ي اینا یه پا 

 .استاده

که بخاطر رتبه درخشانش تو پزشکی از بهترین یه دفعه ذهنم پر کشيد سمت موقعی 

دانشگاه آمریکا واسش بورسيه اومد و رفت.سه سال عموميشو اونجا بود ولی وقتی 

دید دیگه نميتونم طاقت بيارم قيد مدرک گرفتن از یکی از بهترین دانشگاه هاي دنيا 

 :رو زد.تو همين افکار چرخ ميزدم که صداشو شنيدم

 وجک؟به چی فکر ميکنی ور -

یاد اون موقعا که ميفتم بغضم ميگيره.وقتی ماهان نبود هر کی هر جور دوست داشت 

باهام رفتار ميکرد.این که شب و روز به روت بيارن مادرت یه بدکاره بوده از جون 

 .دادن سخت تره

 .دیگه نتونستم خودمو کنترل کنمو اشکام ریخت رو صورتم

 ماهان:نيکی؟گریه ميکنی؟

 :چيزي نگفتم.منو کشيد تو بغلشو گفتفين فين کردمو 

 !تو که همش نق و نوقت هواست -

 :ميون گریه کردن خندم گرفت.کوبيدم تو بازوي سفتشو گفتم

 .کوفت!یه دفعه ام ميخوام مثل آدم گریه کنم تو نميذاري -

 :منو از خودش جدا کرد و اشکامو پاک کرد.در همون حال گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

17 

 

 اینجوري حرومشون ميکنی؟ واس چی گریه کنی؟حيف اشکات نيست -

 :لبخند تلخی زدمو گفتم

 .یاد یه خاطره ي بد افتادم گریم گرفت -

 جدي گفت:مگه قرار نبود به روزاي بدت فکر نکنی؟

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .چرا -

 .ماهان:خوب پس دیگه نبينم گریه کنيا.حاال شروع کن

زدن.وقتی پيانو ميزدم آرامش آروم انگشتامو گذاشتم رو کالویه ها و شروع کردم به 

 .ميگرفتم

 :بعد اینکه قطعم تموم شد سرشو با رضایت تکون داد و گفت

 .عالی بود! یواش یواش داري حرفه اي ميشی -

 :ذوق زده گفتم

 واقعا؟ -

 :چپ چپ نگام کرد که یعنی خودتو جمع کن.یه کم مکث کردمو بعد گفتم

 ماهان؟ -

 ماهان:جانم؟

 :با من و من گفتم

 .ه....چيزه....تو عکسی از اون دوتا داري؟مهران و سارهاِ -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

18 

 

 ماهان با اخم گفت:ميخواي چی کار؟

 :شونمو انداختم باال و گفتم

 !هيچی،همينجوري -

 .ماهان:نه ندارم

 :بعدم به ساعتش نگاه کرد و گفت

 .دیگه برو بخواب.فردا مدرسه داري.باز خواب ميمونی -

تو اتاقمو رو تخت دراز کشيدم.از اون شبایی  شب بخيري گفتمو اومدم بيرون.رفتم

 .بود که همش فکرم ميرفت سمت کسایی که فقط اسم پدر و مادرو یدک ميکشيدن

مگه یه آدم چقدر ميتونه پست و کثيف باشه که با وجود داشتن بچه به شوهرش 

خيانت کنه؟یعنی وقتی مهران اومده تو خونه و زنشو با یه مرد دیگه دیده چه حسی 

 دست داده؟ بهش

کالفه و عصبانی از افکار مسخره اي که تو ذهنم ورجه وورجه ميکردن چشمامو 

 .بستمو سعی کردم بخوابم

براي هزارمين بار حسرت خوردم که اي کاش منم یه خانواده ي درست حسابی 

 !داشتم.اي کاش

***  

 :ود.گفتبا صدا زدناي یه نفر بيدار شدم.چشمم خورد به ماهان که باال سرم نشسته ب

 !نميخواي بيدار شی؟دیر شدا -

 :کش و قوسی به خودم دادمو گفتم

 ساعت چنده؟ -
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 .ماهان:هفت و ربع

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 ......االن آماده می -

 :یهو از جام پریدمو داد زدم

 چـــــــــــی؟ -

 :ترسيد و گفت

 چته دختر؟چرا داد ميزنی؟ -

 واس چی زود تر بيدارم نکردي؟ -

 .:من خودمم خواب موندم.حاال زود باش که دیر شدگفت

 :خندیدمو گفتم

 .بَه!دکتر مملکت ما رو باش!آقا خودش خواب مونده-

 !ماهان:برو عمتو مسخره کن

 !چشم عمه الدن روشن -

بلند شد یه پس گردنی نثارم کرد بعدم با گفتن زود باش رفت بيرون.پاشدم تند تند 

 :بند کفشامو ميبستم که زینت اومد و گفتآماده شدم و رفتم پایين.داشتم 

 !تو که صبحونه نخوردي مادر -

 !تو مدرسه یه چی ميخورم زینت جون -

 .زینت:حداقل این لقمه رو بخور ضعف نکنی
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سریع لقمه رو گرفتمو در حالی که ميخوردم دویيدم سمت بی ام و ماهان و سوار 

 :شدم.راه افتاد و دم مدرسمون نگه داشت.گفتم

 .کن ناظممون حواس نباشه دعا -

 !ماهان:تو که بلدي خوب بپيچونی

 :داد زدم

 !مـــــاهــــــان -

 .ماهان:خوب بابا داد نزن.برو که دیرم شد

خداحافظی کردمو رفتم.خدا رو شکر کسی منو ندید و سریع خودمو تو صف جا 

م بليط اون دادم.نگران بودم آرین به تحقيقام گير بده.اگه این کارو بکنه یعنی مستقي

 :دنيا رو رزرو کرده.رفتيم سرکالس نشستيم.یلدا بغل گوشم گفت

 چرا امروز دیر کردي؟ -

 .خواب موندم بابا -

 یلدا:از دست تو!تحقيقا رو آوردي؟

 .آره آوردم فقط خدا کنه ایراداي بنی اسرائيلی نگيره -

کل قلب همون موقع شازده نزول اجالل فرمود.همزمان با ورودش چشماي بچه ها ش

دراومد.پــــــــوف!آخه اینا از چی این گنده دماغ خوششون ميومد؟از اینکه به 

 هيچ دختري محل سگم نميده یا از غرورش؟

 :نشست رو صندليشو بدون اینکه بهمون نگاه کنه گفت

 !بفرمایيد -
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بعد از اینکه حضور غياب کرد صدام زد تا شاهکارمو نشونش بدم.برگه ها رو برداشتمو 

 :م سرميزش.همشونو گذاشتم جلوشو گفتمرفت

 !خدمت شما -

شروع کرد به نگاه کردن.با دقت تموم برگه ها رو یکی یکی ورق ميزد.وقتی تموم شد 

 :رو کرد بهمو گفت

 کی کمکت کرده؟ -

 :با صداقت تمام گفتم

 (برادر خانوم صولت!)باباي یلدا پسرعموي عمم بود بخاطر همين فاميالمون یکی بود -

 مگه من نگفته بودم نباید از کسی کمک بگيري؟گفت:

 .چرا گفته بودید -

 آرین:پس چرا این کارو کردي؟

 !خيلی ببخشيدا ولی فکر کنم منو با جمال بی نقطه اشتباه گرفتيد -

یه دفعه بچه ها سرخ شدن.به زور داشتن خندشونو قورت ميدادن.همشون ازش 

 .ميترسيدن.خدایيش اوج جذبه بود

 ی همچين فکري کردي اونوقت؟آرین:براي چ

این تحقيقاتی که به من دادید در سطح توانایی علمی من نبود.چه شما ميخواستی  -

 .چه نميخواستی مجبور بودم از یکی کمک بگيرم

 !آرین:شاید اگه اینا دست یه آدم با مسئوليت بود این حرفا رو نميزد
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پردن بی کم و کاست دست گذاشت رو نقطه ضعفم.چون هر وقت هر کاریو بهم ميس

 :انجامش ميدادم.حرفش زور داشت. عصبانی بودم ولی خونسردیمو حفظ کردمو گفتم

 !شاید اگه معلم ما یه آدم عقده اي نبود مجبور نميشدم چند شب بيخوابی بکشم -

 :بلند شد و گفت

 .زبونت احتياج به هرس داره!کوتاش ميکنم -

 :پوزخندي زدمو گفتم

 اِ؟شغل جدیده؟ -

 :بروهاي باال رفته نگام کرد.ادامه دادمبا اَ

 !باغبونيو ميگم.شغل شریفيه -

دهن باز کرد چيزي بگه که در کالس زده شد و بعدم صداي خانوم حيدري،ناظممون 

 :اومد

 ببخشيد جناب صولت،ميشه یه لحظه تشریف بيارید؟ -

 :آرین جدي گفت

 !االن ميام خدمتتون -

 :خت رفت بيرون.صداي بچه ها بلند شد.مهالبعد اینکه نگاه ترسناکی بهم اندا

 !خونت حالل شد نيکی -

 !شيما:چقدر تو زبون درازي دختر

سوسن:بابا همه بچه ها دارن خودشونو ميکشن بهش نزدیک شن اونوقت تو برعکس 

 عمل ميکنی؟
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بچه ها همينجور داشتن ور ميزدن که آرین برگشت سر کالس.بدون اینکه بهم نگاه 

 :داد دستم.گفتم کنه.برگه ها رو

 من االن اینا رو چی کار کنم؟ -

 :شونه اي باال انداختو گفت

 !چيزي که حاصل زحمات دیگران باشه نه دانش آموز من ارزش نداره

لج کردمو جلوي همه بچه ها برگه ها ریختم سطل آشغال.چشم همه گرد شد.البد 

ل کنين.ولی هنوز از مادر انتظار داشتن برم التماسشو بکنم بگم تو رو خدا اینا رو قبو

 !زاده نشده کسيو که بهش التماس کنم

حالصه اون روز خيلی گند بود.همون اول صبحی خورد تو حالم.با بدبختی اون روزو 

  .گذروندم.با صداي زنگ خوشحال از جام پریدمو وسایالمو جع کردم

که نميتونست  با یلدا از در مدرسه زدیم بيرون.هميشه آرشام ميومد دنبالمون.روزایيم

بياد خودمون ميرفتيم.اما امروز جزو روزاي استثنایی بود که ماهان کاراش سبک 

ميشد و ميومد دنبالم.به ماشين تکيه داده بود و منتظرم بود.یه دفعه صداي درسا 

 :یکی از همکالسيامو بغل گوشم شنيدم

 اوه ماي گاد!چه جيگري!این عموته نيکی؟ -

 :با غرور گفتم

 کفت برید نه؟آره.چيه؟ -

 :با حرص گفت

خدا شانس بده!فکر کنم فاميالت سفارشی آفریده شدن! فقط این وسط تو نخاله  -

 !دراومدي
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ميدونستم از روي حسادت این حرفا رو ميزنه بخاطر همين ترجيح دادم باهاش دهن 

به دهن نکنم! افکار بچگونه اي داشت.از یلدا خداحافظی کردمو رفتم سمت ماهان.آخ 

ه حالی ميکردم وقتی نگاه خيره ي اون همه دخترو رو ماهان ميدیدم.سوار که چ

 :ماشين شدمو سالم کردم.جوابمو داد و گفت

 چيه انگار سرحال نيستی؟ -

 :چشمامو بستمو سرمو به پشتی صندلی تکيه دادم.گفتم

 !یه بنده خدایی اعصابمو قهوه اي کرد -

 !گفت:دمش گرم

 :با غيض گفتم

زه کافی از دست اون شازده شکارم!االن منتظرم حرصمو سر یکی ماهان به اندا -

 !خالی کنم.نذار اون یه نفر تو باشيا

 :خندید و گفت

 نه انگاري جدي جدي اعصابت قهوه ایه.بریم بام؟ -

 .با کمال ميل قبول کردم.چقدر خوب ميدونست وقتایی که ناراحتم کجا آرومم ميکنه

نميگفتيم.تا اینکه من سکوتو با سوال غير  جفتمون به شهر زل زده بودیمو چيزي

 :منتظرم شکستم

 چرا تو فاميل غير تو و آرشامو یلدا بقيه با من دشمنن؟ -

 :ماهان نفس عميقی کشيد و گفت

 !اگه به خاطر رفتار آرین ميگی اون با همه دخترا اینجوریه -
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 شن.چرا؟نه فقط آرینو نميگم.همه باهام اینجورین.انگار ازم نفرت داشته با -

ماهان کالفه نگاشو داد به روبروش.یه کم و گذشت چيزي نگفت.پوزخندي زدمو 

 :گفتم

 !بازم جوابی در مقابل سوالم نيست -

سرشو انداخت پایينو بازم سکوت کرد.عرق نشسته بود رو سر و صورتش.احساس 

کردم تحت فشاره بخاطر همين دیگه چيزي نگفتم.یه چند دقيقه که گذشت با صداي 

 :فته اي گفتگر

 برگردیم؟ -

سرمو به نشونه مثبت تکون دادم.چشماش قرمز بود.واسه چی هروقت در این باره 

 سوال ميپرسم انقدر ناراحت ميشه؟

 .تموم راه برگشتو سکوت کرد.منم دیدم حالش روبراه نيست چيزي نگفتم

*** 

ه داشتم تو حياط ميدویيدمو آهنگ گوش ميکردم.رسيدم به حياط پشت عمارت ک

واقعا شبيه بهشت بود.خيلی جاي خوشگل و آرامش بخشی بود.بوي انواع و اقسام گال 

 .ميومد.اینجارو بابا حسين شوهر زینت درست کرده بود

یه لحظه وایسادم خستگی در کنم که دستم به شدت کشيده شد و به دنبالش 

ه از درد کوبونده شدم به تنه ي درخت کناریم.آي خدا ستون فقراتم ترکيد!چشمامو ک

بسته بودم باز کردم.باز شدن چشمام همانا و گره خوردنش تو چشماي آبی آرین 

 .همانا!یه لحظه از طرز نگاه کردنش ترسيدم ولی به روي مبارکم نيوردم

 :اخمی کردمو گفتم

 !چرا همچين ميکنی؟داغون شدم -
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 :با پوزخند گفت

 نم؟سرکالس خوب بلبل زبونی ميکردي!یادته گفتم کوتاش ميک -

 !خيلی وحشت کرده بودم اما سعی کردم نشون ندم

 :آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 !عددي نيستی -

 :یعنی ناجور عصبانی بودا!سرشو آورد جلو و با صداي خشنی گفت

 ميخواي نشون بدم عددي هستم یا نه؟ -

دروغ نگم چيزي نمونده بود تا خودمو خيس کنم.صورتش فاصله ي زیادي با صورتم 

اونقدر نزدیک بود که نفساش ميخورد بهم.یه دفعه تو دلم آشوب شد.ضربان نداشت.

 !قلبم رفت رو هزار

 :خودمو جمع کردمو گفتم

 !هوي آقا،فاصله اسالمی رو رعایت کنا -

یه لحظه خندش گرفت.گوشه لبشو گاز گرفت تا خندشو نبينم.المصب وقتی لبشو گاز 

 :م بينمون انداخت و ازم دور شدميگرفت خيلی خوشگل ميشد!نگاهی به فاصله ي ک

 !دفعه آخرت باشه!حداقل به عنوان یه بزرگتر احتراممو نگه دار -

 :پوزخندي زد و ادامه داد

 !گرچه بعيد ميدونم این چيزا سرت بشه -

آخرم زهرشو ریختو رفت.سر خوردم و افتادم زمين.فکرم درگير شد...چرا نتونستم 

 !تند شد؟ چرا جوابی واسه این حالم ندارم؟جوابشو بدم؟ چرا ضربان قلبم انقدر 
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***  

به خودم تو آیينه نگاه کردم.لبخندي از سر رضایت زدم.همچين یه نمه خوشگل شده 

بودم.چشمم خورد به یلدا.همينجوریشم خيره کننده بود،االن دیگه بدتر شده 

 :بود.چشمکی بهش زدمو گفتم

 !بپا امشب نخورنت -

 !گفت:تو مراقب خودت باش

 !ا که مثل شما شبيه حوري و پري نيستيم بانوم -

 !یلدا:خوب حاال لوس نشو

پالتوي قرمز رنگمو تنم کردم.یه شال مشکی مجلسی انداختم سرم.کيف و کفش 

ستمم برداشتم.به جاي شلوار ساپورت پام کرده بودم.کادوي مهنوشم که یه دستبند 

 .طال بود و منو یلدا با هم گرفته بودیم برداشتيم

 :رفتيم پایين دیدیم آرشام منتظرمونه.چشمش که خورد به ما گفت وقتی

 !چه عجب!ميذاشتين فردا ميومدین -

اوه اوه!چه عصبانيه این.هميشه از عالف شدن بدش ميومد.این اخالقشو خوب 

 .ميشناختم

 گفتم:اوووووه!حاال بيا ما رو بخور!خيلی گشنته؟

 :خيز برداشت سمتم که داد ماهان دراومد

 .دیگه شماام!دیر شد.سریع برید قبل دوازده هم برگردینبسه  -

بعد اینکه حسابی امر و نهيمون کرد اجازه داد رفع زحمت کنيم.خانوم بزرگم اونجا 

بود.چقدر دلم ميخواست از اونم اجازه بگيرم ولی اصال براش مهم نبود.خالصه سوار 
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صله زیادیم با ما ماشين آرشام شدیمو راه افتادیم سمت خونه مهنوش اینا که فا

 .نداشت

 :وقتی رسيدیمو پياده شدیم.آرشام گفت

 .ساعت یازده و نيم دم در باشيد ميام دنبالتون -

باشه اي گفتيمو رفتيم داخل.دفعه ي اولم بود ميومدم اینجا.از ساختمون صداي بزن 

بکوب و جيغو داد ميومد.فکر کنم از اون تولداي مورد دار بود.آروم در گوش یلدا 

 :تمگف

 یه وقت مأمور نریزه اینجا یلدا؟ -

 :یلدا با صداي آروم ولی عصبانی گفت

 !نيکی جون هر کی دوست داري یه امشب مسخره بازي درنيار -

 .ایــــش!من که چيزي نگفتم -

یه نگاه به اطرافم کردم.حياطشون که بيشتر باغ بود خيلی خوشگل بود.از سنگ 

ه افتادیم سمت ساختمون.به محض اینکه فرشی که به در ورودي منتها ميشد را

 .......دود سيگار رفتيم تو موجی از بوهاي مختلف به مشامم خورد.عطر،

بيا!وقتی ميگم این تولد مورد داره ميگيد نه!دختر و پسر اون وسط تو هم 

 :ميلوليدن.آب دهنمو قورت دادمو زیر لب گفتم

 دوم قبرسونيه؟خدا آخر عاقبت ما رو بخير کنه!اینجا دیگه ک -

 .داخل ساختمون خيلی شيک و مدرن بود.سالن از وسایل لوکس پر شده بود

مهنوش چشمش که به ما خورد دویيد سمتمون.یا ابوالفضل!این چرا همچين 

 !شده؟چقدر جلف!ایــــــــی،حالم بهم خورد
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 .مهنوش:سالم بچه ها خوش اومدین.بياین تو این اتاق آماده شين

سمت طبقه باال.در یه اتاقو باز کردو مارو فرستاد تو.به اتاق یه نگاه راهنمایيمون کرد 

اجمالی کردم.هيچ وسيله اي ندیدم.البد اتاق ما رو از بقيه جدا کرده.خخخخ!حاال انگار 

 !چه آدماي مهمی هستيم

پالتومو در آوردمو تو آیينه به خودم نگاه کردم.یه کت دامن اسپرت مشکی رنگ 

یه تاپ یقه اسکی قرمز تنم کرده بودم.ساپورتمم درنيوردم.فقط پوشيده بودم.زیرشم 

موهام که فر ریز شده بود باز موند.صورتمم یه آرایش مليح دخترونه داشت.خوب همه 

 .چی عالی بود

با یلدا از اتاق زدیم بيرونو از پله ها سمت سالن سرازیر شدیم.یه نگاهی به آدماي 

 .بيست و پنج یا شيش بود اونجا کردم.همه جوون بودن.سقف سنشون

 .یلدا:بيا بریم پيش بچه هاي خودمون

 .بریم -

 .رفتيم سمت ميز بچه هاي مدرسه.با همه سالم احوالپرسی کردیمو نشستيم

درسا:چه خوشگل کردین شما.کار و کاسبی ما رو به هم زدین.همه پسرا زل زدن به 

 !شما

 !یلدا:حسود هرگز نياسود

 :یم که یه پسره اومد سمتمون.رو به یلدا گفتداشتيم با همدیگه حرف ميزد

 و با من همراهی کنيد؟ر ق  صببخشيد ميشه این دور  -

 :یلدا دهن باز کرد مخالفت کنه یه نيشگون خوشگل از پاش گرفتمو رو به پسره گفتم

 !معلومه که مياد -
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 :بعدم به یلدا گفتم

 مگه نه یلدا جان؟ -

 !ستاره:صد در صد!برو گلم بهت خوش بگذره

بيچاره داشت با چشماي گرد شده به ما نگاه ميکرد.پسره هم خندش گرفته بود.یلدا 

 :ناچارا لبخندي که بيشتر شبيه گریه بود زد و گفت

 !البته -

بعدم با پسره رفت وسط قر بده.همين که ازمون دور شد زدیم زیر خنده.قيافش خيلی 

 .خنده دار شده بود

 :ب تعارف کرد.همه برداشتن غير من.رومينایه خدمتکار اومد سمت ميزمون و مشرو

 نميخوري نيکی؟ -

 !نع -

 :آهنگ که تموم شد یلدا هم برگشت.یه نگاه عصبانی بهمون کرد و گفت

 !بعدا خدمتتون ميرسم بچه ها -

هم خندمون گرفته بود هم ترسيده بودیم.همون لحظه سنگينی نگاهی رو حس 

زل زده بهم.از طرز نگاش اصال خوشم  کردم.سرمو که برگردوندم دیدم یه پسر جوون

ی که از دخترو پسر پر بود.یه ر ق  صنيومد.چشممو از روش برداشتمو دادم به پيست 

ساعتی گذشت و مهنوش کيکو برید و کادوهارم باز کرد.بعد از باز کردن کادو ها با 

 .شروع شد ر ق  صبزن ب

ميگرفتم.بلند  بوي سيگار داشت اذیتم ميکرد.هميشه دود که بهم ميخورد سر درد

 .شدم برم بيرون هوا بخورم
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 یلدا:کجا ميري؟

 .سر درد گرفتم.ميرم هوا بخورم -

رفتم تو حياط و نشستم روبروي استخر.سوز سردي اومد باعث شد بلرزم.نور ماه 

 !افتاده بود رو آب و صحنه ي قشنگی و درست کرده بود

برگردوندم همون  خيره به آب بودم که احساس کردم کسی کنارم نشست.سرمو که

 :پسره رو دیدم.گفت

 ميتونم افتخار آشنایی با شما رو داشته باشم؟ -

 :بی خيال گفتم

 !نه -

 :ابروشو فرستاد باال و گفت

 چرا؟ -

 !اونش دیگه به خودم مربوطه -

 :لبخندي زد و گفت

 !از دختراي گستاخ خوشم مياد -

 !ردمنميدونم چرا تو چشماش یه جور اضطراب و نگرانی حس ميک

بلند شدم برم که دستشو انداخت دور کمرم.نفهميدم چی شد فقط دستمو بردم باال و 

 :خوابوندم در گوشش.گفتم

 !من به هر کسی اجازه نميدم بهم دست بزنه.حد خودتو بدون -
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چيزي نگفتو فقط زل زد بهم.تو نگاش عصبانيت موج ميزد ولی کلمه اي حرف 

تو.یه حسی بهم ميگفت رفتاراي این پسره  نزد.دویيدم سمت ساختمونو سریع رفتم

 .مصنوعيه

مضحکشون نگاه کردم.واقعا که  ر ق  صهمه بچه ها رفته بودن وسط.نشستمو به 

 !ر ق  صجفتک انداختنشون به هر چيزي شباهت داشت غير 

یه کم که گذشت یلدا نفس نفس زنون اومد و نشست کنارم چشمش به قيافم خورد و 

 :در گوشم گفت

 لی شدي؟چرا این شک -

 :با غيظ غریدم

 !حالم از همه پسرا بهم ميخوره -

این حالتم براش تکراري بود بخاطر همين چيزي نگفت.آخه یلدا با این مسائل خيلی 

راحت کنار ميومد.چون خانواده عمم خيلی راحت و به قول این باکالسا اوپن بودن!نه 

 .نداشت اینکه بی بند و بار باشن نه ولی خوب زیادم براشون اهميت

یه شربت پرتقال جلوم بود.برش داشتمو یه ضرب سر کشيدم.آخی چه خوشمزه 

س کردم.بلند شدمو رفتم از ميز طویلی که گوشه سالن بود   و بود.یه کم گذشت باز ه

هر کوفتی که ميخواستی روش پيدا ميشد یه ليوان شربت برداشتم.همين که برگشتم 

 .میکی بهم خورد و کل شربت خالی شد رو لباس

دَدَم واي!لباسم به گند کشيده شد.سرمو بلند کردم و چشمم خورد به دختري که 

 .داشت با شرمندگی نگاه ميکرد

 :سریع گفت

 !تو روخدا ببخشيد!اصال شما رو ندیدم -
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شانس آورد خيلی مظلومانه عذرخواهی کرد وگرنه چاک دهنمو ميکشيدمو از اون 

 هيکل به این گندگيو نميبينی؟خوشگال بارش ميکردم!دِ آخه زن حسابی تو 

 :ولی هيچی نگفتم.عوضش یه لبخند خانومانه زدمو گفتم

 !اشکال نداره عزیزم!مهم نيست -

ارواح خيک عمم!واقعا مهم نيست نصف لباسم زرد شده؟پوفففف!منم که تکليفم با 

 .خودم مشخص نيست

 :و گفتراه افتادم سمت توالت تا لباسمو تميز کنم.یه دفعه یلدا پرید جلوم

 .کجا ميري نيکی؟ساعت یازده و نيمه.آرشام زنگ زد گفت داره مياد.باید آماده شيم -

تو برو آماده ششو منم االن ميام.شربت ریخته رو لباسم باید پاکش کنم.اینجوري  -

 .نوچ ميشم

 !یلدا:باشه فقط زود باش

مئنم رفتم سمت دستشویی طبقه باال و بعد اینکه کلی عالف شدم پاکش کردم.مط

 .یلدا کلمو ميکنه.خيلی دیر کردم

نميدونم چرا احساس ميکردم سرم گيج ميره.شاید از اثرات همين دود بود.همين که 

از دستشویی اومدم بيرون صداي خندیدن مستانه دختر و پسري رو از اتاق تو راهرو 

 شنيدم.حالم بد شد.اي خدا چرا بعضيا انقدر حيوون وار زندگی ميکنن؟

بيرونو سریع پریدم تو اتاق تا آماده شم.وسایل یلدا نبود.اوه اوه!فکر کنم  نفسمو دادم

پایين منتظرمه.داشتم تند تند پالتومو ميپوشيدم که در اتاق باز شد.سریع سرمو 

 !برگردوندم که چشمم خورد به همون پسر مزاحم

 :گفت
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 !کجا خانوم خوشگله؟در خدمت بودیم -

 :ترسيدم ولی اخم کردمو گفتم

 !اهشا اول فکتو ببند بعدم گورتو گم کنخو -

 :خنده اي کرد و گفت

 ميدونستی رام کردن دختراي وحشی برام بيش از اندازه لذت بخشه؟ -

چشمام داشت سياهی ميرفت.واي خدا چرا اینجوري شدم؟سرگيجم داشت شدید 

 !ميشد و اون یه قدم بهم نزدیک تر

 :بهش توپيدم

 !ميزنم آبروتو ميبرم همين االن برو بيرون وگرنه جيغ -

 !...بازم خندید

 :گفت

 !اینجا کسی به دادت نميرسه.دلتو خوش نکن کوچولو -

سرم سنگينو سنگين تر شد.یعنی این یلداي کور شده با خودش نميگه پس این 

 !دختره کدوم گوریه؟

 :با صداي تحليل رفته ناليدم

 چی از جونم ميخواي؟ -

 :زل زد بهمو گفت

 !خودتو -
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نستم تحمل کنم.افتادم زمينو فقط لحظه ي آخر همون پسرو دیدم که تو دیگه نتو

 .چشماش برق اشک نشسته بود و داشت بهم نزدیک ميشد

***  

آروم چشمامو باز کردم.اول تار ميدیدم.چند بار پلک زدم تا دیدم بهتر شد.زیر دل و 

ینجا کمرم تير ميکشيد.یه نگاه به اطرافم انداختم.همه جا سفيد بود.یعنی ا

 .بيمارستانه؟ چشمم خورد به یلدا که بغلم خوابيده بود

یه دفعه همه چی یادم اومد.من و اون پسره تو اتاق تنها بودیم که از حال رفتم.واي 

 نه!من و اون تو یه اتاق تنها!نکنه بالیی سرم اومده باشه؟

 :یلدا رو تکون دادمو صداش زدم

 ـــلدا؟یـــــلدا؟یلدا تو رو خدا پاشو.یــــــ -

چشماي سرخ و ملتهبشو باز کرد و زل زد بهم.معلوم بود گریه کرده.قيافه آشفتشو که 

 :دیدم بيشتر ترسيدم. با صداي مرتعش گفتم

 چی شده یلدا؟ -

بغضش شکست و شروع کرد به گریه کردن.حالم خوب نبود و یلدا با بی تابيش بدترم 

 :ميکرد.داد زدم

 ه؟نکنه بالیی سرم اومده یلدا؟هـــــــــا؟دِ حرف بزن لعنتی! ميگم چی شد -

با صداي داد و بيداد من اول آرشامو بعدم چند تا پرستار ریختن تو اتاق.آرشامم 

داشت گریه ميکرد.دیگه مطمئن بودم بدبخت شدم.با بغض و ناباوري بریده بریده 

 :گفتم

 .........آرشام نکنه.........نکنه -
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 .ا صداي بلند گریه کردندر آخر بغضم شکستو شروع کردم ب

 :ميون گریه جيغ زدم

 .تو رو خدا بگو دروغه! بــــــــــگو -

چند تا پرستار به زور نگهم داشته بودن ولی حس ميکردم اون لحظه زورم انقدر زیاد 

شده که بتونم از پس همشون بر بيام.وقتی دیدن نميتونن از پسم بربيان یه آرام 

 .که هق هق ميکردم آروم چشمام افتاد رو هم بخش بهم تزریق کردن.همون جور

*** 

 :با التماس گفتم

تو رو خدا پویا.اگه این خبر بپيچه آبروي خونوادم ميره.تو که همشونو  -

ميشناسی.اصال خود ماهان اگه بفهمه داغون ميشه.وضعيت منو که ميدونی فاميالي 

حتم نميذارن.برو این من به اندازه کافی باهام بد هستن اگه این قضيه رو بفهمن را

 !مأموره رو ردش کن بره.بگو من هيچ شکایتی ندارم

! ت  ج ا و .زشده!  ت  ج ا و .زپویا:نيکی چرا نميفهمی؟ تلخه ولی حقيقته.به تو 

ميفهمی یعنی چی؟قضيه مشکوکه.معلوم نيست چی به خوردت داده بودن که چندین 

 !مساعت بی هوش بودي.منم به عنوان دوست ماهان وطيفه دارم بهش بگ

 :خواست بره که گوشه لباس سفيدشو گرفتمو گفتم

 !جون سيمين -

همزمان اشکم از گوشه چشمم سر خورد.سيمين نامزدش بود و در حد مرگ دوسش 

 .داشت

 :وقتی این حرفو زدم کالفه نگاهم کرد و گفت
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هزار بار گفتم از نقطه ضعف من سوء استفاده نکن! باشه من چيزي نميگم ولی هر  -

 !خودت چی شد پاي

بعد از حرفش رفت بيرون.جمله آخرش بدجور آتيشم زد.همين حرفو ماهان بهم زده 

 .بود.ولی من احمق اعتنا نکردم

سرمو به بالش تکيه دادمو چشمامو بستم.چرا ميون اینهمه بيمارستان دقيق منو 

آوردن جایی که صميمی ترین دوست ماهان کار ميکنه؟ باز خدا رو شکر آرشام به 

فته بود امشبو ميخوام خونه اونا بخوابم وگرنه چجوري ميخواستيم این قضيه ماهان گ

 رو جمعش کنيم؟

به ساعت توي اتاق نگاه کردم.نزدیک هفت صبح بود.همون موقع یلدا و آرشام با 

قيافه هایی زار وارد اتاق شدن.معلوم بود اونام حالشون زیاد خوش نيست.یلدا اومد و 

صال بهم نگاه نميکرد.قيافش داد ميزد منتظر یه تلنگره نشست رو صندلی بغل تختم.ا

 .تا گریه کنه

 .به آرشام نگاه کردم.کالفه تو اتاق راه ميرفت هی دست ميکشيد تو موهاش

 :رو بهش گفتم

 عمه اینا بو نبردن؟ -

 :آرشام با چهره اي خسته و چشمایی سرخ بهم نگاه کرد و گفت

تهران نيستن.سرشونم خيلی شلوغه.تنها کسایيم  نه بابا! اونا که سمينار داشتن فعال -

 !که یادشون نمياد مایيم

 :نفس آسوده اي کشيدم.همه نگرانيم ماهان بود.با ترس گفتم

 اگه یه وقت ماهان بفهمه چی؟ یا شک کنه؟ -
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 .آرشام:نترس آبجی. یه جوري باهاش حرف زدم که چيزي نفهمه

ام خيلی کالفه و عصبانی،یلدا هم نميدونم چرا این دوتا این مدلی شده بودن.آرش

 .اونقدر غمگين بود که وقتی نگاش ميکردي انگار عزیزشو از دست داده

 :لبخند تلخی زدمو گفتم

 من خاک تو سر شدم! شما چرا دارین بال بال ميزنين؟ -

 !بازم یلدا چيزي نگفت.دیگه داشتم شک ميکردم نکنه الل شده باشه

 !بهتر از این نميشيم آرشام:تو که حالت بد باشه ما هم

دیگه چيزي نگفتمو به بخت بدم فکر کردم.براي هزارمين بار به خودم لعنت فرستادم 

 !که چرا به اون تولد کذایی رفتم

نميدونم چند ساعت گذشت و کی مرخص شدم و کی آرشام منو رسوند دم خونه! 

رتم.سعی فقط وقتی به خودم اومدم دیدم با قيافه اي داغون جلوي در ورودي عما

 !کردم یه کم به خودم مسلط بشم.اینجوري همه ميفهميدن

نفس عميقی کشيدمو رفتم تو.چشمم خورد به زینت که داشت اونجاها رو گردگيري 

 .ميکرد.لبخندي زدم و بهش سالم کردم

 :جوابمو داد و گفت

 دیشب خوش گذشت مادر؟ -

یه کنی.به زور جواب بغض تو گلوم بزرگتر شد.نه االن وقتش نيست نيکی! نباید گر

 :دادم

 آره خيلی خوب بود.ماهان رفته بيمارستان؟ -

 .زینت:آره عزیزم! شب برميگرده
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خدا رو شکر کردم که فعال نيست.اصال آمادگی روبرو شدن با کسيو نداشتم.مخصوصا 

ماهان.سریع رفتم تو اتاقمو خودمو انداختم رو تخت.همونجور که به سقف زل زده 

م اي کاش ميتونستم از اون پسره ي پست فطرت شکایت کنمو به بودم با خودم گفت

روز سياه بندازمش ولی حيف که نميشد.صولتا سرشناس بودن.کافی بود بفهمن چی 

 .شده تا سرمو بذارن رو سينم.حتی تصورشم برام سخت بود

سرم خيلی درد ميکرد.هميشه تو اتاقم قرص مسکن داشتم.دو تا دونه انداختم 

 !وري ميتونستم درسمو بخونم؟ حال هيچ کاریو نداشتم.هيچ کاريباال.حاال چج

خيلی خسته بودم.چشمام داشت گرم ميشد.خواب ميتونست یه کم از فکر و خيال 

 !نجاتم بده.پس چشمامو بستمو تو عالم بی خبري فرو رفتم

***  

 

 

 .زینت:نيکی؟ نيکی جان؟ پاشو دختر ناهار آمادست

 :پتو رو کشيدم رو سرمو گفتم

 .خوابم مياد زینت.بذار بعدا ميخورم -

 !زینت:پاشو بهت ميگم.خانوم بزرگ نشسته سر ميز زشته نري

 بابا خانوم بزرگ اصال مرده و زنده ي من واسش فرق نداره چه زشتی اي؟ -

 :لبشو گاز گرفت و گفت

این چه حرفيه تو ميزنی؟خانوم بزرگ دوسِت داره فقط نميتونه نشون بده.خودت  -

 !دونی که.مغرورهبهتر مي
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 :پوزخندي زدمو گفتم

 !آره ولی فقط واسه من مغروره -

بلند شدمو بعد اینکه یه آبی به دست و صورتم زدم رفتم سمت آشپزخونه.نشستم 

سر ميز و همزمان به خانوم بزرگ سالم دادم.اونم مثل هميشه با سر جوابمو داد.اصال 

 .به زور چند تا لقمه کوفت کردماشتها نداشتم ولی واسه اینکه زینت ناراحت نشه 

س کردم آهنگ گوش بدم.گوشيمو  و از زینت تشکر کردمو راه افتادم سمت اتاقم.ه

برداشتمو رفتم تو تراس.هوا سرد بود ولی اصال اهميت ندادم.هر وقت دلم ميگرفت 

آهنگ سنگ صبور محسن چاوشيو گوش ميدادم.پس آهنگو پلی کردمو زانوهام تو 

 .به روبرو و تو غم خودم غرق شدم بغلم گرفتم.زل زدم

 رفيق من سنگ صبور غمهام

 به دیدنم بيا که خيلی تنهام

 هيشکی نمی فهمه چه حالی دارم

 چه دنياي رو به زوالی دارم

 مجنونم و دل زده از ليليا

 خيلی دلم گرفته از خيليا

 نمونده از جوونيام نشونی

 پير شدم پير تو اي جوونی

 تنهاي بی سنگ صبور

 ي سرد و سوت و کورخونه 
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 توي شبات ستاره نيست

 موندي و راه چاره نيست

 اگر چه هيچ کس نيومد

 سري به تنهایيت نزد

 اما تو کوه درد باش

 طاقت بيار و مرد باش

 اگر بياي همونجوري که بودي

 کم ميارن حسودا از حسودي

 صداي سازم همه جا پر شده

 هر کی شنيده از خودش بی خوده

 از گالیهاما خودم پر شدم 

 هيچی ازم نمونده جز سایه

 سایه اي که خالی از عشق و اميد

 هميشه محتاج به نور خورشيد

 ...تنهاي بی سنگ صبور

اشکام راهشونو باز کردن ریختن رو گونه هام.دلم داشت ميترکيد.دوست داشتم داد 

بزنم ولی حيف نميشد.چرا انقدر بی کسم؟ بعضی مواقع دلم واسه خودم ميسوخت که 

نقدر بدبختم! اون از ننم که ولم کرده و معلوم نيست کدوم قبرستونيه اونم از بابام که ا

 .داره اون سر دنيا عشق و حال ميکنه
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دستمو گذاشتم جلو دهنم تا صداي هق هقم نره بيرون.خدایا تا کی به رو نيارم غم تو 

 دلمو؟ ها؟ تا کی خودمو بزنم به اون راه که هيچی واسم مهم نيست؟

تنگی نفس اومد سراغم..تند تند اشکامو پاک کردمو بلند شدم تا اسپریمو پيدا  باز

 .کنم

 :همش این تيکه ي شعر تو سرم زنگ ميزد

 "!طاقت بيارو مرد باش"

*** 

شب که شد ماهانم برگشت.چقدر سخت بود جلوش فيلم بازي کنمو خودمو مثل 

سعيمو ميکردم که هميشه نشون بدم.چون بيشتر از هر کسی منو ميشناخت.تمام 

 !تابلو بازي در نيارم.ولی انگار شانس باهام یار نبود

 ماهان:تولد چجوري بود؟

تو رو خدا این سوالو "چشمامو بستمو تو دلم ناليدم

 "!نپرسين.نپــــــرسيـــــن

 :با صداي آرومی جواب دادم

 !بد نبود! در کل خوش گذشت -

 !ـــیتو دلم پوزخندي زدمو گفتم اونم چه خوشـــــ

 :مشکوک نگام کرد و گفت

 چته؟ -

 باید چيزیم باشه؟ -

 !ماهان:انگار روبراه نيستی
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 .یه کم بی حالم.فردا نميرم مدرسه -

 :با اخم گفت

 !انقدر این مدرسه رو با بهانه هاي جور واجور پيچوندي که نصف سالو غيبت داري -

 :طلبکار گفتم

ا االن هشت روز غيبت داشتم.در ضمن اِ ماهان من کی پيچوندم؟ کال از اول سال ت -

 !پارتيم همين موقع ها بدرد ميخوره دیگه

 :ماهان با خنده گفت

االن چهار ماه از سال رفته.تو چهار ماه هشت روز غيبت خيلی کمه به  -

نظرت؟بعدشم من فرستادمت اون مدرسه نه بخاطر اینکه مدیرش از آشناهاي خانوم 

 !يهبزرگه، بخاطر اینکه مدرسه ي خوب

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 !بله بله! شما درست ميفرمایيد -

 !ماهان:پاشو گمشو تو اتاقت انقدرم منو مسخره نکن دختر

تا گفت دختر عين این برق گرفته ها زل زدم بهش.لبمو گاز گرفتم تا بغضی که از 

 .دیشب تو گلوم جا خوش کرده بود نشکنه

 :قيافمو که دید گفت

 چت شد یهو؟ -

 :ي تحليل رفته گفتمبا صدا

 .هيچی....هيچی! من ميرم تو اتاقم -
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سریع پاشدم و رفتم تو اتاقم.تا آخرین لحظه سنگينی نگاه مشکوک ماهانو پشت 

 .سرم حس ميکردم

در اتاقو بستمو بهش تکيه دادم.نفس عميقی کشيدمو تا دوباره گریم نگيره.از اشک 

خورد به ویولونم که گوشه ي اتاق ریختن متنفر بودم ولی حاال شده بود کارم.چشمم 

داشت بهم چشمک ميزد.رفتم سمشو برش داشتم.دستی به روش کشيدم.خيلی وقت 

بود نزده بودم.گذاشتمش رو شونمو آروم آرشه رو کشيدم رو سيما و غمگين ترین 

 آهنگيو که

بلد بودم زدم.با تمام تالشی که براي اشک نریختن کردم ولی بازم نتونستم جلو 

 .بگيرمو گریم گرفتخودمو 

آخه یکی دوتا غمم نداشتم که.همين که ميشنيدم به خاطر پدر مادرِ نداشتم چه 

 .حرفایی پشت سرم هست هزار بار از درون ميشکستم ولی دم نميزدم

منم آدم بودم دلم محبت مادري ميخواست.دلم حمایت پدرونه ميخواست.دلم خانواده 

ب باشن ولی خودم بهتر از هر کسی ميخواست.دوست داشتم فاميالم باهام خو

 !ميدونستم همه ي اینا یه رویاي محاله

این اتفاق آخریم که کال داغونم کرد.حس ميکنم همه چيزمو ازم گرفتن.حس ميکنم 

 !دیگه هيچی براي باختن ندارم.هيچی

***  

داشتم صبحونه ميخوردم که یه دفعه دل و رودم پيچيد بهم! سریع بلند شدمو پریدم 

 !تشویی و عق زدمتو دس

یکی دو بار آب سرد و پاشيدم تو صورتم.سرمو بلند کردمو تو آیينه به چهره ي رنگ 

 .پریدم نگاه کردم
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 :همون موقع صداي نگران زینتو از پشت در شنيدم

 نيکی جان چت شد مادر؟حالت خوبه؟ -

 :نفس عميقی کشيدمو گفتم

 .خوبم زینت.االن ميام -

تر شه بعد اومدم بيرون.از ترس اینکه باز حالم بد یه کم صبر کردم تا حالم به

نشه.دیگه چيزي نخوردمو رفتم تو حياط.نشستم بغل حوض خوشگلی که وسط حياط 

بود و یه فواره وسطش داشت.هميشه صداي آب بهم آرامش ميداد.چند لحظه 

چشمامو بستم و سعی کردم به چيزي فکر نکنم ولی بدتر شد.یهو همه چی با هم 

د تو مغزم.دوباره چشمامو باز کردمو نفس کالفه اي کشيدم.نه خير! مثل هجوم آور

اینکه آرامش به ما نيومده.یه نگاه به درختاي بی برگ و سر به فلک کشيده ي باغ 

انداختم.هر وقت به این درختا نگاه ميکردم یاد بابا حسين ميفتادم.خيلی وقت بود 

ش نميشد.مرد ساکت و آرومی ندیده بودمش.دلم براش تنگ شده بود.زیاد پيدا

بود.زیادم حرف نميزد ولی اگه ميزد به شدت روت تإثير ميذاشت.تصميم گرفتم برم 

خونشون.یه خونه ي نقلی که نزدیک در حياط بود.با اینکه کوچيک و ساده بود ولی 

 .بوي عشق ميداد

بلند شدمو راه افتادم.حس ميکردم بابا حسين ميتونه آرومم کنه.پس تردید 

دم.وقتی رسيدم چند تقه به در زدمو بعد از شنيدن بفرمایيدش وارد شدم.بغل نکر

بخاري نشسته بود و داشت قرآن ميخوند.آروم نشستمو به قرآن خوندنش گوش 

 .دادم.هميشه آیاتش بهم آرامش ميداد ولی از بس تنبل بودم نميرفتم سراغش

 :کنار.رو بهم گفتبعد از اینکه خوندنش تموم شد آروم قرآنو بوسيد و گذاشت 

 چی شد یادي از من پيرمرد کردي؟ -
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 :خندیدمو گفتم

 !ما هميشه به یادتونيم بابا حسين -

 .بابا حسين:دل به دل راه داره دخترم

سرمو انداختم پایين.نميدونستم چی بگم.مطمئن بودم ميتونه رازدار خوبی باشه ولی 

 .هيچوقت روم نميشد درباره ي اون قضيه چيزي بهش بگم

 :خودش فهميد نميتونم حرفمو بزنم.گفت

 چيزي شده دخترم؟ -

 :با کمی من و من گفتم

بابا حسين راستش.......چجوري بگم........من یه مشکلی دارم که به هيچ وجه ن  -

 !ميتونم دربارش با کسی حرف بزنم.دارم دیوونه ميشم.نميدونم باید چی کارکنم

 :نگاه مهربونی بهم کرد و گفت

قت تو زندگيم به مشکلی برميخورم اول از همه از خدا کمک من هر و -

ميخوام.هيچوقت دستمو رد نميکنه اگرم اینکارو بکنه بعد ها ميفهمم حکمتی توش 

بوده.ولی به نظرم باید موضوعو با یه بزرگتر در ميون بذاري تا شاید راه چاره اي کنه 

 .واست

 :آهی کشيدمو گفتم

 .به کسی چيزي بگم.مجبورم بریزم تو خودممسئله همينه.اینکه نميتونم  -

 :بعد از چند لحظه مکث ادامه دادم

 !خدا هم اگه دلش واسه من ميسوخت سرنوشتمو انقدر بد رقم نميزد -
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 :با اعتراض گفت

اِ این چه حرفيه تو ميزنی؟ قرار نشد کفر بگيا! همين االن گفتم خدا واسه هر  -

 .کاریش حکمتی داره

 !نميدونم.گيج گيجم -

 :بی مقدمه پرسيد

 راستی تو نماز ميخونی؟ -

 :با لبخند مسخره اي شونه باال انداختمو گفتم

 !نه -

 :از جاش بلند شد و درحاليکه ميرفت سمت آشپزخونه گفت

نميخوام فکر کنی دارم نصيحتت ميکنم یا ميخوام بگم خيلی آدم مومنو با خدایی  -

بابا.نماز کليد هر در بسته ایه! سعی هستما نه! ولی یه چيزیو هيچوقت فراموش نکن 

 .کن تا اونجایی که ميتونی نمازتو بخونی

چند لحظه تو فکر فرو رفتم.بابا حسينم با دو تا چایی خوشرنگ برگشت و نشست 

 .کنارم

 گفتم:چرا زحمت کشيدین؟

 !بابا حسين:چه زحمتی؟ بخور نوش جونت

شدم.بعد از اینکه ازش تشکر بعد اینکه چایيو خوردیمو یه کم دیگه حرف زدیم بلند 

کردم اومدم بيرونو راه افتادم سمت عمارت.حس ميکردم خيلی آروم شدم.یه نگاه به 

آسمون انداختم.یعنی اگه نماز بخونم بدبختيام تموم ميشه؟ شاید! چرا تا حاال امتحان 
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نکردم؟ مگه نميگن خدا مهربونه؟ مگه نميگن صداي بنده هاشو ميشنوه؟ چرا من 

 امتحان نکنم؟شانسمو 

یه راست رفتم سمت اتاقمو بدون لحظه اي مکث چادر نمازو سجاده ي دست 

نخوردمو از تو کمد درآوردم بيرون.سجاده رو پهن کردم کف اتاق.چادرم انداختم 

سرمو شروع کردم.نميدونم آخرین نمازي که خوندم کی بود.هيجان داشتم.یه هيجان 

 !توام با آرامش

 !.خدا کمکم کن از این منجالب بيام بيرون.کمکم کنوسطاي نماز بغضم شکست

بعد از اینکه سالم دادم حس کردم روحم تازه شده.ناخودآگاه خندم گرفت.ميدونستم 

االن جو گير شدم.چند روز دیگه باز یادم ميرفت ولی خوب همينشم غينمت 

 .بود.سجاده رو جمع کردمو چادرم از رو سرم برداشتم

قب موندم برسم.فردا باید ميرفتم مدرسه.ماهان گفت تصميم گرفتم به درساي ع

غيبت امروزمو موجه ميکنه به شرطی که آخرین غيبتم باشه.ولی هم خودش ميدونه 

 !هم خودم که این داستان ادامه دارد

*** 

یک هفته گذشته بود.تا االن هيچ کدوم از نمازام قضا نشده بود ولی نميدونم چرا 

داره بدتر از دیروز ميشه.داشتم افسردگی  حس ميکردم حال روحيم هر روز

ميگرفتم.فکر و حواسم سرجاش نبود و گاهی باید چند بار صدام ميزدن تا به خودم 

بيام.نميدونستم چه مرگم شده.اشتهامم کم شده بود و هيچی نميخوردم.هر وقت یاد 

ي که این ميفتادم که چه بالیی سرم اومده دلم ميخواست کلمو بکوبونم تو دیوار.جور

مغزم از دهنم بزنه بيرون.کم کم همه داشتن بهم مشکوک ميشدن.همش تو خودم 

بودمو حرف نميزدم و این براي اطرافيانم که از دست من آسایش نداشتن یه کم 

 !تعجب برانگيز بود
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صداي ویز ویز ویولونم یه ریز هوا بود.چون ماهان ميدونست وقتایی که ناراحتم 

شده بود یه چيزیم هست.مدرسه هم که اصال نگم  ویولون ميزنم دیگه مطمئن

يد دیگه چند وقتيم هست که هوش و حواس ر ق  صبهتره.آرین همينجوریشم نزده مي

 !ندارم داره کوالک ميکنه منو با ضایع کردناش

رو تختم دراز کشيده بودمو چراغارم خاموش کرده بودم.صداي درو بعدشم صداي 

 :زینت به گوشم رسيد

  .یزم شام آمادستنيکی پاشو عز -

 !اشتها ندارم -

 !زینت:اشتها ندارم دیگه چه صيغه اي؟چند وقته چيزي نميخوري ضعيف ميشی

 :بی حوصله و کالفه گفتم

 .تو رو خدا ولم کن زینت مطمئنم اگه بخورم برش ميگردونم -

 :زینت همونجور که غرغر ميکرد رفت بيرون

بدتر ميشه کسيم نيست الاقل بردش  معلوم نيست این بچه چشه! روز به روزم داره -

 ....دکتري چيزي

بقيه حرفاشو نشنيدم.راستم ميگفت.اصال انگار کسی نيست که ببينه چطوري دارم 

آب ميشم.یلدا هم چند باري زنگ زد مثال دلداریم بده ولی انقدر که گریه کرد که کار 

نم بخاطر بچه برعکس شد و من اونو دلداري ميدادم! فقط تو مدرسه ميدیدمش که او

ها چيزي نميتونست بگه.مهنوشم خيلی عادي رفتار ميکرد حاال یا چيزي نميدونست 

 !که بعيد ميدونم یا اینکه داره تو کوچه علی چپ قدم ميزنه

بازم صداي تق تق در بلند شد و ایندفعه ماهان اومد تو.چه عجب یادش اومد منم 

 .کرده وجود دارم.انقدر که سرش شلوغه دیگه منو فراموش
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چشمامو باز نکرده بودم ولی از بوي عطرش گواهی داد ماهانه.با تکون خوردن تشک 

 .فهميدم نشسته رو تخت

 ماهان:نيکی؟

 :جوابشو ندادم.ميترسيدم باز زرتی بزنم زیر گریه.باز خودش سکوتو شکست

چرا چند وقته اینجوري شدي؟ نه غذا ميخوري نه حرف ميزنی! درستم که آرین  -

 .اره افت ميکنهميگفت د

اشک تو چشمام جمع شد ولی نذاشتم بریزه.فين فين که کردم فهميد دارم گریه 

 :ميکنم.بریم گردوند سمت خودشو گفت

چيو داري پنهون ميکنی نيکی؟ مگه هميشه نميگفتی محرم اسرارت منم هان؟پس  -

 چرا چيزي نميگی؟

 :انگشتامو کشيدم پشت پلکامو گفتم

 !هيچی -

 :با عصبانيت گفتپوزخندي زد و 

 !جهنم نگو! ولی فکر نکن نفهميدم بعد از اون تولد کوفتی این مدلی شدي -

با ترس زل زدم بهش.واي خدا! نفهمه یه وقت؟ از جاش بلند شد و رفت بيرون درم با 

شدت بست.ميدونستم از دست هر کی بتونم در برم از دست ماهان نميتونم.آخرشم 

ميشه.اگه ميتونستم یا حدأقل از واکنشش خبر داشتم  ميفهمه و تازه داستانام شروع

 !ميگفتم.ولی ميترسيدم.خيليم ميترسيدم

*** 

 الو؟ -
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 .پسر:سالم

 .صداش آشنا بود ولی نشناختم

 !سالم،بفرمایيد-

 پسر:نشناختی؟

 از کجا باید بشناسم؟ -

 !پسر:من رهامم.همون که یه شب عالی رو باهات تجربه کرد

خون تو رگام منجمد شده باشه.همزمان چند تا حس مختلف  یه دفعه خشکم زد.انگار

 اومد سراغم.ترس،تعجب،عصبانيت،حرص

 .همه بدنم ميلرزید و زبونم بند اومده بود !

 :خندید و گفت

 چی شد؟ پس افتادي؟ -

 :باالخره فکمو تکون دادمو از ته دلم گفتم

 !تو یه حيوونی! یه آشغال پست فطرت -

 :بازم خندید و گفت

 !در جوش نزن کوچولو.آدم که با شوهرش اینجوري حرف نميزنهانق -

 :یهو منفجر شدم

 !خفــــــــه شــــــو -

 :یه دفعه لحنش عوض شد و جدي گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

52 

 

ببين بچه جون زنگ نزدم که هر چی دهنت دراومد بارم کنی! زنگ زدم بگم اگه  -

 !.......ميخواي عکساي خوشگل اون شب رویایيمون پخش نشه بيا کافی شاپ

بعدم بدون هيچ حرف دیگه اي قطع کرد.یعنی چی؟ مگه......مگه ازم عکس داره؟ 

 نکنه بخواد آبرومو ببره؟

سست و بيحال افتادم رو زمين.مطمئنم یه نقشه اي داره.چند تا نفس عميق کشيدمو 

 !هوا رو کشيدم تو ریه هام.خدایا نذار تهمت بی آبرویی بهم زده شه

هولکی لباس پوشيدم مخفيانه و بدون اینکه کسی ببينتم  بلند شدمو بعد اینکه هول

از خونه زدم بيرون.یه دربست گرفتمو آدرس کافی شاپو دادم.نزدیک بود.کرایه رو 

 .حساب کردمو پياده شدم

با ترس و لرز وارد کافی شاپ شدم.با چشم دنبالش گشتم که دیدم با قيافه اي گرفته 

و که حس کرد سرشو آورد باال.تا چشمش بهم و ناراحت زل زده به ميز.سنگينی نگام

خورد لبخندي زد و دست تکون داد.با خشم و غضب زل زدم بهشو درحاليکه پاهامو 

 .تقریبا ميکوبيدم به زمين رفتم سمتش و نشستم رو صندلی روبروش

 !گفت:نشنيدم

 :یه تاي اَبرومو دادم باال و گفتم

 چيو؟ -

 :با پرویی تمام گفت

 !سالمتو -

من تا حاال آدمی به وقيحی این ندیدم.اگه قدرتشو داشتم با دیوار پشت سرش یعنيا 

 :یکيش ميکردم! پوزخندي زدمو گفتم
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 !من به کسایی سالم ميدم که لياقت داشته باشن -

 :خيره نگام کرد و گفت

 !پرو -

همون لحظه گارسون اومد باال سرمون. بدون اینکه از من نظر بخواد دو تا نسکافه و یه 

 :سفارش داد.همين که رفت رو بهش گفتم کيک

 مگه من نسکافه خواستم؟ -

 :بی خيال شونه اي باال انداختو گفت

 .نخوردي خودم ميخورم -

نفسمو فرستادم بيرونو زل زدم به آدماي اونجا. نسبتا شلوغ بود. زیر چشمی نگاهی 

يره. بهش انداختم. اي کاش راز این پسرو ميفهميدم.حس ميکردم ذهنش خيلی درگ

سن زیادي نداشت. شاید بيست یا بيست یک. چرا اون کارو باهام کرد؟ به قيافش 

 .....نميخورد آدم بدي باشه ولی

 .انگار قصد نداشت چيزي بگه

 واسه چی منو کشوندي اینجا؟ -

 !گفت:عجله داریا

 :با غيض گفتم

بنال! من کار  نکنه فکر کردي اومدم اینجا تا از لحظات با تو بودن لذت ببرم؟ زود تر -

 .و زندگی دارم

 :اخماشو کرد تو هم
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ببين بچه سعی کن با اعصابم بازي نکنی چون اگه عصبانی بشم دیگه چيزي  -

جلودارم نيست. بعدم ميشه بفرمایيد کار و زندگی شما چيه؟ وزیر وکيلی یا بچت رو 

 گاز مونده؟

 :بازم همون پوزخند رو صورتم تکرار شد و گفتم

يبينمت. کار و زندگيمم هر چی باشه مطمئن باش بدبخت کردن مردم شرمنده ریز م -

 !نيست

قبل از اینکه بتونه حرفی بزنه دوباره گارسون تشریف آورد و نقش یه مزاحم حرص 

درآرو به بهتري نحو اجرا کرد. سفارشا رو چيد رو ميز و رفت. همين که رفت رهام بی 

 :مقدمه پرسيد

 براچی ازم شکایت نکردي؟ -

 تعجب زل زدم بهش. براچی این سوالو پرسيد؟با 

 گفتم:ناراحتی؟

 رهام:معلومه نه! ولی خوب برام جاي تعجب داره که چطوري از گذشتی؟

 :سرمو انداختم پایينو گفتم

 !زیاد دلتو خوش نکن.غير ممکنه کسی به من آسيب بزنه ولی آسيب نبينه -

 گفت:االن این یه تهدید بود دیگه؟

 : انداختمو گفتمخونسرد شونمو باال

 !اسمشو هر چی دلت ميخواد بذار -

 :خندید و گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

55 

 

 ..........ازت خوشم مياد.زبون دراز،شجاع،وحشی و همينطور -

 :درحاليکه زل زده بود تو چشمم گفت

 !جذاب -

 :تا اینجاشم خيلی تحمل کرده بودم.از جام بلند شدم. کيفمو برداشتمو گفتم

 !ا رو تحویلم بدي؟منو آوردي اینجا این دري وری -

 :گوشه ي کيفمو کشيد و گفت

 !بشين. همه دارن نگاه ميکنن -

 :محکم کيفمو کشيدمو گفتم

 !جهنم -

بعدم از اونجا زدم بيرون.با عصبانيت تو پياده رو راه ميرفتمو حرص ميخوردم. زیر لب 

هر فحشی که بلد بودم از همه نوع بارش کردم. داشتم از بغل یه کوچه ي خلوت رد 

ميشدم که یه دفعه دستم کشيده شد تو همون کوچه.چشمم خورد به رهام. قبل از 

  !اینکه بخوام چيزي بگم با کارش شوکم کرد

داشتم از زور خشم و ناراحتی ميترکيدم.نميدونم اون همه زور رو از کجا آوردم.با تمام 

ي بار دوم قدرت هولش دادمو از بغلش اومدم بيرون.بی معطلی دستمو بردم باال و برا

خوابوندم تو گوشش.سرشو که از شدت ضربه یه وري شده بود دوباره به سمتم 

 .برگردوند.از چشماش غم ميزد بيرون.هيچی نگفتو فقط نگام کرد

همون لحظه صداي رعد و برق اومد و بارون شروع کرد به باریدن.در حاليکه نفس 

تاریکی ميرفت کوبيدم نفس ميزدم بی توجه به خيس شدنمو هوایی که داشت رو به 

 :تخت سينشو با بغض جيغ زدم
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 ازت متنفرم عوضی! تو......تو چطور جرأت کردي؟ -

 :چشماشو بستو سرشو انداخت پایين.دوباره با همون صداي بلند و لرزون گفتم

چی از جونم ميخواي؟ واسه چی اون بال رو سرم آوردي؟ فکر کردي چون ازت  -

داشتی ميتونی بکنی؟ آره؟ نخير کور خوندي! به  شکایت نکردم هر غلطی که دوست

 !خاک سياه ميشونمت.تقاص همه ي کاراتو پس ميدي حيوون

خيلی جالب بود که هيچی نميگفتو به جيغ و داداي من گوش ميکرد.خدا رو شکر 

هيچکس اون ورا نبود تا این صحنه ها رو ببينه. باید برميگشتم.فقط اون لحظه داشتم 

ز ميکردم ماهان برنگشته باشه. با کيفم محکم کنارش زدمو از بغلش تو دلم نذر و نيا

رد شدم. وایسادم بغل خيابونو سریع یه تاکسی گرفتم.آدرس خونه رو دادمو زل زدم 

به بيرون.قطره هاي اشک صورت خيسمو خيس تر کردن.راننده که گریه کردنمو دید 

 :گفت

 خانوم طوري شده؟ -

 :تمبا لحن خيلی تند و عصبانی گف

 !نه آقا شما راتو برو -

 :بدبخت دیگه جيک نزد.وقتی رسيدیم سریع پولو دادم بهشو پياده شدم.بلند گفت

 .خانوم این زیاده -

 .بقيش واسه خودت -

با قدماي تند رفتم سمت در و با کليدم بازش کردم.چشمم که خورد به بی ام و ماهان 

عمارتو رفتم تو.شده بودم  آهم درامد.حاال جوابشو چی بدم؟ سریع دویيدم سمت

عين موش آب کشيده.همين که وارد شدم چشمم خورد به خانوم بزرگ که یه کتاب 

دستش بود و داشت ميخوند. اونقدر اعصابم خط خطی بود که براي اولين بار بهش 
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سالم نکردم. انگار اون لحظه همه چيزو باهم قاطی کرده بودم. همش با خودم ميگفتم 

ش زحمت نميده جوابمو بده و باهام حرف بزنه من واسه چی باید وقتی اون به خود

 بهش سالم کنم؟

 :دیگه ماهانو یادم رفته بود.رفتم سمتشو کتاب تو دستشو بستم.با اعتراض گفت

 چرا کتابو ميبندي؟ -

 :جلوش زانو زدمو سوالی که خيلی وقت بود عين غده گير کرده بود تو گلومو پرسيدم

 الممو نميدي؟چرا هيچوقت جواب س -

 :بدون جواب خيره نگام کرد.دوباره پرسيدم

 چه بدي بهتون کردم که خودم ازش خبر ندارم؟ -

بازم هيچی نگفت.وقتی جوابمو نميدادن جري ترم ميکردن.از اونجایی که اون لحظه 

 :دلم ميخواست حرصمو سر یکی خالی کنم صدامو بردم باال و گفتم

 !شدین؟سوالم جواب نداره یا شما الل  -

اصال حواسم نبود که دارم چقدر بی ادبانه حرف ميزنم.دلم ميخواست فقط داد 

 :بزنم.اونقدر که خالی شم.همون موقع صداي ماهان اومد

 نيکی؟ -

صداش خيلی خشن و عصبانی بود ولی اهميت ندادم. زینتم یه گوشه وایساده بود و 

نگاه کنم رو به خانوم بزرگ که داشت با ترس ما رو نگاه ميکرد. بدون اینکه به ماهان 

 :ساکت و صامت منو نگاه ميکرد گفتم

حق ندارم بدونم واسه چی دارم از همه رونده ميشم؟ حق ندارم بدونم واسه چی  -

 اینجوري باهام رفتار ميکنين؟
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نميدونم چرا امشب همه قصد داشتن مغموم و بی حرف به داد و بيدادام گوش کنن! 

 :باز صداي ماهان بلند شد

 !نيــــــــــــــکی! صداتو بيار پایين -

بعدم دستمو گرفتو کشون کشون بردم سمت پله ها.در همون حينی که ماهان داشت 

خرکشم ميکرد جيغ جيغ ميکردمو هر کسيو که ميشناختم فحش دادم. دلم از دست 

 .این دنيا پر بود. ميخواستم عقده هاي چندیدن و چند سالمو خالی کنم

ه دست و پا زدن تا از دست ماهان خالص شم ولی اون محکم تر منو شروع کردم ب

گرفتو برد سمت اتاق.سریع در و بستو پرتم کرد رو زمين. خيلی طول نکشيد که 

 :صداي بلندش کل اتاقو برداشت

 چتـــــه؟ هــــــان؟ واسه چی رَم کــــــردي؟ -

وشام. یهو یقمو کشيد و اونقدر بلند داد زد که چشمامو بستمو دستمو گذاشتم رو گ

 :گفت

 !چرا چند وقته مثل دیوونه ها شدي؟ دِ خوب اگه مشکلی داري جون بکن -

 !اووووف! چه آمپري چسبونده بود.عصبانی شده بود در حد مرگ

 :با صداي دورگه و خشن ادامه داد

 .یادم نمياد بهت یاد داده باشم سر بزرگترت داد بزنی -

 :ود پس زدمو با بغض گفتمدستشو که سفت یقمو چسبيده ب

 !ولم کن ماهان.حالم خوب نيست -

 :پوزخندي زد و گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

59 

 

ولت کنم؟ نخير عزیزم! از این خبرا نيست.اول باید بگی تا االن تو این بارون کدوم  -

 گوري بودي؟

 :کالفه نفسمو دادم بيرونو چيزي نگفتم.داد زد

 با توام! کري؟ -

 :بازم بدون فکر دهنمو باز کردمو گفتم

 قبرستون! اصال به تو چه؟ -

سيلی محکمش باعث شد تا چند لحظه توش شوک باشم. بهت زده سرمو برگردوندم 

سمت ماهان. سينش با شدت باال و پایين ميرفت.چهره ي سرخ شدش نشون از 

 !عصبانيت بی حد و مرزش ميداد

تربيتمو ببري ماهان:قبال بهت گفته بودم صداتو تو این خونه باال نبر.بهت اجازه نميدم 

 !زیر سوال

اگه ميشد همونجا هاي هاي گریه ميکردم ولی غرورم اجازه نداد.دستمو تکون دادمو 

 :گفتم

 !برو بابا -

خواستم برم بيرون که دستمو گرفت و پيچوند. پشتم بهش بودو صورتشو نميدیدم. از 

 :درد چشمامو بستمو لبمو گاز گرفتم. صداشو از بغل گوشم شنيدم

این به بعد ببينم، بشنوم یا بفهمم عربده کشی راه انداختيو صداتو گذاشتی اگه از  -

رو سرت به راحتی قلم دستتو خورد ميکنم پس مواظب رفتارت باش نيکی! شيرفهم 

 شد؟
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حرفی نزدم که دستمو بيشتر پيچوند.نفسم تو سينم حبس شد.حس ميکردم االنه که 

دادم ولی با نامردي فشار  صداي شکستن استخونم بلند شه. آروم سرمو تکون

 :دستشو بيشتر کرد و گفت

 !نشنيدم -

 :آروم گفتم

 !آره -

بعد از یه مکث کوتاه دستمو ول کرد. رفت بيرونو در و محکم کوبوند بهم. از صداي 

بلندش لحظه اي پلک زدم که همزمان اشکام گونه هامو تر کرد. لعنتی! تا حاال ماهان 

 .ودباهام این مدلی رفتار نکرده ب

دستم خيلی درد ميکرد. جاي انگشتاش رو پوستم مونده بود. مطمئن بودم تا چند 

ساعت دیگه جاش کبود ميشه .یه کم ماساژش دادم تا بهتر شه ولی بدتر شد. از 

پنجره یه نگاه به بيرون انداختم.هنوز داشت بارون ميومد.شنلمو برداشتمو رفتم تو 

یگه داشت طاقتمو طاق ميکرد.رفتم سمت باغ. درد دستم هی داشت بيشتر ميشد. د

 .حياط پشتی. نشستم بغل آبشار کوچيکو مصنوعی که بازم کار باباحسين بود

به درخت پشت سرم تکيه دادمو سرمو گذاشتم رو زانوهام. اینجا دیگه کسی نبود تا 

صداي گریه کردنمو بشنوه. پس شروع کردم به زار زدن. اونقدر مظلومانه گریه 

دل خودم به حالم کباب ميشد.همون لحظه صداي پا اومد. سریع سرمو ميکردم که 

بلند که چشمم خورد به قيافه مات و مبهوت آرین. چرا من هر وقت ميومدم اینجا این 

 پيداش ميشد؟

 :زمزمه کرد

  نيکی؟ چی شده؟ چرا گریه ميکنی؟ -
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اسامو ميچلوندم تند تند اشکامو پاک کردمو از جام بلند شدم.اوه اوه! فکر کنم اگه لب

آب فوران ميکرد! آخه یکی به من بگه آدم اگه عقل داشته باشه مياد زیر بارون 

 بشينه رو زمين گریه کنه؟

 :آرین هنوز داشت با چشماي منتظر منو نگاه ميکرد.صدامو صاف کردمو گفتم

 !چيزي نشده -

 !آرین: دروغ گفتنتم مثل بقيه کارات افتضاحه

باهاشو نداشتم.خواستم از کنارش رد شم که یهو دستمو اصال حال و حوصله کل کل 

 .گرفت.از شانس نداشته ي من دقيقا جایيو گرفت که درد ميکرد

 :با جيغی که کشيدم دستمو ول کرد و گفت

 چی شد؟ -

از شدت درد خم شده بودمو حتی نفس نميکشيدم. اِي خدا لعنتت کنه ماهان! ببين 

 !چه بالیی سر دست نازنينم آورده

 :ین موشکافانه نگام کردآر

 .آستينتو بزن باال -

 واسه چی؟ -

 .آرین:گفتم بزن باال

 :اخم کردمو گفتم

 نميخوام! چه کار به دست من داري؟ -
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خيلی ناگهانی اومد سمتمو بازومو گرفت و آستينمو زد باال.ساعدم کبودي خيلی 

 .کمرنگی داشت

 :اخماش رفت تو هم و گفت

 دستت چرا اینجوریه؟ -

 ي خدا عجب گيري کردما! خوب تو چی کار داري؟اِ -

بعدم سریع ازش دور شدم.داشتم ميرفتم سمت عمارت که یهو وسط راه خشک 

 :شدم.برگشتم سمت آرینو گفتم

 ببينم نکنه امروز پنجشنبست؟ -

 :آرین نيشخندي زد و گفت

 آره! چيه؟ حوصله تيکه هاي شهره و شيوا رو نداري نه؟ -

من تو بدبختی چيزي کم نذاشتيا! هر پنجشنبه شب این قوم اووف خدا یعنی واسه 

یزید اینجا جمع ميشدن! بخاطر همين از پنجشنبه ها بدم ميومد.باید خودمو براي یه 

جنگ اعصاب دیگه آماده ميکردم.در حاليکه دندونامو رو هم فشار ميدادم و ناخونامو 

به طبقه دوم باال رفتمو کف دستم فشار ميدادم از پله هاي پشتی عمارت که ميخورد 

 .یه راست وارد اتاقم شدم

حالم داشت از خودم بهم ميخورد.سریع لباسامو در آوردمو پریدم تو حموم.بعد از یه 

دوش کوتاه اومدم بيرونو یه جين مشکی با یه بلوز سفيد پوشيدم.بعد از سشوار 

 .کشيدن موهام بر خالف ميل درونيم رفتم پایين

نگاها برگشت سمتم.الحمدوا... همشونم بودن.عمه الدنو  وارد پذیرایی که شدم

شوهرش عمو شهرام، عمو مسعود و زن افاده ایش ثریا! دختراي بی شعورشون شيوا و 
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شهره به اضافه ي نامزد شهره پيمان که نا گفته نماند از هر لحاظ پيمان یه سر و 

 .گردن از شهره باالتر بود

ه کردمو نشستم بغل یلدا.همه مخصوصا آرین با همشون یه سالم عليک سرد و کوتا

که گریه کردنمو دیده بود داشتن مشکوک منو ماهانو خانوم بزرگو نگاه ميکردن.آخه 

 .قيافه هر سه تامون داد ميزد یه اتفاقی افتاده

 :یلدا آروم بغل گوشم گفت

 چی شده؟ -

 !دعوامون شد -

 یلدا:چرا؟

 .بعدا واست ميگم -

ت.ولی خيلی سریع نگاشو ازم گرفت و با صداي گرفته اي نگاه غمگينی بهم انداخ

 :گفت

 !چرا قيافت انقدر داغونه؟ -

 :پوزخند تلخی زدمو چيزي نگفتم.سرشو انداخته بود پایينو اصال نگام نميکرد.گفتم

 چيزي شده یلدا؟ -

 :بازم بدون نگاه کردن گفت

 نه، چطور؟

 ه؟منو خر فرض نکن! چرا همش نگاتو ميدزدي؟ امشب چت -

 :یهو هول کرد و با تته پته گفت
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 .......من؟ نه نه! فقط.....یه کم.......چيزه -

 :حرفشو قطع کردمو گفتم

 !خيلی خوب اصال ولش کن -

چشماشو چند لحظه بست و بعد که باز کرد با ترس خيره موند به یه جا.نگاشو که 

دا.اونقدر بد نگاه دنبال کردم رسيدم به آرشام که با عصبانيت زل زده بود بود به یل

ميکرد که به جاي یلدا من خودمو خيس کردم! وقتی آرشام سنگينی نگامو حس کرد 

چشماشو از رو یلدا برداشتو داد به من.لبخند زورکی و مصنوعی زد و بعدم مثل یلدا 

 سریع سرشو برگردوند. اِي بابا! این دوتا چرا انقدر مشکوکن؟

که کال امشب حالش خوب نبود.واقعا تو این  هر کی داشت با یکی حرف ميزد.یلدا هم

جمع احساس ميکردم موجودي اضافی بيش نيستم! نگامو دوختم به زمينو تو افکار 

خودم غرق شدم.نميدونم چقدر گذشته بود که با سقلمه هاي یلدا به خودم اومدمو 

سوالی بهش نگاه کردم.وقتی به جمع اشاره کرد و من دیدم همشون زل زدن بهم 

 :شدمو گفتمهول 

 چيزي شده؟ -

 :باز شهره قاشق نشسته شد و با پوزخند گفت

 عاشقی نيکی؟ ده بار صدات زدیم.نکنه گوشات مشکل پيدا کرده عزیزم؟ -

 !آغاز جنگ را اعالم ميکنم

 :با خنده ي حرص درآري گفتم

 !هنوز اونی که لياقت عشق منو داشته باشه پيدا نشده عــــزیــــــزم -
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فرو رفته بود.خوبيش این بود که دیگه این دعواهاي زیر پوستی  جمع تو سکوت

 !براشون عادي شده بود

 :این دفعه شيوا دهن گشادشو باز کرد و گفت

 من واقعا نميدونم تو به چيت مينازي که این اَدا اطوارا رو در مياري؟ -

یواش یواش چهرم جدي شد و ابروهام چسبيد به هم.جالب بود کسی جيکش در 

مد.هميشه قبل اینکه کار به دعوا و فحش و فحش کاري بکشه آروممون نميو

 .ميکردن.ولی ایندفعه خبري نبود

 :عين خودش تلخ گفتم

اگه مثل شما هر شب از این پارتی و اون پارتی مست و پاتيل جمعم کنن چيزي  -

 واسه ناز کردنو اَدا اطوار دارم؟

 :ش پرید و گفتشيوا سرخ شد و ساکت موند ولی شهره سریع از جا

 !خفه شو دختره ي هرزه -

 :عمو مسعود رو به شهره گفت

 !بتمرگ سر جات شَر درست نکن -

مشتمو رو دسته مبل فشار ميدادم.از این کلمه نفرت داشتم. اینجوري نميشد باید 

 :جوابشو ميدادم تا خالی شم.گفتم

 من هرزه ام یا تو که شوهر مردمو بر ميزنی؟ -

ي گرد شده زل زد بهم.شهره ام داشت جلز ولز ميکرد. چه حالی یهو پيمان با چشما

 .ميداد وقتی پته هاشو ميریختم رو آب

 :خانوم بزرگ داد زد
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 !نيــــــــکی -

من نميدونم تقصير بناي من بود که دیوارمو انقدر کوتاه ساخت یا تقصير بقيست که از 

 !این دیوار کوتاه سوء استفاده ميکنن

 :گفتمرو به خانوم بزرگ 

 مگه دروغ ميگم؟ -

 :زنمو ثریا

 !خجالت بکش نيکی -

هه! من باید خجالت بکشم یا این دوتا عفریطه؟ همشون خوب ميدونستن منظورم 

چيه. پيمان اول نامزد یکی از دوستاي صميمی شهره بود ولی نميدونم چی کار کرد 

هره خودشو به که ميونه پيمان و نامزد سابقش بهم خورد و جدا شدن! بعد از اونم ش

زور انداخت به پيمان.آخرم دوست شهره واسه اینکه تالفی کنه همه جا جار زد که 

 !بهم خوردن نامزدیش تقصير شهرست و از اولشم چشمش دنبال پيمان بوده

دیگه کسی بحثو کش نداد.بعد از نيم ساعت همه به حالت عادي برگشتن ولی من 

 .هنوز تو هم بودم

 :و گفتهمون موقع زینت اومد 

 !شام آمادست بفرمایيد -

همه بلند شدنو راه افتادن سمت ميزي که روش غذاهاي رنگ و وارنگ چيده شده 

بود.اصال نفهميدم چی خوردم چون همش نگاه هاي خصمانه اي رو روخودم احساس 

 .ميکردم که صد در صد متعلق به شيوا و شهره بود
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من نفس راحتی از دستشون  بعد از کوفت کردن غذا و چایی رفع زحمت کردن و

  !کشيدم.واقعا انرژي بی نهایتی رو در راه حرص خوردن از دست اینا تلف ميکردم

عد از رفتنشون با خوشحالی راه افتادم سمت اتاقم.وقتی خواستم درو ببندم ماهان 

نذاشت و اومد تو.جلوي لبخندیو که داشت ميومد رو لبمو گرفتمو به جاش اخم 

نشستم رو تختم و مثال مشغول مطالعه ي کتابم شدم.اونم اومد  کردم.بی توجه بهش

نشست رو صندلی ميز آرایشمو زل زد بهم.هميشه از اینکه یکی اینجوري بدون حرف 

نگام کنه بدم ميومد.سعی کردم اهميتی ندم ولی وقتی چند دقيقه گذشتو ماهان 

 .بدون هيچ تغييري همونجوري مثل مجسمه نگام کرد کالفه شدم

 :پرویی بهش گفتم با

 !خيلی خوب! قبول کردم -

چشماي آبی رنگشو گرد کرد.ووي! وقتی چشماشو اینجوري ميکرد مو به تن آدم 

راست ميشد! کافيه براي خواستگاري از یه دختر چشماشو این مدلی کنه.بی 

 !بروبرگرد بــــــــله رو ميده

 ماهان:چيو قبول ميکنی؟

 :گفتم لبخند فوق العاده مسخره اي زدمو

 !عذرخواهيتو -

 :خيلی خونسرد یه پاشو انداخت رو اون پاشو گفت

 کسی عذرخواهی کرد؟ -

 :با حرص کتابو کوبيدم زمينو گفتم

 !عذرخواهی نکردنت نشون دهنده ي شعور کمته -
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 :اخم کرد و گفت

هوي! باز داري تند ميریا.اگرم ميخواستم عذرخواهی کنم با این طرز رفتارت  -

 ................عمرا

یهو حرفشو قطع کرد و زل زد به دستم.رد نگاشو که دنبال کردم رسيدم بجاي 

 کبودي.اوه اوه! چرا انقدر سياه شده بود؟

 :از جاش پرید و گفت

 این......این جاي دست منه؟ -

نخير جاي دست عممه! فکر کنم یادش رفته چجوري داشت دستمو له ميکرد.با 

 :عصبانيت زل زدم بهش و گفتم

 بعله! جاي دست شماست.نکنه فکر کردي خود به خود کبود شده؟ -

 .اومد جلو و دست گذاشت رو کبودي.بازم از اون جيغ خوشگال کشيدم که ترسيد

 :با تعجب گفت

 یعنی انقدر درد داره؟ -

 :در حاليکه قيافم رفته بود تو هم گفتم

 .آره -

ی ميکنه.ولی در کمال چهرش شرمنده شد.گفتم االن یه معذرت خواهی درست حساب

 :تعجب گفت

 .........با اینکه خيلی سخته از کسی مثل تو عذرخواهی کنم ولی خوب -

 :زل زد تو چشمامو خيلی ریلکس و بی تفاوت ادامه داد
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 !ببخشيد -

 :چقدر سرد! با صداي نسبتا بلندي گفتم

 !مـــاهــــان -

 :شونشو انداخت باال و با خنده زل زد بهم.گفت

باید کالتو بندازي باال که بهت گفتم ببخشيد! من هيچوقت چنين کاري تازه  -

 !نميکنم

 :ایندفعه تقریبا جيغ زدم

 !مــــــــــاهـــــــــــا ن -

ماهان:درد! انقدر جيغ جيغ نکن سرم رفت! االن واست یه مسکن ميارم بخوري دردت 

 !خوب ميشه.کبودیشم فداي سرم

 :گفتم واي خدا! این دیگه کی بود؟ آروم

 .خودم مسکن دارم -

 .ماهان:مال من قوي تره

بعد اینکه قرصو داد خوردم با گفتن شب بخير رفت بيرون.یعنی من حال این بچه پرو 

 !رو نگيرم اسمم نيکی نيست! حقا که برادر زادشم به خودش کشيده.واال

چشمامو بستمو سعی کردم بخوابم ولی خوابم نميبرد.یکی دو ساعت همينجور سر 

ام وول خوردم ولی فایده نداشت! آخرم کالفه نشستم سرجامو به در و دیوار نگاه ج

کردم.ساعت سه نصفه شب بود که دیگه حوصلم سر رفت و تصميم گرفتم برم یه 

دوري تو حياط بزنم.با اینکه هوا سرد بود ولی کيف ميداد.پالتومو تنم کردمو از 

اه رفتم تا اینکه خسته ساختمون زدم بيرون.یه نيم ساعتی واسه خودم ر



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

70 

 

شدم.نشستم رو تاپ دو نفره ي گوشه ي باغ.پاهامو تو شکمم جمع کردمو چونمو 

 .گذاشتم روشون

همينجور زل زده بودم به نا کجا آباد که ناخودآگاه فکر رفت سمت آرین! یه دفعه 

 "چرا باید به اون فکر کنم؟"سيخ نشستم سرجامو با خودم گفتم

تم.خيلی ناگهانی دلتنگش شده بودم.یه دونه خوابوندم تو جوابی براي سوالم نداش

 :سرمو گفتم

 !ميدونستم آخر خل ميشی نيکی -

همينجور درگير بودمو با خودم حرف ميزدم که یهو با شنيدن صداي بابا حسين که 

انگار داشت با یکی سالم عليک ميکرد از جام بلند شدم.نصفه شبی با کی داشت 

ه همون سمتی که صدا ميومد.داشت با یه مرد قد بلند چهار حرف ميزد؟ راه افتادم ب

شونه که پشتش سمت من بود و چهرشو نميدیدم صحبت ميکرد.یه چمدونم بغل 

 مرده بود.یعنی کيه؟ اینجا چيکار ميکنه؟

 .بابا حسين:الاقل یه خبر ميدادي ميومدیم دنبالت بابا جان

اون مرد شوکه وایساد سر همون لحظه زینت از خونشون اومد بيرونو با دیدن 

 :جاش.بعدم با بهت گفت

 خودتی آقا مهران؟ -

 با شنيدن اسم مهران حس کردم قلبم از تپش افتاد! مـــــــــهران؟! اینجا؟

 .از دور بهشون نگام ميکردم.جایی وایساده بودم که منو نميدیدن

 !مهران:بَه! سالم زینت خانوم.آره خودمم.چيه پير شدم نه؟
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دش بود.چشمامو بستمو دستمو گذاشتم رو قلبم که دوباره بکار افتاده واي خدا خو

بود و داشت به شدت ميزد.واي چقدر دلم ميخواست بپررم بغلشو بگم 

 !دَدیييييی.........کجا بودیيييی؟

یهو خندم گرفت! همونجور که بی صدا و ریز ریز ميخندیدم گریه هم 

 !ميکردم.نميدونستم چمه.خوشحالم یا ناراحت

 !مهران:شما برین تو هوا سرده سرما ميخورین

 .زینت:آقا حداقل بذار تا اتاقت راهنمایيت کنم

 :خندید و گفت

 .هنوز اتاقمو یادم نرفته! نگران نباشيد -

 ..........زینت:آخه

 :مهران پرید وسط حرفشو گفت

ن بخدا الزم نيست بياین.یه وقت بقيه ام بيدار ميشن.نميخوام نصفه شبی زابراشو -

 !کنم. هنوز کسی نميدونه من اومدم ایران.حاالم شرمنده بيدارتون کردم

 :بابا حسين رو بهش گفت

دشمنت شرمنده پسرم.هر جور راحتی.برو تو که هم هوا سرده هم خسته اي.برو تا  -

 .فردا استراحت کن هر چيم الزم داشتی بهم بگو

د اینکه رفت تو منم آروم مهرانم بعد از تشکر با چمدونش راه افتاد سمت عمارت.بع

 .پشت سرش رفتم تو و دویيدم سمت اتاقم

واي خدایا چجوري ميخواستم باهاش روبرو بشم؟ عادي؟ یا اینکه باید از بی معرفتيش 

گله ميکردم؟ هه! اونم چقدر واسش مهمه! اگه مهم بود که ولم نميکرد. آخرین بار دو 
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ببينمش.رفتم خونه ي عمه الدن تا  سه سال پيش اومد فکر کنم ولی من زیاد نتونستم

 باهاش روبرو نشم.یعنی چی ميشد؟

 !حس ميکردم دیگه خوابم گرفته.با فکر و خيال به پدر تازه از راه رسيده خوابم برد

*** 

 دست و پام ميلرزید.چی کار کنم حاال؟

 :رفتم جلوي آیينه و گفتم

دم عين یه دختر پس کو اون همه اعتماد به نفست؟ اول یه نفس عميق بکش بع -

 !خوب ولی بيخيال برو پایين خيلی عادي سالم کن بعدشم بشين صبحونتو کوفت کن

 :محکم ادامه دادم

 !آره همينه! آورین -

 :چند لحظه به خودم زل زدم.یه دفعه بادم خالی شد و با لب و لوچه ي آویزون ناليدم

 !نميتونم -

 :یينه غریدمبا حرص کوبوندم تو پيشونيم که آخم در اومد.تو آ

 !وحشی -

 .خودمم به خودم فحش ميدادم.اي خدا یه عقل درست حسابی بهم بده

وسط سر درگمی من در اتاقم باز شد و زینت اومد تو.سالمی کردمو ساکت زل زدم 

 :بهش.زینت بعد اینکه جوابمو داد گفت

 تو که بيداري چرا نمياي پایين؟ -

 :با استرس گفتم
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 .رار ندارمنميتونم زینت! آروم و ق -

زینت:براي چی دختر خوب؟ باباته،خواستگار نيست اینجوري هول کردي که! درسته 

 !که قضيه شما یه کم فرق داره ولی سعی کن خونسرد باشی عزیزم

 :لبخندي زدمو گفتم

 .هر چی که شما بگی.بریم -

کارو  از اتاق اومدم بيرونو راه افتادم سمت پله ها.آروم آروم ميومدم پایين.عمدا این

 ميکردم.دلم ميخواست پام به آشپزخونه نرسه.چی ميشد االن خونه نباشه؟

 "دِ آخه احمق جون اون تازه چند ساعته رسيده کجا ميخواد بره؟"

هر چقدر به آشپزخونه نزدیک تر ميشدم ضربان قلبم تند تر ميشد.وقتی رسيدم 

نمو قورت دادمو دیدم ماهانو خان داششو خانوم بزرگ دارن صبحونه ميخورن.آب ده

 :گفتم

 !سالم.صبح بخير -

ماهانو در کمال تعجب خانوم بزرگ جوابمو به گرمی دادن ولی اون فقط بر و بر نگام 

کرد.سرمو انداختم زیر و در حاليکه هنوز تو شک جواب دادن خانوم بزرگ بودم 

ی نشستم بغل ماهان.مهرانم بدون اینکه حرفی بزنه به صبحونه خوردنش ادامه داد.ب

تــــربيــــت! خدایا تو بگو من چی کار کنم.حاال که خانوم بزرگ زده به سرشو 

داره مالیمت نشون ميده پسرش ذوقمو ترکوند! اصال انگار این یارو عاطفه نداره.انگار 

 !نه انگار من بچشم.نا سالمتی پوزده ساله منو ندیده.چرا انقدر یخه؟ لعنت

تم.دور و بر چهل داشت.موهاي اطراف شقيش یه جوون تر از اونی بود که انتظار داش

کم سفيد شده بود.ته ریشم داشت که خيلی به صورتش ميومد.خدایيش با اینکه 

 ..............سنش پایين نبود ولی جذاب بود.الهی قربو
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تو دلم سر خودم داد زدم که انقدر احمق و احساساتيم.اون اصال منو محل نميده 

 .قش ميرماونوقت من دارم قربون صد

یه دفعه دیدم اشاره ي نامحسوسی به ماهان کرد و بعدم از جاش بلند شد.رو به خانوم 

اي گفت و رفت.یه چی حدود پنج دقيقه بعد ماهانم پشت سرش "با اجازه"بزرگ 

بلند شد.شاخکام داشت بکار ميفتاد.فکر کنم یه چيزي شده.ولی چی؟ اصال مهران 

 شاره چی بود؟واسه چی اومده ایران؟ معنی اون ا

همونجور که داشتم ميخوردمو فکر ميکردم صداي خانوم بزرگ باعث شد رشته ي 

 !افکارم پاره بشه و دهنم از حرکت وایسه

 !خانوم بزرگ:هر وقت خوردي بيا اتاقم کارت دارم

با همون دهن پر و چشماي گرد شده یه نگاه به اطراف انداختمو وقتی دیدم کسی غير 

 :اونجا نيست پرسيدم از منو خانوم بزرگ

 با منين؟ -

خانوم بزرگ:اوال با دهن پر حرف نزن.دوما به نظرت کس دیگه اي اینجا هست؟ یا 

 اینکه فرض کردي دارم با دیوار حرف ميزنم؟

 .نه آخه........هيچی هيچی.االن ميام -

سرشو تکون داد و رفت.قند داشت تو دلم آب ميشد بشکه بشکه! اولين بار بود که 

اتفاق ميفتاد.از ذوقم چایی پرید تو گلومو شروع کردم به سرفه کردن.همون این 

لحظه زینت اومد تو آشپزخونه و وقتی دید در آستانه خفه شدنم دویيد سمتمو با 

 .تموم قدرت کوبيد پشتم.یا امام زمان! دستش عين گرز رستم ميمونه
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فرود اومد رو گردن  هنوز جاي اولين ضربش از سوزش نيفتاده بود که دومی محکم تر

بيچارم.از اونجایی که بنده یه کمی شل و وارفتم سرم خيلی شيک و مجلسی فرو 

 !رفت تو کاسه مربا

 !زینت: اِوا خاک به سرم

در حاليکه داشت به صورت مربایی من ميخندید بردم سمت شير آبو شروع کرد به 

 .شستن صورتم

 .زینت:ببخشيد مادر از ترسم محکم زدم

 !بعععله -

 :زینت با سعی در کنترل خندش گفت

 درد ميکنه؟ -

 !نعععه -

 :زینت با تعجب گفت

 حالت خوبه؟ -

 ...بعع -

 :یهو حرفمو قطع کردمو با هيجان گفتم

 !واي زینت نميدونی چی شد -

 :اونم با کنجکاوي گفت

 چی شده؟ -

 !خانوم بزرگ بهم گفت بيا اتاقم کارت دارم -
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 زینت:خوب؟

 !هيچی دیگه همين -

 .یه چند لحظه بهم نگاه کرد و چيزي نگفت.فکر کنم زینتم پی برد دارم دیوونه ميشم

 !اصال ولش کن من رفتم.باباي -

سریع از جام پریدمو دویيدم سمت اتاق خانوم بزرگ که همين طبقه اول بود.بخاطر پا 

 دردش نميتونست پله ها رو بره باال.وقتی رسيدم به در اتاقش اول چند تا نفس عميق

کشيدمو بعدم چند تا ضربه به در زدم.با صداي بفرمایيدش رفتم تو.ایول! چه اتاق 

باحالی! وسایالي اتاقش شامل یه کتابخونه ي بزرگ، یه کمد، آیينه قدي و یه تخت 

خوشگل و سلطنتی ميشد.یه دیوارش تماما پنجره بود و منظره ي باغ رو به نمایش 

 .گذاشته بود

یه کتابم دستش بود.نزدیکش که شدم به صندلی بغلش  خودش رو تخت نشسته بود و

 :اشاره کرد و گفت

 .بشين -

 :نشستمو سوالی نگاش کردم.کتابشو داد دستمو گفت

 !بخون -

 .وااا! یعنی چی؟ کارش این بود؟ یه نگاه به کتاب انداختم.حافظ بود

 :خودش رو تخت دراز کشيد و چشماشو بست.وقتی دید نميخونم گفت

 روع کنی؟نميخواي ش -

شونه اي باال انداختمو شروع کردم به خوندم.هميشه از صدام خوشم ميومد.بچه ها 

 .ميگفتن استعداد خوانندگيو دارم
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 :نميدونم چقدر گذشته بود که گفت

 .کافيه -

کتابو بستمو نگاش کردم.چقدر غمگين شده بود.آهی کشيد و در حاليکه زل زده بود 

 :تو چشمام گفت

 !مادرته صداتم عين صداي -

چــــه عجـــــب!!! باالخره یکی یه چيزي از ننه ي ما گفت.دیگه داشتم شک 

 ميکردم اصال مادري دارم آیا؟

 :وقتی نگاه متعجبمو دید ادامه داد

اونم همين قدر خوش صدا بود.همين قدر شر و شيطون.کسی از دست شيطنتاش در  -

ميکرد.دقيقا مثل تو ميرفت تو امان نبود.ولی واي به حال موقعی که چيزي ناراحتش 

 !خودش

دیگه چشمام گرد تر از این نميشد.اینا رو از کجا ميدونه؟ یعنی انقدر ساره رو 

ميشناخته؟ دیدم حالش هی داره بد تر ميشه.رنگش شده بود عين گچ دیوار.دستشو 

 :گذاشت رو قلبشو با نفس نفس گفت

 .قر......قرصامو......از کشو......ب......بده -

 :ریع و با ترس قرصاشو در آوردمو تند تند گفتمس

 کدومو بدم؟ -

 .گفت: زر...زرده

 :سریع یه دونه درآوردمو گذاشتم تو دهنش.چند دقيقه که گذشت بهتر شد.گفتم

 االن حالتون خوبه؟ -
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 :سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد و گفت

 .ميتونی بري -

نو جایز ندونستم.آروم بلند شدمو دلم ميخواست بيشتر از ساره بگه ولی دیگه موند

 .اومدم بيرون.یه جوري ازش حرف ميزد انگار بزرگش کرده

 :شونه اي باال انداختمو زمزمه کردم

 !کسی چميدونه، شاید واقعا بزرگش کرده -

وقتی رفتم باال و داشتم از بغل اتاق ماهان رد ميشدم صداي بحث مهران و ماهان 

سبونم به در.اهل فال گوش وایسادن نبودم ولی باعث شد سرجام وایسمو گوشمو بچ

 .اون لحظه فوضوليم بدجور گل کرده بود

 !مهران:من نميذارم با زندگيش بازي کنيد

 :صداي کالفه ماهان بلند شد

انقدر منو با اونا جمع نبند! من خودمم مخالفم.ولی چاره اي نيست.مجبورن! ميدونی  -

 شه؟هر روز چقدر آدم به دست اونا نابود مي

مهران: هرچی! من نميذارم.راهاي دیگه ایم واسه گير انداختنشون هست.اصال تو چرا 

 زود تر بهم نگفتی؟

ماهان: اي واي! به پير به پيغمبر من خودمم تازه فهميدم.هيچی دست من نيست چرا 

 !نميفهمی؟ این چيزا رو باید به مسعود بگی

 .........مهران:مسعود که

  .يا پایين یلدا اومدهزینت:نـــــيکی جان؟ ب
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یعنی اون لحظه دلم ميخواست مخ یلدا رو دیوار پخش کنم که انقدر بی موقع 

 !اومد.اَهههه

به اجبار رفتم پایين ولی با ذهنی مشغول.هيچی از حرفاشون نفهميدم.اصال داشتن در 

مورد چی حرف ميزدن؟ با زندگی کی داشت بازي ميشد؟ مهم تر از همه اینکه این 

 ع ربطی به من داشت یا نه؟موضو

چشمم خورد به یلدا رو که نشسته بود رو مبل و زل زده بود به روبروش.معلوم نبود 

فکرش درگير چيه.به یاد اون موقع ها که سر به سرش ميذاشتم خيلی یهویی پریدم 

جلوش و یه جيغ بنفش کشيدم.با این کارم از جاش پرید و دستشو گذاشت رو 

 :يدقلبش.زمزمه وار نال

یعنی من یه روزم از عمرم مونده باشه تالفی همه ي این مسخره بازیاتو سرت در  -

 !ميارم

 !آدم این حرفا نيستی -

 !یلدا:برا اینکه فرشتم

 !زرشک -

همون موقع زینت با یه سينی چایی اومد و به جفتمون تعارف کرد.وقتی چایيو 

 :ميخورد پرسيد برداشتيمو تشکر کردیم زینت رفت.یلدا همونجور که داشت

 چه خبر؟ -

 !خبر خاصی که نيست ولی........چرا یه خبري هست -

 یلدا:چی؟
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 !دایی جونت برگشته ایران -

یه دفعه یلدا چایی پرید تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن.خيلی ریلکس پامو 

 :انداختم رو پاي دیگمو گفتم

 !خفه نشی حاال -

 :با چهره اي سرخ و بهت زده گفت

 !غ ميگیدرو -

 !مرگ تو-

 یلدا:کی اومد؟

 .دیشب.ما هم خبر نداشتيم -

 :لبخندي نشست رو لبشو گفت

 !چه باحال -

 !اصال باحال نيست.نيومده بدجور چزوندم -

 .یلدا:پاشو بریم تو باغ واسم تعریف کن

موافقتمو اعالم کردمو با هم رفتيم تو باغو شروع کردیم به قدم زدن.در همون حال 

سش تعریف کردم.بعد از تموم شدن صحبتام چند دقيقه اي سکوت همه چيزو وا

 :کرد.باز قيافش رفته بود تو هم.خيلی بی مقدمه پرسيد

 راستی ميخواي چی کار کنی؟ -

 چيو؟ -

 :آروم گفت
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 .همون قضيه رو -

منظورشو فهميدم.اون حس سرخوشيو که از صبح داشتمو دليلشو نميدونستم پرید و 

ه بودن گریبانمو گرفت.براي چند ساعت همه چيز یادم به جاش همون حس افسرد

 .رفته بود ولی یلدا باز به یادم آورد که چه بالیی سرم اومده

 :لحنم کمی ناراحت و عصبی شد

 نميدونم.چی کار ميتونم بکنم؟ -

 :کمی من من کرد و گفت

تاد اگه بخواي ببين نيکی.......راستش خوب.........چجوري بگم....... با این اتفاقی که اف -

در آینده ازدواج کنی به مشکل ميخوري.خودت بهتر ميدونی کمتر کسی پيدا ميشه 

که بتونه با همچين چيزي کنار بياد.تو ميتونی عمل کنی.با یه عمل همه چی درست 

 ميشه.موافقی؟

حرافشو از سر دلسوزي ميزد ولی نميدونم چرا بهم برخورد! انقدر ناراحت شدم که باز 

 .و گرفت.سرمو گرفتم باال تا اشکی که تو چشمام جمع شده بود نریزهبغض گلوم

 یلدا:نيکی؟

 هوم؟ -

 یلدا:ناراحت شدي؟

 :لبخند تلخی زدمو گفتم

 .نه -

 :یلدا خواست چيزي بگه که دستمو آوردم باال و گفتم
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ببين یلدا اوال من هيچوقت ازدواج نميکنم چون ميدونم آدم ازدواج نيستم.دوما  -

 استم عمل کنم.پولم کجا بود؟فرض کن خو

 .یلدا:اون که مشکلی نداره.منو آرشام بهت کمک ميکنيم

 :چيزي نگفتمو سرمو انداختم پایين.اومد جلو و بغلم کرد.با بغض گفت

 ...........نيکی هيچوقت یادت نره خيلی دوست دارم! اگر........اگر -

 .ازم جدا شد و چند تا نفس عميق کشيد تا بغضشو قورت بده

 اگر چی؟ -

 !یلدا:هيچی ولش کن

 !بعدم دویيد سمت عمارت.چرا همچين کرد؟ چش شد یه دفعه؟ پوفففف

 :رو به آسمون گفتم

خداوندا........من چه گناهی به درگاهت کردم که این فک و فاميل خل و چلو  -

 گذاشتی تو دامنم؟

*** 

گشتامو گذاشتم کالفه و عصبی پامو ميکوبيدم رو زمين.سرم داشت منفجر ميشد.ان

رو شقيقه هامو یه کمی ماساژشون دادم بلکه آروم سرم آروم شه.حس ميکردم دارن 

 !نر ق  صرو مخم مي

 خانوم کریمی:صولت؟

 :بلند شدمو گفتم

 بله؟ -
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 .کریمی:برو تو اتاق خانوم مهدوي

 :نفسمو محکم فرستادم بيرونو گفتم

 !چشم -

 .تقه اي به در زدمو وارد شدم

 .سالم خانوم -

 :پشت عينک نگاهی بهم انداختو گفت از

 .سالم،بشين -

نشستم رو صندلی روبروش.ميدونستم ميخواد درباره چی باهام حرف بزنه.بخاطر 

 :همين وقتی شروع کرد زیاد تعجب نکردم

 این چه وضعيه صولت؟ نمراتت چرا انقدر اومده پایين؟ -

 بگم؟چشمامو بستم و لبمو گاز گرفتم.آخ خدا من االن به این چی 

مهدوي:تو یکی از بهترین دانش آموزاي مدرسه بودي.همه به نمره هات غبطه 

 ميخوردن.واسه چی انقدر افت کردي؟

جوابی نداشتم بهش بدم بخاطر همين سکوت کردم.بلند شد و اومد نزدیکم 

 :نشست.ادامه داد

 حرفی نداري بزنی؟ -

 :با صدایی که به زور از گلوم بلند شد گفتم

صت بدین جبران ميکنم.فقط یه خواهشی داشتم......فعال به خانوادم یکم بهم فر -

 .چيزي نگين خانوم مهدوي
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 :کمی نگام کرد و گفت

رو حرفت حساب ميکنم.ولی صولت،اگه این وضع ادامه پيدا کنه مجبور ميشم با  -

 .عموت یا مادربزرگت صحبت کنم

عد از اینکه خوب یه کمی نصيحت کرد و حرف زد منم با بی حوصلگی گوش دادم.ب

فکشو جنبوند بهم اجازه ي مرخص شدن داد.از خدا خواسته زود از دفترش زدم 

بيرون.آبروریزي بدتر از این؟ لعنت به شانس گند من.اي کاش امروز یلدا بود ولی 

 .چون حالش بد بود نتونست بياد

 :داشتم ميرفتم سمت کالس که یه دفعه آرین جلوم سبز شد و گفت

 .صبر کن من ميرسونمت.امروز کسی نميتونه بياد دنبالتتعطيل شدي  -

 ........پس آرشام -

 :نذاشت حرفم تموم شه و گفت

 .امروز کالس داشت -

 ........عجــــب! مطمئن بودم آرشام هيچ روزي این ساعت کالس نداره اما

 "!مشکوکه"حس شيشمم یکمی وول خورد و گفت

اي حالش بد شده؟ آرشامم که این موقع  آخه یلدا دیروز خوب بود چی شده یه دفعه

 .هميشه وقتش آزاد بود

 .با تکون دست آرین جلو چشمام از فکر اومدم بيرون

 آرین:کجایی؟

 همين جا.ماشينتو کجا پارک کردي؟ -
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 .خيابون پشتيه مدرسه -

 !باشه.فعال -

راه افتادم سمت کالسم.اونروز به هر چيزي فکر کردم غير درس.همش ذهنم درگير 

 .ود.اتفاقاتی که تو این چند روز افتاده بود زندگيمو بهم ریخته بودب

با خوردن زنگ کيفمو برداشتمو از مدرسه زدم بيرون.آخی! دیگه حوصله ي جو 

مدرسه رو نداشتم.یادش بخير یه موقعی مدرسه بهترین لحظاتو واسم رقم ميزد ولی 

 .......حاال

ر شدم راه افتاد.یه جوري بودم.همش آرین تو ماشينش منتظر نشسته بود.وقتی سوا

با دسته ي کيفم ور ميرفتم.نميدونم چرا ولی حس ميکردم معذبم.نه من چيزي 

 .ميگفتم نه اون.همين سکوت داشت حالمو بدتر ميکرد

سرم پایين بود و مشغول فکر کردن بودم که حس کردم ماشين وایساد.متعجب سرمو 

 :کرده.سرمو برگردوندم سمتشو پرسيدم آوردم باال که دیدم گوشه ي خيابون پارک

 چيزي شده؟ -

 :جدي خيره شد بهم و گفت

 چته؟ -

 هان؟ -

آرین:درسته قبال با تخس بازیات بدجور رو اعصابم یورتمه ميرفتی ولی بازم اون نيکی 

 !و به اینی که االنم بغلمه ترجيح ميدم
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یهم دست داد قلبم داشت تو دهنم ميزد.واي چی داشت ميگفت این؟ یه حس خاصی 

از حرفش.قشنگ ميتونستم حس کنم صورتم از هيجان سرخ شده.گرچه حرف 

 !خاصی نزد ولی نميدونم چرا همچين شدم

 :پوزخندي زد و ادامه داد

بيا! اون نيکی که من ميشناختم االن باید با جفتک ميومد تو صورتم نه اینکه سرخ  -

 !و سفيد شه

 :از ضایع بازي در بيارم غریدملبامو از حرص بهم فشردمو قبل اینکه ب

 !فقط برو خونه همين -

چند لحظه اي زل زد بهمو چيزي نگفت.بدون توجه به نگاش چشمامو دوختم به 

بيرون.نفسشو فوت کرد و راه افتاد.وقتی رسيدیم با یه تشکر خشک و خالی پياده 

 !شدمو در ماشينشو تقریبا کوبيدم به هم تا دلم خنک شه

باز شدن در رفتم تو.مهران و ماهان شال و کاله کرده بودنو داشتن  زنگو زدمو بعد از

ميرفتن بيرون.سالمی کردم که فقط ماهان جواب داد.از دست این کم محلياي مهران 

 .بی نهایت حرص ميخوردم

 :بلند و جوري که بشنوه گفتم

 یادمه وقتی ابتدایی بودم هر وقت انشامون درباره ي پدر مادر بود برگم سفيد -

 !ميوند. بس که حضورشون تو زندگيم پر رنگ بود من ميموندم چی بنویسم

جفتشون خشک شدن.مهران که پشتش بهم بود با قياقه اي عصبانی برگشت و 

 .همچين خيز برداشت سمتم که جيغی کشيدمو پشت ماهان قایم شدم

 :زیر لب غرید
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 !گستاخ -

 :بازم کم نيوردمو گفتم

 !بيتم کنن بایدم گستاخ باشموقتی پدر مادري نداشتم تر -

اومد ماهان و کنار زد و دستشو بلند کرد بزنه که با صداي بلند ماهان انداختش 

 :پایين

 !مهـــــران -

 :مهران برگشت سمتشو نگاش کرد.گفت

 چيه؟ -

 ماهان:این کارا یعنی چی؟

 :با عصبانيت گفت

 اي؟باباشم دوست دارم هر کاري خواستم باهاش بکنم تو چه کاره  -

 :ماهان پوزخندي زد و گفت

همون موقعی که گذاشتی رفتی و ککتم نگزید این بچه تکليفش چی ميشه باید  -

 !یادت ميومد بــــابــــاشی

از اونجایی که حرف حساب جواب نداره مهران چيزي نگفت و با خشم رفت سمت 

 .ماشين ماهان

 :ماهان رو بهم گفت

 .برو تو.فقط بلدي شر درست کنی -

 .ازم دفاع کرده بود چيزي بهش نگفتمو عين دختر خوب به حرفش گوش کردم چون
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***  

 .تو رو خدا بگو دیگه -

 :کالفه نگاهشو از پرونده ي جلوش گرفت و گفت

واي نيکی دیوونم کردي.چند بار بگم؟ یه مشکلی واسه شرکت پيش اومده بود  -

 .بخاطر همين برگشت

ه شرکت پيش اومده.مگه هر دفعه مهران تو این چند سال یه عالمه مشکل واس -

 زندگيشو ول کرده اومده اینجا؟

 .ماهان:این دفعه حاد تر بود

 !منم که گوشام دراز -

 ماهان:شک داشتی؟

 !خيلی بی ادبيا! تا نگی چرا اومده ایران ولت نميکنيم.زود تند سریع، بگو -

 :از جاش بلند شد و اومد سمتم.با جيغ گفتم

 .ا بيرون نميرمبخدا من از اینج -

خيلی راحت از جا بلندم کرد و از اتاقش انداخت بيرون بعدم در و بست.با مشت 

 :کوبيدم به در و بلند گفتم

 !باالخره من از کاراي شما سر در ميارم.حاال ببين عمــــــو جــــــــون -

برگشتم برم که چشمم خورد به مهران.رو مبل نشسته بود و با لبخند به حرکات من 

نگاه ميکرد.ولی همين که برگشتم سمتش لبخندشو خورد و به جاش اخم کرد.تو دلم 

 "!هه هه! مچتو گرفتم"بهش خندیدمو گفتم
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مثل خودش اخم کردمو رفتم سمت پاتوق هميشگيم یعنی اتاقم! ميخواستم به حرفی 

که به خانوم مهدوي زدم عمل کنم.دیگه خيلی داشتم گند ميزدم.گرچه این اواخر 

دل و دماغ درس خوندن نداشتم ولی چاره اي نبود.امکان داشت به ماهان حرفی اصال 

 !بزنه اونوقت خر بيار و باقالی بار کن

وسط درس خوندن هی فکرم ميرفت سمت مهران.آخرم نفهميدم چرا اومده 

ایران.خيلی مشکوک بودن.معموال آدم کنجکاوي نبودم ولی نميدونم چرا انقدر دلم 

 .وضوع سر در بيارمميخواست از این م

یه نگاه به کتاب جلوم انداختم که هيچی ازش نفهميده بودم.یه روزي وقتی یه دور به 

این مطالب نگاه ميکردم فول ميشدم ولی االن همه چيز زمين تا آسمون فرق 

کرده.کتابو بستمو رفتم وضو گرفتم.جانمازمو پهن کردمو چادرمم انداختم سرم و 

ري بود وقتی نماز ميخوندم همه چيز از یادم شروع کردم.نميدونم چه س

ميرفت.آرامشی ميگرفتم که شاید هيچ چی تو این دنيا نميتونست این آرامشو بهم 

 .بده

بعد از نماز طبق معمول شروع کردم به دعا و التماس که شاید از این وضع نجات پيدا 

 !کنم ولی چجوریشو نميدونستم

*** 

 !دروغـــــــــــه

 :ب خودمو دادمباز خودم جوا

اگه دروغه پس چرا هی بهش فکر ميکنی؟ چرا دلت براش تنگ ميشه؟ چرا جلوش 

سرخ و سفيد ميشی؟ چرا وقتی بهت کم محلی ميکنه دلت ميگيره؟ چرا وقتی به یه 

 "...........دختر دیگه لبخند ميزنه حسودیت ميشه؟ چرا
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 !ـــمــــک کنهاَه چرا و زهرمار! اي خدا دارم دیوونه ميشم! یکی بهم کـ

 !خودم بهتر ميدونستم ته همه ي اینا به یه چيز ميرسيم.واژه ي مسخره ي عشق

یه دفعه بلند زدم زیر خنده.منو عشق؟ بابا با من از این شوخيا نکنين.قلب من ضعيفه 

 !طاقت این شوخياي بی مزه رو نداره

؟ یه مقدار نا خود به خود نيشم بسته شد.یعنی واقعا عاشق شدم؟ اونم مــــــــن

 !معقوله

 :رو به آیينه به تصویر خودم گفتم

 !امکان نداره -

چرا نداره؟ قيافم رفت تو هم و لب و لوچم آویزون شد.حاال با عاشق شدن کنار ميایم 

ولی معشوقو چه کنيم؟ آخه کی باورش ميشه من عاشق کسی شده باشم که هميشه 

 ن چه به روز من آوردي؟سایه شو با تير ميزدم؟ خدا خفت کنه آرین ببي

هی! دیشب مهران برگشت آمریکا و من آخر نفهميدم این قضيه مشکوک چيه.ولی تا 

آخرین لحظه که ميخواست بره ناراحت و عصبانی بود.همشم یا با ماهان پچ پچ ميکرد 

یا با گوشی حرف ميزد.دلم واسش تنگ شده بود.یعنی اونم دلش واسه دخترش تنگ 

 !ميشه؟ بعيد ميدونم

دیگه مغزم داشت ميپوکيد از بس فکر کرده بودم.چشمم خورد به تقویم رو ميز 

تحریرم.واي داشت گریم ميگرفت.بازم پنجشنبه! لعنت بر امواتتون! همين دو سه روز 

 ..........پيش همشون اومده بودن واسه دیدن مهران.به زور تحملشون کردم ولی بازم

تو اتاقم.آره اینجوري بهتر بود.ميرفتم که چی تصميم گرفتم اصال نرم پایين و بمونم 

 ميشد؟ ميشستم و نگاهاي تحقيرآميز و تيکه هاي بی دليلشونو به جون ميخریدم؟
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شروع کردم با کتاب و اینترنت و هزار جور کوفت و زهرمار دیگه خودمو سرگرم 

کردن.یکی دو ساعتی گذشت و هوا تاریک شد.همچنان سرم تو لپ تاپ بود که با 

 دن صداي داد از پایين قلبم وایساد.اي واي چی شده؟شني

از جام پریدمو در اتاقمو باز کردم و سریع رفتم بيرون.پله ها رو دو تا یکی کردمو 

رفتم پایين ببينم چه خبره.دیدم همه جمع شدنو با تعجب به چهره ي قرمز و فوق 

 .العاده عصبانی عمو مسعود نگاه ميکنن

 :رو به ماهان داد زد

 .......... س این دختره يپ -

 :چشمش که به من خورد حرفشو قطع کرد.دهنمو باز کردم و گفتم

 ...............سَ -

یه لحظه حس کردم دندونام خرد شد! دستمو گذاشتم رو صورتمو مات و مبهوت زل 

زدم بهش.همه با چشماي گرد شده ما رو نگاه ميکردن یه دفعه عين آتشفشان منفجر 

 :دش چهار ستون بدنمو لرزوندشد و صداي دا

ميدونستم باالخره حرومزادگيتو ثابت ميکنی! از اون مادر هرزه معلومه یکی مثل تو  -

 !بار مياد

 با دهن باز چشماي ناباور نگاش کردم.چی داشت ميگفت؟

 :عمه الدن با اعتراض گفت

 مسعود این حرفا چيه ميزنی؟ -

 :صورتمو گفتبدون توجه به اونا چند تا عکس پرت کرد تو 

 این عکسا چيه؟ تو تو بغل این مرتيکه چه غلطی ميکنی؟ -
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مثل کسایی که کاراشون دست خودشون نيست رو زانوهام نشستمو یکی از عکسا رو 

بلند کردم ولی اي کاش بلند نميکردم! انگار به چشمام اعتماد نداشتم.چند بار باز و 

  !ه زهرشو ریختبستشون کردم ولی..........درست ميدیدم. باالخر

عمو مسعود:اصال کی تضمين ميکنه تو بچه ي مهران باشی؟ از کجا معلوم دختر یکی 

 از همونایی نباشی که مامانت هر شب باهاشون بود؟

 :ماهان با داد گفت

 !داداش -

قلبم ميسوخت.نفس کم آورده بودم.چشمام عکسایی رو که مربوط به بدترین شب 

 :رفاي تلخ تر از زهر عمومو ميشنيدزندگيم ميشد ميدید و گوشام ح

تو واسه صولتا ننگی، ننــــــگ! باید گورتو از این خونواده گم کنی تا بيشتر از  -

 !این بی آبرویی به بار نيوردي

صداي شکستنمو به وضوح شنيدم.شکستن قلبم، غرورم، شخصيتم همه چيزم! همه 

ت پرده ي اشک زل زده چيزم زیر سنگينی حرفاي این مرد له شد.مات شده از پش

بودم به عکسا.شب تولد، اون روزي که منو کشوند کافی شاپ حتی اون لحظه اي که 

تو اون کوچه ي خلوت بغلم کرد! هه! ميدونستم یه نقشه اي داره.نقششم 

 !خــــــوب گرفت

همه داشتن با تعجب و حيرت به اون عکساي شرم انگيز نگاه ميکردن.ماهان وقتی 

اون عکسا با ناباوري سرشو بلند کرد و زل زد بهم.حس خفگی بهم  چشمش افتاد به

دست داد.بغض تو گلوم لحظه به لحظه بزرگتر ميشد و راه نفسمو بسته بود.همه با 

 !نگاهاي مختلف آزارم ميدادن.همه ي اون نگاها یه طرف نگاه آرین یه طرف
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ين باز ميشد تا یه صدامو گم کرده بودمو نميتونستم چيزي بگم.اي کاش اون لحظه زم

جوري خودمو گم و گور کنم.پوزخند رو لباي شهره و شيوا وجودمو آتيش زد.اشکام 

بی محابا ميریخت رو صورتم.اي کاش مجبور نميشدم این خفتو تحمل کنم.همه 

همونجور سر جاشون خشک شده بودن که ناله ي خانوم بزرگ توجه همه رو به اون 

 :سمت جلب کرد

 !قلبم -

اد زمين.همه سمتش هجوم بردن.همونجور که رو زمين نشسته بودم به حلقه بعدم افت

ي جمع شده دور خانوم بزرگ چشم دوختم.دیگه نميتونستم فضاي اونجا رو تحمل 

کنم.یه دفعه از جام بلند شدمو از اونجا زدم بيرون.شروع کردم به 

 .دویيدن.نميدونستم دارم کجا ميرم.فقط ميدویيدمو گریه ميکردم

دونم چقدر دویيدم که حس کردم دیگه نميتونم ادامه بدم.خم شدمو با زانو اومدم نمي

رو زمين.یه دستم کف زمين بود و دست دیگم از شدت کمبود اکسيژن به لباسم 

چنگ ميزد.از شانس بدم تو یه جاي خلوت بودم که پرنده پر نميزد.داشتم خفه 

که صداي ماشينو بعدم صداي ميشدم.اي کاش اسپریم پيشم بود.داشتم جون ميدادم 

 :یه پسره رو شنيدم

 آهــــــــاي خوشگله کمک نميخواي؟ -

 :صداي پسر دیگه اي رو شنيدم که آروم ميگفت

 !رامين ولش کن بيا بریم -

سرمو که چرخوندم سمتشون که با دیدن صورت خيس و کبود شده از بی نفسيم 

 .وحشت کردن

 :یکيشون با نگرانی گفت
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 خوبه؟خانوم حالت  -

 :اونی که راننده بود پياده شد و همونجور که با عجله ميومد سمتم به اون یکی گفت

 !این که بچست -

 .همين که خواست چيز دیگه اي بهم بگه طاقتم تموم شد و از حال رفتم

*** 

چشمامو آروم باز کردم ولی با نوري که ميزدشون دوباره پلکامو بستم.متوجه شدم 

 :مه.صدایی از بغلم شنيدمماسک اکسيژن رو صورت

 اِ بهوش اومدین؟ -

 !قبل اینکه بتونم بهش بگم چراغو خاموش کنه رفت بيرون.اَه تف تو ذاتت

یه کم که گذشت چشمام کم کم به نور عادت کرد و تونستم کامل بازشون کنم.یه نگاه 

ت آماده به اینور اونور کافی بود تا بفهمم بيمارستانم و همه چيز یادم بياد.چشمام داش

ي گریه ميشد که ماهان اومد تو.از دیدنش شوکه شدم.زبونم اومده بود و فقط داشتم 

نگاش ميکردم.بدون اینکه بهم نگاهی بندازه رفت سمت پنجره ي اتاقو زل زد به 

بيرون.اونقدر قيافش داغون بود که ترسيدم یه وقت بالیی سر خانوم بزرگ اومده 

نداشتم.یه چيزي حدود یه ربع گذشت که اومد باشه ولی جرأت اینکه چيزي بگمو 

 :سمتمو سوزن سرمو از دستم کشيد بيرون.بعدم خيلی کوتاه گفت

 .واست لباس آوردم.بپوش پاشو بریم -

خيلی ضعف داشتم و به زور تونستم سرپا وایسم و لباسامو تنم کنم.از اتاق که رفتيم 

 .ه بودبيرون چشمم خورد به همون پسر دیشبيه.همونی که رانند

 :ماهان جلوش وایساد و خيلی گرم و صميمی بهش گفت
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 !واقعا ممنون فرزاد جان لطف کردي -

 :لبخندي زد و بعد از نگاهی به من گفت

 !وظيفه بود -

 :بعدم بهم گفت

 حالتون که خوبه؟ -

 :خيلی سرد گفتم

 .بله ممنون -

ميشناسن.بی  اونقدر حالم خراب بود که اصال توجهی نکردم اینا همدیگرو از کجا

توجه به من مشغول خوش وبش بودن.وقتی دیدن با حالت کالفه و عصبی منتظر تموم 

شدن صحبتاشون هستم باالخره دست برداشتن! ماهان باز خودش راه افتاد و منم 

مثل اردک دنبالش.ماشينشو بيرون از بيمارستان پارک کرده بود.بعد اینکه سوار 

افتاد.دیگه نتونستم تحمل کنمو با صداي لرزونی  شدیم با سرعت تقریبا باالیی راه

 :پرسيدم

 خانوم بزرگ چی شد؟ -

 !ماهان:سکته رو رد کرده

نفس راحتی کشيدم که طوریش نشده.زیر چشمی بهش نگاه کردم.با اخم مشغول 

رانندگی بود.یه لحظه با فکر به اینکه ممکنه ماهان اون عکسا رو باور کرده باشه تنم 

ش داشت اینو ثابت ميکرد.تا رسيدن به مقصد فقط سکوت بود که لرزید.ولی رفتار

 .فضاي سنگين بينمونو پر ميکرد

 :وقتی رسيدیم گفت
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 .تو برو من ميرم بيمارستان -

 پيش خانوم بزرگ؟ -

 :سرشو به نشونه مثبت تکون داد.بدون فکر گفتم

 ميشه منم بيام؟ -

تقریبا غير ممکنه.تند  یهو یادم افتاد وضعيت چجوریه و حضورم ميون اون جمع

 :گفتم

 .خداحافظ -

 .بعدم از ماشين پياده شدمو راه افتادم سمت خونه

***  

قطرات سرد آب رو سر و بدنم ميریخت و باعث ميشد لرز کنم ولی همچنان زل زده 

بودم به آیينه ي روبروم.چشمام شده بود دو تا کاسه ي خون.نميدونم چرا صداش یه 

 .ریز تو سرم زنگ ميزد

 "!تو براي صولتا ننگی، ننــــــــگ"

 "ميدونستم باالخره حرومزادگيتو ثابت ميکنی"

 "تو بغل این مرتيکه چی کار ميکنی؟"

 "باید گورتو از این خونواده گم کنی"

دستمو گرفتم جلو دهنم تا صداي هق هقم نره بيرون.دلم یه فضاي آزاد ميخواست 

ش آبو بستم و حولمو تنم کردم.از واسه ضجه زدن.دیگه نميتونستم تحمل کنم.دو

حموم رفتم بيرون و از تو کمد یه شلوارو پالتو و شال در آوردم.اصال بهشون نگاه 

نکردم ببينم چه شکلی و چه رنگين! فقط ميخواستم برم.سریع تنم کردمو بی سر 
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صدا زدم بيرون.خدا رو شکر کسی نبود.فکر کنم زینتو بابا حسينم رفته بودن 

 .ه آژانس زنگ زدمو یه ماشين واسه بهشت زهرا گرفتمبيمارستان.ب

جلوي در منتظر وایسادم تا ماشين بياد.نميدونم چقدر گذشته بود که باالخره یه 

پراید مشکی رنگ جلوم ترمز کرد.سریع سوار شدم و مقصدمو گفتم.بعدم سرمو به 

بودم  شيشه تکيه دادم و چشمامو بستم.سرم داشت منفجر ميشد.اونقدر گریه کرده

که چشمام باد کرده بود و قرمز قرمز شده بود.راننده ام داشت مشکوک نگام ميکرد 

 .ولی اهميتی ندادم.بذار نگاه کنه

وقتی رسيدیم کرایه رو حساب کردمو پياده شدم.آروم راه افتادم سمت سنگی که 

 .زیرش بابابزرگم خوابيده بود.وقتی فوت شد شيش سالم بود.یه چيزایی ازش یادمه

 .غل قبرش نشستم.اشکام دوباره سر خورد رو گونه هامب

سالم آقا جون.خوبی؟ من که اصال خوب نيستم.اتفاقا خيليم حالم بده.توام دیدي  -

پسرت چه حرفایی بهم زد؟ توام شنيدي؟ آره؟ شنيدي صداي خرد شدنمو؟ نميدونم 

چرا هرچقدر گریه ميکنم بغضم خالی نميشه.همش حس ميکنم دارم خفه 

.چجوري بهشون بگم من اونی که فکر ميکنن نيستم؟ چجوري بهشون ثابت ميشم

کنم اون عکسا دروغه؟ چرا هيچکس منو باور نداره؟ چرا انقدر بدبختم؟ تا کی بکشم؟ 

 .من فقط شونزده سالمه.ولی ببين چجوري شدم.ببين چقدر داغونم

مو سعی کردم صداي بلند گریم اونجا رو برداشته بود.با پشت دست اشکامو پاک کرد

جلوي هق هقمو بگيرم ولی نميشد.همون موقع چشمم خورد به قيافه بهت زده ي 

آرین که از فاصله ي نسبتا دوري داشت منو نگاه ميکرد.همه ميدونستن آرین عاشق 

 .آقاجونه و حداقل هفته اي یه بار مياد سرخاکش

رد و یواش یواش تعجب تو چهرش جاشو به عصبانيت و خشم داد.سریع عقب ک

 :خواست بره که بلند صداش زدم
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 !آریـــن -

وایساد ولی برنگشت.بلند شدمو دویيدم سمتش.جلوشو وایسادمو نگاش کردم.اخمی 

 :کرد و سرشو انداخت پایين.با صداي لرزونی گفتم

 تو هم حرفاي باباتو قبول داري؟ -

ه زور داره نفساش بلند و کالفه بود.دستشو کنار بدنش مشت کرده بود و معلوم بود ب

 :خودشو کنترل ميکنه.دوباره گفتم

 آره؟ -

 :پوفی کرد و گفت

 !برو کنار نيکی -

نميدونم چرا ميخواستم بهش بگم که دارن در موردم اشتباه ميکنن.نميدونم چرا 

انقدر مهم بود که اون دربارم چی فکر ميکنه.دوست نداشتم ذهنيتش دربارم خراب 

 .شه ولی شده بود

 ........ن قسم ميخورم من با اون پسرهبه روح آقا جو -

 :قبل تموم شدن حرفم داد زد

 ..........روح آقا جونو قسم نخور! آره قبول دارم.قبول دارم توام -

 .حرفشو قطع کرد و چيزي زیر لب گفت که نشنيدم.تنه اي بهم زد و از بغلم رد شد

اشکامو نداشتمو نفس عميقی کشيدم تا از شعله ي خشمم کم شه ولی نميشد.اختيار 

 :همين حرصم ميداد.دیگه باید برميگشتم.همونجور که عقب عقب ميرفتم گفتم

 !خداحافظ آقاجون -

*** 
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با ناباوري زل زدم بهش.داره شوخی ميکنه نه؟ آره حتما داره شوخی ميکنه.یه ریز 

 :دستشو ميکرد تو موهاشو کالفه تو اتاق قدم رو ميرفت.با بغض گفتم

 ان؟ چی داري ميگی؟منظورت چيه ماه -

 !ماهان:چرا نميفهمی نيکی؟ اینجوري به نفعته.دیگه نميتونی اینجا بمونی

 !داد زدم:یعنی چی نميتونم اینجا بمونم؟ ميخواي منو بندازي بيرون رک و راست بگو

 :اونم بلند تر از من گفت

يکنه دِ آخه احمق چرا نميخواي بفهمی اگه مسعود اون پسره رو پيدا کنه مجبورت م -

 !باهاش عقد کنی! دیگه نميتونی ميون اینا زندگی کنی.راحتت نميذارن نيکی

 .سرمو گرفتم ميون دستام.هه! ببين کارم به کجا کشيده

ماهان:من خودمم نميدونم باید چی کار کنم.نميدونم باید حرفاي تو رو باور کنم یا اون 

 !عکسا رو.گيجم نيکی.درکم کن

کرد.به هر کسی که ميپرستی قسم ميخورم  ت  ج ا و .زم اون..........اون پسره به -

 !راست ميگم.عکساي........عکساي کافی شاپو..........واي

 .بغضم شکست و زدم زیر گریه

بخدا گولم زد ماهان.گفت اگه نياي عکساتو پخش ميکنم.منم از ترسم  -

 رفتم.چميدونستم ميخواد اینجوري زندگيمو نابود کنه؟ هان؟

چشماش جمع شده بود زل زد بهم.همونجوري که گریه ميکردم  در حاليکه اشک تو

 :ادامه دادم

 چطوري ميتونی منو ول کنی تو کشور غریب؟ من برم اونجا چه گلی به سرم بگيرم؟ -

 :دستشو کشيد رو صورتشو گفت
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مجبوریم.خالت اینا اونجان. باهاشون صحبت کردم.گفتم قضيه چيه.تو سفارتم آشنا  -

 .درست ميشهدارم کارات سریع 

پوزخندي زدمو چيزي نگفتم.انگشتامو رو چشمام فشار دادم بلکه بتونم جلوي این 

 !لعنتيا رو بگيرم.اَه

ماهان:برو اونور تا موقعی که آبا از آسياب بيفته.واقعا ميتونی قبول کنی زن اون پسره 

شی؟ مطمئن باش مسعود مجبورت ميکنه این کارو بکنی.منم نميتونم همچين چيزیو 

قبول کنم.درگيري پيش مياد همه چی بهم ميریزه.نميخوام حرمتا شکسته شه.برو! به 

 !خاطر خودت دارم ميگم

سریع بلند شدمو از اتاقش رفتم بيرون.بی معطلی وارد اتاق خودم شدمو سر خوردمو 

نشستم رو زمين.دلم ميخواست اون عوضی اینجا بود تا همه ي دق و دليمو سرش 

 !فخالی ميکردم.ولی حي

یه دفعه یه فکري به سرم زد.در حموم اتاقمو باز کردمو رفتم تو.وانو پر آب کردمو با 

همون لباسا توش دراز کشيدم.تيغ داشت بهم چشمک ميزد.آروم برش داشتمو 

  !باهاش سر انگشتمو بریدم.سوزش داشت ولی شاید سوزش قلبمو تسکين ميداد

م که در عرض چند روز شکسته چشمم خورد به آیينه.به تصویر دختري نگاه کرد

 !شده بود.دختري که زیر چشماش گود افتاده بود و رنگش شده بود عين گچ دیوار

چشماي اشکيمو از آیينه گرفتمو باز روي تيغ تو دستم ثابت نگهش داشتم.از مرگ 

نميترسيدم ولی از بعدش چرا! اهل خودکشی بودم؟ چشمامو رو هم فشار دادمو 

م.نه! ولی..........ولی ميتونستم اهلش باشم.تو دنيایی که بود و خودم جواب خودمو داد

نبودم حتی واسه پدر مادرم فرقی نداشت، تو دنيایی که همه دنبال شکستن قلبم 

 هستن موندن چه فایده اي داره؟
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تيغو گذاشتم رو مچ دستم.کافی بود یه کم فشارش بدم تا خالص شم.لبامو رو هم 

 ميلرزید.ميتونستم خودکشی کنم؟فشار دادم.ميتونم؟ دستام 

تيغو با عصبانيت پرت کردم سمت دیوار.هق هقم تو فضاي حموم منعکس شد.لباساي 

خيسم چسبيده بود به تنمو موهام ریخته بود رو صورتم.ببين نيکی شاد و شنگولی 

 !که هيچ کسو هيچ چيزي ناراحتش نميکرد کارش به کجا کشيده

ميزد و ميکوبيد به در از تو وان بلند شدمو در  با صداي زینت که داشت اسممو صدا

 .حمومو باز کردم.زینت با دیدن ریخت و قيافم چشماش گرد شد و جيغی کشيد

 زینت:این چه سر و وضعيه؟

بی توجه بهش رفتمو رو تختم نشستم.آب از سر و روم ميچکيد.از سرما مثل جوجه 

جمع کردم.موهام ریخته بود به خودم ميلرزیدم.دستامو بغل کردمو پاهامو تو شکمم 

 .تو صورتمو اعصابمو بهم ميریخت ولی حال اینکه کنارشون بزنمو نداشتم

زینت سریع یه پتو آورد و پيچيد دورم.فين فين ميکرد.پوزخندي نشست رو لبم.داره 

 !واسه من گریه ميکنه؟ چه عجيب

 :یه حوله آورد و پيچيد دور موهام.با گریه گفت

 همچين ميکنی مادر؟ ميخواي خودتو داغون کنی؟چرا داري با خودت  -

 اي زینت خبر نداري من داغون شدم! تو چی ميدونی از درون من؟

 !زینت:پاشو حدأقل لباساتو عوض کن سرما ميخوري

 :بازم به حرفش توجهی نکردمو دراز کشيدم.با صداي گرفته اي زمزمه کردم
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ون.ميخواد منو بفرسته پيش ميدونستم آخر یه روزي منو از اینجا ميندازه بير -

کسایی که تو عمرم یه بارم ندیدمشون.من چه گناهی تو زندگيم مرتکب شدم که 

 اینجوري دارم تقاص ميدم؟ آخه چرا دارن باهام اینجوري ميکنن؟

زینت در حاليکه بلند گریه ميکرد از اتاقم رفت بيرون.برعکس اون اشکاي من 

 .مظلومانه و بی صدا ميریختن

که گریه ميکردم چشمم خورد به عکس روي عسلی کنار تخت.یه عکس از همونجور 

منو ماهانو یلدا.سه سال پيش تو شمال گرفته بودیمش.یه قلعه ي شنی درست کرده 

 !بودیمو خودمونم نشسته بودیم کنارش.با یه لبخند از ته دل.یادش بخير

 .انقدر به اون عکس نگاه کردمو اشک ریختم تا خوابم برد

*** 

 .ان:ویزات درست شدماه

 !سکوت

ماهان:همه ي کاراتو درست کردم ميتونی اونور ادامه تحصيل بدي.کاراتو انجام 

بده.یواش یواش باید راهی شی.منم باهات ميام.بعد از اینکه خيالم راحت شد 

 !برميگردم

نه حرفی ميزدم نه نگاهش ميکردم.فقط زل زده بودم به قاليچه ي کف اتاق.تو این سه 

 .ه گذشت با هيچکس حرف نزده بودمماهی ک

 ماهان:نميخواي چيزي بگی؟

باالخره نگاه خيرمو از اون قاليچه گرفتمو دادم به ماهان.چرا انقدر بی تفاوت بود؟ 

یعنی انقدر راحت با این موضوع کنار اومده؟ من کسی بودم که شونزده سال عمرمو، 

 !هامو باهاش گذرونده بودم تک تک سالها، تک تک روزهامو، دقيقه هامو، حتی ثانيه
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ناخودآگاه پوزخندي زدم.بذار این لحظات آخر یه کم از غرور له شدمو ترميم کنم.در 

 :حاليکه خيره تو چشماش نگاه ميکردم گفتم

خوبه! خوشحالم کارا سریع درست شد.شاید اوال یه کم دلتنگی کنمو اذیت شم ولی  -

 !شماها بگذرونم بازم خيلی بهتر از اینه که بقيه عمرمو کنار

با تعجب و عصبانيت زل زد بهم.تعجبش بخاطر باز شدن زبونم بود و عصبانيتش 

بخاطر حرفام.آرشام و یلدا تو این مدت خيلی بهم سر زدن ولی بازم فایده اي 

 .نداشت.یه جورایی از همه بریده بودم و از همه چيز نا اميد شده بودم

ه بود.اینکه چرا آرشامو یلدا حرفی فقط یه مسئله اي خيلی ذهنمو مشغول کرد

 !نميزنن

فقط اونا از بی گناهيم خبر داشتن ولی هيچ کاري واسم نکردن.آهی که کشيدم باعث 

 .شد ماهان به خودش بياد.بدجور تو فکر بود

 :خيلی سرد گفتم

 چيزي مونده نگفته باشی؟ -

 :ماهان از جاش بلند شد و درحاليکه نفس عميقی ميکشيد گفت

 !ليطت احتماال واسه دو سه هفته دیگه باشه.آماده باش تا خبرت کنمنه! ب -

سرمو تکون دادم.بدون هيچ حرف دیگه اي گذاشت رفت بيرون.چقدر روزگار بد آدما 

 .رو بازي ميده

دلم خيلی واسه آرین تنگ شده بود.تو این مدت دلتنگيمو با عکس قایمکی که ازش 

نميگرفتم.همش با خودم ميگفتم این جور گرفته بودم رفع ميکردم ولی بازم آروم 

حسا تو سن من طبيعيه.زود گذره یه مدت که بگذره فراموش ميشه ولی باز یه صداي 

 !دیگه ميگفت نه! عشقت واقعيه
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 "!اونم مثل بقيه بی معرفته"تو دلم گفتم 

*** 

دوست داشتم گریه کنمو این بغض سمجو بشکنم ولی به خودم قول داده بودم.قول 

ودم محکم باشمو قطره اي اشک نریزم.اما خودم بهتر ميدونستم خيلی سخت داده ب

 .بود

تک تک وسایالمو برميداشتمو ميتپوندم تو چمدون.لباسا، کتابا، یادگاریایی که از 

 ........ اطرافيانم داشتم، عکس و

وقتی بيشتر وسایلم جمع شد تصميم گرفتم برم پيش بابا حسينو زینت.تنها کسایی 

 !بودن به زخممو برعکس بقيه دلمو نشکستن که مرحم

از عمارت زدم بيرونو رفتم سمت خونشون.به درختا نگاه کردم.سبز شده بودن.هه! 

 .این چند ماهه برام اندازه چند قرن گذشت

وقتی رسيدم چند تقه به در زدم.خود زینت اومد و در و باز کرد.با خوش رویی 

ابا حسين داشت اخبار نگاه ميکرد.سالمی بفرمایيدي گفت.تشکري کردمو وارد شدم.ب

بهش کردم که به گرمی جوابمو داد.نشستم بغلش.زینت رفت تو آشپزخونه با یه 

 .سينی چاي برگشت

سرمو انداختم پایينو نفساي عميق ميکشيدم.هر چقدرم از حال بدم بگم کم 

گفتم.خودشون فهميدن چه مرگمه بخاطر همين سکوت کردن.سرمو بلند کردمو با 

اشک به چهره ي دوست داشتنی جفتشون خيره شدم.اگه بگم دلم بيشتر از همه 

 .براي این پيرمرد و پيرزن تنگ ميشد دروغ نگفتم

 :سکوت و شکستمو در حاليکه سعی ميکردم گریه نکنم گفتم

 !فردا شب از دستم خالص ميشين -
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ا خودم چشماي زینت پر از اشک شد و بابا حسينم ناراحت سرشو انداخت پایين.ب

گفتم بذار این لحظات آخري غم و غصه رو بذارم کنار و براي چند دقيقه بشم همون 

 .نيکی سابق

خالصه که زدم تو فاز علی بی غمو انقدر خندوندمشون و ادا و اصول در آوردم که دل 

خودمم وا شد.بعد اینکه حسابی باهاشون حرف زدمو یه کم حالم بهتر شد تصميم 

 .شدمو ازشون خداحافظی کردمگرفتم برگردم.بلند 

بازم قبل اینکه کسی منو ببينه پریدم تو اتاق خودم.البته کسی که نبود.ماهان که 

بيمارستان بود و خانوم بزرگم طبق معمول تو اتاقش.ولی خوب بيشتر مواقع قوم یزید 

اینجا پالسن اینه که براي جلوگيري از هر نوع زد و خورد احتمالی خودمو تو اتاق 

 !ميکنمحبس 

*** 

آروم در اتاقشو زدمو بدون اینکه منتظر اجازه باشم رفتم تو.لحظه اي نگاش برگشت 

سمتم ولی خيلی زود با دلخوري روشو ازم برگردوند.اصال به کم محليش توجهی 

 .نکردمو رفتم نشستم رو صندلی بغل تختش

 :زل زدم به دیوار روبرومو بعد از کمی مکث شروع کردم

ها به چی نياز دارن؟......توجه و محبت!...... تا حاال متوجه شدین قبلنا ميدونين بچه  -

چقدر به بقيه نوه هاتون حسودي ميکردم؟....... آره؟ فکر ميکنين دليلش چی 

بود؟....... وقتی بچه بودم دوست داشتم مادر بزگ منم مثل بقيه مادر بزرگا که نوه 

شبا براشون قصه ميگن باشه ولی هاشونو ميبرن پارک، واسشون بستنی ميخرن یا 

 !نبود

 :خيره نگاش کردمو گفتم
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ببخشيد اشتباه شد!........بود ولی نه براي من! غرورم هيچوقت اجازه نداد چنين  -

چيزیو بگم ولی....... االن اعتراف ميکنم هميشه آرزو و حسرت اینو داشتم واسه یه 

ی واقعيته.بزرگتر که شدم دفعه هم که شده بغلم کنين! شاید خنده دار باشه ول

توقعاتم باالتر رفت.دوست داشتم جاي پدر مادریو که هيچوقت نداشتم برام پر 

کنين.دوست داشتم بجاي اینکه درد و دالمو ببرم پيش عمویی که خودش هزار تا کار 

 !و زندگی داره سفره ي دلمو واسه مادر بزرگم باز کنم اما..........افسوس

 :کردمو گفتم سرمو به صورتش نزدیک

مطمئنم ميدونين که اگه ماهان تا حاال حاضر نشده ازدواج کنه بخاطر کار و درسش  -

 ...........نبوده.بابت من نگران بوده.چون ميدونسته شما چجور آدماي

 !زبونمو گاز گرفتم.باز داشتم سگ ميشدم

آرشامو  فقط ماهان هوامو داشت که به لطف خدا اونم تو زرد از آب در اومد.حتی -

یلدا که اون همه ادعاشون ميشد حاضر نشدن کالمی از بی گناهيم حرف بزنن.من 

 .......هيچوقت نفهميدم که چرا

 :این جاشو با تمسخر گفتم

خــــــــاندان صـــــــولت انقدر باهام دشمن بودن! این قضيه هنوز برام  -

وزي از اینکه این تهمتو به مجهوله ولی خانوم بزرگ..........به خداوندي خدا قسم یه ر

 !ریشم بستين پشيمون ميشين

تيکه آخر حرفمو جوري گفتم که یه لحظه حس کردم تنش لرزید! نفس عميقی 

 :کشيدمو ادامه دادم
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فردا شب پرواز دارم. نميدونم چه مدت ولی دارم ميرم.اميدوارم بعد از من آرامش به  -

د روزه هم که اذیت شدین معذرت این خونه برگرده که بعيد ميدونم.بابت این چن

 !ميخوام.فعال

از اتاقش زدم بيرون.لحظه آخر دیدم که یه قطره اشک از چشماش ریخت 

بيرون.اونقدر غم چشماش زیاد بود که یه لحظه دلم سوخت! اما خوشحال بودم که 

 .خالی شدم.دیگه داشتم ميترکيدم باید یه جوري خودمو خالی ميکردم

این خونه رو تو ذهنم ثبت کنم.کل عمارتو واسه خودم دلم ميخواست جاي جاي 

 .س دوچرخه سواري کردم و گشتم و بعدم رفتم تو باغ.یه لحظه ه

از پله هاي که به زیر زمين متصل ميشد رفتم پایينو درشو باز کردم.اوف! چقدر اینجا 

بهم ریخته بود.همه جا رو گرد و خاک گرفته بود.ميون همه ي اون خرت و پرتا چشمم 

 .خورد به دوچرخه ي دوست داشتنيم که گوشه ي زیر زمين بود

سه سال پيش وقتی داشتم تو پارک با یلدا دوچرخه سواري ميکردم به طرز 

وحشتناکی خوردم زمينو دستم شکستو سرمم زخم شد.تقصير یه پسره بود که 

خودشو از عمد کوبيد بهم.بعد از اون قضيه ماهان دیگه نذاشت دوچرخه سوار 

يگفت ميزنی یه بالیی سر خورت مياري.ولی وقتی چشمشو دور ميدیدم سوار شم.م

 !ميشدم

آروم رفتم سمتشو بغلش زانو زدم.این دوچرخه خيلی واسم با ارزش بود.تولد ده 

سالگيم ماهان واسم خرید.یه طرف دوچرخه اسممو حک کرده بودن.با آستينم خاک 

ش آوردم.یه بسم ا... گفتمو سوارش رو اسممو پاک کردمو به زور از تو زیر زمين در

شدم.شروع کردم به رکاب زدن.یه چند دوري زدم تا اینکه گرم شدمو با سرعت 

روندم.اصال حواسم به اطراف نبود که حس کردم یه چيزي از جيبم افتاد و بعدم 
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صداي خورد شدنش اومد.سرمو که برگردوندم جنازه ي گوشيمو کف سنگ فرش 

 !دیدم.هــــــی واي من

 :همونجور نگاه حسرت بارمو به گوشی دوخته بودم که یه دفعه یکی گفت

 !مواظب باش -

 !قبل اینکه بتونم کاري کنم محکم به جسمی خوردمو عين شله زرد پخش زمين شدم

 :از درد چشمامو رو هم فشار دادمو زیر لب گفتم

 !بر پدرت لعنت!........واي ننه استخونم -

که عين جن جلوم ظاهر شد فحش بدم ولی با دیدن آرین سرمو بلند کردمو به اونی 

 !یهو الل شدم

در حاليکه از درد اخماش تو هم شده بود و سعی داشت خندشو بخوره از جاش بلند 

 :شد و گفت

 وقتی بلد نيستی واسه چی سوار ميشی؟ -

همينطور هاج و واج نگاش ميکردمو نميدونستم چی بگم.بی توجه به نگاه بز گونه ي 

لنگون لنگون از بغلم رد شد.اونقدر بامزه راه ميرفت که یه لحظه هر چی مشکل من 

 !داشتم یادم رفت و بی اختيار پقی زدم زیر خنده

 :صداي بلند خندم اونجا رو برداشت.یهو برگشت سمتمو بلند گفت

 !زهرمار -

ولی حاضرم قسم بخورم خودشم داشت ميترکيد.لبخند رو لبش اینو نشون 

رفت تو عمارت منم دست از خندیدن برداشتمو دوچرخه رو بردم ميداد.وقتی 

 .گذاشتم سرجاش
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***  

دست و پام ميلرزید.....حس خيلی بدي داشتم ولی دیگه چاره اي نبود.آخرین نگاه پر 

اشکمو به اتاقم انداختمو قبل اینکه کار احمقانه اي ازم سر بزنه سریع زدم 

 .بودبيرون.صداي چرخاي چمدونم واقعا رو مخ 

ماهان پایين منتظرم بود.راه افتادم سمتش.چشمش که بهم خورد با صداي گرفته اي 

 :گفت

 .چمدونتو بده من -

از خدا خواسته چمدونمو دادم بهش پشت سرش راه افتادم.دم در زینت و بابا حسين 

 .وایساده بودن تا بدرقم کنن.هر دوشونو بغل کردمو تا ميتونستم بی صدا اشک ریختم

ازشون جدا شدم و چشم دوختم به پنجره ي اتاق خانوم بزرگ.سایه ي سياهی  به زور

پشت پنجره بود و داشت نگام ميکرد.دستمو آوردم باال و تکونش دادم.بعدم بدون 

اینکه منتظر عکس العملی از خانوم بزرگ باشم از زیر قرآنی که زینت آورده بود رد 

که چمدونمو گذاشت تو صندوق عقب شدمو پریدم تو ماشين ماهان.اونم بعد از این

 .سوار شد و راه افتاد

حالت تهوع ولم نميکرد.از همه بدتر اون بغض تو گلوم بود که کالفم کرده بود.بازم 

داشتم نفس کم ميوردم.سریع دست کردم تو کيفمو اسپریمو در آوردم.گذاشتمش تو 

 .دهنمو تهشو فشار دادم

 :ماهان نگاهی بهم کرد و گفت

 ه؟حالت بد -

 !نه نه! خوبم -
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بزرگترین دروغ عمرم بود! هيچ لحظه از زندگيم به اندازه اون موقع بد نبودم.سرمو به 

شيشه تکيه دادمو زل زدم به مناظر بيرون.نميدونم بازم برميگشتم به این شهر یا 

 !نه.......دلم واسه همه چيز و همه کس تنگ ميشد.حتی واسه هواي آلوده ي تهران

چقدر گذشت که رسيدیم.ماهان ماشينو پارک کرد و پياده شد منم  پوف! نميدونم

پشت سرش.چمدونمو از صندوق در آورد و باهم رفتيم تو فرودگاه.نميدونم کيا خبر 

داشتن که قراره من برم.هر کسيم که ميدونست عمو مسعود نميدونست چون عمرا 

 .ميذاشت برم

پرواز و گرفتيم و همين که رفتيم واسه تحویل چمدون و کنترل پاسپورت.کارت 

 .برگشتيم یلدا و آرشامو با چشماي سرخ دیدم

خيلی از دستشون دلخور بودم به خاطر همين با دیدنشون هيچ عکس العملی نشون 

 .ندادم ولی یلدا سریع خودشو پرت کرد تو بغلم

 :آروم بغل گوشش گفتم

 !خيلی بی معرفتی -

 :ازم جدا شد و گفت

 چرا؟ -

 !محض ارا -

 :زده سرشو انداخت پایينو گفت شرم

بخدا من این چند روز فقط به تو فکر ميکردم نيکی ولی اصال موقعيت جور نبود بيام  -

 !پيشت

 :بحثو عوض کردمو گفتم
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 حاال چجوري اومدین؟ -

 :ماهان

 سالم.شما اینجا چی کار ميکنين؟ -

 .یلدا:سالم دایی

 !رداشتيمو جيم زدیمآرشام:سالم.همه خواب بودن ما هم یواشکی سوئيچو ب

پوزخند تلخی زدم.کار خدا رو نگاه کن.واسه بدرقه آبجيشون باید یواشکی بيان.آخه 

 !این انصافه؟

 :آرشام آروم دم گوشم گفت

 ما رو ميبخشی نيکی؟ -

 :نگاهی به چشماي غمگينش انداختمو گفتم

 چرا؟ -

 :آهی کشيد و گفت

 !یه روزي دليلشو بهت گفتمبخاطر اینکه نتونستيم کاري واست بکنيم.شاید  -

 !دیگه مهم نيست.خيلی وقته همه چيز بی اهميت شده آقاي آرشام آقا -

 .لحنم آزارش ميداد ولی چيزي نميگفت

 .موقع رفتن یلدا دوباره بغلم کرد و محکم فشارم داد

 :با بغض در گوشش ناليدم

 !خداحافظ یلدا -
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آرشامو بغل کردم.آرشام سعی از شدت گریه نميتونست حرف بزنه.از اون جدا شدمو 

ميکرد جلوي ریختن اشکاشو بگيره ولی یلدا بدون توجه به اون همه آدم زار 

ميزد.شبيه فيلم هندیا شده بود.قطعا هر موقعی غير از اون لحظه بود این اوضاعو 

 ..........مسخره ميکرم ولی

داحافظی کرد و با اشک و بغض و آه ازشون دل کندم.بعد زا این که ماهانم باهاشون خ

از گيت عبور کردیم.بازم حضور آشنایی رو اونجا حس کردم.یه دفعه سرمو برگردوندم 

که یه نفر قبل از اینکه ببينمش روشو برگردوند و رفت سمت در خروجی.هيکلش 

 !خيلی شبيه.........شبيه..........واي نه

اینجا.حتما اشتباه  آریـــــــــن؟! امکان نداره.....عمرا اون نصفه شب پاشه بياد

 !دیدم.آره بيخيال

 ماهان پرسيد:چی شده؟

 !سرمو به نشونه ي اینکه چيزي نشده تکون دادمو با کشورم وداع کردم.

*** 

حالم خيلی خراب بود.ماهان چمدونو برداشت و دوتایی راه افتادیم سمت خروجی.یه 

ایساده بودیمو ریز صداهاي تو گوشم زنگ ميزد و اعصابمو تحریک ميکرد.تو سالن و

سرگردون اطرافمونو نگاه ميکردیم.حس ميکردم ضربان قلبم کند شده.نفسام به 

 .شماره افتاده بود

 :تو همون اوضاع قمر در عقرب یکی از پشت سرم صدام زد

 نيکی؟ خودتی؟ -

برگشتم که چشمم خورد به زن چهل و خورده اي ساله با یه دختر خيلی خوشگل که 

 .شتن مشتاقانه و با لبخند نگام ميکردنبغلش وایساده بود.دا
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ماهان باهاشون دست داد و سالم عليک کرد. آب دهنمو قورت دادمو تنها چيزي که 

 :تونستم بگم این بود

 !سالم -

 !دیگه نتونستم خودمو کنترل کنمو پخش زمين شدم

*** 

همه با پوزخند نگام ميکردن.به سفره عقد جلوم خيره شدم.چه اتفاقی داشت 

اد؟ یه پارچه باال سرم گرفته بودن و داشتن توش قند ميسابيدن.به پسر بغل ميفت

 !دستم که کت شلوار پوشيده بود نگاه کردم.رهام

با جيغ خودم از خواب پریدمو پریشون اطرافمو نگاه کردم.نه خبري از سفره عقد بود 

 نه رهام.دونه هاي درشت عرقو رو صورتم حس ميکردم.نفسام کشدار شده بود و

قفسه سينمو به درد ميورد.یهو چشمم خورد به پسري که روبروي تختم نشسته بود و 

 :داشت نگام ميکرد.جيغ دومو کشيدمو گفتم

 تو دیگه کی هستی؟ -

 :خندید و گفت

 !آلزایمر داریا! پسرخالتم دیگه.......شایان -

 :با صداي لرزون گفتم

 خوب........خوب که چی؟ اینجا چی کار ميکنی؟ -

 :دستاشو گذاشت رو زانوهاشو گفت آرنج

 !اومدم بهت کمک کنم -

 :داد زدم
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 !من به کمک احتياج ندارم چند بار باید بگم؟ گمشو بيرون -

 :خونسردانه گفت

 ولی من به کمک احتياج دارم.ميدونی ما از دست جيغاي تو آسایش نداریم؟ -

 :موهامو چنگ زدمو با بی قراري گفتم

 !دارم دیوونه ميشم -

 .داشت ميپوکيد سرم

 "دختره ي هرزه"

 "باید گورتو از این خونواده گم کنی"

 "تو براي صولتا ننگی ننـــــــگ"

 "برو.....دیگه نميتونی اینجا بمونی"

يدن.صداها تو سرم زنگ ميزدن.همش ر ق  صیه ریز اون عکسا جلوي چشمام مي

 .کابوس ميدیدم.داغون بودم

 :فت هواشایان خواست بهم نزدیک شه که فریادم ر

 !نيا جلو -

 .شایان:خيلی خوب آروم باش! فقط ميخوام قرصاتو بهت بدم

خودمو گوشه ي تخت مچاله کردم.با احتياط بهم نزدیک شد و قرصو انداخت کف 

دستم.انداختم باال و یه قلپ آبم پشت سرش خوردم.زل زدم به دیوار و مثل دیوونه ها 

اسش تنگ شده بود.دیگه تحمل زدم زیر گریه.ماهان برگشته بود.دلم خيلی و

 !نداشتم.اونقدر زار زدمو هق هق کردم که پلکام سنگين شد و خوابم برد
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***  

داشتم از تشنگی تلف ميشدم.حال نداشتم بلند شم ولی خوب کسيم نبود ازش 

بخوام واسم آب بياره.باالخره از اون تخت خوابی که نميدونم چند روز بود عين یه 

ش دل کندمو رفتم بيرون از اتاق.درو که باز کردم یه راهروي گوشت افتاده بودم رو

خيلی کوتاه پيش روم دیدم که چند تا در توش بود.بدون کنجکاوي خواستم از پله 

هایی که متصل ميشد به طبقه پایين برم سمت آشپزخونه که شنيدن مکالمه اي 

 .باعث شد سرجام وایسم

 نتونستی بکنی تو این یه ماه؟شادان:خبر مرگت روانشناسی.یعنی هيچ کاري 

شایان:خواهر من چرا نميخواي بفهمی وضعش خراب تر از این حرفاست که با چند 

روز مشاوره درست شه؟ اون نسبت به همه حالت تدافعی داره. زمان ميبره خوب 

 !شدنش.داغونه

 .خاله:الهی بميرم! معلوم نيست چه بالیی سر این طفل معصوم آوردن

 .گی شدمو با دلی پر از غم برگشتم تو اتاق هميشگیدیگه بيخيال تشن

از زندگی نا اميد شده بودم.حس ميکردم روحم مرده.دلم ميخواست این نفسيم که 

مياد و ميره رو قطع کنم تا کال راحت شم.ميدونستم ایندفعه عين قبل نيست و بدون 

 .تردید خودمو ميکشم ولی حيف که این خانواده چهار چشمی مراقبم بودن

خودمو انداختم رو تختو تو خودم مچاله شدم.عکس آرینو که زیر بالشتم قایم کرده 

بودم درآوردمو با اشک خيره شدم بهش.خيلی دلتنگش بودم.تازه االن ميفهميدم 

چقدر دوسش دارم.اصال باورم نميشد انقدر ناگهانی عاشقش بشم.پوزخندي نسشت 

يلی وقت پيش دوسش داشتم و خودم رو لبم.شاید خيليم ناگهانی نبوده! شاید از خ

نميخواستم قبولش کنم........چه دليلی داشت هر دفعه که ميبينمش باهاش کل کل 

 کنم؟ چرا از لجبازي باهاش لذت ميبردم؟ واقعا چرا؟
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انگشتمو کشيدم رو عکسش و با حسرت آه کشيدم.یهو ضربه اي به در خورد.سریع 

ي بگم زل زدم به در.چيزي نگذشت که عکسو گذاشتم زیر بالشتو بدون اینکه چيز

شادان اومد تو.دخترخالم! دستش یه سينی غذا بود.هه! چقدر در تالش بودن منو به 

 !زندگی برگردونن ولی نميتونستن

 :لبخندي زد و گفت

 بلند شو یه چيزي بخور.تو واقعا گشنت نميشه؟ -

ميارم.سرمو اصال اشتها نداشتم.حس ميکردم اگه حتی یه لقمه هم بخورم باال 

 .برگردوندمو چشمامو بستم

 .شادان:ميدونی چند وقته چيزي نخوردي؟ از دست ميریا

بازم عکس العملی نشون ندادم.با تکون خوردن تخت فهميدم نشسته بغلم.آروم 

 :دستاشو کشيد رو موهامو گفت

نيکی جان؟ چرا داري با خودت اینجوري ميکنی؟ دنيا دو روزه! اگه بخواي این دو  -

 !زم غصه بخوریو زندگيو به خودت زهر کنی که نميشهرو

 :دیگه داشت کالفم ميکرد.نشستم سرجامو با صداي گرفته گفتم

 اگه غذامو کوفت کنم بس ميکنی؟ -

 :از حالت عصبی من جا خورد و گفت

 .............من فقط ميخوام -

 :پریدم وسط حرفشو بلند گفتم

 نين ولی من نميخوام.کيو باید ببينم؟آره آره آره ميدونم! ميخواین کمکم ک -
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ميدونستم حق اونا این پرخاشگریا و داد بيدادا نبود.اونا از ته دلشون ميخواستن من 

خوب شم.صداقت رفتارشون کامال واضح بود.محبتی که بهم ميکردن و نزدیک ترین 

کسام نکرده بودن ولی کارام دست خودم نبود.نميتونستم خودمو کنترل کنم.همش 

ت داشتم داد بزنم و گریه کنم.دوست داشتم خشم و ناراحتيمو سر یکی خالی دوس

 .کنم.و متأسفانه سر اونا خالی ميکردم

شادان غمگين از جاش بلند شد و بدون حرف رفت بيرون.دلم گرفت! چرا من 

 اینجوري شدم خدا؟

م به آیينه ي روبروي تخت نگاه کردم.خيلی وحشتناک شده بودم.موهام ژوليده و به

ریخته صورتمو قاب گرفته بود.رنگم پریده بود و زیر چشمام گود افتاده بود.چشمامم 

 !که طبق معمول این اواخر پف کرده و قرمز

چشمم خورد به سينی غذا.نميدونم چرا یاد رفتار زشتی که باهاشون داشتم اشک 

تير ميشوند تو چشمام.آروم رفتم سمت سينيو اولين قاشقو گذاشتم دهنم.یهو معدم 

 .کشيد که باعث شد ناخودآگاه جيغ بزنم

ثانيه اي نگذشته بود که در اتاق باز شد و خاله و شادانو شایان سه تایی پریدن تو 

 .اتاق

 :خاله با وحشت بهم نزدیک شد و گفت

 [چت شد عزیزم؟ -

بدون جواب دادن بهش پریدم تو دستشویی و عق زدم.چيزي نداشتم که باال 

شدت درد گرفته بود.بيحال ولو شدم رو سراميکاي  بيارم.عضالت شکمم به

دستشویی.شایان اومد جلو و دست انداخت زیر بازوم.ازجام بلندم کرد و بردم 

 .بيرون.شادان و خاله داشتن گریه ميکردن.چهره ي شایانم خيلی غمگين بود
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 :خوابوندم رو تختو گفت

 االن خوبی؟ -

 :ناله مانند گفتم

 .معدم درد ميکنه -

 :ص گفتبا حر

 !منم شکم خالی مشت مشت قرص ميخوردم وضعم همين بود -

 :رو به خاله و شادان گفت

 !ميرین بيرون؟ ميخوام با این دختر سرتق یه کم حرف بزنم -

 :اونا هم بدون حرف اتاقو ترک کردن.سرشو برگردوند طرفمو گفت

 هنوزم فکر ميکنی به کمک احتياج نداري؟ -

 .کی بود که از گوشه چشم چکيد بيرونهيچی نگفتم.جوابم قطره اش

شایان:بهم اعتماد کن نيکی.......حرفاتو بریز بيرون.......خودتو خالی کن......از تموم 

 !چيزایی که باعث عذابت شدن بهم بگو

 :به سقف خيره شدمو چند لحظه اي سکوت کردم.دوباره به حرف اومد

 !شيمون نميشیمطمئن باش ما بدتو نميخوایم.بهمون اطمينان کن.پ -

شاید داشت راست ميگفت.یعنی شاید که نه حتما راست ميگفت.جنس اینا فرق 

 .داشت با اونایی که این بالها رو سرم آوردن
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دهن باز کردمو همه چيزو گفتم.از اول تا آخر.گرچه همشون همه چيزو ميدونستن 

گریه ولی گفتم تا به قول خودش خالی شم.وسطشم بغضم ترکيد و شروع کردم به 

 .کردن

وقتی حرفام تموم شد حس کردم یه کم از غم رو دلم کم شده.حس کردم سبک 

 .شدم

با تموم شدن حرفاي من تازه صحبتاي اون شروع شد.اونقدر حرف زد و دلداریم داد 

تا اینکه فکش درد گرفت.انگشتاشو گذاشت رو فکش و یه کم اینطرف و اونطرفش 

ا بعد از یک ماهی که اینجا بودم لبخند نشست کرد.با این کارش خندم گرفت و تقریب

 :رو لبم.با دیدن خنده رو لبم اونم متقابال خندید و زیر لب گفت

 !اینه -

***  

بهتر شده بودم ولی دیگه اون نيکی سابق نبودم.لبخندام زورکی و تلخ شده بود و 

 .زندگيمم تکراري و کسل کننده.بيشتر وقتم تو مدرسه ميگذشت

بهم اميد زندگی کردن ميداد وجود خاله اینا بود.خودش جاي مادر و تنها چيزي که 

برام پر کرده بود و عمو حميد شوهرش هم جاي پدرم.شادان و شایانم برام چيزي کم 

 .نميذاشتن.مثل خواهر و برادر نداشتم دوسشون داشتم

 دلم واسه همه تنگ شده بود.ماهان، یلدا، آرشام، زینت و بابا حسين.واسه ي همه!

حتی براي اون عموي گند دماغو اون دو تا ملکه ي عذاب یعنی شهره و شيوا! دلم 

 .واسه دعواهامون تنگ شده بود

آرینم که جاي خود داشت.باورم نميشه این منم.کسی که به بی احساس معروف 

 !بود.کسی که پسرا رو اصال به حساب نميورد االن اینجوري داره تو تب عشق ميسوزه
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م خيلی بد ميشد انواع و اقسام قرص اعصابو آرام بخشو هزار کوفت و وقتایی که حال

زهرمار دیگه ميخوردم تا آروم بگيرم.شایان وقتی فهميد کلی داد بيداد راه انداختو 

 .گفت با اینا خودتو نابود ميکنی ولی کو گوش شنوا! اگه نميخوردم روزم شب نميشد

يدم.به اميد اینکه شاید ر ق  صمي خالصه که روزگار همينجور ميزد و منم به سازش

 !روزي این بدبختيا تموم شه

*** 

 پنج سال بعد

There's a fire starting in my heart, 

 یه آتيشی تو قلبم شروع به شعله ور شدن کرده

Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. 

 رهبه اوج تب رسيدم و این منو از تو تاریکی بيرون ميا

Finally I can see you crystal clear 

 باالخره تو رو واضح و روشن دیدم

Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. 

 برو جلو و منو بفروش و افشات ميکنم

See how I'll leave, with every piece of you 

 ببين چطور تمام ذرات وجودتو ترک ميکنم

Don't underestimate the things that I will do 

 چيزایی رو که قراره انجام بدمو دست کم نگير

There's a fire starting in my heart 

 یه آتيشی تو قلبم شروع به شعله ور شدن کرده
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Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark 

 به اوج تب رسيدم و این منو از تو تاریکی بيرون مياره

The scars of your love, remind me of us 

 زخم هاي عشق تو خودمونو بهم یاد آوري ميکنه

They keep me thinking that we almost had it all 

 اونا منوادار ميکنه فک کنم ما ميتونستيم همه ي عشق رو داشته باشيم

The scars of your love, they leave me breathless 

 تو منو بی نفس رها ميکنهزخم هاي عشق 

I can't help feeling 

 نميتونم به احساساتم کمکی کنم

We could have had it all 

 ما ميتونستيم همه ي عشق رو داشته باشيم

Rolling in the deep 

 دارم به اعماق ميرم

You had my heart inside your hand 

 تو قلب منو تو دستات داشتی

And you played it 

 باهاش بازي کرديو 

To the beat 

 تا بهش غلبه کنی

Baby I have no story to be told 
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 عزیزم من هيچ داستانی براي تعریف کردن ندارم

But I've heard one of you and I'm gonna make your head 

burn, 

 اما یه داستان از تو شنيدم و ميخوام کاري بکنم که آتش بگيري

Think of me in the depths of your despair 

 وقتی تو سرنوشتت با نااميدي به من فکر ميکنی

Make a home down there as mine sure won't be shared 

 خونه اي که مال منو رو خراب کن مطمعن باش قسمت ما نبوده

 :همينجور باغچه رو آب ميدادم آهنگ ادلو بلند بلند ميخوندم که شادان صدام زد

 .. صدا قشنگ! بيا ميخوایم ناهار بخوریمهوي..... -

 !هوي تو کالت -

آبو بستمو رفتم تو.شادان و خاله سرميز منتظر من بودن.با دیدن قورمه سبزي ذوق 

 :کردمو بعد از یه ماچ آبدار از لپ خاله گفتم

 !دمت گرم خاله.......چه کردي -

 :خندید و گفت

 !نوش جونت -

 .تن ظرفا شدیم و خاله هم رفت بخوابهبعد از خوردن منو شادان مشغول شس

 شادان:رو پيشنهاد رفيق شایان فکر کردي؟

 !فکر کردن نميخواد -

 به خوانندگی عالقه نداري؟ -
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 (1roman.ir)این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

 :چپ چپ نگاش کردمو گفتم

 زنه.دِ آخه من ننم خوانندست یا بابام که برم خواننده شم؟عالقه االن حرف آخرو مي -

 شادان:مگه قراره هر کاري ننه بابات کردن تو هم بکنی؟

 !ميشه بس کنی شادان؟ همينم مونده برم مطربی کنم -

 :زد زیر خنده و گفت

 !مگه بده بچه؟ آي پولدار ميشی........آي معروف ميشی.با سر ميري تو عسل -

 !ن مادرتولمون کن جو -

 :در سکوت داشتيم ظرفا رو ميشتيم که یهو شادان با صداي بلندي گفت

 !راســــــــــتی -

 :یهو بشقاب از دستم ول شد تو سينکو صداي بدي داد.با حرص گفتم

 !اي مــــــــــرگ! حناق بگيري خو یه کم آروم تر بچه -

 :ریز خندید و گفت

 !و جشن بگيرمببخشيد خواستم بگم ميخوام تولد شایان -

چند لحظه با تعجب زل زدم بهشو بعد بلند زدم زیر خنده.نگاه کن تو رو خدا آخه اون 

 خرس گنده جشن تولد ميخواد چی کار؟

 :همونجور که ميخندیدم گفتم

 !خدا وکيلی شما خجالت نميکشين؟ تولد مال بچه کوچولوهاس -

https://www.1roman.ir/
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 :اخم کرد و گفت

؟ بعدشم شاید سال دیگه زن گرفته باشه این وا! کی گفته؟ مگه آدم بزرگا دل ندارن -

 !آخرین تولد مجردیش باشه

 !پارسالم همينو ميگفتی -

 .شادان:تو اگه ناراحتی نيا

 !اووووه! چه زودم قهر ميکنه......شوخيدم بابا......خيليم خوبه........خوش ميگذره -

يمو کيا رو یه عالمه برنامه ریختيم چی کار کنيم چی کار نکنيم.کيا رو دعوت کن

 .نکنيم

شب که شد موضوعو به خاله و عمو هم گفتيم.عمو حميد ميخندید و همون حرفاي 

 .منو ميزد ولی خاله خيلی موافق بود

*** 

واي دلم ميخواست همونجا دونه دونه موهاي شادان و بکنم.آخ خدا کمک کن خودمو 

 !کنترل کنم اینو جلوي این جمعيت زیر مشت و لگد نگيرم

اَه! لعنتــــــی! دلم ميخواست بزنم فکشو بيارم پایين تا اونجوري لبخند اَه اَه 

ژکوند تحویل من نده.همه منتظر وایساده بودنو منو نگاه ميکردن.شایانم با حرکت 

 :لبش گفت

 !بدو دیگه -

ناچارا لبخندي زدمو رفتم نشستم پشت پيانو.دلم ميخواست گریه کنم.آخه من تا 

 !نخونده بودم.پوووف حاال جلوي این همه آدم

 پرسيدم:چی بخونم؟
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 :باز این شادان خير ندیده بلند گفت

 !ادل someone like you آهنگ -

نفس عميقی کشيدمو سعی کردم به خودم مسلط باشم.کل سالن تو سکوت فرو رفته 

بود.اي خبر مرگت بياد شایان با این تولدت.چند ثانيه بعد صداي پيانو سکوتو شکست 

  .منم اونجا پيچيد پشتش و صداي

I heard that your settled down 

 شنيدم که یه جایی رو واسه موندن پيدا کردي

That you found a girl and your married now 

 اینکه با دختري آشنا شدي و حاال دیگه با هم ازدواج کردین

I heard that your dreams came true 

 شنيدم رویاهات به حقيقت پيوستن

Guess she gave you things I didn’t give to you 

 حدس ميزنم چيزایی رو بهت داده که من هيچوقت بهت ندادم

Old friend, why are you so shy 

 دوست قدیمی، چرا انقدر خجالت ميکشی؟

It ain’t like you to hold back or hide from the lie 

 مخفی شیاصال بهت نمياد بخواي عقب بکشی یا از دروغ 

I hate to turn up out of the blue uninvited 

 متنفرم از اینکه بخوام به ميل خودم، سرزده و ناگهانی وارد بشم

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it 
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 اما نميتونستم دور وایستم،و حتی نميتونستم خودمو درگيرکنم

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded 

 …اميدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که

That for me, it isn’t over 

 این پایان کاره من نيست

Nevermind, I’ll find someone like you 

 اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پيدا ميکنم

I wish nothing but the best for you too 

 ط بهترین هارو براي تو ميخواممن هيچ ارزویی ندارم فق

Don’t forget me, I beg, I remember you said 

 :منو از یاد نبر، التماس ميکنم ، یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead” 

 یه وقتایی عشق هميشه باقی ميمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسيب ميشه

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, 

yeah. 

یه وقتایی عشق هميشه باقی ميمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسيب 

 ميشه.آره

You’d know how the time flies. 

 باید ميدونستی زمان چطور ميگذره

Only yesterday was the time of our lives. 

 ع به زندگی کردیمهمين دیروز بود که شرو
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We were born and raised in a summery haze. 

 پا به این دنيا گذاشتيم و در یک غبار تابستانی رشد کردیم

Bound by the surprise of our glory days. 

 که با شکوه و حيرت روزهاي زندگيمونه آميخته شده

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

 اینکه بخوام به ميل خودم، سرزده و ناگهانی وارد بشم متنفرم از

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it. 

 اما نميتونستم دور وایستم،و حتی نميتونستم خودمو درگير هم کنم

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded, 

 …ه باشه کهاميدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورد

That for me, it isn’t over yet. 

 این پایان کاره من نيست

بازدممو محکم فرستادم بيرونو چشمامو باز کردم.همه داشتن با دهن باز و چشماي 

گرد شده بهم نگاه ميکردن.لب و لوچم آویزون شد.یعنی انقدر بد خوندم که این 

 مدلی زل زدن بهم؟

ی با منفجر شدن سالن از صداي دست و یواش یواش داشت گریم ميگرفت ول

جيغشون فهميدم اشتباه متوجه شدم.نگاه هاي پر تحسينشون باعث شد ذوق زده 

شم ولی به روي خودم نيوردم و لبخندي رو لبم نشوندم.از پشت پيانو که بلند شدم 

 :دوباره دوست شایان، هري اومد سمتمو با شگفتی گفت

 !محشر بود دختر -

 !ممنون -
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 .هنوز سر پيشنهادم هستم هري:من

 !منم سر جوابم هستم -

 :با ناراحتی گفت

 !ولی صداي تو حيفه نيکی -

 :سرمو تکون دادمو با کالفگی گفتم

 !بهتره این قضيه رو فراموش کنی هري.من به خوانندگی هيچ ميلی ندارم -

 !دروغ ميگفتما دوست داشتم ولی براي خودم.نه براي مردم

 :داخت و گفتهریم شونه اي باال ان

 !هر جور راحتی -

 .بعدم ازم دور شد.بالفاصله بعد از اون شادان و شایان اومدن سمتم

 :نيشمو باز کردمو گفتم

 امضا ميخواین؟ -

 :شادان

خوبه خوبه پرو نشو! خوبه من زورت کردم بري یه دهن برا ما بخونی.افتخار نميدادي  -

 !که

 !شایان:خوشم اومد.همه رو دگرگون کردي اصال

 .خوب دیگه خجالتم ندیدن -

يدن و قر دادن شایان کيکو برید و بعد ر ق  صاون شب خوش گذشت.بعد از یه عالمه 

خوردن کيک کادوهارم باز کرد.واسش یه ساعت مارک دار گرفتم بودم.گرچه این 
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چيزا در مقابل کارایی که برام کرده بود چيزي به حساب نميومد ولی تمام سعيمو 

 .در حقم جبران کنمميکردم برادریشو 

 :بعد اینکه همه رفتن روي مبل ولو شدمو ناليدم

 !واي مادر مردم -

 .يدم همين جوري ميشدمر ق  صشایان:منم انقدر مي

 !شما حرف نزن هنوز بخاطر اون پولی که واسه ساعتت پياده شدم دارم جز ميزنم -

 !شایان:خسيس

 .همينه که هست -

 :شادان یه اهنگ گذاشت و گفت

 !شن سه نفرستوقت ج -

خاله و عمو رفته بودن بيرونو گفتن این جشن واسه جووناست.گفتن شاید تا فردا نيان 

 .بخاطر همين تنها بودیم

 :شایان اعتراض کرد و گفت

 !من دیگه جون تو تنم نمونده ول کن تو رو خدا -

 !شادان:خره اینا خاطره ميشه بلند شو ميخوام حال کنيم.بدو

لند کرد و بعدم اومد سمت من.خواستم در برم که موهامو گرفت و اول شایانو به زور ب

 .کشيد

 !آخ آخ! موهامو کندي وحشی-

 :هولم داد وسطو گفت
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 !بریزین بيرون انرژیو -

بعدم خودش شروع کرد به قر دادن.منو شایان زدیم زیر خنده.بخدا این دختر دیوونه 

عالمه هله هوله اورد و  یه ر ق  صبود.خالصه مجبورمون کرد همراهيش کنيم.بعد از 

یه فيلمم گذاشت تا ببينيم.فيلمش کمدي بود.انقدر خندیده بودم دیگه ناي تکون 

خوردن نداشتم.اون جشن سه نفره خيلی بيشتر بهم چسبيد.بعضی با خودم ميگفتم 

اگه خاله اینا رو نداشتم چی کار ميکردم؟ االن ممنون ماهان بودم که منو فرستاد 

 !شته بودن.فرشته ي واقعیپيششون! واقعا فر

*** 

 !شـــــــــادان! بخدا ميکشمت -

من افتاده بودم دنبالشو اونم مثل فرفره ميدویيد.سرعتمو بيشتر کردم.تقریبا 

نزدیکش بودم یهو پام پيچ خورد و افتادم زمين.ولی نذاشتم ازم دور شه.سریع مچ 

نشستم رو  پاشو گرفتم که اونم با صورت افتاد کف خونه.برش گردوندمو

 :شکمش.موهاشو گرفتمو غریدم

 از کجا پيداش کردي؟ -

 :صورتش از درد جمع شده بود.گفت

عوض دستت درد نکنته؟ اتاقت بهم ریخته بود خواستم جمع و جورش کنم پيدا  -

 .کردم

 :بعدم داد زد

 !ول کن موهامو -

ده بودیم دستمو از الي موهاش در آوردمو نفس زنون ولو شدم کنارش.هر دومون زل ز

 :به سقف که شادان هيجان زده دستشو گذاشت زیر سرشو رو به من گفت
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 حاال یارو کی بود ناقال؟ -

 :نفسمو فرستادم بيرونو زمزمه وار گفتم

 !پسرعموم -

 :اَبروشو انداخت باال و گفت

 !المصب خيلی ناز بود.چشاش از تو عکسم پاچه ميگرفت -

 :چشم غره اي بهش رفتمو گفتم

 !نداشتی تو وسایل من فوضولی کنياتو حق  -

 :اخم کرد و جدي گفت

فوضول عمته! براي بار صدم.......فقط خواستم اتاقتو تميز کنم.چميدونستم خانوم  -

 عاشق پيشه عکس مجنونشو گذاشته تو کمد؟

 :خواستم بلند شم که دستمو گرفت و گفت

 !کجا؟ باید بگی قضيه چيه -

.آخرم مجبورم کرد داستان آرینو واسش بگم.بعد هرکاري کردم ولم کنه نشد که نشد

 :از تموم شدن حرفام متفکرانه سري تکون داد و گفت

 !که اینطور! پس توام عاشقی -

 اوهوم......بهم نمياد؟ -

 :خندید و گفت -

 !دروغ چرا؟ نه -
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خودمم اوال باورم نميشد عاشق بشم ولی خوب.......شده بودم! گرچه ميدونم این  -

 !امهعشق نافرج

 :دستمو گرفت و گفت

 .نا اميد نشو! همه چی درست ميشه -

 !اميدوارم -

*** 

بغض نميذاشت درست نفس بکشم.ولی جلوي اشکامو گرفتم.عمو حميد همونطور که 

داشت صحبت ميکرد بهم اشاره کرد برم سمتش.واقعا نميتونستم.شایان بغل گوشم 

 :گفت

 !قرار بود تو هر شرایطی محکم باشی -

 !ونم شایاننميت -

 :دستشو گذاشت پشت کمرمو همزمان با هل دادنم گفت

 .ميتونی.داري به خودت تلقين ميکنی -

 .با قدماي لرزون رفتم سمت عمو حميد.خداحافظی کرد و گوشيو گرفت سمتم

دستمو آروم بردم جلو گوشيو گرفتم.با چشماي اشکی بهشون نگاه کردم.خاله 

بسته کرد.در عرض چند ثانيه همه رفتن و تنهام چشماشو به نشونه ي اطمينان باز و 

گذاشتن.نفس عميقی کشيدمو گوشی و گذاشتم دم گوشم.نميتونستم حرفی 

بزنم.فقط نفساي لرزونم بود که به گوشش ميرسيد.چند ثانيه به سکوت گذشت تا 

 :اینکه باالخره گفت

 نيکی؟ -
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 :سعی کردم بغضمو قورت بدم.آروم گفتم

 .سالم -

 :ي گرفته اي گفتماهان با صدا

 عليک سالم! خوبی عزیزم؟ -

 :چه مهربون شده بود. پوزخندي زدمو گفتم

 !بهتر از این نميشم -

 ماهان:براچی حاضر نميشدي باهام حرف بزنی؟

 !سکوت

ماهان:نيکی من بخاطر خودت تو رو فرستادم اینو چند بار باید بگم تا باورت شه؟ اگه 

 !پایين نميرفتاینجا ميموندي یه آب خوش از گلوت 

 کاري داشتی؟ -

 :ماهان وقتی متوجه لحن سرد و خشکم شد نفس کالفه اي کشيد و بی مقدمه گفت

  !باید برگردي ایران -

 :با صداي نسبتا بلندي گفتم

 چـــــــــی؟ -

 ماهان:واسه چی داد ميزنی؟

 !یه بار دیگه بگو چی گفتی -

 !ماهان:گفتم باید برگردي ایران
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 :شست رو لبام.با خشم و ناراحتی گفتمپوزخندي عصبی ن

یعنی چی که باید برگردم؟ تازه دارم رنگ آرامشو ميبينم........بيام که چی  -

بشه؟......که دوباره گند بزنين تو زندگيم؟.......اصال تو مگه خودت منو نفرستادي که 

يکنين راحت زندگی کنم؟ بدون اذیت و آزار؟ مگه توپ فوتبالم که از این ور شوتم م

 اونور دوباره از اونور شوت ميکنين اینور؟

 :همينجور تند تند با عصبانيت حرف ميزدم که ماهان بلند داد زد

 !نيــــــــکی -

 :انقدر با تحکم گفت که ناخودآگاه الل شدم.نفس عميقی کشيد و گفت

 .......مهلت بده بذار منم حرف بزنم.خانوم بزرگ ميخواد ببينت -

 :سط حرفش و گفتمدوباره پریدم و

 .......خا -

 !ماهان:انقدر وسط حرفم نپر......خانوم بزرگ حالش بده

 :آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 واسه چی حالش بده؟ -

 :با صداي ناراحتی گفت

وضعش وخيمه.......دکترش گفت این قلب تا چند ماه دیگه بيشتر دووم  -

 !نيکيو نبينم آروم نميگيرم نمياره......ميخواد تو رو ببينه........ميگه اگه

حس کردم بغضش گرفته.منم همينطور.....نميدونم تو وجود اون زن چی بود که با 

 !وجود تموم بداخالقياشو اخم و تخماش دوسش داشتم
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 :صدام ميلرزید

 ..........ولی......من، من........نميتونم برگردم! اگه بيام -

 :حرفمو قطع کرد و گفت

 !ه هيچی مثل قبل نيستنگران نباش! دیگ -

 یعنی چی؟ -

 !ماهان: نيکی تو این پنج سال خيلی چيزا تغيير کرده

هيچی نگفتم.از حرفاش سر در نميوردم.دلم واسه خانوم بزرگ تنگ شده بود.تصور 

اینکه یه روز نباشه قلبمو به درد ميورد ولی ميترسيدم برگردمو یه اتفاق دیگه 

 !م پر بودبيفته.من دیگه طاقت نداشتم.ظرفيت

 ماهان:چی شد؟ هستی؟

 :آهی کشيدمو گفتم

 !آره -

 ماهان:مياي؟

 :دهن باز کردم چيزي بگم که باز گفت

خواهش ميکنم نيکی! اون هر روز داره التماس ميکنه که برت گردونم.نميتونم تو  -

 .این وضع ببينمش

 پس دانشگاهمو چی کار کنم؟ -

 :یه من مکث کرد و بعد گفت

 !کلی نيست.مرخصی بگيرخوب این که مش -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

136 

 

 ......آخه -

ماهان:نيکی بهانه نيار! ميدونم واسه چی دودلی! ميترسی ولی بهت گفتم جاي نگرانی 

 !نيست

 :خيره شدم به زمينو گفتم

 !خيلی خوب......ميام -

*** 

 خاله:چی شد عزیزم؟

 !هيچی......این ترمو مرخصی گرفتم -

 !شایان:بليطتم جور شد

 واسه کی؟ -

 !ه هفته دیگهشایان:ی

 !چه زود -

 :شادان با بغض گفت

 حاال تو بري ما چی کار کنيم؟ -

 !انقدر با سوز و گداز ميگی انگار ميخوام برم بميرم -

 :خاله با اخم گفت

 زبونتو گاز بگير دختر! این حرفا چيه ميزنی؟ -

 !خوب خاله دخترت یه جور رفتار ميکنه این حس به آدم دست ميده -

 این حرفا! قصدت اینه برگردي؟شایان:بيخيال 
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 !معلومه برميگردم! من هيچوقت اونجا نميمونم -

 چرا؟ -

 :با تعجب گفتم

 چرا داره؟ -

 :بعدم با چشماي ریز شده گفتم

 نکنه از من خسته شدین؟ -

 :اخم کرد و گفت

 !ببند دهنتو -

 !بی ادب -

 !شایان:خوب حرف مفت ميزنی دیگه

 :خاله رو به شایان گفت

 وضع حرف زدنه شایان؟ این چه -

 :بعدم رو به من با مهربونی گفت

دخترم تو واسه من با شایان و شادان هيچ فرقی نميکنی! این حرفا چيه ميزنی؟  -

 نکنه ما تو این چند سال کاري کردیم که همچين فکري ميکنی؟ هان؟

 .رفتم نشستم بغلشو دستمو انداختم دور شونش

 !ان زندگيم این پنج سالی بود که کنار شما گذروندمنه خاله جون اتفاقا بهترین دور -

 :با چشماي پر اشکش گفت
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 !دلمون واست تنگ ميشه عزیزم -

 واي االن اشکم در مياد.تو رو خدا اینجوري نکنين.حاال من چجوري ميخوام برم؟

نميدونم چرا ولی یه حسی ميگفت دیگه قرار نيست برگردم! گرچه خودم همچين 

 !ون موقع نميدونستم چه اتفاقاتی که قراره بيفتهقصدي نداشتم ولی ا

*** 

از اون باال به تهران خيره شدم.ناخودآگاه لبخند کمرنگی نشست رو لبم.چقدر اینجا 

 .................همه چی کوچيکه ولی اون پایين

هواپيما هر لحظه داشت به زمين نزدیک تر ميشد.یه دفعه یاد خاله اینا افتادمو باز 

ت.چقدر دم رفتن تو بغلشون گریه کردم.اونام دسته کمی از من بغضم گرف

 .نداشتن.خودم ميگفتم چند وقت دیگه برميگردم ولی ته دلم زیادم مطمئن نبودم

وقتی هواپيما کامل فرود اومد همگی پياده شدیمو وارد سالن فرودگاه شدیم.یه 

نم.واي خدا چقدر هيجان خاصی داشتم که ميدونستم بخاطر اینه که قراره آرینو ببي

 .دلم براش تنگ شده

رفتم قسمت تحویل بار تا چمدونمو بگيرم.یه عالمه عالف شدم تا اینکه باالخره 

چمدونمو پيدا کردمو راه افتادم سمت خروجی.دنبال یه آشنا ميگشتم ولی خبري 

 :نبود.پوزخندي زدمو خواستم برم بيرون که یکی صدام زد

 نيکی؟ -

به چهره ي یلدا خيره شدم.خيلی خوشگل تر شده سریع برگشتمو بهت زده 

بود.چشماش نمناک بود.چشماي منم بعد از چند لحظه همونجوري شد.سریع دویيد 

سمتمو محکم بغلم کرد.منم به خودم فشارش دادم.خيلی بيشتر از خيلی دلتنگش 
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بودم.گرچه این مدت از طریق اینترنت با هم در ارتباط بودیم چند باریم باهاش حرف 

 !زدم ولی خوب اینا دليل نميشد دلتنگش نباشم

 !یلدا -

 :با بغض گفت

 !نيکی -

 :فين فين کردمو گفتم

 مياي تو افق محو شيم؟ -

 :خندش گرفتو همينجور که ازم جدا ميشد کوبيد تو بازومو گفت

 !بذار برسی بعد مسخره بازیاتو شروع کن -

 !چه کنم؟ تو رو که ميبينم اینجوري ميشم -

 :ه ي چمدونمو گرفت تو دستشو در حاليکه ميرفت سمت خروجی گفتیلدا دست

 .وقت واسه دلقک بازیات زیاده بيا بریم -

 :دنبالش راه افتادمو گفتم

 ماشينت کو؟ -

 .بيرونه -

سوئيچو در آورد و قفل ماشينشو زد.با دیدن یه جنسيس کوپه ي مشکی رنگ فکم 

 :چسبيد کف آسفالت! با بهت گفتم

 وئه ورپریده؟این ماشين ت -

 :خندید و گفت
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 !نه بابا مال من تعمير گاهه......این برا آرشامه -

 !بابا خرپوال -

 :بازم خندید و چيزي نگفت.چمدونمو گذاشت صندوق عقبو گفت

 !سوار شو -

 :سرمو تکون دادمو همينجور که سوار ميشدم گفتم

 !اووووم!......چه استقبال گرمی واقعا -

 .ه.تو خونه منتظرتنیلدا:نشد بيان فرودگا

 :با تمسخر گفتم

 !بعله ميدونم.هميشه توجهاتشون به صورت نا محسوس بوده -

 !یلدا:چقدر زبونت نيش دار شده

 !اگه دورغه بزن تو دهنم -

 :زل زد تو صورتمو چيزي نگفت.به جلو اشاره کردمو گفتم

 !قصد نداري ناکام بفرستيمون اون دنيا که؟ -

 :لبخند گفت حواسشو داد به جلو و با

 !اونور بهت ساخته ها ناقال -

 :با تعجب گفتم

 چطور؟ -

 یلدا:آب رفته زیر پوستت! چی کار کردي انقدر خوشگل شدي عوضی؟
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 !چرا فحش ميدي بی شعور؟ من کاري نکردم......از اولش خوشگل بودم -

 !بر منکرش لعنت! ولی خيلی جيگر شدي مخصوصا هيکلت -

 .م اشاره کردبعدم سوتی زد و به سرتاپا

 :جمع و جور شدمو با صداي کشيده اي گفتم

 !هيـــــــز -

 :قهقهه زد و گفت

 !خدا وکيلی دارم ميگم -

خواستم جوابشو بدم که با دیدن یه چيزي خشک شدم.رد نگامو دنبال کرد و رسيد 

 .به حلقه ي تو دست چپش

 یلدا:چرا برق گرفتت؟

 :زمزمه کردم

 تو ازدواج کردي؟ -

 !د کردمیلدا:نامز

 :با صداي بلندي داد زدم

 !یـــــــلدا -

 :هول شد و تند تند گفت

بخدا تازه سه ماهه نامزد کردیم.......چون ميدونستم قراره برگردي خواستم  -

 !سورپرایزت کنم

 !خفه شو -
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 :با ناراحتی گفت

 نيکی؟ -

 !تنيکيو زهرمار! نميتونستی همون سه ماه پيش بگی؟ سورپرایزت بخوره تو سر -

 :سریع گونمو بوسيد و گفت

 !تو رو خدا ناراحت نشو دیگه آبجی جونم -

 :با اخم گفتم

 حاال کی هست این فلک زده که قراره بدست تو بدبخت شه؟ -

 :ایشی کرد و گفت

 !از خداشم باشه -

 :بعدم چشمکی بهم زد و گفت

 !نترس غریبه نيست االن ميبينش -

 !نميدونم چرا حس بدي داشتم.یه اضطراب

 :وقتی وارد تهران شدیم مشتاقانه همه جا رو نگاه کردم.یلدا نگاهم کرد و گفت

 !آره ميدونم تهران خيلی عوض شده -

 !روانی -

یلدا:خوب هر کی بعد از چند سال از خارج برميگرده یا مثال از زندان آزاد ميشه 

 !همينو ميگه

 !من فقط پنج سال اونور بودم -
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يدیم جلوي عمارت.یلدا چند بار بوق زد که در توسط یه چی حدود نيم ساعت بعد رس

بابا حسين باز شد.عزیزم! دلم واسه بابا حسينم تنگ شده بود.اصال من کال دلم تنگه 

 !باید بدم گشادش کنن

بعد از این که یلدا ماشينو نگه داشت سریع پياده شدمو دویيدم سمت بابا 

 :حسين.پریدم تو بغلشو تند تند گفتم

 !حسين چقدر دلم واستون تنگ شده بودواي بابا  -

 :با لبخند نگاهم کرد و گفت

 !منم همينطور بابا! ماشاا.... چقدر بزرگ و خانوم شدي -

 .خندیدم و تشکر کردم

 راستی زینت جون کو؟ -

 .داخل عمارته بابا.طبق معمول تو آشپزخونه -

 !برم ببينمش.فعال -

 .برو عزیزم -

 .یساده بودرفتم سمت یلدا که منتظر من وا

 یلدا:بریم تو؟

 همه هستن؟ -

 .یلدا:آره

 :چند تا نفس عميق کشيدمو گفتم

 !بریم -
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چشمم خورد به آرین که جلوي در ورودي وایساده بود و داشت با گوشيش حرف 

ميزد.یهو با دیدنش پاهام چسبيد به زمينو ضربان قلبم تند شد.حس ميکردم االنه که 

 !وا برم

 :ورم گفتیلدا که دید تکون نميخ

 چرا نمياي؟ -

با این حرفش آرین برگشت سمت ما.چشماش قفل شد رو من.دستش از کنار گوشش 

سر خورد و با بهت زل زد بهم.آب دهنمو قورت دادمو سعی کردم به خودم مسلط 

 .باشم

 :بلند گفتم

 !سالم پسرعمو -

 :زمه کرددر حاليکه لحظه اي نگاشو از روم بر نميداشت از پله ها اومد پایننو زم

 نيکی خودتی؟ -

 !نه خير دختر همسایه ام -

 !آرین:وااااو! چقدر عوض شدي تو

 :دستمو گذاشتم تو دست دراز شدشو گفتم

 حاال خوب شدم یا بد؟ -

 :با شيطنت اَبروشو انداخت باال و گفت

 !نه خدا رو شکر اونقدر خوب شدي که بشه تحملت کرد -

 :که یلدا سریع گفتبا عصبانيت دهنمو باز کردم چيزي بگم 
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 !بچه ها شروع نکنيد دوباره -

 :بعدم دستشو انداخت دور گردن آرین و گفت

 ........این شما -

 :با دست اشاره کرد به آرینو گفت

  !و اینم همون نامزدم که بهت گفتم -

یه لحظه قلبم از حرکت وایسادو سر تا پام یخ بست...نگاه سرگردون و ناباورم بين 

 ...در نوسان بودیلدا و آرین 

داشت شوخی ميکرد نه؟...آره حتما داشت شوخی ميکرد.یهو چشمامو چرخوندم 

 ...سمت دست چپ آرین...نه شوخی نيست! حلقه دستشه

دست سرد و مرتعشمو مشت کردم و سعی کردم بغضيو که چسبيده بود بيخ گلوم 

 ...قورت بدم

 :یلدا دستشو جلو صورتم تکون داد و گفت

 الووو؟ -

 .خودم اومدمو سریع لبخند مصنوعی نشوندم رو لبامبه 

 !ببخشيد شوکه شدم -

 :خندید و گفت

 به هم ميایم؟ -

 !به زور داشتم جلوي لرزش چونمو ميگرفتم.تو رو خدا نگو یلدا...داري داغونم ميکنی

 .ظاهر خونسردم چيزي نشون نميداد ولی از تو خرد شده بودم
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 .درد خوابيده بود خندیدم...خنده اي که پشتش هزار تا

 !صد در صد -

 :یلدا رو بغل کردمو بغل گوشش گفتم

 !مبارکه عزیزم...اميدوارم خوشبخت شی -

 :ازش جدا شدمو رو به آرین گفتم

 !قدر آبجيمو بدون آقاي پسرعمو! از این فرشته ها نصيب هر کسی نميشه ها -

ستمم رو سينه بعدم چشمکی بهشون زدمو یه دستمو گذاشتم رو سينه ي آرین یه د

ي یلدا و هولشون دادم تا از سر راهم کنار برن.در حاليکه داشتم از بينشون رد 

 :ميشدم و ميرفتم سمت عمارت بلند گفتم

 !فقط یادتون نره یه شيرینی به من بدهکارید -

سریع رفتم تو دستمو گذاشتم رو گلوم.ميدونستم...ميدونستم وقتی برگردم دوباره 

 ...یه اتفاق بد ميفته

سرمو گرفتم باال تا اشک جمع شده تو چشمام نریزه پایين.صدامو صاف کردمو با 

 .قدماي آروم رفتم سمت پذیرایی.صداي حرف زدن ميومد

با صداي تق تق کفشاي پاشنه بلندم متوجهم شدن و یهو همه به طور غير عادي 

 .سکوت کردن

 :گوشه ي لبمو دادم باال و با صداي رسایی گفتم

 !رود بر شماسالم و د -
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همه بودن غير عمو گنده دماغه! جالب بود کسی حتی پلکم نميزد...بدون حرکت 

خيره شده بودن به صورتم.نميدونم قيافم چجوري شده بود که هر کس منو ميدید 

 .تعجب ميکرد

دیدم نه اینا قصد ندارن چيزي بگن رفتم از ظرفی که توش ميوه بود یه سيب سرخ 

 :خودمو ولو کردم رو مبل تک نفره اي گفتم برداشتمو گاز زدم.بعدم

 !من واقعا راضی به زحمت نيستم...انقدر شما منو تحویل گرفتين شرمندم کردین -

به تک تکشون نگاه کردم.دقيقا مثل بچه خنگا خيره شده بودن بهم.رسيدم به 

 .....ماهانو

با تعجب زل زدم به دختر با نمکی که کنارش وایساده بود.صبر کن 

 !م.....نــــــهببين

 :بلند شدم رفتم سمتشون و رو به ماهان که داشت با لبخند نگام ميکرد گفتم

 !نکنه توام رفتی قاطی مرغا؟ -

 :اونم با همون لبخند جوابمو داد

 !اوال رسيدن بخير! دوما معرفی ميکنم همسرم نيلوفر -

 :بعدم رو به همون دختري که ظاهرا زنموي بنده بود کرد و گفت

 !نم همون برادر زادم که تعریفشو ميکردمای -

ماهانو تعریف! هه چه جالب...تا اونجایی که ميدونستم اهل تعریف کردن نبود.این 

 !مدت که نبودم حسابی بخت گشایی شده ها.واال

 :زنموي گرام دستشو سمتم دراز کرد و گفت

 !خوشبختم عزیزم -
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هره ي دلنشينی به گرمی باهاش دست دادم.اووووم.....به دلم نشست.چ

 .داشت.ميخورد بيست و شيش هفت سال داشته باشه

 :با خنده بهش گفتم

 !پس شما عضو جدید خانواده صولتی -

 :لبخندمو پر رنگ تر کردمو ادامه دادم

 !ما که ازشون خيري ندیدیم ولی اميدوارم برا تو اینجوري نباشه -

 :ماهان زیر لب غرید

 !نيکی -

 !حقيقت تلخه عموجون -

 :خندي زدمو بلند تر گفتمنيش

 !مثل گوشت بعضيــــــا -

 :خواست چيزي بگه که فرصت ندادمو گفتم

 خانوم بزرگ کو؟ -

 :با حرص نفسشو داد بيرونو گفت

 !تو اتاقش.ولی خوابه -

 !مهم نيست منم نميخوام بيدارش کنم -

 :رو کردم به بقيه که هنوز الل بودن و گفتم

 !فعال با اجازه -
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شمم خورد به آرشام.ناخواسته لبخندي نشست رو لبم.دلم ميخواست ميون اونا چ

همونجا بپرم بغلش و ماچش کنم ولی خوب جلو بقيه که نميشد.وقتی لبخندمو دید 

 ...دستشو مثل نظاميا گذاشت کنار پيشونيش! دیوونه

دیگه نموندمو راه رفتم سمت اتاق خانوم بزرگ.واي که چقدر دلم واسه بداخالقياش 

 !بود تنگيده

آروم درو باز کردمو رفتم تو.بهت زده زل زدم بهش.خداي من! چرا انقدر شکسته شده 

بود؟ آب دهنمو قورت دادمو با قدماي لرزون رفتم سمتش.رنگ پریده و صورت پر 

 !چين و چروکش اشک نشوند تو چشمام

کنار تختش زانو زدمو پيشونيمو گذاشتم رو دستش.قطره هاي اشکم ریخت رو 

تکون خوردن انگشتاش فهميدم داره بيدار ميشه.سرمو بلند کردم خيره  دستش.با

شدم به چهرش.آروم الي چشماشو باز کرد و تا منو دید اونم مثل بقيه بی حرکت زل 

 .زد بهم

 .یواش یواش چشماش پر اشک شد و دستشو کشيد رو موهام

 :با صدایی که به زور شنيده ميشد گفت

 باالخره اومدي؟ -

م رو صورت خيسمو تو سکوت نگاش کردم.نميدونم چی اتفاقی افتاده دستمو کشيد

 .بود که انقدر مهربون شده بود

 :آروم دستاشو از هم باز کرد و بهم گفت

 !بيا -

واي خدایا چه قدر صحنه زیبایی.هميشه این خواسته ي خانوم بزرگو تو رویا 

 !ميدیدم.شاید چيزخورش کردن انقدر تغيير کرده
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رت ميگفتم.بيخيال از خوشحالی بود.وقتی دید حرکتی نميکنم داشتم چرت و پ

دوباره بهم اشاره کرد که باکمال ميل رفتم تو آغوشش.دستاي بی جونش و دروم 

 :حلقه کرد و گفت

 !دلم واست تنگ شده بود -

به خدا خندم گرفته بود.اصال باورم نميشد این آدم که منو اینجوري تو بغلش گرفته 

 !متکبر و اخمو باشههمون خانوم بزرگ 

شاید ده دقيقه اي تو بغلش بودم تا اینکه ولم کرد و در حاليکه نفس نفس ميزد دوباره 

 .دراز کشيد

 !باورم نميشه.خودتی خانوم بزرگ؟ -

 :آروم و با صداي لرزونی گفت

 یادته روز قبل رفتنت اومدي پيشم؟ -

 آره.چطور؟ -

 که بهم زدین پشيمون ميشين؟ خانوم بزرگ:یادته گفتی یه روز از این تهمتی

 :سرمو انداختم پایينو چيزي نگفتم.با بغض ادامه داد

راست گفتی نيکی! ببين به چه روزي افتادم...از موقعی که رفتی یه آب خوش از  -

گلوم پایين نرفته...روزي صدبار دارم آرزوي مرگ ميکنم.زندگی بچه هامم تعریفی 

و رفت و اون از آبجيش که خون پدر مادرشو  نداره.اون از شهره که پيمان ولش کرد

 !کرده تو شيشه...دخترمم که هر روز تو زندگيش یه مشکل گریبان گيرش ميشه

 :بغصش شکست و گفت

 ..........اونم از -
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یه دفعه انگار به خودش اومده باشه حرفشو قطع کرد.نميدونستم ميخواست چی بگه 

ه! واقعا پيمان شهره رو ول کرد؟ از اما یه حسی بهم ميگفت زیاد چيز خوبی نبود

اولشم ميدونستم نامزدي اونا پایه و اساس نداره.ولی خوب دلم برا شهره سوخت.چون 

 !ميدونستم پيمانو خيلی دوست داره

حاال یعنی همه چيزو فهميدن؟ خوب حتما فهميدن دیگه وگرنه ماهان نميگفت 

 ....برگردم ایران که

این سواال رو بپرسم اما حس ميکردم موقعيت ولی از کجا؟ چجوري؟ ميخواستم 

 .مناسب نيست

همون موقع صداي در بلند شد و بعدم ماهان اومد تو و با دیدن چشماي گریون ما 

 :گفت

 !اي بابا -

 :اومد سمت خانوم بزرگو در حاليکه داشت اشکاشو پاک ميکرد گفت

 مگه من نگفتم انقدر گریه نکن مادر من؟ -

 :دخانوم بزرگ زمزمه کر

تو چميدونی که ميگی گریه نکن؟ تو چميدونی دارم چی ميکشم؟ وقتی بچه هام  -

 این بالها رو سر هم ميارن من از غریبه چه توقعی باید داشته باشم؟

 :یهو ماهان هول شد و گفت

 !خانوم بزرگ -

صبر کن بينم چی شد؟ خانوم بزرگ در مورد چی داشت حرف ميزد؟ بچه هاش چه 

 آورده بودن؟ بالیی سر همدیگه
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 :ماهان اومد سمتمو دستمو گرفت و بلندم کرد.بعدم به خانوم بزرگ گفت

انقدر به خودت فشار نيار خانوم بزرگ...این فکر و خياال و استرسا واسه قلبت ضرر  -

 !داره.ما ميریم بيرون.استراحت کن

 :خانوم بزرگ پوزخندي زد و گفت

 مگه کاري غير از استراحت کردنم دارم؟ -

 .هان کالفه پوفی کرد و منو از اتاق کشيد بيرنما

 :گفت

 چی ميگفت بهت؟ -

 :خيلی تو فکر بودم.متفکر خيره شدم به زمين و زمزمه کردم

 !هيچی -

 ماهان:هيچی؟

 !اوهوم -

 ماهان:یعنی چی هيچی؟

 یعنی پيچ پيچی! مگه بيست سواليه؟ -

 ماهان:خوب حاال چرا عصبانی ميشی؟

 :شدم بهشو گفتمبا چشماي ریز شده خيره 

 خانوم بزرگ از چی حرف ميزد؟ -

 ماهان:کدوم حرف؟
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خودتو به اون راه نزن ماهان.منظورش چی بود از این وقتی بچه هام این بال ها رو  -

 سرهم ميارن چه توقعی باید از غریبه داشته باشم؟

 :ماهانم با بی تفاوتی گفت

 !زیاد بهش فکر نکن چيز خاصی نبود -

 !اد وقتی خر فرضم ميکنیانقدر بدم مي -

 :خندید و بی مقدمه منو کشيد تو بغلش.بعدم گفت

 !دلم واسه این زبونِ درازو فوضوليات تنگ شده بود وروجک -

 حاال بدون مشورت با من زن ميگيري نه؟ -

 !ماهان:شما عفو کنيد ما رو که ازتون اجازه نگرفتيم

 :ازش جدا شدمو پرخاشگرانه گفتم

 !زه ميگرفتی...اصال اصل کاري منمپس چی؟ باید اجا -

ماهان:حاال نه اینکه شما هم گوش بزنگ بودي تا ازت اجازه بگيرم.هر وقت ميخواستم 

 !حرف بزنم باهات به یه بهونه اي ميپيچوندي

 !حقت بود -

 ماهان:چرا اونوقت؟

 .بخاطر اینکه تو منو باور نکردي -

ميدونستم از این غلطاي اضافه  ماهان:من باورت کردم که نذاشتم اینجا بمونی.اگه

کردي که ميگفتم دندت نرم...ميموندي اینجا تا با حقارت و زور زن اون پسره 

 .بشی.تازه قبلش خودمم یه کتک مفصل مهمونت ميکردم
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هرکس دیگه اي بود ميرفت سراغ اون به قول تو پسره و یه بالیی سرش ميورد.تو  -

 چی کار کردي؟

 :تاَبروشو انداخت باال و گف

 از کجا ميدونی کاري نکردم؟ -

 .خوب بگو چی کار کردي -

 :همونجور که داشت ازم دور ميشد گفت

 !کاري که تا عمر داره یادش نره -

تا خواستم چيزي بپرسم زود ازم دور شد.به محض رفتنش آرین و یلدا وارد 

 .دشدن.جایی وایساده بودم که منو نميدیدن.چهره ي دوتاشون عصبانی و ناراحت بو

 :یلدا بازوي آرینو گرفت و گفت

 خوب چرا اینجوري ميکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ -

آرین کالفه دستشو کشيد تو موهاشو چيزي نگفت.معلوم بود خيلی داره خودشو 

 .کنترل ميکنه

 !یلدا:عزیز من همه ي این فکر و خياالت بيخوده...انقدر شکاک نباش آرین

 :اي یلدا و با خشم گفتآرین چشماي سرخ شدشو دوخت تو چشم

شکاک؟ من شکاکم؟ خدا وکيلی به من بگو اگه کس دیگه جاي من بود چی کار  -

ميکرد؟ چرا وقتی گوشيت زنگ ميخوره رنگت سریع ميپره؟ گفتی مزاحمه گفتم باشه 

گوشيتو بده تا کاري کنم دیگه جرأت نکنه بهت زنگ بزنه.گفتی نميخواد خودش 

ود یلدا.فکر نکن احمقم و نميفهمم داري یه چيزیو خسته ميشه.ولی دفعه آخر نب

 !پنهون ميکنی.منم ميدونم اون کسی که هی زرت و زرت زنگ ميزنه مزاحم نيست
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 :نفس عميقی کشيد و در حاليکه زل زده بود تو چشماي یلدا گفت

مزاحم نيست ولی اميدوارم اون کسيم که من فکر ميکنم نباشه....که اگه باشه.....اگه  -

  !به خداوندي خدا قسم یلدا کاري ميکنم که اسمتم یادت بره باشه

آرین گذاشت رفت.یلدا هم با حسرت به مسير رفتنشو نگاه کرد و زد زیر گریه.بعدم 

 .سریع رفت بيرون

 واي خدا همه چی مشکوکه دارم دیوونه ميشم.چشونه اینا؟ اصال اینجا چه خبره؟

 !يوردم.از هيچی سر در نميوردمپوفی کشيدمو تکيه دادم به دیوار.سر در نم

یهو یاد زینت افتادم.لبخندي نشست رو لبم.حتما تو آشپزخونه بود.آروم راه افتادم 

سمت آشپزخونه.وایساده بود پشت گاز و داشت غذا درست ميکرد.رفتم پشتشو 

 .دستمو گذاشتم رو چشماش

 :از جاش پرید و با وحشت گفت

 !واي خدا مرگم بده -

 :ت رو دستامو بعد از کمی مکث گفتآروم دستشو گذاش

 نيکی جان تویی؟ -

 آروم دستمو از رو چشماش برداشتمو سریع برشگردوندم

 :خندید و گفت

 !ماشاا...چه بزرگ و خانوم شدي -

ن جمله رو جلل الخالق! زن و شوهر چقدر با هم تفاهم دارن.بابا حسينم عين همي

 .گفت
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 .چند لحظه به صورتم خيره شد و بعدم نم اشک نشست تو چشماش

 اي بابا چرا گریه ميکنی؟ -

 :آروم دستشو کشيد رو چشماشو با لبخند گفت

 !هيچی مادر دلم برات تنگ شده بود -

 !ما بيشتر ننـــــه -

 .ننه رو با لحن التی و کشيده گفتم که خندید

 !مثل قبلنا دیوونه اي زینت:تغيير نکردي! هنوزم

 !چِشَم روشن ننه.بی ادب شدیا -

 :خواست چيزي بگه ولی یهو به درگاه آشپزخونه خيره شد و با لبخند گفت

 چيزي ميخواي آقا؟ -

سرمو برگردوندم که چشمم خورد به آرین.نيم نگاهی به من انداخت و رو به زینت 

 :گفت

 !بی زحمت یه ليوان آب به من بده زینت خانوم -

زینتم چشمی گفت و رفت سمت یخچال.آرین اومد و نشست رو صندلی کنار اوپنو 

 .بعد از گرفتن ليوان از دست زینت یه ضرب سر کشيد

 :دستشو گذاشت رو شقيقه هاشو شروع کرد به ماليدن.زینت با نگرانی گفت

 چيزي شده اقا؟ -

 :با همون چشماي بسته گفت

 !نه فقط یه کم سرم درد ميکنه -
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 ميخواین قرص بهتون بدم؟زینت:

 !دستت درد نکنه زینت خانوم خوردم -

خيره شدم بهش.معلوم بود حالش خوب نيست.سنگينی نگامو که حس کرد چشماشو 

 .باز کرد و مثل خودم زل زد تو چشمام

 ...... تو نگاهش خيلی چيزا بود.غم، نگرانی، کالفگی و

دیم به همدیگه.سریع لبمو گاز اصال حواسم نبود خيلی وقته همينجور بی حرکت زل ز

گرفتمو سرمو انداختم پایين.اونم از جاش بلند شد و بعد از تشکر از زینت رفت 

 !بيرون.اي کاش ميتونستم عشقشو فراموش کنم تا با دیدنش اینجوري زجر نکشم

 :رو به زینت گفتم

 اتاقم هنوز سرجاشه؟ -

 .آره مادر اگه ميخواي برو -

رفتم طبقه دوم.چشمم خورد به در اتاقم.هنوز اون نقش و از آشپزخونه زدم بيرون 

 .نگاراي مسخره روش بود.خندم گرفت.منم خلی بودم واسه خودما

پونزده سالم که بود به سرم زد رو در اتاقم نقاشی بکشم.با هزار زور و زحمت ماهان و 

 !راضی کردمو با اسپري و رنگ و هزار تا چيز دیگه حسابی هنرنمایی کردم

ی ميدید تا چند وقت تو هنگ بود.کال همه اعتقاد داشتن من یه روز نقاش بزرگی هر ک

 .ميشم

در اتاقمو باز کردمو رفتم تو.دستامو از هم باز کردمو چند دور دور خودم چرخيدم.دلم 

واسه اتاقم تنگ شده بود.همه چيز سرجاش بود.معلوم بود زینت هر روز اینجا رو سر 

 !و سامون ميداده
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ت کردم رو تخت و به سقف خيره شدم.فکرم مشغول بود.نميدونستم چه خودمو پر

 !اتفاقاتی افتاده.به معناي واقعی گيج بودم.گيج گيج

 !احساس ميکردم همه یه جوري شدن.یه جوري که نميدونم چجوري

اصال خودمم نفهميدم چی گفتم.چشمامو بستم و سعی کردم یه کم تمرکز کنم 

 ..........که

 !ـخخخپــــــــــ -

جيغم خيلی بلند بود.جوري که خودم از صداي خودم وحشت کردم.با چشماي گشاد 

 .شده زل زدم به آرشام که مثل چيــــــــز پریده بود تو اتاقم

 :داد زدم

 !روانـــــــی -

 !آرشام:نظر لطفته

 هنوز این عادت مسخرتو ترک نکردي؟ -

ه داشت با دکمه هاي همون موقع صداي اس ام اس گوشيش بلند شد.در حاليک

 :گوشيش ور ميرفت گفت

 !ترک مرض موجب عادت است خواهر من -

 !ضرب المثالتم برعکسه! درست مثل خودت -

سرشو کرده بود تو گوشيو اصال حواسش به اطراف نبود.خيز برداشتم سمتشو 

 !چشمامو کردم تو گوشی ببينم داره با کی اس بازي ميکنه

 :وشيو کشيد کنار و معترضانه گفتهمين که خواستم فوضولی کنم گ
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 !اِ اِ اِ -

 !زهرمار...خوب ميخوام ببينم به کی داري اس ميدي که اینجوري غرق شدي -

 !آرشام:نترس جنس مخالف نيست

 :هينی کشيدمو گفتم

 دیگه بدتر! نکنه مشکل داري؟ -

 اول منظورمو نفهميد.ولی یه دفعه دوزاریش افتاد و عروسک بغل دستشو که اندازه

 .خودش بود پرت کرد سمتم

جاخالی دادم که مستقيم خورد به گویی که یلدا برام یادگاري خریده بود و افتاد 

 !شکست

 :جيغ خفيفی کشيدم و رفتم سمتش.با ناراحتی گفتم

 !اینو یلدا واسم گرفته بود -

 .پوزخندي زد و چيزي نگفت

 :با اخم توپيدم

 عوض معذرت خواهی پوزخند تحویلم ميدي؟ -

 :نه اي باال انداخت و بی خيال گفتشو

 !یه دونه واست ميخرم -

 !این یادگاري یلدا بود -

دستشو کشيد البالي موهاشو چيزي زیر لب گفت که نشنيدم.معلوم بود ناراحت و 

 !کالفست
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 (1roman.ir)این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

 .بعدي.آرشامم یه چيزیش ميشه مورد مشکوک

 :نشستم رو زمين و بلند گفتم

 شماها چتونه؟ -

 :با تعجب نگام کرد و گفت

 چمونه؟ -

چرا این مدلی شدین؟ حرکاتتون، حرفاتون، نگاهاتون همه چيزتون مشکوکه! دِ  -

 !خوب یکی بناله چه اتفاقی افتاده دیگه

 :نفس عميقی کشيد و گفت

 !ب نيستهميشه فهميدن حقيقت خو -

 !داري منو ميترسونی -

 :از جاش بلند شد و گفت

 ولی من ميدونم تو دختر محکمی هستی...ميدونم نميشکنی! درسته مگه نه؟ -

 :با بهت زل زدم بهشو گفتم

 چی داري ميگی آرشام؟ منظورت چيه؟ -

 .اما اون انگار حرفاي منو نميشنيد

 :زمزمه کرد

 !قول بده -

https://www.1roman.ir/
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 قول چی؟ -

 !ا آخرش محکم بمونیآرشا:قول بده ت

 آب دهنمو قورت دادم و با ترس زل زدم بهش.دیوونه شده بود؟

 !دوباره خواست چيزي بگه و که تقه اي به در خورد و دوباره ماهان اومد تو.اي بابا

 .تا یکی ميخواد چيزي بگه ماهان مثل پيام بازرگانی مياد وسط

 :با تعجب به چهره ي ما دوتا نگاه کرد و گفت

 ه شما؟ چرا این شکلی شدین؟چتون -

آرشام از جاش بلند شد و رفت سمت ماهان.در گوشش یه چيزي زمزمه کرد و از 

بغلش رد شد.ولی ماهان سریع دستشو گرفت و تا دهن باز کرد حرف بزنه دویيدم 

 .سمتشون

 چی دارین ميگين؟ -

الش که ماهان دست آرشامو ول کرد و آرشامم به سرعت باد دور شد.خواستم برم دنب

 :ماهان نذاشت و گفت

 کجا؟ -

 !اِ خوب ميخوام برم ببينم چش بود -

 !ماهان:تو نگران اون نباش.برو تو باهات کار دارم

 .رفتم داخل اتاق و نشستم رو تختم

 !به گوشم -

 :وایساد بغل پنجره و در حاليکه داشت بيرونو نگاه ميکرد گفت
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 !یلدا یه چيزایی ميگفت -

 :فته گفتمبا اَبروهاي باال ر

 چه چيزایی؟ -

 :سرشو برگردوند سمتمو گفت -

 !ميگفت نميخواي اینجا بمونی -

 :خونسرد گفتم

 !آره.ازش خواستم کليد آپارتمانش رو بده این مدتو اونجا بمونم -

 :با اخم گفت

 یعنی چی؟ -

 !همون که شنيدي -

 ماهان:مگه اینجا چشه؟

 !چشم نيست گوشه! من نميتونم اینجا بمونم -

 خودتو لوس نکن نيکی! تو مگه بخاطر خانوم بزرگ نيومدي؟ -

من خودمو لوس نميکنم فقط ميگم نميتونم اینجا بمونم.نگران خانوم بزرگم نباش  -

 !هر روز ميام بهش سر ميزنم! موندن ميون آدمایی که اون پایينن برام سخته

 ماهان:مگه اونا هر روز اینجان؟

 !م...هر روز یکيشون اینجاستبا خودمون که رودروایسی نداری -

 :بهم نزدیک شد و آروم گفت
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 نميخواي روزاي آخریو که تو این خونم پيشم باشی؟ -

 :با خنگی گفتم

 هـــــــــا؟! یعنی چی؟ -

 :بعد از کمی مکث با خنده گفتم

 نکنه قراره بميري به سالمتی؟ -

 :دلخور اخمی کرد و گفت

  !نه خير! هفته دیگه عروسيمه -

 :س گفتمبی حوا

 !اِ؟ مبارکه -

 .یه کم بعد مغزم به کار افتاد و تازه گرفتم چی گفته

 :از جا پریدمو تقریبا داد زدم

 چـــــی؟ -

 !ماهان:جدیدا خيلی جيغ جيغو شدیا

 :بی توجه به حرفش گفتم

 مگه شما ازدواج نکردین؟ -

 :ولو شد رو تختمو گفت

 !نه.هنوز عقدیم -

 !چه جالب -
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رو لبم.قبلنا تو ذهنم چقدر واسه عروسی ماهان نقشه کشيده لبخند تلخی نشست 

 ...بودم.اگه همه چی مثل قبل بود

 ماهان:نيکی؟

 هوم؟ -

 ماهان:خوب ميمونی یا نه؟

 :نفسمو محکم فرستادم بيرونو گفتم

 !ميخوام روزاي آخر مجردیتو واست بترکونم -

 :ماهان چشماشو ریز کرد و گفت

 یعنی ميمونی دیگه؟ -

 :ون دادمو گفتمسرمو تک

 !آره -

 !ماهان:خوبه

 .من چند تا سوال دارم -

 !ماهان:بفرما

 چرا وقتی منو دیدن انقدر تعجب کردن؟ -

 :خندید و گفت

 !چون نميدونستن قراره برگردي -

 :با چشماي گرد شده گفتم
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 یعنی چی؟ -

ه آرینم ماهان:فقط منو آرشام و یلدا و خانوم بزرگ خبر داشتيم! البته فکر کنم یلدا ب

 .گفته بود

 !اوهوم...خوب سوال بعدي -

 :منتظرانه نگاهم کرد که گفتم

 همه فهميدن قضيه از چه قرار بوده و اون پسره چه بالیی سر من آورده؟ -

 :نگاهشو یه دور تو اتاق چرخوند و آهسته جواب داد

 !آره -

 چجوري؟ -

 :خيره شد بهمو گفت

 !من بهشون گفتم -

 :و گفتم اَبرومو فرستادم باال

 خوب تو از کجا فهميدي؟ -

 :کالفه گفت

 ميشه بس کنی؟ -

 !من حق دارم بدونم -

 :از جاش بلند شد و گفت

 !فقط بدون همه ميدونن بی گناهی.دیگه بقيشو بيخيال شو -
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 .خواست از اتاق بره بيرون که دستشو گرفتم

 !اگه شما بهم بگين چی شده خيلی بهتر از اینه که خودم بفهمم -

 .ان:ميفهمی ولی االن وقتش نيستماه

 .....اما -

 !ماهان:گفتم بيخيال شو نيکی.بهتره این روزا رو با این حرفاي مسخره خراب نکنيم

 :تک خنده اي کردمو گفتم

 کدوم روزا؟ -

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 یادت نرفته قبال چقدر براي عروسی من ذوق داشتی که؟ -

 !اون واسه قبال بود -

 !زدن با تو غير از اعصاب خوردي چيزي ندارهماهان:حرف 

 تازه به این نتيجه رسيدي؟ -

 :بی توجه به حرفم گفت

 .من باید برم.کار دارم -

 چه کاري؟ -

 !ماهان:عمل دارم

 به به جراح شدي؟ -

 !ماهان:به کوري چشمت
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 !قبل اینکه بپرم سرش خداحافظی کرد و رفت.اوووف

 .م حکم پدرو داشتایول عروسی! اونم کی؟ عمویی که برا

یه دفعه یاد یلدا و آرین افتادم و باز بغضم گرفت.کاش به یلدا ميگفتم آرینو دوست 

دارم.شاید اونجوري بهش بله نميداد.ولی.......خوب.......خوب اون مدليم خودخواهی 

 !ميشد.حتما همدیگه رو دوست داشتن که نامزد کرده بودن دیگه

 :مزانوهامو بغل کردمو با خودم گفت

 یعنی آرین یلدا رو دوست داره؟ -

 .آهی کشيدم.خوش به حال یلدا.یواش یواش پوزخندي نشست رو لبم

آره خوب چرا یلدا رو دوست نداشته باشه؟ یلدا هم از من خوشگل تره، هم خانواده 

 ........درست حسابی داره، هم مادرش مثل مادر من یه بدکاره نبوده، هم......هم

 :ستم خودمو کنترل کنمو اشکم ریختتيکه ي آخرشو نتون

 !هم دختره -

رو تخت دراز کشيدمو درحاليکه داشتم به این عشق مسخرم لعنت ميفرستادم 

 !چشمام گرم شد و از شدت خستگی خوابم برد

*** 

صداي قهقهمون ماشينو برداشته بود.عاشق نيلوفر شده بودم.شخصيت فوق العاده 

 !ربون بودباحالی داشت.شوخ و سرزنده.خيليم مه

خوش بحال ماهان عجب زنی نصيبش شده بودا.معلوم بود خيلی دوسش داره.چون 

همش از آیينه با عشق نگاش ميکرد و لبخند ميزد! این نيلوفرم که ميدید شوورش 

اینجوري محوش شده سرخ ميشد و سرشو مينداخت پایين.ماهانم مگه چشم 
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روشو انداخت باال که یعنی حواستو برميداشت؟ نيلوفر چندبار مصلحتی سرفه کرد و اَب

 !بده به جلوت ولی اون انگار نه انگار

 :با شيطنت گفتم

 هوي عمو جون نري تو دیوار؟ -

 :یلدا زد زیر خنده.آرشامم ریز ریز ميخندید و زیر لب ميگفت

 !نوچ نوچ نوچ! اِي بسوزه پدر عاشقی -

 :نيلوفر که داشت جون ميداد ولی ماهان بيخيال خندید و گفت

 !نوبت شمام ميشه شازده -

 !آرشام:من به گور هفت جد و آبادم بخندم بخوام عاشق شم

آرشام و ماهان هی داشتن کل کل ميکردن منو نيلوفرم ميخندیدیم ولی یلدا یهو 

 !رفت تو خودش

 :با آرنجم زدم تو پهلوشو گفت

 هوي...چته تو؟ -

 :به خودش اومد و گفت

 هان؟ -

 ميگم چته؟ -

 ابا...چمه مگه؟یلدا:هيچی ب

 !آخه یه دفعه لب و لوچت آویزون شد -

 :لبشو گزید و گفت
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 !نه چيزیم نيست -

 .وقتی ماهان نگه داشت پنج تایيمون از ماشين پياده شدیم

به پيشنهاد من اومده بودیم فرحزاد.خيلی دلم هواي اینجا رو کرده بود.عاشق 

 .محيطش بودم

صندلی تو خونه رو هم آرین ميدیدم! دیگه  از بس به آرین فکر کرده بودم حتی مبل و

داشتم دیوونه ميشدم که به ماهان گفتم جمع کنه بریم بيرون یه هوایی به کلم بخوره 

 !حدأقل واسه چند ساعتم که شده اونو فراموش کنم

 .رو یکی از تختاي نسبتا بزرگش نشستم

 :ماهان رو به یلدا گفت

 پس آرین کجاست؟ -

 !ع دیگه ميرسهیلدا:اس داد گفت یه رب

سرجام وا رفتم! دلم ميخواست دونه دونه موهامو بکنم.اي خدا من خواستم بيام 

 بيرون چند لحظه از فکر کردن به آرین فارغ شم.این چه شانس گندیه من دارم آخه؟

 !البد ميخواد بياد بشينه ور دل یلدا و با همدیگه دل بدن قلوه بگيرن

 :کر بودم که یهو یلدا زد تو پهلومو گفتبا این فکر بغض نشست تو گلوم.تو ف

 نيکی؟؟؟ -

 :از جام پریدمو با ترس گفتم

 ها چيه؟ -

 یلدا:چی ميخوري سفارش بدیم؟
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با دیدن گارسون که منتظره ببينه من چی ميخوام منو رو گرفتم تو دستمو یه نگاه به 

 .غذاهاش انداختم

 .برگ -

 :ماهان به یلدا گفت

 برا آرین چی سفارش بدیم؟ -

حسابی رفته بودم تو فکر که چه خاکی تو سرم بریزم.ایکاش ميشد بپيچونم و برم 

 !ولی نميشد.خيلی ضایع بود

یارو بعد اینکه سفارشا رو نوشت رفت.حسابی گرم حرف زدن بودیم ولی من اون شور 

 .و شوق اوليه رو نداشتم

ربون صدقش چند لحظه گذشت تا اینکه آرینم اومد.با دیدن تيپ و قيافش تو دلم ق

 .رفتم

یه کت اسپرت مشکی که زیرش یه تيشرت توسی رنگ تنش کرده بود با جين 

 .مشکی

 .وقتی ما رو دید اومد سمتمونو به همه سالم کرد.کفشاشو درآورد و نشست بغل یلدا

 .یلدا هم با لبخند دست آرینو گرفت تو دستش.نگاهمو با درد ازشون گرفتم

ه باشم ولی خوب سخت بود.یه چی حدود نيم سعی ميکردم کامال بهشون بی توج

 .ساعت گذشت تا اینکه غذاهامونو آوردن

 .مشغول خوردن و هرهر و کرکر بودیم که صداي اس ام اس گوشيم بلند شد

 :شماره ناشناس بود.پيامو باز کردم و با چيزي که ميدیدم اَبروهام پرید باال
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ه! اميدوارم بيست و یکمين خواستم اولين کسی باشم که تولدتو بهت تبریک ميگ"

 "!سال زندگيت پر از اتفاقاي خوب باشه

تولد؟! تولد من؟ با یه حساب سرانگشتی تو ذهنم فهميدم بعله.دو روز دیگه تولدمه 

 !یعنی چهاردهم شهریور

و این یارو کی ميتونه باشه؟ لبمو کشيدم تو دهنمو با چشماي ریز شده و کنجکاو به 

بود نگاه کردم.هر چی فکر کردم به جایی نرسيدم.شماره هه  اون شماره که اتفاقا رند

اصال واسم آشنا نبود.گوشيمو انداختم تو کيفمو همين که سرمو بلند کردم دیدم 

آرین زل زده بهم.با اشاره ازم پرسيد چی شده که منم شونمو به نشونه ي اینکه 

 !چيزي نيست انداختم باال.اینم خوب حواسش به همه جا هستا

از شام تازه اینا قليون و چاي سفارش دادن.اون شب با اینکه یلدا و آرین حسابی بعد 

 .رو مخم بودن ولی بازم خوش گذشت

تا روز عروسی ماهان فقط پنج روز مونده بود و منم هنوز لباس نگرفته بودم.قرار شد 

 .فردا با یلدا بریم و لباس بخریم

لو شدم رو تختم.همين که سرمو وقتی رسيدیم خونه با خستگی رفتم تو اتاقمو و

 !گذاشتم رو بالش خواب هفت پادشاهو دیدم

*** 

ایوول بابا! چی شدم.خيلی لباس خوشگلی بود.باال تنش خيلی تنگ بود ولی پایين 

تنش کمی پف دار ميشد.سمت چپش یه پاپيون خوشگل داشت.رو قسمت سينشم 

رنگشم قرمز جيغ و سنگ دوزي شده بود و حسابی لباسو خيره کننده کرده بود.

 .جنسشم ساتن بود

 :نميتونستم از خودم چشم بردارم.یلدا زد به در و گفت
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 !باز کن این بی صاحاب مونده رو دیگه.مردي نکنه؟ -

 :با بدجنسی گفتم

 !نوچ! ميخوام سورپرایز بمونه -

 :با حرص جيغ آرومی کشيد و گفت

 !و نيکی آبروتو ميبرمابرو بمير بابا.نکنه فکر کردي عروسی؟ باز کن این در -

واي! دیدم دست برنميداره آروم در و باز کردمو زل زدم به چهره مبهوت یلدا.آروم 

 :چرخی زدمو گفتم

 خوب چطوره یلدا خانوم؟ -

 :لباشو برچيد و گفت

 !عوضی مال تو از من خوشگل تره -

 !بهتره بگی سليقه ي من از سليقه ي تو بهتره -

 :ضربه اي به بازوم زد و گفت

 !گمشو! ولی بی شوخی خيلی خوشگله.مبارکت باشه -

 :تشکر کردمو گفتم

 فقط یلدا؟ -

 یلدا:چيه؟

 .این باال تنش یه کم بازه -

 !یلدا:نگران نباش نيم کت داره
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 :با خوشحالی گفتم

 واقعا؟ -

 یلدا:آره.بدم بهت؟

 .آره زود باش -

 .سو ميپوشوندنيم کتشم خيلی خوشگل بود.تنم کردم.خوب بود.قسمتاي باز لبا

وقتی دیدم همه چی خوبه از تنم درش آوردمو از اتاق پرو رفتم بيرون.بعد از اینکه 

 .پول لباسو حساب کردیم از اونجا اومدیم بيرون و رفتيم سراغ بقيه خریدامون

یه کفش مجلسی پاشنه ده سانتی گرفتم که همرنگ لباسم بود.لباس یلدا هم یه 

زانوش ميرسيد.رنگشم ترکيبی از سفيد و نقره اي دکلته بود که بلندیش تا روي 

بود.یه صندل خوشگل نقره اي هم گرفت و بعد اینکه خریدامون تموم شد تصميم 

 .گرفتيم برگردیم

 !یلدا اصال تغيير نکرده بود هنوزم مثل قبال تو خرید آدمو به غلط کردن مينداخت

*** 

به من نگفت؟ واي اصال فکر  با دهن باز و چشماي گرد شده بهش نگاه کردم.چرا کسی

نميکردم اونم بياد! یکی نيست به من بگه دِ آخه احمق خوب عروسی داداششه مگه 

 ميشه نياد؟

چند تا نفس عميق کشيدمو با جون کندن بهش سالم دادم.نگاهش مثل پنج سال 

پيش سرد نبود.در کمال تعجب من و بقيه بغلم کرد و پيشونيمو بوسيد! جوري فشارم 

 !که حس کردم االن دل و رودم از دهنم ميزنه بيرونميداد 

چند لحظه بعد لرزش شونه هاشو حس کردم.انقدر تعجب کرده بودم که قدرت هيچ 

 :کاریو نداشتم.ماهان دستشو گذاشت رو شونشو آروم و محزون صداش زد
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 !مهران -

و چند سریع از من جدا شد و بدون نگاه کردن به کسی رفت باال.ماهانم دنبالش رفت 

دقيقه بعد جفتشون برگشتن.سرمو انداخته بودم پایينو به کسی توجه نميکردم ولی 

 !سنگينی نگاه همشونو حس ميکردم.مخصوصا عمو مسعود

فردا شب عروسی ماهان بود.همه اینجا جمع شده بودنو به نوعی یه جشن خانوادگی 

مين االن رسيده گرفته بودن.منم چاره اي نداشتم جز حضور تو این جمع! مهرانم ه

 بود.اوووف! خدایا چی ميشد همه از اول همين مدلی بودن؟

یه دفعه یاد تولدم افتادم.بچه ها واسم تو یه کافی شاپ یه تولد کوچيک ولی خيلی 

باحال گرفتن.خيلی خوش گذشت.بر خالف تصور من شهره و شيوا هم بودن.درسته 

 !باز ميشد تحملشون کردهنوزم افاده اي و مثل باباشون بداخالق بودن ولی 

یه ساعت بعد نيلوفر و خانوادشم از راه رسيدن.پدر مادرش خيلی شيک و خوشتيپ 

 .بودن.یه خواهرم داشت که دو سال از ما کوچيک تر بود و مثل خودش مهربون

هر کی یه جا نشسته بود و با یکی دیگه مشغول حرف زدن بود.منو یلدا و نوشين 

شغول بودیم.اي کاش نوشينم با خانواده ما وصلت کنه.چون خواهر نيلوفرم مثل بقيه م

 !هم مثل نيلوفر صورت خوشگلی داشت هم اخالق فوق العاده خوب

نگاهمو تو جمعيت چرخوندمو رسيدم به آرشام.ایول! به هم ميان.فقط اگه بشه.چون 

هم آرشام تو این خطا نبود هم نوشين زیاد سر و گوشش نميجنبيد.ولی ميارمشون تو 

 .اهر

همونجور نگاه خيرم رو آرشام بود و لبخندیم از فکري که به سرم زده بود نشسته بود 

رو لبم که سرشو برگردوند و با تعجب بهم نگاه کرد.لبخندم پررنگ تر شد و اَبروهامو 

 .چند بار انداختم باال.تعجبش بيشتر شد
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 :با حرکت لبش گفت

 چيه؟ -

باز به نوشين نگاه کردم.دختر خوبی  خندیدمو جوابشو ندادم.سرمو برگردوندمو

 .بود.فقط اميدوار بودم آرشام اینو بفهمه

چند لحظه بعد باز صداي زنگ آیفون بلند شد.زینت در و باز کرد و چند لحظه بعد یه 

ایل آدم ریخت تو خونه که فهميدم فاميالي نيلوفر اینان.واي قرار بود خونوادگی باشه 

 .که

که عين منگال وایساده بودمو داشتم نگاهشون  اینقدر شلوغ پلوغ شده بود

ميکردم.پشت سر هم باهاشون سالم عليک ميکردم درحاليکه اصال نميدونستم کی 

 !هستن.ولی همشون با کالس و اتو کشيده بودن.این نيلوفرم عجب فاميالیی داشتا

هنوز پنج دقيقه از رسيدنشون نميگذشت که صداي آهنگ بلند شد و همه ریختن 

م یعنی حالشو ر ق  صلدا هم دست منو نوشينو گرفت و کشيد.دوست نداشتم بوسط.ی

 .نداشتم ولی اجبارا رفتم وسط و با تمام وجود شروع کردم به قر دادن

يدن و بقيه هم ر ق  صوسط جمعيت نيلوفر و ماهان بودن که داشتن عاشقانه مي

ه که داره تشویقشون ميکردن.اوخی! با بغض خيره شدم بهش.باورم نميشد این ماهان

 !ازدواج ميکنه

يدم خسته شدمو نشستم سرجام.ولی یلدا وسط بود و داشت ر ق  صبعد اینکه یه کم 

 .يد.خيره شدم به جفتشون و با ناراحتی نفسمو دادم بيرونر ق  صبا آرین مي

آرین خيلی بی تفاوت بود ولی یلدا زوم کرده بود رو صورت آرین.نميدونم چرا ولی 

 !از حسرته! شایدم توهم زده بودم.نميدونمحس ميکردم نگاه یلدا پر 
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چند دقيقه بعدش آرین رفت نشست و یلدا هم خواست بياد پيش من که یه پسره 

ر جلوش وایساد.با اینکه فاصلمون به نسبت زیاد بود ولی فهميدم داره بهش پيشنهاد 

ميده.یلدا قبول نکرد ولی پسره بدجور گير داده بود.سریع سرمو چرخوندمو  ق  ص

م به آرین.نزدیک بود شاخ دربيارم! در کمال تعجب نگاهش به اون دوتا بود ولی رسيد

هيچ عکس العملی نشون نميداد.اتفاقا خيليم خونسرد بود.یعنی چی؟ یلدا زنشه االن 

 !باید بياد پسره رو دک کنه ولی.....انگار نه انگار

ن.نشست بغلمو دوباره نگاهمو دادم به یلدا که از بغل پسره رد شد و اومد پيش م

 :کالفه گفت

 !عجب سيریشی بود -

دوست نداشتم یلدا رو ناراحت کنم ولی دیگه نميشد تحمل کرد.رفتار این دوتا اصال 

 .به عاشقا نميخورد

 یلدا؟ -

 یلدا:بله؟

 ....ميگم.....چيزه.....تو -

 :پوفی کرد و گفت

 !حرفتو بزن نيکی -

 :بی مقدمه گفتم

  تو و آرین مشکلی دارید؟ -

 :تعجب بهم خيره شد و گفتم

 چطور؟ -
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 :شونمو انداختم باال و گفتم

 !راستش چطور بگم؟ حس ميکنم زیاد با هم خوب نيستين -

حس کردم بغض کرده.ناراحت سرشو انداخت پایينو بعد از یه مکث طوالنی با صداي 

 :لرزونی گفت

 !درست فهميدي -

 :نذاشت و ادامه دادبا چشماي گرد شده نگاهش کردمو خواستم چيزي بگم که 

آرین منو دوست نداره.من هر کاري ميکنم تا نظرشو جلب کنم ولی....ولی فایده اي  -

 !نداره

 :یواش یواش داشت گریش ميگرفت.دستشو گرفتم و گفتم

خيلی خوب بسه عزیزم.خودتو ناراحت نکن امشب باید خوشحال باشی.بعدا  -

 !دربارش صحبت ميکنيم

چيزي نگفت.یعنی واقعا آرین یلدا رو دوست نداره؟  دستشو کشيد رو پيشونيشو

پس...پس چرا نامزد کردن؟ دلم خيلی واسه یلدا سوخت.امشب واقعا مظلوم شده 

بود.با اینکه حاضر بودم جونمم واسه آرین بدم و با تموم وجود عاشقش بودم ولی بازم 

 .هر کاري که شده باشه براي یلدا انجام ميدم تا خوشبخت باشه

ز صرف شام دوباره بزن بکوب بود تا ساعت یک شب.بعد اینکه همه خوب انرژیا بعد ا

 .رو خالی کردن تصميم گرفتن برگردن سر خونه زندگيشون

وقتی خونه خالی شد دیدم اوه اوه! چه وضعی! انگار تو خونه بمب ترکونده باشن.هيچ 

استراحت  کسم نبود.زینتم که دیگه توانایی قبلنا رو نداشت.به زور فرستادمش

کنه.مجبور بودم خودم خونه رو جمع و جور کنم.یعنی هيچکی به ذهنش نرسيده 

 واسه این خونه ي بزرگ خدمتکار بگيره؟ االن من باید اینجا رو تر و تميز کنم؟



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

178 

 

این نيلو و ماهانم معلوم نيست کجا غيبشون زده.مگه اینکه گيرشون نيارم.خالصه که 

.دیگه آخریا سرپا خوابم ميبرد.خوشحال و تا دو سه ساعت مشغول حمالی بودم

خندان از اینکه همه جا تميز شده ميخواستم برم سمت اتاقم که یادم افتاد هی واي 

من! اون یکی سالن هنوز مونده.با حرص و بغض رفتم اون سمت که در کمال حيرت 

یه دیدم داره از تميزي برق ميزنه.جلل الخالق! یعنی اینجا خود به خود تميز شده؟ 

 ...نگاه به اطراف انداختم.کسی نبود که.پس کار کيه؟ بسم ا

ولی کار هرکی بود ازش ممنون بودم.اونقدر خسته بودم که حال نداشتم پله ها رو برم 

باال. نميدونم چی شد فقط یادمه رو کاناپه ي بغل دستم ولو شدمو چشمام افتاد رو 

کرد و بردم سمت پله  هم.ميون خواب و بيداري بودم که حس کردم یکی بغلم

ها.اوووم! هر کی بود بوي خوبی ميداد.شبيه بوي آرین بود! اهميت ندادم کيه و سرمو 

 !تو سينش فرو کردمو به خواب عميقی فرو رفتم

*** 

هيچکس نبود.ماهان رفته بود آرایشگاه مهرانم همراهش رفته بود.زینتم با خانوم 

س خودشو از خياط بگيرن.یلدا هم رفته بزرگ رفته بودن کت و دامن خانوم بزرگو لبا

بود آرایشگاه به منم خيلی اصرار کرد همراهش برم ولی اصال دلم نميخواست برم 

 !اونجا تا یه گنبد رو سرم درست کننو قيافمم بکنن عين جن

 .ترجيح دادم خودم خودمو خوشگل کنم.واال! کار من از هر آرایشگري بهتر بود

صلم سر رفت.تصميم گرفتم برم پایين ببينم تلویزیون تو اتاقم نشسته بودم که حو

چی داره.وقتی رفتم پایين دیدم یه کاله لبه دار اسپرت رو مبله.متعجب برش داشتمو 

نگاه کردم.این دیگه مال کيه؟ هميشه عاشق این کالها بودم.گذاشتم رو سرمو 

نکرد.آخرم تلویزیونو روشن کردم.هرچی اینور اونورش کردم برنامه اي نظرمو جلب 
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خاموشش کردمو رو کاناپه دراز کشيدم.لبه ي کالهو کشيدم رو صورتم و چشمامو 

 !بستم.هی! عموي خوشگلم داشت ميرفت

بدون اینکه خودم بخوام رفته بودم تو فاز غم.قبل از اینکه گریم بگيره و باز زر زر کنم 

يم که رسيد به تصميم گرفتم یه آهنگ شاد واسه خودم بخونم دلم وا شه! اولين آهنگ

 !ذهنم آهنگ تتلو بود

 :شروع کردم با صداي بلند به خوندن

 ميگن که خوبه وضع ماليشون مارکه از سر تا پاش ایشون

 اما پيشش نيميشينم

 مسافرت عادیشون LA دودره بازي نيس تو کارشون ولی دودره ماشين ماميشون

 ولی پيشش نيميشينم

 و دارهبلنده مو داره بدن خوشبو داره عشق تتل

 ولی پيشش نيميشينم

 سانتافه مشکی داره بعد از ظهرا بيکاره سر به سرم ميذاره

 ولی پيشش نييشينم

 اي واي دارم چی ميبينم دو تا چش رنگی ميبينم صورت قشنگی ميبينم

 ولی پيشش نيميشينم

 اي واي دارم چی ميبينم دو تا چش رنگی ميبينم صورت قشنگی ميبينم

 ولی پيشش نيميشينم

 رو بر تو همه ميگن که غم داري تو یه نمه بی مندو
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 پریروزم گریه کردي تو واسه منو اینو همه دیدن

 با همه قهر کردي و دلت ميخواد برگردي

 خيلی واست ناراحتم عزیزم ولی پيشت نيميشينم

 آخه من خوشتيپ ترین پسر تو این شهرم

 هی بهش گير ميدم و همش باهاش قهرم

 و روش وا ميسمآره من تخسم و شرم و ت

 ببين چيه که دو تا خوردیم هنو عشق پرسپليسم

 آره من غدم و کله گنده شمارمم که رنده با این که موش بلونده

 ولی پيشش نيميشينم

 آره خوشتيپ و خيلی کولم از پارو باال ميره پولم ميخواد که بزنه گولم

 ولی پيشش نيميشينم

م ر ق  صيدن.ولی وسط ر ق  صبه  اینجاش یهو جو گرفتتمو بلند شدم شروع کردم

خوردم به یه چی! متعجب انگشت ميانيمو گذاشتم پشت شستمو با یه ضربه لبه ي 

کالهو دادم باال که چشمام گره خورد تو چشماي آبی آرین.شاید فاصلمون به پنج 

سانتم نميرسيد.هيچی دیگه مسخره بازیم گل کرد و با چشماي گرد شده و لحن با 

 :مزه اي ادامه دادم

 اي واي دارم چی ميبينم دو تا چش رنگی ميبينم صورت قشنگی ميبينم

 ولی پيشش نيميشينم

 اي واي دارم چی ميبينم دو تا چش رنگی ميبينم صورت قشنگی ميبينم
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 ولی پيشش نيميشينم

بدبخت عين چوب خشک وایساده بود سرجاش و تکون نميخورد.مات و مبهوت زل 

درحاليکه هی داشتم این تيکه آخرو  ر ق  صت زده بود تو چشمام.منم با همون حال

  .تکرار ميکردم از بغلش رد شدمو رفتم سمت آشپزخونه

همين که وارد آشپزخونه شدم از خنده ترکيدم.کنار یخچال زانو زدمو قهقهم رفت 

 .هوا.واي قيافش خيلی بامزه شده بود

د.عوضش چند لحظه که گذشت خندم ته کشيد و حتی یه لبخند کمرنگم رو لبم نمون

چهرم در هم رفت و پر از غم شد.آروم دستمو گذاشتم رو قلبم که صداي کوبشش 

داشت گوش فلکم کر ميکرد.بدجور خودشو اینور اونور ميزد.قطعا این ورجه وورجش 

 !به خاطر اون فاصله ي کم بود

 :تو دلم گفتم

بگيري تا  باید آروم بگيري...آروم بگيري تا بتونم براي یلدا یه کاري بکنم.آروم -

 !صداي بلندت لوم نده.آروم بگير

 آرین:به من ميخندیدي؟

از جام پریدمو با ترس زل زدم بهش.باز ضربان قلبم رفت باال ولی ایندفعه از حضور 

ناگهانيش.فقط نگاهش کردمو جوابی ندادم.کم کم نگاهم رنگ جدیت گرفت.با تعجب 

 :گفت

 طوري شده؟ -

 :نفسمو پرت کردم بيرونو آروم گفتم

 نه! تو اینجا چی کار ميکنی؟ -
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 .آرین:ماهان کارتشو جا گذاشته بود.اومدم براش ببرم

 آهان.خوب پس چرا نميري؟ -

 آرین:شاید خواستم بمونم.باید از تو اجازه بگيرم؟

واقعا چرا فکر ميکردم آرین یه کم تغيير کرده؟ اون هنوزم همون آرین حرص درآر 

 !کم مرموز تر شده بودمغرور بداخالق گذشته بود.فقط یه 

 :شونه اي باال انداختمو گفتم

 !کسی جلوتو نگرفته.ميتونی بمونی -

 آرین:ميشه یه شربت برا من درست کنی؟

 !به سنگ پا گفتی زکيا -

خواستم درست نکنم ولی دلم نيومد.امان از دست این دل بی صاحاب مونده.چی 

 .داشتمميشد آدما دل نداشتن؟ اونوقت منم این همه بدبختی ن

یه شربت پرتقال واسش درست کردمو دادم دستش.یه نفس سر کشيد.چقدر تشنه 

 نگه داشتن اینو؟

 :بعد اینکه خورد تشکر کرد و خواست بره که صداش زدم.برگشت و گفت

 بله؟ -

 :نشستم پشت ميز تو آشپزخونه و گفتم

 !ميشه بشينی؟ کارت دارم -

 :منتظر نگاهم کرد که با من من گفتمچند لحظه مکث کرد و بعد اومد نشست روبروم.

 !دیشب یلدا یه چيزي گفت که ذهنمو مشغول کرده -
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فکر کنم تا تهشو خوند چون یهو اخماش رفت تو هم و چشماش سخت و نفوذ ناپذیر 

 !شد.اوه اوه! چرا این شکلی شد؟ من که هنوز چيزي نگفتم

 آرین:خوب؟ چی گفته؟

 :خته بودم پایين گفتمتک سرفه اي کردمو درحاليکه سرمو اندا

 !ميگفت...ميگفت تو دوسش نداري -

 :چيزي نگفت.منم که سکوتشو دیدم با همون سر پایين افتاده ادامه دادم

 ......گفت اون هرکاري ميکنه تا تو بهش توجه کنی ولی -

نتونستم بقيشو ادامه بدم.جرأت نميکردم سرمو بلند کنم.ميدونستم از تو چشمام 

 .! صدا نفساي عصبيشو ميشنيدمهمه چيزو ميخونه

 آرین:یلدا اینا رو بهت گفته؟

 .سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 ......ببين آرین نميخوام حرفامو بذاري به حساب دخالت -

 :آرین عصبی گفت

 !ولی ميذارم -

چشمام باز داشت پر ميشد ولی سرسختانه مقاومت کردمو جلوشونو گرفتم.سعی 

بستم و همراه با یه نفس عميق سرمو بلند کردم و  کردم محکم باشم.چشمامو

 :مستقيم زل زدم تو چشماش.با لحن قاطعی گفتم

من هميشه تو زندگيم به سه نفر خيلی مدیونم.اوليش ماهانه دونفر بعدیم آرشام و  -

یلدان.به خودم قول دادم هرجوري که شده دینمو بهشون ادا کنم.قول دادم یه مدلی 
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.چون در قبالم هيچ وظيفه اي نداشتن.اونایی که باید مسئوليت محبتشونو جبران کنم

 .منو قبول ميکردن نکردن

 .بغضمو فرو دادم و کالفه تو موهام دست کشيدم

بگذریم...این حرفا گفتن نداره.ميدونم دارم دخالت ميکنم.ميدونم زندگی شما به  -

..و منم طاقت عذاب من هيچ ربطی نداره ولی دارم ميبينم که یلدا داره عذاب ميکشه.

کشيدنشو ندارم.چون اون هم دختر عممه هم خواهرم هم دوستم.خيلی وقتا که 

مشکل داشتم اون به من کمک ميکرد.بی منت! حاال نوبت منه.دوست داشتن زوري 

نيست ميدونم ولی حاال که نامزد کردین نسبت بهش بی تفاوت نباش.اون روحيه 

 ........حساسی داره

 :و تقریبا با داد گفتحرفمو قطع کرد 

 !بســـــــــه -

با ترس دهنمو بستم و زل زدم به چهره سرخ شدش.چرا عصبانی ميشه؟ مگه حرف 

 بدي زدم؟

از جاش بلند و به طرفم خم شد.چسبيدم به صندلی و به چشماي خشمگينش نگاه 

 .کردم

 :از الي دندوناي کليد شدش غرید

ا کنی.چون حرف زدن درباره ي این موضوع ببين نيکی بهتره دینتو یه جور دیگه اد -

بدجور عصبيم ميکنه.یلدا خودش خواست.ميدونست دوسش ندارم و با علم به این 

 !موضوع قبول کرد که نامزد شيم.این آشيه که خودش برا خودش پخته

صندلی رو به شدت داد عقبو خواست بره بيرون ولی باز برگشت و همونجور که 

 :جلوم تکون ميداد گفت انگشتشو به نشونه تهدید
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 !بهش بگو دفعه ي آخرش باشه که یکيو ميفرسته جلو و از من عشق گدایی ميکنه -

عقب گرد کرد که گوشه ي کتشو گرفتم.کالفه موهاي لخت مشکيشو که ریخته بود 

 .رو پيشونيش با حرکت دستش فرستاد باال

آرین.من از تو  مگه یلدا چی کار کرده که باهاش اینجوري ميکنی؟ گناه داره -

 چشماش ميخونم که چقدر دوسِت داره.براچی انقدر بی رحمی؟

خدا ميدونست گفتن این حرفا چه انرژي ازم ميگيره.خيلی سخت بود از کسی که 

دوسش داري بخواي که یکی دیگه رو دوست داشته باشه.اما من براي یلدا هر کاري 

 !ميکردم.حتی...حتی از آرینم ميگذشتم

م نرنجونش.حتی اگرم دوسش نداري جوري باهاش رفتار نکن که حس خواهش ميکن -

 !کنه تو زندگيت اضافيه

سرشو برگردوند سمتمو نگاه طوالنی به اجزاي صورتم انداخت.اونقدر نگاهش عميق 

 .بود که نتونستم تحمل کنم و سرمو انداختم پایين

 :صداي زمزمه وارشو شنيدم

 !ه بودن...اي کاشاي کاش همه مثل تو انقدر پاک و ساد -

بعدم بی معطلی ازم دور شد و برنگشت تا به صورت بهت زدم نگاه کنه.شاید چند 

 دقيقه به مسير رفتنش خيره شدمو با خودم گفتم منظورش از اون حرف چی بود؟

پوفی کردمو از جا بلند شدم.دیرم شده بود باید هرچه سریع تر آماده ميشدم.پریدم 

گرفتم و بعدم حوله پيچ اومدم بيرون.یه تاپ شلوارک تو حمومو یه دوش عجله اي 

پوشيدمو موهامو خشک کردم.بعدم نشستم جلوي آیينه تا مراحل خوشگل سازیو 

شروع کنم.خوب...به لوازم آرایشم نگاه کردم.به پوستم دوست نداشتم چيزي 

 .بمالم.پس باید از چشمم شروع کنم.دوست داشتم آرایش چشمم تيره باشه
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کار شدم.براي چشمم از سایه ي دودي مشکی استفاده کردم.یه کمم سریع دست ب

ریمل زدم تا مژه هام پرپشت تر شن.روژگونه هم خيلی کم طوري که گونه هامو کمی 

برجسته نشون بده زدم.رسيدم به اصل کاري.یه رژ مایع قرمز آتيشی زدم به لبام و 

 !دمخالصه شاهکار کردم.خوب صورتم که تکميله.حسابی خوشگل ش

نوبت رسيد به موهام.ميخواستم فرش کنم.فر کردنشون یه ساعتی وقت برد چون 

 !موهام هم خيلی پر پشت بود هم بلند ولی خوب می ارزید

یه دسته از موهامو کشيدمو بستم و بقيشونو باز گذاشتم.یه تيکه ام از بغل گوشام رها 

ز پا کردن کفشام رفتم کردم.رفتم سراغ لباسمو از کاور درش آوردم.تن کردمو بعد ا

 !جلو آیينه.یه چيزي کمه

آها گوشواره و گردنبندمو یادم رفته بود.اونا رو هم انداختم و با تحسين به خودم نگاه 

 !کردم.به به! ببين چی آفریدم

یه نگاه به ساعت انداختم.نيم ساعت دیگه باید حرکت ميکردیم.عروسی تو باغ خانوم 

ا یه ساعت با اینجا فاصله داشت برگزار ميشد.مانتو و بزرگ که تو لواسون بود و حدود

کيف و شالمو برداشتمو رفتم پایين.خانوم بزرگو زینت رو مبل نشسته بودن و مشغول 

 .حرف زدن بودن.زینت تا چشمش بهم خورد دهنش باز موند

 :از جاش بلند شد و گفت

 !ماشاا...ماشاا... چه خوشگل شدي مادر -

 :ه داشت با لبخند نگاهم ميکرد و گفتمرفتم بغل خانوم بزرگ ک

 به پاي شما که نميرسم.ميرسم؟ -
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جفتشون لباساشونو تنشون کرده بودن.مال خانوم بزرگ یه کت و دامن شيک سورمه 

اي رنگ بود.مال زینتم کت و دامن بود منتها رنگش زیتونی بود و مدلشم کمی فرق 

 .داشت

 !زینت:امشب باید اسپند دود کنم.چشم ميخوري

 واي زینت چه دل خجسته اي داشتا.آخه کی ميومد منو چشم بزنه؟

 پرسيدم:کی راه ميفتيم؟

 .زینت:بذار حسين آقا بياد مادر.وقتی اومد ميریم

 .سرمو تکون دادمو چيزي نگفتم.صداي زنگ گوشيم بلند شد.یلدا بود

 بله؟ -

 یلدا:سالم کجایين؟

 کنيم.شما چی؟سالم. هنوز راه نيفتادیم.یه ربع دیگه حرکت مي -

یلدا:منم هنوز راه نيفتادم.آرایشگره انقدر فس فس ميکرد که تا همين چند دقيقه 

 .پيش کارش طول کشيد

 !تو هرکاریم بکنی بازم عين ميمون ميمونی -

 :یلدا جيغی کشيد و گفت

 !بيشعور -

 :خندیدمو گفتم

 جيغاتم قشنگه.با آرین ميري دیگه؟ -

 :ت شده.آروم گفتنميدونم چرا ولی حس کردم ناراح



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

188 

 

 .آره االن مياد دنبالم -

 خوبه! کار نداري؟ -

 .یلدا:نه ميبينمت -

 !خدافظ -

 !یلدا:خدافظ

 :همين که قطع کردم زینت گفت

 .نيکی جان پاشو بریم -

 !اوکی -

مانتومو تن کردم شالمم انداختم رو سرم.بلند شدمو آروم ویلچر خانوم بزرگو حرکت 

م رفتم سمت ماشين و با کمک بابا حسين دادم.نميتونست راه بره.آرو

نشوندمش.خودم نشستم پشت فرمون و بابا حسينم بغلم.زینت و خانوم بزرگم که 

عقب بودن.سيدیمو که پر از آهنگاي شاد بود چپوندم تو ضبطو صداشو تا ته زیاد 

 .کردم.نميدونم چرا حس ميکردم رنگ خانوم بزرگ پریده و زیاد حالش خوب نيست

به مقصد هرجوري که تونستم دلقک بازي درآوردم و سه تایيشونو تا رسيدن 

خندوندم.وقتی رسيدیم ماشينو جلوي باغ پارک کردم.سریع پياده شدمو به خانوم 

 :بزرگ کمک کردم تا بشينه رو ویلچر.آروم دم گوشش گفتم

 قرصاتونو خوردین؟ -

 :با صداي ضعيفی گفت

 .آره عزیزم خوردم -

 خوب نيست خانوم بزرگ.ميخواین بریم دکتر؟ به نظر حالتون زیاد -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

189 

 

 :دستشو گذاشت رو دستمو گفت

 !نگران نباش.خوبم -

ولی ميدونستم داره دروغ ميگه.قيافش داد ميزد زیاد خوب نيست.وارد باغ که شدیم 

 .دهنم باز موند.چقدر خوشگل شده اینجا

فرم بودن.مثل عمه الدن و عمو مسعود به اضافه ي مهران اومده بودن.خانواده نيلو

فقط آرین و یلدا هنوز نرسيدن.برق رضایتو تو چشماي اون به اصطالح پدر و 

دیدم.لبخند نشسته رو لباش بدجور متعجبم ميکرد.رفتيم سمتشونو سالم عليک 

کردیم.شالو مانتومو درآوردمو کتمو رو لباسم پوشيدم.تو آیينه ي کوچيکم یه نگاه به 

 .د و احتياجی به تجدید نداشتخودم انداختم.آرایشمم سرجاش بو

 !یلدا:اوالال

سریع برگشتم سمتشو با دیدنش اَبروهام پرید باال.اوووف! چقدر عوض شده 

بود.آرایشش غليظ بود ولی بهش ميومد.موهاشم شينيون کرده بود.در کل خيلی 

 .خوشگل شده بود

 !عليک سالم -

در هم بود و اصال نگاهم  یه نگاه به آرین که بغلش وایساده بود کردم.اخماش به شدت

 .نميکرد

با اشاره از یلدا پرسيدم چی شده که لبخند تلخی زد و سرشو انداخت پایين.فهميدم 

 یا دعواشون شده یا.....یا چی؟

چند دقيقه گذشت تا اینکه مهمونا یکی یکی شروع کردن به اومدن.باغ تقریبا پر 

اشت کر ميشد.دلم شده بود.صداي موزیکم هی داشت بلند تر ميشد.گوشام د

 !ميخواست برم یه دونه بکوبم تو دهن اون دي جی سوسول
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مشغول حرف زدن با یلدا بودم که صداي دست و سوت و جيغ بلند شد.همه از 

جاشون بلند شده بودن و داشتن واسه عروس و داماد دست ميزدن.با دیدنشون 

ماهان دست در دست هم ذوق زده شدم.چقدر نيلوفر خوشگل شده بود.چقدر 

خوشتيپ شده بود.چقدر جفتشون خوشحال بودن.خنده هاي از ته دلشون نشون از 

 .این خوشحالی ميداد

به نوبت ميرفتن سر هر ميز و به مهمونا خوش آمد ميگفتن.وقتی به ما رسيدن 

نتونستم تحمل کنم و پریدم بغل ماهان.اصال دلم نميخواست شب به این خوبی گریه 

تالشم یه اشک از گوشه چشمم سرازیر شد.ماهان آروم کنم ولی با وجود تمام 

 :دستشو کشيد پشت کمرمو گفت

به خدا اگه بخواي آبغوره بگيري یه دونه ميخوابونم در گوشت! نذار حال خوش  -

 .امشبم خراب شه

 :سریع ازش جدا شدمو اشکمو پاک کردم.تند گفتم

 !ببخشيد.نتونستم خودمو کنترل کنم -

 :آرومتر ادامه دادم

 !واست آرزوي خوشبختی ميکنم عمو -

 !ایندفعه عمو رو بدون شوخی و از ته دل گفتم.براي اولين بار

 :صداي اعتراض آميز آرشام بلند شد

اِي بابا نيکی ولش ميکنی یا نه؟ به خدا فقط ازدواج کرده نميخواد بميره اینجوري  -

 !ماتم گرفتی

 :فين فينی کردمو گفتم همه دسته جمعی یه چشم غره ي اساسی بهش رفتن.منم
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 !برو بابا -

 :رفتم سمت نيلوفر و بغلش کردم.در گوشش گفتم

 زنمو جونم؟ -

 :خندید و گفت

 جونم؟ -

 !چقدر خنده هاش قشنگ بود

 ماهانو چقدر دوست داري؟ -

 :لبخند دلنشينی زد و گفت

 !خيلی بيشتر از اون چيزي که تو باورت بگنجه -

 !خيلی خوبه -

برق چشماش معلوم بود.دیگه خيالم از ماهان راحت بود.آخه آخریا راست گفت.این از 

به این نتيجه رسيده بودم که ماهان ميترشه ولی اینجوري نشد.عوضی سليقشم 

 .بيست بود! یه سوال بدجوري داشت رو مخم راه ميرفت

  "ميشه منم یه روز مثل امشب ماهان اینجوري از ته دل بخندمو شاد باشم؟"

همه رو بغل کرد و بعدم رفت پيشونی خانوم بزرگو بوسيد.خانوم  ماهان یکی یکی

بزرگم مثل من نتونست جلوي اشکاشو بگيره.همه با دیدن این صحنه متأثر 

 !شدن.خالصه که انگار به جاي عروسی رفته بودیم عزا

ماهان و نيلوفر بعد اینکه به همه خوش آمد گفتن رفتن تو جایگاه عروس و داماد 

از زن و مرد، کوچيک و بزرگ پر شد.اون  ر ق  صکشيد که پيست نشستن.طولی ن
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وسط چشمم خورد به نوشين.لبخند شيطانی زدمو به آرشام که سمت چپم نشسته 

 :بودم گفتم

 !هی یو -

 !آرشام:حرفشم نزن

 :با تعجب اَبرومو انداختم باال و گفتم

 مگه ميدونی چی ميخوام بگم؟ -

 :نگاهش رو نوشين زوم شده بود.گفت

 !آره مگه ميشه نتونم بفهمم تو چی ميخواي بگی؟ من بزرگت کردم بچه جون -

 :اخمی کردمو گفتم

 !از خداتم باشه -

 :نوچ نوچی کرد و گفت

 !دخترا چه بی حيا شدن جدیدا -

وا...مگه خودش اومده خواستگاري که ميگی بی حيا؟ اون اصال از این قضيه خبر  -

 !نداره

 :فتآرشام سرشو برگردوند سمتمو گ

 صبر کن بينم...تو درباره کی داري حرف ميزنی؟ -

 !به! تازه ميپرسه ليلی زن بود یا مرد! خوب نوشين دیگه -

 :چشماش یهو گرد شد و گفت

 !هه! من فکر کردم خودتو داري ميگی -
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 :انگشت اشارم زدم به سينمو با تعجب گفتم

 من؟ -

 :با شيطنت گفت

 !بدي ر ق  صفکر کردم ميخواي پيشنهاد  -

حس کردم از گوشام داره دود بلند ميشه.یه دونه پس گردنی بهش زدمو به زور 

 .خودمو کنترل کردم که جيغ نکشم

 !احمق منظور من نوشين بود.بهتر از اون گيرت نمياد گالبی -

آرشام:گالبی عمته...بعدشم من باید فکر کنم.به هر حال بحث یه عمر زندگيه.الکی که 

 !نيست

صداي نازک و زنونه گفت.دستاشم هی جلوي صورتش تکون تيکه آخر حرفشو با 

 .ميداد و اداي دخترا رو در مياورد.مونده بودم بخندم یا عصبانی شم

ببين آرشام من دارم جدي حرف ميزنم.خودت یه نگاه بندازي ميبينی چشم خيلی  -

از پسرا دنبالشه.اینم خوب ميدونی که آدم شناسيم بيسته.تو همون یه شبی که 

ش آشنا شدم فهميدم دختر خوبيه و ميشه روش حساب کرد.تو این دوره زمونه باها

 .یکی مثل نوشينو اگه از دست بدي واقعا خري! حاال از ما گفتن بود

 :از جاش بلند شد و جدي گفت

 خوبم؟ -

 ها؟ -

 !آرشام:ميگم سر و وضعم خوبه؟ ميخوام به حرفت عمل کنم

 :لبخندي زدمو گفتم
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 !برو ببينم چی کار ميکنیاز خوبم خوب تري. -

رفت سمت نوشينو عين یه جنتلمن از ازش درخواست کرد.اونم اول خجالت کشيد و 

 .با هزار تا سرخ و سفيد شدن قبول کرد

 :بدون اینکه خودم بخوام با خنده داشتم نگاهشون ميکردم.یلدا بغل گوشم گفت

 !هميشه حرف شنویش از تو بيتشر بوده تا من -

 گفتی؟ مگه توام بهش -

 یلدا:آره بابا صدبار.ولی مگه قبول ميکرد؟

با اینکه هنوز چيزي مشخص نبود ولی تو دلم یه خدا رو شکر گفتم. یواش یواش همه 

رفتن وسط.منم ميخواستم برم ولی دیدم خانوم بزرگ تنهاست دلم نيومد.دستشو 

 :گذاشت رو قلبشو شروع کرد به ماساژ دادنش.با ترس گفتم

 چی شد؟ -

 :ار زور و زحمت گفتبا هز

 هيچی...فقط ميشه منو ببري تو ویال؟ -

 !باشه باشه -

بلند شدمو ویلچرشو حرکت دادم.بردمش سمت ویال.ميدونستم این سر و صدا اذیتش 

ميکنه.باید یه کم استراحت ميکرد.در و باز کردم و بردمش سمت اتاق خودش.آروم 

 :خوابوندمش رو تخت و گفتم

 .نم همينجا ميمونمشما استراحت کنين م -

 !خانوم بزرگ:نه تو برو
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 ......آخه -

 !خانوم بزرگ:گفتم برو

 :از جام بلند شدمو گفتم

خيلی خوب.چند دقيقه دیگه ميام بهتون سر ميزنم.فقط اگه مشکلی داشتين به  -

 .گوشيم زنگ بزنين

 سرشو تکون داد و چشماشو بست.منم از اتاقش اومدم بيرونو آروم درو بستم.از ویال

زدم بيرون و خواستم برگردم که از ميون درختا صداي جر و بحث شنيدم.یه کم 

 !گوشامو تيز کردم که متوجه شدم صداي آرینو یلداست! اي بابا

 .آرین:یلدا انقدر سر به سر من نذار! این نامزدي باید بهم بخوره

ره ي یلدا:دیگه داري شورشو در مياري.یعنی چی که باید بهم بخوره؟ مگه من مسخ

 توام؟ اگه ميخواستی بهم بزنی پس چرا اومدي خواستگاریم؟

 :صداي آرین بلند تر شد

بخاطر اینکه مجبور شدم.یا بهتره بگم مجبورم کردن.این نامزدي بخاطر دلخوشی  -

خانوم بزرگ بود.حاال که از همه چی خبر داره دیگه لزومی نداره این مسخره بازیو 

 !ادامه بدیم

 از همه چی خبر داره؟ چی داري ميگی تو؟یلدا:منظورت چيه 

 !آرین:خودتو نزن به اون راه یلدا.من همه چی رو فهميدم

 .چند لحظه اي هيچ صدایی نيومد

 :آرین پوزخند صدا داري زد و گفت

 چی شد؟ چرا پس افتادي؟ -
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 :صداي لرزون یلدا بلند شد

 !من نميفهمم چی داري ميگی -

به عمه اینا ميگی پشيمون شدي یا اینکه همه آرین:اتفاقا خوب ميفهمی.یا خودت 

 ...........چی رو به نی

نتونست حرفشو ادامه بده چون گوشی یکيشون زنگ خورد.دیگه اونجا نموندم.رفتم 

 سمت ميزمون و متفکر نشستم رو صندلی.نی...نی...نی....یعنی ميخواست بگه نيکی؟

ه فقط اسم منه؟ اصال درباره ي از کجا معلوم؟ خيلی اسماي دیگه اولشون نی دارن! مگ

 چی حرف ميزدن؟

تو همين افکار مسخره غوطه ور بودم که حس کردم یه سایه افتاد روم.سرمو بلند 

 .کردم که چشمم خورد به یه پسر حدودا سی ساله.به نظرم یه کم آشنا ميومد

 پسر:سالم! ميتونم بشينم؟

 :جوابشو آروم دادمو گفتم

 !البته -

 :نشست کنارمو گفت

 منو یادتون نمياد؟ -

 !دقيق تر بهش نگاه کردم.حس ميکردم یه جا دیدمش ولی کجاشو یادم نمياد

 !نه متأسفانه -

 !پسر:من فرزادم.دوست ماهان
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فرزاد فرزاد فرزاد! آهان...همونی که تو اون شب کذایی منو رسوند بيمارستان.پس 

 .دوست ماهانه

 فرزاد:حاال چی؟ یادتون اومد؟

 :فتملبخندي زدمو گ

 بله بله.پس شما دوست ماهان هستين؟ -

 .فرزاد:بله خودم دوستش هستم.پدرم هم رفيق چندین و چند ساله ي آقا مسعودن

 :سرمو تکون دادمو چيزي نگفتم.دوباره خودش سکوتو شکست و گفت

 شما چرا نرفتين وسط؟ -

 :شونه اي باال انداختمو گفتم

 ..........اول بخاطر مادربزرگم.االنم -

 وندم چی بهش بگم.بگم فکرم مشغول بوده؟؟م

 :منتظر ادامه ي حرفم نموند و گفت

 کسی نبود که منو همراهی کنه.شما افتخار ميدي؟ -

یه نگاهی به سر تا پاش انداختم.پسر سرسنگينی به نظر ميومد.مگه ميشه دوست 

 ماهان جلف باشه؟

و اعالم کردم.آروم دستمو گذاشتم تو دستش که به سمتم دراز شده بود و موافقتم

.نور مالیمی فضا رو روشن نگه داشته بود و آهنگ ر ق  صرفتيم سمت پيست 

 .عاشقانه اي هم داشت پخش ميشد
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دستامو گذاشتم رو شونه هاشو اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد.نميدونم چرا ولی 

اي دو نفره بدم ميومد.اصال خوشم نمياد مثل ژله هی سرجام ق  صر هميشه از این 

 !ی که هيجانی تر باشه بيشتر خوشم ميادر ق  صبخورم.از  تکون

ولی ایندفعه بر خالف تصورم حس خوبی داشتم.نميدونم چی تو وجود این پسره بود 

که ناخودآگاه آدمو آروم ميکرد.نگاهمو کشيدم باال و به چشماش که جدیت و جذبه 

لخت و توش موج ميزد نگاه کردم.چشماش قهوه اي بود.مثل چشماي من.موهاشم 

قهوه اي بود.یه کم اومدم پایين تر.کصــــافط عجب دماغی داشت.قلمی و خوش 

تراش.فکر کنم زیبا ترین عضو صورتش دماغش باشه.بازم پایين تر.لباي تقریبا قلوه 

اي.در کل معمولی بود ولی چهره ي مردونه و بی نهایت جذابش این معمولی بودنو 

روهاش.نه خدا رو شکر با این که مرتبن ولی نشون نميداد.سریع نگاهم رفت سمت اَب

معلومه توشون درست نبرده.خوشمان آمد...آورین! معلومه مثل خيلی از پسراي این 

دوره زمونه دختر نما نيستی! خيليم دراز بود.فکر کنم قدش نزدیک یک و نود قد 

 !بود.عضله هاشم که حتی از زیر لباس خودنمایی ميکنن

اینو آناليز ميکنم؟ همزمان با این سوال آهنگم تموم  اوووف! چند دقيقست دارم

شد.پشت سرش یه آهنگ شاد و خيلی خوشگل گذاشتن.عروس و دامادم که تا االن 

ر ق  متوجهشون نشده بودم داشتن ميترکوندن.نيلوفر بهم اشاره کرد که برم باهاش ب

 .م.منم از فرزاد تشکر کردمو رفتم سمتشونص

ار رفتن.همه دورمون حلقه زدن و منو نيلوفرم وسط این نوشين و یلدا با دیدن من کن

يدیم.همه واسمون دست و سوت ميزدن.منم دیدم جمع خيلی باحاله ر ق  صحلقه مي

 !زیباترین حرکاتی که بلد بودمو اجرا کردم

 ...........چند تا آهنگ بعدیم به ترتيب با ماهان و آرشام و یلدا و نوشين و
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شاهکار کردم.دیگه وقتی قشنگ خودمو خالی يدمو خالصه حسابی ر ق  صبا همه 

کردم رفتم نشستم و کفشامو از پام در آوردم.آخی! پاهام داغون شده بود.یه دفعه 

چشمم خورد به آرین که چند تا صندلی اونور تر نشسته بود و سرشو گذاشته بود رو 

 ميز.این چرا امشب اینجوریه؟ با دیدن ناراحتيش دلم گرفت.رفتم سمتش و دستمو

 .گذاشتم رو شونش

 آرین؟ -

 .وقتی سرشو بلند کرد و چشماي سرخشو دیدم نگران تر شدم

 حالت خوبه؟ -

 :آروم گفت

 !آره خوبم -

خواستم چيز دیگه بگم که دیدم کالفستو حوصله حرف زدن نداره.بخاطر همين دیگه 

 .چيزي نگفتم.رفتم سمت ویال ببينم خانوم بزرگ چطوره

و رفتم تو.چهرش رنگ پریده تر شده بود.چشماشم بسته  آروم در اتاقشو باز کردم

 .بود

 خانوم بزرگ؟ -

 :جوابی نداد.یهو دلم ریخت.تکونش دادمو باز صداش زدم

 خانوم بزرگ؟ -

 :بازم سکوت.حس کردم قلبم داره تو دهنم ميزنه.ایندفعه تقریبا داد زدم

 !خانــــــوم بــــــــزرگ -

  !نترس هنوز زندمخانوم بزرگ:چته بچه کَرَم کردي.
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 !خانوم بزرگ:چته بچه کَرَم کردي.نترس هنوز زندم

 .نفس راحتی کشيدمو ولو شدم رو زمين

 !پس چرا جواب نميدین خانوم بزرگ؟ واي داشتم سکته ميکردم -

خانوم بزرگ:به نظرت با وجود این همه قرص و دارویی که ميخورم سنگين شدن 

 خوابم طبيعی نيست؟

 انداختم.چرا انقدر بی حال بود؟یه نگاه به صورتش 

 .خانوم بزرگ من ميترسم! رنگتون خيلی پریده.بياین بریم دکتر -

 .خانوم بزرگ:نه! نميخوام عروسی بچم خراب شه

 :نفسی کشيد و غمگين ادامه داد

اگه حالم خوب بود ميرفتم مجلس داري ميکردم.ولی ميبينی که نميتونم! حدأقل  -

اهان برام با بقيه بچه هام فرق داشت.معرفتی که تو دیگه نگرانش نکنم.هميشه م

 .وجودش بود تو وجود اون سه تا نبود

 .نگاهشو دوخت بهم.چشماش از اشک برق ميزد

خانوم بزرگ:وقتی پدر مادرت گذاشتن رفتن ما هم حاضر نشدیم تو رو نگه 

و  داریم.مسعود گفت بهتره بذاریمش پرورشگاه.ولی ماهان با وجود اینکه بچه بود

سنی نداشت سينشو داد جلو و گفت مگه من مُردم بخواین بذارینش پرورشگاه؟ 

 !خودم بزرگش ميکنم

 .اشکيو که از گوشه چشمش سرازیر شده بود پاک کرد

 !خانوم بزرگ:همون موقعشم از بقيه برام عزیزتر بود.وقتی این حرفو زد عزیزترم شد
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ور ميرفتم.اصال نميتونستم پوزخند سرمو انداخته بودم پایينو داشتم با گوشه لباسم 

 .تلخيو که نشسته بود گوشه لبم جمع کنم

 :صداي خانوم بزرگ خشدار شده بود

نيکی تا موقعی که تو تک تک ما رو نبخشی عذاب ميکشيم.تا موقعی که حاللمون  -

نکنی زندگی به کاممون زهر ميشه.گرچه همين االنشم همينطوره.در حقت خيلی بدي 

 !ولی.....ولی هيچوقت نميفهمی چه روزایی کشيدیم کردیم ميدونم

با تعجب نگاهش ميکردم.داشتيم به اون چيزي که من ميخواستم نزدیک ميشدیم.به 

اون چيزي که این همه سال منتظر بودم تا بفهممش ولی خانوم بزرگ نتونست ادامه 

 :بده.باز قلبش درد گرفت.دستشو گرفتمو در حاليکه هول شده بودم گفتم

 .خيلی خوب بسه.نميخواد بگين اصال بيخيال! من برم واستون غذا بيارم -

چيزي نگفت و سرشو تکون داد.خودمونيما ولی عجب خر تو خریه این زندگی بی 

صاحاب مونده ي من! یعنی اون همه نفرتی که از من داشتن بخاطر خيانت مادرم 

 :بوده؟ نوچ...فکر نميکنم.یه صداي تو سرم ميگه

 "خيلی بيشتر از اون چيزیه که تو فکر ميکنی عمق فاجعه"

*** 

غذاي خانوم بزرگو براش بردمو خودمم نشستم بغل یلدا و شروع کردم به 

خوردن.فقط داشت با غذاش بازي ميکرد.خيلی دلم ميخواست ازش بپرسم دعواش با 

آرین سر چی بوده ولی خوب ترسيدم بگه چرا فال گوش وایسادي.گرچه واقعا همين 

 !کرده بودمکارو 

 :با آرنجم زدم تو پهلوشو گفتم

 چته؟ -
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 :آهی کشيد و گفت

 !هيچی -

 !اوهوم هيچی! چه جالب -

 .یلدا:نيکی تو رو خدا سر به سرم نذار اصال حوصله ندارم

 هنوز موفق نشدي دل آقا را بربایی؟ -

 .پوزخندي زد و چيزي نگفت

 !اس کنی عاشقت ميشه ميدونی یلدا...یه جمله اي هست ميگن واسه هر کسی که -

 :با حرص گفت

 نيکی...بس ميکنی یا نه؟ -

 !به مرگ تو راسته -

 :با تمسخر گفت

 حاال چی هست این جمله ي جادویی؟ -

 :زل زدم به یه نقطه ي نامعلومو محزون گفتم

 .............نگاهم با نگاهت تالقی کرد -

 .د بهمیلدا با اَبروهاي باال رفته و چشماي گرد شده زل زده بو

 :نيشخندي زدمو ادامه دادم

 !ناگهان عُقم گرفت -
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بعدم بلند زدم زیر خنده.با حرص و عصبانيت جيغی کشيد و به طرفم خيز برداشت.از 

 :جام پریدمو در حاليکه یه کم عقب ميرفتم گفتم

 !خوب اگه اینو نپسندیدي یه دونه باحال ترم هست.این یکی موثر تره -

 :کردم با ریتم به خوندن رو ميز ضرب گرفتمو شروع

 !نگاهم با نگاهت کرده برخورد خدا مرگت دهد حالم بهم خورد -

با چنگال حمله کرد بهم ولی یه دفعه سرجاش متوقف شد و زل زد به پشت سرم.منم 

 .قهقهه ميزدمو عقب عقب ميرفتم که خوردم به یکی

ترل شده اي ما همين که برگشتم چشمم خورد به فرزاد جوووون! داشت با لبخند کن

 !رو نگه ميکرد.نيشم سریع بسته شد.عجب آبروریزي راه انداختيم

 :تک سرفه اي کرد و گفت

 !شرمنده مزاحم شدم.خانوادم مشتاقن شما رو ببينن نيکی خانوم -

 !بابا لفظ قلم! حاال چه تحفه اي هستم.هه! خانوادم مشتاقن شما رو ببينن

 :لبخندي زدم و گفتم

 !ی دوست دارم مالقاتشون کنماتفاقا منم خيل -

 دروغ که حناق نيست...هست؟

 !فرزاد:مثل اینکه هنوز شام نخوردین

 !چرا من سير شدم -

 .فرزاد:پس بریم
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اون راه افتاد منم پشت سرش.رفت سمت ميزي که یه زن و مرد ميانسال و یه دختر 

 :جوون پشتش نشسته بودن.وقتی رسيدیم به ميز فرزاد گفت

 !نم همون نيکی خانومی که ميخواستين ببينينشونبفرمایيد! ای -

با همشون دست دادم و مثال ابراز خوشبختی کردم.پدر و مادرش که خيلی خوش 

برخورد بودن.خواهرشم یعنی فرناز تو نگاه اول خشک و مغرور به نظر ميرسيد ولی 

 وقتی باهاش هم صحبت شدم دیدم کامال برعکسه.خالصه خانواده باحالی بودن! ولی

 !اینا چرا باید بخوان منو ببينن؟ اصال چه معنی ميده؟ واال

یه چند دقيقه اي بينشون بودم.بعد اینکه با فرناز شماره رد و بدل کردم بلند شدمو 

ازشون دور شدم.ولی وسط راه متوجه پویا و سيمين شدم.اي جون حامله بود! واي 

ا یه دفعه نگاهش بهم خدا چه گرد شده! رفتم سمتشون.اول متوجهم نشدن ولی پوی

افتاد و نوشابه پرید تو گلوش.لبخند دندون نمایی زدم و رفتم جلوتر.سيمينم وقتی 

منو دید تعجب کرد.چند لحظه سرتاپامو از نظر گذروند.یواش یواش مغزش به کار 

 :افتاد و با ذوق از جاش بلند شد و گفت

 !نيکی؟ -

بغل کردیم.چقدر تپل شده بود.ازش  بی توجه به پویا که داشت بال بال ميزد همدیگرو

 :جدا شدمو گفتم

 !عينهو بادکنک شدي -

 :مشتی حواله بازوم کرد و گفت

 !تقصير این وروجکه -

 ووي! دختره یا پسر؟ اصال چند ماهته؟ -

 .دختره.تازه پا گذاشتم تو نه ماه -
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 پویا:من دارم خفه ميشم شما دارین احوال پرسی ميکنين؟

 :کرد و گفت سيمين پشت چشمی نازک

 !بادمجون بم آفت نداره عزیزم -

 :دستمو گذاشتم تو دست پویا و گفتم

 چطوري آقاي پدر؟ -

 !پویا:اي به لطف شما ما هم خوبيم

 !خدا رو شکر -

 .خالصه یه چند دقيقه اي هم مزاحم شام خوردن اونا شدم.اصال کال مجلسو بهم زدم

يشش نشسته بود.دوباره نپرن به هم؟ بلند شدمو باز رفتم بغل یلدا.ایندفعه آرینم پ

 !دقيقا عين سگ و گربه ميمونن

کنجکاوي بدجور داره فشار مياره ولی حيف نميتونم چيزي بپرسم.همه چيز بهم 

ریخته.خویشاوندان عزیز هنوز اونجوري که باید باهام خوب نشدن ولی دیگه کاري به 

مو مشغول کرده.حرفایی که کارم ندارن.از همه عجيب تر رفتار مهرانه که بدجور فکر

خانوم بزرگ ميخواد بزنه اما هر دفعه نصفه و نيمه قطعش ميکنه! و اون رهام آشغال 

که نميدونم قصدش از اون کاري که باهام کرد چی بوده.باالخره باید با یه هدفی اون 

 .............کارو ميکرده دیگه.ولی

 .اصال بيخی مخم داره متالشی ميشه

***  

ز خونه ي ماهان برميگشتيم.ایندفعه مهران داشت رانندگی ميکرد.عجب داشتيم ا

 .عروسی شد! اگه یه سري چيزا رو فاکتور بگيریم خيلی خوش گذشت
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وقتی رسيدیم پياده شدمو با کمک مهران خانوم بزرگو نشوندیم رو ویلچر.خودم 

 :بردمش سمت اتاقش.نشست رو تختو گفت

 نيکی؟ -

 بله؟ -

 مشب پيش من بخوابی؟خانوم بزرگ:ميشه ا

 :متعجب گفتم

 چرا؟ -

 :لبخند محوي زد و گفت

 !همينجوري.البته اگه خودت بخواي -

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 .باشه.بذارین برم لباسامو عوض کنم بيام -

سریع رفتم سمت اتاق خودمو بعد اینکه یه دوش کوتاه گرفتمو مسواک زدم، لباسامم 

ن.وارد اتاق که شدم دیدم خوابيده.آروم بغلش دراز عوض کردمو دوباره برگشتم پایي

کشيدمو به چين و چروکاي صورتش و موهاي سفيد شدش نگاه کردم.چی باعث شده 

رفتارش انقدر تغيير کنه؟ چرا در عرض پنج سال انقدر داغون شده؟ آخه چرا چيزي 

 نميگه؟

 .بم بردانقدر چرا چرا کردم تا اینکه یواش یواش پلکام افتاد رو هم و خوا

*** 
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جيغی کشيدمو بهت زده دستمو گذاشتم رو دهنم.با چشماي گشاد شده نگاهش 

ميکردم.چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که در اتاق باز شد و مهران و زینت اومدن 

 :تو.مهران زوم شد رو چهره ي مهتابی خانوم بزرگ.زینت با ترس پرسيد

 چی شده؟ -

 :ریه ميکردم بریده بریده گفتمبغضم شکست.در حاليکه با صداي بلند گ

 !نفس....نفس نميکشه.بدنشم....ي....یخه -

مهران با قدماي شل رفت سمت خانوم بزرگ و دست لرزونشو برد سمت 

گردنش.پاهام نميتونست وزنمو تحمل کنه.رو زانوم نشستمو با ترس زل زدم به 

زد به مهران.انگشتشو گذاشت رو گردن خانوم بزرگ.چند ثانيه بی حرکت زل 

چشماي بستش.زینتم بغل در سر جاش خشک شده بود.منم گوله گوله اشک 

 .ميریختم

یه دفعه مهران انگشت شست و اشارشو گذاشت رو چشماشو و چند لحظه بعد شونه 

 :هاش شروع کردن به لرزیدن.با این کارش زینت کوبيد رو صورتشو گفت

 !یا حسين -

 :ان نزدیک شدمو با صداي مرتعش پرسيدمدر حاليکه رو زانوهام راه ميرفتم به مهر

 م...مرده؟ -

بدون اینکه به سوالم جواب بده به گریه کردنش ادامه داد.زل زدم به صورت خانوم 

بزرگ که ایندفعه بر خالف گذشته نه اخمی داشت نه غروري.دیگه نبود تا با سر 

بزنمو اداشو در جواب سالمامو بوده و حرصمو در بياره! دیگه نبود تا تو دلم سرش غر 

 !بيارم.خانوم بزرگ رفته بود.واسه ي هميشه

*** 
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آروم رو تخت دراز کشيدمو چشمامو بستم.سرم خيلی درد ميکرد.وقتی یاد واکنش 

ماهان ميفتادم دلم آتيش ميگرفت.دقيقا فرداي عروسيش دو ساعت قبل اینکه ما 

و خراب نکنيم بفهميم خانوم بزرگ فوت شده رفتن ماه عسل.بخاطر اینکه سفرشون

چيزي نگفتيم.بعد ده روز برگشتن.وقتی اومد و فهميد چی شده جلوي همه زانو زد رو 

زمين.تا چند ساعت تو شوک بود.وقتی از شوک دراومد گذاشت رفت تو اتاق خانوم 

بزرگ و یه ساعت بعد با چشمایی که شده بود دو تا کاسه ي خون برگشت.رابطه ي 

دیک تر از بقيه بود.پس پذیرش مرگش براي ماهان ماهان و خانوم بزرگ خيلی نز

 !خيلی سخت تره

لبخند تلخی زدم.دلم خيلی براي خانوم بزرگ تنگ شده! خيليم تنگ شده.با وجود 

مخالفت هاي زیاد مهران و ماهان دیگه تو عمارت نموندم.اومدم آپارتمان یلدا.دلم 

ه.خيلی خسته تنهایی ميخواست.دوست داشتم چند وقت کسی دور و برم نباش

بودم.چند شبی ميشد درست حسابی نخوابيده بودم.چشمامو بستم و سعی کردم 

 !بخوابم بلکه از شر این سر درد وحشتناکم خالص شم

*** 

 چــــــــــی؟ -

ماهان:من واسه اینکه تو آرامش باشی گفتم از ایران برو.حاال که دیگه مشکلی وجود 

 واسه چی باید برگردي؟ نداره و اینجام ميتونی تو آرامش باشی

تو واسه این کارو کردي ماهان؟ به چه حقی؟ یعنی اونقدر مهم نبودم که ازم بپرسی  -

 خودم ميخوام اینجا بمونم یا نه؟

ماهان:خانواده تو اینجان نيکی.برگردي اونجا چی کار کنی؟ مگه تو ایران نميتونی 

 درس بخونی؟

 :با غيظ گفتم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

209 

 

 نه؟ شایان مدارکمو واست فرستاد -

 :سرشو به نشونه مثبت تکون داد.با حرص غریدم

 !ميکشمش -

 ماهان:یعنی موندن تو ایران انقدر برات سخته؟

 !من تازه داشتم اونجا جا ميفتادم.لعنتی -

 :شونه اي باال انداخت و گفت

 .به هر حال دیگه راهی واسه برگشت نيست.باید تو دانشگاه ثبت ناک کنی -

غر ميکردم از جام بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه.اَه اَه پوفی کردمو درحاليکه غر

اَه! آقا من نميخوام اینجا بمونم کيو باید ببينم؟ باورم نميشه اون شایان بی شعور 

اینکارو کرده! اِ اِ اِ پسره ي بی فکر برداشته مدارکمو فرستاده واسه ماهان.بدون اینکه 

 !شایان به من چيزي بگه.یعنی یک حالی من از تو بگيرم

 .دو تا قهوه ریختم و برگشتم تو هال.نشستم روبروش و قهوشو گذاشتم جلوش

 ماهان:هنوزم نميخواي برگردي؟

تو عمارت که کسی نيست.برگردم چی کار کنم اونجا؟ ددي جونم که رفت  -

کيش.توام که زن گرفتی رفتی سر زندگيت.زینت و بابا حسينم که ميخوان برن شمال 

 بگی من برم تو اون خونه ي درندشت تنهایی چه غلطی کنم؟ پيش دخترشون.ميشه

 .ماهان:اگه تو برگردي زینت و بابا حسين نميرن

 !نوچ! اونجا حوصلم سر ميره بابا.خيلی بی روح شده -

 :چهرش در هم شد.آروم گفت
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 !آره راست ميگی! اون عمارت دیگه مثل قبال نيست -

 :آروم قهومو مزه مزه کردمو گفتم

 یلدا هنوز همونجورین؟ آرین و -

 :نفسشو فوت کرد بيرونو گفت

 !آرین به هيچ وجه کوتاه نمياد.یلدا هم دیگه خسته شده.ميگه بهم بخوره بهتره -

 اگه آرین هيچ حسی به یلدا نداشته پس چرا نامزد کردن؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

گ بد که بود بدتر بعد از اینکه نامزدي پيمان و شهره بهم خورد حال خانوم بزر -

شد.خواستم با نامزدي اون دوتا یه کم از حالت افسردگی دربياد.از طرف دیگه خانواده 

هاشونم به این وصلت اصرار داشتن.گرچه اوال آرین راضی نميشد اما بخاطر خانوم 

 .بزرگ قبول کرد.ولی یلدا واقعا آرینو دوست داشت

هم بخوره فقط اینه که یلدا رو دوست یعنی دليل اینکه آرین ميخواد این نامزدي ب -

 نداره؟

 :زمزمه کرد

 !نه -

 پس چی؟ -

 :بدون اینکه جواب بده بلند شد و گفت

 .فردا ميام دنبالت بریم دنبال کاراي ثبت نام -
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خداحافظی کرد و رفت.بعد از رفتنش شيرجه زدم رو گوشی و شماره ي شایانو 

 :گرفتم.صداش با کمی تأخير رسيد به گوشم

 ه؟بل -

 ..........خـــــيلی -

 !خندید

 زهرمار! واسه چی به من نگفتی؟ -

شایان:اوال عليک سالم! منم خوبم.تو خوبی؟ دوما عموت ازم خواست چيزي بهت 

 !نگم

 !دعا کن نبينمت.وگرنه زندت نميذارم -

اول با شایان یه کم حرف زدم.یعنی حرف که نه فقط فحشش دادم.بعد اینکه حسابی 

وشيو داد به خاله اینا.یه کمم با اونا اختالط کردم.دلم واسشون خيلی مستفيض شد گ

تنگ شده بود.حدودا یه نيم ساعتی باهاشون حرف زدم.حاال یه عالمه واسم پول تلفن 

 !مياد! منم که بی پول

 .همين که گوشيو قطع کردم دوباره زنگ خورد

 بله؟ -

 !ماهان:نيکی یه چيزي یادم رفت

 چی شده؟ -

 !فردا باید بياي عمارت.وکيل خانوم بزرگ قراره وصيت نامشو بخونه ماهان: پس

 !باشه ميام.فعال -
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 !خدافظ -

 !من دیگه بيام چی کار؟ مطمئنم خانوم بزرگ واسه من یه پشگلم ارث نميذاره

*** 

بابا من که گفتم اومدنم بی فایدست.تقریبا همه چيز تقسيم شده بود و فقط عمارت 

بگه این عمارتم که نصف به نصف ميرسه به عمه الدن و عمو  مونده بود.منتظر بودم

 !مسعود

 !خيلی داشت طولش ميداد دیگه حوصلم سریده بود

 :(صادقی)وکيل خانوم بزرگ

دو دانگ این عمارت به فرزند ارشد یعنی آقاي مسعود صولت، دو دانگ به فرزند  -

فه ي یه حساب بانکی دخترشون خانوم الدن صولت رسيده.و اما دو دانگ دیگه به اضا

 ..........متري در جردن 200با موجودي پانصد ميليون و یه واحد 

واحد؟ جردن؟ از این یکی خبر نداشتم.در حال خوردن پرتقال همچنان بی تفاوت زل 

 !زده بودم به صادقی.بنال برم پی کارم دیگه

کی صادقی:طبق وصيت خانوم شریفی رسيده به آخرین نَوَشون یعنی خانوم ني

 !صولت

یهو پرتقاله پرید تو گلوم.همونجور که سرفه ميکردم متعجب سرمو بلند کردمو با 

چشمایی به طول و عرض بشقاب زل زدم به صادقی.بقيه عين من شده بودن.فقط با 

این تفاوت که به جاي صادقی داشتن به من نگاه ميکردن.اَبروهام پریده بود باال.چه 

 :مسخره اي کردمو گفتمچيزا آدم ميشنوه! تک خنده ي 

 !ببخشيد ولی فکر کنم تو تيکه آخر وصيت نامه یه اشتباهی شده -

 !صادقی:نه دخترم همه چی درسته
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 !نه خير اشتباه شده -

 :اعصابش خرد شد.با اخماي درهم و تحکم گفت

 !گفتم همه چی درسته -

خداي من! پولدار شدم...در هنگ کامل به سر ميبردم.همه یه جوري نگام 

 :يکردن.اعصابم داشت بهم ميریخت.وکيله از جا بلند شد و گفتم

 !خوب.با اجازه من دیگه باید برم -

بقيه بلند شدن و بدرقش کردن.ولی من همچنان زل زده بودم به زمين.بابا دمت گرم 

 !خانوم بزرگ! این چه کاري بود؟ اگه بچه هات نيفتادن به جونم! پوووف

 (1roman.ir)ده شده استاین کتاب در سایت یک رمان آما

 :ولو شدم رو کاناپه.یلدا هم نشست بغلم و گفت

 !عجب وصيت باحالی -

 !آره خيلی باحال بود.آخه کجاش باحال بود؟ اگه سر همين عمارت دعوا نشد -

مامانم.تو که  یلدا:حاال عمارتو بيخی.فوقش اون دو دونگم ميفروشی به دایی مسعود یا

 به اون عمارت احتياجی نداري.داري؟

 .نوچ! ندارم -

همون لحظه گوشی یلدا زنگ خورد.آروم گوشيو برداشت ولی یهو اخماش رفت تو 

 .هم.ریجکت کرد و بعدم گوشيو انداخت تو کيفش

 چرا جواب ندادي؟ -

 :شونشو انداخت باال و گفت

https://www.1roman.ir/
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 !مزاحم بود -

 .که آرین و یلدا داشتن بحث ميکردنسریع ذهنم برگشت به عقب.موقعی 

فکر نکن احمقم و نميفهمم داري یه چيزیو ازم پنهون ميکنی.من ميدونم اون کسی "

  "!که هی زرت و زرت زنگ ميزنه مزاحم نيست

چيو داره پنهون ميکنه؟ نميتونم منکر این بشم که این یلدا یلداي پنج سال پيش 

جونش.یه ریز ميره تو خودش و به یه جا  نيست.انگار یه چيزي مثل خوره افتاده به

خيره ميشه.هرچيم ازش ميپرسم چشه یه جوري ميپيچونه! واقعا دیگه نميدونم باید 

 !چی کار کنم

 با آرین به کجا رسيدي؟ -

 :دستاشو قالب کرد تو هم و گذاشت رو زانوهاش.کالفه گفت

ی فایده فعال لنگ درهوام! هرکاري ميتونستم واسه نگه داشتنش کردم ول -

نداشت.منی که حتی به زمين زیر پامم فخر ميفروختم، منی که همه التماسمو ميکنن 

به آرین التماس کردم.غرورمو بخاطرش خرد و خاکشير کردم ولی اون انگار منو 

 !نميبينه.دیگه بریدم نيکی...بریدم

 انگشتشو فشار داد رو چشمش تا جلوي اشکاشو بگيره.با ناراحتی زل زدم بهش.حيف

 !کاري از دستم برنميومد

یلدا:من نميتونم فراموشش کنم.مشکلم اینه...انگار آرین شده جزئی از وجودم.انگار 

عشقش تو تک تک سلوالي بدنم لونه کرده.هرکاري ميکنم تا بتونم ازش بگذرم ولی 

نميشه که نميشه.از طرف دیگه خودش بدجوري داره داغونم ميکنه.تا حاال تو عمرم 

 !ه بود ولی آرین تو این چند ماه هرروز داره اینکارو باهام ميکنهکسی پسم نزد

 :اشکاشو پاک کرد و ادامه داد
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ولی دیگه بسه...دیگه نميکشم...همه ي راها رو رفتم همه روشا رو امتحان کردم اما  -

مثل اینکه آرین قسمت من نيست.با اینکه زندگی کردن بدون اون واسم محاله اما 

 !ن بهتر این طناب که نه، این نخ بينمون پاره شهچاره ي ندارم.همو

یه لحظه...فقط یه لحظه به این همه عشقی که به آرین داشت حسودیم شد.دوست 

داشتم فقط خودم انقدر دوسش داشته باشم ولی مثل اینکه وضع یلدا از من وخيم 

 !تره

 :نفسمو محکم دادم بيرونو آروم گفتم

 !ن شما دوتا با هم صالح نيستانقدر خودتو اذیت نکن.شاید بود -

 :اشکاشو پاک کرد و با صداي گرفته اي گفت

 .شاید...من برم صورتمو بشورم -

سرمو تکون دادمو چيزي نگفتم.متفکر به زمين خيره شده بودم که صداي اس ام اس 

گوشی یلدا رو شنيدم.نگاهم رفت سمت کيفش.یه لحظه یه صداي گفت گوشی رو 

د دوباره پشيمون شدم.یه نگاه به در دستشویی انداختم.هنوز بردار ببين کيه اما بع

نيومده بود بيرون.چشمامو بستمو دلو زدم به دریا.رفتم سمت کيفشو گوشيشو آروم 

در آوردم.کارم درست نبود ولی بدجوري کنجکاو شده بودم ببينم این مزاحمه 

رفتم سراغ  کيه.گوشيش رمز داشت ولی خدا رو شکر بلد بودم.صفحه رو باز کردمو

 .پيامکی که واسش رسيده بود

یلدا یا گوشيتو جواب ميدي و تکليف منو روشن ميکنی یا اینکه همه چيزو هم به "

 "!نامزدت هم به نيکی ميگم

صداي باز شدن در دستشویی اومد.دستپاچه اس ام اسو پاک کردمو سریع انداختمش 

ی بود؟ چيو ميخواست به من تو کيف.بعدم دویيدم تو آشپزخونه و دوتا چایی ریختم.ک
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و آرین بگه؟ یادمه شب عروسی ماهان آرین گفت از همه چی خبر داره ولی از چی؟ 

 اي خدا چيو دارن ازم قایم ميکنن؟

با ذهنی مشغول برگشتم تو هال.یلدا نشست رو کاناپه و تلویزیونو روشن کرد.چایيا 

 :صداش زدم رو گذاشتم رو ميز و نشستم بغلش.پوست لبمو جویيدمو آروم

 یلدا؟ -

 یلدا:بله؟

 ميگم...چيزي هست که...اوم...به من نگفته باشی؟ -

 .با چشماي ریز شده زل زد بهم

 یلدا:یعنی چی؟

 !مثال یه چيزیو پنهون کرده باشی -

 :آب دهنشو قورت داد و گفت

 !نه...من چيز پنهونی ندارم -

 مطمئن؟ -

 :با شک نگام کرد و گفت

 !مطمئن -

*** 

 :بدنش کشيدم و گفتمدستی به 

 !عاليه -

 :ماهان خندید و گفت
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 شما که حسابی مایه دار شدي.دویست شيش واست کم نيست؟ -

 !حاال بذار راه بيفتم یه دو در ميگيرم پوز همتونو ميزنم -

 :سري تکون داد و گفت

 بریم؟ -

 .آره ولی من رانندگی ميکنما -

 ماهان:نري تو دیوار؟

 !دست کم گرفتی عمو -

که شدیم یه بسم ا... گفتمو استارت زدم.حواسمو جمع کردم یه وقت واقعنی نرم  سوار

تو دیوار خيت شم.آروم ميروندم سمت اون واحدي که خانوم بزرگ واسم ارث 

 .گذاشته بود.خيلی مشتاق بودم ببينم چه شکليه

وارد کوچه اي شدم که ماهان گفت.به یه برج خدا طبقه اي بسی خوشگل اشاره کرد و 

 :فتگ

 !اینجاست -

 !درووووغ -

ایول بابا.عجب جایيه.یه کوچه ي تقریبا خلوت که خيلی تر و تميز بود و اطرافش پر 

بود از درخت.همه ي ساختمونا شيک بودنو ماشيناي گرون قيمتيم گوشه کنارا پارک 

شده بود.از ماشين پياده شدیم.ماهان رفت سمت نگهبانی و خودشو معرفی کرد.اونام 

 .دن ما صاحب یکی از این واحدا هستيم کلی تحویلمون گرفتنکه فهمي
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وارد البی برج که شدیم تازه به عظمت خدا پی بردم.چه مبالیی گذاشته بودن 

توش.یه لحظه حس کردم از پشت کوه اومدمو تا حاال از اینجور خونه ها ندیدم.یه 

 .مخاک بر سرت به خودم گفتم و سعی کردم یه کمی دهنمو جمع و جور کن

سوتی زدم و با خنده .سوار آسانسور که شدیم ماهان دکمه ي طبقه ي بيستمو زد

 :گفتم

 پنت هاوسه؟ -

 :چپ چپی نگام کرد و گفت

 !بله -

 حسودیت شد؟ -

 !ماهان:عمرا

یه ده دقيقه اي فکر کنم تو راه بودیم.وقتی آسانسور متوقف شد پياده شدیم.فقط دو 

ستيه.کليد و انداخت و درشو باز کرد.بهم اشاره تا واحد بود.ماهان رفت سمت واحد را

کرد که برم تو.وارد که شدم یه راهروي سه چهار متري جلوم دیدم.یه آیينه ي قدي و 

یه جا کفشی داشت.کفشامو همون جا درآوردمو رفتم جلوتر.با دیدن خونه لبخند گل 

ن تقریبا و گشادي نشست رو لبام.مبله هم هست.سمت راستم نشيمن بود.یه تلویزیو

پنجاه اینچی که به دیوار نصب شده بود و روبروشم یه کاناپه ي سفيد با کوسن هاي 

توسی و مشکی قرار داشت.یه قاليچه ي مشکی و طوسی هم جلوش پهن بود که با 

سفيدي سراميکا تضاد جالبی داشت.دیوار بغل کاناپه هم سراسر پنجره بود و ميشد 

شگلم با همون رنگاي سفيد و مشکی بغل کاناپه کل شهر و دید.یکی دو تا گلدون خو

 .بود
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سمت چپمم یه پذیرایی فوق العاده بزرگ که با یه دست مبل سلطنتی طالیی رنگ 

پوشونده شده بود قرار داشت.پرده ها هم رنگ بندي طالیی و سفيد داشتن بخاطر 

 همين اون سمت خيلی روشن بود.روبرومم یه آشپزخونه ي شيک و بزرگ که همه ي

وسایالش تکميل بود.جلوي آشپزخونه هم یه ميز نهارخوري هشت نفره چيده شده 

 .بود...ست همون مبل سلطنتيا

بغل آشپزخونه یه راهروي کوچيک دیده ميشد.توش سه تا در بود.دوتاش اتاق 

خواباي بزرگ بود که تو یکيش یه تخت خواب دونفره بود با روتختی زرشکی و یه ميز 

اق بعدي هم یه تخت خواب یه نفره داشت با یه کتابخونه و یه ميز آرایش و یه کمد.ات

 !تحریر.در سومی هم سرویس بهداشتی بود با همه ي امکانات

لبخند غمگينی نشست رو لبم.آخه این خونه ي بزرگ به چه درد من ميخوره خانوم 

تا بزرگ؟ بيشتر از هرموقعی دلم ميخواست که زنده بود.دوست داشتم االن پيشم بود 

 .با همه ي انرژیم تو بغلم فشارش بدم

 ماهان:پسندیدي؟

 مگه ميشه اینجا رو نپسندید؟ -

 ماهان:پس همينجا ميمونی دیگه؟

مگه اینکه خل باشم نمونم.همه چی که داره احتياجی نيست دیگه بخرم.فقط باید  -

 .لباسامو بيارم

 :کليد و انداخت تو دستمو با لبخند گفت

 !مبارکت باشه -

 !ونممن -

*** 
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 .یلدا دیرم شده...این چراغ المصبم سبز نميشه که نميشه -

 !یلدا:مواظب باش جلسه اولی سوتی ندي

 !خفه -

همون لحظه ماشين تکونی خورد.از آیينه عقبو نگاه کردمو دیدم بعله! یکی کوبونده 

 .بهم

 :زیر لب گفتم

 !اِي تف به این شانس -

 یلدا:چی؟

 .گيرمیلدا من بعدا باهات تماس مي -

سریع قطع کردمو پياده شدم.یه پسر جوون و قد بلند از ماشين که یه زانتياي مشکی 

رنگ بود پياده شد.یه عينک آفتابی زده بود به چشماش با این حال برام خيلی آشنا 

بود.بدون اینکه نگاهم کنه دویيد سمتمو درحاليکه داشت رو برگه شمارشو مينوشت 

 :تند گفت

عجله دارم.این شمارمه باهام تماس بگيرید خسارتتون و تقبل شرمنده خانوم من  -

 !ميکنم

سریع برگه رو چپوند تو دستمو سوار ماشينش شد و دِ برو که رفتی! به مسير رفتنش 

 :خيره شدمو با پوزخند گفتم

 !دِکی -

تن صدا و چهرش تو ذهنم مرور کردم.بعد از چند لحظه با اَبروهاي باال پریده زمزمه 

 :کردم
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  !فرزاد -

یه نگاه به ساعتم انداختم که فهميدم خيلی دیرم شده.سریع سوار ماشين شدمو 

 .روندم سمت دانشگاه

*** 

استرس داشتم.از شروع جلسات خيلی گذشته بود و من از همه عقب تر بودم.قطعا تا 

االن همشون با هم آشنا شدن.من یه غریبم بين اینا.تازه دیرم رسيدم اگه تو کالس 

چی؟ اگه استاده سخت گير باشه؟ واي خدا ضایعم نکنه؟ تو خودت ميدونی  رام نده

 !من تحمل همچين چيزیو ندارم یه وقت یه چی از دهنم ميپره آبروم به فنا ميره

سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم.گرچه خونسردي وجود نداشت که بخواد حفظ 

به در زدم.صداي بشه.چند تا نفس عميق کشيدم و صدامو صاف کردم.بعدم تقه اي 

 .بفرمایيدي اومد

 "خدایا خودت کمک کن"

آروم در و باز کردم که یه عالمه چشم روم زوم شد.فکر کنم بدونين چقدر وضعيت 

نکبت باریه! سرمو چرخوندم ببينم این استاده کجاست که یهو خشکم زد! هَی واي 

 !من

 :آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 .سالم -

 .د و جدي بودبرعکس من اون خيلی خونسر

 .فرزاد:سالم

 !من دانشجوي جدید هستم -
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اصال به روي خودش نيورد که ما همدیگرو ميشناسيم.یه نگاه به ساعتش انداخت و 

 :گفت

 .دقيقا بيست دقيقه تأخير داشتيد خانوم -

اي ناکس! شيطونه ميگه دهنمو باز کنم هرچی دوست داشتم بارش کنما! یعنی واقعا 

ماشين نازنينمو که هنوز چند روز از خریدنش نميگذره ناقص  نميدونه زده به من؟

 !کرد

 :پوزخندي زدمو گفتم

 !شرمنده تصادف کردم.تأخيرم بخاطر همين بوده -

 :فکر کنم فهميد چون اخمی کرد و گفت

چون امروز هم خودم دیر کردم هم اینکه شما اولين جلستونه موردي نداره اما  -

 !اميدوارم دیگه تکرار نشه

 :س عصبی کشيدم و گفتمنف

 !چشم -

 !فرزاد:ميتونيد بشينيد

دنبال یه صندلی خالی ميگشتم.نميدونم چرا اینا چشم از من برنميدارن.حس ميکردم 

از مریخ اومدم.همه جا هم سکوت بود و سکوت! همين منو معذب تر ميکرد.یه جاي 

گشت.بعد از خالی بغل یه دختر پيدا کردم و نشستم.کم کم کالس به حالت عادي بر

اینکه خودمو معرفی کردم دوباره تدریسشو از سر گرفت.اوووف! چجوري باید خودمو 

 !ميرسوندم؟ عجب وضع قاراشميشيه

 :حدود دو ساعت بعد باالخره دهن باز کرد و گفت
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 !خسته نباشيد -

همه از جا پریدن.منم کيفمو برداشتمو خواستم از کالس برم بيرون که فرزاد صدام 

 :زد

 وم صولت؟خان -

 بله؟ -

 .فرزاد:شما لطفا بمونين کارتون دارم

 :متعجب چشمی گفتم و نشستم.بعد از اینکه کالس خالی شد رو بهم گفت

 اونی که باهاش تصادف کردم شما بودي؟ -

 :با لبخند گفتم

 !ظاهرا اینطوریه -

 :جدي گفت

اصوال دوست واقعا متأسفم...اون لحظه انقدر دیرم شده بود که نتونستم صبر کنم. -

دارم نه خودم دیر کنم نه دانشجوهام.بخاطر همينم عجله داشتم! خسارتتونم هر 

 .چقدر باشه پرداخت ميکنم

 .نه احتياجی به خسارت نيست.فکر نميکنم خيلی آسيب دیده باشه -

 :چند لحظه مکث کرد و گفت

 ظاهرا خيلی از درسا عقبيد درسته؟ -

 :کالفه گفتم

 !جوري باید خودمو برسونمبله.واقعا نميدونم چ -
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 !فرزاد:اگه مایل باشيد ميتونم کمکتون کنم

 :ذوق زده گفتم

 واقعا؟ -

 !فرزاد:بله واقعا

 !عاليه! واقعا ممنون ميشم اگه این لطفو در حقم کنيد -

 !واي عجب پسر ماهيه این فرزاد.چقدر آقاست.گوگولی

لی خوب اینجوري خيلی نگران درسام بودم.همش ميترسيدم بهشون لطمه بخوره و

 .دیگه خيالم راحت شد

اون روز دوتا کالس دیگه داشتم.بعد از تموم شدنشون که عين گذشتن از هفت خان 

 .رستم ميموند از دانشگاه زدم بيرونو ماشينو بردم تعميرگاه و از اونجام رفتم خونه

 .بدون اینکه ناهار بخورم ولو شدم رو تختو خوابيدم

*** 

الدن توانایی خریدن دو دونگو نداریم.ولی شاید هر کدوممون عمو مسعود:نه من نه 

 !بتونيم یه دونگو بخریم

تو گفتی و منم باور کردم.من که ميدونم حساباتون تا خرخره پره.ولی خوب فرقی به 

حالم نداره مهم اینه که بفروشم بره.چون ميدونم اگه این کارو نکنم دوباره یه شر 

 !یقمو ميگيره

 !هر صورت من ميخوام بفروشم.به هرکدومتون فرقی ندارهمهم نيست.در  -

 .عمو مسعود:پس من به صادقی ميگم کارا رو درست کنه

*** 
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کالفه بودم.دلم ميخواست سر دوتایيمونو بکوبم تو دیوار.اي کاش ميشد بينيمو بگيرم 

 !تا انقدر بوي عطرش اذیتم نکنه.المصب آدمو مست ميکرد.ميرفتم تو رویا

 استاد؟ -

ق در طرح سوال من بود.اخماش رفته بود تو هم.عينک قاب مشکيم زده بود که در غر

حد المپيک بهش ميومد.موهاشم ریخته بود رو پيشونيش و خيلی بامزش کرده 

 :بود.درهمون حالت متفکر گفت

 هوم؟ -

 :یهو به خودش اومد و گفت

 یعنی بله؟ -

 مارک عطرتون چيه؟ -

 :عين خنگا گفت

 !ها؟ -

 ميگرفت.چرا اینجوري شده این؟ داشت خندم

 حالتون خوبه؟ -

 :لبخندي زد و گفت

ببخشيد من االن حواسم نيست.مواقعی که ميخوام سوال طرح کنم باید همه ي  -

 !تمرکزمو بذارم واسه این کار

 .کامال مشخص بود.همون لحظه ضربه اي به در اتاقش خورد

 !فرزاد:بفرمایيد
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ين خانوم سينی به دست اومد تو.یه کيک در اتاق باز شد و مادرش یعنی سيم

 :شکالتی و دوتا چایی تو سينی بود.گذاشتش رو ميز و با لبخند گفت

 .یه کم استراحت کنين بچه ها.نزدیک سه ساعته دارین درس ميخونين -

 چرا زحمت کشيدین؟ -

سيمين خانوم:چه زحمتی دخترم؟ این کيکو خودم پختم بخور ببين خوشت مياد یا 

 .نه

 !ت شما درد نکنهدس -

 !فرزاد:ممنون مامان

 :نوش جانی گفت و از اتاق خارج شد.فرزادم عينکشو درآورد و گفت

 .اینو بخورین تا امتحانو ازتون بگيرم -

 طرح کردین؟ -

 .فرزاد:آره

بعد اینکه کيک و چایی رو خوردیم و اون نيمچه امتحان تموم شد وسایلمو جمع 

خواست باهام کار کنه داشتيم ميومدم کردمو رفتم طبقه پایين.هروقت مي

خونشون.اوایل خيلی اصرار کردم که بابت این کمکش بهش پول بدم ولی قبول 

نکرد.با فرنازم خيلی جور شده بودم.دختر خوبی بود.یلدا هم باهاش آشنا شده 

 :بود.فرناز نشسته بود رو کاناپه و سرش تو لپ تاپش بود.وقتی منو دید گفت

 داري ميري؟ -

 .ره دیگه دیرم شدآ -

 .سيمين خانوم:کجا دخترم؟ شام بمون
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 .ممنون سيمين خانوم باید برگردم یه عالمه کار دارم -

 .سيمين خانوم:آخه االنم تاریک شده

 .آژانس ميگيرم -

 .فرزاد:پس من ميرسونمتون.تنها نرید بهتره

 .اول یکم تعارف کردم ولی خيلی اصرار کرد مجبور شدم قبول کنم

 .لحظه صبر کنيد من لباسامو عوض کنم فرزاد:یه

 .باشه -

 :همين که رفت فرناز پرید بغلمو گفت

 نيکی؟ -

 چيه؟ -

فرناز:ببين پنجشنبه مامان بابام قراره برن جایی.فرزادم ميخواد با دوستاش بره 

بيرون.من برنامه اي ندارم تنهایی حوصلم سر ميره.تو یلدا و نوشينو بردار بيار اینجا 

 !رونه حال کنيمميخوام دخت

 .چشمام برقی زد.ایول! دلم واسه خوش گذرونی تنگ شده بود

 !دمت گرم فرناز.چار پایتم ناجور -

 !فرناز:بزن قدش

 :کف دستمو کوبوندم به دستش.همون لحظه فرزاد اماده اومد پایينو گفت

 .بریم -
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سوار که از سيمين خانوم و فرناز خداحافظی کردمو همراه فرزاد از خونه زدم بيرون.

 .شدیم راه افتاد.وقتی رسيدیم گرم ازش تشکر کردمو پياده شدم

 نمياین باال؟ -

 :لبخند شيطونی زد و گفت

 !چون تعارف ایرانی بود نشنيده ميگيرم -

 اگه نشنيده نگيرین چی ميشه؟ -

 !فرزاد:باید یه شام تو خونت مهمونم کنی

 .اده ميکنه واسه منبچه پرویی بود رو نميکردا! تازه از فعل مفردم استف

 .پس همون نشنيده بگيرین بهتره -

 :خندید و آروم گفت

 .شوخی کردم -

ميدونم استاد.منم شوخی کردم.گرچه باید زحماتتونو یه جوري جبران  -

 !کنم.خداحافظ

 !فرزاد:احتياجی به جبران نيست.خداحافظ

** 

 ....نوچ! یلدا -

ميکرد.آرشامم وایساده بود پوفی کردمو نشستم رو تختش.هق هقش دل سنگو آب 

 .بغل در و با ناراحتی خيره شده بود به زمين
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تا کی ميخواي اینجوري زار بزنی؟ باباجون فکر کن لياقتتو نداشته! اصال چرا فکر  -

 !کنی؟ حتما نداشته که نامزدیو بهم زده دیگه

م کردن تو دلم ناراحت بودم از این حرفایی که درباره آرین ميزدم ولی خوب براي آرو

یلدا مجبور به بيان کردنشون بودم.امروز فهميدم آرین نامزدي و بهم زده.یلدا هم 

حالش به شدت بد بود.شاید االن باید خوشحال ميبودم بخاطر این مسئله ولی 

 .نبودم.دلم واسه یلدا ميسوخت.هيچوقت فکر نميکردم تا این حد آرینو بخواد

 :رو به آرشام گفتم

 پس عمه اینا؟ -

 :م پوزخندي زد و گفتآرشا

 !طبق معمول سرکار.اصال ما اینارو تو خونه نميبينيم -

بعدم از اتاق خارج شد.بلند شدم و رفتم سمت یلدا که گوشه ي اتاق کز کرده بود و 

 :داشت مثل ابر بهار اشک ميریخت.آروم بغلش کردم و گفتم

 !تو رو خدا اینجوري گریه نکن یلدا...ارزششو نداره -

 :یده گفتبریده بر

 !دارم ميميرم نيکی -

هی این جمله رو تکرار ميکرد و هر دفعه هم صداش آروم تر ميشد.صورت رنگ پریده 

و لباي خشکش نشون ميداد واقعا حالش بده.یه دفعه تو بغلم از حال رفت.جيغی 

 :کشيدمو بلند اسمشو صدا زدم

 یلدا؟...یـــــــلدا؟ -

 :شت.آرشام پرید تو اتاق و هراسون گفتچند بار زدم تو صورتش ولی فایده ندا
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 چی شده؟ -

 :با بغض گفتم

 !از حال رفت.واي آرشام یه کاري کن -

 :سریع اومد سمتمونو یلدا رو بغل کرد.تند تند گفت

 !سوئيچو از رو اپن بردار بيا.زود باش -

دستپاچه سوئيچو از رو اپن چنگ زدم و از خونه دویيدم بيرون.ماشين یلدا تو حياط 

د.قفل ماشينو زدم و آرشام یلدا رو گذاشت رو صندلی عقب.بعدم سریع ماشينو بو

 :دور زد و رو به من گفت

 .سوئيچو بده -

پرت کردم سمتشو خودم نشستم جلو.اونم سوار شد و ماشينو روشن کرد.سریع راه 

افتاد سمت بيمارستان.خيلی تند ميروند.یه بار نزدیک بود تصادف کنيم.بلند داد 

 :زدم

 !آروم تر آرشام -

 :با وحشت گفت

 طوریش نشه؟ -

 !اینجوري که تو ميرونی نه تنها اون بلکه هر سه تامون یه طوریمون ميشه -

 :وقتی رسيدیم آرشام یلدا رو برد تو بيمارستان و به یه پرستار گفت

 !خانوم یه کاري کن.خواهرم داره ميميره -
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اتاقا.دکتر اومد و معاینش  سریع یلدا رو گذاشتن رو تخت و بردنش تو یکی از

 :کرد.گفت

 .فشارش خيلی پایينه -

 :یه سرم بهش وصل کردن.دکتره رو بهمون گفت

نگران نباشيد.مسئله ي مهمی نيست.یه کم افت فشار داشته.ضعيفم شده باید  -

 .تقویت شه

یه سري قرص و دارو تجویز کرد که آرشام رفت از داروخونه ي بيمارستان 

یلدا و دستشو گرفتم.چرا آرین انقدر نامرد شده؟ با اینکه یلدا رو بگيره.نشستم بغل 

 .دوست نداره ولی بازم نباید باهاش اینکارو ميکرد

 .چند دقيقه اي گذشت تا اینکه آروم با یه کيسه دارو برگشت

 گرفتی؟ -

 :بی حوصله آره اي گفتو ولو شد رو صندلی بغل تخت.خيره شد تو صورت یلدا و گفت

 !نم واسه ما دردسر شدهعاشقی ای -

 یعنی هيچکس نتونست جلوي آرینو بگيره؟ -

آرشام:تو اون پسرو نميشناسی.اگه بخواد کاري بکنه زمين به آسمون بياد و آسمون 

به زمين بره اون کار و انجام ميده.اصوال زیر بار حرف زور نميره.نامزدیش با یلدا هم 

 .استثنائا مجبور شد

قضيه اون اس ام اس رو بگم ولی بازم گفتم بيخيالش به من چند بار نوک زبونم اومد 

ربطی نداره.ولی....ولی چرا به من ربط داشت.تو اون اس از من اسم بره بودن.جالبه 

 !همه از همه چی خبر دارن اال من
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حدود ده دقيقه گذشت تا اینکه یلدا چشماشو باز کرد.اول یه کم گيج به در و دیوار 

 .دوباره اشک تو چشماش حلقه زدبيمارستان خيره شد و 

 :آرشام عصبی گفت

 !به قرآن اگه باز بخواي آبغوره بگيري من ميدونم و تو -

 :فين فين کرد و گفت

 !شماها حال منو نميفهمين وگرنه باهام اینجوري نميکردین -

اي بابا من که دیگه کاري نکردم.تازه این همه دلداریش دادم.بشکنه این دست که 

 !نمک نداره

از اتاق زدم بيرونو رفتم تو محوطه بيمارستان.گوشيمو از کيفم درآوردمو شماره ي 

 :آرینو گرفتم.بعد از چند تا بوق صداي خستش به گوشم رسيد

 بله؟ -

 تو واقعا چجوري دلت اومد باهاش اینکارو بکنی؟ -

 :پوفی کرد و کالفه گفت

شدم.حوصله تو یکی رو  به اندازه ي کافی نصيحت و پند و اندرز شنيدم و سرزنش -

 !ندارم نيکی.خواهشا بس کن

 .بيشعور! من االغ و بگو عاشق کی شدم.این جونور اندازه یه ارزن احساس نداشت

اصال فکر نميکردم همچين آدمی باشی.ميدونی یلدا االن افتاده رو تخت  -

می بيمارستان؟ اونم بخاطر تو؟ ميدونی داره چه عذابی ميکشه؟ تو اصال آدمی؟ ميفه

 احساس یعنی چی؟

 .صداي داد بلندش باعث شد گوشی رو از گوشم فاصله بدم
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آرین:خفه شو! انقدر واسه من احساس احساس نکن دختر جون.عشق یلدا به هيچ 

دردي نميخوره چون آلودست.تو از چی خبر داري که واسه من دَم از آدميت و 

رو تخت بيمارستان  احساس ميزنی؟ هـــــــــا؟ چی ميدونی؟ اگه االن افتاده

تقصير خودشه و بس.از اول راهشو اشتباه رفته که حاال به این روز افتاده.این قضيه 

 هم به تو هيچ ربطی نداره! شيرفهم شد؟

 

بعدم گوشی رو قطع کرد.از زور خشم و عصبانيت نفس نفس ميزدم.کثافت عوضی! 

بدبخت! گوشی رو رو  اصال به جهنم.وقتی آه این دختر بيچاره دامنتو گرفت ميبينمت

من قطع ميکنه.اصال به چه حقی به من اون حرفا زد؟ لياقت نداشت.آره واقعا لياقت 

 .نداشت که دختر به اون دسته گلی رو از دست داد

حرفاش تو گوشم زنگ ميزد.یعنی چی عشقش آلودست؟ خدایا یعنی یلدا چی کار 

ه کاري کرده باشه.خواهر کرده؟ آب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم.نه اون نميتون

 .معصوم من اصال نميدونه گناه یعنی چی

اگه االن افتاده رو تخت بيمارستان تقصير خودشه و بس.از اول راهشو اشتباه رفته "

 "که به این روز افتاده

سرمو محکم تکون دادم تا این افکار از ذهنم بره بيرون.آرین یه چی واسه خودش 

ه بهش فکر نکنم.ولی....نميتونستم.همش یاد اون گفت.چرت گفت...آره اصال بهتر

پيامکه ميفتادم.پسر بود؟ حتما پسر بوده دیگه.اي کاش وقت داشتمو شمارشو 

برميداشتم.اي کاش ميفهميدم این یارو کيه.کيه که به احتمال زیاد این جریانا به اون 

 !ربط داره

*** 

 فرناز:اي بابا.یعنی نمياین؟
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 !؟ حال یلدا افتضاحهبا این وضع چجوري بيایم -

 .فرناز:خوب بياریش که بهتره.اینجوري یه کم روحيش عوض ميشه

 .فکر نکنم راضی شه ولی سعيمو ميکنم -

 فرناز:باشه منتظر خبرت هستم عزیزم.کاري نداري؟

 !نه.فعال خداحافظ -

 .فرناز:خدانگهدار

 .گوشی رو قطع کردم و شماره یلدا رو گرفتم

 .........چهارم....پنج مبوق اول....دوم....سوم -

 .دیگه داشتم قطع ميکردم که صداي گرفتش پيچيد تو گوشم

 یلدا:نيکی؟

 سالم خواهري.خوبی؟ -

 :با بغض گفت

 !نه -

یلدا چرا داري با خودت اینکار و ميکنی؟ مگه تو نبودي ميگفتی خودمم خسته  -

 شدم؟

 !یلدا:گفتم ولی هيچوقت فکر نميکردم انقدر سخت باشه

 .ا ناراحتی داد بيروننفسمو ب

 یه چی بگم نه نمياري؟ -
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 یلدا:چی؟

 فرناز واسه پنجشنبه دعوتمون کرده بریم خونشون.مياي؟ -

 یلدا:نيکی واقعا منو دست انداختی؟

 :با تعجب گفتم

 چرا؟ -

 یلدا:من ميگم حالم بده.داغونم....دارم دیوونه ميشم تو ميگی بيا بریم مهمونی؟

 :جلوي خندمو گرفتم و گفتم

مهمونی کجا بود خواهر من؟ چهار پنج تا دختریم ميخوایم یه کم خوش  -

 بگذرونيم.تازه تو هم یکم از این حال و هوا درمياي.ها؟

 !یلدا:نه

 !اِ یلدا اذیت نکن دیگه.بيا بریم.جون من -

 !یلدا:به خدا حال و حوصلشو ندارم نيکی

 !تو بيا بریم حال و حوصلت با من -

 !یلدا:خيلی خوب

 :خوشحالی گفتمبا 

 !دمت گرم -

 .یلدا:از دست تو

 !فعال -
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 .یلدا:فعال

*** 

 فرنـــــــــاز! یعنی تو ما رو واسه این کشوندي اینجا؟ -

 :فرناز خندید و گفت

 .به مرگ شما خيلی حال ميده بياین دیگه اذیت نکنين -

 :سحر دوست فرناز گفت

 .بودن خيلی خوش گذشت راست ميگه.یه بار پارسال ماشين منو شستيم.بروبچم -

 :فرناز چشمکی زد و گفت

 هستين؟ -

 :نوشين طبق معمول خندید و گفت

 .من هستم -

 :فرناز رو به یلدا گفت

 تو چی یلدا؟ -

 :لبخند مصنوعی زد و گفت

 !با این وضع باید رو منم حساب کنين -

 !فرناز:رأي با اکثریته.نيکی تو هم مجبوري بياي

 .خيلی خوب -

 !باساتونو عوض کنين که احتماال خيس ميشينفرناز:برین ل
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هممون یکی یه دست لباس اضافه آورده بودیم.البته فرناز اینو خواسته بود.از اول فکر 

 !همه جاشو کرده ناقال

یه شلوارک کوتاه و یه تيشرت تنم کردم.موهامم از باال جمع کردم و به جمع ماشين 

اش ما رم حمال فرض نميکردي! شوران پيوستم.یکی نيست بگه خوب ميبردي کارو

 !واال

ماشين اونم یه دویست شيش سفيد رنگ بود.خيليم کثيف و خاکی! شلنگ بغل پام 

بود آبشم باز.یه دفعه یه فکري به ذهنم رسيد.دستمو گرفتم زیر آب که دیدم به 

 :به.چقدر سرده.اونا مشغول کف مالی کردن ماشين بودن که سحر گفت

 !شغول شو دیگهپس تو چرا وایسادي؟ م -

 :لبخند خبيثی زدمو گفتم

 !چــــــــــشم -

 .یهو شلنگو گرفتم روشون.چهارتایيشون جيغ بنفشی کشيدن

 :یلدا با داد گفت

 !بکش اونور آبو عوضــــــی -

کم کم به خودشون اومدن و حمله کردن سمتم.منم شلنگو ول کردم و شروع کردم به 

ياطو ميچرخيدم اون چهارتام دنبال من.یه دویيدن.اگه گيرم بيارن بدبختم.دور ح

لحظه برگشتم پشت سرمو نگاه کنم که محکم خوردم به یکی.برگشتم که دیدم 

نوشين داره با شيطنت نگام ميکنه.یه دفعه یکی از پشت دستامو گرفت.فرناز بغل 

 :گوشم گفت

 .خوب خوب خوب.خودت بگو چجوري دوست داري مجازات شی -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

238 

 

 یه وقت بالیی سرم نيارن ناقصم کنن؟واي خدایا چيز خوردم.

 یلدا:یه چی بگم؟

 :همه برگشتن سمتش.سحر گفت

 چی؟ -

 !یلدا:نيکی از اینکه با لباس بره تو استخر متنفره

با چشماي گرد شده نگاهش کردم.نکبت تا االن داشت در فراق آرین جونش بال بال 

 !ميزد و زانوي غم بغل گرفته بودا...به ما که رسيد یادش رفت

اول یه کم به یلدا نگاه کردن بعدش کله هاي مبارکشونو چرخوندن سمت استخر 

روبروي ساختمون.بعد از چند لحظه جيغاي من بود که داشت گوش فلکو کر ميکرد.رو 

 .دستشون بلندم کرده بودنو داشتن ميبردنم سمت استخر

یخ نـــــــه...تو رو خدا ولم کنين.بچه ها غلط کردم.هوا سرده االن  -

 !ميزنم.نــــــــــه

یهو پرتم کردن تو آب.شروع کردم به دست و پا زدن.شنام خوب بود ولی با لباس 

نه.چند لحظه بعد که از شوک دراومدم رفتم روي آب.از ترسشون فرار کرده بودن تو 

ساختمون.رفتم لب استخر و همونجور که داشتم از آب ميومدم بيرون بلند بلند 

 :فحششون ميدادم

و روح تک تکتون! اگه جدتونو نيارم جلو چشتون اسمم نيکی نيست آشغاال.به ت -

 !قرآن همتونو به تيکه تيکه ميکنم.مخصوصـــــــا تو یلدا خانوم.بر پدرتون لعنت

مثل بيد به خودم ميلرزیدم.لباسمم چسبيده بود به تنم.همون لحظه صداي سرفه ي 

 .ردم رنگم پریدیکی از پشت سرم اومد.با ترس برگشتم که حس ک
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 :فرزاد درحاليکه سعی داشت جلوي لبخند مسخره ي رو لبشو بگيره گفت

 طوري شده نيکی خانوم؟ -

نميدونستم حسم اون لحظه چيه.خجالت؟ خشم از اون چهار تا بوزینه؟ ناراحتی؟ 

نميدونم فقط ميدونم دلم ميخواست اون لحظه فک یکيو بيارم پایين.لباسمم که در 

 !ـــــاح بودیک کلمه افتضـ

بدون اینکه خودم بخوام یه جيغ کشيدمو دویيدم سمت خونه.در خدا رو شکر باز 

 .بود.رفتم تو اولين چيزي که دستم رسيد یعنی گلدون و برداشتم افتادم دنبالشون

به والي علی همتونو ميکنم زیر خاک.وایسين تا نشونتون بدم خاک بر سراي  -

 !االغ.آبروم رفــــــت

*** 

 :هارمين عطسه دوباره فحشام شروع شدبا چ

 !الهی به زمين گرم بخورین.واي داشتم از خجالت آب ميشدم.حلواتونو بپزم -

 :با عصبانيت رو به فرناز ادامه دادم

 اصال مگه برادر جنابعالی با دوستاش نرفته بود بيرون؟ -

 :در حاليکه داشت جلوي خندشو ميگرفت گفت

فته بود.منتهی واسه یکی از دوستاشون مشکلی پيش به خدا به پير به پيغمبر ر -

 اومد برنامشون کنسل شد.این بدبخت چه ميدونست شما اینجایين؟

 :زیر لب غرغر کردم

 !نه دیگه اینم شانس منه ننه مردست -

 فرناز:بچه ها مياین حکم؟
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ناز با موافقت همه رفت و پاسور آورد.یلدا بلد نبود.ما چهار تا بازي کردیم.نوشين و فر

با هم بودن منو سحرم با هم.در آخرم منو سحر بردیم.قرار شد نوشين و فرناز بخاطر 

باختشون ناهار درست کنن.یلدا هم که کال از بيخ تعطيل بود.در کل اونروز خوش 

گذشت.تا غروب گفتيم و خندیدیم.وقتيم خواستيم برگردیم فرناز گفت که فردا شب 

ست نداشتم برم چون از تولد خاطره ي خوبی تولدشه و هممونو دعوت کرد.زیاد دو

 .نداشتم

یلدا رو رسوندم و خودمم رفتم خونه.اول نشستم یه کمی درس خوندم و بعدم واسه 

 .شام یه املت درست کردم.درحال خوردن بودم که گوشيم زنگ خورد.فرناز بود

 بله؟ -

 !فرناز:یه حسی به من ميگه نميخواي بياي

 !عليک سالم -

 ري ميخوري؟فرناز:چی دا

 !کوفت -

 !فرناز:نوش جانت عزیزم

 !خيلی ممنون از لطفت -

 !فرناز:خواهش

 :یهو داد زد

 !ببين اگه بخواي فردا شبو بپيچونی بد ميبينيا! اگه نياي دیگه نه من نه تو -

 :لقممو قورت دادمو گفتم

 .به مرگ فرناز درس دارم -
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تولد من از ساعت هفت شروع فرناز:خفه شو! تو ميتونی از صبح تا شب درس بخونی.

 .ميشه خره

 .باالخره آماده شدنمم طول ميکشه دیگه.تازه کادو هم واست نخریدم -

 .فرناز:تو بيا ما کادو نميخوایم

 ......آخه -

 .فرناز:آخه و اما و اگر نداریم

 :پوفی کردمو گفتم

 خيلی خوب.ميام...خوب شد؟ -

 :جيغی کشيد و گفت

 !منتظرتم.فعال خداحافظ -

 .خداحافظ -

اي بابا.دِ آخه مگه زوره؟ نميخوام بيام.شاید یه مشکلی دارم.شاید اصال پول ندارم 

واست کادو بخرم.شاید لباس نداشته باشم.گير داده اال و بال باید پاشی بياي.سمج تر 

 .از این به عمرم ندیدم

 .بعد اینکه شاممو کوفت کردم یه کم تلویزیون دیدم و بعدم کپه مرگمو گذاشتم

*** 

چه بد! باید تنها برم.یلدا اینا خونه ي عموش دعوت دارن.نميتونه بياد.نوشينم فردا 

 !امتحان داره.لعنتی

از صبح اومدم دارم دور خودم ميگردم ببينم چيزي ميتونم واسه خانوم پيدا کنم یا 

نه.آخر سر تصميم گرفتم یه ادکلن واسش بگيرم.بعد اینکه خریدم برگشتم خونه و 
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لکی آماده شدم.یه جين سفيد با تاپ همرنگشو یه کت مشکی روش تنم هول هو

کردم.خيلی شيک و البته تنگ بودن.یه آرایش مليح و دخترونه هم کردم.بافتمو هم 

تنم کردم و ادکلن فرناز و که از قبل کادوپيچ کرده بودم انداختم تو کيفم.کفشاي 

.سریع سوار ماشين شدم و پاشنه ده سانتی مشکيمم پام کردمو رفتم سمت پارکينگ

راه افتادم.ساعت هفت و ده دقيقه بود.یه ربع بعد رسيدم و ماشينو تو کوچه پارک 

 .کردم

از ماشين پياده شدمو یه نفس عميق کشيدم.تولد مهنوش اومد تو ذهنم.اَه هروقت 

یادش ميفتادم اعصابم بهم ميریخت.رفتم سمت در خونه و زنگو زدم.بعد از چند ثانيه 

د.رفتم سمت ساختمون.در باز بود.آروم رفتم تو و گيج اینور اونور و نگاه باز ش

کردم.همه غریبه بودن.یه دفعه چشمم خورد به فرناز که داشت با لبخند ميومد 

سمتم.منم با دیدنش لبخند زدمو رفتم سمتش.همدیگه رو بغل کردیم.خوشگل شده 

د که به پوست سفيدش بود.یه یه پيرهن مشکی با سنگاي نقره اي تنش کرده بو

ميومد.صورتشم یه آرایش کمرنگ ولی خوشگل داشت.بهش تبریک گفتم و کادو رو 

 .دادم دستش.بعد از کلی تشکر گفت برم لباسامو عوض کنم

بعد اینکه مانتو و شالمو برداشتم دوباره برگشتم تو سالن.رفتم سمت پدر مادر فرناز و 

ر ق  صندلی نشستم و پامو انداختم رو پام.به بعد اینکه به اونا هم تبریک گفتم رو یه 

نده ها نگاه کردم و بازم صحنه هایی از تولد مهنوش تو ذهنم تداعی شد.ولی خوب ص

اون تولد کجا و این تولد کجا.جو اینجا زمين تا آسمون فرق ميکرد.همه خونواده 

 .بودن.همه آدم حسابی.ولی اون تولد یه مشت دختر پسر بی قيد و بند

 :ودم که یکی بغل گوشم گفتتو فکر ب

 !تنها نشستی -
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سرمو برگردوندم که چشمم خورد به فرزاد.بخاطر قضيه دیروز ازش خجالت 

 .ميکشيدم

 :آروم گفتم

 .کسيو نميشناسم -

 :لبخندي زد و گفت

 چرا انقدر قرمز شدي؟ -

شيطونه ميگه بزنم دماغشو تو صورتش له کنم.عمدا به روم ميورد.چشم غره اي بهش 

 .و نگاهمو ازش گرفتم رفتم

 فرزاد:افتخار ميدي؟

 !نه خير -

 فرزاد:حاال چرا انقدر عصبانی؟

 !همينه که هست -

 فرزاد:نمياي؟

 !نوچ -

 :شونه اي باال انداخت و خونسرد گفت

 !هرجور راحتی -

 :چند لحظه بعد یه دختر چشم ابرو مشکی و جذاب اومد سمتمونو رو به فرزاد گفت

 .يا بریم وسطفرزاد چرا نشستی؟ ب -
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يدن.نميدونم چرا ر ق  صاونم از خدا خواسته با دختره پاشد رفت و شروع کردن به 

 .ولی حرصم گرفته بود

 :یه خدمتکار جلوم خم شد و گفت

 !بفرمایيد -

یه نگاه به سينی انداختم.شربت بود.پرتقال و آلبالو.بازم یاد تولد مهنوش افتادم.اگه 

ش نميشدم و اون اتفاق نميفتاد.رو به خدمتکار اون آب پرتقالو نخورده بودم بيهو

 :بدبخت که همينجور جلوم خم بود گفتم

 !ممنون.ميل ندارم -

از جلوم رد شد و رفت.با رفتنش و دیدن کسی که روبروم نشسته بود ماتم برد.ضربان 

قلبم کند شد و نفس کم آوردم.ناخودآگاه دستمو آوردم باال و به سينم چنگ 

نبود.ولی یه لحظه سرشو برگردوند و اونم با دیدنم شوکه زدم.حواسش به من 

شد.بدون اینکه پلک بزنه زل زد بهم.دست و پام بی حس شده بود.هرچقدر سعی 

ميکردم نفس بکشم نميشد.ازجام بلند شدمو رفتم سمت اتاقی که وسایلم توش 

 :بود.به شدت سرفه ميکردم.وسط راه فرزاد اومد سمتمو با نگرانی گفت

 ده؟ نيکی؟چی ش -

از سر رام کنارش زدمو رفتم تو اتاق.سریع کيفمو خالی کردمو البالي وسایلم دنبال 

اسپریم گشتم.بعد اینکه پيداش کردم گذاشتمتش تو دهنمو فشارش دادم.باالخره راه 

 .نفسم باز شد.فرزادم جلوي در وایساده بود و مات و مبهوت نگام ميکرد

ه کردم.دیدنش شوک بزرگی بهم وارد یه دفعه بغضم شکست و هاي هاي گری

 :کرد.فرزاد اومد جلوتر و گفت

 نميخواي بگی چی شده؟ -
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سریع وسایلمو جمع کردمو دنبال مانتوم گشتم.هنوز اشکام روون بودن.باالخره 

 .بافتمو پيدا کردم و تنم کردم

 فرزاد:با توام.ميگم چی شده؟

 .بازم جوابشو ندادم و شالمو انداختم رو سرم

 :داد زد

 !مگه اللی؟ -

 :منم بلند گفتم

 !صداتو واسه من باال نبر -

 .کيفمو برداشتم و رفتم سمت در.خواستم برم بيرون که نذاشت و جلومو گرفت

 .فرزاد:تا نفهمم چی شده نميذارم بري

 :اشکامو پاک کردمو با خشم گفتم

 !فرزاد حالم خوب نيست برو اونور -

يد اومد تو.متعجب ر ق  صه با فرزاد ميهمون لحظه در باز شد و همون دختري ک

 :نگاهی به من انداخت و رو به فرزاد گفت

 اتفاقی افتاده؟ -

سریع از فرصت استفاده کردمو از اتاق زدم بيرون.رفتم سمت در خروجی سالن.تند 

تند قدم برميداشتم و به صدا زدناشون توجهی نميکردم.تو حياط بودم که صداي بلند 

 .یسمرهام باعث شد سرجام وا

 !رهام:نيکی تو رو خدا یه لحظه صبر کن
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 :اومد و جلوم وایساد.نفس نفس زنان ادامه داد

 ......من باید -

حرفشو با سيلی محکم من نا تموم گذاشت.حرصم خالی نشد.سيلی دومو محکم تر 

 .زدم.صداي متعجب فرزادم نتونست نگاهمو از اون آشغال بگيره

 !فرزاد:نيکــــی

امو مشتامو کوبوندم تو سر و صورتش.دستاي یکی حلقه شد دور حمله کردم سمت ره

 :کمرم.صداي بلند فرزاد پيچيد تو گوشم

 داري چی کار ميکنی؟ -

 .خون از دماغش ميچکيد ولی حتی یه آخم نگفت

هرچی بدبختی دارم بخاطر توئه.بخاطر توي حيوون.بخاطر تو پنج سال آواره ي  -

ناسزا از این و اون شنيدم.ميفهمی؟  غربت شدم.بخاطر تو یه عالمه حرف و

 !بخـــــــاطر تو

همش ميخواستم هجوم ببرم سمتش ولی فرزاد سفت گرفته بودم و نميذاشت تکون 

 :بخورم.داد زدم

 !ولم کن -

 :محکم جلو دهنمو گرفت و گفت

 !چه خبرته؟ االن همه ميفهمن احمق -

 !فرزاد:رهام تو برو تو

 .....رهام:آخه
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 !توفرزاد:گفتم برو 

داشتم خفه ميشدم.شروع کردم به دست و پا زدن تا دستشو از جلو دهنم 

 :برداره.وقتی رهام رفت دستشو آروم برداشت.برگشتم سمتشو با عصبانيت گفتم

 واسه چی اینجوري کردي؟ -

 :به جاي جواب دادن با چشماي باریک شده پرسيد

 تو رهامو از کجا ميشناسی؟ اون حرفا چی بود بهش زدي؟ -

 :فتم سمت کيفم که افتاده بود رو زمين و گفتمر

 !به تو ربطی نداره -

از حياط خارج شدمو رفتم سمت ماشينم.حالم خيلی بد بود.پاهام جون نداشت.مونده 

 :بودم چجوري ميخوام رانندگی کنم.بازم فرزاد اومد و خيلی جدي و محکم گفت

 !حالت خوب نيست.سوئيچو بده من رانندگی ميکنم -

و گذاشتم کنار و از خدا خواسته سوئيچو دادم بهش.اون نشست پشت فرمون مخالفت

 :منم بغلش.راه افتاد ولی مسيرش مسير خونه نبود.پرسيدم

 کجا داري ميري؟ -

 :یه جورایی انگار عصبی بود.با اخماي در هم گفت

 !بام -

 :متعجب گفتم

 چرا بام؟ -
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عصبانی هستی اونجا آرومت  فرزاد:از یه بنده خدایی شنيدم وقتایی که ناراحت و

 .ميکنه

 اونوقت این بنده خدا کی باشن؟ -

 :پوزخندي زد و گفت

 !مهم نيست -

 .واسه من مهمه -

 .فرزاد:بازم مهم نيست چون من نميگم

پوفی کردمو از پنجره زل زدم به بيرون.وقتی رسيدیم با خوشحالی پياده شدم.یه 

دیدم.عاشق بام تهران بودم.خيلی وقت لحظه یادم رفت امشب چه اتفاقی افتاد و کيو 

 .بود که نيومده بودم اینجا

 :لبخند به لب زل زده بودم به شهر که صداي فرزاد و شنيدم

 نميخواي بگی رهامو از کجا ميشناسی؟ -

 اول تو بگو اون تو تولد چی کار ميکرد؟ -

 !فرزاد:نوه عمومه

 :با دهن باز گفتم

 چی؟ -

 :با خونسردي گفت

 !م چيز تعجب آوري گفته باشمفکر نميکن -

 اون....اون نوه عموته؟ -
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سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد.نفسام تند شده بود.عوضی! باید یه بالیی سرش 

 .ميوردم تا یه ذره از این خشمم کم شه

 .هنوز داشت منتظر نگاهم ميکرد

 انتظار نداري که بزرگترین راز زندگيمو بهت بگم؟ -

 :با تمسخر گفت

 عشق سابقته؟ نکنه -

 .حرفش اونقدر خنده دار بود که قهقهه زدم

 !هيچی کسم نه و رهام.عمرا -

 :بعد از این که خندم ته کشيد آروم گفتم

 !فقط ميتونم بگم که خيلی آدم کثيفيه.خيلی -

 !فرزاد:ولی من برعکس فکر ميکنم! رهام سر به زیر ترین پسر فاميله

 :پوزخند گفتمدستامو تو جيب مانتوم فرو کردم و با 

 هم تو داري اشتباه ميکنی هم فاميلت.حاال ميشه منو برسونی خونه؟ -

 :برخالف تصورم دیگه اصرار نکرد. رفت سمت ماشين و گفت

 چرا نشه؟ -

*** 

زینت و بابا حسين رفتن.واسه هميشه.موقع رفتنشون بغض کرده بودم.خيلی 

 .ميخورددوسشون داشتم.دیگه اون عمارت سوت و کور به دردشون ن
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از تولد فرناز سه روزي ميگذره.روز بعدش زنگ زد بهم و هرچی که بلد بود بارم 

کرد.منم تا ميتونستم خالی بستم.چه ميدونم واسه یکی از دوستام مشکلی پيش 

اومده بود و از من کمک ميخواست و کسی و نداشت و.....اووووف! داشت دیوونم 

 !ميکرد

صبح کالس داشتم تا االن.دیگه رو به موت بودم.لم  تازه از دانشگاه برگشته بودم.از

داده بودم رو کاناپه و داشتم چایی ميخوردم که صداي اف اف اومد.تصویر داغون یلدا 

افتاده بود رو صفحه.بی معطلی دکمه تا بياد باال.پنج دقيقه گذشت تا اینکه زنگ در به 

شماي خيسش ترس برم صدا در اومد.سریع در و باز کردم.با دیدن رنگ پریده و چ

داشت.بی حال و سست اومد تو و خودشو انداخت تو بغلم.صداي هق هقش بلند 

 :شد.در خونه رو بستم و با وحشت گفتم

 یلدا؟ چی شده؟ -

 :با گریه گفت

 واي نيکی من خيلی بد شدم.واي خدا...داشتم....داشتم چی کار ميکردم؟ -

م تو آشپزخونه و یه آب قند آروم بردمش سمت کاناپه و نشوندمش.بعدم دویيد

درست کردم.همونجور که نزدیکش ميشدم آب قند و هم ميزدم.دادم دستشو نشستم 

 .بغلش

 پرسيدم:بابا جونم به لبم رسيد.ميگی چی شده یا نه؟

 :یه قلپ از آب قند خورد و بعد از کمی مکث با صداي لرزونی گفت

م بيرون تا یه کم هوا حالم خيلی بد بود.داشتم دیوونه ميشدم.از خونه زد -

بخورم.رفتم تو پارک و نشستم رو نيمکت.یه دفعه یه پسره که معلوم بود معتاده اومد 

 .نشست بغلم
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 :اشکشو پاک کرد و درحاليکه چونش ميلرزید ادامه داد

بهم مواد داد.گفت بزنی غمات یادت ميره.گفت حالت خوب ميشه.گفت یه دفعه  -

گرفتم و پولشو بهش دادم.رفتم سمت دستشویی امتحان کن ضرر نداره.من احمقم 

 !پارک خواستم بکشم ولی نتونستم نيکی...نتونستم

چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شد.خداي من! باورم نميشد یلدا به این جا رسيده 

 :باشه.با بهت و ناباوري گفتم

 یلدا داري شوخی ميکنی نه؟ -

 :با بغض خيره شد بهمو گفت

 .واستم خودمو بدبخت کنم.بدبخت تر از اینی که هستمنه شوخی نيست.ميخ -

واقعا نميدونستم چی کار کنم.سرزنشش کنمو فحشش بدم؟ نصيحتش کنم؟ 

دلداریش بدم؟ مونده بودم چی کار کنم! مغزم هنگ کرده بود.کالفه دستی به صورتم 

 .کشيدم و ساکت موندم

 :خودش سکوتو شکست و گفت

.اصال قابل گفتن نيست.فقط ميدونم نابود نميدونم چجوري حالمو برات بگم -

 !شدم.نابود! اونقدري که رفتم سراغ مواد.اونقدري که خواستم بشم انگل جامعه

 :با عصبانيت گفتم

داري با خودت چی کار ميکنی یلدا؟ این کارا چيه؟ این بچه بازیا یعنی چی؟ مگه  -

 !یادت بره فقط تویی که تو زندگيت شکست خوردي؟ گشنگی نکشيدي که عاشقی

یکی نبود بگه مگه تو هم یکی مثل یلدا نيستی؟ ولی خدا وکيلی اینجوري نبودم.تا 

 .حاال به همچين چيزي حتی فکرم نکرده بودم
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 :بازم ادامه دادم

برو مشکالت مردمو ببين بعد اینجوري آه و ناله راه بنداز.برو ببين بقيه دارن  -

ودت بيا یلدا.آرین و فراموش کن.تموم چجوري با بدبختياشون سر و کله ميزنن.به خ

شد رفت.اگه ميتونی دوباره برش گردونی که یه تکونی به خودت بده.نشين فقط 

آبغوره بگير.اگرم نه هيچ راهی نيست که دیگه غضه خوردن فایده اي نداره عزیز من! 

 !زندگی کن

هيچی نگفت.درکش ميکردم.داشت زجر ميکشد ولی خوب نميتونست حقيقت و 

کنه.باالخره که چی؟ مگه من وقتی فهميدم یلدا و آرین نامزد کردن اینجوري عوض 

 !شدم؟ رفتم سراغ مواد؟ البته ناگفته نماند عشق یلدا خيلی قوي تر از من بود! خيلی

 :پوفی کشيدمو گفتم

 شام چی ميخوري سفارش بدم؟ -

 :آروم گفت

 .من که ميلم به هيچی نميره -

 :نوچی کردمو گفتم

اهشا لوس بازیو بذار کنار.زنگ ميزنم دوتا پيتزا سفارش ميدم توام یلدا خو -

 !باید...تأکيد ميکنم بایـــــد بخوري

 :پوزخندي زد و گفت

 !ميخوام گشنگی بکشم ببينم عاشقی یادم ميره یا نه -

اهميتی به تيکش ندادمو زنگ زدم دوتا پيتزا با مخلفاتش سفارش دادم بيارن.خودم 

 .کردن و نداشتم که اصال حال آشپزي
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*** 

به زور یه تيکه خورد و کشيد کنار.هرکاریش کردم نخور.گفت نميتونم اشتها 

ندارم.دیگه داشت حالمو بهم ميزد.رفت تو هال.منم مشغول جمع کردن آشپزخونه 

شدم.صداي زنگ گوشيش به گوشم خورد.از آشپزخونه بهش دید داشتم.با دیدن 

دیدم.سریع بلند شد رفت تو اتاق.نميدونم  صفحه گوشی استرسو به وضوح تو چهرش

چی باعث شد که برم و پشت در فالگوش وایسم.یه حسی ترغيبم ميکرد سر از کار 

 .یلدا دربيارم

 یلدا:چی ميگی؟ چرا دست از سرم برنميداري؟

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

 !یلدا:سر من داد نزن

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

 تو ندارم.چرا نميفهمی؟یلدا:من حالم خرابه...داغونم! حوصل

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

 .یه چند لحظه اي سکوت بود تا اینکه دوباره صداشو شنيدم

 یلدا:خيلی خوب.من فردا از ساعت چهار تا پنج وقتم آزاده.کجا بيام؟

-.......... 

 یلدا:واسه چی خونه؟

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

 .یلدا:باشه ميایم.دیگه از این وضعيت خسته شدم

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

 !یلدا:فعال
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نميدونم با چه سرعتی از در اتاق دور شدمو پریدم تو آشپزخونه که داشتم نفس نفس 

ميزدم.باید ميفهميدم این یارو کيه.باید یلدا رو تعقيب ميکردم.گرچه از این کاراگاه 

 !بازیا اصال خوشم نميومد ولی به سر درآوردن از این قضيه می ارزید

کردمو نشستم تو هال.یلدا یکی دو ساعت پيشم موند.تو این زمان  دوتا قهوه درست

 .حسابی باهاش حرف زدمو گفتم دیگه از این غلطا نکنه

یه کم نشستم درس خوندمو بعدم با اميد به این که فردا ميفهمم چی به چيه گرفتم 

 .خوابيدم

*** 

مروز از زیر زبونش نشسته بودم تو ماشين و منتظر بودم یلدا از دانشگاش بياد بيرون.ا

کشيده بودم که این ساعت کجاست تا بتونم دنبالش برم.باالخره دیدمش.سوار مزدا 

سه ي مشکی رنگش شد و راه افتاد.منم با فاصله ي نسبتا زیادي پشت سرش راه 

افتادم.حواسمو جمع کردم تا گمش نکنم.حدودا ده دقيقه طول کشيد تا اینکه تو یه 

نم ماشين و خارج از کوچه پارک کردم و سریع دویيدم کوچه ي عریض نگه داشت.م

ببينم ميره تو کدوم خونه.رفت سمت یه در بزرگ طالیی و سفيد و زنگو زد.چند ثانيه 

 بعد در باز شد.یلدا هم رفت تو.خوب! حاال چه غلطی کنم؟

یه نگاه سرسري به کوچه انداختم.خدا رو شکر کسی نبود.یه نگاهم به در 

گاراي خوشگلی روش داشت که برآمده بود و ميتونستم پامو بذارم انداختم.نقش و ن

 !روشون و برم باال.چاره ي دیگه اي نبود

یه بسم ا...گفتمو شروع کردم.چند بار نزدیک بود ليز بخورم ولی تعادلمو حفظ 

کردم.باالي در از این ميله هاي نوک تيز داشت.ماتم گرفتم چجوري ميخوام رد شم.یه 

ز باالي ميله رد کردم و خواستم باال تنمم بفرستم اونور که نگام افتاد به پامو به زور ا
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یه دختر بچه ي حدودا چهار پنج ساله که داشت با تعجب بهم نگاه ميکرد.چشمامو رو 

 .هم فشار دادمو با حرص کوبيدم رو پيشونيم

 :با لحن بامزه اي گفت

 س تو چرا برعکسی؟مگه دزدا شب نميرن دزدي؟ تازه لباس سياهم ميپوشن.پ -

 !دزد عمته بچه جون -

 .چشماش گرد شد.فهميدم گند زدم

 !نه...یعنی...چيزه.من دزد نيستم عزیزم -

 دختر:پس چرا داري از دیوار ميري باال؟

مونده بودم چی بهش بگم.یکی نيست بگه دِ آخه به تو چه فوضولچه؟ ولی ترسيدم یه 

قت هيچی دیگه خر بيار و باقالی بار چی بهش بگم یه وقت همه رو خبردار کنه.اونو

 !کن

 :سعی کردم لحنم آروم باشه

ببين دختر خانوم.من نميخوام برم دزدي.فقط یه اتفاقایی داره این تو ميفته که من  -

 باید بفهمم وگرنه یکی خودشو بدبخت ميکنه.خوب؟

اصال خودمم نفهميدم چی گفتم.بيچاره بچه هه همينجور داشت بهم نگاه 

 .افش شبيه عالمت تعجب شدميکرد.قي

 اصال فکر کن من ميخوام جون یکيو نجات بدم.توام نباید به کسی بگی باشه؟ -

 :کمی فکر کرد و گفت

 اگه به کسی نگم چی بهم ميدي؟ -
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 .اي خدا دیر شد.االن مذاکراتشون تموم ميشه

 :با حرص گفتم

 .هرچی بخواي بهت ميدم.فقط به کسی حرفی نزن -

و سرشو تکون داد.به زور از بين ميله ها رد شدم.ازشون آویزون باالخره راضی شد 

شدمو یه پامو گذاشتم رو قفل در.فاصلم با زمين حدودا یه متر بود.دیگه باید 

 .ميپریدم.یه کم پام درد گرفت ولی مسئله مهمی نبود

 اوالال! چه خونه اي! به کاخ گفته زکی! وقت نگاه کردن به اینور اونور و نداشتم.سریع

دویيدم سمت ساختمون.از تو خونه صداي جر و بحث ميومد.یکی از پنجره ها درش 

باز بود.نشستم زیرشو سعی کردم گوشامو تيز کنم تا بفهمم چه خبره.صداي دختر و 

پسر بود که انگاري داشتن با هم دعوا ميکردن.دختره که یلدا بود ولی پسره....صداش 

 .خيلی آشنا بود

 !به اینجام رسيده رهام.ولم کنیلدا:دیگه خستم کردي.

رهـــــــام؟ یعنی چی؟ یلدا با رهام چی کار داشت؟ یعنی همون رهام.سرمو بلند 

کردم و جوري که دیده نشم تو خونه رو نگاه کردم.آره خودش بود.سست و بيحال 

 .نشستم رو زمين و به ادامه ي مکالماتشون گوش دادم

نو سر ميدوونی! پنج ساله شدم بازیچه ي رهام:یعنی چی ولم کن؟ پنج ساله داري م

 دستت.هرکاري خواستی باهام کردي.حاال ميگی ولم کن؟ به همين راحتی؟

 یلدا:غلط کردم.گوه خوردم.اشتباه کردم.ميگی چی کار کنم ها؟

 :صداي داد رهام شيشه ها رو لرزوند

این  چی کار کنی؟ دِ خوب زن حسابی تو که پسرعموتو ميخواستی واسه چی با من -

بازیو راه انداختی؟ چجوري تونستی این همه سال منو سرکار بذاري؟ من بخاطر تو 
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حاضر شدم پا بذارم رو همه ي باورا و اعتقاداتم! حاضر شدم کاري بکنم که حتی یک 

دفعه هم به ذهنم خطور نکرده بود.تو چی ميفهمی از حال من؟ من از تو داغون 

اب و خوراک ندارم.پنج ساله دارم تو عذاب ترم.من از تو خسته ترم.پنج ساله خو

وجدان دست و پا ميزنم.همش صورتش جلو چشممه.ميدونی چی کشيدم؟ من همه ي 

اینارو به جون خریدم فقط بخاطر تـــــــــــو! اگه ازم شکایت ميکردن بدبخت 

 ميشدم.بخاطر تو این ریسکو کردم! حاليته؟

ده بودم به روبروم.حتی دوست نداشتم کوچيکترین صدایی از یلدا نشنيدم.مات زل ز

 .لحظه اي چيزیو که داشت تو سرم ميچرخيد باور کنم

رهام:چرا ساکت شدي؟ ها؟ حرف بزن...مگه خود تو نبودي گفتی اگه به دختر دایيم 

کنی واسه ي هميشه مال تو ميشم؟ مگه تو نبودي که گفتی اگه آبروشو  ت  ج ا و .ز

همه ي این زرا رو نزدي؟ پس چی شد؟ مگه  تو خونواده ببري بله رو ميگيري؟ مگه

نميدونستی همه ي زندگيم تویی؟ مگه نميدونستی جونم به جونت بستس؟ پس چرا 

این کار و باهام کردي؟ ميدونی وقتی فهميدم نامزد کردي چه حالی بهم دست داد؟ 

 اصال تو آدمی؟ وجدان داري؟

 .پوزخندش انقدر بلند بود که به گوش منم رسيد

ن دیگه چه سوال مسخره ایه.اگه وجدان داشتی که حاضر نميشدي با اون رهام:ای

 !دختر بدبخت این کار و بکنی

 :یلدا جيغ زد

 !خفه شو لعنتی...خفه شـــــــــو -

چرا همينجور زل زده بودم به روبرو؟ چرا قدرت هيچ حرکتيو نداشتم؟ نکنه فلج 

شمامو بگيرم.دیدم تار شده بود شدم؟ دلم ميخواست دستامو بيارم باال تا اشکاي تو چ
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و اعصابمو خورد ميکرد.هنوز داشتن دعوا ميکردن ولی من دیگه عالقه اي به شنيدن 

 !ادامه ي این مکالمه نداشتم.نگاهی به آسمون انداختم.اونم اَبري بود.مثل دل من

همه ي صحنه هاي بچگيم از جلو چشمم رد شد.همه ي روزایی که با یلدا داشتم.همه 

روزایی که بهش ميگفتم آجی! همه روزایی که فکر ميکردم یلدا مونس و  ي اون

همدممه! همه ي روزایی که حاضر بودم به اسمش قسم بخورم! همشون از جلو چشمم 

رد ميشد و حالمو بدتر ميکرد.یه چی گير کرده بود تو گلوم.هرکاري ميکردم پایين 

بلند شم.احساس ميکردم تو نميرفت.همه ي توانمو جمع کردم و سعی کردم از جام 

پاهام هيچی نيست.خاليه خاليه! به زور خودمو رسوندم به در و از اون خونه ي منفور 

خارج شدم.اشکاي داغم ميریخت رو گونه هاي یخ زدم.مگه من پالتو تنم نيست؟ پس 

 چرا انقدر سردمه؟

.با تلو تلو خوران رفتم سمت ماشينم.درشو باز کردم و نشستم توش.روشنش کردم

سرعت باالیی راه افتادم سمت بهشت زهرا.پامو محکم رو پدال فشار ميدادم و 

 .انگشتاي سر شدمو دور فرمون

کنی واسه هميشه مال تو ميشم؟  ت  ج ا و .زمگه تو نبودي گفتی اگه به دختر دایيم "

 "مگه تو نبودي گفتی اگه آبروشو تو خونواده ببري بله رو ميگري؟

کردم تو کيفمو اون اسپري لعنتی رو درآوردم.بعد از  نفسام منقطع شده بود.دستمو

استفاده پرتش کردم.نميدونم کجا افتاد.اصال اهميت نداشت.چشمام دو دو ميزد.دهنم 

خشک شده بود.یلدا..یلــــدا...یلـــــ ـــــــــدا! چی کار کردي با من؟ درغه 

 !خدایا! دروغه...اون نميتونه همچين کاري بکنه.عمرا

م از ماشين پياده شدم.هوا تاریک شده بود.آروم آروم رفتم سمت مزار وقتی رسيد

آقاجونو خانوم بزرگ.بغل هم دفن شده بودن.باالي قبرشون وایسادم.آخرین توانمو از 

 .دست دادمو با شدت افتادم زمين.حس ميکردم دارم ميترکم از شدت غم
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 :هيچکس تو قبرستون نبود.جيغ زدم

 !خــــــــــــــــــدا -

شده بدتر بود.خيلی بدتر  ت  ج ا و .زبغضم شکست.حالم از روزي که فهميدم بهم 

بود! قلبم داشت منفجر ميشد.صداي غرش آسمون اومد.بعدم قطرات بارون بودن که 

رو سر و صورتم فرود ميومدن و شدتشون هر لحظه بيشتر ميشد.اشکام با قطرات 

هق سوزناک من  بارون مخلوط شده بود.سکوت تلخ قبرستونو فقط صداي هق

 !ميشکست

هر لحظه بی حس تر ميشدم.خيلی سردم بود.به خودم ميلرزیدم ولی حال اینکه از 

جام بلند شمو نداشتم.حالت تهوع داشتم.قفسه سينم درد ميکرد.قلبم ميسوخت.از 

این دنيا و آدماش خسته بودم.دلم ميخواست همونجا بميرم.با پلکاي نيمه باز به سنگ 

 .قبرشون چنگ زدم

 :زیر لب ناليدم

 !منم ببرین پيش خودتون -

زمين خيس خيس بود.گلی شده بودم.آروم خوابيدم بغل قبرا.چشمام داشت بسته 

 !ميشد.لحظه آخر قدمایی رو دیدم که داشت ميدویيد سمتم و دیگه هيچی نفهميدم

*** 

با احساس گلو درد وحشتناکی پلکاي متورممو باز کردم.همه جا تاریک بود.رو تخت 

بودم.اصال نميدونستم کجام.صداي برخورد بارون با شيشه ي پنجره ميومد.سرمو 

برگردوندم و به اینور اونورم نگاه کردم.سمت چپم سایه ي یه آدم بود.اتاق اونقدر 

تاریک بود که چهرشو ندیدم.دستامو به بغل تخت کشيدم.یه آباژور رو عسلی 

مبل از تعجب شاخ درآوردم.سرشو  بود.روشنش کردم.با دیدن آرین که نشسته بود رو
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تکيه داده بود به پشتی مبل و چشماشو بسته بود.موهاش ژوليده و آشفته بود.رو ميز 

جلوش یه بطري مشروب بود.یه لحظه ترسيدم.کی منو آورده اینجا؟ فکر کردم خوابه 

ولی یهو پلکاشو باز کرد و با چشماي سرخ شده زل زد بهم.وقتی دید بدون هيچ 

 :ين مسخ شده ها دارم نگاهش ميکنم با صداي گرفته اي گفتحرکتی ع

 ها؟ چيه؟ آدم ندیدي؟ -

 تو منو آوردي اینجا؟ -

 :سرشو تکون داد.با لحن بدي پرسيدم

 واسه چی؟ -

 :پوزخندي زد و گفت

 !دوست داشتی بذارم تو قبرستون زیر بارون بري اون دنيا؟ -

شيشه رو برداشت و یه قلپ ازش خيلی ترسيده بودم.اینجور که بوش مياد مسته! 

 :خورد.با صداي بلندي گفتم

 !نخور -

بی تفاوت نگام کرد.یه نگاه به خودم کردم.نه مانتوم تنم بود نه پالتو.فقط همون تی 

 .شرتی که زیرش تنم کرده بودم.شال و کيفمم نبودن

 :با صداي لرزونی گفتم

 وسایل من کجان؟ -

 آرین:ميخواي چی کار؟

 :دم پایين و گفتماز رو تخت اوم
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 .ميخوام برم خونم -

یه لحظه سرم گيج رفت و نزدیک بود بيفتم که سریع گرفتم.با شتاب دستاشو پس 

 :زدم که بلند خندید و گفت

چه جالب! از من ميترسی اونوقت از این که نصفه شب بري قبرستون نميترسی ها؟  -

 !اگه گير یه آدم الوات ميفتادي ميخواستی چه غلطی کنی؟

 :داد زدم عصبی شده بود.اولين بار بود انقدر از آرین ميترسيدم.

 لباساي من کو؟ -

 :دستی کشيد تو موهاشو گفت

 !تو این بارون نميخواد برگردي.صبر کن صبح برو -

 .نميخوام پياده برم که ميگی بارون مياد.با ماشينم ميرم -

 !زهراستآرین:ماشينت بهشت 

 !خوب...خوب با آژانس ميرم -

 .سریع از اتاق زدم بيرون و تو هال دنبال لباسام ميگشتم.نبود که نبود

 !آرین:نگرد! پيداشون نميکنی

رفتم سمت در خونه.هر چی دستگيره رو باال پایين کردم باز نشد.برگشتم بهش بگم 

اشتم جلو چرا در قفله که دیدم دقيقا پشت سرمه.جيغی کشيدمو دستمو گذ

 :دهنم.دستشو گذاشت باال سرمو زمزمه کرد

 انقدر ترسناکم؟ -

 :نفس نفس ميزدم.با بغض گفتم
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 .تو رو خدا برو وسایالمو بيار من برم -

خيلی گرمم بود.فکر کنم تب داشتم.عرق نشسته بود رو پيشونيم.اون یکی دستشو 

 .آروم آورد سمت صورتم.پشت دستشو کشيد رو گونم

 :آروم گفت

 !ب داريت -

 .بعدم شستشو کشيد رو لبم

 !آرین: لباتم خشک شده

 ........یه دفعه سرشو آورد جلو

تو شوک بودم.چند لحظه بی حرکت موندم ولی بعد از چند ثانيه به خودم اومدمو 

 :هولش دادم عقب.دستمو کشيدم رو لبام با گریه داد زدم

 داري چه غلطی ميکنی؟ -

 :عقب رفت و زیر لب گفت اول مات و مبهوت نگاهم کرد.عقب

 !لعنتی...لعنتـــــی...لعنتـــ ــــــــــی -

همزمان با داد اخرش گلدون بغل دستشو کوبيد تو دیوار.بعدم رف تو اتاق و درو با 

 !شدت بست

همونجا بغل در زانو زد رو زمين.حرارتم هر لحظه باالتر ميرفت.صورت داغمو گذاشتم 

يریخت.دلم ميخواست همونجا بخوابم.خيلی خسته رو سراميک سرد.اشکام بی وقفه م

 !بودم.بدنمم کرخت بود.چشمامو بستمو به پنج دقيقه نکشيد که خوابم برد

*** 
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با فرو رفتن پاهام تو یه مایع خنک بيدار شدم ولی اونقدر خسته و بی رمق بودم که 

يم گذاشته نتونستم الي پلکامو باز کنم.بعد از چند لحظه یه پارچه ي نمناک رو پيشون

شد.دهنم به شدت تلخ و خشک بود.دلم ميخواست آب بخورم.به زور الي پلکامو باز 

 .کردم و آرین و نگران باال سرم دیدم

 :با صداي ضعيفی گفتم

 .آب -

 :نشنيد.سرشو آورد نزدیک گوشمو گفت

 .دوباره بگو -

 .آب -

 :و گفترفت تو آشپزخونه و با یه ليوان آب برگشت.یه قرص انداخت تو دهنم

 .اینم باید باهاش بخوري -

دستشو انداخت پشت گردنمو سرمو بلند کرد.ليوان آبو گذاشت رو لبم.بی معطلی 

 .همشو خوردم

 .یه دفعه احساس کردم سردمه.داشتم ميلرزیدم

 .آرین:نيکی پاشو.حالت خرابه باید بریم دکتر

 :زمزمه کردم

 !نه نميخوام...فقط یه پتو برام بيار.سردمه -

 .:تو که داري تو تب ميسوزيآرین

 :دوباره تکرار کردم
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 !سردمه.پتو بيار -

نفسشو کالفه داد بيرونو رفت تو اتاق.یه پتوي گرم آورد و انداخت روم.نميدونم چرا 

ولی احساس ميکردم صد ساله نخوابيدم.چشمامو گذاشتم رو هم و به اصراراي آرین 

لکام سنگين شد و تقریبا بيهوش مبنی به دکتر رفتن هم اهميت ندادم.یواش یواش پ

 !شدم

*** 

با تابيدن نور رو پلکام چشمامو باز کردم.چند لحظه گيج اینور اونور و نگاه کردم.یهو 

مغزم به کار افتاد و تموم اتفاقات دیروز از جلو چشمام رد شد.بدنم درد 

ميکرد...سرگيجه داشتم...گلومم به طرز وحشتناکی ميسوخت.کال داغون بودم.با 

حمت از جام بلند شدم.چشمم خورد به لباسام که رو مبل روبروم گذاشته شده ز

 .بود.یه برگه هم رو ميز بود.برش داشتم و شروع کردم به خوندنش

 !سالم.صبح بخير"

صبحانتو آماده کردم و چيدم رو ميز.لباساتم که روبروته.اول ميخوري و بعد مایلی 

شتم رو ميز تلفن.بابت اتفاقات دیشبم هرجا دوست داشتی بري.شماره ي آژانسو گذا

 !فقط ميتونم بگم متأسفم! همين

 "آرین

کاغذ و مچاله کردم و انداختم رو زمين.رفتم سمت آشپزخونه و با دیدن ميز 

ناخودآگاه لبخند نشست رو لبم.چه کدبانویی شده.همه چی بود.با اینکه دلم ضعف 

.اما بازم دلم نيومد چيزي ميرفت ولی احساس ميکردم اشتهایی برا خوردن ندارم

نخورم.چند تا لقمه به زور چپوندم تو دهنمو آب پرتقالو سر کشيدم.بعد از پوشيدن 

لباسام زنگ زدم به آژانس و کيفمو برداشتم از خونش زدم بيرون.چيزي که حال 

خرابمو خراب تر از این ميکرد این بود که نيم ساعت دیگه با فرزاد کالس داشتم.اگه 
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ر ميکردم دفعه ي سوم بود و دیگه تو کالس رام نميداد.یا شایدم در اوج امروزم دی

بيرحمی مجبورم ميکرد برم این درسو حذف کنم.اوووف! حتی فکرشم سخت 

بود.سوار ماشين شدمو آدرس خونه رو بهش دادم.سرمو تکيه دادم به شيشه و سعی 

عم به حالتام اضافه کردم به دیروز فکر نکنم ولی نميشد.عالوه بر سرگيجه حالت تهو

شد.بعد اینکه رسيدیم به راننده گفتم صبر کنه تا برگردم.از ماشين پياده شدم و 

پریدم تو آسانسور و طبقه ي بيستو زدم.احساس ميکردم ایندفعه آسانسوره بيش از 

هروقت دیگه آروم ميره باال.تو دلم داشتم فحش ميدادم حاال به کی خودمم 

کردم.فقط یه ربع دیگه وقت داشتم.بعد اینکه آسانسور  نميدونستم.به ساعتم نگاه

وایساد سریع رفتم سمت واحدمو کليد و تو قفل چرخوندم.وارد که شدم کفشامو 

پرت کردم اینور اونور و دویيدم سمت اتاقم.بعد اینکه کالسور و وسایل مورد نيازمو 

پریده و برداشتم خواستم از اتاق خارج بشم که چشمم خورد به قيافه ي رنگ 

ضایعم.لبام سفيد سفيد شده بود.تو چشمامم رگه هاي سرخی دیده ميشد.براي 

آرایش کردن نه وقت داشتم نه حوصله پس بيخيال شدم.سریع رفتم پایينو سوار 

ماشين شدم و گفتم تند حرکت کنه.دوباره نگاهی به ساعتم انداختم.پنج دقيقه 

یه رو حساب کردم.تقریبا با دو راه فرصت مونده بود.بعد از رسيدن پياده شدمو کرا

افتادم سمت کالسم.وقتی رسيدم و در بسته رو دیدم فهميدم بعله! بازم دیر 

رسيدم.اما خواستم شانسمو امتحان کنم پس در زدمو وارد شدم.فرزاد با دیدنم اخم 

 :غليظی کرد و گفت

 !این دفعه ي سوميه که دیر کردین خانوم صولت -

 ......استاد -

 :حرفمو تموم کنم.به بيرون اشاره کرد و گفتنذاشت 
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بفرمایيد بيرون خانوم.قبلنم بهتون گفته بودم که بعد از خودم کسی رو تو کالس راه  -

 !نميدم ولی مثل اینکه شما نميفهميد.بفرمایيد بيرون

فکر کنم معجزه اتفاق افتاد که دهنم بسته موند به منظور دادن فحش به این آدم 

.بدجوري جلوي بچه ها حالمو گرفته بود.از کالس خارج شدم و با روبروم باز نشد

حرص در و کوبوندم به هم.درحاليکه پاهامو ميکوبيدم به زمين وارد محوطه ي 

دانشگاه شدم.رو یه نيمکت خالی نشستم و کيفمو بغل کردم.حالت تهوعم داشت بدتر 

سمت یلدا.آخه ميشد.خيلی وضعيت بيریختی داشتم.تو اون هير و ویر فکرم رفت 

چرا باید اون کار و با من بکنه؟ مگه من چه بدي در حقش کردم؟ ما که با هم دشمنی 

نداشتيم.اگه شهره یا شيوا بودن دلم نميسوخت.دیگه به کی ميتونم اعتماد کنم؟ 

خدایا چرا هر چی آدم دور وبر من هست باهام لجه؟ این دیگه چه طالع نحسيه من 

 دارم؟

نمو از صد جا ميکشن.فقط یه کالس دیگه داشتم.خواستم حس ميکردم دارن بد

برگردم خونه ولی باز گفتم بيخيال.من که تا اینجا اومدم بذار این یه کالسو هم برم و 

بعد برگردم.دوساعتی وقتمو تلف کردم و فقط زل زدم به روبروم و به نامردي یلدا فکر 

 .کردم

د شدمو با قدماي سست راه افتادم پنج دقيقه مونده بود به شروع کالس.از جام بلن

سمت کالسم.همه یه جوري نگام ميکردن.حقم داشتن.عين ميت شده بودم.رو یه 

نيمکت خالی نشستم.استاد اومد و شروع کرد به درس دادن ولی دریغ از فهميدن 

حتی یه کلمه از حرفاش.همون موقع سنگينی نگاهی رو رو خودم حس کردم.سرمو 

به متين صالحی یکی از بچه هاي کالس.چند وقتی بود  چرخوندم که چشمم خورد

عين جغد زوم ميشد روم ولی خوب من حال تجزیه و تحليل نگاهاشو نداشتم.دوباره 

بی تفاوت سرمو برگردوندم سمت استاد که به نظرم داشت واسه در و دیوار فک 

ظه ميزد.خدا خدا ميکردم زود تر کالس تموم شه.چون حس آدميو داشتم که هر لح
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ممکنه از حال بره.با گفتن خسته نباشيدش از جام بلند شدمو از کالس زدم 

 :بيرون.ولی هنوز چند قدم بيشتر دور نشده بودم که صالحی صدام زد

 خانوم صولت؟ -

 .برگشتم سمتش

 بله؟ -

 :یه کمی این پا اون پا کرد و گفت

 ببخشيد ميتونم چند لحظه وقتتونو بگيرم؟ -

 :بی حوصله گفتم

اي صالحی اصال زمان مناسبيو واسه گرفتن وقت من انتخاب نکردین من حالم آق -

 !خوب نيست.بااجازه

خواست چيزي بگه که مهلت ندادم و برگشتم.داشتم از جلوي در یه کالس خالی رد 

ميشدم که یهو دستم کشيده شد و پرت شدم تو کالس.مات و مبهوت برگشتم ببينم 

افاده اي ترین دختر کالسمون خونم به جوش کی اینکار و کرده.با دیدن هستی 

 :اومد.درحاليکه داشتم سعی ميکردم صدامو پایين نگه دارم گفتم

 ميشه بگی داري چه غلطی ميکنی؟ -

 :با خشم و حرص اومد سمتم و گفت

 متين چی کارت داشت؟ -

 متين کدوم خریه؟ -

 :پوزخندي زد و گفت
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 !یعنی تو نميشناسيش -

 :صالحی رو ميگه.با تمسخر یه نگاه به سرتاپاش انداختم و گفتم تازه یادم افتاد داره

 به تو ربطی داره؟ -

هستی:ببين دختر جون دلتو به متين خوش نکن.منو اون با هم دوستيم.حتی قراره 

بياد خواستگاریم.یه چند وقتی هست یه کوچولو ميونمون شکراب شده ولی مطمئنم 

 !بکش بيرون بازم مياد سمت من.پس پاتو از زندگی من

واي خداوندا این دختره چه دل خجسته اي داشت.کالفه از سر رام کنارش زدمو 

 :گفتم

 !برو بابا -

خواستم از کالس برم بيرون که دستمو به شدت کشيد و یه سيلی زد تو صورتم.چون 

هم محکم زد هم انتظار این کارشو نداشتم کنترلمو از دست دادمو پرت شدم رو زمين 

خورد به لبه ي تيز صندلی.سوزش شدیدیو گوشه ي پيشونيم احساس و پيشونيم 

 .کردم.دستمو گذاشتم روشو آخ بلندي گفتم

 :صداي نگرانش پيچيد تو گوشم و شد سوهان روحم

 چی شد؟ -

دستمو از رو پيشونيم برداشتم.خونی بود! با عصبانيت بی اندازه اي از جام بلند شدمو 

زد و افتاد رو زمين.یقشو گرفتم تو چنگمو یه  با قدرت کوبيدم تو ساق پاش.دادي

 .دونه محکم تر از خودش زدم تو صورتش

 :با غيظ گفتم

 !دفعه ي آخرت باشه از این گوها ميخوري -
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 :همون موقع در باز شد و فرزاد اومد تو و با تعجب گفت

 اینجا چه خبره؟ -

بلند شد و با  یقشو ول کردمو صاف وایسادم سرجام.هستی آه و ناله کنان از جاش

 :بغض رو به فرزاد گفت

 !استاد نيکفر این دختره داشت منو ميکشت -

 :فرزاد با اخم نگاهی به پيشونی خونی من انداخت و گفت

 این شما رو ميکشت یا شما اینو؟ -

دلم ميخواست بگم این به درخت ميگن ولی حيف حوصله نداشتم.حتی حوصله ي 

 !دادن جواب هستی

ن من داشتم از اینجا رد ميشدمو صداتونو شنيدم وگرنه کارتون به فرزاد:شانس آوردی

 !حراست ميکشيد

هستی با حرص کيفشو برداشت و از کالس خارج شد.منم خواستم برم بيرون که 

 :گفت

 با این وضع ميخواي بري؟ -

 .به پيشونيم اشاره کرد

 ميگين چی کار کنم؟ -

 :یه دستمال از کيفش درآورد و گفت

 .پاک کنم بيا خونشو -

 .خودم ميتونم -
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 .فرزاد:تو که زخمتو نميبينی پس لجبازي نکن.بشين رو این صندلی

نشستم رو صندلی که بهش اشاره کرد.نزدیکم شد و درحاليکه دستمال و ميکشيد رو 

 :زخمم گفت

 !نيازي به بخيه نداره.سطحيه -

 :چيزي نگفتم.دوباره خودش سکوتو شکست

 چرا امروز دیر اومدي؟ -

 !ریض بودم خواب موندمم -

 .فرزاد:دفعه ي پيشم گفتی خواب موندي

 .دروغ نگفتم -

فرزاد:به هر حال اینجا خونه خاله نيست هر وقت دوست داشتی بياي هر وقتم دوست 

نداشتی نياي! تا االنم خيلی بهت لطف کردم.دفعه ي بعد حدأقل دو نمره از ترمت کم 

 !ميکنم

کم ميکشيد رو زخمم.انگار که از چيزي ناراحت لحنش خيلی بد بود.دستمالو هم مح

باشه و بخواد سر من خالی کنه.آخر نتونستم تحمل کنمو درحاليکه از درد اشک تو 

 :چشمام جمع شده بود گفتم

 !آخ! چته؟ آرومتر وحشی -

کنترلی رو اشکام که پشت سر هم ميریختن رو گونم نداشتم.شرمنده نگاهم کرد و 

 :ميزد گفتدرحاليکه تو موهاش چنگ 

 !چقدر تو نازک نارنجی هستی-

 :با حرص و بغض گفتم
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 !برو بمير -

کيف و کالسورمو برداشتم و اشکامو پاک کردم.از دانشگاه خارج شدمو یه تاکسی 

 !گرفتم به مقصد خونه.اون فرزاد بيشعورم حتی نيومد عذرخواهی کنه.بره به جهنم

*** 

رابم دامن ميزد.براي چندمين بار زدم دلم گرفته بود.این آسمون ابري هم به حال خ

 :زیر گریه و هق هق کنان زمزمه کردم

 !حالم ازت بهم ميخوره یلدا.بی معرفت! نامرد عوضی -

تو اون اوضاع گوشيم زنگ خورد.اسم ماهان رو صفحه خودنمایی ميکرد.گوشيو 

 .برداشتمو تماس و برقرار کردم

 بله؟ -

 :صداش نگران بود

 الو نيکی؟ چی شده؟ -

 :فين فين کردمو با گریه صداش زدم

 !ماهان -

 ماهان:جانم؟ کجایی تو؟

 .خونه -

 .ماهان:من االن ميام

قبل اینکه بخوام چيزي بگم گوشيو قطع کرد.سرمو گذاشتم رو زانوهام.یعنی ماهان 

 .ميدونه؟ آره دیگه.این همون مسئله ایه که ازم پنهان ميکردن
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و سر هم ميارن من از غریبه چه توقعی باید خانوم بزرگ:وقتی بچه هام این بال ر"

 "داشته باشم؟

 "آرشام:هميشه فهميدن حقيقت خوب نيست"

 "!آرین:عشق یلدا به هيچ دردي نميخوره چون آلودست"

حاال ميفهمم چرا شب تولد اشک نشسته بود توچشماي روهام.چرا تا حاال بهش فکر 

 نکرده بودم؟ چرا من احمق نفهميدم؟

ور بودم که صداي زنگو شنيدم.هم در پایينو باز کردم هم در خونه  تو افکارم غوطه

رو.بعدم رفتم ولو شدم رو کاناپه.نميدونم چند لحظه گذشت که صداي بهم خوردن در 

 .اومد

 ماهان:نيکی کجایی؟

اومد تو و با دیدن من سرجاش خشک شد.ميدونستم واسه چی.چشمام به شدت پف 

بود.ضایع بود چند ساعتی گریه کردم.اومد نشست کرده بود و نوک بينيمم سرخ شده 

 :و منو کشيد تو بغلش.آروم گفت

 چت شده تو؟ -

 :با صداي لرزونی گفتم

 تو ميدونستی نه؟ -

 ماهان:چيو؟

اینکه هر چی بال به سرم اومده تقصير یلداست.اینکه بهم خيانت کرده.اینکه منو  -

 ............بدبخت کرده.اینکه
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ه بدم.صداي از ماهان درنيومد.فکر کنم شوکه شده بود.حلقه ي دیکه نتونستم ادام

 :دستاش شل شد.از بغلش اومدم بيرونو گفتم

 همتون ميدونستين غير من آره؟ -

 :با صداي تحليل رفته اي گفت

 از کجا فهميدي؟ -

 چه فرقی ميکنه؟ -

 :هيچی نگفت.بلند پرسيدم

 ميدونستی یا نه؟ -

 .و صورتشو با دستاش پوشوند سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد

چقدر دلم ميخواست خواب بودم.چقدر دوست داشتم همه ي این اتفاقات یه کابوس 

باشه ولی نبود! خيلی سخته همش منتظر باشی یکی بيدارت کنه و بگه همش یه 

 !خواب بود ولی تلخی حقيقت کامتو زهر کنه

 :رو به ماهان گفتم

 پس چرا به من چيزي نگفتی؟ -

 :تلخی زد و زمزمه کردپوزخند 

چی ميگفتم؟ ميگفتم کسی که از یه خواهر بيشتر دوسش داري نقشه ریخته  -

 زندگيتو بهم بریزه؟ اصال باور ميکردي؟

معلومه نه! من اندازه ي چشمام به یلدا اعتماد داشتم.هميشه همه چيزمو بهش 

 ميگفتم.هنوز تو شوک بودم که چجوري ميتونه انقدر بد باشه؟
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 فهميدي یلدا این کارو کرده؟ چطوري -

 :چند لحظه اي به زمين خيره شد و گفت

اول که اون عکسا رو دیدم شوکه شدم.تا چند وقت گيج و منگ بودم.مغزم هنگ  -

کرده بود.باور کرده بودم.ولی وقتی از شوک بيرون اومدم تازه گرفتم که یه یه جاي 

ون اصال اهل این کارا کار ميلنگه...به خودم گفتم تو که نيکيو ميشناسی.ا

نيست.باالخره اون کسی که این بال رو سرت آورده بود باید یه هدفی از این کار داشته 

باشه دیگه.یا ميخواست اخاذي کنه که نکرد یا اینکه باهات دشمنی داشت.که 

ميدونستم تو با پسر جماعت کاري نداري که بخوان باهات دشمن شن! اول از همه 

ورت کنم.ميدونستم آزارت ميدن و نميذارن راحت زندگيتو خواستم از اینجا د

 .کنی.پس فرستادمت اونور و وقتی خيالم راحت شد افتادم دنبال این قضيه

 :نفس عميقی کشيد و بعد از یه مکث کوتاه ادامه داد

ميدونستم همون شبی که من احمق اجازه دادم و رفتی تولد این اتفاق برات  -

و یلدا همه چيزو ميدونستن.ميدیدم چند وقتيه رفتارشون افتاده.پس مسلما آرشام 

مشکوک شده.یلدا که همش ناراحت و افسرده بود آرشامم عصبی.همه فهميده بودن 

این دوتا یه چيزیشون هست و فکر کرده بودن از این دعواهاي خواهر برادریه اما من 

تولد و بده شک کرده بودم.از یلدا پرسيدم آدرس اون خونه اي که رفته بودین 

بهم.رنگش پرید و به تته پته کردن افتاد.فهميدم یه چيزایی ميدونه.بهش گفتم هر 

چی ميدونه بهم بگه ولی قسم خورد و گفت از هيچی خبر نداره.آخر به یلدا گفتم یه 

روز با اون دختره که تولدش بود قرار بذاره برن بيرون منم برم سراغشون تا از دختره 

پدر مادرش از تولد خبر نداشتن.به هر حال هيچ پدر مادري  حرف بکشم.ميدونستم

اجازه ي همچين مهمونی هایی رو نميده.از همين موضوع استفاده کردمو گفتم اگه 

چيزي نگه ميتونم خيلی راحت به پدر مادرش بگم تو خونه چه بساطی راه انداخته 
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فست و همش به بوده و بندازمش تو دردسر.اون روز آرشامم باهام بود.ميدیدم کال

یلدا نگاه ميکنه و یه جورایی با همون نگاهش خط و نشون ميکشه.دیگه داشتم یقين 

ميبردم یه چيزي هست.اولش دختره نم پس نداد ولی وقتی دید مصمم تهدیدمو 

 !عملی کنم گفت همه چی زیر سر یلداست

 انگشتاشو کشيد رو چشماشو تند تند نفس کشيد.از انقباض فکش فهميدم خيلی

 !عصبيه

ماهان:وقتی اینو گفت خندیدم.اما موقعی که سر پایين افتاده ي آرشامو چشماي 

گریون یلدا رو دیدم باور کردم.دختره گفت نميدونه چرا اما یلدا با تو یه دشمنی 

داشته و ميخواسته اینجوري زهرشو بهت بریزه.وقتی ازش پرسيدم تو چرا حاضر 

 ...........شدي باهاش همکاري کنی

 :وزخندي زد و گفتپ

گفت چند وقتی بود ميخواسته با آرشام دوست شه اونم محلش نميذاشته.به یلدا  -

ميگه به شرطی این کارو ميکنه که آرشامو راضی کنه بشه بـــــــــوي 

 !فرنـــــــــــدش واسه رو کم کنی همکالسياش

 !تيکه آخرو با تمسخر گفت

اول دو تا سيلی جانانه زدم تو صورت یلدا و  ماهان:وقتی فهميدم داستان از چه قراره

یه دونه هم تو صورت آرشام بخاطر اینکه خبر داشته و چيزي نگفته.آرشامم با 

 !ناراحتی گفت ميخواسته بگه ولی هر بار یلدا با التماس تمنا نميذاشته

تنم یخ بسته بود.مخم داشت سوت ميکشيد.اگه آرشام گيرم ميفتاد زندش 

 :ي مرتعشی گفتمنميذاشتم.با صدا

 ..............آخه منو یلدا که با هم مشکلی نداشتيم واسه چی حاضر شده -
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 :دوباره بغض گلومو فشار داد.ماهان لبخند کمرنگی زد و گفت

 ....چون یلدا آرینو دوست داشته آرینم -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 !تو رو -

 !چـــــــــــــــــی؟ -

از مونده بود.اول یه چی شبيه نيشخند نشست رو ماهان هيچی نگفت.دهنم ب

 !لبم.یواش یواش اون نيشخند تبدیل شد به خنده و بعدم قهقهه

 :ماهان جدي گفت

 چی انقدر خنده داره؟ -

 !شما منو سرکار گذاشتين؟ اینکه آرین منو دوست داشته باشه جزء محاالته -

 :دستی کشيد تو موهاشو گفت

 !؟ آرین خودش به من گفته بودچرا باید جزء محاالت باشه -

اصال حسم اون لحظه قابل توصيف نبود.در حد مرگ تعجب کرده بودم و به همون 

 !اندازه خوشحال بودم.باز به همون اندازه ناراحت و به همون اندازه تو شوک بودم

 !سرمو گرفتم تو دستامو به این چيزایی که شنيده بودم فکر کردم.واي

 ماهان:سرت چی شده؟

 :ی به پيشونيم کشيدم و آروم گفتمدست

 !خورد به لبه ي کابينت -

 .سري تکون داد
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 !ماهان:نميخواي یه چيزي بدي من بخورم؟ دهنم خشک شد

 چی بيارم؟ چاي یا قهوه؟ -

 !ماهان:چاي

رفتم تو آشپزخونه و بعد اینکه یه فنجون چاي ریختم برگشتم پيش ماهان.قندونم 

 :نقطه زل زدم و گفتم گذاشتم جلوشو نشستم.خيره به یه

 !باور کردنی نيست -

 :سرشو تکون داد و گفت

 !ميدونم.منم اول همينجوري شده بودم -

 وقتی اینا رو شنيدي چی کار کردي؟ رفتی سراغ رهام؟ -

 :قندي انداخت تو دهنشو گفت

رفتم ولی پيداش نکردم.ظاهرا فهميده بود افتادم دنبالش و خودشو گم و گور کرده  -

دو سه سال ازش خبري نبود.ميخواستم همه چيزو بگم تا بفهمن بهت تهمت بود.تا 

زدن ولی نميدونی یلدا چی کار ميکرد.جوري گریه ميکرد و به پاي آدم ميفتاد که 

دلش ميسوخت.گفت پشيمونه.بچگی کرده...چميدونم از این حرفا.منم فقط گفتم این 

بوده ولی اسمی ازش بالیی که سرت اومده تقصير یکی از همين اطرافيانت 

نبردم.آرشام و یلدا هم گفتن از قضيه خبر دارن و یه جورایی شهادت دادن.چند 

وقتی گذشته بود و یلدا یه کم از اون حالت غمگين و ناراحتی بيرون اومده بود تا 

اینکه دیدم دوباره بهم ریخت.یه حسی بهم گفت از اون پسره خبري شده.بهش گفتم 

ا کاریو که نباید بکنم ميکنم! هر جوري شده بود آدرسشو یا ميگه پسره کجاست ی

 !گرفتم و رفتم سراغش
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اینجاش معلوم بود خندش گرفته.هرجوري شده بود خودشو جمع و جور کرد و ادامه 

 :داد

وقتی دیدمش خون جلو چشمامو گرفت.یه لحظه حس کردم یه دیوونه ي  -

 !يدم یه هفته تو بيمارستان بودهزنجيریم.افتادم به جونشو تا ميخورد زدم! بعدها شن

چشمام گرد شد.تا حاال نه دیده بودم نه شنيده بودم که ماهان کسی رو کتک زده 

 !باشه.چه جالب

 فکر کنم آرین و خانوم بزرگم از این قضيه خبر داشتن درسته؟ -

 .ماهان:آره به خانوم بزرگ که خودم گفتم ولی آرین خودش فهميد

 چجوري؟ -

ه باور نکرده بوده تو همچين کاري کرده باشی.دقيقا هم بعد از اینکه ماهان:مثل اینک

به یلدا گفته بوده تو رو دوست داره این اتفاق ميفته.از طرفيم متوجه رفتار مشکوک 

یلدا شده بوده.آخر سرم یه دفعه که داشتم با آرشام در مورد این موضوع بحث 

 !ميکردم همه چيزو ميشنوه

 :با تعجب گفتم

 به یلدا گفته منو دوست داره؟آرین  -

 :سرشو تکون داد و گفت

ميخواسته یلدا از زیر زبون تو بکشه که تو هم حسی بهش داري یا نه.البته بدون  -

 .اینکه متوجه بشی آرینم دوست داره تا بعدا خودش پيش قدم شه

 :زیر چشمی نگاهم کرد و گفت

 حاال جدي دوسش داري یا نه؟ -
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 لرزید.اوه حاال چی بهش بگم؟یه لحظه حس کردم بدنم 

 :با خباثت خندید و گفت

 !فکر کنم سکوت عالمت دوست داشتن است -

 !سرخ شدمو سرمو انداختم پایين.چه راحت فهميد.یا نه فهميده بود

 !ماهان:خجالت نداره که خوشگلِ عمو...ميرم واست خواستگاري

.خندید و به نکبت داشت مسخرم ميکرد.کوسن مبل و برداشتمو کوبيدم تو سرش

 :ساعتش نگاه کرد.یه دفعه از جا پرید و گفت

 !اي واي دیرم شد! من باید برم خيلی به حرفم گرفتی.فعال -

بدون اینکه به من اجازه ي حرف زدن بده دویيد سمت در و رفت بيرون.لبخند رو لبم 

 !کمرنگ و یواش یواش محو شد

شمامو بستم.چه چيزا که سردرد گرفته بودم.یه کم شقيقه هامو ماساژ دادمو چ

نشنيده بودم.نميدونستم خوشحال باشم بابت اینکه آرین دوسم داره یا ناراحت باشم 

 !بابت کاري که یلدا باهام کرده

صدا زنگ اف اف رشته ي افکارمو پاره کرد.با دیدن یلدا که منتظر بود در و باز کنم 

عميق کشيدم.در و باز دستام شروع کردن به لرزیدن.مشتشون کردم و چند بار نفس 

کردمو منتظر شدم بياد باال.چجوري باهاش رفتار کنم؟ اصال نباید تو خونه راهش 

 .ميدادم

صداي زنگ واحد دلمو خالی کرد.آروم رفتم سمت در و بازش کردم.چرا امروز اومدي 

 اینجا لعنتی؟

 :با دیدنم لبخندي زد و گفت
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 !سالم آبجی خوشگله -

 .يد.برعکس من! سرمو انداختم پایين و بغضمو قورت دادمامروز سرحال به نظر ميرس

 !سالم.بيا تو -

چقدر هضم کاري که باهام کرده سخته! اومد تو و کفشاشو درآورد.رفت نشست بغل 

 :شومينه و گفت

 !چقدر هوا سرده -

چيزي نگفتم.نشستم روبروشو زل زدم تو صورتش.تک تک اجزاي بی نقص صورتشو 

هرش هر آدميو که براي اولين بار ميبيندش مسخ ميکرد ولی گذاشتم زیر ذره بين.ظا

 ................باطنش

 :فکر کنم فهميد نگاهم با هميشه فرق داره لبخند معذبی زد و گفت

 چرا اینجوري نگاه ميکنی؟ -

 :گوشه لبم به سمت باال کج شد.آروم گفتم

 !دارم فکر ميکنم -

 یلدا:به چی؟

 !يفی ذاتتبه تضاد معصوميت صورتتو کث -

به وضوح جا خورد.مبهوت خيره شد تو صورتم.فکر کنم تا تهشو خوند.با صداي 

 :ضعيفی گفت

 چی داري ميگی؟ -

 :لبخندي زدمو گفتم
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من از بيگانگان دیگر ننالم ...... که با من هرچه کرد آن آشنا  "شنيدي شاعر ميگه -

 "کرد؟

 .و انداخت پایيندستاش شروع کردن به لرزیدن.آب دهنشو قورت داد و سرش

 !یلدا:من نميفهمم....داري چی ميگی

 :بلند شدمو رفتم سمتش.نزدیکش نشستم و گفتم

خدا وکيلی چجوري روت ميشه تو چشمام نگاه کنی؟ منو نگاه کن یلدا.منو تو از  -

بچگی با هم بزرگ شدیم.تو دیدي من هيچ دلخوشی تو زندگيم ندارم.دیدي و پاکيمو 

 کارت کرده بودم؟ازم گرفتی.مگه من چی 

 :بلند شدمو شروع کردم به راه رفتن.صدام بلند تر شده بود

نه پدر داشتم نه مادر...از همون موقع که یادم مياد هيچکس باهام خوب  -

نبود.هميشه حس ميکردم بين شماها اضافيم ولی جایی رو نداشتم که بذارم برم.یلدا 

اشتم.دلم خوش بود به شما سه من غير تو و آرشامو ماهان هيچکسو تو زندگيم ند

تا.یلدا چطوري دلت اومد این کارو باهام بکنی؟ دِ آخه بی شعور تو برام حتی از یه 

 دوست یا خواهر باالتر بودي! چطوري اینو نفهميدي؟

سکوتش بدجوري خط ميکشيد رو اعصابم.صورتش حالت گریه نداشت.هنوز مات بود 

 .ولی گوله گوله اشک ميریخت

 .....ي مدرسه هم پشت سرم حرف ميزدن.فکر ميکردن من....منحتی معلما -

 :دستاشو گذاشت رو صورتش.با صداي خفه اي ادامه دادم

 ..........بچه حرومم! فکر ميکردن چون نه پدر باال سرم هست نه مادر -
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نشستم رو کاناپه.تند تند نفس ميکشيدم.ميل عجيبی به شکستن ظرف و ظروف 

 !و کنترل ميکردم....به سختیاطرافم داشتم ولی خودم

اون شبی رو که عکسا رسيد دست عمو مسعود یادته؟ یادته چه حرفایی بهم زد؟  -

جلو همه خردم کرد؟ شنيدي صداي شکستنمو؟ شنيـــــــــــدي یا 

 نـــــــــه؟

با صداي دادم سرشو بلند کرد و وحشت زده نگاهم کرد.مستقيم خيره شدم تو 

 :چشماشو گفتم

 !رم ازت یلدا.نميگذرم...پاشو گمشو بيرون! زودنميگذ -

 :بلند شدمو خواستم برم سمت اتاقم که باالخره صداي پر از بغضشو شنيدم

صبر کن نيکی.این همه تو گفتی بذار منم بگم.بذار بگم تو این پنج سال خوش  -

نميگذروندم.من بيشتر از تو زجر کشيدم.بذار بگم بلکه یه کم از این عذاب وجدان 

 !عنتی کم شهل

 .برگشتم سمتش و منتظر ادامه ي حرفاش موندم

 :درحاليکه داشت با بنداي کيفش بازي ميکرد گفت

از وقتی یادم مياد آرین واسم با بقيه فرق داشت.حسم بهش غيرعادي بود.دوسش  -

داشتم...افراطی! سال به سال ميگذشت و حس منم نسبت بهش قوي تر ميشد.یه 

یدم اونقدر دوسش دارم که حاضرم جونمم براش بدم.دیدم دفعه به خودم اومدم د

 ............قلبمو به زنجير کشيده.دیدم شده همه چيزم ولی

چشماش پر از اشک بود.خيلی احمق بودم که هنوزم با دیدن گریش ناراحت ميشدم 

نه؟ من هرکاریم ميکردم نميتونستم مثل اطرافيانم بد باشم درحاليکه هنوزم با بغض 

 !یلدا بغضم ميگرفتکردن 
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یلدا:هيچکس واسش اهميت نداشت.انگار اصال دختراي دور و ورشو نميدید.حتی به 

اونایی هم که ميخواستن با کل کل و جلب توجه نزدیکش بشنم کم محلی 

 !ميکرد.درحاليکه...درحاليکه با تو اینجوري نبود

 :داد متعجب و با کمی تمسخر نگاهش کردم.توجهی به حالتم نکرد و ادامه

شاید اگه کسی لج و لجبازي هاي شما رو ميدید فکر ميکرد با همدیگه دشمنيد ولی  -

 !من که آرین و ميشناختم این رفتارش واسم زنگ خطر محسوب ميشد

 !بلند زدم زیر خنده.این دختر دیوانه بود

ببينم یلدا حالت خوبه؟ کدوم رفتار آرین زنگ خطر بود؟ اینکه یه ریز منتظر یه  -

 !ت بود تا منو بکوبه؟ واقعا که احمقیفرص

 :داد زد

نه احمق تویی...احمق تویی که نميفهميدي اون عمدا سر به سرت ميذاره چون از  -

این کار لذت ميبرد.چون دوست داشت باهات کل کل کنه.چون اونقدر مغرور بود که 

 !احساسشو پشت این کاراش مخفی ميکرد

 !چرا ساکت شدم...حرفش اللم کرد! نميدونم

 .هنوز داشت گریه ميکرد

یلدا:از همون موقع فهميدم تو رقيبمی ولی سعی ميکردم خودمو دلداري بدم.سعی 

ميکردم به اینکه شاید آرین تو رو دوست داشته باشه فکر نکنم.واسه خودم خيال 

پردازي ميکردم.همش تو رویاهام اون لحظه اي رو که آرین مياد و بهم ميگه دوسم 

دم.آرزو داشتم این رویاها یه روزي حقيقت پيدا کنه ولی زهی خيال داره رو ميدی

 !باطل

 !پوزخندي نشست رو لباش
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یلدا:وقتی اومد و بهم گفت ميخوادت آتيش گرفتمو خاکستر شدم ولی دم نزدم.گفت 

ميخواد بدونه مزه دهنت چيه همين.گفت ميدونم هنوز سنش کمه و واسه این حرفا 

! هيچوقت نميفهمی اون لحظه چی کشيدم.اگه بگم زوده ولی ميخوام مطمئن شم

 واسه چند ثانيه مردم باور ميکنی؟ اگه بگم تا چند لحظه قلبم نزد باور ميکنی؟

داشت زار ميزد.فقط نگاهش ميکردم.حرفی واسه گفتن نداشتم.اصال واژه ها داشتن از 

 !دستم فرار ميکردن.زبونم تو دهنم نميچرخيد.انگار صدام رفته بود مرخصی

 :با هق هق اشکاشو پاک کرد و گفت

چيزي بهت نگفتم چون نميتونستم.در توان من نبود.اگه ميفهميدم توام دوسش  -

داري دیگه مطمئن ميشدم کار تمومه بخاطر همين هيچوقت جرأت نکردم همچين 

 .چيزي بپرسم

 .چند تا نفس عميق کشيد تا به خودش مسلط شه

.افتاد دنبالم و گفت ميخوامت.گفت تو همون لحظه یلدا:رهام یه دفعه منو تو پارک دید

ي اولی که دیدمت ازت خوشم اومد.هر چی سعی ميکردم دکش کنم نميشد.خونمونو 

پيدا کرد شمارمو گير آورد.روز و شب از دستش نداشتم.ميگفت بخاطر دوستی و این 

ون حرفا منو نميخواد.واقعا دوسم داره.گذشت تا اینکه مهنوش واسه تولدش دعوتم

کرد.یه لحظه فکري به سرم زد که از خودم خجالت کشيدم.گفتم بيخيالش منو چه به 

این کارا اما...اما نشد که بيخيالش بشم.وسوسه شدم...وسوسه شدم یه کاري بکنم که 

 !از چشم همه بيفتی.یه کاري بکنم که همه فکر کنن توام مثل مادرتی

شو گذاشت رو دهنش.تازه جمله ي آخرشو که گفت یهو چشماش گرد شد و دست

فهميد چه گندي زده.لبخند تلخی زدمو سرمو انداختم پایين.هرچی ميکشم از دست 

تو ميکشم ساره.اگه اون کاري نميکردي اونوقت مهران طالقت نميداد اونوقت من 

 !خونواده داشتم اونوقت یکی مثل یلدا و رهام جرأت نميکردن اینجوري بهم نارو بزنن
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 :گفت یلدا با تته پته

 !من...من معذرت ميخوام نيکی....به خدا از دهنم پرید.ببخشيد -

 :سرمو برگردوندم سمت پنجره و درحاليکه شهر و از نظرم ميگذروندم آروم گفتم

 !مهم نيست -

 .شرمنده سرشو انداخت پایين.چيزي نميگفت.فهميدم خجالت ميکشه

 !مه بدههمه از این حرفا زدن توام روش.گفتم که مهم نيست ادا -

 :دوباره شروع کرد

با مهنوش هماهنگ کردمو ازش خواستم فقط یکی از اتاقاي خونشونو بذاره در  -

اختيار من.اونم عوضش خواست که با آرشام آشناش کنم.این چيزا واسم اهميت 

نداشت قبول کردم.رهامم هنوز در تالش بود دل از دست رفته ي منو بدست 

دگيشم...ميگفت نفسشم....ميگفت بدون من بياره.همش بهم ميگفت همه ي زن

نميتونه...ميگفت همه ي اميدشم...ميگفت و ميگفت و ميگفت و من همش تو دلم 

 !حسرت ميخوردم که اي کاش این حرفا رو آرین بهم ميزد

 .باز سرشو انداخت پایين

یلدا:بهت حسودیم ميشد.همين حسادت باعث شد که به رهام بگم اگه ميخواد بهم 

ید...باید اون...کارو باهات بکنه! اوایل شوکه شده بود.فکر ميکرد دارم باهاش برسه با

شوخی ميکنم یا مثال ميخوام امتحانش کنم ولی وقتی دید جدیم پرسيد براچی؟ 

 .منم...بهش دروغ گفتم...گفتم با هم یه دشمنی داریم

 !يدشرمندگی تو صداش موج ميزد.سرشو بلند نميکرد.هه! چه مسخره.خجالت ميکش

 :ادامه ميداد و به حال من که لحظه به لحظه داشت بدتر ميشد توجهی نميکرد
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قبول نکرد.گذاشت رفت.دو سه روزي ازش خبر نبود تا اینکه باز طاقت نيورد و  -

برگشت.گفت اگه اینکار و بکنم قبولم ميکنی.منم بی معطلی گفتم آره! با اون بيچاره 

! همش تردید داشتم.همش ميترسيدم ولی هم بازي کردم.اونم انداختم تو دردسر

انگار کور و کر شده بودم.نميدونم آرین باهام چی کار کرده بود که حاضر شدم با تو 

اون کارو بکنم! شب تولد رسيد.معموال به آدماي اطرافت توجهی نميکردي و بيخيال 

بودي بخاطر همين هيچوقت نفهميدي من اون شب چقدر استرس داشتم! ميدونستم 

شق آب پرتقالی.منتظر یه فرصت بودم تا تو شربتت دارو بریزم.وقتی رفتی بيرون عا

بهترین موقعيت بود.سریع کارمو انجام دادم.وقتی برگشتی خوردي یه لحظه احساس 

پشيمونی کردم ولی باز با فکر کردن به آرین اون احساس پشيمونی از بين رفت.اون 

عمدا اون کار و کرد.مهنوش بهش گفته  دختري که خورد بهتو شربتو ریخت رو لباست

بود.تا تو رفتی تو دستشویی لباستو پاک کنی منم آماده شدمو رفتم بيرون.اونقدر 

تابلو رفتار ميکردم که آرشام شک کرده بود.گفت پس نيکی کجاست؟ گفتم لباسش 

کثيف شده بود االن مياد.یه بيست دقيقه گذشت و تو نيومدي.آرشام یواش یواش 

پياده شه و بياد دنبالت.فکر اینجاشو نکرده بودم که چجوري باید آرشامو  ميخواست

دست به سرش کنم.چند لحظه اي معطلش کردمو گفتم اون هميشه طولش ميده االن 

مياد.باز چند دقيقه اي گذشت و وقتی آرشام دید خبري ازت نيست به گوشيت زنگ 

ا استرس دنبالش.گفت زد.جواب ندادي.دیگه معطل نکرد و رفت تو خونه.منم ب

وسایالتون تو کدوم اتاق بود منم اتاقو بهش نشون دادم.ميترسيدم رهام هنوز تو اتاق 

 ................باشه.وقتی در و باز کرد و رفتيم تو

 :دستشو کشيد رو چشماش.چند لحظه اي ساکت شد و بعد با صداي لرزونی ادامه داد

چه برسه به آرشام که از هيچی خبر  وقتی با اون وضع دیدیمت من تنم لرزید -

نداشت.داشت سکته ميکرد.نميدونی باچه سرعتی پيچيدت دور پتو و از اونجا بردت 

بيرون.مثل دیوونه ها روند سمت بيمارستان.همش دعا دعا ميکرد طوریت نشده باشه 
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ولی خودشم ميدونست کار تمومه.عذاب وجدان و استرس و ناراحتی باعث شده بود 

ت  ج ی بد شه! وقتی رسوندیمت بيمارستان و دکتر معاینت کرد گفت...بهت حالم خيل

شده غم عالم ریخت تو دلم.مثل سگ پشيمون شدم ولی دیگه سودي  ا و .ز

نداشت.حالم خيلی بد بود همش تو دلم خودمو لعنت ميکردم.اون شب وقتی آرشام 

 .حالمو دید اونقدر سوال پيچم کرد تا لو رفتم

 :امه دادخنده ي تلخی کرد و اد

بعضی مواقع که یاد اون شب ميفتم خدا رو شکر ميکنم بيمارستان بودیم.چون اگه  -

جاي دیگه اي بودیم قطعا آرشام ميفرستادم سينه قبرستون! با اینکه کار از کار 

گذشته بود ولی دیگه حاضر نشدم بقيه بفهمن.قيد این کارو زدم.با خودم گفتم یلدا 

 .....نکش! اما باز وقتی آرین اومد و باز حرف از تو زد بيشتر از این خودتو به لجن

 :نيم نگاهی بهم انداخت و گفت

حس کردم نسبت بهت کينه دارم.حسادتم بيشتر شد.باز با خودم گفتم بهتره کار  -

نيمه تمومو تموم کنم.به رهام گفتم بکشوندت کافی شاپ و اون عکسا رو ازتون 

 !بندازن و بعدم بدن دست دایی مسعود

تنم یخ بسته بود و سرگيجه داشتم.هی خودمو تاب ميدادم تا آروم بگيرم ولی 

 .نميشد

یلدا:اون شب بدترین شب زندگيم بود.وقتی دایی مسعود زد تو گوشت دردشو من 

حس کردم.وقتی اون حرفا رو بهت زد من زجر کشيدم.رک و راست بهت بگم اون 

حس ميکردم ازت متنفرم ولی زمان دیوونه شده بودم.هی واست نقشه ميکشيدمو 

وقتی کار تموم ميشد پشيمون ميشدمو عذاب وجدان ميگرفتم.تازه یادم ميفتاد 

چقدر دوست دارم.تازه یادم ميفتاد توام واسه من یه چيزي فراتر از یه دوست 

صميمی و خواهري! آرشام وقتی کارامو دید چندبار خواست بره و همه چيزو بگه ولی 
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و با هزار جور خواهش و التماس مانعش شدم.اوضاع وقتی بدتر  نذاشتم.جلوشو گرفتم

شد که دایی ماهانم قضيه رو فهميد و به خانوم بزرگم گفت.دیگه داغون شده 

بودم.شب و روز استرس اینو داشتم نکنه دایی ماهان و آرشام به بقيه چيزي بگن؟ 

و در بره.اونم چند  تازه رهامم غوز باالغوز شده بود.بهش گفته بودم که اوضاع خرابه

وقتی گذاشت و رفت ترکيه.ولی هی باهام تماس ميگرفت و تهدید ميکرد اگه باهاش 

ازدواج نکنم به همه ميگه چه غلطی کردم ولی ميدونستم این کارو نميکنه چون 

اونجوري نميتونست منو بدست بياره.از یه لحاظ خيالش راحت بود که حدأقل چهرش 

ذشت و گذشت من هی عذاب ميکشيدم.یاد کاري که باهات تو عکسا واضح نيفتاده! گ

کردم واقعا اذیتم ميکرد.وقتی رفتی آرین دیگه نيومد مدرسه.به روي خودش نميورد 

ولی من ميفهميدم داغونه.واسش گرون تموم شده بود.هم خانواده ي من هم آرین 

يتونم با راضی بودن که ما با هم وصلت کنيم.خودم که از خدام بود فکر ميکردم م

عشق و محبت رامش کنم اما اون به هيچ وجه راضی نميشد.آخر سر خانوم بزرگو 

کشيدن وسطو الي منگنه قرارش دادن.اونم که خودت ميدونی عاشق خانوم بزرگو آقا 

جون خدا بيامرز بود.دیگه نتونست نه بياره و مجبور شد قبول کنه ولی اون چند 

از طرف دیگه اوضاع تو خونمون متشنج  ماهی که با هم بودیمو بهم زهر کرد!

بود.همش مامان و بابام با هم درگيري داشتن.هر روز یکيشون مریض بود. باور کن تو 

این چند سال چند بار عمل شدن.نه تنها ما بلکه دایی مسعود اینام زیاد اوضاعشون 

خوب نبود.اونا بدتر از ما بودن.هممون بخاطر تهمتایی که بهت زدیم تقاص پس 

 !دادیم

 :از جاش بلند شد و کيفشم برداشت.اومد سمتم و محزون گفت

در حقت بد کردم ولی تاوانشو بدجور پس دادم.شاید زیاد معلوم نباشه ولی فقط  -

 !خدا ميدونه که من چی کشيدم
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بعدم رفت.با صداي بهم خوردن در به خودم اومدم.اشکام جاري شد رو صورتم.وجودم 

ست دنيا رو رو سرشون خراب کنم ولی نميشد! نميتونستم! از نفرت پر شد.دلم ميخوا

 .سپردمشون به خدا

تن بی رمق و خستم و دراز کردم رو کاناپه و سعی کردم با بستن چشمام سعی کردم 

 !چند لحظه به این روزگارو بدیاش فکر نکنم

***  

ق با صداي زنگ گوشيم برخالف ميل درونيم چشمامو باز کردم.خونه تو تاریکی مطل

فرو رفته بود.از جام بلند شدمو شروع کردم گشتن دنبال گوشی.باالخره از زیر یکی 

 :از کوسن ها پيداش کردم و جواب دادم

 الو؟ -

 .فرزاد:سالم

 :دستی تو موهام کشيدم و گفتم

 .سالم -

 فرزاد:خوبی؟

 !بد نيستم -

 !زر اضافی! داغونم در حد الليگا

فتار امروزم معذرت خواهی کنم.اعصابم بخاطر فرزاد:راستش....زنگ زده بودم بابت ر

 .یه مسئله اي خورد بود

 که سر من خاليش کردین نه؟ -

 فرزاد:اول ميتونم یه خواهشی ازت کنم؟
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 !بفرما -

 فرزاد:لطفا منو جمع نبند.فکر نميکنم دختر خجالتی باشی! درسته؟

 .اَبروهام پرید باال

 !درسته -

 !فرزاد:پس باهام راحت باش

 :گفتمبيخيال 

 !اوکی.هرجور مایلی -

 !فرزاد:خوب ميخواستم یه چيزي بگم

 .بگو -

 .فرزاد:خواستم فردا شب شام دعوتت کنم

 به چه مناسبت؟ -

 .فرزاد:ميخوام از دلت دربيارم

 :خندیدم و گفتم

 !چيزي تو دل من نيست که بخواي دربياري آقا فرزاد -

 .یم بيرونفرزاد:ميدونم کينه اي نيستی ولی ميخوام یه شب بر

 !ما که با هم نسبتی نداریم بخوایم بریم بيرون -

 :کالفه گفت

 .چه داشته باشيم چه نداشته باشيم شما فردا شب با من مياي -
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 .......ببين -

 !فرزاد:من نميبينم ساعت هشت ميام دنبالت.فعال

 .آخه نميشه -

 فرزاد:چرا نميشه؟

 بيرون؟ چه معنی ميده؟ مونده بودم چی بگم.آخه من چرا باید با تو بيام

 :دوباره حرف خودشو زد

 !من فردا شب مياما.به نفعته آماده باشی.خداحافظ -

بدون اینکه به من اجازه ي مخالفت بده قطع کرد.اَه تو روح عمت صلوات.آخه من تو 

 این هير و ویر کجا پاشم با تو بيام؟

 !اِي خدا صبر بده من از دست این بنده هات

*** 

داشتم ولی چاره اي نبود.داشت ميومد دیگه بيشتر از این نميتونستم  هنوزم تردید

مخالفت کنم.تو آیينه یه نگاه به تيپم انداختم.یه جين مشکی با مانتوي شيري رنگ 

که توش نقش و نگاراي طالیی داشت روش یه بافت مشکی تنم کردم.یه شال مشکيم 

کيف و کفش مشکيمم برداشتم انداخته بودم سرم.آرایشمم فقط ریمل و رژ بود همين.

 .و منتظر شدم تا شازده بيان

یکی دو دقيقه از آماده شدنم ميگذشت که ميس انداخت.کفشامو پام کردمو رفتم 

پایين.تو ماشينش منتظر نشسته بود.سعی کردم لبخند بزنم هرچند مصنوعی بودنش 

 .تو ذوق ميزد
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اد.زیرچشمی یه نگاه به لباساش سوار شدم و سالم دادم.با لبخند جوابمو داد و راه افت

انداختم.جين مشکی با پليور طوسی و پالتوي مشکی.موهاشم زده باال.از تيپ و 

 .هيکلش خوشم ميومد

 :نيم نگاهی بهم انداخت و گفت

 !زیاد سرحال به نظر نمياي -

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 .کسالت دارم -

 :یه اَبروشو انداخت باال و گفت

 از لحاظ روحی کسالت داشته باشی نه؟ فکر ميکنم -

 :مشکوک نگاهش کردم و زیر لب گفتم

 !شاید -

فهميد عالقه اي به این موضوع ندارم.دیگه چيزي نگفت تا موقعی که رسيدیم.یه 

رستوران سنتی خوشگل که وسطش یه حوض داشت و دورتادورش تخت چيده شده 

 .بود.رو یکی از تختاي نسبتا کوچيکش نشستيم

 .:اميدوارم اینجا مورد پسندت باشهفرزاد

 :با رضایت سري تکون دادمو گفتم

 !هست.از رستوراناي سنتی بيشتر خوشم مياد -

 !فرزاد:خوبه
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گارسون اومد تا سفارشا رو بگيره.من جوجه سفارش دادم و فرزاد شيشليک با همه ي 

من.منتظر مخلفات.بعد از رفتن گارسون دست به سينه به پشتی تکيه داد و زل زد به 

 .شدم تا نگاهشو برداره ولی از رو نميرفت

 سرمو تکون دادم که یعنی چيه؟

 :لبخند به لب گفت

 .ازت خوشم مياد -

 :متعجب نگاهش کردم.همونجوري گفت

 !دختر ضعيفی نيستی...حتی با وجود مشکالتی که داري -

 تو چی از مشکالت من ميدونی؟ -

 :خونسرد گفت

فکر کنم اونقدري هست که یه دختر به سن تو رو از پا چيز زیادي نميدونم ولی  -

 دربياره! نيست؟

 :با پوزخند گفتم

 !شاید...ولی من دیگه پوست کلفت شدم -

 !فرزاد:باالخره همين مشکالته که آدمو به معرفت و کمال ميرسونه

 !نه بابا؟! زیر دیپلم حرف بزن ماام بفهميم

 !دسرا رو داره دیگهبيرون رفتن با یه استاد دانشگاه این در -

 فرزاد:کدوم دردسر؟

 !همين که بلد نيستم از این جمالت قلنبه سلنبه بگم -
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خندید و چيزي نگفت.چند لحظه اي سکوت بود تا اینکه غذاهامونو آوردن.شروع 

کردیم به خوردن و همين حين حرفم ميزدیم.نميدونم چرا ولی رفتارش ضد و نقيض 

یه موقعی عصبانی و طلبکار! دليل این رفتارا رو  بود.یه موقعی خوب و مهربون بود

 !نميدونستم ولی اینو ميدونستم که یه جورایی سعی داره بهم نزدیک شه

اون شب خوب بود.بعد از اون همه حقایق تلخی که فاش شد تونستم یه کم روحيه 

 !بگيرم! به نظرم فرزاد ميتونست دوست خوبی باشه.یه دوست معمولی

*** 

ن شبی که با فرزاد رفتم بيرون ميگذره.از اون موقع تا حاال نه یلدا رو دو ماه از او

دیدم نه آرین.دلم واسه آرین خيلی تنگ شده بود ولی اون هيچ حرکتی واسه دیدن 

من نميکرد.من هنوزم شک دارم اون منو دوست داشته باشه.فرضم دوست داشته 

 باشه مگه از این یخچال بخاري بلند ميشه؟

اه رابطه ي من با فرزاد خيلی خوب شده.هم با خودش صميمی شدم هم تو این دو م

خانوادش.آدماي خوبين! االنم اومده بودم خونشون تا واسه امتحان فردام فرزاد کمکم 

کنه.کال بر اساس یه قانون نانوشته ما هروقت امتحان داریم من رو سر فرزاد خراب 

 ..............ميشم تا باهام کار کنه.ولی

ده بود شدید! همش ازم ایراد ميگرفت و بی دليل ميپرید بهم! ایرادایی که سگ ش

کالس اول ابتدایی معلما از شاگرداشون ميگيرن.چرا خودکارو اینجوري گرفتی؟ چرا 

دستت این مدليه؟ چرا این شکلی مينویسی؟ چرا اینو بلد نيستی مگه درس نميخونی 

 .و...... اووووف! کفرم داشت درميومد

وشيش زنگ خورده بود و از اتاق رفته بود بيرون.متفکر زل زده بودم به جزومو االن گ

 .داشتم به فرزاد فکر ميکردم یه چيزي خورد تو سرم

 !هــــــــين -
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با تعجب دستمو گذاشتم رو سرمو برگشتم ببينم کی اینکارو کرده که چشمم خورد به 

 .فرناز

 :لبخند شيطونی زد و گفت

اري با داداشم چی کار ميکنی تو اتاق؟ دوتا دختر پسر نامحرم شيطان هوي د -

رجيمم که خوراکش همين چيزاست! یه وقت اعمال خاک بر سري واقع نشه بدبخت 

 !شيم؟

لنگه دمپایی رو که زده بود تو سرم برداشتم و محکم پرت کردم طرفش.سریع از جلو 

 !.دمپایی مستقيم خورد تو دماغشدر رفت کنار که مصادف شد با اومدن فرزاد و.....

 .ابوالفضل! اوه اوه! دستشو گذاشته بود رو بينيشو با عصبانيت به من نگاه ميکرد

 :با تته پته گفتم

 اِ...چيزه...بخدا من نميخواستم....من خواستم بزنم به فرناز.واقعا ببخشيد طوري شد؟ -

 :وجه به حرفاي من گفتیه کوچولو خون اومده بود.دستمال و گذاشت رو بينيشو بی ت

 حل کردي تمرینا رو؟ -

 !آره -

 !برگه رو برداشت و نگاه کرد.اميدوار بودم غلط نداشته باشم چون دوباره گير ميداد

 :با اخم نگاهی به برگه انداخت و گفت

 !خوبه -

 :وسایلمو جمع کردمو گفتم

 !خوب دیگه با اجازه من برم -
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.اي بميري اي کاش به جاي دمپایی یه آجر فکر کردم مخالفت ميکنه ولی چيزي نگفت

ميزدم تو سرت تا مغزت از دهنت بزنه بيرون.بی ادب! هروقت از یه جایی پره سر من 

 !مادر مرده خالی ميکنه

پالتومو تنم کردمو رفتم پایين.بعد اینکه از مادر پدرش خداحافظی کردم سوار ماشين 

 .شدمو راه افتادم سمت خونه

*** 

 :هایی که از اون باال خيلی کوچيک به نظر ميرسيد و آروم پرسيدم زل زدم به خونه

 نميخواي بگی چيکارم داري؟ -

 :چشماي قهوه اي رنگشو دوخت بهم و گفت

 تو منو چقدر ميشناسی؟ به نظرت آدم قابل اطمينانی هستم؟ -

 :چشمامو ریز کردمو گفتم

 چطور؟ -

 جواب مثبت ميده یا منفی؟ فرزاد:به نظرت اگه از یه دختر خواستگاري کنم بهم

 یعنی چی؟ حالش خوب بود؟ واسه چی این سواال رو از من ميپرسه؟

خوب...از نظر من نکات مثبت زیادي داري.فکر کنم کمتر دختري باشه که از تو  -

 !خوشش نياد

خالی نبستم! واقعنم همينجوري بود.ميدیدم که تو دانشگاهم چشم خيليا دنبالشه 

 !شم و گوشش نميجنبيد.از این اخالقش خوشم ميومدولی خوب اون زیاد چ

 :بی مقدمه گفت

 اگه من ازت خواستگاري کنم چه جوابی بهم ميدي؟ -
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 :چشمام گرد شد و دهنم باز موند.با گيجی گفتم

 !هان؟ -

فرزاد:ببين من سی و یک سالمه.حدودا دو سه ماه دیگه ميرم تو سی و دو و تا این 

 ........ه ي گمشدمه پيدا نکردم تا اینکهسن اون کسی و که حس کنم نيم

 :سرشو انداخت پایين و گفت

 !تو رو دیدم -

 .با مغزي که رو دور هنگ بود سرجام خشک شده بودم و داشتم نگاهش ميکردم

فرزاد:به نظرم تو اون دختري هستی که بتونم به عنوان شریک زندگيم روش حساب 

 !هم من تو رو کنم.حس ميکنم هم تو ميتونی منو خوشبخت کنی

 :بازم هيچی نتونستم بگم.انگار سکوتم واسش عادي بود چون باز ادامه داد

نميگم عاشقت شدم ولی ازت شخصيتت خوشم مياد.چند وقتی هست که حس  -

 !ميکنم دلبستت شدم

 :آب دهنمو قورت دادم و خواستم چيزي بگم که نذاشت و گفت

 !جله اي ندارمميخوام اول خوب فکر کنی بعد جواب بدي.من ع -

 :با صداي لرزونی گفتم

 .آخه اصال به فکر کردن احتياجی نيست.من....من نميتونم بهت جواب مثبت بدم -

 :اخمی کرد و گفت

 واسه چی؟ -

 .قلبم محکم تو سينه ميزد.یه جوري شده بودم و نميدونستم چی بهش بگم
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 !باهاش کنار بياد اوووم....چجوري بگم؟ ببين من یه مشکلی دارم که کسی نميتونه -

 !فرزاد:اول بگو اون مشکل چيه اونوقت منم که باید بگم ميتونم باهاش کنار بيام یا نه

 :مستاصل نگاهی بهش انداختم و گفتم

 !متأسفم...نميشه -

 فرزاد:چرا نباید بشه؟

 :با استرس انگشتامو تو هم قالب کردمو گفتم

 !نه که نشه...من نميتونم بگم -

 :یک شد و آروم گفتچند قدم بهم نزد

 !واسه چی ترسيدي؟ بهم بگو شاید تونستم کمکت کنم -

 :نميدونم چرا ولی اشک تو چشمام جمع شد.گفتم

 !فرزاد بهتره یکی دیگه رو به عنوان شریک زندگيت انتخاب کنی -

 فرزاد:چرا؟

ت  ج ا چرا و زهرمار! ال اله ا.... آخه چی بگم؟ مگه مشکالت من یکی دوتائه؟ بگم بهم 

کردن؟ بگم من پدر مادر درست حسابی ندارم و فکر نميکنم خانوادت با این  و .ز

موضوع کنار بيان؟ بگم هنوز یکی دیگه رو دوست دارم؟ درسته عشقم به آرین اون 

 !گرماي اوليه رو نداره ولی نميتونم اینو انکار کنم که هنوزم دوستش دارم

 :انگشت شست و اشارمو کشيدم رو چشمام و با بغض گفتم

 !نپرس -

 !فرزاد:خوب من حقمه بدونم به چه دليل داري بهم جواب رد ميدي
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 !به هزار و یک دليل.تو رو خدا بيخيال شو بيا برگردیم -

 :مثل بچه هاي تخس سرشو انداخت باال و گفت

 !تا نفهمم جایی نميریم -

 !گهاي بابا! فرزاد اذیت نکن تو خواستگاري کردي منم جوابمو دادم بيا بریم دی -

 :دستاشو گذاشت تو جيب پالتوشو گفت

معموال بعد از هر جواب ردي دليلشو ميپرسن.حاال من پرسيدم و تا جواب نگيرم  -

 !نميریم

شيطونه ميگه بزن لهش کنا! ولی خوب شيطونه گه ميخوره من چجوري ميتونم این 

 نره غولو لهش کنم؟

 :چاره اي نبود.چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

 !کس دیگه اي در ميونهپاي  -

 :پوزخندي زد و گفت

 .تو که گفتی مشکل داري -

 این مشکل نيست؟ -

 :اَبروهاشو انداخت باال و گفت

نوچ! یه چيز دیگست! اینو ميشه حلش کرد.اون مشکل اصلی که بهمت ریخته رو  -

 !بگو

 :با حرص رفتم سمتش و یه دونه کوبيدم تو سينش.با غيظ غریدم
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هم طالق گرفتن.چون مادرم یه خيانتکار بود.حاالم جفتشون ولم  پدر مادر من از -

 کردن رفتن پی خوشياشون.این دليل قانع کننده نيست؟

 :با خونسردي گفت

 !خودم اینا رو ميدونستم.من ميخوام با تو ازدواج کنم نه پدر مادرت -

 :دیگه نتونستم جيغمو کنترل کنم.گوشاشو گرفت و با خنده گفت

 يکنی؟چرا همچين م -

 !اصال خودم ميرم -

 :برگشتم برم که بازومو گرفت و گفت

 !کجا؟ یه دليل بيار که بتونم قيدتو بزنم.اینا منو قانع نکرد جوجو -

 !خودت خواستی

 داد زدم:آقا جون من دختر نيستم! قانع شدي یا یه جور دیگه قانعت کنم؟

 :تاپام انداخت و گفتتيکه آخرو با حالت تهدید آميزي گفتم.با تمسخر نگاهی به سر

 ميشه بگی اگه دختر نيستی پس چی هستی؟ نکنه دو جنسه اي؟ -

 این واقعا خنگ بود یا خودشو زده بود به اون راه؟

 :جلوش وایسادمو گفتم

 !منظور من یه چيز دیگست.باکره نيستم جناب -

نميدونم با چه رویی وایسادم جلوشو همچين چيزي گفتم ولی اون لحظه به شدت 

 :انی بودم.مات و مبهوت زل زد تو چشمامو ساکت شد.پوزخندي زدمو گفتمعصب

 !فکر کنم قانع شدي -
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هيچی نگفت.رومو برگردوندمو ازش دور شدم.دنبالم نيومد.ميدونستم...کی ميتونه 

 :همچين چيزیو قبول کنه که این دوميش باشه؟ سرمو بلند کردمو رو به آسمون گفتم

 خه اینم شد زندگی؟دمت گرم اوستا کریم! دِ آ -

***  

با صداي زنگ گوشيم برخالف ميل درونيم چشمامو باز کردم.خونه تو تاریکی مطلق 

فرو رفته بود.از جام بلند شدمو شروع کردم گشتن دنبال گوشی.باالخره از زیر یکی 

 :از کوسن ها پيداش کردم و جواب دادم

 الو؟ -

 .فرزاد:سالم

 :دستی تو موهام کشيدم و گفتم

 .مسال -

 فرزاد:خوبی؟

 !بد نيستم -

 !زر اضافی! داغونم در حد الليگا

فرزاد:راستش....زنگ زده بودم بابت رفتار امروزم معذرت خواهی کنم.اعصابم بخاطر 

 .یه مسئله اي خورد بود

 که سر من خاليش کردین نه؟ -

 فرزاد:اول ميتونم یه خواهشی ازت کنم؟

 !بفرما -
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 نميکنم دختر خجالتی باشی! درسته؟فرزاد:لطفا منو جمع نبند.فکر 

 .اَبروهام پرید باال

 !درسته -

 !فرزاد:پس باهام راحت باش

 :بيخيال گفتم

 !اوکی.هرجور مایلی -

 !فرزاد:خوب ميخواستم یه چيزي بگم

 .بگو -

 .فرزاد:خواستم فردا شب شام دعوتت کنم

 به چه مناسبت؟ -

 .فرزاد:ميخوام از دلت دربيارم

 :خندیدم و گفتم

 !چيزي تو دل من نيست که بخواي دربياري آقا فرزاد -

 .فرزاد:ميدونم کينه اي نيستی ولی ميخوام یه شب بریم بيرون

 !ما که با هم نسبتی نداریم بخوایم بریم بيرون -

 :کالفه گفت

 .چه داشته باشيم چه نداشته باشيم شما فردا شب با من مياي -

 .......ببين -
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 !ميام دنبالت.فعال فرزاد:من نميبينم ساعت هشت

 .آخه نميشه -

 فرزاد:چرا نميشه؟

 مونده بودم چی بگم.آخه من چرا باید با تو بيام بيرون؟ چه معنی ميده؟

 :دوباره حرف خودشو زد

 !من فردا شب مياما.به نفعته آماده باشی.خداحافظ -

تو بدون اینکه به من اجازه ي مخالفت بده قطع کرد.اَه تو روح عمت صلوات.آخه من 

 این هير و ویر کجا پاشم با تو بيام؟

 !اِي خدا صبر بده من از دست این بنده هات

*** 

هنوزم تردید داشتم ولی چاره اي نبود.داشت ميومد دیگه بيشتر از این نميتونستم 

مخالفت کنم.تو آیينه یه نگاه به تيپم انداختم.یه جين مشکی با مانتوي شيري رنگ 

داشت روش یه بافت مشکی تنم کردم.یه شال مشکيم  که توش نقش و نگاراي طالیی

انداخته بودم سرم.آرایشمم فقط ریمل و رژ بود همين.کيف و کفش مشکيمم برداشتم 

 .و منتظر شدم تا شازده بيان

یکی دو دقيقه از آماده شدنم ميگذشت که ميس انداخت.کفشامو پام کردمو رفتم 

لبخند بزنم هرچند مصنوعی بودنش پایين.تو ماشينش منتظر نشسته بود.سعی کردم 

 .تو ذوق ميزد

سوار شدم و سالم دادم.با لبخند جوابمو داد و راه افتاد.زیرچشمی یه نگاه به لباساش 

انداختم.جين مشکی با پليور طوسی و پالتوي مشکی.موهاشم زده باال.از تيپ و 

 .هيکلش خوشم ميومد
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 :نيم نگاهی بهم انداخت و گفت

 !ر نميايزیاد سرحال به نظ -

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 .کسالت دارم -

 :یه اَبروشو انداخت باال و گفت

 فکر ميکنم از لحاظ روحی کسالت داشته باشی نه؟ -

 :مشکوک نگاهش کردم و زیر لب گفتم

 !شاید -

فهميد عالقه اي به این موضوع ندارم.دیگه چيزي نگفت تا موقعی که رسيدیم.یه 

ل که وسطش یه حوض داشت و دورتادورش تخت چيده شده رستوران سنتی خوشگ

 .بود.رو یکی از تختاي نسبتا کوچيکش نشستيم

 .فرزاد:اميدوارم اینجا مورد پسندت باشه

 :با رضایت سري تکون دادمو گفتم

 !هست.از رستوراناي سنتی بيشتر خوشم مياد -

 !فرزاد:خوبه

دم و فرزاد شيشليک با همه ي گارسون اومد تا سفارشا رو بگيره.من جوجه سفارش دا

مخلفات.بعد از رفتن گارسون دست به سينه به پشتی تکيه داد و زل زد به من.منتظر 

 .شدم تا نگاهشو برداره ولی از رو نميرفت

 سرمو تکون دادم که یعنی چيه؟
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 :لبخند به لب گفت

 .ازت خوشم مياد -

 :متعجب نگاهش کردم.همونجوري گفت

 !تی با وجود مشکالتی که داريدختر ضعيفی نيستی...ح -

 تو چی از مشکالت من ميدونی؟ -

 :خونسرد گفت

چيز زیادي نميدونم ولی فکر کنم اونقدري هست که یه دختر به سن تو رو از پا  -

 دربياره! نيست؟

 :با پوزخند گفتم

 !شاید...ولی من دیگه پوست کلفت شدم -

 !مال ميرسونهفرزاد:باالخره همين مشکالته که آدمو به معرفت و ک

 !نه بابا؟! زیر دیپلم حرف بزن ماام بفهميم

 !بيرون رفتن با یه استاد دانشگاه این دردسرا رو داره دیگه -

 فرزاد:کدوم دردسر؟

 !همين که بلد نيستم از این جمالت قلنبه سلنبه بگم -

خندید و چيزي نگفت.چند لحظه اي سکوت بود تا اینکه غذاهامونو آوردن.شروع 

ه خوردن و همين حين حرفم ميزدیم.نميدونم چرا ولی رفتارش ضد و نقيض کردیم ب

بود.یه موقعی خوب و مهربون بود یه موقعی عصبانی و طلبکار! دليل این رفتارا رو 

 !نميدونستم ولی اینو ميدونستم که یه جورایی سعی داره بهم نزدیک شه
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نستم یه کم روحيه اون شب خوب بود.بعد از اون همه حقایق تلخی که فاش شد تو

 !بگيرم! به نظرم فرزاد ميتونست دوست خوبی باشه.یه دوست معمولی

*** 

دو ماه از اون شبی که با فرزاد رفتم بيرون ميگذره.از اون موقع تا حاال نه یلدا رو 

دیدم نه آرین.دلم واسه آرین خيلی تنگ شده بود ولی اون هيچ حرکتی واسه دیدن 

رم اون منو دوست داشته باشه.فرضم دوست داشته من نميکرد.من هنوزم شک دا

 باشه مگه از این یخچال بخاري بلند ميشه؟

تو این دو ماه رابطه ي من با فرزاد خيلی خوب شده.هم با خودش صميمی شدم هم 

خانوادش.آدماي خوبين! االنم اومده بودم خونشون تا واسه امتحان فردام فرزاد کمکم 

انوشته ما هروقت امتحان داریم من رو سر فرزاد خراب کنه.کال بر اساس یه قانون ن

 ..............ميشم تا باهام کار کنه.ولی

سگ شده بود شدید! همش ازم ایراد ميگرفت و بی دليل ميپرید بهم! ایرادایی که 

کالس اول ابتدایی معلما از شاگرداشون ميگيرن.چرا خودکارو اینجوري گرفتی؟ چرا 

ین شکلی مينویسی؟ چرا اینو بلد نيستی مگه درس نميخونی دستت این مدليه؟ چرا ا

 .و...... اووووف! کفرم داشت درميومد

االن گوشيش زنگ خورده بود و از اتاق رفته بود بيرون.متفکر زل زده بودم به جزومو 

 .داشتم به فرزاد فکر ميکردم یه چيزي خورد تو سرم

 !هــــــــين -

رگشتم ببينم کی اینکارو کرده که چشمم خورد به با تعجب دستمو گذاشتم رو سرمو ب

 .فرناز

 :لبخند شيطونی زد و گفت
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هوي داري با داداشم چی کار ميکنی تو اتاق؟ دوتا دختر پسر نامحرم شيطان  -

رجيمم که خوراکش همين چيزاست! یه وقت اعمال خاک بر سري واقع نشه بدبخت 

 !شيم؟

تم و محکم پرت کردم طرفش.سریع از جلو لنگه دمپایی رو که زده بود تو سرم برداش

 !در رفت کنار که مصادف شد با اومدن فرزاد و......دمپایی مستقيم خورد تو دماغش

 .ابوالفضل! اوه اوه! دستشو گذاشته بود رو بينيشو با عصبانيت به من نگاه ميکرد

 :با تته پته گفتم

 فرناز.واقعا ببخشيد طوري شد؟اِ...چيزه...بخدا من نميخواستم....من خواستم بزنم به  -

 :یه کوچولو خون اومده بود.دستمال و گذاشت رو بينيشو بی توجه به حرفاي من گفت

 حل کردي تمرینا رو؟ -

 !آره -

 !برگه رو برداشت و نگاه کرد.اميدوار بودم غلط نداشته باشم چون دوباره گير ميداد

 :با اخم نگاهی به برگه انداخت و گفت

 !خوبه -

 :و جمع کردمو گفتموسایلم

 !خوب دیگه با اجازه من برم -

فکر کردم مخالفت ميکنه ولی چيزي نگفت.اي بميري اي کاش به جاي دمپایی یه آجر 

ميزدم تو سرت تا مغزت از دهنت بزنه بيرون.بی ادب! هروقت از یه جایی پره سر من 

 !مادر مرده خالی ميکنه
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ز مادر پدرش خداحافظی کردم سوار ماشين پالتومو تنم کردمو رفتم پایين.بعد اینکه ا

 .شدمو راه افتادم سمت خونه

*** 

 :زل زدم به خونه هایی که از اون باال خيلی کوچيک به نظر ميرسيد و آروم پرسيدم

 نميخواي بگی چيکارم داري؟ -

 :چشماي قهوه اي رنگشو دوخت بهم و گفت

 تم؟تو منو چقدر ميشناسی؟ به نظرت آدم قابل اطمينانی هس -

 :چشمامو ریز کردمو گفتم

 چطور؟ -

 فرزاد:به نظرت اگه از یه دختر خواستگاري کنم بهم جواب مثبت ميده یا منفی؟

 یعنی چی؟ حالش خوب بود؟ واسه چی این سواال رو از من ميپرسه؟

خوب...از نظر من نکات مثبت زیادي داري.فکر کنم کمتر دختري باشه که از تو  -

 !خوشش نياد

م! واقعنم همينجوري بود.ميدیدم که تو دانشگاهم چشم خيليا دنبالشه خالی نبست

 !ولی خوب اون زیاد چشم و گوشش نميجنبيد.از این اخالقش خوشم ميومد

 :بی مقدمه گفت

 اگه من ازت خواستگاري کنم چه جوابی بهم ميدي؟ -

 :چشمام گرد شد و دهنم باز موند.با گيجی گفتم

 !هان؟ -
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یک سالمه.حدودا دو سه ماه دیگه ميرم تو سی و دو و تا این فرزاد:ببين من سی و 

 ........سن اون کسی و که حس کنم نيمه ي گمشدمه پيدا نکردم تا اینکه

 :سرشو انداخت پایين و گفت

 !تو رو دیدم -

 .با مغزي که رو دور هنگ بود سرجام خشک شده بودم و داشتم نگاهش ميکردم

ی که بتونم به عنوان شریک زندگيم روش حساب فرزاد:به نظرم تو اون دختري هست

 !کنم.حس ميکنم هم تو ميتونی منو خوشبخت کنی هم من تو رو

 :بازم هيچی نتونستم بگم.انگار سکوتم واسش عادي بود چون باز ادامه داد

نميگم عاشقت شدم ولی ازت شخصيتت خوشم مياد.چند وقتی هست که حس  -

 !ميکنم دلبستت شدم

 :دادم و خواستم چيزي بگم که نذاشت و گفتآب دهنمو قورت 

 !ميخوام اول خوب فکر کنی بعد جواب بدي.من عجله اي ندارم -

 :با صداي لرزونی گفتم

 .آخه اصال به فکر کردن احتياجی نيست.من....من نميتونم بهت جواب مثبت بدم -

 :اخمی کرد و گفت

 واسه چی؟ -

 .نميدونستم چی بهش بگم قلبم محکم تو سينه ميزد.یه جوري شده بودم و

 !اوووم....چجوري بگم؟ ببين من یه مشکلی دارم که کسی نميتونه باهاش کنار بياد -

 !فرزاد:اول بگو اون مشکل چيه اونوقت منم که باید بگم ميتونم باهاش کنار بيام یا نه
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 :مستاصل نگاهی بهش انداختم و گفتم

 !متأسفم...نميشه -

 فرزاد:چرا نباید بشه؟

 :ترس انگشتامو تو هم قالب کردمو گفتمبا اس

 !نه که نشه...من نميتونم بگم -

 :چند قدم بهم نزدیک شد و آروم گفت

 !واسه چی ترسيدي؟ بهم بگو شاید تونستم کمکت کنم -

 :نميدونم چرا ولی اشک تو چشمام جمع شد.گفتم

 !فرزاد بهتره یکی دیگه رو به عنوان شریک زندگيت انتخاب کنی -

 ا؟فرزاد:چر

ت  ج ا چرا و زهرمار! ال اله ا.... آخه چی بگم؟ مگه مشکالت من یکی دوتائه؟ بگم بهم 

کردن؟ بگم من پدر مادر درست حسابی ندارم و فکر نميکنم خانوادت با این  و .ز

موضوع کنار بيان؟ بگم هنوز یکی دیگه رو دوست دارم؟ درسته عشقم به آرین اون 

 !نو انکار کنم که هنوزم دوستش دارمگرماي اوليه رو نداره ولی نميتونم ای

 :انگشت شست و اشارمو کشيدم رو چشمام و با بغض گفتم

 !نپرس -

 !فرزاد:خوب من حقمه بدونم به چه دليل داري بهم جواب رد ميدي

 !به هزار و یک دليل.تو رو خدا بيخيال شو بيا برگردیم -

 :مثل بچه هاي تخس سرشو انداخت باال و گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

311 

 

 !ی نميریمتا نفهمم جای -

 !اي بابا! فرزاد اذیت نکن تو خواستگاري کردي منم جوابمو دادم بيا بریم دیگه -

 :دستاشو گذاشت تو جيب پالتوشو گفت

معموال بعد از هر جواب ردي دليلشو ميپرسن.حاال من پرسيدم و تا جواب نگيرم  -

 !نميریم

ي ميتونم این شيطونه ميگه بزن لهش کنا! ولی خوب شيطونه گه ميخوره من چجور

 نره غولو لهش کنم؟

 :چاره اي نبود.چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

 !پاي کس دیگه اي در ميونه -

 :پوزخندي زد و گفت

 .تو که گفتی مشکل داري -

 این مشکل نيست؟ -

 :اَبروهاشو انداخت باال و گفت

رو  نوچ! یه چيز دیگست! اینو ميشه حلش کرد.اون مشکل اصلی که بهمت ریخته -

 !بگو

 :با حرص رفتم سمتش و یه دونه کوبيدم تو سينش.با غيظ غریدم

پدر مادر من از هم طالق گرفتن.چون مادرم یه خيانتکار بود.حاالم جفتشون ولم  -

 کردن رفتن پی خوشياشون.این دليل قانع کننده نيست؟

 :با خونسردي گفت



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

312 

 

 !پدر مادرت خودم اینا رو ميدونستم.من ميخوام با تو ازدواج کنم نه -

 :دیگه نتونستم جيغمو کنترل کنم.گوشاشو گرفت و با خنده گفت

 چرا همچين ميکنی؟ -

 !اصال خودم ميرم -

 :برگشتم برم که بازومو گرفت و گفت

 !کجا؟ یه دليل بيار که بتونم قيدتو بزنم.اینا منو قانع نکرد جوجو -

 !خودت خواستی

 یا یه جور دیگه قانعت کنم؟داد زدم:آقا جون من دختر نيستم! قانع شدي 

 :تيکه آخرو با حالت تهدید آميزي گفتم.با تمسخر نگاهی به سرتاپام انداخت و گفت

 ميشه بگی اگه دختر نيستی پس چی هستی؟ نکنه دو جنسه اي؟ -

 این واقعا خنگ بود یا خودشو زده بود به اون راه؟

 :جلوش وایسادمو گفتم

 !تم جنابمنظور من یه چيز دیگست.باکره نيس -

نميدونم با چه رویی وایسادم جلوشو همچين چيزي گفتم ولی اون لحظه به شدت 

 :عصبانی بودم.مات و مبهوت زل زد تو چشمامو ساکت شد.پوزخندي زدمو گفتم

 !فکر کنم قانع شدي -

هيچی نگفت.رومو برگردوندمو ازش دور شدم.دنبالم نيومد.ميدونستم...کی ميتونه 

 :ه که این دوميش باشه؟ سرمو بلند کردمو رو به آسمون گفتمهمچين چيزیو قبول کن

 دمت گرم اوستا کریم! دِ آخه اینم شد زندگی؟ -
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** 

همونطور که زیر لب آواز ميخوندم داشتم الزانيا درست ميکردم.چندوقتی ميشد 

دستپختم خوب شده بود البته به لطف مجردي زندگی کردن.یه چيزي که منو 

د که همسایه ها کاري به هم نداشتن.یعنی اصال همدیگه رو خوشحال ميکرد این بو

 !نميشناختن و این براي من که تنها زندگی ميکردم خيلی خوب بود

همين که الزانيا رو گذاشتم تو فر گوشيم زنگ خورد.با دیدن اسم آرین رو صفحه 

 :ذوق کردمو لبخند گل و گشادي نشست رو لبم.صدامو صاف کردمو جواب دادم

 بله؟ -

 .آرین:سالم

 .صداش خيلی خونسرد و بی تفاوت به نظر ميرسيد

 .سالم -

 :بدون هيچ حرف دیگه اي بی مقدمه گفت

 !باید ببينمت -

 :متعجب گفتم

 اتفاقی افتاده؟ -

 !آرین:اتفاق که نه...ولی یه سري حرفا هست که باید بهت بزنم

 القه کنه؟واي خدایا...منو این همه خوشبختی محاله.یعنی ميخواد ابراز ع

 :سعی کردم صداي منم خونسرد به نظر برسه

 اوکی.کجا؟ -
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 !آرین:فردا پارک.....ساعت شيش منتظرتم

 !باشه.خداحافظ -

 .آرین:خداحافظ

همين که قطع کردم شروع کردم به باال و پایين پریدن و جيغ کشيدن.واي مطمئنم 

نی تموم شد؟ یعنی ميخواد همه چيو بگه.وگرنه ما که باهم کاري نداشتيم.خدایا یع

ميشه آرین خواستگاري کنه؟ واي خداجون اگه اینجوري بشه تا آخر عمرم نوکریتو 

 !ميکنم

از دیروز که به فرزاد گفتم دختر نيستم دیگه خبري ازش نشد.حاال فکر نکنه از اون 

 .دخترام؟ اي کاش بهش ميگفتم قضيه چيه! ميترسم بد قضاوت کنه

 !بحاال اونو بيخيال آرین و بچس

اون شب حسابی ذوق کردم و واسه خودم رویا بافتم! بعد از پنج سال اولين بار بود که 

 !انقدر به هيجان درميومدم

*** 

چشم چرخوندم تا پيداش کنم.باالخره دیدمش که روي یه نيمکت زیر درخت بی برگ 

نشسته بود و متفکر به زمين خيره شده بود.لبخندمو جمع کردم و با آرامش رفتم 

ش.وقتی رسيدم بهش سرشو آورد باال و خيره شد بهم.نگاهش هيچ حسی منتقل سمت

 !نميکرد.تهی تهی بود! اصال توقع نداشتم انقدر بی حرارت باشه

 .سالم -

سري تکون داد و آروم سالم کرد.نشستم بغلش و منتظر شدم شروع کنه ولی هيچی 

د.از این آرامشش نميگفت.فقط زل زده بود به روبروش.خيلی آروم به نظر ميرسي

 !ترسيدم! نميدونم چرا
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 نميخواي بگی چی کارم داري؟ -

نفسشو فوت کرد بيرونو دست به سينه تکيه داد به نيمکت.نگاهم نميکرد.بعد از چند 

 :لحظه مکث گفت

 !ميدونم از همه چی باخبر شدي -

چشمامو دوختم به انگشتاي دستم.قلبم محکم تو سينه ميزد.حس ميکردم بدنم 

 !هميلرز

 !آرین:ميدونم بهت گفتن یه زمانی بهت عالقه داشتم

قلبم از حرکت ایستاد.نگاهم مات شد و لرزش بدنمم قطع شد.اصال انگار مردم! یاد 

اگه بگم واسه چند ثانيه مردم باور ميکنی؟ اگه بگم تا چند "حرف یلدا افتادم که گفت

 "لحظه قلبم نزد باور ميکنی؟

ن عالقه اي نداره؟ یعنی من الکی خوشحال شدم و ذوق یه زمانی؟ یعنی چی؟ یعنی اال

 کردم؟

آرین:گفتم بياي اینجا تا بهت بگم برخالف گفته ي دیگران من چيزي از عالقم باقی 

نمونده.هرچی بود واسه گذشته بود.خوب به هرحال اون موقع بچه تر بودم.سنی 

 !عشق نداشتم فقط بيست و دو سه سالم بود.بيشتر یه حس زودگذر بود تا

بغضم ایندفعه سنگين تر از بغضاي دیگم بود.با بدبختی خودمو کنترل کردم تا اشکاي 

زندونی شده ي چشمام فرو نریزن.تا ناراحتيمو بروز ندم.حرفاش به شدت کوبنده و 

 "!بيرحم"لحنش سرد و تلخ بود! اولين واژه اي که به ذهنم اومد این بود

حس کردم اون نيمچه احساسم از بين رفت آرین:همون موقع که اون عکسا رو دیدم 

و نابود شد! حاال کاري ندارم به این که اون رابطه به ميل خودت بوده یا نه...فقط 

 .ميخوام بگم با دیدن اون عکسا سرد شدم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

316 

 

 :سرشو چرخوند سمتمو ادامه داد

گفتم بياي اینجا که حقيقتو بهت بگم تا خيالبافی نکنيو منتظر حرکتی از جانب من  -

نباشی.متأسفم که انقدر رک حرف ميزنم ولی مجبورم.کار اون شبمم به حساب عشق 

و عالقه نذار.راستش مست بودم و یه لحظه نفهميدم چی کار کردم.بابتشم معذرت 

 !ميخوام.غير این کاري از دستم برنمياد

هنوز نگاهم گير کرده بود رو انگشتام.جرأت نميکردم بهش نگاه کنم.ميترسيدم بغضم 

 ......کنه وبش

آرین:راستی شنيدم فرزاد ازت خواستگاري کرده! ميشناسمش...پسر خوبيه.مطمئن 

 !باش ميتونه یه زندگی آرومو بی دغدغه برات بسازه

نميدونم براي بار چندم ولی بازم شکستم.بازم نابود شدم ولی بازم مثل هميشه صدام 

 :درنيومد.از جاش بلند شد و گفت

 !يکنم دخترعموبرات آرزوي مؤفقيت م -

 :با باقی مونده ي توان و قدرتم که خيلی ناچيز بود سرمو بلند کردم و گفتم

 !منم همينطور -

 :با لبخند گفت

 !اگه ماشين نيوردي برسونمت -

 :از جام بلند شدمو آهسته گفتم

 !نه آوردم.فعال خداحافظ -

 :سرشو با همون لبخندي که جيگرمو آتيش ميزد تکون داد و گفت

 !نگهدارخدا -
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پشتمو بهش کردم و با شونه هاي خميده راه افتادم سمت خيابون.از این پارک متنفر 

شده بودم! حرفاش تو گوشم زنگ ميزد.لعنت بهت آرین که هميشه مایه 

 .عذابمی.لعنت بهت که هميشه ناراحتم ميکنی

همين که سوار ماشين شدم بغضم شکست.اشکام پشت سر هم سر ميخورد رو 

ت زدم و راه افتادم سمت خونه.دلم ميخواست ميرفتم پيش یکيو درد و گونم.استار

دل ميکردم ولی کی؟ جز یلدا و ماهان پيش کس دیگه اي درد و دل نميکردم.ولی 

 !یکيشون که شده بود دشمنم اون یکيم که ازدواج کرده بود و وقتی واسه من نداشت

حساس خوشبختی کنم؟ پس پيش کی برم دردمو بگم خدا؟ ميشه یه روز برسه من ا

یه روز که جبران روزاي بدم باشه؟ پس من کی ميتونم از ته دلم احساس خوشحالی 

 !کنم؟ کی ميتونم از این فالکت بيرون بيام؟ تف به این روزگار

ماشينو تو پارکينگ پارک کردم و پياده شدم.خواستم برم سمت آسانسور که صداي 

 :آرشام متوقفم کرد

 نيکی؟ -

تنگ شده بود هم از دستش ناراحت و دلگير بودم.آروم برگشتم  هم دلم براش

 !سمتشو نگاهش کردم.بدون حرفی

 :اومد سمتمو با نگرانی گفت

 گریه کردي؟ چی شده؟ -

پوزخندي زدمو بازم چيزي نگفتم.بدون توجه بهش رفتم سمت آسانسور.اونم دنبالم 

 .اومد و سوار شد

 واسه چی اومدي؟ -

 :لبخند تلخی زد و گفت
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 !دلم واست تنگ شده بود -

 :با خشم و عصبانيت خيره شدم تو چشماش و گفتم

 !دلم ميخواد بزنم لهـــــــــــــت کنم -

 .لهت کنمو اونقدر غليظ گفتم که یه لحظه حس کردم خندش گرفت

 !آرشام:گردن ما از مو باریک تره

ست بياد تو که با توقف آسانسور پياده شدیم.کليد و انداختم و در و باز کردم.خوا

 :جلوش وایسادمو گفتم

 کجا؟ -

 :چشماش گرد شد.دلخور گفت

 !یعنی نميخواي راهم بدي؟ -

ميخواستم ولی دلم نميومد.من عرضه بدجنس بازي نداشتم پس همون بهتر از این 

 !مسخره بازیا درنميوردم

از جلوي در کنار رفتم و کفشاي خودمو درآوردم.اونم پشت سرم اومد تو.مستقيم 

فتم تو اتاقو لباسامو عوض کردم.سردرد گرفته بودم.رفتم تو آشپزخونه و یه قرص ر

 .مسکن انداختم باال

 آرشام:مطمئنی حالت خوبه؟

 :سرمو تکون دادمو نشستم رو صندلی بغل دستم.اونم نشست رو صندلی و گفت

 ازم ناراحتی؟ -

 :خودش جوابو ميدونست پس سکوت کردم.کالفه پوفی کرد و گفت
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 ........داري.من باید همه چيزو ميگفتم ولیحق  -

 !چشماي اشک آلودش و دوخت بهم.دلم ریخت

آرشام:به خدا خواستم نشد! جاي من نبودي.من تو رو بيشتر از یلدا دوست نداشته 

 !باشم کمترم دوست ندارم.بين شما دوتا گير کرده بودم.نميدونستم باید چی کار کنم

 :ک کرد و با بغض گفتاشکيو که چکيده بود رو گونش پا

با خودم درگير بودم ولی بازم گفتم حق تو این نيست.نباید اینجوري بهت تهمت  -

بزنن و اذیتت کنن.تصميم گرفتم بگم کار یلدا بوده ولی نذاشت.نميدونی وقتی 

خواهرت جلوت زانو بزنه و التماست کنه چه حال بدي بهت دست ميده.باز گفتم ولش 

عذاب وجدان ولم نميکرد.تا اینکه دایی ماهان همه چيزو کن ولی منم مثل یلدا 

 ........فهميد و

 .تو موهاش چنگ محکمی زد.من جاي اون دردم گرفت

 آرشام:بقيشم که ميدونی! منو ميبخشی نيکی؟

انقدر مظلومانه گفت که اشک منم دراومد.نميتونستم نبخشم.شاید اگه منم جاي اون 

 :سر تکون دادمو گفتم بودم هيچوقت حرفی نميزدم.با گریه

 !آره -

اون لحظه بدترین حس دنيا رو داشتم.حالم خيلی بد بود.آرشام بغلم کرد و دوتایی یه 

ساعت هق هق کردیم.اونم دلش خيلی پر بود.هرثانيه اي که ميگذشت سبک تر 

ميشدم.انقدر گریه کردم تا چشمه ي اشکم خشکيد و فکم درد گرفت.از آرشام جدا 

 .اشکامو پاک کردم.آرشام وسط گریه شروع کرد به خندیدن شدم و با آستين

 واسه چی ميخندي؟ -
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 !آرشام:خيلی زشت شدي

رفتم تو آیينه به خودم نگاه کردم.خندم گرفت! حق با آرشام بود.چشمام پف کرده و 

سرخ شده بود.دماغمم باد کرده بود.موهامم بهم ریخته بود! خودم با دیدن قيافم 

 !وحشت کردم

دستشویی صورتم و شستم و اومدم بيرون.سردردم بدتر شده بود.رو به  رفتم تو

 :آرشام گفتم

 آرشام یه نيمرو ميزنی بخوریم؟ -

 :چشمکی زد و گفت

 !البته -

** 

با حرص داشتم جزومو خط خطی ميکردم.حتی نگاهمم نميکرد.به درک! حاال انگار من 

دونم چرا این بی محلی کشته مردشم.صداي جذاب و رساش عين مته رو مخم بود.نمي

 !بدجور داشت برام گرون تموم ميشد

عين یه ببر زخمی زل زدم به صورتش و تو دلم واسش خط و نشون کشيدم.براي 

اولين بار تو امروز نگاهش چرخيد رو صورتم.فکر کنم عين لبو شده بودم از خشم 

ي بچه ها چون یه لحظه لبخند اومد رو صورتش.و همون لبخند کافی بود تا سر همه 

 !بچرخه سمتم

چرا اینجوري کرد؟ این لبخند ژکوند یعنی چی؟ زیر نگاه بچه ها داشتم آب ميشدم 

 !چون لبخندش خيلی معنی دار بود.مثل نگاه بچه ها

شروع کردم به جویيدن لبم.فرزاد باز شروع کرد به تدریس و با اینکارش نگاه سنگين 

گی کشيدم.بعد از تموم شدن کالس بچه ها از روم برداشته شد.نفسی از سر آسود
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جزوه و کولمو برداشتم و از کالس خارج شدم.دیگه کالس نداشتم.به طرف پارکينگ 

 :رفتم و خواستم سوار ماشينم بشم که صداي فرزاد و از پشت سرم شنيدم

 خانوم صولت؟ -

 :برگشتم سمتشو گفتم

 بله؟ -

 ؟فرزاد:من امروز ماشين نيوردم.لطف ميکنيد منو برسونيد

 !با تعجب نگاهش کردم.مشکوک بود...مخصوصا با اون لبخند خيلی مسخره

 :نيشخندي زدمو گفتم

 .البته! بفرمایيد سوار شيد -

 :خودم نشستم پشت فرمون فرزادم بغلم.همين که راه افتادم بی مقدمه گفت

 !من مشکلی با مشکلت ندارم -

 :با بهت گفتم

 چی؟ -

 :شونه اي باال انداخت و گفت

 !مشکلی با باکره نبودنت ندارممن  -

 :پوزخندي زدمو ناباور گفتم

 سرت خورده به جایی نه؟ -

فرزاد:من این چند روز خيلی فکر کردم.به این نتيجه رسيدم که رهام این بال رو سرت 

 !آورده نه؟
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 :نفس عميقی کشيدم و آروم گفتم

 !آره -

 فرزاد:و تو هيچ نقشی نداشتی؟

 :کالفه و عصبی گفتم

 !نه -

 فرزاد:تو هنوز آرینو دوست داري؟

 :دهنم باز موند! متعجب تر از قبل گفتم

 تو از کجا ميدونی آرینه؟ -

 :لبخند کجی زد و گفت

 !بماند -

سکوت کردم.نميدونم چرا انقدر عصبانی بودم.آخه این از کجا ميدونست من آرینو 

 دوست دارم؟

 !فرزاد:مطمئنم وقتی با من زندگی کنی فراموشش ميکنی

 !خيلی مطمئنی -

 فرزاد:بایدم باشم.فقط اگه خواستم بيام خواستگاري باید پيش کی بيام؟

یه چيزي گير کرد تو گلوم.نفسم حبس شد! چه سوال سختی! اشک تو چشمام جمع 

 !شد.نميتونستم حرف بزنم.من همه کس داشتم و هيچکس نداشتم

 فرزاد:هی! تو داري گریه ميکنی؟
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مو برگردوندم سمت پنجره و انگشتامو کشيدم رو لعنتی! نميخواستم ببينه.سر

چشمام.فين فينی کردمو دوباره خيره شدم به روبرو.یه دفعه دستم گرم شد.با دیدن 

دست فرزاد که رو دستم بود یه جوري شدم.صداي جدیش نگاهمو از دستامون گرفت 

 :و متوجه خودش کرد

 !مطمئن باش کاري ميکنم که هيچوقت اشک تو چشات نشينه -

 !من مطمئنم خانوادت منو به عنوان عروس قبول نميکنن -

 :لبخند گرمی زد و گفت

 !مامانم خودش تو رو بهم پيشنهاد کرد -

 :اَبروهام پرید باال.گفتم

 اونوقت از وضعيت خانواده ي نداشتم خبر داره؟ -

 :سرشو تکون داد و گفت

 !کم و بيش یه چيزایی ميدونه -

 :با چشماي باریک شده گفتم

 .من بهت شک دارم -

 .سوالی نگاهم کرد

 تو چجوري ميتونی با این همه مشکل و گرفتاري کنار بياي؟ -

فرزاد:مگه تقصير توئه که پدر مادرت مسئوليت پذیر نبودن و ولت کردن؟ مگه تقصير 

توئه که بهت تعرض شده؟ مگه خودت خواستی این مشکالتو داشته باشی؟ من آدم 

 !نگران نباش منطقی و روشن فکري هستم!
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 این که یکی دیگه رو دوست دارم چی؟ -

 :کمی اخماش رفت تو هم.پرسيد

 از کی دوسش داري؟ -

 !شونزده سالگی -

 :انگشت اشارشو کشيد رو لبشو گفت

 عشقت هنوز مثل اوله یا نه؟ -

 .تصميم گرفتم حقيقتو بگم

 .خوب راستش....نه! ولی هنوز دوسش دارم -

که یه دل نه صد دل عاشقم شی و آرینم به کل فراموش فرزاد:قول ميدم کاري کنم 

 !کنی

 :از اعتماد به نفس باالش خندم گرفت.گفتم

 اگه نشدم تکليف چيه؟ -

 :سرشو تکون داد و گفت

یه مدت با هم ميمونيم تا بفهمی من حرفيو الکی نميزنم.اگه این اتفاق نيفتاد  -

 اونوقت بهت ميگم تکليف چيه؟

 :با شيطنت گفتم

 ي درخواست دوستی ميدي؟دار -

 :لبخند مرموزي زد و گفت

 !فکر کن آره -
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 :یه دفعه سرشو برگردوند سمتم و گفت

 ميشه بگی داري کجا ميري؟ -

با تعجب نگاهی به جلوم انداختم و فهميدم انقدر غرق حرف زدن باهاش شدم که 

 .همينجور داشتم دور خودم ميچرخيدم.اوه اوه آبروم رفت

 :گفتم تک سرفه اي کردمو

 ببخشيد حواسم پرت شد.کجا ميخواي بري؟ -

 !فرزاد:خونه

بی حرف رفتم سمت خونشون.ایندفعه دیگه سکوت کرد و چيزي نگفت تا موقعی که 

 :رسيدیم وقتی خواست پياده شه بهم گفت

 خوب ببينم درخواستمو قبول ميکنی یا نه؟ -

 !اوووم....باید فکر کنم استاد -

 فرزاد:تا کی؟

 د شنبست؟امروز چن -

 !فرزاد:دوشنبه

 .خوب پس تا شنبه بهت خبر ميدم -

 :سري تکون داد و گفت

 !باشه.مواظب خودت باش -

 !چشم شمام همينطور -
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بعد از اینکه خداحافظی کردیم با فکري مشغول رفتم خونه.نميدونم چرا تردید 

ام فکر داشتم! و نميدونم چرا با وجود این تردید مخالفتی باهاش نکردمو گفتم ميخو

کنم! نميخواستم به خودم دروغ بگم ازش خوشم ميومد ولی دلم گرو آرین بود.فرزاد 

 !ميتونست دلمو برگردونه؟ ميتونست دوباره عاشقم کنه؟ خدایا کمکم کن

*** 

 !فرزاد ازم خواستگاري کرد -

یهو نوشابه پرید تو گلوشو شروع کرد به سرفه کردن.نيلوفر هول و دستپاچه چند 

روم زد به پشتش که بيشتر شبيه نوازش بود.رفتم بغل ماهان و درحاليکه ضربه ي آ

 :محکم ميزدم تو کمرش رو به نيلوفر گفتم

 !اینجوري ميزنن زنعمو -

دوباره نشستم رو صندلی و خيلی عادي مشغول خوردن غذام شدم.ماهان درحاليکه 

 :هنوز سرفه ميکرد گفت

 داري شوخی ميکنی نه؟ -

 وخی دارم؟مگه من با شما ش -

حس کردم یه لحظه غم نشست رو صورتش ولی زود از بين رفت.دليل اون غمو بعدها 

 !فهميدم

 :نيلوفر با لبخند و شيطنت گفت

 حاال ببينم عروسيو افتادیم یا نه؟ -

 !نميدونم واال تا نظر بزرگترا چی باشه -

 :با گوشه ي چشم اشاره اي به ماهان کردم.اونم خيلی ریلکس گفت
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 !تر تو من نيستم مهرانهبزرگ -

 :با تندي گفتم

اون اگه بزرگتر من بود دوباره ول نميکرد بره کيش.بعد از این همه سال برگشت یه  -

کم هندي بازي درآورد دوباره روز از نو روزي از نو! با خودش نميگه من تک و تنها 

 اینجا دارم چه غلطی ميکنم؟

 !ها فهميدملبخند تلخی نشست رو لباش که دليل اونم بعد

 !ماهان:رفته با خودش کنار بياد.تو بد وضعيتيه

 :قاشق و پرت کردم تو بشقابو گفتم

بروبابا! من تو بد وضعيتيم...من تو بدوضعيتيم که نميدونم باید به فرزاد بگم پيش  -

کی بره خواستگاري....من بدبختم که کسی رو تو این خراب شده ندارم! 

 !مــــــــــن

کردن و چيزي نگفتن.تند تند نفس ميکشيدم...دوباره از اون موقع دوتاشون سکوت 

 !هایی بود که دوست داشتم یکيو خفه کنم

چند لحظه اي گذشت و هنوز صدا از کسی درنيومده بود.از لحن حرف زدنم پشيمون 

 :شده بودم.آروم گفتم

 !ببخشيد -

يخيال نيست! ماهان:مطمئنم مهران واسه مراسم خواستگاریت مياد.دیگه انقدرم ب

 ........اون فقط

 .کالفه بقيه حرفشو قطع کرد

 فقط چی؟ -
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 ماهان:هيچی ولش کن...جوابت به فرزاد مثبته؟

 :متفکر خيره شدم به ميز و گفتم

بهش گفتم ميخوام فکر کنم...یعنی اولش مخالفت کردم که گفت یه مدت با هم  -

 .......باشيم تا

ی نگاهم ميکرد.یه تاي اَبرومو دادم باال و دیگه بقيشو نگفتم.ماهان یه جور عجيب

 :گفتم

 چيه؟ -

 :خندید و گفت

 !دارم فکر ميکنم به روزي که لباس عروس بپوشی -

 .از معدود دفعاتی بود که ازش خجالت کشيدم.سرمو انداختم پایين که تقریبا قهقه زد

 !نيلوفر:چرا ميخندي ماهان؟ بچه داره از خجالت آب ميشه

 :نده گفتماهان با همون خ

تو اگه اینو ميشناختی وقتی خجالت ميکشيد از شدت تعجب مثل من ریسه  -

 !ميرفتی

بعد از اینکه شامو خوردیم با نيلوفر ظرفا رو جمع کردیم و گذاشتيم تو ماشين ظرف 

شویی.برگشتم تو هال و نشستم بغل ماهان.نيلوفرم با یه سينی چاي برگشت 

 .پيشمون

 .....ماهان:ميگم

 هوم؟ -
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 اهان:ميخواي از رهام شکایت کنی؟م

تا حاال بهش فکر نکرده بودم.اصال مگه ميتونم شکایت کنم؟ همه ميفهمن آبرومون 

 .ميره

 :پوزخندي زدمو گفتم

بخوامم نميتونم.از طرف دیگه ام شک دارم االن ایران باشه.احتمال زیاد باز جيم  -

 !زده

 ماهان:این قضيه رو به فرزاد گفتی؟

 :مو سرمو به نشانه ي مثبت تکون دادم.با تعجب گفتلبمو گاز گرفت

 واقعا؟ -

 !آره...ولی خودش گفت مشکلی با این مسئله نداره -

 ماهان:مگه ميشه؟

 :چپ چپ نگاهش کردمو گفتم

 !فعال که شده -

 !ماهان:فکر کنم یه عروسی دیگه ام در پيشه

 :متعجب گفتم

 عروسی کی؟ -

 !ماهان:خواهر زن جان

 :اي تحليل رفته اي گفتموا رفتم! با صد

 واقعا؟ -
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 نيلوفر:چرا این شکلی شدي؟

 با کی؟ -

 !ماهان:آشناست

 :با ذوق گفتم

 آرشام؟ -

 ماهان:ميدونستی؟

 :خوشحال گفتم

 !مگه ميشه ندونم؟ اصل کاري منم -

 !نيلوفر:واسه آبجيم خواهر شوهر بازي درنياریا

 اصال به من مياد؟ ببينم رفته خواستگاري؟ -

 !مثل اینکه قراره این هفته برن ماهان:نه

خيلی خوشحال و ذوق زده بودم.آرشام و نوشين! به هم ميان.عزیزممممم! داداشم 

 .داشت دوماد ميشد

 !خدایا منم عاقبت بخير کن...هواي یلدا رو هم داشته باش

** 

 !خـــــــــــيلی آشغالی -

 !آرشام:ممنون از لطفت

 این حرفا کشيده ها؟ واسه چی نگفتی کار به خواستگاري و -

 :خندید و با خوشحالی گفت
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 !ميخواستم سورپرایزت کنم -

 !بمير با اون سورپرایزت! حاال دوسش داري یا نه کلک؟ -

 :با لحن عاشقونه اي گفت

 !ميميرم براش -

 !عوق -

 !آرشام:بی احساس

 برو بابا...خوب فعال کار نداري؟ -

 !آرشام:نه از اولم نداشتم

 !ی افتاد به من خبر بدیا...منتظرمببين هر اتفاق -

 !آرشام:اوکی.خداحافظ

گوشی رو قطع کردم و متفکر زل زدم به روبرو.ميشه یه روزي منم مثل آرشام انقدر 

خوشحال باشم؟ به عشقم برسم؟ داشتم سعی ميکردم آرین و فراموش کنم و فقط و 

 !فقط به فرزاد فکر کنم.سخت بود ولی غير ممکن نبود

 :م لرزید.چه حالل زاده! یه لبخند زدم و جواب دادمگوشی تو دست

 .سالم -

 فرزاد:عليک سالم! خوبی؟

 !بد نيستم -

 فرزاد:تو که هميشه ميگفتی عاليم! االن چرا بيحالی؟

 .به خاطر امتحان فردا -
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 !فرزاد:خيلی تنبليا...باید درستت کنم.اینجوري نميشه

 !نه دست شما درد نکنه بذار همون خراب بمونم -

 :خندید و گفت

 !این حرفا رو ول کن.زنگ زدم یه چيزي بگم -

 چی؟ -

 فرزاد:ميخوام بعد از ظهر ببرمت یه جاي خوب.هستی؟

 :متعجب گفتم

 کجا؟ -

 .فرزاد:ميریم ميبينی.االن خوب بخون...ساعت چهار ميام دنبالت

 .باشه -

 !فرزاد:فعال

 !خداحافظ -

تا حاال انقدر خونده بودم چشمام  گوشی رو قطع کردم.خيلی خوشحال بودم.از صبح

سياهی ميرفت! اندکی تفریح به نفعم بود! دوست پسرم اینجور مواقع به درد ميخوره 

 !ها! هاهاها

*** 

 ميشه بگی کجا داریم ميریم؟ -

 :لبخند خبيثی زد و گفت

 به من اعتماد نداري؟ -
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 :با اطمينان گفتم

 !چرا دارم -

 !نیفرزاد:پس هی نپرس.گفتم ميریم ميبي

داشتيم از شهر خارج ميشدیم.واقعا نميترسيدم...فرزاد اهل سوءاستفاده و این حرفا 

 !نبود! فقط خيلی کنجکاو بودم ببينم کجا ميخوایم بریم

باالخره بعد از یک ساعت و نيم وارد یه جاده ي فرعی شد.یه کم که جلو رفتم با 

ختا شکوفه زده دیدن زیبایی اونجا دهنم باز موند.چون نزدیک عيد بود در

 !بودن.نسيمی که اونجا ميوزید یه عالمه قاصدک و شکوفه اینور اونور ميکرد

 :فرزاد ماشين و نگه داشت و گفت

 .پياده شو -

از ماشين پياده شدم و با حيرت اطرافم و از نظر گذروندم.از دو طرفم رودخونه رد 

ميکرد...آبش  ميشد.یه سنگاي خوشگلی کف رودخونه بودن که زیبایيشو دوبرابر

 !خيلی زالل بود

 !چرا اینجا هيچ کس نيست؟ -

 !فرزاد:چون جاي تقریبا پرتيه کسی پيدا نميکنه.منم اتفاقی اینجا رو کشف کردم

 :با ذوق دستامو کوبوندم به هم و گفتم

 !خيلی خوشگله -

 :فرزاد به یه تپه ي کوچيک اشاره کرد و گفت

 ؟پشت اونجا یه چشمست.مياي بریم ببينيم -
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سرمو تکون دادم و دنبالش راه افتادم.رفتيم پشت تپه...با دیدن چشمه نيشم گشادتر 

شد.دور و بر چشمه پر درخت بود.آروم رفتم سمتش و دستمو تو آبش فرو بردم.خنک 

بود! کفشام و درآوردم و پامو گذاشتم توش.مطمئنا اینجا تو تابستون خيلی خوشگل 

 .ثل من پاهاشو گذاشت تو آبتر ميشد.فرزاد اومد بغلم نشست و م

 فرزاد:خوشت اومد؟

 !خيلی -

 :با شيطنت گفت

 !اگه زنم شی هر هفته ميارمت اینجا -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !نشدمم خودم ميام -

 !فرزاد:نه دیگه...تنهایی که حال نميده

 تو فکر کردي من تنهایی ميام؟ -

 :لبخندش جمع شد.گفت

 ؟مثال با کی ميخواي بياي -

 .....مثال -

 .منتظر و با کمی اخم نگاهم ميکرد

 !مثال متين صالحی -

 داد زد:چـــــــــــی؟

 :دستامو گذاشتم رو گوشم و گفتم
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 چرا داد ميزنی؟ -

 فرزاد:این حرفی که زدي یعنی چی؟

 خو مگه چيه؟ -

 فرزاد:واسه چی صالحی؟

 !چون ازم خواستگاري کرد -

 :اال و گفتبا کمی عصبانيت اَبروشو انداخت ب

 !آها -

 :هيچی نگفتم.اونم چند لحظه اي سکوت کرد و بعد با صداي بلندي گفت

 !تو غلط ميکنی -

 .خندم گرفته بود.با تمام تالشی که کردم یه لبخند محو نشست رو لبم

 فرزاد:خنده داشت؟

 !چرا اینجوري ميکنی بابا؟ شوخی کردم -

 :نفس عميقی کشيد و گفت

 !کندیگه از این شوخيا ن -

 :خندیدم و گفتم

 !اوووکی -

 :دیگه چيزي نگفت با اخم زل زد به آب.با مشت کوبيدم تو بازوشو گفتم

 !خوب بابا باز کن اون اخمارو.چند تا عکس از من ميگري فري جون؟ -
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 !فرزاد:فري جونو درد

 .از جاش بلند شد و گوشيشو درآورد

 !نه با موبایل خودم -

 !مفرزاد:ميخوام عکستو داشته باش

 :با عشوه دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم

 !باشه عزیزم -

 :بينيشو چين داد و گفت

 !این ادا اصوال اصال بهت نمياد -

 !ایـــــــش لياقت نداري که! بــــــــــنداز -

 .چند تا عکس خوشگل با ژستاي مختلف انداخت.کم کم هوا داشت تاریک ميشد

 :فرزاد رو بهم گفت

 !پاشو بریم -

جام بلند شدم و دوتایی سوار ماشين شدیم.رفتيم فست فود بعد از اینکه پيتزا از 

 .خوردیم فرزاد منو رسوند خونه و خودشم رفت

چقدر خوش گذشت! خيلی پسر خوبی بود این فري جون.خخخ! فري جون! وقتی 

 .اینجوري صداش ميکردم خيلی حرص ميخورد.نقظه ضعف داده بود دستم

 .آرشام اس دادم ببينم برگشتن یا نه.چند دقيقه بعد زنگ زد ساعت ده و نيم بود.به

 :بدون اینکه اجازه بده من چيزي بگم با صداي گرفته اي گفت

 !نيکی بدبخت شدم -
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 :با ترس و وحشت گفتم

 چی شده؟ -

 :با بغض ناليد

 !نوشين جواب رد داد -

 مگه ميشه؟ -

دوسم داره ولی امشب آرشام:فعال که شده.نميدونم چرا اینجوري شد.خودش گفت 

 !خيلی قاطع گفت نه

 :با ناراحتی گفتم

 !اي بابا -

 !یهو خيلی بلند زد زیر خنده.جوري که از جام پریدم! الهی بميرم دیوونه ام شد رفت

 !آرشام:واي خيلی حال ميده وقتی یکيو سرکار ميذاري

 !چند لحظه طول کشيد تا بفهمم چی گفته

 :جيغ زدم

 !گریم ميگرفت مرد شورتو ببرن.داشت -

 !آرشام:واي نيکی بله گرفتم تپــــــــل

 !مبارکه آق دوماد -

 !آرشام:خيلی خوشحالم.رو اَبرام اصال

 کی بيام عروسی؟ -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

338 

 

 !آرشام:ایشاا...شهریور

یه کم دیگه باهاش حرف زدم و تبریک گفتم.اینم از آرشام.یعنی منم امسال ميرم 

قبول کنم و هم خودمو بدبخت کنم هم خونه بخت؟ با فرزاد؟ دودل بودم.ميترسيدم 

فرزاد.اگه نتونستم عشق آرینو از قلبم بيرون کنم چی؟ اگه فرزاد هميشه بهم شک 

داشته باشه؟ اگه بعدها اینکه دختر نيستمو بکوبه تو سرم چی؟ اونوقت نابود ميشم! 

 !اميدوار بودم اینجوري نشه

** 

برگشتيم.با ماهان و نيلوفر و امروز هيجده فروردین بود.دو روز پيش از مسافرت 

 .آرشام و نوشين اول رفتيم کيش پيش مهران.آرشام و نوشين نامزد کرده بودن

مهران هنوز همونجوري بود.غمگين و تو فکر.ولی اهميتی ندادم.سعی کردم اصال بهش 

نگاه هم نکنم.بعد که از کيش برگشتيم یه چند روزیم رفتيم شمال سيزدهو اونجا به 

يلی خوش گذشت ولی فکرم همش درگير دو نفر بود.آرین و فرزاد! در در کردیم.خ

کمال تعجب متوجه ميشدم که دلم واسه فرزاد خيلی تنگ شده و از طرفی ميفهميدم 

که هنوزم آرین و دوست دارم.گرچه عشق آرین هی داره تو قلبم کم و کمتر ميشه و 

و نقش فرزاد پر رنگ تر!  عوضش فرزاد داره جا باز ميکنه.نقش آرین کم رنگتر ميشه

تو دوراهی بدي گير کرده بودم.متوجه ميشدم که بيش از اندازه نگرانم و دلم همش 

شور ميزنه ولی چرا خدا داند! بعضی مواقع رفتار فرزادم منو به شک ميندازه.مثال 

وقتایی که با هم ميریم بيرون.حس ميکنم بغض کرده.حس ميکنم از چيزي ناراحته یا 

ه.....شاید احمقانه به نظر بياد ولی حس ميکنم از اینکه داره بهم نزدیک مثال اینک

ميشه عذاب ميکشه.ولی دوباره یه کاري ميکنه که به افکارم ميخندم.مثال وقتی تيپ 

خيلی جلف ميزنم و همين باعث ميشه که یکی متلک بندازه غيرتی ميشه.یه غيرت 

 !.پوفواقعی! واقعی بودنشو ميفهمم اما.............
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یه تصميمی گرفتم.ميخوام به فرزاد جواب مثبت بدم.ميدونم رد کردنش یعنی خریت 

محض! شاید دیگه کسی پيدا نشه که با شرایط من کنار بياد.شاید که نه حتما! فرزاد 

هيچی کم نداشت.نه از لحاظ اخالقی موردي داشت نه از تيپ و قيافه کم داشت و نه 

 !ه دستش به دهنش ميرسه و به اندازه ي خودش دارهدخترباز بود! از لحاظ ماليم ک

پس چرا باید لگد بزنم به بختم؟ ميدونم اونقدر مرد هستش که بعدا مشکالتم و به 

روم نياره.داره کمکم ميکنه که آرین و از قلبم بيرون کنم بدون اینکه حرفی بزنه و 

 ناراحتم کنه! کی بهتر از فرزاد براي من پيدا ميشه؟

سال دوباره جانماز پهن کردم و نماز خوندم.تا از خدا کمک بخوام.تا بهش  بعد از پنج

بگم دیگه از همه چی خستم و دلم یه ذره آرامش ميخواد.که بگم من دیگه ظرفيتم 

تکميله.دفعه ي دیگه نميتونم تحمل کنم! ازش خواستم بتونم یه بار براي هميشه 

 !م و غصه زندگی کنم.فقط یه بارخوشبختيو لمس کنم.بتونم یه بارم که شده بدون غ

*** 

 :با لبخند گفت

 خوب...نميخواي بگی واسه چی احضارم کردي؟ -

 :نفس عميقی کشيدم و گفتم

 !چون اینجا ازم خواستگاري کردي ميخوام همينجا جوابتو بدم -

اولين چيزي که تو چشماش دیدم نگرانی بود ولی با وجود اون نگرانی لبخند آرامش 

 :تبخشی زد و گف

 !نظرت هرچی که باشه براي من محترمه -

 :با کمربند مانتوم ور رفتم و آروم گفتم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

340 

 

ببين فرزاد تو از همه چيز زندگی من با خبري.بزرگترین رازامو ميدونی.اگه من تا  -

االن تردید داشتم به خاطر همين بوده.چون نگران بودم نکنه این رازا رو یه چماق 

ردیم بکوبی تو سرم! چون نگران بودم یه وقت منت بکنی و هردفعه که جر و بحث ک

سرم نذاري که لطف کردي و با من ازدواج کردي...اما تو این چندماه شناختمت.نميگم 

کامل ولی فهميدم نامردي تو ذاتت نيست.ميخوام باهات صادق باشم.تو این چند وقت 

 ....احساساتم نسبت بهت عوض شد.اینو فهميدم که دوسِت دارم ولی

 .تشو جلوم نگه داشت که یعنی ادامه ندهدس

فرزاد:ببين نيکی من همون اول بهت اطمينان دادم که نه اهل منت گذاشتنم نه آدميم 

که بخوام از اعتمادي که بهم کردي و همه چيزو گفتی سوء استفاده کنم.اصال چرا باید 

سرم منت  منت بذارم؟ همين که تو قبولم کنی کلی بهم لطف کردي.این تویی که باید

بذاري.نيکی من هرچی که باشم بی وجدان و عوضی نيستم.اگه نگران این چيزا 

 !هستی خيالت راحت باشه

 .....اوووم....پس جوابم -

 .منتظر و نگران نگاهم کرد

 :لبخند دندون نمایی زدم و ادامه دادم

 !مثبته -

*** 

قلنبه اي رفته بود تو هنوز باورم نشده بود.خدایا ميليارد شدم! با وجود اینکه مبلغ 

حسابم ولی بازم ناراحت بودم از اینکه دو دنگو فروختم.ميترسيدم یه وقت بخوان 

عمارت و بفروشن یا اینکه خرابش کنن.حيفه اون خونه خراب شه.اميدوارم یه 

 !همچين کاري نکنن
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*** 

 :با استرس انگشتامو ميپيچيدم تو هم.رو به ماهان مضطرب گفتم

 یش گل کنه و بگه نه چی؟اگه یهو حس پدر -

ماهان:نترس همچين کاري نميکنه.ما هم فرزاد و هم خانوادشو ميشناسيم.دليلی 

 !واسه مخالفت وجود نداره

چند دقيقه بعد زنگ خونشون به صدا دراومد.ماهان رفت سمت در و بازش کرد.مهران 

 .چمدون به دست اومد تو و نگاهش رو من ثابت موند.محکم نفسشو فوت کرد

عد از اینکه با نيلوفر و ماهان احوالپرسی کرد با کمی لبخند بهش سالم دادم.متعجب ب

به لبخند رو لبم نگاه کرد و جواب داد.لبخندم واسه این بود که یه کم باهام راه بياد و 

 !یه دفعه ام شده تو عمرم یه نقش مثبت داشته باشه

م فقط سر تکون داد و اون شب ماهان قضيه خواستگاري رو کامل واسش گفت.مهران

 :حرفی نزد.بعد از اینکه شامو خوردیم رو به ماهان و نيلوفر گفت

 !ميخوام امشب خونه ي نيکی بمونم -

 :جفتشون با تعجب نگاهش کردم.مهران اَبروشو انداخت باال و گفت

 چرا اینجوري نگاه ميکنين؟ -

 ماهان:چرا خونه ي ما نميمونی؟

 :مهران نگاهی بهم انداخت و گفت

 !با نيکی حرف دارم -

ماهان زل زد بهش.مهرانم انگاري که بخواد خيالشو از چيزي راحت کنه سرشو 

 انداخت باال.منم با کنجکاوي و شک نگاهشون ميکردم.چه خبره بين این دوتا؟
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*** 

یه حس خاصی داشتم.براي اولين بار تو بيست و یک سال عمرم با پدرم تنها شده 

ومد رو لبم ولی واسه اینکه ضایع بازي نشه زود جمعش بودم.ناخواسته لبخند مي

 .ميکردم

 .یه بلوز شلوار راحتی پوشيدم و برگشتم هال

 پرسيدم:چایی ميخورین براتون بيارم؟

چی کوفت "این احترام از من بعيد بود.اگه خود واقعيم بودم با بيخيالی ميپرسيدم

 "ميکنی؟

 :گوشه ي لبم و گاز گرفتم.گفت

 .يا بشين ميخوام باهات حرف بزنمنه نميخواد.ب -

 :نشستم روبروش و گفتم

 چيزي شده؟ -

 :نفس عميقی کشيد و گفت

 ......چيزي که نه فقط ميخواستم بگم -

 .چنگی تو موهاي نيمه خاکستریش زد

 !مهران:خواستم بگم مادرت....مادرت....اونجوري که بقيه گفتن نيست

کار کنم! ترجيح دادم به باقی  خشک شده بودم سرجام.نميدونستم چی بگم و چی

 .حرفاش گوش کنم

 :با بغض گفت
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 ..........هممون دربارش اشتباه ميکردیم.اون -

 :سعی کرد بغضشو قورت بده.با چشمان اشکی خيره شد تو چشمام و گفت

همونجور که در حق مادرت بد شد در حق توام شد.همه ي اینا بخاطر اینه که من  -

ود که ضعيف بودم.حتی نتونستم از بچه ي خودم حمایت پشتت نبودم.بخاطر این ب

 ..............کنم.من

 :از جاش بلند شد و با بيقراري گفت

 !نيکی حاللم کن...هم بخاطر گذشته هم آینده -

بعدم با سرعت از جلوي چشماي مات موندم رد شد.رد شد و ندید که نزدیک دو 

مبهمش فکر کردم.رد شد و ساعت خيره شدم به جاي خاليشو به جمالت گنگ و 

 !ندید که چجوري درگيرم کرد

 منظورش از حرف آخري چی بود؟ یعنی چی هم گذشته هم آینده؟

** 

هنوزم باورم نشده بود.یه دفعه با یادآوري اتفاقی که امشب افتاد لبخند ميومد رو لبم 

م.شک و گاهی چهرم پر از غم ميشد.هنوزم که هنوز بود نميتونستم با خودم کنار بيا

داشتم...به خودم به فرزاد به آینده اي که تو ابهام قرار داشت.به دل بی صاحاب موندم 

 !که نميدونستم ميتونه کامل عاشق فرزاد شه یا نه

ولی با اینکه تردید کل وجودمو تو خودش حل کرده بود بازم از بله اي که بهش دادم 

از اینکه رضایت داده  پشيمون نبودم اما......نميدونم چرا حس ميکردم مهران

پشيمونه.یا اینکه حس ميکردم ماهان زیاد از این قضيه خوشحال نيست...حتی با 

 !وجود تعریفایی که از فرزاد کرد
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از طرف دیگه فکرم مشغول حرفاي مهران بود.هرچی سعی کردم از زیر زبونش بکشم 

کاره نبوده منظورش از اون حرفا چی بوده چيزي دستگيرم نشد.اگه ساره واقعا این

پس واسه چی از هم طالق گرفتن؟ چرا مهران منو ول کرد رفت آمریکا؟ اصال االن 

 ساره کجاست؟

هی! بيخيال بابا خودمو فرزاد و عشق است.لبخند گشاد رو لبم با نوري که تو فضاي 

تاریک اتاقم پخش شد بيشتر کش اومد! گوشی و برداشتم و پيامی رو که فرزاد 

 .ردمفرستاده بود باز ک

 "دیدي گفتم عاشقم ميشی؟"

 .یه آیکون خنده هم گذاشته بود.خواستم جوابشو بدم که زنگ زد.تماسو برقرار کردم

 از خيال بيا بيرون اقا فرزاد.کی گفته من عاشقت شدم؟ -

 فرزاد:پس محض رضاي خدا بله دادي؟

 !خواستم بخاطر من کارت به تيمارستان نکشه -

 :خندید و گفت

 !خيالی دخترهفعال تو تو  -

 پس محض رضاي خدا اومدي خواستگاریم؟ -

 !فرزاد:خواستم یکی از این دختراي ترشيده ي مملکتو کم کنم

 !بعد از نيم ساعت کل کل و چرت و پرت گفتن یهو جدي شد

 فرزاد:نيکی؟

 بله؟ -
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 فرزاد:نکنه براي فرار از مشکالتت قبولم کردي؟

 ...........و تو خودت بهم گفتی من دختر مقاومی هستم -

 :نذاشت ادامه بدم و گفت

 !آره گفتم ولی ميترسم.......ميترسم بخاطر خودم بله نگفته باشی -

 :نفس عميقی کشيدم و گفتم

نترس...من خودتو ميخواستم.من هيچوقت براي زندگيم ریسک نميکنم.هم با عقل  -

 !و هم با احساسم قبولت کردم.مطمئن باش

 .حس کردم خيالش راحت شد

 .زاد:اميدوارم هرچه زودتر بریم سر خونه زندگيمونفر

 !چه هولی تو -

 :خنده اي کرد و زمزمه وار گفت

 !آره تو فکر کن هولم -

یه کوچولو دیگه حرف زدیم و قطع کردیم.حس ميکردم هرچقدر ميگذره حسم 

نسبت بهش قوي تر ميشه.اون شب با خوشحالی خدا رو شکر ميکردم و فکر ميکردم 

هام رو به پایانه...فکر ميکردم دیگه اشک و آه و ناله تموم ميشه ولی که بدبختی 

 !غافل از اینکه این تازه شروع ماجراست

** 

آخی! این آخرین امتحانم تموم شد.راحت شدم دیگه! بعضی مواقع به خودم ميگفتم 

به من مياد دانشجوي روانشناسی باشم؟ آخه یکی باید این رشته رو انتخاب کنه که 
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به بقيه کمک کنه و از مشکالت نجاتشون بده.نه من که خودم به کمک احتياج  بتونه

 !دارم

قرار بود از فردا شروع کنيم به خرید جهيزیه.هميشه فکر ميکردم تو این دوره از 

زندگی یلدا کنارمه و تو خریدام کمکم ميکنه...کی فکر ميکرد اینقدر نامرد از آب در 

 !ر ميکنم تو سيستم عصبيم اختالل ایجاد ميشهبياد؟ بيخيال هروقت به یلدا فک

وقتی رسيدم خونه به محض اینکه لباسامو عوض کردم افتادم رو تخت و خواستم 

 :بخوابم که گوشيم زنگ خورد.بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم

 الو؟ -

 :صداي نيومد.بلند تر گفتم

 !الـــو؟ -

 .رهام:سالم

 :گفتمسيخ نشستم تو جام.با بهت و تعجب 

 !تو؟ -

 .رهام:خواهش ميکنم قطع نکن...ميخوام باهات حرف بزنم

 .هيچی نگفتم.یعنی اصال توان حرف زدن نداشتم

 !رهام:زنگ زدم بگم حاللم کن

 .چه جالب! همه این روزا ازم حالليت ميخوان

 ....رهام:ببين من نميدونم با چه رویی زنگ زدم و همچين درخواستی ازت کردم ولی

 :عميقشو شنيدم.رهامصداي نفس 
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یلدا گفت همه چيزو فهميدي.عشق کور و کرم کرده بود.براي رسيدن به یلدا هر  -

راهی و که بگی رفتم.حتی بخاطرش حاضر شدم همچين کاري کنم اما نميدونستم 

 !اون داره همين کارا رو بخاطر رسيدن به کس دیگه اي ميکنه

 .پوزخندي زد

نطور...ولی انگار این تاوان تمومی نداره.از ترسم فرار رهام:تاوانشو داره ميده.منم همي

کردم و آواره ي غربت شدم.عين تو! نميدونم لطف خدا بوده یا چيز دیگه که هنوز 

خانوادم نفهميدن چه غلطی کردم.نيکی منو ببخش...بخاطر تموم ساالیی که لبخند و 

 !از لبت دور کردم.اميدوارم با فرزاد خوشخبت شی

نکه اجازه بده کالمی حرف بزنم قطع کرد.گوشی و پایين آوردم و چند بعدم بدون ای

لحظه نگاهش کردم.کالفه پوفی کردم و انداختمش رو عسلی.دوباره دراز کشيدم و 

 !سعی کردم بدون فکر کردن به داستان عجيب و غریب زندگيم یه کم بخوابم

*** 

 :با خستگی نشستم رو صندلی و ناليدم

 ریدا رو خودت انجام بدي؟فرناز ميشه بقيه خ -

 فرناز:دیوونه جهيزیه توئه اونوقت من خرید کنم؟

 :به حالت گریه گفتم

 .دیگه نميتونم! تو رو خدا ولم کن -

 :نيلوفرم ولو شد بغلم و گفت

 ميخواین بقيش بمونه براي فردا؟ -
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و  فرناز:این داداش من خيلی عجله داره ها! باید زودتر تموم شه.تازه آزمایش و لباس

 !بقيه چيزا رو باید با خودش بري

اَه همش تقصير اون فرزاده! انگار دنبالش کردن.بابا من که فرار نميکنم این همه عجله 

واسه چيه؟ این چند روز همش داشتيم این فروشگاه و اون فرشگاه خرید 

 !ميکردیم.دیگه جون واسم نمونده بود

ا شام بخوریم.به ماهان و فرزادم سرویس خوابمم سفارش دادیم و رفتيم یه رستوران ت

زنگ زدیم که بيان.وقتی اومدن غذاها رو سفارش دادیم و شروع کردیم به 

خوردن.فرزادم زل زده بود به من و چشم برنميداشت.بدم ميومد یکی موقع غذا 

خوردن نگاهم کنه.اصال لقمه از گلوم پایين نميرفت.محل ندادم بهش بلکه از رو بره 

 .ولی فایده نداشت

 :آخر سرم نتونستم تحمل کنم و گفتم

 اي بابا! ميذاري غذامو کوفت کنم یا نه؟ -

اون سه تا شروع کردن به خندیدن و منم با غيظ فرزاد و نگاه ميکردم.این روزا از 

 !خستگی اعصابم به شدت خط خطی بود

 :فرزاد لبخندي زد و با خونسردي گفت

 !من که به خودت نگاه نميکنم -

 :جب نگاهش کردیم.لباشو جمع کرد گوشه ي صورتش و گفتهممون با تع

 !دارم به اَبروهاي تا به تات نگاه ميکنم -

 :غذا پرید تو گلوي فرناز.منم سرجام وا رفتم.با ناراحتی گفتم

 !فرناز؟ -
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نيلوفر داشت از خنده ولو ميشد کف زمين.ماهانم با نيش باز داشت اَبرهامو با هم 

 .يدم چرا نميذاشتن خودمو تو آیينه ببينممقایسه ميکرد.حاال ميفهم

 !تو که ميگفتی خيلی واردي -

 :فرناز مظلومانه نگاهم کرد و گفت

 !به خدا من مال کل دختراي فاميلو برداشتم ولی هيچکدوم اینجوري نشد -

 !بميري -

فرزاد خيلی بيخيال با یه لبخند محو داشت غذاشو ميخورد.بقيه ي غذام با وجود 

نچسبيد.وقتی فکر ميکردم با این شکل و قيافه جلوي اون همه آدم رژه گرسنگی بهم 

 !رفتم عصبی ميشدم

اون شب همشون مسخرم ميکردن و ميخندیدن منم با همشون مثال قهر کردم.آخه 

 !منو چه به این سوسول بازیا

** 

خونه ي فرزاد حدودا صد و پنجاه متري بود توي یه آپارتمان شيک تو سعادت 

فرزاد طبقه ي چهارم بود.وقتی خونه رو دیدم خوشم اومد.البته اول آباد.واحد 

خواستم بهش بگم خونه ي خودم زندگی کنيم ولی با شناختی که ازش داشتم 

 !ميدونستم ناراحت ميشه.پس ترجيح دادم حرفی نزنم

جهيزیم کامل شده بود و مشغول چيدن بودیم.در کمال تعجب مهران تو این روزا 

د و هميشه پيشم بود تا چيزي کم و کسر نداشته باشم.و این براي خيلی کمکم ميکر

منی که پر از عقده و کمبود بودم خيلی خوب بود.حتی وقتی خواستم از وسایلی که 

خونه ي خودم بود بيارم اجازه نداد و گفت باید همه ي وسایلم نو باشه.خودش خرج 
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فکر ميکردم همه چيز همه چيزو به عهده گرفت.خوشحال بودم.حس خوبی داشتم و 

 !طبق مراده

عکس آرین و با بغض و اشک و آه انداختم تو آتيش و سعی کردم عشقشم مثل 

عکسش بسوزونم.دیگه االن باید فقط و فقط به فرزاد فکر ميکردم.گرچه خواه ناخواه 

همه چيزمو درگير خودش کرده بود ولی بازم گاهی اوقات یاد آرین و احساسم 

 !ميفتادم

باغ تاالر واسه ي بيست و پنجم مرداد رزرو کرده بود.حس ميکردم همه چيز  فرزاد یه

خيلی سریع داره پيش ميره و من هنوز واسه چيزي آمادگی ندارم.از این وضعيت و 

عجله ي بيخود فرزاد ناراضی بودم اما بازم اعتراضی نکردم.نخواستم همين اول کاري 

 .به مشکل بخوریم

ز داشتيم جهيزیه رو ميچيدیم.بهشون نگاه کردم و بازم جاي با نوشين و نيلوفر و فرنا

خالی یلدا تو ذوقم زد.دلم واسش تنگ شده بود.خيلی! آرشام ميگفت وضعيت چندان 

خوبی نداره و ميبرنش پيش روانشناس.خيلی نگرانش بودم.دلم ميخواست بهش سر 

 !ميشد بزنم ولی بازم دلخوري و عصبانيت از کاري که باهام کرده بود مانع

آهی کشيدم و به کارم ادامه دادم.بيشتر وسایلو چيده بودیم.فقط آشپزخونه مونده 

بود.پذیرایی با یه دست مبل راحتی چرم به رنگ مشکی با کوسن هاي طالیی و یه 

دست مبل سلطنتی مشکی و طالیی پوشونده شده بود.یه ميز ناهار خوري هشت نفره 

پذیرایی با گلدون هاي خوشگل همرنگ مبال  هم جلوي آشپزخونه چيده بودیم.اطراف

تزئين شده بود.یه ال سی دي هم جلوي مبل راحتيا به دیوار نصب بود.فضاي خونه با 

وجود پنجره هاي زیادي که داشت روشن و دلباز بود.دو تا اتاق خوابم داشت که تو 

 یکيش سرویس خوابمو چيده بودیم و اون یکيم فقط یه کتاب خونه با یه ميز و

 .کامپيوتر داشت
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رنگ بندي اتاقمون ترکيبی از سفيد و طالیی بود.وسایل برقيمونم همه یا نقره اي 

 .بودن یا مشکی.همينطور وسایل آشپزخونه

 :تا شب همه ي کارامون تموم شد و خسته و کوفته ولو شدیم بغل همدیگه.نوشين

 !اگه آرشام بفهمه شما چقدر از من بيگاري کشيدین -

کاري نميکنه فقط ميگه خسته نباشی عزیزم.من این پسره رو ميشناسم  اگه بفهمه -

 !نوشين خانوم.از وقتی بهش بله دادي رسما بدبخت شدي

 !چقدر بدجنس شده بودم.خوب بود داشتم خودمو ميکشتم این دوتا بهم برسنا

 نيلوفر:بچه ها شام داریم؟

 !خرحمالی ميکردیما فرناز:دلت خوشه خواهر...شاممون کجا بود؟ تا االن داشتيم

هيچ کس حال نداشت حتی که نيمرو دست و پا کنه.بنابراین زنگ زدیم پيتزا سفارش 

دادیم و مشغول خوردن شدیم.با دیدن خونه همه ي وجودم غرق لذت ميشد.ذوق و 

 .شوق داشتم واسه زندگی تو اینجا

رو یک ساعت بعدشم فرزاد اومد و همين که چشمش خورد به خونه لبخند نشست 

لبش.با دیدن خوشحاليش فهميدم خوشش اومده.همه چی آروم بود من چقدر 

 !خوشبخت بودم

*** 

با سيمين خانوم مادر فرزاد روبوسی کردم و وارد خونه شدم.امشب خونشون دعوت 

بودیم.فقط دو هفته مونده بود تا عروسی.منو فرزاد نشستيم رو مبل و سيمين خانوم 

 .ت گرم بودرفت تا شربت بياره.هوا به شد

 :چند لحظه بعد فرناز از پله ها اومد پایين و با سر و صدا دویيد سمتمون
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وااااي سالم به زوج خوشبخت و عزیز! چطورین؟ ما رو نميبينن خوشين؟ آره؟ نيکی  -

چی کار کردي با داداش من؟ اصال تو خونه پيداش نميشه.هروقتم زنگ ميزنيم بهش 

 يگی؟پيش توئه.رمز مؤفقيتتو به مام م

لبخند تصنعی زدم و چيزي نگفتم.امروزم از اون روزایی بود که فرزاد اعصاب نداشت 

واسه منم اعصاب نذاشته بود و درنتيجه بحثمون شد.اونم سر یه مسئله ي 

مسخره.آخه حلقه انتخاب کردنم دعوا داره؟ من ميخواستم یه چيز ساده بگيرم و 

ميگفت چرا فکر ميکنی من توان فرزاد ميگفت تو داري فکر جيب منو ميکنی...

خریدن حلقه ندارم؟ حاال چجوري باید به این آقا ميفهموندم که باباجون من کال از 

حلقه هاي سنگين خوشم نمياد! با اخم و تخم نشسته بود و اصال حرفم نميزد.فرناز با 

اشاره پرسيد چی شده که منم سرمو باال انداختم.همون لحظه سيمين خانوم با چهار 

 .ا ليوان شربت اومد.فرزادم واسه اینکه مادرش شک نکنه اَبروهاشو از هم فاصله دادت

 فرزاد:بابا کی مياد؟

 :سيمين خانوم نگاهی به ساعت روي دیوار کرد و گفت

 تا یک ساعت دیگه پيداش ميشه! خریداتونو کردین؟ آزمایش چی؟ -

 !فرزاد:آره همه کارامونو کردیم فقط لباسامون مونده

 :خانوم با ذوق گفت سيمين

 !ببينم حلقه هاتونو مادر -

جعبه ي حلقه ها رو از کيفم درآوردمو نشونش دادم.ساده و شيک بودن.سيمينخانوم 

و فرنازم خوششون اومد.دلم ميخواست برگردم به فرزاد زبون درازي کنم ولی خيلی 

 !بچه بازي بود
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نم زیاد بهش اهميتی اگه کم محلی فرزاد و فاکتور بگيرم شب خوبی بود.گرچه م

ندادم و بقيه هم پی بردن یه چيزي شده.واقعا معنی این رفتاراشو نميفهميدم.کامال 

مشخص بود بهونست و از جاي دیگه اي پره ولی چرا سر من خالی ميکرد؟ حس 

ميکردم این روزا تحت فشاره! هرچی ازش ميپرسيدم چشه جوابی نميداد! لعنت به 

 !خوشبختی کنم یکی یه جوري ميزد تو کاسه کوزمون این زندگی! تا ميام احساس

** 

 !ســـــــــــالم خالـــــــــه -

 :با صداي پر از شوقی گفت

 سالم عزیز خاله...خوبی قربونت برم؟ چرا یه زنگ به ما نميزنی؟ -

 :با شرمندگی گفتم

دم مرسی خاله شما چطورین؟ به خدا این چند روز خيلی درگير خرید و این حرفا بو -

 !وقت نشد بهتون زنگ بزنم.شرمنده

 :صداي خندشو شنيدم

 مبارکه عزیزم.کی جشن ميگيرید؟ -

 .قبال بهشون گفته بودم که قراره ازدواج کنم

 !دو هفته دیگه مونده.زنگ زدم بپرسم کاراتونو کردین بياین؟ من منتظرما -

 !خاله:انشاا...من و بچه ها ميایم ولی حميد مأموریت داره نميتونه

 آخه چرا؟ نميشه مرخصی بگيره؟ -

 .خاله:نه عزیزم کارش واجبه

 خيلی خوب بهشون سالم برسونيد.پس من مطمئن باشم دیگه؟ -
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 !خاله:آره قربونت برم.مزاحمت ميشيم

 !این حرفا کدومه شما خانواده ي منين -

بعد از یه کم دیگه حرف زدن قطع کردم.خيلی خوشحال بودم که قراره بعد از یک 

بينمشون.یه خانواده ي گرم و صميمی و احساساتی.دقيقا چيزي که من هميشه سال ب

 !حسرتشو داشتم

گوشيم زنگ خورد.همين که اسم فرزاد و دیدم اخمام رفت تو هم.خواستم جواب ندم 

 :اما بيخيال شدم و با لحن سردي گفتم

 بله؟ -

 .فرزاد:سالم

 !عليک -

 فرزاد:چرا اینجوري حرف ميزنی؟

 ؟ بذارم رو سرم حلوا حلوات کنم؟چی کار کنم -

 :با لحن متعجب و حيرت زده اي گفت

 !نيکــــــــــــی؟ -

جوابی ندادم.اولين بار بود انقدر تهاجمی باهاش حرف ميزدم.فکر کنم یه کم جا 

خورده بود.حقش بود...جدیدا باهام بد رفتار ميکرد.باید از همين االن حساب کار 

 .دستش ميومد

 .....ارم معذرت ميخوام.راستشفرزاد:بابت رفت

هر دفعه همين وضعه...گند ميزنی به اعصاب خودم و خودت بعد ميگی ببخشيد.من  -

 نميفهمم فرزاد.یعنی چی؟
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 :پوفی کرد و کالفه گفت

نيکی یه مشکلی پيش اومده بود نتونستم خودمو کنترل کنم.حاال هم عذر خواهی  -

 !کردم بيخيال شو دیگه عزیزم

 :دم بيرونو گفتمنفسمو پرت کر

 مگه چاره ي دیگه ایم دارم؟ -

 :با لحن شيطنت آميزي گفت

 !ميخوام ببرمت بغل چشمه -

 .جيغی از خوشحالی کشيدم

 ایول! واقعا؟ -

 :خندید و گفت

 !دقيقا مثل بچه ها گول ميخوري -

 :دمغ شدم و با بغض گفتم

 !نامرد -

 فرزاد:آخــــــی جوجو گریه نکنی؟

 :با حرص گفتم

 !ــــــه شـــــــوخف -

 .فرزاد:اِ بی ادب این چه طرز حرف زدن با شوهرته؟ واقعا ميخوام ببرمت! آماده باش

 :لبخند زدم و گفتم
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 !چشم شوهر جان -

 فرزاد:خوب فعال کاري نداري؟

 !نه مواظب خودت باش -

 .چشم توام همينطور! خداحافظ عزیزم -

 .خداحافظ -

ه کم ناز کنم.واقعا راست ميگه مثل بچه هام.اي مثال ميخواستم پدرشو در بيارم و ی

خدا اذیت کردنم به ما نيومده.یه سوال فنی داشتم ازت.هدف دقيقت از خلق این 

 !موجود بدبخت چی بوده؟

*** 

با چشمایی که برق ميزد خودمو تو اون لباس سفيد پف دار از نظر گذروندم.گرچه 

 !ودقيافه آنچنانی نداشتم اما خدایی هيکلم بيست ب

فرزاد هرکاري کرد که خودمو بهش نشون بدم ندادم.گذاشتم بمونه تو خماري.بماند 

که چقدر سعی کرد جلوي فروشنده ها فحشم نده و خدا رو شکر موفقم شد.اما همين 

که پامونو از مزون گذاشتيم بيرون بدجوري خشمش فوران کرد.منم فقط با خباثت 

يریم اونم خودشو نشون نداد.خالصه خندیدم.عوضش وقتی رفتيم کت شلوارشو بگ

 !که لج و لجبازي شده بود دیدنی

فرناز واسم از یه آرایشگاه خوب وقت گرفته بود.دیگه همه کارامونو کرده بودیم.فردا 

خاله اینا ميومدن.داشتم از خوشحالی ميترکيدم.ثانيه شماري ميکردم واسه 

 !دیدنشون

** 

 !اوناهاشن -
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فرزاد و مهرانم نگاهشون برگشت اونجایی که با انگشت اینو با ذوق و هيجان گفتم.

نشون دادم.خاله و شایان و شادان چمدون به دست اومدن سمتمون.اول از همه 

 :پریدم تو بغل خاله و یه ماچ آبدار از گونش گرفتم.با لبخند و اشک نگاهم کرد و گفت

 !الهی خاله به قربونت به بره -

 :جيغ گفت بعد از خاله شادانو بغل کردم.با

 دیوونه داري عروس ميشی؟ -

 !با اجازه بزرگترا -

همين که رفتم سمت شایان بی مقدمه بغلم کرد.ميدونستم منظوري نداره و حسش به 

من برادرانست! ولی وقتی اخماي در هم فرزاد و نگاه سرزنشگرشو دیدم خندم 

 !گرفت

با هم از فرودگاه خارج مهران و فرزادم با خاله اینا سالم و احوالپرسی کردن.همگی 

شدیم و راه افتادیم سمت خونه ي خودم.ميخواستم پيش خودم نگهشون دارم.مهرانم 

از وقتی اومده بود تهران خونه ي من مونده بود.کنارم پذیرفته بودمش ولی هنوزم 

 !زبونم نميچرخيد که بهش بگم بابا

*** 

 :شادان با خوشحالی دستاشو کوبيد به هم و گفت

 !لباس عروس نازي! خيلی خوشگله کثافتواي چه  -

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !ممنون از لطفت -

 .خاله هم نشسته بود بغلمون و به حرفا و کاراي ما ميخندید
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 !ميخوام این یه هفته ي آخر و حسابی بگردونمتون.خوش بگذرونيم -

م و همين طورم شد.فرزاد حسابی بهشون رسيد.در مورد شایانم بهش توضيح داد

فهموندم که موضوع چيه! خيلی منطقی بود و از این لحاظ مطمئن بودم.بعد از اون 

دیگه رفتارش با شایان سرد نبود.با همدیگه جور شده بودن.هرلحظه که به روز 

عروسی نزدیک تر ميشدیم یه جور خوشحالی توام با دلشوره و استرس مينشست تو 

نستم ولی حس خوبيم داشتم.همه چی رو دلم.دليل اون دلشوره ي ناشناخته رو نميدو

سپرده بودم دست خدا! تازه باز جوگير شده بودم و داشتم نمازامو ميخوندم.اميدوار 

 !بودم دوام داشته باشه

*** 

 !آیيييی! آرومتر تو رو خدا -

 :شاگرد سيما خانوم، آرایشگرم کالفه شد و گفت

 اي بابا ميذاري کارمو کنم یا نه؟ -

 :و پوستم و گفتمدستم و گذاشتم ر

 خوب درد داره چی کار کنم؟ -

فرنازم نشسته بود رو صندلی و ریز ریز بهم ميخندید.شادانم همراهيش ميکرد.حرصم 

گرفته بود.نميدونستم بند انداختن انقدر دردسر داره.تازه باید اپالسيونم ميکردم.خدا 

 !به دادم برسه.اولشه و وضعم اینه.دیگه آخرش ميشم جنازه

اینکه اصالح صورت و بدنم تموم شد که البته به همين راحتيم نبود و کلی زجر  بعد از

کشيدم نوبت رسيد به موهام و ميکاپ صورتم.اجازه نميدادن خودمو ببينم.نميدونم 

این دیگه چه مسخره بازي بود که جدیدا نميذاشتن عروسا خودشونو تو آیينه نگاه 

 فته بودم که نميخوام آرایشم خيلی کنن ببين چه گندي تو صورتشون زده شده! گ
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 (1roman.ir)این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

غليظ باشه و از چهره ي اصليم دور شم.دوست نداشتم چيزي تو صورتم مصنوعی 

 .باشه.حتی مژه مصنوعی هم اجازه ندادم

زه چند سال گذشت باالخره کارم تموم پس از چند ساعت که واسه من اندا

 .شد.لباسمو با کمک شادان و فرناز پوشيدم

باالخره موفق شدم خودمو ببينم.لبخندي از سر رضایت نشست رو لبم.چشمام با خط 

چشمی که دورتا دورشو گرفته بود درشت تر شده بود.گونه هام با رژ گونه برجسته به 

با رژ لب جيغ قرمز حسابی خودنمایی  نظر ميرسيد.از همه مهمتر لبام که باز

ميکردن.موهام طبق خواسته ي خودم فر شده بود.همشو باال جمع کرده بودن و یه 

نيم تاجم گوشش زده بودن.یه دسته از موهامم همونجور فر رو شونم رها 

 !بود.خوبه...یعنی عاليه! نه خيلی ساده نه خيلی شلوغ

وندیم.بچه ها ازم تعریف ميکردن.همين شنلمو انداختن رو شونم و منتظر فرزاد م

 !باعث ميشد مشتاق بشم تا عکس العمل فرزاد و ببينم

 :باالخره یکی اومد و گفت

 !آقا داماد اومد -

از جام بلند شدم.همزمان فرزاد داخل آرایشگاه شد.اول از همه هم چشمش به من 

شه ي لبش به خورد.یه کم بی هيچ عکس العملی سرتاپامو از نظر گذروند و بعد گو

سمت پایين کج شد.انگار که خوشش نيومده.همه با بهت سرجاشون مونده بودن و بر 

 :و بر نگاهش ميکردن.سرشو انداخت باال و گفت

 !این همون نيکی نيست که تحویلتون دادم.چرا این شکلی شده؟ -

https://www.1roman.ir/
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احساس ميکردم االنه که بيفتم رو زمين.رمق از تنم رفت! خيلی جدي اینو گفت.کل 

آرایشگاهو سکوت گرفته بود.فرزاد با قدماي آروم اومد سمتم و درحاليکه زل زده بود 

 :تو چشمام گفت

 !الحق و واالنصاف کارشونن خوب بود...فکر نميکردم انقدر خوشگل شی -

همه با هم به شکل خنده داري نفسشونو پرت کردن بيرون.انگار که تا االن نفس 

ناخوناي مانيکور شده رو بکنم تو چشمش ولی نميکشيدن.خيلی دلم ميخواست این 

 :نميشد.عوضش یه لبخند که معنی بعدا به خدمتت ميرسم زدم و گفتن

 !بودم عزیزم -

 !خيـــــــــلی بی شخصيتی -

 :خندید و چيزي نگفت.با غيظ غریدم

 !داشتم ميمردم -

 !فرزاد:اِ خدا نکنه

يخندید.دستشو برد سمت ضبط اَداشو درآوردم و کوبيدم تو بازوش.فقط ميخندید و م

و آهنگ خوشبختی حميد عسگري رو گذاشت.همزمان دستمو گرفت.ماشين 

 .فيلمبردار بغلمون ميومد و از این صحنه ها فيلم ميگرفت

 

 اگه تو نبودي ، من دلمو می دادم به کی

 اگه تو نبودي ، بگو من می شدم عاشق کی

 ريخوشبختی یعنی اینکه تو ، دس تو دست ِ من می ذا

 دنيارو بی تو نمی خوام ، بگو توهم از دنيا بدون من بيزاري
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 بيا بهم بگو ، که تو هم مث ِ من حس ِ منو داري و

 منو تنها نمی ذاري و منو دوس داري ، همين جوري که دوِسِت دارم

 بيا خودت ببين که بی تو ، پُرم از روزاي تکراري و

 شی کم ميارمباز گریه و باز زاري، واسه هر کاري ، تو نبا

اول رفتيم آتليه و عکساي شرم آوري انداختيم.ذاتا آدم خجالتی نبودم.ولی نميدونم 

چرا جلوي فرزاد سرخ و سفيد ميشدم.اصال یه حالی! یعنی لحظات عذاب آوري رو 

گذروندم تو آتليه.شده بودم سوژه ي عکاس و فرزاد که به گلگون شدن گونه هام 

 !يکردن من دارم آب ميشمهرهر ميخندیدن و اصال درک نم

بعد از تموم شدن عکسا رفتيم سمت تاالرو وقتی رسيدیم با کمک فرزاد از ماشين 

پياده شدم.صداي کل زنا ميومد.صد در صد از فاميل فرزاد بودن چون تو فاميل من که 

 !کسی از اینکارا نميکرد هيچ تازه ميخواستن سر به تنم نباشه

و مرد جدا باشه و بعد از شام فقط خودمونيا قاطی  قرار بود که تا قبل از شام زن

شن.همگی رفتيم اتاق عقد.سفره خيلی خوشگل چيده شده بود.من و فرزاد روي 

صندلياي مخصوصمون نشستيم.فرناز و نوشين سفره رو نگه داشتن باالي سرمون و 

 یکی دیگه از فاميالي فرزاد شروع کرد به سابيدن قند.ميون جمعيت چشمم خورد به

یلدا.یه مدلی بود.برخالف عروسياي قبلی نه زیاد به خودش رسيده بود نه لباس 

آنچنانی پوشيده بود.برعکس خيلی رنگ و رو پریده به نظر ميومد.ناخودآگاه دنبال 

 !یکی دیگه ام ميگشتم.آرین

 .تو دلم خودمو سرزنش کردم و گفتم دیگه بهش فکر نکنم
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شروع کردم به خوندن.تو دلم از خدا خواستم  عاقد خطبه رو خوند.قران و باز کردم و

آرامش و خوشبختيو بهم هدیه کنه.از این بدبختيا نجاتم بده.ازش خواستم کمک کنه 

 !هم من بتونم فرزاد و خوشبخت کنم هم اون منو

عاقد:دوشيزه مکرمه خانوم نيکی صولت...فرزند اقاي مهران صولت... آیا موکلم شما را 

اد نيکفر با مهریه ي معلوم...یک جلد کالم و ا...مجيد... و هزار به عقد دائم آقاي فرز

 سکه ي تمام بهار آزادي دربيارم؟

همه جا رو سکوت گرفته بود.از زیر تور یه نگاه به مهران انداختم که با اشک نگاهم 

ميکرد...یه نگاه به ماهان اونم یه جورایی غمگين بود اما لبخند رو لبش دلگرمم 

ه عمو مسعود...بی تفاوت! عمه الدن...چيزي مشخص نبود.ولی معلوم بود کرد.یه نگاه ب

 .براي یلدا نگرانه! پدر مادر فرزاد خوشحال بودن

عاقد دوبار دیگه سوالشو تکرار کرد که دفعه سوم یه زیر لفظی هم نصيبم شد.یه 

 .گردنبد شيک که پالکش اول اسم فرزاد به التين بود

 :م تکرار شد با صداي بلندي گفتموقتی سوال عاقد دفعه ي چهار

 !با اجازه ي بزرگترا بله -

 .صداي دست همه بلند شد

موقع عسل گذاشتن دهن همدیگه هم خيلی زجر کشيدم.المصب نميدونم تو وجود 

این پسر چی بود که انقدر ازش خجالت ميکشيدم.اون خنده هاي حرص درآرشم 

 !عصبانيم ميکرد

*** 

آروم و ریتميک با آهنگ تکون ميخوردیم.یه چيزي ته همه چشم به ما دوخته بودن.

دلم باال و پایين ميشد.خوشحال بودم.فرزادم لبخند از لبش دور نميشد.نگاه هاي پر 



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

363 

 

محبتش دلمو ميلرزوند.خوشبختيو با همه ي وجودم حس ميکردم اما...بازم دلم شور 

 .ميزد! و این باعث ميشد به طور کامل از امشب لذت نبرم

ینکه فرزاد رفت مردونه.دخترا به زور بردنم وسط و دورمو گرفتن.منم بعد از ا

دوباره چشمم خورد به  ر ق  صيدم.بين ر ق  صواسشون کم نذاشتم و تا ميتونستم 

یلدا که داشت با گریه نگاهم ميکرد و عمه الدنم با غم و افسوس نگاهش ميکرد.بعد از 

جب نگاهم کردن.شهره و تموم شدن آهنگ با قدماي مردد رفتم سمت ميزشون.با تع

شيوا و زنعمو ثریا هم بغلشون بودن.دستمو به سمت یلدا دراز کردم.من هرکاري 

 !ميکردم نميتونستم از این دختر متنفر شم.نميدونم چه سري بود! شاید احمقم

اشکاشو پاک کرد و دستشو گذاشت تو دستم.بعدم از جاش بلند شد و باهام اومد 

يدیم.بقيه هم واسمون دست ر ق  صتایی .با شروع آهنگ دور ق  صپيست 

ميزدن.حس ميکردم چشماي یلدا برق ميزنه.خوشحال شده بود! دلم واسش 

ميسوخت.یلدا اصال شبيه آدم بداي قصه نبود.برعکس خيلی موجود ضعيف و 

 !مظلومی به نظر ميرسيد

يدیم.با اینکه با این کارم یه جورایی نشون ر ق  صدیگه ولش نکردم.تا موقع سرو شام 

ادم بخشيدم ولی اینو مطمئن بودم و حس ميکردم دیگه بين ما هيچی مثل قبل د

نميشه.همون خواهراي وابسته به هم...همونایی که بخاطر هم هرکاري 

ميکردن...همونایی که اگه در روز حتی یه بار باهم حرف نميزدن حس ميکردن چيزي 

 !ت قشنگکم دارن! حيف...یلدا همه چيز و خراب کرد.همه ي اون خاطرا

*** 

 :زیر لب گفتم

 !از این تيکه متنفرم -

 !فرزاد:از خداتم باشه
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 نيست...آخه این لوس بازیا یعنی چی؟ -

 :بعدم دهنمو کج کردم و درحاليکه اَداي فيلم بردارو در ميوردم گفتم

قاشقو بکن تو دهن عروس...عروس خانوم کلتو ببر عقب...آقا داماد لبخند  -

 !بزن...ولمون کن بابا

 فرزاد:اَه اَه آخه عروسم انقدر بی ذوق؟

 آخه بدبخت شدنم ذوق داره؟ -

 :فرزاد چشم غره اي رفت و درحاليکه انگشتامو تو دستش فشار ميداد گفت

دارم برات عروس خانوم...یه بدبختی نشونت بدم.وقتی طعم کمربند آقاتو چشيدي  -

 !ميفهمی دنيا چه شکليه

انقدر جدي ميگفت که ناخودآگاه قلبم از کار با چشماي گرد شده نگاهش ميکردم.

 :افتاد.وقتی دید چجوري وا رفتم زد زیر خنده.لپمو کشيد و گفت

 !شوخی کردم جوجو -

 این جوجو رو از کجا یاد گرفتی هی تند تند به ریش من ميبندي؟ -

 !فرزاد:تو رو ميبينيم یاد جوجه ها ميفتم.البته زشتاشونا

لبی و مسخره بازیایی که دستور فيلم بردار بود  غذا رو با این کل کالي زیر

 !خوردیم...یعنی بيشتر کوفت کردیم

رسيدیم به قسمت باحال عروسی.حاال قاطی ميشه.آخ جون! فرزاد مجبورم کرد که یه 

کت بپوشم رو لباسم.البته خودمم اینجوري نميرفتم جلو مردا ولی خواستم یه کم 

شد که ترجيح دادم در این یه مورد سر به  اذیتش کنم و نپوشم ولی انقدر عصبانی

 !سرش نذارم
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دونفره  ر ق  صنورا روشن! یه آهنگ مخصوص  ر ق  صچراغا خاموش شد 

گذاشتن.منو فرزادم دوباره رفتيم وسط هنرنمایی کنيم.توي اون تاریکی نگاه تيز و 

اه براقو دیدم که نفهميدم مال کيه...البته براق از اشک نه که فکر کنين البد خاطرخو

دارم که داره بخاطرم اشک ميریزه.بيشتر ميخورد عصبانی باشه...فکر کنم....فکر کنم 

  !!!آرینههههه

قبل از اینکه فرزاد بفهمه من دارم کجا رو نگاه ميکنم چشم ازش گرفتم.نميخواستم 

حساسش کنم تا فکر کنه من هنوز به آرین فکر ميکنم.تا حاال چندبار ازم پرسيده بود 

فراموشش کنم یا نه.منم بهش اطمينان داده بودم که آرین دیگه هيچ که ميتونم 

جایی تو قلبم نداره.دروغم نگفته بودم! بخاطر همين عذاب وجدانيم نداشتم.فرزاد 

اونقدر خوب بود که منو جذب خودش کرد.باعث شد آرین و کنار بگذارم.کمکم کرد 

وار بودم هميشه همينطوري بدون اینکه چيزي به روم بياره.این خيلی خوب بود.اميد

 !بمونه

*** 

سعی کردم بغضمو پس بزنم.حس خاصی داشتم.مگه من چندبار اینجوري تو آغوش 

پدرم فرو رفته بودم که بتونم خودمو کنترل کنم؟ نميدونم چقدر گذشت تا اینکه از 

هم جدا شدیم.بدون اینکه دیگه بهم نگاه کنه دور شد.فکر کنم داشت گریه 

چش بود.چيو فهميده بود که انقدر عوض شده بود؟ انقدر داغون و  ميکرد.نميدونم

 !آشفته

ماهان اول رفت سمت فرزاد و یه چيزایی در گوشش گفت که هيچکدومو 

 :نفهميدم.بعدم اومد سمت من و بعد از اینکه پيشونيمو بوسيد گفت

نيکی تو که هنوز به آرین فکر نميکنی ها؟ مطمئن باشم مشکلی واستون پيش  -

 مياد؟ن
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 :لبخندي زدم و گفتم

مطمئن باش.من دیگه هيچ احساسی بهش ندارم.االن دیگه فقط به فرزاد فکر  -

 .ميکنم

نفس راحتی کشيد و ازمون دور شد.سيمين خانوم و اقاي نيکفرم بعد از اینکه فرزاد و 

به من سپردن و حسابی واسه خوشبختيمون دعا کردن سوار ماشينشون شدن و 

و فرزاد.دستمو گرفت و بردم داخل ساختمون.بعد از اینکه سوار رفتن.من موندم 

 :آسانسور شدیم و رفتيم باال کليد انداخت و در خونه رو باز کرد.لبخندي زد و گفت

 !بفرمایيد بانو -

حس کردم یه کم کالفه و ناراحته.آروم وارد خونه شدم و اولين کاري که کردم 

.کف پام نابود شده بود اصال! هرکدومو یه درآوردن اون کفشاي پاشنه ده سانتی بود

طرف پرت کردم و ولو شدم رو مبل.فرزاد رفت تو آشپزخونه و یه بطري از تو یخچال 

 :برداشت.شروع کرد به سر کشيدن.بلند داد زدم

 اوووي با دهن؟ -

یه دفعه هول شد و آب پرید تو گلوش.رنگش کبود شده بود.با ترس دویيدم سمتش و 

 :شتش ضربه ميزدم تند تند گفتمدرحاليکه به پ

 واي فرزاد غلط کردم...هرجور دوست داري بخور.نميري؟ فــــــــــرزاد؟ -

 :نشست کف آشپزخونه و دستشو گذاشت رو گلوش.بغلش زانو زدمو گفتم

 خوبی؟ -

 :ضربه ي آهسته اي به گونم زد و گفت

 !خدا مرگت بده نيکی...داشتم خفه ميشدم -
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 :خندیدمو گفتم

 !خشيدبب -

 :از جاش بلند شد و درحاليکه ميرفت سمت اتاق و کراواتشو باز ميکرد گفت

 .من ميرم یه دوش بگيرم -

 .باشه -

بعد از اینکه رفت حموم منم نشستم و مشغول باز کردن گيره هاي رو سرم شدم.یه 

حس بدي داشتم.فرزاد ناراحت و نگران بود.اینو از عمق چشماش ميخوندم و 

ي چيه! یعنی بخاطر اینه که من دختر نيستم؟ یا چيز دیگه؟ اصال نکنه نميدونستم برا

 !پشيمون شده از اینکه باهام ازدواج کرده

این افکار باعث شد اشک بشينه تو چشمام.اون االن باید خوشحال باشه.قربون صدقم 

 بره...لوسم کنه! چرا اینجوري شده؟

قتی از حموم اومد بيرون تنها اشکامو پس زدم و شروع کردم به پاک کردن آرایشم.و

یه لبخند زد و رفت سمت کمد تا لباساشو بپوشه.چرا باهام حرف نميزنه؟ نکنه از 

 دستم ناراحته؟

آهی کشيدم و منم رفتم تا یه دوش بگيرم و از شر این همه موادي که رو موهام خالی 

اراحت کردن خالص بشم.زیر دوش اشک ریختم تا خالی بشم.نميدونم چرا و از چی ن

 !بودم اما هرچی بود باعثش فرزاد بود

حولمو پيچيدم دور خودم و از حموم خارج شدم.رفتم سمت اتاق...فرزاد رو تخت دراز 

کشيده بود و ساعدشو گذاشته بود رو چشماش.با فکر اینکه خوابه رفتم لباسامو از تو 

ترس کمد برداشتم ولی همين که خواستم بپوشم دستاش دور کمرم حلقه شد.از 

 .جيغی کشيدم و خواستم از رو تخت بلند شم ولی محکم تر منو گرفت
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 فرزاد:کجا؟

 !ترسوندي منو -

 .فرزاد:نوچ من زن ترسو نميخوام

یه قطره اشک از گوشه چشمم سر خورد و افتاد رو دستش.جدیدا خيلی لوس شده 

 .بودم.دلم گرفته بود! اونم بی دليل

 :دستشو کشيد رو صورتم و گفت

 داري گریه ميکنی؟ نيکی؟ -

 پشيمونی؟؟ -

 .منو برگردوند سمت خودشو با بهت نگاهم کرد

 فرزاد:از چی؟

 !اینکه باهام ازدواج کردي -

 :اشکامو آروم پاک کرد و با لبخند گفت

 واسه چی پشيمون باشم دیوونه؟ -

 !نميدونم یه جوري هستی -

 :با همون خنده ي حرص درآر گفت

 چجوري؟ -

 :اخمی کردم و گفتم

 !انگار ناراحتی -
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 :سرمو گرفت تو بغلشو گفت

دیگه فکر نکن از اینکه باهات ازدواج کردم پشيمونم.اگرم ناراحت باشم دليل دیگه  -

 !داري

 :با خجالت خواستم ازش جدا بشم ولی نذاشت با شيطنت گفت

 !جات خوبه...تکون نخور -

 :درحاليکه حس ميکردم سرخ شدم با اعتراض گفتم

 .م کن بذار لباس بپوشمفرزاد...ول -

 :بلند خندید و گفت

 !چه کاریه بپوشيم باید دربياري.پس راحت تري اگه نپوشی -

 :جيغی کشيدم و گفتم

 !بی حيا ولم کن -

اون شب با فرزاد یه شب متفاوتو تجربه کردم.اونقدر عشق و مجبت نثارم کرد که 

سير خودش حس کردم تموم وجودم داره پر از خودش و عشقش! فرزاد منو ا

 !کرد.جوري که حس کردم تو همون یه شب معتادش شدم

** 

 فرزاد:نيکی پس داري چی کار ميکنی؟

 !وااااي فرزاد نيست -

 فرزاد:چی نيست؟

 !ناليدم:گوشيم...یه ساعته دارم دنبالش ميگردم
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 .فرزاد با حيرت نگاهم کرد

 چرا اینجوري نگاه ميکنی؟ -

 فرزاد:حالت خوبه نيکی؟

 ور؟من؟ آره چط -

 :با لبخند تکيه داد به چارچوب در و گفت

 !به نظر من حالت خوب نيست! گوشی تو دستته خانوم حواس پرت -

اوه خداي من! همين اول زندگی سوتی دادم.یعنی همه ي این مدتی که داشتم 

 دنبالش ميگشتم تو دستم بوده؟

 .لبخند مسخره اي زدم و یه اَبرومو دادم باال

 !منم حواسم پرت شدخوب تو هولم کردي  -

 .فرزاد:خيلی رو داري.بدو بریم...االن جاده ها شلوغ ميشه

رفتيم پایين و بعد از اینکه فرزاد چمدونا رو گذاشت صندوق عقب راه افتادیم.از 

 .بچگی عاشق ماه عسل بودم.از اسمش خوشم ميومد

به فرزاد یه آهنگ شاد گذاشت و عينکشم گذاشت رو چشمش.منم با لبخند زل زدم 

بيرون.احساس آرامش ميکردم.احساس ميکردم همه چيز بر وفق مراده.انگار همه ي 

 !دنيا دست به دست هم داده بودن تا من لبخند بزنم.از ته دل

بين راه صبحونمونو خوردیم و دوباره راه افتادیم.قرار بود بریم ویالي خودشون.به 

 .گفته ي فرزاد یه ویالي نقلی بود لب ساحل

ده رسيدیم.فرزاد ماشينو تو حياط کوچيک اما خوشگل ویال پارک نزدیک دواز

کرد.اون طرف ویال ساحل بود.کليد انداخت و در و باز کرد.باهم وارد شدیم.یه طبقه 
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بود.واسه همه جاي خونه چوب استفاده کرده بودن.یه دست مبل بنفش رنگ سمت 

ميزناهارخوري  راست هال چيده شده بود.جلو تر از اونم آشپزخونه بود با یه

چهارنفره.سه تا اتاق خوابم داشت.اونی که تخت دونفره داشت و انتخاب کردیم.فرزاد 

 :سوئيچو کيف پولشو برداشت و گفت

 .من ميرم ناهار بگيرم بيام -

 .باشه -

 

 

بعد از رفتن فرزاد از ویال زدم بيرون و رفتم لب ساحل.روي یه تخته سنگ نشستم و 

وست داشتم بشينم لب دریا و نقاشی کنم.مثل فيلما...ولی زل زده به دریا.هميشه د

نقاشيم هيچوقت خوب نبود.با یادآوري چرت و پرتایی که تو بچگی ميکشيدم خندم 

گرفت.ولی بعضياش چرت نبود.یادمه پدر مادر خياليمو ميکشيدم که دستامو گرفتن 

ی و زنده بودن تو دستاشون.عجب دورانی بود! هی خدا...اون زمونا که خيري از زندگ

 !ندیدم...االن کرمتو بهم نشون بده

 !با اومدن فرزاد برگشتم تو ویال و اولين ناهار ماه عسلمونو خوردیم

*** 

 :فرزاد با خنده گفت

 نيکی؟ -

 !این نيکی گفتنت یعنی ميخواي مسخره بازي دربياري -

 !فرزاد:زدي تو خال

 حاال چی ميخواستی بگی؟ -
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 !خندش شدت گرفت

د این فيلماي عاشقونه افتادم که دختره و پسره ميرن لب ساحل.بعد یهو فرزاد:یا

 دختره شروع ميکنه به دویيدن پسره ام ميفته دنبالش! دیدي؟

 :بينيمو چين انداختم و با چندش گفتم

 اَه اَه! این لوس بازیا یعنی چی؟ -

 !دستشو انداخت دور شونم و با حسرت آهی کشيد

م سفيد ميشه ولی تو درست نميشی! آخه دختر یه ذره فرزاد:من موهام مثل دندونا

رمانتيک باش من آرزو به دل نمونم.اصال یه دفعه شده من تو رو صدا ميزنم بگی 

 جانم؟

 :خندمو خوردم و با ناز و عشوه گفتم

 !جـــــــــــــانم؟ -

 !فرزاد:قلبم

 !اَیی -

 :با اخم توپيد

 !زهرمار -

حدأقل مثل این رمانا یه گيتار بلد نيستی بزنی یه ميگما حاال دنبال بازي هيچی... -

 کم حال کنيم؟

 !فرزاد:نه المصب اینم نميشه

 !هی روزگار -
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 !فرزاد:بيا الأقل چار تا حرف عاشقونه بزنيم

 :با صداي بلند خندیدمو گفتم

عجب ماه عسلی...دو روزه مثل اسگال ميایم ميشينيم اینجا چرت و پرت ميبافيم به  -

 !هم

نشم عالمی بود.خوش ميگذشت.قرار بود شب بریم یه رستوران خوب.فردام ولی همي

بریم جنگل...همه چيز عاليه...حالم خوبه...خيلی خوبه! هر لحظه که ميگذره بيشتر 

عاشق فرزاد ميشم.گاهی اصال همه چيز و یادم ميره فقط اون ذهنمو پر ميکنه از 

م جرأت نميکنه باهاش حرف خودش! شخصيت جالبی داره...گاهی اونقدر جدي که آد

 !بزنه، گاهی اونقدر شوخ و مهربون که آدم عاشقش ميشه

*** 

 !ایول بابا...عجب جوجه اي شده -

 :بادي به غبغبش انداخت و گفت

 !از هر انگشت شوهر جانت یه هنر ميریزه...قدرشو بدون -

 !چشمامو ریز کردم

 اگه ندونم چی ميشه؟ -

 :لبخند خبيثی زد و گفت

 !رش بلند ميشهزیر س -

 !شوهرجان غلط کرده -

 !فرزاد:بی ادب

 .همينه که هست -
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 .فرزاد:شوخی کردم عزیز دلم

 ميدونم...مگه ميشه منو ول کنی بري سراغ یکی دیگه؟ اصال مثل من گيرت مياد؟ -

 !یه لحظه رفت تو فکر...انگار از این عالم جدا شد

 فرزاد؟ -

 :د به سفره.بلند تر صداش زدمجوابی نداد.بدون پلک زدن خيره مونده بو

 فـــــــرزاد؟ -

 :یهو تکونی خورد و گفت

 ها؟ بله؟؟ -

 کجایی؟ چرا جواب نميدي؟ -

یه جوري زل زد تو چشمام که حس کردم موهاي تنم سيخ شد.نه از عشق نه هيجان 

نه ترس! نميدونم چرا ولی طرز نگاهش یه مدلی بود.یه مدلی که اصال ازش خوشم 

 !نيومد

 !:هيچ جا حواسم پرت شدفرزاد

 حالت خوبه؟ -

 !متفکر سرشو تکون داد و باز مشغول خوردن شد

*** 

نفسم تو سينه حبس شده بود.دلم ميخواست جيغ بزنم.فقط وحشت زده عقب عقب 

ميرفتم و با چشمانی پر از اشک به چشمان باز مونده ي زن و خونی که رو زمين 

د بزنم ولی نميشد.ميخواستم فرار کنم بازم ریخته شده بود نگاه ميکردم.ميخواستم دا

 .....نميشد! با زانو افتادم زمين و
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 !فرزاد:نيکـــــــــــی؟

با جيغ از خواب پریدم و هراسون خيره شدم به دیوار.صورتم از اشک و عرق خيس 

 .بود.بغض تو گلوم گير کرد.بازم نفس کشيدن واسم سخت شد

 فرزاد:چت شد تو؟

م چنگ انداختم.خواستم چيزي بگم ولی نتونستم.فرزاد از با دستم به قفسه سين

 .جاش پرید و دنبال کيفم گشت.حس کردم دارم خفه ميشم

 داد زد:پس کو این کيف المصبت؟

داشتم بال بال ميزدم.از اتاق خارج شد و با کيفم برگشت.سریع اسپري و درآورد و 

 .گذاشت تو دهنم

ز شدن راه نفسم بغضم ترکيد.فرزاد با تعجب با ولع هوا رو کشيدم داخل ریه هام.با با

 :منو کشيد تو بغلش و گفت

 خواب دیدي؟ -

 :با هق هق ناليدم

 !آره...خيلی وحشتناک بود -

 :روي سرمو بوسيد و گفت

 !باشه آروم باش.خواب بود تموم شد رفت -

سعی کردم هق هقم و خفه کنم.تموم فکرم پيش اون زن ناشناسی بود که شباهت 

 م داشت.کی ميتونست باشه؟زیادي به

 .....نکنه
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 !یه دفعه با فکري که به سرم زد چشمام گرد شد

** 

 :با خستگی ولو شدم رو تخت و گفتم

 !خيلی خوش گذشت فرزاد...دستت درد نکنه -

 :دستشو انداخت دور شونمو گفت

 !وظيفه بود عيال گرامی -

 !لبخندي زدم

د روزي که اونجا بودیم اصال درست من برم یه دوش بگيرم بعدشم بخوابم.این چن -

 !حسابی نخوابيدم

 :دراز کشيد و گفت

 !منم بخوابم بعد برم حموم...االن اصال حسش نيست -

زیر دوش آب فقط فکر کردم.به کابوسم...کابوسی که اصال شبيه خواب نبود.خيلی 

من  واقعی به نظر ميرسيد.به چهره ي زن فکر کردم.به این فکر کردم که بقيه ميگفتن

خيلی شبيه مادرم هستم.یه حس عجيبی داشتم.یه حس بد! حس ميکردم هنوز یه 

 !جاي زندگيم ميلنگه...و اینکه نميتونستم بفهمم کجا نا اميدم ميکرد

نميدونم چقدر تو حموم موندم...وقتی خسته شدم حولمو تن کردم و اومدم 

ند نشست رو لبم.پتو بيرون.وارد اتاق که شدم با دیدن فرزاد که غرق خواب بود لبخ

رو پيچيده بود بين پاش.یکی از بالشا رو بغل کرده بود.اون یکيم افتاده بود رو 

زمين.به طرز فجيعی بد خواب بود.یه خوبی که داشت این بود که اصال خر و پف 

نميکرد...هميشه تو خواب اخماش ميرفت تو هم.صورتش عين بچه ها ميشد! تازه 
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خيلی بامزش ميکرد.دوست داشتم لپشو بکشم...ولی  موهاشم ميریخت تو صورتش و

 !خيلی خسته بود ترسيدم بيدار شه.گناه داشت

بعد از اینکه لباسامو پوشيدم بغلش دراز کشيدم و انقدر به صورتش نگاه کردم تا 

 .اینکه چشمام گرم شد و خوابم برد

*** 

ولی اون خيلی خيره به صورتش منتظر بودم تا ببينم از غذام خوشش اومده یا نه! 

ریلکس به خوردنش ادامه داد.هيچی نگفت.انتظار داشتم حدأقل یه کم از دستپختم 

تعریف کنه.پنچر شدم و با بی ميلی اولين قاشق و گذاشتم دهنم.از نظر خودم خوب 

شده بود.سرم پایين بود که سنگينی نگاهشو حس کردم.با لبخند محوي زل زده بود 

 :اال پرسيدمبه صورتم.اَبرومو انداختم ب

 ها چيه؟ -

 :با حفظ لبخندش گفت

 !بر خالف ظاهرت خيلی حساس و زود رنجی -

 .پوزخندي زدم و دومين قاشق و گذاشتم دهنم

 !خوبه که ميدونی -

 :دست به سينه تکيه داد به صندليش و گفت

 !وقتی غذات اونجور که باید خوب شد اونوقت باید به به و چه چه کنم...نه االن -

 :گرد شد.با حرص جيغ زدمچشمام 

 !فـــــــــرزاد؟ -

 :بلند خندید و گفت
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 !ناراحت نشو عزیزم من رکم -

 !عاجز خيره موندم تو صورتش.مونده بودم چی بگم.غذا رو کوفتم کرده بود.لعنتی

 :بشقابو به جلو هل دادم و حين اینکه بلند ميشدم غریدم

 !برو بمير -

 :با اعتراض گفت در تالش براي جمع کردن لبخند مسخرش

 !اِ نيکی تو که بی ادب نبودي -

 !برو بابا -

ازش دور شدم و رفتم نشستم جلوي تلویزیون و روشنش کردم.داشت گریم 

ميگرفت!صداي قدماشو شنيدم که داشت بهم نزدیک ميشد.اومد و دقيقا جلوي 

 .تلویزیون وایساد.توجهی نکردم و خيره شدم به پارکت کف خونه

 فرزاد:نيکی؟

 !واب ندادمج

 !فرزاد:هوي خانوم با شما هستما

با حرص پوفی کردم و خواستم از جام بلند شم که دستاشو گذاشت رو شونه هامو 

 :دوباره نشوندم! زل زدم به یقه پيراهنش و گفتم

 !ولم کن -

 !فرزاد:به من نگاه کن

 .کرداصال دلم نميخواست تو صورتش نگاه کنم و باز همون لبخند و ببينم.عصبيم مي

 :مثل بچه ها گفتم
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 !نميخوام -

 !فرزاد:عالوه بر حساس بودن لوسم هستی

 !هه لوس -

 فرزاد:نيستی؟

 :ایندفعه تو چشماش نگاه کردم و تند گفتم

 کی بود که بخواد من و لوس کنه؟ ها؟ کی؟ -

 :کالفه نوچی کرد و گفت

 ؟بابا جون من که چيزي نگفتم اینجوري قهر کردي! جنبه ي شوخی نداري -

 .اشک تو چشمام جمع شد

 !من...من حس بدي دارم -

 :نشست بغل دستم و گفت

 برا چی؟ -

 !انگشتامو پيچيدم تو هم و سرمو فرو کردم تو یقم

 !دلم شور ميزنه -

 !فرزاد:البد بخاطر همون خواب اون شبته.مهم نيست عزیزم بهش فکر نکن

ت همراه با همون دستشو انداخت دور شونمو سرمو گذاشت رو شونش.یه حس امني

دلشوره ي لعنتی حس کردم.ميدونستم باز یه اتفاق بد ميفته.من عادت نداشتم به 

 !آرامش و خوشبختی.هميشه موقت بود.ایندفعه هم همينطوره
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دلم نميخواست فرزاد و از دست بدم.هرچند خيلی سر به سرم ميذاشت و حرصم 

 !ایا این زندگی رو ازم نگيرميداد ولی دوستش داشتم.شوهرم بود! تکيه گاهم بود.خد

هميشه این دعا ورد زبونم بود ولی اصال به پایان این قصه خوشبين نبودم! چراشم 

  .نميدونستم

 آرشـــــــــــــــــام؟! یه وقت به خودت زحمت ندي کار کنی ها؟ -

خودش که نشسته بود تکون نميخورد هيچ نوشينم نشونده بود بغل خودش و هی در 

 !زدگوشش ور مي

 اصال مگه تو نباید االن شرکت باشی؟ -

 :نيششو باز کرد و گفت

 !آرین خودش به کارا ميرسه فعال زنم مهمتره -

 .با حرص رفتم سمتشونو جفتشونو با کتک بلند کردم

پاشين ببينم نشستن هی دارن زر زر ميکنن.خوبه خونه ي شماست و خرحماليش  -

 .بيا کمک...آرشام وسایل سنگينم با توبراي مائه! هوي نوشين مگه با تو نيستم 

 :آرشام با غرغر از بغلم رد شد و گفت

هی ميگم اقاجون چندتا کارگر ميگيریم بی دردسر همشو ميچينيم بره پی کارش  -

 !هی گوش نميدن

 !نيلوفر:خودمون بچينيم یه حال دیگه اي داره

تو دلم واسه خونه ي قشنگی بود.یه خونه ي ویالیی دوبلکس با همه ي امکانات.

خوشبختيشون دعا کردم.ميدونستم آرشام مرد زندگيه...مطمئن بودم نوشين 

 !هيچوقت از اینکه به آرشام بله داده پشيمون نميشه
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*** 

از هيجان جيغ خفيفی کشيدم.فرزاد و ماهان که مشغول صحبت با همدیگه بودن 

 .برگشتن سمتمون

 ماهان:چيزي شده؟

 :فتنيلوفر دستپاچه لبخندي زد و گ

 !نه عزیزم چيز خاصی نبود -

 .ماهان مشکوک نگاهمون کرد و باز با فرزاد مشغول شد

 :با خوشحالی زمزمه کردم

 چند ماهته؟ -

 !نيلوفر:دوماه

 :نيگشون آهسته اي ازش گرفتم و گفتم

 چرا زودتر نگفتی؟ -

و  نيلوفر:خودمم دو سه روزه فهميدم.هردفعه خواستم به ماهان بگم یه اتفاقی افتاده

 .نشده! ميخوام فردا دیگه بگم بهش

 !وووي عزیزم -

 :نيلوفر اشاره اي به اطرافمون کرد و آروم گفت

 آروم چه خبرته؟ -

 دیگه کيا ميدونن؟ -

 !فقط مامانم و نوشين:نيلوفر
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اونقدر ذوق زده بودم که لبخند از رو لبم پاک نميشد.تصور اینکه ماهان پدر شه 

 !خيلی برام جالب بود

ن فرزاد اومد بغلم و ر ق  صاینکه ماهان دست نيلوفر و گرفت و رفتن که ببعد از 

 :گفت

 چی ميگفتين به هم اون شکلی شده بودي؟ -

 :دستامو کوبيدم به هم و با هيجان گفتم

 !ماهان داره بابا ميشه -

 :چشماش گرد شد و گفت

 جدي؟ -

 !آره.آخ جون -

ز شده بهمون نگاه ميکرد.تا همون لحظه چشمم خورد به آرین که داشت با چشماي ری

 .دید من نگاهش ميکنم با بی تفاوتی روشو برگردوند

 :فرزاد وقتی متوجه شد دارم به آرین نگاه ميکنم اخمی کرد و گفت

 طوري شده؟ -

 .سعی کردم لبخندي بزنم و خونسرد باشم

 !نه چيزي نيست -

 :اَبروهاشو باال انداخت و گفت

 !آها -

 :و دور بازوش حلقه کردم و با لوس بازي گفتمحس کردم ناراحت شده.دستم
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 يم شوهرجان؟ر ق  صمياي بریم وسط ب -

چند لحظه بی حرف تو چشمام نگاه کرد.انگار داشت دنبال چيزي ميگشت.نفسشو 

 :پرت کرد بيرون و گفت

 !بریم -

*** 

خميازه اي کشيدم و کفشام و از پام درآوردم.هميشه با کفشاي پاشنه بلند مشکل 

کف پام تا زانوهام تير ميکشيد.یه کم با دستم ماساژشون دادم بلکه از داشتم.از 

 :دردشون کم شه ولی فایده نداشت.فرزاد کراواتشو از دور گردنش باز کرد و گفت

 درد ميکنه؟ -

 !ناليدم:خيلی

اومد نشست پایين مبل و یکی از پاهامو گرفت تو دستشو شروع کرد به ماساژ 

 !يداد.معلوم بود واردهدادن.خيلی حرفه اي ماساژ م

 :چشمامو با لذت بستم و گفتم

 !آخی خدا خيرت بده پسرم -

 :صداي پر از خندشو شنيدم

 !وظيفست مادر جان -

سرمو به پشتی مبل تکيه دادم.هرچقدر از درد پاهام کمتر ميشد پلکاي من سنگين 

 !تر ميشد.یواش یواش رو همون مبل از شدت خستگی بيهوش شدم

** 
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داي زنگ گوشی که مثل مته رو مخم بود اَه بلندي گفتم و سعی کردم از با شنيدن ص

 !حصاري که دور بدنم کشيده بودن در بيام...اما نشد

 :صداي خوابالود فرزاد و بغل گوشم شنيدم

 !واي چقدر وول ميخوري تو -

 :نفس نصفه نيمه اي کشيدم و گفتم

 !فرزاد دارم خفه ميشم -

و من بالفاصله خودمو عقب کشيدم.چندبار پشت سر  دستاشو از دور کمرم باز کرد

 :هم نفساي عميق کشيدم.فرزاد خميازه اي کشيد و گفت

 حالت خوبه؟ -

 :همزمان صداي گوشيشو قطع کرد.با حرص گفتم

 به لطف شما عاليم.اخه این چه وضعشه؟ -

 :ریز خندید و گفت

 !بهترین خواب عمرم بود -

 اید منو له کنی؟اگه بالش و پتو دم دستت نباشه ب -

 :با خونسردي گفت

خوب وقتی نه بالش هست نه پتو چراغ خوابو که نميتونم بغل کنم پس تو زنم شدي  -

 چيکار کنی؟

 .بالششو پرت کردم سمتش که با دست گرفت و رفت سمت کمدش

 فرزاد:دوست داري شب بریم بيرون؟
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 :سرمو خاروندم و با چشماي بسته گفتم

 کجا؟ -

 !ستیفرزاد:هرجا خوا

 :با حالت خوابالودي زمزمه کردم

 !آره بریم -

 :پيشونيمو بوسيد و گفت

 !پس فعال خداحافظ -

 :ميون بيداري و خواب آروم گفتم

 !مواظب خودت باش -

*** 

 :آروم کوبيد تو پهلومو گفت

 !آرومتر -

 :درحاليکه حس ميکردم از شدت خنده سرخ شدم دستمو گرفتم جلو دهنمو گفتم

 !دا نکشتت دل درد گرفتمواي فرزاد خ -

 :اشک گوشه چشممو پاک کردم و گفتم

 !عجب اعجوبه اي بودیا -

 :گازي به بستنيش زد و با حالت مرموزي گفت

 !هنوزم هستم -
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اَبرومو دادم باال و حرفی نزدم.انقدر خاطره هاي بامزه از بچگياش تعریف کرده بود که 

 .داشتم از خنده ولو ميشدم کف زمين

ه دختر و پسر از جلومون رد شدن.از رنگ موهاي دختره خوشم اومد.یه همون لحظه ی

 .چيزي تو مایه هاي نسکافه اي بود

 فرزاد برم موهامو این رنگی کنم؟ -

 :فرزاد بدون اینکه نگاهی به دختر بندازه با اخم گفت

 !نه من فقط مشکی دوست دارم -

 !حاال نگاه کن...قشنگه ها -

 !رف آقاتونه عزیزم بحث بيخودي نکنفرزاد:همين که گفتم.حرف ح

 !بداخالق -

 :دستشو انداخت دور شونمو گفت

 !من ميدونم این رنگ بهت بيشتر مياد.رنگاي روشن سن و ميبره باال عزیز من -

 :نيشمو باز کردم و گفتم

 !چـــــــــــشم -

 !فرزاد:چشمت بی بال

*** 

 !واي شادان دلم واست قد سوراخ جوراب مورچه شدههههه -

 :خندید و گفت

 !کبکت خروس ميخونه ها -
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 !چرا نخونه؟ همه چی بر وفق مراده -

 شادان:خدا رو شکر! چه خبرا؟ عروسی خوش گذشت؟

 !آره جات خالی خوب بود.تو چه خبر؟ قصد نداري شوور کنی؟ داري ميترشيا -

شادان:بين خودمون بمونه با یکی آشنا شدم.ایرانيه اسمشم ساسانه.ازش خوشم 

 !هاومد

 !به به مبارکه -

 ....شادان:هنوز که چيزي معلوم نيست! راستــــــــــــی

 !آخ چته گوشم کرد شد -

شادان:ببينم این چند روز سرم شلوغ بود وقت نشد ازت بپرسم...داستان چيه؟ مگه 

 تو پسرعموتو دوست نداشتی؟

 :پوزخندي زدم و گفتم

 !کردمخوابيا دختر! اون منو نميخواست منم فراموشش  -

 شادان:از کجا ميدونی؟

همه ي اتفاقاتی که از پارسال تا به االن افتاده بود و براش تعریف کردم.شادان متعجب 

 .اونور خط سکوت کرده بود

 الو؟ -

 !شادان:ولی من حسم چيز دیگه اي ميگه

 :خندیدمو گفتم

 چی ميگه؟ -
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 !شادان:آرین دوست داره

 :بيخيال گفتم

بی احساس تر از این حرفاست.بعدشم دیگه هيچ فرقی به حست غلط ميکنه...آرین  -

 !حال من نداره.من فرزاد و دوست دارم از زندگيمم راضيم

 !شادان:خوب پس خدا رو شکر...ميخواستم امتحانت کنم

 :با خنده گفتم

 !ارواح خيک عمت -

یه کم دیگه با شادان حرف زدم.واقعا حرف زدن باهاش سرحالم ميورد.هميشه 

ردم که اي کاش خاله اینا ایران بودن.اونجوري خيلی برام خوب حسرت ميخو

 !ميشد.ولی حيف

*** 

 :دستی به ویولونم کشيد و گفت

 از کی ميزنی؟ -

 !هفت هشت سالگی -

 :لبخندي زد و گفت

 !واسه من هنوز نزدیا...ميخوام صداتو بشنوم -

 .خيلی وقته دست بهش نزدم.شاید خراب کنم -

 !هر جور بزنی مورد پسندهفرزاد:اشکال نداره.تو 
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استرس گرفتم.براي اولين بار ميخواستم جلوي فرزاد بزنم و بخونم.با قدماي نامطمئن 

  !رفتم سمتش و برش داشتم.نفس عميقی کشيدم و سعی کردم با تسلط شروع کنم

ترجيح دادم یه آهنگ بی کالم بزنم.اصال آمادگی خوندن نداشتم.یه آهنگ مالیم و 

 !کردم.آرامشبخش بود رمانتيک و شروع

 :فرزادم داشت بی حرف و با لبخند نگاهم ميکرد. بی صدا لب زد

 !بخون -

منم واسش اَبروهامو به نشونه ي نميخونم باال انداختم.وقتی آهنگم تموم شد اخم 

 :غليظی کرد و گفت

 !تو که فقط زدي -

 .حس خوندن نبود -

 !فرزاد:غلط کردي وقتی من ميگم بخون یعنی بخون

 :شيطنت گفتم با

 !پس چون تو گفتی نميخونم -

با قدماي آروم راه افتادم به طرف آشپزخونه.صداي تق تق صندالم پيچيد تو 

گوشم.یهو فکري به سرم زد.آروم یه قابلمه برداشتم و با خوردن لبخندم شروع 

 :کردم

 

 

 تتق تق تق تتق دنبکی رو باش
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 ویولون زنه ي عينکی رو باش

 

 

 تارزن لوتی برو تو کار این

 

 

 !اینم پيشکشتون اونيکی رو باش

 

 

 نيناش ناش ناش ناناش ناش

 

 

 کاله مخملی رو باش

 

 

 بپا نره داشم شصت پاش تو چشماش

 

 

فرزاد با دهن باز مونده و چشماي گرد شده چند لحظه به من که داشتم با نيش باز 

 !مونده خيره خيره نگاهش ميکردم نگاه کرد
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 :گفتم شونه اي باال انداختم

 چيه؟ مگه نميخواستی بخونم؟ -

یه دفعه با صداي بلندي زد زیر خنده که هول شدم و قابلمه رو انداختم ولی از شانس 

بدم مستقيم افتاد رو انگشت شستم و جيغمو در آورد.فرزاد درحاليکه خندش شدت 

 :بيشتري گرفته بود اومد سمتم و گفت

 چی شد؟ -

 :.شستم و فشاري دادم و با حرص گفتمخم شدم و صندلمو از پام درآوردم

 !اَه فرزاد تو فقط مایه عذاب من باش -

 :با بدجنسی گفت

 !خوب چی کار کنم؟ ميخواستی شيرین کاري نکنی تا اوف نشی کوچولو -

 :مشت تقریبا محکمی کوبيدم به بازوشو گفتم

 !از جلو چشمم خفه شو -

 :سوت زنان از آشپزخونه خارج شد و همون حين گفت

 !ولی دمت گرم کنسرت باحالی بود -

*** 

روزا پشت سر هم ميومدن و ميرفتن.ماهان و نيلوفر بخاطر تو راهيشون یه مهمونی 

گرفتن و فاميالي نزدیک و دعوت کردن.دیگه همه موضوع و فهميدن و خوشحال 

 .شدن
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کالساي منم شروع شده بود و دوباره داشتم بکوب درس ميخوندم.سال آخرم 

اشتم بعد از اینکه ليسانسمو گرفتم یه مدت استراحت کنم و بعدشم بود.تصميم د

 .براي ارشد اقدام کنم

زندگيم داشت رو روال عادیش پيش ميرفت.بعضی مواقع با فرزاد بحثم ميشد ولی به 

یه ساعت نکشيده آشتی ميکردیم.یعنی کارمون به قهر نميکشيد ولی خوب یه ذره با 

زندگی همه هست.تو درسام خيلی کمکم ميکرد و هم سرسنگين ميشدیم که اونم تو 

 !نمرات خوبمو هميشه مدیونش بودم.خدا از این شوهرا نصيب همه کنه

زندگيم خسته کننده و یکنواخت نبود...یعنی فرزاد نميذاشت اینجوري باشه و از این 

بابت خيلی خوشحال بودم.در کل همه چيز راضی کننده بود.گرچه هنوز خيلی مسائل 

ه تو زندگيم وجود داشت ولی داشتم سعی ميکردم فراموششون کنم و فعال حل نشد

 !از این آرامش و خوشبختی که تو زندگی من کم پيدا ميشد نهایت استفاده رو ببرم

*** 

با صداي زنگ جزومو بستم و رفتم سمت در.از چشمی دیدم که یلدا پشت در 

 .وایساده.تعجب کردم...در و باز کردم

 .یلدا:سالم

 !الم...خوش اومدي...بيا توس -

 !یلدا:ممنون

از جلو در کنار رفتم و به داخل تعارفش کردم.از چهرش معلوم بود معذبه.اگه بگم دلم 

 !باهاش صاف شده بود دروغ ميگفتم ولی نميدونم چرا انقدر دلم براش ميسوخت

آروم روي مبل نشست و سرشو انداخت پایين.رفتم سمت آشپزخونه و دو تا فنجون 

 :هوه ریختم برگشتم.نشستم روبروش و گفتمق
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 چه خبر؟ -

 :پوزخند محوي زد و گفت

 !خبري نيست -

 :به قهوش اشاره کردم و گفتم

 !بخور سرد نشه -

فنجون و برداشت و کمی از محتویات داخلشو خورد.حس ميکردم بغض داره.خيره به 

 :فنجون با صداي لرزونی گفت

 !دلم برات تنگ شده بود -

 :م.چشماي اشکيشو تا صورتم باال آورد و گفتهيچی نگفت

مثل سگ پشيمونم نيکی...حس ميکنم رسيدم به آخر خط.هيچی خوشحالم  -

 !نميکنه! شدم یه مرده متحرک

 !مقصر خودت بودي -

اشکاش سر خورد رو صورتش.هميشه معتقد بودم وقتی گریه ميکنه خوشگل تر 

 .ميشه

ن بچه بودم هم رهام.تو نميتونی درک کنی یلدا:آره خودم بودم.ولی خریت کردم.هم م

چقدر آرین و ميخواستم.حد و مرز نداشت نيکی.اونقدر عاشق بودم که حاضر شدم 

 !همچين دیوونه بازي دربيارم

 :چند لحظه مکث کردم و بعد با چشماي ریز شده پرسيدم

 !چرا رهام؟ ميتونستی بهش بگی یکی دیگه رو واسه اینکار اجير کنه -
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 .و خيره شد به ميز چيزي نگفت

 جواب نداره؟ -

 !یلدا:شاید دليلم به نظرت مسخره باشه

 !ميشنوم -

 :نفس عميقی کشيد و گفت

راستش...خوب ميدونستم رهام چيزي کم نداره.نه از تيپ و قيافه مشکلی نداشت  -

نه از لحاظ اخالقی و مالی.پسر خوبی بود.خواستم اگه....اگه مجبور شدي ازدواج کنی 

طرفت یه آدم درست و حسابی باشه.رهام آدمی بود که پاي کارش حدأقل 

 !وایميساد.بخاطر همين....بخاطر همين از اون خواستم اینکارو بکنه

 .به آخر حرفاش که رسيد سرش یواش یواش پایين افتاد و صداشم ضعيف تر شد

 .سعی کردم ولی نتونستم جلوي خندمو بگيرم

 :با طعنه گفتم

 !م بودي.واقعا ازت انتظار نداشتم دخترعمهچه خوب که به فکر -

انگشتاشو پيچيد تو هم و سکوت کرد.همون لحظه صداي باز شدن در اومد و بعدشم 

فرزاد وارد خونه شد.یلدا سریع بلند شد و سالم کرد.فرزاد اخماش رفت تو هم.قضيه 

یلدا رو ميدونست.ترسيدم چيزي بگه ولی خيلی عادي جوابشو داد و خوش آمد 

.بعدشم رفت تو اتاق تا لباساشو عوض کنه.نگاهی به یلدا انداختم.لبشو گاز گفت

 :گرفت و گفت

 فرزاد ميدونه؟ -

 !سرم و به نشونه مثبت تکون دادم.آهسته یه واي گفت و سرشو گرفت بين دستاش
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** 

 فرزاد:اینجا چی کار ميکرد؟

 :کالفه ناليدم

 .واي فرزاد بس کن! اومده بود بهم سر بزنه -

 !غليظ تر شد اخمش

 !فرزاد:خوشم نمياد دور ورت باشه

 ........چی داري ميگی؟ یلدا -

 :دستشو آورد باال و گفت

نميخوام چيز دیگه اي بشنوم.به اندازه کافی بهت آسيب زده.دیگه بسه! حيف که  -

 !اون رهام عوضيم گم و گور شده وگرنه ميدونستم چی کارش کنم

 :پوفی کشيدم و گفتم

 !شام آمادست -

*** 

دو ماه گذشت...امروز تولد فرزاد بود.ميخواستم یه جشن دو نفره بگيریم.گرچه اون 

تولد منو یادش نمونده بود و سر این قضيه خيلی ناراحت شدم ولی خوب ميخواستم 

 !بهش بفهمونم این چيزا برام ارزش داره.ميخواستم خوشحالش کنم

ال و دو ردیف شمع چيده بودم و همه ي چراغا رو خاموش کرده بودم.از در تا وسط ه

بينشو پر از گل کردم.فضاي الیت و رمانتيکی به وجود آورده بود.براي کادوش هم یه 

عطر و هم یه ساعت مارک دار گرفته بودم.ویولونمم گذاشته بودم یه گوشه تا براش 
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بخونم.تصميم داشتم سورپرایزش کنم! خيلی هيجان زده بودم.اميدوار بودم که از 

 !ناراحت نشه.البته چرا باید ناراحت شه؟ تازه از خداشم باشه! واالکارم 

یه دفعه با صداي چرخش کليد تو قفل در سيخ نشستم سرجام.ضربان قلبم رفته بود 

باال.حاال انگار قرار بود چه اتفاق خاصی بيفته.همين که در و باز کرد داخل شد 

وند و در آخر نگاهش رو من سرجاش خشکش زد.با تعجب یه دور خونه رو از نظر گذر

 :توقف کرد.مات زل زد بهم...کيک تو دستمو آوردم باال و با ذوق گفتم

 !تولدت مبارک -

کليد از دستش افتاد.نگاه خيس و براقشو دوخت بهم.اشکی که اصال از خوشحالی 

 !نبود.اینو فهميدم.لبخند رو لبم ماسيد

 فرزاد؟ -

کيک و از دستم .ه از ترس رفتم عقببا قدماي بلند خودشو رسوند بهم.جوري ک

گرفت و گذاشت رو ميز کنارم.بعدم بدون اینکه بهم اجازه ي کاریو بده محکم بغلم 

کرد.اونقدر محکم که احساس کردم قولنجام شکست.ناخودآگاه آخی گفتم و زمزمه 

 :کردم

 !فرزاد آروووم -

 :گونمو بوسيد و با یه حالت عجيبی گفت

 !نینيکی داري دیوونم ميک -

 :بغ کرده گفتم

 نکنه ناراحت شدي؟ -

 :لبخند محوي زد و گفت
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 ...نه براچی ناراحت بشم دیوونه؟ فقط...فقط -

 فقط چی؟ -

 !چشماش پر از غم بود

  !فرزاد:هيچی هيجان زده شدم

 .با شک نگاهش کردم.اصال شبيه هيجان زده ها نبود

 !قعنی برات بخونمبرو لباساتو عوض کن یه دوشم بگير بيا.ميخوام امشب وا -

 !با چشمم اشاره اي به ویولون کردم.لبخندي زد و لپمو کشيد

 !فرزاد:چشم بانو

دو تا چایی هم ریختم و برگشتم.روي ميز و پر از خوراکی کرده بودم.هر چند لحظه یه 

 .بارم یه ناخنک ميزدم

يري و یه پيرهن یقه دار تنم کرده بودم که تا باالي زانوم بود.رنگشم ترکيبی از ش

 .طالیی.ترکيب این دوتا رنگو دوست داشتم.خوشگل ميشد

بعد از یه ربع فرزاد اومد.یه جين مشکی و یه تيشرت قرمز تنش کرده بود.اومد 

 .نشست بغلم و دستشو انداخت دور شونم

 !فرزاد:چه کردي وروجک

 خوشگل شده؟ -

 !فرزاد:عالی! دستت درد نکنه

 !قابل شوور گلمونو نداشت -

 :چایيشو خورد و گفت یه کم از
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 .خوب شروع کن بخون -

 .حاال چایيتو بخور -

 .فرزاد:تو چی کار به چایی من داري؟ هم ميخورم هم گوش ميدم

 :ویولونمو برداشتم و گذاشتم رو شونم.آرشه رو هم دستم گرفتم و گفتم

 خوب حاال انتخاب با تو...چی بخونم؟ -

 :کمی فکر کرد و بعد گفت

 !ميمرد عارف اوووم...هر عشقی -

 :نيشمو باز کردم و گفتم

 !اوووکی -

 !چندتا نفس عميق کشيدم.صدامو صاف کردم و یه بسم ا...هم گفتم و شروع کردم

 

 

 بگذر ز من اي آشنا

 چون از تو من دیگر گذشتم

 دیگر تو هم بيگانه شو

 چون دیگران با سرگذشتم

 ميخواهم عشقت در دل بميرد

 ایان گيردميخواهم تا دیگر در سر یادت پ

 بگذر ز من اي آشنا
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 چون از تو من دیگر گذشتم

 دیگر تو هم بيگانه شو

 چون دیگران با سرگذشتم

 هر عشقی ميميرد

 خاموشی ميگيرد

 عشق تو نميميرد

 باور کن بعد از تو دیگري

 در قلبم جایت را نميگيرد

 هر عشقی ميميرد

 خاموشی ميگيرد

 عشق تو نميميرد

 باور کن بعد از تو دیگري

 ر قلبم جایت را نميگيردد

 هر عشقی ميميرد

 خاموشی ميگيرد

 عشق تو نميميرد

 باور کن بعد از تو دیگري

 در قلبم جایت را نميگيرد
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 هر عشقی ميميرد

 خاموشی ميگيرد

 عشق تو نميميرد

 باور کن بعد از تو دیگري

 در قلبم جایت را نميگيرد

 هر عشقی ميميرد

 خاموشی ميگيرد

 عشق تو نميميرد

 کن بعد از تو دیگريباور 

 در قلبم جایت را نميگيرد

 

 

 .با صداي دست و سوت فرزاد چشمامو باز کردم و خيره شدم بهش

 !فرزاد:نه خوشم اومد...تو که همچين صدایی داشتی چرا زودتر رو نکرده بودي بال؟

 :پشت چشمی نازک کردم و با یه ایش گفتم

 !همينجور خشک و خالی که نميشه -

 :ذوق زده گفت

 ماچ ميخواي؟ -

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
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 !نه خير اینجوري خوش به حال شما ميشه! سواالت امتحانی -

 :خندید و گفت

 ....شتر در خواب بيند پنبه دانه -

 .صندلمو از پام درآوردم و پرت کردم سمتش که سرشو دزدید و خورد به دیوار

 !شتر عمته -

 :دستاشو آورد باال و گفت

 !باشه من تسليمخيلی خوب  -

 نميدي؟ فرزاد ژونم؟ -

 !فرزاد:خودتو لوس نکن اصال راه نداره

 :پوفی کشيدم و گفتم

 !يمر ق  صاصال بيخيالش شدم.بيا ب -

یه آهنگ خوشگل گذاشتم و دست در دست فرزاد رفتم وسط.با حرکات آروم شروع 

يدن.هنوز واکنش اول فرزاد رو مخم بود.نميتونستم هضمش ر ق  صکردیم به 

.انگار هم خوشحال شده بود هم ناراحت! اصال بعضی رفتاراش واقعا آدمو به شک کنم

 .ميندازه

نفسمو پرت کردم بيرون و سعی کردم مثل بقيه چيزا اینم فراموش کنم تا شيرینی 

 !امشب به دهنم زهرمار نشه

يدن و کيک بریدن و خوردن کادشو دادم بهش.با تعجب نگاهی به داخل ر ق  صبعد از 

 :و گفت جعبه کرد
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 دیوونه واسه اینا چقدر خرج کردي؟ -

 :اخمی کردم و با ناراحتی گفتم

 !قيمت کادو رو نميپرسن -

 .....فرزاد:منظوري نداشتم قربونت برم فقط الزم نبود

بسه فرزاد...واسه غریبه که نکردم.امشب به اندازه ي کافی اعصابمو خورد کردي  -

 !خواهشا ادامه نده

 :با مهربونی گفت

 !ن که حرفی نزدمم -

 بيخيال دیگه حاال خوشت اومد یا نه؟ -

 فرزاد:معلومه که خوشم اومده.مگه ميشه تو چيزي بخري من خوشم نياد؟

خوشحال از رضایتش شامو کشيدم و مشغول خوردن شدیم.واقعا بهم خوش گذشته 

 .بود البته با فاکتور گيري بعضی موارد

ده بود به جونم.اصال هروقت فرزاد یه حرکت اما افسوس باز اون دلشوره ي لعنتی افتا

 .........مشکوکی انجام ميده من اینجوري ميشم.واقعا دليلش چيه؟ خدایا نکنه

** 

از دانشگاه برگشته بودم و خسته و کوفته ولو شده بودم رو مبل که تلفن خونه زنگ 

 .خورد.با غرغر بلند شدم و رفتم سمت تلفن

 الو؟ -

 :م کردصداي زنعمو ثریا متعجب



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

403 

 

 .سالم نيکی -

 :نشستم رو صندلی و گفتم

 سالم زنعمو...احوال شما؟ -

 !زنعمو:ممنون...زنگ زدم دعوتت کنم

 !عين طلبکارا حرف ميزد

 دعوت؟ بابت چی؟ -

 :با افتخار گفت

 !نامزدي شيواست -

 !اَبروهام پرید باال

 !اِ؟ به سالمتی...مبارکه -

 عمارت.تشریف ميارید دیگه؟زنعمو:سالمت باشی! نامزدي فردا شبه تو 

 !چشم اگه بتونيم حتما -

با یه خداحافظ سر و تهشو هم آوردم و قطع کردم.اصال حوصله لحن بدشو 

نداشتم.اوووف! نامزدي شيوا...دشمن خونی من! چه شود...مطمئنم یه دعوا درست 

 !ميشه.خخخ

رزاد سریع لباسامو عوض کردم و مشغول درست کردن ناهار شدم تا موقعی که ف

بياد.وقتی برگشت باهاش در مورد نامزدي شيوا صحبت کردم.مخالفتی نداشت و گفت 

 .بریم
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لباس که خدا رو شکر فراوون داشتم و احتياجی به خرید نبود.یکيشونو انتخاب 

ميکردم.کنجکاو شده بودم بدونم دوماد خوشبختی که حاضر شده این عجوزه رو 

ت حسابی نداره! چقدر من بدجنس بگيره کيه! هر کی هست خدایيش عقل درس

 !شدم

*** 

 :با دیدنش یه لحظه سرجام خشک شدم.فرزادم با تعجب نگاهش کرد و گفت

 این؟ -

واي...مگه ميشه؟ متين صالحی؟ با شيوا؟ اینا زمين تا آسمون فرقشونه.اصال متين 

 .چند سال از شيوا کوچيک تر بود

فتيم سمتشون تا تبریک هم من هم فرزاد درحاليکه حسابی تو شوک بودیم ر

 !بگيم.متين از همون لحظه اي که من و دید چشم برنداشته بود

 :با جفتشون دست دادیم و تبریک گفتيم.فرزاد رو به متين گفت

 آقاي صالحی شتر سواري دوال دوال؟ -

 :متين لبخندي زد و گفت

 !خواستيم سورپرایز شين استاد -

ر من.از اون دوتا دور شدیم و روي یه فرزادم عجبی گفت و دستشو انداخت دور کم

 .مبل دو نفره نشستيم.مراسم بخاطر سردي هوا داخل عمارت برگزار شده بود

شيوا خيلی بد نگاه ميکرد.من آخر نفهميدم این و آبجيش و ننش و باباش و داداشش 

 !چه پدر کشتگی با من داشتن

 :بغل گوش فرزاد پچ پچ کردم
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 ا نسبت دارم؟به نظرت ميدونسته من با شيو -

 :اخمی کرد و گفت

 !نميدونم -

 !حس کردم از این بحث خوشش نمياد.بيخيال شدم

چشمم خورد به آرین که بين چندتا دختر پسر وایساده بود و مشغول بگو بخند 

بودن.با اون تيپ و قيافه توجه همه به خصوص دخترا رو به خودش جلب ميکرد! با یاد 

و کل کل بودیم و یلدا همش جلو درگيریامونو اون روزایی که همش درحال دعوا 

ميگرفت ناخودآگاه لبخندي نشست رو لبم.حسابی رفته بودم و تو فکر و اصال حواسم 

 :نبود با اون لبخند رو لبم زل زدم به آرین.با صداي تقریبا خشن فرزاد به خودم اومدم

 نيکی مگه کري؟ -

 :با ترس نگاهش کردم و گفتم

 !.تو فکر بودمبه خدا حواسم نبود -

 :پوزخندي زد و گفت

 !بله کامال مشخص بود -

 :خواستم حرفی بزنم که عصبی گفت

 !صداتو نشنوم -

 :ناراحت شدم و با بغض گفتم

 !چرا اینجوري ميکنی فرزاد؟ تو رو خدا فکر بد نکن به جون خودت حواسم نبود -
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عصاب خورد از نده ها و جوابمو نداد.لعنتی! باز سگ شده بود!با ار ق  صزل زد به 

بغلش بلند شدم و با برداشتن پالتوم رفتم تو حياط پشتی.چقدر دلم واسه اینجا تنگ 

 !شده بود.یادش بخير! چقدر جاي زینت و باباحسين خالی بود! هی روزگار

زل زده بودم به آبشار و به گذشته ها فکر ميکردم که دستی نشست رو بازوم.با ترس 

گشتم.با دیدن متين نفس حبس شدمو دادم و وحشت جيغی کشيدم و سریع بر

 .بيرون ولی ضربان قلبم آروم نگرفت

 :با نگرانی گفت

 ترسيدي؟ -

 :حرصی غریدم

 !پ ن پ -

 !متين:معذرت ميخوام نميخواستم بترسونمت

 فعال که اینکارو کردي! اصال مگه تو دوماد نيستی؟ کجا ول کردي اومدي؟ -

 :لبخند تلخی زد و گفت

 !دوماد شدممن بخاطر تو  -

 :بهت زده داد زدم

  !چـــــــــــــی؟ -

 :یه قدم بهم نزدیک شد و گفت

 تعجب کردي؟ -

 :با تته پته گفتم
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 !د..داري شوخی...ميکنی نه؟ -

 متين:چرا باید شوخی کنم؟ اینکه آیندمو فقط به خاطر تو نابود کردم شوخيه؟

 :با ناباوري زمزمه کردم

 یعنی چی؟ تو چی کار کردي؟ -

 !ميکردم نفسم داره بند ميره.بهم نزدیک تر شد حس

 !متين:خواستم بهت نزدیک باشم.همين که حتی ماهی یه بارم ببينمت برام کافيه

شوکه خيره شدم بهش.حس ميکردم حتی توان اینکه قدمی عقب برم و کمی ازش 

 !فاصله بگيرمم ندارم

 :با گرفتن دستم گفت

 !لمم از کار انداختینيکی نميتونم ازت دور بمونم...تو عق -

 !دهنمو باز کردم تا بتونم نفس بکشم ولی نشد

 :صورتمو گرفت بين دستاش و با وحشت گفت

 نيکی...حالت خوبه؟ -

 !نتونستم جواب بدم...با صداي جيغ شيوا زانوهام شل شد و افتادم زمين

 شيوا:عوضيـــــا دارین چه غلطی ميکنين؟

داره ميدوئه سمتم! بغلم زانو زد...اسپریو داشتم خفه ميشدم.یهو دیدم که فرزاد 

گذاشت تو دهنمو فشارش داد.شروع کردم به تند تند نفس کشيدن.اونقدر محکم 

نفس کشيدم که تو قفسه سينم احساس درد کردم! حتی اون لحظه نتونستم به این 

 !فکر کنم که اسپري دست فرزاد چی کار ميکنه
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 :صداي آرین و شنيدم

 اینجا چه خبره؟ -

يوا:این دختره ي کثافت دست از کاراش بر نداشته.ميخواد زندگيمو خراب ش

 !کنه.داشت با این عوضی تر از خودش دل ميداد قلوه ميگرفت

 :فرزاد داد زد

 !خفه شو -

 :شيوا با جيغ گفت

حرف دهنتو بفهم! به جاي اینکه به من فحش بدي برو زنتو جمع کن هی داره گند  -

 !باال مياره

 :اي دو رگه اي غریدفرزاد با صد

 !آرین یه چيز به این بگو تا دهن من باز نشده -

آرین:بس کنيد االن همه ميفهمن آبرومون ميره! جفتتون برین داخل تا بعدا تکليف 

 !این آقا مشخص شه

با سر به متين اشاره اي کرد.اونم نگاه غمگينی بهم انداخت و همراه شيوا رفت سمت 

 .عمارت

ریخت پایين.خدا رو شکر کردم هم از عمارت دور بودیم هم اشکام گوله گوله مي

 !صداي آهنگ اونقدري بلند بود که کسی متوجه نشه

فرزاد محکم مچ دستمو گرفت و از جا بلندم کرد.حس کردم استخونم در حال 

 !شکستنه ولی صدام درنيومد.ميدونستم فرزاد در مرز انفجاره

 :رو به آرین گفت
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 !نمون اینجا جایز باشهفکر نميکنم دیگه موند -

 :آرین نگران بهم نگاه کرد و رو به فرزاد گفت

 مطمئنی حالت خوبه؟ -

 :سرشو تکون داد و عصبی گفت

 .آره خوبم...از بقيه عذرخواهی کن بگو یه مشکلی پيش اومد مجبور شدیم بریم -

از آرین خداحافظی کرد و دست منو کشيد و برد سمت در عمارت.حتی جرأت نکردم 

 .شالمو بردارم بعد بریم.مجبور شدم کاله پالتومو بندازم رو سرم بگم

از باغ خارج شدیم و به طرف ماشين که اونطرف کوچه پارک شده بود رفتيم.در 

ماشين و باز کرد و من و تقریبا پرت کرد داخل ماشين و خودشم نشست پشت 

کنم و به هق  فرمون.با سرعت وحشتناکی به راه افتاد.دیگه نتونستم خودمو کنترل

 .هق افتادم

 ....فر -

درحاليکه هم چشماش هم صورتش سرخ شده بود انگشتشو رو بينيش فشار داد و 

 :گفت

 !هيس...حرف نزن نيکی وگرنه همچين ميکوبم تو دهنت که خون باال بياري -

حس ميکردم از شدت ترس دارم ميلرزم.احساس حقارت ميکردم.خدایا من چرا انقدر 

خسته نشدي از اینکه هی بال نازل کردي سرم؟ به خودت قسم کم  بدبختم؟ خدایا

 !آوردم...دیگه نميکشم خدا تمومش کن

** 



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

410 

 

دستشو گذاشت پشتمو هولم داد داخل خونه.پشت سرم خودش اومد و در و کوبوند 

بهم.خيلی بی حال بودم.حس ميکردم نياز مبرمی به آب قند دارم.رفتم سمت مبل و 

 :بند نيومده بود.اومد نشست روبروم و پرسيدنشستم روش.اشکام هنوز 

 چی کارت داشت؟ واسه چی پاشد دنبالت اومد؟ -

 :فين فينی کردم و گفتم

 !نميدونم -

 فرزاد:واسه چی وقتی دیدي اومده سراغت ول نکردي بياي تو؟

 .ترسيدم بگم...ترسيدم بگم چی بهم گفت.سرمو انداختم پایين و جوابشو ندادم

 !ـــــوام...جوابمو بدهداد زد:با تـــــ

 :با صداي لرزونی ناليدم

 !تو رو خدا بس کن...من...من حالم خوب نيست -

نفساش بلند شده بود.هر لحظه امکان ميدادم حمله کنه سمتم و تا جون داره کتک 

 .بزنه! فقط همين مونده بود

 :درحاليکه داشت دستشو رو دسته ي مبل فشار ميداد گفت

 ....رو....تو رو.....بو چرا نگفتی آرین تو -

نميتونست بگه.ترسيدم صداي ضربان بلند قلبمو بشنوه! نفسام دوباره داشت به 

شماره ميفتاد.ایندفعه اگه نفسم ميگرفت دیگه به دادم نميرسيد.حس ميکردم خيلی 

 !از دستم دلخوره

 :منقطع و با جون کندن گفتم
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 آرین چی؟؟ -

چسبيدم به مبل.دستاشو گذاشت دو  بلند شد اومد سمتم.تو خودم جمع شدم و

 !طرفمو خم شد تو صورتم

 فرزاد:با آرین چی کارا کردي؟ تا کجا پيش رفتين؟

 .چشمام گشاد شد.بدنم سرد سرد بود.اصال حس نداشتم

 م...منظورت چيه؟ -

 :با تمسخر پوزخندي زد و گفت

 منظورم واضح نيست؟ -

 !سعی کردم مسلط باشم تا فکر نکنه واقعا چيزي هست

 !من نميفهمم چی ميگی -

سرمو برگردوندم یه طرف دیگه.چونمو گرفت تو مشتش و باز صورتمو چرخوند سمت 

 !خودش

 :درحاليکه دندوناشو رو هم ميسایيد گفت

 ميخواي باور کنم آرین بهت دست نزده؟ -

 :از جام بلند شدم و جيغ زدم

 !خفه شو فرزاد -

 !گوشه لبش کج شد

 ارم دروغ ميگم؟فرزاد:چرا خفه شم؟ مگه د

 !جوش آورده بودم.حاليم نبود دارم چی ميگم
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 !نه دروغ نميگی! آره من هرزم...با همه ام بودم! پشيمونی؟ هـــــــــــري -

با سوختن گونم صدام برید! نفس نفس زنان نگاهمو چرخوندم سمتش.با تاسف سري 

ولی از حرفام به طرفين تکون داد و پالتوشو برداشت رفت.گرچه تقصير خودش بود 

پشيمون شدم.سریع دویيدم سمت در و بازش کردم.نبود! رفتم سمت آسانسور و 

دکمشو فشار دادم ولی طبقه ي پایين گير کرده بود.بيخيالش شدم و برگشتم سمت 

پله ها.اما همين که پامو گذاشتم رو پله ليز خوردم و با کمر فرود اومدم رو لبش! یه 

ی رفت.کمرم جوري تير ميکشيد که خواستم جيغ لحظه از شدت درد چشمام سياه

بکشم ولی به زور جلو خودمو گرفتم.نميتونستم بلند شم.کشون کشون خودمو 

انداختم تو خونه و درو بستم.اشکام دوباره راه باز کردن و شروع کردن به 

 :ریختن.تکيه دادم به در و زیر لب ناليدم

 !خدایا...خدایا...خدایا -

 :ادامه دادمبا صداي بلند تري 

اي خدا دارم له ميشم زیر این فشار.داري زجر کشم ميکنی خدا! حدأقل یه دفعه اي  -

جونمو بگير راحت شم! آخه این چه بخت سياهيه من دارم؟ از شوهرم شانس نيوردم! 

 !لعنت بهت متين...لعنت بهت فرزاد...لعنت بهت آرین! لعنت به همتون

و برش داشتم.از درد نفسم باال نميومد.شماره عين فلجا خودم و کشوندم سمت تلفن 

 .ي فرزاد و گرفتم و منتظر موندم برداره.هرچقدر صبر کردم فایده اي نداشت

قطع کردم و دوباره گرفتم.ایندفعه خاموش بود! همونجا سرمو گذاشتم رو 

زمين.سردي کف زمين باعث ميشد دردم بيشتر شه ولی توان اینکه از جام بلند شم و 

.زل زدم به سفيدي سقف این خونه که حس ميکردم رو سرم خراب شده! نداشتم

 !انقدر بهش نگاه کردم تا یواش یواش پلکام افتاد رو هم

** 
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با حس فرو رفتن تو یه مکان گرم و نرم چشمامو باز کردم.چشمم خورد به فرزاد که 

 !داشت بغلم ميکرد.یه قطره اشک از چشماش ریخت رو صورتم و پيشونيمو بوسيد

 !خواست از رو زمين بلندم کنه ولی از شدت درد ناله اي کردم که پشيمون شد

 فرزاد:چی شد؟

 !کمرم -

 فرزاد:کمرت چی؟

 !زدم زیر گریه

 !رو پله ها سر خوردم -

 فرزاد:برگرد ببينم با خودت چی کار کردي دختر! رو پله ها چی ميخواستی؟

 !اومدم دنبال تو -

 :از پالتو و پيرهنمو باال زد.صداش گرفته بود آروم برگردوندم به پهلو و کمی

 !کبود شده...باید بریم دکتر -

 :با بغض ناليدم

 !نميتونم بلند شم -

 :دستاشو کشيد رو صورتش و گفت

 من ميبرمت...فقط یه ذره تحمل کن باشه؟ -

سرمو تکون دادم.یه دستشو انداخت دور شونمو اون یکيم انداخت زیر زانوهام و 

 !لندم کرد ولی بازم دردم گرفت و یه آخ گفتمخيلی آروم ب

 :همونطور که ميرفت سمت در تند تند گفت
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من معذرت ميخوام نيکی.وقتی...وقتی تو و اون پسره رو باهم دیدم و شيوام اون  -

 .حرفا رو زد یه کم عصبانی شدم.تقصير من بود قبول دارم تاوانشم هرچی باشه ميدم

ر که اصال نميتونستم به حرفاي فرزاد فکر کنم.آروم کمرم وحشتناک درد ميکرد.اونقد

 :گوشه ي پالتوشو گرفتم تو مشت و زمزمه کردم

 !دارم ميميرم -

لب زدناشو دیدم ولی چيزي نميفهميدم.همه جا داشت تاریک ميشد.نميدونم داشت 

خوابم ميبرد یا داشتم از شدت درد بيهوش ميشدم.هرچی بود منو از اون درد خالص 

 !کرد

*** 

آروم پلکامو باز کردم و اولين چيزي که دیدم سقف سفيد اتاق بود.با یه نگاه به اطراف 

فهميدم بيمارستانم.فرزاد سرشو گذاشته بود بغلم و غرق خواب بود! کمرم هنوز درد 

ميکرد ولی از شدتش خيلی کم شده بود.خواستم فرزاد و بيدار کنم ولی دلم نيومد.از 

همون موقع عطسم گرفت و فرزادم یهو از خواب پرید و  چهرش خستگی ميبارید...اما

 !با پریشونی و ترس نگاهم کرد.از قيافش خندم گرفت

 چيه؟ -

 :با هول گفت

 خوبی؟ جایيت درد نميکنه؟ -

 !اِي تقریبا بهترم -

 :پوفی کشيد و گفت

 !خدا رو شکر! دیشب داشتم سکته ميکردم -
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اصال حواسم نبود که چه حرفایی بهم با یادآوري اتفاقات دیشب اخمام رفت تو هم.

 .زده! با دیدن اخمام دستشو آورد سمت دستم که عقب کشيدم

 فرزاد:نيکی؟

 !نيکی و زهرمار -

 :متعجب باز اسممو صدا زد

 !نيکی؟ -

ایشاا...نيکی بميره از شر همتون خالص شه.بابا پدرمو درآوردین.به غلط کردن  -

صال به دنيا نميومدم انقدر زجر بکشم ها؟ افتادم.چی ميشد تو شيکم ننم ميمردم ا

ولم کنين دیگه خسته شدم از دستتون.مگه من چقدر کشش دارم آخه؟ چقدر تحمل 

 !دارم؟ بخدا ایوب انقدر صبر و تحمل نداشت

همينجور تند تند حرف ميزدم و عقده هامو خالی ميکردم.اونم با آرامش نگاهم 

تم داد بزنم ولی چون بيمارستان ميکرد.از خونسردیش حرصم ميگرفت.دوست داش

 .بود نميشد

 !فرزاد:هر چند وقت یه بار یه درد و دل کنی بد نيستا...اینجوري نریز تو خودت

 !برو بابا -

 !فرزاد:حق داري عصبانی باشی از دستم...ولی انقدر حرص نخور پير ميشی

 .زل زدم به دستامو چيزي نگفتم

 فرزاد:عيال؟ ميبخشی؟
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ميتونستم انجام بدم؟ نميبخشيدم چی کار ميکردم؟ مجبور بودم در مگه کار دیگه اي 

مقابل حرفاي صد من یه غاز و تهمتاشون کوتاه بيام چون راه دیگه اي نداشتم.اصال 

 !من به دنيا اومده بودم که هرکی از راه ميرسه یه دونه بزنه تو سرم و بره

 :بغضمو قورت داد و با غم سنگينی گفتم

 !آره -

** 

نگاهش آزارم ميداد.حس ميکردم فرزادم لحظه به لحظه داره عصبی تر  سنگينی

ميشه.تسلطشو از دست داده بود.اگه امکان داشت بلند ميشدم و محکم ميکوبيدم تو 

 !دهنش

 :یهو فرزاد محکم کوبيد رو ميزش و رو به متين گفت

 آقاي صالحی گردنتون درد نگرفت؟ -

 :سرشو انداخت پایين و آروم گفت

 !يد استادببخش -

 !فرزاد:من براي در و دیوار درس نميدم.اگه نميخواین گوش بدین بفرمایيد بيرون

 !متين:تکرار نميشه

فرزاد نفسشو فرستاد بيرون و درسو ادامه داد.بعضی بچه ها مشکوک به ما سه نفر 

 !نگاه ميکردن.مطمئن بودم آخر یه دردسر تازه واسم درست ميشه

بچه ها بلند شدن و بعد از جمع کردن وسایلشون یکی  با خسته نباشيد گفتن فرزاد

یکی از کالس خارج شدن.منم همراه فرزاد از کالس رفتم بيرون که متين صدامون 

 .زد
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 :فرزاد کالفه گفت

 بله؟ -

 !متين:ميخواستم باهاتون صحبت کنم

 !فرزاد:اصال وقت مناسبيو انتخاب نکردي

 :متين نيم نگاهی به من انداخت و گفت

 ........ا من اون شب نميخواستمبخد -

 :فرزاد دستشو گذاشت رو شونه ي متين و گفت

 !اصال عالقه اي به این بحث اونم اینجا ندارم -

 .ميتن پوفی کرد و دیگه چيزي نگفت

 :فرزاد به من اشاره اي کرد و گفت

 !بریم -

رت زد و منم بی حرف و مطيع دنبالش راه افتادم.بعد از اینکه سوار ماشين شدیم استا

 :با خشم گفت

 !پسره ي احمق...حاليش ميکنم -

ترسيده از حالتش سکوت کردم و فقط از پنجره زل زدم به بيرون.کال از اون شب به 

بعد کم حرف شده بودم.همش حرفاش تو گوشم زنگ ميزد و آزارم ميداد.فرزادم 

 !شدخيلی سعی کرد با شوخی و خنده و معذرت خواهی از مخم بيرون بکشه ولی ن

بعد از اینکه رسيدیم و رفتيم باال کليد انداختم و در و باز کردم.کفشام و درآوردم و 

 .خواستم برم سمت اتاق که بازوم کشيده شد
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 فرزاد:نيکی تو چت شده؟ چرا اینجوري ميکنی؟

 چجوري؟ -

 !فرزاد:اصال حرف نميزنی...عين افسرده ها شدي

 !من فقط خستم -

 :ي که نشنوه زمزمه کردمزیر لب خيلی خيلی آروم جور

 !دلم ميخواد بخوابم و دیگه بيدار نشم -

 :بلند تر گفتم

 ميشه برم استراحت کنم؟ -

 :با غم تو چشمام نگاه کرد و گفت

 !باشه -

بعدم دستمو ول کرد.سریع رفتم تو اتاقو بدون اینکه لباسامو عوض کنم ولو شدم رو 

وي عسلی درآوردم و بدون آب تخت.سرم درد ميکرد.یه درد عصبی.یه مسکن از کش

انداختم باال.چند دقيقه بعد اثر کرد و خوابم گرفت.با اشتياق به پيشواز خواب 

 !رفتم.چون براي چند ساعتی از این دنيا دورم ميکرد

*** 

سه ماه گذشت...بدون هيچ اتفاق خاصی.فقط فهميدم نامزدي متين و شيوا بهم 

 .خورده

و فرزادم مثل بقيه مشغول خرید بودیم.لباس و سبزه نزدیک عيد بود و بازارا شلوغ.من

 ....و ماهی و
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هميشه عيدا رو دوست داشتم.حس خوبی بهم ميداد.حس شادابی و سرزندگی! 

امسال مهران ازمون دعوت کرده بود که بریم کيش.ما هم بی هيچ مخالفت و تعارفی 

د ندیده قبول کردیم.فرزاد یه بليط واسه یکم عيد گرفته بود.خيلی وقت بو

 !بودمش.اعتراف ميکردم دلم براش تنگ بود

باالخره روز سفر رسيد.پروازمون ساعت ده صبح بود.نزدیک دو ساعت بعد هواپيما تو 

فرودگاه کيش رو زمين نشست.بعد از تحویل گرفتن چمدونا از فرودگاه خارج 

یم شدیم.مهران بغل ماشينش منتظر ما بود.به سمتش رفتيم و همين که نزدیکش شد

و تند منو کشيد بغلش.بعد از اینکه حسابی فشارم داد با فرزادم دست داد و بغلش 

کرد.بعضی مواقع با خودم ميگفتم کاش این ابراز احساساتش واسه بچگيام بود.دیر به 

 !خودش اومد...خيلی دیر

وقتی همگی سوار شدیم مهران راه افتاد سمت خونه ي ویالیيش که رو به دریا بود و 

قش شده بودم.وقتی رسيدیم پياده شدیم و مهران ما رو راهنمایی کرد به من عاش

 :داخل.فرزاد نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

 !ویالي قشنگيه -

 !مهران:متعلق به خودتونه

 !فرزاد لبخندي زد

 .مهران:ميتونيد هرکدوم از اتاقاي باال رو که خواستيد انتخاب کنيد

ها منم دنبالش.یکی از اتاقایی رو که روبه دریا  فرزاد چمدون به دست رفت سمت پله

بود و انتخاب کردیم.یه سرویس خواب به رنگی سبز و سفيد داشت و تقریبا بزرگ 

 :بود.رفتم تو تراس و با هيجان گفتم

 فرزاد مياي بریم لب آب؟ -
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 :فرزاد با خستگی دراز کشيد رو تخت و گفت

 !بعد حاال بذار برسيم شيطون یه استراحتی بکنيم -

 .اِ تنبل بازي درنيار دیگه بيا بریم -

 .چشماشو بست و جوابی نداد

 فرزاد؟ -

 :خودشو زد به خواب.داد زدم

 !فــــــــــرزاد -

 :با حالت گریه از جاش بلند شد و رو به آسمون ناليد

 !اي خدا -

 :با رضایت لبخندي زدم و گفتم

 !آفرین پسر خوب! بدو -

** 

 .فرزادم نشسته بود رو شنا و غرق در فکر منو نگاه ميکردپاهام تا مچ تو آب بود.

 مياي آب بازي؟ -

 :سرشو انداخت باال و مثل پسر پسر بچه ها گفت

 !نوچ -

 :مظلوم گفتم

 فرزاد؟ -
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 !فرزاد:نه

 !خيلی نامردي -

همون لحظه دستامو پر آب کردم و پاشيدم تو صورتش.یهو خيز برداشت سمتم.جيغی 

ت پشت سرم ميومد...سرعتمو بيشتر کردم.تا کمر تو آب زدم و جلوتر رفتم.داش

 .بودم

 فرزاد:منو خيس ميکنی آره؟

یهو از پشت گرفتمو کلمو کرد زیر آب.شروع کردم به دست و پا زدن ولی نذاشت بيام 

باال.دیدم چاره اي نيست پاشو گاز گرفتم.ولم کرد منم سریع اومدم باال و شروع کردم 

 .ماش از شدت درد رفته بود تو هم و هی آخ آخ ميکردبه تند تند نفس کشيدن.اخ

 :با نفسی بریده گفتم

 !بيشعور...داشتم...خفه ميشدم -

 !فرزاد:وحشی

 :زبونمو واسش درآوردم و گفتم

 !ميخواستی کلمو نکنی زیر آب! نترس نميميرم من تا آخر عمر بيخ ریشتم -

 :زیر لب خيلی خيلی آهسته گفت

 !خدا کنه -

يز نبود ولی نميدونم چجوري شنيدم! با چشماي ریز نگاهش کردم که گوشام خيلی ت

 !یهو یه مشت آب پاشيد تو صورتم و غافلگيرم کرد

 !این شد شروع آب بازي ما و صداي خنده و جيغامون که گوش فلکو کر ميکرد

*** 
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سه نفري نشسته بودیم بغل تلویزیون و داشتيم حرف ميزدیم که گوشيم زنگ 

رش آوردم و به صفحش نگاه کردم.شماره اي نيفتاده بود.متعجب خورد.از جيبم د

 :دکمه برقراري تماسو زدم و گفتم

 الو؟ -

 !صداي نفساي نامنظمی ميومد

 الو؟ -

همين که مهران پرسيد کيه طرف قطع کرد! متعجب تر از قبل به گوشی نگاه کردم و 

 :گفتم

 !وا -

 فرزاد:کی بود؟

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 !نميدونم واال جواب نداد فکر کنم مزاحم بود -

 .مهران نگاهی نگران به فرزاد انداخت

 فرزاد:شمارش چند بود؟

 !اصال شماره نيفتاده بود -

 :مهران از جاش بلند شد و گفت

 !من برم یه کم هوا بخورم -

 .سري واسمون تکون داد و رفت

 چرا ناراحت شد؟ -
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 !باز زنگ زد گوشيو بده به منفرزاد:نميدونم واال! اگه این یارو 

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 !باشه -

*** 

 خيلی خوب بود! نه؟ -

 !فرزاد:تو که باشی اره همه جا خوبه

 !اي زبون باز مارمولک -

 !فرزاد:نظر لطفته بانو

امروز سيزده به در بود.با خانواده فرزاد و ماهان اینا و آرشام و نوشين رفتيم 

تر ماهان چند هفته ي پيش به دنيا اومده بود.یه دختر ناز و بيرون.خيلی حال داد.دخ

خوشگل به اسم دریا.چشماش همرنگ اسمش بود.دقيقا مثل ماهان.ماهان...حس 

ميکردم یه کم ازش دور شدم.بيشتر ميشد بهش گفت پدر تا عمو.چون اون بود که 

ود که منو بزرگ کرد.اگه نبود معلوم نميشد چه بالیی سرم ميومد! تنها کسی ب

خالصانه دوسم داشت و دوستش داشتم.تنها کسی که باهام خوب بود! حيف 

 !ازدواجامون از هم دورمون کرد

*** 

 !مجردي؟ -

 نوشين:آره دیگه چرا کپ کردي؟

 پس شوهراي بدبختمون چی؟ -
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نوشين:بابا شوهرا رو بيخيال...نترس ما که بریم اونام بيکار نميشينن یه جوري 

 !نخودشونو سرگرم ميکن

 حاال کجا ميخواین برین؟ -

 !نوشين:ویالي بابام تو لواسون

 :کمی مکث کردم و بعد گفتم

 !بذار به فرزاد بگم ببينم چی ميشه -

 !نوشين:باشه پس تا شب خبر بده عزیزم

 اوکی.بهت زنگ ميزنم.فعال کاري نداري؟ -

 !نوشين:نه منتظرتم! خداحافظ

 !خداحافظ -

و فکر.چند روز دیگه امتحانات ترم شروع ميشد.یه تلفن و گذاشتم سرجاش و رفتم ت

 !تفریح قبلش بد نبود....ولی باید ميدیدم فرزاد چی ميگه.اگه بذاره خيلی خوب ميشه

** 

 :کمی چپ چپ نگاهم کرد و بعد گفت

 ببينم تو خجالت نميکشی؟ -

 اِ چرا؟ -

 فرزاد:ميخواي شوهرتو ول کنی بري گردش؟

قراره هی درس بخونم امتحان بدم تو که فقط عين  بابا یه روزه دیگه بعدشم من -

 !ميرغضب وایميسی اونجا عين جغدم زل ميزنی به ما که تقلب نکنيم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

425 

 

 !فرزاد:دست شما درد نکنه دیگه

 برم؟ -

 :نفس عميقی کشيد و گفت

 !برو ولی دلم واست تنگ ميشه -

 :بغلش کردم و گفتم

 !منم همينطور فرزاد جونم -

 !فرزاد:چاخان

 :دیدم و گفتمبلند خن

 !راست ميگم بخدا...ولی تفریح الزمه عزیزم -

 !فرزاد:باشه منم با رفيقام ميرم ميگردم

 !برو مگه من گفتم نرو؟ تازه شامم حاضره تشریف بيارید -

*** 

 نوشين:اي بابا آخه االن؟

نميدونم نيلوفر چی بهش گفت که انقدر بهم ریخت.منو فرناز و یلدا هم منتظر نگاهش 

 .مميکردی

 !نوشين:خيلی خوب باشه.پس ميمونه واسه هفته بعد

 :داشتيم مات مات نگاهش ميکردیم.وقتی قطع کرد با ناراحتی رو بهمون گفت

 !نيلوفر و دریا مریض شدن گفت نميتونن بيان افتاد واسه هفته بعد -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

426 

 

غير یلدا قيافه هممون دمغ شده بود.چهره ي یلدا خيلی یخی بود.انگار واقعا همه چيز 

 .واسش بی اهميت بود

هممون خيت شده رفتيم سمت خونه هامون.ماشين و تو پارکينگ پارک کردم و رفتم 

باال.وقتی وارد خونه شدم صداي فرزاد و شنيدم که داشت با کسی حرف ميزد.سرجام 

وایسادم و سرکی به هال کشيدم.پشت به من رو مبل نشسته بود داشت با گوشيش 

 .حرف ميزد

 !فرزاد:نه هيچی

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

 !فرزاد:فقط بعضی مواقع تماساي مشکوکی بهش ميشه که به احتمال زیاد خودشه

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

 !فرزاد:متاسفانه هيچ شماره اي نميفته....به نظرم همين روزا مياد سراغش

چند لحظه اي سکوت کرد.نميدونم چرا قلبم انقدر محکم خودشو ميکوبيد اینور 

 !ر.اصال به این مکالمه حس خوبی نداشتماونو

 !فرزاد:دارم سعيمو ميکنم ولی خوب اون.......زنمه

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

 !فرزاد:نه حواسم هست

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

 !فرزاد:باشه چشم.خدانگهدار

آب دهنمو به سختی قورت دادم.گوشی و آورد پایين و سيم کارتشو درآورد و یکی 

خيلی آروم همونجور که اومده بودم از خونه خارج شدم.سریع از دیگه انداخت.

ساختمون زدم بيرون.همش جمالتش تو ذهنم چرخ ميخورد.فکر اینکه داشت با کی 
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حرف ميزد مخمو ميترکوند.چقدر مبهم حرف ميزد.خدایا چی ميگفت؟ به کی 

 !ميگفت؟ خدایا

م! گوشيم داشت زنگ نميدونستم دارم کجا ميرم فقط ميدونستم دارم دیوونه ميش

ميخورد.از کيفم درش آوردم و به اسم فرزاد خيره شدم.چشمام از اشک 

 !سوخت.تماسو برقرار کردم ولی چيزي نگفتم

فرزاد:الو نيکی؟ کجایی تو؟ فرناز ميگفت برنامتون کنسل شده.پس چرا نيومدي 

 خونه؟

تمو بيشتر خواستم چيزي بگم ولی نتونستم.هنوز صداش تو سرم زنگ ميزد و سواال

 .ميکرد

 فرزاد:نيکی چرا حرف نميزنی؟ کجایی؟

 !نميدونم -

 فرزاد:حالت خوبه؟

 :صادقانه گفتم

 !نه -

 فرزاد:یه نگاه به دور و ورت بنداز ببين تابلویی چيزي ميبينی؟

 .همون کاري که گفت و کردم

 .........خيابون -

 فرزاد:خيلی خوب همونجا وایسا تا بيام...تکون نخوریا! خوب؟

 !باشه -
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گوشی و گذاشتم تو جيبمو زل زدم به روبرو.یه حسی ميگفت طوفان تو راهه.سنگين 

 !تراز همه ي طوفانایی که تا به حال زندگيمو داغون کرده

** 

 :نگران نشست روبروم و گفت

 چته؟ -

 .سعی کردم تابلو رفتار نکنم.دلم نميخواست بفهمه که حرفاشو شنيدم

 من چيزیم نيست.چطور؟ -

 اد:چرا نيومدي خونه؟فرز

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 !هوا خوب بود رفتم یه کم قدم بزنم -

 :مشکوک نگاهم کرد و گفت

 مطمئنی اتفاقی نيفتاده؟ -

 !کالفه شدم

وااااي فرزاد مثال ميخواي چی بشه؟ رفتم یه کم قدم بزنم یهو نميدونم چی شد  -

 !خيلی تو فکر بودم راهو گم کردم! همين

 ......اد:باشه! ولیفرز

 :با عصبانيت گفتم

 !ولی بی ولی...اي بابا -

 !فرزاد:خيلی خوب باشه عصبی نشو
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اگه ميتونستم یه جوري سيم کارتشو پيدا کنم خوب ميشد.فقط باید ميفهميدم کجا 

ميذاردش.ممکن بود هميشه هم پيش خودش باشه و اصال دورش نکنه! باید سيم 

 .از کارش در ميوردم.بدجوري ذهنمو درگير کرده بود کارتشو کش ميرفتم.باید از سر

*** 

خسته از راه رسيده بود.هميشه قبل غذا ميرفت دوش ميگرفت.منتظر بودم مثل 

 !هميشه بره حموم تا تو وسيله هاش بگردم ببينم چيزي پيدا ميکنم یا نه

مثل هميشه حوله به دست رفت سمت حموم.خوشحال دویيدم تو اتاق و از لباساش 

روع کردم.تند تند جيباشو ميگشتم و هی نااميد ميشدم.کل لباساشو گشتم و ش

چيزي پيدا نکردم.رفتم سمت کيفش.اميدوار بودم تو این باشه.بعد از اینکه همه ي 

سوراخ سنبه هاشو گشتم و چيزي پيدا نکردم خواستم پرتش کنم یه گوشه که حس 

کوچيکم گوشه ي کيفش  کردم کف کيفش یه برآمدگی خيلی کوچيک داره.یه درز

بود.ذوق زده از اون درز سيم کارت و درآوردم و با خوشحالی نگاهش کردم.فقط هفت 

هشت دقيقه وقت داشتم.سریع سيمو انداختم تو گوشی خودمو رفتم تو پياماش.فقط 

 .یه پيام بود اونم از کسی به اسم شاهين! بازشون کردم

 شاهين:دختره حرکت مشکوکی انجام نداده؟

 !اد:نه فکر نميکنم خبري ازش داشته باشهفرز

 !شاهين:اوضاع زیاد خوب نيست! نفوذي سومی هم ناپدید شد

فرزاد:به سرهنگ بگو دست نگه داره.دیگه بچه ها رو نفرستيد بينشون.اونا هميشه یه 

 !قدم از ما جلوترن

 !شاهين:باشه موفق باشی.خبرا رو بده

 !فرزاد:حتما
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ابم چند برابر! سرهنگ...سرهنگ...سرهنگ! یعنی چی؟ ته دلم خالی شده بود و اضطر

بغض نشسته بود تو گلوم.یه نگاه به ساعت انداختم.االنا بود که بياد.با دستی لرزون 

سيم کارتو انداختم همون جایی که بود.رفتم دستشویی و یه آبی به سر و صورتم 

رون.فرزاد تو زدم.رنگم پریده بود.چندتا نفس عميق کشيدم و از دستشویی رفتم بي

 :اتاق بود و داشت لباس ميپوشيد.لبخند مصنوعی نشوندم رو لبام و گفتم

 !عافيت باشه -

 :متقابال لبخندي تحویلم داد و گفت

 !سالمت باشی خانومم -

حس ميکردم داره نقش بازي ميکنه.حس ميکردم داره تظاهر ميکنه! تلقين بود یا 

 حقيقت؟

 !رد نشهمن ميرم ميز و بچينم.سریع بيا س -

 !فرزاد:باشه عزیزم االن ميام

حالت تهوع داشتم.چقدر حس بدي بود.ميز و چيدم و منتظر نشستم تا بياد.بشقابا رو 

پر کردم.نميدونم چرا حس ميکردم اگه بخورم باال ميارم.من که گشنم بود چشم شد 

 :یهو؟فرزاد اومد و نشست.با هيجان گفت

 !به به قرمه سبزي.دستت درد نکنه -

 !وش جانن -

اولين لقمه رو که قورت دادم محتویات معدم هجوم آورد تو دهنم.سریع از سر ميز 

بلند شدم و دویيدم سمت دستشویی.همون یه قاشقم باال آوردم و ولو شدم کف 

 :زمين.فرزاد با نگرانی اومد بغلم و گفت
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 چت شد؟ -

زدم زیر جوابی ندادم.دیگه نتونستم جلوي اشکامو بگيرم.بغضم شکست و بلند 

 .گریه.با نگرانی دست انداخت زیر بغلم و بلندم کرد

 !فرزاد:چيزي شده؟ جایيت درد ميکنه؟ یه چيزي بگو دق مرگم کردي

 :آروم بردم تو اتاق و خوابوندم رو تخت.اشکامو پاک کرد و گفت

 ميخواي بریم دکتر؟ -

 :فين فينی کردم و گفتم

 !نه ميخوام بخوابم...خستم -

 ...........فرزاد:مط

 !آره آره مطمئنم فقط ميخوام بخوابم -

دلخور بلند شد و چراغو خاموش کرد بعدم رفت بيرون.لبمو گاز گرفتم تا دوباره 

 .صداي هق هقم بلند نشه.قلبم سنگين بود.انگار یه کوه غم روش سوار بود

 !شاهين...سرهنگ...نفوذي...تماس مشکوک

و به تموم سواالتم جواب بده.برآورده  مغزم داشت منفجر ميشد.آرزو داشتم یکی بياد

شدن آرزوم زیاد طول نکشيد ولی حقایق تلخی برام فاش شد که زندگيمو تکون 

 !!!داد

** 

امتحانا رو یکی یکی پشت سر ميذاشتم اونم با فکري درگير! گرچه خيلی خوب 

لی نميدادم ولی باز اميد به قبولی بود.سعی ميکردم زیاد نشون ندم چقدر حالم بده و

باز فرزاد بهم مشکوک بود.روزي صدبار ميپرسيد چته! به نظرم یه شکایی کرده بود 
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چون همش تو چشماش نگرانی و ميدیدم! نميدونستم چی کار کنم به کی بگم! همشو 

ميریختم تو خودم و جيک نميزدم.زندگی واسم زهر شده بود.نسبت به فرزاد حس 

بود ولی نميدونم چرا دلم ميخواست بدي پيدا کرده بودم.هنوز عالقم بهش سرجا 

ازش دوري کنم! واقعا نميدونستم! چند دفعه خواستم بگم ولی نشد.تا نوک زبونم 

 .اومد ولی یه چيزي نذاشت حرفی از اون موضوع بزنم

بچه ها قبل از امتحانات رفتن لواسون ولی خوب با اون حال بدي که داشتم 

اونام گفتن تا من نرم نميرن.به زور نميتونستم برم.یه بهونه اي جور کردم که 

 !راضيشون کردم که باز برنامشونو کنسل نکنن

آخرین امتحانم که تموم شد با آسودگی رفتم سمت خونه.حدأقل این یه بار از رو 

دوشم برداشته شد.نميدونستم دیگه حالی برا خوندن واسه ارشد ميمونه یا نه! کار 

 پایان نامم تموم شده بود

نم یه دوشی گرفتم و افتادم خوابيدم تا دو سه ساعت بعد که با صداي بعد از رسيد

 .فرزاد چشمامو باز کردم

 فرزاد:نيکی جان؟

 :چشمامو ماليدم و با خوابالودي گفتم

 هوم؟ -

 !فرزاد:پاشو بریم یه دوري بزنيم

 .بذار یه کم دیگه بخوابم -

يلی درس خوندي فرزاد:بلند شو تنبل خانوم.حوصلم سر رفت.توام این چندوقت خ

 !بذار یه بادي به کلت بخوره
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داشت تيکه مينداخت.چون زیاد حال درس خوندن نداشتم فقط در حد قبولی 

ميخوندم.اصال نميدونستم چمه...همش دلم ميخواست بخوابم تا بلکه از شر این حالت 

 .تهوع هاي هرروزه خالص شم.از جام بلند شدم و زل زدم تو چشماش

 ازي؟به من تيکه ميند -

 !فرزاد:ما غلط بکنيم

 !فعال که کردي -

 !فرزاد:تکرار نميشه.پاشو آماده شو بریم

یه جين سفيد و یه مانتوي قرمز جيغ تنم کردم یه شال سفيدم انداختم سرم.نشستم 

با حوصله یه آرایش درست حسابيم کردم تا تالفی این چند روز دربياد! نميخواستم 

 !ه دیگه فایده اي نداشتبيشتر از این به شک بندازمش.گرچ

 :حاضر و آماده رفتم تو هال و گفتم

 !خوب من آمادم -

 :با تعجب سرتاپامو از نظر گذروند و با لبخند کجی گفت

 چه خبره؟ -

 قراره خبري باشه؟ -

 !فرزاد:خيلی به خودت رسيدي مادموازل

 بده؟ -

 ....فرزاد:نوچ عاليه خدا کنه هميشه انقدر خوب باشی.فقط

 ؟فقط چی -
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 فرزاد:آرایشت غليظ نيست؟

 !خندیدم! شاید تلخ

 !نه -

 فرزاد:خودم کمرنگ کنم یا خودت؟

 !فرزاد بيخی دیگه -

فرزاد:بيخی ميخی نداریم...خودت که ميدونی روش هاي من رمانتيک و عشقولی 

 !مشقولی نيست خشنه پس خودت اینکارو بکنی به نفعته عزیزم...منتظرم

کم فرستادم بيرون و با قدمایی که ميکوبيدم زمين رفتم به اتاق اشاره کرد.نفسمو مح

تو اتاق.یه کم آرایشمو کمرنگ تر کردم.خدایيش حق داشت روژم خيلی تو چشم 

 !بود.ولی حاال خوب شد

 :برگشتم و گفتم

 خوب شد یا نه قربان؟ -

 :با رضایت گفت

 !حله عزیزم -

*** 

 فرزاد:یادته همينجا ازت خواستگاري کردم؟

 :فتمبا خنده گ

 !آره عجب خواستگاري شد -

 !فرزاد:واقعا زدي تو ذوقم
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 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 !به نظرم صداقت تو زندگی از هرچيزي مهم تره -

از این حرفم منظور داشتم.منظورمو گرفت و قيافش رفت تو هم ولی به روي خودش 

 :نيورد.نفس عميقی کشيد و بی مقدمه گفت

 !ی...خيــــــــــلیخيلی دوسِت دارم نيک -

 !خيلی آخرشو بامزه کشيد.خندم گرفت

 !شگفت زده شدم -

 !فرزاد:مسخره نکن جدي گفتم

 !نه تو رو خدا بيا شوخی کن.تو غلط ميکنی منو دوست نداشته باشی -

 فرزاد:اگه نداشتم باهات ازدواج ميکردم؟

دم نداري و مجبور خواستم بگم نه ولی نشد.یاد اتفاقات اخير افتادم.تو دلم گفتم شای

 !شدي

جوابم فقط لبخند تلخی بود که نگرانی و ناراحتيشو بيشتر کرد! همه ي اینارو از 

 !چشماش ميخوندم.وگرنه ظاهرش بی تفاوت بود

 فرزاد:اگه بگم یه جوري شدي چی ميگی؟

 !هيچی -

 !فرزاد:نيکی قرار شد چيزیو از هم پنهون نکنيم.هرچی بهمت ریخته بگو

 !ابا بزرگش نکن! من خوبمچيزي نيست ب -

 !فرزاد:ولی من چيز دیگه اي ميگم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

436 

 

 :به شهر زیر پام زل زدم و زمزمه کردم

 !این نيز بگذرد -

** 

سخت مشغول آشپزي شده بودم که صداي اس ام اس موبایلمو شنيدم.در قابلمه رو 

گذاشتم و گوشيمو از رو اپن برداشتم.با دیدن همون شماره ي ناشناس ضربان قلبم 

 .ال رفت و استرس خالی شد تو دلم.با سالم صلوات پيامک و باز کردمبا

چشمام رو کلمات پيامش خشک شد.دستام شروع کرد به لرزیدن.حس از پاهام رفته 

 .بود.نشستم کف آشپزخونه و و دوباره از اول پيامشو خوندم

 ".......اگه ميخواي مادرتو ببينی و یه سري حقایق برات روشن شه بيا به این آدرس"

دستمو گذاشتم رو دهنم.واقعا شوکه شده بودم.با خودم گفتم شاید سرکارم شاید 

داره دروغ ميگه ولی دلم یه ساز دیگه ميزد.نميدونستم خوشحالم یا ناراحت! اصال 

حسم قابل گفتن نبود.وقتی فقط این پيامو خوندم و اینجوري شدم بخوام خودشو 

 !داره از جا کنده ميشه ببينم چی کار ميکنم؟ واي خدایا قلبم

سریع بلند شدم و یه آبی به دست و صورتم زدم تا حالم بياد سرجاش.نميخواستم 

فرزاد از این موضوع چيزي بفهمه.یه اعتراف خيلی خيلی تلخ پيش خودم کرده 

 !بودم.اینکه اعتمادمو نسبت بهش از دست دادم

زاد موندم تا بياد.هنوز قبل اینکه غذاهام بسوزه زیرشونو خاموش کردم و منتظر فر

قلبم داشت محکم ميزد.مطمئن بودم استرس از سر و روم ميباره.فرزادم زرنگ تر از 

چی "این حرفا بود که چيزي متوجه نشه.قطعا همين که چشمش بهم ميفتاد ميپرسيد

 "شده؟
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یهو از جام پریدم.باید پيامشو پاک ميکردم.ميترسيدم فرزاد ببيندش.همون لحظه 

ونه به صدا در اومد.هول هولکی پيامو پاک کردم و دویيدم سمت صداي زنگ خ

در.بازش کردم با لبخند سالم کردم.داشتم تمام تالشمو ميکردم که چيزي نفهمه.خدا 

رو شکر خيلی زوم نشد.طبق معمول گونمو بوسيد و بعدم رفت دوش بگيره.منم سریع 

 .ميز و چيدم و منتظرش موندم

فتم و بالیی سرم ميومد؟ اصال رو چه حسابی باید به یه یعنی باید ميرفتم؟ اگه مير

پيام ميرفتم جایی که نميدونستم کجاست؟ به فرزاد ميگفتم بهتر نبود؟ ولی نه! اونم 

 !مثل بقيه افراد تو زندگيم مشکوکه! باید برم ببينم داستان چيه...باید

 !با اومدن فرزاد دست از این افکار کشيدم و مشغول خوردن شدم

*** 

نفسام نا منظم شده بود.رو دکمه ي تماس ضربه زدم و موبایلو گذاشتم دم 

گوشم.منتظر شدم تا جواب بده ولی فایده اي نداشت.چند بار تماس گرفتم.جواب 

نداد! نا اميد گوشی و از گوشم دور کردم و شروع کردم به جویيدن ناخونام.فرزاد تازه 

برم بدون اینکه چيزي بفهمه! ولی دو رفته بود دانشگاه.پس وقت داشتم و ميتونستم 

دل بودم.آخر سر دل و زدم به دریا و آماده شدم.با دست و پایی لرزون و رفتم 

پارکينگ و بعد از سوار شدن راه افتادم سمت همون آدرس.حس ميکردم بدنم 

سرده.یعنی واقعا مادرمو ميدیدم؟ بعد از بيست و دو سه سال؟! داشتم از حال 

 .ميرفتم

رسيدن به خودم اومدم دیدم جلوي یه در تقریبا بزرگ و سفيد رنگم.ماشينو بعد از 

پارک کردم و پياده شدم.رفتم سمت در و روبروي آیفون تصویریش وایسادم.دستمو 

باال بردم تا زنگو بزنم ولی نميشد.اصال دستم جون نداشت! همينجور مستاصل و 

 !درمونده زل زدم به در که یهو باز شد
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خونه رو نگاه کردم.یه حياط خيلی با صفا پر درخت که بين درختا متعجب داخل 

 !سنگ فرش شده بود تا ساختمون دو طبقه ي شيک و ساده ي روبروم

یه بسم ا... گفتم و پا گذاشتم داخل.در به طور اتوماتيک وار بسته شد.با قدماي موچه 

م! ولی خودمو اي راه ميرفتم.یه لحظه حس کردم از اینکه اومدم اینجا پشيمون شد

دلداري دادم تا ترس برم نداره.گرچه خيلی بيشتر از خيلی ترسيده بودم اما در کمال 

 !پرویی به روي خودم نمياوردم

وقتی رسيدم به ساختمون در توسط یه مرد غول پيکر باز شد.هين بلندي کشيدم و 

 :یه قدم رفتم عقب.دیگه هيچی نفهميدم فقط یه صدایی تو سرم گفت

 !ن نيکیفرار ک -

 :سریع برگشتم و عين فرفره شروع کردم به دویيدن.زیر لب با خودم تند تند ميگفتم

خدایا...خدایا غلط کردم فقط از اینجا نجاتم بده قول ميدم دیگه بدون فرزاد جایی  -

 نرم.خدایا بدبخت نشم؟

گریم گرفته بود.صداي وایسا وایساي مرد رو ميشنيدم ولی خل نبودم که 

ک در شدم که از پشت بازومو گرفت.شروع کردم به تقال کردن و جيغ وایسم.نزدی

يدن رو صورتم.یه ر ق  صزدن! با دستش جلو دهنمو گرفت. اشکام شروع کردن به 

 :دفعه صداي محکم زنيو شنيدم که گفت

  !ولش کن -

 ........یارو ولم کرد و دستشو از جلو دهنم برداشت.با گریه برگشتم سمت صدا که

یه واي از دهنم در رفت! صورتش جدي بود ولی چشماش پر از دلتنگی و ناخودآگاه 

 !مهربونی! این همون زنی بود که تو خواب دیدم....این مادرم بود؟! چقدر شباهت
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با قدماي آروم و شمرده اومد سمتم.قلبم تند و محکم ميکوبيد.دهنم خشک خشک 

با فاصله ي کمی  بود و چشمام دو دو ميزد.یه حس خاصی داشتم.دقيقا روبروم

ایستاد.چشماش پر اشک بود ولی حتی یه قطره ام نریخت.چشماي منم پر بود با این 

 !تفاوت که من شر شر اشک ميریختم و گریه ميکردم

با آرامش خاصی بغلم کرد و فشارم داد! دستامو با کمی مکث باال آوردم و دور کمرش 

ود اومد رو صورتم.مگه تابستون حلقه کردم.آسمون ابري بود.اولين قطره ي بارون فر

 نبود؟ پس بارون از کجا اومده؟

احساس سبکی ميکردم.محکم خودمو چسبوندم بهش.تنها چيزي که اون لحظه به 

ذهنم رسيد آرامش و امنيت بود! اون لحظه اصال به این فکر نميکردم که این همه 

االن؟ فقط ميخواستم  سال کجا بوده و چی کار ميکرده...چرا حاال یاد من افتاده...چرا

زمان تو همون ثانيه وایسه تا هروقت دوست داشتم تو بغل مادرم بمونم! مادر؟ لياقت 

این اسمو داشت؟ نميدونم! فقط ميدونستم خوشحالم.حتی آسمونم داشت اون لحظه 

 !اشک ميریخت.حاال از شوق یا ناراحتی....اینم نميدونستم

شکامو با انگشت شستش پاک کرد.بعدشم ازم جدا شد و صورتم و گرفت تو دستاش.ا

دستمو گرفت و راه افتاد سمت خونه.منم با خودش ميکشيد.در و باز کرد و اول منو 

فرستاد داخل.آروم بردم سمت راحتی هاي عسلی رنگ.منو نشوند و خودشم نشست 

 :بغلم.بعد بلند داد زد

 !سودابه خانوم دوتا فنجون چاي بيار لطفا -

 !يارم خانومسودابه:چشم االن م

نفس عميقی کشيد و خيره شد تو صورتم.بعد از اینکه همه اجزاي صورتمو یه دور از 

 :نظر گذروند آروم گفت
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 !باروم نميشه انقدر بزرگ شده باشی -

 !آره خوب...نبودي تا بزرگ شدنمو ببينی -

 :برخالف تصورم اصال ناراحت نشد.بلکه لبخند ریلکسی هم زد و گفت

 !به دلم موندداغ این آرزو  -

 :بغضمو قورت دادم و گفتم

 !پس اونی که هی بهم زنگ ميزد و چيزي نميگفت تو بودي -

 !ساره:آره نميتونستم چيزي بگم.همين که صداي نفستم ميشنيدم کافی بود

 چرا؟ -

ساره:داستان داره برات تعریف ميکنم! همه چيزو ميگم...همه ي سواالتی که براشون 

 !جوابی نداشتی

 .خانوم چایی رو آورد و گذاشت روبرومون سودابه

 !بگو -

 !ساره:عجله نکن حاال چایيتو بخور تا بگم

 !آخه زیاد نميتونم بمونم.ميترسم فرزاد برگرده! شوهرمو ميگم -

چهرش کمی در هم رفت.نفسشو محکم داد بيرون و بعد از اینکه کمی چایشو مزه 

 :کرد گفت

خت باشه...آمادگيشو داري؟ ميتونی تحمل ممکنه پذیرش حرفایی که بهت ميزنم س -

 کنی؟

 :استرس کل هيکلم و برداشت! با صدایی که کمی ميلرزید گفتم
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 !آره -

 :فنجونشو گذاشت رو ميز و گفت

 !این داستان برميگرده به خيلی سال پيش.مربوط ميشه به عموي منو پدربزرگ تو -

 :ناخودآگاه گفتم

 اووووه...مگه داستان چيه؟ -

 :يحی زد و گفتلبخند مل

گفتم که عجله نکن.شاید اگه تو زندگی چندان خوبی نداشتی بخاطر اشتباهات اونا  -

 !بوده

 :با کنجکاوي تحریک شده اي گفتم

 !زود باش تعریف کن -

نفس عميقی کشيد و چشم دوخت به پارکت قهوه اي رنگ کف خونه.دستاشو بهم 

 !ماليد و غرق گذشته ها شد

ي من رفيق گرمابه و گلستان بودن.جونشونو هم واسه همدیگه ساره:پدربزرگت با عمو

ميدادن.پدربزرگ تو از یه خانواده ي پولدار و اشرافی ولی عموي من یه روستایی 

فقير و بی چيز! وقتی عموي من ميبينه پدربزرگت چه زندگی شاهانه اي داره قبطه 

کنه که عواقبش یقه ميخوره یا....شایدم حسودي ميکنه.واسه همين راهيو انتخاب مي

ي من و تو رو گرفته...خالف! نميخواست پدربزرگت چيزي بفهمه ولی 

فهميد.خواسترفيقشو نجات بده...خواست از تا بيشتر از این تو لجن فرو نرفته کمکش 

کنه بخاطر همين به پليس معرفيش ميکنه.چون ميدونسته جرمش هنوز اونقدري 

انش کنه...اما از بخت بد جفتشون همون سنگين نيست که چندیدن سال گرفتار زند

روزي که لوش ميده عموي من ميزنه و یکی رو ميکشه.حاال عمد یا غيرعمدشو من 
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هيچوقت نفهميدم.اما گير افتاد و اعدام شد! اینجوري شد که پدر من از پدربزرگت 

کينه گرفت.چون اونو مقصر مرگ برادرش ميدونست.خالصه که همت ميکنه خانواده 

با خاک یکسان کنه.پدربزرگت پدر منو نميشناخت.پدر منم از همين موقعيت صولتو 

استفاده کرد و با نقشه اومد دقيقا همسایه ي دیوار به دیوار پدربزرگت شد! عالوه بر 

اون داشت راه رضا رو در پيش ميگرفت.وارد همون گروه شد و اونقدر پيشرفت کرد تا 

دن.پدرم حتی اسم و فاميلشم تغيير داده رسيد به جایی که....همه رئيس صداش ميز

بود تا پدربزرگت شک نکنه.با مکر و حيله بهش نزدیک شد.اونقدر که کار به رفت و 

آمد خانواده ها کشيد.تو این رفت و آمدا بود که منو مهران بهم عالقه مند 

شدیم.خواهرم سميه که بعد از ازدواج با شوهرش رفت انگلستان و راحت شد...ولی 

 !خت برگشته موندم و قربانی این انتقام شدممن ب

 :صداش بغض آلود شده بود

عشق بين منو مهران اونقدر شدید بود که حس ميکردیم بدون هم نميتونيم.بخاطر 

همين موضوعو با خانواده هامون مطرح کردیم.پدر من که به شدت مخالفت کرد ولی 

رد.متوجه این غيرعادي بودن با اصرار مهران و پدربزرگت نظرش یه دفعه اي تغيير ک

تغيير نظرش شدم ولی اون زمان تنها دغدغم رسيدن به مهران بود پس به این 

موضوع به ظاهر پيش پا افتاده توجهی نکردم.عروسيمون به بهترین شکل برگزار شد 

و رفتيم تا زندگی عاشقانمونو شروع کنيم.عمر خوشبختی من فقط دو سال و نيم بود 

 !بهترین قسمت زندگيم همون دوسال و نيمهولی هنوزم ميگم 

 .نفسی کشيد و سعی کرد به خودش مسلط باشه

ساره:بابام اَداي آدماي بدبخت بيچاره رو درآورد و به پدر بزرگت گفت کارشو از دست 

داد.ازش خواست اگه ميتونه یه کاري تو شرکتش براش جور کنه.پدربزرگ توام از 

ره ثواب ميکنه یه کاري تو شرکت براش دست و پا همه جا بی خبر به خيال اینکه دا
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ميکنه.پدر من از همين طریق تو دم و دستگاه پدر بزرگت نفوذ ميکنه و موفق ميشه 

در عرض چند ماه ورشکستش کنه! همه دودمانشو به باد داد.آبروي پدربزرگتو 

برد.طلبکاراش یکی یکی ميومدن و تهدیدش ميکردن.همين ورشکستی پدربزرگتو از 

 !پا درآورد ولی باز آتيش پدر من خاموش نشد

 :سرشو گرفت بين دستاشو با صداي لرزونی ادامه داد

 !قضيه رو ناموسی کرد -

 .بهت زده نگاهش کردم

 یعنی چی؟ -

 :چشماشو فشار داد و با صداي گرفته اي گفت

 ........جلو چشم پدر بزرگت به خانوم بزرگ -

يفی کشيدم و دستمو گذاشتم جلو دهنم! با تمام تنم لرزید...ناخودآگاه جيغ خف

 !نگاهی سرگردون زل زدم بهش و منتظر موندم تا ادامه بده

ساره:این ضربه انقدر کاري بود که پدربزرگت سکته کرد.بعد از این سکته فلج و براي 

هميشه ویلچرنشين شد! دقيقا همون موقع یه سري از رقباي بابام ریختن تو خونه و 

 !تيش کشيدن! تو اون آتيش سوزي مادرم جونشو از دست دادهمه جا رو به آ

 :باالخره سد اشکاش شکست! با گریه گفت

مادر بدبخت من که این وسط هيچ گناهی نداشت زنده زنده سوخت و خاکستر  -

شد.ولی اون آشغال جون سالم به در برد.همون شب فرار کرد ولی بازم سایه ي 

پيغام ميفرستاد که باید از مهران جدا شم و  سنگينش از زندگی من کم نشد.یه ریز

برم پيشش.ولی من اهميت ندادم.نميتونستم از شوهرم بگذرم.گرچه هم خود مهران 

هم خونوادش بعد از اون قضيه و بخاطر کثافتکاري هاي پدرم ازم متنفر شدن.مسعود 
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گه و مهران داشتن با بدبختی سعی ميکردن پول طلبکارا رو بدن و شرکت و سرپا ن

 .........دارن.اوضاع همينجور بد ميگذشت تا اینکه

دستشو گذاشت رو گلوشو فشار داد.کامال معلوم بود آشفتست و داره از مرور این 

 !خاطرات عذاب ميکشه

 پرسيدم:تا اینکه چی؟

ساره:تا اینکه اون روز نحس اومد.روزي که هربار یادم مياد چه اتفاقی افتاد دلم 

عمه داشتم به اسم فرید.از اولم ازش بدم ميومد.اونم ذاتش مثل ميخواد بميرم.یه پسر 

بابام خراب بود.شده بود دست راست بابام تو خالف! شاید اونو از منم بيشتر دوست 

داشت.فریدم یه زمانی خواستگارم بود.ولی خوب مسلمه که جواب رد شنيد.حتی اگه 

روز که مثل هميشه عاشق مهرانم نبودم بازم حاضر نميشدم زنش شم.خالصه یه 

مهران رفت سرکار.زنگ در و زدن.کسی نبود که پا بذاره خونمون بخاطر همين فکر 

کردم مهرانه و یه چيزي جا گذاشته.در و باز کردم و منتظر شدم بياد تو.اما...اما مهران 

نبود.همون فرید عوضی بود که باباي بی غيرتم فرستاده بودش سراغم! اول جيغ و داد 

ره بيرون و مزاحم زندگيم نشه.ولی گفت فقط ميخواد باهام صحبت کنه.من کردم که ب

احمقم قبول کردم.گفت از اینکه دارم با بابام کار ميکنه پشيمونه.گفت ميخواد آدم 

شه و از این مزخرفات.من ساده و خوش باروم فکر کردم داره راست ميگه.رفتم دوتا 

ی من یه چيزي ریخت که دست و پام ليوان چایی بيارم.نميدونم چجوري ولی تو چای

 !شل شد.حتی نميتونستم زبونمو تکون بدم و کمک بخوام.افتاد به جونم

 !پوزخند تلخی نشست رو لباش

ساره:از قضا یکی همزمان به مهران زنگ زد و گفت که همين االن زنت داره بهت 

رو ميکنه.مهرانم که هنوز خيلی دور نشده بود برميگرده و اون صحنه  نامردي

ميبينه.وقتی سنگينی بدن کثيفش از روم برداشته شد.صورت سرخ مهرانو دیدم و 
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فاتحمو خوندم.بعد اینکه فرید و حسابی کتک زد اومد سراغ من.اونقدر حالش بد بود 

که اصال به این فکر نکرد فرید االن فرار ميکنه.نميدونم چند ساعت زیر مشت و 

 .اي بدنم خون سرازیر بودلگدش بودم فقط موقعی ولم کرد از همه ج

 :لبش و گاز گرفت و درحاليکه داشت اشکاشو پاک ميکرد گفت

طالقم داد و گفت دیگه نميخوام ببينمت.بابام اومد سراغمو به زور منو برد پيش  -

خودش تا براش کار کنم.وقتی ازش پرسيدم چرا اون کار و با زندگيم کرد در کمال 

به من ترجيح بده عاقبتش همينه! وقتی از خونسردي گفت هر کسی که صولتا رو 

مهران خواستم تو رو بهم بده داد.فکر ميکرد اون بچه از خودش نيست.اما همين که 

بابام تو رو دید گفت نميذاره پيش خودم نگهت دارم.گفت اگه برت نگردونم 

ميکشتت.منم از ترسم خواستم بدمت به مهران ولی فهميدم براي هميشه رفته 

ه اي نداشتم جز اینکه ببرمت پيش پدر مادر مهران.گرچه شک داشتم آمریکا.چار

قبولت کنن بعد اون آبروریزي.خودم که جرأت نداشتم باهاشون روبرو شم.بخاطر 

همين یه نامه نوشتم و گذاشتمت پشت در خونه.زنگ درم زدمو براي هميشه باهات 

هنم پاک نميشه! بعد از خداحافظی کردم.اون روزم دومين روز بدي بود که تا ابد از ذ

اون قضيه بابام ميخواست به زور منو وادار کنه که زن فرید شم ولی هيچوقت قبول 

 .نکردم.چون هنوزم داشتم تو آتيش عشق مهران ميسوختم

دلم براي خودم سوخت.از اولشم طالعم سياه بود.از اولشم هيچکس منو 

 .جوري با نفرت نگاهم ميکردننميخواست.حاال ميفهميدم چرا همه باهام بد بودنو اون

ولی یه چيزي این وسط ميلنگيد.اون همه کينه ي پدر ساره فقط بخاطر مرگ برادرش 

 :بوده؟ وقتی این سوالو از ساره پرسيدم خندید و گفت

 !نه خوشم اومد.معلومه زرنگی -

 :با تعجب نگاهش کردم.ادامه داد
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د.موقعی که پدربزرگت هنوز بابام فقط بخاطر مرگ عموم از پدربزرگت متنفر نبو -

مجرد بوده عموم دعوتش ميکنه که چند روزي بياد روستاي اونا.پدربزرگت این 

دعوت و قبول ميکنه و همراهش ميره.تو این سفر دختر ارباب اون روستا یعنی همون 

خانوم بزرگو ميبينه و ازش خوشش مياد.خانوم بزرگم همينطور.این درحاليه که بابامم 

ميخواسته ولی چون پسر یه رعيت بوده به بدترین شکل ممکن غرورشو  خانوم بزرگو

خرد ميکنن.وقتی بابام ميبينه خانوم بزرگی که اون همه دوستش داشته زن 

پدربزرگت ميشه قلبش ميشکنه ولی دم نميزنه.خالصه که از همون جا از پدربزرگت 

موي منو لو متنفر ميشه و وقتی این خشم و نفرت خودشو نشون ميده که اون ع

 !ميده

 :مات مات نگاهش کردم.وقتی قيافمو دید خندید و گفت

 چيه؟ -

 !من واقعا شوکه شدم -

 :محزون گفت

 !آره ميدونم.حتی نميتونی درک کنی که چقدر تو این ساال زجر کشيدم -

 !هيچ حرکتی نميتونستم انجام بدم.سرم داشت سوت ميکشيد

 :نگاهی مرموز بهم انداخت و گفت

 !خيلی چيزا موندههنوز  -

 چی؟ -

 !ساره:این یکی شاید خيلی بيشتر بهمت بریزه

  !قلبم لرزید
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 چی؟ -

 :با غم نگاهم کرد و خواست بگه که تند گفتم

 !یه لحظه وایسا من چند تا سوال دارم -

 .منتظر نگاهم کرد

 اول اینکه االن پدرت کجاست؟ -

 :پوفی کرد و گفت

 !چند ماه پيش مرد -

 :متعجب گفتم

 واقعا؟ -

 .سرشو به نشونه مثبت تکون داد

 اووووم....مهران از کجا فهميد که تو گناهی نداشتی تو همون قضيه؟ -

 !خيره نگاهم کرد

 ساره:مگه بهت گفت؟

 !آره -

 :آرنجاشو گذاشت رو زانوهاشو آروم گفت

یه مکالمه بين خودمو بابام که ثابت ميکرد من مقصر نيستم.ضبطش کردم و  -

 !را مهرانفرستادم ب



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

448 

 

 چرا زودتر نيومدي سراغم؟ -

 :دستی به صورتش کشيد و گفت

بعد از فوت بابام بين و منو فرید جنگ افتاد.چندیدن ماه درگير این موضوع  -

بودم.شرایط خيلی خطري بود.هنوزم هست...ریسک کردم که بهت گفتم بياي اینجا 

که اون مثال پدر نميذاشت ولی خوب دیگه نتونستم تحمل کنم این دوریو! قبل از اینم 

 !نزدیکت شم

چند لحظه اي رفتم تو فکر.چيز دیگه اي به ذهنم نرسيد بپرسم! با استرس تشدید 

 :شده اي گفتم

 !خوب حاال اون چيزي که ميخواستی بگی و بگو -

 :لبشو به دندون گرفت و با سر به زیر انداخته گفت

 !راجب فرزاده -

 :متحير گفتم

 ده؟فرزاد؟ فرزاد چی ش -

یه دفعه ذهنم رفت سمت شيش هفت سال پيش.وقتی مهران و براي اولين بار 

دیدم.وقتی داشت با ماهان سر چيزي که نميدوستم چيه بحث ميکرد و من فالگوش 

 !وایساده بودم

 !مهران:من نميذارم با زندگيش بازي کنيد"

ست.مجبورن! ماهان:انقدر منو با اونا جمع نبند! من خودمم مخالفم.ولی چاره اي ني

 ميدونی هر روز چقدر آدم به دست اونا نابود ميشن؟
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مهران: هرچی! من نميذارم.راهاي دیگه ایم واسه گير انداختنشون هست.اصال تو چرا 

 زود تر بهم نگفتی؟

ماهان: اي واي! به پير به پيغمبر من خودمم تازه فهميدم.هيچی دست من نيست چرا 

 !عود بگینميفهمی؟ این چيزا رو باید به مس

 ".........مهران:مسعود که

 !رفتار مشکوک فرزاد.غم و ناراحتی تو چشماش.پدربزرگ و مادر من خالفکارن

 شاهين:دختره حرکت مشکوکی انجام نداده؟"

 !فرزاد:نه فکر نميکنم خبري ازش داشته باشه

 !شاهين:اوضاع زیاد خوب نيست! نفوذي سومی هم ناپدید شد

نگه داره.دیگه بچه ها رو نفرستيد بينشون.اونا هميشه یه فرزاد:به سرهنگ بگو دست 

 !قدم از ما جلوترن

 !شاهين:باشه موفق باشی.خبرا رو بده

 "!فرزاد:حتما

ذهنم رفت سمت موقعی که برنامه ي لواسون کنسل شد و من برگشتم خونه.وقتی 

 !حرفاي مبهم فرزاد و شنيدم

 .....................وقتی وقتی وقتی

ميرفت.احساس یه آدم مرده رو داشتم.جونم داشت ذره ذره از تنم ميرفت! سرم گيج 

یه فریاد از اعماق دلم بلند شد ولی تو گلوم گير کرد! دیگه باال نيومد.نفسمم همونجا 

موند! بغض لعنتی راهشو سد کرده بود.خم شدن کمرمو احساس کردم.دوباره و 

ه و چندباره روحم کشته شد! چندباره صداي تيکه تيکه شدن دلمو شنيدم! دوبار
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دوباره و چندباره سوختم ولی صدام در نيومد! از هر حس و حالتی خالی 

شدم.احساس تهی بودن ميکردم.ذهنم خالی شد...قلبم خالی شد...وجودم خالی شد! 

 چی از من موند جز یه تيکه گوشت و استخون؟

حتی متوجه نشده بودم وقتی سر اسپریو تو دهنم حس کردم تازه به این دنيا برگشتم.

دارم خفه ميشم! سرمو برگردوندم و به مادر تازه از راه رسيدم نگاه خيره انداختم.با 

نگرانی داشت نگاهم ميکرد و چيزایی ميگفت که نميفهميدم...یا شایدم نميشنيدم! 

فقط نگاهش ميکردم بدون هيچ واکنشی.دستشو برد باال و محکم زد تو صورتم! شاید 

 !یه قطره اشک از چشمام پایين بریزه...ولی دریغ اینکارو کرد

 !دست بی جونمو بردم سمت لباسشو چنگ زدم به یقش

 ......تو...تو ميدونستی؟ آره؟ فرزاد....فرزاد -

 :چشماي خيسشو دوخت تو چشماي خالی از حسم و ناليد

 !آروم باش نيکی...آروم باش عزیزم -

م جا گرفت.از اولين دیدارمون تو اون مات به روبروم نگاه کردم.پوزخندي رو لبا

خيابون خلوت تا همين امروز صبح که بدرقش کردم یادم اومد! پوزخندم تبدیل به 

 !لبخند شد....لبخند شد خنده....خنده شد قهقه

 :ساره دستاشو گذاشت رو گوشاشو گفت

 بس کن...دیوونه شدي؟ -

 :ي بریده بریده گفتمهمونجور که داشتم ميخندیدم با صورت ملتهب و سرخ شده ا

 !ميدونی....من احمق ترین آدم دنيام -
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خندم بند نميومد.حماقتم خنده هم داشت.واقعا خنده داشت این زندگی مسخره! 

 !بهتر از این نميشد.اصال عــــــــــــالی بود

یواش یواش خندم بند اومد.صورتم سرد و بی روح شد.همه ي اتفاقات زندگيم یه 

رد ميشد...ولی برخالف هميشه هيچ حسی نداشتم.فقط احساس  قطار از جلو چشمم

 !ميکردم رمق از تنم کشيده شده.خسته بودم

 ساره:چت شد؟ خوبی؟

 :نگاهمو انداختم روش.جا خورد! اخماشو کرد تو هم و زمزمه کرد

 !قرار بود خودتو کنترل کنی -

 :چشمامو ریز کردم و با صداي درمونده اي ناليدم

وري به خودشون اجازه ميدن از احساسات کسی مثل من واقعا آدما چج -

 سوءاستفاده کنن؟ عذاب وجدان نميگيرن؟

 :دهن باز کرد چيزي بگه که تند گفتم

من که خواستم از اول شروع کنم.من که خواستم طعم خوشبختيو بچشم...من که  -

ردم خواستم اونو فراموش کنم و شوهرمو از ته دلم دوست داشته باشم.من که سعی ک

 .....اشتباهاتمو جبران کنم.من که....من که

دستامو گذاشتم رو سرم! دیگه نميدونستم چی بگم! سرمو گرفت تو آغوشش.دونه 

دونه اشکاش ميریخت رو سرم.منم دلم ميخواست گریه کنم ولی اشکی نميومد.آروم 

 :بغل گوشم گفت

ي باشی.تو دختر احتمال زیاد شوهرتو همکاراش دارن صدامونو ميشون.سعی کن قو -

 !من و مهرانی! نباید انقدر زود کم بياري
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 :پوزخند صدا داري زدم و گفتم

قوي بودن تا کی؟ چقدر قوي باشم؟ چقدر با این تلخيا کنار بيام؟ چقدر کوتاه بيام؟  -

 ها؟

ساره:هيش...باشه ميدونم آره تو سختی زیاد کشيدي....ولی من بيشتر از 

ردم! ميدونم دیگه آخراي خطم ولی بازم نااميد توکشيدم.اما نشکستم! تحمل ک

 !نيستم

 :همونطور که سرم تو بغلش بود گفتم

 اگه دارن صدامونو ميشون پس چرا هيچکاري نميکنی؟ چرا انقدر خونسردي؟ -

 !صداي پوزخندش پيچيد تو گوشم

 !ساره:دیگه چه فرقی داره؟ از این زندگی خسته شدم.بذار لو برم.بذار بفهمن...بشنون

سکوت بينمون برقرار شد.نه من قصد داشتم از بغلش بيام بيرون نه اون ميخواست 

 :ولم کنه! نميدونم چقدر گذشت که گفت

 ميدونستی من از همه ي اتفاقاتی که تو این ساال برات ميفتاد خبر داشتم؟ -

 چجوري؟ -

 !ساره:یه کالغه واسم خبر ميورد

 :کنجکاو پرسيدم

 کالغ؟ -

 !ساره:اوهوم

 غ کيه؟کال -
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 !ساره:حدس بزن

 از دور و وریاي خودمه؟ -

 !ساره:آره

 اووووم....مرده یا زن؟ -

 !ساره:مرد

 جوونه یا پير؟ -

 ساره:مگه بيست سوالی داري بازي ميکنی؟

 !خوب یه لحظه وایسا -

 آرشام؟ -

 !ساره:نه

 ماهان؟ -

 !ساره:نه

 مهران؟ -

 !ساره:منو اون که با هم ارتباط نداشتيم

 عودم که نميتونست باشه.پس کی بود؟خوب عمو مس

 همه رو گفتم کيه؟ -

 !ساره:تو همه رو نگفتی

 .....خوب فقط مونده آ -
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 :یهویی و خيلی سریع ازش جدا شدم با حيرت گفتم

 !!!نــــــــــه -

 :خندید و گفت

 !آرهههه -

 :خواستم چيزي بگم که زود در گوشم گفت

 !هيس! نباید بفهمن اون بوده! چيزي نگو -

عين مسخ شده ها سر تکون دادم.آرین؟ خبر منو به مادرم ميداد؟ 

 !عجيبـــــــــه! اوف خدایا چيا ميشنوم؟ به پير به پيغمبر من ظرفيتم پره

 :یه نگاه به ساعت انداختم.آروم گفتم

 ....داره دیرم ميشه.باید برم...ولی -

 ساره:ولی چی؟

 ميگيرنت؟ -

 :نفس عميقی کشيد و گفت

برنامشون چيه! من که دیگه چيزي واسه از دست دادن ندارم.همه ي افراد نميدونم  -

گروه و فرید جذب کرد سمت خودش.غير یه تعداد انگشت شمار کسی با من نمونده! 

 !تنها آرزوم هم دیدن تو بود که بهش رسيدم.دیگه چيزي نميخوام جز مرگ

 !سيخ شدیه لحظه خوابی که دربارش دیدم اومد جلو چشمم! موهاي بدنم 

 !تو رو خدا این حرفو نزن.من...من تازه تو رو پيدا کردم -

 :ضربه اي به گونم زد و گفت
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من تو رو پيدا کردم بچه جون...تو که معلوم نبوده تا قبل از این با داستانایی که  -

 !پشت سرم در اومده بود چه فکري دربارم ميکردي

 !سرمو انداختم پایين و چيزي نگفتم

 !وب نيست با ماشين خودت نرو.ميدم رانندم ببرتتساره:حالت خ

مخالفتی نکردم.چون واقعا جون تو بدنم نبود.مطمئن بودم اگه خودم رانندگی کنم یه 

 !بالیی سرم مياد

 :رفتيم تو حياط و ساره بلند گفت

 اميــــــر؟ -

 :یه پسر تقریبا سی و خورده اي ساله و الغر اندام دویيد سمتمونو گفت

 وم؟بله خان -

 :ساره دستشو گذاشت پشتمو گفت

 !برسونش خونش و برگرد -

 :امير سري خم کرد و گفت

 !چشم خانوم -

 :ساره سرشو برگردوند سمتم و گفت

 !مواظب خودت باش! اميدوارم بازم بتونم ببينمت -

باالخره خيس شدن چشمامو حس کردم.باالخره بغض گلوم شکست.قلبم سنگين 

شتم کشيد و سریع ازم جدا شد.سریع رفت تو خونه و بود.سفت بغلش کردم.دستی پ

 .دیگه پشت سرشو نگاه نکرد
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 :صداي اميرو شنيدم

 .بفرمایيد خانوم -

ماشينش یه پرشياي مشکی رنگ با شيشه هاي دودي بود.عقب سوار شدم اونم 

نشست پشت فرمون و راه افتاد.اشکامو پاک کردم.دلم مونده بود پيشش.واقعا نگران 

م واسه خودم هم واسه اون شور ميزد! حال بدي داشتم.خيلی بد! این حالو بودم.دلم ه

 !زیاد تجربه کرده بودم ولی ایندفعه بدتر از هميشه بود

یه لحظه چشمم افتاد به آیينه و دیدم که راننده یا همون امير داره نگاهم ميکنه.از 

 :طرز نگاهش خوشم نيومد.اخمامو کشيدم تو هم و گفتم

 !فکر ميکنم دارین مسير و اشتباه ميرین ببخشيد ولی -

 !امير:نه درسته

 !خير آقاي محترم اشتباهه -

 :با صداي پر از تحکمی گفت

 !من ميدونم دارم کجا ميرم -

 :ترسيدم...خيليم ترسيدم! با صداي مرتعشی گفتم

 کجا داري ميري؟ -

 !امير:اگه یه لحظه خفه شی ميفهمی

ه کفشش هست! آروم گوشيمو درآوردم و خواستم دیگه واقعا باورم شد که یه ریگی ب

زنگ بزنم به فرزاد که یادم افتاد اون کيه! مونده بودم به کی خبر بدم که یه لحظه یه 

 :صدایی تو ذهنم گفت

 !آرین -
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با دستاي لرزون تو مخاطبام گشتم و رو اسمش متوقف شدم.صبر و جایز ندونستم و 

یه دفعه امير برگشت و سریع گوشی و  سریع باهاش تماس گرفتم.همين که برداشت

 :کيفمو از دستم کشيد.جيغی زدم و گفتم

 چی کار ميکنی؟ -

 !جفتشو از پنجره پرت کرد بيرون

 :دستامو گذاشتم رو دهنم و زیر لب ناليدم

  !خدا -

 :خواستم درو باز کنم ولی قفل بود.با بغض داد زدم

 !نگه دار عوضـــــــــــی -

سمتم.یه دستمال سفيد رنگ و با تمام قدرتش فشار داد رو یهو زد بغل و برگشت 

دهن و بينيم.شروع کردم به دست و پا زدن.به دستش چنگ انداختم تا دستمال و 

برداره ولی بيشتر فشارش داد.دیگه داشتم خفه ميشدم.مقاومت فایده اي 

نداشت.مجبور شدم نفس بکشم.یواش یواش همه جا تاریک شد و دیگه هيچی 

 !نفهميدم

*** 

با سرگيجه چشمامو باز کردم.اول همه جا رو تار ميدیدم.چندبار پلک زدم تا دیدم 

بهتر شه.یه جایی شبيه انباري بودم.دستامم به ميله ي پشت سرم بسته بودن.نگاهی 

به اطرافم انداختم...هيچکس نبود.سعی کردم دستامو باز کنم ولی نشد! گریم گرفته 

 :بود.با صداي بلندي گفتم

 هـــــــاي کسی نيست؟آ -
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هيچکس جواب نداد.چندبار دیگه صدا زدم ولی خبري نشد.انقدر طنابو محکم بسته 

بودن که مچ دستام زخم شده بود.ذهنم قفل قفل بود! نميدونستم باید چی کار 

کنم...به چی فکر کنم! با ناراحتی پلکامو گذاشتم رو هم و ذهنمو از همه چی خالی 

عی فکر ميکردم که امونمو بریده بود! این چند وقته زیاد کردم.فقط به حالت تهو

حالت تهوع ميگرفتم.چشمامو آروم باز کردم.امروز چندم بود؟ کم کم چشمام گرد و 

 !گردتر شد! اوه! عقب افتاده! حالت تهوع

نيشخندي نشست رو لبم.فقط همينو کم داشتم! خدا کنه خبري از بچه نباشه که 

 !عکارم ساختست با این اوضا

تو همين افکار چرخ ميخوردم که صداي باز شدن در اومد.نور فضاي تاریک اونجارو 

رو روشن کرد! با کنجکاوي به کسی که از در وارد شد نگاه کردم.یه مردي که نزدیک 

پنجاهو داشت.خيلی شيک و اتو کشيده هم بود.با قدماي آهسته اومد سمتم.کمی 

 !وارسيم کرد و لبخند زشتی زد

 !...نمونه دوم مادرتیمرد:خوبه

 .خوب حدس اینکه این یارو فرید بود زیاد سخت نيست! با بی تفاوتی نگاهش کردم

فرید:اما خدا کنه اخالقت به اون نرفته باشه.ترجيح ميدم اخالقت شبيه اخالق بابات 

 !باشه

با اینکه اعصابم گ*هی بود ولی سعی کردم به روي خودم نيارم و خونسرد به نظر 

 .برسم

 !ید:مادرتم وقتی عصبانی ميشه به روي خودش نميارهفر

 !معلوم بود زرنگه! سریع ميفهميد درونت چه خبره

 :پوفی کشيدم و گفتم
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 چی ميخواي ازم؟ -

 !فرید:نگران نباش چيزي نميخوام در صورتيکه شوهرتو مادرت باهامون همکاري کنن

 از فرزاد چی ميخواي؟ -

 جناب سرگرده؟فرید:اوه عزیزم مگه نفهميدي همسرت 

لعنتی یادم نيار...یادم نيار از شوهرمم رکب خوردم! که اونم سرکارم گذاشت و هرهر 

 !به ریشم خندید

 :دندونامو رو هم سایيدم و گفتم

 !ببند دهنتو -

 :جدي گفت

 !خوشم نيومد...بی ادبی! باید آدمت کنم -

 :پوزخندي زدم و گفتم

 !یکی باید خودتو آدم کنه بدبخت -

 :ه وري زد و گفتلبخند ی

 شنيدي ميگن زبان سرخ ميدهد سر سبز بر باد؟ -

 !هيچی نگفتم و فقط با خشم و غضب نگاهش کردم

 :سري به طرفين تکون داد و گفت

 !پس نکن اینکارو -

 :چشمکی زد و راه افتاد سمت در.در همون حين گفت
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 !کاري داشتی کریم و صدا کن.پشت دره -

دارم بی صدا زار ميزنم به حال و روزم! فکر کردم به  بعدم رفت بيرون و ندید چطوري

اینکه اگه واقعا باردار باشم باید چه خاکی به سرم کنم؟ اگه بالیی سرم بيارن چی؟ 

خاک تو گورت فرزاد! خدا بگم چی کارت کنه که اینجوري با همه چيزم بازي کردي! 

 !لعنت بهت

به پشت سرم و چشمامو  به شدت احساس خوابالودگی ميکردم! سرمو تکيه دادم

 !گذاشتم رو هم.طولی نکشيد که پلکام سنگين شد و خوابم برد

*** 

 !با صداي فریادي از خواب پریدم! وقتی دقت کردم دیدم صداي سارست

ساره:تو غلط کردي مرتيکه ي بی شرف! به خدا یه تار مو از سرش کم شه ميکشمت 

 فرید...حاليتــــــــه؟

 !انداخت تو تنم صداي قهقه ي فرید لرزه

فرید:مثال ميخواي چی کار کنی ها؟ چی کار ميتونی بکنی؟ من حتی تونستم اون پدر 

بی پدرتو هم از سر راهم وردارم.تو که دیگه عددي نيستی! کریم دختره رو بردار 

 !بيار

چند لحظه بعد در باز شد و یه مرد هيکل گنده که انگار صورتشو با چاقو نقاشی کردن 

با ترس تو خودم جمع شدم.دستامو باز کرد و بازومو گرفت و با یه حرکت اومد سمتم.

خيلی سریع بلندم کرد.با اینکه حس کردم کتفم از جاش دراومد ولی جرأت نکردم 

 !چيزي بگم
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از انباري خارج شدیم.وقتی به اطرافم نگاه کردم متوجه شدم تو یه باغيم.جلوتر که 

ي هم وایساده بودن و داشتن بحث رفتيم فرید و ساره رو دیدم که روبرو

 :ميکردن.چندتا نگهبان با اسلحه هم دور و اطراف ول بودن.منو برد پيششون و گفت

 !آوردمش قربان -

 :فرید لبخندي زد و گفت

 !خوب برو به اون نره خرا هم بگو بيان که قراره خوش بگذرونيم -

 .با ترس به ساره نگاه کردم.رنگش پریده بود

 ه غلطی کنی؟ساره:ميخواي چ

 :فرید گوشيشو از جيبش درآورد و با خونسردي گفت

 !غلطاي خوب خوب -

شماره اي گرفت و گوشيشو گذاشت در گوشش.همزمان کریم و سه تا گنده تر و 

خطرناک تر از خودش اومدن سمتمون.یه جوري بهم نگاه ميکردن.چشماشون برق 

 .ميزد

 .......ساره:فرید

 :گفت نتونست ادامه بده چون فرید

 !سالم جناب سرگرد -

 :بعدم سریع گذاشتش رو اسپيکر.صداي فرزاد بغض تو گلومو تشدید کرد

 کجا بردیش کثافت؟ -

 !فرید:نگران نباش سرگرد همينجاس.صحيح و سالم اما به شرطها شروطها
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 .نفساي تند فرزاد نشون از عصبانيتش ميداد

 فرزاد:چی ميخواي؟

 !ما ميکرد کيه؟ اسمشفرید:اونی که جاسوسی منو واسه ش

 !فرزاد:نميدونم لعنتی نميدونم

فرید با سر اشاره اي به اون دو نفر کرد.اونام اومدن سمتم.همين که دستشون به بدنم 

 !خورد جيغی کشيدم

 :ساره داد زد

 !نيکی -

 :صداي نعره ي فرزاد پشت سرش بلند شد

 داري چه گ*هی ميخوري بی ناموس؟ -

 !اتفاقاي خوبی واسه زنت نميفته فرید:اگه نگی اون کی بوده

فرزاد:دِ آخه احمق اگه کسی بود که جاسوسی تو رو بکنه مگه مریض بودم که 

 زندگيشو بازیچه کنم واسه رسيدن به اهدافم؟

با صداي بلند زدم زیر گریه.ساره خواست بياد سمتم که یکی از نگهبانا از پشت 

 :گرفتش.جيغ زد

 !آشغال با اون کاري نداشته باش -

 :البالي هق هقم خدا رو صدا ميزدم.صداي بغض آلود فرزاد گوشمو پر کرد

 !کاري باهاش نداشته باش.چند ساعت بهم وقت بده پيداش ميکنم -

 :فرید نيشخندي زد و گفت
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 منتظرم سرگرد -

بعد از قطع تماس اشاره اي به حيووناي اطرافم کرد.اوناهم با قيافه اي دمغ ازم دور 

رزید.افتادم زمين و شوکه و بهت زده به زمين نگاه کردم.ساره بدون شدن.زانوهام ميل

 :مکث دویيد سمتم و صورتم و گرفت تو دستاش.زمزمه وار گفت

 حالت خوبه؟ -

هيچی نگفتم.ترجيح دادم الل شم.البته اگرم ميخواستم چيزي بگم صدام 

 :درنميومد.ساره برگشت سمت فرید و با گریه گفت

 !خيلی پستی -

 !دونمفرید:مي

 :ساره داد زد

 !لعنتی بهت گفته بودم پاي اینو وسط نکش -

فرید:گفته بودي اره...ولی به نظرت چجوري باید از زیر زبون تو و اون پسره حرف 

 بکشم؟

 :بلند صدا زد

 کریم؟ -

 :کریم بدو بدو اومد پيششو گفت

 بله آقا؟ -

 !فرید:برش گردون انباري

 :که جيغ زدمکریم اومد سمتم و خواست بلندم کنه 
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 !به من دست نزن -

 !فرید:خودش مياد کریم

از جام بلند شدم و جلوتر از اون راه افتادم.با اینکه تابستون بود ولی شدید احساس 

سرما ميکردم! بعد از اینکه دستامو بست رفت بيرون.آخ که اگه ميتونستم همونجا 

 !خودمو ميکشتم تا واسه هميشه راحت شم

*** 

ار پنج ساعت گذشته بود که در انباري باز شد و یکی ساره رو یه چيزي حدود چه

آورد تو.دقيقا روبروي من دستاشو بست ورفت.از بينی و دهنش خون جاري بود.با 

 :وحش گفتم

 چی کارت کردن؟ -

 :به سوالم توجهی نکرد و با گریه ناليد

نبودم  منو ببخش نيکی.همه ي دردسرایی که برات درست ميشه تقصير منه! اگه من -

تو راحت زندگيتو ميکردي.یا اگه مادرت یکی دیگه بود مجبور نبودي انقدر سختی 

 !بکشی

 :نگاهش کردم و با صدایی که به زور درميومد گفتم

 !نه! تقصير تو نيست.من ذاتا بيچاره ام -

 :نگاهشو رو صورتم چرخوند و گفت

 رنگت عين گچ دیوار شده! مطمئنی حالت خوبه؟ -

 :ي تمسخر کردم و گفتمخنده اي از رو
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مگه ميشه بد باشم؟ همه چی بر وفق مراده! دارم بهترین روزاي عمرمو سپري  -

 !ميکنم.باید خوب باشم

هيچی نگفت.معلوم بود اونم مثل من حالش بده.چند لحظه اي به سکوت گذشت تا 

 :اینکه صداشو شنيدم

عوضی تر از خودشه! نباید با امير ميفرستادمت! نميدونستم اون عوضی آدم فرید  -

 !یعنی با پول خریدش.اي کاش با ماشين خودت برميگشتی

 :نفس عميقی کشيدم و گفتم

 !با ماشين خودمم برميگشتم بازم یه جوري گيرم مينداختن -

 :لبمو جویيدم و با کمی مکث ازش پرسيدم

 داستان جاسوس و این حرفا چيه؟ -

 :شونه اي باال انداخت و گفت

يست کيه داره گند ميزنه به همه ي نقشه ها و عملياتاي فرید.یه یکی که معلوم ن -

جورایی انگار همه ي کاراشو پيش بينی ميکنه.فرید فکر ميکنه یکی از افراد نزدیک 

خودش داره خبر چينی ميکنه برا پليس.ولی من فکر نميکنم اون کسی که داره این 

 !کارا رو ميکنه پليس باشه

 از تو چی ميخواد؟ -

ه سري اطالعات که بميرمم نميگم! خودشم خوب ميدونه ولی لجبازه ميخواد ساره:ی

 !هرجوري شده ازم حرف بکشه

 :محزون زمزمه کردم

 حاال عاقبت من چی ميشه؟ -
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 :با لحن اميدواري گفت

نگران نباش.فراریت ميدم....فقط دعا کن یه راهی پيدا کنم.نميذارم بالیی سرت  -

 !سه.اجازه نميدم به تو آسيبی بزنهبياره.زندگی منو نابود کرد ب

 چجوري؟ -

ساره:هنوز نميدونم ولی مطمئن باش قبل اینکه بخواد کاري باهات بکنه فراریت 

 .ميدم

 اميدي هست که پليس بتونه پيدامون کنه؟ -

 !ساره:دعا کن اینجوري باشه

قلبم انقدر تند ميزد که صداشو ميشنيدم.احساس یخ زدگی داشتم.دل و رودم داشت 

 !ميپيچد به هم.در یک کلمه حالم به شدت بد بود

 :ساره نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 !انقدر خودتو اذیت نکن...گفتم که نميذارم بالیی سرت بياد -

 !اشکام براي هزارمين بود فرو ریختن

 !دست خودم نيست.خيلی دلشوره دارم! حس ميکنم قراره یه اتفاق بد بيفته -

 :خندید و گفت

 !وارم دلشورت تشدید نشه ولی منم همين حس و دارماميد -

 :چشماشو بست و با همون لبخند روي لبش گفت

 !دلم ميخواست قبل از اینکه بميرم یا هر اتفاق دیگه اي برام بيفته مهرانو ببينم -

 :با هق هق گفتم
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 اگه من بميرم چی؟ -

 :اخمی کرد و گفت

 !دیگه این حرفو نزن -

 !دلم گواه بد ميده -

 !اره:گواه بد نده...تا من پيشتم از چيزي نترسس

  !خدایا نجاتم بده -

 !ساره:مـــــــــن دستشویی دارم

 :همين که با صداي بلند اینو گفت کریم با بی حوصلگی اومد تو و گفت

 !واي به حالت اگه دروغ گفته باشی -

اینجا هست  دستاي ساره رو باز کرد و بردش بيرون.فهميدم ميخواد بفهمه راه فراري

 :یا نه! آب دهنمو قورت دادم و زیر لب بریده بریده با خودم با گفتم

 !من باید از اینجا برم بيرون! بــــــــــــاید -

اینو که مطمئن بودم ولی چجوریشو نميدونستم.اميدوار بودم ساره بتونه یه راهی پيدا 

دماي از خدا بی خبر یه کنه.وگرنه اینجا دووم نميوردم.با این استرس کشنده و این آ

 !بالیی سرم ميومد

یه ده دقيقه اي گذشت تا اینکه ساره برگشت اما قيافش خيلی دمغ بود.بعد از اینکه 

 :کریم رفت بيرون و درو هم بست ازش پرسيدم

 چی شده؟ -

 !ساره:یه راهی واسه نجاتت پيدا کردم
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 چی؟ -

 :چشماشو گذاشت رو هم و گفت

 !ه ي فرید و قبول کنمميخوام پيشنهاد چند سال -

 !تو رو خدا واضح حرف بزن...کدوم پيشنهاد -

 :چشماشو باز کرد.جفتشون از اشک برق ميزدن.زمزمه کرد

 !ميخوام یه شب باهاش باشم -

 :خيلی ناخودآگاه و بدون اراده داد زدم

 !چــــــــــــــــی؟ -

 :تند گفت

 هيس...چه خبرته؟ ميخواي همه بفهمن؟ -

 :انيت گفتمبا اخم و عصب

 این حرفت یعنی چی؟ اینجوري ميخواي نجاتم بدي؟ -

 !ساره:نقشه اي که دارم فقط اینجوري عملی ميشه

 !چجوري؟ تو رو خدا بگو ميخواي چيکار کنی -

با تعلل دهنشو باز کرد و همه چيزو گفت.منم متعجب تر ميشدم! وقتی حرفاش تموم 

 :شد بهت زده گفتم

 !این کار دیوونگيه -

 !:ولی تنها راه چارستساره
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 ........اما تو -

 :حرفمو قطع کرد و گفت

من مهم نيستم نيکی....مهم تویی که ميدونم باید از اینجا بري.تو رو خدا نقشمو  -

 !خراب نکن

 ...........من نميتونم بذارم همچين کاري کنی! اگه...اگه یه وقت باهات -

 :لبخندي زد و گفت

و بلدم.کافيه تو یه کم زرنگی کنی و خودتو از این خراب تو نگران نباش...من کارم -

 !شده نجات بدي

 ولی اونم زرنگ تر از این حرفاست...شک نميکنه؟ -

ساره:دليلم منطقيه! ميگم فقط در ازاي اینکه تو صدمه اي نبينی! یه جورایی دروغم 

نهادو نيست.در حقيقت اینکارم بخاطر توئه.اونم خيلی وقته منتظره که من این پيش

 !قبول کنم.مطمئنا یه همچين فرصيتيو از دست نميده

 .اما ميدونم به دردسر ميفتی.حسم ميگه یه اتفاقی برات ميفته -

 !ساره:بهش فکر نکن.به این فکر کن که ميخواي فرار کنی و خالص شی

 :چند لحظه اي مکث کردم و گفتم

 به نظرت فرزاد اون آدمو پيدا کرده؟ -

 !ه که فرید نيومده سراغتساره:حتما پيدا کرد

 یعنی کی ميتونه باشه؟ -
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ساره:خدا داند! هر کی هست دمش گرم....هيچکس اندازه اون نتونست فرید و اذیت 

 !کنه! خيليم باهوش و زرنگه

رفتم تو فکر....چقدر همه چی پيچ در پيچ شده بود.واقعا زندگی من چرا انقدر 

يشه یه روزي برسه که من هيچ مشکلی غيرعادیه؟ چرا من انقدر بيچاره ام؟ اصال م

نداشته باشم؟ ميشه یه روزي برسه که من از این زندگی کوفتی راضی باشم؟ اصال 

 !ممکنه؟ نوچ! بعيد ميدونم

نگاهی زیر چشمی به ساره انداختم.تو خودش بود.شاید خنده دار باشه ولی رگ 

بکنه اعصابمو بهم غيرتم زده بود بيرون.تصور اینکه اون عوضی بخواد کاري باهاش 

ميریخت.نباید ميذاشتم اینکارو کنه ولی چجوري فرار ميکردم؟ ترس یه لحظه هم 

یقمو ول نميکرد.از طرف دیگه این یه سال زندگيم با فرزاد هی ميومد جلو چشمم و 

بيش از پيش خردم ميکرد! از طرف دیگه رفتاري که فاميالم بخاطر گناهاي پدربزرگم 

يداد.گناه من این وسط چی بود که باید انقدر سختی ميکشيدم؟ باهام داشتن عذابم م

 !چرا من و مادرم قربانی شدیم؟ چرا؟

 .بازدممو محکم فرستادم بيرون و غمگين به ساره نگاه کردم

 !من دلم نميخواد اینجوري فرار کنم -

 !ساره:مگه قراره چی بشه؟ من که گفتم کارمو بلدم

 .......باشه....ولی بازم.....بازم -

 :پوفی کرد و گفت

همين که گفتم.هيچ اتفاقی واسه من نميفته نگران نباش.االن موضوع مورد اهميت  -

 !اینه که تو از اینجا بري

 :کالفه گفتم
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 !خوب کار تو خطرناکه....قتل -

 :عصبی گفت

 ميشه این بحث و خاتمه بدي؟ -

 ........خوب چرا ناراحت می -

 !ساره:بس کن

 !باشه -

نگفتم.معلوم بود اعصاب نداره...تحت فشار بود و ميشد اینو به راحتی از دیگه چيزي 

حالتش فهميد.البته خيليم خوشحال ميشدم فرید بميره اما نه به دست ساره! نقششو 

یه بار تو ذهنم مرور کردم.اون پيشنهاد فرید و قبول ميکنه....اما قبل از اینکه فرید 

ظه من باید بگم دستشویی دارم تا کریم بخواد به خواستش برسه ميکشدش.همون لح

دستامو باز کنه.ساره شروع ميکنه به سر صدا کردن تا همه ي نگهبانا برن 

 !اونجا.ميمونه من و کریم که باید یه جوري کارشو بسازم و یه جوري در برم

شدنی بود؟ اميدوار بودم بشه.االن به یه معجزه نياز داشتم.یه معجزه که بتونه منو از 

 .ا نجات بدهاینج

***  

معلوم بود هوا کامال تاریک شده.شدیدا خوابم ميومد.ساره هم حسابی تو لک بود و 

اصال حرفی نميزد.چشمام داشت یواش یواش گرم ميشد که یهو در انباري با صداي 

 !وحشتناکی باز شد

با ترس چشمامو باز کردم.نگاهم افتاد به فرید که با صورتی سرخ از خشم و عصبانيت 

ومد تو.نوچه هاشم پشت سرش.من حسابی وحشت زده بودم ولی ساره بدون هيچ ا

 !واکنشی خونسرد زل زد به فرید
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 :فرید به ساره اشاره اي کرد و گفت

 .دستشو باز کن -

یکی اومد جلو و به گفته ي فرید عمل کرد.قلبم داشت از جا کنده ميشد.ساره رو از 

متش و با تمسخر نگاهی به سرتا پاش جا بلند کرد.فرید با قدماي آهسته رفت س

کرد.چند لحظه بعد صداي قهقش فضاي اونجا رو پر کرد.از شدت انزجار صورتم جمع 

شد.ساره اما با صورت یخی نگاهش ميکرد.یه جوري شده بود.نه حرفی ميزد نه کاري 

 .ميکرد

 :فرید بعد از اینکه حسابی خندید به ساره گفت

 کردي ها؟ فکر کردي با یه احمق طرفی؟ببينم تو درباره من چی فکر  -

 :بازم ساره چيزي نگفت.فرید صورتش جدي شد و عصبی گفت

 از مادر زاده نشده کسی بخواد منو دور بزنه...فهميدي؟ -

 :بعدم رو کرد به من و گفت

 !ظاهرا شوهر شما هم قصد همکاري نداره.ميدونم باهاتون چی کار کنم -

 :سمت در انباري حرکت کرد.با داد گفتمبعدم بازوي ساره رو گرفت و به 

 کجا ميبریش؟ -

جوابی نداد.وقتی داشتن از اونجا خارج ميشدن ساره سرشو برگردوند و رو به من 

لبخندي زد.بغض گلومو گرفته بود.همشون رفتن و من موندم تک و تنها با یه عالمه 

 !غضه و استرس بی پایان

ميکردم تا بالیی سرش نيارن! حس با گریه و هق هق صلوات ميفرستادم و دعا 

ميکردم دارم جون ميدم.چقدر حس بدي بود.نميدونم چقدر گذشته بود تا اینکه در 
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دوباره باز شد و این دفعه یکی دیگه اومد تو.تا حاال اینو ندیده بودم.بدون اینکه 

 !نگاهم کنه دستامو باز کرد و بلندم کرد.ترسيدم...خيليم ترسيدم

 :جيغ زدم

 !ولم کن -

هيچی نگفت.فقط داشت کشون کشون منو ميبرد بيرون.داشتم دست و پا ميزدم تا از 

 :دستش خالص شم ولی نميشد.انقدر جيغ و داد کردم تا اینکه عصبانی شد و داد زد

 خفه ميشی یا خفت کنم؟ -

اوه...عصاب مصاب نداشت! وقتی اینجوري داد زد واقعا الل شدم.دیگه هيچ مقاومتی 

سپردم به خدا...منو برد سمت خونه ي ویالیی وسط باغ.بدون اینکه نکردم.خودمو 

خودم بخوام اشکام ميریخت.منو برد داخل ویال.با دیدن ساره که رو زمين زانو زده بود 

 .و فریدم اسلحه بدست جلوش وایساده بود اشکام شدت گرفت

 !فرید:خوب جمعمون جمع شد

 .....ساره:به والي علی اگه دستت بهش بخوره فرید

 :فرید پوزخندي زد و گفت

 اگه بخوره ميخواي چيکار کنی؟ -

بعدم اومد سمتم که عقب عقبی رفتم.اما با یه حرکت خودشو بهم رسوند و مچ دستمو 

گرفت.نفهميدم چی شد که با تمام قوا دستشو گاز گرفتم.چهرش از درد جمع شد ولی 

رو زمين.دستمو صداش درنيومد.با پشت دست جوري زد تو گوشم که پرت شدم 

 :گذاشتم رو صورتم و زمزمه کردم

 !حيوون -
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تو موهام چنگ زد و بلندم کرد.حس کردم ریشه موهام داره از جا کنده ميشه.راه 

 .افتاد منم با خودش کشوند سمت یکی از اتاقا

 !ولم کـــــــــن آشغال -

ی نميذاشتن ساره هم داد ميزد و بد و بيراه نثارش ميکرد.ميخواست بياد سمتمون ول

و گرفته بودنش.همين که فرید منو پرت کرد تو اتاق صداي شليک و شکستن شيشه 

همه جا رو پر کرد.فرید یهو از اتاق خارج شد.صداي داد و بيداد و همهمه گوشمو پر 

کرد.از همه جا بی خبر و شوکه از اتاق اومدم بيرون که سرجام خشک شدم.چشمام 

خونی که اطرافش ریخته بود.جز چشماي باز و پر  هيچيو نميدید جز ساره.جز سرخی

 ...........از اشکش که داشت به من نگاه ميکرد.جز

یه دفعه دستم کشيده شد.نگاه نکردم ببينم کی اینکارو کرده.فقط زل زده بودم به 

ساره.اون فرد ناشناس همينجور داشت منو ميکشيد و ميبرد..نميدونستم 

ره ميفته.فقط دلم ميخواست برم سمت ساره.خوابم کجا...نميدونستم چه اتفاقی دا

تعبير شده بود.صداي شليک تير و گلوله تو سرم منعکس ميشد.این یارو ولم نميکرد 

تا برم پيش ساره.داشت جون ميداد.دهنم و باز کردم و با صدایی که خودمم 

 :نميشنيدم زمزمه کردم

 !مامان -

شت منو ميکشيد و صورتشو یه دفعه وحشی شدم.برگشتم سمت اون کسی که دا

 :چنگ انداختم.داد زدم

 !ولم کن.بذار برم پيشش...ولم کن عوضـــــــــــــی -

یه لحظه دستش شل شد.همين که خواستم فرار کنم باز مچ دستمو گرفت و عصبی 

 :گفت
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دختره ي احمق باید از اینجا فرار کنی...خر بازي درنيار.زود باش راه بيفت االن  -

 !ست فطرت ميان و ميگيرنت بهترین فرصته بدوآدماي اون پ

 :همونجور که تالش ميکردم تا دستشو از دستم جدا کنم با زجه گفتم

 .تو کی هستی؟ ولم کن بذار برم پيش مامانم....تو رو خدا! داره ميميره -

همون لحظه صداي یکی دیگه اومد.یکی از آدماي فرید دوون دوون اومد سمت ما و 

 :رو به پسره گفت

آقا گفت باید دختره رو از در پشتی ببریش.ماشينم پشت حصاراست.باید برین  -

 !آستارا

 !پسره:باشه.سوئيچ ماشين و بده

من بدون توجه به اونا زار ميزدم و به ساره که دیگه هيچ حرکتی نميکرد نگاه 

 :ميکردم.با تمام توان جيغ زدم

 !!!بلند شـــــــــــو -

ردنم.یه لحظه سرم گيج رفت.بدون فوت وقت بلندم پسره با دستش کوبيد پشت گ

کرد و انداختم رو کولش و شروع کرد به دویيدن.با عجز و ناتوانی به بدن بی جون 

 :ساره نگاه کردم و زیرلب گفتم

 !نمير -

 :پسره از یه در مخفی از ویال خارج شد.دست و پا زدم و با گریه گفتم

 !دارم باال ميارم منو بذار زمين فرار نميکنم.تو رو خدا -

 :وایساد و با احتياط منو گذاشت زمين.نفس زنان گفت

 !بخدا بخواي حماقت کنی کارتو ميسازم -
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بعدم دستمو گرفت و باز راه افتاد.همه جا تاریک بود.دور و ورمون پر از درخت بود که 

 .با وزش شدید باد تکون ميخوردن.خيلی وحشتناک بود

ه داشت عذابم ميداد.گيج و مبهوت بودم.رو به پسره تصویر چشماي باز مونده ي سار

 :گفتم

 تو کی هستی؟ داري منو کجا ميبري؟ -

 :پسره هيچ جوابی بهم نداد.بينيمو کشيدم باال و دوباره گفتم

 !باتوام کري یا الل؟ -

 !پسر:خيلی داري حرف ميزنی! یه ذره تندتر راه بيا

رد شد.وحشت زده به عقب برگشتم خواستم چيزي بگم که یه تير درست از کنار پام 

که دوباره صداي شليک اومد.پسره با یه حرکت منو پرت زمين و یه چيزیم انداخت 

بغلم.وقتی برش داشتم فهميدم سوئيچه.چند نفر دویيدن سمتمون.اونم یه اسلحه از 

کمرش کشيد بيرون شروع کرد به شليک کردن.من تند رفتم پشت درخت و قایم 

 !رزید...از ترس...از استرس...از شوکی که بهم وارد شده بودشدم.تمام تنم ميل

 :صداي فریادشو شنيدم که گفت

 !فـــــرار کـــــــن -

سریع از جام بلند شدم و سوئيچم برداشتم.با اینکه زانوهام ميلرزید شروع کردم به 

دویيدن.اونقدر تند ميدویيدم که حس پرواز بهم دست داده بود.صداي قدماي یکی 

ه رو هم پشت سرم حس ميکردم.یه لحظه سرمو برگردوندم و دیدم یکی داره دیگ

دنبالم مياد.سرعتمو بيشتر کردم.یه دفعه پام به یه چی گير کرد و افتادم زمين.از 

پشت لباسمو کشيد.چشمم خورد به سنگ بغل دستم.بی هيچ مکثی سنگو برداشتم 

 !و کوبيدم تو سرش
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با چشماي گشاد شده نگاهش کردم.دستامو افتاد زمين...سنگ از دستم افتاد.

 :گذاشتم رو سرم و گفتم

 !کشتمش -

بازم صداي تير و تفنگ حواسمو جمع کرد.از جا بلند شدم و همونطور که عقب عقبی 

 :ميرفتم زل زدم به یارو و زمزمه کردم

 .جون هر کی دوست داري زنده بمون! بدبختم نکن -

کردم به دویيدن.بعد از پنج یا ده دقيقه  برگشتم باز با ته مونده ي نيروم شروع

دویيدن رسيدم به حصار.اشکامو پاک کردمو با یه بسم ا... ازش باال رفتم.ارتفاعش 

زیاد نبود بخاطر همين تونستم به راحتی بپرم اونور.کمی جلوتر رفتم تا اینکه ماشين 

پشت و دیدم.یه سانتافه ي مشکی با شيشه هاي دودي.سریع قفلش و زدم نشستم 

فرمون.داشتم خل ميشدم.هی یه سري صداهاي نامفهوم تو سرم زنگ ميزد.این 

اتفاقاتی که تو چند دقيقه ي پيش افتاده بود جلو چشمام رژه ميرفت.زدم زیر گریه و 

ماشين و روشن کردم.پامو گذاشتم رو پدال گاز و با سرعت راه افتادم.جاده خاکی 

واستم از این جهنم خالص شم.با صداي بلند بود.نميدونستم به کجا ميرسه...فقط ميخ

هق هق ميکردم.دستام ميلرزید.تمام تنم عرق کرده بود...یه عرق سرد! پلکام عصبی 

 !ميپرید...داشتم نابود ميشدم

بيست دقيقه بعد رسيدم به جاده ي اصلی.چشمام تار ميدید.جاده دو طرفه 

وب نبود.نميتونستم بود.خيليم پر پيچ و خم! نميدونستم کجاست.اصال حالم خ

رانندگی کنم ولی با سماجت ادامه ميدادم.دلم ميخواست از اینجا دور شم.دلم 

ميخواست هرچی دیدم و شنيدم و فراموش کنم ولی نميشد.پرده ي اشک جلو دیدم 

و گرفته بود.قلبم جوري ميسوخت که انگار واقعا آتيشش زده بودن.کنترل فرمون 

کردم هر لحظه که ميگذره بدنم بی حس تر داشت از دستم خارج ميشد.حس مي
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ميشه.چشمامم که جایی و نميدید.یه لحظه منحرف شدم سمت الین مخالف.نور 

شدیدي افتاد تو چشمام و صداي بوق بلندي پرده ي گوشم و لرزوند.جيغ بلندي 

کشيدم که ماشين یه دفعه به طرز وحشتناکی تکون خورد و.........تاریـــــــــکی 

 !مطلق

** 

 (راوي)فرزاد

 

 

دست سرهنگ به روي شانه اش نشست.جدي و سرد و شایدم بی روح به چهره ي 

سرهنگ نگاه کرد.چروک هاي پوستش و موهاي سفيد شده اش او را وادار به احترام 

 !ميکرد

 !سرهنگ:تا اینجا خوب از پسش براومدي.اميدوارم بتونی تمومش کنی

 :خسته و رنجيده سري تکان داد و گفت

 يفه بود قربان.مطمئن باشيد نااميدتون نميکنم...ميتونم برم؟وظ -

 !سرهنگ:البته...به یه استراحت طوالنی نياز داري

فرزاد از خدا خواسته از آگاهی خارج شد و به سمت پارکينگ حرکت کرد.سلول به 

سلول بدنش نگرانی و خستگی را فریاد ميکشيدند! تنها یک سوال در سرش چرخ 

 جاست؟؟ميخورد! نيکی ک

سوار ماشين شد و به راه افتاد.دلش براي خانه اش تنگ شده بود.در واقع خانه ي او و 

نيکی! با شنيدن صداي زنگ گوشی نگاهی به صفحه ي ان انداخت و با دیدن اسم 

 :شاهين سریع جواب داد
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 الو شاهين چی شد؟ -

 .........شاهين:فرزاد

 فرزاد:حرف بزن...نيکی چی شده؟

 !کردم...بيمارستانهشاهين:پيداش 

 :فرزاد هول و نگران گوشه ي خيابان پارک کرد و تند گفت

 بيمارستان براچی؟ -

 ........شاهين:فرزاد نميخوام نگرانت

 :صبرش لبریز شد و فریاد کشيد

 ميگم براچی؟ -

 :شاهين به ناچار گفت

 !تصادف کرده....اونم خيلی شدید -

.نفسش کند شده بود.صداي فرزاد دستش شل شد و چشمانش لحظه اي سياهی رفت

فرزاد گفتن شاهين را ميشنيد اما رمق جواب دادن نداشت.سرش را روي فرمان 

گذاشت و چشمانش را بست.بغض بدي گلویش را فشرد! صداي خنده هاي نيکی در 

 !سرش پيچيد و باعث شد اولين قطره ي اشک از چشمش فرو بریزد

 :داي گرفته اي گفتگوشی را دوباره روي گوشش گذاشت و با ص

 کدوم بيمارستانه؟ -

 ........شاهين:بيمارستان

 :خواست تماس را قطع کند که شاهين گفت
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 !فرزاد نيا...باباش عصبيه -

 :فرزاد بی توجه گفت

 حالش که خوبه؟ آره؟ -

 ........منتظر بود شاهين بگوید آره...ولی

 !اش دعا کنیشاهين:اگه بخوام راست بگم نه....تو اتاق عمله! باید بر

گوشی را روي صندلی کناري پرت کرد و با عصبانيت به سمت بيمارستان راه 

افتاد.اشک جلوي دیدش را گرفته بود.نميدانست روزي به اینجا ميرسد وگرنه هرگز 

 !این مأموریت را قبول نميکرد

*** 

 (راوي)آرین

 

 

 :نميشد پنجمين سيگار را زیر پایش له کرد.صداي دکتر در سرش لحظه اي قطع

 "متأسفانه بيمار رفته تو کما"

نفس هایش تند و عصبی شده بود.آنقدر دلش پر بود که ميخواست بی دليل یکی را تا 

سر حد مرگ بکوبد! همان لحظه قامت خميده ي فرزاد را دید که داشت به طرف در 

 :خروجی بيمارستان ميرفت.از جا بلند شد و بلند او را صدا زد

 فرزاد؟ -

گشت و او را نگاه کرد.جاي انگشتان مهران روي صورتش خودنمایی ميکرد.با فرزاد بر

 :قدم هاي تندي به طرف فرزاد رفت و خيره در چشمان بی حسش گفت
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 !باید حرف بزنيم -

 !فرزاد:حوصلتو ندارم آرین

 :خواست برگردد و به راهش ادامه دهد که آرین بازویش را کشيد و گفت

 !قول داده بودي -

 !روي لبان فرزاد نقش بستپوزخندي 

 !فرزاد:جاسوس شما کارو خراب کرد حضرت آقا

 :آرین اخمی کرد و گفت

 حرف زد؟ -

 !فرزاد بازویش را از دست آرین خارج کرد

گفت:نترس...لوت نداد.خودم فهميدم! اون احمق باعث شد نيکی تصادف کنه.با اون 

 وضعيت بدي که داشت ميتونست رانندگی کنه؟

ن کارم نکرده بود که معلوم نبود چه بالیی سر آرین:اگه همو

 !همســــــــــــــر شما ميومد

 !همسر را کشيده و با تمسخر گفت.فرزاد با خشم نگاهش کرد

 :آرین ادامه داد

مشکل از افراد توئه که نتونستن تشخيص بدن نيکی جزء آدماي فرید نيست! وگرنه  -

 !مرصاد کارشو بلده

 !صادفرزاد:آفرین به تو و مر

 :دوباره به سمت خروجی راه افتاد که آرین بلند گفت
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 !دعا کن به هوش بياد وگرنه ميدونم چيکار کنم -

 :فرزاد عصبانی برگشت سمت آرین و گفت

 مثال ميخواي چيکار کنی؟ -

 :آرین براق شد و با فریاد خفه اي گفت

ي به قولت عمل قرار بود مراقبش باشی...قرار بود یه خش تو صورتش نيفته! اینجور -

کردي؟ معلوم نيست اونجا چه بالیی سرش آوردن.مادرشو جلوي چشمش کشتن.همه 

چيزو فهميده.دیگه حتی به هوشم بياد فایده نداره.چون هرگز اون نيکی قبلی نميشه! 

 !روحشو کشتيم! هممون

 :فرزاد کالفه به موهایش چنگ زد و گفت

 !بس کن آرین -

 !آرین قدمی به فرزاد نزدیک شد

آرین:حقيقت تلخه داداش ميدونم...ولی اینو بدون اگه االن نيکی مثل یه گوشت 

 !افتاده رو تخت بيمارستان مقصر تویی.من اونو دست تو سپرده بودم

 :فرزاد با مسخرگی گفت

 تو زن منو دست خودم سپرده بودي؟ -

 ........آرین:مثل اینکه یادت رفته قبل اینکه زن تو بشه

 :وي آرین گرفت و گفتفرزاد دستش را جل

بسه دیگه نميخواد هر دفعه اینو تکرار کنی...اون قبال هرچی که بود به من مربوط  -

 !نيست.مهم اینه االن زنمه! ميفهمی؟ زنم
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آرین با لبخندي که بيشتر شبيه پوزخند بود چند قدمی به عقب برداشت و همونطور 

 :که از فرزاد دور ميشد گفت

 !اومد باز زنت ميمونه یا نه باید دید وقتی به هوش -

بعدم چرخيد و به سمت بيمارستان رفت.فرزاد دستان مشت شده اش را که دوست 

داشت به دهان آرین بکوبد در جيب کتش فرو برد! بغضش را قورت داد و خودخواهانه 

 :زمزمه کرد

 !زنم ميمونه...خواهی دید -

** 

 (راوي)ماهان 

گذاشت.قلبش سنگين شده بود.تصویر چهره با سردرد وحشتناکی سرش را روي ميز 

ي زخمی و کبود نيکی که جلوي چشمانش ميامد ميسوخت.اي کاش ميتوانست و از 

همان اول جلوي این قضایا را ميگرفت.با اینکه خبر داشت ولی کاري براي برادرزاده 

 !اش نکرد

 :ضربه اي به در اتاقش خورد.سرش را از روي ميز برداشت و خسته گفت

 !مایيدبفر -

 :در باز شد و نيلوفر داخل شد.با ناراحتی به ماهان نگاه کرد و گفت

 !الأقل یه کم استراحت کن.چشمات قرمزه -

 :ماهان دستش را روي صورتش کشيد و با بغض گفت

 !نيلوفر -

 نيلوفر:جانم؟
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 !ماهان:نيلوفر نيکی حامله بوده

 :نيلوفر بهت زده با صداي بلندي گفت

 چی؟ -

 :نش را روي چشمانش گذاشت و گفتماهان انگشتا

 ..........ولی تصادف انقدر شدید بوده که -

 .اشک چشمان نيلوفر را خيس کرد

 !نيلوفر:الهی بميرم

 !ماهان:اگه به هوش نياد چی؟ یا اگه مرگ مغزي بشه؟ واي

 !نيلوفر به چهره ي درمانده ي شوهرش خيره شد و دستش را روي دست او گذاشت

 !ت نکن.نيکی به هوش ميادنيلوفر:خودتو اذی

 :ماهانزیر لب زمزمه کرد

 !خدا کنه -

*** 

ماهان آرام به سمت برادرش که روي صندلی نشسته بود و دستانش را دو طرف سرش 

 :گذاشته بود قدم برداشت.کنارش نسشت و صدایش زد

 مهران؟ -

 .مهران بدون جواب تنها خيره شد به زمين

 ماهان:خوبی؟

 !رهمهران:اون نباید بمي
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 !ماهان:این چه حرفيه؟ نيکی به هوش مياد

 :خيلی ناگهانی رو کرد سمت ماهان و گفت

همش تقصير مسعوده...هرچی بدي به اون دختر کردم تقصير مسعوده.اون بود که  -

هی تو گوشم ميخوند نيکی دخترت نيست.حتی جواب آزمایش دي ان ایم اون عوض 

 !کرد

پشت سر هم این جمالت را به زبون مياورد نگاه  ماهان به برادرش که مانند دیوانگان

کرد و قلبش به درد آمد! کمی آن طرف تر یلدا بی وقفه اشک ميریخت و اسم نيکی را 

صدا ميزد.الدن هم سعی در آرام کردنش داشت! آرشام غمگين و درمانده خيره شده 

 !قریبا زار ميزدبود به یلدا.او هم اشک ميریخت! نوشين هم از آنها عقب نمانده بود و ت

آرین را ندید.چهره ي شوکه اش را از یاد نميبرد وقتی فهميده بود چه بالیی سر نيکی 

آمده.بعد هم اشک هایی که جلوي ریختنشان را گرفت.غم آرین از همه ي آنها 

سنگين تر بود.فقط ماهان ميدانست که با ازدواج نيکی و فرزاد آرین چه دردي کشيد 

 !و صدایش درنيامد

 :سش را پرت کرد بيرون و گفتنف

 .بيا بریم یه چيزي بگيرم بخوري -

 !مهران پوزخندي زد

 !مهران:هيچی از گلوم پایين نميره

 :ماهان با خود گفت

 اگه بفهمه ساره هم کشته شده چه بالیی سرش مياد؟ -

 :وقتی اسمش را پيج کردند اجبارا از کنار مهران بلند شد و گفت
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 !رایی که با زن و بچت کردي و پس ميديبه نظرم داري تقاص کا -

 !بعدهم بدون توجه به مهران که شانه هایش از فرط گریه تکان ميخورد رفت

*** 

فرزاد کليد را در قفل چرخاند و وارد خانه شد.کفش هایش را درآورد و جلوتر 

رفت.چراغ ها را روشن کرد و به خانه ي سوت و کورش نگاهی انداخت.چقدر جایش 

  ....خودش...شيطتنتش...صدایشخالی بود.

** 

 !آرشام:اَه بس کــــــن دیـــــــگه

 الدن:چرا داد ميزنی؟

آرشام:صداش رو اعصابمه.نه به موقعی که واسه نابودي زندگيش داشت نقشه 

 !ميریخت نه به االن که داره خودشو ميکشه

ام را با این حرف آرشام صداي گریه ي یلدا بلندتر شد.نوشين سرزشنگر اسم آرش

 :صدا زد.آرشام از جایش بلند شد و سریع از خانه بيرون زد.یلدا هق هق کنان ناليد

 !بخدا من پشيمونم -

 .الدن و شوهرش شهرام از همه جا بی خبر فقط متعجب به آنها نگاه ميکردند

 !نوشين:یلدا عزیزم بس کن دیگه.داري خودتو داغون ميکنی

 شهرام:ببينم آرشام چی ميگفت؟

 !ن بهتون توضيح ميدم بابانوشين:م

نوشين یلدا را نصيحت کنان به سمت روشویی برد تا آبی به صورتش بزند.بعد از اینکه 

 :او را به اتاقش برد گفت
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 بگم؟ -

یلدا نگاه بيحال و پراشکش را تا چشمان نوشين باال آورد و در حاليکه دراز ميکشيد 

 :گرفته گفت

 !د وجب! بگوآب از سر ما گذشت...چه یه وجب چه ص -

 !نوشين نگران از اتاق بيرون آمد و روبروي پدرشوهر و مادر شوهرش نشست

 :الدن کنجکاو پرسيد

 داستان چيه نوشين؟ چرا ما خبر نداریم؟ -

نوشين با استرس به آن دو نگاه کرد و پس از مکثی طوالنی لب باز کرد و همه چيز را 

تر ميشدند.آنقدر که نوشين گفت! الدن و شهرام هرلحظه متعجب تر و خشمگين 

 :صحبتش را قطع کرد و گفت

 ........تو رو خدا -

 :شهرام با داد حرفش را قطع کرد و گفت

 !این دختره چه غلطـــــــــــی کرده؟ -

 :همين که ازجایش پرید نوشين سد راهش شد و با التماس گفت

 !نيستبابا تو رو خدا حال یلدا بده.خودتون ميدونيد االن وقت دعوا  -

 :شهرام او را کنار زد و همانطور که به سمت اتاق یلدا ميرفت گفت

 !به جهنم که حالش بده -
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در اتاق یلدا رو به طرز وحشتناکی باز کرد.یلدا در حاليکه لبه ي تختش نشسته بود 

سرش را بلند کرد.چهره اش غير ناراحتی و غم چيز دیگري نداشت.شهرام با قدم 

 .........ت وهاي بلندي به سمتش رف

صداي سيلی فضا را پر کرد! نوشين هينی کشيد ولی جرأت نکرد جلو برود! الدن 

 .هنوز شوکه روي مبل نشسته بود و حرکتی نميکرد

شهرام:کارت به کجا رسيده ها؟ این چه کاري بود کردي دختره ي احمق؟ چطوري 

 !روت ميشه االن واسش اشک بریزي؟ جــــــــواب منو بده

 .خرش یلدا نگاه لرزانش را دوخت در چشمان پدرش و چيزي نگفتبا داد آ

 شهرام:ميفهمی چيکار کردي؟ اره؟ ميدونی چه بالیی سرش آوردي؟

نوشين دید که رنگ یلدا هر لحظه بيشتر ميپرد.با ترس جلو رفت و رو به شهرام 

 :گفت

 !بابا داره از حال ميره -

زیر گریه.نوشين چشمانش را بست و همان لحظه یلدا ولو شد روي تخت و دوباره زد 

 !زیر لب یه واي گفت

شهرام:نميخواد بيخودي اشک تمساح بریزي.تا االن هی لی لی به الالت گذاشتيم 

 !وضعت شده این.بخاطر یه عشق آبکی جلوي خانواده دایيت سنگ رو یخمون کردي

 !الدن:شهرام بسه دیگه.بچه مرد

 !شاره اش را سمت او گرفتشهرام طلبکار برگشت سمت الدن و انگشت ا

 ...........شهرام:همين تو اینو لوس کردي.کارش به جایی رسيده که
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یلدا درحاليکه جلوي دهنش را گرفته بود به سمت دستشویی دویيد.الدن و نوشين 

نگران به دنبالش رفتند.شهرام پوزخندي زد و بعد از برداشتن سوئيچش از خانه 

 !بيرون زد

 !ا غلط کردمیلدا:غلط کردم! خدای

*** 

 :داشت قهقه ميزد.چقدر خوشحال بود.رو به نيکی گفت

 قول ميدي هميشه پيشم بمونی؟ -

 :نيکی با لبخند داد زد

 !آره قول ميــــــدم -

 :او هم داد زد

 !عــــــــــاشقتم -

 !نيکی:مـــــــــنم عاشقتم

چقدر  روبرو آبی دریا بود.چقدر احساس خوشبختی ميکرد! ولی این خوشبختی

مصنوعی به نظر ميرسيد.صداي آهنگی گوشش را پر کرد.حس کرد هر لحظه دارد از 

 ..........نيکی دورتر ميشود.این را نميخواست ولی

چشمان خواب آلودش را باز کرد و گيج اطرافش را از نظر گذراند.با فهميدن اینکه آن 

 !لحظه هاي خوش خوابی بيش نبود غم در دلش نشست

ز جيبش در آورد و با چشمانی نيمه باز به اسم شاهين خيره شد.تماس را موبایلش را ا

 :برقرار کرد و خوابالود و بی حوصله گفت

 بله؟ -
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 !شاهين:چرا جواب نميدي مرد حسابی؟ دلم هزار راه رفت

 فرزاد:چی شده؟

 شاهين:چيزي نشده! کجایی؟

 !فرزاد:خونه

 شاهين:خونه خودت؟

 فرزاد:آره...چطور؟

 !و باز کن شاهين:پس در

 :فرزاد متعجب گفت

 کجایی؟ -

 !شاهين:دم خونت.زود باش در و باز کن

فرزاد از جا بلند شد و قاب عکس نيکی را سر جایش گذاشت.با بدنی خشک و بی 

 !رمق به سمت در رفت و بازش کرد.چهره ي جدي شاهين نمایان شد

 !فرزاد:بيا تو

 :برود که ناگهان فرزاد فریاد زدشاهين بعد از اینکه وارد شد خواست به سمت هال 

 !وایســــــــا -

 :شاهين متحير برگشت سمت فرزاد و گفت

 چی شد؟ -

 :فرزاد به کفش هاي او اشاره کرد و گفت
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 !درشون بيار -

 :شاهين به کفش هایش نگاهی کرد و با تيزي گفت

 بخاطر اینکه اون دوست نداشت؟ -

ن وارد هال شد و خودش را روي کاناپه فرزاد با بغض سر تکان داد و جلوتر از شاهي

 !پرت کرد

شاهين هم بعد از درآوردن کفش هایش پشت سر فرزاد رفت و روبروي او 

 :نشست.نگاهی به سر و وضع آشفته اش کرد و گفت

 چرا این شکلی شدي؟ -

 !فرزاد:خوابشو دیدم

 :شاهين کالفه پوفی کشيد و گفت

 .........فرزاد -

 !فرزاد ميان کالمش پرید

فرزاد:اصال حوصله ي سرزنش و نصيحت ندارم! دوست داشتن که دست خود آدم 

 .نيست

 !شاهين:حرف زدن با تو فایده اي نداره

 !فرزاد:پس حاال که ميدونی بيخيال شو

 !شاهين:اومدم یه چيزي بگم

 فرزاد:چی؟

 !شاهين:دیشب نزدیک بود مرغ از قفس بپره
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 :فرزاد با چشم هاي گرد شده گفت

 چـــی؟ -

 !شاهين:بچه ها جلوشو گرفتن

 فرزاد:ميخواست فرار کنه؟

 .شاهين سرش را به نشانه ي تأیيد تکان داد

 !فرزاد:حواستون جمع باشه...هيچکس نباید بفهمه اون زندست

 :شاهين مطمئن گفت

 !خيالت تخت -

** 

 !خيره به دود سيگار و غرق در افکار خودش بود که حضور کسی را حس کرد

 .داند متوجه پدرش شدسرش را که برگر

 مسعود:ميدونی این چندمين پاکت بود؟

 :آرین بی تفاوت و با نگاهی سرد گفت

 !آره...ميدونم -

 مسعود:اینم ميدونی که داري با خودت چيکار ميکنی؟

 :آرین زل زد در چشمان پدرش و محکم گفت

 !اینم ميدونم -

ياورد.زیاد نميتوانست مسعود ناراحت بود از رفتار عجيب پسرش اما چيزي به رو نم

 .احساسات درونش را بروز دهد
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مسعود:این کارات یعنی چی؟ ميخواي خودکشی کنی؟ نه خواب داري نه 

 خوراک...فقط یه ریز یه نخ سيگار دستته و زل زدي به ناکجا آباد.چته پسر؟

 !پوزخند تلخی مهمان لب هاي آرین شد

 !اج به توضيح دادن باشهآرین:یعنی شما نميدونی من چمه؟ فکر نميکنم احتي

مسعود:چرا ميخواي هر اتفاقی ميفته یه جوري به من ربطش بدي؟ دیگه تو این قضيه 

 که من مقصر نيستم.مگه من نيکی رو بردم تو کما؟؟

 !آرین:شما هم غير مستقيم مقصري.فقط خودتو زدي به اون راه پدر من

 :مسعود با عصبانيت غير قابل وصفی گفت

حرف زدنتو درست کن ناسالمتی من پدرتم...دوما چرا پرت و پال بهم  اول اینکه لحن -

 ميبافی؟ یعنی چی مقصري؟

 :آرین دستش را روي ميز کوبيد و با غيظ غرید

تو عمو مهرانو نسبت به نيکی بدبين کردي.تو هميشه آتيش بيار معرکه بودي.تو  -

 شو عوض کرد؟باعث شدي نيکی بدون پدر بزرگ بشه...عمه ي بنده جواب آزامای

مسعود در کمال تعجب و ناراحتی دید هيچ جوابی ندارد تا به فرزندش بدهد.حرف 

 حساب جواب داشت؟

 :آرین با چشمان ریز شده ادامه داد

فقط این سوال منو جواب بده بابا...واسه چی جواب آزمایشو عوض کردي؟ چرا  -

 هميشه از زنعمو ساره بدت ميومد؟ هان؟

 :يدن نداشت.از جا بلند شد که آرین سریع و تند گفتمسعود دیگر تحمل شن

 !نذار با فرارت به چيزي که تو ذهنمه ایمان بيارم -
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مسعود با اینکه چيزي شبيه بغض را در گلو احساس ميکرد ولی باز خشک و بی 

 :احساس گفت

 !این موضوع به تو هيچ ربطی نداره.هر چيزیم که تو ذهنته بریز بيرون -

هاي بلندي از آرین و دور شد و به داخل خانه رفت.آرین به جاي خالی بعد هم با قدم 

 :پدرش خيره شد و با نيشخندي عجيب زیر لب زمزمه کرد

 !پس توام آره -

*** 

ماهان سرخورده و غمگين از اتاق نيکی خارج شد.دلش تنها گریه کردن و فریاد 

 :کشيدن ميخواست.یک دفعه مهران سر راهش ایستاد و گفت

 شد؟ وضعيتش تغيير نکرده؟چی  -

 :ماهان با چشمانی سرخ و ملتهب نگاهش کرد و گفت

 !...نه! هيچی -

 :مهران بادش خالی شد و گفت

 !پس چرا هيچ تغييري نميکنه؟ نکنه اصال به هوش نياد -

 !ماهان در سکوت برادر نا اميدش را نگریست

 !داره از دستم ميره مهران:تو رو خدا نگو این امکان هست! ماهان یه کاري کن.بچم

 :ماهان بی اختيار گفت

دکتر ميگه اگه تغييري تو وضعيتش ایجاد نشه و اميدي به بهوش اومدنش نباشه  -

 !دستگاه ها رو قطع ميکنن
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مهران مات سرجایش ماند...حس کرد نيرویش دارد تحليل ميرود هرلحظه امکان دارد 

وي او را گرفت و به سمت سقوط کند! ماهان که حال برادرش را درک ميکرد باز

 !صندلی برد

 :وقتی مهران نشست گفت

 حالت خوبه؟ -

 :مهران بی توجه به سوال ماهان خيره شد به روبرو و گفت

 !هيچوقت فکر نميکردم اینجوري تقاص پس بدم -

 :ماهان متأسف از حال برادرش گفت

استراحت  مهران پاشو بریم یه سر خونه یه چيزي بخوري.یه دوشی بگيري یه ذره -

 !کنی.اینجوري داري خودتو اذیت ميکنی

 :مهران اشک گوشه چشمش را گرفت و گفت

 !دلم نمياد از اینجا دور بشم -

ماهان:به خدا فقط چندساعت.حدأقل یه کم بخوابی از خستگی چشمات شده کاسه 

خون! هيچيم نخوردي.بيا با هم بریم دوباره برميگردیم.اینجا پرستارا مراقبش هستن 

 !نگران نباش.چيزي نميشه! پاشو داداش...بلند شوتو 

مهران به کمک ماهان از جا بلند شد و هر دو از بيمارستان خارج شدند.در راه باالخره 

 :بعد از چند روز مهران گفت

 ساره چی شد؟ االن کجاست؟ -

ماهان با ترس آب دهانش را قورت داد و درحاليکه سعی ميکرد مهران متوجه دروغ 

 :ش نشود گفتبودن حرف
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 !نميدونم واال خبر ندارم.بهتره از فرزاد بپرسی -

 :مهران نيم نگاهی سمت او انداخت و گفت

 مگه ميشه ندونی؟ یعنی یه دفعه ام از فرزاد نپرسيدي؟ -

 !ماهان:این چند روز ذهنم درگير نيکی بود.دیگه به این چيزا فکر نکردم

 !فی ميکندمهران با اینکه حس کرد ماهان چيزي را ازش مخ

 !مهران:دلم ميخواد ببينمش

 !ماهان:باشه به فرزاد بگو شاید تونست ترتيب یه مالقاتو بده

 !مهران:پس بذار یه زنگ بهش بزنم

 :ماهان درحاليکه بخاطر پيشنهاد مزخرفش در دل خودش را فحش ميداد گفت

 !حاال چه عجله ایه؟ بذار واسه بعد -

 :مهران با سماجت گفت

دارم قبل اینکه دیر بشه ببينمش...یه سري حرفا هست که باید بهش  نه خير دوست -

 !بزنم

ماهان به ناچار باشه ي آهسته اي گفت.مهران روي اسم فرزاد ضربه اي زد و گوشی را 

 :روي گوشش گذاشت.بعد از بوق هاي متوالی صداي فرزاد را شنيد

 بله؟ -

 !مهران:ميخوام ساره رو ببينم

 :فرزاد مکثی کرد و گفت

 واسه چی؟ -
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 !مهران:ميخوام باهاش حرف بزنم

ماهان پوست لبش را ميجویيد و به خودش لعنت ميفرستاد! اميدوار بود که این پایان 

 !این مکالمه به رو شدن حقيقت نينجامد

 !فرزاد:فعال ممنوع المالقاته! ولی سعيمو ميکنم اگه شد خبرتون ميکنم

 مهران:چرا حس ميکنم دارین دروغ ميگين؟

 !اهان پشت چراغ قرمز ماشين را نگه داشت و زل زد به مهرانم

 فرزاد:چه دليلی داره دروغ بگيم؟

 :مهران با قاطعيت پرسيد

 ساره کجاست؟ -

 !فرزاد:همونجایی که باید باشه

 !مهران:ميخوام ببينمش همين امروز

 :ماهان آرام گفت

 !مهران بيخيال شو -

 :هان گرفت و گفتمهران دستش را به نشانه ي سکوت جلوي ما

 !شنيدي فرزاد؟همين امروز -

 :فرزاد بی حوصله گفت

 !نميشه -

 مهران:چرا نميشه؟
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 !فرزاد:چون دیگه ساره اي وجود نداره

 :ماهان با استرس به چهره ي بی رنگ برادرش خيره شد و نگران صدایش زد

 مهران؟ -

 مهران:یعنی چی این حرف؟

 !فرزاد:منظورم واضح بود.ساره کشته شده

 :مهران پوزخندي زد و گفت

 !بس کن! خيلی مسخرست -

 :فرزاد با جدیت گفت

من حقيقتو گفتم.ساره همون شبی که نيکی تصادف کرد کشته شد.دیگه در مورد  -

 !باور کردن یا نکردنش مختارید

 !مهران بی حال گوشی را پایين آورد و مات و مبهوت ماند

و ماشين را به حرکت درآورد و کمی با صداي بوق ماشين ها ماهان به خودش آمد 

 :جلوتر گوشه ي خيابان پارک کرد.برگشت سمت مهران و گفت

 چی گفت؟ -

 :مهران به گوشی خيره شد و با بغض گفت

 !...جفتشونو با هم از دست دادم.من خيلی بی عرضه ام -

 !ماهان کالفه چنگ زد در موهایش و زیر لب فحشی نثار فرزاد کرد

ر کردم غير زن و بچه ي خودم! دیر فهميدم اشتباه کردم.موقعی که مهران:همه رو باو

 !دیگه هيچکدومشونو ندارم
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لحظاتی در سکوت گذشت تا اینکه مهران در ماشين را باز کرد و حين اینکه پياده 

 :ميشد گفت

 !ميخوام تنها باشم.خودم برميگردم -

 !ماهان خواست چيزي بگوید که مهران در را بهم کوبيد و رفت

 !ماهان:لعنت به این زندگی

** 

ماهان کالفه از اینور سالن آنور سالن قدم ميزد.نيلوفر که آشفتگی همسرش را دید 

 :گفت

بابا بچه که نيست بالیی سرش بياد.خودش گفته احتياج به تنهایی  -

 داره.برميگرده...براچی انقدر نگرانی؟

 !ماهان:حالش خوب نبود! ميترسم طوریش بشه

نگرانی عزیز من! تازه سر شبه...اگه تا یه ساعت دیگه برنگشت ميریم  نيلوفر:بيخود

 دنبالش ميگردیم باهم.خوبه؟

همان لحظه صداي زنگ آیفون بلند شد.ماهان تند و با عجله به سمت آیفون رفت و با 

دیدن تصویر مهران نفس آسوده اي کشيد و در را باز کرد و منتظر او شد.وقتی مهران 

 :هان با نگرانی پرسيدوارد خانه شد ما

 کجا بودي مرد حسابی؟ چرا گوشيتو جواب نميدي؟ -

مهران بدون جواب از کنار او گذشت و بعد از دادن جواب سالم نيلوفر روي مبل 

 .نشست

 ماهان:نميخواي جواب بدي؟
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 !مهران:همين ورا بودم! گفتم که ميخوام تنها باشم

 :ماهان با حرص به سمت او رفت و گفت

س بازیا چه معنی ميده؟ تو که خيلی دوسشون داشتی اون موقع که بودن این لو -

 !خودتو نشون ميدادي! نه حاال که یکيشون زیر خاکه اون یکيم رو تخت بيمارستان

مهران شرمنده سرش را پایين انداخت و سکوت کرد.نيلوفر آرام به سمت ماهان رفت 

 :و گفت

 !ت این حرفا نيستماهان جان داري زیاده روي ميکنی.االن وق -

ماهان:آره راست ميگی.االن دیگه این حرفا فایده نداره! زود تر باید به خودت 

ميومدي برادر من! خيلی زودتر! ولی حاال که ميبينی این مسخره بازیا هيچ افاقه اي 

 !به حال تو و اونا نداره پس دست بردار

 !با نيلوفر کج کردبعد هم بدون هيچ حرف دیگري راهش را به سمت اتاق مشترکش 

 :نيلوفر رو کرد به سوي برادر شوهرش و با متانت گفت

 !ببخشينش...راستش اونم تحت فشاره.خيلی به نيکی وابسته بود -

 :مهران لبخند غمگينی زد و گفت

ناراحت نشدم که ببخشمش.حرف حساب ميزنه...من دیر به خودم اومدم.ولی  -

این ساال چقدر سختی کشيدم.حتی خوب...هيچکس حتی نميتونه تصور کنه تو 

 !ماهان

 !نيلوفر:بهتره بهش فکر نکنيم.شام بيارم براتون؟ حتما گرسنه این

 !مهران:نه دستت درد نکنه.اشتها ندارم.خستم ميرم بخوابم

 !نيلوفر:باشه هرطور راحتين...شب بخير
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 !مهران آهسته شب بخيري زمزمه کرد و به سمت اتاقش رفت

*** 

 دو ماه بعد

 

 !ا:دایی تو رو خدا! فقط چند دقيقهیلد

 ماهان:یلدا جان چندبار باید بگم نه؟

 :یلدا گوشه ي پيراهن سفيد ماهان را گرفت و با التماس گفت

 !دایی جون دریا بذار فقط چند لحظه ببينمش بخدا زود ميام بيرون.قول ميدم -

 !ماهان کالفه به چشمان ملتمس یلدا خيره شد و سرانجام کوتاه آمد

 !اهان:خيلی خوب فقط زیاد طول نکشه.نيم ساعت مخمو تيليت کرديم

 :یلدا با خوشحالی گونه ي ماهان را بوسيد و گفت

 !عاشقتم دایی...خيلی خوبی -

 :ماهان اشاره اي به اطراف کرد و گفت

 !خجالت بکش بيمارستانه ها -

 !یلدا:چشم هرچی شما بگی

دت در سينه ميتپيد و آرام و قرار یلدا بعد از پوشيدن گان درحاليکه قلبش به ش

نداشت وارد اتاق نيکی شد و با بغضی ناشناخته به او و دستگاه هاي اطرافش نگاه 

 !کرد.آرام به سمتش رفت و کنارش نشست
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دستش را در دست گرفت و با چشمانی که با اشک پوشيده شده بود چهره ي او را از 

ا! از استرس؟ خوشحالی؟ هيجان؟ نظر گذراند.دستانش ميلرزید.خودش نميدانست چر

نميدانست! ولی اینها مهم نبود.مهم این بود که او االن در کنار نيکی بود.درکنار کسی 

که روزي از خواهر به او نزدیک تر بود.از طرف او هنوز هم نيکی یه خواهر و شایدم 

خاطر فراتر از خواهر بود.ولی از طرف نيکی ميدانست که اینطور نيست! همه چيز را ب

 !یه حسادت کودکانه خراب کرد

 :دهانش را باز کرد و با صدایی مرتعش از بغض ناليد

 صدامو ميشنوي آجی جونم؟ -

 !وقتی هيچ حرکتی از نيکی ندید بغضش ترکيد و شروع به گریه کرد

یلدا:باهام قهري جواب نميدي؟ خوب چيکار کنم آشتی کنی؟ بابا مگه نميبينی به 

 !نميبينی چقدر دلم تنگته؟ تو که انقدر بی انصاف نبودي غلط کردن افتادم؟ مگه

 حاال من یه شکري خوردم تو چرا کوتاه نمياي؟ ها؟

سکوت نيکی آزارش ميداد.دلش براي صداي زیبایش تنگ شده بود.اي کاش همه ي 

این ها یه شوخی بود! اي کاش ميتوانست زمان را به عقب برگرداند تا دیگر آن 

 !داد و هنوز هم آنها خواهر بودندحماقت را انجام نمي

یلدا:بيدار نميشی؟ بيدار نميشی ببينی همه چجوري منتظرتن؟ چجوري افتادن به 

نذر و نياز تا شاید چشماتو باز کنی؟ ميدونی با چقدر خواهش و التماس خواستيم تا 

 دستگاه ها رو ازت جدا نکنن؟ آخه ميگن دیگه اميدي بهت نيست! نکنه واقعا نيست؟

 !هایش شدت گرفتاشک

یلدا:نه نه! خودت ميگفتی آدم نباید تو هيچ شرایطی اميدشو از دست بده.پس باید 

 !بيدار شی
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 :با شنيدن صداي ماهان از جا بلند شد و آرام در گوش نيکی زمزمه کرد

 !به اميد روزي که چشمات و باز کنی زندم...پس نااميدم نکن نيکی -

و به سمت در اتاق رفت که با شنيدن صداي ممتد بعد هم با ناراحتی از او جدا شد 

 !بوق از حرکت ایستاد

مهران و آرین و فرزاد پشت در ایستاده بودن که آنها هم با شنيدن این صدا به سمت 

اتاق هجوم آوردند.ماهان به سمت نيکی دویيد.آرین سریع پرستارها را صدا زد که 

و مبهوت زل زد به خط صاف روي همزمان چند نفر به سمت اتاق دویدند.فرزاد مات 

مانيتور که خبر از بدبخت شدنش ميداد.حس کرد کسی دارد قلبش را فشار 

ميدهد.آرام کنار در زانو زد...کاري که براي اولين بار در عمرش انجام ميداد.تا بحال 

هيچ اتفاقی آنقدر او را ناتوان نکرده بود که حتی قدرت روي پا ایستادن را هم از او 

 !دبربای

 :زیر لب ناليد

 !نه -

همزمان یک قطره اشک از گوشه ي چشمش سرازیر شد.تمام خاطراتش با نيکی از 

جلوي چشمش مثل یه قطار عبور کرد و او فقط اشک ریخت و به شوک هایی که به 

 !نيکی وارد ميشد مينگریست

نه توجهی به مهران داشت که در شرف سکته کردن بود نه توجهی به آرین که از 

رس از دست دادن نيکی رنگش هرلحظه سفيدتر ميشد.فقط چشم دوخت به ت

 !همسرش که داشت ترکش ميکرد و ميرفت

خط صاف روي مانيتور هيچ تغييري نميکرد.صداي بوقش براي او همانند ناقوس مرگ 

 !بود
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تالش ماهان را براي برگرداندن نيکی ميدید ولی فایده اي نداشت.با دستانش 

و زار زد.صداي تکه تکه شدن دلش به گوش خدا هم رسيد! چهره صورتش را پوشاند 

ي نيکی یک لحظه هم از جلوي چشمان بسته اش کنار نميرفت.صداي نفس هاي کند 

مهران را ميشنيد.انگار او هم داشت مثل نيکی جان ميداد! یلدا که اصال نفس 

 !نميکشيد! مانند یک تکه جسم بی جان خيره نيکی را مينگریست

 !......نگار هنوز اميد داشت که با دیدن شانه هاي لرزان ماهان او همآرین ا

 :فرزاد همانطور که از ته دل اشک ميریخت در دلش گفت

 !نباید بري -

 !و بی حال شد و دیگر چيزي نفهميد

** 

حس ميکرد بين زمين و هوا معلق است.صداي ناله و شيون از هر طرف به گوش 

ش ميکرد.ربان مشکی رنگ گوشه ي قابی که عکس ميرسيد و بيش از پيش کالفه ا

 !نيکی را در بر داشت بيشتر از هرچيز توجهش را جلب ميکرد

حس کرد وزنه اي صد کيلویی به قلبش آویزان شد.چيزي سفت و سخت به گلویش 

چسبيد و راه نفس را برید! دیگر تحمل صداي گریه و زاري را نداشت.ولی هرچه سعی 

ود و به درون سوراخی فرار کند نميتوانست! حس ميکرد ميکرد از جایش بلند ش

نيرویش بيشتر از هرزمان دیگري تحليل رفته! تکه اي از وجودش را از دست داده بود 

اما باور نميکرد.نميتوانست یا شایدم نميخواست لباس هاي مشکی برتن کرده ي این 

 !افراد را باور کند

صدا ميزد.اما او چشم از عکس نيکی کسی شانه هایش را تکان ميداد و اسمش را 

 !نميگرفت! صدا هی بلند و بلند تر ميشد و تکان ها نيز شدیدتر
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در آخر تسليم شد و چشمان نمناکش را باز کرد و آرین نگران را باالي سر خود دید! 

لحظه اي قلبش ایستاد! دوباره چشمانش را باز و بسته کرد و وقتی متوجه شد 

ميدید کابوسی بيش نبوده دوباره قلبش شروع به کار کرد و  تصاویري که لحظاتی قبل

دستش را روي پيشانی عرق کرده اش گذاشت و پلک هاي متورمش را روي هم 

 !گذاشت

 آرین:فرزاد؟ حالت خوبه؟

 !فرزاد در جواب آرین تنها اسم نيکی را صدا زد

شاید سالی آرین ناگهان لبخندي بی نظير روي لبانش نشست.از همان لبخند هایی که 

 !یک بار مهمان لب هایش ميشد! برق چشمانش نشانگر شادي عميق درونش بود

 !آرین:چشمت روشن رفيق

 :فرزاد نيمخيز شد و با چشمانی گرد شده گفت

 بهوش اومد؟ -

آرین چشمان آبی رنگش را که روشن تر از هر زمان دیگري شده بودند را به نشانه ي 

 !تأیيد باز و بسته کرد

کم از شوک درآمد و لبخندش تبدیل به قهقهه شد! حال خوش عجيبی  فرزاد کم

داشت.سبک شده بود...آنقدر که حس ميکرد ميتواند پرواز کند! آن وزنه ي سنگين 

از قلبش برداشته شد.بغض سفت و سخت گلویش نابود شد! آرین هم همراه فرزاد از 

ودند.فرشته ي خوشحالی ميخندید.هيچ روزي به اندازه ي آن روز خوشحال نب

 !زندگيشان بار دوم چشم به زندگی گشوده بود

 فرزاد:کی بهوش اومد؟

 :خنده ي آرین عميق تر شد و گفت
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 !از همين اول کار جنگ و اعالم کرده باهات! همين که تو از حال رفتی اون برگشت -

 !فرزاد آنقدر خوشحال بود که به معنی تلخ نهفته در حرف آرین توجهی نکرد

 :ایين آمد و گفتاز تخت پ

 !کجاست؟ ميخوام ببينمش -

 !آرین:فعال نميشه...دارن معاینش ميکنن.اول بيا بریم نذریمونو بدیم

فرزاد با اینکه دلش براي نيکی پر ميزد ولی با خوشحالی موافقتش را اعالم کرد و هر 

 !دو براي اَداي نذرشان به امامزاده صالح رفتند

*** 

ریده اش که هنوز آثار زخم درش هویدا بود کرد و ماهان نگاهی به صورت رنگ پ

 :گفت

 اومدن براي مالقاتت! بيان تو؟ -

 !نيکی بدون اینکه نگاه خيره اش را از دیوار روبرویش بگيرد شانه اي باال انداخت

مهران زیرچشمی به ماهان نگاه کرد و با چشمانش نگرانيش را بابت رفتار عجيب 

 !نيکی که طبيعی بود اعالم کرد

ماهان آهی کشيد و به سمت در رفت.طولی نکشيد که سيل جمعيت اتاق را فرا 

گرفت! نيکی نگاهی به حضار انداخت.نميدانست چرا اما دلش ميخواست قهقهه بزند! 

در جواب ابراز محبت هاي به نظر او مسخره شان نه چيزي ميگفت نه حتی سري 

کمی شوکه بودند و با اینکه  محض دلخوشی تکان ميداد.آنها هم با دیدن نيکی جدید

 !دليلش را ميدانستند خود را به آن راه ميزدند
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در ميان جمعيت نظر نيکی به آرین جلب شد.باال و پایين رفتن سيب گلویش را 

دید...بغض! چقدر آشنا! با او و زندگی مزخرفش عجين شده بود این بغض! اما االن 

مول دلش گریه ميخواست! اصال دیگر نه بغضی حس ميکرد نه اندوهی! نه طبق مع

هيچ چيز نميخواست! فقط جایی براي تنهایی و آرامش و خالی شدن از هر فکر و 

 !احساسی...گرچه همين حاال هم خالی بود.انگار خال درونش با هيچ چيز پر نميشد

کجا بود؟ حتی تصور دیدنش هم زجرآور بود.با خود فکر کرد کسی  "او"راستی 

که به با او رو راست بوده باشد؟ اصال همچين کسی دور و  درون این زندگی هست

اطراف او پيدا ميشود؟ اصال امکان دارد؟ شاید ميشد روي کسی به اسم مادر حساب 

 !کرد اما....او هم جلوي چشمانش جان داد

با به یاد آوردن آن صحنه لحظه اي لرز بدنش را گرفت! سرش را ميان دستانش گرفت 

لی صدایش درنميامد! ماهان با عجله به او نزدیک شد و خواست و خواست جيغ بزند و

دستش را بگيرد که نيکی خود را عقب کشيد! ماهان با تعجب به این حرکت او نگاه 

 !کرد و در هم شکست! نيکی حتی از او هم ميترسيد

 :ماهان سعی کرد به خود مسلط شود.آهسته پرسيد

 حالت خوبه نيکی جان؟ چی شد؟ -

 :ش را باز و بسته کرد و با لحنی عجيب گفتنيکی چشمان

 !برین بيرون -

 :همه مات و مبهوت او را نگریستند.نيکی با صداي بلندتري گفت

 !ميخــــوام تنها باشم...بيرون -

 !دقایقی بعد او بود و دسته گل و شيرینی هاي اطرافش و تنهایی و تنهایی
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اما دریغ از حتی قطره اي با حسرت آهی کشيد و اعتراف کرد دلش گریه ميخواد 

 !اشک

نفهميد چقدر زل زد به دیوار روبرویش که صداي اذان را شنيد.یک لحظه حس کرد 

موهاي تنش سيخ شدند.به هوایی که رو به تاریکی ميرفت نگاهی کرد و زیرلب زمزمه 

 :کرد

 !دلم برات تنگ شده خدا -

رود.به روز خودش را به به سختی از تخت پایين آمد.هنوز نميتوانست به خوبی راه ب

توالت اتاقش رساند و بعد از وضوگرفتن بيرون آمد.از کمد چادرنماز و سجاده را بيرون 

 :کشيد و بعد از دیدن جهت قبله سجاده را پهن و چادر را سرش کرد.با خود گفت

بی معرفتيه که هروقت تنها و بی پناه ميشم یادت ميفتم ولی....خودت ميدونی  -

 !هيچکس نيست که آرومم کنه و مرحم بذاره رو زخمامدیگه غير تو 

  !همزمان با افتادن اولين قطره ي اشکش تکبير گفت و شروع کرد

** 

 نيکی

 :مهران متعجب از تصميمم گفت

 تو اینو ميخواي؟ -

آره! دلم ميخواد یه مدت از اینجا دور باشم.یه ذره آرامش...تنهایی...هرچيزي که  -

 !آرومم کنه

 :اي باال انداخت و گفت مهران شونه

 ....خيليم خوبه...من حرفی ندارم.فقط -
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 :اَبرویی باال انداختم و گفتم

 فقط چی؟ -

مهران:راستش...اوم...من و ماهان تصميم گرفتيم که...که یه روانشناس واست 

 ......بگيریم.آخه

 :پوزخندي زدم و گفتم

 !يستعجيب ن "عجيب شدنم"ميدونم.یه ذره عجيب شدم.ولی این  -

 مهران:فقط واسه بهتر شدنت.موافقی؟

 :شونمو انداختم باال و گفتم

 .من هيچ احتياجی به روانشناس ندارم اگه به حال خودم بذارینم خوب ميشم -

 :مهران نااميد نگاهم کرد و به ناچار سري تکون داد و گفت

 .باشه...من ميرم دنبال بليط.توام هرچی نياز داشتی آماده کن -

تاهی گفتم.از اتاق که خارج شد از پنجره نگاهی به کوچه ي خلوت باشه ي کو

انداختم.برگا داشتن زرد ميشدن.پایيز از راه رسيده بود.پایيزي دیگه و.....من بدبخت 

تر و درمونده تر از هميشه! چهره ي ساره یک لحظه هم از ذهنم کنار نميرفت.اونم 

واسش قد یه عمر تنگ بود.تنگ کمتر از من نه بلکه بيشتر سختی کشيده بود.دلم 

مادري که تو کل بيست و دو سه سال عمري که از خدا گرفتم فقط یه روز دیدمش.اما 

همون یه روز کافی بود تا نبودنش اینجوري دیوونم کنه.کارم از غصه و ناراحتی 

 .گذشته بود.اونقدري این غم عميق بود که دیگه اصال حسش نميکردم

 :داختم و با لبخند تلخی زمزمه کردمنگاهی به آسمون اَبري ان



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

510 

 

هی اوس کریم...اینم شد زندگی؟ همش غم و غصه و گریه...به یکی اونقدر  -

خوشبختی ميدي که خودش دنبال بهونه واسه گریه کردنه به من بدبختم اونقدر 

 !سختی که دیگه کارم از گریه ميگذره

ميکردم حدأقل ماهان و  دلم واسه دوران نوجوونيم تنگ شده بود.اون موقعی که فکر

یلدا با آدماي اطرافم فرق دارن.اون موقعی که فرزادي تو زندگيم نبود.اون موقعی که 

من بودم و کل کل هام با آرین.آرینی که حس ميکنم نگاه و رفتارش مثل گذشته 

 .نيست

خدایا االن دیگه چه انگيزه اي ميتونم واسه نفس کشيدن داشته باشم؟ ایکاش  -

 !کردن خودمو از این زندگی داشتم جرأت خالص

به یادآوردن تمام روزهایی که با فرزاد داشتم و احمقانه فکر ميکردم که دوسم داره و 

منو بخاطر خودم ميخواد به شدت حرصمو درميورد.ایکاش انقدري زور داشتم تا 

ميرفتم و تا ميخورد ميزدمش.اون منو شخصيتمو غرورمو همه چيزمو به بازي 

ر احساسات من بی ارزش بود که واسه ي رسيدن به خواستش زیر پا گرفت.انقد

خردش کرد؟ زندگی من اونقدر بی صاحاب بود که هرکس از راه ميرسيد یه گندي 

 بهش ميزد و رد ميشد؟

خدایا این مردم منو چی فرض کردن؟ ظرفيت منو چقدر تخمين زدن؟ مگه تحمل  -

نجور بکشم و مثل احمقا درمقابل آدمایی یه آدم چقدره؟ تا کجا؟ تا کی من قراره همي

 که اذیتم کردن سکوت کنم؟

زدن این حرفا چه فایده اي داشت؟ فقط یه فایده اونم اینکه حدأقل خالی 

 .ميشدم.حدأقل این حرفا تو سينم نميموند تا یه عقده شه

با شنيدن صداي زنگ تعجب کردم.چقدر زودبرگشت.به سمت آیفون رفتم و با دیدن 

 !رین اَبروهام پرید باال.هه! منو این همه خوشبختی محالهتصویر آ
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در و باز کردم تا بياد باال.لحظاتی بعد زنگ واحد به صدا دراومد.تقریبا لنگون لنگون 

به سمت در رفتم و بازش کردم.قامت بلندش جلوي چشمام پدیدار شد.صورتش 

جلوي در کنار  تقریبا مثل هميشه خشک و بی حس بود.بدون اینکه سالمی بکنم از

 :رفتم تا بياد تو.وارد خونه شد و با کنایه گفت

 !عليک سالم -

 :نگاهی بی تفاوت تو چشماش انداختم و گفتم

 سالم -

لبشو کج کرد و رفت داخل هال.در و بستم و پشت سرش رفتم و روي مبل 

 :نشستم.اونم دقيق نشست روبروم و گفت

 !به نظر بهتر مياي -

 !همين طوره -

 ب...عمو کجاس؟؟آرین:خو

 !رفته دنبال بليط -

 :اخمی از سر کنجکاوي کرد و گفت

 بليط چی؟ -

 !کيش -

 آرین:ميخواي بري؟

 مشکلی داري؟ -

 :به پشتی مبل تکيه داد و با یه ژست بانمکی گفت
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 !قبلنا انقدر بداخالق نبودي -

 !گوشه ي لبم به سمت باال کج شد

 !قبلنا همه چيز انقدر بد نبود -

 :ن داد و گفتسرشو تکو

 .قبول دارم.شاید اگه جاي تو بودم همه ي آدماي اطرافمو نابود ميکردم -

فعال که این کار درتوان من نيست.شاید اگه قدرتشو داشتم آره! همتونو نابود  -

 !ميکردم

 !آرین:نه مثل اینکه واقعا خشن شدي

 :بی حوصله چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

 واسه چی اومدي؟ -

 .اگه ناراحتی ميتونم برمآرین:

 !برو -

 .فکر نميکردم ولی واقعا پاشد بره

 :با حرص جيغ زدم

 آرین مسخره بازي درنيار.چيکار داري؟ -

 :نفس عميقی کشيد و خيره بهم گفت

 !اومدم باهات حرف بزنم -

 :به مبلی که از روش بلند شده بود اشاره کردم و گفتم
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  !ميشنوم -

انداخت.حس ميکردم حرف زدن براش سخته.دستاشو  دوباره نشست و سرشو پایين

 :به صورتش کشيد همراه با نفس عميقی شروع کرد

 ....شاید بلد نباشم مثل قصه ها رمانتيک اعتراف کنم ولی -

سرشو بلند کرد بی حرف و با سکوت معناداري خيره شد بهم.معذب شده بودم ولی 

 :ذشت که با لبخند کجی گفتکم نيوردم با خجالت زل زدم بهش. نميدونم چقدر گ

 !راستش اصال بلد نيستم اعتراف کنم -

 .آخ که استاد درآوردن حرص من بود.آب دهنمو قورت دادم و سوالی نگاهش کردم

آرین:هيچ چيز قرار نبود اینطوري بشه.قرارنبود فرزادي تو زندگيت باشه.قرار بود 

 .اسم من بره تو شناسنامت

راحت داشت درباره نقشه هایی که براي زندگيم  حرفاش داشت عذابم ميداد.چقدر

کشيده بودن حرف ميزد.این آدم حتی اگه عاشقم باشه بازم احساسات حاليش 

 .نيست

 :نميدونم ذهنمو خوند یا چيز دیگه اي که گفت

ميدونم این حرفایی که می زنم به مذاقت خوش نمياد ولی ترجيح ميدم حقيقتا رو  -

 !پرت و پال بلغور کنم بگم تا اینکه واسه دلخوشيت

 .دسته ي مبلو گرفتم تو مشتم و فشارش دادم.منتظر ادامه ي حرفاش شدم

آرین:نميدونم حسم نسبت بهت از کی شروع شد و چجوري شروع شد ولی....ولی 

خواب و خوراک و ازم گرفت.اوایل سعی ميکردم به خودم تلقين کنم حس م نسبت 

موش نيست...سعی کردم ندید بگيرمش ولی بهت فراتر از حس یه پسرعمو به دخترع
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نميشد.هرچقدر ميگذشت بدتر ميشد.اصال از خودم انتظار نداشتم عاشق دشمنم 

 !بشم

 :لبخندي نشست رو لبش.ادامه داد

به تو که ميرسيدم ميشدم مثل بچه ها.دوست داشتم باهات کل کل کنم و جيغتو  -

ولی به دلم مينشست.با اینکه دربيارم.از نظر خودم کارامون خيلی بچه بازي بود 

غرورم اجازه نميداد حتی به خودم اعتراف کنم اما بازم ميفهميدم وقتایی که با توام از 

زندگی لذت ميبرم.دیدم اینطوري نميشه.ميترسيدم غرور بيخودم کار دستم بده و 

زمانی به خودم بيام که دیر شده.با اینکه ميدونستم واسه این حرفا هنوز خيلی بچه 

 !ي اما تصميم گرفتم به یلدا بگم تا از طریق اون بفهمم توام حسی به من داري یا نها

 :آه حسرت باري کشيد و گفت

ولی ایکاش هيچوقت نميگفتم.با اون حماقتی که کرد مسير زندگی جفتمونو تغيير  -

داد.همون زمانا بود که بهم گفتن قراره توسط تو به مادرت برسن.راستش عصبانيت و 

ت من هيچ فایده اي نداشت.وقتی ازم خواستنکه باهات ازدواج کنم تا یه مخالف

جورایی به اون چيزي که اونا ميخوان برسم هم خوشحال شدم هم ناراحت.ناراحت 

برااینکه حقت نبود باهات بازي شه و خوشحال واسه اینکه از این راه بهت ميرسيدم.با 

 .قبول کردن رسيدن به تو بود وجود عذاب وجدانم قبول کردم.تنها انگيزم واسه

 :کف دستاشو بهم ماليد و درحاليکه اخماش به شدت توهم رفته بود گفت

قرار بود کارمو شروع کنم و بهت نزدیک شم تا یه جورایی تو هم به من ميلی پيدا  -

کنی که با خریت یلدا همه چيز بهم ریخت.اون روزا بدترین روزاي عمرم بود.دیگه 

قبلی ادامه داد.چون با وجود اتفاقی که افتاده بود اگه بازم من نميشد به نقشه ي 

سعی ميکردم به تو نزدیک بشم تابلو ميشد و همه چی لو ميرفت.عموماهانم درواقع 

بخاطر همين فرستادت اونور.تا بلکه از این بالیی که ميخواستن سرت بيارن نجات 
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اون ماه هاي آخر اونقدري  پيدا کنی ولی خوب بازم نشد چون خانوم بزرگ خدابيامرز

 !بيتابی کرد که مجبور شد برخالف ميلش برت گردونه

 .آرین: وقتی برگشتی به جاي من فرزاد انتخاب شد

 :پوزخندي زد و گفت

شاید باورت نشه ولی هيچوقت به اندازه ي اون موقع احساس عجز و درموندگی  -

ی دیگه شه.اونم نکرده بودم.سخت بود که بذاري کسی که دوسش داري سهم یک

 .وقتی ميدونی اون آدم قرار نيست عشقتو خوشبخت کنه

با وجود تمام مقاومتم یه قطره ي اشک از گوشه ي چشمم ریخت پایين.با ناراحتی 

 دهن باز کرد چيزي بگه که دستمو آوردم باال و گفتم

 .حوصله ترحم ندارم.ادامه بده -

 :چندلحظه خيره شد تو چشمامو دهن باز کرد

يدونم این حرفم تو این شرایط و با این اوضاع خوشحالت ميکنه یا ناراحت ولی نم -

 !شک ندارم فرزاد دوستت داشته و داره

یه لحظه احساس کردم لوله هاي تنفسيم بسته شدن.حس کردم کل صورتم شد 

 .پوزخند.پوزخندي که تلخی شدیدش کام خودمو هم زهر کرد

تت ولی نتونست.دلش پيشته ولی روش نميشه آرین:تا حاال چندبار خواست بياد ببين

بياد.ازت توقع ندارم ببخشيش و همه چيز و فراموش کنی فقط ميخوام اینو بدونی 

هرچيزیم که تو زندگيت دروغ بود احساس فرزاد بهت دروغ نبود.حاضرم قسم 

 !بخورم
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سرمو انداختم پایين و زل زدم به زمين.حرفی نداشتم بزنم اما چيزیم نميخواستم 

بشنوم.حرفاش به جاي اینکه آرومم کنه بدتر انگار نمک ميشد و مينشست رو 

 .زخمام

 :با صداي آرومی گفت

نميخوام با حرفام عذابت بدم.دوست ندارمم فکر کنی فرزاد منو فرستاده تا این  -

حرفا رو بزنم.شاید باورت نشه ولی زدن این حرفا براي من خيلی سخته اما حس کردم 

قط من ميدونم فرزاد بخاطرت چه عذابی کشيد.من دیدم وجدانش باید بگم.چون ف

باهاش چيکار کرد.من دیدم چجوري سعی ميکرد احساساتشو بکشه و ظيفشو انجام 

 !بده ولی اونقدر عشقش بسبت بهت عميق بود که نتونست

نميخواستم گریه کنم اما انگار نميشد.حالم از این ضعفم بهم ميخورد.از اینکه تو 

اس کنترلی رو اشکام نداشتم.با حرص دستمو به صورتم کشيدم.همچنان مواقع حس

سرم پایين بود.از جاش بلند شد و آهسته به سمتم اومد.جلوي پام زانو زد و نگاهم 

 .کرد.سرمو بيشتر تو یقم فرو بردم.ميترسيدم تو نگاهش ترحم ببينم

 :صداش جدي بود

 نيکی؟ -

فت بارش.نفس لرزان و عميقی کشيدم دلم ميخواست فکمو خرد کنم بخاطر لرزش خ

 .و آب دهنمو قورت دادم

 ها؟ -

 :لبخند خيلی محوي نشست رو لباش و گفت

 !ها نه و بله -

 :با حرص مشهودي گفتم
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 بله؟ -

آرین: واسه چی گریه ميکنی؟ من اینا رو گفتم تا حس نفرتت نسبت به فرزاد از بين 

بازیچه کنه.گفتم که بدونی تمام  بره.گفتم که بدونی اون هيچوقت نميخواست تو رو

 !مدتی که باهات بود دوستت داشت.واقعی و بدون هيچ دروغی

بينيمو باال کشيدم و فکر کردم.من از فرزاد متنفرم؟ به اعماق دلم رجوع 

کردم.متنفرم؟ تصویرش اومد جلوي چشمام.لبخندش...کاراش...نگاهش. 

 !.....مهربونياش...عصبانيتش

 :عماق قلبم داد زدیه صدایی از همون ا

 "!نه متنفر نيستی...این فقط یه دلخوري عميقه همين"

سرمو بلند کردم خيره شدم تو چشماي آرین.شاید جزو معدود دفعاتی بود که 

 :نگاهش مهربون شده بود.آهی کشيدم و گفتم

دیگه این حرفا فایده اي نداره.من دلم باهاش صاف نميشه.کاري که باهام  -

ابود شدم....هيچی به اندازه ي اینکه فهميدم همه چی یه نقشه بود کرد....من.....ن

عذابم نداد.من فکر ميکردم فرزاد ناجی منه.اومده تا ناراحتيام تسکين بده....آرومم 

کنه....فکر ميکردم خدا اونو فرستاده تا به جفتمون فرصت خوشبختی و عاشقی 

و خالص شم از هر چی درد و بده.فکر ميکردم بعد سالها قراره آرامش داشته باشم 

 .....غمه ولی....ولی

 .حرفاام به یه لبخند تلخ منتهی شد

 :دقيق تو صورتم خيره شده بود.وقتی دید دیگه ادامه نميدم گفت

 چرا نميگی تا خالی شی؟واسه چی ميریزي تو خودت؟ -

 ولش کن.دیگه چه اهميتی داره؟ -
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 !دوشت کم شد آرین: عوضش سبک ميشی.شاید یه کم از سنگينی رو

بی توجه به تالشی که داشت واسه خالی کردن درد و ناراحتيم ميکرد کمی سرمو 

 :نزدیکش بردم و گفتم

 تو ميدونی مامانمو کجا دفن کردن؟ -

 :از سوال بی مقدمم جا خورد و گفت

 چطور؟ -

 هربار از بابام ميپرسم ميپيچونه.چيزي شده؟ -

والنی در حاليکه داشت تو چشماي منتظرم لباشو بهم فشار داد و بعد مکث نسبتا ط

 :نگاه ميکرد گفت

 !راستش....اون شب جسد مادرت گم شد.کسی نميدونه کجاست و چی شده -

 :چندلحظه مبهوت نگاهش کردم و با تمسخر گفتم

چه مزخرف....یه جسد به درد کسی نميخوره.منو خر فرض کردین؟ نکنه....نکنه  -

 زندست؟

رین سرشو آورد جلو .خيلی جلو اونقدر که شاید یه سانت چشماي جفتمون برق زد.آ

 :فاصله بين صورتامون موند.یه تاي ابروشو داد باال و گفت

 !شاید -

چشمام گرد شد.یه لحظه از درک کردن چيزي که تو نگاهش بود عاجز شدم.چشماش 

 !..یه جوري شده بود

 منظورت چيه؟ -
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 :ازم دور شد و گفت

ی من شک دارم.نميخواستم چيزي بهت بگم تا اميدوار همه فکر ميکنن مرده ول -

بشی.شاید دارم اشتباه فکر ميکنم اما....فکر ميکنم یه چيزي دارن ازمون مخفی 

 !ميمونه.ولی تاکيد ميکنم فعال به کسی چيزي نگو مخصوصا بابات

بعد از روزها حس کردم خوشحالم.شاید حماقت بود به این احتمال نسبتا ضعيف دل 

 .ولی.....ولی شاید اگه زنده باشه بتونه منو به زندگی برگردونه خوش کنم

دلم از تصور اینکه دوباره طعم آغوششو بچشم ضعف رفت.حاضرم همه چيزمو بدم اما 

یه بار دیگه کنارم داشته باشمش.مادري که اون همه در حقش ظلم شده بود ولی بازم 

 .بهم یه انگيزه واسه زنده موندن بدهسرپا بود.خدایا....تنها اميدمو نا اميد نکن خدا! 

نگاهم به لبخند رو لباي آرین افتاد و حسم گفت انگار قضيه یه چيزي بيشتر از شک 

 و گمانه.یعنی زندست؟

** 

خيره به آبی دریا روي تکه سنگی نشسته بودم.احساس ميکردم کمی از آرامش بر باد 

شد خودش راضی کننده رفتمو دارم بدست ميارم.همين که هيچ آشنایی دیده نمي

بود.دوست داشتم خودم باشم و خودم...یه خلوت با یه سکوت هميشگی! خسته بودم 

از همه چی...دلم ميخواست یه استراحت طوالنی داشته باشم...یه خواب بی پایان...یه 

 !ذهن خالی... یه مرگ

ت شد چند بار کلمه ي مرگو زیر لب زمزمه کردم.نه مرگ نه! شاید یه بار دیگه قسم

مادرمو ببينم.با یادآوریش لبخند کمرنگی مهمون لبام شد.چشمامو بستم و سعی 

کردم یه بار دیگه چهرشو مجسم کنم...آخ خدا! سهم من از زندگی چی بوده و چی 

هست؟ چرا انقدر زود ازم گرفتيش؟ ميذاشتی الاقل یه کم ازش سير شم.با احساس 
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بود نگاهش کنم.دیگه بوي عطرشو نشستن کسی کنارم چشمامو باز کردم.نيازي ن

 .ميشناختم

 مهران:حالت خوبه بابا؟

یه گلوله ي سفت و سختی راه نفسمو بست.چقدر محتاج این محبت بودم...ولی نه 

االن...خيلی وقت پيش! چرا آدما هميشه دیر به خودشون ميان؟ چرا من دیر فهميدم 

اید نداره؟ چرا دیر فهميدم هيچکس تو این دنيا غير اون باالیی هوامو اونجوري که ب

نباید غير اون به کسی محتاج باشم؟ چرا انقدر دیر فهميدم فقط تویی که واسه این 

 بنده ها تا آخر ميمونی؟

 !مهران:نميخواي چيزي بگی؟ از وقتی اومدیم اینجا یه کلمه هم حرف نزدي

نيه برگشتم سمتشو عميق نگاهش کردم.نه اون چيزي گفت نه من...بعد از چند ثا

 :آروم گفتم

 کی بابت این قضایا مقصره؟ -

 :اول با کمی تعجب خيره شد بهم.آروم لبشو با زبونش تر کرد و گفت

 !نميدونم...شاید همه غير تو و مامانت -

 پس چرا این وسط بيشترین زجر و من و مامانم کشيدیم؟ -

هيچی نگفت.سایه ي تيره اي از غم چشماشو پوشوند.سرشو برگردوند سمت 

ریا...حس کردم قفسه ي سينش داره به سختی باال و پایين ميشه! اهميتی ندادم و د

 :حرفمو زدم

چرا عقل شماها به چشمتونه؟ هميشه باید اون چيزیو که ميبيند باور کنيد؟ شاید  -

داستان یه چيز دیگه باشه...شاید دارید اشتباه قضاوت ميکنيد.چرا هميشه این حقو 

ه رو بخاطر گناه نکرده مجازات کنيد؟ چرا واسه یه بارم شده به خودتون ميدید که بقي
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حرف زنتو باور نکردي؟ چرا حقيقتو ازش نپرسيدي؟ چرا منی که پاره ي تنت بودمو 

ول کردي و گذاشتی رفتی؟ مسئوليت من بيچاره گردن تو بود...منی که یه عمر 

بت جرمی که احساس سربار بودن بهم دست داد.منی که یه عمر سرکوفت شنيدم با

مادرم هيچوقت مرتکب نشده بود.هزار جور تهمت بهم زدن و هيچکس نبود ازم دفاع 

کنه.پدر داشتم و نداشتم...مادر داشتم و نداشتم...همه کس داشتم و انگار هيچکس 

نداشتم.پيش نزدیک ترین کسام هميشه احساس غریبی کردم و عين احمقا خودمو 

احتياي من...مسئول تمام بدبختياي من تویی! و ميزدم به اون راه.مسئول تمام نار

همچنين مسئول همه ي آسيبایی که مادرم دیده! به حرف یه مشت احمق که فقط 

نوک دماغشونو ميبينن گوش دادي ولی هيچوقت حاضر نشدي حرف دل منو 

 بشنوي.چرا؟ هان؟ فقط بگو چرا؟ اون دنيا چجوري ميخواین جواب منو مامانمو بدین؟

يزدم...احساس ميکردم آتيشی که تو وجودم به پا شده هرلحظه شعله ور نفس نفس م

تر ميشه و منو تو خودش ميسوزونه.خشم مغزمو از کار انداخته بود.اما از یه چيزي 

 .راضی بودم.اینکه حرفاي انباشته شده ي تو دلمو داشتم خالی ميکردم

يم با غرورم سر هيچی نميگفت و همين عصبانيت منو مضاعف ميکرد.این بغض لعنت

 !ناسازگاري داشت انگار! هيچوقت از بين نميرفت

حداقل یه چيزي بگو...بگو تا این آتيش دلم خاموش شه.چرا هروقت ازتون سوال  -

ميکنم ساکت ميشين؟ من دیگه ظرفيتم پر شده...رسوندینم به آخر خط...نفسم با 

 !...زور ميره مياد! حق من این نبود

 :صداي مرتعشش بلند شد

هرچيزي بگی حق داري...حتی اگه بزنی تو صورتمم حق داري.آره من کوتاهی  -

کردم.هم در مقابل تو هم درمقابل ساره...انکارم نميکنم.دور و برمو آدمایی پر کرده 

بودن که جز از هم پاشيدن زندگيم چيزي نميخواستن.اون زمانا هم خيلی تحت فشار 
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لی از ساره هم دلخور بودم.چون مقصر اون بودم.هم من...هم خانوادم...بی هيچ دلي

آتيشی که به پا شده بود پدرش بود.بی رحمانه بهش کم محلی ميکردم...الکی عصبی 

ميشدم و اذیتش ميکردم.اتفاقایی که برامون افتاده بود کم نبود.تحملش از توانم 

خارج بود و حرصمو سر ساره که بی گناه ترین آدم قصه بود خالی ميکردم.خشمم 

 !قتی اوج گرفت که زنمو...همه کسمو تو بغل اون بی شرف دیدمو

لباش به لبخند تلخی باز شد.دیدم که داشت چه تالشی واسه نلرزیدن صداش و مهار 

 .کردن اشکاش ميکرد ولی موفق نبود

مهران:مرد نيستی که بفهمی دیدن همچين صحنه اي چه به روزت مياره نيکی! دنيا 

یستاد.سنگينی اون صحنه اي که دیدم کمرمو خم کرد...از واسه من تو همون لحظه وا

همه چيز و همه کس بریدم.اون موقعا وقتی بهت نگاه ميکردم در کنار حس خوبی که 

بهت داشتم یه جور نفرتم حس ميکردم.حتی تصور اینکه تو بچه ي خودم نباشی 

قدر که اجازه داشت از درون متالشيم ميکرد.این درد تمام ذهنمو درگير کرده بود.اون

 .نميداد منطقی فکر کنم.احمق شده بودم

 :نفس عميقی کشيد و ادامه داد

فرار کردم...از خودم...از خانوادم...از تو...از ساره...از همه! دلم ميخواست هرجایی  -

باشم غير اون شهر و مملکت! رفتم و چند سال بعد برگشتم.براي اینکه هم به خودم 

بچه ي خودمی آزمایش دادیم.ولی جواب نشون ميداد که تو هم به بقيه ثابت بشه تو 

از من نيستی.دردناک ترین لحظه ي عمرم همون جا بود.واسه یه بار دیگه دور شدم از 

اینجا.ایندفعه فقط بخاطر تو.دیدنت عذابم ميداد نميدونستم چرا! خالصه رفتم آمریکا 

خانواده خودم تو جواب  تا اینکه یه بار یه ناشناس زنگ زد و گفت یکی از اعضاي

دست برده.گيج شدم... با خودم گفتم کی و براي چی باید همچين کاري بکنه...خالصه 

شک و تردید همه ي مغزمو داشت ميخورد.براي اطمينان دوباره برگشتم و بدون 
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اینکه کسی بفهمه یه جاي دیگه آزمایش دادیم.وقتی جواب مثبت شد نميدونم چه 

بودم هم ناراحت.نميدونستم باید کدوم جوابو باور حسی داشتم.هم خوشحال 

کنم.نميدونستم کی داره بازیم ميده؟ کی ميخواد زندگيمو بهم بریزه.حس و حال اون 

موقعمو خودمم درک نميکردم.خالصه ایندفعه عزممو جزم کردم که ورت دارم ببرمت 

بگم دوباره  پيش خودمو دور از همه واست یه زندگی عالی بسازم.بدون اینکه به کسی

رفتم و خواستم کاراتو درست کنم که بياي پيشم.ولی مسعود یه چيزي بهم گفت 

 ....که

 .چندثانيه مکث کرد.انگار ميخواست دوباره انرژي بگيره واسه بقيه حرفاش

مهران:همون موقعا بود که مادرت زنگ زد به گوشيم.اون موقع راجب بی گناهی 

زودي مياد سراغت و ميبرتت پيش خودش هيچ حرفی نزد ولی گفت که به 

خودش.گفت دیگه نميذارم بين شماها عذاب بکشه.گفت اگه نقشه کشيدم تو رو با 

خودم ببرم آمریکا کور خوندم.منم از همه جا بيخبر نميدونستم که حرفامون داره 

شنود ميشه.از همونجا شد که واسه آینده ي تو نقشه کشيدن تا ساره و دار و دستشو 

ن.سخت بود واسم که بفهمم قراره بچمو طعمه کنن.هرکاري گير بنداز

 .کردم...هرتالشی کردم نشد.مسعود نميذاشت کاري از پيش ببرم

سرشو برگردوند سمتم و با چشمایی سرخ نگاهم کرد.نگاهی که حسرت توش به 

 .وضوح دیده ميشد

 !مهران:شاید خواسته ي زیادي باشه اما ازت ميخوام حاللم کنی

** 

 :صفحه ي تلویزیون بود اما فکرم جاي دیگه.صداي مهرانو شنيدم که گفت چشمم به

 .من یه سر ميرم بيرون کار دارم.یکی دو ساعت دیگه برميگردم -
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چيزي نگفتم و فقط سري تکون دادم.همين که صداي بهم خوردن در و شنيدم بی 

صداش بلند قرار گوشيو برداشتم و شماره ي آرین و گرفتم.بعد از خوردن چندتا بوق 

 :شد

 بله؟ -

 سالم آرین.چی شد؟ -

 آرین:عليک سالم.چی چی شد؟

 همون قضيه مامانم.دیگه طاقت ندارم...هنوز به نتيجه اي نرسيدي؟ -

 :آرین نفسشو کالفه فرستاد بيرون و با صداي خسته اي گفت

باالخره ميفهمم نيکی.توام انقدر به این موضوع فکر نکن.بهت که گفتم فقط یه  -

ماله.دوست ندارم واسه خودت تو رویا و خيال مادرتو زنده کنی و وقتی فهميدي احت

 !حقيقت چيز دیگه ایه دوباره زمين بخوري.اصال از اولشم اشتباه کردم بهت گفتم

ناراحت از طرز حرف زدنش سکوت کردم.چرا نميخواست منو درک کنه؟ این تنها 

ه این دنيا وصل کنم.تنها نور طنابی بود که ميخواستم با چنگ زدن بهش خودمو ب

 !اميدي که اگه خاموش ميشد نميدونم چه بالیی سرم ميومد

آرین:لطفا ناراحت نشو.هرچقدرم که حرفام تلخ باشه حقيقته.اگه از حقيقت فرار کنی 

ميشی یه متوهم که فقط با رویاهاش زندست.خواهش ميکنم نيکی قبلنم گفتم 

نباشه...نميگم هميشه به طرف منفی قضيه  ممکنه مادرت زنده باشه ممکنم هست که

 !فکر کن...ولی اميدتم به یه احتمال ضعيف ندوز

 :یه لحظه قلبم تير کشيد! به سختی لب باز کردمو گفتم

 !ممنون از نصيحتت.خداحافظ -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

525 

 

 :صداش کالفه تر از قبل شد

 !!نـــــيکی -

 !خداحافــــــــــظ -

یدمو تار کرد.به یه نقطه ي نامعلوم خيره بعدم گوشی و قطع کردم.الیه اي از اشک د

شدمو لبمو به دندون گرفتم.خب معلومه که نميتونه درک کنه.اون که مثل من همه ي 

 .عمر با نداشته ها زندگی نکرده و از دنيا نبریده که بدونه من االن چه حسی دارم

 زانوهامو تو شکمم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشون.حاال چيکار کنم؟

یدن گوشی کنارم سرمو بلند کردم و به صفحش خيره شدم.شماره ناشناس با لرز

 .بود.اول خواستم جواب ندم ولی یه حسی ترغيبم کرد که اینکارو نکنم

 :دستمو رو قسمت سبز رنگ کشيدمو موبایلو گذاشتم رو گوشم.با تردید جواب دادم

 الو؟ -

 :اره تکرار کردمصدایی از اون طرف نيومد جز نفساي کشدار کسی! متعجب دوب

 الو؟؟ -

 :وقتی باز چيزي نشنيدم با این تفکر که شاید مزاحم باشه خواستم قطع کنم که گفت

 !نيکی؟ -

فکر کردم اشتباه شنيدم.دوباره موبایلو به گوشم نزدیک کردم ولی چيزي 

 !نگفتم.ضربان قلبم هرلحظه داشت تندتر ميشد

 فرزاد:نيکی؟ صدامو ميشنوي؟
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قفسه ي سينمو چنگ زدم.فکر کنم صداي نفساي تند و منقطعم دستمو گذاشتم رو 

 :به گوشش رسيد که صداش ضعيف شد

 .خواهش ميکنم گوش بده.اصال نميخوام حرف بزنی فقط گوش بده -

اگه ميخواستمم مگه ميتونستم حرف بزنم؟ وقتی زبونم فلج شده بود و انگار که کل 

و سرم آوار شده.صداش منو یاد تمام بدنم از کار افتاده بود؟احساس ميکردم دنيا ر

 حماقتام مينداخت و از خودم بيزارم ميکرد.خدایا این چه امتحانيه؟

فرزاد:نيکی به خداوندي خدا چندبار خواستم بيام پيشت و حرف بزنم.اما هر دفعه 

نتونستم...دارم زجر ميکشم.تمام مدتی که باهات بودم زجر کشيدم.وقتی صاف و 

ی فهميدم دلت چقدر پاکه.نيکی من قصدم بازي دادنت نبود.به سادگيتو دیدم...وقت

خيال خودم داشتم وظيفمو انجام ميدادم اما هربار تو با رفتارت منو تو خودم 

ميشکستی! اوایل حتی یه درصدم احتمال نميدادم اینجوري اسيرم کنی.به خودم 

س نتونسته اطمينان داشتم.مغرور بودم.همه ازم حساب ميبردن.تا اون موقع هيچک

بود دلمو اونجوري بلرزونه.آره اعتراف ميکنم اول بهت به عنوان یه طعمه نگاه ميکردم 

تا بتونم نقشمو عملی کنم و به هدفم برسم.اما هرچقدر که ميگذشت ميدیدم که 

چقدر داري پيشم از اون طعمه اي که فکر ميکردم فاصله ميگيري و داري ميشی 

يش هيچ احدي کم نيورده بودم.اما تو دلم پيش تو زانو تيکه اي از جونم.من تا حاال پ

زدم نيکی.ازت توقع ندارم همين االن منو ببخشی.یعنی خنده داره حتی اگه به 

همچين چيزي فکر کنم...ولی تا روزي که بفهمم دلت حتی ذره اي باهام صاف شده 

هيچوقت  منتظرت ميمونم نيکی.اینو مطمئن باش...من تو رو از دست نميدم.نميذارم

سهم کسی غير من بشی.شاید با خودت بگی چقدر پرو و خودخواهم...مهم نيست 

 !!!هرچی دوست داشتی بگو فقط اینو بدون تا دنيا دنياست تو مال منی
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قبل اینکه بتونم قطع کنم بغضم ترکيد و صداي هق هقم به گوشش رسيد اما نذاشتم 

بلند بود که برسه به عرش  چيزي بگه.گوشی و پرت کردم سمت دیوار.صدام انقدر

 .خدا.انگار قرار نبود این ضجه هام به پایان برسه

نميدونم چقدر گذشته بود که خسته و بيحال و با انرژي تحليل رفته اي رو کاناپه دراز 

کشيدم.اشکام هنوز از گوشه ي چشمم سرازیر بود.چشمامو بستم و جملشو تو ذهنم 

 :تکرار کردم

 "!!!منی تا دنيا دنياست تو مال"

*** 

با شنيدن صداي زنگ موبایلش سرش را با شدت از روي ميز بلند کرد و به صفحه 

خيره شد.اشتياقش به یکباره فروکش کرد.این دیگر چه فکر مسخره اي بود؟ واقعا 

 :اميد داشت که او زنگ بزند؟ در دلش پوزخندي زد و کالفه پاسخ داد

 چرا دست از سر من برنميداري ماندانا؟ -

داي پر ناز و اَداي او خط کشيد روي اعصابش.تحمل این دخترک گستاخ و احمق را ص

 !نداشت

ماندانا:فرزاد خان تا کی ميخواي بشينی به اميد اون دختر؟ خودت خوب ميدونی که 

دیگه سمت تو نمياد.مگر اینکه خر مغزشو گاز بزنه دوباره برگرده پيش کسی که یه 

رورمو پيش تو بشکونم تا باالخره گوشات باز بشه و بار بازیش داده! چندبار باید غ

 !بفهمی دوستت دارم هان؟

فرزاد:ببين ماندانا...قضيه منو تو واسه دَه دوازده سال پيشه.اون موقعی که هنوز عقلم 

کامل نشده بود و نميفهميدم با کی طرفم...من همون موقعشم به تو هيچ عالقه اي 

ذر بودي.وقتيم که منو خر فرض کردي و بی خبر نداشتم.تو تو زندگی من فقط یه رهگ
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گذاشتی رفتی همون یه ذره ارزشيم که واسم داشتی تموم شد.نميدونم پيش خودت 

چی فکر کردي که دوباره برگشتی و داري دم از عشق و عالقه ميزنی...ولی بهتره اینو 

باش  آویزه ي گوشت کنی...من زن دارم زنمم دوست دارم.اگرم اسمم فرزاده مطمئن

تا پاي مرگم که شده باشه منتظرش ميمونم ولی هيچوقت از دستش نميدم.خواهشا 

 !اگه ذره اي عزت نفس و غرور داري دیگه به من زنگ نزن

بعد از اینکه تماس را قطع کرد سرش را ميان دستانش گرفت.آرام انگشتانش را روي 

تمام سال هاي گيجگاهش گذاشت و به حالت دورانی ماساژ داد.احساس ميکرد قد 

عمرش به استراحت احتياج دارد.خستگی با تک تک سلول هاي بدنش عجين شده 

بود.از یک طرف این پرونده ي لعنتی که انگار قرار نبود بسته شود و از طرف دیگر 

 !نيکی که شده بود تمام زندگيش و قصد نداشت حتی با او کلمه اي سخن بگوید

اهين ضربه زد.کمی منتظر ماند تا اینکه وارد ليست مخاطبانش شد و روي اسم ش

 .جواب داد

 فرزاد:الو شاهين چی شد؟

شاهين:همه ي مخفيگاهایی رو که گفت گشتيم هيچ ردي ازش نيست...ولی پيداش 

 .ميکنم مطمئن باش

 .آرام پلک هایش را روي هم گذاشت و انگشت شست و اشاره اش را روي آنها کشيد

 !خوبه -

 ....شاهين:فقط یه چيزي

 فرزاد:چی شده؟

 !....شاهين:آرین

 :پوفی کشيد و گفت
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 باز آرین چی؟ -

 !شاهين:فرزاد یه بوهایی برده.یه کاریش بکن

 :کالفه در موهایش چنگی زد و با خشمی که سعی در پنهان کردنش داشت گفت

 !دیگه نميدونم باید چجوري جلوي این بشر و بگيرم.در و ميبندم از دیوار مياد -

هوش و استعدادي داره باید یه جوري بکشيمش سمت خودمون.حيفه! شاهين:با این 

 !باید از مغزش استفاده بشه.آدم عجيبيه

 :با حرص غرید

خب حاال تو نميخواد از اون تعریف کنی.فعال که باید یه فکري واسش بکنم انقدر پا  -

 !توي کفش ما نکنه

 !صداي خنده ي شاهين شد سوهان روحش

 !دارم جک ميگم؟ -

 !ن:نه فقط حسودي کردنت باحالهشاهي

فرزاد:خفه شاهين...برو به کارت برس.تو موقعيتی نيستی که بشينی با من بگو بخند 

 !کنی

 !شاهين:خيلی خب حاال جوش نيار.فعال

 !فرزاد:فعال

 :خواست گوشی را پایين بياورد که دستش در نيمه ي راه با صداي شاهين متوقف شد

 ....راستـــــــــی -

 يه؟فرزاد:چ
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 شاهين:ميگم بهتر نيست به نيکی بگی؟ اینجوري شاید حالش بهتر شه ها؟

 .فرزاد:نميتونيم ریسک کنيم.بذار همه چيز که ختم بخير شد یه فکري ميکنم

 !شاهين:خيلی خب...گفتم شاید اینجوري بهتر باشه.خداحافظ

کسی  آرام دستانش را مشت کرد و به فکر فرو رفت.نميتوانست راجب این موضوع به

حتی کلمه اي سخن بگوید.نه تا وقتی که آن عوضی دستگير نشده بود.فعال باید 

هرطور شده جلوي آرین را ميگرفت.اگر به نيکی گفته باشد که مادرش زنده است 

چه؟ سریع از جایش برخواست و کتش را به دست گرفت.باید این پسر را سرجایش 

 !مينشاند

** 

طی ميکنی؟ همينجوریشم که لوت نميدم دارم فرزاد:آرین ميشه بگی داري چه غل

کلی هنر ميکنم...نميشه هرکی از جاش بلند شد یه اکيپ درست کنه ژست قهرمانا رو 

بگيره و تو کاري که نباید دخالت کنه! پس این مملکت این همه پليس و دم و دستگاه 

ميکنيم  داره واسه چی؟ تو با خودت چی فکر کردي؟ ما داریم تو دنياي واقعی زندگی

آرین...این فيلم و داستان نيست.بيخودي تو کارایی که بهت مربوط نيست فوضولی 

 !نکن

 .آرین اَبرویی باال انداخت و با آرامش فنجان قهوه را به سوي دهانش باال برد

 :فرزاد عصبی از بی توجهی او غرید

 !با توام االغ -

 !صال در شأن شما نيستآرین:نوچ نوچ! بی ادب شدي سرگرد...این لحن حرف زدن ا

فرزاد:شر نگو آرین...انقدر پا رو دم من نذار! وگرنه مجبور ميشم کاریو بکنم که اصال 

 !دلم نميخواد
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 :آرین آرنج هایش را روي ميز گذاشت و کمی به طرف فرزاد خم شد.آهسته گفت

دم بهتره یادت نره این موفقيت نصفه و نيمه رو هم مدیون منی سرگرد...اگه من نبو -

تو هيچوقت نميتونستی ساره رو نجات بدي! اگه من نبودم معلوم نبود اون مرتيکه با 

نيکی چی کار ميکرد...اگه من نبودم تو عمرا جاي اونا رو پيدا نميکردي! فکر کنم این 

چيزا رو خودت بهتر ميدونی...الزم به یادآوري نبود که تو به تنهایی هيچ کاري 

 نتونستی از پيش ببري! بود؟

فرزاد از خشم دست هایش را مشت کرد...! با تمام قوا داشت از حرکت مشتش به 

سمت دهن آرین جلوگيري ميکرد.نباید با عصبانيت کارها را خراب ميکرد.تا به االن 

 .خيلی مالیمت به خرج داده بود ولی انگار هيچ فایده اي نداشت

کمک تو نبود منم  فرزاد:ببين چی بهت ميگم آرین...آره تو راست ميگی...اگه

نميتونستم کاري کنم...ولی این دليل نميشه هرغلطی خواستی بکنی.بهت که گفتم در 

عوض کمک بزرگی که بهم کردي گزارشتو نميدم.بهت گفتم این پرونده رو خودم 

ميبندم.گفتم ميدونم دارم چيکار ميکنم الزم نيست تو نخود هرآشی بشی.این که من 

ونم ساره زندست یا نيست و فرید پيدا شده یا نشده اصال دارم چيکار ميکنم و چميد

 !به تو مربوط نيست

آرین:هه! اگه به شماها باشه که کاري از دستتون برنمياد.االن چندساله دارین دنبال 

این باند ميدویين درحاليکه اونا هميشه یه قدم از شما جلوترن.ميدونی مشکل چيه؟ 

فرزاد آقا! تو انقدر کوري که حتی نميفهمی دور  این خانه از پایبست ویران است آقاي

و برت پرشده از آدمایی که خودشونو بخاطر پول فروختن.پر از جاسوس و 

 !خبرچين...وقتی نتونی مشکالتو از اساس حل کنی مطمئن باش به هيچ جا نميرسی

 :فرزاد به سمت آرین نيمخيز شد و همانند ببري زخمی با خشمی آشکار غرید
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بهت ميگم خوشتيپ...بهتره پاتو از گليمت درازتر نکنی که بد ميبينی...!  ببين چی -

یه کاري نکن به صورت خيلی اتفاقی به گوش پدر بزرگوارت برسه چندین سال 

 !مخفيانه چه غلطایی کردي

آرین همچنان خونسرد بود به آرامی از جایش برخواست.دستانش را به ميز تکيه داد 

ویش که از شدت غيظ صداي سایيدن دندان هایش خودش را به طرف مرد روبر

 .شنيده ميشد خم کرد

آرین:برام فرقی نداره سرگرد...بذار بابام بفهمه.من که کار بدي نکردم.من فقط دارم 

حساب آدماي پست فطرتيو ميذارم کف دستشون که شماها با همه ي ادعاتون تو این 

 !نيدهمه سال حتی نتونستين کوچکترین ردي ازشون پيدا ک

بعد هم بی توجه به فرزاد از کافه بيرون زد.فرزاد کالفه و عصبی پنجه هایش را درون 

موهایش حرکت داد.آرین با دخالت هایش داشت او را در دردسر مينداخت.باید با این 

 !پسر چه ميکرد؟

*** 

مهران بعد از فشار دادن اسپري اونو از دهنم خارج کرد و به الشه ي گوشيم خيره 

 :د از چند لحظه مکث با نگرانی گفتشد.بع

ميشه بگی چی شده نيکی؟ من فقط یه ساعت نبودم...کسی بهت زنگ زده؟ چيزي  -

 گفته؟

 :آب دهنمو فرو دادم و بی رمق ناليدم

 !هيچی نشده تو رو خدا بس کن -

مهران:پس چرا دوباره اینجوري شدي؟ من آوردمت اینجا که چندوقت تو آرامش 

 !...باشی
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 :به حرفش با سري به زیر افتاده گفتم بی توجه

 ميشه یه کاري واسم بکنی؟ -

 مهران:چی؟

 :تردید و پس زدم و سعی کردم صدام محکم و قاطع باشه

 !طالقمو از فرزاد بگير -

 :با تعجبی که در صورتش کامال مشهود بود گفت

 مطمئنی؟ -

 :با بغض سرمو تکون دادمو گفتم

 اهاش بمونم؟آره...نکنه توقع دارین بازم ب -

مهران:نه نه! تصميم با خودته...نميخوام تو کارات دخالت کنم.هرجور که تو 

 !بخواي...فقط خودتو اذیت نکن

سرمو تکون دادمو دیگه چيزي نگفتم.بيشتر از این نميتونستم خودمو کنترل 

کنم.دویيدم سمت اتاقمو خودمو انداختم رو تخت...سرمو تو بالش فرو کردم و غم 

 !ه ي رو قلبمو با گریه خالی کردمسنگين شد

*** 

 :با تعجب فریاد زد

 !چـــــــــی؟ -

شاهين:نميدونم کی کشتش...ولی حتما باالدستياش اینکارو کردن...ترسيدن لو برن! 

 !جنازشم نزدیک مرز پيدا شده
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 :فرزاد مشتش را روي پيشانيش کوبيد و خسته ناليد

هين؟ فقط با فرید ميشد به رئيس ميدونی چه سرنخ بزرگيو از دست دادیم شا -

 !اصليشون رسيد

 :شاهين شانه اي باال انداخت و گفت

به نظر من اگه فرید زنده ميموندم باز فرقی نداشت.اونقدر قدرت دارن که همه چيو  -

 !به نفع خودشون تغيير بدن

فرزاد دستانش را روي گردنش گذاشت و چشمانش را بست.به هر طرف که ميرفت به 

 ميخورد.چرا این معماي لعنتی حل نميشد؟بن بست 

 شاهين:ساره رو چيکار کنيم؟

فرزاد:دیگه نميتونيم مخفيش کنيم.باید همه بفهمن! ولی خب اول و آخر جاش تو 

 !زندانه کاریشم نميتونيم بکنيم...با وجود همه ي همکاریایی که کرد

 شاهين:نيکی چی؟

 :نيشش زد!...گرفته لب باز کردناراحتی و غم شد ماري که دور قلبش پيچ خورد و 

 !نميدونم...باالخره که باید با این موضوع کنار بياد.به هرحال مادرش یه مجرمه -

** 

توي اتاقم نشسته بودم و بی هدف دیوارا رو نگاه ميکردم.آخ که چقدر دلم ميخواست 

هيچکس روي این کره خاکی نبود و من تنهاي تنها مينشستم یه جا و خيره ميشدم 

ناکجا آباد! بدنم کرخت بود.چه بالیی داشت سرم ميومد؟ یه لحظه افسرده و  به

 !بيحال...یه لحظه آتشفشان آماده ي فوران
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تقه اي به در خورد و مهران داخل شد.نگاهش نکردم.همونجور که چهارزانو نشسته 

بودم کمی خودمو جمع و جور کردم و منتظر شدم ببينم چی ميخواد بگه.کمی بهم 

 :شد و آرام گفتنزدیک 

 !شب مهمون داري -

چيزي نگفتم...مهمون؟ من؟ هه...! من کيم که مهمون داشته باشم؟ اما با جمله ي 

 !بعدیش انقدر محکم سرمو چرخوندم سمتش که گردنم رگ به رگ شد

 !مهران:بچه هاي خالت دارن ميان

خشک شدم  قفسه ي سينم محکم باال و پایين ميشد...شاید از هيجان! زبونمو رو لب

 :کشيدمو و با صداي آهسته و خش داري گفتم

 راست ميگی؟ -

تو چشماش درد موج ميزد....چرا؟ شاید بخاطر دیدن این وضعيت من! انقدر بدبخت 

 شده بودم؟

سرشو به نشانه ي مثبت تکون داد.نميدونم فهميد چقدر حالمو عوض کرد یا 

گذاشتم و از ته قلب خدا رو شکر  نه...نميدونم دید برق چشمامو یا نه! پلکامو رو هم

 !کردم.بهترین اتفاقی که ميتونست بيفته دیدن شادان و شایان بود

 کی ميرسن؟ -

 :شونشو باال انداخت و گفت

 !فکر کنم طرفاي نُه دَه -

 .لبام کش اومد و چيزي شبيه لبخند درست کرد
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و ریخت  مهران:برو یه دوش بگير یه کم به خودت برس دختر.نميخواي با این سر

 جلوشون بياي که؟ هان؟

اگر این حرفو یه ساعت پيش ميزد بهش ميخندیدم...ولی االن فرق داشت.االن قرار 

بود دوتا آدم دوست داشتنيو مالقات کنم.باشه اي گفتم و خودمو انداختم تو 

حموم.زیر دوش حس کردم این آب کمی از سستی و خستگی روحمو ميشوره و 

خبر خوب مهران بود که این احساس بهم دست داده ميبره.شایدم اثر شنيدن 

 !بود.خوشحال بودم...خيلی

از حموم که بيرون اومدم تازه ساعت هفت بود.هنوز وقت داشتم.یه دست لباس 

درست و حسابی تنم کردم و موهامو با حوصله خشک کردم.حوصله اي که تو این 

ه رژ مات روي لبم کشيدم و شرایط ازم بعيد بود.به چهره ي بدون آرایشم نگاه کردم.ی

 .بيخيال بقيه چيزا شدم

نگاه دوباره اي به ساعت روي دیوار انداختم...هشت و ربع.چرا عقربه ها انقدر آروم و 

 حلزون وار حرکت ميکردن؟

نيم ساعت تموم زل زدم به ساعت و درنهایت با درد گرفتن چشمام خسته شدم و 

ران جلب شد که آماده و شق و رق از نگاهمو به سمت دیگه اي دادم.توجهم به مه

 :اتاقش بيرون اومد و رو به من گفت

من ميرم از فرودگاه برشون دارم بيارمشون.توام اگه زحمتی نيست ميوه و شيرینی  -

 و اینجور چيزا را آماده کن.باشه؟

 :با ذوق سرمو تکون دادم و گفتم

 !حله -
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.آهی کشيدم و رفتم تو آشپزخونه.شام چی؟ لبخندي بخاطر هيجان من رو لبش اومد.

البد مهران از بيرون ميگيره دیگه.مشغول شستن ميوه ها شدم.شيرینيا رو درآوردم و 

چيدم تو دیس.تقریبا همه چی رو آماده کرده بودم که صدایی از تو حياط به گوشم 

ورد.ترس دلمو لرزوند.آب دهنمو پایين دادم و با خودم گفتم شاید اشتباه شنيدم خ

ولی دوباره دیدن سایه اي از پشت پنجره ناخودآگاه پاهام سست شد.نفساي عميق و 

بلند کشيدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم.چاقویی گرفتم تو دستم و پاورچين 

از کردم و اول یه نگاهی به دو طرفم پاورچين به سمت در راه افتادم.آروم در و ب

انداختم.چيزي ندیدم.جرأتم بيشتر شد و کامل از خونه خارج شدم.یه نگاه دقيق و 

کلی که انداختم دیدم نه واقعا خبري نيست.شاید توهم زده بودم.خواستم برگردم و 

برم تو خونه که یهو دسته حلقه شد دورم و دست دیگه اي رو دهنم قرار 

م چی شد فقط چاقو رو تا جایی که ميتونستم باال آوردم و ناخودآگاه گرفت.نفهميد

کشيدم رو ساعد دست آشنایی که مانع از حرکتم شده بود.صداي آخشو از بغل 

 ....گوشم شنيدم.چقدر صداش

 !هيش...آروم باش...منم -

چاقو یهو از دستم افتاد و بدنم شل شد.داشتم ميفتادم ولی منو گرفت و برم گردوند 

مت خودش.دیدنش توي دلمو خالی کرد.مغزمم همينطور...ميخ صورتش شدم و س

درک نکردم چه حسی دارم...! فقط ميدونستم تا سقوطم چيزي نمونده و اگه دستاش 

 .نبود تا االن صدبار افتاده بودم

بی هيچ حرفی منو کشوند تو خونه و نشوندم رو مبل.سریع دویيد سمت آشپزخونه و 

 :حتواش آب قند بود بيرون اومد.گرفت سمتم و نگران گفتبا یه ليوان که م

 نيکی؟ نيکی حالت خوبه؟ منو نگاه کن...ببين بخدا کاریت ندارم.نيکی؟ -
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چشمامو از ليوان تو دستش باال آوردم و رسيدم به چشماي قهوه ایش! اینجا چيکار 

بعدم به ميکرد؟ اومده بود زجرم بده؟ اومده بود بگه دیدي چجوري سرت گذاشتم و 

ریشم بخنده؟ فکر کرده من دوباره بازیچش ميشم؟ یه لحظه خشم و غضب سایه 

انداخت رو کل وجودم...دستمو باال آوردم و زدم زیر دستش.ليوان پرت شد رو 

سراميک و صداي شکستنش اعصابمو تحریک کرد.از جام بلند شدم و دستمو بردم 

در گوشش.از عصبانيت نفس نفس باال.همه ي قدرتم و ریختم تو دستم و خوابوندم 

ميزدم.حجم بغض توي گلوم بيشتر شد و نتونستم جلوي قطره اشکی که از گوشه ي 

چشمم چکيد و بگيرم.نگاهم کرد ولی چيزي نگفت.هيچوقت فکر نميکردم دیدنش 

انقدر داغونم کنه.تازه االن که اینجوري روبروم واستاده بود و با چشمایی که غم 

 !...ميفهميدم عمق این ماجرا چقدر تلخ و دردناکهداشت نگاهم ميکرد 

به ساعدش که قطره خونی ازش چکيد و ریخت رو سراميک نگاه 

کردم.حقشه...ایکاش بيشتر بریده بودم.بينيمو کشيدم باال و دستمو گرفتم سمت در 

 :که یعنی برو بيرون.لب باز کرد چيزي بگه ولی با صدایی خيلی خيلی ضعيف ناليدم

 !.نميخوام بشنومبيرون.. -

همون لحظه صداي در و حرف زدن چند نفر که مطمئنا مهران و شادان و شایان بودن 

 :اومد.فرزاد نيم نگاهی بهم انداخت.اگه اینجا ميدیدنش بد ميشد.سریع گفتم

 !زود باش برو تو اتاق من.بدو -

 !فرزاد:ميخوام با بابات حرف بزنم

ش برو اونجا هروقت شد بهت ميگم سریع خفه شو فرزاد االن وقتش نيست.زود با -

 !بري بيرون
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دستمو گذاشتم پشتش و هلش دادم سمت اتاق.با دیدن قطره خون روي سراميک 

دستپاچه دویيدم و یه دستمال کاغذي برداشتم بعد از پاک کردنش برداشتن تکه 

هاي خرد شده ي ليوان انداختمشون تو سطل آشغالی و یه نفس عميق کشيدم.سعی 

مسلط باشم.رفتم سمت در و بازش کردم.با دیدن شادان و شایان ذوق زده کردم 

لبخندي زدم و پریدم تو بغل شادان.اونم محکم منو به خودش فشار داد و با صدایی 

 :گرفته گفت

 .دلم واست یه ذره شده بود -

ازش جدا شدم و رفتم به سمت شایان که داشت با لبخند محبت آميزي نگاهم 

ون ترحم و دیدم و همين یه کم اذیتم کرد.شایان برادرانه بغلم کرد ميکرد.ته چشماش

 !و انگار با دستاش گفت که من حاميتم نگران نباش

همگی رفتيم تو ویال و من ازشون پذیرایی کردم.چهره ي جفتشون جا افتاده تر شده 

بود.کنارشون نشستم و مشغول بگو بخند شدیم...ولی هنوز نگران بودم نکنه بفهمن 

رزاد اینجاست.من کار بدي نکرده بودم ولی ترسيدم بودنش اینجا اونم بيخبر یه کم ف

 .دردساز بشه.پس ترجيح دادم پنهانش کنم

 .شادان:چه جيگري شدي دختر.هردفعه ميبينمت خوشگل تر از قبل ميشی

دلم ميخواست بخندم.کجاي این چهره ي تکيده و پریشون خوشگل بود؟ کامال 

دن یه کم روحيمو تقویت کنن و حرفاشونم اینو تثبيت مشخص بود اومده بو

ميکرد.انگار که بخوان بچه ایو گول بزنن! ولی خب هرچی بود من از بودنشون کنارم 

راضی بودم.شاید این یه فرصت بود واسه مبارزه با افسردگی که هرروز بيشتر از قبل 

  !داشت رو زندگی نابود شدم سایه مينداخت
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همگی مشغول خوردن شدیم.داشتم دنبال فرصت ميگشتم که یه  بعد از سفارش غذا

جوري فرزاد و رد کنم بره.االن موقعيت خوبی بود ولی نميدونستم به چه بهونه اي 

 .بلند شم برم بهش بگم.اتاق منم به آشپزخونه دید نداشت

همون لحظه صداي گوشی ساده اي که مهران بعد از شکستن قبلی گرفته بود از جام 

و با یه عذرخواهی رفتم سمت اتاقم.اول نگاهی به صفحش انداختم...یلدا  پریدم

بود.جواب ندادم و آروم در و باز کردم.متوجه فرزاد شدم که روي تختم نشسته بود و 

قاب عکسمو گرفته بود تو دستش.با دیدن من سریع اونو گذاشت سرجاش و از جا 

 .بلند شد

 .ز دست نرفتهاالن دارن شام ميخورن.بدو تا فرصت ا -

فرزاد چند قدمی بهم نزدیک شد و بی هيچ حرفی خيره نگاهم کرد.انگشتامو بهم 

 .پيچيدمو فشار دادم

 !وقتو تلف نکن فرزاد برو -

دستش به سمت صورتم بلند شد که عقب کشيدم.چشمام پر شد.چند ثانيه مکث 

شت سرش کرد و نفسشو فرستاد بيرون.از کنارم رد شد و رفت سمت در اتاق.منم پ

رفتم.یه نگاهی به اطراف انداخت و سریع رفت سمت در ورودي.آروم در و باز کرد و 

 .خارج شد

 .نفس آسوده اي کشيدم.نم چشمامو گرفتم و آروم رفتم سمت آشپزخونه

*** 

شادان:آدم خيلی خوبيه.تفاهم داریم...خانواده هامون بهم ميخورن.با مامان بابامم در 

تازه چون اکثر فاميالي اونام ایرانن ميخوایم اینجا یه جشن ميون گذاشتم راضی بودن.

 !کوچيک بگيریم
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 :لبخندي زدم و گفتم

 !چه خوب...پس توام داري عروس ميشی -

 :با هيجان گفت

آره خودمم خيلی ذوق زدم.شاید با خودت بگی دختره هوله ولی اولين کسی بود که  -

 !دست و دلمو لرزوند

شد.شایان با سه تا بستنی نزدیکمون شد و کنارمون دهنم تلخ بود.لبخندمم تلخ 

 .نشست

 !شایان:خب اینم از بستنی.بفرمایيد

 !شادان:دستت درد نکنه...ایشاال دوماد شی

 !شایان:از این دعاها واسه ما نکن خواهر.تازه دارم نقشه ميکشم واسه روزاي بدون تو

 :شادان آروم ضربه اي به سر برادرش زد و حرصی گفت

 !اَدا نيا من که ميدونم بدون من دیوونه ميشی بيخود -

 :با خنده به کل کل اون دوتا نگاه ميکردم.شادان چشمش به من خورد و گفت

 چيه؟ چرا ميخندي؟ -

 خب دیوونه بازیاتون خنده دارم هست دیگه.راستی...خاله اینا چرا نيومدن؟ -

 !ه عروسی خانومشایان:کار داشتن نتونستن بيان...دیگه مرخصيا رو گذاشتن واس

 اي جون...حاال کی هست؟ -

 :شادان شونه اي باال انداخت و گفت

 !احتماال بره واسه عيد.بهترین موقعست -
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 .سري تکون دادم.گوشيم زنگ خورد.مهران بود

 بله؟ -

 :صداي عصبيش بلند شد

 نيکی فرزاد دیشب اومده پيش تو؟ -

 :بلند شدم.رفتم لب آب و گفتم نيم نگاهی به شادان و شایان انداختم و آروم از جا

 چطور؟ -

 مهران:واسه چی به من نگفتی؟

 !کالفه پوفی کردم

 چی ميگفتم جلو بچه ها؟ که از راه نرسيده سر و صدا راه بيفته؟ -

 !مهران:دیگه هيچوقت همچين چيزي و از من پهون نکن

و  بدون اینکه بذاره چيزي بگم قطع کرد.چقدر عصبانی بود.برگشتم پيش بچه ها

 .نشستم تو آالچيق

 شادان:چی شد؟ چرا این شکلی شدي؟

 !هيچی...فرزاد اومده -

 ....شایان:نيکی جان راستش

 :دستمو بلند کردم و گفتم

ميدونم ميخواي چی بگی...ولی من به همه گفتم که احتياجی به مشاوره و درمان و  -

 !ارمقرص و کوفت و زهرمار ندارم.حالمم خوبه...فقط به زمان احتياج د
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شایان:ميدونم عزیزم ولی خب همه آدما گاهی نياز دارن پيش یکی درد و دل کنن 

حرف بزنن مشورت کنن.فقط تو نيستی که...منم قصدم فقط کمکه نه هيچ چيز 

دیگه.من و شادان اومدیم پيشت باشيم.فکر نکن ميخوایم بهت ترحم کنيم نه.من 

 !آدمایی با وضعيتی صدبرابر بدتر از توام دیدم

 .عصبی موهامو فرستادم تو شال و پامو تکون دادم

شایان:ببين نيکی من ميدونم تو دختري نيستی که بتونی درد و غماتو بریزي تو 

خودت.تو از اون دسته اي هستی که احتياج دارن هرچندوقت یکبار هرچيزي تو 

دلشون هست خالی کنن.اگه اینکارو نکنن مشکالت روحيشون بيشتر ميشه.قبل 

این حرفا بمونه تو دلت و کهنه بشه به من بگو.مطمئن باش ضرر نداره.من قبلنم اینکه 

 !یه بار تو رو نجات دادم.بازم ميتونم نگران نباش فقط باهام راه بيا

 :پلکامو رو هم فشار دادم و با صداي گرفته اي گفتم

 !االن نه...االن نميخوام چيزي بگم. دلم فقط سکوت ميخواد -

 :گفت سرشو تکون داد و

 .مشکلی نداره.من تا هروقت که بخواي صبر ميکنم -

شادان لبخند غمگينی زد و دستمو فشار داد.آهم خيلی سوز داشت.چطور ميتونستم 

از غرور شکستم پيشش بگم؟ بگم چقدر احساس بدي دارم.اصال مگه تو کلمات 

به ميگنجن؟ چطوري بگم شوهرم منو ميخواسته واسه پليس بازي؟ چطوري اینا رو 

زبون بيارم؟ سخته خدا خيلی سخته...ترجيح ميدم بریزم تو خودم و غمباد بگيرم.من 

دوست دارم شادان و شایان کنارم باشن ولی فقط واسه اینکه احساس تنهایی 

 !نکنم.کنارم باشن تا بودنشون بهم اميد بده.نميخوام درد و دل کنم... نميخوام

*** 
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ردم.ده دقيقه بود که جلوم قدم رو ميرفت و متعجب به چهره ي آشفته مهران نگاه ک

 !موهاشو ميکشيد.صورتش یه جوري بود...هم خوشحال هم ناراحت هم کالفه

 چيزي شده؟ -

 .لب پایينشو کشيد تو دهنش و خيره نگاهم کرد

مهران:ببين نيکی ميخوام یه چيزیو بهت بگم.هم خوشحال کنندست هم ناراحت 

 !کننده

مگه باالتر از سياهی "یه صدایی تو سرم ميگفت  هيچ حسی بهم دست نداد.چون

 "رنگيم هست؟

 !مهران:راجب سارست

از جا پریدم و با چشماي گرد شده نگاهش کردم.دستامو گرفت تو دستشو آروم 

 :زمزمه کرد

 !زندست -

 !...نفسم قطع شد یه لحظه.اول سردم شد بعد گرمم.اول گریم گرفت بعد خنده

گوله گوله از چشمام پایين ميریخت.مهران فکر غش غش خندیدم درحاليکه اشک 

 :کرد حالم داره بد ميشه.بغلم کرد و گفت

 !آروم باش -

دستامو دور کمرش حلقه کردم و خودمو بهش فشار دادم.حال خودمو نميفهميدم.تنها 

آرزویی که داشتم برآورده شده بود.انرژي به شکل عجيبی انگار داشت تو رگام تزریق 

 .ميشد

 !شحالم خيلی...خيلی خيلی خيلیخيلی خو -
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 :بينيمو کشيدم و باال و ازش جدا شدم.سيل سواالتم و سمتش پرتاب کردم

االن کجاست؟ کی بهت گفت؟ ها؟ فرزاد؟ اصال حالش خوبه؟ تو رو خدا حرف بزن  -

 خواهش ميکنم.ميخوام ببينمش...ميشه؟

 :مهران با خنده سري تکون داد و گفت

 !حت کنندش همينجاستآروم دختر...قسمت نارا -

 :لبمو با زبون تر کردم و گفتم

 مگه چی شده؟ -

آهی کشيد و سرشو انداخت پایين.چند لحظه هيچی نگفت.چندتا نفس عميق کشيد 

 :و باالخره با دیدن بی تابی من لب باز کرد

خب خودت که ميدونی مادرت چيکاره بوده.یعنی...خب به هرحال خالف کرده.اونم  -

ته درسته با تهدید و زور...که خب همينام تو حکمش تأثير داره...ولی چندین سال.الب

 !خب نميتونه آزاد باشه.زندانی ميشه

بادم خالی شد.خودمم ميدونستم اگه زنده باشه این اتفاق ميفته ولی انگار شنيدنش 

از زبون یکی دیگه سخت تر بود.ولی باز همين که زنده بود و ميتونستم صداشو 

 !و حس کنم حتی از پشت ميله هاي زندان کلی می ارزیدبشنوم و وجودش

 .از پشت پرده ي اشک به مهران نگاه کردم

 هنوز دوسش داري؟ -

 .لبخند پر غمی زد و سرشو تکون داد
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مهران:منتظرش ميمونم.حتی اگه بخاطر تموم بدیایی که در حقش کردم منو نخواد 

دیگه از دستش نميدم به هيچ من بازم منتظرش ميمونم.خدا دوباره بهم فرصت داده.

  !وجه

بعد از سفارش غذا همگی مشغول خوردن شدیم.داشتم دنبال فرصت ميگشتم که یه 

جوري فرزاد و رد کنم بره.االن موقعيت خوبی بود ولی نميدونستم به چه بهونه اي 

 .بلند شم برم بهش بگم.اتاق منم به آشپزخونه دید نداشت

ه مهران بعد از شکستن قبلی گرفته بود از جام همون لحظه صداي گوشی ساده اي ک

پریدم و با یه عذرخواهی رفتم سمت اتاقم.اول نگاهی به صفحش انداختم...یلدا 

بود.جواب ندادم و آروم در و باز کردم.متوجه فرزاد شدم که روي تختم نشسته بود و 

جا قاب عکسمو گرفته بود تو دستش.با دیدن من سریع اونو گذاشت سرجاش و از 

 .بلند شد

 .االن دارن شام ميخورن.بدو تا فرصت از دست نرفته -

فرزاد چند قدمی بهم نزدیک شد و بی هيچ حرفی خيره نگاهم کرد.انگشتامو بهم 

 .پيچيدمو فشار دادم

 !وقتو تلف نکن فرزاد برو -

دستش به سمت صورتم بلند شد که عقب کشيدم.چشمام پر شد.چند ثانيه مکث 

تاد بيرون.از کنارم رد شد و رفت سمت در اتاق.منم پشت سرش کرد و نفسشو فرس

رفتم.یه نگاهی به اطراف انداخت و سریع رفت سمت در ورودي.آروم در و باز کرد و 

 .خارج شد

 .نفس آسوده اي کشيدم.نم چشمامو گرفتم و آروم رفتم سمت آشپزخونه

*** 
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ميخورن.با مامان بابامم در شادان:آدم خيلی خوبيه.تفاهم داریم...خانواده هامون بهم 

ميون گذاشتم راضی بودن.تازه چون اکثر فاميالي اونام ایرانن ميخوایم اینجا یه جشن 

 !کوچيک بگيریم

 :لبخندي زدم و گفتم

 !چه خوب...پس توام داري عروس ميشی -

 :با هيجان گفت

که  آره خودمم خيلی ذوق زدم.شاید با خودت بگی دختره هوله ولی اولين کسی بود -

 !دست و دلمو لرزوند

دهنم تلخ بود.لبخندمم تلخ شد.شایان با سه تا بستنی نزدیکمون شد و کنارمون 

 .نشست

 !شایان:خب اینم از بستنی.بفرمایيد

 !شادان:دستت درد نکنه...ایشاال دوماد شی

 !شایان:از این دعاها واسه ما نکن خواهر.تازه دارم نقشه ميکشم واسه روزاي بدون تو

 :آروم ضربه اي به سر برادرش زد و حرصی گفتشادان 

 !بيخود اَدا نيا من که ميدونم بدون من دیوونه ميشی -

 :با خنده به کل کل اون دوتا نگاه ميکردم.شادان چشمش به من خورد و گفت

 چيه؟ چرا ميخندي؟ -

 خب دیوونه بازیاتون خنده دارم هست دیگه.راستی...خاله اینا چرا نيومدن؟ -

 !ر داشتن نتونستن بيان...دیگه مرخصيا رو گذاشتن واسه عروسی خانومشایان:کا
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 اي جون...حاال کی هست؟ -

 :شادان شونه اي باال انداخت و گفت

 !احتماال بره واسه عيد.بهترین موقعست -

 .سري تکون دادم.گوشيم زنگ خورد.مهران بود

 بله؟ -

 :صداي عصبيش بلند شد

 نيکی فرزاد دیشب اومده پيش تو؟ -

 :نيم نگاهی به شادان و شایان انداختم و آروم از جا بلند شدم.رفتم لب آب و گفتم

 چطور؟ -

 مهران:واسه چی به من نگفتی؟

 !کالفه پوفی کردم

 چی ميگفتم جلو بچه ها؟ که از راه نرسيده سر و صدا راه بيفته؟ -

 !مهران:دیگه هيچوقت همچين چيزي و از من پهون نکن

زي بگم قطع کرد.چقدر عصبانی بود.برگشتم پيش بچه ها و بدون اینکه بذاره چي

 .نشستم تو آالچيق

 شادان:چی شد؟ چرا این شکلی شدي؟

 !هيچی...فرزاد اومده -

 ....شایان:نيکی جان راستش



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

549 

 

 :دستمو بلند کردم و گفتم

ميدونم ميخواي چی بگی...ولی من به همه گفتم که احتياجی به مشاوره و درمان و  -

 !و زهرمار ندارم.حالمم خوبه...فقط به زمان احتياج دارمقرص و کوفت 

شایان:ميدونم عزیزم ولی خب همه آدما گاهی نياز دارن پيش یکی درد و دل کنن 

حرف بزنن مشورت کنن.فقط تو نيستی که...منم قصدم فقط کمکه نه هيچ چيز 

.من دیگه.من و شادان اومدیم پيشت باشيم.فکر نکن ميخوایم بهت ترحم کنيم نه

 !آدمایی با وضعيتی صدبرابر بدتر از توام دیدم

 .عصبی موهامو فرستادم تو شال و پامو تکون دادم

شایان:ببين نيکی من ميدونم تو دختري نيستی که بتونی درد و غماتو بریزي تو 

خودت.تو از اون دسته اي هستی که احتياج دارن هرچندوقت یکبار هرچيزي تو 

ینکارو نکنن مشکالت روحيشون بيشتر ميشه.قبل دلشون هست خالی کنن.اگه ا

اینکه این حرفا بمونه تو دلت و کهنه بشه به من بگو.مطمئن باش ضرر نداره.من قبلنم 

 !یه بار تو رو نجات دادم.بازم ميتونم نگران نباش فقط باهام راه بيا

 :پلکامو رو هم فشار دادم و با صداي گرفته اي گفتم

 !م چيزي بگم. دلم فقط سکوت ميخواداالن نه...االن نميخوا -

 :سرشو تکون داد و گفت

 .مشکلی نداره.من تا هروقت که بخواي صبر ميکنم -

شادان لبخند غمگينی زد و دستمو فشار داد.آهم خيلی سوز داشت.چطور ميتونستم 

از غرور شکستم پيشش بگم؟ بگم چقدر احساس بدي دارم.اصال مگه تو کلمات 

وهرم منو ميخواسته واسه پليس بازي؟ چطوري اینا رو به ميگنجن؟ چطوري بگم ش

زبون بيارم؟ سخته خدا خيلی سخته...ترجيح ميدم بریزم تو خودم و غمباد بگيرم.من 
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دوست دارم شادان و شایان کنارم باشن ولی فقط واسه اینکه احساس تنهایی 

 !نميخوام نکنم.کنارم باشن تا بودنشون بهم اميد بده.نميخوام درد و دل کنم...

*** 

متعجب به چهره ي آشفته مهران نگاه کردم.ده دقيقه بود که جلوم قدم رو ميرفت و 

 !موهاشو ميکشيد.صورتش یه جوري بود...هم خوشحال هم ناراحت هم کالفه

 چيزي شده؟ -

 .لب پایينشو کشيد تو دهنش و خيره نگاهم کرد

کنندست هم ناراحت مهران:ببين نيکی ميخوام یه چيزیو بهت بگم.هم خوشحال 

 !کننده

مگه باالتر از سياهی "هيچ حسی بهم دست نداد.چون یه صدایی تو سرم ميگفت 

 "رنگيم هست؟

 !مهران:راجب سارست

از جا پریدم و با چشماي گرد شده نگاهش کردم.دستامو گرفت تو دستشو آروم 

 :زمزمه کرد

 !زندست -

 !...ریم گرفت بعد خندهنفسم قطع شد یه لحظه.اول سردم شد بعد گرمم.اول گ

غش غش خندیدم درحاليکه اشک گوله گوله از چشمام پایين ميریخت.مهران فکر 

 :کرد حالم داره بد ميشه.بغلم کرد و گفت

 !آروم باش -
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دستامو دور کمرش حلقه کردم و خودمو بهش فشار دادم.حال خودمو نميفهميدم.تنها 

ل عجيبی انگار داشت تو رگام تزریق آرزویی که داشتم برآورده شده بود.انرژي به شک

 .ميشد

 !خيلی خوشحالم خيلی...خيلی خيلی خيلی -

 :بينيمو کشيدم و باال و ازش جدا شدم.سيل سواالتم و سمتش پرتاب کردم

االن کجاست؟ کی بهت گفت؟ ها؟ فرزاد؟ اصال حالش خوبه؟ تو رو خدا حرف بزن  -

 خواهش ميکنم.ميخوام ببينمش...ميشه؟

 :خنده سري تکون داد و گفتمهران با 

 !آروم دختر...قسمت ناراحت کنندش همينجاست -

 :لبمو با زبون تر کردم و گفتم

 مگه چی شده؟ -

آهی کشيد و سرشو انداخت پایين.چند لحظه هيچی نگفت.چندتا نفس عميق کشيد 

 :و باالخره با دیدن بی تابی من لب باز کرد

.یعنی...خب به هرحال خالف کرده.اونم خب خودت که ميدونی مادرت چيکاره بوده -

چندین سال.البته درسته با تهدید و زور...که خب همينام تو حکمش تأثير داره...ولی 

 !خب نميتونه آزاد باشه.زندانی ميشه

بادم خالی شد.خودمم ميدونستم اگه زنده باشه این اتفاق ميفته ولی انگار شنيدنش 

همين که زنده بود و ميتونستم صداشو  از زبون یکی دیگه سخت تر بود.ولی باز

 !بشنوم و وجودشو حس کنم حتی از پشت ميله هاي زندان کلی می ارزید

 .از پشت پرده ي اشک به مهران نگاه کردم
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 هنوز دوسش داري؟ -

 .لبخند پر غمی زد و سرشو تکون داد

 مهران:منتظرش ميمونم.حتی اگه بخاطر تموم بدیایی که در حقش کردم منو نخواد

من بازم منتظرش ميمونم.خدا دوباره بهم فرصت داده.دیگه از دستش نميدم به هيچ 

 !وجه

 

***  

نشستم روبروش و تو چشماش خيره شدم.غم داشت ولی لبخند ميزد...داشت زجر 

 !!!ميکشيد ولی به روي خودش نمياورد.این زن قربانی سرنوشت بود

نم شکست و با شایان درد و دل به دو ماه گذشته فکر کردم.به دو ماهی که قفل ده

کردم و اونم همت کرد تا واسه خوب شدنم قدم برداره.به دو ماهی که لحظه ایش 

بدون فرزاد نگذشت و همچنان اميد داشت تا من ببخشمش و دوباره من و اون بشيم 

 !!!ما

ه به دوماهی که توش دادگاه مامانم برگزار شد و االن اسير ميله هاي زندانه ولی بازم ی

چيز کوچيکی ته چشماش دیده ميشد...شاید اون چيز اميد بود.و ميدونستم اون اميد 

بخاطر من و مهرانه.چقدر این زن بزرگ بود که تمام بدي هاي مهران و به حرمت 

 !عشقش نادیده گرفت! کاش منم بتونم مثل اون باشم...کاش

 مامان:حالت خوبه قربونت برم؟

 !اگه تو خوب باشی منم خوبم -

 :ندید و نگاهشو رو تک تک اعضاي صورتم چرخوند.زمزمه کردخ
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نميدونم این چه تقدیریه که هميشه یه مانعی واسه لمس بچم وجود داره...حتی  -

 !وقتی انقدر نزدیکمه

بغضم دیگه از بين رفتنی نبود...ریشه انداخته بود تو کل وجودم.پس هيچ تالشی 

 :واسه فرو دادنش نکردم

 شه...شاید آخر قصه ي ما هم مثل فيلما قشنگ تموم بشه.ها؟یه روزي تموم مي -

 !...با درد خندید

مامان:من که هنوز اميدمو از دست ندادم.این همه سال سختی نکشيدم که بخاطر 

چندسال حبس از دنيا ببرم...دیگه پوستم کلفت شده! یه روز ميام بيرون...شاید با هم 

خلوت و دنج...یه جایی که فقط خودمون  رفتيم مسافرت...من و تو و بابات.یه جاي

 باشيم.اونوقت بشينم یه دل سير جفتتونو نگاه کنم.زندگی همينه دیگه هوم؟

سرمو به نشانه ي تأیيد تکون دادم.همزمان کنترل اشکام از دستم در رفت و صورتم 

 .آنی خيس شد

 :تر کردیهو حالت صورتش تغيير کرد.انگار که بخواد چيز مهمی بگه.لبشو با زبون 

 !...این پرونده معماي پيچيده ایه -

 .از تغيير بحث ناگهانيش متعجب شدم و به صورتش چشم دوختم

مامان:ولی ميدونی یه چيزي براي من ثابت شده...جواب همه ي معماها خيلی بهمون 

 !نزدیکن.اونقدر نزدیک که نميبينمشون

ه؟ صداش خيلی آروم آب دهنمو فرو دادم و گيج به دهنش زل زدم.چی ميخواست بگ

 :شده بود.اونقدري که تقریبا داشتم لب خونی ميکردم

 !دستتو بذار رو ميز -
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 .تعجبم هرلحظه داشت اوج ميگرفت.کاریو که گفت کردم

دستمو گرفت تو دستش و مثال مشغول نوازشش شد اما متوجه شدم که تيکه کاغذیو 

مون شک نکنن.با تشر گذاشت تو دستم.همزمان داشت از هر دري حرف ميزد تا به

مأمور بخاطر تماسمون سریع دستشو کشيد عقب.منم طوري که تابلو نشه کاغذ و 

 .مچاله کردم و بهترین جایی که مناسب دیدم بذارمش زیر دستبند چرم و پهنم بود

قلبم خيلی تند ميزد.از اینکه کسی بفهمه چيکار کرده وحشت داشتم.خيلی دلم 

 توي کاغد نوشته شده ميخواست همين االن بفهمم چی

وقت مالقات تموم شده بود.از جاش بلند شد و با لبخند غریبی نگاهم کرد و خيلی 

 :آهسته گفت

مامان:راستی به مالقات کننده ي هرروزت بگو مشکی پوش خبرا رو اشتباهی ميبره! 

 !بازم منتظرت هستم

ندان بيرون مأمور که از اتاق مالقات بيرونش برد گيج و منگ بلندم شدم و از ز

زدم.منظور مامان از مالقات کننده ي هرروزه فرزاد بود.هرروز هر ساعتی که 

ميتونست یه سر بهم ميزد. مشکی پوش؟ یعنی مامان مسخرم نکرده؟ مشکی پوش 

کيه؟ االن من چيکار کنم؟ به کسی بگم؟ واي خدا مخم کار نميکنه.االن باید دقيقا به 

 کی اعتماد کنم؟

یر مچ بندم در آوردم و بازش کردم.دهنم خشک خشک شده سریع کاغذ و از ز

بود.اولش نفسم باال نيومد ولی یهو قلبم شروع کرد به کارکردن و جوري محکم 

 !ميکوبيد که قفسه ي سينمو به درد آورد! این دیگه چجور امتحانيه؟

 "!نيکی تو رئيس اصلی رو ميشناسی.یکی از افراد دور و برته"

*** 
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دت هرروزه اومد پيشم.حرف ميزد و ازم انتظار داشت حرف بزنم ولی فرزاد طبق یه عا

واقعا چيزي واسه گفتن نداشتم.هروقت تو چشماش نگاه ميکردم یه صداي از درون 

 "!احمق"بهم ميگفت 

اما امروز فرق داشت.دلم ميخواست راجب این باند یه چيزایی بدونم.شاید تونستم یه 

مان گفته بود دستمونو ميگرفت.آخه من چجوري کاري بکنم.مطمئنا اون چيزي که ما

ميشناسمش؟ یعنی کی ميتونه باشه؟ فرزاد؟ نه امکان نداره...کی مثال؟ دور و بر من پر 

 !از آدمه

فرزاد:خب چی شده امروز زنگ زدي گفتی زودتر بيام؟ روزاي قبل که دلت ميخواست 

 .پرتم کنی بيرون از خونت

 .جدي نگاهش کردم

 !راجب این باند یه چيزایی بدونمفرزاد ميخوام  -

 :اَبروشو انداخت باال و با لحنی که چيزي ازش مشخص نبود گفت

 واسه چی؟ -

همينجوري...خب به هرحال مادر من بخاطر همين مسئله االن زندانه...زندگی  -

 .خودمم بخاطر همين موضوع بهم ریخته.حق دارم یه چيزایی بدونم

 :گفتشونه اي باال انداخت و خونسرد 

خب وارد جزئيات که اجازه ندارم بشم ولی اگه بخوام به صورت کلی بگم یه سري  -

گروهک بهم پيوسته تو کل کشورن.کارشونم قاچاق هرچيزي که بگی هست...قاچاق 

انسان...اعضاي بدن...مواد مخدر و این حرفا...حتی شاید به امنيت مملکتم مربوط 

ارم.توي هر گروهک یه رهبر هست که باشه ولی راجب این یکی هيچ اطالعی ند

مدیریتشون ميکنه اما باز همه ي اونا زیر نظر کس دیگه اي هستن.همين شخص 
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مجهول که رئيس همه ي ایناست با کله گنده تراش که اونور آبی هستن در ارتباطه و 

از اونا خط ميگيره.انقدر این مسئله بزرگ شده که حتی اون باالیی هام درگيرش 

 !شدن

 :سوت کشيد.فکر نميکردم دیگه انقدر پيچيده باشه.یاد حرف مامان افتادممخم 

 !جواب همه ي معماها خيلی بهمون نزدیکن.اونقدر نزدیک که نميبينمشون -

 شما چجوري منو نجات دادین؟ -

 :فرزاد نگاهی به چشم هاي کنجکاوم کرد

هم مادرتو  خب راستش در این مورد بيشتر کمک آرین بود که تونستيم هم تو و -

نجات بدیم.آرین تو گروهشون نفوذ داشت و با اینکه هدفش چيز دیگه اي بود و 

نميخواست به این عجله این گروه از هم پاشيده شه ولی خب مجبور شد بخاطر نجات 

جون تو به ما بگه مخفيگاهشون کجاست.راستش من تو همه ي کيفات ردیاب و شنود 

زرنگ تر از این حرفا بودن.همه رو از کار هم کار گذاشته بودم ولی خب اونا 

انداختن.وقتی آرین گفت که تو و مامانتو گرفتن ما هم وارد عمليات شدیم و بهشون 

 .حمله کردیم.اونی که تو رو از اونجا آورد بيرون مرصاد یکی از افراد آرین بود

خداي چشام نزدیک بود از حدقه بزنه بيرون.پس اونی که مامان ميگفت آرین بوده؟ 

 !من

حاال چيکار کنم؟ به فرزاد بگم؟ خب به اون نگم به کی بگم؟ اون پليسه و دنبال بستن 

این پرونده.مشکی پوشو ميشناسه؟ اگه خودشم یکی از اونا باشه چی؟ نه نيکی بس 

 !کن...این دیگه چه فکر مسخره ایه؟ اگه بود که نه تو و مادرتو نجات نميداد

ردد صداش کردم.خودش فهميد ميخوام یه چيزي تک سرفه اي کردم و آروم و م

 :بگم.نگران گفت
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 چيزي شده نيکی؟ چی ميخواي بگی؟ -

 :هوا رو تا جایی که تونستم کشيدم تو ریه هام.دستامو مشت کردم و گفتم

 ....راستش امروز که رفته بودم مالقات مامانم -

 :از روي کنجکاوي اخم کرد

 خب؟ -

 !ي مبهم که چيزي ازشون سر درنيوردمیه سري حرفا ميزد...یه حرفا -

 !فرزاد:چی مثال؟ بهم بگو

همه چيز و واسش گفتم غير اون کاغذي که بهم داده بود.نميدونم چرا ولی یه حسی 

 .گفت اگه نگی بهتره

اول حيرت زده و شوکه نگاهم کرد و بعد صورتش از خشم سرخ شد.از جام بلند شدم 

 :و نگران پرسيدم

 چيزي از حرفاش سر درآوردي؟چی شد فرزاد؟ تو  -

قفسه ي سينش به وضوح باال و پایين ميرفت.یهو از جاش پرید که ترسيدم و یه قدم 

 .عقب رفتم

 !فرزاد خواهش ميکنم به منم یه چيزي بگو...اینجوري از نگرانی ميميرم -

 :با وجود تمام کالفگيش لبخندي مضطرب زد و گفت

 !بينمون کيه هيچی...فقط مادرت بهم فهموند جاسوس -

 :چشمام کامال گرد شد

 خب کيه؟ -
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 .لبشو جویيد و چند لحظه چشماشو بست

فرزاد:بعدا ميفهمی قربونت برم...من االن باید برم.راجب این قضایا به هيچکس هيچی 

 نميگی باشه؟

فقط سرمو تکون دادم.دلهره تو خونم جریان پيدا کرده بود.اصال احساس خوبی 

 !از اتفاق شومی تو راههنداشتم.یه حسی ميگفت ب

*** 

محکم مشتش را روي ميز کوبيد و و صداي فریادش را در گلو خفه کرد.سریع با 

سرهنگ وجدانی قرار مالقاتی گذاشت.باید هرچه سریع تر جلوي شاهين را 

 :ميگرفت.چشمانش را محکم بست و روي هم فشار داد.به یاد جمالت آرین افتاد

دور و برت پر شده از آدماي جاسوس و خبرچينی که تو انقدر کوري که نميبينی  -

 !خودشونو بخاطر پول فروختن

 !...آه خدایا حتی آرین هم فهميده بود اما او نه

لعنتی بلندي نثار خودش کرد.آتش خشمش هرلحظه داشت شعله ورتر ميشد.قلبش 

ميسوخت...تنش ميسوخت...چشمش ميسوخت.مشکی پوش لقبی بود که خودش 

 .طرت گذاشته بودروي آن پشت ف

تصویرش درتمام این سال ها جلوي چشمش آمد.در تمام مدتی که فکر ميکرد او 

تنهایش نگذاشته و پا به پایش دارد براي بستن این پرونده تالش ميکند او داشته 

 !ميکرده! چقدر احمق بوده که نفهميده...چقدر نامردي

ل قرار رسيد پریشان و کالفه سریع پالتویش را تن زد و از خانه خارج شد.وقتی به مح

موهایش را کشيد و وارد پارک آرام و خلوتی که سرهنگ براي مالقات انتخاب کرده 
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بود شد.کمی اطرافش را از نظر گذراند تا اینکه سرهنگ را دید که روي نيمکتی 

 .نشسته بود.به سمتش راه افتاد و کنارش نشست

 !فرزاد:سرهنگ پيداش کردم

 سرهنگ:خب؟ کيه؟

 :ن هایش را روي هم فشار داد و غریددندا

 !شاهين -

 :سرهنگ نفس عميقی کشيد و زمزمه کرد

 .بهش شک کرده بودم ولی چيزي پيدا نکردم که باهاش دستشو رو کنم -

 :فرزاد سرش را به سوي سرهنگ چرخاند و گفت

باید سریع بفهميم شاهين دقيقا خبرا رو به کی ميرسونه.باید رابط اونو باند و  -

 .اسایی کنيمشن

 :سرهنگ سري تکان داد و گفت

 تو از کجا فهميدي؟ -

 !فرزاد:ساره

 سرهنگ:جالبه چرا زودتر نگفته؟

 .فرزاد:نميدونم این چيزیه که خودمم بهش فکر ميکنم.باید باهاش مالقات کنم

 سرهنگ:به خودت گفت؟

 !رسوندهفرزاد:نه...به نيکی گفته! یعنی فقط اینو هم نگفته یه چيزاي دیگه اي هم 

 سرهنگ:چی؟
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 !...فرزاد:گفته جواب معما خيلی بهتون نزدیکه

 :اخمی اَبروهاي سرهنگ را به یکدیگر پيوند داد

راجب رئيس اصليشون...از باال دستور رسيده که دیگه ربطی به ما نداره.خودشون  -

 !رسيدگی ميکنن.االن وظيفه ي ما فقط شناسایی جاسوسا و مهره هاي کوچيکه

 :ب گفتفرزاد متعج

 چرا؟ -

 !سرهنگ:مثل اینکه نميخوان رو بشه طرف کی بوده...فکر کنم یه پست و مقامی داره

 ....فرزاد:یعنی امکان داره

 .سرهنگ:دیگه حتی از این بعد اجازه نداریم راجبش فکر بکنيم

 :سرهنگ از جایش برخاست و گفت

 !فعال باید به موضوع شاهين برسيم -

** 

ن شمارش برداشتم و جواب دادم.صداش خيلی گرفته و گوشيم زنگ خورد.با دید

 .خسته بود

 !فرزاد:سالم عزیزم

 .سالم -

 فرزاد:دارم ميام پيشت.یه چيزي بخوام نه نميگی؟

 :کمی مکث کردم و بعد کنجکاو پرسيدم

 چی؟ -
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 فرزاد:دلم هواي ماکارونياتو کرده.ميشه شام مهمونت باشم؟

 :حرصم گرفت

 امر دیگه رئيس؟ -

 !.ولی خندش مثل هميشه نبودخندید..

 .فرزاد:فعال همين...چيز دیگه اي خواستم خبرت ميکنم

 .لبخند محوي نشست رو لبام ولی سریع جمعش کردم

 !خيلی خب...ولی فقط همين امشب -

با خوشحالی تشکر کرد.تماسو قطع کردم و تو فکر فرو رفتم.بهش گفته بودم ميخوام 

نميذارم.نتونستم جلوي این سر زدناي هرروزشو طالق بگيرم ولی قاطعانه گفته بود 

بگيرم...نميذاره تا فراموشش کنم...نميذاره جدایی واسم راحت تر بشه...حدأقل به 

 !..نبودش عادت کنم.از این منزجر بودم که هنوزم دوسش دارم

نشست روبروم و با لذت به ماکارونی خوش رنگ و بو خيره شد.لبخندي به روم زد و 

ی انگار اشتهاي چندانی نداشت.کال بعد از اینکه حرفاي ساره رو بهش مشغول شد ول

 .زدم بهم ریخته بود

 فرزاد؟ -

 فرزاد:جانم؟

 :چندتا نفس پی در پی کشيدم و پا گذاشتم رو دلم

 ميشه دیگه نياي پيشم؟ -

صداي خرد شدن قلبمو ميشنيدم ولی عقلم داشت تشویقم ميکرد.با بهت و تعجب 

 :جزاي صورتم چرخوند و بعد از چند لحظه سکوت زیرلبی گفتنگاهشو رو تک تک ا
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 ميخواي همين دلخوشيم ازم بگيري؟ -

 .سرمو انداختم پایين و به ماکارونی که انگار داشت بهم دهن کجی ميکرد زل زدم

 !فکر ميکنم چندبار بهت گفته باشم قصدم چيه -

 :صداش بلند شده بود

 !منم چندبار بهت گفتم طالقت نميدم -

 .چنگالو پرت کردم تو بشقاب

این خودخواهيه محضه...من...من هنوز...هنوز دوستت دارم ولی دیگه دلم باهات  -

 صاف نميشه.نميتونم یه لحظه هم باهات زندگی کنم...واسه چی عذابم ميدي؟

 :پوزخندي زد و گفت

 من عذابت ميدم؟ این تویی که داري خودتو عذاب ميدي...آره آقا من قبول دارم -

ازدواجم با تو فقط جزئی از نقشم بوده ولی صدبارم اعتراف کردم تمام مدتی که باهات 

 زندگی کردم عاشقت بودم....هنوزم هستم.چرا نميخواي اینو تو کلت فرو کنی؟

 :چونم ميلرزید...صدامم همينطور

وقتی تو بدترین شرایط زندگيت چشم اميدتو ميدوزي به آدمی که بهت قول یه  -

ب داده...وقتی با تمام وجودت ميري سمتش...باهاش ازدواج زندگی خو

ميکنی...عاشقش ميشی و فکر ميکنی حقيقی ترین زندگی رو داري و خوشبخت 

ترین آدم دنيایی...ولی یهو تموم تفکراتت ميشن یه جک خنده دار و بهت پوزخند 

ميزنن...وقتی ميبينی رودست خوردي اونم از آخرین کسی که انتظارشو 

 !ی...دیگه عالقه و دوست داشتن بی معنی ميشه آقا فرزادداشت
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مردمک چشماش بين چشمام در گردش بود.تو نگاهش دیگه هيچی نبود...نه خشم نه 

عصبانيت نه عشق...هيچی! انگار حرفام حالشو خراب کرد.از پشت ميز بلند شد و به 

 :سمت پالتوش که آویزون بود رفت.سریع دنبالش راه افتادم و گفتم

 !چرا داري فرار ميکنی؟ تکليف منو با این زندگی لنگ درهوا مشخص کن -

 !فرزاد:تکليف تو مشخصه...زنم هستی و زنم ميمونی

 :پوزخند بلند و پر تمسخري زدم

شتر در خواب بيند پنبه دانه...جناب سرگرد من دیگه حتی لحظه اي نميتونم با تو  -

 !زیر یه سقف باشم

يدم و عقب رفتم...همزمان کمرم به دیوار پشت سرم همچين برگشت سمتم که ترس

 :برخورد کرد.تو فاصله ي نزدیکی ازم ایستاد و با غيظ غرید

 چيه؟ نکنه با آرین قرار مداري گذاشتی آره؟ چرا انقدر دلت ميخواد ازم جدا شی؟ -

اول گيج و مبهوت موندم.یواش یواش خشم کل وجودمو احاطه کردم.دستمو بردم باال 

 :ندم تو گوشش.یقشو گرفتم تو دستم و با گریه جيغ زدمو کوبو

عوضی تو چی فکر کردي با خودت؟ چرا عزمتو جزم کردي منو از خودت متنفر کنی  -

ها؟ هنوزم داري تهمت ميزنی...درحاليکه ميدونی من تمام مدتی که زنت بودم 

ال ميگم صادقانه دوستت داشتم.ميدونی لحظه اي به کسی غير تو فکر نکردم.ولی حا

حماقت کردم...ایکاش هيچوقت باهات ازدواج نميکردم و تا آخر عمرم منتظر آرین 

 ....ميموندم...مَ

با کاري که کرد مهر سکوت به لبام زده شد.خواستم پسش بزنم ولی دستامو گرفت و 

اجازه نداد.هنوز عصبانی بودم ولی انگار با اینکارش اون دلتنگی اي که خيلی وقت 



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

564 

 

سرکوب کرده بودم شروع کرد به سرکشی...ولی با این وجود همراهيش  بود تو خودم

 :نکردم.سرشو عقب برد و عميق نگاهم کرد.مشتی به سينش زدم و گفتم

 !برو بيرون سو استفاده گر! ازت بدم مياد...گمشو -

 :به جاي اینکه ناراحت بشه خندید و محکم بغلم کرد و گفت

 !اي جون -

ز بغلش بيرون بيام ولی اجازه نميداد.به شدت سعی داشتم دست و پا زدم و خواستم ا

 .جلوي بينيمو بگيرم تا عطرش بيشتر از این احساساتمو قلقلک نده ولی نميشد

فرزاد:هروقت فکرم ميره سمت آرین احساس خطر ميکنم...بهم حق بده...حریف 

و توام  قدریه خب! چجوري ميتونم به راحتی از این موضوع که اون تو رو دوست داره

 یه زمانی دوستش داشتی بگذرم؟

نميدونم چرا ولی آرامش عجيبی تو سلول به سلول بدنم خونه کرد.در حرکتی غير 

ارادي دستامو که کنار بدنم افتاده بود آوردم باال و دور کمرش حلقه کردم.با اینکارم 

 .منو بيشتر به خودش فشار داد

 :صداش پر از حرص شده بود

داشتيم راجب تو حرف ميزدیم...راستش قرار بر این نبود که من یه بار با آرین  -

عاشق تو بشم...ولی شدم و وقتی آرین اینو فهميد عصبی شد.اول بحث کردیم ولی 

یواش یواش دعوامون باال..آخ نميدونی نيکی اون لحظه این توان و جرأت و در خودم 

 !دیدم که بزنم بکشمش

اتی اطرافم افتاده بود و من بيخبر بودم...ولی گاهی اَبروهام باال پرید.واقعا چه اتفاق

اوقات بيخبري و غافل بودن خيلی بهتره از دونستنه...ایکاش آدما هيچوقت همه چيز 

 !و نفهمن...زندگی اونجوري خيلی شيرین تره
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ازم جدا شد و صورتمو تو دستاش گرفت.چشماش سرخ بود...از تو نگاهش فهميدم 

 .چی ميخواد

اورم کن...به هر کسی که ميپرستی قسم تا پاي جونم دوستت فرزاد:نيکی ب

 !دارم.نميخوام از دستت بدم...اینو بفهم

خواست دوباره سرشو بياره جلو که ایندفعه نذاشتم.با وجود ميلی که خودمم بهش 

 .داشتم ولی نميتونستم همچين اجازه اي بدم.دلخور نگاهم کرد

 ....ازم توقع نداشته باش انقدر زودفرزاد لطفا انقدر با عجله پيش نرو... -

فرزاد:انقدر زود چی لعنتی؟ تو زنمی...چندماه صبر کردم برات.با وجود اینکه داشتم 

ازشدت دلتنگی دیوونه ميشدم ولی نخواستم نزدیکت بشم و به همين سر زدناي 

کوتاه قناعت کردم...اما بيشتر از این طاقت دوري ندارم.فکر نکن اینکه ميخوامت 

 ...از روي نيازه فقط

 :نذاشتم دیگه ادامه بده

فرزاد خواهش ميکنم...بس کن دیگه...من بازم فرصت ميخوام.تا همين چندساعت  -

پيش تصميمو گرفته بودم و ميخواستم طالق بگيرم...چجوري انتظار داري با دوتا 

 حرکت عاشقونه وا بدم؟

ولی بر خالفه انتظارم کالفه دستی به صورتش کشيد و هيچی نگفت.توقع داشتم بره 

اومد و نشست روبروم.همون لحظه گوشيش زنگ خورد.نگاهی به صفحش انداخت و با 

 .اخم ریجکت کرد.طرف ول کن نبود

 !جواب بده -

 !فرزاد:خيلی مهم نيست
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چهره ي درهم رفتش کنجکاوم کرد که بدونم شخص پشت خط کيه.گوشيشو که 

 :خاموش کرد پرسيدم

 کی بود؟ -

 :م بيرون فرستاد و گفتبازدمشو محک

آدم مهمی نيست ولی شاید الزم باشه بدونی...فعال نميخوام چيزي راجبش بگم.بذار  -

 !واسه بعد

 !نوچ االن ميخوام بدونم.بگو -

 :با تردید نگاهم کرد

 !اوضاع ما همينجوریشم قاراشميشه...این موضوع بدترش ميکنه بيخيال -

 :با اخم گفتم

ی االن بگو که اگه یه روزي روزگاري رابطمون درست شد اتفاقا هرچيز بدي هست -

 !...دوباره عذابم ندي

 :با خنده ادامه دادم

 !دلم نميخواد ميزان خوشبختی زندگيمون عين یه موج هی باال و پایين بره

 :لبشو با زبون تر کرد.صداش خيلی آروم بود

یه دختري  من خيلی سال پيش...شاید موقعی که بيست و یکی دوسالم بود با -

 !دوست بودم

خب اینکه عادیه...همه ي پسرا همينن! تو گذشته ي همشون رد پایی از شخص 

 .دیگري هم یافت ميشه
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فرزاد:اسمش ماندانا بود.بهش احساسی نداشتم و فقط محض سرگرمی و تفریح باهاش 

بودم ولی اون هميشه ميگفت دوسم داره و منو واسه ازدواج ميخواد.اما خب من 

ول هدفمو بهش گفتم.بازم گفت واسش مهم نيست و دلمو نرم ميکنه.یه مدتی همون ا

با هم بودیم کم کم داشتم بهش عادت ميکردم.همش خودشو دختر پاک و خوبی 

نشون ميداد.منم که خب بچه بودم گفتم شاید بشه روش حساب کرد.سعی کردم از 

عوض ميشد با یه دید دیگه اي نگاهش کنم...اما همين که نظرم داشت راجبش 

پسرخالش خيلی غيرمنتظره نامزد کرد و از ایران رفت.نگو تموم مدتی که با من بوده 

 !داشته با پسرخالش قول و قرار ازدواج ميذاشته

 .تعجب کرده بودم...اما خب ناراحت نبودم.چون فهميدم داره صادقانه حرف ميزنه

شته و ميگه پشيمونه و فرزاد:نيکی باور کن هيچی بين منو و اون نبوده.االن برگ

 !چميدونم بهش فرصت جبران بدم

 !ميدونم...اصال چيز مهمی نيست -

 :نفس راحتی کشيد و با لبخند گفت

 !چقدر راحت -

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 !گذشته ها گذشته دیگه...بيخيالش -

 فرزاد:خب پس همه چيز و فراموش کن.مگه خودت نميگی گذشته ها گذشته؟

 :دم با حرص خيره نگاهش کردماخمی کر

این موضوع کامال متفاوته...این چيزي که تو ميگی نگذشته...هنوزم هست.تازه شاید  -

 !یه آثاري تو آینده هم داشته باشه
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 :خسته سرشو به پشتی مبل تکيه داد و ناليد

 !من که از سر و کله زدن با تو خسته شدم.شب ميخوام همينجا بخوابم -

 :نم و که با مظلومانه ترین لحن ممکن گفتخواستم اعتراض ک

 !لطفا -

هيچی نگفتم و به چشماش که التماس توش موج ميزد نگاهی انداختم.دیگه دلم 

نيومد از خونه بندازمش بيرون.اون تو اتاق بغلی خوابيد و منم تو اتاق خودم تا صبح 

اده اي که از چشم رو هم نذاشتم و به همه چی فکر کردم.به خودم به زندگيم به خانو

 !هم پاشيده بود و معلوم نبود درست ميشه یا نه

دیگه از گله خسته شدم خدا....پس هيچی نميگم...نه اعتراض ميکنم و نه گریه و  -

زاري.خودت یه جوري همه رو از این باتالق بکش بيرون.مامانمم بهم برگردون.اون بی 

 !گناه ترین آدم این داستانه

*** 

واسه مالقات و من بی تاب دیدن مادرم هيچی نگفتم.چون  این هفته مهران رفت

 !ميدونستم مهرانم اندازه من حق داره

 .گوشيم داشت زنگ ميخورد.شماره رو نشناختم.تماسو برقرار کردم

 الو؟ -

 :صداي داغون آرین متعجبم کرد

 نيکی؟ -

 :وحشت زده پرسيدم

 چی شده؟ -
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 کسی چيزي نگو.باشه؟آرین:نيکی بيا به این آدرسی که اس ميکنم.به 

 :تند سر تکون دادمو گفتم

 !باشه حتما -

صداش شبيه صداي آدمایی بود که ميخواستن بميرن...یعنی ميخواد خودکشی کنه؟ 

 چرت نگو لطفا باز زد به سرت.آرین اخه؟

با رسيدن اس ام اسش تند لبسامو تنم کردمو رفتم سمت آدرسی که فرستاده 

ارک کردمو به پالکش چشم دوختم.درست بود.زنگ بود.جلوي یه آپارتمان ساده پ

واحد سه رو زدم.طولی نکشيد که در باز شد.آسانسور نداشت...از پله ها باال رفتم و 

جلوي در خونه ایستادم.تا خواستم زنگو بزنم در باز شد و آرین با سر و وضعی آشفته 

بزنم بغلم جلوي چشمم ظاهر شد.با تعجب رفتم تو خونه و همين که خواستم حرف 

کرد.آغوشش بوي بی پناهی ميداد...قشنگ اینو حس کردم که هيچ قصدي نداره و 

شبيه آدمایيه که به کسی احتياج دارن تا آرومشون کنه! پس هيچ اعتراضی نکردم و 

 :آروم پرسيدم

 چی شده؟ -

از من جدا شد و رفت تو هال.نشست رو مبل و سرشو گرفت تو دستاش.مثل اینکه 

بود.دور آبی چشماشو سرخی گرفته بود.بازدممو محکم فرستادم بيرون اوضاع وخيم 

 .و روبرش نشستم

 !نميخواي چيزي بگی؟ کم کم دارم نگران ميشم -

چشماش اشکی بود.زیاد ندیده بودم آرین گریه کنه بخاطر همين قلبم ریخت.نکنه 

 خبر بدي داره؟

 افتاده؟ ها؟ آرین تو روخدا حرف بزن...واسه چی گریه ميکنی؟ اتفاقی -
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 :انگشتاشو کشيد رو چشماشو دستشو گذاشت رو گلوش.با بغض گفت

 !نيکی دارم دیوونه ميشم...من دیگه تحمل ندارم -

 :ضربان قلبم هرلحظه داشت تندتر ميشد.روکش مبل و چنگ زدم و زمزمه کردم

 حرف ميزنی یا نه؟ -

رد.خيره شد تو غم چشماش انقدر سنگين بود که حس بدي تو بدنم جریان پيدا ک

چشمام و لب باز کرد...لب باز کرد و دنيا سرم آوار شد.نميدونم چه حسی 

 داشتم...گيج بودم؟ متعجب بودم؟ ناراحت بودم؟ داشتم ميمردم؟ چم بود؟

خدایا اگه مردم پس چجوري دارم نفس ميکشم؟! اگه زندم پس چرا هيچی حس 

 !نميکنم؟

*** 

پخش شد.خبر تصادف وحشتناکش  خبر فوت مسعود صولت به سرعت همه جا

 !پوزخند آورد رو لبم

زنعمو ثریا و دختراش زار ميزدن.بی هيچ حسی نگاهشون کردم.انقدر مراسم تشييع 

جنازه شلوغ بود که داشتم سردرد ميگرفتم.نگاهم افتاد رو آرین.رنگش سفيد سفيد 

ود.فرزاد عميقا بود.مثل ميت...! گریه نميکرد فقط با نگاهی مبهوت به تابوت زل زده ب

تو فکر بود و من نميدونستم ذهنش مشغول چيه.نخواستمم بدونم! اصال دلم ميخواد 

 !هيچی نفهمم...کر باشم...کور باشم و الل

 خدایا حاضرم قسم بخورم حتی خودتم بنده هاتو نميشناسی...چی خلق کردي خدا؟

ی داشت مغزمو جنازه رو گذاشتن تو قبر...صداي زنا بلندتر شد.یه صداي وحشتناک

 !...منفجر ميکرد.یه صدایی مثل صداي سوت قطار

 !پلکام سنگين بود...خوابم ميومد...چقدر خستم



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

571 

 

چشماي خاليمو روي تک تک افراد حاضر چرخوندم.بعضيا گریه ميکردن...بعضيا متأثر 

 .به شهره و شيوا که کم کم داشتن غش ميکردن نگاه ميکردن

و این قبر خوابيده عمو مسعود من یعنی چندنفر ميدونستن اونی که ت

  !!!نيســــــــــــت؟؟

 :صداي آرین باز تو سرم پيچيد

نيکی بابام...بابام مسبب همه ي این بدبختياست! بابام همونيه که داره وطن فروشی  "

ميکنه نيکی! دارم خفه ميشم...حالم داره از خودم بهم ميخوره که پسر اون آدمم! از 

ت دارم! گم و گور شده...نيست! دنبالش گشتم نبود.پس فردا خودم بدم مياد...نفر

 "!تشييع جنازشه ميفهمی؟ ميخوان به جاي اون یکی دیگه رو بکنن تو قبر

خيره شدم تو صورت رنگ گچ شدش.مثل روح شده بود و همچنان به قبري نگاه 

 !ميکرد که داشت از خاک پر ميشد

ض کرده بود بابام بود ميدونی نيکی اون کسی که جواب آزمایش دي ان ایو عو"

 "چرا؟

 !صداي خنده ي عصبی و جنون آميزش که باز تو گوشم پيچيد سردردمو بيشتر کرد

چون به زن داداشش چشم داشته...چون تو شبيه مامانت بودي...چون ميخواست با "

متنفر کردن هرچه بيشتر بابات از مامانت اونو به دست بياره ولی نتونست! چون 

عمومهران دوباره بره سمت زن سابقش که عشقش یه وقت از دستش نميخواست 

 "!بره

حرکت محتویات معدمو به سمت دهنم حس کردم.همه جا داشت ميچرخيد.یه لحظه 

 !تو پاهام خالی شد ولی لحظه آخر فرزاد زیر بازومو گرفت و از سقوطم جلوگيري کرد

*** 
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م.براي بار هزارم عق زدم ليوان آب قند و پس زدم و به سمت دستشویی هجوم برد

 .ولی معدم خالی خالی بود

بی حال از دستشویی خارج شدم و دوباره خودمو رو تخت پرت کردم.فرزاد با ناراحتی 

 .نگاهم کرد

 !فرزاد:رنگت زرد شده نيکی.پاشو بریم دکتر

چشمامو بستم و جوابشو ندادم.وقتی دوباره صدام زد بی حال پلکامو باز کردم و آروم 

 :مناليد

 !فرزاد ميري بيرون؟ ميخوام بخوابم -

عميق و سنگين خيره شد تو چشمام.لباشو بهم فشرد و به هيچ حرفی از اتاق خارج 

شد.روتختيو گرفتم تو مشتم و به سقف زل زدم.به هيچی فکر نميکردم.ذهنم خالی 

 .بود از هرچيزي

زخند ميزد...با عمو مسعود و دیدم جلوم.به وضوح! داشت ميخندید...نه نميخندید پو

 !تمسخر

 بزاق دهنمو که طعم زهرمار ميداد قورت دادم.یعنی دارم دیوونه ميشم؟

*** 

به املت بی رنگ رو روي جلوم خيره شدم.نگاهمو باال کشيدم تا اینکه با فرزاد چشم 

 :تو چشم شدم.صداشو صاف کرد و گفت

 !شرمندم دیگه بيشتر از این از دستم برنيومد -

بی رمقی زدم و به زور یه لقمه قورت دادم.همزمان داشتم به این فکر لبخند کمرنگ و 

ميکردم که فرزاد و مطلع کنم یا نه! وقتی یاد حرف آرین ميفتادم که ميگفت 
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هيچکس نباید بفهمه منصرف ميشدم.ميگفت شاید جونشون تو خطر بيفته.موقعيم 

 :که پرسيدم چرا به من گفتی گفت

.دلم ميخواست به یکی بگم.اولين کسی که به ذهنم دیگه داشتم خفه ميشدم نيکی"

رسيد تو بودي.هيچکی نميفهمه بهت گفتم نگران نباش...فقط به شرطی حرفی به 

 "!کسی حتی فرزاد نزنی.ممکنه بهش آسيبی برسه

 "پس االن کجاست؟ چيکارش کردن؟"

آرین:چون آدم سرشناسی بود لو رفتن قضيه شاید باعث ایجاد اغتشاش "

طر همين ترتيب یه مرگ صوري رو دادن.خدا رو شکر توسط کشور ميشد.بخا

 "خودمون دستگير شده

چقد حالش بد بود! بهش حق ميدادم.من هنوز تو شوک بودم.اونقدري که حال خودمو 

نميفهميدم واي به حال اون...ولی خيلی نگرانش بودم.ميترسيدم بالیی سرش بياد.اون 

مخصوصا اینکه عمو مسعودم معلوم نبود چيزیو فهميده بود که نباید ميفهميد.

کجاست...تو کشور خودمونه یا نه؟ چه بالیی سرش اومده؟ شاید بعد از اینکه 

 !.....اطالعاتشو از زیرزبونش کشيدن بی سر و صدا بکشنش و

چجوري دلش اومده بود اینکارا رو بکنه؟ چجوري دلش اومده بود این همه آدمو 

شو بفروشه؟ به چه قيمتی؟ چجوري حاضر شده بدبخت کنه؟ مملکتشو...هم وطنا

 قالده بندازه گردنشو بشه سگ آدمایی که نباید؟

 "چجوري این همه سال نفهميدن رئيس باباته؟"

آرین:هه کارشونو بلدن نترس.رئيس فقط یه نفر نيست.هرچندوقت یکبار شخص "

ربلد نباشه دیگه اي جایگزین ميشه و رد پاي آدم قبليو کامل پاک ميکنه.اگه طرف کا

 "!کشته ميشه...اگرم بلد باشه که مدت بيشتري فرمانروایی ميکنه
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 !چشمامو بستم و بهم فشار دادم.دست گرم فرزاد و رو دستاي یخ زدم حس کردم

فرزاد:نيکی چرا اینجوري شدي؟ فقط بخاطر مرگ عموته که به این حال افتادي؟ 

 داشتين؟درحاليکه ميدونم رابطه ي چندان خوبيم با همدیگه ن

تو عمق چشمام ترس موج ميزد.از اینکه فرزادم بفهمه و اتفاقی واسش بيفته.نه نباید 

 !ميذاشتم شک کنه...نباید اجازه ميدادم بفهمه

من شوکه شدم...خب به هرحال عموم بود فرزاد.درسته شاید با من رابطه ي صميمی  -

 !و درستی نداشت ولی خب مرگش یه کم برام غيرقابل باوره

 !ي تکون داد و دیگه چيزي نگفتسر

 :تو دلم ناليدم

 !خدایا بالیی سر کسی نياد...خواهش ميکنم خودت همه رو حفظ کن -

** 

به مهران که تازه از مالقات برگشته بود نگاهی انداختم.حالش چندان خوب به نظر 

 .نميرسيد

 :آهسته پرسيدم

 چطور بود؟ -

 :نگاه خيره و متفکرشو دوخت به زمين و گفت

 !مثل هميشه سعی کرد خودشو اميدوار و خوشحال نشون بده -

 .لب هامو بهم فشردم و سرمو پایين انداختم

 .مهران:واست وکيل گرفتم
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 :سرمو بلند کردم و گيج گفتم

 وکيل؟ -

 !مهران:واسه طالق

 :دستی به پيشونيم کشيدم

 !اون قضيه فعال منتفيه -

 :اخماشو کشيد تو هم

 چرا؟ -

چرا...منگ بودم.احساس ميکردم بين زمين و هوا معلقم.اصال  خودمم نميدونستم

حتی واسه چند لحظه ميرفتم تو شوک که من کيم؟ واسه چی دارم زندگی ميکنم؟ یه 

نگاه به اتفاقات اطرافم ميکردم و با خودم ميگفتم آخرش که چی؟ این ميزنه اونو 

قدرته! خب ميخوان به ميکنه تا پول دربياره...اون یکی دنبال  نامرديميکشه...اون 

 چی برسن؟

کالفه بودم...اون احساس بدي که خيلی وقت پيش تو دلم خيمه زده بود هرلحظه 

داشت شدت ميگرفت.این تيرگی و سياه بختی هيچوقت از زندگی من پاک 

 !نميشد.مثل اینکه من زاده شدم که تا اَبد بدبختی بکشم

 مهران:نيکی؟

 :پلک زدم...اشکام ریخت

 !ميکنم دارم دیوونه ميشم من احساس -

 !هيچی نگفت و فقط مات نگاهم کرد

 واسه چی دارم نفس ميکشم؟ ها؟ -



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

576 

 

 :مبهوت گفت

 نيکی حالت خوبه؟ -

 !نه -

 :نشست کنارمو منو کشيد تو بغلش

 چت شده باباجون؟ -

 :پيرهنشو چنگ زدم و با بغض ناليدم

را خدا به در مورد خانوادم من چرا به دنيا اومدم؟ چرا بين شماها به دنيا اومدم؟ چ -

 بهم حق انتخاب نداد؟ من دلم یه زندگی معمولی ميخواد! خواسته ي زیادیه؟

 !جواب نداد.توقعم نداشتم که جواب بده! انگار اونم مثل من تو شوک بود

چشمم خورد به آیينه قدي روبروم که تصویرمو تو خودش جا داده بود.اون حس بد 

 !ومددوباره ته دلم به جوشش درا

 !یه صداي ميگفت که این بدبختيا فقط با یه اتفاق شوم تموم ميشه

*** 

دلم شور آرینو ميزد.براي بار هزارم باهاش تماس گرفتم ولی جواب نداد.اَبراي سياه رو 

 !شهر سایه انداخته بودن.ترس باز از تو قلبم خودشو باال کشيد و چسبيد بيخ گلوم

تو جام تکون شدیدي خوردم.به شماره زل  با لرزیدن گوشی تو دستم بی اختيار

 !زدم.چقدر عجيب بود

 بله؟ -

 :با شنيدن صداي مامان مضطرب مامان حس از تنم پر زد
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 الو نيکی؟ -

 چی شده؟ -

مامان:نيکی گوش کن ببين چی ميگم...زنگ بزن به آرین بهش بگو سوار ماشينش به 

 !ر باهاشهيچ وجه نشه.تو ماشينش بمب کار گذاشتن.سریع تماس بگي

 :ناخودآگاه نشستم کف سالن و زمزمه کردم

 بمب؟ -

 !مامان:نيکی وقتو تلف نکن جونش تو خطره

 :ناخونامو تو گوشت پام فرو کردم

 !جواب نميده...همين االن صدبار بهش زنگ زدم -

 ......مامان:خيلی خب گوش کن...سریع خودتو برسون به چهارراه

 چرا اونجا؟ -

 :لرزیدصداش کالفه بود و مي

نميدونم فقط ميدونم آرین چيزیو فهميده که نباید ميفهميده! برو بهش بگو تا دیر  -

 !نشده از ماشينش پياده شه

سریع تماسو قطع کردم و هجوم بردم سمت اتاقم.انقدر هول شده بودم که اصال به 

 ذهنم نرسيد بپرسم این اطالعاتو از کجا مياره؟ اصال مگه مکالماتش کنترل نميشه؟

هرچيزي که دم دستم رسيد تن کردم و رفتم سمت پارکينگ.سریع سوار شدم و با 

 :سرعت باالیی راه افتادم.تو دلم خدا رو صدا زدم
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خدایا ازت خواهش ميکنم خدایا طوریش نشه.تحمل یه اتفاق دیگه رو ندارم.نکن  -

 !اینکارو

 !ولی یه حس مزاحمی ميگفت التماسات بی فایدست

عتمو بيشتر کردم.نزدیک شده بودم ولی ترافيکی که به صورت زدم زیر گریه و سر

غير عادي شدید بود جلومو گرفت.به ساعتم نگاه کردم.زمان داشت از دست 

ميرفت.سيل عظيم ماشين هاي جلوممم قصد نداشتن حرکتی کنن.از آیينه نگاهی به 

 عقب انداختم.راه کامال بسته شده بود.چرا؟

ن پياده شدم.شروع کردم به دویيدن و همزمان اشک دیگه طاقت نيوردم و از ماشي

ميریختم.گوشيم تو جيبم بود که شروع کرد به زنگ خوردن.با عجله درش آوردم و با 

 :دیدن شماره ي آرین جواب دادم

الو آرین کجایی؟ آرین از ماشينت پياده شو ميخوان بکشنت.تو ماشينت بمب  -

 !گذاشتن...خواهش ميکنم سریع پياده شو

 :صداي آرومش غم حس ميشدته 

صبر کن نيکی بذار حرف بزنم.نميتونم پياده شم.ماشينو دستکاري کردن کمربندم  -

باز نميشه.دیگه واسه فرار دیر شده نيکی وقت ندارم.بذار حاال که دیگه آخر خطم یه 

 !چيزیو بهت بگم

 :همچنان داشتم ميدویيدم.زار زدم

وري بازش کن ببرش...نميدونم یه کاري آرین خواهش ميکنم یه کاري بکن...یه ج -

 !کن آرین پياده شو

 :توجهی به التماسام نکرد.صداش بغض داشت ولی بازم مقتدر بود
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نيکی تا االن بهت نگفتم ولی االن ميخوام اعتراف کنم...هيچ وقت هيچکسو به  -

 !اندازه تو دوست نداشتم نيکی...هيچوقت

 :ميون هق هق هام اسمشو صدا زدم

 ....آرین -

رسيده بودم به چهارراه و دنبال ماشين آرین ميگشتم که با شنيدن صداي انفجار 

مهيبی سرجام خشک شدم.نفسم تو سينه حبس شد.به آزراي مشکی رنگی که 

 !داشت ميون شعله هاي آتيش ميسوخت خيره شدم...بدون پلک زدن

اه صداهاي اطرافم داشت زیاد ميشد.مردم با حيرت داشتن به این صحنه نگ

 :ميکردن.جمعيتی دور ماشينو گرفته بود.یکی داد ميزد

 !زنگ بزنين آتش نشانی -

هرچقدر سعی ميکردم نفس بکشم هيچ اکسيژنی وارد ریه هام نميشد.چشم از اون 

ماشينی که حاال دیگه مطمئن بودم چيزي از سرنشينش باقی نمونده 

ی تکون نميگرفتم.خواستم پاهامو تکون بدمو به سمت ماشينش برم ول

 نميخوردن.فلج شده بودم؟

سرمو رو به آسمونی که سياه شده بود بلند کردم.آسمون داشت ميومد پایين یا من 

داشتم ميرفتم باال؟ تلو تلو خوردم.چشمام تار ميدید.دستی روي بازوم نشست و بعد 

 :صداي زنونه اي به گوشم خورد که ميگفت

 خانوم حالتون خوبه؟ -

 !ین مُرد؟زانوهام کمی تا شد.آر

 نشستم رو زمين.سرم گيج رفت...چشمام نيمه باز بود.آرین مُرده؟



                 
 

 

 77پگاه  |دختري از جنس شيشه رمان 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

580 

 

دیگه نتونستم...به پهلو افتادم زمين و آخرین تصویري که مغزم دریافت کرد ماشين 

 !پليس و آمبوالنس بود

** 

 

 

 دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پيش تو ميرم

 جدایی سهم

 دستامه ، که دستاتو نميگيرم

 بارون تنهایی ، دارم ميرم خداحافظ تو این

 شده این

 قصه تقدیرم ، چه دلگيرم خداحافظ

 دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پيش تو

 ميرم

 جدایی سهم دستامه ، که دستاتو نميگيرم

 تو این بارون تنهایی ، دارم ميرم

 خداحافظ

 شده این قصه تقدیرم ، چه دلگيرم خداحافظ

 دیگه دیره دارم ميرم ، چه

 قدر این لحظه هاسخته
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 جدایی از تو کابوسه ، شبيه مرگ بی وقته

 دارم تو ساحل

 چشمات ، دیگه آهسته گم ميشم

 برام جایی تو دنيا نيست ، تو اوج قصه گم ميشم

 دیگه دیره دارم ميرم ، برام جایی تو دنيا نيست

 به غير از اشک تنهایی ، تو چشمم چيزي پيدا نيست

 شبيه مرگ تقدیرمباید باور کنم بی تو ، 

 سکوت من پر از بغض ، دیگه دیره دارم ميرم

 خداحافظ

صداي جيغ هاي پی در پی یلدا تو صداي بلند آهنگ گم شده بود.عکس آرین و به 

سينش چسبوند و ضجه زد.دستاشو برد سمت صورتشو با ناخناش پوست صورتش و 

 :خراش داد.با گریه مچ دستاشو گرفتم و صداش زدم

 !اهش ميکنمیلدا...خو -

نفساش یکی در ميون باال ميومد.نوشين با آمپولی که تو دستش داشت به سمت یلدا 

 :رفت.منو آرشام محکم دستاشو چسبيدیم.با هق هق فریاد کشيد

 !ولم کنـيـــــــــــن...ميخوام برم پيش آرین...ميخوام بميرم...ولم کنين -

لدا چشماش افتاد رو هم و نوشين آرام بخشو بهش تزریق کرد.طولی نکشيد که ی

 !خوابيد
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بينيمو باال کشيدمو اشکامو پاک کردم.عکس آرین و از بغلش برداشتم و زل زدم به 

 !چشماي آبی رنگش که االن دیگه واسه ي هميشه بسته شده بود

*** 

فرزاد:تا اینجا که خوب پيش رفتيم قربان.شاهين دهن باز کرد.خيلی از مهره هاي 

 !دیم و حتی چندنفرشون دستگير شدنمهمشونو شناسایی کر

 :سرهنگ با چشمانی که از شدت رضایت و خوشحالی برق ميزد سر تکان داد و گفت

 ...عاليه...ترفيع ميگيري...راستی بابت -

 :شانه هاي فرزاد را فشرد و ادامه داد

 !مرگ دوستت تسليت ميگم -

بغض ميلرزید  حس کرد کسی به قلبش چنگ ميزند.با صداي گرفته اي که در اثر

 :گفت

 !ممنون سرهنگ -

از سرهنگ دور شد و داخل ماشينش نشست.به فرمان ماشينش که داشت زیر 

مشتانش له ميشد نگاه کرد.الیه اي از اشک دیدش را تار کرد.قطره اي از گوشه ي 

چشمش سر خورد.تالش کرد بغضش را فرو دهد اما نميشد.تصویر آرین و تمام 

 .ده بود از جلوي چشمانش کنار نميرفتلحظاتی که با او گذران

 :دستش را روي سينه ي دردناکش گذاشت و زمزمه کرد

 !حيف بودي واسه زیر خاک رفتن رفيق...خيلی حيف بودي -

*** 

 !خيلی حالش بده فرزاد...امروز ميخواست خودشو بکشه! نگرانشم -
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تنها صدایی با غم نگاهم کرد و آهی کشيد.چند لحظه جفتمون سکوت کرده بودیم و 

که شنيده ميشد صداي فين فين کردن من بود.تصویر ماشين سوختش و اون جمله 

 اي که لحظه ي آخر بهم گفته بود رهام نميکرد.آرین خيلی جوون بود...آخه چرا اون؟

 :فرزاد دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت

 چيه؟ ميخواي چند روز بریم مشهد؟ یلدا رو هم با خودمون ببریم.هان؟ نظرت -

مشهد؟ آخرین باري که رفتم کی بود؟ تصور حرم امام رضا و آرامشی که داشت دلمو 

 !لرزوند.چه پيشنهاد خوبی

با چشماي سرخ و اشکيم نگاهش کردم و پلکامو به نشونه ي مثبت رو هم 

 .گذاشتم.لبخند تلخی به روم پاشيد

 :لب خشک شدمو تر کردمو آروم گفتم

ال دیوونه شده.هروقت ميبينمش دلم آتيش ولی اگه یلدا نياد چی؟ اص -

ميگيره.درسته خيلی بهم بد کرد ولی خب به هرحال یه جورایی خواهرمه.به حرمت 

اون خاطرات خوبی هم که با هم داشتيم نباید پشتشو خالی کنم.از اون گذشته 

 !خودشم خيلی پشيمون بود

 :سرشو تکون داد

 !به این سفر نياز داشته باشه ميدونم...یه جوري راضيش ميکنيم.شاید اونم -

 !چرا آرین و اونجوري کشتن؟ ميتونستن بی سر و صدا اینکار و بکنن -

 :سرشو انداخت پایين و زیر لبی گفت

نميدونم...فقط ميدونم ميخواستن با اینکار قدرتشونو به رخ بکشن و ترس بندازن  -

 !تو دل ما
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 :نگاهمو ازش دزدیم و گفتم

 نسته؟یعنی آرین چيزي ميدو -

 :شونشو انداخت باال و با صداي ضعيفی گفت

 !شاید -

یادم افتاد به آخرین مالقاتم با مامان.وقتی ازش پرسيدم اون اطالعاتو از کجا ميدونه 

 :با لبخند گفت

 "باالخره بعد از این همه سال تونستم یه جاهایی یه نفوذي داشته باشم"

*** 

 یلدا؟ عزیزم یه لحظه به من گوش ميدي؟ -

رشو چرخوند و با چشماي سرخ و خالی از حسش خيره شد تو چشمام.صورتش س

 .سرد و یخی بود...اونقدر که یه لحظه تنم لرزید

 :نفسمو بریده بریده بيرون دادم و گفتم

من و فرزاد ميخوایم چند روزي بریم مشهد...با ما مياي؟ اونجا آرومت ميکنه.خالی  -

 !ميشی

اهم کرد.آب دهنمو قورت دادم و دست سردشو تو هيچی نگفت و همونجوري خيره نگ

 :دستم گرفتم

 چرا حرف نميزنی؟ -

 .ناگهانی دستاشو باز کرد و خودشو تو بغلم جا داد.لبام از شدت بغض لرزید

 مياي؟ -
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 :به کمرم چنگ زد و با صداي خشداري گفت

 !ميام -

رتش لبخندي زدم و از خودم جداش کردم.نگاهمو رو تک تک اعضاي بی نقص صو

 :چرخوندم و زمزمه کردم

 !پس بيا چمدونتو ببندیم آبجی -

چندوقت بود آبجی صداش نکرده بودم؟ خودشم انگار فهميد که زل زد تو چشمام و 

 :تکرار کرد

 !آبجی -

بعد از اینکه لباساشو تو چمدون جا دادم خواستم زیپشم ببندم که دستشو گذاشت 

داشت و گذاشت داخل رو دستم.سوالی نگاهش کردم.عکس آرین و بر

 .چمدون.چشمامو بستم و چندتا نفس عميق کشيدم

 :گوشيمو برداشتم و با فرزاد تماس گرفتم

 الو فرزاد؟ -

 فرزاد:جانم؟ راضيش کردي؟

 :رو صندلی حياط خونه ي عمه نشستم و گفتم

 !اصال نيازي به راضی کردن نداشت.بدون مخالفت گفت بریم -

 !بياد اونجا براش خيلی خوبه فرزاد:خب چه بهتر...مطمئن باش

 اوهوم ميدونم.بليط واسه کيه؟ -

 .صبح 10فرزاد:فردا ساعت 
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 !خيلی خب...پس منم برم آماده شم...ممنون -

 :لبخندشو از پشت گوشی حس کردم

 !وظيفست خانوم -

*** 

به کبوتراي حرم چشم دوختم و لبخند زدم.روز آخر بود...به چهارروز گذشته فکر 

م عميق تر شد! انقدر این چهار روز خوب و بی نظير بود که مطمئنم کردم و لبخند

هيچوقت از ذهنم پاک نميشه.سه تامون آروم بودیم...من و فرزاد و یلدا! حال و هواي 

 !سه تامون با هميشه فرق داشت! اصال گفتنی نبود...قابل وصف نبود

یه نقطه.چشماش آماده ي فرزاد داخل حرم بود.یلدا بغلم ایستاده بود و زل زده بود به 

 :بارش بود.با صداي مرتعشی اسممو به زبون آورد

 نيکی؟ -

 جانم؟ -

 :چشم دوخت به آسمونی که داشت مشکی ميشد و نفسشو بيرون فرستاد

 االن دیگه ميدونه که چقدر دوستش داشتم؟ -

با نگاهم قطره اشک شفافيو که توش هزاران درد بود و از گوشه ي چشمش افتاد 

 !کردم دنبال

 !ميدونه -

 :هق زد

 ميدونه حاضر بودم بميرم ولی نبينم یه خار تو پاش رفته؟ -
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به دستش چنگ زدم...نگاهم همچنان رو قطره هاي اشکی بود که با هم مسابقه ي دو 

 :گذاشته بودن

 !ميدونه -

 :دستشو رو صورت خيسش کشيد و گفت

وري نکن.حيفه اون باشه...تو نيکی...قدر بودن فرزاد و بدون...تا وقتی هست ازش د -

باشی...عشق باشه ولی نخواي سمتش بري و روزاي قشنگی و که ميتونين از این به 

 !...بعد با هم بسازین و از دست بدین! سخت نگير و زندگی کن

کفشاشو درآورد و رفت داخل حرم.همزمان فرزاد اومد سمتم.چشماش رو چشماي 

 :گرفتاشکيم ثابت موند.دستمو تو دست گرمش 

 خوبی؟ -

 :خندم با اشکام قاطی شد

 !خيلی -

 !نگران نشد...فهميد این حالم بخاطر ناراحتی نيست

 :با شستش پشت دستمو نوازش کرد و گفت

 نيکی؟ -

 بله؟ -

 .مکث کرد...مردد بود

 !بگو فرزاد -

 :سرشو انداخت پایين و آهسته گفت
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وجود اینکه ميدونم داغون دیگه نميخوام اجبار باالي سرت باشه.اگه خواستی با  -

 !ميشم ولی بخاطر خودت طالقت ميدم.اگرم نه که رو تخم چشمام جا داري

 !...چشمامو ازش نگرفتم.قلبم تند ميزد

 فرزاد:جوابمو االن ازت ميخوام نيکی...باهام ميمونی؟

حرفاي یلدا تو سرم زنگ زد.قلبم محکم تر کوبيد.چقدر حس عجيبی 

م هم هاي هاي گریه کنم! خدایا یه نشونه ازت داشتم...ميخواستم هم بخند

 !ميخوام...یه چيزي که بهم ثابت کنه توام راضی هستی

 :همزمان دوتا دختر از کنارمون رد شدن.یکيشون به اون یکی گفت

 ....عزیز من به حرف قلبت گوش کن -

هم بقيه صبحتاشونو نفهميدم.این نشونه بود یعنی؟ نميدونم! فرزاد همچنان منتظر نگا

 !ميکرد.چشمامو بستم و به اعماق دلم رجوع کردم.ميگفت قبول کن

 .چشمامو که باز کردم صداي اذان تو صحن پيچيد

 :لبخندم از ته دل و واقعی بود

 !ميمونم -

 :لبخند اونم همينطور

 !دوستت دارم...صادقانه -

و جمع یلدا اومد کنارمون...نماز و خوندیم و تصميم گرفتيم بریم هتل تا وسایلمون

 .کنيم.سه ساعت دیگه پرواز داشتيم

داشتيم از حرم خارج ميشدیم.لحظه ي آخر برگشتم و به گنبد طالیی رنگ چشم 

 !دوختم.همه ي وجودم لبریز بود از همون حس قشنگ و عجيب
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 !دوستت دارم خدا -

 !!!سرمو بلند کردم رو به آسمون...دوتا چشم آبی داشتن بهم لبخند ميزدن

 

 پایان

 پيشنهاد می شود

 غزل نارویی |رمان هوایی هوایت زمينی 
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