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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 1687: رمان کد

 ..~atena: ..~ناظر

 بانو نسترن: ویراستار

 پاییز ی فاجعه:  رمان نام

 فرهادی شمیم: نویسنده نام

 درام /عاشقانه /طنز /اجتماعی: ژانر

 

 

 

 دانلود رمان ساز دلم ناکوکه

 

 دانلود رمان شب های مهتاب

 

 دانلود رمان مزاحم مرموز
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www.1roman.ir
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 : خالصه

 از مسایلی دلیل به که دختری الینه، اسم به دختر یک با روزگار، مختلف هایبازی

. خدمتکار عنوان به خونه یه تو شهمی کردن کار به مجبور و شهمی ترد اشخانواده

 ولی سخته اسم، این کشیدن یدک به بوده، نعمت و ناز تو همیشه که دختری برای

 ...کنهمی عوض و چیز همه براش روزگار، دوار هایدوره

 

 :مقدمه

 داشت، خواهم دوست را تو

 را خود که آنچنان

 اگر حتی

 بخوانی دیوانه را عشاق تمام

 سرانجامبی ایقصه ، را عشق و

 داشت خواهم دوست را تو من

 خودم از بیشتر حتی

 یواشکی شده، اگر حتی

 اما باشد، خودمان بین

 داشت خواهم دوست یواشکی را تو من

*** 
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 «اول فصل»

 

 من حق خدایا شن،می سرازیر همینجوری اشکام کرده، یخ امقهوه نشستم، کافه توی

 تونممی کی تا کنم؟ چیکار من حاال شبونم؟ خوندنای دعا بود این بود؟ این زندگی از

 پاک و اشکام و کشممی عمیق نفسی! بدم ادامه تونمنمی اینجوری بمونم؟ هلما خونه

 .کنممی

 برش و کیفم توی کنممی دستمو خورهمی زنگ گوشیم خورم،می رو امقهوه از کمی

 .هلماست بینممی دارم،می

 هلما؟ جانم -

 !کار دنبال رفتی باز که گهمی اسما دیدم خونه، اومدم کجایی؟ معلومه تو الین، -

 منو کردن گناهی چه اسما و بابات و مامان شما، خونه از برم باید که باالخره خب -

 کنن؟ تحمل

 کلی که خونه بیا زودی نه؟ یا زارممی زندت ببین کن، تکرار دیگه بار یه داری جرات -

 .دارم حرف برات

 بخوری؟ منو مخ خوایمی دوردور، رفتی حسامتون آقا با باز -

 .ببینم برگرد سریع زهرمار، -

 .خداحافظ اومدم، -

 کنم، پیدا کار نشد که امروزم. کنممی مرتب خودمو و کشممی سر اموقهوه نفس، یه

 خوایننمی که شما خب. زیاد عزت گنمی بعد کنن،می مصاحبه ساعت نیم لعنتیا
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 دیدم که بودم فکر تو همینجوری گیرین؟می آدمو وقت اینقدر چی برای بدین، کار

 به رفت کافه، تو اومد تمیز، و کرده آرایش و خوشتیپ ساله، پنجاه تقریبا خانومی

 با که بودم قیافش و تیپ کف تو. رفت و داد بهش برگه سری یه و حسابدار طرف

 به افتاد چشمم کنم، حساب که شدم بلند. اومدم خودم به در، شدن بسته صدای

 باشم؟ داشته اینارو از یکی تونممی: گفتم حسابدار به رو ها،برگه

 .حتما   بله، -

 به کردم شروع و دادم تکیه دیوار به گوشه یه بیرون، اومدم و کردم حساب سریع

 ساعته چهار و بیست خدمتکار یک به شکرت،! شهنمی باورم! خدا وای. خوندنش

 زنممی زنگ زودی داده؛ هم آدرس و شماره داشتن، نیاز کارا بقیه و خونه نظافت برای

 .هلما به

 .من گوگولی سالم الو -

 !نیومدی؟ که هنوز سرطان، و گوگولی -

 دیگه ساعت دو یه برم، باید حتما   اومده، پیش برام مهم کار یه خودت جون هلما، -

 .خونم

 انداختی؟ ساعت به نگاه یه دوما   عمت، جون اوال   -

 .خونم شیش ساعت خب، بعدازظهره چهار ساعت آره -

 دستت؟ از کنم چیکار باشه، -

 .برو قربونم هیچی، -

 !نباشی خونه شیش حالت به وای ببینم، شو خفه -
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 .خداحافظی خونم، شیش چشم، -

 .خداحافظ -

 .افتادم راه اونجا آدرس سمت به و گرفتم تاکسی یه خوشحال

 ساختمان به نگاهی شدمو پیاده ایستاد، تاکسی وقتی شد،می آب قند دلم تو انگار

 نمای با ساختمون یه! قصره شبیه نیست، ساختمون اینکه وای انداختم، روبروم

 روی منحنی، و بود دایره شکل به ساختمون باالی شیک، و بلند خیلی سفید،

 جوان خانوم یه صدای زدم، و زنگ و رفتم بود، شده کار طالیی یکم هم هاشپنجره

 بفرمایید؟ بله،: اومد

 .شدم مزاحمتون آگهی برای -

 .داخل بفرمایید -

 درو و تو رفتم کامل شدم، روبرو بزرگ باغ یه با کردم، باز درو که همین شد، باز در

. بود شده کاشته مختلف، هاییرنگ به و بلند هاییگل طرف، دو از اولش بستم،

 .بود محشر شد،می ختم ورودی در به انتهاشون بعد بود، خوشگل خیلی

 استقبالم، اومد خوردمی بهش سال پنج و سی تقریبا   که دختری یه داخل، رفتم

 و چشما سفید، پوست صورتش بود جذابی دختر تو، برم که گفت و زد لبخندی

 بود، خوب اندامشم ای،قلوه کمی و برجسته لبایی با مشکی مشکی موهاشم

 :گفت صدایی دختر، این نخ تو بودم رفته که همینجور

 .مامان باش خودت مراقب -

 ساله هفت شیش، و بیست تقریبا   پسری یه با صبح، خانم همون دیدم برگشتم

 دیدن که منو کرد،می بدرقه روپسره داشت خانومه انگار بیرون، اومدنمی داشتن
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 بگم، چیزی اومدم تا داد، لبخندمو جواب متقابال   خانوم و زدم لبخند و کردم سالمی

 :گفت جوون دختر اون

 .آوردن تشریف زدین که آگهی برای خانوم این -

 من بشین، شما رم،نمی شرکت دیگه جان مامان: گفت و برگشت خانوم به رو پسره

 .کنممی صحبت ایشون با خودم

 خودم فکر این از چیزی، خواهری کردممی فکر نمیاد، بهش اصال آخه مامانشه، پس

 و دهمی تکون برام دستی و زنهمی لبخند هم مادره دیدم یهو. اومد لبم رو لبخندی

 :گهمی من به رو اخم با پسره ره،می

 .بیاین دنبالم لطفا -

 رفتیم، باال پله تا چند از افتادم، راه دنبالش کن، گوش حرف دخترای این مثل منم

 خوردیمی بر بزرگ، خیلی سالن یک به داخل اومدیمی در از که بود اینجوری خونه

 روبرو باال، به خوردمی پله چپش، سمت و بود بزرگ آشپزخونه یه راستش سمت که

 بود، طالیی هامپرده بود، شده گذاشته طالیی و سفید سلطنتی مبل دست سه

 سالن یک به خوردیم کردیم، تموم که هاروپله بود، سفید و طالیی ست کال   خالصه

 تایی هجده هفده یه اتاقا کنم فکر و بود اتاق دورش تا دور که شکل ایدایره زیبای

 تو، رفت خودش اول و کرد بازش کلید با و ایستاد اتاق یک در جلوی پسر شد،می

 اتاق وارد و شدم حرفا این بیخیال ترن،مقدم خانوما بیشعور، بگه نیست یکی خب

 دق خودش یعنی رنگ، این با گرفت دلم! روزگار هی مشکی، ست با اتاق یه شدم،

 بیرون خیال از پسر حرف با کارشه، اتاق بود معلوم اتاق دستگاه و دم از کنه؟نمی

 .اومدم

 .بشینید -
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 میزش پشت خودشم و کرد اشاره بود میزش روبروی که مبلی به دستش با بعد

 .شدم گوش سراپا و نشستم بود، نشسته

 همه یعنی اینکه و خوایممی ساعته چهار و بیست خدمتکار یک ما که دونیدمی -

 ...باید ساعتو

 :حرفش وسط پریدم

 .اومدم کامل آگاهی با دونم،می بله -

 :گفت و هم تو کرد اخماشو

 .بگین مشخصاتتونو لطفا -

 .معماری رشته لیسانس ساله، 24 هستم، رخشا الین من -

 ...فقط خوبه، خیلی خب -

 نه؟ کاریم اینجور دنبال االن معماریم لیسانس وقتی چرا اینکه فقط -

 .بله -

 .بماند دیگه اونش خب -

 چه؟ تو به بگو آخه کرد، اخمی که زدم براش لبخندی بعد

 ...کر ازدواج: گفت و کشید عمیقی نفس

 .مجردم نخیر -

 ...حرفشو آدم زارینمی شما خانوم: گفت و کرد اخمی عصبی

 .ببخشید شرمنده دیگه، االن اما زارم،می بله -
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 ماهی حقوقتون: ایستادگفت روبروم و شد بلند جاش از اخم با و کشید پوفی

 بیارین، رو همه هاتونووسیله فقط کنین، شروع تونینمی فردام از تومنه، ششصد

 .خدانگهدار باش، اینجا صبح نه فردا شه،می داده اختصاص بهتون اتاق اینجا چون

 خوشحال خیلی هورا، فردا، از یعنی نبود، دلم تو دل وای بیرون، رفت اتاق از بعد

 با خوند،می کتاب داشت که خانومه رفته، مغروره پسر اون انگار دیدم که بیرون اومدم

 .گممی تبریک: گفت و گذاشت کنار و کتابش و زد لبخندی اومدنم بیرون

 .خدانگهدار ممنون -

 .گلم خداحافظ -

 غرورشو این کی حاال خندیدم، آیا؟ مادره همون پسره این واقعا   اومدم، بیرون خونه از

 و پنج ساعت شم،می خونه راهی گیرمومی شیرینی خوشحال بیخیال، کنه؟ تحمل

 احوال سحر، خاله با تو، رممی و زنممی زنگو خونم، دره شیش به دقیقه ده من و نیمه

 پای هم اسما و نشسته گوشه یه کرده بغ بینممی هلما، اتاق تو رممی و کنممی پرسی

. بوستممی لبخند با و دهمی جوابمو فقط اسما که کنممی سالمی تابشه، ب**ل

 کوچیکتره، خواهرم، قولی به یا من، صمیمی صمیمی رفیق هلما از سال دو اسما

 و کنممی اذیتش روشو کنممی پرت خودمو اینجوریه، نیومدنم خاطر به االن دونممی

 :گهمی که دممی قلقلکش

 وزن بیشتر گرم سیصد انگار کردی پرت خودتو جوری! هاکیلویی پونصد وحشی، -

 !نداری

 نشستم کردم، عوض لباسامو اینکه بعد خندید، اونم باالخره خندیدیمو اسما منو

 بودن رفته حسام نامزدش با که گفت امروز از برام کرد شروع و تخت روی پیشش

 سینه عاشق هلمام بود، نمک با و بود خوبی پسر خیلی حسام تفریح، و خرید
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 اون ولی خوندیم، درس رشته و دانشگاه یه باهم و بود من همسن هلماهم چاکش،

 این به اینقدر اینکه با بودم، قسمم و قول سر همچنان من اما کرد،می کار شرکت توی

 و کرد مخالفت حسابی که گفتم براش و امروز ماجرای منم داشتم، عالقه رشته

 سر شب، بود، ناراحت هنوز ولی کردم؛ راضیش دلیل، کلی با منم ولی شد، ناراحت

 شدن ناراحت خیلی هلما پدر سهیل، عمو مخصوصا   همه که کردم اعالمش هم سفره

 چهار و بیست خطرناکه گفتنمی اونا براشون، گفتم دالیلمو منم کردن، مخالفت و

 هرچند کردم، راضیشون تا گفتم کلی منم برگرد، شبارو حداقل باشی، اونجا ساعت

 .هنوز بود دلخور ازم هلما

 گرفتم، فوری دوش یه و شدم بلند هفت ساعت صبح. خوابیدم راحت خیال با شبو

 پوشیدم جینمو شلوار خورن،می صبحونه دارن و شدن بیدار همه دیدم بیرون اومدم

 که چمدونم همراه کیفمو آبی، هایحاشیه با مشکی شال یه و مشکیم بلند مانتوی با

 سالمی و بیرون رممی و دارمبرمی بودم، کرده جمع دیشب بودو هاموسیله لباسامو

 هلما ولی دنمی سالم و زننیم لبخند همه شم،می آشپزخونه راهی و دممی باال بلند

 بعد خورم،می صبحونمو پیششو شینممی ده،می سالمی لبی زیر ناراحت، خیلی

 و خواهیمعذرت وقت چند این بخاطر ازشون خداحافظی، وقت فتم،می راه دیگه

 عین دارم، دوس خیلی دل، ته از سهیلو آقا و سحر خاله واقعا  . کنممی تشکر

 که دادممی دلداریش منم و کرد گریه هلما بوسیدم، حسابی هم اسمارو پدرومادرمن،

 خونه وارد وقتی افتادم، راه خوشحال بعدش بینیم،می همو و زنممی زنگ همیشه

 خانوم مینا که مادرش خونه، از بیرون رفت و کرد سالمی و اومد پسره دیدم شدم،

 آبی، ست با خوشگل اتاق یه داد، نشونم اتاقمو و بوسید منو طرفمو اومد بود، اسمش

 شال و مشکی شلوار و رنگ سبز تونیک یه با لباسامو چیدم، هامووسیله خوشحال،
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 کارت بشین بیا عزیزم: گفت خانوم مینا که بیرون رفتم و کردم عوض مشکیم، سبز

 .دارم

 :گفت که نشستم رفتم

 کنه،می کار شما با که خانومی این دوما خانوم، مینا نه صداکن، جون مینا منو اوال   -

 و توئه اختیار در کامال اتاق، اون سوما باشید، خوب باهم کنید سعی اسمشونه، سدنا

 قراره تو چون کنی معذب خودتو اینجا نبینم چهارما باشی، داشته تونیمی کلیدشم

 برای میاد محسنی آقای ساعت یک بعدازظهرا بار، یک دوروز پنجما کنی، کار اینجا

 درست تو رو وعده یه شیشما نیست، غریبه بدونی گفتم باغبونی، و گال دادن آب

 هشتما و دینمی انجام باهم هم رو خونه کارای هفتما جون، سدنا رو وعده یه کنیمی

 دادو قرار بعدش اومده، االن از من که بیاد، خوشمون ازت و کنی کار هفته یه اگه

 .می،بندیم

 باشه؟ ---: گفت و خندید دید، که منو باز دهن و متعجب قیافه

 .جون مینا چشم بله، -

 .سدنا پیش برو حاال گلم، آفرین -

 شروع کجا از خب: گفتم داد، جوابمو اونم و دادم تحویلش لبخندی و پیشش رفتم

 کنم؟

 کلی گردگیری یه عصرم نوبت، به که شامم ناهارو کنیم، تمیز رو اتاقا باید صبحا -

 شام؟ یا شماس با ناهار ببینم، بگو حاال خب خرید، ریممی یا کنیممی

 جور شهمی سبکم چیز یه تازه تره،راحت برام شام نه دیدم کردم فکر خودم با کمی

 .من با شام اوم،: کرد،گفتم
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 .بزارم کوفته ناهار برا برم حاال خب، خیلی -

 .باشه -

 یکم رفت، در سمت به عجله با و سریع سدنا زدن، رو در زنگ که شد هفت ساعت

 مخصوص البته بودم، گذاشته ماکارونی امشب، شام برای. خبره چه ببینم شدم خیره

 و کرد من به اخمی و تو اومد( مغروره پسر همون) امیر دیگه، اینیم ما بعله خودم،

 بگیرم ازت حالی یه کردی غلط خیلی کنی؟می اخم من به چی؟ مامانش، دل ور رفت

 اگر الی، گنمی منم به خب دیوونه، داشت لج من با اول روز از انگار این کنی، کف

 ننه بر ای گاز، و غذا سمت دویدم سریع که بودم فکرا همین تو نگیرم، ازت حالی

 نسوخت، خداروشکر کنی،می پرت آدمو حواس. امیر لعنت، عمت شوهر بزرگ

 هم، در قیافه با اوف،. بدم نشون بشون هنرمو اولی، دم همین از که نشد چیزیش

 چای، و کیک بعدشم یکم و بردم میوه براشون بود، داده توضیح سدنا که همونجوری

 رفتممی ازش هاییغره چشم یه منم بود، هم تو همش اخماش چی عین که اونم

 اینجا باید باالخره جون، مینا قول به بودم گذاشته کنار رسمیم لحن بعله، توپ،

 گذاشت، بشقاب چارتا سدنا دیدم کردیم، پهن شامو سفره سدنا، منو کنم، زندگی

 گذاشتی؟ بشقاب تا چار چرا: گفتم سدنا به رو نیستن؟ دونفر فقط اینا مگه

 بزارم؟ تا چند خب -

 پدرش؟ با آهان نیستن؟ مادرش خودشو مگه -

 با فقط امیر آقا کشوره، از خارج پدرشون عزیزم، نه: گفت کردو ایخنده سدنا

 غذا خدمتکارا با باید حتما   که گنمی خانم ولی کنن،می زندگی اینجا مادرشون

 .نباشه جدا و بخورن
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 هی نباشه، جدا خدمتکار از غذا گفتمی اونم افتادم، مامانم یاد جون مینا کار این با

 گذشت که ربع یه کردم، کمک سدنا به میز چیدن تو و شدم فاز این بیخیال روزگار،

 شد، بد حالم ای. بینهمی فوتبال داره و مبل به داده تکیه امیر دیدم و بیرون رفتم

 شام: گفتم بروشونو رو رفتم خوند،می کتاب باز داشت خانومم مینا فوتبال؟ االنم آخه

 .بفرمایید حاضره،

 گلو خانوم این دستپخت بریم که بلندشو پسرم امیرجان،. میایم االن گلم، باشه -

 .بخوری

 باید من دقیقا من گند شانس چارنفره، میز یه آشپزخونه، به رفتم و زدم لبخندی

 چه و به به غذام از همش خانوم مینا و بودیم نشسته همه. امیر روبروی نشستممی

 غذاشو خانوم مینا ازم، کرد تعریف سدناهم حتی گفت؛نمی هیچی اون و کردمی چه

 .بود عالی مزش نکنه، درد گلت دست دخترم، وای: گفت و کرد تموم

 .جون مینا جونتون نوش -

 خارج داشت وقتی که خوردممی حرص داشتم منم نگفت؛ هیچی اما شد، بلند امیرم

 خوشمزگی این به غذا نظرم به امیرجان،: گفت گرفت جلوشو جون مینا شد،می

 !داشت تشکر

 خونشو خون که اونم بهش، زدم زل باز نیش با بودم، شده کیف خر که من! وایی

 .نبود مزه خوش خیلی ولی ممنونم،: گفت من به رو حرص با خوردمی

 میزو سدنا با. بیرون رفت دقیقه، چند بعد جونم مینا گرفتم، و نگاهم و کردم اخمی

 که گفتم من ولی دور، بریزش خواست سدنا رو ماکارونی مونده باقی و کردیم جمع

 کارمون باالخره دارم، دوس خیلی چون بخورمش خودم حداقل تا یخچال تو بزاریمش
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 من به رو جون مینا شد، بد حالم تلویزیون، تلویزیون همش اه بیرون، رفتم شدو تموم

 .نمونده کاری دیگه کنین، استراحت برین تونینمی: گفت سدنا و

 با لباسامم و درآوردم شالمو اتاق، تو رفتم و گفتم لبی زیر بخیری شب خوشحال منم

 چهل و دوازده ساعت تخت، رو شدم ولو و کردم عوض عروسکیم خوابای لباس

 و خوبیه دختر واقعا سدنا امروز، به کردم فکر و گذاشتم هم رو چشامو بود، دقیقه

 که اعصابمبی و منگول امیر این گله، برم قربونش که جونم مینا هست، طبعم شوخ

 دیگه آره کنم؟ تحملش اینو بعد به این از قراره من یعنی هست، حضورتون معرف

 ماکارونیم بابا، برو نبود، خوب همچینم ماکارونیم گفت، بیشعور تازه ندارم، چاره

 نگاهی شد، تشنم کردم،می بلغور خودم واسه داشتم که همینجوری نداشت، حرف

 شدم بلند باالخره! گذشت زود چه وای نیمه، و سه ساعت دیدم انداختم، ساعت به

 المپای نشه، بلند صدا سرو که برداشتم قدم آروم آروم بخورم، آب آشپزخونه برم که

 آخیش زمین، نخورم یا نشم کور یا حداقل که کردم روشن رو هاپله روی نور کم

 نوری یه دیدم بردارم، یخچال از آب که تو رفتم آروم آروم آشپزخونه، رسیدم باالخره

 گیرهدست سمت بردم دستمو یخچاله، نور دیدم نزدیکتر رفتم کرده، روشن رو فضا

 دهنم، رو گذاشت دستشو اومد یکی که کشیدم جیغی کرد، برخورد یکی با دستم که

 چند بعد خونه؟ تو اومده دزد نکنه نبود، معلوم هیچی ترس، از مردممی داشتم وای

 .امیر منم زنی؟می جیغ چرا: گفت دقیقه

 چیکار اینجا االن تو: گفتم برداشت که دستشو ؟!کنهمی چیکار اینجا اون! چی؟

 کنی؟می

 هستی؟ ریختی این چرا تو اصن: گفت و کرد فکر کمی
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 بحث االنم کن، درویش چشاتو تو خب: گفتم و کشیدم هینی و کردم خودم به نگاهی

 بودی؟ اینجا چی برا بگو نکن، عوض و

 .بخیرشب بخورم؛ آب اومدم -

 کردم، روشن المپو رفت، که اون شم، بهتر تا کشیدم عمیقی نفس. بیرون رفت و

 جانم؟

 خورده نصفه تا که بود میز روی ماکارونی پر بشقاب یه انداختم، میز روی به نگاهی

 دوست بچم داشت، گناه آخی خورده؟می من ماکارونی از داشته پس بود، شده

 و جمع اونجارو و خنده زیر زدم یهویی نخورده، غرورش برای موقع اون پس، داشته

 .گذاشتم رگموم کپه باالخره رفتم و خوردم آب و کردم جور

 تیپ به با جون مینا بعد یکم شدیم، منتظرشون و کردیم حاضر رو صبحونه سدنا با

 ال اوه. شد آشپزخونه وارد بود، بنفش شلوار و کوتاه آستین دست یه شامل که عالی

 یاد منو رفتاراش از بعضی. میز سر نشست لبخند با و گفتیم بخیری صبح و سالم! ال

 چه کثافت لعنتی ولی آشپزخونه، تو اومد امیرم گذشت، که یکم. انداختمی مامانم

 که موهاشم جین، شلوار یه با بود داده باال آستیناشو که آبی پیرهن یه بود، زده تیپی

 هیز از دست داد که سالمی با" هیکلی چه! تیپی چه! بازوایی چه اوه باال، بود داده

 رو غلیظ اخم یه با کنن، سرم تو خاک ای دادیم، سالمشو جواب برداشتمو بازی

 الین آی: گفت جون مینا که خوردیممی صبحونه داشتیم همه نشست، پیشونیش

 .زبونمه زیر مزش هنوز نگو، که کردم حالی یه دیشبت ماکارونی اون با جون،

 آها شما، جون نوش بازم ولی نمیاد خوششون گفتن بعضیا هرچند جونتون، نوش -

 انگار که بود میز رو پر ماکارونی بشقاب یه دیدم بخورم، آب اومدم دیشب راستی
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! بود عجیب یواشکی، طرز به اونم شب، نصفه سه ساعت بود، شده خورده ازشم

 جون؟ سدنا بود کی کار دونیننمی شما

 فهمیدم، من دید که امیرم خنده، زیر زدن پقی گرفتن، منظورمو انگار که سدنا و مینا

 و کرد لبی زیر تشکری و شد بلند جاش از سریع خورد، حرص آی خورد، حرص آی

 جای به خورد چشمم خندیدن، سیر دل یه دوباره سدنا و مینا بعدش که بیرون، رفت

 بهشون، بدم گوشیشونو برم من اجازه، با: گفتم بود، گذاشته جا گوشیشو که امیر

 .گذاشتن جا چون

 امیر، آقا: کردم صداش و رسوندم بهش خودمو بلند قدم چند با و بیرون رفتم و

 .گذاشتی جا گوشیتو

 و پیشونیش روی اخمی با برگردوند سمتم به روشو( گرفتم سمتش به وگوشیو)

 به قدم یه یکدفعه بعد کرد، نگام یکم و دستش دادم بگیرتش، که کرد دراز دستشو

 زنیمی منو زیرآب بقیه جلو که: گفت عقب، رفتم قدم یه منم ناخداگاه که اومد جلو

 .بچرخیم تا بچرخ خب، خیلی آره؟

 یک االن تا باشه، یادتون راستی آهان چرخیم،می: گفتم و زدم لبخندی پررو پررو منم

 من؛ نفع به هیچ_ 

 بره قراره که گفت جون مینا کردیم، جمع که رو سفره شدم، آشپزخونه وارد لبخند با و

 هوس چون بزاره قیمه سدنا ناهارم برای بهتره و میاد ناهار قبل تا و خواهرش خونه

 سدنا: گفتم کردمی درست غذا داشت که سدنا به رو بیرون، رفت بعد یکم و کرده،

 کردی؟ ازدواج تو جون

 .شدم جدا ولی آره: گفت و کشید پرسوزی آه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

 .متاسفم -

 .تنگه دلم حرفه، از پر دلم و( کشید آهی)بود، رسیده بست بن به دیگه من زندگی -

 پیرهن آهنگ تو ببینم بگو بیخیال اصال کنم، ناراحتت خواستمنمی ببخشید، -

 نه؟ یا شنیدی رو صورتی

 چرا؟ شنیدم آره: گفت و من به زد زل تعجب با و کرد ایخنده

 و دممی بهت افتخار شی، گرم کردن درست غذا واسه اینکه برای منم حاال خب -

 .برات خونمشمی

 :کردم شروع و گرفتم ضرب میز رو دستام با منم داد، تکون سریع و کرد ایخنده

 بردی منو دل صورتی پیرهن

 نخوردی غممو دلمو بردی

 بردی منو دل صورتی پیرهن

 نخوردی غممو دلمو بردی

 ساده دختر نگاه طرز اون

 ایقهقهه سدنا شد باعث که نبودم بلد اینجاشو)  چی؟ دونمنمی منمو چشات اوج تو

 . (بزنه

 صورتی پیرهن

 باال همه دستا همه

 واال آره هیکلی عجب
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 کمرو اون بده قرش

 رو شافله بده ولش

 به: گفتم کلفتی و مردونه صدای با و میز روی زدم بار چند هم سر پشت بعد و

 . گل الین داش افتخار

 خندیدمی شدت به داشت که درحالی و زدن، دست کرد شروع خنده با سدنا بعد و

 .بود باحال خیلی نکشتت، خدا الین آی: گفت

 .چاکریم -

 کلی گردگیری یه برم خواممی سدنا: گفتم دهه، هنوز دیدم انداختم، ساعت به نگاهی

 نکنم؟ گردگیری رو کدوما که بگی بهم شهمی فقط بکنم، اتاقا از

 گردگیری یکبار ایهفته فقط هستنو، مهمون برای که اتاقایی اون قربونت آره -

 اتاق و خانوم مینا خواب اتاق و آقا کار اتاق باید االن. هاستجمعه اونم و کنیممی

 کدومن؟ که دونیمی تاس، سه همین کنیم، تمیز امیرو آقا خواب

 .دونمنمی امیرو آقا خواب اتاق فقط آره -

 .کارشونه اتاق رویروبه دقیقا   -

 !منه؟ اتاق که اونجا چی؟ -

 !دیگه خودته اتاق کنار آقا، اتاق -

 .شانس بخشکی -

 گفتی؟ چیزی -

 .دیگه برم من نه، -
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 «دوم فصل»

 خوشگل اتاقش خیلی جون، مینا اتاق همه از اول افتادم، راه من و داد تکون سری

 اتاق سمت رفتم و کردم کلی گردگیری یه داد،می آرامش آدم به که کرم رنگ یه بود،

 میزو میزش، سمت رفتم و کشیدم اطراف روی و سر به دستی ریخت،بی امیر کار

 خاصی کنجکاوی یه ولی شد تموم اینجا کارم کردم، مرتبش و کشیدم دستمال

 هم از دستامو و نشستم صندلیش رو و رفتم خبره، چه کشوها اون تو ببینم گفتمی

 و بود باز دستام زدم، صندلی با باحالی چرخ یه و گرفتم میز لبه به دستمو کردمو باز

 خنک دلمون ما تا بشی، ملق کله کاش»: گفتنمی بهم همیشه یادمه کردم،می خنده

 برگه از پر کردم، باز که رو اولی بودن، تایی سه کشوها، به کردم نگاهی ایستادمو «.شه

 بازش دومی، طرف رفتم نشد؛ دستگیرم چیزی اینکه از مداد، خودکارو و پرونده و بود

 چیزی اونم از که شماره پراز دفتر یه و مختلف هایشرکت از بود کارت از پر کردم،

 .نیافتم

 مهم باید ای،قهوه جلد با خوشگل دفتر یه و بود عکس قاب یه سومی، سراغ رفتم

 .یافتم یافتم،: گفتم خوشحالی با باشن،

 که خوشتیپ آقائی یه و جون مینا که پارک تویه آدم تا پنج آوردم، بیرون رو عکس

 همسن تقریبا   که پسری یه و امیر و بودن نیمکت یه رو باشه پدرش زدممی حدس

 و سفید پوست که دختری یه و بودن، ایستاده نیمکت پشت بالبخند بود، امیر

 زیر دستشو و بود نشسته دوزانو رو آقاهه و مینا پای جلوی زمین روی داشت زیبایی

 عکس یه دیدم که گذاشتمش سرجاش. بود قشنگی عکس چه بود، گذاشته چونش

 و آبی چشمایی با زیبا دختر یه کردم، نگاش و آوردمش بیرون بود، اونجا هم دیگه
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 بالبخند که بود امیر تراینطرف یکم و بود زده لبخند و بود دریا کنار سفید، پوستی

 چه ولی دیگه، عشقشه حتما   دوربین، به نگاش هم دختر و دختره به بود کرده نگاه

 و سرجاش گذاشتم اونم شده، مشنگ ریختبی این عاشق که دختره این بوده خری

 شدم، تنها کنم حس که زمان آن نویسممی»:بود نوشته جلدش روی دفتر، سراغ رفتم

 «.شدم منها جهان شادان جمع از کنم حس

 .دینگ دینگ: گفت صدایی یه دیدم که کنم باز درشو خواستم بچم، اوخی

 شد هوشمند دفترم جلد نشنیده، و ندیده چیزای حق به! بود دفتره از صدا! وای

 همه پکر و ناامید میرم،می فضولی از خب! آی بخونمش؟ شهنمی دیگه یعنی رفت؟

 اتاق سمت به استرس با بیرون، اتاق از اومدم بستم، رو کشو و گذاشتم سرجاش رو

 به بود، بزرگ دونفره تخت یه رومروبه دقیقا   داخل، رفتم درو کردم باز رفتم، خوابش

 ال اوه کردم نگاه تختو روی داشت، قرار دراورش و آیینه تراونطرف کمی و سفید رنگ

 اون تو امیر دیوار، به بود زده و بود کرده بزرگ خودشو عکس خودشیفتس، چه آقا! ال

 یه و بود انداخته هم رو پاهاشو و شیک خیلی ماشین یه به بود داده تکیه عکس

 چشمش رو از دودیشو عینک داشت دیگش دست بایه و بود ماشین رو دستش

 داده باال آستیناشو که سفید پیراهن یه بنز، حد در بود زده تیپ یه آورد،می پایین

 .دریا معنای به "sea” بود شده نوشته مشکی رنگ به و خارجی به سینش روی و بود

 رو شدم متمرکز بود، مشکی کفشاشم مشکی، کتونی شلوار یه با بود، جالب

 ازش چشم شدنمی المصب که روشن ایقهوه چشمایی بود، جذاب خیلی صورتش،

 و حالت خوش که لبایی صورتش، بقیه با متناسب و فرم خوش بینی یه با برداشت،

 تمیز اتاقشم خالصه بیخیال، بودم؟ نکرده دقت بهش حاال تا چرا برجسته، کمی

 دارم، شعورو اینقد دیگه کشوهاش، سراغ برم ندادم اجازه خودم به دیگه ولی کردم
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 همونجوری مردم،می خستگی از داشتم انداختم، برق جارو همه اینکه بعد بعله،

 رو اوف، افتادم، خودم تخت یاد داشت، لذتی چه آهی تختش، رو کردم پرت خودمو

 به و خندون صورتم و بودم کرده باز هم از دستامو و تخت رو بودم شده پهن پشت به

 کرده کارامم همه بود، خوب خیلی داشتم، آرامشی یه گذاشتم، هم رو چشامو بود باال

 به زندگیم، به قسمم، به گذشتم، به کردم،می فکر داشتم بسته چشمای با بودم،

 .هلما

 حاال وای بزنم، بهش زنگی یه باشه یادم شده، تنگ براش دلم چقدر هلما، گفتم آخ

 که کردمفکرمی خودم با همینجوری کنم،می کاریش یه بیخیال کنم؟ درست چی شام

 بر ای: گفتم بلند صدای با کرد، پاره افکارمو رشته و اومد گوشم تو ویزی ویز یه صدای

 .لعنت معرکه خرمگس

 .لعنت واقعا   -

 کردم، نگاه اطرافو و پاشدم تخت روی از هاگرفته برق عین ؟!بود کی صدای این! وای

 باز چشامو و برگشتم پایین فرستادم دهنمو آب ترس از روشونم، زد پشت از یکی

 .کردم

 بود، لبش رو کجیم لبخند و بود وایساده روبروم! بود امیر کنم؟ چیکار حاال! نه وایی

 تخت رو شم پرت شد باعث که عقب رفتم زدمو جیغی شدن شوکه و ترس از

 نه؟ بود خوبی گیریغافل: گفت بیارم، کم نخواستم ولی کردم،می نگاش همونجوری

 !لعنت منکرش بر: من

 قیافه؟ این با اونم کردی؟می چیکار اینجا -
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 سرم سفیدمم شال تازه بود، تنم آبی شلوار و بلوز نبود؛ هیچیم کردم، خودم به نگاهی

 کشیننمی خجالت شما راستی آها چمه؟ خب: گفتم بهش برگشتم بودم، کرده

 کنین؟می خراب آدمو افکار رشته کنین؛می وزوز میاین

 افکار رشته من تخت روی که: گفت و کرد نگام دراراش حرص پوزخند همون از یکی با

 میای کنیمی بیخود خیلی: ( گفت بلندی خیلی صدای با بعد) دیگه؟ سازینمی

 خوای،می اگه نه؟ رفته یادت جایگاهت اینکه مثل داری، کار وقتی شیمی ولو اینجا

 شدی؟ پررو خیلی انگاری کنم؟ یادآوری بهت

 صدای با و حرص با شده؟ چی مگه حاال جایگاه؟ پررویی؟ گفت؟می چیاین! خدا وای

 بله، کنین؟می ویز ویز آدم گوش در میاین کشیننمی خجالت شما اصال  : گفتم بلند

 یادآوری جایگاه هرروز اینجوری شما که شهنمی دلیل اما درست، بود بدی گیریغافل

 هاشبنده پیش نه خداست، پیش انسان جایگاه مهم بعدشم ، کنین

 و انداخت من به عصبانیت و تعجب ازسر نگاهی در، سمت رفتم درهم، اخمایی با

 .بیرون: گفت

 نفع به یک دو اینجا تا رخشا، خانوم راستی: گفت برگشت گرفتم، که رو گیرهدست

 .من

 .یک یک ریاضی، جناب نخیرم جانم؟: گفتم طرفشو برگشتم تعجب با

 .شهمی حساب دو بود، تپل من کار چون ادب با و ادبیات خانوم نخیر -

 .بگردیم تا بگرد پس: من

 .گردیممی -
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 حد چه تا باشه؟ اورانگوتان تونهمی حد چه تا دیگه آدم آخه بیرون، اومدم

 حد چه تا لوس؟ حد چه تا مسخره؟ حد چه ،تا مزخرف؟ حد چه تا خودشیفته؟

 ... حد چه تا ادب؟بی

 شد؟ تموم کارت جون، الین: اومدم خودم به سدنا باصدای

 .آره آره: من

 .بیای گممی ناهار برای خودم کن، استراحت اتاقت تو یکم برو خب -

 تنهایی؟ آخه: من

 .برو کردم، کارامو منم نه -

 .ممنون عزیزم باشه: من

 این برای توپ توپ نقشه یه باید شدم، ولو تخت روی اتاقمو طرف افتادم راه

 اینتیجه به ولی کردم، فکر یکم دو، سه بشیم که تپل کار یه بکشم، اورانگوتان

 روی از گوشیمو شده، ذره یه براش دلم هلما بزنم زنگ یه بزار بیخیال، اصال   نرسیدم،

 :برداشت بوق هفت بعد باالخره گرفتم، شمارشو برداشتم میز

 بله؟ -

 خوبی؟ عجقولم، سالم وای: من

 شما؟ ببخشید -

 شناسی؟نمی منم دیگه بیشعور: من

 ؟!الین: گفت بلندی نسبتا   صدای با بعد و کرد فکر یکم

 .قهرم،خداحافظ اصال برات، متاسفم نچ، نچ نچ نچ: من
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 برام؟ کنیمی قهر تو نزدی زنگم یه روزه چند که باشم ناراحت باید من االن -

 .کنم تعریف برات بزار بیخیال، حاال نشد، وقت خب: من

 کمک ازش و اتاقم جون، مینا سدنا، از امیر، از گفتم، رو همه اول از کردم شروع

 بچم داره گناه! اوخی کشیدیم، خدا بنده امیر برای توپ نقشه یه هردو و خواستم

 ربع و ساعت یک بعد. نقشه سویبه پیش پس حقشه، کرد؟ شهمی چه خب ولی

 اومد اتاقش از امیرم لحظه همون که بیرون، رفتم آروم و کردم قطع تلفنو زدن، حرف

 راه هردو و گرفت نگاهشو اخم با سریع ولی خورد گره هم تو نگاهمون لحظه یه بیرون،

 من که خوردیم ناهارو رفتیم، آشپزخونه تا هم شونه به شونه ها،پله سمت افتادیم

 .بودم فکر تو جوریهمین

 زیر از یکم بود الزم نقشم برای ولی گرم، دمش محشره، سدنا دستپخت که الحق

 االن دیدم کردیم، جمع رو سفره هم کمک با شد تموم که غذا بکشم؛ حرف زبونش

: گفتم صندلی، رو بودم نشسته منم کشید،می آب ظرفارو داشت سدنا مناسبه، وقت

 کنیم؟می تمیز کیا و حموم این جون، سدنا

 .روز هر تقریبا   منه، خود با اون -

 !(دیگه بگو اصلیو جواب خب! اه) روز؟ از وقتی چه اینه، منظورم نه -

 ساعت صبحا بار یه امیرم آقا گیرن،می دوش هفت ساعت صبح روز هر خانوم مینا -

 یه ساعتا این بین دیگه نیم، و هفت ساعت ظهرا از بعد بار یه شیش،

 .کنم آماده حمومو باید برن، ازاینکه قبل ولی کنم،می تمیز رممی ساعتی

 خودم دادن نشون آروم در سعی که جوری گرم، دمت خودم، جون سدنا به ایول

 اصال   حقته. زدممی خبیث لبخندای و کردم فکر بستمو درو ، اتاق تو رفتم داشتم،
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 بود شده ساعت دم،می نشونت آره؟ کنیمی غافلگیر که شامپانزه، گوریل یپسره

 اونور و اینور به نگاه یه شدم، خارج اتاقم از آروم آروم. بود وقتش حاال نیم، و شیش

 دیدم و کردم باز درو جون مینا اتاق سمت رفتم خداروشکر، نبود، کسی ولی انداختم

 خداروشکر، خب. نبود کارش اتاق تو که امیرم بستم، درو و شد راحت خیالم خوابه،

 یه بود، بزرگ باغ یه شبیه بیشتر که حیاط، تو رفتم و رفتم پایین هاروپله صدابی

 بود دزدا این عین آشپزخونه، تو رفتم حیاط، گوشه گذاشتم و کردم پرآب بزرگو ظرف

 تو از ده،می پلیسم تحویل منو یقین قطع به وگرنه نبینه کسی کنه خدا فقط حرکاتم،

 تو ظرف کنار رفتم و برداشتم صابون و تاید و مرغ تخم تا شیش پنج آشپزخونم

 عملیات کلی طی خالصه ببره، حالشو که کف و آب و مرغ تخم کردم پرشون حیاط،

 ساعت انداختم، ساعت به نگاه یه تو، رفتم و شد تموم کارم کاراگاهانه، گیرنفس

: اومد سمتم به و زد لبخند یه اومد، پایین هاپله از سدنا دیدم که بود شده هفت

 اینجایی؟

 .(دونمنمی که منم عمم جون) پایین؟ اومدی چرا تو دررفت، خستگیم آره: من

 درد پام چون ولی مونده ساعت نیم امیر، آقا برای کنم آماده حمومو اومدم که گفتم -

 .حمومو کار کنم تمومش زودتر دکتر، برم بگیرم اجازه خانوم از خواممی کنه،می

 برو زودتر تو نداره عیب سدنا، بمیرم آخی: گفتم برگشتم خواسته خدا از که منم

 .کنممی آماده امیر آقا برا حمومو خودم من جون، مینا پیش

 .گلم شهمی زحمتت -

 .شی خوب زود ایشاال برو توام زحمتی، چه بابا نه -

 .ممنون باشه -
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 تو از ظرفو مشنگم، نقشه برای افتادم راه و گفتم خودم با لبی زیر ایولی یه باال، ورفت

 کردن آماده به کردم شروع طبیعی خیلی بستم درو و حموم تو بردم و آوردم حیاط

 من یماده اون پراز رو دمپاییا ایستادم، حموم دم اومدم شد تموم که کارم حموم،

 خارج داشتم کامل احتیاط با زدم، اون از رو حموم زمین پرکف، و کردم دراوردیم

 به گرفتم سریع دستمو که شم ملق کله و بخورم لیز خودم نموند چیزی که شدممی

 کرد خداحافظی سدنا آشپزخونه، تو رفتم و گفتمآخیشی بیرون، اومدم درو گیرهدست

 پایین هاپله از امیر که بود شده نیم هفت ساعت بیدارن، همه که گفت و رفت و

 کرد؟نمی استفاده خودش اتاق حموم از چرا این راستی دقیق، چه حلقم تو اوف. اومد

 اینجا وقت هیچ کسی هیچ وگرنه میاد، اینجا وقتا بعضی فقط که بود گفته سدنا آها

 تو رفت کردم، نگاش و آشپزخونه دم پریدم بدو بدو کردیم، سالمی زیرلبی نمیاد،

 درو امیر. حموم دم دوید جون مینا شد، بلند دادش صدای نکشید ثانیه ده به حموم،

 رفتم نگران ظاهر به و راحت منم دربیاره، لباس بود نکرده وقت خداروشکر کرد؛ باز

 شدین؟ چی امیر آقا وای: گفتم و پیشش

 قیافش بود، خورده پیچ مچ از پاچ و زیرش بود رفته دستش یه و بود شده زمین پخش

 کردممی دلسوزی هی نخندم، گرفتم خودمو جلو بود، رفته تانک زیر آدمای این شبیه

 کنید صبر: گفتم و نشستم بیرون از حموم دم روزانو بود، بهش حواسش جونم مینا و

 .ببندم پاتونو بیارم پماد و باند برم

 غره چشم یه امیر موقع اون رفت، و میارم من: گفت جون مینا که بلندشم خواستم

 پس باید جوابی چه اومدمی سرم بالیی گینمی نه؟ بود خودت کار: گفت و رفت بهم

 می،دادی؟
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 داره عوض که چیزی ولی براتون، بمیرم امیر آقا وای: گفتم شیطنت با و زدم لبخند

 .دو سه شدیم بود، ترتپل خیلی من مال االن ریاضی، جناب راستی نداره؟ گله

 .کن صبر بدم، نشونت ایگله و عوض یه: گفت و کرد نگام هم، تو اخم و عصبی

 .کنممی صبر چشم -

 اومد باند با و دید همشو تو اخمای جون مینا که بگه چیزی اومد و کرد نگام عصبانی

 گلی؟ این به دختر کنیمی اینجوری چرا! کنه کمکت خوادمی خب پسرم اوا: گفت و

 ریختممی زبون هی من خالصه باال، دادم و ابروم یه و زدم براش ایپیروزمندانه لبخند

 وگرنه نشدا چیزیش که خداروشکر ولی. بگه نتونست چیزی جون مینا جلو اونم و

 یه فقط که گفت محکم خیلی و کرد باز باندو ساعت، نیم یه بعد بودم، گوجواب چی

 برای بود ایگنده خرس خب خواد،نمی داستانارو این و سادست خوردگی پیچ

 خیلی نزد جیکمخدایی ولی کرد؟می اوه و آه هی اگه کشیدنمی خجالت خودش،

 تو رفتم. دیگه اینیم ما هی. زدممی غر فقط روز چهار تا بودم من اگه حاال بود، محکم

 مینا و امیررفته دیدم که پایین رفتم. خندیدیم کلی و گفتم هلما برای رو ماجرا و اتاق

 برا خواستم آشپزخونه، تو رفتم زنه،می حرف تلفن با و تلویزیون پای نشسته جونم

 خودم برای آشپزی حین کردنش، درست به کردم شروع بزارم، بادمجون کشک شام

 یک دلگیر دلگیرم، بازهم امشب: )داشتم دوسش خیلی که خوندم رو شعری یه

 دلگیر پرستاره، شب یک دلگیر خدا، دلگیر امآینده و گذشته دلگیر صدا، یک آرامش

 و ونیست، هست هرچه از گیرمدل بدانید شهر مردم ای خالصه، مادرانه، نگاه یک

 !(ماه و بسپارم ماه دست به باید باز و باز را هایمغصه تمام

 ده،می بهم خاصی آرامش یه بهش کردن نگاه اصال   دارم، دوس خیلی رو ماه

 مینا دیدم که بودم فکرا این تو تنهاست، من مثل و نیستن هاستاره وقتی مخصوصا  
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: گفتم کرد،می نگام لبخند با نشست، آشپزخونه صندلیای از یکی روی و اومد خانوم

 تحویلتون داغون غذای یه و شممی هول کنین،می نگام اینجوری بگما، جون مینا

 .دمامی

 االن بگی، برام خونوادت از خواینمی جون، الین: گفت گذشت یکم خندید، فقط

 اونا؟ کجان

 بدم، خاتمش زودتر و کنم رعایت ادبو هم اینکه برای مسخره، سوال این بازم! اویی

 این هروقت و باشم پیششون خوامنمی من ولی خدا، آسمون زیر جایی یه: گفتم

 .شممی دلخور وسط، میاد بحث

 ولش اصال   کنم، ناراحتت نمی،خواستم ببخشید دخترم! وای ای: گفت و شد هول

 پزی؟می چی شام داری خب کن،

 .بادمجون کشک -

 .داره دوس خیلی امیر اوم، -

 .باشه نداشته دوس سیاه صدسال خواممی شه، کوفتش: گفتم زیرلبی

 گفتی؟ چیزی -

 .بابا نه -

 بلند جون مینا ربعه، و هشت دیدم کردم، نگاه رو ساعت و گذاشت که کم یه خالصه

 و کنارم اومد بیرون؟ بره االن خوادمی پایین، اومد آماده و حاضر دقیقه ده بعد شد

 از تازه دوستام، از یکی خونه رممی دارم شام برای امشب من جون الین: گفت

 .موندم هم شبو شاید ببینمش، برم شده مرخص بیمارستان
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 خوبه خب هست، سدنام نه باشم؟ تنها اورانگوتان این با باید یعنی جانم؟ چی؟

 .خوشیامدل همه برای خالصی تیر شد زد، که حرفی دفعه یه خداروشکر،

 .مونهمی خواهرش خونه امشبو گفتم کرد،می درد خیلی پاش سدنام -

 .باشین خوش برین باشه: گفتم پژمرده ایقیافه با

 .عزیزم مرسی -

 به بکشه منو نزنه یارو حاال! وای! کردم گیری چه! خدا ای دیگه؟ رفت یعنی ورفت،

 نباشم من. بمیرم صدسالگی خواممی من دارم، آرزو جوونم هنوز من وای کارم؟ تالفی

 و شد درباز که بودم غازم یه من صد فکرای این تو آخه؟ خورهمی دردی چه به دنیا

 سالمی و جلو اومد اخم یه با ترس، از دادم پایین سختی به دهنمو آب تو، اومد امیر

 کجان؟ اینا مامانم: گفت و کرد

 :دونممی و گفتن هرچی کردن ردیف به کردم شروع هم سر پشت بلبل عین

 دوستاشون از یکی خونه برن قراره که گفتن و اومدن جون مینا شما، به سالم اوال   -

 شما که این از قبل رفتن پیش دقیقه ده یه حدود شده، مرخص بیمارستان از تازه که

 پاش برای که گفت و اومد هم سدنا.( کردم کنترل و خندم زوربه اینجا. )حموم برین

 خونه امشب اونم قراره که گفتن برن، خانوم اینکه از قبل االن داره، دکتر وقت

 .برنگردن شبم جون مینا شاید که گفتن اینم آها. بمونه خواهرش

 بشر این ندیدم کال   من. کردمی نگام اخم با اونم و گفتم نفس یه رو همه آخیش

 برو حاالم فهمیدم خب خیلی دختر، بگیر نفس یه: گفت شد تموم که حرفم. بخنده

 .گرسنمه خیلی که برام، بچین میزو
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 گفتی راستی: گفت شیطنتی از پر و خاص لحن با و برگشت که بود برنداشته قدم دو

 نیس؟ خونه شامو یعنی ها؟ برنگرده شب شاید مامان

 یه سریع بکشه؟ نگیره منو برسرم، خاک ای نکنه؛ نکنه، گه؟می چی این خدا وای

 نقطه دورترین در خودمو بشقاب و چیدم میزو و آشپزخونه تو رفتم زود و گفتم ایآره

 فکر بود؛ نشده کامل هنوز میز آشپزخونه تو اومد گذشت که یکم گذاشتم، اون از

 گذاشتم که و بادمجون کشک کرد،می نگا جغد عین فقط ولی کمک میاد آدمه کردم

 توش، رفتمی شیرجه نبودم، اینجا من االن اگه زدمی داد قیافش. رفت وا میز، رو

 خودمم واقعا   جاش، سر نشست و هم تو کرد و اخماش کنم،می نگاش دید تا ولی

 خوردم،می هفته در دوبار حداقلش هاموقع اون بودم، بادمجون کشک عاشق

 نگفتیم هیچی میز، سر نشستیم کنم، غش بود نزدیک دیدمش که خودم. عاشقشم

 کنه؟می اخم همیشه چرا دادم،می بهش طرف این از خواست،می چیزی وقتی فقط

 اخماش کامله زندگیش که این من، دوست بزن لبخند خب نیست، آدم یه اینم مگه

 جز من هلما قول به البته بازه، بناگوش تا نیشم داستان همه این با نگاه، منو همه، تو

 بند بهش جونم اصال   خوردم،می بادمجون کشک ولع با نمیام، حساب به هاانسان

 بود، امیر نزدیک ولی خواست، دلم وای افتاد، سفره طرف اون ماست به چشام. بود

 بدین؟ ماستو اون شهمی ببخشید -: گفتم

 بله: گفت ناباوری کمال در و زد برقی یه چشاش بعد و کرد نگام یکم و آورد باال سرشو

 .ریزممی برات میام خودم اصال   نشه؟ که چرا چشم،

 و شد بلند کردم، نگاش دخترا کلیپس اندازه بود شده که چشمایی با چشه؟ این وا

 شروع خوشحال و بیخیال منم کاسم، تو کشیدمی برام ماست داشت و طرفم اومد

 تو ریخت آبمو همه زد! غافل دل ای دیدم که کردم پر قاشقمو خوردن، غذا به کردم
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 راحت خیال با بعد و دریا شبیه کرد جونمو از عزیزتر بادمجون کشک! نه بشقابم،

 :گفت

 سه دیگه االن نداره، گله داره عوض که چیزی خوتون قول به ولی نبود، حواسم آخ -

 .سه

 نگاه بشقابم به بهت با هنوز من و سرجاشو نشست رفت راحت خیال با بعد

 .دریا شده کردین؟ کارو این چرا: گفتم طرفشو برگشتم باعصبانیت کردم،می

 :گفت و باال داد ابروشو و زد ایمسخره پوزخند

 .دارم دوست دریا -

 غذاش، خوردن به کرد شروع اشتیاق با. سرطان ای حناق، ای کوفت، ای مرض، ای

 هم رو بود مونده باقی هرچی رفتو اومدم بیرون حدقه از چشمای مقابل در بعدش

 :گفت ترکیدمی داشت که حالی در نرسه، چیزی من به وقت یه که خورد

! ) نره یادت چاییم بیرون، رممی من نداشت، خاصی مزه و نبود مزهخوش هم خیلی -

 .(بخوره چایی شام بعد ساعت نیم یه داشت عادت

 مزه گهمی بعد درآورده همشو ته بیشعور سرطان، بشه لوزالمعدت از شه، کوفتت ای

 .مسخره سه، سه دیگه حاال اورانگوتان، اخمو مغرور. نداشت خاصی

 داده لم تلویزیون جلو بردم، براش چاییشو و کردم جمع خورد اعصابی با میزو همه

 براش چاییشو شد، بد حالم اه اه دید،می فوتبال و بود کرده بغل کوسن یه و بود

 به و نشستم، داشت فاصله باهاش دونه یه که اینفره تک مبل رو رفتم و گذاشتم

 :میزد داد هی اینم. کردم نگاه فوتبال اجبار



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

33 

 

 آخه؟ بود ایضربه چه این نیست، حالیت فوتبال از هیچی کال  ! برسرت خاک اه -

 بانی، دروزه مثال روانی

: گفت داد با دقیقه سه دو بعد که پایین انداختم سرمو شدم،می کر داشتم خالصه

 !گل! گل

 بود؟ چی این سرم، آییی! بومب! برخورد سرم به محکم چیز یه که بود موقع همون و

 بر که ور این کرده پرت بغلشو تو کوسن شادی فرط از آقا دیدم که کردم بلند و سرم

 همونجوری بود؟ سفت چی برا این سرم، آییی کلم، تو خورده من اقبالی خوش حسب

 کر منو زد هم نبود، خیالشم عین و شد بود شده هرچی و من متوجه زدمی داد که

 ماست نذاشت هم داد، فنا به جیگرمو بادمجون کشک هم درآورد، کلمو زد هم کرد،

 رسید ها،شبکه کردن کرد رد به کرد شروع شد، تموم فوتبال بعد دقیقه ده یه بخورم

 و کردم مظلوم گربه شبیه قیافمو داشتم، دوسش خیلی من که جنایی سریال به

 ببینم؟ سریالو همین بزارین شهمی امیر، آقا -: گفتم

 دلبندم، آفرین! هورا میز، رو گذاشت و کنترل حرفی هیچبی بعد کرد، نگام یکم

 بده شخصیت خواستمی یارو که جایی یه به رسید که کردممی نگاه فیلمو داشتم

 : کردن جیغ جیغ کردم شروع بکشه، گلوله با فیلمو

 .آفرین آها عرضت،بی توسر خاک بکشش، بیشعورو، اون بکشش آفرین -

 امیر سر تو کردم پرت بلند آفرین، یه با و چرخوندم انگشتم دور و کوسن و شدم بلند

 کرد نگام و برگشت و گفت آخی درمیاری؟ منو مغز حقشه، بود، تلویزیون به نگام ولی

 :گفت غلیظ اخم یه با

 ها؟ کردی؟ کارو این جرعتی چه به درمیاد؟ کلم گینمی بود؟ کاری چه این -
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 .نبود حواسم ببخش وای -

 .نبود حواست خودت، جون آره -

 :گفتم و شدم بلند منم بیشعور، کرد عوض رو شبکه سرجام، نشستم و نگفتم هیچی

 ندارین؟ الزم چیزی بخوابم، برم خواممی من -

 .نه -

 .بخیر شب پس -

 از مردم داد؟می بزغاله این یاد ادب یکم جون مینا شدنمی بیشعور، نگفت چیزی

 .برد خوابم رسید بالشت به سرم تا و اتاقم تو رفتم خواب،

 و کنه سه چهار رو ماجرا نتونسته کس هیچ و گذرهمی ماجرا اون از ایهفته دو یه

 امیر بار یه مثال   نشد، ولی کردیما تالشمونو داره، ادامه جری و تام وضعه همون هنوز

 خواستم من بارم یه پیچوندمش، گرفتم رو قضیه بشکنه؛ گردنمو هاپله از کرد سعی

 و شده خوب پاش سدنام بکنم، غلطمو نذاشت اومد، موقع به بکشم گند به اتاقشو

 دل تو جوری خودمو مدت این تو گوریل، یپسره این گند اخالق اال ردیفه چی همه

 که رانندشون با قطعیه دیگه دوهفته حدود اونم داد قرار بستن که کردم جا جون مینا

 و بده انجام خریدارو که اومده هم پسری یه و شدم آشنا باغبون و اسمشه رحمان آقا

 .اخمو گودزیالی این جزخوبن همه سالشه، وهفتسی و محسن اسمش. امیر کارای

 « سوم فصل »
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 دوبس دوبس خارجیه آهنگ یه شدم، بیدار خواب از گوشیم مزخرف آالرم صدای با

 کنی حس که کردمی بیدارت خواب از جوری کرد،می بیدارت خواب از جوری که بود

 و غرغر تا هزار با وضعی، یه اصال   مونی،نمی زنده دیگم دودقیقه تا کرده حمله آمریکا

 جون مینا هرچند کردم، سرم صورتیمو شال با بنفش شلوار بلیز یه بلندشدم، فالکت

 و گردنم پشت بردم شالمو نبودم، راحت خب ولی نکنم، سرم شال بود گفته بهم

 بود، چیده میزو سدنا پایین، رفتم. بود خوب اینجوری آوردم، جلو و کردم جا جابه

 مثل امیرم بعد یکم کمکش، رفتم و کردیم علیکی سالم بود، نیم و هفت ساعت

 غلط خیلی من! جانم؟ برم؛ قربونش من ای پایین، اومد تمیز و اتوکشیده همیشه

 صبح همیشگیش اخم همون با مشنگ، یبزغاله! برم اورانگوتان این قربون بکنم

 رو صبحونه نشستیم همه. پایین اومد شاد و قبراق باز جونم مینا و گفت بخیری

 کردیم شروع هم سدنا منو اتاقش تو رفت جونم مینا شرکت، رفت امیرم خوردیم،

 درست به کرد شروع سدنا شده؛ یازده که دیدم ساعتو شد تموم که کارم گردگیری،

 :گفت و اومد پایین هاپله از خندون و دست به تلفن جون مینا دیدم ناهار، کردن

 آهان باشه، خوب چیز همه خواممی بیان، اینا کتی شام برای قراره جون، سدنا -

 .بگیره بره محسن بده هم رو خرید لیست

 .خانوم چشم -

 کیه؟ کتی: پرسیدم سدنا از رفت، که مینا

 داره هم ساله سه ناز دختر یه کتی تره،کوچیک امیر آقا از دوسال امیر، آقا خواهر -

 .یلداست اسمش که

 محسن؟ دست بدم بنویسم الزمه چیا بگو حاال خب دارن، خواهرم دونستمنمی -

 .رفت اونم محسن، به دادم و نوشتم رو همه ربع یه بعد و گفتن به کرد شروع سدنا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 سالم و آشپزخونه تو اومد خونه، برگشت پر دست با محسن بعد دوساعت حدود

 :گفت و زد خوشگلی لبخند و جلو رفت سدنا زمین، گذاشت هارووسیله و کرد،

 .نکنه درد دستت -

 .کنممی خواهش -

 رو جو اینکه برای منم زنن؟می مشکوک چرا بابا، نه بهم، شدن خیره لبخند با و

 به اونام برداشتم، رو هاکیسه و جلو رفتم کردمو ایسرفه تک رفتم کنم درست

 به کردیم شروع و کردیم آماده ناهارو وا؟ بیرون، رفت محسن و اومدن خودشون

 ببره غذا براش یکیمون که کردن امر ریلکس خیلی جونم مینا نیومد، امیر خوردن،

 جون مینا بارم نکبت شانس از و. بدم انجام شبو کارای باید من گفت سدنا که شرکت

 و درست تیپ یه بزار. شم حاضر رفتم باالجبار شرکتش، برم رحمان آقا با من گفت،

 شال رنگمو ایفیروزه مانتو با پوشیدم مشکیمو تفنگی لوله شلوار بزنم، حسابی

 آرایش یه صورتمو طرف یه ریختم موهامم به، به مشکیم، کفش و کیف با همرنگش

 رفتم خودم، رفتن صدقه قربون کلی از بعد! شدم جیگری چه به به کردم، مالیم خیلی

 که گفت و داشت نگه بزرگ ساختمون یه جلوی رحمان آقا ساعت، نیم بعد. پایین

 وارد که در از سوم، طبقه داخل ورفتم بود دستم غذاها کیسه سوم، طبقه برم

 نشسته منشی چپ سمت بود، اتاق دورتادورش که بود بزرگ خیلی جای یه شدیمی

 با انگار که چشماشو بود، عملی کال   این! شد بد حالم اه اه منشی، نزدیک رفتم. بود

 باریک خط یه فقط که ابروهاشم بود گذاشته گونه و بود کرده سیاه دورتادورشو زغال

 بود، زده قرمزم رژ یه کردی، بادش تلمبه با انگار که لباشم متر، میلی پنج طول به بود

 ولی بود، اینا و مواد صورتش رو کیلویی پنچ یه کنم فکر بود، عمل و پالستیک کال  

! شد چندشم اییی خخ،. ترسنمی نمیان، سراغش مشره حشره که بود اینجا خوبیش
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 تو صدای با و آورد باال سرشو بهش، زده زل و گرفته سرشو رو اینجوری یکی دید وقتی

 داشتین؟ کاری بفرمایید: گفت دماغیش

 هستن؟ کارداشتم، رییستون با بله:  گفتم دراد، جونت اییی

 داره؟ کار باهاشون کی بگم فقط هستن، بله -

: گفتم کنم اذیتش یکم بزار گفتم. گرفتمی خوابش آدم دادمی کش اینقد رو هرکلمه

 .اومده ازراعیلش بگین

 بله؟: گفت و کرد نگام بدی حالت یه با دختره

 

 .نباشه کارتون بگین، همینو شما -

 .چشم... اومده ازراعیلتون ترکاشوند، آقای: گفت زدو زنگ بعد خورد منو چشماش با

 زیر زدم فکرم این از بود، دیدنی امیر قیافه االن خنده، زیر زدم پقی طرف این از من

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم دختره که خنده

 ازراعیل؟ جناب این کیه ببینند شین وارد گفتن شدن عصبانی خیلی گفتم، بهشون -

 .چشم به ای: گفتم و کردمو ایخنده

 بزرگ میز یه پشت امیر. شدم وارد زدمو در بود، گفته دختره که اتاقی به رفتم و

 روی هم پسری یه کرد، نگام گشاد چشمای با و شد بلند من دیدن با و بود نشسته

 بلند به کرد شروع من دیدن با خورد،می قهوه داشت و بود نشسته میزش کنار مبل

 :گفت هاشخنده بین و رفتمی ریسه و خندیدن
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 دوباره و!  خدا. داره خنده هم باشه دختر تو ازراعیل که این به کردن فکر امیر، وای -

 :گفت و خندیدن به کرد شروع

 ما به بخواد خیلی خدا وقتاون شیکیه، این به دختر شما ازراعیل بده شانس خدا -

 .خندید دوباره و. کنهمی ما ازراعیل رو بوگندو پیکر غول حسین مش کنه لطف

 پسره اون به رو عصبانیت با و اومد خودش به امیر پسره، این داشت رویی چه وای

 .کامی شو خفه: کشید داد

 :گفت و جلو اومد عقب، رفتم قدم یه من. شد خفه ترس از اونم

 کنی؟می کار چی اینجا تو -

 .بیارم غذا براتون گقتن جون مینا -

 آره؟ منی ازراعیل نخور درد به فسقلی تو اینطور، که -

 آهان من؟ بگم چی حاال خشک، تربیتبی نیومد، خوشم زدنش حرف طرز از اصال  

 :گفتم فهمیدم،

 اصال ازراعیل وگرنه اومده، اسماعیلتون که بهتون بگن گفتم منشیتون به من نه -

 کیه؟

 :گفت امیر خندید، دوباره کامی اون و

 دادین؟ جنسیت تغییر کی شما ببخشید، بعد -

 :گفتم

 فهمیدینمی اگه وگرنه تو، بیام بزارین شما که اسماعیل بگن گفتم این برای من نه -

 .ذاشتیننمی که منم
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 :گفت فقط چون شد قانع انگار

 .برو میزو رو بزار غذارو -

 .چشم -

 :گفتم و برگشتم کردم، گفت که رو کاریو جلورفتم

 که بگم گفتن جون مینا بیان، خانوم کتی خواهرتون قراره امشب امیر، آقا راستی -

 .خونه بیاین زودتر

 .برو باشه -

 .خدانگهدار -

 خونه، طرف افتادم راه آوردم؟ کجام از اسماعیلو خنده، زیر زدم اوی، بیرون، اومدم

 سه ساعت. رهمی ضعف آدم دل! میاد خونه تو از بوایی چه به به دیدم رسیدم وقتی

 کرده، چه به به دیدم رفتم. کردمی درست غذا و بود آشپزخونه تو سدنا بود، ظهر

 ...و کوبیده و قیمه خورشت و ساالد و سبزی قورمه

 سیب برای میرممی آخخ. کردمی سرخ زمینی سیب داشت و بود من به پشتش

 و کشید جیغی. کردم بغلش محکم و رفتم پشت از هاش،سوخته مخصوصا   زمینید

 و قلبش رو گذاشت دستش خندیدن، به کرد شروع منم دید وقتی طرفم و برگشت

 :گفت

 کنم؟می سکته گینمی دختر، وای -

 .سدنا بود خوبی دوست خیلی کردم، ماچش خندیدمو

 :گفت و داد تکون سری اونم
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 .کن درست ساالد کمکم، بیا کن عوض لباساتو برو بدو -

 نکردی؟ درست خودت مگه -

 .باشه باید هم دیگه ظرف یه ولی چرا، -

 .چشم به ای -

 رو اینا و ظرف میزو، صندلیای از یکی رو نشستم پایین، اومدم دقیقه ده بعد و رفتم

 حرف سدنا برای حال همون در مواد، کردن خورد به کردم شروع و دستم جلو گذاشتم

 خندید،می همش اونم و کردم تعریف رو منشیه اون و ازراعیل ماجرای و زدممی

 دیدم و باال آوردم سرمو که بود، سکوت دقیقه پنج یه بعدش

 خانوم گلی هروقت خودمون خونه همیشه داشتم عادت پکره، و خودش تو رفته

 بیارم، بیرونش حال اون از و بخندونمش سریع سدنا، االن مثل خودش، تو رفتمی

 :گفتم و کردم فکر یکم سدنا، با االنم

 خونی؟می سدنا -

 چی؟ -

 بخونی؟ دوبس دوبس آهنگ یه شهمی گممی بابا، هیچی -

 .بیخیال نیس حالش الین، نه -

 آره؟ نیس، حالش بلدی پس -

 :گفت و کرد ایخنده

 .نیستم بلد واقعا نه -

 .بشین بیا لحظه یه خب -
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 .الین دارم کار -

 .بشین گممی -

 چاقو و بندری آهنگ یه رو گذاشتم گوشیمو شدم، بلند و صندلی رو نشوندمش بزور

 :گفتم و دستم گرفتم رو

 میاد ریزی چه برات الین عمو االن نگاه جون، عمو خب -

 از اونور، رفتممی آشپزخونه اونور از هی موزون، حرکات به کردم شروع منم خندید،

 درجه هشتاد و صد و کمرم و راست و چپ به چرخوندممی کلمو اینور، به اونور

 اصال   گشتم،برمی قر با و دادمنمی بهش و سدنا جلو بردممی رو چاقو چرخوندم،می

 پاک اشکشو و شدید خنده به بود افتاده که هم سدنا خودم، برای بودم ایفاجعه

 که آهنگ ایم،زنجیره دیوانه یه کردمی فکر دیدمی اونجوری منو هرکی واال کرد،می

 :گفت و کرد پاک اشکشو اونم سدنا، به دادم چاقورو و رفتم ژست یه با شد تموم

 !خدا مردم آیی درآوردی، اشکمو دختر، نکشتت خدا -

 و پنج ساعت کردم، درست ساالدمو رفتم آدم بچه عین دیگه منم خندیدیم، هردو و

 مینا انگار من، اتاق تو بریم گفتم بهش همینطور، هم سدنا شد، تموم کارم که بود ربع

 درو و تو رفتیم باشه، سرحال شب که بخوابه رفته کردهمی درد سرش یکم جون

 مالیم آهنگ یه رفتم و کردم روشن تابو لپ تخت، رو نشستیم سدنا با بستم،

 پرندگان دقت و شدت با هردو و افتاد راه هم سدنا بازیام، قسمت تو رفتم و گذاشتم

 با سدنا شد باعث که پریدم، هاگرفته برق این عین یهو که. کردیممی بازی خشمگین

 دختر؟ تو چته: طرفم برگرده تعجب

 بپوشم؟ چی شب سدنا وای -
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 .بپوشیم چی که نیست مهم ما بگی؟ چی خوایمی حاال کردم فکر اوف، -

 یانه؟ باشیم آدم مثل باید دیم،می جولون وسط اون باالخره مهمه، نه -

 .دارم دوسش خیلی بپوشم، رنگ زرد شلوار بلیز یه خواممی که من -

 کنم؟ کار چی من وای -

 داری؟ چیا ببینم کن وا کمدتو بابا، خب خیله -

 به دست آخرسرم تخت، روی گذاشتم و آوردم بیرون دونه دونه کمدمو سمت رفتم

 :گفت سدنا بیرون، فرستادم و کردم باد پر لپامو و وایسادم سدنا جلوی کمر

 بگم؟ چیزی یه الین -

 .بگو دوتا شما -

... معلومه آرایشیت وسایل و لباسا تابو لپ از شیکن، و مارکدار لباسات همه -

 ...خب قیمتن... قیمت گرون همه معلومه... چیزه

 :گفتم همین برای بگه، خوادمی چی دونستممی

 :گفتم و کشیدم پرسوزی آه. قیمتن گرون همه درسته، آره -

 .نه االن ولی کنممی تعریف برات رو همه اومد، پیش امکانش روزی یه اگه -

 .باشه -

 ساپورت یه با کردم انتخاب زانوم پایین تا رنگ آبی تونیک یه سدنا کمک با خالصه

 آماده چیز همه هشت ساعت و کردیم کارارو همه. شدمی خوب آبی، شال و مشکی

 امیرم و مینا کنم،می باز من گفت، سدنا که خورد در زنگ بود؛ برگشته امیرم بود،

 صورتی لبایی و طالیی موهایی با خوشگل فسقلی دختر یه همه از اول در، دم اومدن
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 آشنا برام قیافش چقدر اومد، مرتب و بلند قد دختر یه بعدش امیر، بغل رفت دوید

 بود عکس تو دختره همون این فهمیدم، تا کردم فکر کلی! دیدم جایی یه اینو من! بود

 بعدش شد، حل مجهولم یه ایول پس. بود خودش آره بود، نشسته نیمکت جلوی که

 همه خالصه. بود خندون چهرشون همه شلوار، و کت با و دختر از بلندتر قد پسر یه

 دختره، بود برخورد خوش خیلی دادم، دست همشون با منم و کردن پرسی احوال

 نبود زیبا. بود زده کرم رژ یه و برجسته ش*ا*ب*ل و امیر چشمای عین چشماش

 کمتر سالشه هشت و بیست بود گفته سدنا که سنش از بانمک، و بود جذاب ولی

 :گفت سدنا که آشپزخونه تو برم خواستم منم نشستن، رفتن اونا داد،می نشون

 ری؟می کجا دیگه، بشین همه پیش بیرون بیا -

 .شهنمی روم وای -

 .شهمی ناراحت جون مینا نیای بعدش بیا، خونگرمن، خیلی اینا بابا -

 .باشه -

 مینا بودنو هم کنار بود، کتی شوهر که پسره اون و امیر. رفتم بیرون سدنا همراه و

 و مودب خیلی و بود ما روی به رو هم یلدا سدنا، منو مثل هم پیش کتی و جون

 :گفت من به رو کتی بود، نشسته ساکت

 .شمایین شنیدم، مامان از تعریفشو که خانومی الین پس -

 .دارن لطف جون مینا: من

 عزیزم؟ سالته چند -

:  گفتم اوف، بزنم؟ جار بلند صدای با خودتو سن برم بود؟ سوالی چه این االن وا؟

 .چهار و بیست
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 .خوشگلی خیلی ماشالله -

 .ممنون -

 نیستم اخالق بد بپرسه، دانشگامم رشته االن خوادمی البد دیگه، کن ول منو بابا ای

 .ندارم دوس جوابو سوال ولی

 جان؟ الین چیه دانشگاهیت رشته -

 : گفتم وضعشه؟ چه آخه بیرون، زد کاسه از چشمام

 .خوندم معماری -

 جون مینا با و گفت باشید موفق یه لبخندو یه به داد جاشو بعد که کرد تعجب یکم

 :گفت یلدا که بودن، زدن حرف غرق همه زد، حرف

 .بتونین جمعم کوچولوای فکل یکم زنین،می حلف دالین همتون بابا، ای -

 :گفت و کرد باز و دستاش امیر خندیدیم، همه

 .ببینم دایی بغل بیا بدو -

 :گفت و زد مرموزی لبخند و کرد من نگاه بعد کرد نگاش یکم یلدا

 .خانومه این بغل بلم تونممی حال االن جون، دایی نه -

 ادامه و بست دستاشو بود، شده کنف بد که امیر من، پیش اومد و پرید مبل رو از و

 :گفتم بهش پام، رو گذاشتم رو یلدا و کردم باز دستامو منم. گرفت پیش حرفشو

 .دارین قشنگی اسم چه شما خانوم، یلدا -

 :گفت و زد خوشگل لبخند یه
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 .تونهمی فکر بش راجع قشنگ مغزتون -

 :گفت! بود نمکی با بچه چه که وای خندیدیم، دوباره و

 چیه؟ تو اسم -

 .الینه من اسم -

 تره؟قشنگ که تو اسم -

 .کنهمی فکر ترقشنگ تو مغز -

 :گفت و گرفت دستش تو بود شال بیرون که موهامو از یکم و خندید

 .لفته سل خیلی حوصلم جون الین -

 .بزنیم حرف بیا خب... خب -

 .توننمی بوزورگتال که کاریه اون نه نه -

 .بگو خودت خب: گفتم و خندیدم

 .کباب کباب: گفت و کرد فکر یکم

 کردمی زنی جر هی این خالصه. کردیممی بازی آروم صدای با کردیم شروع و خندیدم

 یه حدود و کشیدممی هی لپاشو یا کاراش به خندیدممی یا منم ریخت،می نمک و

 کنار سدنا و بودیم میز سر جیز، دمش بود، ترکونده سدنا خوردیم، شام بعد ساعت

 دست زیر مثل اصال  . بود خوبی خیلی دختر و بودم شده جور کتی با. بود نشسته من

 شناخت،می منو بود وقتی چند بودم دوستش انگار کنار، به کردنمی برخورد باهام

 دقیقا   امیر پروند،می مزه هی و بود نمک گوله سعیده اسمش فهمیدم که شوهرشم

 حسابی همه سدنا، تراونطرف کم یه و میز سر کتی با جونم مینا و بود من رویروبه
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 چشمک بد اوف میز، روی طالیی دیگای ته به خورد چشمم من که بودیم، شام غرق

 .(شده کالمم تیکه اصال   کنم؟می اوف اوف چقدر کردین دقت) زد،می

 و کردیم هم به نگاه یه جلو، اومد امیرم دست من با همزمان که سمتش بردم دستمو

 هم برای چشمامونم با بکش، اون بکش من هی حاال رفتیم، دیگا ته سمت به دوباره

 ما و شد بلند همه خنده صدای که بودیم درگیر همینجوری کشیدیم،می نشون و خط

 :گفت سدنا. زدیممی زور همچنان

 جون، آخ برگشت، دیگ ته پر دیگه بشقاب یه با رفتو میارم، رممی االن کنید صبر -

. نذاشتم کم هیچی دیگ ته از شکمم برای خوردم، بود هرچی و درآوردم عذا از دلی

 و سدنا کمک با خوردیم که شامو خالصه دیگا، ته رو بود افتاده چی عین که امیرم

 کتی زد،می کف سدنا رفت، هم کتی من، با ظرفا گفت سدنا. کردیم جمع رو همه کتی

 کلی کردم،می خشک دادمی بهم کتی و بودم نشسته صندلی رو منم کشیدمی آب

 دوتاشون. بود جور سدنام با بود، نمکی با و خوب خیلی دختر واقعا   کتی خندیدیم،

 و اونور کردمی پرت رو سدنا کمر با کتی هی و کنن اشغال و بیشتری جای زدنمی زور

 هم از فرضی، خط یه طبق من آخرش خندیدم،می منم کرد،می پرت اینو سدنا

 همش هم کتی و رقصیدنم ماجرای کردن تعریف به کرد شروع سدنا کردم، جداشون

 هم پیش کتی منو بیرون، رفتیم و بردیم رو چایی شد تموم که کارامون خندید،می

 قربون اون امیر بغل بود نشسته یلدام زد،می حرف جون مینا با سدنام و نشستیم

 :گفت سعید گذشت که یکم. اومدمی عشوه هی وروجکم این رفتمی صدقش

 داری؟ نرد تخته امیر -

 مگه؟ چطور آره -

 .دیگه بیارش د -
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 : کشیدن نشون و خط کردن شروع امیر و سعید آورد، رفت اونم و گفت سدنا به امیر

 .تو نیستی حرفا این مال امیر، داش بابا د -

 .گرفتی باال دست خودتو شوما نه -

 .دید خواهیم -

 .دید خواهیم بینیم،می دیدیم، -

 .کنیمی صرف افعال قشنگ چه احسنت، -

 دی؟می بهم چند کردم، صرف قشنگ اینقدر من حاال قربونت، گرفتیم یاد شوما از -

 .پونزده -

 .دکی -

 :گفت جون مینا که باشن، گروه شد قرار

 مونا به باال برم خواممی نیستم، یکی من عزیزان -

 .بزنم زنگ(  امیر خاله) 

 رو همه تنه یه معدم، تو قدرتش ولی باشین شمام که شد بلند همه اوه و اه صدای

 .برگشتن فازشون به دوباره اینا و کرد راضی

 :گفت سعید

 رو که خانومم سدنا من، تیم تو کتی پس شه جدا من از شهنمی اصن که زنم آقا -

 تیم تو الین داوره، که یلدام یلدا، و خانوم الین مونهمی بنا، این بر دارن، جا ما چشم

 !کمه یکیتون که شما... و امیره
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 اعتراض هرچی بود؟ تقسیمی چه این اومد،نمی در خونمون زدیمی کارد امیر منو

 رفت سدنا شد، بلند زنگ صدای دفعه یه بودیم، دونفر ما حاال نکردن، قبول کردیم

 .تو اومد محسن و کرد باز درو

 .رسوند سومو نفر خودش خدا بفرما،: سعید

 تیم تو اومد اون و بمون گفتن که بره خواست و امیر به داد برگه سری یه اومد محسن

 .بده انجام بازنده تیم گفت، هرکاری برنده تیم بود قرار. شد شروع بازی و ما

 سعید کشیدیم،می نشون و خط هم، برای وسط این و کردیممی نگاه هیجان با همه

 راه آوردنمی کم امیرم بود، شده بلند همه صدای و میاورد شیش جفت همش

 که بود یازده ساعت سر داشت، ادامه ساعتی یک حدود بازی بست،می هاشومهره

 اونام کردیم،می کیف و هورا و جیغ همش ماهم شد، برنده امیر و شد تموم بازی

 .شده زنی جر آقا: گفتنمی همش

 اعالم منتظر و وراون رفتن تیم اون کرد،می بازی خوب اخمشم همون با امیر

. زدمی حرف کمتر امیر کردن، فکر نشستیم امیر و محسن با ،بودن مجازاتشون

 ولی زدن غر اولش. برن پر کالغ دقیقه ده تا رو خونه کل شد این بر تصمیم باالخره

 آوردمی در ادا یه پرش، هر با سعید خندیدیم، بس از شدیم بر روده ما شدن، مجبور

 نثارمون فحش چهارتا سه هرپرش با هم کتی کرد،می اونور و اینور عشوه، با کلشو و

 هامرده عین کتی پنجم، دقیقه رفت،می محسن و من به غره چشم سدنا کرد،می

 تا سعید ولی کرد، جمع خودشو سریع اون ولی سدنا، بعدش یکم و شد زمین پخش

 و یک ساعت. بود خوبی شب خیلی خندیدیم،می هی ماهم جیز، دمش. رفت تهشو

 .خوابیدیم باالخره هم ما و رفتن اینا کتی که بود نیم
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 صورتم و دست به آبی و شدم بلند خوشحال قرارداد، بستن روز موعوده، روز امروز

 خوردمی دکمه جلوش که سفید پیرهن یه. بود خوبی روز امروز زدم،

 کردم، سرم همیشه مثل شالمم مشکی شلوار یه با پوشیدم داشت، مشکی خطای و

 و کردم بخیری صبح سالم سدنا با. بود نیم و هفت ساعت بیرون، رفتم

 نشست خوشحال و اومد دقیقه پنج بعد جون مینا کردم، کمکش میز چیدن تو

 :گفتم سدنا به رو میز، پشت

 نشده؟ بیدار اورانگوتان -

 کیه؟ اورانگوتان: گفت و کرد گرد چشاشو

 .بابا دیگه امیر -

 مینا نبود حواسم اصال   سرم به خاک وای کرد، اشاره اونور به سر با و گزید لبشو سدنا

 :گفتم سریع کرد،می نگام مرموزی لبخند با اینجاست، جون

... یعنی... یعنی نیست، بد معنیش اورانگوتان کنین باور شرمندما، جون مینا وای -

 شده شده، جا جابه حروفاش یکم دیگه حاال انگورتان، شما، انگور یعنی آها،... چیزه

 .اورانگوتان

 خودمو منم نخنده، گرفت خودشو جلو و گزید لبشو سدنام و زدمی قههقه جون مینا

 الل بزنه، تیپ کنه، اخم بلده فقط که اینم اومد، امیرم که کردم، مشغول میز چیدن با

 .شه

 با بازار، برای داره قرار کتی با که گفت جونم مینا و رفت امیر خوردیم، که رو صبحونه

 میز، پشت نشستیم شد، تموم کارمون یازده ساعت سر و کردیم تمیز رو خونه سدنا

 چته؟: گفتم خنده، زیر زد دفعه یه خوردن، به کردیم شروع و آوردچایی دوتا سدنا
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 .افتادم اورانگوتان یاد -

 !براش کردم جور غریبیم عجیب چیز عجب گفت،می راست خندیدم، خودمم

 بندین؟می داد قرار کی -

 اینجایی؟ وقته خیلی تو راستی نگفته، چیزی فعال   جون مینا دونم،نمی -

 ... که وقتی از شه،می دوسالی حدود -

 :گفتم کرد،می سنگینی دوشش رو چیزی یه انگار نداد، ادامه حرفشو و کشید آهی

 .بگو ها،قرصه دهنم من بزنی؟ حرف باهام خوایمی جونم سدنا -

 .کن ولش نه -

 .باشه -

 

 «چهارم فصل »

 

 :کرد شروع مقدمهبی و شد عوض نظرش انگار که گذشت یکم

 که دندونپزشک یه منشیه. منشی شدم مطب، یه تو که بود سالم دو و بیست -

 .یوسفی آرمان بود، آرمان اسمش

 من ولی بودن کردن کار مخالف مادرم و پدر. بود خوب حقوقم گذشت، هامدت

 سالش یازده که داشتم خودم از ترکوچیک داداش یه باشم خودم پای رو خواستممی

 هامدت. بودیم جور باهم خیلی خالصه. بود سامان اسمش بود، بند بهش جونم. بود
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 شروع جااون از مشکالتم شدم، مندعالقه پزشکهدندون اون به فهمیدم که گذشت

 اومد و داره دوسم اونم که گفت دارم دوسش فهمید وقتی که روزی همون از شد،

 هفت و بیست شد که وقتی تا بود خوب چیز همه و کردیم ازدواج هم با خواستگاری،

 علی این از اصال   شد، دوست علی اسم به یکی با آرمان که بود هااونموقع سالم،

 آرمان ماه شیش بعد نبود، کنش ول گفتم،می آرمان به هرچیم اومدنمی خوشم

 متوجه روز یه کرد،می هوار و داد و زدمی کتک منو فقط بود، شده عوض اخالقش

 .علی مثل شده، معتاد که شدم

 .چیو همه آرامشمو عزیزمو، زندگیمو، باختم، چیو همه روزاون

 من و شد تنها بابام. مرد و کرد سکته فهمید، که مامانم مکافات، بعدکل گرفتیم طالق

 اولم از که دونستنمی مقصر منو سامان و پدرم. مادربی کوچولوم سامان و پناهبی

 .ندیدم مو عزیز بابای و کوچولو سامان دیگه. مطب اون تو رفتممی نباید

 و داد، کار بهم فهمید که داستانمو شدم، آشنا خانوم مینا با اتفاقی سال،یک بعد

 .من آره بودم، مقصر من واقعا   فهمممی سالمه سی که االن

 سدنا. کشیده چی دختر، این برای بمیرم خیسه، دیدم که کشیدم صورتم به دستی

 :گفت و بوسید منو طرفمو اومد دید منو که

 !کنم ناراحتت خواستمنمی عزیزم، ببخشید وای، ای -

 قوی و صبور دوست چنین که کنممی افتخار من سدنا ولی ناراحتی؟ چه بابا نه -

 .دارم

 :گفت و اومد جون مینا دیگه یکم سرجاش، نشست و زد لبخندی

 کردین؟ خلوت خوب بینممی! بهبه -
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 شده فسنجونی چه به به اومد، نهار برای امیرم ریختیم، براش چایی یه خندیدیمو

 کلی هرکدوم برای امیر منو بشقاب کنار سدنا دیدیم سفره، سر نشستیم وقتی! بود

 !بهبه. کردیم شروع وحشی عین ماهم! گرم دمش گذاشته، دیگ ته

 برای دونستممی داره؛ کارم بیرون برم گفت جون مینا کردم، جمع سدنا با که رو سفره

 نشسته، کنارش جونم مینا و داده لم مبل یه روی امیر دیدم که بیرون رفتم. داده قرار

 :گفت و زد لبخندی نشستم جون مینا کنار و رفتم

 که بگم خواستممی. روزیه چه امروز دونیمی بهتر خودت که دونممی الین، خب -

 نظر مونهمی فقط حاال بودم، راضی ازت حسابی بودی اینجا که ماهی یه این تو من

 هستی؟ راضی پسرم گفت و امیر به کرد رو و. بگه باید که امیر

 نه مخالفم نه منم ولی بودین خونه تو بیشتر شما: گفت و کرد نگام اخم با یکم

 .موافق

 .شدم آروم بعدش ولی ریخت، دلم حرفش این با

 .نیس بد کارشون ایشونم تنهاس، دست سدنا بمونن، موافقم،! نه نه -

 چیه؟ تو نظر جونم، الین خب: مینا

 !سه پنج بشیم باید بگم، فقط. نداشتم خاصی مشکل مدت این تو و موافقم منم، -

 چی؟: گفت تعجب با بعد و کرد نگام یکم جون مینا

 .قبوله: گفت اخم با و مکث یکم بعد که کردم امیر نگاه

 !هللا بسم بمونم؟ اینجا من فقط ببازه، دستو دو حاضره اون یعنی چی؟

 گین؟می چی شما فهممنمی که من: مینا
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 .بنویسین جون، مامان هیچی: امیر

 اونم امیر، به داد و کرد امضا زیرشو دقیقه، پنج بعد و نوشتن به کرد شروع مینا و

 امضا لبخند یه با سه پنج شرایط دیدن و خوندن بعد منم. من به داد و کرد امضا

 زنگ هلما به بعدش و سدنا پیش رفتم منم و گفت تبریک مینا و دادیم دست کردم،

 .کردن کارا چی حسام با که مدت این گفتن و کردن تعریف به کرد شروع اونم زدم،

 بیرون، به انداختم نگاهی یه اومدم، بیرون اتاق از شیش ساعت حدود ظهر، از بعد

 إ: گفت دید که منو باال، اومد هاپله از سدنا دیدم که پایین رفتم. اومدنمی صدایی

 صدات اومدم بخوریم؛ چایی باغ تو بریم گفت خانوم اومدن، اینا کتی بیدارشدی؟

 .کنم

 .بریم باشه -

 که سعیده باز بود معلوم اومد،می حیاط تو از خنده صدای پایین، رفتم سدنا همراه

 دید منو تا جون مینا باغ، تو تخت روی نشستن همه دیدیدم رفتم. ریزهمی مزه داره

 :گفت

 .توهم بیا جونم الین وای -

 .امیر جز دادم دست همشون با رفتم و زدم لبخندی

 .دور از بغلم تو کرد پرت خودشو شناخت،می منو بود سالی سه یه انگاری کتی

 :گفت کتی بود، نشسته سعید کنار امیرم کتی، کنار نشستم

 .شم خالص شیطونیاش از روز یه تا که عمش خونه گذاشتم رو یلدا امروز وای -

 :گفت امیر ولی خندیدن همه
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 یه مثل کنهمی اذیت تورو کجاش اصال  . کنه شیطونی بایدم خانوم شیطون اون -

 .برم قربونش فرشتس

 .نیست تو دل ور که شب تا صبح بله: کتی

 یلدا جای من داشتم دوست لحظه یه برای امیر حرف بعد دوباره، خندیدن همه

 !نیستم که حاال اوی؟ بودم،می

 کتی که خوردیممی چایی خنده شوخی با خالصه

 :گفت

 بیرون؟ شام بریمی امشب منو سعید، وای: کتی

 نبرم؟ چرا خانومم، بله: سعید

 .بریم باید همه یعنی میام، منم: امیر

 ببره منو آدم مثل کردم راضیش بار یه ذاری؟می برنامه خودت برای کجا! اوی: کتی

 .بیرون

 .نمیام که من: گفت جون مینا خندیدم،

 یه دفعه یه داشت، رفتن به اصرار همچنان امیر ولی کرد، تکرار مینارو جمله سدنام

 :گفتم جون مینا روبه زد، جرقه کلم تو چیزی

 با شامو خواممی بدین؟ مرخصی رو ساعتی سه دو یه من به شهمی جون مینا -

 .پیششون نرفتم وقته خیلی. بیرون برم دوستام

 .اصال   برگرد شد، تموم کارت وقتی برو چیه؟ اشکالش عزیزم، باشه: مینا

 واقعا   ممنونم: گفتم کردم نگاهش تشکرمندانه
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 نمیای؟ ام تو بود، خوش تو به دلم من الین، بابا ای: کتی

 .دیگه وقت یه ایشاال جون، کتی نه -

 .بابا ای -

 منم بره، اونم که کامی به زنهمی زنگ االنم باشن، تا سه خودشون که گفت امیرم

 بعد خانوم باالخره هلما، به زدم زنگ بود، هفت ساعت کردم، ترک رو صحنه دیگه

 : برداشت بوق هشت

 .خودم ذهنی مونده عقب بر سالم -

 چطوری؟ خوبی؟ الی سالم -

 تنگ براتون دلم باشین،)....(  رستوران تو هشت ساعت حسام با هلی خوبم، مرسی -

 .شده

 دیگه؟ توییم مهمون راستی گفتی،می زودتر خب وای -

 .ندیدمش وقته خیلی بگم، هم شلی به خواممی راستی من، مهمون گرسنه، آره -

 .بای شو مزاحم کم دیگه کنی؛می خوبی کار اوکی، -

 .خدافظ -

 زمان از بود، هلما مثل برام هم شعله گرفتم، رو شلی شماره کردم، قطع که تلفنو

 خودشم کردیم،می صداش شلی ها ما همیم، جونی جون رفیق تا سه ما دانشگاه

 دور ازشون من فقط کردن،کارمی باهم بود هلما که شرکتی تو اونم همیشه، خندیدمی

 .بودم

 : داد جواب
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 .خودم جون شلی بر سالم -

 .شده ذره یه برات دلم خوبی؟! الی سالم وای -

 خوبی؟ تو جونم، منم -

 .گفت برام چیو همه هلما خوبیم، ماهم آره -

 .زنمنمی فک تو برای ساعت چهار دیگه کرد، خوب -

 .یوزپلنگ بزنی، حرف برام بشینی بخواد دلتم -

 و بکنم جیبم تو دستی یه خواممی امشب دلتنگی علت به شلی خواد،نمی که حاال -

 حسامم و هلی باش،)....(  رستوران تو هشت ساعت کنم، مهمونتون شامی یه

 .هستن

 .بای خداحافظ پس! هورا وای -

 رو کردم پرت گوشیو. کردن گیر قحطی تو انگار ها،گرسنه سرتون تو خاک! کرد قطع

 زیرش، برای مشکی بلند تاب یه با باز جلو سفید مانتو یه کمدم، سراغ رفتم و تخت

 سفید و سیاه تیپ این عاشق مشکی، حاشیه با سفید شال یه و مشکی شلوار یه

 آرایش یه صورتم، تو ریختم طرفه یه صورت به یکمشو و بستم باال موهامو بودم،

 چه که وای فرستادم، خودم برای خوشگل س*و*ب یه و کردم هم دخترونه و مالیم

 چرا دونمنمی راستش بودن، نشسته هنوز بیرون، رفتم آماده و حاضر! من جیگریم

 دیگری راه خروج برای چون شم، رد باید صورت هر در ولی جلوشون؟ برم نشد روم

 کشیدن سوت صدای که بیرون برم خواستم صدابی بیرون رفتم بدبخت، من ندارم

 :گفت و اومد کتی

 .ندزدنت خانوم پا به! الال اوه -
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 !شده ماه چه ماشاال ماشاال: جون مینا

 .نیاد من رفیق بر دورو کسی باشه حواست! غیرتیما من الین، ببین: سدنا

 .برسونمت خانوم: سعید

 .خفه یکی تو! هوی: کتی

 زل هامجسمه این عین امیر فقط انداختن، ایتیکه یه هرکدوم خالصه خندیدن، همه

 :گفتم کمرمو به زدم دستامو و برگشتم من، به بود زده

 قربون من جونم مینا دوما   دزدم، خودم بدزدنم زارمنمی نباش نگران جونم کتی اوال   -

 بخور، آبشو کوزه در بزار غیرتتو ملنگ، سدنا سوما   تری، ماه ما از خودت برم، شما

 بغل خانومتون بپایین سعید آقا چهارما  ! بله بیاد، طرفم کنهنمی جرات کسی

 خودم مواظب چشم کردین، تعریف همه این امیر، آقا مرسی پنجما   ها،دستتونه

 .هستم

 ! نکنه سکته خدایا شد، متورم گردنش رگ امیر و خندیدن همه گفتم که اینو

 ولی داشتم تومنی شیش پنج یه حسابم تو من خب بیرون، زدم و کردم زودترخدافظی

 رستوران یه برمشونمی امشبم کنه،نمی کاری تومن شیش پنج کردممی کار باید خب

 دو بودم، رستوران تو هشت به دقیقه ده افتادم، راه و گرفتم تاکسی یه سریع توپ،

: گفت که کردم ماچش شاالپ شاالپ و کردم بغلش حسام، با اومد هلی بعد دقیقه

 !کثیفی تو چقدر! هوی

 !تو نداری احساس احمق -

 دیگه دادم، دست حسام با فقط منم صورتش، رو کشید دست پشت با کرد شروع

 نشستیم، من، باشخصیتم حد دراین بله کنم، ماچ اونم بپرم نبودم بیشعور حد دراون
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 دست دور دستش هلی روبروشون، من و نشست هلی کنار حسام چهارنفره، میز یه

 کار چی من و چجوریه و چیه جااون که کردمی جواب سوال منو هی و بود حسام

 .اینا و کنممی

 !الی وای -: زد داد دید منو که دور از اومد، هم شلی دقیقه ده بعد

 آبرو طرفمون، برگشتن همه لحظه یه بردی، آبرومو گوسفند، خرت برسر خاک ای

 یه بود، شده تنگ براش دلم حسابی منم خدایی سمتم، دوید االغ، نذاشت برامون

 :گفت هلی که کردیم بغل همو ایدقیقه پنج

 !هستما اینجا منم بیشعور، هوی -

 :گفت کردو مچاله قیافشو و سمتش برگشت شلی

 .کنممی تحمل نحستو ریخت هرروز که تورو! ای -

 .بیشعور بخواد دلتم -

 چی پرسید و اومد گارسون باالخره و من کنار نشست شلی کردن ورور کلی بعد

 گرفت که سفارشارو کوبیده، گفتن دوتام اون و برگ کباب گفتیم شلی منو خوریم،می

 :گفت کردو دستاشون به نگاه یه شلی رفت،

 .خداست با نترشیدنت دیگه بپره این درنره، بگیرش سفت جوریهمین هلی -

 :گفت هلی خندیدیم، هممون

 .اصال   حسودان چشم شود کور تا رسونده زوربه خدا اینم چی؟ پس -

 .داره رو بنده هوای اینقدر که برم خانومم قربون ای: حسام

 .عروس مادر از کلمم یه بفرما: گفتم منم
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 :گفت شلی خندیدیم، هممون باز

 جوون مثل دارین، پیریو خر سن هرکدومتون بکشین، خجالت دیگه خداییش نه -

 .کنینرفتارمی ساله هجده

 !ها سالشه شیش و بیست فقط حسام عمته، پیر خر: هلی

 شلی، نکشتت خدا خندیدم، اینقدر شدم قرمز منم و گفتنمی هی اینا خالصه

 داشتم که کردمی نگاه من به تعجب با آورد سفارشارو اومد دقیقه چند بعد گارسون

 :گفت کردم،می پاک چشممو اشک

 ندارین؟ الزم ایدیگه چیز -

 :گفت دفعهیک شلی

 .ببینه حسام بعد خودشو، عاقبته هلما، که بیارین ترشیم ظرف یه شهمی اگه چرا -

 بله؟: گفت گارسون که دوباره، مردیم همه ماها

 :گفتم شه، خراب اوضاع نکنه گفتم دیگه منم

 .شما بفرمایبد ممنون، خیلی آقا، هیچی -

 مثل اومد، که غذاها ولی خودشون، برای گفتنمی ور و شر هی اینا رفت، گارسونم

 زودتر گرسنن اینقد دونستممی غذاها، رو افتادن و شدن الل هازده قحطی

 :گفت هلی که بودیم غذا وسط آوردمشون؟می

 هانی؟ بدم شماره امشب، هاتو کردی تیپی عجب! شلی وای -

 :گفت چندشناکی لحن با شلی
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 ها،کنه شقت شقه بیاد چنگیز آقا گممی االن دارم، نامزد من برو، بکش راتو ایی -

 .بدم تحصیل ادامه خواممی من درضمن

 .بده منو جواب تو میارم، چنگیزتونو دخل خودم جون،: هلی

 .سرت تو بخوره جواب ایش،: شلی

 .جون خانوم خوایمتمی خیلی ما: هلی

 :گفت و کرد نازک صداشو حسام

 برات همش ایکبیری؟ این دنبال افتادی که گذاشتم کم برات چی من مگه آقا! اوا -

 .عوضی کردم کلفتی و بساب و بشور

 :گفت کردو کلفت صداشو هلی

 .کنمنمی عوض دنیا با رو تو برم، بسابم و بشور خانوم قربون من -

 آجغال؟ ندالی، دوج منو تو گفتم دیدی: شلی

 :گفتم من و خندیدن دوتا اون که گفت عشوه با رو جمله این اینقد

 !صدات با شد بد حالم عوضی، گمشو شلی! ایی -

 عشقم؟ چرا: شلی

 !گمشو اه: من

 خواستم و جلو وایسادم کنم، حساب رفتم شد تموم که غذا اینا، کننمی زر زر چقد

 حواستون آقا ببیخشید: گفتم جلو افتاد و جلوتر برد دستشو یکی که کنم صدا یارورو

 .اومدما زودتر من کنین؟ رعایت نوبتو هست
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 ... چه دیگه نوبت خانوم: گفت برگشتو

 ...که شده الل چرا ببینم برگشتم

 :گفتم امیره، دیدم

 .ببخشید شمایین؟ امیر آقا! وای ای -

 اینجا؟ شما؟ ببخشید، شما نه -

 یه منم و بود قیمت گرون رستوران یه جا اون آخه چیه، از تعجبش دونستممی

 :گفتم فقط ولی ساده خدمتکار

 .کنم مهمونشون اومدم، دوستام با -

 .اسکل دربیاره شاخ تا سه که کنه تعجب قدر اون منن، مهمون بفهمه که گفتم عمدا  

 گوش کردن حساب برای امیر تعارفات به و کردم حساب منم رفت و کرد حساب اون

 .ندادم

 .هزارتومن بیست سیصدو: گفت یارو

 .هاگنده شکمشون تو بخوره کارد ای

 :گفت که اومد کتی صدای

 اینجایی؟ توام الین -

 و رفتم پیشش، برم کنهمی اشاره دست با صندلیو رو نشسته دیدم که برگشتم

 دختر یه و پسر یه ترطرف اون دیدم کردم، سالم سر با سعیدم با دادم، دست باهاش

 اسماعیل؟ چطوری: گفت و شد باز نیشش دید منو تا بود، کامی که پسره نشستن،
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 خوبین؟ شما ممنونم،: گفتم و خندیدم

 .هستن نازی خانومم ایشون خوبم، خدا شکر -

 گفتم و دادیم دست بود بانمکی و ناز دختر کرد، اشاره کنارش دختره به دست با و

 .خوشبختم

 شمایین؟ اسماعیل! وای: گفت

 :گفتم و رفتم کامی به ایغره چشم

 .هستم الین من کامی، آقا دادن توضیح اشتباه -

 :گفت دور از یکی دیدم خندیدن، هردو امیر و کامی

 نترشی؟ وقت یه که شوهر دنبال رفتی چهارساعته الی، کجایی هوی -

 :گفتم ما، سمت میان عصبی حالت با دارن تا سه اون دیدم برگشتم

 .ادبنبی یکم اینا دوستامن، ببخشید -

 دوستتونه؟ هم آقاهه اون: گفت امیر دفعهیک

 :گفتم سریع برخورد؟ بهم چرا دونمنمی چه؟ تو به

 .دوستم جون هلما نامزد هستن، حسام آقا ایشون ،نخیر -

 :گفت و کلم پس زد محکم یدونه شلی و ما به رسیدن

 تو؟ گوری کدوم -

 شین خفه که کردم اشاره ابرو و چشم با و گزیدم لبمو
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 تموم همش معرفی دقیقه پنج بعد خالصه طرفش، برگشتن اینا که خنده زیر زد کتی

 کامی، اینا، جوشن زود چقدر جورشدن، باهم فورا   نازی و هلی و شلی و کتی شد،

 :گفت کتی کردن، باز باهم سرشوخیو سعید توسط اینام حسام امیر، سعید،

 بخوریم؟ دبشم بستنی یه بریم چیه نظرتون ها بچه وای -

 :گفت کتی کردن، اعالم موافقتشونو سر با همه

 .باال دستا موافقه، هرکی. جدا آقایون جدا، خانوما خب -

 .باال رفت همه دست

 حسامو ماهم باهم، اینام نازی امیرو بودن اومده خودشون ماشین با سعید و کتی

 ماشین با آقایون شد این بر قرار خودش، ماشین با هم َشلی خودشون ماشین با هلی

 رسید، دیرتر هرکی زاریم،می مسابقه اونجام تا و شلی ماشین با خانوماهم و بیان امیر

 باهم سعید و کامی دفعه یه باشه، فرمون پشت شد قرار امیر بده، بستنیارو پول

 :گفتن

 کیه؟ گل امیر داش با رقابت برای خانوما نماینده ببخشید، اونوقت -

 .گیممی االن نکشین، خودتونو خب: گفت نازی

 .نیاره کم که کسی: گفت کتی

 .باشه دراز زبونش که کسی: گفت نازی

 .باشه محشر رانندگیش که کسی: گفت هلی

 .چی یعنی سرعت بفهمه که کسی: گفت شلیم

 .الینه:  گفتن طرفمو برگشتن باهم همه دفعه یه
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 .رفقا بریم بزنین: گفتم و زدم مرموزی لبخند منم

 و نشستم جلو من بود، عالی رانندگیم خدایی بدم، امیر به درسی یه اومدنمی بدم

 سعید و بودن جلو کامی امیرو آقایونم نشستن، عقب نازی و هلی با کتیم جلو، شلی

 نقشه یه دفعهیک ایستادیم ماشین هردو فرضی خط یه پشت عقب، حسام و

 کرد، نگاه منو برگشتو اونم کردم، امیر نگاهه شیشه از برگشتمو کلم، به زد شیطانی

 ولی کرد تعجب یکم اولش زدم، براش شیرینم لبخند یه چشاش تو زدم زل عمیق

 چشام، تو شده غرق حسابی دیدم که دقیقه چند بعد چشام، تو زد زل اونم بعدش

 گرفتم گازشو شد، کنده جا از ماشین حرکت یه طی و کردم آماده دستمو و پاها

 الین ایول: گفتن و رفت باال حسابی هابچه هوار و جیغ صدای حسابی،

 :گفت کتی

 .بکن خواستی هرکاری حقشه ولی داداشم، بیچاره -

 با و اومد خودش به حرکت یه تو امیر کردم، نگاه عقبو برگشتم آینه از و خندیدیم

 بیاره؟ دخلمو نزنه بعدا   خدایا گرفت، گازشو و افتاد راه عصبانی حالت

 .بهت لعنت شدن، برابر فورا   ماشینا دقیقه یه بعد

 همش هابچه جلو، زدم و گرفتم گازشو منم گرفت گازشو و زد بهم خبیثانه لبخند یه

 آهنگ. بود شاد آهنگ یه کرد، روشنش ضبطو سمت برد دستشو شلی زدن،می جیغ

 : همایون حامد از احساس حاکم

 خواهدمی دلم که جهانی به مارا دل بکشانی توانی که همانی تو

 خواهدمی دلم چون دل کسی به بسپارم نتوانم ندانم عشق جز به که همانم من

 ندارم تاب خرمومی جان به درد این من درمانی و دردی توهم که
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 قرارم صبروبی دل نگارم به سپارم که

 دارم تو به عشقی چه من قرارمبی

 بزنو سازی مهیاست شانه منو دست و تو موی تا احساس حاکم بده حکم نکن تاخیر

 (۲)دنیاست معضل ترینپیچیده تو گیسوی کن دوا خسته دل سوز

 بکشانی توانی که همانی تو

 که همانم من

 و درمانی دردیو توهم که

 که شدن برابر ماشینا دادن، پایین هاروشیشه و خوندن،می آهنگ با جیغ با ها بچه

 تا بودن، گذاشته خارجی دوبس دوبس آهنگ یه بودو پایین هاشونشیشه اونام

 به نمونده خیلی دیدم کردم نگاه بود، اعصاب رو هابچه سوت و دست صدای رسیدیم

 بعد رفتم، بود بلد کسی کمتر و بودم بلد که میانبر یه از و گرفتم گازشو سریع اونجا،

 هم کنار دقیقا   و همزمان و دیدم اونارو ماشین شدم اونجا در نزدیک که دقیقه پنج

 ولی ببرم، نشد حیف بود، عالم خدا بودن رسیده چجوری حاال کردن، ترمز ماشینا

 .نباختمم

 :گفتم منم شدن، پیاده اونام دیدم

 .رسیدیم که پایین بریزین بچ برو -

 عین منم داد، تحویلم مسخره پوزخند یه که افتاد امیر به چشمم پایین رفتیم همه

 هابچه نصف، نصف که گذاشتن قرار بود شده برابر چون زدم، پوزخند یه خودش

 با بیان، بگیرنو بستنی برن باهم رقیبم دوتا شینیممی روروبه پارک تو ریممی ما گفتن

 تا نه”  گفتیم فروشنده روبه همزمان هردو داخل، رفتیم افتادم، راه کنارش حرص
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 که بود اینجا جالب برگشتیم، تفاوتبی بعد کردیم هم نگاهه برگشتیمو “بستنی

 پوالمونو کیف باهم بازم پرسیدیم قیمتو آورد که بستنیارو سینی کارامون، بود همزمان

 :گفت امیر که فروشنده بدم وخواستم پولو نصف کردم حساب ذهنم تو درآوردیم،

 .کنین حساب شما شهنمی آقاهست، یه وقتی -

 اون و گفتم من اینقدر. نشدم راضی شدنمی ولی نجات، بابافرشته جنتلمن، بابا

 سمت بردیم دستمونو گذاشتیمو پولو هردو، همزمان باالخره، شد راضی که گفت

 :گفت دوستش به برگشت فروشنده بستنیا، سینی

 .گنمی اینا به واقعی مت و پت -

 :گفتم برگشتم بود گرفته حرصم که من داد، بستنیامونو و

 .عموتن و عمه مت و پت ببخشیدا، آقا -

 ترسیدم، اینکه محض به چرا دونمنمی کرد غلیظی اخم و کرد تعجب خیلی یارو

 :گفت شد عصبی یارو حرف از انگار اونم کردم نگاه امیر به برگشتم

 .متن و پت داییت و خاله کنی؟می اینجوری چشاتو چرا هویی؟

 نفس نفس دویدیم بعدچون. بود بزرگ اونجا بدو، د برداشتیمو سینیو هردو و

 کردیم، نگاه همو برگشتیم خنده، زیر زدیم باهم هردو رسیدیم که بیرون زدیم،می

 :اومدیم خودمون به کتی صدای با زدیم،می نفس نفس خندیدیمومی

 ضعف دلمون دیگه فاز؟بیاین تو رفتین من برای االنم کردین، دیر مشنگا؟ آهای -

 .رفت

 .برگشتیم و خوردیم بستنیارو خنده شوخیو با خالصه رفتیم، هابچه سمت به باهم
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 و لجم باهاش چرا من خوبی این به امیر که خوردن منو مخ هلما و شلی که بماند

 خونه، رسیدیم باهم امیر منو که کردن تعجب چقد جون مینا و سدنا بماند اینکه

 برد خوابم رسید بالشت به سرم تا که اومدمی خوابم اینقدر من و بود شب دو ساعت

. 

 « پنجم فصل »

 یه بود، خونه امیر و بود جمعه امروز بود، ظهر سه ساعت انداختم، ساعت به نگاه یه

 وایی بشینم، خونه هاروجمعه ندارم دوست من آقا اوف خوردیم، ناهار پیش ساعت

 همیشه جون مینا که این با! کنمامی کار اینجا فقط خوبه شدم پررو خیلی دیگه من

 اتاقم تو داره؟ حدی پروییم دیگه خب ولی این،خونواده یه ما با اینجا شما گهمی

 و گیرممی شمارشو شلی بزنم زنگ یه بزار کنم،می فکر همش و تخت رو نشستم

 :داد جواب بوق یه بعد فوری

 بودی؟ خوابیده گوشی رو بده، جواب بعد بخوره زنگ بزار اصال   خره شلی -

 :گفت و خندید

 تا شدم منتظر و دوختم گوشی به نگرانمو نگاه دلتنگی فرط از و تو هجران درد از نه -

 .آه فقط و آه کنی ما از یادی

 ای؟خونه شلی زهرمار،: گفتم و خندیدیم

 .ببینمت نمیاد خوشم اصال   هانیای بیای؟ خوایمی نکنه وایی -

 ای؟خونه پرسیدم کال   نحست؟ ریخت دیدن بیاد خواست کی کوفت و مرض -

 !دیگه خونم خب اروپام، نه -
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 .رفته سر حوصلم من شلی -

 .نره سر حوصلت کن بازی کوکیت عروسک با برو بمیرم، اوخی -

 اومد اتاقم در صدای که زدیممی فک شلی با همینجوری دختر، این خله خندیدم،

 :گفتم

 .زننمی در دارن بمیر، خفه دقیقه یه شلی -

 کیه؟ ببین خب -

 کیه؟: گفتم بلند

 :گفت تلفن پشت از شلی

 کنی؟می کیه کیه دری پشت مگه سرت، بر خاک -

 !امیرم: گفت و دراومد پشت از صدایی یه

 کنه؟می چیکار اینجا ظهر وقت این اون جانم؟

 !امیره شلی وای: گفتم شلی به رو

 ... و صدا یه اتاقو، یه خواستگاری، اومده دممی قول رمانتیک، چه وای -

 .ببند -

 .بفرمایین: گفتم و کردم سرم شالمو و پریدم تخت رو از و کردم قطع

 :گفتم تو، اومد امیر

 .ترداخل بفرمایید -

 .بگیره خندشو جلو خواستمی انگار کرد، جمع دهنشو و کرد نگام یکم
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 همو تو کشیدم اخمامو این، جلو دادم سوتی چه وای تر؟داخل گفتم چی مگه

 داشتین؟ کاری بفرمایین: گفتم بود، نشسته تخت روی روبروش، گذاشتم صندلیو

 .بخوام ازتون کاری یه اومدم بله -

 .گوشم سراپا خب: گفتم و شدم بیخیال ازت، دارم خواهشی یه بگو تربیتبی خب

 دختر و نمیاری کم تو کردم، پیدا ازت که شناختی طبق ماه یک این توی ببین -

 بدم تکون دست یه تونستممی وگرنه تو، سراغ اومدم همین برای هستی؛ محکمی

 .برم دورو بریزن آدم کلی

 کنم؟ تشویقتون کنم؟ چیکار من االن خب -

 .کنید کمکم نه: گفت و خندید

  برمیاد؟ من از کمکی چه:  گفتم کرد،می ترشجذاب و اومدمی بهش چقدر لبخند

 

 وقت االن ولی داره ربط گذشتم به خواممی ازت که چیزی من ببین، خب خیلی -

 کسی که گرفته مهمونی یه کامی امشب ببین نه، االن حداقل نیست، دادن توضیح

 و دارم دوسش من کنهمی فکر... کنهمی فکر که کسی اونجاست، باشه، نباید که

 کس من بفهمه اگه فقط گفته کنه، درست خودش قول به چیو همه که اومده امشب

 ازت خواممی... خواممی شه،می بیخیال کنممی ازدواج دارم و دارم دوس رو ایدیگه

 در بتونه که بودم کسی دنبال امشبو، فقط کنی، بازی نقش برام امشب بخوام

 که این خالصه همراه، یه نقش خواممی بده، جواب گفتو چی هر و وایسته مقابلش

 کنی؟می کمکم دیم،می هم برای جونمونو عشق شدت از مادوتا انگار
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 محاالته، از کنم فکر گرفت، خندم بدیم هم برای جونمونو ما که برسه روز اون اینکه از

 :گفتم خندیدمو

 نیست؟ وقتش االن گفتی که اونیو کنی تعریف برام بعدا   دیمی قول... خب... خب -

 .آره: گفت و کرد نگام یکم

 کنم؟ چیکار باید دونمنمی خب: گفتم

 .کنی بازی نقشتو می،تونی و دونیمی بهتر منم از دونممی -

 اومد،نمی بدمم بودم، خوشحال خیلی داشت باورم اینقدر که این از چرا دونمنمی

 .بگیرم نفر یه از حسابی و درست حالی یه بیکارم که امشبو

 :گفت

 باشه؟ کنی،نمی صدا اینا و امیر آقا منو امشب راستی -

 .کارم این استاد من بابا، خب خیلی -

 :گفت

 .گردمبرمی االن باش، همینجا -

 صورت به حداقل امشبو که بودم خوشحال چرا دونمنمی وای رفت، و گذاشت منو و

 همراه؟ یه عنوان به اونم باشم، کنارش کامل تونستممی نقشم

 : گفت جاشو سر نشست برگشت، کیسه یه و جعبه یه با امیر دقیقه چند بعد

 چیه به چی نشد سرم زیاد چون البته گرفتم، شدنتم آماده هایوسیله همه بیا -

 .گرفتم برات خودم سلیقه به لباس یه خودمم باشه، کامل پکیج یه گفتم
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 :گفتم لبخند با کردمو نگاش یکم

 !کردین هم جاشو همه فکر ممنون، -

 عنوان به االن از نبری؟ کار به جمع فعل نبود قرار مگه تو راستی ممنونم، تو از من -

 .کن تکرار جملتو تمرین

 :گفتم خندیدمو

 !شیطون کردیا؟ جاشوهم همه فکر ممنون، -

 .خندیدم منم شد، حاال گفت و خندید

 :گفتم و کلم به زد فکری یه دفعه یه

 نفهمن؟ چی؟ جون مینا و سدنا امیر، وای -

 :گفت

 فرستادم شام واسه دوتارو اون کتی کمک به کردم، اونجاشم فکر راحت خیالت نه -

 !امیر وای! افتادیا راه خوب راستی اونجا،

 :گفت شد خوب پس گفت، راست خندیدم

 .هستیم جنگیایی خروس چه ما که دوننمی نازی و کامی اونجا امشب فقط -

 :گفت خندیدیم، هردو

 .باش آماده شیش ساعت -

 .باشه -
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 شده خوب چقدر زد،می لبخند اینجوری که بود بار اولین برای امروز. بیرون رفت و

 نه، نخوام، اینکه نه بگم، نه نتونستم خواست کمک ازم وقتی چرا دونمنمی بود،

 .نتونستم

 حاضرشم، رسیدممی بود، خوب بود، نیم و سه ساعت انداختم، ساعت به نگاه یه

 وای بود، خوشگل خیلی خیلی مشکی پیرهن یه کردم، بازش جعبه، سراغ رفتم

 تا و بود بلند آستیناش کردم، نگاش دور از و بیرون آوردمش بابا، سلیقه ایول! محشره

 سنگ و مروارید چپش شونه روی داشت، کلوش مدل بعد به اون از بود چسبان آرنج

 دنباله یکم و بود راسته دامنشم راست، طرف از کمرم روی تا بود کارشده سفید

 انواع از پر بود بزرگ جعبه یه کردم، نگا هم چیزارو بقیه بود العادهفوق خیلی. داشت

 سانتی ده پاشنه مشکی کفش جفت یه دیگم ی جعبه یه تو آرایشی، لوازم اقسام و

 .بود

 دویدم خورد، زنگ گوشیم که میزدم دید اینارو داشتم بود، محشر چی همه خالصه

 :دادم جواب بود، شلی تخت، رو کشیدم دراز و داشتم برش طرفشو

 بوده؟ خبر چه ببینی کرده گل فضولیت چیه؟ ها -

 داشت؟ چیکارت بگو سریع تند زود ساعته، نیم میرممی دارم الین، آره وای -

 :گفتم و گرفتم خندمو جلو

 .خواستگاری بود اومده گفتی، راست جونم شلی -

 چی؟: گفت و اومد َشلی کشیدن هین صدای

 برامو میرهمی و مردمه کشته وقته خیلی که گفت دیگه، خواستگاریم بود اومده بابا -

 ... و عاشقمه
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 :گفت شلی که گفتممی ور شرو جوریهمین

 .لحظه یه گفتی راست کردم فکر الی، بکشتت خدا اه -

 چیه؟ دروغم وا -

 .گیمی دروغ داری یعنی حرفیمی اینجوری وقتی کن، رنگ عمتو برو -

 و کردم، قطع و پیچوندمش منم داشت چیکار داد گیر هی اونم خندیدیم، باهم هردو

 .بودم بیرون ربع و چهار ساعت و گرفتم ایدقیقه بیست دوش یه پریدم

 کامال موهام ربع یه بعد فرکردنشون، به کردم شروع کردمو خشک سریع موهامو

 خوشگل چشم خط یه کردن، آرایش به کردم شروع اومد،می بهم خیلی فرشد،

 رژ یه خوشگل، گونه رژ یه و زدم تیره تقریبا یسایه یه کردم، فر هامومژه و کشیدم

 عقبو برگشتم بود، مات زدم، داشت مالیمی قرمز رنگ و بیاد آرایشم به که رنگمخوش

 چشمای بردارم، نگامو تونستمنمی خودم بودم، شده محشر کردم، نگاه وخودم

 هم خوشگلو سفید طالی سرویس کردن، تکمیل زیباییمو آرایشم با روشنم ایقهوه

 نگاه خودمو قدی آیینه از کردم، پام کفشامو و پوشیدم لباسمم شدمو بلند انداختم،

 مانتو رفتمو کمدم طرف به شده، دوخته من برای انگار بود محشر تنم تو لباس کردم،

 باشه سرم شالم قراره اونجا دونستمنمی فقط کردم، تنم آوردم بیرون مجلسیمو سفید

 بود کفشم ست که مشکیمم کیف کردم، سرم حریرمو مشکی شال بنابراین نه؟ یا

 بعد من، شدم جیگری چه وای کردم، برانداز خودمو دوباره حاال بودم، آماده پوشیدم،

 با همزمان بیرون، رفتم شیشه، دیدم کردم نگاه ساعتو رفتن خودم صدقه قربون کلی

 و کت یه شد قفل هم رو نگاهمون شد، باز بود من اتاق روبروی که امیرم اتاق در من

 موهاشم مشکی، سفید کراوات یه و سفید پیرهن یه با بود پوشیده مشکی شلوار
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 که بودیم خیره هم به ایدقیقه چند یه کنم فک بود، محشر خالصه باال، بود داده

 :گفتم و دادم تکون دستمو خنده با و جلوش رفتم و اومدم خودم به زودتر من

 کجایی؟ خوشتیپ، آقای آهای -

 .شد پرت حواسم ببخشید: گفت و خندید

 کرد، باز برام درو اومد و کرد روشن ماشینو رفت جلوتر امیر ها،پله سمت افتادیم راه و

 به نزنم گند امشب که اینه برا کارا این هرچند فهم، با بابا شعور، و درک با بابا

 :بزنم داد یهو مهمونی وسط کن فکر نقشش،

 خنده ته خدایی خدمتکارم؟ نقش تو برگردم و شه تموم نقشم شهمی کی امیر آقا -

 .است

 و ضبط سمت برد دستشو شد، دور خونه از و کرد حرکت ماشین شدیم، سوار

 :گذاشت رو شمس علی کردم عادت آهنگ کرد روشنش

 شهمی بد خیلی من حال باشیم جدا هم از اگه

 همیشه تا بمونی تو تونیمی دونمنمی

 زیبات یخنده همین به کردم عادت

 جان ای جان ای کردم عادت

 چشمات بودن آروم به کردم عادت

 جان ای جان ای کردم عادت

 یخنده همین به کردم عادت

 خوشبختی حس از پرم
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 سختی شهمی آسون تو با

 قلبم شهمی آروم تو با

 هستی همدمم خوبه چه

 دیوونم

 بخدا دیونتم

 جدا تو از شمنمی

 ...همرامی

 داره، ربط من به خیلی کردم حس جاییش یه چرا دونمنمی بود، قشنگی آهنگ خیلی

 ... چشماش به لبخندش، به کردم عادت من درسته کنم فکر آره

 :آورد بیرون فکر از منو امیر صدای

 دیگه؟ جمعه حواست الین -

 .کنممی کارش چی ببین بده نشونم دختررو فقط آره، آره -

 چیه: گفت برگشت شم، خیره بهش تونستم فقط که قشنگ قدر اون خندید،

 ندیدی؟ خوشتیپ

 :گفتم و درازم زبون اون و جنگیم خروس جلد تو رفتم

 چیت به تو ببینم کردممی نگاه داشتم ولی دیدم، آینه تو خودمو بخواد دلت تا چرا -

 نازی؟می اینقدر

 :گفت
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 خوشگل، چمه؟ من مگه بعدش جداست، بحثش نیست ترخوشگل شما از که اون -

 ... بلند قد زیبا، پولدار، خوشتیپ،

 :گفتم حرفشو وسط پریدم

 دیگه؟ سقف به رسیدی تو نفس به اعتماد از بریم، باهم شو پیاده بابا -

 .آسمونم االن نه -

 .گذشته کارت سقفم از گی،می راس -

 یهو چرا دونمنمی داشت، نگه بزرگ باغ یه دم بعد ربع یه حدود خندیدیم، باهم

 :گفتم گرفتم، استرس

 چی؟ کنم خراب اگه امیر -

 .کنینمی خراب مطمئنم -

 اومد،می موزیک صدای اینجا از کرد، باز برام درو اومد امیر کشیدم، عمیق نفس یه

 ای؟آماده: گفت امیر ایستادیم، باغ جلوی

 .نقشه سوی به پیش پس: گفت دادم، تکون سرمو

 با یکم برگشتمو منو، گرفت برق انگار لحظه اون گرفت، دستمو و آورد دستشو و

 .کردم نگاش تعجب

 .دیگه بریم فرو نقش تو حسابی باید خب؟ چیه -

 و دختر از بود پر بود، بلند خیلی موزیک صدای داخل، رفتیم کردیم، حرکت باهم و

 چشم با نمیارم در شالمو پس داشتن حجابو همه تقریبا دخترا مختلف، پسرای
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 به امیر با بود، کامی کنار داد، تکون دست برام و دید منو دور از که بودم نازی دنبال

 اومده؟: گفت و داد دست کامی با امیر رفتیم، سمتشون

 .بود اینجا اولش از -

 !شدی خوشگل خیلی الی وای: نازی

 .همینطور توهم ممنون،: من

 .کن عوض ولباسات بریم بیا: نازی

 .برو نازی با آره: گفت امیر

 :گفتم بود، خوشگل اتاق یه اتاقا، از یکی تو رفتیم و باال برد منو افتادیم، راه همهمراه

 خودتونه؟ خونه جا این راستی چیه؟ مناسبتش مهمونی این نازی -

 خونه آره شرکتشونه، بزرگ هایپروژه از یکی توی کامی موفقیت مناسبتش واال: نازی

 .خودمونه

 .خوشگله: من

 .ممنون: نازی

 شدمو فر موهای از یکم و کردم مرتب شالمو آیینه، جلو رفتم و درآوردم مانتومو

 :گفت نازی ، صورتم، تو ریختم

 شدی؟ محشر چه الین وای -

 .ممنونم: من
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 پوشیده خوشگل بلند بنفش پیرهن یه بود، شده خوب خیلی خودشم نازی خدایی

 تو همیشه که این با بود، کرده تر بلند قدشو کفشاشم همرنگش، حریر شال با بود

 بود، بهتر اینجوری اینجا ولی نبود مطرح مزخرفا این و شال بحث مهمونیا جور این

 :گفت نازی

 کنی؟نمی خفم بگم چیزی یه الی -

 باشه؟ چی تا: من

 .میاین بهم خیلی امیر و تو خداییش: نازی

 :گفتم و بدم بروز نخواستم ولی شدم خوشحال حرفش این از شاید

 .دادنت نظر این با بابا بمیر خفه -

 :سمتم اومد و زد لبخند دید که منو امیر پایین، رفتیم نازی همراه

 شده؟ خوشگل چه امشب من نامزد به به -

 کالس یه برم جون مینا با شخصه به خودم فردا پس فردا باشه یادم امیر: گفتم

 .بریمی چیزی ایجایزه یه تو مطمئنم کنم؛ نامت ثبت بازیگری

 :گفتم کامی، پیش رفت نازی خندید،

 کدومه؟ دختره امیر -

 بود دستش شربتش لیوان که دختری یه رو گذاشت انگشتشو و گشت چشم با یکم

 چقدر مهمونی این خندید،می مستانه و زدمی حرف روییشروبه دختر با و

 که مهمونیایی بودم، ترراحت خیلی اینجا من خدایی البته شربت؟ آخه پاستوریزس؟
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 دختره به یکم بود، دوستام اصرار به همش بودن اینجا مخالف و رفتممی قدیما و قبال

 .براش دارم: گفتم و کردم نگاه

 .بدبخت کنه رحم بهش خدا: امیر

 نقشه یه دفعه یه زدن، حرف به کردیم شروع و اینا کامی پیش رفتیم خندیدم،

 و امیر کنار رفتم دیگه، کردممی شروع جایی یه از باید باالخره زد، سرم به شیطانی

 :گفتم

 دیانمی هم موتی سوتی میای، کردم نگات تا بشم، عمل وارد خواممی ببین امیر -

 خب؟

 .قربان چشم: امیر

 .پسرم آفرین: من

 .دیگه شو عمل وارد برو پسرم و مرگ: امیر

 شربت یه رفتم ریلکس خیلی بود، ایستاده بود روش شربتا که میزی کنار دختره

 سرجام، برم و برگردم خواستممی انگار که جوری گرفتم، دستم که شربتو لیوان بردارم،

 البته لباسش، روی ریخت شربتم که زدم بهش تنه یه عمدا و شدم رد کنارش از

 دختره؟ کجاست حواست: گفت و کشید خفیفی جیغ کم، خیلی

 !نبود حواسم! ببخشید وای ای: من

 !وای... سفید پوست آبی، چشمای بود، آشنا چهرش خیلی باال، آورد سرشو

 چقدر جا اون آوردم، بیرون امیر کشو از که بود عکسه اون تو که دختریه همون اینکه

 ...صورتش رو آرایش همه این با االن اما رسیدمی نظر به وقار با و متین
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 :گفت کردم، نگاش و شدم بیخیال

 !احمق دختره کردی داغون لباسمو زدی چی؟ یعنی آره؟ نیست حواست که -

 .کردم خواهی معذرت که من باش، زدنت حرف مراقب خانوم: من

 :گفت و باال برد یکم صداشو

 آخه؟ خورهمی دردم چه به تو خواهی معذرت -

 کامی و نازی دیدم زدم، بهش چشمک یه و کردم امیر به نگاه یه بود، وقتش جا این

 به: گفتم و دختره به کردم رو خندیدن، به کردن شروع بودن گرفته رو قضیه انگار که

 ...ازم کمکی من هرحال

 خبره؟ چه جا این -

 :گفتم بشنوه دختره که جوری و برگشتم امیر صدای با

 .شد حل کن ولش عزیزم -

 بزنه؟ حرف من زن به کرده جرات که کیه ببینم بذار نه: امیر

 امیر؟: گفت لبی زیر و بود برده ماتش دختره

 :گفتم و داشتم بدی خیلی حس لحظه یه برای هم به بودن زده زل و کرد نگاش امیر

 شناسی؟می رو دختره این امیر -

 :گفت دختره

 .بودم نامزدش من شناسه،می که چی پس -

 ... بود قرار ما
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 :گفت حرفشو وسط پرید امیر

 .میارشون یاد به بینهمی که زندگیشو مزاحمای آدم، -

 ... ببین کن فراموش و بیا خدا تورو دارم، دوست هنوز من عزیزم امیر ببین: دختره

 :گفت بود شده کالفه انگار که امیر

 سر از دست پس بینی؟نمی دارم زن االن من مهرنوش، چرندیاتتو دیکه کن بس -

 .بردار من زندگی

 ندارم؟ من که داره چی اون مگه تو؟ گیمی چی: مهرنوش

 .کثیف قلب و خراب ذهن یه جز نداری هیچی تو:  امیر

 گه؟می اینجوری امیر که کرده کار چی مهرنوش مگه شد، بد حالم منم حرفش این با

 :گفتم کرد، بغض مهرنوش

 تو شما وجود برای جایی بیرون؛ بکش ما زندگی از پاتو محترم، ظاهر به خانوم ببین -

 .هستی پستی آدم خیلی بدون گفت؛ برام چیو همه تو از امیر نیست؛ ما زندگی

 .کرده قضاوت فقط دونه،نمی هیچیو اون گفته، برات هرچی بوده، دروغ هه: مهرنوش

 .بریم بیا الین: امیر

 که اونا نازی و کامی پیش رفتیم باال، رفت دو با هم دختره برد، و کشید منو دست و

 :گفت و زد لبخند امیر خندیدن،می فقط

 کالس ریممی باهم ایشاال دیگه راستی. کردی کمک خوب خیلی ممنونم الین -

 .کنیم نصف رو جایزه بازیگری
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 انگار نه انگار امیر بودم، پیش دقیقه چند جو تو هنوز کردم، اکتفا لبخند یه به فقط

 امیر بودم خوشحال جورایی یه ولی دونمنمی حد؟ این تا نفرتم داشته، دوسش قبال

 :گفت کامی کرده، فراموشش

 !پکوندین طرفو هستین؟ کی دیگه شما اوف -

 :گفت و خندید امیر

 .نیست پکوندن برای الین از بهتر کسی -

 یه چیزی یه دلداری یه پیشش برم داشت، گناه سوخت، براش دلم خدایی ولی: کامی

... 

 !شده پررو گمنمی هیچی ببینم، سرجات بتمرگ: گفت نازی

 .همم به متعلق من خدا به دعواست؟ من سر چرا بابا نکن، حسودی خانومم: کامی

 بخور جمب داری جرات عمته، حسودم ای،همه به متعلق کنیمی غلط خیلی تو: نازی

 !جا این از

 کاری پیرزن اون به که من کنی؟می حسودی چرا دیگه عمم به برم قربونت: کامی

 ندارم؟

 :نازی خندیدیم، همه

 شه؟می چی ببین بخور تکون جات از تو صورت هر در حاال

 :گفت نازی که جلو رفت قدم یه کامی

 یادته؟ روزه سی قهر اون کامی -
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 کسی به تو جز من اصال... اسغفر... استغفر: گفت و برگشت کامی حرفش این با

 اینجوریاستـ بله بده، دلداری فقط زنشو باید آدم کنم،نمی نگاهم

 :گفت امیر خندیدیم، همه

 رفیق؟ نداریا ایخاطره خوش روز سی از انگار -

 شه،می سیخ تنم موبه شممی متحول خود به خود میاد که اسمش اصال: کامی

 .امیر دیگه نگو هیچی

 و رقص برای رفتن جوونا همه بود، پخش رو آروم آهنگ یه نشستیم، رفتیم خندیدیم،

 براندازش کردیممی پیدا نفرو یه نازیم منو و زدنمی حرف امیر و کامی رقصیدن، تانگو

 رومو امیر، جلو اومد یکی که بودیم مشغول همینجوری دادیم،می نظر و کردیممی

 اومد رویی چه با این وایساده، امیر مقابل لبخند یه با مهرنوش دیدم برگردوندم

 بهش نگاه یه امیر کردیما، داغونش زدیم پیش ساعت نیم همین خوبه دوباره؟

 برقصیم؟ بریم میای امیر: مهرنوش انداخت،

 .ببینم برو بکش راتو بابا؟ تو پررویی چقدر تو؟ با هه: امیر

 یه دست دیدم دودقیقه بعد نداره، حد پررویی از که واقعا رفت، کردو ایشی مهرنوش

 بانو؟ دارم شمارو با رقصیدن افتخار: بود جلوم نفر

 .بله: گفتم خندیدم، بود، امیر

 ها،شهمی چیزیم یه منم نکردم، رد پیشنهادشو چرا دونمنمی باهاش، شدم بلند و

 همینه آره اومد، همین برای امیرم دیگه، نکردم رد مهرنوش روی کردن کم بخاطر خب

 .حتما  

 :گفت نازی موقعیت اون تو حاال
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 .ببینم جلوم بزن زانو بیا شو بلند بگیر یاد امیر این از سرت، بر خاک کامی اه -

 ها؟: کامی

 .باش زود: نازی

 .چشم چشم: کامی

 هم از زیادی فاصله با که این با بودم معذب یکم اومدن، اونام بعد دقیقه دو و

 الین؟: گفت بود، من رو خیرش نگاه رقصیدیم،می

 ناخداگاه کرد، صدام که جوری دنیاست اسم ترینقشنگ اسمم کردم حس لحظه اون

 ؟!جانم: گفتم

 برای اون وقته خیلی افتادم،می گیر ایمخمصه بد تو نبودی اگه امشب: گفت

 .حضورت خاطر به ممنونم شده، پاک ذهنم از همیشه

 «ششم فصل»

 در ولی دونم،نمی کردم، بهش که کمکیه خاطر به شاید کرده، تغییر خیلی امشب

 که بود نه ساعت. نشستیم رفتیم و رقصیدیم دیگه یکم زدم، لبخند یه فقط جوابش

 همشم ما روی روبه مهرنوش و نشست من کنار امیر شام موقع خوردیم، شام

 مقابل در بود، کنایه و تیکه و غلیظ اخم فقط امیر جواب که اومدمی ما رو نگاهش

 پیست به رفتن جوونا بیشتر خوردیم که شامو بود، سنگ از امیر قلب انگار مهرنوش

 من ولی زدن حرف به کردن شروع و دوستاشون جمع تو رفتن کامی و امیر رقص،

 دختر دوتا سمت به برد منو نازی پایید،می منو چشمی زیر امیر که بودم متوجه کامال

 و خوشگل که یکیشون ، دادم دست باهاشون و کردم سالم ، بودن تراونطرف که

 :گفت بود بانمک
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 با خالصه بودن، بانمک و شوخ هردوتاشون. آتنا دوستم ایشونم هستم ملیسا من -

 .خندیدیممی همش و کردیم باز صحبتو سر و گرفتیم گرم اونا

 بهش اول روز همون شمارمو کتیه، دیدم کردم نگاه خورد، زنگ گوشیم وسطا این

 جا این شدم، خارج سالن از و باغ تو رفتم زد؛ حرف شدنمی که شلوغی این تو دادم،

 :دادم جواب بود، ساکت بود خوب

 کردین؟ ما از یادی عجب چه خانوم، کتی سالم! به به -

 .رفتین انداختین گیر اینجا منو کنم،نمی ازت یادی بمیریم تو زهرمار، و سالم -

 انداختن؟ گیر چرا بعدم بمیرم؟ من میاد دلت جون کتی -

 همش کردن، دیوونه منو مامان و سدنا این دوما بکشمت، خودم خدامه از بله اوال -

 تنهاست، خونه الین بیرونه امیر االن میگن همش زارمنمی منم برگردن، خوانمی

 .مردم پکوندن رفتن امیر آقا با خانوم الین که دوننمین

 :گفتم و خندیدم

 از زنیمی جوش نخور، حرص اینقدر بعدم بدی، گیرشون شبو کن سعی حاال خب -

 !شیمی ترزشت این

 ما با آره همه با آره؟ شب برای بدم گیر اینارو من وقت اون تربیت،بی زشتی خودت -

 آره؟ هم

 چه من بزن، زنگ امیر خود به ولی گی؟می چی بخدا فهممنمی کتی ببین: من

 کنین؟ چیکار دونممی

 .بابای درمیارم دوتاتون سر باالخره تالفیشو خب کردین، دیوونه منو اوف -
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 .بای بای مرگ -

 چهرشو تر،عقب اومدم برخوردم، چیزی یه به که برگردوندم رومو کردم، قطع و

 :گفت ببینم خوب تاریکی اون تو نتونستم

 .عزیزم نمیاد بهت زدی، حرف خشن چه عزیزم وای -

 .دیوونه کنار گمشو -

 بزنی؟ حرف خشن ماهم با بدم شماره خانوم -

 فقط کردم،می گم پامو دستو هاموقع اینجور همیشه داشتیم فاصله که این با

 .بیشعور کارت رد برو: گفتم ، بده نجات منو یکی کردم خداخدا

 کنار بیا: گفت یکی موقع، همین دهنم، تو اومد قلبم من که شد نزدیک قدم یه

 .عوضی

 این دونمنمی شدم، آروم آروم آتیش، رو بریزن آب انگار امیره، فهمیدم صداش از

 .کرد خوب حالمو خیلی بود هرچی ولی اومد؟ چجوری دفعهیک آرامش

 چیکارشین؟ شما وقت اون ببخشید: گفت پسره

 .شوهرشم -

 :گفتم و کردم کنترل خودمو بود گرفته خندم که این با لحظه تون

 .تو بریم بیا کن، ولش خدا تورو امیر -

 :گفت یارو ترسیدم، منم طرفش رفتمی و کردمی نگاه یارو به امیر که اونجوری آخه

 ندادیا؟ شمارتو خوشگله خانوم -
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 عوضی؟ کن تکرار داری جرات: زد داد امیر خدا، یا

 ...شمار خشگله خانوم بیا، که خوادنمی جرات: یارو

 به کوبوندش و گرفت یقشو موند، ناتموم جملش زد، صورتش به امیر که مشتی با

 دستای با بزنی پر من زن طرف و بکنی غلطا این از ببینم دیگه دفعه: گفت دیوار،

 فهمیدی؟ کشمتمی خودم

 زمین، رو افتاد اون و کرد ولش امیر داد، تکون سرشو فقط ترسیده بود معلوم که یارو

 کردمصداش هرچی کشوند، منو و گرفت دستمو مچ اخم با منو سمت اومد امیر

 به محکم شد باعث که دیوار سمت داد هول منو باغ، دیگه سمت رفت نکرد، گوش

 دیوونه؟ چته: گفتم کنم، برخورد دیوار

 .شو خفه -

 کنم، گریه خواستممی و کردم بغض چرا دونمنمی شدم، خفه واقعا کشید که دادی با

 داشت؟ چیکارت: گفت سمتم اومد موهاشو تو کشید دستی

 ... بعد بود سرم پشت اون برگشتم و کردم قطع وقتی زد زنگ کتی خدا،به هیچی: من

 نگفتم؟ مگه( داد با) ها؟ نمیشی؟ دور من از نگفتم مگه: امیر

 خدا،... به... خب: گفتم هق هق با گریه زیر زدم و کنم کنترل نشد بغضمو دیگه

 شدم... مجبور بود... شلوغ جا... اون

 فهمیدم خب خیلی: گفت کرد، تغییر واحد آن توی قیافش دید هقمو هق که امیر

 .کن پاک اشکاتو حاال شدی،می جدا من از نباید ولی
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 هاموقع اینجور که من بود، شده مرگم چه دونمنمی کردم،می هق هق فقط من ولی

 ...االن اما داشتم، زبون کلیم تازه شدمنمی ناراحت

 کرد، پاک اشکامو صورتمو رو کشید شستش با و شد نزدیک کنمنمی کاری دید وقتی

 آتی و( ملیسا) ملی و نازی تو، برد منو و گرفت دستمو شد، رد تنم از برق لحظه یه

 تو؟ رفتی کجا بابا: نازی سمتم، اومدن

 کردی؟ گریه الین: ملی

 شده؟ چیزی: آتی

 و نشستیم. بشینیم بریم بیاین آوردین؟ گیر مظلوم دیگه شین بیخیال بابا نه: من

 چند بعد بودم، امیر دنبال چشم با من ولی خندیدن، بازیو دلقک کردن شروع اونا

 .کشهسرمی رو شربتش لیوان و نشسته کامی کنار دیدم دقیقه

 عصبانی اینجوری چرا کرد،می آرومش اونم گفت،می چیو همه اون برای داشت انگار

 نبود، اونجا کسی چون نیست بازی جز دیگه این براش؟ بود مهم واقعا شد؟

 شو؟ خفه گفتمی و زدمی داد روسرم جراتی چه با اون بخشمش،نمی ولی دونم،نمی

 دیده؟ باال خیلی خودشو دادم نشون خوش روی انگار نفهم، خر کرده بیخود خیلی

 باهام یا نشم یا شم خفه بگه من به نکرده جرات کسی حاال تا سرجاش، شونمشمی

 یه منم و باهام زدنمی حرف فقط هابچه خستم، چقد که آخ بزنه، حرف اینجوری

 رفت مهرنوش دیدم دقیقه چند بعد گن،می چی فهمیدمنمی اصال   زدممی لبخند

 حرف به کرد شروع لبخند با و کنارش نشست دختره، این پرروه خیلی امیر، سمت

 نبینن منو که جوری نزدیک فاصله با رفتم گه،می چی بدونم خواستمی دلم زدن،

 :اومدمی صداشون ایستادم،
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 باهام راحت نتونستی و بود پیشت زنت اینکه بخاطر ناراحتی؟ چی از امیر: مهرنوش

 بزنی؟ حرف

 دیوار؟ کدوم به بکوبم سرمو باید دونستمنمی که شدم جوشی لحظه اون اینقدر

 اونجا مهرنوش اصال   انگار که جوری خوردمی شربت اخم با فقط امیر سمتشون، رفتم

 :گفتم رفتم نبود،

 ها؟بزنه حرف راحت خیال با نتونست که پررو؟ ی دختره کردی غلطی چه تو -

 :شد بلند اوهش و آه صدای که گرفتم و گوشش و

 دیوونه؟ یدختره کنیمی کار چی -

 کسی که اتاق توی باال کشوندمش و کردم بلندش امیر متعجب چشمای مقابل در

 خالی یکی سر حرصمو باید نبود، خودم دست بودم شده دیوونه دونمنمی نبود،

 تقال گلوش، در گذاشتم دستمو و دیوار به کوبیدمش بستمو درو شم، آروم تا کردممی

 :گفتم دادم، فشار گلوشو شد که جایی تا منم کردمی

 همو اونقدر دوتا ما فهمیدی؟ بیرون بکش ما زندگی از پاتو احمق یدختره ببین -

 به این از پس خب؟ ندارن درکشو قدرت هم ذره یه تو مثل آدمایی که داریم دوست

 باشه؟ شه،نمی پیدات دوروبرا این بعد

 خوبه خب خیلی گفتم داد، تکون سرشو فقط کردمی تقال شدت به که حالی در

 موقع همون کرد، سرفه و گلوش رو گذاشت دستشو و زمین افتاد که برداشتم ودستمو

 ... درآوردم گوشیمو بود پرت حواسش که

 دیوار، به کوبوندم دستام با و بازوهاش و کردم بلندش و سمتش رفتم دوباره بعد یکم

 :گفتم حدسیاتم طبق دونستمنمی چیزی که این با
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 اومدی دوباره سال همهاین بعد چی برای ببینم بگو کن تعریف برام حاال خب -

 ها؟ سمتش؟

 .داشتم... ش... دوس: گفت بریده بریده

 :گفتم کردمو محکم دستامو

 کنم؟ خفت دوباره یا گیمی راستشو نگو؟ دروغ -

 گفتم... شو...راست... بابا_ 

 ...پس نیس حالیت که این مثل نه: گفتم

 میگم باشه باشه: گفت که بزنمش دوباره اومدم

 بنال: من

 بود جوون خب نبود، خوب زیادی وضعش بود من عاشق امیر که وقتی: مهرنوش

 وقت چند تا وایسه، خودش روپای باید میگفت خودش پیش نمیبردش که پدرشم

 خیلی( گفت و کرد سرفه...)  ماجراها سری یه بخاطر میکردم زندگی فرانسه من پیش

 که فهمیدم دوستام از یکی طریق از نداشتم، هم یورو یه حتی بود، خراب وضعم

 یه نقش میتونستم دوباره هنوز،پس هست مجردم و شده خوب چقد مالیش وضع

 ... ایرانو کنم،اومدم بازی براش عاشقو

 برای بودی مناسب فرصت یه منتظر ایرانو اومدی: گفتم و کردم قطع حرفشو

 کلی داشتن از پس خرکیات عشوه با مهمونی،اونوقت این مثل فرصت دیدنش،یه

 نقشت بود همین کنی؟ خوردش دیگه بار یه و زندگیت سر و فرانسه برگردی ثروت

 آره؟ آره؟
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 زهرمار و آره:گفتم و گوشش تو زدم داد،یکی تکون مثبت نشونه به سرشو گریه با

 باشه؟ نمیشه پیدات ما اطراف بعد این از پس ببین

 باشه...با:  گفت کنان ناله که بودمش زده قدر اون

 اتاق از و بستم، گوشیو بالبخند نگه، چیزی کسی به گفتم زدمو بهش دیگه حرف کلی

 ،خخ، داداش الین گرم دمت داشتم؟ کجا از زورو همه این من نمیدونم اومدم، بیرون

 امیر پایین، رفتم رضایت لبخند با کردمو مرتب خودمو زدمش، بد خدایی اوی

 دوباره ولی برگردوند سرشو سمتم، برگشت که نگاش میچرخید وسطا اون سرگردون

 دختر؟ تو کجایی معلومه: سمتم اومد و کرد نگام

 داشتم کار بودم باال:  گفتم دلخوری لحن با

 کو؟ مهرنوش_ 

 شدین؟ نگرانشون دل چیه_ 

 کجاست؟ الین نگو چرت_ 

 مونده کفم تو باال_ 

 ها؟_ 

 میگم برات بعدا بابا هیچی_ 

 بریم شو حاضر برو زود تو، دست از_ 

 با هم کردیم ماچ شاالپ شاالپ پوشیدم،کلی مانتومو رفتم دادم، تکون سرمو اخم با

 شد کی خدایا وای انداختم ساعت به نگاهی کردم، خداحافظی همشون از و ها بچه

 توپم نمیدادم، جوابشو هم کلمه یه حتی بریم، که گفت و اومد امیرم ؟!نیم و دوازده
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 سری کالفه نذاشتم، بگیره دستمو خواست ش،وقت به بودم گذاشته بود، پر حسابی

 کردیم، سکوت هردو کرد، حرکت ماشین و نشستیم ماشین، سمت رفت و داد تکون

 ازم؟ ناراحتی االن... خانوم الین: گفت پنجره، طرفه بودم کرده رومو اخم با

 ازدهنت هرچی که ممنونم اتفاقا نیستم ناراحت ازت نه بود، پر توپم حسابی دیگه

 :گفتم و کردم قطع حرفشو. تربیتبی گفتی دراومد

 بهم دراومد دهنت از هرچی ناراحتم خیلیم ناراحتم، که معلومه نکن، خب خب -

 یارو بزنی اینکه نه ولی داشتی هوامو موقع اون که ممنون درست کردی کمکم گفتی،

 آقا نخیر کنی، بارم بدوبیراهم کلی شو، خفه بزنی داد سرم رو بعدم کنی، پار و لت رو

 آوری یاد آدمو جایگاه هرروز که تویی نداره، هیچکس نداری، رو ایاجازه همچین

 االنم تا وخداروشکر کنممی کار خونت تو فقط من نره، یادت خودت جایگاه کنیمی

 آخرت و اول دفعه هوارکنی، دادو اینجوری نداری حق آوردی، سرم خواستی هربالیی

 به حواست بعد به ازاین پس که؟ جریانی در کنم تالفی بلدم خوب منم وگرنه باشه

 ازت نکن فکر کردم، سکوت دیدی اگه هم موقع اون خب؟ هست رفتارات تک تک

 الی گنمی من به وگرنه کنم، هوار و داد تو مثل نبود، جوری شرایط آقا، نخیر ترسیدم

 .الی فهمیدی؟

 آخرین تا چشامش و بود روم متعجبش نگاه اونم گفتم، سرهم پشت و داد با رو همه

 منو به بود زده زل متعجب و بود کرده پارک گوشه یه ماشینو و بود شده گشاد حد

 .بود شده گرمم حسابی پایین، زدم رو پنجره گفتنمی چیزی

 . شدم آروم آخیش

 :کشیدم داد کرد نگام باز دهن با بس از

 کنی؟می نگام اینجوری بابا چته -
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 :گفت کنم، نگاش تعجب با که بود من نوبت حاال خنده، زیر زد بلند دفعه یه

 دوباره و دختر؟ آوردی کجا از نفسو همه این بود، باحال خیلی خدایی الین وای -

 باالخره دیدی:  گفت و اومد خودش به بزنم لبخند منم شد باعث که خندید بلند

 آشتی؟ االن خندیدی؟

 :گفتم کردمو جمع لبخندمو سریع

 آشتی نخیرم بزنم، لبخند اگه بخندم نشسته کنارم که کسی ریش به من نخیر -

 .نداریم ماشتی

 :گفت و خندید

 اون نداشتم منظور خدا به ولی زدم حرف بد خیلی دونممی بخدا الین، ببین خب -

 دیگه؟ ببخشید کردم، قاطی دفعه یه بعد بیرون اومدم بودم دنبالت موقع

 لبخند با و برگشت دقیقه چند بعد پنجرش، سمت برگشت کردو پوفی. ندادم جوابی

 :گفت جذابی

 مارو؟ ببخشی شهمی... خانوم؟ الین -

 ولی بودم کرده خالی وخودم زدم، لبخند ناخداگاه گفت رو جمله این مظلوم اونقد

 چیزی یه بودم، خوشحال امیر لحظه اون عصبانیت از چرا دونمنمی اینکه با یجواریی

 .ببخشمش گفت دلم ازته

 .باشه گفتم کن، گوش حرف دختر یه مثل منم

 :گفت خوشحال دادم، تکون سرمو منم و کرد نگام سوالی امیر

 .ممنونم باز و ممنونم خوب دختر آفرین -
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 :گفتم لبخند با

 بود؟ چی برای دوم ممنونم -

 .امشبت کمک برای -

 قسمت و گوشیم قسمت اون جز به کردم تعریف براش مهرنوشو ماجرای زدم، لبخند

 .قضایا باقی و زدمش که گفتم فقط نقشش، به اعتراف

 کارم که گفت هم طرفی از ولی کردم بهش خوب گفتمی همش و خندیدمی اونم

 دوش رفتم کردمو عوض لباسمو بدوبدو خونه رسیدیم وقتی خالصه بوده، اشتباه

 موهامو بود، رفته در بدنم از خستگی همه بیرون، اومدم ساعت نیم بعد گرفتم،

 تقریبا   داشتم، دوسشون خیلی پوشیدم، هم امخرسی خوابای لباس و کردم خشک

 هم سینش زیر بود، وصل آستینش به خوشگل پشمالو خرسی دوتا بعد بود، پفی

 بودم، عاشقش خالصه بود، پررنگ صورتی لباسم رنگ بزرگتر، ولی همونا از یکی

 خوابم داد،می نشون زیبا خیلی داشت، خودش به فررو حالت یکم هنوز موهام

 از اتاقو در بود، خوابیده اونم کنم فکر خوبه بیرون، کشیدم سرکی اتاق در از اومد،می

 .کردم قفل داخل

 بکپم جام تو برم خستگی همه این از بعد خواستم کنه،نمی عیب کاری محکم از کار

 شد،می کوبیده هم به محکم ولی بود در صدای اومد، بیرون از بلندی صدای یه که

 و برداشتم بزرگ چاقو یه سریع آشپزخونه سمت رفتم آروم و کردم باز درو ترسیدم،

 برخورد چیزی یه با چاقوم که بیرون اومدممی داشتم آروم بود، دهنم تو قلبم برگشتم،

 :گفت یکی که کشیدم جیغ کرد،

 .دیگه اسلحم قد خورد چاقوت بابا زنیمی داد چرا إ -
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 :گفت دید نوری سوی توی که ترسانمو نگاه اسلحه؟ ولی بود، امیر صدای

 به محکم در دیدم که داشتم برش االن کنم،نمی استفاده ازش داره، مجوز نترس -

 .بیفت راه شه،می کوبیده هم

 کجا؟...ک -

 کند؟ جا از درو کیه ببینیم در، دم -

 کنم، باز درو کرد اشاره وایساد اسلحش با امیر باغ، تو رفتیم در، سمت رفتیم هردو

 تکیه در به جوری انگار تو، اومدن محکم دونفر امیر، کنار رفتم بدو و کردم باز درو

 با کردن، جور و جمع خودشونو که زمین بخورن بود نمونده چیزی باشن، داده

 شد باعث شدمی باغ وارد داشت که ماشینی نور کردن،می نگاه ما به وحشت

 من انداختیم، هم به نگاهی امیر منو بودن، سدنا و جون مینا وای ببینیم، صورتشونو

 امیر سمتشون، رفتیم و جیبش گذاشت رو اسلحه امیرم و زمین انداختم چاقورو

 :گفت

 در؟ با کردین اینجوری چرا مامان -

 .شدنمی باز اصال   شده؟ مرگش چه دونمنمی پسرم خب: مینا

 بمونین؟ اونجا شبو نبود قرار مگه شما -

 .نبود قرار نخیرم: گفت و امیر طرف برگشت اخم با و انداخت من به نگاهی جون مینا

 زد ماشینو بود آورده رو دوتا این که محسنم تو، رفت گذشت ما کنار از اخمی با و

 .بودیم خسته بس از خواب برای رفتیم باالخره همه ماهم و داخل،
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 امیر همون کال امیر شده، قبل مثل چی همه و گذرهمی ماجرا اون از ایهفته یه

 فقط بودم منتظر من کرد،می درست ناهار داشت سدنا نکرده، فرقی چیزی قبلیه،

 کل تو بوش کرد،می درست سبزی قرمه داشت آخه توش، بزنم شیرجه تا بشه آماده

 .بود شده بلند چهشونچه و بهبه همه و بود پیچیده خونه

 از که امیرم رفت،می کشیدمی بو ایستادمی یکم اومدمی بار یه دقیقه پنج که محسن

 و باغ تو تاب روی بود نشسته که جونم مینا رفت،می و بیرون اومدمی کارش اتاق

 با و آشپزخونه تو روصندلی بودم نشسته و بودم کرده کارامو که منم خوند،می کتاب

 .زدممی حرف سدنا

 این حس برای فقط نکنم فکر هارهمی و میاد همش محسنم این سدنا، گممی: من

 باشه؟ خوشمزه بوی

 همونه برای معلومه بابا نه -: گفت و کرد محوش کنممی نگاش دید تا که زد لبخندی

 باشه؟ داشته تونهمی ایدیگه دلیل چه وگرنه دیگه،

 ... یا کسی دیدن برای بیاد مثال  : من

 به راحتشو و عمیق نفس صدای کیه، ببینم برم شدم بلند خونه، تلفن زنگ صدای با

 :برداشتم و بیرون رفتم شنیدم، وضوح

 بفرمایید؟ بله: من

 بهشون؟ بدین گوشیو شهمی داشتم، کار خانم مینا با من خانوم، سالم

 ... کنید صبر لحظه یه چشم -

 میناجون پیش رسیدم باغ، سمت افتادم راه و گرفتم گوشیو بود، بچه پسر یه صدای

 :گفتم و
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 .داره کار باشما تلفن جون، مینا -

 .عزیزم ممنونم: گفت بالبخند

 بود شده ساعت تازه و گذشت ساعتی نیم داخل، اومدم منم و گرفت ازم گوشیو

 رنگ خوش و لعاب و آب خوش سبزی قرمه اون بخورم من شهمی کی خدا ای دوازده،

 ...خوش و مزه خوش و

 کنین خبر هم رو بقیه دارم، کارتون پذیرایی تو بیاین -

 گفت ثانیه سه عرض در طرفش، برگشتیم هردو سدنا منو که بود جون مینا صدای با

 :گفت سدنا که کردیممی نگا هم به تعجب با دوتا ما شد، رد چشامون جلو از و

 صدا رحمانو آقا و باغبونو و محسن آقا برم منم کن، صدا امیرو آقا برو پاشو پاشو، -

 .کنم

 :گفتم

 .کن صدا محسنو آقا برو شما چشم، به ای -

 بفرمایین؟: گفت زدم، امیرو اتاق در بیرون، رفتم خنده با که رفت بهم ایغره چشم

 تو کرد فرو دوباره و کرد نگاه منو. برگشت لحظه یه هابرگه داخل از سرشو داخل، رفتم

 :گفت و هابرگه

 ... کاری -

 :گفتم حرفشو وسط پریدم

 .انگار همه با داشتن کاری کنم صداتون بیام گفتن جون مینا بله، -

 .میام االن برو باشه: گفت و کرد نگام اخم با یکم
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 منم و اومدن سدنا و باغبون و رحمان آقا و محسن بیرون، رفتم و دادم تکون سری

 همه هم ما بود، نشسته مبل روی که جون مینا کنار نشست امیر پیششون، رفتم

 :گفت امیر نشستیم، روبرو مبالی روی

 خبریه؟ جون مامان -

 :وگفت چرخوند هممون رو نگاهشو و کرد بهش نگاه یه جون مینا

 که گفت پسرش، نه خودش البته زد، زنگ ترکیه از خواهرم مبینا امروز ببینین -

 کوچیک بچه دوتا با بیچاره بیمارستانه، توی االنم که کرده بد خیلی تصادف یه مبینا

 باشم، پیشش رو ماهی دوسه یه برم که الزمه تنهاست، خیلی غریب کشور اون توی

 ... خواممی رممی امروز من

 :کردوگفت قطع حرفشو امیر که بودیم شک تو هممون حرفا این با

 ماه؟ سه دو مامان؟ چی یعنی -

 باید خواهرمه بزارم، تنها شمارو نمیاد دلم که من وگرنه مجبورم جونم، مامان -

 .باشم پیشش

 بهتره؟ چطوره؟ خاله االن: امیر

 :مینا

 که نیست خوب هم اونقدرا ولی نیست بد حالش که گفت( خواهرزادش)  علیرضا -

 .بشه رفتنم مانع

 :گرفت سر از حرفشو ادامه جون مینا و کرد اکتفا سری دادن تکون به فقط امیرم
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 رحمان آقا بکنن، خودشونو کار همیشه شکل به همه و نریزه بهم چیزی خواممی -

 خواستن خودشون هابچه مرخصی، برین نیستم من که مدتی این تو تونیمی شما

 محسنی آقای و هست محسن برن جایی

 سدنا شماها، اما و خونوادهاتون پیش برین تونینمی همینطور، شماهم( باغبون) 

 همه و خونه گال، به حواستون سپارم،می الین و تو به کارارو اول مرحله در من جونم

 خواستن هابچه بیشتره، یکم کارات بعد به این از شماهم محسن آقا باشه، چی

 خوشگلم جون، الین. همیشه مثل باشما، خریدام و بریشونمی و میاری برن جایی

 امیرم، بده، سامون سرو کارارو همه و باش سدنا کمک جمع حواسی با همیشه مثل

 باشه، کارا و هابچه حتی و چی همه به حواست همیشه مثل مدت این تو که تو

 .کسم مورداعتمادترین و تویی کسم همه کن خبرم شد چیزیم

 حله؟( لبخند با) 

 .گفتیم چشمی و دادیم تکون سری هممون

 :گفت جون مینا باشه، راحت چی همه بابت خیالتون جون مامان: امیر

 بلیت زود خیلی برم، زودتر اینکه برای من...  پسرم حله همش باشی تو دونممی -

 .شم حاضر باال رممی من دارم، پرواز دیگه ساعتیک گرفتم،

 به خیلی وقت چند این توی همه آخه گذاشت، شک تویه رو همه و رفت جون مینا

 سخت خیلی یکی من برای باورش نباشه؟ ماه سه حاال بودیم، کرده عادت حضورش

 .حالیم یه شنیدم وقتی از بود،

 نفر آخرین داد، دست اینا محسن با کردو بغل رو همه جون مینا بود، رفتن وقت

 :گفت گوشم زیر و کرد بغلم محکم من، پیش اومد
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 این مخصوصا   گلم، باشه همه حال به حواست زنممی زنگ روز هر برم، قربونت -

 .من هوای به سر پسر

 .چشم -

 و من داشتم، دوسش خیلی بود، اومده در اشکم کرد، نگام لبخند با وبوسید منو

 همراه اونم و کرد براش خیر دعای یه هرکی بود، شده جمع چشامون تو اشک سدنا

 همو سدنا منو کارش، اتاق تو رفت امیرم بیرون، رفت که محسن شد، راهی رحمان آقا

 شدم، آروم ریختم که اشک یکم اتاقم، تو رفتم و ترکید بغضم که من و کردیم نگاه

 برای دلم چقدر که وای بود، مامانم شبیه اخالقاش از خیلی که خاطر این به شاید

 . گرفتی ازم خونوادمو که بهت لعنت متین، بهت لعنت بود، شده تنگ مامانم

 « هفتم فصل »

 گفت که محسن نداشت، اشتها کسهیچ کرد، صدام سدنا که بود شده ناهار وقت

 و رحمان شد، بیخیال خودشم سدنا بخورم، تونستمنمی اصال که منم و خورمنمی

 مزهخوش غذای و بو اون شوق بستن، فلنگو سریع خواسته خدا از که هم محسنی

 تو رفتم ببرم، که سینی رو گذاشت غذا براش بخوره امیر شاید گفت سدنا نبود، دیگه

 :گفتم میز رو گذاشتم غذارو شدم، وارد و زدم در اتاقش،

 .آوردم غذاتونو -

 بقیه؟ -

 .نداشت اشتها کسی -

 .ممنونم ببر دار برش خورم،نمی منم -

 .باشه -
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 .نیست بهتر نباشه، بدتر ما از اگه اون دونستممی چون نکردم اصراری

 :کرد صدام که بیرون برم گرفتم دستم سینیو

 خانوم؟ الین -

 بله؟ -

 گفت؟ بهتون چی رفتن وقت مامان که بپرسم تونممی -

 :لبخندگفتم با و سراغم اومد مرض لحظه اون

 .بود شخصی کامال   نه -

 :گفت شده، عصبانی من صریح جواب از بود معلوم که حالی در

 باشیم؟ داشته شخصی حرف خونه این تو ما نکنم فکر -

 .داشتیم جون مینا منو که حاال -

 اینجوریاس؟ که إ؟: امیر

 .اینجوریاست کامال   بله، -

 .خب -

 .جمالتون به خب -

 روبروم و سمتم اومد و شد بلند بود، مشخص کامال   حرکاتش از این و بود عصبی

 :گفت و ایستاد

 ... من با جون دختر ببین -

 نکنم؟ بدو یکی شما با: من
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 بزنه؟ کامل حرفشو آدم ذارینمی چرا دختر! بابا ای: امیر

 معین مواقع اینجور همیشه که کج، گردنمو کردمو ریز چشامو و کردم جمع صورتمو

 : گفتم حالت همون با امیر روبه «شد گربه این باز»:گفتمی

 .خب نیست خودم دست کنم؟ چیکار خب -

 :گفت و زد لبخندی

 .بگیریش خودت دست کن سعی ولی باشه -

 .باشه -

 :گفت و زد جذابی لبخند

 .تونمنمی باشی اینجا برسم کارم به منم تا برو حاال خوبه، -

 تونید؟نمی چی برا: گفتم سریع

 :گفت سرجاشو برگشت و نشوند اخم یه جاش و کرد جمع لبخندشو

 .کنه تمرکز تونهنمی باشه روسرش نفر یه کردن کار وقت آدمی هر -

 .حاال باشه: گفتم

 به فکری یه شه، خوب روحیش بیرونو بیاد حال اون از داشتم دوس ولی چرا دونمنمی

 :گفتم کردمو نگران چهرمو حالت زد، سرم

 داد،می نشون اخبار داشت تلویزیون که امروز بگم، بهتون رفت یادم امیر آقا وای -

 کشور شرق شمال از که بیاد بزرگ سیل یه تهران تو امروز قراره گفت که شنیدم من

 فرار حال در آدما فقط و شه معلق آب روی تهران نصف قراره اینکه و گرفته منشا

 بهم زندگی دونینمی آیا شه؟می چی بیافته اتفاق اگه دونینمی شما آیا. هستن
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 نداره؟ وجود تهرانی دیگه دونینمی آیا زندگیه؟ آخر هایلحظه دونینمی آیا ریزه؟می

 ...راهه؟ در ناگواری اتفاقات چه دیگه دونینمی آیا

 :گفتم که کردمی نگاه منو نگرانی و ترس با داشت مدت این تمام

 هستم؟ شما گذاشتن کار سر حال در من که دونستینمی شما آیا و -

 با منم که برداشت خیز طرفم به و خنده زیر زد پقی یهو بعد کرد، نگام مبهوت یکم

 .رفتم آشپزخونه سمت به و دادم تکون سری خنده با اتاق، از بیرون زدم زودی خنده

 اشروحیه امیر دیدیم،می تلویزیون و بودیم نشسته همه بود عصر هفت ساعت

 شده خوب منم نداشت، مشکلی جون مینا نبودن با انگار بود، همیشه مثل و خوب

 پکر کمی هنوز سدنا و محسن ولی ذاشتیممی هم سر به سر دوتا ما فقط و بودم

 :گفت امیر که دیدیممی فیلمو داشتیم بودن،

 شما قیافه قراره ماه سه تا ولی درست، رفت مامان که، شهنمی اینجوری خب آقا -

 .شه خوب حالمون بکنیم کاری یه شین بلند دیگه نه د باشه؟ این دوتا

 :گفتم و کردم فکر یکم بودم اون موافق کامال که من

 چطوره؟ پانتومیم -

 موافقم؟: امیر

 .منم: سدنا

 

 گروههم باهم کیا ببینیم که بندازیم قرعه بود قرار باشه، راضی بود مجبور که محسنم

 نفر دو و بگردونه سدنا شد قرار ماهی، تنگ یه تو انداختیم تامونو هرچهار اسم شن،
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 کرد دستشو مرموزی لبخند با سدنا باشن، تیم یه تو باهم باشه، اسمشون که اولی

 زدو خوشگل لبخند یه بیرون، آورد یکی دادن تاب و آب کلی بعد چرخوند، توشو

 :گفت

 .محسنه آقا... یعنی محسنه، اسم نوشته اینجا که اسمی -

 درآورد، رو بعدی اسم تنگ، داخل کرد دستشو دوباره سدنا و زد لبخندی محسن

 :گفت و کرد نگاه بهش لبخند با بعد و تعجب با اول کرد، بازش

 .خودم -

 زل بهم حرص با شایدم و تعجب با امیر منو ولی کرد نگاه بهش لبخند با محسن

 :گفت محسن زدیم،

 .هللا بسم پاشین، انگیزی؟ هیجان مسابقه چه -

 اجرا قراره که اونی گوش توی رو ایکلمه حریف، گروه دونفر که بود این بر مسابقه قرار

 چهارتا ما چهارتا بود، بازی دست هشت بر قرار بزنه، حدس کننده اجرا یار و بگن کنه

 :گفت سدنا اونا،

 باشه؟ چی بازنده مجازات اما و -

 :گفت امیر

 .کنه تقدیم مخلفات با مفصل شام یه دونفری باید فرداشب باخت، که هرگروهی -

 به روکرد امیر کنن، اجرا بود قرار که بود اونا گروه اول کردن، اعالم موافقتشونو همه

 بلند مرموزی لبخند با کردیم، انتخاب رو کلمه هم، مشورت با زدیم،می حرف آروم منو

 : گفتم و شدم
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 کنه؟می اجرا کی -

 .من: محسن

 .ببینم بیا: من

 «دادن سوتی» : گفتم گوشش تو

 :گفت و شد گرد چشاش

 کنم؟ اجرا چجوری اینو من آخه -

 چه؟ من به -

 :کرد شروع بعد و وایساد یکم نشستم، رفتمو

 بعد بوده، اشتباه فهمید که گفت چیزی یه بود مجلسی یه تو انگار مثال همه از اول -

 .دیگه کارای به کرد شروع

 کشیدن؟ خجالت... ام: سدنا

 یه مثال که کرد اجرا جوری اومد محسن داد، تکون منفی نشونه به سرشو محسن

 خالصه، کردنمی اجرا بد پایین، انداخته سرشو اینم و کردن نگاش همه کرده کاری

 :سدنا حدسی هایگزینه حاال نبود، دقیق ولی

 . زدن زر ، زدن مفت حرف گرفتن، قرار تمسخر مورد خجالت، -

 :گفت امیر باشه، دقیقه نیم و یک فقط اجرا، و بازی حق که بود این سر بر قرار

 !تموم وقت -

 گی؟نمی چرا بابا اه: محسن
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 بود؟ چی مگه حاال خب: سدنا

 .دادن سوتی: محسن

 چی؟: سدنا

 :گفت و شد بلند حرکت یه تو و

 خدا بنده خب کنه؟ اجرا چطوری بیچاره این چی؟ یعنی نیست، درست اصال این -

 سوتی اصال شه؟می اجرا چجوری سوتی؟ آخه ؟!کامپیوتره مغزم من مگه داره، گناه

 ...االن اون حسه یه دادن

 دیگه کردمی اجرا باید مارو؟ خوردی بسه بابا خب: امیر

 .جاش سر نشست حرص با سدنا

 محسن کنه، اجرا امیر شد این بر قرار کردیم،می نگاه هم به لبخند با امیرم منو

 راحت خیال با بعد کرد تعجب اول امیر که گفت گوشش تو چیزی یه و کرد صداش

 سایبون نشونه به دستشو اول حرف و حرفه دو که گفت همه از اول داد؛ تکون سری

 کنه؟می اذیت منو داره چی که کرد اشاره و گذاشت سرش رو

 ... خورشید؟... آفتاب؟... ام...  نور؟: من

 

 .هاستمایه همین تو کرد اشاره و داد تکون منفی نشونه به سرشو امیر

 ماورا؟(  بلند صدای با...) خورشی نور؟ اممم: من

 دوم، کلمه: کرد اشاره شکر، خدارو خب گفتم، درست یعنی که هم به کوبید دستاشو

 .کرد اشاره رنگ به بعد دیوار کردن رنگ به کرد اشاره بعد
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 زرد؟ بنفش؟ سفید؟...  صورتی؟...  قرمز؟... سبز؟... آبی؟: من

 .عقب به برگردم گفت همو به زد دستاشو باز

 بنفش؟ زرد؟: من

 هم سر بزنم رو کلمه گفت کردو بسته و باز چشماشو

 بنفش؟ ماورای: من

 .برم قربونت آره آیی:  امیر

 :گفت که کردیم نگاش تعجب با

 .بودی عالی آفرین کال یعنی... چیزه -

 کین؟ دیگه اینا بابا: گفت محسن

 .دیگه اینیم ما بله: گفت و نشست حال همون در امیر

 :گفت و گرفت منظورمو کردم، نگاه چپ چپ رو سدنا و برگشتم

 تونستین شما تازه دیگه، بود شما مال مثل کنی؟می نگام اینجوری چرا بابا، خب -

 .بزنین حدسش

 کلمه گوشش تو اومدو محسن زدن، حرف کردیم شروع امیر با و گرفتم ازش نگاهمو

 شروع محسن نشستم، خنده با منم کرد نگاه منو اخم با و شد گرد چشاش گفتم، رو

 از امیر منو بود شده باحال اینقد جلو، داد شکمشو کمرشو گذاشت دستشو کرد

 امممم...خیکی؟ چاقی؟: گفت خورد،می حرص سدنا ولی رفتیممی ریسه خنده

 گنده؟...
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 هی بعد کرد غنچه لباشو و کردن اوه و آه به کرد شروع بعد نه، که کرد اشاره محسن

 حامله؟ زن: گفت داد با سدنا که جلو، دادمی بیشتر شکمشو و آوردمی در اطوار ادا

 .گرم دمت ایول:  محسن

 .بود دیدنی قیافش آی خندیدن، کردیم شروع هرچارتایی و

 کننا؟می آدم با کارایی چه پیری سر ببین: محسن

 اولو دست اینا سدنا گذشت،می همینجوری بازی خالصه شد، بلند هاخنده باز و

 شد خراب دستمون دو ما ولی جلو، رفتن عالی همرو وگرنه فقط، کردن خراب

! ایول: گفت و هوا پرید سدنا که شد تموم بازی و گذشت ساعتی یک متاسفانه،

 !هورا افتادیم شبو فردا شام و باختین شما بردیم ما یعنی

 .قدش بزن: محسن

 .شدمی بیشتر همش خوشحالیشون صدای و

 خوشحالن؟ اینقدر انگار بود المپیک جهانی جام حاال، خب: من

 باشین؟ داشته برد جنبه یکم بابا، گهمی راست: امیر

 .بردین خودتونو آبرو بسه بابا، آره: من

 .ببرین کردیم کاری عمدا کردیم، لطف بهتون ما: امیر

 .لطف.. .ما کردیم لطف آره:  همزمان باهم هردو

 .اتاقمون تو رفتیم دوتا اون شده گرد چشمای درمقابل و شدیم بلند هردو و

 .هست و بود سخت ما هردوی برای باخت پذیرش و قبول انگار
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*** 

 تو؟ دادی بود پیشنهاد این آخه چی؟ بگم خدا -

 شامو یه شب فردا گفتم که ببازیم ما نکردم فکر دیگه؟ کنم چیکار خب بابا، ای -

 .افتیممی

 «کنه تقدیم مخلفات با حسابی درست شام یه باید شب فردا باخت که هرگروهی»

 .کن تقدیم حاال بفرما

 .باش زود بکن کارتو دیگه؟ بزن غر کم الین، بابا ای -

 .بابا خب خیلی -

 با هم دوتا اون شام، کردن درست کردیم شروع ما تازه که بود عصری شیش ساعت

 زرشک من بود قرار زوره؟ خوام،نمی من خب آقا اوف باغ، تو بودن رفته راحت خیال

 ساالدو بودو نشسته کنه، درست ساالدو هم کنه کمکم هم امیرم کنم، درست رو پلو

 امیر که کنم چیکار باید که موندم یکم ذاشتم،می برنجو داشتم منم کردمی درست

 :گفت

 ... و کنی کم زیرشو باید االن -

 :گفتم عصبانی

 گاز پای بفرما خودت دونیمی صالح اگه خب! کدبانویی چه ماشالله ماشالله اوه اوه -

 .کنم درست ساالدو من تا

 :گفت و خندید

 .تسلیم من خب خیلی هستی؟ عصبانی تو چقد بابا -
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 تو شد پرت محکم خیار که باال آورد خیار یکی و بود توش چاقو یکی که دستاشو و

 کارم کرد،می نگاهم لبخند با و خندیدن به کرد شروع اونم و خنده زیر زدم من کلش،

 رنگای و مدال در اونم کنم، درست ژله بود قرار ها،بسته سراغ رفتم شد تموم تقریبا   که

 گل رنگ، قرمز قلب قالباشون، تو ریختم و کردم درست رو همه کردم شروع مختلف،

 مدت این تمام یخچال، تو گذاشتمش و بنفش، هم ابر زرد، بزرگ خرسی رنگ، آبی

 دوست راستش گفتم،نمی چیزی ولی کردممی حس خودم رو نگاهشو سنگینی

 :گفتم برگشتم چرا؟ دونمنمی ولی کنه نگاه کارامو همینطوری داشتم

 .کبابا سراغ برو دم،می انجام ادامشو من شو بلند -

 .چشم به ای: امیر

 .کردم نگاه رو رفتنش لبخند با

 اون بندازیم سفره کردم صدا امیرو بود، حاضر غذاها که بود نیم و هشت ساعت

 انداختن،می ایتیکه یه و کردنمی چه چه و به به و کشیدنمی سرک همش دوتام

 یه که چیدیممی داشتیم هم رو چنگاال و قاشق بچینه، که امیر دست دادم بشقابارو

 تو بزاریم اومدیم همزمان اون، دست قاشقش و بود من دست چنگالش بشقاب

 که کردم نگاهش برگشتم ناخداگاه. گرفت قرار من دست روی امیر دست که بشقاب

 :آورد خودمون به مارو سدنا صدای که بودیم حالت اون تو کرد،می نگاهم لبخند با

 .بسته پشته از منو دست الین روشن، چشمم به به -

 .میرممی خستگی از دارم که سدنا بمیر خفه: من

 روی به انداختم نگاهی کردمو مرتب شالمو نشستیم، و چیدم چیو همه تند و سریع

 ... و پیراشکی ترشی، ساالد، ژله، جوجه، پلو، زرشک میز،
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 سدنا که بودن خوردن غرق حسابی همه نکنه، درد پنجولم دست بودم، کرده چه

 :گفت

 .آورده بند رو همه زبون خوشمزس اینقدر به به -

 پای و کرد درست ساالدو فقط خانوم الین کردم، درست من بیشترشو بگما،: امیر

 .بود هاجوجه

 :گفتم بد، شدم حرصی

 تو کردی،می عرق همش گاز پای که بودی تو اون کردین؟ درست شما رو همه که -

 کردیمی درست غذا طرف یه از بودی تو کردی؟ درست هاروژله دونه دونه رفتی بودی

 پاییدیمی هم کردیمی درست پیراشکی هم بودی تو بود؟ گاز به حواست طرفی از

 باشه؟ نکرده خراب ساالدو یکی

 داری؟ یاد به زحمتامو تموم خوب چقدر وای بودم، من معلومه بودی؟ تو پس نه: امیر

 :کشیدم داد چی؟ یعنی آخه دادم،می فشار هم رو رو، دندونام عصبانی

 .بودم من همش -

 :گفت خنده با امیر من، خوردن حرص به همشون خندیدن بلند بلند

 کردممی نظاره منم کردمی کارارو همه الین کردم، شوخی واقعا   نه بابا، خب خیلی -

 .کارارو نریزه بهم

 :گفت سدنا پسر، این داشت رویی چه که وای

 .بعیده شما از میز این و کارا این ولی ببخشیدا الینه، کار همش دونستممی که من -
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 شد، قفل نگاهش تو نگاهم کردم بلند سرمو تا که زدم لبخندی منم خندیدن، همه

 بیشتر. اومدیم خودمون به محسن سرفه تک با که بودیم اونجوری چقدر دونمنمی

 :گفت محسن خوردیم که شامو. پایین انداختم سرمو. بود هشدار زنگ شبیه

 .شد شروع سریال ریم،می ما که بشورین هم ظرفارو خب، خیلی -

 ما روهم ظرفا چرا که بود این از دوتا ما تعجب ولی بودن صمیمی محسن با امیر

 بشوریم؟

 :گفت دید که مارو متعجب نگاه

 .است فرار هنگام که برخیز، خانوم سدنا -

 زدیم کردیمو نگاه همو امیرم منو شدن، غیب چشمامون جلو از ثانیه سه عرض در

 :گفتم. خنده زیر

 حله؟ بکش، آب تو زنممی کف من ببین خب، خیلی -

 .حله: گفت و زد چشمکی

 به کردم شروع دونه دونه من و ایستادیم هم کنار رفتیم، ظرفا سمت به لبخند با و

 .اونور ذاشتمی کشیدمی آب زودی اونم اون، به دادممی و زدن کف

 !بکش آب درست توروخدا بابا -

 ...آب درست من خب: امیر

 .من بده نیست، درست این دیگه، نه: من

 و کنهمی نگاه رو من لبخند با دیدم کردم نگاهش برگشتم کنه،نمی حرکتی هیچ دیدم

 .باال داده ابروشو تای یه
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 کنی؟می نگام اینجوری چرا چیه؟: من

 ... قطع کسیو حرف دیگه نبود قرار مگه: امیر

 .نیست خودم دست کنم؟چیکار خب: من

 .خنده زیر زدیم کردیم نگاه رو هم هردو نبود، حواسم بازم اوه اوه

 اعتراض به صداشون محسن و سدنا اتاقامون، تو رفتیم راست یه شد تموم که ظرفا

 همه این و اینجوری تاحاال من بابا خب بودیم، خواب فکر فقط امیر و من ولی دراومد

 کارای و اتفاقات به انقدر تخت، رو کردم پرت رو خودم و رفتم نکردم، جا یه باهم کار

 برد؟ خوابم و شد گرم چشام کی نفهمیدم کردم، فکر امروز

 کردم باز که چشامو. صدا این بر لعنت ای.سقف به چسبیدم گوشیم زنگ صدای با

 و کردم مرتب رو خودم و زدم صورتم به آبی و شدم بلند. خبره چه االن تازه افتاد یادم

 چنده؟ ساعت مگه. خورنمی صبحونه دارن و شدن بیدار همه! وای ای. بیرون رفتم

 جوابمو که دادم باال بلند سالم یه و رفتم س،خونه امیرم سجمعه امروز! نهه اوه اوه

 :سدنا دادن،

 دیگه؟ شدیمی بیدار ناهار ذاشتیمی خواب، ساعت خانوم الی! به به

 .کن بیدارم ناهار برای تو برم من پس! میگیا راست آره: من

 .ببینم جات سر بشین پررو بچه: سدنا

 رو یخچال در رفتم کارش، اتاق تو رفت امیر خوردیم که رو صبحونه نشستم، خنده با

 نبود، جون مینا که ایدوهفته این تو. بود خالی تقریبا کردم، نگاه رو توش و کردم باز

 .بودیم آورده رو دخلش ما
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 شدی؟ غرق اونجا اونجوری خبریه چیه؟: سدنا

 .خرید برین محسن با شو بلند! خالیه خالیه یخچال سدنا: من

 .ریممی االن باشه: سدنا

 :گفتم و کردم شیطون لحنمو لبخند با

 !بودیا منتظر فقط انگار بابا، نه -

 !زهرمار: سدما

. بیرون اومد حسابی تیپ بایه بعد ساعت نیم. شه آماده که رفت و خندیدم منم

 :گفتم

 ... محسن آقا خفنتون تیپ این با خانوم سدنا! الال او -

 .الی ببند: سدنا

 نمیاد؟ بدت که شماهم: من

 :گفتم که زد لبخندی

 .گمشو خیاالت و رویا تو نرو! اوه اوه -

 روشن رو ماشین محسن دقیقه پنج بعد. خندیدیم هردو. در سمت دادم هولش و

 تو رفتم کنیم، حالی یه اتاق تو بریم. بیکاریم االن که ماهم خب. افتادن راه و کرد

 و آیینه جلو رفتم. کردم پیداش باالخره گشتم، رنگم صورتی هدفون دنبال یکم. اتاقم

 بود، اشکین از آهنگ یه گوشم، گذاشتم هدفونو. تخت رو کردم پرت و درآوردم شالمو

 :برسونمت خواممی آهنگ

 ...بیا بیا بیا
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 برسونمت خواممی

 بترکونمت الو

 و کنمت آبدار ماچ

 ساکت بشینی و نگی هیچی

 پیشت بمونم خواممی خواممی

 شهنمی اشکین هیشکی

 همیشه گفتم اینو

 بگیرمت خواممی خواممی

 دنتنمی من به نگی

 زننتمی بیای، اگه

 زنت شمنمی که نگی

 ...برسونمت خواممی

 پرت اونور اینور خودمو و خوندممی باهاش بلند بلند آهنگی؟ چه! به به! اوووه

 دادممی تکون رو موهام! به به! اوه کشیدم،می جیغ و آوردممی در اطوار ادا و کردممی

 سرجام در، به افتاد چشمام که چرخیدممی خودم دور همینجوری چرخوندم،می و

 ریسه خنده از داشت در دم امیر و بود باز اتاقم در رفت، آبروم! وای شدم خشک

 کارد تخت، رو کردم پرت رو هدفون سرمو رو انداختم شالمو سریع! وای ای. رفتمی

: گفتم عصبانیت با سمتشو رفتم بود؟ باز چرا اتاق در آخه. اومدنمی در خونم زدیمی

 اومدی؟ چی برای
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 :گفت و شد قطع یکم خندش

 که اتاقو در نه، یا شده چیزی ببینم اومدم ترسیدم؛ منم اومد، اتاقت از جیغ صدای -

 ...کردم باز

 :گفت بریده بریده کردم،می نگاهش عصبانیت با خنده، زیر زد باز و

 .خوبه... خو خداروشکر... حالت... نه که دیدم -

 :گفت دادمنمی بروز ولی بود گرفته خندم خودمم چرا دونمنمی زد،می قههقه همش

 ... من... من -

 دیگه؟ خب بگو بابا ای: گفتم

 .اتاقم تو رممی من: امیر

 ...رفت خنده با و داد تکون سری

 .آشپزخونه سمت رفتم و خندیدن کردم شروع خودمم

 ولی باشن اینا سدنا کردم فکر زدن، درو زنگ که کردممی مرتب رو اونجا کمی داشتم

 :گفتم و برداشتم. اف اف سمت رفتم رفتن، که نشده دوساعت هنوز

 بفرمایین؟ -

 تونممی ببخشید سالم، -: نبود مشخص اشچهره ولی بود جوونی آقای یه صدای

 تو؟ بیام

 هستی؟ کی ببینم بنال خب نگذره، بد داخل بفرما! پررو چه

 شما؟: گفتم
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 بیام شهمی حاال. دارم کارشون. شناسنمی منو امیر آقا هستم، ترکاشوند آراد -

 داخل؟

 :گفتم فامیالشونه، از حتما   ترکاشوند، گهمی وقتی خب

 .داخل بفرمایین -

 .کردم باز درو و

 اشچهره خیلی خیلی. بود وایساده جلوم مرتب یکشیده اتو پسر یه دقیقه پنج بعد

 تویه پسره همون این فهمیدم، آهان که، آوردم فشار مغزم این به کمی. بود آشنا

 .امیره شبیه خیلی ولی ولی،. عکسه

 « هشتم فصل »

 «امیر»

 جلو اومد الین یقیافه لحظه یه. شرکت هایبرگه داخل بودم کرده فرو رو سرم

 کرده، اشغال فکرمو کل. دیوونه یدختره. شد م*با*ل مهمون لبخند باز که چشمام

 جز کسی زدن؛ در کنم، جمع حواسمو خواستم تا کردم، تمرکز دوباره و کشیدم پوفی

 :گفتم. نیست الین

 .بفرمایین -

 زده خجالت کمی انگار زدم، لبخند فقط ولی گرفت خندم دیدمش تا تو، اومد الین

 :گفت بود

 .دارن کار شما با گنمی اومدن آقایی یه -

 نگفتن؟ رو اسمشون من؟ با -
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 .هستن ترکاشوند که گفتن: الین

 : گفتم. بودم کرده تعجب

 .میام االن برو -

 .باشه -

 رفتم و کردم جور و جمع هاروبرگه و کردم مرتب رو خودم یکم" بیرون رفت که وقتی

 شلوار و سفید پیرهن با اتوکشیده و مرتب پسر یه که دیدم هاپله روی از بیرون،

 رو پام صدای انگار که رفتممی پایین داشتم منه، به پشتش و مبل رو نشسته مشکی

 زده زل متعجب چشمایی با و بود زده خشکم هاپله روی. ایستاد و برگشت و شنید

 بود دگرگون حالم اینقدر اینجا؟ اون؟ آراد؟ بود، ایستاده رومروبه که شخصی به بودم

 ...آراد: کردم زمزمه ب**ل زیر فقط که

 سر بودم شده خشک انگار من ولی کشید آغوش در منو و سمتم دوید دید که منو

 بود عزیزتر برام هرکسی از زمانی که کردم حس رو برادری گرم آغوش دوباره وقتی جام،

 بغلش محکم و شد جمع چشمام تو اشک و نیاوردم تاب منم بود، بچگیام همبازی و

 .امیرم داداش: کرد صدا اسممو وارزمزمه که شنیدم. کردم

 بود، اشکی هردومون چشمای اومدیم، بیرون هم آغوش از دقیقه، چندین بعد باالخره

 دونمنمی. نشستم روشروبه. کرد هدایتم پذیرایی سمت به پشتمو گذاشت دست

 نگاهم و بود نشسته. کردم فراموش رو سال همه این دلخوری لحظه، اون تو چرا

 :گفتم صورتش، جلوی بود کرده مشت و دستاش کرد،می

 چجوری بگی بگی؟ چی اومدی سال هشت بعد آراد؟ اومدی چرا سال همه این بعد -

 مامان به رو نامرد اون چجوری بگی رفتی؟ گذاشتی کردی رها مامانو و کتی و من
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 لحظه هر مامان سال، هشت این تو دونیمی آراد؟ بگی چی اومدی دادی؟ ترجیح

 دل ته از ساله هشت مامان دونیمی آراد خورده؟ غصه و کرده حس رو نبودت

 نبود با من... من دونیمی زده؟ صدات و کرده هق هق چقد کتی دونیمی نخندیده؟

 . لعنتی دیگه دونینمی د کشیدم؟ چی همدردم، همرازم برادرم، همبازیم،

 حضورش از هم. کردمی نگاهم و ریختمی اشک اونم گفتم،می هاروجمله همه کالفه

 .کالفه شده یادآوری خاطراتم همه اینکه از هم بودم، خوشحال نهایتبی

 باشیم، تنها ما و آشپزخونه تو بود رفته مثال   که الین به بود گرفته خندم هم طرفی از

 !دیوونه یدختره بود، معلوم قشنگ اپن روی از گوشاش وقتاون

 منم گی؟می اینجوری که دونیننمی نه دونین،نمی هیچی شماهام داداش، امیر،: آراد

 پول، چی، همه بود، خوب رفتیم که اوایل اون آره. نبود کم ولله به نکشیدم، کم

 بعد ولی بود، خوب چی همه پیش سال سه تا. گیمی که نامردی اون و من زندگی،

 زنش که عوضی یه نام به بود زده ثروتشو همه ریخت، بهم زندگیم نامرد، اون مرگ

 کشور تویه پول، ذره یه بدون من دونیمی تو... حاال... حتی نداشت خبرم کسی و بود

. دیگه دونینمی کشیدم؟ چی برادربی مادر،بی کس،بی همدرد،بی تنها، و تک غریب،

 یعنی بخندن بهت همه و کنی فروشی دست خیابونا تو و بری راه وقتی دونینمی

 طی دونینمی ؟ چی یعنی قرون دو برای شستن رو مردم ماشین دونینمی چی؟

 . چی؟ یعنی خیابونا کشیدن

 چی؟ یعنی متری شیش پنج اتاقک یه تو خوابیدن گرد و کشیدن زجر دونینمی

 کردن فکر و کتی و تو و من بچگی خاطرات به کردن فکر هرشب دونینمی دونین،نمی

 . داداشم دونیچی؟نمی یعنی مامان هایصدقه قربون و هامهربونی به
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 هاییسختی چه آراد عزیزم، داداش. کردممی گریه پاش به پا منم و ریختمی اشک

 چرا؟ دونمنمی دونم،نمی نبوده، کمتر نکشیدیم، بیشتر اگر ماهم ولی. بود کشیده

 دوست ولی چرا؟ دونمنمی بود، نمونده دلم تو آراد از ایکینه هیچ لحظه اون تو ولی

 :بزنم داد و بگیرمش آغوش تو فقط داشتم

 .هست امیرت داداش نخور، غصه نکن، گریه دیگه -

 :داد ادامه

 اونجا و کنم اجاره کوچیک مغازه یه تونستم سختی، و زجر و عذاب سال دو بعد -

 گاهی کردم کار سخت. بود مربوط هم امرشته به که دونیمی. کنم موبایل تعمیرات

 سختی و کردم کار اینقدر باالخره ولی برام، باشه اندازی پس تا خوردمنمی غذا

 چی همه شکر رو خدا. دارم اونور دوستام از یکی با کوچیک شرکت یه االن کشیدم

 سهمشو و رفت اون دیگه ولی. بودم خونههم دوستام از یکی با بود، شده خوب

 بود پیش ماه سه ؟!کردممی چیکار دلمو وضع ولی بود شده خوب وضعم آره. خریدم

 با دارم ماهه سه ایران، اومدم و دریا به زدم دلو و نیاوردم طاقت شب یه دیگه که

 منو بگم اومدم اومدم، امروز ولی ببینمتون، و اینجا بیام که رممی کلنجار خودم

 .ببخشین منو دارم، نیاز حضورتون به. داغونم منم خدا به ببخشین،

 اشک و کردیممی بغل همو بغلم، تو کشیدمش و سمتش رفتم و شدم بلند

 :گفتم ریختیم،می

 .برم قربونت بخشیدم داداشی، بخشیدم تورو من -

 :گفتم لبخند با خندیدن، به کرد شروع اشک بین

 ما؟ نداریم که داداش زن ببینم -
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 :گفت و خندید

 .شهنمی بند پای راحتیا این به دلم که دونیمی -

 .بله: من

 :گفتم شوخی به. شدمی تموم غصه این باید دیگه. هردوخندیدیم و

 !بکش خجالت کن، پاک اشکاتو گنده خرس پاشو پاشو، -

 اومد شربت دوتا با دست به سینی الین دیدم که کردیم، پاک رو اشکامون لبخند، با

 .بیرون

 دورتر یکم و گذاشت شربتارو. اشکیه نگاهش کردم حس ولی دزدیدمی ازم نگاهشو

 :گفت و ایستاد

 امیر؟ آقا ندارین الزم چیزی -

 .ممنون نه -

 .رفت کردو نگاهم یکم

 خبریه؟ ببینم کردی؟می نگاهش اینجوری چرا: آراد

 نداره، دومی بالییه یه جونور این نکن، نگاه اینجوری رو این خبری؟ چه بابا نه: من

 .گممی برات بعدا   حاال

 .باشه: آراد

 کجاست؟ مامان پرسینمی: من

 .ترکیه رفته خاله خاطربه دونممی: آراد
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 تو؟ اینارو دونیمی کجا از: من

 دیگه گرفتم، نزدیکیا این کوچیک خونه یه خب... اینجام ماهه سه که گفتم: آراد

 ...و دیدمش اتفاقی رفت،می داشت مامان که اونروز نزدیکه، خیلی

 چی؟ و: من

 .دید منو اونم یعنی... زدم حرف باهاش: آراد

 ؟!خب: گفتم متعجب

 ولی شدنمی باورش اولش. پیشم اومد و پیچوند رو رانندش نشد متوجه کسی: آراد

 منو اونم کردیم، گریه امروز مثل باهم کلی نشده و شده چی دادم توضیح براش وقتی

 راهی همیشه از ترخوشحال نباش، نگران دونه،می رو چی همه. برم قربونش بخشید

 .دونهمی رو چی همه خالصه گفتم، امروزم از بهش ترکیه، برای شد

 :گفت و خندید که بودم حرفاش توشک

 نظرتبه امیر، فقط دید،می منو که بعدا   باالخره فهمید،نمی اوموقع بابا، خب خیلی -

 بخشه؟می منو کوچولوم آجی کتی،

 به بود بیشتر همه از وابستگیش ولی بود ترکوچیک ما از دوسال اینکه با دونم،نمی -

 .تو

 .برم االن من کنم،می کاریش یه: آراد

 دیگه؟ بمون خب -

 .میام پیشتون زود زود بعد به این از رم،می نه -

 کجاست؟ خونت بدونم اصال   باهات، میام منم االن ولی باشه، -
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 .باشه -

 .گردمبرمی االن: گفتم الین به رو افتادیم، راه و کردم عوض رو لباسام سریع

 . افتادیم راه و داد تکون سری اونم

 «الین»

 اومد، پایین هاپله از که امیر. کنم صدا امیرو برم من تا بشینه تا کردم راهنماییش

 .کردمی نگاهش مبهوت و مات. بود زده خشکش انگاری

 .امیرم داداش: گفت و کرد بغلش پرید یارو این یهو

 کردم، قرض همدیگه تا ده داشتم، تاگوش دو من حاال دیگه داداششه؟ واقعا داداش؟

 و گوشم و اپن زیر رفتم منم و نشستن رفتن چرا؟ ولی. کردنمی گریه هردوتاشون

 کردممی تالش هرچی دیگه؟ اینیم ما بله. بشنوم هم نشم، دیده هم که کردم تنظیم

 و گله ازش داشت و بود شاکی حسابی امیر که شنیدم فقط شنیدمنمی چیزی

 کامل حرفاشو کرد، شروع پسره اون امیر بعد بود، دار بغض صداش کرد،می شکایت

 که حرفاش. بود کشیده هاییسختی چه که وای ریخت،می اشک و گفتمی شنیدم،

 با ونستم،دنمی چیزی اینکه با منم. خیسه چشمام دیدم اومدم، خودم به و شد تموم

 اینکه از شباهتشون، از بود معلوم بود، داداشش واقعا   پس گرفت، امگریه حرفاش

 .کتی و امیر با بچگیش خاطرات گفتمی

 غلطی چه آشپزخونه تو این نگن که بردم کردم درست شربت دوتا سریع منم

 اگه چون کردمنمی نگاهش کردمی نگاهم که امیر بردم، شربتارو و رفتم. کردهمی

 شنیدم. آشپزخونه اومدم و گذاشتم شربتارو برد،می بوهایی یه شدمی چشام متوجه

 شنیدم. دیده پسرشو که شده خوشحال چقدر جون مینا که وای. گفت جونم مینا از
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 گفت امیر. نزدیکیا این گرفته خونه یه اینکه و گفتنمی آراد به کتی وابستگی از که

 . شدن خارج باهم هردو و رهمی باهاش داره که

 :گفت. کرد نگاهم یکم و ایستادم روشروبه. برگشت امیر ساعت یک بعد

 .اتاقم بیا -

 :گفتم و بستم درو و رفتم

 ؟!بله -

 :گفت لبخند با

 ازم سالیک فقط آراد برادرمه، آراد درسته آره شنیدی، رو همه دونممی الین، ببین -

 االن کنهمی زندگی آمریکا اتفاقات، سرییک خاطر به که ساله هشت بزرگتره،

. بگم بقیه برای روهمه دوباره ندارم حوصله من نزدیکیاست، همین خونشم و برگشته

 که اونایی نه بگو، خانومم سدنا و محسن برای برات، گفتم من االن که رو هاییهمین

 .شنیدی

 .باشه -

 بیرون برم خواستم شدم، بیخیال ولی چیه؟ ماجرا همه بپرسم خواستمی دلم وای

 :گفتم و برگشتم زد، سرم به فکری یه که

 شنیدم، رو چی همه اتفاقی کامال   گم،می بازهم و اتفاقی من درسته خب امیر آقا -

 ولی. سخته آراد آقا بخشیدن کتی برای گفتینمی که شنیدم. دارم فکری یه االن ولی

 یه شما اولش و کنیم دعوت اینارو کتی امشب تونیممی بخشه،می مطمئنم من

 .راهه بهترین این من نظربه کنین، روشونروبه آراد آقا با بعد و بکنید سازیزمینه
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 :وگفت زد لبخندی و کرد فکر یکم

 آراد با منم شام، برای کن خبر رو کتی تو پس کمکت، از ممنونم خوبیه، فکر -

 .کنممی هماهنگ

 .باشه -

 پنج بعد باالخره بودن، اینا سدنا. اومد در زنگ صدای. بیرون رفتم لبخندی با و

 خرید، از پر پر   دستایی با محسن و سدنا دیدم که کردم باز درو. برگشتن ساعت

 هر واقعا   اینکه مثل نه. آشپزخونه در تو گذاشتن رو خرید همه اون محکم و برگشتن

 !فقط بودن خرید رو ساعت پنج

 !کمرم آیی مردم،! آیی: سدنا

 !برگشتین ساعت سه بعد باالخره! عجب چه: من

 !بود ترافیک افتضاح اصال  ! بود شلوغ خیلی: سدنا

 ... یار که ترافیکی از بهتر ترافیکی چه: من

 :کردم قطع رو حرفم محسن حرف با

 .دراومد پدرمون خدابه خانوم، الین بابا

 سدناپ کناریه صندلی روی نشست اومد و

 :گفتم و خریدها سراغ رفتم

 دیگه؟ گرفتین چی همه -

 .شهمی پیدا آدمیزاد جون تا مرغ شیر از بینشون خدا،به آره: سدنا
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 تعجب کمی هردو کردم، تکرار اوناهم برای امیرو هایحرف. روبروشون نشستم رفتم

 به تا رفتم منم. کنن عوض رو لباساشون که رفتن متوجه، کامال   هردو بعد ولی کردن

 . بزنم زنگ کتی

 سعید با که امیر زنیم،می حرف و نشستیم. اومدن اینا کتی شدمی ساعتی دوسه

 کنن،نمی ولشم کنن،می بازی باهاش و گرفتن رو یلدا هم سدنا و محسن مشغوله،

 حس که زدیممی حرف هم با همکتی منو کوچولوان، این عاشق معلومه، که اینجور

 ولی کنن نگاه برگردن و بشن متوجم بلکه کردم امیر نگاه مناسبیه، وقت االن کردم

 کردم پرت نامحسوسی طرز به و برداشتم پرتقال یه بود، مشغول حسابی آقا نخیر،

 کلش به محکم پرتقال. ندید منو حرکت این کسی که بودیم نشسته جوری براش،

 ایغره چشم. کرد نگاه منو و برگشت. روش گذاشت دستشو و گفت آخی که برخورد

 .آشپزخونه تو بیاد من بعد کردم اشاره و رفتم بهش

 .اومد امیرم دقیقه چند بعد که رفتم و شدم بلند

 گیری؟نمی کنممی نگاهت هرچی چرا: من

 !هستی؟ طلبکارم تازه پکوندی، رو سرم تو؟ داری رویی عجب بابا: امیر

 هم تو کنممی فراهم رو زمینه کتی برای رممی من ببین بیخیال، حاال خب، خیلی: من

 .داخل بیاین دیگه دقیقه پنج و کن آماده و آراد برو

 .باشه باشه -

 .خوبه -

 :کردم شروع بعد و بگذره دقیقه یه گذاشتم و نشستم. کتی پیش ورفتم

 نه؟ خوبه خیلی داشتن داداش کتی: من
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 رهام و کرد نامردی یکیش ولی دارم دوتا من تازه. پشتیبان یه خوبه، خیلی آره: کتی

 .کرد

 .ببینم تونمنمی رو یکیش همون که دارم یکی من کتی: من

 .بخشمشنمی ولی شده تنگ براش خیلی دلم... آرادم داداش: کتی

 نیاز حضورت به همه از بیشتر و باشه پشیمون اونم االن اگه نگو، اینجوری کتی: من

 چی؟ باشه داشته

 .شده تنگ براش خیلی دلم... آه... الین دونمنمی: کتی

 ببینیش؟ داری دوست -

 یانه؟ بخشمشمی دونمنمی ولی خدامه، از: کتی

 .ببخشش پس. دیدنت اومده االن اون کتی،: من

 تو؟ گیمی چی: من به بود زده زل متعجب کتی

 .کتی شو بلند: من

 چه داشتن خبر همه در، از آراد شدن وارد با شد مصادف کتی شدن بلند. شد بلند

 یه حاال بود؛ اطالعبی کتی فقط. بود گفته براش رو چی همه امیر سعید، حتی خبره،

 شد جاری چشماش از اشک آراد ایستادن، هم رویروبه سال هشت بعد برادر خواهر

 .کوچولوم خواهر: گفت و

 آراد؟ داداش: کتی

 اشک کردن، جیغ جیغ به کرد شروع کتی ولی کرد بغلش و کتی سمت دوید آراد

 :کوبیدمی مشت آراد سینه به و زدمی داد و ریختمی
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 روی من و رفتیمی داشتی وقتی چرا داداشی؟ چرا چرا؟ آراد چی؟ که اومدی آراد -

 اینقدر آراد؟ چرا نکردی؟ بغلم اینجوری نری که کردممی خواهش زدم،می ضجه زمین

 و کنممی گریه اتاقم تو هاشب چقدر نداری خبر آراد چی؟ که دادی زجر مارو

 نبودی چرا آراد ذارم؟می هم رو رو چشام دیدنت امید به و کنممی مرور رو خاطراتمون

 .قدیما مثل بگیری؟ حقمو کنهمی اذیتم کسی وقتی کنی؟ دفاع ازم

 االن تا کرد، آراد سینه نثار کتی که مشتی همه اون با زد،می ضجه و کردمی هق هق

 اشک و کردمی نوازش رو کتی موهای فقط اون ولی شدمی زمین پخش آراد باید

 :گفت ریخت،می

 نخوردم، غصه کم نکشیدم، کم منم قرآنبه منو ببخش ببخش، منو جونم کتی -

 مونده دلم به آرزو ببخش، منو کتی خواهری، شمردممی دیدنت برای رو روز و هرشب

 یه بخشیدی اگه ببخش، منو خدا تورو حاال. آرادم داداش کنی صدام دیگه بار یه بود

 همیشه نکنم، رهات عمر آخر تا دیگه خورممی قسم کن، صدام اینجوری دیگه بار

 .ببخش منو فقط بگیرم، حقتو تا باشم

 صحنه، اون دیدن از بود شده اشکی ما همه چشمای زد،می زار آراد بغل تو کتی

 هادقیقه کتی، به بودن زده زل منتظر همه بودن؟ دور هم از اینا نیست حیف

 ... که بودن هم آغوش تو جوریهمین

 .آرادم داداش: کتی

 و زد قهقهه آراد ولی زدن لبخند کتی حرف این با همه

 .شکرت خدایا دلم؟ جان: گفت

 .کردمی نگاه رو من قدردانانه امیر
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 بود، شده یلدا عاشق که آراد زدن،می حرف باهم و بودن هم پیش همش آراد و کتی

 خوردیم که رو شام. بودن جور باهم حسابی. کردمی صداش دایی یلداهم

 دادیم،می گوش رو کتی و آراد و امیر بچگی خاطرات و هم دور شدیم جمع همه

 ما بود، دارخنده اینقدر بچگیشون خاطرات و بودن خوشحال حسابی تاشون هرسه

 .خالی جون مینا جای. بود اومده چشامون از اشک ها

 دوستات جلو خواستی شدی جوگیر بار یه بود سالم پونزده وقتی یادته آراد وایی: کتی

 داشتم که ترشکی از کلی همشون جلوی من بدی، رو خوشگلت پیرهن اون پز

 خداحافظی باهاش همیشه برای و شد داغون و درب و پیرهنت به زدم خوردممی

 کردی؟

 .سرت فدا ولی داشتم دوستش که چقدرم خانوما، خانوم بله: آراد

 ناراحت دستش از ما چون پایین بیاد هاپله از خواست امیر بار یه یادته کتی: آراد

 هاروپله بودیم زده صابون خوشگلش، اتاق تو دادنمی راه مارو اینکه خاطر به بودیم

 شکست؟ گردنش

 :گفت امیر ولی خندیدن، هردو

 .نداشتم خوردن سر از ایخاطره خوش بچگی از من -

 و خندید باشه اومده یادش چیزی انگار خنده، زیر بزنم شد باعث که کرد نگاه منو و

 :گفت و گرفت من از و نگاهش

 بریم ما نداد چادرشو بار یه یادته مامان، کمک اومدمی که خانومه اون آراد وای -

 مارو کتی و کردیم تیکه تیکه قیچی، با چادرشو دوتایی کنیم، چیکار دونمنمی باهاش

 کرد؟ چیکارمون مامان داد، لو
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 :گفت و خندید آراد

 .خونشون برگشت شکلی چه با بیچاره تازه آره وای -

 .اینا بودن هاییپاره آتیش چه. خندیدیم همه و

 بعد. خونه بره وآراد برگردن خواستنمی اینا کتی دیگه که بود نیم و یک ساعت

 یه اومدمی خوابمون بس از بعد، واسه گذاشتیم کارارو همه سدنا و من رفتنشون

 .زدن اتاقمو در که آوردمدرمی شالمو داشتم اتاق، تو رفتیم راست

 بله؟ -

 .دارم کارتون امیرم، -

 .ایستاد در چوب چار تو اومد کردم، باز در رفتم و کردم سرم رو شالم فوری! اوه اوه

 بفرمایین؟: من

 دیگه جور یه اگه شاید. کنم تشکر کردین که کمکی بابت خواستممی... می:  امیر

 .ممنونم بازم. نبود درست دیدنمی همو

 .نکردم کاری که من کنم،می خواهش: من

 :گفت و داد تکون سری

 .بخیر شب -

 .بخیر شماهم شب: من

*** 
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 که بادمجون کشک دوباره کردم،می درست رو شام داشتم بود، نیم و شیش ساعت

 .بخورم ازش سیر دل یه روسری این حداقل

 .زدیممی حرف و صندلی روی بود نشسته سدنام

 ایلحظه عجب دیدن رو هم کتی و آراد آقا وقتی پیش هفته یه الین، گممی: سدنا

 !کردن گریه چقدرهم ببخشه؟ کتی کردمنمی فکر من ولی بود؟

 ریخت،می اشک جوریهمین بود اونا جای هم ایدیگه هرکس بابا خب آره،: من

 چرا هم، بعدش. نیست کم دوری سال هشت. دیدن همو سال هشت بعد باالخره

 راستی احساساتی، کتیه اونم بخشید،می هرکسی بخشه،می کتی دونستممی من

 ... سدی میگم

 نبود؟ اینجا پیش دقیقه دو تا االن این مگه إ نیستش، دیدم که کنم نگاش برگشتم

 برای نیما از داشتم دوس خیلی که رو شعری ب**ل زیر و دادم ادامه رو کارم. بیخیال

 به خواب شکند دمیک نیست. تابشب درخشدمی مهتاب، تراودمی: خوندم خودم

 من با نگران. شکندمی ترم چشم در خواب چند، یخفته این غم لیک، و کس چشم

 را باخته جان به قوم این آورم او دم مبارک کز من از خواهدمی صبح سحر، استاده

 ...شکندمی سفرم این ره از خاری، لیکن جگر در خبر، بلکه

 :برداشتم رفتم و شدم بیخیال تلفن زنگ صدای با

 بفرمایین؟. سالم الو: من

 برم؟ قربونت خوبی جونم، الین سالم -

 شما؟ نمیارم، جا به ببخشید: من

 کنی؟ چیکار برگردم! کنه رحم خدا شناسی؟نمی رفتم ماههیک حدودا   هنوز! بابا ای -
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 .بود شده تنگ براتون دلم خیلی برم قربونتون جون؟ مینا خوبین! وای: من

 :گفت و خندید

 .شده تنگ دلم منم عزیزم! آوردی جا به عجب چه -

 ایشالله؟ بهترن خواهرتون: من

 تنهایی؟ االن الین راستی خوبه، گلم آره -

 مگه؟ چطور بله: من

 کردن؟ چیکارا اینا آراد ببینم کن تعریف خب، خب -

 :گفتم خندیدمو

 !ها؟کنینمی دور راه از کنترل خوب -

 :گفت و خندید

 کرد؟ شهمی چه مادرم دیگه، دیگه -

 .کردم تعریف بودن، اومده اینا کتی که پیش هفته یه تا اول از کردم شروع منم

 نگو کسی به فقط کردی، تعریف که الین مرسی برم، گلم دختره قربون آی: جون مینا

 هارواین من

 خب؟ پرسیدم

 بزنین؟ حرف باهاشون امیر آقا بدم رو گوشی خواینمی راستی چشم، باشه: من

 راستی آراد، با چه کتی با چه زنم،می حرف باهاش بار یه دوروز خودم عزیزم، نه -

 خوبن؟ محسن و سدنا
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 شما؟ گردینبرمی کی خوبیم؛ همه قربونتون، بله: من

 .دیگه ماه دو حدودای -

 !مونده چقدر! اوه: من

 .ندارم طاقت دیگه منم عزیزم، آره -

 :گفت اومد تلفن طرف اون از صدایی

 نمیاین؟ جون خاله -

 باری؟ کاری جونم الین خب عزیزم، اومدم: مینا

 .شنیدم رو صداتون شدم خوشحال خیلی شم، فداتون نه: من

 .بای گلم، همینطور منم -

 :گفتم و خندیدم

 .خدانگهدار -

 .زن این بود پرانرژی عجیب. کردم قطع و

 نفس نفس سرم پشت از یکی دیدم که غذام پای برگشتم و برداشتم رو گوشی

 روی بود گذاشته رو دستش یه و وایساده شال و مانتو با سدنا دیدم برگشتم زنه،می

 انگار، نبود خوب حالش. زدمی نفس نفس و بود قلبش روی دستش یه و میز

 :سمتش رفتم و برگشتم

 زد؟ غیبت کجا شده؟چی تو؟ خوبی سدی سدی؟ -

 بردمی طرفاون طرفاین منو هی و کرد بغلم پرید و خندیدن بلند کرد شروع
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 !ببینم بزن حرف شدی؟ دیوونه سدنا -

 :گفت خوشحالی با سدنا

 !هورا الی، کرد اعتراف کرد، اعتراف باالخره الی -

 :گفتم و خندیدم

 کرد؟ اعتراف روچی کی ببینم سدنا بزن حرف آدم مثل -

 .بست درو و اتاقش تو برد و کشید رو دستم و خندید

 :گفتم خنده با

 تو؟ چته بگو؟ رو راستش زدی؟ چی رفتی -

 :گفت خندون

 .بگم برات تا تخت روی بشین...  بشین -

 خوشحالی با که کردم نگاش منتظر و نشستم منم. تخت روی کوبید تلپ خودشم

 :گفت عجیبی

 عاشقش واقعا   نه فهمیدم بعد نشست، دلم به مهرش دیدمش که اولی روز از من -

 فکر الی وای هیچه، هیچه مقابلش در داشتم آرمان به نسبت که حسی شدم،

 اومد زدی،می حرف داشتی که امروز ولی... ولی نداره، دوسم رسم،نمی بهش کردممی

 به اونم الین کرد، اعتراف و باغ توی برد منو بیرون، برم کرد اشاره و آشپزخونه تو

 !خدایا وای ، داره دوست منو محسنم. کرد اعتراف عشقش

 :گفتم و کردم بغل رو سدنا پریدم و کشیدم جیغی شنیدم که رو محسن اسم

 !خیلی...  عجقولم برات خوشحالم خیلی... نترشیدی تو دیدیم و نمردیم وای -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 .بود خوشحال خیلی سدنا خندیدیم، باهم هردو و

 !کرد همخواستگاری ازم تازه! الین وای: گفتم

 دادی؟ جواب چی تو! وای: من

 .هوهو کنم، فکر باید گفتم من -

 مونیمی پرونی،می خرکیات عشوه با یکیم همین! دیوونه پوکت سر بر خاک ای: من

 .دستم رو

 و شوخی با. بده جوابشو دیگه هفته یه قراره که گفت سدی و خندیدیم همزمان هردو

 با. کنه خالی رو خودش که ذاشتممی تنهاش باید بیرون، اومدم اتاقش از خنده

 .بود نسوخته غذام خداروشکر،. آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سری لبخند،

 بادمجون، کشک به خورد چشمش تا و اومد امیر کردم، صدا روهمه و چیدم رو میز

 :گفت و زد لبخندی

 !انگیزی خاطره غذای چه! به به

 محسن بعد و سدنا اول بعد. بخنده بلند شد باعث که رفتم بهش بد یغره چشم یه

 .داخل اومدن

. بود خوشحال طرفی از و زده خجالت طرفی از هردو، هایقیافه. هم رویروبه نشستن

 گذاشتم که رو غذا خندید،می و کردمی نگاهشون باشه، برده بوهایی یه امیرم انگار

 جوریهمین! دلبندانم آفرین آها کشیدن، کلی خوشحال محسن، و سدنا وسط،

 قابلمه کنن فکر همه که بودم کرده قایمش سوراخ هفت تو که بود مونده یکم بکشین،

 نبود، ظرف تو چیزی و بودن کشیده رو غذاشون همه میز، سر کشیدم رو بقیه و خالیه

 :گفتم و شدم بلند خوردم رو غذام سیر دل یه که خودم وقتشه، حاال جون آخ
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 !براتون بکشم ماست رفت یادم! وای -

 !دیگه رفتمی یادت نباید دختر؟ تو پرتی چقدر إ: امیر

 !برات دارم: گفتم و زدم پوزخندی دلم تو

.  کشیدم محسن برای اول و رفتم. آوردم بیرون رو ماست و کردم باز رو یخچال در

 رو غذاش آرامش با امیر، سراغ رفتم بعد. نشه جلب توجه که سدنا برای بعد

 ... و ریختم ماست براش آروم منم خورد،می

 : گفتم. بود دستش بغل لیوان تو که بود آبی از پر امیر بشقاب االن! به به

 عین.)  نداره گله داره، عوض که چیزی خودتون قول به نبود، حواسم! ببخشید آخ -

 (خودش جمله

 نگاهمون فقط چیه، قضیه دونستننمی که محسنم و سدنا کرد، نگاهم متعجب یکم

 .بوده اتفاقی کردنمی فکر ولی. کردنمی

 !دریا شبیه کردی رو بشقابم: امیر

 .دارم دوست دریا: من

 رو غذاشون بیخیال، هم محسن و سدنا .بیرون رفت و زد پوزخندی و کرد نگاهم یکم

 بودم، یعنی کردم؟ تالفی که نبودم خوشحال چرا دونمنمی. نشستم منم دادن، ادامه

 .کم خیلی خیلی شایدم کم، خیلی ولی

 مهم ولی بود زود اینکه با خواب، برای رفتیم حرفی هیچبی شستیم که رو ظرفا

 و سدنا پشیمونی، آره پشیمونی، که من نبود، معلوم حالش کس هیچ که بود حالمون

 .خوشحالی از که هم محسن
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 پشیمون خیلی چرا نمیدونم. شب نصف دو شده ساعت دیدم که کردم فکر اینقدر

 ...امیر ولی بودم؛ خوشحال بود، امیر جای هرکی کارم؟ از بودم

 از آخه بره؟نمی خوابش گشنگی از و گرسنشه االن کردممی حس چرا دونمنمی پوف،

 نیاورد طاقت دلم کشیدم، رو زحمتش من که هم شام بود، نخورده زیادی چیز صبحم

 .آشپزخونه تو رفتم آروم و کردم سرم رو شالم. شدم بلند و

 روی گذاشتم بشقاب تویه کشیدم و آوردم بودم کرده قایم که رو بادمجونی کشک اون

 دم رفتم و کردم کامل خالصه رو سینی و کنارش گذاشتم هم نون تیکه چند سینی،

 .اتاقش

 « امیر »

 بود، کرده مشغول رو ذهنم کل چل و خل یدیوونه یدختره اون که، بردنمی خوابم

 خیلی خوردمی حرص وقتی ولی نداشتم؟ دوست رو کردنش اذیت چرا دونمنمی

 صبح از! گشنمه خدا ای کردما؟ گیری عجب سرم، تو خاک بابا ای. شدمی خواستنی

 زدم صابون شام بادمجون کشک برای رو دلم چایی، لیوان دو جز بودم نخورده هیچی

 زمونه دوره این تو! دختر این بود متفاوتی و عجیب دختر چه. آورد رو دخلش الین که

 فهم و درک سنش از تربزرگ و بندازه کل باهاتم تازه و نباشه آویزون که دختری

 .متفاوته خیلی باشه، داشته

 ازش حاال شده چی نباشه، تنش به سر خواستممی دیدمش، اول روز من حاال

 زدن، در که زدممی حرف خودم با هادیوونه مثل جورهمین داشتم کنم؟می تعریف

 :گفتم داره؟ کار ما با کی شب دو ساعت حاال

 بله؟ -
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 تو؟ بیام شهمی الینم، ببخشید، -

 هاشب آخه. کردم تنم رو شرتم تی و پریدم تخت روی از تندی! زادست حالل دختره

 :گفت الین کردم، باز درو رفتم و نشستم مرتب بخوابم، رکابی با داشتم عادت فقط

 تو؟ بیام شهمی -

 .بفرما: گفتم و زدم لبخندی. بود قشنگ شدنشم خجالتی ولی انگار، بود خجالتی

 :گفت و برگشت اخمی با که ببندم درو خواستم

 .نبند درو -

 تویه سینی به حواسم اصال   دختر، این افکار دست از گذاشتم، بازش و زدم لبخندی

 یعنی؟ آورده من برای بود؟ نشده تموم مگه بادمجون؟ کشک چیه؟ این نبود، دستش

 :گفتم

 چیه؟ این -

 :گفت و تختم کنار میز روی گذاشتش و رفت

 گشنگی از کردم حس آوردم، غذا براتون باشه، گشنتون شاید گفتم یعنی... چیزه -

 بازم. موندین گرسنه من بخاطر دونممی ببخشید اوف،...  منم. نمی،بره خوابتون

 .غذارو حتما   بخورین... ولی شرمنده

 معذرت میاد بعد کنهمی رو خودش کار اول خل، یدیوونه بود، گرفته خندم کارش از

 :گفتم و زدم لبخندی. خواهی

 .کشیدین زحمت ممنونم -

 .برم دیگه من کنم؛می خواهش -
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 .ممنون باز بفرمایین،: من

 شاید گفتم یعنی»  افتادم اشجمله یاد. تخت روی نشستم رفتم رفت، زدو لبخندی

 بوده؟ مهم براش اینقدر یعنی بود؟ فهمیده کجا از ،«  آوردم غذا براتون باشه گشنتون

 «.برهنمی خوابتون گشنگی از کردم حس» : شد تکرار ذهنم تویه بعدیش یجمله

 .گرسنگی از نه بره،نمی خوابم که توعه فکر از دیوونه، یدختره نه

 .خوردن به کردم شروع و دادم تکون رو سرم لبخند با

 زدم شرکت از و کردم مرتب کارهارو. بعدازظهر نیم و یک. انداختم ساعت به نگاهی

. سبزشد جلوم دوباره مهرنوش که شم سوار خواستم. زدم رو ماشین ریموت. بیرون

. پررو بچه زنه،می حرف دوباره شروعی از و شرکت دم میاد هی وقتیه چند! بابا ای

 .شدم خسته دستش از واقعا دیگه

 :گرفت رو جلوم که رفتم ماشینم سمت به اون، به توجهبی

 میام روز هر که دارم دوست اینقدر من ببین... کن گوش بیا توروخدا امیر...  امیر -

 باور... خواممی رو خودت من...  ندارم زنت به ی کار من .زنممی حرف باهات و اینجا

 .دارم دوست کن

 هولش. بود زده زل بهم آرایشش پر چشمای اون با و بود ایستاده ازمن کمی فاصله با

 :گفتم و عقب دادم

 اینقدر نشدی خسته... خورهمی بهم ازت حالم دیگه... مهرنوش دیگه کن بس -

 راهم سر از گمشو کشی؟نمی خجالت کردی؟ کوچیک رو خودت و اینجا اومدی هرروز

 .ببینم
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 :گفت و جلوم اومد. ماشین سمت افتادم راه دوباره و

 یدختره همون زنته؟ گیمی که همونی عوضی؟ یدختره اون پیش بری خوایمی -

 بیشعور؟

 روی شد پرت هم موند، نیمه نصفه حرفش هم خوابوندم، گوشش تو که سیلی با

 دونمنمی هم باز و. بزنه حرف اینجوری الین به راجع کسی نداشتم رو تابش. زمین

 چرا؟

 :گفتم و گرفتم هوا تو دستشو که گوشم تو بزنه خواست و بلندشد

 با شخص هر اسم باشه یادت که زدم اینو. عوضی یدختره بفهم رو دهنت حرف -

 خود صفتای دقیقا   دادی نسبت اون به هرچی نیاری، کثیفت دهن به رو ارزشی

 فهمیدی؟ بیرون، زندگیم از کنیمی گم رو گورت حاالهم بود؛ عوضیت

 :گفت و فشرد هم رو رو، دندوناش حرص با

 .کن صبر باشه، آره؟ زنیمی رو من عوضی، دممی نشونت -

 با هایآدم پیش برم باید که گمشو و ببند رو دهنت. بکنی تونینمی غلطی هیچ -

 .ارزش

 من، به زد زل حرص با و ایستاد ولی خورد تلوتلو یکم اونور، کردم پرتش حرص با و

 از باید نشه، پیداش طرفا این دیگه امیدوارم اوف، ، شدم ماشینم سوار راحت منم

 .باید شدم،می خالص شرش

 مثال   و دادمی گوش آهنگ داشت وقتی الین قیافه یاد که بزارم آهنگ خواستم

 کردم حالی چه پیش شب سه که آخ. م*با*ل رو نشست لبخندی و افتادم رقصیدمی
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 تو اومد مهرنوش بازم. خوابیدم آسوده خیالی با صبح تا بادمجون، کشک خوردن با

 .چی همه شده؟ تموم چی همه فهمیدنمی چرا. شد بد دوباره حالم و ذهنم

 به مهرنوش، کردن دک درگیر فکرم خونه خود تا. روندممی خوب چندان نه اعصابی با

 !بهت لعنت! مهرنوش بهت لعنت اه. بودم بازگشت بدون طور

 .کردم هدایت داخل به رو ماشین و کرد باز درو زودی محسن که زدم بوق تا چند

*** 

 « الین »

 رو ماشین داشت که بود امیر. اومد در صدای که کردممی بازی گوشیم با داشتم

 :گفت سدی که بود بیرون به پنجره از چشمم. داخل زدمی

 کنی؟می نگاه چی به -

 .اومده امیر آقا هیچی،: من

 خانوم؟ که نداره کرده نگاه اینجوری بیاد، خب: سدنا

 :گفت سدنا برگردوندم، رومو و خندیدم

 .بچینم رو سفره تا کن صداش ناهار برای برو تو اومد، آقا -

 .باشه: من

: گفت و داد تکون سری که کردم سالم لبخند با. داخل اومد امیر که بیرون رفتم

 .سالم

 .استکالفه یکم قیافش کردم حس چرا دونمنمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

142 

 

 :گفتم که اتاقش سمت بره خواست. شده خسته شرکت کارهای از حتما  

 .بفرمایید آمادست، ناهار -

 .میام االن باشه: امیر

 محسن با امیر که چیدیممی رو میز سدی با. آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سری

 سه دو از بیشتر و کردمی بازی غذاش با فقط امیر میز، سر نشستیم. داخل اومدن

 .بیرون رفت و شد بلند و نخورد قاشقم

 ؟!نخورد هیچی امیر آقا کردین دقت: سدنا

 .آره: من

 تشکر و نخوردم بیشتر قاشق چند بود، گذاشته تاثیر من روی امیرم کالفگی انگار

 رو نگاهم. بینهمی تلویزیون هم، در اخمایی با و نشسته امیر دیدم. بیرون رفتم کردم

 توی کشید دستی .شد بلند رو تلویزیون کرد خاموش اونم همزمان که گرفتم ازش

 :کردم صداش و نیاوردم تاب دیگه که باال بره خواست و موهاش

 امیر؟ آقا -

 ؟!بله: امیر

 شده؟ چیزی... رسینمی نظر به کالفه یکم شما گممی... چیزه...  امم: من

 :گفت و زد لبخندی امیر

 .نیست خاصی چیزه -

 ...شما اما: من

 .اتاقم تو بیا: امیر
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 .شم آروم خودم حداقل چشه، بدونم داشتم دوست. افتادم راه و دادم تکون سری

 فرو موهاش تو هاشودست و تخت روی نشسته دیدم گذاشتم باز درو شدم وارد وقتی

 کردم نگاش منتظر منم تخت، روی نشستم ازش زیادی یفاصله با و رفتم بود، کرده

 :گفت که

 سری یه و شهمی سبز جلوم هرروز. دستش از شدم خسته... کالفه... کالفم آره -

 یه دنبال اون چجوری؟ دونمنمی فقط شم خالص شرش از باید بافه،می بهم اراجیف

! ... اه. زدمی مفت حرف همش و شرکت دم بود اومده امروزم. زدنش پس برای دلیل

 .کرده خستم

 : گفتم و کردممی فکر حرفاش به داشتم

 گین؟می رو کی -

 .خورهمی بهم اسمش از حالمم! اه... مهرنوش: امیر

 روز؟اون زدمش کم یعنی؟ کشهنمی خجالت! پرروه و کنه چه دختره این بابا ای

 « زدنش پس برای دلیله یه دنبال اون»  شد تکرار ذهنم تو امیر یجمله ناخداگاه

 :گفتم امیر روبه خوشحال. باشه وقتش االن کنم فکر. زدم لبخندی

 .شین خالص شرش از جوری چه دونممی اینم و دلیلی چه دونممی من -

 :گفت و کرد نگام خوشحال ولی متعجب

 تو؟ کلته توی اینقشه چه باز چجوری؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی
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 که دیگه ساعتیک حدود کن صبر بگم شهنمی االن شما جان ولی. عالیه که فکرم

 .بگم برات تا اتاقم بیا رفتن خواب به دوتا این

 خب؟ گینمی االن چرا: امیر

 .دیگه گممی برات حاال نمی،شه، االن: من

 .دیگه ساعت یک باشه،: امیر

 :گفتم و زدم لبخندی منم

 .رو مهرنوش ترکونیمشمی دیگه بار یه -

 .بیرون اومدم اتاق از و

*** 

 « امیر »

 یدختره این داره فکری چه باز دونهمی خدا. خندیدم. بست درو و بیرون رفت الین

. کنممی صداش اینجور که من. الینه برای صفت ترینمناسب “دیوونه”  آره! دیوونه

 حرف دلیلی چه از راستی. حرکاتش به. کاراش به کردم فکر تخت روی کشیدم دراز

 .پوف پس،. دونستنمی چیزی که اون زد؟می

 فهمیدن برای امعجله آره. داشتم عجله خیلی کردم،می نگاه رو ساعت تند تند همش

 .خودش دوباره دیدن برای شایدم نه یا آره دیگه، بود دلیلش

 باالخره که شدم اونطرف و اینطرف اینقدر. دیگه گذشتننمی هم کوفتی هایدقیقه! اه

 موهام به دستی و کردم مرتب رو خودم و آیینه جلو رفتم آخیش. چهار شد ساعت
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 جلوه مرتب و شیک خیلی خواستممی ولی کردممی کارارو این چرا دونمنمی. کشیدم

 .شده داده باال موهای سفید، شرت تی مشکی، شلوار. کنم

 اتاق، سمت رفتم و شدم خارج در از خوبه، زدم، هم تخلم عطر از یکم بودم، خوب نه

 .کرد باز درو اومد الین که گذشت ایثانیه ده. زدم در و کشیدم عمیق نفس یه

 .تو بیا -

 :گفتم کردم، نگاش و داخل رفتم

 خوابن؟ اونا مطمئنی کجا از تو حاال خب -

 تخت روی باغ تو محسن دیدم دادم آب سروگوشی یه رفتم. بابا بلدم کارمو من: الین

 اون االن و دادم خواب پیشنهاد بهش من بود خسته که سدنام خوابیده، کشیده دراز

 .کپیده جنازه مثل

 :گفتم و خندیدم

 .بگو خب، -

 .بشین:  الین

 :گفت نشست، من از فاصله با هم خودش تخت، رو نشستم

 من که وقتی از شه،می شروع مهمونی شب اون از قضیه ببین خب، خیلی -

 یه. حرف مثل مدرک یه. گرفتم ازش مدرک یه من موقعاون زدم، چی مثل رو مهرنوش

 .این مثل یا اعتراف مثل مدرک

 به بودم دوخته رو چشمام فشرد، بود دستش تو که رو گوشیش دکمه حرف این با و

 امیر منو بود قرار که وقتی» : شد پخش مهرنوش صدای تعجب کمال در که گوشیش
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 از موقع ازاون که پدرشم بود، جوون خب.نبود خوب مالیش وضع کنیم ازدواج باهم

 من پیش وقت چند تا. شد خراب چی همه دفعه یه داد،نمی سهم بهش شرکتش

 یه حتی بود خراب خیلی وضعم ماجراها، سری یه خاطر به کردممی زندگی فرانسه

 شده خوب چقدر وضعش فهمیدم دوستام از یکی طریق از اینکه تا. نداشتم هم یورو

 کنم، بازی براش رو عاشق یه نقش تونستممی دوباره پس هنوز، هست مجردم و

 (:الین صدای بار این و)  و ایران اومدم

 اون. مهمونی این مثل فرصت یه. ببینیش که بودی فرصت یه منتظر و ایران اومدی -

 بار یه و زندگیت سر و فرانسه برگردی پول کلی داشتن از پس خرکیات عشوه با وقت

 ...(اهم: مهرنوش)  آره؟ آره؟ کنی خوردش دیگه

 نه ولی اومده چی برای مهرنوش دونستممی. بودم شک تو کال   حرفا شنیدن از بعد

 چیزی که اون ولی زدمی حرف شدن خورد درمورد الین! باشه عوضی حد این در اینکه

 پلکم و الین به بودم زده زل متعجب. بوده حدسیاتش از بازم حتما   دونه،نمی

 بیرون مهرنوش فکر از اومدم، خودم به داد تکون چشمام جلو که دستی با. زدمنمی

 اگه بگیره، ازش مدرکی همچین راحتی به تونسته که بوده باهوش چقدر الین. اومدم

 ...نبود اون

 :گفت کردم، نگاهش زدمو لبخندی

 چطوره؟ -

 .الین ممنونم ازت خیلی! عالیه: من

 رو چی همه کتک تا چند و راحتی به که کنی تشکر اون از باید کنممی خواهش: الین

 .داد لو
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 :گفت و زد معناداری پوزخند

 شده که خجالتم از دونیمی رو چی همه بفهمه وقتی بدی، نشونش رو این تونیمی -

 .رهمی ذارهمی

. گیرممی حالشو و بیرون کنممی دعوتش شام برای امشب همین باشه. ممنونم: من

 حله؟

 :گفت خندیدو الین

 .حله -

 .شد تموم آخیش کشیدم، عمیقی نفس شدم، خارج اتاق از و دوباره کردم تشکر

 دیوونه دختر این گممی دیدین تخت، روی کشیدم دراز بستم درو و اتاقم تو رفتم

 با یادشه؟ کار این موقعیتی همچین توی کی وگرنه! دیگه است دیوونه خب است؟

 فکر بیارم؟ گیر کجا از رو شمارش حاال برداشتم، رو گوشی و دادم تکون سری لبخند

 .اومده مهمونیش برای که باشه داشته نازی کنم

 پر لحن با. کردم برقرار رو تماس گرفتم نازی از که رو شماره. بود درست حدسم

 :داد جواب بوق شیش بعد ایعشوه

 بفرمایین؟ بله -

 .امیرم سالم،: من

 .خداروشکر... گردیبرمی و کردی اشتباه فهمیمی آخرش دونستممی عزیزم، وای -

 و کردم کنترل رو خودم ولی بگم بهش میاد در دهنم از هرچی خواستممی یعنی

 :گفتم
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 .ببینمت باید -

 .کنممی سند برات رو آدرس. حتما   عزیزم باشه -

 :گفتم! این پرروه چه

 .باش) ... (رستوران ده ساعت -

 .بای بینمتمی باشه! پوف -

 .متنفرم ازش! چندش یدختره اه. کردم قطع و

. روندم اونجا تا سرعت با. بیرون زدم آماده و حاضر و کردم آینه تو خودم به نگاه یه

 برداشتم قدم اکراه با داد، تکون برام دستی آخر، میز پشت از دیدم شدم، که داخل

 و قرمز کوتاه خیلی مانتو یه با مشکی چسبان ساپورت یه. کردم نگاهش. میز سمت

 :گفت. نشستم و کردم کوتاهی سالم بود، ترسنگین زدنمی شال اگه. رنگ قرمز شال

 !خوشحالم چقدر دیدنت از دونینمی عزیزم، وای -

 .نیستم من ولی: من

 :گفت و اومد گارسون. پایین انداخت رو سرش و کرد اخمی که اومده بدش بود معلوم

 دارین؟ میل چی -

 .هیچی: من

 من جون امیر إ: مهرنوش. رفت من، لحن با برخورد بهش انگار هم گارسون

 هیچی؟ چی یعنی بدم سفارش خواستممی

 .مهرنوش شو ساکت: من
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 و دستات به زدی زل جوریهمین اومدی وقتی از شم،نمی ساکت دیگه نه: مهرنوش

 خب؟ بگو چیزی یه. نشستی ساکت

 رو هاتشعوریبی. گممی رو بازیات آشغال. گممی باشه آره؟ بگم چیزی یه که إ؟: من

 .رو هاتپروی. گممی رو هاترویی و چشمبی گم،می

 کردی فکر جلو؟ اومدی نقشه با دونمنمی کردیمی فکر تو؟ کشینمی خجالت

 ده؟می ترجیح هرچیزی به رو پول هنوزم که هستی مهرنوشی همون تو نمیددونم

 .متاسفم... مهرنوش برات متاسفم

 :گفت من به بود زده زل پنهان ترس یه شایدم و تعجب با مهرنوش مدت تمام

 چیه؟ هاحرف این تو؟ گیمی چی -

 من بعد تا چیه هاحرف این بگو اول تو حاال خب، خیلی آره؟ چیه هاحرف این که: من

 آخرش تا. شد پخش صداش و زدم بود، آماده که روموبایلم دکمه حرف این با و. بگم

 هاشنقشه! هه بود، گرفته رو وجودش کل ترس گوشی، و من به بود زده زل ترس با

 .شد آب بر نقش

 :گفت شد قطع که صدا

 چون زدم حرفارو این شباون من کنی،می فکر تو که نیست اونجوری کن باور -

 ... زنت شب اون دونینمی که تو آخه. کنه ولم منو دیگه زنت اینکه برای بودم، مجبور

 ببین گفته، برام. دونممی روچی همه من اتفاقا   بافتی؟ اراجیف هرچی دیگه بسه: من

 زندگیم از کنیمی گم رو گورت حاالهم خب؟ نیست، بهتر این از مدرک مهرنوش،

 گریه حالت به آسمون مرغای کنممی کاری بشه، پیدات زنم و من بر و دور بیرون،

 .کنن
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 :زد داد

 کیه؟ مهرنوش کنممی حالیت... عوضی دممی نشونت... امیر؟ پستی خیلی -

 .شو خفه: من

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بای: خودت قول به بود، خوبی شب -

 تازه عوضی، یدختره. بیرون زدم رستوران از و خندیدم بلند بلند بعد و زدم پوزخندی

 !کنیمی فکر تو که نیست اونجوری گهمی

 ساعت به نگاهی. بودم حال خوش هم خیلی بودم، خوشحال االن ولی احمق،

 رو الین یخوشمزه دستپخت خونه برم رسیدممی پس بود، هشت ساعت انداختم،

 .خدایا ممنونم! آخیش. بخورم

*** 

 « الین »

 رو ناخنام داشتم؟ استرس من حاال چرا دونمنمی بود، رفته شدمی دوساعتی امیر

 :گفت و گرفت رو دستم سدنا دوباره که دیدممی تلویزیون و جویدممی

 کردی؟ ناخنات چیکار نگا بده؟ کارو این نکن گممی صدباره الین -

 بابا ای بود، شده تیکه صد ناخنم هم و بود گفته صدبار سدنا هم گفت،می راست

. بود خودش آره طرفش، دویدم و پریدم جا از در صدای با نیومد؟ شد چی پس

 .تو اومد و داخل زد رو ماشین

 شد؟ چی سالم: من
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 برم دیگه دقیقه چند کرد اشاره بود، آتیش روی آبی انگار لبخندش. زد لبخندی

 چی احمق عوضی، یدختره بوده حقش کرد، تعریف برام رو چی همه و رفتم .پیشش

 شام دارما؟ خوددرگیری منم خورم؟می حرص دارم چرا من حاال خودش؟ با کرده فکر

 نصف دو حدودای ساعت. دیدیم سریال نشستیم و خوردیم خنده و شوخی با که رو

 تخت به رسیدم تا که من بودیم کرده وراجی و بودیم زده حرف اینقدر دیگه. بود شب

 . افتادم جنازه مثل صبح تا لباس کردن عوض بدون

 « دهم فصل »

 :گفتم کردم نگاش دور از رفتم

 .بچرخ سدی... نیست بد -

 !کردی دیوونم دیگه؟ باش زود خب إ: سدنا

 دیگه؟ کن کوش حرفم به خب بزنی؟ بنز حد در تیپ یه خواینمی مگه ببینم: من

 در پوشونیمی من به مانتوهارو این همش ناهار بعد از تو ولی خوام،می بابا آره: سدنا

 !کردی دیوونم. میاری

 .کنی تحمل باید. دیگه خاصه شب یه امشب جون، مشنگ خب: من

 :گفتم سرم، به زد چیزی یه دفعه یه

 داری؟ بنفش مانتو سدی -

 .دارم هم خوشگلش دارم، آره: سدنا

 !کردی دیوونم دیگه؟ بیار خب د: من
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 ترپایین تا آستیناش که بنفش خوشگل مانتو یه. اومد ثانیه سی بعد و رفت سدنا

 .بود دستش داشت، زرد خطای توش و بود آرنجش

 !همینه ایول: من

 خب؟: سدنا

 .عمو بده رو زردت شال اون سدنا ببین جمالت، به خب: من

 روش رو مانتوش و گذاشتم رو مشکیش شلوار تختش روی دستم، دادش و خندید

 !عالیه! به به. باالش گذاشتم و کردم گرد هم شالش. دادم قرار

 :گفت تخت، روی گذاشتم هم مشکیش کفش و کیف

 یکی این اصال   بخدا الین آوردی،نمی رو بنفش اسم اگه! شد باحالی چیز چه! هوم -

 .نبود یادم

 !کن کیف رو فکر و سلیقه بشین فقط: من

 .شو حاضر کن شروع دیگه، شیشه ساعت االنم پوشیا؟می هارو همین

 باید سدنا که بود روزی امروز آخه. خندید اونم بیرون، اومدم و زدم بهش چشمکی

 محسن. بیرون برن باهم شام برای امشب بود قرار و داد!می محسن به رو بله جواب

 آب هاگل به باغ تو رفتم منم. گفتنمی چیزی ولی داره استرس زدمی داد قیافش که

 خب خیلی داشتن، خاصی آرامش بودن؟ قشنگ چقدر کردم، نگاهشون یکم. بدم

 از شلوارم. شلوارم پشتی جیب تو گذاشتم رو گوشیم. دیگه شیم کار به دست باید

 شی،نمی متوجهش اصال   توش بزاری چیزی اگه که داشت دبش جیب دوتا پشت

 حسابی، تیپ یه با بیرون اومد سدنا دقیقه ده بعد که دادنشون آب کردم شروع
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 گفتن به فقط و سمتم اومد بارید،می خوشحالی قیافش از بود، شده ماه برم قربونش

 « منتظرمه محسن برم من» 

 ساعت. دادممی آب رو هاگل داشتم لبخند با. چل و خل افتاد راه و کرد اکتفا

 قدم باغ توی کردم شروع. شد تموم کردنشون مرتب و هاگل کار که بود هفت حدودای

 قرار دهنم جلو کسی دست دیدم که بودم خودم حال تو بود، خوبی هوای چه. زدن

 اومده بلند قد هیکلی مرد یه دیدم برگردوندم رو روم ، کردن تقال کردم شروع. گرفت

 در که دستمالی با. میرم حال از دارم آی نذاشت، بکشم جیغ کردم تقال هرچی طرفم،

 . رفتم حال از جاهمون و شد چی نفهمیدم دیگه گرفت قرار دهنم

 گذشته چقدر دونمنمی. بود سیاهی جلوم فقط نشد، که کنم باز رو چشام خواستم

 ای دیدم ،چشام به بزنم که کنم بلند رو دستم خواستم بودم، اومده بهوش که بود

 چی خدا ای. بستن چشامو هم شده، بسته صندلی یه به پام هم دستم، هم! وای

 من نداره خبر حتما   اونم! امیر وای بود؟ کی مرده اون شد چی کجام؟ االن من شده؟

 .کجام

 شد؟ اینجوری چرا خدا ای

 دردشون چه به من آخه بود، شده بسته دهنمم. مردممی داشتم کردم تقال اینقدر

 مردی یه صدای اومد، یکی انگار که گذشت ساعت یک ساعت، نیم حدود خورم؟می

 :گفت که اومد

 دیگه؟ کن تقال کم لعنتی د -

 .بزنه داد کردمی تالش داشت که اومد صدایی فقط بعد و

 !امیره؟ صدای که این خدایا وای ای. بود تقالهاش صدای فقط
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 رو صدام اونم که کردن تقال به کردم شروع منم اومد،می در اشکم داشت دیگه

 :کرد صدا اسممو فریاد و تقال با و گرفت کارم انگار .بشنوه

 الین؟ -

 .نبوده نفر یه همون مسلما   کردن، باهاش همینکارو اونم حتما  . مردممی داشتم

 باز رو دهنمون اومد یکی. صندلی به بستن اونم فهمیدم اومدمی که صداهایی از

 آروم صدای با اول اومد، در صدای!  داشت دردی چه چسب اون کندن که آخ کرد،

 :کردم زمزمه

 امیر؟ -

 نشده؟ که چیزیت خوبی؟ الین: امیر

 اینا بگو خدا تورو کین؟ اینا بگو خدا تورو امیر کردن؟ چیکارت خوبی؟ تو نه نه: من

 کین؟

 موقعیتی جور این تو تاحاال من آخه. نداشتم تاب دیگه. اومدنمی جوریهمین اشکام

 .نبودم

 کین؟ ها دیوونه این دونمنمی منم نکن، گریه توروخدا الین: امیر

 :گفتم. گرفت خندم بود من نریختن اشک فکر امیر اینکه از لحظه اون

 اینجا؟ آوردن تورو چجوری -

 پامو و دست همزمان و گرفت رو چشام جلو یهو یکی کارم میز پشتی یپنجره از: امیر

 .نداشتم کردنم فکر فرصت. بستن

 کجا؟ آوردن مارو االن دونیمی: من
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 .آره: امیر

 کجا؟ خب: من

 نگه جا همین مارو که ناشین چقدر اینا فقط. مطمئنم...  نشدیم خارج خونه از: امیر

 داشتن؟

 .بابا بیخیال آخه، خونه؟. بودم کرده تعجب

 .کنیم پیدا نجات بتونیم کن کاری یه امیر: من

 کنیممی کاری یه نباش نگران ولی. پاهامون دستامون اسبسته چشامون الین: امیر

 .کین ببینیم کنیم صبر باید اول فقط

 هایتالش ریختمی جوریهمین اشکامم کردم، اکتفا سر دادن تکون به فقط منم

 به لعنتی طناب اون ولی بده نجات رو خودش داشت سعی که اومدمی صداش امیرم

 شروع هردو امیر و من اومد، در صدای که گذشت یکم. شدنمی باز هاراحتی این

 اومد یکی دقیقه پنج بعد حدودا   نبود، ما جز صدایی هیچ ولی فریاد، و داد به کردیم

 که کردم طرف اون طرف این رو سرم محکم چشمام، روی روبند به زد دست و طرفم

 دارم، نگهشون باز کردم سعی تقال کلی با. زدمی رو چشمم نور. شد باز چشام دیدم

 .آخر اتاق. مهمون اتاق توی ایم،خونه آره وای

 باز اونم چشمای دراومد اشکم دیدنش با بودن، بسته همینجوری اونم که دیدم امیرو

 عقب، رفت امیر طرف از هیکلی مرد چرخوندم، اطراف تند تند رو چشمام. کردن

 در شاخ تا سه داشتم بود، چشمام مقابل که چیزی از کردم، نگاه رو رومروبه

 !پست عوضی آوردم،می

 :کشید فریاد امیر
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 خیلی هه کردی؟ فکر کارت عاقبت به احمق تو عوضی؟ چیه بازیا احمق این -

 !خیلی! احمقی

 کنارش هیکلی مرد دوتا و بود نشسته ما مقابل صندلی روی پا، روی پا مهرنوش

 :گفت و خندید بلند بلند. بودن

 رو من که احمقین! احمقین شماها کردین؟ تعجب اینجا من دیدن از چیه -

 شما که آدمی یه شهمی هم، سر بچسبون اینارو ش... و... ن... ر... ه... م! نشناختین

 .باشه قوی اینقد کردیننمی فکرشم حتی

 ...پست خیلی... مهرنوش پستی خیلی... آشغال عوضی: من

 .شد قطع حرفم خوابوند، گوشم توی که باسیلی

 :کشید داد امیر

 .آشغال کن ولش -

 !آخی سوخت؟ براش دلت چیه؟: مهرنوش

 افعی مار این زدم،می حرف بهش و زدممی داد جوریهمین کنار، رفت من سمت از و

 :گفت و نشست و صندلیش سمت رفت پست، و خطرناکه خیلی

 برگشتم که شدم ابروت و چشم عاشق واقعا من بودی کرده فکر خان؟ امیر چیه -

 فهمی؟می نیست، پول از بهتر و باالتر هیچی آقا، نخیر ایران؟

 توی ارزشی هیچ پول وگرنه نیست پول از باالتر چیزی تو برای بیچاره، آخه د: امیر

 .نداره دنیا
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 منم بگیری قیافه برام و رستوران بیای مزخرف مدرک یه با کردی فکر هه: مهرنوش

 دونیمی خودت که جوریهمون...  عزیزم نخیر کنم؟می ولت و ترسممی خیلی دیگه

 زبون با مجبورم منم نداری، عادت خوش زبون به تو فقط... دیگه ومدما پولت برای من

 .بگیرم ازت ناخوش

 این در بودنت عوضی ولی بود، پول برای دونممی آره... مهرنوش پستی خیلی: امیر

 .نکن فکرشم تو؟ به بدم پول هه. دونستمنمی رو حد

 .بینیمی حاال: مهرنوش

 :من سمت اومد

 خالص شرم از بدی نشونش و کنی ضبط منو صدای کردی فکر خوشگله؟ چی تو -

 حاال ولی... باشه زدی؟می جوراون منو شب اون که بودی تو اون راستی شین؟می

 .منه نوبت

 رو موهام! لعنت! بهت لعنت. بکشم فریاد تونستممی فقط. من زدن به کرد شروع

 امیرم بود، رفته آسمون تا فریادم. صورتم به زد مشت با بعد و داد تکون منو و گرفت

 به و کشیدمی فریاد فقط. نبود اون به اصال   حواسم موقعیت این تو. زدمی داد فقط

 جلوشو پیکر غول دوتا اون کنه، حرکتی خواستمی تا میدگفت، راهبدوبی مهرنوش

 :گفت و گلوم در گذاشت دست مهرنوش گرفتن،می

 دیگه؟ بودی گرفته منو گلوی جوریهمین شب اون -

 من کشید امیر که بلندی فریاد با نداشتم، تقالهم راه شدم،می خفه داشتم وای

 .برداشت رو دستش ناخداگاه مهرنوش و کرشد کنم فکر گوشام

 .کن ولش: امیر
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 .کردممی سرفه تند تند و کردم شروع منم. عقب رفت مهرنوش

 .هه. عزیزم کردم خودت با کردی که رو کاری. شد تموم یکی تو با کارم هه: مهرنوش

 !خوبه؟ حالت الین...  الین: امیر

 :گفت اون به رو امیر دادم، تکون مثبت نشونه به رو سرم فقط منم

 .کن ولش رو اون پس منه با مشکلت تو داری؟ اون به چیکار عوضی -

 امیر توعه نوبت حاال خب. داشتم اون با کوچیکم حساب تصفیه یه نه: مهرنوش

 .خان

 به مهرنوش که کنم هرکاری حاضرم بودم، نگران فقط منم. کردمی نگاش منتظر امیر

 .نرسه خوادمی که چیزی اون و پول

 .کن وا رو دستاش گفت و هاگنده کله از یکی به کرد اشاره مهرنوش

 محکم مشت دونهیه فوری امیر حرکات این با و کرد باز دستاشو. امیر سمت اومد اون

 :گفت مهرنوش که بزنه خواست یارو. دراومد آخش که یارو اون گوش تو خوابوند

 .بزن بزن نه تر،مهم کار یه واسه کردیم وا رو دستات ما خان امیر... نکن -

 اشکایی با فقط منم. گرفتن جلوشو ولی کنه بازشون که پاهاش سمت رفت فوری امیر

 بهش، بدن رو چیزی یه کرد اشاره مهرنوش بودم، اونا گرنظاره اومدمی چشمام از که

 :گفت و امیر دست داد رو برگه یه یکی اون

 .رو چک این کن امضا -

 :گفت و زد پوزخندی امیر امیر، دست جلوی بود گذاشته سفید چک یه

 .محاله -
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 .باشه محاله؟ که إ؟: مهرنوش

 .کرد اشاره اونا از یکی به سر با و

 

 :گفت امیر. ببینمش نشد. سرم پشت رفت خدا، ای. من طرف اومد یکیشون

 عوضیا؟ دارین اون چیکار -

 رو اسلحه بکشم، جیغی ترس از شد باعث که کرد برخورد سرم با سرد چیز یه یهویی

 :گفت امیر روبه مهرنوش خدایا، مردممی داشتم. من سر روی بود گذاشته

 نه؟ مگه جالبیه، معامله هه... زنت با یا کنیمی خداحافظی پولت با یا -

 !احمق کن ولش رو الین... تو آشغالی خیلی: امیر

 که صدایی با کردم،می هقهق و ریختممی اشک فقط. فشرد روسرم بیشتر رو اسلحه

 :کشید فریاد امیر اومد اسلحه از

 .کنممی امضا باشه... نکن -

 ، لطفا   امیر. کنممی خواهش. نکن امضا خدا تورو دیوونه، نکن امضا امیر نه: من

 ... خوادمی که چیزی به نذار. نکن امضا

 .الین شو ساکت: امیر

 !امیر نه نکن، نه، برگه، سمت رفت

 .ریخت قلبم افتاد برگه روی امیر امضا از پس که خودکاری صدای با
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 من پشت از یاروهم اون خندید بلند بلند و حلقم تو عشقت قدرت وای: مهرنوش

 براش اینقدر من جون یعنی. کشید عمیقی نفس راحت خیال با امیر. کنار رفت

 دستم که کنم باز وو دستم کردم سعی. زد لبخند و نشست مهرنوش داشت؟ ارزش

 جیب توی موبایلم نبود یادم اصال   شکرت، جونم خدا! وای کرد، برخورد چیزی به

 .جونم آخ بگیرن؟ ازم که نشدن متوجه اونام یعنی! شلوارمه پشتی

 کشون و کردم طرفاون طرفاین رو خودم کنم،می تقال دارم کنن فکر که جوری آروم

 که رو من پشت خب نبیننش، که دستم توی گرفتمش بیرون، آوردمش کشون

 .هست نجات راه یه پس بود، شده خوب حالم خیلی دیدن،نمی

 تکون خودمو آروم آروم برم، از رو کلیداش تمام جای که بوده دستم روزا این اینقدر

 رو یک دوبار، و گیر شماره قسمت تو رفتم کردم، روشنش نکنن، شک که دادم

 .صفرو بار یه و فشردم

 که اومد ریزی «بله»  صدای یه. باال بیارمش کردم سعی. باشم گرفته درست امیدوارم

 :کشیدم داد دفعه یه. نشنیدن اونا

 ...کمکمو" گرفتن گروگان بزرگ ترکاشوند منزل تو مارو -

 کافی جملم همین گرفتنش، ازم و افتاد دستم از گوشی خورد گوشم به که سیلی با

 .کجاییم بفهمن بود

 عوضی؟ تو کردی غلطی چه: مهرنوش

 امیر پای به خورد چشمام. باشن شنیده امیدوارم آخیش،. زد لبخندی رضایت با امیر

 وال و هول به اینا مهرنوش من، تماس بعد بود؟ کرده بازش جوریچه. بود باز پشت از
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 اشاره امیر برداشتن، رو چک و کردنمی جمع رو وسایلشون تند تند داشتن. افتادن

 هرچه در امیر، اشاره این با وقتشه، االن که کرد

 !آراده؟ که این وای شد، نمایان در تویه نفر یه قامت و شد باز ترمحکم

 تو اول دید که مارو بودم، خوشحال حضورش از ولی کرد؟می چیکار اینجا االن اون اما

 و پیکرا غول از یکی سمت برد هجوم که گرفت رو قضیه سریع انگار ولی بود شوک

 :زد فریاد و پرید جا از بود باز پاش و دست حاال که امیر، زدش،

 .اینا به بدیم حسابی گوشمالی یه بیا قبلش ولی رسهمی پلیس االن آراد -

 انگار کرد،می نگاهشون ترس با فقط مهرنوشم یکی، اون سمت برد حمله امیر و

 ولی شد کج صورتش یکم امیر. امیر گردن پشت زد یکی مرده اون. بود زده خشکش

 شکمش روی گذاشت رو دستش و گفت آخی اونم که مرده شکم به زد پا با دونهیه

 با امیر گوش تو زد یکی و شد بلند مرد برداشت، اسلحشو امیر. افتاد اسلحش که

 یکی کله با و دستش تو گرفت رو دستاش دوتا کرد تکرار رو قبلی حرکت امیر مشت،

 زد اسلحه با امیر بود، نمونده براش نایی دیگه یارو. پاش زیر زد پاش با و اون به زد

 که محکم بار چند و مهرنوش سمت اومد گوشه، یه افتاد حالبی که یارو گردن پشت

 باز رو پام که شد خم و کرد باز رو دستام. من سمت اومد امیر شد، حالبی اونم زدش

 گردنم از رو چشمم روی روبند که گردنم پشت برد رو دستش پام، بازکردن از بعد کنه،

 :گفت شد جدا که ازم. کنه جدا

 ما از بفهمن نباید پلیسا چون نزنش ولی" باشه بهش حواست مهرنوش، پیش برو -

 خب؟ خوردن

 .باشه: من
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 سراغ رفتم نداشت، زدن نای هنوز ولی آوردش سرحال و یارو سمت رفت امیر

 کبودی یا خراش که جوری ولی زدمش شد تا و گفتم بهش خواستم هرچی مهرنوش

 و کردن جور و جمع اونارو فوری امیر و آراد اومد، پلیس هایماشین صدای نیفته،

 که نگذشت چیزی. کردممی نگاهشون تعجب با منم. دیگه هم زدن به کردن شروع

 یه پلیس هایماشین صدای حسابی، بود شده شلوغ خونه. خونه تو ریختن پلیسا

 توضیح پلیسا برای داشتن که آرادم و امیر. طرف یه شلوغی این به خونه طرف،

 آروم دلم خیلی رفیقاش و مهرنوش دست به زدن دستبند وقتی طرف، یه دادنمی

 بیرون زدیم اتاق از تاییمون سه شد، خلوت یکم خونه بردنشون، که وقتی. گرفت

 پلیسا از دوتا. طرف یه اوناهم رو، خودم کردم پرت مبال روی طرف یه من. پایین رفتیم

 خوب حالمون اصال   گفتیم ما که کالنتری بریم باهاشون خواستن ازمون و اومدن

 رو چی همه کمال و تمام امیرم و من شده؟ چی که پرسیدن ما از و نشستن نیست،

 .امضا سفید چک قضیه حتی گفتیم، براشون

 مراقب بیشتر ماهم باید ولی هست چی همه به حواسشون خودشون که گفتن اونام

 :گفت و نشست کنارم و من سمت اومد امیر رفتن، و باشیم

 الین؟ خوبی -

 .خوبم آره... آره: من

 :من،گفت سمت به پهلو به رو اونم و مبل به بودم داده تکیه من

 ...سرت رو گذاشت رو اسلحه وقتی -

 :گفت لبی زیر و موهاش تو برد فرو رو دستاش

 ...نبود حواسم ببخشید -
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 :گفت آراد روبه امیر. پایین انداختم رو سرم منم

 شد؟ پیدات کجا از تو -

 رو مهرنوش خبراییه؟ اینجا دونستمنمی بزنم، بهتون سری یه اومدم سرم خیر: آراد

 .دونیدمی که همم رو بقیش و گرفتم رو قضیه کاری اول دیدم، که

 :گفتم داد، تکون سری امیرم

 فقط کنن، کاری بود محال که اونا کنی؟می امضا نکن، امضا گممی هرچی چرا امیر -

 !کردیمی امضا نباید دیوونه. بود تو ترسوندن برای

 :گفت آروم

 .دیگه نبود مهم برام هیچی لحظه اون -

 به زدم رو سرم و کشیدم پوفی من؟ برای جواب شد اینم آخه بود؟ چی منظورش

 .مبل پشتی

 پلیس؟ زدی زنگ تو جوریچه الین: آراد

 تو گوشیم افتاد یادم اتفاقی منم...  چیه ماجرا فهمیدی اتفاقی تو که جوریهمون: من

 .جیبمه

 :گفت و خندید آراد

 دختر؟ تو شیطونی چقدر -

 .زد لبخندی امیرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

164 

 

 که روزی اون از بود، خوبی داداش داشتم، دوسش معین مثل. بودم جور خیلی آراد با

 و ذاشتمی سرم به سر همیشه زد،می سر اومدمی اون از بعد بود، اومده اولش

 .بالیی چقد کردن تعریف برام گفت بهم بار یه. کردیممی شوخی

 :گفتم کرده تعریف براش امیر دونستم منم

 .شدیم بال ماهم که بوده دیگه یکی از بالیی نخیر، -

 .بال: گهمی بهم رهمی راه همش روز اون از و

 قضیه از دونستممی بود، شده زخم بد چه آخ. امیر پیشونی به خورد چشمم کنار از

 اون اندازه به انگار زدیمشون، ما فقط نگن پلیسا که شده اینجوری آراد با بزن بزن

 .زدن چنگ دلم به زخم

. آوردم وسیله و پنبه و بتادین یکم رفتم و شدم بلند بود؟ شده مرگم چه دونمنمی

 و امیر. بود توجهبی بهش امیر ولی اومد،می خون ازش و بود عمیق خیلی زخمش

 :گفتم و امیر کنار نشستم. کردن تعجب دستم، توی دیدن هارووسیله اون که آراد

 !ببینم برگردون رو صورتت -

 زنی؟می لبخند چرا خب وا. زد لبخند بعد ولی بود کرده تعجب کمی اولش

 قلبم کرد،می برخورد پیشونیش با پنبه که دفعه هر. زخمش کردن پاک کردم شروع

 :گفتم آراد روبه. ریختمی

 کردی؟ کارشچی نگاه بزنیش؟ تر آروم نمی،شد آراد -

 :گفت و خندید

 .زدممی آروم وگرنه براش، شینمی ناراحت اینقدر شما دونستمنمی -
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 پاک رو زخمش کال   تا گذشت ایدقیقه ده. پایین انداختم رو سرم خجالت از! مرگ ای

 نگاه زیر داشتم منم که صورتم به بود زده زل لبخند با امیر مدت این تمام کردم،

 .برگشتم و کردم جمع هارووسیله رفتم شد تموم که کارم شدم،می آب خیرش

 آوردی؟ بند رو خونش و کردی پاک رو زخمم اومدی که شدی نگرانم واقعا  : امیر

 :گفتم بود؟ سوالی چه این واقعا   نه بود؟ سوالی چه االن این

 .همین کنه،می بد رو حالم خون و زخم -

 نشدی؟ من نگران پس: امیر

 !چیزه...  نه... خب... چرا! نه نه: من

 آراد کردی، راحتم دادن جواب شر از که شکرت خدایا! آخیش. اومد در زنگ صدای

 :گفت برگشت دقیقه چند بعد. در سمت بره شد بلند

 زننا؟می مشکوک ایناهم( داد ادامه لبخند با)  بودن، محسن و سدنا -

 بودم، من داشت خبر ماجراشون از که کسی تنها. خندیدم منم و زد لبخندی امیر

 :گفت و طرفم اومد دو با سدنا و ماسید لبشون رو لبخند دیدن که مارو داخل اومدن

 الین؟...  عزیزم؟ زخمه چرا صورتت الین شدی؟ کبود چرا عزیزم الین...  الین؟ -

 چشماش تو اشک دیوونه کنی؟می جوریاین چرا نیست، چیزی برم قربونت: من

 :گفت کرد اشاره چشم با بود، شده جمع

 زدتت؟ امیر -

 :گفتم آروم و کردم اخمی منم

 !پررو بچه کنهمی غلط -
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 که بوده دزدی یه قضیه بگیم همه به بودیم گذاشته قرار تایی سه زد، لبخند سدنا

 برای امیروآراد. شد همینم. شده خیر به ختم چی همه و کردیم خبر رو پلیس

 .سدنا برای منم دادن توضیح رو همین محسن

 گردنت اینجوری که برات بمیره سدنا خوبه؟ حالت نشدی؟ که چیزی... الین: سدنا

 !شده کبود

 عوض رو لباسات برو شو بلند عزیزم، نباش نگران بابا، خوبم نکنه، خدا سدی؟ إ: من

 .کن

 .میام زودی االن ولی باشه،: سدنا

 زخمی زیاد صورتم وگرنه بود افتاده گود و بود شده کبود اسلحه فشار خاطر به گردنم

 اینجا رو امشب آراد بود قرار. من اتاق تو رفتیم سدنا با و گفتم خیریبه شب. نداشت

 وقتی که گفت و کرد تعریف رو خوردن شام قضیه تاب و آب کلی با سدنام باشه،

 و بابا محسن کمک با اینکه و شده خوشحال چقدر محسن داده رو بله جواب

 دیگه ماه یه اینکه و کنن رفع دلخوریارو و پیششون برن قراره کرده، پیدا رو داداشش

 .باشیم داشته دبشی عروسی

*** 

 « امیر »

 بیدار اون شر از خالصی خوشحالی و انرژی با روو صبح دیشب، ماجرای همه اون بعد

 همه که کردم بلند سالمی. خورنمی صبحونه و نشستن همه دیدم بیرون رفتم. شدم

 خورد، زنگ موبایلم که خوردممی صبحونه داشتم آراد، کنار نشستم. دادن رو جوابم

 :دادم جواب و داشتم برش
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 بفرمایین؟ سالم، -

 هست خاطرتون هستم، بقایی محمد سرگرد خوبه؟ حالتون ترکاشوند، آقای سالم -

 دیگه؟

 و شناختمشمی که بود دوستم عموی! اومد یادم آها آوردم، فشار مغزم به کمی

 :گفتم. کردمی کمکمون وقتا خیلی

 .نیاوردم جا به ببخشید بقایی؟ آقای خوبه حالتون بله بله -

 با گرفتم تماس دیشب قضیه با دررابطه. بهتریم ممنون بله پسرم، کنممی خواهش -

 .اینجا بیاین سر یه امروز حتما   که الزمه. شما

 افتاده؟ اتفافی: من

 .منتظرتم بیا، حتما  . همین بدونی، باید که هست چیزا سری یه پسرم -

 .میام حتما   چشم، باشه: من

 .پسرم خدانگهدار. خوبه -

 .خدانگهدار -

 همش که بقیه جواب در دیگه، فهمیممی ریممی شده؟چی یعنی کردم، قطع و

 اداره برم باید دیشب ماجرای خاطر به گفتم فقط شده؟چی و بود کی گفتنمی

 از الین مشکوک و متعجب هاینگاه بین این در ولی نگفت چیزی کسی. پلیس

 .نموند پنهون چشمم

 

 « یازدهم فصل »
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 .زدم اتاقشو در

 بفرمایین؟ -

 :گفت و شد بلند. داخل رفتم

 حمدهللا؟به بهتری پسرم، سالم -

 هستین؟ خوب شما ممنون، شما قربان بقایی، آقای سالم: من

 .شکر پسرم، شکر -

 .نشستیم و دادیم دست

 .دیشب یقضیه برای برسم خدمت امروز گفتین: من

 بدم توضیح برات چیزارو سری یه باید بله. ماست از خدمت کنم،می خواهش -

 که؟ شناسینمی فیاضی، مهرنوش درباره

 فرمودین؟می خب... شناسممی بله بله: من

 .مادادین تحویل رو همکاراش و فیاضی که ممنونیم شما از ما که بگم -

 بگین؟ ترواضح شهمی... شمنمی متوجه من: من

 دیگه، نفر چهار بعالوه فیاضی مهرنوش پسرم، بله -

 همراهشون دیشب که دوتایی اون و فیاضی مهرنوش یکی داشتن، اقامت فرانسه قبال  

 تو رفته شده آب انگار که دیگه خانوم یه و تعقیبه تحت االن که دیگه آقای یک بودن،

 .زمین
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 علتبه دنبالشونن، که وقته خیلی هستن، فرانسه پلیسای تعقیب تحت گروه این

 دارن، سنگینی یپرونده هم ایران توی گروه این کردن، اونور که کالنی هایاختالس

 اعزام هفت ساعت راس هم ظهر از بعد امروز بدم، اطالع شما به که بود وظیفم

 در داری ایمدیگه سوال شن،می داده اونور نیروهای تحویل و فرانسه به شنمی

 .خدمتم

 و بیشعور آدم همچین مهرنوش واقعا یعنی بودم، سرگرد حرفای ُشک تو هنوز

 آدمیه؟ چه دیگه مهرنوش خدایا وای خالفکاریه؟

 وقت هیچ دیگه و کنهنمی تهدیدمون خطرش دیگه که آره. بودم خوشحال دلم ته ته

 هرچی و بینمشمی بار آخرین برای دیدنش، رممی امروز بینم،نمی رو نحسش ریخت

 .می،گم بهش مونده دلم تو

 گفتم، رو چی همه براشون منم. شده چی که کردن پیله الین و آراد. خونه رفتم

 میام باهات منم بال و اال داد گیر الین کنم،می شوخی کردنمی فکر شدنمی باورشون

 میاد؟ کوتاه اون مگه ولی بیای، نیست الزم که بگو، آراد بگو، من هی حاال فرودگاه،

 .داره پا یه مرغش دیگه الینه

 .بودیم منتظرشون ماشین توی فرودگاه توی هردو الین منو

 دیگه؟ میان کی امیر: الین

 .هفته به ربع یه اومدیم زود ما خب باالخره، میان: من

 سه. اومد ماشین که بود هفت به دقیقه پنج. بیرون به زد زل منتظر و کشید پوفی

 هردو الین و من. هواپیما سمت می،رفتن داشتن کردن، پیاده دستبند با تاشونو
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 روشروبه و طرفش دویدیم برگشت،. کردم صداش دور از. شدیم پیاده همزمان

 .ایستادیم

 من که بگم بهت خواستم خوشحالم، چقدر االن دونیمی خوب خودتم مهرنوش: من

 از بد. گرفتمش ازت سخت ولی دادم بهت ساده رو دلم نوجوونیم دالی دل توی

 دوست اصال   تورو کنممی فکر من که االن بگم، بهت چیزی یه بزار رفتی، ذهنم

 چون زندگیم، تو اومدی خوشحالم...  بودی بچگانه یخاطره یه فقط تو...  نداشتم

 اونور از کی هر دست رو دلم یاددادی بهم شن،می تجربه برات زندگی تو بد آدمای

 سالم نکنم فکر کارات این با تو چون سالمت به گمنمی ریمی داری حاالم. ندم میاد

 خدا حداقل که خداحافظ گممی فقط روح، چه و جسم نظر از چه ببری، سر به

 .نری بیراهه به که باشه بهت حواسش

 اصال   دلم کرد،می نگاهم اشکی چشمایی با مهرنوش زدم،می حرف من که مدتی تمام

 :گفت. سوختنمی آدمی همیچین برای

 ... من امیر -

 :گفتم شد، ساکت که بردم باال سکوت ینشونه به رو دستم

 .بریم بیا الین -

 .باهاش بزنم حرف خواممی یکم من: الین

 .بشنوم ولی نباشم مثال   که ترعقب رفتم و دادم تکون سری

 بهت خواممی ولی بزنم، ایکلیشه حرفای برات که اینجا نیومدم مهرنوش، ببین: الین

 اونی از خیلی فهمیدم هم بعد نیستی، خوبی آدم فهمیدم دیدمت که اول روز که بگم

. ندیدم زندگیم توی تو از بدتر آدمی که دونممی االن ولی بدتری، کردممی فکر که
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 شه، رها دستت از بتونه که کردم کمک حداقل نفر یه به که خوشحالم بگم خواممی

 .خداحافظ امیر قولبه... نشه نزدیکت کسی تا زد فریاد رو بدیت شدمی کاش

 الین بزنه، نداشت حرفیم شد، سوار اشکی چشمایی با مهرنوش من، پیش اومد و

 برای شد، تموم زندگیم توی همیشه برای مهرنوش. کردم حرکت من و شد سوار

 .همیشه

 بود، مشخص الین چشای تو خوشحالی برق ولی کردیم سکوت ما هردوی خونه تا

 .نامشخص دلیلش من برای ولی

 «الین»

 دیگه؟ بگین بهش خواینمی کی خب: من

 .ظهر از بعد امروز گفته محسن: سدی

 .شیش شده ساعت نگاه دیگه؟ ظهره از بعد االن خب: من

 :گفت و داد تکون سری سدی

 .کنم صدا رو محسن برم گی؛می راست -

 ولی عروسیشون تا ماه، یک برای بگیرن مرخصی دوتا این بود قرار. بیرون رفت و

 نشستم رفتم دید،می وی تی داشت امیر. نبود مشخص عروسیشون بعد برنامه

 منم. پایین انداختن و سرشون هردو اومدن، محسنم و سدنا دودقیقه بعد اونجا،

 یهو و کردمی نگاه امیر به و کردمی باز دهن یکیشون هرسری بود، گرفته خندم

 :گفتم بودم شده خسته که من. بستشمی
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 محسن و سدنا اینجا؟ بدین روو حواستون لحظه یه شهمی ببخشید، امیر آقا -

 .کنن صحبت شما با موضوعی یه یدرباره خوانمی

 :کرد نگاه دوتا اون به و کرد خاموش رو تلویزیون من حرف این با امیر

 .دممی گوش بگین، خب -

 !اه اه. خب بخند نیست زحمتی اگه. کن رفتار ترمالیم یکم خب. اورانگوتان خشک

 مدتیه یه ما... امم... ولی بگم؟ براتون جوریچه دونمنمی امیر، آقا راستش: محسن

 ...چیزه... که

 :گفتم و کردم شروع خودم که بودم کرده داغ اینقدر! ایشالله شی ب**ل به جون ای

 و سدنا یعنی...  دوتا این امیر آقا ببینید دی؟می لفتش چقدر محسن، آقا بابا ای -

 کنن، ازدواج خوانمی جدیه تصمیمشونم. دارن عالقه هم به مدته یه محسن آقا

 اون به رو و)  عروسیشون روز تا ماه یک برای بگیرن مرخصی شما از که اینجا اومدن

 شد؟ راحت خیالتون( گفتم دوتا

 :گفت و کرد من من یکم محسنم و پایین انداخت سرشو خجالت از سدنا

 یه اومدیم. باشیم کارامون دنبال باید ایشالله دیگه ما. امیر آقا درسته بله... بل -

 .شهمی چی عروسی بعد ببینیم بعد بگیریم ماهه یک مرخصی

 :گفت و زد لبخندی بعد و خندید امیر

 هرحال به هیچی... دوتا شما بود معلوم اول روز از. هردوتون به گممی تبریک -

 روزم ده و ماه یک تا ردیفه، که نباشین مرخصیم نگران. مبارکی و سالمتیبه ایشالله

 .دارین مرخصی روش
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 .کردین لطف امیر، آقا ممنونم خیلی وای: سدنا

 .کردی محبت خیلی داداش، ممنونم واقعا: محسن

 حرفیه؟ چه این بود، وظیفه کنم،می خواهش: امیر

 چیه؟ عروسی بعد برای برنامتون خب: امیر

 که نزدیکیا همین گرفتیم خونه یه شاید. امیر آقا نیست مشخص فعال واال: محسن

 خدمتتون از کال  ...  دیگه شایدم باشم، خودتون خدمت منم و اینجا بیاد سدنا

 .شدیم مرخص

 .کردم پیدا تو خوبیه به رفیقی تازه من شدیم؟ مرخص چیو چی: امیر

 :گفت و زد لبخند محسن

 .شماس از خوبی دارین، لطف شما، قربان -

 هم نباشیم، دور هم که نزدیکیا همین گیرینمی خونه یه عروسی بعد ایشالله: امیر

 دیگه خودت ولی اینا مامان پیش بیاد خانوم سدنا. باشیم هم پیش همیشه مثل

 .خودم پیش میای شرکت توی نمیای، اینجا

 جبران چه،جوری رو محبتاتون این من دارین، لطف خیلی آقا، شما قربان: محسن

 .مخلصیم خیلی کنم؟

 میرین؟ کی حاال. وظیفمه داداش؟ نگو اینجوری: امیر

 همه اشخونواده پیش رفتیم صبح امروز سدنا با صبح، فردا اجازتون با: محسن

 راهه، روبه چی همه. بودن خوشحال چقدر دیدنش از دونهمی خدا شد، رفع دلخوریا
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 انجام کارارو ایشالله دیگه اونجان، خونوادم مشهد، از اینا مادرم پیش برم باید منم

 .بدیم

 که ما دیگه؟ عروسی دعوتیم ماهم راستی گممی. پناهتون و پشت خدا ایشالله،: امیر

 !باشم گفته میایم، نباشیم دعوتم

 .چشم روی قدمتون مهمونایین، لیست اول نفر شما آقا: محسن

 بودم گذاشته رو دستم جوریهمین من. رفتن و کردن تشکر کلی سدناهم و محسن

 دل چه کرده اخم فقط مدت این تمام که آدمی این کردم،می نگاه امیر به و چونه زیر

 گهمی زیردستشه که محسن به که این. خونه شرکت، تو کار مرخصی، داره، مهربونی

 و رفیق

 .شهمی مهربون چقدر بخواد اگه

 :لبخند با امیر

 کنی؟می نگام جوریاین چیه -

 :گفتم و اومدم خودم به حرفش این با

 .هیچی...  هیچی -

 .  رفتم و شدم بلند و

 خب؟ نزاریا؟ تنها اورانگوتان این با منو بزنی؟ سر بهم بیای دیمی قول سدنا: من

 :گفت و خندید سدنا

 کنم؟می ولت دیگه من مگه پیشت، میام برم قربونت نه -
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 تو. بود سخت برام خیلی ازش دوری آخه خندیدیم،می ولی ریختیممی اشک هردو

 بکنم؟ دل ازش جوریچه بود، رفیقم بهترین ماهه چند این

 پیرهن کی برای بزنم؟ حرف کی برای دیگه کنم؟ اذیت رو کی بیام دیگه من سدی -

 خب؟ بیای زود زود بده قول درآرم؟ بازی خل و بخونم صورتی

 .سخته منم برای پیشت، میام من نریز، اشک برم قربونت: سدنا

 درو ماهم و رفتن. گفتیم تبریک بهشون دوباره و کردیم خداحافظی محسنم با

 تنها کردیم حس االن تازه انگار. بودیم ایستاده هم روی روبه .داخل رفتیم. بستیم

 .دردسربی. خوامامی خوب تنهایی من خدایا باشیم؟ تنها قراره واقعا. شدیم

 :گفت که کردیم نگاه همو. بخدا واال رم،می و اتاقم تو میام فقط چیه؟ این به کارم من

 کنیم؟ نگاه اینجوری رو هم بشینیم ایخورده و ماه یک قراره -

 من نیم؛ و دوازده شده ساعت رو، ساعت کن نگاه االن داریم؟ بهم چیکار ما نه،: من

 .خواممی ناهار

 .خواممی ناهار منم! جالبی تفاهم چه إ: امیر

 ر.ناها نه بود، من با شام. کنمنمی درست که من آره؟ تفاهم که إ: من

 .کنمنمی درست منم: امیر

 مبال سمت به و آوردم بیرون سینه به دست حالت از روو دستام که حالی در من

 :گفتم رفتم،می

 از اگرم. کنممی استراحت خودم برای اینجا شینممی رممی منم... خب خیلی -

 .تو گردن خونم مردم گشنگی
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 :گفت و نشست من مثل و چرخید پا پاشنه روی امیرم

 .تو گردن خونم مردم من اگرم وقتاون شینم،می منم باشه، إ؟ -

 . باشه -

 نگاه رو هم گاهی و بودیم نشسته جوریهمین هردو شدمی ساعتی سه االن

 خودم روی به ولی زمین کف شم پهن گشنگی از بود نمونده چیزی. کردیممی

 :زدمی داد همش و شیکمش روی بود گذاشته دست واضح بطور که امیرم آوردم،نمی

 .کن درست چیزی یه برو توروخدا الین -

 :گفتممی جواب در منم

 .رمنمی من برو خودت -

 به کنم؟ کوفت من نیست چیزی گشنمه، خدایا آخ. دادیممی جون داشتیم هردو

 :گفتممی شکمم به و دادممی دلداری خودم

 کمک االن رسونه، روزی خدا نباش، نگران عزیزم، برم باالت و قد اون قربون من الهی -

 .رسهمی

 :گفت و شد بلند حرکت یه طی امیر، که بافتممی اراجیف جوری همین

 بشین فقط توام الین میرم،می دارم بابا، بخوریم کنم درست چیزی یه رممی من -

 سرآشپز؟ این کنهمی چه ببین روو عموت پخت دست کن نگاه

 :گفتم شکمم به رو آشپزخونه، تو رفت و

 .خوریممی چیزی یه االن جون، آخ -

 .حیفه جوونم فعال آخه نشدم، تلف که شکرت خدایا
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 بعد حدودا اومد،می آشپزخونه توی از صداهایی یه گاهی بودم، نشسته جوریهمین

 :زد داد ساعت نیم

 .چیدم هم میزو حاضره، غذا بیا الین -

 .آشپزخونه تو رفتم خوشحالی با

 جوری. بود گرفته گریم. آوردممی در شاخ تا سه داشتم بود روم به رو که چیزی از

 بود گذاشته بزرگ ماهیتابه یه چیده؟ میزی چه کردم، فکر که چیدم رو میز گفت

 ...نه آبی نه لیوانی نه قاشق، تا دو با وسط

 :میخورد داشت ولع با خودش. نشستم رفتم و کشیدم پوفی

 !به به -

 سوسیس، از بود پر ماهیتابه دیدنی، بود چیزی یه اصال   رو، ماهیتابه توی کردم نگاه

 ... و سیر و درشت درشت پیازای مرغ، تخم زرده! نخود ای،دلمه فلفل

 بزرگ امیر انداخت،می گریه به رو آدم قیافش. بود توش کنی فکر هرچی خالصه

 :گفتم مچاله ایقیافه با. کردمی چه چه و به به و خوردمی و گرفتمی لقمه بزرگ

 چیه؟ این -

 !به به کرده؟ چه ببین بگیر یاد عمو از آشپزیه، درس دلبندم، زندگیه درس اینا: امیر

 لقمه از قبل. شدممی تلف داشتم بودم مجبور. گرفتم لقمه و انداختم بهش نگاهی

 نکشید دقیقه به که دهنم تو گذاشته رو لقمه. نمیرم فقط که خوندم دعا تا چند

 :گفتمی بلند بلند و خندیدمی امیرم دستشویی، طرف دویدم

 بابا زندگیه درس اینا -
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 از! ساعته هشت و چهل حناق!سرطان! کوفت! مرض ای مرگ، ای. خندید دوباره و

 تو رفتم و کردم خشک بود؛ خیس آب، با که رو دهنم دور و بیرون اومدم دستشویی

 :گفت و خندید. آشپزخونه

 شد؟ چی -

 !افتضاحه موندی؟ زنده تاحاال گیریمی که بزرگی هایلقمه این با خدایی: من

 فرزندم؟ نباشه دستپختم به حسودی! اسمزه خوش خیلیم: امیر

 رو ماست! ماست هورا یخچال سمت رفتم. میرم!می دارم:خدا ای! فرزندم و مرگ ای

 بود؟ چی اون آخه ننداختم، فضایی یماده اون به نگاهیم حتی دیگه آوردم، بیرون

 اه اه توش، کرده باهم بوده دستش دم هرچی

 یکم بود هرچی ولی نبود بد کنم، سیر رو شکم بشینم ماست و نون با شدم مجبور

 اونم و زنگیدم هلی به و اتاق تو رفتم کردیم، جمع رو چی همه که این بعد شدم، سیر

 ساعت دو تا راحت خیال با که بودم کرده قفل داخل از هم درو. خودش اتاق تو رفت

 . شدممی هالک داشتم خواب از آخه بخوابم،

 

 الین؟. داره کارت نازی بابا، بیدارشو الین؟ الین؟ -

 گی؟می چی بابا ؟!ها: من

 .شد شب بابا شو بلند -

! که سرم باال امیره این! وای ای بتمرگم؟ دقیقه دو گذاشتن اگه کردم، باز رو چشام

 :گفتم کرد، نگاه بهش شک با. شدم بدبخت خدا ای تو؟ اومده جوریچه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

 تو؟ اومدی جوریچه... جوچه -

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه لبخند با امیر

 .دارم یدک کلید -

 بیشعور ی پسره گذاشت، فرار به پا اونم و سمتش برداشتم خیز حرفش این با

 اونم دویدممی ناهارخوری میز دور دنبالش و زدممی داد ها؟ داری یدک که. اورانگوتان

 به بودم برده باال رو اشارم انگشت منم. کردمی فرار و دادمی تکون هوا تو کلیدو

 :زدممی داد و تهدید ینشونه

 برسه؟ بهت دستم اگه برسه؟ بهت دستم اگه قرآنبه -

 .خندید بلند

 دختر یه اتاق تو میای ایاجازه چه با باشی، داشته یدکم اصال   ببینم مار، زهر ای: من

 !نرسه بهت دستم کن دعا فقط ها؟ نیست؟ کسی که خونه تو اونم

 پرید دفعه یه دنبالش، منم باغ تو دوید و زد دور بار یه که کردمی فرار و خندیدمی

 روی روبه کمر به دست باال، برم نشد کردم هرچه باغ، توی کوتاهه تقریبا   دیوار روی

 :گفت و خندیدمی و بود وایساده باال اون. زدیممی نفس نفس هردو وایسادم، دیوار

 .برام بیا بپر حاال -

 داری؟ اتاقم از کلید چندتا ببینم: من

 :وگفت خندید امیر

 اتفاقی یا شد گم وقت یه که دارم یکی اتاقی هر از اونم یکیه، همین بخدا بابا؟ چته -

 داری؟برمی فاز فوری چرا تو، برای این بیا بعدم باشه، یکی افتاد
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 :گفتم و گرفتمش که پایین کرد پرت و کلید و

 !ببینم پایین بیا دستته؟ یکی هراتاقی از بدنگذره وقت یه روشن؟ چشمم

 .بپرم تا عقب برو االنم گی،می چی باشه حواست الین، ببین: امیر

 :گفتم و عقب رفتم قدم دو

 .بفرما -

 .عقب برو بیشتر یکم نه -

 !پوف

 .بیا: من

 دوتا هوا روی بزنمش خواستم تا و ایستاد طرفش دویدم. زمین روی پرید ایدفعه یه

 :گفت و خندیدن کرد شروع گرفت، مچمو

 .هم جون به افتادیم بچه دوتا مثل -

 .گفتمی راست خندیدم، منم

 دممی قول پشتتم، همیشه بدون اینکه و هرچیزی توی کن اعتماد بهم الین ببین -

 خب؟ نشی اعتماد بی

 :گفتمی بهم همیشه بودآ داداشم ی جمله این

 .پیشتم همیشه بدون و کنی اعتماد بهم هرچیزی تو همیشه کن سعی آجی -

 :گفت و کرد ول رو مچم. دادم تکون سری
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. گرفتن مهمونی یه امشب پروژه توی شریکش با کامی که گفت زد، زنگ نازی االن -

 برو حاالم. بریم هم تو و من که گفت. زنش و شریکش و کامی و نازی خودشونن، فقط

 .بریم باید که شو حاضر

 ...آخه: من

 .باش زود برو. شنمی ناراحت دیگه، نداریم اینا و آخه: امیر

 .داخل رفتم و دادم تکون سری

*** 

 روی گذاشتم و درآوردم رو مانتوم کردم،می عوض رو لباسام اتاقشون توی داشتم

 مشکیه شلوار بودیم، چهارتا خودمون و بودن نیومده زنش و شریکش فعال  . تخت

 کردم سرم شالمم پوشیدم، داشت مشکی خال خال که سفیدم تونیک با رو خوشگلم

 .دیوونشم بودم، سفید و سیاه تیپ عاشق ،

 .نازی پیش آشپزخونه توی بیرون رفتم

 خوای؟نمی کمک: من

 بیچاره کنن؟می چیکار بیننمی همو دوتا این دیدی گممی. ممنون عزیزم نه: نازی

 .فکشون

 خونشون. زدنمی حرف باهم همش که بود کامی و امیر به منظورش خندیدم،

 سالن یه بعدش و بود کوتاه نسبتا راهروی یه شدیمی وارد که در از بود خوشگل

. بود رنگ آبی خونه ست. باال طبقه بود اتاق هم روبروی دوتا تا دو که شدمی بزرگ

 .بود خوشگل خیلی
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 اونا، پیش رفتیم دقیقه ده بعد چید،می ظرف توی و شستمی هارومیوه داشت نازی

. بود کدبانو و خانوم که واقعا   نازی. کردمی تعارف و بود گذاشته اینارو و چایی و میوه

 و گفتمی کامی خواهرای از برام داشت. کردیممی صحبت و بودیم نشسته هم کنار

 همینه خواهرشوهر که ذاشتممی سرش به سرو خندیدممی فقط منم آورد،درمی

 دیگه؟

 خواهر یه فقط کامی که گفت. خندیدمی گاهیم دستشون، از خوردمی حرص اونم

 حرفاش، به خندیدممی همش منم. دهمی حرصش تا ده اندازه یکی همون که داره

 دقیقه پنج بعد کنه باز درو رفت نازی. شدیم بلند همه شد، بلند در زنگ صدای

 .بود ما به پشتشون. کردن پرسی احوال همکامی با. داخل اومدن

 زده خشکم جام سر. بودن ایستاده من روی به رو هردوتاشون حاال. ما سمت برگشتن

 چی اینجا اینا. خوابم تو کردم حس. نداشتم باور بودو چشمام جلوی که روچیزی. بود

 ما به تعجب با بقیه و بودن وایساده خشک من مثل اوناهم هردوی کردن؟می کار

 داداشی معین ایستادن، من روی روبه مژده و معین االن هستن، روبروم. کردنمی نگاه

 و قدیمیم رفیق و دوست مژده. بود کرده پر بچگیمو خاطرات و بود پشتم همیشه که

 .داداشم زن بگم بهتره یا صمیمیم

 نفس اومد دنبالم امیر که دیدم. حیاط سمت دویدم نداشتم، رو دیدنشون تحمل

 :گفت منو به رسید امیر. کشیدم عمیق

 می،شناسیشون؟ مگه؟ بودن کی اونا دفعه؟ یه الین شد چی -

 یادش ره،نمی یادش سال سه دو با منو خواهرکوچولوم. شناسهمی که معلومه -

 .کوچولوم الی کنهمی صداش دنیا این توی نفره یه فقط که رهنمی
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 اشکی مژده و خودش چشمای. برگشتم. اومدمی سرم پشت از که بود معین صدای

 :کرد صدا رو اسمم لبی زیر هاشگریه بین مژده بود،

 ...الی -

 بود نکرده کاری هیچ اون بود، گناهبی مژده الین، نه کردمی صدا الی منو فقط مژده

 ...بود نتونسته ولی بود کرده تالششو همه

 خودم به و دورش انداختم رو دستم ریخت،می اشک کردو بغلم محکم و طرفم دوید

. شد جدا ازم مژده. سمتم اومد معین. بود اشکی منم چشمای حاال. فشردمش

 :گفت و ایستاد روبروم معین

 کشیدم؟ چی نبودی دونیمی کوچولوم، الی -

 بعد بچگیت همبازی و داداشت آغوش طعم چشیدن که آخ بغلش، تو کشید منو و

 !خوبیه حس چه سال چند

. نشد کردم هرکاری نشد نکردم، بغلش من ریختمی اشک و بود گرفته منو معین

 !هیچی. نکرد کاری هیچ اون. نبود بیتقصیر معینم

 بود، خوب حالم خیلی آغوشم، تو گرفتمش منم نهایت در و نیاوردم تاب ولی

 بودن ایستاده در دم هم کامی و نازی ما، به بود زده زل تعجب با امیر چرا؟ دونمنمی

 یهویی بود، شدید خیلی بارون شدیم، جدا هم از گرفت، بارون دفعه یه. ما به زدن زل

 اومد؟ کجا از این

 با رو صورتم نداشت، توجهی کردمی خیس رو همه داشت که بارونی به کسی اصال  

 :گفت و کرد قاب دستاش

 .بزنم حرف باهات باید -
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 :گفتم و ریختممی اشک

 .داداشی باشه -

 .بشم گفتنت داداشی قربون من ای -

 .چی همه. بود رفته یادم چی همه لحظه اون

 :گفت امیر

 داداشته؟ این تو؟ خوبی... الین -

 :گفتم دادمو تکون سرمو منم

 .داداشیمه آره... بهترم همیشه از -

 ...ما به چیزی که تو ولی: امیر

 هستین؟ کی شما بدونم شهمی من ببخشید: معین

 :گفتم که بده جواب اومد امیرم

 .گممی برات رو چی همه خودم داداش -

 :گفت نازی و کامی سمت رفت امیر

 داره؟ حالی چه االن الین دونممی من فقط بزاریم، تنهاشون بهتره -

 

 «دوازدهم فصل»

 با من نشستیم، حیاط توی تاب روی رفتیم شدید بارون به توجهبی. داخل رفتن

 :کرد شروع معین که کردممی بازی دستم انگشتای
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 مامان. نموند جاش سر هیچی. ریخت بهم چی همه رفتی که تو قران به الین -

 افسرده هروز از ترپشیمون که منم کرد،می تورو یاد فقط مژده. شد پیر بابا. شکست

 از بعد سال؟ سه این تو شده چیا دونیمی الین... هه نبود زندگی اون کردم،می زندگی

 برای آمریکا رفتن خونوادش و متین فهمیدیم که گذشت. گذشت ماه سه اتفاق، اون

 بود داده بابا نشون که مدرکیم اون. بود مریض اون گفتی،می درست تو متین، درمان

 کرده، ول رو دخترش ایاحمقانه چیز چه خاطر به فهمیده وقتی از بابا بوده، جعلی

 تو الین. توعه اسم لبش زیر یزمزمه تنها خونه، گردهبرمی هاافسرده مثل هرشب

 رو اتاقت مامان...  غریبیه روز نباشه اسمت که روز یه عادت، شده ما خونه

 ما حرف سفره سر هرشب دونیمی. خوابهمی اونجا شبارو و گذاشته جوریهمون

 :میگه بابا چیه؟

 خوب دلش حال اینکه و منو ببخشه هست هرجا الینم کن کمک خودت خدایا -

 شده براشون تو دیدن اونا برگرد، الین. همین گفتنه، آمین یه فقط کارماهم. باشه

 .برگرد... آرزو

. گفتم براش منم... ریختم اشک حرفاش تمام اندازه به زد حرف معین که اونقدری

 دونمنمی بگی کجاس؟ خونوادت بپرسن ازت بری جایی سخته چقدر که گفتم

 بدون رو شب بخوابی، بزاری مامانت پای رو سرتو نتونی سخته چقد کنن، مسخرت

 داداشت با کردن دردودل بدون. بزاری بالشت سررو پدرت آمیز محبت هایه*س*بو

 بهت چی کنی تعریف صمیمیت رفیق برای هرشب نشه که سخته چقدر. بخوابی

 .روز اون گذشته

 متین که این از هم، از دونیممی روچی همه گفتم، همه و جون مینا امیرو از براش

 .زدم فریاد اینو بارها خودم چون نکردم، تعجب بوده روانی واقعا
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 خواهر ما که گفتیم همه به داخل، رفتیم پیداکردیم رو خودمون حسابی اینکه بعد

 دور ازهم خانوادگی مشکالت خاطر به که گفتیم و نگفتیم ماجرارو ولی وبرادریم

 و اتاق تو رفتیم مژده و من گذشت، زود شب شب، اون بود عجیب حالم بودیم،

 و معین که نفهمیدم اینم و گذشت چطور زمان نفهمیدیم که زدیم حرف اینقدر

 صمیمی؟ و شدن جور باهم زود اینقدر امیرچطوری

 .بابا و مامان دیدن بیام بعدا   بکنم، رو فکرام که خواستم زمان معین از

 صدای فقط ماشین توی و نپرسید شکر خدارو سوالی امیر برگشتیم، که شب

 .شکستمی رو سکوت که بود شیشه روی بارون هایقطره

*** 

 « بعد ماه یک »

 !شدی ماه چه برم قربونت! جونم سدی وای: من

 :خندیدوگفت سدنا

 . مرسی عزیزم ممنون -

 عروسی شب امشب. نشستم خودمون میز پشت رفتم برگشتم و زدیم گپ یکم

 همه با معین زد،می سر بهم مداومی زیاد معین ماه یه این توی. بود محسن و سدی

 تنها به که بود عجیب بود غیرتی که معینی. معین با همه طورهمین و بود شده آشنا

 این تو داره، اعتماد چقدر امیر به که بود گفته البته نداشت، مشکلی امیر با بودنم

 .هم روی به رو بودیم نشسته بود هم کله سرو تو زدن کارمون امیر و من ماه یک

 میان؟ بهم چقدر: امیر
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 .خیلی آره: من

 .شدین خوشگل امشب: امیر

 .دارین لطف شما ممنونم،: من

 خندیدیم، هردو کردم، نگاهش «شدین»: بود گفته اون چون گفتم، تاکید با رو شما

 یه مژده، با بود کرده دعوت رو معین من طرف از سدنام. بود آراد. اینا کتی. بودن همه

 سدناهم نباشم، تنها تا ماه یه این تو بزنن سر من به بودن اومده شلی و هلی که بار

 رفتن جوونا همه. بود پخش رو مالیم آهنگ یه بودن، اوناهم. آشناشدن باهم بودو

 تکرار این به هردو. کردیم تکرار هاروجمله قبل سری مثل و اومد امیر. رقص برای

 زیادی یفاصله با دفعه اون مثل و آروم آروم. پیست به رفتیم ماهم و خندیدیم

 باهم شلی و آراد که دیدم امیر شونه روی از میدچرخیدیم که همینطور رقصیدیم،

 روشو آراد سری این برگردوند، رو روش لبخند با که زدم شلی به چشمکی. رقصنمی

 سرشو و باال داد ابروشو و خندید که شلی به کردم اشاره لبخند با. من سمت کرد

 .خندیدم منم چی، همه خوبه خیلی یعنی گردوند

 !بابا شکست پام دیگه، نه زدن جانی خطر ولی داریم کلکل ببین ؟ إ: امیر

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 چی؟ -

 :گفت و خندید

 کنی؟می لگد چرا رو پام گممی کجاس؟ حواست نیست معلوم بابا -

 .نبود حواسم ببخشید! وای ای: من
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 بود؟ کجا حواست: امیر

 :گفتم و کردم نگاش

 .کن نگاشون شلی، و آراد به -

 آروم و هم به بودیم زده زل برگشت، زدو لبخندی و کرد نگاهشون و برگشت

 هم، چشماش رقصیدیم،می

 یه فقط شم، غرق چشما اون تو ابد تا خواست دلم لحظه یه فقط چرا، دونمنمی

 .لحظه

. شام برای رفتیم همه. بود شام صرف وقت. نشستیم رفتیم همه شد تموم که آهنگ

 داداشش. دیدم رو کوچولوش داداش و سدنا پدر بود، محشر شامشون که الحق

 همش که نازنینی و مهربون مرد هم پدرش. بود نازی پسر خیلی و بود سالش هشت

 نگاهشون فقط ما ولی وسط ریختن همه دوباره شام بعد بود، سدنا بر و دور

 تو اومدمی قر خودخودبه آدم اصال   بود، پخش رو باحالی آهنگ خیلی. کردیممی

 به دست و بود کرده اخمی و صندلی روی بود نشسته کتی کنار یلدا دیدم کمرش،

 :گفتم و پیشش رفتم شدم بلند. بود خواستنی خیلی. بود سینه

 خوشگلم؟ شده چی. کنه اخم کوچولوم یلدا نبینم -

 .تونهمی اذیتم همش سامان خاله: یلدا

 :گفتم و خندیدم

 تونه؟می اذیتت جوریچه مثال   -
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 کن، نیگاه آخه برقصه، باهام نمیاد مثال  ... مثال   یا... کشهمی موامو میاد مشال: یلدا

 .دالم دل منم خب بابا ای رقصن،می پسالشون دوش با خانوما همه

 :گفتم کردن،می بازی سدنا داداش سامان با مراسم اول از کشیدم، رو لپش و خندیدم

 .برقصیم بریم خودم با بیا کن، ولش رو سامان حاال خب -

 :گفت و پایین پرید صندلی از و شکفت گلش از گل

 .بلیم -

 هم رویروبه یلدا با. بود خوب خیلی. وسط رفتیم و گرفتم رو دستش لبخند با

 .رسیدمنمی پاشم گرد به که رقصیدمی جوری کوچولو این. رقصیدیممی

 .وسط اومدن کتیم و هلی که رقصیدیممی داشتیم

. وسط اومدن آراد با امیرم دیدم رقص وسطای زدیم،می داد جمعیت با گاهی تایی سه

 .قشنگ ولی رقصیدمی سنگین و مردونه خیلی. ما روی روبه اومد امیر

 و هلی هی حاال. چرخیدم من و گرفت رو دستم. رقصیدیممی و بودیم هم رویروبه

 خالی رو خودمون هیجان که حسابی کشیدن،می جیغ و زدنمی مرموز لبخندای کتی

 دوماد عروس بودن؟ کن ول مژده و هلما و کتی مگه ولی ،نشستیم رفتیم کردیم

 ماهم. رقصیدنمی هماهنگ و قشنگ خیلی. کردیم حلقه دورشون همه وسط، اومدن

 نور رقص که بود وسطا این. زدیممی جیغ و کشیدیممی داد و چرخیدیممی دورشون

 عروسی یاندازه نشستم، منم نشستن که دوماد و عروس. شد شلوغ خیلی و اومد

 برگشتیم که بود نیم و یک ساعت دادیم کادوهارو که این از بعد رقصیدم، معین

 . خوابیدم خرس مثل صبح تا اتفاقات، به کردن فکر و حسابی دوش یه از بعد. خونه

 .نمیام... تونمنمی نه، امیر: من
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 از پدرت و مادر گهمی زنه،می زنگ داره باره سی صبح از معین نکن، لج الین: امیر

 .منتظرتن صبح

 تر؟واضح این از نم، تو، می، ن، بابا، تونمنمی: من

 آروم خودتم تا نکن لج پس. غوغاست دلت توی االن تو دونممی که من ببین: امیر

 .باش حاضر نیم و یازده برای. یازدهه ساعت منتظرم، بیرون من بگیری،

 دوباره دیدن روز امروز تخت، روی گذاشتم رو سرم و کشیدم پوفی. بیرون رفت و

 جونم، بودن؛ خونوادم ولی بودن شکسته رو دلم. بودم شده ترد که بود ایخونواده

 .هامداشته همه وجودم،

 .شدن حاضر به کردم شروع

*** 

 حاال ولی کردم، ترکش و بیرون اومدم ازش که ایخونه در. وایسادیم خونمون در حاال

 آغوش تو و ببینم رو پدرم و مادرم و نباشه ایکینه که اومدم اینجا، اومدم خودم پای با

 برش ولی زنگ سمت بردم رو دستم. کنم گریه غصه، و عذاب سال سه اندازه مامانم

 زد، رو زنگ خودش و کشید پوفی امیر که کردم رو حرکت این همدیگه باریه. گردوندم

 امیر به و برگشتم لحظه اون چرا؟ دونمنمی بود، سخت رفتن داخل برام. شد باز در

. کرد بسته و باز رو چشماش و هم روی گذاشت رو ش*ا*ب*ل لبخند با. کردم نگاه

 مژده و معین. کردمی طی رو گونم عبور راه جوریهمین اشکام! خدایا ای. کردم باز درو

 دید که رو من کنارش، مامانم. بود ایستاده رومروبه جون بابا بابا، ولی ایستادن در دم

 :کشید آغوش تو منو و طرفم دوید بابا. ریخت اشک
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 خدایا دیدمش، که شکرت خدایا من، ماه نازم، دختر من، یفرشته گلم، دختر -

 ... زودباور یعرضهبی مسئولیتبی پدر ببخش، منو الینم شکرت،

 !بابا: من

 :گفت و خندید

 .بشم گفتنت بابا فدای من الهی بود؟ شده تنگ چقدر دلم دونیمی بابا؟ جون -

 هیچ امنیت حس این نیست، پدر آغوش از بهتر جا هیچ. زدممی زار بابام آغوش توی

 ببخشم؟ رو اون که کیم من اصال  . بخشیدم رو بابام من آره. نداره وجود جهان جای

 .دارم امنیت احساس االن اینقدر که شکرت خدایا! آخ

 همه اشک ریخت،می اشک و ورودی یپله تا دو روی بود افتاده کردم نگاهش مامانم؟

 .بود دراومده

 .وقته خیلی... بخشیدم شمارو من جونم بابا: من

 :گفت و داد سر خوشحالی یخنده

 .ممنونم ازت، ممنونم بابایی، برم چشمات قربون -

 رو نشستم منم و کرد باز رو دستاش. مامانیم سمت رفتم و شدم جدا پدرم آغوش از

 .آغوشش تو رفتم و هاپله

 ها؟ کردم؟ رها تورو جوریچه خوشگلم،. بگردم دورت. عزیزم برم قربونت من: مامانم

 ... منو خدا ای

 .رو همه بخشیدم، رو همه من. نگو جوری این مامانی: من

 .مامانی برم پاکت دل اون قربون من: مامان
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 و دوستم ترینصمیمی رفیقم، بهترین زندگیم توی ماه، چون خانوم مهتاب مادرم،

 .جونم مامان. بوده هامغصه مرحم

 به امیرو داخل رفتیم و شد خوب هممون حال وقتی کردیم گریه هم آغوش تو کلی

 جور این شناستش،می و داره اعتماد بهش چقدر که گفت معین کردم، معرفی همه

 .بود اومده خوششون ازش هم مامان بابا بود معلوم که

 مامان شد،می آروم هم به کردن نگاه با دلمون خوردیم،می میوه و همه بودیم نشسته

 .آشپزخونه تو کرد صدا منو بیاره چایی که رفت

 مامان؟ جونم: من

 تنهاس؟ یعنی خودشه؟ مال فقط خونه پسره این ببینم دخترم،: مامان

 .کنهمی زندگی باهاش مادرشم جونم، مامان نه: من

 .روگفتم همه براش خالصه بطور و

 کم کم دارن حسامم و هلی راستی میان، بهم اینقدر آراد و شلی این مامان: من

 .کننمی ازدواج

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم که بیرون میرفت داشت دست به سینی مامان

 نکن؟ مخفف اسمارو این نگفتم صدبار من مگه -

 اسمارو من وقتی خوردمی حرص همیشه. رفتم دنبالش و خندیدم منم بیرون رفت و

 .مژی ، ،آتی ملی ، کتی ، شلی ، هلی ، کردممی مخفف

 :گفت امیر که بودیم نشسته

 بیرون؟ بیاین لحظه یه شهمی خانوم الین -
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 خندم اینا مامان جلو برد کار به جمع فعل اسممو ته چسبوند خانوم یه که این از

 .حیاط توی رفتیم رفتم، دنبالش و دادم تکون سری. بود گرفته

 داشتین؟ کاری بفرمایین؟: من

 :گفت و خندید زدم حرف خودش مثل اینکه از

 فکر اصال   من الین راستی کردی، پیدا رو اتخونواده که خوشحالم خیلی من الین -

... اممم...  راستی باشی، داشته پولداری و اصالت با خونواده همچین کردمنمی

 دیگه تو... که بدونم خواممی... چیزه

 خونه؟... گردیبرنمی

 :گفتم و زدم لبخندی

 خیلی طرفی از ولی... چی همه و اونجا به کردم عادت من ببین...  دونمنمی -

 سه هنوز و یکسال تا دارم داد قرار که دونمممی... کردم پیدا خونوادمو که خوشحالم

 کنم کار چی دونمنمی... وایسم آخرش تا باید و مونده دادم قرار آخر تا دیگه ماه

 .راستش

 :گفت و شد گرفته قیافش یکم

 بمونی... اینجا تونیمی رو ایهفته یه بخوای، اگه خودته، با تصمیم خب... خب -

 خب؟ گردی،برمی زود بعدش. هفته یه فقط... ولی

 هفته یه خواستممی جوریچه خودم. بود گرفته خندم هفته یه روی تاکیدش این از

 و معین و بابا پیش رفت امیر داخل، رفتیم و دادم تکون سری کنم؟ تحمل دوری

 داشتن مشترک پروژه تا چند انگاری آخه کاراشون، مورد در زدن حرف به کردن شروع
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 مشترک که بود همین برای ما، مثل بود مهندسی شرکت یه اینا امیر شرکت. باهم

 .مامان پیش آشپزخونه تو رفتیم هم مژده و من. بود

 بهش انگار امیرم. کنه قبول شد مجبور امیرم وایسه، ناهار برای که کرد اصرار مامان

 رو میز مژده با داشتیم بود، پیچیده خونه تو خندشون صدای گذشت،نمی بد

 خونه تو که پزی مامان سبزی قرمه بوی این برای دلم چقدر که آخ. چیدیممی

 برای همه و کردم صداشون رفتم گذاشتیم که هم غذاهارو بود، شده تنگ پیچهمی

 .نشستیم میز دور ناهار

 .هم کنار ماهم هم، کنار هم معین و ومژده بودن میز سر بابا و مامان

 .نکنین تعارف امیر، آقا بفرمایین: مامان

 شهنمی بوهم و عطر خوش یخوشمزه غذای این از که، ندارم تعارف چشم: امیر

 .گذشت

 .جونتون نوش: مامان

 هم امیر باز که دیگ، ته سمت بردم دستمو. کن کیف رو سفره وسط دیگ ته به به

 بر رو دیگ ته بشقاب من کال   بار این کردیم، نگاه رو هم اخم با آورد، دستشو زمان

 مامان برگردوند دستشو بود ناموفق که امیرم گذاشتم، خودم برای حسابی و داشتم

 بود کرده درست چی تو مگه برگشت، دیگ ته بشقاب یه با بعد دقیقه دو و شد بلند

 امیرو سمت گرفت رو بشقاب تعجب کمال در مامان داشــت؟ دیگ ته همه این که

 :گفت

 .برسه دیگ ته کسی به زارهنمی کال   دختر این. پسرم بیا -

 .خندیدن همه
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 !مامان؟ إ: من

 جونم؟: مامان

 همه اومد،می ابرو و چشم برام و برداشت دیگ ته و کرد تشکری امیر و خندیدن همه

 .دیدم سفره طرف اون رو نوشابه که بودن خوردن مشغول سخت

 .من بده رو نوشابه اون مژده: من

 .دمنمی: مژده

 چرا؟ وقتاون: من

 .بریمی فامیل تو رو آبرومون شیمی زیادتر و تربزرگ این از بده، برات: مژده

. بود فرم رو خیلی اندامم خدایی کردم،می نگاه مژده به حرص با من و خندیدن همه

 :گفت بابا که بودن خوردن مشغول سخت همه

 دیگه؟ مونیمی دخترم، -

 :گفتم شکست، گردنش گفتم که سمتم برگردوند رو کلش فوری امیر بابا، حرف این با

 یه فقط تونممی که گفتن امیر آقا ولی. دارم داد قرار دیگه ماه سه تا من جون بابا -

 .بمونم اینجا رو هفته

 :گفت خوشحال بابا

 .نبودی اینجور االن تو نبودم عرضهبی اینقدر من اگه که آه پسرم، ممنونم -

 تکون بابا تشکر مقابل در سری فقط و شد گرفته و پکر امیر ولی نگفت چیزی کسی

 کردن تشکر همه نگفت، چیزی کسی غذا آخر تا کنم؟ تحمل شدمی واقعا   خودم. داد
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 مدت تمام. بره که شد بلند امیر ساعت یک بعد. کردیم جمع که رو میز شدن، بلند و

 :گفت و شد بلند. بود هم تو اخماش

 ولی بدم تحویل بهتون رو دخترتون بود این وظیفم کنم، کم رو زحمت برم دیگه من -

 .شدیم زحمت باعث

 .کردی لطف رحمتی، شما چیه؟ زحمت حرفیه؟ چه این پسرم: بابا

 حاال؟ موندیمی: معین

 .بهتره دیگه برم من معین، نه: امیر

 :گفتم در، دم رفتم کرد، خداحافظی همه با امیر شدن، بلند و داد تکون سری معین

 .ممنونم کردی لطف خیلی -

 آره؟ گردیبرمی دیگه هفته یه... اممم... کنممی خواهش: امیر

 .آره... آر: من

 :گفت بود؟ جوری یه دلم چرا دونمنمی کرد،می بازی دستش توی کلید با همش

 رو وسایلت گممی هم محسن به کنه جمع برات رو لباسات یکم گممی سدنا به -

 .برات بیاره

 .ممنون: من

 از ولی بودم خونوادم کنار که بودم خوشحال طرف یه از. کردیم نگاه رو هم فقط یکم

 پنج کنم فکر. بینمشنمی هفته یه تا و رهمی داره امیر که بودم ناراحت طرفی

 :گفت و گذشت ایدقیقه

 .خداحافظ. دیگه رممی من -
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 .خدانگهدار: من

 :گفت لبخند با مژده داخل، رفتم و اومدم خودم به در صدای با

 ها؟ کشید؟ طول خداحافظیتون اینقدر چرا ببینم -

 .نیست خوب حالم اصال   کن ولم مژده: من

 همه و بودیم نشسته ظهر از بعد تا. شد من بیخیال شده، مرگیم یه فهمید انگار

 .استدیگه چیز خانواده. کردیم رفع تنگیارو دل گفتیم، خاطره و زدیممی حرف باهم

 «امیر »

. فرمون روی زدم مشت با و کشیدم پوفی. شهنمی نه تونم؟می مگه دوری؟ هفته یه

 .بود کامی خورد، زنگ موبایلم

 کامی؟ بله: من

 پسر؟ کو سالمت -

 داری؟ چیکار: من

 خبری چه بشم، فدات خدمتت، داره سالم اونم خوبم، منم ممنون، قربونت -

 ... سالمتی

 داری؟ چیکار بگو ندارم اعصاب بزن زر کم کامی: من

 بابا؟ بپرسم ازت حالی زدم زنگ! نداریا مصاب اعصاب -

 .دیگه کن قطع پرسیدی؟ رو حالت. نیستم خوب خب -

 شده؟ چیزی -
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 .آره: من

 چی؟ -

 .باشه اونجا هفته یه تا قراره کرده؛ پیدا خونوادشو الین: من

 ...خب چه دیگه خب. است گیر دلدار نزد دل بگو، آهاپس -

 .زندگیت تو باشی جدی بار یه اگه بهت لعنت ای: من

 رفتم درو توی انداختم کلیدو حوصلهبی و خونه رسیدم. کردم قطعش من و خندید

 سکوت خونه. کردم عوض نفتیم آبی شلوار و آبی شرت تی یه با رو لباسام. داخل

 و بردم فرو موهام الی رو دستم. کشیدم دراز کاناپه روی و کشیدم پوفی. بود مطلق

 داشتیم بود االن اگه الین ریختم؟ بهم اینقدر نبودش با چرا. پیشونیم روی گذاشتم

 اگه نبود، کور و سوت خونه االن بود اگه. شام کردن درست سر کردیممی کلکل باهم

. نبودم هادیوونه مثل االن من بود اگه. گفتمنمی رو جمله این اینقدر االن من بود االن

. مونهمی خوره مثل حس این. نداشتم رو حس این عمرم تو تاحاال شده؟ چم من

 !لعنتی

 رو ندازهمی کل باهام دارم، دوست رو خوردنش حرص. کنهمی دیوونم هاشخنده

 ماهش مثل صورت اون. کردنش شیطونی شدنش، خجالتی زدنش، حرف دارم، دوس

 من. دارم دوس هم رو خودش من کنم فکر کنم، فکر یعنی. دارم دوس رو همه رو،

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر دارم؟اینقدر دوس و الین

 آهان باشه؟ تونهمی کی یعنی شدم، چشمام کردن باز به مجبور در، زنگ صدای با

 باز که درو در دم رفتم کنه، جمع بیاد رو هاشوسیله گفتم بهش که سدناست شاید

 گفت سدنا که کردیم علیکی و سالم باهم؟ دوتا این درن، دم آراد و سدنا دیدم کردم
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 اومد و داد دست آرادم. الین اتاق تو رفت راست یه و کنم جمع هاشووسیله اومدم

 .داخل

 کو؟ الین امیر؟ إ: آراد

 .رفت: من

 !بزارما؟ سرش به سر یکم اومدم من بابا کجا؟: آراد

 .گممی برات بشین: من

 :گفتم نشست، آراد

 اومدی؟ سدنا با -

 انگار دیدیم، رو هم اومدیم همزمان باهم که رسوندش آورد محسن بابا، نه: آراد

 آره؟ اینجاست، نزدیک خیلی خونشون

 .آره: من

 کجاست؟ ما آبجی نگفتی خب: آراد

 .ماجرا باقی و خونوادش پیش رفته امروز که گفتم براش منم

 .دیده رو خونوادش که خوشحاله چقدر االن الین آخ: آراد

. نیستم خوشحال شده؟ مرگم چه دونمنمی من ولی. خوشحاله الین االن آراد آره: من

 به انگار مونم،می گفت وقتی. کردم خداحافظی زوربه. شم جدا ازش نتونستم آراد

 .مرگمه چه دونمنمی شدم، هادیوونه مثل خونه اومدم وقتی از زدن، چنگ قلبم

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه و خندید آراد
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 .داداش شدی عاشق خودم جون -

 بابا؟ تو گیمی چی: من

 اومدن؟ کنار باهاش یا بود؟ ترسخت کردنش انکار

. بخندی بخنده کنه، دیوونت یعنی عشق چیه؟ معنیش دونیمی عشق امیر: آراد

 شه، خوشحال تا کنی کاری هر ناراحته وقتی یعنی عشق. بزنه تولوپ تاالپ قلبت

 فراموش رو گذشته یعنی کنارته وقتی زندگیت، تو دیگه آدم یه بشی شی، عوض یعنی

 نبودش و باشی داشته آرامش کنارته یعنی. باشه داشته معنی برات اون فقط و کنی

 .من داداش این یعنی عشق. نباشی شه باعث

 کرد،می خوش جا م*با*ل رو لبخند خندیدمی تا کرد،می دیوونم. کردم نگاش

 ریشه از قلبم. افتادممی من من به مسلطم، زدن حرف تو اینقدر که منی دیدمشمی

 شوخی و کردنش اذیت کردممی شروع شدمی ناراحت چیزی از وقتی شد،می کنده

 لبخنده که فهمیدن همه زندگیم، تو دیگه آدم یه شدم من. خندیدمی باالخره تا کردن

 مهم برام اون فقط و کردم فراموش رو گذشتم پیشونیم، رو اخم نه لبامه رو فقط که

 من من، یعنی پس. دیوونم یه نیست که حاال ولی بودم کامل انگار بود کنارم. شد

 !دیوونم اون عاشق من آره شدم، عاشقش

 :گفت و خندید یهو. کردمی نگاه چشمام تو دقت با آراد

 !شدی عاشق گممی دیدی -

 :گفتم. دادم تکون سری و خندیدم باهاش منم خندید، دوباره و

 .کنم فکر دونم،نمی -

 :گفت و شد بلند آراد
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 .شد شروع بدبختیت تازه که تبریک تبریک -

 .من کنار نشست اومد و

 کنی؟ تحمل هفته یه تونیمی خدایی امیر -

 .ایبهونه هر. بینمشمی رممی هرروز شده ایبهونه هر به ولی نه،: من

 :گفت و خندید

 .آمدید خوش بدبخت عاشقان جمع به. میاره تو سر بالیی یه دختر این دونستممی -

 .خندیدم نداشتم سراغ خودم از که آرامشی با منم

 فهمیدی؟ کجا از رو عشق عالمت همه این شما گممی راستی. آراد ببند -

 .حرفا این از پره گوششون مردم روزا این عقبی، غافله از تو بابا: آراد

 .دیوونه: من

 :گفت و بیرون اومد چمدون یه با سدنا که زدیممی حرف آراد با

 ببره؟ بیاد محسن بگم. براش گذاشتم رو لباساش از یکم امیر آقا -

 .برممی خودم شب نه: من

 :گفت و خندید آراد

 .شد جور که امروز یبهونه خب، -

 اونم بعد رفت و کرد خداحافظی و گفت چشمی سدنا. شونش روی زدم لبخند، با

 .بود بیشتر برادر یه از آراد، .رفت و افتاد راه بازی دیوونه کلی بعد که بود آراد
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 «سیزدهم فصل»

 

 و زدم لبخندی افتادم، روزاون فضایی غذای یاد. آشپزخونه تو رفتم. شدم تنها باز

 و شدم بیخیال. رفتنمی پایین گلوم از چیزی اون بدون ولی. بخورم چیزی یه نشستم

 به. مبل روی نشستم آخرش. رفتممی راه خونه توی. شممی دیوونه دارم. بیرون اومدم

 رفتن کلنجار کلی با. گرفتم سدنا از رو الین یشماره داشتم، کاری شاید اینکه یبهونه

 کاردهای ها،عقربه »نوشتم آخرش تا کردم فکر کلی. پیامک قسمت تو رفتم خودم با

 «.تحملم کم من کنید، حرکت ترسریع گویممی آنها به انتظارند، کننده تکه تکه

 که رو چیزی ندونی سخته چه داره؟ دوس منو اونم یعنی خدایا .کردم ارسال براش و

 .کنه رو و زیر رو قلبت بلکه نه، زندگیتو ممکنه

 «الین»

 رو مژده تمیز و نو لباس دست یه بیاد محسن تا. ظهر از بعد شیش بود شده ساعت

 مامانم. بیرون بودن رفته بابا و معین. زدیممی حرف دوتایی داشتیم اتاق تو پوشیدم،

 جوریهمون اتاقم اتاق، تو تختم روی بودم نشسته. کردمی درست شام داشت

 یه دیدم یهویی تخت، اونطرف بود نشسته هم مژده. بود مونده تمیز و خوشگل

 کتی رواز شمارش. امیره دیدم تعجب کمال در. موبایلم طرف رفتم. اومد برام پیامک

 هاعقربه». کردم بازش باشم، داشته رو شماره داشتم کاری مثال   که بودم گرفته

 کم من کنید، حرکت زودتر: گویممی آنها به انتظارند کننده تکه تکه کاردهای

 «.تحملم
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 خدا ای. برگشت دوباره سراغم، بود اومده صبح از که مرضی و دلتنگی متن، دیدن با

 است هم شبیه جمالتمان»:نوشتم جوابش در نکنم؟ فکر بهش تونمنمی که شده چم

 «کرد؟ باید چه را فردا گذشت امروز گویممی. هاعقربه به

 به که خوشحالم اینقدر طرفی از کنم؟ تحمل جوریچه چی؟ فردا واقعا  . کردم ارسال و

 .اونجا برگردم جوریچه دونمنمی که برگشتم قبال   گرم و خانوادگی جمع

 بود؟ کی کلک ببینم: مژده

 .هیشکی: من

 :گفت و درآورد رو ادام مژده

 بود؟ امیر نکنه ببینم دیگه، بود یکی خب. هیشکی -

 .دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی

 .جنابعالی گلوی طورهمین و کرده، گیر پیشت گلوش دونستممی. همینه: مژده

 بابا؟ تو گیمی چی: من

 .شده پر اونجا دیگه چپ، علی کوچه نزن رو خودت: مژده

 با باید هم را فردا» :بود نوشته شد بلند گوشیم صدای دقیقه پنج بعد. نگفتم هیچی

 بستی،می را چمدانت کرد، سر به دیوانگی

 را هایمنفس بود، ایستاده مرگ

 «.شمردمی

 کنه؟می شماری لحظه هم دیدن برای داره من مثل منه؟ مثل حالش اونم االن یعنی

 :نوشتم جوابش در
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 به ایمکرده عادت آخر، دیدار لحظه رسدمی. می،گیرد دلم که نیاور مرگ از اسمی »

 «!دانممی هم، بودن

 اومد که گذشت ایدقیقه ده یه. شدمی کنده جا از قلبم انگار نوشتممی که ایهرکلمه

 یلحظه تا. نمانده چیزی. رسدمی پایان به هم هالحظه این. ایمکرده عادت آری»  برام

 «.خداحافظ دیدار

 «خداحافظ»: نوشتم فقط جوابش در

 :گفت. گرفتم ازش فوری که قاپید رو گوشیم مژده

 داشت؟ چیکار گفت؟ چی بود؟ کی ببینم ذاشتیمی بابا ای -

 .نکرده الزم بابا، برو: من

 .پیششه دلت تو خودم جون ولی: مژده

 .دونمنمی: من

 .دونممی من ولی: مژده

 .خندید که رفتم بهش ایغره چشم و کردم نگاهش

 ها؟ شم؟ عمه قراره کی من گممی مژی: من

 حرف بهشون خیلی هاعمه! ها بده شدن عمه راستی. الی خودت جون کن ولم: مژده

 .زننمی

 .زنهنمی حرف عمش به برم قربونش اون نخیر: من

 .بزنه دممی یادش من: مژده
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 آشپزخونه تو رفت و بیرون زد اتاق از و پرید که برداشتم خیز سمتش به حرف این با

 :گفت و شد قایم مامانم پشت

 .بزنه رو گلت عروس خوادمی دخترت نگاه، جون مامان -

 :گفت و خندید مامان بودم، وایساده روشونروبه من

 تونه؟می مگه -

 مژی؟ ببینم بیرون بیا! شده عوض هم زمونه روشن، چشمم: من

 .کنم جون مامان کمک خواممی من اصال  . آقا نمیام: مژی

 فداکار؟ عروس شدی حاال تا کی از جنابعالی إ؟: من

 اومد چند دبستانت اول ینمره فداکار، عروس نه بود، فداکار دهقان اون دلبندم: مژی

 الی؟

 .ندارم کاریت بیا مژده، شو ساکت: من

 کنم؟ درست ساالد من خوایمی مامانی: مژده

 :گفت و خندید مامان

 .ممنون گلم نه -

 !منما؟ دخترت مامان! به به واقعا   نه! به به: من

 دیگه بسه االنم دخترمه، هم مژده ولی تویی، دخترم که معلومه برم، قربونت: مامان

 .بکنم رو کارم تا بیرون برین

 .هستم خدمتتون من مامان نه: مژده
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 .ما ریمنمی مامان، آره: من

 .ببینم بیرون برین پاشین: مامان

 . خندیدیممی و دویدیم هم مژده و من دنبالمون، افتاد داغ کفگیر با و

 :گفتم. شد بلند در زنگ صدای خوردیممی میوه داشتیم که بود شام از بعد

 .بگیرم ازش برم آورده، رو چمدونم محسنه، آقا -

 .وایساده دست به چمدون امیر دیدم و کردم باز درو. بیرون رفتم و شدم بلند و

 !سالم: من

 .آوردم رو چمدونت. سالم -

 بیاره؟ محسن آقا ندادین چرا. کشیدین زحمت ممنونم: من

 .آوردم خودم دیگه -

 .ممنون اهوم،: من

 .کنممی خواهش -

 زدیم،می حرف باهم داشتیم چشم با بارید،می کالفگی چشماش از. کردم نگاهش

 به صداش با. بگیرم ور  نگاهم نتونستم کردم هرکاری. نداشت معنایی انگار زبون

 :اومدم خودم

 .خدانگهدار -

 .خدانگهدار: من
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 اینجا اینا معین امشب بود قرار. اتاقم تو رفتم و گفتم خیربه شب یه داخل، اومدم و

 سدناس، کار مسلما   بود، آورده رو لباسام از یکم. من اتاق تو اومدمی هم مژده. باشن

 و کمدم تو چیدم تند تند لباسامورو آورده، برام رو پوشممی بیشتر که رو اونایی چون

 خط یه رو، شبا داشت عادت. برداشتم رو کتابم و کشیدم دراز تختم روی رفتم

 به رسیدم پتو، زیر رفتم و آوردم خوندممی داشتم که و کتابی بخونم، کتاب حداقل

. عاشقه بفهمه دختره که کنهمی معنا بچش برای و عشق داره مادر که اونجایی

 نفست دیدنش با یعنی عشق چیه؟ عشق دونیمی. نازم دختر ببین» : بود نوشته

 بشماری، لحظه دیدنش برای یعنی. باشه سخت ازش نگاهت گرفتن یعنی. بیاد بند

 نبودش در یعنی شی، غرق چشماش دریای توی و شی خیره بهش فقط بخوای یعنی

 « هستی؟ اینجوری تو. باشه کنارش در بودن فکرت فقط

 :کردم زمزمه خودم با داستان از بخش این خوندن با

 !هستم. اخموام آقای اون عاشق من! هستم -

 

 هرشب امیر ولی دوری، از گذرهمی روز چهار و اینجا به اومدنم از گذرهمی روزی چهار

 بابا و معین با میاد و دستش گیرهمی برگه سری یه شب یه. اینجا میاد ایبهونه یه به

 شه الزمم ممکنه و گذاشتم جا مثال   که رو ایوسیله یه میاد شب یه. زنهمی حرف

 ماه سه تا اوناست با من مسئولیت که گهمی و میاد دارهبرمی و آراد شب یه. میاره

 رو خودش خالصه برسونه، بهم کتی یا سدنا از پیغامی یه که میاد شب یه. دیگه

 امیر آقاست، خیلی امیر گهمی رهمی راه معینم و کرده جا بابا مامان دل تو حسابی

 .بله امیر و اله
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. شدممی خسته خودم گاهی که کردممی نگاهش یواشکی اینقدر اومدمی که وقتایی

 .نکردم فکر موردش در و بهش اینقدر زندگیم تو روکسی واقعا  

 .سریده حوصلم خرید، بریم شو بلند الی: مژی

 زدنه؟ حرف طرز چه این مژده: من

 بانو شعله و بانو هلما به است رفته سر امحوصله. ببخشید اخالق استاد اوه اوه: مژی

 .شوید آماده برخیزید برویم، خرید به که امگفته هم

 .کردی باخبرم اول از چی همه از و کردی خبر منو زود اینقدر که ممنونم. زهرمار: من

 در کنی؟ هوا فشفشه خواستیمی فهمیدی،می پیش ساعت سه مثال   خب: مژی

 .کنممی خواهش ضمن

 .خری خیلی: من

 .خودتی: مژی

 که هست خبرت» : نوشتم براش. گوشیم سراغ رفتم و نیاورد طاقت دلم دیگه بابا، ای

 «نیست؟ آرامم تو روی بی

 .بودم تاببی. نداشتم قرار و آروم واقعا  

 نه یا داریم یاد به» : اومد برام

 کاهمنمی یادت از من

 .« راهم در چشم من را تو

 خوبی؟: من
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 .نه -

 .نیستم خوب منم: من

 .ببینتت که منتظره فقط نفر یه چون باش، خوب تو -

 .کنه نگاهت فقط که منتظره نفرم یه که باش، خوب هم تو پس: من

 از. نبودیم خودمون انگار. باهم زدیممی حرف مهابابی چه. نشد بدل ردو پیامی دیگه

 برای شم حاضر شدم بلند و گرفت رو وجودم مضاعفی انرژی یه باهاش زدن حرف

 .خرید

*** 

 « امیر »

 

 «.کنه نگاهت فقط که منتظره نفر یه» .شدم آروم زدم حرف باهاش اینکه از بعد

 بلند کاناپه روی از محکم لبخند با بود، کرده ایجاد من در رو خاصی شور جمله این

 چهار این تو. بود عالی نقاشیم. دیوار روی عکس قاب به خورد چشم رفتم، راه و شدم

 کردم بزرگ داشتم، دوست خیلی که رو یکیشون. بود صورتش کردن نقاشی کارم روز

 چشمای اون با. کردممی نگاهش روز هر و کناپه جلوی دیوار به کردم قاب و

 .بودم شده دیوونش. بود لبش رو خوشگلم لبخند یه و من به بود زده زل خوشگلش

 رو پیرهناش از یکی. کمدش سمت رفتم و شدم وارد اتاقش، سمت رفت پام ناخداگاه

 دختره این خدا ای. بینیم سمت بردمش ناخواسته. تخت روی نشستم. آوردم بیرون

 .بده نجاتم. کرده دیوونم
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 قاب سریع هست، هرکی تو میاد االن انگار که شدم هول چنان. اومد در زنگ صدای

 سمت رفتم و دادم تکون سری لبخند با و کشیدم عمیقی نفس. برداشتم دیوار از رو

 معین و نازی و کامی و آراد و سعید و کتی شد، تا چهار چشمام کردم باز که درو در،

 . کردنمی نگاه من به ریلکس و بودن وایساده در دم

 :گفتن باهم همه

 .سالم -

 .هماهنگی این از گرفت خندشون خودشونم

 .کندمی تقدیم ملنگ، کودکان سرود گروه: کامی

 .خندیدن همه

 تو؟ بیایم گینمی: معین

 .اونور برو دیگه، گهمی راست: کتی

 آقا احمد توروخدا، کردیننمی تعارف باهمم؟ همتون! شما دارین رویی عجب: من

 .شه جمع جمعتون دیگه، بیاد گفتینمی هم کوچه سر بقالی

 :گفت و سرش تو زد محکم کامی

 .رو قربون مش هم رفت، یادم اونو هم گی،می راست آخ -

 و رفتن ریلکس خیلی بهشون، بود گرفته خندم شدن، وارد نوبتی و خندیدن همه

 حکم فقط واقع در و بود شده صمیمی هابچه با عروسی تو معین مبل، روی نشستن

. بودن نشسته مرتب و منظم بود، هم ما صمیمی رفیق نداشت، رو الین داداش

 :گفت کرد نگاشون و عقب اومد و شد بلند سعید
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 ...حاال نشسته، جایک ترتیب، و نظم با دسته، به دسته یاقوت، دانه صد واقعا   نه -

 دست و کردنمی همراهیش آرادم و کامی که خوندن و زدن دست کرد شروع و

 .خونه دیوونه کردن اینجارو نیومده. خندیدنمی بقیه و زدنمی

 ...حاال و نشسته جایک ترتیب، و نظم با دسته، به دسته یاقوت، دانه صد -

 .کردین دیوونم دیگه بسه آقایون: من

 .شد قطع صداشون و نشست سعید زدم،می غر هم خندیدممی هم

 باهم؟ همه اومدین چرا حاال بگین خب شدم، دیوونه بابا ای: من

 :گفت چونشو زیر گذاشت دستشو کامی

 کردی؟ عرض چی نشنیدم -

 لشکری؟ اونم اومدین؟ چرا که فرمودم: من

 .فرزندم جاست همین نکته آها: سعید

 ...تو: کامی

 ...یپایه: نازی

 ...مسافرت یه: آراد

 ...محشره: کتی

 ...روزه چهار: معین

 هستی؟ شمال به: سعید

 .خندیدن همشون و
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 :گفتم و کردم نگاشون خنگا مثل

 .گینمی چی ببینم بزنین حرف آدم مثل شما، روانین بابا

 .خندیدن همشون

 قبال ؟ بود جوریچه کردنیش حفظ هایدرس وضع این کتی،: سعید

 .زدمی منگ جورهمین همیشه: کتی

 دوم از اونم بوده، هفده معدلم ترینپایین حاال تا من کتی، نامرده خیلی خدایی

 :گفتم. بیخیال حاال. تازه دبیرستان

 ؟!کنم ناکارتون بزنم یا شده چی بگین آدم مثل یا -

 !آه داره ون یه دوستام از یکی من بابا: سعید

 :گفت و بود کرده غنچش که لبش قد زد و بهم چسبوند سر از رو انگشتاش

 دوازده یعنی داره، دوتایی صندلی تا شیش. داره جا و خوب اینقدر ون، محشره -

 اراک، بره من پیش بزارش مدت یه خوادمی دوستم راننده، یدونم تازه.گیرهمی جا نفرو

 فرداهم. شنبس سه امروز زدم حرف هابچه با کنم، استفاده ازش تونممی گفته

 موافقی؟ گردیمبرمی ظهر از بعد شنبه شمال، بریم زود صبح فردا رسمیه، تعطیلی

. برگردم اون با برگشتنم و باشم الین پیش رو روز چهار تونستممی تازه .نداشتم حرفی

 : گفتم. بودم خوشحال خیلیم پس

 کیان؟ نفر دوازده این فقط ندارم حرفی -

 و الین و شعله و هلما و نازی و کتی با آراد و حسام و معین و سعید و تو منو: کامی

 .خانوم مژده
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 .بگه دونه دونه نداشت حوصله برد، کار به خانوم یه همشون برای. گرفت خندم

 .حلقم تو ریزیتون برنامه: من

 جمع این یعنی کیا؟ شهمی گیرهنمی اتحافظه خوش مغز اگرهم برم، قربونت: سعید

 حسام و خانوم مژده و خانوم هلما و خانوم شعله و الین یبعالوه

 :گفتم و خندیدم

 یعنی... رو الین تو معین شین، جمع اینجا همتون شیش ساعت صبح فردا اوکیه، -

 شماره که ام تو کتی کن، خبرشون و بیاین باهم صبح فردا خانوم مژده با و خانوم الین

 گممی فقط. بگه حسام به هلماهم که بگو خانوم هلما و خانوم شعله به داری رو بقیه

 شیم؟ ساکن کجا

 نفر دوازده محشره، که داره شمال تو بزرگ ویالی یه رفقام از یکی. من با اونش: کامی

 خالیم فردا، واسه گیرممی رو کلیدش من با اون خالصه شه،می جا نفرم پونصد چیه؟

 .اتفاقا   هست

 :گفت و خندید معین

 .نگیره شما از رفیقارو این خدا -

 .نیست خودمون از هیچیش آره،: آراد

 .حداقل ریممی خودمون خوبه: کامی

. بیرون فرستادمشون کتک زور به باالخره و نشستن دیگه یکم خندیدن، همه و

 آخر و کنم جمع رو لباسام که رفتم و کردم وصل و قاب رفتم دادم تکون سری آخیش،

 «.نزدیکه دیدار لحظه» :  فرستادم الین برای فقط شب
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 «. خوشحالم خیلی آره»  -

 «. منم» : من

 .نشد زده حرفی دیگه و

*** 

 « الین »

 :گفت زد فریاد در دم همون از و خونه برگشت معین

 !مژده مژده، -

 :گفت مژده. بیرون پریدیم اتاق از مژده منو

 جانم؟ سالم، -

 .عزیزم نکردم صدا که رو اسمت« . دارم مژده» :گفتم من برم، قربونت سالم: معین

 .زد لبخند مژده

 چیه؟ مژدت بگو حاال. بکشین خجالت دیگه بسه خب، خیلی: من

 :گفت و نشست

 .بشینین بیاین -

 :گفت و روشروبه نشستیم

 که داره ون یه دوستاش از یکی پیشش، برم که گفت زد زنگ سعید ظهری از بعد -

 تعطیلی و استشنبه چهار که فردا گنمی االن ایناهم اراک، رفته و این دست داده

 صبح فردا که شده این بر قرار حاالهم برگردیم، شب شنبه و شمال بریم رسمیه
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 اونجا رو صبحونه که کنیم حرکت و شیم جمع اینا امیر خونه دم شیش ساعت

 .رو وسایلتون کنین جمع برین حاالهم. باشیم

 خوشحالی ابراز کلی و اومدیم خودمون به بودیم حرفاش کف تو هنوز که مژده و من

 با بعدش و باشم پیشش تونممی روز چهار برای. خوشحالم چقدر که آخ. کردیم

 :گفتم. خونه برگردم خودش

 هستن؟ کیا -

 و من و تو نازی و( کامی) کامیار و شعله و کتی و آراد و امیر و حسام و هلما: معین

 سعید و مژده

 .کنیم جمع رو وسایل که رفتیم خوشحال مژده با و کشیدم پوفی منم،

 «.نزدیکه دیدار لحظه» :اومد امیر از اس یه

 اون کرده عادت فقط اصال   بابا نه کنه؟می شماری لحظه من مثل اونم یعنی

 .شده تنگ کلکل واسه دلش. محلیاشبی

 «. خوشحالم خیلی آره،»: نوشتم براش

 «.منم»: اومد فوری

 . کمدم سمت رفتم و میز روی گذاشتم رو گوشیم لبخندی با

 باش؟ زود شد بیدار مامانم الین ها؟میشه دیر باش زود خودت جون الین... الین -

 ها؟... کن ولم آقا: من

 .شو بلند باش زود زهرمار، -

 .برداشت روم از رو پتو و
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 .قرآن تورو کن ولم مژی إ: من

 .شو بلند زهرمار -

 :گفتم و کشیدممی رو خودم و دادم مالش رو چشام بادستام

 چنده؟ ساعت مگه -

 .نیم و پنج -

 کردی؟ بیدارم سحر کله چرا خره خب: من

 الی؟ -

 .بیا شدم بلند... بابا باشه: من

 حالم تا گرفتم ایدقیقه ده دوش یه حموم، سمت رفتم و بلندشدم بیچارگی و زوربه

 :گهمی مژده دیدم که بیرون اومدم. اومد جا

 کردم رو کارات همه برات بیا باش، زود خدا تورو الین -

 کرده جمع وسایلمو و بود گذاشته رو خوشگالم لباس برام. برم قربونش گفت راست

 :گفتم و کردم ماچ لپشو رفتم بود،

 .کردی کمک شدنم حاضر روند سرعت به االن چقدر ببین. بشم قربونت من آی -

 :گفت و خندید

 ضعف بخور چیزی یه بیا شو حاضر باش زود روند، سرعت جناب حاال خب خیلی -

 .معین پیش برم منم. نکنی

 .بفرما چشم، باشه: من
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 و کردم جمع باال از و کردم خشک رو موهام اومدم بدوبدو. بیرون رفت لبخند با

 شال و مشکیم شلوار با پوشیدم رو رنگم کرمی مانتو. صورتم تو ریختم هم رو جلوش

 جمع وسایلمو و برداشتم کفشمم و کیف. پایینش داشت کرم هایحاشیه که مشکیم

 سالمشون بودن، بیدار همه و بابا و مامان. آشپزخونه تو رفتم بیرون، رفتم و کردم

 خداحافظی اینا مامان با. شدیم بلند زود و گرفتم لقمه چهارتا سه. نشستم و کردم

 به زدم رو سرم و نشستم عقب. کرد حرکت و شدیم معین ماشین سوار و کردیم

 جلوی اومد تصویرش هم، روی گذاشتم رو چشام. دوییدمی چشام تو خواب پنجره،

 و بودم خوابیده اتاقش تو که وقتی کرد، خراب رو بادمجونم کشک که وقتی چشمام،

 بازی پانتومیم باهم که وقتی. رقصیدیم باهم مهمونی تو که وقتی. کرد گیرمغافل اونجا

 .داشت تاکید هفته یه رو فقط و کرد خداحافظی ازم روزاون که وقتی. کردیم

 حس چه. کردم تجربه اون کنار هارولحظه ترینقشنگ شاید کردم، مرور رو همه

 اون از شه پر وجودت کل و باشی عاشقش و باشی داشته دوست رو یکی که قشنگیه

 خودخودبه زاریمی هم رو چشماتو تا که قشنگه. اسمش از پر ذهنت و عاشقی حس

 .شهمی تداعی چشات جلو تصویرش

 زنی؟می لبخند و کنیمی فکر چی به الی، ببینم -

 :گفتم و کردم باز رو چشمام

 !هیچی -

 دونمنمی شدم، خیره بیرون به و خندیدم که زد بهم آینه تو از چشمکی مژده که

 :گفت معین که شدم بیرون مناظر اون محو من و گذشت چقدر

 .رسیدیم شین پیاده -
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 منتظر در دم امیر و سعید و کتی و وحسام هلما. شدم پیاده. کردم نگاه رو جلوم

 .امیر به رسیدم حسام، و هلما پیش بعدش کردم، سالم و اینا کتی سمت رفتم بودن،

 .سالم -

 خوبی؟ سالم،: امیر

 خوبی؟... تو ممنونم،: من

 .عالیم االن آره: امیر

 :کردم زمزمه کردم نگاهش ناخداگاه حرفش این با

 .عالیم منم -

 

 «چهاردهم فصل »

 

 .ذاشتنمی رو وسایل داشتن آقایون. کتی و هلما پیش رفتم و دادم تکون سری

 کجاست؟ شعله نداری خبر الین: هلی

 .میاد االن: من

 .هنوز نیومده آرادم: کتی

 .خندیدیم و کردیم هم نگاه

 پس؟ کو یلدا کتی: من
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 داشته آسایش رو روز چهار که مادربزرگش پیش گذاشتمش. نگو الین! آیی: کتی

 .باشم

 پرسی احوال باهمه کامی. اومدن هم نازی و کامی که نگذشت دقیقه سه کتی، بیچاره

 .شد ملحق ما به نازیم امیر، پیش رفت و کرد

 پس؟ کو شعله هابچه: نازی

 پس؟ کو آراد بپرس: مژده

 که نگذشت ایدقیقه چند. خندیدن و

 مسخره و کشیدن سوت کردن شروع کتی و نازی اومدن، آراد ماشین با شلی دیدیم

 .ما سمت اومدن و شدن پیاده بازی،

 خانوما؟ چطورین: آراد

 .کوتاهی پرسی احوال و کردن سالمی همه

 چطوره؟ ما کوچیکه آبجی: آراد

 . (کردم اشاره شلی به چشم با و)  که؟ نگذشته بد گممی خوبم،: من

 :گفت و خندید

 .خالی جات -

 .زهرمار: من

 آرادم بودم متنفر حرکت این از چقدر که آخ رفت، و کشید رو لپم و خندید

 : زدم داد و لپم به کشیدم دست با. دونستمی
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 کارو؟ این نکن نگفتم دفعه سیصد من مگه آراد -

 بردن هجوم همه شد تموم که کارشون. کوفت و زهرمار ای. خندیدن من به همه

 .ون سمت

 کنیم؟ چیکار ماشینارو این امیر: حسام

 باال، رفتیم و داد تکون سری. پارکینگ تو بزنه بیاد گممی محسن به بزارین: امیر

 سه چپ سمت دستیش بغل و راننده یکی بعالوه داشت دوتایی صندلی تا شیش

 سمت از رو آخری اون دیدم کردم نگاه دوتایی، تا سه راستم و دوتایی صندلی ردیف

. مشکوکن دوتا این گممی شلی، و آراد رو بعدی دوتای و. نشستن سعید و کتی راست

. پنجره کنار صندلی روی نشستم رفتم من که بود خالی جلوشون صندلی دو ولی

 اونا بعد و بودن کامی و نازی چپ سمت از آخرم دوتای دیدم کردم نگاه برگشتم

 جلو راننده صندلی که بود جوری یعنی حسام، و هلما جلوییشون بعد و مژده و معین

 لبخند بود، خالی من کنار فقط داخل، اومد امیرم سرم، پشت شلی و آراد و بود من

. نشست کنارم که بودم خوشحال چقدر دونهمی خدا. نشست اومد و زد مرموزی

 :زد داد کامی که.بودیم نشسته جوریهمین خودمون برای

 دیگه؟ رینمی چرا خب -

 :گفت سعید خنده، زیر زدیم و کردیم نگاش برگشتیم همه

 کنه پرواز نداری انتظار که راننده بدون. بیارم گیر رو اتوماتیکش نبود یادم ببخشید -

 برات؟

 :گفت و خندید خودشم کامی که خندیدن همه
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 خب شمال، برسیم ما و شه ایمعجزه خدا امید به که نشستیم همه راحتم چه -

 .راننده صندلی روی بندازه ببره کنه بلند صندلی رو از رو لشش تن یکیتون

 خندیدن همه و

 .حلقم تو محبتت نهایت کامی: معین

 .فرمون پشت بشین برو زدی زر که حاال اصال   زهرمار،: کامی

 ری؟نمی چرا زدی غر اول که خودت چرا؟ من بابا ای: معین

 بگیری تا شکمت تو تا دو بزنم بیام پسر؟ چی یعنی هللا، اال اله ال هللا، اال اله ال: کامی

 چیه؟ قضیه

 .رانندگی بفرستی منو جنابعالی نذاره و بیفته کار که مخم تو بزن تا دو بیا نه: معین

 .ستخاموشی یکیا جواب...  جواب: کامی

 ابلهان؟: معین

 .گفتی شد خوب بود، رفته یادم دهنت، قربون آها: کامی

 نداشتی؟ تعارفم گفتی،می وگرنه دونستی،نمی یعنی آها: معین

 .اضافه ساالد و دوغ تا دو با اونم گفتم،می که چی پس: کامی

 :زد داد امیر که خندیدیممی دوتا این کلکل به همه

 باالخره؟ نه یا کنین حرکت خواینمی آقا -

 :گفت سعید که سمتش به برگشتن همه

 .اصال   رممی خودم.همتون چپکی توسر خاک یعنی -
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 ایپارچه چیز یه و شد بلند سعید که زدنمی سوت دخترا و زدن دست براش همه

 :گفت واری لوتی لحن با و گردنش دور انداخت

 کنین کیف و سعید داش رانندگی فقط حاال... همتونم به متعلق من... همه چاکر -

 .بترکونیم قراره که

 .دست دوباره و

 .همه مخلص: سعید

 به خورد محکم که بگیره عقب دنده اومد. کرد روشن رو ماشین و نشست رفت و

 :گفت خندید امیر. خورد تکونی یه ماشین و امیر ماشین پشت

 حاالهم. منو ماشین ولی ترکوندی، زدی. گرم دمت واقعا کردیم کیف رو رانندگیت -

 .نشد چیزیش اون کن حرکت زودتر نداره عیب

 :گفت سعید و خندیدن همه

 .کردممی گرم داشتم بود اولش این نخندیدینا، خندیدین -

 .دیگه کن حرکت حاال کردی، گرم باشه: حسام

 .چشم به ای: سعید

. شد بلند ها بچه صدای سریع کردیم، حرکت گذشت که ساعت نیم افتاد، راه و

 .خندیدنمی و آوردنمی در بازی مسخره پشت از دخترا

 نگاه. بدم نشونت رو وحش باغ از کرده فرار میمون این عکس بیا بدو الین: کتی

 .نیست براش ایدیگه اسم که کرده آرایش جوری توروخدا

 .گنمی چی ببینم برم که شدن فعال فضولیم هایشاخک
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 خب؟ دیگه بیا الی: مژده

 :گفت امیر یهو که برم خواستم

 .نداره حوصله نمیاد، بگم بهتون گهمی الین -

 :گفت آروم که کردم نگاش تعجب با

 اونا؟ پیش بری تنها، اینجا من -

 و دخترا خنده صدای. سرجام نشستم و زدم لبخندی. بود گرفته خندم کارش این به

 :زد داد هلما. اومدمی سر پشت از حسام و کامی بازی مسخره

 امیر؟ آقا آیا نداره زبون خودش الین -

 .نداره شمارو با بحث حوصله ولی داره: امیر

 .باهم شیممی تنها که ما خانوم الین...  روشن چشمم: کتی

 :گفتم و خندیدم

 .مونمنمی اتاق یه توی تو با من خطرناکی، تو نه -

 کفتر تخم برات برگردیم گفتممی شعله به داشتم کردی؟ باز زبون عجب چه: کتی

 .بگیرم

. کنم ترک اونجارو خواستمنمی ولی پیششون برم خواستمی دلم خیلی. خندیدیم

 :گفت امیر

 .گنمی چی ببینی میریمی داری االن دونممی برو، پاشو الین -

 :گفتم و خندیدم
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 اونا؟ پیش برم بزارم تنها تورو -

 :گفت و خندید

 .بلندشو دیوونه، نده تحویل بهم رو خودم جمله -

 به شدن ملحق معینم و کامی و حسام و آراد. عقب رفتم و گفتم باشه،ای لبخند با

 رو چپ و بودن گرفته دخترا کال   رو راست سمت. برم من بودن منتظر فقط انگار امیر،

 .پسرا

 .دیگه دیدیممی همو اونجا ذاشتیمی: شعله

 وقت؟ یه نکنه دق تنهاییت از: مژده

 ها؟زنهمی حرف جاتم به که دادی خوردش به چی ببینم: کتی

 .شناسهنمی مارو دیگه اون بابا؟ کیه رفیق: هلما

 . نداریم دیگه بحثیم تموم، کارمون ما الی برو: نازی

 :گفتم و خندیدم

 .زنینمی زر چقدر. بزنم حرف منم بدین مهلت. زهرمار -

 :گفتم و مژده پیش نشستم رفتم

 .گفتینمی چی ببینم بنالین -

 .دیگه نیست کسی اومدی تو االن کردیم،می مسخره امیرو و تو داشتیم هیچی: کتی

 خانوم، شلی ببینم راستی راستی. تربیتبی کن مسخره رو خودت برو کوفت: من

 اومدین؟ آراد با چجوری صبح شما که نگفتین
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 .شلی گذاشتن سر سربه کردن شروع و برگشت انرژیشون همه من حرف این با

 .بود اتفاقی کامال  ... کامال  ... بابا هیچی... چیزه: شلی

 .بود اتفاقی گرفتیم همه قشنگ کردنت، من من از آره، آره: هلما

 :گفت کردو اخم شلی

 .دیگه بود اتفاقی گممی هادیوونه. زهرمار -

 .بوده قشنگی اتفاق واقعا نه بوده، قشنگی اتفاق: مژده

 تا خندشون صدای اینا کامی برداشتیم، سرش از دست باالخره و خندیدیم همه

 :زد داد سعید. شد سکوت بعد دقیقه پنج. رفتمی کنم فکر بیرونم

 نیست زحمتی اگه کنم،می ایفا رو راننده نقش دارم فقط خودتونما، از منم دوستان -

 .گیرممی پول ازتون بدین ادامه اینجوری بخدا، پوسید دلم بدین منم به اهمیتی یه

 :گفت سعید. خندیدیم

 بخونم دهنم یه براتون بزارین میرم،می مسئولیت بار این از دارم من که حاال اصال   -

 .بدین بهم بیشتر که

 :بلند صدای با خوندن کرد شروع و

 ..تنگه برات دلم بیا بیا -

 :گفتیممی و زدیممی دست پشت از ماها

 تنگه تنگه،

 .خوشرنگه چه چشات آسمون: سعید
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 رنگه... رنگه: ما

 خندونه، غنچه لبات تو: سعید

 دونه... دونه: ما

 دردونه، عزیز منی جون: سعید

 دردونه...  دردونه: ما

 خونه، بریم باهم بیا بیا: سعید

 خونه...  خونه: ما

 و زدیممی دست و کردیممی تکرار هادیوونه مثل ما و خوندمی اون همینجوری و

 .رفتیممی طرفاون و طرفاین

 .شد بلند سوتا و دست همه شد که تموم. خوند آخرش تا

 .تومن ده نفری میدشه. شما قربون چاکریم: سعید

 .خندیدن همه

 .کشممی حلقومتون از دارم؟ شوخی کردین فکر: سعید

 دیدیم که گذشت، ساعت نیم دادن،می ادامه خودشون برای همینجوری هابچه

 :گفت که کردیم نگاهش متعجب همه. داشت نگه سعید

 .خداست حبیب مسافرم. مسافره خدا بنده ببینین -

 پیرهن و دستش توی تسبیح یه با ساله هفتاد تقریبا   پیرمرد یه. کردیم نگاه رو بیرون

 :گفت سعید. بود وایساده شده بسته زیرچونه تا
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 برادر کنین درست حجابتونم خواهران. بشینین شیک و تمیز همه داداشام آقایون -

 بود بیرون یکم که رو موهام بیارش، بره که پایین پرید سعید و خندیدیم. حساسه

 .اومدن دودقیقه بعد. نشستیم جور و جمع دخترا با و داخل فرستادم

 .علیکم سالم...  الل یا: پیرمرد

 ...ولی کردن کوتاهی سالم همه

 هستین، ما ماشین تو شما که سعادتیه چه... آقا حاج شما گل روی بر سالم: کامی

 .کن ختم محمدی صلوات یه آقا حاج سالمتی و حضور خاطر به برادران و خواهران

 .فرستادیم بلند صلوات یه ترکیدیم،می خنده از داشتیم که ما همه

 .باشین سالمت... باشین سالمت: پیرمرد

 برین؟می تشریف کجا حاال. گذاشتین ما چشم روی قدم آقا حاج: سعید

 .شممی پیاده جلوتر کیلومتر ده یه من... دادیم زحمت پسرم کنممی خواهش: پیرمرد

 .چشم به ای: سعید

 .افتاد راه و

 ...آقا حاج: کامی

 حاجی که کنه عمل اسالم موازین که هرکی پسرم، نیستم آقا حاج من: پیرمرد

 .نیست

 و خواهران با االن ما که بگم خواستم فرمایین،می درست بله... اسالم موازین: کامی

 .نوابی یخانواده سرییک به کمک برای رامسر رفتیممی داشتیم برادرانم

 ...هللا تبارک... هللا تبارک: پیرمرد
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 منفجر داشتیم نخندیم، که بودیم کرده جمع رو خودمون اینقدر دیگه ما همه

 .شدیممی

 :کامی به رو پیرمرد

 است؟ شده خشک و سیخ اینقدر چرا شما موهای این پسرم -

 :داد جواب کامی. خندیدن کردیم شروع آروم و نیاوردیم طاقت ما دیگه که بود اینجا

 .پدر وایسادن اون احترام به بقیشم وایساد، یکیشون اینا -

 ...الیه اتوب و ربی استغفرهللا: پیرمرد

 :گفت پیرمرد جلوتر یکم

 .کشیدی زحمت خیلی برادر، شممی پیاده -

 .بفرمایین بود، وظیفه کنممی خواهش: سعید

 .شد پیاده و کردن خداحافظی

 .گرفت تحویل هشتادی دهه پسر. داد تحویل آقا حاج که زنش برای بمیرم من: کامی

 .کامی این بود خلی عجب خندیدیم،

. بود ربع و هفت ساعت هنوز سراغم، اومد لعنتی خواب اون دوباره گذشت که یکم

 پشتی به دادم تکیه رو سرم خدا، میاد خوابم خیلی.اولشون سرجای برگشتن همه

 .بودم سینه به دست و هم روی گذاشتم رو چشام و صندلیم

 میاد؟ خوابت: امیر

 .دادم تکون کنم باز رو چشام اینکه بدون رو سرم
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 :گفت

 .صندلی به نزن سرتو -

 خوابم اونقدر. صندلی کنار بالشت به زد رو سرم و گرفت رو شونم دستش با و

 .نفهمیدم راه از هیچی که اومدمی

 .رسیدیم شو بیدار...  الین -

. کردم نگاه اطراف به و زدم بهم رو چشام کردم، بلند رو سرم و کردم باز رو چشام

 :گفتم و کردم اخمی. خندیدمی کردم نگاش

 خندی؟می چی به -

 .پایین بیا... راه طول تو کاملت هوشیاری به: امیر

 :گفت و زد رو قفل سعید که شیم بلند که بودیم آماده هابچه با

 کجا؟ -

 .کردن نگاهش تعجب با همه

 سعید؟ شدی خل دیگه، ویال: امیر

 بود کی اون کرد؟ رانندگی رو راه تموم کهاون بود کی ببینم نشد،. دیگه نشد د: سعید

 و پیرمرد رفت که بود کی اون باشه؟ حافظتون تو همیشه که خوند دهن یه براتون

 ...بود کی اون خرید؟ براتون ثواب و کرد سوار

 چی؟ که بودی، تو حاال خب: حسام

 .شهمی تومن ده نفری حسابه، تصفیه وقت االن خب: سعید
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 :گفت سعید دراومد، اعتراضشون همه

 .بدین تومن پنج نفری درنیارین، بازی گدا حاال خب -

 تعجب با همه. دهنش تو گذاشت رو کلید سعید که طرفش برن شدن بلند همه

 .کردن نگاش

 !شیمی خفه دیوونه، نکن: معین

 :گفت بریده بریده سعید

 .خب...بشینین -

 خوردن حرص همه. صندلیا سر نوبتی اومد و گرفت دستش رو کلید نشستن که همه

 رو پول خندید، خودشم خندیدیم،می کارشاین به طرفیم از دادن، رو پول بهش و

 :جیبش تو گذاشت و بوسید

 رسیدیم، که پایین بریزین بروبچ حاال. بده برکت خدا -

 .خندیدمی اونم انداختن،می بهش ایتیکه یه و شدن پیاده نوبتی همه

 شده باغش وارد بود، سرسبز خوشگل فضای یه رومونروبه پایین، پریدیم هابچه با

 .جلوتر رفتیم دخترا با. بیارن وسایالرو که رفتن پسرا خوشگل، و بزرگ باغ یه بودن،

 !قشنگه چقدر: مژده

 !هست بزرگم آره: نازی

 !ببینین رو جلوتر هابچه: هلما
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 مشخص داشت سفید نمای یه. ویال رویروبه دقیقا  . بود باغ وسط بزرگ استخر یه

. دستش دادن رو هرکس وسایل و اومدن پسرا. اینجا بود محشر بزرگه، داخلشم بود

 .ویال در سمت رفتیم باهم

 :گفت در توی نداختمی رو کلید که حالی در کامی

 .زدن جوجه واسه دهمی جون اینجا -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی و شلوارش جیب تو بود گذاشته رو دستش یه امیر

 .فضاش عالیه آره -

 .کن کیف رو ویال دیگه، منم: کامی

 .دیگه دوستته نیستی، تو: معین

 خیالمون نداره کردن تمیز دیگه آخیش تمیز، و بود خوشگل داخل، رفتیم و خندیدیم

 آشپزخونه شدیمی وارد که در از جلوتر، رفتیم و در دم گذاشتیم رو چمدونا راحته،

 بزرگ فضای یه رومونروبه داشت، قرار در کنار واقع در. راست سمت بود اولش همین

 بود بلند راهروی یه ترطرفاون بود، شده پر رنگ کرم و ایقهوه راحتی مبالی با که بود

 ختم هاپله به که

 :گفت و گرفت رو دستم مژده. شدمی

 .ببینیم هم باال بریم بیا -

 دوتا باال اتاقای. تا سه پایین طبقه داشت اتاق چهارتا باال. افتادن راه ما دنبال بقیه

 و جنگ کلی اینکه بعد داشت، مدرن و باحال فضای یه خالصه بودن، هم کنار دوتا

 توی مژده، و کتی و من شد قرار آخرش اتاق، کدوم تو بره کی اینکه سر داشتیم جدال



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

232 

 

 یه تو معین و کامی و امیر و اتاق، یه شلیم و هلی و نازی و باشیم باال اتاقای از یکی

 اتاق، تو گذاشتیم رو چمدونا کتی و مژده با. اتاق یه آرادم و حسام و سعید و اتاق

 نیم و هشت ساعت کردم، عوض سفید شلوار و شال و بنفش تونیک یه با رو لباسام

 داد کتی تلویزیون، جلوی بودن نشسته پسرا پایین، رفتیم و بیرون زدیم دخترا با بود،

 :زد

 .گرسنمونه بکنید، فکری یه! بودا خوش شما به دلمون ما بابا -

 راحت نفس یه مژده کردیم باز که رو یخچال. آشپزخونه سمت رفتیم و شدیم بلند

 چیدیم رو میز کتی با. بود توش آدمیزاد جون تا مرغ شیر از بود، پر پر یخچال. کشید

 که حاال. کردیم کیف و خوردیم صبحونه سیر دل یه. سفره سر نشستیم همه و

 .کردن کمک میز کردن جمع تو حوصله و حال با همه بود، شده کامل انرژیامون

 آوردین؟ توپ امیر: کامی

 مگه؟ چطور آره: امیر

 .والیبال واسه دهمی جون فضا این والیبال، بریم: کامی

 .هللا بسم. موافقم که من گفتی، آی: معین

 .شدن بلند اینا از تبعیت به هم بقیه. شد بلند و

 اینجای و بهت کرده اعتماد رفیقت اون چجوری خدایی بدونم خواممی کامی: حسام

 تو؟ دست داده رو دبش

 :گفت و زد بهش شوخی به گردنی پس یه کامی

 .باشه خداشم از...  نزن زر ببینم بیفت راه -
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 .باغ توی رفتن پسرا و خندیدن

 کنیم؟ چیکار ما االن: کتی

 کنی؟ کاری یه باید حتما   دقیقه، دو بابا بگیره آرومت! فعالیا بیش خیلی کتی: مژده

 این؟ بگیره آروم تونهمی مگه: هلما

 .دارم فکری یه پاشین...  پاشین دیگه، کنیم کیف که اومدیم خب بابا ای: کتی

 فکری؟ چه: من

 !شما شین بلند: کتی

 .بیرون رفتیم و افتادیم راه دنبالش و شدیم بلند

 کنیم؟ چیکار بفرما خب: نازی

 :گفت و زد لبخندی کتی

 .کنین صبر -

 .باش زود کتی؟ کشمتامی: شلی

 .تلویزیون سمت رفت بعد و گوشیش سمت رفت و باال داد رو ابروش تای یه کتی

 و شد پخش خونه تو آهنگ بلند صدای یه دفعهیه که رو اونجا کرد دستکاری یکم

 .گرفتن رو گوشاشون و کشیدن خفیفی جیغ همه

 .ببینم برقصین بیان! بابا زهرمار: کتی

 که بود بلند صدا اینقدر. درآوردن بازی مسخره و رقصیدن به کرد شروع خودش و

 .زدیمی داد باید زدن حرف برای
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 رقصیدیم؟می آدم مثل مگه. آوردیمدرمی بازی مسخره و وسط رفتیم همه

 به پا همه و کردیم عادت صداش به کردیم،می پرت هم برای کوسن تا چند گاهیمگه

 :زد داد شلی. رقصیدنمی هم پای

 ؟...چن... الین -

 :زدم داد و نشنیدم

 .بگو بلندتر شنوم،نمی -

 :زد داد شلی

 چنده؟ ساعت گممی -

 .نیم و نه: من

 . دادیم ادامه رقصیدن به و

 پاک رو عرقمون و مبال روی بودیم افتاده. رقصیدیم ضرب یه رو دوساعتی کنم فکر

 این با کتی بمیری ای زدم،می نفس نفس بودیم، کرده قطع رو آهنگ کردیم،می

 .پیشنهادات

 بود شده ساعت. اومدیم خودمون به تا زدیم باد رو خودمون ساعتی نیم حدود

 چیکارکنیم؟ ناهارو دوازده،

 کنیم؟ چیکار ناهار واسه هابچه: من

 کنن؟می بازی والیبال دارن راحت خیال با که بپرس آقایون از: هلما

 .بپرس برو شو بلند گهمی راست: مژده
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 .من حاال کردم غلطی یه بابا؟ چه من به: من

 :گفت و شد بلند نازی

 .پرسممی رممی االن خودم. کردی غلط که کردی غلط خیلی -

 .رفت و شد بلند و

 «.کردی غلط که کردی غلط »بود؟ چی جملش مفهوم نظرتون به هابچه: شلی

 .بگو منم به فهمیدی: کتی

 :گفت و اومد نازی. خندیدیم

 .بزنیم جوجه ناهار گنمی شده، تموم بازیشون -

 .دیگه شن کار به دست بگو خب: مژده

 کباب مسئولیت کامی. کردنمی کباب داشتن و کردن سیخ هاروجوجه بعد ربع یک

 باد رو کبابا که حین همون در کامی باغ، تو بودیم نشسته داشت، عهده به رو کردن

 .زدمی حرف ماشینم تو اتفاقات درمورد زدمی

 

 « پونزدهم فصل »

 

 .پیرمرده بود محترمی مرد. نزدی حرف درست نبود، درست کارت کامی ولی: امیر

 .ببینم بخون دهن یه برامون پاشو من؟ برای اخالق معلم شدی بابا، بزن زر کم: کامی

 .آوردی که گیتارتم دیگه، گهمی راست: آراد
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 هیچ وقتش ولی بگیرم یاد داشتم دوست همیشه زنه؟می گیتار امیر اینا؟ گنمی چی

 و آورد رو گیتارش ماشین پشت از رفت و داد تکون سری امیر. اومدنمی گیرم وقت

 رو گیتارش. پاشو باالیی پله رو گذاشت و باال آورد رو زانوش یه و پله روی نشست

 :گفت و کرد تنظیم

 .کمه انرژی آقا، خونمنمی -

 العادهفوق هم که الحق کرد، شروع امیر. کشیدن جیغ و زدن دست کردن شروع همه

 .بود عالی صداش هم زد،می گیتار

 رومیروبه لحظه لحظه -

 .آرزومی زندگیمی، راهم، به رو

 .گممی چی دونمنمی دیگه و بینممی تورو

 دیگم روزای از ترآروم چقد وای ای

 نگات دلم با کرده کاری چه برات نگم

 دیوونگیات قشنگه چقدر برات نگم

 صدات از برات نگم

 چشات به عالقم از

 بخون چشام از خودت

 برات نگم خالصه
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 براش همه شد تموم که آهنگ. بود العادهفوق. بودیم شده زدنش و صداش محو

 که فهموندم بهش م*با*ل روی لبخند و نگاهم با من ولی زدن سوت و زدن دست

 .بوده محشر چقدر

 .بود دو ساعت

 بخوابیم که رفتیم همه بودیم شده سنگین بس از خوردیم باغ توی میز روی که ناهارو

 .دربیاریم صبح عذای از دلی و تختا روی

 خوابیده هنوز مژده دیدم کردم نگاه. دادم خودم به قوسی و کش و کردم باز رو چشام

 رفتم پایین هاروپله. بیرون رفتم و کردم سرم رو شالم نبود، کتی ولی

 .پنج ساعت شده دیدم خورد ساعت به که چشمم نبود، هال تو کسی

 چایی داره کتی دیدم آشپزخونه سمت رفتم! خوابیدن خرس مثل همه که عجیبه

 :گفتم خودش، برای ریزهمی

 .سالم -

 :گفت و زد لبخندی و برگشت کتی

 .خوابیدن ناهار بعد از گرفتن چی مثل بقیشون بیدارشدی؟ -

 آوردن؟ کجا از رو خواب همه این دونمنمی: من

 بریزم؟ چایی برات: کتی

 .شممی ممنون: من

 و میز پشت بودیم نشسته هردو. نشست اومد چایی دوتا با دقیقه یک بعد

 .بود رومونروبه هامونچایی
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 تو؟ شدی بیدار کی: من

 .شهمی ساعتی نیم: کتی

 نزدی؟ حرف جون مینا با: من

 میاد دیگه هفته. زنیممی حرف بار یه دوروز چرا: کتی

 :گفتم و باال دادم رو ابروم لبم، سمت برممی روچایی که همونجور

 .شده تنگ براش دلم! خوب چه -

 .خدا شکر خوبه خالمم حال گهمی مامانم، تنگ دل منم آره: کتی

 .خداروشکر: من

 :گفت و زد لبخند مرموز کتی

 ها؟ انگار؟ خبراییه یه گممی الی ببینم -

 خبرایی؟ چه: من

 !نبود مفهوم کم آهنگشم و کردمی نگاه تو به خوندمی که مدت تمام امیر: کتی

 .کرد پایین باال رو ابروش دوبار لبخند با و

 !دیگه خورد چشمش بودم روشروبه. نداره ربطی. کنه نگاه خب: من

 .داند خدا: کتی

 شما؟ بیدارین سالم، -

 .هاصندلی از یکی رو نشست و داخل اومد. بود آراد در، سمت برگشتیم

 .شهمی ساعتی نیم آره: کتی
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 دی؟می بهم چایی یه الین: آراد

 .دمنمی نه: من

 : گفت و خندید

 .پاشو بمیره آرادت داداش. داداشیت جون

 .زدنت حرف این با نشی الل ای: من

 :گفت و خندید ریختم، چایی یه براش رفتم و شدم بلند حرص با و

 خوری؟می حرص چرا ریختی چایی یه حاال، خب -

 .آخه ریخت چایی زور به: کتی

 .سرجام نشستم منم خندیدن هردو و

 ها؟ ریختی؟می چایی براش اشتیاق با بود دیگه یکی اگه گممی: آراد

 .ریزمنمی چایی کسی برای زوربه من نخیر کی؟ مثال: من

 ...امیر مثال  : آراد

 .نیست خوش حالتون شمام، کنین ولم بابا: من

 :گفتم لبخند با. خندیدن هردو

 ریختی؟می چایی اشتیاق با بود اون برای اگه خودتم شما کنم فکر گممی آراد آقا -

 نه؟

 کی؟ مثال  : آراد

 .شعله مثال   -
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 .خندیدیم کتی و من و

 !هستینا توهمی: آراد

 بلند همه بعد ربع یه حدود. خندیدیم ما و بیرون رفت و کشید سر روچاییش و

 بود قرار بودیم، بیرون همش که بود خوشگل و سرسبز اینقدر باغ، توی رفتیم. شدن

 کنار کرد، صدام مژده که زدیممی حرف داشتیم راحت، و باشه فود فست شامم

 .پیشش رفتم دوزانو روی بود نشسته استخر

 جانم؟ -

 !آب تو کن نگاه و این بیا الی: مژده

 تو ریخت آب مشت یه یهویی مژده که کردم نگاه رو آب داخل و نزدیکش رفتم

 .سمتش پاشیدم و کردم پرآب رو دستام اومدم که خودم به. صورتم

 

 جلو از داشتم اومدن، هم هابچه که کردیممی خیس رو هم و دویدیممی استخر دور

 هلما که دیدم برگشتم. شدم خیس کمر پشت از که فرستادممی آب کتی برای

 اشاره کتی. هم روی ریختیممی آب و خندیدیممی شعله، سمت کرد فرار و خندید

. گفتیم ایباشه و خندیدیم زد که حرفی به همه شیم، جمع همه و بسه که داد

 کردیم نگران هامونوچهره همه ایستادیم، استخر دور سرپا و کردیم مرتب رو خودمون

 :زدیم داد و

 !کمک! کمک! وای -

 :گفتن و کردن نگامون نگرانی حالت با پسرا
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 شده؟ چی -

 .کنین نگاه رو آب تو بیاین... بیاین: کتی

 هرکس و رفتیم سمتشون به کتی یاشاره با. آب سمت شدن خم و اومدن همشون

 کردن،می نگاهمون تعجب با اونا خنده، زیر زدیم هممون آب، تو کرد پرت رو یکیشون

 رو دستش و بود گرفته قیافش جزکامی، به خندیدن اونام و اومدن خودشون به

 :گفت شونش، روی بود گذاشته

 خون ببین بیا نازی. استخر لبه شد کشیده شونم بابا؟ کنینمی اینجوری چرا! آیی -

 شونم؟ اومده

 :گفت و شد خم و سمتش رفت نگرانی با نازی

 ببینم -

 با نازی و خندیدیم. آب تو کشیدش بالبخند و گرفت و نازی دست حرکت، یه با کامی

 :گفت اخم

 آره؟ گذاشتی سرکارم کامی -

 آب بهمون استخر توی از کردن شروع پسرا. بیرون اومد زودی نازیم و خندیدن همه

 آب پر مشتای با و خندیدن بیرون، اومدن کشیده آب موش مثل همشون. پاشیدن

 جاهمون. زدیممی نفس نفس که دویدیم باغ دور هممون اینقدر. کردن دنبالمون

 .شیم آبکش تا کردیم صبر کامی قولبه و نشستیم

 هرکی بعد و همگی زدیم حرف دوازده ساعت تا و خوردیم حسابی فود فست یه شام

 . خودش اتاق تو رفت
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 کف کتی منو بودیم، کشیده خودمون روی رو پتو و بودیم کشیده دراز تخت توی

 دستشو و بود کشیده دراز باال روبه هم مژده و سرمون زیر بودیم گذاشته رو دستمون

 .بود گذاشته پیشونیش روی

 کوهنوردی؟ بریم صبحو فردا موافقین هابچه گممی: کتی

 .بیام محاله که یکی من نزن، رو حرفش اصال  : من

 چند؟ ساعت صبح آمادم که من! کتی تو به ایول! جون آخ: مژده

 .باشین بیدار هفت: کتی

 .نکنین حساب من رو گفتم که من: من

 .نمیای حساب به اصال   که تو: کتی

 .بابا بمیر خفه: من

 .خندیدن مژده و خودش

 نشده؟ تنگ کوچولوت اون برای دلت کتی: مژده

 دوساعت همین مامانشه عشق ولی بالست اینقدر این،که با نشده، جوریچه: کتی

 .زدم حرف باهاش پیش

 .باشم داشته اون مثل دختر یه داشتم دوست اینقدر که من حالتبه خوش: مژده

 بزنی رو مرتب و تمیز زندگی خونه قید باید یا کنن، عقلتبی سر تو خاک خب: کتی

 .رو یلدا مثل بال شیطون دختر قید یا

 از ترکیدن هردو که گفتم رو عروسیش شب اون حرفای براشون منم. خندیدیم همه

 .خنده
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 !میانا بهم خیلی محسن و سدنا خدایی ولی: کتی

 .اون و این مثل آره: مژده

 دیگه؟ کیه اون اینو: من

 ...ام و تو مثل منظورش: کتی

 :گفتم و بزنه حرفشو نذاشتم

 !اه بابا گمشین -

 گرفتن و خندیدن اونام گذاشتم، بالشت روی روو سرم اونا به پشت برگشتم و

 ب**ل زیر رو جملش لبخند با افتادم، امروزش زدن گیتار یاد زدم، لبخندی خوابیدن،

 زندگیمی، راهم، روبه رومی،روبه لحظه لحظه. گذاشتم هم رو چشام و کردم تکرار

 .آرزومی

 صورتم، به زدم آبی و شدم بلند بود، خالی اتاق. بیدارشدم اطرافم صداهای سرو از

 همه پایین، رفتم پوشیدم نارنجیم شال با داشت نارنجی خط که آبیمو شلوار و بلوز

 .بود هشت ساعت. صبحونه میز سر بودن نشسته

 .همه به سالم: من

 .نشستت روی و سر به سالم: آراد

 .شستم االن همین خدابه آراد؟ إ: من

 .خندیدن همه

 .شدی اول همراه شکل نارنجی، آبی این با الین: کامی

 .سته زهرمار،: من
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 ولی کردن بخیری صبح سالم همه. نشستم گفت،می بهم رو جمله این همیشه آراد

 «. بخیر قشنگت صبح سالم،» : بود برو دل تو و ویژه خیلی امیر مال

 به کنم شروع اشتیاق با شد باعث همینم نشست، دلم به بدجور سادگی حین در

 .صبحونه خوردن

 کوهنوردی؟ بری صبح هفت نبود قرار مگه خانوم کتی: من

 ...شدیم بلند دیر یکم چون االن، ولی. موافقن هم همه ریممی: کتی

 .بیام محاله که یکی من نزن، رو حرفش اصال  : امیر

 .کردن نگاه دوتا اون به تعجب با همه زدم، لبخندی منم خنده، زیر زدن مژده و کتی

 خندین؟می چی به چیه؟: سعید

 .گفت دیشب دیگه یکی رو جمله این عین دقیقا  : مژده

 :گفت خندیدو آراد

 .معدم تو تفاهم -

 معذب که حالی در کرد، نگاه رو من لبخند با بعد و رفت بهش ایغره چشم امیر

 :گفتم بودم

 .روز چند تا گیرهمی درد بدجور پام کوهنوردی رممی وقت هر من خب، -

 .لوسی که بس از: شعله

 .چهلم لو من نیستم، لوسی عزیزم نه: من

 .گیرهمی درد پام یپاشنه کوهنوردی رممی هروقت منم: امیر
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 دیگه؟ نمیاین دوتا شما یعنی: کتی

 .نه که من نه،: من

 .نه منم: امیر

 :گفت درگوشم کتی شن، آماده رفتن و شدن بلند هابچه

 ها؟ کردین هماهنگ باهم نکنه! کلکا ببینم -

 .کتی زهرمار: من

 که ما رویروبه آماده و حاضر نفرشون هرده بعد ساعت نیم حدود. رفتن و خندید

 .کردن نگاه مارو و ایستادن بودیم نشسته مبال روی

 دیگه؟ ریننمی چرا چیه؟: امیر

 .ما به بودن زده زل جوریهمین

 شده؟ چیزی ؟ بابا چتونه: من

 دیگه؟ نمیاین شما یعنی که: کامی

 خونه؟ مونینمی: معین

 .دادیم تکون رو سرمون ماهم

 .حال و عشق رفتیم ما بپرونین، مگس بشینین خب، خیلی: مژده

 .خندیدیم مادوتا بیرون، رفتن باهم همشون و

 !اینا دیوونن: امیر

 .واقعا   آره: من
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 دیدمش تا. من عالقه مورد جنایی سریال یه رو اومد کرد، روشن رو تلویزیون امیر

 رو سریال این گفتم امیر به که افتادم شبی اون یاد کرد، خوش جا م*با*ل روی لبخند

 خنده،می و کنهمی نگام داره دیدم که کردم نگاش برگشتم سرش، تو زدم بعد و بزاره

 زیر زدیم هردو کرد،می فکر کردممی فکر من که چیزی همون به داشت اونم انگار

 :کرد زمزمه امیر که خنده

 .بخیر یادش -

 :گفت که بود نگذشته ساعت نیم

 .تنها رهمی سر حوصلش آدم اینجا بیرون بریم ماهم شو بلند الین -

 بریم؟ کجا خب: من

 :گفت و زد برقی چشماش

 .شو حاضر برو بپر. اونجا بریم. بیست اصال  . عالیه شناسممی پارک یه -

 جای اولین. داشتم خاص هیجان یه خودش، اتاق سمت رفت هرکی و شدیم بلند

 .بریم باهم بهش، نسبت عالقم فهمیدن بعد بود قرار که ایدونفره

 از و برداشتم رو کفشم و کیف شد، تموم که کارم شدم، حاضر نشستم خوشحالی با

 .شدم ماه که برن قربونم اینا مژی و کتی انداختم، نگاهی خودم به آیینه

 آبی پیرهن یه. بود نشسته آماده و حاضر امیر. پایین رفتم هاپله از و بیرون رفتم

 و زد لبخندی دید که رو من. بود داده باال موهاشم. سفید شلوار با بود پوشیده روشن

 :گفت

 بریم؟ -
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 .بریم: من

 :گفتم بیرون، زدیم خونه از و

 بریم؟ چی با پس بردن، رو ماشین که اونا! امیر وای ای -

 .رفتیمنمی اون با بردنمنمی -

 چرا؟: من

 کنم، رانندگی من و ون اون پشت بشینیم اگه نیستیم دار خنده تیپامون این با: امیر

 کنی؟ نگاه رو بیرون باال از هم تو

 :گفتم و خندیدم. بود دار خنده تصورشم

 .گیمی راست آره -

 .گیریممی ماشین یه بریم: امیر

 .باشه: من

 فضای بود محشر و بزرگ پارک یه خیابون دست اون. شدیم پیاده و کرد حساب امیر

 خیابون از باحالیه، جای چقدر که گفتمی بزرگش هایمجسمه و اینجا از سرسبزش

 .زدن قدم کردیم شروع بود، باصفا خیلی شدیم، اونجا وارد و شدیم رد

 !اینجا؟ قشنگه چقدر: من

 .باصفاست خیلی آره: امیر

 شناسی؟می کجا از اینجارو: من

 .اومدممی زیاد قبلنا: امیر
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 و نذاشت بگیرم رو خودم جلوی خواستم هرچی که افتاد جونم به خوره مثل چیزی یه

 :پرسیدم

 تنها؟ -

 :گفت و کرد نگام و خندید

 برات؟ داره فرقی چه -

 :کردم زمزمه

 !نبودی تنها پس -

 :گفت و خندید چون شنید انگار

 شد؟ راحت خیالت حاال. خونوادم با گاهیم تنها، گاهی -

 :گفتم و کردم پررویی. آره واقعا

 .برام نبود مهمی سوال این اولشم، از بود راحت -

 .کامال   مشخصه آره -

 که بود قشنگی حس خیلی. زدیممی قدم هماهنگ و هم کنار گرفت، خندم خودمم

 کنارشم زدن قدم. خاص آرامش یه داشتم آرامش بودم پیشش وقتی. باشی کنارش

 دیوونش قلبت صمیم از و بزنی قدم کنارش که بود سخت ولی. بود بخش لذت

 بده، آزارت هاشمحلیبی با شایدم و ندونه اون وقتاون باشی،

 .العادهفوق بود، العادهفوق من االن حال هرصورت در ولی

 گرفته رو مامانش دست و خوردمی بستنی داشت که ایبچه دختر به خورد چشمم

 :گفتم ذوق با. بود
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 !بستنی امیر وای -

 :گفت و خندید

 .بگیریم بریم بیا -

 !دارم دوست بستنی چقدر من آخ افتادم، راه دنبالش هابچه مثل خوشحال

 من، دست داد رو یکیش. برگشت و خرید مزهخوش بستنی دوتا امیر. بود جلوتر یکم

 :گفتم خوشحالی با

 .ممنون -

 .جونت نوش: امیر

 بودم مونده و خوردم رو نصفش بود، زیاد من برای ولی بود خوشمزه خیلی بود، عالی

 و قاپیدش دستم از یهو امیر که بودم فکر همین تو بخورم، چجوری رو بقیش که

 .دهنش گذاشت

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 !زدم دهن من خوردیش؟ جوریچه -

 االن دونستممی. شدم خالص آخیش دهنش، تو گذاشت و زد لبخند فقط امیر

 :گفتم فقط خواستم،نمی ولی بگیرم گارد جلوش منتظره بستنیم قاپیدن بخاطر

 .کردی خالصم دستش از صورت هر در -

 رو خوردم من که رو چیزی که دلم تو بودم خوشحال اونقدر لحظه اون دونهمی خدا

 ده درعرض بودم، خوشحال دلم تو خیلی ولی نبود چیزی که این با. دهنش ذارهمی

 :گفت و خوردش ثانیه
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 !بود مزهخوش چقدر! به به -

 مردم جیغ و دست و داد صدای جلوتر یکم. دادیم ادامه رو راه و خندیدیم هردو

 و بودن شده جمع صندلی دوتا دور مردم چرخوندم، صدا سمت رو نگاهم. اومدمی

 یه مثل جایی یه بود، ایستاده ترطرف اون بود اون مجری یا کاره همه انگار که یکی

 «اعتراف»: بود نوشته بزرگ باالش. بود اتاقک

 :گفتم

 خبره؟ چه اونجا -

 خبره؟ چه ببینم بریم بیا دونم،نمی: امیر

 چه فهمیدمنمی صندلیا، روی بودن نشسته پسر و دختر یه سمت، اون رفتیم باهم و

 .بودیم ایستاده بقیه کنار خبره،

 :گفت مجریه همون رفتن و شدن بلند که دونفر اون

 عشقشون بهم خوانمی و هستن جمع این تو که بعدی عاشق دوتا دوستان خب -

 .بگیرن باال رو دستاشون کنن اعتراف رو

 ...نکنه چی؟ یعنی چی؟

 :گفتم باال، برد خودش دست با و گرفت رو دستم و زد لبخندی و کرد نگام امیر

 کنی؟می چیکار امیر -

 :گفت و خندید

 .هیس-

 :گفت و کرد اشاره ما به مجری
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 .کنممی خواهش بفرمایین -

 بودم زده زل تعجب با جورهمون کرد، بلندم و کشید هم رو من دستم و شد بلند امیر

 رفت امیر. شد بلند همه سوت و دست صدای. بود خبرایی یه انگار دلم ته ولی بهش

 چه فهمیدمنمی رویی،روبه روی نشستم منم. رویکیش نشست و صندلیا سمت

 :گفت مجری. بود غوغا دلم ته فقط. خبره

 .شما با فضا دیگه -

 :گفت و خندید امیر

 .داشت فرق شناختممی هرکس با که کسیه نشسته، من روی به رو که خانومی این -

 اول روز همون کرد، جلب رو توجهم دیدمش که اولی روز همون که کسی... همه با

 این... کرد ریشه دلم تو عشق درخت یه اول روز همون متفاوته، که کسیه فهمیدم

 رو وجودم تموم که کسیه...  کرد منصرف قسمام و قول تموم از منو که کسیه خانوم

 ثانیه یه. نیستم نباشه فهمیدم... کرد عوض عالممو که کسیه... کرد خودش مال

 و چشوند بهم رو زندگی خوش طعم... کرد معنا برام و عشق... جهنمه اون بی زندگی

 اخمو امیر همون... من... عاشقتم الین که گممی بهش دارم... شد زندگیم همه

 !شده... قت... ش... عا... شده دیوونه تو عاشق

 «!شکرت خدایا»: بزنم داد خواستممی

 رو گونم راه چشمام از اشک کنم، چیکار دونستمنمی بود، دراومده چشمام از اشک

. ناپذیره توصیف خوشحالیم بفهمن دنیا همه که خندیدم بلندخندیدم،. کردمی طی

 .بود ایستاده زمان انگار.  شکرت خدایا. برپاست غوغا دلم تو

 :گفتم
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 سلوالم تک تک تو عشقت اول روز همون... نشست دلم به مهرت اول روز همون -

 لحظه یه فهمیدم منم... کردن عاشقم کارات که بود اول روز همون... کرد ریشه

 چقدر... شم غرق چشات دریای تو نشه که سخته چقدر... سخته چقدر دوریت

 زننمی دم ازش همه که عشقی فهمیدم... شدم عاشقت فهمیدم... نبینمت سخته

 دیدنت بار هر با که عشقی...  بود داده رخ من وجود تو واقعیش ولی شیرینه چقدر

 عاشق دیوونه الین... شدم عاشقت من... کوبیدمی سینم به رو خودش واردیوونه قلبم

 !شده قت... ش... عا... شده اخمو امیر این

 :زد داد و خندید. خندید بلند بلند امیر

 .ممنونم خدایا -

 .شوق اشک. ریختیممی اشکم ولی خندیدیممی هردوتامون

 :گفت گرفت و دستام و شد خم امیر

 عاشقشم، که شعری می،کنم، تقدیم تو به شعرو این -

 ...انگیزند بحث تو چشمان که نیست سبب بی

 ...ریزندمی عسل دریای و شیرند شط

 ...مجنونند من درمان که ماهند قرص

 کردم، همراهی باهاش بود امیر مناسب بودم، برش از و بودم شعر این عاشق منم) 

 .(خوندیممی رو اشادامه هردو حاال

 ...ریزندمی جهان به آتش که آفتابند

 ...نسیم دالرای رقص از ترآرام گاه
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 ... چنگیزند یطایفه از ریزترخون گاه

 ...اند افراشته قد که صنوبر و سرو همه این

 ... خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 ...خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 :کردم زمزمه خندیدیم اشک میون هردو شعر شدن تموم با

 !شهنمی باورم امیر -

 .شه باورت کنممی کاری: امیر

 :زد داد و شد بلند

 .عاشقشم من دیوونشم، من خانومم این عاشق من بدونین همه... خانوما... آقایون -

 :گفتم و دهنم رو گذاشتم رو دستم و خندیدم

 !دیوونه نکن امیر، -

 و برگشت امیر کشیدن،می فریاد و زدنمی سوت و زدنمی دست و خندیدن همه

 :گفت من روبه

 شد؟ باورت -

 :گفت مجری زدنمی دست مردم همه گرفت، رو دستم دادم، تکون رو سرم لبخند با

 !بلند جیغ یه افتخارشون به... عاشقی لحظه نبوده قشنگ اینقدر تاحاال که وای -

 بود؟ اشکی مردم برخی چشمای چرا دونمنمی. خندیدیممی ما ولی زدنمی جیغ همه

 .خیلی بود قشنگی لحظه خیلی
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 بودیم، گرفته رو هم دست و زدن قدم به کردیم شروع و دادیم تکون همه برای دستی

 :گفتیم همزمان ، زیرخنده زدیم هردو

 .زندگیمه لحظه تریننشدنی فراموش -

 ساعت به نگاهی امیر بود، کرده خوش جا لبامون روی لبخند. کردیم نگاه رو هم

 :گفت و انداخت

 !گذشت زود چقد نیمه، و دوازده ساعت اوه -

 !شده گشنم چرا گفتم نیمه، و دوازده پس: من

 :گفت خندیدو

 موافقی؟ زنیم،می قدم دریا تا بعدشم. دریا به نزدیک عالی رستوران یه بریم -

 .دیگه هستم کجا نیست مهم باشم تو پیش! عالیه اوهوم: من

 .نیست مهم برام منم: امیر

 ایستاده زمان من زندگی اینجای مطمئنم. بگیریم ماشین که خیابون سر اون رفتیم

 !یهویی و عجیب اینقدر چیز همه. بود

 !قشنگیه جای چقدر: من

 !عالیه آره: امیر

 چوبی داخلش سنتی طرح با بود رستوران یه بودیم، نشسته میز پشت هم رویروبه

 تمام ظرافت با سنتی مختلف هایطرح هم هاچوب روی داشت، باحالی نمای و بود

 .بود کارشده
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 بشی، اینجا محو اینکه نه کنی نگاه منو که اینجا آوردم تورو من خانوم ببین: امیر

 .آدمم منم

 :گفتم و کردم نچی و خندیدم

 کنی؟می چیکار بعدا   حسودی، چوب تیکه دو به االن از -

 .خندیدیم هردو

 وقتی...وقتی. بکنم اعترافی یه بزار. نداشتم حسو این حال به تا دونیمی الین: امیر

 خونه تو تنهایی از شهمی باورت. دادممی جون داشتم مونیمی اونجا هفته یه گفتی

 کردم؟می صدات و رفتممی راه فقط

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو و خندیدم

 .نبود بهتر نبود بدتر اگه خودمم حال چون شهمی باورم آره -

 داری؟ دوسم فهمیدی کی از -

 و دور کسی و کنم دور ازت رو مهرنوش خواستم وجود تمام با که وقتی کنم فکر: من

 کی؟ از تو... نباشه برات

 :گفت و خندید

 کردم فکر خودم با. ریمی که یا سه پنج یا گفتی و بستیمی رو قرارداد داشتی وقتی -

 .باشه بزرگ بندی شرط تویه باختم قیمت به اگه حتی کنم تحمل محاله رو نبودت

 !دیگه بود آخرش بازیامون گربه موش -

 .بگیره تحویل سفارشارو که اومد گارسون

 خوری؟می چی: امیر
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 .بخوری تو هرچی: من

 .بخوری تو هرچی منم: امیر

 شه؟نمی که اینجوری: من

 .دیگه بگو خب: امیر

 .برگ کباب خب، من،: من

 .بیرون آوردمش. خورد زنگ گوشیم. رفت گارسون و داد سفارش پرس دو امیر

 کیه؟: امیر

 :دادم جواب و زدم مرموزی لبخند

 .عزیزدلم سالم: من

 خوبی؟ بره قربونت مامان سالم: مامان

 چطوری؟ تو... عالیم آره ممنونم: من

 گذره؟می خوش کنین؟می چیکارا فدات، خوبم منم: مامان

 .گذرهمی خوش بیشتر زنممی حرف باهات دارم که االنم چی؟ پس آره: من

 .مامان الینم شده تنگ برات خیلی دلم برم قربونت من: مامان

 ...بر قربونت شده تنگ برات دلم منم: من

 گندی چه اوه اوه گوشش، در گذاشت و کشید دستم از رو گوشی عصبانیت با امیر

 :گفت زدم،

 ...شده تنگ دلتون گفتینمی داشتین خب -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

257 

 

 من به ایغره چشم بعد. ) نشناختم ببخشید شرمنده شمایین؟ خانوم مهتاب وای -

 .(بخندم بهش شد باعث که رفت

 .من به داد رو گوشی کارداشت ولی بله بله -

 .خدانگهدار. رخشا آقای خدمت برسونید سالم کنممی خواهش

 پشت از لبخند با. بود شده باحال خیلی قیافش خندیدم،می همش منم کرد، قطع و

 :گفتم لبخند با و عقب رفتم یکم. من طرف اومد و شد بلند میز

 بابا؟ چته -

 :گفت و سمتم شد خم. میاد بدم من خدا ای. گرفت لپمو شدو ترنزدیک

 رو لپات ببخشید، کردم اشتباه نگی تا الی ببین آره؟ کنی حرصی منو خوایمی که -

 .کنمنمی ول

 :گفت و شد نزدیک بیشتر. خندیدممی بهش حالتم همون در من

 ...یا میگی -

 .ببخشید من کردم اشتباه... باشه... باشه: من

 .خندیدیم هردو. کردنمی نگامون مردم عقب، رفت و کرد ول لپمو خندیدو

 !خدا به ایدیوونه: من

 :گفت و خندید

 .نکنی اذیت منو باشی تو تا -

 :گفت امیر. خوردن به کردیم شروع و آوردن رو غذامون
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 کردم؟می صدا تورو چی مدت تموم من دونیمی -

 چی؟ نه: من

 اس«  دیوونه»  تو توصیف برای کلمه ترینمناسب: امیر

 :گفت خندیدم،

 صدام چی مدت تمام تو ببینم بگو حاال دیوونه، دیگه گممی راست خندی؟می چرا -

 کردی؟می

 بهش، گمنمی نه کردم؟می صدات اورانگوتان بگم بهش جوریچه االن من خدا ای

 :گفتم

 .اصال   کن ولش آره...  کردمنمی صدات خاصی چیز من... چیزه -

 .بگو... دیگه کردیمی صدام چیزی یه یعنی گفتی که رو همین نه: امیر

 !اورانگوتان... کردممی صدات... من... چیزه: من

 .کرد نگام اومده بیرون حدقه از چشمایی با

 چی؟ -

 اورانگوتان؟: من

 :گفتم و کردم اخم. رفتمی ریسه و خندیدمی همش خنده، زیر زد بلند دفعهیک

 گفتم؟ چی من مگه! کوفت -

 :گفت و شد آروم دید که منو خوردن حرص. خندیدمی ریز یه اه
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 انتخاب من برای اسمو این چرا چیه؟ معنیش گفتی که اونی الین!... مردم خدا آیی -

 کردی؟

 .کرد خنده با همراه سرفه تک و

. بودی من مخ رو همش هم. بودی هیکلی هم بودی، اخمو هم چون خب...خب: من

 !دیگه بود مناسب پوف... هم

 :گفت و خندید

 اسم خدایی ولی... کنم اخم تو به که نه بوده عادت سر کردممی اخمی اگرهم من -

 !داشتما باحالی

 .خندیدیم هردو و

 کارم هرروز. رومروبه ذاشتممی و کردم نقاشی رو تصویرت... بودیم دور که مدت این -

 .بود اون دیدن

 :گفتم کرد، نگام اومده بیرون حدقه از چشمایی با

 کنی؟می نگام اینجوری چرا شد؟ چی -

 :گفت امیر

 .حلقم تو تفاهم آراد قول به. کردم کارو همین منم آخه -

 چایی دوتا خوردیم که ناهارو رفت،نمی کنار وجههیچ به و بود لبامون روی لبخند

 .غذا بعد چایی چسبهمی خیلی. داد سفارش

 .بود برقرار سکوت. خوردممی چاییمو داشتم

 رسوایی؟ در از یا آیم صالح راه از فرمایی؟ چه تدبیر. تو بر امشده عاشق: امیر
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 :گفتم و خندیدم

 .فروشم جان من تا باش خر دل تو دیگر؟ رسمیست چه رسوایی راه -

 عاشق تا شوی یارم دل و جان وز /شوم خریدارت من تا شوی خریدارم باید: امیر

 ...شوم زارت

 گرفتارت وانگه تورا آرم دام به اول/  بازیگران یبازیچه دیگران چون نیستم من: من

 ...شوم

 ...است شدن گرفتار مال وقت که برخیز/  آوردیم دام به که هاستمدت: امیر

 ازم؟ خواهیمی چه دیگر تو مال دارم هرچه /شدم گرفتارت که هست مدتی: من

 ...باش همراهم و بیا ربودیم دل که تو/  همراهیست فقط تو از خواهشم: امیر

 عاشق تا شوی یارم دل و جان وز /شوم همراهت به من تا شوی همراهم که باید:  من

 شوم زارت

 ...شوم تو زبات شیرین زبان قربان به/  عشق راه این آخر تا توام همراه به من: امیر

 ...عشق راه این آخر تا توام همراه به هم من:  من

 :گفت امیر. خندیدیم و کردیم نگاه همو هردو و

 .نداره االنمو حال بیان قدرت ایواژه هیچ -

 .منم: من

 .دریا بریم و کنه حساب بره که شد بلند و
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 عاشق بود هفت ساعت. نشستیم اینجا شدمی ساعتی پنج االن ما و بود شده غروب

 کرده دراز رو پاهامون و بودیم نشسته هاشن روی هردوتامون. بودم االن حال این

 از رو سکوت دریا امواج صدای فقط. بودیم شده خیره دریا به سکوت در هردو. بودیم

 .بردمی بین

 امیر؟: من

 ؟!جانم -

 .دارم سوال یه بال، بی جونت -

 .بپرس -

 کردی؟می اخم همیشه چرا: من

 ...خب -

 :گفتم. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 مربوطه؟ گذشتت به -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .گممی برات کنی گوش آخرش تا و نکنی قضاوت زود بدی قول اگه -

 .بیا...  چشم باشه: من

 :خندیدوگفت

 دوتا و مهربون مادر پدرو یه از متشکل بود ایخانواده یه روز یه. نبود یکی بود یکی -

 و پولدار ایخانواده...کتی اسم به کوچولو دختر یه و امیر و آراد هاینام به پسر

 هجده امیر و بود سالش نوزده آراد. داشت بزرگ شرکت یه پدرشون... خوشبخت
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 احمد یعنی خونواده این پدر که رسهمی روز یه بود، سالش شونزده کتیم. سال

 عجیب کاراش همه و کرده تغییر بابا مدته یه اینکه سر و خونه میاد بزرگ ترکاشوند

 ماجراها همه آغاز و شهمی بحثشون خانوم مینا یعنی خونواده مامان با شده

 بره و بزاره رو همه که گیرهمی تصمیم پدر هاجدال و جنگ این بعد... اینجاست

 .کوچولوش دختر... هاشبچه... مینا عشق. گیرهمی نادیده رو چی همه سوئد،

 گهمی زارم،نمی براتون پولی هیچ و برممی خودم با رو چی همه و رممی رم،می گهمی

 آراد... آراد ولی کردیم انتخاب رو مامان کتی و من. باهام بیاد خواست هرکی رممی

 مامان و منم سوئد، رفت همراهش و کرد انتخاب رو بابا... پول داغ کلش و بود جوون

 من. رفت همه به توجهبی اون ولی بود آراد داداشش عاشق که کوچولو دختر یه و

 رو شرکت که تا. کردیم کار و کردیم تالش بند یه چهارسال. کرد کار مامان کردم، تالش

 و بابا یاد ولی بودیم خوشبخت هم کنار بینی،می که اینی شد وضعمون و کردیم پا به

 چون نشد ناراحت کسهیچ شده، فوت بابا که شدیم خبردار بعدها بود، پیشمون آراد

 عاشق مثال   جهلش و نوجوونیم تو من رفتنشون قبل... خیلی بود کرده نامردی خیلی

 با نوجوونی، تو بود جهل یه نبود عشق اصال   ولی بود، همسایمون که شدم مهرنوش

 که بوده پول دنبال فقط و نبوده درستی دختر مهرنوش که فهمیدم آراد و بابا رفتن

 ندیدمش دیگه من ره،می و ذارهمی نیست کار در پولی هیچ و رفته بابا فهمهمی وقتی

 دونیمی که بقیشم و. برگشته آراد سال هشت بعد حاال. ببینمش خواستمنمی و

 لبخند لبمون رو همیشه بودیم باهم همه وقت چون... چون می،کردم اخم این برای

 من رفتنشون با. شدنمی پاک لبخند وقت هیچ و زدیممی لبخند هم به همیشه بود،

 تو حضور با ولی. پیشونیم رو همیشگی اخم یه به داد رو جاش شدو کشته احساسم

 بود این...  کنار گذاشتم نزنم، لبخند که رو قسمم و شد زنده احساسم زندگیم توی

 !دیوونه یه عاشق اورانگوتان زندگی ماجرای
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 دنیا یه هرکدوم! کشیدن چیا خونواده این خدایا.بودم حرفاش فکر تو هنوز کرد، نگاهم

 :گفتم دارن،

 !خیلی...  هستی قوی خیلی دارم، تورو که کنممی افتخار من امیر -

 :وگفت خندید

 یا رو اتقضیه گیمی برام تو ببینم حاال خب داشتم، زیاد دردسر ، نیستم قوی من -

 برم؟

 :گفتم و خندیدم

 .گممی بابا باشه -

 :خودش سبک به کردن تعریف کردم شروع و

 یه و قلب خوش مادر پدرو از متشکل بود ایخونواده یه روز یه. نبود یکی بود یکی -

 از سال سه که الین خونواده کوچیک دختر و مژده زنش و معین اسم به بزرگ پسر

 مرد یه خونواده پدر بودن، صمیمی رفیقای باهم مژده و الین بود، کوچیکتر معین

 و بود باارزش خیلی براش که چیزی بود عالی مالیشم وضع. بود باآبرو و متعصب

 و خونه میاد روز یه چیزی، از کردن فرار قرمزش خط و بود آبروش داشت اعتقاد بهش

 الین خواستگاری، بیان قراره و کنه ازدواج شرکاش از یکی پسر با باید الین که گهمی

 ولی بود، اجبار به و عالقه بدون ازدواج بود متنفر ازش که چیزی ما یقصه

 نبود بد قیافش و بود پولدار دید رو پسره بزنه، حرف پدرش حرف روی خواستنمی

 مدت این تو. بیرون رهمی بار چند پسر این با الین باباش اصرار به. بود متین اسمشم

 زدن حرف وسط یهویی مثال   بود، شده پسر این نرمال غیر حرکات سری یه متوجه
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 اومد و درآورد چاقو باری چند مثال   یا خندید،می بلند بلند و خنده زیر زدمی جدی

 .خندیدمی بلند بلند ترسه،می الین دید قتی و الین طرف

 

 شریکش واسه رو ماجرا پدر. نکردن باور اونا ولی گفت خونوادش برای اینارو الین

 پدر و سالمه پسر که میارن بابا برای مدرک یه مدت یه بعد اونا ولی کنهمی تعریف

 باید ترسریع هرچه که گهمی متین، به تهمتش خاطر به کنهمی تحقیر دخترو الین،

 پای تا زوربه رو الین. بود پدر حرف حرف ولی خوادنمی که کرد التماس الین کنن، عقد

 پدرش. کرد ترک رو مجلس و... نه: گفت بله جای به... الین اما. بردن عقد سفره

 و بودم برده رو آبروش هم خودش قولبه چون نمیدشناسه دیگه رو الین. بره که گفت

 رهمی و کنهمی ترک رو خونه و کشهمی سختی الین. بوده ازدواج از کردن فرار کارم هم

 که بوده ایخونه مشکلش ولی نداشته مشکلی مالی نظر از. هلما دوستش خونه

. کار دنبال رهمی و. دوستش خونه یعنی. کنه بودن سربار احساس ابد تا تونستهنمی

 الین. پشیمونن که گهمی بهش داداشش و کنهمی پیدا رو داداشش سال سه بعد

 و بوده روانی هایبیماری دچار اون و بوده جعلی متین سالمتی مدرک که فهمهمی

 خونوادش به خوشتیپ آقای یه کمک به الین و خارج رنمی خونوادش با درمان برای

 عاشق الین زندگیه ماجرای از اینم. شهمی نمایان براش زندگی دیگه روی و رسهمی

 .اورانگوتان

 :وگفت زد لبخندی. کردمی نگاهم

 !خیلی... الین دارم دوست خیلی -

 :خندیدم

 .منم -
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 :گفت

 زندش ببین. دیدممی رو شده نزدیک بهت چاقو با که متینی اون فقط اگه -

 نه؟ یا ذاشتممی

 خندیدیم هردو

 باشی؟ همیشه دیمی قول: من

 ...نه -

 ؟!چرا: من

 .باشم قولم سر ذارهنمی زمونه دونممی چون -

 امیر؟: من

 کن؟ کیف رو منظره حرفاست، این وقت چه االن الین -

 ماه شدیم، خیره روروبه به و شدم بیخیال

 .کردم نگاهش لبخند با. بود اومده بیرون همیشگیم یار

 حرف براش و پیشش میام همیشه. دارم دوست خیلی رو دریا من دونی؟می: امیر

 ...خاصه حسه یه برام دریا کنه،می آرومم جورایی یه زنم،می

 ...خوبیه دوست. کنممی دل و درد باهاش وقتا خیلی...  اینجوریه ماه من برای: من

 :گفت

 داری؟ دوست خیلی رو ماه تو راستی تورو، ماه و کنهمی آروم رو من دریا -

 ...آره: من
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 ...دارم دوسش منم پس: امیر

 : خوندن به کردم شروع باهم هردو و کرد نگاهم لبخند با. خندیدم

 ...عاشقم -

 کناری بست بن یکوچه همین اهل

 نهادی دیوانه من قلب به پای اشپنجره از تو که

 به تو کجا؟ آغاز طاقت کجا؟ عشق کجا؟ من کجا؟ باز یپنجره کجا؟ کوچه کجا؟ تو

 ...آهی به دلداده من. نگاهی و لبخند

 ...بنشستیم

 یلحظه آن از باز؟ یپنجره آن از کیست؟ از گنه. چاهی به خسته من و قلب در تو

 و لحظه و پنجره گنه شدمی کاش دیدار؟ یلحظه آن از کار؟ گنه چشم آن از آغاز؟

 .بگیرم آغوش در تنگ را تو مهتاب، شب یک آن جای بگیرم دوش بر همه چشمت،

 کردی؟ فکر شعر این به حاال تا: من

 .قشنگه چشمات اندازه آره، -

*** 

 “ امیر ”

 شام. داره رو خودش حال شب، تا باشی الین با صبح از روز یه بودم، خوشحال خیلی

 بودیم مونده هردو. ویال برگشتیم که بود نیم و نه ساعت و بودیم خورده هم رو

 داخل؟ بریم چجوری

 بگیم؟ اینا معین به جوریچه امیر: الین
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 .نباش نگران زنممی حرف باهاش خودم: من

 بگم؟ معین به جوریچه. داشتم استرس بیشتر خودم ولی نباش نگران گفتممی

 ما به و بودن نشسته همه. کردیم بلندی سالم هردو. داخل رفتیم و انداختیم رو کلید

 :کردنمی نگاه

 موقع اون برگشت وقت زدیممی زنگ ذاشتینمی. قدیمی همسفران سالم به: آراد

 .ومدینمی

 که؟ نگذشت بد خانوم الی: مژده

 بیرون؟ رینمی زنینمی جیم بعد کوهنوردی نمیایم گینمی: کتی

 !بود خوب اینقدر برگشتیم پیش ساعت نیم ماهمین! خنگین بخدا: سعید

 !بود عالی دادینش دست از آره: کامی

 کنه؟نمی درد پاتون دیگه االن خان امیر: حسام

 نمونیم خونه تنها گفتیم ماهم رفتین صبح شما. بزنیم حرف ماهم بزارین بسه: من

 .خوریمنمی خوردیم شامم. بودیم پارک االنم وتا.بیرون بریم

 بود معین بین این خوردن، شام بیرون اوناهم که گفتن و انداخت ایتیکه یه هرکس

 عوض رو لباسامون. کردمی نگاه ما به بود کرده مشت چونش زیر رو دستاش که

. داشتم استرس هنوزم زدن حرف و دخترا کنار نشست الی پایین، رفتیم و کردیم

 :گفتم و نیاوردم تاب دیگه بودم، شده معینم هاینگاه متوجه

 .بزنم حرف باهات خواممی اتاق؟ تو بیای لحظه یه شهمی معین -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

268 

 

 کرد، حرکت و افتاد راه حرفی هیچبی باشه بوده حرف همین منتظر انگار که معین

 خیالش بلکه کردم باز و گذاشتم هم روی رو چشام. کردمی نگام استرس با الین

 حرفی هیچبی. تخت روی نشستیم شدیم اتاق وارد رفتم، معین همراه و شه راحت

 .کردمی نگاه منو

 از. دارم دوستش چقدر اینکه از. امروز از الین، خودم، عالقه از. گفتم براش گفتم،

 رو همه کنیم ازدواج خوایممی و جدیه قصدم من اینکه از. داره دوست منو اونم اینکه

 شده برداشته دوشم روی از کیلویی هزار بار یه انگار کردم، راحت رو خودم و گفتم

 .بود

 و شونم روی گذاشت رو دستش و خنده زیر زد بعد و کرد نگاهم لبخند با معین

 :گفت

 هردوتون رفتار از کردم،می نگاهت اونجوری وقتی بود دیدنی قیافت خدایی امیر -

 گممی تبریک بهتون ازت، بگیرم اعتراف خواستم همین برای خبراییه یه بودم فهمیده

 .براتون خوشحالم خیلی نقصشبی انتخاب این خاطر به بیشتر الین به داداش،

 .داداش ازت ممنون نداری؟ مخالفتی هیچ تو یعنی معین: من

 :گفت و خندید

 .نیست یدونم یکی الین الیق تو جز کسی چیه؟ مخالفتم -

 .کنم خوشبختش بتونم امیدوارم -

 بیاد، الین چشم از اشک بگما بهت خان امیر فقط... تونیمی داداش تونیمی: معین

 خب؟ شکنممی رو استخونات خودم بخوره، غصه

 :گفتم و خندیدم
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 .بخوره تکون دلش تو آب زارمنمی نباش، نگران -

 نمونده براش ناخن االن تا الین دونممی که پایین بریم شو بلند حاال! گرم دمت: معین

 .بیرون رفتیم و خندیدیم. جویدتشون بس از

 بقیه؟ پیش رفت و خندید معین شد، بلند جاش از دید مارو تا الین

 .طرفم اومد الین

 گفت؟ چی امیر؟ شد چی -

 .نداشت مخالفتیم بود، خوشحال خیلیم هیچی،: من

 :خوشحالی با الین

 !شکرت خدایا آخ واقعا؟ -

 .بود پریده گوششون یه ناخناش. کردم نگاه رو دستاش و خندیدم

 !خدا تورو کن نگاه کردی؟ ناخنات چیکار الین -

 .بشینیم بریم بیا بیخیال: الین

 :گفت معین که گذشت یکم ها،بچه پیش رفتیم و

 بگم؟ خودم یا هابچه به گینمی خودتون امیر...الین -

 .معین به زدیم زل تعجب با همه

 ...که االن معین آخه: من

 ...دوتا این هابچه ببینین... خب خیلی گید؟نمی باشه: معین

 .گیممی خودمون باشه، باشه: من
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 اون، رو یکی گفتم من رو جمله یه کنان من من کردیم شروع. کردم الین به نگاه یه

 زدمی سوتم دوتا کتی گهگاهی زدن،می دست و زدن جیغ همه شد تموم که حرفمون

 .عریضه نبودن خالی برای

 مگه بوده، پیدا رفتارامون از. اول از دونستنمی همشون که گفتن و خندیدنمی همه

 یه حسام. خندیدیممی و آوردنمی در بازی مسخره همش بابا؟ بوده چطور رفتارمون

 :گفت و گذاشت باحال آهنگ

 .بدیم قر تا دو افتخارشون به

 .وسط پریدن سعید و آراد

 غیر کسی. خوبان از لشکری میون.  چیدیمی شاخه ز دلمو. خندیدیمی که اول روز

 !نیازارم اینقدر حیرونت شدم. یارم رفیقم رنجوره دلم. دیدینمی ما

 .نیومد تارم شومه چراغ. نیومد دلدارم کو زمستون

 بود، رو پیش بهار به خوش دلم

 .نیومد یارم و رفت بهارم

 دادن،می تکون هم جهت مخالف رو کمرشون و بودن برده باال رو دستاشون هردوشون

 :کشیدنمی داد همه

 ...حاال آه -

 این. رقصیدمی و کردمی طرفاون طرفاین رو خودش دیوونه. وسط رفت هم کامی

 زدیممی نفس نفس که خندیدیم اطواراشون ادا به اینقدر بود، بازی دیوونه اسمش

 .کارشون به بودن چسبیده جدی طور به اونا ولی
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 و دیدیم فیلم شب آخر تا. نشستن و کردن اعالم رو اختتامیه باالخره ساعتیک بعد

 و دادیم رضایت باالخره که بود نیم و یک ساعت. زدیممی حرف و شکوندیم تخمه

 .بود ترین واجب برام خواب پراسترس، روز یه بعد. بودن اتاقا تو همه اتاقا، تو رفتیم

*** 

 «هفدهم فصل»

 «الین»

 

 غذا امروز دیگه کردم،می درست پلو زرشک ناهار واسه کتی با آشپزخونه تو داشتم

 یه و بدن خودشون به تکونی یه باید دیگه خانوما که گفتن آقایون تعطیل، حاضری

 چیزی یه باید نبود باز هم جایی پس بود جمعه امروز کنن، درست خودشون رو وعده

 هم هلما داد،می دستمون داشتیم الزم که رو وسایلی که نازی کردیم،می درست خونه

 گفتنمی کردننمی کاری هیچ و بودن نشسته هم شعله و مژده. کردمی درست ساالد

 .مسخره لوسای بهتون، دیممی انرژی داریم ما

 :گفتم آشپزخونه، دم بیرون رفتم دست به کفگیر کرد، صدام امیر

 جونم؟ -

 پزی؟می چی داری الین: امیر

 نداری؟ دوس. پلو زرشک:  من

 .عاشقشم اتفاقا   چرا: امیر
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 عالیقت با آشنایی اصال داری، دوست رو غذاهایی چه دونمنمی اصال   من پوف: من

 .ندارم

 :گفت و خندید

 .شویممی هم مادوتا و شدند قبال   ایعده... شویممی هم آشنا کم کم کن صبر -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم و خندیدم

 تو؟ شدی حیا بی چه... هاکنهمی آدم چیکار ببین

 حیابی ضرورت مقدار به پس /است کم ما وقت و است پاگیر و دست چیزی شرم -

 .شویممی هم

 :گفتم و خندیدم

 شدی؟ هوا سربه جوریچه تو، بودی زیر به سر االن تا میاری؟ کجا از اینارو -

 هم هوا به سر شود الزم کجا هر /است بوده ما خصلت زیری سربه عمری گرچه -

 .شویممی

 هایحرف جواب و دار معنا کامال   گفت شعریم چه. دیوونست این. دل ته از. خندیدم

 من

 !گیمی چی داری دونینمی عشقه، آتیشی االن کلت بابا -

 هم اعتنابی هم به نسبت کن صبر/  کمی خوابدمی عشق هر آتش زود یا دیر -

 شویممی

 :گفتم اخم با

 من به نسبت بشی اعتنابی کنیمی خودبی خیلی تو -
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 . دنبالش افتادم داغ کفگیر با و

 

 :زدممی داد و دنبالش به منم خونه، دور دویدمی و خندیدمی اونم

 ...ببینم کن صبر... اصال   کنیمی جابی بشی، اعتنابی کنیمی خودبی خیلی -

 آراد و آراد پشت دوید امیر. چیه قضیه گرفتن انگار ما، به خندیدنمی هابچه همه

 :گفت و ایستاد جلوش

 سریه؟ دو دیو عجب زنت. بدبختی خیلی دیگه تو امیر آقا -

 :کشیدم داد

 .تو بیرون بیا فقط امیر -

 بود، پیچیده خونه تو امیر هایخنده صدای

 ببخشش، و کن بزرگی. شهنمی تکرار دیگه کرد، جابی. کرد غلط امیر خانوم الین: آراد

 .بگو. کردم غلط بگو. عمو به کردم غلط بگو داداشی امیر

 :گفت و بیرون اومد امیر. بود گرفته خندم خودمم. خندیدن همه

 خواستم فقط بابا نخیر خانوم؟ الین ترسممی ازت کردی فکر کردم؟ غلط بگم من -

 ...کنی فرار باید شما حاال بخندیم

 دوییدن کردم شروع چشه؟ این. طرفم برداشت محکم خیز یه و طرفم اومد و خندید

 .دویدن کردم شروع بنابراین گیرهمی رو لپم بگیرتم بودم مطمئن

 داشتی؟ زبون کلی االن تا که تو شدچی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

274 

 

 داد و دادم تکون تهدید ینشونه به هوا تو رو کفگیر دویدن حال در. طرفم دوییدمی و

 :گفتم و زدم

 ...بشی نزدیکم اگه بشی، نزدیکم اگه ولله به -

 :گفت و خندید

 شه؟می چی -

 .بینیمی: من

 :گفتم و معین پشت دویدم. ما به خندیدنمی هابچه همه

 بگیر؟ منو بیا حاال -

 :گفت و خندید شلی

 .نگیره شما از داداشارو این خدا -

 :گفت امیر

 بعدا   ولی بیخیال االن. گذشته ازش سنی باالخره. واجبه احترامش معین دیگه نه -

 .شیممی تنها که

 :گفت و شد بلند معین

 سال یک گذشته؟ ازم سنی من بعدش ذارم؟می من مگه آره؟ شینمی تنها که چی؟ -

 هویج آب بزرگترم ازت

 همه نشستیم، باالخره کردن،می شوخی و زدنمی داد بدو، امیر بدو معین حاال و

 .دویدن از بعضی خنده از بعضی زدنمی نفس نفس
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. خوردن به کردن شروع همه. نشستیم. بودن چیده رو میز دخترا. ناهار برای رفتیم

 .من به بده اونو مثال   که بود این شدمی برقرار که حرفایی تنها

 !شده پلویی زرشک چه که به به: کامی

 دیگه؟ خانومه پخت دست: امیر

 افتاد بشقابش تو که آراد چنگال و قاشق صدای. کردیم نگاه رو هم و زدم لبخند

 دهن با و بشقاب تو کرد پرت رو چنگالش قاشق. برگردیم سمتش به همه شد باعث

 :گفت پر

 !کارارو این قرآن تورو نکنید آقا -

 کارایی؟ چه: امیر

 که دیگه شماهایین همین هللا اال هللا ال شین؟می خیره هم چشم تو چیه این: آراد

 !شماهایین! دیگه کنینمی باز جوونارو گوش و چشم

 .خندیدن همه

 آره؟ بستس خیلی گوشت و چشم تو االن آها: امیر

 شدن خیره دونستمنمی حاال همین تا من من؟ مورد در کردی فکر چی پس: آراد

 .گرفتم یاد االن بیا! چیه هم چشم تو عاشقانه

 :گفت سعید شلی، به زد زل لبخند با آراد و کرد نگاهش شعله

 !چیه زدن زل دونستنمی االن تا که بود همونی این -

 تو کرد پرت اونارو آراد باز که پایین انداخت رو سرش خجالت از شلی. خندیدیم همه

 :گفت و بشقابش
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 .بکنه رو غلطش آدم گذاشتین اگه... سعید بمیری الل ای -

 .بشقاب تو بکوب رو هامرده صاب اون کم: امیر

 .کردم غلط چشم: آراد

 امیر که بشقاب تو شد پرت چنگالش قاشق دوباره که خوردیممی رو غذامون داشتیم

 :گفت و هوا پرید آراد و برداشت خیز سمتش به

 یهو؟ داریبرمی جو چرا بود اتفاقی بمیره سعید -

 .وسط این بیچاره سعید خندیدن، همه

 .مرغ تخم بزار مایه خودت جون از: سعید

 .بابا برو یعنی که مچاله ایقیافه با کرد پایین باال رو سرش آراد

 

 :گفت کتی که بخوابم برم خواستم و بودیم خورده رو ناها

 کجا؟ -

 !دیگه بکپم رممی دارم خب میای؟ شجاع، عمو خونه: من

 االن دوما   تو، جون به شهنمی حساسه شوهرم نمیایم شجاع عمو خونه من اوال  : کتی

 .کنیم بازی حقیقت جرات خوایممی بیا کپیدنه؟ وقت چه

 .وسط گذاشتن بطری یه. نشستم بودن، نشسته گرد همشون

 ؟ok ده،می جواب هرکی به افتاد تهشم کنهمی سوال بطری سر خب: کتی

 .حله که گفتن همه
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 زد رو دستاش سعید. دادمی جواب آراد پرسیدمی سعید باید چرخوند، رو بطری مژده

 :گفت همو به

 ها؟ بمیره؟ سعید گفتی سفره سر که! جان ای -

 !منو انداختی هیوالیی چه گیر خدایا: آراد

 حقیقت؟ یا جرات ببینم بگو. عزیزم زن برادر خب: سعید

 .حقیقت: آراد

 نه؟ یا شدی عاشق تاحاال شما: سعید

 نمیشد ترمسخره این از. بود مزخرف سوالت واقعا نه بود، مزخرف سوالت خیلی: آراد

 .بعدی خب...  یعنی

 .بده جواب ببینم، نزن زر: سعید

 .کردمی نگاه آراد به منتظر شعله

 :گفت آراد

 .آره -

 کجاس؟ دقیقا   ببینیم بگو ما به االن خب: سعید

 :گفت و داد باال ابروهاشو آراد

 .سوال یه فقط دیگه، نه د -

 تا حسام داد،می جواب حسام پرسیدمی هلما سری این چرخوندن، دوباره رو بطری

 :گفت و شد بلند دید رو اوضاع
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 برنموندن حکم شرایط دیگه... برم شما قربون... گذشت خوش دوستان خب -

 !کنهمی

 !ببینم بتمرگ: هلما

 .خندیدن همه

 !خدا یا: حسام

 :گفت و کرد فکر هلما

 ... یا داری دوست منو واقعا   ببینم

 .دممی برات جونمم نگو، رو ادامش: حسام

 و هم به زد رو دستاش آراد. بود شده راحت انگار حسامم خندید، خوشحال هلما

 :گفت

 شیاطین؟ این بین کردم گیری چه ببین خدا ای... اینا از اینم... بیا -

 صداهای چه اه... هم به بکوب رو دستات دوباره داری جرات. شیاطین و زهرمار: امیر

 کنه؟می ایجاد مزخرفی

 :پرسیدمی شلی از مژده. چرخوندن رو بطری خندیدن، همه

 جونم؟ شلی حقیقت یا جرات -

 .جرات: شعله

 !بابا نه: مژده

 .بخدا: شلی
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 جون به رو هرچیزی که سرشه زیر چی ببین جرات، میدگه داره که اینی: کامی

 .خرهمی

 .شعله برای بمیرم آخ. گفتیم چیزی یه هابچه نظر با شدیم جمع

 آویزون برعکس شمارو که شد این بر قرار بچه،ها نظر با خانوم، شعله خب: کامی

 موافقین؟ روتون، بریزیم آب حسابی و استخر روی کنیم

 ...نه: شلی

 باال؟ اون جون شلی گذرهمی خوش: مژده

 !خدا تورو کمک بابا: شلی

 !توروخدا...پایین بیارینش من جون امیر: آراد

 کلک؟ هولی چرا تو: من

 .شدم خیس کال بریزین آب کم! خدا ای! کمک: شعله

 .خب داره گناه نیستم هول: آراد

 نه؟ یا شرجیه هم باال اون هوا گممی شلی: کتی

 !نرسه بهتون دستم من مگه زهرمار: شعله

 .خندیدیم

 .شد موفقم و پایین بیارتش زدمی در اون و در این به رو خودش همش آراد

 برای نشستیم همه زد، مارو همه دست یه شده حتی تونست تا و پایین اومد شعله

 «جرات»: بگه نداشت جرات کسی دیگه بازی، ادامه
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 بانمکی سواالی و چرخیدمی همینجوری دست گرفتن، عبرت شلی خبیثانه حکم از

 بار چند» اینکه مثل یا «کردی؟ قانونی غیر و خالف کار بار چند حاال تا»: اینکه مثل

 بار این ولی« .شد پرسیده زدی دور رو نونوایی صف

 به داد دست آراد. جون آخ دهنده، جواب امیر بودم کننده سوال من و چرخید بطری

 :گفت و امیر

 بودی؟ خوبی یبچه... شاد روحت گممی تسلیت -

 :گفت و خندید امیر

 !کوفت -

 عکسش پیش ماه چند همین تا چطور کردی فراموشش گفتی که تو چرا... خب: من

 بود؟ میزت کشوی تو

 .گممی چی فهمید تا کرد فکر یکم امیر

 تو؟ کردی نگاه منو میز کشوی -

 ...بود الزم خب... آره: من

 نگاه که تو...نبازمدل ساده دیگه که بیارم یاد به هرروز که داشتم رو عکس اون: امیر

 .دور انداختمش فهمیدم، که داد قرار روز از هستش، بروبیین االنم موقع،اون کردی

 :گفتم و زدم لبخندی. بوده چی منظورش فهمیدم داد قرار روز گفت

 .کردم نگاه که ببخشید... باشه -

 :گفت و زد لبخندی

 .دونستیمی بایدم -
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 :گفت کامی که بچرخونیم رو بطری خواستیم

 اجازه،بی کردن نگاه عکس، زنین؟می حرف رمزی چرا. شد پلیسی قضیه خدا یا -

 هستین؟ کی شما خبره؟ چه اینجا... آوردن یاد میز، کشوی جهل،

 دوساعت حدود دادیم، ادامه رو بازی و شد بیخیال همکامی باالخره. خندیدن همه

 رفتم. کارشون پی رفتن و بلندشدن همه شیش، شده ساعت دیدیم که کردن بازی

 .پایین اومدم و شدم حاضر

 کجا؟: مژده

 .بیام بگیرم برم خوادمی خوراکی دلم: من

 .باشه: مژده

 اون به اتفاقات، به کردم فکر راه تو رفتم، و شدم تاکسی سوار. بیرون زدم خونه از

 این کشیدن چی واقعا تلخش سرگذشت به بود، عکسا اون به راجع که امیر حرف

 .دردبی ظاهر به خونواده

 !شدیما دور خیلی شین؟می پیاده کجا خانوم -

 .اومدم خودم به راننده حرف این با

 گفتین؟ چی بله: من

 شین؟نمی پیاده شدیم، دور خیلی که گممی -

 .لطفا   دارین نگه دونمنمی! وای ای: من

 .شدم پیاده و کردم حساب



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

282 

 

 کنم؟ چیکار نیستم بلد هم جا هیچ خدا، ترسممی کنم؟ چیکار شده شب! خدا ای

 نگاه اطرافم به ترس با! لعنتی اه نداد، آنتن دیدم بزنم زنگ که درآوردم رو گوشیم

 .ترسممی خیلی گمشدن از. کنم چیکار خدایا کردم،

 خدایا سرمه پشت دقیقا   دیدم کردم نگاه برگشتم. اومدمی نزدیکی از سگی صدای

 بگم خواستم کردم،می دکش جوری یه باید بیفته؟ باهم اتفاقا همه باید االن چرا

 :گفتم و نبود حواسم که چخه

 ...پیشته -

 که دویدم اینقدر... بدو سگه بدو من حاال. شد عصبانی. کردم غلطی چه خدایا اوه

 شدم، که آروم. زدممی نفس نفس دیگه، نیومد صداش

 :گفتم بود اونجا که فروشگاه یه سمت رفتم

 ...گمشدم من آقا ببخشید -

 :گفت و خندید

 !نشدم گم من ولی جالب؟ چه إ -

 :گفت که شنیدم رو صداش. بیرون اومدم و کردم اخمی کثافت، یمسخره

 ...حاال موندیمی -

 سرم تو بخوره تنقالت بود، نیم و هفت کردم، نگاه رو ساعت کن، کمکم خدایا. زهرمار

 دراومده اشکم کردم امتحان دوباره و آوردم در رو گوشیم اصال؟ اومدم تنها چرا خب

 .گرفتم امیرو. گرفت شکرت خدایا. بود

 ... امیر... الو: من
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 ساعته؟ یک تو کجایی الین -

 .گمشدم...من امیر... ام: من

 .کردن هق هق کردم شروع و

 .بزن حرف الین مگه؟ رفتی کجا چی؟: امیر

 .گمشدم دیدم شدم پیاده. نبود... نبو... حواسم... دممی... نفه... تاکسی تو: من

 االن بگو بهم باش آروم نکن گریه الین... نگن گریه خب، خیلی خب، خیلی: امیر

 هست؟ چیا دوروبرت

 رنگ آبی بزرگ ساختمون یه روبروم فقط بود خیابون همش. انداختم اطراف به نگاهی

 بودن مثلثی به کردممی فکر داشتم من موقع اون مانند، مثلث شکل به بود

 :گفتم و شدم بیخیال. ساختمون

 .مه... جلو مثلثی آبی...  بزرگ... ساختمون یه فقط... چی...هیچ -

 تکون خب؟ میام االن وایسا همونجا ببین الین آها... مثلثی آبی ساختمون: امیر

 نخوریا؟

 .شه... با: من

 بیام تنها باید چرا لعنتی اه... گمشدم خدایا.اومدمی شدت به اشکم کرد، قطع و

 آخه؟

*** 

 «امیر »

 .بیاد بگید الین به برین شهمی امیر آقا: هلما
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 رین؟نمی خودتون چرا: من

 .اون دهمی گوش فقط شما حرف به چون -

 :گفتم. بود مژده فقط نبود الین. آشپزخونه تو رفتم و خندیدم

 کجاست؟ الین مژده -

 :گفت داشت استرس که حالی در مژده

 .رفت تنهاهم خرید، بره خوادمی گفت بیرون رفت پیش ساعت یه دونم،نمی -

 .نیست بلد رو جایی اون بابا ای: من

 .باشه اومده سرش بالیی ترسممی: مژده

 :گفتم و بقیه پیش رفتم وقت، یه نیاد سرش بالیی بود، گرفته رو وجودم استرس

 رو جایی نداشتم خبر منم بیرون رفته پیش ساعت یک الین بدید، گوش لحظه یه -

 .نگرانشم! کشهنمی طول اینقدر خوراکی دوتا خرید شناسهنمی

 .افتادن وال و هول به همشون

 .امیر بزن بهش زنگ یه: معین

 نکنه نیست، موجود شبکه در گهمی لعنتی اه. گرفتم رو شمارش و درآوردم رو گوشیم

 :گفتم! وای ای ده؟نمی آنتن که شده شهرخارج از

 .دهنمی آنتن -

 .مبل پشتی به زد و سرش و کشید پوفی معین

 ها؟ بیاد؟ شاید کنیم صبر یکم: مژده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

285 

 

 خونه و بودن نشسته همه داد؟می من به خبر یه نباید. رفتممی راه خونه تو کالفه

 معین که برداشتم رو کتم رفتم و نیاوردم طاقت. بود شده شب دیگه بود سکوت

 :گفت

 کجا؟ -

 .کنم پیداش تونستم شاید برم ندارم، تاب دیگه: من

 .شهمی داستان بدتر بیرون بری بشین بیا نکرده، الزم: معین

 کامی که برگردوندم رو روم کشیدم، موهام تو دستی مبل، دسته روی کردم پرت رو کتم

 گوشیه کنم، معنا رو چشمک نداشتم حوصله اصال   حاال زد، حسام به چشمک یه

 .برداشت خورد، زنگ کامی

 .بفرمایین سالم -

 .خودشه بله مشکیه، چشماش آره، آره -

 .شما مال پس نیارینش دیگه خب کردین پیداش اگه کردین؟ پیداش -

 نفهمیدم گفت که آخرو جمله شدیم، خیره بهش همه کامی زدن حرف مدت تمام

 .دیوار به زدمش و چسبیدم رو یقش. کامی سمت رفتم و کنممی چیکار

 تو؟ کردی غلطی چه -

 :گفت و خندیدمی فقط

 آخه کنیم، اذیت تورو بندازه برام میس یه گفتم حسام به بود، دروغ قرآنبه بابا امیر -

 بزنن؟ زنگ چرا من به توعه زن الین کل عقل
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 گیر همه به چطوری نفهمیدم بودم کالفه اینقدر عقب، اومدم و کردم ول رو یقش

 زدم حرف باهاش! شکرت خدایا.بود الین داشتم برش. خورد زنگ گوشیم دادم،می

 دوستم، حمید شرکت. آبیه شکل مثلثی ساختمون یه رویروبه گفت. کردمی گریه

 به. شکستممی منم اومدمی که گریش صدای ولی کنه صبر گفتم بهش خوشحال

 . بیرون زدم خونه از بدو و کردم پیداش گفتم همه

 

 «الین »

 و رعد. بود ابری آسمون. کردم نگاه رو سرم باال و کردم بلند رو سرم. شد خیس دستام

 ولی ماهیم دی تو درسته االن؟ خدا ای. گرفت بارون و داشت جریان چی مثل برق

 .االن بیخیال خدا تورو

 رفتم و کشیده آب موش شدم! خدا ای. بود شده قاطی هامگریه با برق و رعد صدای

 طرفاون از رومروبه ماشین یه که گذشت ایدقیقه ده نیمکتا، سایبون از یکی زیر

 :گفتم طرفشو دویدم! شکرت خدایا شد، پیاده امیر کرد، ترمز خیابون

 .امیر -

 :گفت

 .نکن گریه که؟ نشده چیزی باش آروم...  کردی دیوونم الین -

 .زدمی فریاد رو آرامش که چشمایی اون به. داشتم نیاز حضورش حس به چقدر

 :گفت شکرت، خدایا بودیم، شده خیس کامل کامل بارون زیر

 بدی؟ بهم خبری یه بیرون ریمی داری وقتی نباید تو؟ اینجا اومدی چرا -
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 !که شممی گم دونستمنمی خب: من

 :خندیدوگفت

 خب؟ شد تموم چی همه. خونه بریم بیا -

 :گفتم دادم، تکون رو سرم

 بریم؟ پیاده خونه تا شهمی -

 بارون؟ این زیر: امیر

 .آره: من

 .باشه: امیر

 .زدیممی قدم بارون زیر هم همراه

 کردی؟ پیدا کجا از اینجارو: من

 .دوستامه از یکی شرکت شناسم،می رو ساختمون این: امیر

 .بی،امان باران زیراین عاشق و آروم

 :خوند وار زمزمه امیر

 نیست بیش اعــتباری تو، و من مابین عشق، -

 نیست بیش حـــصاری هم، بدون دنـیا! نازنین

 است مدرک یک خودش هستم، عاشقت بدجور اینکه

 نیست بیش قراری و قـول ، هاتعــهدنامه این

 کنند غیبت ما پشت مردم بگذار، شب و روز
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 نیست بیش بخاری مردم، صحبت چشمم، پیش

 توست آغوش اشچاره اما است، بسیار درد

 ...نیست بیش غباری تو، عشق پیش دردهایم،

 خوب چه داشتم، دوسش خیلی که رو شعری براش خوندم منم. کرد نگاهم لبخند با

 .زدنمی لبخند ابیات و زدنمی حرف مغرور دوتا ما جای به هاواژه که بود

 اینقره انعکاس یک با تو. گرفتی جا قلبم باغ میان. یادت دریای از جرعه یک با تو

 خورشید جنس از ایهدیه مثل تو. گرفتی دریا آبی از مجال. رنگ

 عشق سرزمین تا مرا. ساده لبخند یک لطف، یک با تو. نشاندی رویا قایق بر مرا

 و غریب حس وچون. شکستی هاآسمانی رسم به. را قلب،ها میان دیوار تو. خواندی

 باران، موزون نغمه مثل تو. نشستی روحم دفتر میان. سرخ ایواژه

 دل صفحه رویبه اینجاست مال روحم که وقتی وتا نازنینی هااطلسی روی به

 ...نشینیمی

 

 « هجدهم فصل »

 

 :گفت بارون اون زیر

 بدوییم؟ ویال خود تا میای -

 بارون؟ زیر: من

 ... آره: امیر
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 ...تو ایدیوونه: من

 ...تو یدیوونه ولی: امیر

 بودیم، کرده باز رو دستامون دویدیم،می و زدیممی جیغ هادیوونه مثل هردو خندیدم،

 ...دیوونه ما آره بگن بزار دیوونن، اینا گفتن حتما شدن رد که نفر چند

 بود، آخرش نفسای دیگه بارون زدیم،می نفس نفس باغ توی. دویدیم ویال خود تا

 .بود شده گرد چشماشون همه هامونقیافه دیدن با. شدیم وارد و خندیدیم هردو

 آخه؟ شدن بیدار اینا جوریچه خون خروس صبح. کردم باز رو چشام دخترا صدای با

 .سرم تو بخوره خون خروس صبح نهه، فهمیدم که دیدم ساعتو

 .بیا بیا الی: مژده

 باز؟ مرگتونه چه: من

 .کن نگاه رو بیرون بیا تربیت،بی بخیر توام قشنگ صبح: کتی

 ممنون، خدایا آخ. پنجره پشت رفتم. شدم بلند قوس و کش کلی بعد کشیدم پوفی

 سفیدش لباس پوشیدن با زمین امروز و بود نشسته برف زیادی الیه زمین روی

 پسرا اتاق دم. بیرون رفتیم و پوشیدیم گرم لباس خوشحال بود، شده عروس

 در الی از رو سرش آلود خواب چشمایی با کامی. زدمی در تند تند مژده. ایستادیم

 :گفت و آورد بیرون

 در صبح اول دارین چیکار بفرمایید... شده عوض هم زمونه دوره... هللا اال هللا ال -

 مردم؟ پسر اتاق

 .بیاد معین بگو بزن، حرف کم: مژده
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 بیاد؟ امیر بگو آره: من

 ( :ما به رو. ) دارن کار شما با در دم بیارین رو لشتون تن: کامی

 بیام؟ من گهمی کی بعد -

 .من -

 که گفت کامی به و کرد بخیر صبح سالم و شد نزدیک. اومد سر پشت از نازی صدای

 .بیرون رفت و شد حاضر فوری همکامی. بیاد

 .بدبخت ذلیل زن: من

 .شوهرته: کامی

 و امیر بست،می رو پیرهنش هایدکمه داشت که درحالی شد رد کنارم از لبخند با و

 اومدیم و بازی برف بریم که شن حاضر گفتیم بهشون در، دم اومدن آلود خواب معین

 بخوابه؟ کسی زارممی من مگه. کردم بیدار رو همه اینا، هلما اتاق در رفتیم

 و سعید کتی دیدیم که خوردیم، صبحونه و پایین رفتیم سعید، دنبال بود رفته کتی

. در سمت کشیدشمی کتیم بود خواب تو هنوز سعید پایین، میاره کشون کشون

 :گفت آلودی خواب حالت با سعید

 .جوونم هنوز من بره؟می کجا منو بسته کت داره ببینین بگیره اینو یکی... آقا -

 .بهش خندیدن همه

 .کنم بیدارش برمشمی دارم! زهرمار: کتی

 کامل و اومد خودش به تا صورتش به زد آب استخرو سمت بردش کشون کشون و

. بود زیبایی و قشنگ برف خیلی حیاط، توی رفتیم خوردیم که رو صبحونه. شد بیدار
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 یه. بود افتاده پاهامون جا. نخوریم سر که گرفتیممی رو هم دست رفتیممی که راه

 کرده پرت حسابی برفی توپ یه مژده که دیدم برگشتم. کمرم به خورد محکم چیزی

 هلما. نبودم امان در آراد هایتوپ دست از کردم، شروع هم سر پشت منم برام، بود

 تو یهو. بود گرفته هدف رو صورتم دقیقا بفرسته، برام که کرد درست بزرگ توپ یه

 .زمین خورد هوا

 .کرده زمین پخش راه بین رو توپش امیر دیدم که کردم اطراف نگاه برگشتم

 .دادیممی جون داشتیم که کردیم بازی برف اینقدر. خندیدم

 :گفت مژده زد،می قدم معین کنار آراد

 ...برادر با برادر! به به

 سکنجبین؟ با کاهو: من

 .خندیدن همشون

 .تو زبون دست از: مژده

 «باز با باز کبوتر با کبوتر»: میگه شاعر، المثل ضرب به زدین گند دوتاتون: کامی

 برفی آدم یه کشتیم، رو خودمون االنم بودیم، گرفته عکس کلی شمال مدت این تو

 خالصه و گردن شال و کاله و گذاشتیم هویج دماغشو. کردیم درست بزرگ و باحال

 آدم پشت رفتیم امیر منو. بگیره عکس که مژده دست دادم رو دوربین. کردیم کاملش

 .کردیم نگاه هم به لبخند با و بیرون آوردیم رو سرمون طرفش یه از هرکدوم و برفی
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 ظهر از بعد امروز. رفتن داخل بر دادیم رضا باالخره و گرفتیم دیگه عکس تا هزار

 بندازن راه رو شومینه که رفتن هم پسرا کردیم عوض رو لباسامون تهران، گشتیمبرمی

 .شدیم آماده رفتیم خوردیم که ناهارو بود، سرد خیلی آخه

 خوش حال و خوشگذرونی همه اون بعد کندن دل. بودیم کرده خداحافظی هابچه با

 اینا امیر خونه در دم امیر و مژده و معین منو خونشون، بودن رفته همه. بود سخت

 .ایستادیم

 اینجا؟ نمیای دیگه تو الی: مژده

 .خونه گردمبرمی نه: من

 خواستگاری؟ میاد کی ببینم: مژده

 : گفتم و خندیدم

 !خب بزنه حرف باهاش باید امیر گردهبرمی دیگه روز دو جون مینا... دونمنمی -

 .طرفمون اومدن معین و امیر داد، تکون سری مژده

 بریم؟: معین

 .بریم: مژده

 :گفت و خندید معین. بریم خواستمنمی واقعا چون نزدم حرفی

 .انگار بریم خوادنمی دلش یکی -

 .پایین انداختم رو سرم

 :گفت خندیدو معین
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 .کنن خداحافظی دوتا این تا بریم تو منو بیا عزیزم -

 بلند رو چونم دست با و خندید امیر. رفت و گرفت رو معین دست و خندید مژده

 :گفت کردم، نگاه چشماش تو. کرد

 ...قشنگه کشیدنتم خجالت -

 :گفت که زدم لبخند

 میدشه، خوشحال خیلی مطمئنم. دممی توضیح براش رو چی همه برگشت، مامان -

 .خواستگاری برای شیم مزاحمتون دیگه هفته بدین اجازه اگه بعد

 :گفتم محکمی لحن با و کردم جدی رو قیافم

 ...کنیم ازدواج خوایمنمی که...که ما خواستگاری؟ گی؟می چی امیر -

 نگرانی و عجیب لحن با گرفتم، رو خودم جلو ولی بخندم خواستممی. کرد نگام مات

 :گفت

 خوبه؟ حالت الین؟ تو گیمی چی... چی -

 :گفت بلندی صدای با و جلو اومد قدم یه نگفتم هیچی

 الین؟ گیمی چی گممی -

 :گفتم و خنده زیر زدم

 .تو زودباوری خیلی! امیر آی -

 :گفت و گرفت رو دستم مچ. خندیدم خودم واسه و

 .دممی نشونت وقتش به...  وقتش به خانوم باشه آره؟ گذاشتی سرکار منو باز -
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 .جانم خداحافظ. باش خودت مراقب. کنهمی نگاهمون خطرناک خیلی معین: گفت

 :گفتم و زدم لبخند

 !ترسیامی معین از خوب -

 بعدا   بیارم، دستبه رو یکی تا بیام راه باهاش باید فعال دیگه؟ کنم چیکار خب: امیر

 .دممی نشونش

 .باش خودت مراقب خداحافظ،: من

 دستی فشرد، هم روی روچشاشم و داد تکون دستی و خندید ماشین، سمت رفتم

 . شدیم دور ازش و دادم تکون

 .گممی بود طوالنی خداحافظی عجب: مژده

 .مدلین این اینا: معین

 .خندیدن هردو

 بودم، قراراتون ثابت پایه بیچاره من رفته؟ یادتون رو خودتون ببخشید: من

 .بود تاریخی دیگه که شما هایخداحافظی

 .. بخیر یادش: معین

 .زدن لبخند هم به و گرفت رو مژده دست و

 انداختینمی تیکه من به داشتین االن تا. حاالخب: من

 چقدر که آخ کرد، بارانم ه*س*بو حسابی مامانم و خونه رسیدیم هردوشون، خندیدن

 .بود شده تنگ براش دلم
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 نخورده شام که بودم خسته اینقدر. خونه رسیدیم که بود شب هشت ساعت

 .خوابیدم

*** 

 «امیر »

 فرودگاه، نرم بود گفته مامان کردم، مرتب حسابی محسن و سدنا کمک با رو خونه

 و سفید جذب تیشرت یه با رو لباسام. نشد راضی کردم اصرار هرچیم میاد خودش

 شربت و آشپزخونه تو رفتم. بودم کرده مرتب رو خودم. کردم عوض مشکیم شلوار

 رفتم خودشه، بودم مطمئن اومد در زنگ صدای یخچال، تو گذاشتم و کردم درست

 کردم، بغلش محکم و اومد یادم دلتنگیا تموم دیدنش با. بود خودش. در سمت

 :گفت

 زندگیم؟ خوبی. گلم پسر سالم -

 خوبی؟ بخیر، رسیدن. برم قربونت جونم مامان سالم: من

 .عالیم دیدم تورو عالیم، پسرم آره: مامان

 سه فقط من شه،نمی آدم مامان هیچکس که آخ. بوسیدمش و کردم بغلش حسابی

 مامان کشیده؟ چی بوده، دور سال سه الین دلتنگشم، همه این بودم دور ازش ماه

 و کرد مصنوعی اخم پیشش، نشستم و بردم شربتارو منم. نشست و داخل اومد

 :گفت

 !ندادما؟ تحویلتون کور و سوت اینقدر رو خونه من خان امیر -

 :گفتم و خندیدم
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 کنیم؟ چیکار دیگه پریدن ولی جون، مامان درسته -

 :گفت

  ببینم؟ بگو درست پریدن؟ چیو چی -

 تا اینا سدنا مرخصی از ماجرارو همه و زدناش غر شدن شروع به خندیدم

 رو سدنا قضیه گفت گفتم، براش رو الین ماجرای و شمال قضیه و آراد و عروسیشون

 داشته، خبر رو چی همه اول از کال که آرادم. گفته تبریک زده زنگ و دونستهمی

 .شد خوشحال خیلی گفتم براش رو الین منو ماجرای وقتی

 !میاین بهم چقدرم! عالیه سلیقت تو دونستممی اولم از برم قربونتون من: مامان

 .مامان ممنونم: من

 برم من بودن منتظر اتفاقا همه انگار افتاده؟ اتفاقات چقدر من نبود در گممی: مامان

 .بدن رخ بعد

 .افتاد اتفاقا خیلی آره: من

 یدونم؟ یکی پسر خواستگاری برم کی من خان، امیر خب خب: مامان

 :گفتم لبخند با

 .دیگه هفته گفتم الین به -

 زنگ خودم باید من ولی باشه. بدم انجام رو کاری من نذاشتی میاد خوشم: مامان

 حرف اینا پدرش با که بگو بهش معین به بزن زنگ توام. کنم صحبت مادرش با بزنم

 .بزنه

 .بگن رو چی همه براش قراره گفتم بهش آره: من
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 درسته؟ دیگه ماهیم دی آخرای! شده سرد چقدر راستی. عالیه: مامان

 .ماهیم دی هشتم و بیست آره: من

 آراد و اینا سدنا با امشب بزن زنگ. شده تنگ کتی و یلدا برای دلم چقدر امیر: مامان

 .اینجا بیان

 .فردا پس فردا بزارین فعال   اینخسته االن -

 .ببینم بزن زنگ دویدم؟ اینجا تا مگه خستم؟ چیو چی -

 برامون؟ آوردی چی سوغاتی خانوم مامان راستی چشم، به ای -

 :گفت و خندید

 .دممی بهتون شب کن، صبر حاال -

 .چشم به: من

 .خونه تو گرفت دلم که بزن زنگ برو پاشو کن، لوس خودتو کم دیگه، بسه -

 .چشم بازم: من

 .تلفن سمت رفتم و شدم بلند و

 بود خالی خیلی الین جای ولی گذشت خوش خیلی. اومدن اینا محسن و کتی شام

 پیرهن یه یلدا و کتی برای داد، هاروسوغاتی مامان. گفتن اینو کتی تا آراد از همشون

 برای دادن، باهم پزی چه دختر مادرو بماند که بود آورده باهم ست خوشگل مجلسی

 یه سعیدم برای بود، خریده شیک و مجلسی شلوار و کت یه هرکدوم آرادم و من

 مجلسی پیرهن یه هم الین برای. پیرهن یه سدنام برای ساعت، محسن برای و پیرهن

 :گفت و داشت برش فوری آورد درشون وقتی مجلسی، شلوار و مانتو یه هم بود گرفته
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 .عروسمه برای این -

 بود، یک ساعت حوش و حول شب کرد،می عروس عروس االن از که خندیدن همه

 قدیمارو حرف مامان با صبح تا رو، شب بمونن آراد و کتی شد قرار ولی رفتن اینا سدنا

 .زدیممی

 .کرده دیوونم دیوونه، اون نبرد، خوابم صبح تا دیوونه اون فکر از شبم

*** 

 «الین »

 دیگه؟ نیومدن شد چی مژده: من

 گفت؟ چی زدی حرف امیر با. باش داشته استرس کم میان، االن بابا: مژده

 !نیمه و هشت ببین رو ساعت االن ولی میان نه ساعت گفت: من

 این کم باشه؟ دلت ور نیم و هشت داری انتظار بعد نه، گفته گیمی خب: مژده

 .کن تیکه تیکه رو ناخنات

 بچین؟ رو هامیوه این بیا عزیزم مژده -

 .مامان چشم: مژده

 فهمید وقتی بابا. جون مینا بازگشت از گذرهمی ایهفته یه. مامان کمک رفت مژده

 ...که مامانم داره، دوس خیلی امیرو که گفت و شد خوشحال خیلی

 .خوندنمی هم نام به رسما مارو دیگه که شبی. بود خواستگاریم شب امشب

 تمام تو. داشتم خاصی استرس یه استرس، پر خیلی هم بودم خوشحال خیلی هم

 مینا. رفتیممی بیرون هاهموقت بعضی. زدیممی حرف تلفنی امیر با همش مدت این
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 بود شیک شلوار مانتو و پیرهن یه که رو سوغاتیم و ببینه منو بود اومده بار یه جون

 حرف هرروز هم، صمیمی رفیق بودن شده و بود شده آشنا اینا مامان با بیاره برام

 :گفت و سمتم اومد مژده. باهم زدنمی

 کنی؟ بدبختمون نریزیش میاری، چایی آدم مثل نکنیا؟ ریزی آبرو الی، -

 دیگه؟ امر استاد چشم: من

 .درومد صدا به زنگ

 ...مژده وای: من

 .بیا وقار با و آروم نکن، هول هیس،: مژده

 پرسی واحوال شد وارد همه از اول جون مینا. داخل اومدن. در دم رفتن اینا مامان

 :گفت گوشم در بود، کرده تیپ حسابی کرد

 گلم؟ عروس چطوری -

 گلم؟ شوهر مادر عالیم دیدم رو شما: من

 !کنهمی چاپلوسی چه ببین االن از بسه، بسه -

 :گفت کردم، بوسی رو و دادم دست اونم با. بود کتی صدای

 امشب؟ نیفته پس داداشم زدی، تیپی عجب کثافت -

 یه بود امیر نفر آخرین. دادم دست آرادم و سعید با. داخل فرستادمش و خندیدم

 و طرفم به گرفت رو گل و من سمت اومد لبخند با. بود دستش خوشگل گل دسته

 :گفت

 .گل برای گل بفرمایین چطوره؟ من خانوم -
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 :گفتم. کردم تشکر و گرفتم ازش رو گل لبخند با

 !شدی خوشتیپ چه -

 .شدین خوشگل شماهم: امیر

 

 فسفلی. کردم ماچش حسابی که هم یلدا. بقیه پیش نشست رفت زدم، لبخند

 .خوشمزه

 .باهم آقایونم. زدنمی حرف هم با جون مینا و مامان نشستن، همه

 .دارم استرس کتی -

 .ندیدت شوهر سر بر خاک: کتی

 کردیمی سخنرانی گروه رهبر مثل خواستگاریت روز خودت تو که نه زهرمار: من

 .برات عجیبه من استرس همونه برای. استرسی هیچبی

 آورد، باال رو سرش و کرد حس رو نگاهم سنگینی انگار. کردم نگاه امیر به. خندید

 :گفت میناجون یهو که. زد لبخند کردو نگاهم

 .شدیم مزاحمتون خیر امر برای امشب ما رخشا آقای خب -

 حالت تغییر این از پایین، انداخت رو سرش و نشست سیخ امیر حرف، این با

 وجودم تو ریختن استرس موج یه جون مینا حرف از هم گرفت خندم هم یهوییش

 .انگار

 حرفا الی البه بابا و کردنمی نگاهشون همه و زدنمی حرف سعید و آراد و خانوم مینا

 :گفت بابا شدم، آروم انگار شدن تموم که خانوم مینا حرفای زد،می حرفی یه
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. شناختیم خوب امیرو آقا مدت این تو... ندارم حرفی بنده ترکاشوند خانوم واال -

 با فرقی دارم، دوست خودم پسر مثل رو ایشون بنده هستن، کماالت با و آقا خیلی

. هستن وصلت این موافق هم مادرشون معین، برادرش نظر مونهمی حاال.نداره معینم

 ؟!پسرم جان معین

 :گفت و زد لبخندی. کردم نگاه معین به چشمی زیر و منتظر

 از امیر آقا گفتین که طورهمون ندارم، مخالفتی هیچ منم شماست حرف حرف پدر -

 .بدونین صالح خودتون هرجور دیگه هستن، اعتماد مورد و کامل نظر هر

 نظرت شما. رهنمی پیش از کاری نباشی موافق تا که دونیمی دخترم، جان الین: پدر

 چیه؟

 االن حرف به نه شد، کامل چیز همه و نخواستم که متین ماجرای به نه. بود جالب

 :گفتم کردمو بلند رو سرم بود پایین کامل سرم موقع اون تا که من. بابا

 .ندارم حرفی من بدونین، صالح شما هرجور -

 مبارکه؟ پس: جون مینا

 مرگمه؟ چه خدایا. شدممی آب داشتم زدن، دست و

 .بزنن حرف ایدوکلمه یه باهم جوون دوتا این بفرمایین اجازه اگه پس: جون مینا

 راهنمایی اتاقت به امیرو آقا دخترم... شماست دست ما اجازه کنم،می خواهش: بابا

 .کن

 .پدر چشم: من
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 رو اتاق در اومدمی سرم پشت امیرم. اتاقم طرف افتادم راه بود پایین سرم که همونطور

 بودن همزمان از کشیدیم، راحتی نفس هردو بستم که درو. داخل رفتیم و کردم باز

 :گفت امیر. خندیدیم هردو کارمون

 .مردممی داشتم شدم، راحت آخ -

 :گفتم و خندیدم

 !بابا گرفتم درد گردن -

 :گفت و تخت روی من کنار نشست اومد

 .خوشحالم چقدر دونینمی -

 .خوشحالم منم: من

 بست درو و اتاق تو اومد و زد مرموزی لبخند. بود مژده شد، باز در محکم و یهویی که

 :گفت و

 رسیدم؟ موقع به -

 ها؟ تو؟ اومدی خر مثل پایین انداختی سرتو کجا. کردی جابی خیلی: من

 .بپامتون بیام که گفت فرستاد منو بابا. تو شدی تربیتبی خیلی الی إ:  مژده

 :گفت که زدیم حرف بهش کلی

 راحت نیستم، اینجا من کنید فکر شما ،شینممی اینجا رممی من آه اصال   آقا -

 .بزنید حرف بشینید

 :گفت امیر. بیخیالش که کرد اشاره امیر مطالعم، میز پشت نشست رفت و
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 چیه؟ مفصل عروسی به راجع نظرت الین -

 کوچیک جشن یه بعدش کنیم عقد اردیبهشت تو گممی من امیر ببین: من

 .دیگه گیریممی

 که کنیم عقد موقع اون و باشیم نامزد اردیبهشت تا که موافقم تو خاطر به من: امیر

 .باشه مفصل باید عروسی ولی باشه، میلت مطابق چی همه

 ... الزم کافیه کوچیک جشن یه امیر آخه: من

 .گفتم که همین -

 .نیست قبول که کوچیک جشن یه دیوونه خب خری، خیلی الین: مژده

 نکنی؟ نظر اظهار تو نبود قرار مگه ببینم: من

 .چشم بله: مژده

 :گفت و زد چشمکی که امیر سمت برگشتم برگشت، و

 ...دریا و ماه حضور در مفصل جشن یه -

 :گفتم و خندیدم

 ...دریا و ماه حضور در -

 و باشیم نامزد اردیبهشت تا که گفتیم همه به رو نظرمون بیرون، رفتیم و خندیدیم

 ...دریا و ماه حضور خاطر به شمال در عروسی جشن یه بعد و کنیم عقد بعدش

 مال رسما  . انداختیم رو نامزدیمون هایحلقه. بودم خوشحال خیلی رفتنشون وقت

 .ممنونم خدایا آخ. شدیم هم
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*** 

 :اومد مسیجش

 کاشتی؟ در دم مارو خانوم -

 .بیرون رفتم در از و پوشیدم رو کفشام بدو بدو و خندیدم

 عجله؟ این با کجا: مامان

 .دیگه در دم امیر هرروز مثل مسلما مامان خب: مژده

. بود ایستاده ماشین با در دم امیر بیرون، پریدم و کردم باز درو. خندیدن هردوشون

 :گفت شنید که رو پام صدای

 !برما بود نمونده چیزی -

 :گفتم و خندیدم

 .همش استمژده این بخدا ببخشید... سالم -

 .ماشین تو بشین برو حاال نداره عیب. سالم -

 .چشم: من

 نامزدیمون از ایخورده و ماهیک. کرد حرکت و نشست امیرم نشستم، رفتم زودی و

. ما خونه اون یا بودم خونشون من یا بیرون زدیممی امیر با هرروز تقریبا. گذرهمی

 دیگه هفته آخه.رفتیممی خرید برای هرروز تقریبا عید، خرید برای رفتیممی داشتیم

 باالخره آرادم و شلی زندگیمم، توی آدم عزیزترین کنار که نویی سال اولین بود، عید

 این تو کردن، نامزد شهمی ایهفته دو. شعله خواستگاری برای رفتیم و کردن اعتراف

 .شدم وابسته امیر به قبل روز از بیشتر هرروز ماه یه
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 .عالی آهنگ یه. کرد روشنش و ضبط سمت برد رو دستش

 کنم، چنان کنم چنین شوی من یار تو اگر منی، با که بده قول بده من دست به دست

 هم من قلب به بدهی، دل موج، موج سینه به سینه صف، به صف پشت به پشت

 تو سمت به امید ِ پیک نبود، ما کار به غصه نشد ما حریف درد کنم، آن هم کنم این

 را ساله هزار بغض خود، دست به شکنممی را حریف طلبممی کنم، روان کنم روان

 شبنمی، وصف به زیبا روشنی، ماه جاناتو.کنم نهان کنم نهان کنم، نهان کنم نهان

 شبنمی، وصف به زیبا روشنی، ماه تو جانا منی، رویای ماه تو کنی،می دگرگون حالم

 ...منی رویای ماه تو کنی،می دگرگون حالم

 :کرد زمزمه امیر. بود قشنگی آهنگ خیلی

 ...منی رویای ماه تو -

 گذاشتیم، سر پشت رو هامغازه همینجوری داخل، رفتیم باهم. پاساژ یه دم رسیدیم

 اون تصور با. کرد جلب رو نظرم لی جذب مردونه پیرهن یه هامغازه از یکی پشت

 :گفت امیر مغازه، داخل رفتم شدمی نظیربی که امیر تن تو پیرهن

 احتماال؟ نرفتی اشتباه ها،آقایونه مغازه اینجا الین -

 .تو بیا -

 :گفتم و دادم نشون رو پیرهن

 !قشنگه چقدر امیر ببین -

 تنش تو پیرهن کردم نگاش. کرد صدام کنه، امتحانش بره که گفتم و کردم مجبورش

 !نظیربی اصال یعنی بود، عالی
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 :گفتم

 !عالیه تنت تو امیر -

 .دونممی -

 :گفتم و کردم مصنوعی اخمی

 .بیرون بیا باش زود نشو، گیر جو خب خیلی -

 :گفت و کرد صدام امیر. دیگه هایمغازه سراغ رفتیم و خریدیم رو پیرهن

 .بپوش رو مجلسیه پیرهن این برو بیا الین -

 .بپوشم برم باشه! قشنگه چه وای: من

. بود مشکی مشکی.بود بلند آستیناش. پام مچ پایین تا خوشگل مجلسیه پیرهن یه

 باز رو پرو اتاق در. بود عالی تنم تو. پوشیدم و اتاق تو رفتم. بود شده کار اینقره روش

 .کردم صداش و کردم

 :گفت و اومد

 .ببینم جانم -

 :گفت و زد لبخندی. کرد باز درو و اومد

 !قشنگه تنت تو خیلی -

 .دونممی: من

 :گفت و خندید

 .شهمی قشنگ تنش تو که نظرم به -
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 !شدم شکه

 کی؟ تن تو... تو -

 چه ببینم تو، کنی امتحان گفتم دیگه؟ بگیرمش کادو براش خواممی که اونی: امیر

 .جوریه

 نیست؟ من برای مگه بگیره؟ خوادمی کی برای

 بگیری؟ خوایمی کی برای: گفتم

 :گفت و خندید

 .بریم بیار درش داری؟ کارا این به چیکار تو -

 تو. رفتیم بیرون و خریدیمش بیرون، رفتم و درآوردم رو لباس. بود شده گرفته بد حالم

 :گفت.کردیم خرید دیگه یکم نداشتم، حوصله و حال اصال  . زدیممی قدم پاساژ

 .بخوریم بستنیم یه بریم -

 :گفت ماشین تو. کرد حرکت و شدیم ماشینش سوار. دادم تکون رو سرم فقط

 ساکته؟ اینقدر من دیوونه چرا -

 :گفتم و انداختم باال رو شونم

 .ندارم حوصله و حال خیلی -

 یهو؟ شدچی داشتی؟ حوصله خرید وقت که تو -

 .هیچی: من



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

308 

 

 خودش نرم می،شد کاش. نشدم پیاده. ایستاد دقیقه پنج بعد. رفت و نگفت چیزی

 :گفت و کرد باز درو من، سمت اومد و شد پیاده

 .شو پیاده -

 .ندارم حوصله گممی امیر: من

 :گفت و ایستاد رومروبه و ماشین باالی گذاشت رو دستش

 .چته دونممی که من نداری؟ حوصله چرا -

 پرسی؟می چرا می،دونی خب: من

 :گفت و خندید

 .ببینم شو پیاده -

 :گفتم ایستاده، حالت همون دیدم که شم پیاده خواستم و کشیدم پوفی

 .شم پیاده تا بردار رو دستت خب -

 .دارمبرنمی -

 بیرون؟ بیام جوریچه ببخشید خب: من

 .خودته مشکل دیگه اون -

 ماشین باالی از که کردم تالش و گرفتم رو دستش و دستش سمت بردم رو دستم

 نشستیم شدم، پیاده و داشتم برش زدن زور کلی بعد باالخره.شدنمی ولی. دارم برش

 :گفت صندلی، روی

 خوره؟می چی خانم -
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 .خورممی بستنی هویج آب من -

 .خورممی رو همون منم -

 :گفت و داد سفارش

 نداری؟ حوصله چرا نگفتی خب -

 ناراحت یا کردن گریه حق من بود همینجوری همیشه پرسه،می داره باره سی بابا ای

 فهمیدنمی رو علت و کردنمی خوب رو حالم تا ناراحتم دیدمی وقتی نداشتم، رو شدن

 :گفتم نبود، کن ول

 .دیگه ندارم حوصله دونمنمی -

 دیگه؟ بود خوشگل لباسه الین: امیر

 :گفتم و باال دادم ابرومو

 .شهمی عالی تنش تو... آره

 خنده؟می چرا کوفت. خندید

 .شهمی چی ببینم بدمش بهش بزار... میشه عالی تنش تو آره -

 :گفت و من سمت گرفت و بیرون آورد رو کادویی جعبه یه حرف این با و

 .خانوم به شه؟تقدیممی جوریچه ببینم بپوشش دادم... بفرما

 :گفتم و خندیدم

 گذاشتی؟ سرکار منو مدت تمام تو -

 .بودم خوشحال چقدر که وای
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 با منو که شمال تو تلفن پشت های«شده تنگ برات دلم عشقم» اون جای...آره -

 . گذاشتی سرکار مامانت

 به تاحاال بار چندین. بودم غافلگیریاش عاشق. بود شده وجودم وارد انرژی موج یه

 :گفتم. بود کرده غافلگیرم شدت

 .ممنونم -

 :گفتم و بستم رو درش و خندیدم بود، پیرهن همون کردم باز رو جعبه در و

 !خوردما حرص چقدر من که واقعا   -

 کی من ببینی، کنی استفاده عقلت از باید جاش به بخوری حرص نباید دیوونه خب -

 .اون به بدم داری دوست تو که رو چیزی که دارم دوست تو از بیشتر رو

 داشتم عادت رو بستنی هویج آب همیشه آوردن، هاروبستنی دل، ته از خندیدم،

 :گفت امیر. اومدمی نی قلوپ قلوپ صدای. آرم در هم رو تهش

 .بابا شی بیخیالش باید دیگه شده تموم یعنی صدا این. الین بسه -

 :گفتم و کردم اخمی

 هستم که همینیم من بعدش خب، دارم دوس ولی شده تموم یعنی دونممی -

 .نخواه خواینمی بخواه خوایمی

 :گفت و خندید امیر

 قانعم نشینیمی رویمروبه اینکه به من -

 قانعم نبینی را من و باشی رویمروبه

 ولی! رویایی چه تو کنار و سقف یک زیر
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 قانعم زمینی تکه یک روی کنارت در

 بکن دل یا بمان یا" همینم" من بودی گفته

 ...قانعم" همینی" گوییمی که جمله این به من

 :گفتم و خندیدم

 داریا آستینت تو شعری یه هرچیزی برای

 :گفت

 .دیگه اینیم ما -

 !پیداست کم چه روزا این آراد گممی: من

 .که خواننمی داداش بیرونن، نامزدشون با روز هر بله: امیر

 که پارکی. زدیم قدم پارک تویه رفتیم خوردیم هاروبستی اینکه از بعد. گفتمی راست

 .نیمکتا از یکی رو نشستیم اومدیم،می همیشه تقریبا

 و حالبی همش. کنممی تب و دارم سرگیجه خیلی مدته یه چمه؟ دونمنمی: امیر

 شده؟ مرگم چه دونمنمی. خستم

 چیزیت نکرده خدایی اگه امیر نرفتی؟ دکتر بعد دیدی اینارو همه تو خب امیر،: من

 جون من جون خب، دکتر برو حتما امیر... باشی شده مریض اگه امیر... باشه شده

 !وای ای. بریم االن پاشو اصال خب؟ برو الین

 و خستگی کن نگران رو خودت کم گفتم، چیزی یه جوریهمین من بسه عزیزم الین -

 .نیست چیزی که تب
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 قسم باشه، خطرناک ممکنه مداوم هایتب و خستگیا نیست؟ چیزی چجوری: من

 باشه؟ ریمی دکتر بخور

 .رممی باشه. نیست چیزی نباش نگران -

 .بخور قسم: من

 شد؟ راحت خیالت... رممی الین جون چشم باشه -

 :وگفت خندید دادم، تکون رو سرم

 شه؟می نگران فوریم چه -

 .گذشت ایدقیقه پنج خندیدم،

 فوری کنُممی نگاه رو دستت کف خدا به بگیرُم؟ فالت میای خوشگله خانوم -

 خوشگله؟ بگیرُم فالت میای چیطوره؟ زندگیت که گویُممی

 .فالگیره زدمی داد قیافش که بود وایساده خانوم یه رومروبه

 :گفتم و خندیدم

 نمیخواد ممنون خانوم نه -

 .ببینم اینجا بیاین خانوم خواد؟نمی چطور: امیر

 بره همراهش که کرد اشاره خانوم به و شد بلند امیر

 :گفتم و خندیدم

 کنی؟می چیکار -

 .میام االن کن صبر که کرد اشاره
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 چیکار خوادمی داد،می گوش اونم و زدمی حرف براش امیر ایستادن، ترطرفاون یکم

 خانومه به و داد تکون رو سرش انگار که دیدم آخرش و زد حرف کلی امیر کنه؟

 :گفتمی

 فهمیدی؟ -

 باخیال و اومد امیر. داد بهش تومنی پنجاه تراول دوتا امیرم. داد تکون رو سرش اونم

 گذاشت من پشت نیمکت پشتی روی رو دستش و من کنار نشست راحت

 چیکارکردی؟: من

 .هیچی: امیر

 :گفت و طرفم اومد خانومه

 .خوشگله بده رو دستت -

 :گفت خانومه کرد،می نگاه لبخند با امیرم دادم، بهش رو دستم و خندیدم

 کن صبر خوشتیپه، خیلی و جنتلمن مرد یه آقاهه این بینُم،می آقا یه طالعت تو -

ت تورو خیلی که نوشته انگار آ ببینُم،  این که بگه برات جونُم بدون، قدرشو داره، دوس 

 اذیتش رو جنتلمنه آقا این خیلی تو که شده گفته اینجا. دهمی برات جونُشم آقاهه

 بگم اینُم خب. شهمی پیدا کم شوهر دوره این تو. دختر کن کم اذیتش نکنیا کنی،می

 ...که

 :کرد اشاره و کرد امیر نگاه

 بود؟ چی آخری -
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 خنده، زیر بزنم بلند بود شده باعث حرکات این. گفت چیزی یه لبخونی با امیرم

 :گفت خانومه

 آقاس، و جنتلمن خیلی خیلی آقاهه این که اینه آخرُم حرف گفتُم،می داشتُم خب -

 و داره دوست خیلی آقاهه این که شده گفته و برشن و دور دخترا همه که شده گفته

 خوش .دخترُم داشتی بلندی طالع چه. بدون رو قدرش... کنهنمی عوضت دنیا با

 .بشی بخت

 تک تک بودم فهمیده چون خندیدممی همش من مدت تموم. رفت کردو خداحافظی

 :گفت و خندید امیر. داد پول بهش که بگه چی گفته امیر رو کلمات

 .گرم دمش بود، راستگویی فالگیر خیلی نظرم به -

 .بود راستگو جورم چه آره: من

 : خندید،گفت

 .دیگه گفت راست رو همش معلومه، -

 .این دست از خدا وای. خندیدم

 :گفتم

 ... تو ایدیوونه -

 ...تو یدیوونه ولی -

 «تو یدیوونه ولی» بود این من حرف این جواب همیشه

 زمان بودم،شعر عاشقش. خوندم ب**ل زیر رو کردیم اعتراف بهم وقتی که رو شعری

 .عاشقی
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 انگیزند بحث تو چشمان که نیست سبب بی

 ریزندمی عسل دریای به و شیرند شط

 مجنونند من درمان که ماهند قرص

 ریزندمی جهان بخ آتش که آفتابند

 نسیم دالرای رقص از تر آرام گاه

 چنگیزند یطایفه از خونریزتر گاه

 اندافراشته قد که صنوبر و سرو همه این

 خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 : گفتم کرد، همخونی باهام آخرو خط چند چون شنید امیر انگار

 ...دریا هم داره ماه هم شدی؟ شعر این متوجه گممی امیر -

 ... ریزندمی عسل دریای به و شیرند شط: من

 :کرد زمزمه اونم

 ... مجنونند من درمان که ماهند قرص -

 .دارم دوس خندیدناشم. خندید که کردم نگاهش

*** 

 .شهمی تحویل سال االن الین بدو بدو: مژده

 .اومدم اومدم،: من
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 نمی،دونم فقط نبود، دلم تو دل. بودم امیر کنار که عیدی اولین. بود عید روز امروز

 حتی نداشت، شوقی هیچ. بود مصنوعی همه لبخنداش صبح، از بود کسل امیر چرا

 زد،نمی حرفی کسهیچ به ولی کردهمی گریه داشته حوض کنار که بودش دیده آراد

 تو رفتم آراد، با اینا کتی و جون مینا بودن، اینجا هم مژده و معین و بابا و مامان امروز

 .بستمی رو کراواتش داشت و بود پوشیده رو شلوارش و کت اتاق

 :گفتم

 .ببندم برات من بده -

 گفتممی بهش منم دیوونه، گفتمی وقتی همیشه. بستم رو کراواتش و سمتش رفتم

 زدن یخ اومدنش با که بود امیر ماجراها اون بعد وجودم بهار واقعا منی، بهار مثل تو

 روی لبخند. کردم نگاهش بستمم رو کراواتش وقتی شد، تموم احساسم و وجودم

 :گفتم لغزیدمی اشک چشماش تو ولی بود لبش

 چیشده؟ بگو توروخدا امیر -

 :گفت

 .میام االم منم برو... هیچی عزیزم هیچی -

 .باشه: من

 سفره دور شدن جمع همه و گذشت یکم. بیرون اومدم. بزنه حرفی نخواد شاید گفتم

 .گفتن آمین همه و خوند دعا بابا. سین هفت

 :اومد تلویزیون صدای

 ...واالبصار القلوب مقلب یا
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 :کردم دعا لحظه اون خوندن،می دعا و بودن برده باال رو دستاشون همه

 اگه حتی...  آراد...  امیر...  خونوادم... باشه خوب همشون حال خواممی ازت خدایا

...  من به اون عشق و نشه کم امیر به عالقم کن کمک... نباشه خوب خودم حال

 ...زندگیم مراحل همه تو کن کمکم خدایا

 :شنیدم ناخواسته امیرو زمزمه

 کن کمک خدایا... بتونه من بی کن کمکش خدایا... شه کم عالقش کن کمک خدایا

 ...کن کمکم خدایا... کنم داغونش که نشم پشیمون

 بود؟ چی منظورش

 ... سال آغاز -

 :گفت و بوسید رو پیشونیم امیر. کردن روبوسی و کردن خوشحالی باهم همه

 .زندگیم مبارک عیدت -

 .مبارک توهم عید: من

 یهویی چرا دونمنمی. گفتن تبریک رو عید و کردیم روبوسی همه و همه و اینا مامان با

 ترس حس یه نگرانی حس یه. شد برپا ایغلغله یه دلم ته

 طال روش که خوشگل ساعت یه امیر برای من دادن، عیدی بهم همه یهو؟ شد چی

 :گفتم و دادم بهش. آوردمش و رفتم. گرفتم بود شده کار

 .من عیدی اینم -

 :گفت و گرفتش ازم و خندید

 .من یدیوونه ممنون -
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 :گفت. شد بلند همه گفتن چه چه و به به صدای آورد بیرونش وقتی کرد، بازش

 .عزیزم ممنون... بود عمرم عیدی بهترین -

 .باشه مبارکت: من

 :وگفت آورد بیرون جیبش از کوچیک یجعبه یه

 .من عیدی اینم -

”  بود نوشته یکیش روی که طال گوشواره جفت یه. کردم بازش. داد من به رو جعبه

 “دریا”  بود نوشته دیگری روی و “ماه

 :بگم تونستم فقط که بود خوشگل اینقدر بود محشر

 .ممنون -

 .من و تو یعنی درواقع دریا و ماه. باشه مبارکت عزیزم نداشت قابلتو -

 :گفتم و خندیدم

 .بود عمرم عیدی و هدیه بهترین -

 :گفت آراد غمگین، لبخند یه ولی زد لبخندی

 زنین؟می مشکوک چرا دوتا شما ببینم عجیبه، دریا و ماه -

 جوریه، یه حالم خدایا خوردیم، وشیرینی نشستیم همه عیدیا دادن بعد. خندیدیم

 شده؟ چم

 :وگفت کرد قطع رو همه حرف امیر که زدنمی حرف باهم داشتن همه

 ...که...که بگم رو چیزی یه خواممی ببینین -
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 با چیشده؟ مگه گریه؟ امیر؟. کردنمی نگاهش متعجب همه. کردن گریه کرد شروع و

 پاش به پا منم شد باعث دلم تو غوغای همون ولی شده چی دونستمنمی اینکه

 : داد ادامه و ریخت اشک. شم خیره بهش و بریزم اشک

 خوشحال همه تا. باشه خوب همه حال تا برم باید... برم باید من که بگم خواممی -

 ...برم الزمه من... باشن

 .انگار نبودم بلد کاری ریختن اشک جز من ولی کردنمی نگاه بهش تعجب با همه

 :گفت چیه ماجرا پرسیدن ازش همه وقتی

 جون به خوردم قسم... شده چی نپرسین ازم...  خدا تورو...  ببینین. کنین صبر -

 مامان برم باید بخدا. برم باید... نپرسین پس گمنمی عزیزتره برام هرکس از که الین

 الین زندگیم، یهمه و معین خوبم رفیق دایی، یلدای. عزیزم کتی. گلم داداش. جون

 عزیزتره برام هرچی از که خودت جونبه... توعه مال همیشه برای قلبم بخدا. برم باید

 دل تازه... شممی نابود رممی دارم...  شکنممی دارم ولی رم،می دارم خودت بخاطر

 داشته برگشت شهنمی... نداره برگشتی رفتنم این ولی... باید... برم باید... باختم

... کنمنمی عوضت دنیا با بدون مامانم...  بدونین فقط... شهنمی بخدا... باشه

 جونم کتی... بودی تو فقط گاهم تکیه کردی خوبی حقم در پدرم جای بدون داداشی

 شما سعید معین،... دارم دوست خیلی خب؟ باشه خودت به حواست برم قربونت

 بره زدنات حرف قربون دایی جونم یلدا... باشه خوب همیشه حالتون خوبمین رفیقای

... الین ترمهم همه از... باش داشته یاد به رو دایی هم همیشه خب؟ بخون درس

 اینو... نخوری غصه تو... نکشی سختی تو رممی دارم... دممی برات جونمم بخدا

 .منو ببخش... منو ببخش... برم قربونت...تپهمی تو برای فقط و فقط قلبم بدون
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 بود، دراومده اشکشون همه بود پیچیده خونه تو گریم صدای. کردممی هق هق فقط

 !ریخت؟ بهم زندگیم لحظه تویه

 :کردم زمزمه

 بخدا... شممی نابود.. شکنممی... نرو امیر یهو؟ چیشد بگو... خدا تورو امیر -

 ...میرممی بخدا... نرو میرممی

 شدن بلند باهاش همه بود، گذاشته در دم که چمدونی سمت رفت و شد بلند

 گرفت، دستمو و گرفت چمدونشو در، دم رفتم. خبره چه فهمیدنمی کسوهیچ

 :گفت و کرد جدا ازخودش منو... زدم زار... بوسید رو پیشونیم... بود یخ یخ دستاش

 هرروز الین... ندارم رو کسی تو جز خب؟ باشه خودت به حواست... دیوونه... الین -

 «خوبی؟»  بپرس من جای به خودت از وایسا آینه جلو

 «عالیم»  بده جواب همیشه

 .زندگیم باشی خوب باید خب؟ باشی خوب باید

 :گفتم ریختن،می وار دیوونه اشکام

 گردی؟برمی کی -

 .وقتهیچ -

 .امیر: من

 ...نکن پشیمونم رفتن از... نکن صدام الین -

 گوش به تا بزنم فریاد رو اسمت حاضرم من نرفتنت، منه کردن صدا به اگه... اگه: من

 .برسه آسمونا
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 .کرده صادر رو رفتنم حکم آسمونا همون -

 .امیر نرو: من

 .زندگیم خداحافظ -

 :گفتم زدم، زار ، کردم هق هق

 .شکنممی شم،می نابود بری بخدا امیر

 

 نزن را حرفش ویرانیست آغاز رفتنت

 

 نزن را حرفش پریشانیست یک ابتدای

 

 تو چشمان از من بردارم چشم بودی گفته

 نزن را حرفش بارانیست تو بی هایمچشم

 

 مرا پریشان قلب بشکنی داری دوست

 نزن را حرفش آسانیست کار شکستن دل

 

 شوی محرم ایخسته نگاه با بستی عهد

 نزن را حرفش نیست ما خسته نگاه گر
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 بشکنی را خود عهد روزی سوگند ایخورده

 نزن را حرفش نامسلمانیست شکستن این

 

 توام محتاج که وقتی زنیمی رفتن حرف

 نزن را حرفش ویرانیست آغاز رفتنت

 :گفت اون بی میرممی.کردممی خواهش و ریختممی اشک

 .نکن خوردم بیشتر...  شکستم من... الین نریز اشک -

 :زدم داد کشید، رو چمدونش. عقب رفت

 .نرو امیر -

 ...نرو کشیدم داد زدم زانو در جلوی

 .کرد گریه پام پابه جون مینا... کردمی گریه

 :گفت و آورد باال رو دستش و و ماشینش نزدیک رفت ریخت،می اشک امیر

 .همه خداحافظ... دیدار آخرین از اینم -

 « فالحی مازیار از خداحافظ رممی دارم »

 

 موندن واسه دیره دیگه

 رممی تو پیش از دارم
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 دستامه سهم جدایی

 گیرمنمی دستاتو که

 تنهایی بارون این تو

 خداحافظ رممی دارم

 تقدیرم قصه این شده

 خداحافظ دلگیرم چه

 رممی دارم دیره دیگه

 سخته هالحظه این چقد

 کابوسه تو از جدایی

 وقتهبی مرگ شبیه

 چشمات ساحل تو دارم

 شممی گم آهسته دیگه

 نیست دنیا تو جایی برام

 شممی گم قصه اوج تو

 

 «بیستم فصل »

 « بعد روز بیست و ماههشت و دوسال »
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 :گفتم بلند و بستم درو. داخل رفتم و در توی انداختم رو کلید

 .اومدم من سالم -

 .بافتمی رو بافتنیش و بود نشسته اونجا جون مامان پذیرایی، سمت رفتمو

 .نباشی خسته خوبی؟ دلم عزیز سالم -

 خوبین؟ شما جونم، مینا ممنونم: من

 .ناهار بیا کن عوض لباساتو برو دخترکم، شکر(:  مینا)  جون مامان

 .چشم: من

 مقنعه بستم درو. اتاقم تو رفتم و برداشتم رو کیفم. شدم بلند و و بوسیدم رو گونش

 تکونش و کشیدم موهام توی دستی. تخت روی کردم پرت و درآوردم رو رنگم ایسرمه

. زدم پوزخندی انداختم، خودم به نگاهی آیینه تو کردم، باز رو مانتوم هایدکمه دادم،

 .متحرک مرده یه فقط چهره این هه

 نمونده ماه آخر به چیزی بود، ماه آبان بیستم امروز. میز روی تقویم به خورد چشم

 داخل و بیرون رفتم کردم، عوض رو لباسم. جدید یپروژه شروع و گارگرا حقوق دوباره

 .آشپزخونه

 !میاد خوبی بوهای چه -

 .داریم آلو خورش بشین بیا: جون مامان

 !به به: من

 .نشست و اومد کشید غذارو که مامانم نشستم، و عقب کشیدم رو صندلیم

 بود؟ خوب امروز: جون مامان
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 .زد زنگ آرادم راستی بود، زیاد کار ولی نبود بد آره: من

 داشت؟ چیکار إ: مامان

 .همیشگی پرسی احوال هیچی: من

 این خونشون و اینجان هرروز که اینا دونمنمی من، به زد زنگ هم شعله آخه: مامان

 .زننمی زنگ هرروزم چرا بغله

 گفت که جون مینا شستم، رو ظرفا و کردم جمع رو میز کردیم تموم که ناهارو

 به. تخت روی نشستم زانو چهار. دروبستم و اتاقم تو رفتم منم بخوابه یکم خوادمی

. زدم لبخند منم کردمی نگاه من به لبخند با. شدم خیره رومروبه بزرگ عکس

 از. گذشته سال سه به قرین. شدن جاری به داشتن عادت اشکام. غمگین لبخندی

. شمردنم رو روزها ریختنم اشک هرشب از. خوردنم غصه از. شکستنم از. رفتنش

 که دوساله بعد به اون از. لعنتی تحویل سال اون از. گذرهمی رفتنش از روز" 999" االن

 :شاعر قولبه نداره معنایی تحویل سال برام

 !شود تحویل او حضوربی که را سالی گیرمنمی تحویل -

 جوونی اون جون مینا بودن، بزرگ شک توی همه رفتنش بعد. افتاد زیادی اتفاقای

 امیر. شکستم منم. نداشت برادر آراد. نبود شاد کتی نداشت، رو انرژی و شور و سابق

 .رو همش و عمارت و، شرکت. بود کرده من نام به رو چی همه

 اجازه لعنتی دنیای ولی کردم تالش بارها سخته، خیلی ولی باشم قوی شدم مجبور

 گرفتن عروسی روز یه توی باهم شعله و آراد و حسام و هلما. شم خالص و بمیرم نداد

 شرکت توی جاش من امیر یخواسته طبق جاست،همین دقیقا   خونشون اینا آراد و

 دونهمی خدا. اومده دستم کار خم و چم دیگه کردم شروع اونجا رو کارم. نشستم
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 مامان همون یا جون مینا با من بشن راضی تا زدم حرف معین و اینا مامان با چقدر

. اینجان وقتا بیشتر که هم شعله و کتی. اون و منم فقط حاال. کنم زندگی اینجا جون

 از. متحرکم یمرده یه من فقط. زننمی سر میان میون در روز یه اینام مامان و معین

 از پر اتاقم دیوار، به کردم قاب بزرگ رو عکسش تختم روی به رو شیمی وارد که اتاقم

 .عکسامونه

 شمع رو دورم تا دور. اتاقم تو بیام که عادتم شده هرشب. روزشماری به دارم عادت

 روبروم، بزارم رو عکسش. بشینم اونا بین زمین روی. عید عادت به کنم روشن

 امیر. بخونم براش غزل و شعر یه آخر در و کنم تعریف براش رو روز اون اتفاقات

 رو خونه یگوشه به گوشه. اینه من کار. هاعاشقانه و ادبیات عاشق. بود شعر عاشق

 !دونمنمی هنوزم. رفته چرا دونمنمی هنوزم. گوشه به گوشه. دارم خاطره باهاش

 :گفتم هال، توی بودن نشسته همه اومدن، آراد و شعله شام برای

 میره؟ پیش جوریچه کارات وضع آراد -

 .نیست بد خداروشکر خوبه: آراد

 .خداروشکر خب: من

 داری؟ شرکت تو مطمئن و اضافه نیروی الین: شعله

 !شعله؟: آراد

 شده؟ چی... دونمنمی خب: من

 ...هی: آراد
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 مهمش کارمندای از یکی با آراد الین، ببین هیچی؟ چی یعنی آراد شده، آره: شعله

 بزاره که داره نیاز اعتماد مورد نیروی حاال... داده استعفا ضرب یه اونم شده دعواش

 .کارشو پذیرهنمی کسی بوده، زیاد خیلی یارو مسئولیت چون ولی. اون جای

 .کنممی کاریش یه فردا باشه... شناسممی آره خب: من

 فکر همه. من سراغ اومدمی خواستمی کمک کسی مدت تمام. کردن تشکر هردو

 اشکام و هرشب توی اتاقم هوای از کسی ولی هستم قوی دختر چقدر من کردنمی

 .هیچکی. نداشت خبر

 به. بادمجون کشک میز، سر نشستیم چیدیم، رو میز جون مامان کمک به شعله منو

 نزدم حرفی ولی بود گرفته رو گلوم بغض. شد تداعی برام هاخاطره باز دیدنش محض

 :گفت آراد که بودن خوردن مشغول همه. کردم شروع و

 .دارم دوست بادمجون کشک چقدر که آخ -

 ببخشیدی و شدم بلند. شد جاری اشکام و نیاوردم تاب دیگه. داشت دوست امیرمم

. شده یادآوری برام خاطره یه باز که دونستنمی. نداشت من به کاری کسی. گفتم

 .کردن عادت دیگه

 آدم با دوتایی شمال توی که افتاد عکسی به چشم. کردم کلید درو و اتاقم داخل رفتم

 .گرفتیم برفی

 رو چراغ. زمین روی چیدم گرد هرشب مثل و کردم روشنشون ها،شمع سراغ رفتم

. خندیدم اشک بین روبروم، گذاشتم رو عکسش. نشستم بینشون و کردم خاموش

 :گفتم

 ...شرکت رفتم که صبح امروز امیر خوبم، من عزیزدل، سالم -
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 :گفتم و خندیدم آخرش. گفتم براش عادت طبق امروزو ماجراهای کل

 اصال   شاید تو نه... یا منه پیش فکرت توام االن گردی؟برمی کی...  داغونم ببین امیر -

 چرا؟ ری؟می چرا نگفتی چرا واقعا امیر... نکنی فکر منم به

 :خوندم شعر براش وارزمزمه و ریختممی اشک

 کردیدمی سفر که را شبی هست یادتان

 گردیدبرمی که گفتید و دادید قول

 خوردم جا کمی گرفتید که را من دست

 سردید هم شما که دیدم و فهمیدم تازه

 زدمی یخ شما چشم در که بود دل حرف

 آوردیدنمی گفتار به که هاییحرف

 دادمی عذابم سخت شما شخص از دوری

 گردیدبرمی که بود همین به خوش ودلم

 میرممی این از پس گفتم که هست یادتان

 تردید؟ صدها و دیوانه دل یک و منم

 را تنهایی همه این بکنم قسمت که با

 گنجیدمی امزده یخ غزل حجم به که

 فردید تنها و نیست کسی جای من دل

 دردید هم دلم و من با که شمایید این
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 دانممی غزل چند دوریتان از سهمم

 ...کردید عادت امنسنجیده اشعار به که

 :گفتم

 ؟....یادته واقعا امیر -

 پنجره، سمت رفتم. شم بلند شد باعث خوردمی پنجره به که چیزی یه تق تق صدای

 آبانیم بیستم خب کوبید،می پنجره به رو خودش بارون هایقطره زدم، کنار رو پرده

 زدم رو سرم و دادم تکیه دیوار به سینه به دست سکوت همون توی. بیاد بارون بایدم

 وقتی کنه؟ تداعی خاطره برام باید هرچیزی چرا خدایا کردم، نگاه رو بیرون پنجره، به

 .بخیر یادش. خندیدیممی و زدیممی داد و دویدیممی بارون زیر هردو

 

 بشوی پیدا که کاش شد، تو تنگ من دل

 بشوی جا دل تنگی   این در و بیایی که

 ببری؟ من از دل که بودی آمده فقط تو

 بشوی؟ رویا و قصه شوی، دور بروی،

 توست یفتنه من، یسینه در شده انقالبی

 بشوی رسوا شده باعث تو چشم مشکی  

 هم تو که دادم تو به را دلم انداز پس من

 بشوی مبادا روز دلم عمر یبیمه
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 غروب تنگ تو، غم دریا، ب**ل باران، نم

 .بشوی پیدا که کاش شد، تو تنگ من دل

 

 خب؟ باشه آماده شب فردا پس تا ساختمون اون نقشه باید فتحی آقای ببینین: من

 ...تونمی گرفتارم من کنین باور که شهنمی رخشا خانوم آخه -

 ... یا شب فردا پس تا نقشه تحویل یا فتحی آقای گفتم که همین: من

 .خدانگهدار خانوم چشم پوف، -

 .خداحافظ: من

 .کنن فرار کار زیر از خوانمی همش. کردم قطع رو تلفن و

 مینا پیش برم که بیرون زدم اتاق از. ظهره از بعد نیمه و هفت کردم نگاه رو ساعت

 :کردم صداش جون

 مامان؟ کجایین؟ جونم؟ مامان -

 اشک داره و نشسته بازم دیدم. مبال سمت رفتم نداد، جوابی کردم صداش هرچی

 :گفتم و کردم بغلش پشت از و پیشش رفتم. خورهمی تکون هاششونه و ریزهمی

 ...برم قربونت نکن گریه کنی؟می اینجوری خودت با چرا جونم مامان -

 :گفت و شونم روی گذاشت رو سرش
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 اون چقد اتاقت تو هرشب خودت ندارم خبر کردی فکر... نکن گریه نگو الین -

 رو و کردی بغل رو عکسش که دیدم شب اون کنی؟می اذیت رو خوشگلت چشمای

 ببینم؟ هم کنار هاموبچه تا سه ذارهنمی خدا چرا الین خوابیدی؟ زمین

 .امیر بعد آراد، بعد همسرش، اول. مامانم برای بمیرم. خیسه چشمام شدم متوجه

 .کنهمی درست رو همش خدا نخور، غصه جونم مامان -

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش و خندید

 .ببینم بپوش رو کاله این بیا تو حاال... شهمی درست عزیزم آره -

 :گفتم و کردم سرم. بافتمی کاله و شال یه برام. داشت عالقه بافتنی به جونم مامان

 .مرسی. جون مامان عالیه اوه -

 .شالش مونده فقط...  کنممی خواهش برم قربونت: مامان

 و فنجون تو ریختم چاییارو بیارم، چایی دوتا که آشپزخونه تو رفتم و کردم تشکر ازش

 با امیر وقتی. روزاون فضایی ماده جای به خورد چشمم. میز روی سینی توی گذاشتم

 رفتم چشمامو به کشیدم انگشت نوک با. کردممی نگاش من و خوردمی ازش ولع

 .بیرون

 :گفتم بالبخند. اتاقم تو رفتم

 .کنم روشن هاروشمع کن صبر امیر -

 رو عکسش. بینشون نشستم هرشب مثل. کردم روشن هاروشمع و کمد سمت رفتم

 :گفتم گذاشتم روبروم و میز به دادم تکیه
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 و کردم مرتب کارارو... شرکت رفتم صبح امروز امیر... خوبم منم... عزیزم سالم -

 زیر از گفتم بهت که همون فتحی آقای فهمیدم که ساختمونا از یکی سر برم خواستم

 زنگ و جدال و جنگ کلی بعد خالصه... نکشیده خواستم که رو نقشه رهمی در کار

 ...اینکه بعد... کنه آمادش فردا پس تا شد راضی خره باال خونه تو زدن

 خودم برای و اینجا نشستم که گیرهمی گریم خودم برای. بدم ادامه نتونستم دیگه

 شونش روی رو سرم االن من شدمی چی خدایا. مجازی انسان یه برای. زنممی حرف

 هرشب که عکسی عکسش، قاب روبروی نشستن جای به گفتممی اینارو و ذاشتممی

 عکس یه. فالحی مازیار از شد پلی آهنگی. موبایلم سمت رفتم. ریزممی اشک پاش

 .زدممی حرف و ریختممی اشک الش البه من و شدمی پخش آهنگ. یادگاری

 تو از نشونم تنها تو، از دیوونم دله »

 یادگاری عکس یه

 «نداری خودتم که

 رفت؟ چرا نیست؟ االن چرا خدایا... نداره امیر رو شمالمون برفیه آدم عکس: من

 .تنهام خیلی که وقتی. شبهام رفیق شده»

 .روبروم گیرمشمی

 «.آرزوم شیمی بازم

 یه. رویایی یه االن... بودم آروم که بود تو صدای با هرروز داشتمت اولش امیرم: من

 .آرزو

 ندارم تورو وقتی »
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 قرارم بی که وقتی

 روبروم گیرمشمی

 «کنارم بیای شاید

 ...بخدا کشمنمی... شبه هزارمین امشب... کشمنمی دیگه بسمه خدایا -

 

 “...الی الالی الال الال الالی الال”

 :خوندم براش رو امشب شعر. بوسیدم و کردم بغل رو عکسش

 است سخت مجازی شخص یک عاشق هاسال

 است سخت بسازی، قــصـــــر خـودت خیاالت در

 وقت آن باشی، شده کودک که است این مثل

 است سخت بازی، به نگیرند باز را تـــو هـــــی

 را مجهولـــــی ی سایــــه کنـــی دنبــــال اینکه

 است سخت موازی، هایخط خوردن هم به تا

 بـــــردارم قــــدم تــــو بدون عمر یک کـــه این

 است سخت نمازی، و سعدی یدروازه بین

 سادست بسیار تو چشمان جغرافی گاه

 است سخت ریاضی راه از تو اثبات گاه
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 به چیز یه دیوار، دیوار، دیوار، به زدم رو سرم و کردم نگاه رو بیرون و پنجره پای رفتم

 .من مثل شده، تیکه تیکه درون از ولی قوی، محکم، ظاهر

 فقط فهمدمی دیوار مرا سنگین بغض

 فقط فهمدمی پیکار از خسته جنگجویی

 تنش که گناهیبی آن تورا بعداز زندگی

 فقط فهمدمی دار روی ماندست جان نیمه

 مرا درد نشد،... باشم بهترین کردم سعی

 فقط فهمدمی گلزار در پژمرده ایغنچه

 کسی فهمدنمی را لیال رنج مجنون غیر

 فقط فهمدمی یار را سرم بر آمد آنچه

 کرد تحقیر مرا شد محوت که هرکس. جان تو ای

 فقط فهمدمی خار را بودنم عاشق حس

 نیست همدرد هیچکس اما بسیار حرف

 فقط فهمدمی سیگار تورا خالی جای

 ولی گیرممی آرام قبول دکترها حرف

 فقط فهمدمی بیمار را بیمار یک حرف

 مرا حال ام، تو دیدار لحظه یک یتنشه

 .فقط فهمدمی افطار یلحظه داری روزه
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 عکسش کنار کردم، پاک دستم پشت با رو اشکام کردم، خاموش هارو شمع و رفتم

 خونه تا بارون زیر باهم دوتایی که کردم تصور کردم، بغلش و کشیدم دراز زمین روی

 چرا خدایا. بریزم چایی براش برم منم بشینه اون و شیم داخل بعد. بریم خودمون

. هرشب. خوابم تو میاد هرشب امیر. کن کمکم خدایا چرا؟ رویاست؟ یه همش

 ولی. خوشیم باهمیم که بینممی هرشب

 نیست که بارانی زیر در خودم خیاالت در

 نیست که خیابانی از خانه، به تو با رسممی

 کنیمی در خستگی رویم روبه نشینیمی

 نیست که فنجانی توی برایت ریزممی چای

 است؟ بهتر حالت که پرسیمی و خندیمی باز

 نیست که دانیمی گرچه...!خیلی که خندممی باز

 کنندمی گل هاواژه برایت خوانممی شعر

 نیست که گلدانی توی گذارممی مریم و یاس

 کمی آیا شودمی چشمت، به دوزممی چشم

 نیست؟ که دستانی بین بگیری را هایمدست

 نرو گویممی بغض با شودمی رفتن وقت

 نیست که ایوانی در ریزممی اشک پایت پشت
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 شودمی نبودت از لبریز خانه و رویمی

 نیستی نشست که مهمانی یاد با شوممی تنها باز

 است من روز هر کار این تو بعد و ایرفته

 .نیست که آسانی کار نباشی اینکه باور

 :داشتم برش. بود کتی. خورد زنگ گوشیم که خوردممی رو ناهارم داشتم

 هستین؟ خوب...خانوم کتی سالم به به -

 چطورین؟ شما... ممنون عزیزم سالم -

 بفرما؟ جانم. خوبیم شکر -

 .بزنم حرف باهاتون چیزی یه درمورد اونجا بیایم خوایممی امشب بگم خواستممی -

 شده؟ چیزی. ایشاال خیره -

 .خیره نیست چیزی عزیزم نه -

 .اومدین خوش باشه -

 .خدافظ. برسون سالم مامانم به .عزیزم ممنون -

 .قربونت خداحافظ. چشم -

 .کردم قطع و

 گفت؟می چی: مامان

 .بیان خوانمی امشب گهمی هیچی -

 .کرد یخ بخور رو غذات توام. اومدن خوش -
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 .خوردن کردم شروع و دادم تکون سری

 بیرون هارو تقشه از یکی کیفم توی از. بستم درو اتاقم تو رفتم خوردیم که غذارو

 .کردن کار روش کنممی شروع و میارم

 

 آشپزخونه تو رفتم. بیرون رفتم آماده و حاضر

 خواین؟نمی کمک جون مامان: من

 ای؟ آماده عزیزم نه: مامان

 .بله: من

 شد بلند در زنگ صدای که بود نیم و هفت ساعت

 .نشستیم و رفتیم همیشگی پرسیای احوال بعد کردم، باز درو

 کو؟ یلدا کتی: من

 .بهتره نباشه که گفتیم اونه به مربوط موضوع چون: کتی

 :گفت جون مامان. انداختیم هم به نگاهی مامان منو

 موضوعی؟ چه -

 پنج خواممی یلداست تولد آبان دوم و بیست یعنی فردا که بگم اومدم راستش: کتی

 بدین اجازه اگه خواممی ولی... بگیرم براش حسابی و درست جشن یه رو سالگیش

 .یعنی... باشه اینجا
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 حوش و حول ظهر از بعد فردا شما... حله نباش نگران داره؟ عیبی چه جون کتی: من

 اون بعد گیرم،می خودم رو کیکش منم بکنید کارارو و باشید اینجا نیم و چهار ساعت

 موافقین؟... شه وارد موقع به که بیرون بریممی رو فینجیل

 .الی ازت ممنونم عالیه آره: کتی

 .کردم چیکار من کنممی خواهش -

 بگیرم؟ چی کادو من خب: مامان

 .کافیه براش کنارشین که همین نکشین زحمت جون مامان: سعید

 .نومه یدونه یلدا... پسرم زحمتی چه:  مامان

 و کنممی صحبت نازی و کامی و اینا معین هابچه همه با خودم من کتی: من

 .کنممی دعوتشون

 .برداشتی دوشم روی از سنگین بار کوله یه ممنون وای: کتی

 کردیم راضی سعیدو و کتی شب فردا برای ریختن نقشه و اولیه هایصحبت از بعد

 .باشن شامو که

 !به به سبزی قرمه شام، سرسفره بودیم نشسته

 چرخوندم اطراف همینجوری و کردم بلند رو سرم که خوردنمی غذا داشتن همه

 سر اون و کردم مالی کف رو زمین براش که وقتی. حموم در به خورد چشم

 خدایا. خوردم رو غذام بزور. سراغم اومد لعنتی بغض این باز اه. بخیر یادش.خورد

 کجاست؟ حالیه؟ چه االن اون

 .رفتن و نشستن دوازده ساعت تا اینا کتی. کردیم جمع رو سفره هم کمک با
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 باشیم؟ اینجا چهار فردا ما یعنی پس. الی دادیم زحمت ببخشید -

 .چهار ساعت آره... عزیزم زحمتی چه: من

 .نشستیم مامان با. بستم درو خداحافظی بعد

 دخترم؟ بگیری خوایمی چی تو الی: مامان

 گردممی چیزی یه و بیرون زنممی شرکت از زودتر فردا دونمنمی مامان واال: من

 .براش گیرممی

 ریم،خب؟می باهم بعد شرکت دم میام من خب: مامان

 .حتما باشه: من

 .وقته دیر دیگه بخواب برو پاشو قربونت:  مامان

 :گفتم و بوسیدم گونشو

 .بخیر شبت خوشگلم مامان -

 :گفت و خندید

 .عزیزم بخیر توام شب -

 :گفتم روبروم گذاشتم و کردم بغل عکسشو دادم، انجام هرشبو کارای اتاقمو تو رفتم

... یلداست تولد فردا گنمی... اومدن اینا کتی امروز امیر... خوبم... عزیزم سالم -

... بگیرم خوشگل پالتو یه براش فردا خواممی... داییه کوچولوی تولد خودت قولبه

 چرا؟ رفتی؟ چرا پس ؟!باشی توام نداشتی دوست امیر

 : براش کردم زمزمه
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 شد شوم سرنوشتم. سپردم دل صادقانه -

 شد محروم ؛ هم عشق از رفتنت با من قلب

 شمردمی دقایق چشمانت درزندان که دل

 شد محکوم دوریت از رسید حکمش عاقبت

 عجیب دردی ولی خوبم کنممی تظاهر من

 شد مسموم دل یکباره امدرسینه گرفت جا

 زندگی دار و گیر در...  بودنم خود از فارغ

 شد موم مثال دستت یبازیچه من قلب

 تلخ ِ بازی دراین شد نصیبم چشمانت ظلم

 شد مظلوم دلی با نشستن تنها من سهم

 مانَدست جا من درقلب خود تلخی با عشق

 شد مرسوم عادتی شکستن را دل و رفتی

 شوی چشمم در چشم بگیرم را هایتدست

 کنم صحبت دل حرف از اشتیاق تمام با

 شوی پریشانم حس مرهم دارم دوست

 کنم عادت بستنت دل برآرامش که تا

 حاضرم بگویم هایمدلبستگی همه با

 کنم قسمت دلت با را دلم مهر یخانه
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 شوم ترعاشق هایتنوازش با دارم دوست

 .کنم اگرهمت میرممی تو بی ببینی تا

 

. زدم کنار رو پرده کردمو باز کامل رو پنجره و رفتم. کردم پاک دست پشت با اشکامو

 سرما به دلم ولی اومدمی سردی باد. برداشتم عکسشو و کردم خاموش هارو شمع

 :گفتم. کردم بغل عکسشو و خزیدم تخت روی پتوم زیر و رفتم. داشت عادت

 یک و هزار... گذرهمی بودنم تو بی از شب یک هزارو دقیقا امشب... ببین امیر -

 عاشقانه یقصه پادشاه برای شب یک هزارو شهرزاد، امیر، ؟ولی نه قشنگه... شب

 از ایقصه چه گفتم شبمو و روز هر یقصه شب یک هزارو تو برای من ولی خوند

 .گذشت شب یک هزارو ؟!تر عاشقانه خودم یقصه

 !شب یک هزارو

 یاد آشپزخونه تو رممی... شهمی تداعی برام خاطره یه رممی هرجا که جالبه امیر

 دنبالت که روزی اون یاد بینممی که رو کوتاه دیوار باغ توی رممی... فضاییت یماده

 بستنی یاد فروشی بستنی رممی... اعترافمون روز دریا کنار و پارک رممی... کردم

 بارونمون زیر خاطرات میاد که بارون... بازیمون برف یاد بینممی برف... خوردنمون

 لحظه به لحظه شه؟می باورت امیر... شهمی تداعی همیشه همش... شدنم گم وقت

 .شنمی تداعی خاطرات

 وجودم تو رو حسی یه همش اشکام، سرد، باد تاریک، اتاق.بود جوری یه حالم امشب

 .بود عجیب نبود، خوبم ولی نبود بدی حس. آوردمی وجود به
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 حکم برامون که شعری و رو اعترافمون زمان شعر کردم زمزمه و گذاشتم روهم چشامو

 :داشت حکمو یه

 انگیزند بحث تو چشمان که نیست سبب بی

 ریزندمی عسل دریای به شیرند شط  

 مجنونند من درمان که ماهند قرص

 ریزندمی جهان به آتش که آفتابند

 نسیم آرای دل رقص از ترآرام گاه

 چنگیزند یطایفه از ریزتر خون گاه

 اندافراشته قد که صنوبر و سرو همه این

 .خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 

 :گفتم و گذاشتم روهم چشامو و

 .گذرهمی نبودت از شب یک و هزار -

 یه یهو که کردممی حرکت امیر سمت به و زدممی قدم خیابونا تو خودم برای داشتم

 اشک. شد رد کنارم از که کشیدم بلند جیغی.  طرفم اومد تمام سرعت با ماشین

 :گفتم.کردمی نگام فقط و زدنمی حرفی طرفم، اومد امیر. کردممی گریه و ریختممی

 ...امیر... بمیرم بود نمونده چیزی... امیر گی؟نمی هیچی چرا امیر -

 .کرد نگاهم فقط
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 .نشست کنارم زانو روی و شد خم

 :گفت و زد لبخندی

 ...نزدیکه دیدار لحظه... نزدیکه دیدار لحظه -

 بلند خیلی. اسمشو زدم داد رفت، و شد بلند

 امیر؟...امیر -

 

 .برم قربونت شو بیدار... بیدارشو دخترم... الین -

 .بود خیس اشک از صورتم بودم، عرق از خیس. پریدم خواب از

 :گفت گریه با بود نشسته کنارم تخت روی جون مینا

 دختر شده چی... زدیمی فریاد اسمشو... بینیمی خوابشو هرشب که برم قربونت -

 قشنگم؟

 :گفتم کرد پاک اشکامو دست با و

 خوبی خوابای هرشب... نبود هرشب مثل... دیدم امیرو... و امیر مامان...  مامان -

 این با مامان... نزدیکه دیدار یلحظه گفت فقط امیر امشب مامان... ولی دیدممی

 همین امیر... کردممی فریاد فقط من اینکه با و بزنه من به ماشین بود نمونده چیزی

 .مامان... گفت رو جمله یک

 صدای. کرد نوازش موهامو و بغلش تو گذاشت سرمو. ریخت اشک باهام جون مامان

 و کشید روم رو پتو مامان. اومدمی سردی سوز. اومدمی هم به هاپنجره شدن کوبیده

 :گفت
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 .جون مامان بخواب... دخترکم بخواب -

 گرم چشام کی نفهمیدم که کرد نوازشم مادرانه اینقدر. گذاشتم زانوهاش روی سرمو

 .شد

*** 

 .برم باید من... کنین کنسل قرارامو بعد به ساعت این از امروز رستمی خانوم: من

 .خانوم چشم -

. شرکت از بیرون رفتم و کشیدم اممقنعه به دستی کردم، مرتب روشونم رو کیفم

 .زدم و ماشین ریموت

 .عزیزم سالم -

 .وایساده میناجون دیدم که برگشتم

 .دنبالتون بیام خواستم اومدین؟ جون مامان سالم:  من

 .بریم خودم، دیگه اومدم قربونت نه -

 .شین سوار بفرمایین باشه: من

 :گفتم و کردم روشن ماشینو شد، سوار دادو تکون سری جون مامان

 بریم؟ کجا خب -

 .بریم کجا گممی من بعد بگیریم تورو کادوی اول: مامان

 .چشم باشه: من
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 یدونه مامانم. خریدم خوشگل رنگ قرمز پالتو یدونه یلدا برای من و رفتیم مامان با

 .گرفت براش طال“  یلدا”  اسم گردنبند

 من خواستم هرچی. خوشگلن خیلی نوشته التین به اسمتو که اسما گردنبند این

 ناهارو خرید بعد. یلداست مادربزرگه حرف حرف کرد اصرار مامان بگیرمش یلدا برای

 .خونه رسیدیم که بود نیم و سه حوش و حول ساعت. خوردیم بیرون

 بر عالوه. شکست دستم که آخ وای زمین گذاشتیم خریدارو. در توی انداختم کلیدو

 .بودیم گرفته هم دیگه پرت و خرت کلی کادوها

 .دیگه نکردم عوض لباسامو منم کردیم، جور و جمع چیو همه مامان کمک با

 .بودن اینا کتی. خورد در زنگ

 خوبی؟ کتی سالم: من

 خبرا؟ چه بهترین شما ممنون عزیزم سالم -

 .ببینم تو برو باش زود آخه؟ بشه خبری چه بودی اینجا که دیشب از: من

 پرسیه؟ احوال رسمه این تربیتبی: گفت

 .تو برو بابا بزن زر کم: من

. اومدن هم شعله و آراد که نگذشت کمی کردم، پرسی احوال و دادم دست سعیدم با

 آویزون سقف از بدبختو آراد. کردن آویزون هارو ریسه و شدن کار به دست باهم همه

 که درآورد بازی مسخره و زد داد باال اون اینقدر. بپیچه ریسه المپم دور که بودن کرده

 .ترکیدیم خنده از

 :گفتم بود شده پنج ساعت
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 گذاشتی؟ کجا یلدارو کتی -

 .هابچه میارنش رنمی هفت ساعت کودکه مهد -

 برم نیم و پنج قراره دادم سفارش تلفنی بگیرم کیکو برم منم باشه خب خیلی: من

 .تحویل برای

 .دیممی انجام کارارو خودمون ماها برو باشه زحمت، افتادی برم قربونت: کتی

 .خداحافظ زحمتی؟ چه کنممی خواهش: من

 عجیب شوره دل یه صبح از بیرون، خونه از زدم و کردم بلندی خداحافظی همه از

 .خاص حال یه. داشتم

 دلم. ویترین پشت رفتم و شدم وارد روندم، سرعت با اونجا تا. شدم ماشین سوار

 تو ذاشتمی رو کیکی یه داشت و بود ایستاده من به پشت آقایی یه بود، غوغا

 :گفتم جعبه،

 نیست؟ حاضر رخشا نام به دادیم سفارش که کیکی آقا؟ ببخشید -

 : گفتم نگفت، چیزی بود، هیاهو دلم تو افتاد، کار از دستش

 ما؟ کیک اون شد چی ببخشید آقا -

 :گفتم که من سمت گشتبرمی داشت نگفت، چیزی بازم

 ...ندا زبون شما آقا

 رویاست؟ خوابه؟ بازم... شهنمی باورم خدایا... شهنمی باورم خدایا. موند نصفه حرفم

 :گفتم وار زمزمه...  معجزه

 ...امیر -
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 کاری. کردم بغلش محکم. من سمت دوید سرخ چشمای با. ریختنمی مدام اشکام

 اشک. کنم دریغ خودم از رو ناگهانی آرامش این تونستمنمی االن ولی نکردم هرگز که

 :گفت.کردم ناله بیشتر و ریختم

 .آره خودتی تویی؟... زندگیم... الین -

 : زدم داد و کردم گریه دنیا، بود من مال دنیا لحظه اون بود توصیف قابل غیر حالم

 شب یک هزارو... ریختم اشک... مردم... شدم داغون رفتی امیر؟ چرا چرا؟ امیر -

 چرا بگو چرا؟ بگو خدا تورو امیر... ریختم اشک و خوندم شعر برات زدم حرف باهات

 کردی؟ داغونم

 :گفت و ریخت اشک شد،می ترآروم صدام رسیدممی حرفام انتهای به هرچی

... دونینمی... کشیدم چیا دونینمی... ترمداغون تو از من بخدا... ببخش منو الین -

 .شمردممی هم هارودقیقه گاهی رو شبا رو روزا من... گذشت شب یک هزارو آره

 تو هرشب بود، تنگ چشما این برای دلم چقدر زدم، زل چشماش تو و عقب اومدم

 :گفتم بود، دیگه چیز یه االن ولی زدممی زل بهش عکس قاب

 شده؟ چی بگو گیجم بخدا رفتن؟ اینجا؟ تو؟ امیر -

 .شکرت خدایا... کنمنمی رهات دیگه... گممی بخدا...  الین گممی برات بخدا -

 ...باید... بزنیم حرف باید... گممی برات بریم بیا الین -

 . نبود دلیل بی دلم هیاهوی شدیم، خارج و کشید خودش دنبال رو آستینم

 االن کردممی نگاش داشتم چونه زیر دست. نشستیم هردو رستوران، تویه رفتیم

 :گفتم کردمی نگاهم اونم کرد، نگاه چشما اون تو شدمی راحت باخیال
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 خبر هاشمع بین جلو هرشبم هایگریه از دونی؟می ها؟ کشیدم؟ چی دونیمی امیر -

 .رفتی گذاشتی... نداری نه داری؟

 بخدا... کنیمی فراموشم تو... شهمی درست چی همه کردم فکر بخدا الین: امیر

 .همش...  بود تو بخاطر همش

 رفتی؟ من خاطر به که بود چم من مگه اصال بود؟ من بخاطر چی بدونم خواممی: من

 .بزن حرف بعد کن گوش آخرش تا ولی گممی برات باشه: امیر

 .بگو قبول باشه خب: من

 برم دادی قسمم روزاون وقتی... چیزه ترین باارزش برام تو جون که دونیمی: امیر

... تشخیصشون... رفتم بعد روز ولی نیست چیزی کردممی فکر اینکه با دکتر

 با... مردم... شدم دیوونه روز اون از...  خون سرطان... بود خون سرطان تشخیصشون

 خوب اینو ولی کردممی فکر روز و شب چیه؟ درست کار که رفتممی کلنجار خودم

 با... خوریمی غصه دارم سرطان بفهمی... شیمی نابود بفهمی تو اگه که دونستممی

 با بکنم؟ دل تو از چجوری بود اینجا مشکل ولی...  آلمان رممی...  رممی گفتم خودم

... زدم حرفارو اون روزاون وقتی... الینه شدن نابود از بهتر من شدن نابود گفتم خودم

 باالخره... کشیدنمی بیرون و کردنمی فرو بدنم تو رو چاقو اشهرکلمه گفتن با انگار

 وقتی ولی... ولی کنیمی درست زندگیتو ، کنیمی فراموشم حتما گفتم خودم با رفتم،

 پر اسمت از ذهنم وقتی بود، خاطراتت هرجا وقتی کنم، فراموشت نتونستم خودم

 غریب کشور اون تو دونینمی. نداشتم انتظار تو از آورد،درمی اشکمو یادت وقتی بود،

 وقتی بود، سخت چقدر درمانی شیمی لعنتی هایدستگاه اون زیر رفتن تنها و تک

! سخته چقدر بریزی اشک باشی باعثش خودت که تنهایی برای هادستگاه اون زیر

 نمونده، ازش اثری ترینکوچیک گفتنمی. شدم درمان نیمه و یکسال دوره یک بعد
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 پیشت بیام که برگشتم... برگشتم الین سالم، جسم و مریض روح و موندم من حاال

 بهمش بیام باز اومدی خودت به و گرفته نظمی یه زندگیت که االن گفتم باخودم ولی

 بریزم؟

 داشت کوچیک اتاقک یه هاهمشب کردم کار پزی کیک توی و رفتم گشتم، کار دنبال

 شناختمت، صدات شنیدن محض به امروز. بودم تنها تنهای...  خوابیدممی همونجا

 اینقدر که ببخش منو فقط. کنننمی توصیفش کلمات که... که بودم خوشحال اینقدر

 .دادم زجرت

 دنبال همو مسیر سرهم پشت و تند تند اجازه بدون اشکام بود، خیس خیس صورتم

 :گفتم هق هق با. کردنمی

 قضیه موقعاون اگه اینکه از بیشتر گفتی که االن دونیمی کردی؟ اینجوری چرا امیر -

 چی رفتی؟ چرا شدم؟ تحقیر شکستم؟ شدم؟ خورد گفتیمی من به رو سرطان

 رفتیم؟می باهم و گفتیمی همه به شدمی

 شد؟می چی

 .همین. بود نشدنت نابود فکرم فقط موقع اون. کشیدم زجر منم بخدا الین -

 رفتی که موقعهمون. کردی نابودم خودت... وقته خیلی... شدم نابود من امیر: من

 .کردی نابودم

 ...می خواهش ببخش، منو الین -

 .بخشیدم: من

 .رفتن وقت دستاش سرمای به نه دستاش االن گرمای به نه خدایا.خندید
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 بین اتاقم تو دنیام شدن خالصه و هرشبم کارای جون، مینا یغصه از براش گفتم

 هزار که ازت ممنونم خدایا. زدیم زل بهم و شدیم آروم هردو. گفتم رو همه. عکساش

 .دادی پاسخ رو اشکم دعاو شب یک و

 آوردین؟ برامون چی دراز و دور راه این از خان امیر حاال: گفتم زدمو لبخند

 :گفت و خندید

 پرسیدی کنان خنده من ز که داری یاد

 دراز؟ راه این از دارم سفر آورد ره چه

 گوید، پاسخ تو به تا بنگر را امچهره

 راز تو چشمان به خفته فرو که شوقی اشک

 عمر؟ مایه ای دارم سفر آورد ره چه

 محال، عشق یک حسرت در سوخته ایسینه

 دور، رؤیائی پرده در گمشده نگهی

 ...دراز راه این از دارم سفر آورد ره چه

 

 :گفتم و خندیدم

 .بود شده تنگ خوندت شعر برای دلم چقدر -

 .خوندنت شعر برای شده تنگ دلم منم -

 .خوندممی برات هرشب که من: من
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 .دیگریست چیز خوندن شعر چشم در چشم خودم، نه، عکسم برای -

 :گفتم

 .چشم در چشم تو قولبه بخونیم، باهم بیا -

 داشت طوالنی مکث یه شعر این روی ذهنش اونم انگار. خوندن به کردم شروع

 .خوند باهام که همیشه

 انگیزند بحث تو چشمان که نیست سبب بی

 ریزندمی عسل دریای به و شیرند شط

 مجنونند من درمان که ماهند قرص

 ریزندمی جهان به آتش که آفتابند

 نسیم دالرای رقص از ترآرام گاه

 چنگیزند طایفه از خونریزتر گاه

 اندافراشته قد که صنوبر و سرو همه این

 ...خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 

 :گفتم. خندیدیم باهم هردو

 مامان... اینا مامانم... هستن همه خونه، بریم باهم بیا یلداست، تولد امروز امیر -

 .کن خوشحال رو همه و بیا... بیا هستن همه... معین... شعله و آراد... مینا جون

 ...تونمی من الین -
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 .بیا... تونیمی: من

 :گفتم خندید،

 خندی؟می چی به -

 :گفت

 .کنینمی ترک رو پریدنت حرف وسط عادت این اینکه به -

 بیشتری اصرار من از خونه به رفتن برای خودش بعد دقیقه چند. خندیدم خودمم

 .خورد زنگ گوشیم. خونه سمت کردیم حرکت و برداشتیم رو یلدا کیک و رفتیم. کرد

 کتی؟ جانم: من

 !ها شیشه ساعت الین؟ کجایی -

 .میام دارم: من

 .کردم قطع و

 اضطراب اون. ایستاد یکم امیر در، سمت رفتم من و شدیم پیاده خونه، رسیدیم

 :گفتم. نداشت حد که بودم خوشحال اینقدر دلم تو من ولی داشت

 نمیای؟ چرا امیر -

 رو دستم که پایین بیاره خواست. زنگ سمت برد رو دستش و ایستاد و نزدیکم اومد

 .زد رو زنگ تا فشردم و گذاشتم دستش روی

. موند بیرون امیر داخل رفتم من اول. زدنمی حرفی امیر. داخل رفتیم و شدیم وارد

 همه. بودن اومده اینام معین. همه به کردم سالمی و گذاشتم کانتر روی رو کیک

 .دادن رو جوابم
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 گلم؟ کردی دیر چرا: جون مامان

 .دیدم رو یکی: من

 کی؟ -

 .امیر... خوردن غصه و ریختن اشک براش همه که کسی یه... عزیز یه... آشنا یه: من

 :گفت جون مامان. همه شدن بلند. موندن خشک همه حرفم این با

 دخترم؟ تو گیمی چی -

. بود زده خشکشون همه. داخل اومد زیر به سر و اشکی چشمای با کردم، صدا امیرو

 !پسرم... امیرم -:  کرد زمزمه جون مامان

 رو هم جون مینا و امیر. کردن گریه امیر دیدن از همه کرد، بغلش طرفش، دوید امیر

 مینا پای و شد خم امیر. رفتمی اشصدقه قربون جون مینا و بودن کرده بغل محکم

 جون مینا که حسابی. کرد بغلش باز و کرد بلندش جون مینا ولی بوسید رو جون

 :گفتمی و نشست و کرد جدا خودش از امیرو کرد رفع رو دلتنگیش

 !شکرت خدایا -

 :گفت و کرد گریه آراد. آراد سمت رفت امیر

 !گلم داداش رفتی؟ کجا بودم کرده پیدات تازه معرفتبی -

 .کرد بغل هم رو کتی. ریختمی اشک فقط امیر

 :گفت و کرد گریه بغلش تو کتی

 که نبود بس آراد داداش... داداش کشیدیم؟ چیا دونینمی جونم داداش... امیر -

 رفتی؟ گذاشتی
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 :گفت و بوسید رو گونش امیر

 .خواهریم دیگه اومدم -

 .معین سمت رفت نفر آخرین. شد روروبه همه با خیس چشمای با امیر

 مات همه خوابوند صورتش تو معین که مشتی با که کنه بغل رو معین خواست

 :گفت و صورتش رو گذاشت رو دستش امیر. موندن

 تو؟ خوبی معین -

 .نیستم خوب نه: معین

 به کرد شروع و زمین داد هولش چسبیدو امیرو یقه رفت و گفت رو جملش حرص با

 :گفتم و جلو رفتم بگیرن، جلوشو که رفتن سعید و آراد و بودن متعجب همه زدنش،

 .معین نزنش... نکن مژده جون... من جون معین... نکن معین -

 :گفت و کشید داد امیر روبه معین

 گفتم روز همون اینو کنم؟می خورد استخوناتو بریزه اشک خواهرم نگفتم مگه ببینم -

 ها؟ نگفتم؟ مگه... گفتی برام الین به عشقت از که بهت

 !بگیره جلوشو که کردنمی تقالیی هیچ امیر چرا دونمنمی. زدشمی و

 :کشید داد معین که

 شد؟چی بخوره؟ غصه نباید نگفتم مگه بیاد؟ چشمش از اشک نباید نگفتم مگه -

 رو الین آره؟ حال و عشق رفتی گذاشتی اینجوری؟ راحت، خیالم گفتی که تو ها؟

 ... و رفتن به فروختی

 .معین شو خفه: امیر
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 .زد معین به محکم سیلی یه و

 :گفت امیر شدن، ساکت کشید امیر که دادی از همه

 چی نداری خبر توهم... نداره اندازه حدو الین داشتن دوست... نکن قضاوت زود -

 چی باشه حواست پس... دارم دوست بیشتر خودمم از رو الین من... کشیدم

 خب؟ گی؟می

 از. بود شده هرچی کردن تعریف به کرد شروع امیر مبل، روی داد هول رو معین

 .امروز دیدار تا پارک توی من قسمای

 معین. کردنمی قضاوت زود نباید که گفتن همه. بود شده اشکی چشماشون همه

 .بود کرده سکوت کال   فقط

 .کردن بغل رو هم و ایستاد امیر امیر، پیش اومد معین

 خوب رنج و درد این رسیدن پایان به شب یک هزارو بعد همه،. بودن خوشحال همه

 .کرد خوشحال رو همه و زد رقم رو ایخاطره

 :گفت کتی دلتنگی رفع و زدن حرف کلی بعد

 .میاد دخترم االن که شین بلند... درنیارید بازی غریبم من ننه دیگه خب -

 حسابی امیرم. کار به کردن شروع و شدن بلند باشه افتاده یادشون چیزی انگار همه

 :گفت کتی که بود هفت ساعت. کرد کمک

 .کنید عجله رسونتش؛می سرویسش االن اوه اوه -
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 کردن، خاموش هاروچراغ همه. بیرون اومدم و کردم عوض رو لباسم و اتاقتو دویدم

 اف اف دکمه فقط آراد که زدن در زنگ. بودن وایساده فشفشه تا چند با سعید و آراد

 :گفت و جلوتر اومد یکم. داخل اومد یلدا برگشت، و فشرد رو

 !دیگه گفت جالوهمین مامان نتونم فکر نه اومدم؟ اشتباهی رو خونه نکنه -

 :گفتیم باهم همه و کردیم روشن هاروالمپ و زدیم جیغ باهم همه که برگرده خواست

 .مبارک تولدت -

 زانوش روی و همه جلوی رفت امیر هم، به زد رو دستاش و خندید بلند بلند یلدا

 :گفت یلدا گذاشت، زمین پاشو یه و نشست

 !جونم دایی -

 .عزیزم دایی؟ جون -

 دست و کردن بغلش همه شد جدا امیر از یلدا کردن، بغل همو طرفشو دوید یلدا

 شامو. درآوردن بازی مسخره و رقصیدن کلی هابچه و نشست یلدا خالصه. زدنمی

 همه. اومد خوشش خیلی من کادوی از یلدا. دادیم کادوهارو بعدش خوردیم که

 .خوردنمی کیک و بودن نشسته

 .منه مال ش«یلدا »بخش بخورین غصه: امیر

 .منه مال هم ش«جان»: من

 .منه مال هم «تولدت»: جون مینا

 .مامانشه دست هم «مبارک» : کتی

 .نیست بدبختش بابای دست هیچیش ولی: سعید
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 :گفت و کرد خم رو سرش کمی امیر. بودم نشسته امیر کنار مبل روی خندیدن، همه

 گیرین؟می چی ما واسه گیرین،می بقیه واسه خوشگل کادو -

 :گفتم و خندیدم

 .دممی هدیه چی ببین کن صبر پس تولدته آذر سوم جنابعالی -

 .فروردین بیست تا کن صبر توهم دم،می چی گمنمی منم باشه: امیر

 :گفت جمع روبه و کرد نگاهم امیر خندیدم،

 و رنج و سختی تونمنمی دیگه من... کنیم عروسی زودتر هرچه که خواممی من -

 .شماست حرف حرف رخشا آقای... کنم تحمل اتفاق

 خداروشکر که حاالم ندارم مخالفتی من... زدیم رو حرفامون بار یه ما پسرم ببین: بابا

 چطوره؟ بعد ماه...  نداره وجود مانعی و شدی درمان شما

 :گفت محکم امیر

 .دیره -

 :گفت بابا عجلش، به خندیدن همه

 .بگین شما که هروقت خب -

 .هست امیرم تولد چطوره؟ آذر سوم: من

 !بود مونده عروسی تا روز یازده فقط شدنمی باورم. بودن موافق همه

*** 
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 پرممی و کنممی عوض لباسمو زودی و شدم بلند تخت روی از و زدم هم به چشمامو

 نشستم و کردم سالمی میز، سر نشستن شعله و آراد و جون مامان و امیر پایین،

 .امیر پیش

 .خانوم بخیر صبحت: امیر

 .بخیر شماهم صبح: من

 ما؟ خونه بریم عصری امروز امیر: من

 .ریممی باشه -

 .ممنون: من

 !امیر کنن ذلیلت زن سر تو خاک: آراد

 :گفت و نشست سیخ فوری آراد که پهلوش به زد آرنج با دونهیه شعله

 .کردم غلط -

 !ذلیل زن گهمی من به بعد: امیر

 .خندیدن همه

 آره؟ خوابیدی راحت دیگه رو دیشب کنم فکر الین دلم عزیز: مامان

 روهم رو چشام فقط. پریدنه خواب از و هرشب کابوسای منظورش دونستممی

 .فشردم

 :گفت آراد هال، توی نشستیم خوردیم که رو صبحانه

 .کوه بریم بیان اینام سعید و کامی بزنم زنگ یه من -
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 .بزن زنگ آره: امیر

 و کردیم مرتب رو وسایل مامان با ماهم بودن، اینجا فوری همشون آراد زنگ بعد

 کرم، ایقهوه شال یه و پوشیدم رو کرمم نخی مانتو. اتاقم تو رفتم سبد، تو گذاشتیم

 .ترم راحت کوه تو باشم ساده

 با بود پوشیده کرم تیشرت یه امیرم. پایین رفتم ورزشیم، کفش با برداشتم کیفمو

 کرد اصرار کتی گذاشتیم ماشین توی وسایلو. بودن در دم اینا کتی مشکیش، شلوار

 دستمو. کردن حرکت ماشینا شدنو سوار همه کرد، قبول مامانم بره اونا با جون مامان

 امیر که فاز توی رفتممی داشتم. غمگین ولی بود مالیم آهنگ یه ضبط، سمت بردم

 :گفت و کرد عوض رو آهنگ

 آه ها... نگاه مناسبه آهنگ این االن ببینم، حس تو نرو -

 اینا کتی ماشین. کردم نگاه بیرون و خندیدم. گذاشت صدا سرو پر باحال آهنگ یه و

 کتی صداش، بود باال العادهفوق آهنگشون ایناهم کتی. کردمی حرکت ما موازات با

 :کشید داد و آورد بیرون پنجره از رو سرش

 .بزن زنگ مژده به الین -

 .دادم تکون رو سرم

 گه؟می چی: امیر

 .کنم خبر هم رو مژده و معین گهمی: من

 نرسید؟ خودم فکر به چرا گه،می راست آره -

 : گرفتم رو مژده و درآوردم رو گوشیم
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 خوبی؟ جون مژده سالم: من

 .نه -

 شده؟ چی مژده؟: من

 .چی... هی -

 ببینم بزن حرف مژده کرده؟ کاری معین ؟ شده چی کنی؟می گریه داری مژده: من

 .کردم دق شده؟ چی

 .ن... معی -

 شده؟ چش معین چی؟ معین معین؟: من

 .خوبیم همه بابا، بود سازی صحنه همش نه؟ شدی نگران خیلی -

 کنم؟می سکته گینمی عوضی! مرض! کتک! کوفت! زهرمار ای: من

 کوه؟ ریمی من خبر بدون چرا حقته، آخه گمنمی نه. دلت تو همش -

 فهمیدی؟ کجا از تو: من

 .بابا کردم بزرگش خودم رو کتی: مژده

 .بیا بیفت راه مرگت خبر حاال خب: من

 .بود کتی و من ینقشه حرفاهم اون. سرتون پشت. اومدیم -

 .شم خالص من بمیرین هردوتون ای: من

 .بای نکنه، خدا -

 .کرد قطع و
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 شده؟ چی گفتمی چی: امیر

 :گفت و خندید و گفتم براش منم

 رو قبلش انرژی و شیطونی هنوزم بعد رهمی مدرسه دخترش کتی، این دست از -

 .داره

 .آره: من

 مینا که خندیدیم اینقدر کردن،می رقابت باهم آهنگ صدای با هاماشین جاده تو

 :کرد اشاره ماشینشون تو از جون

 !شنوممی منم رو صداتون دیگه بخندین، کم -

 دور نشستن همه. انداختیم رو بساطمون و داشتن نگه دنج و سرسبز جای یه

 .حصیر

 وسطی؟ میاین هابچه: آراد

 که توپی که گذشت دست چند بودن، وسط دخترا کردن، اعالم رو موافقتشون همه

 .ببازم و بخوره پام به شد باعث کرد پرتاب امیر

 :گفتم

 !که باختم امیر؟ إ -

 .داره شکستنک سر داره، اشکنک بازی عزیزم، شرمنده -

 .شیمی آدم داری امیر نه... اومد خوشم نه: آراد
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 .داداش چاکر: امیر

 !بدم داداشت و تو نشون«  داداشی چاکر» یه من امیر خب: من

 که ناهارو. کردنمی بازی سرهیک اوناهم اومدم، بیرون بازی از من و خندیدن هردو

 .وسط کشیدن دراز آقایون همه خوردیم

 !حداقل دارین نگه رو پیرزن منه حرمت بکشین، خجالت پسرا: جون مینا

 !نیست سالتم هیجده که شما جون، مینا برم قربونت من: کامی

 :گفت جون مینا که خندیدن همه

 .کنننمی رحم پیرزنم من به هللا اال هللا ال -

 .خندیدیم

 نشونشون چی دونمنمی اونم کتی، گوشی تو بودن کرده رو سرشون نازی و کتیو مژده

 .دادمی

 شماها؟ تو اون کنینمی غلطی چی: من

 :گفت و باالداد ابروشو نازی

 .نیست تو سال و سن درحد -

 .کوفت: من

 .ببینم برامون بخون دهن یه پاشو پاشو بود؟ رفته یادم چرا امیر اه: کامی

 .آخه نیست گیتارم: امیر

 .آوردمش من: آراد
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 .امیر دست داد و آورد گیتارو ماشینش پشت از رفت و شد بلند و

 .شدن گوش سراپا و شدن بلند همه کرد، تنظیمش و گرفتش امیرم

 .عزیزترینم به تقدیم: امیر

 گوش و کردم نگاهش لبخند با منم بود من روی نگاهش و خوندن به کرد شروع و

 .آهنگش به دادم

 :امیر

 ...رفت من دل... رفت

 ...دررفت شهمی نگاهات دست از مگه

 ...دست از بده راحت تورو ترسهمی که هست، نفر یه... هست

 ...بارونه

 ... آرومه تو با

 دیوونه دله

 من پیش... مونیمی بگو

 ...قلبم تو رفتی عاشقتم، دارم، دوست آخه

 گمشدمی نیمه همون تو

 واسم بمون تو

 منی عشق تو دوننمی همه

 ...حساسم روتو
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 :کردم زمزمه

 .کندمی دیوانه را امزنانه غرور مردانگیش بوی که هستم مردی عاشق -

*** 

 

 !شدین ماه خانوم الین وای: آرایشگر

 .ممنونم: من

 شیک و زیبا آرایش یه بودم، شده خوشگل خیلی کردم؛ خودم به نگاهی آیینه تو

 .بود گرفته صورتم

 .نداشت حد که بودم خوشحال اینقدر. بود عروسیمون روز امروز امروز،

 با شب در دریا کنار امشب. عروسی هم عقد هم. شمال اومدیم شهمی ایهفته یه

 .رسممی کردم تالش براش هاستسال که عشقی به باالخره. ماه حضور

 .شده پنج ساعت

 و اومد آرایشگر شدم، پاچه دست یکم و شدم هول. زننمی رو آرایشگاه در زنگ

 :گفت

 .بفرمایین... دامادتونه آقا -

 .برو گفتن و هم به زدن رو دستاشون. کردم دخترا و مژده به نگاهی

 .بود ایستاده امیر ورودی در رویروبه. اومدم پایین هاپله از شیک و آروم
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 و جلوش رفتم کرد، نگاهم جوریهمین فقط لحظه چند. برد ماتش من دیدن با

 :گفتم اومد، که خودش به صورتش جلو دادم تکون دستی

 خوشتیپ؟ داماد آقا کجایی -

 :گفت و زد لبخندی

 .بودم شده خوشگل خانوم عروس یه مات -

 :گفت. خندیدم

 .الین شدی ماه -

 .شدی خوشتیپ خیلی هم تو. ممنون: من

 .فیلمبردار حرفای طبق دقیقا   شدیم، خارج آرایشگاه در از و گرفت رو دستم

 .بود باهامون لحظه لحظه دوربین

 .در از بود مونده بیرون نصفش عروسم لباس شدیم، ماشین سوار

 .کردیم نگاه رو روروبه باخنده و شدیم بیخیالش

 .بود پخش روعاشقانه قشنگ آهنگ یه

 مونده در از بیرون که عروسی لباس با دادممی تکون بیرون به پنجره از که گلی دست

 .بود کرده ایجاد رو جالبی یصحنه خیلی بود،

 !دارم حالی چه که آخ: امیر

 :گفت که کردم نگاهش لبخند با و خندیدم

 .ندارم تمرکز! نکنا نگام اونجوری -
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 .برگردوندم پنجره سمت به رومو و خندیدم

 .خنده زیر زدیم هردو اومدیم بیرون که آتلیه از

 !گرفتیم غریبی عجیب ژستای چه: امیر

 .کننمی دیوونه آدمو آره،: من

 باز کردم، نگاه رو بیرون پنجره از نشستیم وقتی کرد، باز برام رو ماشین در و خندید

 .بود مونده بیرون عروسم لباس

 :گفت و خندید امیر

 .باشه بیرون نصفش حتما   اینه قسمتش انگار -

 .دریا سمت به گرفت رو گازش امیر و خندیدیم هردو

 .خوبم دوست ماه، داره، حضور ماهمم پس شبه، نه ساعت بودم، خوشحال

 بلند همه سوت و داد صدای و شدم پیاده شدن، جمع ماشین دور همه رسیدیم وقتی

 :گفت و جلو اومد مامان بود، پخش مالیم آهنگ یه. شد

 !شدی ماه! من یفرشته میاد بهت لباس این چقدر -

 .گلم مامان ممنونم: من

 خوبی به دریا صدای رفتیم، جایگاه سمت به هردو و گرفت رو دستم و اومد امیر

. رقصیدن به کردن شروع همه و نشستیم. بود ما گرنظاره لبخند با باال از ماه. اومدمی

 :گفت و سمتم اومد بابا بودم، خوشحال خیلی

 .میاد داره آقا حاج -
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 .عقب رفت بابا و دادم تکون سرمو

*** 

 

 وکیلم؟ بنده آیا... رخشا الین خانم سرکار -

 .بچینه گل رفته عروس: کتی

 :گفت آروم امیر

 .شه تموم زودتر بزار بزن، مفت زر کم کتی -

 .خندیدیم

 وکیلم؟ بنده آیا کنم،می عرض دوم بار برای -

 .بیاره گالب رفته عروس: کتی

 .بزن حرف کم کتی سرمن، تو بخوره گالب ای: امیر

 .بود گرفته خندم امیر موقعبی زدنای حرف و عجله این از

 ... بنده کنممی عرض بار آخرین و سوم بار برای -

 .کوبیدمی سینه به رو خودش وار دیوانه قلبم خدایا وای

 .کسم عزیزترین کنار در زندگی و شادی خوشبختی به بله یه گفتم،می بله یه باید

 :گفتم

 .بله بزرگترا و عزیزم برادر مادرم، پدرو اجازه با -
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 و کرد نگاهم گفت، رو بله امیرم اینکه از بعد کشیدن،می جیغ و زدن دست همه

 :کرد زمزمه

 .نیست خوشحال من اندازه جهان تو کسهیچ -

 .خوشحالم نهایتبی منم: من

 ولی بود سخت خیلی ساحل شن روی رقصیدن. رقصیدنمی و وسط بودن رفته همه

 بودن؟ کن ول هابچه مگه

 .گفتن تبریک بهمون اومدن بقیه و آراد و بابا و مامان

 .گرفتنمی ما با مختلف ژستای با عکس کلی اومدنمی نوبتی

 :گفت و اومد مژده

 !شدین خشک. بدین خودتون به تکونی یه وسط برین پاشید... پاشید -

 هم رویروبه هردو. شدیم بلند و کردن راضیم امیر و مژده که کردم مخالفت من

 .رقصیدمی مردونه و شیک خیلی. بودیم ایستاده

 .کردممی هماهنگ باهاشون رو خودم آروم منم

 .زدنمی دست و بودن زده حلقه دورمون بقیه

 اومدن همه زد، بهم کتی که رو نظم. رقصیدن به کرد شروع و دوتا ما وسط اومد کتی

 .نشستیم رقصیدیم، مختلف انواع در کلی اینکه بعد وسط،

 .کرد بلندم گرفتو دستمو امیر که نگذشت ساعتی نیم خوردیم، که رو شام

 :گفت و کرد نگاهم. ایستادیم دریا روبروی رفتیم
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 .خونهمی آواز برامون امواجش صدای با دریا کنه،می نگاهمون لبخند با ماه -

 امیر؟: من

 جانم؟ -

... برگ از پر... شیرین فصل یه پاییز،... دریا و ماه... امشب ما شه؟می باورت: من

 حسرت؟ و غصه... جنگیدن... سختی همه اون بعد رسیم؟می هم به داریم

 ...عاشقی فصل... رنگارنگی و قشنگ فصل... پاییز... شهمی باورم آره -

 :گفتم و خندیدم

 ...عاشقی فصل پاییز -

 .کشید منم و دریا تو رفت یهویی و کشید رو دستم همونطور امیر

 :گفتم متعجب و هیجانی خنده یه با

 !شده خیس لباسات کنی؟می کار چی امیر وای -

 چیه؟ لباس برام، نیست مهم چیزی الین، خوشحالم خیلی -

 :گفتم و خندیدم

 .ترعقب نرو ن،بیر بیا خطرناکه، دیوونه، نکن -

 .رممی نه -

 ول رو دستام که منم رفتمی عقب روبه و بود کرده باز رو دستاش من روبه خندیدم،

 نگاهش کوبیدنمی ساحل به رو خودشون که هاییموج بین دور این از بودم، کرده

 .کردممی
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 :گفتم و ریخت دلم ته ترسیدم،

 !زیاده عمقش العادهفوق اینجا نرو، ترعقب امیر -

 :کشیدم داد بود، شده دور من از خیلی تر،عقب رفت و خندید

 برنمیادا؟ ازت کاری که زیاده دریا عمق اینقدر که؟ شهنمی دلیل بودن بلد شنا امیر -

 .ترعقب رفت و خندید باز

 :کشیدم داد شدم جاری اشکای با

 امیر؟... ترعقب نرو خدا تورو امیر -

 :کشید فریاد خنده با

 ...شک خدایا... شکرت خدایا -

 :زدم داد. شد قطع صداش و

 امیر؟... برگرد امیر -

 آورد باال رو دستش یه لحظه یه فقط نبود ازش اثری... شدنمی جاری اجازهبی اشکام

 .شد غیب دوباره و داد تکون و

 :ما سمت دویدن همه من داد با

 !کمک آب، تو رفت امیر کمک، بیاین معین، آراد، -

 متوقف روموسیقی آب، تو پرید و درآورد رو کتش حرفی هیچبی و سمتم دوید آراد

 .دریا به بودن زده زل تعجب با و بودن شده جمع من دور همه. کردن

 .بود زده خشکم فقط من ولی کشیدنمی جیغ هابعضی
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 توی دستی کالفه کردم، نگاهش منتظر اومد، بیرون آب از ربع یه بعد حدودا   آراد

 :گفت و کشید موهاش

 !نیست... نیست -

 .نشستم زمین رو امواج بین جاهمون کالفه

 رو وجوش... نبودم کنارش کافی اندازه به اتفاق اون بعد هنوز من... ببین جون خدا -

 دیگه خب؟... بسمه کشیدم من ببین خدایا... نرسیدم کامل آرامش به... نکردم حس

 ندارم نا خدایا... کن بس هم تو.... بسمه خستم من ببین... نابودی ته شده زندگیم

... عروسیمونه هاسال بعد ها؟ عروسیمونه امروز... نگیرش ازم دوباره...  من دیگه

 .نگیر من از رو بهارم... ازمن نگیرش قشنگ، فصل این تو خدایا... پاییز... پاییزه

 با و شدن پیاده آدم کلی. شد پیداشون نجات غریق ماشین که بود هاموقع همین

 خیره دریا به خسته چشمایی با فقط. گشتن برای دریا توی رفتن آراد کمک به عجله

 !خدا. شو بیخیالم نداره اشک دیگه خستس چشمام بخدا بخدا، خدایا. شدم

 مامانم و بود نشسته میناجون. نداشت رفتن قصد کسی.کردنمی نگاه منتظر همه

 قدم جا اون عصبی حالت به فقط همکتی کردمی آرومش و دادمی دلداری بهش

 . زدمی

 زیر که هاییموج. بود شده شنی و خاکی سفیدم عروس لباس نبودم، هیچی فکر

 .کردممی حس رو کردنمی حرکت بدنم و پاهام

. شدم خیره دریا به شده خشک و بودم است نشسته حالت به فقط که ایمرده مثل

 .اومدنمی پایین باعجله و اجازهبی بگیرن؟ االن که گرفتن اجازه کی که اشکامم

 :کردم زمزمه دریا به رو
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 با تو حاال رفیقمه، دریا گفتمی. داشت دوست خیلی اون... نامرد دریای ای -

 چی؟ من پس چی؟ من پس کردی؟ بغلش محکم نامردی

 !آخ خدایا، آخ شد،می ترآروم صدام رفته رفته

 آذر سوم شب دو بود، شب دو ساعت ،بود گذشته جوشون و جست از هاساعت

 .پاییز فصل

 نگاشون منتظر و شدن بلند همه. بیرون اومدن مرد چندتا اون همراه معین و آراد

 موهاش توی دستی کالفه اشکیش چشمای با. آراد دهن به دوختم چشمامو. کردن

 :گفت و نشست هاشن روی و کشید

 !جا همه... گشتیم جارو همه... نیست... نیست -

 :کردم زمزمه و شدم خیره آسمون به فقط اشکی چشمایی با و ناامید

 !نبود... نبود این حقم خدایا -

 بیدادای و داد صدای. کردنمی گوش کسی تقریبا و دادنمی توضیح هانجات غریق

 :زد داد حرفاش بین جون مینا بود، گوشم تو بقیه و جون مینا

 !داره گناه بخدا، داره گناه چیه؟ گناهش من بداقبال دخترک این درک، به من خدایا -

 : کردم زمزمه

 !خدایا داره گناه بداقبال دخترک -

 رو سرم و شدم خم چی همه خیالبی. بشه ازش خبری یه که بودن منتظر همه

 : زدم داد ها،روشن گذاشتم

 !خدا -
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 .بداقبال دخترک این حال به. کردن گریه حالم به همه. شد سکوت جا همه

 .شدم خیره دریا به و ریختممی اشک هنوز من ولی بود زده سپیده

 :زدن داد و شد بلند نجاتا غریق دادبی و داد که بود صبح پنج ساعت

 !آب رو اومد... آب رو اومد -

 حال بدترین وحشی، دریای آب روی عزیزترینم دیدن معلق با من و شدن بلند همه

 !نه! نه خدایا کردم،می گریه و زدممی جیغ. داد دست من به ممکن

 هایشن روی جونشبی تن حاال. آوردنش و رسیدن بهش سریع اسکی جت با همه

 دستای به زدم دستامو. شدم خم و سمتش رفتم. بود افتاده رحمبی دریای ساحل

 :زدممی حرف و زدم داد. زدش یخ ترکیب خوش صورت اون و جونشبی و سرد

 تونمنمی! بریدم قرآنبه! بریدم بخدا امیر گذاشتی؟ تنهام باز چرا دلم؟ عزیز امیر؟ -

 امیر نذاری، تنهام باشی، باهام کنی، کمکم بود قرار شدم، له شدم، خورد شکستم،

 پاییز عاشقانه فصل این توی! تولدته! ها عروسیمونه امیر. بمون تو،بی کشمنمی نفس

 شب همون یادته امیر گممی. نامرد ای رفتی؟ عاشقی فصل این توی شد؟ فاجعه چرا

 شو بلند خب دریا؟ و ماهرو بذاریم رو دخترامون اسم گذاشتیم قرار باهم بارون زیر

 تنهاییم بزرگ یدره اون از هنوز من چرا؟ رفتی چرا باهم داریم قرار و قول کلی! دیگه

 گفتیم یادته امیر! راه توی انداختی منو باز که بودم نیومده بیرون شب یک و هزار توی

 رفتی؟ چرا بزنیم؟ قدم اینجا بیام دریا و ماهرو با صبح هرروز باشه؟ شمال خونمون

 کنی؟ گریه نداری حق بگه کی بخونه؟ شعر برام کی... نرو میرممی تو بی امیر چرا؟

 تو با تقاص... آدم همه این میون... تنهام تنهای ببین... کنممی گریه دارم ببین امیر

 :زدم داد همیشه از بلندتر زدم، داد! دادم پس چجوری ببین رو بودن
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 !خدایا چرا؟ خدایا -

*** 

 

 « سوم شخص »

 

 با را الین امیر، که نامی همان «دیوانه» آری. شد دیوانه الین کذایی شب آن از پس

 الین، اما. بود آرمیده الین عشق با آرام خاک خروارها زیر امیر. کردمی توصیف آن

 !بود دیوانه او. شد بستری تهران در ایخانه دیوانه در الین

 چنان گاهی و خواستندبرمی اعتراض به همگان که زدمی فریاد جاآن چنان گاهی

 :پرسیدند!می او از. ماندندمی متعجب همه که کردمی سکوت

 ؟!دیوانه کنیمی سکوت چرا -

 :داشت همه برای پاسخ یک تنها

 ...فریاد از باالتر کنممی سکوتی آرزوهایم یاد به -

 بلند بلند گاهی و زدمی ورق را هاآن و گفتمی بلند بلند را خاطراتشان.خواندمی شعر

 !نفرت داشت، نفرت پاییز از. هایشان گذاشتن سر به سر یاد به خندیدمی

. کردمی زمزمه ب**ل زیر را شعری وار زمزمه روزه هر ما یقصه بداقبال دخترک الین،

 توصیف را شومش سرنوشت که اضافه بیتی با بار این اما را، عاشقی زمان شعر

 :کردمی
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 انگیزند بحث تو چشمان که نیست سبب بی

 ریزندمی عسل دریای به و شیرند شط

 مجنونند من درمان که ماهند قرص

 ریزندمی جهان به آتش که آفتابند

 نسیم دالرای رقص از ترآرام گاه

 چنگیزند طایفه از خونریزتر گاه

 اندافراشته قد که صنوبر و سرو همه این

 خیزندبرمی تو چشمان هواداری به

 اما مدیون تو به درختان و بهاری تو

 پاییزند یفاجعه از خبربی هاباغ

 ...پاییزند یفاجعه از خبربی

 

 

 « پایان »

 

 .... ۱۳۹۶ شهریور نوزدهم 00:  13 در پایان

 

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر shamimfarhadi|  پاییز ی فاجعه رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

376 

 

 “ فرهادی شمیم” :  نویسنده

  

 

 .30877roman.ir/threads/1https://forum/: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

  

  

  

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 رمان من خوناشامم | معصومه .ی 

 

 I.yasi|  خاکستری لوح رمان

 Shayea|  محال آرزوهای رمان
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